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 ست یشگیو هم شهینام او که هم به

 ! زدند وانهیکار، به نام ِ من ِ د ي قرعه

 

 1391 زییپا/ تهران

 

 .در حال طلوع است دیِ آسمان، خورش يپس ِ خاکستر از

 .شود یثابت م الدیبرج م ينگاهش رو. دوزد یروشن شهر چشم م يچراغها به

 یمثل حاال نبود؛ بزرگراهها، تاکس زهایچ یلیبار خ نیآخر. کرد ینم ییبرج وسط تهران خودنما نیبار ا نیآخر

 ... آسمان خراش و پل  نهمهیِ فرودگاه، ا کدستیخوشگل و  يها

 .شود یِ مرتب ِ هتل باعث آرامشش م اتاق

وسواس  یدارد ول یبه چند ساعت خواب اساس ازین. کشد تا نور وارد نشود و بتواند راحت بخوابد یرا م پرده

 .ِ باز کردن ِ چمدانها شود الیخ یدهد ب یاجازه نم یموروث

 .را هنوز نداده است دنشیآورد خبر رس یم ادشیلباسها  يتاپ ِ رو لپ

 .کنار تلفن هست يهتل، در منو يفا يرمز واخدا را شکر اطالعات و . کند یم روشنش

 .شده دهیمرتب چ يرود سر وقت ِ لباسها یم. کند یرا باز م پیاسکا

 .ندیچ یم نییپا فیکند و کفشها را رد یم زانیدقت و تک تک، لباسها را در کمد آو با

لبهاش را با آن رژ  ،یجس. کند یتخت و تماس را برقرار م يدهد رو یلم م. شود یبلند م پیزنگ اسکا يصدا

 .یگوش نیبراق چسبانده به دورب

 ! برو عقب: دیگو یزند و خندان م یرا به گوشش م هدفون

 ! کردمت سیهنوز نرفته م: دیگو یکشد و سرحال م یسرش را پس م ،یجس

 .خندد یم

 ! ؟يبر يخوا یکجا م! داسیت پ افهیاز ق -

 .کند یساعتش نگاه م به

  ؟ییکجا ؟يدیرس یک... با بچه ها  میریلباس بگ نیهالوو يبرا میرفته بود -

 .آورد یو فندك را در م گاریس يکند از چمدان ِ باز کنار تخت، بسته  یدراز م دست
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 .هتل دمیساعته رس مین -

 .نمیاتاقتو بب يویبرو کنار پنجره، و! ؟يدیتهران رس ياالن الرد یعنی: دیگو یم جانیبا ه یجس

 .کند یرا روشن م گاریس

 ! سخته. با لپ تاپم -

 .زند یلبخند م طنتیکند و با ش یچشمهاش را جمع م یجس

 ! تنها تنها؟! گارت؟یس -

 .کند یم اخم

 ! دم؟یباز بهت خند -

 .خندد یم یجس

 .منتظره ؟يبه مامانت خبر داد! یهان يزیا تیا کیت...  نیدیجاست ک -

 .دهد یتکان م سر

 ! يتا روشن کردم مزاحم شد! زم؟یعز يمگه تو مهلت داد -

 .کند یخودش را لوس م یجس

 ! يبا... رفتم ! کنم یم یطونیش روقتیتا د رونیب رمیم نطورهیحاال که ا...  یاوک! من مزاحمم؟ -

 .زند یصداش م بلند

 ! یجِس -

 ! جان جان: دیگو یبا مزه م شهیمثل هم ،یجس

 .بغلش کند نکهیا يکشد برا یپر م دلش

 .میتماشا کن لمیف ییو جو تیقراره با ک...  رمینم رونیب گهید!بابا نیدیک! گهید یطونیش یخب تو هم رفت -

 .دهد یزند، سر تکان م یپک م گاریکه به س همانطور

 .دوستات شیحاال برو پ... خوبه ...  یاوک -

 .برد یرا عقب م لشیموبا ،یجس

  ؟يدیبه مامانت خبر بدم رس يخوا ین؟میبب ستن،یهنوز ن -

 .گمیاالن بهش م... نه  -

 ! تهران حرف نزن ياصلنم با دخترا! سینا یب... پسر خوب باش ...  یاوک -
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 .خندد یم

 ! تو کار من دخالت نکن! برو دختر -

 .اندازد یابرو باال م یجس

 .يریتور بگ يدختر تو يخوا یم یگفت یم یبه کت یداشت گمیمنم به مامانت م -

 .شود یاش صدا دار م خنده

 .نه، تور کنم رمیتور بگ يتو -

 .دهد یم نیبه دماغش چ یجس

 ! ؟ياریخوبه از من اشکال درم تیفارس یلیخ -

 ! يدیبهتره ک یلیِ تو خ یاز فارس -

 .کنم یلبهاش را جمع م یجس

 ! همکارت؟ یپارت يپارتنرت بشم تو يدیام، چرا خجالت نکش يدیاگر ک -

 رییساعت در راه بودن و تغ ستیاز ب شیب یول. شود یوقت خسته نم چیشود از صحبت هاش؛ ه ینم خسته

 .حوصله اش کرده یساعت، ب

 .میزن یاالن خسته ام؛ بعد حرف م! یجس! چرا خجالت بکشم؟...  یمن طونیِ ش يدیچون ک -

 .زند یخندد و چشمک م یم یجس

 ! تا برم يبگو دوستم دار -

 .کند یف سقف فوت مرا به طر گاریس دود

 ! حاال برو...  ویالو  -

 .دهد یم نیباز دماغش را چ یجس

 ! تو یم...  يو یبات ان ستیقبول ن ينجوریا -

 .رود یم رشیدهد و تصو یبوسد؛ دست تکان م یرا م یگوش نیاول مکالمه، دورب مثل

 .کند و کال یم کیِ مادرش کل يدیآ يرو

 .شود یظاهر م رشیکه تصو چدیپ یهدفون م يبوق تو نیدوم

ِ کنار  يگاریس ریرا در ز لتریکند و ف یرا با دست پخش م گاریدود س عیسر! چه زود جواب داد.کند یم هول

 .دهد یتخت فشار م
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 ... پسرم  -

 .زند یم لبخند

 ! سالم مامان -

 .خندد یلبهاش م. هم دلتنگ است، هم خوشحال چشمهاش

 ! ؟یتبه سالم يدیرس... سالم مامانم  -

 .دهد یتکان م سر

 ! ؟يلپ تاپ بود يپا... هتلم  -

 .دهد یهم سر تکان م او

  ؟ينشد تیاذ ؟یراحت رفت... منتظرت بودم  -

 ! منتظر؟ ینشست یاز ک...  دمینه؛ راحت رس -

 .ندیرا بب وارید يگرداند تا ساعت رو یسرش را م مادر،

 .از عصر -

 ! هنوز؟ ییتنها -

 .کشد تا لبخند بزند یلبهاش را م دوباره

 .تازه ساعت دهه...  ادیم -

شود؛  ینم یول” ! نشده رید! آره“ لبخند بزند و سر تکان بدهد که  الیخ یکند ب یاو هم مثل مادرش سع دیبا

قبل از پرواز دوباره با نامدار تماس گرفته  دیآ یم ادشیمهربانش و  يماند به چشمها یم رهیفقط خ. تواند ینم

 .ه مراقب مادرش باشدو سفارش کرد

 تهران چطوره؟ سرد نشده؟  يهوا -

 .اندازد یباال م شانه

 .فهیکث یلیخ یول...  ستیخوبه؛ سرد ن -

 ! شهر عوض شده؟ -

 .دیشد و نچسب مهیکه نصفه ن یاول. خواهد یم گرید گاریس کی دلش



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا Hanakو  naqme   –گذارم  یات م نهیبرابر آ يا نهیآ

wWw.98iA.Com ٧ 

 يزیفعال تنها چ... هتل  دمیهم بود رس کیتار... از شهر فاصله داشت  یلیفرودگاه که خ...  دمیند يادیز زیچ -

 متیچند تا رستوران توش هست و ق دونمیم یفرودگاه، حت یراننده تاکس يحایکه با توض الدهیبرج م دمیکه د

 .نمیب یزنم، م یدور م رمیکم بعد م هیشهر رو  ي هیبق!غذاهاشون چقدره

 .اول استراحت کن، بعد برو -

 .دهد یتکان م سر

 .یعمه کت شیپ یرفت یکاش م -

 .فهمد یبودنش را کامال م یخندد و او، مصنوع یم مادر

 ! مگه بچه ام؟ -

 .کند یبحث را عوض م ند،یب یِ صورت پسرش را که م تیجد و

 .برو بخواب... چشمات خسته س پسرم  -

 .شتریکه کنارش نبوده است و حاال ب ییوقتها يتمام مدت سفر نگرانش باشد؛ مثل همه  دیبا

 .کشد یم يبلند نفس

 .یزنم شماره مو داشته باش یکارت گرفتم زنگ م میس...  یاوک -

 .یکند مراقب خودش باشد و خداحافظ یسفارش م مادر،

 .کند یبه سقف دود م رهیو خ راندیگ یم گرید گاریس کیدراز کش،  همانطور

 .شده شتریپنجره ب رونیِ ب نور

 .ِ نامدار یشگیهم يها یالیخ یو حال ِ مادر و ب یینه تنهاخودش فکر کند،  يکند به سفر و برنامه ها یم یسع

 .برد یفهمد چه وقت، همانطور با لباس و کفش خوابش م ینم و

 

*** 

 

 .کند یاندازد و روشنش م یم یکارت را در گوش میس

و آپارتمانتون  لیاتومب بیترت يبه زود... فرودگاه خدمت برسم  دیکن یپدرتون فرموده بودن ورودتونو اعالم م -

 .ماست يشما به عهده  یاقامت و فراهم کردن امکانات رفاه تیمسئول. میدیرو هم م

 .داردیبرم یدهد و چشم از گوش یم لشیتحو مداریلبخند ن کی
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عجله ...  لهیعادت ندارم بدون وس. دیبد لمیتحو نویزودتر ماش شمیممنون م...  یملک يقهوه تون سرد نشه آقا -

 .کارها ندارم ي هیبق يبرا يا

 .چشد یو قهوه اش را م دیگو یم یظیغل” چشم“ ،یملک

 .دارد، هم بد یتملق و احترام، هم حس خوب نهمهیا از

مخاطبش  داندیم نکهیکشد و بد، به خاطر ا یداند و به رخ م یرا م گاهشیو جا یخانوادگ تیچون موقع خوب

احترام  يقلب ادا میخالصانه و از صم نطوریکه با آنها برخورد داشته، فقط در ظاهر ا ییها یرانیاز ا یلیمثل خ

 .ستندین ”یکیظاهر و باطن “کنند و به قول ِ عمو جان،  یم

به نسبت  نترنتشونیا...  دنیکارتا جد میس نیا...  نیو پر سرعت دار یشگیِ هم نترنتیدونم عادت به ا یم -

 لیاتومب دییفقط بفرما...  دمیاونجا هم م يپر سرعتو برا نترنتیا بیِ آپارتمان، ترت به محض آماده شدن... خوبه 

 مد نظرتونه؟  یچ

 .گذارد یرا کنار م یگوش

 .شهیم دایپ نجایبخوام ا یانگار هر چ دیپرس یم يطور -

 .شود یکامل باز م یملک شین

 ... چند لحظه  دیاجازه بد! شما بعله يبرا -

 .شود یکشد و مشغول م یرا جلو م پدشیآ

. ساعت طال هم به مچ چپ کیطال در دست راستش دارد و  نیانگشتر سنگ کی. و پنج سال ندارد یاز س شیب

هنوز  ،یرانیا کیارتباط با  يداند برا یم یخواهد اسم کوچکش را بپرسد ول یدلش م. دارد یپوش کیظاهر ش

 .زود است

 .بدون انگشتر ِ خودش يشوم به انگشتها یم رهیخ

ِ  نیتک نگ ياندازد و بعد مادرش، که فقط همان حلقه  یحداقل چهار انگشتر م شهیافتد که هم یم یجس ادی

 .به انگشت دارد شهیازدواج را هم

 يمثل قهوه ها یپسندد ول یرا نم زشیداند چه چ ینم. طعمش را دوست ندارد. چشد یاز قهوه م یکم

 .ستیِ آنابل ن یشگیهم

 .زدیر یم يخودش چا يبرا ،يزند و از قور یرا کنار م نجانف

 .چرخاند یرا به طرفش م پدیآ ،یملک
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 .کرد هیسرعت براتون ته نیمدال بشه با ا نیفکر نکنم باالتر از ا گهید... تهران موجودن  ياالن تو نایا -

 ...  ویام دبل یب ،یپورش، بوگات. کند یعکسها نگاه م به

 .شهینم دایپ نجایا یخارج ينایگفتن ماش یم -

 .زند یم يلبخند مغرور ،یملک

 ! دیدار اریاخت -

 .کند یاشاره م پدیآ يچشم به صفحه  با

 ! دیشما فقط انتخاب کن -

 .کنم یم یرانندگ یخوام راحت باشم وقت یم: دیگو یبه پورش ِ بژ م رهیخ

 ! متوجه منظورتون نشدم! خوام یعذر م -

 .اش آماده کرده است شهیتر از هم نییبا امکانات کم و پا يوردر کش یزندگ يرا برا خودش

 .کند یم نگاهش

 ییِ قرمز و پورش ِ طال ياهل فرار... کنم  یشهر رانندگ يهم باهاش راحت باشم، هم راحت بتونم تو یعنی -

 .ستمین

 .زد یفاحش در تهران حرف م یاز اختالف طبقات شهیهم مانینر عمو

 نیا يحوصله ! فهمد یمثل خودش که او را نم. فهمد یست که طرف مقابلش را نم یمثل کس یملک نگاه

کار او و  تش،یریباشد که با مد مزیج ياز اندازه  شیِ ب یشناس فهیوظ ریتقص دیشا. ِ دو طرفه را ندارد دنینفهم

داند همه  یم گذاشت؛ خودش انیجراو را در  ستیفقط کاف ،یهر موضوع ينامدار را انقدر راحت کرده که برا

 .باشند یببرد که او و نامدار راض شیرا چطور پ زیچ

 .بردارد؛ هر چند با سفارشات ِ نامدار مطابقت نداشته باشد یو شناخت ِ هم، قدم دنیفهم يبرا دیبا

 ! ه؟یچ کتیاسم کوچ -

 .شود یم یچراغان یملک يسوالش، در چشمها از

 .هستم دیشما، وح کیکوچ -

 .کند یم تعجب

 ! یباش کتریفکر نکنم از من کوچ -

 .کند نخندد یم یسع یملک
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 ... اصطالحا گفتم  -

 .دهد یتکان م سر

 .رو تماشا کنم ابونهایکم خ هیهم  نم،یبب ستونویهم آف ام،یبعد از صبحانه، همراهت م...  دیوح یاوک -

 .خورد ید مزه را مب يسرد شده  يو با اشتها، قهوه  دیگو یم ظشیغل يدوباره از آن چشمها ،یملک

 

*** 

 

 .شلوغ ابانهایدوازده ظهر است و خ ساعت

 .جانینظم حاکم بر شهر؛ هم استرس دارد، هم ه یِ ب یِ آدمها و شلوغ دنید از

 .ست يمردم تهران عاد يِ آزاردهنده، برا یو آلودگ یعیطب ریِ غ کیتراف نیا انگار

 .ردیرا وصل کرده و هر وقت خواست، تماس بگ دشیخط جد سدینو یم شیبرا. داند مادرش خواب است یم

 .دهد یو بزرگراهها اطالعات م ابانهایخ يدرباره  یگاه د،یوح

 .ستیکه در تهران، لوکس محسوب شود ن ینیرسد که اهل ِ ماش یم جهینت نیساعت گشتن در شهر، به ا مین با

 .است” باحال“ د،یوح يبه گفته  یشلوغ ول یابانیِ بهداد، در خ دفتر

چند روز بگذره : دیگو یکند و م یرا متوقف م نیماش د،یگردد که وح یم ابانیبودن ِ خ” با حال“ِ  لیدنبال دل به

 .دیکن یعادت م

 ! ؟یبه چ -

 ... و شهر و  یشلوغ -

 ! کجا و رفت و آمد ِ منهتن کجا؟ یشلوغ نیا. عادت دارم یبه شلوغ دیگو ینم

 .شود یم يادار کیوارد ساختمان ش همراهش

 .است فیو تعر حیبه دفتر، مشغول توض دنیتا رس د،یوح

ماشاال خوب تونست  یگرفته ول لیدم و دستگاهو از پدرش تحو ستیسال ن کی...  دهیبهدادم رس گهیاالن د -

با هم ...  هیپسر باحال یلیخ!گهید دشیشناس یم. سفارش شما رو کرده یلیخ روزیاز د... جمع و جورش کنه 

اون زمان بهداد ... شدم  التشونیتشککرد، وارد  یدفترو اداره م نیهمون وقت که پدرش ا...  میایراحت کنار م



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا Hanakو  naqme   –گذارم  یات م نهیبرابر آ يا نهیآ

wWw.98iA.Com ١١ 

 کشونیتا شر دمیمقدار سهام شرکتو خر هیمنم ... کار  نیبمون تو هم...  يپدرش گفت جربزه دار... نبود  رانیا

 ...  میکرد یبا عموتون کار م چند سال... بردن جنساتون تا آلمان بود  يشرکت ِ ما، واسطه ... بشم 

 .مکث کرده” باحال“و ” جربزه“ يکلمه ها يرو ذهنش

 ”! قربان دییبفرما“کند  یکند و با احترام به او تعارف م یرا باز م يدر دیوح. شوند یآسانسور خارج م از

با  وار،ید يکوچک و قاب شده  ي چهیقال يشده و نور اسپات رو ينورپرداز میکه مال يواریاز در و د نگاهش

 .شود یم دهیبه سمت راست کش یفیسالم ِ ظر

 .نشسته یمیسرخ رنگش، لبخند مال يلبها يو رو ستادهیِ دفتر است، ا یکه احتماال منش يدختر

 .است دنیِ تنگ، راحت قابل د یمشک يدر مانتو کلشیه

 .دارد ینیدلنش ییبایصورت برنزه اش، ز. بلوندش انداخته به عنوان پوشش يموها يرو ک،یبار دینوار سف کی

 مهندس که اومده؟ ... سالم خانوم  -

 .دهد یهمان لبخند، سر تکان م با

 .آوردن فیس تشر قهیده دق -

 .رود یاز درها م یکیدهد و به طرف  یهم سر تکان م دیوح

 .تعارف يبرا دستش يمحترمانه  يباز کردن ِ در و اشاره  دوباره

 .شوند یاتاق م وارد

 .دیآ یشود و خندان به طرفشان م یبلند م زشیاز پشت م بهراد

 ! ولکام تو تهران من! ریبخ دنیرس! به -

 .کند یفشارد و تشکر م یرا م دستش

 .کند یرا تعارف م مبل

 .استقبالت انیبچه ها ب یبگ يآلمان پروازتو عوض کرد یقرار بود وقت! خبر ورودت رو از پدرت بشنوم؟ دیبا -

 .ندینش یم

 .تا هتل اومدم یبا تاکس. بود يوقت بد. دمیساعت چهار صبح رس -

 ! لطفا؟ دیکن یم ییرایپذ: دیگو یدارد و م یتلفن را برم یگوش بهداد،

 .ندینش یم دیاو و کنار وح يروبه رو دیآ یم بعد

 ! ؟يبهم؟ اصال استراحت کرد يزد و ده زنگ يدیخانواده چطورن؟سفرت راحت بود؟ساعت چهار رس -
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 .دمیخواب یچند ساعت: دیگو یدهد و فقط م یسوالهاش، سر تکان م يجواب همه  در

انقدر سفارش ... که افتاده هستم  یاتفاقات انیدر جر شیکم و ب... بهناز  شیپ سیگذشته رفت پار يبابا هفته  -

 يچند روز هی تشیگفتم نها...  میاسترس گرفت دیباشه، من و وح ایکرد که قبل از اومدن، امکانات اقامتت مح

 ...  گهیخودم تا خونه ت آماده بشه د شیپ يایم

 .هتل راحتم يتو -

 .زند یچشمک م بهداد

 .بهت بد بگذره ذارمینم... بشه  لیخودم تا آپارتمانت تکم شیپ يایم! هتل چرا؟ -

 .شود یوارد م ینیس کیبا  بایخورد، بعد همان دختر ز یضربه به در م چند

شود فنجان ِ طرف او  یبه دست، خم م يو قور ز؛یِ برش خورده را وسط م کیک ند؛یچ یم زیم يرا رو فنجانها

 .کند یرا پر م

 یخورند رفت و برگشت م یکه در هوا تاب م يبلند يبلند قرمز ِ دست او و گوشواره ها يناخنها نیب نگاهش

 .کند

کند  یبه صورت او م قیعم یکوتاه ول یزده، نگاه ملیر يِ مژه ها انیو از م ردیگ یچشمهاش را باال م دختر،

 ! دییبفرما: دیگو یو آرام م

 .زند یم لبخند

 .یمرس -

آنها را هم پر  يتا فنجانها دیچرخد طرف بهداد و وح ی؛ بعد م”کنم یخواهش م“ کیو  گرید قینگاه عم کی

 .کند

و دفتر  یموندگار بش نجایکه ا یستین یآدم گهیم... سراغ کار  میپدرت سفارش کرده زود نر: دیگو یم بهداد

 .یتهرانو اداره کن

 : دهد یو ادامه م” ممنون“ دیگو یدختر آرام تر م به

 .متفاوته یلیتهران خ يتو یزندگ... حق هم داره  -

 ! تونم مثل عموم دفتر تهرانو اداره کنم؟ یفکر کرده نم ای امینگرانه نتونم از پس ِ کار برب یعنی -

 .کند یهم آرام تشکر م دیوح

  د؟یندار اجیاحت يا گهید زیبه چ: پرسد یو م ستدیا یم دختر
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 .ردیگ یدستش را باال م بهداد

 .نه، ممنون -

 .یبمون نجایا یبتون ستیمطمئن ن: دیگو یبه او م و

آمده، به خاطر  رانیاگر به ا. ماندگار شود نجایا ستیقرار ن. کند یدختر و راه رفتن ِ پر عشوه اش نگاه م به

 يحکم ِ ارضاء حس کنجکاو شیموقت در تهران، برا یآمده؛ زندگ شیست که در روند معمول کار پ یمشکل

 .دارد و اثبات ِ خودش به نامدار

 ! يدار یِ خوشگل يسکرتر: دیگو یشود، با لبخند م یکه پشت سر دختر بسته م در

 .شود یباز م ششانیدو ن ره

 .دهیوح ي قهیسل!چشمتو گرفته؟ دهینرس: دیگو یم طنتیبا ش بهداد

 .ردیگ یم طنتیاو هم رنگ ش لبخند

 ! جذاب تره یلیِ نامدار خ ياز سکرتر -

 .کند یخوشبو را مزه م يو قهوه  داردیرا برم فنجانش

 ! طعم قهوه ش هم خوبه! هوم -

 .کشد یو بو م ردیگ یدماغش م ریهم فنجانش را ز دیوح

 ! قابل نداره -

 .چه یعنیفهمد  ینم

 .خندد یم بهداد

 ! خان دیوح يبخشنده شد -

 .خندد یهم م دیوح

 .زهیعز یلیخاطر جناب راد خ -

 .اندازد یاو ابرو باال م يبرا بهداد

 يپا ریفعال ز ارهیو بر دهیزنگ بزن فورچونر جد یبه اس! جان دیوح... قهوه تو بخور، دفترو نشونت بدم  -

 .بره یبخواد آپارتمان برج افرا رو پر کنه چقدر زمان م نیبب ریآمار هم بگ هی... مهندس باشه 

 .رود یم رونیخورد و ب یم کیقهوه اش را بدون ک. دیگو یمخصوص م ياز آن چشم ها دیوح
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دفتر را نشانش  يکند اتاقها یبعد دعوتش م. دیگو یشرکت م نیروت يو قهوه، از کارها کیِ خوردن ِ ک نیح

 .بدهد

 یم زیمرد جوان ِ تازه وارد را آنال ينگاهش سر تا پا نباریا. زند یبه دست، لبخند م یِ آنها، گوش دنیبا د دختر،

 .کند

 .آچار فرانسه س ییجورا هی... ِ دفتره  یامور داخل ریمد...  دهیکه اتاق وح نجایا -

 .ستدیا یدر م کنار

  !آچار فرانسه؟ -

 .شود یدختر هم لبخندش پررنگ تر م. خندد یم بهداد

 .دهیکارا رو انجام م يهمه  یعنی -

 .دهد یآنها تکان م يبرا يدر حال صحبت با تلفن، سر دیوح

 .کند یاشاره م گرید يبه درها بهداد

 .هم کنفرانس یکی نیو ا یگانیو با ياتاق حسابدار -

 .شوند یشود وارد اتاقها نم یم خوشحال

 .توپ ببرمت يجا هیخوام  یم م؟یناهار بخور میبر -

 .اندازد یباال م شانه

 .دوست دارم با تهران زودتر آشنا بشم یول ستمیاهل ناهار خوردن ن -

 .ستدیا یدختر م زیزند و کنار م یلبخند م بهداد

 ندارم؟  یامروز که قرار بخصوص -

 .گردد یرود و برم یاو و بهداد م نیدختر ب نگاه

 .نه -

 .رود یو به اتاقش م” چند لحظه صبر کن“ دیگو یم بهداد

 .دهیبه خودش رس يادیکار و دفتر، ز يبرا یول باستیز. زند یرا م مشیدختر لبخند مال باز

 .شود تا بهداد برگردد یم قیدق وارید يتابلوفرش رو به

 .رو بهم خبر بده جهینت دیوح دیبگ. میگرد یبرم گهیدو ساعت د یکیما ! خانوم -

*** 
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 .روند یم کیرستوران دنج و ش کی به

 ! از صبح، به دخترها دقت کند شتریِ بهداد، باعث شده ب یمنش يآراسته  يکند چهره  یم فکر

 .خواهد ازش بچشد یپخته اش است که اصال دلش نم یِ حساب کیسرگرم خوردن است بهداد

 .خندد یم

 ! هموطن روشن شده ها خوشگل يچشمت به جمال دخترا یحساب -

 .زند یم يمدارین لبخند

 ! هستن ختیر هیانگار همشون ! انیم یبه نظرم مصنوع -

 .خورد یاش م یدنینوش وانیاز ل یکم بهداد

انقدر دلبر  یقیتزر يو لبا ینیِ خوشگل ِ من؛ صدقه سر ِ پروتز و عمل ب یمنش نیهم... هست  نطورمیهم -

 .شده

 .زند یم چشمک

 .شنیبگذره، مثل عسل دورت جمع م دنتیدو روز از رس یکیبذار ! شنیم دایپ ییخوب عروسکا -

 ! تهران حرف نزند يافتد که سفارش کرده با دخترها یم یحرف جس ادیخندد و  یم

 .کند یو کوتاه با بهداد صحبت م ردیگ یتماس م دیوح

. گفتم برات مبله کنن دم،یخر یجمع و جور تازگ هی، آپارتمان هم... دفتر  ارنیم... آماده س  نتیتا عصر ماش -

که در شان  يزیچ هی...  یکن یبعد عوضشون م ،یفتیچند وقت بگذره، جا ب. طول بکشه يفکر کنم دو، سه روز

 .نامدار خان باشه يشازده 

 .دهد یتکان م يسر

 .یمون یهم تنها نم ،يهم آزادتر. من يخونه  میبر م،یبردار لتویهتل، وسا میبر -

 .خواهد تا آماده شدن ِ خانه اش، در هتل باشد یم

شب  نیاول دیبا وح يکند حداقل شب مهمانش باشد و سه نفر یم شنهادیپ ند،یب یمخالفتش را که م بهداد،

 .اقامتش در تهران را دور هم بگذرانند

 .خواهد تا عصر استراحت کند یم یکند ول یم قبول

 .ختهینس بدنش را به هم رباال ،ییساعت و جابجا رییتغ نیا

 .رود یرساندش و م یتا هتل م بهداد



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا Hanakو  naqme   –گذارم  یات م نهیبرابر آ يا نهیآ

wWw.98iA.Com ١٦ 

 .افتد یتخت م يو کسل، رو خسته

و دوست دوران دانشگاهش بوده  یکه چند سال همکالس يبا بهداد یحت. کند یم یغربت و ناشناختگ احساس

 .شناسدش یو م

 مانینامدار و عمو نر يمردانه  يها یشمال، مهمان يایبه خاطر ندارد جز در يادیز زیچ ران،یسفر به ا نیاول از

 .مادرش يبرا یو دوستانشان؛ و دلتنگ

ِ نامدار در چند  یهمراه مان،یلواسان ِ عمو نر عیبود و اقامت چند روزه در باغ وس یجوان لیسفر هم اوا نیدوم

 شیکه امروز برا يبهداد نیهمبا  ییِ پسرش به دوستان و شرکا و آشنا يِ سوارکار دنیبه رخ کش ،يقرارداد کار

 .ناآشنا شده

منهتن  يابانهایتازه آفتاب طلوع کرده و خ ،یخاک يکره  گریدر طرف د نکهیکند به ا یبندد و فکر م یم چشم

 .ندیب یرا به خود م یصبحگاه کیتراف

 

*** 

 

 ِ او، دادن ِ جان، کار ِ من است دنیِ د یپِ از

 

 1360 زییپا/ تهران

 

بود اال  زیحواسش به همه چ. يزییآفتاب کم جان ظهر پا يتو وان،یا يبه دست نشسته بود کنج پله  کتاب

 .درس

 خانوم جون؟  رانیا: انداخت، بلند گفت یسر م يآمد و همانطور که چادرش را رو رونیب یاز درگاه مایس

 .باز شد ییاتاق روبه رو در

 جون دلم؟  -

  ؟يریم يدار: گفت د،یرا که د مایخانوم، س رانیا

 .سر تکان داد مایس

 .نیکوپنهاتونو بد...  کهیفکر کنم نوبتمون نزد گهید... آره  -
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 .خانوم دوباره به اتاق برگشت رانیا

 .انداخت هیبه هان ینگاه مایس

حواستم ... خانوم کمک بده  رانیبه ا نیظرفا بزن، درستم تموم شد بش نیآب به ا هیمادر؟ پاشو  يسرما نخور -

 .به غذا باشه آبش تموم نشه

منتظر  دیفهم مایس. دیکش یلکه دار را آب م يداشت لباسها هیخانوم اشاره کرد که کنار پاشو هیبه عال هیهان

 .دیایخانوم ب رانیتا ا ستادیا وانیا يسه پله  يرو اط،یح گریرفت طرف د. است کار ِ او تمام شود

کاش . گفت خلوتم بوده یم. ما رو گرفت يگوشتا دونیم نییاز پا یآقا صابر دم برگشتن زروید: گفت هیعال

 .گرفت یشمام دستش بود، واسه شمام م يکوپنها

 .خانوم بود رانینگاهش به در باز اتاق ا مایس

 .ساعته نوبتمون بشه هیفکر کنم ... غذا رو بار بذارم  امیتا ب سادیهمدم وا... قربون دستت  -

 .کوپنها را باز کرد يخانوم کش ِ دور دسته  رانیا

 .که اعالم کردنو سوا کن ییخودت اونا -

 .سرگرم جدا کردن کوپنها شد مایس

 .نیافتاد یواسه دو مثقال گوشت از زندگ...  رنیبچه ها برن بگ یذاشتیکاش م -

 .اندخانوم برگرد رانیرا به ا هیمرتب ِ بق يکوپنها را در مشت گرفت و دسته  مایس

کمک دستتون تا من  ادیکارش تموم بشه م هیهان...  میزحمت براتون دار یکاف يبه اندازه ... نه تو رو خدا  -

 .فعال با اجازه... برگردم 

سوزن  هیخانوم، امروز وقت نکردم  رانیزودتر برو کمک ا: شد، گفت یرد م هیهان يهمانطور که از جلو بعد

 .بزنم

 .در اتاقشان گذاشت يکتاب را بست و جلو. ماشا کردتکان داد و رفتنش را ت سر

 .اطیح يآقا صابر را در هوا با صدا تکاند و رفت طرف بند رخت گوشه  ي کسرهیلباس . ستادیا هیعال

ژاکتش را تا زد  نیآست. هیپاشو ریبرد گذاشت کنار ش. پله ها گذاشته بود يگوشه  ده،یهم چ يرو مایرا س ظرفها

 .و نشست

 .آمد...  اایدر و بعد  يصدا

 .دیلرز دلش
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 .آمد یم نطوریهم شهیهم

 .شد یزد و وارد م یرا کنار م اطیدر ح يجلو يکرد، بعد پرده  یگفت، چند لحظه مکث م یم...  اای

 .دیپائ یچشم، در را م ياز گوشه . دیطول کش آمدنش

 .تکان تکان خورد و کنار رفت پرده

 .شد اطینفت، وارد ح يتریل ستیبا دو تا گالن ب یرعلیام

 .زد ینفس م نفس

 .برد، جواب داد یم يکنار انبار يو همانطور که گالن ها را به طرف بشکه  ریکه سالم کرد، سر به ز هیهان

 .ِ آب، لرز به تنش افتاد يبرد و از سرد ریش ریرا ز ظرفها

زد و هر دو  ایدل به در. در، دستش را مشت کرد يجلو يبه پرده  رهیخ. رفت طرف در و خارج شد یرعلیام

 .گرفت خیآب  ریدست را ز

 .گذاشت یاول يآمد و کنار دوتا گریدوباره با دو گالن د یرعلیام

 .کرد یگالن را در مخزن خال نیِ بشکه را برداشت و اول در

 .قابلمه را آب گرداند يتو هیهان

ر کمرش بسته بود خشک کرد و همانطور که تشت و صابون که دو يچادر يخانوم، دستهاش را با گوشه  هیعال

 .آقا ریدستت درد نکنه ام: داشت، گفت یرا برم

 ... س  فهیوظ. کنم یخواهش م: پشت به آنها گفت ،یرعلیام

 .شد یم یبشکه با هم قاط يِ نفتها تو ختنیشرشر آب حوض و ر يصدا

 .دیکش یبه ظرفها م میحس شد و راحت تر س یکم دستش از سرما ب کم

 .دید یچشم ریرا ز یرعلیام حرکات

 .انداخت نییدوباره سرش را پا هیهان. دیهم چ يشده را کنار بشکه رو یخال يها گالن

 .ستادیقدم آمد طرف حوض و ا کی یرعلیام

 .دیکش یخجالت م. شدند یهمکالم نم ادیز یول دیدستش را بشو دیایب دیخواست بگو یم هیهان

 .بکشد یتوانست نفس راحت هیرفت و هان رونیاو ب دید دانیاز م پاهاش

 .ظرفها ي هیپر از آب کردش و رفت سر وقت بق مهیتا ن. ته گرفته بود یحساب قابلمه،

 .شناخت یپاها را خوب م يصدا. خودش بود. پا آمد يصدا دوباره
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 نیزم يراستش رو يفقط پاخانوم  رانیا. دیکش یم کهایموزائ يهاش را خرت خرت رو ییخانوم دمپا هیعال

 .شود یم کیبفهمد نزد شدیبرخورد نرم کفشهاش باعث م يفقط صدا ،یرعلیام یکرد ول یم جادیا يصدا

 .خالف انتظارش، رد نشد به طرف در برود بر

 .آب ریکنار ش ستادیا

 .سر بلند کرد یکم. دیدلش لرز باز

 .که در دست داشت شد یبزرگ يتازه متوجه کتر هیهان. فاصله نشست یبا کم یرعلیام

 .توجه، به کارش ادامه دهد یکرد ب یسع

 .ِ آب يدستات قرمز شده از سرد -

بار است  نیکرد اول یزد، فکر م یکه تند تند م یو دل یِ استامبول ینارنج يبه بشقاب با لکه  رهیخ همانطور

 .کند یبا او صحبت م یخودمان نطوریا

 .ينبر خیآب  نیتشت، دستتو تو ا يتو زمیبذار بر... برات آب داغ آوردم  -

 .به خرج داد، سر بلند کرد جرات

 .بود هیبه بشقاب و دست هان نگاهش

 .کرد یتشت خال يآب داغ را تو یرعلیعقب رفت و ام یکم

 .لبش يِ مطبوعش از همان فاصله هم به دستش خورد و لبخند نشست رو بخار

 .بخوره سیزودتر خ زم،یقابلمه بر نیا يکمم تو هیبذار  -

 .میمال یمحکم و مردانه ول. بود نیینرم و پا شهیصداش هم! زد یحرف م میمال چه

 .يکتر يشد به لوله  رهیخ

 .قابلمه رونیو بعد، ب وارهیرفت طرف د رشیمس یشد ول یوارد قابلمه م میجوش، اول مستق آب

 .دوباره به صورتش نگاه کرد. دیرا نفهم یرعلیکار ام لیدل

 .اولش برگشت يآب جوش به جا ریو مس دیدزد هیاز نگاه هانچشمش را  عیسر

شده بود به او و حواسش از آب جوش و قابلمه پرت  رهیخ ر،یسر به ز شهیِ هم یرعلیام! هیشده بود به هان رهیخ

 ! به پا شده بود یانگار در دلش عروس! شده بود

 .ندیتا او لبخندش را نب دیرا محکم گز لبش



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا Hanakو  naqme   –گذارم  یات م نهیبرابر آ يا نهیآ

wWw.98iA.Com ٢٠ 

: را در تشت گذاشت و گفت فیکث يخودش ظرفها. را کنار گذاشت و آب تشت را با آب سرد، ولرم کرد يکتر

 دستم؟  يرو يزیر یم کاتیذره از اون ر هی!حاال شد

از سالم و خداحافظ، با  ریکه مستاجرشان بودند، غ یدر پنج سال! خورده بود؟ ییسرش به جا! بود؟ یرعلیام نیا

 .همکالم نشده بود هیهان

 ! حاج خانوم -

 .دیباز لب گز هیهان.اشاره کرد کایبا لبخند به ر یرعلیام. بلند کرد سر

 .ختیکف دستش ر عیاز ما یکم

 .از آب ولرم تشت برداشت و مشغول شستن دستهاش شد گرش،یدست د با

 رش،یسر به ز شهیهم يماند؛ به چشمها رهیکه خم شده بود، خ مرخشیبه ن. کرد خودش باشد ینم باور

ساده  اهیس يموها د،یخند یبار به او م نیاول يکه امروز، برا ییلبها. اش یشگیِ هم شیو ته ر یمشک يابروها

 ...  ختیر یم یشانیپ يو صافش که کج، رو

 .آب ریش ریاش را برد ز یکف يدستها

 ... دستاتون  يرو زمیآب گرم بر دیبذار: گفت عیسر

 .به دستهاش لبخند زد رهیخ باز

 یبهشون ظلم م ينطوریسرما ا نیخودت باش که تو ا يشما فکر دستا...  شهینم میزیم کلفته؛ چمن پوست -

 ! داره مگه؟ يا یآب گرم آوردن چه سخت يکتر هی...  یکن

 ! دید یخواب م حتما

 .لرزاند ینبود که داشت با هر کلمه، قلبش را م یرعلیام نیا

 .حوض تکاند و بلند شد يِ دستش را رو آب

 .یآب بکش ارمیبشور، دوباره برات آب گرم م -

را برداشت و بلند شد،  زیتم يکه سبد ظرفها نیهم. ظرفها را شست یک دینفهم. کرد یسرما را احساس نم گرید

 .وانیا يآمد رو يبا کتر یرعلیام

 .نگاهش مالمت گر بود. نگاه به صورت او کینگاه به ظرفها کرد و  کی

 .د نکنه، تموم شددستتون در: گفت دستپاچه
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امروز چرا ! دلخور شد؟. نبود. قبل از وارد شدن، به پشت سر نگاه کرد. به طرف اتاقشان رفت عیسر. نخورد تکان

 ! کرد؟ یبه او انقدر توجه م

 .خانوم رانیرفت کمک ا یم دیبا. گرفت نیعالءالد ياتاق گذاشت و دستهاش را رو يظرفها را گوشه  سبد

 ! و کار کند؟ ندیاتاق با او بنش کیتوانست در  یچطور م. رفتیم رونیب یرعلیام کاش

دست . ختیر یقابلمه م رونیرا ب يبه او، آب کتر رهیآمد چطور خ ادشیو باز  ستادیسر تاقچه ا ي نهیآ يجلو

 .صورتش يو گوشه  يبه روسر دیکش

 ”! اد؟یاز من خوشش ب ممکنه“

به آبگوشت زد و بعد با دلهره به طرف  يدر آشپزخانه سر ن،ییرفت پا عیسر. تصورش هم قلبش به تپش افتاد از

 .خانوم رفت رانیاتاق ا

 .خانوم آمد رانیا يصدا. در زد ي شهیضربه به ش چند

 .بفرما تو -

با همان  یرعلیام. زد یرا کوك م يداشت پارچه ا یاطیکنار چرخ خ ،یزده به پشت هیخانوم، تک رانیا. شد وارد

 .دیبوس یلبخند خوشگلش، خم شده بود صورت مادرش را م

 ! یشکن یدل پسرتو نم...  يریم تیرضا...  زیعز يدیم تیرضا -

 .انداخت ریلبخندش برود، راست شد و سر به ز نکهیو بدون ا هیکرد به هان نگاه

 .ستیسش، هنوز آماده نپرو لبا ادیخواد ب یاز شانس، امروز عصر حاج خانوم م... جان  هیهان ایب -

 .چرخ کیحواس، دو زانو نشست نزد یب

 .خداحافظ...  گاهیتا پا رمیسر م هیمن : را برداشت و گفت حشیتاقچه تسب ياز رو یرعلیام

 ...  تییپس چا: گفت عیخانوم سر رانیا

 ... برگشتم  یبمونه وقت: را باال برد و گفت دستش

 .باز کرد هیهان يخانوم لباس برش خورده را جلو رانیا

 .مادر، باال تنه شو کوك شل بزن تا من دامنشو ببرم ایب... در پناه خدا  -

 

*** 
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 1391 زییپا/ تهران

 

 .سرگرم است پدیمبل فرو رفته و طبق معمول، با آ يتو ،یدر الب دیوح

 .ستدیا یم عیرسد، سر یکه م کشینزد

  ن؟یخوب... سالم مهندس  -

 ! مستیمن مهندس ن... سالم  -

 .زند یم یکج لبخند

 ! مده به همه بگن دکتر و مهندس نجایا -

 .زند یم چشمک

  م؟یبر ست؟یهم که ن يحرف بد -

 ! شبه کیمهندس شدنش  نیهم شیکیاست؛  بیعج نجایحرفها و کارها، ا یلیخ. دهد یتکان م سر

 .ستندیا یرنگ م اهیس يوتایتو کی يجلو نگ،یپارک در

 .شما لیاتومب نمیا -

 .ردیگ یرا باال م موتیر

  نم؟یبش ای دیرون یشما م -

 .شود یو سوار م ردیگ یم

 .هیقشنگ نیماش... ممنون  -

 .هیچه عروسک دیفهم یبعد م د،یریبگ يحاال ازش سوار: دیگو یم جانیبا ه دیوح

 .کند یرا روشن م ابیراه

 .گمیم رویمن که االن کنارتونم، مس -

 .خوام زودتر آشنا بشم یم -

 .دهد یسر تکان م دیوح

ادامه داره تا اون  شیتجر دونیاز م...  عصرهیول ابونیخ نیا... سمت چپ  میبر...  هیچهار راه پارك وِ نجایا -

 ...  ناییما نییپا
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و  وركیویقانون است و متفاوت از راندن در ن یدر تهران، چقدر ب یتا بفهمد رانندگ ستین يادیبه زمان ز ازین

 .هکه بود يگرید يجاها

و قلدر  دیراننده ها بکش ي هیدست فرمونتونو به رخ ِ بق ای دیکن یط یالیخ یب دیبا ای ،یوقت رانندگ نجایا -

 ! دیکن يباز

 ! ؟يقلدر باز -

 .خندد یم دیوح

 ! ادیدستتون م -

 .خورد یزنگ م لشیموبا

 جانم؟ ... تا بگم  میبر میراهو مستق نیهم -

  ... 

 ! عروسک من چطوره؟ -

  ... 

 .وقت ریمهم دارم تا د يجلسه  هی... امشب نه  -

  ... 

 .کنم یقهر نکن موش موشم؛ فردا شب جبران م -

  ... 

 .یهر جا تو بگ -

  ... 

 .عشقم کترهیگردن من از مو بار! چشم -

  ... 

 ! بده، برو ییبوس به بابا هیحاال  -

  ... 

 ... آخ قربون ِ اون  -

 .خندد یم

 .بوس تا فردا!برو عروسک -
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شود  یم ییجاها حیشناس، دوباره سرگرم توض فهیِ متعهد و وظ دریتور ل کیکند و مثل  یم یعذرخواه کوتاه

 .کنند یکه ازشان عبور م

 .دهد یرا نشان م یابانیخ

راست  دیچیرو بپ یفرع...  هیدنج و باحال يجا...  میکن یشما آماده م يبرا میکه دار هیآپارتمان ابون،یخ نیآخر ا -

 .دینگه دار دهیاون مزدا سف يجلو... 

 .ردیگ یآورد و شماره م یرا باال م یگوش

 .درو بزن م؛یدیالو، بهداد جان، ما رس -

 ! ؟يمگه تو جلسه ندار: پرسد یم

 .خندد یم دیوح

 ! چوندمیپ... نه بابا  -

 .چاندهیرا پ زیفهمد چه چ یرود و نم یم همراهش

 .پنت هاوسش مال بهداده... رو پدر بهداد ساخت  نجایا -

 .ندارد ياو کاربرد يست؛ حداقل برا یدهد، اضاف یکه م یاطالعات

 .دیآ یشود و بهداد به استقبالشان م یدر خانه باز م میمستق آسانسور

 ! قیرف يخوش اومد -

 .شود یم یکیگرم خانه اش  يبه بهداد و فضا لبخندش

 .نیبش یهر جا راحت -

 .ندینش یاز مبلها م یکی يرو دیوح

 .خانه اش از هتل بهتر است يویو. رود یاندازد و پشت پنجره م یبه اطراف م ینگاه

 در رفت؟  تیخستگ ؟ياستراحت کرد -

 .گردد طرفش یبرم

 .آره، خوب بود -

 .ستادهیا ییرایبار کوچک ِ کنج پذ پشت

  زم؟یبرات بر يخور یم یچ -

 .کند ینگاه م یدنینوش يها يبطر فیشود و به رد یبار م کینزد
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 .تیال... اسکاچ  -

 .است پدیکند که دوباره سرش در آ یهم سوال م دیوح از

دارم  ژهیو يحاال برنامه !ست؟یبهتر از هتل ن نجایا: دیگو یهاست، م یدنیکه مشغول آماده کردن ِ نوش همانطور

 .يکه نخورد ناهار...  یکباب توپ برات درست کنم، حال کن هیخوام  یم... 

 .کند یروشن م يگاریس

 .خورم یوقت ناهار نم چیه... ممنون  -

 .کند یرا روشن م یصوت ستمیدارد و س یکنترل را برم بهداد

 ! راحت باش؛ حال کن -

 .کند یدهد و کارش را م یبهداد هم خودش را تکان م. دهد یآهنگ تکان م تمیراستش را با ر يپا دیوح

 .خواند یزند و همراه آهنگ م یکه چشمک م دهیدر نگاه او تعجب را د انگار

 وقتشه عاقل شم وونم،ید هیمن  -

 حق بده عاشق شم ،یته خوب تو

 یش دایگشتم، تا که تو پ عمرمو

 ...  یخوام باش یفهمم، فقط م ینم یچیه

 .ندینش یزند و م یم لبخند

 .دهد یمرا به دست او  وانیرقصد، ل یهمانطور که م بهداد

 .آورد یم تونیو ماست و ز پسیرود از آشپزخانه چ یم باز

 یبرداشته م زیم يکه از رو يپر از کف را با پسته ا یدنیجرعه از نوش نیو اول ردیگ یرا م وانشیهم ل دیوح

 .خورد

 .کند مثل آن دو خوش باشد یم یسع یفهمدشان ول یکند نم یحس م باز

 یکه متوجه نم ندیگو یم ییکنند، جوکها یم فیشناسد تعر یکه نم ییخندند، از دخترها یزنند، م یم حرف

 .شود یحال همراهشان م نیشود؛ با ا

هم  زیشاند کیشلیاز ش دیگو یم دیکند که وح یدرست م ییکهایشلیروند و بهداد، ش یتراس بزرگ و دلباز م به

 .دارد یبهتر است و انصافا طعم خوب
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و  دیوح یول. که به قول نامدار، شنگول کند ياندازه ا. کند یدر الکل ندارد؛ فقط مزه م يور ادهیبه ز عادت

 .بارد یم یبهداد انقدر خورده اند که از ظاهر و حرکاتشان، مست

 .زند یزنگ م لشیآن دو، موبا يمستانه  يِ خنده ها انیم

 .تراس دور باشد يشود تا از سر و صدا یداخل خانه م. است مادرش

 الو پسرم؟  -

 .سالم مامان -

 ! ؟يخواب که نبود... سالم مامانم  -

 .زند یلبخند م شهیو بهداد از پشت ش دیحرکات ِ وح به

 .بهداد ينه، اومدم خونه  -

  ؟یهنوز هتل گذره؟یخوش م ؟یخوب -

 .کنه یکه بهداد برام آماده م یبرم آپارتمان گهیقراره دو، سه روز د... خوبه  -

 ! ؟يصدات چرا گرفته؟ سرما خورد -

 .هوا یفکر کنم به خاطر آلودگ...  هیآلرژ... نه  -

 .کند یم یمکث

  ؟یبا پدرت تماس گرفت -

 .آره: دیگو یم فقط

کردن است  يچون گفته همراه موشه، سرگرم گلف باز ،یخشک و رسم قه،یدهد فقط سه چهار دق ینم حیتوض

زد، تمام شده و حاال راحت  یکه ازش حرف م يا ینگران يبا آمدن او، همه  انگار. حرف بزند ادیتواند ز یو نم

 .اند را خوش بگذراند کیتواند و یم

  ؟ییهنوز تنها: پرسد یمادرش م از

 .دلم هواتو کرد، زنگ زدم صداتو بشنوم...  میچند ساعت انجمن بود یسیبا تر. امروز خونه نبودم -

 .مبل يدهد رو یم لم

 .مونم، هم تو یهم من تنها نم. شمیپ ایپاشو ب رانم،یچند ماه که ا نیا -

 .کند یباز مکث م مادرش

 ! و پنج سال؟ ستیبعد از ب -
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رو  ومدنین ياصرار برا نیا لیدل...  یپسرت هست شیهم پ ،ینیب یهم شهرتو م يایم ؟يدار کاریبه زمان چ -

 .فهمم مامان ینم

 .شناسم یرو م ییتهران دارم، نه جا يرو تو یکسنه ...  ستیشهر من ن گهیاونجا د -

 نجایا... وطنته  یکن یصحبت کنن، احساس م یکه همه فارس ییجا یگیم شهیخودت هم! من که هستم -

 .يایب یکن یم دایپ یحس خوب دونمیم... زنن  یحرف م یباهات فارس ،يچه نخوا يهمه چه بخوا

 .ردیگ یمادر م يصدا

 ...  یفعال صبر کن خودت مستقر بش -

 .یباش کمیخوام نزد یفکراتو بکن؛ م...  شهیکه گرفتم، خونه هم آماده م نیماش -

 ... قربون پسر مهربونم برم : دیگو یمحبت م با

 .کند یاشاره م کلشیزند و در حال تکان دادن ه یتراس ضربه م ي شهیبه ش بهداد

 ! ساعته؟ هی یکن یم کاریچ -

 .دهد یخندد و سر تکان م یم

 يخونه ...  میکن یم دایپ متویقد يدوستا يدو نفر میر یم... سر قبر پدر و مادرت  میر یبا هم م ایب! مامان -

 يخوا یزنده؟ نم ایمردن، ک ایو دوستات، ک الیاز فام یخواد بفهم یدلت نم...  يدیهاتو بهم نشون م یبچگ

 ! شدن؟ یاالن چه شکل ینیبب

 .کشد یم يس بلندنف مادر،

 ... بهم زمان بده فکر کنم  -

 .شمیپ يایهستم ب نجایتا من ا ریبگ میفقط زود تصم...  یاوک -

 .خندد یم يسرسر

 ! گنده يخجالت بکش پسره  شه؛یسالت م یداره س! یهست یمامان گهیحق داره م یپس کت -

 .خندد یهم م او

 ! یهر چ... پسر گنده ...  یمامان... قبول  یبگ یهر چ شم،یپ يایتو قول بده ب -

 ...  يقرار شد زمان بد -

 .زنگ بزن؛ به ساعت توجه نکن ،یهم داشت يهر کار. مواظب خودت باش...  یاوک -

 .لرزد؛ مثل وقت ِ آمدن ِ او یمادرش م يصدا
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 .تهران دیایکند ب شیشود راض یکند و مسرتر م یم یخداحافظ

*** 

 .هتل دنبالش دیآ یاست که بهداد م ظهر

 .کرده که سردرد دارد يرو ادهیقبل، انقدر ز شب

 .و حرف و خنده بودند دنیدو شب، خودش برگشته هتل و آن دو، همچنان در حال نوش ساعت

 .است شتریب یرانندگ نیح طنتشیش یول ستیاضافه ن حاتیاهل توض دیخدا را شکر، مثل وح بهداد،

 .کند یچراغ قرمز توقف م پشت

 .هستند نشیزرد رنگ است و دو دختر سرنش يکوپه  کی ،يکنار نیماش

 .خندان يو لبها ظیغل کاپیاز دو طرف صورتشان؛ م زانیبلوند و آو يدو با موها هر

 .بکشد نییرا پا شهیکند ش یشود و اشاره م یکند، متوجه او م یم یکه رانندگ يدختر

 .شود یشان م ییاست که نگران شنواانقدر بلند  نشیپخش ماش يصدا. کند یهم نگاهش م بهداد

 نییرا پا یقیموس يکند و بعد، همانطور که دوستش صدا یشمار م هینگاه به چراغ قرمز و ثان کیِ راننده،  دختر

 .زند یچشمک م يبرد، با لوند یم

 ! هست گل پسر؟ فتیک يپول ِ چهار تا قهوه تو -

 .گردد یرود و برم یخودش و دوستش م نیاو ب نگاه

 ! بله -

 .زند یدختر لبخند م. خندد یم بهداد

 .یخوام افتخار بدم مهمونمون کن یت خوشم اومده، م افهیاز ق -

 .دهد یلبخندش را م جواب

 .ت خوشم اومد افهیمنم از ق -

 ... خوشگال  میما کار دار: دیگو یکند و بلند م یخندد، سرش را خم م یهمانطور که م بهداد،

 ! کار از ما مهم ترم هست؟: زند یکند و داد م یم سرش را خم مِ کنار راننده ه دختر

  م؟یما جلو بر ایجلو  نیفتیشما م...  شهیاالن سبز م: دیگو یراننده م دختر

  شون؟یشناس یم: پرسد یبهداد م از

 .دهد یبه دستش م یدهد که نه و کارت یتکان م سر
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 .بده بهش نویا -

 .کند یرا به طرف دختر دراز م کارت

 ! میشینم ریمن و دوستم با قهوه س...  یشام ،يفرصت مناسب؛ ناهار هیباشه واسه : دیگو یبلند م بهداد

 .کند یرا از جا م نیزند و ماش یچشمک لوندش را دوباره م. ردیگ یکارت را م دختر

 ! ما رو به قهوه دعوت کردن؟ -

 .خندد یباز م بهداد

 ! یباحال یلیخ...  يتو حرف ندار پسر... طلبه بودن مهمون ما باشن ! رینخ -

 .رود یعجله به سمت دفترش م بدون

باال بره،  تیتهرون يکم تعداد خاطرخواها هی...  یپارت هیبرمت  یم ،يپنج شنبه شب، به عنوان مهمون افتخار -

 .انتخابشون يدستت باز بشه تو

 .اندازد یابرو باال م ند،یب یلبخند او را که م بهداد،

 ! ق؟یرف يکرد الیخ یچ -

باعث  ،ینیب یتوش م یهر چ... که  يشهر یعنی... تهرانه  نجایا: دیگو یم کیتمیدهد و ر یم رییرا تغ صداش

 ! کهیتحر

 

*** 

 

رژ لب و . است صیکامال قابل تشخ رشیِ ز یکه تاپ نارنج دهینازك پوش دیسف يمانتو کیِ دفتر، امروز  یمنش

 .ست یهم نارنج کشیشال بار

 .کند یزند و سالم م یرا م شیآشنا يبایز لبخند

 .رود یدهد و همراه بهداد به اتاقش م یتکان م سر

دفترت  يدایکل...  يپسند یآپارتمانت کدومو م يبرا نیکاتالوگ هست، بب يسر هی... کم کار دارم  هیامروز  -

 ياز صبح اومدن برا... بنداز  ینگاه هیاگر دلت خواست، ... مجتمع  نیهفتم هم يطبقه . نجاستیهم ا

 .ونشیدکوراس

 .ستدیا یکنار در م یمنش. خورد یضربه به در م چند
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 ... اومدن  ایپو یبازرگان ي ندهینما! مهندس يآقا -

 .رود یکند و به طرف در م یکراواتش را مرتب م يگره  بهداد

 .ننیمهندس راد بب اریکاتالوگها رو ب -

 .گردد یرود و برم یندد، همراهش مدر را بب نکهیهم بدون ا دختر

 .رسم یمن خدمتتون م ن،یبنداز یتا شما نگاه: دیگو یگذارد و م یم زیم يرا رو کاتالوگها

 ... خانوم : زند یم شیصدا

 .گردد یدر، با عشوه برم کنار

 .مقدم هستم -

 ! ن؟یاریبرام ب روزتونید ياز اون قهوه ها یکیممکنه ! خانوم مقدم -

 .دیآ یکش م لبخندش

 .ارمیاالن براتون م! حتما -

 .شود یورق زدن عکسها م مشغول

به : پرسد یم میمستق یگذارد، با نگاه یم زیم يشود و همانطور که قهوه را رو یخم م. دیآ یفنجان قهوه م با

 ! د؟یندار اجیاحت يا گهید زیچ

شناسد که بفهمد از همان  یم و انقدر نگاه و رفتار دخترها را! باستیعمل کرده، هر چه هست، ز ،یمصنوع

 .شده دارانهینگاه دختر، خر روز،ید

 .خوره یبهتون م یرنگ نارنج: دیگو یجواب سوالش م يدهد و به جا یم لشیتحو یلبخند سفارش کی

 .شود یتر م یخودمان یمنش لبخند

 ! دینبود رانیمعلومه سالها ا -

 .دهد یتکان م سر

 .رانیو پنج سال گذشته، فقط دو بار اومدم ا ستیب يتو -

  گه؟ید دیکه قراره بمون شاالیا -

 .فعال هستم -

 .کشد یم يبلند نفس

 .هیباعث خوشحال -
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 .کند یاو م يبه سر تا پا ینگاه ،یمنش. دارد یرا برم فنجانش

 .دیخبرم کن دیداشت اجیاحت يزیبه چ -

 ! است قهیخوش سل دیرسد که وح یم جهینت نیکند و به ا یدر را ببندد، نگاهش م تا

 

*** 

 

 .کند یکه قولش را داده، دعوتش م یشب، به پارت يشود، بهداد برا یروز که در آپارتمانش مستقر م همان

 .کند به اول هفته یرا موکول م دنشید یهم آماده شده ول دفتر

 .برود، ظهر شده دیجد يبه خانه  تا

 .به آپارتمان او دیآ یکرده، م لیبهداد هم ظهر شرکتش را تعط .رانیا يشنبه است و آخر هفته  پنج

مجدد دارند؛ کت و شلوارها هم  یبه اتو کش ازیلباسها ن يهمه . است ریگرمش درگ يچمدان لباسها با

 .نطوریهم

 .هم نداشته باشند یچروك جزئ کی یکرد تا حت یم یافتد که با دقت، تک تک لباسها را وارس یآنابل م ادی

 .خندد یم بهداد

 ! ؟يلباس دنبال خودت آورد یلیتر هیمثل زنا  -

 .کند یباز وسط هال نگاه م يچمدانها به

 .باشه ادیکنم ز یفکر نم -

 .اندازد یابرو باال م بهداد

 .رهینم یهم توقع نیاز ا ریخاندان راد، غ ي دونهی یکیاز ! گهید یمامانت يدست پرورده  -

 .گذارد یمبل م يکت و شلوار را رو يکاورها

 .اتو بشن دیهمشون با نایا -

 .محبوبش هم چروك شده ي زهییپا اورکت

 .ییخشکشو میدیبه اتو دارن، بذار م اجیکه احت ییاونها...  یاوک -

 .کند یکاورها م يبه مارك رو یگذارد و نگاه یکت و شلوار را کنار م يکاورها
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 نهمهیکه ا يبر يخوا یکجا م ای يقرار مالقات دار دنتیمگه با پرز! ؟يفکر کرد یپسر تو چ! * ... ایبابا زان -

 ! ؟يآورد یلباس رسم

 .کت و شلوارها ياندازد رو یم. ستندین دنیهم قابل پوش راهنهایو چند تا از پ ياسپرت خاکستر کت

  ه؟یامشب رسم یپارت -

 .خندد یم بهداد

 .راحت باش... نه  -

 زیم يرو لیاز آج ایکاناپه لم داده،  يکند، بهداد گوشه  یرا جابجا م لشیسامدت که لباسها و کفشها و و تمام

 .کند یبا تلفن صحبت م ایخورد،  یم

مات که  یکفش هم، همان مشک. گذارد یشلوار تک، کمربند و کراوات کنار م ،یمشک راهنیپ کیشب،  يبرا

 .خوب است ده،یاز صبح پوش

 .دارد که برود یشود، بهداد هم لباسها را برم یکه تمام م کارش

 .دنبالت امیشب، حدود هشت آماده باش، م... فرستن خونه  یرو شنبه م نایا -

 .چرخد یاز رفتن بهداد، در خانه م بعد

 .گذاشته اند ونیزیتلو يرنگ که خوشش آمده بود را جلو دیبزرگ سف ي کاناپه

 .و جورتر استخانه، از مال بهداد کوچکتر و جمع  تراس

حد فاصل ِ آشپزخانه و هال، کانتر ِ بار جا گرفته که پر هم هست و . کم و کسر ندارد يزیبه نظرش چ آشپزخانه

 .شود یم دیاحتماال خوراك خود بهداد و وح

 .ردیگ یمادرش در نظر م يرا برا یهم هست که دوم گریاز اتاق خودش، دو اتاق د ریغ

 .داد یو اتاقش را نشانش مبود تا خانه  داریدارد ب دوست

 .ستیاز کتابخانه ن يخبر

از افتخاراتش، داشتن  یکی. کند یبزرگ را گوشزد م يحتما نبود کتابخانه  ند،یرا بب نجایکند اگر نامدار ا یم فکر

کند از آن  یوقت سوال نم چیه یاست و کس لندشیالنگ آ يالیِ و کیونی يچهارصد جلد يِ کتابخانه 

 .چهارصد جلد، چند تاش را خوانده

 .ِ نامدار است یتیکه باعث نارضا يزیشود؛ چ یدلش، از نبود کتابخانه خوشحال م ته

 .کند یفرانسه درست م وانیل کیرود و  یقهوه ساز م سراغ
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 .اما خوش طعمش ظیغل يافتد و قهوه ها یبهداد م یمنش ادی

 .زند یباکسش م لیبوك و م سیبه ف يمزه کردن قهوه، سر سرگرم

 .شر کرده شیچند عکس برا یجس

 .سنترال پارك ي اچهیدوستانش، کنار در با

 .خورده، او قهوه کیکاپ ک ینشسته اند و جس شیکه بارها با هم رو یمکتین يهم تنها رو یکی

 .لبهاش يرو ندینش یلبخند م ،یشگیآشنا و هم مکتیِ ن يادآوردی از

دلتنگ قدم زدن ... را در خودش جا داده  شیعاشقانه ها نیشود که اول یِ قدم به قدم ِ سنترال پارك م دلتنگ

 .ویاون فثیدر ف

 .شود یاقامت ِ چند ماهه، دودل م يبرا باز

 ”! گذره یزود م“  دیگو یخودش م به

 .تا فکرش راحت باشد دیایگذرد، اگر تنها نماند؛ اگر مادرش هم ب یم زود

 ! ؟یکن یفکر م يهنوز دار: سدینو یم شیدارد، برا یبرم را یگوش

 یم کاریچ يتهران چند روزه دار ياصال معلوم هست تو... هارت  تییبرام عکس بذار سو“ گذاشته  امیپ یجس

 ”! ؟یکن

 .فرستد یو م ردیگ یعکس از آپارتمان م چند

 ییجاها هی. گردم یشهر م يهر روز تو. هستم سیسرگرم آماده کردن آف... امروز اومدم ... آپارتمانمه  نجایا -

اگر دوست ...  یامشب هم دعوت شدم پارت) و چشمک لیاسما.(خوشگل داره يدخترا. شلوغه. گرفتم ادیرو 

 ! ذارمیکردم، عکسشو برات م دایدختر پ

 .کند یرا روشن م ونیزیکاناپه، تلو يرو دهیبندد و لم یتاپ را م لپ

 لمیهستند، هم در ف يباشد، هم مجر دایپ شانیتار مو کی یحت نکهیب کامل، بدون ازنها با حجا يهمه ! خدا ای

 ! کنند یم يباز

 .دارد يادیشهر هست، تفاوت ز يابانهایکه در خ يزیبا چ ند،یب یاز زنها م ونیزیکه در تلو يریتصو

 .حجاب داشته باشند نطوریکار کنند که ا ونیزیتوانند در تلو یم یفقط کسان دیشا
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 یبرگدورف گودمن بهشان برم ایمارکس  منیدر ن خها،یافتد که همراه ش یم یعربستان يمحجبه  يزنها ادی

حق  یکه حت يمعروف کنند و برگردند به کشور ياز برندها دیخورد؛ که آمده بودند پول نفتشان را صرف خر

 .دهد یرا بهشان نم یرانندگ

 

*** 

 

 .همچنان ادامه دارد یشب است و پارت اواخر

رفتارها و  نهمهیاز ا یکه تا به حال رفته و داده، متفاوت است، ول ییبا آنها یپارت يجنس و حال و هوا نکهیا با

 .کند یم حیو تازه خوشش آمده و تفر بیغر يبرخوردها

 دینفهم” ! شیاول نیا“اول، دو خواهر سراغ ِ او و بهداد آمدند و بهداد کنار گوشش گفت  ي قهیده دق همان

 .ستیمنظورش چ

 .سم انداخت ادیاو را  بیشان، عج یکیچند دختر، هم رقص شد که  با

 .کرد یمعرف یو خودش را سان دیرا پر کند و تازه اسمش را پرس السشیاز دو دور رقص، از او خواست گ بعد

 .اندازد، دمق شد یدوست دخترش م نیاول ادیدر رفتار و ظاهرش، او  يزیگفت چ یوقت

 .مقدمه لحنش عوض شد و لبهاش را جمع کرد یب د،یرا که پرس لشیدل

 .بشم کیشر یعجقمو با کس ادیخوجم نم! من حسودم ها -

 .لحنش رییمتوجه کلماتش شد، نه علت ِ تغ نه

 ! د؟یببخش -

 ! خو یناناحت شدم از دوست دخترت گفت: لوس گفت همانطور

 .باال دیپر ابروهاش

 ! ؟ییبدم، تو شنهادیخوام بهش پ یکه م یکس نیتا حاال دوست دختر نداشتم و اول يفکر که نکرد -

 .شد يلحنش جد یناگهان باز

با ...  یهست يتابلوئه چه دخترباز ِ ماهر افتیاز ق ه؟یچ یدون یاصال م!؟يخواهان دار یلیخ یبگ يخوا یم -

 .که مثال من خارج بودم عیضا ياون لهجه 

 .نازك کرد و رفت ییگذاشت؛ چشم و ابرو زیم يرا نخورده رو السیگ
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 .کردنش با سم، اشتباه بوده سهیفقط نگاهش کرد و فکر کرد مقا متعجب،

را از لندن  کشیزیِ ف يد. تازه ام دیسر صحبت را باز کرد، طناز بود که فهم دن،یرقص نیکه ح يدختر نیدوم

 .گرفته و برگشته

طناز رفت با چند  ند،یبنش یخواست کم یبعد چون م. و غربت گفت ییِ تنها یو از سخت دیکش گاریس همراهش

 .و خورد دینفر رقص

خودشان را  يکه اندازه  ییآمد و او، از دخترها یدوباره سراغش آمد، انقدر مست بود که لحنش کش م یوقت

 ! ندانند و آنطور مست کنند، متنفر

 .زند یبه شانه اش م و ستدیا یکشد که بهداد کنارش م یم گاریآزاد، س يهوا در

  ؟يگذره؟ خسته که نشد یخوش م -

 .برام جالبه... خوبه  -

 .زند یچشمک م بهداد

 ! تورت افتادن؟ يچند تا تو -

 .اندازد یباال م شانه

 .بشم دیکنن ناام یم يکار اد،یخوام ازشون خوشم ب یتا م...  یچیه -

 .خندد یاز الکل م یِ ناش یبا سرخوش بهداد

 گهید... باشه  تیشب تا صبح باعث خوش هیخواد  یم! ؟یانتخاب کن یزندگ کیشر يخوا یمگه م!بابا يا -

 ! شدن نداره که دیو ناام دواریام

 .گذرونمیشب تا صبح باهاش نم اد،یرو نشناسم و ازش خوشم ن یمن تا کس -

 .برد یابروهاش را باال م بهداد

 ! ؟یآپارتمان شخص يبود بر يکارچه ! گهید يموند یخب همون هتل م!الیخ یب -

 .آورد یگوش او م کیسرش را نزد بعد

 .امیجفتشون درب یدونم چطور از شرمندگ ینم. دو تا عروسک موندم نیب... منم تو برزخم  -

 گرید يزهایچ یلیخواهند را مثل خ یکه م يدخترها و جنس رابطه ا نیکند ارتباط برقرار کردن با ا یم فکر

 .فهمد ینم
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 حیترج. هستند یکاف یپارت نیاول يو طناز برا یسوم ِ امشب برود؛ همان سان يخواهد سراغ تجربه  ینم دلش

 .قابل فهم را فقط تماشا کند ریغ يها ییبایز نیو ا ندیشب، بنش انیدهد تا پا یم

*** 

 .رساند یاو را تا آپارتمان م بهداد

 .سرد است ینشستن در تراس، کم يبرا

 .دهد یمحبوبش لم م يکاناپه  يکند و با لپ تاپ، رو یرا عوض م لباسهاش

 ”! سوئر يآ...  يریکشمت اگر دوست دختر بگ یم“ گذاشته و بعد نوشته  تیشکلک اخم و عصبان یجس

 ”! دوست نشدم یبا کس ،یگیدونستم راست م یچون م“  سدینو یخندد و م یم

 ”پیاسکا يرو ایب“و  لیاسما کی. دهد یهمان وقت جواب م یجس

 .است در خانه مانده بیعج. حدود هشت شب است آنجا

 .کند یبا صورت او م شهیکه هم يرود؛ همان کار یبوسد؛ بعد عقب م یرا م نیکند و دورب یرا جمع م لبهاش

 .اونجا از تو کمن يدونستم دخترا یم -

 .هم حرف زدن ِ اشتباهش دنش،یِ د یهم به خاطر خوشحال. خندد یم باز

  ... ستنیکم ن -

 .رود یابروش باال م کی یجس

-  ؟یانتخاب کن یکیاز همشون  ینتونست... س ! 

 .گاریرود طرف پاکت س یم دستش

 .فهممشون ینم... نه  -

 .است دنیصورتش مشتاق شن یجس

 ! کن فیتعر -

 .دیگو یو طناز را م یسان يماجرا کوتاه،

 .خندد یم یجس

 قهیِ چند دق ییآشنا هیدور رقص و  کیتر، پسرهان که با  بیو از اونا عج! هستن یبیعج يدخترا...  یجس -

 زایچ نیا دیبا يتو از اونور اومد گهیدوستم بهداد م... دختره رو تا اتاق خوابشون هم ببرن  رنیگ یم میتصم ،يا
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 کنم یزندگ یمدل نیتونم ا یمن نم یول...  گشتهدرس خونده و بر کایخودش امر نکهیبا ا... باشه  یبرات معمول

 ...  یکیهر شب با ... 

کند؛  یو ساکت گوش م يجد شه،یهم مثل هم یزند و جس یم يجد يحرفها یجس يدارد برا شهیهم مثل

 ”! اوهوم“دهد  یخورد و سر تکان م یم

 ! ؟يخور یم یچ -

 .آورد یرا باال م یِ صورت کیک کاپ

 .مامانت برام آورده...  يریبرام بگ یستیتو که ن -

 ! مامانم اونجاس؟ -

 .دهد یسر تکان م یجس

 .زنه یحرف م یبا کت رونیب... آره  -

 .ستیشود مادرش تنها ن یم خوشحال

- بمونه شتونیاومد؟ اصرار کن شب پ یک. 

 .ما شیکار داشت، اومد پ یکینزد نیا... تازه اومد  -

 حالش خوبه؟  -

 .دهد یسر تکان م یجس

 .درباره ش نگران نباش... آها  -

 .ِ قبل يجلد جد يرود تو یناخودآگاه م باز

 .هنوز جواب نداده. من شیپ رانیا ادیکردم ب شنهادیبهش پ... همش نگران تنها بودنش هستم ... تونم  ینم -

 .گذارد یخورده کنار م مهیرا ن کیکاپ ک یجس

  ؟یناراحت یهست رانیتو چون تنها ا...  ادیشه ب یگفت نم یم یداشت به کت -

 .کند یم اخم

 .من يخودش خوبه هم برا يهم برا اد،یاگر ب یول ستمیناراحت ن -

 .اندازد یشانه باال م یجس

 .برگرد ،یبمون رانیا یگفت اگر تو هم نتون...  ذارهینم ییدا...  ادینم يو یان -

 .هدد یفشار م يگاریس ریرا با حرص در ز گاریس لتریف
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نه  رهیبگ میتصم دیخودش با...  ادیکنم ب یم شیراض... تونم  یبخوام، م يدونه من هر کار یهنوز نم! نتونم؟ -

 .شوهرش

کرده، هنوز  یو زندگ لیتحص کایسالها در امر نکهیمرد، با ا نیا. ست یاش عصب ينامدار و خود محور از

 .اش دست بکشد یشرق ينتوانسته از رفتار و طرز فکر ِ مردساالرانه 

 .بوده نیهم شهیهم

 يتهایفعال يبرا يریگ میکرده؛ تصم یکه با بردنش به غربت، او را دچار انزوا و افسردگ يبا دختر ازدواج

ِ  يریادگی یساکن بودند، حت ایفرنیکه همه در کال یلیدور کردنش از همان چند فام ه؛یریهمسرش در انجمن خ

 .خودش بود، نه مادرش يمورد عالقه  يکه هنرها یو نقاش انویپ

پسرش  یزندگ يجنبه ها يهمه  يکه به خودش اجازه داد برا یرانیبه عنوان ِ پدر، همان مرد مقتدر ِ ا و

که در آن  یدانشگاه یو حت نیمختلف و مدل ماش يکتابها يو مطالعه  یلیتحص يکند؛ رشته  يریگ میتصم

ِ  ينداد و نتوانست سرد بوقت هم جوا چیکه ه ،يِ پدر و پسر تیمیِ رفاقت و صم یبا چاشن... درس خواند 

 .را کمرنگ کند انشانیروابط ِ م

کند و او،  یم فیروز بعد تعر نیهالوو یمهمان يبرا جانشیاو، از ه يموضوع برا نیا تیتوجه به اهم یب یجس

 يبرا یکند و به دنبال راه ینگاه م نترنتیبا آن سرعت افتضاح ا رشیآنکه به حرفهاش گوش کند، به تصو یب

 .گردد ینامدار م میبا تصم میمستق ریغ يمقابله 

 

*** 

 

 ! رانندیخبران ح یِ ما، ب ينظر باز در

 

 1360 زییپا/ تهران

 

کرد  یشعله اش داشت پت پت م. نیبه عالءالد دیزد و چسب زیچانه دار بلند را همراه مانتو به رخت آو ي مقنعه

 .شدینفتش داشت تمام م د؛یبه مخزنش سرك کش. دنفتش بلند شده بو يو بو

 .خانوم رانیا یدست یاطیغارغار کالغها بود و وزوز چرخ خ يفقط صدا اط،یسکوت ِ ح در
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 .بود دهیچیپ اطیدر ح ه،یشب عال يِ غذا ازداغیپ يبو. هم آورد يژاکتش را رو ينفت را برداشت و لبه ها تیپ

 ه،یهان يخانوم بود، دو تاش آقا ناصر و همسرش همدم، عمو و زن عمو رانیدو تاش مال ا اط،یشش اتاق ح از

 .و آقا صابر که سال قبل ازدواج کرده بودند هیعال نشیبود و آخر مایو س هیهان ياتاق در اجاره  کی

 .هیآقا ناصر و عال يخودشان، خانواده  يهم سه آشپزخانه درست کرده بودند برا نیرزمیز يفضا از

را از  ییو دمپا ستادینفت ا يکنار بشکه . کرد سیجورابهاش را خ اط،یح يها کیموزائ يرونشسته  يبرفها

 .در بشکه انقدر سرد بود و سفت که مجبور شد باهاش کلنجار برود. برف تکاند

 .اجازه بده من برات پر کنم...  ستیکار تو ن -

 .آمد، نگاهش را چسباند به بشکه یباال م نشانیرزمیهمانطور که از ز یرعلیام. دیجا پر از

 .بودش دهیچند روز بود ند... قلبش  يدست گذاشت رو هیهان

 .را باز کرد يفلز يحرکت، در بشکه  کیکنار او و با  ستادیا

 ! ترسوندمت؟ -

 .”نه“دهانش را قورت داد و به زحمت گفت  آب

قبل،  يخواست مثل دفعه  یدلش م هینها. گذاشت و تلمبه زد تیرا در پ لنگیبدون نگاه و حرف، ش یرعلیام

آب  يکتر کیبه حرفش گوش کرده و وقت ظرف شستن،  دیبگو یرعلیخواست به ام یدلش م. نگاهش کند

 .برد یجوش با خودش م

 .در وارد شد يجلو يموتور آقا صابر آمد و چند لحظه بعد، چرخ ِ موتور، جلوتر از خودش از کنار پرده  يصدا

 .بود اهیدستهاش س شهیهم مثل

لبخند به لب، پشت در اتاق  ه،یعال. جک گذاشت و جواب داد يموتور را کنار در رو. دو بهش سالم کردند هر

 .سر تکان داد شیبرا

 .دیکش هیبه طرف هان یکم ن،یزم ينفت را رو تیپ یرعلیام

 ! ؟یبلندش کن یتون یم -

 .را گرفت تیپ يو دسته ” بله“گفت  یلب ریز. چرا دلخور شد دینفهم هیهان. نگاه نکرد هیبه هان باز

 .ينخور زیمواظب باش ل: گفت آرام

 .بود ستادهیبه اتاق، همانطور ا دنشیتا رس. باعث شد جوابش را ندهد يدلخور همان

 .را آرام کج کرد تیگذاشت و پ نیمخزن عالءالد يدهانه  يرا رو فیق. اتاق را روشن کرد برق
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اگه مثل قبله، پس چرا باهام ! شده؟ چرا لبخند نداشت؟ يرا دوباره جدقبل نگاهم نکرد؟ چ يمثل دفعه  چرا“

 ”! من ِ احمق چرا فکر کردم دوستم داره؟ شه؟یهمکالم م

 .برگشت وانیباز به ا. کرد ینفت م دیچراغ والور ِ آشپزخانه را هم با. پر شد مخزن

. نگاه او به کجاست دیروشن غروب، ند کیدر تار. گرفت یآن سرما، داشت کنار حوض وضو م يتو یرعلیام

 يحس کرد پاش رو. برقها قطع شد ن،یرزمیز يپله  نیدوم يرو. برود نییبه حضورش، پا تیاهم یکرد ب یسع

خطر  ریآژ يصدا انیم کهانقدر آرام بود  غشیج يصدا. کمرش يتو دیچیرفت و تا به خودش بجنبد، درد پ خی

 .گم شد

 ! شد؟ یچ! ه؟یهان -

 یرعلیام. نشده بود اهیآسمان هنوز س. سرش يِ باال یکیپله ها، سرش خم شد رو به تار انیافتاده م همانطور

 .بود ستادهیپله ها ا يباال

 ! حالت خوبه؟ ه؟یهان -

 ي هیبه سا رهیخ. که درد را فراموش کرد دیچیانقدر شوق در دلش پ. زد یبار بود اسمش را صدا م نیاول

 .فقط سر تکان داد کلش،یه

 ! شد؟ حالت خوبه؟ یچ ه؟یهان: دوباره گفت تیاهم یب. نفت تیپاش خورد به پ. کنارش نییآمد پا یرعلیام

 .نشده شیتا مطمئن شود طور ندیصورت او را بب یکیکرد در تار یم یسع داشت

 ... کمرم : دیاو به صورتش، نال سیخ يبا خوردن ِ سر انگشتها همزمان

 .عقب رفت عیسر دستش

  ؟یبلند بش یتون یم -

 .کمرش يتو دیچیدرد پ. به خودش داد یآرام حرکت. نگران حالش باشد نطوریا شدینم باورش

 .دیناله اش را شن يصدا یرعلیام

 ! ؟یتون ینم -

 .بذار کمکت کنم: کرد و گفت ینگاه اطی؛ به ح”... ال اله اال ا “لب زمزمه کرد  ریز

 .نشست هیلباس هان نیِ دستش به آست نم

 ! نگفتم مواظب باش؟ زه؛یپله ها ل نیا -

 .کند از پله ها باال برود یِ نگران، کمکش م یرعلیام دیفهم یفقط م. درد کمرش را یحت د؛یفهم ینم يزیچ
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 ! ؟يلرز یم ياز ترس دار -

 .دیخطر را شن ریآژ يصدا تازه

 ...  نجایا نیبش -

 .کرد، نگاهش نکرد یت مرا نف تیپ یشد بپرسد چرا وقت یکاش م! چقدر مهربان بود صداش

 ...  یمادر؟ نترس یینجایا ه؟یهان -

 .آمدند نییاتاقشان پا وانیفانوس به دست از ا ما،یخانوم و س رانیا

 .رفت فانوس را از مادرش گرفت یرعلیام. سرما و لرز را حس کرد تازه

 .نشده باشه شیطور دینیبب...  نیخورده زم -

 .نشستند هیدو آمدند کنار هان هر

 شده؟  تیزیچ ن؟یزم يخورد يچطور -

 نهمهیزد و تا آن وقت ا یچشمهاش در نور فانوس برق م. هر سه نفر نگه داشت يفانوس را جلو ،یرعلیام

 .بود دهیرا در نگاهش ند ینگران

 .خورد زیبود، ل کیبرق رفت، تار هوی -

 .دیکش هیهان يبه سر و شانه  یخانوم دست رانیا

 ...  اریآب قند براش ب وانیل هیجان،  مایس.. .خدا لعنت کنه صدامو  -

 .شده نیآنطور پخش زم ،یرعلیچشم ام يجلو دیکش خجالت

 .ستین میزیچ... باال  میبر: کرد زمزمه

 .دو طرف کمکش کردند بلند شود از

. خانوم در را بست رانیتاقچه را روشن کرد و ا يگردسوز رو مایس. فانوس تا در اتاقشان همراهشان بود نور

 .کردند یم یرا وارس هیداشتند کمر هان

 .خواست باشد ینبود، دلش م کشیکه نزد حاال

 .پهن کرد یقال يرختخواب را رو مایس

 .تو سرم شده یچه خاک نمیبب ادیبخواب تا برقا ب ایب -

 .دهیفقط ضرب د. ستین يزیکه چ شاالمیا -



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا Hanakو  naqme   –گذارم  یات م نهیبرابر آ يا نهیآ

wWw.98iA.Com ٤٢ 

 يادآوریکرد واز  یرا هنوز حس م نشینم آست. دیکش یم ریکمرش ت. دیچیپ یخطر در سرش م ریآژ يصدا

 .شدیکه کنار گوشش حرف زده بود، دلش به هم فشرده م یآرام يصدا

 

*** 

 

 1391 زییپا/ تهران

 

 .جمعه را فکر کرده تمام

 لیدل یمادرش حت. کند یرا عوض نم يزیچ راتش،ییاز تهران و تغ فیکردن ِ مادرش، با تعر کیداند تحر یم

آن را هم  لینامدار با آمدنش مخالفت کرده و دل دهیرا هم نگفته؛ نه در گذشته و نه حاال که او فهم نشامدین

دو نفره شان، قبل از  يبه مکالمه  یوقتمخصوصا . تواند باشد یجز امتحان کردن ِ او نم يزیچ یول. داند ینم

 .کند یاش فکر م ییکذا يآمدن، در همان کتابخانه 

 .زد یاز وکالش حرف م یکیرفت و با  یدر اتاق راه م یعصب نامدار،

بلند ِ  يکرد و قدمها یطالکوب نگاه م يبا عنوانها سینف يبود او را خواسته بود و او، منتظر، به کتابها قهیدق ده

 .نامدار در اتاق

 .بود يو باب، در باشگاه سوار کار یعصر، با جس تا

خود باب . آورده بودند شیرخ او بکشد که تازه از ترکمنستان برارا به  دشیخواست اسب آخال تکه جد یم باب

 یِ او؛ ول اهیاسب کهرِ ترکمنش با اسب عرب ِ س ي سهینه مقا ،يشود؛ نه در سوار یدانست موفق نم یهم م

 .کرده بود قشیبه رقابت تشو یجس

 .خوب بود یباب با جس يخالف ِ او و نامدار، رابطه  بر

 یعمه کت يو حرص خوردنها ورك،یویکارگزار بزرگ بورس ن کیپدرش به عنوان  تیبدون توجه به موقع یجس

 یکت“بود و  دهیمحترمانه و اشراف مابانه، چشم مادرش را دور د يرفتار و برخوردها ياش برا یو اصرار خانوادگ

 .رفت یکرد و از سر و کولش باال م یم قیرا تشو ”يز اولد کابو

 .داد یدخترش را م يها طنتیو جواب ش دیخند یفقط م شه،یهم مثل هم باب

 .و استراحت کند ردیاحضار پدرانه تمام شود تا دوش بگ نیخواست زودتر، ا یداد و م یاسب م يبو
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 ... دادگاهو باخته  نیاالن، ا نیاز هم مانینر...  سنیج یتالشت رو بکن يخوام همه  یم -

 .ه کرداشار یگذاشت و با دست، به صندل بشیرا در ج یگوش

 ! ؟يسادیچرا وا -

 .برگشته يکند از سوارکار يادآوریهم با چشم به لباسش اشاره کرد تا  او

 .صحبت کنند یدر خانه، فارس دیبه تکرار تذکر نبود که با الزم

قانون را قبول داشت؛ مهرانه  نیمادرش هم ا یزد ول یحرف م یسیانگل یبا نامدار، گاه ياز سر لجباز ل،یاوا

 .شد میپس تسل... دانست  ینم یسیانگل ادیهم ز

 .بزرگش زینشست پشت م نامدار

 .سارا و بچه هاش يخونه  يبر سنیگفتم همراه ج شبید -

 .لمهیروز تعط... امروز شنبه س  -

 .پوزخند زد نامدار

 ! ل؟یروز تعط -

 .دیو خودش را جلو کش زیم يشد؛ دو دستش را گذاشت رو يجد

 ! ده؟یرس نجایچطور به ا زنسیب نیا يدم و دستگاه و اسم ِ راد، تو نیا! پسر -

 .اما دوباره تکرار کرد...  یسخت...  یخواب یب...  یبا تالش؛ با زحمت، با دوندگ. دانست؛ صد بار گفته بود یم

 ...  دنیبا زحمت کش...  دنیکش یبا سخت -

 .حرف نامدار را خواند يذهنش ادامه  در

 ”.پدربزرگت از صفر شروع کرد “

 .نداشت یچیه نجا،یو اومد ا ایدلشو زد به در یوقت ش،یپدربزرگت چهل سال پ -

 ”.بزرگ ِ فرش بود ياز بازرگانها یکی ران،یا يتو... داشت “ ذهنش جواب داد  در

بلد بود، به  یهر چ... بره باال  نجایبود، زد تا اسم ِ راد، ا ختهیبراش ر نجایکه ا ییحایو لذت و تفر التیاز تعط -

 ! ؟یحاال چ...  میرو گسترده کن زنسیب نیو ا میراهشو ادامه بد میداد تا بتون ادیما 

او، مو  يگفت با چشم و ابرو یپدر، که مادرش م يِ ِِ چشمها يمثل نامدار، دوخته شده بود به خاکستر نگاهش،

 .زند ینم
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 سهیبکنه تا ک يِ من کار هیتونه بر عل یبرش داشته م االتیسال، خ ستیِ الدنگ، که بعد از ب مانیاون از نر -

 ... از تو  نمیا... ش پر بشه 

داد و  یمتناسبش، خبر از ورزش ِ منظم م کلیه. قد ِ بلندش را از پدرش گرفته بود و به پسرش داده بود. ستادیا

 .پنجاه عمرش نداشت ياز دهه  يرد

با حماقت و خوش  يخوا یاگر م... بعد از من قراره به تو برسه  ،یپانکم نیا! ؟یستین طیچرا متوجه شرا -

همه ... بکنه  ینتونه غلط مانینکنم تا نر یخب بگو خرج الک ،يدسترنج ِ تالش منو به باد بد يهمه  ،یگذرون

 يتوِ من،  خیم يدیهنوز نفهم مانینر لانگار تو هم مث! ها؟... بهش بدم و خودم بکشم کنار  یدو دست زویچ

 ... خاك چقدر محکمه  نیا

 .دیکوب زیم يهمزمان، سر ِ انگشت اشاره اش را رو و

نروش  يبرا ،”یخوش گذرون“ و ” حماقت“ يدو کلمه  یبود ول يظاهرش در کمال خونسرد شه،یهم مثل

 .کرد یزبر و آزاردهنده عمل م یکم

 نامدار خان؟  ستمین يمن که هنوز کاره ا -

 .در هم رفت ابروهاش

 ... بابا ... نامدار نه  -

کشور،  نیمردم ِ ا يهمه  له؛یامروز، روز تعط: به چشمهاش گفت رهیتوجه به تذکر ِ او، بدون حرکت و خ یب

تونم  یمن هنوز نم...  دیزمانش رو نگفت یزن عمو، ول شیبرم پ سنیبا ج دیگفت... امروز مال خودشون هستن 

 ... خودم عمل کنم  يمستقل و با اراده 

 .باز پوزخند زد نامدار

 لیتعط ریو غ لیتعط ط،یشرا نیا يتو یکه بفهم یستیسوزه و نگران ن یکارمون دلت نم يهنوز انقدر برا -

 ! ؟يخوا یو استقالل م شتریب تیاونوقت مسئول... وجود نداره 

استرس و نروس شدن رو  نهمهیپس ا...  میدون یخوب م نویحداقل من و شما ا... نداره  یشانس مانیعمو نر -

 ! رن؟یگ یپول م یچ يگردن کلفت، برا يلهایاون وک... فهمم  ینم

 .سر تکان داد نامدار

 .برنده بشه یپرونده ک نیا يتو ستیمهم ن هیو بق سنیج يمن نباشه، برا تیو جد دیاگر تهد -
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رو، نه  یکمپان يلهاینه وک د،یول دارکه شما نه منو قب نهیاما مسئله ا... اعتبار خودشون هم مهمه  يبرا... چرا  -

 ... رو  گهیکس د چیه

 .داد هیتک زیبه م نامدار

 ! قبولت داشته باشم؟ دیبا -

 .توتون پر کرد ي سهیرا برداشت و از ک اهشیس يایِ برب پیپ ز،یم ينامدار از رو. جواب نگاهش کرد یب

! تر کنم و قبولت داشته باشم؟ نیرو سنگ تتیتونم مسئول یچطور م ،یفهم یِ منو نم یهنوز علت نگران یوقت -

 يو همه  ینبض کمپان نکهیخواد درك ِ ا ینم يادیهوش ز... دفتر تهران رو اداره کرده  مان،یسالهاست نر

دفتر تهران  ينه تنها تو مان،یحاال نر... رسه  یم رانیزنه که از ا یم ییهامون، با وارد شدن ِ فرشها یندگینما

سو کردن از االن  نیا ي جهینت... کنه حقشو خوردم  یو ادعا م نجایسته، خودش هم اومده ابفر یتا فرش ستین

ِ من، وقفه افتادن  ینگران یول...  رمیسارا و بچه هاشم ازش بگ یو زندگ ییدارا يتونم همه  یم... مشخصه 

 ...  سوارد کردن فرشها يتو

 .و پشت هم، پک زد پیپ يدهانه  يفندك را گرفت رو ي شعله

آدم قابل  هیکردن ِ  نیگزیجا... کردن و فرستادن  هیو واسطه هاش فرشها رو ته مانیسالها، نر نیا يهمه  -

رو  یهر فرش میتون ینم... بفرسته  کیکه جنس درجه  یکس. ستین يدفتر تهران، کار ساده ا ياعتماد، برا

 ... کارمون بذارم  يپروسه  يتو مان،ینر يرو جا یکیتا به زمان هست  اجیاحت...  میها بذار یندگینما يتو

 ... پس بهداد  -

 يجنسها يصادر کردن ِ همه  يواسطه . کنن یما کار نم يفقط برا... دارن  یبهداد و پدرش کار مستقل -

اگر ... کنه و بفرسته  نیکه مثل سابق، فقط فرشهامونو تام میخوا ینفرو م هیما ... به اروپا هستن  یصادرات

 ...  میشیم فیخود به خود ضع نجاینرسه، ما ا رانیجنس از ا

فرستاد و  رونیب ظ،ینامدار، نفس بلندش را با دود غل. پر کرده بود شیخوش ِ توتون ِ بلک کاوند يرا بو اتاق

 .نشست زیپشت م

دفتر  فیبرم تهران تا تکل یحداقل چند ماه تونم یباشم؛ نم نجایا دیخودم به خاطر دادگاها با...  نهیا مینگران -

 ... رو مشخص کنم  رانیا

 يعاد نجایکنم تا اوضاع ا جیتونم برم دفتر تهران رو من یمن م: داشته باشد، گفت نانیواقعا اطم نکهیا بدون

 .شهیم
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 ! تو؟ -

 نیخودش را به ا دیبا. لحن ِ کالم و رنگ نگاه ِ نامدار مطمئنش کرد. بود ياعتماد ینگاه پدرش تعجب و ب در

 .سر تکان داد د،یترد يبدون ذره ا. کرد یمرد ثابت م

 .زد یمثل همانها که در عکس م. زد يمداریلبخند ن نامدار،

 ! ؟يچطور -

 .نداره يش کار هیکنم، بق هیفرشها رو ته یاگر بدونم از کجا و چه کس -

 .پسرش را برانداز کرد يکامل شد و نگاهش، سر تا پا لبخندش

و از  لیاز خونه و دوستا و فام. ستیماهه هم ن کیمسافرت ... تهرانه  ،یزن یازش حرف م يکه دار ییجا -

 ! ست؟یبرات سخت ن یمطمئن...  یشیهمه مهمتر، مادرت دور م

 .بخواهد تا بتواند ستیخواست باور کند پسرش هم مثل خودش فقط کاف ینامدار هنوز نم انگار

دونست کارش راحت  یم نجا،یزد و اومد ا ایدلشو به در شیچهل سال پ یتپدربزرگم هم وق: گفت محکم

 .ستین

دست دراز کرد فندك را . داد یم لیخودش را به خودش تحو يداشت حرفها. نامدار پررنگ تر شد لبخند

 .برداشت

 ... فکراتو بکن  يبه هر حال، چند روز -

 .رمیم د،یهر وقت بگ...  ستیبه فکر ن يازین: جواب داد يتوتون نگاه کرد و جد يروشن شدن ِ دوباره  به

 

*** 

 

 يدانم چه سر دار ینم ؛یپرس یسامانم نم ز

 

 یکرده ول ییسر به هوا زدیغر م مایس. تازه بهتر شده بود و بعد از دو روز، توانسته بود به مدرسه برود کمرش

 .کرد یم ریس ایهنوز هم در هپروت و رو ،یرعلیبابت برخورد ام هیهان

 .کدر و مانده، تلمبار بود يباغچه، برفها يآب و جارو شده بود و فقط تو اط،یح د،یکه به خانه رس عصر

 .آمد یحرف م يپله ها بود و از در اتاقشان، صدا يخانوم، رو رانیِ گرد ِ ا منقل
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 .داشتند که مجبور شده بود به اتاق برود يمشتر حتما

بدبو که به  اهیروغن س یقوط کیآش آورده بود و  هیهان يبا محبت، برا یوقت یروز بود ذوق داشت؛ حت دو

 .کمرش بمالد

 يصدا یگاه. بودش دهیند گریاز همان شب، د. آن دو روز، غرق فکر شد يو مثل همه  نیکنار عالءالد نشست

. دیدارند به او بگو ازیکرد در نبود عمو ناصر، هر چه ن یکه سفارش م دیشن یم اطیاز ح مایحرف زدنش را با س

 .زد یبلند حرف م شهیرا با آقا صابر که هم کشیسالم و عل ای

بخواهد در  ایتوانست دست به ظرف ببرد  یمگر با وجود مادرش م ینگاه نگران او تنگ شده بود ول يبرا دلش

 سبز شود؟  یرعلیسر راه ام يغذا پختن کمکش کند که بتواند به بهانه ا

بلند شود و  عیباعث شد با وجود درد، سر یرعلیام” ِ ... ا  ای“ یفکر کرد آقا صابر است ولموتور که آمد،  يصدا

 .ستدیکنار پرده با

 .شد اطیوارد ح یرعلیدر تکان خورد، بعد ام يجلو ي پرده

 .هم از اتاق خارج شدند شانیو مشتر مایخانوم و پشت سرش س رانیا

 ! جان؟ یاومد عل: زده گفت جانیخانوم ه رانیا

 .نشست کنار حوض یرعلیام

 .رفت دم اتوبوس دنبالش... ِ سد احمد اومدم  نیبا حس -

نفت  يزد به ذغالها تیهم خم شد، کبر مایس. کرد و رفت یخداحافظ شانیمشتر. خانوم به اتاق برگشت رانیا

 .ختهیر

 .در رفت کینزد به موهاش و تا دیرا کش سشیکه دست خ یرعلیام يثابت مانده بود رو هیهان نگاه

 .هیو هان مایاتاق س ينگاه به پنجره  کیکرد و بعد،  ماینگاه به س کی یبرود ول رونیکرد ب فکر

 د؛ینگاهش را دزد عیسر یرعلیام. نکرد یحرکت ماند و خودش را مخف یهمانطور ب ییبا چه رو دینفهم هیهان

 .رفت رونیدر را کنار زد و ب يجلو يپرده 

 .کنار پنجره و پرده را در مشت فشرد واریداد به د هیتک هیهان

 .”... ا  ای“موتور و  يصدا دوباره

 .رفت نییپا وانیاز ا د،یپوش یم ییانداخت و دمپا یسر م يخانوم، همانطور که با عجله چادر رو رانیا

 .منقل را که ذغالهاش سرخ شده بودند برداشت و هر دو با لبخند به در چشم دوختند مایس
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 .ینیریجعبه ش کیبا ساك و  یرعلیوارد شد، بعد ام يبا لباس فرم ِ سرباز ررضایام اول

 .را بغل کرد ررضایخانوم با شوق جلو رفت و ام رانیا

 .آتش، به دود فوت کرد يرو يذغالها و وسط ِ چرق چرق ِ اسفندها يرو ختیمشت اسفند ر کی مایس

 .کرد یبا لبخند به برادر و مادرش نگاه م یرعلیام

کرد و دوباره صورتش را  ینگاه ررضایام يخانوم عقب تر رفت؛ به سرتاپا رانیا. بودند دهیرضا را ند ریام د،یع از

 .دیدو دست گرفت و بوس انیم

 .آمده بود اطیهم به ح هیعال. هم چادر سر کرد و از اتاق خارج شد هیهان

 .دیخند یم ررضایام رفت و یم ررضایام يخانوم داشت قربان صدقه  رانیا. ستادیا وانیا يرو

 .کرد، بهش خوش آمد گفت یدل نازك، همانطور که اشکهاش را پاك م يمایکرد و س یهم احوالپرس مایس با

را گرفت و برد  ررضایرنگ ام یساك ِ خاک يتا سر گرداند، دسته  یرا حس کرد ول یرعلینگاه ام ینیسنگ هیهان

 .را باز کرد و به همه تعارف کرد ینیریش ينخ دور جعبه . پله يگذاشت رو

 .سالم کرد ررضایبود که به ام هینفر هان نیآخر

 ”دیخوش اومد“فقط گفت . آمد یداشت به طرفش م یرعلیام

به دست و  یسرحال، کاله را از سر ِ بدون موش برداشت، تشکر کرد و نشست کنار حوض تا آب ررضایام

 .صورتش بزند

 ! دییبفرما: را باال گرفت و بدون نگاه گفت ینیریش يجعبه  وان،یا نییاز پا یرعلیام

از  یکیدستش رفت طرف جعبه و . زبان يها ینیریش فینگاه به رد کینگاه به صورت شادش کرد و  کی

 .ها ینیریش

 کمرت چطوره؟  -

 .بود رهیاو که به جعبه خ يباز نگاه کرد به چشمها هیهان

 .بهتره: خودش گفت یآرام به

 .نگاه کرد هیبه هان باالخره

 .خدا رو شکر: زد و گفت یآرام لبخند

 .تشکر کرد یلب ریرا برداشت و ز ینیریش هیهان

 .و رفت” نوش جان“همانطور آرام گفت  یرعلیام
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 ! خونه تنگ شده بود يدلم برا! یآخ: آب دستش را تکاند و بلند گفت ررضایام

 .منقل را لب باغچه گذاشت مایس

ببرش باال که ...  ینفس راحت بکش هی یتون یم گهید. پسرتم که برگشت یسالمتخانوم جون، به  رانیخب ا -

 .دیهم دار يعالم حرف برا هیراهه، هم  يهم خسته 

 .لبخندش محو شد یول دیکش يخانوم نفس بلند رانیا

 .نفس راحت بکشم هیواال اگه بذارن ... جون  مایس یسالمت باش -

 .ررضایام يکرد و دست انداخت دور بازو یرعلیبه ام يزیت نگاه

 .خانوم هیعال... جان  مایباال س دییبفرما... هوا سرده ... باال مادر  میبر -

آقا صابر برداشته بود، به اتاقش  يکه برا ینیریهم با دو ش هیعال. تشکر کرد و آمد سمت اتاق خودشان مایس

 .رفت

 .استکانها گذاشت ینیس يرا گوشه  ینیریکرد و ش زانیچادر را آو هیهان

 .نیعالءالد گریهم آمد نشست طرف د مایس

 نکرد؟  تتیکمرت بهتره؟ تو مدرسه اذ -

 .تکان داد سر

 ! پره؟ یخانوم دلش از چ رانیا... نه  -

 یرعلیام یپله ها و نگران يافتادنش رو يرا به ماجرا زیدانست چرا همه چ ینم. بود دهید یرعلیرا به ام نگاهش

 .دادیربط م

خوام برم  یتموم بشه و برگرده، من م شیکه سرباز ررضایام گهیخانوم م رانیبه ا یچند وقته ه یرعلیام -

 .جبهه

 .راه خروج را گم کرد نفسش

 .دیرا جلو کش ینیدست دراز کرد، س مایس

 یرعلیام یول...  رفته يخب اون سرباز بوده، اجبار... نه  ایبچم سالمه  دهیدو ساله تنم لرز گهیخانوم م رانیا -

 .داوطلب بره خوادیم

  گه؟یم یخانوم چ رانیا! ؟یپس دانشگاهش چ: زحمت گفت به
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جد  یرعلیانگار ام یول ستیخانوم که رضا ن رانیدوباره باز بشه که؟ا یک ستیمعلوم ن! فعال دانشگاه کجا بود؟ -

برگرده که خونه بدون  ررضایصبر کردم ام یخواستم از همون پارسال و اول جنگ برم ول یگفته م... کرده بره 

 .مرد نمونه

 .هیهان يجلو دیکش یقال يرا رو یو نعلبک استکان

 .کنه یدرد کمر خوب نشه، تا آخر عمر ولت نم نینکرده ا يخدا... بعدشم دراز بکش  ،یبخور گرم ش -

ست همان وقت برود خوا یدلش م. حرصش گرفت یرعلیبود؛ هم از دست ام دهینگران شده بود، هم ترس هم

 یسرش م ییاگر بال... رفت  یاگر م يوا!نکن ثاریو ا يفداکار خودیب دیدر اتاقشان را بزند، صداش کند و بگو

 ...  شدیاتش، پاهاش قطع میاگر مثل برادر معلم ادب...  شدیصادق کور م ییاگر مثل پسر کبال... آمد 

 .را گاز گرفت زبانش

 یرعلینداد، ام تیخانوم رضا رانیا دیاصال شا... خار به دستش رفته  یرعلیام نمینب یول رمیمن بم... خدا نکنه  “

 ”.نرفت

 .هم سوخت، هم به سرفه افتاد. دیداغ را سر کش يحواس، چا یب

 .خم شد، چند بار به پشتش زد مایس

 ... صبر کن خنک بشه خب ! دختر؟ یهول -

 .شده بود ریزور سرفه، اشکش سراز از

 ”.نره یرعلیکنم ام یسه تا شمع نذر م! ایخدا... جبهه نره  یعلریام! ایخدا“

احتماال فردا تا عصر . کنم یشام املت درست م: را خورد، چادر سر کرد و گفت شیچا مایکه شد، س آرامتر

 .گردن یهم برم نایعموت

 

*** 

 

 .دندیغروب رس کیناصر و همدم، نزد آقا

 .و جارو کند يریآنها را گردگ يرا فرستاد اتاقها هیهان مایاز ناهار، س بعد

 .حتیدوباره شروع کرد به نص مایغر زد به ما چه؟ که س هیهان



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا Hanakو  naqme   –گذارم  یات م نهیبرابر آ يا نهیآ

wWw.98iA.Com ٥١ 

خانوم، چند  رانینگاه نکن وردست ِ ا...  میعمو ناصرت ي هیسا ریز یول میو مستقل میدرسته اتاق خودمونو دار -

پر و بالمونو گرفت  ریجوون مرگ شد، ز امرزتیخداب يبابا یهمه سال، از وقت نیا ارم؛یخرج خودمونو در م هیسال

بچه رم بزرگ کنم؟حاالشم که دستم تو  هیتونستم  یچطور م کریدر و پ یشهر ب نیوگرنه من ِ زن ِ تنها، تو ا

چشم و رو  یب ادیخوشم نم... انصاف داشته باشه  دیآدم با...  میبکش یسخت ستیخودم رفته، باز رضا ن يسفره 

 رمیکنم م یکن، من لباس زن داداش ِ عصمت خانومو تموم م يریکنه، فقط گردگ یتو کمرت درد م...  میباش

 .زنم یجارو م

 .خانوم رانیراحت رفت کمک ا مایخانه نبودند که س ررضایو ام یرعلیام یبود ول جمعه

 .خانوم رانیو ا مایاتاقها که تمام شد، او هم رفت کمک س يریِ جارو و گردگ کار

 .کرد یدرددل م مایس يبرا زیزریدوخت، ر یرا م يلباس گلدار ،یخانوم، همانطور که با چرخ دست انریا

 یو زخم دیفوج فوج شه...  شهیم امتیکنن، ق یحمله که م گهیم... کنه  یم فیتعر ایچ ررضایام نیبب ایب -

داره  یعل ریام... مملکته  نیا يپرپر شدن ِ دسته گال یگور به گور بشه صدام که باعث و بان... گردونن  یبرم

 شیاسم حمله اومد، مبادا بچم طور وقتخون خونمو خورد هر  ،يتو که شاهد بود... کنه  یم گرمیخون به ج

 .بشه

 .تا پاره شود دیو کش دیچیدور، دور ِ انگشت پ کیِ چرخ را  نخ

...  دمیکش یچ یفهم یم ،يدکر يدار میتیتو هم ... دو تا بچه رو به دندون گرفتم بزرگ کردم  نیمن ا -

پشت لبشون  یماشاال به جونشون، از وقت...  انیاز آب و گل درب نایصبح تا شب، شب تا صبح سوزن زدم تا ا

دکتر بشه، واسه خودش  دانشگاه،دلم خوش بود رفته ... سبز شد، افتادن به کار کردن که من راحت تر بشم 

زخماشونو  ایبلد شدم که آمپول بزنم  يکه خوندم، اونقدر یسال دو نیهم گهیحاال م...  ارهیتو سرا درب يسر

 ... بدوزم 

 .بغضش شکست مایخانوم، س رانیاز ا قبل

 یتا ک شبیاونم د... کنه  یمنصرفش م ادیم ررضایدل خوش کرده بودم ام...  گهیبه خدا طاقت ندارم د -

 .پسره تا نماز صبح خواب نداشت نیکرد، ا یم فیبراش تعر نینشسته بود اون اتاق، همچ

 .داد هیو کالفه تک دیاز کار کش دست

...  دمیدل تو، از واجب و حکم خدا چشم پوش يباشه به خاطر رضا ادتی یول...  رمینم یتو رضا نباش گهیم -

 ... خدا گذاشته  يمنو رودررو... نعوذبا  امرز،یپدر ب



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا Hanakو  naqme   –گذارم  یات م نهیبرابر آ يا نهیآ

wWw.98iA.Com ٥٢ 

 .کرد و دوباره مشغول شد یمف مف مایس

روزا، دانشگاها باز بشه،  نیهم دیاصال شا...  فتهیخودش بخواد، پسرت از صرافت ب دیشا... توکل به خدا  -

 .جبهه از سرش بپره يبرگرده سر درسش، هوا

سر  ياجازه داده بود برود خراز مایچند روز بود س. اتاق يگوشه  يکاره  مهیِ ن یخورد به بافتن هیهان چشم

 .به کمکش ژاکت ببافد رد،یبازارچه، کاموا بگ

خدا  دیشا. بازارچه روشن کند ریز يسقاخانه  ينذر کرده را هم تو يرفتن تا شمها رونیب يوقت بود برا نیبهتر

 .آمد یدلش به رحم م

  رم؟یبرم کاموا بگ گهیساعت د هیمامان؟  -

واسه  ؟يریگ یبرام م هیقهوه ا نیکالفم از ا هیقربون دستت،  ،یاگه رفت: گفت مایخانوم قبل از س رانیا

 .کم اومده نشیآست

 شنهادیوسط کار پ مایخود س. نظرش عوض نشود و مخالفت نکند، تا ساعت چهار، کمکشان درد نکهیا يبرا

 .تا هوا روشنه؛ بعدشم برو سر درس و مشقت ریبرو کاموا بگ عیسر: کرد

 .گردم یزود برم... درسامو صبح خوندم : شد، گفت یکه بلند م همانطور

 .رفت رونیشش تومن پولش را برداشت و از خانه ب يرا سر کرد و همه  مایس یمشک نهیِ زم زیگل ر چادر

 .افتاده، تا سر بازارچه رفت نییو سر پا عیسر يقدمها با

خواست؛ مثل همان  یم يژاکت قهوه ا کیدلش . نگاه کرد يفلز يقفسه  يشده تو دهیچ يکامواها فیرد به

 .بافت یم یرعلیام يبراخانوم داشت  رانیکه ا

 ياز فکرش هم لبخند نشست رو. شال و کاله ببافد یرعلیام يهم گرفت تا برا یاز آن، سه کالف مشک ریغ

 .لبهاش

 .شمع دیخر يبرا یچادر برد و رفت طرف بقال ریکامواها را ز ي سهیک

در مغازه  وشیراد يآب و صدا يجو يکرد تو یم یرا خال زیتبر ریپن تیمغازه داشت آب پ يکاظم، جلو مش

 .بود دهیچیپ

 آقا ناصر هنوز شماله؟  -

 .کرد نگاهش

 .بله، فکر کنم تا غروب برگرده -
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 .مغازه رد شدند و به مش کاظم سالم کردند يو دو پسر جوان، از جلو یرعلیام

 يرا رو هشایس یرنگش، کاله پشم یطوس یبافتن ي قهیبه جل دیکاظم جوابشان را داد؛ دستهاش را کش مش

 .سر محکم کرد و وارد مغازه شد

 بابا؟  يخوا یم یچ... کارش دارم  شم،یپ ادیتوك پا ب هیاومد، بگو ...  یبه سالمت شاالیا -

 .هول کرده بود یرعلیام دنید از

 .پنج تا شمع... نه ... سه تا  -

 .زد رونیرا گرفت و از مغازه ب یشده در کاغذ کاه دهیچیپ يترازو گذاشت و شمعها يکفه  يرا رو یتومن کی

 .مچهیبه ت یِ منته یطرف کوچه طاق دیچیگرفته، رفت طرف گذر و بعد پ پیک يو رو ریسر به ز دوباره

مشبک،  ينرده ها ياز ال گر،یکامواها را نگه داشت و با دست د ي سهیدست، چادر و ک کیسقاخانه، با  يجلو

 .شمعها را روشن کرد

نذر ...  گهیدو تا شمع د نمیا... خانوم، خودت به دلش بنداز بمونه  رانیر من، به خاطر ابه خاط گمینم! ایخدا -

 .خوام یازت نم یچیه شم،یکن نره، اگه قسمت ِ منم نباشه، الل م يکار هیاصال تو ...  شیسالمت

 .شناخت یپاش را م يصدا. خودش بود. سرش را بگرداند یپا، باعث شد کم يصدا

 .با چند قطره از موم آب شده، به کف چسباند گر،یشمع را هم روشن کرد و کنار چهار شمع د نیو آخر دیگز لب

 .آرام سالم کرد. کنارش دیرس

 ! قبول باشه: جواب داد و گفت یرعلیام

 .چادر ریز يبرآمده  ي سهینگاه کرد به ک یعل ریام. جواب، چادرش را مرتب کرد بدون

 .ارمیبده برات ب نه؟یسنگ ؟یگرفت یچ -

 .باال برد یرا کم سهیپر چادر را پس زد و ک. به تپش افتاد شتریبه فکر او بود، ب یرعلیام نکهیاز ا دلش

 .کاموا گرفتم...  ستین نیسنگ -

کرد انقدر سبک شده که  یحس م! ؟یرعلیکنار ام! رفت؟ یکنارش راه م. هم قدم شد هیتکان داد و با هان يسر

 .وردخ یگذر م يِ باال یسرش به طاق

 .گذر پا شل کرد سر

 .زود برو خونه، مواظبم باش... محل باهات راه برم  يتو ستیدرست ن -

 .تشکر کرد و پشت به او به طرف خانه رفت یلب ریز
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را که از سه سال  یرعلیمخصوصا ام. شناختند و دوست داشتند یخانوم را م رانیا ياهل محل، پسرها ي همه

 .هم گرفته بود” دکتر يآقا“لقب  ش،یپ

 .در اتاق يبرنج، جلو یخانه که شد، چراغ اتاق آقا ناصر روشن بود و چند گون وارد

 .خانوم را داد رانیا يخبر برگشتنش و کاموا مایو به س ستادیخانوم ا رانیدر اتاق ا يجلو

 .آمد و پشت سرش همدم رونیناصر ب آقا

 .در يخانوم هم آمدند جلو رانیو ا مایس. هر دو سالم کرد و خوش آمد گفت به

 .خانوم رانیبرنج آمد سراغ ا ییلویک ستیب يها یاز گون یکیناصر، با  آقا

 خوب بودن؟  نایخوش گذشت؟ آقات ا...  ریبخ دنیرس... سالم همدم جون ... سالم آقا ناصر : گفت مایس

آن، سه تا اسکناس ده  يخانوم گذاشت و رو رانیرا کنار در اتاق ا یآقا ناصر، گون. شد فیمشغول تعر همدم

 .یتومن

 .نوش جان...  کیطارم درجه  یگون هیماه و  نیا ياجاره ... خانوم  رانیخدمت شما ا نمیا -

که مادرش در اتاق نبود، شال  ییوقتها دیبا. و به اتاقشان رفت دیخانوم را شن رانیتعارف و تشکر ا يصدا هیهان

 .بافت یو کاله را م

 

*** 

 

 ! چه موج ِ خون فشان دارد ا،یدر نیکه ا ندانستم

 

 .بروند دیبا وح دیکه نامدار آدرسش را داده، با يواسطه ا دنید يبرا دیگو یم بهداد

 .روند یِ او م نیماش با

 .بازار میبر دیبهداد گفت با -

 .دهد یتکان م سر

 .دهد یکاغذ را به دستش م. خواهد یکند و آدرس کامل را م یحرکت م دیوح

 ! ؟ینوشت یسیانگل -

 .هیآدرس فارس...  یسیبا حروف انگل -
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 .زند یم یلبخند کج دیوح

 ! ؟ینوشت یسیرو انگل یآدرس فارس -

 .اندازد یباال م شانه

 .ستیخوب ن ادینوشتنم ز یفارس -

ِ  یسیکه انگل یاو خنده دار است، در حال ينوشتنش انقدر برا یفهمد چرا ضعف فارس ینم. خندد یبلند م دیوح

 .دیآ یاطرافش به چشمش نم يصفر ِ آدمها ریز

 یباحال تر از اون یلیخ یول میبا هم ارتباط برقرار کن میکردم نتون یفکر م دم،یکه شما رو د يروز نیاول -

 .کردم یکه فکر م یهست

 .دارد دیوح يکشنریدر د يگسترده ا يچه معنا” باحال“داند  یم گرید حاال

 ! یتو هم با حال: دیگو یم

 .خندد یباز م دیوح

بهدادم ...  ستیکه آدم کنارش معذب ن یباحال يدارا هیناموسا از اون بچه ما...  یفتیراه م يزود دار! ول يا -

 يِ مشد یرانیناهار ا هیخوام  یناهار مهمون ِ من، م... آوردم  یدووم نم ششیبود، پ نیاز ا ریغ...  نطورهیهم

 .بهت بدم

 .خورم یمن ناهار نم -

 .کند یگذرا نگاهش م دیوح

 .شهیبوش بهت بخوره، اشتهات باز م -

 .شده کیکباب، اشتهاش تحر يلحظه، فقط با بو نیا تا

 ! کباب؟ -

 .يزینه، د -

 .کند یدوباره نگاهش م دیوح

 ! تا حاال؟ يخورد... آبگوشت  -

 ! دوست ندارم یول... فکر کنم آره  -

! ؟یدوست نداشته باش شهیمگه م... کشن  یهاش صف م يزیشناسم، واسه د یبازار م کیزدقهوه خونه ن هی -

 .کشه یکارمون چقدر طول م نمیبذار بب...  یشیم يمشتر یبار امتحان کن هی
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 .ناهار ينه برا یول دمیم حیکباب رو ترج -

 .رود یم نییرا به سمت پا عصریول ابانیدهد و خ یفقط سر تکان م دیوح

 .شود و هوا آلوده تر یتر م یمیرسند، شلوغ تر و قد یهر چه به مرکز شهر م ،يو بافت شهر کیتراف

از . دیگو یقبل و بعد از انقالبشان م يو اسم ها دانهایو م ابانهایخ ي خچهیشده و از تار دریدوباره تور ل دیوح

 .داشته یچه اسم میاست و هر منطقه، از قد ابانیکدام سفارت در کدام خ نکهیا

 .شوند یم ادهیکند و پ یم دایپارك پ يجا یشلوغ، به سخت یابانیخ در

 .دادن است حیدر حال توض همچنان

فروشگاهها، تفاوت  يِ طبقات باال یمیقد يو در و پنجره ها يوارهایشده، با د يو بازساز يامروز يفروشگاهها

 يرو ادهیدر پ دیراه رفتن همراه وح يخواهد به جا یهستند و دلش م یمیو قد کیکوچه ها بار. دارد يادیز

 .شلوغ، به کوچه ها سرك بکشد و بافت کهنه و جالب آنجا را تماشا کند

 .رسند یِ بازار م يجالب شده، تازه به ورود شیکه برا دیوح حاتیهمراه با توض ،یطوالن بایتقر يرو ادهیاز پ بعد

” باربر“ دیگو یم دیکه وح یکسان. خود باز کنند يبرا یزنند تا راه یبزرگ و شلوغ که مردم به هم تنه م یداالن

 .کنند یرا جابه جا م یاجناس ،يفلز يهستند و با چهار چرخ ها

 .قسمتها هم پر ازدحام يصنف است و همه  کیقسمت از بازار، متعلق به  هر

 ”.شهیچارسوق، بازار فرش فروشا شروع م نیبعد ِ ا...  نجاسیا“  دیگو یم دیرسند که وح یم ییجا به

 .زنند یصداش م میکنند که همه حاج رح یم دایرا پ یسرپولک يآقا يحجره  د،یوح يپرس و جو با

 .سبز دانه درشت در دست حینسبتا بزرگ و تسب یحدود شصت ساله، با شکم يمرد

 .کند یم یخودش و او را معرف دیوح

 .زند یکشد و لبخند م یم دشیکوتاه سف شیبه ر یدست یسرپولک يآقا

از خارج  شاال؟تازهیخوبن ا نیحالشون چطوره؟ متعلق يابو... ماشاال ! د؟یمهندس راد هست يشما آقازاده  -

 نبود؟  قتیپس حق د؛یبه گوشمون رس ينَقل ِ جمع کردن شرکت ابو...  نییبفرما...  نیین؟بفرمایآورد فیتشر

 يآقا. او، خنده اش را به زحمت جمع کرده ي افهیِ ق دنیکند که از د ینگاه م دیبه وح ده،یماس يلبخند با

 .کند یم یجیاحساس گ ده،یرا گفته که او نفهم یو پشت هم سوال کرده و کلمات عیانقدر سر یسرپولک

 .دیآ یجلو م ،يچا يبلور يبا فنجانها یجوان پسر
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پسر ِ نامدار خان، برادر ... مهندس راد هستند  يبرادرزاده  شونیا: دیگو یدارد، م یبرم يهمانطور که چا د،یوح

 ...  گهیاونور آبن د يبزرگ شده ...  ستنیآشنا ن نجایهم به ا ادیز... خان  مانیبزرگ نر

 .گذارد یبرد و در دهان م یفرو م يدر چا مهیقند را تا ن بعد

و قهوه خوردنش  يکه قبال چا يدیخوردنش، با وح يِ نشستن و چا شنیپوز نیا. کند ینگاه م دیبه وح متعجب

حجره و بازار، رفتارش را  نیاز ا رونیکه ب یکس ایست  یواقع د،یوح نیداند ا ینم. دارد يتفاوت آشکار ده،یرا د

 .دید یم

و طبق روال گذشته، جنس سفارش  میکن ارتتونیز میدیمهم دارن اما خدمت رس يجلسه  هیمهندس : دیگو یم

 .میبد

 .زند یلبخند م تینوشد و با رضا یرا م شیچا یسرپولک يآقا

  ن؟یهست لماجشونیشما د ایاختالط کرد  شهیمنظور با خودشون م! شن؟یملتفت م یمهندس فارس يآقا -

 .خورد یم یاول ي وهیقند دوم را هم به ش دیوح

 .زنن یرو حرف م یسیو انگل یمهندس ماشاال مثل بلبل فارس يآقا... بله  -

 .دهد ین مسر تکا یسرپولک يآقا

خودم چله ... باشه  یکه چند تخته و چه نقش دییفقط بفرما... السابق در خدمتم  یچشم؛ من کما ف... احسنت  -

 .کنم یدر اسرع وقت براتون دست و پا م ن،یاونم، سفارش بد يسوا. دارم يموجود س،یهر یِ نقش ماه شمیابر

را  شیچا دیوح نکهیقبل از ا. ندارد ینقشه ها، مشکل ِ جنس و تیشناخت ِ مرغوب يانواع فرش آشناست و برا با

مثل گذشته، هم چله : دیگو یبکشد، خودش م شیاش را پ یمورد و طوالن یب يتمام کند و دوباره صحبت ها

 یقبل از قرارداد، م یول... متراژ باال  هم يتعداد. میخوا یهم تابلو فرش م ز،یقم و تبر شمیهم تمام ابر شم،یابر

 .چک کنم کیاوردرها رو از نزد يخوام همه 

 .دهد یسفارشها را بهش م ستیل

 .دهد یزند و سر تکان م یباز لبخند م یسرپولک

 .گرفتن لیواسه معامله و تحو نیایهفته بعد، آماده س ب کی... در خدمت هستم  -

 .ستدیا یگذارد و م یم زیم يهم فنجان را رو دیوح. شود یکند و بلند م ینگاه م دیوح به

 .مهندس میکه؟ناهار در خدمت باش نینخورد تونوییهنوز چا -
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 شاالیا... دفتر  میبرگرد دیجلسه دارن، با هیعرض کردم؛ مهندس ...  یخدمت از ماس حاج: دیگو یم دیوح

 .ارهیفرصت بس

 .کند یشان م یدهد و تا کنار در همراه یبا هر دو دست م یسرپولک

 يکه البه ال ییشود و آدمها یشده، م دهیهم چ يکه رو ییشکل و تخته فرشها رهیدا يِ بازارچه  یشلوغ محو

 .فرشها در رفت و آمدند

 ! جلسه دارم؟ یبا ک -

 .زند یم يمداریلبخند ن دیوح

 ! کس چیه -

 .ستدیا یم

 ! ؟يچوندیدوباره پ -

 .خندد یبلند م دیوح

 .بود یبازار گرم!نبود چوندنیپ گهید نیا!نه -

 .فهمد یرا هم نم یِ بازار گرم یمعن چاندن،یهمان پ مثل

 .سرت شلوغه...  ادهیرو بدم دستش که شما کارت ز یخواستم گوش -

 .ِ بازار کیتنگ و بار يها یاست و نگاهش به فرع دیوح يبه حرفها گوشش

 يبد يآدمانه که ... آدماش، بده بستوناشون، نشست و برخاستشون ... کنه  یبا اون باال ماالها فرق م نجایا -

. زبونشونو من بلدم... شما نگران نباش ...  یتا ضرر نکن یمثل خودشون باش دیمعامله، با يبرا یباشن ها؟ ول

 .آدما رو خوردم نینون ِ هم. خودم کف ِ بازار بزرگ شدم

 .افتد یخوردنش م يمدل ِ نشستن و چا ادی

 .ياطراف رو بلد نیپس ا -

 .برد یابروش را باال م کی دیوح

درسته چند ساله خرجمو از خانواده م جدا کردم و ... شناسم  یشهرو م يکف دستم همه  نیع! يدار اریاخت -

 .ننیش یم نییپا نیهنوز ا کمیمادر و برادر کوچ یواسه خودم خونه گرفتم، ول

 .دیگو یم دیبه وح. قدم بزند یمیقد يدر کوچه ها یخواهد کم یم دلش

 .کند یمتعجب نگاهش م دیوح
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... نداره  دنیواسه د يزیچ... شلوغ  يو داغون و کوچه ها یمیقد يها يخونه ... مرکز شهر تهرانه  نجایا -

 .همش خراب شد... نکردن  يداشت؛ ازش نگهدار یعنی

خورد و به  یکه دو شات م ییوقتها. کرد یم فیتعر شانیافتد که گهگاه عمو جان برا یم يخاطرات دور ادی

 .افتاد یم مشانیقد يمحله  ادیزد و  یدلش م ریگو و مارکت ِ بزرگش، ز هین دِ س یقول ِ زن عمو، خوش

 .زند یدر ذهنش جرقه م يفکر

وقت به  چیه... باشد  مشانیقد ياز محله  فیو تعر یکردن نشان دایآوردن مادرش، پ يروش برا نیبهتر دیشا

 یکه در آن برنج و روغن م يبا چند اتاق، مغازه ا یمیقد يگوش نکرده؛ مگر خانه ا قیخاطرات عمو جان، دق

که  یو کوچک یمیقد يسایکرده؛ کل یسه بار، کل محله را پر م ياذانش، روز يکه صدا يفروخته؛ مسجد

خانه ... نداشته  ایفرنیو کل کال سکویگو و سانفرانس هیسن د يساهایبه کل یشباهت چیمحله شان بوده و ه کینزد

 ییشده به جا لیبا ساواك، اعدام شده و تبد يکه کنار مسجد بوده و صاحبش، بعد از انقالب، به جرم همکار يا

 .شنیاست سیپل هیشب

از  یاطیگرفتن ِ خ ادیدر آن سالها،  یزندگ ینگفته اال سخت يادیز زیچ ست؛یخاطرات ن فیهم اهل تعر مادرش

 ... مادرش و جنگ 

 .در خودش فرو رفته يت ِ جنگ، منقلب شده و چند روزِ خاطرا يادآوریهم با  شهیهم

در بلوار  ییجا. خانه، قبل از ازدواجش با نامدار را، هم پدربزرگ و هم عموجان، بارها گفته بودند نیِ آخر آدرس

ِ مادرش، در مرکز شهر  یو نوجوان یکودک ياز آن، همه  شیپ یول. ”آب کرج“گفت  یکه پدربزرگ م زابتیال

 .را بپرسد مشانیقد يمحله  سباشد، آدر ادشیو اگر  ردیبا عمو جان تماس بگ دیبا .گذشته بود

 ... تو فکر مهندس  یرفت -

 .اندازد یباال م شانه

 .کرده یم یمرکز شهر زندگ ییجا ،یمادرم هم زمان بچگ -

 .کشد یم يزند و نفس بلند یلبخند م دیوح

 شهیوگرنه مگه م...  گهیبه خاطر پشتکار پدرت بوده د...  نیدیبوده، حاال شما کجا رس نجایمادر شما هم مال ا -

بابامون واسه  میما که شانس نداشت... تازه بتونه خودشم باال بکشه  ب،یکشور غر هیآدم از مملکتش بکنه و بره 

 ... واسه ما  شیفقط حرصش واسه مادرمون موند و شرمندگ... ما جاده رو صاف کنه 

 .و رفت و آمد ِ مردم، با او هم قدم شود ید در شلوغکن یم یسع. کند یم نگاهش
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 پدرت چه کاره ست؟  -

 .دهد یزند و با مکث جواب م یپوزخند م دیوح

 ! کالنتر محل -

 .فهمد یاش را نم یتینارضا لیدل

 .خوبه یو خطر داشته باشه ول سکیر یکم دیالبته شا...  هیشغل خوب -

 .خندد یم دیوح

به فضوال  نجایا! شون ستاره دارن که نهیکه به س ییکایامر ينه از اون کالنترا! مهندس یباحال یلیناموسا خ -

 ! کالنتر گنیم

 .کند یم تعجب

 ! ه؟یشغل پدرت فضول -

 .شود یم یطوالن دیوح ي خنده

 ! آره ییجورا هی -

 .است، هم کنجکاو جیگ هم

 ! مهندس الیخ یب... بابا  يا -

کنند و تا امروز رفت و آمد  یم یکه کار و زندگ یینوع پوشش مردم هم با جا. شود یم قیبه اطراف دق دوباره

 .اهیبا چادر س انیدر م کیو زنها  یمعمول يمردها با لباسها. کرده، متفاوت است

 .گذاشته اند يبرف پاك کن، کاغذ ریز ن،یماش يجلو ي شهیش يرو

 ! شانس یبخشک يا: دیگو یدارد، م یهمانطور که کاغذ را برم دیوح

 .ستیپرسد کاغذ چ یبندد و م یرا م کمربندش

 .اندازد یداشبورد م يبرگه را رو دیوح

... بده  ریبهش گ ستیمامور ن هیکنه،  یطرف راه به راه خالف م! میهم شانس ندار نجایا ؟ینیب یم...  مهیجر -

 ...  میبار ما پارك ممنون نگه داشت هیحاال 

 .کند یم حرکت

کجا بذارم که به پست  نویدونم ماش یم. سوراخ سمبه هاشو بلدم يهمه  رم،یادرم که مم يخونه  يطرفا -

 .مامور نخورم
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اگر . مشترك است” باحال“فقط در هر دو حالت، . کرده رییحرف زدنش هم مثل رفتارش، امروز تغ طرز

طرف  يگرید دیکرد با وح یکرد، شک م یقبل صحبت نم يخورد و دوباره مثل روزها یهمراهش زنگ نم

 .است

 جانم جوجو؟  -

  ... 

 .خندد یم

 .شمینگو دلخور م ينجوریا... باور کن دنبال کارامم  -

  ... 

 .خوشگل خانوم ارمیچشم؛ امشب از دلت درم -

  ... 

 .کشه یجلسه م تا عصر طول م -

  ... 

 .من طونکیفقط لباس گرم بپوش ش. برمت یبامم م...  یاطاعت امر، خانوم -

  ... 

 .بوس تا شب -

 .زند یچشمک م طنتیگذارد و با ش یرا کنار م یگوش

  ؟يرو ندار یکس...  ينامزد...  يدوست دختر ؟ییشما اونور تنها -

 .کند یم نگاهش

 شمینم یمیباهاشون صم ادیز یرابطه م با دخترا خوبه ول... دانشگاه داشتم  يدوست دختر هم تو... نامزد، نه  -

 ... 

 .دزن یچشمک م دیوح

 .يحال نکرد نجایا يبا دخترا ادیگفت ز یبهداد م! ؟يپسند یم ییکایدختر امر -

 .زند یم لبخند

 .شناسم ینم ادیرو ز نجایا يهنوز دخترا... بودن  ییکایدوست دخترام امر يتا حاال همه  -
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انقدر او را  دیگو ینم. رفته بوده یکه م ییها یها و مهمان یمراقب روابط و دوست ینامدار از نوجوان دیگو ینم

خواسته،  یکه م يانگار نامدار، طور ست؛ین يحاضر به ارتباط برقرار کردن با هر دختر یمحتاط کرده که به راحت

 .واستهخ یرا گرفته که پدرش م یاو را فرم داده و حاال همان شکل

 ... و صفا و  یپارت... کنه  یم فیاز اونور تعر یباحال يزایبهداد چ...  یاهل خوش گذروندن باش ادیبهت م -

نامدار و مادرش  یول... مرفه هستند  يکه از طبقه  یکسان يمخصوصا برا... و آزاد  یآنچنان يها یپارت بله؛

 .برود یتیِ بدون محدود یوقت نگذاشته اند آزادانه به هر پارت چیه

 یِ ب یِ برهنگ دنیهم که چهار سال قبل، بدون اطالعشان، همراه دو تا از دوستان دانشگاهش رفت، از د کباری

 .دلش نخواست دوباره تجربه اش کند گریاز حد در الکل و مخدر، نه تنها لذت نبرد، د شیمرز ِ روابط و افراط ب

 ... ها  ینه با اون مدل پارت یگذرونم ول یخوش م: دیگو یم فقط

 .رانیشد او را بفرستد ا یکه مراقبش باشد، راض یو استخدام ِ کس ینامدار، بدون نگران نیهم يابر

ِ دست دراز  یکه به راحت یواشکی يها یو خوش رانیا يجامعه  دیجد طیشرا يساعت تذکر درباره  مین فقط

” سالم ماندن ِ جسم و روحش يبرا“ کرده  دیکه تاک ییدهایو نبا دیبا نییآدم هستند و تع اریکردن، در اخت

 .بهشان اصرار دارد

 .خندد یم دیوح

 ییصفا هی میجمعه بر م،یبذار با بهداد هماهنگ کن ؛یستیناهارخور که ن! يپس اهل صفا کردن ِ مردونه ا -

 .میکلپچ ِ دبش بزن هیو  میکن

 ! م؟یکلپچ ِ دبش بزن -

 .شود یبلند و صدادار م د،یوح يخنده  باز

 .برمت یم یباحال يناموسا جا...  ادیخوشم نم یه باز نگک هیچ گمینم -

زدن ِ . رسد یم زیانگ جانیبه نظرش ه یکند ول یدر ذهنش روشن نم ییآشنا ينقطه  چیه” ِ دبش کلپچ“

 ! اسمش که جالب است! کلپچ ِ دبش

 

*** 

 

 .به همراه وحید به محل قرار گیرى پیست دیزین مى رسند. از صبحهاى سرد و آفتابى ست یکى
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 .خاطر لغزنده بودن جاده و نا آشنایى اش، وحید رانندگى را به عهده گرفته به

عینک مخصوص اسکى به چشم دارد،  نکهیبا ا. که به سطح برف مى تابد، انعکاسى آزار دهنده دارد آفتابى

 .د لباسهاى رنگارنگى که از فراز کوه به پایین سر مى خورند را تشخیص بدهدمشکل مى توان

همه روحیه اى . مکان هاى عمومى که تا آن روز در ایران رفته فرق مى کند يبا همه ... متفاوتى ست  دنیاى

 .شاد و سرحال دارند

ى تنگ و چسبان، که با کالهاى رنگى و پشمى، یا بدون هیچ پوششى بر سر، بعضى با شلوارها دخترها

 .برجستگیهاى بدنشان را به نمایش مى گذارد و برخى دیگر، کامال بر عکس، در لباسهاى خود غرق شده اند

 .هاى آفتاب سوخته و صورت هاى زیبا یشان شور و حال متفاوتى را خلق کرده چهره

 .چند دقیقه با رضایت خاطر به تماشاى اسکى بازان مى پردازد براى

. او را مى بیند که به سرعت به طرفش مى آید و با چابکى خاصى در برابرش مى ایستد. د هستندبهدا منتظر

 .همراه با خودش یک توده برف هم مى آورد

 باالخره اومدى؟ ... به  -

 دستش را به دست او مى زند و همراه با لبخندى دو ردیف دندانهاى سفیدش را، به نمایش مى گذارد کف

  چطورى داش وحید؟ -

 .سرش سه دخترى که به دنبالش در حرکت بودند، مى رسند پشت

 .از دخترها بالفاصله رو به او مى کند یکى

 ! فکر نمى کردم اسکى باز باشى -

 .تر نگاهش مى کند دقیق

 اى مى نشیند روى لبهاى نارنجى رنگش خنده

 ! خیلى تغییر کردم؟ نشناختى؟ افسونم -

 .ى به همراه بهداد، او را دیدهدرهمان پارت. ... یاد مى آورد به

 ”! بلوند و عاشق رقص... باریک ... رو  خنده“

 ! صبح به خیر -

 : یکى از دخترها رو به وحید مى پرسد ساناز،

 ! مگه تو هم اسکى بلدى؟ -
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 .وحید روى کمر باریک و رانهاى تو پر او در گردش است نگاه

 ! ار صحنه هاى هیجانى ام، فقط طرفد...من اسکى باز نیستم... نه ناموسا  -

 .قهقهه دخترها بلند مى شود صداى

 نه؟ ... این طرف ها هم که پر از مناظر هیجان انگیز  -

 .چوبهاش را از پا جدا مى کند بهداد

 .اینم، کیاناست -

 .هم عینک خودش را بر مى دارد تا نشان بدهد از زیبایى چیزى کم از دوستانش ندارد کیانا

 .خوشبختم -

 .رو به دخترها مى کند بهداد

 .بعد بیاین... این اطراف باشین ... یه ساعت ... نیم ساعت  -

 .تکان مى دهند و به طرف تله کابین حرکت مى کنند دست

 : که به آنها پشت مى کند، مى پرسد همانطور

 ! اسکى بازهاى ماهرى هستن؟ -

 .بى تفاوت شانه باال مى اندازد بهداد

 ! یگه اى دارنمتوسطن، جاذبه هاى د -

 .به همراه وحید مى خندند و

 این اطراف جایى هست که بتونم قهوه بگیرم؟  -

 از این مى خواى گرم شى؟ ... رستوران وسط ... اینجا نه باید یه دور بزنیم  -

 .درون کوله اش اشاره مى کند يقمقمه  به

 .ستینگفته مى داند درون آن چ. طور خودکار جواب منفى مى دهد به

 

*** 

 

 .ساعت از ظهر گذشته دو
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کیانا بدون اینکه فرصتى به بهداد . چوب اسکى را از پایشان جدا کرده اند و به انتظار آنها ایستاده اند دخترها

 .بدهد غر مى زند

 .معلوم هست کجایین؟ مردیم از گرسنگى -

 به وحید چشمک مى زند و با لحن مسخره اى مى گوید رو

 ! را اطعام کنیمبریم که مجبوریم ایتام  -

 ناموسا؟  -

 .قدمهایش را با او همراه مى کند افسون

 ! چه افتخارى... چه خوب که اومدى  -

 .زنانه به زمین نگاه مى کند و مژه هاى پر پشتش را به نمایش مى گذارد يعشوه  با

 .بسنده مى کند“ممنونم “از همراهى او، تنها به گفتن  ناراضى

 .سمت بهداد بر مى گردد به

 اون رستورانى که گفتى اسمش چیه؟  -

 .حرکت کن، دنبالم بیا... نارنجستان  -

 .افسون به سمت ماشین است ياشاره  انگشت

 ! اون عروسک مال توئه؟ -

 پاسخ مى دهد خشک

 ! بله -

 ! پس منم با تو میام -

 .را به سمت وحید پرتاب مى کند ریموت

 

*** 

 

 ! از کجا مى دونستم همونه... تو گفته بودى کلپچ ! من کله پاچه دوست ندارم -

 ! شىیمشترى م... تو بیا  -

 .شما برین من هستم -
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 : رو به بهداد داد مى زند وحید

 ! مهندس میگه میل ندارم -

 .به سمتش میاد بهداد

 ! وزر بکشیمت بیرونقول میدم با بلد... بپر پایین ... مگه نگفتى صبحونه هم نخوردى  -

 .دست مى اندازد گردنش افسون

 .مى مونم تو ماشین پیشت... اصال اگه تو نیاى، منم نمیرم ... به خاطر من  -

مشامش مانده سخت تر  يدختر از تحمل بوى بدى که از سالها پیش تو نیتنها ماندن با ا. پیاده مى شود فورى

 ! است

 .مى خندد بهداد

 : لب مى پرسد زیر

 ! اینا مگه از این جور چیزا هم مى خورن؟ -

البستر و هم خانواده هاشون چیزى از گلوشون ... استیک ... از خودشون بپرسى که نود درصدشون جز بیف  -

بعدم االن قیمت این، دست کمى از ... ولى مفتى باشه، خرو با خور، مرده رو با گور مى خورن ... پایین نمیره 

 ! ه، اصل مهم که کالسشونه، حفظ مى شهاونا نداره، در نتیج

کوهستانى شیک و بزرگ، با محیط گرم و دکوراسیون زیبایى که دارد هیچ شباهتى به تجربه اى که  رستوران

 .سالها پیش با نامدار داشته، ندارد

 .جاى بوى بد کله پاچه، عطر نان تازه که در تنور فانتزى پخته مى شود مشامش را نوازش مى دهد به

جاى ظروف حلبى و بد قواره، ، سیلورهاى پایه دار که توسط وارمر به گرم نگهداشتن غذا کمک مى کنند،  به

 .روى میزها خودنمایى مى کنند

 .هاى سرتا سر قدى نماى فوق العاده اى از طبیعت را به نمایش گذاشته شیشه

 .پیچیده از شاخه هاى نرگس و نارنج تازه، اشتهایش را تحریک مى کند عطر

 .اسکى بازان، از هر طرف شنیده مى شود ي همهمه

 .از نیم ساعت، میزى در نزدیکى پنجره خالى مى شود بعد

 .بى معطلى سرگرم سفارش مى شوند و از نوشیدنى بهداد براى خودشان مى ریزند دخترها

 .آب مى دهد سفارش
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به آرامى، بى آنکه واکنشى نشان دهد، . او را با پاهاش حس مى کند يبرخورد زانوها. کنارش نشسته ونافس

 .پاى خودش را دور مى کند

در حالیکه مى تواند بر لبه میز دست بگذارد، شانه . با نگاه آبى خود، از وراى لبه عینک براندازش مى کند افسون

 .مى شود، به طرف سرویس بهداشتى مى رود او را تکیه گاه مى کند و از جا بلند ي

 .بوتهاى کثیفى که به پا دارد، با ظرافت خاصى قدم بر مى دارد برخالف

 .برگشت، همراه با صداى موزیکى که پخش مى شود، به راه رفتنش حرکت رقص مانند مى دهد موقع

 .رد و تنگاتنگش مى نشیندبار وقتى مى نشیند مشخص است چکار مى کند؛ دستش را به شانه او مى گذا این

 ... شده  کالفه

 .ناگزیر در همان حال مى ماند. همه متوجه مى شوند. ... فاصله گرفتن بیشتر را ندارد امکان

 .به روش خودش، تیلیت را درست مى کند و جلوى او قرار مى دهد وحید

 ! بزن روشن شى -

 .اول را با تردید به دهان مى گذارد قاشق

باز هم دلش مى خواهد . خوب و گرسنگى باعث مى شود تا تمام شدن آن، سرش را بلند نکندجدید و مزه  طعم

 ! فقط اگر افسون مهلت دهد... 

 .حرکت پاهاش هم بیشتر شده. صورتش از فرط نوشیدن زیاد سرخ شده. نگاهى بهش مى کند نیم

 ! ست؟یرم ننوع حرکات آزاد، ج نیخوردن الکل و ا نجا،یمگر ا. ... مات مى شود نگاهش

 ! به نظر مى رسه پسر دست نیافتنى رو، از راه به در کردم -

 .بقیه هم همراه با او مى خندند. تواند جلوى خنده اش را بگیرد نمى

 ”! ظرفیت نداره“اشاره مى کند  بهداد

را به طرف بهداد او ... وحید روى پا بند نیست . رستوران که خارج مى شوند، برف خفیفى شروع به بارش کرده از

 .ماشین خودش مى برد

 .در کنار او جا مى گیرد افسون

 .مسیر، دستهاش روى بازوى او قرار دارد تمام

احساس مى کند بیش از حد متعارف نزدیک .اینبار دستش را روى پاى او مى گذارد. چراغ قرمز ایستاده اند پشت

 .شده
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 .متعجبش را میگیرد نگاه

 .ند مى کند و روى پاهاى ظریف و دخترانه اش قرار مى دهداز کنترل خارج شده او را بل دست

 ! اینجا تو مقررات راهنمایى و رانندگى نگفتند نباید مزاحم راننده شد؟ -

 .پاسخ مى خندد و یکبار دیگر دستش را روى پاى او مى گذارد در

 .راهنمایى و رانندگى اشاره مى کند حرکت کنند مامور

 .مطمئن است که مامور متوجه پوزیشن غیر عادى افسون شده. پرت شده حواسش

 .حرص پدال گاز را فشار مى دهد و به سرعتش اضافه مى کند با

خانه قدیمى و یک طبقه که هیچ نورى از داخل آن . برابر خانه اى که نشانى آن را داده متوقف مى شود در

 .بیرون نمى اید

 ! ما ياینم خونه  -

 .ماشین پیاده مى شود از

 ! آخر، خوبتر بود يبه خصوص دو دقیقه ... سوارى خوبى بود  -

 .دودى و کالهش را در دست گرفته و کمى سرش را به سمت خانه کج مى کند عینک

 .دوست دارى یه سر بیاى باال؟کسى خونه نیست -

دست دیگر، عینک و کاله به افسون نگاه مى کند که یک دستش روى باسنش است و با . مى شود وسوسه

 .اسکى را تکان مى دهد

 ! میاى یا نه؟! استخاره مى کنى؟ -

 .را کنار مى گذارد تردید

 ... شاید یه وقت دیگه  -

 .خنده را سر مى دهد افسون

 ! ترسو يگربه  -

آورد و  زبانش را از دهانش بیرون مى. مقابل در مى ایستد و به سمت ماشین بر مى گردد. طرف خانه مى دود به

 .لحظه اى بعد، در میان ساختمان تیره گم مى شود

 .به سمت خانه مى راند متفکر
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کامال متفاوت و غریب با ... دیگرى از ایران  يچهره . ... دختر پسر هایى فکر مى کند که امروز دیده به

آن هم خدا مى  که دست در دست هم، انگار به کنسرت الیو لیدى گاگا آمده بودند و بعد از... فرهنگشان 

 ! دانست کجا با هم ناپدید مى شدند

 ! حقیقتا به فستیوال ریو نیازى نداشتند نهایا

 .دخترى که خیلى راحت حاضر بود خودش را در اختیار او قرار دهد. افسون فکر مى کند به

 .مى کند با شوخى ها و رفتار خارج از حدش از او عصبانى ست احساس

 .را ببیند مایل نیست دوباره او ابدا

 .آخر نامدار در گوشش زنگ مى زند حرفهاى

 ”غیر کارى و غیر حرفه اى، با دخترها دورى کن يباشه، از هر نوع رابطه  حواست“

 

*** 

 

 را، دل ِ سرگشته در وطن باشد بیغر

 

 .رود یم نییگذارد و پا یم بشیکه عمو جان داده را در ج یآدرس

بعدا نامدار هر کس را مسئول اداره کردن . ندارد ازیکارکنانش را فعال او ن ي هیبق. خواهد یم یمنش کی دفتر،

 .کنند یکرد، انتخاب و استخدامش م نجایا

! مهندس دیشد دایکم پ: دیگو یزند و م یلبخند آرامش را م ستد؛یا یم. دهیپوش یمقدم، امروز هم نارنج خانوم

 .دیزن یسر نم نجایا گهیدفتر خودتون آماده شده، د

 .دوست دارد یداند حساب یدهد که م یاو م لیهمان لبخند مخصوصش را تحو فقط

 .کند یبه اتاق بهداد اشاره م یمنش

 .ارمیاسپشال هم م يقهوه  هیاالن براتون  د،ییبفرما... مهندس تنها هستن  -

 یبا خنده سالم م ند،یب یتا او را م. نگاهش به لپ تاپ است. رود یکند و به اتاق بهداد م یتشکر کوتاه م کی

 .کند

 ! ؟يبهتر شد! ق؟یرف يچطور -
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 ! کنم یم ینیهنوز احساس سنگ -

 .اش یصندل يدهد تو یلم م بهداد

 ...  یعادت نداشت...  هینجوریکله پاچه هم -

 .اندازد یباال م ابرو

 ! رستورانن يتو يتر از کله پاچه، آدما یخوردن! يببر ضیکم از مناظر اطرافت ف هی ،يکم بخور هی دیبا -

 ! کردنه؟ تید يفهمم اونجا جا یمن نم -

 .کند یروشن م یکیکند و خودش هم  یبه او تعارف م يگاریس بهداد

 ! هیهم عاشقانه و مقو یلیخ ذارن،یقرار کله پاچه م... کنن  یها باهاش حال م یلیخ -

 يشهر، اجزا رونیب يجاده  يتو روند یو آراسته، م یآنچنان يبا ظاهر و لباسها ییشب، دخترها و پسرها مهین

 .است بیعج شیبرا! خورند و حس عاشقانه هم دارند یگوسفندها را م يسر و پا

 .آورد یمقدم دو فنجان قهوه م خانوم

 .کند یم باترشیز یرنگ نارنج دیخواهد بگو یدلش م دوباره

 .شود یبا لپ تاپ مشغول م بهداد

 .ردیگ یرا م دیشود، سراغ وح یو قهوه اش که تمام م گاریس

 .کنه یدگیرفته به اونا رس م،یکار داشت يسر هیگمرك ...  ادیم گهیدو ساعت د یکی -

 .که عموجان داده ببرد یخواهد او را به آدرس یم

 .سفارشها را آماده کند ستیل ،یسرپولک يانجام دادن ندارد تا آقا يبرا يکار امروز

 .بماند دیدهد برگردد باال و منتظر وح یم حیترج

گردد و با چک کردن  یبوك م سیفقط در ف. دوستانش صحبت کند ایمادرش  ،یکه با جس ستین یساعت

 .کند یخودش را سرگرم م لها،یمیا

 .دیآ یباال م يسرحال و پرانرژ د،یوح

  م؟یحاج رح شیپ میقراره بر... من در خدمتم ... سالم مهندس  -

 .شود یبندد و بلند م یتاپ را م لپ

 چه خبره؟  نمیخوام برم بب یدارم، م یمیآدرس قد هینه،  -

 .دهد یآدرس را بهش م کاغذ
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 .محدوده شو بلدم...  میبر!یسیبازم انگل -

 .شوند یاطرافش م يابانهایبازار، وارد خ يبه جا یست ول يروزیهمان د ر،یمس

 .پارك ينشدن جا دایشلوغ و پ یابانیخ دوباره

 .شود یم ادهیخندد و پ یم دیوح

محدوده  نیوارد ا ذارنینم ک،یبدون طرح تراف... تازه من طرح دارم ...  گهیکنن د یم مهیدوباره جر تشینها -

 مینیبب میبر... و کوچه ها عوض شده  ابونایاالن اسم خ. شهیسال پ یلیمال خ ،یآدرس که شما نوشت نیا... شد 

 .شهیم یچ

 .شود یکوچه ها و خانه ها م يو بافت فرسوده  یمیقد طیمح يرود و تمام راه، سرگرم تماشا یم همراهش

 یشکل دارد م یطاق یکه سقف يکوچه ا يروبه رو ت،یکند و در نها یدو بار از عابران، سوال م یکی دیوح

 .ستدیا

  م؟یبپرس یکیاز  يخوا یم...  ستیآدرس ن يپالك تو... باشه  نجایا دیبا -

 .دهد که آره یتکان م سر

 بود؟  یاسمشون چ: پرسد یم دیوح

 .کرده یم یمحل زندگ نیدر ا يکند مادرش، روز یتصور م یو به سخت ”یتوکل“ دیگو یم

 .ست یسوپر مارکت کوچک يجلو ییدر حال جابه جا کردن جهبه ها یانسالیم مرد

 .رود یجلو م دیوح

  ؟یمحل هست نیوقته تو ا یلیشما خ...  یخسته نباش... سالم عمو  -

 .کند یآنها نگاه م يدوبه هر مرد

 .شهیم یسال ستیب هی... بله  -

 ... کردن  یم یزندگ یخانواده به نام توکل هیکوچه،  نیتو ا: پرسد یاندازد و م یبه او نگاه م دیوح

 .خاراند یکنار گوشش را م مرد،

 کدوم خونه بودن؟ ... شناسم  ینم... نه ...  یتوکل...  یتوکل -

 .اندازد یباال م شانه

 .شهیفالحت پ يفقط گفتن کوچه ...  میدون یپالك و خونه رو نم: دیگو یم دیوح

 .شود یدوباره مشغول کارش م مرد،
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 .دمینشن یتوکل یشناسم ول یمن اکثر اهل محلو م... دونم  یواال نم -

 .میمحل بر يترها یمیسراغ قد: دیگو یم دیوح به

 .کند یبه اطراف نگاه م دیوح

 تره؟  یمیاز کسبه، از همه قد یکیکدوم ... عمو  -

 .کند یدر مکث م يجلو يلحظه ا مرد،

 .شناسم یتر نم یمیاز اون قد گهید... داره  يسر گذر عطار...  یآسد مرتض -

 .روند که مرد، با چشم نشان داده یم ییکنند و به جا یتشکر م کوتاه

 .گردند یست که دنبالش م يدهد، همان عطار یخشک م اهانیو گ یکهنگ يکوچک که بو يا مغازه

 .نشسته يکهنه ا زیپشت م ،یپشم یاست و کاله زشیکه بزرگتر از سا یالغر، با کت يرمردیپ

 .سالم پدرجان -

 .دهد یجواب م بلند

 .نهیفکر کنم گوشاش سنگ: دیگو یآرام م دیوح

 .کند که گوشهاش را پوشانده ینگاه م رمردیکاله ِ پ به

 ! ؟یچ یعنی -

 .برد یو صداش را باال م” ! کره یعنی“  دیگو یم آرام

 .خدا قوت... پدر جان  یخسته نباش -

 .دهد یسر تکان م رمردیپ

  ادته؟ی... کرد  یم یزندگ ینام یتوکل هی میقد شه،یفالحت پ يکوچه  نیپدرجان؟ تو ا -

 بود؟  یچ ؟اسمشیفالحت؟ توکل يکوچه  -

 .کند یبه او، پرسشگر نگاه م دیوح

 .یناصر توکل... ناصر : کند یبلند تکرار م د،یو وحناصر  دیگو یم

 بود؟  کارهیچ... کوچه فالحت ...  یناصر توکل -

 .اطراف مغازه داشته نیهم... برنج فروش : دیگو یم بلند

 .کند یبه آنها فکر م رهیچند لحظه، خ رمرد،یپ

 .کار و کسبش رونق گرفت، رفتن باال شهر...  ستنین نجایساله ا یلیخ...  یآقا ناصر توکل... آره ... آقا ناصر !ها -
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 کوچه فالحت، کدوم خونه بودن؟  ادته؟یخونه ش ... پدرجان  میدون یم: دیگو یم دیوح

 .کند یفکر م یدوباره کم رمردیپ

 یلیخ... شد  یبچه ش نم...  شستنیخانوم م رانیا اطیتو ح...  ادیخونه از خودش نداشت تا اونجا که خاطرم م -

  ن؟یازش خبر دار... بود  یمرد خوب... بچه نداشتن  ید زن گرفته بود ولسال بو

 خانوم بودن؟ کدوم خونه؟ پالك چند؟  رانیا يخونه  دیگفت... رفته  رانیاز ا... خوبه : دیگو یم

 .رفته نجایخانومم از ا رانیخود ا...  شهیدر دوم م... دونم  یپالکشو نم -

  ست؟یاون خونه ن يتو یاالن کس یعنی -

بهتون  ن،یاز همساده ها بپرس... نه  ایداده اما خبر ندارم االنم هستن  هیچند ساله خونه رو دربست کرا... چرا  -

 .گن یم

 .شهیفالحت پ يگردند به کوچه  یبرم دوباره

 .گهید شهیم نیدر دوم هم -

 .زند یدر م دیوح. خراب است زنگ

 .دیآ یم یزن يصدا

  ه؟یک -

 دم در؟  نیایچند لحظه ب شهیم: دیگو یم دیوح

 امرتون؟  ن،ییبفرما: دیگو یکند، م یو گلدار، همانطور که در را باز م یبا چادر رنگ یزن

 .ردیگ یخانوم را م رانیکند و سراغ ا یاندازد؛ سالم م یم نییسرش را پا دیوح

 يخونه شون جا... احوالن  ضیمر...  مشونینیب یسال تا سال نم...  ستنین نجایخانوم که خودشون ا رانیا -

 .میزیر یماه به ماهم اجاره رو به حسابش م... س  گهید

 .کند يلمبرداریمادرش ف يو برا ندیخواهد داخل خانه را بب یم دلش

  م؟ینیداخل خونه رو بب قهیممکنه چند دق -

 .کند یمشکوك نگاهش م زن،

کم از  هی دید یاجازه م...  ستین رانیاالن ا... کرده  یم یزندگ نجایسال قبل، ا یلیمادرم خ: دهد یم حیتوض

 کنم؟  يلمبرداریخونه، براش ف

 .کند یاخم م زن،
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 .شهینم ست،یاالن آقامون خونه ن -

 .هیدر هم کاف يجلو نیاز هم...  میشیمزاحم نم ادیز: دیگو یم دیوح

 .کند یدر را کامل باز م زن،

 .شهیم یشاک ادیآقامون م... در  يجلو نیاز هم -

نشسته و با  يسبز يپنج، شش ساله، کنار سبدها يکه پسر بچه ا اطیرود طرف حوض وسط ح یخودش م بعد

 .کند یم يآب حوض باز

 یپهلو کن نهیس! توله سگ... جونت نم ورداشت  ينگا؟ همه ...  يکرد سیخودتو خ... بچه  یبش لیذل يا -

 ! کنم وسط کوچه یپرتت م

 یوانیا اط،یدور تا دور ح. ردیگ یم ریتصو اهشیکوچک و بدون گ يو باغچه  اطیآورد و از ح یرا درم یگوش

با تخته چوب و فنس درست کرده  يالنه ا اط،یح يگوشه . دارد یمیقد یچوب يکوتاه است و اتاقها و پنجره ها

 .درود که طاقش قوس دار یم نیرزمیهم به طرف ز یپلکان. چرخند یاند و چند مرغ و خروس، در باغچه م

باغچه و هرچه به  يدرخت خشک شده  اط،یکف ح يکهنه و شکسته  يکهاییپله ها و موزا وان،یا يستونها از

 .کند یم يربرداریرسد، تصو یمادر جالب م ينظرش برا

 .نگاهش به آنها، که از در، وارد نشوند کیاست و  ریها درگ يهمچنان با پسربچه و سبز زن،

 یکند و باز سخت است تصور کند زمان یم يلمبرداریِ سر کوچه هم ف یو کوچه و سقف طاق يدر ورود از

 .کرده و خاطره دارد یکوچه و خانه و اتاقها زندگ نیمادرش در ا

 .نه ایدارد  یخانوم آدرس رانیپرسد از ا یاز زن م دیوح

و از خودش خانوم رانیا يآدرس و شماره ... آقامونه  يشماره  نیا: دیگو یدهد و م یرا م يشماره ا زن،

 .نیریبگ

 .کنند یم یکند و خداحافظ یم ویاش س یشماره را در گوش دیوح

 یدلتنگ دیرا تماشا کند، شا ریتصاو نیدوست دارد زودتر ا. مادرش هنوز خواب است. کند یساعت نگاه م به

 .ندیمحله را دوباره بب نیا کیتا از نزد دیایتوجه به حرف نامدار، ب یباعث شود ب

به او . پرسد یخانوم را م رانیکند و آدرس ا یم یخودش را معرف. ردیگ یکه گرفته، تماس م يبا شماره ا دیوح

 .کند یبزند و تماس را قطع م یکند شماره را در گوش یاشاره م
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 يناموسا عجب خونه ... شده  نیمعلومه اونم مثل مادرت باال نش... خانومه  رانیا يخونه  يشماره  نیا -

 .يو آپارتمان ساز دنیواسه کوب دهیجون م. کرد یتوش زندگ شهینم گهید !يخسته ا

 .زند یو خراب کردن و برج ساختن حرف م یمیقد يخانه ها يدرباره  ن،یبه ماش دنیرس تا

 .نکرده اند مهیرا جر نیماش نباریا

 ! انتخاب کن ؟يزید ایامروز کلپچ : دیگو یم طنتیشود و با ش یسرحال م دیوح

 .کند یروشن م يگاریخندد و س یم

 ! کباب مهمون من... کدوم  چیه -

 .خندد یهم م دیوح

 یامشب همه رو م م،ییحاال که مهمون شما! نه یناموسا نگ ؛يکباب شد يبه قول بچه محالمون، طلبه  -

 .بینا میریم ییشام سه تا م،یچونیپ

 

*** 

 

 .تا با مادرش حرف بزند رود سراغ لپ تاپ یم کراستیگردد،  یرستوران که برم از

 .کند یاست و مطالعه م کاریانجمن نباشد، در خانه ب اگر

 .دهد یجواب نم. کند یم کیعکسش کل يکند و رو یرا باز م پیاسکا

 .ریباهام تماس بگ دارم؛یب. کنم زتیخواستم سورپرا یمامان؟ م ییکجا: سدینو یم شیبرا

 .کاناپه يدهد گوشه  یلم م گار،یس يکند و با بسته  یسند م شیظهر را برا يویدیو لیفا

 ا،یدر يمنهتن، تماشا يابانهایتنگ شده؛ خ زیهمه چ يدلش برا. دهد یآزار م شتریو غربت ب ییتنها شبها،

به حرکات  دنیو خند یو خلوتش، رفتن به کالب با دوستانش، قدم زدن با جس دیاتاق سف ،یِ کمپان کیش سیآف

خواند و  ینلسن م یلیاز و یمیقد يرآهنگ کانت کی یبا باب، وقت يسوار اشتی ،يآزاد و کودکانه اش، سوارکار

 یعاشقانه اش، نگاه مهربانش وقت ياز همه، مادرش، بغل کردنها شتریکند؛ و ب یکباب م یماه و،یباربک يرو

 ... کند  یر ماسمش را تکرا یو لحن صداش وقت دهیصبح تا عصر، او را ند

 .تواند یبفهمد پسرش م دینامدار با. اراده اش را سست کند ،یبگذارد دلتنگ دینبا

 .شب میکند؛ نه و ن یساعت نگاه م به
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 .ردیگ یخانوم را م رانیا يخانه  يو شماره  داردیرا برم یگوش

 .دهد یجواب م يمردانه ا ياز چند بوق، صدا بعد

  د؟یبفرمائ -

 ... سالم  -

 .دیداند چه بگو ینم

 ...  دییبفرما... سالم  -

 .خانوم صحبت کنم رانیخوام با ا یم... ام  -

 ! شما؟...  ستنین -

 .کند یفکر م يا لحظه

 .شون هستم یمیمن، پسر ِ دوست قد -

 .شدن يبستر مارستانیکم کسالت دارن، چند روزه ب هیواال حاج خانوم  -

 .نمشونیبب کیاز نزدخواستم  یم! ست؟یحالشون خوب ن یعنی -

مرخص  گهیاگرنه، فکر کنم چند روز د مارستان،یب دیببر فیتشر د،یلیاگر ما... خدا رو شکر بهترن ... چرا  -

 .خونه انیم شن،یم

 لطفا؟  دیدیآدرس رو بهم م -

  فتون؟یاسم شر... حتما  -

 .خواهد یرا م یفهمد اسم چه کس ینم

 ! ؟یاسم ِ ک -

 ! ؟...يشما آقا! اسم خودتون -

کوچه  يشون تو یمیقد يامروز رفتم به آدرس خونه . دوست بودن میخانوم از قد رانیمادرم با ا... راد هستم  -

 .مستاجرشون شماره رو داد شه،یفالحت پ ي

 .دیکن ادداشتی... آهان  -

 .خانه اش یو دوم مارستانیب یدهد؛ اول یتا آدرس م دو

اول با مادرش صحبت کند،  دیبا. کند یزند و به آدرس ها نگاه م یآتش م يگاریس. کند یم یو خداحافظ تشکر

 .مادرش را بدهد تا با هم حرف بزنند يبعد اگر او دوست داشت، سراغش برود و شماره 
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 .شود یبلند م پیکند که آالرم اسکا یرا دود م گاریبه سقف، س رهیخ

 .ندینش یکند و راست م یرا خاموش م گاریس. است مادر

 .امانسالم م -

 .کند یمهربان مادر، دلتنگ ترش م لبخند

  ؟یخوب... سالم مامانم  -

  ؟يخونه نبود... خوبم  -

 هنوز که صدات گرفته؟ ... جشن گرفته بودن  هی هیریخ يبچه ها...  زمینه عز -

 .شیآب و هوا و آلودگ نیکشه عادت کنم به ا یطول م -

 .دکتر برو شیپ ای ر؛یبگ يضد آلرژ يدارو هی -

 .دهد یتکان م سر

 ... با خودم دارو آوردم  -

  ؟یره؟ دفترو راه انداخت یم شیکارا خوب پ ؟یکن یم کاریچ -

برات  لیفا هی! مامان... کنم و بفرستم  هیته ستویقراره اوردر ل... با نامدار در تماسم ...  رهیم شیآره، خوب پ -

 .نشیفرستادم، بب

 .شود یمادرش پررنگ م لبخند

 ! بود؟ نیهم زتیسورپرا! هست؟ یچ -

 .امروز رفتم برات گرفتم... آره  -

کند؛  یشود؛ اخم م یصورتش متعجب م. ششیشود به صفحه نما یم قیدق. رود سراغ لپ تاپش یم مادر،

 .دهانش يبرد جلو یدست م... رود  یزند، در هم م یلبخند م

 ! ؟يکرد دایرو از کجا پ نجایا: دیگو یکند و آرام م یم یگوش نیبه دورب ینگاه

 .خندد یم

 ! کرتیئه س تزیا -

اگر  یحت. شود یم ریاشکش سراز. انگار اصال منتظر جواب سوالش نبوده. مانده رهیساکت به لپ تاپ خ مادرش،

 .کند یاز سر شوق هم باشد، قلب او را فشرده م

 ! ؟یکن یم هیگر! مامان -
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 .شنود ینم

 .زند یصداش م دوباره

 .کند ینگاه م یگذرا به گوش مادر،

و اتاق و سقف  سشیاز صورت خ یکم. ندیب یرا نم رشیاست که او کامل، تصو ریانقدر به تصاو حواسش

 .است نششیدر کادر دورب منینش

 ! جوابمو بده... مامان  -

 .ندیب یدارد و دوباره کامل، صورتش را م یرا درست نگه م یگوش مادر،

 .لرزد یم صداش

 ! ؟يکرد دایرو پ نجایچطور ا -

 ! ؟يخوشحال نشد -

 .کند و باز به پسرش یبه لپ تاپ م ینگاه

 ... افتادم  میقد ادی... نداشتم  دنشویانتظار د -

 .یخوشحال بش ینیبب تویبچگ يخواستم خونه  -

 .کمرنگ است لبخندش

 کنه؟  یم یخانوم توش زندگ نیا... هنوز مثل همون سالهاس  -

 ... اوهوم  -

 ...  هیبقپس  -

 .گردد یرود و برم یلپ تاپ م ریو تصو یگوش انیمادر، دائم م نگاه

 .کنه ینم یخودش اونجا زندگ یسراغ صاحب خونه رو گرفتم ول... خبر ندارم  -

 .ِ پسرش ریشود به تصو یم رهینگران و منتظر، خ چشمهاش

 ! کجان؟ حالشون خوبه؟ -

 .اندازد یباال م شانه

 .مارستانیو بردنش ب ضهیزنگ زدم، گفتن مر. مستاجرش شماره شو داد...  گهید يجا هیرفته  -

 ! ؟یک -

 ! شما نبود؟ يمگه اون موقع، صاحب خونه ... خانوم  رانیا -
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 .دهد یتکان م سر

 کنه؟  یم یحالش چطوره؟ چش شده؟تنها زندگ... چرا  -

 .یزنم باهاش صحبت کن یزنگ م ششیپ رمیاگر دلت بخواد، م. آدرسشو برات گرفتم... دونم  ینم -

 .دهد یآب دهانش را فرو م مادر،

 ... دونم  ینم یعنی... آره  -

 .مادرش يو حرکات دستپاچه  نیشود به صورت غمگ یم رهیخ قیکند و دق یرا جمع م چشمهاش

 .يایب يدلت تنگ بشه، بخوا ،ینیرو بب نجایا دیفکر کردم شا -

 .کشد به صورتش یدست م مادر،

 ...  امیدوست ندارم ب -

 .کند یم اخم

 ! ذاره؟ینامدار نم ای يدوست ندار -

 ...  امیخواد ب یخودم دلم نم یول...  ستیپدرت هم موافق اومدنم ن -

 ! کنه؟ یاومدنت، حال منو بهتر م یاگه بدون یحت -

 .شود یم نگران

 ! ست؟یمگه حالت خوب ن -

 .با مادرش راحت بوده؛ برخالف نامدار شهیهم

 .یباش کمیخوام نزد یم... رو  ییشناسم، نه جا یرو م ینه کس... تنهام ... دارم  ياحساس بد -

 .کشد یم ينفس بلند مادر،

 ياگر دار... کردم  یفکر م طتیشرا نیمخالفت کردم، به االن و ا یوقت...  رانیا يخودت بود بر شنهادیپ -

 ... نامدار هم . برگرد یشیم تیاذ

 .کند یمادرش را قطع م حرف

 يبرا... هم من تنهام، هم تو  یول... مونم  یهم تا آخرش م يایاگر ن... خوام کارمو تموم نشده ول کنم  ینم -

 .ستیوقت ن چیاون که ه ؟یکنه کجا باش یم ینامدار چه فرق

 .کند یبه لپ تاپ م ینگاه
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و فکرمو به  امیب يخودیخواد ب یاونجام، نه دلم م نه دلتنگ... ام  یراض بلیاست طیشرا نیمن از ا...  زمیعز -

 .زمیهم بر

از  يخوا یکنم م یفکر م! مامان! نباشه؟ بلیو است زهیبا اومدن به زادگاهت، فکرت به هم بر دیآخه چرا با -

 .یگذشته ت فرار کن

 .پسرش یناراض ریشود به تصو یم رهیخ متعجب

 ! کنم؟ یدرست فکر م -

 ! ه؟یمنظورت چ -

 ...  شنیچوئیاز نظر س...  یداشت میکه قد یطیشرا: دیگو یم فقط

سخت و محله  یطیرا در شرا یو نوجوان یدوران کودک يکه امروز مادر اوست، همه  یکالس يمرفه و ها زن

 یبه آن پ ده،ید کیخانه و کوچه را از نزد یکه امروز، وقت يمسئله ا. کرده یشلوغ و بدون امکانات، زندگ يا

 .برده

 یاست و با راننده رفت و آمد م لندیالنگ آ يخانه ها نیاز بهتر یکیبزرگش،  یتابستان يالیه امروز، وک یزن

 ! کوچک گذرانده؟ ییمحقر با اتاقها ياز عمرش را در خانه ا یمیکند، ن

 اوردیخودش هم به خاطر ب یسالها، نخواهد به شهرش برگردد و حت نیا يتفاوت، باعث شده همه  نیهم دیشا

 .داشته يچه گذشته ا

 .فرستد یم رونینفس بلندش را با مکث ب مادر،

اگر حوصله و ... خانوم باخبر بشم  رانیمشتاقم از حال ا یلیخ...  میدرباره ش حرف بزن شتریدوست ندارم ب -

 ... فقط ... و حالشونو بپرس  دنشیبرو د ،يوقت دار

 .کند یبه مادرش نگاه م منتظر

 .يبد حیبراشون توض ادیمن، ز یزندگ طیشرا يدرباره  ستین يازین...  -

 .اش هیاثبات نظر يبرا گرید يهم نشانه ا نیا

 .یزنم خودت هم باهاش حرف بزن یبود، زنگ م یاگر ساعت خوب. یاوک -

 .کند یپسرش نگاه م ریحرف، به تصو بدون

 ! شد؟ یچ -

 .دهد یتکان م سر
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رو  يریسفارشها که قراره بگ نیهم...  یکن تیبا پدرت، خودتو اذ يخواد به خاطر لجباز یدلم نم... مامانم  -

 .يو غربت عادت ندار ییتو به تنها... بفرست و برگرد 

 .زند یم لبخند

 .اومدم ایشهر به دن نیهم يمن تو! غربت؟ -

 .ماند یکند و چند لحظه ساکت م یباز به لپ تاپ نگاه م مادر

جواب نامدارو ... برگرد ...  یشیم تیاذ یبمون شم،یم تیاذ امیب... پسرم . ..چشماته  يغم غربت تو یول... آره  -

 .دمیمن م

 .دهد که نه یتکان م سر

 .رمیگ یبازم باهات تماس م... نگران نباش ...  هیاوک زیهمه چ نجایا -

 .زند یلبخند م يزور مادرش

 .مراقب خودت باش -

 .کند یم یبرد و خداحافظ یلذت م دنشیاز شن داندیکه م دیگو یم ”چشم“

 .کشد یم يگرید گاریرود و س یهوا، به تراس م یتوجه به خنک یب

 کباری يِ صبح ها و هفته ا دنیساعت دو مین. اش برگردد یشگیبه عادت ِ هم دیبا. آمده، ورزش نکرده یوقت از

 .يسوارکار

 

*** 

 

بهداد صحبت کند تا وکالت ِ دفتر  لیا وکقبول کرده پسرش ب. خواهد یم لیتهران، وک یندگینما يبرا نامدار

 .تهران را قبول کند

 .دیآ یظهر م کینزد لیوک

بعد هم دوش و . دهیساعت دو میخانه رفته و ن کیاز صبح، طبق قرار شب قبل با خودش، به پارك نزد امروز

 .مفصل و آمدن به دفتر يصبحانه  کی

استفاده، قهوه  یکامل اما ب يو در آشپزخانه  دیآ یخبر م یندارد که ب یمقدم انگار خبر دارد هنوز منش خانوم

 ! ارم؟یهم ب کیک! دونم عادتتون دادم یم: دیگو یکند و در جواب ِ نگاه ِ متعجب ِ او، با لبخند م یدرست م
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 .کند یدهد که نه و تشکر م یتکان م سر

 .کنند یم میرسند و قرار داد تنظ یبه توافق م لیوک با

 .دهد یم حیفرستد و توض ینسخه از قرارداد را م کینامدار،  ياز رفتنش، برا بعد

 .است کاریب

 .خانوم برود رانیِ ا ادتیو ع مارستانیبه ب ردیگ یم میتصم

 مارستان،یتلفن به ب کیبا . ستین يا دهیچیپ ریمس. کند یرا سرچ م مارستانیتهران، آدرس ب ينقشه  يرو

 .پرسد یساعت مالقات را م

 .ساعت فرصت دارد کی

 .افتد یشود، راه م یمعطل م کیداند چقدر در تراف یآنجا که نم از

 .دارد یدر شهر بگردد، احساس خوب د،یِ بهداد و وح ییو راهنما یخودش، بدون همراه نکهیا از

 ین مِ وحشتناك ِ مردم، چند بار تا تصادف کرد یبا رانندگ یاست ول حیداده، صح شنهادیپ ابیکه راه يریمس

به  یساعته ول مین. در تهران است یاز رانندگ یجزئ گر،ید ينهایماش يجلو دنیچیانگار پ. گردد یرود و برم

 .رسد یبه مقصد م یسخت

 .خوشبو میدسته مر کی. گل است دار،ید نیبه عنوان اول ه،یهد نیبهتر

 .است مارستانیِ ب یساعت تا شروع ساعت مالقات مانده و او، با گل، در الب مین هنوز

و به طبقه  ردیگ یاز اطالعات، سراغ بخش قلب را م. دهد امکان رفتن به بخشها هست یو آمدها نشان م رفت

 .رود یدوم م ي

 .و هفت ستیاتاق دو. کند یآدرس را چک م يبرگه  دوباره

. مشغول است اش یکاناپه، با گوش يرو دهیلم ،یو مرد جوان دهیاز دو تخت خواب یکی يرو یرزنیاتاق، پ در

 .کند ینگاهش م یشود و سوال یمتوجه حضور او م

 .دیبفرمائ... سالم : پرسد یدر و آرام م کینزد دیآ یم. دهد یسالم تکان م يبه نشانه  يسر

 ! خانوم هستن؟ رانیا شونیا -

 .بله -

 ... با منزلشون تماس گرفتم  شبیمن د -

 ! راد؟ يآقا: دیگو یم عیسر
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 .بله -

 .زند یآورد و لبخند م یجوان، دستش را جلو م مرد

 .حاج خانوم ينوه . هستم رعطایمن ام...  دیبا من صحبت کرد -

 .فشارد یرا م دستش

 .خوشوقتم -

 .گذارد یم زیم يو رو ردیگ یرا م گل

 .دینیبش دییبفرما...  دیدیزحمت کش -

 .ندینش یهم کنار او م خودش

 دیگفت... نگهش داشتن  شتریبود؛ ب دتریشد نباریداره اما ا یهاست مشکل قلبسال...  دهیمادربزرگم تازه خواب -

 ! اتن؟یح دیکه در ق شاالیا... هستن  یمیقد يمادرتون با حاج خانوم دوستا

 .شود ینم رعطایحرف ام متوجه

 ! دمیسوالتونو نفهم...  دیببخش -

 .زند یم لبخند

 ! ستن؟ین نجایمادرتون ا -

 .کنن یم یزندگ کایسالهاست امر... نه  -

  گه؟ید دیکن ینم یزندگ رانیشما هم ا -

 .چند روزه اومدم تهران... بله  -

 .ردیگ یجان م رعطایلبخند ام دوباره

 فقط سفر؟  ای نیاومد یمنظور خاص يبرا... از لهجه تون مشخصه  -

 .بمونم دیبا یچند ماه... کار اومدم  يبرا -

 ...  نیما که به اونجا عادت دارش ست؟یسخت ن -

 ... سخته  یو تفاوت کالچر کم ییخب تنها... شناسم  یرو نم یدو تا دوست، کس یکیاز  ریغ نجایا... چرا  -

 یآورد و به مهمانش تعارف م یم وهیاتاق، آبم يگوشه  خچالیشود از  یبلند م. کند یم دییبا سر تا رعطایام

 .کند

 .نهیکنم شما رو بب یم داریاالن مادربزرگمو ب...  مارستانیب ارمشیبرم دنبال مادرم که ب دیمن با... شرمنده  -
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 .بشن داریب شمیمنتظر م... ندارم  يمن عجله ا... نه : دیگو یم عیسر

 ...  رهیآخه حوصله تون سر م -

 .راحتم... نه  -

 .دهد یتکان م سر

 ... فعال ...  ذارمیون متنهات دیببخش. گردم یزود برم...  کهیخونمون نزد -

و  رعطایخانوم، ام رانیبه ا. شوند یشود و دو دختر وارد م یبسته، کامل باز م مهیوسط اتاق است که در ِ ن هنوز

 .کنند یبعد، او نگاه م

 يروسر يطور. تضاد دارد دشیکه با پوست سف یمشک ییبلند دارد و چشم و ابرو يقد. شان بزرگتر است یکی

 .ستین دایتار موهاش هم پ کی ون،یزیتلو يها يسرش بسته که مثل مجر يرا رو

شود  یرا نبسته و م يمثل ِ همراهش، سفت و محکم روسر. و خندان دیسف یمتوسط دارد و صورت يقد ،یدوم

 .دید يروسر يروشن و فرش را از جلو يقهوه ا يموها

 ! ا؟عط هیک نیا: پرسد یرسد، آرام م یکه به نظر کوچکتر م همان

 .ساله اونجان یلیانگار خ... اومده  کایتازه از امر... ِ مهربان جونه  یمیپسر دوست قد: ردیگ یآرام هم جواب م و

 ! پسر کدوم دوست مهربان جون؟: پرسد یبزرگتر م دختر

 ! پس طرف از آب گذشته س: دیگو یم کوچکتر

 .خندد یم زیر و

 .کنند ینگاهش م زیت رعطا،یبزرگتر و ام دختر

 .ارمیرو ب نایبرم مامان ا ن،یباش: دیگو یم رعطایام

 .رود یم و

 .شوند یکنند، بعد وارد م یمعذب به او نگاه م يدختر، لحظه ا دو

 : دیگو یم یسیکند و به انگل یبا دقت او را برانداز م. شود یم کیزند و نزد یکوچکتر، لبخند م دختر

 .اسم من نهاله! سالم -

زند؛ دستش  یاو هم لبخند م. دیآ یکوچکتر م یدو سال از جس یکیبه نظرش . افتد یم یجس ادیداند چرا  ینم

 .دهد یجواب م یسیبرد و به انگل یرا جلو م

 .تییخوشوقتم از آشنا -
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 .کند یبهش اخم م ز،یکند و دختر بزرگتر، با همان نگاه ِ ت یمتعجب به دست او نگاه م نهال

 ! پررو يپسره ...  یپ بزنخواد باهاش گ ینم... نهال  نیبش ایب -

 .خندد یم زیدوباره ر نهال،

 ! گهیبه دردمون بخوره د نجایا میاونهمه پول کالس زبان داد!هیخب خارجک -

 خواهرم نازنینه ن،یا: دیگو یم یسیدوباره به انگل اورد،یدستش را جلو ب نکهیگردد به طرف او و بدون ا یبرم بعد

 .دهد یکند، تکان م ینگاهش م تینازنین، که با جد يبرا يسر

 .خوشوقتم -

  د؟یاومد کایشما از امر: پرسد یم نهال

زبون نفهم  ي بهیغر هیبا  هیچه اصرار... نهال  اریدر ن يباز دیبد دیند: کند یزمزمه م یزودتر از او، فارس نازنین

 ! ؟یهم صحبت بش

 ! ”زبون نفهم“ دیگو یاو م به

 .بله، چند روز قبل: دیگو یم یسیلزند و به نهال، به انگ یم لبخند

 ! چه جالب: دیگو یم جانیبا ه نهال

 .دهد یحرف زدن ادامه م یسیبه انگل! را دوست دارد يباز نیا! ستیبلد ن یکنند او فارس یم فکر

 شما چند سالتونه؟  -

 .چسباند به لبهاش یحرف بزند، لبخند را م شیتیکند روان و بر یبدش که تالش م يو لهجه  ییابتدا سواالت

 و شما؟ ... و نه سال  ستیب -

 .میخون یهر دو درس م... و پنج سالشه  ستیو خواهرم ب جدهیمن ه -

 ! د؟یخون یم یچ! واو -

باهاش  يکه دار هیمرده چه جور آدم نیا یدون یتو چه م: دیگو یکند و آرام م یبه خواهرش م ”ینچ“ نازنین،

 ! ؟یکن یخوش و بش م

ارشد رشته  یهستم، خواهرم داره تز کارشناس یدانشگاه شیمن پ: دهد یجه به خواهرش، جواب متو یب نهال،

 ! لس آنجلس؟ د؟یکن یم یزندگ کایشما کدوم شهر امر...  دهیرو م تیریمد ي

 .وركیوین... نه  -

 ! ن؟یدید کیرو از نزد يآزاد يپس مجسمه : دیگو یزده م جانیه نهال
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 .خندد یم آرام

 ! بله -

 .کند ینم ینهال توجه یزند ول یآرام و هشداردهنده صداش م نازنین

 ! ن؟یرفت وودیتا حاال هال -

 .بارها رفتم... بله  -

 ! همه اسلحه دارن؟ کا،یامر يراسته که تو -

او را هم محکم  ،یخواهد مثل جس یدلش م. ست یزندگ جانیپر از شور و ه ،یجس يمثل چشمها چشمهاش،

 .بغل کند

 .ستین تیباشه که امن نطوریا... ه اسلحه ندارن هم! نه -

 یم رانیچند روز ا!دیزن یبدون لهجه و درست حرف م لمها،یف يشما مثل تو! يوا: دیگو یشگفت زده م نهال

 ! د؟یمون

 .بمونم یقراره چند ماه... دونم  ینم قایدق -

 ! ح؟یتفر ای دیکار اومد يبرا -

 .کار يبرا -

 ! ست؟یبلد ن یسیخواهرت انگل: پرسد یکند و از نهال م ینازنین اشاره م به

 .خندد یم نهال

 ! کم بلده هی -

 .کند یبهش اخم م نازنین

 ...  شنیزود با آدم راحت م... فرهنگشون با ما فرق داره  نایا...  شمیهم صحبت نم یبا هر کس یبلدم ول -

 .زنه یداره؟ مودب نشسته حرف م ارکیبعدشم مگه چ... مادرش دوست مهربان جونه !هیرانیبابا ا -

 ! ها دهیمثل پسر ند يبراش باز کرد شتوین ينجوریزشته ا -

 .زند یچشمک م طنتیبا ش نهال

 ! تورش کنم باهام ازدواج کنه، منم با خودش ببره اون طرف؟ يخوا یم! هم هست يا کهیالمصب خوب ت -

 .شود یم يجد نازنین

 ! نهال -



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا Hanakو  naqme   –گذارم  یات م نهیبرابر آ يا نهیآ

wWw.98iA.Com ٨٧ 

کنم  یاالن تورش م! نشسته نجایحواسم نبود بزرگتر از من ا! چرا بهت برخورد؟! خب بابا: دیگو یخندان م نهال

 ! جانم يا! آخه؟ هیچه جنتلمن نیبب! واسه تو

 .ست يزیانگ جانیِ ه يباز. کند نخندد یم یسع

 .برد یزند و ابروهاش را باال م یباالخره لبخند م نازنین

خارج ...  دمیدنبالمن، محلشون نم ناشیبهتر از ا! ه؟یتور کردن ِ من الک مگه.!منو تور کنه، که تازه دیبا نیا -

 .دمیرفته کم ند

 .شود یم باتریلبخند ز با

 .زند یدوباره چشمک م نهال

 ! که شانستو نازى يا! گهیهم خارجه د يمالز... هر چند ! ست؟ین نایبهناز خانوم ا يایمنظورت که پور -

 .خندند یم زیدو ر هر

 ! شورهیرستوران ظرف م يتو ای هیاونجا راننده تاکس ستیمعلوم ن نمیا -

 .سر تا پاش مارکه! نگا پویت! نگو تو رو خدا -

 .زند یم چشمک

 ! کیف! نهیلباساش مارکه اما مال چ -

 یرا اصال نم گریبا او دارد؟ آنها که همد یو خصومت یفهمد چه دشمن ینم! ک؟یف دیگو یاو م يلباسها به

 ! شناسند؟

 .شود یم داریخانوم ب رانیحرف و خنده شان، ا يصدا از

 ... نازى جان  -

 .خانوم رانیرود کنار تخت ا یم عیسر

 قربونت برم؟  يبهتر م؟یکرد دارتیجانم مهربان جون؟ ب -

 .کند یو سالم م ستدیا یتخت م گریهم طرف د نهال

  ومدن؟ین نایرفت؟ بابات ا ریام... خوبم  -

 .نفر اومده مالقاتت هی یول... نه : دیگو یم نهال

 .کند یبه او نگاه م بعد

  ش؟ینیبب يخوا یم... شماس  یمیپسر دوست قد گهیم: دیگو یم نازنین
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 کدوم دوستم؟ ... آره مادر  -

 .لطفا نجایا دیایب: دیگو یبه او م یسیرود کنار خواهرش و به انگل یم نهال

 .کند یخانوم نگاهش م رانیا. کند یرود و سالم م یتخت م کنار

 .اومده کایاز امر. نبوده رانیا! مهربان جون: دیگو یم نهال

 ! سالم کردنو بلده یفارس! جـــــــانم يا: دیگو یآرام به خواهرش م و

 ! ؟یپسر کدوم دوست من هست... سالم پسرم : دیگو یخانوم م رانیا

 ... پرسن  یمادربزرگم ازتون م: دیگو یم یسیانگل نازنین

 يمستاجرتون بودن تو...  یتوکل...  هیپسر ِ هان: دیگو یخانوم م رانیبه ا یرود و به فارس یصحبت او م انیم

 .فالحت يِ کوچه  یمیقد يخونه 

مخصوص را  ياز آن لبخندها یکیاز تعجب گرد شده و  شانیکند که چشمها یبه دو خواهر م ینگاه

 .دهد یم لشانیتحو

 ! ؟يبلد یشما فارس: دیگو یگزد و م ینهال لب م یساکت است ول نازنین

 .زند یم چشمک

 ! يبلد یسیاز اون اندازه که شما انگل شتریب -

االن ! ازدواج کرد که پسر به سن تو داره؟ یک هیمگه هان! ؟يا هیتو پسر هان...  يوا: دیگو یخانوم م رانیا

 ! خودش کجاس؟ حالش خوبه؟

 .خوبه...  کاستیمادرم امر -

 کجان؟ اونا حالشون چطوره؟  نایادرش و عموش ام -

 .رفت ایاز دن ش،یسال پ ستیب کیمادرش نزد... هستن  کایاونا هم امر -

 .شود یگرفته م صورتش

 ! چرا؟! رفت؟ نیخانوم از ب مایس -

 .هاش مشکل داشت هیکل -

 ه؟یرانیرفت؟ پدرت ا رانیاز ا یکنه؟ ک یم کاریخودش چ... بود  یو زحمت کش نیزن نازن...  امرزشیخدا ب -

 از تو هم بچه داره؟  ریغ

 .سواالتش جواب بدهد يکند به همه  یم یسع
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وقت  چیسالها، ه نیا يتو...  کایامر میرفت شیو پنج سال پ ستیب...  هیرانیپدرم هم ا... پسر داره  هیفقط  -

 .رانیا ومدهین

 .دهچشمهاش پر از حسرت و غم ش. کشد یم یبلند و مقطع نفس

هر جا هست، دلش  شاالیا... خدا براش حفظت کنه ...  میکرد یم یخانواده با هم زندگ هیاون سالها، مثل  -

 .خوش باشه و تنش سالمت

به قلب او  بیست که آرامش وجودش عج یزن مهربان و آرام. اندازد یم مایمامان س ادیآرامش، او را  يصدا

 .بود تا با هم صحبت کنند داریکند کاش مادرش ب یآرزو م. شود یمنتقل م

 ! چقدرم خوشبو و خوشگلن ن؟یدیگالرم شما زحمت کش نیا: دیگو یم نهال

 .برد یدارد و م یگلها را برم نازنین

 .پرسد و عمو جان و همسرش را یکند و دوباره حال مادرش را م یخانوم تشکر م رانیا

 .دهد ینشانش م ،یمادرش را در گوش ياز عکسها یکی

 .باستیشده و هنوز ز مایمامان س هیشب دیگو یانوم مخ رانیا

 یخودش م. حرف زده اند یسیو انگل ستیبلد ن یکند فکر کرده اند او فارس یم فیمادر بزرگش تعر يبرا نهال

 .کند یو گلها را در گلدان، جابه جا م ستادهیا ينازنین، بدون نگاه به او، جد یخندد ول

 .زند یبچگانه چشمک م یطنتیبا ش نهال

 ! جاست فور فان. میکرد یم یشوخ میداشت! ها دیریبگ دهیما رو نشن يزحمت حرفا یب -

رسد،  یم بیبه نظرش هم عج. کند یتفاوت خواهرش نگاه م یو به صورت ب ”یاوک“ دیگو یم. زند یم لبخند

 .هاش، معذرت نخواست یبه خاطر حرفها و شوخ یحت. هم مغرور

 ... او  یول دیآ ینهال خوشش م از

مهمان  یکنارش بماند ول شتریدوست دارد ب. کنند یم یخانوم احوالپرس رانیو با ا ندیآ یم يخانوم چادر سه

 .خواهد مزاحمشان باشد یدارند و نم

کند و از اتاق  یقبول م. کند به منزل آنها برود یکند؟ و دعوتش م یم یپرسد االن کجا زندگ یخانوم م رانیا

 .شود یخارج م

 ”.گرفتم یمامان، عکس م يکاش ازش برا“افتد  یم ادشی مارستان،یب رونیب
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*** 

 

 دهد یستاند و آنم نم ینم نمیا

 

 .چپاند تا در مدرسه هم ببافد فشیو کالف را در ک لیم

 .زد رونیو از اتاق ب دیرا پوش ژاکتش

 یکت مشک ،يقهوه ا وریپل يناصر رو. کرد یصبحانه را جمع م ياتاق بزرگ آقا ناصر، داشت سفره  يتو ما،یس

ناهار همسرش را به  يهمدم از آشپزخانه باال آمد و ظرف غذا. دیکفشش را ور کش يو پاشنه  دیاش را پوش

 .دستش داد

 .را ببندد دشیسف یپله نشست تا بند کتان يناصر را داد و رو یجواب خداحافظ هیهان

 یاز وقت. رفت یم يکه مثل هر روز به کارگاه نجار یرعلیام. آمدند رونیهم از اتاقشان ب ررضایو ام یرعلیام

 .رود یدانست کجا م یرا نم ررضایکرد اما ام یکار م يشده بود، در نجار لیدانشگاه تعط

 ررضایام یشد ول دشیجد يقهوه ا یژاکت بافتن دنیمشغول پوش عیلحظه نگاهش کرد و سر کی یرعلیام

 .را گرفت یرعلیام يو بازو ستادیا نوایا يخانوم رو رانیا. زد و سالم کرد يلبخند

 ... ارواح خاك آقات لج نکن مادر  -

 .رفت اطیبه ح ررضایبه مادرش گفت و همراه ام يزیچ اط،یپشت به ح یرعلیام

 .خداحافظ زن عمو... من رفتم مامان : و کنار در گفت ستادیا هیهان

 .آمد رونیاستکانها ب ینیبا س مایس

 .داره يهوا سوز بد...  یانداخت یدهنت م يشال جلو هی -

 .چند لحظه قبل رفته بودند ررضایو ام یرعلیام. رفت اطیو به ح” خوبه“ گفت

 .توانست پشت سرشان برود یم ابانیسر خ تا

 .زدند یرفتند و حرف م یراه م آرام

ترس  یب و الیخ یکنارش ب ررضا،یمثل ام يروز شدیم یعنی. سرحال بود دش،ید یکه از پشت سر هم م نیهم

 ! راه برود؟
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مثل  شهیهم... زنش  شدیم هیشد شوهرش؛ هان یم ریدکتر ِ سربه ز يآقا نیکردند، ا یم یبا هم عروس اگر

 ! ”هیهان“گفت  یم یجور خاص کیخورد،  نیپله ها زم يهمان وقت که رو

 ”! خانوم دکتر“گفتند  یبه او م همه

رفت و  یدکترش م يآقا يخانوم قربان صدقه  رانیقبول شده بود و ا یپزشک ،یرعلیافتاد که تازه ام یوقت ادی

 ”! و خانوم دکترتو؟ نمیداماد شدنتو بب شهیم یک“ گفت  یم

 ”! خانوم دکتر گنیبکشم، اونوقت به زنم م یمن درس بخونم و سخت“ گفت  یو م دیخند یم یعل ریام

 ! خانوم دکتر...  هیهان

 ! غنج زد دلش

 .از هم جدا شدند ابانیدست دادند و سر خ یرعلیو ام ررضایام

 ! صبونه بخورمت؟ يجا يذاریم! یجون يخند یچه خوشگل م! جـــــون يا -

 ! خفه شو آشغال: نگاه کرد و با اخم گفت د،یرس یم یرستانیکه به نظر دب یبه پسر جوان متعجب

 ! اخمتم بخورم! جـــــــون: و بلندتر گفت دیرفت، خند یهمانطور که م پسر،

 ! بچه نمیصبر کن بب -

 .هم پا تند کرد ررضایو ام دیپسر دو. گرد شد ررضایام يصدا دنیاز شن هیهان يچشمها

 .با ترس نگاهشان کرد هیهان

 ! گفت؟ یبهت م یچ -

 .رفت چشم دوخته بود یم ضارریکه ام يریبه مس ظیغل یبا اخم یرعلیام. با وحشت به کنارش نگاه کرد نباریا

 ... متلک گفت  -

 یشانس آورد در رفت وگرنه دهنشو گل م: زد، گفت یراه برگشت و همانطور که نفس نفس م انیاز م ررضایام

 .گرفتم

 .دماغ و دهانش يرو دیبا همان اخم، دست کش یرعلیام

 .نشه رتونیاتوبوس، د ستگاهیا يتو دیشما بر -

 .گذشت ابانیتکان داد و از خ يسر هیهان. زد یحرف م بهیداشت مثل قبل ها، غر باز

به  ينگاهش جد ،یرعلیام یگفت ول یم يزیکرد و چ یفرار پسر اشاره م ریبه مس ررضایام. بودند ستادهیدو ا هر

 .اتوبوس بود ستگاهیا
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. سوار که شد، دوباره نگاهشان کرد. مدماند تا اتوبوس آ رهیانداخت و انقدر به آسفالت خ نییسرش را پا هیهان

 .بود ستادهیهمچنان اخم کرده ا ه،یبه هان رهیخ یرعلیام یرفت ول یفاصله داشت و م یرعلیدو قدم از ام ررضایام

 

*** 

 

 ! ؟ياصال به چه بهانه ا. بهش بدهد دیدانست چطور با ینم یتمام شده بود ول یرعلیِ ام یو کاله مشک شال

 .پشت پنجره ایبودش مگر از دور  دهیآن روز صبح، ند از

 .مشکل گشا لیبزرگ پر از آج يمجمعه  کی يو همدم نشسته بودند پا مایمدرسه که برگشت، س از

 .چراغ گرم بشه يبذار رو اریغذا رو ب يبرو قابلمه : گرفت، گفت یهمانطور که دم ِ کشمشها را م مایس

 .دهان گذاشت به ینخودچ کیرا آورد و  قابلمه

 ! صلوات بفرست -

 .بافته مهیفرستاد و رفت سراغ ژاکت ن صلوات

 ...  نیبکن تونویکنم، راحت زندگ یم یاز اتاقارم خال یکی رم،یگ یبهش گفته بمون، برات زن م -

 رهیزن گرفتن دلشون مالش نم يبا وعده  گهیافته به سرشون، د یجنگ و جبهه م يجوونا که هوا نیآخه ا -

 ! که

 نیاگه قصدش کمکه، بره هم... کمک کرد  شهیاز راه دور هم م! دشمن؟ ریت يبرن جلو دیمگه حتما با -

 .ها رو آماده کنه واسه فرستادن به جبهه لهیوس گاه،یپا ایمسجد 

 .دیخند مایس

 ! زنونه س يکه کارا نایا -

آخه درسته دل ... کنه  ياریبره به... ن تهرا يمارستانایب ارنیم یمجروح و زخم نهمهیا! دونم واال یچه م -

 ! کجاش جهاد و ثوابه؟ نیمادرشو خون کنه؟ ا

 مشویتصم گهیهم د یرعلیام... بشه  ییکه هوا ستیپسر ن نیکنم ا یصد بار خدا رو شکر م يواال دارم روز -

 ... الشهدا حفظ کنه  دیجوونا رو خودش به حق س نیا يخدا همه  شاالیا... گرفته، رفته ثبت نامم کرده 

 ”گرفته و رفته ثبت نامم کرده مشویتصم گهیهم د یرعلیام“. ستادیاز حرکت ا هیهان يدستها

 ”! ثبت نام کرده؟ رفته“
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 ! رفت؟ یروزها م نیهم یعنی

 .یبافتن يلهایم انیم يمانده بود به دانه ها رهیخ

 ...  گریبرود و د دیترس یم

 .داشت به ادامه اش فکر کند وحشت

 ! چته تو؟...  هیهان -

 .مایکرد به س نگاه

  ؟يخرابش کرد...  نمیبده بب! ؟ییکجا -

 : را از دستش گرفت و غر زد یبافتن

 .خانوم بگو کار ما تموم شده رانیپاشو تا درستش کنم، برو به ا... که  يهمشو در کرد -

...  ستین اطیمرد تو ح: گفت مایرد که سبردا یجا رخت يحرف، بلند شد، دست دراز کرد چادر گلدار را از رو بدون

 .يبپوش سرما نخور زیچ هی

 .رفت رونیچادر، ژاکت برداشت و ب يجا به

 .دیچ یم لونیرا در نا يو سبز رینان و پن ينشسته در نگاهش، داشت لقمه ها یخانوم، با غم رانیا

 .میبعد ِ ناهار بر... بگو کار منم تموم شده : داد غامیپ

 لیخانوم، با وسا رانیو همدم و ا مایساعت سه بود که س. غذا خوردن باز شد، نه حرف زدن ينه برا دهانش

نذر کرده بودند و مثل  هیحضرت رق يخانوم سفره  رانیهمدم و ا. شدند نینصرالد دیس یراه ،ينذر يسفره 

آن روز، دو تا لباس  یرفت ول یهم همراهشان م هیهربار هان. نذر يادا يبرا* نینصرالد دیرفتند س یم شهیهم

 .ردیبگ لیآمد تحو یم يآماده بود و عصر، مشتر

 .گذاشت و رفتند هیهان شیخانوم لباسها را آورد پ رانیا

 .ناهار ينه شستن ِ ظرفها ،یدرس خواندن داشت، نه بافتن يحوصله  نه

 .ِ خشک اطیو گرفته و ح ریپنجره و چشم دوخت به آسمان دلگ يهره  يرو نشست

به  دهیو رس ینارنج يفقط درخت خرمالو با چند تا خرمالو اط،یکوچک کنج ح يباغچه  يسرسبز يهمه  از

 .آمد یچشم م

 ”یرعلیام“و نوشت  شهیش يکرد رو ها

 ...  یرعلیام...  یرعلیام...  یرعلیدوباره ام... دوباره ها ... کرد  پاك
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 .نشده، ظرفها را بشورد کیو بلند شد تا تار دیکش شهیکف دستش را به ش. داشت بغض

که ظرفها را برداشت،  نیهم. منصرف شد یآب گرم ببرد ول يکتر کیچند وقت،  نیطبق عادت ِ ا خواست

خطر  ریاز آژ يخدا را شکر خبر! نه. را روشن کرد ویراد دیپر. باشد ییهوا يدوباره حمله  دیترس. برقها قطع شد

 .نبود

 ندیبب دیکش یهم نبود وگرنه حتما از پشت پرده سرك م هیعال. رفت اطیچادر سر کرد و به ح. در زدن آمد يصدا

 .زند یدر م یچه کس

با  ،یرعلیپرده تکان خورد و ام دیرفت لباسها را ببرد که د. داخل نشد یتعارف کرد ول. خانوم بود رانیا يمشتر

 .وارد شد شهیمثل هم ن،ییپا يسر

متوجه . آورده بود ياز سرباز ررضایهمانها که ام هیشب. رنگ دستش بود یساك خاک کی. ستادیلحظه ا کی

 .کرد و به اتاقشان رفت یسالم م،یبدون نگاه مستق. شد هیهان

 .داد یشستنشان را م بیزودتر ترت دیبا. دیایبرق ب یمعلوم نبود ک. داد و رفت سراغ ظرفها لیرا تحو لباس

 .نشست هیرا پشت گردنش گره زد و کنار پاشو يروسر

 .را کنار حوض گذاشت يکتر. خودش حواسش آنجا نبود ایصدا آمده بود  یب یرعلیام دینفهم

 ! شدیم داشیسر و صدا پ یجن، ب مثل

 ! کم حرف گوش کن هی -

 .رفت رونیسرش را باال ببرد؛ از در ب هیمنتظر نشد هان یحت. مالمت داشت صداش

حوصله و پر از  یب. گردسوز را روشن کرد. اتاق برگشت ظرفها را شست و به. دست نزد يلجش به کتر از

 .و ترس، چند رج از ژاکت بافت ینگران

 .شد یدر آن خانه، کسل کننده و سرد م یرفت، چقدر زندگ یم یرعلیام یوقت

 .باشد یرعلیرا گرفته برود، خدا خودش مراقب ام مشیدعا کرد حاال که تصم. آمد یاذان مغرب م يصدا

 .شد یبغض ِ مانده در گلوش، آب م دیشا...  هیخواست؛ درددل با خدا، گر ینماز اول وقت م دلش

 .و قامت بست دیصورتش کش يرا تا رو دیچادر نماز سف. وضو گرفت و سجاده را وسط اتاق پهن کرد رفت

 چیبدون ه ،ینتمهر گذاشته بود و با همان بغض لع يرو یشانیپ! اصال تمام شد؟. تمام شد ینمازش ک دینفهم

 ... رو  شیسخت پ يکرد؛ به روزها یو انتظار فکر م يفقط به دور ،ییحرف و دعا

 .در، باعث شد حواسش برگردد ي شهیبه ش یمحکم يها ضربه
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 ...  هیهان!؟یاتاق يه؟تویهان -

 .ستادیدر چارچوب ا یرعلیکه سر از مهر برداشت، در اتاق هم با شدت باز شد و ام نیهم

باز او را صدا زده بود؟ با همان لحن ! کرد؟ یدر اتاق آنها چه م. متعجب چادر را عقب زد و نگاهش کرد هیهان

 ...  نیخاص و دلنش

 .دیکش يانداخت و نفس بلند یبه چادر و سجاده نگاه. آرام گرفت یرعلینگران ام يچشمها

 ! ؟يشنو ینم رویآژ يصدا... پاشو ... دختر  يمنو ترسوند -

 .و بلند شد دیلحظه صدا را شن همان تازه

 ! حمله کردن؟ -

 .از در خارج شد یرعلیام

 .نیزم ریز ایب... اومد  یم ییضدهوا يصدا... آره  -

 .رفت نییپله را برداشت و جلوتر پا يرو فانوس

 ! ست؟یخونه ن یکس -

 .ستادیا نیزم ریز يپله ها انیم

 .ییتنها ایبرگشتن  نمیاومدم بب عیحمله که شروع شد، سر. مسجد بودم -

 .هم کم شد ریآژ يدر را که بست، صدا. رفت نییسرش پا پشت

 .گذاشت واریکنار د ي هیچهارپا يفانوس را رو ،یرعلیام

 نییپا. نداشت يچادر، روسر ریز ینشود ول فیدست برد چادر نماز را از سر بردارد تا کث. ندیخواست بنش هیهان

 .زرگ نشستب يصندوقچه  يچادر را جمع کرد و رو

روشن ِ فانوس،  هیبا سا گرشید ي مهیبود و ن کینصف صورتش تار. بود ستادهیدر ا کیهمانطور نزد یرعلیام

 .يبود و صورتش جد اطینگاهش به ح. مشخص بود

تواند دهان باز  یدانست نم یم یگفت ول یم ییو تنها یاز دلتنگ. خواست نرود یم. زد یدل با او حرف م در

 .دیکند و هرچه در دل دارد، بگو

 يطور یرعلیچند وقته، ام نیکنم ا یچرا فکر م! ؟یکن یجور م تهایموقع نیبره، چرا از ا خوادیحاال که م! ایخدا“

 ”... اون روزش  يدزده، لبخندها یکه دائم م ییش، نگاها مانهیحرف زدن صم! شده که قبال نبود؟
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 رییکرد تغ یآن اواخر، حس م یول. آمد یرفت و م یم ر،یسر به ز... کرد، نه توجه  ینگاه مبود؛ نه  یمعمول قبال

 کی. گذشت یتفاوت از کنارش م یو افتادنش، چند روز ب شدیم هیهان يزدن دستها خیروز نگران ِ  کی. کرده

و دور شدنها را  کینزد نیرفتار و ا نیا لتع...  شدیتوجه رد م یچند روز ب شد،یم یعصب یروز از مزاحمت کس

 .که سرتاسر خطر بود و خون ییخواست برود؛ جا یحاال هم که م. دانست ینم

خورد؛ اگر  یم ریاگر ت... سخت بود؛ حاال هم جبهه  یکاف يکه سرباز بود، به اندازه  لینبودنش مثل آن اوا فکر

 ...  شدیم یزخم

 ... آمد  یسرش م ییاگر بال. سرتا پاش نگاه کرد به

 ! به جنگ نتلع

 ! ؟يدیترس: کرد و گفت یقینگاه دق دشیباز به صورت و چادر سف. هیطرف هان برگشت

 .کند یناخنش را با دندان م يداشت تند تند گوشت گوشه . انگشتش که در دهانش بود شد متوجه

 .نگاه کرد نیچادر برد و به زم ریرا ز دستش

... همون اول، فقط اومد، اونم فرودگاهو زد ... تا حاال که جرات نکرده بمبارون کنه  یعنی... زنه  ینم! نترس -

 .مردمو بترسونن دن،یمانور م انیفقط م ماهاشونیهواپ

واقعا آنقدرها  دیاو را راحت کند؛ شا الیخواست خ یفقط م دیشا. دانست یراست و دروغ ِ حرفهاش را نم ه،یهان

 .عراق نبود يماهایاما الاقل آن لحظه، ترسش از بمباران ِ هواپ... خطرناك نبود  رهایآژ نیگفتند، ا یهم که م

 ! ها يلجباز یلیخ -

 .لبخند کمرنگش محو شد و سرش را چرخاند سمت در. کرد نگاهش

 ! کنه؟ خیدستات  ادیخوشت م! ؟يچرا آب گرمو استفاده نکرد -

 .شورمیبا آب گرم م ن،یگفت یاز وقت -

 .شد و برگشت طرف او یضرا یرعلیام نگاه

 ! ؟یپس چرا امروز نشست -

 ”! ؟یچون بدون توجه از کنارم گذشت! چون با تو لج کردم؟“ گفت؟  یچه م. شانه باال انداخت هیهان

 هیپر شرم ِ هان يچشمها يماند به صورت و سبز رهیخ. چند لحظه، فقط چند لحظه برق زد ،یرعلیام يچشمها

 .که صورتش داغ شد و قلبش تند زد يجور. نگاهش کرد که تا آن وقت نکرده بود يو جور

 .نشست یخال يتهایاز پ یکی يدر آورد و رو حیتسب بشیدست برد از ج. شد ریسر به ز شهیمثل هم ع،یسر اما



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا Hanakو  naqme   –گذارم  یات م نهیبرابر آ يا نهیآ

wWw.98iA.Com ٩٧ 

 .دیکش یکه از دورها داشت زوزه م يریبود و آژ حیتسب يچرق چرق ِ آرام دانه ها يصدا فقط

 .کرد یاشتباه نم هیگ محبت داشت؛ قلب هانرن نگاهش

 یمونه؟ چرا ازدواج نم یچرا نم...  رهیگیخواد بره؟ مادرش که گفته بود براش زن م یدوستم داره، چرا م اگر“

 ”! خواد تنهام بذاره؟ یپس چرا م! دوستش دارم؟ دیکنه؟ اونم از نگاهم فهم

 ! ن؟یبر نیخوا یم چرا: دیچرا پرس دینفهم ح،یاو و تسب يبه دستها رهیخ

 .از سوال او تعجب کرده بود. دیهم نگاهش را باال کش هیکه بلند شد، هان یرعلیِ ام سر

 ! چرا نرم؟: دیاز چند لحظه مکث پرس بعد

نگرانتون  د،یشما براشون مهم هست یعنی... که شما رو ...  گهید يها یلیخ... برادر و ... مادر و ... آخه ... خب  -

 .که ترسناك ترم هست کیاز نزد... ترسه  یم نهیب یم زونمیآدم از تلو... جبهه و جنگ خطرناکه ...  شنیم

ترسم که تصور کنم  یم یمن وقت: کرد، گفت یرا نگاه م حیتسب يشد و همانطور که دانه ها يجد صورتش

ما بذارن و دست  نیزم يرو فشونویکث يکنن؛ پا يشرویخاك ما پ ينامرد و متجاوز، تو يها یاون عراق

 .هموطنم بخوره يبه زنها و دخترها فشونیکث

 .مشتش فشرد انیرا م حیتسب

گناه حمله کردن، کشتن  یچطور خونه به خونه، به مردم ب! کردن؟ کاریهمون اول جنگ، با آبادان چ یدون یم -

 یم رانویو شهر به شهر ا میکن یم يشرویخونن که پ یم يخرمشهرو گرفتن و حاال دارن کُر... تجاوز کردن ... 

 ستن،یدشمن نا ينه سپر نکنن و جلویوطن و ناموسشون س يآب و خاك، برا نیهم ياگر بچه ها...  میریگ

 ... نه االن  شه،یبعدش ترسناك م

 .لبهاش ماند يو انگشتش، رو دیکش ششیبه ته ر یدست

که  زمهیعز مینگران يهمه ...  يا یگنه عشق و دلبست ؛ينه زن و بچه ا... من که اوضاعم خوبه ... تازه  -

 ... قول داده تنهاش نذاره  ررضایام

 .نگاه کرد که مات ِ حرفهاش بود هیبه هان گذرا

 يهر کس برا! ست؟چرایبه راهشون ن یچشم ِ کس ستن؟یجبهه، عاشق ن رنیآدم که م نهمهیا یکن یفکر م -

 .واجب تره زیدشمن، از همه چ يجلو ستادنیا یداره؛ ول یلیدل هیموندن، 

 .زد، تار شد یحرف م يگرداند و جد یم حیکه داشت تسب یرعلیام ریسر به ز ریتصو

 .رفت از وطن و ناموسش دفاع کند ینشسته بود، داشت م هیهان يکه روبرو يِ جد یرعلیام نیا
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 .نداشت تا نگرانش باشد يا یعشق و دلبستگ ،يِ جد یرعلیام نیا

 .نه احساسش را د،ید ینه او را م ،یرعلیام نیا

 .و باال رفت” قطع شده ریآژ“رفت طرف در، گفت . نگاه نکرد هیبه هان. ستادیو ا دیکش يبلند نفس

 .دو دست گرفت و گذاشت بغض ِ در گلو مانده اش بشکند انیرا م سشیصورت خ ه،یهان

 .يخور یسرده، سرما م نییاون پا... شده  دیسف تیوضع... باال  ایب... خانوم  هیهان -

 .شدیم سیوقفه خ یکه ب دیرا به چشمهاش کش چادر

پله گذاشت  يآنکه مکث کند، فانوس را رو یو ب ،یرعلیبدون نگاه به ام. صدا باال رفت یرا برداشت و ب فانوس

 .و به اتاق رفت

 از دلش خبر گریخدا که د. دیتوانست بگو ینم یکه به کس ییحرفها... سر سجاده تا با خدا حرف بزند  ستادیا

 .دانست، خدا که خوب از دلش خبر داشت یداشت؛ هر کس نم

 یرعلیتا پر نکشد کنار پنجره، ام. تا فکرش بماند همانجا؛ کنار مهر و جانماز. بست تا با خداش حرف بزند قامت

 .ندارد يا یست که عشق و دلبستگ یکس يبرود عاشق و دلبسته  ادشی دیتا شا... بزند  دیرا د

 .اکبر...  ا

 .دیلرز یاز بغض م صداش

 .شد ریاشکهاش سراز. انداخت نییرا پا دستهاش

 

*** 

 

 ! ست غمازم یاز که کنم؟ خانگ تیشکا

 

 .روند یبه سه انبار مختلف م دیفرشها، همراه وح دیبازد يهفته بعد، برا کی

هم  دیجد لیوک. ددفتر تا قرارداد ببندند و به قول خودش، معامله را جوش بدهن دیآ یم یسرپولک يبعد، آقا روز

 .هست

. دهد یپرداخت معامله را م شیبا همان، پ. کل فرشها کم است دیخر يدارند، برا رانیکه در ا یحساب يموجود

تخصص داشت که او  مها،یدر دور زدن ِ تحر مانینر. کنند دایپ يدیپول، راه جد يحواله  يبرا دینامدار گفته با
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پروسه  یبا مراحل انتقال وجه آشناست ول هم دیِ جد لیوک. اختالفات مشارکتش با نامدار است ریهم فعال درگ

 .ست يزمان بر ي

 یم دیقرارداد، بهداد و وح نیشب، به مناسبت ِ اول. با بهداد قرارداد ببندد تا فرشها را به آلمان بفرستند دیبا بعد

 .رندیآپارتمان او تا سه نفره جشن بگ ندیآ

 ”! میکه مردونه حال کن چوندمیسه تا عروسکو پ ،يشب جمعه ا“  دیگو یم دیه است و وحشنب پنج

 .رود تا راحت تر صحبت کند یاست و مدام به تراس م ریدرگ یهم با گوش بهداد

 .کند یزند و به تراس اشاره م یچشمک م دیوح

 ! شده شیریدختره س -

 ستمیکند که سراغ س ینگاه م دیاندازد و به وح یاسکاچش م وانیل يتو خیتکه  کی. فهمد یرا نم دیوح منظور

 .زند یبهش م یاس ب ویرود و  یم یصوت

 .دهیبارها شن یدهد، هم در پارت یگوش م نشیهمان آهنگ ِ آشنا که هم در ماش دوباره

 ... نگاه ِ تو، تو چشمامه ... با من، هماهنگه  دلت

 .خواند یدهد و م یتکان م تمیخودش را با ر دارد

 .گردد یبرم بهداد

 ... آهنگ  نیکنن با ا یخفه مون م م،یریهرجا م... ما رو  یکشت -

 .شود یبلند م دیوح يصدا

 یبازم غر م ،يموش موشات بود شیفکر کن االن پ...  ستین یجز آغوشت، پناه!داداش میما خالطور -

 ... کوبه  یدلم واسه تو م ره،یگ یم نهینفس تو س!؟يزد

 .کند یروشن م يگاریو س ندینش یکنارش م بهداد

 ! واال...  یکن یکار ِ درستو تو م... جنبه س  یخوب خوبه شونم ب -

 .زند یم گاریبه س یپک

 ! اونو خفه ش کن -

 .ِ آنها کینزد دیآ یبرد و م یم نییکند؛ ولوم را پا یآهنگ را عوض م د،یوح

 ...  يشد یمرغ زیچ ه؟یچ -

 .کند یرا پر م وانشیل بهداد
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دوست دختر ِ ... عاشقت شدم  گهیم ده،یسر جمع، چهار بار منو د...  دارهیهوا برشون م ،يخند یتا بهشون م -

 .خود داره يکه جا نیا...  ستمیدونه من مال ازدواج ن یم کممیفابر

 .خندد یم دیوح

 ! ر؟یمنو بگ ایب گهیم -

 .خندد یحوصله م یهم ب بهداد

 ! ییجورا هی... آره  -

 .آورد یرا جلو م وانشیل دیوح

 ! نهیِ داماد که رفته گل بچ یسالمت!پس پنجاه درصد ِ اون حله -

من قصد ادامه ...  رهیدنبالم تا جواب بله بگ فتهیپاش کنه، ب یکفش آهن دیبا: دیگو یِ خنده م انیم بهداد

 ! دارم لیتحص

 .کند یبه او نگاه م بعد

 یول...  هیکه هدف منم فقط دوست دارنیبرم يروشن فکر پیریاول ت ...هستن  یمدل نیهمه ا نجا،یا يدخترا -

 .میازدواج کن گنیو م ندازنیراه م یعشق و عاشق شن،یکم که گذشت، وابسته م هی

 ! حواست باشه! گهیراست م: دهد یسر تکان م دیوح

 .خندد یم خودیباز ب و

 .ردیگ یرا همراه انگشتش به طرف او م گاریس بهداد

از  ریمن غ ن،یواسه هم...  يبا رفتارتم نشون بد...  ستمیمن اهل زن گرفتن ن یکن یسفت و سخت ط دیبا -

... خواد که فقط با منه  یخب منو م گهیم ،یکه باش یکیبا ... هم هستم  گهیبا صد تا د کم،یدوست دختر فابر

 ! دونم یچه م... و  یتیالیتعهد و لو

 .خورد یم زیم يرو لیدهد و از آج یلم م دیوح

مدت باهام باشه،  هیذارم طرف  یم...  ستمیکشم که اهل ازدواج ن یحاال من مثل تو، از اول خط و نشون نم -

 ! خورم یکردن نم یبرسه که من به درد زندگ جهینت نیبعد خودش به ا

 .خندد یهمراه آن دو م. رود یباال م کدفعهیخنده شان  يصدا

 ! ن؟یکن یم حتمینص نیباشم که دار یحاال قراره من با کس -

 .زند یبه پشت او م بهداد
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 ! ؟یچند ماه تنها بمون ياریطاقت م... و زود داره، اما سوخت و سوز نداره  ریباالخره د -

 .زند یچشمک م دیوح

 ! مهندس کارشو بلده -

غذا  شانینگ بزند براشود ز یبلند م. خندند یم خودیاز آن وقتهاست که الکل، سرشان را گرم کرده و ب باز

 .اورندیب

  ن؟یخور یم یشام چ -

 ! کلپچ: دیگو یبا خنده م دیوح

 .خندد یهم م بهداد

 ...  دهیحال م گهید يزایم يدافها دنیکلپچ با د -

 اوردر بدم؟  یچ: پرسد یم دوباره

 .کشد یرا سر م وانشیل بهداد

 ... کشه  یعشقت م یهر چ -

 ! موندن شما، خوردن کباب باشه لیناموسا نگرانم تنها دل! گهیکباب د -

 .خورد یزنگ م لشیهنوز کنارشان برنگشته که موبا. زند به رستوران یم زنگ

 .آشناست شماره

 ! الو؟ سالم عرض شد -

 .شناسد ینم

 شما؟ ... سالم  -

 .حاج خانوم ينوه . هستم رعطایام... راد  يآقا -

 حالتون چطوره؟ ... آها  -

 ! مکه یحاج یحاج نیرفت ن؟یشما خوب... شکر خدا  -

 .خوبم؛ ممنون: دیگو یفقط م. بدهد یداند چه جواب ینم

حسب االمر ِ حاج ... کردم  دایشماره رو پ د،یاومد با منزل تماس گرفته بود ادمی م،یازتون نداشت يشماره ا -

 .احوالتون بشم يایخانوم، خواستم جو

 .شوخ و سرحال است صداش
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 ! ممنون: دیگو یفقط م باز

 .حاج خانوم مرخص شدن، سراغتونو گرفتن -

 حالشون بهتره؟ ... خوشحالم  -

منو . میناهار در خدمت باش د،یزنگ زدم اگر افتخار بد...  میفردا جمعه ست وهمه دور هم... خدا رو شکر  -

 .مامور کردن شما رو دعوت کنم

 .شود یخانوم خوشحال م رانیا يِ دوباره  دنید از

 .نمشونیدوست دارم دوباره بب... حتما  -

 بگم؟  ای نیآدرسو دار. میپس، فردا ظهر منتظرتون هست! یهم عال یلیخ -

 .کرده و دارد ادداشتی

  .دهد یخودش را همچنان تکان م ت،یکند و با آهنگ ِ ال یشام را آماده م زیم د،یوح

  

 ساخته و منتشر شده است )wWw.98iA.Com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا

 

 .خواند یهم لم داده، همراه ِ اَدل، م بهداد

 رانیبه ا کایشود راحت پول را از امر یکه م یکار و راه يخواهد درباره  یدلش م شتریخورند، ب یرا که م شام

 .دارند حیو تفر یخوشگذران الیفقط خ دیبهداد و وح یبرساند حرف بزنند ول

 .کند تا جواب بدهد یآهنگ را قطع م يچند تماس کوتاه دارد که صدا دیوح

 .خندد یکند و م یرا تکرار م” کار و جلسه“او،  يِ حرفها انیاز م بهداد

 ! يجلسه ا ياالن تو تو! آره ارواح عمه ت -

 .زهیخاطرمون واسه شون عز! گهید میچه کن -

 .گردونه یو داره مملکتو م دنتهیتو جلسه ام، انگار معاون پرز گهیو م چونهیپ یم نیهمچ -

 .خندد یبلند م دیوح

کنه واسه  یسرمون درد م! میاون بابا ا يحالل زاده  گهید! وسا همش واسه دوزار ثوابشهنام! گهید میچه کن -

 ! جور هیکشه، ما  یجور دست نوازش به سرشون م هیحاال باباهه ...! خدمت به خلق ا

 ! شکونن یم یشاپور کالنتر روحشم خبر نداره دخترا واسه دست نوازش ِ پسرش چه سر و دست -
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 ! شاپور کالنتر؟: پرسد یم

فقط ... معروفه ... شناسدش  یشاپور کالنتر، م یبگ یخراسون، به هر ک دونیتو م!گهیبابام د: دیگو یم دیوح

 ! وگرنه منم بچه معروفم التیتعط رهیم ادیز فیح

 .پس خوشگذرونه -

 .خندد یم

خرجشم من و داداشم ...  ییماه کچو شیسال قزل حصار، ش هی... سفر  ای هیمرخص ای ادمهی یاز وقت! اوووه -

 .مید یم

 ! با مادرتون؟ ایتنها ! الت؟یتعط رهیبا پول شما م -

 .شود یاش تلخ م خنده

 ...  رهیتنها م -

خودش را دارد؛ بدون  يها و سفرها یو سرگرم حاتیاو هم تفر. افتد ینامدار م ادی. شوند یدو ساکت م هر

 .مادرش

 .اندازد یکوتاه به او نگاه م یول قیکند و دق یرا دوباره پر م وانشیل دیوح

 ! ینگرفت -

 ! رو؟ یچ -

 ! منو يبابا فیشغل شر -

 .کالنتره...  دمیفهم -

 .خندد یخود م یهم ب باز

 یمنو قبول نداره، م يهم که قانون مملکت، قانون ِ بابا ییاز اونجا... قانون خودش  یمامور قانونه ول -

که نفرستنش آب خنک  میبد هیو د مهیجر شهیمادرم دست به دامن ِ ما م ای...  التیفرستنش زندان واسه تعط

 .ش برسه فهیبخوره تا به انجام وظ

 .زند یزندان رفتن ِ پدرش با خنده حرف م يفهمد چرا درباره  ینم

 .تو هست يحرفها يتو يخنده دار زیچه چ نکهینه ا ه،یشغل پدرت چ قایدق دمیمن نه فهم -

 .زند یاو م يکاناپه کج شده و با خنده به بازو يشود اما بهداد رو یمحو م دیوح لبخند
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و  یاز زرنگ دم،یرس ییاگه به جا. سر خودم نیکنارت نشستم، آست ینیب یمنو که م...  هیچارگیخنده م از ب -

س باشم، انقدر اگه بلد شدم با کال... گرفتم  ادیسر و کله زدن و نون درآوردنو، کف بازار ... خودمه  يتجربه 

داره نون ِ ... من زبر و زرنگ نبود  ياندازه  داشم،اون دا... شدم  ينجوریگرفتم، ا نیذره ب ریبا کالسو ز يآدما

مغازه  هیبرقشو که گرفت،  پلمید... زبونه  یخور و ب يمادرم تو سر نیخوره؛ ع یم شویو سادگ یعرضگ یب

مادرمم که بنده خدا، ... طلبکاره  يخونه براش دست و پا کردم که اونم االن گرو يکایهمون نزد یکیالکتر

 ... دروازه  شیکیگوشش دره،  هیاما باباهه ...  تیگفت بچسب به خونه و زندگ بابامخسته شد از بس به 

 .دهد یگوش م دیوح يبار است انقدر با دقت به حرفها نیکند اول یخودش اعتراف م به

تو خونش  يبزن بهادر باز... بکنه  شویدردسر زندگ یراحت و ب ن،ییتونه سرشو بندازه پا ینم...  هگیفضوله د -

 .رفته

 ! ؟يبزن بهادر باز -

 .زند یپوزخند م دیوح

 .کشد یم یقینفس عم. شود یلحظه ساکت م چند

 تمیبار بزنه تو گوشم، ترب هی... بار دست بکشه رو سرم  هی... بار راهو از چاه نشونم بده  هیآرزو به دلم موند  -

 یول... نکرد  يواسه ما که پدر... نداشت  تیانقدر که واسه مردم وقت گذاشت، خانواده ش براش اهم... کنه 

 ... شاپور کالنتر ... گذاشت  هیما شیو اون محله، از جون و زندگ قاشیرف يبرا

 ”... شاپور کالنتر “کند  یلب تکرار م ریخودش ز با

 الیخ یب... داره  یجور باهاشون بدبخت هی یهر ک: دیگو یزند و م یآتش م يگاریس. خندد ینم گریهم د بهداد

 ! بابا

 .نامدار هم کم مادرش را عذاب نداده. دیگو یراست م ینه؟ ول ایدارد  یداند بهداد هم با پدرش مشکل ینم

 

*** 

 

 .خلوت ابانهایجمعه است و خ ظهر

 .کند یم یرانندگ هشیدردسرتر و کم خطرتر از هم یب
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و به  ردیگ یرسد، م یکه به نظرش خوشمزه م ینیریجعبه ش کیدسته گل و طبق سفارش مادرش،  کی دوباره

 .رود یدهد، م ینشانش م ابیکه دارد و راه یآدرس

 .زند یزنگ اول را م مردد،

 .دییبفرما... راد  يسالم آقا -

 .رعطاستیام يصدا

قسمتها جدا کرده،  ي هیرا از بق نگیپارک ياندازه که فضا کی يسرسبز با انبوه درخت و گل و شمشادها یاطیح

ساختمان سه طبقه  کیخانه، . اندازد یسنترال پارك م يدرختها ادیباز او را  ،یرنگ يبرگها. روش است شیپ

 .یسنگ ياست با نما

 .کند یآشنا و گرم سالم م يندو با لبخ دیآ یم رونیساختمان ب ياز در ورود رعطایام

 .دیخوش اومد... سالم عرض شد ! به به -

 .دسته گل را نه یول ردیگ یرا م ینیریش يعطا جعبه . کند یفشارد و تشکر م یرا م دستش

 .دیگو یم... ا  ایبلند  بایدهد و خودش کنار در، تقر یاول نشانش م يرا در همان طبقه  يدست، در با

 .دیآ یجلو م رعطایام هیو شب یجو گندم ییموها ،یمشک يو شلوار دیسف راهنیبا پ انسال،یم يمرد

 یاتاق مهرانه م زیفرش تم ادی. بدون کفش ِ مرد ياندازد و پاها یخانه م يبه کف ِ تماما فرش شده  ینگاه

 .شود یآورد و وارد م یبدون سوال، کفشهاش را درم. وقت حق ندارد با کفش روش راه برود چیافتد که ه

 .دیگو یکند و خوش آمد م یمودبانه سالم م مرد،

 .هستم؛ پسر حاج خانوم ررضایمن ام... راد  يآقا دیخوش اومد -

 .گذارد پشت او یدست م رعطایام

 .پدرم هستن -

 .رود یدهد و جلو م یاو هم دست م با

شده در  یخراط يمبلها. شک بافت کاشان هستند و کرك یکه ب یالک نهیزم يفرشها. دارد یجالب يفضا خانه،

 .جفت شده اند واریکنار د ستاده،یو ا دهیکه به صورت خواب یهشت پشت گر،یطرف و در طرف د کی

 .پسرم يخوش اومد -

 .گردد یطرف صدا برم به

 .شود یدستش را گرفته، از اتاق خارج م نیکه نازن یگلدار، در حال يخانوم با چادر رانیا
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 .دارد یآهسته قدم برم. رود یطرفش م هب

با  نینازن. دستش را جلو ببرد دیداند نبا یم گرید. پرسد یکند و حالش را م یاو را نگاه م يلبخند سرتا پا با

 .کند یو تشکر م ردیگلها را بگ دیگو یخانوم به او م رانیا. کند یخشک سالم م یلحن

 داریافتد در د یم ادشیکند و  یرا قاب گرفته نگاه م نیرنگ که صورت نازن یو شال آب يسرمه ا يمانتو به

 .رود یو م ردیگ یدوباره طلبکارانه گلها را م یقبل هم رفتارش دوستانه نبوده ول

رضا : دیگو یرود م یبه طرف مبل م ررضایپرسد و همانطور که آرام، به کمک ام یخانوم حال مادرش را م رانیا

 .داشته باشه یبزرگ نیپسر به ا هیماشاال اصال باور ندارم هان ؟يدیرو د هیپسر هان! جان

 .پرسد یزند و او هم حال مادر را م یلبخند م ررضایام

سالم، وادارش  يهنوز ننشسته که صدا. کند یهم تعارفش را تکرار م ررضایام. ندیکند بنش یتعارف م رعطایام

 .ستدیکند دوباره با یم

اش را  يفرفر يهم آزادانه موها نباریا یول دهیپوش يروپوش و روسر ن،یمثل نازن. شود یاست که وارد م نهال

 .اطراف صورت رها کرده

فهمد و با  یمنظورش را م. شود یشوخ به دست او همراه م یو نگاه یبا احوالپرس طنتشیپر از ش لبخند

 .دهد یمتقابل جواب م يلبخند

 نکیع. ست يکم پشتش خاکستر يکه موها يپشت سرش مرد شود و یوارد م یباز، خانوم مهیدر ِ ن از

 .دارد يزیمرتب و تم يشهایزده و ر یفیظر

 رانیرود کنار ا یو م ”دیخوش اومد...  کمیسالم عل“ دیگو یِ همراهش، بدون نگاه به صورت او، فقط م خانوم

 شیدستش را هم پ د،یآ یکند و همانطور که جلو م یمرد ِ تازه وارد، با دقت و موشکافانه نگاهش م یول. خانوم

 .آورد یم

 .دیخوش اومد یلیخ... سالم  -

 .کند یم تشکر

 .خانوم هیراد، پسر هان يآقا! عمو: دیگو یم رعطایام

 .زند یفشارد و لبخند م یرا م دستش

 حال خانواده چطوره؟ ...  دنتونیخوشحالم از د -

 .ندینش یو با تعارف دستش مخوب هستند  دیگو یبار م نیچندم يبرا
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 .من هستن زیعز يهم زن عمو شونیا -

 ! من زیو مامان عز: دیگو یم نهال

 .زند یم یتازه وارد، لبخند مهربان خانوم

 .ردیگ یو دستش را م ندینش یکنار پدرش م نهال

 ! نکن يحسود! یمن زیعز يشمام بابا -

 .اندازد ینهال م يو دست دور شانه ها دیگو یم يا ”یپدر صلوات“با لذت،  پدرش

 .ندینش یاو م گریپر محبت پدرش، طرف د يو با اشاره  دیآ یبا گلدان گلها م نینازن

 .کند بلند شود یسالم، وادارش م يصدا باز

 .کند ینگاهش نم میو او هم مستق دیگو یدر دست، خوش آمد م يچا ینیکه س گرید يخانوم چادر کی

 .کند یم یفدوباره معر رعطایام

 .مامان گل من هستن شونیا -

 .کند یاش را خنده دار م افهیق نهال

 ... مادرم، عمو، زن عموم ! ه؟یچه طرز معرف نیا -

 .زند یبه مهمانشان لبخند م یمیصم یلحن با

 کنم؛  یم یمعرف -

 .دهد یبا دست نشانشان م کیبه  کی

 ... زن عمو بهار، عطا، پسرشون  ررضا،یمهربان جون، عمو ام -

 ! رعطایام: کند یاصالح م رعطایام

 .کند ینگاهش م طنتیبا ش نهال

دل همه، نهال  زیخانوم، خودمم که عز يو شکوه خانوم، مامان خودم، ناز یخوشگل، بابا عل يآقا نیا... عطا  -

 ! خانوم

 ! زن عمو خسته شد دختر: دیگو یبا لبخند م پدرش

 .رود یو سراغ نفر بعد م ردیگ یاو م يجلو را ینیس بهار

 .با خانواده آشنا بشن نیمارت يخب خواستم آقا: دیگو یم نهال

 .زند یبرق م طنتیاز ش چشمهاش
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 ! ن؟یمارت: دیگویمتعجب م رعطایام

 .اندازد یابرو باال م نهال

 ! باشه نیخوره اسمشون مارت یحس کردم بهشون م! گهیبعله د -

 .کند یهم تعجب م او

 ! ن؟یمارت! اسم من؟ -

 .خندد یم ررضایام

 ! طونهیکم ش هینهال خانوم ِ ما  -

 .داردیفنجان برم کی و

 .خندد یهم م نهال

 ! افته یم نیمارت یکیر ادیآدم ! هم با کالسه یلیمگه بده؟ خ -

 .کنند یشان را جمع م افهیق ن،یو نازن رعطایام

 ! آَه -

 .زند ینهال چشمک م به

 .هستم یرعلیام...  ستین نیاسمم مارت یول -

 .گرداند یاز پشت ِ بهار، سرش را متعجب به طرف او برم دارد،یبرم يهمانطور که چا پدرش،

 ! ؟یرعلیام -

 ! ه؟یرعلیاسم شما ام! ؟یرعلیام: کند یهم تکرار م رعطایام

 .دهد یکند و سر تکان م یمتعجبشان نگاه م يها افهیق به

 ! بله -

 .کند یو تعجب کرده به پدرش نگاه م طانیش يمهابا چش نهال

 ! چه جالب -

بار  ستیب قه،یدر عرض ده دق نکهیبه نظرش ا. و ثابت ِ زمان ورودش را دارد قیدوباره همان نگاه دق پدرش

شان را  ییبار جواب تعارف و خوش آمد گو ستیبار به تک تکشان از حال مادرش گفته و ب ستیسالم کرده و ب

 ! تر از اسم خودش است بیداده، عج

 .زند ینهال با همان نگاه کنجکاو، لبخند م پدر
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 .هیرعلیاسم منم ام -

 .خوشحال است تا متعجب شتریهم نام خودش روبرو شده، ب یبار، با کس نیاول يبرا نکهیا از

 .خندد یم نهال

 ! نجایشده ا يریدر ام ریچه ام -

 .چشد یم شیاز چا یکم رعطایام

 ! رخان؟یاصل حالتون چطوره ام... خـــــــب ... راد  یرعلیپس ام -

 .هست طنتینگاه او هم ش در

 .رخانیزنن نه ام یصدا م یرعلیهمه منو ام -

 .رندیگ یهمه م يو شکالت را جلو ینیریش يظرفها رعطایو ام ررضایام ند،ینش یکه م بهار

 .دارم یهر وقت خواستم برم... تونم بخوره  یهمه شو نم: دیگو یم یرعلیام

 .دییبفرما...  دیتعارف نکن: کند یاصرار م ررضایام

 .کن پسرم نیریدهنتو ش...  ستیقابل دار ن: دیگو یخانوم هم م رانیا

سربسته و  یرعلیام. کند یسوال م هیخانوم از هان رانیخورند، همچنان ا یرا م ینیریو ش يمدت که چا تمام

 دیبه مادرش بگو دیکند با یو فکر م. اش راحت یکه حالش خوب است و زندگ دیگو یفقط م حیبدون توض

 .ستیاش ن یبه پنهان کردن رفاه کنون ازیکرده و ن رییآنها هم تغ یاوضاع زندگ

تواند  یاز رفتار و حرفهاش، کامال م. از فرزندانش راحت شده یکی یزندگ شیاز آسا الشیخانوم انگار خ رانیا

 .بفهمد چقدر مادرش را دوست داشته

که آن سالها با  يو جمع و جور یمیصم یکند و زندگ یم ادیو آقا ناصر و همدم  مایحرفهاش، مدام از س انیم

 .هم داشته اند

خانواده  نیارتباط برقرار کردن با ا يبرا یجانیاست، مادرش ه هیخانوم مشتاق خبر گرفتن از هان رانیکه ا انقدر

 .ردندا

 یول دید یرا نم رشیتصو. گفت، مادرش فقط گوش کرد مارستانیخانوم در ب رانیا دنیاز د شیبرا یوقت

 .بود اقیو اشت يو بدون کنجکاو یسکوتش طوالن

نکرده جز همان  دایپ یدرست لیکند، دل یهر چه فکر م یدهد ول یگذشته آزارش م يادآوریاست  مطمئن

 .ِ گذشته و حالش یتفاوت سطح زندگ
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 یشغلشان را عوض م رد،یگ یشوند، کارشان رونق م یم يالتار يکند؛ برنده  یم رییشان تغ یها زندگ یلیخ

 .ستیگذشته ن يها تیفرار از واقع يبرا یلیدل نهایا یکنند ول یم شرفتیکنند، پ

حدشان که بگذرد، کنارشان از  شیب يخانوم را دوست دارد؛ از تعارف ها رانیا يو گرم خانواده  یمیصم جمع

 .ندارد ياحساس بد

ِ  انیبار، م طنتیش يفقط نهال با لبخندها و نگاهها. بدون حرف نشسته اند بایخانوم، تقر رانیاز ا ریغ خانومها،

 ،یدرست مثل جس. نشستن را ندارد کجایطاقت است که تحمل  یب يمثل دختر بچه ا ه،یِ بق يجد يحرفها

 .شود یم دعوت هیریانجمن خ ای یرسم یو نامدار، به مهمان یبه اصرار عمه کت یوقت

و کار نامدار هم مثل  یکمپان يدرباره  دیداند با ینم. کشاند یم کایصحبت را به اوضاع کار در امر ررضایام

 یم یکل يکند و جوابها ینم یحرف ها را شخص ادیز ن،یهم ينه؛ برا ایحرف بزند  اطیمامان، با احت یزندگ

 .دهد

 .دهد یگوش م شتریِ بزرگ، ساکت تر است و ب یرعلیام

دخترها با مانتو و شال و مادرها با . خود را پوشانده اند ابان،یمثل خ نطوریخانومها، در خانه هم ا نیداند چرا ا ینم

 .گلدار دیسف يچادرها

 .ساعت دو شد...  دیکم کم بساط کباب رو آماده کن! آقا ریام -

 .شود یو بلند م دیگو یخانوم چشم م رانیبه ا رعطایام

  ده؟یبرنج دم کش! شکوه جون -

  د؟یدار لیم گهید يچا هی... کنم  یاالن نگاه م: دیگو یم شکوه

 ! نه نه: دهد یجواب م عیسر

 .خندد یم نهال

 ! ییعادت به قهوه دارن نه چا! هستن یخارج نیبابا مستر مارت -

 .خندد یاز کنار در م رعطاهمیام

  ن؟یدوست دار دهیراد؛ کباب کوب يحاال آقا... بنده خدا رو  میکش کرد ییچا -

 .دهد یلبخند سر تکان م با

 .زند یچشمک م نهال

 ! درست کردنشو چطور؟ -
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 .زنند یم شیبا اعتراض صدا ررضایو ام یرعلیام

 ! نهال خانوم -

 .اندازد یشانه باال م یرعلیام

 .تا حاال امتحان نکردم -

 .شود یبلند م نهال

 .میامتحان کن میبر دیایب -

 .چند سالشه رهیم ادشی ینهال خانوم گاه...  دییبفرما: دیگو یم یرعلیکند اما ام یاستقبال م شنهادشیپ از

 .کند یمظلومانه به پدرش نگاه م نهال

 .براش جالب باشه دیگفتم؟ خب شا یمگه چ -

 .زند یبهش لبخند م یرعلیام

 .اتفاقا دوست دارم -

 .شود یم طانیدوباره ش نهال

 ! نیول مستر مارت يا -

 .رود یکند و همراه بهار م ینگاه م زیبه نهال ت نینازن

 .رود یم اطیاندازد و به ح یشانه باال م نهال

 .رو به او ندینش یکج م ررضایام

  د؟یمون یم رانیچند وقت ا -

 .گردم یتهران رو اداره کنم؛ بعد برم سیباشه آف ازین یتا وقت...  ستیمعلوم ن -

 ! د؟یکن یزندگ نجایا دیدوست ندار -

 ”! نه“ دیگو یمکث م بدون

 .یبمون شتریب یخواست دیشا... وطنته  نجایباالخره ا: دیگو یم یرعلیام

 .نگه داشتنش ندارد يبرا يزیچ نجایا. گذرد یچند ماه هم سخت م نیداند هم یم

 .دهد یسر تکان م فقط

 .زند یلبخند م ررضایام

 کم؟  ای ادهیوقت آزادت ز -
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 یم ییکردم تنها یفکر م. ستمیآشنا ن نجایا ستمیبه س ادیفقط ز...  ستین ادینداشته باشم، کارم ز یاگر مشکل -

 .کردم یتر از اونه که فکر م دهیچیانگار پ یکنم ول جیتونم کارها رو من

 .اندازد یم یبه برادرش نگاه ررضایام

دست راست . کارا وارده نجوریبه ا یحساب رعطایام. میدیبرات انجام م اد،یاز دستمون برب یهر کمک. میتما هس -

باشه،  دهیاگه خدا طلب شهیسفر در پ هی...  میدار ادیآشنا ز یمن و عل... تونه کمکت کنه  یم... شرکت  يمنه تو

از دستمون  يهر کار یول میخبر بود یازش ب ادرسته ساله. مادرت مثل خواهر ماست... هست  رعطایام یول

 .میکن یبراتون م ادیبرب

 ينهایشود و همانطور که آست یست؟ بلند م یبه برادرش ناراض یرعلیکند نگاه ام یداند چرا حس م ینم

 .تا ناهار آماده بشه، برم باال: دیگو یزند، م یرا باال م راهنشیپ

 .دهخانوم هم حس کر رانیست که در ا یوجودش آرامش در

بعد از ناهار، درباره ... بچه ها  شیپ اطیبرو ح يشمام اگه دوست دار... منم برم نمازمو بخونم : دیگو یم ررضایام

 .میکن یکار صحبت م ي

 .رود یزند و م یرا باال م نشیهم آست او

 .رود یپشت پنجره م یرعلیام

در باغچه، کنار  ن،یباغچه گذاشته اند و سرگرم باد زدن هستند؛ و نازن يسکو يرا رو یو نهال، منقل رعطایام

شکوه، همانطور . شود یزنگ تلفن بلند م يصدا. خندد یم دیگو یم رعطایکه ام يزیو به چ ستادهیدرخت ا کی

 .گذارد یم زیم يکه در دست دارد را رو يا ینیکند، س یصحبت م لشیکه با موبا

 .جون ییسالم از ماس خانوم سما -

  ... 

 ! من در خدمتم...  نیدار اریاخت -

  ... 

 .فکر و شک نداره يجا ن،یکرده باش دشییکه شما تا یکس... نداره  یمخالفت... من با باباشم صحبت کردم  -

  ... 

 ... پس همون سه شنبه شب  -

  ... 



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا Hanakو  naqme   –گذارم  یات م نهیبرابر آ يا نهیآ

wWw.98iA.Com ١١٣ 

 ...  میندار يزیاز زحمت، واسه شما چ ریما که غ... هم خوبه  یلیخ -

  ... 

 ...  شاالیا... خدمت از ماست حاج خانوم ... جوونا خوشبخت بشن  يبه حق فاطمه زهرا همه  شاالیا -

 .دارد یرا برم ینیکند و س یم یخداحافظ

 ! ن؟یشما تنها موند! اوا -

 .گردد یبرم

 .است شکوه

 .رفتن نماز بخونن -

 .شده است خیپر از کباب س ینیس

 درست کنن؟  دیرو با نایا -

 .دهد یسر تکان م شکوه

 .ببرن انیزنم ب یبله، االن صدا م -

 .ردیگ یرا م ظرف

 .برم یمن م -

 .گزد یلب م شکوه

 شما چرا؟ ... نه  -

 .دوست دارم کمک کنم -

 .زند یم لبخند

 .نیافت یتو زحمت م -

 .رود یم رونیدهد و بدون حرف ب یلبخندش را م جواب

 .ندیب یزودتر از همه او را م نهال

 ! نیسالم بر برادر مارت -

 ! شما چرا؟! رسول خدا ای: دیگو یو با خنده م ردیگ یظرف را م رعطایام

 .فهمد یحرفش را نم یمعن یرعلیام. زند یفقط لبخند م نینازن یخندد ول یهم م نهال

 .گذارد یآتش م يها را رو خیس عطا
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 .شهیم يلباساتون دود نجا،یا نییبفرما! مستر -

نگران : دیگو یکند و آرام م یاو م يبه لباسها ینگاه د،یآ یم رونیهمانطور که با چند انار، از باغچه ب نینازن

 .هیلباساش تقلب... نباش 

 .کند یفقط اخم م یخواهد جواب او را بدهد ول یدلش م دوباره

 .ندینش یم یرعلیکنار ام نهال

 ! کنم؟ یم یباهاتون شوخ نیشیناراحت م -

 .کند یم نگاهش

 ! نه -

 .زند یلبخند م نهال

 .بهتون بربخوره دیشا ن،ینه که شما به اخالق من عادت ندار گنیبچه ها م -

 .خندد یم

 .افتم یم ادشی نمت،یب یم یوقت. توئه هیشب یلیدختر عمه دارم، خ هی... نه  -

 .بکن نکن گهیمثل مامانا همش بهم م يناز: دیگو یم طنتیآرام و پر ش نهال

 .زند یم چشمک

 ! کچل هم هست؟ ،یاز بداخالق ریغ يمامان ناز -

 ! کچل؟: دیگو یخنده م انیخندد و م یبلند م نهال

 .دهد یسر تکان م. کنند ینگاهشان م همه

 ! هست یچ رشیبفهمه ز شهیبنده که آدم کنجکاو م یم نجایرو تا ا يروسر يجور هیآخه  -

 .زند یرا صدا م نیگردد و نازن یبرم. شدت خنده، صورت نهال سرخ شده از

 .او يشانه  يگذارد رو یدست م عیسر یرعلیام

 ! شهیکه هست بداخالق تر م ینیاز ا... نگو ! نه -

 .دست او، بعد چشمهاش يشود رو یثابت م نینازن نگاه

منتظراست مثل قبل، دوباره به نهال . فهمد ینم یرعلیدارد که ام یبیحالت عج شیو عصب یناراض يچشمها

 .که به قلمرو اش تجاوز شده يریدرست مثل ماده ش. مانده رهیهمانطور به او خ ینگاه کند ول زیت

 .دارد ینهال برم يفقط دستش را از شانه . زند یآورد و خونسرد به چشمهاش زل م یکم نم یرعلیام
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 يدژاوو کیمثل  به،یچشمها که هم براش آشناست و هم غر نیا یول ردیبگ یحس بد و منف دینگاهش با از

 .دهد یمثبت م يانرژ ن،یریش

 .شنود ینهال را کنارش م يتک سرفه  يصدا

 ! ه؟یاسم دختر عمه تون چ -

 .ارهیب سید هیتون بره نون و  یکی. شهیکبابا داره آماده م: دیگو یم رعطایام

 .یجس: دیگو یمعترض، م يبه چشمها رهیخ همانطور

 .ارمیم رمیمن م: دیگو یکشد و م یم ینفس بلند و ناراض نینازن

 ! هو؟یشد  یچ: پرسد یم رعطایرود، ام یکه م نیهم

 .خندد یم زیر نهال

 ! شود یم یرتیکچل غ يناز -

 .دهد یسر تکان م رعطایام

 ! کن وروجک تشیکم اذ -

 ! کنه یم یدفعه قاط هیبه من چه  -

 .راد يآقا میر ندارخواه میمن و شما شانس آورد -

 .با من راحت باش: دیگو یم

 .زند یچشمک م نهال

 ! منم راحت باشم؟ -

 ! اهه: دیگو یمعترض م رعطایام

 .پرت شود رعطایکند تا حواس ام یبه ساختمان اشاره م عیسر نهال

 .نایعطا ا يسومش خونه  يماست؛ طبقه  يخونه  نجایدوم ا يطبقه  -

 .خندد یم رعطایام

 ! امان از دست تو -

 .دیآ یم رونیب یسیبا د ررضایام

 کبابا در چه حالن؟ . سفره رو انداختن -

 .گذارد ینانها م انیآماده را در ظرف، م يخهایس رعطایام
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 ! دستپخت عطا خان نمیا -

 .راد يناهار آقا دییبفرما: دیگو یم ررضایام

 .رود یبه خانه م هیو همراه بق داردیبرشان م. باغچه جا مانده يسکو يرو نینازن يانارها

 .پهن کرده اند نیزم يبزرگ رو يشده، سفره ا دهیها چ یکه پشت یسمت

 .گذارند یآورند در سفره م یم يزیروند و چ یدائم به آشپزخانه م خانومها

 .شود یو بلند م ندیچ یرا در سفره م يکوچک سبز يسبدها ن،ینازن

 .ردیگ یرا به طرفش م انارهاش

 .دیرو جا گذاشت انیا -

 .رود یو به آشپزخانه م ردیگ یانارها را م ،یرعلینگاه به ام بدون

 .است اریو ساالد و ماست و خ يو سبز یپر از ترش ن،یکامل و رنگ ي سفره

 .دهد یرا نشان م ییبا دست، جا ند،ینش یخانوم همانطور که م رانیا

 .بفرما باال... بفرما پسرم  -

 .یرعلیگذارد پشت ام یدست م ررضایام

 .دییبفرما -

 .شود یاز غذاها را بخورد که بشقابش پر از برنج م کینگرفته کدام  میتصم هنوز

 .دییبفرما...  ستیقابل تعارف ن گهید -

 .گذارد یبرنج داخل بشقاب م يکند و رو یدر کباب فرو م یچنگال رعطایام

 .داردیاو نگه م يظرف خورش را جلو ررضایام

 ! شکوه خانوم معروفه يهافسنجون -

 .کدام را بخورد داندیشده که نم جیگ انقدر

 .خندد یم نهال

 ! یرانیا يعادت نداره به غذاها نیمستر مارت -

 نوشابه؟  ایدوغ : پرسد یبا لبخند م یرعلیام

 .کند یخانوم باز تعارف م رانیا

 .ستیقابل تعارف ن... بفرما پسرم  -
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 ...  دیببخش دیبا گهید: دیگو یم شکوه

 .شود یمعذب م شتریتوجه به خودش و ظرف غذاش، ب نهمهیاز ا یفهمد ول یمعذرت خواستنش را نم لیدل

 .است نیخورد، نازن یخودش را م يبه او ندارد و فقط غذا یتوجه چیکه ه یکس تنها

، بهش تازه اش يو طعمها یخوشمزگ يها اضافه شده و غذا با همه  یسخت ي هیهم به بق نیزم يرو نشستن

 .چسبد ینم

 یرا کنار دست او بگذارد ول زیکند همه چ یرا مجبور م رعطایبشقاب او را دارد و ام يهوا میمستق ریغ بهار

 .ازشان بچشد یکند کم یآورد و اصرار م یها و ساالد را جلو م یشکوه، تک تک ترش

کشک بادمجان ِ بهار، خورش  رعطا،یام ي دهیکباب کوب. را امتحان کند زیشود همه چ یمجبور م تینها در

 .و آخر ِ همه، چند قاشق شله زرد به عنوان دسر جاریو هفته ب يبندر یترش ،يرازیفسنجان شکوه، ساالد ش

کله  يبه مراتب بدتر از خوردن همه  یحال یعنی ست،یاو که اصال اهل ناهار خوردن ن يبرا نها،یا يهمه  و

 .اند خورده دیکه آن شب، با بهداد و وح يپاچه ا

و گز  يگذارد و در مقابل ِ چا یسکوت و احترام و ظلم به معده را کنار م گریآورند، د یم ياز ناهار که چا بعد

 .دیگو یقاطع م” نه“ کی ،یخانگ ینیریاصفهان و ش

شود روز بعد به دفتر  یقرار م. کند یو پسرش استقبال م دیگو یرا بهش م رعطایام يهمکار شنهادیپ ررضایام

فکر  شتریب دیبا. و خانواده اش دو دل است رعطایهنوز بابت کمک ِ ام. ردیکارها قرار بگ انیدر جر شتریتا ب دیایب

 .کند

 

*** 

 

 آرام ِ دوست یندارد درد ِ ب یآرام

 

 .کرد یم فرار

 ...  یرعلیکرد از خودش، دلش، ام یفرار م دیبا

 .است زیهمه چ یرعلیام شیتا نفهمد برا. است چیاو ه يباور کند برا تا

 .ِ خودش را یو سرخوردگ ییو تنها یِ خانه و محل و مدرسه را؛ نگران يِ عاد یزندگ. بشنود ند،یخواست بب ینم
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مف  يِ صدا انیو همدم را م مایس يها ياش؛ دلدار یاطیِ چِرچِر چرخ خ انیخانوم را م رانیمف مف ِ ا يصدا

 .وانشانیا يو پله ها اطیسنگفرش ح يرا رو یرعلیآرام ام يقدمها يصدا ؛یاطیمف و چرخ خ

 .دهد یرفتن م يدانست خانه، آن روز، بو یم. خواست به خانه برگردد ینم. مدرسه آمد از

 .باال آمد نیرزمیاز ز ،یبزرگ ترش يکاسه  کیبا  همدم،

 .خانوم، مامانتم اونجاس رانیاتاق ا ایجان؟ لباساتو عوض کن ب هیهان ياومد -

 .ستادیپله ها ا انیم

 ! ؟یاونجا واسه چ -

 .میخانوم رانیا شیناهار پ: رفت، گفت یهمانطور که م همدم،

 ! چقدر عاشق کتلت بود یرعلیام. آمد یکتلت م يبو ن،یرزمیز از

 .نیبه عالءالد دیبه اتاقشان رفت؛ لباسهاش را عوض کرد و چسب. خواست برود ینم

 .در، ضربه خورد ي شهیچقدر گذشت که به ش دینفهم

 ... خانوم  هیهان -

 .بود ررضایام يصدا

 .چادر سر کردن نداشت يحوصله . در را باز کرد و پشت در رفت يال

 بله؟  -

 .میناهار بخور دیایب میمنتظر... سالم  -

 .قرار شد یب یرعلیام دنید يدلش برا. شد مانیپش یول ”دییندارم؛ شما بفرما لیم“ دیخواست بگو. دشید ینم

 .امیاالن م: گفت

 .رفت ررضایام

 رانیهمان بود که دو سال قبل، ا ش،یروسر نیبهتر. و به خودش نگاه کرد ستادیتاقچه ا يرو ي نهیآ يجلو

 .پابوس امام رضا رفت ،یرعلیام ینذر قبول يادا يهمان وقت که برا. خانوم براش از مشهد آورده بود

 .تا مرتب شوند دیروهاش انگشت کشبه اب. پستو برش داشت و سر کرد از

 ! کرد؟ ینگاهش هم نم یکه حت يِ مسافر یرعلیداد؟ ام یوسواس به خرج م ،یچه کس يبرا

 .سر انداخت يبرداشت و رو یرا از چوب رخت چادر

 .در اتاقشان مکث کرد و در زد پشت
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 .خانوم آمد رانیا يصدا

 .جان هیبفرما تو هان -

 .زد و جواب سالمش را داد یخانوم لبخند آرام رانیا. پهن بود سفره

 .اریقابلمه رو ب! رضا جان -

چند تکه نان  يبرداشت و کنار سفره، رو نیعالءالد يبزرگ را از رو يقابلمه  ن،یآست يبا لبه ها ررضایام

 .سنگک گذاشت

تا لقمه درست  دیچ یم نان لواش کامل، کتلت کی يرو ما،یکرد و س یم زیهمدم داشت نانها را ر. نبود یرعلیام

 .کند

 .ختیر یکاسه ها، از قابلمه آبگوشت م يخانوم تو رانیا

 .شان راه داشت نگاه کرد يو به در پشت سرش که به اتاق کنار دیپر یرعلیام” ...  اای“ يصدا از

 .بود سرحال

 .سفره نشست گریلبخند سالم کرد و طرف د با

 .قبول باشه: خانوم گفت رانیا

 ! زیشده عز یعجب آبگوشت! به. ..قبول حق  -

 .خانوم هم لبخند زد رانیا

 .نوش جونت مادر -

 .دیآبگوشت را بو کش يکاسه  یرعلیام

 ! اجازه هست به کتلتا ناخونک بزنم؟! خانوم مایس... چسبه  یاصال آبگوشت دورهمش م -

 .داشت طنتیو ش يحرکاتش، شاد یکرد ول یسرش را بلند نم! خوشحال بود چقدر

 .دستش گذاشت يظرف کتلت را جلو مایس

 .رمیگ یدارم برات لقمه م. همش واسه شماس -

 .نگاه کرد مایبزرگ کنار دست س يبا لذت به دو لقمه  یرعلیام

 .خواد یدلشون م هیبوش بلند بشه بق!به خودم برسه يزیفقط اگر چ... دست شما درد نکنه  -

 .ختیکه همدم توش ر یآبگوشت و مشت نان ي به بخار ِ کاسه. افتاد نییپا هیِ غمدار هان نگاه

 .واسه خودتم تهش بمونه ،یتعارف بزن یکنم اگر خواست یدرست م ادیز -
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 .کتلت به دهان گذاشت کی یرعلیام

 ! حرف نداره! اوم -

 .دیکوب یم یقابلمه را با گوشت کوب چوب اتیداشت محتو ررضایام

 يبخور یچ ،يکجا بر ستیمعلوم ن...  هیراه طوالن...  یبخور جون داشته باش... نوش جونت : خانوم گفت رانیا

 .گهید

 .بلندش، مقطع و پر بغض شد نفس

 .و کنار گذاشت دیچیپ لونیلقمه ها را در نا ما،یس

 .به چشمهاش دیرا کش شیخانوم، پر روسر رانیا

 .به دهان گذاشت یتکه گل کلم ِ ترش کیدست دراز کرد  دن،یِ کوب انیم ررضایام

برم خط مقدم که؟  ستیقرار ن! من زیعز! مادر ِ من... بار هزارم  يبرا: با همان لحن سرحال گفت یرعلیام

 يتو...  رمیتوپ و تانک دشمن باشم، نه اسلحه دست بگ ينه قراره جلو. رمیبعدشم من به عنوان امدادگر م

 ! نیهم. رسم یو به مجروحا م مارستانمیب

 .بده رتیخدا خ شاالیا: همدم گفت. آرام گرفت یخانوم، نگاهش کم رانیا

  ؟يخور یچرا نم ه؟یهان: گفت مایس

 .کتلتم هست! ؟يدوست ندار: دیخانوم پرس رانیا

 .لحظه نگاهش کرد کی یرعلیام

 .خورم یم... چرا : گفت هیهان

 .کم من بکوبم، آبگوشتت سرد شد هیبده : گفت یرعلیام

 .برداشت و خورد یچهارزانو نشست و باز از ترش د؛یکش یرعلیگوشت کوب و قابلمه را طرف ام ررضایام

را آماده  دهینگاه کرد که گوشت کوب یرعلیام يغذا خورد و فقط به حرکت دستها ر،یو سر به ز لیم یب ه،یهان

 .همانطور سرحال و شوخ. و خودش هم مشغول خوردن شد ختیکرد، در بشقاب ها ر

  ؟يزیریم ییجون، قربون دستت مادر، چا هیهان: خانوم گفت رانیا د،یکنار کش هیزودتر از بق چون

 .ختیر يو چا یکنار سماور نفت نشست

انقدر ... حاال باز بگو بعد از غذا نماز بخون ...  زیدستت درد نکنه عز: و گفت دیبه شکمش کش یدست یرعلیام

 .تونم نفس بکشم یخوردم که نم
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سالها  نیِ ا یرعلیباز شده بود همان ام. تشکر کرد یرلبیز یرعلیام. گذاشت کشیرا نزد ینینگاه بهش، سِ  بدون

 .دید یکه انگار اصال او را نم

خانوم لقمه ها را برداشت، رفت طرف  رانیا. و همدم ظرفها را جمع کردند مایس. هم تمام شده بود هیبق يغذا

 .رنگ ِ کنج اتاق یساك خاک

 ... لباس گرماتم ... کنارشه  بیج ينقل و توت خشک و کشمشم تو... ساکت  يرو ذارمیو ملقمه هات -

 .آورد یرا درم هایهمچنان داشت ته ترش ررضایام. کرد یسفره را پاك م هیهان. بود هیپشتش به بق. شد ساکت

 .خانوم، از پشت بغلش کرد رانیگذاشت و بلند شد، رفت کنار ا یقال يرا رو شیاستکان چا ،یرعلیام

 ! ؟یکن یم هیباز که گر! زیعز -

 يشال و کاله ِ آماده  ادی. بود یهوا گرم و شرج شهیجنوب که هم! مگر جبهه سرد بود؟. نگاهشان کردند همه

 .با خودش ببرد دادیکاش م. افتاد یرعلیام

 .دلم خون شد یدم رفتن... انقدر غصه نخور ... جون  زیعز -

 .ستیدست خودم ن... دل منم خونه : م لرزان گفتخانو رانیا

 یسالم و سالمت برم گهیچند وقت د دمیقول م! زیعز: را در دهان گذاشت و گفت یترش يتکه  نیآخر ررضایام

 .گرده

 .خم شد، صورت مادرش را باال گرفت یرعلیام

 ! ها يزیاشک بر ينطوریشگون نداره پشت سرم ا -

 .به سر او و بلند شد دیخانوم دست کش رانیا

 .بلند شود عیسر ررضایدر زدن باعث شد ام يصدا

 .باشه نیفکر کنم حس: گفت یرعلیام

 .گذاشت ینیخانوم از سر تاقچه، قرآن را برداشت و در س رانیا

 .را نگاه کرد و سر تکان داد رونیاز کنار در، ب یرعلیام

 .برم معطل نشه... خودشه  -

 .برداشت و چادر سر کرد یخال يکاسه  کیخانوم  رانیا
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دست شما : و همدم گفت مایراست که شد، به س. و کفشش را به پا کرد دیرنگش را پوش یاورکت خاک ،یرعلیام

غصه  دیداشته باش زویعز يهوا شه،یاگه م...  دیکن یو دوباره خداحافظ دیبه آقا ناصرم سالم برسون... درد نکنه 

 .نخوره

 .دوباره اشکش راه افتاده بود مایس

 .میذاریآقا، تنهاش نم یچشم عل... خدا به همراهت : گفت همدم

 .بود ستادهیچهارچوب در ا يتو هیهان

 .اوردمیساکمو ن... آخ : به آن دو زد و گفت يزیلبخند تشکر آم یرعلیام

 .براتون ارمیمن م: گفت هیهان

 یبغضش را پس زد اما چشمهاش از فشار اشک م ساك را به طرفش گرفت و يدسته . خش داشت صداش

 .”ممنون“بدون نگاه، ساك را گرفت و گفت . سوخت

 ...  دیحالل کن گهید: نگاه کند، گفت چکدامشانیآنکه به به ه یب بعد

 .رفتند، جوابش را دادند اطیو همدم، همانطور که همراهش به ح مایس. حرکت مانده بود یب هیهان يپاها

 .دیرا سخت در آغوش کش یرعلیداد و ام مایرا به س ینیس. سه را از حوض پر کرده بودخانوم کا رانیا

واقعا جاش امن بود آنطور که خودش ! رفت؟ یکجا داشت م. به چشمهاش دیچادر را کش. دشانیدیتار م هیهان

 ! د؟یجوش یو سرکه م ریرفت؟ پس چرا دلش آنطور مثل س یجلو نم! گفت؟ یم

 ! کرد؟ یها چه م يدور با

او را هم بغل . که کنار در بود ررضایبعد رفت سراغ ام د،یخانوم حرف زد و سرش را بوس رانیآرام با ا یرعلیام

 .گفت يزیزد، با لبخند چ یکرد و همانطور که به پشتش م

 يتو بود که همانجا هیروش به هان د؛یرد شد، قرآن را بوس رشیاز ز یرعلیام. خانوم، قرآن را باال گرفت رانیا

 يرا تو يآن وقت افتاد که داشت آب داغ کتر ادی. لحظه نگاهش به او افتاد کی. چارچوب خشک شده بود

 .چشمهاش مهربان شدند قرمز، ریوسط ِ آژ ن،یرزمیآن وقت که در ز. کرد یو نگاهش م ختیر یقابلمه م

 .رفت رونیو از در ب دیخم شد، قرآن را بوس دوباره

 .کوچکش بود يایدن يبود که همه  یکرد و دلتنگ کس یم هیاما گر. بست یدل م دینبا. کرد یم هیگر دینبا

و  دیپاش نیزم يآب را رو يدر را کنار زد، کاسه  يجلو يخانوم پرده  رانیا. روشن شدن موتور آمد يصدا

 .خواند را گرد، پشت سرش فوت کرد یکه م ییدعا
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 ! گشت یبرم دیگشت؛ با یه برمباالخر یسخت بود، ول... بفهمد  یگذاشت کس یم دینبا

 

*** 

 

 91زییپا/ تهران

 

با همان لبخند و نگاه  پ،یاسکا يآمده رو هیحاال هان. گرفته است يانرژ یکل ،یجس دنیصحبت و د قهیده دق از

اکثر شنبه ها، با موشه و دوستانش رفته  ينامدار، طبق برنامه . پرسد یاو و حالش را م ریدلتنگ، زل زده به تصو

“ نامدار فقط جواب داده . پول دارد ي حوالهگفته مشکل  یرعلیام. ست یپسرش راض ياز سفارشها. گلف نیزم

 ”.بهم خبر بده یکن؛ اگه نتونست دایپ یراه هی

 .گفت یکار م تیکرد و از اهم یبحث م ،يرفتن به سوارکار يآن شنبه افتاده که برا ادیباز  یرعلیو ام! نیهم

خانوم گفت آشنا داره، کمک  رانیامروز هم پسر ا م،یجلسه دار هی لمیفردا با وک... کنم  یم شیکار هیخودم  -

 .کنه یم

 .دیگو ینم يزیچ یکند ول یچشمهاش را جمع م هیهان

 .ظهر رفتم... زنگ زدن، دعوتم کردن برم خونه شون  شبید -

 ”! ؟...خب“ دیگو یفقط م هیهان یزده بشود و حالش را بپرسد ول جانیخانوم ه رانیشود مثل ا یم منتظر

 .شناسن یانگار مدتهاست منو م. هستن یگرم و مهربون يخانواده ... خوب بود  -

 .کند یلبهاش را تر م هیهان

 کنه؟  یم یخانوم با بچه ها زندگ رانیا -

 .دهد یتکان م سر

 .باال ياوله و دو تا پسراش طبقه ها يخودش طبقه . خونه شون سه طبقه ست -

 ... برد  یماتش م يلحظه ا هیهان

 ! بخورم يزیاالن نتونستم چ نیانقدر به زور بهم غذا دادن، تا هم -

 .دزدد یکند و نگاهش را م یم يدستش باز يتنها انگشتر ِ تو با

 ... پس بهت خوش گذشته  -
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 ! بود؟ ادتیتو ... دونستم  ینم... پسر بزرگش هم اسم منه ... اوهوم  -

 ! تواند؟ یشود؟ مگر م یمگر م یبزند ول يعاد يکند لبخند یم یسع

 .کند به صدا و حالش مسلط شود یم یبا تک سرفه سع یدو رگه شده ول صداش

 ... اومد  یاز همون موقع از اسمش خوشم م... آره  -

 .ردیگ یم نفس

 ...  یرعلیخواست پسر داشته باشم و اسمشو بذارم ام یدلم م -

 یرعلیام... خونه هم خانومها چادر سرشون بود  يتو یحت... هستن  يوریلیب يخانواده ...  شونینیبب دیبا -

 ... سازه  یدولت پروژه م يبرا...  تکتهیآرش... داره  یشرکت ساختمون ررضایام... پزشکه 

 شتریزند ب یدل دل م یول. مقدمه یب نطوریا... اطالعات را نداشته  نهمهیانتظار ا. کند یم سیلبش را خ دوباره

 .کاذب یِ از دست رفتن ِ آرامش متیبه ق یشود؛ حت دهیدر ،يخبر یب يپرده  نیا دهیانگار وقتش رس. بداند

 بچه دارن؟ ... هر دوشون  -

 ”! هر دو ازدواج کردن؟“زبانش که بپرسد  يگنجد نه رو یتواند؛ نه در فکرش م ینم

 ... ازش خوشم اومده ...  رعطاستیام اسمش... پسر  هی ررضایدو تا دختر داره، ام یرعلیام... آره  -

 ...  یرعلیپس ام...  دهیاول را شن يجمله  فقط

 یگفت به خاطر دوست... فهمم  ینم شنهادشویپ لیراستش دل... کمکم کنه  تونهیم... گفت زرنگه  یپدرش م -

 ... نه  ایقبول کنم  دیدونم با یهنوز نم یول نیکه با هم دار یمیقد

 .ظاهرش را حفظ کند دیبا. راه نفسش باز شود دیشاکشد  یم يبلند نفس

تو ... کردن  یآشناها م يتونستن، برا یم ياون وقتا هم هر کار. ستنین يبد يآدما... کمکشونو قبول کن  -

 .نفر که سررشته داره کمکت کنه هیخوبه که . یستیآشنا ن رانیا يکارها ستمیو س نیبه قوان

 .برد یباال م ابرو

 ! براشون داره؟ یتیآخه چه پراف -

ِ  اهینگاه ِ س... درمانده ... ناچار  یبا نگاه... روش نشسته  شیپ یرعلیام. شود به صورت پسرش یم رهیخ هیهان

 ...  يفرار

 .زند یم یلبخند مهربان. است اشیدن يمرد جوان که همه  نیفکر و قلبش را بدهد به ا دیبا! نه

 .یستیکه باهاش آشنا ن هیاز فرهنگ یجزئ نمیا... نباش مامانم  نیبدب -
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 .دهد یفقط سوالش را با سوال جواب م. دیداند چه بگو ینم یرعلیام. پرسد یِ پسرش م ییتنها از

 ! ؟يایب يخوا یهنوز نم -

 .کند یاز سکوتش استفاده م یعل ریام. او ریماند به تصو یم رهیخ هیهان

 .میبا هم باش شتریچند ماه ب نیمنم فرصت دارم ا. امکانات هست يهمه  نجایا -

 ... شده  ادیانجمن ز يکارا یتازگ: دیگو یم یطوالن یکند و بعد از مکث یم يدوباره با حلقه اش باز هیهان

 : دیگو یحوصله م یب. ستیمشکل مادرش انجمن ن داندیم

 .ستمین نجایا شهیمن هم یهست ول شهیهم یاون انجمن کوفت...  تیدم ا -

صداش . رانیفهمد که اصرار دارد او را بکشاند ا یچه م! داند؟ یپسر چه م نیا. انگشترش يماند رو یم نگاهش

 .یرعلیکند به ام ینگاه م. ردیگ یم

 .روقتهیبرو بخواب د... مواظب خودت باش مامانم  -

بغض دارد، لبهاش را به هم  یوقت شهیکند که مثل هم ینگاه م هیهان ریدهد و ساکت به تصو یتکان م سر

 .یرعلیسکوت و نگاه ِ ام ریشود ز یمعذب م. دهد یفشار م

 ...  یرعلیام: دیگو یم عیسر هیکند که هان یخواهد خداحافظ یم

 .کشد یم یقیعم نفس

 .دوستت دارم پسرم -

 .زند یهم به زحمت لبخند م یرعلیام

 .منم دوستت دارم -

 یاش در ذهنش پررنگ م یو باز نامدار و خودخواه گاریبرد سمت پاکت س یکند؛ دست م یرا قطع م تماس

 .شود

 

*** 

 

 کند یحوالتم به خرابات م قسمت،

 

 91زییپا/ منهتن
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لبخند . گرداند یشصت و سبابه م يانگشتها انیرا م نیتک نگ يساده  يحلقه . ”دوستت دارم پسرم“ دیگو یم

سال است در  یرا س مشیمغرور و نگاه مستق يخاکستر يهاچشم. براش آشناست ،یرعلیحال و قشنگ ام یب

 .ندیب یصورت نامدار م

که  ستیمردانه ا يصدا نیتر نیاو، به نظرش دل نش يحوصله  یبم و ب يصدا. ”منم دوستت دارم“ دیگو یم

 .دهیشن

 ”! ندش؟یب یچشم ِ من، مادرانه و عاشقانه کامل م ایِ من، واقعا انقدر جذابه  یرعلیام“ کند  یم فکر

تا  ردیتنگ است که سرش را باال بگ. نشده؛ دلش تنگ است ریهنوز از نگاه کردنش س. شود یبسته م رشیتصو

 ”! مرد شد؟ یبزرگ شد؟ ک یک“بار فکر کند  نیهزارم يکه دست بکشد به موهاش و برا ند؛یصورت او را بب

وجودش را؛  يعطر تن ِ همه . دهد یم شصیهزار نفر هم تشخ انیبو بکشد عطر تنش را که چشم بسته، از م و

 .هم دورتر برود، مال خودش است لومتریهزار هزار ک. که از خودش است؛ مال خودش است يمرد

امان که نه با  یِ ب یدلتنگ نیا. به گلوش دهیچند روز است دوباره با لجاجت برگشته و چسب یبغض لعنت نیا

 ... سال  یبعد از س! یزندگ نیلعنت به ا... و حاال . با رنگها و بوم ينه باز رد،یگ یآرام م انوینواختن پ

 ”...  ستیحقم ن نیا... خدا  ستیحقم ن نیا“

 .لپ تاپ يدکمه ها يخورد رو یسر م اریاخت یب انگشتش

 ”! نه...  هیهان نه“

 .اش نهیزند به س یهق، ضربه م نیپخش نشده، اول ر،یتصو هنوز

 ادشانیاو را  يها دنیکه شک دارد سرك کش یاتاق يسرد، در و پنجره ها يشهاسنگفر...  یمیقد اطیح کی

چشم ... نشست چشم به راه  یدرس خواندن، م يکه کنارشان به هوا یوانیا يستونها... فرسوده  يپله ها. باشد

 .در يجلو يکهنه  يبه در؛ پرده 

چشم به هم زدن، از  کی يرا تو یجوان يکه همه  یمثل دل بستن به نگاه... حماقت است  ر،یتصاو نیا دنید

 .سال حماقتش یس يمثل همه ... ساله  یِ س یواه دیمثل ام...  ردیگ یآدم م

 ”! حماقت بسه... اشتباه نکن  گهید...  هیهان یستیجوون ن گهید تو“

 .کشد به چشمهاش یم دست

 ”! حماقت هام يهمه  يهم رو نیا “



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا Hanakو  naqme   –گذارم  یات م نهیبرابر آ يا نهیآ

wWw.98iA.Com ١٢٧ 

 يال ادشیبود و  هیانگشتر ِ هد نیچشمش به کبود ِ نگ. گفت یوقت دیننش” ! بزرگ شو یهان“چه گفت؟  نامدار

 .حیکبود تسب يدانه ها

در ِ بدون پرده  اط،یاز ح ر،یتا سرش را صاف نگه دارد؛ تا چشم برندارد از تصاو زیم يکند رو یرا ستون م دستها

 ... 

 

*** 

 

 از در ِ دوست اوریب يغبار ده،ید يبرا

 

 61زمستان / تهران

 .وانیبه ستون ا دهیکتاب بود و سرش، چسب يچشمهاش به نوشته ها وان،یا يپله  يبود رو نشسته

 .ست یاش چقدر خال یزندگ دیتازه فهم ،یرعلیرفتن ِ ام با

 .آورد یدرم یاش را از پوچ یزندگ يِ دستها یبود که خال یتنها گل ،یرعلیام

 چیگرفت، ه یرفه و احمقانه را هم از خودش مط کیعشق  نیاگر هم. دانست از چه وقت عاشقش شده ینم

 .شدیتمام م گریدرس و مدرسه هم تا چند ماه د. نداشت يا زهیو انگ دیام

دخترش بخواهد دانشگاه  دیگنج یدر فکرش هم نم مایس. ”شوهر کنه دیاول و آخر دختر با“ گفت  یناصر م آقا

باشد، کنارش  یرعلیخواست فقط ام یخودش هم دلش م. بود یعال یلیهم خ یادب پلمید نیبه نظرش هم. برود

 ! نیهم... باشد 

 .شب و روزش شده بود انتظار يبدون هدف که همه  يدختر هجده ساله  کی

بعد از رفتن  ه،یهان یکرد ول یو اخبار جنگ گوش م ویخانوم مدام به راد رانیهم که سرباز بود، ا ررضایام

 رانیروشن ا شهیِ هم يقوه ا يویراد یوقت شدیم زیگوشهاش ت. آشنا شد یِ نگران یتازه با مفهوم واقع ،یرعلیام

 .گفت یخانوم، از جنگ م

با آن مارش  دادیجنگ را نشان م ریبود، مدام تصاو دهیخر یکه آقا ناصر تازگ یِ قرمز رنگ دیسف اهیس ونیزیتلو

 .کند دایرا پ یرعلیرزمنده ها، ام ي هیبق انیتا مگر از م شدیم ریغرق تصاو... ِ حمله  یحماس

 .مسجد واریبه د وارید ي هیاحمد، همسا دیس يزد خانه  یزنگ م کباری يهفته ا معموال
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 .زد یخانوم را صدا م رانیآمد ا یپسر کوچکشان، م ،یمصطف. رفته بود جبهه یرعلیپسر بزرگشان با ام ن،یحس

دوباره زنگ  یرعلیبعد، ام قهیچند دق یخانه شان تا وقت دیدو یکرد و م یخانوم با ذوق و شوق چادر سر م رانیا

 .زد، آنجا باشد و معطل نشود

 .اوردیخبر ب یرعلیماند تا برگردد و از ام یچشم به در م ه،یهان

که  یجانیو همدم، با ذوق و ه مایس يداشت، برا یشد و همانطور که چادر را از سرش برم یاز در وارد م یوقت

 زیو گفته سالم است و اطرافش همه چ دهیگفت که مدام خند یزد، از پسرش م یج مدر صدا و چشمهاش مو

که  داشتیرا پشت لبها نگه م شسوال شهیفرستاد و هم یم رونینفس ِ حبس شده را راحت ب هیخوب و آرام، هان

“گرده؟ یبرم ینگفت ک !” 

 .آدم ِ آن خانه بود نیتر الیخ یناصر، ب آقا

 .بود شرفتیو پ یبودند، فقط فکر کاسب رشیمحل درگ يکه همه  یشگیطراب همجنگ و اض يآن بلبشو يتو

ِ  ینگران ينه از رو و،یچسباند به راد یگرفت و گوش م یرا م یس یب یو ب لیاسرائ ویبا مکافات، موج راد اگر

اطالع از  يذهنش، که برا يوطن به دست دشمن تو يحمله ها و وجب کردن خاك اشغال شده  ي جهینت

 .مملکت بود ياوضاع اقتصاد

گفت  يجد ،یرعلیهمانجا که ام ن؛یرزمیآن چند متر ز يشدند تو یشد، همه جمع م یکه قرمز م تیوضع

 .ندارد یعشق و دلبستگ

 .پدرش يجمع کنند بروند شمال، خانه  یزد همگ یغر م همدم

 ! ؟یپس مغازه چ: گفت یم ناصر

 .کرد ینگران نگاهش م همدم

 یکم م م،یریگ یمغازه اجاره کن، دو تا اتاقم م هیآقا جانم،  کینزد میبر... تنمون بلرزه  دیهمش با انجیا -

 .راحته که جامون امنه المونیخ یول میخواب یگرد م م،یخور

دور  یرعلیبدهد و او را از ام تیمبادا رضا. کرد مبادا قبول کند بروند یبار، نگران به دهان ِ عموش نگاه م هر

 .کند

 .شدیتمام م یجنگ لعنت نیگشت، باالخره که ا یبرم باالخره

وسط ... اوضاع، جا پاشو محکم کنه، برد کرده  نیاالن تو ا یهر ک: گفت یلبخند مطمئن م کیآقا ناصر، با  اما

 .بارمو ببندم دیوانفسا با نیهم
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 ”! پول؟ ایجونمون مهمتره “ کرد که  یبغض م همدم

شما ...  استهیهمش س نایا... تونه بکنه  ینم یغلط چیعراق ه: گفت یمطمئن تر از لبخندش م یناصر با لحن آقا

واسه ... افسار صدام دست اوناس ...  لهیو اسرائ کایو امر سیانگل يبده بستونا! پشت پرده چه خبره؟ دیدونیچه م

 ! اد؟یباشه بتونه تا تهرون ب یوگرنه صدام سگ ک ترسوننخوان مردمو ب یم نامیا...  ارنیاز پا درب رانویکه ا ؟یچ

 نجایساعتم ا هی دن،یرو سر تهرون رس ماهاشیهر وقت هواپ دمیقول م: گفت یآمد، م یهمدم کوتاه نم یوقت و

 .دارم ینگهتون نم

 یِ خط خط دنیکش د؛یفهم یازشان نم يزیکه چ ییبه ظاهر خواندن درسها از؛یشده بود دعا و نذر و ن هیهان کار

 .یرعلیام یکرد و روشن کردن شمع، نذر سالمت یکه آرامش م ییها

 

*** 

 

... بعدا نتونه زیر حرفش بزنه ... دقت کن هر چى میگه به خاطرت بسپارى ! خوب گوشاتو باز کن مامان جان -

 ... حواست باشه از این شاخه به اون شاخه نپره 

 .جلز ولز کردن و به همراه آن، عطر سیر داغ، نعنا داغ بلند مى شود صداى

 ! گوشت با من یا نه؟! نینازن -

 .عمیقى مى کشد، سرش را از روى لپ تابش بلند مى کند نفس

 .چشم... مى شنوم مامان جان  -

 .مشغول کشیدن آش رشته توى ظرف مى شود شکوه،

 ... خانم سمایى تو جلسه قبلى مى گفت بهتره اول از خواستگار بخواین خودشو کامل معرفى کنه ! ببین -

 .مى کند نینگاهى به نازن نیم

این که لطف مى کنن و مفت و مجانى در ... حاصل یه عمر تجربه بزرگتر هاست ! اینا که میگم مهمه ها -

 . ..اختیار من میذارن، رو حساب دوستى قدیمیه 

 : مى کشد، ادامه می دهد آهى

وگرنه این روزا با این درد بى درمون بى شوهرى، آدما انقدر بخیل شدن، راه کار که یادت نمیدن هیچ، کیس  -

 .خوب ببینن همچین مى قاپن که نمى فهمى از کدوم ور بردنش
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 .چى بودرا بلند مى کند و سعى مى کند به خاطر بیاورد آخرین جمالت مادرش راجع به  سرش

وقت، در باز مى شود و نهال طبق معمول همیشه با موهایى آشفته که دور تا دور صورتش را احاطه کرده،  همان

 .وارد مى شود

 .مردم از سرما خدا... وااى  -

 .خانه مى اندازد و یک راست به سمت یخچال مى رود يسرسرى به سر و وضع به هم ریخته  نگاهى

 ! باز چه خبره؟ -

 ! سالمعلیک  -

 .سمت مادرش بر مى گردد به

 ! و برکاته... و رحمت ا ... خدا مرگم بده شکوه جون، ندیدمت ... اوا  -

 را به سمت گاز مى چرخوند سرش

 ... چه بویى ... چه عطرى ! به به!چى بار گذاشتى؟... هــــوم  -

بسته، پاهاش را توى شکمش موهاى سیاهش را پریشان باالى سرش . مى اندازد نینازن يبه قیافه  نگاهى

 : ادامه مى دهد. جمع کرده و بى حواس، زل زده بهش

 ...! عجب پایى... وه چه دمى  -

 .متوجهش مى شود، دمپایى رو فرشیش را در مى آورد و با حرص به سمتش پرتاب مى کند نینازن

 .با عصبانیت بر مى گردد سمت سینک شکوه

 .قبت، بیخ ریش خودم بسته اىعا... به درست شدن تو یکى شک دارم  -

 .باز مى شود نیشش

زاغى رو دریاب که از قافله عقب ... نگران من یکى نباش؛ از پس خودم بر میام ! پس قضیه، بازم خواستگاریه -

 نمونه

 .مى کند نیحواله نازن چشمکى

 .ظرف آش را روى میز مى گذارد، نگاه سرزنش بارى به نهال مى کند شکوه،

بگو . اول دستاتو بشور، بعد هم زنگ بزن مهربان و امیرعطا بیان... همدیگر رو سبک صدا نزنین  صد بار گفتم -

 .آش اول ماه پختم
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در حالیکه دکمه هاى پالتویش را باز مى کند، مى .کاهو را از توى سینک مى قاپد و به سمت در مى رود مغز

 : پرسد

 بهار جون نیست؟  -

 : باال انداخته و اس ام اس مى زندشانه اى . جوابش را نمى دهد کسى

 ! سر راهت، عشق منم کول کن بیار... پایین  بپر“

 ! نصیحت هاى شکوه، نه یول... خوردنى ها تمام مى شود ... شود  یشود، جمع م ینهار پهن م ي سفره

و صورت مهتابى زیباش که توسط روسرى قاب گرفته شده، نگاه مى کند، متوجه  نیبا عشق به نازن مهربان،

 : جهت خاتمه مى گوید. خجالت و کالفگیش از بحث پیش آمده هست

 .هر چى صالح خداست... انشاال که خیره  -

 : بى توجه ادامه مى دهد شکوه

 ... ماشاال تحصیل کرده اى می دونى دیگه !خانم سمایى مى گفت بیوگرافى اول از همه! دیگه سفارش نکنما -

 : تو جیبیش یک نفس مى خواند يروى دفترچه  از

نام، نام خانوادگى، شغل، سن، شغل پدر و مادر، میزان تحصیالت هر کدوم، وضعیت : شامل این موارد میشه -

ده و مسائل خاصى شغلى و سنى هر کدوم از افراد خانواده و این که در چه خانواده اى و با چه شرایطى بزرگ ش

 ... که در زندگیش داشته و 

با ورق زدن، نفسى هم تازه مى کند و نگاهى به سمت جمع مى اندازد که با چهار جفت چشم حیرت  همزمان

 .زده مواجه مى شود

 : زودتر از بقیه به خودش آمده و با مکثى مى گوید مهربان

که شما هم بدون تحقیقات اولیه و شناخت از  مطمئنم. من نگرانیت رو درك مى کنم خانوم! شکوه جان -

 ... ایشون، قرار این جلسه رو نذاشتى  يخانواده 

 .که مشغول ریز کردن دستمال توى دستش است، اشاره مى کند نیبا سر به نازن و

 : نفس عمیقى مى کشد و شرمزده رو به مهربان مى گوید. فهمد قدرى زیاده روى کرده یم

فقط مى خوام جواب هاى پسره رو با تحقیقاتى که کردم، کنار هم بذارم، به یه .همین طوره که شما میگین -

 .جمع بندى مناسب برسم

 .نگاهى به عزیز دردانه اش مى اندازد نیم
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 .مى خوام از صداقتش مطمئن بشم -

ه قصد ریختن چاى، رو به براى پنهان کردن اشک ِ حلقه زده در چشمهاش، ب. راه گلویش را مى بندد بغض

 .سمت گاز بر مى گرداند

 .به صورت خیس از اشک او نگاه مى کند. از جایش بلند مى شود و کنارش مى ایستد امیرعطا

 .شما خسته شدین، بهتره استراحت کنین.شکوه جون، بدین من بریزم -

 .قدردانى به عطا مى اندازد نگاه

 

*** 

 

 .ییر جو پیش آمده را به عهده مى گیردتغ يمیان، نهال است که وظیفه  این

، بیا یه تدبیرى کن، دو تا حرکت اساسى یاد این دخترت بده، بلکه پسره خر ...به جاى این حرف ها، مامانم -

 ! شه

 : لب مهربان جا خوش کرده، ادامه می دهد يشکوه توجه نمى کند و به اتکاى لبخندى که رو يچشم غره  به

... یه ادایى ... یه نازى !ناسالمتى زنى... بیا و رفتارهاى نرم ترى از خودت نشون بده  ...عزیزم ... خواهرم  -

آسه آسه شیر فهمشون ! حتما که نباید همون اول بفهمن تو هیچى بلد نیستى و از جذاب بودن سر در نمیارى

  ...افتاده تو تور  ماهىایشاال تا اون موقع هم دیگه کار از کار گذشته و خر ... کن 

. مهربان سر زیر انداخته و خودش را مشغول خوردن چاى نشان مى دهد. روى پیشانى شکوه باز نمى شود اخم

 .با حالتى تهدید آمیز نگاهش مى کند نیو نازن. امیرعطا، فکش را محکم روى هم فشار مى دهد که نابجا نخندد

 .شدهمتوجه میشود که تا حدودى موفق بوده و حواسش پرت  نینگاه نازن از

 : گوید یرا از زرورق خارج مى کند و با نگاه به اون م شکالتى

 ! از زرورق که در بیاد، چه خوردنیه... نصف توئه ... از این شکالت یاد بگیر  -

یه لبخندى، یه عشوه اى، یه پا رو ... اون روسرى را شل کنى واال جاى دورى نمیره  يجان، یه خورده گره  بابا

 ... پا انداختنى 

 معترضانه حرفش را قطع مى کند شکوه

 .حواست به حرف زدنت باشه! نهال -
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 ! شما بگو! دروغ میگم مهربان جون؟ -

 : رو به جمع اضافه مى کند بعد

 ... خدا این گوهر طنازى و دلبرى رو که همینطورى، سر تفریح و بیکارى نیافریده  -

 .سبابه اش را بلند مى کند انگشت

 ! باید ازش استفاده بهینه را کرد یا نه؟! دروغ مى گم؟!هان؟! ش بوده دیگهحتما هدفى در خلقت -

 .تاثیر حرفهاش در چهره تک تکشان نگاه مى کند به

عطا با دست جلوى دهانش را گرفته، تا کسى متوجه . سرش را با تاسف به چپ و راست تکان مى دهد شکوه

مهر  ن،یبلند نازن يو نهایتا صداى قهقهه . خورد شانه هاى مهربان از فرط خنده تکان مى. خندیدنش نشود

 .استرس از جمع رخت بسته. تاییدى ست بر نتیجه بخش بودن کارش

 : این بار نه با جدیت قبل ولى همچنان معترض مى گوید شکوه

 .یدفعه سوء تفاهم میشه، بد برداشت مى کنن!نکنى مادرا؟! مى خواى بگن دخترشون خله؟ -

 ”بى خیال نمى شه... تا از استرس این دختره را نیمه جون نکنه ... کوه دست برادر نیست نخیر این مامان ش “

 : آهسته مى گوید نیکه براى برداشتن شکالتى دیگر از روى میز به جلو خم مى شود، رو به نازن همانطور

 ... پیشنهادم اینه که هر چى دارى، بذارى تو طبق اخالص و  -

 .را از کف دست فوت مى کند باقیمانده از شکالت کاغذ

 ! آه -

 .چشمکى حواله اش مى کند و

 .از فرط خجالت سرخ مى شود نیصورت نازن. توى گلوى امیرعطا مى پرد و به سرفه مى افتد چاى

 .بر خالف خواهرش، در جمع کم حرف است و خجالتى نازنین،

استرس هایى که در پى آن به سبب هاى خوبى داشته، ولى هر بار با پیش آمدن بحث خواستگارى و  موقعیت

نگرانى هاى مادرش بهش وارد میشده، بیشتر به خاطر ترس از شکست، حاضر به قبول خواستگار و شروع و 

 .ادامه این ماجرا نیست

بارها سعى کرده دوستانه این مسئله را به عروس بزرگش گوشزد کند، اما او هیچگاه توجیه و توضیح  مهربان

 .رفتارش ندارد کاملى در قبال این
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سنتى بودن بیش از حد عروسش باعث شده به جاى وقت گذاشتن و تشخیص مشکالت و نیازهاى  متاسفانه

اساسى دخترهایش و حل آنها، بیشتر به اتکاى دانسته هاى اشخاص دیگر با آنها برخورد داشته باشد و تمام 

 .زنانه مى گذرد ىسات و دورهمى هامکالماتش با آنها خالصه در جریانات و اتفاقاتى باشد که در جل

 .همین امر، این مادر بزرگ با تجربه و دنیا دیده را نگران تر مى کند و

این دختر  ستیعطا ترجیح مى دهد ادامه بحث را در کنترل خودش بگیرد، در غیر این صورت معلوم ن امیر

 ! عموى چموش و شیطانش تا کجاها پیش برود

 .ر مى گرددب نیمهربانى به سمت نازن با

 ... جان، معیارهات براى ازدواج چیه؟ مطمئنم مشخصاتى رو براى همراه آینده ت در نظر گرفتى  نینازن -

 .سردرگمش را به عطا مى دهد نگاه

 .اصال فکر مى کنم آمادگیشم ندارم... معیارى ندارم ... دقیقا نمى دونم  -

میداند تا حدى شرم و حیاى . آشنا ست نیکمابیش با روحیات و خلق و خوى نازن. بچگى با هم بزرگ شده اند از

ولى به هر حال بیست و پنج سالش است و کم کم باید جدى تر . ذاتى اش اجازه نمى دهد که اظهار نظرى کند

 .با این مساله برخورد کند

 .مسیر درست قرار دهد سعى مى کند غیر مستقیم فکرش را در امیرعطا

 .به نهال مى کند رو

 ! یه قلم و کاغذ ردیف کن ببینم مى تونى؟! نون زیر کباب -

 .زبانش را در مى آورد نهال

 ... اگر مى خواى بدونى وقتش شده، باید بگم مدتى هم هست که گذشته  -

 .خنده به سمت اتاقش مى رود با

 .اندازد به سمت امیرعطا مى زینگاهى شیطنت آم مهربان

 ! اىیتو تا ابد هم از پس زبون این وروجک بر نم -

با سرو صدا بر مى گردد و قلم و کاغذ را به سمت عطا مى گیرد و رو به مادربزرگش . مهربان را شنیده صداى

 : مى گوید

 ! نگفتى چى شد پسر پرست شدى؟... مهربان جــــــــون  -

 : یددر حالیکه مشغول نوشتن شده، مى گو امیرعطا
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 ! تا کور شود هر آنکه نتواند دید -

 : ادامه مى دهد نیبه سمت نازن رو

. فقط کافیه ذهنتو سر و سامون بدى... مطمئنم معیارها و ارزش هایى براى خودت دارى ! خب، ببین عزیزم -

را با شخص  بعد اونها... اونها رو به ترتیب، اولویت بندى کنى و به هر کدوم به نسبت اهمیتشون امتیاز بدى 

اینم قبول کن اگه حقیقتا از صد  ارى،خب؟ اگه من و قبول د... خیلى ساده ست ... مورد نظرت تطبیق بدى 

 .امتیاز، هفتاد تا رو هم داشته باشه ایده آل ترینه

 .از تک تک افراد خانه خجالت مى کشد. سرش را پایین انداخته نینازن

 .اش مى کندنگاهى به انگشتان در هم پیچیده  امیرعطا

آرام ِ مهربان را مى گیرد و باعث مى شود بحث را  يتیزبین و نکته سنجش، تایید نامحسوس و اشاره  نگاه

 .ادامه بدهد

 .در نظر گرفتن ظاهر دستپاچه اش تصمیم مى گیرد کمى مزاح را چاشنى صحبتهایش بکند با

 ... شرایط پذیرشم عبارتند از ... مثال خود من  -

 .نویسدهمزمان مى  و

 ! پنج امتیاز... مثل خودم ... تحصیالت عالیه  -

 سن باال تر از هجده و کمتر از بیست و پنج؛  -

 ! پنج امتیاز: آن قرار مى دهد مقابل

 ! پنج امتیاز... نردبون دزدا هم نباشه !کمتر از صد و شصت و پنج نباشه... رعنا ... قد و باال  -

 .پا گوش شده اند مى اندازد به دخترها که سرو يشیطنت بار نگاه

 : مى گوید نینگاه به نازن با

 ...  يافراد خیلى ترکه ا -

رژیم چاقى و کالس الغرى  يو زیاد چاق قابل پذیرش نیستند، من حوصله : مکث رو به نهال ادامه مى دهد با

 .ندارم

 .تهدید امیز نگاهش مى کند نهال

 ... اشکنه ... کوفته تبریزى ... کله پاچه ... دیزى ... غذاهاى مورد عالقمو خوب بلد باشه که عبارتند از  -

 .دخترها نگاه مى کند و تیر خالص را مى زند ياز چندش جمع شده  يچهره  به
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 ! تازه با کلى سیر ترشى و پیاز -

 ! اَ اَه: دو همزمان فریاد مى زنند هر

 ! ده امتیاز... این یکى : مى کندبدجنسى اضافه  با

 ! یکى... مهریه هم به نام ا ... نفقه که عمرا  -

 : عصبانى مى گوید نازنین

 ! نه بابا؟ چه خوش اشتها -

 .درهم رفته از عصبانیت و حرص نهال که خیره شده بهش يمى کند به چهره  رو

 ! اینم پنج امتیاز!ابدا... زبون دراز، چشم دریده  -

 .موهاى خوشرنگش که قرار ندارد، مى اندازد به نگاهى

داشتن حجاب ! نکته!اما مثل این، موهاى وزوزى نباید داشته باشه... و در پایان، موهاى روشن رو ترجیح میدم  -

 ! اسالمى الزامیست

 .دست نهال بود، سرش را نشانه مى گیرد يبه امتیاز دهى نرسیده که نصفه سیبى که تو هنوز

 .مى کند چشمى نازك پشت

 ! بشین تا از راه برسه -

 : با افتخار به زیر خرمن موهاى مواجش مى کشد و پا روى پا مى اندازد و در تالفى مى گوید دستى

 ! یادداشت کن! میرزا جون -

 .پنج امتیاز... داشتن ماشین شاسى بلند، تر جیحا بى ام و  -

 .پنج امتیاز... لطیف و رمانتیک  يداشتن روحیه  -

 .پقى مى زند زیر خنده رعطایام

 ! خب زن بگیر -

 : چشمهاى تنگ شده رو به عطا ادامه مى دهد با

 ! پنج امتیاز... به همراه ماشین شاسى بلند ... نداشتن روحیات مارموز، آب زیر کاه و رند  -

 .فکر مى کند کمى

 ... استفاده از پرفیوم هاى تلخ ... هـــــوم  -

 : تنفسى نمایشى هوا را به داخل ریه هاش مى فرستد و همزمان با بازدمش مى گوید را مى بندد و با چشمهایش
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 ! على الخصوص تو ماشین شاسى بلند، پنج امتیاز -

 ... شعور و کماالت  -

 .حرفش را نیمه قطع مى کند عطا

 ! این یکى به ذهنت رسید! چه عجب -

 .خنده اش را کنترل مى کند. بد جنسش را از عطا مى گیرد نگاه

پنج ... داشتم مى گفتم، شعور و کماالت، در حدى که به قول مهربان، به موقع غیب شه و سر وقت ظاهر شه  -

 .امتیاز

 .به این ترتیب راه اعتراض شکوه را هم مى بندد و

 : زیر لب زمزمه مى کند مهربان

 ... اى پدر صلواتى  -

 ! پنج امتیاز... نداشتن تعصبات خرکى، به همراه اون شاسى بلنده الزامى ست ! نکته -

 .شکوه، حد و حدودش را یادآورى مى کند يهشدار دهنده  صداى

 .عصبانیت رفته و شیطان با تمام وجود در چشمهاش خانه کرده. با لبخند نگاهش مى کند امیرعطا

 .اینم پنج امتیاز... صد و بیست و چهار هزار سکه ناقابل ازادى .. .مهریه به تعداد پیامبران عظیم الشان  -

 ! پنج امتیاز... ماشین شاسى بلند نقش حیاتى داره ! بازم بگم!مرد خوشگل مال مردمه... زیبایى در حد تحمل  -

 .مى شود و شروع به راه رفتن مى کند بلند

 ... و در پایان، داشتن قد بلند و هیکل ورزیده  -

 .سرش را به سمت آسمان بلند مى کند. آرزومندى به خودش مى گیرد قیافه

 ! پنج امتیاز... ماشین شاسى بلند ! دیگه تکرار نکنما -

 : کرده و با تاکید بیشتر ادامه مى دهد مکثى

 ! بیست امتیاز... امتیاز ویژه محسوب میشه ... در صورتیکه عضالت شکم سیکس پک باشن  -

 .تواند خوددارى کند بار شکوه هم نمى این

 .جمع، در منزل باز مى شود و امیر على پا به داخل مى گذارد يبا انفجار خنده  همزمان

 

*** 
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 .لپ تاپ، به فکر فرو رفته يبه صفحه  رهیسردرگم میان انتخاب رشته روى زمین نشسته و خ نهال

 .دش هم مى توانست خوشبین باشداو امید بسته، خو يمى کند به همان اطمینانى که پدرش به آینده  آرزو

داند باهوش است ولى باهوش بودن، تنها این امتیاز را دارد که مطمئنش کند با توسل به هوش نمى تواند  مى

 .کارى از پیش ببرد و هوش ِتنها، تضمینى براى آینده اش نیست

یرد ولى در ریاضیات نابغه مریم فکر مى کند، یکى از همکالسی هاش که به سختى مى تواند معدل پانزده بگ به

مى ... استعدادش مشخص است ... است و قادر به حل مسائلى که گاهى معلمها هم از حل آن عاجز مى مانند 

 .داند به کجا مى خواهد برسد

 در نتیجه رشته مشخصى را نمى تواند انتخاب کند... استعدادهاى مختلف ولى نارس و نپخته اى دارد  نهال

زیست شناسى را دوست دارد ولى طبیعت بدى که دارد باعث مى شود با هر بار نگاه کردن به عکس  مباحث

 .هاى مرتبط با آن، حال تهوع بگیرد

بود،  تاریگ ای انویاگر پ دیشا. نبوده که خودش انتخاب کرده باشد يساز یول ستیاستعداد ن ینواحتن سه تار ب در

 .نیست یست که اهل ساز سنت نجایمشکل ا یداشت ول يشتریب اقیاشت

 یاد گیرى زبان هم تا حدى که نمرات قابل قبول داشته باشد و مکالمات دست و پا شکسته، موفق است در

 شاهکار برجسته اى نیستند... متن هایى را که ترجمه مى کند ... را فریب نمى دهد  خودش

 .به طور قطع این استعداد را دارد که مورد توجه و عالقه دیگران باشد ولى

معلمهاش است، اما حس مى کند محبوب دیگران بودن امتیاز  ي دهیخوب مى داند چرا دانش آموز برگز خودش

 .ویژه اى نیست

دیگران به عطا حسودى میکند، به نظرش پسر بودن این حسن را دارد که هیچوقت نگران ارزیابى  همیشه

 .نباشى

زیبا تر از بسیارى از هنرپیشگان سینما که مى شناسد و این موهبتى ... فوق العاده زیباست  نینظرش نازن به

 .جداى آن، رفتار باوقار و متانتى که دارد همه را جذب خودش مى کند... ست که براى هر زنى کافى ست 

 ... آرام غذا مى خورد ... صحبت مى کند  آرام

مضاف بر آنکه هنوز ... در برابر این همه ضعف، احساس درماندگى مى کند ... ه و عمیقى مى کشد خست نفس

 .برنامه اى براى آینده اش ندارد و میان آن همه رشته و شاخه سرگردان است
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 ! خب من با عطا برم دیگه -

 ! راست برى حجبرها یک... الهى فدات شم ... عطا جان ... دیگه هم تکرار نمى کنم ! گفتم نه -

 .خواستگارى مى خواى، خودش میدوند چى بده يتاکید کن میوه ... من فرستادمت  بگو

 ... بعدشم براى یکى دیگر داره خواستگار میاد . آخه من بمونم چیکار؟ خوب حوصله ام سر میره! مامان؟ مامان -

 .التماس به عطا نگاه مى کند با

 ! هم مى گذره نیاز خیر نازن... ن و ببینه هر کى ای! شکوه جون راست میگه -

 .امیر عطا هم نمى گیرد ي حقه

هم که نمى تونه  نینازن... دو روز دیگه نوبتش شد وا نمونه ... باید باشه چهار تا چیز یاد بگیره ... نه عزیزم  -

 .یرایى کنهاین بمونه کمک من پذ... حاال اگر احترام خانم مى اومد یه چیزى ... هى دوال راست شه 

 .تیرش را هم مى زند آخرین

 ! گفته باشم... همینطورى میام ... من روسرى سر بکن نیستما  -

 .صورتش را جمع مى کند شکوه

با همین موها از دروازه هاى جهنم ... همش مثل جنگلى ها دورته ... به چی ِ این موها مى نازى آخه  -

 ! آویزونت مى کنن

 .کرسى نشانده، با اشاره به پیچ و تاب موهایش مى خندد تصور اینکه حرفش را به با

 زیبایى، نیاز به ظهور و عروج داره! مادر من -

کافى بى آبرومون  يبه اندازه ... اون وامونده رو هم مى ندازى سرت ... انقدر با من یکه به دو نکن نهال  -

 ! کردى

 .روى دیوار، ده و نیم شب را نشان مى دهد ساعت

 .پیتزا وارد مى شود، صداى شکوه را مى شنود يدر حالیکه با جعبه هاى روى هم چیده شده  امیرعطا

از قد و باال و سر و تیپ که ... باالخره کم و کاستى مال آدمیزاده ... مامان جان تو هم که فرشته نیستى  -

 .ماشاال تحصیل کرده هم که هست... هیچى کم نداشت 
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 .ت امیرعطا بلند مى کنداولین جعبه را از رو دس نهال

 ! وااى خدا چقدر روده درازى کرد... مردم از گرسنگى  -

 .با دست اشاره مى کند که نمى خورد و مشغول خواندن زیارتنامه از روى کتاب دعایش مى شود مهربان

 .مى گیرد نیبعدى را به سمت صورت خسته نازن ي جعبه

  گپ هاى عاشقانه؟... چى مى گفت این همه وقت  -

 : دهد یحرص جواب م با

 ! یا حوادث بعد از انتخابات... همش یا راجع به تحقیقات ناسا حرف مى زد ... آره خیلى  -

 : با امتناع از خوردن پیتزا با شوق مى گوید شکوه

 !عجب آدم روشنفکرى -

 .با نگاهى به آن دو مى خندد عطا

شما دو تا ظاهر شدین، حتما فکر کرده یکیتون از فضا با این قیافه اى که ... خب این یکى رو که حق داشته  -

 اون یکى از تظاهرات... اومدین 

پیدا  نیاز ظاهر نازن... که دستش گرفته  یهمچنان در سکوت گوشش به آنهاست و نگاهش به کتاب امیرعلى

 ...  ندیبیشتراین موضوع نمى ب يبنابرین، لزومى به صحبت و ادامه ... ست که نخواسته 

 : که خیلى ظواهر خانواده و نوع پوشش آنها به دلش نشسته، ادامه مى دهد شکوه

 ! عجب قد و باالیى داشت -

 .پشت چشمى براى مادرش نازك مى کند، اولین گاز را به برش پیتزاش مى زند نهال

 ! جستجو گرى داشت يعجب چشما -

 : زیر لب غر مى زند و

 ... هیز  يمرتیکه  -

 : مى پرسد نیمى بندد و از نازن کتاب دعایش را مهربان

 نظرت چیه؟ ... خوب خوشگل خانوم، تعریف کن بدونیم  -

 : نهال دهان باز مى کند ن،یاز نازن قبل

 ! زیادى گل درشت بود -

 .براق مى شود به طرفش شکوه
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 ! آخه تو خجالت نمى کشى؟ -

 : از خشم ناگهانى شکوه تصحیح مى کند متعجب

 ! رفتارش رو میگم -

آدم حض مى ... همین دختر خانم سمایى ...  نینمى گم نازن... یه خورده خانومى رو از اطرافیانت یاد بگیر  -

... از بس که متین و سر به زیره، از در و دیوار براش خواستگار مى ریزه ... اون از وقارش ... کنه اون از حجابش 

 خسته شدن بس که جواب رد به فامیل و دوست و آشنا دادن

ولى “ اون بنده خدا که مرض اعصاب گرفته از بس هیچ کس طرف دخترش نمى ره “مى خواهد بگوید  نهال

 .مادرش زبانش را مى بندد يگداخته  يچهره 

... اون که وضعیت حجابته ... حاال من چطور توقع داشته باشم کسى تو رو به فامیل و اطرافیاش معرفى کنه  -

وقتى هنوز با هم جنس ... دخترى که طلبکار از دنیا و دیگرانه، چطورى مى خواد یه شوهر مناسب پیدا کنه 

 دارى کنى؟  چطورى مى خواى شوهر... خودت هم نمى تونى درست ارتباط برقرا کنى 

هیچوقت ... صورتش زده  يو با تحقیر، آن را در جمع تو. دست گذاشته مستقیم روى نقطه ضعفش شکوه

محیط مدرسه، این موضوع بیشتر از هر چیزى در طول  ينتوانسته ارتباطى صمیمى با کسى برقرار کند و تو

 .دوازده سال تحصیلى اش آزارش داده

 : مى گوید عصبى

 ! شوهر کنه؟ حاال کى خواست -

 به شوهرش مى کند رو

 ... مى بینى؟یکیو جواب نده، الل مى شه  -

 .در سکوت نگاه مالمت گرش را از شکوه مى گیرد امیرعلى

لپ تاپش را در دست ... مى رود گوشه اى مى شیند ... اشتهایش را از دست داده ... دیگر حرفى نمى زند  نهال

 .دهد مى گیرد و خودش را مشغول آن نشان مى

مى داند که نهال به خاطر خالصى او از جواب پس دادن به مادرش، خودش را  نینازن... سنگینى شده  سکوت

 .عذاب وجدان دارد... میان انداخته 

خسته از فعالیت زیاد آن روز و گله مند از نگاه امیرعلى، مشغول جمع کردن وسایل مى شود و شکوِه مى  شکوه،

 کند
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اصال بند نافشون رو با ... بعضى آدما از روز اول پیشونى نوشتشون خوبه ... کجا مى شونى من و ... پیشونى  -

 ... خوشبختى بریدن 

 .گذارد یکتاب دعایش را کنار م مهربان

... هر کى گوشى تلفن بهترى داشته باشه ... این روزا ارزش ها هم رنگ و روى قدیمو نداره ... اى مادر  -

به این داشتن ها، شوهر پولدار هم اضافه ... از دید مردم خوشبخت تره ... بزرگتر  ينه ماشین مدل باالتر و خو

 .به دهن بزى شیرین بیاد یدزمان ما مى گفتن علف با. ... دیگه میشه نور على نور... کنى 

 .دخترا هم که در انتظار اکتور هاى سینما... زیبایى و وجاهتن  يهمه پسرا دنبال الهه  االن

 ازه مى کندت نفسى

این آقا ظاهرش که موجه بود؛ خانوادش هم به نظر آدمهاى ... مادر شما حواستو جمع کن ... جان  نیولى نازن -

 کسى تو رو مجبور به کارى نمى کنه... مجموع حرفها و رفتارش رو بسنج ... خوبى مى رسیدند 

دلش مى خواهد با او . فته اش استحرف مى زند ولى حواسش پى نهال و سکوت و صورت غم گر نیبه نازن رو

ادامه ... هم حرف بزند و ازش دلجویى کند، ولى مى داند که اینکار سبب سوء تفاهم و دلگیرى شکوه مى شود 

 مى دهد

چهره ها هم به مرور عادى مى شه، چند ماهى که از زندگیتون بگذره و  نیاز اون طرف هم بدون قشنگتر -

زمان اختالف، ... تو مى مونى و کنار اومدن با اخالق آقا ... ون فروکش کنه تب و تاب یک سرى مسائل دیگه ت

 .زیبایى اخالق و رفتارشه که باعث مى شه از بحران بگذرین...  ادیچشم و ابروى طرف به کمکت نم

 .دانگ حواس امیرعطا به نهال است که بى هدف و بى حواس روى لپ تاپ خم شده شش

 به چى زل زدى دکتر؟  -

 .تاپ را مى بندد، ته صدایش بغضى نشسته لپ

 ! هیچى -

 .با محبت نگاهش مى کند امیرعلى

 : پشیمان از رفتار تندش مى پرسد شکوه،

 مگه گرسنه ت نبود؟پس چرا غذا نخوردى؟  -

یک لحظه بیشتر ماندن مساوى ست با ... جواب بلند مى شود پشت مى کند و به سمت اتاقش مى رود  بى

 .شکستن بغضش
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 .على کالفه کتابش را مى بندد، نفس خسته اى مى کشد و سرش را به پشتى صندلى اش تکیه مى دهد رامی

 

*** 

 

باشد و هر جا الزم بداند،  یمیتواند راحت و صم یبه موقع م. است بیبراش جالب و عج رعطا،یام طنتیش

 ! فهمد یکه نصفش را هم نم یبا کلمات یمودب و رسم

شرکت، انقدر مغزدار  لیوک شیپ. زنند یحرف م ”یو لوت يبازار“به قول خودشان  یافتد، با لحن یکه م دیوح به

 کی ،یو کسالت بار ِ اتاق بازرگان یرسم يوکالت خوانده، و در مالقات ها دیکند شا یشک م یرعلیکه ام

 .يمتفاوت و جد يرعطایام

 يزند و چا یبه آشپزخانه م يرسد، اول سر یا مت. شده یزود خودمان یلیخ رعطایام. ندارد یهنوز منش دفتر،

 .کند یم یدگیکارها رس ي هیکند، بعد به بق یساز را روشن م

 .ستیسخت ن یرعلیام يبرا ،یدوست یو حت يهمکار يبرا ت،یاعتماد کردن و رضا گرید

 دهیشن هیسربسته و کوتاه، آن هم وقت شام، از هان. ستیک ،یدوست خانوادگ نیکند ا ینم یبراش فرق نامدار

 .تواند به روند کارها کمک کند یعموجان است و م یمیپسر دوست قد

 نکهیا. مراقب باشد در کنار کمک، ازش سوءاستفاده نکند نکهیا. گفته یرعلیرا شخصا به ام یشگیهم يسفارشها

 .قت نکندباهاش رفا ،ياز همکار ریروش ندارد، غ یتا شناخت درست

داده به سفارش مادرش در اعتماد کردن عمل کند تا  حیبا عطا، ترج شتریِ ب ییبعد از آشنا ،یرعلیام یول

 .ِ نامدار یتمام نشدن ياطهایاحت

 .کند یهفته کمک و رفت و آمد به دفتر، او را به خانه اش دعوت م کیاز  بعد

 یبگو و بخند م شانیپا به پا. ردیگ یبا هر سه نفرشان گرم م رعطا،یام. هم هستند دیبهداد و وح شه،یهم مثل

آبجو  وانیل کی یوقت یول ستیسر و ته ن یِ ب یفارس يهاپ و رپ ها پیه ياهل آهنگها ادیز دیگو ینم. کند

 ”.دیاششما راحت ب...  ستمیاهلش ن“ دیگو یکنند، محترمانه م یبهش تعارف م

 .را یرعلیام يکردنها و مزه ندیب یو بهداد را م دیوح افراط

همانطور که چند وقت قبل، ! است ”چاندنیپ“دانند تنها جوابش  یدارد که همه م ییتماس ها شهیمثل هم دیوح

 .رعطاستیسوال و جواب کرده، حاال نوبت ام یرعلیاز ام
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 .کند یکانتر است، اشاره م يپولش، گوشه  فیو ک چیاو که کنار سوئ لیزند و به موبا یم چشمک

عزلت  یرعلینکنه شمام مثل ام! بهیسکوتش عج! ِ مهندس راد؟ یگوش يتنه ش خورده به تنه  ،یگوش نیا -

 ! ؟ینینش

 .زند یلبخند م رعطایام

 ! ندم یشماره به کس دمیم حیترج نیواسه هم. ستمین چوندنیمثل شما هم اهل پ یول... نه  -

 .کشد یرا سر م وانیل يکف رو بهداد،

 ...  يخوره دختر باز یمعطا ن یبه گروه خون -

 .خندد یم یبا لودگ دیوح

 ! م؟یما دختر باز یعنی -

 یکن یهم که تر نم یلب...  یکش یکه نم گاریس! حاج آقا مسئلتن: پرسد یم رعطایجواب او، از ام يبه جا بهداد

 ! خراب شده؟ نیخوشه تو ا یپس دلت به چ! د ِ المصب! ستیحسنه ن يرابطه ت هم که با دافها... 

جفت  کیِ  زیآم طنتیِ برق ش ادیتا در  ردیگ یفکرش را م يجلو! ؟یدل خوش. کشد یم یقینفس عم رعطایام

 .لبهاش يرو ندینش یدوباره م اریاخت یلبخند، ب. چشم ِ رقصان، گرفتار نشود

 ! ستیو الکل ن گاریکه فقط س یدلخوش -

 .زند یبشکن م دیوح

 ! فاکتور گرفت فیداداشمون از جنس لط! ن؟یشمام گرفت! شد یگرفتم چ! هــــا -

 .کند یاخم م زیبا لبخند، استفهام آم یرعلیام

 ! ؟یچ یعنی -

 .اندازد یابرو باال م دیوح

 ! يدار ولیا! خوشم اومد آقا عطا! یعنیکه  یعنی -

 .خندند یم هیبق ،یرعلیام جز

 ! بعله! يدارن و دلدار یهم دل شونیا یعنی: دهد یم حیبهش توض دیوح

 ! نیکن ینه اون جور که شما فکر م: دیگو یکوتاه م رعطایام

 .خورد یبا آهنگ، در جا تکان م دیوح

 ! باشد یکه مشترك مورد نظر موجود م نهیمهم ا...  ستیچه جورش مهم ن -
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 .زند یآتش م يگاریس بهداد

 ! ؟یالو برداشت پیریت -

 .خواهد درباره اش صحبت کند ینم. خندد یدوباره م رعطایام

 .زند یم یپک محکم گارشیبه س بهداد

 ! پس پنجاه درصد ِ تو حله -

جمع ِ چهار  نیا. کند یم شانیهمراه یفهمد ول یمنظورشان را نم یرعلیام. زند یهمراهش قهقهه م د،یوح

 .کند یو خالءها را پر م یچند ساعت، دلتنگ يدوستانه، برا ينفره 

 .از خانه بماند رونیب روقت،یعادت ندارد تا د. کند یقصد رفتن م رعطاید، امخورن یکه م شام

 .رود یگذارد و م یقرار م یرعلیشنبه با ام يبرا

 

*** 

 

سفارشها را از  ي نهیبتوانند هز ن،یِ چ قیکرده تا از طر یمعرف ررضایکه ام يصبح، رفته اند دنبال واسطه ا از

 .برسانند رانیبه ا کایامر

خواسته و نامدار نه با مبلغ موافقت کرده،  ییباال یمبلغ دالل ،یاول. روند یست که سراغش م یکس نیدوم ن،یا

 .را یدب قیانتقال پول از طر سکینه ر

 .آمد یدور زدنها برنم نیکند بدون ِ عطا، از پس ا یاعتراف م یرعلیام

که گفته، نصف ِ  یمبلغ. خواهد یاب مواسطه، همان وقت جو. که بتواند با نامدار مشورت کند ستین یساعت

 .دودل است یعل ریام. ست یقبل يواسطه 

... خودشو داره  يخطرها و دردسرها کا،یبا امر نیجور کردن ِ مدارك واسه معامله از چ: دهد یم حیتوض واسطه

 نجایتا ا نیاز چ گهیدور زدن ِ د هیبعدش تازه ... نصف ماجرا  نیا... درزش نره  يکه مو ال يصور يمعامله  هی

تا دسته  ریاز زعفرون بگ... ها نزده باشن  ینینمونده که چ یجنس... خودش صادر کننده س  نیچ...  میدار

به  دهیتا پول ِ رس نیصادر بشه چ رانیجنس که بخواد مثال از ا هیعلم کردن ِ  بتهیمص! هونگ و گوشت کوب

...  رهیگ یتا حق الزحمه م صدیس اره،یزار دالر از اونور برات ببخواد ه یبابا صراف... تو حساب ِ شما  ادیب ن،یچ

 ! پر م،یدار هیسرما یهرچ یعنی...  شهیحساب بالك م م،یجا گاف بد هی...  هیونیلیحرف ِ ما، م
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 .شود یاز اتاق خارج م. خورد یعطا زنگ م لیموبا

 .دهینم متیبهتون ق یکس ن،یکمتر از ا ن،یبر یسراغ هرک... سفارش شما رو کرده  یلیمهندس صداقت خ -

 ینصفه شبه، نم کایاالن امر. دمیمن تا عصر جواب م ن؟یصبر کن نیستیچرا موافق ن: دیگو یرا م دشیترد لیدل

 .رمیتونم تماس بگ

 .زند یلبخند م مرد،

من  د،یراپورت داد دیرفت د،یاگه مامور دراومد یول... درست  د،یمهندس صداقت هست يآشنا! هیمحکم کار -

 ! دستم به کجا بنده؟

 .کند یم تعجب

 ! مامور ِ کجا؟! من مامور باشم؟ -

حرف زدنش هم مشکل دارد، چه برسد به مامور  یمهندس صداقت، فارس يآشنا نیا. زند یپوزخند م مرد،

 .ستیگرید يِ کارش جا ریگ یول! بودن

 .ندینش ینم یگردد ول یبرم عطا

 ! يپول کرد هی يسکه  لمونیفام نیا يبابا شما که پاك ما رو جلو! جان؟ یشد رستم یچ -

 .خاراند یچانه اش را م مرد

 ... کرد  سکیر شهینم... اوضاع خرابه ...  یانیخودت که در جر! واال مهندس -

 .زند یلبخند م عطا

 .میکن یجبران م شاالیا! برادر من ایباهامون راه ب -

 .دهیکه منتظرش بوده، رس یبه حرف. زند یهم لبخند م یرستم

پدرت، تا عصر منتظر  يواسه خاطر گل رو... باشه ...  یول... روالو داره  نیجان بچم واسه داداشمم هم -

 ... مونم  یخبرتون م

 .گذارد یم یرعلیام يشانه  يدست رو عطا

 .میدیحتما تا عصر جواب م -

 ... شد  ریکه د میبر: دیگو یم یرعلیبه ام بعد

 .شود یمتعجب بلند م یرعلیام

 ! شد؟ رید -
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 .دهد یدست م یبا رستم عطا

 ... تا عصر ...  میایاز خجالتت درم -

 .زند یخروج از اتاق، عطا را صدا م هنگام

 ! مسکن مهر داشته باشه يمناقصه  يما رو تو يبه مهندس سالم برسون، بگو هوا -

 یرعلیکند و به ام یم یخداحافظ یاز منش. است عیقدمهاش سر. رود یم رونیو ب دیگو یم ي”حتما“ عطا

 .بوده بشیتو ج شیشانس آورده گوش... مونده  ابونیزدن؛ تو خ فشویک... االن زنگ زد  نینازن: دهد یم حیتوض

 یچ: پرسد یرود، م یم نییساختمان پا يهمانطور که همراه او از پله ها. افتاده یفهمد چه اتفاق ینم درست

 ! شده؟

 .گرداند یسر م عطا

 ...  دنیدزد فشویک...  فشیک -

 .رود یدر هم م یرعلیام ياخمها

  نم؟یمن بش يدیم چویسوئ -

 .ردیگ یم رعطایرا به طرف ام موتیدهد و ر یتکان م سر

 .کرده دنیشروع به بار ،يِ از صبح ابر آسمان

نشان  ابیبلد است، نه راه یرعلیرود که نه ام یم یو خلوت یفرع يرهایو از مس ندینش یپشت فرمان م عطا

 .دهد یم

هم سفارش  کباریپرسد،  یم ستادهیکه ا ییجا قیآدرس دق کباری. ردیگ یتماس م نیطول راه، دو بار با نازن در

 .باران نماند ریکند ز یم

 زد، یبه خونه زنگ م... ذره حساسه  هیشکوه جون ... زده و رفته  فشویک يموتور هیرفته دانشگاه،  یداشته م -

 .کردن یشلوغش م

 .ندیب یرا م نیرو، نازن ادهیِ رفت و آمد ِ پ انیم در

 .ارمشیپشت فرمون، برم ب نیبش...  ناهاشیا -

 .کند یرا جستجو م ابانیبغل برده و دو طرف خ ریکند که دستها را ز ینگاه م نیبه نازن یرعلیام

 .راننده یصندل يکشد رو یازش چشم بردارد، خودش را م نکهیا بدون

 .رود یم نیطرف نازن عطا



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا Hanakو  naqme   –گذارم  یات م نهیبرابر آ يا نهیآ

wWw.98iA.Com ١٤٨ 

 ...  رعطایام: دیگو یشود، با بغض م یکه متوجهش م نینازن

 .ردیگ یاش را م شانه

 ! سرپناه باش تا برسم؟ هی ریمگه نگفتم ز! ؟يشد سیچرا خ! ن؟ینازن یخوب -

 .شود یم ریسراز اشکش

 ...  فمیک -

 ...  يخور یسرما م...  نیماش يتو میبر ایفعال ب -

 یم سشیبه صورت خ یراننده، دست دنیبعد با د. آورد یاول سردر نم ند،یب یرا که م یمشک نیماش ن،ینازن

 .کند یم یکشد و اخم آرام

 ! ر؟یام يومدیچرا تنها ن -

 .کند یدر عقب را باز م عطا

 .میبا هم دنبال کارامون بود...  يلرز یم يدار نیبش -

 .کند یو سالم م ندینش یم

 .کند یدهد و حرکت م یجوابش را کوتاه مهم  یرعلیام

 .ندینش یبه عقب م لیمتما عطا

 ! سردته؟ -

 یرعلیام یدهد که نه، ول یعطا سر تکان م يبرا. کند که در خودش جمع شده یبه او نگاه م نهیاز آ یرعلیام

 .کند یم ادتریرا ز نیماش يبخار

  م؟یکجا بر -

 .بردارم، برسونمش نویهم ماش اد،یدفتر، هم حالش جا ب میبر... کنن  یبره خونه هول م ينطوریا -

کند  ینه، سوال م ای ندیاند و توانسته چهره شان را بب دهیرا دزد فشیکجا ک قایدق نکهیا يدرباره  يدو بار یکی

. ستیراحت ن یرعلیام نیو هم در ماش دهیفهمد هم ترس یم. دهد یجواب م يکوتاه و اشاره ا نینازن یول

 .به آرامش برسد یکم ن،یمطبوع ماش يدهد در گرما یشود و اجازه م یساکت م

 .یرعلیبه دفتر ام نیرود سراغ بهداد و عطا و نازن یم یرعلیرسند، ام یدفتر که م به

 .اتوریکشد کنار راد یرا م یصندل

 .یگرم بش نجایا ایب ار،یکاپشنتو درب -
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 .اتوریچسبد به راد یدهد و م یکاپشن را به دست او م نینازن

 .يخور یسرما م...  سهیمقنعه تم خ -

 .سرش يکشد رو یم دست

 ! شوفاژ، خشک بشه؟ يذره بندازمش رو هی رون،یب يبر شهیم -

 .ساز يرود سراغ چا یاندازد و م یم گرید اتوریراد يکاپشن نمناك را رو عطا،

 .دیآ یآب از آشپزخانه م يصدا. رود یهم باال م یرعلیام

 .شود یهوا وارد اتاقش م یب

ِ صورت و موها، به  يدیو سف یاهیآن تضاد س زانند،یطرف ِ گردن ِ او آو کیکه از  اهیِ س یشمیابر يموها آن

 .ستین صیقابل تشخ يروسر ریعنوان از ز چیه

 .کند یو مف مف م اتوریراد يدستش را چسبانده به بدنه  دو

 ... ت نامه  انیپا...  يناز يبدبخت شد: نالد یم

اخمو و ! نیآن هم نازن ؛يزدن ِ دختر دید یدوست ندارد متهم شود به پنهان. کند یبه آشپزخانه نگاه م یرعلیام

 .بد اخالق

 نیاز ا گریتواند د ینم یبه نظرش به راحت یول ست،یکننده ن رهیهرچند خ. اندازد یبه او نظر م گرید کباری

 .ندیصحنه ها بب

 ! هم دارد ییبایز نیبه ا يموها ست،ینه تنها کچل ن پس

ساز را شسته و در  يچا يعطا قور. ستدیا یدر ِ آشپزخانه م يدر آستانه . کند یزند و عقب گرد م یم يلبخند

 .زدیر یخشک م يآن چا

 .چسبه یداغ م يچا وانیل هیهوا،  نیا يتو ؟یبرگشت -

کند و از اتاق  یشود، مقنعه را همانطور نمدار، دوباره سر م یبلند م عیشنود، سر یاو را که م يصدا ن،ینازن

 .رود یم رونیب

 .کند یاندازد و در را باز م یمردد به آشپزخانه نگاه م. در است کینزد. خورد یتقه به در م چند

 ! مهندس کجان؟: پرسد یرود و م یابروش باال م کی. شود یمحو م نینازن دنیلبخندش با د ،یمنش

 ! دییبفرما: دیگو یچهارچوب آشپزخانه م از یرعلیام

 .ست یو ناراض یطوالن یکم ن،ینگاهش به نازن. یرعلینگاه به ام کیکند و  یم نینگاه به نازن کی ،یمنش
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 ...  دیدونستم مهمون دار ینم -

تفاوت فاحش ظاهرشان  د،یآ یکه به چشمش م يزیچ نیکند و اول یهم نگاه م کیبه دو دختر ِ نزد یرعلیام

 .است

 ،یمشک يبا مقنعه و مانتو يگریکامل، د شیبلند و آرا يچکمه  ،یو شال صورت یبافت طوس کیبا تون یکی

 .محو یرژ صورت کیو تنها  ،یکتان ن،یشلوار ج

 .اومدم یشگیکار هم يبرا...  دییفکر کردم تنها -

پوزخند ِ  کیخواند و  یتاسف م هیشب يزینگاهش چ در. گردد طرفش یبرم ن،یِ نازن یرنگ و مهتاب یِ ب صورت

 .لبش يمحو، گوشه 

 .زند یم يزیلبخند تشکرآم یبه منش. فهمد یحالت نگاه او را نم لیدل

 .قصد رفتن به اتاق را دارد نینازن

 .میکن یخودمون درست م... ممنونم  -

 .زند یهم لبخند دلبرانه اش را م یمنش

 .مهموناتون هم قهوه درست کنم يتونم برا یم... به هر حال، من تعارف ندارم  -

 .داردینگه م یمنش يکند و در را برا یلبخندش را تکرار م. است که به اتاق رفته نینازن شیپ فکرش

 ...  دیخودتون برس يبه کارا. ممنونم -

 .رود یاتاق برم به

 .پنجره و باران است رونیو نگاهش به ب اتورینشسته کنار راد دوباره

از سرش  يچه فکر! چرا؟! پوزخند زد؟. ستدیا یکالفه همانجا م! داند چه ینم یول دیبگو يزیخواهد چ یم

 ! هم دارد؟ یمگر تفاوت! اصال مگر مهم است؟! گذشته که پوزخند بزند و مسخره کند؟

غرور و تمسخر  نیجواب ا کباریار دارد حرف بزند و وسواس گونه، اصر یحس یول” اصال... نه “ دیگو یم عقلش

 .را بدهد

 ... کنه  یقهوه درست م ادیم...  نهییپا يطبقه  سشیِ دوستم بود که آف يسکرتر -

 ! نداره یبه من ارتباط: دیگو یتفاوت م یکند و ب یگذرا نگاهش م ن،ینازن. است يو صداش جد صورت

ست براش  يازیچه ن. کند یم تشیاذ ،یتفاوت یب نیا یول! ندارد یدختر ِ اخمو ارتباط نیبه ا! داندیهم م خودش

 ! بدهد؟ حیتوض
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 .شود یوارد اتاق م يبا سه فنجان چا عطا

 .تازه دم يچا نمیا! دیبفرمائ...  کهیفنجونا کوچ يهمه  -

 .زند یکند و پوزخند م یگذرا به فنجانها نگاه م ن،ینازن یدهد ول یلم م یصندل يکند و رو یتشکر م یرعلیام

 .فرق دارد هیدختر، با بق نیا یول دهیمدت، کم ند نیدر ا ب،یعج يآدمها و رفتارها. شود یکالفه تر م یرعلیام

است که  نیداند، ا یکه ازش م يزیچ يو همه . که فقط سه بار باهاش برخورد داشته یکس! دارد؟ فرق

که  يخنده ا. کند یم باترشیخنده، ز یست؛ مغرور است و بد اخالق؛ ول یوحش يومثل آه اهش،یس يچشمها

 .ستیها ن بهیسهم غر

 هی ر؟یام: دیگو یبا اخم آرام م ،یرعلیبدون توجه به ام. گذارد یم زیم يخورده رو مهیرا ن يفنجان چا ن،ینازن

 برم خونه؟  يریگیآژانس برام م

 ! چرا آژانس؟ -

 .کند ینگاه م یرعلیچشم، گذرا به طرف ام ياز گوشه  نینازن

 .لجباز هم هست ،یرسد عالوه بر بداخالق یم جهینت نیبه ا. گرفته شدن دهیند نهمهیشود از ا یم يکفر

 .رود یم رونیدارد و از اتاق ب یبرم زیم يو فندك را از رو گاریشود، پاکت س یحرف بلند م بدون

 .دیآ یحرف زدنشان م يصدا

خونه، چرا به من زنگ  يحال بر نیبا ا یخواست یاگه م...  یگرم بش اد،یم حالت سر جاش بک هیصبر کن  -

 ! اصال؟ يزد

 .خوام برم خونه یم...  ستمیراحت ن نجایا -

 بود؟ مدارك هم همرات بود؟  یچ فتیک يتو -

 ... نامه م  انیپا يمقاله ... پول  فیک -

 ”... ِ بهداد  ينکنه فکر کرده من و سکرتر“. چرخاند یانگشتها م انیرا م گاریس

 ”.ستیمهم ن... کرده  يهر فکر“. زند یم يکالفه ا پوزخند

کند که وسط  یپوشد و عطا به او نگاه م یکاپشن م نینازن. شوند یاز اتاق خارج م نیو پشت سرش، نازن عطا

 .ستادهیسالن ا

 .و برم دفتررو برسونم  نینازن...  میریبا اجازه ت ما م -

 .ندهد تیکند به حضور او اهم یم یسع. دهد یتکان م سر
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 .دهند یهم دست م با

 ... س  هیمنصف تر از بق...  میخبر بد یرستم اروی نیحتما با پدرت مشورت کن، تا عصر به ا -

 .کند یو در را باز م دیگو یم” خداحافظ“ یرلبیز نینازن. دهد یسر تکان م دوباره

 .بندد یکند و در را م یم یبا عطا خداحافظ فقط

 .ستدیا یکنار آسانسور م نینازن

 ! ؟یانقدر بهش لطف کن يمجبور -

 .شود یمتوجه نم عطا

 ! ؟یبه ک -

 .کند یدفتر اشاره م يبه در ِ بسته  فقط

 ! اشکالش کجاس؟: دیگو یزند و آرام م یلبخند م عطا

 .شود یآسانسور باز م در

باهاش  ادیز...  هیجور هیاصال ... کنه  یتشکر خشک و خال هی ستیبلد ن: دیگو یشود م یمکه وارد  همانطور

 ! رینشو ام یقاط

 .خندد یآرام م عطا

 .هیپسر خوب یول... کنه  یمثل ما راه به راه تشکر نم... کنه  یمدلش فرق م -

 .کند یفرو م بهایزند و دو دستش را در ج یپوزخند م نینازن

 ”... دم “کند  یزمزمه م یرعلیام

 .شود داریمنتظر بماند نامدار از خواب ب دیبا. رود یزند و به اتاقش م یرا آتش م گاریس

 

*** 

 

دادن، با گفتن  تیهرچند، نامدار با وجود رضا. دیایکارها بر ب يکار باز شده و توانسته از عهده  ينظرش گره  به

 يبرا یکه توانسته راه نیدر کل، هم یول. را کم کرده شیخوش ،”یکن دایپ يکردم راه بهتر یفکر م یول“ِ 

 .دارد یکند، احساس خوب دایانتقال پول پ
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بردن سفارشها تا  يبا بهداد هماهنگ کند برا دیبعد با. شود یتمام م یکه برسد، معامله با حاج سرپولک پول

 .دهد یم کایرساندن فرشها را از آلمان تا امر بیو نامدار، ترت. آلمان

 د،یزند و او، برخالف ِ وح یعطا حرف م شه،یمثل هم. او را گرفته نیآن روز، بهار ماش. رساند یرا به خانه م عطا

 .وقت بگذراند دیشدن با عطا، باعث شده کمتر با بهداد و وح یمیصم. دهد یحرفهاش گوش م يبه همه 

 .دهد یکند و جواب م یم یکوتاه معذرت خواه. زند یِ عطا زنگ م یگوش

 ! وروجک؟ هیچ -

 .خندد یم

 .رسم یم گهیربع د هیراد هستم؛ تا  يبا آقا... نه  -

  ... 

 ! دست شکوه جون درد نکنه! به به -

  ... 

 ! جون بخواد، کشک که کشکه! بگو چشم -

  ... 

 نه؟  ایدوست داره  نمیبذار اول بب -

 .کند ینگاه م یرعلیام به

 ! ؟یاهل آش رشته هست! برادر -

 .خندد یم ند،یب یمتفکر او را که م ي افهیق

 .بذار کنار یظرف سفارش هی... آره  -

 .روند یخرد و به خانه م یراه، کشک م سر

راه به راه آش  شه،یهوا که سرد م... آشهاش رو دست نداره ... شکوه جون آش رشته پخته : دیگو یدر م يجلو

 .هوا نیچسبه تو ا یم ارم؛یصبر کن برم برات ب... کنه  یدرست م

 .کند یمهرانه هم گهگاه آش درست م. آش و سوپ دوست دارد اصوال

 .او هم تنگ شده يبرا دلش

 .گردد یبرم یرود و دست خال یم عطا

 .میباال در خدمت باش دیاریب فیمهربان جون دستور دادن دعوت کنم تشر -
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 ! نداده رمویتباال تا حکم  ایب: دیگو یم عیخواهد مخالفت کند که عطا سر یم

 ! خواهد برود خانه، چکار کند؟ یم. کند یدل، به کوچه نگاه م دو

 .کند یرا پارك م نیدهد و ماش یتکان م يسر

 .دهیچیداغ در خانه و راهرو پ رینعنا داغ و س يبو

 یاحساس آرامش م دنشیمثل دفعات قبل، از د. داده هیتک ینشسته و به پشت نیزم يحال، رو یخانوم، ب رانیا

 .کند

 .ندیگو یو خوش آمد م ندیآ یجلو م ،یرنگ يو بهار، با چادرها شکوه

 .پرسد یو حالش را م ندینش یخانوم م رانیا کینزد

 ...  گهیآفتاب لب بومم د... روز بد  هیروز خوب،  هی...  يا -

 .کنند یو عطا اعتراض م عروسها

 .پرسد یرا م هیخانوم حال هان رانیا

 ! يها! نیمستر مارت! نجاسیا یک نیبب -

 .در دست، وارد خانه شده یخال يکند که کاسه ا یلبخند به نهال نگاه م با

 .کند ینگاهش م زیت شکوه،

 .شود یتنگ م یجس يدلش برا دوباره

 خونه بودن؟ : پرسد یخانوم م رانیا

 .ندینش یدهد و کنارشان م یرا به بهار م یظرف خال نهال،

 ! ؟یخوش ینیب یما رو نم! مستر! خب... هم سالم رسوند  یکل... آره مهربان جون  -

 ! خوشم شتریب نمیب یاالن که م: دهد یبا همان لبخند جواب م یرعلیام

 .دیایب رونیب ياز در ت،یو جد یشگیبا اخم هم ن،یزند هر لحظه نازن یحدس م و

 .دیآ یِ آش م یسفال يبا کاسه ها شکوه

 .براتون کم نمک جدا گذاشتم... مهربان جون  -

 ! ه؟یاسم شما چ: پرسد یمقدمه م یب یرعلیام

 .زند یخانوم لبخند م رانیا

 .رانیا -
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 ... پس مهربان  -

 .کند یم یآش خال يظرف سرکه را رو عطا

 .کند یخانوم با لذت به او نگاه م رانیا

 میشد ارشیاومد و زبون باز کرد، کشت ایدن رعطایبعدش که ام.. .بودم  رانیگل پسر، همون ا نیواال تا قبل از ا -

 ... جِد کرد بگه مهربان ...  رانیو ا زیبگه مادر بزرگ و عز

 .گذارد یآش به دهان م یقاشق عطا

 ! از بس مهربانه -

 .خندد یخانوم م رانیا

 ... بهم گفتن مهربان  رعطایاصالحش کنن، خودشون مثل ام هیبق نکهیبعدشم عوض ا -

 .بوسد یخانوم را م رانیا يشود محکم گونه  یخم م نهال

 ! مهربان برم نیآخ قربون ا -

 ! آرزو، محال است نیا داندیم یاو را بغل کند ول کباریهم دوست دارد  یرعلیام

 .کنند خوشمزه است یم فیرشته واقعا همان اندازه که همه تعر آش

 ت،یماند و در نها یم رهیخ نشیریبه صورت و لبخند ش یرعلیام. دیگو یِ عطا م یودکخانوم از خاطرات ک رانیا

 .”مهربان جون“ دیبگو هیبه او، مثل بق ردیگ یاجازه م

 يمهربان، جا يپسرها. زند یخودش را گول نم. کم است يزیو گرم، چ یمیکند در آن جمع صم یم حس

 .همان خالء جمع باشد ن،یرود نازن یبار نم ریز یول. کنند یِ ذهنش را پر نم یخال

خورد  یزند و از دست خودش حرص م یآتش م يگاریکند، کالفه س یساعت بعد که خانه شان را ترك م کی

 .که اجازه داده آن دختر مغرور و اخمو، به فکرش نفوذ کند

 

*** 

 

اهل  دیداند بهداد و وح یم. ست يکند دو نفر یدهد، اول فکر م یکوه رفتن ِ روز جمعه را م شنهادیکه پ عطا

ِ صبح  دنیساعت دو کیاز آن  ریغ. دور مانده نیروت حاتیمدتهاست از ورزش و تفر. ستندین حاتینوع تفر نیا
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کند  یم بشیترغ کبار،ی ياز هفته ا شیب ،یبلد است، نه استخر مجتمع مسکون يسوارکار يبرا یها، نه باشگاه

 .به شنا

 ” ؟يدو نفر“شود بپرسد  یباعث م يموذ يفکر

 .خندد یم عطا

 ! اگه بتونم از دست نهال ِ فضول فرار کنم، آره -

 ...  دیشا...  دیو شا. را دوست دارد طنتهاشیش. گذرد یخوش م شتریکند نهال که باشد، ب یم فکر

حرص  نکهیکند نه ا حیرا تفر لیخواهد روز تعط یم! نباشند چکدامیهمان بهتر که ه. ردیگ یفکرش را م يجلو

 ! شود يبخورد و کفر

 ...  نهیبراش سنگ يالبته کوهنورد -

 .بندد یشکل م نینازن فیظر کلیو در ذهنش، ه دیگو یم

 يتو چطور... استراحت و صبحونه  هیبعدش ... باال  میریدربندو م! که نبود يحرفه ا يمنظورم کوهنورد -

  ؟يدو نفر ای یپیاک ؟يدوست دار شتریب

 ”! بداخالقت باشه يکه توش اون دختر عمو یپینه اک یول یپیمعلومه که اک“ دیخواهد بگو یم

 ”.بشم یعصب دیخوش گذشتن، فقط با يبه جا اد،یاگر اون ب“ دیخواهد بگو یم

 .کند ینم یبه عقلش هم توجه! ِ مستقل خودش را دارد یزندگ! زبانش خود مختار شده یول

 ! یپیاک: دیگو یاندازد و م یباال م شانه

 ! یبدون اعتراض و اخطار به بود و نبود ِ کس! ِ ادامه بدون

 .کند یعطا، کامال موافقت م يبا برنامه ها و قرار صبح جمعه  و

 

*** 

 

 .گذارد یسر به سر عطا م ن،یتوجه به سکوت نازن یب نهال،

 .زند یزنگ م یرعلیام لیکند و به موبا یکنند، عطا به ساعتش نگاه م یمجتمع که توقف م يجلو

 .ندیکند تا ساختمان را کامل بب یکشد و گردن خم م یسوت م نهال

 .کند یاخم م نینازن
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 ! سوت نزن زشته -

 ...  میبزن دیخونه شو د یذره معطل کنه، حساب هیبگو ! يددم وا: دیگو یم یتوجه به او، با شگفت یب

 .دکن یمنتظرند و تماس را قطع م نییپا دیگو یبا خنده م عطا

 .ما داره يدربون اضافه تر از خونه  هیحاال ! گهیخونه س د! آبرومونو جلوش نبر بابا -

 .زند یچشمک م نهال

تو  میذاریم میریگ یعکسم م هی! میباال منتظر بش میاگه حاضر نشده، بر یگفت یم. میدیزود رس قهیده دق هی -

 ! بوك سیف

 .دهد یخندد و سرش را به دو طرف تکان م یعطا م یکند ول یاعتراض م نینازن

 ! ؟یدانشگاهم قبول بش يخوا یاونوقت م ،یبوک سیکله تو ف هی -

 .خندد یم زیر نهال

 یدون یم! میبا اون بر ارهیبلندشو ب یالمصب ِ شاس نیاون ماش یگفت یحداقل م! منحرف نشو یاز بحث اصل -

 ! عکس گرفت هشیم نشمیبا ماش! بلند دارم یبه شاس یکه چه ارادت

 .پنجره يدهد به لبه  یم هیآرنجش را تک عطا

 ! يریعکس بگ نمیبا ماش ذارمیثبت نام کن، نوبتت که شد، م -

 .دهد یکند و ابروهاش را باال م ینگاه م نیبه اطراف ماش نهال

 ! باور کنم؟ یعنی! جان ِ من؟ -

 .خندد یدوباره م عطا

 ! یبزن دمیم نکممیع -

 .آورد یدر م ییادا نهال

 نیسوار ا یبوق بزن رزنمیپ يجلو! ؟يدار نیدلت خوشه ماش! م؟یعکس به باد بد هیاونم با  م،یدوزار آبرو دار -

 ! شهیلگن نم

 .تفاوت بماند یتواند ب یهم نم نینازن. خندد یرود و نهال م یعطا باال م يابروها نبار،یا

 ! و حاضر یح رزن،یپ! بپرس نیاز نازن شهیباورت نم -

 .زند یاو م يخنده به شانه  انیم نینناز

 ! عمه ته رزنیپ! ياو -
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 ! خنده؟...  نینازن. کند یرا باور نم ندیب ینگاه م نیکه در اول يریتصو. شود یاز ساختمان خارج م یرعلیام

 .ندینش یلبهاش م يو ناخودآگاه لبخند رو ستدیا یپله ها م انیم

 ! شود؟ یم یو خواستن نیخندد، چقدر دل نش یم یدختر نگفته وقت نیبه ا یبه حال، کس تا

 ! ؟...یخواستن یول...  دیشا نیدلنش...  دیگو یکه نامدار م یکلمات...  یو خواستن نیدلنش

 .شود يکند جد یم یسع. شود یم یرعلیمتوجه ام نهال،

 ! بچه ها صاحابش اومد! اوخ اوخ -

ِ من  نیکه ماش... بپر عقب وروجک : دیگو یدهد و به نهال که کنارش نشسته، م یاو تکان م يبرا یدست عطا

 ! باشه!لگنه؟

پس چرا واسه همه ! ران؟یا ومدهیچند ماه ن يمگه برا نیمستر مارت نیا! پویت! جان يا! تلخه مهندس قتیحق -

 ! کنم یماچش م يرادرب يپرم جا یسوار شه، اگه عطر تلخم زده باشه، م! یبابا خارجک! لباس آورده؟ یچ

 ! زبونتم داشته باش يبرو عقب، هوا: زند یتشر م عطا

 .دهد یدر هوا تکان م یدست. شود یم ادهیپ نهال

 ! نیمستر مارت يها -

 .ندینش یم نیکند و کنار نازن یعقب را باز م در

 ! رمیعکس بگ هیواجب شد با کمدشم  -

کند  یبه خواهرها نگاه م نهیعطا از آ. چدیپ یم نیعطرش در ماش يبو. کند یشود و سالم م یسوار م یرعلیام

 ! هیو العاف ریبالخ... صبحکم ا : دیگو یو با خنده م

 .خورد یگزد و خنده اش را م یرا م نشییلب پا نهال

ا شود و ب یم لیبه عقب متما. کند با او و فکرش مقابله کند یم یسع یرعلیام. رود یدوباره در هم م نینازن اخم

 .پرسد یلبخند از نهال حالش را م

مطبوع، مگه  يهوا نیا يتو: دیگو یکشد و م یم یقینفس عم. کند یبه عطا نگاه م نهیاز آ طنتیبا ش نهال

 ! خوب نبود؟ شهیم

 .آلوده ست...  ستیهوا مطبوع ن -

 .کند یم ينهال جواب دهد، عطا تک سرفه ا نکهیاز ا قبل

 ! میچسبه تا گرم بش یم يآهنگ مشد هیلگن،  يتو...  ستین یتا دربند راه -
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 .شود یگذارد و مشغول گشتن م یپاش م يها را از داشبورد رو يد یس فیشود و ک یخم م بعد

 یبه او نگاه م جیگ یرعلیمتعجب، نهال خندان و ام ن،یشود، نازن یمورد نظرش که پخش م کیتمیر آهنگ

 .کنند

اندازد و به  یبعد لُنگ را دور گردنش م. آورد یرا درم ولنیواختن ِ ون يکند و با آهنگ، ادا یرا رها م فرمان

 .کشد ینداشته اش با پشت انگشت، دست م يلهایسب

 .خندد یزند و م یدست م نهال

 .خواند یزند و همراه خواننده م یبشکن م عطا

 ...  یپرنده م، آرزو دارم، تو باغم باش هیمن  -

 .دهد یبه دماغش م ینیچ نهال،

 ! چندش! ییاَ -

 ...  یچراغم باش ،يایتو ب یکاشک کم،یتنگ و تار يخونه  هیمن  -

 یدخترها تازگ يحرکاتش انقدر برا. گذارند یسر به سر ِ هم م د،یست که با وح ییخواندنش مثل وقتها لحن

 .خندد یم ،یرعلیتوجه به ام یهم ب نیدارد که نازن

تو رو ... تو رو دوس دارم ... تو رو دوس دارم ... اگه بهــــــارم .. . زمییاگه پا... اگه روشنم ...  کمیاگه تار -

 ! دوس دارم

 .کند یِ خنده، اخم م انیم نهال

 ! خوره یآهنگ به درد لگنت م نیهم! جواد يپسره ... شم  ادهینگهدار من پ! یکالس یب یلیخ -

 .گردد یرود و برم یم نینهال و نازن انیم ،یرعلیام نگاه

 ! قشنگه که! چرا؟ -

 فهیضع نیا! رخانیام یشوما اهل دل: دیگو یزند و بلند م یاش م یشانیآهنگ، به پ تمیمچ ِ دستهاش را با ر عطا

 ! رسه یها عقلشون نم

 ... خونده؟ عاشقانه ست  نویا یک -

 .کند یبه نهال نگاه م نهیاز آ عطا

 ! نهال يمراد خونده برا نویا -

 ! مراد؟ -
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 ! دوست پسر نهال: دیگو یزند و آرام م یچشمک م عطا

 .کند یم دشیتهد نهیکند و با چشم، از آ یلبهاش را جمع م یحرص. شنود یم نهال

 ریدل س هیاول  نم،یشیکه م ششیپ! شناسنیمراد حنجره طال رو همه م... دوست پسرم برام خونده ! آره مستر -

 .کنم تونیباشه به هم معرف ادمی... خونه  یعاشقانه ها برام م نیزنه، بعد از ا یکنه و حرف م ینگام م

 .شمیخوشحال م... حتما : دیگویم یرعلیام

 .خندند یم نیو نازن عطا

 .کند یاطراف نگاه م ينهایو ماش ابانیبه خ نهال

 ! آبرومون رفت! گهیبسه د! خب عقل کل -

 .کند یبه نهال نگاه م نهیاز آ طنتیبعد با ش. برد تا تمام شدن ِ آهنگ یآهنگ را باال تر م يعطا صدا اما

 ! لگنه؟ نتیماش یگیبازم م -

و  نیدلنش. شود یدر ذهنش تکرار م نیصورت خندان نازن ریدهد و تصو یبه کل کل ِ آن دو گوش م یرعلیام

 ! یخواستن... 

 

*** 

 

 .ست یزده و برف خی ،یکوهستان ییو سر باال کیبار راه

رستوران، عابران را به  يفروشنده ها و خدمه . ست یدنیکنار راه، براش جالب و د يرستورانها و مغازه ها فیرد

 .کنند یگرم دعوت م يداخل و خوردن صبحانه 

ترش و براق لک  يآلوها يخودش هم دلش برا نکهیعطا با ا یخواهد ول یم یاز عطا خوردن طنتیبا ش نهال

 .ردیبگ يزیچ ،یصبح، براش از آن همه ترش زده، قصد ندارد اول

 .شود به دست عطا یم زانیآو

 ! اد؟یدلت م! ییعطا... عطا  -

 .باشد يکند جد یم یسع عطا

 ! ادیراحت دلم م یلیخ -
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! آقا بپا“  دیگو یبلند م یکس. نینازن اطیآرام و با احت ياست و قدمها نیزم یزدگ خیبه  یرعلیحواس ام ي همه

متعجب  وانیبا ح يباربر ییاز روش ابتدا. کند یکه دو کپسول گاز را حمل م يکند و قاطر یبه عقب نگاه م” 

و خودش را به  ستادهیا یخورده ول نیزم نیکند نازن یفکر م. پراندش یاز جا م یکوتاه غیج ياست که صدا

 .کنار راه چسبانده ي وارهید

 ! دختر ایب! الیخ یب: دیگو یخندد و عطا م ینهال م نند،یب یرا که م نینازن. گردند یو نهال هم برم عطا

از  یکی يباالتر، جلو یگذرد و کم یکند که از کنارشان م یبه قاطر نگاه م ده،یترس يبا چشمها نینازن

 .ستدیا یرستورانها م

 .شود یم کشینزد یرعلیام

 ! افتاده؟ یاتفاق -

 ! ساد؟یچرا وا نیا: دیگو ینگران م وان،یحواسش به ح يهمه  ن،ینازن

 .گردد یرود و برم یقاطر م يرو یرعلیام نگاه

 ! صاحبش نگهش داشته خب -

 .دارد یبرنم وانیچشم از ح نینازن

 ! نگهش داره؟ نجایخواد هم یم یعنی -

شود از لحن ِ او که بدون اخم و  یمتعجب م ست،یترس و وحشت چ نهمهیا لیفکر کند دل نکهیا يجا به

 .ست یشگیِ هم یدشمن

 ! متشکر باشد وانیح نیاز ا دیبا. چسبد به لبهاش یم لبخند

 .روند یعطا و نهال هم راهشان را م. شوند یاز کنارشان رد م مردم

 ! ؟یترس یم: پرسد یرود و متعجب م یسر راه کنار م از

 .پررنگ تر یرعلیشود و لبخند ِ ام یم نییباال و پا وان،یبه ح رهیخ ن،یِ نازن سر

هر دو کار را، . تمسخر کند ای. توجه بهش، مغرور از کنارش بگذرد یتواند ب یم. یتالف يست برا یخوب وقت

 .باهاش کرده نینازن

 ! دیدر آ دهیِ حاال ترس ياخمو شهیهم نیکند و مردد است چطور از خجالت ِ ا ینگاه م نییباال و پا به

 .کم، آزار دهنده است ياز آن فاصله  وان،یبدن ح يبو

 ! باال؟ میبر يحاال چطور -
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آزارش  شتریب دیآ یرنگ، انقدر کودکانه و مظلوم شده که دلش نم یصورت ِ ب نیا. کند ینگاهش م دوباره

است و  زانیکه از دوشش آو یکوله پشت يگذارد رو یدست م. ردیگ یم يلبخندش رنگ کمک و همدرد. بدهد

 .دهد يلش به جلو ه

 .من مراقبم م،یبر -

 .کند یمقاومت م نینازن

 ! نداره يکار...  رنیو م شنیهمه دارن رد م! نیبب -

 .کند یم شتریدستش را ب فشار

 ! نگاهتم نکنه یحت دمیقول م...  ایطرف ِ من ب نیاز ا -

مغزش . ببر، جان سالم به در برده کیکشد، انگار از چنگال  یم یگذرند، چنان نفس راحت یکه م وانیکنار ح از

 .کند یمقاومت م یبه کوله را بردارد ول دهیدهد دست ِ چسب یبه دستش فرمان م

 ”! میدور نشد وونیاز ح هنوز“

 .زند یدل، پوزخند م در

 ”! یزن یخودتو گول م يدار“

 ! ستیاش مهم ن هیبق. خوشحال است یکیو نزد تیحما نیاز ا. کند یاو نگاه م مرخیبه ن مردد

 ! در آتش بس بود نطوریا شهیهم کاش

 .خندند یهر دو م ن،ینازن دنیبا د. اند ستادهیراه ا يکناره  ییو نهال، جا عطا

 ! يکرد ریفکر کردم گ! ؟يایب یتونست -

 ! دست و پاتو نخورده؟! نمتیبب! ؟یسالم! شو نگاه افهیق -

 .شود یپر ِ او م يمتوجه چشمها یول” ! دوباره اخم“ دیخواهد بگو یم یرعلیام. کند یبه هر دو اخم م نینازن

 ! ده؟یانقدر ترس یعنی! کند؟ یم هیگر

کنار کوله اش،  بیفقط از ج. ندارد شتریِ ب يجرات همدرد. شود یعطا و نهال دلخور م يو خنده  یتفاوت یب از

 .ردیگ یم نیکند و به طرف نازن یکشد، درش را باز م یم رونیرا ب یکوچک آب معدن يبطر

کند و پشت سر  یتشکر م یرلبیز. نوشد یم یو کم ردیگ یرا م يبطر. کند بغضش را پس بزند یم یسع نینازن

 .دهد ینهال و عطا به راهش ادامه م
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همچنان . ستیاو ن ياخم، برا نیداند ا یحداقل م یدارد ول یاخم آرام نینازن. دارد یراه، حس خوب يادامه  در

 .است تیحما يرود و دستش، هنوز آماده  یبه او راه م کینزد

 جیگ. دختر چموش و مغرور کی يرو ياراد ریفوکوس کردن ِ غ نیاز ا... مسخره  يفکرها نیاز ا. است جیگ

انتقال وجه  يکردن ِ واسطه  داینسبت به پ يتر يقو اریبس یحرف، احساس خوش یِ ب یهمراه نیا یاست ول

 .چند روز داشته نیدارد که ا

از  یکیرا برگشته اند و در  ریهمان مس. کوهستان را پوشانده ز،ییجان اواخر پا یساعت بعد، آفتاب ب دو

پر از ذغال سرخ،  یشده و منقل دهیپوش میضخ يها لونینشسته اند که اطرافش با نا یتخت يرستورانها، رو

 .است انشانیم

 .يو چا یاملت، عدس. رسد یسفارشها م ینیخدمت، با س شیپ

 یرا ستون بدنش م گرید يکند و پا یجمع م رشیپا را ز کینهال، . خورد یو ساکت غذا م لیم یب ن،ینازن

 : دیگو یکند، م یو به طرفش دراز م ردیگ یبزرگ از املت م يهمانطور که لقمه ا. گذارد

 ! بفرما! آه... آ ! بهت بچسبه ر،یلقمه بگ يکارگر! ؟یزن یهمش م ينجوریچرا ا! یآبج -

 ینازك م یینهال چشم و ابرو. کند یلقمه را رد م نینازن. خندد یبه مدل ِ نشستن و حرف زدنش م یرعلیام

 ! غمتو نمینب: دیگو یدهد و با دهان ِ پر م یم يدر دهان جا یبه سخت کجا،یلقمه را  يکند؛ همه 

 .کند یبه خوردن او اخم م عطا

 ! ينخور اشتهامونو کور کرد يحاال کارگر! يحالمو به هم زد -

 ! ؟يِ زبون بسته ا وونیهنوز تو فکر اون ح: دیگو یم نیبه نازن طنتیبا ش بعد

 .کند یبهش اخم م نینازن

 ! ِ شمام یمعرفت یتو فکر ب... نه  -

 ! گهینجاتت داد د یرعلیام!ایکوتاه ب! بابا يا -

 یسر م يچا يجرعه ا. دهد ینهال لقمه را به زحمت قورت م. کند یتعجب م” نجات“ ياز کلمه  یرعلیام

و نرم تنان و حشرات و سگ سانان  انیکه از بندپا ان،یخواهر ِ ما، نه فقط از چهارپا نیا! مستر: دیگو یکشد و م

 ! ترسه یو گربه سانان هم م

 .کند یاز محوطه اشاره م یبه طرف کبارهی عطا

 .دمیتخت د کیونو نزدگربه سان، االن دوتاش یگفت -
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 .دهد یم هیکند و به عقب تک یخودش را جمع م نینازن

 ! بابا نیبش!کردم یشوخ: دیگو یم عیخندد، سر یهمانطور که م عطا

آواره  يگربه  نهمهیا دنیدارد به د گرید. دهیتخت ها را د نیِ سرگردان ب یگل باقال يهم از دور، گربه  یرعلیام

اما در تهران، جز . هم سراغش را گرفته يازش پرژن کت خواسته و چند بار یوقت ِ آمدن، جس. کند یعادت م

 .دهیند يگریدهند، نژاد د یآشغالها جوالن م انیولگرد که م يگربه ها

 .دهد یم حیتوض شیهمچنان برا نهال

 ! ترسه یکال از همه مدل جک و جونور م -

 ! به جز مراد: کند یاضافه م عطا

 ! وست پسرت؟د -

 .خنده ریزند ز یم یپق نهال

 ! خود ناکسش... آره  -

 ! گهینشو د تیترب یب: دهد یخنده تذکر م انیم عطا

  ؟يتو هم دوست پسر دار: نگاه کند و مردد بپرسد نیبه نازن يشود لحظه ا یباعث م شیکنجکاو حس

 .زند یچشمک م طنتیکند و نهال با ش یمتعجب نگاهش م نازنین

 ! که رفت خارج فیح! کار درست بود یلیبود به از شما نباشه، خ یکیالبته قبال !آره بابا -

 ! گمیبهناز خانومو م يایپور: دیگو یو آرام م نیشود طرف نازن یم خم

 ! االن با مراد بلبل دوسته: دهد یشود و ادامه م یراست م بعد

 .شده جیگ یرعلیام

 ! دوست پسر ِ تو؟! مراد؟ -

 .دهد یکند و با تاسف سر تکان م یل نشستنش را عوض ممد نهال

 یلیدرسته خ...  نهیبود بال و پرشو بچ کیشد، نزد یرتیکه عطا غ يسر هی... رو  يخواد، هم ناز یهم منو م -

 .به خاطر خواهرم حاضر شدم کنار بکشم یدوستش دارم؛ ول

 .هال را باور کردهن يکند که حرفها ینگاه م یرعلیو متعجب ِ ام يبه صورت جد عطا

 ! بابا وونهیح...  ستیطرف، اصال آدم ن... کنه  یم تتیداره اذ! جان یرعلیام! نکن يمردم آزار! نهال -

 ! خطرناکه؟ یعنی -
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 .زند یآن دو لبخند م يهم به حرفها نینازن

 هیوونیتنها ح... اسمش مراده ... مهربانه  يمنظورش کاسکو! بسه یطونیش! ترسه یکه از مورچه هم م نینازن -

 ! نهیب یشب کابوسشو نم نیکه نازن

 .خندد یم نهال

 ! ها رد بشه لهینداره که از م يلدیکاپرف دیویقفسه و قدرت د يتو دونهیالبته اونم چون م -

 .شده ریکه دوباره معذب و سر به ز نیکند و صورت نازن یآن دو نگاه م يبه خنده  یرعلیام

 .فهمد یِ نفس راحتش را خودش هم نم لیدل

 .که خنده نداره نیا... ترسه  یم زیچ هیخب هر کس از : دیگو یزند و م یم لبخند

 .ندیب ینم نیدر نازن يرییتغ

 .ترسم یباد م يمنم از صدا -

 .خندد یدوباره م نهال

 ! باد؟ يصدا -

 .اندازد یباال م شانه

 ! اوهوم -

 .زند یچشمک م عطا

 ! يچه ترس دخترونه ا -

 یتیباالخره از آن اخم و نارضا یول... نه  ایداند خنده اش با تمسخر است  ینم. زند یهم آرام لبخند م نینازن

 .درآمده

 .قهوه است وانیل کیکه کم دارد،  يزیتنها چ. خورد یعادت، صبحانه اش را کامل م طبق

 ”! ستین یمال يهوه قهوه نداره، داشته باشه هم ق نجایا“ دیگو یم عطا

 .دیبعد از صبحانه، مهمون من هست يپس قهوه : کند یم شنهادیداند چرا بدون فکر پ ینم

 .کند یاستقبال م عیسر نهال

 ! شاپ؟ یکاف ایشما  يخونه ! کجا؟ -

 .کنند ینگاهش م زیو عطا ت نینازن

 .زند یلبخند م یرعلیام
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 .شناسم یخوب داشته باشه نم يکه قهوه  يمن کافه ا یول...  دیهر جا شما بخوا -

 .دهد ینم هیمجال ِ اظهار نظر به بق نهال

 ! گهید میخونه مزاحم بش میپس مجبور -

 .دهد یبا تاسف سر تکان م عطا

 ! شد مونیاومدن و گردش با تو پش رونیکال از ب یرعلیام -

 ...  شمیخوشحال م... نه : دیگو یم عیسر یرعلیام

ذغاال منو گرفته؛ سرم  نیگاز ا...  میبر: دیگو یپوشد، م یزند و همانطور که کفش م یرا کنار م لونینا عطا

 ... شده  نیسنگ

 ! شهیخوب م يخور یقهوه م: دهد یجواب م طنتیبا ش نهال

 .رود یم نییپشت سرش پا و

 

*** 

 

 .تا مهمانهاش وارد شوند ستدیا یعقب م یکند و کم یآپارتمان را باز م در

 .و عطا نیرود و پشت سرش نازن یداخل م يتعارف و با کنجکاو یب ل،نها

. کانتر است يرو خته،یکه به هم ر ییتنها جا. کشد یم ینفس راحت. کند یمرتب نگاه م يبه خانه  یرعلیام

 ! ستیهم مهم ن ادیز! خوب است. صبح و لپ تاپ باز ریش وانیو ل يگاریس ریز

گوشه و کنار را  يسالن، با چشم همه  انیم ستادهیو نهال، همانطور ا نندینش یکاناپه م يو عطا رو نینازن

 .کند یم یوارس

 ! خلوته يادیکم ز هیفقط ! خونه ت خوشگله ها! مستر -

 .رود یو به آشپزخانه م داردیرا برم یخال وانیو ل يگاریس ریزند و ز یفقط لبخند م یرعلیام

ِ  السیبه گ ینگیرود، با پشت انگشت، د یاما به طرف بار م نهال. بار کوچک ثابت شده يرو ن،ینازن نگاه

 .ها را بخواند يبطر يشود تا رو یزند و خم م یواژگون شده م

 ! نیبش ایب! نهال: زند یتشر م نینازن

 ! ؟یکن یم ينقش مامان شکوهو باز يدار: زند یکند و غر م یچشم نگاهش م ياز گوشه  نهال
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 ! يا قهیمعلومه خوش سل! يدار یخوشگل يعجب خونه : کند یبلندتر تکرار م و

 .”یمرس“ دیگو یکند و فقط م یقهوه ساز را روشن م یرعلیام

شود عطا  یباعث م ،يدر ِ بطر يزدن چوب پنبه  رونیب يصدا. کند یشراب را باز م يدر ِ بطر طنتیبا ش نهال

کند و اشاره اش به عکس گرفتن  یه طرف عطا خم مبا لبخند انگشت اشاره اش را ب ال،یخ ینهال، ب. کند” نچ“

دهد و درش را  یبه دماغش م ینیچ ،کشد یرا بو م يخندد؛ بطر یصدا م ینهال ب. شود یم زیمخیعطا ن. است

 : کند یو خنده زمزمه م طنتیو با ش ندینش یو عطا م نینازن انیم. بندد یدوباره م

 ! داره يعالم زهرمار هی -

 .شوند یگفتن ِ شکوه م ”يزهرمار“اش به  هیدو متوجه کنا هر

 ! رنگ وارنگ خوشگل يها يزهرمار: دیگو یاندازد و همانطور آرام م یچپش را باال م يابرو

 .دارد یبرم يبادام هند کیو  لیظرف آج يکند تو یدست م ز،یم يشود رو یخم م بعد

  د؟یگوش بد دیدوست دار یچ یقیموس: دیگو یاز آشپزخانه م یرعلیام

 ! ”پرنده م هیمن “جز  ،یهر چ: دهد یجواب م نهال

. ست یسیآرام انگل یقیموس کی. کند یو روشنش م داردیکانتر برم يرا از رو یصوت ستمیکنترل س یرعلیام

 .دارد یبرم زیکوتاه کنار کاناپه خ زیکشف کرده، با شوق به طرف م یجالب زینهال انگار چ

 ! جِنگو! یجانم -

 .هم عاشق جنگو ست یجس. رود یزند و سراغ قهوه ها م یند مدوباره لبخ یرعلیام

 .هم است يرو یقطعات چوب دنیرود، نهال در حال چ یو شکر که کنارشان م ریقهوه و ش ینیس با

 ! ؟یکن یم يباز! مستر -

 .دهد که آره یگذارد و سر تکان م یم زیم يرا گوشه  ینیس

 .اندازد یم یشده نگاه دهیبه ستون ِ چ نهال

 ! نیشیمن م فیکدومتون حر نمیبب نیایب -

 .کشد یم رونیقطعه را ب نیخودش اول بعد

شود و همانطور که قطعات را با دقت  یعطا خم م. گذارد یستون م يدارد و رو یبرم يهم قطعه ا یرعلیام

 ! ؟یطلب یم فیواسه من حر! جوجه: دیگو یکند تا انتخاب کند، م یم یبررس

 .برد یش را باال مابرو کی طنتیبا ش نهال
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 ! امتحانش ضرر نداره پسرعمو جان -

 .کشد یم رونیقطعه را ب کیزند و با سرعت،  یم شخندین عطا

 ! دخترعمو جان هیکارم چ ستیانگار حواست ن -

 .خندد یم نهال

 ! ییتو! يناز!هنوز اولشه! بچه معمار -

 رونیب اطیزند وبا احت یاز قطعات با سر انگشت ضربه م یکیبه  یبه آرام. رود یقبل از آخر م فیسراغ رد نینازن

 .کند یم قشیعطا تشو. کشد یم

 ! نیآفر! کارت درسته نازنین جان -

 .شود یم کینزد یرعلیبه ام نهال

 .من و مستر با هم، شما دو تا با هم!؟یکن یم یکش اری -

 .زند یچشمک م یرعلیام به

 ! که حالشو ببرن میکن یسوسکشون م نیهمچ! نهال جنگو گنیبه من م -

 ! ؟یسر ِ چ -

 ! ؟یسر ِ چ: پرسد یم یرعلیهم از ام نهال

  م؟یکن يشرط بند یعنی -

 .آورد یم رونینوك زبانش را ب نهال

 ! نیِ نازن يسر خواستگار بعد -

 .خندد یکج م عطا

 ! ش؟یسر ِ چ -

 .اندازد یابرو باال م نهال

 ! بگه حرفاشونو مشروح و کامل برامون يکه همه  -

 .دهد ینهال م لیمهربان تحو یاخم ینهال خوشش آمده ول یهم از شوخ عطا

 ! داره؟ یو پرفسور به ما چه ربط نیِ نازن یخصوص يحرفا -

 .حرف بزنه دیهر کس باخت، سه ساعت نبا: دیگو یبه نهال م رهیبا حرص، خ نینازن

 .آورد یدرم ییادا نهال
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 ! ستیبرات سخت ن یتو که سه روزم حرف نزن...  یو خودت باخت میاومد! اهه -

 .خندد یم عطا

 ! ستنیهمه که مثل نهال وروره ن! گهیراست م -

 .کند یبه هر دو، چپ نگاه م نهال

 فیهمه تعر يبرا نیبر ن،ینیحاال حرکتو بب! شد بیتصو... برنده ها خواستن انجام بدن  یهر چ دیبازنده ها با -

 ! نیکن

 یلبخند م یرعلیام. زند یچشمک م یرعلیام يبرا. کشد یم رونیبرداشته بود، ب نیکه نازن یفیاز رد يا قطعه

 .کشد یم رونیقطعه ب کیزند و از وسط ستون، 

 .رسد یم یرعلیقطعات هستند تا دوباره نوبت به ام يساکت و متمرکز رو همه

 ... قهوه تون سرد نشه : دیگو یکند م یستون نگاه م به

 .رود یم نییستون، باال و پا يچشد و همانطور نگاهش رو یو شکر ازش م ریدارد؛ بدون ش یرا برم وانشیل

 ! ختنیجا داره واسه ر یلیهنوز خ! شد برادر؟ یچ -

 یکه دو طرفش خال نییپا کیاز قطعات نزد یکی يو دوباره رو ن؛یاندازد و پوزخند نازن یلبخند عطا نگاه م به

 .شده

نه : دیگو یم عیرود، نهال سر یدستش که به طرف قطعه م. کند ینفسش را حبس م... از قهوه  گرید يا جرعه

 ! اون نه!یرعلیام

گردد و  یبرم نییبالفاصله پا یرود ول یم يگرید يقطعه  يرو يدستش لحظه ا. دهد یم رونیرا ب نفسش

 .کشد یم رونیتک قطعه را ب

 .ماند یپا بر جا م یرود ول یم نییپله پا کیستون، . شود یبلند م نیِ نهال و نازن ”عیه“ يصدا

 .و حاال وقت ِ لبخند زدن به آن پوزخند محو است... قهوه  يگذارد؛ جرعه ا یستون م يرا رو قطعه

 ! بابا دمت گرم -

 ! رفت میگفتم باخت! يوا -

 .دهد یرا به مهمانهاش م گرید وانیو سه ل ردیگ یم نیهمان لبخند، چشم از صورت متعجب نازن با

 

*** 
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 .همراه است يشتریقطعات، با مکث ب دنیرا ندارد و کش هیاستحکام اول گرید ستون

 .حرکتش را تکرار کند گرید کباری یرعلیکند ام یاصرار م نهال

 ! شد یاون دفعه هم شانس: دیگو یم نینازن

 .شود دوباره امتحان کند یوسوسه م یرعلیام. دهد یبا دقت، حرکتش را انجام م و

 .کند یهم حرکتش را م نهال

 ! بود؟ یشرطمون چ: پرسد یرسد، م یکه م یرعلیام نوبت

 .برنده بخواد یهر چ -

 .یرعلیچهار جفت چشم، به ستون است و دست ام هر

تک قطعه را از  کی ع،یو سر” ! ؟یهرچ“  دیگو یم ن،یصورت نازن يرود رو یلحظه م کی طنت،یبا ش نگاهش

 .ِ عطا یو شگفت نیلبخند نازن نباریِ نهال و ا عیدوباره ه. کشد یم رونیستون ب نییپا

 ! ها یهست يحرفه ا یلیتو خ -

از پس ِ  گریداند عطا د یدهد و م یم هیبه پشت مبل تک. خورد یقهوه اش را م يجرعه  نیخندد و آخر یم

 .دیآ یستون ِ لغزان برنم

 .زند یدست م جانینهال با ه. زدیر یکشد، ستون فرو م یکه قطعه اش را م عطا

 ! نیسوسک شد! میبرد! جانم -

 .کند یلبش را با دندان م يآرام، گوشه  يبا لبخند ن،یو نازن. کند یخندد و قطعات را جمع م یم عطا

 .راندیگ یم يگاریو س ستدیا یشود، کنار در بالکن م یبلند م. کرده گاریس هوس

 ! درست کنم؟ يچا هیاجازه هست ...  دیکه نچسب نیا: دیگو یم عطا

 ! د؟ینچسب یچون باخت: دیگو یم طنتیبا ش نهال

 .کند یدهد و با دست، به آشپزخانه اشاره م یسر تکان م یرعلیام

 .زند یچشمک م یرعلیبه ام نهال

 ! م؟یازشون بخوا یحاال چ -

کرد،  شنهادیکه خودش پ یساعت همون سه نینازن میبخوا“ گذرد  یزند و از سرش م یم گاریبه س یمحکم پک

 ”! حرف بزنه و بخنده
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 .بهتر از دفعات قبل بوده یلیامروز خ. ستیکار ن نیبه ا يازین! نه. ردیگ یفکرش خنده اش م از

“ پرسد  یم عیسر یرعلیکه ام يطور. کند یانگشتهاش نگاه م نیب گاریو س یرعلیگردد به ام یهم برم نینازن

 ”کنه؟  یم تیدودش اذ

 .”نه“دهد  یتفاوت جواب م یب

 .زند از باز بودن ِ در، سردش شده یم حدس

 ! م؟یازشون بخوا یچ: پرسد یدوباره م نهال

 .رود یو به بالکن م ”يتو دوست دار یهر چ“ دیگو یم

 .گردد یکند و برم یرا دم م يچا عطا

 شد؟  یچ... خب  -

 .من بگم یگفت هر چ یرعلیام... بگم  یکنم چ یدارم فکر م -

 .هیحرفه ا یرعلیام... قبول نبود  يباز نیا -

 .ییدوتا...  میکن يباز گهیدست د هی ایب: دیگو یو در همان حال م ندیچ یهم م يدوباره قطعات را رو نهال

 .خورد یزنگ م یرعلیام لیموبا

 .امیتا من ب نیتو بچ: دیگو یم نهال

 .خندد یم طنتیکند و با ش یدارد، پشت و روش را نگاه م یرا برم یگوش

 ! ییکایبابا امر -

 .کند یاخم م عطا

 .ببر بده بهش... نکن  یفضول -

 .ردیگ یرا م یسپاسگزار، گوش يدر، با لبخند ياز ال یرعلیام

 .کند آن وقت روز تماس گرفته یتعجب م. یکمپان يها ندهیاز نما یکیاست؛  چاردیر

 .مربوط به دفتر، به اروپا سفر کرده يکارها يفهمد برا یدهد، م یجواب م یوقت

 .کند یداده و صحبت م هیبالکن تک ي وارهیبه د یبا ژست خاص. کند یاز همانجا که نشسته، به او نگاه م نهال،

 ! المصب آخر ِ کالسه: دیگو یم طنتیپر ش یزند و آرام ول یم لبخند

 ! زنه یحرف م یسیبلبل انگل نیع! نگاه! يبرادر يجا: کند یاضافه م عیسر ند،یب یآن دو را که م زیت نگاه

 .زند یم يمداریلبخند ن نینازن
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 ! حرف بزنه یفارس ستیمراد هم بلد ن نیع یول -

 .ندیچ یلب ورم نهال

 ... کنه  یصحبت م یقشنگ نیبه ا -

 ! کن بـــچه يبــــــــاز: دیگو یکشدار و آمرانه م عطا

 .کشد یم یقیعم نفس

 ! کنم پسرعمو جان یدوباره سوسکت م -

 نیتلخ شد با ا گرمیتا ج ؟ياریب يزیریدو تا م هی...  دیدم کش ییچا: دیگو یم نیزند و به نازن یپوزخند م عطا

 ...  يزهرمار يقهوه 

 .خندد یم يباز نیح نهال

-  بود؟ يقهوه ش زهرمار يتو... ا ! 

 .رود یدارد و به آشپزخانه م یقهوه را برم يوانهایل ینیس. رود یبهش چشم غره م نینازن

سرك  نتهایدوست ندارد در کاب. کند ینم دایقندان را پ. زدیر یم يکند، چا یشورد، خشک م یرا م وانهایل

 يا شهیدر ش يرنگ قرص، رو يورق فسفر کی. اندازد یرا نگاه م يشکر و قهوه و چا يکنار ظرف ها. بکشد

 یقرص، خشکش م يِ رو یسیگلان ينه که نوشته  ایقند است  داخلش ندیتا بب داردیبرش م. از ظرفهاست یکی

 .کند

 ! قرص اکس؟! اکس؟

 .شود یصحبتش را تمام کرده و وارد م یرعلیام

 ! د؟یکن یم يدوباره باز -

 .دهد یسر تکان م نهال

 .شکستش بدم يخوام انفراد یم ندفعهیا... اوهوم  -

 .باشد ییدستشو نیزند نازن یحدس م. ندینش یم کنارشان

روان گردان  يقرصها يافتد درباره  یپدرش م يهشدارها ادیقرص،  يورقه  يبه رنگ سبز رو رهیخ ن،ینازن

 ... قرص ها و عوارض مخربشان  يبایو ز بندهیظاهر فر يدرباره ... 
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مادرش که به  يها هیتوص... عمو رضا  يحرفها...  دهیاکس د يقرصها يکه درباره  یونیزیتلو يبرنامه  ادی

اگر از دل درد و سر درد، کارش به دکتر  یحت... مسکن  یحت رد؛یکس قرص نگ چیعنوان در دانشگاه، از ه چیه

 .دیکش

 ! معتاد است؟! کند؟ یقرص اکس مصرف م یرعلیام یعنی

به  یکند و دست یرها م نتیکاب يبا نفرت، ورق سبز رنگ را رو. شود یم لیو بهتش، به خشم و اخم تبد تعجب

 یباور م یچه کس... نبوده  لیدل یمرد جوان، ب نیش نسبت به ا ینیو بدب ياعتماد یب. کشد یاش م یشانیپ

 گاریروان گردان معتاد باشد؟ س بهجنتلمن مابانه و مودب،  يمرد خوش ظاهر و موجه، با آن ژست ها نیکند ا

ول که بغل کردن نهال، بعد هم آن دختر ِ ا... خورد، آن هم از رفتارش با دخترها  یکشد، مشروب که م یکه م

 ... حاال هم که قرص اکس ... آمده بود  ”یشگیکار ِ هم“ يکه برا... در دفتر کارش  گولیژ

 .دیآ یخواندن نهال و عطا م يکر يصدا

عطا . را خورده یمعتاد روان نیو نقص ا بیع یگول ظاهر ب... نهال که بچه است و احمق ... عطا ... نهال  يوا

 ... خانه اش هم آمده  یشده، حت یمیصم یلیاواخر باهاش خ نیهم که ا

 ! ؟ییچا نیشد ا یپس چ! خانوم نینازن -

 .دیرا به عطا بگو زیهمه چ دیبا... روند  یخورند و م یم يچا...  دیآ یخودش م به

فشار  ینیرود و انگشتهاش را دور ِ س یمدر هم  شتریاو، اخمهاش ب دنیبا د. رود یم رونیدارد و ب یرا برم ینیس

 .دهد یم

 ! معتاد مردك

 .دونم قند کجاست ینم: دیگو یم يجد همانطور

 .نهال کینزد ندینش یم

 .شود یبلند م یرعلیام

 .هست ینیریش یول!نه ایاصال دارم  دونمینم -

 ...  ینیریش ينکند بخواهد تو. کشد یسرك م یرعلیآشپزخانه و رفتن ام به

 .را فراموش کرده يزیاست؛ چ چاردیباز هم ر. شود یدوباره بلند م لشیزنگ موبا يصدا

 .گردد یها را م نتیزند، کاب یکه حرف م همانطور
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 یم رونیرا ب ینیریش يرود و جعبه  یم خچالیسراغ  یرعلیام. ستدیا یشود، مردد کنار کانتر م یبلند م نینازن

 .آورد

 .زند یم یصحبت، لبخند آرام انیمتعجب م ن،ینازن دنید با

 ! بدهد؟ بیرا فر یچه کس! کند؟ یرا مخف يزیخواهد چه چ یلبخندها م نیا با

 .جود یلبش را م. افتد یدوباره به ورق سبز رنگ قرص م ن،ینگاه ِ نازن. ندیچ یها را در ظرف م ینیریانبر، ش با

احمق  یدهد کس یق است، نه اجازه منه احم. دهد یم رونینفسش را با حرص ب. شود یآشپزخانه م وارد

 .کنار او ستدیا یم. فرضش کند

 .یزن یاکس م ؛يدونم معتاد یفکر نکن نم -

 ! وات؟: دیگو یکند و سردرگم م یمتعجب به او نگاه م. شنود یرا نم چاردیر يصدا یرعلیام

 یم چاردیبه ر جیگ! نیخشمگ ریکند دوباره شده همان ماده ش یحس م. کند یساکت، فقط نگاهش م نینازن

 .کند یگذارد و انبر را رها م یم نتیکاب يرا رو یگوش. ردیگ یبعدا تماس م دیگو

 ! ؟یگفت یچ -

 .متعجب یرعلیو ام یعصب نینازن. نگاهشان دوباره شروع شده دوئل

 ! ؟یچ یبه من گفت: پرسد یباز م یرعلیشود، ام یم یکه طوالن سکوتشان

 ! ؟یزن ینمروان گردان !؟یستین... معتاد  -

 ! ه؟یچ گهید نیا! روان گردان؟ -

 .به حال انقدر در عمرش تعجب نکرده تا

 .داردینگهش م یرعلیخواهد رد شود که ام یجنباند و م یبا تاسف سر م. دهد یچانه اش را باال م نینازن

 ! نمیصبر کن بب -

 ! شده؟ يزیچ -

 .يو پشت سرش نهال با کنجکاو ستادهیپر سوال، ا یبا اخم عطا

 .کند یدستش را آزاد م نینازن

 يایم...  یدون یخودتو دوستش م...  یکن یبهش م یتون یم یکه هر کمک یکس نیهم... راد بپرس  ياز آقا -

 ... خودمون  يخونه  شیاریخونه ش؛ م

 .شود یتر م ظیعطا غل اخم
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 ! ؟یرعلیشده ام یچ -

 .اندازد یشانه باال م یرعلیام

 ! دمیمن خودم هم هنوز نفهم -

 ...  هیچ هیقض نمیدرست حرف بزن بب: پرسد یم نیطاقت از نازن یکالفه و ب عطا

 ... آقا معتادن  -

 .زند یو عطا هم از تعجب خشکشان م نهال

 .زنه یقرص روان گردان م -

 .برد یسردرگم شانه هاش را باال م یرعلیام

 ...  یچ یعنیدونم روان گردان  یمن اصال نم -

 .او يبه صورت مرتب و اصالح شده  شود یم رهیخ نهال

 ! ؟یزن یاکس م -

 .کند یهر دو نگاه م به

 ! ستمیمن معتاد ن -

 .کانتر يکوبد رو یزند و م یورق قرص را چنگ م ،یحرص ن،ینازن

 .کنه یمصرف م نایفقط از ا... هست  یدونه روان گردان چ ینم...  ستیمعتاد ن -

 .کند یدارد و نگاه م یورق قرص را برم عیسر عطا

 .دهد یکشد و سر تکان م یکند؛ دو دستش را به صورتش م یکالفه، نفسش را فوت م یرعلیام

 ”لَکس -اکس“ِ خشاب قرص، فقط نوشته  يفسفر يرو

 .کند ینگاه م قیپشت و روش را دق عطا

 ! اکس لکس؟ -

 یم رهیخ نیزند و به نازن یه کمر مدو دستش را ب! خونسرد باشد دیبا. کشد یم قیدوباره نفس عم یرعلیام

 .شود

و  يکارخانه ا يقرصها، بدون بسته بند ده،یهر چه شن یول دهیند کیتا به حال قرص روان گردان را از نزد عطا

 .هستند کیانقدر ش

 .و نهال، منتظر عکس العمل او هستند نینازن
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 ! ؟يخور یرو م نایا: پرسد یم مردد

 .شود یم دهیدهانش کش يرود و معذب رو یباال م یرعلیدست ام کی

 ...  ستین ياکستاز یول... آره  -

در برابر سه جفت چشم پر از  یدوست ندارد مسئله را بازتر کند ول. کم بوده ح،یتوض نیانگار ا. سه ساکتند هر

 .سوءظن، مجبور است

 ”! لعنتت کنه دختر خدا“

 .ست از حرص و خجالت و تمسخر یحالش مخلوط. ..همه شرح دهد  يرا کم داشت که مشکلش را برا نیهم

 .وهیلکست نایا -

 ... شکمه ... کار کردن ِ ...  يبرا: دهد یادامه م لیم یب ند،یب یآنها را که م جیگ نگاه

 ! ن؟یمل یعنی -

 .خورد یحرص م شتریب یرعلیام. ردیخنده اش را بگ يدهد تا جلو یلبها را به هم فشار م نهال

 ...  شهیم یم چدون ینم شیفارس -

 .کند یعطا با مالمت بهش نگاه م. اندازد یم نییشرمنده، سرش را پا نینازن

 .کند یلبخند کنترل شده خالصه م کیخنده اش را در  يهمه  نهال

 ! شکمتون سفت شده ن،یبه قول مهربان، آب به آب شد... خب  -

 نیلحظه از حرف نازن هی... متاسفم : دیگو یگذارد و مردد م یقرص را کنار م. دهد یم لشیتحو یاخم عطا

 .شوکه شدم

 ... روشم نوشته اکس ... خوشرنگه  دمید: دیگو یآرام م ر،یهمانطور سر به ز ن،ینازن

خجالت زده است . ستیحمله ن يآماده  ریماده ش گریچشمهاش د. شود سر بلند کند یباعث م یرعلیام سکوت

 .و نادم

 .فممتاس... بهتون تهمت زدم  دیببخش -

متفاوت تهران باشد و  يآب و هوا ونیحالتش را مد نیپسندد؛ هر چند، ا یم شتریاز غرور را ب یِ خال نینازن نیا

 ! اش یاختالالت گوارش

 .دهد یسر تکان م آرام

 .یاوک -
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 .کند جو را عوض کند یم یسع عطا

 .سرد شد ییچا!عقلشو بده دست دخترا دیآدم نبا گنیراست م -

 .آورد یرا م ینیس نهال

 ببرنمون توچال؟  میباخت، ازشون بخوا ي مهیچطوره به عنوان جر! مستر یراست... کنم  یمن عوض م -

 ! توچال؟ -

 .توچال مونیببر دیعطا؟ با... باحاله  یلیخ نشیگن تله کاب یدوستام م... باالس  نیهم! اوهوم -

 .دارد یبرم ینیریش کی عطا

 .میامروز کوه بود -

 .کند یاصرار م نهال

 ! جون من م؟یبر گهید يهفته  يجمعه ... توچال فرق داره  -

 .زند یلبخند م عطا

 .میریموافقن، م هیاگه بق!؟يخور یجونتو قسم م ن،یتله کاب هیواسه خاطر  -

 .کشد یم غیج نهال

 ! بچه ها؟ نیموافق -

 .زند یلبخند م یرعلیام

 .میریم يهر جا تو بخوا -

 .کند یم یهنوز احساس شرمندگ. زند یلبش را دندان م يگوشه . کند ینگاهش م نینازن

 ! خانوم مییلنگ ِ شما -

دلش . و سر به سر گذاشتن عطا دیآ ینهال م ياهویه يصدا. شود یاندازد و از آشپزخانه خارج م یباال م شانه

 .کند تا باورش شود سوءتفاهمش را فراموش کرده شانیهم همراه یرعلیخواهد ام یم

 .کاش زودتر برگردند خانه...  خآ

 

*** 

 

 و ببردند قرارم يقرار دادند
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 .ماتش به روى امیر على ست که تکیه به یک زانو داده و مشغول بستن بند پوتینش است نگاه

 .رفته صورت حساب میز را پرداخت کند و نهال یک ریز حرف مى زند عطا

 چطوره؟  -

 .فکر مى کند دارد راجع به امیر على مى پرسد. سوال نهال، بر مى گردد با

 ... خزه  -

 ! هان؟ -

 : دیگو یچشمى نگاهى به امیر على مى اندازد و آرام م زیر

 ! خزه... بوتاش رو مى گم  -

 .سر مى کشد تا نگاهى بندازد نهال

ر چه دقت مى کند، حتى قسمت کوچکى از آن، را شنیده، نگاهى به بوتهاش مى اندازد، ه شانیعلى حرفها امیر

 ! از جنس خز نیست

 : دوباره مى پرسد نهال

 ! باالخره مى گى این یارو پرفسوره چطور بود یا نه؟ -

 ... بعدم که خوبه ... اوال یارو چیه؟ جناب پرفسور ... آهان پرفسور  -

 .بحث بازدارد يچشم و ابرو، نهال را از ادامه  يمى کند با اشاره  سعى

بدون اینکه بخواهد، روى همه ... هنوز به آن سمت است و امیر على و سیگارى که روشن مى کند  حواسش

 ... حرکات این تازه وارد حساس شده 

 ... خیلى وقت است که سنگینى این نگاه ثابت را حس کرده !نامدارا ست پسر

ین که مدتى ست بهش خیره شده، دود سیگارش را را کنار مى زند و تکیه برآارنج، روى صورت نازن ظرفش

 ... بیرون مى فرستد 

 : روش، هول زده ادامه مى دهد دیآ یامیر على در میان هاله دود، که م نگاه

 ! یعنى خیلى خوبه -

 .مى چرخد سمت امیر على و با شیطنت مى خندد نهال

 ! حاال چى مى گفت؟... خیلى خوبه ... موافقم  -
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 ! ش نهال لحظه اى خفه شودمى کند کا آرزو

سعى مى کند ... انگار او هم منتظر جواب است ... چشمهاى امیر على را روى خودش حس مى کند  سنگینى

 ! آسان نیست... حضورش را نادیده بگیرد 

 .کمى بلند مى شود صدایش

 ! معلومه که خیلى اصیلن... اوووم ... صحبت هامون خیلى جدى بود  -

یک چیز خاص، که به خواستگارش نسبت ... کند خصوصیات موجه تر و بارز ترى پیدا کند تالش مى  درمانده

 .به شخص روبرویش برترى بدهد

 .که هیچ شانسى نداشت، دقیقا همانى بود که نهال پیش بینى کرده بود ظاهرى

 ... پوست قهوه اى و دهانى به شدت گشاد و لباسهایى ... بلند والغر  قد

 ! حقیقتا شباهت زیادى به پرفسورهاى عهد قجر داشت... ل راست مى گفت نها...  اووووووف

 .مى خندد زیر زیر نهال

 پرسیدم چى مى گفت؟ ! اصل و نسبش را که خودم دیدم -

 .حرص نگاهش مى کند و توى دلش هزار خط و نشان مى کشد با

 .خیلى مودب و با احساس حرف مى زد -

 ! راجع به چى؟ -

 .ت نهال اشاره هایش را گرفته و براى اینکه سر به سرش بگذارد، بى خیال نمى شوددیگر مطمئن س حاال

 .نگاهى به امیر على مى اندازد، ابروهاى او هم در انتظار جواب باال مانده نیم

 .اى از چاى داغ را به زحمت فرو مى دهد جرعه

 ... ى که تازه اونجا کشف شده مومیایى های يبیشتر راجع به جزیره ... راجع به سفرش به ایتالیا و  -

کى راجع به اجساد مومیایى مودب و از اون بدتر با ... ” ... از این افتضاح تر نمیشود ... را گاز مى گیرد  لبش

 ”! احساس حرف مى زد؟

 .دیگر چشمهاى امیر على حالتى از تمسخر گرفته اند حاال

 ! معلومه ایشون احترام خاصى براى مرده ها قائلن -

 .چشمهاش به خاطر لبخندى که پشت لبهاش مخفى کرده، تابدار شده حالت

 ! عالى به نظر میاد، تبریک مى گم -
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 .انقدر از توصیف نازنین تعجب کرده که اگر نازنین عصبانى نبود، حتما مى زد زیر خنده نهال

 .ر مى زندفنجانش را کنا... حماقت مى کند، صورتش از فرط خجالت و عصبانیت سرخ شده  احساس

 ! من االن میام -

 .به سمت دستشویى مى رود سریع

 

*** 

 

 : که صورتش را به سمت آسمان نگه داشته، مى پرسد همانطور

 ! خز یعنى چى؟!نهال -

 .نهال بلند مى شود ي قهقهه

 ! شنیدى؟! اى ناکس -

 .نگاه بهش مى اندازد و با تکان سر تایید مى کند یک

 پس براى همین تالفى کردى؟ .!اونقدر ها هم که به نظر میاد، از مرحله پرت نیستیا -

 ! حدس مى زنم چیز خوبى نباشه، نه؟ -

 ! خز یعنى جواد... اوووم ... خب راستش انقدرها هم که فکر مى کنى بد نیست  -

 .دیدن حالت استفهام آمیز درون چشمهاش دوباره مى خندد با

 ! دموده... بد ترکیب ... یعنى زشت ... چطورى بگم  -

سه هزار دالریش شده،  ياگر جسى بفهمد چه توهین بزرگى به هدیه ... تعجب نگاهى به بوتهایش مى کند  با

 ! قطعا طوفان به پا مى کند

وجودش باشد  يِ پرفسور خوشش آمده؟ حتما باید خصوصیتى تو زیفکر است که این ملکه یخى از چه چ يتو

یک لحظه یاد ... با به یاد آوردن مومیایى ها، لبخندى روى لبش نقش مى گیرد ... را جذب کرده  که نازنین

بیشتر . را تکان مى دهد سرشخم شده روى گوشى لبخندش پر رنگتر میشود؛ ... تریلر مایکل جکسون میافتد 

 .بازى اى که برایش جالب شده...  دیبه نظرش یک بازى می آ

 

*** 
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 .ون مى اید و در جستجوى نهال، نگاهى به اطراف مى اندازدرستوران بیر از

. تنها امیر على ست که ایستاده و سرگرم ور رفتن به گوشى توى دستش است. از نهال اثرى ست و نه از عطا نه

 .سراسر آسمان را ابر گرفته و باد سردى شروع به وزیدن کرده

 .و منتظر بماند ندیشترجیح مى دهد همانجا بن. رستوران هم خلوت شده محیط

 .امید اینکه نهال هر جا باشد، بیاید به

 نیعلى موزیک مورد عالقه اش را پیدا مى کند، هندزفرى را درون گوشش مى گذارد که چشمش به نازن امیر

 .مى افتد

 .سمت او حرکت مى کند به

 بریم؟  -

 .نگاهش مى کند انگار که مسخره ترین جمله دنیا را گفته طورى

 نهال کجاست؟  -

 .، تا ایستگاه یک مسابقه گذاشتن...با عطا رفتن -

 : تنها مى گوید. جاش بلند مى شود، سعى مى کند عصبانیتش را کنترل کند از

 ! واقعا که -

 .را پایین مى اندازد و عصبانى حرکت مى کند سرش

ده، از عطا بیشتر که عقلش را از دست نهال و بچه بازیهاش کفرى ش.در صد فرار و بر قرار ترجیح داده صد

 .دست او داده

مواظب “با فریاد ... فاصله اش با امیر على زیاد شده ... غرق در افکارش است که متوجه اطرافش نیست  انقدر

 .امیر على بر مى گردد که با پسرى قوى هیکل برخورد مى کند و بالفاصله نقش زمین مى شود“ باش 

 .عجیب و غریبى به کنارش مى آید يه که همراه اوست، با قیاف دخترى

 طوریت نشد عزیزم؟  -

 ”! با اون جبروت مگه طورى هم میشد؟ نیا“ آنها ست  يرو نیمتعجب نازن نگاه

 حواست کجاست خانم؟  -
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با چهره اى عبوس، همه جاى او را در پى ... رو بر مى گرداند و به دقت مشغول بررسى ِ پسر مى شود  نینازن از

 .ى جستجو مى کندیافتن خراش

وقتى مطمئن مى ... متوجه دختر است که به جاهایى که الزم نیست هم، دست مى کشد  ن،یمبهوت نازن نگاه

 : شود همه چیز سر جاش است و موردى براى اعتراض پیدا نمى کند، با طعنه مى گوید

 ! به چى زل زدى؟ نمى بینى صاحاب داره؟ -

 .زند را پایین مى اندازد و حرفى نمى سرش

 .صداى بگو مگو را از دور شنیده... على کنارش رسیده  امیر

 طوریت شد؟  -

 .دراز مى کند که دستش را بگیرد و کمکش کند از جا بلند شود دست

 .عصبانیت دستش را پس مى کشد با

 ! به من دست نزن -

ایرانى را درك  این جماعت دخترهاى... از دست خودش عصبانى ست ... مى زند، قصدش کمک بوده  خشکش

 .نمى کند

فرقى هم نمى کند هر دو به ... به زور دست روى پاهاش مى گذارد، دیگرى دست کمکش را پس مى زند  یکى

 ”...دختر باز و “: اند دهییک چشم او را د

 .با جدیت مشغول پایین رفتن مى شود. حتى به پشت سرش هم نگاه نمى کند دیگر

کم مى کند، سرعت قدمهاش را کم مى کند، در همین حین صداى هق هق رقیقى پایین آمده و دیدش را  مه

مچ یک پاش را محکم در ... نشسته  نینازن... سر بر مى گرداند ... فرو خورده اى را از پشت سرش مى شنود 

 .دست گرفته و گریه مى کند

 چى شده؟ چرا گریه مى کنى؟ نکنه به خاطر حرفهاى اون دختره ست؟ ... هى ! نینازن -

 .شدت گریه اش افزوده مى شود به

 .زمین کنارش مى نشیند روى

 ... قول ... مى دونم از من بدت میاد ... باور کن من نمى خواستم اینطورى بشه ... از من ناراحتى؟ متاسفم  -

 .من به خاطر اون گریه نمى کنم -
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به چشمان درشت و سیاهش خیره مى شود، ناگهان متوجه مى شود که گریه اش به بد خلقى ها ربطى  زمانیکه

 .ندارد

 .در عمق چشمهاش، نیرویى او را به طرف خودش مى کشاند... تواند نگاهش را بگیرد  نمى

 .سرش را بر مى گرداند، نمى داند راجع به چى صحبت مى کردند نینازن

 .کالفه دوباره توى جیبش قرار مى دهد... موبایلش مى اندازد  ي به صفحه نگاهى

 .لعنتى آنتن نمى ده -

 ... عمیقى مى کشد  نفس

 بگین امیر بیاد؟ ... میشه برین پایین ... فکر کنم پام ضرب دیده  -

یادى ست و ز يقدم اول را برنداشته، یادش مى افتد تا ایستگاه یک فاصله ... از جاش بلند مى شود  بالفاصله

ابرهاى سیاه و متراکم، خبر از شروع ... نگاهى به آسمان مى اندازد ... معلوم نیست امیر عطا، کجاى مسیر باشد 

 ... برف سنگین مى دهند 

 : دودلى مى پرسد با

 مى خواى من کمکت کنم؟  -

 .سرش را به چپ و راست تکان مى دهد آهسته

 .با محیط نا آشناست، با آدمها هم... دو طرف به کمر مى زند دستهایش را از ... کالفه اى مى کشد  نفس

 .رهگذرى که رد مى شود راهنمایى مى خواهد از

 .موندنتون اینجا خیلى خطرناکه... تا نیم ساعت دیگه، چشم چشمو نمى بینه ... برف رو قله شروع شده  -

 .مى اندازد نیبه وضعیت نازن نگاهى

 .تا اونم تعطیل نکردنسریعتر برسونش به تله کابین  -

 مى تونى تا تله کابین راه بیاى؟  -

 : دارد ولى مى گوید درد

 ! میام -

 .سختى از جا بلند مى شود به

 ... چوبى بهش مى دهد تا از آن به عنوان تکیه گاه استفاده کند  تکه
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یک پاش را باال ... مراقب است و با تعجب نگاهش مى کند که با چه تقالیى سعى در راه رفتن دارد  امیرعلى

 .نگه داشته و با دادن وزن بدنش روى یک پا و تکه چوب راه مى رود

 .به موقع برسند ستیراه مى آید، مطمئن ن نیبا سرعتى که نازن... شروع شده و هر لحظه شدیدتر مى شود  برف

 .خوردده قدم بر نداشته اند که تکه چوب خشک شده مى شکند و اینبار با صورت زمین مى  هنوز

 .دستهایش را حائل صورت مى کند. سعى مى کند بنشیند... از ماندن در کوالك و درد پا، توانش را گرفته  ترس

 .آهسته و آمیخته با نگرانى امیرعلى را از کنارش مى شنود صداى

 ! خوبى؟ ببینمت؟...  نینازن -

از اینکه در ... فقط سرش را با غصه و درد تکان مى دهد ... مى تواند نگاهش کند و نه مى تواند حرف بزند  نه

 .چنین وضعیتى گیر کرده خجالت مى کشد، صداش بغض دارد

 ... یا امداد ... هر جور شده بیاد  ریفکر کنم بهتره بگین ام... دیگه نمى تونم  -

 ا به نرمى و آهستگى از میان انگشتهاش بیرون مى کشد، زمزمه مى کندچوب ر يشکسته  يحالیکه تکه  در

 ! راه دیگه اى هم وجود داره -

 .اینکه دستش را از روى صورتش بردارد منتظر مى ماند بدون

 از زمین بلند مى شود ناگهان

 .زده و در کمال ناباورى چشمهایش را باز مى کند و به او خیره مى شود شگفت

 مگه اینجا کویته؟ ... ارین چیکار مى کنین؟ منو بذارین زمین معلوم هست د -

... تمام تمرکزش روى مسیرى ست که باید تا تله کابین بروند . على توجهى به شلوغ بازیهاش نمى کند امیر

 .آهسته و محکم قدم بر مى دارد

صداى نفسهایش را ... دارد به امیر على نزدیک است که صورتش با صورت او تنها چند سانتى متر فاصله  انقدر

 .مى شنود

 شکوه و نگاه مواخذه کننده اش، لرزش تنش را بیشتر مى کند تصویر

 .قادر به هضم شرایط موجود نیست... ناباور سرش را تکان مى دهد ... پایش را فراموش مى کند  درد

 : مى کند التماس

 یکى مى بینه... زشته ... تو رو خدا ... منو بذارین زمین  -

 : مى کند تهدید
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 ! اگه همین االن نذاریم پایین، انقدر جیغ مى کشم همه بریزن سرت -

 .عاقل اندر سفیهى بهش مى کند نگاه

مودب و با ... براى ارامش بیشتر، میتونى تصور کنى پرفسورم ... چشماتو ببند، فکر کن من امداد گرم  -

 ! احساس

 نازنین لجوج خودنمایى مى کند... شکوه و ترس از گناه کمرنگ مى شود  فکر

 ! پرفسور خیلى منطقى و مهربونه... هر کارى مى کنم نمى شه، یعنى اصال امکان نداره ! متاسفم شازده -

 على از زیر چشم نگاهش مى کند، خوشحال از فرصت پیش امده، سر بسرش مى گذارد امیر

 ... چقدر دلم مى خواد از نزدیک ببینمشون ... تفاوتها شده این اقاى پرفسور  پس با این حساب جذب -

خاکستریش یک دور کامل روى صورت نازنین مى چرخند و در اخر، ثابت شده روى شالش با  چشمهاى

 شیطنت، زیر لب زمزمه مى کند

 ... مى دم  حیرجمن کشف زنده هاى باند پیچى شده را به مرده ها، ت... هر چند، حق با توئه  -

 ذهنش دوباره شروع به فعالیت مى کند، حرفهاى شکوه توى سرش رژه مى روند”! اومده؟ خوشش“

 ترس تمام وجودش را گرفته... گرماى اغوش امیر على را با گرماى اتش جهنم مقایسه مى کند ... “ گناه  لذت“

 زده و عصبانى از لبخند عجیبى که روى لبهاى امیر على جا خوش کرده، با مشت به سینه اش مى زند هیجان

 ... حاضرم بمیرم، تن به این خفت ندم ! من و بذار زمین -

نزدیک است ... پاش روى تکه سنگى مى رود و لیز مى خورد ... جمله اخر را نمى فهمدحواسش پرت شده  معنى

 .با هم سقوط کنند

انقدر امیر على را محکم گرفته که صورتش به سینه او چسبیده و نا امیدانه ... جیغ خفه اى مى کشد  ن،یازنن

 ... دستهاش را بدور شانه هاى پهن او حلقه مى کند 

 .کابین هستند يچشم باز مى کند که تو وقتى

ه اى با دیواره نازك آهنى، میان درون جعب... کوالك شدید و باد تکانشان مى دهد . به بیرون مى اندازد نگاهى

 زمین و هوا معلق شدند، جرات بازگو کردن یا نشان دادن ترسش را ندارد

 نگاه، حواسش مى رود سمت امیر على و موزیک مالیمى که از موبایلش پخش مى شود بى

سعى کن به چیزاى خوب فکر “ دیگویمى کند ذهنش را به سمت دیگرى سوق بدهد، نهال همیشه م سعى

 ”کنى
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 را مى بندد و به موسیقى گوش مى سپارد چشمهاش

 گرم و ارام امیر على به همراه خواننده، در قفسه کوچک طنین انداز و ارام بخشه صداى

 .بارز ترین آنهاست” لیدى”... مى کند از میان کلماتى که مى شنود، به مفهوم آنها پى ببرد  سعى

و به دنبال آن نورى که فضا را کامل روشن کرده، آهسته صداى تقه اى که از باالى سرشان مى آید  با

 .امیر على ست که مفهوم آن را نمى فهمد يلبها يلبخندى گوشه ... پلکهایش را باز مى کند 

هم مى رود  يبا اطمینان از اینکه نهال و امیر عطا را مى بیند، اخمهاش تو... على مى خواهد کمکش کند  امیر

 .مت در مى کشدخودش را آهسته به س... 

 : دست، محترمانه مى گوید يباز مى شود و امیر على همراه با اشاره  در

 ! بفرمایید -

از ... از دستشان عصبانى ست ... خندان نهال و امیر عطا روبرو مى شود  يکه بیرون مى گذارد، با چهره  پا

 .دست خودش و دستپاچگى اش عصبانى تر

در را باز مى کند و بعد از . با کمک نهال به ماشین مى رسند... یب دیده على توضیح مى دهد که پاش آس امیر

آنکه پا درون ماشین مى گذارد، براى خالى کردن دق و دلى اش، در را طورى محکم پشت سرش مى بندد که 

 .از صداى آن، خودش هم از جا مى پرد

 .اى آن روز فکر مى کندچشمهاش را مى بندد و به اتفاقه... طول مسیر را سکوت مى کند  تمام

روى دوباره ... به همان حالت مى ماند ... توقف ماشین مى فهمد که به محل سکونت امیر على رسیده اند  با

 .نگاه کردن به او را ندارد

 .آهسته از عطا و بعد هم نهال خداخافظى مى کند، مکثى مى کند و از ماشین خارج مى شود ،یرعلیام

 

*** 

 

 به چى زل زدى؟  -

 ! هیچى -

 .دو ساعته دارم پاتو ماساژ میدم... زخم شمشیر که نخوردى، اینطورى ولو شدى ... پاشو خودتو جمع کن  -

 .درد میکنه -
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 ! پس یاال تعریف کن -

 همینطورى منو ول کردین به امون خدا و رفتین؟ ... مطمئن شدم هیچى تو اون کله ات نیست ... دیوونه  -

 ! ؟...به امون بنده خدا -

 ! نمى دونى چطورى دوبار جلوى اون پسره خوردم زمین! خیلى خرى -

 ! تعریف کن، باید خیلى خنده دار باشه... چه جالب ! نه -

 .چپ نگاهش مى کند چپ

 .بار دوم هم که چوبه شکست و با صورت اومدم زمین... دفعه اول که خوردم به یه یارو و پام پیچ خورد  -

 .ریز مى خندد هالن

 خب خب؟ ... چه با مزه  -

 ! مى بینى که آش و الش شدم... زهر مار و خب  -

 ! حساسش مى رسه يتازه داره به نقطه ! اذیت نکنا... اا  -

 ”حساس نقطه“

 : ادامه مى دهد نهال

 ! تصور کن... شکستن چوب مهیج بوده باشه  يباید خیلى صحنه  -

 ! واقعا مردا... اونجا که دست دختره ول مى شه و سقوط مى کنه ... نه افتادم فیلم صخره نورد استالو یاد

 ”اینم از عاقبت دست تو دست نامحرم گذاشتن“شکوه جون میدید مى گفت  اگر

 .خنده نهال بلند مى شود يقهقهه  صداى

 ! اى کاش فقط دست تو دستش گذاشته بودم -

 به نهال نگاه مى کند درمانده

 بى امان روى صورتش راه مى گیرند و صورت زیبایش را مرطوب مى کنندهاى اشک  قطره

 نگران از وضعیت پیش امده، کنارش مى نشیند نهال

 از چى مى ترسى؟... طورى نشده که ! چته بابا -

 اولین بار احساساتش دچار اشفتگى شده اند براى

 اش شدت مى گیرد گریه

 .یه بارم که به زور هلت دادن وسط بهشت، تو واسه خودت جهنمش کن... دیوونه اى به خدا  -
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 هق هقش مى پرسد میون

 ... گناهش به کنار، اگه شکوه جون بفهمه؟ واى خدا ابروم میره  -

د جلوى بى اراده تصویر زنى میا... دیدن نازنین تو این وضعیت کالفه ست، از بحثى که همیشه فرارى بوده  از

صداى . اومده بود خانه شون... که اولین بار وقتى پنج ساله بود، موقع دیدن کارتون پلنگ صورتى ... چشمش 

از ... از عذاب ... از خداى قهار ... از خداى منتقم ... تلوزیون را کم کرده و، با ابروهاى گره کرده برایش گفته بود 

ى عذاب با سیخ داغ، در انتظار کسانى هستند که به موسیقى گوش از اینکه فرشته ها... هیزم ها و اتش جهنم 

در تمام جلساتش شرکت مى کرد، تا اینکه یک ... سالها کابوسى شده بود میون خواب و بیداریش ... سپرده اند 

 ... در برابر شکوه و اعتقاداتش وپشت پا زد به همه اون باورها  تادروز ایس

 حاضر هر کارى بکند ولى نازنین را اونطور اشفته نبیند... را چند بار تکون میده رهایى از اون افکار سرش  براى

 مى کند از میان شنیده هایش بهترین را انتخاب کند سعى

مگه خود خدا نمى گه اگر روزى تو بیابون گیر کردین و داشتین از گرسنگى مى مردین ... نازى، ببین من و  -

 هم بخورین هیچ اشکالى هم نداره مى تونین گوشت برادر مرده تون رو

 نفس ها و گریه منقطعش، با لبخندى فشرده مى گوید میون

 از کجات یه همچین حکمى در اوردى؟ ... یعنى شکوه جون حق داره  -

 ! یه خورده پس و پیش که اشکال نداره... حاال شاید عین حکم خدا نباشه  -

 ! بر فرضم که اینطور باشه، چه ربطى به کار من داره اخه -

 انکه بخواد نگاهش رنگ شیطنت مى گیرد بدون

 ... خوب یه تفاوتهاى ناچیزى داره که از نظر من قابل گذشته  -

 مثال؟  -

فقط .. .نگو نه که مطمئنم بعد از انهمه فعالیت گرسنه هم بودى ... خوب تو بجاى بیابون تو کوه گیر کردى  -

 ... پس این به اون در ! ولى تو که نخوردیش... تفاوتش اینه که برادرمون زنده بوده 

 روى گونه نازنین که خنده تمام صورتش را پوشانده بوسه اى مى زند به

 عذاب وجدان دارم... وااى نهال با اون حرفها و تهمتى که من بهش زدم  -

 اورد، که با سکوت و نگاه استفهام امیز او مواجه مى شوددارد نهال بابت انهم عذر موجهى بی انتظار

 حاال نظرت چیه؟  -
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 ! قلبمان به درد آمد... خب  -

 همین؟  -

 ! سلطانم... خب متاسف هم شدیم  -

 .عصبانیت بلند مى شود با

 ! گمشو بیرون -

 نخوابم پیشت؟  -

 ! الزم نکرده -

 ! نازى -

 گفتم نه -

 .هنوز توى گوشش است“لیدى ” صداى امیر على و تکیه اش به کلمه ...وقت کامپیوتر مى رود  سر

 لبخندى که صورتش را جذابتر مى کرد... لبخندش مى نشیند در ذهنش  تصویر

 .تصور نمى کرد در اعماق وجودش چنین حسى مهار نشدنى وجود داشته باشد هرگز

 .به اون روز رها کندمى کند بخوابد ولى نمى تواند فکرش را از بند افکار مربوط  تالش

 ... را درون بالش فرو مى برد و فشار مى دهد، شاید از یاد اون اغوش رها بشود  سرش

 ... هاى شب نهال اهسته مى خزد زیر پتو  نیمه

 

*** 

 

 نمیهزاران رخنه در د يکرد هیچشمان ِ س به

 

اش حس  نهیس يرا رو يزیِ چ ینیهم سبک است، هم سنگ. رفتن ندارد الیانگار خ ،یحس گرما و خوش نیا

 .کند یم

 ... شود و دوباره از اول  یتمام م. دهد یگوش م یچیر نلیبار چندم، دارد به آهنگ ال يداند برا ینم

 .کاناپه لم داده يرو

Lady, for so many years I thought I’d never find you 
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You have come into my life and, made me whole 

Forever let me wake to see you each and every morning 

 ... ها  هیسا یاهیو س واریِ د يدیسف يشود؛ تو یکه در هوا گم م گاریبه سقف، به دود س رهیخ

In my eyes I see no one else but you 

There’s no other love like our love 

Oh yes, I’ll always want you near me 

I’ve waited for you for so long 

 ...  یاهیو س يدیِ سف انیانگار دلش هم گم شده م...  یوحش يِ چشمها یاهیِ برف و س يدیسف مثل

Let me hear you whisper softly in my ear 

Oh, Lady, your love’s the only love I need 

And beside me is where I want you to be 

‘cause,’cos, my love, my love, there’s somethin’ I want you to know 

You’re the love of my life, of my life, you’re my lady 

You’re my lady 

 ...  گاریِ آتش س یسرخ...  گاریبه س یپک...  یدنیاز نوش يا جرعه

 ! سرش آمده؟ ییبال چه

 .. .دارد و دوباره از اول  یشکمش برم يرا از رو یگوش

Lady, I’m your knight in shining armor and I love you 

You have made me what I am and I’m yours 

My love, there’s so many ways I want to say I love you 

Let me hold you in my arms forever more 

 .کند دایپ یِ درست لیو تپش قلبش، دلِ دل  يقراریب يدارد زودتر صبح شود، برود انقدر بدود تا برا دوست

You have gone and made me such a fool 

I’m so lost in your love 

And girl oh, we belong together 

Won’t you believe in my song? 

 ...  يدیل: کند یآهنگ زمزمه م با
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آم سو “ شود کنار گوشش زمزمه کرد  یِ چشمهاش؟ م یاهیس يشود غرق شد تو یم! د؟یشود با او رقص یم

 ! ؟”الو وری نیالست ا

 .زند یم پوزخند

 ...  يدیل -

 ! رفتن ندارد؟ الیخ یگرما و خوش نیسرش آمده که ا ییبال چه

و چند تا عکس از  دهیدو ساعت قبل، حالش را پرس. ست یحتما باز هم جس. شود یآالرم لپ تاپ بلند م يصدا

 .گذاشته وركیوین نیبرف سنگ نیاول

 .کند یبلند م سر

 .حالت خوبه پسرم؟ دلتنگتم: نوشته هیهان

که  يتازه وارد يو شب ِ چشمها... ِ نگاه مادرش  انوسیدلتنگ ِ اق... او هم دلتنگ است ... دلتنگ است ...  آخ

 .ردیانگار با دلش قرار گذاشته تا قرارش را بگ

 .ردیگ ینام مادرش و تماس م يبرد رو ینشانگر ماوس را با سرانگشت م. ندینش یم

 .بندد یآهنگ را م يکند و صدا یرا خاموش م گاریس

 .دیآ یم هیهان ریتصو

 مامانم؟  يخواب بود -

 .آغوش مادر را کرده و نوازش موهاش يهوا...  یبرگشته به کودک دلش

 ! سرش آمده؟ ییبال چه

 ! اد؟یصدا م...  کهیتار یلیخ رتیتصو!؟یرعلیام -

 .صبر کن چراغو روشن کنم مامان...  سالم: دیگو یم

 : پرسد یدوباره م ند،یب یرا که م یرعلیِ ام یمشک یو رکاب ختهیبه هم ر يموها. شود یروشن م رشیتصو

 ! کردم؟ دارتیپسرم؟ ب يبود دهیخواب -

 .کشد به موهاش تا مرتب شوند یم دست

  ؟یخوب... بودم  داریب... نه  -

 .دهد یتکان م سر

 .خوبم و دلتنگ...  زمیخوبم عز -
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شدت  نیاگر آمده بود، به ا ایبود  امدهیبال سرش ن نیسه روز قبل، ا یول. روز قبل با هم صحبت کرده اند سه

 ! نبود

 .نگران شده چشمهاش

 .دهیبار ینیکه برف سنگ نجایاونجا هم هوا سرد شده؟ ا ؟يشد ضینکنه مر! رم؟یشده ام يزیچ -

 برف؟  -

در  یول. که بالها سر ِ دلش نازل شده ییهمان جا... توچال ... آن باال  یول... سرد شده ...  دهیهم برف بار نجایا

اش  نهیس يتو یانگار هنوز دو تا دست دور گردنش گره خورده و صورت...  ییهست، نه سرما یاش، نه برف نهیس

 .اش گرم است نهیس يرو ییجا... گرم است ... پنهان شده 

 .قراره بازم بباره... آره  -

 .بشه شتریهوا ب یفقط سرما باعث شده آلودگ...  ستین يخبر نجایا -

 .مواظب باش... کنه  یم شتریب تویآلرژ ،یآلودگ...  ير یشهر نم يتو ادیتو که ز -

 .دهد یتکان م سر

 ! هستم -

 .کند یم مکث

 ! مامان -

 .دهد یهم با مکث جواب م هیهان

 جانم؟  -

 .گرفته شیدل ِ تنگ که امشب باز نیبه ا لعنت

 .يبود نجایخواد ا یدلم م -

 .ستیحواسش هم هست و هم ن... زند  یامشب، نگاه ِ پسرش دل دل م یول... حرف ِ هر بار ِ اوست  نیا

 .زند یانگشتها را در هم گره م نگران،

 ! ست؟یخوب ن ه؟حالتیچ... مامان ...  یرعلیام -

 .زند یم یرنگ یب لبخند

 ... فقط ... خوبم  -

 ”... فقط “شود با همان  یم زیاز نگاه ِ سبزش سرر ،یدلواپس



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا Hanakو  naqme   –گذارم  یات م نهیبرابر آ يا نهیآ

wWw.98iA.Com ١٩٣ 

 ! ؟یفقط چ -

 .شود به حال ِ خودش یپوزخند م لبخندش،

 .زدم یراحت تر باهات حرف م ،يبود نجایاگر ا -

 ! ؟یاز چ -

 ... تونم  ینم ،يدور... حسم ... از فکرم  -

 .شود یم کینزد نیبه دورب یکم

 ... چه کنارت باشه، چه دور ازت ... مامان، مامانه ! رمیام -

 يموهاش حس کند، مامان، همان آشنا ياو را رو ياگر نتواند نوازش آرام دستها یحت...  دیگو یم راست

 .ست یشگیهم

 .دهد یتکان م يسر

 .زمیپس با مامان حرف بزن عز -

! کند یم ییش، خودنما یرانیا ي شهیاز آن وقتهاست که رگ و ر. کشد به پشت موها و گردنش یم دست

صورت منتظر مادر،  يرو ت،یچرخد و در نها یم لیو موبا يگاریس ریخورده و ز مهین السیگ ينگاهش رو

 .شود یثابت م

 ... ازش خوشم اومده ... دختر آشنا شدم  هیبا  -

 ... الو  يشده ما...  يدیاست که تا وسط ِ برفها، خوشش آمده بود؛ بعد از آن، شده ل نیتر ا قیدق

 .ندیآ یکش م ه،یهان يبه هم فشرده  يلبها

 .دهیجمله را نه سال قبل هم از پسرش شن نیا هیشب

و ازش در دانشگاه آشنا شده  يگفت با دختر. را خوب به خاطر دارد نیندیصورت آن دختر ِ با نمک ِ ا هنوز،

. نامدار براش شرط و شروط سخت گذاشت. طرف پسرش را گرفت هیهان. نامدار مخالفت کرد... خوشش آمده 

 .”میبرك آپ کرد“گفت  وکه آمد  دیسال نکش کیبه ... چند ماه، محدود و کنترل شده، مراقبشان بود 

 .سالش است یس کیسال داشت و حاال، نزد ستیآن زمان، ب اما

 ! یانسچه دختر خوش ش -

 .زند یم يمداریلبخند ن یرعلیام

 ! ستین بهیغر -



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا Hanakو  naqme   –گذارم  یات م نهیبرابر آ يا نهیآ

wWw.98iA.Com ١٩٤ 

 .رود یباال م ابروهاش

 ! شناسمش؟ یم -

 ...  ومرثیدختر ک دیشا. شود یم یدر لحظه، مغزش مشغول بررس و

 ... خانواده ش رو چرا  یول... خودش رو نه  -

 .ستیپس او ن...  دهید یرا در سفر ِ سال گذشته، در پارس بهناز

 .دهد ینم شتریفکر کردن ب ياجازه  یرعلیام

 ... خانوم  رانیا ينوه  -

... از دو دختر ِ  یکی یعنی... پسر دارد  کیکه فقط  ررضایخانوم؟ ام رانیا ينوه . شود یجمع م چشمهاش

 ! ؟یرعلیام

 .لرزد یپشتش م ي رهیت. زند یم خشکش

 ...  شیسال پ یخوشش آمده که س یاز دختر کس پسرش،

 ...  نهیاسمش نازن -

 .ماند یم رهیپسرش خ يلبها يلبخند ِ سبک ِ نشسته رو به

 .کنه یفرق م دم،یکه تا حاال د ییدخترا يبا همه  -

 ! ستیجمله هم تکرار نیا

 ! يزد یحرفو م نیاون دوست دختر ِ دورگه ت هم ا يدرباره  -

 .ِ مادرش یو اخم ِ ناگهان يشود از لحن ِ جد یم متعجب

 ... کنه  یفرق م یلیخ نیازنن... مامان  یول -

 .لبهاش يرو ندینش یدوباره ناخودآگاه م لبخند،

- من حجاب داره شیپ شهیهم نینازن... هر چند !اهشهیس يموها ،یمیتنها شباهتش با ا. 

 ... ست  یرعلیخانوم و دختر ِ ام رانیا ينوه ! ست یعیطب

 ! ن؟ینازن...  یرعلیِ ام دختر

 .از حسرت یاحساس خفگ. کند یم یاحساس خفگ. گلوش يگذارد رو یم دست

شود که سالها به دنبالش بوده و حاال ازش  یو شاهد گره خوردن ِ دل ِ پسرش با دختر ِ کس ندیتواند بنش ینم

 .کند یفرار م
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سال،  ینه حاال که بعد از س... خاطره باشند  کیاز  شیب -دیعنوان نبا چیبه ه -دیو دخترش نبا یرعلیام

 .شده يگریسهم ِ زن د دهیفهم

 .ساله اش یو حماقت و حسرت ِ س...  ینگران... لرزد؛ از ترس  یم صداش

 ...  يریبگ میو تصم یبهتره عاقالنه رفتار کن...  یستیساله ن ستیپسر ب هی گهیتو که د...  زمیعز -

 .خندد یآرام م یرعلیام

 ! برم یدوستت نم يخانواده  شیچند ساله تو پ يآبرو! نگران نباش مامان -

 .نشده ریرا برگرداند تا د یرعلیام دیبا... کند  دایپ یراه دیبا... فکر کند  دیبا

 ...  ینیب یرو هم م نینازن ،یمن هست شیپ نکهیاز ا ریغ ،يایاگر ب -

آمده شان را در  ایاو و پسر تازه به دن یزند وقت ینامدار مو نم يبا چشمها. کند یوحشت م ،یرعلیبرق نگاه ام از

 ” ؟یپسرمون انتخاب کن يبرا يدوست دار یچه اسم! ییخانوم تو“آغوش گرفت و گفت 

 ”...  یرعلیام... آخ “سرش گذشت  از

 .”دونم ینم“زمزمه کرد  و

 ... دونم پسرم  ینم... دونم  ینم: کند یم زمزمه

 .ندینش یو هم غم، در دلش م يهم شاد باز

 .دارم مامان ازیاز قبل به بودنت ن شتریاالن ب یول... باشه  -

 ! داد بزند؟ ایشود  یکند بهتر م هیگر. سوزد یاش م نهیس

 .فتدیخواهد به اتاقش پناه ببرد تا چشم مستخدمها به حال و روزش ن یم فقط

 ... کنم  یبا پدرت صحبت م -

 .زند یجرقه م دیام ،یرعلیدل ام ته

 .منتظرم...  یاوک -

 .دهد یتکان م سر

 . برو بخواب مامانمحاال -

 نه؟  ای” منم دوستت دارم“ دهیبهش گفته دوستش دارد؟ جواب شن شه،یمثل هم دیآ ینم ادشی

 .کند، بعد فکر کند یاول بغضش را خال دیبا... فکر کند  دیبا... درد گرفته  سرش
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*** 

 

 1391 زییپا/ منهتن

 

کشورى که قریب به بیست و پنج سال قبل از آن بیرون آمد، بدون نگاه کردن به عقب، از آن دور شد و  ایران،

 .بعد از آن، حتى برنگشت، و نگاهى به آن نینداخت ولى کوچکترین جزییات آنرا در حافظه نگه داشته

 ...  ای ...یا ایران خانوم ... بیشتر دلش مى خواهد امیر على را ببیند یا ایران  اینکه

 .که با لجاجت از پاسخ به آن طفره مى رود سوالى

اینکه حتى حاال هم امیدهاى خود را از دست نداده و تسلیم نشده، واقعیتى ست که در عین شیرینى، طعم  قبول

 .زهر مى دهد

 .تلخ و شیرینى که به سالها پیش و قبل از جنگ تعلق داشت، صد باره به ذهنش هجوم آورده اند خاطرات

 .مى بوسد... مى بوید ... هاى تسبیح را با نوك انگشتانش لمس مى کند  دانه

هرگز واقعیت اینکه تهران را به نیویورك ترجیح مى دهد، براى . اشک از چشمانش سرازیر مى شود قطرات

 .نامدار یا امیر على فاش نکرده

 هانیه؟  -

 .مى افتداز دستش رها مى شود و با صدا بر روى کف پوش پارکت  تسبیح

قطرات اشک، دیدش را تار کرده، باعث شده نتواند صورتش . اتاق خواب باز است و نامدار در میان آن ایستاده در

 .را خوب ببیند

 .دارد یدست دراز مى کند و تسبیح را از زمین برم. قدمهایى آرام به سمتش مى رود با

نامدار غیر  يکند که آنهم زیر نگاه خیره  مى کند علیرغم تالطم درونیش، آرامش ظاهرى خود را حفظ سعى

 .ممکن است

 .صورتش بى حرکت است و عضالت آن سفت و کشیده. را روى میز آرایش هانیه قرار مى دهد تسبیح

 .صبحانه حاضره -

 .عقب گرد مى کند و از اتاق خارج مى شود. نمى پرسد سوالى
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سخت منزوى شده . ى دقت در امور دیگر نمى گذاردکارى و ذهنى که با نریمان پیدا کرده، مجالى برا درگیرى

 .هیچ موضوعى صحبت نمى کند يو درباره 

حتى یکبار هم در مورد مشکالتش با کسى حرفى نزده و در بدترین شرایط از کسى تقاضاى !صحبت کرده؟ کى

 .کمک نکرده

از هر چیزى، . کرده شبانه روز است که هانیه به طور مستقیم و غیر مستقیم، موضوع سفرش را مطرح سه

 .قاطعانه بوده” نه“دستاویز ساخته و تنها جوابى که شنیده، یک 

 .اینکه قبل از مشورت با او، به امیرعلى قول داده، خودش را سرزنش مى کند از

تعجب است که چطور همه آشنایان و دوستان نامدار، او را منطقى ترین، در همه امور مى دانند و در هر  در

 .و مشورت مى کنندمشکلى با ا

وجود کارهاى زیادى که دارد، باز هم گذراندن ماههاى طوالنى و سرد زمستان در نیویورك کسالت آور است،  با

 .و با تعریفهایى که مى کند، بى قرارترش کرده. به خصوص که امیرعلى هم نیست

 

*** 

 

 .قول دادى... پس میاى دیگه ... مامان  -

سرد و بى روح نامدار بفهمد، ولى از فرط هیجان، متوجه او نمى شود و با خوشحالى  مى بایست از قیافه امیرعلى

 : ادامه مى دهد

 .تا اپریل هم باید بمونى...  يایم -

روزى که با او ازدواج مى کرد، فکر کرده بود بدلیل . خودش را سرگرم خوردن صبحانه نشان مى دهد هانیه

 ... عالقه اى که نامدار بهش دارد، همیشه تسلیم نظرات و خواسته هاى او خواهد شد 

بار هم یکى  این. مواقعى پیش مى آمد که با وجود تمام اصرار ها، با خونسردى تمام فقط به او نگاه مى کرد ولى

 .از آن موارد است

 : به آرامى در حالیکه گره کراواتش را محکم مى کند مى گوید نامدار

 .دلیلى نمى بینم که مادرت اونجا بیاد؛ اونهم انقدر طوالنى مدت... متاسفانه امکان نداره  -

 .خوردن امیر على را مى بیند یکه
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 ! چرا؟ -

و من هم اجازه نمى دم مادرت مدت ... زندگى در اونجا رو ندارى  يبه دلیل اینکه تو به قدر کافى تجربه  -

 .طوالنى از من دور باشه

 .مسافرت سال پیش مامان با عمه بیشتر از یکماه طول کشید -

 ! دیگه هم تکرارش نمى کنم... اشتباه کردم  -

 ... اما  -

 : صبورانه تکرار مى کند نامدار

بعالوه . مادرت هم همینجا مى مونه... من اینجام ... ماست  ياینجا خونه ... چند بار برات توضیح دادم ... نه  -

 .اینکه من به وجود مادرت اینجا احتیاج دارم

 .سمت آینه بر مى گردد و مشغول شانه زدن موهایش مى شود به

 .براى خوددارى بیشتر نمى بیند دلیلى

همونطور که قبال هم مهرانه و بقیه احتیاجاتت رو برطرف کردن، اینبار هم مى ... شما به مامان احتیاج ندارى  -

 .کنن

 .خاکسترى و سرد خود را از داخل آینه به امیرعلى مى دوزد چشمهاى

 ! منظورم غذا نیست -

 .لبخند تمسخر آمیزى مى زند که باعث سرخ شدن صورت هانیه مى شود و

 .دلخور لب تاپ را به سمت خودش بر مى گرداند ،هانیه

 ! تمومش کن... امیر على دیگه بسه  -

 .را قطع مى کند و بالفاصله بغضش سر باز مى کند ارتباط

 .به سمتش مى رود و دستش را در دست مى گیرد. نامدار از حرکت باز مى ماند دستهاى

 دلت نمى خواد اینجا باشى؟ ! چى شده؟ -

 .ندارد جوابى

 ! چى شده هانى؟!دلت براى امیرعلى تنگ شده؟ -

 .چیز مهمى نیست -

 .مو شکافانه اش در پى یافتن جواب است نگاه
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 ! هیچى؟ -

 .دیدن آن همه رمز و راز و تعجیل براى رفتن، به فکر فرو رفته از

 يماه ِ گذشته، هر روز با نگرانى بابت پسرش دست و پنجه نرم کرده و حاال باید نگران رفتن شتابزده  یک

 .هانیه باشد

 ! اتفاقى افتاده؟... هانیه  -

 ... یعنى ... نه  -

 صندلیش صاف مى نشیند در

 .فکر مى کنم به کسى عالقه پیدا کرده. -

 .و ناباور اخم مى کند متحیر

 ”! ؟این مدت کم در“

 ! کى هست؟!خب؟ -

 .مى ترسم دیر شه... نباید بیشتر از این پیش بره ... باید برم  -

تعجب در تک تک خطوط . سرش را بلند مى کند. مى کند دست نامدار از دور دستش رها مى شود احساس

 .صورتش هویداست

 ! مگه تو اون دختر رو مى شناسى؟!اشکالش کجاست؟ -

 ... خانوادشو ... خودشو نه  -

 ! دلیل خاصى براى این نگرانیت وجود داره؟!خب؟ -

 .سرش را به سمت مخالف مى چرخاند... نگاههاى ریزبین ِ نامدار نمى تواند ادامه بدهد  زیر

فرهنگ اون خانواده ... امیر على باید با یکى همینجا آشنا بشه و ازدواج کنه ... اصل این کار درست نیست  -

 ... خیلى متفاوته 

 .تعدادى از اسناد و نامه هایى که دارد را از روى میز بر مى دارد و داخل کیف دستى اش قرار مى دهد کر،متف

 .زیر چشم به هانیه نگاه مى کند که خیره به ظرف شکر، با قاشق روى آن خطوطى طرح مى کند از

 .سمتش مى رود، بوسه اى به روى گونه اش مى گذارد به

 .راجع بهش فکر مى کنم -
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*** 

 

 ! نیویورك

 

مهمترین قطب تجارى و مالى دنیا، ... شهرى جهانى و محل تقاطع و پیوند فرهنگ ها و تمدنهاى مختلف  ابر

 .اصلى ثروت، قدرت، سیاست و جاه طلبى و بلند پروازى يهسته 

امال همه مهاجران  يزندگى اجتماعى و اقتصادى در این شهر به قدرى فریبنده است که نقطه  مظاهر

 : که اساسا یک فکر و هدف را دنبال مى کنند ستییجراجوما

 ”شبه، ره صد ساله رفتن یک“

 ! خیال باطلى که در کمتر از یکسال جاى خود را با طوفانى موسمى عوض مى کند امنیت

در روزگارى که سرمایه داران کهنه اش با یک خبر تلفنى ورشکست شده و با . شهر رفاقتى با بیگانه ندارد این

 .یک خبر میلیونر مى شوند، جایى براى عرض اندام تازه واردین وجود ندارد

 این شهر، با داشتن آسمانخراشهاى سر به فلک کشیده، نگین درخشانى يمنهتن، بخشى از نقاط پنجگانه  و

 .ست که چون نبض در قلب این شهر مى زند

فوقانى یکى از همین آسمانخراشها، مردى که روزگارى لبخند شوخ و مالیمى بر لب داشت، متفکر  يطبقه  در

لبخندى که این روزها به ندرت بر لب مى آورد و بیشتر شبیه پوزخندى . ایستاده و به هواى بارانى خیره شده

 .عاریه اى و مصنوعى شده

قبل در انتظار آن روز و نتیجه دادگاه، نگران بوده و آن روز با دیدن نگاه خیس و گریزان هانیه نگرانى اش  از

 .هم شده شتریب

 .ظاهرا وکالش اطالعات بسیار دقیقى از پیچ و خمهاى قوانین فدرال و قوانین ایالتى دارن -

 .مى کند مکثى

 .شدهمتاسفانه حکم مسدود شدن حساب بانکى تون صادر  -

 : او ادامه مى دهد يترس زیر نگاه صامت وخیره  با

 .در خواستى هم براى ممنوع المعامله شدنتون ارسال کرده -

 ! ؟...نتیجه -



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا Hanakو  naqme   –گذارم  یات م نهیبرابر آ يا نهیآ

wWw.98iA.Com ٢٠١ 

 ...  يما داریم همه ... فعال هیچى  -

 ! شکایت من به کجا رسید؟ -

 .ردهجرات آنرا ندارد که بگوید هنوز مراحل اولیه اش را هم طى نک. را مى دزدد نگاهش

 .وکالش خیلى خبره و آگاه هستن... ولى ... ما کانتر سو کردیم  -

 ”! جماعت وکیل“خودش فکر مى کند  با

 .فکر مى کنیم اگر یه راه فرار هم باشه، اونها حتما پیداش مى کنن -

وجود  احتماال چیزى به نام مغز در سرش. دهانش نگاه مى کند که فوق العاده بزرگ ست و فوق العاده فعال به

 .که اگر داشت، این اراجیف را در برابرش ردیف نمى کرد. ندارد

  .نافذ و خاکستریش، حالتى از تحقیر به خودشان گرفته چشمان

  

 ساخته و منتشر شده است )wWw.98iA.Com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا

 

اگر کسى به حد کفایت دقت نظر داشته باشه، حتى اگر چندین راه فرار وجود ... در قوانین !جناب استفورد -

 .به عالوه اینکه در قوانین ِ من، راه فرارى پیش بینى نشده...  با درایت اونها رو مى بنده... داشته باشه 

 .ترین توبیخ براى شخصى که به امور حقوقى و شخص او نا آگاه است مالیم

 .زمان مطرحه يمساله ! آقاى راد عزیز -

 ! متاسفم که بگم مشکالت زیادى وجود داره و من زمان ِ مورد نظر شما رو ندارم -

 .ى خود بلند مى شودکمال ادب از جا در

 .در صورت لزوم با شما تماس مى گیرم... منو ببخشید  -

تقال مى کند که بر صداى خود . عصبانیت گوشى را بر مى دارد و دکمه اتصال به منشى اش را فشار مى دهد با

 .مسلط باشد

اگه شده تا شب اینجا بمونى، پیداش مى کنى، مى گى هر گورى که هست، تا آخر هفته ... جیسن رو پیدا کن  -

 .خودشو مى رسونه اینجا

 ”مردتیکه احمق... مسدود شده  حسابهایش“

 ! و این یعنى تمام. صورت ممنوع المعامله شدن، امکان فروش کلیه مایملکش، ازش سلب مى شود در
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البته بحرانها به او مانند بقیه صدمه نزده ولى علت نگرانیش، کاهش شدید . کشور ثبات ندارداقتصادى  وضع

قیمت یکى از سهامهایش است که در صورتیکه طى دو ماه آینده به جاى خودش برنگردد، خسارت حاصل 

دشان افزوده ازش، جبران نشدنى ست و از طرف دیگر، دست و پاگیرى تحریمها علیه ایران که هر روز بر تعدا

 .مى شود

حاال با هدف و با حرص آمده و . را از پا انداخته و نابود کرده مانیبى ثباتى، در آن طرف کره زمین، نر همین

 .مدعى نیمى از دارایى هاى او شده

 .با فنجانى قهوه وارد مى شود امیلى

 .شاید به کمک قهوه بتواند کمى از حجم سردردش را کم کند. آن را بر مى دارد بالفاصله

 ! چى شد جیسن؟ -

 .هر چى تماس مى گیرم، تلفنش رو جواب نمى ده -

 .کند یانگشتها حس م ریکوبد که چند تکه شدنش را ز یم ینعلبک يبا حرص، فنجان را رو چنان

 .اولین بار کنترل خود را از دست داده براى

 .میان تیرگى که جلوى چشمهاش را گرفته، دستهاى امیلى ست که او را به سمت صندلى هدایت مى کند از

 ! مى تونید تا رسیدن آمبوالنس صبر کنید؟... حالتون خوب نیست  -

سر، حرفش را  يبا اشاره . تازه خونى را که از دستش سرازیر است مى بیند. رود یبه سمت دستش م نگاهش

 .دتایید مى کن

 .فشار مالیمى به مچش وارد مى کند و لبخندى به لب مى آورد. همچنان دست او را در دست دارد امیلى

شرایط سخت و  نیاز اینکه در ا... کند  یشنود که درخواست آمبوالنس م یصحبت کردن ِ کوتاه او را م يصدا

 .متالطم تنها نیست، احساس آرامش مى کند

 

*** 

 

 .شب نمى تواند بخوابد آن

 ... بودنش ... متعددى که در برابرش خودنمایى مى کند و این میان، تصویر هانیه  مشکالت

 .هاى شب، مهرانه او را در کتابخانه، سرگرم تماشاى البوم عکس ها پیدا مى کند نیمه
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 اى به در مى زند و وارد مى شود تقه

 حالتون خوب نیست؟ درد دارین؟ ... اقا؟ شما که هنوز بیدارین  -

 ... اما علت بى خوابیش تنها از زخمها و دردهاى جسمیش نیست ... خوب نیست، درد هم دارد  حالش

 تو چرا نخوابیدى؟ ... خوبم مهرانه  -

تصاویرى که در سال شصت ... سوال را در حالى مى کند که نگاهش روى تصاویر درون البوم، خیره مانده  این

 .و یک گرفته شده بودند

 .به جشن عروسى انها دعوت شده بودند، از سى نفر تجاوز نمى کردند کسانى که تعداد

خودش که هر کدام در گوشه اى از دنیا زندگى مى کردند و تنها در هنگام عزا و عروسى دور هم جمع مى  اقوام

ى خانوم ترجیح داده بود بى سرو صدا جشن. ، و البته در مورد ازدواج انها، این امکان هم وجود نداشت.شدند

 .مختصر برگزار کنند

 ... قدمهاى اهسته و لنگ زنان پیرِ زن مهربان و همراه همیشگى اش، تفکراتش را بهم مى ریزد  صداى

نگذره ازش که از پر قنداق پى دردسر ... خدا ذلیل کنه باعث و بانیش رو ! شما به این روز باشى و من بخوابم -

 ! بود

 ... رد نگاهش را مى گیرد ... یچوقت تحمل درد کشیدن او را نداشته غصه به صورت نامدار خیره مى شود، ه با

 ... که روى صورت مادر، ثابت شده  نگاهى

 ! خدا رحمت کنه خانوم رو، اگر زنده بود، اقا نریمان به خودش اجازه غلط اضافى نمى داد -

 به صورت خسته و نگران مهرانه مى زند لبخندى

خاطرت جمع، نمیذاره اقا نریمان ... روح خانوم به اندازه خودش قدرت داره ... برو بخواب مهرانه، من خوبم  -

 ... غلط اضافى بکنه 

کردن با نامدار فایده اى ندارد، مهرانه این و از زمانى که پسر بچه اى ده دوازده ساله بود، فهمیده  بحث

 .انه از روح شده بود و گاهى سربسرش مى گذاشتهمان زمان که متوجه ترس و وحشت مهر.بود

 .من تو اتاقم، کارى داشتین، صدام کنین -

 ... استانه در مکثى مى کند  در

 ! در ضمن من دیگه از روح نمى ترسم -

 .لرزانش، فقط براى لحظه اى لبخند نامدار را پررنگ مى کند صداى
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پیدا .ر گوشه اى، ساکت و با چهره در هم ایستاده بودندبه صورت زن و مردى نگاه مى کند که هر کدام د دوباره

 بود که از ان وصلت راضى نیستند

چشمهاى مادرش نگاه مى کند، زنى که همیشه نگاهش مطمئن و تابناك بود، با وجود انکه پا به سن گذاشته  به

 .دبود، هر کسى که براى بار اول او را میدید، مى ایستاد و محو تماشاى اقتدار او مى ش

 .روز، توى ان عکس، نگاهش فروغ همیشگى را نداشت اون

 مى کشد روى صورت او و زمزمه مى کند دست

 ! دل پسرت تنگ شده!مادر!خانوم -

... چشمهاى همیشه شوخ و شنگ پدرش نگاه مى کند که همواره با محبت و تحسین به دنبال مادرش بود  به

 .انگار که اولین بار ست او را مى بیند

، با صورتى ظریف و بیضى .مى چرخد و مى رسد به عکسى از هانیه، نشسته در کنارش، سر سفره عقد نگاهش

با وجود لبخندى که به لب داشت، به طور حتم ان چهره یک عروس ... شکل و چشمانى درشت و به رنگ زمرد 

 .در روز عروسى نمى توانست باشد

 ... در دوردست خیره شده نظر مى رسید نگاهش از وراى دوربین به نقطه اى  به

 زمان هر کارى مى کرد تا خاطره اون روز را براى هانیه شیرین تر کند ان

 .تصویر خودش نگاه مى کند، مردى که روزى به طور غیر منطقى و دیوانه وار عاشق شده بود به

 ! دیگر، متعلق ست به عکسى سه نفرى از خودش و هانیه و نریمان عکس

 مى کشد اهى

 ”نریمان“

 را مى بندد البوم

 مى توانست این دردها را التیام ببخشد؟ کى

 را به پشتى صندلى راکى اش تکیه مى دهد سرش

 .مى کند در مورد دخترى که دل پسرش را برده، بیشتر بداند ارزو

 .آنچه مسلم است، هانیه را باید از این آشفته بازار دور کند. از بین مى رود تردیدهایش

 .یمش را هنگام خروج به اطالع هانیه مى رساندآن شب، تصم فرداى

 ! براى یکماه، نه یک روز بیشتر...  يبرنامه هات رو ردیف مى کنم بر -
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ترس آنکه نامدار هیجانش را از روى صدایش تشخیص بدهد، از حرف زدن خوددارى مى کند و تنها با تکان  از

 .سر تایید مى کند

 

*** 

 

 نمیهزاران درد برچ مارت،یکز چشم ِ ب ایب

 

 1360/ تهران

 

و  یمحله و شهر را زمستان يآخر هم، هنوز چهره  يزد اما همان تالشها یآخرش را م يداشت زورها زمستان

 .نگه داشته بود یبرف

حواسش  يهمه  یوقت. آورد یثلث، بدتر از ثلث اول نمره م نیدانست ا یم. ثلث دوم شروع شده بود امتحانات

 ... ز درس بود ا ریغ يزیبه چ

 .زد یتشت چنگ م يبود، داشت لباس آقا صابر را تو دایاش پ یبرآمدگ گریکه د یبا شکم هیعال

 .سالم کرد و به اتاق رفت کوتاه

 دهیهم چ يبرنج، رو يها یاتاقشان، گون يو گوشه  دیجوش یم زیزریاشکنه داشت ر يقابلمه  ن،یعالءالد يرو

 گهیچند ماه د“ گفت  یم. ندیدر مغازه نب یو اتاقها تا کس نیرزمیز يناصر که آورده بود تو ي هیسرما. شده بود

 ”.شهیبازار چند برابر م يتو متشیق

پول ِ شک دار ِ برادر  ستیمجبور ن ،یاطیگفت و دلش خوش بود با درآمد کم خ یم... استغفرا  یرلبیز مایس

 .شوهرش را سر سفره بگذارد

 .زد یدانست و در دل پوزخند م یرا م لشیدل هیهان. بوداواخر خوشحال  نیا

 ”! لهیخواستگار سمج و بد پ کیآن هم ! خواستگار داشت دخترش“

 .کرد یکشور خانوم را دوباره و سه باره تکرار م يفهایو تعر يانداخت و حرفها یخانوم ابرو باال م رانیا

 .دید یسر گذر م یاز آن، گاه شیرا پ ییحیشان بود اما پسرش،  يسال مشتر چند

 .حواس فقط نگاهش کرد یب هیکشور خانوم را گفت، هان يخواستگار يماجرا مایس یبار، وقت نیاول
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 ... واسه خاطر باباش معافم شده ...  ییحی: داد حیتوض مایس

 ! لق لقو؟ ییحی: گفت متعجب

 .دیلب گز مایس یول دیهوا خند یخانوم ب رانیا

 ! ؟يذاریم اسم ممرد يرو یچ یعنی -

 ! لق لقو ییحی گنیمحل بهش م يهمه  -

 .خانوم بلند شد رانیا يخنده  يصدا

 ...! ال اله اال ا -

 .بود يجد مایس اما

سر و  هیجوونا  يمحل از همه  يماشاال تو... واسه ش اسم گذاشتن  شه،یم شونیمردم به قد بلندش حسود -

 .گردن بلندتره

 .سادهیو عالف، سر گذر وا کاریصبح تا شب ب!پوك يقد ِ دراز و کله  -

 .پشت چشم نازك کرد مایس

 ... باباشو داره  نیورام ينایِ زم يدیعا -

 .خانوم دوباره مشغول دوختن شد رانیا

هستن  گهیدهن همد يمزه  ننیبب دیکه با نانیاصلش ا...  هیپسرشه و هان يو دوخته؟ اصل کار دهیمادره بر -

 .نه ای

مگه  نیا... نکن  ادیتو رو خدا روشو ز! خانوم جون رانیا: گفت یمیبا اخم مال ه،یحضور هان تیبدون رعا مایس

 ور دل من سوزن بزنه؟  نهیخواد بش یم ره،یگیم پلمشویرسه؟ پس فردا د یم زایچ نیعقلش به ا

 ! بزند؟ یتوانست حرف یاما مگر م... بود  یرعلیخواست، آن هم ام ینفر را م کی هیهان! به فکر نبود ازین اصال

! کرد یلحظه هم تامل نم کی. کند يبود خواستگار یکاف... کرد  یفقط لب تر م... گشت  یفقط برم یرعلیام

 ...  ییحی یول

زد و  یم يلبخند مسخره ا د،ید یرا م هیکشور خانوم، سر گذر که هان يخواستگار يهم بعد از ماجرا ییحی

خانه تا مدرسه را پشت  ریو مس فتدیدو بار هم جرات کرده بود سالم کند و دنبالش راه ب یکی. به او شدیم رهیخ

 .سرش برود
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حرفها،  يخانوم برود، مگر البه ال رانیداد به اتاق ا یم حیترج شهیمثل هم. درس خواندن نداشت ي حوصله

 .شدیگرم م یاطیبشنود؛ سرش هم به خ یرعلیاز ام يخبر

آمد،  یخانوم م رانیحرف مادرش و ا يبود نه صدا بیعج. سهاش را شسته بود و به اتاقشان رفته بودلبا ه،یعال

 ”.خانوم تنهاس رانیحتما ا“فکر کرد . یاطینه چرچر ِ چرخ خ

 .خانوم را صدا کرد رانیبه در زد و ا يتقه ا شهیهم مثل

خواند؛ در  ینماز م دیفکر کرد شا” خانوم؟  رانیا نیستین“گفت  یهمانطور که م د،ینشن” بفرما تو“جواب ِ  یوقت

 .به چوب ِ در دهیحس کرد انگشتهاش چسب. را باز کرد و قصد کرد وارد شود اما انگار پاهاش سنگ شد

 .بود دهیبود و پتو را تا شکمش کش دهیخواب ن،یعالءالد کینزد... بود  یرعلیام

 .چشمهاش شک کرد به

  ؟یرعلیام -

 .هم سوالهم تعجب داشت،  صداش

 ”! خودمم“  دیمنتظر بود چشم باز کند و بگو انگار

: شدیکه از حلقش خارج م ینمک يفقط غارغار کالغ بود و صدا. انداخت یکل ینگاه اطیگرداند و به ح سر

 ! هینمـــکـــــــ

بست که  یماو، در را آرام  ي دهیو ناباور به صورت خواب رهیخ. نگاه کرد و مردد وارد شد یرعلیبه ام دوباره

 .او که تا انگشتهاش ادامه داشت يچشمش خورد به دست ِ از بازو گچ گرفته 

 .آنکه منتظر جواب بماند، کنارش دو زانو نشست یو ب” ! یرعلیام“اراده زمزمه کرد  یوحشت، ب با

تر شده بود  رهیاش ت ینیو ب یشانیپ يکه رو ینامرتب و پوست شیبا آنهمه ر د؛ید یم دهیبار بود او را خواب نیاول

 .دیرس یرنگ تر به نظر م یب شهیاز هم یول

 .سوز سرما ایپوستش از آفتاب است  یدانست سوختگ ینم

 .به دستش نگاه کرد یگذاشت و با دقت و نگران یقال يکف دستها را رو. دیخودش را جلو کش یکم

 ! ؟يسر خودت آورد ییچه بال...  یرعلیام -

 .دیلرز یاز بغض م صداش
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را به  نشیآست. دیفهم ینم... او که خواب بود . او را لمس کند يزده  رونیاز گچ ب يز کرد انگشتهادرا دست

 یرعلیام د؛یخجالت کش. کم هم به انگشتهاش خورد ياز آن فاصله  ،یرعلیحرارت دست ام. دیچشمها کش

 ! خداش که خواب نبود یخواب بود ول

را با همه  نیِ نگ یقلیِ ص ینرم. دیکوب یقلبش سخت م. ِ انگشتر او یشمی نینگ يِ انگشتش آرام نشست رو دل

 .او يرنگ و ترك خورده  یب يمانده بود به لبها رهیکرد و نگاهش خ یوجود لمس م ي

 .نگاه کرد اطیبه ح يپشت در يپرده  يآرام از ال. و پشت در رفت دیاز جا پر عیسر. دیرا شن اطیدر ح يصدا

 ! شده بود چارهیب

 .قرمز رنگشان وارد شدند يلهایبا زنب ما،یخانوم و س نرایا

 یم يچه فکر د،یدیاو را در اتاقشان، کنار پسرش م یخانوم وقت رانیا. شده بود ریرفتن از اتاق د رونیب يبرا

 ! کرد؟

 ! رفت یآبروش م! يوا

توانست  یکه م ییبه تنها جا. وقت فکر کردن نداشت. انداخت و با چشم، اتاق را دور زد یرعلیبه ام ینگاه

 .شود رفت؛ اتاق مجاور یمخف

 .دیایخانوم نخواهد به آنجا ب رانیزد و دعا کرد ا هیدر بسته تک به

 ”!آبرومو حفظ کن... زنم  ینامحرم زل نم هیبه  ياونطور گهید! غلط کردم! ایخدا“

 .آمد در اتاق يصدا

کنم بتونم  یدو تا شمع نذر م! ایخدا. کنه ینگاهمم نم گهیبشه، د داریب یرعلیام! نجایا ادیخانوم ن رانیا! ایخدا“

 ”! اتاق خالص بشم نیاز ا يزیبدون آبرور

 ! ز؟یعز يدیخر هیچ نایا -

 .شده بود داریب یرعلیام. دو دست، سرش را فشرد با

 .يریکم قوت بگ هیقلم گرفتم واسه ت بار بذارم  -

 اذان گفتن؟ ! حرفا رو نداره نیکه ا یشکستگ هی... دستت درد نکنه  -

 .کرد یبه اطراف اتاق نگاه م ،یفقط با دلهره و نگران هیهان. و کاغذ آمد کیخش خش پالست يصدا

  ؟يخوا یم یچ ؟یشیچرا پا م... آره مادر  -

 .جا نماز -
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 .ارمیمن برات م نیبش -

 یبرود ول رونیاز آنجا ب شدیم. کردند یتابستانها در وسط را باز م. يِ سه در يقد يجره هاافتاد به پن چشمش

 ... داد  یاگر صدا م

 .تشکر کرد یرعلیام

 .کن ممیفرشو پس بزن ت -

نماز خواندن  يصدا. افتاد یم هیاز ترس و دلهره داشت به گر. وانیرفت طرف در ِ رو به ا. ساکت شدند دوباره

 .بلند شد یرعلیام

 ”... بود کردم  یچه غلط نیا ایخدا “

 ینگاهش م یخانوم بدون تعجب، جور خاص رانیا. نکشد غیدهانش تا ج يدست گرفت جلو. اتاق باز شد در

 .خانوم در را بست و جلو آمد رانیا. انداخت و انگشتهاش را در هم تاب داد ریسر به ز. دیخجالت کش. کرد

 .رد و در را گشودرا باز ک وانیبند در ا پشت

 .مردد و شرمنده نگاهش کرد هیهان

 .دیخند یصدا م یب طنت،یبا ش داشت

 ... دونستم شما  یبه خدا نم... خانوم  رانیا: جرات کرد و آرام گفت د،یاش را که د خنده

 ! بدو برو دختر: هلش داد و زمزمه کرد رونیبه طرف ب یخانوم به نرم رانیا

 .دیلب گز. شدیاز خجالت آب م داشت

 ... که  دیکردم تو اتاق باش یفکر م -

 .خانوم دوباره حرفش را قطع کرد رانیا

 ! بفهمن؟ یهم مادرت هم عل يخوا یم! گهید برو د -

 .دوست داشت صورتش را ببوسد شد،یروش م اگر

 .خانوم بود رانیکار ا. جفت بود وانیا يپاش تو يکه جلو دیهاش را د ییدمپا

 .در را بست عیخانوم هم سر رانیا. شرم داشت پشت سرش را نگاه کند. رفت رونیب عیسر

 .نفس راحتش بخار شد. دیلرز یدستهاش هنوز م. اطیکنج ح ییرفت به دستشو نیپاورچ

  ه؟یهان -

 .زد یم چیدلش از ترس پ. بود مایس
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 .را باز کرد ییدستشو در

 .اومدم...  نجامیا -

 ! ساعته؟ هی ییکجا -

 يهمه . آب فرو برد يدو دستش را تو. التهاب داشت جان،یصورتش از ه. رفت کنار حوض ما،یِ س زینگاه ت ریز

 ریز! آبرو شده بود یخانوم ب رانیا شیگوشش گذشته بود؛ هر چند پ خیخطر از ب. و لرز کرد دیِ تنش پر کش یداغ

 .به اتاق آنها نگاه کرد یچشم

 ! برگشته بود؟ یرعلیام

 .پنهان کندلبخندش را  نتوانست

 .ِ آب کرد و بلند شد ياز سرد ياراده ا یِ ب ”نیه“. به صورتش زد خیاز آب  یمشت

 ! چه شده بود؟ شکسته بود؟ چرا؟ دستش

 .کرد یاشکنه را پر م يداشت کاسه ها مایس

 ! داره؟ چهیدلپ -

 .وارد شد ج،یگ

 ! هوم؟ -

 ! چاد؟ یت م هیکل ینیشیسرما سر توالت م نیساعت تو ا هی یگینم ؟یگرفت يرو رونیب -

  ؟يبود رونیخانوم ب رانیبا ا: دیجواب، پرس يو به جا نیحرارت عالءالد يرا گرفت رو دستش

 .نه ایآوردن  یمحل، قند و شکر کوپن يتو نمیمنم رفتم بب د،یخواست بره خر یم... آره  -

 .کرد تعجب

 ...  ارهیعمو ناصر که گفت از مغازه م -

 .کرد یاخم آرام مایس

خواد  یبه عموت نم یول... شکر خدا که هم قندشو داشتن، هم شکرشو ...  رمیشک دار بگ يخوام روزه  ینم -

 .یبزن یحرف

 ایخبر دارد  یرعلیکرد، فکر کرد چطور بپرسد از ام یغذا را جدا م يسر سفره و همانطور که تخم مرغها نشست

 نه؟ 

 .مون کردشب جمعه روضه داره، دعوت...  میدیکشور خانومم د -
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 .اش درهم رفت افهیق

اصرارم کرد عروسمو . یلیتو هم که فرداش تعط...  میریمن و همدم م یول ادیب ستیخانوم که معلوم ن رانیا -

 .دیاریحتما ب

 .کرد اخم

 .امتحان دارم -

 .با تشر نگاهش کرد مایس

 ! بسه يخوند یهرچ -

 .بشنود یرعلیخواست از ام یاالن فقط م. کرد یم دایپ يتا پنج شنبه بهانه ا. داد رونیحرص نفسش را ب با

 .گهیبا ما ناهار بخوره د ادیخانومم تنهاس، ب رانیا یگفت یم -

 .پسرش برگشته...  ستیتنها ن -

 ”! زنه؟ یحرف م یمامان چرا امروز تلگراف! شانس نیبه ا لعنت“

 ... اومد  یکه ظهرا نم ررضایام -

 .برگشته یرعلینه؛ ام ررضایام -

 .فقط ابروهاش را باال برد. نتوانست یتعجب کند ول یشینما ستخوا

- ا !؟یک ! 

 .نگاهش کرد قیدق مایس

 .صبح اومد -

 .نتوانست لبخندش را جمع کند باز

 ! چشم مادرش روشن -

 .نان به دهان گذاشت يتکه ا مایس

 ... خورده، فرستادنش عقب  ریت -

 .کرد ریدر گلوش گ لقمه

 ! خورده؟ ریت -

 .سر تکان داد مایس

 .استخونش شکسته... خورده به دستش  -
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 .آمده بود جمع شد یرعلیکه سر ِ دست ام ییاز تصور بال صورتش

 ! مگه نگفته بود جلو نرفته؟ -

 ...  ستین یچیهم گفت ه یرعلیهول کرد، ام دش،یکه د نیخانوم هم رانیا... درست حرف نزد ... دونم  ینم -

 ”.کاش دوباره نره...  ستیخطر ن ی، اونقدرا هم بکه رفته ییپس جا“کرد  فکر

 ! خواد بره؟ یبازم م: دیدل نگران پرس و

 .شانه باال انداخت مایس. بپرسد اطیکرد با احت یسع

 ...  یدونم ک ینم یول...  یگفت اومدم مرخص ره؛یرفتنش که م -

پس دروغ ... خورد  ینم ریبود که ت مارستانیاگر در ب. خانوم نگذارد دوباره برود رانیکاش ا. کور شد اشتهاش

 .دادیگوش م یکاش به حرف کس. گفته تا مادرش نگران نباشد

 ! ؟يخور یچرا غذاتو نم -

 .باعث شد مثل مجرمها نگاهش را بدزدد مایس يحالت خاص چشمها یمادرش نگاه کرد ول به

 ... همشم تخم مرغه ...  ادیاز تخم مرغاش بدم م -

 .تا غذاش تمام شدنزد  یحرف مایس

 .پاشو به درسات برس -

 .گذاشت یظرفها را در هم م داشت

 .بعد شورم،یظرفا رو م رمیم -

 .خواست اعتراض کند که درد ساکتش کرد مایس

 .سر کرد يو روسر دیژاکت پوش عیسر هیهان

 .گرم بشه کمرتو بده رو به چراغ،...  ستین شتریب کهیدو تا ت. شورمیم رمیکنه، م یتو کمرت درد م -

 .نگاهش کند ینبود جور خاص یکس اط،یدر ح حداقل

 

*** 

 

 1391زییپا/ تهران
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روزست که خودش را در اتاقش محبوس کرده و وقتش را در ظاهر به مطالعه و در اصل به فکر کردن  چند

 .که از فهمشان عاجز ست مى گذراند لىیدرباره مسا

 بگم میایم؟ ... انقدر دل دل نکن ... بس کن دیگه !نازى -

 .زیادى ست که تو فکر به نقطه اى زل زده مدت

 فردا؟اخه به چه مناسبت؟  -

 ... نه که ما بى مناسبت هیچ جا نمى ریم، تو دنبال مناسبتشى ! اخى -

 ... نمى دونم دلم شور مى زنه  -

 ... گى ناشى از استرس رنج مى برى خوب اینطور که معلومه از یک نوع دیوان -

 ... فعال بخواب تا صبح  -

 

*** 

 نازنین، مامان جان براى امروز برنامه خاصى که ندارى؟  -

این یعنى شکوه برنامه خاصى برایش در نظر ... باالى فنجان چاى که در دست دارد به شکوه نگاه مى کند  از

 .گرفته

 .ذهن خسته و شب پر استرسى که گذرانده، نمى تواند درست فکر کند با

 چطور مگه؟ شما احتیاج به کمک دارى؟  -

 ... راستش کمک که نه  -

 .میزند، یکى از صندلى ها را بیرون مى کشد و مى نشیند لبخندى

... با هم برین بیرون ظاهرا این اقا داماد مى خواد یک بار ... یه ساعت پیش، خانم سمایى زنگ زده بود  -

 .پرسید اگه اشکال نداره، قرار امروز عصر را بذاریم

 .تو سینه حبس مى شود نفسش

 .با پدرت صحبت کردم، حرفى نداره، منم نظرم اینه که اخالق و رفتارش و تو اجتماع هم ببینى، بد نیست -

سرش ... استرس تکانشان مى دهد از زیر میز حواسش به پاهاى برهنه و خوش ترکیب نازنین ست که با  نهال

 .را باال مى اورد
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گفتن به شکوه و خواسته هایش در فرهنگ نامه ” نه“در واقع ... مردد نازنین با التماس بهش دوخته شده  نگاه

 .لغات او وجود ندارد

 .مامان، ما امشب شام قراره با عطا بریم بیرون -

 .مى کند که گویاى همه چیز ستنگاهى به نهال ... ابرویى باال مى اندازد  شکوه

 با اجازه کى؟ ... اُغُر به خیر  -

صد در صد برنامه خاصى ندارد، جز اینکه “قیافه منتظر نازنین نگاه مى کند، با حرص نفسش را میده بیرون  به

 ”بشینه اون گوشه و براى بالتکلیفى خودش تاسف بخورد

امشب جشن ... پروژه هاى مهمش با موفقیت تموم شده یکى از !از کى بیرون رفتن با عطا اجازه میخواد؟ -

 بعدم هر چى میگن بگى باشه، فکر مى کنن نازى عیب و ایراد داره... داریم 

 ... دو، در ظاهر ارام و در باطن با استرس منتظر جواب شکوه هستند  هر

نقل زبونش ست، از اون  نیست که از عالقه شدید شکوه به امیر عطا بى خبر باشد، همیشه تعریف از عطا کسى

 ”شاید نباید به این زودى جواب بدهد“طرف ته دلش حق را به نهال میده، 

بر خالف نازنین، به راحتى از کوچکترین نقطه ضعف هاى شکوه خبر دارد و از انها به نفع خودش استفاده  نهال،

 ... مى کند 

 .از جا بلند مى شود شکوه

 ... باشه، مشکلى نیست  -

 .ا یاداورى نکته اى اخمهایش در هم مى رودب ناگهان

 ! کس دیگه اى هم هست؟ -

 .با استرس چند جرعه دیگه از چاى ابکى اش را مى نوشد نازنین

 ... اصال داریم میریم خونه اون ... امیر على هم هست ... اره دیگه  -

 .چاى سردش را تا اخر سر مى کشد نازنین

 .ه سور درست و حسابى میدادپروژه به اون عظمت حقش بود عمو ی -

 ... ارزوى انکه زنده از زیر نگاه مشکوك شکوه بیرون بیاد، لقمه اى براى خودش مى گیرد  با

 ! حواست باشه لقمه گنده تر از دهنت برندارى -

 .دقیقه بعد، باالى پله ها رو به صورت خندان نازنین، بشکن زنان قر مى دهد ده
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 ... برم این خبر فتح الشکوه رو شخصا به سمع و نظر عطا برسونم  -

 .با خیال راحت مى خندد و از همان پایین برایش بوسه اى مى فرستد نازنین

 

*** 

 

 .ست گوش ایستاده مدتى

مى ترسد قدم از قدم بردارد و انها را متوجه حضور بى دعوت و بى .به دو وزنه سنگین تبدیل شده اند پاهاش

 .قع خودش بکندمو

قدمهاى امیر رضا که نزدیک مى شود، در حالیکه ضربان قلبش به شدت باال رفته، به سرعت، وارد اتاق  صداى

صداى فریادهاى امیر رضا قلبش را از ... گلوش خشک شده ... در را پشت سرش مى بندد ... امیر عطا مى شود 

 ... کار مى اندازد 

 ... مى نشیند، لحظه ها به نظرش طوالنى تر شده مدتى کز کرده پشت در اتاق  براى

 ! تو دست از این اخالق ترسوندن مردم بر نمى دارى؟! یا حسین -

دست به کمر و با نگاهى توبیخ گر ... در حالیکه حوله اى روى شانه هاش قرار دارد، از حمام خارج شده  عطا

 منتظر جواب است

 .مى کند به چشمهاى عطا نگاه نکند سعى

 صبح بخیر... الم س -

 عطا از تعجب باال پریده اند ابروهاى

 ”انهم انموقع از روز! و این همه ادب و فروتنى نهال“

 .به در بسته پشت سر نهال مى رود و دوباره برمى گردد روبه روى نهال نگاهش

 به نظر مى رسد نگران

 خوبى؟ ... علیک  -

 .پاك کند دلش مى خواهد همه ان شنیده ها را از ذهنش” خوب؟“

 .بعدا برمى گردم... من ... ببخشید ... اوهوم  -

 .صبر کن ببینم!نهال -
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 ... صبر کردن نیاز به اعتماد و ارامش دارد که او هم در ان لحظه خالى از هر گونه ارامش است  براى

 ... مى کند حفره اى در درونش ایجاد شده  احساس

 .عطا روى بازوى لرزانش مى نشیند دست

 ده نهال؟ ببینمت؟ چى ش -

 ... اشک در گوشه چشمانش جمع مى شود  ناخواسته

 نهال؟  -

با نوك ... که به شدت در مقابل ریختنشان مقاومت مى کرد، بى امان روى صورتش فرو میریزند  اشکهایى

 اشک ها قصد بند امدن ندارند... اما فایده اى ندارد ... انگشتانش انها را پاك مى کند 

 ... ن امیر رضا دوباره بلند مى شود حرف زد صداى

 سعى مى کند ان را پنهان کند... تنش مى لرزد  تمام

 .بردش یم وتریکامپ زیم یارام به سمت صندل عطا

 همینجا باش تا من بیام -

 استانه در عطا را صدا مى کند در

 نفهمن من اینجام -

 محبت نگاهش مى کند با

 ! بابا هم حواسش نیست... مامان مطب ِ  -

 .لیوانى چاى شیرین برمى گردد و در کنارش مى نشیند با

 بخور -

 .با چشمهاى خیس و پرسشگر به عطا نگاه مى کند... را باال مى اورد  سرش

 ... ابروش اشاره مى کند  با

 بخور تا بگم -

ى تر صحبت کند و وارد جزییات نشود بهتر به نظرش هر چه کل. عمیقى مى کشد، از کجا شروع کند نفس

 .است

 .کافى بزرگ شدى يتو دیگه هیجده سالته، به اندازه ... به خودت گرفتى  هیاخه این چه قیافه ا -
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صورت زیبا و همیشه شیطانش نگاه مى کند که به نظر مى رسد تالش زیادى براى ارام نگه داشتن و  به

 منطقى به نظر رسیدن مى کند

مشکالت مالى، ... ه مقدار دچار مشکل شده، اما نه اونقدر که تو به خاطرش خودتو به این روز انداختى بابا ی -

این میون گربه ... باال و پایین شدن قراردادها، عضو جدانشدنى و تفکیک ناپذیر از زندگى یک سازنده ست 

بارها این اتفاق افتاده، نگران نباش  ... نیستاتفاق تازه اى ... رقصونى یکى از مهندس ها هم بهش اضافه شده 

 ... درست مى شه 

 داند نهال چه برداشتى از حرفهاى امیررضا کرده، که اینطور داغون ست نمى

یه مقدار پیاز داغش رو ... در ضمن یادت که نرفته، بابا خیلى زود عصبانى میشه، زودتر از اون هم اروم میشه  -

 ... زیاد کرده تا زودتر به نتیجه برسه 

 .چرا به بابام نمى گین، اون حتما مى تونه کمک کنه -

 .بعد هم چیز مهمى نیست، وگرنه منم االن باید نگران اوضاع شرکت بودم... عمو در جریانه  -

براى مدت کوتاهى در همان حال، متفکر مى . را مى بندد، سعى مى کند به خودش دلدارى بدهد چشمهاش

 نشیند

از چند سال پیش پول ... ل تو بانک دارم، یه مقدار هم پس انداز تو خونه دارم، زیاده من یه مقدار پو! عطا -

 ! حتى نازى... هیچکس ازش خبر نداره ... ساندویچ هام رو از شکوه جون گرفتم و جمع کردم 

 نظرت مشکلى رو حل مى کنه؟  به

کسى که همواره هست تا . ارام بگیرد خودش جوابش را مى داند، ولى به تایید عطا نیاز دارد تا اعصابش شاید

 .راهنمایى ش بکند

 عطا به لبخندى شیرین و ارامش بخش باز مى شود،  لبهاى

 ”ساندویچ هاى نهال چقدر مى توانست باشد پول“

 انکه لبخند از روى لبهایش محو شود، شانه هاش را باال مى اندازد بدون

 ! دعا کارساز تر باشه امکانش هست، ولى به نظرم تو این شرایط نماز و -

 را تنگ مى کند مبارزه جویانه مى گوید چشمهاش

مى دونم که میدونى ! اونجورى نگام نکن! من حتى نمازم نمى خونم... از من مستجاب الدعوه تر پیدا نکردى  -

 .من دعا کنم بدبخت تر مى شین... 
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 .را گاز مى گیرد بدون نیت و صادقانه از دهانش خارج شده، نمى خواست اهانت کند لبش

خنده اى که ناخواسته تا اعماق وجود نهال را گرم مى کند و کم کم ارامش را بوجودش ... دوباره مى خندد  عطا

 .باز مى گرداند

مى گردد تا بتواند جبران حرف  دنبال کلمات درستى... صورت جذاب عطا نگاه مى کند که خیره شده بهش  به

 .نسنجیده اش را بکند

تو کافیه همینجورى، فقط با همین ژست و نگاه، با مشترى هاى عمو برخورد کنى، تا بدون حتى دقیقه اى  -

 ! قرار داد رو امضا کنن... فکر 

 .مى تواند بگوید، جز اینکه بدون اداى کلمه اى در سکوت نگاهش کند چى

 

*** 

 

 .عطا تماس گرفته و براى شام آنشب دعوتشون کرده قبل با روز

 .دیبگو نیآنشب فرصتى شود تا از احساسش، به نازن شاید

نهال  يطنتهایحرف زدن، با وجود ش يآمدن ِ فرصت برا شیاما احتمال پ... ذهنش رفته به سمت رستوران  اول

 .اهدخو یم لیو روز تعط یکوه و گردش هم که فرصت ِ طوالن. و عطا، کم است

 ”! وسط هفته، به چه مناسبت؟“که عطا که پرسیده  زمانى

 ”! رو بهتون بدم يهم اینکه دور هم باشیم هم، خبر“شده  مردد

خودش زحمت ِ  دیوح. ردیکباب درست کردن بگ يپرسد که بتواند گوشت برا یرا م یآدرس فروشگاه د،یوح از

براش ... به گوشه کنارش بکشد  یبرود خانه و دست دیبا. شود یممنونش م. کند یگوشت را قبول م ي هیته

 ! بدخلق نباشد... هم  نینازن... شود و  ایمح طشیاگر شرا... ست  یشب مهم

 .رسند یآورد، عطا و دخترها هم م یگوشت را براش م يشده  يظرف ِ بسته بند د،یوح نکهیبعد از ا قهیدق چند

... ست  يزیخورند، در حال برنامه ر یو قهوه م يهم چا کند و با یم ییرایمدت که از مهمانهاش پذ تمام

 دهید بیکه پاش آس یبرف و در حال يمگر تو! انداخت ریشود تنها گ یرا که نم نیحرف بزند؟ نازن هیبق يجلو

 ! باشد
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 خیاما وقت ِ س. کرد یبهداد چطور کبابها را آماده م دهید...  کیشلیش. بار، کباب درست کند نیاول يبرا دیبا

 ! دهید یم يشتریبا دقت ب دیفهمد با یتازه م دن،یکش

 پیکل يکند و رو یم نیینهال کانالها را باال و پا. نشسته اند ونیزیتلو يدخترها جلو. رود یبه کمکش م عطا

آرنجهاش گذاشته و حواسش به  ریاست که کوسن را ز نیچشمش به نازن کی. دارد ینگه م یقیموس يها

 .کند یرد م استخوان،ِ گوشت و  انیرا از م خیش به دست ِ عطا که ماهرانه سچشم کیاست،  ونیزیتلو

 .کنم یتموم م نویمن ا... آماده کن  شویتو برو آت -

 .ستدیا یم ویباربک يرود به تراس و جلو یم! است ادیز يریادگی يبرا وقت

 ! دیآ ینهال هم م رون؟یصداش کند ب. کند ینگاه م نیدوباره به نازن شه،یپشت ش از

 .زند یم تیکند و کبر یم یذغالها خال يرا رو ژل

 .کشد ینزده، نهال خودش به تراس سرك م صدا

 ! ؟يخوا یمستر؟ کمک م -

 .زند یم لبخند

 ... سرده  رونیب... نه  -

 .شود یآتش م کینزد نهال

 ! ه؟یچ يبرا شیپس آت -

زند،  یحرف م یرعلیام يگردد نهال را که برا یبرم. کند یرا خاموش م ونیزیدارد، تلو یرا برم موتیر ن،ینازن

 .کند ینگاه م

نهال، به حرفهاش گوش  ایبه آتش  رهیخ یدهد و گاه یگاهى جواب نهال را م... آتش روى صورتش افتاده  نور

 .خندد یکند و م یم

 خوبیست تا او را کامل برانداز کند فرصت

به جز احساس گناهى که در ته قلبش دارد، ... ده اند در چنین شرایطى، اعضاى خانواده دور و برش بو همیشه

 .دلش مى خواهد او را بیشتر بشناسد، نوعى کنجکاوى که تا امروز در برابر کسى نداشته

به یک . نگاهش روى صورت ارام و مغرور او ثابت مى ماند... چشم، نگاهى دزدکى به او مى کند  يگوشه  از

کمى بخواهد بى پروا تر فکر کند، جذابترین مردى که او را ! ا آنروز دیدهجذاب ترین مردى که ت: نتیجه مى رسد

 ! ه؟او را بغل کرد ،یرعلیاز ام ریهم غ یاصال مگر کس! در آغوش گرفته
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در فکر مبارزه با نفسش ... لب پایینش را مى جود ... کردن به آن ماجرا هم باعث مى شود خجالت بکشد  فکر

 .نگاهش کندخیال ندارد دوباره ... است 

 .شود یگذرد و به آنها ملحق م یشده از کنارش م خیس يبا ظرف کبابها عطا

از تالشى که عمدا انجام میدهد، چشمهاش دوباره به آن سمت حرکت مى کند، اینبار امیر على در  ناتوان

 .و به روش لبخند مى زند ستادهیچارچوب در ا

 

*** 

 

 .تراس يرو يایکردم ب یسرده وگرنه دعوت م نرویب... معذرت مى خوام که تنها موندى  -

 .زند یزحمت لبخند م به

 ! خوبم، خیلى ممنون -

مخلفات  ي هیو ساالد و بق یدنیفقط نوش. دهیرا چ لیبا وسواس، وسا. زیرود سراغ آماده کردن ِ م یم یرعلیام

 .مانده زیم

 ! ن؟یخوا یکمک م -

 ! خودش پیش امده فرصت

 .گذارد یکانتر م ينوشابه را رو يها يساالد و بطر ظرف

 ! چرا که نه -

 .ندیچ یم زیم يرا رو لیوسا ن،ینازن

 دیگو یگردد، م یکشد و همانطور که دنبال آهنگ مورد نظرش م یکانتر به طرف خودش م يتاپ را رو لپ

 ! و پنج سال ستیبعد از ب... ایران  ادیمامانم داره م... ام  -

 ! رسد یبه ذهنش نم” ! چه خوب“جز  يگریحرف د. دزن یلبخند آرامش را م نینازن

 ...  شهیسوپرایز م د،یتهران ِ جد دنیاز د یمطمئنم حساب -

 ! لیدى! همان آهنگ است نیا. گذارد یم زیم يبرد رو یسسها را م ن،ینازن

 .گردد یکند و طرف کانتر برم یم زیکنار م يشتریمکث ب... شود  یخجالت زده م باز

 تا حاال امریکا اومدى؟  -
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 ! نه -

 .دوست داشته این کشور را از نزدیک ببیند، ولى از بازگو کردنش صرف نظر مى کند همیشه

 .کند یکارش را سخت تر م ن،یکوتاه ِ نازن يجوابها نیا

 .میندار يمنو ببینى؟ تا درست شدن ِ کباب، کار يدوست دارى عکساى خانواده  -

 .اندازد یم یشود به تراس نگاه یم خم

 ! ستمیپرفشنال ن ادیمن ز دیفهم رعطایام -

 .گرداند یتاپ را به طرفش برم لپ

 ! راحت باش...  نیبش -

 یکانتر، در هم م ریدو دستش را ز يانگشتها. ندینش یکشد و م یرا کنار م یصندل. مى کند آرام بماند سعى

 .کند ینگاه م شیتاباند و به صفحه نما

 .زند و همه را معرفى مى کند یکامل درگیر عکسها مى شود، امیر على خیلى راحت حرف م ذهنش

 .خیلى فرق دارد نیاز عکسها در برابر ویالیى بسیار بزرگ و مجلل است که با تصورات نازن یکى

 .این مامانمه -

و زیبایى در کنار هم مبهوت مى  قبال توصیف زیبایى هانیه را کرده ولى باز از قرار گرفتن آنهمه ظرافت مهربان

 .شود

 ! چقدر خوشگلن -

 .لبخندى به پهناى صورتش مى زند ،یرعلیام

 ! خیلى -

صورتى آشنا و بسیار شبیه به پسرش و نگاهى نافذ، اما سرد، به ... کنارش مردى قرار گرفته؛ بى لبخند  در

 .طوریکه از درون عکس هم قابل لمس و حس شدن است

 .س اقتدار را تداعى مى کند و نمایانگر درایت استچانه اى که ح با

 .اینم پدرم -

از این همه شباهت، سر بلند مى کند و به نیمرخ امیر على خیره مى شود، لبخندش محو شده که باعث  متعجب

 .مى شود نیتعجب نازن

 : از هانیه توجهش را جلب مى کند، امیرعلى توضیح میدهد عکسى
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 .ز زندگى ما، بخصوص مامانمهانجمنهاى خیریه، بخشى ا -

محو تماشاى زیبایى خاص و خیره کننده او، لحظه . بعدى بیشتر از جسى، در مکانهاى متفاوت است عکسهاى

 .اى احساس حسادت مى کند

احساس نیاز و خواستن و بودن در میان آن دستها، ، هر نوع تفکر و ... حرکت دستهاى امیر على روى کیبورد  با

 .دور مى کند تمرکزى را ازش

 ! ستین ریتاث یِ عاشقانه هم ب میآهنگ ِ مال نیا. خودش عصبانى ست که انقدر بی جنبه شده از

دوباره از اول،  نلیال! شوند یاالن کبابها آماده م! ست یمقدمه کاف. ردیگ یتوجهش را از عکسها م ،یرعلیام

 خواند یدارد م

 ! پات خوب شد؟ یراست -

 ! حساس ِ ذهنش ينقطه  يدست گذاشته رو قایدق. دیآ یش مسوال امیرعلى به خود با

 ! بله -

 یوقت هم امتحانش نکرده ول چیه. دیآ یرفتن خوشش نم هیاز حاش. را بزند یخواهد حرف اصل یم یرعلیام

 ! رود یازش م یانتظار هر عکس العمل! ست یبیدختر ِ عج ن،ینازن

 ! تموم شده؟ گهیدرست د... ام  -

 .دهد یتکان م سر

 ! بله -

 ! پس حتما تصمیم دارى کار کنى! چه عالى -

 .دوست دارد ولى شکوه با حساسیت هاى بیش از حدش هیچوقت این اجازه را نداده خیلى

 .مامانم ترجیح میده ما بعد از تموم شدن درسمون، تو خونه باشیم... نه  -

 ! فاکتور مى گیرد ارجحیت شکوه، با ازدواج و شوهرداري ست، که از آن قسمت البته

 .کند، روى صورت و عکس العمل نازنین دقیق مى شود یمکث م یرعلیام

 ! چه بالیى سر پرفسور با احساس اومد؟ -

 .نگاهش مى کند دلخور

 .لبخند و آن لحن شوخ و شیطان، نشان میدهد از قبل، نتیجه را می داند آن

 : حرص مى گوید با
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 ! خواهر من زیادى فضول و دهن لقه -

 : شکالت را به سمتش هل میدهد و با مالیمت و مهربانى مى گوید ظرف

 ! حدس زدنش زیاد کار سختى نبود.، باور کن.نهال حرفى نزده -

 .از شکالت ها را به انتخاب خودش به سمت او مى گیرد یکى

 : مى پرسد مردد

 دوست پسر دارى؟  -

 .با تعجب نگاهش مى کند... مى شود که دراز شده تا شکالت را بگیرد، میان راه متوقف  دستى

 ! معلومه که نه -

 ! مى تونم بپرسم چرا؟ -

 .رود یدر هم م اخمهاش

 .من اصال با غریبه ها ارتباطى ندارم -

 ! یعنى با هیچ مردى ارتباط نزدیک و خاصى ندارى؟ -

 : به سرعت جواب میدهد.را وحشتزده مى کند نیفکر کردن بهش هم نازن حتى

 ! نه -

 .فاصله بلند مى شودبال و

ولى احساس ...  ستیداند ماهیتش چ یهرچه که هست، نم. حسى درونش شروع به سرکشى مى کند بازهم

 .گناه، همیشه اولین فکري ست که به ذهنش خطور مى کند

 است که آن طور با نیشاید زیاده روى کرده اما تمام فکرش معطوف جواب نازن... امیر على باال مانده  ابروهاى

 .شرم و خجالت گفته

 ...! آن سرخى صورت و حالت دستپاچه اى که دارد، نیازى به فکر بیشتر نیست تا بداند با

 .سیگارى روشن مى کند. زده از کشف جدیدش هیجان

مدت زیادى نیست که تهران اومدم و راستش اغلب دخترایى که تا ... معذرت مى خوام اگه ناراحتت کردم  -

 .امروز دیدم، تفاوت رفتاریشون با تو خیلى زیاده

 .فقط با نگاه دلخورش به او خیره مى شود. جواب نمیدهد نینازن

 : فهمد چطور مى پرسد ینم
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 خودت چطور؟ دوست دختر ندارى؟  -

اصال چرا ... کف دستهاش عرق کرده ... کند  یاست؛ و متوجه میشود که امیر على در جواب تعلل م منتظر

 ! پرسیده؟مگر مهم است؟

 .از اینکه صورت جدى و موقرش وقتى خجالت مى کشد، زیباتر مى شود غافل

ر مى رسد دارد به نظ... باعث مى شود چشمهاش ناخوداگاه به سمت چشمهاى امیر على حرکت کند  سکوتش

. طرح لبخندى روى صورتش است که بیشتر در چشمهاش نمایان شده تا روى لبهاش... تفریح مى کند 

 ! شده رشیهم دستگ يبهتر يزهایحرف دلش را بزند، حاال چ خواستهیم

نگاه امیر على معذب است ولى با وجود حس خوشایندى که به موازات آن در وجودش جریان پیدا کرده، از  از

 .دارد یثابت ماندن آن نگاه، حال خوش

 .دهد یم هیبه کانتر تک یرعلیام

با کسى !نه... ولى در حال حاضر ... من محدودیتى به اون شکل، براى دوست دختر داشتن و ارتباط ندارم  -

 .نیستم

 .کند پررنگ تر از بقیه در ذهنش خودنمایى مى” در حال حاضر“. حس خوشایندش در جا از بین مى رود تمام

عقب  یسردرگم از اینکه چرا این جواب باید باعث پریشانیش شده، قدم. کند تنفس براش سخت شده یم حس

 .کند یرود و پشت به او م یم

 ! نازنین؟ -

 .کند یچشم نگاهش م يگرداند و از گوشه  یسر برم فقط

 .دیشب معنى اسمت رو سرچ کردم -

 .شود یمخصوص م ياز آن لبخندها لبخندش

 ! همشون هم جالب... تا معنى میده  چند -

 .اخمش شده یهم قاط يکنجکاو. گردد یبه طرفش برم شتریب

 .دقت، جمع کرده يهم برا گار،یچشمهاش را، هم از دود ِ س. زند یم گاریبه س یپک محکم یرعلیام

دست  ؛يگاریجاس يدهد به لبه  یم هیرا تک گاریکمر ِ س. لپ تاپ يخورد رو یسر م ن،یاز صورت نازن نگاهش

 .کند یآهنگ را کمى بلند م يبرد، صدا یم

 ... نازنین یعنى بسیار دوست داشتنى  -
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In my eyes I see no one else but you 

 ... یعنى عزیز و گرامى  -

There’s no other love like our love 

 ... زیبا و ظریف  -

Oh yes, I’ll always want you near me 

 ... رزش نازکننده و باا -

I’ve waited for you for so long 

 ... معشوق و دلبر  -

. گرفته اند یصورتش چه حالت يداند اعضا ینه؟ اصال نم ایداند هنوز اخم دارد  ینم. ستادهیحرکت ا یب ن،ینازن

 .کند یِ گونه هاش را حس م یفقط داغ

 .گاریِ سر ِ س یسرخ يرود تا رو یم نییبرعکس، پا گار،یِ دود س میخط ِ مستق يرو چشمهاش،

 .رود یم منیگرداند و به طرف نش یزحمت سر م به

 ! نینازن -

 .گردد یبرنم گرید

 .ستدیا یم یرعلیام

 ... شاید ... دوست دارم بیشتر باهات اشنا بشم ... اجازه میدى وقت بیشترى با هم باشیم  -

 .شود یبار ثابت م يرو ن،یِ نازن نگاه

تواند با خودش  یسوال ببرد، نم ریمرد ِ جوان را ز نیهر چقدر هم ا!مگر خودش دوست ندارد؟... لرزد  یم دلش

شود،  یبراش محسوب م يدوست داشتن، نه افتخار نیا یول. شود گرید يمنکر ِ برتر بودن او، نسبت به مردها

 .دارد يا جهینه نت

از همه ... گذارند  یاعتقاداتش نم... گذارند  یثال ِ او نمو ام یآن دختر ِ منش... گذارد  یبار ِ خوشگل نم نیا

 .برسد ییدوست داشتن، به جا نیامکان ندارد بگذارد ا!مهمتر شکوه

 ! چشمهاش نگاه کند، باز هم مى تواند با صراحت و قاطعیت جواب بدهد؟ يداند اگر برگردد و تو نمى

 : با صدایى که به سختى شنیده مى شود مى گوید ناامید،

 .دوره یلیتونم دوست داشته باشم، خ یکه من م ییزایمن و ببخشید، رفتارها و اعتقادات شما، از چ -
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 .زند یدوباره صداش م سردرگم،

 ! نینازن -

 .زند تا به طرفش برود یکانتر را دور م ،یرعلیام. ندینش یکاناپه م يرود گوشه  یتوجه، م یب

 .کند یدر را باز م نهال،

 .کبابا يظرف بده برا هیزحمت  یب! مستر جان! ن؟یشما راحت -

 ! گرسنه هاش آماده باشن! یخان ِ آشپزباش رعطایساخته ام یچ: دیگو یبلند م عطا

که به صفحه  نینازن یشود ول کیاشتهاش تحر شهیمثل هم دیبا. شود یکباب هم وارد م يِ باد ِ سرد، بو همراه

 .گذارد ینم سختش يمانده و جمله  رهیخ ونیزیخاموش تلو ي

 

*** 

 

 را، دل ِ سرگشته در وطن باشد بیغر

 

 .فشارد یرا در مشت م فشیک يدهد و دسته  یبلندش را باال م يپالتو ي قهی. لرزد یم

 .هستند رانیا یاسالم يتنش از همان وقت شروع شده که سر مهماندار اعالم کرده در آسمان جمهور لرز

 ...  دهیترس ایست  یمیقد کیتریهس ياز آن لرزها ایداند سردش شده  ینم

 .که در بازار شلوغ، مادرش را گم کرده يکند؛ مثل بچه ا یغربت و گم شدن م احساس

 ... و پنج سال  ستیبعد از ب! وطن يکشد؛ بو یم یقیعم نفس

چشمهاش با ولع، بعد از . کنند یصحبت م یهمه فارس... فرودگاه، باربرها، مسافران  يگمرك، بلندگو مامور

...  ندیشود تا بب یوجود، گوش و چشم م يکشد و با همه  یم قینفس عم. لرزد یم. ندیب یرا م رانشیسالها، ا

 .بشنود

 .شنود یآشنا را کنارش م ییگذرد، صدا یکه م تیگ از

 ! ولکام بک! يباالخره اومد -

 .ردیگ یدستها م انیرا بعد از دو ماه، م یرعلیکند، ام یرا رها م یدست چرخ

 ... پسرم ...  یرعلیام -
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است، با نفس  الیخواهد هر چه دلشوره و اضطراب دارد، با لمس تن ِ پسرش پاك کند؛ هر چه فکر و خ یم

 .تنش پس بزند يِعطر پاره  دنیکش

 .زند یتنگ و تند مگوشش، دل ریکه ز یستبر و قلب يا نهیمرد جوان است با س نیهم شیدارائ ي همه

 .سر او گذاشته و چشمها را بسته يفشارد، چانه اش را رو یم نهیمادر را به س ،یرعلیام

خواسته  يکه حاال مطمئن است همه  يهم دختر ند،یتا هم پسرش را بب دیایداد ب تیباالخره رضا! آمد باالخره

 .و آرزوش شده

 .او بگذارد يشانه  يد روتوان یسرش را م. از مادرش بلندتر است نیِ نازن قد

 .شده زیلبر تیبه لبخند آرام و چشمهاش که از رضا. شود به صورت ِ او یم رهیخ. رود یعقب م هیهان

پالتو کرده بود و  بیج يدو دستش را تو یوقت. همراهش آمد يتا فرودگاه کند ینامدار، وقت يچشمها برعکس

دست،  کیهوا، با  یو ب” ... مواظب خودت باش “سفارش کرد  یوقت. رفت یدر سکوت، متفکر، همراهش راه م

نفسهاش ...  ”شهیدلم برات تنگ م“ گفت . و همانطور ماند هیهان یشانیلبهاش را چسباند به پ دش،یجلو کش

 .نگاهش نکرد گریسرش را عقب برد و د. ِ او يخورد به موها و روسر

 .انبود به تهر دهیزودتر و جلوتر از جسمش پر کش دلش،

 .کند یم تیرا هدا یچرخ دست گر،یاندازد و با دست د یم هیهان يدست را دور شانه ها کی ،یرعلیام

 ! پروازت چطور بود؟ -

 .کرده دایکه بعد از گم شدن در بازار ِ شلوغ، مادرش را پ يمثل بچه ا. کم شده لرزش

 ! ؟يتنها اومد... خوب  -

 .شود یم مانیاز سئوالش پش بالفاصله

 .زند یلبخند م طنتیبا ش یرعلیام

بگم با من تنها تا سر  دیبا ام،یب نیبا نازن ياگر هم منتظر بود... ندارم  نجایاگر منظورت راننده ست که ا -

 ! وقت ِ صبح نیتازه ا... چه برسه به فرودگاه  ادیهم نم ابونیخ

کشد  یچند لحظه طول م. و مسخره اش هودهیو حواسش به انتظار ب یرعلیبه آدمهاست، گوشش به ام نگاهش

 ! طرفه باشد؟ کیعالقه،  نیممکن است ا یعنی. را درك کند یرعلیتا حرف ام
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وحشت ِ قرار . ماجرا را گفته، وحشت دارد یرعلیام یاز وقت. ناراحت ایبرداشت، خوشحال باشد  نیداند از ا ینم

 ش،یسال پ کیو  یس! نه... سال  یس که یترس ِ ارتباط ِ دوباره با کس. ساله اش یگرفتن مقابل ِ احساس ِ س

 .بود اشیدن يهمه 

مثل  ،يموذ یداده، حس تیکه نامدار رضا یاز زمان یول. مستقل دارد يو خانواده ا یحاال، مثل خودش، زندگ و

 ...  نیریش يتکرار ِ لحظه ها يوسوسه . به جان ِ قلبش افتاده انهیمور

 .دیدارد، هم ترد دیام يهم کورسو صداش

 ! چرا؟ -

 .شود یِ صدا و چشمهاش محو م طنتیاندازد و ش یشانه باال م یرعلیام

 ... شناسم فرق داره  یکه م ییدخترا يدختر با همه  نیبهت که گفتم ا -

 .کشد یم ينفس بلند ،یبه چرخ دست رهیخ

 ... کرده مامان  کاریباهام چ یدون ینم -

 .کند یشود و ناخودآگاه اخم م یشل م هیهان يقدمها

 ! کرده؟ تتیاذ -

 .داشته باشد تیبه حما ازیکه ن يست، نه بچه ا یسالگ یس يکند پسرش در آستانه  یم فراموش

 .مکد یرا م نشییزند و لب پا یکند؛ لبخند م یچشم، نگاهش م ياز گوشه  یرعلیام

 .فهمد یمنظورش را م تازه

 ”! ؟يعاشق شد يزود نیبه ا یعنی“

 .بهتر و سر فرصت باهاش صحبت کند طیدر شرا دیبا. دهیاالن تازه رس! نه

 .شوند یسالن خارج م از

 .چند روزه هوا گرمتر شده -

 .ردیگ یم طیدهد و نگاهش را از آدمها و مح یتکان م سر

 .ستیآلوده ن یگفت یاونقدر که م -

 .زند یلبخند م یرعلیام

 .میبا تهران فاصله دار لیو پنج ما ستیو ب مییصحرا يتو بایاالن تقر! زمیعز -

 .افتد یم دیاطالعات وح ادی
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صبر ! کرده؟ نگیفرودگاه مهرآباد لند يتو ماتیهواپ ،یو پنج سال قبل که رفت ستیمثل ب ينکنه فکر کرد -

 .هوا رو بهم بگو یآلودگ يت درباره  دهیبعد ا م،یکن به شهر برس

 .دارد یهاش نگه م هیر يرا، توشهر را، وطن  يو هوا...  یو طوالن قیعم... کشد  یم نفس

 .باور نکرده در تهران است هنوز

 .آفتاب کامل باال آمده نند،ینش یکه م نیماش در

 چطور بودن؟  یو عمه کت یجس -

 .فکر داشت يجا د،یپرس یاول حال نامدار را م اگر

 .خوب بودن -

 .زند یم پوزخند

 ! ؟يایشد ب ینامدار چطور راض -

 یرعلیهنوز به ام... ماهه  کی! آن هم مشروط...  تیقاطع، شد رضا يها” نه“داند چطور، آن  یهم نم خودش

 .گذاشته نهیآ يجلو زیم يرفت، رو تیبرگشتش را هم با بل تینگفته نامدار، بل. ماند یماه م کینگفته فقط 

 .ستیهم منتظر جواب ن یرعلیام

 ...  ياومد یوقت ِ خوب یلیگفت خ یم عطاریام... خوشحال شده از اومدنت  یلیمهربان جون خ -

 یخانوم م رانیگفته او هم مثل نوه ها، به ا دیآ یم ادشی یول ستیخواهد سوال کند مهربان ک یم! مهربان؟

 .”مهربان“ دیگو

 ! شده؟ یمیانقدر با آنها صم یعنی

و گوش  یاز هم صحبت شدینم ریخانوم و س رانیا یاطیبساط خ ينشست پا یصبح تا شب، م دیآ یم ادشی

 .دادن به حرفهاش

 یاول، م يکرده بود و باز هم مشتاق، مثل دفعه  فیازدواجش را تعر يچند بار براش ماجرا. حق دارد یرعلیام

 .برد یو لذت م دیشن

بود  یداشت و فکل کراوات یاز پدرش که شغل دولت. ”دیرس یدستشان به دهنشان م“که  شیپدر يخانواده  از

... پسر مستاجرشان  ل،یاز همان مراسم، دل داده بود به جل یکی يمادرش که تو يپزان ِ هر ساله  ياز نذر... 

... به او  لیمردد و تلخ ِ آشنا و فام ياکه به هم خورده بود و نگاهه يا ينامزد... خانواده اش  يمخالفت ها
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طعنه ... مادرش  يغصه خوردنها... دانست  یرا چشم و چراغ خانه اش م رانیِ آقاجانش که ا ییآبرو یترس از ب

 ... برادرها  يها

 ! يموند رهیخ نطوریا میدیهنوز به شهر نرس -

 .گرداند یحواسش را برم ،یرعلیخندان ِ ام يصدا

 ! زنم؟ یخودم حرف م يدارم برا -

 .زند یحواس م یب يلبخند

 ! ؟یگفت یم یچ -

شده، مهربان  یاوک زیحاال که همه چ. برن مکه یستن همگخوا یچند ساله م. مدت تنهاست هیگفتم مهربان  -

... رن  یپسرها و عروسهاش م گهیچند روز د... جون قلبش مشکل داره، دکتر گفته پرواز براش خطرناکه 

 .خوره یمکه نرفتنو م يکمتر غصه  ،يگفت تو اومد یم رعطایام

 ... ماه فرصتش، بدون حضور او  کیو هفته از د یعنی... دو هفته سفر  یعنی... حج عمره  یعنی... رفتن  مکه

  نجان؟یپدر و مادرتم ا... بزرگه  یلیگفت خ یفرودگاه که منو رسوند، م یراننده تاکس... بهشت زهراست  نجایا -

مادرش، ... پدرش . کشد یم یقیدهد و نفس عم یزند، سر تکان م یبه گنبد، که در نور آفتاب برق م رهیخ

 ...  مایس

نمانده بود  يزیچ. دادند یمهاجرتشان را م بیداشتند ترت... عمو ناصر خبر داد ... نبود  رانیا هیمرد، هان یوقت

 کینزد یلقمه نان، ول کیاتاق،  کیفقط : خواست و آرزو داشت یم مایهمانطور که س... دوباره کنارش باشد 

 .دخترش

 .میکن یم داشونیپ م،یایبا هم م...  ومدمیمن هنوز ن -

 یروند، بلندتر م یم شیکه هر چه پ ییساختمانها نها،یظاهر آدمها، بزرگراهها، ماش. دارد یبراش تازگ زیچ ههم

 .کرده رییتغ زیهمه چ... ِ شهر، مغازه ها  یتر، شلوغ کیشوند و ش

بست و کوچه ها  یکه سالها و سالها، چشم م ستین شیو پنج سال پ ستیآن تهران ِ ب گریآلوده و انگار د شلوغ،

 .خانوم يعمو، در ذهنش برسد به خانه  يکرد تا از خانه  یرا مرور م ابانهاشیو خ

 .کند یکه توش بزرگ شده، احساس غربت م يها و شهر يهمشهر نیبا ا. کند یغربت م احساس



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا Hanakو  naqme   –گذارم  یات م نهیبرابر آ يا نهیآ

wWw.98iA.Com ٢٣١ 

کرد  ینممگر آرزو ! شلوغش را نداشت؟ يروها ادهیپ يِ همهمه  دنیمگر حسرت ِ شن ست؟یتهران ن نجایا مگر

مغازه ها را  یفارس يتابلوها دیکش یمگر دلش پر نم! بشنود؟ یداد راننده ها را به فارس يصدا گر،ید کباری

 ! کند؟ یم یبیحاال چرا احساس غر!بخواند؟

انقدر که هم ... ته قلبش ... وسط سرش  ندینش یم... خونش  يرود تو یم یبیکه غربت زده شد، انگار غر آدم

 ... است، هم در وطن  بیدر غربت، غر

 ! است؟ گانهیکند در شهرش، ب یشناخت چه شده؟ چه شده که حس م یکه م یکجاست؟ تهران وطن

 ! شده؟ یمامان؟ چ -

 ... عوض شده  زیهمه چ: کند یدهد و زمزمه م یرا فرو م بغضش

 .فشارد یو م ردیگ یدستش را م یرعلیام

 ! مهمه نیا...  شمیپ ياومد...  یکن یعادت م -

تهران، مخصوصا حاال، براش پر است از درد و وسوسه ...  نجایاز ا ریرفته بود غ يگرید يهر جا یرعلیام کاش

 ! قبل از رانده شدن ِ دوباره يداشتن ِ ممنوعه ا... 

 .خانوم رانیا يبرود خانه  میکشد مستق یدلش پر م کبارهی

 ! مامان -

 .نشسته لیبه طرف او متما یکه کم یرعلیکند به ام ینگاه م. شود یفشرده م انگشتهاش

 جانم؟  -

 .دیاست چطور حرفش را بگو مردد

 ... هم ... و خونه شون  یهم محل زندگ... کرده  رییتغ یلیمهربان جون هم خ يخانواده  -

 .گردد یمناسب م يکلمه  دنبال

 میمثل قد گهیاونا هم د... کم ندارن  يزیمدرن چ یاز زندگ یول... دارن  یکالچر سنت... هستن  يامروز -

 ...  ستنین

 .پسرش را نفهمد يحرفها نیا لیدارد که دل یذهن تیمشغول انقدر

 ! ه؟یمنظورت چ -

 .اندازد یشانه باال م یرعلیام

 ...  یخوام باهاشون مثل اون سالها راحت باش یم -
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شهر ِ  نیداند ا ینم. است شیزندگ تیکردنهاش، موقع يدور لیکند دل یپسر، هنوز فکر م نیا. زند یم لبخند

دکتر : است و پدر عشقش دیجد يهمان خانه  يهم دارد، تو یو کشش تیاگر براش جذاب ز،یعز يشده  بهیغر

 ... صداقت  یرعلیام

 ! دکتر شد يباالخره واقعا آقا. گزد یم لب

هر دانه اش را . کشد یم رونیرا ب حیتسب فش،یک يکند تو یدست م... شده  تابیب یمثل هجده سالگ دلش

و اشک و  یدانه ها زبان داشتند، چه داستانها از دلتنگ نیاگر ا. کند یِ دل ِ انگشت شست و سبابه لمس م انیم

 .کردند یم فیتعر يقراریدعا و ب

 .کند ینگاه م حیبه تسب یرعلیام

 ! خوام ببرمت کجاست؟ یکه م ییجا نیاول یدونیم -

 .کند یم نگاهش

 ... ام ... امامزاده  -

 .خندد یم

 ...  شیتجر يامامزاده تو هی! خراب کردم -

 ! امامزاده صالح -

 ! خودشه! آها -

 .زند یم چشمک

 ! البته با مهربان جون و نوه ش -

 .آورد منتظر فرصت بهتر شود ینم طاقت

 ...  یرعلیام -

: پرسد یمحکم و جذابش، م مرخیبه ن رهیخ هیاناما ه. دوزد یچشم م ابانیکند و دوباره به خ ینگاهش م گذرا

 ! دونه؟ یم يزیخودشم چ

 .باشد یکند جواب، منف یپرسد و دعا م یم

 ! خوام ببرمتون امامزاده؟ یم نکهیاز ا -

 ... از احساس ِ تو ... نه  -

 .دهد یکه با مکث تکان م يو سر... محو  يلبخند نباریو ا یرعلیام ينگاه گذرا دوباره
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 ! ناراحت؟ ایباشد  خوشحال

 ... اومدن خونه م  ییهمون وقت که سه تا... بهش گفتم  شیچند روز پ -

 .همراه است يشتریبا ترس ب ،يبعد سوال

 ! جواب داد؟ یچ -

 .خندد یکوتاه م یرعلیام

 ! حرفم جواب الزم نداشت -

 .کند یه روبه روش اشاره مخنده، با چشم و ابرو ب يبا ته مانده  یرعلیام. کند یهمچنان نگاهش م منتظر،

 ! ؟يدید نویا -

 ! تهرانش يتازه  يتمام داشته ها يهم رو نیا. کند ینگاه م الدیلحظه به برج م چند

 ! نداره؟ يا دهیدر مورد حرفت، ا -

 .شده و متفکر يگردد، صورتش جد یبرم یرعلیکه به طرف ام دوباره

 ...  گمیبرات م زویهمه چ...  یخونه، استراحت کن میاجازه بده بر -

 ! یرعلیو ام یرعلیام: فکرش پر شده از دو نفر يهمه . کند یشهر را تماشا م دوباره

 .شود یم رهیاز برف خ دهیپوش يزند و به کوهها یم پوزخند

 

*** 

 

سفارش  يشود و طور یِ او مطمئن م دنیاز رس. ردیگ یتماس م یرعلیهنوز خواب است که نامدار با ام هیهان

 .ردیگ یخورد، هم خنده اش م یهم حرص م یرعلیکند که ام یم

 ارشیامکانات رو در اخت يمونه، راحته و همه  یتو م شیکه تهران پ یراحت باشه مدت المیخوام خ یم -

آدم  هیبه بهداد بگو ...  يریو راننده بگ نیهست که براش ماش یکه فرستادم، اونقدر کاف یمقدار پول...  يذاریم

 ... خونه رو براش انجام بده  يباشه کارها دینفر هم با هی... باشه  ارشیکنه که در اخت یقابل اعتماد و سالم معرف

رفاهش رو  لیوسا ياونجا همه ...  ورکهیویمطمئنم خوشحال تر از ن نجایمامان ا“ دیخواهد بگو یدلش م یلیخ

 یم ییو کارا رهیم ییحداقل آزادانه جاها نجایا یول .یستیهمسر، کنارش ن هیوقت مثل  چیه یول يکرد ایمه

 ”.تشهیکنه که خودش دوست داره و باعث رضا
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به خاطر  ش،یتیو نارضا يدلخور زانیم یول” من و مامان يپدر بودن برا نیدست بردار از ا“  دیخواهد بگو یم

 .آمدن مادرش کمتر شده يصادر کردن ِ اجازه 

 ”! هات برس یراحت به کارها و سرگرم الینگران مامان نباش و با خ“  دیخواهد بگو یم

 ”.مراقبت از مامان هم بهم اعتماد کن يبرا“  دیگو یفقط م یول

و  ردیگ یم دهیهم پوزخندش را نشن یرعلیام. زند یفقط پوزخند م. ردیگ یم دهیطعنه اش را نشن نامدار

 .کند یم یخداحافظ

 ،یخستگ يبا همه  یدو ساعت، نتوانسته بخوابد ول یکیاز  ریدر طول پرواز هم غ. ابدتواند بخو ینم ادیز ه،یهان

 .انقدر ذهنش مشغول است که خواب از چشمهاش رفته

 .کشد یبه سالن سرك م. ستیخانه ن یرعلیکند ام یفکر م. دیآ ینم رونیاز ب ییصدا

. ستدیا یهمانجا م ند،یب یرا که در دستش م گاریس. در بالکن است. شنود یآرام و نامفهوم صحبتش را م يصدا

 .فشارد یلبهاش را به هم م ،یتیکشد و با نارضا یم ينفس بلند

 ! به ترك کردن کند؟ ینامدار شود که حاال پسرش را راض دنیکش گاریس فیتوانست حر مگر

! گاریهمسرش نبود، س یتبکشد و وق پیقرار گذاشت در خانه پ د،یِ او را د یشدن و ناراحت تیاذ یهم وقت نامدار

 ! نشوند دنشیکش گاریکند پدر و مادرش متوجه س یتالشش را م يفقط همه . پدر گذاشته يحاال پسرش، جا پا

 .را دوست دارد یرعلیحرمت گذاشتن ِ ام نیا ،یتینارضا يبا همه . تمام شود گاریرود تا س ینم جلو

 یلبخندش، سرپوش یشود ول یدستپاچه م شیخاکستر يچشمها ند،یب یشود و مادرش را م یسالن که م وارد

 ! یست بر دستپاچگ

 ! کرد؟ دارتیتلفنم ب يصدا! يدیچقدر کم خواب! ؟يشد داریب -

 .دهد یلبخندش را م جواب

 ... خوابم  یشب م... نه  -

پررنگ لبخندش . کند یم يدور گارشیس يبه خاطر بو داندیم هیهان. کند با فاصله به آشپزخانه برود یم یسع

 .شود یم

 ! ؟يخور یقهوه م -

 .رود یمنتظر جواب شود، سراغ قهوه ساز م نکهیبدون ا و

 ... سفارش کرد مراقبت باشم  یلیخ... نه  ای يدیخواست بفهمه راحت رس یم... نامدار زنگ زد  -
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 .کاناپه يرو ندینش یم

 ... فراموش کردم ... و خبر بدم  رمیگفته بود از فرودگاه تماس بگ -

 ... خونه شون  میگفت مهربان جون دعوت کرده فردا بر ،ياومد دنیفهم یوقت... هم زنگ زد  رعطایام -

 .گذارد یها را کنار هم م وانیکه ل یرعلیشود به ام یم رهیو خ ندینش یم راست

 ... خانواده دور هم هستن  يجمعه ها همه  -

 .زند یکند به مادرش و لبخند م یم نگاه

 ...  ینیشونو ببهمه  یتون یم -

...  ینیهمه شونو بب یتون یم... همه شون ... خونه شون  میبر... خانواده دور هم هستن  يهمه ... شون  همه“

” 

 ! کجاست؟ حشیتسب...  یرعلیام... ِ قهوه و بخار  یرگیو ت یرعلیام يبرده به دستها ماتش

... نرم و مثل آواز ...  دهیبا الف ِ کش...  هیهان!زد؟ یچطور صداش م... سال  کیو  یس! نه... سال  یاز س بعد

 ! یرعلیآخ ام... مثل راه رفتنش، سبک ...  میمثل نس

 یرا برم ینیریش يگذارد و در ِ جعبه  یدست او م کیرا نزد وانیل یرعلیام. دماغش يتو چدیپ یقهوه م يبو

 .دارد

 نیبخور بب... گوشت و مرغ و ! ها فرق داره یوردنخ ياصال طعم همه ... فرق داره  نجایا يها ینیریطعم ش -

  اد؟یخوشت م

که عشقش را صاحب  ردیقرار بگ یمقابل کس دیبا یعنی. کند یها نگاه م ینیریش يرو وهیقطعات م به

بزرگ  يکارامل و تکه ها ایرا امتحان کند  یبا روکش ژله و توت فرنگ یدوست دارد مدل شکالت شتریب!شده؟

هنوز  خته؟یموهاش ر ایچاق شده ! کرده؟ رییهم تغ یرعلیهمان اندازه که خودش عوض شده، ام یعنیآناناس؟

 ... مثل پسرش ... ست  یدارد؟بدون شک انتخاب اولش توت فرنگ شیر

 ... داشت، تماشا کند  اریو یخوردنش را وقت یبود که توت فرنگ نیعاشق ا نامدار

 ! انقدر انتخاب سخته؟ -

 .یرعلیصورت سرحال ام يد؛ رورو یباال م نگاهش

 ! يزیا تیا کیتو هم ت ست،یحاال که مهرانه ن! مامان! ؟ينکنه چون با جعبه آوردم ناراحت شد -

 .دارد یرا برم یبا روکش ژله و توت فرنگ یشکالت ینیریزند و با دو انگشت، ش یم لبخند
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 .خندد یم تیبا رضا یرعلیام

 ! ِ خاندان راد یِ موروث نیپلیسیِ د الیخ یب ،یمثل جس -

 یثابت م یشکالت و توت فرنگ ينگاهش رو. دارد یانتخاب مادرش برم هیشب ینیریش کیاو هم با دست،  و

 .شود

صورت مردانه و . چرخد یصورت او م يو لذت رو یچشمهاش با دلتنگ. شود یاز لحن او متعجب م هیهان

 .که دو ماه، از راه دور تماشاش کرده یجذاب

. کند یصورت اصالح کرده و مرتبش را نوازش م یکند، به نرم یدست دراز م. گذارد یرا کنار م ینیریش

شده بود  ریخواهد که غافلگ یرا م یجفت چشم وحش کیدلش، همان لحظه، همانجا، . بندد یچشم م یرعلیام

 ... 

 یپر از عشق مادرش م يپاهاش و دل ِ تنگش را به نوازشها يگذارد رو یسر م ه،یشود سمت هان یم خم

 .سپارد

 .هم دارد یکه خوشحال ست،ین ینه تنها ناراض ه،یهان يصدا

 ! یشیوقت بزرگ نم چیتو ه! پسر گنده -

 ! شینیب یفردا م: دیگو یدست مادرش و همانطور چشم بسته م يگذارد رو یم دست

 ! باست؟یهم ز یرعلیمجذاب است، دختر ا یرعلیانقدر که ام. او يخواب ِ ابروها يکشد رو یم انگشت

! شد؟ یاست، چه حال هیمرد جوان ِ هم نامش، پسر هان نیا دیفهم یرعلیام یوقت دند،یرا د گریهمد یوقت! يوا

 ! چطور با آنها روبرو شود؟... خانوم هم  رانیا... دانست  یکه م یرعلیام

 ! ست؟یساله اش ن یپسر جوان، گواه عشق س نیا

 .کند یچشم باز م یرعلیام

 .دو نفره رزرو کردم زیم هی... تهران  يرستورانها نیاز بهتر یکیخوام ببرمت  یامشب م -

 .زند یم لبخند

 ! يندار يا گهیانتخاب د! همه ش حالله! یستینگران گوشت حالل ن گهیکه د نهیتهران ا يها یاز خوب یکی -

 .بوسد یرا م هیهان يو گونه  ندینش یم

 . .. يخوشحالم که اومد! مامان -

 ... کاش زودتر فردا شود ...  ردیگ یفکرش آرام نم. زند یهم لبخند م او
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*** 

 

 که درد ِ تو ز قانون ِ شفا رفت هاتیه

 

 1360زمستان /تهران

 

 .رفتن دوباره اش را بخورد يغصه  ایخوشحال باشد  یرعلیدانست به خاطر برگشتن ام ینم

 .قاب عکس ِ نصب شده به حجله ينور چراغها منعکس شده بود تو. متر مانده به گذر، حجله گذاشته بودند صد

 ...  گرید دیشه کی...  یلبخند پر از زندگ کیجوان؛  کی

 ...  یرفت و بعد از مدت یاگر م... رفت  یم دینبا یرعلیام

 .کرد نیدش را نفرخو. دیپشتش لرز ي رهیت ،یرعلیتصور حجله و قاب عکس ِ ام ار

 ”...  ارهیخدا اون روزو ن...  هیهان يریبم یاله “

 .بود ییحی. برگشت. رود یپشت سرش راه م یکرد کس حس

 .آورد رونیاش ب یاورکت خلبان بیزد و دستها را از ج يلبخند

 .ستادیخواندن ِ کاغذ کنار عکس ا يبه بهانه . بود دهیِ حجله رس یقدم دو

 .صورتش گرفت يخرما برداشت و جلو کی ،یدست

 کیدوچرخه سوار و  کیاز  ریسر ظهر بود و غ. به دو طرف ِ گذر نگاه انداخت. گرفت ییحیاخم رو از دست ِ  با

دوباره پشت  ییحیتوجه از کنارش رد شود اما  یب شه،یگرفت مثل هم میتصم. اطرافشان نبود یکس رمرد،یپ

 .سرش راه افتاد

 .صداش زد ییحیت، رف شیقدم که پ چند

  ؟يشنو یم... خانوم  هیهان -

 .نداد تیاهم

 ... خونه تون  میایماهه اجازه خواسته ب کیمادرم ... خانوم  هیهان -

 .به راهش ادامه داد همانطور
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بعد که  م،یایفقط زودتر اجازه بده ب...  دارمینوکرتم هستم؛ خودم نازتو خر...  یکن یناز م يدار دونمیم! نیبب -

 ... تا دلت خواست واسه م  ،يزنم شد

 .قدم مانده بود به کوچه شان دو

 .ساکت شد ییحی

 ! ؟یزن یحرف م ينطوریا يدار یبا ک -

 .شده بود داشیصدا پ یخبر و ب یب یرعلیباز ام. برگشت عیسر

 .دیدر هم رفته اش ترس ياخمها از

 ! آقا دکتر هیموضوع خانوادگ: گفت ییحی

 .دییهم سا يرا روفکش  یرعلیام

 ! نم؟یب یپس چرا خانواده تو نم -

. دید یرا نم هیانگار اصال هان یرعلیام یبا وحشت به آن دو ماتش برده بود ول هیهان. کرد هیبه هان ینگاه ییحی

 .ییحیشده بود به  رهیفقط با اخم، خ

 ...  اردارشینه اخت ،ینه داداشش ؟یمفتش محل... به تو نداره  یدخل -

 .دست گچ گرفته اش داد يانگشتها انیرا از دست سالم به م حشیتسب ،یرعلیام

 .محل به ناموس مردم چپ نگاه کنه يتو یدارم که نذارم کس رتیاونقدر غ یول -

 .پوزخند زد ییحی

 هی... ناموس خودمه  ،یکه حساب کن شمیناموس...  میحرفا رو با هم ندار نیا هیمن و هان! رتیآق دکترِ با غ -

 .يمحلو ندار يخبرا ،يت با مالئکه دمخور بودمد

 .به صورتش نگاه نکرد یول هیسرگرداند رو به هان یرعلیام

 ... شما بفرما خونه  -

 .ییحیشد به  رهیدوباره خ یرعلیام. دو قدم عقب رفت هیهان

 ! افتاد؟...  یکن یرد کارت، پشت سرتم نگاه نم يریم -

 .شد کینزد یرعلیبه ام ییحی

 ! دست چالق؟ نیبا ا یکن کاریچ يخوا یم فتهین -

 .بلند شد شدندیم دهییانگشتهاش به هم سا انیکه م حیتسب يقرچ ِ دانه ها قرچ
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 .یتو باش شینذار اول... بلند نشده  یسالم و چالق، دستم رو کس...  ییحیبرو  -

 .باال رفت یرعلیام ي دهیو جو یبر خالف ِ لحن عصب ییحی يصدا

 ! ؟يکه داروغه شد يا کارهیچ...  دوننیتو محل همه م! سنه نه؟... بابا نامزدمه  -

عقب  گریوحشت زده دو قدم د هیقبل از آنکه دهان باز کند، هان. هیسمت هان دیچرخ یرعلیغضبناك ام نگاه

همه او . شتدر محل دا یخاص يآبرو و وجهه  یرعلیام. کرد دعوا نشود یفقط دعا م. دیچیرفت و داخل کوچه پ

 .دانستند یمحل م يجوانها ي هیرا جدا از بق

...  دیصلوات بفرست دیبگو یمنتظر بود سر و صدا بشود؛ مردم جمع شوند؛ کس. داد هیتک واریترس و دلهره به د با

 ”! دکتر يآقا دهیاز تو بع“ دیبگو یرعلیهم با شماتت به ام یکی دیشا

و تا خواست در دل خدا را شکر کند که به  دیکش ینفس راحت. بود یرعلیام. سرش را بلند کرد. دیپا شن يصدا

 .سست و مردد پشت سرش راه افتاد. ماتش برد. حرف و نگاه، از کنارش رد شد یب یرعلیگذشته، ام ریخ

 ! دییبفرما: گفت یلب ریرا به در انداخت و ز دیکل ،یرعلیام

 .به او هیکرد و هان ینگاه م نیزم به

 .بود که چشمهاش را از صورت پر اخم ِ او بدزدد هینوبت هان. رکت نکرد، سرش را باال گرفتح هیهان دید یوقت

 محل هم خبردار شدن؟  يچه خبره که همه ! گفت؟ یبود م یچ فیاراج نیا -

 .به گردنش دیاش چسب چانه

 ...  يخواستگار... اومده ... مادرش  -

 ... کرده با هفت جدش  جایب -

 ي نهینگاهش نتوانست باالتر از س یول ردیخواست سرش را باال بگ! زد؟ یحرف م طورنیبود که ا یرعلیام

 .شد یبرود که داشت با حرص جلو و عقب م یرعلیام

 ... برو تو : با همان اخم، به سر کوچه نگاه کرد و گفت یرعلیام

 ! دها؟یدعوا نکن: مردد نگاهش کرد و نگران زمزمه کرد هیهان

 .جواب گذاشتش یحرکت ماند و ب یب یرعلیام

 .وارد شد و پرده را کنار زد هیهان

 .نظر انداخت رونیدر، به ب يپرده را در مشت فشرد و از ال د،یرا که شن یرعلیآخ ِ پر درد ام يصدا

 .داد هیاش را به آن تک یشانیزده و پ واریدست سالمش را مشت شده به د یرعلیام
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 چه کنم خدا؟  -

 .با زمزمه اش مخلوط شد ن،یزم يرو ح،یتسب يدانه ها فیِ ظر دنیطو غل ختنیر يصدا

درنگ کرد، بعد خم شد، با دست . کبود وسط کوچه دوخت يبلند کرد و نگاه درمانده اش را به دانه ها سر

 .گفت یذکر م ایخواند  یدعا م هیشب يزیچ رلبیداشت ز. سالمش، دانه ها را جمع کرد

 یانگشتها م انیرنگ و رو رفته را همچنان م يو پرده  دیشن یم هیاش را هان یلب ریز ي” س س س“ يصدا

 .و وحشت زده بود جیهنوز گ. فشرد

تا حدس زد به سر  ستادیانقدر ا هیهان. و به طرف سر کوچه رفت ختیژاکتش ر بیدانه ها را در ج یرعلیام

 ریدکتر آرام و سربه ز يبود، آن آقا دهیکه د يا یرعلیام. نگران برخورد و رفتار او بود. دهیچیو پ دهیکوچه رس

 .نبود شهیهم

ِ وسط کوچه که حکم  کیِ بار اریدر ش. خواهد کجا برود یدانست م یخودش هم نم. به کوچه پا گذاشت مردد

 .دیکبود د يآب را داشت، چند دانه  يجو

 .برگشت اطیبرداشت و به ح اریش انیم کیشد دانه ها را از آب بار خم

 .نکنه يزیآبرور یرعلیکنم ام یسه تا شمع نذر م...  ایخدا -

 

*** 

 

 .تعجب کرد د،یرا ند ییحیدر محل،  یشنبه، وقت پنج

 کیباالخره نزد یتا روز قبل، بدون حرف، ول. افتاده بود هیگذر تا سر کوچه دنبال هان چیروز گذشته، از پ سه

نکنه ! باال اومده؟ رتشیرگ غ یختیر نیتو داره که ابا  یچه صنم یبرادر عل نیا“ کوچه، زبان باز کرده بود که 

 ”! ؟ياونم تو آب نمک خوابوند

 ”! خفه شو“فقط برگشته بود و با حرص گفته بود  هیهان

مثل چند . بود دهیدر د يرا جلو یرعلیبرگشته بود سمت خانه که ام هیهان. بود ستادهیمتعجب شده بود و ا ییحی

 .روز گذشته، ساکت و با اخم

 یلفظ یحت ایداشته باشد  ییحیبا  یکیزیبرخورد ف یرعلیقلبا دوست نداشت ام نکهیبا ا. شده بود شتریب حرصش

دوخت به  یاش را م ینگاه ناراض یدر هم ِ او، وقت يکالفه شده بود از سکوت و ابروها یشود، ول رشیهم درگ
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گرفته شدن  دهیو ند یکم محل تحقکرده که مس یگذشت، انگار گناه و اشتباه یاز کنارش م يو طور نیزم

 .است

 .زده بود بشیغ ییحی یبرگشته بود ول ییحیدوباره به سمت  ،ینگران با

 یفقط سالم داده بود و ب رلبیبدون نگاه بهش، ز. رفته بود یرعلیتند شده به سمت خانه و ام ییاخم و قدمها با

 .شده بود اطیآنکه منتظر جواب بماند، وارد ح

 .خانوم بروند رانیرا صدا زد تا به کمک ا هیهان ما،یرا که خوردند، همدم رفت حمام و س ناهار

 .خانوم هم کالم شود رانیبا ا شهیمثل هم دیکش یبه بعد، خجالت م هیدادن ِ هان يآن اتفاق ِ فرار از

رهاش زودتر تمام کا دیبا نکهیکرد و ا يادآوریکشور خانوم را  يروضه  ما،یس یدرس را بهانه کند ول خواست

 .شود تا بتوانند بروند

پشت  يو دلخور اقیمخلوط از اشت یکفشهاش پشت در، با حس دنیبا د یدر اتاقشان نباشد ول یرعلیکرد ام دعا

 .وارد شد مایسر س

 .آنجا بود یرعلیپس ام. آمد یاز اتاق مجاور م ویراد يصدا

 .خانوم جلوش گذاشت رانیکه ا ییالگو يپارچه ها از رو دنیبر يپا نشست

 .انداخت یپارچه خط م يکرد و با گچ، رو یآن دو گوش م يبه حرفها ساکت

 .زنم یبرم اتاقمون، تا آخر شب کوك م یم میاز سفره برگشت یموند، وقت یهر چ -

 .ادیهم برم هیکوك زدن و درز گرفتن از هان -

 .ادیهم باهام م هیهان -

 .نگاهشان کرد یرچشمیز

کشور االن ...  يداد شویجواب خواستگار یعنی يجور هی شیبا خودت ببر: گفت هیدون توجه به هانخانوم ب رانیا

 .شو جمع کرده، نشون کرده شو واسه پسرش به رخ اونا بکشه فهیو طا ریت

 .انداخت هیگذرا به هان ینگاه مایس

  م؟یداره که خجالت بکش یبیمگه بچم ع... بکشه  -

 ! ؟ییحیبه  شیبد يخوایم -

 .خانوم هم سرزنش داشت، هم تعجب رانیا لحن

 .جواب نداد یول دیدست از دوختن کش مایس
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 .کرد هیهان يافتاده  نییبه سر ِ پا یخانوم نگاه رانیا

 ! خوادش؟ یم! وصلت؟ نیهم رضاس به ا هیهان -

 .کم شد ياتاق کنار يویراد يصدا

 .دوباره مشغول کار شد مایس

هم که  یاطیو خ يو خونه دار يآشپز...  شهیدرسش داره تموم م... خواد  یم یدونه چ یخودشم نم هیهان -

  ؟یتا ک! بشه؟ یبمونه ور دل من که چ... بلده 

 کمیخواهر کوچ نیخدام شاهده ع یول... فضوله  رانیا یبگ اد،یخوشت ن دیشا: گفت متیخانوم با مال رانیا

ماشاال دخترت هم خوشگله، هم  ه؟یعجله ت واسه چ... ساکت بمونم  ادیدلم نم نیدوست دارم، واسه خاطر هم

حاال اگه ... بذاره  شیکه پا پ ستواسه ش؟ بهتر از پسر کشور هم ه ومدهیشوهر که ن یقحط...  بیخانوم و نج

 .باشه، حرفش جداس ییحی شیخودش دلش پ

 .هیکرد به هان نگاه

 ! هست؟ -

انگار او هم منتظر جواب . کرد یهم مثل او، نگاهش م مایس. خانوم رانیا مردد و خجالت زده نگاه کرد به ه،یهان

 .بود هیهان

خانوم چشم  رانیا يبه چشمها یفقط ناراض. نه سر تکان داد، نه حرف زد. دیلبش را گز يگوشه  ،یکالفگ با

 .دوخت

 .زد یخانوم لبخند آرام رانیا

 .دیکش ينفس بلند مایس

 ... باشه  یتا قسمت چ شاالیا... خواد  یم یدونه چ یخودشم نم نیا گمیمن که م -

 .خانوم مشغول شد رانیا

 .رسه یبه وقتش، قسمتشم م شاالیا -

 

*** 

 

 .هیرو کرد به هان مایرا صدا زد، س مایساعت بعد که همدم، س کی
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 .میپاشو جمع کن، بر -

بذار اگه خواهانش ... ه ننداز دخترتو از سک ،يشنو یاز من م: و آرام گفت مایخانوم خم شد طرف س رانیا

هم باال  هیخودت ببرش باال تا بق...  ننشیرونما بدن تا بب ن،یو رنگ نیبا عزت و احترام، سنگ انیهستن، ب

 .نگهش دارن

 .رفت وانیا يخانوم زد و همراه مادرش تا رو رانیبه ا يلبخند سپاسگزار هیهان. شد یراض مایس

خوام  یچند ساعتم م نیا گهید... کن  یاز قول من از کشور خانوم عذرخواه... گرده  یهم فردا برم یرعلیام -

 .بچه م باشم شیپ

 ! شد؟ یپس دستش چه م! ؟یهفته مرخص کیفقط ! گشت؟ یداشت برم يزود نیبه هم. ماتش برد هیهان

 ! خواست با آن دست مجروح و گچ گرفته برگردد جبهه؟ یم

 .را برداشت یچیدر جاش نشست و ق دوباره

 .یرعلیام يخانوم همزمان شد با صدا رانیِ بلند و آه ِ ا نفس

 ...  دایپ حیتو بساطت نخ تسب...  زیعز -

 .هم رفته و مادرش تنهاست هیفکر کرده بود هان. ساکت شد هیهان دنیدر را باز کرد و با د همانطور

  ؟يخوایم یواسه چ حینخ تسب -

 .گرفت هیو دست هان یچینگاهش را از ق ،یرعلیام. سر بلند نکرد یهول شده بود ول هیهان

 ... پاره شده  حمیتسب -

چند روز . دانه ها را با سرانگشت لمس کرد. ژاکتش را باز کرد بیج يدکمه . افتاد حیتسب يدانه ها ادی هیهان

باال و  ،یرعلیام يدستها انیم شهیکه هم ییدانه ها. وقت خواب هم همراهش بودند یکبود، حت يبود دانه ها

 .شده بودند نییپا

 .دیکش رونیب یکوچک يقرقره  لش،یوسا انیخانوم از م رانیا

 .بده بهش نویا! جون هیهان... محکمه  شمه،یابر یول ستین حینخ تسب -

خواست همان چند دانه را  ینم. دیکش رونیب بیدانه ها را از ج گر،یبا دست د. دراز کرد قرقره را گرفت دست

 .شدیناقص م حشیتسب یهم پس بدهد ول

 .گرفت یرعلیدست گذاشت و به طرف ام کیدو را در  هر

 .دانه ها و قرقره ثابت بود ياو که رو يبه دستش نگاه کرد و بعد متعجب به چشمها یرعلیام
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 .بدون نگاه، قرقره و دانه ها را در دستش گذاشت و دوباره سرگرم کارش شد هیهان. دستش را جلو برد کف

 .و قرقره را در مشت فشرد حیتسب يدانه ها ،یرعلیام

  ز؟یعز يندار يبا من کار...  گاهیپا در،یحاج ح شیدو ساعت برم پ یکیخوام  یم -

 .نگاهش کرد دیخانوم ناام رانیا

 .تو نرفتم روضه يبه هوا ؟يگرد یزود برم -

 .لبخند زد یرعلیام

 ! ؟يمنو بهونه کرد ،یکار داشت -

 .دخانوم سر تکان دا رانیا

 .باشم شتیخواستم پ...  دادیانجام م هیکارامو هان -

 .کرد لحنش همانطور شوخ بماند یسع

 .خب دیبا هم بر! خانوم روضه دعوت نداشتن؟ هیهان -

 .نگاهش رد زیچشم، ت يخانوم از گوشه  رانیا ینشان نداد ول یعکس العمل هیهان

 .کار داره یاومد بره ول یبدشم نم... رو دعوت کرده  هیاتفاقا کشور خانوم قبل از همه هان -

 .متعجب نگاهش کرد هیهان

 .خانوم لبخند زد رانیا

 ! یشیم زتریعز! خوبه یکم ناز کن هیگفتم  -

 .کاپشنش گذاشت بینخ و دانه ها را در ج. در هم رفت یرعلیام يها اخم

 .خونه، تا شب مخلصتم هستم امیمنم م ،يروضه و برگرد يشما رو برسونم؟ تا بر يخوا یم -

 .بلند شد، پارچه ها و الگوها را جمع کرد عیسر هیهان

 .زنم یبرم و کوك م یرو م نایاتاقمون ا رمیپس من م -

 .خانوم ابرو باال برد رانیا

 ! زد دختر؟ شتیعقرب ن! هو؟یشد  یچ -

خانوم مچش را گرفته بود، دوباره در اتاقشان  رانیزده بود و ا شیکه چند روز پ يخواست با آن گند ینم دلش

 .بماند

 .گفت و رفت يداد و با اجازه ا لشیتحو يلبخند فقط



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا Hanakو  naqme   –گذارم  یات م نهیبرابر آ يا نهیآ

wWw.98iA.Com ٢٤٥ 

 .یجون به روضه ت برس زیپاشو عز: گفت یرعلیام

 .دیکش يخانوم نفس بلند رانیا

 یاسم مرخص حاالم که به... چند ماه نصفه عمر شدم، دم نزدم  نیباور کردم؛ ا ،یبه مجروحا برس يریم یگفت -

ها  یبه زخم يخوا یدست، چطور م نیآخه با ا... دستت خوب بشه  يذار یبال سرت اومده، نم نیو ا یبرگشت

 ... مادر  يدار یدگیبه رس اجیخودت احت ؟یبرس

 .ستادیکنار در ا یرعلیام

 خودیب...  ستیدست خودم ن ز،یبه جدت قسم عز... دلم جبهه س  ام،یم نجایا...  نجاسیرم، دلم ا یاونجا م -

 يمنم فراموش نکن تو... نشه  رتیپاشو د... حرفا رو نداره  نیا کیزخم کوچ هی... دل نگران من نباش 

 .دعاهات

 .و رفت دیکفشهاش را پوش یدست کیشد  خم

 

*** 

 

 ...! میداشت ياریچشم ِ  اران،یزِ  ما

 

 91زییپا/تهران

 

 .کرده کف دستهاش عرق. دهد یتند آب دهانش را قورت م تند

رفته،  دنیدو يکه برا یرعلیشده؛ ام داریاز صبح زود ب. قبل با قرص آرام بخش توانسته چند ساعت بخوابد شب

را تماشا کرده، قهوه درست کرده و خورده، صبحانه را بعد از سالها، خودش آماده کرده،  ياز تراس، شهر خاکستر

 .ظهر گشته يبرا شاننیو رو کرده و دنبال مناسب تر ریلباسهاش را در کمد ز

 ده،یپوستش خواب ریو ترس که ز جانیه نیا یول... برگشته، دوش گرفته؛ با هم صبحانه خورده اند  یرعلیام

 .ِ تکان خوردن ندارد الیخ
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کشد و منتظر  یبو م قیها را عم میِ پسرش را در دست دارد، سرش را خم کرده، مر یدسته گل ِ سفارش حاال

و  ابانیاز خ یکه با چابک يگریکند که بر خالف ِ جوان ِ د ینگاهش م. ردیبگ ینیریست که رفته ش یرعلیام

 .گذرد یخط عابر و آرام م ياز رو ،یرعلیشود، ام یرد م نهایِ ماش انیم

 ... رود  یعشقش م داریبه د! هم خوشحال باشد دیبا. شود یپاك نم لبخندش

! رم؟ یعشقم نم دنیمگه منم به د! کنم؟ یو استرس، سکته م جانیدارم از ه ،یخوشحال يچرا من به جا پس“

” 

 ه،یکند و هان یهمراه خواننده زمزمه م یرعلیام. کنند یرا گوش م يدیسه بار آهنگ ل ن،یتوقف و پارك ِ ماش تا

 .حواسش به مقصد است یکند ول یِ شعر را در ذهنش مرور م یمعن

 .خونه ست نیا...  میدیرس... خب  -

 یم ادهیکند و پ یدستها جا به جا م انیگل را م. فرستد یم رونیرا ب نشیشود و نفس سنگ یم رهیخ دیدر سف به

 .شود

 .دیآ یم رعطایام يصدا

 ! دییبفرما... سالم ... سالم  -

 یمیقد اطیرا در همان ح یرعلیام ا،یسالها در رو. و ناآشناست بهیخانه، غر نیو ا اطیح نیا. شوند یم اطیح وارد

با  یمیِ قد یآمدنهاش از در چوب رونیوضو گرفتن هاش کنار حوض کوچک، ب. آشنا تصور کرده يو همان اتاقها

 .دیدار ِ سف نیچ يها يپشت در

 ...  بایز یساختمان ن،یبزرگ، سه ماش یاطیح ،یخال ياستخر حاال،

 .روند یباال م وانیا ياز پله ها. گذارد پشتش یدست م یرعلیام

 .کند یباز، سالم م ییشود و با رو ین خارج ماز ساختما عطا

 ! داریمشتاق د! دیخوش اومد یلیخ! به به -

... هستم  رعطایمن ام: دیگو یخودش م یاست ول صیدر همان نگاه اول قابل تشخ ررضا،یبه ام ادشیز شباهت

 .ررضایپسر ِ ام

به  يآرام و ساکت ِ آن روزها، پسر يررضایشود ام یباورش نم یسن و سال دارد ول نیبه ا يهم پسر خودش

 .داشته باشد یبزرگ نیا

 .کند یدست، تعارف م با
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 ... منتظرتون بودن  یلیحاج خانوم خ... داخل  دییبفرما -

که به زحمت  يکشد و با لبخند یم شیروسر يبه گوشه  یناخودآگاه دست... زده  خیدستهاش . لرزد یم پاهاش

 .رود یحفظ کرده، جلوتر م

 .دیآ یدر م يخانوم، جلو رانیا

 زیر يو چروك ها نیصورتش پر از چ. داستیپ شیروسر يسرش مثل پنبه، از جلو يموها! شکسته شده چقدر

 .نکرده يرییتغ چیمهربانش، و لبخند گرمش، ه يچشمها یو درشت شده ول

 .کند یِ روش نگاه م شیبه زن خوش پوش ِ پ ،يهم با ناباور او

 ... مادر  يخوش اومد! جان هیهان -

 ... وقت باور نکرد  چیکه ه یمرگ...  يدور...  مایس. کند ی، قلبش را فشرده م”مادر“ يکلمه  کی همان

 .رود یو گرمش م دهیچروک يدستها انیم

 ... خانوم  رانیا -

 ... ماشاال  يشد یچه خانوم... جون دلم  -

مهربان ِ مادر، آرام  يدستها يبرگشته تا دوباره توو پنج سال،  ستیانگار بعد از ب... رفته  مایدر آغوش س انگار

 .ردیبگ

 ... خانوم  رانیا -

 .لرزد یاز اشک و بغض م صداش

 ... جون دلم مادر  -

 .کند یم هیهم گر او

 .دهیند نطوریتا به حال، مادرش را ا یرعلیام. کنند یو عطا، ساکت فقط تماشا م یرعلیام

 ...  ستیقلبت خوب ن يبرا!آروم تر! جون زیعز...  زیعز -

 .گرداند طرف ِ صدا یم سر

 .اند ستادهیمرد و چهار زن ا دو

 .گردد یرود و برم یدو مرد، م يرو نگاهش

 .اشک را کنار بزند يچشمهاش تا تار يکشد رو یانگشت م. دو لبخند دارند هر

 ! شده واسه خودش یچه خانوم نینیبب... م برگشته  هیهان -
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 .دو لبخند دارند هر

آشنا که سالهاست  یپر از حس ؛يپر از ناباور يلبخند ،يگریسال؛ و د یدوست بعد از س کی داریلبخند ِ د یکی

 .در ذهنش قاب گرفته و نگه داشته

 فش،یظر نکیع... شده  یکوتاه و مرتبش هم جوگندم يشهایر. يو نرمش، کم شده و خاکستر اهیس يموها

 ! ”صداقت یرعلیدکتر ام“عنوان ِ  يمثل مکمل است برا

 ! خانوم هیهان دیبه وطن خوش اومد -

 .یرعلیگردد طرف ام یکند و چشمهاش باز برم یلب تشکر م ریز ررضا؛یام يرود رو ینگاهش م دوباره

 .نمتونیب یخوشحالم دوباره م -

ِ  دنیِ دوباره د قراریدل ِ تنگش، ب دیشود؟ بگو یباورش نم دیخوشحال است؟ بگو دیبگو! بدهد؟ یجواب چه

 ! اوست؟

 ...  نیخوش اومد... سالم  -

 ! ست؟ یرعلیکدامشان همسر ام. کند یدو زن نگاه م به

 .کنند یو سالم م ستندیا یدخترها هم کنار پدرشان م. دهد یزحمت جواب م به

 .چسباندشان یهر دو، به خودش م ياندازد دور شانه ها یدست م یرعلیام

همانقدر کم است  گر،یسن و سال ِ دختر د یندارد ول یرعلیبه ام یشباهت. ستیهم کار ساده ا نیِ نازن شناخت

 .که پسرش گفته

 .درموردش ندارد ينظر چیه. کند یاو نگاه م يو ساده  دهیظاهر ِ پوش به

 .کنم یرو معرف دیجد ياعضا دیاجازه بد! د؟یسادیداخل، چرا دم در وا دییبفرما: دیگو یاز پشت سرش م عطا

 ! گمیمن م! یستیکردن بلد ن یتو معرف: دهد یجواب م عیسر نهال

 .اریبه خودت فشار ن ادیز...  زیعز: دهد یبا محبت به مهربان تذکر م یرعلیام

 .و در زمان معارفه ها، محترمانه و مودب برخورد کند شهیتواند مثل هم یو مات است که نم جیگ انقدر

 .دیآ یبه کمکش م یرعلیام

 .بشه شهیداره تا مثل هم ازیشده که فکر کنم به زمان ن تدیمامان انقدر اکسا -

صورت آرام  يگردد رو یم تابیرود، چشمهاش، ب یاندازد و همانطور که به طرف مبل م یبازوش م ریز دست

 .نینازن
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 .رود یاندازد و به کمک مهربان م یم ریسر به ز ند،یب یرا که م یرعلینگاه دلتنگ ام ن،ینازن

و با وقار و  نیازش توقع داشته، سنگ شهیهمانطور که خانوم هم دیبا. خوددار باشد دیبا. کنار پسرش ندینش یم

 .مغرور رفتار کند

 دیدوباره د يشود برا ینگاهش نم فیحر ینرود ول یرعلیام يتواند چشمهاش را کنترل کند که دوباره رو یم

 .یرعلیهمسر ام... شکوه ... زدن ِ شکوه 

 .شود یلبخندش پررنگ م ند،یب یرا که به خودش م هیهان توجه

کنن، آقا پسرتونم که ماشاال از  یم رتونویذکر خ شهیمهربان جون که هم...  میبود دارتونیمشتاق د یلیخ -

 .شدن تیترب ینظر چه مادر محترم ریرفتار و کردارشون، معلومه ز

 ! سر است یلرعیاما ام. و مهربان استیر یخنده اش ب. دارد ینیدلنش صورت

 .کشد یباز دارد جور مادرش را م. کند یتشکر م پسرش

هر چند . ندارد ینامدار هم مخالفت. را حفظ کرده يسالهاست فقط همان روسر. اوردیاست پالتوش را در ب معذب

وقت نظرش را  چیه یداد لباسهاش آزادتر و بدون حجاب باشد ول یم حیداند اگر به انتخاب ِ او بود، ترج یم

 .نکرده لیتحم

 .اند دهیبدون چادر را ند ي هیخانواده، هان نیا. کند بدون چادر، معذب است یبعد از سالها، احساس م حاال،

 ! سال سراغش آمده اند یبعد از س يفراموش شده ا يحس ها چه

 ...  شهیکنم؟ گرمتون م زونیمن آو نیپالتوتونو بد نیخوا یخاله؟ م -

ِ  یحرکات و رفتارش، چاشن يراست گفته؛ آزاد یرعلیام یندارد ول یبه جس یشباهت. کند ینهال نگاه م به

 .را دارد یجس يکارها يکودکانه 

که به  یرعلیام يخورد رو یسر م یرچشمینگاهش، دزدانه و ز. آورد یو پالتو را درم ستدیا یلبخند م با

 ! کشد؟ یخجالت م. قالب شده اش چشم دوخته يانگشتها

 .دهیو پوش کیش شهیمثل هم. تر از رنگ چشمهاش رهیت یکت دامن، کم کی! ستیکه نامناسب ن لباسش

 هیداند با حرفهاش، با دل هان ینم یتر کردن فضا را دارد ول یمیِ خاطرات گذشته، قصد صم يادآوریبا  مهربان

 .کند یچه م
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به خصوص که . دارد یِ مادرش براش تازگ یوانخاطرات ج. دهد یمهربان گوش م يمشتاق به حرفها یرعلیام

 يدوست دارد از فضا. شود یمتعجب م یرعلیِ جبهه رفتن ِ ام دنیاز شن. دهیرا هم د یمیقد يرفته و خانه 

 .کند یم شمادرش گو يآرام، به صحبت ها يساکت و با لبخند ،یرعلیام یجنگ هم بشنود ول

برداشتنش، چند  يبه بهانه  نبار،یو تنقالت که ا یو خوردن ینیریدوباره انواع ش. کنند یم ییرایو نهال، پذ نینازن

 .کند یرا تماشا م نینازن شتریلحظه ب

 دیفراموش کرده اصال آمده که شا. دختر، همان است که دل پسرش را برده نیفراموش کرده ا یحت هیهان

 ... هم دارد که پسرش، عاشقش شده  يدختر یرعلیفراموش کرده ام. ردیاحساس را بگ نیا يجلو

 ... انعکاس ِ عشق ِ مادر ... حاال پسرش ...  یرعلیدار ِ عشق ام نهیخودش آ! دور ِ گردون نیبه ا لعنت

 یدورهم يحس و حال آبگوشت ها یول...  دهیتعارف نشن نهمهیدور سفره غذا نخورده؛ ا نطوریوقت است ا یلیخ

 ... ندارد  گرید... خانوم را ندارد  رانیِ ا

و ولع ِ راحت  یمانده که دستپاچگ یرعلیِ حضور ام یتابیفقط ب م،یآن تب و تاب و شور و حال قد يهمه  از

 .مانده از گذشته ها را هم کمرنگ کرده يهمان گرما دنش،ید

 .ندبزن یزنانه تر و خودمان ياتاق، جمع شوند و حرفها گریدهند کنج د یم حیخانومها ترج م،یمثل قد هنوز

نگاه ِ ... حرفهاش را بشنود . باشد کشیخواهد نزد یم...  دهیرا د یرعلیاز سالها، ام عدی...  ستین یراض

 .صورت خودش تماشا کند يلبخند مهربانش را دوباره رو. محجوبش را شکار کند

 ! ست یرعلیحواسش به جمع زنانه و دختر ام يپسرش هم همه . زند یپر درد م يدل، لبخند در

 .رساند یناخواسته، هر دو را به مرادشان م عطا،

تنها، بدون  ارن؟یب فیتشر رانیهمسرتون هم ا ستیخانوم راد؟ قرار ن: پرسد یم هیکردنها، از هان ییرایپذ انیم

 .گذره یکه بهشون سخت م یرعلیشما و ام

 : دیگو یم ده،یو ازدواجش با نامدار شن ییآشنا يمهربان، درباره  يرا برا هیکوتاه هان فیکه تعر نهال

 یپسرتون ول شیدوستتون دارن که شما رو فرستادن پ یلیفکر کنم هنوزم خ...  گهیعطا راست م!یآخ -

 .خودشون تنها موندن

 .کشد یم ينفس بلند. فهمد یِ لبخند پسرش را م یمعن ه،یهان

 .ادهیهاش ز يگرفتار یلیخ -
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ِ  یرعلیکند عکس العمل ام یوادارش م ،يموذ یحس یکرده در گفتنش ول اطیاحت. داند ینم یرعلیام هنوز

 .ندیبزرگ را بب

 نیاز ا شتریب. بمونم کماهیکرده فقط  دیالبته تاک... شد  یراض یرعلیبه خاطر ام یبراش سخت بود، ول نکهیبا ا -

 .ذاره ازش دور باشم ینم

لبخند آرامش را دارد و پرتقالش  ،يرییتغ چیکند که بدون ه یمکث م یرعلیام يجمع، رو انیسرگردانش م نگاه

 .کند یرا پوست م

 ! تفاوت است؟ یب

 ! را دوست دارد؟ هیهان ،يشنود مرد یم یتفاوت شده وقت یب

 ! ازم دور بمونه ن،یاز ا شتریب ذاشتمیداشتم نم یزن نیمنم بودم، همچ! حق دارن: دیگو یم مهربان

 .فهمد یآن را م هیکه فقط هان ستیچشمهاش تمسخر و طعنه ا يتو. کند ینگاه م هیبه هان یرعلیام

 .زد یمناسب م یدر وقت دیزده که با یحرف ،یرعلیعکس العمل ام دنید يبرا! حماقت کرده باز

 .ِ پسرش یتیو نارضا یرعلیام یتفاوت یب! جه؟یو نت...  گفته

” ! نامدار غلط کرده“که  ندازدیب هیبه هان ینگاه ِ ناراض کیفقط  یول... نکند  یحرکت چینزند؛ ه یحرف چیه کاش

 ”.نداره یحق چینامدار ه“ ای

 ... سال کنارش باشد تا دوباره بشناسدش  یس دیماه، با کیانقدر عوض شده که نه  ،یرعلیام نیا! نه

 ! دو هفته؟! خواهد برود؟ یم کجا

 ...  ینگاه ِ پر معن کیقرار ِ  یب. و ناشناخته است دیِ جد یرعلیام نیِ هم تابیب دلش

 ! یرعلیام! آخ

 

*** 

 

 ! که با خرمن ِ مجنون ِ دل افگار چه کرد وه

 

 60زمستان / تهران
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 یداشت م امدهین یرعلیام. کند يکار چیحوصله نداشت ه. زد یسکوت اتاق و خانه، داشت به لباسها سوزن م در

 .نشود شیکه طور ستیر نخط یدانست آنقدر هم امن و ب یکه حاال م ییجا. رفت

تر از چند  فیچشمهاش گود بود و ضع ریخانوم، هنوز ز رانیِ ا يهفته ا کی ییرایها و پذ یدگیرس يهمه  با

 .ماه قبل شده بود

لج  یچرا امروز نگاهش نکردم؟با ک... خونه؟ اَه  ادیسال نم لیتحو نمش؟واسهیب ینم دیع یعنی...  رهیم فردا“

 ”.شینیبب یدرست و حساب ،يکرد یهم قرض م گهیدو تا چشم د دیبا! ه؟یهان يکرد

 .شد نیسنگ ينفسش از بغض و دور. اش نهینرفته، هجوم برد به س یرعلیهنوز ام ،یدلتنگ

 .را نگاه کرد اطیپرده، ح يپشت در، از گوشه  دیلباس را رها کرد و پر. دیدر را شن يصدا

 دیدست سالمش را به صورتش کش. ستادیا اطیرق خودش، وسط حو غ ریسر به ز. زود برگشته بود. بود یرعلیام

 .به اتاق رفت عیو سر

انقدر برات مهم  یجنگ لعنت نیکاش ا...  یکاش دوستم داشت: اتاقشان، زمزمه کرد يبه در بسته  رهیخ ه،یهان

 .نبود

 .رفت اطیح يآمد و به حمام گوشه  رونیتا شده، دوباره ب يبا حوله و لباس ها یرعلیام

نکنه واسه خاطر  رم؟ینم رونیچرا از فکرش ب...  ای؟خدایخواد حموم کنه؟ گچ دستش چ یچطور م یدست هی“

 ”... کنم  ینم یمن که گناه! ؟یکن یازم دورش م يکنم، دار ینامحرم فکر م هیبه  نکهیا

 .مالفه ریز يشده  دهیهم چ يرو يداد به رختخوابها هیکنج اتاق و تک نشست

 .کردند یم یکاره، بهش دهن کج مهینو لباس  کتابهاش

 .نینگاه کرد به عالءالد. پشتش را به رختخوابها فشرد. رفت؟ لرز کرد یدوباره داشت م یرعلیام

 ... رفتن نداشت  الیخ ،یزمستان ِ لعنت نیا

 دیخواست؛ ام یدلش گرما م. زده بود خیاز درون . آورد دیسف يصفحه  کی. دراز کرد، دفترش را برداشت دست

 .خواست یم

 ... ساحل ...  ایدر...  یچند خط افق... صفحه  نییدستش رفت پا. دیکش دیسوسمار نشان، خورش اهیمداد س با

 .بود دهیرا د ایبار در سه

 .دیکش موج
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مردم با  ادیخوشم نم“هر بار غر زده بود  مایس. سه بار هم قبل از انقالب بود و همراه عمو ناصر و همسرش هر

 ”.داره تینگاه کردنشونم معص...  رنیسر و تن ِ برهنه لب ِ آب م

 .دید یرا م ایو آرامش در کرانیِ ب یآب. به آدمها توجه نکرده بود هیهان یول

 بود؟  یرعلیزمان هم که شمال رفته بودند، عاشق ام آن

 .آمد ینم ادشی

 .ایپشت به خودش و رو به در د؛ینشسته در ساحل کش يدختر

 .کاغذ ثابت نگه داشت يمداد را رو نوك

 .ایبرود شمال؛ ساحل در یرعلیخواست با ام یم دلش

 .محالش يزد به آرزو پوزخند

 .دیپسر کش کی ،یکنار دخترِ نقاش د،یترد با

 ...  یرعلیو ام...  دیبود شا خودش

 .دزده بو هیکه فقط چند بار به هان يو لبخند...  ابشیهمان نگاه مهربان ِ کم با

 ... را از دور  ییایچند مرغ در يرا؛ صدا گوشیباز يموجها يخنکا... را حس کرد  دیخورش يگرما... زد  هیسا

 خانوم؟  هیهان -

 ! یرعلیام: زد و زمزمه کرد لبخند

  ن؟یخواب! خانوم هیهان -

 ! اینه در رو یبود ول یرعلیام يصدا. به در نگاه کرد عیسر

 .زد یمحکم و تند م قلبش

 .زده، رفت پشت در جانیلرزان و ه ییپاها با

 .داده بود هیتک وانیبه ستون ا ،یرعلیام

 .دهانش را قورت داد و دست دراز کرد چادر گلدار را برداشت آب

 .حیانگشتهاش و تسب ياز ستون برداشت و نگاهش را داد به باز هیتک د،یباز شدن در را که شن يصدا یرعلیام

 مزاحم شدم؟  -

 .افتاد که درست شده بود حیبه تسب هیهان نگاه

 ... نه  -
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 .را کوتاه کرده بود شهاشیموهاش نم داشت و ر. سر بلند کرد. حمام رفته بود یرعلیآمد ام ادشی

 ”! د؟یکردنم طول کش یچقدر نقاش مگه“

 .در جا، پا به پا شد یرعلیام

 ... کنم  یم یفضول دیببخش دیبا... البته ... رو بگم  يمسئله ا هی... فقط خواستم  -

نبود،  انشانیم یشخص سوم یزد، آن هم وقت یکه حرف م نطوریا! بست؟ یداشت دوباره افعالش را جمع م چرا

 .گرفت یدلش م

 .رفت و در را بست رونیب ،یدرگاه انیم از

 ! د؟یخواست بگو یرا م يمسئله ا چه

 .و در سکوت، نگاهش کرد ینگران با

 .مرتب شده اش يشهایبه ر دیکش حیسبدست سالمش را با ت ،یرعلیام

 .بود معذب

 .پشت در متوقف شد يگل پرده  يمکث کرد و رو هینامعلوم، پشت سر هان يچند نقطه  يرو چشمهاش

 ... شما رو نداره  اقتیل ییحی -

 .اش را گرفت ینگران يجا ،یو سردرگم تعجب

 ”! بگه؟ یکه چ! خواد ادامه بده؟ یم! ه؟یچ یرعلیام منظور“

 .دیلحظه د کیرا  هیهان جینگاه ِ گ یرعلیام

 ... تونه  ینم ییحی...  نیهست یزندگ نیبهتر قیشما ال -

 .کردنش بتیعذاب وجدان گرفت از غ. نداد ادامه

 .ساکت ماند یرعلیجمله اش شد اما ام يمنتظر ادامه  هیهان

 ! ن؟یهم -

 .بزند که دوست داشت بشنود یحرف یرعلیو دلش خواست ام. دیطاقت پرس یبود که منتظر و ب هیهان

متعجب شد و همانطور سر تکان داد  هیاو از سوال هان نباریا. لحظه به صورت او نگاه کرد کیدوباره  یرعلیام

 .”آره“که 

 یبپرسد چرا مدام رنگ و حال عوض م. که شده، حرف دلش را به او بزند کباریدوست داشت . بغض کرد هیهان

نترس  ياگر احساس دار... مرد باش  دیبگو... ” شما“روز  هی، ”تو“روز  هی... روز اخمو  هیروز مهربون،  هی! ؟یکن
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بارم که  هی ،یپرست یکه م ییتو رو به خدا یِ تو، ول یذات يایحجب و ح نیا يبرا رمیم یمن م دیبگو... و بگو 

 ...  نیشده، تو چشمام نگاه کن و درد منو بب

نه  شه،یدانست و شرمنده تر از هم یم. خواند ینم دار ِ او، حرفهاش را نگفته م يبه چشمها رهیخ ،یرعلیام

 .نگاه ِ او يایدر يشد تو یداشت غرق م. يداشت، نه چاره ا یجواب

 ینه تا وقت...  رمیتونم آروم بگ ینم نجایمن ا...  هیهان: زمزمه کرد اریاخت یمستاصل و ب د،یکه چک هیهان اشک

 .جنگ ادامه داره

 ! زدم؟ یمگه من حرف: دل کند و زمزمه کرد یرعلیزودتر، از نگاه ِ ناچار ام هیهان

عمر، نگاهش را از صورت نامحرم  يکرد مثل همه  ینم یاعتقاداتش را کنار گذاشته بود و سع يهمه  ،یرعلیام

 .ردیروش بگ شیِ پ

 .کرد یم تیاحساس مسئول ار،یاخت یب ياشکها نیلحن ِ معصوم و ا نیبه ا نسبت

خوام  یم... کنه  یاحساس م کترینزد شهیجبهه، آدم مرگ رو از هم يتو... تو خراب کنم  ندهیخوام آ ینم -

 .چشم انتظار به در بمونه نکهیت باشه نه ا ندهینگاهت به آ

صادق و مات که مثل  يچشمها نیا...  ستیتفاوت ن یب یرعلیشک نداشت که ام گرید... شک نداشت  هیهان

 .ناچار بود یرعلیام... حرف داشتند  ایدن کینبودند،  يارفر شهیهم

بود،  دهیبود، فهم دهیرا د هیهان نکهیهم ینداشت ول دیام يبو ،یرعلیام يهرچند، حرفها. دیاز شوق چک اشکش

 .کرد یاش م یراض

 .حرف، به اتاق رفت یب

 ”.خودت محافظش باش“کرد و زمزمه کرد  ینگاه يبه آسمان ابر. دیکش یآه یرعلیام

 .در برگشت ژیق يبرود که از صدا نییپله ها را پا خواست

چند ...  نویا: را جلوش گرفت و بدون نگاه گفت یرنگ اهیس يِ تا شده  یخجالت زده، با دو دست، بافتن ه،یهان

 ... براتون بافتم ...  شیماه پ

 .دیلب گز یرعلیام

بود  دهیچشم بسته، شن یبود که وقت ینیریلحن ِ پر شرم وصورت ِ گل انداخته، به همان ش نیا ز،یِ عز یبافتن نیا

 ”! ؟يسر خودت آورد ییچه بال...  یرعلیام“ 
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و  یبود و حس کرده بود همان اسم که با نگران دهیبار، اسمش را از زبان او شن نیاول يوقت که برا همان

 .مرد باشد کیِ  یتواند اوج خوشبخت یآمده، م هیبه زبان هان یدلتنگ

 .شده بود خواستن و نتوانستن... و عذاب  یاز دلدادگ یشده بود مخلوط باز

 ...  هینکن هان: کرد زمزمه

 .دهانش را فرو داد آب

 .دل برم ینذار ب -

 .جلوتر آمد یو بافتن هیِ هان دست

 ... سرد  ایگرمه  ن،یبر نیخوا یدونم اونجا که م ینم -

 .دیلرز یاز بغض م صداش

 ... گرم نگهتون داره  ن،یبنداز... اگر سرد بود  -

 .کرد یپشت هم ِ اشکهاش نگاه م دنیحرکت، به چک یب ،یرعلیام

شدند؛  یدادند و پرپر م یدستش جان م ریز بیصدا و غر یب ،ییصحرا مارستانیافتاده بود که در ب ییجوانها ادی

ناتوان بود در برابر ِ  یشکافت وقت یاش را م نهیکه س يدرد د؛یکش یآن همه رشادت م دنیکه از د يدرد ادی

پر از  يایاز دن... ِ دو طرف ِ جنگ  ينابرابر ازکرد  یکه خفه اش م يدرد...  یکمک يروینبود ِ دارو، امکانات، ن

 بسازند مقابل دشمن و يافتادند تا سد یچشم داشت، به خاك م یکه ب ییِ آدمها تیو مظلوم تیخلوص ن

 .خاك ِ پاك ِ وطن که رنگ خون و عشق گرفته بود يناپاکش، رو يقدمها

دختر  نیِ احساس پاك ا دنیدرد د... که ناخواسته باعث فرو افتادنشان بود  ییِ اشکها دنیحاال، درد ِ د و

 .به برگشتش بدهد یواه دیتفاوت بگذاردش و بگذرد، نه ام یتوانست ب یمعصوم، که نه م

 .گرفت، نه خانه ینه در جبهه آرام م. ار نداشتبود دلش قر ماهها

 .قدم جلو رفت کینگاه کرد و  هیلرزان ِ هان يشانه ها به

 .هیدماغ هان يتو دیچیو صابون، پ يزیتم يبو

 .او يبه انگشتها ختیرا آو حیو کاله ِ تا شده را گرفت و با دست ِ گچ گرفته، تسب شال

 ... تو بساز  ندهیآ... کن و  یبه خاطر آرامش منم که شده، زندگ -

سرش را باال گرفت، برگشت و از پله  هیکه هان نیهم. را نداشت هیهان یاشک يتاب نگاه کردن به چشمها گرید

 .شد ریها سراز
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 .خورد یکه آرام تاب م حینگاه به تسب کینگاه به رفتنش کرد و  کی ه،یهان

 .که به اتاقشان رفت، او هم برگشت یرعلیام

 .سر خورد وارید يت و پارا بس در

گره  نیسنگ ينخش به وزنه ا یباال رفتن و گم شدن در آسمان را داشت ول لیبود که م یِ بادکنک یسبک به

 .خورده بود

 .داد یصابون م يبو. را به لبهاش چسباند حیتسب

 ... کبود  يچند دانه  يبه جا حیتسب کی

 ...  یرعلیام ادگاری تنها

... نگفت چطور  یکند، ول یکه ازش خواست زندگ يا یرعلیام... دل برود  یخواست ب یکه نم يا یرعلیام

 ...  ینگفت با چه کس یاش را بسازد ول ندهیخواست آ

 تواند؟  یشود؛ نم یبدون او نم دینفهم یعنی

 .و التماس کرد ختیاشک ر. ختیو اشک ر دیبو کش. دیرا بو کش حیبست و تسب چشم

تا ... خوام  یازت نم یچیه... پس مراقبش باش ... منه  یزندگ يکه همه  یدونیم...  مراقبش باش...  ایخدا“

 ”! نیهم... رو سالم برگردون  یرعلیفقط ام... خوام  یازت نم یچیه گهیزنده ام، د

 

*** 

 

 91 زییپا/ تهران

 

 یس يبه اندازه . دارند ادیهم ز يبرا ف،یحرف و تعر. رود یهر روز به خانه اش م ه،یتنها شده و هان مهربان

 .یدنیو شن یسال، گفتن

 .رود یبردن مادرش، شبها آنجا م يبه بهانه  ،یرعلیام

 .را ببرد امامزاده صالح، بعد شام با هم باشند شیمهربان و نوه ها ه،یهان دهیکش نقشه

تا  دیکه آن سالها با يوربه امامزاده صالح گفته و راه د گاهیگاه و ب ياز گذشته، از رفتنها فهاشیتعر يتو مهربان

 .ستین یحاال تا امامزاده راه یرفته اند ول یم شیتجر
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 .باشد نیکند، هم خودش فرصت دارد با نازن یو مهربان را شاد م هیبه امامزاده، هم هان بردنشان

ماند  یم رهیو حرم خ اطیِ ح بیغر يسرما، به فضا يتو. که در صحن هستند، از خانومها جداست یزمان ي همه

 .تر شده زیکند که وقت ِ ورود، چادر سر کرده و اسرار آم یفکر م نیو به نازن

 .خورد یبرنامه به هم م يخواهد برگردد خانه و ادامه  ینفس م یهم، مهربان به خاطر سرما و تنگ ارتیاز ز بعد

. و راننده داشته باشد نیهم خودش، هم نامدار اصرار دارند ماش. شده یرعلیام يکند مزاحم کارها یفکر م هیهان

 .آوردش یکند و به دفتر م یم یرا معرف دیبرادرش حم د،یوح

 یرعلیام يِ تازه استخدام شده  یمنش یحت. را ندارد دیوح يها طنتیش. ست يریِ کم حرف و سر به ز جوان

تهران و گوشه کنارش را  دیگو یم دیوح. شود یم دیبرداشتن، معذب و سرخ و سف يآورد، برا یکه قهوه م

 .کرده دشییبهداد هم تا. حرف ندارد شیشناسد و رانندگ یکامل م

 .کند دایمناسب هم پ نیماش کیسپارد  یم دیکند و به وح یم استخدامش

...  نیخواهد با نازن یم گرید يگردش روز جمعه  کیدلش . کند یمهربان فکر م يبه خانه  دنیشب و رس تا

 .نچند ساعت کنارش بود

 .خانه اند، هم عطا نینهال و نازن هم

 .نظر مادرش را بپرسد دیبا. سکوت کرده نینازن يچند روز گذشته، درباره  هیهان

و مهربان مثل تمام آن چند روز،  هیهان. کند یم زیعطا، قفس مراد را تم. را خواهرها درست کرده اند شام

 .است هیهان يفهایداند به خاطر تعر یم یرعلیعاشق نامدار شده که ام د،یمهربان، ند. کنند یصحبت م

 .کند یرا مطرح م شنهادشیرود و پ یعطا م سراغ

اگر دخترا دوست ... البته ...  میکله پاچه بخور میتون یرستوران خوب هست، م هیبعدش هم  ؟یاسک میفردا بر -

 ... داشته باشن 

اخم  يلبخند، جا... کند  یکردن تصور م یال اسکرا در ح نینازن. رود یافتد و اخمهاش در هم م یافسون م ادی

 ...  ندینش یم

 ! دختر متفاوت است نیا چقدر

 یکند، م یهمانطور که ظرف آب مراد را در جاش ثابت م یمشورت کند ول نیکند عطا با نهال و نازن یم فکر

 .براشون خوبه حیتفر... دلتنگ شدن ... دو تا، عادت نداشتن از پدر و مادرشون دور بمونن  نیا!هیعال: دیگو

 .کشد یم یراحت نفس
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 .دنبالتون امیم د،یپس صبح زود آماده باش -

 

*** 

 

 .کند یاز فرصت استفاده م. ساکت است هیراه برگشت، هان در

 ...  يدار نینازن يدرباره  يا دهیچه ا یهنوز بهم نگفت... مامان  -

 .کند یو منتظرش نگاه م يجد مرخیبه ن ن،یِ ماش یکیدر تار هیهان

 .باشد شیذات يایو حجب و ح یتنها شباهتش به پدر، کم حرف دیشا...  یرعلیدختر ام...  نینازن

 ...  نینازن یول. راحت تر است یلینهال خ يدادن درباره  نظر

 ! ش که شده عشق پسرش یمیدختر عشق قد... ، هم عشق پسرش .ست یرعلیدختر ام هم

 .سخت است ردش کند...  ردیاست او را بپذ سخت

 ! جوابم انقدر سخته؟ -

 .خواهد زمان بخرد یم دیشا. دهد یرا با سوال جواب م سوالش

 ! ؟يدیرس جهیبه نت ،يزود نیبه ا یتو مطمئن -

 .میرو بهتر بشناس گهیو همد میبا هم باش... شم باهاش آشنا ب شتریخواد ب یدلم م یلیخ -

 .چرخد یبه طرفش م ،یصندل يرو

مملکت، اونم  نیا يتو یول... مرسومه  نجایکه ا یروش ایاون روش درست تره  گمینم...  ستین کایامر نجایا -

 دنینه پدر و مادرش اجازه م ن،یخانوم، شک ندارم نه خود نازن رانیا يمثل خانواده  یمعتقد و سنت يبا خانواده 

 .شیتا بهتر بشناس یباهاش باش يتو بخوا

 .جامپ کنم تو نکست استپ دیپس با... خواد  یخودش هم نم... ذارن  ینم -

 .چرخاند یرا در جاش م انگشتر

 .از همه نظر با تو فرق داره نینازن...  يریبگ میدرباره ش تصم يزوده جد یلیکنم خ یمن فکر م -

 .رود یباال م یرعلیست امرا يابرو

 ! ؟یرو داشت دهیا نیگفتم، باز هم هم یو حرفش بهت نم نینظر نازن ياگر درباره  -

 ! نامدار شده هیشب چقدر
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 ! مگر چند روز است با او آشنا شده؟...  طیشرا نیدر ا گریدختر د کینه و  یرعلیدختر ام اصال

 ! پنج روز فقط

 یتو حت...  یخانواده و فرهنگش دقت کن طیبه شرا دیدختر هم که باشه، با نیبهتر ن،ینازن! پسرم! یرعلیام -

تالشمونو  يما همه ...  یشناس یجامعه رو نم نیا يدهایو نبا دیبا... دونم  یها و رسم و رسوم و چه م یشوخ

فرهنگ،  نیمردم و ا نیبا ا یدون یهم م ودتخ یول میکن تیترب یرانیا هیتو رو  ورك،یویقلب ن يتا تو میکرد

کردم، االن احساس غربت  یآدمها زندگ نیا نیشهر و ب نیهم يکه نصف عمرم رو تو یمن یحت...  يا بهیغر

 ... کنم  یم

. احساس نامدار یآمدن و صورت ب ياصرارهاش برا. افتد یچند روز قبل م ادی ند؛یب یدر صورت او نم يرییتغ

 ! نه ِ قاطع فقط کیاو و  يهاش برا حیتوض

از  م،یکرد یهر بار صحبت م يفراموش کرد...  رانیا يبادت باشه تو به خاطر کار، موقتا اومد! یرعلیام -

 ! ؟يایکنار ب زیماه، با همه چ کیدر عرض  یتون یحاال چطور م...  ؟یگفت یو دلتنگ ییتفاوتها و تنها

 .کند یتر م میرا مال لحنش

 .عاقالنه عمل کن پسرم شه،یمثل هم... به احساست زمان بده ... به خودت  -

 .شوند یدو چند لحظه ساکت م هر

 .ییشمار ِ چراغ راهنما هیشده به ثان رهیخ یرعلیام

 .من دوستش دارم... مامان  -

 .يدهد، هم ناچار یعشق م يهم بو...  تیهم رنگ التماس دارد، هم جد صداش

 .هیکند به هان ینگاه م. شود در صورتش یچراغ سبز، منعکس م نور

 ! مطمئنم نویا -

 .کند یو حرکت م دیگو یم

 ! سرنوشت شود؟ میتسل دیباز با... لرزد  یم پشتش

 ! جا بزند دینبا

 ”.کایامر میگرد یبعد هم برم... خانواده کم بشه  نیبا ا یرعلیارتباط ام هیفقط کاف! فکر کن!هیکن هان فکر“

 ...  دیپرس یو راننده م نیماش يپدرت امروز درباره  -

 .خانوم رفت و آمد کند رانیا يهر روز به خانه  ستیمجبور ن یرعلیو راننده داشته باشد، ام نیماش اگر
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 .شهیآماده م نیشنبه هم ماش... کردم  دایمطمئن پ يراننده  -

 .خودش و مادرش دارد يرا برا نیهر دو ماش دیقصد خر دیگو ینم

ماهه  کی يبه اجازه  یفقط جواب! داند ینم... چون  ه،یهان نیخودش، چون فعال قصد ماندن دارد؛ و ماش نیماش

 ! نامدار ي

 .میر یمهربان و م شیرسونمت پ یم...  یاسک میو نهال بر نیصبح قراره با عطا و نازن -

 ... فشارد  یهم م يرا رو پلکهاش

 ”.سال قبل رو ندارم یتوان ِ س گهیمن د! ایخدا“

 

*** 

 

 یها، راه نیماش ي هیجاده، راه را بسته و آنها را هم مثل بق ين ابتداراه، از هما سیبهمن، پل زشیخاطر ر به

 .تهران کرده

 .رفتن کنسل شده یاسک

 .هر سه به آپارتمان او رفته اند ،یرعلیام شنهادیپ به

راحت  يکاناپه  يدخترها رو. ایستاده کنار پنجره، چشم به بیرون دارد، با تلفن صحبت مى کند امیرعلى

 .است ينشسته اند و عطا در آشپزخانه، مشغول درست کردن چا یرعلیام

دو  يآخرین مکالمه  ياز یک شب طوالنى و توام با بى خوابى که در طول آن، دست کم هزار بار خاطره  بعد

 .نفره اش با امیر على را مرور کرده، با صورتى خسته و رنگ پریده در کنار نهال نشسته

 .بى حال مشغول باال پایین کردن کانالهاى ماهواره است بر خالف همیشه، خسته و نهال

 .کرده انیشدن ِ صبح زود را نما داریشب قبل و ب یتازه کم خواب ،یشدن ِ اسک کنسل

 ! ریلکس جانم، خیلى عصبى به نظر میاى... تو رو خدا انقدر وول نخور ! نازنین -

 ”هیچ دلیل موجهى هم ندارم“مى کند  فکر

 .دوباره صداش مى زند نهال

 ! یوگا داره؟! بیا بشینیم تى وى ببینیم، بزار ببینم -
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دختر پسر جوانى در حال بوسیدن هم هستند و دست بردار هم . تلویزیون زل زده اند يدستپاچگى به صفحه  با

 ! ستندین

 .این برنامه هاى بى محتوا مناسب تو نیست... کانال دیگه  هیبزن ! نهال -

 ! میگن براى آرامش اعصاب خوبه؛ عینهو یوگا! بابشین با -

 .را نصیحت مى کند؛ با اینحال نمى تواند چشم از آن صحنه بردارد نهال

 .عطا را در آشپزخانه مى بیند حرکت

 ! نهال -

 .دستهاش را توى هوا تکان مى دهد نهال

 ! ى رسه؟میشه خفه شى بذارى سر فرصت ببینیم عاقبت دختره به کجا م... نازى ! اه -

 : حاال دیگر خودش هم کنجکاو شده، زیر لب با خنده مى گوید نازنین،

 ! کجا رو داره برسه جز دنیاى زنان؟ -

 : هم مى خندد و با شیطنت اضافه مى کند نهال

 ! من که دلم مى خواد با سر وارد این دنیا بشم! چه دنیاى شیرینى -

چند و زمانى متوجه حضور عطا مى شوند که جلوى تلویزیون دو از فشار خنده، روى مبل به خودشان مى پی هر

 .و پشت به آن ایستاده و دید آنها رو کور کرده

 .دیبالفاصله از آن حالت گیجى بیرون می آ نازنین

 .ندازدیگردن مى کشد شاید بتواند نگاهى ب نهال

 .را خاموش مى کند ونیزیبدون آنکه برگردد، دست دراز مى کند و تلو عطا

 .یه چند دقیقه از این برنامه هاى مزخرف دل بکنین، بیاین کمک میز صبحانه رو بچینین -

 .سرش را تکان مى دهد و از جا بلند مى شود. دیکم کم به خودش می آ نازنین

 : با حرص کنترل را روى صندلى بغلى پرتاب مى کند و زیر لب مى گوید نهال

 ! دست کیه یه بار به عمرمون خواستیم ببینیم دنیا -

 .او نگاه مى کند يدستهاش را به کمر مى زند و با چشمهاى باریک شده، به اخم ِ نشسته میان ابروها عطا

 .را دور مى زند و در کنارش مى نشیند کاناپه

 االن از چى دلخورى؟  -
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 : مى غرد نهال

زندگى رو زهرمون کردن،  ماهواره بپره بیرون، يیه عمر شکوه جون و ستادش، از ترس اینکه شیطون از تو -

 ! حاال نوبت توئه؟

سرخورده و آه نهال، ناخوداگاه باعث مى شود عطا با صداى  يقیافه . هم با ناامیدى در هوا پوفى مى کند بعد

 .بلند بزند زیر خنده

 .از حرص، کوسنى را برمی دارد و به سمتش پرتاب مى کند نهال

 .ردیبعدى را بگ يسرفه اى مى کند تا جلوى خنده  عطا

من مى دونم تو االن از من چى مى خواى، اما متاسفانه من قصد ! اونطورى به من نگاه نکن! گوش کن نهال -

باالخره یکى از همین روزا، تو هم بزرگ مى ... را هم ندارم .رو ندارم؛ قصد ازار و اذیت تو ونیزیروشن کردن تلو

یوگا،  يفهمى با از دست دادن یه صحنه  مىاونموقع ... اره شى و مى فهمى چه چیزهایى تو زندگى اهمیت د

 ! دنیا به آخر نمى رسه

 .مى زند و از جاش بلند مى شود چشمکى

 .با تعجب به نازنین نگاه مى کند که طبق معمول از خجالت سرخ شده نهال،

 ”! را شنیده؟ شانیحرفها تمام“

 : تاکید مى کند عطا

به جاى شیطنت، میز ... ممکنه یه کم طول بکشه ... من برم حلیم بگیرم بیام  تا امیر على به کارهاش برسه، -

 .صبحانه رو آماده کنین

 .جواب دادن ندارند يحوصله  هیچکدام

 کجا؟  -

 .را در حالیکه به سمت یکى از اتاقها مى رود، متوقف مى کند نهال

 .نگاهش مى کند ملتمس

 .صبح انقدر وول خوردى نذاشتى بخوابمدیشب تا ... تو رو خدا گیر نده ! نازنین -

 ! مریضى میاى پیش من؟ -

 ! حاال برم؟!تو فکر کن آره -

 .ممکنه تو اتاق کارى داشته باشه! نهال -
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 ! اوال خودش گفت، بعد هم این همه اتاق، بره تو اون یکى -

 ! چشم مامان شکوه رو دور دیدى، پر رو شدى -

 ! نازى -

 ر کنم؟ من تنها بشینم چیکا!کوفت -

شکر خدا بساط کلیه تفریحات . هزار تا کار... ماهواره ببین ... من چه می دونم، خب برو بشین مجله بخون  -

 ! سالم و ناسالم فراهمه

 

*** 

 

امیر على تلفنش تمام شده و با خودکار مشغول ... نهال پشت مى کند و با استرس به سمت سالن برمى گردد  به

 .وبروش استیادداشت روى تکه کاغذ ر

با انگشتهاى کشیده و بلندش گاهى تایپ مى کند و گاهى .در فکر است، نور لب تاپ روى صورتش افتاده عمیقا

 .روى کاغذ یادداشت مى کند

احساس مى کند شخصیت جدیدى پیدا .تفکراتش نجیبانه ست یا نه، اهمیتى نمى دهد.نگاهش مى کند متفکر

 .از دیدن امیرعلى در خودش سراغ نداشتکرده با احساساتى متفاوت که تا فبل 

مطمئن نیست وقت .تخمین مى زند ساعت به وقت نیویورك، یازده شب باشد.به ساعتش نگاه مى کند امیرعلى

 .مناسبى براى زنگ زدن به نامدار باشد

 .نازنین لبخند مى زند يصورت خسته  به

مى خواى یه خرده بخوابى؟ .معذرت مى خوام که طول کشید، چند تا کار مهم بود که باید انجام می دادم -

 .تخت من خالیه

 ”سر بسرش مى گذارد؟ “. نگاهش مى کند متعجب

 : سختى لبخند مى زند به

 ! خوبم، ممنون -

 .با فاصله در کنارش مى نشیند امیرعلى

 .د مى شود و به سمت آشپزخانه مى رودفرار از موقعیت پیش آمده بلن براى
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 .برم میزو بچینم، االن امیر میاد -

هیچ دلیل منطقى، اعتقاد دارد اگر به اندازه کافى به این حس ها بى اعتنا باشد، آنها ناپدید، یا حداقل دور  بدون

 ! مى شوند

 .را بگرددبراى پیدا کردن هر چیزى مجبور است تمام کابینت ها . چیدن میز مى شود مشغول

 .چشم، امیر على را مى بیند که بلند و باوقار به چارچوب تکیه داده يگوشه  از

 .که مى کند تا آرامش ظاهرش را حفظ کند، با وجود دل ِ نا آرامى که دارد، خسته ترش کرده تالشى

 .خانواده اش صحبت مى کند يتمام مدتى که نازنین مشغول است، امیرعلى درباره  در

پدر بزرگش و اینکه چطور در طى آن سالها، بر کار تجارت فرش احاطه پیدا کرده، از خانوم، از پدرش و از  از

 .کتایون و جسى

 .هم براى مخفى کردن حس و هیجانش گاهى با کلمات کوتاه توجه خودش را نشان مى دهد نازنین

 .نازنین مى کشاند يکم بحث را به خانواده  کم

هر چه پیش تر مى روند در . حالت یک کلمه اى بیرون آمده اند و توضیح بیشترى مى دهدنازنین، از  جوابهاى

 .درونش، تفاوتها، رنگ بیشترى به خودشان مى گیرند

 .بى توجه به اینکه این بحث، اعصاب و فکر نازنین را خراب تر مى کند، همچنان ادامه مى دهد امیرعلى

 .مطمئن نیست که باید چکار کند. بینى مى کند هم، جهت و سوى حرفهاى امیرعلى را پیش او

 ”نهال زودتر بیدار شود کاش“

 .هدف به سمت یخچال مى رود و در آن را باز مى کند بى

 .بى اراده یکى از آنها را که به نیمه رسیده، بر مى دارد. ردیف بطریهاى چیده شده نگاه مى کند به

 .کند زنگ خطر هشدارى در ذهنش شروع به زدن مى ناگهان

خواهد آن را به جاى اولش برگرداند که امیرعلى سریعتر از او دست دراز مى کند و بطرى را از دستش مى  مى

 .مى خندد. گیرد

 ! باور کنم دنبال این بودى؟ -

 .اش از شرم و عصبانیت سرخ شده چهره

 : همزمان، بطرى را سر جاش برمى گرداند و مى پرسد امیرعلى

 ! حتیت شده؟ مخالفتى باهاش دارى؟باعث نارا نیدیدن ا -
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 ! ستیآنها مجاز ن يخانه  يحتى بردن اسمش تو” ! مخالفت؟“

 .مى خواهد به سرعت از کنارش بگذرد، که راهش را سد مى کند. امیرعلى را ندارد ينگاه موشکافانه  تحمل

 : نگاه مى گوید بدون

 ! لطفا برین کنار -

 .به حرفش توجه نمى کند و دستش را مى گیرد امیرعلى

 چرا نمى خواى در موردش حرف بزنیم؟  -

دهانش پر از ... فکرش پر از مساله هایى ست که همیشه پاك مى شوند ... هاش، جوابگوى تنفسش نیستند  ریه

ر آن لحظه به حقایقى که شاید د... ولى دیدگانش، پر از حقایق است . کلماتى ست که همیشه پنهان شده اند

 .مذاقش تلخ هستند، ولى وجود دارند

 .خوبى ندارد از این همه تفاوت و نزدیکى احساس

تماس دست امیرعلى و اینکه اگر در آن لحظه کسى برسد، چه فکرى در موردشان مى کند، به عصبانیتش  حس

 .مغزش کار نمى کند. اضافه مى کند

 .خشونت دست امیرعلى را پس مى زند با

 ! به هر بهانه اى به من دست نزن انقدر -

 .را مى گیرد شیفکش منقبض و پرده اى تار، جلوى برق چشمهاى خاکستر... امیرعلى شل مى شود  دست

در مورد من “امیرعلى با صداى دلخورش گفته  نکهیفهمیدن اشتباهش خیلى دیر است، خصوصا بعد از ا براى

 .با نگاهى سخت و سرد بیرون رفته و در یخچال را رها کرده و” اشتباه فکر مى کنى

 .مدتى همانجا مى نشیند. مى کند پاهاش توان الزم براى تحمل وزنش را ندارند احساس

 .دلش مى خواهد بلند شود و با تمام قدرتى که دارد، از آنجا فرار کند. سردى روى صورتش نشسته عرق

و همان باعث مى شود نازنین با وجود احساس  از آن، اخمى که بر پیشانى امیرعلى نشسته بود، باز نشده بعد

 .حماقتى که مى کند، نتواند عذر خواهى کند

 .بغض به سمت اتاقى که نهال خوابیده، حرکت مى کند با

 

*** 
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دود سیگارى را که روشن کرده همراه با آهى از میان لبهاش بیرون مى فرستد و به نرده هاى تراس  امیرعلى

 .تکیه مى دهد

 .زنگ در باعث مى شود نهال کش و قوسى به بدنش بدهد و از جا بلند شودممتد  صداى

 .عطاست، طبق معمول با خنده و عشوه گرى در را باز مى کند نکهیخیال ا با

 .روبروى در ایستاده ر،یغافلگ ییبا چشمها بهداد

 .متعجب سالم مى کند نهال،

 .ى زندبه جاى جواب، خنده اى مى کند و سوت تحسین آمیزى م بهداد

 .چرخد یصورت و تن ِ نهال م يپرده و تشنه اش، رو یب نگاه

 احوال شما خانوم کوچولو؟ ! ِ ناقال یرعلیام يا! چه پرى رویى -

 .بى اختیار از توصیفش خنده اش مى گیرد نهال

جراتى به خودش مى دهد، قدمى نزدیکتر مى شود، دستهاش براى کمتر از یک ثانیه روى بازوى نهال  بهداد

 .مى نشیند

 و شما؟ ... من بهدادم، دوست امیر على  -

او نگاه مى  يسرعت خودش را عقب مى کشد، رفتار بهداد براش غیر منتظره بوده، به چشمهاى خمار شده  به

 .کند و دستى که دوباره به طرفش دراز شده

 ... نترس، من  -

 .نفس زدنهاى عصبانى و در پى آن، لحن توبیخ گر عطا هر دو را از جا مى پراند صداى

 ! نهال -

 : تاى ابروى بهداد باال مى پرد، آهسته مى گوید یک

 ! نهال -

 .سمت امیر عطا بر مى گردد و سالم مى کند به

 .امیر عطا به یک لبخند نمایشى تبدیل مى شوند اىاخمه

 : هم تک خنده اى مى کند و مى پرسد بهداد

 باالخره من مى تونم بیام تو؟  -

 .البته -
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 .را تا انتها باز مى کند و اجازه مى دهد داخل شود در

و به سمت اتاق هلش گذارد و با تمام نیرویش بازوى نهال را مى گیرد  یکانتر م يکه گرفته را رو ییغذا ظرف

 .مى دهد

نهال را  يوحشت زده  يلحظه، امیر على از تراس پا به داخل مى گذارد و صورت عصبى عطا و قیافه  همان

 .مى بیند که به سمت آخرین اتاق راه کج کرده اند

 : به سمت بهداد بر مى گردد و به جاى سالم مى پرسد پرسشگر

 چى شده؟  -

برو ... لواسون  میبر میخوا یم دیبا وح: دیگو یه از توضیح بیشتر سر باز مى زند و مبا باال انداختن شان بهداد

 ! یبرس ضیدنبالت، بلکه تو هم به ف میایگفتم ب ،ییفکر کردم تنها... باز همه هستن  یاسک يبچه ها

 .ى شودبسته شدن در اتاق، نهال بر مى گردد و ترسیده و پریشان به چشمهاى سرخ از خشم عطا خیره م با

 ... چرا همچین مى کنى ! چى شده؟ -

 : صداى خفه اى مى گوید با

... نمى دونى وقتى اینطورى مى گردى، صد قافله دل همراهت مى شه ! لعنتى! تازه مى پرسى چى شده؟ -

 ! شدى کرم قالب ماهى گیرى شیطون، براى به دام انداختن پسرا؟

 .نگ از صورت سرخش مى پرد، به دنبال کلمات مى گرددنهال به شدت گشاد شده اند، به سرعت ر يچشمها

 ! ولم کن... دستمو از جا کندى  -

را کنار مى کشد، نمى تواند باور کند عطا در موردش اینطور فکر کرده، به سمت در اشاره مى کند و با  خودش

 : صداى دلخورى زمزمه مى کند

 ! برو بیرون -

 .نود، بدنش به لرز مى افتد و به تندى نفس نفس مى زندصداى بسته شدن در اتاق را مى ش زمانیکه

 .و به لرز تنش اضافه مى شود... شوك اتفاقى که افتاده کم  از

 .تخت محکم چنگ مى زند و قطره قطره اشک، صورتش را خیس مى کند يگوشه  به

 .با باز شدن در اتاق افکارش بهم مى ریزد ،یاز مدت بعد

 : آهسته مى گوید.در ایستاده و تالشى براى وارد شدن به اتاق نمى کند يدر آستانه  عطا

 ! بیا یه چیزى بخور -
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 : مى کند اضافه

 ! دست و صورتتو بشور یه چیزى بپوش و بیا -

 .با نگاه به بدن جمع شده و صورت بى رنگ نهال، دستى به صورتش مى کشد. جوابى دریافت نمى کند هیچ

 ! ، لجبازى نکننهال، مى دونم بیدارى -

 .را محکم تر روى هم فشار مى دهد، نه مى تواند، نه مى خواهد از جاش تکان بخورد پلکهاش

 .وارد اتاق مى شود؛ در را آهسته پشت سرش مى بندد و به آن تکیه مى دهد عطا

 .عصبانى بودم نفهمیدم چى گفتم... نهال، معذرت مى خوام  -

 ! رفتار مى کنىبا من مثل یه دختر بچه مدرسه اى  -

 .خندد مى

 ! مگه نیستى؟ -

 .گله مند نگاهش مى کند نهال،

 من نه کرمم، نه قصد فریب کسى را دارم -

 .از حرفهایى که به ناحق زده، در تمام حرکاتش پیداست ندامت

 .بعدا راجع بهش حرف مى زنیم... مى دونم، حاال بیا  -

 

*** 

 

شود، بر خالف انتظارش نه تنها بهداد بلکه یک پسر دیگر هم آنجا  نهال اینبار با پوشش، وارد سالن مى وقتى

 .حضور دارد که پشت به او نشسته و یک فنجان هم در دست دارد

 .سوال امیر على توجه همه به سمتش جمع مى شود با

 بیدار شدى؟  -

 .لبخند سالمى جمعى مى کند، سنگینى نگاه بهداد را احساس مى کند با

 .سالم مى کند و بالفاصله سرش را به زیر مى اندازد بلند مى شود وحید

همین که نهال را مى بیند، یک ... هنوز کتش را درنیاورده . کنار میزى نشسته و با تلفن حرف مى زند عطا

 .یک دعوت بى کالم که نهال در کنارش بنشیند... بازوش را باز مى کند 
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تر که مى شود، بازوى عطا باالى مبل قرار مى گیرد و  است که منظورش را درست فهمیده یا نه؟ نزدیک مردد

 .ِ صحبت با تلفن، لبخند گرم و صمیمى همیشگى اش را مى زند انیم

 .به یقین تبدیل مى شود با خوشحالى قدم آخر را بر می دارد حدسش

 .مى نشیند، دست عطا از قسمت باالى مبل سر مى خورد و روى شانه اش قرار مى گیرد وقتى

 .نه مى ترسد و نه خودش را عقب مى کشد، دلش مى خواهد دست عطا دور شانه هاش حلقه باشد اینبار

قطع کردن تماس، نگاه سردش را از بهداد مى گیرد، به آرامى کمى نهال را به طرف خودش مى کشد و  با

 : آهسته مى پرسد

 ! بخشیدى؟ -

 : همانطور آرام ولى با شیطنت جواب مى دهد نهال،

 ! رمینخ -

 : یک لحظه کوتاه شانه اش را فشار مى دهد، زیر لب مى گوید عطا

 ! مگه جرات دارى نبخشى؟! بخشیدى -

 : نهال مى بیند، دستش را بر میدارد و مى گوید يرا که روى لبها لبخند

 ! فعال برو یه چیزى بخور ته دلتو بگیره، تا اینا برن، بریم سروقت رحمان کله پز -

 حلیم؟  -

 .استى یه سرم به نازنین بزن، معلوم نیست اون دیگه چشهر. نداشت -

در تمام مدت متوجه اتفاقهاى پیرامونش هست، نگاههاى سرد و خیره عطا به بهداد را دیده و تا ته خط را  وحید

 .خوانده

 

*** 

 

ز فکر و مستقیم نگاهش مى کند شاید ا... در کنارش مى نشیند .را توى تراس اتاق مهمان پیدا مى کند نازنین

 .حالش با خبر شود ولى او سرش را به سمت دیگرى مى چرخاند

 .بار تصمیم مى گیرد در مورد امیر على حرف بزند ولى شرم و خجالت مانعش مى شود چند

 ! حقیقت این است که، از آن تماسها خوشش آمده... نمى داند از چه کسى بیشتر ناراحت است  واقعا
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ه حتى یکى از سلولهاى امیر على از آن تماس، منظورى نداشته، کار سختى که فکر مى کند، درك اینک خوب

 ! ستین

 .شاید بیشتر از اینکه امیرعلى هیچ حسى نداشته، ناراحت و ناامید هم شده حاال،

احساس مى کند افسون شده و اگر این وضعیت بیشتر از ! میشد اگر اجازه می داد بیشتر در تماس بمانند؟ چه

 ! ا کند، احتماال این خودش است که نمى تواند هیچ چیز را کنترل کنداین ادامه پید

از بوى کله پاچه حالش بهم مى خورد، با وجود تمام اصرارهاى نهال حاضر  نکهیا يشدت استرس، به بهانه  از

 .نیست قدم از قدم بردارد

کر مى کند چقدر پست و بى وجدان ف.روبرو شدن دوباره با امیر على مى ترسد، روى نگاه کردن به او را ندارد از

 .شده که براى فرار از واقعیت و این احساس، تمام تقصیر ها را به گردن او انداخته

 

*** 

 

 .با اشتهاى تمام، مشغول خوردن است، سر بلند مى کند و مى خندد نهال

آغوشش بگیرد، اما  و در ندازدیدلش مى خواهد دست ب... به خاطر رفتار تند امروزش خودش را نمى بخشد  عطا

 .این افکار را از سرش بیرون مى کند

 ! صبر کن منم بهت برسم! هى، کله پوك -

 : سرعت بیشترى قاشق ها را به دهان مى برد با

 ! آقا رحمان يواقعا شاهکار بود این کله  -

در ... هر کار عجیب و غریبى ازش ساخته است ... این دختر همیشه او را سر نشاط مى آورد ... مى خندد  عطا

 ! شعاع یک کیلومترى اطرافش، دنیا سبز است و سرزنده

 ”! میدونى چقدر دوست دارم؟“مى کند  فکر

سرعت خوردنش اضافه مى  بخار روى ظرفش را بو مى کشد و به. دوباره به نگاه ثابت او پوزخند مى زند نهال

 .کند

چشمهاى گرد و پر شیطنتش و ... پیچ و تاب موهاش ... حال و خوش است و عطا از خوشى او لذت مى برد  سر

 ! در واقع چنین نقشه اى هم کشیده... مى تواند سالها به تماشاى او بنشیند ... نگاه رقصانش 
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 .ر على مى رودنهال، نگاه و افکارش همزمان به سمت امی ياشاره  با

 .درستى معناى اشارات و شیطنتى که در حرکات نهال است را نمى فهمد به

 .على مشغول درست کردن املت است امیر

 

*** 

 

حالیکه اخمهاش هنوز در هم است، سینى محتوى املت سبزیجات، نان تست، نوتال و فنجان هاى قهوه و  در

 .را روى میز مى گذارد یچند توت فرنگ

 .دهد یم هیتک شیصندل یشتبه پ نهال

 ! دستت درست عطا جون! خوردم یلیخ! يواا -

 .کند یو مخلفاتش نگاه م ینیبه س بعد

 ! کردم یخفه نم تیلیخودمو با کله و ت ،یخوشگلى درست کن يصبحانه  نیقراره همچ دونستمیاگه م! مستر -

 .زدیر یم يچا وانیدو ل عطا،

 ! شناسمت یم! گهید ییشکمو! ياریدر م نمینکنم، ته ِ ا غذا دورت زیپاشو که اگه از م! پاشو -

 .ینیس يچرخاند تو یچشم م نهال،

 ! که شهینم! ؟يخوشمزه فقط مال ناز نهمهیآخه ا... هــــوم  -

 .گذارد یدر دهان م کجایدارد و  یبرم یتوت فرنگ کی بعد

 ! ؟يراحت شد! ؟يخورد! گهیخب د -

 .کمرنگ هم دارد يبا همان صورت اخمو، به خاطر رفتار نهال، لبخند یرعلیام

 .کشد یم نیمتر به طرف نازن یرا چند سانت ینیدارد و س یقهوه اش را برم فنجان

لبخندى از روى سپاس مى زند و زیر لب تشکر مى کند، طاقت نمى آورد؛ سرش را بلند مى کند و آهسته  نازنین

 معذرت خواهى مى کند

 : على اخمهاش را باز مى کند و با مالیمت مى گوید امیر

 .منه، امیدوارم خوشت بیاد يمورد عالقه  يیکم بخور، این املت، صبحانه  -
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خوشمزه  رغمیحرف شنوى، زیر نگاههاى مهربان و با گذشت امیر على، مقدارى از املت را مى خورد، عل با

 .دبودنش، اشتها ندارد، بقیه اش را کنار ظرف مى گذار

دستمالى ... على صندلى را مى چرخاند و روبروش قرار مى دهد، سینى را کمى به طرف خودش مى کشد  امیر

 .کف دستش قرار مى دهد، مقدارى از نوتال را روى نان داغ تست شده، مى گذارد

 ! اینو امتحان کن -

از آن، دستهاش را بهم گره مى زند و به نازنین خیره مى شود که باعث مى شود ناشیانه گازى به تستش  بعد

 .بزند

 .از شکالت، گوشه لبش جا مانده کمى

 .تغییر دادن فضاى بینشان، هوس مى کند سر به سرش بگذارد براى

 از خواستگارت چه خبر؟  -

 .شانه هاش را باال مى اندازد ...یادآوریش، اخمهاى نازنین درهم مى رود  با

 .هنوز جواب ندادم... هیچى  -

 : على با لبخندى مالیم و لحنى اغواگرایانه مى پرسد امیر

 ! نکنه کس دیگه اى رو دوست دارى؟!چرا انقدر مرددى؟ -

که دوباره رفته اند  دهیچیعطا و نهال در خانه پ يصدا. مدت طوالنى در سکوت به هم خیره مى شوند براى

 .کردن يسروقت چنگا باز

منتظر جواب ... سر مى خورد به سمت لبهاش و شکالت باقى مانده در آنجا  ن،ینازن يامیر على از چشمها نگاه

 .است، تمام معصومیت نازنین در مقابل دیده اش است

 : آرامى مى کشد و مى پرسد نفس

 آره؟  -

 .ه وجودش را هر لحظه گرم و گرم تر مى کند، رهاش کندآرزو مى کند این هیاهویى ک نازنین

 : صدا مى زند دوباره

 کس دیگه اى رو دوست دارى؟ ... دختر خانوم زیبا و دوست داشتنى ! نازنین -

 .سکوت دلهره آور نازنین، فنجان قهوه اش را روى میز مى گذارد و سیگارى روشن مى کند میان
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از کى؟ خودش هم نمى .این عطر و بو را دوست دارد.پیچد در مشام نازنین قهوه آمیخته با بوى سیگار، مى عطر

 ! داند

اولین بار در طول زندگیش به زنگ هشدارها و صداهاى ذهنش توجهى نمى کند، آب جمع شده در  براى

 : دهانش را فرو داده وجواب مى دهد

 ! فکر مى کنم -

 .رگه دارش براى خودش هم نا آشناست صداى

 : ر على تغییر مى کند، پر از شیطنت مى شود و مى پرسدامی ي چهره

 ! فقط فکر مى کنى؟ -

 : هاش رنگ مى گیرد و آن صداى نا آشناى رگه دار جواب مى دهد گونه

 .نه، مى دونم که ازش خوشم میاد -

 .نگاه رقصنده و درخشانش روى صورت نازنین در چرخش است... على به جوابش مى خندد  امیر

هاى متمادى، بینشان سکوت حکم فرماست و هیچکدام قصد شکستن این سکوت و دقایق شیرین را  ثانیه براى

 .ندارند

 .انگار کلید جمالتى که باید بگوید در آنست... على ته سیگارى که در دستش باقى مانده را بررسى مى کند  امیر

مى کند در انتخاب کلمات خیلى دقت کند، ته سیگار را درون جاسیگارى مى گذارد، به ردیف چنارهاى قد  سعى

 : کشیده و قدیمى و اسکلت نیمه تمام برج کنار آنها نگاه مى کند، ناگهان مى گوید

 .ولى من مطمئنم دوستت دارم -

 .مى داند دچار چه انقالبى ست.نازنین طوالنى شده، امیر على سکوت او را محترم مى شمارد سکوت

 : عاقبت مى پرسد ن،ینازن

 ! چرا من؟ -

 .چرا نه؟ کمتر دیدم دخترى که همه فکر و احساسش توى نگاه و روى زبونش باشه -

 : دستپاچگى جهت نگاهش را تغییر میدهد و مى گوید با

 ! من به عشق در نگاه اول اعتقاد ندارم -

 .بهاش را مخفى کندعلى سعى مى کند لبخند پشت ل امیر
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بلد نیستم با کلمات بازى کنم، ولى فکر مى کنم هر دو براى رسیدن به ... نازنین، دلم نمى خواد دروغ بگم  -

 یبه نظرم من حتى اگر االن بگم عاشقتم و می میرم برات، می دونى که واقع... اون مرحله به زمان نیاز داریم 

 ...  ستین

بى اندازه سرگردان به نظر مى . رومیزى بازى مى کند يیین گرفته و با لبه صحبت، نازنین سرش را پا موقع

 .رسد

 : على ادامه مى دهد امیر

فقط احتیاج به زمان داریم، شاید اگر منو بیشتر بشناسى، تو هم ... من مطمئنم که این یه حس زودگذر نیست  -

 ... 

 .میان چشمهاش، و بغض در گلوش نشسته ترس و نگرانى. سرش را به چپ و راست تکان مى دهد ن،ینازن

 .متاسفم، جواب من همون جواب قبلىه -

 .امید داشتم بتونم نظرتو عوض کنم -

 .شرایط ما مثل قبله -

 .نفس کالفه اى مى کشد یرعلیام

اگر با خودم مشکل دارى فرق مى کنه ولى من منظورت رو از شرایط نمى فهمم، . دالیلت بى معناست! نازنین -

 ! ز خاصى هست که نتونیم تغییر بدیم؟چه چی

چطور مى تواند بگوید در خانه شان ... مى تواند بهش بگوید که قوانین خانه شان سخت تغییر مى کنند  چطور

کوچکترین اظهار نظر در مورد تغییر همان شرایطى که امیر على به راحتى از آنها دم مى زند، طوفان جر و بحث 

چطور مى ... چطور بگوید که سالها سکوت را بهترین راه حل دانسته ... ه مى اندازد هاى کوبنده و شدیدى را را

تواند بگوید دالیل، انگیزه و سنت هایى پشت انتخاب هر خواستگار هست که شکوه آنها را مثل گنج حفظ مى 

ن بیگانه است و درك چطور بگوید آینده اى را که او با خوش بینى ترسیم مى کند در واقع با دنیاى نازنی... کند 

 ...  ددرستى از آن ندار

 .على هنوز منتظر جواب است امیر

 ! ، چه چیزهایى؟...نگفتى -

نه ... مخصوصا مادرم ... من تعصبات خاصى دارن  يجداى اون، خانواده . مهمترینش فرهنگ و اعتقاداتمونه -

 .ومه، چه برسد به استفاده اشما حر ياینکه پدرم نداره ولى یه سرى مسائل، حتى عنوانش تو خونه 



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا Hanakو  naqme   –گذارم  یات م نهیبرابر آ يا نهیآ

wWw.98iA.Com ٢٧٦ 

 .است امیر على منظورش را فهمیده باشد امیدوار

 خودت چى؟  -

 ! خب من احساس مى کنم به اونها ایمان دارم و به نظر مى رسد شما ندارین -

 .پشتى صندلى اش تکیه مى دهد به

 !؟.همیشه قبل از اونکه خوب نگاه کنى، قضاوت مى کنى -

 .و از جا بلند مى شود دیگو یم! ست يخبر هم سوال دارد، هم لحنش

مون دارم، نمى تونه با خدا و دستورات دین، اختالف و  ندهیاحساسى که من بهت دارم، فکرى که در مورد آ -

 .تضاد داشته باشه

 .شود ینهال بلند م غیعطا و ج يخنده  يصدا

 ! نامرد يکرد یجر زن! ستیقبول ن -

 .دستهاش را از دو طرف باز مى کند و کش و قوسى به بدنش مى دهد یرعلیام

 .یرعلیام ي نهیبازوها و قفسه س ينازنین همراه او در چرخش است؛ رو نگاه

آنچه که در ذهنش مى گذرد، با حرکت ... خاص، خواندن افکار و تفسیر نگاه نازنین ساده است  يآن لحظه  در

 ! ستند و خوشبختانه ریتم آن کامال موزون با افکار امیر علىو حالت چشمهاش در هماهنگى کامل ه

 .لذت ببرد، بعد مى چرخد و بیرون مى رود ایکوتاهى مى ایستد تا از دیدن آن نگاه گو مدت

 

*** 

 

مشکل همچنان به ... هر چقدر هم که به خودش تلقین کند، بى فایده ست .درماندگى روى تختش مى نشیند با

 .قوت خودش باقى ست

 ! شاید هم همه ان را.خانه، ان ادم، بخشى از قلبش را تسخیر کرده اند ان

این عالقه بدون منطق فقط در ! چقدر مى توانست احمق باشد... بى روحش به نقطه اى خیره مانده  چشمهاى

زه پر مى توانست با این احساسِ تا... پس شاید مى توانست همه چیز را فراموش کند !یکماه گذشته بوجود امده

 استرسِ لذت بخش مبارزه کند؟ 

 ... داند که نمى تواند، میزان عالقه اش شدید تر از انست که فکر مى کرد  مى
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اصال ”... مردى را دوست دارد که با تمام معیارهایش متفاوت ست ... را وادار مى کند تا واقعیت را ببیند  خودش

 ”مگر معیارى داشت؟ 

 ! اید چکار کند؟این همه اختالف فرهنگ و عق با

 .دو احساس متضاد سرگردان ست و نمى تواند به نتیجه اى برسد بین

در خوش ... ناامیدانه گریه مى کند ... روى تخت دراز مى کشد و دستهایش را روى صورتش مى گذارد  دمر

 .بینانه ترین حالت ممکن هم این عالقه سرانجام ندارد

 .طوالنى ترین شب نازنین ست انشب

مه بدتر، شک دارد، این همه غصه و ناراحتى به خاطر امکان ِ نداشتن امیر على ست، یا ایمانى که سالها از ه و

 .ازش دم مى زند

 

*** 

 

 گاریمانده به س رهیلبها را چسبانده به انگشتها و خ ز،یم يدو دست را در هم قالب کرده، خم شده رو يانگشتها

 .شود یدود م يگاریس ریروشن که در ز

 .شود یمسخره تر نم نیاز ا! تههف سه

 .دهد یکند و سر تکان م یخواهد، فقط چشمهاش را بلند م یرفتن م يزند و اجازه  یکه در م یمنش

 ،یبتواند دوست دیشا د،یایب یرعلیصبر کنند ام دیعطا گفته با. مانده ررضایو ام یرعلیهفته تا برگشتن ِ ام کی

 .کند و مشکل را برطرف کنند دایپ ییآشنا

 .ختهیرفته دفتر ثبت اسناد، فکرش به هم ر دیصبح، که با وح از

 .معامله ندارد يگفت اجازه  محضردار

 ! چرا؟ دیپرس

 .نیخدمت ندار انیکارت پا: دیشن جواب

 خدمت چه هست؟  انیدانست کارت پا ینم اصال

برن  دیسال، با جدهیه يباال يپسرها يهمه  نجایا. يسرباز يکارت تموم کردن دوره  یعنی: داد حیتوض دیوح

 .يسرباز
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 .کاستیامر میسالهاست مق. کنه ینم یزندگ رانیراد اصال ا يآقا: بعد به محضردار گفت و

 .شانه باال انداخت محضردار

 .یونیلیصد م نیتونه معامله کنه، چه برسه به ماش یهم نم يخدمت، موتور گاز انیبدون پا! که هست یرانیا -

 .واردتر بود زیخره او به همه چباال. به دامن عطا شد دست

 .از چند ساعت انتظار، زنگ زده بود بعد

 یتون ینم شتریسه ماه ب یخدمت، سال انیبدون کارت پا یدونست یتو اصال م! یرعلیام... پرس و جو کردم  -

 ! ؟یبمون رانیا

 .اوردیدر ن سر

 .يبرگرد دیسه ماه از اومدنت بگذره با ،يخدمت ندار انیچون پا یعنی -

 ! بعد از سه ماه، برم و دوباره برگردم؟ دیبا -

 .دیخند عطا

 .يورود دار ينود و دو، دوباره اجازه  نیفرورد...  يبرگرد یتون یامسال نم گهید یعنی! نه برادر من -

 .گرفت دلشوره

 ! من بمونم؟ ستین یراه چیه یعنی -

 .زمان و آشنا. به زمان داشت اجیاحت یبود ول یراه! چرا

 ایرا بخرد  يکند که بتواند سرباز دایرا پ یکس فهیتا در نظام وظ. برگردد یرعلیسه هفته فرصت دارد تا ام حاال

 ... بماند  ،یِ زمان تیتا بتواند بدون محدود...  ردیبگ تیمعاف

 .دهیرا فهم زیداده که همه چ حیانقدر مشروح و کامل توض عطا

 ...  نینازن... حاال  یول. شدیخوشحال هم م دیدانست، شا یموضوع را م نیدو ماه قبل، ا اگر

که نگفتنش از  ینینازن! داند دارد یم ینگفته دوستش دارد ول... چشمهاش سر ِ جنگ ندارد  گریکه د ینینازن

 ...  دهیخجالت است و حساب کتاب ِ تفاوتها و اختالفات عق

 .است نیریش یسخت، ول دیبه دست آوردن ِ او، شا يبرا دنیجنگ یحاال، حت و

“ گفت  یوقت. دیخند یتست با روکش نوتال که نگاه کرد، چشمهاش م يآماده شده و نانها زیقبل، به م روز

 يعالقه، تو داد،یم يدیناام يحرفهاش بو یوقت یحت...  دیخند یچشمهاش م ،”ادیازش خوشم م دونمیم

 .دیخند یچشمهاش م
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 .دفتر نشسته یکیتار در

 .گردد یخورد، حواسش برم یکه زنگ م لشیموبا

از روز بعد، کارش را شروع  د،یاو را هم به نام بهداد زده و قرار شده حم نیماش. داند ینم يزیهنوز چ. است هیهان

 .کند

 .شود یگرم م نینازن دنیِ د يادآوریدلش، از  ته

 .برود دنبال مادرش دیبا

 

*** 

 

رود و با  یکه مدام به آشپزخانه م ینیفقط نازن ست؛یحواسش به جمع ن. ردیگ یدو دست م انیرا م يچا فنجان

 .ندیب یم يخدمت و فرصت ِ سه هفته ا انیو پا يسرباز الیفکر و خ انیگردد را م یسفره برم لیوسا

 .شود یاز کنارش رد م یترش يبا کاسه ها نهال،

 ! حوصله؟ یب ای يامشب خسته ا! مستر -

 ! موقوف یفضول: دیگو یزند و م یناخنک م یجوابش را بدهد، عطا به ظرف ترش نکهیاز ا قبل

 .کند یآلبالو پلو، جا باز م سید يسفره خم شده، برا يکه رو نینازن يرو ندینش یدوباره م نگاهش

 .آورد یم ادشیروز قبل را  يها یبرنج، باز توت فرنگ انیم يِ آلبالوها یسرخ

 ! امشبخانوم ِ ما چه کرده  یآبج -

 .گرداند یچشم در سفره م عطا

 ! گهیبه مامانش و مهربان جون رفته د شیکدبانوگر! ستیهنر ن یکه مثل تو ب نینازن -

 .سفره يباال ستدیا یم

 ! یتنه سنگ تموم گذاشت هیامشب ! خانوم يناز! وروجک ها نیا گهیراهم نم یب یول -

شود، راهش را به سمت  یکه م یرعلیام ي رهیمتوجه نگاه خ. ستدیا یدهد و م یعطا م لیتحو يلبخند نینازن

نشان  یرعلیبه ام یپر از ظرافت، به سرش زده ضرب شست ي قهیِ آن سل دنیبعد از د. کند یآشپزخانه کج م

 .دهد
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ماتش  نیآلبالو پلو و ته چ سیمحو، به د يکه با لبخند یرعلیکند و بعد به ام یبه در ِ آشپزخانه نگاه م هیهان

 .ردهب

 ! سفره است يجا نیبهتر ن،ینازن يروبه رو. نندیکند تا همه دور سفره بنش یانقدر مکث م یرعلیام

 .نینازن ریصورت ِ سر به ز يچرخد و بعد رو یغذاها م يمدام نگاهش رو! تازه بالغ يمثل پسرها شده

 یرا به سمت او م ریزند و کفگ یلبخند م. کند یرا شکار م یرعلینگاه ام ش،یشگیهم يتعارف ها انیم مهربان،

 .بکشد نیبرد تا ته چ

 .زند یم یمصلحت يهم لبخند هیهان

 ! یرعلیام -

 .کشد یو غذا م ردیگ یمادرش را م يهشدار دهنده  نگاه

 ! گردن؟ یبرم یآقا ک یعل یگفت -

 .دهیعطا پرس از

 .کند یافتد و متعجب به پسرش نگاه م یبه سرفه م هیسوالش، هان از

 ! چطور مگه؟...  گهید يهفته  کی: پرسد یکند و م ینگاه م نیبا لبخند به صورت متعجب نازن مهربان

 .کند یپلو را جابجا م انیم يبا چنگال، آلبالوها یرعلیام

 .میباهاشون صحبت کن یموضوع مهم يدرباره  دیبا... گشتن  یکاش زودتر برم -

 ! رهیخ الشایا: دیگو یفقط م ،یبا همان لبخند پر معن مهربان

 .مانده یرعلیصورت ام يچشمهاش پر از سوال، رو. آرام شود یخورد تا کم یآب م هیهان

 .زند یم مانهیصم يلبخند عطا

 .شهیدرست م شاالیا -

 .مانده رهیکند که همچنان متعجب، بهش خ ینگاه م نیدوباره به نازن یرعلیام

 ! را گرفته؟ مشیواقعا تصم یعنی! د؟یرا به پدرش بگو یخواهد چه موضوع مهم یم

 .یمبهم، هم از خوش یهم از ترس. لرزد یدلش م ته

 ”! تر بود کیآل شکوه جون نزد دهیبه مدل ا ،یرعلیام کاش“

 ! واقعا بند دل را آب داده یعنی نیا! کند یگذرد هم تعجب م یکه از سرش م” کاش يا“ نیا از

 ! یه لذت بخشچه گنا یول. کند یشک ندارد گناه م... گزد  یم لب
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 ”.نهیریمثل عسل ش شهیباشه، هم یطعم گناه، هر جور گناه“ افتد  یم ییمعروف خانوم سما يجمله  ادی

 .شنود یاو را کنار گوشش م يرود و زمزمه  یپهلوش فرو م ينهال تو آرنج

 ! خانوم يناز دهیاز شما بع! يدرسته قورتش داد -

 .شود یِ او، داغ م طنتیپر ش يخنده  دنیکند و صورتش از د یبه نهال نگاه م گذرا

. کند ینگاه م یرعلیام يفقط به دستها ر،یاو، همانطور سر به ز یکنند ول یم فیاز دستپختش تعر دارند

 !نیریمثل عسل، ش يدستها...  يقو يدستها

  

*** 

 

 .کرده رشیغافلگ عطا

... بهش زنگ زدم . شو داد تا سوال کنماز دوستا یکی يشماره ... مشکلتو گفتم ... تماس گرفتم  یبا عمو عل -

تا برات کارت  میبخر تویسرباز دیکه گفت، با نطوریا... کمه  تیحل مشکل سرباز يگفت دو هفته زمان، برا

و  يبرگرد یتون یم. دهیسال جد گهیماه د سه ،يریم تاینها...  هیزمان بر يپروسه  نمیا. خدمت صادر بشه انیپا

 .دنبال کاراش میفتیب

 .ست يمشغول آشپز هیهان. سرخ شدن بادمجان يو بو دیآ یم ونیزیتلو يصدا

همان شب ِ . کرده اند دیصبح رفته اند خر. ندیایقرار است شام، آنها به خانه شان ب. سراغ مهربان نرفته امروز

علت  ينه خودش درباره  یول دهیرا د يمادرش، همدرد يچشمها يتو. را براش گفته يسرباز يقبل، ماجرا

 .کرده ياشاره ا هیگفته، نه هان يزیچ شیگرانن

سه هفته . اول دسامبر است. کند ینگاه م لشیموبا يبه صفحه . برگردد دیسه هفته بعد، با یعنیعطا  يحرفها

 .تواند برگردد یحالت، اواخر مارچ م نیتر نانهیکه برود، در خوشب گرید ي

 ،ییایهمان پرفسور ِ عشق موم یکی. ماه، دو تا خواستگار داشته کیکمتر از  يتو! را چه کند؟ نینازن... ماه  سه

 ”! یانتخابات“ “و ” خواستگار ِ سبز“ دیگو یهاش م یشوخ انیهم قبل از او که نهال م یکی

 .داند پرفسور هنوز دست برنداشته یم یسبز خبر ندارد ول يآقا از

 ! ستین ینگران يپس جا! امدهیکه از او خوشش ن نینازن
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 یم یزندگ نیدارد، نه آن طرف زم يکه نه مشکل سرباز... شود  دایپ دیعاشق جد کیسه ماه،  نیگر در اا یول

 ... آن وقت ...  اوردیسبز شود و دلش را بدست ب نیتواند هر روز سر راه نازن یکه م... کند 

 .کشد یم رونیو فندك را ب گاریپالتو، پاکت س بیج يبرد تو یگذارد، دست م یرا کنار م یگوش

 .آورد به داخل یسرد، هجوم م يهوا. کند و پنجره را باز یاتاق را قفل م در

 ”! خوام، دور بشم؟ یکه م یاز کس دیچرا با!شنیچوئیس نیبه ا لعنت“

 .راندیگ یرا م گاریس

اما حاال، نه دلش  ورك؛یویخودش و کار، زودتر برگردد ن ياز اراده  ریغ یلیآمد به دل یماه قبل، بدش نم دو

 ! یجس یبا دوستانش، نه حت يکند، نه کالب و سوارکار یسنترال پارك را م يهوا

 .خواهند یهم او را م گریماه، دو مرد د کی يکه تو يشده و دختر بیشهر ِ غر نیِ هم ییهوا دلش

 .زند یدر م هیتمام شده که هان گارشیس تازه

  ؟يداریمامانم؟ ب -

 .امیاالن م... آره مامان : دیگو یم

 .رود یم رونیپاشد و ب یعطر به گردنش م یگذارد؛ کم یورق خوشبو کننده به دهان م کی ز،یم يرو از

 .کند یاحساس م هیرا هم هان گاریس يبرد، بو یغذا به مشام ِ او هجوم م ياندازه که بو همان

را  زیدلش خواسته خودش همه چ یول ردیتوانست از رستوران غذا بگ یم. کرده ياز سالها، مفصل آشپز بعد

کند  یاعتراف م. به خرج داده نیکه نازن يا قهیبوده و سل شبیشام د يسفره  ادیتمام مدت هم، . آماده کند

 .است قهیمثل مادرش کدبانو و با سل

 .توجه پسرش را به خودش جلب کرده يکه همه  یمادرانه دارد نسبت به کس یافکارش، حسادت ته

 ”! حس مادر شوهر بودن“ گذرد  یسرش م از

ندارد تا  یرعلیو ام نیرفتار شب قبل ِ نازن يبه مرور دوباره  يازین! معلوم شده؟ يزیمگر هنوز چ. زند یم پوزخند

 ”! معلوم شده يزیچ“مطمئن شود 

چشمهاش حرف  یگفته نه خودش را دوست دارد، نه برخوردها و کارهاش را؛ ول یرعلیبه ام نیاست نازن درست

 .زند یم يگرید

کردن با  یسال قبل است که حسرت ِ عاشق یِ س یرعلیمثل ام. نگاهش را دوست دارد يتو يایحجب و ح آن

 .گذاشت هیپر شرمش را به دل ِ هان يچشمها
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” خانوم“وقت  چیبار، پسرش را در آغوش گرفت، در دل به خودش قول داد ه نیاول يهمان وقت که برا از

 ... نشود ” خانوم“... نباشد 

 .دهیوقت عمل رس حاال

 .دارد یهم فکرش مشغول است، هم نگران. شده رهیمبل نشسته و به تراس خ يرو یرعلیام

 .شناسد یرا م یرعلیحالتها و حرکات ام يهمه ... است و آشفته  قراریب

 .شود یمتوجهش نماصال  یرعلیام. ندینش یو کنارش م زدیر یقهوه م وانیل دو

وصلت با دختر  يهم معادله  گریتا هزار سال د نکهیاحساس پسرش، با ا يبشود جلو يآمده تا سد نکهیا با

شود  یداند نم یم یِ مدام، ول يقراریداند سراسر عذاب است و ب یم نکهیبا ا د،یآ یبراش جور در نم ،یرعلیام

جان و ...  اشیدن يش است؛ همه یزندگ يمرد جوان، همه  نیداند ا یم. را گرفت ریسرنوشت و تقد يجلو

 .پسر نگران و متفکر است که کنارش نشسته نیجهانش هم

 ! ندارد یفرزندت هم سهل است و آسان؛ دل که ارزش يگذشتن از نفست برا ،یمادر که باش... است  مادر

 .انگشتهاش ياو تا رو يبازو يکشد رو یدست م آرام

 .خواهد یم الیخیرا شاد و ب يدلواپس ِ خاکستر يچشمها نیا! آخ. ندک ینگاهش م یرعلیام

 .ستدیا یانتخابش م ياز رنگ و حالت چشمهاش به پدرش رفته باشد، مردانه پا ریغ ،يفقط ذره ا اگر

 .کند لبخند بزند یم یدهد و سع یم رونیبلندش را ب نفس

 ... من اومدم کمکت کنم ... پسرم  -

 

*** 

 

 .ردیصحبت کند و از نامدار کمک بگ یرعلیمشکل ام ينامدار زنگ زده تا درباره  به

 .دفتر کارش نشسته يتو

  ؟یهست یراض زیاز همه چ -

 .روح یو ب ینیماش شهیبه لحن نامدار است؛ مثل هم حواسش

 .هست زیحواسش به همه چ یرعلیام... خوبه  -

 ”! مثل خودت“ دیگو ینم
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 چطور؟ و راننده ت  نیاز ماش -

 .و مودبه میآن تا یول... پسر جوون و کم حرفه  هی... اوهوم  -

همه ... که مشغولت کنه  یهست، نه کت یراحته؟ اونجا نه انجمن التیرفتن، االن خ يبعد از اونهمه اصرار برا -

 .وقتت مال پسرته ي

که  ینامدار نبوده مثل کت يکارهاش برا لیو تفص حیتا آن زمان هم اهل توض. کردن تماس نگرفته فیتعر يبرا

 .دهد یباب شرح م يروزانه اش را شب به شب برا يکارها ازیتا پ ریس شهیهم

 ...  یرعلیهستم؛ شبها هم با ام میمیو دوست قد هیهمون همسا شیروزها پ -

  ؟یرعلیام يکه کمک کرد به کارها یمیهمون دوست قد -

 .کند یم یمکث کوتاه هیهان

 .از نوه ش خوشش اومده یرعلیو البته همون که ام -

 ! حاال فقط خوشش اومده؟... خوشش اومده؟قبل از رفتنت، عالقه بود  -

 .شود یکالفه م ات،یدقت نامدار در جزئ نیا از

 ... نامدار  هیمسئله جد -

 .کند یدارد و قصد روشن کردنش را م یبرم يگاریس. زیم يرو ییرود جا ینامدار م نگاه

 .گاریِ س ریز ردیگ یرا م فندك

 ! یبود که تو رفت ياز اول هم جد -

 .کند یم یاخم آرام هیهان

 ! رمیاحساسشو بگ شرفتیپ ياومدم که جلو -

 .پوزخندش تلخ است. کند یرا فوت م گاریدود س نامدار،

 ! يشو ندار ییتجربه نشون داده توانا -

 .کشد یم يبلند نفس

 ! عاشق شده یرعلیام! نامدار -

 .شود یم نامدار محو لبخند

 ... نداره  یخوب طیشرا -

 .تصور کند زیتواند صورت نامدار را با آن اخم استفهام آم یم ده،یند
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 ! داره؟ یطیمگه چه شرا -

 .دیگو یرا م یرعلیام يها یو نگران يسرباز يشکل ممکن، ماجرا نیخالصه تر به

 .کند یرا تمام م گارشیدهد و س یفقط گوش م نامدار

داره، مجبوره  یزمان تیمحدود یذوق کنم؟ وقت ،یو اتفاق عیبابت عاشق شدنش اونم انقدر سر يتوقع که ندار -

 .من و تو نداره ایخودش  يبه خواسته  یربط... برگرده 

 قراره دفتر تهران رو اداره کنه؟  یاگه برگرده، تا سه ماه، ک یول -

 .نامدار خونسرد است يصدا

 ...  هیکاف لیپرکه فرستاده، تا اواخر ا ییسفارشها -

 .مردد است. ردیگ یرا به دندان م لبش

 ...  یبراش بکن يکار هی... و  يایب یبتون دیفکر کردم شا... نامدار  -

که  یفکر و احساسات ینه اونقدر ب دن،یخدمت م انیهستم که کارت پا ییمن نه مسئول جا! قا؟یدق يچه کار -

 ! خواد یعاشق شده و زن م گهیدو ماه، م یکیعقلم رو بدم دست بچه م که در عرض  اریاخت

 ... نامدار  یول -

 .کند یرا قطع م هیهان حرف

 ! ؟یچ یول -

 ”... خودت هم  یول“  دیخواهد بگو یم هیهان

 ”... خودت هم  یول“کند نشنود  یآرزو م نامدار

 ! شده؟ ییهوا، هوا یبدم که ب یرعلیحکم ِ عقلم و دل به دل ِ ام يپا بذارم رو يخوایم -

 ...  یبراش بکن يکار هیخوام  یمن فقط م -

 .دهد یم يانگشتها باز انیو م داردیبرم يگرید گاریس

  ران؟یا امیب يمسئله ا نیهمچ يول کنم، برا نجایرو ا يکار و گرفتار نهمهیا يتوقع که ندار -

 .یتو پدرش! نامدار -

 .پوزخند دوباره

 .چاه يهمراهش برم تو ،یرعلیچشم بسته و با طناب ام شهینم لیدل یول -

 .کشد یم ينفس بلند. شود یم یطوالن هیهان مکث
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  ؟ياینم یعنی -

 ! نه -

 ! قاطعانه يها“ نه “هم از آن  باز

سال، نامدار را  نهمهیمگر بعد از ا! تا به پسرش کمک کند؟ دیآ یفکر کرده اگر نامدار موضوع را بفهمد، م چرا

 ! نشناخته؟

 .چسباند یم یشانیکند و کف دستش را به پ یتماس را قطع م ،یکوتاه یبا خداحافظ. شنود یرا م یلیام يصدا

 ”! نامدار تتیقاطع نیبه ا لعنت“

 

*** 

 

 .على جلوى لب تاپ ایستاده و انتظار تصمیم او را مى کشد امیر

 : سنگینى بین دو مرد حکمفرما شده، عاقبت نامدار رو به دوربین به امیر على مى گوید سکوت

پسر بچه و نوجوون هم . بهتره یکسالى صبر کنى، تو تازه داره سى سالت مى شه، یکى دو سال چیزى نیست -

دا کنى، و صد تو این مدت هم میتونى شناخت بهترى از ایشون پی. نیستى که من بخوام به کارى وادارت کنم

 .البته یک جواب مطمئن تر و درونى تر براى من

من تصمیمم رو گرفتم، مطمئن باشین تو دو سال هیچ تغییرى نمى کند، ضمنا خواستگار زیاد داره، بعید  -

 .نیست تو همین سه ماه شوهرش بدن

حسى را که االن  به خوبى... تکمیل شده  يیک نسخه ! است؛ این پسر، کپى برابر اصل خودش است مطمئن

 .در درون امیر على جریان پیدا کرده مى شناسد، حس مى کند

هستم، مستقل که بشى، اگر  ایخیال نکن من تا آخر دن... تو هنوز به هیچ چیز ایران آشنا نیستى ! امیر على -

. دتمشکلى در کارت پیش بیاد، ممکن گاهگاهى از طریقى کمکت کنم، ولى توى زندگیت، خودت هستى و خو

اینجا، شاید نتونى تو ایران دووم  نینتو اینجا بزرگ شدى با فرهنگ اینجا، با قوا. درست فکر کن و تصمیم بگیر

... اینهم بدون؛ اون دختر با اومدن اینجا ممکنه اخالق و رفتارش تغییر کنه، اونى نباشه که تو مى خواى . بیارى

 .عجله نکن... یه مدت معاشرت کن، حرف آخرم اینه 

 : على بى صبرانه مى گوید امیر
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تا اون زمان، نازنین رو شوهر میدن، اگر من همین االن اقدام نکنم، ممکنه به خواستگارهاى دیگه ش جواب  -

 .مثبت بدن

 .سرش را پى در پى به چپ و راست تکان مى دهد و همزمان فکرش پرواز مى کند به سالهاى دور نامدار

 ! ؟دلیل این انتخاب عجوالنه چیه -

 .بلندش را به سمت کامپیوتر خم مى کند بدن

 .من حق دارم انتخاب خودم رو داشته باشم! شما به چه دلیل مامانو انتخاب کردى؟! هه -

مى کشد، دستش را به زیر چانه اش مى کشد و در انتهاى آن مشت مى کند، چطور مى تواند به پسرش  آهى

 .نعش مى کندتوضیح بدهد که دقیقا به همان دلیل است که م

پسرش تشخیص بدهد، ولى این باعث  يمطمئن و استوارى در تصمیم را به خوبى مى تواند در چهره  لحن

 .نمى شود که حرفهایش را نزند

االن دیگه زمان قدیم نیست، مطمئنم حتى تو ایران هم تو راحت مى تونى با دختر مورد عالقه ت معاشرت  -

 .ایط متفاوت ببینىکنى و اخالق و برخوردهاش رو تو شر

 .خانواده اش این اجازه رو نمیدن -

چشمهاش . شنیدن این جمله از زبان هانیه، نگاه متعجب نامدار میرود روى او، حضورش را فراموش کرده بوده با

 .تیز مى شوند

 ! موضوعى هست، که من از اون خبر نداشته باشم؟ -

 .جاى هانیه، امیر على ست که جواب مى دهد به

 .طبق معمول شما همه چیز رو میدونى، از همه چیز هم خبر دارى نه، -

 .متفکر و سفت و سختش هنوز در پى یافتن جواب روى چهره هانیه، ثابت مانده نگاه

 .یادت نره، زندگى تند و تیزه و حساب مى کشه، غافل بشى حسابت رو مى رسه -

 : را خم مى کند بعد از لحظه اى مکث مى گوید سرش

 .کنم کارهام و ردیف کنم و به ضرب العجل شما برسم سعى مى -

 .پشت میز بلند مى شود و به سمت در حرکت مى کند از

 : على و هانیه هر دو ناباور مى پرسند امیر

 ! یعنى میاى؟ -
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 .راه سرش را بر مى گرداند میان

چشمهاى امیر على نگاه مى کند که از هیجان مى درخشند و لبهایى که با خوشحالى و صداى بلند مى  به

 .خندند

 .دوست دارم این دختر خانوم رو از نزدیک ببینم -

 : قاطعانه اضافه مى کند بعد

 ! حرفهاى امروز من یادت باشه -

 : با شوق و سرمستى جواب می دهد امیرعلى

 ! چوقت از تصمیمم پشیمون نمى شممطمئن باشین من هی -

 .خوشحال و هیجان زده است که برق خوشى و افتخار را در چشمهاى پدرش نمى بیند انقدر

 .را قطع مى کند، قاب عکس خانوادگى را از روى میز بر می دارد و به آن نگاه مى کند ارتباط

رش را به پشتى صندلى تکیه مى براى لحظه اى چشمانش را مى بندد، ، س. ستایشگرش ثابت مى شود نگاه

 .دهد و به فکر فرو مى رود

تنگش را بیرون مى دهد و همزمان که از جا بلند مى شود، قاب عکس را به جاى اولش بر مى گرداند، در  نفس

این فکر است که خودش هم هیچوقت نه توانست و نه خواهد توانست احساسش را نسبت به هانیه از دست 

 .بدهد

 

*** 

 

 .انه خواسته شام مختصر و سبکى را براش آماده کندمهر از

 .است، تمام بدنش درد مى کند، به قصد خواب به سمت اتاق مى رود خسته

 .ذهنش از هانیه دور نمى شود، حسى غریب دارد... تخت دراز مى کشد  روى

... ته دل مى خندید مى کند تمام مکالمه شان را به خاطر بیاورد، صداى خنده هاى هانیه را شنیده، از  سعى

 .واقعى، بعد از سالها

 .بلند مى شود و مى نشیند... لحظه سرد و مبهوت مى شود  یک

 .مى کند اتفاقى افتاده یا مى خواهد بیفتد احساس
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 .بلند مى شود و یک لیوان آب مى خورد. از ساعتى کلنجار و پهلو به پهلو شدن، از کار خودش یکه مى خورد بعد

 ”چه بالیى سرم اومده؟ !چى شده“ خودش مى پرسد از

اینکه نیاز به وجود و حضور هانیه، باعث بوجود آمدن آن احساس و افکار مالیخولیایى شده باشد، براش  باور

 .سخت است

 .قرار مالقات با وکیل چینى که جیسن در نبود خودش معرفى کرده دارد فردا

 .خبر از مطمئن بودن و درستى کارش داده سن،یج

 .پریشان و افکارى مغشوش و درهم، به سختى به خواب مى رود ذهنى با

 

 *** 

 

 .به سرعت در امتداد خیابان راه مى افتد، آرزو مى کند هانیه بود... تلخى وجودش را گرفته  احساس

 .خفیف رفته رفته در سینه اش جا مى گیرد، جاى درد را با انگشتهاش لمس مى کند دردى

 .دردش، از نوع تنهایى ست کیفیت

 ! شاید اشتباه آمده... با تعجب نگاهى مى کند . در دفتر وکالتش تنهاست وکیل

 .سرى تکان مى دهد و نامدار براندازش مى کند مرد

 .چشمانى چون روباه پیر، دانا و هوشیار... ریز اندام، میانسال با سبیلى کم پشت و نازك  مردى

 .با انگشت هایش آرام روى آن ضرب مى گیردروى میز خم مى شود و  وکیل

 من وقت زیادى ندارم، تا جایى که می دونم وقت تو هم تنگه، بررسى هات تموم شد شروع کنیم؟  -

 از کجا؟  -

 ! از همونجا که گفتنى باشه -

 ! عملکردتون؟ ينحوه  -

 .براى نامدار مى ریزد و لیوان را به سمتش سر مى دهد نوشیدنى

 .ش هر لحظه اضافه مى شود، تا امروز با شخصى اینچنینى برخورد نداشتهشدت تعجب بر

 ! تا جایى که به شما مربوط باشه، قانونى -

 ! از نظر شما اصال فایده اى داره؟ -
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 .حیله گرش برقى مى زند، سرش را به سمت باال و پایین تکان مى دهد چشمان

 ! گیرنمعتقدم گاهى الزمه مردم خودشون قانون رو بدست ب -

 .نگاهى به لیوان درون دستش مى کند و دانه هاى حباب که از ته لیوان باال مى آیند نامدار

 ... اون برادرمه  -

 .بدگمان نامدار مى زند يمرموز به چهره  لبخندى

اما خب این کارها چه فایده اى داره؟ وقتى وکالیى هستن که در قبال پول، تو رو از هر معرکه اى نجات مى  -

 ، چطور شروع شد؟ دن

 .از اولش... مى کند  تعریف

 .که به توضیحات نامدار گوش مى دهد، به دقت پرونده را وارسى مى کند همانطور

 : پایان توضیحاتش، اضافه مى کند در

 .هر کارى مى کنین، باید درست انجام بشه -

خواندنش که تمام مى شود، نگاهى به نامدار مى اندازد، تلخى کالمش وکیل ریزه نقش را دقایقى خاموش  کار

 : مى کند؛ بعد مى گوید

 ! اگر اشتباه نکنم دیر وقته، حتما منتظرت هستن -

 .کتش را مى پوشد و به سمت در حرکت مى کند، صداى وکیل پیر را از پشت سر مى شنود نامدار

 ! انگار هیچ اتفاقى نیفتاده... در کمتر از شش ماه همه چى روبراه مى شه  -

 .، دفتر را ترك مى کند”امیدوارم“گفتن  با

 .پیاده رو مى ایستد، متفکر به نقطه اى نامعلوم خیره مى شود در

یت هم از اما در عین حال رضا... کردن آن مسائل باعث شده یک جور حالت لختى و خستگى پیدا کند  بازگو

 .این مالقات دارد

 

*** 

 

 .روشن نشسته تا خودش را گرم نگهدارد يمهرانه کنار شومینه ... خانه مى شود  وارد
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تا آن روز سابقه نداشته دیر یا بى خبر ... در ایستاده مى گرداند  يشکوه آلودش را به نامدار که در آستانه  نگاه

 .بیاید

 .لک متورمش به درد مى آیدنامدار از دیدن مژه هاى خیس و پ قلب

 : مى نالد مهرانه

 ! با نریمان گالویز شدین؟... کجا بودین آقا  -

 .مى خندد نامدار

 ! عزیز دل من، چطور شد که خیال کردى با نریمان درگیر شدم؟... مهرانه  -

 .مى اندازد دور شانه هاى لرزانش دست

 ! رفته بودم مهمونى، خواستم یه امشب رو خوش بگذرونم -

 .تندى به نامدار مى کند، نگرانى بابت نامدار باعث شده نتواند جلوى تندى کالمش را بگیرد نگاه

 ! خودتو باهوش می دونى، آره؟ خیال مى کنى نمى تونم از نگاهت بفهمم؟ من بزرگت کردم -

 .مى ترکد بغضش

 ... بمیرم براى این همه سردر گمیت، بمیرم و نبینم این همه تنهاییت رو  -

 .را به سمت اتاقش هدایت مى کند مهرانه

 ! با خیال راحت بخواب... معذرت مى خوام نگرانت کردم، همه چى روبراهه مهرانه، همه چیز  -

 .مهرانه مى بیند يآخر، تردید را در چشمهاى قانع نشده  يلحظه  در

 .ندارد پیرزن با دل نگران به خواب برود طاقت

 ! عزیز دردونه ات مى خواد زن بگیره! راستى، خبر خوش دارم برات -

 .خندد مى

 ! انگار همین دیروز به دنیا اومد! باورت مى شه؟! عاشق شده مهرانه -

طاقت ندارد بیشتر از . نظر مى رسد حتى این خبر هم شادش نکرده، آهى مى کشد و نگاه از نامدار مى گیرد به

 .این عجزش را ببیند

ه، آدم زنِ خوب رو نمى تونه تو مدت کوتاه بوجود بیاره، یا بده کارخونه خدا به همراهش، حتما دختر خوبی -

 ... بسازن یا حتى از بازار بخره 
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بزرگ متصل به دیوار، به صورت خودش نگاه مى کند؛ حق با  يطرف حمام حرکت مى کند، درون آینه  به

 ! تنها و سردرگم: مهرانه است درست همان چیزى که احساس مى کند

 

*** 

 

، ”کردن میقد ادی“ يرفته اند تا به بهانه  يدو نفر. میو مهربان را برده شاه عبدالعظ هیهان د،یشنبه، حم پنج

 .صحبت کند نیو نازن یرعلیام يبا مهربان، درباره  هیهان

 .راند یم نینازن يزند و به طرف خانه  یم رونیظهر زودتر از دفتر ب. داند یم یرعلیام

 .رسد یم یرعلیشورد که ام یرا م نشیماش اط،یدر ح عطا

 .باال هستند دخترها

چشم  شیپ. برگردد دیبا ،يبه خاطر مشکل سرباز یرعلیاز همان وقت که عطا گفته ام قایدق. کالفه است نینازن

 .ِ مهربان و نهال و عطا، گلدان از دستش افتاده بود و هزار تکه شده بود؛ مثل قلبش

 ! کرده بود یمال را ماست شیبود نهال خرابکار خوب

 انیکس درم چیتواند با ه یدارد که نم يدرد. بغض راه گلوش را بسته. دهیشن اطیرا از ح یرعلیام يصدا

 یول ستیدارد که حدس زدنش سخت هم ن يدرد داندیم... هست  شیزیچ کیخواهرش  داندینهال، م. بگذارد

تالش کرده حال و  بحاز ص. با نهال یحت ست؛یاهل حرف زدن و درد دل کردن ن. شناسد یرا خوب م نینازن

 .کمکش کرده یعطا هم بدون هماهنگ. را عوض کند نینازن يهوا

 ! خوبه ها اطیح يانگار هوا! م؟یبشور نیکمک عطا ماش میبر يخوا یم -

 .رود یکوره در م از

. ا حرصش بدهندکرده اند ت یکیکند با عطا دست به  یمتهمش م. گفتن به نهال راهیکند به بد و ب یم شروع

 .بفهمد، صداش باال رفته نکهیبدون ا

 ! تو چته خانوم جان؟: پرسد یآورد و م یدر م ییادا نهال

 .پناه ببرد ییشود و به دستشو زیاشکش سرا. ست تا در هم بشکند یجمله کاف نیهم

 .باال آمده اند یرعلیعطا و ام شان،یسر و صدا از
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قانع کننده  یلیدنبال دل. بلند شود نینازن يتا حاال سابقه نداشته صدا. دوزد ینگاه متعجبش را به نهال م عطا

 ! شده؟ یچ: پرسد یگردد و م یرفتار، در صورت نهال م نیا يبرا

دوزد و در جواب،  ینگاه مستاصلش را به آنها م” ! خواهر مغرور و دل نازکم عاشق شده؟“! بدهد؟ یجواب چه

 : کند یفقط تعارف م

 ! تو نیایب -

 .کند ینهال ثابت م يچرخاند و رو ینگاهش را در خانه م ،یرعلیام

 .رو هوا مونهیشنبه م م يکنن، کارا یم لیبرسم تعط رید. سر برم بانک هی دیبا: دیگو یم رعطایام

 .يایمن هستم تا ب... تو برو : دیگو یم یرعلیام

 ” ن؟یخوا ینم يزیچ“ پرسد  یو از نهال م” ... فعال “ دیگو یم عطا

 .دهد نه یبا سر جواب م نهال

 ! ن؟یباز به هم نجنگ: دیگو یرود، م یهمانطور که به راهرو م عطا

 .دهد یم رونینفسش را با حرص ب نهال

  ؟يخور یم يزیچ... فعال که قهره ...  رمیبه سرم بگ یچه گل نمیبب نیبش ایب -

 .چطوره نیبرو بب... نه  -

فعال : دهد یو جواب م” ! اگه امروز دست شما رو تو دست هم نذارم ستمینهال ن“. زند یدر دل پوزخند م نهال

 .رمیم رون،یب ادیبذار ب. که تو استراحتگاهه

 .شود یم زیاستفهام آم یرعلیام نگاه

 استراحتگاه کجاست؟ ! کجا رفته؟ -

 .خندد یم زیر

 ! مستراح! مستراح جانم -

 ! بابا ییدستشو: کند یبا مکث، اضافه م و

دارد،  یجز چراغ خواب کنار تختش که نور کم. رود یم نیصدا به اتاق نازن یب. زند یبه سرش م یطانیش يفکر

 یدر ذهنش نقش م شامیخانوم هو ریلحظه تصو کی. دهیپرده ها را هم کامل کش. ستیروشن ن يگریچراغ د

 ! خواهد به سرنوشت استال دچار شود یمطمئنا نم. کند یم يتک خنده ا. بندد
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تخت، حد فاصل تخت و کمد، به اندازه  يباال. گردد یاش م یطانیکردن افکار ش ادهیپ يسنگر برا کی دنبال

 .ندینش یرود و آنجا منتظر م یم. دو نفر جا هست ي

 .آنها آمده يبار است به خانه  نیاول. اندازد یبه خانه م یکل یشود، نگاه یبلند م یرعلیام

هم شباهت ندارد  ررضایام ياما به خانه  ستین يمهربان خبر يِ خانه  یبزرگ الک يو فرشها یسنت يفضا از

 یآمدن کمتر شده ول ياضطرابش با موافقت نامدار برا. صحبت کند نیبا نازن دیبا. مبله شده يکه کامال امروز

 .تواند بهش آرامش بدهد یست که م یتنها کس نینازن

 ... تر  يامروز ،یمدرن و سوم مهین یدوم ،یسنت يو حال و هوا یپشت یطبقه خانه، اول سه

دو تابلو فرش ِ  يماند رو یم رهیخ. ندیرا بب نیخواهد نازن یم. ردیگ یکه نهال واردش شده م يرا از در نگاهش

 قراریب. کند ینگاه م اطیو به ح ستدیا یپشت پنجره م. دارند یعرب یهر دو جمالت. وارید يرو يقاب شده 

 .است

 دن،یکند به سرك کش یشروع م. رود ینهال کم کم سر م يحوصله . امدهیهنوز ن نیگذشته و نازن قهیدق پنج

داند کارش  یم نکهیبا ا. زده رونیبالش ب ریکه گوشه اش از ز يدیافتد به جلد سررس یچشمش م. دور و برش

 ! بکند؟ نباریِ کارش فکر کرده که ا یبه درست یک یاشتباه است، ول

 .دیآ یداخل م نیشود و نازن یاست که باالخره در اتاق باز م نینازن ينشسته و مبهوت نوشته هااست  قهیدق ده

 .شود یکند و مشغول نماز خواندن م یپهن م نیزم يآن را رو. رود یتوجه به نهال، به سمت جانمازش م یب

خواند و در تمام مدت، با خواندن هر سطر، متعجب تر  یخاطرات را م يو ادامه  ندینش یهم با فراغ بال م نهال

 .کند ینگاه م نیاز قبل، به نازن

رود سمت  یم. دوشش انداخته يو نازکش را رو دیکند؛ چادر سف یجانماز را جمع م. شود یتمام م نینازن نماز

سردرد و حالت . بدبالشش را بردارد، کنار شوفاژ بگذارد و بخوا ردیگ یم میتصم. کند یاحساس سرما م. تخت

 .مشغول است که متوجه حضور نهال نشده يذهنش به قدر. تهوع دارد

دارد  یسع. گذارد یباهاش قهر است، محلش نم نکهیکند از همان اول، لو رفته و فقط به خاطر ا یفکر م نهال

 .نگاهش کند نیمجبورش کند نازن

 .چقدر بخشنده است نیداند قلب نازن یم یخوب به

شود بالش را بردارد، به  یخم م نیکه نازن نیهم. را باز شیکند و پنجه ها یسمت جمع م کیه را ب صورتش

 .دارد یبرم زیسمت او خ
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 یبا عجله به سمت اتاق م. شنود یرا م نینازن کیستریه غیج يکنار پنجره، غرق فکر است که صدا ،یرعلیام

 .شود یرود و وارد م

 !ينترس خواهر! منم! نینازن: زند یدستپاچه فقط داد م نهال،

 .کند ینگاه م یرعلیام به

 ... بکن  يکار هیتو رو خدا  -

تنش مثل  يشانه هاش است و همه  يرو نیچادر نازن. رود یدر خشکش زده، به سمتشان م يکه جلو یرعلیام

 .لرزد یم دیب

قبل خوب در خاطرش  يدفعه . ترسد بهش دست بزند و اوضاع را خراب تر کند یم. چه کار کند دیداند با ینم

 .مانده

 .زند یرود و صداش م یسمتش م به

 ! خانوم نینازن!نینازن -

 .همچنان ادامه دارد لرز

 .کند یوارد م ياو فشار يچادر، به بازو يبرد و آهسته از رو یرا جلو م دستش

 ! آروم باش...  ینیبهتره بش -

 یرعلیشود که ام یم یمیتازه متوجه فشار مال. کند یکه از ترس گرد شده اند، نگاهش م ییبا چشمها ن،ینازن

 .تخت بنشاندش يآورد تا رو یبه دستش م

 ... براش  اریکم آب ب هی... نهال  -

به هم  زیباز همه چ يدم آخر نیخواهد ا ینم. برنجد یرعلیبزند که باز ام یترسد حرف یم یول ندینش یم معذب

 .گرفته نطورینهال را هم هم دست یرعلیکه ام دهیبه عالوه قبال د. زدیبر

 .حواسش را به خودش جلب کرده يهمه  ،یرعلیام کیحاال حضور نزد. لحظات قبل، کمرنگ شده اتفاق

کند و از سرش  یم نشانیب يبه فاصله  ینگاه. تخت نشسته اند يهر دو رو. گردد یآب قند برم وانیبا ل نهال

 ”! ارزششو داشت“ گذرد  یم

 .ردیگ یم نیرا به طرف نازن وانیل

 ...  يبخور خواهر -
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ست، چه  ينوازشها که براش عاد نیداند ا یاو که نم. دست از نوازشش بردارد یرعلیاست ام دواریام نینازن

 .اندازد یبه جانش م یآتش

 ... من خوبم : کند یم زمزمه

 .زند یموج م یرعلیدر صورت ام ینگران

 .برد یم نینناز يو به سمت لبها ردیگ یقند را از نهال م آب

 .شده رنگیصورتت ب...  يبهتره بخور -

 .رود یکند و به سمت در م یدو دوتا چهار تا م یکم نهال،

 .واسه شربت قند و فشار خوبه گهیم...  ارمیمهربان گالب ب يمن برم از گلخونه  -

 ! ؟يمعجوج چمبره زده بود عجوجیپشت تختم مثل  یچ يبرا: دیگو یم نیبرود، نازن رونیخواهد ب یکه م نیهم

 یکند که راه فرار داشته باشد و م یدر را باز م! گذارد ساکت بماند یخودش نم نینازن یول دیخواهد بگو ینم

 .شهیم یشکل نیاون نوشته ها رو بخونه هم یهر ک... دست خودم نبود : دیگو

 : دهد یاندازد و ادامه م یباال م ییابرو

 یکه باش زن

 ناتمام يها یاز عاشق يسرشار

 ...  ییبایاز هر ز ؛ییبایاز ز يشده ا پر

 اما یکه باش زن

 ستیخودت ن دست

 ...  اگر

اندازد دستش را با چادر  یدست م یرعلیخواهد بلند شود و ساکتش کند، ام یکه م نیهم. شود یشوکه م نینازن

 .دارد یو نگه م ردیگ یم

 .کارت دارم...  نیصبر کن نازن -

 .و در رفته دهیدر را محکم به هم کوب نهال

برگشتن به  يرو. شانه ها باال بکشد يدست، چادر را از رو کیکند با  یتالش م. ستدیا یحرکت م یب نینازن

کند و بعد به  یچادر نگاه م يلبه  دنیباال کش ياو برا يبه تالش ِ انگشتها یرعلیام. را ندارد یرعلیطرف ام
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خودش را . کشد یچادر را باال م يکند و لبه ها یدست او را رها م. رها شده بلندش که دورش اهیس يموها

 .کند ینفسش را حبس م. او يِ موها یشوند به نرم یم دهیسرانگشتهاش، عامدانه کش! زند یگول نم

 .کند یم کیچادر را به هم نزد ياز دو طرف، لبه ها دستهاش

 ! ؟يشد یراض -

 ... لذت، گناه، شرم . غرق احساسات متضاد شده نینازن! کینزد یلیخ. است کینزد... آرام است  صداش

. سرش شل است يچادر هنوز رو یول ردیگ یچادر را از دست او م يبرد و لبه ها یلرزانش را باال م يدستها

 .قدرت واکنش ازش گرفته شده

شود،  یادر هم حس مچ ریاز ز شانیرا که سرد نینازن يدستهاش، دوباره انگشتها دنیبدون پس کش یرعلیام

 : کند یکند و کنار گوش او زمزمه م یسرش را خم م. رساند یفاصله شان را به حداقل م. کند یمشت م

 ... باهات حرف بزنم  دیبا! نینازن -

 یآرام و بمش را کنار گوشش م يکند، صدا یرا حس م یرعلیام يسرش آمده که دستها ییچه بال داندینم

 .انگار حس از دست و پاهاش رفته. تنش منقبض شده يفقط همه . کند ینم یاعتراض یشنود ول

 ... برم  دیبا گهیکه چند روز د یدون یم -

دوست داشتن  ينداشته باشد برا یفرصت نکهیترس از ا. شکند یرا درهم م نیمقاومت نازن نیجمله، آخر نیهم

 ... از دست دادن ِ حس ِ مرموز تازه اش  يبرا... 

سرش . ترس از گناه دارد یخواهد ول یبا تمام وجود م... خواهد  یحس ِ گرم و تازه را، م نین را، امرد ِ جوا نیا

 : دیگو یملتمس م یکند و با نگاه یرا کج م

 ... خوام گناه کنم  یمن نم -

 .ِ شفاف ِ نگاهش تیاو و معصوم يمانده در چشمها رهیخ. ستدیا یزند و مقابلش م یدور م مین یرعلیام

 .زمیعز ستیگناه ن ینییو آ نید چیه يت داشتن، تودوس -

 .تاب نگاه کردن به او را ندارد. اندازد یم نییسرش را پا ن،ینازن

 ... من  -

 یخم م یآورد و سرش را کم یاو فشار م يبه دستها. ردیگ یرا ازش م شتریب يریبهانه گ ياجازه  یرعلیام

 .کند

 ! نیمنو نازن نیبب! شیه -
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 يخورد رو یسر م نینازن يچشمها. دهد یآب دهانش را قورت م یرعلیرود، ام یکه دوباره باال م نگاهش

 .شود یم نییاو که باال و پا يگلو بکیس

 .نهیکه تو رو بب رانیا ادیپدرم داره م! حرفا و بهونه ها گذشته نیکار از ا -

 .لرزد یصداش م. رود یدوباره و با تعجب باال م نینازن نگاه

 ! پدرت؟ -

 .دهد یسر تکان م یرعلیام

 ...  رانیا ادیگفت م... احساسمو گفتم ...  میمن و مامانم باهاش صحبت کرد! اوهوم -

 ”! ؟يخواستگار يبرا“کشد بپرسد  یم خجالت

که خانواده اش دارند و هفت  یطیآن هم با شرا! ِ او؟ دنید يفقط برا دیآ یهمه راه م نیا یرعلیپدر ِ ام يوا

 ! نصفشان را هم ندارد؟ یرعلیخاصش که ام طیرستم ِ شکوه و شراخان 

شدن و رفتن  مانیپش ت،یو در نها... مخالفت ...  يزیترس از آبرور. کند یوجودش را پر م يهمه  ترس

 .و خانواده اش یرعلیام

 .رود یعقب م یکشد و قدم یدستهاش را پس م نگران،

 ...  شهیخراب م زیهمه چ! یرعلیام! ؟يکرد کاریتو چ -

 .آورد یسردرنم یرعلیام

 ! ؟يخوا یتو نم...  نهیتو رو بب ادیخواد ب یپدرم م! چرا خراب بشه؟ -

 .دهد یآرام سر تکان م نینازن

 ! ه؟یسادگ نیبه هم یکن یفکر م -

 .ردیگ یرا م نینازن يها شانه

 ! لطفا نیبش -

 یم رونیرا ب زیپشت م یاندازد و صندل یبه اطراف اتاق م یخودش هم نگاه. ندینش یتخت م يلبه  نینازن

 .ندینش یگذارد و روش م یم نینازن يکشد؛ جلو

 نیبه نظر من، ا یول...  يتو هم حرف از اختالفهامون زد... بهت گفتم از احساسم مطمئنم ! زمیعز نیبب -

 .باشه مونیزندگ يبرا یتونه مانع یاختالفها نم

 .کند یم يچادرش باز يبا لبه  ر،یسر به ز ن،ینازن
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 .ردیگ یدستش را م م،یمال یول يجد ،یرعلیام

 ! پس حرف بزن...  هیجد زیمن همه چ يبرا. ستیاالن وقت ِ ساکت موندن ن! نینازن -

دست  نیمثل هم... از کارات رو راحت قبول کنم  یلیتونم خ یمن نم: دیگو یسر بلند کند، آرام م نکهیا بدون

 ... م زدن به نامحر

 .شود یرود و صداش متعجب م یعقب م ياراد ریغ یرعلیام دست

 ... و دوستانه ست  یهمش در حد معمول یول ادهیز میمن روابط اجتماع! نینازن... ندارم  يمن منظور بد یول -

 .بگو یکن یفکر م یهرچ...  نیحرف بزن نازن: دیگو یدرباره م ند،یب یسکوتش را که م یرعلیام

عکسهاش ... دختر عمه ت که ...  ای... دفترت  يتو یدر مورد اون دختر منش یحت: دیگو یبدون نگاه م دوباره

 ! لپ تاپت بود؟ يتو

کند چطور با  یفکر م! ؟یجس! دفتر؟ يِ تو یمنش. کند یاخم م ن،ینازن يگرفته  نییبه صورت ِ پا رهیخ یرعلیام

 .را بفهمد نینازن یناراحت لیکند دل یآنها برخورد کرده؟ تالش م

 ... هم  یاون دختر منش...  ریمثل تو و نهال با ام...  میراحت...  میبا هم بزرگ شد...  زهیعز یلیبرام خ یجس -

 .دهد یتکان م سر

 ...  ستمیهم ن یمیباهاش صم یحت! نیفهمم نازن یمن واقعا منظورتو نم -

 ...  ادیازت خوشش م دمیورد کوتاه فهمدفترت؟ من با همون برخ ياومد تو یچرا اونقدر راحت م -

 .کشد یدماغ و دهانش م يکالفه دو دستش را رو ،یرعلیام

 یبرخوردم با اون و منش! گمیدارم راست م...  میبا هم نداشت يکار چیه... کرد  یاومد قهوه درست م یفقط م -

 ... رفتارم و برخوردم بدون منظوره ... هستم  سیآف يها یهم با منش کایامر يِ االن ِ خودم، همونطوره که تو

 یول. کرد یخودشان نم يانقدر راحت او را وارد جمع خانواده و سه نفره  رعطایاگر نبود، ام! داند یم! دهیفهم

 .شده تیترب نطوریا... سخت است قبول کند 

 ... بگو ...  نیسکوت نکن نازن -

 .همچنان کالفه است صداش

 .دهد یا در هم تاب مانگشتهاش ر ن،ینازن

 ...  يخور یکه م یمشروب... ها  يبطر... اون  -



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا Hanakو  naqme   –گذارم  یات م نهیبرابر آ يا نهیآ

wWw.98iA.Com ٣٠٠ 

از حرف  یوقت... هاتو بگو  دهیبدون ترس، ا ،یبدون نگران! نینازن! ؟یها چ يبطر: پرسد یطاقت م یب یرعلیام

 ! نترس... و بگو  ریسرت رو باال بگ ،یت مطمئن دهیو ا

مخالفتش را در  ر،یکرده و اگر مخالف نظر شکوه هم بوده، سر به زتا به حال، فقط اطاعت ! به حال نتوانسته تا

 .سرش نگه داشته

مردد سر . که به نظرش درست است، حرف بزند يا دهیکند او هم قدرت دارد بدون وحشت، از عق یم احساس

 .کند ینگاه م یرعلیمنتظر ام يکند و به چشمها یبلند م

تونم  ینم یعنی... خوام باهاش  یکه م یتونم قبول کنم کس یمن نم... اسالم، خوردن الکل حرومه  يتو -

 .دهیاعتقاداتم بهم اجازه نم...  امیباهاش کنار ب

 .شود یم رهیمکد و به سقف اتاق خ یلبش را م. کند یچند لحظه ساکت فقط نگاهش م یرعلیام

 .را کالفه کرده نیسکوت اوست که نازن حاال

 .کند ینگاه م نیزنآورد و به نا یم نییسرش را پا آرام

گاو رو  هیها،  يتونم مثل هند یمن م یعنی ه؟یشخص ،یهر آدم يو اعتقادات و باورها نید يقبول دار -

 ...  شهیبه خودم هم مربوط م... بپرستم 

 .دهد یآرام سر تکان م ن،ینازن

احترام  گهیات همدبه اعتقاد یهر کس آزاده اعتقادات خودش رو داشته باشه، وقت میقبول داشته باش یوقت -

... کنن  یمختلف، ازدواج م نیدو نفر با دو تا د ا،یدن يهمه جا اد؟یم شیبرامون پ یبه نظرت مشکل م،یبذار

چون همونطور که ! با هم مشکل ندارن؟ اپس چر!نید یبا ب ییبودا...  یحیمسلمون با مس...  ییبودا ای يهودی

 ... ذارن  یو اعتقاداتشون فرق داره، به اعتقاد طرف مقابلشون احترام م نید

 .رفتهیمشخص است نپذ نینازن يچشمها از

کنه، نماز  یالکل مصرف م... پدرم نه  یول...  رهیگ یروزه م... خونه  ینماز م... مامان من، حجاب داره ! نیبب -

شون  یکیکه  ییزهایبدون مشکل و اختالف سر چ. نکن یم یساله دارن با هم زندگ یس یول... خونه  ینم

 شیفقط پ... پدرم ترك نکرد ...  ادیبدش م گاریمامانم از س...  نید ينه فقط درباره ... نه  یکیقبول داره و اون 

نه پدرم ... هم نه مامانم گفت نماز بخون  نید يدرباره ... به خواسته ش احترام گذاشت ... کشه  یمامانم نم

 ... گفت حجابتو بردار 

 .کشد یم يبلند نفس
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 يهمه  دم،یخونه د يکه از مامانم و مهرانه تو ییکارها... شناسم  ینم ادیمن اسالم رو ز... باهات روراستم  -

نه مثل  یکنم ول یمصرف مالکل ... تالش کردم انسان باشم  شهیهم یول... دونم  یکه از اسالم م هیزیاون چ

خورم که مزه کنم و  یم ياونقدر... بشن  هوشیخورن تا ب یکه انقدر م...  دمیمدت د نیا يکه تو ییاونها

” زن“ نکهیقبل از ا...  ستین فینگاهم به زنها، کث یمحرم و نامحرم رو قبول ندارم ول... حالمو خوش کنه 

 ... برطرف کنن  مویطعمه که گرسنگ هینهال، همکار و دوست هستن نه  ای میمنش. نمیب یآدم م نمشون،یبب

 .ردیگ یرا م نینازن يدوباره دستها ار،یاخت یب

 ي دهیکنم که به عق یرفتار م يکه بتونم، طور ییمن تا جا یول... اعتقاداتمون با هم فرق داشته باشه  دیشا -

 چیاحساس و قلبم مال توئه، نه ه يرو داشته باشم، همه  تو یمطمئن باش وقت! نینازن... نکنم  یاحترام یتو ب

 ...  يا گهیزن د

خب ! جنبه شده؟ یچرا انقدر ب... هم بشنود  یرعلیصداش را ام ستین دیکوبد که بع یانقدر تند و بلند م قلبش

 ... حرفها ندارد  نیا دنیعادت به شن! ندارد طیشرا نیعادت به قرار گرفتن در ا

 ! هم براش مانده؟ یاصال فشار خون. بردارد زیم يآب قند را از رو وانیشود ل یم بلند

 .خواهد برود یکند م یم الیخ یرعلیام

 .بندد یو راهش را م ستدیا یم

... مهمه  یلیجواب تو برام خ یول...  ممیهم به احساسم مطمئنم، هم به تصم... گرفتم  ممویمن تصم! نینازن -

 .تونم برم ینم ينطوریا... فرصتم کمه  ؟يخوا یم یچ ؟یگ یم یتو چ نکهیا

 ! ؟یخواهد مال من باش یدلم م دیباشد؟ بگو یشگینوازشها هم نیا دیدارد؟ بگو یجواب چه

 .دوزد یم یرعلیام يکند و نگاه لغزانش را به چشمها یبلند م سر

  ؟يبر يخوا یم -

 .خندند یاز لبهاش م شیپ یرعلیام يچشمها

 ! نرم؟ يخوا یم -

 .دهد یآزارش م يفکر دور. بماند شهیهم يبرا. خواهد بماند یم. خواهد برود ینه نم. راه گلوش را گرفته بغض

 نیبه ا یتا به حال، اعتراف. شود یو رو م ریز یرعلیقلب ام. خورد یچشمش سر م ياز گوشه  یاشک قطره

 .او يچانه  ریگذارد ز یدست م. دهیو نه د دهینه شن ،یزالل

 ! نمت؟یبب -
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 .کند یسر انگشت، اشک را پاك م اب

 ! تونم ازت دور بمونم؟ یم گهیمگه د...  دمیقول م... زود ... گردم  یبرم یول... مجبورم برم  -

 یدلش م. اشکها با ارزشند و پاك نیا يقطره قطره  ،یرعلیام يبرا. کنند یراه باز م يشتریبا سرعت ب اشکها

در  يادیهم پاش را ز نجایتا ا داندیم یو به هر قطره، بوسه بزند ول ردیسرش را در آغوش بگ. خواهد بغلش کند

 .دکن یخواهد حرمت شکن ینم... دختر گذاشته  نیاعتقادات ا يقلمرو

کشد تا  یم یقینفس عم. خواهد یوسوسه کمک م نیو از تمام مقدسات، در برابر ا ردیگ یرا باال م سرش

 .آتش شده کپارچهی ،یکینزد نیوجودش از ا. التهاب از وجودش برود

 ! راحت برگردم؟ الیبا خ يذاریم! هوم؟ م؟یقبل از رفتن، با پدر و مادرت حرف بزن يدیاجازه م -

 ! در رفتن دارد نه دلش را ينه پا. افتاده ریو تخت گ یصندل نیب

رسد  یم...  نییاز باال تا پا. گردد یصورت او م ينگاهش رو. کند یسرش را آهسته به سمتش خم م یرعلیام

 .لبهاش يگردد رو یدوباره برم. به لبها و استخوان فک

 ! زم؟یعز يدیاجازه م -

 .دورش را گرفته يکه مثل هاله ا یِ حس ِ خوش ریاست و درگ جیگ هنوز

 ! بله؟: کند یزمزمه م یرعلیام

 ایتواند  ینم گرید. دهیبه صفر رس صشیقدرت تشخ. شود یم رهیخ یرعلیمردد به نگاه منتظر و گرم ام نینازن

و در کمال  یکیکه براش پررنگ است، نزد يزیتنها چ. خواهد درست و غلط بودن کارش را بسنجد ینم دیشا

را  تیامن نیا. کند یخروج نم يبرا یتالش چیاوست و ه يدر حصار دستها. ست یرعلیام يخواستگار ،يناباور

 ! بله: زند یگزد و لب م یلبش را از داخل م. خواهد یم استیدن ایتا دن

 .خندند یم یرعلیام يچشمها

 ! بله؟ ای... اون بله  -

 .کشد یم قینفس عم. و گناه را گرفته دیترد يجا اق،یاشت. توان حرکت ندارد... شده  مسخ

 ! بله... بله ... بله  -

راحتش  دنیبوس يوسوسه . ندینش یلبهاش م يرو یعیلبخند وس. شود یآزاد م یرعلیام يحبس شده  نفس

 .خورد یم نیداغش به صورت نازن ينفسها. کند یسر خم م. گذارد ینم
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کنن  یم افتیشم در زهیجا رن،یگ یبله رو از عروس م یکنم، وقت یم یکه من زندگ ییجا يتو: کند یم زمزمه

 ! من که سه بار بله گرفتم... 

 .دهد یدستپاچه آب دهانش را فرو م ن،ینازن

 ! یکن یم یکه تو زندگ ستین ییجا نجایا یول -

 .کشد یسرش را عقب م و

 .مظلومانه است یرعلیام لحن

 ! با حسرت برم؟ یعنی -

نهال  يپر از خنده  يدنهایکش غیو ج دنیدو يصدا. نینازن يکنج لبها ندینش یم یطنتیپر ش یآرام ول لبخند

 .کند یرود و با دو دست، چادرش را مرتب م یعقب م. دیآ یم

 ! يزودتر برگرد دیشا ينطوریا -

 .روش شیماند به صورت خندان ِ پ یم رهیخ

 ! اخمو و بداخالق است؟ ریدختر، همان ماده ش نیا

 .کشد پشت گردنش یم دست

 ... چشمها و صاحبشان  نیاز ا يماه دور سه

 کنه؟ یم کارینهال باز داره چ نمیمن برم بب -

 .کند یو بالفاصله فرار م دیگو یم

 ستین نیمثل نهال، کنجکاو خواندن خاطرات نازن. تخت يِ باز مانده رو دیسررس يرو رود یم یرعلیام نگاه

 ! باز شده یرعلیام شیدفتر ِ دلش پ یوقت

 

*** 

 

 ! پیس... پیس  -

 .که دقایقى قبل ماشین را درون حیاط پارك کرده، با شنیدن این صدا در جا مى ایستد امیرعطا

 ! حدس زدنش زیاد کار سختى نیست، فقط یک نفر در آن خانه، صداى چرنده ها را از خودش در مى آورد خب،

 .ساعت قبل مى افتد میمى کند، تازه یاد اتفاق ن پوفى
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 .مى کند حتما پشیمان است و طبق معمول باید سپر بال بشود فکر

 .سمت محل صدا مى چرخد را از دو طرف به کمرش مى زند؛ نفس عمیقى مى کشد و به دستهاش

 .با سر اشاره مى کند که داخل شود... با اخمهاى درهم میان درگاهى گلخانه ایستاده  نهال

 : حق به جانبى مى گوید يبه محض بسته شدن در، با چهره ! شبیه طلبکارها به نظر مى رسد بیشتر

 ! کرى؟ -

 .عطا تا حد امکان باال مى رود ابروهاى

 .يتا حرصش بد یدونم سر به سرش گذاشت یمن که م! تى؟االن دست پیش گرف -

 .کجى مى کند و رو برمى گرداند دهن

 .بیا کمک، گالب پیدا کنیم -

 ! ؟یچ يگالب برا -

 .اندازد یشانه باال م نهال

 .فتادیبره، از ترس داشت پس م ادشیکنم قهر  یاومدم باهاش شوخ -

 .کجى مى کند و رو برمى گرداند دهن

 .گالب پیدا کنیم بیا کمک، -

 ! مى کند این بشر از ترساندن مردم تا حد مرگ لذت میبرد فکر

 ! اونموقع، جواب مامان بابات رو کى می داد؟!نگفتى یه طوریش بشه؟!تو آدم نمى شى؟ -

 : از موعظه غر مى زند کالفه

-  شلوغش نکن دیگه... ا ! 

 : تو هوا مى چرخاند و اضافه مى کند دستى

 ! این کار ها رو کردم یه طورى بشه ياصال همه  -

 .تو طئه و شیطنت چشمهاش را روشنتر کرده برق

 .عصبى یک ردیف دیگر را هم جستجو مى کند، هیچ ظرف گالبى نیست عطا

 ! یعنى چى؟ -
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اگه به نازنین باشه، مى خواد بشینه سر سجاده و دست به دامن خدا و اهل بیت و صد و بیست و ! هیچى بابا -

به قول مهربان، قسمت جنبونو ! این پسره، شاید بجنبه يچهار هزار پیغمبر بشه، بلکه دو بامبى بزنن پس کله 

 ! باید جنبوند

از رفتاراى امیر على یه چیزایى فهمیده بودم، یعنى ! نبوندىفعال که به نظر مى رسه تو ارواح هفت جدشونو ج -

 ! واقعا نازنین هم؟

 .ذوق زده کالمش را قطع مى کند نهال

 ! فقط خدا کنه رفیقت کارو یکسره کنه، وگرنه شکوه جون برسه از دست جنبون جنبون هم کارى برنمیاد -

 : عطا با اخم مى گوید امیر

  ! چرا چرت و پرت مى گى؟ -

  

 ساخته و منتشر شده است )wWw.98iA.Com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا

 

 .شیطنت مى خندد و مراد را داخل قفس قرار مى دهد و با شلوار دستهایش را پاك مى کند با

 ! اگه حاجیت ساربونه، میدونه شترهاش رو کجا بخوابونه -

 : عطا با چندش نگاه از شلوار نهال مى گیرد، ابرویى باال مى اندازد و مى پرسد امیر

 ! منظور؟ -

 .نفس عمیقى مى کشد نهال

 ! که این شتریه که دم خونه هر کس مى خوابهمنظور این -

شیطنت کالمش را مى گیرد، چشمهایش را تنگ مى کند و با پوزخندى که کنار لبش جا خوش کرده، مى  عطا

 : گوید

 ! منم بخوابه ياز اونجا که به نظر مى رسه ارتباط تنگاتنگى با شترها دارى، بى زحمت بگو زودتر دم خونه  -

 .نمى آورد کم

 ! کى به تو زن میده عطا جون؟! ر در خواب بیند پنبه دانهشت -

می داند اگر آنجا صبر کند، تا خود صبح با . نیم وجبى بر بیاید نیاش مى گیرد، امکان ندارد از پس زبان ا خنده

 .یک قافله شتر درگیرش مى کند
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 ! حاال چه گیرى دادى به این حیوون بى نوا؟ -

 ! بس که شیکه -

 .انها با تعجب بر مى گرددالبالى گلد از

 ! شتر؟ -

 ! یکى جلو، یکى عقب... اوهوم، دقت کن عین مانکنا راه میره، یه پا عقب، یکى جلو  -

 .هم همانطور شروع مى کند به ادا درآوردن و راه رفتن بعد

 .عطا با تاسفى نمایشى سر تکان مى دهد امیر

 ! نیست که نیست ، نخیر...همون تو دقت کنى، جوابگوى کل فامیل هست -

 ! آره منم خیلى گشتم، اصال تو این گلخونه شتر با بارش گم مى شه، چه برسه به گالب -

 .انگشت اشاره اش را تهدید آمیز به سمتش مى گیرد عطا

 .به خدا، یه بار دیگه اسم اون کوهان به سر رو جلوى من بیارى، اون زبون درازتو کوتاه مى کنم -

 .از کنار گلدانها رد مى شود آهسته

 ! قبول، تو فقط این گالبو پیدا کن تا عروس خانم بله رو نداده -

 .عطا کالفه از جایش بلند مى شود امیر

 .بیا بریم، خسته م. نخیر، اینجا هم نیست -

 : راه عطا ازش مى پرسد میان

 ! فکر مى کنى به کجا رسیدن؟ -

 .دذوق و خنده به سمت عطا بر مى گرد با

 به جاهاى خوب خوبش -

 

*** 

 

 .پچ پچ آهسته اى از اتاق نازنین مى آید صداى

 .پاورچین به سمت بالکن راه کج مى کند. روى لبهاى نهال مى نشیند لبخندى

 .مى کند طوریکه دیده نشود نگاهى به داخل بیندازد سعى
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 .سخت استدر بدنش منجمد مى شود؛ پذیرفتن صحنه اى که در برابرش قرار دارد  خون

 ... تقریبا در آغوش امیر على ست و  نازنین

دستش را روى قلبش گذاشته، هم کنجکاو است ببیند و هم . کم احساس مى کند حرارت بدنش باال مى رود کم

 .از نازنین توقع ندارد

 .یستنیازى ندارد او هم نگاه کند تا بفهمد دلیل سرخى گونه و دستپاچگى نهال چ. آهسته صداش مى زند عطا

 .جا مى پرد و غافلگیر شده به دیوار تکیه مى دهد از

 .یک دستش را عمود به دیوار تکیه مى دهد و تغییر و تحوالت چهره اش را از نظر مى گذراند عطا

 : زمزمه مى کتد آهسته

 ! خب، ظاهرا شواهد نشون میده به همون جاهایى که آرزو داشتى رسیدن -

نگاهى کند؛ به نظرش وقتش است نازنین تجربیاتى کسب کند، انقدر هم او نمى خواهد از روى کنجکاوى  حتى

 .را عاقل مى داند که اجازه بدهد در برابر احساس و آینده اش خودش تصمیم بگیرد

 ... درك کردن نهال با آن اخمهاى درهم، برخالف همیشه سخت شده  فقط

 : پرسد مى

 ... حاال تو چرا سرخ و سفید میشى، یکى دیگه  -

 .اجازه نمى دهد امیر عطا جمله اش را تمام کند حتى

چند از نازنین دلخور است، به طریقى حس مى کند باورهایش درهم شکسته، ولى به هیچ احدى حتى عطا  هر

 .اجازه نمى دهد حرفى راجع به خواهرش بزنند یا فکر بدى داشته باشد

کند، با انگشت اشاره تهدید آمیز روى سینه اش مى شود در چشمهاى عطا، سرش را به سر او نزدیک مى  براق

 : مى زند و آهسته طورى که فقط خودشان دو نفر بشنوند مى گوید

 ! شتر دیدى ندیدى! حواست باشه -

 : سرش را خم مى کند و به همان آهستگى مى گوید عطا

 ! یه بار دیگه بگو چى گفتى؟! جانم؟ -

اول که بى اراده اسم شتر را آورده بود، به دنبال راه فرارش هم  يتیزتر از این حرف هاست، همان ثانیه  نهال

 .بود

 .از اینکه عطا بجنبد، مثل قرقى از زیر دستش فرار مى کند و به سمت پله هاى طبقه باال مى رود قبل
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 .نفس زدن و خنده هاش تمام راه پله را برداشته است صداى

هیچ کدام از درها کلید ندارند، اصوال قفل کردن در توى  چون... آهسته و سالنه سالنه به دنبالش است  عطا

 ! خانه شان مفهومى نداشته و ندارد، بنابراین اول و آخر صید خودش است

 .مى شود و صدا مى زند وارد

 ! میدونى که دیر یا زود پیدات مى کنم -

 .نفس زدنهاش از داخل اتاق خودش مى آید صداى

 ”! سم به این نفسها بندهکى مى خواى بفهمى نف“مى کند  فکر

خالف انتظارش که فکر مى کرد ترسیده و جایى پنهان شده، نهال، خندان با لپهایى که از فرط دویدن گل  بر

 .انداخته، درست وسط تخت خوابش، همانند یک تندیس زیبا و خوش تراش نشسته

 .از پاهاش مى رود و او مبهوت و مجذوب در خلقت خدا در جا مى ایستد قدرت

 .نهال او را به خودش مى آورد يقهقهه  صداى

 ! سکته قلبى رو زد! قیافه رو ببین... واى  -

 ! این یکى را که راست مى گوید، حرف حساب، جواب ندارد خب

اخمى بین دو ابرو، مى  يمى کند بر هیجانش مسلط بشود و براى آنکه بیشتر رو دست نخورد، با گره  سعى

 : گوید

 ...  ادایخوشم نم یدونیم! ؟این کارا یعنى چى -

 .خودش را پرت مى کند به سمت بالش نهال،

 ! گهیمالم د یبه رختخوابت م مویدارم شلوار ِ مراد ادیدونم خوشت نم یچون م -

 .زند یچشمک م ،یالیخ یب با

 ! نباش بابا یانقدر بد دل و وسواس -

 .را چنگ مى کند میان موهاش و آنها را به عقب مى کشد دستش

 .این ننر بازیها رو هم ندارم يبلند شو نهال، خسته ام، حوصله  -

 .انگار اصال نازنین و اتفاقهاى چند لحظه قبل را فراموش کرده، ابرویى باال مى اندازد نهال،

 ! نـــــــــــوچ، تازه جاى گرم و نرم پیدا کردم، مى خوام بخوابم -

 .نثار خودش مى کند“ لعنتى “به نهال و یک “ انصاف  یب“دل یک  در
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 ! بد جورى داغ کردى! اوه اوه اوه، قیافت دیدنیه عزیز دل برادر -

 ”! دست بردار نیست، یعنى واقعا نمى داند این شوخى چقدر جدى ست؟ نخیر“

 : مى کند و زیر لب مى گوید پشت

 ! آره، تا به چى بگى داغى -

 : پشت سرش داد مى زند از

 ! تو که مى خواستى زبونمو کوتاه کنى! چى شد؟ -

 : به سمت حمام مى رود و او هم داد مى زند. باید برود و دوش اب سرد بگیرد. مى گوید“اله اال الهى  ال“

 ! به وقتش، از شرمندگى زبونتم در میام -

 “...! رو همین تخت... تو همین اتاق “به خودش قول مى دهد  و

 : زند دوباره داد مى نهال

 ! مدیونى ناله نفرین کنى -

 .خنده اى مى کند و در حمام را مى بندد. به چپ و راست تکان مى دهد سرى

 .کند یدر را باز م ن،ینازن

 ! ؟يکرد یم غیج غیشده بود ج یچ! ؟یینجایا -

کردن  نتطیچطور انقدر زود، ش نیکند نازن یتعجب م. فراموش کند ده،یکه در اتاق د يزیکند چ یم یسع نهال

 .او را فراموش کرده دیدر سررس دنشیو سرك کش

 .زند یم یغلت

 ! ذاشتمیسر به سر عطا م -

 .دهد یبا تاسف سر تکان م نینازن

 ...  یستیبچه ن گهید... زشته نهال  -

 .کند یسرش را در بالش عطا فرو م نهال،

 ! مـــامـــــا ن شکوه؟ -

 .رود یاو، جلوتر م میمستق ریتوجه به اعتراض غ یب ن،ینازن

 ! ر؟یتخت ام يرو نجا،یا يچرا اومد -

 .اندازد یکند و ابرو باال م ینگاهش م نهال
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 ! خواستم حرصش بدم -

 .کشد یم يبلند نفس

 ... اتاقش  يتو يایو ب یکن يدنبال باز ریبا ام کل،یسن و ه نیبا ا ستیخوب ن -

 .پرد ینهال باال م يابروها

 ! دهیدرس خانوم بودن م یه به کدار یک نیبب! جـــونم؟ -

 .شود یاز شرم و عذاب وجدان م زیلبر نینازن نگاه

 ! ؟یچ یعنی -

 .ندینش یبا خنده م نهال

 ! کلمه هم از عروس خانوم هی -

 .نهال رو شود يبرا نیاز ا شیترسد دستش ب یم

 .تنهاست نییپا یرعلیام...  نییپا ایپاشو ب: دیگو یرود، م یم رونیگردد طرف در و همانطور که ب یبرم

 .شنود یبلند نهال را م يکه صدا دهیدر آپارتمان رس کینزد

 ! ؟يخوا یلولو سر خرمن م! کار؟یخواد چ یآقا داماد ما رو م -

 .دیآ یهم از حمام م رعطایداد ام يصدا

 ! زبون دراز يدختره  نمتیاتاقم نب يتو رون،یاومدم ب! نهال -

 .رود یم رونیخندد و ب یم

 ... در اتاقش مانده  یرعلیام

 

*** 

 

 .آماده شده اند به فرودگاه بروند یرعلیو ام هیهان

 رانیسرعت به ا نیبه ا ن،ینازن يو صحبت درباره  يخواستگار يکند نامدار صرفا برا یهنوز باور نم یرعلیام

 .آمده

شده به  یچطور راض یول ستین کم وركیویها و مشغله اش در ن يریدرگ. کار هم مطرح است يمسئله  قطعا

 .ستیهنوز براش مشخص ن د،یایِ او، به تهران ب یو مسائل شخص یرعلیخاطر ام
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 .صحبت هاش را کرده يمورد همه  نیخانوم در ا رانیبا ا هیهان

شکوه  یمنتظر عکس العمل و مخالفت احتمال دیبگو یستیبدون رودر با ه،یبا هم راحت هستند که به هان انقدر

 .باشند

 .گردند یهم دو روز بعد، از مکه برم آنها

آنطور که مهربان گفته، . روش، آماده کند شیپ يمخالفتها يرا برا یرعلیکند ام یم یسع هیراه ِ فرودگاه، هان در

خواستگار و ازدواج  يپا یدارد؛ مخصوصا وقت یخاص يها تیحساس ن،ینازن ژهیشکوه در مورد دخترهاش، به و

 .باشد انیدر م

 .آرام است بیته دلش آرام است؛ عج یرعلیام

 ! نگران باشد؟ دیچرا با گرید... عروسش بله را گفته . دیگو یرا م لشیمادرش هم دل به

 يبرا دیمتوجهش شده، اعتقادات سفت و سخت شکوه است که با هیهان يدانسته و با حرفها یکه نم يزیچ یول

 .مورد قبول او را داشته باشد طیشرا ن،یبه نازن دنیرس

 

*** 

 

 .براش مطبوع شده مایهواپ يغرش موتورها يصدا یداند از ک ینم

 .شده يسپر یبه سخت ه،یو دو هفته از رفتن ِ هان دهیرا ند یرعلیدو ماه است ام کینزد

لحظه  يبرا ران،یِ ا نیبا زم مایهواپ يبرخورد چرخها يِ آن، صدا یروشن شدن چراغ بستن کمربندها و در پ با

 .بندد یچشمهاش را م يا

 .براش باشد یبتواند تمدد اعصاب دیدارد؛ شا اجیسفر احت نیا به

 دایپ ماها،یانبوه هواپ انیباالخره از م. ستدیا یباز نم يباربر ينهایماش بیاز تعق يشوق، چشمهاش لحظه ا از

 .شوند یم

 .شوند تا چمدانها را از قسمت بار به داخل فرودگاه منتقل کنند یم کیبلند، نزد يبا گامها باربرها

 .کند یخوش، بدرقه اش م يسفر يدهد و با آرزو ینامدار تکان م يسرش را برا مهماندار،

 .گذارد یخاك وطن م يقدم را بر رو نیبر لب، اول لبخند
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گذشتن از خط  ياجازه  ب،یتتر نیدهد و به ا ینامدار تکان م يچک کردن مدارك هم، سرش را برا مسئول

 .کند یرا صادر م نیزم يشده رو میزرد رنگ ترس

 .رود یپاسپورت م یبازرس ي شهیآرام به سمت گ ییقدمها با

 .ندیشود تا صورت نامدار را بهتر بب یبلند ِ پشت کانتر، به سمت جلو خم م یصندل ينشسته رو مسئول

 .است انسالیصورت مرد م ينامدار رو نگاه

 .سمت داده کیرا به  دشیکوتاه و زبر و سف يموها

 .کند یخود م ریکشد و نگاه نامدار را وادار به انحراف مس یرا به سمت خودش م پاسپورت

و آنچه در آن  وتریعکس پاسپورت و مشخصات ِ آن به سمت کامپ يو مکررش از رو رهیو نگاه خ یطوالن مکث

 .معمول دارد ریاتفاق غ کیاز  يثبت شده، اثر

 .کند یمنتظر و نافذ نگاه م انسال،یو به مرد م زدیآو یم گرشیساعد د يدستش را رو يتا شده رو يالتوپ

 ستادهیدورتر ا یکه کم يبه مامور. گذارد یکانتر نم يآن را رو شه،یمثل هم یبندد ول یپاسپورت را م مرد،

 .کند یم ياشاره ا

 .ندینش ینامدار م یشانیپ يرو یآرام اخم

 ! دیببر فیتشر شونیهمراه ا: دیگو یکند و م یبا چشم به مامور اشاره م انسال،یم مرد

 .کند یدراز م يگرفتن مدارك ِ مسافر بعد يدستش را برا و

 ! هست؟ یمشکل -

 ... طرف  نیاز ا: دیگو یدهد و م یبا دست، راه را نشان م مامور،

 

*** 

 

گرفته اند، به سالن آمده اند،  لیمسافرها، بارها را تحو .ساعت است فرود آمده کیبه  کینامدار، نزد يمایهواپ

نامدار  یول... حمل چمدان، سالن را ترك کرده اند  يدر آغوش استفبال کننده ها رفته اند، با چهار چرخ ها

 .نبوده نشانیب

 .مانده رهیمسافران خ یِ خروج تیبه پله ها و به گ شه،یساکت، با اخم از پشت ش ،یرعلینگران شده و ام هیهان

 .هیکند طرف هان یسر خم م یرعلیام ند،ینش یکه م يبعد يمایهواپ
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 ! پرواز اومده؟ نیبا ا یاصال مطمئن -

 .دهد یفقط سر تکان م هیهان

 .شده مونیلحظه پش نیآخر دیشا -

 .داد یخبر بهمون م هی روزیبود، از د ومدهیاگه ن -

 .ستدیا یم یرعلیام

 .گردم یاالن برم -

 .کند یرا به طرف اطالعات تماشا م یرعلیام رفتن

 ”! ستین ینیب شینامدار قابل پ...  ادیخودش گفت م! ؟یبا ک!لج کرده؟ نکنه“

 .کند یشود تا او را همراه یم بلند

 .یرعلینگاه به ام کیدارد و  تورینگاه به مان کینشسته،  ستمیکه پشت س یجوان دختر

 ! بود؟ یچ شیلیفام نیگفت: پرسد ینرم م ییبا صدا ه،یتوجه به هان یب

 .نامدار راد... راد : دهد یخونسرد جواب م یرعلیام

 .دهد یکند و سر تکان م یبا لبخند، نگاهش م دختر

 ! اوهوم -

 .کند یجواب دادن مکث م در

 ... پرواز هستن  ستیل يتو -

 ! ومده؟یپس چرا ن: پرسد یم یرعلیزودتر از ام هیهان

 .اندازد یباال م با ظرافت، شانه دختر،

 .دیحاال باز از حراست گمرك هم سوال کن... معطل بارشون شدن  دیشا -

 .پرسد یکه گفته را م ییآدرس جا یرعلیام

 .تو منتظر بمون... مامان  -

 .رود یو پشت سرش م” نه“دهد که  یسر تکان م هیهان

 یمکث. شود یم رهیروش خ شیپ توریکدام، به مان چیبه ه میبا لباس فرم، بدون نگاه مستق ،يجد يشویِ ر مرد

را  تشیو وضع دیگو ینام نامدار را م. دارد یرا برم مشیسیب ،یرعلیو ام هیباز بدون نگاه به هان. کند یم یطوالن

 .کند یاستعالم م
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 یبلند م میسیکه از ب يمردانه ا يصدا. کشد یم قیفقط نفس عم. فهمد یکلمات سختش را نم یمعن ،یرعلیام

 .دیگو یرا م يکد. ستیشود هم مفهوم ن

 ! ه؟یشما نسبتتون با نامدار راد چ: پرسد یم یرعلیاندازد و از ام یحاال به آن دو نگاه م شو،یِ ر مرد

 .خانوم نیپدر ِ من و همسر ا -

بازداشت  شونیا: دیگو یکشد و م یم اهشیس يشهایبه ر یدست. شود یم رهیبا دقت و اخم به هر دو خ مرد،

 .شدن

 : کند یتکرار م دهیمتعجب و ترس هیهان یفهمد نامدار چه شده ول ینم یرعلیام

 ! بازداشت شدن؟ -

 .دهد یسر تکان م مرد،

 ! ؟یچ يآخه برا -

 .کند یبه مادرش نگاه م یرعلیام

 ! شده؟ یچ -

 : پرسد یو دوباره از مرد م” گرفتنش“ دیگو یحواس م یب هیهان

 ! اومده؟ شیپ یمگه مشکل! سرکار؟ یچ يبرا

 .کند ینگاه م هیطلبکارانه به هان مرد،

 ... سالن  ياومد تو یم هینداشت که مثل بق یاگه مشکل! خواهرم!ستمیمن سرکار ن -

 .تازه متوجه شده یرعلیام

 ! مش؟ینیبب میتون یکجا م -

 .ندینش یچشمهاش تمسخر م يتو. رود یم نییباال و پا ،یرعلیِ ام یکاوال يپالتو مین يمرد، رو نگاه

 ! ینیجونتو بب يدد ستیفعال مقدور ن -

 .کشد یخودش را جلو م هیهان

  ن؟ینگهش داشت لیاالن کجاست و به چه دل میبدون میخوا یم! ؟یچ یعنی -

 .شود یم زیم يرو يسرگرم ورقه ها مرد،

 .رهیگ یخودش باهاتون تماس م ه،یمنزل، بعد از روشن شدن ِ قض دیشمام بفرمائ... جاش خوبه  -

 .زیم يشود رو یخم م یکم هیهان
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 .بازداشت شده یلیبدونم همسرم به چه دل دیمن با! آقا -

 .هیهان يشود در چشمها یم رهیخ مرد،

 .رنیگ یخونه، کارشون که تموم شد، با شما تماس م دیگفتم بر! بدم یحیشما توض يبرا ستمیمن موظف ن -

 .کند یحوصله با مادرش صحبت م یب یشده به مرد که با لحن رهیخ ظیلغ یهم با اخم یرعلیام

 .کارشون تموم بشه میمون یمنتظر م -

 .کند یم یو باز با چشم، سرتا پاش را بررس. یرعلیام يشود رو یم دهیمرد، کش نگاه

 .مرکز شنیمنتقل م... مونن  ینم نجایا -

 ! کجاست؟ گهیمرکز د! مرکز؟ -

 .دهد یرا نم هیجواب سوال هان مرد،

 .دهد یرا از دست م شیخونسرد یرعلیام

 ! مسئوله؟ یچه کس نجایا -

 .شنود یاز پشت سرش م يمرد يصدا

 ! چه خبر شده ذوالقدر؟ -

 .ستدیا یم شو،یر مرد

 ... مسافرشون مورد داشته، منتقل شده مرکز  -

 .کنند یوارد شده، نگاه م م،یسیو ب یکه با لباس شخص انسالیدو به مرد م هر

 ... خب  -

 .دنیگوش نم ره،یگ یخونه، خودش باهاتون تماس م دیبر گمیم -

 .اندازد ینگاه م هیو هان یرعلیام يهم به سرتا پا انسالیم مرد

 : دیگو یبه او م رهیخ یرعلیام

 .ستیمعلوم ن لشیدل یول... بازگشت شده  گهیهمکارتون م... پرواز بوده  نیا يپدرم تو -

 .زند یم یلبخند کج انسال،یم مرد

 .جواب بده دیبه چند تا سوال با... افته  یبراش نم یاتفاق -

 .آن زمان افتاده ي تهیسالها قبل و کم ادی. کشد یم شیبه روسر یناخودآگاه دست ه،یهان

 ! ؟یچه سوال -
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 دیتهد يلبخند کجش را حفظ کرده و صداش، هم خونسرد است، هم ته مزه . شود یم کیبه آن دو نزد مرد،

 : دیگو یآرام م یدهد وقت یم

 .رنیتا همسرتون تماس بگ دیببر فیتشر...  ستین يا دهیچیپ ي مسئله

 ! کجا بردنش؟: پرسد یم یعصب یرعلیام

مورد مشکوك داشتن، بردن تا چند تا سوال جواب ساده  يسر هی: کند یهمانطور آرام و خونسرد، زمزمه م مرد،

 .روشن بشه فشیبرو خونه تا تکل... ش نکن پسر جون  دهیچیپ یمسئله رو الک... ازش بکنن 

 .ِ مرد یخیسرد و  يزند به چشمها یزل م یرعلیام

 .رمینم ییجا ه،یبازگشتش چ لیتا ندونم دل -

 یبه شانه اش م یکند و دست یفاصله اش را با او کم م. شود یم رهیخ یرعلیام يچشمها يتو میهم مستق مرد

 .زند

 ! بشه؟ یتیامن هیخواد قض یتو که دلت نم! پسر جون میبدون میخوا یم نویما هم هم -

 ! ؟یتیامن: پرسد یسردرگم م هیهان

 .کند ینگاه م یرعلیگذرا به او و دوباره به ام مرد،

 .رنیخونه تا باهاتون تماس بگ دیبدون اغتشاش بر...  نینکن يشلوغ باز یالک -

 يرو ي رهیت يلکه  يو نگاهش رفته رو ستادهیحرکت ا یب یعلریزند اما ام یچنگ م یرعلیام يبه بازو هیهان

 .ِ او یشانیپ

 .ستیو قانع کننده ن یبه نظرش منطق اتفاقات

 .دهد یپشت سر آنها را نشان م م،یسیبا ب انسال،یم مرد

 ! کنن؟ تونییبگم برادرا راهنما... راه خروج از اون طرفه  -

رنگ صورت . کند یچشم، نگاهش م ياز گوشه . آورد یبه بازوش فشار م هیهان. شود یمشت م یرعلیام دست

 .سبزش درشت تر از معمول شده يو چشمها دهیمادرش پر

 .ستین يا چاره

 .گردد یدوباره به طرف مرد برم یکند ول یرفتن م قصد

  د؟یرو بد دیکه گفت يآدرس مرکز شهیم -

 .کند یساعتش را پاك م يدست راست، صفحه  نیبا آست مرد،
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 .ست یرعلیام يپالتو و کفشها يجوانتر اما، دوباره رو يشویمرد ر نگاه

 .آدرس به شما بدم ستمیموظف ن: دیگو یتفاوت م یبدون نگاه، خونسرد و ب انسال،یم مرد

 .میشیممنون م د،یاگر بد یول: دیگو یآرام م هیهان

 .ساعت يکند به صفحه  یها م مرد،

باهاتون  ذارنیم ارشینداشته باشه، همکارا تلفن در اخت يکارشون تموم بشه، اگه مورد...  ستیامکانش ن -

 .رهیتماس بگ

 .مانده رهیخ يتوجه به آنها، با ناچار یاست که بدون حرکت، به مرد ب هیهان حاال

 .برد یاندازد و همراه خودش به سمت در خروج م یدست دور شانه اش م یرعلیام

  !؟یپس نامدار چ -

کرده که او را از راه  یشود؟ اصال کجاست؟ چه جرم یپس نامدار چه م! است نیهم سوالش هم خودش

 ! گرفته اند و برده اند؟ ده،ینرس

 ! دهند؟ ینم یحیتوض چیکرده؟ گرفته اند؟ برده اند؟ پس چرا ه جرم

 .ردیگ یرا م رعطایام يکشد و شماره  یم رونیب بشیرا از ج یگوش عیِ سالن، سر رونیب

 ! ریاومده ام شیپ یمشکل هی: دیگو یشنود، م یعطا را که م” ِ سالم برادر“ يصدا

 .شود یعطا نگران م يصدا

 ! افتاده؟ یمادرت اتفاق يبرا! شده؟ یچ -

 .شود یم کیاندازد که بهش نزد یم ینگاه هیهان به

 ... فرودگاه  میما اومد... نه  -

 .دهد جمله اش را کامل کند یمهلت نم عطا

 ! پدرت اومد؟ -

 .کند یرا فوت م نفسش

 ... فرودگاه گرفتنش  يتو یول... اومده  -

 ! گرفتتش؟ یک! ؟یچ -

گفتن بردنش  م،یسوال کرد میرفت ومد،ین یوقت...  مشیدیاصال ما ند... دونم  ینم: دیگو یاز ندانستن، م کالفه

 ... مرکز 
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 .پشت فرمان است. ماند یچند لحظه ساکت م عطا

 .شده یچ نمیبب امیخونه، منم م نیایب -

 .زند یسمت چپ را م فلشر

 .میبکن میتون یم کاریچ مینیبب نیایب...  ستین یمهم زیکه چ شاالیا... نگران نباش  -

 .هیهان ياندازد دور شانه ها یکند و باز دست م یتماس را قطع م ،”یاوک“ دیگو یم یرعلیام

 

*** 

 

 .ِ نامدار، همچنان ادامه دارد يریو ندانستن ِ علت دستگ يخبر یب

 .مهربان ياند خانه  مانده

 رهیخ هیبه صورت هان د،یگو یلب، ذکر م ریمهربان، همانطور که ز. با آرام بخش، در اتاق ِ او، خوابش برده هیهان

 .مانده

و خوراك جوان را از خواب  ي هیهان ،یرعلیاز ام يو دور يخبر یبود که ب روزید نیسال گذشته و انگار هم یس

 ... انداخته بود 

 .بندد یرا م چشمهاش

 .یتابیدلشوره و ب...  يخبر یانتظار و ب يروزها! بود یسخت يروزها چه

 .دو شب است کینزد ساعت

 .مادرش باشد کیداده نزد حیترج یدعوت کرده باال بروند و در اتاق او بخوابد ول یرعلیاز ام عطا

 .رود یم رونیاندازد و ب یدوشش م يرود، پالتو را رو یکه باال م عطا

 .است نیو فندك در ماش گاریس

 .ردینامدار تماس بگ دیشا. را همراه دارد هیخودش و هان یگوش

 .ساعت دو و ربع شده... کند  یرا روشن م لیموبا يچند بار صفحه . کشد یم گاریس کی ن،یماش در

 .گردد یآرام به خانه برم دوباره

 .اند دهیشود خواب یراحت م الشیخ. دیآ یمادرش و مهربان نم حرف زدن ِ يزمزمه  يصدا

 .دیآ یداخل م نیشود و نازن یآرام باز م ،يکه در ِ ورود ستادهیا منینش انیم هنوز
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 .لبهاش يرو ندینش یم لبخند

 ! ؟يداریهنوز ب -

 : دیگو یدهد و آرام م یسر تکان م نینازن

 ...  یو برگشت رونیب یرفت دمید -

 ! چقدر حضورش آرامش بخش است. کند ینگاهش م ساکت

 .داند چطور ازش خواهش کند بماند ینم... خواهد  یاو را م اهیس ينوازش موها دستش،

 .مکد یرا م نشییپا لب

 .بمون شمیپ...  ادیاگه خوابت نم -

 .کند یبه در اتاق مهربان نگاه م نینازن

 ... فقط اومدم ... ه اتاق من خوابش برد ينهال هم تو...  ستیدرست ن -

 .ردیگ یرا باال م دستش

 .ارمیرو برات ب نایا -

 .بهش بزند يدرونش قلقلکش داده سر یحس! لباس راحت نبوده فقط

 ...  رایگرم است و گ یرعلینگاه ام. گذارد یمبل م يرا رو یگرمکن ورزش ست

 .خواهد زودتر فرار کند یم

 ... تا حاال استفاده نشدن  -

 .کند یِ او، آرام تشکر م زانیگر يبه صورت و چشمها رهیخ. کشد یلباسها باال م يچشمهاش را از رو یرعلیام

 .رود یبه طرف در راهرو م ن،ینازن

 ! ریشب بخ... خب  -

 .زند یگرداند و آرام صداش م یِ در، سربرم انیم ن،ینازن. ستادهیا همانطور

 ...  یرعلیام -

 .هم آرام است یرعلیام يصدا

 ! انمج -

 یرعلیشود ام یمکثش باعث م...  زدیر یدلش را فرو م ،یرعلیجواب ِ آرام ام. رود یم ادشیلحظه حرفش  کی

 .اراده به طرفش برود یب
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 ”! شیپنبه و آت“: افتد یحرف شکوه م ادی

 ! خودش يآتش است، هم گونه ها یرعلیهم نگاه ِ ام! آتش؟ ایپنبه است  االن

 ! طانیبر ش لعنت

 .گزد یم لب

 .شهیتموم م یماجرا به خوب نیدلم روشنه ا... نگران پدرت نباش  -

 .دهد یصورتش، و سر تکان م يگردد رو یم یرعلیام نگاه

قبل، فقط دل ِ  قهیکاش مثل چند دق...  نیصورت نازن يرو ندیچکد تا بنش یم ازیلبهاش، انگشتهاش ن از

 ! خواست یاو را م يدستهاش، نوازش موها

 .رود یبا عجله، پله ها را باال م یصدا ول یب ن،ینازن

 .کند ینگاه م کیدهد و به سقف ِ تار یم هیبه در بسته تک یرعلیام

 .شنود یآرام ِ در را م يصدا مهربان،

 .غرق گذشته هاست. دیگو یخواب، ذکر م یب

 ...  یتابیدلشوره و ب... و انتظار  يخبر یب يروزها... سخت  يروزها غرق

 

*** 

 

 ستیِ آه ن الیزخم ِ نهان هست و خ نهمهیا

 

 1361بهار / تهران

 

 .کم داشت يزیچ د،ینوروز و ع یبود ول دهیرس بهار

و پرده ها را باز کند، به همه  هیچهارپا يکند، برود باال زیرا تم اطیرا که مثل هر سال، حوض وسط ح یرعلیام

 .فرش بشورد اط،یشلوارش را باال بزند و وسط ح يکمک کند، پاچه ها یدر خانه تکان

همه  يها شهیش یپرده ها را باز کرد؛ در تشت، مالفه ها و پتوها را لگد کرد؛ فرشها را شست؛ حت. بود ررضایام

 .دیدرها را هم روزنامه کش ي
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 .کم داشت و پر از انتظار بود يزیآن بهار، چ ه،یخانوم و هان رانیا يباز هم حداقل برا یول

خوب و آرام  زیگفت همه چ یمثل سابق، به مادرش م. گچ دستش را تازه باز کرده بود. زد یزنگ م خودش

سال به خاطر  لیبعد از تحو يخانوم زنگ زد و گفت برا رانیبه ا یرعلیام یدرست شب سال نو، وقت یاست ول

 ن،ید احمد خبر داد حسیو قطع کرد، همسر س ردیتماس بگ گریتواند د یمخابرات لشکر، نم يخطها یشلوغ

 ياو و همه  يخواسته بود برا. ردیصورت بگ يقرار است حمله ا ایپسرش گفته در حالت آماده باش هستند و گو

 .بود دهیطلب تیرزمنده ها دعا کنند و حالل

 .را هم نداشت وانیا يخانوم، حس باال رفتن از همان سه پله  رانیا

 يداشتند سفره  مایهمدم و س. نشسته بود دشیسف اهیِ س ینچیچهارده ا ونیزیتلو ياتاقشان، پا يناصر تو آقا

و صابر رفته بودند  هیعال. کرد یداشت خاك دو گلدان ِ کنار پله شان را عوض م ررضایام. دندیچ یم نیهفت س

 .ددرگرخانوم ب رانیدر اتاق، چشم به در داشت تا ا ه،یو هان... شهرشان 

 .دوخت یهر سال م. يدیدوخته بود به عنوان ع دیجد راهنیپ کیبراش  مایس

شود، و بروند اتاق  دایپ راهنشیکه پ ندازدیسرش ب يرا بپوشد، چادر را جور دیقبل، ذوق داشت لباس جد سال

 ... آن سال  یول. یدنید دیخانوم، ع رانیا

که گلها  ررضایپله ها نشسته بود و ام ياو، که رو دنیاز د. وانیا يرفت رو د،یخانوم را که شن رانیا يپا يصدا

 .رفت، هول کرد یرا رها کرده بود و طرفش م

دختر ِ هجده  کی! مگر چند سالش بود؟. انداخت و دلش سوخت هیبه صورت ِ نگران هان یخانوم نگاه رانیا

رفت  یهر چند ساکت و آرام، مزد،  یهرچند دم نم. پسرش شده دنیو آرزوش، د دیام يهمه  دید یساله که م

بپوشد و جلو  ییشد دمپا عثبا يقرار یهمان ب. گذرد یزد در دلش چه م یچشمهاش داد م یول... آمد  یو م

 .دیایب

 ! ن؟ینشست نجایچرا ا! خانوم؟ رانیا ستیحالتون خوش ن -

 .را یرعلیِ ام يگفت و پنهان کار یحمله را م يماجرا ررضا،یبه ام داشت

 .انداخت هیگذرا به هان ینگاه ررضایام

 یاز اون، عل ریغ... کنن  یمحرمانه هستن و از قبل، به لشکر اعالم نم اتها،یاوال حمله ها و عمل... مادر ِ من  -

و حمله هم باشه، بعدش تازه مجروحا رو  اتیاگه عمل. کنه یکار م ییصحرا مارستانیب يتو...  رهیکه جلو نم

 ! ز؟یدلشوره داره عز هگید نیا... براشون  برنیم
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 ! ؟يدیحمله؟ اونم شب ع -

 .ردیاضطرابش را بگ ينتوانست جلو يخوددار يبا همه  هیهان

 .مادرش را گرفت تا بلند شود يبازو ررضایام

زنگ زده  روزید... گفت  یخواست جلو بره، به من م یم یاگر عل...  دارهیبرنم لیو سال تحو دیجنگ که ع -

 .حرص نخور يدیشب ع يخودیتو رو خدا ب! زیعز... گفت  یبود، بهم م يزیاگر چ...  يبود نجار

 .ِ اوس داوود يرفت نجار یبه جاش م ررضایرفته بود، ام یرعلیام یوقت از

 .روبه راه است زیفکر کند همه چ ررضایکرد مثل ام یهم سع هیهان

 .کرد یبراش دعا م لب،ریفشرد و ز یرا در مشت م یرعلیام حیکرد که تسب لیتحو یرا در حال سال

فکر نکرد  یحت. قبل يداد؛ چند برابر ِ سالها يدیاسکناس نو بهش ع کیقرآن،  يهر سال، ناصر از ال مثل

 .بهتر است شهیعموش از هم یمال تیچون وضع ایچون بزرگ شده 

 ... خانوم  رانیمثل هر سال، رفتند اتاق ا. هر سال، لباس نوش تنش بود مثل

 .را یرعلیام يکردند و آن سال، جا یم یرا خال ررضایام يسال ِ گذشته، جا دو

 ”خانوم؟  رانیاتاق ا امیم... پوشم  یلباس نو م...  رمیگ یم يدیهم ع گهیسال د“ کرد  فکر

 .کنند یرا خال یکس ينباشد جا ازیتاقچه، از خدا خواست سال بعد، همه باشند تا ن يرو يبه سبزه  رهیخ و

 

*** 

 

 يِ سه النگو نگیریج نگیریج يصدا. زد یبود و آرام آرام، آش را هم م ستادهیا گیسر د يباال همدم،

 .شد یم یقاط یلب ریصلوات ز يبا صدا دش،یجد

 .را برداشته بود اطیح يداغ، همه  رینعنا داغ و س يبو

ِ  یسرهم يجلو اهیزد به لباس کار آقا صابر تا لک س یبا هن هن، چنگ م ه،یبا شکم ِ باال آمده، کنار پاشو هیعال

 .پاك شود يخاکستر

. زدند ینشسته بود و با هم حرف م وانیا يخانوم، رو رانیا کینزد. کرد یم زیکند و ر یپوست م ریس مایس

 یمشت یزد، گاه یرا در روغن هم م رهایس یداغ، گاه ریس يو تابه  یکین کیپله، کنار پ يخانوم، رو رانیا

 .ختیر یکرد و در مجمعه م یداشت، از وسط نصف م یرشته برم
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 ییحی تیحاال حکا... پدر تو بود فاضل  ندیگو ،یگفتن ارویبه قول  یشورم ول یگناهشو نم...  يخوب کرد -

 ي هیاز هان فیبزنه؟ح دیزن و دختر ِ مردمو د سه،یخواد سر گذر وا یم یتا ک ینداره ول یاجیدرسته احت... ست 

 ...  رهیم ادشیکنه، بعد  یکشور هم چند وقت اخم و تخم م ست؟یتو ن

با  ایبود را بپوشد  دهیکه آقا ناصر براش خر يدیِ جد ینیچ یدو دل ماند کتان. آماده از اتاق خارج شد ه،یهان

 .ها برود یهمان قبل

 .نزد یحرف یچشم به همدم انداخت ول ياز گوشه  ینگاه ،یناراض د،یرا که در دست ِ او د یکتان ما،یس

 .دیها را پوش یمیرا داخل اتاق گذاشت و قد دیجد يها یهم بدون حرف، کتان هیهان

 .زد یبود و دلش شور م دهیخواب ِ بد د. شده بود، ساکت بود داریب یوقت از

بود و نه  ینه تلفن گریبعد از آن، د یزنگ زده بود و کوتاه صحبت کرده بود ول ن،یدوم فرورد کبار،ی ،یرعلیام

 .يخبر

 .حرف زدن با پسرش يصداش بزند برا یخانوم، گوش و چشمش به در بود تا مصطف رانیماه بود ا کی

 .یرعلیصحبت با ام يخانوم را صدا بزند برا رانیا ،یماه بود گوش و چشمش به در بود تا مصطف کیهم  هیهان

ملس ِ آن روزها،  يآمد، نه جوانه ها و هوا ینه بهار به چشمش م. شاخه ها انداخت يرو يبه جوانه ها ینگاه

 .بعد از چند ماه زمستان ِ سرد و استخوان سوز

 .برگردد یرعلیکه ام دیرس یم یبهار، براش وقت... از درون سرد بود  هنوز

 .ذکر گفته بلکه دلش آرام شود یرعلیام حینبود از صبح، چند دور با تسب ادشی

 .رفت رونیب اطیکرد و از ح یاز همه خداحافظ کوتاه،

 یِ مبل ونیزیتلو کیرا برده بود و به جاش،  ینچیِ قرمز ِ چهارده ا دیسف اهیِ س ونیزیسه روز قبل، ناصر، تلو دو

 .بزرگ آورده بود

بزنم به تخته،  :و با لبخند گفته بود ونیزیتلو يچوب ِ براق ِ درها يبود رو دهیدستمال کش ت،یبا رضا همدم،

 .و برکته واسه آقا ناصر ریکر، انگار امسال، سال ِ خ طونیگوش ش

 .زده بود یزورک يلبخند مایس

 ... بده  شتریخدا بهش ب شاالیا -
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 یفقط م. عمو ناصر دست نزده بود ي انهیِ ماه یچند ماه بود به کمک خرج. دانست یدرد مادرش را م هیهان

دردش هم دست به آن پول  هیدرمان ِ کمردرد و کل يبرا یحت. گذاشت یفرش م ریکرد و ز یگرفت، تشکر م

 .نزده بود

 .دیاز معمول رس شتریاز دور به نظرش ب یبود؛ ول ادیز شهیهم. بود ادیِ گذر، رفت و آمد ز سر

جبهه  يرا برا ییاجناس و مواد غذا یمسجد، وقت کیگذر، نزد گریطرف د یاذان ظهر نشده بود ول هنوز

 .شد یکردند، شلوغ م یم يریرگبا

 .نبود ونیاز وانت و کام يخبر. به داخل کوچه انداخت یمسجد رد شد و نگاه ياز سر کوچه  ،يکنجکاو با

 .آمدند یم رونیشدند و ب یاحمد م دیس يوارد مسجد و خانه  ج،یهم، گ هیبق. بودند ستادهیا رینفر، سر به ز چند

 وارید يپا ،یمصطف. بود ستادهیصادق ا یینماز مسجد و کبال شیِ پ انیاحمد، م دیس. مکث کرد يا لحظه

 .کرد یم هیزانوها گذاشته بود و انگار گر يسر رو. نشسته بود

 .شد کیراهش را کج کرد و به مسجد نزد ینگران با

 .آمد یم هیگر يصدا. احمد باز بود دیس يِ خانه  در

 .آب دهانش را قورت داد و کنارش خم شد. نگاه انداخت یبه مصطف دوباره

 ! ؟یمصطف -

 .سر بلند کرد، دلش را لرزاند یو سرخ ِ او، وقت سیِ خ صورت

 ! شده؟ يزیچ -

با عجله از  ،يچند زن ِ چادر. آمد نییدو قطره اشکش پا. هم فشرد يلرزان، پلکهاش را رو يبا چانه  یمصطف

 .کنارشان گذشتند و وارد خانه شدند

 .دیلرز یمثل چانه اش م ،یمصطف يدورگه  يصدا

 .شده دیداداشم شه -

 ! شده؟ دیشه... داداشت : تکرار کرد جیو گ دیصورت او چرخ يرو نگاهش

 .صدادار شد یمصطف ي هیگر

 ... شده  دیشه نمیداداش حس... االن خبرشو آوردن  -

. و کمرش خم شده بود دیکش یاحمد نگاه کرد که دستمال ِ تا شده را به چشمهاش م دیت به سمبهو. شد راست

 .کرد یرا کنار گوشش زمزمه م يزیشانه اش بود و چ ينماز مسجد، رو شیدست ِ پ
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 .یرعلیام: دیچرخ یدر سرش م زیچ کیفقط . دیلرز یوحشت، زانوهاش م از

 .ستادیدر ِ باز خانه شان ا يو مات زده، جلو اریاخت یب

 .اطرافش بودند ان،یِ گر يچادر يزنها. کرد یم هیپله ها نشسته بود و گر يرو ن،یِ حس مادر

 یو کوچه م اطیح يدر همه  ادش،یزد و فر یپاهاش م يبا دست رو. بلند شد نیهق هق ِ مادر حس يصدا

 .دیچیپ

 ... پرپر شد  نمیحس...  زمیعز... جان  نیحس -

 .نگاه کردند اطیصادق، به در ح یینماز و کبال شیحمد و پا دیس

 ...  دیببخش یآبج: گفت هیبه هان یکی

 .زد یمظلومانه زار م وار،ید يپا یمصطف. دیلرز یاحمد م دیس يشانه ها. دیحس کنار کش یب

. دیچیپ یدر سرش م نیمادر حس يصدا. گشت یاحمد و در ِ باز خانه م دیس ،یمصطف ينگاهش رو. رفت عقب

 .آمد ینفسش باال نم

 .به کوچه و آدمها، تا سر ِ گذر رفت رهیتعادل، خ یب

ازش  يماهه خبر کی! کجاست؟ سالمه؟ یرعلیام... خدا  يوا... بود  یرعلیبا ام شهیهم نیحس...  یرعلیام“

 ”...  یرعلیام... زنه  یاز صبح دلم شور م. ستین

 ! بود؟ دهید یخواب چه

سنگ فرش  يرو ،یِ گل یماه. شکسته بود اطیوسط ح د،یِ ع یتنگ ماه. بود دهیموهاش را از ته تراش ررضایام

خودش ...  دیخند یبلند بلند م وان،یا يخانوم از رو رانیا... داد  یجان م... شد  یم نییباال و پا اط،یکف ح

 .در خواب حامله بود. ..اش  هبه شکم ِ برآمد دیکش یدست م ،یِ گل یبه ماه رهیبود، خ ستادهیا

 هیو ناراحت هیِ خنده، گر ریگفت تعب یم... بار ِ غم داره  یعنیحامله باشه،  یخواب، کس ياگه تو: گفت یم مایس

 .شهیم شیطور زشیعز فته،یدندون آدم ب ایخواب کوتاه کنن  يگفت مو رو که تو یم... 

 نینفسش سنگ. به در دیکوب. زده بود خیزانوهاش حس نداشت و مشتهاش . بود دهیچیآش رشته در کوچه پ يبو

 .ودی

 ! ه؟یک -

 .حرکت کنار زد کیپرده را با  ه،یهان. در را باز کرد همدم

 ! ه؟یهان یچرا برگشت -



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا Hanakو  naqme   –گذارم  یات م نهیبرابر آ يا نهیآ

wWw.98iA.Com ٣٢٦ 

خانوم  رانیا ينگاه ِ سرگردانش رو داد؟یچرا برگشته بود؟ جواب ِ آنها را چه م. کردند یهمه نگاهش م. شد وارد

 .با عجله بلند شد و به طرفش رفت مایس. ثابت شد

 ! ه؟یچت شده هان... خدا مرگم بده  -

 .خانوم هم بلند شد رانیا

 .آمد یباال م قیعم یحنجره، از ته چاه يانگار به جا صداش

 ... شده  دیشه... ِ سد احمد  نیحس -

 .دستش زد يرو مایس

 ! بیامام غر ای -

 ! ؟يدیگفت؟ از کجا فهم یک: دیپرس همدم

: شانه افتاده بود و لب زد يِ پر ِ چادرش گشت که رو یبا دست، سرگردان، پ ه،یبه هان رهیخانوم، خ رانیا

 ...  یرعلیام

 .گفت یگذشتم، مصطف یاالن از سر کوچه شون م -

 .دیدو اطیبه پا کرد و به ح ییدمپا عیسر. خانوم به خودش آمد رانیا

 .به خودت سپردم مویرعلیام... بچم ...  زهرا يفاطمه  ای -

 ! ؟یرعلیام ای نیحس: گفت عیرفتن ِ او را تماشا کرد و سر رونیب ما،یس

آش انداخت  گیبه د یهمدم، نگاه. رفت رونیخانوم ب رانیهم پشت سر ا مایس. به مادرش نگاه کرد وحشتزده

 .رفت رداغیس يو سراغ تابه 

 .کنار حوض نشست. رفتن داشت، نه دل ِ ماندن ينه پا ه،یهان

 ”...  یرعلیِ ام یپنج تا شمع، نذر سالمت...  ایخدا“

 .رد شدن ِ موتور يصدا. آمد یداغ م ازیداغ و پ ریجلز جلز ِ س يصدا

 ... رساند  یرا م یرعلیبا موتور، ام. موتور داشت نیحس

 .دیکش رونیکبود را ب حیتسب بش،یکرد در ج دست

 ...  نیرحم الرحما ای -

 .سردش بود...  دیلرز یم

 ...  نیارحم الرحم ای -
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 ! خواست تمام شود؟ یم یسرما ک نیا

 ...  نیارحم الرحم ای -

 

*** 

 

 .زده بود رونیکالفه شده بود و ب ررضایکرده بود، ام یتابیو ب هیخانوم، انقدر گر رانیا

برده بودند مسجد تا همانجا پخش کنند، بعد همه  گشیبا د. را نداشت يپخش کردن ِ آش نذر يحوصله  یکس

 .احمد دیس يرفته بودند خانه 

 یاشک م گریبود، نه د دهیپوش اهینه س ،یداده به پشت هیتک ن،یمادر ِ حس. ها جمع شده بودند هیهمسا. بود شلوغ

 .کرد یو زمزمه م دیکش یفقط مات و مبهوت، به قاب عکس پسرش دست م. ختیر

دو زن ِ . بود دهیچیقرآن در خانه پ يصدا. کردند یمسجد، حجله برپا م يمحل، داشتند جلو يهاتا از جوان چند

 .شد یبلند نم یکس ونیو ش هیگر يصدا. گرداندند یرا م يِ چا ینیجوان، س

 رانیا يچشمها. کردند یم هیصدا گر یب ما،یخانوم و س رانیا. گرفته بود یِ فضا، نفس تنگ ینیاز سنگ هیهان

بود،  دهیاحمد پرس دیسوال که دم در از س کیاز همان  شیب دیکش یخجالت م. زد یدو دو م یخانوم، از نگران

 .بپرسد يزیچ

 .نزده یرعلیاز ام یگفته بود حرف. آمده، خبر آورده گاهیاحمد گفته بود جالل ِ آقا رحمت از پا دیس

 .بود قراریدلش ب یخانوم باز شده بود ول رانینفس ِ ا راه

 .خبر داده بود؛ آمده بود دنبال مادرش ررضایبه ام یکس

 .به طرف خانه رفته بودند یهمگ

 .ریاز برادرت بگ يخبر هی گاه،یبرو پا... رضا : گفته بود تابیخانوم، ب رانیا

 .جیِ بس گاهیغرق فکر، راهش را کج کرده بود سمت پا ررضا،یام

 .خانه کم شود يِ هوا ینیاز سنگ یبودند با برگشتنش، کم دواریهمه، ام. ساعت، برگشته بود کیاز  بعد

 .بود لب حوض، دست و صورتش را شسته بود نشسته

 .رفته بود وانیطاقت به ا یخانوم ب رانیا

 ! شد؟ یرضا جان؟ چ -
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 .مشت آب زده بود کیدوباره به صورتش  ررضایام

 ...  یچیه -

 .خانوم اخم کرده بود رانیا

  !؟یخبر گرفت! ؟یچیه -

 .بود ستادهیا ررضایام

 .نبود ستیل ياسمش تو دم؛یرفتم پرس... نشده  یچیه... نکن  یتابیانقدر ب...  زیعز -

 ! ؟یِ چ ستیل يتو: بود دهیخانوم با همان اخم پرس رانیا

 ... شهدا  ستیل: زمزمه کرده بود ررضایام

 .هم فشرده بود يخانوم چشمهاش را رو رانیا. بود دهیکش ینفس راحت ه،یهان

 ! نه؟ ای دهیجالل نگفت برادرتو د... شکر  یاله -

 .در زدن يشده بود با صدا یقاط ررضایام ي” نه“ يصدا

 .بپرسد يگریخانوم، سوال د رانیا ایدر را باز کند  ینشده بود کس منتظر

خوش  ،يبرخ یب“ گفت  یم شهیاوس داوود هم. يخبر یماه بود او هم مثل مادرش نگران بود از ب کی

 ”.هیخبر

 انیانگار پا... آن روز  یول. بماند يخبر یب نیست، در هم يخوش خبر ،يخبر یب نیخواست اگر ا یم دلش

 .بود کماههیِ  يخبر یب نیا

 م،یداشت دیانقدر مجروح و شه... هفته، دشت عباس خاك و خون بود  کی... بود  یبزرگ اتیعمل: گفته بود جالل

چند روز ... معلوم نشده  قیها دق یو زخم دایهنوز تعداد شه... بودن جلو  دهیهالل احمر و امداد هم کش يروهاین

 .شهیم يخبر شاالیصبر کن، ا گهید

قبل هم  يدفعه . رود یداوطلب است که جلو م يامدادگرها نیجزء اول یرعلیقبل، ام يمثل دفعه  دانستیم

 .ترساند یم شتریاو را ب ن،یهم. خورده بود ریکمک رفته بود که ت يبرا

از  يخبر ،یسپاه، مگر اسم یبرود تعاون گاهیپا يدو نفر از بچه ها یکیخواست با  یم. رونیرفته بود ب عیسر

 .داشته باشند یرعلیام

 .دیایبچسبد به زمان و کش ب ر،یو نفس گ نیشب ِ سنگ کیدست به دست ِ هم داده بود تا  زیشب، همه چ آن
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 يحمله  ن،یاش را از دست داده بود؛ شهادت ِ حس کماههیِ  دیخانوم که ام رانیا يها يقرار یها و ب هیگر

شب،  مهیو ن... باران  يکه فقط صدا داشت و نور، بدون ِ قطره ا یوحشتناک يرعد و برقها ،یِ طوالن ییهوا

 .هیدرد ِ عال يادهایفر

 .خانوم رانیرفته بود اتاق ا مایس

از خدا  زیچ چیه. کرد هیگال... به خدا التماس کرد . سجاده نشست؛ نماز خواند و دعا کرد يتا صبح، رو هیهان

و ... ذکر گفت ... دوباره التماس کرد ...  هیشد از گال مانیپش...  یرعلینخواسته بود اال سالمت و برگشت ِ ام

 .سجاده خوابش برد يهمانجا، رو

 

*** 

 

 .روزگارش آوار شد يرو یواقع يدو روز بعد، تازه فاجعه  یرش، آن شب بود؛ ولشب عم نیکرد بدتر یم فکر

 .که در زدند شدیرفتن به مدرسه آماده م يکرد و برا یحوصله داشت کتابهاش را مرتب م یب

 .خانوم بود رانیطبق معمول در اتاق ا مایس

 .ببرد نیش را از بخود ،يخبر یو ب یکه انگار قصد کرده بود با همان نگران یخانوم رانیا

به  چشیصبح، همراه آقا صابر و دختر کوچک ِ قنداق پ. آمده بود ایدخترش هفت ماهه دن. کرده بود مانیزا هیعال

 .کند يرا تهران نداشتند تا ازش پرستار یکس. کرد یخانه برگشته بود و همدم، در اتاقشان کمکش م

 کماه،یآن ... که نه  کماه،یآن  يمثل همه ...  دیماه، دلش لرز کیآن  يدر زدن که آمد، مثل همه  يصدا

که پشت در است،  یوحشت داشت کس -به بعد  یاز آن خواب لعنت -دو روز بود  یچشم انتظار تلفنش بود ول

 .خواهد یهمان نباشد که م

 .دیدو وانیبه ا د،یچیپ اطیضربه زدن به در، در ح يکه صدا دوباره

 .تکان نخوردند یهر سه به هم نگاه کردند ول. آمدند رونیز در ِ روبرو بخانوم هم ا رانیو ا مایس همزمان،

 ”.خونه بود ررضایکاش ام“ماند و فکر کرد  رهیخانوم خ رانیا ينگران و درمانده  يچشمها به

 .با سر اشاره کرد برود در را باز کند مایس. هر سه، آن طرف برگردد يدر، باعث شد چشمها يصدا

 .دیچفت را کش يرا کنار زد و زبانه  پرده
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انداخت و هر دو  ریسر به ز ه،یهان دنیمرد ِ جوانتر، با د. سال، پشت در بودند انیم یکیجوانتر و  یکیمرد،  دو

 .سالم کردند

 .هر دو رفت و برگشت نیب هیهان نگاه

 ... سالم  -

 دخترم؟  نجاسیصداقت هم يمنزل آقا: دیپرس انسالیم مرد

 .آمد مایس يصدا

 ! ه؟یهان هیک -

 ... بله : به پشت سرش نگاه انداخت و به مردها گفت گذرا

 ! بزرگترتون هستن؟ -

 .تکان داد و عقب رفت يمفهوم، سر یب

 .داخل دییبفرما -

لباس هر دو، . شود یمربوط م یرعلیبه ام دانستیفقط م. خواهند یدو مرد که هستند و چه م نیا دانستینم

 .گرفت یدور گردنش انداخته بود و همچنان سرش را باال نم يا هیمرد جوان، چف. رنگ بود یخاک

 ...  میشیمزاحمتون نم ادیز: گفت انسالیم مرد

 ! د؟ییبفرما: ِ مردها، چادرش را دور صورتش محکم تر کرد و گفت دنیبا د. پرده را کنار زد مایس

 .دیانبوهش کش یجو گندم يشهایبه ر یدست انسالیم مرد

 .خواهرم میصداقت کار داشت یرعلیام يبا خانواده  -

 .دیلرز هیهان يپاها. در هم رفت مایس ياخمها

 ! شده؟ يخبر -

  ن؟یباهاشون دار یشما چه نسبت: جواب، گفت يبه جا انسالیمرد م. دیبا وحشت پرس مایس

 .من من کرد مایس

 ... خونه س ... ادرش فقط م... االن ... شون هستم  هیهمسا... من  -

 .دوباره سوالش را تکرار کرد و

 ! شده؟ يازش خبر -
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... نه ... اش را بدهند  یپرده را در مشت فشرد و احمقانه در دل دعا کرد فقط آمده باشند خبر سالمت ه،یهان

 .نشده شیزیچ یخورده ول ریقبل، ت يمثل دفعه  ندیحداقل آمده باشند بگو

 یداشت که آرزو م يحال و روز... حاال اما . بود دهیخورده، چقدر ترس ریت یرعلیبود ام دهیفهم یآمد وقت ادشی

 ! نیهم. زنده است یرعلیام ندیآمده باشند بگو ه،یو چف یخاک يناشناس، با لباسها يمردها نیکرد ا

 .دیپرده را کنار زد و عقب کش مایس

 .نجاسیمادرش هم...  دییبفرما -

 .ه که مادرش تعارفشان کردهبود مرد چه گفت دهینفهم

 .کرد یبود و نگران، به در نگاه م ستادهیخانوم، کنار پله ها ا رانیا

 .وارد شدند ر،یگفتند و سر به ز” ... ا  ای“ مردها

 .کرد ینگاه م اطیرا کنار زده بود و به ح هیاتاق عال يپرده  همدم،

 .خانوم رفت رانیجلوتر به طرف ا انسال،یم مرد

 .سپاه اومدم یاز تعاون... هستم  يمن مرتضو... حاج خانوم  کمیسالم عل -

 .گلو مشت شد ریخانوم، فقط سر تکان داد و دستش، با چادر، ز رانیا

 ...  قتیحق...  میشیمزاحمتون نم ادیز -

 ! پسرم کجاس؟: لرزان زمزمه کرد ییخانوم، با صدا رانیا

 .شهاشیبه ر دیدوباره دست کش انسال،یم مرد

 ... جنوب انجام شد  يجبهه  يتو ع،یوس اتیعمل هی... نه  ای نیدونم خبردار شد ینم -

بودند، هم دو  دهیو شن دهید ونیزیو تلو ویهم از راد...  نیفتح المب اتیعمل. دانستند یهمه شان م... دانستند  یم

 .در دشت ِ عباس... شده  دیشه اتیاحمد، در همان عمل دیِ س نیبودند حس دهیروز قبل، فهم

پسر ... رفتن  نیما، از ب يروهایاز ن یلیخ... خب  یول... رفته  شیشده بود، پ يزیاونطور که برنامه ر... بحمدا  -

 ... امداد هالل احمر بودن  يشما جزء گروها

دست گرفت به پله ها تا . شود یو رو م ریز ایحس کرد دن... شد  یتکرار م هیبودن، در سر ِ هان نیا” ! بودن؟“

 .تعادلش را حفظ کند

 ... اعزام شدن خط مقدم  نیبه مجروح یدگیرس يبرا ات،یفاز ِ دوم عمل يتو -
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 یشد و قلبش م یجان تر م یگلو، ب ریمشتش ز. بود به دهان مرد رهیخانوم، مات زده خ رانیا يچشمها

 .سوخت

 .میازشون ندار يخبر ات،یبعد از عمل يتجسس ها يفعال تو -

 ! گم شده؟! ؟یچ یعنی: دیآرام پرس مایس

 .گرداند یسرش را کم انسالیم مرد

 یو برگردوندن شهدا تالش م ییشناسا يهنوز دارن برا... بوده  یعیوس اتیعمل... عرض کردم که ... خواهرم  -

 ... کنن  یتالش م يروز برادرا هم اهواز، هم تهران دارن شبانه... نشدن  ییها هنوز شناسا یلیخ... کنن 

 .خانوم به زحمت باال آمد رانیا يصدا

 ! شده؟ دیشه...  میرعلیام -

 .حس کرد جانش هم با سوالش باال آمد و

 .به سنگفرش نگاه کرد انسالیم مرد

ها نبوده که به عقب منتقل  یکه جزء مجروها و زخم نهیکه برامون مسجل شده، ا يزیچ...  میدون یهنوز نم -

 .شدن

 ! شده؟ دیشه... پس  -

 .مثل جان کندن. هم سخت بود دنشیپرس... بود  سخت

 .دیدست کش شهایباز به ر انسالیم مرد

 .شدن ریاس روهایاز ن يادیتعداد ز... احتمال شهادت و اسارتش پنجاه پنجاهه ...  ستین یبرامون قطع -

 .بود دهیچسب نیحرکت به زم یخانوم رفت که همانطور ب رانیقدم به طرف ا کی ما،یس

 ! م؟یبفهم تشویوضع دیچطور با... ما ... پس  -

 .کرده بود یرا عصب هیمرد، هان حیدرشت تسب يقرچ ِ دانه ها قرچ

 ریگیما هم پ... زرمنده ها مشخص بشه  يهمه  فیکنن تا تکل یتالششونو م يسپاه دارن همه  يبرادرا -

... هم  م،یهم خبر بد میمزاحمتون شد... سرخ  بیصل ای دن،یاز معراج به ما خبر م ایحال،  يا یعل...  میهست

 .میاریرو ب شونیا لیوسا

 .خانوم گذاشت رانیا کیپله، نزد يرا رو یرعلیام يِ آشنا یحرف، ساك خاک یجوان ِ ساکت، ب مرد
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ست مرد در د یرعلیکدام به ساك ام چیآن دو مرد شوکه شده بودند، که تا آن لحظه، ه يو حرفها دنیاز د انقدر

 .نکرده بودند یجوان توجه

 .دهانش رفت يدستش و چادر، جلو. دیلرز. ساك، خشک شد دیخانوم با د رانیا

 یدرك م طتونویما شرا...  نیمع الصابر... ان ا ... توکلتون به خدا باشه حاج خانوم : گفت یداشت م انسالیم مرد

امثال پسر ... رزمنده ها مشخص بشه  يهمه  فیتا هرچه زودتر، تکل میکن یم مونویسع يهمه  میو دار میکن

بشه از  يهر خبر... هستن  زاشونیاونا هم خانواده هاشون چشم به راه ِ خبر عز...  ادنیز اتیعمل نیا يشما تو

 ...  میدیبهتون اطالع م یتعاون قیطر

بار، دست باال  نیآخر يه براافتاده بود ک يلحظه ا ادی ،یرعلیبه ساك ِ ام رهیخ. دیشن ینم يزیخانوم چ رانیا اما

 .بود دهیبرده بود و او را در آغوش کش

 .مادرش را با دست سالمش به خودش چسبانده بود یافتاده بود وقت یرعلیام ي نهیس يگرما ادی

 .مایبود سمت اتاق س دهیچرخ اریاخت یب یناآرام پسرش، وقت ينگاهها ادی

 .خانوم بغضش نشکند رانیا يکرد جلو یتالشش را م يداشت همه . همراه دو مرد تا کنار در رفت مایس

قلبش را  ،یمشت... اسارت ... شهادت ...  یرعلیام... نداشت  قتیحق... کرد  ینگاه م یرعلیهم به ساك ام هیهان

 .دیرس یفشرد که انگار خون به دست و پاهاش نم یفشرد؛ چنان م یم

 .شد زانیچادر، به دو طرفش آو ریخانوم، از ز رانیدست ِ ا دو

 .بست یم بهیغر يداشت پشت سر مردها مایکه س ياز ساك، رفت باالتر، به در نگاهش

 .بهشتیو بدون ابر ِ ارد یبه آسمان آفتاب... باالتر  و

 .کرد یم هیداشت گر هیعال نوزاد

 ”! ن؟یهم ایخدا! ن؟یهم“

 ! ست؟ینه هست و نه ن! بودند، ساك ِ پسرش را آورده بودند، گفته بودند نه مرده و نه زنده است؟ آمده

  ردش؟یاش بگ نهیس انیتواند دوباره م یزنده است، کجاست؟ کجاست که از حالش خبر ندارد؟ که نم اگر

 شده، کجاست؟  دیشه اگر

جانش را  یکه حداقل تن ِ ب! مش را بخواهد؟که جس ستیحق ِ مادرش ن نیوطنش داده، ا يرا که برا جانش

 بخواند؟  ییبسته اش الال يچشمها يبرا رد،یبگ نهیس انیم

 ! با غرور بوسه بزند؟ شهیبار سردش، مثل هم نیِ ا یشانیبر پ که
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 .خواهد یتار و پود و خون و جانش، جگرگوشه اش را م يکرد نه فقط قلبش، که همه  حس

 .سوزد یبرزخ، بند بند ِ وجودش م ،يدور نیز اا ،یعدالت یب نیکرد از ا حس

 .گم شده بود یرعلیدر حرم امام رضا، ام یوقت. حس را تجربه کرده بود نیسال قبل هم ا ستیب

دانست کجاش از  یاز تنش که نم يپاره ا. از تنش را کنده بودند يسال قبل هم مثل حاال، انگار پاره ا ستیب

 ! قلبش؟ استخوانش؟ رگهاش؟. سوزد یکنده شدن م نیا

ضربه، که به  کیساعته را کرده بود  کیحرص و درد ِ  يهمه . ساعت بود کیبرزخ فقط . شده بود دایپ زود

 ،یرعلینشسته بود، بغلش کرده بود و ام. و زودتر از او، بغضش شکسته بود. ِ سه ساله زده بود یرعلیام يشانه 

 .بر آتش ِ وجودش یشده بود آب

 ! ساك؟ نیا! نشاند؟ یکرد؟ کدام آب، آتش دلش را فرو م یم یحرص و درد را کجا خال! حاال چه؟ یلو

لشکر نود و دو ... صداقت  یرعلیام“روش نوشته شده بود  ،یساك، که با خودکار آب يسر خورد رو نگاهش

 ”یزره

 .که انگار زنده بود؛ نبض داشت یرمق نشست کنار ساک یب

که در  يبه درد. خواست به عشقش فکر کند یم... خواست باور کند؛ نه شهادت را، نه اسارت را  ینم هیهان

کرده بود،  سیصورتش را خ يصداش که همه  یب يخانوم، اشکها رانیسکوت ِ ا یول. وجودش نشسته بود

 .او دل بدهند يادرانه درد ِ م هب ،یاز هر حس شیب داشتیرا، وا م مایلرزش بند بند ِ انگشتهاش، هم او را، هم س

 .دیساك را کش پیبرد، ز دست

 جان؟  یعل يخبر نذار یارواح خاك آقات منو ب: بود و گرفته گفته بود دهیساك را کش پیز

 .بود دهیسرش را بوس يرو ،یرعلیام

 .زیعز رهیبرگردم تا دلم آروم بگ دیبا... نکن  یتابیشمام ارواح خاك آقاجون، ب... چشم ...  زیچشم عز -

 .شده بود دهیهم چ يمرتب، رو شهیمثل هم لباسهاش،

 ! خودش چه؟ یول... لباسها زنده بودند . کرد یاشتباه نم. لباسها يرو دیکش دست

. لباسها يدستهاش مشت شد رو. اش آتش گرفت نهیخاك و خون، س انیجان پسرش، م یتصور جسم ب از

 .تنش را گرفت يخونش شد مذاب داغ که همه 

 .به لباسها دیصورتش چسب. دهان ِ باز ِ ساك يسرش خم شد رو” ... آخ خدا “ کرد  ناله

 .دادند یتن پسرش را م يبو
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 .که عطر تن ِ گم کرده اش را داشتند هنوز ییلباسها انیهق و اعتراض و دردش گم شد م هق

 ”! مادر؟ رمیبگ یسراغتو از ک ؟یرعلیکنم ام داتیکجا پ“ . شد ضجه

 ...  وسفشیِ  راهنیو مانده بود با پ...  عقوبیبود  شده

 نیاول يکه برا یمثل وقت. آشنا داشت يکه بو يدستهاش حلقه شد دورحجم زنده ا. زد به لباسها و ساك چنگ

 .بود دهیمالفه، به آغوش کش انیم دهیچیبار، پسرش را پ

 .هاش هیر يماند تو ،یرعلیام ينفسش با بو. اش نهیدر س دیچیپ درد

 .نیحس شد و پلکهاش سنگ یب دستهاش

 

*** 

 

 1391زییپا/ تهران

 

 .پرد یاز خواب م لش،یلرزش موبا با

 .به اتاق مهمان که عطا نشانش داده بود هم نرفته بود. درست نتوانسته بود بخوابد شب،

متر که چند ...  نیبود و به نامدار فکر کرده بود که کجاست؟ در چه حال است؟ و نازن دهیکاناپه دراز کش يرو

 .دهیباالتر، خواب

 ...  شتریِ ب یکینزد يایو در رو یکینزد نیاز ا یراض

 .شناسد یشماره را نم. نشده داریمغزش کامل ب هنوز

 .ناشناس است و تماس از طرف نامدار يمنتظر شماره ا دیآ یم ادشی تازه

 الو؟  -

 ... پسرم ...  یرعلیام... الو  -

” پسرم“کند سالهاست  یفکر کرده که اصال دقت نم تشیانقدر به خود نامدار و موقع. کشد یم یراحت نفس

 .خطاب نشده

 .میمنتظر تماستون هست روزیاز د... نامدار  -

 .تلفن زدن نداشتم ياجازه  -
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 .دیریگ یبهمون گفتن خودتون باهامون تماس م د؟ییشما کجا -

 .تونه کمک کنه یم لیقطعا وک یول ستمیآشنا ن ستمیس نیبا ا...  ریبگ برام لیوک هی...  یرعلیام... حالم خوبه  -

 ! گرفتنتون؟ یچ يبرا د؟ییکجا یول...  یاوک -

خوب  لیوک هیحتما ... و بگم حالم خوبه  رمیبهم اجازه دادن تماس بگ... دونم چه خبر شده  یهنوز درست نم -

 .زنم یکن؛ من دوباره زنگ م دایبرام پ

 .شده جیگ یرعلیام

 .خواد یمشکلتون اطالعات م يهم درباره  لیوک یول...  یاوک -

 .خدانگهدار...  رمیگ یتماس م... باش  زیمراقب همه چ! یرعلیام -

 ! کجا بود؟ -

 .کند یو بعد مهربان نگاه م هینگران هان يگردد، به چشمها یبرم

 .حالش خوب بود یول... نگفت  -

 گفت؟  یچ: پرسد یم هیو هان” شکر یاله“ دیگو یم مهربان

 .کشد تا مرتبشان کند یموهاش م انیم یدست

 .رمیبگ لیگفت براش وک -

 بازداشتش کردن؟  یچ يبرا -

 .رهیگ یگفت دوباره تماس م. خودشم خبر نداشت... دونم مامان  ینم -

 .شود یم بلند

 .میبکن دیبا کاریچ نمیبب س،یآف لیبرم سراغ وک دیمن با -

 ... خبر نذار  یمنو ب -

 .ادیبهش زنگ بزن همراهت ب... سر رفت شرکتشون  هیعطا : دیگو یم مهربان

 .بوسد یموهاش را م يشود رو یخم م رد،یگ یرا به طرفش م هیهان یگوش

 .اگر باهات تماس گرفت، بهم خبر بده...  یاوک -

 .زودتر برود دیبا یول ندیرا بب نیخواهد قبل از ترك خانه، نازن یم دلش

 .راند یبعد به سمت دفتر م. کند یو لباس عوض م ردیگ یدوش م. اولش آپارتمان است مقصد

 .دیایتماس گرفته که به دفتر ب لشیوک با
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 .گارینخ س کیاست و  کنیامر يقهوه  وانیل کیخواهد،  یکه م يزیچ تنها

 .شود یقبل، وارد م قهیمتفاوت از چند دق يبا ظاهر ،یکه منش دهیرس مهیبه ن گاریو س قهوه

 .آورده نییباال زده اش را تا مچ پا شهیهم ينهایو آست دهیسرش را جلو کش يِ رو شال

 ... جناب راد  -

 .برد یتر م نییرا پا صداش

 .ننیخوان شما رو بب یدو تا آقا م -

 .خورد یاز قهوه م يا جرعه

 هم اومده؟  لمیوک ؟یک -

 .اندازد یمنه، باال  يابروهاش را به نشانه  یمنش

 .به نظرم مامور باشن -

 .کند یاخم م ز،یآم استفهام

 ! مامور؟ -

 .دهد یسر تکان م یمنش

 ! ان؟یبگم ب... تابلوئه مامورن  یول هیلباسشون معمول -

 .کند یزند و خاموشش م یم گاریپک آخر را به س. کند یسر، موافقت م ياشاره  با

 .شوند یدو مرد، وارد اتاق م ،یِ منش ییراهنما با

 .دهد یو جواب سالمشان را م ستدیا یم

 .دهد یم یرعلیکند و کارتش را از همان فاصله، نشان ام یپولش را باز م فیشان، ک یکی

 راد؟  یرعلیام يآقا...  یمل تیامن سیهستم از پل یسرگرد ثقف -

 .دهد یتکان م سر

 ! بله -

 .دهیرا نفهم یمل تیامن مفهوم

 .دیا جواب بدبه چند تا سوال م دیبا -

 .کند یدهد و به مبلها اشاره م یسر تکان م دوباره

 ! د؟یدار یشما با نامدار راد چه نسبت: پرسد یم ند،ینش یهمانطور که م همکارش
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 .پدرم هستن -

 .نامدار را بفهمد يریدستگ لیدل دیبا. آرام و خونسرد است شهیمثل هم ظاهرش

 االن کجا هستن؟  دیخبر دار -

 ! شما يهمکارا شیاحتماال پ -

 .کنند یمرد، به هم نگاه م دو

  ه؟یچ رانیاومدنشون به ا لیدل -

 .یو شخص يکار لیدل -

 .کند کلماتش را درست انتخاب کند یتالش م یلیخ

 ! دیواضح تر بگ -

 .یو شخص يکار شهیم...  میمن و مادرم هم فعال تهران اقامت دار... ماست  یکمپان یندگینما نجایا -

 : دیگو یاندازد و م یم ینگاه اتشیبه محتو. کند یکه در دست دارد را باز م یسبز رنگ يشه پو ،یثقف

دو هفته قبل اومدن؛  ،یتوکل هیمادرتون، هان... بعد از دوازده سال ...  دیاومد رانیقبل، به ا میشما، دو ماه و ن -

 ،يوقت، دور نهمهیشده که بعد از ا یچ... هم بعد از ده سال  شونیو حاال، پدرتون، ا... و پنج سال  ستیبعد از ب

 ...  گهیاونم با فاصله، نه با همد...  نیبرگرد نیگرفت میخانواده تصم يدفعه همه  هی

 .بر خالف ظاهرش، در حال تکاپوست ذهنش

سوال و  نی؟ امشکل ساز شده رانیبه ا کایدچار دردسر شده اند؟ انتقال وجه از امر ،يخاطر مشکل سرباز به

 ! ست؟ین مانیِ نر تیشکا يِ نامدار، ادامه  يریجوابها و دستگ

و ... مادرم هم اومد به خاطر من ... هم محل کارمه  نجایا... تهران هستم  يتو یکمپان دیجد ي ندهیمن، نما -

 .حاال پدرم، به خاطر ما و کارش برگشته

 ! ن؟یاومد ییکایچرا با پاسپورت امر -

 .اندازد یباال م شانه

 .ندارم یرانیپاسپورت ا -

 .دهند یفکر کردن نم ياجازه  یرعلیبه ام. کنند یدو، پشت سر هم سوال م هر

 ! ه؟یچ کایامر يکارتون تو قایدق -

 ! د؟یدار ییچقدر دارا -
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 داره؟  يهودیپدرتون دوستان  -

  ومده؟ین رانیچرا ده سال ا -

 ! ست؟یخودش رو بلد ن يس خونه شما؟ پس چرا آدر شیپ ادیخواست ب یمگه نم -

 ! د؟یدون یپدرتون م يروابط و رفت و آمدها يچقدر درباره  -

  د؟یکرد یصحبت م رانیمسائل ا يجمع خانواده، چقدر درباره  يتو -

 هستن؟  یچه کسان شتریهاتون، ب يمشتر -

  ان؟یشما م يهم سراغ فرشها کایِ دولت امر یاسیها و افراد س ندهیاز نما -

 .خورد یزنگ م زشیم يحال ِ جواب دادن به سواالت آنهاست که تلفن رو در

 .دفتر باالخره آمده لیوک. ست یمنش

 .حضور داشته باشن ایباشه  شونیاز ا ایسوالها  يخوام ادامه  یم... اومده  لمیوک -

 .خندد یکوتاه م یثقف

 ! کاست؟یهم امر نجایا دیفکر کرد -

 .دهد یت مرا از دس شیکم دارد خونسرد کم

رو  لیحضور وک يکشور، اجازه  نیکنم قانون ا یفکر نم یول... هستم  کایو امر رانیا نیمتوجه فرق ب! اصال -

 .رهیازم بگ

 .ستندیا یو همکارش م یشود، ثقف یکه وارد م لیوک

 مادرتون االن کجا هستن؟  -

 .کند یم اخم

 ! د؟یبا مادرم چکار دار -

 .کنه یپدرتون کمک م تیبه روشن شدن وضع... به چند تا سوال، جواب بدن  دیبا -

 .ششیبرمتون پ یم -

 .کنارش باشد ه،یخواهد خودش هم وقت سوال و جواب کردن از هان یم

 .میر یخودمون م د،یکن ادداشتیآدرسشو ...  ستین يازین: دیگو یخشک و آمرانه م یثقف

 ”! بر شده؟چه خ“ پرسد  یبا چشم و ابرو م لیوک

 .”صبر کن“گذارد که  یهم م يرو پلک
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 .سدینو یمهربان را م يآدرس خانه  عیبرگه، سر يرو

 .زند یاندازد و پوزخند م یبه کاغذ نگاه م ،یِ همراه ِ ثقف مرد

 ! هیسیکه انگل نیا -

 .هست، در خدمتم یاگر مشکل... هستم  شونیدفتر تهران ِ کمپان یندگیراد و نما يآقا لیمن وک: دیگو یم لیوک

 .کنم یم ادداشتی د،یآدرسو بگ: دیگو یم یرعلیدهد و به ام یبراش تکان م ییاعتنا یبا ب يسر یثقف

 ! راد؟ يشده آقا یچ: پرسد یم لیشوند، وک یکه از اتاق خارج م نیهم

 لشمیدل... کردن  رشیاز فرودگاه دستگ... اومده  روزیپدرم د: دیگو یعطا م يدر حال گرفتن شماره  یرعلیام

 .يایخواستم ب نیهم يبرا...  میدون یهنوز نم

 

*** 

 

 .و دخترها رفته اند فرودگاه، استقبال مسافرها رعطایام

در نصب  يجلو یپارچه نوشت رعطا،یام. خانه را بچه ها از صبح آب و جارو کرده اند. مهربان شیمانده پ هیهان

 جانیِ نامعلوم ِ نامدار است، هم ه تیهم نگران ِ وضع...  هیبارد، و هان یم یاز صورت مهربان، دلتنگ. کرده

 .را دارد یرعلیبرگشت ام

زنگ  یرعلیبعد از ظهر هم ام... اند و رفته اند  دهیپرس یازش سواالت اط،یقبل، اول دو نفر آمده اند، در ح روز

 .زده و خبر تماس نامدار را داده

درباره  یت آن روز به محل بازداشت نامدار برود و اطالعاتکرده اند که قرار اس دایسرشناس پ لیوک کی براش

 .ردیاتهامش بگ ي

 .ستیدانند جرمش چ یاز دو روز، هنوز نم بعد

 .پسرها و عروسهاش اسفند دود کند يخواهد در منقل کوچک ِ گرد، ذغال آتش کند تا جلو یم مهربان

 .تواند ینم

 ... شود در خاطرات  یِ ذغالها، غرق م یبه سرخ رهیخ. کند یمنقل را آماده م هیهان

 ... خوش اسفند  يبو... خانوم  رانیا يبه راه اسفند دود کردنها راه

 ! دماغش مانده؟ يحافظه  ياسفند فقط تو يسال است بو چند
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 مادر؟  يغصه نخور... کنن  یو ولش م شهیشوهرت حل م يامروز فردا گرفتار نیهم یبه سالمت شاالیا -

و همه جا،  زیاز همه چ دها،یو گفت و شن فیِ آنهمه تعر انیکاش م... دانست  یخانوم که م رانیا ...است  جیگ

 هیدل هان يدانسته تو یآورد م یخانوم به روش م رانیکاش ا. زد یاحساس گذشته اش م يهم درباره  یحرف

 ... چه خبر است 

 ! اورد؟یبه زبان ب ندیب یصالح نم ش،یسال پ یمثل همان س ایفراموش کرده  یعنی نگفتنش

 .شود یبلند م یصندل يهمه خنده، از رو یشود، مهربان با صورت یکه باز م نگیِ پارک در

 ! حاج خانوما و حاج آقاها اومدن... اومدن  -

 ! حاج آقا شده؟ یرعلیام! آقا حلج

 .بود یلرعیآن وقتها فقط ام! شده یچه طوالن! صداقت یرعلیدکتر حاج ام... صداقت  یرعلیام حاج

 .عطا پشت فرمان نشسته. شود یم اطیوارد ح ررضایام دیسف نیماش

 .کند یآتش و فوت م يرو زدیر یاسفند م یمشت

شود و اول از همه، دست  یکه از کوچه وارد م ندیب یرا م یرعلیچشمهاش را گرفته، ام يکه جلو يِ دود انیم

 .ردیگ یبوسد و بعد بغلش م یمهربان را م

 ...  دیسال طول کش یس! شد یبرگشتن، چقدر طوالن نیآمدن، ا نیا

 .کنند یم یروبوس هیو بهار، بعد از مادرشوهرشان، با هان شکوه

 .نیمهربان جونو تنها نذاشت نیلطف کرد... خانوم  هیهان میباعث زحمت شد: دیگو یم بهار

 .کند یم دییهم تا شکوه

 ...  میجبران کن میبتون شاالیا.. . نیدو هفته، با مهربان بود نیا يدخترا گفتن همه  -

عمو ... دو تا دختر بمونن  نیگفتم ا: دیگو یکشد، م یم رونیب نیهمانطور که ساکها و چمدانها را از ماش عطا

 ! ؟یتاکس ينکردن تو وونتونید! یعل

 .دهد یبه دماغش م ینینهال، چ. زند یلبخند م یرعلیام

 ! ؟یمثل ما راحت باباتو بغل کن یکش یخجالت م شهیم تیحسود ه؟یچ -

 .شود یم هیهان کینزد یرعلیام

 يصورت و شانه  يروند رو یچشمهاش مدام م. کند ینگاه نم رهیو خ میهنوز وقت حرف زدن، مستق! یلعنت

 ...  نیدوباره صورت و شانه و زم...  نیو بعد زم هیهان



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا Hanakو  naqme   –گذارم  یات م نهیبرابر آ يا نهیآ

wWw.98iA.Com ٣٤٢ 

 ! خانوم هیسالم هان -

 ! دهیبا الف ِ کش !است میگفتن هاش هنوز مثل قد هیهان

 : دیگو ینه، م ایهم ازش مانده  يزیچ ،یو دلتنگ ياز حسرت و نوستالژ ریداند غ یکه نم يلبخند با

 .قبول باشه...  ریبه خ دنیرس... سالم  -

 .کند یدندان ِ احساسش مزه م ریرا ز یهجده سالگ يهول کردنها طعم

 .”قبول باشه“اشتباه گفته  دیشود حس کند شا یباعث م یرعلیآرام ام لبخند

 .نیبود زیعز شیدو هفته پ نیا نکهیدونم چطور تشکر کنم به خاطر ا ینم... ممنونم  -

 یروند و کمکش م یو شکوه، دو طرفش م نینازن. دیآ یهمان چند پله را باال م یبه سخت یسرحال ول مهربان،

 .کنند

 کجاست؟  یرعلیام -

 .هم به مهربان است یرعلیام نگاه

 .از صبح رفته دنبال کاراش... کار داشت  -

  ز؟یعز نیبکن یکمک نیتون یتو و رضا م نیبب... اومده  شیپ يگرفتار هی: دیگو یم مهربان

 .کند ینگاه م هیو به هان ردیگ یشکوه را م يجا ،یرعلیام

 ! شده؟ یچ...  رهیخ شاالیا -

 .گردد یدور م يو توجه ِ سالها یاز نگران ینشان دنبال

 .مادر گذاشته يبازو يکه رو یرعلیدست ام يگذارد رو یدست م مهربان،

 !یبذار از راه برس -

 .دارد یگذاشته، برم نیزم يدو تا از چمدانها را که عطا رو شکوه،

 .کند یبه شکوه نگاه م یرعلیام

 ! ؟یبرداشت نیسنگ زیباز شما چ! حاج خانوم -

 .رود یم نییپا. کند یرها م هیبالکن، کنار هان يمهربان را رو دست

 .شما بفرما باال... من هستم  -

 یقلبش حس م يرو یسوزش هیرود، هان یانگشت م يکه ناغافل تو یمثل خار گل. مهربان است و آرام لحنش

 .کند
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 .زند یلبخند م هیبه مهربان و هان شکوه

 .کند در جواب او، لبهاش را کش بدهد یم یسع

شده  بهینبود، حتما از آن خانه و مرد ِ غر یرعلیاگر ام... تحمل کند  یرعلیطر امبه خا دیبا... افتد  یپسرش م ادی

 .کرد یروش فرار م شیپ ي

 ! به؟یِ غر مرد

 ! شده اند بهیشهر و آدمهاش غر نیا يهمه ! شده؟ بهیغر یرعلیام

 ... شهر  نیآدمها؛ ا نیشده با ا بهیخودش غر! نه

 ش،یامامزاده ها و بازار تجر ابانها،یمغازه ها، خ يتو... دو هفته، احساس غربت کرده  نیا يکه همه  همانطور

هم در بازار باصفاش  یرفتند، گشت یم ارتیز يشدند و برا یخانوم و مادرش سوار اتوبوس م رانیکه هر بار با ا

 .زدند یم

فهمند سالهاست از وطن  یمکه  نیهم. ستیبه هم زبان بودن ن گریها و هم وطن بودن، انگار د يهمشهر

 ... چند برابر  متیبا جنس نامرغوب؛ ق. خواهند سرت کاله بگذارند یم ،يدور

 .کنن یشوهرت م يبتونن برا يو رضا، هر کار یعل... نکن  الیانقدر فکر و خ... تو مادر  میبر -

 ! نامدار را دارد يکند دلشوره  یم الیخانوم خ رانیفکرش کجاست و ا. زند یدل پوزخند م در

 

 *** 

 

 .ساعت مانده مین. هیآمده دنبال هان یرعلیام غروب،

به سفارش مهربان،  یرعلیام. گفته تشینامدار و نامشخص بودن وضع يبا مسئول پرونده  لیکوتاه وک دارید از

 .قول داده کمکشان کند

آزاد  يبرا یراه دیش مطلع شود؛ شامشکل اتیو از جزئ ندینامدار را بب لیصبح قرار گذاشته اند تا وک يبرا

 .کنند دایکردنش پ

 .در مورد نامدار صحبت ادامه دارد ررضا،یو ام یرعلیعطا و ام انیکه رفته اند، همچنان در خانه، م آنها

 .دارند ادیاز سفر، ز فیعروسها، حرف و تعر. کنند یو نهال، شام را آماده م نینازن

 ...  عیبق... کعبه ...  یمسجد النب... کند  یگوش م شانیبا حسرت به حرفها مهربان
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 ”! خوش به سعادتتون“ دیگو یکشد و در جواب، فقط م یم يبه لب، نفس بلند لبخند

 ... ِ بچه ها رو  يریشما رو خواستم و عاقبت به خ ینظر که چشمم به کعبه افتاد، سالمت نیاول -

 يمامان ِ من که اصال به رو! شکوه جون؟ نیمنم جزء بچه ها حساب کرد: پرسد یاز شکوه م طنتیبا ش عطا

 ! شمیم ریمن دارم پ ارهیمبارك نم

 رهیبار م نیکه اول یگه کس یم ییخانوم سما! که حسابت کردم یپس چ: دیگو یمادرانه م یبا محبت شکوه،

خودش، هر  یبه حق بزرگ شاالیا...  شهیازش بخواد، حاجت روا م یخدا، هر چ ينظرش به خونه  نیمکه، اول

 .نیبش دبختیسه تاتون سف

 .دار، به عطا چشم دوخته یمعن يبا نگاه و لبخند مهربان

 ! شاالیا -

 .اندازد یابرو باال م عطا

 ! خانوم گرمه نیفعال که بازار ِ نازن -

 .خندد یم زیزند و ر یم نینازن يبا آرنج به پهلو نهال

 ! تو هنوز کاله ي وهیم...  شهیبازار تو هم گرم م: دیگو یآرام به عطا م مهربان،

 ! نهیریاز بس ش! میهم قبول دار دهینرس: دهد یزند و آرام جواب م یچشمک م عطا

 .زند یاو م يبا پشت دست، آرام به شانه  مهربان

 ! کن ایح! یپدر صلوات -

 یکند، خندان م یکه از زرورق خارج م دارد و همانطور یبرم زیم يدو بسته کوچک لواشک از ظرف رو ررضایام

 ! ه؟یچ يپچ پچ برا: پرسد

 .اندازد یو نهال نگاه م نیگذرا به نازن مهربان

 ! رهیامر خ! زیعز یچیه -

 .برد یکند و به آشپزخانه م یشود، همراه خودش نهال را هم بلند م یبلند م نینازن

 ! زنگ زده؟ ییخانوم سما: پرسد یم شکوه

 .خندد یم عطا

 ! ستین یبفرسته که شک نینازن يبرا یرخاکیچهار تا خواستگار ز یقرارداد داره ماه نکهیدر ا -

 .کنه یم يو ثوابشه، اگه کار یرخواهیاونم از سر خ! رجانیام: دیگو یدلخور م شکوه،
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 ! گه؟ید ينابغه  هیباز : دیگو یجود، م یترش را م يهمانطور که لواشکها ررضا،یام

 .گزد یپدر و پسر لب م ير، برابها. خندد یم عطا

 ... نفرستاده  ییرو خانوم سما یکی نیا: دیگو یم مهربان

 .آورد یاو م يبه انگشتها يکه تمام مدت، دست نهال را رها نکرده، با استرس فشار نینازن

 ! يداغونش کرد! دسته ها: زند یغر م یرلبیز نهال

 .کند یفکر م يلحظه ا شکوه

 ! س؟ هیاز در و همسا -

 .ردیگ یاو را م يحدس و گمان ها يجلو مهربان

 .ست هیخواستگارش، پسر هان... نه  -

 ! ؟یرعلیام: پرسد یمتعجب م ررضایام

 ! ؟یرعلیام: کند یتکرار م بهار

 .کند یفقط نگاه م یهم تعجب کرده ول شکوه

 .یرعلیدوزد به ام یکند و چشم م یبهش نگاه م مهربان

 .هیپسر هان ،یرعلیام... آره  -

 .حرکت خشک شده یمادرش، ب يصدا دنیمنتظر شن ن،ینازن یکشد ول یسرك م رونیبه ب نهال،

 .رود یشکوه در هم م ياخمها

 ... دم  یشوهرش نم ينطوریدستم بمونه، ا يهم دخترم رو گهیصد سال د -

 .داند یطرز فکرش را م... شناسد  یشکوه را م... دانست  یم. شود یسست م ن،ینازن يپاها

 ! زنن یرو هوا م ت،یموقع نیبا همچ يمردم، پسر! مگه چشه شکوه جون؟: پرسد یشوخ م یبا لحن عطا

 .ست ياما جد شکوه

 یچه م!ه؟یاصل و نسبشون چ! هستن؟ یلیچه جور فام نایا میدون یاصال ما چه م... کارا بکنن  یلیمردم خ -

 ! کنن؟ یم یچطور زندگ ایاون سر دن میشناس

 رانیسالهاست ا نکهیاالنم با ا...  میشناخت یخانومو م هیهان يخانواده  م،یالبته ما از قد: دیگو یم میمال ررضایام

 ... کنه، اعتقاداتشو حفظ کرده  ینم یزندگ

 .در موضع خودش مانده یبا سرسخت شکوه
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هفته  هیبا  شهیمگه م حاال... نداره  نانیدوره زمونه، به چشم خودشم اطم نیآدم تو ا! داداش؟ میدون یچه م -

 ! که به ما نشون دادن؟ نهینشست و برخاست باهاشون، حکم داد اونجا هم رفتار و کردار و اعتقاداتشون هم

 .کند یچشم به آشپزخانه اشاره م با

جور خانواده ها تو  نیآبش با ا...  شهیبچه م حالل حروم و محرم نامحرم سرش م... و حساسه  یعاطف نینازن -

 ...  رهینمجوب  هی

 .یرعلیشود به ام یم رهیخ

 ! کایآمر...  ایاون سر دن! اونم کجا؟... دم  یمن دخترمو به راه دور نم... دونه  یآقا هم م یعل -

 .مانده رهیخ نیبغض کرده، به زم ن،ینازن

 ...  شهیدرست م شاالیا...  يغصه نخور خواهر: دیگو یم یکند و کنار گوشش آرام و پر از دلگرم یبغلش م نهال

 .کند یخورش را خاموش م يقابلمه  ریدهد و ز یحرف، سفره را به دستش م یب ن،ینازن

جرات  یکه نه تنها تا به حال انجام نداده، که حت يکار! و حرف دلش را بزند؟ ستدیتواند مقابل مادرش با یم

 .ندارد درباره اش فکر کند

 ! بگذرد؟ شیزندگ يسته تواند از تنها خوا یمگر م...  یرعلیام یول

 .با او نباشد ییبه رودررو يازیکنند تا ن یبتوانند شکوه را راض هیبق دیشا

 

*** 

 

 تیاصرار کرده همراهش برود، رضا یرعلیصبح هر چه به ام. ببرد یرعلیخواهد او را به دفتر ام یم دیحم از

رفتارش روز به روز  یو بازداشتگاه کند ول لیوک يرفت و آمدها ریخواهد مادرش را درگ یداند نم یم. نداده

 ! با محبت مدار،اما بر خالف نا...  تیریشود؛ قاطع و طالب مد ینامدار م هیشب شتریب

 .ببرد شیکارها را پ نهیبا طمان د،یجد لیتا وک ندیبنش کاریتواند ب ینم

 .راند یو به طرف دفتر م” چشم“ دیگو یفقط م شه،یمثل هم دیحم

 یرا م یجواب سالم منش ند،یب یبار است دفتر کار پسرش را م نیاول نکهیتوجه به ا یشود، ب یمدفتر که  وارد

 .ردیگ یرا م یرعلیدهد و سراغ ام

 راد کجاست؟  ياتاق آقا -
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 .کند یتعجب م یکم یمنش

 ! شما؟... خوام  یعذر م -

 .شیاز حواس پرت ردیگ یم حرصش

 .من مادرشون هستم!دیببخش -

 .شود، هم پوزش خواهانه یهم دوستانه م یمنش لبخند

 .دیاگه امکانش هست، منتظر بمون... راد جلسه دارن  يآقا! دیشما ببخش يوا -

  گر؟یاست د لیجلسه اش حتما با وک. ندینش یمبل م يدهد و رو یتکان م سر

بدرقه  يه براک یرعلیو پشت سرش ام دیآ یم رونیخوش پوش، ب يمرد. شود یبعد، در اتاق باز م قهیدق چند

 .مهمانش آمده ي

 .رود یِ او، جلو م دنیمتعجب از د یرعلیام. ستدیا یم هیهان

 ! ؟یکن یم کاریچ نجایشما ا! مامان -

 .کند یمودبانه سالم م ل،یوک

 .هم مادرم شونیا... نامدار  لیوک ،یمودت يآقا: کند یم یمعرف یرعلیام

 .را بروز بدهد شیبعد نگران اورد،یکند اول ادب را به جا ب یم یسع هیهان

 .دیباهاش مالقات کن دیگفت تونست یرعلیام! ره؟یم شیهمسرم چطور پ يکار! یمودت يآقا... خوشوقتم  -

 .کند یسرش را خم م یمودت

کارهاش  ریگیپ... حالشون خدا رو شکر خوبه ... داشته باشم  داریساعت تونستم باهاشون د مین روزید... بله  -

 .خدا آزاد بشن دیبره تا به ام یزمان م يچند روز هی یول...  میهم هست

 ! ه؟یجرمش چ -

 .اندازد یم ینگاه یرعلیبه ام یمودت

 ... بوده  یجاسوس يو ارتباط با افراد وابسته به سازمانها یمل تیامن هیاقدام عل... شون  هیاتهام اول... واال  -

 .از تعجب و وحشت گرد شده هیهان يچشمها

 ... اتهام ندارن  نیدال بر ا يسند یول: دیگو یبعدش را م يجمله  عیسر ،یمودت

 .شوند یمشت م ه،یهان يدستها
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باشه انجام  ازین يهر کار... تا آزادش کنن  نیتالشتونو بکن يکنم همه  یازتون خواهش م! لیوک يآقا -

نداره  ایو س کایبا دولت امر یو ارتباط یدوست چیمطمئنم ه یول...  هیهمسرم فرد معتبر و شناخته شده ا...  میدیم

 ... 

ساکت و  شهینامدار ِ هم يتهایاز کارها و فعال یشناخت چیه. کند یشک م نانشیو همان لحظه به اطم دیگو یم

 ! تواند ینامدار نم! نه... ارتباط با جاسوسها هم  یول! تودار، ندارد

 .ردیگ یمادرش را م يشانه ها یرعلیام

مربوط به آزاد  يدنبال کارها یمودت يآقا! شده که نامدار نه جاسوسه و نه دوستانش جاسوسنمعلوم ! مامان -

 .شهیماجرا تموم م نیچند روزه، ا نیهم... شدن نامدار هستن 

 .کند یم دییهم تا یمودت

 .صادر شده قهیامروز صبح براش قرار وث... بله خانوم  -

 .ستیچ قهیو قرار وث قهیداند وث ینم د،یشن یوقت یرعلیهم مثل ام او

 .تا آزادش کنن میگفتن پول بد: دهد یم حیتوض یرعلیام

 ...  میدیهر چقدر باشه م...  یاوک: دیگو یم عیسر هیهان

 .زند یلبخند م یمودت

 .دیشما نگران نباش یول... باالست  قهیالبته مبلغ وث -

 .دهد یتکان م سر

 .شود یم کینزد یرعلیبه ام یمودت

 ! م؟یصحبت کن یچند لحظه خصوص شهیم -

به  یو همراه مودت” .امیاالن منم م... مهمون دارم ... اتاق من  يشما برو تو! مامان“  دیگو یم هیبه هان یرعلیام

 .رود یطرف در دفتر م

 .شود یزند و وارد م یباز چند ضربه م مهیبه در ن هیهان

 .زند یهمانجا خشکش م ،یرعلیام دنید با

 .دهیصحبتشان را شن يصدا. کند یو سالم م ستدیا یم یرعلیام

 .رود یدهد و جلو م یدهانش را فرو م آب

 .دیینجایدونستم شما ا ینم... سالم  -
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 .زند یم یلبخند آرام یرعلیام

 .صحبت کنم یرعلیهمسرتون و ام لیاومده بودم با وک -

 يِ حرفها دنیشن یآشفتگ انیم ،یرعلیام يمنتظره  ریغ دنید. ختهیفکرش به هم ر. دهد یتکان م يسر

 ...  لیوک

 .رسد یگفتن به فکرش نم يبرا یحرف. کند ینگاهش م فقط

 .ندینش یبعد روبه روش م ند،یبنش هیشود اول هان یمنتظر م یرعلیام

 .شهیمشکلشون حل م... خانوم  هیهان دینگران نباش -

 ... د نگاهش کند خواه یهنوز هم نم. چشم دوخته زیکه به م یرعلیکند به ام یم نگاه

 يایو حجب و ح... گفتن هاش  هیمانده؛ هان میمثل قد زشیفقط دو چ ر،ییتغ نهمهیسال، ا نهمهیاز ا بعد

 .چشمهاش

 ! نیهم فقط

سالهاست در . از آن وقتها که زبانش قفل شده. تواند در فکرش صحبت کند یآن وقت ها شده که فقط م از

 .زند یفکرش با طرف مقابلش حرف م

ساکت نگاه کردنت فقط مال “  دینگو گریکه د! ستیزبان ِ بسته، فقط مختص ِ او ن نیا ندیکجاست که بب نامدار

 ”! منه

 .آورد یقهوه براش م یفنجان ،یمنش

 .کند دایگفتن پ يبرا یحرف دیبا. دهد یآب دهانش را فرو م دوباره

 ! د؟یبه نامدار بکن یکمک دیتون یشما م -

 : دیگو یبه انگشترش م رهیکند و خ یلبخند آرامش را تکرار م. کند یم گذرا نگاهش یرعلیام

 .خدا رو شکر اتهامشون اثبات نشده ست... گفتن  یچ ل،یبا وک دارشونید يتو قایدق نمیاومدم بب -

از  شتریب ،يخبر یب نیا... داره  یطیکجاست و چه شرا میدون ینم یاما چهار روزه حت... نکرده  ینامدار جرم -

 ...  دهیآزارم م زیهر چ

 .کند یم یزندگ يخبر یسالهاست دارد در ب! يخبر یب

 ... همسرتون انجام بدم  يبرا اد،یاز دستم برب يهر کار دمیقول م...  دینکن تیشما خودتونو اذ -

 ! دهد؟ یروزگارش، طعم تلخ حسرت م يکند مزه  یروزها حس م نیا چرا
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 ... دادنهاش  دیها و ام یدلگرم یحت... بود  اشیدن يهمه  يکه روز يمرد ينشستن روبرو حتا

 .شود یزند و وارد م یچند ضربه به در م یرعلیام

 .باشم قهیوث ونیلیفکر پونصد م دیبا...  دیتنها موند دیببخش -

 ! ون؟یلیپونصد م: پرسد یمتعجب م هیهان

 .شود یاشتباه مادرش م متوجه

 ! تومن -

 .شود یبلند م یرعلیام

 سیاز اونجا که مشکل مربوط به پل... با چند تا از دوستانم مشورت کنم  دیاجازه بد...  دیفعال دست نگه دار -

تر، هم با تبرئه حل  عیکه دارم صحبت کنم تا هم سر ییمن با آشناها دیکنم صبر کن یم شنهادیپ شه،یم تیامن

 .بهتون بگم رو جهیکنم زودتر نت یم یسع... و قرار دادگاه  قهیبشه تا وث

 .رود یم رونیمهمانشان همراه او ب يبدرقه  يدوباره برا یرعلیام

 ! هم؟ نجایا! دادگاه؟ دوباره

 .شمع نذر نکرده سالهاست

 ... بود  یرعلیکه از خدا خواست، سالمت و برگشتن ِ ام يزیچ نیآخر

 ! نذرش، اجابت شد نیآخر یول... نکرد  ياصال نذر گرید... شمع نذر نکرد  گرید

 ! برگشت؛ سالمت یرعلیام

 ... نذر کردن  يهوا... شمع روشن کردن  يهوا... گذر را کرده  ریِ ز یمیقد يآن سقاخانه  يهوا دلش

 

*** 

 

 ! یحاج ستین یهزار دالر، رقم ستیآدم که من آمارشو گرفتم، دو نیواسه ا -

 قهیوث گهید... اتهام هم که باطله ... از بستگانه سردار : دیگو یزند، م یرا م نگیدر پارک موتیکه ر همانطور

 ... الزم نداره 

... کف دستش گذاشت صد در صد رفع اتهام شده ازت  شهینم یول... حرفت درست ! برادر ِ من! دکتر جون -

مستند، پاش برسه اونور، بکنه  ریچند روز بازداشت و اتهام ِ غ نیبا هم...  شهیمحسوب م کایبابا شهروند امر نیا
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 یفعل طیشرا نیاونم تو ا...  شهیبه پا م کایامر خور ِ رهیج يخدا نشناسا نیبا ا يجنگ رسانه ا هیتو بوق و کرنا، 

از  شتریاالن ب... نکنن  یرو ترسوند تا رفتن اون طرف، بلبل زبون نایچشم ا دیبا... چند ماه مونده به انتخابات ... 

 .هست اجیمملکت به آرامش و ثبات احت يتو ،يزیهر چ

 .کند یپارك م ررضایام نیرا پشت ماش نیماش

دونم  یهم م نایا... کنم  یدرك م طویشرا ست؟یکه ن بهیغر... از بستگان ِ حاج خانومن ! گفتم که! سردار -

...  راننیو لَنگ ِ صادر کردن فرش از ا نجاستیطرف ِ کارشون، ا هیبعد هم ...  ستنیاصال اهل سر و صدا ن

پس جنجال به ...  رهیطرفشون به باد م نِ او يو امپراتور نیکن یدست از پا خطا کنن، مجوز کارشونو باطل م

 ریسر و صدا ختم به خ یپرونده ش ب ن،یکن تیعنا هیکاف... دست شماست  یچیو ق شیاالن ر... کنن  یپا نم

 ... بشه 

 .خندد یم سردار

حاج  ،يتو جونمو نجات داد... حاج فتاحو  امرزهیخدا ب...  يگردنم حق دار نایاز ا شتریب...  ونتمیمن مد! دکتر -

 ...  یحاج یول...  مویفتاح زندگ

 .کند یرا قطع م صحبتش

 ! ارین یول...  میمونو انجام داد فهیفقط وظ... سردار  میا لهیما وس -

 .کند یِ صداش م یچاشن ،یشوخ یکم

 ! راحت بشه؟ التیکتبا تعهد بدم تا خ امیخودم ب يخوا یاصال م -

 .شود یسردار با صدا م ي خنده

  ره؟یبگ لیتحو یفرست یرو م رعطایام...  سمینو یفردا حکمشو م! حرفت سنده برادر -

 .شود یهمزمان م ن،یو نفس راحتش با خاموش شدن ماش لبخند

 .رمیگ یازت م مایخودم بعد از مطب م... بده  رتیخدا خ -

کنم به  یسفارش م یول! جنگه ریدستور وز... برم تا دماوند  دیو مادرش با يمن از بعد از ظهر، با محمد مهد -

 .بدن لشیخودت تحو

 .کند یو تماس را قطع م... بار تشکر و تعارف و التماس دعا  چند

 .هاش نبض دارد قهیشق

 .زند یاول را م يدر طبقه  شود و طبق معمول، یفکر به ساختمان وارد م غرق
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 .دیآ ینامفهوم حرف زدن شکوه در راهرو م يصدا

که شکوه ازش زهره چشم گرفته که آرام  داستیاز صورتش پ. رود یاول از همه به استقبال پدرش م نهال

 .کند یسالم م

 .رود یدهد و به طرف مهربان م یخسته، جوابش را م يلبخند با

 احوالت چطوره؟ ...  زیسالم عز -

 .کشد یپس م یگرفته تا ببوسد، به نرم یرعلیبا محبت، دستش را که ام مهربان

 .یخسته نباش...  زیخوبم عز -

 .دهد یم هیدر دست، به چارچوب آشپزخانه تک يچا وانیکند و ل یهم سالم م عطا

 .رود یگذارد و به طرف آشپزخانه م یم واریرا کنار د فشیک یرعلیام

 باالن؟  نیشکوه و نازن: پرسد یآورد، م یرا درم نیکدئ نوفنیکتش، خشاب استام بیکه از ج ورهمانط

 .ادیصداشون که داره م... آره : دیگو یم نهال

 .ردیگ یآب م ریش ریرا ز یخال وانیکشد و ل یم یقیعم نفس

  ؟یداشت ضیمر... مادر  يکرد رید...  زیبابات و عموت بر يبرا ییدو تا چا... نهال  -

 .دهد یخورد و سر تکان م یرا م قرص

 .بودم مارستانیب... نه  -

 .شود ینمازش را تمام کرده، از اتاق خارج م ررضایام

 .سالم داداش -

دهد و با دو  یم هیپشت سرش تک واریسرش را به د. ندینش یم نیزم يمهربان، رو کیدهد و نزد یرا م جوابش

 .فشارد یابروهاش را م انیانگشت، م

  ؟ینیسردارو بب يبر یتونست -

 .باهاش حرف زدم یتلفن یول... نه : دیگو ینگاه کند، م ررضایبه ام نکهیا بدون

 کرد؟  يبراش کار شهیم: پرسد یم مهربان

 .دهد یتکان م سر

 .شهیفردا، پس فردا کارش انجام م شاالیا... آره  -

 .کند یگذارد نگاه م یآنها م يرا جلو ینیبه نهال که س مهربان
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 .رو حفظ کنه و اجرشو بهت بده رتیخ يقدما نیخودش ا شاالیا... جان  یخدا عوضت بده عل -

 .کند یبه سقف، سکوت م رهیخ یرعلیام

  ؟یکن کاریچ يخوا یبا پسرشون م: پرسد یم مهربان

 .کند یبه مهربان نگاه م زیآم استفهام

 ...  یرعلیام: دیگو یم مهربان

 .ستدیا ینهال کنار چارچوب م. کند یبه نهال اشاره م عطا

 ...  ایبا من ب ای... برو باال  ای... دنبال مامانم  رمیدارم م: دیگو یآرام م عطا

 .برسند شانیجد يخواهد مهربان و پسرهاش راحت به حرفها یم

 ! شکوه جون باز بهم بخوره؟ يبرم باال که ترکشها -

 ! پس بدو حاضر شو -

 ! خودت به بابام بگو: زند یرود، لب م یق مهمانطور که به اتا نهال،

 .دهد یسر تکان م عطا

 .میگرد یزود برم... برم  ینهالم با خودم م... دنبال مامان  رمیمن دارم م -

  مارستانه؟یب: پرسد یم یرعلیام

 .دهد یسر تکان م ررضایام

 .عمل داشته... آره  -

 شیمعمول يسر ِ خواستگارا... افتاده به جون شکوه  شیانگار آت: دیگو یشوند، مهربان م یخانه که خارج م از

 .خود داره يکه جا هیپسر هان... دل تو دلش نبود 

 .ردیگ یکند، او هم دلشوره م یکه فکر م بهش

داند  یم نکهیبه شکوه داشته، با ا یخاص یوابستگ ،یاز بچگ نکهیبا ا. است زیمثل چشمهاش براش عز نینازن

شود تا عشقش به دو دخترش کمتر  ینم یلیدل یول...  يکرده، تا خودش پدر يدخترها مادر يابر شتریشکوه ب

 .دهیدر چشمهاش د اولو سکوت مظلومانه که از  تیبا آن معصوم ن؛یاز شکوه باشد؛ مخصوصا نازن

 .کنه یم يریشگیشکوه داره پ -

 .گردد به مهربان یبرم حواسش

 ! ؟یاز چ -
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 ...  ستیدرست ن نینازن يجلو شیریو جبهه گ یبه نظرم برخورد عصب گمیم: دیگو یم ررضایام

 .خواد بچه ش ازش دور بشه ینم -

 هیو  هییچا ینیس هیخرجش ... ش  گهیمثل اونهمه خواستگار رنگ و وارنگ د نمیا! حاال مگه قراره دور بشه؟ -

 ! گهید یساعت مهمون

 .دهد یجواب نم مهربان

 .و مادرش گوش کرده ررضایام يبه گفتگو ساکت

همه را به خاطر . هم نکرده یاعتراض یول. نبوده یوقت راض چیشکوه، ه يو زود دستپاچه شدنها يتندرو از

 .داند یمادرانه اش م يها ینگران

 .کند ینگاه م يچا يو استکانها ینیبه س ررضایام

 ! انجام نداد یکارو درست حساب هیبار  هی ،یپدر صلوات نیا -

 .اندازد یقندان نگاه م یخال يهم به جا مهربان

 .پرش کن ه،یاگه خال...  نتهیکاب يرو -

مانده،  رهیخ یقال يکه به گلها یرعلینگران ام يشود، مهربان به صورت متفکر و چشمها یکه بلند م ررضایام

 : دیگو یکند و آرام م ینگاه م

 ... ه بر ینم شیپ يِ تنها، کار یو دلواپس الیفکر و خ! جان یعل -

 .کند ینگاهش م یرعلیام

حرف دلشو به  نهیش یوقت نم چیه... دختر، احترام و حرمت مادرشو داره  نیا... حرف بزن  نیبا نازن نیبش -

 .درد دلش يپا نیتو بش... شکوه بگه 

 .کند یاخم م یرعلیام

 ! ه؟یحرف دلش چ -

 ! ؟یپرس یحرف دل ِ اونو از من م: دیگو یکند و با لبخند م ینگاه م ررضایبه آمدن ام مهربان

 ! اصال خلوت کرده؟... خلوت کرده  نیبا نازن یبار، ک نیآخر ستین ادشی

هم  دیشکوه و خودش، با ن،یآرامش نازن يبرا نبار،یا یول...  دیآ ینم ادشی... کند  یفکرش کار نم. درد دارد سر

 .با دخترش، هم همسرش صحبت کند



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا Hanakو  naqme   –گذارم  یات م نهیبرابر آ يا نهیآ

wWw.98iA.Com ٣٥٥ 

دارد و  یخرما برم کیقند،  يکند، به جا یو حالت خسته و متفکرش نگاه م یرعلیمهمانطور که به ا ررضا،یام

 .گذارد یدر دهان م

 

*** 

 

 کشم یندارم؛ از آن آه م يا نهییآ

 

 1361بهار / تهران

 

 .دانشگاه، وجودش را آتش زد ي نامه

 يشورا يدانشگاه تهران، طبق مصوبه  یپزشک يترم پنج رشته  يصداقت، دانشجو یرعلیام يبودند آقا نوشته

جهت  ،یپزشک يدانشکده ها ییو لزوم بازگشا یمتخصص پزشک يرویبه ن ازیبر ن یمبن ،یانقالب فرهنگ یعال

 .ان مراجعه کندیامور دانشجو ایدانشگاه  جیبس گاهیمعوقه، به پا يو شرکت در کالسها نشیگز

 ! ش کجا بود که سر کالسها برود؟اما برادر. نوشته بودند دوباره دانشگاه باز شده

 ! رد؟یمانده بود تا سراغش را از او بگ یچه کس! کجا مانده بود دنبالش بگردد؟

بود در آن جهنم، در آن نبرد نابرابر، سر  دهیند یکس. سراغ تک تک شان رفته بود. برگشته بودند همسنگرهاش

 .کرده بود فیتعر يشتریب اتیاز امدادگرها جزئ یکیفقط . آمده ییچه بال یرعلیام

لباسامون آرم هالل احمر ... دشت، روشن بود  ياما از نور منورا و خمپاره ها، همه ... ساعت سه صبح بود “ -

...  میرو زنده برگردون ییو مجروح، چند تا یاز اون همه زخم دیشا م،یتا کمک کن میبود دهیجلو کش. داشت

 ... گفتن  یم ينطوریا... ندارن  يراحت بود با امدادگرا کار المونیخ

... خاك عراق  ای میتو خاك خودمون میدونست ینم... تپه ماهور  هی... بود  زیخاکر هیفقط  ا،یمون با عراق فاصله

خمپاره  هی... هم رفت جلو دنبال زنده ها بگرده  یعل. ها کمک کنم و ببرمش عقب یاز زخم یکیمن رفتم به 

... شد  یچ یعل دمیاما نفهم. کمکم کردن عقب بکشم. گنگ شده بودم. کردموجش پرتم . ونمونیخورد م

 ”...  دمشیند
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 یهر روز م. سرخ بیصل يها ستیل نیآخر انیزد دنبال اسم برادرش م یسر م یماه بود هر روز به تعاون کی

 ینکند ول دایرا آنجا پ یرعلیوقت ام چیخواست ه یدلش م... کرد  یدادند، اصرار م یراه نم... رفت معراج شهدا 

 .کرد یوانه اش میِ حال ناخوش ِ مادرش، د دنید... بود  دهیامانش را بر ،يخبر یب

. گم کرده اش بگردد يو دنبال صورت ِ آشنا ندیحاضر بود تک به تک، شهدا را بب... کرد  یم يرفت، پافشار یم

 .مفقود شده بود انزشیصدها نفر بودند که عز! که نبود؟ ررضایفقط ام. گذاشتند ینم

 .کرده بود ییشناسا ف،یقابل توص ریغ طیهم رفته بود شهدا را با شرا يچند بار... کرد  یم انیعص زد،یم داد

 .کرد یبودن م تیخاص یاحساس ب. گشت به خانه یهر روز، دست از پا درازتر برم و

هم گفته . باشد” مرد“خواسته بود مرد ِ خانه باشد؛ . خواسته بود مراقبش باشد. را به او سپرده بود زیعز ،یرعلیام

خواست فقط نامه  یکه دلش م يکاغذ. کرده بود داشیساك، پ بیج يکه تو يدر کاغذ. بود، هم نوشته بود

 .نامه تیبداند تا وص

باشد، نه مرد ِ خانه و نه با آن  زیرمش، مراقب عزو حضور گ یرعلیتواند بدون ام یکرد نه م یاحساس م حاال،

 .همه فشار و دلهره، مرد

 

*** 

 

 .بود دهیچیپ یساختمان تعاون اطیدر ح و،یِ راد یمارش ِ نظام يآشنا يصدا

 .کم نبودند ررضایام رینظ. شناخت یرا م ررضایام گریفتاح د حاج

 .و لبخند شادش محو شد دیدرهم ِ او را از دور د صورت

خواند که از صبح، اشک شوق به  یرا م يبار، خبر نیچندم يداشت برا ،یمارش ِ حماس انیم و،یراد ي ندهیگو

 .چشم همه آورده بود

 *” ... آزاد شد ... شهر، شهر ِ خون  نیخون!دییتوجه فرما...  زیشنوندگان عز!دییتوجه فرما...  زیشنوندگان عز“  -

 .گشت یاسرا برم ستیمسئول ل شیاز پ. دیرس ررضایام به

 ستیل نیاست، نه آخر نیفتح المب اتیعمل ياسرا ياعالم شده  ستیصداقت، نه در ا یرعلیبودند اسم ِ ام گفته

 .سرخ بیصل

 ”! پس برادر ِ من کجاس؟“زده بود  ادیرضا پر بغض فر ریام. ستیبودند جزء شهدا هم ن گفته
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 .ودندنگاهش کرده ب کبارهیکه در اتاق بودند،  یکسان ي همه

 ستیل يتو شون،یاسم برادر شما و امثال ا! خودتو کنترل کن! برادر“گفته بود  تیبا جد ز،یِ پشت ِ م یِ سپاه مرد

 ”.مفقوداالثرها ثبت شده

منتظر “گفته بودند . دهند یبشود، به خانواده اش اطالع م ياست؛ هر خبر خودیبودند رفت و آمدهاش ب گفته

 ”! صبور باش... توکل کن ... باش 

 کیچشمش به در خشک شده بود،  کیکه  يمادر! مادرش چه؟ یول... کرد  یتوکل م... کرد  یم يصبور

و قلبش از  ختیر یصدا اشک م یکه شب تا صبح، ب يمادر. بشنود زشیاز عز يچشمش به دهان ِ او، تا خبر

 .شده بود ماریو انتظار، ب يدور

را  دهاشیبا! کند يصبور دیفقط با دانستیم. حاج فتاح را نداشت يپدرانه  يحتهایصحبت ها و نص ي حوصله

 ! حفظ بود گرید

چطور به  ”نیمفقود ستیرا در ل یرعلیشدن ِ نام ام تیتثب“. کرد یداشت فکر م. دیشن یاو نم ياز حرفها يزیچ

 ...  انیپا یب يانتظار یعنی نیا! گفت؟ یمادرش م

 .حاج فتاح و او گرفت انیرا م ینیریش يجعبه ا ،یکس

 .خورد یسر تکان داد که نم فقط

 .ندارد دنیماندن و شن يحوصله  ررضایام دیفتاح فهم حاج

 : مردانه به شانه اش زد؛ زمزمه کرد. آرود، در دست او گذاشت رونیب یشکالت بش،یج از

 ... تواصوا به الحق و تواصوا بالصبر  -

 .رفت و

 ! گفتنش چه راحت بود و عمل کردنش چه سخت... صبر ...  حق

. يروزیپ نیهمه شاد بودند از ا. کردند یو شکالت به هم تعارف م ینیریهم مردم ش یو داخل تاکس ابانیخ در

! کم نبود... ورزد  یخاك وطنش عشق م يدانست چقدر به ذره ذره  یم. شدیهم بود، خوشحال م یرعلیاگر ام

 .باالخره خرمشهر را از عراق پس گرفته بودند

. نباشد گرید یرعلیباور نداشت ام. ردیخواست فکر کند برادرش رفته، جانش را داده تا خاکش را پس بگ ینم

 .کرد یوقت باور نم چیه

 .مردم محل، به خانه برگشت یتوجه به شادمان یب
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 .آمد یراحت تر کنار م دیشا دانست،یم یوقت. دیوخانوم بگ رانیگرفته بود به ا میتصم

 ... جانش را  یجسم ب یحت ایخواست؛ زنده و سالم؛  یرا م یرعلیام مادرش

 یکشنده بود که نم يبهتر از انتظار. بود یفیبهتر از بالتکل يدرد و غم داشت وا ایدن کیدرد داشت؛  شهادتش

 .کشد یدانستند چقدر طول م

 .صادق ییِنه کبال د،یفهم یم نیسدرد را نه مادر ح نیا

 يبا صدا. بساط را داشت نیو چند روز، هم یتمام آن س. دیسرك کش اطیرنگ و رو و افسرده، به ح یب ه،یهان

 .یرعلیآمدن ام يبه هوا دیپر یدر، از جا م

 ! خرمشهرو آزاد کردن؟ يدیخبرشو شن! رضا جان؟ ییتو -

 .ستین یرعلیام يسوالش درباره  نیرا شکر کرد اول خدا

 .تکان داد سر

 ... کنن  یپخش م ینیرینقل و ش... شهر جشن گرفتن  يهمه  -

 ! شد؟ یچ ؟یرفت -

 .انگشتهاش مشت شد. پله ها مکث کرد يرو

 ... بودم  یتعاون... آره  -

 ! خب؟ -

 .ررضایبود به دهان ام دهیخانوم، چسب رانیو منتظر ا دواریام نگاه

 .رفت باال

 ...  گمیتو، بهت م میبر -

 .کرد تشیمادرش و به داخل هدا يانداخت دور شانه ها دست

 دواریمعلوم بود خبرش ام ررضایاز صورت ام. چشمهاش سوخت. اتاقشان خشک شد يبه در بسته  هیهان نگاه

 .ستیکننده ن

رست ناهار د دیبعد هم با. تشت را چنگ زد يتو يمتحرك، لباسها يبه چشمها و مثل مرده ا دیرا کش نشیآست

 یوقت... بود طرف کتابهاش نرفته بود  کماهی یامتحان داشت ول... درس ... زد  یکرد؛ اتاق را جارو م یم

 ! داشت ودخ يهم نداشت؛ درس که جا دنینفس کش يبرا يا زهیانگ ینبود، حت یرعلیام
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 1391 زییپا/ تهران

 

مطالعه  زیوقت نتوانسته در اتاقش، پشت م چیه. پهن کرده نیزم يرا رو لشیوسط هال، کتاب و وسا نهال،

 .و درس بخواند ندیبنش

 .مهربان است شیپ نییشکوه پا. جنبد یدر جا م یو کم ندینش یراست م ،یرعلیام دنید با

 ! رسد؟ یدختر م نیچند سال بعد، نوبت صحبت کردن با ا. کند ینهال مکث م کنار

 ! میدکتر هم هست يمخلص آقا: زند یلبخند م نهال

 .خندد یم کوتاه

 کجاست؟  نینازن! یدرستو بخون پدر صلوات -

 .دهد یرا نشان م نیبا چشم، اتاق نازن نهال

 ! شونیشگیدر مقر هم -

باهام  ادیخودش م! رمیوقت من سراغش نم چینهال، ه يبرا“ کند  یرود، فکر م یم نیکه سراغ نازن همانطور

 ”! حرف بزنه

 .کوبد یباز م مهیآهسته به در ن يزند و چند ضربه  یتفاوت دو دختر لبخند م نهمهیا به

 ! خانوم؟ اجازه هست؟ نینازن -

 .شود یتخت بلند م ياز گوشه  نینازن

 ! دییبفرما -

 .اندازد یو اتاق م نیبه نازن یاجمال ینگاه. شود یوارد م یرعلیام

 ! مزاحم شدم؟ ؟يکرد یم کاریچ -

 .برد یاز موهاش را پشت گوش م يا دسته

 ... خوندم  یکتاب م... نه  -

 .شود یتخت ثابت م يجلد کتاب ِ رو يرو يلحظه ا نگاهش

“American slangs” 
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 ! يسخت است براش حرف زدن ِ جد چقدر

 .میکم با هم صحبت کن هیخواستم  یم... ام  -

وضوع کند م یدهد، حس م یرا به جرمش ربط م یکه هر صحبت یمثل مجرم. شود یمتعجب م نیِ نازن نگاه

 .ست یرعلیصحبتشان، ام

 .دهد یرود و تخت را نشان م یکنار م دستپاچه

 .دییبفرما -

 .خورد یدوباره نگاهش به جلد کتاب م. ندینش یکشد و م یم ينفس بلند یرعلیام

 .دخترم نیبش -

 .چسباند یو زانوهاش را به هم م ندینش یجمع شده، م ن،ینازن

 ده،یبه هم چسب يو با زانوها ریسر به ز نطوریکه هم ردیگ یدر ذهنش جان م يدخترك شش ساله ا ریتصو

توانست نگاهش کند که  یم د،یسف يپرده  يدرمانگاه نشسته بود واز گوشه  يتو مار،یب ي نهیتخت معا يرو

 .داد یکوچکش تاب م يانگشتها انیرا م شیِ صورت يروسر يدنباله 

 .در درمانگاه شروع به کار کرده بود تازه

 .را گرفته بود ششیباال، جواب آزما يطبقه  شگاهیآمده بود از آزما شکوه

 .رفت یاز کوره درم ،يبا هر جرقه ا... دست خودش نبود ... بود  یعصب

 ! ؟يچرا مراقب نبود: پرت کرده بود و گفته بود زیم يرا رو شیآزما ي برگه

 .دهانش گرفته بود؛ بغض کرده بود ي، جلودستش را با چادر شکوه،

 ... حتما خواست خدا بوده که  یول... مراقب بودم  -

 .حرف شکوه انیبود م دهیپر

 ! خواست ِ تو؟ ایخواست خدا بوده !کردن ِ منه؟ وونهیخواست خدا، د -

 .اش ضربه زده بود قهیبا انگشت اشاره، محکم به شق. ترش کرده بود یِ شکوه، عصب سکوت

 یصحبت ِ خاله خان باج يپا ینشست...  یدون یتو هم م... دونم  یخودم م...  ستمین یمن آدم سالم! شکوه -

 ! شه؟یدرست م نیاریبچه ب گنیکه م ییها

 .صدا یب يپر از اشکها یسکوت. همچنان ساکت مانده بود شکوه،

 .نهیانگشت اشاره اش رفته بود سمت ِ پرده و تخت معا. تر شده بود وانهید یرعلیام
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 ! دلم جا بدم؟ يرو کجا یدوم... رم ندارم  یکی نیا يحوصله  ،یمن ِ روان -

 .فرو رفته بود یرعلیبه نگاه ام ر،یو بهت، مثل ت يپر از دلخور سش،یخ يچشمها. ِ شکوه، باال آمده بود سر

 .جان و بهت زده بود یب صداش

 ! آقا؟ یعل -

 .بود اوردهین تاب

 .را خم کرده بود سمت پرده گردنش

 .کرد یهم با ترس و بغض، نگاهش م نینازن

همان لحظه؛ . ردیدلش خواسته بود بم. کرد یبار احساسش م نیاول يکه برا ینفرت. خودش متنفر شده بود از

 .شکوه يصدا یب ياشکها يجلو... معصوم دخترش  يچشمها يجلو

طعم ِ  یکرده ول يناشکر کباری... آن طور حرف زده  کباری. شود یوجودش دوباره غرق عذاب م ش،یورادآی از

 .کند یاز خودش، هر بار قلبش را مسموم م يزاریزهر ِ ب

 .کند یفشرده اش را باز م يپلکها

 ! نینازن -

 .او يِ چشمها ین یشود در ن یم رهیخ

 ! ؟يزیچقدر برام عز یدون یم -

 .است زیهمان اندازه که پدرش براش عز دیشا... داند  یم

 .کنج لبهاش ندینش یم لبخند

خودم  شیخوام خودخواهانه، تا زنده ام پ یانقدر که م: دیگو یپدرانه، آرام م یبا عشق یبدون لبخند ول ،یرعلیام

 .کس ندمت چینگهت دارم و دست ه

 .ردیگ یم نفس

 .ِ دخترش بشه یخودش، مانع خوشبخت یراحت يتونه برا ینم ،يپدر چیه یول -

 .صحبت کند یرعلیام يخواهد درباره  یپدرش م! درست بوده حدسش

 ... راد شده، نظرش رو گفته  يِ آقا يحرف از خواستگار یشکوه از وقت -

 .نیشود در حرکات ِ نازن یم قیمکث، دق با

 ... که کامال مخالفه  یدون یم -



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا Hanakو  naqme   –گذارم  یات م نهیبرابر آ يا نهیآ

wWw.98iA.Com ٣٦٢ 

 .”آره“دهد که  یسر تکان مبدون نگاه به او، آرام  ن،ینازن

و سکوت  يتفاوت بود یب شهیتو هم هم... باهات حرف نزدم  ،یکه داشت ییخواستگارها يوقت درباره  چیه -

 .یخوام باهام در موردش صحبت کن یم نباریاما ا...  يکرد

 ! ده؟یفهم يزیچ! خواستگارش صحبت کند؟ يگرفته درباره  میتصم نباریاصال چرا ا! د؟یبگو چه

 .ستین ریشروع د يوقت برا چیه یول...  یکه حرف دلتو بزن یستیدونم اونقدر باهام راحت ن یم -

 .یمحبت است، هم شرمندگ زیلبخند ِ آرام او، هم لبر. کند ینگاه م یرعلیبه ام مردد

 شهیا همزحمته... تو، نه نهال  ينه برا... نکردم  يبرات پدر د،یدونم اونطور که با یخودم بهتر از همه م -

 .میبا هم صحبت کن یمیبار، مثل دو تا دوست صم هیخواد واسه  یدلم م یول... گردن شکوه بوده 

نداشته؛  يگرید یمیاز نهال و عطا، دوست صم ریغ. فهمد ینم قایرا دق ”یمیمثل دو تا دوست صم“ دیگو ینم

 .از دلش نزده یوقت حرف چیبا آن دو هم ه

 ... بابا ...  نینازن -

 .نینازن يشانه  يگذارد رو یم دست

. يریبگ میتصم تیزندگ يبرا یبتون دیبا...  یکرده و عاقل لیخانوم تحص هیماشاال ...  یستیبچه ن گهیتو د -

پرده،  یخوام راحت و ب یم ندفعهیا یول یکن یدر مقابل حرف و نظر شکوه، سکوت و موافقت م شهیدرسته هم

 .یدلته بگ يتو یهر چ

 .کند یدندان دندان م ،یصبداخل، لبش را ع از

 ! بگم؟ یچ -

 .راد يآقا شنهادیپ ينظرت رو درباره  -

 .کند یپدرش نگاه م يشده  قیدق يبه چشمها گذرا

 ! ه؟ینظر شما چ -

 .زند یگرم م يلبخند یرعلیام

 ! یقرار نشد تقلب کن -

 .کشد یم يشود، نفس بلند یم یکه طوالن نینازن مکث

 .آورده مانیا زشیِ عز یرکیبار، به دقت و ز نیهزارم يبرا

 .نکرده قیتشو نیصحبت با نازن يرا برا یرعلیسبب ام یب
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 ! ؟یموافق ِ اومدنشون هست -

 .نیمکث نازن باز

 .راحت باش... دخترم ...  نمینازن -

 ”! و بگو ریسرت رو باال بگ ،یت مطمئن دهیاز حرف و ا یوقت“ . افتد یم یرعلیحرف ام ادی

 .مهمه یلینظر شما برام خ: دیگو یم یول ردیانقدر جسارت ندارد سرش را باال بگ خب

 .زند یباز لبخند م یرعلیام

نسبت  یدونستم تو هم نظر خاص یوقت دخالت نکردم، چون م چیتا االن، ه!مهمه یلیمن خ ينظر تو هم برا -

 ...  يبهشون ندار

 .زند یحرف دلش را نم نیداند تا فردا صبح هم منتظر شود، نازن یم

 ! احساسم درسته؟! کنه یدفعه فرق م نیکنم ا یحس م یول -

 .شوند یسرخ م نینازن يها گونه

 .بکنم يکار چیشما و شکوه جون، ه تیخوام بدون رضا یمن نم -

 .کند یبا لبخند، چشمهاش را جمع م یرعلیام

 ! ستیبده ن تیفعال که شکوه جونت رضا -

 .دکن یسر بلند م کبارهی

 ! ؟یشما چ -

 .شود یلبخندش محو م ند،یب یرا که م نینگاه منتظر نازن. کند یم يتک خنده ا یرعلیام

سالها، جور  نیتمام ا... حق داره نگران شما باشه ...  میخوا یتو رو م یمن و شکوه، فقط سعادت و خوشبخت -

 .قابل درکه شینیزبیو ر تیحساس...  دهیمنم کش يکم گذاشتنها

 .یطرح روتخت يسرد رو یم نینازن يچشمها

با ... داره؛ مشکالت داره  یسخت...  ستیفقط عشق ن یزندگ...  يرینگ میتصم یخوام احساس یازت م یول -

و ما  يایتو ب کبار،ی یماه ،يکه دو هفته ا ستیشهر به شهر ن... از شهر و خانواده داره  يآقا، غربت و دور نیا

صحبت  يا گهیبه زبون د دیساده، با دیخر هی يبرا... و متفاوته  بیغر زشیکه همه چ ییجا يبر دیبا...  میایب

 مانیت ا ندهیآ یزندگ کیانقدر به شر دیبا رفتن، با یول...  میگاه و پناه ِ تو هست هیما تک ياالن، همه ...  یکن

 ...  یکن هیکه به اون تک یداشته باش
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 .اش ییدارا نیزتریدور شدن از عز ستیراحت ن. زدلر یزند، دل خودش هم م یکه م ییحرفها از

که از  یکارش، با شناخت طیخونه و هم مح يتا اونجا که تجربه م بهم اجازه داده و برخوردام باهاش، هم تو -

...  شمیمون نم یمنکر اختالفات فرهنگ...  ستین يکنم پسر بد یاز مادرش و خانواده شون دارم، فکر م میقد

تا اگه دست از پا  یخودمون باش کین نزدیبشناسمش و هم نایاز ا شتریکه ب یازدواج کن یدم با کس یم حیترج

مثل مشاور کنارت  دیمن فقط با... انتخاب خودته ... ِ خودته  یزندگ یول...  چونمیخطا کرد، خودم گوششو بپ

 میتصم یکه تازه، وقت...  يریبگ میبعد تصم ،یانتخابت فکر کن يجنبه ها يخوام به همه  یازت م... باشم 

 .سنگهامو باهاش وا بکنم و خط و نشونهامو براش بکشم یکی یکیاون آقا؛ تا  ومونم  یمن م ،يریآخرتو بگ

 .ست یدرست مثل دل ِ پدرش که پر از نگران. شورند یانگار ته دلش رخت م. زده خیانگشتهاش  سر

هر چقدر مطمئن تر و با ...  هیعمر زندگ هیحرف سر ِ ...  میبا عجله جواب بد مینداره بخوا یلیدل نکه،یضمن ا -

 ...  شهیما راحت تر م الیهم خ ،يهم خودت آماده تر ،یشروع کن شتریشناخت ب

 چیه دیتواند بگو ینم. ست یرعلیتمام شدن مهلت اقامت ام يعجله، برا نیا يهمه  دیتواند بگو ینم! یلعنت

 .را ندارند یفیلو بالتک يسه ماه دور نیکدام، تحمل ا

 .مشیرفت و آمد کنه تا بهتر بشناس شتریبذار ب -

 .برگرده دیبا گهیهفته د کیآخه تا : دیگو یمردد م نینازن

  ؟يشاد ای یدلتنگ ؟یدارد؛ غم؟ نگران یداند لبخندش چه طعم ینم

 .يسوال برد ریتو رو بهش بسپرم، پدر بودنمو ز شهیم یاندازه شناخت ازش، دلم راض نیبا ا ياگر فکر کرد -

 .کند یبه پدرش نگاه م نگران،

 ! ن؟یندار تیشما هم رضا یعنی -

 .شود یم بلند

 ! عجله، نه نیبا ا یقطع میبه گرفتن ِ تصم یبه اومدنشون چرا، ول -

 .نینرم نازن يکشد به موها یم دست

 يدواریاول درست فکراتو بکن، بعد به دل ِ خودت و اون آقا ام... که زدم خوب فکر کن دخترم  ییبه حرفها -

 ... بده 

 .ردیگ یلبش را گاز م نینازن

 ! ؟یشکوه جون چ -
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 .زند یآرام پلک م نان،یاطم با

 ...  رمیبگ تشویکنم رضا یم مویسع يهمه  -

 .شود یم دیپر از ام ن،یو نگاه ِ نازن لبخند

 .دارد دنیبار يآسمان هوا. کند یپشت پنجره نگاه م شیبه آسمان گرگ و م یرعلیام

 ! خدا دارد يچقدر حرف و درد دل و دعا برا! آخ! خوانده؟ نماز

 .گردد یماند و برم یم رهیدستگ يدستش رو. رود یطرف در م به

 .کند ینگاه م نیتخت و نازن يکتاب ِ رو به

 ! کن؟یامر ایبود  شیتیشش برآموز ستمیس ،یرفت یکالس زبان که م -

 .ستیتخت ن يرو لیدل یخواهد مطمئن شود آن کتاب، ب یم. خواهد بشنود یم... داند  یم

 .شیتیبر -

 .را گرفته مشیتصم نینازن. شود یم یدلش خال ته

 .رود یم رونینامحسوس ب يزند و با عجله ا یرنگ م یب يلبخند

 

*** 

 

 .را بدهد دشینامدار زنگ زده، خبر جد لیوک

 .ست یرعلیام يلبها يحواسش به لبخند ِ نشسته رو يگذارد و همه  یکانتر م يغذا را رو يبشقابها ه،یهان

 .شود یپشت کانتر و منتظر تمام شدن صحبت او م یصندل يرو ندینش یم

 .زند یکند، با لبخند به مادرش چشمک م یم یهمانطور که خداحافظ ،یرعلیام

 .دهد یاو مهلت نم به

 ! شد مامانم؟ یچ -

 .ندیکشد تا بنش یروبروش را عقب م یصندل یرعلیام

 ! شد یاوک -

 .زدیر یخودش م ينوشابه برا یوانیل

 .پرونده ش کامل بسته شده... آقا ظهر بهش خبر داده کارهاشو کرده  یعل -
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 .شود یم يپر از ناباور صورتش

 ! دادگاه نداره؟ گهید یعنی -

 .دهد یسر تکان م یرعلیام

پس فردا آزادش  ایفکر کنم فردا ... نامدار  شیرفته پ یامروز مودت... آقا مشکلو حل کرده  یدوست عل... نه  -

 .کنن

 .گذشت ریهفته، باالخره به خ کیبعد از ... کشد  یم یراحت نفس

 ! م؟یصحبت کن نینازن يبا خانواده  میبر یحاال ک: پرسد یم طنتیبا ش یرعلیام

 .خندد یم

 ! رونیب ادیمدار ببذار نا -

 .اندازد یبرد، ابرو باال م یرا با کارد م کیهمانطور که است یرعلیام

 ! هفته براش خوب گذشته، تا آزاد بشه بخواد برگرده کی نیترسم انقدر ا یم -

 .میبا هم برگرد گهیهفته د کیزنم صبر کنه  یحدس م -

مشخص  يبرا ن،ینازن دنید يبرا یعنی! فرصت تمام شد؟ يزود نیبه ا. ستدیا یاز حرکت م یرعلیام يدستها

 ! هفته زمان دارد؟ کیفقط  فشان،یشدن ِ تکل

 ! یرعلیام -

 .باشد يکند عاد یم یسع

 .کتاب ِ باز است کی ياو که براش مثل نوشته ها يچشمها يشود تو یم رهیخ هیهان

 .توکلت به خدا باشه... به زمان واگذار کن  زویهمه چ! پسرم -

از  ،یتینارضا يهم با همه  هیهان. و به تهران سفر کند دیایبه خاطر پسرش کوتاه ب کباریکه حاضر شده  امدارن

 گریواقعا د! ستیکننده ن دیهم ناام ادیز... داده  تیهم که رضا نینازن... کرده  شیِ او، پا به پاش همراه میتصم

 .به خدا توکل کند دیبا

 

*** 

 

 .کند زینامدار وار لیداده تا به حساب وک دیبه وح ونیلیم صد
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 .داند ینوع پرونده ها را نم نیوکالت ِ ا يحق الزحمه . دستور داده ینامدار تلفن خود

 .بردن نامدار يروند بازداشتگاه برا یدفتر، بعد با هم م دیآ یگفته م لیوک

 .دوخته ینشسته و چشم به در بزرگ آهن نیبازداشتگاه، در ماش يجلو حاال،

 يجلو. کشد یهمراه م گر،یچمدانش را با دست د يدستش انداخته، دسته  يکه کتش را رو یدر حال نامدار

 .کند یدر را باز م گر،ید يدهد و سرباز یخروج را به سرباز نشان م يبرگه  یمودت. ستدیا یم ینگهبان

  ن؟یداد لشیچک رو تحو -

 .دهد یسر تکان م یمودت

 .داد دیگرفت و رس لیصبح اول وقت اومد دفتر تحو... بله جناب راد  -

 .ندینش ینامدار م يلبها يرو یکمرنگ پوزخند

  گه؟یدر وجه خودش د -

 .در وجه خودش: کند یم دییتا یمودت

 .ستیدرست ن انیم نیا زیچ کی

 .قهیشود؛ بدون دادگاه، بدون وث یقبل، بازپرس گفته با دستور مقامات، پرونده مختومه شده و آزاد م روز

 .صداقت یرعلیرا گفته؛ آن هم در وجه ام ونیلیصد م ياز قول صداقت، ماجرا لیوک بعد

 يچک را برا یو مودت ختهیر لیپول را به حساب وک. را ندارند رانیا يو خودش، دسته چک بانکها یرعلیام

 .صداقت نوشته یرعلیام

منتظر  رونیندونه، گفتم ب يزیچک و مبلغ چ اتیاز جزئ نیچون دستور داد... اوناهاش ...  میبا پسرتون اومد -

 .باشه

 .کند یلب تشکر م ریدهد و ز یرنگ، سر تکان م اهیس نیبه ماش رهیخ

 .پدرش ایدارد؛ عمو  نیبا نازن ی، نسبت”صداقت یرعلیام“ نیداند ا یم فقط

 .رود یم رونیب نیزند و از ماش یلبخند م ند؛یب ینامدار را م ،یرعلیام

 .داستیپسرش، فقط در برق چشمهاش پ دنیِ د تیو رضا یدلتنگ

پر از ابهام شما رو  ينبود، پرونده  شونیا يدر واقع اگر اصرارها... تالش کردن  یلیهفته خ نیپسرتون ا -

و موکل رو با هم دچار  لیوک دارن، یتیو امن یاسیکه رنگ و لعاب س ییروزا، پرونده ها نیا... کردم  یقبول نم

 ... کنن  یدردسر م
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 .یرعلیِ ام یچند قدم ستدیا یم

 .نیخوشحالم آزاد شد... سالم  -

 .يتعجب و همدرد نطوریهم. داستیگفته اش، از نگاهش پ صحت

 .دهیو نامرتب ند شانیبه حال، نامدار را انقدر پر تا

 .او، عذاب وجدان گرفته يظاهر خسته  دنید با

 .مشکالت شده نیاو، آمده و گرفتار ا ي ندهیو آ یبه اصرار ِ او، به خاطر زندگ نامدار

 .فشارد یهم م يپلکهاش را رو نامدار

 .ممنونم پسرم -

 .محو شود یرعلیشود لبخند ام یگفتن ِ او، باعث م ”پسرم“

 .شود یم یگنگ، در ذهنش تداع يا خاطره

 .فته بودجلوش زانو زده بود و او را در آغوش گر نامدار،

 ... پسرم  ستین ياالن وقت کول کردن و باز -

 .بوسه زده بود یرعلیام يموها يرو

 .تنها نمونه یباش ششیپ دیبا...  ستیکم حالش خوب ن هیمامان  -

 .نیمتاسفم به خاطر من، به دردسر افتاد: دیگو یو مردد م ردیگ یچمدان را ازش م ي دسته

 .تاس دنیقابل د ینامدار به سخت لبخند

 .مرخص بشم نجایمن از ا ن،یاگه اجازه بد... خب : دیگو یکند و م یگرم، متعجب نگاه م دارید نیبه ا یمودت

 .دهد یبراش سر تکان م نامدار

 .هنوز کارمون تموم نشده رم؛یگ یباهاتون تماس م ندهیچند روز آ...  یمودت يممنونم آقا -

 .اوست يمنظور نامدار، پرداخت حق الوکاله  داندیم یمودت

 .شوند یم نیدو سوار ماش هر

  گه؟یخونه د میبر: پرسد یم یرعلیام

 .کند یم دییبندد، تا یهمانطور که کمربندش را م نامدار

از  یدفتر و کم میریفردا م... دارم و استراحت  اجیاحت یدوش اساس هیبه  ز،یاز هر چ شتریب... خسته ام  یلیخ -

 .یگیکارهات برام م
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 .کند یحرکت م یرعلیام

 .مامان خونه منتظره -

 

*** 

 

 .ستدیا یپرد و م یاز جا م هیکند، هان یدر خانه را که باز م ،یرعلیام

 .کشد یم ینفس راحت ار،یاخت یو ب ندینش یم هیهان ينامدار، رو نگاه

 .لبهاش نشسته يلبخند رو. رود یآرام جلو م هیهان

 ... سالم  -

 .ستدیا ینامدار م مقابل

 .يخوش اومد -

 .بوسد ینامدار را م يرود و آرام، گونه  یم جلوتر

 ! ؟”يخوش اومد“ دهینشن هیسال است وقت وارد شدن به خانه، از هان چند

 ! سال یس

 .قدم شده شیخودش پ شهیهم دن،یبوس يسال است برا یس

 .چسبد یبه صورتش م هیفقط همان لحظه است که صورت هان لبخندش

 .هیکمر هان يلغزد رو یم دستش

 .ممنونم... سالم  -

 ! سخت گذشت؟ یلیخ -

بارها، نامدار را هم متعجب و شگفت زده  نیاول نیا یول. وقت نبوده چیه ست؛یعاشقانه و گرم ن برخوردشان

 .کرده، هم گرم

تواند گرم باشد؛  یم. هربان باشدتواند م یهم م هیکه هان! اشتباه نکرده دید یکاش خانوم بود و م! نکرده اشتباه

 .گذرا يبوسه  کی... ساده  يجمله  کیلبخند و  کیبا  یحت

 .کند ینگاه م یرعلیرود و به ام یعقب م یاراده کم یکند، ب یدست نامدار را که حس م حرکت

 .اتاق يچمدون پدرتو ببر تو -
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 .کند یبا دست، نامدار را به داخل دعوت م و

 ! ستیبدك ن لش؛یخانه و وسا يرود رو ینامدار م نگاه

  ارم؟یبرات ب يخور یفنجون قهوه م هی -

 .هیصورت هان يگردد رو یبرم دوباره

 ! خودت؟ -

 .دهد یسر تکان م هیهان

 .آماده ست... اوهوم  -

 دوست دارد بعد از آنهمه یانجام امور خانه استخدام نکرده اند؛ ول يرا برا یخواهد اعتراض کند چرا کس یم

 ! گریبار ِ د نیاول کی. و بنوشد ردیبگ هیاز دست هان يفنجان قهوه ا ،یسخت

 هیهان يِ نشسته در صورت و چشمها تیکشد، حواسش به رضا یم پیخورد و پ یمدت که قهوه اش را م تمام

 .است

 .دارد یکند هم، برق زندگ یصحبت م یرعلیکه با ام یاز مواقع ریغ نگاهش

 ! ِ وطن بعد از آن سالها، حالش را خوش کرده؟ دنید! شده؟ تیآرامش و رضا نیشهرش باعث ا يهوا

 .کند یبه هر دو نگاه م داست،یچشمهاش پ يکه فقط تو يلبخند با

دو  نیِ ا دنیحاال، به د یعاقالنه نبوده ول ،یو سخت ییهفته بازجو کیآمدن،  ،يکردن ِ آنهمه کار و گرفتار رها

 یسه نفره شان، که با هم قهوه م يزنده  ریبه تصو. ارزد ینه در قاب عکس، مکنارش هستند،  ینفر که واقع

 .ارزد یم یرعلیو ام هیِ خاطر هان تیرضا يبه تماشا. ارزد یخورند، م

 .گذارد یم زیم يقهوه را رو یفنجان خال

 .و استراحت کنم رمیدوش بگ دیاتاقم کجاست؟ با -

 .کند شییرود تا راهنما یجلوتر م هیهان

 .اندازد یبه داخلش م ینگاه. کند یِ حمام را باز م در

 چمدونتو برات باز کنم؟  يخوا یم -

 .نهیآ يِ جلو ینیبزرگ تزئ يماند به صدفها یم رهیخ

 ! اش را عوض کرده؟ هیسفر، انقدر روح نیا

 .گردد طرف او یبرم
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 .کند یزند و به چمدان نگاه م یم یلبخند آرام هیهان

 .کنه یدگیکار رس نیبه ا ستین یکس نجایخب ا -

 .خوشرنگ ِ او شهیهم يموها يخورد رو یسر م نگاهش

 .اش فکر نکند هیو به بق. ردیجلو برود و در آغوشش بگ! بدهد هیرو رییتغ ه،یخواهد مثل هان یم دلش

 .کند یدوباره نگاهش م هیهان

 ... را  ییاینگاه ِ در نیاز ا يرا دارد جز دور زیتحمل همه چ! یلعنت

 .خواهد یغرق شدن م دلش

 .منتظر جواب است هیهان

 ...  ستین یاگر زحمت: دیگو یرود، م یگرداند و همانطور که به حمام م یسربرم

عالم را هم به  يها يمشکالت و گرفتار يتواند بار همه  یدوباره م ه،یحاال، کنار هان. کشد یم یراحت نفس

 ! دوش بکشد

 .به پر شدن وانشود  یم رهیکند و خ یگرم را باز م آب

تا حالش انقدر  ادیب نایچرا بهش اصرار نکردم زودتر از ا ران؟یا اوردمشیو پنج سال، ن ستیب نیا يهمه  چرا“

 ”! خوب بشه؟

 

*** 

 

 .دارد یرا از سر برم ياندازد و روسر یمبل م يدسته  يرا رو چادرش

کشد و کنار  یم رونیدستش ب انیرود کتاب را از م یجلو م. خوابش برده. کند یرا آرام باز م نیاتاق نازن در

 .گذارد یتخت م

 .ندینش یاراده، کنار تخت، م یزند و ب یصورتش را کنار م يپخش شده رو يموها مت،یمال با

 ! رشیازم نگ! ایخدا: کند یآرام زمزمه م ن،یبه صورت نازن رهیخ

 ! جمله را گفت؟ نیا یبار، ک نیاول

 ... بود  ضیبه شدت مر یوقت... م نشده بود سالش ه کی نینازن یوقت

 ! را ازش نگرفت نینازن یکس و
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در  يرا به خودش چسبانده بود و به حاج فتاح که در آستانه  نینازن. گفت که چهار سالش بود یبار، وقت نیدوم

 .کرد یبود، با التماس نگاه م ستادهیا

 .بمونه نجایبچه رو بذار ا نیا...  یبه اون برس دیبا... نداره  یحال ِ خوش یرعلیام! دخترم -

 .فشرده بود نهیبه س شتریرا ب نینازن

 ...  نیریازم نگ نوینازن... نه آقاجون  -

 .ما باشه شیمدت پ هیبچه حداقل  نیا... شکوه  یبه شوهرت برس دیبا -

 .نینرم نازن يموها يرا فرو کرده بود تو صورتش

 .نشیریتو رو خدا ازم نگ... آقا هم خوشحال تره  یکه باشه، عل نینازن... رسم  یم... رسم آقاجون  یم -

االنم بذار بچه م  ش،یهمونطور که تا حاال ازم نگرفت“  دیگو یکشد و در دل م یم یقینفس عم. شود یم بلند

 ”باشه کمینزد

 چیکشد و پ یدارد، روش م یتخت برم نییمچاله شده را از پا يپتو. دهیشکم خواب يرو شه،یمثل هم نهال،

 .کند یرا تا آخر باز م اتوریراد

 .صد بار هم که سراغش برود، باز پتو را پس زده یشب

 .رود یزند و به اتاقشان م یسر و صدا مسواك م یب

 .و مقدس است زیداند براش چقدر عز یکه م يکمد. روشن ِ چراغ خواب، کنار کمدش نشسته هیدر سا یرعلیام

 .را یرعلیآرام ام يشنود و بعد صدا یرا م يو پالك فلز ریِ زنج نگیریج نگیریِ ج فیظر يصدا

 ...  نیدیکش لویباز زحمت وسا! دست شما درد نکنه حاج خانوم -

 .کرده يریفقط گردگ شهیجابجا کردن، مثل هم بدون

 .نکردم يکار ؛يدار اریاخت -

 .کند یتخت دراز م يزند و پاهاش را رو یرا پس م پتو

 ۀیمثل ِ هر شب، آ. خواند یبه پتو، دعا م رهیکند که خ یدهد و نگاهش م یم هیکنار کمد تک واریبه د یرعلیام

 .یالکرس

 .کند زمزمه اش تمام شود یم صبر

 .راد آزاد شد يآقا -

 .کند یساکت نگاهش م شکوه
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 .رهیبگ میبده تا راحت تر فکر کنه و تصم دونیم نیکم به نازن هی -

 .کند یاخم م شکوه

 ! که بذاره بره؟ -

 .میریجلوشو بگ دیرفتن باشه هم، نبا مشیاگه تصم -

 .آورد یبر لب م يزهرخند شکوه

 .يباز شده، روشنفکر شد نجایخانواده ا نیا يپا یاز وقت... خوبه  -

تا االن ! ه؟یتازه ا زیبه انتخاب دخترم اعتماد داشته باشم و بهش احترام بذارم، چ نکهیا: دیگو یم یتینارضا با

 ! کردم؟ لیکدوم خواسته مو به شما و بچه ها تحم

 .مردش را نخراشد يجوابش، اعصاب زخم خورده  شیکند تا ن یسکوت م. دهد یجواب سوالش را نم شکوه

ِ  نینازن یکن یهنوز تصور م... ماشاال هم عاقله، هم مثل خودت محتاط ... بزرگ شده  نینازن! شکوه خانوم -

ِ شما رو  دییکرد تا تا یست که وسط ِ رکوع و سجود ِ نمازش هم بهت نگاه م دهیرس فیتازه به سن تکل

 .بذار راحت فکر کنه...  اریبهش فشار ن گهیو سخت هست؛ شما د دهیچیپ یکاف يبه اندازه  طشیشرا نه؟االنیبب

 .زند یو شک موج م ینیچشمها و لحن شکوه، بدب يتو

 ! نه؟یفقط عاقل بودن ِ نازن لتیدل ای يزد یحرف م ينطوریبود، ا یتیموقع نیهمچ ياگه نهال هم تو -

 .حرف را زده نیشود شکوه ا یباورش نم... ِ خنجر  يزیشود ت یم حرفش

 .دهد یبا تاسف سر تکان م. شود یکدر م ،ياز دلخور نگاهش

 ! ؟یزن یفو محر نینور چشم منه، چرا ا نینازن یدون یتو که م! کنن؟ یبرام فرق م یکن یچرا فکر م -

 .کند یاخم م شکوه

و دور  بهیغر يخانواده  هیعروس  یبش یراض یتون یچطور م! ؟یزن یپس چرا انقدر راحت حرف از رفتنش م -

 ! بشه؟

 .لبهاش، نه لبخند است، نه پوزخند يکش آمده  طرح

 ! حاال مگه دست دخترمو تو دستشون گذاشتم؟ -

 .است نیاتاق سنگ يکند هوا یم حس

 .دهد یم رونیکشد و بازدمش را آرام ب یم يبلند نفس
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 هیخودخواه نمیب یکنم، م یفکر که م یول...  ستیِ بعدش ن یو دلتنگ ییجدا نیبه ا یمنم مثل شما دلم راض -

شما هم به عنوان مادر و هم جنس،  یول... من باهاش حرف زدم . میبه خاطر خودمون، نظرش رو عوض کن

 .رهیبگ میتا بهتر تصم یبراش روشن کن مشویصمعواقب ت یتون یراحت تر م

 .ستیکردن عاقالنه ن نانیانقدر راحت اطم...  میدون یازشون نم یچیه... ست  بهیپسر غر نیا... آقا  یعل یول -

 .تخت گریطرف د ندینش یم یرعلیام

 ینیچه تضم... مشکل و مسئله دارن  هیهر کدوم . نمیب یهمه مدلشونو م... هر روز با جوونها سر و کار دارم  -

من و ! ازدواج کنه، خوشبخت بشن؟ نیکرده، با نازن دشییهم تا ییجوونها، که خانوم سما نیاز هم یکیهست 

هم  بهیغر یول م،یاز خودش و خانواده ش ندار يادیدرسته شناخت ز! خانوم میستیتجربه ن یتو جوون و ب

 يخودش هم ذاتا بچه ... اصل و نسبشون مشخصه . کردن یا زندگمادرش و خانواده ش، سالها با م. ستنین

در  یول دنیکه در ظاهر خودشونو موجه جلوه م ییآدما ستنیدوره، کم ن نیا يتو...  هیا لهیپ لهیش یصادق و ب

 .دارن یباطن، هزار تا پدرسوختگ

 .کند یروش نگاه م يها هیو سا واریدر و د به

که اگه  تهیواقع یول میستین یتجمالت یاهل زندگ ن،ینه من و شما، نه نازن... خوبش، رفاهشه  طیاز شرا یکی -

 يداشته باشن، رو یمشکل مال یدختر و پسر هم، وقت نیبهتر... کم دغدغه تره  ینباشه، زندگ یمشکالت مال

 ... ذاره  یم ریتاث شونیزندگ

 .کند یمردد نگاهش م شکوه،

 ... مئن باشه تونه مط یبازم آدم نم -

 .زند یلبخند م یرعلیام

هم  نایا ،يخونه ت راه داد يشما که هزار تا خواستگار رنگ وارنگ رو تو...  يخواستگار انیخوان ب یتازه م -

پسره  يخواستگارها، برات خانواده  دییاز هفت خان ِ تا یکی شهیهم...  میدیاصال ما هنوز پدرشو ند...  هیمثل بق

 ریپذ تیخانواده ش چقدر مسئول ن؟یبب...  رهندا يکردن، ضرر نیو سبک سنگ ییاومدنشون محض ِ آشنا... 

 نیرو اومده و ا یطوالن ریمس نیدختر ما، ا تیموضوع و احترام به شخص نیپدرش به خاطر ا یبودن که حت

 ! ست؟ین یادب یو ب یحرمت یاومدنشون، ب يحاال اجازه ندادن ِ ما برا... دردسر افتاده  يهمه تو

 .شکوه يافتاده  نییکند به سر ِ پا یم نگاه
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نگران ِ  هیاز بق شتریب يحق دار. يدیزحمتشونو کش...  يتر کیبهشون نزد...  یشما مادرشون! حاج خانوم -

... هم به خودش بسپر  نباریا...  يامورت رو به خدا واگذار کرد يهمه  شهیهم...  یو سرنوشتشون باش ندهیآ

  م؟یکن تیتا ازشون حما میمون یبا بچه ها نم ایما که تا آخر دن...  ستیهم خوب ن یانقدر وابستگ

 ...  شهینم یدلم راض ينجوریا: دیگو یم ر،یهمانطور سر به ز شکوه،

 .شود یم بلند

 .خدا يشو به رضا یراض -

 .ادامه ندهد يخواستگار ياحداقل بر. کند شکوه به مخالفت ادامه ندهد یم آرزو

 .زند یوضو گرفتن تا م يها را برا نیکند که آست یفقط نگاهش م شکوه،

شدم به  یساله راض کیو  ستیب“  دیگو یکند و در دل م یباز سکوت م یول دیآ یتا پشت لبهاش م حرف

 ”.خدا يرضا

 

*** 

 

 .روز از آزاد شدنش گذشته دو

 .آشنا شده کیبه دفتر رفته و با کارهاش از نزد یرعلیقبل همراه ام روز

نامدار رد کرده و . جمعه، به باغ لواسان ِ بهداد دعوت شده اند يبوده اند و برا دیرا مهمان بهداد و وح ناهار

 .باشد رانیموکول کرده که خسرو، پدر بهداد هم در ا گرید یمردانه را به فرصت یمهمان

 یصحبت تلفن يبه بهانه . نظر گرفته ریتمام مدت خوردن ناهار، او را ز. آمده یپسر زبر و زرنگ د،ینظرش وح به

 ! درست حدس زده. نامحسوس کرده ياشاره ا دیفاصله گرفته، به وح زیکه از م لشیبا وک

 .آمده رونیپشت سر نامدار ب نگ،یاز پارک نیدرآوردن ماش يو به هوا دهیاش را در هوا قاپ اشاره

 ! در خدمتم قربان -

 .زده یکج لبخند

بهش  يبدونه، بر یاز خودت، کس ریبخوام و نخوام غ يهست که اگه ازت کار يرفاقتت با پسرم، اونقدر -

 ! ؟یبگ

 .پس گردنش دهیدست کش دیوح
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 ! کنم آقا یلب از لب باز نم ن،یآقازاده تون نباشه، تا شما نخوا يو دلخور یقیاگه توش نارف -

 .تکان داده سر

 ... فقط ... خوام خبردار بشه  ینم یکنم ول یبه ضررش کار نم -

 یکه از اعتمادم سوء استفاده کنه، نم یباشه ساده از کس ادتی: تر ادامه داده نییپا ییخم کرده و با صدا گردن

 .اگه برادرم باشه یگذرم؛ حت

 .گذاشته نهیس يدست رو دیوح

 ! نیفقط امر کن! تخت التونیخ -

 .مخصوصا دخترشون ؛ياریخانواده برام در ب هیآمار کامل از  هیدو روز،  یکی نیهم ظرف خوامیم -

 .گفته یظیچشم غل دیوح

 یاومدن و از کدوم قصاب ایدن مارستانیکدوم ب گمیو چهار ساعته بهتون م ستیب ن،یشما فقط آدرس بد -

 ! خرن یگوشت م

 .را ندارد زیگفتن ِ همه چ الیهم خ یرعلیام

 .باهاش حرف بزند ییشکوه از عطا خواسته او را دعوت کند تا به تنها نکهیا

 .دیو نامدار بگو هیهاش و سواالتش، به هان یاو، نگران يشکوه و حرفها شیندارد از از رفتن پ الیخ

 .آمد رانیخاطر پسرش، بعد از سالها، به ا يبرا هیهمانطور که هان. باشد نیدهد نگران نازن یشکوه حق م به

ِ اول  یبا نگاه ِ ناراض شان،یشکوه، بعد از صحبتها میلحن مال. بخش بوده تیبا شکوه، رضا دارشید ي جهینت

 .داشته یتفاوت ملموس دارشان،ید

 

*** 

 

 یخانوم رانیا... کارهاش  یهستند که پسرش، دخالت کرده در روند بازداشت و باق یخانوم رانیمهمان ِ ا جمعه،

 .را برده یرعلیکه نوه اش، دل ِ ام

خانواده و عشق پسرش،  نیشناخت ا يبرا ینشده ول یِ مهمان اتیوارد جزئ. درست کنند يخواهند آش نذر یم

 .ست یفرصت خوب

 .شود یم هیمشغول بستن کراواتش است که نگاهش متوجه هان نهیآ در
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 .کند یم سهیو با هم مقا ردیگ یتخت م يرو دهیرا کنار کت و دامن ِ خواب يدقت، دو روسر با

 .دارد یتازگ ،یجیوسواس و گ نیا یکند ول یدر انتخاب لباس، با ظرافت و دقت، عمل م شهیهم

 ”! دیوسواس جد...  دیجد ينسبت ها“. کنج لبهاش ندینش یم لبخند

 ! کجا و خانوم کجا؟ هیهان! مادر شوهر شود دیآ ینم بهش

 ”! یکن یداره رو انتخاب م رهیت ي هیکه حاش یاون“  دیگو یدر دل م. کند ینگاه م يدو روسر به

 .بندد یکشد و ساعتش را به مچ م یبه لباسش م یدست

 .اندازد ینگاه م هیخروج از اتاق را دارد که دوباره به هان قصد

 .ختهیرا دوباره در کمد آو يگریکت و دامن گذاشته و د يروشن را رو هیِ حاش يروسر

 .شود یزند و خارج م یپوزخند م نانشیاطم به

پاها گذاشته  يکاناپه لم داده، لپ تاپ را رو يکند که رو ینگاهش م. دهیبر خالف نامدار، اسپرت پوش ،یرعلیام

 .و مشغول است

 .چرخاند سمت او یآورد و م یباال م تورینگاه نامدار را حس کرده که سرش را از مان ینیسنگ انگار

 .دهد یمنرم  يلبخند آرام و ناخودآگاه نامدار را با لبخند جواب

 ! ن؟یآماده ا -

 ...  یرعلیو حاال ام هیاول هان! کرده اند رییچقدر هر دو تغ. دهد یتکان م سر

لبخندها  نیکه در رفتارش با نامدار دارد و ا یتیکه در حرکاتش است، رضا یآزاد شدن ِ او، نرمش يبرا تالشهاش

 .بوده هیکه سالهاست، فقط سهم هان

 .گردد یبرم ه،یکفش هان يپاشنه  يصدا با

 ! رهیت هیحاش يبا همان روسر. و آراسته دهیپوش لباس

 .لبهاش يرو ندینش یاش، لبخند، دوباره م یدرون نانیاز اطم. کند یتا پاش را به دقت برانداز م سر

 .کند ینگاه جستجوگر او، مردد خودش را برانداز م ینیاز سنگ ه،یهان

 .دارد یرا برم لشیو موبا چیسوئ ،یرعلیام

 ! م؟یبر! پرفکت -

 .کند یخندان، با سر موافقت م ییبا چشمها هیهان

 گل آماده ست؟ : پرسد یم نامدار
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 .میگرفت یکاش امروز گل نم يا یول... بله : دیگو یدر حال خروج م یرعلیام

 .دادن گل دارد هیهد يرو یبیدانند نامدار عالقه و وسواس عج یدو م هر

 .ستدیا یآسانسور م يجلو هیهان

 .میریگ یبعد هم م يدفعه  -

 .کند ینگاه م هیبه هان زیکشد و استفهام آم یبه موهاش م یدست نامدار،

 ! بود دنیقرارمون فعال د!بعد؟ يدفعه  -

 ! ؟یکن ینم یامروز اصال صحبت یعنی: پرسد یمردد م هیهان

 .کند یتعارف م هیبا دست، در باز آسانسور را به هان نامدار

 ! البته که نه -

 .یبه نرم یو قاطع، ول يجد

 

*** 

 

 .مهرانه انداخته ادینامدار را  مهربان،

 ! به روش خودش ییبا احترام و محبت ها همانطور

 يآزاد يبرا اوردهیخودش ن يکه اصال به رو یکس. صداقت جلب شده یرعلیتوجهش به ام نیشتریاز او، ب بعد

 ”! مو انجام دادم فهیوظ“ و در جواب تشکر نامدار، لبخند زنان دستش را فشرده و گفته ! کرده ینامدار چه تالش

 ! ناقابل، درآمده ونیلیبا صد م ده،یکه کش ییاز خجالت زحمتها یکه لطف کرده ول البته

 .نیآمدنش؛ نازن لیدل نینفر، و مهم تر نیسوم و

 .ردیگ یقرار م یرعلیپدر ام یابیآن روز مورد ارز دانستهیم که نامدار شک ندارد از قبل، یمحجوب و ساکت دختر

 یساده و ب شش،یو آرا دنیباطنش هم مثل لباس پوش. دستپاچه است یبرخوردهاش آرام ول. باستیو ز فیظر

 .است شیآال

 ! ِ اوست یمرد زندگ نیاول ،یرعلیشک، ام یب نکهیو ا. ساعت برخورد است کینامدار، بعد از  يریگ جهینت نها،یا

 .ردیگرم بگ ررضایهم مثل ام یرعلیرا فراموش کند و با ام ونیلیصد م يکند مسئله  یم یسع

 .درست کردن آش، به گلخانه رفته اند يبرا خانومها
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را  یرعلیام يدل دل کردنها ران،یو تورم ا وركیویو بورس ن يرکود اقتصاد يدرباره  يجد يصحبت ها نیح

 .نظر دارد ریز ن،ینازن دنیبه مراسم آش پختن و د دنیسرك کش يبرا

 .عادت کرده همزمان مراقب همه جا باشد سالهاست

داغ  ریداغ و نعنا و س ازیشده با کشک و پ نیتزئ يشود، نهال و عطا، کاسه ها یکه آماده م ينذر يرشته  آش

 .دهند یها م هیرا به چند تا از همسا

 .کنند یدر همان گلخانه آماده م ه،یهان شنهادیعصرانه را به پهمراه شکوه و بهار، بساط  ن،ینازن

 .کمک کردن رفته يبه بهانه  ه،یزودتر از بق ،یرعلیام

مرد  نیِ ا یبه دور از چاپلوس يصداقت و جوابها. کند یکمکهاش را قبول م ز،یآم تیرضا يبا لبخندها شکوه،

 .جوان، به دلش نشسته

 يدنج و باصفاست، گوشه  ییو فرش، جا یباصفا که با سه تخت و پشت يقبل از وارد شدن به گلخانه  نامدار،

 .کند یروشن م يگاریس اط،یح

عصرانه، مهر  يِ رفت و آمد و آماده کردن سفره  نیح ،یرعلیو ام نیآرام نازن يو لبخندها یچشم ریز ينگاهها

 .احساس است نیاثبات ِ سرانجام داشتن ِ ا

 .رود یصدا زدن ِ نامدار، به طرفش م ياو هم به بهانه  خود

 ...  میمنتظرتون هست -

 .زند یم یمکث، لبخند آرام با

 .گردد یم نیِ پدر، به دنبال احساسش نسبت به نازن يخاکستر يدر چشمها یرعلیام

 .است نینامدار، سنگ سکوت

 یرعلیبه دخترش و احساس او به ام یو، ربطباج گرفتن ِ ا. صداقت، از دخترش جداست یرعلیداند حساب ام یم

ِ  دنیمفهوم نفهم. داند یمفهوم عشق را م. شده ریتفاوتها د دنیبه رخ کش يبرا گریداند د یم. ِ خودش ندارد

 .داند یشباهت پسر را به پدر م. داند یرا م گرانیحرف د

کند  یپا له م ریرا ز گارینامدار ته س. کند یِ سوالش، قصد رفتن م دنیاز حرف زدن ِ نامدار و پرس دیناام ،یرعلیام

 .رود یو همراهش م

 .داردیو نگهش م ردیگ یرا م یرعلیقدم مانده به گلخانه، مچ ام چند

 .کند یپرسشگر نگاهش م یرعلیام
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 .تیاال جد ستین دایپ زیچ چینگاه نامدار، ه يتو

 ر،یدهن ش يتو ير یم يدونه دار یجالبه که خود معشوق هم م!هیمرد ِ عاقل، عشق مثل خودکش هیواسه  -

 ! که من کردم يکار! یسیوا تیخودکش يمرد، پا هیکه مثل  نهیبه ا جانشیه يهمه  یول

 .یرعلیِ ام يخاکستر يچشمها يتو ندینش یم تعجب،

 ! عاشق مادرش بوده؟ يواقعا روز یعنی! خط و نشان؟ یعنی! د؟ییتا یعنی نیا

 .گذارد تا داخل شود یم یرعلیزند و دست پشت کمر ام یم یلبخند آرام نامدار

 .کامل شده جمع،

: دیگو یکند، م یم یکاسه اش خال يکشد و با لذت، همانطور که ظرف سرکه را رو یآش را بو م ررضایام

 .قبول باشه شاالیا

 .زند یبه نامدار لبخند م مهربان

 ... گذشت  ریخدا رو شکر که به خ... راد بود  يمشکل آقا شینذر گشا -

اش،  شهیهم يها و محبت ها ینگران يو دلش برا ندیب یباز مهرانه را م. کند یقدرشناسانه نگاهش م نامدار

 .شود یتنگ م

 .میباعث زحمت شد... ممنونم حاج خانوم  -

 .هیهان يبازو يگذارد رو یدست م مهربان

 .میشد ما هم ثواب کن ریسبب خ... خانوم ِ خودتون بود  هینذر هان -

 .زند یم هیو پر از سپاس، به هان مانهیصم يلبخند نامدار،

 .اندازد یم ریکند و سر به ز ینگاه م یرعلیمعذب، ناخودآگاه به ام ه،یهان

 گهیپنج روز د ياز اونجا که ما برا یمحترم شما بود ول يبا خانواده  ییالبته امروز قصد ِ من به شخصه، آشنا -

بچه ها  يدرباره  شتریو صحبت ب گهید يحرفها يپس فردا شب برا د،یاگر اجازه بد م،یبرگشت دار تیبل

 ...  میمزاحتون بش

 .موافقتش را اعالم کرده یعنیحرف ِ نامدار  نیا. کند یبا لبخند نگاه م نیبه نازن یرعلیام

از  ینبوده ول هیاناو با پسر ه یخصوص يصحبتها انیدر جر. کند یبه پسرش و شکوه نگاه م تیبا رضا مهربان،

 .شده یراض يخواستگار يحداقل برا داستیرفتار شکوه پ

 .دیذار یقدم سر چشم ما م د،یاریب فیهر وقت تشر... متعلق به خودتونه  نجایا... راد  يآقا دیدار اریاخت -
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 نمیا“ زند  یکند، نهال لب م ینگاه م یرعلیو ام نیعطا به نازن. اندازند یهم ابرو باال م يو عطا برا نهال

 ”! خوب خوبش يجاها

از نهال  ررضایست که ام ییرایو دقت، مشغول پذ قهیبا سل. آورد یرا کامل به جا م يرسم مهمان نواز شکوه،

 .بنوازد یو کم اوردیخواهد سازش را ب یم

 ! که عطا هم بخونه یبه شرط: دیگو یم طنتیبا ش نهال،

 .خندد یم ررضایام

 ! خونه یهم ابوعطا م رعطایمنهال که سه تار بزنه، ا -

 .آورد یرود سازش را م یم نهال

 ! مثل کلهر بزنم ها دیمنتظر نباش...  ستمین يحرفه ا ادیز یالبته با عرض شرمندگ -

 .زند یلبخند م طنتشیبه ش نامدار

 ! بزنم؟ یحاال چ -

 .اندازد یابرو باال م عطا

 ! ینکن يزیبزن که آبرو ر يبهتر بلد یهر چ -

 .گزد یبا لبخند، لب م نهال،

 .زنم یکردمو م نیکه تمر يقطعه ا نیآخر... هوم  -

 .کارش را ارائه دهد نیکند تا بهتر یتالشش را م يهمه  ینوازد ول یو بدون نقص نم يحرفه ا ادیز

 .است نیعطا، گرم و دل نش يصدا

 خزان نوبهار ِ من، بهار ِ من گشته“

 نگار ِ من، نگار ِ من امدیو ن رفت

 ییشد شب ِ جدا يسپر

 ییایکه تو ب يدیام به

 قلبم دیام يا آخر

 ” ؟ییوفا یمن از چه ب با

تند تند آب دهانش را فرو . انداخته و انگشتها را در هم قالب کرده ریسر به ز. هیهان يگلو ينشسته تو بغض،

 .کشد تا بغض برود یدهد و نفس بلند م یم
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کرد  ییوفا یب... که  ياری... گرفت  يدیکه رنگ ناام يدیام...  امدیکه رفت و ن ينگار... که خزان ماند  يبهار

 ... و همچنان 

 ... خواهد  یکبود را م يدانه ها... خواهد  یم آرامش

 .نامدار حواسش به اوست. اندازد ینگاه م فشیگرداند و به ساعت ظر یرا برم مچش

 .شود یبلند م. بهش چشم دوخته پرسشگر

 ... تا قضا نشده بخونم ... رمو هنوز نخوندم نماز عص -

 .دهد یگرم، سر تکان م يبا لبخند نامدار

 زیچادر تم. کند یجانماز را براش آماده م رد،یتا وضو بگ. برد یکند و به اتاق مهربان م یم یاو را همراه نینازن

 .گردد یگذارد و به گلخانه برم یسجاده م يو تا شده را رو

 .ندیتا بغض پر حسرتش را بب ستین. ندیرا بب هیهان تیاتا لبخند رض ستین

 .گردد یدارد و سر سجاده برم یرا برم حشیتسب. رود یم فشیک سراغ

 ،یشگیننوشته و هم وسیسنار نیبه ا. توجه و محبت را نسبت به او داشته تیدر جمع، نها شه،یمثل هم نامدار

هم از چند و  یرعلیام یحت ست؛یدانند تو خال یکه فقط خودش و نامدار م يعاشقانه ا يبه رابطه . عادت دارد

 .ستیچون و عمقش با خبر ن

 يباز یرعلیام يزن ِ عاشق را جلو کینقش . دهد یهم آزارش م یتوجه و محبت ِ ساختگ نیآن روز، هم اما

 .ریکردن، هم سخت است، هم نفس گ

برزخ ِ مدام، تاوان ِ کدوم  نیا! نبود؟ یحسرت کاف! عاقبت ِ ما شد؟ نیسال، ا یچرا؟ چرا بعد از س...  ایخدا“

 ”! دم؟یرس نجایبود که به ا یجرمم چ! گناهمه؟

 ! ِ پر را ندارد؟ یچرا حس سبک یول... رانده شده  یپر، مدام با وزش باد، به طرف کی مثل

 .نشود ریتا اشکش سراز ردیگ یکند و سرش را باال م یچشمهاش را گشاد م. تا پشت پلکهاش آمده بغضش

 .افتد یخانوم م رانیکنار تخت ا زیم يچشمش به قاب عکس رو دوباره

 .و غم و حسرتش اضافه کرده یبه نگران يو وزنه ا دهیکه شب اول ِ بازداشت نامدار د یعکس

 .جوان، در صحن امام رضا يررضایو ام یرعلیخانوم، ام رانیاز ا یعکس

همان ... ِ او بود  یرعلیام ،یرعلیهمان وقت که ام...  یرعلیام ینذر قبول يادا يوقت که رفته بودند برا همان

 ... گذاشت  یجبهه جا نم يوقت که هنوز دلش را تو
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دارد و با  یشود، عکس را برم یخم م. تواند به قاب دست بکشد یخانوم، راحت تر م رانیبدون حضور ا نباریا

 نیبه هم یازش نداشته ول یعکس چیسال ِ گذشته، ه یس يهمه . ساله ستیِ ب یرعلیشود به ام یم رهیدقت خ

 .قاب، در خاطرش بوده يوضوح ِ عکس تو

 نیهم ،یجو گندم يو موها شیبدون قاب و ر نکیِپزشک ِ نشسته در گلخانه، با ع یرعلیسخت است ام باورش

 ... ت خبر رف یو پسوند ِ داخل قاب باشد که ب شوندیبدون ِ پ يِ ساده  یرعلیام

 ...  امدیو ن رفت

 .گرفت يِ همه را به باز یو با رفتنش، زندگ رفت

 .قاب يچکد رو یاشکش م! یلعنت...  اَه

ِ برداشتن جا نماز مهربان، به اتاقش  یصورتش را خشک کند، پ نکهیبدون ا شهیوضو گرفته، مثل هم ،یرعلیام

 .رود یم

 .به قاب رهیخ ي هیشوند؛ هان یحرکت م یپاهاش ب ه،یهان دنیچارچوب، از د در

. بود که خدا براش فرستاده بود يانگار فرشته ا د،یشناخت که با چادر نماز سف یمعصوم و آرام را م ي هیهان کی

 .و روشن قیعم ییپاك با چشمها يفرشته ا

 ...  داشتنش يبرگشت و آرزو دیام. و آرزو بافته بود دیکه با تار عشق و پود نجابت، براش ام يا فرشته

 .به خواب رفته بود اشیشده بود و با رو داریب دشیاسارت را به ام يسالها يکه همه  یمعصوم ي فرشته

 .قاب ي شهیش يکشد رو یدست م هیهان

 .ماند یم همانجا

دورش هم باشد، حاال حرمت دارد؛  يمعصوم سالها ينشسته بر سجاده، همان فرشته  يفرشته  نیاگر ا حتا

 .دارد میحر

که در گلخانه نشسته  يغرض، جواب پس دادن دارد؛ به مرد ینگاه، هر چند ب یبه اتاق گذاشتن، هر چند ب قدم

 ... خودش  ياز محبت به همسرش است؛ به خدا زیو نگاهش، لبر

را از  یرعلیقلب ام يدستش، لحظه ا يتو حیتاب خوردن ِ تسب. گذارد یشود، قاب را سر جاش م یخم م هیهان

 .دانداز یکار م

گفته ” ... اال بذکرا “سال است  یس نکهیمگر نه ا. دیگو یم” ... ا  ای“کشد و ذکر  یبه چشمهاش دست م هیهان

 ! شود؟” تطمئن القلوب“تا 
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 ...  دیجمع نکن شهیاگه م: دیگو یم یرعلیشود جانماز را جمع کند که ام یم خم

 .پرد یجا م از

 .گردد یگذارد و به طرف در برم یقلبش م يرا رو دستش

 .کبود بردارد حیتواند چشم از تسب ینم یرعلیام

 ... ترسوندمتون  دیببخش -

 ن،ی، مرغ آم”... ا  ای“ نیحاال انقدر مستجاب الدعوه شده که با صدم... و آرامش قلب خواسته  نانیخدا اطم از

 ! ساله، فرستاده؟ یِ س ریتاخ یآرام جانش را فقط با اندک

 .کند ینگاه م حیو خودش هم به تسب ردیگ یرا م یرعلینگاه ام رد

 .شوند در دل ِ صدف یم دیسردش، مروار يانگشتها انیکبود، م يشود و دانه ها یمشت م دستش

 .کند یکالمش م یرا چاشن یآرام، شوخ يبا لبخند یرعلیام

 ! شد ریعاقبت به خ دشیبا صاحب جد حیتسب نیانگار ا -

 .فقط طعم حسرت دارد هیهان لحن

 .دشیبر خالف صاحب جد -

 .خورد یم کهی یرعلیام

 ! ست؟یخوشبخت ن! نشده؟ ریعاقبت به خ هیهان یعنی

 .یرعلیام يکند به صورت مات زده  ینگاه م هیهان

 یس يحرفها، دردها، زخم ها. شود یم رهیکند و به کبود ِ دانه ها خ یمشتش را باز م. زند یم يپر درد لبخند

 .اش، سر باز کرده اند افتهی امیبه ظاهر الت يساله 

دانسته  یکه نم يسال، با داشتن شوهر و فرزند، به مرد یست که س یزن. ستیهجده ساله ن ي هیهان گرید

از خودش بدش آمده و ... ناتوان شده و فکر کرده ... و فکر کرده  دهیعذاب کش... مرده فکر کرده  ایزنده است 

 ... فکر کرده ... ناچار ... خواسته و فکر کرده  یاز خدا فراموش... فکر کرده 

 میدست به دست هم داده اند تا عذابش را عذاب ال ،یکه پسرش، خدا، روزگار، زندگ ستینقطه ا يحاال رو و

 ... کنند 

هم  ند،یروش گرفته اند تا هم بب يجلو نهیرا مثل آ افتهی امیبه ظاهر الت يساله  یس يدردها، زخمها حرفها،

 .دحس کن
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 .شهیهم يبرا کباری...  زدیبر رونیب دیبا

 یول...  دمیدرد کش... شدم  بیغر... دست و پا زدم  يخبر یب يتو... آواره شدم ... گم شدم : کند یم زمزمه

 .ازم جدا نشد حیتسب نیوقت ا چیه

 .چکند یاشکهاش م دوباره

دونه ها  نیاگه ا...  نیرو به من داد ادشیخدا و ... شما اما ... دخترونه مو بافتم و بهتون دادم  ياهایمن رو -

 .گرفت، ازش برگشته بودم دمویام يهمون وقت که همه  ش،یسال پ یلینبودن، خ

 .شهاشیکشد به ر یکالفه، دست م. حرفها را بفهمد نیِ پشت ِ ا یخواهد معن یتواند، نم ینم یرعلیام

 .دیهزار مرتبه خدا رو شکر کن يروز دیراد و پسرتون، با يمثل آقا یمحترم يا داشتن ِ خانواده ب -

 .بندد یچشم م هیهان

 ... پسرم، با اسمش ... خدا رو برام زنده نگه داشت  ن،یا -

 .دهد ینم ادامه

 .کند یم یاحساس نفس تنگ یرعلیام

 ... و روزم با حسرت گذشت  سال، شب یس...  نیستین گهیکردم د یسال فکر م یس -

 .بلکه راه نفسش باز شود رد؛یگلوش بلکه آرام بگ يگذارد رو یدست م یرعلیام

شون، اگر به خواست خدا با هم رقم خورده  ندهیو آ یزندگ...  میبه فکر بچه ها باش دیاالن با... خانوم  هیهان -

 ...  فتهیحرفها و فکرها به خطر م نیباشه، با ا

 .کند یسر بلند م هیهان

 .کند یرا تکرار م نشیغمگ لبخند

که فرجام  یسال کلنجار رفتن با حس یمال س... سال گذشته بود  یحرفم مال ِ س... به فکر بچه ها هستم  -

 .نداشت

 .هیدوزد به صورت هان ینگاهش را م ،یرعلیام

... عشق  یفرجام ِ ب ه؟یافرجام چبدتر از عشق ِ ن یدون یم“خوندم  ییجا هی... نداره  دنیحسرت کش یول -

 ”.يریعشق بم یب نکهیا

-  داخل دییبفرما! ن؟یسادیوا نجایراد؟ چرا ا يآقا... ا. 

 .ماتش برده نیو به زم ستادهیکند که کنار در ا یبه نامدار نگاه م یرعلیام
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 .آمده یداند از ک ینم ده،ینفهم

 .دهیشن شانیاز حرفها يزیکند نامدار چ یتصور م یلرزد وقت یم دلش

 .ستدیا یکنارش م رعطایام

 ! حالتون خوبه؟ -

 .دیآ یبه خودش م نامدار

 ... ممنونم ... بله  -

نامدار بدون نگاه به او،  یبزند ول نیرا تخم دهیکه شن ییحرفها زانیِ حال نامدار، م دنیدارد با فهم یسع یرعلیام

 .میبر دیبا گهید... خوبه : دیگو یم ،”دیشیخسته م د،ییبفرما“در جواب عطا، که گفته 

 .رود یم رونیکند و از اتاق ب یچادر را تا م. هم متوجه حضور نامدار شده هیهان

 ...  دهیشن

 .شود یدر رگهاش منجمد م خون

 ... از کجا و چقدر  ستیو مهم ن دهیشن

 .زند یم یرنگ یلبخند ب نامدار

  زم؟یعز میبر یموافق -

چشمها و انواع نگاهش  نیسال است با ا یفهمد که س یم هیِ نگاهش را فقط هان بیو حالت غر...  دهیشن

 .کرده یزندگ

 .از وحشت، ناتوان شده اند پاهاش

 .پسرش است ي ندهیو آ یبه خاطر زندگ ش،ینگران يهمه . جانش ندارد یحت ش،یاز خودش و زندگ یترس

 .دهد یفشارد و سر تکان م یرا در مشت م حیتسب

 ...  میبر -

 

*** 

 

 1361تابستان / تهران
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 .دیفهم یخانوم م رانیرا فقط ا هیروح هان یب نگاه

 .زد یچانه م متیکرد و با او، سر ِ ق یو رو م ریآقا ناصر را ز ياتاقها لیسمسار آمده بود چند تکه از وسا موریت

 .کردند یرا جمع م هیاسباب و اثاث ل،یم یب مایو س يبا انرژ همدم

 .مادر و دختر گذشته بود ي جهینت یبحث بروز از  دو

بخواند و  یخورد درس یچشمش آب نم یاتاق، کتاب در دست داشت ول يانداخت که گوشه  هیبه هان ینگاه

 .را قبول شود وریشهر يدیامتحان تجد

 کیو . موافق بود هیته دلش با هان یکرده بود ول يدر آمده بود؛ جوابش را داده بود، از عمو ناصر طرفدار جلوش

 ”! ؟یتا ک“کرد  یصدا درونش مدام حرف او را تکرار م

 نکهیخانه و اعالم ا دینگفتن ِ خر یول. دیرا در خانه بگو شیزندگ يناصر عادت نداشت نقشه ها و برنامه ها آقا

 .روند، همه شان را شوکه کرده بود یم گرید يهفته  کی

 ! شده بود کینزد تیواقعبه  اهاشیبرنامه ها و رو نبار،یا انگار

 .استفاده را برده بود تیجنگ، نها یبحران تیاز آن وضع. در مرکز شهر ییخانه، آن هم جا دیخر

 ! گرفته آقا؟ تیشوخ: بود دهیکه توانست دهان ِ باز از تعجبش را ببندد، ناباور پرس همدم

 .بود دهیخند ناصر

 .بنچاقش نمیا!نینیببرمتون بب نیچادر سر کن! نه -

 .و رو کرده بود ریسردرگم، کاغذها را ز همدم،

 ! شه؟یمگه م! ؟يآخه چطور -

 .هیبود به اعصاب هان دهیناصر، خط کش يخنده  يصدا

 .خرم برات یم نمیماش گهیچند وقت د!فعال که شده -

بود و سرعت کوك  دهیلبش را از داخل جو يفقط با حرص، گوشه ” ! ده؟یپولش از کجا رس“بود  دهینپرس مایس

 .دستش را باال برده بود ریزدن به لباس ز

 .مایو س هینگاه کرده بود به هان ناصر

 گهید...  دیجد يمحله  د،یجد يخونه  میریهمه با هم م... خدا رو شکر، شانس در خونمونو زده ! زن داداش -

حاال که دستم به دهنم ...  ینو سوزن بز يببر نیچشم خودتو از ب ،یشاه یبه خاطر صنار س ستین يازیهم ن

 .نیکن یبه بعد، راحت زندگ نیخوام از ا یم... بکشن  یبرادرم، سخت يزایخوش ندارم عز ده،یرس
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 .اوست يخان، دوست و صاحب کار تازه  عی، رف”شانس“دانستند منظور ناصر از  یسه م هر

. است راتییتغ نیا يباعث همه  ع،یبا رف ییدانستند سفر ِ دو ماه قبل ِ ناصر به شمال و آشنا یسه م هر

افسرده را، با خبر نقل مکان  ي هیتر کرده بود و هان یرا ناراض مایس د؛ید یکه همدم در خواب هم نم یراتییتغ

 .وحشت زده و هراسان د،یجد يبه خانه 

 .یرعلیام: داشت یمعن کی شیبرا ن،یرزمیحوض، ز وان،یا اط،یآن خانه، آن ح. خواست برود ینم

رفتن از . راحت تر و قابل تحمل تر بود ،یمیقد يدر آن خانه  ،يخبر یانگار انتظار و ب...  دادیم دیام بهش و

 .ِ محض يخبر یب یعنی... کابوس  یعنیآنجا 

خانوم، چشم  رانیتوانست دور از نگاه همدرد ِ ا یچطور م! د؟یرس ینم یرعلیاز ام يکجا معلوم، هر لحظه خبر از

 ! اورد؟یرا تاب ب يانتظار

 .وحشت هم باعث شده بود با مادرش بحث کند همان

 .بخرند لهیوس د،یجد يخانه  يهمدم و ناصر رفته بودند برا یوقت

 ! ره؟یبگ میما تصم یزندگ يبهش اجازه داده برا یک -

 ... بزرگترته ... عموته  -

 ... خواد بره؟ با زنش بره  یم ست؟یبابام که ن... باشه  -

زن  کی نکهیاز ا... ِ آن دو  یزندگ ياش رو هیاز سا. عمو ناصر گفته بود يچند ساله  يها تیباز از حما مایس

 یسخت است ب... کردن  یکه بدون مرد، سخت است زندگ... خودش گرفته  تیچتر حما ریجوان و دخترش را ز

...  شدیم شتریکه هر روز ب یزندگ رجاز خ. گفته بود یاطیاز درآمد کم خ... کردن  یحرف و سخن ِ مردم زندگ

 .دردش گرفته بود؛ بغضش گرفته بود رش،یخودش، از تقد يگفته بود و از حرفها

 ي هیسا ریشود ز ینفس ِ راحت را فقط م“گرفته بود  ادی. گرفته بود مجبور باشد ادی... مجبور بود ! کرد؟ یم چه

 ”.دیمرد کش کی

 .مر کار کندگذارد مدام و مست یهاش نم هیبود درد کل نگفته

 .تر شده ونیرا که ناصر داده، مد مارستانشیشدن در ب يهفته بستر کیبود خرج  نگفته

 .ترسد یدخترش م ي ندهیاز آ. ترسد یاز حرف مردم م. ترسد یم یپناه یبود ازب نگفته

 .بود، نشان داده بود مایس يکه نگفته ها ییاش را با حرفها یتیگرده بود و نارضا هیگر هیهان
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 يکرد یقرونشم خرج نم هیتو که ... پولش شک داره  یگفتیتو که م! ؟یتا ک! مامان؟ یتا ک! ؟یمتیبه چه ق -

 ! پولش حالل شده؟ هویشده؟  یحاال چ... 

 .بود دهیلب گز مایس

... کنه که پولش شک داشته باشه  یرو انبار نم یِ کس يروز گهید... کارشو عوض کرده ! نییپا اریصداتو ب -

 ... کشه؛ کارش فرق کرده  یخان زحمت م عیره واسه رفدا

و  دهیکش یچه عذاب! دارد؟ يدانست مادرش چه درد یتجربه چه م یدختر ِ ب نیا. داد یم هیدل به دل ِ هان دینبا

 .دهیکش دكیکه با خودش  ”وهیب“آن سالها با عنوان ِ  يهمه  دیکش یم

 .باال رفته بود هیحرص دار ِ هان يصدا

 ! حالله يپول نوکر! خان عیشده نوکر ِ رف! آره -

 .و سکوت يپر شده بود؛ از آنهمه درد و ناچار مایس ظرف

 ! هیخفه شو هان: هم داد زده بود او

 .لج کرده بود هیهان

 رانیا شیپ مونمیمن م. برو ،يبر يخوا یتو م...  ستمیبرو ن دیجد يخونه  یکیمن  یول! شمیخفه م! باشه -

 .که سربارش نباشم ارمیکنم خرج خودمو درم یباهاش کار م. خانوم

 ياز همان روزها یکیحتما ... ماند  یم دیبا. خواست بماند یم. نداشت یشوخ هیهان. دو ساکت شده بودند هر

 .دیرس یم یرعلیاز ام يخبر ،ينامه ا ،یگرم لعنت

 .کرده بود دشیخانوم هم ناام رانیا ده،یبه غروب نکش اما

شهرستان،  میقراره بر...  نیریم نیشمام دار...  ستیحال منم که خوش ن... تهران ناامنه  گهیم ررضایام -

 .خواهرم کینزد

 ”! ؟یچ یرعلیپس ام“ هم فشرده شده بود تا نپرسد  يرو هیهان يلبها

 .خانوم انگار حرف نگاه او را خوانده بود رانیا

 .گنیبهمون م گاهیتاش از پام بشه، دوس یاز عل ياگه هر خبر شاالیا -

 ... ناچار به رفتن ...  یرعلیمثل ام. هم ناچار شده بود هیهان

 

*** 
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 1391پاییز / تهران

 

 .صبح زود آمده دفتر از

مدت شب گذشته و صبح سعى کرده ذهنش را به سمت دیگرى سوق بدهد و ناموفق تر از هر زمان  تمام

 .دیگرى، تصاویر شب گذشته در مقابل چشمانش نقش بسته اند

 .انکار ناپذیرى که با بى رحمانه ترین و ناعادالنه ترین شکل، موجودیت خودشان را به رخ مى کشند حقیقت

 .مى کشد آهى

 ! لعنت... هانیه لعنت به تو  -

از سالها تالش بى وقفه و از خود گذشتن، زندگیش همانند کالف پیچیده اى شده که از هر سو کشیده مى  بعد

 .شود

 .حتى تمایلى به جنگیدن ندارد دیگر

 .همین راحتى انگیزه اش را گرفتند به

 .فرو رفته کنار پنجره اى که مستقیما به خیابان اصلى باز مى شود ایستاده و به فکر در

 ... تنها حلقه اتصالش به این زندگى ...  امیرعلى

پسر بچه اى با موهاى مشکى و حلقه حلقه، در حالیکه در خانه چهار دست و پا مى رفت، در ذهنش  ي خاطره

 .جان مى گیرد

 .درشت خاکسترى و نگاه مغرورش امضاى پدر بر چهره اش بود و مایه فخر و مباهاتش چشمان

 .رودش به این دنیا، حداقل براى مدت چند سال، روح و طراوت زندگى را به جمع خانواده آوردکه با و کسى

 .چهار سالش نشده بود که باز زندگیش به روال قبلى برگشت هنوز

 .همچنان سردى... گوشه گیرى  باز

 .تمام وقت آزادش را به او اختصاص داد. کم تمام عشقى که در وجودش بود را نثار امیر على کرد کم

با صبورى در کنارش مى نشست و با انواع لگو، ادم آهنى ها و دایناسور هاى مورد عالقه اش را مى  ساعتها

 .ساخت
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ى می داد و گاهى در جواب روز عصر روى دوشش سوار مى کرد و مسیر خانه تا سنترال پارك را سوار هر

 .اعتراض هانیه که مى گفت بگذار خودش بیاد، فقط و فقط مى خندید

 .بزرگتر شدنش، امیرعلى هم کم کم طبیعتى سلطه جو پیدا کرد و شد فرمانرواى کامل قلب پدرش با

سریع و کم فراگیرى . کنار تمام تفریحات، کالسهاى متعدد آموزشى و ورزشى را براش در نظر گرفته بود در

 .آورد ینقص او، شادى غیر قابل وصف و بى نظیرى براش به ارمغان م

 .دستهاش را حایل صورت مى کند. برمى گردد و روى صندلى مى نشیند. مى کشد اهى

 .وجود تمام بى اعتنایى ها، همیشه فکر مى کرد هانیه به خودش تعلق دارد با

یکى با هم ندارند و هنوز التهاب بدن ظریفش و تصویر پیچ و به ده سال است که تقریبا هیچ نزدیکى فیز قریب

 .تابِ آن، گرمابخش لحظات تنهایى اش است

 .سردى دستهاى کوچکش را توى دستهاش حس مى کند هنوز

طى این سالها تنها به این دلخوش بود که الاقل نزدیک بهش و تحت عنوان همسر، در خانه اش زندگى مى  در

اینکه این تماس، دیگر هرگز نخواهد بود، براش وحشتناك است ولى بیش از این نمى تواند  کند و امروز اقرار به

 .خودش را فریب بدهد

گشت و هجوم موج حمله هاى هیستریک و عصبى و در پى آن، سه سال درمان متناوب زیر نظر بهترین  باز

اى بقاى زندگیش و بر گرداندن امید، روانشناسان در بهترین مراکز درمانى منهتن، به این نتیجه رساندش که بر

 .به تنها نیاز زندگیش، باید از امیرعلى فاصله بگیرد

تا امیرعلى محبت وجودیش را تمام و کمال و بدون . بگیرد تا هانیه بتواند جاى خالى فاصله را پر کند فاصله

 .از عشق پسرش گذشت تا همسرش را سر پا نگهدارد. وجود رقیبى نثار مادرش کند

 .این بار، جراحتى که به قلبش وارد شده، خودش را از پا انداخته و

 .اى به در مى خورد و در پى آن، قامت باریک منشى در چارچوب نمایان مى شود تقه

 .قرار قبلى نداشتن... آقایى به اسم صداقت مى خوان شما رو ببیند  -

 .متعجبش را از منشى مى گیرد نگاه

 .یشون کنینبعد راهنمای... دو دقیقه  -

 .روزى که راد پدر وارد شرکت شده، جو به طور عجیبى سنگین است از

 .با لبخند نصفه نیمه اى به سمت امیرعلى برمى گردد یمنش
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 چند لحظه اى تشریف داشته باشین -

 .آن روز بار مسوولیت را بیش تر از هر زمان دیگرى روى شانه هاش احساس مى کند. عمیقى مى کشد نفس

وشت سازى در زندگى پسرش است و مسلما اجازه نمى دهد که احساسات شخصیش بر روى این سرن زمان

 .موضوع تاثیر بگذارد

نعمتى که خودش ... و خوشحالى و زندگى توام با عشق، نهایت آرزوش براى یکدانه فرزندش است  خوشبختى

 .سالها از آن محروم بوده

مهاى کوتاه و مرددش که به سنگهاى کف مى خورد، ورودش صداى قد. على آهسته به اتاق وارد مى شود امیر

 .را به نامدار اطالع مى دهد

 .رسم ادب، از پشت میز بزرگ که از جنس بلوط است مى ایستد به

 .خیلى خوش آمدین -

برد  یدستش را به جلو پیش م. مغرور و به ظاهر قدرتمند، نمى تواند دریافت کند يحسى را از این چهره  هیچ

 .نامدار قرار مى دهد يست دراز شده و در د

 .سالم، متاسفم که بدون اطالع قبلى اومدم -

 .مشت گره کرده اش را روى میز قرار مى دهد و همزمان با دست دیگرش تعارف به نشستن مى کند نامدار،

 .خواهش مى کنم؛ با توجه به اتفاقات اخیر، منتظرتون بودم -

در واقع آمده که قبل از رسمى شدن هر چیزى، در . متعجب سرش را باال مى آورد و نگاهش مى کند یرعلیام

 ! اما انتظار نامدار؟... نمى خواهد هیچ نا گفته اى باقى بماند . صحبت کند نیمورد نازن

یین انداختن با پا یرعلیبا دو فنجان قهوه وارد مى شود، هنوز فنجان قهوه را روى میز نگذاشته که ام منشى

 : نگاهش مى گوید

 .ممنون، من قهوه نمى خورم -

 .بى هیچ تعارفى با تایید سر نامدار از اتاق خارج مى شود یمنش

پى جستجوى جواب به صورت نامدار خیره مى شود که همراه با نگاه تند وتیزش، شوك بعدى را وارد مى  در

 .کند

 ! خب، من منتظر توضیحتون هستم -

 ... مهمى که مربوط به دخترمه با شما صحبت کنم  يراد، من امروز اینجام تا در مورد مساله  ببینید آقاى -
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 .کند یحرفش را ناتمام قطع م نامدار

اما من الزم می دونم قبل از اون، در مورد مبلغ هنگفتى که من با عنوان هدیه و بر خالف میل قلبى و تحت  -

 .نمى دونم چرا، توجیه بشم بسیجى دادم و هنوز يفشار به یه رزمنده 

سیگارى روشن مى کند و فکر  ،یعصب.حداقل او اینطور فکر مى کرده. جایى که میداند، آن پرونده بسته شده تا

 ”تو از این کار مى دونستم یکاش انگیزه واقع“مى کند 

فاق روز گذشته ست مطلبى که نامدار مى خواهد عنوان کند وراى این حرفهاست و میداند بى ربط به ات مطمئن

 .نیست

طبق قرار قبلى که با نامدار داشته، بى توجه به وقایع روز گذشته، راس ساعت دو، وارد ساختمان شرکت  هانیه،

 ! هستن؟: مى شود و رو به منشى مى پرسد

خواهش مى ... سالم، خوش اومدین : با دیدن هانیه از جا بلند مى شود و با طنازى تمام تعارف مى کند یمنش

 .م بشینینکن

 .در همان حال شروع به برانداز کردن زن روبروش مى کند و

یکى از زیبا ترین و خوش پوش ترین . جرات مى تواند بگوید که سر تا پاى این زن، میلیونى ارزش دارد به

 .زنهایى که تا به امروز دیده

 .به لب مى آورد لبخندى

 دى؟ میشه بهشون اطالع ب... ممنونم عزیزم، عجله دارم  -

که مى شود ولى با توجه به صداهایى که ناخوداگاه شنیده، تشخیص آنکه جو، متشنج است، کار سختى  شدن

 .نیست

 .راستش مهمون دارن... ام  -

 .قدمى به سمت اتاق نامدار بر مى دارد کالفه

 مهمونشون کیه؟  -

 .پیش پاى شما رسیدن... آقایى به اسم صداقت  -

 .رنداشته، در جا خشک مى شودقدمى به سمت اتاق ب هنوز

 ! کى؟ -

 ... باور کنین بدون قرار قبلى و سرزده اومدن  -
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 .حرفهاش را نمى شنود ي ادامه

نامدار دیروز در حالى نگاهش را شکار کرده بود که محو صورت امیر على و غرق در . ... گواهى بد مى دهد دلش

زمانى به خودش امده بود که ... نفهمیده بود چه مدت در انجا حضور داشته ... خاطرات سالهاى گذشته بود 

 در برابر چشمان نامدار افتاده بود مکناشکش سرازیر و طشت رسوایى اش بعد از سى سال با بلند ترین صداى م

و صبح  امدهین رونیشام خوردن هم ب يشب ِ قبل که به خانه برگشته بودند در سکوت به اتاقش رفته و برا از

 زده بود رونیخبر از خانه ب یصدا و ب یهم ب

 .دش مى آوردکه صداى تمسخر آمیز نامدار، او را به خو امدهین رونیدر دفتر ب یرعلیاز شوك حضور ام هنوز

 ! با شمام... بسیجى ... رزمنده ... برادر  -

 ... در پوزخند خانه کرده در گوشه لب او ... على، در پى یافتن جواب در چهره نامدار ست  امیر

 : پس از مدتى سکوت باالخره مى گوید. سیگارى که در دست دارد خیره مى شود يبه ته مانده  اندکى

 .هر چند که روشنفکرها عادت دارن ما و بسیج رو، مردم حساب نکنن!چرا این همه تحقیر مى کنین؟ -

 : خنده اى مى کند و ادامه میدهد تک

این بسیج که امروز ... به سخره بگیرن  دشونیتنها چیزى که بلدن اینه که بسیج و امثالهم رو به خاطر عقا -

کسانى که ... که خیلى هاشون امروز کنار ما نیستن  هیم از افرادکالم عام و خاص شده، نسل سو يمسخره 

 .رو سپر بال کردن ندلسوز بودن و به خاطر دفاع از شرف و ناموس و غیرت ایرانى، سینه شو

 : حرص ادامه می دهد با

 ! ؟یدون یم یجنگ چ يشما از غربت و انزواى بازمانده ها! از گرد راه نرسیده، شمشیر رو از رو بستین -

 : صدایى که در گلو شکسته، زمزمه مى کند با

 ! نه نشانى... جز نامى و ! امروز ازشون چى مونده؟... انتظار ... چى میفهمى از سالها انتظار و انتظار و  -

 .را از دو طرف باز مى کند دستهایش

د حماسه هایى که فراموش ش... از اون ساده تر، فراموش شد ... به همین سادگى عادت شد ! می بینید؟ -

 .کرد داشیآفریده شد و هنوز هم کنج آسایشگاهها مى شه پ

 .عصبانیش را به سمت نامدار نشانه مى گیرد نگاه

اون زمان که شما و امثال شما، فرار رو بر قرار ترجیح دادید و ساده، ارزشها رو به زرق و برق عالم فرنگ  -

 .فاع از سرزمین و ناموس، در برابر تجاوز بیگانه بودرزمنده، بسیج و امثال من، د يفروختید، دغدغه 



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا Hanakو  naqme   –گذارم  یات م نهیبرابر آ يا نهیآ

wWw.98iA.Com ٣٩٥ 

 .کند و انگشت اشاره اش را به سمت او مى گیرد ینامدار، حق به جانب نگاه م به

 .هویت امروزتون رو هم از اونها دارید -

 .جا بلند مى شود و چند قدمى به سمتش بر مى دارد از

شما در جایگاهى نیستى که بخواى ... نه مرامى ... ده باشه و بنابراین حتى اگر امروز از بسیج، فقط نامى مان -

 ! بهشون توهین کنى

 

*** 

 

نفس کالفه اى مى کشد و به پشتى صندلیش تکیه مى . خودنویس گرانبهاش را روى میز پرت مى کند نامدار،

ن حال به با ای. چشمهاش از فرط بى خوابى سرخ شده و به زحمت مى تواند افکارش را متمرکز کند. زند

 .جستجوى واقعیت در چهره مرد روبروش مى پردازد

زهر خندى . کامال متوجه ست که تا چه حد خودش را برنده احساس مى کند. را در هم حلقه مى کند انگشتانش

 .مى زند

 ! با جرات منو زیر سوال مى برین!جالبه -

 .اش را از صندلى بر مى دارد و به جلو خم مى شود تکیه

تصویرى که تو و امثال تو از رزمنده به جا ... ین جامعه فراموش شدین، بهتره بگردین دنبال دلیلش اگر تو ا -

توقع دارین که دیگران بهتون . یک فرد بیچاره ست که دچار عوارض جنگ شده. مى ذارین، یک قهرمان نیست

 ... توجه کنن 

 .اى باال مى اندازد شانه

 ! اغلب بى تفاوتن... که خب  -

 .بیرون مى آورد سیگارى

 يالهى خودش عمل کرده و به فکر توشه  يواقعى اونیه که به وظیفه  يتا جایى که من مى دونم، رزمنده  -

اون چیزى که تو و امثال تو نشون می دین، یا یک فرد کم آورده و قابل ...  هیآخرت و رسیدن به قرب اله

 ترحمه، 

 .ته به سمت امیرعلى نشانه مى گیردهمان دو انگشتى که سیگار را نگهداش با
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 .یا کسى که به دلیل نرسیدن به آرمانهاش، از اون طرف بوم افتاده و حقش را به ناحق از مردم مى گیره -

 : شود، تکیه داده بر دو دست مى غرد یجایش نیم خیز م در

قرار ... مى کنى  توجیه... محکوم مى کنى ! خودت شدى معیار حق و باطل خودت و راهت، جناب صداقت -

 ... تعیین مى کنى 

به طور اشکارى رگه هاى خشم بر چشمهاى خاکستریش . جا بلند مى شود و استوار در برابرش مى ایستد از

 .بى اختیار صداش بلند مى شود. سایه انداخته

 ! در گرماگرم جنگ... با دختر یتیم همسایه ... یک پزشک رزمنده  يزه گرایانه *رفتار هر -

 : مى زند ادفری

 ! این توهین به بسیجى ها نبود؟ -

 .اتاق به شدت باز مى شود و بوى عطر هانیه فضا را پر مى کند در

 : مى نالد آهسته

 ! نه... نامدار  -

 : بى توجه به حضورش ادامه می دهد نامدار

وس ضیافت عاشقانه به قول خودت، خون برادرات هنوز روى زمین بود و از این فضا، تو به جاى بوى خون، ه -

 ! اینم توهین به بسیج نبود؟... افالطونى به سرت بود  ي

 .را از امیرعلى که حاال با قامتى خمیده، روى صندلى وارفته مى گیرد نگاهش

جنگ محتاج تو ! ! جناب صداقت! حق به جانبى ياونم با چه روحیه ! منت جنگ رفتن سر من می ذارى؟ -

 ! تطهیر و تنفس محتاج جنگ بودیدنبود؛ تو و امثال تو، براى 

 : کند و با تمسخر مى گوید یچشمهاش را تنگ م. که هنوز روشن نشده را توى دست مچاله مى کند سیگارى

 ! حرف از غیرت و شرف و دفاع از ناموس مى زنى -

 : مى کشد فریاد

منت چى رو سر من ! کنى؟رفتى جنگیدى، بیگانه به ناموس ایرانى نگاه نکنه، تا خودت راحتتر اینکارو ب -

 ! میذارى؟

 : فریاد هانیه با بغض بلند مى شود صداى

 ! تو رو به اون خدایى که مى پرستى، تمومش کن نامدار... حیا کن ... بس کن  -
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 .بغضى سنگین از این همه فشار، کم کم راه گلوش را مى بندد. انزجار رو مى گیرد به سمت پنجره با

 : مى زند لب

 ... جمع کنید این بساط زهد و تقواى سراسر تزویرتون رو ! حیا؟ -

 : بر مى گردد و با تنفر ادامه مى دهد هیسمت هان به

اون زمان که اسم رو پسر ِمن میذاشتى، این رخت و لباس پر زرق و برق حیا تو، توى کدوم ایستگاه آبرو جا  -

 ! گذاشته بودى خانوم؟

رنگ چهره اش به سفیدى مى . پس باالخره فهمیده. توان از زانواهاش می رود. شود یاز نهاد هانیه بلند م آه

 ... هیچ توضیحى ندارد . سینه حبس شده ينفسش تو. زند

 .شاید توضیحى بدهد که او را از این وضعیت نجات دهد... اختیار به امیرعلى رو مى کند  بى

 ... دیگر نمى کشد ... آدم از عالم و ... خسته است ... نفسش تنگ شده  نامدار،

 : صدایى بى جان ادامه می دهد با

ولى اگر در راستاى دین ... هیچ وقت هم نداشتم ... دقیقا منت چیو سر من مى ذارین؟ من، ادعایى ندارم  -

نه ... حاصل عمکرد شما، ایجاد نفرت از جنگ و بازماندگانشه ... کارى نکردم، بر خالف اونهم کارى نمى کنم 

 .ین رشادت هاشونتحس

سرش را بین دو دست مى گیرد و به نقش . روى صندلیش مى نشیند... صحبت براش غیر ممکن شده  ي ادامه

 .روى میز خیره مى شود

 يقرار گرفتن در برابر آن همه اتهام، در زیر سایه . امیر على از جاش بلند مى شود. در سکوت مى گذرد مدتى

 .ه اى نمى تواند دوام بیاورددیگر لحظ... سکوت سنگین هانیه 

 .با قامتى خمیده از در خارج مى شود. به هیچ کلمه اى باز نمى شود زبانش

فقط او مى . دلش براى این همه مظلومیت مى سوزد. به رفتن امیرعلى فکر مى کند. همچنان آنجاست هانیه

 .داند که بى تقصیرترین آدم این میان امیرعلى ست

 : پشت میزش نشسته رو مى کند، آهسته لب مى زندنامدار که بى حرکت  به

 ... که در تمام عمرم دیدم  هیاون، پاکترین مرد... امیرعلى هیچ گناهى نداره . برخوردت درست نبود -

 .صداش باال می رود تن

 .رابطه اى بین ما نیست... که فکر مى کنى حقیقت نداره  يزیچ... اشتباه فکر مى کنى  -
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 .نامدار، صدا را در گلوش خفه مى کند تند و بیرحم نگاه

 .دستش به سمت دهانش مى رود. محض خارج شدن آخرین جمله، پشیمان شده به

 ... منظورم این بود که ... نمى خواستم ... متاسفم  -

چشمهاى خاکستریش حاال دیگر حالتى از تحقیر به ... دستش بى اختیار به گره اى تبدیل مى شود  انگشتان

 .فتهخودشان گر

 .زودتر از اینها باید حدس مى زدم... اتفاقا حقیقت داره ... چرا  -

 .بى خداحافظى، شرکت را ترك مى کند... بى نگاه ... منزجر . پیش مى برد و کیفش را بر مى دارد دست

 

*** 

 

 .قفسه سینه اش مى سوزد و ضربانى حس نمى کند... درد دارد ... تب دارد ... از نیمه گذشته  ساعت

 .خط چراغ ماشینها را تار مى بیند. خیابان ها سرگردان است يروح تو مثل

 .مثل برق از جلوى چشمهاش مى گذرد خاطرات،

 .چطور دل باخت دیبار که خودش هم نفهم اولین

چقدر تالش کرده بود که . را که به دلیل ناسازگارى و عدم تناسب بین شان بود را هنوز لمس مى کند ترسى

 .دازش دورى کن

 .را به یاد مى آورد مخالفتها

 .همه را یکجا، باخته... امروز ... و حاال  اوردیچیزش را داده بود تا بدستش ب همه

بى حواس مى افتد به مردى ژنده پوش، که با دستهاى کبره بسته، کنار یک زن، بر تکه مقوایى زانو  نگاهش

 .زن هم در جواب، انگشتهاى ضمختش را روى سیم هاى سه تار مى کشد. زده و با ساز دهنى براش مى زند

 .خواهدبا اشاره، ازش سیگار مى . زن چشمش به اوست. بیرون مى آورد و آتش مى زند سیگارى

 .خودش را به او مى دهد و یک سیگار دیگر براى خودش آتش مى زند سیگار

سیگار به نیمه نرسیده، آن را میان لب هاى مرد قرار . از زدن دست مى کشد و مشغول پک زدن مى شود زن

 .مى دهد

 .زن با همان ظاهر، براش ناز مى کند. عاشقانه براش مى زند مرد،
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  .حسرت نگاهشان مى کند با

مسیر و راه خاصى  ،یخوشبخت... حاال فهمیده سهمى از آن ندارد . عمر کورکورانه به دنبال خوشبختى بوده یک

 .ست که هر کسى شانس دستیابى بهش را ندارد

 .بیشتر شبیه یک هدیه است. مقام و ظاهر و ثروت و دارایى هم ربطى ندارد به

 .با صداى خفه و خشدارى شروع به خواندن مى کند مرد

 ترسون یواش یواش اومدم در خونتون ترسون

 پرسون لرزون لرزون اومدم در خونتون پرسون

 شاخه گل در دستم سرراهت بنشستم یک

 پنجره منو دیدي همچون گلها خندیدي از

 از خاطرم نرود... واي نگهت ... به خدا  واي

 از خاطرم نرود... واي نگهت ... به خدا  واي

 .مى خندند و هم آوازى مى کنند... کم گروهى جمع مى شوند  کم

 .مو سیخ سیخى هم بشکن زنان آن وسط قر کمرش را خالى مى کند پسرى

 .دارد به آخر مى رسد. اتش سیگار میان انگشتهاش خیره مى شود به

 .ودقرار مى دهد و از معرکه دور مى ش شانیبیست دالرى در ظرف پیش رو. در جیبش مى کند دست

 .چیز، حال خرابش را خوب نمى کند هیچ

فریادى از عجز مى کشد و زانو . اشک سرگردان میان سوز وسرما روى صورتش ازهم سبقت مى گیرند قطرات

 ... مى زند 

 هم از زمون نیگرفت از آسمون، هم از زم دلم

 چقدر غمه، دلم گرفته از همه میزندگ تو

 بگم یتلخه بهت هر چ ،یروزگار لعنت يا

 دم یو آسمون دست رفاقت نم نیبه زم من

 بشم وونهیاز اون شبهاست که من، دوباره د امشب

 بشم خونهیم ریاس يخبر یو ب یمست تو

 از اون شبهاست که من امشب
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 خواد داد بزنم یم دلم

 بزنم ادیدردم رو فر“ها  بهیغر“ نیشهر ا تو

 امتهیتو قلب من ق يهمه دربه در نیا از

 طاقته يانتها نیا یداره زندگ دهیفا چه

 جون من دهیبه لب رس يهمه در به در نیا از

 آسمون من يخدا رسهیداد من نم به

 

*** 

 

 1361تابستان /  تهران

 

 ! خواست چه کار کند؟ یم شد؛یبر فرض که قبول هم م. شدیهم قبول نم دادیامتحان م. امتحان نداد وریشهر

 یکرد و اعتراض یم یزندگ دیجد يبحث، در خانه  که بدون حرف و نیهم. به کارش نداشت يکار مایس

 .بود ینداشت، براش کاف

 .دندیخان را د عیو همدم، رف مایو س هیماه بود که هان وریشهر اواخر

 .ِ تازه ببرد شمال نیخواست خانواده را با ماش یم. بود دهیجوانان خر کانیپ کیبود  يچند روز ناصر

 .بود و بزرگ یساحل الشیو. او بروند يالیخان گفته بود به و عیرف

. داخل ساختمان ییصد و چهل متر، با حمام و دستشو. آمد یبه نظرشان مجهز و کامل م د،یجد ي خانه

 .دلباز يو اتاق ها ریو نورگ زیتم يآشپزخانه 

 .خان دو طبقه بود و چند برابر خانه شان عیرف يالیو یول

 .اشا کردرا تم ایدر شدیاتاق ها م يپنجره ها از

وقت با  چیهمراهش به ساحل رفته بود، هر چند ه ایهزار بار در رو. انداخت یم یرعلیام ادیرا  هیکه هان ییایدر

 .ماسه ها قدم نزده بود ياو رو

اجدادش مالك بودند و خودش صاحب . کرد یم یتنها زندگ رانیدر ا. از ناصر بزرگتر بود یخان پانزده سال عیرف

 .و باغ مرکبات زاریچند هکتار شال
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 .دارد يبود ناصر شم ِ اقتصاد گفته

خواست که مباشرش باشد و بتواند  ینفر مثل ناصر م کی. کایانقالب رفته بودند امر ياش در بحبوحه  خانواده

 .راحت رفت و آمد کند و دلتنگ خانواده نباشد الیبا خ

بودند با در بالکن بزرگ  زارهایه باغ ها و شالب یدر حال سرکش ایخان با ناصر  عیرف. معموال تنها بود ال،یو در

 .زدند یکار حرف م يدرباره  ال،یو

 .دادند یکارها را انجام م يو همسرش، همه  الیو داریسرا. نبود يو کار ِ خانه هم خبر يآشپز از

 .یداشت، هم تازگ جانیِ چند روزه، هم ه ینوع زندگ نیو همدم، ا مایس يبرا

از  يکه همه شان، رد ییطرحها. شدیم یقاط اهاشیکه با رو ییطرحها. کرد یم یطراح شتریب ه،یهان یول

 .ِ گم شده اش یعل ریداشت؛ ام یرعلیام

گذاشت و با خودش عذاب  اشیپا به دن بهیغر کیکه  يروز. ماند هیدر خاطر هان شهیهم يچهارم سفر، برا روز

 .آورد

 .و مهم هستند زیکه مشخص بود براش عز ییمهمانها. دیخان، مهمان رس عیرف يبرا

را  دشیخان دوست داشت مباشر زرنگ جد عیرف یقصد رفتن کرد ول د،یایقرار است مهمان ب دیفهم یوقت ناصر

 .با مهمانش آشنا کند

 .چشم دوخت ایو دوباره به در دید الیو اطیبزرگ را به ح نیاتاق، ورود ماش ياز پنجره  هیهان

 .متوقف شود حیتسب يدانه ها يباعث شد حرکت دستش رو مایس يصدا

 .میناهار بخور نییپا ایب ه؟یهان -

 .پنجره برداشت يچانه و لبه  ریرا از ز گرشید دست

 خان مهمون نداره؟  عیمگه رف -

 .سر تکان داد مایس

 .عمو ناصر گفت صدات کنم...  ایب... چرا  -

 .شد بلند

 .ستمیمهموناش راحت ن يمن جلو -

 .کرد یاخم آرام یهم راحت نبود ول مایس

  ؟يبه اونا دار کاریچ ؟یچ یعنی -
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 .باال انداخت شانه

 .ایزود ب...  شهیخان ناراحت م عیرف: رفت، گفت رونیهمانطور که ب مایس

 .رفت نییتخت برداشت، سر کرد و پشت سر مادرش پا يرا از رو چادرش

مکث  دنشانیبا د. هم نشسته بودند گریخان و خودشان، پنج نفر د عیاز رف ریدوازده نفره، غ يغذاخور زیم دور

 .کرد

 .دخترم ایب -

. سالم گفت و مردد جلو رفت کینگاه کند،  هیبه بق نکهیو بدون ا دیچادرش را جلوتر کش. خان نگاه کرد عیرف به

 .کنار مادرش نشست

 ! ناصر خان؟ دخترتون هستن؟ -

فرم گرفته بود و انتهاش  یافق لهاش،یداشت و سب یجو گندم يموها. که سوال کرده بود نگاه کرد يمرد به

 .با کت و دامن و بدون حجاب نشسته بود انسال،یخانوم م کیکنارش . شد یم کتریبار

 .امرزمهیدختر برادر خداب... نه  -

کرد و  یو همدم که با چادر نشسته بودند نگاه مایزن کنارش، متعجب به س. تکان داد يسر انسال،یم مرد

 .مشغول خوردن شد

دو مرد جوان و . آن دو باشند يبچه ها دیرس ینگاه انداخت که به نظر م گریبه سه مهمان د یچشم ریو ز کوتاه

 .دختر که به نظر هم سن و سال خودش بود کی

 .انداخت ریجوابش را داد و سر به ز هیهان. بهش زد یلبخند کج دختر،

گلنسا که  يسرخ شده  یماه یبخورد؛ حت يزیخواست چ یدلش نم. معذب بود. دیکش یبراش ماه مایس

 .عاشقش بود

 .میشنا کن ایدر میبر دنیبه محض رس یبا نام میخواست یم -

 .خان جوابش را داد عیرف. از دو مرد جوان گفت یکی

 .دیدیتازه از راه رس...  ستین يعجله ا -

 .اوردمیدم مهرانه رو ناشتباه کر...  نهیماش يهنوز چمدونها تو -

 .یبهش بگ هیکاف ،یداشت يهر کار... گلنسا هست آذر جان : خان جواب داد عیرف باز

 .زد یلبخند آرام آذر
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 .شهیکس مثل مهرانه نم چیه یجان، ول عیرف يلطف دار -

 .هم لبخند زد همسرش

  اردش؟یب بیبگم حب يخوا یم -

 .با همان لبخند، دلبرانه پشت چشم نازك کرد آذر

 .راستیهم سن و سال تو و سم هیهان! جان یکت: خان گفت عیرف

 .کرد هیبه هان یدوباره نگاه دختر،

 ! میستیکه همسن ن رایمن و سم -

 .دیخان خند عیرف

 ! وروجک -

 س؟  هیاسمت هان -

 .فقط سر تکان داد هیهان

 چند سالته؟  -

 .سال جدهیه: گفت آرام

 .خودش احساس کرد و معذب تر شد يهمه را رو نگاه

هم سن ِ ! عیعمو رف...  کتریکوچ رایو دو سال از سم يسال از من بزرگتر کی... خب پس : گفت یکت

 .ستین چکدوممونیه

 ! ؟يخور یپس چرا نم -

 .را نداد مایسوال آرام س جواب

  ؟يکه دوست دار یماه -

از پارچ دوغ و آب فاصله . را برداشت وانشیل. کرد ینگاهها ناراحتش م ینیسنگ. رفت ینم نییاز گلوش پا غذا

 .داشت

  ؟يخوا یم یچ -

 ! کرد یچقدر سوال م مایس

 .دوغ: کرد زمزمه

 .زمیبراتون بر نیبد -
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 .از دو مرد جوان، دستش را جلو آورده بود یکی

 .پر شده از آب به طرفش دراز شد وانیدوغ، ل يجا به

 .دییابفرم -

 .فقط تشکر کرد. خواسته یدوغ م دینشد بگو روش

 .دیبهتره دوغ نخور -

 .اشاره کرد هیِ او، به بشقاب هان يخاکستر يچشمها. کرد به مرد جوان نگاه

 .با دوغ و ماست سازش نداره یماه -

 .نزد یحرف هیهان! داشت ینینگاه سنگ عجب

 ”! بشقاب منه يسرش تو! فضول“

 ”! سازش نداره“ کرد  یدر فکرش دهن کج و

و  مایس. خوردند یداشتند م هیبق یشده بود ول ریس. بلند شود و برود زیدوست داشت از سر م. آب خورد یکم

 ! يو البته مهمان ِ فضول ِ چشم خاکستر. همدم هم ساکت بودند

 .شتنددا یرنگ يفقط او و مادرش چشمها. هم گرشیبرادر د. بود يچشمهاش قهوه ا. نگاه کرد یکت به

 .امروز صبحه دیص... بخور  یماه! نامدار جان -

 .خوردم... ممنونم عمو  -

 مانیهم نر یگفتم که اجازه بده کم...  يمدت ندار یطوالن یعادت به رانندگ...  يخسته شد: گفت مادرشان

 .نهیپشت رل بش

 .داد هیتک شیبه پشت صندل نامدار

 .مادر ستمیخسته ن -

 يبرا. کرد یم يروبه روش که نه چندان راحت، داشت با غذاش باز ي دهیتر چادر پوشدوباره نگاه کرد به دخ و

  ع؟یدر چه حاله عمو رف قتونیقا: دیخان پرس عیاز رف رد،یآنکه فکر و نگاهش را از او بگ

 .دیخان هم دست از خوردن کش عیرف

 باکشو پر کنه؟  يبگم شکر... ساحله  يتو -

 .مینکرد يسوار قیقا هیپر کنه که چند وقت: زودتر جواب داد مانینر

 .رژ خورده اش را پاك کرد يبا دقت؛ اطراف لبها آذر
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 .اونم از اول تابستون اومده رامسر...  یبت شیهم برم پ یبرناممه مدت يتو -

 باهاش اومده؟  نمیشاه: دیپرس عیرف

 .آذر سر تکان داد همسر

 مانینر میما هم اشتباه کرد... رفتن  يبچه ها رو فرستاد یخوب موقع... داده  يرجنگ، همه رو از تهران فرا -

 .دانشگاهشم تینگران وضع... خارج کردنش سخت شده ...  میرو آورد

از  یقاچاق م،یکن یاگر پاسپورتشو پس ندادن، پرس و جو م... جان  وشیدار دیاومد یکه همگ دیاشتباه کرد -

 .هیمرز ردش کنن بره ترک

 .کنه يبا جونش باز دمیاجازه نم!خطرناکه! جان عیرف: وحشت زده گفت آذر

 .دیخند مانینر

 ! گذرهیداره دور هم خوش م رانیا! هم واسه برگشتن ندارم يعجله ا -

 .بلند شد زیراحتش کند، از سر م نکهیا يزد و برا يلبخند محو هیهان یبه کالفگ نامدار

 .رفت رونیخان گفت و از سالن ب عیبه رف يتب کرد، تشکرچادرش را مر. بود هینفر، هان نیدوم

 

*** 

 

 .خواستند به سمت تهران حرکت کنند یم عصر،

 دهیبعد از آن، ند یراد، راحت بودند ول يتا آمدن ِ خانواده . شود یو آدمهاش خالص م الیبود از آن و خوشحال

دانست و برعکس ِ او،  یو توجه نم یهمصحبت قیناصر را ال ياز طرف آذر که انگار خانواده  شانیگرفته شدنها

 ایدر اتاقش بود  ای شتریمثل چند روز اول سفر، ب نکهیابا . و توجه ِ مدام ِ نامدار، کالفه اش کرده بود نینگاه سنگ

 .باعث شده بود احساس اضافه بودن کند بهیغر يساحل، اما حضور مهمانها

 .از ظهر بود بعد

 .زده بودند رونیب الیهمانها از ورا که خورده بودند، م ناهار

ناصر رفته بود بخوابد تا در جاده . کردند یخوردند و به صحبتهاش گوش م یم يبا گلنسا چا مایو س همدم

 .خسته نباشد

 .را برداشت و به ساحل رفت شیطراح دفتر
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 .اش نشست یشگیهم يچپه شده  يکُنده  يرو. شد رهیها خ یزنان، به ماسه ها و گوش ماه قدم

 .دشانیخم شد کنار هم چ. ها را جابه جا کرد ینوك کفش، گوش ماه با

 .یرعلیام

دوم، رگه  ينقطه . نقطه هاش يهم برا یدو تا گوش ماه. یعل يشکسته “  ي“و  ریام ي دهیکش ”ي“ با

 .اش يادگاری حیکبود داشت؛ مثل تسب يها

 .دیرا کش یرا باز کرد و طرح گوش ماه دفتر

 .در ساك ِ برگردانده شده که نبود! از آن شال و کاله استفاده کرده بود؟ اصال

 ! برود؟ رونیب ادشیاز  شدیم مگر

. آقا جانش هم مفقود شده ي هیگفت همسا یم. است خودیخانوم ب رانیگفت انتظار ا یم مایبه س همدم

... جنازه اش را هم برنگرداندند  .دیدل نداشته به خانواده اش بگو یکس یخورده ول ریاند ت دهیهمسنگرهاش د

 ... هم  یرعلیگفت ام یم

ِ  رییو با تغ... کشنده  يانتظار... و انتظار  يخبر یشش ماه ب. شدیداشت شش ماه م. را در مشت فشرد مداد

 .دیخانه، کشنده و بدون ِ ام

دوستش  یبود ول یرعلیکرد ام یآرزو م... هم دوستش دارد که رفته بود  یرعلیکرده بود ام نیقیقلبش  یوقت

 .زد یکرد؛ بهش لبخند نم ینگاهش نم یبود ول. نداشت

 .شد یدانشگاه آماده م دیترم جد يگم نشده بود، حتما برگشته بود و برا اگر

چقدر دور هم آبگوشت و آش رشته خورده . همه پراکنده شده بودند! چه شده بود؟ کدفعهی! خانوم کجا بود؟ رانیا

 .و کتلت بود یق آبگوشت دسته جمععاش یرعلیام! بودند

 .گذشته صرف شود ،یرعلیتوانست باور کند فعل ِ بودن ِ ام یخواست و نم یوقت نم چیه! هست! نه! بود؟

 .بود یشگیهم” ِ هستن“ِ او، براش  ”بودن“

 

*** 

 

 .توجه به ساحل و اطراف یحواسش به دفترش بود و ب يهمه . رفت هیماسه ها به طرف هان يرو آرام

 ! یپس هنرمند هم هست -



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا Hanakو  naqme   –گذارم  یات م نهیبرابر آ يا نهیآ

wWw.98iA.Com ٤٠٧ 

 .ها را به هم زد و سرش را باال گرفت یاراده با پاش، گوش ماه یب. دیاز جا پر هیهان

 .شد هیکرد که متوجه هان یشنا م داشت

 یآمد و سرش را باال نم ینم رونیچادر ب ریکه از ز يدختر. دختر، احمقانه و خنده دار بود نیکردن به ا فکر

 .گرفت

 ”! اُملن یخانوادگ“گفت  یم آذر

... شک دارن  وارمیکه به در و د ییاز زنها ادیبدم م“گفت  یو م دادیم نیکرد، به دماغش چ یرا جمع م لبهاش

 ”!؟يریگ یرو م ينطوریکه ا يدار یحاال مگه چ

و سر بال ر نیبودن که انقالب کردن و ا نایهم” گفت یکرد و م یباال اشاره م يطبقه  يدست به پله ها با

  ”! گهیمملکت آوردن د

  

 ساخته و منتشر شده است )wWw.98iA.Com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا

 

 ”! آرومتر! زمیعز! آذر جان“کرد  یاعتراض م میمال پ،یپک زدن به پ انیم وشیدار

. را کشف کند بشیو رنگ عج شیفرار يخواست مدام زل بزند به چشمها یم! روز بود دلش بچه شده بود سه

 ! شده بود وانهیدلش د

 ! سال داشت؟ جدهیکه فقط ه يدختر يِ چشمها نیو کشف ِ رنگ ِ زمرد نامدار

 ”! نهیرنگ چشمهاش هم! آره “

اش  یآب چکانش و جلوتر رفت تا به طراح يموها يتو دینامدار دست کش. دوباره به کاغذش نگاه کرد هیهان

 .ندیبب یپاهاش که هر چه بود، دوست نداشت کس ریسرك بکشد و ز

 ...  یگوش ماه یمشت

بود، هم خجالت  دهیچیکه دور کمرش پ دیسف ياو، با حوله ا دنی، با داز به هم خوردن خلوتش یناراض هیهان

 .هم دوباره معذب شد د،یکش

 ! نم؟یطرحتو بب شهیم -

ها و موج،  ینامدار دفتر را گرفت و با دقت به طرح گوش ماه. او نگاه کرد يدفتر را باال گرفت و به دستها هیهان

 .بایساده بود و ز. چشم دوخت
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 ! هوم -

 .لبخند نامدار، مطمئنش کرد از کارش خوشش آمده. را بداند” هوم“ نیِ ا لیشد تا دل دهیباال کش هیهان نگاه

 ینگاهش م يطور! دوخت به او ینم میکه چشمهاش را مستق یداشت، به شرط یغرور و سرسخت صورتش،

 .ندیب یفکر و روحش را هم م يکرد همه  یحس م یگاه هیکرد که هان

 .شد ریغافلگ هیهان. د کردهم سر بلن نامدار

 ! سوال بپرسم؟ هیتونم  یم: مقدمه گفت یب

 .او؛ و سر تکان داد که آره يدفتر و دستها يدوباره سر خورد رو چشمهاش

 ! ؟یپوش یچادر م شهیچرا هم -

 .یشوخ ایبوده  يمتعجب به او نگاه کرد تا بفهمد جد! نیکرد جز ا یرا م یهر سوال فکر

 .آن سه روز گذشته يتر از همه  يجد. کنجکاو و منتظر بود نامدار

 .دستور داده نمید... به حجاب اعتقاد دارم ... خب  -

 .پاش، نرم است ریز يحس کرد صداش مثل ماسه ها. دیماسه ها کش یگرم يپوشش پاش را رو یب يانگشتها

 ! ؟یکن یعمل م نطوریدستوراتش هم يبه همه  یعنی -

 ! د؟ینک یشما عمل نم -

 .دیپرس ناباورانه

 .زد یلبخند آرام نامدار

 ! یلینه خ -

 .کنده اشاره کرد يبه ادامه  بعد

 ! نم؟یبش يدیاجازه م -

 .چوب نشست گریو با فاصله، طرف د دینامدار فهم. کنده يبه انتها دیرا کش خودش

کنه،  یقبل از انقالب هم فرق م رانیبا ا یاون جا، حت یاجتماع طیشرا... کنم  یم یزندگ کایمن ده ساله امر -

قبل از اون  یشده ول يتازه چند ساله حجاب اجبار نجایا... انتخاب و عمل داره  يآدم آزاد... چه برسه به االن 

خانواده ت هم  دمید یوقت... حجاب داشتن  شونیگخانواد طیها به خاطر فرهنگ و عرف جامعه و شرا یلیهم، خ

 .یکن یم تیخانواده ت رعا طیبه خاطر شرا دیپوشن، فکر کردم شا یچادر م
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خودش و اعتقاداتش  ایکند  یخانواده چادر سر م طیو مح طیدانست به خاطر شر ینم قایخودش هم دق هیهان

 .تا آن زمان فکرش را نکرده بود. باعث شده

 .چادر نگاه کرد زیر يگلها به

نامحرم  يجلو یول... مدرسه ست  يه همون روپوش و مقنع... پوشم  یمدرسه رفتن چادر نم يمن برا -

 .باشم دهیدوست دارم پوش

 .نگاه کرد مرخشیبه ن نامدار

 ! نباشه؟ يجبر چیاگر ه یحت -

 .سر تکان داد که آره د،یترد بدون

 .کنجکاوتر شد نامدار

 ! ؟یکن یباز هم حجابت رو حفظ م ،يبر کایروز امر هیمثال اگر  -

 .هم نگاهش کرد هیهان

 ! نامحرم، نامحرمه یول... انتخاب و عمل هست  ياونجا آزاد دیاالن گفت... کنه  یفرق نم کایو امر نجایا -

 .نامدار گرفت ي رهیچشمهاش را از نگاه خ و

تازه دارم ! کشف کرد دیخودش رو هم با. ستیفقط کشف رنگ چشمهاش ن“ دوباره لبخند زد و فکر کرد  نامدار

 ”! فهمم یکلمب رو م ستفیاحساس ِ کر

 .بلند شد هیانه

احساسش انقدر نبود  يزور ِ قلقلکها یحرف بزنند ول شتریدوست داشت دعوتش کند بماند و ب! خواست برود؟ یم

 .و چند ساله اش بشود ستیِ غرور و منطق ب فیکه حر

 .را به طرفش گرفت دفتر

 .یو موفق باش يادامه بد دوارمیام... خوبه  یلیاستعدادت خ -

 .تکان داد؛ دفتر را گرفت و از او دور شد يسر هیهان

 

*** 
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جنگ،  يببرندش، نه در آن وانفسا هیتا ترک یقاچاق شدیم یآذر نه دلش راض. بود مانینر يکارها ریدرگ وشیدار

 .توپ و تانک دشمن بفرستد يکند و جلو يسرباز یپسرش را راه

شان، و با  یمیقد يدوستها ،یو خاله بت نیشاه عمو يالیرفته بود رامسر، و. هم نبود الشیخ نیع مان،ینر خود

 .گذراند یپسرشان خسرو خوش م

 قیدق یدگیبه رس ازیبود، ن دهیزحمت و تالش، تازه به ثمر رس یکه بعد از کل یشرکت. گشت یبرم دیبا وشیدار

 .داشت

 ادیزبان  وش،یزودتر از دار. خواند و بعد از آن، دست راست پدرش بود یدرس م کایکه امر یدر ده سال نامدار

نامدار  نه،یگز نیو بهتر نیخورد، اول یبه مشکل برم وشیگرفته بود، به چم و خم کار آشنا شده بود و هر جا دار

 .حواس شده بود یب ،یکه به تازگ ينامدار. بود

 .دادند یم حیتهران ترج يِ خانه  ییرا به تنها یبتهم ماندن کنار خاله  یآذر و کت. نمانده بود شمال

 یفرق - شهیبرخالف هم -کرد بود و نبودش یحس م وشیدار یبرگشته بود تهران ول وشیهمراه دار نامدار

 .و نه مشکل برادرش يمسائل کار ينه درباره . ندارد

 ... زودگذر  يکنجکاو کی. باشد یکرد احساسش شوخ یفکر م. ِ دل گذشته بود يباز وانهیاز د کارش

 یکه نگاهش را م... بچه سال  يدل بدهد به دختر... نامدار راد ... نامدار ! کرد؟ یمگر تصورش را هم م آخر

 .و قصد فرار داشت شدیمعذب م ،يچند نفر يجمع نا آشنا کیو بر خالف ِ او، در  دیدزد

 ! شده بود یول

اش  یکلمب ستفیاحساس کر يهمه  ،یتوکل يکردن خانواده  یخداحافظ ،یشمال، عصر همان روز ِ ساحل در

 ياز رنگ چشمهاش و ذره ا شیب يزینامدار فرصت کند چ نکهیرفته بود، بدون ا هیهان. خراب کرده بود کجایرا 

 .از اعتقاد محکمش را کشف کند

 .قرار شدن دلش شده بود یرفتن او، انگار شروع ب و

 یکرد و م یردش م شهیکه هم يزیچ... نگاه  کیآن هم عشق در . شدرفت عاشق شده با یبار نم ریز عقلش

 ! ”خواستن زودگذر کی“گفت 

به اتاق  یدزدک یاو گشت، وقت يِ رنگ چشمها یهمه جا، پ یکم دارد، وقت يزیمدام احساس کرد چ یوقت اما

 ! یهر کوفت ایهوس  اینگاه  کیبراش مهم نبود عشق در  گریکند، د دایاز او پ یمگر نشان د،یسابق او سرك کش

 .ممکن داشت ریبه غ لیمهار قلب و احساس، در محسبات عقلش، تما دنیبراش کش گرید
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 .و کرد. احساس تازه روشن کند نیرا با ا فشیخواست تکل یم. خواست فکر کند یم

 ! خواست یآن دختر ِ بچه سال ِ چشم سبز را م: وجود نداشت نیواضح تر از ا یقتیحق

 .شهیت بود؛ همخودش روراس با

اهل . شناخت یخودش را م. کرد یبا خانواده اش صحبت م دیبا. دله کرد و به جاده زد کیدلش را . شد مطمئن

با همان . آورد یرا به دست م هیهان دیبا. نبود اریاز  يو دور دنیاهل درد کش. نبود يریو اث یعشق افالطون

 .یشگیجسارت هم

 ! بود بخواهد، تا بتواند یکاف! نامدار بود او

 

*** 

 

 1391 زییپا/  تهران

 

امیر على سرگردان است و نمى تواند ... درون هانیه انقالبى برپاست ... شب گذشته تلفنش را جواب نمى دهد  از

 .بیشتر از آن صبر کند

 .هیچکس خبرى ازش ندارد... با موبایلش، دفتر و وحید تماس گرفته  بارها

 ! نکنه طوریش شده؟... خودش بود  شنهادیپ... امشب مى خوایم بریم اونجا مگه نمى دونست  -

 .جوابى ندارد... نگاه کردن به چشمان امیرعلى پرهیز مى کند  از

 مامان؟  -

 جان مامان؟ -

 ... اینطورى مى خواد مخالفتش را نشون بده ! شده؟ مونینکنه پش -

 .کند ترین فکرى که مى تواند راجع به نامدار احمقانه

 .بریم، مطمئنم هر جا باشه خودش رو مى رسونه -

 .که در آسانسور هستند، نگاهى حریص به چهره و قامتش مى کنند ییدخترها

 : رو به دیگرى زمزمه مى کند یکیشان

 ! احسن الخالقین... فتبارك ا  -
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 .دو مى خندند هر

 .و امیرعلى هر کدام غرق در دنیاى خودشان و بى تفاوت، با باز شدن در، خارج مى شوند هانیه

 .رود و پیغامى براى نامدار مى گذارد یبه سمت نگهبانى م امیرعلى

 

*** 

 

کارش  يلبخند خانه کرده بر لبش نشان مى دهد که از نتیجه . نگاهى تکمیلى به اطراف مى اندازد شکوه،

 .راضى ست

خواستگارى، تا چه اندازه  يدانند که ترتیب و چیده مان با شکوه و در خور توجه، مخصوصا در جلسه مى  همه

 .دیالبته اجراى آن هم فقط از خودش بر مى آ. برایش مهم است

امیررضا به سمت آیفون مى رود و با گفتن .صداقت زده مى شود ينزدیک هفت است که زنگ خانه  ساعت

 .پایین مى رود ير می دهد و خودش به طبقه دکمه را فشا” بفرمایید“

 .سریع به سمت آشپز خانه مى رود و یک لیوان آب مى خورد. دچار استرس و هیجان شده نینازن

 .ابتدا و به دنبالش امیرعلى با سبد گل بسیار زیبایى وارد مى شوند هانیه

 .جستجوگر شکوه به دنبال نامدار است نگاه

 ! آقاى راد تشریف نیاوردن؟ -

 : زودتر از هانیه جواب مى دهد امیرعلى

 .بابا یه مقدار درگیر برنامه هاى برگشتشه -

 : کالمش را قطع مى کند هانیه

 .میاد، ما زودتر مزاحمتون شدیم -

 .هانیه را گرم در آغوش مى گیرد و همه وارد سالن پذیرایى مى شوند مهربان

 .مشغول ریختن چاى است و در فکر نینازن

 .جه بهم ریختگى و اضطرابى که به دلیل نیامدن نامدار، درگیر آن شده، مى شودمتو نهال

 مى خواى من بریزم؟  -

 ... نه ممنون خودم می ریزم  -
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 .براى بار چندم دستهاش مى لرزد و چاى در سینى می ریزد و اشکش هم... بغض دارد  صداش

 ! گریه مى کنه؟... آدم روز خواستگاریش، اونم چنین خواستگارى ! ببینمت خله -

 .به صداش مى دهد هیجانى

 ! عجب تیپى المصب! امیرعلى رو دیدى؟ -

 : بد جنسى اضافه مى کند با

 ! شایدم فیکه -

 ... با دیدن امیرعلى صد باره دلش رفته . رنگ مى گیرد نیهاى نازن گونه

 متوجه تغییر حالش مى شود نهال

 ! بپا پس نیفتى آبجى -

 .صداتو مى شنون! هیــــس بابا -

 

*** 

 

 .کمابیش راجع به هر موضوعى صحبت کرده اند... ساعت گذشته  کی

 .و نگرانى امیرعلى بر کسى پوشیده نیست اضطراب

 ! نیامدن نامدار... همه به یک موضوع فکر مى کنند ... ها حرف نمى زنند و ساکت شده اند  زن

 .نهال هم ساکت شده حتى

با آن چشمهاى از گریه قرمز شده، اعتماد به نفسى . یکى دو بار لبخندى از استیصال به امیرعلى مى زند نینازن

 .برایش نمانده

است ولى در ظاهر با ابروهاى گره  نیتمام حواسش به نازن. بیشتر از هر وقتى از پدرش دلگیر است امیرعلى

 .ضا گوش می دهدکرده که نشانه تمرکزش روى بحث جاریست به حرفهاى امیرر

 .شکوه کم کم در هم میرود اخمهاى

بغ کرده و با نگرانى دست به گریبان، به این نتیجه رسیده که نامدار با نیامدنش، مراسم را رسما منتفى  هانیه

 .شده اعالم کرده
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*** 

 

 .راس ساعت هشت...  دیمی ا باالخره

 .آمدنش خبر مى دهد و نهال با کشیدن نفس عمیقى از ددیدر به صدا در مى آ زنگ

 .بالفاصله پیش قدم مى شود جهت استقبال امیررضا

جمع، کره اى بلورى شکل و عظیم، پر شده از شاخه  يدر برابر چشمهاى منتظر و حیرت زده . باز مى شود در

 توسط دو مرد به داخل... با رنگهاى سفید، صورتى و بنفش ... هاى ظریف و زیباى ارکید، در هم پیچیده شده 

و ... با همان تلفیق رنگى ... زیبا  دهو در پى آن ظرفى تلقى شکل که داخل آن کیک فوق العا... حمل مى شود 

 .سپس باکس هایى در اندازه هاى مختلف در گوشه سالن روى میزى جا خوش مى کنند

 .نهایتا قامت استوارش به همراه امیررضا نمایان مى شود و

 .فرود مى آورد و بابت تاخیرش عذرخواهى مى کندمحض مواجه شدن با بقیه سرى  به

به طرفش مى رود و با کمال مهربانى و ادب خوش آمد می گوید، دستش را دراز مى کند و با او دست  امیرعلى

 .مى دهد

 .شکوه با دیدن گل و کادوها کمى از هم باز مى شود يهاى در هم رفته  سگرمه

 .لبخند بر لب آهسته پیش مى رود مهربان

 ! بفرمایین... خیلى خوش اومدین ... این حرفها چیه ... خواهش مى کنم  -

 .به امیرعطا مى کند رو

 ! چرا انقدر زحمت کشیدین؟... آقاى راد رو راهنمایى کن ! امیرجان -

هیچ اثرى از ناراحتى و نارضایتى در ... مثل همیشه اش ... چهره اى آرام و مسلط دارد ... نگاهش مى کند  هانیه

 .صورتش خوانده نمى شود

 .نگاهش قدردان است. به سمتش مى رود امیرعلى

 .نیخیلى زحمت کشید... ممنون بابا  -

... نگاهى به قد و باالش مى اندازد . مى شنوددلنشین بابا را از زبانش  ياز سالها، اولین بار است کلمه  بعد

 .لبخندى روى صورتش نقش مى بندد

 ! انجام وظیفه ست... خواهش مى کنم قربان  -
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 .بازوى پسرش را فشار مى دهد و

نگاهش آرام و بى ... به سمتش مى رود ... یک نگاه متوجه مى شود که تنها جاى خالى، کنار هانیه است  با

 .اعتناست

 ! دقت در جزییات و رنگ آمیزى کیک چشم نواز؛ و تعداد باکس ها مبهوت کننده. گل ها نفس گیر است زیبایى

سلیقه و سخاوت فوق العاده اش، آن زمان هم در نوع خودش چشمگیر . را به یاد مراسم خودش مى اندازد هانیه

 .بود

 .فروتنى و ادبش، تاخیرش را پوشانده. همه به سمتش جلب شده توجه

 .ر هانیه مى رسد نامدار سعى مى کند تا جایى که مى تواند جمع تر بنشیندنظ به

 .حتى نمى خواهد گوشه لباسش با او تماسى داشته باشد انگار

 .با تعارفات شیرینش، سر صحبت و گفتگو را با نامدار باز مى کند مهربان

و پاسخ هاى محکم، . او دارد ياده هاى ساده و در عین حال مهم مهربان که، نشان از دلنگرانیهاى خانو پرسش

 .سکوتى را ایجاد کرده... متین و شنیدنى نامدار که با صدایى آرام ادا مى شود 

به موضوعاتى که مربوط به امیرعلى ست را به عهده خودش مى گذارد ولى از جانب خودش همه جانبه  پاسخ

 نیى کند چند کالمى با امیرعلى و نازنحمایت و رضایتش را اعالم مى کند و البته قبل از آن درخواست م

 .صحبت کند

آ خر از همه به نهال مى رسد که طبق معمول همیشه موهاش ... با سینى چاى مشغول پذیرایى ست  امیرعطا

 .در بند هیچ گل سر و گیره اى نیست و پریشان اطراف صورتش ریخته

 .دیدن پاهاى عطا در مقابلش سر باال مى آورد با

 .ى گذردذهن عطا م از

 “چه زیبایى و ناز است، خدا در هم آمیخته و در چشمهاى بى خبر و شیطانش به وعده گذاشته  هر“

 .تالشش را مى کند که خمیازه نکشد و اشک درون چشمهاش حلقه زده تمام

 .اش مى گیرد خنده

 ! بزن روشن شى -

 .با سر به ردیف شکالت هاى کنار سینى اشاره مى کند و

 .آهى نمایشى مى کشد نهال
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 ! کار ازین حرفا گذشته؛ االن اسکاچ هم رو من کار نمى کنه -

چشمهاش گرد مى شود و خنده اش را پشت لبهاش ... عطا از شدت تعجب تا حد ممکن باال مى پرد  ابروهاى

 .خفه مى کند

 ! چى گفتى؟ -

 ! آره... میگم، ریکا و اسکاچ و این حرفها هم ... هیچى بابا  -

 ! راه افتادى -

 : سرش را نزدیک تر مى برد و زمزمه مى کند نهال

 ! مسولین رسیدگى کنن... گفتم که وقتش گذشته  -

 .با شیطنت مى خندد و

داند راجع به چى حرف مى زند، فقط از زبان بچه هاى کالس شنیده که یک نوع نوشیدنى  یهم نم خودش

 .با عطا دارد البته از این نوع شوخى ها فقط و فقط. قوى ست

است بقیه اعضاى خانواده حتى اسم آن را هم نشنیده اند و اگر هم اتفاقى مى شنیدند صد در صد فکر  مطمئن

 .مى کردند صحبت سر همان اسکاچ ظرفشویى ست

 .پیچیده میان نفسهاى بى قرار عطا عطرش

 ! بگم شتره بیاد؟ -

 ! شرط اول رو که یادت نرفته! یادفقط حواست باشه یه وقت سوار بر شتر ن... بگو بیاد  -

 ! از اون لحاظ گفتم... هم بلنده  شینه اتفاقا شاس -

 ... سرفه اى که نامدار مى کند، به نوعى فرمان سکوت است  تک

 .توجه همه به نامدار است... صحبتهاى دو به دو را قطع مى کنند  همه

 .مى کند نیبه نازن رو

بزرگترها تون اجازه گرفتم در صورتیکه از نظر شما اشکالى نداره، صحبتى با من از ... خانوم  نینازن... خب  -

 .هم داشته باشیم

 : سر به زیر مى گوید نینازن

 .خواهش مى کنم -

 .هدف از این دورهمى که به همه مشخصه و همچنین عالقه اى که به هم دارین -
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 .مى کند نیزننا يمضطرب پسرش و انگشتهاى در هم فرو رفته  يبه چهره  نگاهى

 ... یاز اینکه پسرم شما رو انتخاب کرده، عمیقا و قلبا خوشحالم؛ ول... قبل از هر چیز بگم  -

 .مى کند مکثى

 .باال مى آید نینازن نگاه

کسى که تجربیات بیشترى داره، چند نکته هست که الزم مى دونم ... یک بزرگتر ... ولى به عنوان یک پدر  -

آینده و زندگى شما تاثیر گذار باشه و شخص شما باید قبل از تصمیم نهایى و وارد  گوشزد کنم و ممکنه در

 .شدن به جمع خانواده ما، از اونها مطلع باشین

اختالف ... دیر رسیدن نامدار ... احساس خوبى از این حرفها ندارد ... کالفه چادرش را مرتب مى کند  شکوه

 .این وصلت باعث مى شود از جمالت نامدار سوء برداشت کندفاحش عقیدتى و ناراضى بودن اولیه اش از 

 .خیال آنکه نامدار قصد سنگ انداختن و کوچک کردن دخترش را دارد، به میان حرفش مى پرد به

فرهنگى و فوق العاده مذهبى و سنتى  يهمون طور که مالحظه مى کنید ما یه خانواده ... ببینید آقاى راد  -

ما طورى زندگى مى کنیم که اون دنیا با ... ما حرف اول و آخر رو مى زنه  يخونه دین و مذهب تو . هستیم

 .عزت و سربلند به روى فاطمه زهرا نگاه کنیم

 ”! راجع به چى صحبت مى کنه؟“... از استرس زیاد به جان ناخنهاش افتاده  نینازن

 ! منبرباز مامان رفت : نفس کالفه اش را بیرون مى دهد و زمزمه مى کند نهال

 .آرام و نامحسوس به بازوش فشار وارد مى کند تا ساکتش کند امیرعطا

 .با احترام و صبر کامل گوش به حرفهاش سپرده نامدار

دختر هاى من هیچوقت روابطى خارج از چارچوب شرع و ... همونطور که مى بینید ما حتى ماهواره نداریم  -

 .با غرب و بى بند و باریهاى اونجا سنخیت ندارن... در جامعه اى اسالمى زندگى کردن ... عرف نداشتن 

خالصه عرض کنم؛ ... بار نداریم معاشرت هاى بى بند و ... تو این کشور میون زن و مردمون حریم داریم  ما

 .”ما با هم خیلى فرق داریم“لب کالم ... حروم و حالل سرمون میشه 

 .نگاه ناراضى شوهرش از ادامه باز مى ماند با

 .فاصله اى با زار زدن ندارد نینازن

 .سکوت سنگینى فضا را پر کرده... متشنج شده  جو
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به روى ... زندگیش اشاره مى کند  يور بى مالحظه به نحوه این اولین بارى ست که کسى اینط... نامدار  و

... فقط در یک لحظه بسیار کوتاه، هانیه متوجه منقبض شدن عضالت صورتش مى شود ... خودش نمى آورد 

 .ولى به سرعت به حالت عادى بر مى گردد

 

*** 

 

 ! ل شیدمشغو... هانیه جان ... قابل تعارف نیست ... جناب دکتر بفرمایید لطفا  -

 : زیر لب به عطا مى گوید نهال

 ! دکتراى افتخارى مى شود يبه خاطر زود جوشى شکوه جون، مهربان مجبور به اهدا درجه  -

 ”کاش این دختر یک مقدار موقعیت شناس بود“. حتى نگاهش هم نمى کند عطا

 .ذهن نامدار حول یک جمله مى چرخد تمام

 ”خیلى با هم فرق داریم ما“

 .تمام تالشش بر این است که شکوه را راضى و خاطرش را جمع کند....شروع به صحبت مى کند امیرعلى

... همه چیز رو براش توضیح دادم ... قبال صحبت کردم  نیمن با نازن... شکوه جون، نگرانى شما بى مورده  -

 .من قول مى دم بهترین زندگى رو براش درست کنم... بدون ذره اى کم و کاست 

 .رنگ التماس مى گیرد صداش

 .قول میدم خوشبختش کنم -

 .به پسرش نگاه مى کند... در ذهن نامدار زنگ مى زند  کلمات

 “تکرار مى شود  تاریخ“

 .آن قول ها حک شده در قلب و مغزش است... آن روزها  يخاطره ... بدون شک ... قطع  بطور

 .نمى داند این نشانه ها را به چه فالى بگیرد...  

 ”که هیچ تضمینى براى به وقوع پیوستن ان نیست! قول نده“مى خواهد به پسرش بگوید  دلش

 .مدتى که در فکر ست، مهربان با صدایى اهسته و نجواگونه با شکوه صحبت مى کند تمام

برق نا امیدى را در چشمان بى فروغش مى بیند ...  نینامدار مى افتد به صورت معصوم و رنگ پریده نازن نگاه

 .این دختر، از همین حاال پسرش را مى پرستد!فرق بزرگى این میان است ...
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 رو به شکوه مى کند... عمیقى مى کشد  نفس

این که سبک زندگى و فرهنگ ایران با اونجا کامال . البته کالم شما متین و من با بخشى از اون موافقم -

به . خوب، ابعاد گسترده اى داره... داره  تیرجحاما اینکه کدوم بر دیگرى ا...  هیامرى بدیه... تفاوت داره 

بر اساس دانسته ... ایمان من به خدا ... پیرو هیچ ایسمى هم نیستم ... شخصه آدم مذهبى و سنتى اى نیستم 

کما که صرفا سنت و مذهب در کنار هم را، هم تضمینى بر خوشبختى نمى دونم . هیهام و میزان دریافتم از هست

 .محمد، بزرگترین سنت شکن تاریخ زمان خودش بودکه به قولى ... 

 لحظه اى به سمت امیر على مى رود و بر مى گردد نگاهش

 .البته هیچ مخالفتى هم با اون ندارم به شرط اینکه با عمل همراه باشه -

 .خفته در کالمش، وجود امیرعلى را به لرزه در مى آورد طعنه

هیچ زمان واقعیت ها رو ... تمام تالشم همواره بر این بوده که با عمل، الگوى مناسبى براى پسرم باشم  -

حاال اینکه تا چه حد موفق بودم رو زمان ... تحریف نکردم و به اسم دروغ مصلحتى، تحویل اطرافیانم ندادم 

 .مشخص مى کنه

 .که مى گوید عین واقعیت است هر چه... در تک تک حرکات هانیه موج مى زند  کالفگى

 .نفسى تازه مى کند نامدار

امکان پذیر هم ... که خب ... البته الزمه بدونید هـیچ وقت امیرعلى رو از ارتباط با جنس مخالف نهى نکردم  -

 .ولى تا جایى که مى شد تعامل و ارتباط صحیح را یادآور شدم... نبود 

 .سمت نازنین مى چرخد به

من تمام ... نگرانى هاى مادر شما کامال منطقى و قابل درکه ! خانوم نیحبتم با شماست نازنو اما روى ص -

مى کنم که بنیان  ”دیتاک“همه مى گن و من هم . سعیم اینه که شما با شناخت کامل و اگاهى تصمیم بگیرى

شکر شما همدیگر را  که خدا رو. ندزندگى و خانواده، عشق و محبته و تا اون نباشه، عوامل دیگه موثر نیست

... از نظر فرهنگى و اجتماعى . اما تنها عشق هم براى داشتن یک زندگى آروم، کافى نیست. دوست دارین

حتى در نگاهى جزئى تر، سبک زندگى و ارتباطهاى ما که مطمئن هستم امیرعلى از ... پایبندى به برخى اصول 

ولى شما باید ... من هیچ کدوم رو غلط نمى دونم . دارنزیادى  اوتهاىتف... جزییات اون با شما صحبت کرده 

هر کدام از این ها مى ... بدونى عالوه بر غربت و دورى از خانواده که خودش به اندازه کافى آزار دهنده ست 

 .تونه سدى در راه خوشبختى تون باشه
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 .به چشمهایش ادامه مى دهد خیره

 يمن فقط مى تونم اینو تضمین کنم که در خانواده . کنی دوست دارم بدون تعصب به این چالش ها نگاه -

 يو چنانچه با در نظر گرفتن همه . من، هیچ گونه محدودیتى در تضاد با شما و عقایدتون وجود نخواهد داشت

قدم به چشم ... رو در قلب من دارید  ىبدونید که از همین دم، حکم امیرعل... این ها، هنوز هم جوابتون مثبته 

 .خانوادم مى ذارینمن و 

بر خالف تصوراتش، کلماتش خالص و بى ریا هستند ... تمام مدت به صداى آرام و متینش گوش سپرده  نینازن

 .بدون هیچ حب و بغضى... 

 .و ندانسته و نفهمیده، محبت این پدر در دلش مى نشیند... صحبتهاش را دانسته و فهمیده  تمام

 .طوالنى مى شود سکوتش

 : بر از حالش مى گویدبا خ مهربان

 ! ما این سکوت رو به عالمت رضا بذاریم؟ -

 : رو به پسرش مى کند ن،یبا آمدن لبخند به روى لبهاي نازن نامدار،

عزیزان این  يباید به تعداد همه . مسولیت تو ده برابره! شدى بابا جان؟ نیمتوجه نگرانى هاى خانواده نازن -

این سه ماه فرصت خوبیه ... تا کمى جاى خالیشون رو پر کنى ... ته باشى خانوم زیبا، بهش توجه و محبت داش

 نهاییتون را با ما در میون بذارین مبراتون تا بیشتر با خلق و خوى هم اشنا بشین، بعد از ان تصمی

ثابت مانده و به این فکر مى کند که در لباس عروس چه قیافه اى خواهد  نیامیرعلى روى صورت نازن نگاه

 .از تجسم آن لبخند مى زند. داشت

 ! چشم، حتما -

 : رو به پسرش مى پرسد مهربان

 شما صحبتى ندارین؟  -

 .گویى از دنیاى دیگرى آمده یرعلیام

 ... هر چى خیره  -

 شکوه جان، حرفى باقى نمونده؟  -

 : از قضاوت زودش تنها زمزمه مى کندشرمنده  شکوه،

 ... اختیارش با خودتونه  -
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 ... نصیحتى ... شما حرفى ... خانومم خیلى ساکتى ! هانیه -

 .امیدوارم خوشبخت بشن -

 ! برید ریش و گیس رو با هم سفید کنین... با توکل به خدا ... خب، پس به سالمتى و  -

با عشوه گرى . خوشحال است و مرتب مى خندد، از صمیم قلب براى خواهرش آرزوى خوشبختى مى کند نهال

 : مى گوید

 ! حاال اگر اجازه بدین یک خلوتى هم با هم داشته باشن -

 .سرى به چپ و راست تکان مى دهد شکوه

 ! از شما بزرگتر که اینجا نبود -

 .مى خندند همه

به فکر چیده مان درست و سفره آرایى میز شام است و ... رنگ دیگرى گرفته  ها و نگرانى هاى شکوه استرس

 .دائما در رفت و آمد

 .از جا بلند مى شود و با عذر خواهى قصد رفتن مى کند نامدار

 .سراسیمه از راه مى رسد شکوه

 .شام در خدمتتون هستیم... به جان بچه هام قسم اگر بذارم برین ! کجا؟ -

 .به لب مى آوردلبخندى  نامدار

 ”ولى دلش پاکه... زن زبونش ممکنه گاهى تلخ باشه  این“

 .و کمى از کارهام مونده میفردا شب پرواز دار... اگر اجازه بدین یه فرصت مناسب تر  -

انشاال به ... قابل بدونین یک شب رو بد بگذرونین ... شام حاضره ... چه فرصتى مناسب تر و فرخنده تر از این  -

 .اتون هم مى رسینکاره

 .خواهش مى کنم تشریف داشته باشین -

که  داندیخوب م... او نگاه مى کند  يشنیدن صداى امیر على بر مى گردد و به صورت مغموم و در هم رفته  با

بعالوه امشب براى او هم شب مهمى ست و حق دارد خوشحال ... دیروز تند رفته و در حقش بى انصافى کرده 

 .باشد

 .به نشانه موافقت تکان مى دهدرا  سرش

 .زند و بالفاصله به آشپز خانه مى رود ینهال را صدا م شکوه
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*** 

 

 .امیررضا به سمت تراس راهنماییش مى کند... مى پرسد کجا مى تواند سیگار بکشد  نامدار

م نیست احساس مى کند هم خوشحال است و ه... غوطه ور در افکارش ... به آسمان سرگرم تماشاست  خیره

 .به طور عمدى و آشکار، هانیه و وجودش را نادیده گرفته... حال غریبى دارد ... 

 .حال و هوا و فضاى چیره بر جمع هم باعث شده کسى متوجه این سردى و بى اعتنایى نشود البته

 ... خلوت کرده  نینگاهش مى افتد به پسرش که زیر درخت بید مجنون با نازن... آهى مى کشد  کالفه

 .این صحنه، باز شورى در دلش مى اندازد دیدن

 ”مى شدند؟  خوشبخت“

به آسمان بلند مى کند و از ته دل، با خلوص تمام یک دل شکسته از خدا مى خواهد این احساس را براى  سر

 .همیشه در قلب هاشان زنده نگهدارد

اش و تکه کاغذى که در متوجه حرکت دسته... ارام و ساکت امیرعلى را در کنارش حس مى کند  حضور

 .برابرش قرار مى دهد مى شود

 .این متعلق به شماست -

مقدارى از دود آن را مى بلعد و ما بقیش را همراه با نفس داغش بیرون مى ... اعتنا سیگارى روشن مى کند  بى

 .دهد

 .رسید واریز پولتونه، گفتم شاید دونستن اینکه در چه راهى و به چه هدفى خرج شده، کمکى کنه -

 .خیال پک محکمى به سیگارش مى زند بى

 “اهدایى به جانبازان شیمیایى ... بیمارستان سامان “برگه رسید را باز مى کند و مى خواند  ي گوشه

 .ذکر شده“نامدار راد “اهدا کننده  نام

 .اجازه نمى دهد که بهت و ناباوریش را به نمایش بگذارد شغرور

 : على با همان صداى آرامش شرمزده مى پرسد امیر

 ! مى دونستید؟ -

 : سکوتش را مى بیند ادامه مى دهد وقتى
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 ؟ ...پس چرا -

ودگاه یکراست از فر... بعالوه فرصتى هم براى دانستن نداشته ... علم غیب که نداشته ... که نمى دانسته  البته

نیم . براش جمع کرده یبا زرنگ دیست که وح یداند، اطالعات کامل یهر چه م. به زندان منتقلش کرده بودند

 : به آسمان مى گوید رنگاهى از زیر چشم به او مى کند و همراه با فرستادن دود سیگا

 ! دکتر يهدف، وسیله رو توجیه نمى کنه آقا -

 ى او هست، منتظر مى ماند تا لب باز کندنا آرامى و کشمکش درون متوجه

پنجم  کیاین، ... امیدوارم انقدر منو پست ندونید که فکر کنید، پشیزى براى این جور درامد ها ارزش قائلم  -

مبلغى بود که براى شما تعیین شده بود، تنها کارى که من کردم این بود که از نفوذ چند نفرى که مى شناختم و 

 .کردم که حداقل مفید واقع بشه استفادههنوز حرفم پیششون ارزش داشت استفاده کردم و ازش در جایى 

 در صدایش مى نشیند غمى

 خه کسى خراش بیفته، خسارتش رو مطابق قانون مى گیره، تو دوره زمونه اى که که اگر به دوچر -

 که خسارات فوق سنگینشون در هیچ کجا جبران نشد، ... روى تخت اون بیمارستان، نفس مى کشن  آدمهایى

این واژه ها حالشون ... و از خود گذشتگى فاقد مفهوم شده ... شهادت ... طرف دیگه براى نسل امروز، آرمان  از

 .نهرو بهم مى ز

 .مى کشد آهى

 .از هر شیمیایى کشنده تره... اینها براى اون کسى که سالهاست روى تخت بیمارستان زجر مى کشه  -

 ... باقیمانده سیگارش را بر لبه تراس خاموش مى کند  نامدار،

یا .. .یا اونها که نیاز هاى شما رو شوخى گرفتن ... کى مقصره؟ شما که درخواست هاتون رو جدى نگرفتید  -

 ! نسل امروز؟

 .در سکوت هر کدام به فکر فرو مى روند مدتى

 .آنجاست نیامیر على به یاد مى آورد براى عنوان کردن مساله نازن ناگهان

با شما صحبت کنم  نهیدفعه قبل هم که اومدم دفترتون، قصد داشتم در مورد موضوع مهمى که مربوط به نازن -

 ... 

 .به او نمى دهد تمام کردن جمله اش را اجازه

 .در اون مورد، هر چى که الزم باش و ضرورى، هم من و هم پسرم می دونیم و اهمیتى هم برامون نداره -
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سعى مى کند . مى داند تا چه حد نگران است. به سمتش مى زند و مستقیم در چشمانش نگاه مى کند چرخى

 .لحن اطمینان بخشى به صداش بدهد

جایگاه و احترامش کمتر از ... ما بشه  يقابل بدونه و عروس خانواده  نیباز هم مى گم؛ در صورتیکه نازن -

 .نیست میامیرعل

 : بى حواس مى گوید... متعجب از برخورد نامدار  هنوز

 هیچ چیز از چشمهاى شما پنهان نمى مونه، درست مى گم؟  -

طعم دهانش را تلخ ... عشق پنهانى همسرش به شبحى نامرئى  نگاه نامدار خاموش مى شود، یادآورى ناگهان

 .کرده، پوزخندى مى زند

پشت مى کند و با گامهایى سنگین به سمت حیاط قدم بر مى ... باید برود ... همه خویشتن داریش از پا افتاده  با

 .دارد

اشتباه ... خواهد توضیح بدهد  مى... نامدار، تا ته نگاهش را خوانده  ينگاه به صورت ساکت و کنترل شده  با

چه طوفانى از احساسات بر پاست ... سرد و سخت و آرام  يبه این فکر مى افتد که در پس آن چهره ... فهمیده 

 .که او نا خواسته مسبب آن شده

 .لرزشى در صدایش است... براى نشان دادن عمق تاسفش پیدا نمى کند  کالمى

 ... حاللم کنید ... آقاى راد  -

 : با لبخند تلخى بر روى لب، زمزمه مى کند... پله ها، مکثى مى کند  میان

 .که با من هر چه کرد آن آشنا کرد... من از بیگانگان هرگز ننالم  -

 

*** 

 1361 زییپا/  رامسر

 

پدرش،  يجد يگرفت و چشمها يمادرش برق شاد ي، نگاه خاکستر”دارم ازدواج کنم میتصم“گفت  یوقت

 .يرنگ ناباور

 .سه نفره شان، سه حس متفاوت داشت مثلث
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باشد،  دهیو پسند دهیرا د يپسرش دختر نکهیرفتن، بدون ا يو خواستگار یبه ازدواج سنت ياعتقاد و عالقه ا آذر

با نامدار بزرگ شده  یاز بچگ ایداد، همه از بستگان و دوستان بودند که  یم شنهادیکه پ ییدخترها. نداشت

 را،یرفتند، دخترشان سم کایخان به امر عیرف ي دههم خانوا یاز وقت. شناختند یرا م گریسالها بود همد ایبودند، 

 .آذر ياهایشده بود عروس رو

 کا،یشرکتش در شرق امر يدانست تجارت و توسعه  یم. زد یاز ازدواج نامدار نم یهم اصوال حرف وشیدار

شناخت  یو انقدر بچه هاش را م. و دو سالش بود ستیفقط ب مانینر. با حضور نامدار دارد یِ تنگاتنگ یوابستگ

دارد  يادیازدواج، فرصت ز ينامدار برا ردک یفکر م. شود یگرم نم” ِ راد یکمپان“ يبرا مان،یاز نر یکه بداند آب

 یزندگ يها تیجذاب ،یعشق و عاشق یعنیو ازدواج، . خورد یبه مشکل بر م ،یتوجه یب یشرکت، با کم یول

 ! در کار یو حواس پرت ییزناشو

خوشحال هم بود که نامدار . ازدواج کند رترید یدانست اگر پسرش به خاطر تجارتشان، چند سال ینم یخودخواه

 .کند یخانواده فکر نم لیبه تشک

 ! یگرفت یخوب میچه تصم -

 ! ؟يشد به فکر ازدواج افتاد یدفعه چ هی: پشت بند آذر گفت وشیدار

 ! عاشق شدم: م جواب دادمصم یول کوتاه

 ! ؟يعاشق شد -

- ؟یک ! 

 ! ؟یعاشق ِ ک -

 .دیبار یباران، نم نم م. نیشاه يالیمسقف ِ و وانیبودند در ا نشسته

درست رنگ ... سبز ... سبز  يدرختها يالبه ال قیِ پشت سر پدر و مادرش نگاه کرد و مه رق یجنگل يکوهها به

 ! هیهان يچشمها

 .منتظر روبه روش چشم دوخت يزد و به صورتها لبخند

 .هیهان -

 ! ه؟یهان: تکرار کرد یجمع شده، سوال يبا چشمها وشیاخم کرد و دار آذر

 .سر تکان داد آرام

 .عیآقا ناصر، مباشر عمو رف يبرادرزاده  -
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 .دیخودش را جلو کش آذر

 ! ه؟یهمون دختر چادر -

 .نامدار باال رفت يابروها

 ! انگار جزام داره ”هیچادر“ دیگیم يطور -

 .تر شد يجد وشیدار صورت

چند سال از  یکیبا  يخوا یم! نخورده؟ ییسرت به جا! نم؟یبب... بود  یهم سن کت اد،یم ادمیکه  ییتا جا -

 ! ؟یازدواج کن کتریخودت کوچ

 .دیلب ورچ آذر

 ... نبود  يبامزه ا یاصال شوخ! ینام!ِ خودش و خانواده ش؟ ختیِ سر و ر تیاونم با اون وضع -

 .آرام یبود ول يهم جد نامدار

 یم...  کترهیچند سال ازم کوچ. سالشه جدهیهمش ه... سنش کمه  دونمیم... کنم  یکه شوخ ومدمین نجایتا ا -

 .کنم یماهه دارم بهش فکر م کی... عاشقش شدم ! گفتم که یول...  نیپسند یدونم ظاهرش رو نم

 .باال رفت وشیدار يابرو کی

 ! ؟یکه عاشقش بش شیدیدو روز، چند بار د یکیاون  ياصال تو -

 .داد هیتک یراحت یبه پشت نه،یدست به س آذر

 يبچه  نیهم نیبب... چادر، گرگن  نیا ریز یس ول دهیو پوش یظاهرشون مذهب نایا! گمیم شهیمن که هم -

 ياون همه دختر رنگ و وارنگ تو دنیکرده که پسر ِ من، بعد از د يساله چطور با چشم و ابرو دلبر جدهیه

 .و ازدواج افتاده یحاال به صرافت عاشق کا،یامر

 ! مامان: هم فشرد و اعتراض کرد يپلکهاش را رو يلحظه ا نامدار

نامدار  ياش را به چشمها دهینگاه ِ رم ه،یاز چند ثان شتریکه ب يدختر يحرف زدن و قضاوت درباره  نطوریا

 .دادیاو، هم طراز فرشته ها بود، آزارش م ي، براندوخته بود و شرم حرکاتش

 .از کوره در رفت آذر

من ! فرهنگ کجا و ما کجا؟ یاُمل و ب ياون خانواده ! نگاه به خودت و خانواده ت بنداز هی! ینام! ؟یمامان چ -

خودت رو  احساس زودگذر، هم هیبه خاطر  دمیوجه اجازه نم چیبه ه یول... به سن و سالش ندارم  ياصال کار

 .میبرات آرزوها دار...  ییتو پسر بزرگ ما...  يریبگ يبه باز مونویخانوادگ يهم آبرو ،یبدبخت کن
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 ! نرم یول يجد. کرد نرم تر از همسرش حرف بزند یسع وشیدار

پاسپورت  ،یتو هر وقت اراده کن... فرهنگ ما و اونا با هم تفاوت داره ...  يتو با اون دختر تفاوت دار! پسرم -

صاحب  ع،یِ رف يناصر تازه از صدقه سر... هر جا دلت خواست  يریم یشیم ارهیسوار ط ،يداریبرم تویکائیامر

 ياصال در حد و اندازه ... بهشت رو داشت  مبراشون حک عیرف يالیهفته مسافرت و و کی. شده یخونه و زندگ

 ...  يخور یبرم یبعد به مشکالت بزرگ یول یاالن متوجه نباش دیشا!ستنیتو ن

 .از همان در وارد شد. شناخت یپسرش را م يقو یاجتماع روابط

دختر با  نیا...  یخجالت نکش ،یکن شیمعرف نکهیاز ا ،يریم ییباهاش جا یکه وقت یازدواج کن یبا کس دیبا -

! ها و مجالس حاضر بشه؟ یمهمون يخواد به عنوان همسر ِ تو، عروس خاندان راد، تو یظاهر و فرهنگ م نیا

آدما برامون  نیکه امثال هم یوضاعا ياونم تو! ورك؟یوین شیبا خودت ببر ،يریدخترو بگ نیدست ا يخوا یم

 ! *ها خراب کردن؟ یرانیهم نسبت به ا ينطوریها رو هم ییکایامر دیدرست کردن و د

 تیفعال مهم تر از همه، رضا. قرار داشتند تیدوم اهم يدر درجه  نهایا... مسائل فکر کرده بود  نیا يهمه  به

 .بود هیخانواده اش و هان

و  یاختالف فرهنگ ياگر پا یحت. کند تیریاش را مد یتواند اوضاع زندگ یدانست م یم... بود  نیب خوش

 ... بود  انیدر م ياعتقاد

 يزیبه دست آوردن چ يداده بود برا ادیکرد، بهش  یم یپدر که داشت براش سخنران نیکرده بود؛ هم تجربه

 ...  یاز دست بده ییزهایو چ یبکش یسخت دیبا ،يکه آرزو دار

 .کرد یها فکر نم یو به سخت... خواست  یرا م هیهان حاال

 

*** 

 

 .شمال نماند ادیز

 .را با پدر و مادرش مطرح کند مشیرفته بود تصم. را نداشت یخانوادگ يها یخوش گذران ي حوصله

 .کرد یفکر م ،ییگشت و در تنها یبر م دیبا. دادیبهشان فرصت م دیبا

 ! نه: کالم بود کیبرگشت، حرف هر دو  يلحظه  تا

 ! کس چیه ای ه،یهان ای: کالم کیحرف خودش هم همان  و
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 ! است هیوقت، بهتر از انتخاب هان چیکس و ه چیجواب دادند ه تیهر دو با قاطع که

 .است وشیدار کار ِ دانستیم. سراغش رفت عیروز بعد، رف چند

به  یتکان یکه به تازگ يو کار یاز اوضاع زندگ. ناصر گفت یزندگ اتیاز جزئ. آن دو را زد يهم حرفها عیرف

 ... راد  يخانواده ” ِ اصالت“آنها و ” ِ بودن دهیتازه به دورن رس“از . داده بود شانیوضع مال

 یم بیحرفها، عقلش نه یبعض دنیاز شن. و خانواده اش بداند هیهان يدرباره  شتریدوست داشت هر چه ب نامدار

 .داد یدر خواسته اش نم يرییکدام، تغ چیه یول ستندیهم ن يزد وصله 

 .که خواست، آدرس منزل ناصر بود يزیتنها چ ع،یاز دو ساعت حرف زدن ِ رف بعد

 يخوردن اسمش از شناسنامه  دم رفتن، ترساندش از قهر و خشم پدر ومادرش؛ از ارث محروم شدن، خط عیرف

 .وشیدار

او را فرستاده بود  وشیدار. نامدار کوتاه آمد و آدرس را با ترس و لرز داد يو جذبه  تیمقابل جد ت،یدر نها و

 ...  دیفهم یم وشیاگر دار! دادیگرسنه م يحاال داشت آدرس گوشت را به دست گربه . نامدار را بزند يرا

دختر، ارزش ندارن به  نیخانواده و ا نیواال ا! شر به پا بشه پسر؟ ینکن يبر کارخ یوقت ب هی! نامدار جان -

...  شتریمباشر زبر و زرنگ باشه، نه ب هیتونه  یما م يناصر فقط برا...  یتو از هم بپاش ندهیو آ یخاطرشون زندگ

 ...  میخوا یِ تو رو م یما خوب

 .لبخند زد نانیاطم با

 .کنم ینم يخانواده م کار تیرضا یخبر و ب یب! نگران نباش... دونم عمو  یم -

 ... آدرس  نیپس ا: اما نا مطمئن گفت ع،یرف

 .آدرس نگاه کرد به

 ...  یرفع دلتنگ يفقط برا -

 .که رفع نشد يا یدلتنگ

 يبرا یو نامدار، شانسرفت  یم رونیکم از خانه ب یلیخ هیهان یول... منتظر شد  نیدر ماش. به آدرس رفت بارها

 .نداشت دنشید

دانست با قهر و خشم، نامدار ِ مغرور و  یم وشیدار یول. سر حرفش، باعث شده بود آذر باهاش قهر کند ماندن

 .به کار و تجارتشان يجد يلطمه  یعنی ن،یو ا. دیرا بکند که نبا يکند تا کار یتر م يجسور را جر
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 مان،یکار نر يبرا یدوندگ. دندیرس یگشتند و به کارشان م یبرم دیبا. مانده بودند رانیدر ا يادیهم ز نجایهم تا

گفت  یمانده بود تهران و م. درست کرده بود يدیجد يدغدغه  م،یتصم نینامدار هم با ا. همچنان ادامه داشت

 .گردد یبرنم هیبدون هان

 .رفت شمال گریبار د چند

 .رفت یبود که در سنگ نم ینیآهن خیهر چه گفت، م هم وشیدار. کالم باهاش حرف نزد کی آذر

 .کند ینامدار تن دهد و همسرش را هم راض يمجبور شد به خواسته  وشیآبان ماه بود که دار اواخر

 .تهران برگشتند

 .تر شده کینزد هیقدم به هان کیکرد  یحس م. کرد یباور نم نامدار

 .زد یموج م دیمالمت و ترد مان،یو نر یکت یبود و در نگاه همه شان، حت نیچند آذر هنوز سرسنگ هر

 .را بگذارند يقرار خواستگار عتریو ناصر، هماهنگ کند هرچه سر عیپدرش خواست با رف از

 هیبه هان دنیرس يموانع را برا يدارد، همه  مشیکه در تصم یتیپسر، با قاطع نیشک نداشت ا گرید وشیدار

 .دهند یرا از دست نم ییفرصت طال نیناصر هم ا يدانست خانواده  یر چند مه. زند یکنار م

 يباعث شد برا میکه دار یطیِ تو و شرا یسر سخت... وقت اهل کوتاه اومدن نبودم  چیکه ه یدون یم! نامدار -

 ...  ینش مونیپش متیاز تصم دوارمیام... فقط ... دونم  یبدم که عاقالنه نم يبار، تن به کار نیاول

 ! شود؟ مانیچشم سبز پش ياز داشتن ِ آن فرشته  شدیمگر م. قرارتر شد یکه بود، ب وانهید دلش

اونا ... خونواده ت و  نیبرقرار کردن تعادل ب...  یاختالفها رو به حداقل برسون دیبا... نامدار  نهیسنگ تتیمسئول -

و در شان ماست،  يخوا یکه م يجور یتون یم ...دختره سنش کمه  نیبازم خوبه ا... خودته  يبه عهده ... 

که خدا کنه از ... خواد  یو زحمت م اقتیبودن، ل داول بهش بفهمون عروس خاندان را نیاز هم...  یکن تشیترب

 .ادیپسش بر ب

 .فقط لبخند زد و سر تکان داد یول ”میحرفها برس نیبله رو بگه، بعد به ا دیبذار“ دیخواست بگو نامدار

 

*** 
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 .که تمام شب گذشته را نگرانش بوده اند، همراهشان به خانه برگشته یرعلیاصرار ام به

 .هر سه ساکت بوده اند ن،یماش در

اش، گردنش را خم  ینیکه سنگ ینامدار در سکوت ؛يخواستگار ي جهیاز نت یو سبک یغرق در خوش یرعلیام

موجه نامدار و حاال، سکوت ِ  يو سر در گم از عکس العمل ها جیگ پر از اضطراب و همچنان ه،یو هان. کرده

 .اش یتمام نشدن

 يبرا ن،یبا نازن یرعلیام یمدت، ارتباط تلفن نیموکول کرده اند و در طول ا ندهیرا به سه ماه آ یینها جواب

 .راحت تر يریگ میو تصم شتریشناخت ب

اگه  شاالیا“ : خواهد آمد شیکرده، پ شنهادیمطمئن هستند سه ماه بعد، همانطور که مهربان پ بایهمه تقر یول

کنن  یخاطرشون، عقد م نانیاطم يو برا میریگ یم يمثبت بود، بهار، نامزد نطوریقسمت بود و نظر بچه ها هم

 ”.میهم بش یعروس يتا خدا بخواد و کم کم آماده ... 

 .کند یدوشش احساس م يرا رو گرید ي مانهیتشکر صم کیِ  ینیاقش، سنگقبل از رفتن به ات یرعلیام

ها را  يبطر يحواس رو یانداخته و کنار کانتر ِ بار، ب وانیدر ل خیچند قطعه  زریرود که از فر ینامدار م سراغ

 .خواند یم

 ... بابا  -

 ! است بیغر دنشیگفتنها، هم به زبان آوردنش، هم شن” بابا“ نیا چقدر

مطلع  هیپسرش، از مشکل ِ او و هان یکس حت چیخواهد ه ینم. زند یبغضش را پس م ،یرعلیپشت به ام نامدار

 .شوند

  زم؟یبرات بر: پرسد یبرگردد، م نکهیا بدون

 .رود یکانتر م گریطرف د. دیآ ینم بدش

 ... لطفا  نیوا -

 .گذارد یم یرعلیام يلوشراب ج السیگ کیکند و  یرا تا کمر از اسکاچ پر م وانشیل نامدار،

 .شهیست؛ مثل هم يجد

راستش ...  نیکرد زیامشب همه رو با کارتون و حرفهاتون سورپرا: دیگو یم یرعلیکند، ام یرا که بلند م وانشیل

 ...  دیها اومد هیبا گلها و هد یوقت یول دیایب دیخوا یکردم نم یفکر م

 .شود یم یآرامش قاط يبا صدا خیِ  نگیریج نگیریج. گرداند یم یرا کم وانیل خ،یبه قطعات  رهیخ
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 ...  نیهم نازن ،یهست قشیهم تو ال -

 .کند یبلند م سر

 ! يقبال انقدر اهل تعارف نبود -

 .است قیمثل تمام شب عم ،یرعلیام لبخند

 ... ممنونم بابا  -

 .دیشو یغض را مِ اسکاچ، ب يزند و تند یبدون لبخند، آرام پلک م. رود یم نییگلوش باال و پا بکیس

 .دیگو یم ریگذارد و شب به خ یکانتر م يرا رو یخال السیگ ،یرعلیام

 .شود یو بلند م زدیر یم يدوباره از بطر وان،یل يته مانده  يرو

 .است نیخانه سنگ يهوا. رود یکند و به اتاقش م یرا خاموش م چراغها

 .زند یآتش م يگاریگذارد و س یم یپاتخت يرا رو وانیل

 .را پاك کرده، مسواك زده و منتظر شده نامدار به اتاقش برود ششیلباس عوض کرده، آرا هیهان

 دیخواهد و با یداند م یفقط م. یداند چه حرف ینم. خواهد حرف بزند یم. کند یپشت در بسته مکث م مردد

 يتبرئه  يبرا... به خاطر روشن شدن ِ نامدار ... نه به خاطر خودش ... ساله  یس یحیتوض. بدهد حیتوض

 .انتیخ یبه بزرگ یتهمت نیاز بار سنگ یرعلیام

 .زند یضربه به در م چند

 .کند یکشد و در را باز م یم نییرا آرام پا رهیدستگ. شنود ینم ییصدا

 .تخت نشسته، پشت به در يلبه  نامدار

 ... نامدار  -

 .نوشد یم يزند و جرعه ا یم گاریبه س یپک محکم! است هیخوب که پشتش به هان چه

 .رود یجلو م یقدم هیهان

 ... باهات حرف بزنم  دیبا... نامدار  -

انگشتها  انیرا م وانیل. دهیرا د یآن شب که تکرار زندگ يلحظه ها يمثل همه ! ست يجمله هم تکرار نیا

که در مقابل  یخشم... درونش به جوش آمده  ا،یخشم دن يانگار همه ... نبوده  نطوریتا به حال ا. دهد یفشار م

 .خاموش بوده یآتشفشان شهیهم ه،یهان

 ...  یپوچ... خشم ... بغض . ابدی یعمرش، در خود نم ياز نامدار ِ همه  ینشان
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 .ستین شهینوشد، نامدار ِ هم یکشد و اسکاچ م یم گاریخود ِ نشسته که س نیا

 ! سال است؟ یآن س يهمه  ي هیهان ستاده،یکه پشت سرش ا یزن مگر

 ...  گاریبه س گرید یپک

 ركیکه نامدار ِ ز... داد  بیکه فر...  دیکه مردش را ند... که سکوت کرد ... سالهاست  نیا ي هیهمان هان ه،یهان

 .را خورد بشیفر ار،یو هوش

 .قاطع و محکم باشد شه،یکند لحنش مثل هم یم یسع یاز خشم، از بغض گرفته ول صداش

 .خوام استراحت کنم یم -

 ...  نیا يو همه  ریاتفاقات اخ يدرباره ...  میحرف بزن دیبا -

 .کند یحوصله، کالمش را قطع م یب

 .لطفا تنهام بذار...  ستین یحرف -

 .مانده رهیخ گاریحرکت او و دود س یب کلیبه ه هیهان

 ...  یکن یاشتباه قضاوت م يتو دار یول -

 .کرد یکاش اشتباه قضاوت م... بود  دهیکاش اشتباه فهم...  آخ

همون  یحت... بوده  میخبر از من و زندگ یصداقت ب يسالها، آقا نیا يهمه ...  يتو بد برداشت کرد... نامدار  -

 ... خالف اخالق نکرد  یحرکت نیوقت هم که هنوز گم نشده بود، کوچکتر

تا فوران و نابود  يآتشفشان، فاصله ا. قلبش درد دارد. نهیس يماند تو یم. دیآ یباال نم یرود ول یفرو م نفسش

 .کردن ندارد

اتهام را از دامن ِ  يآمده لکه ! رفع اتهام از آن مرد است يبدهد، فقط برا حیحاال هم که آمده توض یحت

 ... نه نامدار ... آن مرد پاك کند؛ نه خودش  يو وجهه  تیمعصوم

 ... زن  نیساله، آن اسم، نشسته در مرکز قلب و فکر ا یهم آن مرد، آن شبح ِ س هنوز

 .اش نهیآتش س يشود رو یکشد بلکه آب یرا سر م وانیل يمانده  یباق ي همه

 .هیگردد سمت هان یبرم ع،یحرکت سر کی با

 .به خون نشسته چشمهاش

 .شود یترسد؛ ساکت م یم هیهان

 .دهیوقت در نامدار ند چیحالت را ه نینگاه، ا نیا
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 خونه برم؟  نیمن از ا ای رونیب ير یم: غرد یهم فشرده، م يرو يِ دندانها انیم از

 .رود یعقب م یقدم

. کند یم ینیاش سنگ نهیس. کند یکراوات را شل م يبرد گره  یدست م. کوبد یم یپاتخت يرا رو وانیل نامدار

 یآرامش م یکم... کشد  یم قیپشت هم نفس عم. خورد یسرما به صورتش م. رساند یخودش را به پنجره م

 .در جانش ندینش

 ... مسئله حل بشه  م،یینجایخواستم تا ا یم -

 .ردشیگ یم دهیو نشن دهیند

 يگره . ندینش یتخت م يآورد و گوشه  یدرم یکفشهاش را با لخت. گردد یبندد و کنار تخت برم یرا م پنجره

 .کند یرا باز م راهنشیپ يباال يکشد و دو دکمه  یم نییپا نهیس يکراوات را تا رو

 .گذارد یچشمها م يکشد و ساعدش را رو یم دراز

 .سوزد یم یاز چه، ول قایداند دق یبر خالف درونش که نم. بسته خیسرد است؛  صداش

اومدن تو  يبرا ياما اجبار...  میخاطر مشکلش مجبور به رفتنهم به  یرعلیام م،یمن به خاطر کار و زندگ -

 ...  یتر هم هست یخوشحال تر و راض نجایاز قضا ا...  ستین

 .زند یخشکش م هیهان

 نیا. کرد یبرخورد م يریبا سختگ ه،یچند روز سفر و دور شدن از هان يکه برا ستین شهینامدار، نامدار هم نیا

 .ستین یکی یشگیبا نامدار خونسرد هم نیمرد خشمگ

 .ِ چند روزه اش، با برخورد امشب نامدار محو شده یترس و نگران ي همه

نامدار با  دیترس یم... را نگرفته  بانشیپسرش، به خاطر اشتباه او، گر یوحشت به هم خوردن زندگ گرید

که برخالف انتظارش، حساب ... کرد  يودارکه آبر... را خراب کند که نکرد  یرعلیام ي ندهیِ گذشته، آ دنیفهم

 .را از پدرش جدا کرد نینازن

که نامدار  ییشمردن ِ روزها يدغدغه  یبماند ب...  هیبروند بدون هان... اصال بهتر باشد دور شوند  دیشا حاال

 .نه؛ آزادانه و مستقل ایصادر کرده  شانیمجوز برا

 .یرعلیبه ام کیو نزد یرعلیاز ام دور

 .کند یرا باز م در

 .شنود یسرد نامدار را م يصدا
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 ! چراغم خاموش کن -

 

*** 

 

 .هفته است تنهاست دو

 ”.يکه تو دوباره برگرد دیتا ع دمیشا گه،یماه د کی دیشا... مونم  یفعال م“گفته بود  یرعلیام به

دو  یکیبودند تا همان وقت که شام سبک اول شب را خورده . تعجب کرده بود. مبهوت مانده بود یرعلیام

 .ساعت بعد، به فرودگاه بروند

 .منتظر عکس العمل نامدار شده بود یرعلیام

 .نامدار، به تعجبش افزوده بود یتفاوت یو ب سکوت

 ! تنها؟: بود دهیپرس

 .زده بود یزورک لبخند

 .راحتم مامانم...  زیعادت کردم به همه چ...  نجامیماهه ا کی -

 .رفت، توجه نکند یپوزخند زنان کنار پنجره م کرده بود به نامدار که یسع

 ! نداره؟ یاز نظر شما اشکال: بود دهیاز نامدار پرس یرعلیام

 .خواد بمونه یراحته که م نجایا... نه : توجه کند، خونسرد جواب داده بود هیآنکه به هان یب نامدار

 .کج لبخند زده بود بعد

 ! ندن گهیخانومتو به کس د نیخواد مراقب باشه تا برگشتنت، نازن یم -

 ” نه؟ینازن يخانواده  شیطعنه که حواست پ یعنیتا بهار؟ نجایبمون هم یعنی ا؟ین یعنی نیا“فکر کرده بود  هیهان

 .هفته است رفته اند دو

 .حس ِ گذشته را هم ندارد یکوتاه و ب ينامدار، همان تماس ها. زند یمرتب زنگ م یرعلیام فقط

و سال نو دور  سمسیِ کر جانیو شور و ه وركیویسال است که از سرما و برف زمستان ِ ن نیاز سالها، اول بعد

 .مانده

 .خانوم سر زده رانیا يطول دو هفته، فقط دو بار به خانه  در
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 نیدر خانه بوده اند؛ و دوم نیخانوم و شکوه و نازن رانیو نامدار، که فقط ا یرعلیبار، دو روز بعد از رفتن ام نیاول

 .اش ییروز تنها نیبار، پنجم

 .خانوم، شام مانده رانیبه اصرار ا که

 .یرعلیپر محبت و گرم بوده اند اال ام شه،یمثل هم همه

و  نیشده بود؛ سنگ نیکرد و حاال، سرسنگ یبرخورد م نیسنگ... نه ... داشته باشد  يرفتار بد نکهیا نه

 .سالم و خداحافظاز  ریکالم، غ کی ینگاه، حت کی یبدون حت! نیسرسنگ

 یرعلیام یو ناراحت ينامدار، از قضاوت اشتباهش که باعث دلخور يحرص خورده از حرفها...  دهیکش خجالت

 .دوباره به آن خانه رفتن، سست شده يکرده و پاش برا يشرمنده شده؛ خودخور... شده 

 

*** 

 

 1361 زییپا/  تهران

 

 .نگاه انداخت هیکنجکاو بق يتلفن را که قطع کرد، همچنان مبهوت به صورتها ناصر

 .مات کرده نطوریداده که ناصر را ا يخان چه خبر عیدانستند رف ینم یافتاده ول یبیبودند اتفاق عج دهیفهم

 .کرد خیغذات : گفت همدم

 .خورده اش نگاه کرد میبه بشقاب ن ناصر

 .شدم ریس -

 .دیآبش را برداشت و سر کش وانیل فقط

 ! خان بود؟ عیرف -

 .تکان داد سر

 ! چرا ماتت برده؟! گفت؟ یچ -

 .ماند و لبهاش آرام به لبخند باز شد هیهان يناصر رو نگاه

 .يخواستگار انیفردا عصر م -

 ! ؟یواسه ک! خان؟ عیرف: دیپرس مایدر هم رفت و س هیهان اخم
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 .خان وشیپسر بزرگ دار -

 .نامدار افتاد نینگاه سنگ ادی هیو هان. به هم نگاه کردند جیم، گو همد مایس

 .کرد یبه ماجرا فکر م هیزاو کیانگار هر کس داشت از . ساکت شدند همه

صبح برم  یسیالزمه، بنو یواسه فردا چ مینیبب ار،یقلم کاغذ ب هیپاشو ! هیهان: سرحال گفت. به حرف آمد ناصر

 .بخرم

 .ناصر چشمهاش برق زد. ِ عموش نگاه کرد یبه سرخوش یناراض ه،یهان

 ! دوستت داره یلیپاشو که خدا خ... پاشو  -

 .را دوست دارد یرعلیدانست ام یم مایکاش س. کرد یبا مادرش صحبت م دیبا. عموش راحت نبود با

 .و به اتاق رفت دیکش يبلند نفس

و رفتار و  يهفته ا کیاره خاطرات سفر دوب مایکه تمام شد، تا وقت خواب، همدم و س دیخر يبلند باال ستیل

 .کردند یهم تکرار م يراد را برا يخانواده  يبرخوردها

 .رختخواب منتظر آمدن مادرش بود ياتاق، تو در

با دست، پهلوهاش را ماساژ داد، . انداخت یصندل يچادرش را برداشت، رو. خسته وارد اتاق شد ما،یس باالخره

 .دیپتو خز ریکرد، ز یلب زمزمه م ریقبل از خوابش را ز يخورد و همانطور که دعا یقرص

 مامان؟  -

 .دیترس

 ! ؟يداریب -

 ! اوهوم -

 .دیکش يا ازهیخم مایس

 .میعالم کار دار هی. میکن زیخونه رو تم يهمه جا دیصبح با! بخواب -

 .به مادرش نگاه کرد یکیتار در

 .بشم اروی نیخوام زن ِ ا یمن نم -

 .باشه یتا قسمت چ: خواب آلود گفت مایس

 .کرد هیبه هان فیخف يپشتش را با ناله ا و

 .دیکش رونیرا ب حیبالش، تسب ریو دست برد ز دیکش یآه
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 ”.بود نجایخانوم ا رانیا کاش“

 

*** 

 

 .دیعمو ناصر را چ دیِ خر یآنچنان يها ینیریها و ش وهیم ای د،یخانه را ساب ما،یکمک همدم و س ایعصر،  تا

 .دندیرا پوش شانیلباسها نیحمام رفتند و بهتر یکی یکی

 .کند يریاصرار کرد اتاقشان را هم جارو و گردگ مایس یحت ،ییرایپذ من،یراه پله، نش. زد یبرق م يزیاز تم خانه

 .که شد، نشست کنج اتاق کاریب

مگر نگفت ده سال ! خواست با او ازدواج کند؟ یِ دختر بود م یقحط! شده بود؟ داشیاز کجا پ کدفعهیپسر  نیا

پس چرا نه عمو ناصر، نه . بودار بود یلیخ هیقض. گرفت یکند؟ خب همانجا زن م یم یزندگ کایاست امر

 ! کردند؟ یمادرش فکر نم

 .در اتاق را باز کرد مایس

 ! ؟يتو که هنوز حاضر نشد -

 يمورد عالقه  يرنگ و روسر يریورد با چادر نازك شبراش دوخته بود را در آ دیکه ع یلباس. سراغ کمد رفت

 .خانوم از مشهد آورده بود رانیرا؛ همان که ا هیهان

شگون  شاالیسرت بنداز؛ ا... خودمه  یچادر عروس...  نمیا... رو بپوش  نایا... پاشو قربون دختر خوشگلم برم  -

 .داشته باشه برات

 .بود ماریو ب دهیرنگ پر مایوقت بود س یلیخ. مادرش نگاه انداخت يصورت گل انداخته  به

 .کلفت نوکر دارن! رفته؟ ادتیسر و وضعشون ...  میدیرو که شمال د نایا! مامان -

 .ماینقطه ضعف س يدست گذاشت رو بعد

 .کرد یهم سرش نم يروسر هی! ادته؟یمادره  -

 ... جواب کارا و اعمالشو بده  دیاون خودش با! ؟يدار کاریتو به مادره چ -

 ! بود دیبع مایس از

 ... کردن  یم یسه تا اتاق زندگ يلق لقو بود که تو ییحیخواستگار من، ...  ستنیما ن يوصله  نایا! مامان: دینال

 .ابرو باال انداخت مایس
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 یم نییخودتو دست پا یکه ه يکم دار یماشاال چ... بذاره  شیپا پ یکی نیاون جور نشد چون قرار بود ا -

 ! ؟يریگ

... که انقدرازمون سرترن  يخانواده ا يخوام برم تو ینم یول...  رمیگ ینم نییخودمو دست پا: حرص گفت با

 ! منو بردارن ببرن غربت؟ يخوا یم... کنن  ینم یزندگ رانیاصال ا نایا

 .دیخودش را جلو کش مایس

مونه  یم رونیدستم از گور ب رم،یمن که بم یول... عموتو رو سرمون حفظ کنه  ي هیخدا سا... مادر ...  هیهان -

 .شهیازت راحت م المیارزه، خ یکه سرش به تنش م یبش یکیاگه زن ... 

 ! مگه من چند سالمه؟! بشم؟ نیحاال مگه آدم قحطه برم زن ا: بغض گفت با

 .ادیبار سراغ آدم م هیشانس  -

 .را با زحمت پس زد بغضش

 ... خودمون باشه  هیکه حداقل شب...  نیسراغم اومد بهتر از ا گهیشانس د هیدوباره  دیشا... کنم  یبر مص -

 .آه بود؛ نگاهش شکافنده و سکوتش بودار هینفسش شب. او يشد به چشمها رهیخ يلحظه ا مایس

 ! برگرده؟ یرعلیام يتو منتظر -

 ! گفته بود؟ يزیخانوم چ رانیا! چطور؟! ؟یک. بود دهیپس مادرش هم فهم. کرد در لحظه گر گرفت احساس

هم  یوقت دم؟یشدنتو ند دیتا بود، سرخ و سف يفکر کرد...  ستمیاگه از چشمات دردتو نفهمم که مادرت ن -

 ! ؟یشیذره ذره آب م دمیرفت، نفهم

 .فرو برود نیخواست آب شود و به زم دلش

 .تچانه اش، سرش را باال گرف ریدست انداخت ز مایس

 يدلش جا یرعلیام... مادر  یول... دونه بود  هیکه  یرعلیاونم ام... کار دله ...  ستیجرم ن یعاشق...  هیهان -

 .رو رفت که برگشت نداره یراه... رفت دنبال دلش ... بود  گهید

 .دخترش يبه موها دیکش دست

... سرش اومده  ییچه بال گه،یمثل هزارون نفر د ستیمعلوم ن... تموم بشه  یک ستیمعلوم ن یجنگ لعنت نیا -

 ؟یدلتو خون کن ادشیبا  ینیبش يخوا یم یتا ک...  دیرس یکاغذ ازش م هی ایگشت  یبرم ایحاال اگه زنده بود، 

شده، دوباره رفتن شوهر  دیجبهه شه فتهمردم شوهرشون ر... سالته  جدهیهمش ه...  يراه دار یلیهنوز خ

 .کردن
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 .او را پاك کرد ياشکها سر انگشت، با

 ...  نایا يزشته جلو شنیچشمات سرخ م... نکن مادر  هیگر -

 .را عقب زد موهاش

 یم...  نمیبب تویخوام خوشبخت یم. کنه بتیبخت خوب نص هیکنم خدا  یهمش دعا م ز،یوقت عز نیبه هم -

اما آرزومه ... داشت  بتیفقط برام غم و مص...  یزندگ نیاز ا اوردمیمن که شانس ن...  نمیخوام بچه هاتو بب

اگه خوبه،  نیبه خاطر من، بب... اومد  ببعد ِ نماز صبح، استخاره کردم؛ خو...  نمیِ تو رو بب يریعاقبت به خ

 یاتاق م هی...  امیاگه بخوان با خودشون ببرنت، منم عقبت م دم،یکش يعمر دربه در هیمن که ... بده  تیرضا

 ! ؟يزیر یاشک م ينطوریمگه مادرت مرده ا...  ایچه اون سر دن نجا،یچه ا. یزندگخوام واسه 

 .به صورت مادرش دیهم دست کش هیهان

 ! نکن هیخودتم گر -

 .زنگ در بلند شد يخواست حرف بزند که صدا مایس

 .ناصر آمد يصدا. در اتاق نگاه کرد به

 .نیبجنب... اومدن  -

 زیبر ییعموت که صدات کرد، چا... آب بزن به صورتت  هیزود لباساتو عوض کن، ... پاشو : کرده گفت هول

 .شهیچشمات بدتر م ینکن هیدوباره گر... هم االن دم کردم  ییچا. رو آماده گذاشتم ینیس. اریب

 .و با عجله رفت گفت

 .هنوز بغض داشت. کبود را باال برد؛ چشم بست حیتسب. دیرا شن ییسالم و تعارف و خوش آمد گو يصدا

 ”! توئه؟ يبگم دلم فقط جا یبه ک...  یرعلیام“

 .و بلند شد دیرا بوس حیتسب

 .شده، هر سه نفرشان را شگفت زده کرده بود چیروبان پ ینیریش يو جعبه  دیسف يگل بزرگ با رزها سبد

 .الدن يو بعد قناد ردیبگ لیسبد گل را تحو م،یعرا فرستاده بود ز بیحب. و سفارش خود نامدار بود قهیسل

 .دو کلمه دادند یکیها را در حد  ییفقط سالم کردند و جواب خوش آمد گو یخشک و رسم وش،یو دار آذر

گشت و صاحبش که دو  نیجفت چشم زمرد کیخان، گرمتر برخورد کرد و نامدار به محض ورود، دنبال  عیرف

 .ماه بود شب و روزش را ازش گرفته بود
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کند، صورتش  یرا مزه م یتلخ زیخانه، به صورت نامدار برگشت و انگار چ لیو وسا واریآذر از در و د نگاه

 .تر شد یناراض

 زدیاد مد ”دیمنور کرد“و  ”دیصفا آورد“و  ”دیخوش اومد یلیخ“ و ” باال دیبفرمائ“مداوم ناصر که  يتعارفها

 .زده شده جانیه

بدون آنکه  ه،یتوجه به بق ینگاهشان به آذر که از بدو ورود، ب کینگاهشان به نامدار بود و  کیو همدم،  مایس

 .مبل، شق و رق نشسته بود يبزند، رو یحرف یبا کس یاش را بردارد و حت يپالتو و روسر

 کیسرد پدر و مادرش از  يچهره . ست که در عمرش معذب شده یکرد جزء معدود دفعات یاحساس م نامدار

 یرفتن را تجربه م يبار بود خواستگار نیو مهم تر از همه، اول گر؛یهم از طرف د هیهان دنیطرف، نبودن و ند

 .کرد

 .اراده، به در نگاه کرد یو با لبخند آرام و ب” ! بار نیو آخر نیاول“کرد  دیدل تاک در

 ” !پس دختر؟ ییکجا“

 .دوباره ناصر بود که جو را عوض کرد. اتاق را گرفت يهمه  ینیلحظه سکوت سنگ چند

 ! شمال هم سرد بود؟! شده يسرد يعجب هوا -

 .اونجام سرد شده: گفت د،یرا که د وشیخان، سکوت دار عیرف

 .و دوباره ناصر به سبد گل اشاره کرد. چند لحظه سکوت باز

 ! دیدیزحمت کش یلیخ! یقشنگ يچه گال -

 .نداد یجواب یکس یلبخند زد ول نامدار

 .خان نگاه کرد عیو به رف دیکش لشیسب یافق يدو تا يرو ،یبا انگشت ِ شست و وسط وشیدار

 ! عروس خانوم کجاس؟: دیخان آرام سر تکان داد و با لبخند از ناصر پرس عیرف

 .آمد و به کام آذر، تلخ نیریبه کام نامدار ش سوالش

 ! خدمتتون رسهیاالن م -

 ! خانوم؟ هیهان: از همانجا بلند گفت و

 ”! عسل...  یهان...  هیهان“لبهاش را به هم فشرد و نامدار از سرش گذشت  یتیبا نارضا آذر

 .وجودش را پر کرد يِ نام او، همه  ینیریش و
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و آذر  وشیطرف دار ناصر به يآرام سالم کرد و با اشاره . وارد شد ریبه دست، با چادر و سربه ز ینیس ه،یهان

 .خان عیرفت، بعد رف

آذر با . مهمانها گرفت يرا جلو ینیبدون نگاه، س یرا حس کرد ول ينگاه خاکستر ینیورود، سنگ يلحظه  از

 ! شدینم رایسم یول. بایبود و ز فیظر. او نظر انداخت يدقت به سرتا پا

 .او بود يچشمها یِنگاه نامدار بعد از دو ماه، دلتنگ و مشتاق، پ. سمت نامدار برگشت

 ! دییبفرما: گفت رلبیز

 .فنجان برداشت کیو  ینیس يسر خورد رو چشمهاش

 .دیلرز... تر شد  وانهیدلش د د؛ینلرز دستش

دختر چه داشته که  نیا دیفهم یکرد، کمتر م یفکر م شتریهر چه ب. نظر داشت رینامدار و حرکاتش را ز آذر

 .نامدار ِ سفت و سختش را از پا درآورده

 .حواسش به نامدار بود و دل دل زدن ِ چشمهاش يهم همه  وشیدار

 .خان به حرف آمد عیبا اشاره اش، رف دوباره

و  دهینامدار جان پسند...  گهیاومدن ما هم معلومه د...  دیسفر شمال که دو تا خانواده با هم آشنا شد يتو -

 ... مونه نظر شما  یفقط م... انتخابشو کرده 

 .زد یلبخند پهن ناصر

 .دیینظر ما، همونه که شما بفرما... راد هم سرور ما  يآقا...  دییما اریواال شما که بزرگتر و صاحب اخت -

 .زد هیبه هان يخان متوجه شد و لبخند عیرف. با حرص به عموش نگاه کرد و پوست لبش را با دندان کند هیهان

 ! حرفا ي هیبه بق میبعد برس میاول نظر عروس خانومو بدون -

 ! د؟یکه چه بگو. همه منتظر او بودند. خان نگاه کند عیبه ناصر و بعد رف هیجمع، باعث شد هان سکوت

 .کالفه اش کرده بود ينگاه خاکستر ینیسنگ باز

 ! هیکم خجالت هیما  ي هیهان: دستپاچه گفت يبا لبخند ناصر

 ! عروس خانوم؟ هینظرت چ! دارهیخجالت برنم نده،یو آ یزندگ یول: گفت یبه نرم یول يخان جد عیرف

خان  عیمگر رف! بود؟ يمقدمه ا یو ب یِ ضربت يچه مدل خواستگار نیا! چرا همه زل زده بودند به او؟! یلعنت

 یشد به حرفهاش ب یکاش م...  مایآخ س...  مایس یول... نظرش که معلوم بود ! نده؟یو آ یگفت زندگ ینم



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا Hanakو  naqme   –گذارم  یات م نهیبرابر آ يا نهیآ

wWw.98iA.Com ٤٤٢ 

 ينگاه نافذش، خانواده  متش،یگرانق رعط يبا بو افه،یمرد جوان و خوش ق نیکه اصال نسنجد ا... تفاوت باشد 

 ... نظر داد  شدیکه نم یسادگ نیبه هم... نه  ایهست ” خوب”شان،  یآنچنان يمغرورش، لباسها

 .دیلرز یصداش م. چادر را در مشت فشرد پر

 ... ندارم  یشناخت چیه... من اصال ...  آخه -

 ! نه ایجمله اش را درست گفته  دینفهم یحت

 .باالخره حرف زد وشیدار

رفت و آمد  ،یجنس و سرکش دیخر يبرا...  کاستیما، امر یکار و زندگ يهمه ... نه  ایگفته  عیدونم رف ینم -

 ... زودتر برگردم  دیمن با... شده  یطوالن رمونیسفر اخ یول میکن یم

 ... شناخت  يبرا دیزمان بخوا دیراد حق دارن عجله داشته باشن، هم شما حق دار يهم آقا: خان گفت عیرف

 .نگاه کرد هیبه هان وشیدار

 و شناخت؟  ییآشنا يبرا دیخوا یچقدر فرصت م -

 .دیخان نرم خند عیرف

 .بعد مشخص کنن شوینا بشن، باقکم با هم آش هیجلسه  نیهم د،یالحساب اگه اجازه بد یعل -

 ! مام دست شماس ياجازه : گفت ناصر

 .شده بود جینامدار گ. خان به نامدار نگاه کرد و سر تکان داد عیرف

 ! هیهان: گفت ناصر

 .طولش نده ادیفقط ز...  دیحرف بزن يدو نفر دیبر: به نامدار گفت لیم یخم شد، آرام و ب آذر

 .بود نگاه کرد و بلند شد ستادهیکه ا هیهان به

 .دانست فرصت حرف زدن هم دارند ینم. رفت هیپشت سر هان ت،یمادرش، با رضا برخالف

 .اشاره کرده بود به اتاق خودشان بروند مایس

 .را باز کرد در

 .دییبفرما -

 .در را باز نگه داشت نامدار

 ! اول شما -

 .رداتاق را به او تعارف ک یوارد شد و تنها صندل هیهان



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا Hanakو  naqme   –گذارم  یات م نهیبرابر آ يا نهیآ

wWw.98iA.Com ٤٤٣ 

 .پهن لب پنجره نشست يهره  يبه اطراف اتاق نگاه کرد و رفت رو نامدار

 ! ؟ینیش یخودت نم -

 .نشست یهمان صندل ي لبه

فهم  یعنیبود؟  دهیچشمها را ند نیچند قرن بود ا. شد رهیبه صورت او خ رون،یاز ب شیب یاقیبا دقت و اشت نامدار

 ! سخت بود؟ هیبق يگذشت، انقدر برا یموجود مرموز و دوست داشتن نیتفاوت از ا یشود ب ینم نکهیِ ا

 ! خودم شروع کنم؟ یاز معرف... خب  -

 .او ثابت شد يهم افتاده  يرو يبه پاها هیهان نگاه

 ... دونم  یازتون نم یچیشمال، من ه يِ چند روزه  ییاز آشنا ریغ -

 .دستهاش يدر هم فرو رفته  يرفت؛ به انگشتها باالتر

 بیعج...  يخواستگار...  نیاومد ن،یبا وجود ا... واضحه  یلیتفاوتهامون خ...  نیشناخت یشما هم منو نم -

 ! ست؟ین

اعتماد به نفست کار  يکم رو هی...  ياگه بخوا یزن یقشنگ حرف م...  فهیصدات آروم و لط: در دل گفت نامدار

تمام  لیخانوم اص هی ،یخجالت يفرشته  نیپشت ا...  یکن ياز پدر و مادرم هم دلبر یحت یتون یراحت م ،یکن

 ! نمیب یو کمال م

 .به صورتش نگاه کرد د،یسکوت او را که د ه،یهان

 ! تکاندند؟ یسبز چه داشتند که مثل زلزله دلش را م يچشمها نیا! آخ

 یدانشگاه، بازرگان يوت...  کایامر میرفت شیده سال پ. کرد یپدرم تجارت م... نامدار راد : آرام گفت يلبخند با

فعال دو تا ...  کایامر میکن یرو صادر م یرانیا يفرشها. میدار یکمپان هی. کنم یبا پدرم کار م... خوندم 

اون طرف، فرش ...  میرو پوشش بد کایشرق امر مبرنامه مونه که تما يتو یول میدار وركیوین يتو یندگینما

 .هواخواه داره یلیخ یرانیا

مغرور و با . زد یآرام و مسلط داشت حرف م! یچه اعتماد به نفس. او يدستها يشد رو دهیدوباره کش هیهان نگاه

 .نیمحو و سنگ يلبخند یچاشن

که بخوام به  يزیچ يبرا...  ستمین يتجربه ا یآدم خام و ب... پسر بزرگ خانواده ام ...  يدیخانواده م رو که د -

 .کنم یتالشمو م يهمه  ارم،یدست ب
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“  دیبگو ؛”يشد میموضوع زندگ نیدو ماهه مهم تر“  دیخواست بگو. ”! خوام یحاال تو رو م“  دیبگو ستخوا

 ”.زمردها و صاحبشون نیجز داشتن ِ ا ستیبرام مهم ن یچیه“ ، ”عاشق ِ چشمات شدم

. بزند يزود نیحرف دلش را به ا دادیغرورش اجازه نم. داشت یبراش تازگ. حرف نزده بود نطوریوقت ا چیه یول

 : زانو گذاشت و گفت يبه جلو خم شد؛ آرنجها را رو یبه جاش، کم

 ... رو بسازم  یزندگ نیبرات بهتر دمیقول م -

 .دوباره مردد نگاهش کرد هیهان

 ...  میبا هم فرق دار یلیما خ -

 ! ؟یو هماهنگ ییبایآنهمه ز يشد از تماشا یم ریمگر س. درست همرنگ ِ چشمهاش بود شیروسر

 ! ستیبرام مهم ن: به صورت او گفت رهیآرام، خ. قرار شد یب دلش

 ! ؟یخانواده تون چ: دیپرس فیظر ینگاه او را تاب آورد و با اخم ینیسنگ ه،یهان

 ! هستن نجایبودن که االن ا یراض -

 .دیهره به طرف او کش يخودش را رو یکم د،یرا که در چشمهاش د یتیو نارضا دیترد

 ! ؟یکن یبا من ازدواج م -

 .بود عیسر هیهان جواب

 .دیو نگاهش را دزد” نه“ گفت

 .باز هم از احساسش حرف نزد یمتعجب شد ول نامدار

و  میشناس یرو م گهیکم کم همد...  میبه هم زمان بد دیبا...  ستمین يمن آدم بد... به من اعتماد کن  -

 .میساز یم مونویزندگ

 .دانست یدختر را نم نیا زبان

 .هم ظاهر و هم پوشش و اخالقش. بود، فرق داشت دهیکه د ییخترهاد يهمه  با

 .تونم ازش دور بشم ینم... همه کس من مادرمه  -

 ! خوبه؟. میبر یاونم م م،یهرجا باش... کنم  یاز مادرت جدات نم -

 .بود تیچشمهاش جد يتو. ناباور نگاهش کرد هیهان

 ... شما و خانوادتون ... معتقدم  مینید يمن حجاب دارم، به دستورا...  میفرق دار یلیما با هم خ...  یول -

 .ادامه بدهد دیکش خجالت



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا Hanakو  naqme   –گذارم  یات م نهیبرابر آ يا نهیآ

wWw.98iA.Com ٤٤٥ 

 .زد یلبخند مطمئن نامدار

حاال !ستمین مانیا یب ،یکن یاونقدرام که فکر م...  ذارمیاحترام م دتیبه عقا... ندارم  يمن با اعتقادات تو کار -

 ! ؟يدیم گهیبار د هیجوابمو 

 .شیبه پر روسر دیکش دست

 .شناسم یاصال شما رو نم... تونم  ینم... من  -

 .ها، نامدار را هم ناآرام کرده بود” تونم ینم“و ” نه“ نیا

کم  یچیکه برات ه دمیقول دادم و دوباره م...  یشناختم داشته باش يبده تا زمان و فرصت برا تیتو رضا -

 ! کن نانیبهم اطم... نذارم 

 ! ”نه“ و سر تکان داد که  ستادیا کبارهی هیهان

 .ستادیهم ا نامدار

 .شد به نگاه او رهیخ مصمم

 .کنم نانیها اطم بهیتونم به غر ینم...  نیا بهیغر هیشما برام  -

 .شدیسرسخت م یوقت ینگاه ِ سبز بود؛ حت نیا ي فتهیش

 .قصد رفتن کرد هیهان

 .فکر، دستش را گرفت و نگه داشت بدون

 .نیهم متعجب شدند، هم خشمگ زمردها،

 .را فشرد تا فرار نکند انگشتهاش

 ! غرور نبود يبرا ییجا انگار

 .از تصورت، دوستت داره شتریب یلیخ به،یغر نیهم یول: گفت آرام

 .گفت دوستش دارد یم ،يبار بود مرد نیاول. شده بود ریمردانه اس یدست يگرما انیبار بود انگشتهاش، م نیاول

وقت  چیه یرعلیِ حسرت؛ که ام یِ حس ِ دوست داشته شدن و تلخ ینیریش. را با هم داشت ینیریو ش یتلخ

 .ها را او رقم نزد”بار نیاول“ نیوقت ا چیه... نگفت 

 .از شرم. نه از سر ِ فرار و واپس زدن. دیرم
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. پا گذاشته بود ریزغرورش را  ياز ترس رفتن و از دست دادن ِ او، همه  کباره،ی. شد کتریقدم نزد مین نامدار،

 يکه چشمهاش، انقدر زالل بود، همه  يدختر! هم مهم بود؟ يزیدخترك، مگر چ نیا شیپ! مگر مهم بود؟

 .بوده ”نیاول“که  نیهم یحت! بخواند...  ندیتوانست توش بب یاحساس و حالش را م

که تا به  ياعترافش به دختر نیاول“ نیخواست ا. وجود حس کرد يدختر را با همه  کی يبودن برا نیِ اول لذت

 .را کامل کند ”دهیحال اعتراف نشن

تو هم به خودش و ... کرد و جلو اومد  نانیبه قلبش اطم به،یغر نیا: را برداشت وزمزمه کرد انشانیم ي فاصله

 ! قلبش اعتماد کن

 .بود کینفسش نزد یکرد و گرم یرا نوازش م هیداشت پشت دست هان شستش

تپش . نوازش ِ نرم، مسخش کرده بود نیآرام، ا يزمزمه ها نیا. دیشد و دستش را پس کش رهیبه فرش خ هیهان

 .شد یوارد م انیگو” ... ا  ای“زد و  یدر را کنار م يجلو يپرده  یرعلیبود که ام ییقلبش مثل وقت ها

 ! محبت؟ يمنتظر و تشنه  ایخام و بچه بود  يادیز

 ...  هیهان -

 ! شد نیریدهانش ش...  ستین هیکرد و فکر کرد براش هان صداش

 .او يزد به نگاه ِ باال آمده  لبخند

 ! زودتر برات آشنا بشه خوادیم! منتظره بهیغر -

 ! شد ینیریرنگ گرفت، وجودش غرق ش یب يکه شکل لبخند هیهان يلبها

 .رددر را گشود و محترمانه، گردنش را خم ک. دیبه کراوات و کتش کش یدست

 ! دییکنم بفرما یخواهش م -

 .جلو رفت ه،یبدون نگاه به بق هیهان

 ! شد؟ یچ جهینت... خب : دیخان پرس عیرف

داد و به پشت مبل  رونینفسش را ب د،یآذر ناام. پسرشان نگاه کردند يساکت به صورت پر انرژ وش،یو دار آذر

 .زد هیتک

 ! ن؟یحرفاتونو زد: گفت ناصر

 .نشست، لبخند زد یهمانطور که م نامدار

 ! بخش بود تیهم رضا جهینت! بله -
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 ! مبارکـــــــــه: ذوق زده گفت ناصر

 .نگاه کرد هیمتعجب به هان مایس

 .سر تکان داد تیخان با رضا عیرف

 .میحرفا و رسم و رسومات برس ي هیبعد به بق يجلسه  م،یبذار گهیقرار د هی دیپس با...  یخب به سالمت -

 .زد یجان یب يلبخند وشیدار

 .میحرفها رو بزن ياالن همه  نیبهتره هم... رفتن عجله دارم  يمن که گفتم برا -

 .ساکت شدند همه

 .کرد يخان تک سرفه ا عیرف

 ! آقا ناصر -

 ...  دیشما بگ یهرچ...  دیاریصاحب اخت: به لبهاش گفت دهیبا همان لبخند چسب ناصر،

 .نگاه کرد که هنوز مسخ شده بود ریسربه ز ي هیبه هان وشیدار

تا قبل  تیکه اگر نها...  یِ عروس خیتار هیمونه  یم...  دیکن نییتع دیرو هم شما با ربهایش...  هیمهر ونیلیده م -

 .هستم رانیباشه، من هنوز ا يالدیاز سال نو م

 .شود ینو م يالدیسال م یدانستند چه زمان ینم قایو خانواده اش دق ناصر

 .يد لیاوا شهیم: ن اضافه کردخا عیرف

 .شدیدر ذهنش تکرار م یونیلیده م ي هیبود و همدم فقط مهر هیزیجه ي هیدر فکر ته مایس

 .دهانش گرفت يچادرش را جلو مایس

 ... جهازش کمه  ي هیواسه ته م،یو ن کماهیماه،  کی... آقا ناصر  -

 .افتیاو را در یآذر، حرف و نگران قیو نگاه دق زیت يگوشها

کارتش جور  نیگرفتن اقامت و گر يتا بخواد کارا... نداره  هیزیبه جه يازین: باال رفته گفت يابرو کیو با  سرد

 .نتونه خودشو برسونه وشیممکنه دار فتهیعقب ب یعروس... تهران هست  يبشه، خونه 

 .کالم را حس کردند يسرد نیاز مردها، ا شیو همدم، ب مایو س هیهان. بود یلیم یگزنده و در کمال ب لحنش

 لیوقت نشست و برخاست هم نکرده بود، چه برسد به وصلت و فام چیآدمها، ه پیت نیبا ا... خودش نبود  دست

 ! شدن



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا Hanakو  naqme   –گذارم  یات م نهیبرابر آ يا نهیآ

wWw.98iA.Com ٤٤٨ 

باز و لبخند، پر حرارت و مشتاق،  يتوانست با رو ینم. کرد یم اهیاش را س یزندگ یدست یداشت دست پسرش

 .کند يزیِ پسرش برنامه ر یبدبخت يبرا

بدهد  حیدعوت کند و مدام توض یجشن عروس يدر تهران ندارند تا برا یآنچنان لیخوشحال بود که فام فقط

 ”.اصل و نسب است یدختر ِ ب نیعروسش ا“

 ! عروس؟

 .نگاه ِ دلخور را دنبال کرد نینامدار، مقصد ِ ا. هیکرد به هان نگاه

 .پوستش بود ریهنوز ز ه،یهان ي مهیِ نصفه ن تیِ رضا ینیریش

که پدرش در ! ست؟یخاندان راد ن يکردند در حد و اندازه  یداشت که خانواده اش تصور م یدختر چه گناه نیا

 .ِ همسرش يبزند به برتر دییکند و مادرش لب باز نکند، مگر بخواهد با تکبر، مهر تا نییتع خیموضع قدرت، تار

 .گذاشت یان تفاوتها نمهم...  شدیاما نم. خواست یمراسم دوستانه تر و گرم تر م کی دلش

 یکرد، حس و حالش را م یاو که نگاه م يبه چشمها. بود ریسر به ز شهیمثل هم. نگاه کرد هیبه هان دوباره

 .را بفهمد” خجالت و شرم“توانست  یبود، فقط م رهیپاش خ ریبه ز نطوریا یوقت یول دیفهم

 ! چطوره؟ لدایشب  -

 .چشم دوخت هیگرفت و به بق هیو همزمان، نگاه از هان دیپرس

. مجبور بودند قبول کنند. انگار خلع سالح بودند ه،یهان يخانواده . تفاوت سر تکان دادند یو مادرش، ب پدر

 .راد، از باال بود يموضع خانواده 

  گه؟ید کماهی یعنی: دیناصرپرس

 .کرد ينگاه پرسشگر مایبه س بعد

 ... زن داداش  گهیخوبه د -

 ”...  گهیماه د کی...  گهیماه د کی“ فکر کرد  هیهان

زن و مرد که  نیرفتار سرد ا يرو رشیکرد و تاث یبه تفاوتها فکر م گریآن لحظه نه د. از کار افتاده بود مغزش

 یکه م يبه مرد چشم خاکستر یو نه حت لدایخواستند پدرشوهر و مادرشوهرش شوند، نه به بعد از شب  یم

 ... چادر هم نوازش گرم دستش را حس کرده بود  يز روگفت دوستش دارد و ا

... کند و بگذرد  رانیآمده بود، و یخبر و ناگهان یطوفان، که ب نیباشد و ا لدایخواست روز بعد، شب  یم فقط

 .ندیآرامش را بب يبعدش رو دیشا
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... آمد و با خودش برد  یبود که طوفان قبل یرعلیام زشیهمه چ. براش نمانده بود تا نگران باشد يزیچ گرید

 ... شد  یکاش زودتر تمام م... نابود کردن نداشت  يبرا يزیطوفان ِ نامدار، چ

 

*** 

 

 1391زمستان /  تهران

 

 .عطا را فرستاده تا او را به خانه شان ببرد مهربان،

 .رود که بخواهد برساندش ینم رونیاز خانه ب هیهمچنان سر شغل قبلش مانده؛ فقط هان دیحم

 .خندد ی، م”اومدم یم دیبا حم“ که  هیدر جواب هان طاع

 ! مهم دستور مهربان بود که اجرا بشه م؛یندار دیمن و حم. پزه یشکوه جون داره آش اول ماه م -

صورتش  يرو شهیکه هم یزن کم حرف و آرام. بهار هم هست. نهال مدرسه است و مردها سر کار فقط

 .محو خانه کرده يلبخند

 .کنند یم یچند روزه اش گلگ بتیاز غ همه

 .از راه برسد یرعلیخواهد ام یراحت است که جمع، زنانه است و هم دلش م هم

 .دور يِ سالها يپر است از نوستالژ ،یدسته جمع يآش پختن ها نیا

 .برود، نه نامدار و نه به گذشته یرعلیکند خودش را به جمع بسپارد؛ فکرش را نگه دارد تا نه سراغ ام یم یسع

که با حضور  ینیهست و نازن هیهر دو عروسش هستند، هان نکهیا. است تیاز جمع کاملشان، غرق رضا مهربان،

 .شود یهنوز معذب م ه،یهان

 .رود یم رونیشود و ب یحرف بلند م یخورد، ب یکه زنگ م لشیموبا

 .اندازد یبرو باال ما طنتیبهار با ش. شکوه هم. زند یلبخند م مهربان

 ! نیعروس و مادر شوهر مشکوك به هم نگه کرد! شد؟ یچ -

 .کند ینگاه م هیبه هان مهربان

 ! کرد داشیپ شهینم نوینازن شه،یموقع که م نیا -

 .دهد یسر تکان م شکوه
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 .تازه متوجه شده بهار

 ! ؟یرعلیام! ها؟ -

 .کند یهم تعجب م هیهان

 ! زنگ زده؟ یرعلیام -

 .کند یم دییبا سر تا مهربان

 .زنه یوقتا زنگ م نیهر روز هم -

 .کند آنجا االن ساعت از دو ِ شب گذشته یزند و فکر م یم لبخند

 .کشد یبزرگ آش سرك م يبه قابلمه  بهار

 ! شه؟یآماده م! وقت ندارم مادر ِ عروس شتریساعت ب هیمن  -

 ! چه زود گذشت...  یشیعروس دار م يو هم دارت: دیگو یم هیکند و به هان یبه دو عروسش نگاه م مهربان

 .گردد یبه طرفشان برم بهار

 ! کاله مونده یفقط من سرم ب -

 .اندازد یابرو باال م مهربان

 ... باشه  يفقط اگه عمر...  ارمیوقتش که بشه، خودم برات عروس م -

 : دهد یم حیتوض هیو به هان دیگو یم ي ”دیساله باش ستیصد و ب شاالیا“ بهار،

 .منم مثل شما سنم کم بود ازدواج کردم...  رمیام يکرده هم برا يمن مادر يمهربان جون هم برا -

 .دهد یسر تکان م مهربان

 .میداشته باش یزندگ ياون اوضاع، بهارو فرستاد تا بهونه  يخدا تو -

 .شود یمهربان ِ بهار پر رنگ م لبخند

 .ستم نبودمکه ه یینجایمن االن ا ن،یاگه شما نبود -

 .هیچرخد سمت هان یم یکم مهربان

بهار ... مفقود شده  یگفتن عل نکهیبعد از ا...  ششیشهرستان پ میکه رفت ادته؟ی امرزمیخواهر شوهر خداب -

 .خواست بره دانشگاه یدانشگاه هارم باز کرده بودن، م. گرفته بود پلمیتازه د... شون بود  هیهمسا

 .دهد یسر تکان م بهار

 .دادیام اجازه نمباب -
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 .کرده بود ریبهار گ شیچند ماه بود رضا گلوش پ... ماشاال درسش خوب بود  -

 .خندد یم بهار

 ! بود؟ ریگ ششیدل منم پ دیبگ شهیروتون نم -

 .خندد یهم م مهربان

 یوقت... تا آقاش رضا شد  میو اومد میخالصه که انقدر رفت! گردوند یآورد، رضا ظرفشو برم یم ينذر نیا -

 شیو دلم آت دمید یرو م یهر گوشه ش عل... اون خونه  يدل نداشتم برم تو... تهران  میکردن، برگشت یعروس

 ادته؟ی. مسجد بود یش کوچه پشت هخون... شد  دیانقالب شه يتو مشونیحشمت آقا بود که رح... گرفت  یم

 ... اومد  ایدن ریامبعدشم که ...  میدو تا اتاق گرفت اطشیح يتو

 .دهد یگزد و سر تکان م یلب م بهار

رضا از همون اول گفت استعدادت خوبه؛ بخون واسه ! درست کردن بلد نبودم، بچه دار هم شدم مهیق هیهنوز  -

گردن  ریزحمت ِ خودم و ام يهمه  گهید...  یمن پزشک ،یاون مهندس. میبا هم کنکور شرکت کرد... کنکور 

 .دیبه سن مدرسه رس ریام یک دمیمن اصال نفهم. مهربان جون افتاد

 .کشد یم یقینفس عم مهربان

بچه . عاقبت ِ منه گن،یکه م يریواال عاقبت به خ... سرم بهش گرم بود ... کردم  ینبود که من دق م ریام -

دو تا پسر، بعد از جنگ، چقدر  نیا مدونیمن که مادرشونم م...  دهیصبور و فهم يعروسها... سالم و صالح  يها

از  نمیو ا رهیآوردن انقدر زود از کوره در م شسر ییکه هنوز بهم معلوم نشده چه بال یاون از عل... شدن  یعصب

دو تا  نیواال ا... اعصاب  یطاقت ِ ب یآدم ِ ب هیکنه، شد  دایازش پ یرفت بلکه نشون یِ عل یرضا که انقدر پِ

 .حمل کنن و مرداشونو آروم کننعروس، خوب تونستن ت

 هم آزاد شد؛ نه؟  یرفت مدرسه، عل ریهمون سال که ام: پرسد یاز بهار م و

 .دهد یسر تکان م بهار

 .مهر ِ شصت و نه -

 .ِ مهربان، بلند و سبک است نفس

 .بود روزید نیانگار هم... خدا رو هزار مرتبه شکر  -

 .است نیِ شکوه، بلند و سنگ نفس

 جدا بذارم؟  ریبهار جون؟ برات بدون س -
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 .زند یسپاسگزار م يلبخند بهار

 ... دستت درد نکنه  -

 .هیگردد سمت هان یبرم

 ! ؟یستیحساس ن ریشما که به س -

 .دهد که نه یسر تکان م هیهان

 .مارستانیرود ب یخورد و م یناهارش را زودتر م بهار،

 .مهربان يو جور آشپزخانه  چهار نفره و جمع زیسه نشسته اند پشت م هر

 .زدیر یمردها آش م يکوچکتر، برا يدر قابلمه ا شکوه،

 .یجاش خال... شکوه شده  يپسرت هم عاشق آش ها -

 .زند یبه مهربان لبخند م هیهان

 .هیگردد طرف هان یمقدمه برم یگذارد و ب یدر قابلمه را م شکوه،

 ! ن؟یشما، هواشو دار شیاونجا پ ادیب نیاگه نازن -

 .کند ینگران شکوه نگاه م يبه چشمها يا لحظه

 ! شکوه جون؟: دیگو یم میمال مهربان

 .زند یم یلبخند آرام هیهان

 .فهمم شکوه خانوم یحال شما رو هم م... تونم درکش کنم  یبهتر م... بودم  نینازن طیشرا يمنم تو... حتما  -

 .کند یدو دست مچاله م انیرا م رهیدستگ شکوه،

 ... وابسته س  یلیخ... حساسه  یلیخ نینازن یول... دونم  یم -

 .ندیبنش یصندل يکند رو یو وادارش م ردیگ یدستش را م مهربان

 يآدمها شینه پ ره،یم يبد ينه جا نینازن... از حاال انقدر هول و وال نداشته باش ...  زمیعز... شکوه جون  -

 .هم وابسته تر ،يواال تو هم حساس تر...  بهیناشناس و غر

 امتیق يخوام فردا یباشم؟ نم الیخ یچطور ب...  زمهیعز... امانته : دیگو یو با بغض م ریسر به ز شکوه،

 ... شرمنده بشم 

 .کند یدستش را نوازش م يرو مهربان،

 ! ؟یچ يشرمنده برا... ماست  يهمه  زیعز -
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 .زند یکشد و لبخند م یم يدمهربان، نفس بلن. کند یپاك م دن،یاشکش را قبل از چک شکوه،

 .کن، بدونه فیتعر هیهان يبرا شیبچگ يکم از کارا هی -

 .کشد یزند و به پلکهاش دست م یهم لبخند م شکوه

گفتم نکنه شوك بمبارونا، کر  یبه مادرم م یه... بر عکس ِ نهال، از اون اول مظلوم و ساکت بود ... آروم بود  -

... کردم  یصبح چشم باز م ن،یسه سال بود به عشق نازن... من که جونم بهش بسته بود !و اللش کرده باشه؟

 ... آقا هم افتاد و خواستش  یخدا خواست مهرش به دل عل

 .شود یلبخندش گس م طعم

 .خوام یبچه رو فقط م هی نیگفت هم یانقدر که م -

 .شده شیشکوه، پس و پ يانگار جمله ها و حرفها. کند یم یجیگاحساس  هیهان

سررشته  یچیه ياز بچه دار یگرفته بودم ول ادیرو به زور ِ مادرم  يبرعکس ِ بهار، من فوت و فن ِ کدبانوگر -

! بودم یاز بس ناش دادیاز کهنه هاش نم پس م شهیهم... کردم  یم ياوال مثل عروسک باهاش باز. نداشتم

 .مادرم کاراشو بکنه دادمیهم نماجازه 

 .خندد یصدا م یب

 .کردم یاومد، رد م یم يبه خاطرش هر خواستگار -

 .اندازد یابرو باال م طنتیبا ش مهربان

 ! یاز عل ریهمه رو غ -

 .فشارد یخندانش را به هم م يلبها شکوه،

 ! آقا فرق داشت یعل -

 یشکوه در سرش اکو م يو صدا ردیگ یاش هر لحظه اوج م یسردرگم... شود  یسرد م... شود  یداغ م هیهان

 ”... داشت ... فرق داشت ... آقا فرق داشت ... آقا فرق داشت  یعل“. شود

 .آورد یدرم شگاهیسر از آسا گه،ید يایلیوگرنه مثل خ... برگردوند  یرو به زندگ یبچه، عل نیا -

 ... شد  نیِ من و نازن دیام -

ِ شکوه  دیشده بود ام ،یرعلیام... اسم که پسرش را صدا بزند  کیشده بود  دشیام يهمه  ا،یآن طرف دن ه،یهان

 ...  نیو نازن
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مگر ! ن؟ینازن... زن  نیا... زن  نیداده بود، بعد ا حیترج هیرا به هان يگریو جنگ و تعهد و هر کوفت د جبهه

 یرعلیشکوه و ام...  نیمگر نازن... کردم  یاومد، رد م یم يبه خاطرش هر خواستگار“ ... ؟ مگر شکوه ...نینازن

 ... 

 ...  هیهان... جون؟ مادر  هیهان -

 .کند یبه مهربان نگاه م جیگ

 ! چرا ماتت برده؟! چت شد مادر؟ -

 .کند یحواس به شکوه نگاه م یب

 ! برگشت؟ یچه سال یرعلیام -

 .از سال شصت و نه اسرا آزاد شدن... شصت و نه  -

 ...  نیاون موقع نازن یعنی... من چرا اصال ...  یعنی... شصت و نه  -

 .دهد یسر تکان م شکوه

 ... سه سالش بود که  -

مهربان و دوباره  يرو ندینش ینگاهش م. رود یاخمهاش در هم م. شود یچشمهاش گرد م. کند یم سکوت

 .هیهان يرو

 ...  دیدون ی؛ گفته مآقا گفت با همسرتون صحبت کرده یعل! د؟یدونست یمگه شما نم... شما  -

 ! را؟ زیاصال چه چ! چطور؟ یرعلیام! داند؟ ینامدار م. تر شده جیگ هیهان

 ! ست؟ین یرعلیدختر ام...  نینازن -

 .ردیگ یشانه اش را م مهربان،

 .بهت نزده یراد حرف يداشته که آقا یلیحتما دل...  یانیدر جر میکرد یما فکر م... نه  -

از  رینداشته غ یلیقطعا نگفتنش دل یول... بهش گفته  یرعلیام یک...  دهیفهم یداند نامدار ک ینم! ؟یلیدل چه

 .یرعلیخودش و ام يِ حرفها دنیو سکوت ِ بعد از شن يدلخور

 ! شماست؟ يبچه  نینازن -

 .دهد یم رونیبازدمش را با مکث ب. شوند یهم فشرده م يشکوه رو يلبها

 ...  زترهیعز دمش،یخدا شاهده برام از نهال که خودم زائ یول اوردمشین ایبه دن... دختر منه  نینازن -

 .ماند یباال م هیهان يابروها
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 ! ؟یرعلینه دختر شماست، نه ام نینازن...  یعنی -

 .خودم بزرگش کردم... من مادرشم ... دختر منه  نینازن: کند یمعترض، ملتمسانه تکرار م شکوه

 .کند یدست شکوه را نوازش م مهربان،

 ... کردستان ... بمبارون کشته شدن  يتو نیپدر و مادر نازن -

 ”... من  يخدا“زند  یم لب

به  یدگیبعدشم مسئول رس...  دیزحمت کش یلیخ یو امداد مناطق جنگ یتعاون يتو امرز،یپدر شکوه، خدا ب -

 ... نابود شده بود  شونیجنگ بود که خونه و زندگ يآواره ها

 .چکد یصدا م یشکوه، ب اشک

که براشون  ییبچه ها ي هیدونم چرا مثل بق ینم... ماهش بود  شیفقط ش... شده بودن  دیپدر و مادرش شه -

 ... ما باشه  شیگفت موقتا پ... نبرد  نمیکرد، نازن یم دایجا پ رخوارگاهایش يتو

 .رندیگ یمبندد و اشکهاش راه  یچشم م. لرزد یم صداش

اما من از ... دلشون براش سوخته بود ... هم آقام، هم مادرم دوستش داشتن ... هنوز سر و تنش کبود بود  -

زدم تا خودم  یاز خواب و خوراکم م...  میهمه مون بهش عادت کرد... اول عاشقش شدم  يهمون لحظه 

خواستم بهم بگه مامان  یم... باشم  رد چطور ماددا ادیبهم  نیخود نازن... کردن بلد نبودم  يمادر... بهش برسم 

 نینازن ستیدرست ن...  یازدواج کن يخوا یپس فردا م...  یمادرم گفت جوون... نداره  تیآقام گفت خوب... 

 ... شکوه جون ... زبون که باز کرد، بهم گفت شکوه ... عادت کنه بهت بگه مامان 

 .سر شکوه يکشد رو یدست م مهربان

از همون وقت که ... چند سال بود با رضا آشنا بودن ... آزاد شد، حاج فتاح، پدر شکوه خبرشو آورد  که یعل -

... شده بود  گهیآدم د هیبرگشت،  یوقت...  دیزحمت کش یعل يبرا یلیخ... خدا رحمتش کنه ... مفقود شد  یعل

و  ختیر یهم اعصابش به هم م شکاینجگ يبا صدا. نشست یصبح تا شب کنج اتاق ساکت م... افسرده بود 

با رضا واسه ...  دیحاج فتاح به دادش رس... نبود  هیکه رفت جبهه شب یبه اون عل شیچیه... کرد  یم دادیداد و ب

 ... کردن  یدوندگ یلیخاطر درمونش خ

 .زند یم یرنگ یلبخند ب شکوه
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برده بودش ... بودش  دهید... اتاق نشسته بود  يساکت گوشه  نینازن... با آقا جونم اومده بودن خونه مون  -

شده  نیآقا هم عاشق نازن یعل... آقا رو دوست داشت  یعل یلیآقا جونم خ... کرد  یم يو باهاش باز اطیح يتو

 ... بود 

 .ردیگ یرنگ م لبخندش

 ! هم با من ازدواج کرد نیفکر کنم به خاطر نازن -

 .کند یم یاخم پر محبت مهربان،

 ! به تو؟ دنیرس يبهونه نکرد برا نوینازن یدون یاز کجا م -

مثل حسادت  يزیمهربان، باز چ يجمله  یول” دونن؟  یخانواده م يدونه؟ همه  یم نینازن“خواهد بپرسد  یم

 .زدیر یبه جانش م

 .دیآ یم يدر ورود يصدا

 .اشکاتو پاك کن مادر... اومد : دیگو یآرام م مهربان

 .شود یوارد آشپزخانه م دهیکه به لبهاش چسب يبشاش و لبخند یبا صورت ن،ینازن

 .معذب شود نیشود نازن یباعث م مشیمات و مستق نگاه

تا آخر ماه سالمت  میآش اول ماهتو بده بخور نیا...  یعل ای: دیگو یشود، م یهمانطور که بلند م مهربان

 ! میباش

 

*** 

 

 1361 زییپا/ تهران

 

 .زنگ در بلند شد يصدا

 .را برداشت فونیآ همدم

 .ادیچشم االن م... تو  دییبفرما! بله... سالم ...  ه؟ایک -

 .زد چشمک

 ! نامزدت اومد -
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 .دیدنبالش بروند خر دیآ یساعت قبل زنگ زده بود م مین

 .هم نگران بود، هم خوشحال ما،یس

 يزیباز هم چ یول... دار بود  محترم و خانواده. هم داشت یخوب تیموقع. دیرس یم ینظرش نامدار مرد خوب به

 .کرد یته دلش را نگران و مضطرب م

 .تفاوت و ساکت فوت کرد یب ي هیخواند و به هان دعا

 .برو در پناه خدا -

 .کرد هیهان يبه سرتا پا ینگاه همدم

 ! ؟یکن دایپ یخواست یبهتر کجا م نیشوهر از ا! اخماتو وا کن دختر...  يدیرس یکم به خودت م هیکاش  -

 .دیسرحال خند بعد

 ! که نذاشت دو روز بگذره يدیقاپشو دزد یمعلومه حساب -

 .زد يگریچشمک د مایس به

  ؟یِ چ دینگفت خر... دلش واسه نامزدش تنگ شده  -

 .سر تکان داد مایس

 .گهید یعروس يدایحتما خر...  دیخر میفقط گفت آماده بشه بر... نه  -

 .اخم کرد همدم

 .بزرگترم باشه دیعقد کنه، بگو با دیاگر خواست خر! هیهان! تک و تنها؟ ،یعروس دیخر... وا  -

 .دیو کفش پوش” باشه“گفت  يسرسر هیهان

 ! نشه مونیخوش اخالق باش پش: گفت همدم

 .رفت رونیو ب” خداحافظ“ گفت

 .را باز کرد نیاو، لبخند زد و در ماش دنیبا د. بود ستادهیا نیکنار ماش نامدار

 ! چطوره؟ یاحوال عروس خانوم ِ خجالت: نامدار هم سوار شد و با همان لبخند، سرحال گفت. نشست معذب

 ! یمرس: نگاه فقط گفت بدون

 .حرکت کرد نامدار

 ! اومدم دنبالت؟ يتعجب کرد -

 .مهم جا موند زیچ هی شبیپر: ادامه داد د،یرا د هیسکوت هان یوقت. کرد مکث



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا Hanakو  naqme   –گذارم  یات م نهیبرابر آ يا نهیآ

wWw.98iA.Com ٤٥٨ 

کرد  یحس م. ننشسته بود؛ آن هم جلو، کنارش بهیغر يمرد نیحال در ماش تا به. کرد یم یناراحت احساس

 .دیفهم یازش نم یچیکه ه یِ خارج یقیبا آن موس. از حد کوچک و خفقان آور است شیب نیماش يفضا

 ! ؟یمنو بشناس يخوا یم ينطوریا -

 .نگاه انداخت مرخشیسرش را خم کرد و به ن. سرخوش نامدار بود يصدا دوباره

 ...  ریساکت و سربه ز ينطوریا: لبخند زنان گفت نامدار

 ! کنم؟ کاریچ -

 .آهنگ را کم کرد يصدا نامدار

پس باهام انقدر . میازدواج کن گهیماه د کیما قراره ...  یراحت باش نکهیاول از همه ا! یبکن دیکارا با یلیخ -

 .و خشک نباش یرسم

 .گردنش را خم کرد طنتیش با

 ! ه؟یسم من چا یدونیاصال م -

 ! بله -

 ... نامدار : با مکث زمزمه کرد و

 .چشمک زد نامدار

 ...  یتو هم بگو نام... کنن  یصدام م ”ینام“ کانمینزد -

 .به نظرش نامدار بهتر بود. نگفت دوست ندارد هیهان

 .صدات بزنم یمنم دوست دارم هان -

 ...  هیهان یو معصومه را معصوم صدا زد ول یرا وج ههیوج شدیم دیشا!؟یهان. هم نگفت دوست ندارد باز

گفت  یم ینیبا چه آهنگ دلنش. تنها چند بار اسمش را صدا زده بود. در ذهنش تکرار شد یرعلیام يصدا

 .گفت یم دهیالفش را کش! ”هیهان“

 .لبهاش نشست يرو لبخند

 .ودپشت ِ هم صداش زده ب یه ،یخورد، از ترس و نگران نیپله ها زم يروز که تو آن

 ! یشیخوشگل تر م ينطوریا! حاال بهتر شد -

 .لبخندش محو شد ناخودآگاه

 .و حرف زدن، شروع ِ شناخته دنیپرس... بپرس  يدار یاز من هر سئوال... از خودت بگو ... خب  -
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 ! گفت؟ یاز خودش چه م! توانست داشته باشد؟ یم یسئوال چه

 .شد شینامدار متوجه درماندگ انگار

 ...  يکه عالقه دار ییکارها... بگو  تیلیتحص ياز رشته ! وع کنمبذار من شر -

به مقصد طول  دنیاز خودش و عالئقش گفت، تا رس ینامدار، وقت ینشد ول شتریحرفش چند جمله ب ي همه

 .دیکش

که  ينامزد يرفتند و حلقه  یبعد به طالفروش. دندیو کفش خر فیچند دست لباس و ک. چند پاساژ سر زدند به

 .گرفتند لینامدار روز قبل سفارش داده بود، تحو

 .رستوران دنج و لوکس ناهار خوردند کی در

 .نامدار حلقه را از جعبه خارج کرد همانجا،

 .شد میتقد ریببخش که با دو روز تاخ... جا مونده بود  نیا -

 .دیدستش را پس کش عیسر هیهان. را گرفت و حلقه را در انگشتش نشاند هیهان دست

 ... هم حاال  ،يهم روز خواستگار! گرفت یپروا دستش را م یمرد، چه ب نیا

 .زد یلبخند آرام نامدار

 .مبارك باشه -

 ... بهش داده بود  یرعلیرا به دست کرده بود که ام يحلقه ا ا،یچقدر در رو. به حلقه نگاه کرد هیهان

 .نبود یرعلیکدام مثل ام چیه... پرواش، لبخندهاش  یب ينگاهها. بود بهیصدا زدنهاش غر. بود بهیغر نامدار

 .ماه کیآن هم در عرض ! کرد؟ یعادت م بهیغر نیبه ا دیبا چطور

 

*** 

 

راحت تر گشتن و راه رفتن  یاش، کم جهیشدن و عادت به نامدار، تنها نت کینزد يثمر برا یهفته تالش ِ ب دو

 .کنار او بود

 .کرد یحساب براش خرج م ینامدار ب. ار و شام را با هم خورده بودندناه. رفته بودند دیخر گریبار د چند

 .شد یعاشقانه همراه م يگرم و نگاهها يگفتن هاش، با لبخندها ”زمیعز“. شدیروز باهاش راحت تر م هر
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عالقه دارد  یقیبه چه نوع موس ست؛یرنگ مورد عالقه اش چ. دوست دارد ییچه غذاها هیبود هان دهیفهم گرید

 .کرد یتر م فتهیکه نامدار را ش ابشیکم ياز آن لبخندها. زند یو به خاطرش لبخند م

 داتیاز اون لباس جد“رود، گفت  یدنبالش م دیخر يزنگ زد تا خبر بدهد برا یوقت ،یهفته مانده به عروس دو

 یمامانم م... ما  يخونه  میایسر م هیاحتماال بعدش . میامروز قراره لباس عروس انتخاب کن...  یبپوش هان

 ! عروسش تنگ شده يانگار دلش برا...  ندتیخواد بب

 .نگران برخورد سردش بود. بود دهیند يمادر نامدار را بعد از خواستگار. گرفت دلشوره

 ” شش؟یگفت تو رو ببره پ یکه به پسرش نم نهیاگه دوست نداشت تو رو بب“ داد که  شیدلدار مایس

 .سفارش و دعا، همراه نامدار فرستادش یتازه، براش انتخاب کرد و با کل يسهالبا نیاز ب بعد،

 .ِ آذر بود یمیلباس عروس رفتند، دوست قد يکه برا یمزون

کنارش  یجلوش گرفت نگاه کرد و متعجب به نامدار چشم دوخت که با ژست خاص اطیکه خ یبه دو لباس هیهان

 .کرد یم یابیا را ارزدر مبل فرو رفته بود و با دقت، طرح لباسه

 ... بازن  یلیخ نایا -

 .زودتر از نامدار جواب داد اط،یخ

 نیبهتر نایا...  ستیآوردن از خارج ن ایزمان ِ کم، فرصت دوختن  نیا يتو...  دنیدو تا رو پسند نیخانوم راد ا -

 ! باغه؟ يمگه جشنتون تو. خوره یروشون شنل م ،یگیاگر به خاطر سرما م... کارامن 

 .خواست لباسها را پرو کند هیو از هان. فقط گفت نه نامدار

 .بلند شد و به اتاق پرو رفت لیم یب

لباس عروس  یهاشان باز بود، ول قهینداشتند و  نیکدام آست چیه نکهیبا ا. دیهر دو لباس را پوش اط،یکمک خ با

 ! شده بود یواقع يمثل عروسها...  دیپوستش دو ریز یبیحس عج د،ید نهیخودش را که در آ! که بودند

 .ندیتوانست بگذارد نامدار او را در آن لباس ِ باز بب ینم. اجازه نداد هیهان یخواست نامدار را صدا بزند ول اطیخ

لباس عروس انتخاب  شیمادرش قائل شده بود که برا يحق را برا نینامدار هم ا. حق ِ مخالفت نداشت انگار

 .تر بود انتخاب کرد و از اتاق خارج شد دهیآن را که پوش. کند

 ! ؟يدیپوش: دیمتعجب پرس نامدار

دفعه  هیکه  دیمنتظر بمون یاما خواست تا شب عروس... مثل ماه شد عروستون : گفت طنتیبا لبخند و ش اطیخ

 ! دیبش زیسوپر يا
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 .ب کردمانتخا نویا: و گفت دیکش ینفس راحت هیهان. نامدار نشست يلبها يرو يا فتهیش لبخند

 .لباس و برگشت ينامدار، رفت رو ي رهیخ نگاه

 ! زمیمبارکه عز -

و پر غرور او چشم دوخت که حساب کتاب  يبه رفتار جد. معذب شد اطیخ ينگاه و کالم عاشقانه اش جلو از

 .بزرگ لباس را برداشت يکرد و جعبه 

دو بار خواسته بزرگترها  یکیمادرش  دینتوانست بگو هیهان. جواهر رفتند سیحلقه و سرو دیخر ياز آن، برا بعد

 .بود اوردهیرا ن ینامدار هم کس. و شمعدان، همراهشان باشند نهیطال و لباس و آ دیخر يبرا

 .کیش یواقعا خوشش آمد، حلقه اش بود؛ ساده ول دهایکه از خر يزیچ تنها

شان  ییکه فقط در مواقع تنها یشگیهم يه و جذب تینامدار، با همان جد یپراند ول یبرق از سرش م متها،یق

 .دیخر یو م”  اد؟یخوشت م“ دیپرس یم هیاز هان گذاشت،یکنار م

 چیحاضر بود بدون ه یول! کجا و نامدار کجا؟ یرعلیام! خبرها نبود نیبشود، از ا یرعلیخواست زن ام یم اگر

 .ازدواج کند یرعلیبا ام ییو سر و صدا دیمراسم و خر

 .آذر رفتند دنیاز ناهار، به د بعد

 .برگشته بود هیهان ي دلهره

 .با مادرش شود داریاز د ریغ یموضوع ریخواست ذهنش درگ یم. به خانه شان، براش حرف زد دنیتا رس نامدار

 د،یخانه را که د. و خشک گذشتند عیوس ياز کنار باغچه  نیبا ماش. در را باز کرد بیحب دند،یخانه که رس به

 يبا ستونها دیسف يخان در مقابل آن خانه  عیرف يدو طبقه  يالیو. را فراموش کرد یچند لحظه، نگران يبرا

 .آمد یبه چشم نم ،يقد يو پنجره ها یبزرگ سنگ

عروس  نیماشاال به ا... آقا  نیخوش اومد: زد و گفت يلبخند ه،یهان دنیبا د. آن دو گشود يدر را به رو یزن

 ! نییبفرما! خانوم

 .انداخت، دستش را پشت او گذاشت و به داخل دعوتش کرد هیبه هان ینگاه. زد یلبخند کج نامدار

 .خجالت زده سالم کرد و وارد شد ه،یهان

 مادرم کجان؟  -

 .به پشت سرش اشاره کرد زن،

 .هستن ییرایپذ يخانوم تو -
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 .اشاره کرد هیبه هان بعد

 .من نیبد تونویپالتو روسر -

 .به نامدار نگاه کرد هیهان. زن، منتظر مانده بود. را به دستش دادفقط پالتو  معذب

 .تکان داد يسر نامدار

 .ببر مهرانه نویهم -

 .نگاه انداخت شیو روسر هیگفت و متعجب به هان یچشم مهرانه

 .کرد تشیهدا ییرایدست نامدار پشتش نشست و به طرف پذ دوباره

 .دینامدار را کنار گوشش شن يکه صدا دیچرخ یم لیپرده ها و مبلمان و وسا يرو هیهان نگاه

 ! ادیکردم لباسا انقدر بهت ب یفکر نم -

 .تمرکزش را گرفت يآذر همه  دنید. نکرد نگاهش

 .زد، سر بلند کرد یرا ورق م يهمانطور که مجله ا آذر

 .سالم مامان -

. سرد جواب داد. متوقف شد شیروسر يآذر، سر تا پاش را برانداز کرد و رو يچشمها. هم آرام سالم کرد هیهان

 .نامدار به مبل اشاره کرد

 .راحت باش...  زمیعز نیبش -

 .بود و آزاردهنده زینگاه آذر تند و ت. ندیاو بنش کیداد نزد حیترج تیکردنها از نامدار، در آن موقع يدور يهمه  با

 ! ستمیمنم که مرد ن ،یتو که نامزدش! رو گرفته؟ یاز ک -

همانطور هم بدون چادر و فقط با بلوز و دامن، ناراحت و . از نگاهش نداشت یم دست کممحکمش ه يصدا

 ”.میهنوز که محرم نشد ینامزدمه ول“ دیخواست بگو. معذب بود

 ... راحته  ينطوریا: گفت نامدار

 .آذر به نامدار بود پوزخند

 ! ن؟یلباسشو گرفت -

 .سر تکان داد نامدار

 .هم لباس، هم حلقه و جواهرات -

 ... هم به سر و صورتش بکشه  یدست هی ادیب الیگفتم ل یکاش م -
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 .نگاه کرد تیبا رضا هیهان ریسر به ز مرخیبه ن نامدار

 .یعروس يباشه برا! هم خوشگله ينطوریهم -

 .قهوه آمد ینیبا س مهرانه

 يدستها انیفنجان را م. تا آن وقت، قهوه نخورده بود. خواست یداغ م يچا وانیل کیدلش . بود سردش

 .ِ قهوه، دهانش را جمع کرد یتلخ. دیچش یسردش گرفت و کم

 .کنم نشیریاجازه بده برات ش -

 .خوبه ينجوریهم: به پوزخند آذر نگاه کرد و آرام گفت یچشم ریز

 ! تر از برخورد آذر که نبود تلخ

 .بود نیجو سنگ. سکوت قهوه خوردند در

 .چرخاند یفنجانش را در نعلبک آذر

 .خوام باهاش تنها صحبت کنم یم... لطفا ما رو تنها بذار ! ینام -

 .کرد که ناخودآگاه به نامدار نگاه کرد یم یپناه یو ب یاحساس ناراحت انقدر

خوام بعد  یم! شهیم یمیصم ریکم د هیمامان فقط ...  زمیراحت باش عز: زد و آرام هم گفت یلبخند آرام نامدار

 .که برات آماده کردم نشونت بدم یاز صحبتتون، اتاق

 .کننده پلک زد دواریبلند شد و ام بعد

 .سکوت دوباره

 .آذر بلند شد يماند تا صدا ریبه ز سر

االن  نیرو از هم ییزایچ هی... مسائل رو برات روشن کنم  يسر هیتا  نجایا اردتیب یگفتم نام! دختر جون -

 .ینبدو دیبا

 .شد شتریاش ب دلهره

 ...  یزن یصدا م” خانوم“منو  نکهیاول ا -

شوهرش نامدار بود،  یخب وقت! زد؟ یمادر شوهرش را خانوم صدا م... گفت خانوم  یمهرانه هم م! خانوم؟

 .هم نبود یناراض. خانوم شدیمادرشوهرش هم م

 ... دوستانه  ریو غ بهیغر! خانوم
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نامدار  یول... ِ خودش هم بود  زیعز ،یرعلیِ ام زیعز. زیگفت عز یخانوم م رانیشوهرش بود، به ا یرعلیام اگر

 .مثل خودش به،یغر کیمادرش هم ... نبود  یرعلیکه ام

 .اشاره کرد واریبه در و د یِ آذر با لخت دست

و فهم  انقدر قدرت درك دوارمیام...  یشناس یخانواده رو هم که م...  يدیما رو که د یخونه و وضع زندگ -

 .يبد صیکه تفاوتهامونو تشخ یداشته باش

 .ِ او اشاره کرد يلباسها و روسر به

که بخوام بهت آداب  لیمن نه حوصله دارم، نه تما! دختر جون ستیما ن يدر شان ِ خانواده  خت،یسر و ر نیا -

کم باهوش و زرنگ  هی... که تو رو انتخاب کرده  هیکار ِ خود ِ نام... بدم  ادیخودمونو  ي وهیکردن به ش یزندگ

 ...  يریبگ ادی یکن یم یو سع يبر یرو م دهاستفا تیاومده، نها شیکه برات پ یدرخشان تیاز موقع ،یباش

 .پا انداخت يرو پا

 يده از حاال به بعد، همه تو رو به عنوان عروس خانوا... دور  زیقبلت رو بر یزندگ يعادتها و رفتارها يهمه  -

متاسفانه نامدار دست  یول... ما کم نبود  يو اسم باشه، برا تیموقع نیکه در شان ا یعروس... شناسن  یراد م

 ...  میریبپذ میتو و ما مجبور شد يگذاشت رو

 .”يهستن که اومدن خواستگار یراض“نامدار گفته بود  یول! شدند؟ مجبور

 .ریسر به ز ي هیبه جلو خم شد و زل زد به هان یکم

 ! منو نگاه کن -

 يحس ِ دوستانه ا چینافذ که ه يخاکستر يشد به چشمها رهیناآرام سرش را باال گرفت و بغض کرده، خ ه،یهان

 .نداشت

از اقوام و دوستانمون، با برخورد و رفتار غلط ِ  یخواد کس یدلم نم چیه! قدرشو بدون! شانست زده دختر جون -

 .اصل و نسبه یدختر ب هیتو، بفهمن زن ِ نامدار، 

 .را تجربه نکرده بود” شدن ریتحق“تا آن وقت، حس ِ . نییاز اشکهاش، نگاهش سرخورد پا قبل

 ! زنم، سرت باال باشه یحرف م یوقت! گفتم منو نگاه کن -

 .دوباره نگاهش کرد. ِ کالم آذر، ترساندش تحکم

 یهمون دیبعد، ظاهر و برخوردت با يز دفعه ا...  یکن رییتغ دیبا... حرفو دو بار تکرار کنم  هیدوست ندارم  -

 ! ؟يدیفهم...  رهیتوقع م یباشه که از زن ِ نام
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 ... بله : هم فشرد و لرزان گفت يبغض، لبهاش را رو با

 .آذر باال رفت يابروها

... و حرف بزنه  رهیسرشو باال بگ شهیهم دیعروس راد ها با... حرف نزن  واشیخور،  يتو سر يمثل بدبختها -

 ! ؟يدیفهم

 ! بله خانوم: بلندتر گفت. کرد اشکهاش را مهار کند یسع

 .داد هیو راحت تک دیکش ينفس بلند آذر

که  میبا هم ندار يبعد از اون، مراوده ا... آبرومند ظاهر بشن  ،یعروس يبه خانواده ت بگو برا... در ضمن  -

 ...  میشرمنده نش شونیباشن که از معرف يطور ،یجشن عروس ياما تو... برام مهم باشه 

بهش دستور  ردست،یز کیمثل  نطوریکه مادرش ا یکس! کرد؟ یوصلت م یبا چه کس! کرد؟ یچکار م داشت

 ! کرد؟ یم رشیو تحق دادیم

! کوچک کجا رفته بود؟ اطیو ح یمیقد يِ خانه  تیمیآن صفا و صم! کجا بود؟ یرعلیام! چه شده بود؟ کدفعهی

 ! آورده بود؟ شیسر ِ زندگ ییچه بال

 ...  یرعلیخواسته ش، ام نیاتاق ساده بود و بزرگتر کیآرزوش،  يکه منتها او

 ! ِ کبود؟ حیداشت جز همان تسب یچه ثروت! او؟ يدر هوا دنیداشت جز نفس کش ییایرو چه

رف شستن با آب گرم ِ از ظ... لوکس  يبود به رستورانها دهیخانوم، رس رانیِ ا یلذت ِ آبگوشت ِ دسته جمع از

 ...  شخدمتیخانه و پ نیبود به ا دهیرس ،یرعلیِ ام يکتر

 ...  نیباز و بدون آست قهیبه لباس عروس ِ  د،یتصور لباس ِ دست دوز ِ گلدار شب ع ار

 ! چه شده بود؟ کدفعهی

 ...  زمیعز...  یهان -

به  دیارز ینگاه ِ گرمش م یگفت ول یرا فقط به مادرش م ”زیعز“که  یرعلیام ي هیهان...  یبود، نه هان هیهان او

 .ِ نامدار زمیهزار هزار تا عز

 ! حالت خوبه؟...  یهان!نمت؟یبب -

 .صورت نگران او نگاه کرد که خم شده بود به

 ... قهوه رو تلخ خورده، فشارش افتاده ... کنه  یداره خودشو برات لوس م... خوبه  -

 .رفت یم رونیت از سالن بآذر نگاه نکرد که داش به
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 .آماده کنه نیریش یدنینوش هیمهرانه برات  گمیاالن م...  زمیاستراحت کن عز یباال کم میبر -

 ...  ستین میزیچ: نامدار بلند شد و زمزمه کرد يکمک ِ دست ِ دراز شده  بدون

 .تکان داد و با دست، راه را نشانش داد يبه او، سر رهیخ نامدار،

 .وارد شدند یباز شد و به اتاق بزرگ يشکل باال رفتند، در رهیاز پلکان دا دیفهم فقط

 ! اد؟یخوشت م... بره  شیتا کارها پ میهست نجایموقتا ا... اتاق ماست  نجایا -

 .ماند دیسف ریِ حر نیپرچ يپرده ها يرو هیهان نگاه

بهش . شده بود ریکه آنهمه تحق يخانه ادر . زد یصاحبش را خانوم صدا م دیکه با يدر خانه ا... ِ آنها  اتاق

 .”اصل و نسب یب“گفته بودند 

 ! نه؟ ای دیآ یکرد خوشش م یم یفرق چه

 .شده بود می، تسل”اصل و نسب دار“مرد ِ  نیمقابل مادرش و ا ستادنیمبارزه و ا يبه جا. کرد یحماقت م داشت

 .و سرش را خم کرد ستادیجلوش ا نامدار

 ! مادرم ناراحتت کرده؟...  یهان -

 ”.سرم يتو دهیرو کوب قیخانوم، حقا! خانوم... نه  مادرت“

 ...  زمیعز... کنم بهم نگاه کن  یخواهش م -

 .چانه اش رینکرد، دست گذاشت ز یحرکت هیهان دید یوقت

 ! جان هیهان نیمنو بب -

 .سرش را عقب بود و نگاهش کرد عیسر هیهان

 ... هستن  یخانوادتون راض دیگفت -

 .پر ِ او يماند در چشمها رهیچند لحظه خ نامدار

 ! بهت گفت؟ یمامانم چ -

 .دوست نداشت حقارتش را تکرار کند. نداشت تکرار کند دوست

 .به موهاش دیکالفه دست کش نامدار،

 .انتخابم نیو آخر نیاول...  ییانتخاب ِ من تو...  هیهان -

 ”! يهم نبود انتخابم نیتو آخر یول“ دل گفت  در
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و  هیبده، نه بق تیکنم تو هم فقط به من اهم یخواهش م... خودت ...  یمن، فقط خود تو مهم يبرا -

 ... حرفاشون 

 .شد و خشک يجد. اش را حفظ کند يتا خونسرد دیکش ينفس بلند. دیند هیدر هان يرییتغ چیه

 ذارمینم...  یهان... ِ تو بشه  یرفتار کنه که باعث ناراحت ياجازه نداره طور یکس... کنم  یباهاشون صحبت م -

 ... کنه  تتیاذ یکس

 .دهانش را فرو داد تا بغضش را پس بزند آب

  م؟یبمون نجایا دیچند وقت با -

 .نامدار يلبها ينشست رو يمحو لبخند

 ! م؟یباش نجایا يدوست ندار -

 .را باال انداخت سرش

 ! نه -

 .نامدار رنگ گرفت لبخند

 ...  يدیاتاقمونو ند یتو که هنوز حت -

 .گذرا به اتاق انداخت ینگاه بعد،

 ... رنگ چشماته  زیهمه چ -

کاناپه و  کی د،یسف ي نهیآ زیم. بود یمخمل سبز آب ر،یحر يدو طرف پرده ها. هم به اطراف چشم دوخت هیهان

 .يا روزهیف يبا گلها یشمیو فرش ابر یِ سبزآب یبا رو تخت دیو تخت سف وارهاید ،يا روزهیدو مبل تک ف

 ! خواست یهمان که م. اتاق داشت کی

 ! یرعلیبدون ام ک،یاتاق ش کیحاال ...  یرعلیاتاق ساده و ام کی

 .زد پوزخند

 ! ؟يدوست دار: گفت اقیبا اشت نامدار

 .نگاه، سر تکان داد بدون

 ! قشنگه -

 دیسرش را عقب کش هیهان. را گرفت شیروسر يگره  ياو، و آرام دنباله  ياس هالب يِ نامدار سر خورد رو نگاه

 .و اخم کرد
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 ! ن؟یکن یم کاریچ -

 .نمیخوام موهاتو بب یم: آرام گفت نامدار

 .زد يگریمحو د لبخند

 ! بلند ایدونم کوتاهه  ینم یهنوز حت -

 .تند شد هیضربان قلب هان. را شل کرد يروسر يگره  همانطور

 ! نه -

 .عقب تر رفت یکم

 ... کنم  یخواهش م -

 .ِ او ینگران و ناراض يماند در چشمها رهیخ نامدار

 ! نم؟یهمسرمو بدون حجاب بب ستیحقم ن -

 .دیکش رونیرا از دست او ب يروسر يتر، دنباله  ظیغل یبا اخم. حس کرد لحنش حق به جانب است هیهان

 خونمون؟  دیمنو ببر شهیم -

 ! ؟یرار کنف يخوا یم -

 .کرد اخمش را حفظ کند یسع! بود دهیفهم

 .خوام برم خونمون یم -

 .خونسرد بود نامدار

 .بشم کیکم بهت نزد هیخوام  یفقط م... بزنم  بیخوام بهت آس ینم...  زمیباهات ندارم عز يکار -

 .يصبر یو ب یحوصلگ ینه ب ،ينه غرور شد؛یم گرینامدار د کیدختر،  نیبرابر ا در

 ! دیشما نامحرم -

 .گفت یم يگرید زیعقلش چ. کرد یفکر نم تیبه محرم نامدار

 ...  یباهام راحت صحبت کن یتون ینم یحت... پره  یزنم، تو رنگت م یدست م تیمن به روسر...  زمیعز -

 .سرد او را گرفت يانگشتها یبرد، به نرم شیدست پ اطینامدار دوباره با احت. انداخت ریسر به ز هیهان

 ! کنه؟ کیتونه تو رو به من نزد یم یعرب يچند تا جمله ... شوهرت  شمیمن م گهیدو هفته د -

 .نامدار نگذاشت یدستش را پس بکشد ول خواست

 ...  یآروم آروم بهم عادت کن دیبا...  یهان -
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 .رنگ التماس گرفت ه،یهان لحن

 ... گناه داره  م،یتا محرم نشده باش -

 .نامدار باال رفت يهاابرو

 .میما قراره ازدواج کن! هیهان! ؟یچه گناه -

 .دوخت به نامدار چشم

 ...  دیذاریاحترام م دمیبه عقا دیگفت...  دیندار يبه اعتقادات من کار دیگفت -

 .نامدار شل شد يانگشتها

 .خوام یمعذرت م... سر ِ حرفم هستم ... گفتم  -

عشق، انقدر  یعنی. هیدر مقابل هان رییتعجب داشت آنهمه انعطاف و تغ يخودش هم جا يبرا! خواست؟ معذرت

 ! قدرت داشت؟

 .دیکش ینفس راحت هیهان

 ! گناه نداره گهیکه د نیا... باهام راحت صحبت کن  -

 .نشده، به طرف در رفت مانیبه اتاق انداخت و تا نامدار پش يگری، نگاه د”نه“ گفت

که بدون مانتو و چادر او را  نیهم. او را از پشت سر تماشا کرد يو سرتا پا دیدوباره به موهاش دست کش نامدار

 ! شدیحساب م شرفتیقدم پ کیبود، خودش  دهید

 

*** 

 

 91زمستان /  وركیوین

 

 .تنهایى خانه سیگارش را روشن مى کند و در فکر فرو مى رود در

آتش بازى ... و مانع از ورود هلهله ها و خنده ها پنجره ها را بسته تا راه ورود صداها را از خارج سد کند  ي همه

 .و موزیک شود

 چه چیزى را مى تواند جشن بگیرد؟  او
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اما ... شبى ست که دوستان به نزد دوستان، عشاق به نزد هم و شوهرها به نزد همسرانشان مى شتابند  امشب

 .هیچ آغوشى هم برایش گشوده نیست...  دیهیچکس که آنجا نمى آ

 .نگاهى به میز آرایش او در سمت دیگر مى اندازد... اتاق مرتب است مثل روز اول . اتاق خواب هانیه می رود به

خاصى کنار هم چیده شده اند، کتاب ضخیم  يکتابها با نظم و سلیقه ... کتابهاش مى رود  يطرف قفسه  به

چند . ندیشه و فکر نامدار را تشکیل مى دادکتابى که سالها غذاى اصلى ا. مجموعه آثار موالنا را بیرون مى کشد

 : سطرى از آن را این چنین مى خواند

 دل را که گرد غم نگردد بگو

 غم هرگز به خوردن کم نگردد که

 غم رامنیمرغ دل پ يا مگرد

 در غم پرّ و پا محکم نگردد که

 مى کشد و زیر لب زمزمه مى کند اهى

 .و تا چه حد خلق و خو را تنگ مى کند نمى دانى ناامیدى چه به روز آدم مى آورد -

 ! چقدر زیباست... مى کند چقدر این اشعار زیباست  فکر

 .را در جاى خود بر مى گرداند کتاب

 .روتختى رویال صاف و بى چین خوردگى روى آن پهن شده. طرف تخت خواب او مى رود به

دعایى  يکوچکى به همراه کتابچه  يسجاده . تخت مى نشیند، کشوى میز پاتختى را باز مى کند يلبه  بر

 .”بى شرم“از ذهنش مى گذرد . درون آن است

کشیدن براش سخت مى شود، احساس مى کند هوا به سختى وارد ریه هاش مى شود، براى چند لحظه  نفس

صداى فریاد پر از شادى مردم در خیابان حتى از درهاى بسته هم به درون نفوذ مى . در همان جا مى نشیند

 .، به سختى از جا بلند مى شودکند

 .رود، جایى که در واقع اتاق ویژه بانوى خانه است یسمت اتاق نشیمن م به

مى کند که مهرانه مشغول آماده کردن میز شام است، به ظروف چیده شده نگاه مى کند، شامى که باید  مشاهده

 .در تنهایى صرف کند
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کند، در حالیکه هنوز نگاهش به میز چیده شده است براى  سیگار خود را در یکى از ظرفها خالى مى خاکستر

به طرف پیانو رفته و روى صندلى آن مى نشیند و لیوان . خودش نوشیدنى مى ریزد و به کتابخانه مى رود

 .کند، فشار مى آورد دنبالنوشیدنى خود را کنار دستش مى گذارد، روى کالویه ها بى آنکه نت خاصى را 

انه اش دمى از او غافل نیست، مى داند اتفاقى تازه در آن طرف مرزها افتاده، اتفاقى که هانیه و نگاه مادر مهرانه

 .را ماندگار کرده

 : روزهاى اول تنها یکبار گفته بود همان

 ... دیگه نمى تونم مهرانه، خیال مى کردم مى تونم، ولى دیگه نمى تونم  -

 ! و تمام... مان یکبار موجود بى جانى شده بود در برابر چشمانش، ه مثل

 .مهربانیش را که یکسر آمیخته با درد است.مهربانش را هنوز بر لب دارد، مهرانه مى بیند لبخند

 .از این درد حرفى نمى زند؛ هیچوقت حتى کالمى از آن نگفته و

یى صورتش به لرز مى آمد، چشمانش را مى بست و دندانهاش را بهم مى فشرد، اما در خصوص تصویرها گاه

 .که در پس چشمان بر هم نهاده اش شکل مى گرفت، همیشه سکوت مى کرد

 ... مهري ها را پنهان مى کرد، هیچوقت هم گله نکرد از این زیر و رو کننده سرنوشتش، هیچوقت  بى

 ... مى داند که دلبند آن درد است، شاید تا سرحد مرگ  مهرانه

 ... بى نهایت دشوار ... برایش داند که این جدایى از تن و جان دشوار است  مى

هانیه اى که سالها تصویر خیال و مظهر آمال این مرد . است ریدر اوج این شوریدگى ها مهرانه از هانیه دلگ و

 .بوده

 داند ایران چه بر آنها گذشته، هانیه چه کار کرده؟  نمى

از . هم حرفى با او نمى زند؛ شاید گمان مى کند اگر هم چیزى بگوید مهرانه نمى فهمد، از عشق مثال نامدار

 عشقى که براى خودش هم ناشناخته است و هنوز هم نمى داند درباره اش چه بگوید؟ 

ندگیش فکر مى کند هر کس بود طى این سالها به تدریج با این لطافت وصف ناپذیرى که نامدار خرج ز مهرانه

 .مى کرد، مانوس میشد

 ! داند، هانیه مى تواند روزى عذاب ناشى از جفایى را که به این مرد داده تسکین بدهد یا نه؟ نمى

 

*** 
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 .امیرعلى او را از دنیاى خودش خارج مى کند صداى

 چى مى زنین؟ ! بابا -

 .مى کند رد رطوبت کنار چشمانش را امیرعلى نبیند تالش

 .مى کندبه نواختن  شروع

 این قطعه رو مى شناسى؟  -

 .نه -

 ... مثل غرش توپه از میون شکوفه ها ... شوپن  -

 .مامان عاشق شوپنه -

 .دست از نواختن مى کشد و از جاى خود بلند مى شود نامدار

 .به نظر شام اماده ست -

 .این ترتیب، راه را براى ادامه صحبت مى بندد به

 .در نزدیکى در خروج مى رود متفکر به سمت دستشویى امیرعلى

 .بر روى شیرهاى تعبیه از طال مات شده نگاهش

مطمئن شده اتفاق خاصى افتاده که از آن بى خبر است، در این مدت، نامدار هر بار به نحوى مسیر گفتگو  دیگر

ل کرده به را از هانیه منحرف کرده که گویى وجود خارجى ندارد، و این، تمام ذهن امیر على را به خود مشغو

 .طوى که آن شب هیچ از طعم غذا متوجه نمى شود

 ... روزها زمان بیشترى را با نامدار مى گذراند  این

دلش مى خواهد تنها باشد و به . نامدار است؛ هم ظاهرش، هم رفتار و خلق و خوش هیشب یلیخ دیگو یم نینازن

 .ا نازنین تماس بگیرداز طرفى باید ب.تاثیراتى که از نامدار گرفته بیشتر فکر کند

دلیل گرفتاریهاى کارى و تفاوت زمانى که دارند تماسهاش به حداقل رسیده اند و این باعث دلخورى نازنین  به

فرصت نکرده با عشقش  یرعلیام یتمام شده ول ران،یشده؛ مخصوصا آن روز که روز عشق بوده و به وقت ِ ا

 .عاشقانه صحبت کند یساعت

 : نگاه به ساعتش از نامدار مى پرسد با

 مامان کى میاد؟  -
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 چرا از خودش نمى پرسى؟  -

 .جواب درستى نمیده... پرسیدم، هزار بار  -

 .سمفونى درون دستگاه قرار مى دهد یک

 ... فعال بهتره اونجا باشه  -

 .آن را بلند مى کند، نواى پر طنین آن، مانع از سوال و جواب بیشتر مى شود صداى

 .ظاهر چشمانش را بسته و در واقع تمام حواسش متوجه امیرعلى ست که به نظر ناامید مى رسد به

ثابت امیرعلى، همچنان روى اوست که گویى تمام حواسش را به موسیقى داده، تنها گاهى چشمان بسته  نگاه

 .ا باز مى کند و به لیوانش لب مى زندخود ر

 .دور از دسترس به نظر مى رسد بدون آنکه بخواهد مشغول ارزیابى رفتارهاى او مى شود همچنان

آرزو مى کند پدرش تا . این فکر به مغزش راه پیدا مى کند که تقریبا هیچ شناخت درستى از نامدار ندارد ناگهان

 .ر است چه عاملى او را به این نقطه رساندهاین حد خشک و جدى نبود و در این فک

خانومها به ...  يفرستاد یم نینازن يو برا يدید یروز تدارك م نیمناسب ا يا هیبهتر بود از قبل، هد دیشا -

 .توجه دارن و براشون مهمه یلیخ کیمسائل کوچ نیا

مشغول  نطوریکه ذهنش را ا ییاکار و دغدغه ه يها يریِ درگ انیم. از پدرش ندارد یکند شناخت یحس م واقعا

 ! کرده، چطور توانسته فکر او را بخواند؟

شناخت و دلگرم کردن ِ  يبرا یتالش چیزنها آشناست، ه اتیمرد ِ کم حرف و خشک، که انقدر با روح نیا

 ! همسر ِ خودش کرده؟

 ! ن؟یمامان فرستاد يشما برا -

دلتنگ  يادیز ایپسر، امشب  نیا. ِ کنجکاو یرعلیام يرو ندینش یاش م رهینگاه خ. شود ینامدار باز م يچشمها

 .آن دو چه گذشته انیقصد کرده بفهمد م ایِ مادرش شده 

 .برد یابروش را باال م کی یرعلیام

 ! کرده یمرد ِ عاقل که خودکش هیامروز روز ِ عشقه و شما هم  -

از  يا ختهیِ پدرانه اش را با آم حتینص. جمله اش را به خاطر دارد. لرزد یلب نامدار م يمحو، گوشه  يلبخند

 ! اعتراف
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نه در مقابل ِ نامدار که مشت ِ بسته اش را هم  یول. و نکته سنج اریهش! از رادهاست یکامل ينمونه  ،یرعلیام

 .خواند یم

 .کارو کردم نیبه وقتش ا: دیگو یبندد، م ینوشد و همانطور که چشم م یم یدنیاز نوش یکم

 ! شه؟یم ریمگه عشق هم اکسپا!به وقتش؟ -

 ي هیهد. خورد یبسته اش تاب م يچشمها يجلو اب،یو نا متیجفت زمرد ِ گران ق کی... شود  یم کالفه

 يها لهیدرست هم رنگ ِ ت...  هیِ هان يِ باردار دنیبه مناسبت ِ فهم یشکشیروز ِ عشاق و البته پ ي ژهیو

 ... شود  یکالفه م... چشمهاش 

 ”! نه ،یبه طرز ِ دردناک“... ” ! نه“. واضح است ابشجو

 ،یرعلیام. شود یگذارد و بلند م یم زیم يرا رو وانیل. دلش بماند بهتر است يتو... حرفهاش ... دردهاش  یول

عنوان  چیبه ه یست ول یعیو کشف، از پسر ِ نامدار طب دنیِ به فهم لیم. روابط پدر و مادرش حساس شده يرو

 .بداند يزیچ هیهان وخودش  انیمسائل م اتیداند او، از جزئ یخواهد، نه صالح م ینه م

 ”! شهیاکسچنج م یول شهینم ریاکسپا“. رسد یاش تا پشت لبهاش م جمله

 .دستگاهم خاموش کن: دیگو یرود، م یکه به طرف اتاقش م همانطور

 

*** 

 ! و قرار از ما برد اوردیتو ب يبو باد،

 

 61زییپا/  تهران

 

 يکه رو مایچند تا از اقوام همدم و ناصر و س. را هم نداشتند یکس. و آشناها را دعوت نکردند لیکس از فام چیه

 .به دستور آذر، از آنها هم صرف نظر کرده بودند یشدند ول ینفر هم نم ستیهم ب

“ بود  دهیدر خانه پرس يجلو یفقط در جواب ِ ناصر، وقت. زد ینم یحرف یمراسم و جشن عروس يدرباره  نامدار

 ”.خودمون يخونه “ گفته بود ”  د؟یرو قراره کجا برگزار کن یعروس

 .دلشوره داشت و دلشوره فقط
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 یم رونیاش هنوز خون تازه ب نهیاز س. خورده بود وسط قلبش ریت. شده بود دیشه. بود دهیرا د یرعلیِ ام خواب

 .دیخند یچشمهاش باز بود؛ لبهاش م یزد ول

 .کردند یم هیگر یرعلیجمع بودند و اطراف ام یمیقد يانه در خ همه

 ”.بهشون بگو ساکت بشن...  هیهان“ گفته بود ” ! کنن؟ یم هیچرا گر نایا... من زنده ام “گفته بود  یرعلیام

 .کرده بود فیکرد، خوابش را تعر یم هیهمانطور که گر... کرده بود  دارشیب مایس

 ”رهیخ شاالیا... نکن مادر  هیگر... آروم “ رده بود که آرامش ک. نوازشش کرده بود مایس

خوش به ... زنده ان  دایشه... جاش خوبه  یعل... جاش خوبه “ ِ اشکها گفته بود  انیکرده بود و م هیگر خودش

...  تهیامروز عروس یناسالمت... چرت بزن  هیپاشو دو رکعت نماز بخون، بعد  ه،یگر يتو هم به جا... سعادتش 

 ”ها؟  یکن هیگر شتریمونه ب یچشمات سرخ م

 .صداش يتو زدیبر طنتیش یکرده بود کم یسع بعد

 ! ها شهیم مونیپش ندتیبب ينطورینامدار خان ا -

 ! خان نامدار

 .دندید یهمانطور که نامدار و خانواده اش، آنها را از باال م. کردند ینگاه م نییاو را از پا همه

 .کبود هم آرامش نگرفت حیانقدر که با چند دور ذکر گفتن با تسب... داشت  ترس... داشت  دلشوره

 .شد و دوباره از اول ینم یراض د؛یکش یهمدم مدام به لباسها اتو م. بودند داریصبح زود، همه ب از

در  يچه لباس و ظاهر قایدانست دق یراد باشد و هنوز نم يکه آذر سفارش کرده بود در شان ِ خانواده  ییلباسها

 .شان ِ آنهاست

دست کت و شلوار  کی ما،یهمدم و س يپر زرق و برق برا یدو دست لباس مجلس. سنگ تمام گذاشته بود ناصر

 .ِ بلند يفلز يبا پاشنه ها ما؛یکه تا آن روز، نه همدم به پا کرده بود، نه س ییخودش و کفشها يبرا

 ...  مایس یبود ول رفتهیهمدم راحت تر پذ. ر کننداز چادر صرف نظ دیو همدم بگو مایتوانسته بود به س فقط

 .و لبهاش ساکت مانده بود یتینگاهش نارضا ته

 .ظهر نشده، نامدار آمد دنبالش هنوز

 .شد یرا داشت که از مادرش جدا م يِ بره ا حال

قرآن ردش کرد و همراهش از خانه  ریدست گرفت؛ از ز مایاش را س یشخص لیِ مختصر لباس و وسا ساك

 .ارج شدخ
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احوال  مایکوتاه با س یمحترمانه ول. برداشت و در را براش باز کرد نیاز ماش هیتک ،يجد شهیمثل هم نامدار،

 .داد، اشاره کرد یم هیبه دست هان مایکرد و به ساك که س یپرس

 ! ه؟یچ نیا -

 .هیهان لیلباس و وسا -

 .کامله لشیوسا...  ستین يازین: شد، گفت یخم م نیکه در ماش همانطور

 .گرفت مایداشبورد برداشته بود، به طرف س يکه از رو يراست شد و کاغذ بعد

 .آدرس نمیا -

ما هم ... برو به سالمت : گوشش گفت ریو ز دیرا بوس هیرنگ ِ هان یصورت ِ ب ،يسرسر. کاغذ را گرفت مایس

 .خدا پشت و پناهت...  میایعصر م

 .رفت یکه به مسلخ م يحال بره ا. بغض داشت. دیلرز یم زانوهاش

 .کرد تشیهدا نیبه طرف ماش یبه نرم مایس

 ! گهیبرو د! زشته دختر -

 .زد یدل دل م مایصورت س يشد و نگاهش همچنان رو سوار

 .هم سوار شد و حرکت کرد نامدار

 ! يذارم از دستم بر ینم گهیچون د ،یشدن فکر نکن مونیو پش دیکن به شک و ترد یسع -

 .یداشت، هم شوخ تیهم جد لحنش

 .را در هم قالب کرد و جواب نداد انگشتها

 .کنه یهمونجا آماده ت م ادیم شگرتیآرا... خونه  میر یم -

 .شستند یدر دلش رخت م. کرده بود تیتنش سرا ياز پاهاش به همه  لرز،

 .قالب شده اش نشست يانگشتها ينامدار، رو دست

 .زمیزده عز خیدستات !سردته؟! ه؟یهان -

 زییروز پا نیرحم ِ آخر یب يبه سرما یربط... نم دارش نداشت که تازه از حمام آمده بود  يبه موها یطرب

 .شد یو رو م ریدلش ز... نداشت 

 ... نگهدار : زحمت گفت به

 .خورد یحالش به هم م. رفت رونیهنوز کامل توقف نکرده، در را باز کرد و ب نیماش
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 .داد یراه نفسش را گرفته بود و فشار م یدو دست یانگار کس. آمد یباال نم نفسش

 .از پشت، شانه هاش را گرفت نامدار

 .دهانش يرو دیحال راست شد و پشت دستش را کش یب. دیکش خجالت

 .خم شد نامدار

 ! دکتر؟ میبر يخوا یم! حالت چرا به هم خورد؟ -

 .نگاه، سر تکان داد و سوار شد بدون

 .ِ او یشانیپشت انگشتهاش را چسباند به پکرد و  ادیرا ز يبخار نامدار

  ؟يمسموم شد!؟يبهتر -

 ... خوبم : سر تکان داد و زمزمه کرد دوباره

 .کرد یبا دقت نگاهش م نامدار

 ! نمت؟یبب -

 یلیدل...  ینباش هان یچینگران ه: زد و آرام هم گفت یلبخند آرام. ِ نامدار، نرم شد يصورت ِ جد. کرد نگاهش

 .استرس وجود نداره يبرا

 .و دلشوره اش شده ینامدار چطور متوجه نگران دینفهم

 .چشم دوخت ابانیبغل برد و به خ ریرا ز دستهاش

 

*** 

 

 .قبل را نداشت يآرامش دفعه  خانه،

 .بودند ینیریو ش وهیم يو جعبه ها لینفر در حال جابه جا کردن وسا چند

 .جلو آمد و خوش آمد گفت مهرانه

 .را گرفت شگریسراغ مادرش و آرا نامدار

 .اتاقشون نیببر فیتشر نیدیگفتن رس... هر دو باال هستن آقا  -

 .گذاشت هیتکان داد و دست پشت کمر هان يسر

 .و کوتاه ضیعر يبود و دو راهرو یخصوص منیپلکان مدور، نش يباال. دقت تر به اطراف نگاه کرد با
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 .سمت چپ بود -آمد  یم ادشیتا آنجا که  -ن اتاق خودشا. سمت راست شدند يراهرو وارد

 .و نامدار در زد ستادندیا يِ در پشت

 .آذر آمد يجد يصدا

 بله؟  -

 ... منم مادر  -

 .ورود داد ي اجازه

و دختر  دیچیپ یداشت موهاش را م یزن. وسط اتاق، مجله به دست نشسته بود یِ مخمل زرشک یصندل يرو

 .زد یناخنهاش را الك م یجوان

 .را با تکان سر داد هیسالم هان جواب

 .هیعروسم، هان...  الیل -

 .نگاه کرد و لبخند زد هیبا دقت به صورت هان الیل

 .موهاتو خشک کنه يتا شر ریکنم، دوش بگ یخانومو تموم م يتا من کار موها! عروس خانوم -

 .قبل از اومدن حموم رفتم: گفت

 .ستین يازیبه حضورت ن. شما برو به کارهات برس...  ینام: تسر از مجله بلند کند، گف نکهیبدون ا آذر

 .زد و رفت هیبه هان يلبخند نامدار

 .انگار اصال حضور نداشت. بود ستادهیا همانطور

 ... خانوم بود  رانیاگر ا... ازش دور بود  يادیز... و ترسناك بود  بهیغر يادیمادر شوهر، ز نی، ا”خانوم“ نیا

 .صورتش گرفت يالك خورده را جلو يناخنها

 .ستین هیبه عروسها شب شیچیهنوز ه شه،یساعت چهار مراسم شروع م... ببر آماده ش کن  -

 .کارشان بود را برداشت و در را باز کرد لیکه پر از وسا يچشم گفت و ساك و سبد ،يشر

 .کجا بروند دیدانست با ینم. رفت همراهش

 .دیبه دادش رس مهرانه

 .نیاتاق خودتون آماده بش يتو دیبا -

 .بایِ ز یهمان اتاق سبز آب. سمت چپ رفت و در اتاق را باز کرد يجلوتر به سمت راهرو بعد

 .به جانش افتادند يبعد از ظهر، دو نفر تا
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 یحت... خواست که نبود  یرا م یرعلیام. خواست که نبود یرا م مایدلش س. کرد یم یبیغر. داشت دلشوره

 .بودنامدار هم ن

 .بدهند تیبه حضور او اهم نکهیکردند؛ بدون ا یزن، با هم صحبت م دو

شدنش، عروس شدنش  بایاطرافش بچرخد و از ز یکس نکهیبدون ا... عروس  نیتر بیغر... کرد  یم یبیغر

 ... کند  يشاد

مدرسه،  يشد که تو ییموهاش مثل عکس کارت پستالها. لبها و ناخنهاش سرخ شدند. نازك شد ابروهاش

 .دادند یبه هم نشان م یهاش دزدک یهمکالس

... موهاش جا خوش کرد  يتور، رو...  دیرا پوش دشیسف يکفشها. را تنش کردند نشیباز و بدون آست قهی لباس

 .ندیبب نهیعروسک ِ داخل آ يچشمها يکه تو یبدون لبخند؛ بدون برق... تنها  یول... شد  بایز... عروس شد 

 .ا فرستاد دنبال ِ خانومر ارشیدست الیل

 .نه ایکرد خوب شده  یم دییتا دیبا خانوم

 .وارد شد بایشده و ز دهیچیپ ییو براق، و موها یمشک یراهنیبا پ آذر

 .تکان داد يسر ه،یبه صورت هان رهیخ ر،ییو تغ تیرا برانداز کرد؛ بدون تحس هیهان ينافذ و سردش سر تا پا نگاه

 .رسوندتون یکنه و بعد راننده م م یم ییرایمهرانه ازتون مختصر پذ... از ظاهرش  نیا... خب  -

 .شد کینزد هیبه هان یقدم الیل

 ! خانوم راد؟ نیهست یراض -

 .هیموها و صورت هان يرفت و برگشت رو الیل يآذر رو نگاه

 .يبر یتون یم. مهرانه ست شیدستمزدت پ...  ينبود نجایاگه کارتو قبول نداشتم، االن ا -

 .رفت رونیب الیرا برداشت و پشت سر ل لشانیفرز، وسا ،يشر

 .بسته شدن ِ در که آمد، آذر دو قدم جلو رفت يصدا

 .صداش هم يتو ت؛ینبود جز جد یحس چینگاهش ه يخاکستر يتو

تونستم پونصد  یم... سر و صدا و خلوت برگزار بشه  یب نطوریکردم مراسم ازدواج پسر ارشدم ا یتصورشم نم -

 .دست عروسش بذارم ينفر مهمون دعوت کنم و با افتخار، دست ِ نامدارم رو تو

 .دیکش يبلند نفس
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در شان  یمراسم يخدمه  يکه تعداد مهمونهاش اندازه  ک،یِ کوچ یمهمون هیمجبور شدم با ... حاال  یول -

ببندم  تمونیموقع يخودم بذارم و چشم رو يآرزوها ينامدارم، پا رو يماست، فقط به خاطر خواسته  يخانواده 

 ... 

هم افتاده  يِ دامن که طبقه طبقه رو يتور يها نیشد به چ رهیخ. به آذر نگاه کند مینتوانست مستق گرید

 .بودند

 ...  ریسرتو باال بگ... حرف رو چند بار تکرار کنم  هیگفته بودم دوست ندارم  -

 .بغض چنگ زد به گلوش. روزگارش را گرفت يدوباره همه  ،یپناه یو ب یبیغر احساس

 .آذر، با طعنه همراه شد يصدا

! منو نگاه کن...  يرو به چنگ آورد یو نام يدیبه هدفت رس! دختر جون اریدر ن يمن موش مرده باز يبرا -

 .شده بتینج يهمون نامدار که خام ِ اطوارا ياداها رو بذار برا نیا

 .گفت دهیو کش ظیرا غل ”بینج ياطوارا“

 .دیشکستن ِ بغضش را گرفت و نگاهش را باال کش يبه زحمت جلو هیهان

 .آذر، جمع شد يزده  خی يچشمها

 ...  یما باش يِ خانواده  یو از خود گذشتگ يفداکار نیکن قدرشناس ِ ا یسع -

 .را به هم فشرد تا از بغض نلرزند لبهاش

 ! دمیجوابتو نشن -

 .چشم خانوم: زد لب

 .و به طرف در رفت دیکش ینفس پر حسرت. چانه باال داد و با تاسف سر جنباند آذر،

 .بود ستادهیا همانطور

 .شیآرا زیم ي نهیبه طرف آ دیچرخ

 ! خانه و آدمهاش شده بود که چه بشود؟ نیناجور ِ ا يوصله ! کرد؟ یچه کار م نجایا

ِ  یکه مادرش خاطر جمع باشد زندگ !د؟یایعمر کش ب کیخواست  یم! ماه سکوت و حماقت بس نبود؟ کی

 ! تنها دخترش سر و سامان گرفته؟

 .بست چشم

 .خندان ییغرق خون و لبها يا نهیبا س. بسته، جان گرفت يِ پلکها یاهیِ س انیدر خوابش، م یرعلیام ریتصو
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 .گشود چشم

 .بود زاریِ تنش، همه ب دیخانوم، نامدار، لباس سف... خودش، آن اتاق، خانه  از

 .خواست فرار کند یم. طرف در رفت به

 .گفت یی”هزارماشاال“لب،  ریو لبخند نگاهش کرد و ز نیبا تحس. از او، مهرانه وارد شد قبل

 .نه ای نیآماده ا نمیآقا منو فرستادن بب -

 .را همان جا تمام کرد زیشد همه چ یبود؟ م فتادهین یهنوز که اتفاق. کارش نبود يچاره  فرار،

 نامدار کجاست؟ : دیپرس

 .با چشم و ابرو به در اشاره کرد طنت،یبا ش مهرانه

 ! دیاما صبر کن...  یکینزد نیهم -

 : انداخت، گفت یم هیهان يشانه ها يرا برداشت؛ همانطور که رو دیمبل، شنل سف ياز رو رفت

 یحظ م شتریاشه، هم خودش بذره ذره که ب...  ندتونینب يدفعه ا هی نیبنداز نویا... آقا رو من بزرگ کردم  -

 ! نیشیم زتریبره، هم شما عز

 .پوشاند یشنل که موها و شانه هاش را م نیتر بود با ا یراض

 .ضربه به در خورد چند

 .آن را باز کرد يبه طرف در رفت و ال عیسر مهرانه

 تموم شده؟ ... بود  نییپا شگرشیآرا -

 .انداخت ینگاه مین هیبه هان مهرانه

 .دییبفرما... بله آقا  -

 .دیخز رونیچارچوب، نامدار وارد شد و مهرانه ب انیم از

 ... چشمهاش  یبود ول يصورتش جد. دیرس یقد بلند تر به نظر م ،یکت و شلوار مشک در

 .که حرارت داشت یمثل خاکستر ِ آتش! ِ گرم يخاکستر یخانوم ول يچشمها مثل

 .دیکشِ صورتش پر  تیجد. شد کیقدم نزد چند

 ! يشد بایچقدر ز: کرد زمزمه

 .را گرفت و فشرد هیِ هان زانیآو يرا جلو برد، انگشتها دستش

 .ابروهاش انینشست م اخم
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 ! حالت بهتر نشده؟...  يتو که هنوز سرد -

 .فقط سر تکان داد. کرد یکلمه ها را در ذهنش مرتب م. دیبگو يکرد چه جمله ا یفکر م داشت

 .داشت طنتیرنگ ِ ش یِ نامدار، کم مدارین لبخند

 ! اعتقاداتت نبستم يتا چشم رو نییپا میبر... عاقد و مهمونها اومدن  -

 .دیرا پس کش دستش

 .کارت دارم... صبر کن  -

 .ابروش را باال انداخت کیبا همان لبخند،  نامدار

 ! اول مراسم یول...  زمیمنم کارت دارم عز -

 .چشم دوخت یِ قال يا روزهیف يگلها به

 ... من  يگذشته  يتو... من ... نامدار  -

 .گرفت نفس

 ... تونم  یمن نم... نامدار  -

 .دینامدار را آرام شن يصدا

 ! ؟یتون یرو نم یچ -

 .نامدار ينگاه کرد به صورت ِ تازه اصالح شده . اش باال رفت چانه

 .االن تموم بشه نیبذار هم... تونم باهات ازدواج کنم  ینم -

 .نزد یحرف یباال رفت ول ینامدار کم يابروها

 ... من قبل از تو ... خوان  یخانواده ت منو نم...  ستیِ من مثل شما ن یزندگ... نامدار  -

 .ِ دو دست ِ نامدار قفل شد انیدستش م. ِ نامدار ساکتش کرد میِ مال ــــشیه

صبح ... خوام  یمهم منم که تو رو م...  شهیهم م مثل مونیاز حاال زندگ... بود، تموم شد  یِ تو هر چ یزندگ -

! دم یشدن بهت نم مونیپش ياجازه ... دور  زیرو بر دیشک و ترد...  ینگرفت يانگار جد یهم تذکر دادم ول

 ! خب؟

 .و غرور داشت تیجد ،یو موروث یلحن ِ نرم و آرام ِ نامدار، انگار ذات. اخم کرد هیهان

 ...  نجایفقط ا...  نجاستیتو ا يجا: اش گذاشت و آرام گفت نهیس يرا رو هیدو دست، دست ِ هان با

 .باز دستش را پس بکشد هیهان نگذاشت
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 ...  ستیقلب من مال تو ن یول -

 : پلک زد و زمزمه کرد نانیساکت نگاهش کرد؛ بعد با اطم يلحظه ا نامدار،

 ...  شهیمال من م...  شهیم -

 ! بود، مال نامدار شود؟ یرعلیقرار ِ ام یکه ب یقلب! شد؟یم

 .نامدار خم شد صورت

 .دم یقول م... کنم  یمن خوشبختت م...  یهان -

 .هیهان يِ چشمها انیم دینگاهش رقص. کرد مکث

مهمونها، و  ستیدرست ن...  نییپا میبر ایکن و ب رونیب کتیکوچ يکله  نیرو از ا یمنف يفکرا يحاال همه  -

 .ير بذارمهم تر از اونها، منو منتظ

 .کرد تشیگفت و به طرف در هدا ”یــــشیه“اعتراض، دهان باز نکرده، نامدار دوباره  يهنوز برا هیهان

 .کاناپه نشسته بودند کی يمعذب رو ،يو همدم و ناصر، در سالن بزرگ خانه، سه نفر مایس

 .ستیراحت ن ادیمشخص بود ز یبه سرش نبود ول يبه همدم نگاه کرد که روسر متعجب

چشمهاش از دور هم برق اشک . و دست زد ستادیا هیهم مثل بق مایس. نگاه نکرد قیمهمانها دق ي هیبق به

 .داشت

شده بود و کاناپه  دهیچ انشیم ییبایعقد بزرگ و ز يشده رفت که سفره  یِ خال منیِ نامدار، به نش ییراهنما با

 .سفره يعروس و داماد، باال گاهیبه عنوان جا ،یسلطنت دیسف ي

 .اش را پوشانده بود یشانیپ يکاله شنل تا رو. بلند نکرد سر

 .را شناخت که قرآن را برداشت و به طرف او گرفت مایس يدستها

 یرعلیام يِ رنگ و رو رفته  يو قرآن ِ جلد قهوه ا یمیقد يرا برد تا خانه  ادشیرنگ قرآن،  دیِ سف یچرم جلد

 ... و زمزمه هاش قبل از افطار  شیایتا ن...  ایاح يقرآن خواندنش، شبها يتا صدا... تاقچه بود  يرو شهیکه هم

آزاد  يرفت، نامدار اجازه  یباال هم م. ممکن بود ریباال رفتن از آن چاه، انگار غ. کرده بود ریگ یقیچاه عم يتو

 .دادیشدن بهش نم

 ... مادر؟ باز کن دو خط قرآن بخون  یخوب: خم شد، کنار گوشش گفت مایس

 ...  ستین نجایمن دلم ا...  میبر... خوام مامان  ینم: نگاه به صورت مادرش، زمزمه کرد بدون

 .هیدوباره سرش را برد کنار گوش هان. کرد و شانه اش را فشرد یِ آرام عیه مایس
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 ... تو خراب نکن  ندهیو آ یزندگ... زشته ! ؟یگیم يدار یچ -

 .تر برد نییصداش را پا و

دو  يبا آبرو... توکل کن به خدا ... تموم شد  یرعلیام... لگد به بخت خودت نزن  خود،یب الیخ هیواسه خاطر ِ  -

 .نکن يتا خانواده باز

 ... مامان ... نه : دینال

 ! زمیعز...  هیهان: آرام گفت یمحکم ول گرش،یاز طرف د نامدار

 ! نیهم

 .را تیرا حس کرد، هم خواهش را و هم جد دیدر همان دو کلمه، هم تهد هیهان اما

نه  ،ینه غم ،ینه بغض... حس شده بود  یب... جان گفت  یب ي” بله“ کیفقط ... الل شد ... کرد  سکوت

 ...  یحرص

 .شده بود دهیاحساس، با آن بله، از جانش کش يرشته ها يهمه  انگار

 .گفتند کیفقط تبر هیبق...  دندیو همدم بوس مایرا س صورتش

و ساده اش را به  بایز يحلقه . شد رهیگرم، به چشمهاش خ يعقب زد و با لبخند یکاله شنل را کم نامدار،

 ... عسل دهانش گذاشت . انگشت کرد

 ریو دوباره سر به ز... عکس گرفتند . داد ”یمرس“را فقط با  کهایجواب تبر. گرفت هیمهمانها، جواهر و طال هد از

 .نشست

 .دیچیدور شانه هاش پ یدست. بلند شد يشاد یقیموس يصدا. سالن برگشته بودندبه  مهمانها

 .دیوحشت کرد، نه رم نه

 .کرد لشیدست، به طرف چپ متما همان

 جان؟  ینام -

 .خانوم بود از کنار در يصدا

 .کرد یاما آذر فقط به نامدار نگاه م. دو نگاهش کردند هر

 ! چوندهیاُمال خودشو پعروس  نیاون شنلم از سرش بردار مثل ا -

 ! مادر: نرم اعتراض کرد نامدار

 .اخمهاش در هم رفته بود. تر شد کیانداخت و به آن دو نزد ینگاه رونیبه ب آذر
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 ... ما رفتار کنه  يبده در شان خانواده  ادشیبهت گفتم ! ؟یمادر چ -

 .نزد یحرف نامدار

 .با حرص به شنل انداخت ینگاه آذر

 ! ؟یدون یتو که م اره،یظاهرشو مثل ما درب دیدونه چطور با ینم نیا -

 .برم رونیاونهمه نامحرم، بدون حجاب ب يتونم جلو یمن نم: گفت د،یسکوت نامدار را که د ه،یهان

 .آذر درشت شد يچشمها

 ! ما شاخ و شونه بکش ياز بله گفتنت بگذره، بعد جلو قهیصبر کن ده دق -

 .حجاب جزء اعتقادات منه یول... کنم  یاحترام یمن نخواستم ب: فتو آرامتر گ دیرا دزد نگاهش

 .آذر جمع شد صورت

 .درستش کن! ینام...  یهمسرت باش يتابع خانواده  دیبا گهیحاال د... بود  -

 .و به طرف در رفت گفت

 .امینم رونیحجاب ب یمن ب -

 ! درستش کن! یامن: دوباره تکرار کرد ه،یبدون نگاه به هان. دیپاشنه چرخ يرو آذر

 .دینفس بلندش را شن يصدا. نامدار، شانه اش را فشرد يانگشتها

 .دست نامدار، چانه اش را باال برد. شد رهیکراوات نامدار خ به

 .بود کیصداش آرام و نزد. داشتند يروزیو پ يبرق شاد ،يخاکستر يها لهیت

 ! نم؟یتونم همسرمو بب یم ستم؟ینامحرم ن گهیمن که د -

 .بند شنل را باز کرد و از سر و شانه اش برداشت. نامدار هم منتظر جواب نشد. نداد جواب

 .کرد یرا باور نم دید یکه م يزیچ انگار

بدون  يگردن و شانه ها يبود؛ رو انشانیکه تور م هیهان يبسته  مهین يموج موها يرو دیرقص یم نگاهش

 .سرخ و ساکتش يلبها يشده بود؛ رو انینما شتریبشده که حاال رنگشان  شیآرا يچشمها يرو... پوشش او 

 ییبایز نهمهیا یهر کس ينخوا یحق داشت: موهاش حرکت کرد و آرام گفت ينامدار، نوازش وار رو يانگشتها

 ...  نهیرو بب

 .به چانه اش؛ نامدار، آب دهانش را فرو داد و سرش را جلو برد دیرس نوازش

 ... دل صدف  يپر ارزش، تو دیمروار هیمثل  -
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 .دیترس یکیآنهمه نزد از

 ! مامانم؟ شیبرم پ شهیم -

 .عقب نرفت یزد ول یلبخند آرام نامدار،

 .یخودم باش شیپ دیاز حاال فقط با -

 .به التماس نشست چشمهاش

 ... چند ساعت  نیفقط هم -

 .تا چانه اش قهیشق يرو دیِ نامدار، نرم، خط کش انگشت

 بهیاون غر گهیمن د... در قلبتو به روم باز کن ... بترس، نه فرار کن، نه خواهش  نه...  یهمسر من گهیتو د -

 .یبگ ،يخوا یم یهر چ هیفقط کاف...  یگرفت یکه ازش فاصله م ستمین

 .گونه اش زد و عقب رفت يرو يا بوسه

 .ستادیا عیآزاد شده باشد، سر انگار

 .دیکش یهمانطور نشسته، با لذت سر تا پاش را برانداز کرد و نفس راحت نامدار،

 .شانه ها انداخت يرا برداشت و رو شنل

مخصوصا درمورد عروس ...  زمیعز ستیما مرسوم ن يخانواده  يتو ،يحجاب، اونطور که تو بهش اعتقاد دار -

 ... 

 .اخم و تعجب نگاهش کرد با

انتخاب نوع  يبعدش تو دمیقول م... امشب  نیفقط هم: رد و آرام تر گفتسرش را خم ک. ستادیهم ا نامدار

 ... به خاطر خواهش مادرم ...  يریبگ میپوششت، آزادانه تصم

 ! خواهش ِ مادرش؟... نامدار  يباز لحن ِ نرم اما محکم و آمرانه . ستادیو ناچار ا مستاصل

 ! کرده بود؟ یتیچه خر. برد یم یود پکرده ب ریکه درش گ یقیتازه داشت به عمق چاه عم انگار

کردن به  نانیاطم يِ احمقانه اش برا یعقد را ترك نکرده بود، سادگ يآن مرد، مادرش، خودش که سفره  از

 .بود زاریب...  بهیغر کی

 ... تا آسمان دارد  نیزم یخانواده، تفاوت نیمرد و ا نیماند که با ا یهم سر حرفش م ایآخر دن تا
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زنش  يرا رو ینامحرم چیداشت که نگاه ِ ه رتیانقدر غ... مرد ِ خوش پوش بود  نیا يبه جا یرعلیاگر ام! آخ

که ... لق لقو  ییحیاز نگاه ِ منظور دار ِ  دیایتحمل نکند؛ انقدر مرد بود که بدون نسبت هم خونش به جوش ب

 .تماشا کند تیرا بدون محرم هیهان ر،یخودش هم به دل و س ینخواهد حت

 .دیچیخودش پ يرا گرفت و دور بازو هیدست هان. شنل را برداشت نامدار،

دلش، نامحرم  يبرا اش،یشرم و ح يمرد که شده بود محرمش، برا نیا... خواست خودش را عقب بکشد  دلش

 .بود

 .چهل نفر نبودند یاز س شیب مهمانها

 .سر بلند کند دیکش یحاضر شده، خجالت م بهیغر یجمع نیبدون لباس ب انگار

 .دندیرقص ینفر م چند

 .نواختند یو پرکاشن م تاریگ انو،یسالن، پ ينوازنده، گوشه  سه

 .دید یهمدم، تعجب را از لباس و ظاهرش م یو حت مایس يچشمها يتو

 .دید ینامدار نشست و به مادرش چشم دوخت که همچنان معذب، کنار همدم و ناصر، فقط دخترش را م کنار

 .مشغول رقص بودند گریبا دو سه جوان د مانیو نر ونیکتا

 يالسهایخان و چند مرد، با گ عیراد، با رف يآقا. کرد یبود و صحبت م ستادهیا انسال،یم یکنار زن خانوم،

 .دندیخند یگفتند و م یدر دست، م یدنینوش

 .و بلند شد و به طرف چند مرد رفت ”زمیگردم عز یاالن برم“ گفت  نامدار،

 .نداشت یحس خوب. کنارش برود ایرا صدا بزند  مایخواست س یم دلش

 .شد شتریب شیآمد، دلخور یآذر که به طرفش م دنید با

 هیهان يکج، جلو يو لبخند يجد یزد و با صورت یحیکه از کنارشان گذشت، لبخند مل يبه زن و مرد آذر

 .ستادیا

 ! ؟یه خودت گرفتمادر مرده ها رو ب ي افهیچرا ق: حرکت لبها گفت نیکمتر با

 .کرد یاحساس حقارت م شتریآذر، ب ينشسته روبرو ت،یآن موقع در

 .نره دختر جون ادتیوقت  چیه نویا...  یکن يما باز يخانواده  يبا آبرو دمیو بهت اجازه نم يحق ندار -

 .را باال برد و لبها را جمع کرد ابروها

 ...  ایب رونیب ریاز جلد دخترك ِ معصوم و سر به ز گهیپس د...  يرسما عروس ما شد! خرت از پل گذشت -
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 .خم کرد یانداخت و سرش را کم یجمع نگاه به

کن مثل  یسع... خوان باهات آشنا بشن  یچند نفر از دوستان م...  رهیصورتت نم يتا آخر شب، لبخند از رو -

 .یزاده رفتار کن لیاص هی

 .دیرا ند رفتنش

 .زد، کنارش نشست یهمانطور که نفس نفس م ون،یکتا

 ! يایتو اصال خوشحال به نظر نم -

 .زد یآرام و زورک يلبخند

 .یکردم انقدر خوشگل بش یفکر نم -

 .دیرس یم هیراحت تر از بق ون،یبه نظر، کنار آمدن و ارتباط برقرار کردن با کتا. تشکر کرد فقط

  ؟يفرانسه بلد ای یسیانگل! یو کم حرف یتو چقدر خجالت -

 .گرفتم ادیمدرسه  ياونم تو...  یسیکم انگل هی -

 .چشمک زد ونیکتا

 .کایامر يایکه بدون مشکل ب رهیبرات معلم هم بگ ینام دیشا... دم  یم ادیخودم بهت  میباش رانیا یتا وقت -

 .کرد دندیرقص یکه م یبه چند جوان ینگاه

 ! شهیتنها که نم! گهید یعروس ؟یبرقص یبا نام يخوا یم -

 ! ستمیبلد ن: نامدار نگاه کرد که حواسش به او بود و گفت به

 .تعجب کرد ونیکتا

 .رقصتون يآهنگ سفارش داد برا کیبه گروه موز ینام دمیخودم شن!شه؟یمگه م! وا -

 .به طرفشان آمد يبا زن و مرد آذر

 ! خجالت نکش! شاد باش! تهیعروس: گفت ونیکتا

 .رفت و

 .ستادیصورت آذر، ناخودآگاه ا دنید با

 .لبخند را چسباند به لبهاش و سالم کرد ه،یهان. لبها را به هم فشرد آذر

 .نیو همسر گلش، شاه نیِ نازن یبت زمیدوست عز! کنم یم یمعرف! جان هیهان: گفت یبه نرم آذر

 .دیطرف صورتش را بوس کیرا فشرد و  هیدست هان یبت
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 .گم یم کیتبر... جون  هیخوشوقتم هان -

 .از کرددست در نیشاه

 ! خانوم گمیم کیتبر -

 .چشم دوخت نینگاه کرد و به دست شاه هیبه هان زیآذر ت. دیهم کنارشان رس نامدار

... هستن  زمونیعز یلیاز دوستان خ یو خاله بت نیعمو شاه! یهان! د؟یبدون من با عروس نازم آشنا شد -

 ... رقصه  یم یو کت مانیپسرشون خسرو هم اون وسط داره با نر

 .نگاه کرد و آذر با حرص هیمتعجب به هان نیشاه

 .و نامحرم دست بدهد بهیغر يتوانست با مرد ینم

 .نامدار گذاشت يبازو يزد و دست رو یچشمک یبت

 .نرفته ادمونیجون  رایتو رو هم با سم دنیرقص -

 .دیصرق ستیتوئ ،یقیبا موس یو دو دستش را باال گرفت و چند لحظه، بدون هماهنگ دیخند نیشاه

 .دیهم خند نامدار

از ... ِ مختصر  یمهمون نیاونم با ا ،يازدواج کرد يو عجله ا عیانقدر سر...  هیخال یلیجاشون خ: گفت یبت

 ...  میدار ییاونم فکرا يبرا...  يمن زرنگ تر بود يخسرو

 .سرد زد يلبخند آذر

 ...  میبود دهیند ینام یعروس يواقعا چه خوابها که برا -

 .دیکش يبه نامدار، نفس بلند رهیخ بعد

 .با خبر نشده یهنوز کامل از چند و چون ازدواج نام ع،یجون طبق سفارش رف رایالبته سم -

 یدست عروستو م ای یهست رانیا یحاال بعد از عروس: دیکرد و از نامدار پرس یاحوالپرس یاز دور با کس نیشاه

 ! ؟ير یو م يریگ

 .لبهاش را جمع کرد آذر

 .کنه فیکارهاشو رد یمونه تا نام یم... کارت نداره  نیعروسش گر -

 ! کند؟ یقرار بود با آذر در آن خانه زندگ. ماتش برد هیهان

 .انداخت هیهان يدست دور شانه ها نامدار
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فعال همراه پدرم . جور شده مانینر يخدا رو شکر کارها! رو تنها بذاره؟ ییبایز نیجرات داره عروس به ا یک -

 .جان رو تنها بذارم هیمنم فعال قصد ندارم هان. فتهیکه از کارمون و درسش عقب ن رهیم

همسر و دختر دکتر  یگفت: کرد، گفت یم تشیهدا يگریگذاشت و همانطور که به طرف د یدست پشت بت آذر،

 گردن؟  یبرم سیاز پار یک ستهیشا

 .فترا گر هیو دست هان دیاش را سر کش یدنینوش السیگ نامدار،

  م؟یبرقص میبر -

 .تکان نخورد هیهان

 .کشم یخجالت م...  ستمیمن بلد ن! م؟یبرقص -

 .انگشتهاش را فشرد نامدار

 ...  ایب...  یخجالت نداره هان -

 .همان تعداد اندك مهمانها شروع به دست زدن کردند. شد دهیکش همراهش

 ...  ستمیمن بلد ن... نامدار : دیوسط سالن، رخ به رخ نامدار و با التماس نال ستادیا

 .رساند چیبه ه هیکرد و فاصله اش را با هان يبه نوازنده ها اشاره ا نامدار

 .شونه هام يدست بذار رو -

 ! بهش شرم داشت؟ یکیکه هنوز از نزد يبه مرد دهیچسب! به؟یآن همه غر يجلو

 ... کنم  یخواهش م... نامدار : دینال دوباره

 .فقط به من نگاه کن...  شیهــــ: شمهاش آرام گفتبه چ رهیخ نامدار،

 .مایسمت س دیچرخ سرش

تند تند به  ما،یو س. خان بود عیراد و رف يحواسش به آقا شتریناصر ب. ابرو باال انداخت طنتیچند بار با ش همدم،

 .داشت یسطح يو لبخند دیکش یچشمهاش دست م

 ! منو نیبب... خودتو تاب بده  ينطوریمثل گهواره، ا -

داشت و لبخند محو و مغرور نامدار؛ و  تیکه برق رضا ییبه چشمها کینزد. کرد رینامدار گ يصدا و دستها انیم

... نگهش داشته بود؛ در سکوت  ژ،یاعتماد به نفس و پرست ییایکه آن طور گرم و راحت، اما با دن يدور از مرد

زده  رونیب دیسف ياو، غنچه  ي قهیبه  رهیخ...  يترگرم خاکس يها لهینگاهش از ت دنیشرم و دزد ،يبا ناچار

 ...  کیبود و تار اهیکه س يا ندهیبه آ... فکر نکردن به بعد  يکتش و تالش برا بیاز ج
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 یدانست، حرف م یکه هر جا الزم م يبا مرد یزندگ... حسرت  ،ییطلوع تنها... بود  یاهیِ شب، طلوع س طلوع

 ... هم او را قبول نخواهد کرد  ایتا آخر دن دیرس یکه به نظر م یدر کنار زن... کرد  یسکوت م ایزد 

 .پشت دستش زد ياو، بوسه ا يبه چشمها رهیرا گرفت و خ هیدست هان. ستادینامدار ا. تمام شد رقص

 .زاده اجرا کرده بود بینج کیکه بخش به بخش، مناسکش را مثل  یمثل مراسم درست

 

*** 

 

 .کرده بود یکوتاه، خداحافظ اورد،یرا درب هیکند، نه اشک هان هینه خودش گر نکهیا يبرا مایس

 .انداخت هیهان يخدمه در حال جمع کردن بودند که نامدار دست دور شانه ها هنوز

 .زمیعز يخسته شد... باال  میبر -

 .ییو تنها یبیبغض غر. داشت تا بغض ِ گره خورده در گلوش را آزاد کند ییبه تنها ازین

 .به طرف پله ها رفت ریمهمانها بسته شد، گرفت و سر به ز نیآخر يکه رو ياز در چشم

 .کرد یم یانگار بهش دهن کج ،یِ سبز آب اتاق

 .شد رهیزده بود خ رونیدامن ب ریکنار تخت و به نوك کفشهاش که از ز نشست

 ! کنه که انقدر ساکته؟ یفکر م یعروس خوشگلم داره به چ -

 .مبل انداخت يامدار نگاه کرد که کتش را در آورد و رون به

 .داشت یبیِ نامدار، برق عج نگاه

 .شده ریدام گرگ اس يجدا شده از مادر، حاال تو يکرد بره  حس

مگر از همان عصر، . توانست حساب کند یِ او نم یمهربان يرو! نه یول... ” نامدار مهربونه“ سرش گذشت  از

 ! به خرج داده بود؟ یمهربانشنل و رقص،  يدرباره 

 ... خسته ت کرده  یچ نمیبذار بب -

 .انداخت و دست دراز کرد سمت تور ِ سنجاق شده به موهاش یکل یبه سر و صورتش نگاه. هیکنار هان نشست

 ! شیاز اول نیا -

 .بدون عجله، مشغول برداشتن تور شد بعد

 .دیموهاش شن انیو پشت هم ِ نامدار را م قیعم يدنهاینفس کش يصدا. موهاش گرم شد يکرد البال حس
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 .شد مورمور

 ...  دیترس یانقدر نم کاش

 .گردنش گرم شد... هاش گرم شد  شانه

 .گرم يرها شدن از آن نفسها يگشت برا یم يزیخود جمع شده، دنبال دست آو در

 فیمحبتش که هم لطمثل ...  تیهم نوازش داشت، هم مالک. دیچیپ یدور تنش م چک،ینامدار، مثل پ يدستها

 .بود، هم پر از تحکم

 ... از ادامه اش ...  دیترس یبعدش م از

 .ماندند یحرکت م یشدند و ب یم دهیچیهمانطور پ چکهایپ کاش

 .دیترس یسد ِ احساسش نداشت، م يبرا یلیداشت از آن نامدار ِ پر حرارت که دل. زد یپر تپش م قلبش

 .ردیرا بگ شرفتشیپ يدست حلقه دار ِ نامدار تا جلو يگذاشت رو دست

 .ِ چشمهاش، خاکستر ِ مذاب شده بود يخاکستر. زد و جلوش نشست یچرخ نامدار

 .صورت نامدار جلو رفت. خواهش نگاهش کرد با

 .من يفرشته ...  هیشوهرتم هان گهیحاال د -

 یبود که از سر شب مزه م ییها یدنیحتما به خاطر آن نوش. داد یم یبیغر ينفسش بو. خش داشت صداش

 .کرد

 ! د؟ید یاو را فرشته م! گفت؟ یرا م هیهان. ”من يفرشته “گفت  یم... هم که بود  شوهرش

توانست خواهش کند  یکاش م... متوقف شود  زیهمه چ چکها،یگذاشت در همان پ یکاش م... نرم تر شد  دلش

 ... حداقل آن وقت، همانجا تمامش کند ... فعال 

 يبود و لذت ِ رقص ِ نگاه ِ او، رو یرعلیام يتا آن وقت، زل زدن به چشمها اشیتصور و رو نیشرم تر یب

 ... شوهر  نیا... مرد  نیحاال ا... صورتش 

 .شده بود که چشم بست کینزد انقدر

 .هیصورت ِ هان يرو دیو حرفش خواب نفس

 .بهم اعتماد داشته باش...  یهردومون سختش نکن هان يبرا -

 ... مثل شانه هاش، گردنش ... گرم شد  یحرف و اعتراض باز نشد ول يبرا دهانش
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 یچرا عقب نم... کرد  یتمامش نم... بد بود ... خوب بود ... رفتند  یپوست تنش رژه م ریهزارتا مورچه ز انگار

 ! رفت؟

 .آرام به در خورد يضربه  چند

 .و به در نگاه کرد دیشهول کرده عقب ک هیهان

 .آب دهانش را فرو داد و راست نشست ه،یبه صورت هان رهیخ مدار،ین يبا لبخند نامدار

 بله؟  -

 .بوسه اش بود نیبر خالف ِ صورتش که سرمست و نرم از اول. شده بود يجد صداش

 .مردد ِ مهرانه آمد يصدا

 ... شرمنده ام ... آقا  دیببخش -

 .نرم یول آذر هم آمد؛ محکم يصدا

 .تلفن...  رونیب ایلطفا ب... جان  ینام -

 .ستادیو ا دیبه موهاش کش یدست یناراض نامدار،

 .دامن لباسش را جمع کرد ،یراض ه،یهان

 ! شب؟ مهین کیتلفن، ساعت : دیقبل از باز کردن در، پرس نامدار

 .باره تماس گرفته نیسوم...  زمیواجبه عز -

 .رفت رونیانداخت و ب هیبه هان ینگاه

 .دیآذر را شن يصدا

 .دهیشن عیماجرا رو از خدمتکار رف... منتظره  رایسم -

 .شد کنجکاو

 .بود دهیشب، چند بار اسمش را شن آن

 .آمد ینم یواضح يصدا. شد تا پشت در رفت بلند

 .دیایبوجود آورده بود تا به خودش ب یفرصت خوب هیهان يداشت، برا يهر که بود و هر کار رایسم

 دیسف نیبا عجله، لباس پر چ. دیکش رونیرا ب یکینگاه کرد و  يبه لباسها سرسر. رفت يواریسراغ کمد د عیسر

 .بود ییدستشو. در کنار کمد را باز کرد د،یبا ترد. را عوض کرد
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صورتش را شست و وضو  شیآرا. نکرد یو آب دیسف يفضا يوقتش را صرف تماشا. و حمام یبهداشت سیسرو

 حیتسب بشیاز ج. بود زانیسراغ روپوشش رفت که در کمد آو. بود امدهیکه برگشت، هنوز نامدار نبه اتاق . گرفت

 .گرفت یآرامش م یکم خواندن،با نماز  دیشا. نمازش قضا شده بود. تخت نشست يکبود را درآورد و مردد رو

ناخودآگاه رو به . است دانست قبله کدام طرف ینم. ستادیا چهیقال يرو. دیرا برداشت و پوش يو روسر روپوش

 ... نور  ي چهیرو به در. ستادیپنجره ا

 .نماز قضا و دو رکعت نماز حاجت... خواند  نماز

 ! داشت؟ یحاجت چه

از ... از آن خانه ...  بهیاز آن همه آدم ناشناخته و غر...  ندهیِ آ یاهیاز س...  دیترس یم. افتاد به تخت چشمش

 ... دانست قرار است چطور بگذراند  یکه نم ییروزها

 .براق، براش دلهره آور بود ي هیو حاش یِ سبز آب یدو نفره با روتخت تخت

 ”کنه ینم تمیاذ... دوستم داره ... مهربونه  نامدار“

 ... الحاجات  یقاض ای... دو دست فشرد و ذکر گفت  انیرا م حیتسب. هنوز تپش داشت قلبش

 .ود که در باز شد و نامدار داخل آمدنشسته ب چهیقال يرو هنوز

 .نشود شتریبلند نکرد تا ترسش ب سر

 .که کامل شد، حضور نامدار را کنارش حس کرد حیتسب دور

 .آرام يسرش؛ با لبخند يبود باال ستادهیا

 .ردیرا بگ هیدراز کرد تا دست هان دست

 .اش چسباند نهینامدار بدون مکث، او را به س. ستادیرا مشت کرد و ا حیتسب

 ! ؟يدیچرا لباس پوش... بود  کایتلفن از امر... خوام  یمعذرت م -

 ... چادر نماز نداشتم  -

 .و روپوش نگاه کرد يو به روسر دیشانه هاش را عقب کش یکم نامدار،

 ...  يلباستم که عوض کرد -

 .را برداشت يروسر

 .یکن یم یبیکنم هنوز باهام غر یحس م ينطوریا...  اریدرش ب -

 .چشمهاش برق داشت باز
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 ... الحاجات  یقاض ای... گفت  یدر دل ذکر م یکامل شده بود ول حیتسب دور

 .را بهیغر یخواست نه آن تخت ِ راحت ول یدلش رختخواب خودش را م... افتاده بود به تنش  لرز

 .نامدار را يخواست نه نوازشها و بوسه ها یرا م یرعلیام ادیذکر گفتن با  دلش

 .شد یخارج نم یآمد ول یها تا پشت لبش م ”هن“

 .بود دهیگفتن هاش به نامدار را د” نه“ ي جهینت یکاف يروز به اندازه  آن

 ... ماند و زمزمه  یفقط نوازش م کاش

. دیرا بوس هیهان يخم شد مشت بسته . نییپا دیصورتش رقص ينگاه نامدار از رو. دیبالش رس يرو سرش

صورت  يبم، نفسش نشست رو يتخت رها کرد؛ همانطور با صدا نییانگشتهاش گرفت و پا انیرا از م حیتسب

 .هیهان

 ... عشق من  ستیاالن وقت اون ن -

 

*** 
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 .زنگ زده مهربان

 بچه ها گفته؛ ياز درد قلبش گفته؛ از مشغله . کرده یدلتنگ. زند یگله کرده چرا بهش سر نم ده؛یرا پرس حالش

. یفیبه تکرار خاطرات و در جا زدن در بالتکل... گذرد  یگذشته م ادیبه  ،یینگفته هر روزش در تنها هیو هان

 .ستیرفتنش ن يپا یرفتن به آن خانه ول يکشد برا ینگفته دلش پر م

منم امروز از ...  میبا هم بخور ییاستکان چا هی ایحداقل ب ،يایناهار و شام ب يخوا ینم“ دعوتش کرده  مهربان

 ”.کارت دارم... صبح تنهام 

خاطرات  دیشا...  دیشا... نیاز شدیدى پیدا کرده که برود و او را از نزدیک ببیند . دعوت ِ مهربان، وسوسه شده با

 .ردیآن حس ناب ِ مانده ته دلش، دوباره جان بگ دیشا... زیباى گذشته اش را تجدید کند 

 .زیادى نیست راه
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لحظه بیشتر و قویتر مى شود و در مقابل، یاس و نومیدى که این مدت گریبانگیرش شده رنگ مى هر  نیازش

 .و بارقه اى از امید؟ بخت؟ در مغزش پدیدار مى شود... بازد 

ِ  انیجر يچشم بسته رو... خودش و او را فراموش کرده  تیموقع... سن و سالش را فراموش کرده ! شده وانهید

 .دل ِ پسرش و دختر ِ او گره خورده انیا، مکه از فرسنگه یگرم

هیجانى لجام . ویالیى مهربان نزدیکتر مى شود، بر میزان هیجانش اضافه تر مى شود يچه به به خانه  هر

 .مانند احساس دختر جوانى که براى اولین بار به دیدار معشوقش مى رود... گسیخته و سکر آور 

 يانگار همه ... کرده  رییکرده، مادر شده، تغ یاز او، زندگ ریغ یها، زنآن سال يانگار همه  یسال گذشته ول یس

 .دهیرا نفس کش شیِ خودش، زندگ هیشب یسال، مانده در خالء و کس یآن س

 .بدون توجه به گذر زمان، درون ماشین مى نشیند و به ساختمان نگاه مى کند مدتها

 .برود ایساکت پشت فرمان نشسته و منتظر دستور اوست که بماند  شهیمثل هم د،یحم

هاى سنگى بالکن و ستونهاى سفید رنگى که سقف را نگه داشته اند، ردیف درختهاى کاج طبقه اول را از  نرده

 .نظرها مخفى کرده اند

و به سمت ساختمان مبهمى را پشت یکى از پنجره هاى طبقه باال مشاهده مى کند، در را باز مى کند  ي سایه

 .قدم برمى دارد

 .دور يسالها... ورودى خانه باز است؛ مثل گذشته  در

 .مى شود وارد

پشت به او مشغول آبیارى باغچه است و در همان حال، آهنگى قدیمى و محلى را زیر لب زمزمه مى  امیرعلى

 .کند

 .رود یبه قلبش فرو م ،يثل خارم یتفاوت یب نیهر چه هست، ا! دن؟یکند به ند یتظاهر م ای ندشیب ینم

 .آمده وانیا يکامال مسحور و متعجب به سمت مهربان قدم بر مى دارد که رو هانیه

او حلقه مى کند و پس از بوسیدن گونه اش، خوش آمد مى گوید و او را به  يدستش را به دور شانه  مهربان

 .داخل راهنمایى مى کند

دهنده شده، نمى تواند به مدت طوالنى بایستد؛ پس از یک پذیرایى دلیل درد پاهاش که این اواخر آزار  به

 .مختصر، روى صندلى اش مى نشیند و اول از همه از احوال نامدار مى پرسد
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هر چند که به  -که سکوت قابل تامل هانیه را مى بیند، اجتناب از بازگو کردن یک سرى حقایق را  هنگامى

 .ایز نمى داندبیش از این ج -مذاق مهمانش تلخ باشد

 ؟ ...چى شده مادر -

در وضع روحى بدى دست . دلش آغوش مادر مى خواهد... راه گلوش را مى بندد، به مهربان نگاه مى کند  بغض

 .و پا مى زند

 : نگران باز مى پرسد مهربان

آخه چى شده که این همه ... خداى نکرده اتفاقى افتاده؟ حرف بزن، شاید کارى از دست من پیرزن بربیاد  -

 وقت، تو این سر دنیا، شوهرت اون ینگه دنیا بدون هم سر مى کنین؟ 

از آن روز، رفتار امیرعلى بسیار ... فکرش پر مى زند به سمت باغچه ... سر مى خورد به سمت در  نگاهش

 .اشکش سرازیر مى شود. هر گونه تجدید بحث به او ندهد يو رسمى شده، طورى که اجازه خشک 

 ... پس حدسش درست بوده؛ این زن هنوز . ناباور آهى از ته دل مى کشد مهربان

 چه تصمیمى براى آینده ت گرفتى؟ ! چیکار دارى با خودت و زندگیت مى کنى مادر؟ -

د، این سوالى ست که در این مدت در الیه هاى زیرین قلبش رشد شدیدى بر وجودش سایه مى انداز ترس

 .عمرش چکار کند يخودش هم نمى داند با بقیه ... کرده، همانى که با آن در حال جنگ است 

 .چه تصمیمى؟ باالخره یه اتفاقى مى افته و اون موقع تصمیم مى گیرم -

 دست دراز مى کند و دستش را در دست مى گیرد مهربان

اینجا دیگه ... دیگه عاقله زنى هستى ماشاال ... چند سالته هانیه جان، فکر کنم حدود چهل و خورده اى  تو -

 .آدما هم دیگه اون آدماى قدیم نیستن... اون دنیایى نیست که قبل از جنگ مى شناختى 

 : به سرعت جواب مى دهد هانیه

 .اشماما من مى خوام همینجا باشم، مى خوام همون آدم قدیم ب -

متاثر به او خیره مى شود و چهره اش در هم مى رود، مدتى طول مى کشد تا بتواند لبخندى زورکى بر  مهربان

 لب بیاورد و زیر لب بگوید

 !به چه قیمتى؟!به چه قیمتى عزیز من؟ -
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ش نمى دهد، فقط با صورتى رنگ پریده به مهربان نگاه مى کند که همچنان حیرت و ناباورى در صورت جوابى

پیداست و سعى دارد با بیانى منطقى و در لفافه منظور خودش را به هانیه بفهماند، شاید بتواند به این طریق او را 

 : در قبول باورهایش دچار تردید کند به ارامى مى گوید

سالها ... این جا دیگه اون کشورى نیست که ما مى شناختیم ! صادقانه بهت مى گم، هیچ چیز مثل قبل نیست -

خود من، حتى منم ... آدما که کوچکتریینشه ... جنگ و طبیعت زشتش، همه چیز رو تغییر داده، باورها، اعتقادات 

اما بازم خدارو شکر، امروز تو این نقطه اى که ... سالها درد کشیدم، هجر کشیدم ... دیگه اون ادم گذشته نیستم 

چرخه و سعادت و خوشبختى آدم مى تونه تو یه  هستم، فقط اینو می دونم که زندگى، گردش کوچیکى از یه

خبر بودم، با بند بند وجودم حس کردم که رسیدن به  یب یچشم بهم زدن نابود شه، من اون وقت که از عل

 ... بعید و دور از ذهن باشه  تونهسعادت و خوشبختى چقدر مى 

 .تازه مى کند نفسى

 .نامدار خان مرد بسیار محترم و شریفیه. به خاطر همین بهت مى گم قدر خوشبختیت رو بدون -

 : هق هق، لب مى زند میان

تنها کسى که برام مونده بود ... حتى مامان سیما نبود ... غریب ... غریب بودم ایران خانوم ... اون کشور لعنتى  -

سنش از من خیلى بیشتر بود، وضع مالیشون خیلى . هام توجه نشد تو اون خونواده، هیچوقت به من و خواسته... 

 ... بود  نجایمن دلم ا... از ما بهتر 

 .شاهد گریه ها، شکوه هاى او مى شود... جریحه دار مى شود، دستش را دور گردن هانیه حلقه مى کند و  قلبش

از آنطرف اتاق بلند مى شود نمى شنود،  انقدر بلند گریه مى کند و حرف مى زند که صداى ناله اى را که هانیه

ولى مهربان مى شنود و به آنطرف نگاه مى کند، شکوه لبخندى دردناك و پوزشخواهانه بر لب دارد و در میان 

 ... در ایستاده 

 ... از اتاق بیرون مى رود .مهربان

 : با لکنت مى گوید شکوه

... نباید میومدم ... کردم شاید کمکى از دستم بر بیاد  هانیه خانومو شنیدم، فکر يخیلى ببخشید، صداى گریه  -

 ... ببخشید 

 .مهربان به نقش گلهاى قالى نگاه مى کند... شکوه مثل گچ سفید شده  ي چهره

 .مهم نیست شکوه جان، حاال دیگه بهتره برى -
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 .فنجانى چاى و نبات بر مى گردد با

دستمال درون دستش هزار تکه شده و در این فکر است که چرا هیچ ... ساکت روى لبه صندلى نشسته  هانیه

 کس او را درك نمى کند؟ چرا هیچکس نسبت به او حس همدردى ندارد و کمکى نمى کند؟ 

 .سوال مهربان به خودش مى آید با

 ! کسى مجبورت کرده بود که باهاش ازدواج کنى؟ -

 .دهد، در حقیقت جوابى براى گفتن پیدا نمى کند هم جوابى نمى باز

، نداشتى؟ بعد هم مى گى خانواده، خودش چى؟ خودت چى؟ تو دل به دل شوهرت .تو حق انتخاب داشتى -

دادى؟ اگه این تفاوت سنى، این تمول انقدر برات ناگوار بود و هست، یادت نره که همین بزرگتر بودن، همین 

متوجه موقعیت ... قدرتو بدونه،  شتره از هر مرد دیگه اى بیشتر به تو توجه کنه و بیثروتمند بودنش باعث شده ک

همون زمان کم، من  يامیدوارم شوهرت و خوب شناخته باشى، تو! ممتازى که االن تو جامعه دارى هستى؟

 ... و احساس مسئولیت به حد اعال درش وجود داره  هیمتوجه شدم که مرد بسیار با سخاوت

 .یک ابروى خود را باال مى دهد و نگاه نافذش را مستقیم به چشمهاى هانیه مى دوزد مهربان

مطمئنم که . محبتى که اون مرد به تو داره، عمیق و ریشه داره... من این موها رو تو آسیاب سفید نکردم مادر  -

 .ه کننگا تیتازه به زندگ دید هیاز ... زنهاى زیادى به موقعیت تو احساس حسادت مى کنن 

 .مى دهد به صندلیش و حرف آخر را مى زند تکیه

ما آدما، براى بودن و زندگى کردن و استوار موندن، نیاز به دوست داشتن و دوست داشته شدن داریم،  يهمه  -

 ... درست مثل هوا که زندگى بخشه 

 .مى کشد آهى

جریانى مى شه لطیف و ... مون هوا بشه ه... در مقطعى ... حسى... ممکنه شخصى ... گاهى تو زندگى ادم  -

یه نسیم ! ولى یادت نره... لطافتش ممکنه همیشه تو ذهن موندگار باشه ... خنک، و نسیم وار از دل ما مى گذره 

 ! هیچوقت به عقب بر نمى گرده

 : صدایى آرام و خونسرد اضافه مى کند با

 .بیشتر از این چشم انتظارش نذار.. .هواى زندگى تو، مرد تو، تکیه گاهت، اون سر دنیا منتظرته -

صدا و مفهوم کالم ... احساس سرما و خستگى مى کند ... این می ماند که باد سردى به درون اتاق وزیده  مثل

 .مهربان کامال رسا بوده
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 .تاریک نشده که قصد رفتن مى کند هنوز

. ه و به غروب خورشید خیره شدهباغچه رو به سوى استخر ایستاد يرا مى بیند همچنان در حاشیه  امیرعلى

 .شباهت او با امیرعلى قدیم، در حین آشنا بودن مبهم است. شانه هاش فروافتاده اند

 .عمیق مى کشد و افکار خودش را متوجه گلهاى بى بوى درون باغچه مى کند نفسى

 ... احساسش  هیشب... شاید شبیه خودش ! ولى بى ثمر زیبا

حبس کرده که مثل  ییل، اعتراف کند خودش را در خالء، در حسرت هواسا یاست براش، بعد از س سخت

 .به عقب برگردد؛ بخواهد که برگردد نکهیبازگشت، عبور کرده بدون ا یب یمینس

 .امیرعلى بدون آنکه نگاه کند، متوجه حضورش مى شود. به سمت او قدم بر مى دارد آهسته

. میان آن بیرون مى کشد و با مکث، روى میز قرار مى دهد تسبیح کبود را از. دست درون کیفش مى کند هانیه

 .زده مانده مهیخ ح،یتسب يدستش رو

به . از جان هم گذشت تا رها شد دیبا یگاه یول ستیاز جانش شده، آسان ن یکه جزئ ییاز دانه ها گذشتن

دو ... دو طوق ... انگشتها، به کبود ِ دانه ها  يکند و از ال یساده اش در نور غروب نگاه م يدرخشش حلقه 

 ... صاحبش را نخواسته ...  یصاحبش را نداشته؛ و دوم ،یاول... حلقه 

کند و ازش  یاز جانش را م یبخش یآدم وقت... فکر کند  شیخواهد به زندگ ینم. خواهد به نامدار فکر کند ینم

 .فکر کند يگرید زیتواند به چ یگذرد، نم یم

پشت  ي بهیانگار تازه دارد مرد ِ غر. باز شده قتیحق يزده، انگار پلکهاش تازه رو خیآن غروب ِ  يتو االن،

... ازش گذشت و او، خاطره اش را، خاطرش را تا االن کش داد  میمثل نس ش،یسال پ یکه س ندیب یکرده را م

که با هر بار لمس ... فراموش نکند که ...  شیکرد دور انگشتهاش، زندگ یطوق... چنگ زدن  يکرد برا یسمانیر

 .وارد شود و دلش را بلرزاند ریسر به ز یکنار برود؛ مرد جوان اطیدر ح يجلو يِ کبود ِ دانه ها، پرده 

 .کند یدستش را بلند م ت،یشدن، در برابر واقع میِ تسل مثل

 ... گردد نگاهش کند  یبرنم یکه مثل وقت ِ دادن ِ امانتش، حت یصاحب... صاحبش  يماند برا یم حیتسب

 .خارج مى شود اطیصدا و آرام، مثل نسیم از ح یمى کند و ب پشت

 

*** 
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 ... نداشت  یخوش حال

 .مطمئن شده بودند حامله است مایهمدم و س ند،یناصر تا مادرش را بب يبرده بودش خانه  بیقبل که حب روز

 .شدیتازه دو ماه م گریچند روز د... هنوز دو ماه نشده بود ازدواج کرده بودند . خواست باور کند ینم

 ! شدن لیِ اص نیو تمر دنیشن...  دنیکه در سکوت و انزوا گذشته بود و البته فهم یماه دو

 .دانست یرا م زهایچ یلیخ گریحاال د... دانست  یم

و  ندازدیپا ب يپا رو ياگر بداند چطور با لوند یحت. شدن، فرسنگها فاصله دارد” آل ِ خانوم دهیعروس ِ ا“تا  نکهیا

لباس  ستهیهم در خانه نبود، آراسته باشد و شا یمهمان یو وقت شهیاگر هم یحت. فنجان قهوه اش را بنوشد

نامدار  يها چطور بازو یمهمان در... رفتار کند  فاوتخانواده، مت يخدمه و اعضا نیاگر بداند چطور ب یحت. بپوشد

کرد،  یسر م بیو حب مانینر یمردها، حت يکه جلو ياصال همان روسر... را بچسبد و لبخندش پاك نشود 

 .اختالف او و خانوم بود نیبزرگتر

 .رفته بودند یو کت مانیراد و نر يهفته بود آقا چند

 .مانده بود و نامدار خانوم

 .دانست چرا یمانده بود و نم یول داشت خانوم هم زودتر برود دوست

مدام  ه،یهان يو بعد، جلو ییدر تنها لیو اخم بسازد؛ که اوا ییاعتنا یب يبرا يبهانه ا ه،یاز هر حرکت هان که

ما  ن،یو شاه یداد مثل بت یاگر اجازه م“ ، ”... کرد  ینم ياگر نامدار لجباز“ ، ”... بود  رایاگر سم“ تکرار کند 

 ”...  میپسرمون انتخاب کن يهم شان خودمون برا يهم دختر

همان  زشیهمه چ یشناسدش ول یو نه م دهیرا گرفته که نه د ییرایسم يجا نکهیخورد از ا یبه هم م حالش

 .خواهد یاست که خانوم م

 یول... شده  مانیکرد از انتخابش پش یهم شک م هیکه هان يطور... داد  یجواب نم... کرد  یسکوت م نامدار

 یب يو نوازشها زیشد که کلمات محبت آم یشدند، همان نامدار عاشق م یشان که تنها م یدر اتاق، اتاق سبزآب

 .کرد ینم غیحسابش را در

 هیمحجوب که هان يبا همان صدا... با همان لبخند  د؛ید یخوابش را م... ِ حسرت  گریشده بود نام ِ د یرعلیام

 .بود نیگفتنهاش دلنش
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خودش برود و  یچند وقت دیبا ه،یبردن ِ هان يبه کارها یدگیرس يشام، نامدار گفته بود برا زیقبل، سر م شب

 .اقدامات الزم را انجام دهد

 یم د؛یخواهد بگو یدانست چه م یم. صورت خانوم در هم رفته بود. مرغ، حالش به هم خورده بود يبو از

 ”! باز ناز کردنو شروع کرد“ . گذرد یدانست در سرش چه م

 .نامدار هم پشت سرش رفته بود...  ییبود به دستشو دهیدو

 .زیبرش گردانده بود سر م. شود ییبود وارد دستشو نگذاشته

 .خواست به اتاقشان برود یم. اشتها نداشت. به صورتش زده بود یکه آرام گرفته بود، آب یکم

 .زد یرف مح رد،یبگ يرا جد هینبودن هان نکهیبدون ا ،يعاد ز،یداشت سر م خانوم

 نکهیا يبرا... نفرو دعوت کرده  ستیحدود دو ،ينامزد يبرا یبت...  یستین رانیِ خسرو ا ينامزد يپس برا -

 الیهم خزرشهر دو تا و ستهیدکتر شا... کنه، مهمونهاشو دعوت کرده شمال  تیاذ ادین تهیراحت تر باشن و کم

 .داره

 .بود دهیکش ییپر صدا نفس

الممالک؛  بیطب يداد دست پدر و مادرش، عروسشون شد نوه  شویزندگ اریدست و پا، اخت یب يخسرو -

بنده و افتخار کل خانواده  یاون لچکه که به سرش م شیکه تنها دارائ ياونوقت پسر بزرگ ما رفت سراغ دختر

 ... نداشته ش، وصلت با ماست  ي

 .حال، رفت سمت پله ها یب

 .ساکت بود شهیار مثل همزد و نامد یداشت حرف م خانوم

 یو ظاهر ِ ب یاجتماع تیو موقع التیکم داشت، نه از تحص يزیچ ینه از اصالت و نجابت خانوادگ رایسم -

 ؟یبال یِ زنت م یتو به چ نمیاونوقت بب... خانوم دکتر  شهیخودش م يبرا گهیچند سال د... نقص 

 .را نرمتر کرده بود صداش

تو بوده که چشم  يانقدر دلبسته ... کن  ییبرو ازش دلجو ورك،یوین یرفت... نشده  ریهنوزم د! جان ینام -

  ه؟یها؟ نظرت چ... کارت ببنده  نیا يرو

 ند،یخودش ببندد تا نب يرا به رو ایدن يدرها يهمه ... خواست در ِ گوشش را هم ببندد  یم. اتاق را بست در

و همدم اشتباه  مایکاش س... شده بود انگار  شیمرگ کینشده، هنوز دو ماه ... شده بود  شیمرگ کی... نشنود 

باشد؛  یرعلیآمدن ِ ام ریدلهره اش، د تنهاکه  یمیقد يتوانست برگردد به خانه  یکاش م... حدس زده بودند 
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که بعد از  اطیدر ح يجلو ياش، پرده  یتنها دلخوش ؛یرعلیام يو نگاه نکردن ها ییاعتنا یتنها غصه اش، ب

 .رفت یکنار م یرعلیگفتن ِ ام... ا  ای

 قشیال يراینامدار و سم يو خانوم را برا...  قیال يرایهمان سم يتوانست برود و نامدار را بگذارد برا یم کاش

 ... به خود ببالد  دنشانیکه از د

 .مشت فشرد انیرا برداشت و م حیتسب ،یاز کنار پا تخت. تخت يرو افتاد

 .ردیتا قلبش آرام بگ گفت... اال بذکر ا  باز

 

*** 

 

به اصرار نامدار، . داده بود شیآزما مارستان،یصبح با نامدار رفته بود ب. نداشت شام بخورد لیم. شده بود شب

 .بود دهیخورده بود و خواب کیو ک رکاکائویش

 .از کسالتش کم شود یگرفت تا کم دوش

از آن لبخندها که ادامه داشت؛ که خواهش داشت . در کاناپه، بهش لبخند زد دهیحمام که خارج شد، نامدار، لم از

 ... 

 .نشست نهیآ يو جلو دیچیبه خود پ شتریرا ب حوله

  زم؟یحالت بهتره عز -

 .نگاهش کرد نهیآ از

 ... اوهوم  -

  ؟يخور ینم يزیچ -

 .تکان داد سر

 .بهترم ينطوریا... تونم  ینم -

 .سیخ يموها انیم دیانگشتهاش لغز. گرفت و کنار گذاشت هیانه را از دست هانش. سرش يآمد باال نامدار

 .دیپرس يسوال جد رد،یِ نامدار را بگ يشرویپ يجلو نکهیا يبرا

  ؟یگرفت تیبل -

 .دینامدار را د لبخند
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  نجا؟یخواد بمونم ا یدلت م ایزودتر برم  يخوا یم -

بدون مالحظه  گریرفت، خانوم د یاگر م یول... خواست برود  یم. ماند به نامدار رهیخ. دانست یهم نم خودش

 .کرد یم يتاز کهینامدار،  ي

 .حداقل خانوم را هم با خودش ببرد ایشد نرود  یم کاش

 : و آرام گفت دیچشمهاش رقص. را قاب گرفت هیطاقت خم شد، با دو دست، صورت هان یب نامدار

و حرف دلتو به زبون  يسکوت و خجالت بردار نیدست از ا ياخو یم یتو ک... من  يفرشته ...  یآخ هان -

 ! ؟ياریب

 .نگاهش کرد نهیو از آ هیهان ياش را چسباند به گونه  گونه

نگاهت باشه  يحرفت تو ياگه تا همون ابد، همه  یحت...  هی، ابد”ما“ نیا ر،یتصو نیا! نگاه کن نهیخوب به آ -

  ! هوم؟. و لبات سکوت کنن

  

 ساخته و منتشر شده است )wWw.98iA.Com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا

 

 .داشت یبرم يزیداشت از کتش چ. فاصله گرفت هیشد و از هان راست

 ! ه؟یامروز چه روز یدون یم -

 ... نه : زد، گفت یهمانطور که به موهاش شانه م ه،یهان

 .گرفتم شتویجواب آزما...  مارستانیرفتم ب ،ییمایبرم آژانس هواپ نکهیقبل از ا -

 .ستادیا هیآمد کنار هان دوباره

 .شدم نمویاز رفتن پش -

 .را پشت گوشش فرستاد هیهان يموها

 ! چرا؟ یپرس ینم -

 چرا؟ : دیپرس سرد

 .هیصورت هان يآورد، گرفت جلو رونیب ییزهایکه در دست داشت، آو یکوچک يلبخند زد؛ از جعبه  نامدار

 ... درست همرنگ چشماتن ! نیبب -

 .درست همرنگ چشمهاش بودند. به دو سنگ زمرد ِ گوشواره ها نگاه کرد هیهان
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 .گوشش يبه الله  دینامدار چسب يلبها

 ... امروز روز عشقه  -

 .هیصورت هان گریسرش را برد طرف د. ختیرا به گوشش آو گوشواره

 .شد دهیهم بوس گرشیگوش د ي الله

 ...  شهیو عشق ِ من، داره مادر م -

 .شد ختهیم هم در جاش آودو ي گوشواره

 .خودش تکرار کرد ينامدار را برا ي جمله

 ”شهیروز عشقه و عشق من داره مادر م امروز“

ِ  يادآوریهنوز از  یوقت... باردار شده بود  يزود نیبه هم... و همدم درست حدس زده بودند  مایس... بود  راست

برسد تا از خواب  يکرد روز یوز ته دلش آرزو مهن یوقت. شد یدو ماه قبل، عضالت بدنش از درد، منقبض م

 .و آرامش ِ بودنش یرعلیام ضوربدون ح یباشد؛ حت یمیقد يشود و در خانه  داریب کش،یو تار قیعم

 .شد دهیفشرده شده اش نرم، بوس يلبها

 .دیو سخت تر، پشت ِ هم او را بوس ”یدوستت دارم هان“ بدون عقب رفتن، لب زد  نامدار

 ...  فتهیاقامتت چند ماه عقب ب ياگه کارا یحت... تونم تنهات بذارم و ازت دور بشم  ینم -

 .هیشکم ِ هان يسر خورد رو دستش

 .زمینگران نباش عز گهیپس د...  رمیبغلم بگ يجفتتونو تو یتا وقت... تو و بچه م باشم  شیخوام پ یم -

 

*** 

 

 1391زمستان /  تهران

 

 .روز بر لبه صندلى نشسته و به نقطه اى نامعلوم خیره شده و در افکار خودش غرق ست ان

 .که بى اندازه اشفته و درهم و برهم هستند افکارى

 .در زمانى با امیر على آشنا شده بود که تازه از اسارت برگشته بود و در حسرت دختر دیگرى مى سوخت شکوه،

 .و رنگ پریده افسرده
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را رك و راست اعتراف کرده بود و گفته بود که دور از انصاف است که شکوه را درگیر مشکالتش  ماجرا امیرعلى

 .البته هیچوقت نامى از آن دختر که در قلب و زندگیش بود، نبرده بود. کند

 .شکوه قبول کرده بود منتظر بماند، گفته بود صبر مى کند تا دوره اش طى شود و

اتفاقاتى که پشت سر گذاشته، احتماال هرگز به انتظار عشق آتشینى نباشد، فقط تا گفته بود با توجه به  امیرعلى

 .جایى که بتواند سعى مى کند دوستش داشته باشد و به عقایدش احترام بگذارد

 ! آن زمان، براى شکوه کافى نبود، ولى می دانست یا باید همین اندازه را بپذیرد یا هیچ در

شکوه، با او موافقت کرده . رح کرده بود و اینکه جز او خواهان فرزند دیگرى نیستمساله نازنین را مط امیرعلى

بود، این بهایى بود که در ابتدا براى جلب رضایت امیرعلى پرداخت، اما به مرور، وجود نازنین آرامشى را 

 .بوجودش می داد که هیچکس دیگر توانایى آن را نداشت

عقیده داشت وطن آنطور که باید از . تر از هر موقع دیگرى شده بودزمان، امیرعلى کم حرفتر و افسرده  آن

سربازانش قدردانى نکرده، مضاف بر بیماریهاى روحى، سوء هاضمه هم یکى از عوارضى بود که تا مدتها با آن 

 .دست به گریبان بود

 .همت و رسیدگیهاى شکوه، کم کم امیرعلى به زندگى برگشت با

 ... دار شدن نداشت، تا زمان باردارى تصادفى نهال  همچنان تمایلى به بچه اما

 به سمت لبه تراس مى رود اهسته

از روى ایوان به درختهاى بى حرکت کاج خیره شده، آهى مى کشد، از آن روزها سالهاى زیادى گذشته و  ساکت

 .شکوه آن سالها مرده. شکوه هم میل ندارد یاد آن خاطرات در قلبش زنده شود

خود را به تک تک افراد خانواده  يیه اى بسیار قوى، که بارها در شرایط متفاوت، عشق و عالقه با روح دخترى

چطور مى توانست وضع عجیبش را در زمان باردارى و ...  ستیبله آن دختر دیگر زنده ن... ثابت کرده بود 

 زایمان نهال براى کسى تشریح کند؟ 

تن داشت، با موهاى ژولیده و دانه هاى درشت عرق بر چهره و پزشکش، در حالیکه پیراهن سفیدش را به  شوهر

 ”! چرا گذاشتى این اتفاق بیفته؟“پیشانى، در کنار تختخوابش زانو زده بود و خیره به صورت او فقط پرسیده بود 

 .ناهنجار، بشدت تکانش داد، تیزى آن کلمات، آرامشش را براى همیشه بهم زد يآن جمله  شنیدن
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از آن پس خودش را غرق در جلسات و گردهمایى . آرزو کرده بود که او برود تا شاید بتواند کمى بخوابد شکوه

هاى زنانه و از طرفى، رسیدگى به مشکالت و مسائل خانه کرد، زیرا معتقد بود امیرعلى تربیت دخترها را آسان 

 .مى گیرد

ازدواج، انجام بدهد، راضى و  يداد تدوین شده اینکه توانسته تا آنروز وظایف همسریش را بر طبق قرار از

 .خوشحال بود

احساس مى کرد او با خود خاطراتى را حمل مى کند که شوهرش، ... هیچ وجه از دیدن هانیه خوشحال نشده  به

سعى در فراموش کردن آن دارد، و با دیدن چشمهاى مرطوب از اشک امیر على، هنگامى که هانیه خانه را ترك 

 .شدت یکه خورده بودمى کرد، ب

 ... به شدت احساس خستگى مى کند ... به صورتش مى کشد  دستى

 

*** 

 

 .گذشته و هنوز تماس نگرفته یشگیساعت از زمان قرار هم چهار

 .”من منتظرم“  قه،یو بعد از چند دق”  ؟يریگ یتماس م یک“ براش نوشته  12ساعت  فقط

 یتوجه یب يبا همه . زند یو عکسش که لبخند م یرعلیبه اسم ام. مانده رهیخ بریبنفش رنگ ِ وا ي هیحاش به

 .لبخند دارد م،یمال یشدنهاش، همچنان گرم ول بهیها و غر

 .ردیگ یرسد و بعدا تماس م یدهد به قرار صحبت هر روزه شان نم یم امیپ ایزند  یزنگ م ریست د یمدت

عکس . خودش خواسته عکسش را عوض کند ش،یماه پ کی. موها برده انیسرش، م يرا باال بنیرِ نکیع

ِ  يدوست داشت نگاه مهربان ِ خاکستر... که چشمهاش را پوشانده بود  یآفتاب نکیهمانجا بود با ع ،یقبل

 .ازش بخواهد براش عکس بفرستد شدیروش نم...  ندیبب شهیرا هم یرعلیام

از خانه است؛  رونیاصال ب دیشا ای! بش برده؟توجه، باز خوا یو ب دهید! و جواب نداده؟ دهید. است وردیدل امشیپ

 ...  یو خوش گذران حیدنبال تفر... با دوستهاش 

با کاپشن ...  ایوسط در... چشمهش خورده؛ هم اخم دارد، هم لبخند  يتو میآفتاب مستق. زند یلبخند م عکسش

 .دهیبه هم چسب از آسمان خراش ِ در هم فرو رفته و یپشت به انبوه...  قیقا يرو ،يسرمه ا یآب
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اما ... تفاوت و سرد و مغرور  یبار به خانه شان آمده بود؛ ب نیاول يکه برا يِ راد یرعلیشده همان ام... شده  سرد

 ...  ستین دهیتازه از راه رس ي بهیبه غر نیِ بدب نیآن نازن گریخودش د

 .لرزد یم ،یرعلیگفتن ِ ام ”نمینازن“با هر  دلش

اسبش، ... گفت؛ از دوستهاش، مراوده هاش  یاز کارهاش م. کرد یم یتابیو ب یکه رفته بود، مدام دلتنگ لیاوا

را  يمانده از سه ماه دور یباق يحساب ِ روزها... نهال است  هیکه شب یاش، جس ییکایامر يشوهر عمه 

 .ساعت به ساعت داشت

 کی ،”نمینازن“ کی شان،یصحبت ها انیشود تا مدر سکوت، منتظر  دیبا... شود عوض شده  یسه هفته م اما

 .نازش بشنود يبرا ازین کی ،”یبیبِ“

 ! دور شده، از دلش هم رفته؟ یرعلیام ي دهیچون از د ایحساسش کرده  یدلتنگ

کرد،  یاعتماد تصور م رقابلیغ ي گانهیب کیرا  یرعلیِ نداشتن او هم سخت است؛ انگار آن روزها که ام فکر

 .بوده شیمتعلق به هزار سال پ

 ... برگردد، او را هم با خودش ببرد  یرعلیآخر سال تمام شود، ام يحاضر است زودتر روزها حاال

 .کند یاحساس غربت م یرعلیدر خانه و شهر و کشور خودش هم، بدون ام حاال

 .کاش فراموشش نکند. نامهربان نشود یرعلیام کاش

 .رندیکشد تا اشکها راه نگ یتند تند به چشمهاش دست م. ودش یتار م یرعلیِ ام عکس

 .خورد یم يدیشانه هاش، از ترس تکان شد يرو يزیخوردن ِ چ با

 ! خانوم؟ یاحوال آبج -

 .کند یزند و اخم م ینهال را پس م يدستها

 ! وونهید دمیترس -

 .دهد یلم م نیتخت نازن يرو یبا لودگ نهال

 ! ؟يخوب خوب بود يجاها...  يکرد یم ریعوالم خودت س يتو -

 .ست يجد نیخالف ِ او، نازن بر

 .خوام کتاب بخونم یم... حوصله ندارم  -

 .ختهیر یاشک م ،یبه گوش رهیاز کنار در، تماشاش کرده که خ يچند لحظه ا. داند خواهرش حوصله ندارد یم

 : دیگو ینطور مکند و هما یکه در دست دارد، باز م یشکالت يبسته  ،یخنده و شوخ با
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 ! ِ شوهر خواهرم هستم يکه من نفوذ یدون یم! ینکن آبج اهیما رو س -

 .هم همانطور با اخم مانده نینازن

 ! ؟یچ یعنی -

 .برد یم نیاز شکالت را طرف دهان نازن يتکه ا نهال،

 ! گزارش اعمال تو رو بده نیکه به مستر مارت نجاسیا تیحاج نکهیا یعنی -

 .زند یکند و چشمک م یاشاره م نینازن یابرو به گوش با

 ! دور از چشم ِ نامزدت؟ یکن یم کیج کیاون تو ج یبا ک -

 .رود یباال م کبارهی نینازن يصدا

 ... تنده، سوختم ! ؟يبود بهم داد یچ نیا! وونهید يآ -

 .دهد یم هیتک نیگذارد و به نازن یهم در دهان خودش م يتکه ا نهال،

 ...  هیفلفل -

 ! ؟یشکالت فلفل -

 : دیگو یم الیخ یدهد و ب یسر تکان م نهال

با  ینگفت... از صد تا فحش براش بدتره  یکن یولش کن؛ بهش کم محل... روش عکس فلفل قرمز انداخته  -

 ! يکرد یم ياس ام اس باز یک

 .کشد یخودش را عقب م یکم نینازن

 .زنگ بزنه یرعلیمنتظرم ام! اس ام اس کجا بود؟ -

 .خورد یاز شکالت م گرید يشود و تکه ا یراست م النه

 ! مگه ظهر زنگ نزد؟! پدر عجب تنده یب! آخ -

 .دهد که نه یفقط سر تکان م نینازن

 .دهد یابروش را باال م کی نهال

 ! سرش بلند شده؟ رینکنه ز! بره ها یخوابش م ونیخط درم هی یتازگ -

 .زند یچشمهاش حلقه م ياشک تو باز

 .شود یم ينهال جد صورت

 ! کردم بابا یشوخ -
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 .کند ینگاه م یبه گوش نینازن

 ... شده  ادیکارامون ز گهیم -

 .چکد یم اشکش

 ... تا آخر شب دنبال کاراشونن  -

 .شود یم کینزد نیمتاثر و متعجب، به نازن نهال،

 ! زنگ نزدن؟ هیفقط واسه خاطر ! ه؟یگر! ؟يناز -

 .دلرز یاز بغض م نینازن ي چانه

 ... چند وقته عوض شده  -

 .دلش پر است یول دیهاش بگو ینهال، از ناراحت يخواهد برا ینم

 .کند یو سر خم م ردیگ یشانه اش را م نهال،

 ! دوستت داره یرعلیام! خره -

 .کشد یرا باال م دماغش

 ...  ستیکه رفته بود هم ن لیمثل اون اوا یحت...  ستیبود ن رانیکه ا یمثل اون وقت -

 ! شده مگه؟ يچطور -

 .کشد یبه چشمهاش م یچشم دوخته، دست یهمچنان با سماجت به گوش ن،ینازن

 .من منتظرشم ستیاصال براش مهم ن... زنه  یبا محبت حرف نم...  ستیمهربون ن گهید -

 .خندد یم نهال

 ! ؟یزن یبا محبت باهاش حرف م! ؟یتو مهربون -

 .کند یبه نهال نگاه م باالخره

 ...  ستمیمن مثل اون راحت ن... از اول راحت بود  یلرعیام -

 .گذارد یشکالت را کنار م نهال،

 ! چوندتیخواد بپ یگفتم م یاگه دوست پسرت بود، م...  نیآخه شما نامزد -

 .رود یباال م نینازن يابروها

بعد دوستم ...  شد ينجوریاز بچه ها، هم یکیکالسمون، دوست پسر  يتو... زنن  یپسرا راحت آدمو دور م -

 .دوست شده شیمیدو دره کرده رفته با دوست صم نویپسره ا دیفهم
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 .خاراند یابروش را م ي گوشه

 ! ستین نجایا يِ پسرا پیریت یرعلیاصال ام... کنه  یشما فرق م ي هیآخه قض...  یرعلیام یول -

 : دیگو یم يپر از دلدار یبا لحن و

 .تازه ساعتامونم که اختالف داره...  ادهیواقعا کارش ز دیشا -

 .زند ینهال چشمک م. کند یمردد نگاهش م نینازن

 ... گرده  یگذره و برم یماهم م هی نیا یبه قول مهربان، چشم به هم بزن... دو ماهش گذشته  -

 .زند یهم بشکن م پشت

 ! خوام به قربونش برم یم... برم  نینامزدمو بد -

 : دیگو یم طنتیهال با شن. زند یلبخند م نینازن

 ! کردن؟ یتو دلت چراغون! ه؟یچ -

 .کشاند یم ینگاه هر دو را به گوش بر،یِ وا امیآرام پ نگید نگید يصدا

 .است یرعلیام

 ”! زنگ بزنم؟ ؟یهست“

 .کشد یسرك م یهم به گوش نهال

 ! چه حالل زاده -

 .ردیگ یکند و خودش تماس م یدلتنگ و با لبخند، به عکس نگاه م ن،ینازن

 : دیگو یو آرام م ستدیا یهمانجا م. رود یشود و به طرف در م یبلند م نهال

 ! ــــسیپ ـــسیپ -

 : خواند یزند و آرام م یکند، چشمک م یکه نگاهش م نینازن

 ... خوام بشه به نامش  یم ا،یدارم تو دن یهرچ... پامش  یخوامش، دنبالشم م ینامزدمه م -

 ”! برو دنبال کارت“کند  یو با دست اشاره م” الو“  دیگو یم نینازن

 ... و چطور خوابم برد  یک دمینفهم شبید...  يسو سار... جان  نیسالم نازن -

 .کشد یم ینفس راحت نینازن

 ! يشد داریچقدر زود ب... سالم  -

 .بدوئم رمیصبحه و دارم مثل هر روز م میو ن شیساعت ش! زود؟ -
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 ...  يکوتاه و اجبار يمکالمه  کی یعنی نیا. شاردف یرا به هم م لبهاش

 .رود یکند و به اتاقش م ینگاهش م قیاز کنار در، دق نهال،

را  یشگیست حال ِ هم يداند شکوه هم چند روز یم. داند چطور ینم یخواهد به خواهرش کمک کند ول یم

را به شکوه  شیکه ناراحت ستین يدختر ن،یهم نباشد، باز نازن شیزیاگر چ. در خود فرو رفته و ساکت شده. ندارد

گرا هست که با مهربان هم از  ونو در یانقدر خجالت نیداند نازن یم یبا مهربان هم راحت است ول. دیبگو

 ! و رفع مشکلش دارد؟ يهمفکر يرا برا یچه کس نینازن. آزاردهنده اش حرف نزند يفکرها

 .گردد یدنبال راه کمک م ،يا نهیبه سواالت چهار گز رهیکند و خ یفکر، کتاب تستش را باز م غرق

 

*** 

 

تنها نگرانى اش بابت امیرعلى، خالصه مى شد در مسائلى طبیعى و قابل لمس، از قبیل سرماخوردگیهاى  مدتها،

 .جزئى و تب؛ نه موهومات دیگرى که آن اوایل آزارش مى دادند

 .تمام وجودش را تسخیر کرده اند امروز ترسهاش، مجددا به او حمله ور شده اند و اما

دستى بر شانه اش قرار مى گیرد و فشارى مالیم ولى اطمینان بخش، که . از پشت سرش بلند مى شود صدایى

 .براى لحظه اى تمام نگرانیها را از او دور مى کند

 : اختیار دستش را روى دست امیرعلى مى گذارد و در ذهنش تکرار مى کند بى

 “نه مرد، شوهر م این“

 ! سالم عرض شد حاج خانوم -

پوست نرم و سبزه اش، چین و چروکهاى . امیرعلى نگاه مى کند يرا بلند مى کند و به صورت خسته  سرش

 .ظریفى برداشته

 : هراس را در چشمهاى او مى بیند، نگران مى پرسد امیرعلى،

 ! طورى شده شکوه جان؟ -

 : ض کرده و بى مقدمه مى پرسدشدت فشارهاى روحى، در حال انفجاراست، بغ از

 ! یه سوال بپرسم راستشو مى گین؟ -

 .در هم مى رود و چینهاى کوچکى در اطراف چشمهایش پدیدار مى شود ابروهاش
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 ! ؟يدیمگه تا به حال از من دروغ شن! البته که مى گم -

که  هییاینجا همون جا... من ... منظورم اینه که، این زندگى ... شما راضى هستى؟ از زندگى ... على آقا  -

 دوست داشتى باشى؟ 

وحشتى که در صداى شکوه موج مى زند او ... سرش را براى چند لحظه پایین مى اندازد . شکوه نگاه مى کند به

 ... این افکار، ریشه در کجا دارد، کار سختى نیست  فهمیدن اینکه این ترس،. را به خودش مى آورد

 .“کاش هانیه نمى اومد و با خودش این همه درد و غم نمى آورد  اى“

 .به او نگاه مى کند، بالفاصله به همان مرد آرام و خونسرد گذشته تبدیل مى شود دوباره

زندگیمو دوست دارم، جایى که شکوه جان، من هیچوقت بهت دروغ نگفتم، به بچه هام هم همینطور، من  -

 ... ایستادم رو دوست دارم، بچه هام رو هم همینطور 

 .مى کند، به لبخند نصفه نیمه و مضطرب نشسته بر صورت او نگاه مى کند مکثى

خاکى، هیچ چیز براى من با ارزش تر از این لبخند  يروى این کره ... اما همسرم رو از همه بیشتر ... اما  -

نکن نمى دونم به خاطر من از همه نیازهات دست کشیدى، به خاطر ِ یه کشتى شکسته که بیشتر نیست، فکر 

 ... به قعر آب فکر مى کرد 

 .خجالت زده کالمش را قطع مى کند شکوه،

 ... خودم خواستم  -

خودش  يبازوهاش را به دور او حلقه مى کند و وجود پریشانش را در بر مى گیرد، سرش را بر شانه  امیرعلى

 .تکیه مى دهد

که از ازدواجشان گذشته، شکوه هرگز از او نخواسته که فرد قوى تر خانواده باشد، بلکه  ییتمام سالها در

برعکس، او بوده که قدرتمند بوده، توانا بوده، متکى به نفس بوده و براى هر نوع رویدادى، قبال فکرهایش را 

 .کرده و تدبیرى داشته

در پس ذهنش، هنوز یک نگرانى و وسواس آزاردهنده . امیرعلى بیرون مى کشد خودش را از آغوش آهسته

 .وجود دارد که نمى داند چطور آن را بیان کند

خاطرات سالهاى دور و تراژدى غم انگیزش است، و  يکمدى که در برگیرنده ... مى رود به سمت کمد  نگاهش

 .آن اضافه شده ياخیرا، تسبیحى کبود رنگ به مجموعه 

 ... آخه شما بیشتر مواقع تو فکرى  -
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او لبخند مى زند، عادات و رفتار زمان قدیم هنوز در او  يمحبت زیادى نگاهش مى کند و به کنجکاوى زنانه  با

 .وجود دارد

 يزهایکه اگه داشتم، اون کمد، قفل داشت و تو از چ. پنهان کردن ازت ندارم يرو برا يزیمن چ! شکوه جان -

 .این که من گاهى احساس تنهایى و دلتنگى مى کنم، دالیل زیادى داره...  يبودخبر  یدرونش ب

بهتر مى دونى روزایى هست که صبح تا شبم رو توى بیمارستان مى گذرونم، محیط شادى بخشى نیست  خودت

 .تمام انرژى منو مى گیره... 

و البته امیرعلى خیلى به ندرت  همیشه، از شنیدن موضوعاتى که به جنگ مربوط مى شود،. اخم مى کند شکوه

هم فقط به خاطر آوردن ناراحتیهاى  شیاصلى دلگیر يانگیزه . به آن اشاره مى کند، احساس دلگیرى مى کند

 .ریخته درهمفکریش  يامیرعلى اى که به علت صدمات روحى، آنطور شیرازه . امیرعلى ست

کارش  يتموم نشدنى و جدیدى که هر روز تونیمى از وقت آزادم، صرف حرف زدن با امیررضا و مشکالت  -

دلنگرانى براى دختر ...  ادیمادر مریضى دارم، که کارى از دست من ِ پزشک براش بر نم... پیش میاد، مى شه 

 .دم بختم که جونم به جونش بسته ست و به زودى بار سفر می بنده

 .مى زند، او را به سمت خودش مى کشد لبخندى

... م یا از نهال گله مى کنه، یا حرف هاى بى سر و ته خانوم سمایى رو تحویل من میده حاج خانومى که مدا -

 ! خب راستش اینطورى پیش بره، حق با توئه، حتما دیوونه میشم

 : محبت زیادى نگاهش مى کند و مى پرسد با

 حاال بگو ببینم چرا رنگت پریده؟  -

 .تونم خوب بخوابمانقدر که چند شبه نمى ... راستش، فکرم مشغوله  -

لبخندى که در اعماقش، احساس همدردى به چشم مى . لبخند زیبایى به دلواپسى هاى او مى زند امیرعلى

 .خورد

 ! خب، چرا نیومدى پیش من؟ -

 : با شیطنت اضافه مى کند و

 ! شاید یه دارویى داشتم که بتونه خوابت کنه -

 .با شتاب و دستپاچگى خودش را از بند دستهاى او آزاد مى کند شکوه

 .بهتره بریم بیرون، االنه که بچه ها برسن... نازنینه  يفکر کنم دلشوره ... چیزى نیست  -
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 .دستش را دوباره در دست مى گیرد و نوازش مى کند امیرعلى

ه متعلقاتش براى من فقط تصویرى از مى خواستم بدونى اون کمد و کلی... یه مطلب دیگه ... صبر کن  -

اما، به همون کعبه ... ولى آرمانهایى که هنوز هم برام عزیز و مقدسه ... گذشته هستن، گذشته اى که تموم شده 

 .فکر نکردم يا گهیوقت به کس د چیاى که باهم رفتیم قسم، من بعد از عهدى که باهات بستم، ه

که به طرفش  يآن هم به قبله ا. قسم بخورد یرعلیام دهیحال ندتا به . شکوه پر از اشک مى شود چشمهاى

آدمیزاد، در افکارش تا کجاها که مى تونه پیش بره و هیچکس “ خجالت زده فکر مى کند . کند یسجده م

 ”! متوجه نشه

 ! حاال باورم مى کنى خانوم؟ -

چشم شده و دوخته شده به وجودش  يخالف همیشه که موقع صحبت، به امیرعلى نگاه نمى کرده، همه  بر

 .لبهاى امیرعلى

و باور ... که در ابتدا پریشان به نظر مى آمد، حاال موجى از آرامش و راحتى خیال، سراسرش را فراگرفته  وجودى

 ! مى کند

 ... پیشنهاد سفرى چند روزه به امارات را مى دهد . مدتهاست خلوتى نداشته اند... او را مى بوسد  امیرعلى

نهال را نمى بینند که در راهرو، کنار ستون ایستاده و انتظار فرصتى را مى کشد که بتواند بدون دیده  هیچکدام

 .شدن به اتاقش برود

 

*** 

 

تا حد ممکن روى میز خم شده و فلش را به . صداى نجواى یکى از همکالسی هاش سر بر مى گرداند با

سخت مشغول . نگاه مى کند یو زندگ نیمعلم مدبا ترس بر مى گردد و به خانوم نعیمى، . سمتش گرفته

 .خواندن و نت بردارى از روى کتابش و نوشتن سر فصلها بر روى تخته است

مشکلى که نظم را به هم بزند و باعث شود خانم معلم به ... سکوت کامل همه جا ست . اضطراب برمى گردد با

 .وجود ندارد د،یطرفشان بیا
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... به نظم کالس اهمیت زیادى می دهد و به خاطر کوچکترین بى انضباطى، آنها را به شدت تنبیه مى کند  او

به همین جهت با خاطرى آسوده، پشت به آنها مشغول است و تنها گاهى سر بر مى گرداند و کالس را از نظر 

 .مى گذراند تا مطمئن شود زمزمه اى نیست

 .کند و فلش را مى گیرد لرز و به کندى دست دراز مى با

به آرامى سر بلند مى ... که بر مى گردد، احساس مى کند کسى در کنار میزش ایستاده و به او خیره شده  همین

باید خیلى آهسته و گربه وار از ... دستش که فلش را در بردارد خیره شده  يخانوم نعیمى به مچ بسته . کند

 ... ش را به او رسانده باشد راهروى میان نیمکت ها عبور کرده و خود

 .در آن لحظه، توان هیچ حرکتى جز بى حرکت ماندن را ندارد... بى حرکت برجاش مى ماند  نهال

 .نگاه تیره و جدى خانم نعیمى جز خشم، هیچ دیده نمى شود در

 .را به طرف نهال دراز مى کند دستش

به لرزه افتاده، فلش را در دستهاى او قرار مى  چشم مى بندد و در حالیکه تمام بدنش از درون و بیرون نهال

 .دهد

نعیمى به همان آرامى که آمده، به جاى خودش بر مى گردد و در همان حال، فلش را طورى در دستهاى  خانوم

 .خود نگه داشته که هیچکس نتواند آنرا ببیند

 : ى گویدقبل از اینکه زنگ کالس به صدا دربیاد، با همان لحن سرد و بى روحش م درست

 .دفتر اىیبعد از کالس م... صداقت  -

همه با شتاب از ... انفجار فریاد دخترها مثل همیشه در راهروها مى پیچد ... کالس به صدا در مى آید  زنگ

 .نهال هنوز گنگ از اتفاقى که افتاده و وحشتزده از عواقب آن، بر جا نشسته... کالس بیرون مى زنند 

 .ه، با قدمهایى لرزان به سمت دفتر مى رودبه دامن خدا و ائم دست

 .را شکر مى کند که جز ناظم مدرسه و دبیر ریاضیات ومعلم ادبیاتشان کسى آنجا نیست خدا

 .آرامى و سر به زیر وارد شده و به سمت میز خانم نعیمى مى رود به

نعیمى مثل یک قاضى که در محکمه در برابر مجرم مى نشیند، در جاى خودش نشسته و با صداى نسبتا  خانوم

 : بلندى که توجه بقیه حاضرین در دفتر را هم جلب کرده، مى گوید

 ! این فلش چه مباحث با ارزشى وجود داره؟ يخب بهتره همه با هم ببینیم تو -

 .جه همه به سمت آنها کشیده شدهدیگر سکوت کامل، برقرار شده و تو حاال
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 : طعنه ادامه مى دهد با

معارف، قاچاقى  يحتما خیلى مهمه که باعث شده سر کالس بى اهمیت و موضوعات و مسائل پیش پا افتاده  -

 ! رد و بدلش کنى

 .به سمت آن مى رود... به قصد گذاشتن فلش در کامپیوتر موجود، با لبخندى پیروزمندانه  و

 .ابر دیدگانش تار مى شوددر بر دنیا

دستش را بلند مى کند و با شدت هر چه تمام تر، بر صورت نهال ... خانوم نعیمى از عصبانیت تیره شده  صورت

 : فرود مى آورد و با صداى جیغ جیغوش فریاد مى زند

 ... جاى تو دیگه اینجا نیست ... بى حیا  يدختره  -

 ... ید سیاهى مى رود و نفسش باال نمى آ چشمهاش

اولین کارى که مى کند به سمت مانیتور مى . وزیرى، دبیر ادبیات، زودتر از همه از بهت خارج مى شود خانوم

 .رود و آن را خاموش مى کند

 : صدایى که مى شنود، صداى خانوم ناظم است که پشت بهش، در حالیکه از دفتر خارج مى شود، مى گوید تنها

 ... مى خوام باهاشون صحبت کنم ... ا اینجا بیان زنگ بزن یکى از والدینت فور -

 : عجیب غریبى تاکید مى کند ينعیمى به خاطر عصبانیت و حجم هیجانى که دارد، با لهجه  خانوم

باید مسائل مهمى رو براى پدر و مادرى فاش ... من هم منتظر مى مونم ... تا ان موقع هم همینجا مى مونى  -

 .منتظر عواقب جدى و خطرناك کارى که کردى باش صداقت... یت کردن کنم که چنین دخترى رو ترب

 

*** 

 

 .دیروى پله هاى مدرسه منتظر مى ماند تا نهال وسایلش را جمع کند و بیا امیرعطا

کارى خیلى مهم، آماده شده بود که منشى  يبراى رفتن به یک جلسه . و خیال، لحظه اى آرامش نذاشته فکر

 .بود و گوشى تلفن را به سمتش گرفته بوداش سراسیمه وارد شده 

 .”بیا“چیزى که شنیده بود، صداى گریه هاى دلخراش نهال بود و نهایتا تنها یک کلمه  تنها

 .بگذارد انیرا در جر نینازن ایافتاده که جرات نکرده مهربان  یو شکوه در سفر هستند؛ حتما اتفاق مهم یرعلیام
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چند نفرى هم گوشه اى مشغول ... و تقریبا با فریاد با هم صحبت مى کنند  گروه گروه اجتماع کرده اند دخترها

 .اجراى رپ هستند

تنها با تفاوت سنى یک دهه ... این همه تفاوت در رفتار، دیدگاه و ارزشها ... تماشاى این نسل جدید است  محو

 ... 

 .آن سخت است و باورش غیر ممکن درك

 ! جز چپ و راست بوسه زدن به صورت هاى هم که امر تازه اى نیست، هیچ چیز شبیه قبل نیست به

که گاهى تهوع آور ... ادبیات تازه اى استفاده مى کنند که بر خالف تصوراتشان، نه تنها خوش آهنگ نیست  از

 ... 

 .شود یدیروز م که در مقابل تنبیه، بى تفاوتند و هر روز نصیحت در آنها بى اثرتر از نسلى

 ! زندگیشان را به چه رنگ و هدفى رقم زده اند؟اصال هدفى دارند؟ روزهاى

 .آن بدتر، به نظر مى رسد نه خودشان، نه خانواده ها، هیچ تالشى در اصالح این رفتارها و اخالقیات ندارند از

انقدر . تمام وسایل دخترك پخش زمین مى شود... از کنارش رد مى شود و تنه محکمى بهش مى زند  دخترى

 .در افکارش غرق بوده که نفهمیده تعمدى در کار است

 .عذر خواهى زانو مى زند و کمک مى کند وسایلش را جمع کند با

ك حرکت اول در نیامده که هنوز از شو. طور غیر مترقبه اى دست چپش توسط دخترك کشیده مى شود به

 .متوجه اعدادى مى شود که به ترتیب کف دستش نقش مى بندند

 .را بلند مى کند و با دقت به دختر نوجوان زیبا و ظریف اندام روبرویش نگاه مى کند سرش

 ”! سالشه؟ چند“

 : دلنشینى مى زند و مى گوید لبخند

 .منتظرت نمى ذارم در عوض منم زیاد... زیاد منتظرم نذار ... مهسام  -

 ! بچه پیش خودش چه فکرى کرده؟ این

 .پچ پچ و خنده از هر گوشه بلند شده صداى

نگاه سرزنش آمیزى به جمعشان مى اندازد که صداى شلیک خنده ... را گره مى کند و باز مى کند  مشتهاش

 .شان را بلند مى کند
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به سمت طبقه باال و دفتر مدیریت . نجا جایز نیستداشت اول خود نهال را ببیند ولى بیشتر ایستادنش آ تصمیم

 .ازش مى خواهند کمى منتظر بماند... حرکت مى کند 

 .وارید يرو يمى افتد به نوشته  نگاهش

 ”عجم زنده کردم بدین پارسى... رنج بردم در این سال سى  بسى“

 .پیش دریافت کرده يدیدن آن، یاد اس ام اس جوکى می افتد که هفته  با

 .اسف سرى تکان مى دهدت با

! با بیل و کلنگ افتادن به جون این زبان و فرهنگ... که ببینى تالش براى پارسى حرف زدن پیشکش  کجایى“

” 

 ! همچنان غرب؟! مقصر است؟ یبار دیگر چه کس این

 ! استعمارگرى آمده و باالى سرشان ایستاده و مجبورشان کرده در حد زنان خیابانى، رفتارکنند؟ کدوم

 لوس حرف زدن و ادبیات غلط را سرمشق جوانهاى مملکتمان کرده؟ ... کجاى دنیا ... کشور  کدوم

که آنها هم آنچنان غرق در خود و مشکالتشان هستند که ترجیح مى ! از این است که خانواده ها مقصرند غیر

ظم و جامعه گرفته، تا غرب را دهند چشم به روى کاستى هاى فرزندشان ببندند و عالم و آدم، از معلم و مدیرو نا

 ! مسئول بدانند؟

 ”پاى مرغت را ببند، همسایه را دزد نکن“ دیهمیشه مى گو مهربان

هیجانات  يتا کجا مى خواهند پیش بروند این نسلى که اکثریت قریب به اتفاقشان، ارضاء همه ! کى؟ تا

 .خودشان را در توجه و بودن در کنار جنس مخالف مى دانند

نگرانى بابت نهال، آرام و قرار را ازش . نیم ساعت گذشته و هنوز خبرى نیست. ساعتش مى اندازد به نگاهى

 .گرفته

 .خانوم حسنى، ناظم مدرسه، با متانت قدم به درون اتاق مى گذارد يدفتر باز مى شود و با اشاره  در

 

*** 

 

 .از حدود یک ساعت، از دفتر خارج مى شود بعد
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حرفهاى خانوم مدیر، پتکى شده که بى امان در سرش مى . حواس تر از آن است که از کسى خداحافظى کند بى

 .کوبد

 .تنها چیزى که فکر نمى کرد، این مورد بود به

 ... قبال هم شیطنت هایى داشته ولى هیچ کدام خارج از تربیت خانواده نبودند و این بار  نهال

 .در سرش تکرار مى شوند جمالت

که على رغم احترامى که براى خانواده شما قائلم، ولى ما، در این ترم به صورت مشروط، نهال رو مى  متاسفم“

در واقع این رو هم مدیون ضمانت دو تا از ... پذیریم و من بعد نسبت بهش با گذشت برخورد نخواهیم کرد 

 “مى شد  اجدبیرانش و خانوم حسنى بدونید که در غیر این صورت، همین امروز اخر

با هر کالمى که از دهان خانوم مدیر خارج شده، همزمان با بهت، ناباورى، . به امروز انقدر خجالت زده نشده تا

 .شرم و عصبانیت دست و پنجه نرم کرده

انظباطى نهال داشته باشد و همچنین مسکوت نگه داشتن مساله  يآنها خواسته بدون آنکه تاثیرى در پرونده  از

 .نهال، اجازه بدهند مشکل را حل کند يه از خانواد

 .خانوم مدیر، با غیر منطقى دانستن پیشنهادش، قاطعانه آن را رد کرده ولى

 .پایان، از پشت میزش بلند شده و ایستاده در همانجا ادامه بحث را غیرممکن کرده در

 ”باید با مادرش صحبت داشته باشیم، به هر حال ایشون دخترش رو به ما سپرده ما“

 .تاکید کرده در اولین فرصت و به محض برگشتن والدین نهال، آنها را در جریان مى گذارد و

 .این حد انتظار واکنش تند و افراطى از آنها نداشته تا

 .سدخدمت نهال بر دیاول با یبراى آن هم فکرى کند ول باید

 

*** 

 

 .را مى بیند که تکیه بر دیوار، بى حرکت نشسته و به نقطه اى نامعلوم خیره شده نهال

 .شنیدن صداى قدمهاش، سر بلند مى کند با

 .در حالیکه به تندى به او خیره شده، با بى اعتنایى و نگاهى سرد و خشمگین به طرف در خروج مى رود عطا

 .اضطراب و ترسش صد برابر شده. بیرون مى آید قدمهایى لرزان از ساختمان مدرسه با
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 .چیزى که توجهش را جلب مى کند، ماشین عطاست اولین

 .ماشین که از شدت باران، نیمه مات شده، نگاهش مى کند ياز پشت شیشه  عطا،

مدرسه، بى  يداشت بى توجه از کنارش بگذرد و برود ولى ظاهرا نه تنها همکالسی هاش که همه  تصمیم

 .به باران شدیدى که مى بارد، براى دیدن این صحنه جمع شده اندتوجه 

 .آن ژاکت ظریف و کاله دارش، کوچک و آسیب پذیر به نظر مى رسد در

 .ماشین را باز مى کند در

 ! تا صبح مى خواى اونجا وایسى و خودتو بیشتر از این مضحکه کنى؟ -

 .زند یخشن و سرد، حرف م نطوریبار است عطا ا نیاول

تنها، صداى ضربه هاى دست عطا بر روى فرمان است و گهگاهى . مبهم و آزار دهنده اى حاکم است کوتس

 .زمزمه هایى که زیر لب مى کند

دستش را جلوى دهانش مى . شدت ترس و نگرانى، سرش به شدت گیج مى رود و احساس تهوع مى کند از

ماشین بیرون مى پرد و هر چه که در معده دارد خالى از . عطا بالفاصله ماشین را گوشه اى نگه مى دارد. گیرد

 ... مى کند 

 .کنار جو، زیر باران سیل آسا مى نشیند و زار می زند همانجا

 : عصبانیت مى گوید با

 ! خب، بسه، برگرد تو یخیل -

دستش را در برابر دهانش مى گیرد ... عرق سردى روى پیشانیش است ... هق کنان مى خزد توى ماشین  هق

 .تا بوى بد دهانش عطا را آزار ندهد

 : صداى نرم ترى مى گوید با

 بیا بگیر -

 .بسته آدامس اکالیپتوسى را به سمتش دراز مى کند و

 : زیر لب زمزمه مى کند نهال،

 ... مرسى  -

 .هى به صورت رنگ پریده اش مى اندازدنگا نیم

 ... ” فکر مى کردم عاقلتر از این حرفهاست چرا“



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا Hanakو  naqme   –گذارم  یات م نهیبرابر آ يا نهیآ

wWw.98iA.Com ٥٢٢ 

 .شالش را از دور گردن باز مى کند و به سمتش مى گیرد. موش آب کشیده شده مثل

 .مقنعه تو در بیار -

وى ماشین را می داند اگر مقنعه خیس را آنجا بگذارد، به طور حتم، عطا زیر و ر... عمل مى کند  مطیعانه

 .مقنعه، بالتکلیف و بى حوصله میان مشتهاي بى جانش گره مى شود. ضدعفونى مى کند

. پشت چراغ قرمز بر مى گردد و از صندلى عقب، پاکتى بر مى دارد. زیر چشم، حرکاتش را دنبال مى کند از

ده از چهار انگشت بى رحم، کبود و اثر ملتهب و به جا مان يهنوز کامل بر نگشته که نگاهش مى افتد به گونه 

 .که بر روى صورتش نقش بسته

 .نهال حرکت مى کند را متوقف مى کند يکه با ناباورى به سمت گونه  دستى

 .ماشین را کج مى کند و با سرعت به سمت اتوبان مى راند سر

 ! کجا مى رى؟ -

 .دفتر من -

 : لب مى نالد زیر

 .مى خوام برم خونه -

 .مهربان سکته مى کنه... مى تونى برى با این وضع و حال ن -

تر و درمانده تر از آن است که بخواهد مقاومت کند، سرش را به صندلى ماشین تکیه مى دهد و  خسته

 .چشمانش را مى بندد

 

*** 

 

 .کمال سکوت و بى حرفى به سمت دفتر مى راند در

 .هانش را شستشو مى دهدمحض رسیدن، یکراست به سمت دستشویى مى رود و به مدت ده دقیقه د به

 .فضا جدا شده مى رود يسر عطا، به سمت اتاقى که با اختالف سه پله از بقیه  ياشاره  با

 .ستیمى شود، قبال هم اینجا آمده، در واقع اتاق متعلق به امیررضاست که ظاهرا در دفتر ن داخل

 .خاموش مى رود يبى اختیار به سمت شومینه ... احساس سرما و لرز مى کند  هنوز



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا Hanakو  naqme   –گذارم  یات م نهیبرابر آ يا نهیآ

wWw.98iA.Com ٥٢٣ 

و آتشى که ذره ذره گرما را به وجودش ... صداى تق فندك ... از پشت سرش به سمت شومینه مى رود  دستى

 .بر مى گرداند

 .فنجانهاى چاى را روى میز مى گذارد و مى رود آبدارچى،

 .در واقع دارد خودش را آماده مى کند... هنوز نگاهش نمى کند  عطا

باید شروع کند، هرگز، در بدترین کابوس هاش هم نمى دید روزى را که بخواد در مورد نمى داند از کجا  حتى

 .اینجور مسائل باهاش صحبت کند

 .مى ماند تا چا ى اش تمام شود منتظر

 .نفسى مى گیرد... لب بسم الهى مى گوید  زیر

... ه و بى پرده حرف بزنیم فکر مى کنم انقدر بزرگ شدى که بتونیم در مورد بعضى مسائل، عاقالن... نهال  -

 هووم؟ 

... این بار با هر دفعه فرق مى کند ... سرش را بلند نمى کند، روى نگاه کردن به چشمهاى عطا را ندارد  نهال،

 .بد جورى خراب کرده

 .همیشه سعى کردم توى برخوردهام و قضاوتهام، با همه منطقى باشم -

 .ند که در یک حالت بى دفاعى کامل استنگاهى به صورت زیباش مى ک... مى کند  مکثى

دلم نمى خواد شکوه جون بدونه توى خونه ش چه ... و از طرفى هم نمى خوام گند موضوع دربیاد  -

 .کثافتکاریهایى مى شه

 : فقط زیر لب مى گوید. اشک پى در پى، روى صورتش روان است قطرات

 ... ببخشید  -

 .هق هق گریه بى امانش بلند مى شود و

 : بى اختیار داد مى زند اعط

فقط مى خوام بشنوم از این . کار غیر ممکن هم ازت نمى خوام... حتى تشکر هم نه ... من ازت اینو نخواستم  -

 ... هر چند که مطمئنم از نادونى و بى عقلیته ... کار زشت و کثیفى که کردى پشیمونى 

 .کرده باشد يکار نیچن یعقل یو ب یاز نادانباشد، هم  مانیکند نهال واقعا، هم پش یدر دل آرزو م و

 : پشت مى کند و رو به پنجره ادامه مى دهد. به هیچ وجه نمى تواند توى صورتش نگاه کند و حرف بزند دیگر
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یکى از بهترین مدارس تهران  يتو... رفتارى که در پیش گرفتى، مناسب تو و در شان خانواده ما نیست  -

دبیرهات متفق القول مى گن  يامسال سال سرنوشت توئه، همه ... زوشونه درس مى خونى که خیلیها آر

کنى؟ تو اصال پیامد دیدن این  ىاونوقت تو به جاى استفاده از همه اینها، دارى چیکار م... استعدادت بى نظیره 

پر ازدحام  يه این قافل. ... تو تازه هجده سالته، راه درازى در پیش دارى نهال! ... جور فیلمها رو مى دونى؟

و مى بینى  اىیدر عوض سر بچرخونى، یهو به خودت م... فعالیت جنسى، چیزى نیست که ازش عقب بمونى 

 ! همه ازت جلو زدند و تو در جا

ولى اینکه عطا راجع بهش اینطور ... کافى بد بوده  يدیدن آن صحنه ها و اتفاقات بعد از آن، به اندازه  شوك

 .تفکر کند، عذاب آور تراس

 .انگشتانش از زور فشارى که به آنها مى آورد سفید شده اند نوك

 .باز مى کند لب

 ... اون فلش مال من نیست  -

 .بالفاصله بر مى گردد عطا

 .یشتر تو هم مى رود ابروهاش

 ”! احمق، به خاطر یکى دیگه خودش رو به همچین دردسر بزرگى انداخته؟ ي دختره“

 .فش نفس بریده اى مى کشدزیر نگاه نافذ و موشکا نهال،

 ... براى کمک به یکى از دوستام گرفتم  -

 : نگاهش را باال مى آورد و ملتمسانه ادامه مى دهد... فرط گریه، چشمهاش دو کاسه خون شده  از

 ... من حتى ... به جون خودت، من نمی دونستم توش چیه ... ولى به خدا  -

داند،  ینوع ارتباط نم نیا اتیاز جزئ يادیز زیصمیمیتش، نمى تواند بگوید چ يتواند ادامه بدهد، با همه  نمى

 .دهیهاش شن یهمه را هم از همکالس

 ... تا حدى خیالش راحت شده ... نفس عمیقى مى کشد  عطا،

 ! ؟یگرفت یک يبرا! مال کیه؟... خب  -

 .و این از چشم عطا دور نمى ماند... را می دزدد  نگاهش

 .نمى تونم... نخواه که بگم ... ازم نپرس  -

 ”نسل مخفى کار“ذهنش مى گذرد  از
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 چنین فیلمى چه کمکى مى تونه به دوستت بکنه؟ ! مى خواى باور کنم؟ -

 .رنگ غم مى گیرد صداش

 ... نامزدش نسبت بهش سرد شده ... دوستم چند وقتیه که نامزد  -

 .زند، ولى باید خودش را تبرئه کندمى کشد در این موارد با عطا حرف ب خجالت

 ... خواستم کمکش کنم  -

 اینجورى؟  -

یکیشون ... نمى دونه ... مردا ... روابط با ... چیزى از ... از چند تا از بچه ها پرسیدم، گفتند دلیلش اینه که  -

 .گفت آموزشیه... قبول کرد صد تومن بگیره و فلش رو برام بیاره 

 .صورتش از شرم، سرخ شده. با عطا چشم در چشم مى شود را بلند مى کند و سرش

 ! به جون عطا، دروغ نمى گم -

 .به پشتى صندلى تکیه مى دهد و نفس راحتى مى کشد“ این چشمها دروغ نمى گفتند ! نه“

 ! به جون خودت -

 .تلفن را بر مى دارد و سفارش یک پرس غذا براش مى دهد. رنگ به رو ندارد هنوز

دوست دیگه  ن،ینهال جز نازن.بند و اب داده و عطا هم زرنگ تر از آن ست که به روش بیاورد حرفهاش میان

 ! نخواهد برد نیالبته که قسم مى خورد نهال هرگز اسمى از نازن... اى ندارد 

 ! ”نازنین هم همینقدر از مرحله پرت است؟  یعنى“

 ! امیرعلى؟. ..جرقه اى در ذهنش زده مى شود ... حرفهاش فکر مى کند  به

 

*** 

 

 .در سکوت مشغول سبک سنگین کردن حرفهایش مى شود مدتى

نهایت سعى اش را مى کند بر افکار و ... که شروع به صحبت مى کند پشت به نهال و رو به پنجره دارد  زمانى

 .صدایش تسلط داشته باشد
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که اگر . روابط زناشویى چیزى نیست که با دیدن این قبیل فیلمها شکل بگیره و از اون مهمتر، پا برجا بمونه -

تصویرى که این جور فیلمها ارائه مى دن، تصویر درستى . بود، یقینا امار طالق به ساعتى شونزده نفر نمى رسید

 .از روابط زن و مرد نیست

 ... ید قضیه را باز کند یا منظورش را گرفته نمى داند بیشتر با. مى کند مکثى

 لیوقتشه راجع به یک سرى مسا... به قول مهربان براى خودت خانومى شدى ... تو دیگه بزرگ شدى  -

 هیبیشتر بدونى و کامال هم طبیع

 ”جاى تعجب دارد... تا االن سراغش نرفتى ”خودش فکر مى کند با

اگر قرار باشه هر ! این جامعه پر از گرگه! فکر کن... نکه کارى بکنى قبل از ای... اما تو رو به اون خدا  -

امیدوارم بدونى که حرف زدن در این مورد ! راهکارى را از هر نا اهلى قبول کنى، خوراك دو روزشون میشى

ن جنسى که اینها به نمایش مى گذار روابط -بازنمایى ... براى من راحت نیست، ولى چاره اى برام نمى ذارى 

این اطمینان رو هم بهت مى دم هدف سازندگانشون اموزش ... الگوى درستى هم نیست ... حقیقى نیست 

 .بیشتر یک لذت انى ست و در ازایش ثروت هنگفتى که از این تجارت سیاه بدست مى ارند.نیست

گم مى هر زمان کسى درباره روابط زن و مرد صحبت مى کند، دست و پایش را .خیلى ارام نشسته نهال

در حقیقت بر خالف سایر دختر هایى که در دبیرستان مى شناسد و به .قادر نیست به این غرایز فکر کند.کند

راحتى در اینباره حرف مى زنند، نمى تواند کالمى به زبان بیاورد و همیشه مثل نقطه اى تاریک و کور در 

 .ذهنش مانده

 ... عطاست که  حاال

 . ..نفرى که فکر مى کرد  اخرین

 .شدت خجالت زده شده و سرخ به

کوچولوى ”... لبخندى مى زند .سرش از شرم تقریبا تو یقه اش فرو رفته.عطا بر مى گردد و نگاهش مى کند امیر

 ”! نادون

 .اگر بحث انقدر حساس نبود، حتما از این چهره جدید عکس مى گرفت.امروز نهال را انقدر سر به زیر ندیده تا

 .ستهایش را بر روى زانو تکیه گاه مى کندد.مى نشیند روبرویش

 .که تا اینجا پیش امده حاال
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رابطه زن و شوهر باید بر اساس عالقه، تعهد و اطمینان شکل .این خصوصى ترین بخش زندگیه! نهال -

 ... باید بر پایه احساسات و مشخصات فردى دو طرف باشه .بگیره

هیچ فیلم سازى .روابط اگر عاشقانه باشه اگر درست باشه... تفاوت ادم داریم با سلیقه ها و رفتارهاى م میلیونها

 قابلیت به تصویر در اوردن ان را نداره

 .گوشى تلفن را بر مى دارد.دیگر کافیه... جا بلند مى شود  از

 پس چى شد این غذا؟  -

اول با تردید و بى .دگاهى از زیر چشم نگاهى بهش مى انداز... را مشغول خواندن روزنامه نشان مى دهد  خودش

 .اشتهایى شروع کرده و حاال اخرین قاشق باقیمانده را هم در دهانش مى گذارد

 ... ماست موسیر و زیتون هم خالى شده  ظرف

 .انگار نه انگار همین چند ساعت پیش، زلزله اى بر پا کرده.به سختى جلوى خندیدنش را مى گیرد عطا

س عطا نیست، باقلواى هوس انگیز کنار سینى را هم مى خوردبعد هم فراق بال و اطمینان از اینکه هوا با

 .انگشتانش را مى لیسد

به عطا نگاه مى کند که صفحه ورزشى روزنامه را در مقابل خودش باز کرده و ... به صندلى مى دهد  تکیه

 .سرگرم خواندن ست

مدتى در سکوت نگاهش مى کند .مطالعه اى که به چشم زده به صورتش حالتى از ارامش و سکون داده عینک

 .این ارامش را در وجود خودش هم احساس مى کند.ناگهان... 

 .سنگینى نگاهش را حس مى کند، ولى به روى خودش نمى اورد عطا

 .دستش را به طرف گونه اش مى برد... زیر پلکش مى سوزد  پوست

 .دوباره نبضى در شقیقه اش شروع به زدن مى کند... عطا باال مى اید  گاهن

 کار کیه؟  -

 ... درون چشمانش حلقه مى زند و همچنان سکوت  اشک

 بى انصافى ذهنش را تصحیح مى کند”!تو دار نسل“

 ”! باریک تر و شیک پوش تر... زیبا تر  نسل“

 تا حاال کسى زده تو صورتت؟  -

 .هر خطایى هم که کرده بود، کشیده حقش نبود.زیر و رو مى شود دلش
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 .ظاهرى مى زند لبخندى

یادته که همون دختره که یک مدت همسایمون بود و ... قدیما، براى مریم نره نامه هاى عاشقانه مى نوشتم  -

 .هیچ کدوم هم به دستش نمى رسید، همه رو پاره مى کردم... همه کارهاش پسرونه بود 

 .قیافه مشاق شنیدن نهال نگاه مى کند به

 خوب؟  -

 .همون یه بار هم صاف زد و باباش در و باز کرد... فقط یه بار جرات کردم برم دم خونه شون  -

 ! وااى -

 ... نامه روگرفت و  -

 .به یاد اوردن شکل و شمایل ترسناك باباى مریم، بى اختیار مى خندد با

 ! قبال این حرف ها رو نزده بودى؟...  عاشق مریم بودى؟ چشممان روشن -

 .نگاهش رنگ محبت گرفته... هم خنده اش مى گیرد  خودش

 .دلتان روشن، خیلى حرفها هست که هنوز نزدم -

 .یه بار باید بشینى همه رو برام تعریف کنى -

 .جا بلند مى شود از

 .بزن بریم که دیر شد -

 .از اینکه خارج شوند صدایش مى زند قبل

 ! عطا -

 مى گردد بر

 ! جانم -

 تکلیف من چى میشه؟  -

 ! فقط.از فردا مى رى سر کالست... چى قراره بشه  -

 .هایش را مى گیرد و مستقیم تو چشمهایش نگاه مى کند شانه

تو کارهاى ... از اون دخترا دورى کن نهال ... نرى  لیباید به من قول بدى دیگر هیچوقت سراغ این مسا -

هر کلمه اى که به زبون !هر قدمى که بر میدارى دقت کن... درس بخون ... ام دادن دارى بهترى براى انج

 ! و تو رو به هر چى مى پرستى از دردسر دورى کن!میارى فکر کن
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 ... میدى؟ تو چشماى من نگاه کن و قول بده  قول

 .تو چشمهایش سرش را به نشانه قبول باال پایین مى کند خیره

از این جا حرفى بیرون . نگرانم نباش... به هر کجا که برسى، تعجب نمیکنم ... ن مى شى مطمئنم موفق تری -

 .نمیره

 .با دست به سینه اش مى زند و

 هیچکس؟  -

 هیچکس -

 .عادت قدیم دستهایش را دور عطا حلقه مى کند به

 .واى، نمى دونم چطورى ازت تشکر کنم -

 .بالفاصله به سمت در مى رود... حلقه دستهایش را باز مى کند  فورى

 ... نیازى به تشکر نیست  -

 

*** 

 

 .مدرسه شلوغ و راهرو پر ست از دخترها ى جوان که از سر ادب راه را برایش باز مى کنند ساختمان

 .داى به در مى زند، زن جوانى بلند قامت با پوست روشن در را به رویش باز مى کن تقه

 بله؟  -

 ! صمیمى خیلى

 .با اجازه مى خواستم چند لحظه اى با خانم مدیر صحبت کنم... از اینکه مزاحم مى شم عذر مى خوام  -

 ببخشید شما؟  -

 ! مادر بزرگ نهال صداقت... بفرمایید صداقت هستم  -

 .بله، خواهش مى کنم حاج خانوم بفرمایید... اه  -

 .ى کندرا به طرف داخل راهنمایى م او

 .حسنى که اشنایى پیشینه اى با خانواده انها دارد با دیدن مهربان از جا بلند مى شود خانم

 .خیلى خوش اومدین حاج خانوم... به به  -
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 .مى کند تعجبش را زیر نقاب خونسردى مخفى کند سعى

 چاى میل دارین؟ ... لطفا بفرمایید بشینید  -

 .مى خواستم چند دقیقه مزاحمتون بشمفقط ... نه، متشکرم، تازه صرف شده  -

 .مهربان بر خالف همیشه، خشک و رسمى ست لحن

 .خانوم مدیر نمازخونه هستند، چند لحظه تشریف داشته باشین، خدمت مى رسن -

 .ورودش تقریبا همه توجه ها به سمتش جلب شده و خودش هم از این موضوع اگاه ست با

 ... مکثى مى کند . ارامش بر روى صندلى اش مى نشیندفیروز بخش، مدیر دبیرستان، با  خانوم

 .من در خدمتم حاج خانوم -

 .حاشیه، یکراست مى رود سر اصل مطلب بدون

 .من امروز اومدم که نهال و با خودم ببرم -

 : تصور اینکه منظور باقى روز ست مى گوید به

 ... نمیدونم ... راستش من از برنامه روزانه ش خبر ندارم  -

 .را قطع مى کند حرفش

 ! فکر مى کنم انتقالش از این مدرسه ضرورت حتمى داره -

 .کامل مى شود سکوت

 .و خانم حسنى نگاهى به یکدیگر مى کنند مدیر

 .شما با نهال صحبت کردین حتما و از اتفاقى که افتاده خبر دارین -

 ! ال به شدت خرابهو متاسفانه، روحیه نه... از تک تک اتفاقها ... بله، خبر دارم  -

با وجود اینکه مى دانست عطا از همه چیز خبر دارد او . هر کارى کرده بود نهال حرفى نزده بود. مى زند بلوف

قسمش داده بود و او هم فقط به این نکته اشاره کرده بود که درمدرسه دچار . هم هر بار از جواب طفره رفته بود

 .ست شکار یکى از دبیران دردسر شده و ان سیلى احتمال خیلى زیاد

بر خالف قوانین ... توقع چنین رفتارى رو از نهال نداشتیم ... راستش ما خودمون هم شوکه شدیم  -

 .هر کارى تونستیم براش کردیم... در واقع . همیشگیمون، وساطت چند تا از دبیرهاش رو قبول کردیم

 .به نتیجه دلخواهش نرسیده هنوز
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اتفاق هایى اینجا براش افتاده ... مساله اینجاست که نهال، دختریه با روحیه اى خاص و کالم شما متین، تنها  -

 .فکر نمى کنم نیازى به وارد شدن به جزییات باشه... در گذشته و اخیرا ... 

 حسنى که هنوز از بهت خارج نشده، مى پرسد خانوم

 یعنى شما قصد دارین نهال رو از این مدرسه ببرین؟  -

 .بله -

 ! چه وقت؟ -

 .ظرف ده دقیقه دیگه -

 .صداى سر و صداى دختر ها از خارج ساختمان شنیده مى شود. ازار دهنده اى برقرار مى شود سکوت

 .حسنى از جاى خودش برخاسته و به طرف میزى که بساط چاى روى ان قرار دارد، مى رود خانوم

 حاج خانوم مطمئن هستین چاى میل ندارین؟  -

 .رش را تکان مى دهدعالمت نهى س به

راستش، ظرف دو ماه اینده تعطیالت نوروز اغاز مى شه و قبل از اون، یعنى طى دو سه روز اینده امتحانات  -

 جسارتا فکر نمى کنین معقوالنه تر اینه که تا اون موقع منتظر بمونین؟ . پایان ترم شروع میشه

 .روز و براى همیشه نهال و از این محیط خارج کنمعقل حکم مى کنه که همین ام. اینطور فکر نمى کنم! نه -

کمک هاى مالى خانواده صداقت قطب سنگینى براى . بخش متفکرانه به فنجان چایش لب مى زند فیروز

دبیرستانشون به شمار مى رود و حذف ان، یعنى مواجهه با کوهى مشکالت پى در پى که هیچ امادگى ان را 

 .ندارند

 .رج خودش و به عنوان هدیه مشغول بازسازى کامل ساختمان نمازخانه ستعموى نهال به خ بعالوه،

 .را روى میز مى گذارد فنجانش

 با اقاى صداقت صحبت کردین؟  -

 .خیر -

من ... فکر مى کنم، صالح اینه که با ایشون هم صحبت کنین یا حتى االمکان تا اومدنشون صبر کنین  -

 ... حقیقتا مجوز این و ندارم که 

 را به زمین مى کوبد تا تاثیر حرفش را بیشتر کند عصایش
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جوون، . سه روز تمومه، من با زور کیسه یخ هم، نمى تونم ذره اى از کبودى صورت نوه م کم کنم... خانوم  -

... قلم مى کنه اون دستى رو که به صورت عزیزش سیلى زده ... پسر من ! هزار و یک خطا داره... جوونى داره 

و البته ما در ... خانواده اش هستن  ،نوه من اگر مستوجب تنبیه هم باشه... ین حقیقت و مى گم باور کن

 .هر چه هیاهو کمتر راه بیافته، بهتره خانوم... خانوادمون، با ادمها مثل حیوون برخورد نمى کنیم 

 ... انتظار هر چیزى را داشتند اال این ... از کسى در نمى اید  صدا

. این اولین بار بود که دبیرى دست روى دانش اموزى بلند مى کرد. دیگر دو زن نگاهى به هم مى اندازند بار

 .بازتاب این موضوع در خارج از دبیرستان، لطمه بزرگى به اعتبارشون مى زند

 .من فکر مى کنم خانم نعیمى خودشون باید در اینباره توضیح بدن -

 .یکى از دبیر ها رو مى کند بخش این را گفته و به سمت فیروز

 .که تا ان لحظه تحت تاثیر کالم مهربان سکوت کرده بود در جایش جا به جا مى شود نعیمى

 ... بله، البته  -

 .به مقدمه چینى مى کند شروع

 .اول از همه بگم از اینکه از نزدیک مى بینمتون خیلى خوشحالم حاج خانوم -

 .ردهاى مصنوعى بر لبهایش جا خوش ک خنده

 .البته من قبال تعریف شما رو خیلى شنیده بودم -

بدون حرف منتظر ست برود سر اصل . تاى ابروى مهربان باال مى رود، نگاه سرد و جدیش را حفظ مى کند یک

 .مطلب

 .سرش را مغرورانه و با افتخار باال مى گیرد. تک سرفه اى مى کند نعیمى،

سال پى در پى، بهترین دبیرستان منطقه و به جرات مى تونم بگم  حتما مى دونین که دبیرستان ما طى پنج -

 .استان شناخته شده

 مى کند مکثى

از دالیل مهمش اینه که، ما دانش اموزانى رو که مى دونن چطور باید رفتار کنند رو تشویق و تحسین مى  -

ر سایه مدیریت درخشان و فوق کنیم و البته با دانش اموز خاطى هم به شدت بر خورد مى کنیم و تمام اینها د

 .العاده خانوم فیروز بخش تحقق پیدا کرده

 .تکیه بر صندلى داده و با نگاه هوشیار، چشم ازش بر نمى دارد مهربان،
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 این توجیه رفتار شماست با نهال؟ ... بله، شدت عمل شما رو از نزدیک دیدم  -

 ... دیگه اى هم هست  لیمسا. ..خوب در مورد نهال، جداى فیلم مبتذلى که ازش گرفتم  -

 ”! مبتذل؟ فیلم“

 .مى شنوم -

 .اش را روى سر مرتب مى کند مقنعه

سعى . من قبال هم در موردش با خانم حسنى صحبت کردم... نهال در مجموع دختر درون گرا و پیچیده ایه  -

 .متاسفانه امکان ندارهاما . ... کردیم اونو به خودمون نزدیک کنیم و ارتباط صمیمى باهاش برقرار کنیم

 .مى دهدو پشت چشمى نازك مى کند و ادامه مى دهد تکیه

به نظر مى رسه ... داءما به خودش مى رسه ... اون عالقه اى به برقرارى تماس با همجنس خودش نداره  -

 .نهایت تالشش در جلب توجه جنس مخالف ِ

 شما رفتار خاصى ازش دیدین؟  -

 .ورى مى گنفقط دوستاش اینط... نه  -

 ! فکر کردم گفتین دوستى ندارد -

 ... دام پیر با تجربه افتاده  در

اما این ... نه اینکه تشخیص مرض خاصى باشه ... من این چیزى که مى گم جنبه توصیفى داره ... راستش  -

 .نتیجه نهایى که من بهش رسیدم

اگه وسواس در ! اما در مورد نهال. تنها چیزى که مى تونم بگم اینه که نتایج شما تنها براى خودتون محترمه -

 مشکل درسى هم ایا داره؟ . پاکیزگى نشونه بیمارىِ، پس کل خانواده ما بیمار هستن

 متزلزل شده صدایش

 .تنها موردى که بابتش مشکل نداره... نه  -

 ! شید سرکار خانوممراقب حرف زدنتون با -

 .نتیجه گیرى را به عهده خودش مى گذارد. اعتنا به حضور نعیمى برمى گردد به سمت فیروز بخش بى

 .خانوم نعیمى شما مى تونید برید به کالستون برسید -

بى رمق خورشید از پنجره به درون مى تابد و انعکاسش را روى صورت زیباى پیرزن ِ سالخورده، مغز متفکر  نور

 .خانواده صداقت، که در برابرش نشسته مى اندازد یسیر و
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 .دل به این همه زکاوت احسنت مى گوید در

 چاى میل دارین؟  -

 .بله، حتما -

 

*** 

 

 .مدرسه به صدا در آمده زنگ

 .ببیند ندیتواند اولین دخترهایى را که از پله ها پایین مى آ مى

... آهسته راه مى رود ... که به تنهایى قدم بر مى دارد  يدختر تنها... را از فاصله دور، تشخیص مى دهد  نهال

 .هر چه نگاه مى کند در حالت او خصوصیت یا رفتارى که شرم اور باشد و ناپسند نمى بیند

شانه هایش را ثابت نگه مى ... آورد، وقتى در سن و سال نهال بود، چطور تمرین راه رفتن مى کرد  ییاد م به

 .امان خرامان راه برود و خودش را جذاب تر از سایر دخترها نشان بدهدداشت مى کوشید خر

 .ان زمان کسى رفتارهایش را غیر طبیعى و بیمارگونه نمى دانست حتى

 مى شود هیچ کدام از دخترهایى که خوش و خندان راه مى روند، حتى با نهال سالم و علیک هم ندارند متوجه

دستهایش را ... مقابل در منتظرش ایستاده، به سرعت به سمتش مى رود  نمى کند این مهربان است که در باور

 .باز مى کند و دور گردن او مى اندازد

 ! اینجا چیکار مى کنى قربونت بشم؟ -

 علیک سالم -

 سالم -

ون از این طرف رد مى شدم گفتم پیاده شم و یه امروز نهار و با نهال بیر... برگشتنى ... رفتم یه سر امامزاده  -

 .بخورم

 مشکوك نهال، مهربان را به این نتیجه مى رساند که توجیه اش را باور نکرده نگاه

 نذر منم دادى؟  -

این اطراف رستوران . دادم، خدا رو شکر مشکل عموت هم حل شده، فقط دفعه بعد در حد توانت نذر کن -

 .خوب پیدا میشه؟ من که خیلى گرسنه ام
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 .مسیر بدون حرف، در فکر است تمام

 مدرسه چطوره؟  ياوضاع غذا و بوفه  -

 پرسش صرفا به این خاطر است که سکوت طوالنى را بشکند این

 ! خوبه -

 بچه ها چطورن؟  -

نه خیلى خوب، دائم یا دارن در مورد پارتى هایى که دعوتن حرف مى زنن یا هدایاى میلیونى که ... خوبن  -

 .اشون خریدندوست پسرهاشون بر

 وقتى اونا این حرفها را مى زنن، تو چى مى گى؟  -

 ! صدام در نمى اد -

 .نهال عصبانى شده لحن

 ! کدوم یکیشو دارم که راجع بهش حرف بزنم؟... فکر مى کنى چى مى تونم بگم مهربان  -

 ناراحتى؟  -

 نه اهمیتى نمى دم -

 در مورد معلمات چه نظرى دارى؟  -

 ندارمبا اونا کارى  -

 .زدیریسس روى سیب زمینى سرخ کرده خودش م مقدارى

 درسامو مى خونم -

 تو چه مشکلى دارى؟ ... نهال  -

 آن رسیده که رك و پوست کنده صحبت کند، مى داند با نهال نمى شود غیر مستقیم و با کنایه حرف بزند وقت

 با عصبانیت و لحن مبارزه جویانه مى گوید نهال

 حرف بزنى، نه؟  عطا خواست با من -

 ! جوابت مثبته... اگر باید بدونى  -

 چرا؟  -

 .فکر کن نگرانته -

 ! قول داده بود... هه  -
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 مى خوام بدونم چى شده؟ ... گفته از خودت بپرسم ... عطا حرفى نزده ... فکر بى خود نکن  -

 .خوردن دست مى کشد از

 .هیچى نشده -

 اشکش سرریز مى شود ن،یازنبه یاد اوردن صداى گریه هاى آرام ن با

 ... بلد نیستم ... من نمى دونم باید چیکار کنم ... همه چى شده  -

 آروم بگیر، درست بگو بدونم چى شده -

 ... دوست نداره  نویفکر کنم امیر على دیگه نازن -

 .مهربان با تعجب در هم گره مى شود ابروهاى

 چرا همچین فکرى مى کنى؟  -

... خوره  یداره غصه م یلیخ يناز... قبل اونم تماسهاش کم شده بود ... زنگ نزده  نییک هفته ست به نازن -

 ... ظاهرش نشون نمى ده 

 .را روى چشمهاش قرار مى دهد دستهاش

 نمى تونم غصه خوردنشو ببینم... من طاقت ندارم مهربان ... وااى  -

 ... مى خندد، از ته دل مى خندد ... “  همش یک هفته... یک هفته ست زنگ نزده  “

 دستهاش را بر مى دارد با تعجب نگاهش مى کند نهال

 ! من دروغ نمى گم -

 .را در دست مى گیرد دستش

 بیا بریم که این پیر زن از دست تو اخر سر به بیابونها مى ذاره... نه دروغ نمى گى، عزیز مهربون من  -

 نفس راحتى مى کشد شان،یدن خنده روى لبهابا دی... که عطا مى اید خانه  شب

 .را شکر مى کند که به خیر گذشته، وگرنه شکوه هر کدام شان را جداگانه، دار مى زد خدا

 

*** 
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بچه و  يدستها باال آورده بود، لبهاش را چسبانده بود به سر کم مو انیکرد که پسرشان را م ینامدار نگاه م به

 .کرد یم ادیکه در آن چند روز ز يکار. بود چشم بسته

 .خوشحال بود خانوم

را نشان داد که نوه اش را بغل  شیاز همان لحظه خوشحال قایو دق! بود دهیبعد از ده ماه، خانوم را شاد د باالخره

 : آرام، گفت یول جانیکرد و با ه

 ! داره ییچه چشما نیبب ایب! جان ینام -

 .ه بودبچه خم شد يهم رو نامدار

 ! روشنه -

 .بود دهیبچه را بوس يبا لذت گونه  خانوم

 .پدرش يدرست همرنگ چشما -

و  تیو با رضا هیگردن ِ برافراشته و صورت مغرورش را برگردانده بود به سمت هان. راست شده بود نامدار

 .لبخند زده بود یقدردان

 .کرد یم لیهمچنان داشت بچه را تحل خانوم

 ! توئه يناخنهاش هم مدل ناخنها! ینگاه کن نام... خودته  هیهم شب شینیفرم ابروها و ب -

. پدرشه هیکامال شب زش،یبچه، همه چ زیهمه چ“ هم فشرده بود و خواسته بود داد بزند  يپلک رو هیهان

 ”.اصل و نسبش نرفته یبه مادر ب زشیچ چیه دیخوشحال باش

 .داشت يخانه تنش کمتر ،يماه ِ آخر باردار چند

 یخوام ناراحت ینم...  دیرو بکن هیحال و وضع هان تیرعا یلطفا کم! مادر“ بود که  دهینامدار را به خانوم شن رتذک

 ”.سالمت خودش و بچه رو به خطر بندازه ،یو فشار روح

 .که نامدار در خانه بود ییوقتها یکرده بود ول تیرعا

 يها یژگیو يکرد، و همه  یرا هم شان ِ آن خانواده نم هیکه هان یمنف يها یژگیو يعالوه بر همه  گرید

 .بود يتازه ا يبودن هم مسئله ” راد يمادر ِ نوه “داشت،  رایکه سم یمثبت

ِ آن موجود کوچک  دنیو در آغوش کش دنید مان،یزا جانش،یو ه یآمدن بچه، تنها دلخوش ایقبل از به دن تا

 .خورد یبود که در وجودش وول م

 .خواست، برداشتن بچه و رفتن بود یکه م يزیتنها چ مان،یابعد از ز یول
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 د،یاش را گرفته بود و هنوز ضعف شد يو انرژ هیبن يسخت، همه  مانیزا...  دیکش ینم... شده بود  خسته

استراحت  يرو. داد یبه خوردش م يمقو ينامدار به دستور دکتر، مدام کباب و جگر و غذاها. رهاش نکرده بود

 .گذاشت یم هیِ هان مناتما ياس بود و خانوم، همه را به حساب همان ناز کردن هاو خوراکش حس

 .را آورده بود ماینامدار رفته بود س. را خواسته بود مایدردش شروع شده بود، س یوقت از

مانده بود  يبه کارهاش، چند روز یدگیخانوم، به خاطر دخترش و رس يوجود معذب بودن و تحمل نگاهها با

ماست  يبه کارها یدگیشون رس فهیمهرانه و خدمتکارا وظ“ شام گفت  زیخانوم سر ِ م یروز، وقت نیچهارم یول

بمونم ... بهتره قربونت برم  ينطوریا“ هداد ک يرا هم دلدار هیقصد رفتن کرد و هان ،”میمزاحم مادرت بش دیو نبا

 ”.کلفت بارت کنه شهیم يبدتر جر

 .برسد؛ و رفت یسفارش کرد تحمل کند، صبور باشد و به خودش و بچه، حساب .نداشت دهینامدار هم فا اصرار

 یتیبود، با نارضا هیبه بچه که مدام در آغوش هان. آمد یدلبندش، به اتاقشان م يِ نوه  دنید يبه بهانه  خانوم،

! یبچه رو به خودت بچسبون کسرهیاُمل،  ينداره مثل زنها یصورت خوش“ داد  یکرد و تذکر م یاخم م

 ”.ياریرو وابسته بار م تشیصکارت، از االن، شخ نیباشه که پسره و با ا ادتی...  یکن یبدعادتش م

 .نشاند یهفته، کار خودش را کرد و حرف خودش را به کرس کیبعد از  و

 .شدیرفتن به دفتر آماده م يبود و نامدار، بعد از ورزش و حمام، داشت برا صبح

 .بچه را جمع کرده بود لیآمده بود وسا همهران

 ! مهرانه؟ يبر یبچه رو کجا م لیوسا: بود دهیپرس

 .ِ پسر ِ نامدار خان هم با منه يخانوم دستور دادن پرستار: مشغول جمع کردن، گفته بود مهرانه

 .گرد شده بود چشمهاش

 .کنم يخوام خودم از بچه م نگهدار یمن م یول! ؟يپرستار -

 .شده بود ریبه زسر  مهرانه

 .دستور خانومه...  میاتاق بچه رم آماده کرد...  دیببخش -

 .چسبانده بود، نشسته بود تا نامدار از حمام برگردد نهیزده، پسرش را به س بهت

 .نهیآ يسرشان، به صورت غرق خواب نوزاد لبخند زد و برگشت جلو يرفت باال نامدار

 .بچه رو برد لیمهرانه اومد وسا... نامدار  -

 .نگاهش کرد نهیدر حال شانه زدن به موهاش، از آ نامدار
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 ! کجا؟ -

 .خانوم گفته مهرانه پرستارش باشه... اتاق خودش  -

 ... خب  -

 .کرد تعجب

 .خودم باشه شیخوام بچه م پ یمن م!خب؟ -

 .هیسمت هان دیچرخ نامدار

 ! زم؟یخودت نباشه عز شیمگه قراره پ -

 .تونم ازش مراقبت کنم یخودم م -

 .را زد مدارشیکنارشان، لبخند ن ستادیا نامدار

که نرفته دکتر گفت  ادتی...  يبچه رو انجام بد يکارا يکه بخوا یستین یتیتو االن در وضع! زمیعز -

... ما بوده  يخانواده  يسالش رو تو یدر ضمن، مهرانه از چهل و پنج سال عمرش، س! استراحت مطلق؟

به ... نداشته  یو اشتباه طاو تا به حال، خ... هم به عهده ش بوده  یو کت مانیو مراقبت از من و نر يپرستار

 .ستیاز پسرمون ن يپرستار يتر از مهرانه برا نانیقابل اطم ینظر منم کس

 .کرد بغضش را پس بزند یسع

 دیتونم و فرصت دارم ازش مراقبت کنم، اصال چرا با یم یوقت... بچه منم  نیمادر ا! ام؟ کارهیپس من چ -

 ! پرستار داشته باشه؟

 .دشیخم شد و نرم بوس. هیصورت هان يرو دینامدار چرخ نگاه

 .ستیاز بچه ن يتو، نگهدار ي فهیتنها وظ یول! و عشق ِ من يبچه ا نیمادر ِ ا -

 .التماس به بچه نگاه کرد با

 ! کنه؟ يمن مادر يبچه  يبرا بهیغر هیاونوقت . شهیبچه، سرم گرم مبه  یدگیبا رس...  کارمیمن که ب -

 .کنارش نشست نامدار

که اوضاع  یکم... من  يفرشته  یباش کاریب ستیتو هم قرار ن... کارشم خوب بلده ...  ستین بهیمهرانه غر -

زودتر وارد دانشگاه  یبتون کا،یامر میدیرس یتا وقت یزبان رو شروع کن يریادگی عتریسر دیبهتر شد، با تیجسم

 ! ؟یتوجه باش یبه هنر و استعدادت ب يخوا یم...  يدار ییباال يتو استعداد هنر نا،یا يدر کنار همه ...  یبش

 .پسرش فیو ظر یمشک يماند به مژه ها مات
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 .کردند یاش را ازش جدا م یبچه اش را، تنها دلخوش ،یو راحت شرفتیبه خاطر هم شان کردن ِ او و پ داشتند

 .لحظه هم از خودش دورش نکند کیداشت  دیماه بهش دل بسته بود و ام نه

 ! کردند؟ یهر کس را دوست داشت و بهش دلخوش بود، ازش دور م چرا

 ...  حیتسب يدانه ها يمانده بود البه ال ادشیخودش کجا بود و ...  یرعلیام...  آخ

  م؟یپسرمون انتخاب کن يبرا یچه اسم يفکر کرد -

 .کرد به نامدار نگاه

 ! ؟یپس خانوم چ -

 .را از شانه اش پس زد هیهان يموها نامدار

 ...  ییخانوم تو -

 ... مرد باشد ... پاك باشد ... خواست پسرش محجوب باشد  یم. شد به صورت نوزاد رهیخ دوباره

 ”یرعلیام“زد  لب

 .نامدار، تعجب داشت يصدا

 ! ؟یرعلیام -

 .تکان داد سر

 .دوست دارم یلیخ...  یرعلیام... اوهوم  -

 .لبخند کجش را تکرار کرد نامدار

 ! قشنگه...  ادیخوشم م یدو بخش ياز اسمها -

 .شده بود رفتهیبار بود خواسته اش بدون چون و چرا، پذ نیبعد از ده ماه، اول. هم لبخند زد هیهان

 .دیلب ورچ د،یشن یوقت خانوم

 ...  میخانواده نداشت يتو ییاسمها نیما همچ یول! ؟یرعلیام -

 .لبخند زد نامدار

 ! شهیخانواده م يتو یپس اسم خاص و تک -

 .دوخت هیو مشکوکش را به هان زینگاه ت خانوم

 .مانده رهیکه آن طور بهش خ دهیاسم را فهم نیانتخاب ا یواقع لیحس کرد خانوم دل هیهان

 .پناه ببرد مایس يبرود تا بچه را بردارد و به خانه  رونیتوانست حرکت کند؛ از تخت ب یخواست م دلش
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 .شده بود يکه از دست ِ همان زن، فرار ییمایس
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 .خواسته او را به بهشت زهرا ببرد دیبار از حم نیچندم يبرا... گذشته و حال، سرگردان است  انیم ییجا

 .آخر سال است يجمعه  شب

پاش  شیپ یراه ایقضاوتش کند  نکهیبدون ا... هد که فقط به درد دلهاش گوش دهد خوا یرا م یکس دلش

 .بگذارد

یک عمر کمبود پدر و حمایت او، فشارهاى  يطوالنى زندگى در غربت، نبود مادر و محبت او، به اندازه  سالهاى

 .سخت روحى را بهش وارد کرده و او را تا این حد آسیب پذیر و شکننده ساخته

زیاد طبقاتى و تفاوت فاحش فرهنگى، هیچگاه او  يراد، على رغم تالشهاى نامدار، بدلیل فاصله  يخانواده  در

 .و در تمامى این سالها فکر اینکه نامدار دلش براى او مى سوزد، را نتوانسته نادیده بگیرد. را جدى نمى گرفتند

وستان خانواده راد، پیش خود حساب مى کرد براى اوایل، با هر بار مهمانى رفتن و حضور در جمع اقوام و د آن

برگزارى آن جشنها، چقدر هزینه شده، پس از مدتى محاسبه به این نتیجه مى رسید که مخارج یکشب از آن 

 .کنندمهمانیها کافى بود تا او و سیما به مدت یکسال در راحتى کامل زندگى 

چند عروس به طور کامل در ایران تهیه  يا جهیزیه برق مصرفى در آن مهمانى ها کافى بود ت يهزینه  تنها

 .شود

 .انقدر باهوش نبود که متوجه شود فکر کردن به آن مسائل، فقط خودش را آزرده خاطر خواهد کرد متاسفانه

طرفى با هر بار ورود هانیه به جمع خانواده، بدلیل داشتن حجاب، آذر با نگاههاى سریع و سرد خود، لبهاش را  از

ناخشنودى روى هم مى فشرد و آرزو مى کرد مجبور نبود از او براى شرکت در مجالس دعوت  يه به نشان

 .بعمل بیاورد که البته نامدار بدون هانیه هیچ کجا حاضر نمى شد

 .اینها دلیلى بود تا هانیه به این نتیجه گیرى برسد که غیر معمولى و دوست نداشتنى ست و
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عدم اعتماد به نفس و اضطرابى که همیشه در چهره اش دیده مى شد، باعث مى شد اطرافیان نسبت به  همین

 .او احساس ترحم و دلسوزى شدید داشته باشند

ها باعث شد هیچگاه متوجه نشود که نامدار با عشق و روحیه قوى اش همواره سعى مى کرد موقعیت  همین

 .و شرایطى که او بتواند از زندگیش نهایت لذت را ببرد اجتماعى مناسبى براى او فراهم بیاورد

 .نامدار به ادامه تحصیل، همچنین برپایى انجمن خیریه از آن جمله بود تاکید

کم دچار افسردگى شد، بخصوص بعد از فوت سیما و نداشتن همان حس حمایت اندك، و عدم حضورش در  کم

ود رسید، حصارى به دور خود کشید و بیش از قبل از نامدار متنفر پیشرفت بیمارى به اوج خ... زمان الزم کنار او 

 .شد و او را مسبب تمام نداشته هایش مى دانست

بهار، انگار  دنیرس يشهر که همه در تکاپو يتهران؛ مثل گوشه گوشه  يابانهایزهرا شلوغ است؛ مثل خ بهشت

 .کنند یم دیخر... کنند  یم یرانندگ... روند  یتندتر از معمول راه م

 ”خانوم میدیرس“ دیگو یرساند و فقط م یقطعه م ياو را تا جلو میمستق د،یحم

 .عادتش داده اند... خانوم گفتن ها عادت دارد  نیا به

 .کند یزند و تشکر م یم نهیاز آ يلبخند

 .شود یم ادهیپ عیسر دیخواهد گلها و گالب را بردارد که حم یم

 .خانوم دییشما بفرما...  ارمیمن براتون م -

 .دارد یدلتنگ است؛ هر قدمش، عجله و کالفگ بیعج

 .کند یقبرها عبور م انیرود و از م یرا نشانه م مایمزار س کینگاه، کاج ِ نزد با

 .دهیزحمتش را کش دیحم. رنگ را چند روز قبل نصب کرده اند یِ تازه و براق ِ مشک سنگ

 .ستدیا یزند و م یرا پس م بغضش

 یهم م هیتا سنگ را با گالب شستشو دهد که هان ندینش یگذارد و م یگلها را کنار م. مدهپشت سرش آ د،یحم

 .کند یو مخالفت م ندینش

 .دمیخودم انجامش م... ممنونم  -

 .کند یبزرگ، نگاهش م يدود نکیاز پشت ِ ع د،یحم

 .شهیم فیدستتون کث... آخه خانوم  -

 .کنج لبهاش ندینش یم یرنگ یب لبخند
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 .سنگ قبرش یکنه؛ حت ینم فیِ مادر، دست آدمو کث زیچ چیشستن ِ ه -

 .اندازد یم ریشرمنده سر به ز د،یحم

 .نداشتم يمنظور بد...  دیببخش -

 .از بغض، مقطع است قشیعم نفس

خوام خودم  یاما م... دستت درد نکنه ... خوبه  یلیخ د،یسنگ جد... ممنون از لطفت ... آقا  دیدونم حم یم -

 .شورمب

 .شود یخواند و بلند م یفاتحه م یلب ریز دیحم

 .منتظرتون هستم نیپس من دم ماش... خانوم  دیببخش مویادب یب... بوده  فمیکردم وظ يهر کار -

 ... دلتنگ است  بیعج

 میم يدل ِ انگشتش از رو... سرد و براق  يبدنه  يکشد رو یدست م... ِ سنگ  یاهیس يرو زدیر یرا م گالب

 .ردیگ یسوزد، نم م یچشمهاش م... شود  یرد م” مـــــادر“ ي دهیِ کش

 ... دلتنگ است و تنها  بیعج... زند  یهق م... کند  یرا لمس م” مــــادر“ِ  يدیسف

 .پر شده یو کالفگ یبا دلتنگ ش،یخال ياز وجودش کم شده؛ برداشته شده و جا یعیحجم ِ وس انگار

 ”.يکاش بود... مامان  يکاش بود “

آن  يپسرش که همه  یحت...  نانیآرامش، اطم يبرا یلیو دل یدلخوش چیه... ندارد  زیچ چیکند ه یم حس

 .انتخابش مادرش باشد نیاول ،یطیکرده در هر شرا یسالها احساس م

صداش نزده؛ با وجود ” بابا“که سالها  يپدر... حاال نامدار را دارد ... را دارد  نیحاال عاشق شده؛ نازن ،یرعلیام

 ...  ينگهداشتن حرمت پدر يبرا هیهان يتمام تالشها

 .از مادرش ریزند غ یم یجان و جهانش هم، حاال کنار پدر مانده و دلش در تهران، به عشق زن ،یرعلیام

شده بود که قرار بود  يا بهیغر یمثل همان روز که وارد زندگ... ترسد  یم ندهیشده و از آ زانیگذشته گر از

از وجودش را با  یبرود و بخش یرعلیمثل همان وقت که مجبور شده بود همراه نامدار و ام... همسرش باشد 

 .جا بگذارد مایس

 کیبهش نزد یبوده که وقت یسال، به قلبش آرامش داده، سراب یکه س يادیخواهد باور کند  یتواند، نم ینم

 ... م است و توه الیفقط خ دهیشده، فهم

 .نداشته یوقت به نتوانستن و نخواستن ِ آدمها توجه چیه قت،یحق اما
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 .چشمهاش يواضح جلو يِ محکم، شده زلزله، شده پرده ا یلیس کیانگار شده  قت،یحق

پنجاه  يزن در آستانه  کیگفته  یچه کس. خواهد یمهربان مادر را م يخواهد؛ دستها یرا م مایگرم س آغوش

 ! رد؟یگ ینوازش مادر را نم يکه خودش مادر است، بهانه  ،یسالگ

بود و  يماریکه در بستر ب يمادر... ِ نامدار، از تنها فرزندش جدا ماند  یکه به خاطر خودخواه يهم مادر آن

آخر،  يِ شوهرش، نتوانست روزها يبودن ِ مردش، پنهان کار يبه خاطر خود را یچشم به راه دخترش؛ ول

 .رد مادر باشدپرستار و همد

 يرو د،یسف يرحم ِ واژه  یانگشتهاش که از نوازش ِ ب. همه رگهاش يتو چدیپ یم... شود  یکهنه تازه م درد

 .شود یبه گزگز افتاده، مشت م اهیسنگ س

 ”... به تو نامدار  لعنت“

 .ندیچ یم دیسف يها یگل را با وسواس، کنار فرو رفتگ يتوجه به اشکها، شاخه ها یب

گرفتم؛ چرا  یهم آرامش م ادشیمن ِ احمق که با ... باطل بود  الیخ ،یرعلیام الیخ... مامان  یراست گفت -

باطل ِ  الیهمون خ! نمش؟یو بب امیعاشق دخترش شد که من ب یرعلیشد که بفهمم زنده س؟ چرا ام يطور

مثل ... تموم شده؛ مرده  م،یتشناخ یکه م یرعلیو بفهمم اون ام نمشیکم داشت که بخوام بب یدلم چ يگوشه 

 ... م  گهید يها یها و دلگرم یدلخوش يهمه 

 .است بیکنند، گنگ و غر یتوجه بهش، عبور م یکه ب یینگاهش به اطراف و آدمها. کند یرا جابجا م گلها

 شیپ... سال، ظاهرم براشون مهم بود نه دلم، نه احساسم  یکه س ییآدمها شیپ... چند سال ازت دور بودم  -

... شهرمو ... پسرمو ... ازم گرفت؟ تو رو  زمویکه همه چ... که به خاطر دل خودش، منو ازت دور کرد  يمرد

ظاهر  هیبا ...  یو تو خال شهیر یآدم ِ ب هی بشمتا ... بود  یاصالت یکه از نظر خانواده ش، ب یاصالت... اصالتمو 

 ...  بندهیفر

شود، عقده هاش درست مثل بچه  یحرص و بغض ِ کهنه، تازه م. دکن یرا آرام لمس م ریحر يروسر ي گوشه

 .کنند یمادر، سر باز م يدلجو يدستها انیم يا

تا  يکه با عشق بهش سوزن زده بود ییلباسا... بپوشم  یدوخت میحاملگ يکه برا ییوقت نذاشتن لباسا چیه -

 ... خورد  یخونه هم نم يدخترت بپوشه، از نظر خانوم، به درد خدمتکارا

 .لرزند یم نهینفسهاش از بغض و ک. فشارد یهم م يرا رو دندانهاش
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... نامدار منو گول زد مامان ... خان ِ راد نبود  وشیدار يهم در شان نوه  یبافت یم یرعلیام يکه برا ییلباسا -

 یکه م يزیاراده کنه تا چ هیکه ثابت کنه کاف...  ارهیدروغ گفت تا منو به دست ب... هستن  یگفت خانواده م راض

 ... خواد رو صاحب بشه 

 .کشد یحرص به چشمهاش دست م با

 شت،یگفتن اگه برگردم پ... من ِ احمق باور کردم ...  میاریخودمون م شیپ کسالیبه من گفت مامانتو کمتر از  -

نگفت تا نخوام ...  ینگفت تو هم... نگفت مامان ... بار نگفت حالت چقدر بده  هی یحت... بهم  دنینم زایو گهید

 ...  يبرام مهم تر بود زاین کارت و ویتو از اون گر... باشم  شتیخواستم پ یم...  شتیپ امیب

 دیکوب یکه با دو دست ِ مشت شده، م. را بهش داده بود مایبرگشته به همان وقت که نامدار، خبر فوت س انگار

 .زد یم ادینامدار و فر ي نهیبه س

 .ِ سنگ یاهیس يکوبد رو یم

منو ... فقط گفت آروم باش ... ازت ساخته نبود  يکار ،يفقط گفت اگر کنار مادرت هم بود... لعنت به نامدار  -

 ...  يدار

 .سنگ يشود رو یخم م سرش

جواب نده  یگفت... با خانوم بساز  یگفت یکه ه ییتو... خواستم مامان  یتو رو م... خواستم  یمن نامدارو نم -

... مرد هم درست نشده بود  یداشت م یوقت یحت... درست نشد مامان ...  شهیدرست م یگفت... کن  یومخان... 

به ... شوهر منو، به من نسپرد ... نامدارو ... منو نه  یول... رو  یشوهر کت یحت د،یهمه رو خواست، همه رو د

خوام نه تو  یمن که گفتم من مامانمو م حرف هی...  ییدونست همه کسم تو ینامدار م... سپرد و مهرانه  رایسم

 يا نهیخان مرد، س عیرف یوقت یول... رفت  شمینکرد؛ با اخم از پ يباهام همدرد گهید... رو، به غرورش برخورد 

... داد  یم شیبغلش کرده بود و دلدار...  دمیخودم د...  رایسم ي هیگر يمنه، شد جا يفقط جا تگف یکه م

نگام کرد و رفت  خیفقط مثل ...  ششیخوشه، بره پ رایخواستم اگه با سم... نخواستم  حیاتاقمو جدا کردم، توض

 ... 

 .ندینش یراست م خسته،

تونم  یمگه م یول... جامه، نه اونور  نجاینه ا... گذشته رو هم ندارم  ادی یحت... ندارم  یچیه گهیمن د! مامان -

! کنم؟ کاریچ دیحاال با... ندارم  يدیام یرعلیکرده، من که جز ام دایپ گهیِ د یاون دلخوش! از بچه م دور بمونم؟
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درسته  يچه کار یگفت یکاش بهم م... مامان  يبود شکا! و پنج سال غربت؟ ستیاون ب يبرگردم؟ به همه 

 ... تنهام مامان ... 

کند و نفس  یگرفته، پرت م يست به باز یرا که مدت يا زهیبا نوك کفش، سنگ ر ن،یزده به ماش هیتک د،یحم

 .کشد یم یقیعم

مادرش است، چه  ي هیکل اثاث يلباسها و ظاهرش، به اندازه  متیکه ق یانسالیم يبایتواند بفهمد زن ز ینم

 .زند یزار م زشیبا دل ِ پر، کنار قبر عز نطوریتواند داشته باشد که ا یم يدرد

 

*** 

 

 1391اسفند  یس/  منهتن

 

 .ابخانه پیدا مى کندرا داخل کت امیرعلى

 .خستگى مفرط و روز طوالنى که داشتند هنوز بیدار است علیرغم

 هنوز نخوابیدى؟ ... وقته  رید یلیخ -

 : به جاى جواب مى پرسد یرعلیام

 چند جلد از این کتاب ها رو خوندین؟  -

 .بهتره بپرسى هر کدوم رو چند بار خوندم -

 .مدار مى کندروزها، احساس نزدیکى بیشترى به نا این

 : دیمى گو متعجب

 ! ادیروزها واقعا به کار نم نیشدن؛ راه حلهاشون ا تیخیلى هاشون قدیمى و آبسل -

 .هشدار باال می رود ينامدار به نشانه  ياشاره  انگشت

آدم گاهى بیش از حد مغرور به دانسته هاى خودش مى شه و همین باعث مى شه که خطرات احتمالى رو  -

 نگفتى چرا نخوابیدى؟ ... مسیر نادرسته  يناچیز بشمره، یادت باشه این اولین قدم تو

 : دستش را پشت گردن مى کشد، سرش را پایین مى اندازد و مى گوید یرعلیام
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شما چى؟ به . دوست دارم اولین نفرى باشم که نوروزو بهش تبریک مى گه... زنگ بزنم  مى خوام به نازنین -

 مامان زنگ نمى زنى؟ 

تا به امروز، کوچکترین حرکتى مبنى بر . مى کند آشفتگى درونش را پشت نقاب خونسردى مخفى کند سعى

 .طور خواهد بودبه بعد هم همین نیآزردگى از هانیه در چهره اش نشان نداده و بالطبع از ا

هر چند که ظاهر تودارش در روشنایى روز . آباژور کم است و امیرعلى نمى تواند به درستى صورتش را ببیند نور

 .هم این شانس را از بیننده مى گیرد

 موضوع چیه بابا جان؟  -

 ”! جان بابا“

. آمد یسرگرمى به حساب مشود که در ابتدا براى نامدار نوعى  یاینچنین شروع م شانیاواخر، صحبتها این

جلسات دادگاه حضور پیدا کرده و از طرف دیگر، تمرکز او به  يامیرعلى تمام این مدت، دوشادوش او در همه 

 .و حس مى کند ندیروى مسائل و مشکالت کمپانى را از نزدیک می ب

با همه گرم مى گیرد و . داردکه از کمبود تجربه ترسى ن دهیدقت و کنترلى بى مانند، او را زیر نظر داشته و د با

پاسخ . خودش را، اگر چه مخالف، بیان مى کند يخودش را در بحث ها وارد مى کند و با زیرکى خاصى، عقیده 

هم شنیده که در آینده از خود او هم پیشى  دوستانها و اظهار نظرهاى او را مى پسندد و حتى از یکى دو نفر از 

 .مى گیرد

 .ودمو بازنشسته کنمبه زودى تصمیم دارم خ -

 : بى آنکه بخواهد، با حالتى تهاجمى مى پرسد ،یرعلیام

 ! و دلیلش چیه؟ -

 .چیزى که مى خواهد، اضافه کردن به اشتغاالت فکرى پسرش است آخرین

اما ... فکرى رادها پوله  يمسلما بزرگترین دغدغه ... شاید رسیدن به چنین نتیجه اى، به نظرت مسخره باشه  -

احتماال فقط ویالى ... زیر و بم زندگى امریکایى، از من آدمى ساخته که به تنها اشتغال فکرى رادها فکر نکنم 

از طرفى دیگه تحمل زندگى در محیط پر . ندارم ستراستش خودم جایى رو جز اونجا دو... همپتون رو نگه دارم 

 .اگه تو بخواى، مى تونیم این آپارتمان رو هم براى همیشه نگه داریم.. .شور و هیجان اینجا رو هم ندارم 
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تفکر نامدار را  يهم از این بابت است که نحوه  شیاز درون آشفته و عصبانى مى شود، ناراحتى اصل ،یامیرعل

ن که بدو ستینامدار مردى ن. شک ندارد که دلیل دیگرى در این تصمیم گیرى تاثیر داشته. خوب مى شناسد

 .استدالل و منطق، چنین قدم بزرگى بردارد

 يهیچکدام نه بروز مى دهند و نه اجازه . سردرگم ست. مى کند این تصمیم، بى ربط به مادرش نیست حس

با این حال، حسى در درونش، بر خالف همه این سالها، نامدار را تبرئه مى کند و پیکان اتهام را به . دخالت

مى داند . پدرش وحشت دارد ي قانهاز جوابهاى صاد. نمى خواهد مستقیم سوال کند. سمت هانیه نشانه مى گیرد

مشکل هر چه هست، عمیقتر و ریشه دارتر از آن است که مى بیند و دلیل اثبات حرفش هم تفاوت نوروز آن 

 .سال با هر سال است

 مامان چى؟ نظرشو پرسیدین؟  -

 .خیالم راحته ،يبر مامان موقتا همونجا مى مونه، تو هم که اونجا -

 .اولیه، جاى خودش را به ترس و دلشوره اى عجیب داده آرامش

 ! شما مى خواین چیکار کنین؟ -

 .لبخند آرامش بخشى مى زند نامدار،

 پیشنهاد تو چیه؟  -

 ... هرگز ! نه! چیست؟ یرعلیخواهد بداند نظر ام مى

 .د نامدار مرد جا زدن نیستمى دان. باور ندارد... فکر کردن بهش، عذاب آور است  حتى

چه باعث شده که پدرش تا مرز فکر کردن به متارکه و تنها زندگى کردن ! چکارکرده؟ هیمگه هان! من خداى

 ! پیش برود؟

 .بیرون کردن این افکار، سرش را به چپ و راست تکان مى دهد براى

 ... نظرى ندارم  -

فکر می کردم شاید دید جوان و تیزبین تو، بتونه در من خصوصیاتى پیدا کنه که خودم از دیدنشون ! حیف شد -

 ... عاجزم 

قابل  ریتفاوت و غ یاز نظر ِ همه، مثل پدرش ب دیشا ش،یو خاکستر مینگاه ِ مستق. شود یآشفته تر م ،یرعلیام

 ! در پنهان کردنش دارد یسع فیست که حر یکارت به عکس ِ نانینامدار، مثل اطم يبرا ینفوذ باشد ول

 ... مشکوك شده ! است زیت پسرش
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 دوست دارى مثل من باشى؟ ! فکر مى کنى وقتى به سن و سال من رسیدى، چه کاره باشى؟ -

 : صادقانه حواب مى دهد ،یرعلیام

 ! نه -

ن شب، لبخندى واقعى بر لبانش مى براى اولین بار در طول آ. صادقانه، هم تلخ است و هم شیرین” نه“ شنیدن

 .خوشحال از اینکه حداقل پسرش همان است که همیشه آرزو داشته. نشیند

 .باال مى اندازد؛ لحنش هم شوخى پدرانه دارد و هم حسرت ابرو

 ! تو نمى خواى مثل من باشى؟! درست فهمیدم؟ -

 ! نه -

 ! قاطعانه ”نه“

 .ت دارد میان این گپ کمیاب پدرو پسرى، از زبان خودش بشنودحدودى دالیل جوابش را مى داند ولى دوس تا

 من مورد تاییدت نیستم؟ ! چرا نه؟ -

 .اما دلیلش غیر از اینه! کامال نه -

 ! خب، دلیلش چیه؟ -

به تموم دنیا سفر کنم و تجربه شما رو داشته ... دلم مى خواد بتونم مثل شما حرف بزنم و در حد شما بدونم  -

 ... شاید بتونم مثل شما خیریه اى هم داشته باشم ... باشم 

 ! اما؟ -

 سعى مى کند صداش. از نگاه کردن به چشمهاى نامدار پرهیز مى کند.غریبى توى گلوش خانه مى کند بغض

تمام نماى قدرت ِ پیش روش، غرورش است و هرگز اجازه نمى  يمی داند مهمترین ویژگى در این آینه . نلرزد

 .دهد با لغزیدن صداش، خدشه اى به آن وارد شود

 ... و خیلى غمگین ... اما شما تنهایین  -

 .لبخند تلخى مى زند نامدار

 ... ین باشى و تو، وقتى همسن من شدى، دلت نمى خواد تنها و غمگ -

 ! نه -

 .امیرعلى مى زند يمردانه به شانه  دستى
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قدر محبتى ! قدرش رو بدون. نازنین دختر زیبا و دوست داشتنیه... یعنى خوشبختى ... و این یعنى همه چیز  -

 .هست رو بیشتر؛ که هیچ جایگزینى نداره نتونیکه ب

 .شاید سال دیگه ازدواج کنیم. ..فعال قصدمون آشنایى بیشتر و یه نامزدى کوتاه مدته  -

 ... نبود  نطوریزمان ما ا... خب نوع تفکر شما امروز فرق مى کنه  -

طورى حرف مى زند که انگار به ... خاطراتى در ذهنش جان مى گیرد . و صداش، سرگرم کننده مى شود لحن

 .ز بودبه زمانى که شاید روح این زندگى سب... گذشته هاى دور . گذشته ها مى اندیشد

امیدوار بودم صداى خنده و ... من از لحظه اى که مامانت رو دیدم، قصد ازدواج داشتم، ازدواج هم کردم  -

 ... شادى بچه ها توى تموم خونه م انعکاس داشته باشه 

کند،  یکه خودش اشاره م نطوریاگر نامدار واقعا ا نکهیا... حل نشده، سالهاست در سرش مانده  يها سوال

  ست؟یچ یتفاوت یو ب يآن همه سال، سرد لیادرش بوده، پس دلعاشق م

 ! اندازد یبندد، اول آرامش ِ خودش را خش م یکه در سرش شکل م یسوال

 ...  ندیبب قیدق دیبا... بفهمد  شتریب دیبا

 : پرسد یمردد م م،یهمان نگاه مستق با

 ! د؟یمونیپش -

 ! فقط ظاهرش یکند؛ ول ینم يرییتغ چینامدار، ه ظاهر

 گاریحس و حالش، س! نه پیپ یول... هست  پیکشد؛ پ یکارش م زیم ينگاهش را رو. خواهد یم گاریس دلش

 ! طلبد یم

 .حرکات چشمش هم فوکوس کرده یحرکاتش، حت يهمه  يرو ،یرعلیکند ام یم حس

 .حاال هم همان است... حرف نزده  قت،یاز حق ریغ ،یطیشرا چیه در

ولى با دنیاى طوفان زده .باید امیر على را دور نگه دارد از طوفانى که امده و ذهن و زندگیش را بهم ریخته اما

با خودش چه .خود چه کند که امروز واقعیت هاى ان، لخت و عریان، مانند کشیده، مانند پوزخند عذابش مى دهد

پوسته ان راه رفته و از هسته اش بى خبر  روىکند که پاهایش نه مى ماند، نه مى رود از زندگى که سى سال 

 .بوده

به شماره اى که مخصوص تماس از ایران . زنگ موبایل امیرعلى، صحبتشان را نیمه تمام مى گذارد صداى

 .است، نگاه مى اندازد و تماس را وصل مى کند
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 ! سالم مامانى خوشگل خودم -

 : ه قصد ترك کتابخانه، مى گویدعکس العمل نامدار مى شود که در کمال ناباورى، ب منتظر

 .به خاطر امشب که با من گذروندى، ازت ممنونم -

 

*** 

 

 1392بهار /  تهران

 

 يروزها يبعد از چند ماه، همه  یرعلیام داریِ د يشاد. فکر کند رشیِ تنها و دلگ لیخواهد به سال تحو ینم

که با خانواده  ییو رفت و آمدها یرعلیام دنیخواهد به بعد از رس ینم یحت. و پوچش را کمرنگ کرده یدلتنگ

 .شود فکر کند یاز سر گرفته م نینازن ي

و  يبرگرد يخوا یکه م يحاال فکراتو کرد“  دهیپرس یرعلیام يسر حال از لحن پر انرژ ل،یاز سال تحو بعد

شک ندارم  يذره ا گهید“ و محکم جواب داده  يجد یبا خنده ول یرعلیو ام” ! ن؟یسراغ نازن يهم بر میمستق

 ”.و نامدار باشم نیکنار تو و نازن یعنی یبرام خوشبخت

 .راه داده زانشیرا هم به جمع عز نامدار

کند تنها موجود ارزشمند  یحاال، احساس م یبوده؛ ول یمقابل نامدار، ناراض یرعلیاز گارد ِ محکم ام شهیهم

 .کند میمرد تقس کیر و دخت کیدختر، که با  کینه با  دیاش را با ییتنها دارا ش،یزندگ

 .رسد یآمده و نامدار چند روز بعد م یرعلیام

 .رسد یشب است که به خانه م مهیرفته فرودگاه و ن دیحم. به استقبالش نرفته ،یرعلیاصرار ام به

 .شود یمتعجب م ،یرعلیهمراه ام یجس دنید از

 ! نهیازم قول گرفته بود عشق منو بب یجس: دیگو یخندان م یرعلیام

 ه،یپرد بغل هان یسرش نگه داشته، همانطور که م يکه به زحمت رو یگشاد و شال ییعبا يبا مانتو یجس

تنگ  یلیما خ شیجاتون پ...  وی سدیم! جون یهان! که منم تییکایعشق امر! تیرانیعشق ِ ا: کند یم حیتصح

 ! بود

 .کند یلمس مدستها  انیوجودش را م یدارد تا وقت یبرنم یرعلیچشم از ام یخندد ول یم
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 .گذارد یخندد و سر به سرش م یهم م یرعلیام

 ! يرو بردار يمانتو و روسر یتون یم گهیخونه د يتو! یجس -

 .دارد یبا عجله، شال و مانتو را برم یجس

 ! میاومد یبیعج يچه جا! گاد ياو ما -

 .اندازد یم هیهان يدست دور شانه ها یرعلیام

 ! مامان؟ يمراقب نامزدم بود -

 .کند یفشارد و هر دو را به داخل دعوت م یشانه اش م يرا رو یرعلیزند؛ دست ام یم لبخند

ساله اش  یعادت به حضور س ینوع... نه  یدلتنگ...  ستینامدار خال يکند جا یآمده، حس م یرعلیکه ام حاال

 .ستیدارد که حاال خال

 .نزده یحرف نیآمدنش به نازن خیاز تار یرعلیام

 .مهربان برود يبه خانه  میداده از فرودگاه، مستق یم حیترج

 .و استراحت کنند رندیکند دوش بگ یم شنهادیپ هیهان

 .لبهاش يرو ندینش یکنار عکسش، لبخند م ”نیآنال“ دنیکند و با د یرا باز م بریوا ،ياتاق، قبل از هر کار در

 ”! ؟يدیل“ سدینو یم

 ”! حتما خوابه“کند  یفکر م. رسد ینم یجواب

 .رود یاندازد و به حمام م یتخت م يرا رو یگوش

 

*** 

 

 ”! يدیل“ سدینو یدارد و دوباره م یرا برم یاز چند ساعت استراحت، به محض باز کردن چشمهاش، گوش بعد

 ”.یکردم خواب فکر“

 ! االن وقت ِ خوابه؟: سدینو یزند و م یم لبخند

 ”! ست؟یشب، وقت خواب ن نصفه“

 .خوابد یشکم م يزند و رو یم غلت

 ”! ستیاالن که نصفه شب ن “
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 ”! بله نجایا“

 .فشارد یخندانش را به هم م يلبها

 ”! که من هستم هم بله یینجایا“

 ”! شهیتر م جیخونه، گ یاالن از اول ِ حرفهامونو م“کند  یفکر م و

 ”! گرفته؟ تیاالن هم شوخ ؛ينبود نیکه اصال آنال روزید! یرعلیام“

 .ردیگ یتماس م. را بشنود نینازن ياست، صدا رانیا دیگو یم یتخواهد وق یم دلش

  ؟يدیچرا نخواب -

 .گذارد یچانه اش م ریدستش را ز کی

 .شدم داریتازه ب -

 .متعجب شده نینازن يصدا

 ! ؟یبه من زنگ بزن يشد داریب -

 .دنتید امیب میخواستم مستق یم... خواستم اصال بخوابم  ینم -

 .کند یسکوت م يلحظه ا نینازن

 ! ؟ياومد! ؟یرعلیام -

 .ناباور است صداش

 ! زمیبله عز -

 ! ادهیکارات ز یتو که گفت -

 ! بود ادیکارام ز -

 ! ؟یرس ینم یتو که گفت -

 .رسم یسال نو نم يگفتم برا -

 ! ؟یاالن واقعا تهران هست...  یعنی -

 .شود یم بدجنس

 ! نباشم؟ یدوست داشت! ؟يخوشحال نشد -

 ! معلومه که خوشحالم -

 .خندد یم کوتاه
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 ! خونه تون میایپس عصر م -

 با پدر و مادرت؟ پدرت هم اومده؟  -

 .گهید میریرو بگ ییجواب نها میایبرگشتم، ب یقرار شد وقت...  ادیم گهیپدرم چند روز د -

 .صداش مردد شده. کند یدوباره مکث م نینازن

 ! ه؟یخودت چ ییجواب نها -

 .شود یم يجد یرعلیام

 .رو قبل از رفتن بهت گفتم ییجواب نها -

 ! ؟یهست متیهنوز سر ِ تصم...  یعنی -

 .کند یسوالش تعجب م از

 ! باشم؟ دینبا -

 .شده شتریب نیِ کالم ِ نازن دیترد

 ... اواخر  نیا... دونم  ینم -

 ! راحت حرف بزن! نمینازن -

 ...  دیفکر کردم شا...  یاصال برام وقت نداشت -

 .فشارد یهم م يرا رو پلکهاش

که  امیب خواستمیمنم م... پدرم خسته بود؛ تمرکز نداشت ...  ادهیمن که برات گفته بودم کارها چقدر ز! نینازن -

 .کردم یتونستم قبل از اومدن، کمکش م یکه م ییتا جا دیبا. بمونم نجایچند ماه ا

 ! بود؟ نیفقط هم -

 .ندینش یم

و  یکن یفکرا رو م نیا يچند وقته دار! ؟يدیسرت درست شد ازم نپرس يسوال تو نیچرا همون وقت که ا -

 ! ؟یبهم نگفت

 : دیگو یآرام و بغض کرده م ن،ینازن

 .کنم لیخواست خودمو بهت تحم یدلم نم یعنی... دوست نداشتم ...  یول... وقته ناراحتم  یلیخ -

 ! ؟یکن یچ -

 : دهد یِ مف مف جواب م انیم
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 ...  يسرد شد...  يشد مونیمن فکر کردم پش -

 .زند یکرده، لبخند م اخم

 .گرم ایسرد شدم  یشیمتوجه م يدیمنو د یوقت! يدیل يتو اشتباه کرد -

 .آورد یسرحالش م ن،یکوتاه نازن ي خنده

 ! یو نگ یناراحت بش دمیهم اجازه نم گهید -

 .را با حرفهاش چقدر سبک کرده نیداند نازن ینم

 .برود دنشیخواهد زودتر عصر بشود و به د یاست و م دلتنگ

 

*** 

 

 .پیش، امیرعلى به همراه هانیه و جسى رسیده اند ساعتى

در چارچوب در، مرد جوان زیبایى با اندام . ورود، چشمهاى جسى از تعجب و تحسین گرد شده اند يلحظه  در

 .ند، ایستاده بودورزشکارى و نگاهى که توجه هر دخترى را به خودش مى کشا

دستش را به . آبى و خندانش، او را با تحسینى آشکار دید مى زد، منتظر معرفى نشد يحالیکه با چشمها در

 : سمت او دراز کرده و گفته بود

 ! اگر درست فکر کنم، شما باید عطا باشین -

شیرینى که دارد، تاثیر  يبه دور از تظاهر جسى، شوخ طبعى، تیز هوشى و ظرافت او، در کنار لهجه  رفتار

باعث شده  ش،یبعالوه اینکه حضور و شور و شوق ذات. خودش را به روى همه، حتى امیرعلى و امیررضا گذاشته

 .هانیه احساس راحتى بیشترى کند و آن جو سنگینى که انتظارش را داشت از بین برود

ترى به این زیبایى دیده باشد یا کسى را عمرش، علیرغم شغلى که دارد، به یاد نمى آورد که دخ يدر همه  بهار

بدون تردید، خود او کامال از افسون جاذبه اش اگاه . باشد که اینچنین ماهرانه از زیباییش بهره بردارى کند دهید

 .است

و اما . بلند، هیکل متناسب، خطوط چهره ظریف، گردن کشیده و ظریف، دهانى متناسب و خوشترکیب قد

 .ره، مسلما موهاى سرخ و مواجش استزیباترین قسمت این چه

 .هر عنصر با دقت و ظرافتى بى نظیر به دیگرى اضافه شده تا از او موجودى بى نقص بسازد انگار
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که به طور طبیعى در هیکل و حرکاتش دیده میشود، وجود هر دختر دیگرى را بى جلوه و محو مى کند  نرمشى

 .تندو نازنین و نهال هم از این قاعده مستثنا نیس

و عشق،  یکه چشمهاش از دلتنگ يا یرعلیام. تفاوت که نازنین از همان ابتدا، محور توجه امیرعلى ست بااین

 ! کشد یخط و نشان م ن،ینازن يگزد و با نگاه، برا یزند؛ لب م یبرق م

اما نهال، با وجود تمام اشتیاقى که براى این آشنایى داشته، حس مى کند چیزى را یافته که دلش نمى خواهد  و

 ! آن را ببیند

 .شیطنت آن دو را مثل هم می بیند امیرعلى،

در رفتار، البته که وجود دارد، اما آن دو، در پشت این شیطنت، بقدرى متفاوتند که فقط نهال آن را مى  شباهت

 .د و از آن رنج مى بردفه

 .دید او جسى دخترى ست که در میان زندگى مى تازد بى آنکه نگران پیش داورى و قضاوت اطرافیانش باشد از

 .او عادت کرده احساساتش را پنهان نگه دارد و در جمع خانواده، خوش و خندان دیده شود اما

ساس ویژه بودن بدهد و البته در این میان عطا را دیگر اینکه جسى مى داند چطور رفتار کند که به هر کس اح و

بیشتر از بقیه بازى مى دهد؛ درست مثل گربه اى که با بازى با طعمه اش، لذت به دست آوردن آن را طوالنى 

 .تر مى کند

نهال و عطا را شگفت زده  ن،یاز نازن شیگرفته، ب هیِ نامدار و هان يبا همفکر یرعلیکه ام يا ژهیو يها هیهد

 .دهکر

 ! دو تا شکرآب شده؟ نیا ي ونهیم یتو که گفت: پرسد یآرام م عطا

 .اندازد یفقط شانه باال م نهال

 .دهد یخندد و سر تکان م یکند؛ آرام م یبه هر دو نگاه م مهربان

 ! وروجک؟ یتن ِ منو بلرزون یفقط خواست ای يتوهم زده بود -

 .شود یبلند م ییرایپذ ياندازد و عطا برا یدوباره شانه باال م ،يفکر نهال،

دلیل این همه تشویش و اضطراب درونى اش را . را نگاه مى کند یمدت، نهال دزدکى و از زیر چشم جس تمام

 .فکر اینکه جسى به دنبال شکار عطاست، لحظه اى آرامش نمى گذارد و از این فکر به خودش میلرزد. نمى داند

عطا به پشتى صندلى اش تکیه داده و به حرفهاى امیرعلى و پدرش در مورد تجارت و . گرم صحبتند همه

 .اوضاع اقتصادى دنیا گوش مى دهد
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 .او دقیق نشده و توجه نکرده يتا امروز، هیچوقت به جزییات چهره . با کنجکاوى به عطا نگاه مى کند نهال

 ... هاى برجسته و چشمهاى زیباى تیره بندى محکم فک، رنگ مو، چهره، گونه  استخوان

 .جالب است که به تجزیه و تحلیل چهره اى تا این حد آشنا، با این همه کامال ناشناخته بپردازد برایش

 .به خودش مى آید و متوجه مى شود که عطا هم به او نگاه مى کند کبارهی

 ... مى کند در برابر همه لخت ایستاده  احساس

اى با چشمهاى متحیر و هوشیار ولى بدون اضطراب به او خیره مى شود و بعد نگاهش  فقط براى لحظه عطا

 .دوباره به سمت امیرعلى بر مى گردد و به صحبتش ادامه مى دهد

عجیبى مثل تند بادى گرم در وجود نهال گسترش پیدا مى کند و دگرگونى هاى خاصى را حس مى  هیجان

 ... کند به واقعیت برگردد تکانى به خودش مى دهد و سعى مى . کند

 .فهمند یخوب م هیو هان یرعلینشستنش را ام کجایِ  يقرار یو ب یجس يچشمها يِ تو طنتیِ ش برق

 ! هم سخت تره یِ کت یکه از مهمون نیا... آم بورد ! یرعلیام: دیگو یم یرعلیآرام در گوش ِ ام ،یجس

 .کند یم نیدل از نگاه کردن به نازن ،یرعلیام

 .کم فورماله هیامروز ...  یهان ستین نطوریا شهیهم -

بوده  هیحواسش جمع ِ هان ياراده همه  یکه مهمانها آمده اند، ب يساعت ِ گذشته، از لحظه ا مین يهمه  شکوه،

 .و حرکاتش

رنگ،  یب يفقط با لبخند. را هینه بق ند،یب یرا م یرعلیکند؛ نه ام یم ریس يگریکه انگار در عالم د يا هیهان

 .نینازن اهیس يو عشق ِ نگاه ِ پسرش شده و برق چشمها یدلتنگ يغرق تماشا

 .باز هم تنها آمده نکهیاز ا. مهربان شرم دارد دنید از

وقت حرف  چیکه ه يا بهیغر ي” او“. نشسته” او“نسبت به  ،یحس چیخودش متعجب است؛ چطور بدون ه از

 ...  دیدلش را نفهم

هر چند ...  یکس... اتصال، پاره شده  يرشته ... لحظه  کی...  کبارهی...  زیعز کیمرگ ِ ... ماند  یمرگ م مثل

 ... تمام شده ... مرده ...  زیعز

 نیِ عزا، ا یِ مشک راهنیو زحمت ِ درآوردن ِ پ یحاال، انگار به سخت... تمام شده  شیسال پ یهمان س! نه ای

سال  یآن س يهمه  ده،یکش ياگر درد... سال داشته  یآن س يداشته، همه  ییاگر عزا... مردن را باور کرده 

 ...  دهیکش
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 ! دارد يگریرنگ د ؟یاز ک ستیانگشتهاش هم معلوم ن انیِ م حیتسب یحت ،”او“

 .شده اش، آشناست بهیغر يبا انگشتها يادیز...  ستیتازه ن! ده؟یرا قبال هم در دستش د یِ آب حیتسب نیا

 .ست؛ پسرش یرعلیمهم فقط ام! کند؟ یم یچه فرق گرید

کارهاش، دغدغه هاش  يشده و خودش را برا داریتازه از خواب ب دیکه فرسنگها دورتر، شا ي، نه مرد”او“ نه

 .کند یآماده م

 .دیایب رتریمجبور شده د ،يکند که به خاطر گرفتار یم یاز طرف نامدار عذرخواه ،یرعلیام

 .تنها فرزندش يکردن برا ينامدار است و مادر یخال يدن جاپر کر يبرا ه،یتالش هان ي همه

کنند؛  یم نییرا آخر هفته تع يمشخص است و طبق ِ خواهش ِ نامدار، مراسم نامزد ن،ینازن يِ خانواده  جواب

 .نیهشتم فرورد

 .ماند یاز چند روز نم شیرسد و ب یروز قبل از مراسم م کی نامدار

مهربان، محترم هست که به خاطر خواسته اش، همه دست به دست هم دهند تا به  يخانواده  يبرا انقدر

ِ مهربان اعتبار دارد که با سفارش ِ او، همان وقت،  شیانقدر پ. مراسم آماده کنند يرا برا زیسرعت، همه چ

 التیکه تعطرا بدهد تا دو روز بعد  شیآزما ينامه برا بیتا ترت ردیبا دوست ِ محضر دارش تماس بگ ررضایام

 .از عقد را انجام دهند شیِ پ یقانون يبتوانند در عرض سه روز، کارها یرعلیو ام نیشود، نازن یتمام م یرسم

 

*** 

 

را  یرعلیو ام نیشکوه، آنهمه دل دل کردن ِ نگاه ِ نازن. بروند نییتا پا کنندیو امیرعلى، جمع را ترك م نازنین

 ”! شهیشام داره آماده م ن؟ینازن دیطولش ند ادیز“هد که د یکوتاه، تذکر م. که نگران است دهید

 .دهد یم نانیزند و با پلک بستن، به شکوه اطم یلبخند م مهربان

 .باال، مشغول درست کردن جوجه کباب زعفرانى روى زغال است يدر تراس طبقه  عطا

گاهى . در کنارش مى ایستد؛ به چشمهاش نگاه مى کند و درباره موضوعات مختلفى صحبت مى کند جسى

 .بلند و مستانه اش به گوش مى رسد يصداى خنده 

در نوع حرف زدن . کنند یصحبت م یسیانگل ،یگوشهاش را تیز کرده؛ عطا و جس. در رفت و آمد است نهال

 .دیگرى بدهد، احساس نمى کند يلتى که به صداش، جلوه عطا، کوچکترین نشانه اى از حرارت یا حا
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و تحت تاثیر جواب هاى حساب شده اى که عطا به جسى مى دهد، بى اختیار ابرو درهم مى کشد،  کنجکاو

 .فقط این تغییر برایش ناشناخته است. درك نمى کند چه چیزى این میان متفاوت است

بى حواس یا به نقطه اى نامعلوم خیره مى شود یا . ساکت استدر حین چیدن میز شام، به طرز غیرعادى  شکوه

 .نگاه نگرانش روى نهال ثابت مى شود

هر حال، نشنیدن توپ و تشرهاى شکوه و بى حرکت بودن زبان تندش هم از دید نهال مساله اى غریب  به

 ! است

ه کم کم در وجودش ریشه از ناراحتى جسمى که این روزها آزارش مى دهد، حس ناامنى و تنهایى ست ک بدتر

 .مى کند

 .با آرامش، نشسته و با دقت همه چیز را زیر نظر دارد مهربان

که کامال متوجه تغییر رفتار نهال شده، در فرصتى که دست مى دهد، از جسى عذر خواهى مى کند و نهال  عطا

 .را به بهانه اى صدا مى زند

د و عطا با چنان محبت آشکارى به سمتش بر مى با سینى محتوى سیخهاى گوجه وارد تراس مى شو نهال

گردد و سینى را از دستش می گیرد که جسى هم متوجه مى شود؛ مخصوصا که از این حرارت و مهربانى در 

 .با شوق به سمت نهال مى رود. گفتگوى محترمانه اش با او اثرى نبوده

 .شهیعطا گفت م م؟یحرف بزن شیانگل یفهمیم ؟ياومد! نهال! واو -

دختر، تازه از  نیا نکهیاز ا یول” آره“دهد که  یکند اما سر تکان م یصحبت نم یسیعطا، روان انگل ياندازه  به

کس، جز  چیه. کند یو سوال، به عطا نگاه م ینیو نشناخته، او را عطا صدا زده، ناخودآگاه، با بدب دهیراه رس

 .ست” عطا“نهال،  يو فقط برا” ریام“همه  يبرا رعطا،یام. زند یصدا نم نطورینهال، او را ا

کردم زودتر  یتعریفتو مى کرد دیگه من حسودى م شهیامیرعلى میگه من و تو خیلى مثل همیم نهال، هم -

 .ببینمت، خیلى از دیدنت خوشحالم

نگاهش مى کند؛ برق نگاه جسى درست مثل شعله هاى آتش ِ منقل، به هر طرف زبانه مى کشند و لبخند  نهال

بى اختیار آهى . هیچ شباهتى بین خودش و او نمى بیند. نده اش مى تواند هر کسى را اسیر خودش کنددیوانه کن

 .بسنده مى کند” ممنونم“مى کشد و به گفتن یک 

متعجب از عکس العمل نهال، دلش مى خواهد او سرش را بلند کند تا بلکه بتواند با دیدن تمام صورتش،  عطا،

 .پى به احساسش ببرد
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 .دینهال به خودش مى آ سوال با

 .سردش شده و جمعشان را ترك کرده جسى،

 .چى گفتى؟ حواسم نبود -

 .مشکوك نگاهش مى کند نهال

 ! منم یه همچین تیکه اى دور و برم می پلکید، هوش و حواس برام نمى موند! بایدم حواست نباشه -

 .این رنگ خیلى بهت میاد گفتم

اى زندگیش در وجود نهال است، حتى یکبار هم نشده از خودش بپرسد تمام معن. با دقت نگاهش مى کند عطا

. که نهال ارزش این انتظار طوالنى را دارد یا نه، اما حاضر است قسم بخورد نهال امشب نهال همیشگى نیست

 .یک تکه از نان کبابى را برمی دارد، لقمه کوچکى درست مى کند و به سمتش مى گیرد

 .هیچوقت راجع به ظاهر من اظهارنظر نمى کردى -

 .لقمه را مى گیرد نهال

 .ولى من بیشتر وقتا به تو فکر مى کنم -

 .دلیل نامعلومى، جمله اش را تصحیح مى کند به

 ! منظورم طرز لباس پوشیدنته -

 .جوابى نمى دهد اما لبخندش نشان از فکرى مطبوع و خوشایند دارد عطا

 .ث را عوض مى کندناشیانه بح نهال،

 نظرت راجع به جسى چیه؟  -

 : بى توجه به فکرهایى که ممکن است جوابش در نهال برانگیزد، زیر لب زمزمه مى کند عطا

 ! درست مثل شکالت مى مونه، شیرین و فریبنده -

 ”! و صد البته مضر براى سالمتى“در دلش اعتراف مى کند  و

سرزندگى و شیطنت خاص خودش را دارد، اما معصومیت و محبتى  اینکه جسى زیباست شکى ندارد، نوعى در

که در کنار شیطنت، در نهال وجود دارد را در او نمى بیند، و اى کاش همه اینها را با صداى بلند اعتراف مى 

 ! کرد

 .به زحمت موفق مى شود کالم دیگرى به زبان بیاورد نهال
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*** 

 

 .ورد و به آرامى چشمهاش را باز مى کندتکانى مى خ. مالفه اى رویش انداخته کسى

 .و مهربان بر سر میز عصرانه نشستند و آهسته صحبت مى کنند عطا

 .و قوسى به بدنش مى دهد و در جاش مى نشیند کش

 ! باز دارى چه وردى تو گوشِ مهربان ِ من مى خونى؟! برادر رجیییییم -

 : ى گردند و عطا مى گویدشنیدن صداش، عطا و مهربان لبخند زنان به سمتش برم با

 ! اینکه از من و شما سالمتره -

 .یکى از آنها را بر مى دارد و با دقت نگاه مى کند. مى افتد به میز و کاغذ هاى نقشه کشى عطا نگاهش

 ! چى اون تو میبینى دکتر جان، بگو ما هم بدونیم؟ -

 ! بگم؟ -

 ! بگو -

 .مى دادم من اگه جاى تو بودم، تو این قسمت تغییراتى -

 .با شیطنت به عطا نگاه مى کند.کدام قسمت، خدا عالم ست حاال

 ! ادامه بدم یا برم؟... عصبانى نشو برادر وگرنه دیگه حرف نمى زنم  -

 .شده همان نهال دوباره

 ! عصبانى که هستم، ولى تو حرفتو بزن -

 .خنده اش را فرو مى دهد. ندارد که بزند حرفى

 نه، بهتره برم؛ تو انتقاد پذیر نیستى -

چین و چروك مالفه، روى پوست صورتش . جهشى از روى کاناپه بلند مى شود و به طرف دستشویى مى رود با

 .در چارچوب در چرخى مى زند. خط انداخته

 راستى بهار جون هنوز نیومده؟  -

 .مردد نگاهى دوباره روى صفحات مى اندازد عطا

 ارى؟ نه، چیکارش د -

 ! فضولى موقوف -
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 : که بسته مى شود، عطا مشغول جمع کردن نقشه ها، رو به مهربان مى کند و مى گوید در

 ! دفعه بعد که خواستم زن بگیرم، سراغ متفکرهاش نمى رم -

 .مى خندد مهربان

 ! تو حاال همین دفعه رو بگیر -

 : دست دست مى کند و مردد مى پرسد کمى

 ى عیدیشو بدم؟ مهربان، اجازه مید -

 .یک تاى ابروش را باال میدهد مهربان

 چرا همون روز عید ندادى؟ ! عیدى؟ -

 .را از مهربان مى دزدد نگاهش

 .ترسیدم دستم پیش ِ شکوه جون و عمو على رو شه -

وقتى چشمهاش را باریک مى کند، عطا متوجه مى شود هر چه را در فکر دارد، . مهربان به عطا دقیق شده نگاه

 ! واندهخ

 ”! ِ قاضى و معلق بازى امیرعطا خان پیش“

 ! یا شایدم ترجیح دادى تنها باشین -

 را پایین مى اندازد و در پى آن، صداى خنده اش، مهر تاییدى می زند به حدس مهربان سرش

 .مهربان، به نظرم نهال عوض شده، فکر کنم یه چیزایى حس کرده -

 : بدجنسى اضافه مى کند با

 ! م این دختره جسى سبب خیر شدهغلط نکن -

 .انگشتش را به عالمت اخطار باال مى آورد. اى از نگرانى، وجود مهربان را در بر مى گیرد سایه

 ! حواست باشه به بیراهه نزنى -

 : یک سر به سمت آشپزخانه مى رود، از همان جا داد مى زند د،یاز دستشویى بیرون می آ نهال

 ! عطا؟ بستنى تو بساطت ندارى؟ -

 عطا هول زده می پرسد. عزم رفتن مى کند مهربان

 کجا؟  -

 ! مگه نمى خواستی تنها باشین؟ -
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شب . هنوز نسبت به احساس نهال تردید دارد. دلش مى خواهد تنها باشند... چرا . عطا مى رود سمت نهال نگاه

 .رصتى دست بدهد تا بتواند مطمئن تر قدم برداردشاید اگر تنها باشند، ف. قبل، چیزهایى حس کرده

 : در حالیکه تکیه بر عصاش به سمت در مى رود، آهسته به عطا مى گوید مهربان

 ! فقط یه کم اون نگاه نظر بازانه ت رو درویش کن -

 ! نوکرتم -

 مادرتم اومد بگو حتما یه سر بیاد پایین کارش دارم -

و آرام، بسته اى را که از قبل در بسته بندى زیبایى پیچیده شده، کف دست نهال قرار مى دهد و از آشپز  ساکت

 .خانه بیرونش مى کند

 شترىیرایحه خوشبویى به مشامش مى رسد، با شتاب ب. با بى قرارى شروع به باز کردن بسته مى کند نهال

 .پوشش کاغذى را پاره مى کند

مردمک هاى چشمش به رقص در مى آیند و با . ، زنجیرى ظریف خودنمایى مى کندمیان جعبه اى مجلل در

 : خوشحالى زمزمه مى کند

 ! واى عطا... عطا  -

 .چند سال اخیر، فقط یکبار به جواهر فروشى رفته و آنهم به همراه عطا در

، چون در تمام مدت، شکوه از اصوال به بازار مى رود و نهال هر بار به بهانه اى، از رفتن خوددارى مى کند شکوه

ترس دیده شدن نهال و نحوه حجابش جلوى آشناها با او مشغول یکه به دو کردن است و او هیچ لذتى در این 

 .ندیهمراهى نمى ب

ماه بهمن، پهلو به پهلوى عطا به قصد خرید هدیه تولد بهار به یکى از معروفترین گالرى هاى جواهر قدم  در

 .گذاشته بود

کرد خودش را کنترل کند و رفتار حساب شده اى داشته باشد ولى با دیدن آن آویز، چنان به هیجان مى  سعى

 .آمده بود که نمى توانست جز آن، چیز دیگرى ببیند

 .ظریف و زیبایى که در وسط آن، دو پروانه در اندازه هاى بزرگ و کوچک متصل به هم قرار داشتند زنجیر

 .زینتى که یک زن مى توانست استفاده کند يیله چشم نهال زیباتر از هر وس در

برلیانها با ظرافت و رنگ بندى خاصى در کنار هم قرار . را به زیر زنجیر مى اندازد و آنرا بلند مى کند دستش

 .به آرامى آن را روى پاش مى گذارد و با دلى آسوده به تماشاش مى نشیند. گرفته اند
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هاش را به دور زانوهاش حلقه مى کند و به عطا که به زحمت مشغول چمباتمه زده روى مبل، بازو همانطور

 .هاست، نگاه مى کند یکلنجار رفتن با قالب و بستن

 .اگرچه نگاهش نمى کند اما تمام حواسش به اوست عطا

 ! به چه نتیجه اى رسیدى دکتر؟ -

... ، شانسى براى او وجود ندارد این نتیجه رسیده که اگر قرار باشد عطا بین او و جسى یکى را انتخاب کند به

 چه شده که عطا را به این صورت به تصور درآورده؟ ... احساس فرو ریختگى و ترس مى کند 

او، عطا همیشه وجود داشت، هیچ زمان هیچ چیز او را عمیقا رنج نداده بود، نه سختگیریهاى شکوه، نه  براى

زنجیر را ... همیشه براى آرام کردن و تسلى اش آنجا بود چرا که عطا . نداشتن دوست و همراه در دوران مدرسه

 .میان انگشتهاش به حرکت در مى آورد

 عطا راست مى گفتى؟  -

 .روى میز آشپزخانه خم شده و سعى دارد بدون آنکه به بستنى ها دست بزند، آنرا از قالب جدا کند عطا،

 چیو راست مى گفتم؟  -

 : ى گویدو به چارچوب در تکیه داده و م آمده

 ! اینا... که جسى شیرینه و ... همونکه دیشب، پایین گفتى  -

 .مى ترسد احساسات جدیدش لو بروند. نمى تواند ادامه بدهد حتى

 .قالب را رها مى کند، صاف مى ایستد و با دقت نگاهش مى کند عطا

 ”پس گیر کار اینجاست هوم“

 به خاطر این کسلى؟  -

سرش را بر مى گرداند؛ شانه اى باال مى اندازد و تمام تالشش را مى کند صورت تازه اى که فکر و  نهال

 .احساسش گرفته از عطا پنهان کند

این دختره هم که معلومه از همون ثانیه اول یه دل ... ولى خوب نازى که تا چند ماه دیگه میره ... نه همش  -

اون که عمرا اینجا بمونه، دیگر صد در صد تو هم ... که شکالته  به چشم تو هم. نه صد دل عاشق تو شده

 .میرى اونور

 .صداش را دو رگه مى کند بغض،

 ! بعد نهال مى مونه و حوضش -
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دستهاش را تکیه گاه مى کند و روى میز قرار مى . حالت اضطراب و درماندگى نهال را احساس مى کند عطا،

 .دهد؛ کمى به جلو خم مى شود

 ! رم چى میشه؟اگه ن -

زن یکى دیگه میشه، بعد تو از عشقش خودتو مى کشى، بازم نهال ! خوب اون تیکه اى نیست که زمین بمونه -

 ! مى مونه و حوضش

 .جرقه اى که دیشب در ذهنش زده، به نظر درست مى آید. لبخند زنان به سمتش مى آید عطا

 ”دنیاى پر رمز و راز زنها... زنها  دنیاى“

 .داند وقت مناسبى براى بازگو کردن احساسش هست یا نهنمى  هنوز

در . خنده اى فشرده بر روى لبانش نقش بسته. نهال آزاد مى کند يرا از میان پنجه هاى بهم فشرده  زنجیر

 : حالیکه آنرا به دور گردنش مى اندازد، مى گوید

در نتیجه من خودمو نمى کشم ! شهاول اینکه اون کسى رو که من دوست دارم، غلط مى کنه زن یکى دیگه ب -

 ! که تو بمونى و حوضت

 .در نزدیکى سینه گرم عطا قرا گرفته و حلقه موهاى درخشانش در زیر نفسهاى او تکان مى خورند سرش

 : با لحنى مالیم اضافه مى کند عطا

الى بکنى، منم دوم اینکه اگه قول بدى دختر مودبى باشى و بعد از گرفتن هدیه، حداقل یه تشکر خشک و خ -

 .قول میدم همیشه همینجا باشم

 .عطا مى زند ياراده، سرش را بلند مى کند و بوسه اى به گونه  بى

اى غریزى که از هوس سرچشمه نگرفته، یک احساس مبهم و پیچیده در پاسخ به مهرى که در  بوسه

 .چشمهاى عطا خوانده

ان عظیمى از احساسات درش بوجود مى آید، طغی. رود یسخن از دستش در م يیکه مى خورد؛ رشته  عطا

به خودش اجازه نمى دهد افسار احساساتش را . عقلش نهیب مى زند. احساس مى کند در حال غرق شدن است

 .رها کند

که به دور گردنش حلقه شده اند را به ارامى روى شانه هاى ظریفش مى گذارد و او را کمى به عقب  دستهایى

 .هول مى دهد

 .بهتره قبل از اینکه صداى شکوه جون دربیاد، برى... باید پایین باشى تو االن  -
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مبهوت و خجالت زده خم مى شود جعبه کادوش را بر مى . یادآورى، رشته احساسات نهال را پاره مى کند این

 .دارد و با پاى برهنه به سمت طبقه پایین مى دود

 

*** 

 

 یم یبیمخصوصا حاال که احساس غر. اش است یشگیکار هم. رود یم نیو نازن یرعلیهمه جا همراه ام ،یجس

 يبباوراند که رفتارها نیخوشحال است توانسته به نازن یرعلیو ام. ندیتهران را بب يکند و دوست دارد همه جا

 .ست یرعلیخواهرانه نسبت به ام یتیمیصرفا از سر عادت و صم ،یجس

 .همه گذشته يروز پر کار، برا سه

 .به فرودگاه رفته یهمراه جس ،یرعلیام نبار،یه و اآمد نامدار

راحت  گرید...  ستیراحت ن یاو باشند ول يبا مهمانشان در تهران هستند، در خانه  یاصرار کرده تا وقت مهربان

 .ستین

 يالیو میبر یبا بهداد صحبت کردم مدت“گفته  یرعلیزده، ام یشب که صحبت از نداشتن اتاق کاف سر

 ”.مینجا دو تا خدمتکار هم هستن و راحتلواسونشون، او

قدم  يبرا ،يزیکه بدون برنامه ر يشما هم مثل نامدار شد! مامان... امشبه  نیفقط هم: با خنده اضافه کرده و

 .الیو میریم یفردا همگ ره؟یزدن هم نم

 .را جمع و جور، تا آن شب، نامدار در اتاقش استراحت کند لشیکند و وسا یتختش را عوض م يها مالفه

کند تا به تخت  دارشیباشد ب یکس نکهیکاناپه خوابش ببرد، بدون ا يآمده رو شیپ یلیسه ماه ِ گذشته، خ در

 ! سه ماه يهمه  يبرود، آن شب هم رو

 .ردیگ یتماس م یرعلیشده که ام شیگرگ و م هوا

 ! مامان؟ يداریب -

 .خواب یو باست  داریب

 .شود یِ ناصر و همدم، کنار نامدار، مبهوت م دنیکند، از د یرا که باز م در

فرار کرده بود و  وركیوین يزمستان ِ سال قبل، ده روز از سرما یدر تماس هستند ول. دهیسال ِ قبل آنها را ند از

 .گو رفته بود هیبه سن د
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 ! ــــــزیسورپرا -

 : دیگو ینامدار چسبانده، م يسر به شانه . دارد جانیه هیاز هان شیب یجس

 ! جون؟ یهان يخوشحال شد -

 ! عمو جان نیایدونستم شما هم م ینم: دیگو یم متعجب

 .خندد یم ناصر

 ! میبرگرد یناراحت -

 .اندازد یابرو باال م یرعلیام

 .تهران نایو با بابا ب وركیوین انیدادم ب یبیِ من بود و قبل از اومدن، ترت شنهادیپ -

 .نظر دارد ریبا دقت، هر دو را ز یرعلیام. کند ینامدار نگاه م به

 .”يخوش اومد“  دیگو یم. زند یم یآرام لبخند

 .هم لبخند کجش را بر لب دارد نامدار

 ! کرد زیمنم سورپرا یرعلیام -

 .از نامدار نگرفته یِ آنچنان يدینگفته اند و ع کیکنار هم نبوده اند؛ به هم تبر لیست که سال تحو یسال نیاول

 .شود یِ لبخندش، رفتارش م يمتوجه سرد. شناسد یم -حرکاتش را -مرد را  نیا

 .کند یبوسد و تعارف م یو همدم را هم م ناصر

 .آماده ندارد یجا دادن ِ ناصر و همدم، اتاق يبرا. داند خسته هستند یم

 .کشد یبدون چمدانهاش به اتاقها سرك م نامدار،

 .زدیرود چند فنجان قهوه بر یم هیهان

 یتیاز سر نارضا یفنجانها و ظرف شکر است و اخم يِ آماده  ینینگاهش به س. رود یهم همراهش م نامدار

 .ابروهاش انیم

مهمون  يزیبدون برنامه ر یرعلیام... عموجان و خانومش بذار  اریرو در اخت یمن در نظر گرفت يکه برا یاتاق -

 .وركیوین دنیچند ساعت قبل از پروازم رس. دعوت کرده

اتاق ... عمو خسرو  يالیو میریبعد م. میینجایچند ساعت ا نیفقط هم: دیگو یاز پشت سرش آرام م یرعلیام

برم  دیبا گهیمن دو سه ساعت د...  دیاتاق خودتون هست يشما هم تو ينطوریا... خودمو براشون آماده کردم 

 ! تنگ شده دمیسف يکاناپه  يدلم هم برا... رها دنبال کا



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا Hanakو  naqme   –گذارم  یات م نهیبرابر آ يا نهیآ

wWw.98iA.Com ٥٦٨ 

 .هم تا قهوه بخورند، هوا روشن شده هیبق. رود یاستراحت م يکه بالفاصله برا یجس

 .زودتر به اتاق رفته نامدار

 .داد به اتاق نرود یم حیبود، ترج دهیدراز نکش منیدر نش یرعلیام اگر

 .کشد یم گاریکنار پنجره و س ستادهیا

 ! د؟یآ یبدش م گاریاز دود س هیهان ستیبراش مهم ن یک از

 .کند ینم هیبه ورود هان یتوجه

 .دهیسال، شبها کنارش خواب ستیکه ب يآن هم از ماندن کنار مرد. فهمد چرا معذب است یهم نم خودش

 ”! دهیخواب گهیاتاق د هی يو ده سال هم هست تو“ کند  یدر ذهنش کامل م و

 .ندینش یکنار تخت م مردد

 .کند یرا وارد اتاق م گارشیکه دود س یخنک اول صبح میچشم بسته مقابل نس نامدار،

و  یعصب يدچار لرزها ایکرد  یم هیگر ای د؛یکش یافتد که تمام مدت در تخت دراز م یم يدور يروزها ادی

 .بود و نگران داریب شهیو نامدار، هم... که کابوس بود و وحشت  ییشبها ادی...  شدیعذاب آور م

 .ِ حضورش در آنهمه غربت تیپناه بردن به امن ينفرت از نامدار و شبها يروزها

 .را تمام کرده و پنجره را بسته گاریس یفهمد ک ینم

 .کاناپه، لم داده يرا درآورده و رو راهنشیپ ه،یبه هان تیاهم یب ،یفهمد ک ینم

 .شدک ینامدار، دراز م يبا نگاه ِ مانده رو همانطور،

 : دیگو یدرحال باز کردن چمدان، آرام و سرد م نامدار،

اگر به نظرت  ،یچک کن ذارمیم... گرفتم  نینازن يآرپل برا فیِ ون کل دیست جواهر از کالکشن ِ جد هی -

 .میبد هیعقد بهش هد يمناسبه، برا

 .نقص است یداند انتخاب نامدار، ب یم د،یند. سوزند یم یاز خواب و خستگ چشمهاش

نور . انگار در اتاق تنهاست. ندارد دنیخواب الیانگار خ. کشد یم رونیجواهر و بعد لپ تاپش را ب يجعبه  نامدار،

روشن  يبه صفحه  یفشارد و ناراض یچشمها را م يبا دو انگشت، گوشه . کند یلپ تاپ، صورتش را روشن م

 .برد یکه خوابش م ماند یم رهیگاز زده خ ينقره ا بیانقدر به س هیهان. شود یم رهیخ

 

*** 
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 .کند یرا احساس نم یانقدر سر حال است که کمبود خواب و خستگ جان،یاز ه یول دهیدو سه ساعت خواب فقط

 .کوچک ینیریش کیخورد و  یم ریش وانیل کی

 .خالف هر روز صبح، اشتها ندارد بر

 .بردارد زیاز خواب، فراموش کرده از کمدش لباس تم قبل

 .کاناپه چروك شده اند يرو دنیمزاحم خواب پدر و مادرش شود اما لباسهاش هم از خواب ستین درست

 .است مینه و ن. اندازد یم یساعت نگاه به

 .بردارد یصدا برود و لباس یب ایکند بهتر است  داریرا ب هیداند در بزند و هان ینم. ستدیا یدل، پشت در اتاق م دو

 .ق خواب پدر و مادرش نشدهوقت وارد اتا چیه! طانیبر ش لعنت

 ندینش یاراده م یب يبندد و لبخند یدوباره در را م مان،یکشد اما پش یم نییرا پا رهیگزد و مردد دستگ یم لب

 .کنج لبهاش

 ! شود یبرساند و برگردد؛ با لباس چروك هم م شگاهیرا تا آرا نیقرار است نازن فقط

 .شود یصدا از خانه خارج م یدارد و ب یرا بر م لیو موبا چیسوئ

 یافتد، لبخندش جان م یاتاقش که پدر و مادرش را در خود جا داده م ادیمهربان، هر بار  يبه خانه  دنیرس تا

 .ردیگ

 ! مهمانهاست ونیرا مد یکینزد نیا

 .زند یزنگ م نینازن لیدر، به موبا يجلو

 ”.زمیدرم عز يجلو من“

 

*** 

 

 چقدر تو تنم خوشگله؟  ببین! تو رو خدا... مامان  -

 : در حالیکه مى خواهد با سرو کله زدن با کارگرها، بى توجهى خودش را نشان بدهد، مى گوید شکوه

 .همون کت دامنى که برات دوختمو مى پوشى. دیگه نمى خوام بشنوم... بس کن نهال  -

 : را مشت مى کند و با حرص مى گوید دستهاش
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 این خوشگلى و مد روزو ول مى کنه، اون کت دامن دهاتى رو مى پوشه؟  آخه کدوم آدم عاقلى، لباس به -

 ! شاید مد شد همه لخت بیان بیرون؛ تو هم مى خواى بیاى؟ -

 .نامحرم نداریم ه؛یبعدم مجلس ما خودمون... آخه اینکه انقدرها باز نیست  -

 .زیر لب غرولند مى کند شکوه،

 .رسه یم یرعلیآماده س؛ االن ام نییپا نینازن! جنبب!چقدرم که تو به این چیزا اهمیت میدى -

 .هم بى اهمیت به جلز ولز کردن نهال، براى سرکشى به طبقه پایین مى رود بعد

برخورد شکوه، کمال بى انصافى ست، از همان باال . صورتش درهم مى رود. نهال پر از اشک مى شود چشمهاى

 : با بغض داد مى زند

 ! گیرم اصال از بابا اجازه مى -

 .میان راه، کفرى و عصبى به سمتش بر مى گردد شکوه

 ! حاال که انقدر شجاع شدى، برو ببینم بیرونت نمى ندازه؟ -

 .گرداند یرود و دوباره سر برم یم نییپله پا دو

 .ننیب یهمه م ست،یتو هم که حواست به حجابت ن. هم بلنده، هم تو چشم... موهاتم بگو جمع کنه باال  -

همانجا میان راه پله ها مى . منقبضش سرازیر مى شود ياختیارش را از دست مى دهد و اشک از چهره  نهال

 : نشیند و ناله مى کند

 ... مامان، تو رو خدا، همین یه شبو  -

 .شکوه دیگر آنجا نیست تا صورت ناامید و خیس از اشک او را ببیند اما

 .شنود یپله ها م نییرا از پا نینازن يصدا

 .شد ریبدو د... اومد  یرعلینهال؟ ام -

 

*** 

 

 .هم سرحال است نینازن

 .ردیگ یدر را نبسته، دستش را م هنوز

 ! حالش چطوره؟ نمینازن -
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 .دهد یسر تکان م نینازن

 .شگاهیآرا ادیاونم باهام م...  میمنتظر نهال بش دیبا... خوبم  -

 .زند یم نینازن يبه انگشتها يا بوسه

 .خندد یدهد و م یم هیتک نیبه در ماش. گذرد یم نیقلب نازن از لذت، از یموج

 ! ؟ياسترس دار -

 ! چرا؟! نه -

 ! بودمت دهینامرتب ند ينطوریتا حاال ا -

 .کند یاشاره م یرعلیام يبه لباسها و

 .ِ نامرتب بودن ظاهرش، سبک است لیِ دل يادآوریاز  ،یرعلیآرام ِ ام ي خنده

 ! ؟يدوستم ندار ينطوریا ه؟یچ...  شمیرم خونه آماده م یشما رو که رسوندم، م -

 ! دوست دارم شتریب ينطوریاتفاقا ا... چرا  -

 .شود یم متعجب

 ! ؟یلیر -

 .دهد یسر تکان م طنتیبا ش نینازن

 ! مرد ِ خوشگل، مال مردمه گهیمامانم م! ـــسی -

 .شود یصدادار م نینازن يخنده . دهیرا نفهم نینازن منظور

 ! کنن یدخترا ولت نم ،یباش پیخوشگل و مرتب و خوش ت یوقت یعنی... اصطالحه  -

 .کند یدر را باز م لشیوسا ینهال، با ساك دست. کند طنتیش نیخواهد مثل نازن یم

 ... سالم  -

 .با لبخند به طرفش برگشته یرعلیام

 ! سالم نهال خانوم -

 .کند یصورت ِ گرفته اش، تعجب م دنید از

 ! اد؟یخوابت م هنوز -

 .کشد یم يو نفس بلند دیگو یکوتاه م” نه“ کی نهال،

 ! پس دختر عمه ت کو مستر؟ -
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 .کند یرا روشن م نیو ماش ندینش یراست م یرعلیام

 ! خونه، خوابه؛ مثل تو -

 .کند ینگاه م یرعلیخندان ام يبه چشمها نهیاز آ نهال،

 ا،یسر ِ دن نیاومده ا یتیمحدود چیبدون پدر و مادرش و ه نکهیا! مثل منه؟ یِ جس زیچه چ قایدق! ِ من؟ مثل“

 ”! حق انتخاب مدل مو و لباسمم ندارم؟ یبه من داره که حت یشباهت

 .شگاهیآرا يآورد یرو هم م یکاش جس -

 .کند ینگاه م نیبه پس ِ سر نازن یتیبا نارضا نهال

 .ارمشیشد، خواست، م داریاگر ب -

با  نینازن نکهیپوشد؟ ا یآن شب چه م نکهیا. کند یفکر م ینهال، در سکوت، به جس و دیگو یرا م ریمس نینازن

را  یعطا که جس نکهیشود؟ ا یناراحت نم یرعلیبا ام یجس ي مانهیصم يچرا از برخوردها ت،یآنهمه حساس

 نطوریا ای - دیچرا با یول... است  پرتقالعطا عاشق ... پرتقال  دیکند؟ شا یم هیشکالت دانسته، او را به چه تشب

 ! کند؟ هیکه عاشقش باشد، تشب يزیکند که عطا، او را به چ یفکر م

 .شود یاراده، آه م یب نفسش

شانس در  یفقط کم -کند  یم دیدر ذهنش تاک -یکم دیرا بپوشد، شا یداد آن لباس گلبه یشکوه اجازه م اگر

 .داشت یمقابل جس

 یو به چه م ندیگو یبداند چه م ستیکنجکاو هم ن. شنود یو نم شنود یرا م نیآرام ِ نازن يخنده  يصدا

 .خندند

 .مسافرت میبا هم بر يخوام چند روز یم -

 .کند یتعجب م نینازن

 ! ؟یک! کجا؟ -

 .بود یقشنگ یلیخ يجا... سال قبل با پدرم رفتم  یلیخ...  گهیدو روز د یکی... رامسر  -

با لبخند و  ن،یکند به طرف نازن یاندازد؛ سرش را کج م یگذرا م ینگاه ابانیبه خ رهیبه نهال ِ خ نه،یآ از

 .کند یچشمهاش را جمع م طنت،یش

 .آرام است صداش

 ! عاشقانه يسفر دو نفره  هی -



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا Hanakو  naqme   –گذارم  یات م نهیبرابر آ يا نهیآ

wWw.98iA.Com ٥٧٣ 

... اجازه بدن  نایکنم مامانم ا یفکر نم: دیگو یاندازد و مردد و آرام م یچشم به نهال نگاه م ياز گوشه  ن،ینازن

 .يبعد ابونینه، خ ابونیخ نیا

 .کند یو روبرو نگاه م نیبه نازن یزند و چند بار، رفت و برگشت یم راهنما

 ! چرا اجازه ندن؟ -

 ! نهال هم نبود، راحت نبود. ستینهال راحت ن يجلو. شود یم رهیبه انگشتهاش خ نینازن

 ... سفر  میبر ينذارن دو نفر م،یفکر کنم تا ازدواج نکن... خب  -

 .نیچرخد سمت نازن یم. کند یتوقف م ن،ینازن يشوند و با اشاره  یم ابانیخ وارد

 ! چرا؟ -

 .کند یمعذب به نهال اشاره م ن،ینازن

 .میبر ؟ییکجا... نهال  -

 .دارد یرا برم نیکشد و ساك خودش و نازن یم يگرینفس بلند د نهال

 ! دستت درد نکنه! مستر جان -

 .است و منتظر ِ جواب نیحواسش به نازن یدهد ول یزند و سر تکان م یلبخند م یرعلیام

 .رود یم شگاهیطرف آرا نهال،

 ! م؟یشیبا هم محرم نم م،یمگه امروز که عقد کن -

 .کند یساختمان نگاه م يِ جلو دیسف يبه تابلو نینازن

 ...  میکن یازدواج که نم...  یول...  میشیمحرم م... چرا  -

 ! ؟... منظورت  -

 ! کند یراحت برخورد م يادیز یرعلیام. شود یدر جا سرخ م نینازن

 .زنم بهت یزنگ م شد،یکارم داشت تموم م: دیگو یم م،ینگاه ِ مستق بدون

 .ردیگ یبازوش را م یرعلیام

 ! نمت؟یبب...  یاوک -

 .دارد طنتیکند، لبخند دارد؛ ش یکه م نگاهش

 ! گرم ایگرفتم هر طور شده بهت نشون بدم سردم  میِ تو، تص هیتنب يبرا یول میر یپس با بچه ها م -

 .کند یزند و در را باز م یم يبا خجالت به بازوش ضربه ا ن،ینازن
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 .نهال منتظره -

 .خندد یم یرعلیام

 ! نینازن -

 .ندشیکند تا بب یشود و گردن خم م یم ادهیپ نینازن

 .درو یچسباند و طرف او نشانه م یدو انگشت را به لبها م ،یرعلیام

 .دزدد یزند و نگاهش را م یبرق م چشمهاش

 : خواند یم یلب ریکند و ز یرفتنش را تماشا م ،یرعلیام

 ! الو وری نیآم سو الست ا! يدیل -

 

*** 

 

 دیبهداد و وح ،یشکوه و خودشان؛ و البته به جز ناصر و همدم و جس کیاقوام درجه . ستین ادیمهمانها ز تعداد

 .هم دعوت شده اند

 .هستند ییرایشده و خدمه، از همان ابتدا، مشغول پذ دهیو وسواس ِ خاص شکوه، چ قهیعقد، با سل ي سفره

با لباس فوق العاده اى که به تن دارد، چهره اى منحصر به فرد، همراه لبخند دیوانه کننده اش، حکم  جسى

 .شعله آتشى را دارد که به زودى همه را در بر مى گیرد

کامل  يکه در آن قدم بر مى دارد، احاطه  ییقلمرو يیت از آن دارد که به صحنه راه رفتنش، حکا ي نحوه

 .دارد

جاذبه و جادویى که بى . عطرش، در تمام مسیرى که رفت و آمد مى کند به مشام مى رسد يمست کننده  بوى

خوش قیافه تا جایى که شکوه هم در دلش تصدیق مى کند دختر بسیار . اختیار هر کسى را محو خودش مى کند

چشم با حالتى از کنجکاوى که قادر نیست آنرا پنهان کند، حرکات او را زیر نظر مى  يگاهى از گوشه . اى ست

جسى با خوشحالى از گردن امیر على . شوند یشوك اول هنگامى ست که امیرعلى و نازنین از در وارد م. گیرد

تعجب به سمت هانیه برگشته اما به نظر مى رسد از شکوه با . دیگو یبوسد و تبریک م یآویزان شده و او را م

 .چشم او اتفاقى عادى ست
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مفصل حرف  انشان،یم ياز اخالق و برخوردها و نوع رابطه  نینازن يبرا ،یقبل از آمدن و آوردن ِ جس ،یرعلیام

هم  شدنیرسد شن یو به نظر نم دهیرا نشن یرعلیام حاتیشکوه، توض یزند ول یفقط لبخند م نینازن. زده

 .در عکس العملهاش داشته باشد يریتاث

 .ورود شوهرش، امیررضا و امیرعطا، کم کم اولین نشانه هاى ناراحتى در چهره اش نمایان مى شود با

آن زمان، هیچ دخترى از فامیل، حتى آنها که اعتقادى نداشتند، به حرمت حضور شوهرش، بى حجاب در جمع  تا

 .آنها حاضر نمى شدند

 .اعتماد به نفسش را هم از دست مى دهد يدن جسى و مقایسه او با خودش همان ته مانده با دی نهال

از شدت استرس و هیجان، گوشه شال حریرى که . طوریکه تمام مدت انجام مراسم، لب از لب باز نمى کند به

 .بى توجه به روى شانه هایش افتاده را ریش ریش مى کند

در  ،ینقص یفهمد چرا از آنهمه ب یو نم. در ذاتش است ،يو دلبر ییبایز! هم نرفته شگاهیبه آرا یحت یجس

باور اینکه چنین حس مهار نشدنى براى تصاحب عطا داشته باشد، براى خودش هم . ترسد یمقابل عطا، م

 .مشکل است

و را سرش را بر مى گرداند، در میان آنهمه شور و ولوله، ا. احساس مى کند نگاهى رویش سنگینى مى کند نهال

 .ندیده بود که کمى دور تر از سفره، به دیوار تکیه داده و به او نگاه مى کند

 .چنان حرارتى حس مى کند که تاب نمى آورد و سرش را به سمت مخالف بر مى گرداند نهال

اگر نهال، فقط چند لحظه نگاهش مى کرد، به وضوح تحسین و لذت را در . با دیدنش شوکه مى شود عطا

 .ه و مشتاقش مى دیدچشمهاى سیا

بیشتر ازبیست بار از برگرداندن سر و نگاه کردن به چشمهایى که حس مى کند همچنان به او خیره است،  نهال

 .خوددارى مى کند

 .تواند بگوید عصبى ست یا خوشحال نمى

وى بى اختیار دلش مى خواهد آن موهاى سرکش و درخشنده که باالى سرش جمع شده را باز کند و به ر عطا

 .شانه هاش بریزد

 مه،یباز که فقط از ن يساده تر و موها یشیکه خودش انتخاب کرده، با آرا يدر لباس روشن و ساده ا ن،ینازن

 .را لرزانده یرعلیآمده، دل ام رونیب شگاهیشنل پنهان کرده، از همان وقت که از آرا ریحالت گرفته و ز

 .اند دهیرس شانیهم همراه مهمانها هینامدار و هان. د آمدهعق يخواندن خطبه  يبرا ررضایمحضردار ِ ام دوست
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 .شوند یم سیاراده با لبخند، چشمهاش خ یب ،یرعلیکنار ام ن،ینازن دنیبا د شکوه،

 ”قلوبهم نیالهم الّف ب“کند  یلب زمزمه م ریز

 .هم، کنار گوشش آرام است یرعلیام يصدا

 ! نیآم -

 .زند یلبخند م یرعلیام. کند ینگاه م یرعلیصورت آرام ام به

 ! نشده حاج خانوم دهیمادر تر از تو، آفر نت،ینازن يبرا -

 .دلش آرام گرفته یکم. اندازد ینگاه م یرعلیِ شاد ِ نشسته کنار ام نینازن به

 .کند یقبل، ناخودآگاه احساس اعتماد به نفس م يدارد؛ بر خالف ِ جلسه  یاحساس خوب ه،یهان

از  زیکه با نگاه و لبخند ِ لبر یمهربان. ستیکس، شرمنده ن چیکه نامدار هست، از مهربان، شکوه، و ه حاال

 .کند یم دییکنار هم بودن را تا نیا تش،یرضا

 تیموقع یدارند ول ادیز فیهم حرف و تعر يبرا. ست یمهربان، پر از شگفت يهمدم و ناصر با خانواده  دارید

 .تا مراسم عقد برگزار شود نندیکرده بنش جابیا

مانده و لبخند از لبش پاك  رهیخ نیبه نازن نهینقص و پر غرور، از آ یب ينا آشنا به مراسم و با ظاهر ،یرعلیام

 .شود ینم

 .فشارد یانگشتهاش را م ،یرعلیکند که دست ام یها را مرور م هیکوبان، آ یبا قلب ن،ینازن

 ! ؟یگ یپس چرا بله نم -

 .سه بار بپرسه دیبا: دیگو یسرش، مثل او آرام م يکند و از کنار شنل رو یسر خم م یکم

 .زند یلبخند م طنتیبا ش یرعلیام

 ! گه؟ید یگ یتو هم سه بار بله م -

 ! ینکن يزیآبرور! یرعلیام -

 .دهد یو سخت ِ عاقد گوش م يخندد و در سکوت، به جمالت تکرار یم آرام

نگاه ِ پر غرور و براق ِ نامدار  ه،یشکوه و هان يشود با فشرده شدن ِ انگشتهاش، اشکها یهمزمان م نینازن ي بله

 .به نهال رهیخ يو صورت ِ پر لبخند و غرق فکر ِ عطا 

 .تور است ریز ن،ینازن يمحکم و مات ِ صورت ِ پنهان شده  ،یرعلیام ي بله
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 یم نینازن يلبها ينرم، رو يزند و بوسه ا یکشند که تور را باال م یزنند و سوت م یمهمانها دست م هنوز

 .نشاند

در  ر،یاندازد و عطا، سر به ز یم ینگاه لیفام يخندد؛ شکوه هول زده به مردها یِ دست زدن، م نیح مهربان،

 .دوزد یحال دست زدن، به کراواتش چشم م

 ! ؟...رعطایام ،ییپدرش، عمو، دا يچشمها يجلو. ردیکشد صورتش را باال بگ یخجالت م ن،ینازن

 ! یرعلیِ ام یراحت نیاز ا امان

 .انگشتهاش يرو یرعلیام يو لبها ندینش یدر انگشتش م حلقه

 .نمیکنم نازن یخوشبختت م -

 .و قصد رفتن کرده دهیبله و حلقه، رسما از خانواده بر نیکند که با ا یبغض کرده، به خواهرش نگاه م نهال،

 .شود ینها ماز قبل، ت شتریب یلیکه برود، خ نینازن

و ابراز  یداند قول ِ خوشبخت یم دهیکه نشن يکند و زمزمه ا یخندان پسرش نگاه م يبا لذت، به لبها نامدار،

 .عشق است

  م؟یشونو بد هیهد ياینم -

ِ  سیِ خ يدهد و نگاه از سبز یسر تکان م. آورده رونیب فشیجواهر را از ک يکه جعبه  هیگردد طرف هان یبرم

 .کند یاو م يچشمها

 ییرایپذ يآماده  ،یو صندل زیروند که با م یم اطیاز ح یشود، اکثر مردها به بخش یِ عقد که تمام م مراسم

 .شده

 .خواهد برود یرا گرفته، نم نیهمچنان دست نازن یرعلیام

 : کند یآرام زمزمه م ن،ینازن

 .هیبق شیبرو پ! زشته!همه رفتن -

 .کند یم یِ لبخند، اخم آرام انیم ،یرعلیام

 ! ن؟یکن یداماد رو از عروسش جدا م هیچه رسم نیا -

 .رود یزند و م یبوسه م نینازن يموها يشود، به شنل رو یخم م بعد

 .خندد یم خودیکند و ب یبه مهمانها نگاه م دهیدوباره خجالت کش شکوه،

 .ندینش یم هیمتعجب کنار هان ،یجس
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 ! بود؟ یکم نیبه ا! تموم شد؟ -

 .خندد یم هیهان

 .تا خانوما راحت تر باشن رونیمردها رفتن ب... تازه شروع شده ! نه -

 .آورد یشده و سر در نم جیزنند که گ یم ادیفر یجس يچشمها

سرك  اطیبه ح یشوند، ماتش برده و گاه یم يحجاب شدن خانومها که راحت تر مشغول رقص و شاد یب به

 .کشد یم

 

*** 

 

 .بزرگترها رفته اند و جمعى از جوانها مانده اند. شب است آخر

انگار تازه توانسته جشن . موسیقى بلند مى شود و جسى با خنده و عشوه گرى شروع به رقصیدن مى کند صداى

با  ن،ینازن یکند ول یاستقبال م یرعلیام. کند یرقص دعوت م يرا برا نیو نازن یرعلیام! را درك کند یو مهمان

 .کند ینشسته اند، نگاه م هیکه پدرش و بق یبه سمت خجالت

 .برگشته اند یمیقد يِ هال نشسته اند و به گذشته و خاطرات دور ِ خانه  گریطرف د بزرگترها

 .کند یم یاخم مهربان یرعلیام

 .ستیاونا هم که اصال حواسشون به ما ن! ؟یکش یتو از پدر و عموت هم خجالت م -

 ،یرعلیخواهد حاال با ام ینکرده، براش هم سخت است، هم دلش م يتجربه ها نیا. گزد یمعذب لب م ن،ینازن

و  نندیاگر پدر و عموش هم نب یحت. دارد یشکوه چه عکس العمل داندیم ده،یند... شکوه  یهمه را امتحان کند ول

 .ستیوجه قابل قبول ن چیشکوه به ه ينزنند، برا یحرف

 ...  دمینرقص ریام یبابام و عمو رضا و حت يوقت جلو چیمن ه -

 ! بکن نکارویبار ا نیاول يخب برا -

 .کند یزند و عمدا مظلومانه بهش نگاه م یلبخند م نینازن

 ! باره، امشب نباشه نیبذار اون اول یول... چشم  -

دازد و او را به ان یدست دور شانه هاش م یرعلیام! که به صورت و چشمهاش داده، کار خودش را کرده یحالت

 .فشارد یخود م
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 ...  زمیباشه عز -

 ! امشب؟ میدار ییکم تنها هی ،ییچند ساعت جدا نیفقط بعد از ا: دیگو یکند و آرامتر م یسرش را خم م و

 .گردد یسرگرم بوده، با نگاه، دنبال نهال م یرعلیو ام دیبا بهداد و وح اط،یکه در ح عطا

 یدهد و وسط م یم لیتحو يلبخند نیبه نازن یرعلیام. که همراهش برقصد ردیگ یرا م یرعلیدست ام یجس

 .رود

را  رانیخاطرات گذشته و ا يکه همه  يدیجد لیزده از حضور در جشن، همراه فام جانیو همدم، ه ناصر

 .و نامدار نشسته اند هیزنده کرده، کنار هان شانیبرا

 .کشد یم يکند و نفس بلند یم یرعلیبه ام یراض ینگاه همدم،

تو نگو همون وقت برگشته و خانواده ... شده  دیشه یعل میکرد یما رو بگو فکر م! هیهان نیقدرت خدا رو بب -

 ...  رهیخانومو بگ رانیا ينوه  اد،یب یرعلیکه ام! ها رهیدست تقد... داده  لیتشک

 .اندازد یم ینگاه واریبه در و د ناصر،

 شهیم گهیخانوم، چند سال د رانیِ ا یو باغ موروث نایهمون اول جنگ گفتم اون زم... وضعشونم خوب شده  -

 .گنج

 .دهد یسر تکان م همدم

عروسشم دکتره؛ نه؟ چه مظلومم هست بر عکس ِ مادر ... دکتر، مهندس ... تو سرا درآوردن  يپسراشم سر -

 ! یرعلیزن ِ ام

 .دهد یبا افسوس، سر تکان م ناصر

 ...  هیجاش خال... خانومو  مایس امرزهیخدا ب -

 ... حقش نبود انقدر زود بره  یول... شد  تیو اذ دیکش یسخت یلیخ...  امرزهیخاکو ب يرایاس يخدا همه  -

که  یدر رفاه. ستیخال مایس يسال است جا یلیخ. گزد یبا دستبندش، لب م يو در حال باز ریسر به ز هیهان

 ... که همه بوده اند جز مادرش  ییتک تک ِ دور هم جمع شدنها يبوده؛ تو ایبراش مح

 .مینشد فشیمام حر... گوش نکرد ... زدم، نامدار خان حرص خورد واسه معالجه ش  شیچقدر من به آب و آت -

 .زند یبه حرف ناصر پوزخند م ر،یسر به ز همانطور

 .رود یم اطیکشد و به طرف ح یم رونیرا ب ارگیکتش پاکت س بیشود، از ج یکالفه بلند م نامدار،

 .باشم ششیپ ایتونستم اون آخر یم یول: کند یکند و زمزمه م یرفتنش را با اخم نگاه م ه،یهان
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 .درست متوجه نشده ،یقیموس يدر صدا همدم

 ! ؟یچ -

 .بغض دارد. کند یم نگاهش

 .رفت بیمنو داشت و غر... رفت  ایاز دن بیمامانم غر -

 .دهد یتکان مسر  همدم

 یتا وقت...  یشیکرد ازت پنهون کنه، نگرانش نم یعمرش خبر داره؟ فکر م ي مونهیاز پ یک... کرد  يلجباز -

 .تو و نوه ش شیپ ادینباشه تا ب ایشد عمرش به دن یکدوم باورمون نم چیه مارستانم،یب دیخواب

 .ستیو بغضش دست خودش ن اخم

  شش؟یپ امیتونستم ب یمن که م... تونست  یاون نم -

 .فردارش يشده  دیسف کسرهی يکشد به موها یدست م ناصر

فرستم حداقل چند  یرو م یرعلیو ام هیگفت هان...  پیش زنیتینامدار خان گفته بود گور پدر عقب افتادن ِ س -

 .عمرش لجباز بود يهمه ... لجباز بود  مایاما س... وقت ِ آخر کنارش باشن 

 .شود یم ظیغل هیهان اخم

آروم تر و مظلوم تر ... از پا درش آورد  یرعلیرفتن ِ من و ام... جز من نداشت  يدیو ام یدلخوش چیمامانم ه -

 .دمیرو ند یاز مادرم کس

 .زند یرنگ م یب يلبخند ناصر

 ریز امرزمویداداش خداب يادگارایعمر، هم منو حرص داد که نذاشت  هی یول... خدا رحمتش کنه ... خانوم بود  -

من ... کردن  دیدکترا ازش قطع ام نیبا خودش لج کرد و نذاشت شما بفهم يهم دم آخر رم،یخودم بگ ي هیسا

 .میکرد یدگیهمه بهش رس يجا...  میو همدم براش کم نذاشت

 .کند یلبش را م پوست

 ... اگه خبر داشتم ... اومدم  یم دیمامانم لج کرد؛ من با...  نیشما که به نامدار گفته بود -

 .ردیگ یشانه اش را م همدم

من ...  میما رو قسم داد به نامدار خانم نگ... منو نخوره  يگفت بچه م تو غربت، از راه دور، غصه ... نذاشت  -

 .گهیم هیناصر، گفتم به شوهرش بگو، اگه صالح دونست، به هان يپا رینشستم ز

 .زند یپوزخند م دوباره
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 ”! صالح ندونست “

 .دهد یشاباش م ،یو جس یرعلیکه به ام ررضایام يشود رو یحواس، مات م یب نگاهش

 .دهد یسر تکان م ناصر

من همون موقع ... باشه  نیخودش ازش دلچرک يسال، بچه  نهمهیکرد بعد از ا يکار... خانوم بد کرد  مایس -

 .گوش نکرد...  ستیبهش گفتم کارش درست ن

 .کند یر نگاه مبه ناص عیسر

 ! باشم؟ نیچرا از اون دلچرک! از مادرم؟ -

 .برد یکم پشت و روشن شده اش را باال م يمتعجب، ابروها همدم

نامدار خان که عز و جز  ای! م؟یو به شوهرت گفت میقسممون گذاشت يکه پا رو ییما! ه؟یداره هان ریتقص یک -

 ... نبود  ایعمرش به دن! کرد؟ شهیفرستاد؟ چه م مارمیس ي هیکرد و پول کل

 نامدار خان نداد؟  گهیکه د مارستانشویخرج ب: کند یبا غرغر اصالح م ناصر

 .گلوش يکشد رو یدست م. دهد یطعم زهر م دهانش

 .شمیپ ادیبودم که ب زاشیخبر از همه جا، منتظر درست شدن و یاما من ب -

... به تو نزنه  یکرد حرف ونیرو پس زد، نامدارم مد هیه کلبدنش ک... کاراشم ول کرد : دیگو یاخم کرده م ناصر

کرد؟ ما هم  یاشتباه م...  شهیبدتر م نه،یو مرگ منم بب یضیمر ادیب... تو غربت، افسرده شده  هیگفت هان

 ...  میدیحال تو رو د م،یاومد

ظاهرسازانه آن  ياز آن حرکتها. دهد یشاباش م یرعلیبه ام ياسکناس صد دالر کیشود  یو بلند م دیگو یم

 .داشته اند يمحقر و ساده ا یدر کنار هم، زندگ ،یکه زمان یهم در مقابل کسان

 ! وقت بهم نگفت؟ چیپس چرا نامدار ه! قسم داده بود نامدار بهم نگه؟: پرسد یسردرگم، از همدم م ه،یهان

 .برد یباز ابرو باال م همدم

معلومه به ! دیعروست که نرقص! ؟يبه پسرت شاباش بد يخوا یتو نم! کنه؟ فیتعر برات ادیب... قسم داد نگه  -

 ! مادرش رفته

 .رود یم یو جس یرعلیکشد و به طرف ام یم رونیچند تراول ب. کند یرا باز م یدست فیحواس، ک یب

 : پرسد یم یسیخندد و به انگل یمتعجب از گرفتن ِ پول، م ،یجس

 ! دن؟یهمون پول ماز رقصمون خوششون اومده ب -
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 : دیگو یرود، م یم نیخندد و همانطور که به طرف نازن یهم م یرعلیام

 ! یرقص ینم یرانیانقدرا هم خوب ا! رسمه -

 .رسد یخنده اش به عطا م يزند و ته مانده  یم یچرخ يبا لوند یجس

 .یتحرک یب نهمهیشود از ا یرود تا نهال ِ ساکت نشسته و متعجب م یِ عطا باز م نگاه

 .چشم دوخته یجس دنیکند و به رقص یپوست م یحواس، پرتقال یکه ب ینهال

. با خنده و شیطنت مى رقصد و نگاهش مى کند. نگاه و فکر اوست که جسى در برابرش ظاهر مى شود غرق

 .ظاهرا از او دعوت به رقص کرده... پاسخ این نگاه دشوار نیست 

 .غیر منتظره است این حرکت، که در برابر آن سکوت مى کند انقدر

 یبهداد را که قصد خروج دارد، کنار گوشش م يست و صدا یو بهداد هم به جس دیِ همه، از جمله وح نگاه

 .شنود

 ! فرستاده نیخدا برات حورالع! ریشانستو ام يا! دل ِ برادرو زیعز نیمن برم منتظرش نذارم ا يرینم -

 .لبش را به دندان مى گیرد. ه نگاهش به روى جسى مى چرخد، بى اختیار تکانى مى خوردک هنگامى

 ”! شیطون لعنت بر“

 .آنجاست که جسى، وسوسه انگیز تر از آن است که مرد باشى و در نظرت جلوه نکند مشکل

 .صداها قطع مى شود يبه جز صداى بلند موزیک، بقیه . اراده و درنظر گرفتن موقعیت، همراه او مى شود بدون

 .نهال، همانند آهى بى صدا شده ي چهره

گروهى ناراحت هستند و سکوت کرده اند و گروهى . همه کسانى که حضور دارند، به آن دو نگاه مى کنند تقریبا

 .هم آنها را مناسب هم مى دانند

 .با ناباورى و درعین حال خوشحالى، چشم ازشان برنمى دارد بهار

کاش او هم مى توانست با . معصومیت و ناامیدى در نگاهش موج مى زند. در توقف مى کند ي در آستانه نهال

 .ناز و کرشمه و ترفندهاى زنانه، توجه عطا را جلب کند

نقش کوچکى از سرنوشت مى توانست او را به هدفش  ياز شجاعت، جسارت، کارممنوعه به اضافه  ترکیبى

 .برساند

داند  یم. رسد یبه نظر نم یراض یِ آخر مهمان دیصورتش از اوضاع ِ جد .در کنارش قرار مى گیرد شکوه

 نیاز ا. دهند یو عطا نشان م یتوجه به رقص جس یهم مخصوصا خود را گرم صحبت و ب ررضایو ام یرعلیام
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و کند  یم سهیمقا یرا با جس انگرشیطغ شهیناخودآگاه، نهال ِ هم. ها، تا به حال در آن خانه نداشته اند غهیص

 ! ابدی یِ دخترهاش را درم تیِ محجوب زانیم

 : سمت نیمرخ رنگ پریده و گونه هاى سفید نهال، زیر لب زمزمه مى کند به

 .مثل ماه شدى، امشب همه تعریفتو مى کردن -

 .لحظه اى مکث مى کند، چانه اش مى لرزد نهال

 ... همه رو مدیون توام مامان  -

 .واد، برو یه لباس راحت تر بپوشحاال اگه دلت مى خ. خلوت تر شده -

 .نه، همین عالیه -

تالشى براى حفظ ... شکوه، نظاره گر تالش او براى کنترل اشکهاش است . نهال از هر حسى تهى ست صداى

 .غرور

 .را باز مى کند چیزى بگوید ولى حرفى نمى زند دهانش

 .و رو بر مى گرداندامیرعطا زمانى به خودش مى آید که مهربان سرد و سرزنشگر، از ا و

 .در جواب خداحافظى یکى از اقوام، تنها سرى تکان مى دهد و به بیرون مى خزد... هم روبر مى گرداند  نهال

 

*** 

 

رفتار پرسکوت نامدار در برابر هانیه، ... وجود اینکه همه چیز به دلخواهش پیش رفته، احساس عجیبى دارد  با

 .ز کرده، باعث نگرانیش شدهعلیرغم تمام تالشى که در آن چند رو

ظاهر سازیها، به خوبى متوجه است که فضاى پیرامون پدر و مادرش، متشنج است و مثل حصارى  يهمه  با

 .آنها را از جمع جدا کرده

نظرش مى آید با وجود لبخندى که هانیه بر لب دارد، هاله اى از غم چشمهایش را احاطه کرده و نامدار تمام  به

 .مدت در فکر است و دنیاى دیگرى را سیر مى کند

 .گامهایى آهسته به دنبال نامدار به راه مى افتد با

 .نیمکتى که در کنار گلخانه قرار دارد نشسته و سیگار در دست، به نقطه اى مبهم خیره مانده روى

 بابا؟  -
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 .سرى تکان مى دهد و لبخند مى زند. به آرامى به طرفش بر مى گردد نامدار

 ! من جاى تو باشم یه لحظه رو هم از دست نمیدم! چطورى تونستى از اون عروس نازنینت دل بکنى؟ -

 ! مدم بگم همه منتظرتون هستن؛ نمیاین تو؟او -

 ... انتظارى همه را نمى خواهد  چشم

 .بعد از تمام شدن مراسم عقد، انرژى برایش باقى نمانده... خسته است ... سستى بلند مى شود  به

 : بدون اینکه نگاهش کند، با وجود اینکه از جواب پدرش واهمه دارد مى پرسد امیرعلى

 ت؟ همه چى روبراس -

یک جفت چشم  يدر میان انبوه صورتها، جواهرها، نور، لباسهاى رنگارنگ، منظره . واقع نه، روبراه نیست در

آن مرد را  يتحمل دوباره دیدن هانیه در خانه ... رنگى نگران و مستاصل، لحظه اى از نظرش دور نمى شود 

 .تحمل آن نگاه خرد و درمانده را ندارد... ندارد 

 .اینها را در وجودش حس مى کند ينامدار با دوباره دیدن هانیه، همه ... خشم، پرستش و غم کینه،  غرور،

 .آرامى پوزخندى مى زند و در جواب، به شانه پسرش مى زند به

 بریم؟  -

 .هم حرکت مى کنند يبه شانه  شانه

 .میان راه، امیر على مى ایستد در

 .ى زحمت کشیدینخیل... بابا، به خاطر همه چى ازتون ممنونم  -

 .هنوز پى هانیه است حواسش

هیچوقت فراموش نکن محبت شوهر، زمانى تاثیرگذاره که با عقل و درایت ! میگن عشق، بهترین نگهبان زنه -

تو اگه خوب باشى، درست باشى، هیچوقت نگران خطا و لغزش ... سعى کن همیشه خوب باشى ... توام باشه 

 ... نمیشى 

 .مى کشد اهى

 .با هم رو راست باشین... ر و ریا آفتن تظاه -

 .خودش مى آید به

 ! بزن بریم پسر جان تا نازنینت رو ندزدیدن -
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*** 

 

قاعدتا باید با پاي خودش آمده . ساختمان، درون باغ ایستاده اما خودش هم نمى داند چطور به آنجا رسیده بیرون

ر نازنینش کرده باشد و قدم به بیرون از خانه گذاشته هhباشد، اما یادش نمى آید که احمقانه پشت به مراسم خو

 .باشد

 .معموال اول به سراغ مراد مى رفت اما آن شب حوصله او را هم ندارد. گلخانه را باز مى کند در

 .پاى مهمانها را از دور مى شنود که از خانه خارج مى شوند صداى

در . شب مهتابى و روشنى ست. به آسمان نگاه مى کند. نشیند و به دیوار شیشه اى سرد تکیه مى دهد مى

 .حالیکه پیشانى اش را با دو دست فشار مى دهد، به اتفاقهاى آن چند روز فکر مى کند

 .رقصیدن عطا و جسى ختم مى شود يتفکراتش به صحنه  ي خاتمه

بیشتر به خاطر ضعف و عصبانیتى ست که از کشف این حس جدید . ستبه خاطر عزادارى یا یاس نی اشکهایش

 .مى کند

 .را روى هم فشار مى دهد دندانهایش

توى آن چند روز، به ندرت با . متوجه شده که عطا هیچ عالقه اى به آن شکل که فکر مى کند، به او ندارد تازه

 .ى کندکامال مشخص است از روبرو شدن با او پرهیز م. نهال صحبت کرده

 .تخیالتش بوده ياین نتیجه مى رسد که همه چیز، فقط زاییده  به

از آن بدتر، اگر عطا بفهمد، دوستى او را براى همیشه از دست . تصور اینکه بقیه پى به افکارش ببرند، مى لرزد از

 .صرف نظر کندمحتاج است و نمى تواند از آن  ،يگریاز هر زمان د شیو او به این دوستى، حاال ب... مى دهد 

 .سادگى نشسته با دستهاى ولو شده و شانه هاى آویخته به

 .دستش را مى برد پشت سر و آن را باز مى کند. اى که موهایش را نگه داشته، شل شده گیره

کسى تکیه . دستهاش هنوز الى موهاش هستند. خشکش مى زند. روش را برمى گرداند. در را مى شنود صداى

 .او خیره شده به در ایستاده و به

 .را مى آورد پایین و موهاش به صورت موج روى شانه هاش مى ریزد دستهاش
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*** 

 .متوجه خروج و غیبت طوالنى اش شده امیرعطا،

 .مى ایستد. خواهد به دنبالش برود ولى خیلى زود منصرف مى شود مى

نهال در برابر او ... ه با او تنها باشد مى ترسد دوبار... آن روز، مقاومت در برابر تمایالتش واقعا سخت شده  از

 .هیچ مصونیتى ندارد

نهال، اگرچه کوتاه و ناشیانه بود ولى نمى تواند انکار کند که حس  يسن و تجربه اى رسیده که بداند بوسه  به

 .گونه اش هنوز از حرارت لبهاى او گرم است. فوق العاده اى از آن گرفته

چند لحظه چشمهاش ... در اختیار او بگذارد، نمى تواند خودش را کنترل کند  داند لحظه اى که نهال خود را مى

 .باید کارى کند تا حواسش از این افکار ناخواسته پرت شود. را مى بندد

 به مهربان قول نداده؟ مگر با خودش عهد نبسته؟  مگر

 ! براى هر دویشان بهتر... همان بهتر که نهال از دستش ناراحت باشد  پس

 

*** 

 

 .ستدیا یم عیدستپاچه از حضور بهداد، سر نهال،

 ! سالم -

 .زند یم یلبخند کج بهداد،

 ! ترسوندمت؟ -

 .شانه تا شال را باال بکشد يبرد رو ینه و دست م دیگو یم

 .موهاش است يبهداد رو نگاه

 ...  هیموهات وحش -

 .شال جا بدهد ریکند موها را ز یم یکرده، سع هول

 ! نجا؟یا نیچرا اومد... شما  -

 .کند یدل از چارچوب م بهداد

 ! ؟يتو چرا اومد -
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 .و عکس العمل عطا یرعلیام يافتد در خانه  یقبلش با بهداد م دارید ادی

 .برگردم گهیخواستم د یاالن م... کم  هیمن ... من  -

 .ردیگ یمراد، نگاه بهداد را م غیج يصدا

 .دارد یکه بهداد شانه اش را نگه م خواهد از کنارش عبور کند یم

 ...  یبرقص دمیند -

 .دهد تا از دست بهداد خالص کند یاش را باال م شانه

 ! دمیبه موقعش رقص -

 .زند یدوباره لبخند م بهداد

 ! کوچولو هیچشماتم وحش -

 .است بینهال عج يدهانش، برا يبو

  ؟یبا من باش يخوا یم... نترس عروسک  -

 .شوند یچشمهاش گشاد م! آورد یدر نم سر

 .زند یچشمک م بهداد

 یاسمت چ! ؟يرو ندار یکس ،يدلبر نیباور کنم با ا یعنی! من دادم شنهادتویپ نیانگار اول! تو چند سالته؟ -

 ! بود؟

 .کند یپشت چشم نازك م نهال،

 .نهال -

 .کند یادا م دهیاندازد و اسمش را کش ینهال نگاه م يبه سر تا پا بهداد

 ! نهـــــال -

 .چدیپ یمراد در گلخانه م غیج يصدا دوباره

 .کند یبه قفس مراد نگاه م يخندد و سرسر یم بهداد

 ! خواب نداره؟! ه؟یطوط -

 .زند یم پوزخند

 ! و کاسکوئه ستین یطوط -

 .ردیگ یصورت نهال م يسرش را جلو بهداد
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 ! ؟ییجوجو ؟یتو چ -

درونش سر به  یاما حس ستیمرد، درست ن نیداند گپ زدن با ا یته دلش م. ندارد یعینظرش حالت طب به

 .است” جذاب“مرد ِ جوان،  نیحداقل به چشم ِ ا. برداشته انیعص

 هیاما تو ... چراغ باال داد  ریشد که اونم به ام دایداف پ هی...  میدیرو ند یکس ل،یبیامشب که جز چهار تا س -

 .يا گهید زیچ

 .آورد یمبه استخوان شانه اش  يفشار

 .شبمونو کامل کن ملوسک -

 .احساس ترس کرده تازه

 ! ؟يخوا یاز جونم م یچ... ولم کن : دیگو یاخم م نیشتریب با

 .خندد یم بهداد

 ! یچیه... بابا  یچیه -

 ! مراقبش باشد؟ شهیکجاست که مثل هم یلعنت يپس عطا! بزند؟ غیج! است؟ بیکند چرا حرکاتش عج یم فکر

 .بذار برم: دیگو یزند و با حرص و بغض م یبهداد را با خشونت پس م دست

 ! ؟یینجایا! بهداد؟ -

 یبلندتر تکرار م يخواند را با صدا یلب م ریکه ز يگردند که بشکن زنان، آواز یبرم دیدو به سمت ِ وح هر

 .کند

مث آلو ...  اهتیت، دو تا چشم ِ سِ نگاه ریت... که عشقت ما رو کشته ...  یدون یدونم م ینم...  ینامهربون -

 ... درشته 

 ... کند  یگلخانه م يبه فضا ینگاه

 ! کم داره با من چه چه بزنن يجفت قنار هیفقط ! ياومد ییناموسا عجب جا -

 .زند یآواز م ریخندد و با چهچهه، ز یم

 ...  يبر دلم کرد يکارت، چه خار نیاز ا یدون ینم...  يآخر ولم کرد نیو ا يِ من بود اریاز اول  -

 دهیگلها سرك کش انیکند که م ینگاه م دیکشد و متعجب به وح ینهال، بازوش را عقب م. کشد یم غیج مراد

 .زند یو بشکن م ستادهیقفس مراد ا يو جلو
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مث زرچوبه  م،یاز غصه و درد، مامان جون رنگ و رو... تنها، خوراکم آب و درده  يتنها زیعز...  ایموندم تو دن -

 ... زرده 

 .رود یبهداد درهم م صورت

 ! ؟يزد رجیباز تو توهم ِ ا! بر خرمگس معرکه يا -

 .برد یاندازد و بشکن زنان، دستها و شانه هاش را باال م یابرو م. خندد یم دیوح

چشمک به ...  يزد یالس م یبا فَت یه... ما رو کالفه ... با عشوه  يکرد... اون شب تو کافه ...  رهینم ادمی -

...  تینکن ما رو اذ! ال مروت يا...  يزد یدلت خواس م یاز عشق و وفا، هر چ ییحرفا...  يزد یعباس م

 ... *طاقت ندا  گهید

 .کند یافتد، مات زده، خواندنش را قطع م یکه به نهال ِ کنج گلخانه م چشمش

 ! کنه بهداد؟ یم کاریچ نجایا نیا -

 .کند یصورتش را جمع م بهداد

 ! ؟یکن یم کاریچ نجایخودت ا -

 .کند یرود و متعجب به نهال نگاه م یطرفشان م یقدم دیوح

 ... برم  ذارهینم نیا: دیگو یست که نهال، با اخم، معذب م ينگاهش طور طرز

 .گردد طرف بهداد یشده، برم يجد دیوح

 ... شر درست نکن ... بهداد  الیخ یب -

 .زند یم يمدارینهال، لبخند ن يبه چشمها رهیخ بهداد

 ! چشاش سگ داره -

 .خندد یبلند م و

 .اندازد و بعد نگاه ناچار و همدردانه به نهال یبه در گلخانه م ینگاه دیوح

 ... داداش  میبر -

. رقصد یو باهاش م ستادهیجلوش ا... شده  یجس ریعطا درگ. شود یم ریرود و اشکش سراز یعقب م نهال،

 .کند يبراش دلسوز دیبا بهیِ غر دیو وح. شده ییبایکرده و محو آنهمه ز نهال را فراموش

 .شهیم يزیرسه آبرور یم یکی...  میبر: توپد یگردد طرف بهداد و کنار گوشش م یبرم دیوح

 .دهد یدر هوا تکان م یدست بهداد
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 ... بابا  ستمیانقدرام دله ن... ندارم  يکار -

 .دهد یدهان بهداد را م بیعج يدهان او هم بو. چرخد سمت نهال یکند و دوباره م یبهداد را تماشا م رفتن

 ! کرده؟ تیکار ای يدیترس! ه؟یت واسه چ هیگر -

 .گونه اش يکشد رو یدست م پشت

 .خونه يخوام برگردم تو یم...  ستین میزیچ -

 .کند یپا به پا م دیوح

  ؟ینگ يزیو پسرعموت چ یرعلیناموسا فقط به ام -

 ”.هستن یهردوشون وسط ِ خوش گذرون! ده؟یبگم هم چه فا“ کند  یفکر م د،یبه وح رهیخ

 .کند یمنتظر جواب، به نهال نگاه م د،یوح

 ! خب -

 ! راحت باشه؟ المیخ: پرسد یم نامطمئن

 .گذرد یدهد و از کنارش م یسر تکان م نهال

 ! یخانوم یلیخ: شنود یرا م دیوح يصدا

 .رود یم رونیکشدار، پشت سرش ب يبا لبخند دیوح. کند یگردد نگاهش م یبرم

 .کشد یم گاریبه سمت بهداد که کنار استخر، س دیرود و وح یبه طرف تراس م نهال

 

*** 

 

 دهیخانواده، خسته از مراسم، خواب يشود مهمانها رفته اند و اعضا یم یساعت کی. شب گذشته مهیاز دو ن ساعت

 .اند

از  یبرود و کنارش بخوابد ول نیبهانه به اتاق نازن یاز شبها، ب یلیخواست مثل خ یدلش م. برد ینم خوابش

 .هم بغض کرده ده،یهم خجالت کش ،یرعلیو ام نینازن يِ عاشقانه  یخداحافظ يصحنه  دنید

 .ست یرعلیخواهر او باشد، همسر ِ ام نکهیاز ا شیب گریحاال د نیکند نازن یم حس

. کرد، خوش نگذشته یآن طور که فکر م يبر خالف ِ تصور دو سه ماهه اش، مراسم نامزد. ندارد یخوش حال

 ...  وانهیو عطا، بعد هم آن دو د یاول جس
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ِ  یتخت نشسته و روشن ينور چراغ خواب، رو ریکشد که ز یسرك م نیآرام به اتاق نازن. آورد یطاقت نم دلش

 .تادهصورتش اف يرو ن،یدورب شگرینما يصفحه 

 .کند یسر بلند م ق،یآرام و عم يبا لبخند نینازن. شود یکند و وارد م یپا به پا م یکم

 ! ؟يداریب -

 ! اوهوم -

 ! چرا؟ -

 ! تو چرا؟ -

 .اندازد یباال م شانه

 .بره یخوابم نم -

 .رود یجلو م طنت،یبا لبخند و ش. باشد یشگیکند نهال هم یم یسع

  ؟یکن یعکسا رو تماشا م -

 .دهد یسر تکان م نینازن

 .کشد یسرك م نیدورب يدهد و به صفحه  یتخت جا م يرا کنار او، رو خودش

جمع  يو موها دهیشود، با آن کت و دامن ِ پوش یثابت م نیو نازن یرعلیعکس خودش، کنار ام يرو نگاهش

 .”هیموهات وحش“بهداد گفته بود . شال ریشده ز

را  یسرخ و وحش يکند آن دسته موها یاجبارش نم یکس و! یسرخ و وحش! است یهم وحش یجس يموها

 .جمع کند؛ پنهان کند

 ...  دمیکه دوستش داشتمو نپوش هیگلبه رهنیآخرم اون پ -

 : پرسد یحواس م یب نینازن

  ؟یبپوش یچ یخواست یمگه م! کدوم؟ -

از ده بار  شیب د،یاز قبل از ع ستین ادشیشده که اصال  یرعلیانقدر غرق ام نینازن. فشارد یرا به هم م لبهاش

 .ِ مورد عالقه اش براش گفته راهنیپ يدرباره 

 .زند یتنه م نینازن يبه شانه . کند یکند حالش را مخف یم یسع دوباره

 ! نه؟یآقا داماد تونست موهاتو بب نیباالخره ا -

 ... کرده بود را بغل  نیدر خانه شان، نازن يپله ها، جلو يهمان وقت که باال. دهیداند د یم
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 .خندد یفقط آرام م نینازن

 .آمد کراوات بزند یم شیکمتر پ. شده بود پیآن شب خوش ت. گردد یعکسها، دنبال عطا م يهمه  يتو

 : پرسد یاراده م یِ خندان ِ داخل کادر، ب یبه صورت جس رهیخ

 ! ؟یرعلیبا ام یجس ياز برخوردا یشیناراحت نم -

 .اندازد یشانه باال م نینازن

 .ستیتو دلش ن يزیچ...  هیدختر خوب... داده  حیکامل توض یرعلیام -

 ! از دستش شکاره ها یشکوه جون حساب یول: دیگو یپنهان م یتیبا رضا نهال

 .ستین نینازن يدغدغه  یجس انگار

رفتارشون، ... م فهم یم یرعلیمن از برخورد ام...  هینجوریفرهنگش ا... قراره فقط چند روز مهمونمون باشه  -

 ! تر ییکایکم امر هیحاال ... مونن  یم ریمثل تو و ام...  هیخواهر برادر

پس چرا ! بعد، رفتار خودش و عطا، خواهر برادرانه است؟! کند؛ با عطا چه؟ یمثل خواهر برادر رفتار م یرعلیام با

و . سال ازش بزرگ تر است ازدهیکه  ییآن هم عطا! و آرزو گرفته؟ تیچند روز است نگاهش به عطا رنگ ِ مالک

 .خاطرش هست، سر به سرش گذاشته و مثل بچه ها، از سر و کولش باال رفته یاز وقت

 يو حرکات ِ دلبرانه اش، همه  یعقل باشد و جس یب يدختر بچه  کیاست که در نگاه ِ عطا، هنوز  واضح

 .حواس عطا را پرت کند

 .آورد یشکل، به زبان م نیه را در بسته ترکه مثل خوره به جانش افتاد يفکر مردد،

اونم دوستت داره  يکرد یو فکر م يشد یم یرعلیتو عاشق ام...  شیچند ماه پ... از همون اول  ؟اگهيناز -

 ! ؟يکرد یم کاریچ...  ياشتباه کرد يدیفهم یبعد م یول

 .کند یمتعجب نگاهش م نینازن

 ! ؟یچ یعنی -

 .ستیخودش هم آنقدر آشکار و مشخص ن يهنوز برا. دیبگو میخواهد احساسش را مستق ینم

 ... شد  یعاشقت نم یرعلیام... طرفه بود  هیدوست داشتنت ... دونم  یچه م... مثال ... مثال  -

 .که دست دور شانه هاش انداخته یرعلیشود به عکس ام یم رهیخ. زند یلبخند م نینازن

 ! زودتر از من عاشق شده یرعلیام -

 .شود یم کالفه
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 ! کنم یفقط دارم سوال م... دونم  یم -

 .کند یرا خاموش م نیدورب ن،ینازن

 یپا نم ریز تمویوقت غرور و شخص چیاومد، من ه یاگه خودش جلو نم!نهال یپرس یامشب م ییچه سواال -

 .هر چقدرم سخت بود. گذشتم یمنم ازش م... ذاشتم 

 .تادهاف یرعلیعکس ام. شود یروشن م لشیموبا ي صفحه

 ...  الیو دنیرس -

 .کند یمکث م يخواهد جواب بدهد که لحظه ا یم

 ! ؟یبخواب شمیپ يخوا یم -

 ... نه  ایخواهد کنارش بماند  یم دیپرس یوقت نم چیه نیصحبت کند وگرنه نازن یخواهد خصوص یم حتما

 یرعلیرا به ام نینازن دیکرده، با یکه تصور م یانگار زودتر از زمان. شود یدهد که نه؛ نفسش آه م یتکان م سر

 .ببخشد

 .شود یاز اتاق خارج م ن،ینازن ي مانهیآهسته اما صم” ِ سالم... الو “توجه به  یب

 ! يدیل یه -

  ن؟یدیرس -

  ؟يدیخواب ؟يجواب داد ریچرا د. االن نیهم... آره  -

 .کشد یم دراز

 .کردم یعکسا رو تماشا م... نه  -

 ... کند  یکشد و باز م یکراواتش را م ي گره

 .باشم شتیخواستم پ یم -

 .رود یبه تراس م گار،یهوا، با پاکت س يتوجه به سرما یب

 ! ؟یچرا ساکت -

 .زند یلبخند م نینازن

 ! شهیهنوز باورم نم -

 .راندیگ یم گاریس کی

 .يکنارم بود دیبا ،یبهتر باور کن نکهیا يبرا -
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 .کند یرا در هوا فوت م دود

 ! بتونم خودمو کنترل کنم دمیمن قول م! سفر؟ میبر يدو نفر شهیمواقعا ن -

 .خندد یصدا م یب نینازن

 .میر یبا بچه ها م یگفت -

 ! حرف زدن دارد مانهیتا راحت و صم يدختر، انگار راه دراز نیا

 .خندد یهم کوتاه م او

 ! یپدر و مادرت نگران هست يکنم تو هم به اندازه  یاما فکر م...  میر یبا بچه ها م -

پرواتر از قبل،  یکند، راحت تر و ب یخواسته خداحافظ یاز وقت یرعلیو ام. کشد یخجالت م شتریب! است؟ نگران

 .ندارد يخوددار يبرا يمحرم شده اند و بهانه ا! کند یم یعاشق

که  گهیامانته تا چند ماه د شتیپ نیوقت ِ اومدن، بهم گفت نازن... تو حساسه  يرو یلیکنم خ یپدرت، فکر م -

  کا؟یامر يایبه من اعتماد کنن و با من ب ستیمگه قرار ن... فهمم  یمنظورشو نم...  دیازدواج کن

 .جود یلبش را م نینازن

 ...  یول... بهت اعتماد دارن  -

  ستن؟ین یراض -

 .میدادن عقد کن ینبودن که اجازه نم یراض... نداره  تیبه رضا یاصال ربط... چرا  -

 ! فهمم یمن واقعا نم... پس امانت  -

 .بدهد حیتوض یرعلیام يداند چطور برا ینم. کند یرا فوت م نفسش

 ...  شهیتموم م یهمه چ گهیعقد، د نیبا ا یبوده که فکر نکن نیمنظورش از امانت، ا -

 .کند یتعجب م یرعلیام

 .میریگ یجشن بزرگ م هی گهیچند ماه د... امشب تموم نشده  زیدونم همه چ یم -

 .خنده اش گرفته، هم معذب تر شده هم

 ! میکن تیرو رعا زایچ يسر هیخواسته  نکهیا یعنی... نه  -

 .تکاند یرا م گاریخاکستر س یرعلیام

  ؟یاوک. یبهم بگ دیبا...  ستمیمن آشنا ن... رو  یدونم چ یفقط نم. میکن یم تیرعا... ندارم  یمن حرف -

 .خندد یصدا م یبرد و ب یبالش فرو م يرا تو صورتش
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 ! یخودتو کنترل کن یتون یم یبود که گفت یمنظور بابام، همون مسائل قایدق! یرعلیام يوا -

پرده عنوانش  یکند دوباره مثل صبح، ب یو آرزو م ندیب یرا نم یرعلیام زیآم طنتیباال رفته و لبخند ش يابرو

 .نکند

  !یاالن همسر من یول!آها -

 ! يتو به بابام قول داد -

 : دیگو یم یکشد و با بدجنس یلب م يشستش را رو ،یرعلیام

 ! و خوشحالم قول ندادم... نگرفت  یقول... امانته  نیپدرت گفت نازن -

 .دور است نیخورد چرا از نازن یافسوس م ،یشنود، با دلتنگ یرا که م نیحرص دار نازن يخنده  يصدا

او  یشود ول یوارد م ده،یخواب نکهیا الیبه خ. شنود یرا نم یرعلیجواب ام. زند یچند ضربه به در اتاقش م ه،یهان

سرگرم عاشقانه هاش . ِ تمام شبش را بر لب دارد قیکه همان لبخند عم یدر حال ندیب یرا از پشت در ِ تراس م

 .شده

 .کند یکشد و عقب گرد م یم یاش، نفس راحت يشاد دنید از

 .برد یخسته است؛ اما خوابش نم. اند دهیمشخص است ناصر و همدم و نامدار خواب ال،یسکوت و از

 .ست یپر از سوال و سردرگم سرش

 انویسونات ِ پ... قطعه از شوپن بنوازد  کیهوس کرده . ستدیا یکنج سالن م يانویپ کیرود و نزد یسالن م به

 ... کند  یکه ذهنش را خال... را  Etude op.25 no11نه؛  ای... 

خانوم هم بود . زد ینامدار چقدر برق م يخاکستر يقطعه را بدون اشکال زد، چشمها نیبار، ا نیاول يبرا یوقت

موهاش  ينامدار فقط با لبخند، رو. براش دست زده بود یفقط کت. يو صورت جد دهیدر هم کش يبا اخمها... 

 .دیکش یم پیآن وقتها تازه پ. را روشن کرده بود پشیبود و پ بوسه زده

 .داده ادشی... کند؛ نامدار وادارش کرده  یخال انویگرفته احساساتش را با نواختن پ ادیسالهاست 

 ”! شم؟یزدن، آروم م انویبود من با پ دهینامدار چطور فهم“گذرد  یسرش م از

که  ینامدار و قول... ناصر و همدم  بیعج ينامدار و حرفها... ِ تمام شبش  يو سکوت و سرد... نامدار ...  نامدار

 ... گفته اند به مادرش داده 

 .ها هیِ درپوش کالو یقلیسطح ص يکشد رو یانگشت م سر

 ... نه  ایناصر و همدم حساب کند  يحرفها يداند رو ینم
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 یبزند ول نهیمنافع خودش، سنگ نامدار را به سبه خاطر  ز،یاز هر چ شیدور، ب يهنوز هم مثل سالها دیشا ناصر

 یم یکوپن يسال قبل که همراه مادرش در صف کاال یس ينسبت به زن عمو راتشییتغ يبا همه ... همدم 

ِ  یزن ِ پا به سن گذاشته است که سادگ کیشوهر بود، هنوز هم  تیرضا دنید ش،یدلخوش يو همه  ستادیا

 ! ست ینیب شیم نخ نما و قابل په استهاشیاش را حفظ کرده؛ س یذات

 ریما پخت تا خودش رو س يآش رو برا نیعموت ا“ گفت  یم. ”هیزن عموت موذ...  يموذ“گفت  یم خانوم

 ”! کنه

 .دور باور دارد ياز سالها... ِ ناصر را  یفرصت طلب یوقت قبول نکرده بود ول چیبودن ِ همدم را ه يموذ

 .مثل عذاب وجدان دارد یحس

بزند تا  یبود تا هدفون را در گوشش بگذارد و کم کیالکترون انو،یپ نیکاش ا... بنوازد  يشد قطعه ا یم کاش

نامدار،  يِ درونش نسبت به افکارش درباره  یعدالت یشود از ب یتا دلش که آشوب م... فکرش منحرف شود 

 .ردیآرام بگ

 .ندینش یم انویپ يجلو ي هیچهار پا يرو کالفه

ِ  يمرگ مادرش و دور يخواهد همان وقت به اتاق نامدار برود و از زبان خودش هم بشنود درباره  یم دلش

 .نداشته يریتقص چیه ه،یهان

 ”.تونست بگه و هردومونو راحت کنه یم... نامدار هم با سکوتش مقصر بوده  “

 .زند یذهنش از نامدار، پوزخند م ي مهیدفاع ِ ن به

 ”! بزنه؟ یاصال عذاب ِ تو براش مهم بود که بخواد درباره ش حرف “

 .ستین تیاهم ینامدار، ب يحد اقل آن زمان، مطمئن بود برا! ست یانصاف یب تینها گرید نیا

 ! ش؟یسال پ ستیب! زمان؟ آن

تونست  یممصر،  شهینامدار ِ هم... آرومم کنه  شتریب د،یحال منو از خبر مرگ مادرم د یتونست وقت یم“

 ”...  رهیبگ دهیحرفهامو، پس زدنهامو ند

 يکمکها. احساساتش پررنگ تر است ياز همه  ده،یکه آن شب فهم یتیواقع. ردیگ یدو دست م انیرا م سرش

 ... قولش ...  ضشیارتباطش با مادر مر...  مایدورادور ِ نامدار به س

 ”! چته؟!ه؟یهان چته“

 ”عذاب وجدان“: کلمه است کیکند،  یم دایحالش پ يکه برا یاسم تنها
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 ... ساله  ستیب ياز قضاوت ِ کهنه  یسردرگم

 .رود یشود و به طرف اتاق نامدار م یمکث بلند م یب

 .کند یدر زدن و آرام، در را باز م بدون

 .خواب است... و چشمهاش بسته  یشانیپ يساعدش رو ده،یتخت دراز کش يرو نامدار

 ... بوده  یرعلیمراسم ام ریاناپه دو سه ساعت خوابش برده و تمام روز، درگک يشب قبل، رو. هم دارد حق

 .ندارد یدغدغه و عذاب هیاز همه مهم تر، مثل هان و

 .آرامش کند یفنجان قهوه، کم کی دیشا. کند یاتاق را ترك م د،یناام

 

*** 

 

 .روند یبه طرف رامسر م ،یرعلیام نیست و هر پنج نفر، در ماش يخنک بهار صبح

 .شده ختهیر نشانیکه پشت ماش یآب يراه افتاده اند و کاسه  یرعلیِ شکوه و ام یتمام نشدن يسفارشها با

 نییدر خواست کرده، به باال و پا یرانیآهنگ شاد ا کیکه  ،یجلو نشسته و از همان ابتدا، به سفارش جس عطا

 .کردن ِ ترَك ها سرگرم است

به در، کتاب تست و مداد در دست، به  دهیکنند و نهال، چسب یرا رها نم نهیاز آ ينظرباز ،یرعلیو ام نینازن

 .کند یسوالها نگاه م

مانع  کی. و ذوقش شده بود جانیباعث ه قهیخبر ِ مسافرت، فقط چند دق...  ستیحواسش ن! کند ینگاه م فقط

 ! یجس: خوش گذشتن، آن وسط بود يبزرگ برا

 .کرد یاشتباه نم و

را  نیجو داخل ماش ر،یهم مشکل دارد، از شروع مس یکامل و درست ِ فارس يجمله  کیکه در گفتن  يا یجس

 .گرم و شلوغ کرده

خوش گذشتنن  یخندند و انگار عامل اصل یزنند، به اشتباهات جمله هاش م یباهاش حرف م ،یرعلیو ام عطا

 .ِ پر حرارت است یبهشان، همان جس

کند  یرحمانه حس م یخندد و نهال ب یم شانیها طنتیها و ش یبه شوخ یگرچه ساکت تر است، ول ن،ینازن

 .جمع است ياضافه  يمهره 
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 .برد یدر کتاب فرو م شتریکند و سرش را ب ینگاه م یچشم ریز” دو زوج ِ در حال ِ خوش گذراندن“ به

 .یخون یکتاب م نیماش يتو يریگ ینهال؟ سردرد م -

 .کند یم عطا نگاه به

 .زنم یتست م... خونم  یکتاب نم -

 .رود یعطا باال م يابرو کی

مسافرت که آب و  يریم يدار... بذار کنار اون دفتر دستکتو ! کارات برعکسه؟! سر و صدا؟ نیا يتو! االن؟ -

 .هوات عوض بشه

 .زند یاو م يبه شانه  یکند که جس یبه عطا نگاه م ساکت

 ! گهیبخون د! عطا -

 .بردش یعطا به فکر م ي خنده

 یقاعده مستثن نیعطا هم از ا. کند یمردها را مبهوت حرکاتش م ،یو به راحت. جذاب است...  باستیدختر ز نیا

 .ستین

 .بندد یرا م کتاب

 .بچگانه شهیهم یدختر ساده با حرکات کی! چه؟ خودش

 یدختر مورد عالقه اش م يرا برا يداند عطا چه لباس و ظاهر ینم یعمرش کنار عطا بوده و حت ي همه

 .پسندد

 .آلش حرف نزده اند دهیدختر ا يمحدود، با عطا درباره  یلیآن هم خ ،یاز شوخ ریوقت، غ چیه

 .جمع شده یِ دختر مورد پسندش، در جس اتیخصوص يرسد همه  یحاال، به نظر م و

 .نبود” شکالت“ یبود، از نظر عطا، جس نیاز ا ریغ اگر

کند و به  يدلبر... خواهد بزرگ باشد  یم... بزند  رونیب ”یرستانیدب طنتیدختر پر ش“خواهد از جلد ِ  یم

 .تواند جذاب باشد یخودش و عطا ثابت کند م

 یبه مبارزه و رقابت با جس يدیشد لیوجودش، در کنار حرص خوردن و حسرت، م يو مرموز ِ تو دیحس ِ جد با

 .هم دارد

 : دیگو یم یرعلیخواند، به ام یو عطا که آواز م یجس يها طنتیش انیبرد و م یجلو م یرا کم سرش

 ! بازار؟ میاول بر شهیشمال، م میدیرس یوقت ؟یرعلیام -
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 .دهد یبدون سوال، سر تکان م یرعلیام

 .میر یو م میکن یسوال م یول ستمیمن که بلد ن...  یاوک -

 .کند ینگاه م یو به جس ندینش یلبش م يگوشه  يلبخند ت،یرضا با

 .طلبد یرا به جنگ م فیدرونش، با چشم، حر يِ تازه شناخته شده  نهال

 

*** 

 

 .رفته اند الیکرده اند و به و دیخر

دست به کار آماده کردن  دن،یاش را داده، به محض رس یِ سفارش یکه از صبح، قول جوجه کباب زعفران عطا

 .شود یم ویباربک

 .کشد یاست و نقشه م ریو صندل ِ تازه، با خودش درگ راهنیبه پ رهیبه اتاق رفته و خ دهاشیبا خر نهال

 .کند یم دایرا در آشپزخانه و در حال جابه جا کردن فنجانها پ نینازن ،یرعلیام

  زم؟یعز یکن یم کاریچ -

 .کند یقهوه را باز م یقوط ن،ینازن

  ؟يمگه دوست ندار... خوام قهوه درست کنم  یم -

 .کند یاز پشت بغلش م طنت،یبا ش یرعلیام

 .دوست دارم شتریتو رو ب یول... چرا  -

 : کند یاعتراض م یزند ول یلبخند م نینازن

 .پس بذار آماده کنم -

 .گرداند یدستها برم انیرا م او

 ! ؟یکم مهربون با نامزدت رفتار کن هی يتو عادت ندار -

 .چرخد یم یرعلیصورت ام ياخم و لبخند ِ نشسته رو يرو ن،ینازن نگاه

 ! ستم؟یمگه مهربون ن -

 .رود یباال م یرعلیام يابروها

 ! ؟یهست -
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 ! دهد آره یبا لبخند سر تکان م نینازن

 ! ينبود صبح عاشقانه سالم کرد ادمی! واو -

 ! زشت بود خب! اون همه آدم؟ شیپ: دیگو یمتعجب م نینازن

 .شوند یدورش محکم م ،یرعلیام يدستها

 ! ستیاالن که آدم ن -

 .ِ آشپزخانه رونیکند و بعد به ب یمعذب نگاه م ،یرعلیام طنتیمنتظر و پر از ش يچشمها به

 ...  ننیب یم انیاالن م -

 ! یهان ينو وِ: دیگو ینرم م یمصمم ول ،یرعلیام

 ! بذار من اول امتحان کنم: کند یاضافه م مدار،ین يماند و با لبخند یمنتظر م يا لحظه

 .زند یبوسه م نیساکت و بدون اعتراض نازن يبرد و به لبها یجلو م سر

 یرا در وجودش م ییگرما... تازه، پر از احساس دوست داشتنند  يبوسه ها نیا ک،ینزد يعاشقانه ها نیا

 ... خجالت دارد  یفقط هنوز کم...  دهیهم جوش یرعلیدر وجود ام ییداند جا یجوشانند که م

دزدد و  یشرمنده نگاهش را م. شود یمتوجهشان م يِ در آشپزخانه، لحظه ا يپشت حفاظ تور ناخواسته از عطا،

 .کند یرا باز م يبا مکث و پر سر و صدا، حفاظ تور

 ن،ینازن یاز حرکت ناگهان یناراض ،یرعلیام. گردد یبرم نتیو سرخ شده، به طرف کاب دهیعقب کش نینازن

 : دیگو یبه آن دو، م میبدون نگاه مستقعطا همچنان . کند یمتعجب فقط نگاهش م

 .اومدم جوجه ها رو ببرم... آماده س  شیآت -

 .گردد یاندازد و با چشم، دنبال نهال م یبه هال م یها، نگاه خیدر حال برداشتن ظرف گوشت و س و

 بشیِ غر يلحظه ا يوسوسه  ای ده،یصحنه را ند نیخواهد مطمئن شود نهال آن اطراف نبوده و ا یداند م ینم

 ... باشد و نهال را  یرعلیام گاهیخواسته در جا یم

 ”! طونیبر ش لعنت“

 .کند یقهوه را رها م یقوط ن،ینازن

 ...  ستیازش ن ينهال کجاس، خبر نمیبرم بب -

 .زند یکشد و لبخند م یم ينفس بلند عطا،
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 يدو خواهر، حال و هوا نیا يمعصومانه  يایهم که جمع شوند، باز هم حجب و ح ایدن يها تیجذاب ي همه

 .دارد يگرید

 

*** 

 

 .گذرانده اند الیو يو باغچه  اطیبعد از ظهر را در ح تمام

آن  ادیمدام  ،يباز انیم. کرده يزده شده و باز جانیپر خاطره اش را که آورده، نهال هم ه يجِنگا ،یرعلیام

 .کرده فیرا با خنده تعر نیِ نازن يزیکردند و بعد، آبرور يباز يروز را کرده که چهار نفر

 .دارد یحس خوب اورد،یدر آن ساکت باشد و سر درن یحرف بزند که جس یموضوع يدرباره  نکهیا از

 .کند یخودش را جمع م نینازن. فشارد یخندد و شانه هاش را م یم یرعلیزند، ام یکه شرمنده لبخند م نینازن

  .کشد یم ينفس بلند یرعلیام

  

 ساخته و منتشر شده است )wWw.98iA.Com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا

 

 .میعصرمون برس يکه به برنامه  میبر!هیکاف گهید يباز -

 .شود یبلند م هیرسد، زودتر از بق یبه نظر م یِ نهال، راض يخنده ها و شاد دنیکه از د عطا

 ! ه؟یعصر چ يبرنامه  -

 .اندازد یابرو باال م یرعلیام

 ! خوب يجا هی میریم -

 

*** 

 

 .خندد یاز دور، م نیتله کاب دنیبا د نهال،

 ! م؟یسوار ش میاخو یم! نیتله کاب يوا -
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 يادیآمده اند، ز رونیب یکه از وقت یبراق یکند و رژلب صورت یبه صورت شادش نگاه م یتیبا نارضا عطا

 .زند یچشمش را م

کشد و باهاش هم قدم  یم يعطا نفس بلند. پرسد یتا کجا ادامه دارد م نیتله کاب نکهیا ياز عطا درباره  یجس

 .شود یم

 .رود یم نیو نازن یرعلیکند و کنار ام یبا حرص، نگاهشان م نهال

 ! م؟یر یهم م يشهرباز! ؟یرعلیام -

 .اندازد ینگاه م يبه پشت سرش و شهرباز یرعلیام

 ! هست؟ فیفقط س!آره ،ياگر دوست دار -

 یکاش جس“ کند  یشالش؛ و فکر م ریسرخ ِ رها ز يشود و موها یم رهیخ یبه پشت سر جس دهیلب برچ نهال،

 ”! نییاز اون باال پرت بشه پا

 .گزد یلبش را م عیسر و

 .اندازد یم نینازن يدست دور شانه  یرعلیام

 .جنگل يتو نجایا م،یشد نیبرف سوار تله کاب يقبل، تو يدفعه  -

آنطور بهش  ،یدر آن شلوغ یرعلیام نکهیاز ا. زند یسرشان، لبخند م يمتحرك ِ باال ينهایبه کاب رهیخ ن،ینازن

 .معذب است ده،یچسب

 ! که در برف بغلش کرد، فرق دارد يا بهیبا مرد غر ،یرعلیام نیا

شب رو  هیدوست داشتم  دم،ید تشونیسا يعکسهاشو که تو... هست  تیسوئ يسر هیاون باال وسط جنگل  -

 ...  میاونجا با هم باش

 .جوابش فقط تکرار لبخند است. باشد دهیکند نهال نشن یدعا م نینازن یآرام است ول یرعلیام يصدا

 .شود یم کیرود و عطا به نهال نزد یم یرعلیام گریطرف د یجس

. برد یم نیعطا را از ب دیبه نهال، ترد ستاده،یا نیکه در صف ِ سوار شدن به تله کاب یپسر جوان ي رهیِ خ نگاه

 .رسد یِ براق م یخورد و به رژ صورت یفر ِ اطراف صورت نهال چرخ م يموها يچشمهاش رو

 ! ؟يزد هیچ نیا -

 .کند یتعجب م نهال

 ! ؟یچ -
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 : زند یکند و غر م یبا اخم به پسرك ِ پررو نگاه م عطا

 ! کیمات نیهم -

 .کند یم یلبخندش را مخف نهال،

 ! کیمات یگیم يخودت که دار -

 .شود یم شتریعطا ب اخم

 ... تو چشمه  یلی؟خيزد یکه واسه چ نهیمنظورم ا -

کوتاه ِ  ياست و ناخنها زانیکه از دو طرف گردنش آو یبه شال. کند ینگاه م یبه جس نهیدست به س نهال،

 .ندیآ یاش م دهیکش يبه انگشتها یکند حساب یکه اعتراف م ییبنفش رنگش؛ و انگشترها

 ! خانوم هست نیکنه تا ا یبه من نگاه نم یکس -

 : دیگو یکند و آرام م ینگاه م مرخشیبا حرص به ن عطا

 .فرق داره با تو...  ستهیتابلوئه تور یجس -

 .رود یتفاوت با صف جلو م یب نهال،

 ! شکالتن شونیا! بله که فرق داره -

توانست به نهال حرف دلش را  یکاش م. دارد ینهال، تازگ يحسادت ها. زند یلبخند م ت،یعصبان انیم عطا

... کاش نهال کنکور نداشت . ردینبود تا ازش اجازه بگ نیکاش مهربان، تمام آن دو روز باهاش سرسنگ. بزند

 ! است دنیکال، در حال رس ي وهیم نیکرد ا یکاش مهربان هم حس م

 ! زنه یهم دل آدمو م ادیشکالت ز یشکالت هست ول: دیگو یپشت سرش آرام م از

لحنش هم دلخور است و طعنه  یدلخورش را به عطا نشان دهد ول يکند تا چشمها ینگاهش نم میمستق نهال

 .دار

 ! دلتو بزنه شینیریمونه که ش ینم ادمیز! نجاسیا یپس استفاده کن تا وقت -

 .کند یدوباره اخم م عطا

 ! ؟يفکر کرد یمن چ يتو درباره ! نهال -

 .دهد ینهال ابرو باال م. شود یم کینزد نیکاب. اند ستادهیا لیر يجلو

 ! بکنم؟ دیبا يچه فکر -

 .شود یاول ِ همه سوار م و
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. دوزد یانبوه و مه آلود چشم م يجنگلها ينهال، ساکت به منظره . ندینش یم یو جس نینازن انیم یرعلیام

 یاطالعات دارد، جوابش را م شتریعطا که ب. کند یم يربرداریپرسد و تصو یبه دست، سوال م نیدورب یجس

 .دهد

 ن،یکه داشت در کاب یافتد و حال یقبل م يدفعه  ادی نید و نازنکن یرا نوازش م نینازن يانگشتها ،یرعلیام

 .تفاوت یِ ب یرعلیمقابل ام

 ! ؟یکن یفکر م یبه چ -

 .زند یم لبخند

 ! یدون یم -

 .چسباند یم نیاش را به سر نازن قهیخندد و شق یم یرعلیام

 ! يدیل -

 .گرداند یبه سمت نهال سر م ا،یدر يکند و به بهانه  یگذرا نگاهشان م عطا،

 .شهیقشنگ تر م ایدر يمنظره  م،یر یباالتر م یهر چ -

 ! کند؟ یچرا انقدر به نظرش جلب توجه م یرژ ِ براق ِ لعنت نیا

 .ردیگ یرا به طرف عطا م نیدورب یجس

 .خوام یم جمیپ يبرا... عکس از من بردار  هی... عطا  -

 ”! عطـــــا“. کند یم یدر دل دهن کج ا،یبه در رهیخ نهال،

 .شود یخارج م نینفر است که از کاب نیرسند، عطا آخر یمقصد که م به

 .گردد به طرفشان یبرم یرعلیام

  د؟یموافق یدنیبا نوش -

 .یدنینوش هیخواهد و بق یم یبستن نهال،

 .گردد یبرم يدستمال کاغذ يرود و با بسته ا یسراغ فروشنده م عطا

 .ردیگ یو آرام، دستمال را به طرفش م ستدیا ینشسته، م یچوب کتمین ينهال که رو يرو روبه

 .کند یمتعجب نگاهش م ،یدر حال گاز زدن به بستن نهال،

 ! باشه شتیبذار پ! یخودت وسواس! دستمال خواست؟ یک -

 .کند یاشاره م یکالفه به برق صورت عطا
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 ! ؟یکن یپاکش م -

 : دیگو یم طنتیبا ش یزند ول یاز توجهش لبخند م نهال

 ! خوشگل شدم؟ ینیبب يچشم ندار! ه؟یچ -

 .یدرخواست است و کالفگ شتریب. ندیب یو حرص نم تینهال در چشمهاش عصبان. کند یساکت نگاهش م عطا

 یزند، م یم یبه بستن يگریاندازد و همانطور که گاز د یابرو باال م. دهد یادامه م طنتیحال، به ش نیا با

 : دیگو

 ! خوشمزه س شهیم یقاط یبا بستن! دهیم یفرنگتوت  يرژم مزه  -

 .گرداند یدهد و کالفه سربرم یآب دهانش را قورت م عطا

 .ستدیا یکنار عطا م یجس

 .فکر کنم اونا دوست دارن تنها باشن -

 .کنند یروند، نگاه م یجنگل را م انیسنگ فرش م بیکه قدم زنان، ش نیو نازن یرعلیسه به ام هر

 .داره دیاطراف د يبه همه ... اون طرف  میبر -

همانطور که پشت سرشان . ستدیا یکند و م ینهال به لحن ناراحت عطا فکر م. شود یهمراهش م یجس

 .مالد یلبها م يکشد و رو یم رونیب یخورد؛ دستمال یرا هم م یبستن يتکه  نیکند، آخر یحرکت م

 .ندیاش را بب یراحتتواند نا یچقدر هم که از عطا دلخور باشد، نم هر

رژ را پاك  دیبه عطا بگو میخواهد مستق ینم. اند ستادهیتند ا بیش يمحافظ ِ لبه  يکنار نرده ها ،یو جس عطا

 .ردیگ یرا طرفش م یگوش. کرده

 ! ؟يریگ یعکس ازم م هی -

و  ردیگ یرا م یشود اما بدون عکس العمل، گوش یِ وسوسه کننده م یبالفاصله متوجه نبودن ِ برق صورت عطا

 .رود یعقب م یقدم

 .شود یم قیسرخورده به صورت او دق. ندیاو را بب تیمنتظر است حداقل لبخند رضا نهال

 ”! د؟یپس چرا االن اصال ند! ِ من ناراحت شده؟ يلجباز يبرا دمیاصال درست فهم “

 .ستدیا یکنار عطا م یجس

 ! لیاسما! نهال -

 ! عکس بخندم تو ادیمن خوشم نم: دیگو یحرص م با
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 .نهال خندان است شان،یعکسها يدر همه . ردیگ یاندازد و عطا متفکر، عکس م یشانه باال م یجس

 ! ناراحتش کرده؟ نطوریانقدر براش مهم بوده که پاك کردنش ا یرژ لعنت آن

 

*** 

 

 .خورند یجنگل م انیرا باال، در رستوران م شام

 ن،ینازن. عصر لذت برده يبرنامه  يسرحال، مشخص است که از همه  یجس. دوباره ساکت و متفکر است نهال

حواسش به نهال است  يهمه  ه،یصحبت و گرم گرفتن با بق انیست و عطا، م یرعلیغرق توجهات پر محبت ام

 .با اشتها غذاش را تمام نکرده ه،یزودتر از بق شه،یکه بر خالف هم

بدون فکر و نقشه  دیبا دیشا. اوردیتواند سرحالش ب یلبخند آرام عطا هم نم یحت. شود ینگاه عطا م متوجه

 یتکان دیبا. ندیب یهاش هست، عطا او را نم یو خوش زبان یجس یتا وقت. کند رییبرنامه تغ یو ب کبارهی دن،یکش

دلبرانه رفتار کند و ظاهرش  ،یمثل جس دتوان یکه م ندیبب یعطا، او را به چشم نهال دیبه خودش بدهد؛ با

 .باشد بندهیفر

 .آن شب حوصله ندارد اما

 ”! کنه یهم طلوع م دینهال جد هی د،یفردا صبح، همراه روز جد... فردا  از“

 

 *** 

 

 .رسند، آخر شب است یم الیبه و تا

 .گذاشته اند يگریروز د يرا برا يخسته بوده اند که شهر باز انقدر

 .و قهوه را در خانه بخورند يشود چا یسرد ِ شب، باعث م يهوا

 .رود یو به اتاق م دیگو یم رینفر است که شب به خ نیاول نهال،

 .آن روزش را به دوستانش نشان دهد يرود تا عکسها یهم به اتاقش م یجس

 .پوشد یم شرتیدارد و سوئ یرا برم گارشیپاکت س ،یرعلیام

  م؟یقدم بزن اطیح يکم تو هی میبر يایم ن؟ینازن -
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 .کند یقبول م یاست ول خسته

 .نوشد یدومش را م يکند و چا یرا عوض م ونیزیتلو يدر مبل، کانالها دهیلم عطا،

روشنش  گاریس گر،یرا گرفته، با دست د نینازن يدست، شانه ها کیبا  یرعلیروند و ام یکنار هم راه م ساکت،

 .را

 .سکوتت مثل مامانمه -

 .زند یلبخند م نینازن

 ...  یست ندارم انقدر ساکت باشاما دو -

 : دیگو یهمان لبخند م با

 ! ؟یعوضم کن يخوا یم! مدلمه -

 .هم لبخند دارد یرعلیام

 ... زنم  یهمش من برات حرف م...  یگینم یچیآخه ه -

 : دهد یتر ادامه م يکند و جد یپا خاموش م ریرا ز گاریس ته

 .شهیباعث سرد شدن م... زنه  یکنم به رابطه لطمه م یو نگفتن احساس، فکر م ادیسکوت ز -

 .و فاصله يسرد...  يسکوت و دور نیب یارتباط... پدر و مادرش دارد  يروزها، درباره  نیکه ا يفکر

 .کشد یم يبلند نفس

 .یبود که باهام راحت از فکر و حست بگ نیکه ازت خواستم، ا يزیچ نیاول -

 ...  گمیباشه، م يزیاگه چ -

کند  یآرام، او را وادار م يو با فشار ردیگ یرا م نیدست نازن. ندینش یکوتاه تراس م ي وارهید يرو یرعلیام

 .ندیپاهاش بنش يرو

 .گزد یلب م نینازن

 .شهیپات خسته م! یرعلیام ستمیراحت ن ينطوریا -

 .زند یلبخند م یرعلیام

 .ینیبش يسرده بخوا نجایا... راحت باش ...  شهیخسته نم -

 يرو نیاز صبح ا! نمیموهاتو بب يذاریاصال نم: دیگو یدارد، آرام م یرا از سر او برم يهمانطور که روسر و

 .سرته
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 .حجاب دارم ریام يجلو شهیخب من هم -

 پس چرا نهال حجاب نداره؟  -

 .کند یموهاش، مور مورش م انیم یرعلیام يحرکت نرم انگشتها یجواب بدهد ول خواهدیم

ِ  یو نرم یاهیس انینفسهاش م. فشارد یبه خودش م شتریسردش شده، او را ب نینازن نکهیا الیبه خ یرعلیام

 .ندینش یاو م ي قهیشق يرود و لبهاش رو یاو فرو م يموها

 .شود یدر گوشش زمزمه م یرعلیام يصدا. تا نخواهد پس بکشد و بلند شود. ردیبندد بلکه آرام بگ یم چشم

 .دوستت دارم...  نینازن -

 .منم دوستت دارم: دیگو یو آرام م یرعلیچسباند به صورت ام یسرش را م. شود یگرم م جودشو

 .گرداند یو به سمت خودش، برم ردیگ یچانه اش را م مت،یبا مال یرعلیام

 .ِ چشمهاش، باز خاکستر مذاب شده يخاکستر

ست که در عمرش  يدختر نیتر بیدختر، عج نیکند ا یفکر م ن،ینازن يچشمها يتو اهیس يها لهیبه ت رهیخ

با وجود  - یگرفتن حرارت متقابل از دختر است و حت ،یطیشرا نیاکشن ِ نرمال در چن يدر نظرش، ر! دهید

 .در ابراز عالقه یحداقل همراه ایقدم شدن  شیپ -انشانیعشق م

 ... بدهد  ادیخودش ... کند  يصبور دیو با! تر است یتجربه تر و خجالت یدختر نوجوان هم ب کیاز  نینازن اما

 .گذارد یخودش م يشانه ها يآورد و رو یباال م رد،یگ یرا م نینازن يدستها. زند یآرام م يلبخند

 .ردیگ یازش م یطوالن يو بوسه ا” ! بهتر شد ينجوریا“کند  یزمزمه م. ”! فرست لسن“ دیگو یدل م در

 ! در درس اول جا ندارد ،یشدن و همراه دهیداند بوس یبوسدش و م یم فقط

 .و سکوت برقرار است دهیگردند، عطا هم خواب یکه برم الیو به

 : پرسد یآرام م یرعلیپله ها، ام انیم

  م؟یکنار هم باش -

 .کند ینگاهش م نینازن

- ؟یک ! 

 .خواب يبرا... االن  -

 .ستدیا یآخر م يپله  يرو نینازن

 .میاتاق هی يمن و نهال تو -



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا Hanakو  naqme   –گذارم  یات م نهیبرابر آ يا نهیآ

wWw.98iA.Com ٦٠٩ 

 .من شیپ ایخب ب -

 .دهد یدهانش را قورت م آب

 .ستیدرست ن ستم،ین نهیب یم شه،یم دارینهال ب -

 .ردیگ یرنگ تعجب م ،یرعلیآرام ام يصدا

 ! دونن یهمه هم م! یتو االن زن من! نینازن -

 .و در خودش احساس کرده دهید یرعلیست که در ام یاقیو اشت یکیآن همه نزد نگران

گفته ... حد و حدود بگذارد  یرعلیخودش و ام يقبل از سفر سفارش کرده برا م،یرمستقیسربسته و غ شکوه،

از اعتماد پدرش گفته و حفظ . را هم کنترل کند یرعلیرفتار ام ن،یاز دخترش راحت است و خواسته نازن الشیخ

هستند و تا ” نامزد“بوده؛ که هنوز  یرعلیامِ  یو خاطر جمع نیخود نازن یکه صرفا به خاطر راحت ياز عقد... آبرو 

 .چند ماهه هست ی، هنوز راه”زن و شوهر شدنشان“

ِ  يقرار یب بیتواند منکر حس ِ عج ینم. درباره اش صحبت کند یرعلیپرده با ام یتواند راحت و ب ینم! یلعنت

 .زند یجشک ماو، مثل دل گن يست و دلش از نوازشها یرعلیام يدستها انیشود که م یِ وقت یهمراه سبک

 ! شم؟یپ يایم -

 .کند یگزد و رها م یباالش را م لب

 ...  يشب نامزد... مگه بابام  -

 .کشدش یو جلو م ردیگ یپهلوهاش را م یرعلیام

 .یفقط دوست دارم کنارم باش... کنم  تتیخوام اذ یمنم نم ؛یامانت! یاوک -

 .کند یرا حبس م نفسش

 ...  یرعلیام ستیآخه کنار هم بودنمون صالح ن -

 .دهیرا نفهم” صالح“ یمعن

 .ستیعاقالنه ن: کند یاصالح م نینازن

 .شوند و چشمهاش دلخور یشل م نیکمر نازن ياز رو دستهاش

 ...  یهر طور راحت...  یاوک -

 .کند یرا رها م نیزند و نازن یکمرنگ م يلبخند

 .بوسد یاو را م يکشد و گونه ها یخودش را باال م یکم نینازن
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 .ریشب به خ... ممنون  -

 .شود یپررنگ تر م یرعلیام لبخند

 .زمیعز ریشب به خ -

 .کند یمتوقفش م یرعلیام يِ در، صدا کینزد. رود یبه طرف اتاقشان م نینازن

 ! نینازن -

 .دیآ یجلو م یرعلیام. حرفش را ادامه دهد یرعلیتا ام ستدیا یم

 ،یو آماده نباش يو از اون مهم تر، تا تو نخوا... تونم خودمو کنترل کنم  یگفتم م...  یمنو اشتباه شناخت -

 .خوام یازت نم يزیچ

 ”... دونم  یم“ دیگو یم عیسر

 .دهد یسر تکان م یرعلیام

 .ستیکنار من بودن، عاقالنه ن يکرد یفکر نم ،یدونست یاگر م -

 .کند یحرف، به او نگاه م یو ب شرمنده

 ”یهان مزیدر تییسو“ کند  یبوسد و زمزمه م یموهاش را م يآورد، رو یسر جلو م یرعلیام

 .شود یوارد اتاق م ،ینگاه و معطل بدون

عذاب ... ناراحتش کرده ... ناراحت شده  یرعلیام. ندینش یتخت م يکند و لبه  یتختش پرت م نییرا پا شال

 ! چقدر سخت است گر،یِ همد دنیفهم یول! شناسد یم! شناسد یچقدر او را نم... وجدان گرفته 

... خوشگلش ناراحت بود  يچشما“کند  یدرونش وزوز م يآزاردهنده ا يصدا. زند یموهاش چنگ م به

باز  ش،ینیفردا صبح که بب ستیمعلوم ن... امروز، عاشقانه رفتار کرد  يهمه ...  شهیکه سرد م شهیم ينجوریهم

 ”...  يکرد ناراحتش...  يبهش اعتماد ندار...  خودته ریتقص... هم گرم و با احساس برخورد کنه 

 .کشد یدراز م یعصب

 ش،یزندگ يبا هر سه مرد ِ شناخته شده  یرعلیام. ستیبرخورد با مردها را بلد ن. شناسد یمردها را نم. ترسد یم

 .تا آسمان متفاوت است نیزم

 ... او را ترسانده تا بهش راه نشان دهد  شتریهم ب شکوه

مثال  شهیبشوند که شکوه هم” پنبه و آتش“اگر همان ... اگر اعتماد داشته باشد ...  دیایراه ب یرعلیبه دل ام اگر

 ! پدرش را بدهد؟ نانیچطور جواب اطم... زند  یم
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 ستین یراض یرعلیام یول. راحت است الشیخ نطوریا... فاصله خوب است  نیهم. شود یپهلو به پهلو م کالفه،

 ... 

 .کوبد یبه بالش م یبساط را داشته باشد، مشت نیهم یماه، تا زمان عروسچند  نکهیفکر ا از

 .دغدغه و راحت خوابش برده یب! خوش به حالش. شود یم رهیخ دهینهال ِ خواب به

 

*** 

 

 .دارد یکند، حس خوب یکه باز م چشم

 .رود یشده و با پوست لبش کلنجار م رهیکه به سقف خ دار،یِ ب نیافتد به نازن یم نگاهش

 ...  يتو فکر! شده؟ یچ: پرسد یخواب آلود و دورگه م يصدا با

 .کند ینگاهش م يلحظه ا ن،ینازن

 ...  یچیه -

 .کشد یو دستهاش را به دو طرف م ندینش یم

 ! است رییروز تغ امروز،

 ! خوابن؟ هیبق -

 .برد یچانه باال م ن،ینازن

 ... دونم  ینم -

 .رود یدارد و به طرف حمام م یشود، حوله اش را برم یم بلند

 .تخت نشسته يرو نیگردد، نازن یاتاقشان که برم به

  نه؟ییپا یرعلیام! یتو که هنوز تو تخت -

 ... حتما : دهد یکوتاه جواب م نینازن

 .زند یموس م س،یو موهاش را همانطور خ ندینش یم نهیآ يجلو

 ! دارد دیبرق ام. افتد یم نهینگاهش مردد به چشمهاش در آ. کند یرا باز م ششیکوچک لوازم آرا فیک

 .افتد یحالت دارش م يبه جان مژه ها ده،یخر نینازن ينامزد يکه برا یملیر با
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را دارد؛ پس چرا  یرعلیاو که ام. کند یم يباز یروتخت يتخت، کز کرده و با گوشه  يهمانطور رو ن،ینازن

 ! هاش غرق شده؟ یار کشتدر خودش فرو رفته و انگ نطوریا

 ! ن؟ییپا يبر يخوا ینم -

 .کند یحواس نگاهش م یب ن،ینازن

 ... چرا  -

 .شود یکردن م شیسرگرم آرا دوباره

 .اندازد یسر م يکند و شال رو یلباس عوض م ن،ینازن

 .گردد طرفش یبرم نهال

 ! نازى چى شده؟ -

 : از نهال، مى گوید عصبانى

 ... چى شده، چى شده  یه -

 ! یه کالم هم حرف نزدى، مدام زل مى زنى به یه نقطه، به چى فکر مى کنى؟ ،يپا شد یخب آخه از وقت -

 .کوره در مى رود از

 ! از دست تو فکر هم نمى تونم بکنم؟! مگه تو مفتشى؟ -

 .نهال پر از اشک مى شود و صورتش درهم مى رود چشمهاى

همیشه فکر مى کرده روابطشان انقدر صمیمانه هست که بتوانند راجع به . نازنین کمال بى انصافى ست برخورد

 .احساس و افکارشان از هم سوال کنند

دارد از نازنین بپرسد تا چه حد به امیرعلى نزدیک شده، اما نازنین به دور خودش حصارى کشیده که نمى  دوست

 .شود باهاش از اینطور حرف ها بزند

 .من فقط براى این پرسیدم که احساس کردم ناراحتى -

 .بار خواسته راجع به خودش با نازنین صحبت کند، اما آثار بى حوصلگى را در حرکاتش دیده و منصرف شده چند

 .با افکارش، بیشتر از هر زمان احساس تنهایى مى کند درگیر

 .چرخد یم نهیرود، دوباره به سمت آ یم رونیکه از اتاق ب نینازن

 .دهد یهاش پررنگ شده و به نظرش رنگ چشمهاش را روشن تر نشان م مژه

 .کشد یدارد و پر مالت، به لبها م یهمان رژ روز قبل را برم. ست، فقط مانده رژلب یهاش صورت گونه
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 .یجس...  نیخودش حرص دارد؛ از عطا، نازن از

خودتو به عطا ! ینوم و خوشگل و لوند باشقراره خا“کند  یخودش تکرار م يکشد و برا یم قینفس عم چند

 ”! ثابت کن

 .رود یم رونیپوشد و ب یدارند، م دیو سف یاز صورت یفیرا که ط دیو صندل پاشنه دار جد راهنیپ

 .شود یفر، مطمئن م يبرد و از خوش حالت بودن ِ طره ها یموها م انیم یپله ها، دست يباال

 .پله ها، با ناز و عشوه سالم مى کند انیم. هستند منیدر نش همه

 .به سمتش بر مى گردند و جوابش را مى دهند همه

 .سوتى از تحسین مى زند امیرعلى

 .مانده و با تاسهاى درون دستش بازى مى کند رهیبدون اداى کلمه اى، بهش خ عطا

ق و خو و شخصیت او جور در نمى این مدل ناز و عشوه، با نهال بیگانه است و ابدا با خل. رفتار نهال است متوجه

 .آید

 .مى داند که این تغییرات آنى، ارتباط مستقیم با خودش دارد خوب

بزرگ شده که صبح تا شب، تنها  يدر خانه ا ،یناسالمت. ِامیرعلى، او در خواندن افکار زنها خبره است برعکس

 ! جنس مذکرش، خودش بوده

 .کند یاش را مخف یتواند نگاه دزدک ینم یباشد ول تفاوت یخواهد ظاهرش نسبت به عطا ب یم نهال

 : پرسد یم ،یزند و بدون سوال از شخص خاص یپر ناز م يلبخند ند،یب یعطا را که در نگاهش م تعجب

 ...  نیانگار همه صبحونه خورد -

 : دهد یجواب م یرعلیام

 .نینه نازن ،يشد دارینه تو ب م،یمنتظر شد یهر چ -

 .شنود یرا م یجس يرود که صدا یطرف آشپزخانه م به

 .تازه درست کردم ،یکاف -

 یم یوانیل نیریش ينهال صبحا چا: دیگو یشود و همانطور م یکند؛ بلند م یتخته نرد رها م يتاسها را رو عطا

 هست؟  يچا نمیبب... خوره 

 .ستیپاهاش دست خودش ن اریاخت انگار

 .دارد یبرم یوانیل نهال
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 .تازه دم کنم يبذار برات چا -

 یول” ! حالتون؟ نیشما چرا با ا! رسول خدا ای“  دیبگو يبرگردد و با خنده و مسخره باز شهیخواهد مثل هم یم

 .ستادهیا يکند که کنار کتر یگردد و به عطا نگاه م یبرم. ماند یم دشیدر حس جد

 ... قهوه هست  -

 .اندازد یم ینگاه راهنشیبه پ عطا

- ؟يه خور شدتا حاال قهو یاز ک ! 

ِ رژش که روز قبل به خاطر  یِ برق صورت دنیبه رخ کش يهم برا ،يهم از سر ِ لجباز. کند یرا جمع م لبهاش

 .عطا پاکش کرده

 ! يتو شکالت خور شد یاز وقت -

 .گذارد یکانتر م يآورد و رو یم رونیرود و کره و مربا را ب یم خچالیبا اخم، به سمت  عطا،

 ...  میتمشک هم گرفت يمربا...  نیبش ایب -

 ! ندارم لیم: دیگو یکشد و لجباز م یقهوه را بو م وانیل یکند ول یمربا نگاه م ي شهیذوق به ش با

 .زدیر یشکر م وانشیکنار عطا و در ل ستدیا یم

 ...  اهشیس يتاب خورده  يموهاش؛ مژه ها مرخش؛یکند و بعد به ن یِ دستش نگاه م فیبه حرکات ِ ظر عطا

نهال، نهال ِ  نیا. دو حس فوران کرده نیخواهد فکر کند درونش فقط هم یم. و حرص را با هم دارد تعجب

 .و رو کرده ریدلش را ز ،يا هیظاهر و رفتار ِ عار نیبا هم یست ول یحرکاتش تصنع يهمه ...  ستین شهیهم

 .شده نیباهاش سرسنگ ،ياز همان شب ِ نامزد مهربان،

جوابش  یبهش، ب مینگاه ِ مستق یمهربان، بدون حت یسراغش رفته تا باهاش حرف بزند ول ينامزد يفردا

ازت ... عطا  يبد کرد“فقط جواب داده ”  ؟يدلخور! ؟يدیمهربان، چرا جوابمو نم“ دهیهم پرس یوقت. گذاشته

 ”.انتظار نداشتم

 .عطا را بفهمد يکردنها يردو لیتا دل دید ینهال را م ياالن هم مهربان بود و سر و وضع تازه  کاش

تا مچ پاهاش را گرفته و فقط  ،یِ رنگ راهنیدامن پ. پا انداخته يبلند نشسته و پا رو هیپا یصندل يرو نهال،

 .داستیصندل پاشنه دارش پ

چشم، نگاهش  يزند و از گوشه  یقهوه لب م وانینهال، به ل. گذارد یکانتر م يشود و آرنجش را رو یم خم

 .کند یم
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 ! ؟یچ یعنیکارا  نیا -

دلش ضعف . خورد یِ قهوه که با سه قاشق پر شکر هم هنوز مثل زهر مار است، به هم م یدلش از تلخ نهال،

ظاهرش را  یول! نیریش يقلپ چا کیتمشک، پشت بندش  يبزرگ کره و مربا يلقمه  کی يرود برا یم

 .کند یحفظ م

 ! ؟یبا من -

رقصد که  یصورت تمام رخ و تخس ِ نهال م يرو ار،یاخت یاش بکند اخمش را نگه دارد اما چشمه یم یسع

 .دارد یلحنش نگران. برگشته به طرفش

 ! نهال؟ يشد ينجوریتو چرا ا -

 .کند یقرارش م یِ نهال، ب لبخند

 ! مونه یبچه نم شهیآدم که هم -

کند، چه  یاش م وانهیکه رفتار بچگانه اش هم د دیگو ینم. آرزوش، بزرگ شدن ِ اوست يکه همه  دیگو ینم

را  تشیاراده اش را جمع کرده تا اخم و جد يهمه . حرکات ِ عمدا لوند که نفسش را حبس کرده نیبرسد به ا

 .شوند یکانتر، مشت م يانگشتهاش رو. حفظ کند

 ...  ستیرو بزنم که گفتنش به صالحت ن یینذار حرفا... بذار دهنم بسته بمونه ... نهال  -

 .رود ید و از کوره در مکن یاخم م نهال،

 ! تو چشم نباش؟... پاك کن  کتویمات يبد ریگ يخوا یباز م! ه؟یچ -

 ! دارد ییو نهال چه فکرها دیخواهد بگو یاو چه م! او کجاست و نهال کجا؟! آخ

 .شود یعطا نرم م ي رهیخ نگاه

سال،  نهمهیپس چرا ا! بوده؟ نینگاه عطا، از اول هم انقدر جذاب و دلنش. شود ینهال، آرام آرام محو م اخم

 ! متوجهش نشده؟

 .دو مى دانند که چه غوغایى درونشان وجود دارد ولى از اعتراف به آن خوددارى مى کنند هر

چکار باید بکند تا احساسات تند و عاشقى عطا  گرینمى داند د. نهال تبدار است و دستهاش یکپارچه یخ صورت

 .دهد تا راهش را یاد بگیردحاضر است هر چه دارد ب. را زنده کند

 .ترسد یاز عکس العمل او م یول” کردم ينطوریبه خاطر تو خودمو ا... عطا “ دیگذرد بگو یسرش م از

 .ردیگ یاش درد م یمچ پاش از حرکت ناگهان. دارد یرا برم وانشیشود و ل یبلند م یصندل ياز رو عیسر
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 ! صندل پاشنه دار نیبه ا لعنت

 .دارد یو نگهش م ندینش یساعدش م يده روارا یگرم عطا، ب دست

 ... نهال  -

 ! خوددار باشد دیبا. کند ینهال نگاه م يدهد و به موها یم رونیب کبارهیملتهبش را  نفس

 .شود یمنتظر م يلحظه ا نهال

 .کند یکانتر اشاره م يدارد و با چشم به رو یرا برم دستش

 .یکن یتا ناهار ضعف م... لقمه بخور  هی -

 : دیگو یکشد و آرام م یم ينفس بلند. کند یبه مربا نگاه م نهال

 ... ندارم  لیم -

 .رود یم رونیاندازد و از آشپزخانه ب یم ریتوجه به درد مچ پا، سر به ز یب. ندارد لیم واقعا

 .دیآ یپر سر و صدا به طرف آشپزخانه م یجس

 ! آم شُر...  نیشما هم دوست دار...  هیرعلیِام تیوریف... خوب بلدم  -

 ! خوام غذا درست کنم یم: دیگو یشود و به عطا م یم وارد

 .کند یصبحانه را جمع م يدست نخورده  لیزند و وسا یم یرنگ یلبخند ب عطا

 

*** 

 

انصافا خوشمزه شده و با مهارتى که در پخت آن  ،یچیکن پارمزان ِ جس. به جسى مبارزه طلبانه شده نگاهش

 .تحیر کردهداشته، همه شان را م

 .نتوانسته اند بمانند ادیتا جنگل رفته اند و به خاطر باران، ز. از همان ظهر، ساکت و غرق فکر است عطا

گردش در ساحل و شام خوردن در شهر رفته اند، نهال، همچنان ظاهرش را با وسواس درست  يکه برا شب

 .ردیگ یکرده و عطا را حرص داده اما ته دلش آرام نم

 .شود یم يکفر ند،یب یم روزید يعطا نهال را با سر و وضع ِ آراسته  یبعد، وقت روز
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اما ... نه  ایحرف دلش را بزند  دیداند با یهنوز نم. صحبت کند یفرصت، مفصل و خصوص نیبا نهال، در اول دیبا

 یبفهماند وقت ...ندارد  یبه رنگ و لعاب و حرکات ِ مصنوع يازیفکر بفهماند ن یدخترك ِ ب نیبه ا دیبا

 ... است  زتریاو عز يباشد، برا” خودش“

 ...  دیآ یخوشش نم ،یو چه فرنگ یرانیاز شکالت، چه ا دیبگو

 .دهد یشنا کردن در ساحل را م شنهادیپ یاز صبحانه، جس بعد

 .کند یصورتش را جمع م یرعلیام

 ! سرد؟ يهوا نیتو ا -

 .کند یعطا متعجب نگاهشان م اما

 ! رانهیا نجایا یجس! شنا؟ -

 .کند یجمع شده اش را کج م يلبها یجس

 ! شه؟ینم -

 .اندازد یخندد و ابرو باال م یم عطا

 ! شه؟یهم نم قیقا -

 .میاجاره کن قیقا ،یساحل عموم يتو میبر دیبا یول شهیم -

 : پرسد یم نیاز نازن یرعلیام

  ؟يدوست دار يسوار قیقا -

 .دهد یسر تکان م نینازن

 ! اوهوم -

 يادآوریبدون  ،یرعلیام یول. خواهد، هم نه یهم فاصله گرفتن م. دوگانه شده ،یرعلیصبح، رفتارش با ام از

 .کند یدو شب قبل، همچنان گرم و پر محبت برخورد م يحرفها

 ! م؟یریم -

 .کنند ینگاه م یسرحال و منتظر جس ي افهیبه ق همه

 .رود یم لشیسراغ موبا یرعلیام

 ... بپرسم  دیبذار...  میکن دایپ یشخص قیقا هی میبتون دیشا -

 ! م؟یریم: پرسد یدوباره م یجس
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 .خندد یِ کودکانه اش دوباره م جانیبه ه عطا

 ! میریم... بله  -

 .شود یبلند م یسرخوش جس غیج

 ! ـــــِسی -

 .مشغول صحبت با بهداد است یرعلیام

! ست؟یچرا حواسش ن نینازن! شده؟ نطوریعطا چرا ا. ماند یعطا ثابت م يکند و رو یبه جمع نگاه م نهال

 ! شدند، حالش بد شد؟ قیسوار قا یرفته سال قبل، وقت ادشانی

 ! کس از او نظر نخواست؟ چیه چرا

 .شود یم رهیمبل خ يبه کتاب تستش، رو یناراض

 .کند یدرس را بهانه م... است همراهشان برود  محال

عطا هم که از صبح، اخم کرده و علنا او را ... با عطا ! نه...  ییتنها... ساحل قدم زدن در  يلک زده برا دلش

 .دزدد ینگاهش را هم م یحت رد؛یگ یم دهیناد

که انگار ” ! یکن يانقدر خوب آشپز یبلد باش شهیباورم نم“ گفته  یرا خورده و ه یبا اشتها دستپخت جس چنان

 .هِ مو قرمز، شاخ غول شکست یدخترك ِ اجنب نیا

 .ماند یم رهیکند و متفکر به آشپزخانه خ یرا دندان دندان م لبش

 ... کردن داره  سیبه سرو ازین قشیقا گهیم -

 .کند ینگاه م یرعلیبه ام زان،یآو يبا لبها یجس

 ! م؟یر ینم -

 .میاجاره کن قیقا هی م،یتا هر وقت خواست میبر میتون یم -

 .دهد یسر تکان م یرعلیام

 .میاجاره کن میبر...  یاوک -

 .رود یبه طرف پله ها م یجس

 .يسوار قیقا ادیتنگه که با ما ب يدد يجا -

 .خندد یم یرعلیام

 ! هیجاش خال... جاش تنگه، نه  -
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 : دیگو یخندد و آرام م یم طنتیبا ش نینازن

 ! ؟یزن یخوب حرف م یلیخودت خ -

 .ندینش یکنارش م یرعلیام

 ! زنم که خوبه یکه به تو م ییحرفها -

 .شود یبلند م عیسر ند،یب یرا که م یرعلیام يچشمها يتو طنتیش

 ! گهیمنم برم حاضر بشم د -

 .چرخد سمت نهال یم عطا،

 ! ؟یآماده بش يخوا یتو نم -

 .کند یرا از لبش جدا م انگشتهاش

 ! امیهوم؟ من نم -

 .کنند یدو متعجب نگاهش م هر

 .زند یم یکج لبخند

 ... کم درس بخونم و  هیخوام  یم -

 .رسد یبه ذهنش م يلحظه جرقه ا همان

 ! نیایناهارم درست کنم تا شما ب...  -

 ! ال؟یو یبمون -

 : پرسد یم یرعلیبالفاصله بعد از ام عطا

 ! ناهار؟ -

 ! یروز قبل ِ جس يخورد؛ ناهار ِ خوشمزه  یفکر بچگانه از کجا آب م نیمطمئن است ا و

 : دیگو یدهد و با لج م یابرو باال م کی نهال،

 .و ناهار هم درست کنم الیبمونم و! بله -

حرکت، همه را از دور صورت و  کیو با  شانشیپر يموها ریبرد ز یِ ژستش، دو دستش را م لیتکم يبرا و

 .زند یگردنش پس م

 .شود یبا حرص بلند م عطا

 .ییاتنه نجایهمش حواسمون به تو باشه که ا دیبا ينطوریا...  شهینم -
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 : دیگو یرود، م یشود و همانطور که به آشپزخانه م یهم بلند م نهال

 ینظر خان چهار چشم ادیب ادتونی ن،یاگرم نگران شد انایاح... باالس  تشیشهرکه و امن نجایمحض اطالع، ا -

 .حواسش به همه جا هست

 .رود یعطا در هم م ياخمها

 ! نظر؟ -

 .اندازد یابرو باال م طنتیزند و با ش یبه کمرش م یدست ستد؛یا یدر آشپزخانه م کنار

 ! نظر جون! بله -

 .کند یاشاره م رونیبا چشم به ب و

 ”! ن؟یکرد ستهیا نجایچه ا يشما برا“ همون  -

 .نهال آمده يو از ذات ِ کودکانه  ستیکه تظاهر ن یطنتیزند به ش یخندد و عطا فقط لبخند م یم یرعلیام

 .گهیم یفهمم چ یمن واقعا سخت م! نهال یدرست مثل خودش گفت -

 ! خوره؟ یبه گوش آدم م یافغان يآخه مستر جان؟ تو ناف منهتن مگه لهجه  -

 .خچالیرود و سراغ  یآشپزخانه م به

 ... کم درس بخونم  هیبلکه منم از سکوت استفاده کنم  ن،یبر نیپاش -

 ”! رم؟یمنم نم ،يایعطا بگه اصال چون تو نم شهیم“پرسد  یو از خودش م دیگو یم

 .سرك بکشد رونیشود چند لحظه بعد، راست شود و به ب یِ پسرها، باعث م یجواب یو ب سکوت

 .دو باال رفته اند تا آماده شوند هر

 

*** 

 

 ... سعى مى کند حسابى ریزشان کند ... کارد بزرگ آشپزى مى افتد به جان سبزیها  با

 .برگشتنشان نزدیک مى شود، اضطراب و هیجان و ترسش هم صد برابر مى شودچه به موعد  هر

 .نمى داند چطور باید ماهى ها را سرخ کند هنوز

 .تمسخر آمیز بقیه و سرزنش هاى نازنین را از همین حاال مى تواند مجسم کند نگاه

 .ستیهیچ چیز یادش ن. دیعهده اش بر نمى آ از
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ازنین غذایى درست کند، وسط کار حوصله اش سر رفته و غذا را نیمه کاره رها شکوه خواسته او با کمک ن هربار

 .کرده

 .سوختگى روغن همه جا را گرفته بوى

 .داغ را برمى دارد يزده به سمت گاز مى دود و بى توجه، ماهیتابه  هول

 .شدت داغ بودن، جیغى مى کشد وماهیتابه را میان زمین و هوا رها مى کند از

 .ى شود و به هق هق مى افتدجارى م اشکش

 .در مى آید يدستگیره  صداى

 .با ضربه هاى محکم به آن مى کوبد. دارد آن را تکان مى دهد تا بازش کند و موفق نمى شود کسى

 .رود در را باز مى کند یم

دودى که پشت سر نهال  يکشد، به هاله  یموهاش دست م يمات و متحیر، همانطور که به نم رو وحید

 .تشکیل شده نگاه مى کند

 .دفاعى و آسیب پذیرى زیادى را در چشمهاش مى بیند بى

 .را روى در مى گذارد و به آرامى آن را به عقب فشار مى دهد دستش

 ! مى تونم بیام تو؟ -

هیچ چیزى براش  انگار دیگر. نفس عمیقى مى کشد و شانه هاش را باال مى اندازد. کمى مردد مى ماند نهال

 .دستش از روى دستگیره مى افتد و به دیوار تکیه مى دهد... اهمیت ندارد 

 .رود یم یبه سراغ منبع دود و سوختگ دیوح

 ! کجان پس؟ هیبق -

 .بوى سوختگى همه جا پیچیده. آشپز خانه پر از خرده سبزى و برنج و روغن است کف

چقدر حالت چشمهاش با سایر اجزاء بدنش فرق . ظر مى گذراندبر مى گردد و به دقت سرتا پایش را از ن وحید

 ”معصومیت“! دارد

 ! نوعى عامل بازدارنده. چشمهاى درشت و عسلى اش معصومیت و ناامیدى موج مى زند در

 ! تنهایى همه این کارا رو کردى؟ -

 .لب باالش را مى گزد نهال،
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احساسش شبیه مواقعى . واهد ازش حمایت کندمى خ. احساس دلسوزى شدیدى نسبت بهش پیدا مى کند وحید

 .ندیو وحید خود را موظف به حمایت از او مى ب ردیست که خواهر کوچکترش دست او را مى گ

 ... مى خواستم سبزى پلو ماهى درست کنم  -

 ! هر کسى توانایى این همه خرابکارى رو یه جا نداره! ناموسا گل کاشتى -

ز لحظه اى که وحید وارد شده، اولین بارى ست که مى خندد و همان خنده باعث ا. با صداى بلند مى خندد نهال

 .مى شود صورتش زیباتر شود

 : پرسد یکشد و همانطور م یها و برنج سرك م يبه سبز دیوح

 ! ستن؟یخونه ن هیبق -

 .دهد یرا تکان م سرش

 .يسوار قیرفتن قا... نه  -

 .گردد طرفش یبرم دیوح

 ! ؟یتو چرا نرفت... نه ز یبارونم که نم م -

 .اندازد یشانه باال م نباریا

 ! دوست نداشتم -

 طرز نگاه کردنش پیداست که باور نکرده از

 این روزا دیگه شنگول و منگولم حواسشون جمع شده! ؟یاطیاحت یانقدر ب شهیهم -

 .کند یم اخم

 ... در قفل بود ... حواسم هست  -

 .شود ینهال، مانع م يحال آشفته  یو گلخانه اشاره کند ول شیخواهد به اتفاق چند شب پ یم دیوح

 ! کنم؟ یم کاریچ نجایمن ا یپرس ینم -

 : پرسد یکند، م یکه سردرگم به آشپزخانه نگاه م همانطور

  ؟یکن یم کاریچ نجاینه، خودت بگو ا -

 .زند یپوزخند م دیوح

 ! ستیانقدرم ترسو و محتاط بودن خوب ن گهیناموسا د -

 .رود یدر هم م اخمهاش
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 .ستیآماده ن یچیرسن، ه یم گهیساعت د هیتو سرم نکردم، بچه ها تا  یخاک چیهنوز ه... کارتو بگو و برو  -

 .ردیگ یبه خود م یمتاسف ي افهیق د،یوح

 ! ؟یدرست کن یستیپلو هم بلد ن يسبز -

 .زند یاش زار م افهیق

 .ستین ادمیکنه اما  یدرست م يمامانم چطور دمیهزار دفعه د -

 .رود یم نکیطرف س دیوح

 ! رو خلوت کن نجایا!شاال؟یا يکردن و جمع و جور که بلد زیتم -

 .کند یم زیها را تم نتیکاب يو رو نیحرف، زم یب نهال،

 .گذارد یاجاق م يو رو زدیر یشورد؛ در قابلمه م یبرنج م مانهیچند پ د،یوح

 .گذارد یتخته م يرو يسبز يکند و دسته ا یناخنش امتحان م يِ کارد را رو يزیت

 ! آماده س؟ تیماه -

 .دهد یچاقو، سر تکان م عیبه حرکت ِ سر رهیخ نهال،

 ...  هیدونم چ ینم...  زنهیمامانم بهش پودر م ادمهی یخواستم سرخ کنم ول یم... شستم  -

 .زدیر یم یخرد شده را در ظرف يها يخندد و سبز یکوتاه م دیوح

 ! ؟يبلد... تخته بزن  نیه اآب ب هی -

 .کند یچشمهاش را درشت م نهال،

 ! ؟یکن یمسخره م -

 .شود یبلند م دیوح يخنده  يصدا

 ! رسن؟ یاالن م یگیمگه نم! دست بجنبون بچه -

 .چشد یرود و نمکش را م یبرنج م يقابلمه  سراغ

  ن؟یمنقل دار -

 .کند یبه در اشاره م نهال

 .رونهیب ویباربک -

 .کند یو رو م ریها را ز یماه دیوح

 .کنم، خوشمزه ترم هست یرو کباب م یماه -
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 .کوبد یبا ذوق دستها را به هم م نهال

 ! کنم؟ کاریمن چ -

  ن؟ینارنج دار! ینکن يخرابکار سایکنار وا -

 .کشد یسرك م خچالیبه  نهال

 ...  ياومده بود یواسه چ ینگفت -

 یرعلیدوستشو جور کرده، ام قیگرفت؛ بهدادم زنگ زد بگه قا قید، سراغ قازنگ ز یرعلیام...  میبا بهداد بود -

 .دیریبگ قویکجا قا دیآدرس بدم بر امیکنم، هم سر راه ب دیمنو فرستاد هم خر... جواب نداد 

 .گذارد یم نتیکاب يِ نارنجها را رو لونینا نهال

 کجاس؟  خاتونیس -

 .گذارد یآورد و کنار دستش م یها را م خیس ي دسته

 درست کنم؟  شویبرم آت -

 .خندد یم دیوح

 ! زدنتم خوبه انگار شیدست به آت!باالس یلیناموسا اعتماد به نفست خ -

 .رود یم رونیشورد و ب یرا م دستش

 .حواست به برنج باشه -

 

*** 

 

باالى  سیخهاى ماهى را. مشغول کباب کردن ماهى ها روى آتشى ست که با تکه هاى زغال روشن کرده وحید

 .شعله هاى آتش نگهداشته و پیوسته آن را پشت و رو مى کند

 .ستدیجلو مى رود و در کنارش مى ا نهال

 ! به نظر خوشمزه میان -

 .یکى از سیخها را از روى آتش کنار مى کشد و رو به نهال مى گیرد وحید

 ! پختش حرف ندارهوحید آقاى ماهى چى دست... ناموسا لنگه ش رو نمى تونى هیچ جا پیدا کنى  -

 : زیرکى ادامه می دهد با
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 ! روش کم مى شه! خیالت تخت -

 .از تیز بودنش مى خندد نهال

 .چرا نمى ذارى بیشتر بمونه؟ برشته تر بشه خوشمزه تره -

 .سرش را بلند مى کند و به روش لبخند مى زند وحید

چند دقیقه بیشتر بمونه، . اول اینکه این ماهى کبابه، دوم اینکه ماهى لطیفه، زود مى پزه! نوووچ بچه جان -

 ... آبش تموم میشه، تفاله میشه 

 : حرفش را قطع مى کند و مى پرسد نهال

 ! از کجا فهمیدى رو کم کنیه؟ -

ماهى ها شکافهایى مورب ایجاد مى کند و  ي خیره شده به سیخها، کارد بزرگى را بر مى دارد و روى بدنه وحید

 .فقط مى خندد

 : نیمه به طرف نهال برمى گردد و با لحنى شیطنت آمیز مى گوید نصفه

از اونجایى که دخترا فقط در شرایط رو کم کنى حاضرن آشپزى کنن و البته بى تجربه هاشون حاضرن به  -

 ! خاطرش، یه ویال رو به آتیش بکشونن

تکه چوبى . با اینحال بى جوابش نمى گذارد. داند با افتضاحى که پیش آمده، تکذیب فایده نداردخوب مى  نهال

 .را بر می دارد و با نوك آن، به پهلوى وحید مى زند

 .من هنراى دیگه اى دارم! زیادى به خودت نناز -

 .با نگاه استفهام آمیز به طرفش برمى گردد وحید

! خاطرت جمع. بعد مى تونى تا دلت خواست درباره هنرات قصه سرایى کنى...  برو یه ظرف بیار تا داغه بخور -

 غامیزنم پ یزنگ م یرعلیرفتم به ام یوقت... هیچ کسم نمیدونه من اینجام . قرار نیست کسى بفهمه کار منه

 .دمیبهدادو م

 .اندازد یم گرید يچوبها انیتکه چوب را م نهال

 ! از این کار چه نفعى مى برى؟ -

فضول و بى تجربه رو در برابر یه شیطون مو قرمز و همه  يفکر کن نمى تونم سرخورده شدن یه دختر بچه  -

 ! امریکایى تحمل کنم يکاره 

 : سرش را تکان مى دهد و بار دیگر چوب را بر مى دارد، بى آنکه سرش را بلند کند، مى گوید نهال
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ولى حس ... نمى دونم ...  هیچشماش آبى اقیانوس... دیدم من فکر کنم اون خوشگلترین دختریه که تا حاال  -

 .مى کنم تو هر زمینه اى فوق العاده و بى نظیره

نگاه و حواسش را مى دهد به آتش و ماهى ها تا نهال . وحید با حرفهاى نهال، حالتى از غم مى گیرد چشمهاى

 .متوجهش نشود

 ... تجربه ام، تو خوب منو درك مى کنى من یه فضول خرابکارو بى ... هر چى مى گى، راسته  -

 .کمى از ماهىِ کبابى را در دست مى گیرد و به آن فوت مى کند وحید

 .حرف نهال صورتش حالتى از غرور گرفته با

 ! خودتو دست کم نگیر -

 .دستهاش را دور زانوهاش حلقه مى کند نهال

هرکس چطورى حرف بزنه و برخورد کنه؛ بر  خوب می دونه با! تو همه چى خداس... آخه لعنتى خیلى خوبه  -

 ! عکس من

 : به آرامى مى گوید وحید

 ... براى بعضى ها اینطورى ساخته شده ... زمونه معموال اینطوریه ... می دونم  -

آب شده و آب نارنج روى آن مى  يمقدارى کره . ماهى هاى کباب شده را درون ظرف قرار مى دهد مابقى

 .اسفند را میان شعله هاى آتش مى ریزد. ویل مى بنددریزد و در آنرا با ف

یادت باشه همیشه این تجربه نیست که آدما رو از خواسته هاشون بى نصیب مى ذاره، بعضى وقتا آدما به  -

 ... خاطر زیادى تجربه داشتن، سرشون بى کاله مى مونه 

 : قد راست مى کند و مى پرسد نهال

 کى سرش بى کاله مونده؟  -

 .بساطش را جمع مى کند وحید

 .نگاهى به آسمان، خمیازه اى تصنعى مى کشد، سینى را به دست نهال مى دهد با

 .بهتره برى تو، منم دیرم شده. ممکنه باز بارون بیاد -

 .را از دست وحید مى گیرد و با حق شناسى نگاهش مى کند یلبخند به لب و با فراق خیال، ظرف ماه نهال

 .کمک بزرگى بود... ازت ممنونم  یلیخ -

 .بى تاب و با شوق و ذوق از موفقیتى که خدا از آسمان براش نازل کرده، به سمت ویال حرکت مى کند و
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 : میان راه داد مى زند از

 ! جبران مى کنم -

 ... هر وقت کارى داشتى این شمارمه  -

 ! تیرى در تاریکى... صداى بلند شماره اش را مى گوید  با

 .شادى باز مى شوند نهال از لبهاى

 ! از آشنایى باهات خیلى خوشحالم یول نمتیب یباره م نیسوم! یراست... حفظ کردم  -

نفس عمیقى مى کشد و نگاهش را از نهال ... به دختر احساساتى و پرشور و هیجان روبروش مى اندازد  نگاهى

 .بر مى دارد

 

*** 

 

 .رسند یگل در گلدان، م يشاخه  نیآخر دنیبعد از چ درست

 .نهال آماده است زیکوچک، م ياتاق غذاخور در

 .جمع شده اند زیزده دور م رتیهمه ح. از تعجب بازمانده یهمگ دهان

 .کند یم يریگ جهیکنند، چشم و فکر عطا در تکاپوست و نت یم يکه هر کدام، اظهار نظر یحال در

 .زند یو لبخند م دیآ یاندازد؛ به خودش م یبه نهال م یجیاز سر ِ گ ینگاه

 ينهال در آشپز یتجربگ یبودن فضا و ب يعاد ریو افکار خودش است که متوجه غ ایانقدر غرق در دن نینازن

 .ستین

 .کند یگیرد و متوقفش م یآشپزخانه، عطا دست نهال را م يآستانه  در

 ! ه؟یکار ک! راستشو بگو! یمنو خر کن یتون یلحظه هم فکر نکن م هی یحت! وروجک یه -

را اعتراف  زیهمه چ ردیگ یم میِ او، تصم یشگیو هم یلحن خودمان ریلحظه تحت تاث کی. ردیگ یاش م خنده

 .شود یغالب م یدوباره فکر جس یکند ول

 .زند یکشد و با زحمت لبخند م یم رونیدستش را ب آهسته

 ! راستشو گفتم -
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و  ستیمدل لباس، مناسب ن نیا يتابدارش برا يموها. چرخد یعطا، با دلخورى و لذت به روش م نگاه

 ...  ششیآرا

 یحرف ند،یب یاز نهال معصومش نم ياثر چیناشناس ِ تازه وارد که در او ه نیکند تا در مقابل ا یباز م دهان

 .بندد یلب فرو م ،ياظهار کلمه ا یب یبزند ول

 .کند یم يباز یماه يعطا با چنگالش، تنها با تکه ها یکنند ول یشروع به خوردن م يادیز يبا اشتها همه

 .تر به نظر برسد کیباعث شده اتاق، تار نیست و هم يدوباره ابر آسمان

 یغذا، نم يطعم و مزه . کند یرا حس م زیآم بیو فر يعاد ریعطا، هنوز جو ِ غ یگرم صحبت شده اند ول همه

 .دیآ یغذا برنم نیدرست کردن ِ ا ياز عهده  ییشک ندارد نهال به تنها یتواند متعلق به رستوران باشد ول

 .کند یم فیشروع به تعر نهال

 .زند یاراده م یب يلبخند ،يِ فکر يریو درگ یناراحت يبا همه . کند یگردد و تماشاش م یبه طرفش برم عطا

 .خندد یم یرعلیام

 ! دستپختت انقدر خوب باشه شهیباورم نم -

 .خندد یهم م نهال

 ! که ناموسا لنگه نداره نیبخور. کنم یکه غذا درست م هیبار نیاول نیا! در خدمت شماست ینهال منتظم -

 .درش وجود ندارد یاز ناراحت يکه اثر بایز يخنده ا. شود یخنده اش بلند م يصدا و

 یم رهیدر خالء خ يو غصه به نقطه ا یناباور، با سرگشتگ. افتد یبا صدا از دست عطا داخل بشقاب م چنگال،

 .شود

 ”.تشابه در تکه کالم باشه هیفقط  دیشا “

 یکه نم ییها یاحمقانه و خنده دار از ماه يکند به گفتن داستانها یگزد و شروع م یبالفاصله لبش را م نهال

 .وجه، قصد خرد شدن نداشتند چیکه به ه ییها يخواستند کباب شوند و سبز

نگاه طوالنى و پر نفوذ او مانند سوزن .ممکن است رینه، غ ایعطا حرفهاش را باور کرده  ایآ نکهیبردن به ا یپ

 .ست که بر پوستش فرو مى کنند

عمدا به او . زند یکلمه هم با نهال حرف نم کی یمدت، متفکر، حت يکه تا تمام شدن غذا و در همه  ییعطا

 .ست يگرید يرسد جسمش آنجا حضور دارد و فکرش جا یبه نظر م. کند یم ییاعتنا یب

 .نظر دارد ریسرخورده و مغموم، با نگاه، تمام حرکات او را ز نهال،
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 .کند ذهنش را منحرف کند یم یسع عطا

 .وارد کند ياو لطمه ا ي ندهیبه آ ز،یچ چیخواهد ه یشود و عطا نم ینهال هجده سالش تمام م نده،یآ ماه

 .کشد یم یقیعم کند و نفس یم نگاهش

 بکند؟  دیتواند بکند؟ چه کار با یچه م. ست یو پاک یاز نادان یبیغر ي ختهیآم نهال،

 .خواهد بهش بزند، فکر کند یکه م ییبه حرفها دیشود باهاش صحبت کند اما با یتر م مصمم

 

*** 
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 .و بچه ها در سفرند یرعلیروز است که ام نیسوم

هستند، در تهران بگردند، به آپارتمان  رانیکه ا يخواهند چند روز یار ناصرو همدم که مصبح، به اصر از

 .برگشته اند

 .به کارها را بهانه کرده یبه تهران برگشته و دفتر و سرکش يهمان روز بعد از نامزد نامدار

حرف و شروع ِ صحبت را  نیکوچکتر يکه راه به رو یلیم. را بفهمد ییبه تنها لشیکردنها و م يتواند دور یم

 .بسته

قول ِ  يماجرا يبخواهد درباره  حیو توض” او“ يبدهد درباره  حیتوض... خواهد حرف بزند  یکه م هیهان برخالف

از  ینوشد، افراط یم یو وقت. نوشد یم یکه افراط يمانده با ناصر هیو هان. اما نامدار کنارشان نمانده. مادرش

 ... کند  یم دییتا ،یدر عالم مست مو خودش ه د؛یگو ینظراتش را م یزند و افراط یکارهاش حرف م

که خودش  ییها یرانیا است،یفرنیکه خوراك چند ساعت صحبتهاش، کوباندن هموطنان ساکن کال یهمدم و

 .از آن اجتماع غربت زده است یبد و خوب، جزئ يهم با همه 

تواند چند ساعت از روز، آن دو را در شهر  یم د،یحداقل حم. ست یبه تهران و آپارتمان، فکر خوب برگشتن

 يها يباشد و آزاد دیهمدم از تهران ِ جد يفهایناصر و تعر يمستانه  يشبها حرفها ت،یبگرداند و در نها

 .دهینوروز، تازه به نصف رس التیکه به خاطر تعط ک،یو تراف نیمردم و آن همه ماش يظاهر
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به نظر ِ او کسالت  ياز ناصر و حرفها دهیگز يتفاوت و دور یب شهیِ هم اند به آپارتمان و شب، نامدار برگشته

نامدار را  يِ عمد يریو کناره گ يکه باز آن سرد يا هیتر کند؛ و هان یداده همراه ناصر، لب حیبارش، باز هم ترج

 .کند یشناسد و حس م یم

 

*** 

 

 .پاش قرار داده يکتابش را رو نه،یو کنار شوم دهیپاهاش کش يرو ییپتو نهال،

 .کردن بوده اند يمشغول باز ه،یبق

درصدد است با رفتارش به  یرعلیشده و ام رهیخ یبه جس نینازن. شده خکوبیمبهوت است و در جاش م عطا

هنوز در صورتش  ات،یکه آثار ح ینهال فقط نشسته، در حال. فتادهین يا يعاد ریاتفاق غ چیآنها بفهماند که ه

دهد،  یعذابش م شتریکه ب نچهآ. شده اند لیو کوچک تبد اهیس يچشمهاش به نقطه ها مردمک. شود یم دهید

 .دزدد یاز آرامش پنهان کرده و نگاهش را از او م یماسک ریتعجب خودش را ز ن،یخواهرش است؛ نازن

 .بکشد غیسکوت را نشکند، ممکن است ج نیاز آنها حرف نزند و ا یکیکند اگر  یفکر م نهال

 يباز ياصرارش برا.رسد یاز همه ناراحت و سردرگم به نظر م شیعطا ب. ببندد دیتواند ام یم نمه نینازن به

کنترل اوضاع از دستش خارج  نکهیاز ا...  یحرکت ِ جس... درس خواندن  ياو برا يبهانه آوردنها... کردن ِ نهال 

منظور را  یحرکات ِ ب نیهم یدرك کرده ول اولرا از همان  یمنظور بودن ِ رفتار جس یب... شده، کالفه است 

 .خواهد ینم گریهم د

 ... ِ چشمهاش  یرنگ نهال و سرگردان یکوچک و ب صورت

نهال، چشمهاش را بسته اما به . به سمتش هجوم برده و او را در آغوش گرفته یبعد از بردشان، جس بالفاصله

 ... موقع، نه 

 .بوسد یم یکند و از خوشحال یعطا را بغل م یکه جس دیموقع نبود و د به

 .نشود داشیوقت پ چیه گریخواهد بگذارد برود و د یفقط م. ستیهم ن یعصبان گرید. شده ییغوغا درونش

 .پوشاند یصورتش را م یدگیو رنگ پر ختهیحداقل موهاش اطرافش ر نکهیاست از ا خوشحال

 : کند یساعت قبل عطا را تکرار م مین يجمله  ،یبا شعف و خوشحال یجس

 ! میهم بزن گهیدست د هی -
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عادت ندارند و ممکن است ناراحت شده باشند، صداش  یجس يزند دخترها به اخالقها یکه حدس م یرعلیام

 .زند یم

 ! ؟يزده نشد جانیه يادیز...  یهان...  یجس -

 .به منظورش ببرد یکلمات، پ انیاز م یاست جس دواریام

 .تفاوت نشان دهد یود را بکند خ یم یهمچنان ماهرانه سع نهال

 .به دنبالش یرعلیرود و ام یبه آشپزخانه م يبه قصد آوردن چا نینازن

 .شود ینقش بر آب م ن،یدر هم نازن ي افهیق دیبا د ،یو خودمان یمعمول يصحبت ها يبرا یرعلیام تالش

 .آورد یم يچا نینازن

 ... ندارم  لیم -

 .کند یهنوز قدرت حرف زدن دارد، تعجب م ندیب یم نکهیخودش هم از ا نهال،

تواند  یزند اما خب چکار م یم نیبه نازن يلبخند ،یبا تاسف و شرمندگ. هست نیمتوجه جو سنگ یرعلیام

 .شوند یجذب او م شهیو البته که مردها هم. ست و به آن عادت دارد یاخالق جس ن،یبکند؟ ا

 شتریترسد که با ب یم نیاز ا. کند به خودش کمک کند تا حداقل عزت نفسش را حفظ کند یم یسع نهال

 .به پا کند ییو رسوا ردیحمله کند و او را به باد فحش و ناسزا بگ یماندنش در اتاق، به جس

دو نفر موفق نبوده و حاال هم در  نیهرگز در پنهان کردن احساسش از ا. نیاز آن بدتر، وجود عطا و نازن و

 .زنانه اش را هر طور شده حفظ کند يتالش است که غرور لگدمال شده 

 .ندارد یتوجه گرانیورقهاست و به د يهمچنان نشسته و با انگشتهاش مشغول بر زدن ِ ده باره  عطا

به نهال . از خود نشان دهد یاتفاق افتاده، نتوانسته عکس العمل درست يا یقبل یچون بدون آگاه یجس برخورد

 .زند یموج م یو مشتاقش نگران اهیس يدر چشمها. کند که حالت صورتش عوض شده ینگاه م

شود  یکه در نگاهش خوانده م یلبهاى نهال، رنج شکست يرو يکند، لبخند فشرده ا یم یبا هم تالق نگاهشان

 .اندازد یم نییسرش را پا. نفس بکشد یبه راحت ستیکند عطا قادر ن یرا مشخص م

 .خارج شود الیرا جلب کند، از و یآنکه توجه کس یکند ب یم یسع نهال

اش را پوشانده اما سرخورده تر از آن است که  دهیرا باز کرده و صورت رنگ پر شیاست که موها دیآنقدر شد باد

 .موها، براش مهم باشد يبستن دوباره 

 ... را نه صدفها  دینه خورش ند،یب یرا م ایدر ییباینه ز گرید
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و  سیصورتش از اشک خ. قدرت تکان خوردن ندارد. ندینش یزانوهاش م يرو. و جسمش در هم شکسته روح

 .خورد یشانه هاش از شدت گریه و ناامیدى تکان م

 .شنود یم ییپا يصدا

 .دارد يادیاو، فاصله ز يبا آرزوها ت،یاما واقع ردیبگ تشیخواهد عطا ازش مراقبت کند و تحت حما یم دلش

 .کند یم دایاو را پ نظر

 .آقا منو فرستاده دنبالتون ریام -

 : زند یم ادیفر

 ! آقا بگو بره گم شه ریبه ام -

 .رود یکم پشت نظر باال م يابروها

 ! یلوس یلیشما خ! نهال خانوم -

 .کشد یدر وجودش زبانه م یو سرکش انیبه طغ لیم

 آورد و پیامى مى فرستد یرا درم لشیموبا

 .رسد یجواب اس ام اس م ه،یثان یکمتر از س يفاصله ا با

 ”.اونجام گهید قهیتا ده دق -

 

*** 

 

 .و دنبال نهال فرستاده دهید الیو کیرا نزد نظر

 ... به سر و ته کوچه چشم دوخته  ال،یو يآرام، جلو نا

 .رود یجلو م یدارد و قدم یلبش برم دنیدست از جو ند،یب یرا که از دور م نظر

 ! ؟يکرد داشیپ -

 .دهد یسر تکان م نظر

 ... اونور دم ساحل بود ... بله  -

 .گرداند یرود و سر بر م ینظر چند قدم م. دهد یتشکر تکان م يبه نشانه  يسر

 ... کنه  یَ م هیگر!ریآقا ام -
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 .زند یبه موهاش م یچنگ

 .ندینهال را بب یتواند غصه و ناراحت ینم. ستین زیمنتظر ِ فرصت شدن جا گرید

 .رود که نظر نشان داده یم یگذارد و به طرف یرا کنار م دیترد

اما . نهال گرفته را هم بردارد و بهش بدهد يبرا يسوار قیکه روز قبل، بعد از قا یخواهد شال بنفش یم دلش

 .فعال حرف زدن و آرام کردن ِ نهال مهم تر است

را  الشیجلب توجه بردارد و خ يتکاپو و تالش اشتباه برا نیا گفتن احساسش به نهال، باعث شود دست از اگر

 یم د،یرود و هر چه با یآورد، م یاگر اعتراف، او را از سوءتفاهم در م. کند یراحت کند، همان لحظه اعتراف م

 .دلش است يرفهانهال و سکوت، مخرب تر از گفتن ح طیکردن شرا تیرعا گرید. دیگو

 .ستین ياز نهال خبر ید ولجوان، در ساحل نشسته ان دو

 .نظر اشتباه آدرس داده دیشا

 .ستینهال در ساحل ن یکند ول یاطراف را جستجو م یکم

 .گردد یسمت کوچه ها برم به

 ! کجا رفته؟. گردد یچشم، اطراف را م با

 .دود یکه م ندیب یکوچه، نهال را م يانتها. شوند یاراده، قدمهاش نگران و تند م یب

 .شود یکند، باز م یکه نهال جلوش توقف م یرنگ دیسف يدر ِ پرادو. دود یاخم، به طرفش م با

شروع به  يآشنا نیماش ينگاه ِ مات زده اش رو. ندارند دنیدو يادامه  يبرا یکند پاهاش، جان یم حس

 .ماند یحرکت کرده، م

 ! کجا رفت؟! شد؟ بهیغر نیپس چرا سوار آن ماش! بود؟ نهال

 ...  نیآن ماش. دهد ینبض دارش فشار م ي قهیشق يرو را انگشتش

 ! کجا رفت؟. اندازد یخلوت، با دلشوره نگاه م يکوچه  به

 .آورد یم رونیرا ب لشیموبا ،یکند و با نگران یشلوارش م بیدر ج دست

 .شود یتا لمس ِ اسم نهال مانده، متوقف م يانگشت شستش، ذره ا. کند یتماسهاش را باز م ستیل

 .شنود یضربان قلبش را در سرش م يصدا

 ... بهداد  نیماش

 .زند یدو دو م ن،یماش یخال يجا يسرگردانش دوباره رو نگاه
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 .دهد یبه زحمت، آب دهان ِ نداشته اش را فرو م...  نجایا...  دیوح...  بهداد

! که ناموسا لنگه نداره نیبخور. کنم یکه غذا درست م هیبار نیاول نیا“ ... ناهار درست کردن نهال ... قبل  روز

 ... ناموسا ... ” 

 ... از مغزش گرفته شده  لیو تحل هیانگار قدرت تجز ینه؛ پر است ول... شده  یذهنش خال انگار

 ...  ردیگ ینهال را م ي شماره

 

*** 

 

 .مى خواهد هرچه زودتر از ان فضا و خفقانى که به وجودش چنگ مى زند فرار کند. مسیر را دویده تمام

 .به انتهاى کوچه و ماشین او مى رسد، صورتش از دویدن و گریه سرخ شده وقتى

 .به احترامش در را باز مى کند وحید

دیگه طاقت خویشتن . بغض گلویش را فشار مى دهد و سیل اشک روان. مى خواهد از سینه بیرون بزند قلبش

 .دارى ندارد

 .حتى کلمه اى پرسش مدتى در سکوت مى راند بدون

شود و جوشش اشکهاش  یم رهیاشک، به اسم عطا خ ياز پشت پرده . شود ینهال بلند م لیزنگ موبا يصدا

 ردیگ یشدت م

میان غصه اى که از سر و روى نهال مى بارد و فضاى ماشین را پر کرده، وحید از اینکه نهال ارامش خود را  در

 .در امدن او دانسته، غرق شادى و لذت شده

. کند یکشد و تماس را رد م یپشت دست به چشمهاش م. کند یترش م یطا، عصبتماس از طرف ع نیدوم

 ! چه؟ يخواهد برا یاو را م... خوش است  یعطا که با جس! چه کار دارد؟

 .با مالحظه کارى و ظرافت خاصى شروع به صحبت مى کند، محتاط و مودبانه مى پرسد وحید

 بهترى؟  -

 .با تکان سر جواب مى دهد تنها

  رون؟یب ياز شهرك زد يداد خبر -

 .برد یم نییماند و مردد سرش را باال و پا یم رهیبه اسم عطا خ يلحظه ا نهال،
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 ... به خواهرم گفتم  -

 ... اگه براى رفتن به خونه عجله اى ندارى  -

 .کند یصدا م شیگوش امیپ زنگ

 .هم عطاست باز

 ”! ؟ینهال کجا رفت “

 .فشارد یدو دست م انیرا م یجواب، گوش یب

 ”! به جهنم برو“

 اگه عجله ندارم چى وحید؟  -

 دوست دارى جایى بریم؟  -

صدایش مى لرزد و . نهال بى اندازه ناراحت و عصبانى ست... دارد روى پوست تخم مرغ راه مى رود  وحید

با . ندصورتش از اثر قطره هاى اشکى که ریخته، مى درخشد و وحید تا حدودى مى تواند دلیل ان را حدس بز

 : توجه به حال خرابش مى گوید

 .فکر کردم شاید دوست داشته باشى چیزى بخورى -

 کجا؟  -

 .هر جا که دوست دارى... هر جا تو بگى  -

 .تنها فکر روشنى که در سرش ست، اینه که انتقام بگیرد. دچار اشفتگى شده احساساتش

 .برو، هر جا خودت مى دونى بهتره -

 .تغییر حال و هواى نهال و دل خودش شروع مى کند به خواندن براى

 ... ، نمیدونم میدونى که عشقت مارو کشته ...نامهربونى -

 ”این پسر شیفته صداى خودش ست“اى از ذهن نهال مى گذرد  لحظه

 .رد کردن تماس عطا و چند لحظه بعد، اس ام اس...  لیزنگ موبا يصدا دوباره

 ”! ؟يدیرا جواب نمچ... توام نهال  با“

 .پنجره يو بى حوصله دستش را می گذارد لبه  کالفه

 ! هیچى دیگه تو بساطت ندارى همش همین و مى خونى -

 : راضى از اینکه توجهش را جلب کرده مى گوید وحید
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 .شرمنده، مدلش قدیمیه، همین یه اهنگ و بدون خش مى خونه -

 ! الکى خوشیا -

 ...  دونمیخوب م دونمویم -

 ...  تونمیو خوب م تونمیم

 ... ننم  دونهیم...  غممیب یعل

 ...  الشمیخیب... خوشم  یالک

 .لبخندى هرچند کمرنگ به لبهاى نهال مى اورد باالخره

 عاشقی؟  -

 .کند و عکس ِ داخلش را مى بوسد یدارد؛ باز م یداشبورد برم يپولش را از رو فیک

 .، گل گالبعاشق سینه چاك نسرین خانوم عاقبت بخیر -

 را به طرف نهال مى گیرد عکس

 مادرم -

 متعجب و باچشمهاى گرد شده مى پرسد نهال

 اینارو براى مامانت مى خونى؟  -

 چاکرشم هستم، مگه تو براى مامانت نمى خونى؟  -

 شکوه بخواند؟ با چه عکس العملى روبرو مى شود؟  براى

 .کند یکالفه اش م د،یجد امیزنگ پ يصدا

 ”! تو؟ ییکجا. رو بده یلعنت ین گوشجواب او “

 .گذارد یم بیکند و در ج یم لنتیرا سا یلج و حرص، گوش با

 .مى کند اخم

 .مامان من از این تیپا نیست... نه  -

 کدوم تیپا، مگه تو تیپ مامان من و دیدى؟  -

واى به حال اینکه . ما تو حرف زدن عادیمون صد دفه حرفمون میشه.نه ولى تیپ مامان خودم و که دیدم -

 .بخوام برایش چهچهه بزنم
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از همان اولین بارى که نهال را در خانه امیر على دیده بود تا شب عقدکنان و اتفاق گلخانه و .خوب میداند وحید

تنهایى ادمها را . در واقع چشمهایش او را لو مى دادند. وتها را دیده بودروز قبل، در پشت ان ظاهر شر و شور تفا

 .همیشه در چشم انها مى خواند

بهاى گزافى که بدلیل . دوران کودکى و نوجوانى به تاراج رفته اش او را اینچنین ساخته و پرداخته کرده سالها

 .بى فکرى پدرش پرداخته

 .عکس را برمى گرداند نهال

 شدى؟  تو شکل کى -

 .مشغول سوت زدن او را بى جواب مى گذارد وحید

 .بخون على بی غم، بخون که دنیا به کامته -

 .بر مى گردد سمتش و مى گوید. مى زند پوزخندى

 ... اومدم از هند اومدم، با ماشین بنز اومدم ! همراهى مى کنیا -

دوست دارد نهال را در . لبالویى مى خردبرایش بستنى ا. رسیدن به مقصد وحید مى خواند و نهال مى خندد تا

 .حال خوردن و خندیدن نگاه کند

 

*** 

 

 .است لشیدر اتاق، مشغول جمع کردن لباسها و وسا ن،ینازن

 : شود مردد بپرسد یباعث م ن،یمتفکر و درهم ِ نازن ي چهره

 ! ؟یناراحت...  نینازن -

 .کشد یم ينفس بلند ،یرعلینگاه به ام بدون

 ! چطوره؟ یدادم اخالق جس حیمن که توض -

 .گردد طرفش یبرم نینازن

 ... کنه  یمنظور رفتار م یبا تو راحت و ب یگفت -

 .دارد یم نگهش

 ... نداره  یبراش با تو و نهال تفاوت ریباور کن ام... نداره  ياصال منظور یجس! زمیعز -
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 .شود یپررنگ م نینازن اخم

 ... ما داره  يبرا یول -

 .کشد یم ينفس بلند یرعلیبار، ام نیا

... هم سخته  یکارش به جا نبوده، به جس نکهیتو سخته، فهموندن ا يرفتارش برا حیهمون اندازه که توض -

 .بدون منظوره یجس يدونه کارها یهم م ریکنم ام یفکر م یول

 .کند یاو را باز م يابروها انیم يبا سرانگشت، گره  و

  ست؟یمثل اونور ن نجایا يپس چرا زود متوجه شد...  ياون فرهنگ بزرگ شد يتو هم تو -

 .زند یم یلبخند مهربان یرعلیام

فرهنگ،  نیا ياون از همه ... آشنا هستم  یرانیبا فرهنگ ا یاز جس شتریو ب... من هشت سال ازش بزرگترم  -

 .دونه یحرف زدن رو م یفارس یکم هیفقط 

 .دهد یم هیزند و گونه اش را به سر او تک یاو م يِ اخم کرده  یشانیبه پ يا بوسه

 .شنوند یعطا را م يصدا

 ! ؟یرعلیام -

 .رود یعقب م یکم

 ... و نهال هم برگشتن  ریام -

 .رود یم رونیکند و از اتاق ب یرا رها م نیزند، نازن یرا صدا م یرعلیکه دوباره ام عطا

 .ستادهیپله ها ا نییتنها پا عطا،

 نهال هم برگشت؟  -

 .برود نییکند پا یدهد و اشاره م یکالفه سر تکان م عطا

 .ستدیا یکنجکاو کنارش م یرعلیام

 ! شده؟ يزیچ -

 .کند آرام حرف بزند یم یدهد و سع یهم فشار م يدندانهاش را رو. کند یم مکث

 .نهال با بهداد رفت -

 .رود یباال م یرعلیام يابروها

 ! بود؟ نجایمگه بهداد ا! با بهداد؟! وات؟ -
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 .دهد یتر سر تکان م کالفه

 .دهیزنم، جواب نم یهم بهش زنگ م یهر چ... بهداد شد و رفت  نیسوار ماش دمیفقط د... دونم  ینم -

 ! شده؟ يطور بد -

 .دهد یجواب م جیگ یرعلیام. کنند ینگاه م یدو به جس هر

 .میحرکت کن میبه کارات برس تا بخوا... نه  -

 .ردیگ یبازوش را م عطا

 ... بهدادو بده  يه شمار -

شده که صداش  دیاز جواب دادن بهداد ناام. ردیگ یرود و شماره م یاست م زیم يکه رو شیسراغ گوش یرعلیام

 .شنود یرا م

  ؟یرعلیجونم ام -

 .کشد یم يبلند نفس

  ؟ییکجا -

  ؟ییتو کجا...  الیو -

 ! توئه؟ شینهال پ -

 .شود یمحکم م یکشدار بهداد، کم يصدا

 ! ه؟ینهال ک! نهال؟ -

 .دهد یم رونیب ینفسش را عصب. مست است دوباره،

 ! با توئه؟... خواهر خانومم ... نهال  -

 .خندد یم بهداد

 ! اومد باشه یبدم نم... نه واال  -

 .”ستین“دهد که  یمنتظر، سر تکان م يعطا يبرا

 : زند یشود و مردد لب م یتکرار م ناموسا گفتن ِ روز قبل ِ نهال، در سرش... تر شده  ظیعطا غل اخم

 ! ؟یچ دیوح -

 : کند یتکرار م یرعلیام

 کجاست؟  دیوح -
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 ! دونم یچه م...  يدختر باز...  رونیب د؟یوح -

 برده؟  نویماش -

 .دهیوح شیپ چیسوئ... اوهوم  -

 : کند یعطا و بهداد زمزمه م يبرا

 .پس با همن -

 : پرسد یم بهداد

 ! نجات شده قیغر دهیآب د ا،یاومده در دیوح! بابا! ده؟یخواهر زن تو با وح -

 .مانده رهیخ یرعلیحرکت به ام یعطا، ب اما

 ... رفتن  رونیب...  دیوح...  شیناراحت... نهال ... را بفهمد  دینهال و وح انیکند تا ارتباط م یکار نم فکرش

 ! پاش سبز شده؟ ياز کجا جلو دیوح! ؟شده نشیسوار ماش ینانیبا چه اطم! ده؟یمگر چند بار او را د اصال

 .فلج شده مغزش

 .شنود یشنود و نم یرا م یرعلیام يصدا

 .دهیوح شیخوام مطمئن بشم نهال پ یم -

  ... 

 .خبر بده...  یاوک -

 ! نهال کجاست؟ -

 .شده رهیو نگران، به آن دو خ ستادهیپله ها ا انیم نینازن

 .رود یآرام باال م یرعلیام

 ... برگرده  میزنگ زد رون؛یرفته ب...  نمینازن یچیه -

 .گرد شده ن،ینازن يچشمها

 ! سالمه؟ حالش خوبه؟! رفته؟ دیبا وح -

 .اندازد یم نینازن يدست دور شانه ها یرعلیام

 .گردونه یبرش م دیوح... نگران نباش ...  زمیآره عز -

 .خورد یآب م یوانیرود و ل ینه مبه آشپزخا. گلوش خشک خشک است. دهد یم رونینفس گرفته اش را ب عطا
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که مال  یاگر با همان ظاهر مصنوع یحت... نه ... سرخوش وارد شود  شهیدر باز شود و نهال، مثل هم کاش

 .دهیدر ساحل بوده و عطا او را ند دیبگو الیخ یو ب دیایفقط ب. ستیهم باشد مهم ن ستیخودش ن

 

*** 

 

 ! چقدر اینجا خوشگل و آرام بخشه! واى -

چشمهاش در همه حال مى . نظر وحید، در حقیقت خود اوست که زیباست و وجودش آرامش بخش است از

 .درخشند و و پوستش لطیف و زیباست

رو بر مى گرداند و سیگارى آتش مى . سر مى خورد سمت لبهاى نهال که طعم و رنگ آلبالو گرفته اند نگاهش

 .زند

 .دارم اگه آروم تر شدى، یه دو کالم باهات حرف -

 .تعجب و تردید به سمتش برمى گردد با

 ! فقط تو رو خدا موعظه نکن که حالم از هرچى نصیحته بهم مى خوره -

 ناموسا از اون همه خطابه، یکیشو گوش میدى؟  -

... از خودت بگو ! من اصال با کل خانوادم فرق دارم، من حتى نمازم نمى خونم، بى خیال ِ من! نوووچ، آقا جان -

 .مى خواد بیشتر بشناسمتدلم 

 یچشمش به گوش. االن، زمان، متعلق به نهال است. دهد یجواب نم. بهداد است. خورد یزنگ م لشیموبا

 .است و حواسش به نهال

... آدم به درد نخورم  هیمن به درد شناخت نمى خورم، اصال من ! قحطى آدم اومده، مى خواى منو بشناسى؟ -

 ... یه پایین شهرى 

 .زى ست که سالها شنیدهچی این

 ... این اون چیزیه که من هستم  -

 .را از درون کیفش بیرون مى کشد و به دست نهال می دهد عکسى

 ... مى خواستى بدونى شکل کی ام، اینى که مى بینى بابامه  -



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا Hanakو  naqme   –گذارم  یات م نهیبرابر آ يا نهیآ

wWw.98iA.Com ٦٤٢ 

اهالى جنوب شهر را مجذوب خودش کرده  يظاهرى و شخصیت پد رش، از آن جوان جذابى که همه  ي قیافه

 .زیادى گرفته و کامال عوض شده يبود، فاصله 

 .اعتیاد زیادش است يالغر و زیر پلکهاش، حفره هاى سیاه پدیدار شده که نشانه  صورتش

اش به دالیل نامعلومى تیزتر و درازتر شده و به صورتش نوعى خباثت و بد طینتى بخشیده و عینک بى  بینى

 .قواره اى که زده، تاثیر مضاعفى روى آن خصوصیات گذاشته

 .ساکت و متحیر به عکس خیره شده نهال

 .الکند و بعد به عکس پدرش در دست نه ینگاه م یگذرا به گوش. دوباره تماس گرفته بهداد

 يیه روزى همه ... مى گن جوونیاش شکل من بوده . اعتیاد به این روزش انداخته... اینجورى نگاش نکن  -

امروز خم و راست شدنشون از ... دروازه خراسون، جلوش خم و راست مى شدن و بهش مى گفتن جناب سرگرد 

 ... شدت خندست و بهش مى گن شاپور کالنتر 

 .کند یگاه مبا پوزخند ن گارشیآتش س به

تو خیاالت خودش، هنوز تو راسه و هرکس رو دلش مى خواد، مطابق قانون اون مغز پکیده ش مجازات مى  -

دفعه آخرى که یه نفرو تو یه خونه خرابه سر ... مادر بدبخت منم مدام در رفت و آمد بین زندان و دادگاه ... کنه 

مادرم زندگیشو ... ده بازش کنه، طرف دو هفته تو کما بود و ته آویزون کرد و بعدم زد بیرون و یادش رفت برگر

 ! ؟”عاقبت بخیر“فقط موندم تو حکمت این که چرا فامیلیش شده ... داده پاى دیه 

 .پى در پى و محکمى به سیگارش مى زند پکهاى

 چرا زن نمى گیرى؟  -

تازه خودم که خوب ... کسى برم  براى اینکه دلم نمى خواد به خاطر جلب همدردى یا هر چیز دیگه اى سراغ -

 رونمیاگه شانس بیارم با اردنگى ب... گنده ست ” نه“می دونم با کوچیکترین تحقیق، جواب همه به من یه 

 ... نندازن 

 .سیگارش را زیر پا له مى کند يمانده  ته

 ! تو خودت اگه بودى دوست داشتى زن من بشى؟ -

 ! نه -

 .مى خندد با صداى بلند و با خونسردى وحید

 .وگرنه با این رك گویى که دارى، یه روزه ورشکست مى شدى! ناموسا خوبه تو بیزنس نیستى -
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 .از تندى جوابش پشیمان مى شود نهال

 ... ببخشید ... خیلى معذرت مى خوام  -

 ... هیچوقت از معامله اى که انجام نشده، اظهار تاسف نکن ! چیو؟! ببخشم؟ -

  :شیطنت ادامه میدهد با

 ... اونم وقتى می دونم دلت جاى دیگه گیره ! نپرسیدم زن من مى شى... بعدم من پرسیدم اگه تو بودى  -

 .نهال رنگ غم مى گیرد نگاه

 ! نهال -

 بله؟  -

 چرا خودت بهش نمى گى دوسش دارى؟  -

 ... خیلى سخته  -

 ... ناسى ش یتو، چم و خم ما مردا رو نم... خیلى هم آسونه ... نه، سخت نیست  -

 .میان بغض لبخند مى زند نهال،

 ! ناموسا تو چم و خم ما زنا رو خوب مى شناسى استاد -

 ... خب پس بعنوان یه متخصص بهت مى گم  -

صداش درهم مى شکند و . از اینکه وحید جمله اش تمام شود، سرش را به عالمت منفى تکان مى دهد قبل

 .قطره اشک بزرگى روى گونه اش مى غلتد

 ... نمى تونم  -

 .وحید منقبض مى شود قلب

 کارى از دست من برمیاد؟  -

 .وحید را در دست مى گیرد بازوى

 ... فقط یه لحظه  -

 .او مى گذارد يسرش را بر شانه  و

دلش مى خواهد تا . قرار باشد وحید آرزو کند دخترى براى همیشه در کنارش باشد، بدون شک او نهال است اگر

 .حتى اگر از عشق دیگرى، گریه سر بدهد. ابد به همان حال بماند و نهال سر به شانه ى مردانه اش بگذارد
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خودش را نمى تواند .و تمام شودرا حلقه مى کند دور کمر نهال و در سکوت اجازه مى دهد تا هق هق ا دستش

 ! امیرعطا، یکدانه پسر خانواده صداقت، با آن همه اسم و رسم و اصل و نسب کجا و او کجا؟. فریب بدهد

 .ته اصالتش مى رسد به پدرى که آوازه اش، براى بى اعتبار کردن یک نسل بعد هم کافى ست ته

 بهترى؟  -

 .ببیندسرش را باال مى آورد تا او را بهتر  نهال

 .مواقعى ساخته شده نیفکر کنم براى کمک تو همچ! یکم از اون معجون تو ماشینت به من میدى؟ -

 : ناباورو یکه خورده مى گوید وحید،

 ... نه، تو بهش احتیاج ندارى  -

 .نهال مى گذارد يبه شانه  دست

 ... همه چى درست میشه  -

 .رنج کشیده استاین مرد خودش . صداش، تسلى بخش و عمیق است طنین

 .با قدرشناسى نگاهش مى کند نهال

ولى به درد بخورى؛ تو دوستى ... اگه بى همه چیزى ... اگه یه پایین شهرى هستى ... تو خیلى خوبى ... وحید  -

 .حرف ندارى

 .مى زند لبخندى

 ! چاکریم -

 

*** 

 

 .سیزده ساله بود وحید

و در پى آن، حدسها و برداشتهاى مختلفى که هر کس از آن  آنها، حرفهاى در گوشى خیلى رایج بود يمحله  در

 .شایعات مى کرد، خنده زیادى را بدنبال داشت

 .او آگاه شده بود يوجود همان شایعات، کم کم از حقیقت اعتیاد پدرش و کارهاى احمقانه  با
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. ت هر سال بیشتر شدو کینه اى که پیامد اعمال پدرش و شنیدن آن حرفها در دلش بوجود آورد، با گذش رنجش

 یدلش م. کرد یحس م شهیزد را هم یکه در خانه موج م یِ مدام یمادرش و نگران يحال و روز آشفته 

 ! بردارد؟ یتوانست قدم ینوجوان م يپسر بچه  کیمگر  یکند ول يخواست کار

 يها يمشتر يبردن برا يِ جارو زدن و چا نیو تمام حواسش را ح...  يشاگرد...  ییپادو... بازار مشغول شد  در

پا  کیخودش  يتوانست برا یم... گرفت  ادیو  دید...  یکاسب يدو دو تا، چهار تا يحجره ها، گذاشت رو

 .نگذاشت نبود” شاپور کالنتر يتخم و ترکه “باز هم همان انگ ِ  یکاسب شود ول

 دیبا. نداشت يچاره ا یدانست ول یم یمعرفت یپناهش را ب یدلش، تنها گذاشتن ِ مادر و خواهر و برادر ب ته

 .باشد دهیپدرش به گوششان نرس يکه آوازه  یکرد و با کسان یکار م ییجا

 .بعد از آنکه از خانه بیرون آمد، از زندگیش راضى بود مدتها

کرده و بعدها با همکارى بهداد و معاشرت گسترده اى که با طبقات مختلف داشت، توانسته بود با کسانى  قناعت

 .کند که راه را براى ترقى اش باز مى کردند کار

دنبال عقبه اش  یبسازد که کس يدادند ظاهرش را طور ادی. کند شرفتیو پدرش بهش بال دادند تا پ بهداد

 .نگردد

 ي زهیآو شهیمادرش، هم حتیاما نص دیپر یم” دارها هیما“ با به قول خودش، . بود و استعداد داشت زرنگ

 يعمل کند که شرمنده  يداشته باشد؛ مرام و معرفت را فراموش نکند و همواره طور یکه مردانگ. گوشش بود

 .وجدانش نباشد

اینکه سرانجام به جایى رسیده بود که مى توانست به مادرش کمک کند، خودش را غرق خوشبختى و سعادت  از

 .مى دید

 یگرفتن از شاک تیرضا يبرا يوجهه ا ایباشند  هیپول د يداند اگر خانواده اش لنگ ِ مقدار یحداقل م حاال

راحت است که خواهر کوچکش، حسرت نداشتن  الشیخ. بردارد یقدم شانیتواند برا یپدرش بخواهند، م يها

بقال ِ  ،یست آتق یخورد و چند سال یخانه را نم یخال خچالی يمادرش غصه . درس خواندن را ندارد ي نهیهز

 .”میندار هیجنس نس“ کند که  یرو ترش نم ند،یب یدر مغازه اش م دیخر يمادرش را برا یسر کوچه شان، وقت

خودش ... ست  یباطل الیخ یول. اش محو کند یاست که ننگ ِ پسر ِ آن پدر بودن را از زندگ نیآرزوش ا تنها

 .خودش آرزو دارد، گرفته يکه برا یِ جمع و جور و آرام یرا از زندگ دیننگ، نور ام نیو هم. داند یهم م

 .زند کار واجب داشته باشد یافتد، حدس م یم یگوش يبار که اسم بهداد رو نیمسو
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 .دهد یم جواب

 ! د؟یتو وح ییکجا -

 .زند سوار شود یکند و اشاره م ینهال تکرار م يرا برا لبخندش

  ؟يدار يکار...  رونمیب -

  ؟یسرت کجا گرمه؟ با نهال! ؟يد یچرا جواب نم -

 .ستدیا یتعجب، م از

 ! ؟يدیاز کجا فهم... آره  -

 .شده یبهداد، شاک يصدا

 ...  دیپر میخورده بود یهر چ... بابا  الیبرگردونش و... همه شون نگرانشن ... شده  میخبر ج یب -

 .اندازد ینگاه م نیکند و متفکر به نهال ِ نشسته در ماش یرا قطع م تماس

 ! خبر؟ یب

 .ندینش یفرمان م پشت

 ! ؟یبست یخال -

 .کند یمتعجب نگاهش م نهال،

 ...  رونیب میدونه اومد یم تیآبج یگفت -

 .دزدد ینگاهش را م نهال،

 ! ؟یکه چ -

 ... نگرانت شدن  -

 .کند یرا با حرص جمع م چشمهاش

 ! کورش کرده؟ یعطا که جس ای کن؟یتو ج کیکه مدام ج یرعلیو ام نینازن! کدومشون؟ قایدق -

 .کند یرا روشن م نیماش

 ... شمال با خبر نشدن  يبرسونمت تا همه  میبر... همه شون  -

 ! ؟يریگ یتو هم طرف اونا رو م -

 .ستیطور فکر کردن نهال هم انصاف ن نیا یدرد سر ندارد ول ي حوصله

 .کند یم حرکت
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درست  يزیبا در رفتن هم چ یول... طرفتم ... هستم  ،یداشته باش اجیبار بهت گفتم هر وقت بهم احت هی -

 .يازش کم ندار يزیجلوش و ثابت کن چ سایوا...  شهینم

 .زند یپوزخند م نهال،

 .کند ینگاه م یو گوش دیبه وح ینینهال با اخم و بدب. شود یبلند م دیوح یزنگ اس ام اس گوش يصدا

 ! ستن؟یکدومشونن که ول کن هم ن -

 .کند یرا باز م امیو پ ردیگ ید است، مِ او را از دستش که به فرمان بن یحرکت، گوش کیمکث، با  یب و

 ”پس؟  شمیپ يایم یک. يدیدل ِ جوجو برات تنگ شده وح “

 .جوجو؛ م. کند یفرستنده را نگاه م اسم

 .ردیگ یم دیرا به طرف وح یگوش متعجب

 ! انگار هیخصوص -

 .ردیگ یرا م یزند و گوش یم شخندین دیوح

 ! فضول؟ شیخوند! بود -

 .اندازد یباال م شانه

 .کنم یخواستم فضول ینم... باشن  نینازن...  ای یرعلیفکر کردم ام! میجوجو، م -

 .ردیگ یبه خود م یبانمک ي افهیق دیوح

 ! خوره اصال یبهم برم یتعارف نکن! جون داداش راحت باشا -

 .رود ینهال باال م يابرو کی

 ! ه؟یا غهیچه ص گهید مشیم -

 .کند یرا پر م نیماش د،یبلند وح يخنده  يصدا

 ! ماهک خانوم یعنی مشمیم...  دامهیاز ز یکی! ؟یفضول يدید -

 .ردیگ ینهال، حالت چندش م صورت

 ! يپس دوست دختر هم دار! د؟یز -

 .اندازد یابرو باال م طنتیبا ش دیوح

 ! کنن یخودشون ولم نم -

 .زند یپوزخند م نهال
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 ! رم اضافه کن فتهیغم بودنت، خودش یب یبه عل -

 .آورد یگرداند سمت جنگل و شکلک درم یرو برم و

 ! جـــوجــــو -

 

*** 

 

 .کند یمنتقل م نیرا به ماش لیوسا ،یرعلیپله ها نشسته و ام يرو ال،یو اطیدر ح عطا

 .شود یمتوقف م ن،یزم يپاش رو یو عصب کیتمیاندازد و حرکت ر یساعتش نگاه م به

  ؟يدار دویوح يشماره ...  یرعلیام -

 .کند یو در صندوق جابجا م ردیگ یرا ازش م نیساك لباس نازن ،یرعلیام

 .نجایا اردشیگفته ب دیبهداد گفت به وح... آره  -

 .ستدیا یم

 ! اوردش؟یمگه چقدر دور شدن که تا حاال ن... دونم  یم -

 .کند یکند و با دقت تماشاش م یچشمهاش را جمع م یرعلیام

 .دهیبا وح...  ستیتنها که ن! ؟یرانتو چرا انقدر نگ -

نهال . نگران است. فرار کند یرعلیکنجکاو ام يدوزد تا از چشمها یم لشیکند و نگاهش را به موبا یاخم م عطا

 د،یایسر نهال ب ییاگر بال. کند یم دیکه او را تهد ستیخطر ،یسادگ نیداند ساده است و هم یم. شناسد یرا م

 .داند یداند غفلت کرده و خودش را مقصر م یم. بخشد یخودش را نم

 .ادیداده ب تیمن، شکوه جون رضا دیبه ام... نهال امانته  -

 .کند یبا حرص، پوست لبش را م نینازن

 ...  گمیم یپام برسه خونه، به بابا عل!برامون درست کرده؟ يفکر، چه دردسر یب يدختره  نیبب -

 .گزد یکند و لب م یم یرعلیبه ام يشرمنده ا یرچشمیز نگاه

 ... آبرو برامون نذاشته  هاش،یندونم کار نیبا ا -

کار نهال اشتباه  يفهمد کجا ینم. کند یمتعجب به هر دو نگاه م یرعلیام یکشد ول یم یینفس پر صدا عطا،

 .ست يزیو آبرو ر
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 ! ؟يریگ یم دویوح يشماره  -

 دیوح نکهیهنوز متعجب است از ا. ردیگ یرا م دیوح يکشد و شماره  یم رونیب بیرا از ج لشیموبا یرعلیام

 .خودش بوده يخواسته ! نهال که به زور نرفته یچطور از آنجا سردرآورده ول

 ! جونم مهندس؟ -

 .ستادهیا کتریکند که نزد یبه عطا م ینگاه

  ن؟ییکجا -

 .اندازد یم یبه نهال نگاه دیوح

 .میرس یم گهیربع د هی... تو راه  -

 .رود ینهال در هم م ياخمها

 .میاومدن ندار يبرا يبگو عجله ا -

 .خندد یم دیوح

 ! مهندس؟ يدیشن -

 .زند یلبخند م ،يلجباز نیبه ا یرعلیام

 میخوام امشب برگرد یگرده؛ م یپدرم فردا برم... سمت تهران  میحرکت کن دیبا...  میما عجله دار یبگو ول -

 .ظهر شد... خونه 

 .ردیرا بگ یکند تا گوش یدست دراز م عطا

 ! گه؟یم یچ نمیبده بب! نهاله؟ -

 : دیگو یم دیبه وح طنتیبرد و با لبخند و ش یسر و دستش را عقب م یرعلیام

 ! ؟يبا نهال دوست شد یتو ک! د؟یوح نمیبب -

 .ردیگ یرا م یکند و گوش یاش نگاهش م يبا حرص به لبخند و خونسرد عطا

 ... الو؟ نهال  -

 یراهنما م. برد یم نییرا بدون قطع کردن پا یاندازد و گوش یبه نهال نگاه م یچشم ریز. کند یمکث م دیوح

 .کند یجاده توقف م يزند و گوشه 

 .امیمن االن م نیبش -

 .چسباند یرا به گوش م یشود و دوباره گوش یم ادهیپ
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 ! نهال؟ هیچ ایبچه باز نیا! ؟يدیچرا جواب نم -

 .رود یم نیبه طرف پشت ماش دیوح

 ! ستمیشرمنده داداش که نهال ن -

 .رود یاز کوره در م عطا

 ! شما؟ نییکجا...  دیوح ارمیپدرتو درم! شد؟ داتیاصال تو از کجا دم شهرك پ! ش؟یبرد یکجا برداشت -

 .دهد یخونسرد و با لبخند گوش م دیوح

 .نهال با منه، حالشم خوبه...  يریانقدر تند م ندیناموسا اول کمربندتو بب -

 .ست یبر خالف او، عصب عطا

 .دنبالش امیتا خودم ب سایهمونجا وا! ن؟ییکجا -

 .میگفتم تو راه! داداش؟ يشد یشیچرا آت -

 .دنبالش امیآدرس بده ب... الزم نکرده  -

شده، رو در رو  کند و باعث حال خرابش یچاك م بانینهال گر يطلبکار که برا يعطا نیبا ا دیآ ینم بدش

 .حرف بزند

 .زنگ بزن يشد کینزد... سمت جاده جواهرده  ایب ریرو بگ یجاده اصل -

. بکند شانیخواهد نهال را وارد حرفها ینم. شود یم نیکند و سوار ماش یحرف اضافه تماس را قطع م بدون

د او به ناموسش چشم کن الیعطا خ نکهیاز ا... پوزخند است و حرص و تاسف  ،یعصبان يحسش نسبت به عطا

 .کمک کردن بوده تش،یو ن تهنداش يبدهد قصد و منظور بد حیبراش توض دیبا. به جانش افتاده يدارد، حس بد

 ! بود؟ یرعلیام -

 .کند یم حرکت

 ... کارم داره  ادیتوك پا م هی قمیرف... نهال  نیبب... بود  قمیرف... اون که قطع کرد ... نه  -

 ... خب  -

 .کشد یبه چانه اش م یدست

 ...  میدنبالت با هم برگرد امیاونجا باش من سه سوته م...  المونیبرم دم و یتو رو م -

 .مونم یم نیخب تو ماش -

 .کند یمن م من
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که رفت،  قمیرف... س  قهیما دو دق يالیتا و نجایاز ا...  دارهیورش م االتیخ یباش نیتو ماش... آخه نافرمه  -

 .رمدا یبرت م امیم

 .اندازد یشانه باال م نهال،

 ... طول نکشه  -

 ...  قهیسر جمع ده دق... نه  -

 .زند یلبخند م نهال

 ! نه؟... س  قهیبرنامه هات رو ده دق يهمه  -

 .خندد یم

 ! گهینده د ریناموسا گ! نییباال و پا قهیحاال دو دق -

 

*** 

 

 .کند یدست دراز م عطا

 .بده خودم برم دنبالش چویسوئ -

 .کند یمتعجب نگاهش م یرعلیام

 ...  گهید ادیم دیبا وح -

 .دنبالش رمیگفتم م...  ادینم -

 .قاپد یرا در هوا م چیسوئ

  ام؟یمنم همراهمت ب -

 .دهد یحال سوار شدن سر تکان م در

 .میفتیراه م میبرگشت د،یشما آماده باش... گردم  یزود برم... نه  -

 

*** 

 

 .رساند یم الیرا به و نهال
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 .کشد یشود و به اطراف سرك م یم الیو اطیهمراه نهال وارد ح. ستیبودن و رفتار بهداد، مطمئن ن از

 ! مونما؟ یباشه من تنها نم! ست؟ین نجایبهداد که ا -

 : دهد یحال چشم گرداندن، جواب م در

 ... رفت صفا  یداشت م ،يصبح که اس زد... نه  -

 .کند یو اخم م ستدیا یم نهال

 .زند تا مطمئنش کند یپلک م دیوح

 .تخت التیخ...  ستین...  ذارمیباهاش تنهات نم -

 .خواهد نهال را با بهداد تنها بگذارد یگلخانه، نم يهم با آن تجربه  دیوح. شوند یساکت م يالیدو وارد و هر

 .زند یبلند او را صدا م نان،یمحض اطم. هم بود گارشیس يو بو یقیموس يبهداد بود، صدا اگر

 .بخور يزیچ هیبردار  یهست؛ اگه خواست یهمه چ خچالیتو ... امن و امان ... بفرما  -

 .کند یمردد به اطراف نگاه م نهال

 ...  دیوح امیشد باهات ب یکاش م -

 ! ساعت چنده؟ -

 .کند یبه ساعتش نگاه م نهال

 ! نجامیا گهید قهیده دق -

 .رود یبه طرف در م دیزنند و وح یدو لبخند م هر

 

*** 

 

 .دهد یم صیبهداد را از دور تشخ نیماش

 .آورد یرود و با حرص، به پدال گار فشار م یدر هم م شتریب اخمهاش

 .اندازد یم یقیکند و به داخلش نگاه دق یپارك م دیسف يپرادو پشت

به  یپک محکم. شود یبغل، متوجه عطا م ي نهیاز آ. کشد یم گاریپنجره گذاشته و س يآرنجش را لبه  د،یوح

 .شود یم ادهیزند و پ یم گاریس

 .کاود یرا م نیشود و همانطور، نگاه اخم آلود و جستجوگرش، داخل ماش یم کیبهش نزد عطا
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 ! رخانیسالم عرض شد ام -

 .کند یاشاره م نیمتعجب عطا، به ماش نگاه

 ! پس نهال کجاست؟ -

 .کند یم يبا اعصاب عطا باز شتریب ن،یخونسرد است و هم دیوح

 .کشد یاندازد و پک آخر را م ینگاه م نیعطا، به داخل ماش مثل

 ...  ستین نجایا -

شناسد که  یمرد را م نیمگر چقدر ا. دهیبه اوج رس شیلحظات آن روز شده و نگران ياز همه  شتریب ترسش

 ! ؟نرود تیآزار و اذ یو حت يریو گروگان گ يبه طرف دزد الشیفکر و خ

 .ستیچ يباز نیاز ا دیاحساساتش را کنترل کند و بفهمد منظور وح دیبا...  یکند خونسرد باشد و منطق یم یسع

 ! نامرد؟ شیکجا برد! تو نبود؟ شیمگه پ! دنبالش؟ امیمگه قرار نشد ب -

و  حیکه نهال را صح ینه تا وقت. ستیکنترل کردن، کار االنش ن! نه. شود یتر و بلند تر م یعصب صداش

 .دهیسالمت ند

تلفن قاط  يپا یلیاما شما خ... با من بود؛ حال و هواشم ناموسا عوض شد ... بله ... نهال خوبه مهندس  يجا -

 ... خواستم اول رو در رو باهات حرف بزنم  ؛يزده بود

 .کند یزند و سوالش را شمرده تکرار م یدهد؛ به موهاش چنگ م یم رونیاش را ب ینفس عصب عطا،

 ! نهال کجاست؟ -

 ”! سالمه؟! خوبه؟ ”چدیپ یفکرش م يدر سرش، صدا یدهد ول ینم ادامه

در دست اوست،  یخاص و بحران طیِ شرا تیهدا نکهیداشتن، ا تیاز قدرت و احساس اهم زیلبر یبا حس دیوح

 .کشد یدو انگشتش را دو طرف لبها م

 .میخوام مرد و مردونه صحبت کن یم... دو کلوم باهات حرف دارم ... نباش داداش  یشیآت... آقا  ریام -

 .کشد یو دهانش م ینیب يرا کالفه رو گرشیزند و دست د یدوباره به موهاش چنگ م عطا

 ! زنگ بزنم صد و ده؟ ایکجاست  یگیم... من نشست  نیکه نهال رفت تو ماش یوقت يحرف باشه برا -

 .ندز یپوزخند م دیوح

 ! بلندش کردم؟ یمگه زورک! مهندس؟ یترسون یبچه م -

 .شود یم ياش جد چهره
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 ! ؟يفرض کرد یما رو چ -

 .در آن است لشیکه موبا یبیبرد به ج یتحمل، دست م یب عطا

 ... کن  یکه اومد، بلبل زبون سیبذار پل...  يریگ ینم يانگار حرفامو جد -

دردسر ِ  یعنی سیخبر کردن ِ پل. را دارد سیقصد تماس با پل يکند که جد یحرف، به عطا نگاه م یب يا لحظه

بعد هم ... شود  ینداشته، کم ِ کم، چند روز گرفتار م ينبوده و قصد بد يتا بخواهد ثابت کند کاره ا... خود  یب

 ... بودن ” پسر شاپور کالنتر“ سوء سابقه و انگ ِ 

 .کشد یم يبلند نفس

 .شتیپ ارمشیم رمیاالن م... نهال حالش خوبه . ..داداش  اریجوش ن -

 .ماند یحرکت م یب یگوش يعطا رو دست

 ! کجاس؟ -

 .دمیم لتیو سالمت تحو حیصح نجا،یهم ارمشیم گهید قهیپنج دق!نه...  قهیده دق سا،یوا -

 ! منتظر بمونم؟ نجایچرا ا...  امیخودم باهات م -

 .کند ینگاه م يعطا لحظه ا تیاخم و جد به

 ... حقتو بذارن کف دستت ها  انیب س،یزنم پل یزنگ م نیبه امام حس! ؟یکن یاستخاره م یواسه چ -

 .کند ینثار خودش م یراهیلب بد و ب ریو پر حرص، ز کالفه

 .پشت سرم فتیراه ب نیبش...  میکرد يریناموسا عجب گ -

 .کند یحرکت م روبه روش، نیبه ماش رهیشود و پر اخم، خ یسوار م عیحرف و سر یب عطا

 

*** 

 

 .شود یم ادهیکند و پ یتوقف م الیدر و يپشت سر او، جلو بالفاصله

 ! را به خانه برده؟ نهال

 .اندازد یبه عطا م ینگاه میچرخاند و ن یرا در قفل م دیکل د،یوح

 .صبر کن صداش کنم -

 ! ه؟یک يخونه  نجایا -
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 .و کالفه یعصب يآن هم به عطا. دهد ینم یجواب روشن قطعا

 .آمدن نهال يشود و عطا پشت سرش، بدون صبر کردن برا یم وارد

 .رود و بعد به آشپزخانه یسالن م به

 ! نهال؟ -

مگر  یول... بهش اعتماد دارد  یرعلیشده که ام یدست ِ کس ي چهیکند باز یسالن، حس م انیم ستادهیا عطا

 .ه بهداد هم اعتماد داردب یرعلیام! دارد؟ الیخ یحکم آسودگ ،یرعلیاعتماد ِ ام

 .زدیر یبه هم م شتریشده اش را ب کیاعصاب تحر د،یپشت ِ هم ِ وح يگفتن ها” نهال“ نیا

 .زند یپاگرد، خشکش م يرود و رو یدرهم، به طرف پله ها م يکه با اخمها ندیب یرا م دیوح

 ! ؟يکرد کاریچ! بهداد؟! ابالفضل ای -

 الیرا در آن و دیحضور نهال و بهداد و وح لیِ دل لیو تحل هیتجز يبرا یبه مغزش زمان نکهیبدون ا! بهداد؟

 .دود یبدهد، به طرف پله ها م

 .ست يبعد يپله  يو سرش رو دهیلم واریپله، به د نیاول يبدون لباس، رو بهداد،

 .ندنبودنش ناراحتش ک ایخوشحال باشد  ند،یب یِ رو به روش، نهال را نم ریدر تصو نکهیداند از ا ینم

 .زند یزانو م دیوح

 ... بهداد؟ چشاتو وا کن ... بهداد  -

 ! پس نهال کجاس؟ -

 .دهد یبهداد را تکان م يبدون نگاه به عطا، شانه  د،یوح

 ... جواب بده  زتیجان عز... بهداد ! ؟يافتاد نجایچرا ا -

 .چدیپ یخانه م ينگرانش در همه  يصدا. رود یگذرد و باال م یحال ِ او، از کنارشان م يبرا یبدون نگران عطا

 ! تو؟ یینهال؟ کجا...  یلعنت... نهال  -

 .گردد یبه طرف پله ها برم یکند و دست خال یروش است را باز م شیکه پ يدر چند

 .چشمهاش باز است يداده و ال هیتک واریگردنش را به د بهداد

 ! نهال کو؟ -

 .شنوند یهر دو م یول ستیحال و کش دارش، بلند ن یب يصدا
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 یخانه است، راحت تر شده ول نینهال واقعا در ا نکهیحاال باور ا. ماند یم رهیاو خ يبه سرتا پا يلحظه ا عطا،

 ... بودنش با بهداد ِ مست و بدون ِ لباس 

 .قابل کنترل است ریصداش بلند و غ. برد یلحظه زمان م کی د،یاش به طرف وح حمله

 ! ؟ینهال کجاست عوض -

 .اش کنار بزند قهیعطا را از دور  يکند دستها یتالش م وار،یبه د دهیچسب د،یوح

 : زند یعطا، داد م نیسرخ و خشمگ يو نگران، مات زده به چشمها متعجب

 ... تو  شیو اومدم پ الیگذاشتمش و... دونم  ینم -

 .دهد یتکانش م عطا

 ! کثافتت؟ قیرف نیدست ِ ا شیداد يآورد... شرف  یب -

 .دهد یتوان، او را به عقب هل م يبا همه  دیوح

 .نهالو دست بهداد ندادمش -

 .کشاند یبه طرف خود م يآرام بهداد، نگاه هر دو را لحظه ا يصدا

 ...  هیوحش شیهمه چ... خوامش  یم یول هیوحش...  شهیالمصب تنش آت -

 دهیکوب واریه کمرش به دسر و ته اوست ک یب يکند و حواسش به حرفها یآشفته، هنوز به بهداد نگاه م د،یوح

 .خش دار عطا در گوشش يو صدا چدیپ یدرد در تنش م. شود یم

به حضرت ! ؟یو تنهاش گذاشت نجاسیناموس ا یب نیا یدونست یم! نجا؟یا شیچرا آورد...  زیهمه چ یب -

 ... کنم  یم اهیآشغالو س نیمو از سرش کم شده باشه، روزگارتو و ا هیعباس 

 .ست یکنترل، بلند و شاک یهم ب دیوح يصدا

 ... کنم  داشیولم کن بذار پ... دونستم بهداد خونه س  ینم -

 .دیوح يمانده به چشمها رهیزند و خ ینفس نفس م. دهد یهم فشار م يرا رو فکش

 .رود یم نییشود و از پله ها پا یعطا خالص م يحرکت، از شر دستها کیخودش با  د،یوح

نهال ِ  دنیخواهد، د یم ایکه در دن يزیتا آن لحظه که تنها چ یجس ياز حرکت مسخره ! دفعه چه شد؟ کی

 ! سالم و سالمت است، مگر چند ساعت گذشته؟

تن ِ ...  ”شهیتنش آت“ لندهور چرا گفت  نیا... مست ...  بهیبا دو مرد غر...  بهیغر يالیآنجا در آن و...  نهال

 ! خواهد؟ یِ او را م ینهال ِ وحش...  يوا يا!؟ینهال را گفت وحش!ده؟مگر بهش دست ز! نهال؟
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 ”... نهالم ...  ایخدا“ کند  یوحشت زده اش، لرزان التماس م يِ دل دل کردن و نفسها انیم

 .رود یم نییاراده پا یب و

 .”ستین“... ” نبود“ یعنیدهد  یتکان م يکند و سر یم یبهش نگاه يدر ورود کینزد د،یوح

 .رود یم رونیب همراهش

بهداد را که  يو بطر السیکنار استخر، بساط گ. از نهال نبوده يو اطراف استخر را گشته و اثر اطیح يجا همه

 .نهال را آورده، بهداد پشت ساختمان بوده یشود وقت یتازه متوجه م ند،یب یم

قدم بزند و فکر  یزانوهاش هم آنقدر توان ندارد که عصب یکند حت یعطا حس م یشود ول یم الیوارد و دوباره

به بعد ...  دیچه بگو نیو نازن یرعلیبه ام... خبر بدهد  سیبه پل. تواند بکند یبکند؛ چه کار م دیکند چه کار با

 .فکر کند یخواهد حت یترش نم

 .نهال باشد يبرا یشان، ترس و نگران ياشتراك احساس هر دو يتنها نقطه  دیشا

 .گردد یکنار بهداد ولو شده در پله ها برم د،یحو

 ! ؟يشنو یصدامو م... چشاتو وا کن ... بهداد ... داداش ... بهداد  -

 .ملتمسانه شده صداش

از خود  نطوریاما ا...  دهیو مست کردن ِ بهداد را د دنیسالهاست نوش. اندازد یبهش م ینگاه ار،یهش مهین بهداد،

 .ستیِ الکل ن یفقط مست. دارد یشدنها، تازگ خودیب

 .کند یاو را بلند م يو همانطور با التماس، شانه ها یعصب

 ! نه؟ ای يدیبگو نهالو د زاتیارواح خاك عز... بهداد ! ؟ينعش شد ينطوریا يزد یچ... د ِ الکردار  -

 .شدبا دهیکند فقط د یدعا م یول دهیکند نهال را د یسر و ته بهداد، بهش ثابت م یب کلمات

 .ردیگ یسرش را باال م. است جهینت یب...  ردیگ ینهال را م يبار شماره  چند

 ...  ینکن اهمیروس -

 .سیشود نکند رفته باشد سراغ پل ینگران م. ستیاز عطا ن يخبر

 .کنار باغچه نشسته يسکو يعطا، رو. زند یم رونیب الیو از

 .خورد یزنگ م لشیکه موبا دهینرس کشینزد دیوح هنوز

 .مردد است جواب بدهد. کند ینگاه م یرعلیاسم ام به

 ...  شیبرا یممکن است اتفاق دیبگو! نکرده؟ داینهال را پ دیبگو



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا Hanakو  naqme   –گذارم  یات م نهیبرابر آ يا نهیآ

wWw.98iA.Com ٦٥٨ 

 .فشارد یلبش م يرا رو دندانهاش

 .نهال باشه دیشا... د ِ جواب بده  -

چاره را  نیترتواند به ینم شهیسخت، مثل هم طیدر شرا نباریاز خودش متنفر است که ا. ندارد يکار چیه قدرت

 .ستادهیست که کنارش ا يدیخفه کردن وح د،یآ یکه مطمئن است کامل از عهده اش برم يتنها کار. شدیندیب

 .دهد یم رونینفس گرفته اش را سخت ب. کند یتماس را قطع نم یرعلیام

 بله؟  -

 ! ؟يد یچرا جواب نم ر؟یام ییکجا -

 .دهد یاش را محکم فشار م یشانیزده، پ خیدست ِ  با

 .دمیهنوز نهالو ند -

 .يزنگ زدم بگم برگرد...  الیو دیاالن رس نیهم -

 .ستدیا یشود و م یم ریجانش به طرف پاهاش سراز يهمه  انگار

 ! برگشت؟ -

 ... االن اومد ... آره  -

 .ندینش یباغچه م يکشد و حاال اوست که لبه  یم ینفس راحت د،یوح

 ! حالش چطوره؟ -

 .شنود یضربان تند قلبش را در سرش م يپرسد و تازه صدا یم یسخت به

 .شده رید. میحرکت کن ایزودتر ب... هنوز دپرسه ...  ستیبد ن -

 .ذهنش در هم است! ست؟یبد ن! دپرس؟

 ...  ستیرو بلد ن نجاهاینهال که ا! اومده؟ الیتا و يچطور -

 .ایتو هم ب. که اومده نهیمهم ا... زنه  ینم یحرف یول...  یبا تاکس -

. دارد یثابت بوده، برم دیوح يتمام مدت رو ز،یآم دیکند و نگاهش را که تهد یحرف، تماس را قطع م بدون

 .رود یشود و همراهش م یبلند م عیسر دیوح. رود یو به طرف در م ردیگ یاش م دهیند

 ...  امیم الیمنم باهات تا و -

 .کند ینگاه م دیاخم و استفهام، به وحشود و با  یدر متوقف م يعطا رو دست

 .نگرانشم... حالش چطوره  نمیخوام بب یم -
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 .و برنده است زیِ عطا، ت نگاه

 .یمن باش ينگران ِ دخترعمو نمیب ینم یلیدل -

 .کند ینم دایدامن نزند اما کلمات مناسب را پ شتریگردد تا به سوءظن عطا ب یم يدنبال جمله ا دیوح

را گرفته  لیکه موبا یدست يانگشت ِ اشاره . ستدیا یقبل از سوار شدن م. رود یم نیبا عجله به طرف ماش عطا

 : دیگو یآمرانه م د،یرود و سخت و پر تهد ینشانه م دیبه طرف وح

پس ...  شهیبرات بدجور گرون تموم م نم،یکه اگه بب...  نمتیدور و بر نهال بب گهیخواد د یدلم نم ــچیه -

 ... مواظب قدمات باش  یابحس

که نهال را  ینگران است طوفان. ندیب یرا م یرعلیام نیحرکت، از کنار در، دور شدن ماش یحرف و ب یب د،یوح

 .اوردیبه بار ب يشتریِ ب یخراب ال،یعطا به و دنیکرده، با رس قراریاز صبح ب

 .ردیگ یبندد و دوباره شماره م یرا م اطیح در

 .دهد یجواب نم نهال،

 ”نهال، فقط بگو حالت خوبه؟ “فرستد  یم امیپ

 

*** 

 

 .کند ینم یحرکت چیرا بسته و ه چشمهاش

 .به زمان رفتن به سمت شمال ندارد یشباهت چیه ن،یِ داخل ماش جو

را انتخاب کرده و حواسش  یمیمال یسیانگل یقیموس ،یرعلیام. را دارد دشیبا دو قرص، هنوز سردرد شد عطا

 یناگهان رییتغ يبرا یخاص لیشده؛ هر چند دل طینبودن شرا يمتوجه عاد ،یجس. جاده است نیسنگ کیبه تراف

 .داشته الیآمدن نهال به و ازکه بعد  یلحظات يست؛ مثل همه  یاخم آلود و ناراض ن،ینازن. ندارد هیبق

بدون . اتاقش پناه بردهکه گرفته را حساب کند و به  یدربست یخواسته پول تاکس یرعلیآمده؛ فقط از ام نهال

 .یحرف و نگاه به کس

و . ختهیر رونیچند ساعته اش را ب يِ جمع شده  یو دلشوره و شرمندگ ینگران يهمراهش رفته و همه  نینازن

 .جمله گفته کینهال، فقط 

 ”.ولم کن...  يحالم بده ناز “
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 .از کوره در رفته نینازن

 يجلو...  يکرد یچه غلط...  یکجا رفت ستیمعلوم ن...  ياز صبح گم و گور شد...  يشد نیکه ا میولت کرد -

 هیبق! حالت بده؟ یگیحاال فقط م...  يسفرو به همه مون زهر کرد... از خجالت ِ رفتار تو، آب شدم  یرعلیام

...  شهیشرمم مهم  یرعلیحتا از ام!؟یتبا اون پسره رف دمیفهم یوقت دمیکش یچ یدون یم! ستن؟یبرات مهم ن

به دو روز  يگند زد!؟يجوابشو بد یچ يخوا یاالن برسه م... چطور رفت دنبالت  دیاون بدبخت نفهم

 ياصال به آبرو! گن؟ یم یبفهمن چ یشکوه جون و بابا عل ینگفت! چطور روت شد نهال؟... مسافرتمون 

 ! ؟يخانواده فکر کرد

 .زار زدن را پس زده و باز سکوت کردهبه  دشیشد لیم. سرش را در بالش فرو کرده نهال،

 .نگاهش هم نکرده ینهال بدون عکس العمل، حت. طاقت به اتاق رفته یب ده،یکه رس عطا

 ... نهال  -

 ... ِ عطا و سکوت نهال  یسردرگم

چطور  دیوح...  دیوح... مست باهاش  يآن پسره ! مست چه کرده؟ نه يبپرسد کجا بوده؟ با آن پسره  خواسته

از صبح کجا رفته؟ ... کرده  نانیاطم! ده؟یچطور نترس! آنها رفته؟ يچطور باهاش به خانه ! از آنجا سردرآورده؟

 ...  بهیغر کی يجرا دردش را برده برا... چرا رفته 

 چطور خودش را آرام. ندانسته چطور نهال را آرام کند. سرش را بپرسد يکدام سوال از هزار سوال ِ تو ندانسته

 ... کند 

 .و درهم مچاله شده، ماتش برده دهیحرکت و رنگ پر یکرده و به نهال ِ ب سکوت

گفت  یکرد و م یفقط کاش نهال سر بلند م... بخشد  یبابت، خودش را نم نیو از ا. نبوده یدار خوب امانت

 ”خوبم عطا“

سر مرتب  يشالش را رو یوقت. هنهال باالخره تکان خورد. حرکت به طرف تهران صدا زده يهمه را برا یرعلیام

 ”... بگو خوبم نهال “و باز در دل التماس کرده ...  شتریدل ِ عطا ب...  دهیجانش لرز یب يکرده، انگشتها

اش از  نهیبغضش را با قرص و آب قورت داده و س... قرص مسکن خواسته  نیرا قورت داده و از نازن بغضش

 ...  دهیکش ریدرد، ت

 .ببخشند نیکند را تسک یکه درد م یتوانستند دل یمسکن ها، م کاش
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ماند  یحرکت م یب. کند یحس م هیِ نگاهش را هان ینیسنگ. شود یتن پوش، از اتاق خارج م يبا حوله  نامدار

آن سالها، از  يخواهد مثل همه  یم دیشا. کند یحضور نامدار را پشت سرش حس م. تا نامدار طرفش برود

 .ردیگ یفاصله م هیهان زدارد و ا یبرم یخال ینامدار، فنجان یول. اش را ببوسد پشت خم شود، گونه

اش  یشگیهم ویافترش ياصالح کرده و بو شهیمثل هم. کند یبه نامدار نگاه م. شود یبازدمش آه م ناخودآگاه،

 .دهد یرا م

 .اندازد یاش م یاعتماد به نفس ذات ادیرا  هیاستخوان فکش، هان يانحنا. الغر شده ینظرش کم به

کند، نگاهش را  یفکرش را هم نم هیو درست همان لحظه که هان. کشد یبرد و قهوه را بو م یرا باال م وانیل

 .کند یم ریرا غافلگ هیآورد و هان یباال م

 تماس نگرفت؟  یرعلیام -

 یم! ِ رفتنش، دست از فرار برداشته کینزد يباالخره ساعتها. گردد یدر چشمهاش، دنبال احساسش م هیهان

 کردن، آرام تر شده تا صحبت کنند؟  يخواهد بداند بعد از آنهمه دور

 .ندیب ینم يزیچ خ،یِ  يرقصان ِ خاکستر يجز تکه ها و

 .”آره“ دهدیتکان م سر

 .رسنیم گهیدو ساعت د یکیگفت تا ... بوده  نیجاده سنگ کیتراف -

 .دهد یرا عذاب م هینگاهش هان يسرد. کند یقصد رفتن مچشد و  یاز قهوه م یکم نامدار

داند اشکال از خودش  یم یاشتباه کرده ول یرعلیجنس احساسش نسبت به ام يدرباره ... اشتباه کرده  نامدار

 حیبدهد، از اول توض حیاگر توض دیاتصالش با گذشته را پاره کرده، شا يحلقه  ياگر بفهمد همه  دیشا... بوده 

 .و بتواند سوال چند روزه اش را باالخره بپرسد. هم نامدار رد،یآرام بگ یبدهد، هم خودش کم

 .همانطور که قصد رفتن به اتاقش را دارد نامدار،

 .رود یگذارد و پشت سر او، به اتاق م یجا م زیم يقهوه را رو يخورده  مهین وانیل

 .کشد ینمدارش م يبه موها یبه چمدان ِ کنار تخت، دست رهیخ“  نامدار

 برات ببندمش؟  يخوا یم -
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که چند ماه  يپنجره ا... دارد و رو به پنجره  هیپشت به هان. ندینش ینامدار م يلبها يرو یسرد و کوتاه لبخند

 .باز کند یقبل، تقال کرده بود راه نفسش را کم

 .کند یم يبه او، با پوست لبش باز رهیو خ ندینش یمبل ِ تک کنج اتاق م يرو هیهان

 .دوزد یچشم م یاندازد و به فنجان خال ینگاه م هیگذرا به هان. کند یتمام م نیسنگ یاش را در سکوت قهوه

و بعد  دیبگو...  دیبگو دیقبل از رفتن، با یول دیچند جمله بگو یخسته تر از آن است که بخواهد حت. دارد حرف

 .کشد یگذارد و دراز م یم زیم يفنجان را رو. برود

سال  ستیب... در گذشته  ییجا دیشا...  ستیفکرش آنجا ن. ِ او ماتش برده یتفاوت یهمانطور نشسته و به ب هیهان

 ...  شیسال پ یس...  شیپ

تمام . بازوش را روى چشمهاش گذاشته؛ صداى نفسهاى نامنظمش نشان مى دهد که هوشیار است نامدار،

 .دش بیشتر شده بودکمبودهایى را که در حضور هانیه حس مى کرد، در نبو

 .سه ماه، هانیه با وجود نبودنش آنجا بود این

 .از شب نامزدى غم تازه اى از دوباره دیدن او بر دلش سنگینى مى کند و

... دیگرى بود  يشاید اگر رفتارش به گونه !احساس گناه مى کند، چرا هیچوقت نامدار حرفى نزده بود؟ هانیه

 .براى فهمیدنش دیگر خیلى دیر شده

. کشد یتخت و رو به نامدار، با فاصله دراز م يخزد رو یآرام م. رود یو به طرف تخت م ستدیا یاراده م بدون

 .اتاق، در سکوت فرو رفته و هر کدام آنها در فکر خودشان

 : رمق مى پرسد بى

 ! چرا هیچوقت در مورد مامان به من نگفتى؟ -

نگاهى که زمانى مى درخشید و . نگاهش خسته، متحمل و درمانده است. چشمهایش را باال مى آورد نامدار

 .سخت هم مى درخشید

 ! چطور مى تواند آن احساس خال را شرح بدهد؟. تواند براش توضیح بدهد نمى

خودشان را با مرور از سالها در کمترین فاصله ازش خوابیده اما چطور مى تواند کیلومترها فضاى خالى بین  بعد

 ! آن وقایع پر کند و آشفتگى درونش را پنهان؟

. بعد از یک نفس عمیق، آه مى کشد. ذهنش آن خاطرات را فراموش کرده و دیگر نمى خواهد زنده کند در

 .نگاهش به پنجره است. مشتهاي گره کرده اش را فشار مى دهد
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 ! رد؟در اصل ماجرا فرقى مى ک... به فرض هم که مى گفتم  -

 ! فکر مى کند اگر شانس دانستنش را داشت طور دیگرى رفتار مى کرد؟ هانیه

 ... داند  نمى

در آن زمان نمى دانست دارد چکار ... اینکه نامدار به هر دلیلى او را از واقعیت دور نگه داشته، شکى ندارد  در

 .کرد، نمى تواند تبرئه اش کند اما حقیقت این است که عدم آگاهى او نسبت به کارى که نامدار. مى کند

 ... همیشه برام عجیب بود که چرا اون تسبیح رو نگه داشتى  -

عجیب است که تا آن لحظه . چقدر بادى که از سمت پنجره مى وزد سرد است. چشمهاش را مى بندد هانیه

 ! پس این پتوى لعنتى کجاست؟... متوجه آن نشده 

 .حس مى کند تمسخر آمیز نامدار را روى خودش نگاه

وقتى می دیدم ارزش زیادى برات داره و با اون همه عشق ... حدس مى زدم شاید یادگارى از عزیزانت باشه  -

 ... فکر مى کردم مادرت ... ازش نگهدارى مى کنى 

 .آب دهانش را قورت مى دهد و پتو را محکم به دور خودش می پیچد هانیه

انقدر جلو رفته که دیگر هیچ ... ا براى همیشه رها کرده؟ نمى تواند مى تواند بهش بگوید که آن خیال ر چطور

 .راه بازگشتى را میسر نمى بیند

 : ادامه مى دهد نامدار

مدتها با این سوال در ... سالها از خودم می پرسیدم با چه کارى مى تونم عالقه ام رو به تو ثابت کنم  -

چون زندگى با تو رو . کشمکش بودم و شاید این خودم بودم که نمى خواستم جواب واضحى براش پیدا کنم

 .واقعیت ها بستم ازچشمم رو روى خیلى ... دوست داشتم و این برام مهم بود، نه هیچ چیز دیگه 

 .خندى مى کند زهر

گذشتن از جسمت ساده نبود، اما مى خواستم بهت ثابت کنم هیچ چیز غیر از تو، مهر تو هرگز تو دلم جایى  -

 .نداره

 .در سکوت مى گذرد مدتى

 .همانطور دراز کشیده و نگاهش به صورت او خیره شده هانیه

 ترند؟  ظریف و اشرافى چهره اش چرا امشب مشخص خطوط

 .درست مثل چشمهاى پسرش است و حاال دیگر به نظر دست نیافتنى مى رسند چشمهاش
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احساس مسافرى که در بین مرزها، در سرزمین تنهایى گیر کرده و . احساس یک مرد تبعیدى را دارد نامدار

به . کم مرگ را دارداین تصمیم براش ح. کوشش مى کند با فهمیدن عالمت هاى جاده، راه درست را پیدا کند

 .را قبول مى کند پیشنهادشهمان اندازه که مطمئن است دو دو تا، چهار تا مى شود، مطمئن است هانیه 

 : لحنى تلخ مى گوید با

 .با هم بودن ما، به صالح هیچ کدوممون نیست... من این مدت خیلى فکر کردم  -

تصمیم یعنى نامدار دیگر هرگز قصد ندارد به  این. این جمله همه امیدش را مبدل به یاس مى کند شنیدن

 .سمتش بازگردد

 : حالیکه بغضش را فرو مى دهد، مى پرسد در

 منظورت چیه؟  -

 .حق و حقوقت میدم يهروقت بخواى طالقت رو با همه ... از همین لحظه، تو کامال آزادى  -

دار، براش درست مثل فرود آمدن صاعقه شنیدن این حرف از زبان نام. بى اراده بازوهاش را چنگ مى زند هانیه

 .یا آب یخى ست که بر سرش ریخته اند

 .چقدر پوستش لطیف است. نامدار به اثر سفید انگشتهاى ظریف او که بر روى پوستش جا انداخته اند مانده نگاه

االن با نگاه کند در صورتیکه  دیمى کرد هانیه از این پیشنهاد استقبال کند و بالفاصله تصمیمش را تای تصور

 .او مواجه است يخاموش و بى حالت شده 

شاید توضیحى داشته باشد تا او را از این باتالقى . کمتر از یک لحظه، نور امیدى به قلبش تابیده مى شود براى

 .که در آن دست و پا مى زند نجات دهد

ادالنه نیست بار مجازاتى که ع. شخصى ست که باید خودش از میان بردارد ياین درد. رو بر مى گرداند هانیه

 .چشمهاش تبدارند و دستهاش لرزان. باید به تنهایى تحمل کند به دوش او بگذارد

 ! این تصمیم و خواست توئه؟ -

 : زمزمه مى کند سردرگم
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اگر طالق مى خواى که همین فردا ترتیبى مى دم که تو ... در شرایطى که ما داریم، دو راه بیشتر نمى مونه  -

به خاطر امیرعلى ... اگر هم نه، که به نظر من در حال حاضر متارکه بهترین راه حله ... زمان انجام بشه  کمترین

تو می تونى همینجا بمونى، ... تصمیمم پابرجام  ىنمى خوام زندگیش آسیب ببینه، آسون نیست، ولى من تو... 

 ...  هرزمان هم که خواستى بیاى اونور، ویالى النگ آیلند در اختیارته

 .سنگینى توى گلوى هانیه النه کرده بغض

 ”براى تالفى؟ ! براى عذاب دادن من این کارو مى کنى؟“مى کند  فکر

عجیب اینکه این نفرت عنان گسیخته و این حس انتقام جویى و احتیاج به جبران سالهاى تنهایى را درك مى  و

 .کند

 : صداى آرامى مى پرسد با

 براى همیشه؟  -

 .حالت چشمهاش چقدر عجیب است. متعجب سر بلند مى کند نامدار

 .نامدار را که مى بیند آهسته بلند مى شود سکوت

 .به سمت در مى رود و به آرامى از اتاق خارج مى شود. مى کند تعادل قدمهاش را حفظ کند سعى

بسته مى شود و تنها در آن لحظه است که نامدار مى تواند بى آنکه اشک امانش بدهد، به رنج این جدایى و  در

 .عواقب این تنهایى فکر کند

به سمت . اند دهیشود خواب یم یساعت کیناصر و همدم، . استثنا کسى آنجا نیست. وارد سالن مى شود هانیه

 .تراس مى رود

که نخواسته، نخواسته اند  یسال یس يو مثل همه ... مثل سه ماه قبل ... ه هم فرصت حرف زدن نداشت باز

 ازشان گرفته جز خودشان؟  یازش گرفته؟ چه کس یفرصت ها را چه کس نیا. کامل و راحت حرف بزنند

 یعلریتواند راحت با ام یکه اگر جدا شوند، م! بوده؟ یرعلیکه سه ماه، مدام با ام! چه فکر کرده؟ هیمورد هان در

 ! باشد؟

اصال نشست و ! کند؟ فیکم و کاست، تعر یرا ب زیترس، همه چ یدلهره، ب یو ب ندیتواند بنش یفکر کرده م چرا

 ! ِ نامدار دارد؟ يشنهادیدر دو راه پ يرییتغ... هم کرد  فیتعر

خواهد  ید مداشته باش مانیکه ا یزند، مگر وقت ینم یحرف! شناسدش یم. نامدار، مرد عمل است... شده  تمام

 .اش کند یعمل
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 .ترکه بید مجنونى شباهت دارد که بدن لرزانش دستخوش باد شده به

 که عمرم را به پایت ریختم من

 ختمیر تیرا به پا هایزندگ

 من و امروز من روزیتو د يا

 ختمیر تیکه فردا را به پا من

  ؟یچه خواه گرید ؟یچه خواه گرید

 که با خوب و بد تو ساختم من

 را به خاك انداختم میآبرو

 سفر تا هفت شهر عشق تو در

 تا جنون نشناختم يکه مرز من

  ؟یچه خواه گرید ؟یچه خواه گرید

 تو را دمیکه همچون بت پرست من

 تو را دمیکجا رفتم فقط د هر

 ها از دست تو هیتمام گر با

 تو را دمیشکستم بغض و خند یم

  ؟يچرا ازردنم را دوست دار پس

  ؟يم را دوست دارو غم خوردن حسرت

 عاشق نبوده یمن هرگز کس مثل

 نبوده قیاز عشق را ال سوختن

 توام بر آتش و خاموشم از تو از

 در وفا صادق نبوده یینگو تا

 کم است ییگو یسوزم تو م یچه م هر

 ام ورد تمام عالم است قصه

  ؟يچرا آزردنم را دوست دار پس

  ؟يو غم خوردنم را دوست دار حسرت
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 ياز من به دست آورده ا یخواست یچه را م هر

 يغرورم بس نبود که قصد جانم کرده ا مرگ

 

*** 

 

 .نه ایداند نامدار خوابش برده  ینم

 .زانو گذاشته يکاناپه، پاها را در شکم جمع کرده و گونه اش را رو يرو نشسته

 .آمده شیرعلیام. پراندش یدر، از جا م يباز شدن آهسته  يصدا. خشک شده پاهاش

 .گذارد یم نیزم يخشک شده اش را رو يو پاها ندینش یلبهاش م يکمرنگ رو يندلبخ

 .شوند یخسته وارد م ،یرعلیو بعد ام نینازن ،یجس

 .ردیگ یاو را در آغوش م ،یو جس نیکند و قبل از نازن یمانده، تعجب م داریمادرش که ب دنید از

  ده؟یبابا خواب ؟يداریچرا ب -

 براش مانده؟  یاز او، چه کس ریغ. ”آره“دهد  یکشد و سر تکان م ینفس م قیرا عم یرعلیتن ام عطر

 .پرسد یبوسد و آرام حالشان را م یرا م یو جس نینازن صورت

 .گذارد یم نیزم يکشد و ساکش را رو یم ازهیخم یجس. زند یفقط لبخند م نینازن

 ! برم؟ دیبا ومدهیمن ن یعنی...  یهان ردیسو تا -

 .اندازد ینگاه م وارید يبه ساعت رو هیهان

 .کنم یم دارتونیب. دیاستراحت کن دیهمه تون بر...  یاستراحت کن يوقت دار یدو سه ساعت -

 .کند یمتوقفش م هیآرام هان يصدا... رود  یدهد و به طرف اتاقش م یسر تکان م یرعلیام

 .دنیاتاقت خواب يعمو جان و خانومش تو -

 .کند ینگاه م نیفشارد و به نازن یهم م يلبهاش را رو یرعلیام

 .برو استراحت کن یتو با جس...  یاوک -

 .کشد یکند و شال را از دور گردنش م ینگاهشان م یجس

 .دیشما با هم باش...  شهیم یکاناپه برام کاف نیهم -

 .اندازد یکاناپه م يبدون مکث، خودش را رو و
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کاناپه استراحت  يرو دیبا یاو هم مثل جس. رود یزند و به اتاق نامدار م یِ معذب م نیبه نازن يلبخند هیهان

 .کند، اگر بتواند

 .کند یم شییگذارد وبه اتاق راهنما یم نیدست پشت کمر نازن ،یرعلیام

حرکت کرده اند، که از صبح، ناآرام بوده و  ینه از وقت نیداند نازن یبرگشت، همه را خسته کرده و م ریمس

 .کرده يرا سپر یاسترس پر يساعتها

و همچنان سکوت کرده اما  دهیچیاز درد به خود پ. به تهران شروع شده دنینهال، از قبل از رس يقرار یب

 .تهران، همه متوجه وخامت حالش شده اند کینزد

 .برسانند مارستانیخواسته او را به ب یرعلیاز ام نیکه نازن انقدر

و . ”ادیدکتر زن ب هی“التماس کرده  نیرفته و فقط به نازن مارستانیه بحرف ب یکرده، ب هیاز دل درد، گر نهال

 .شود نهیهم وارد اتاق معا نینازن ینخواسته حت

 یدستش را دورش حلقه م اط،یشود و با احت یم کیبهش نزد. ستادهیکند که وسط اتاق ا ینگاه م نینازن به

 .کند

 ! ؟یباش شمیپ يخوا ینم -

 .کند ینگاهش م جیگ ن،ینازن

  نم؟یحرف بزن بب! نم؟ینازن هیچ -

 .مانده رهیدلواپس، بهش خ ن،ینازن

 ... رفتم خونه  یکاش با نهال م -

 ! ؟ینگران حال نهال -

 ... بفهمم چش شده  دیبا... شده  یدونم چ ینم -

 .کشد یزند و به موهاش دست م یشال را از سرش پس م. کند آرامش کند یم یسع

 .فرودگاه ياینداشتم ب يمن اصرار یباش ششیپ یخواست یاگر م...  آمپول زد، بهتر شد -

 شنیبعدا اگه بفهمن، از من دلخور م... راه انداخت  يا يزیبگم چه آبرور دیبا... با شکوه جون حرف بزنم  دیبا -

 ... که چرا زودتر نگفتم 

 .دارد یدو دست نگه م انیرا م صورتش

 ! ؟یکن یترسناك م زویتو از صبح چرا انقدر همه چ نینازن! رو بفهمن؟ یچ -
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 .ردیگ یم یرعلیام يرا از چشمها نگاهش

 ... با اون ... اونم ... رفت  یخبر م یب دینهال نبا -

 .کند یو گنگ نگاهش م میمال یبا اخم یرعلیام. شود سکوت کند یباعث م بغض

 نهمهیفهمم علت ا یاصال نم! نیهم...  رونیرفت ب دیبا وح یچند ساعت... داشت  ییبه تنها ازینهال ن! زمیعز -

 ! ؟ينگران حالش شد ایاز رفتنش  یناراحت...  هیتو چ تیعصبان

 .شود یاز اشک پر م چشمهاش

 یبفهمن چه اتفاق نایبابا ا نکهینگران ا... من نگران خودش شدم !پا افتاده ست؟ شیاز نظر تو انقدر ساده و پ -

 ... االنم  نیهم... اومد  یسرش م ییاگه بال...  فتهیم

 : کند یگذارد و زمزمه م یاش م یشانیبه پ یشانیپ ،یرعلیام زند،یر یکه م اشکهاش

 ...  نیآروم باش نازن! شــــــشش -

 .کند یسر باز م شتریب نینازن بغض

 .نشاند یپاهاش م يرا رو نیو نازن ندینش یتخت م يگوشه . کشد یرود و او را هم با خود م یعقب م یرعلیام

 ...  یو حال نهال هم خوبه هان فتادهین یاتفاق چیه!گذره؟ یم یمعلومه تو سرت چ چیه -

 : دیگو یم هیگر انیپنهان در صداش، م یحرص با

... شما  شیپ شمیم یاصال فکر نکرد من چه حال!کجا رفته؟ ستیمعلوم ن بهیپسر غر هیبا  نکهیاتفاق بدتر از ا -

 ... احمقه که فکر و  یانقدر ب

 .صورتش متعجب شده. رود یعقب م یرعلیام سر

 ! ما؟ شیپ!؟یچ -

 .دهد یسر تکان م مردد

 ...  یجس... تو  -

 .شده شتریِ کالمش ب حرص

 .شناسنش ینم هیبق...  هیحرکاتش از بچگ يکنه و همه  یعقل رفتار م یب يمثل بچه ها میدون یما م -

 .زند یلبخند م یرعلیام

 ! مگه مهمه؟! ؟یباش هینگران قضاوت کردن بق دیاصال تو چرا با... شناسم  ینهال رو م یکاف يمن به اندازه  -
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هم  یرعلیاگر ام یحت... جلوش را گرفت  دیبا. برخوردها و رفتارها زود است نینهال، ا يبرا. کند یم سکوت

به  یاتفاق ،یرعلیام دیخبر رفتن ِ نهال، از د یانگار ب! که نکرده. نکند ينهال را بشناسد و درباره اش فکر بد

 ! بودن ِ رفتن به حمام است یمعمول

 ... نشده  ریتا د رنیجلوشو بگ دیبا... زده  يبه شکوه جون بگم چه گند دیبا -

کردنش، خانواده ت رو  فیخونه، چرا با تعر میخوب تموم شده و برگشت زیهمه چ یوقت! رن؟یرو بگ یچ يجلو -

 !م؟یهم نگران کن

جامعه  نیا يبراش خطرناکه بدون شناخت ِ آدما، تو... خوره  یزود گول م...  یرعلیساده ست ام یلینهال خ -

 ... فهمه  یاما نم... بره  فیکث ي

 .گرم است یرعلیام لبخند

که  نهیفقط تفاوت تو و نهال ا...  نیدارفرق  دمید نجایکه ا ییدخترها يهر دوتون با همه ...  يتو هم ساده ا -

 ... نهال، ساده و با جسارت ...  یاطیتو ساده و با احت

 ! اط؟یساده و با احت -

 .رقصد یصورتش م يبا لذت رو یرعلیام نگاه

 ... و ...  بیعج...  اطیبا احت... ساده ... اوهوم  -

 .توانسته آرامش کند. رد اشکهاش يکشد رو یم دست

 ! گنیزیاَم -

 .کشد یم یقیعم نفس

تا فرودگاه  دیباز با گهیدو ساعت د م؟یکم استراحت کن هی...  نیخسته ام نازن... کردم  یچند ساعت رانندگ -

 .میبر

 .ستدیا یرود و م یتخت م يرو ن،ینازن نگاه

 ... بخواب  -

 .کند یمردد نگاهش م یرعلیام

 ! ؟یتو چ -

 : دیگو یدارد و آرام م یرا کامل برم شال

 ... منم  -
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است که مانتو و  نینگاهش به نازن. کشد یکشد و دراز م یخودش را عقب م. فهمد یرا نم” منم“ نیِ ا یمعن

 .با فاصله و پاهاش را جمع کرده. دهیبه پهلو خواب. خوابد یاندازد و مردد کنارش م یمبل م يشالش را رو

 .زند یاراده م یب يلبخند

 ”! یِ دوست داشتن اطیاحت با“

او، آرام  يبسته  يبه چشمها رهیگذارد و خ یبالش ِ او م يسرش را رو. کشد یم نینازن يو پتو را رو ندینش یم

 : دیگو یم

 ! رو امتحان کن نجایا -

 .حرف او را بفهمد یشود تا معن یباز م نینازن يچشمها

 .رود یکند و مردد جلو م یاو م يبه آغوش گشوده  ینگاه. با همان لبخند آرام، دستش را باز کرده یرعلیام

 .موهاش انیم نندینش یشوند دورش و نفسهاش م یم چکیپ یرعلیام يدستها

سفر داشته باشد و خودش  يشبها يتوانست همه  یکه م یو آرامش...  تیرضا...  تیامن... ست  یبیعج حس

 يموها يسرش را باال ببرد و ببوسدش اما فقط سرانگشتهاش، دنباله  یرعلیهر لحظه منتظر است ام. کرد غیدر

که خودش صورتش را از  دادهجسارت  نیحضورش به نازن يدستها و گرما نیانگار هم. کند یاو را نوازش م

 .کند یاو بلند م ي نهیس

 .زند یبوسد و با خجالت، لبخند م یگونه اش را م. شوند یباز م مهین یرعلیام يچشمها

 ”! بازم... خوب بود “ زند  یخندد و لب م یصدا م یب یرعلیما

 .بوسد یاو را م يگزد و دوباره گونه  یم لب

 ! بازم... هوووم  -

 ینگهش م یرعلیبرد، ام یسر جلو م دن،یبوس يکه برا نباریا. را دوست دارد نیریو ش طنتیِ پر ش يباز نیا

 ”! کم با جسارت تر هی“ کند  یبه صورتش زمزمه م دهیدارد و چسب

 .کینزد... گرم، عاشق، خسته و  يچشمها نیا. ِ گرم است يخاکستر يچشمها نیا طنتیش عاشق

 ... تاب  یآرام است و قلبش ب... آرام است . شود یم دهیبوسد و بوس یم

 .کنار گوشش ،یرعلیام يزمزمه  يصدا و

- my love! there’s so many ways I want to say I love you ... let me hold 

you in my arms for ever more * ... 
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 .یرعلیِ نرم ام ییگرم شده از الال چشمهاش

تکان  ي، سر”خواهرش...  ییآدم بهش تو نیتر کیاالن نزد... با نهال حرف بزن “  دیگو یم یبه آرام یوقت

 .را دارد یرعلیکند چه خوب که ام یدهد و فکر م یم

 

*** 

 

 .آماده کند تا قبل از رفتن به فرودگاه بخورند شانیبرا يجمع و جور يگرفته صبحانه  میمتص. نبرده خوابش

“ . کشد یم یقیتخت و مبل ِ اتاق، نفس عم يرو هیِ هان یخال يجا دنیاز د. هم نتوانسته درست بخوابد نامدار

مرد؟ ینبودن عادت کن نیبه ا يخوا یم یپس ک !” 

 .کشد یم رونینخ ب کیدارد و  یرا برم گارشیپاکت س ز،یم يِ رو یکنار فنجان خال از

 یول. و نبود را عادت کند يدور نیهم نتوانسته ا نیسه ماه تمر! عادت کرد؟ هیشود به نبود ِ هان یم مگر

 .زنند یعقل، مدام زنگ هشدار م يها”دیبا“ ینتوانستن، معنا ندارد وقت

 .کند یو به کارش نگاه م ستدیا یکنار کانتر م. ندیب ینه مرا در آشپزخا هیهان ي هیشود و سا یاتاق خارج م از

مورد عالقه  يصبحانه . تست با روکش نوتالست يسر و صدا مشغول تدارك لقمه ها نیآشپزخانه، با کمتر در

 .پسرش ي

که زنها نسبت به فرزندشان  یبیوسواس غر نیا ،یسرسپردگ نیانگار ا” ! یمادر واقع هی“کند  یخودش فکر م با

تحت  يلحظه ا. رسد یکار، خنده دار به نظر م نیا ،یرعلیست وگرنه در سن و سال ِ ام يزیغر یدارند، حس

حرف  یب. کند یخاموش رها م مهین ،يگاریرا در جاس گارشیماند و سپس، س یصحنه م نیا ییرایگ ریتاث

 .زند یم رونیکند و از آشپزخانه ب یقهوه اش را پر م وانیل ه،یِ نگاه هان ینیسنگ ریرود و ز یسمت ِ قهوه ساز م

 یو انبوه عمارتها و برجها قرار گرفته، م چکهایکه در پناه درختان سرو و پ ابان،یبه سمت خ یتراس، نگاه از

 نیاش را با سخت تر یزندگ میتصم نیسخت تر يمرد وار،یهمه پنجره و د نیداند پشت ِ ا یم یچه کس. اندازد

کند؟ مگر  یکند؟ چه کار م یفکر م چهبعد از رفتنش ...  ستیچ هیهان میدانست تصم یکاش م! کلمات گفته؟

 ! مهم است؟

  م؟یکن یحرکت نم... بابا  -

 .دیآ یبه خودش م یرعلیام زیلحن اعتراض آم دنیشن با
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 ... حواسم نبود ... منو ببخش  -

 .کشند یکنند و انتظار م یچهار نفر به او نگاه م هر

  د؟ینکرد داریعمو و خانومش رو که ب...  میبر -

 .کشد یم ازهیخم یجس

 ... دلم خواست منم خواب بودم ... نه  -

 .زند یلبخند م یرعلیام فقط

 ! د؟یایخواهد همراهشان تا فرودگاه ب یم. افتد که آماده شده یم هینامدار به هان نگاه

شدن به نگاه  رهیسال قبل و خ یس ادی. تواند از چشمهاش، حسش را بخواند ینم. دزدد ینگاهش را م هیهان

توانست  یکننده اش م رهیخ يچشمها ي چهیاش، فقط از در یافتد که در سکوت تمام نشدن یم یدخترک

نگاه خوانده،  نیدر ا هسال قبل هم هر چ یهمان س. ندینش یلبهاش م ياراده رو یب يپوزخند. حالش را بفهمد

 ! کرده یغلط ریتعب

را گرفته، به دنبال نامدار راه  نیدست نازن گر،یچمدان و با دست د يدست، دسته  کیکه با  یدر حال یرعلیام

 شتریب يبرا یلیکند، دل یم یدگیکارها رس يبه همه  یستگیبه شا یرعلیکه مطمئن شده ام یاز وقت. افتد یم

 یسخت خواهد بود ول یرعلیکارهاش بدون ام. ستیداند که حضورش آنقدرها هم الزم ن یم. ندیب یماندن نم

 .ِ کارها بود ینیو سنگ یکاش دغدغه اش، فقط سخت

 

*** 

 

تا  ریتمام شب گذشته و طول مس. زانوهاش قرار داده ينشسته و دستهاش را رو یصندل نیاول يرو هیهان

است،  زیکه انقدر براش عز يا یرعلیام. علق داشته و حاال ازدواج کردهبه او ت یرعلیام. فرودگاه را در فکر بوده

 .گذراند یم نیوقتش را با نازن شتریکرده و ب دایپ کیحاال شر

خودش  نکهیسالها، بدون ا نیکه آنهمه توجه و محبت نثارش کرده و تمام ا ينامدار. کند یترکش م نامدار

 .قرار گرفته تشیحس کند، تحت حما

وارد  یجراحت. بودند هیقابل توج شیسال پ یس يدر مورد ماجرا دیاشکها شا نیا. هستند دهیفا یاشکها ب! نه

 .پشت سر گذاشته شهیهم يکه آن را برا يا ینوجوان. یغرور و احساس نوجوان يآمده بر الك شکننده 
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وقفه به دوش  ید، ببه دوش بکش ینیسنگ يتا آخر عمر، با همه  ستیست که با يبار، صحبت از بار نیا

 .بکشد

نبود، اگر کس  شهیِ هم ياگر نامدار، همان نامدار ِ سرسخت و جد دیشا. ستیاز دستش ساخته ن يادیز کار

 يگاهش بوده نه مرد هیآنکه حس کند، تک یو سرسخت، ب ينامدار ِ جد نیسال است هم یس! بود، نه يگرید

 .گرید یاتیبا خصوص گر،ید

 .ردیگ یرا در دست م هیدست هان. ست ینامدار و جس يو بدرقه  یمشغول خداحافظ یرعلیام

 .هیوقت خداحافظ! ؟یشیبلند نم... مامان  -

 یرعلیام. ندازدیب نییکند که چشمهاش را پا یاو را مجبور م ن،ینازن يتفاوت نامدار، از کنار شانه  یسرد و ب نگاه

نگاهش را به  هیهان. دهد یفشار م ،يت و دلداربازوش را از سر محب. شود که نبض مادرش تند شده یمتوجه م

 زیچ چیخالص که ه یاز عشق يزند؛ لبخند یم اوبه  يرها از غم خود، لبخند يگرداند و لحظه ا یسمت او برم

کم  تشیپوشش ظاهر روزمره اش دفن کند و از اهم ریغمش را ز يکند همه  یم یسع. کند یآلوده اش نم

همه سال، چطور بار  نیا دهیفهم رید. برد یفقدان، رنج م نیداند چقدر از ا یکس نم چیدر واقع، ه یکند ول

 .است رید طیعوض کردن ِ شرا يحاال هم برا. اش به کدام کوه بوده هیو غربت را تحمل کرده و تک ییتنها

بعد از و حق ندارد پشتش را  ردیبگ میخواهد برداشت کند و تصم یحق دارد هر طور م! حق دارد و ندارد نامدار

 .دارند دهیهنوز آنهمه ناگفته و ناشن یکند؛ وقت یسال، با چند جمله خال یس

 .ستدیا یروبه روش م ن،یگرمش با نازن یبعد از خداحافظ نامدار

 .منتظر جوابم... فکراتو خوب بکن  -

 داریِ او پد يغم در نگاه آرام و خاکستر ای جانیاز ه ینشان نیکوچکتر. کند یبه حالت صورتش توجه م هیهان

 .را داشته يلحظه ا نیانتظار چن شهیرسد هم یبه نظرش م. ستین

 ! انقدر آرام است؟... تفاوت  یچرا انقدر ب! عمر، حال ِ پدر فرزندش را بخواند؟ کیتواند بعد از  ینم چرا

مان روزها که با ه. ماند یم داریهمان شبها که پا به پاش ب... دوستش دارد  قایمطمئن شده بود نامدار عم یزمان

... خسته شد ...  دیبر... اما بعد ... بهبود حال او بود  يبرا یکرد و به دنبال راه یروانپزشک ها ساعتها صحبت م

جوابش را . و چطور فاصله ها را کم کند ستیفاصله چ آنهمه لیدل دیوقت هم نپرس چیو ه دینفهم... شد  دیناام

 ...  هیخواست نه از هان مایاز دکترها و مشاورها و خانوم و س
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که  یاز دو راه یکیانتخاب . نامدار منتظر جواب اوست... گلوش مانده  يسال، تو یِ س یبه بزرگ يعقده ا حاال

خواهد خودش را  ینم... گفتن  يبرا... زدن  ادیفر يزند برا یدل دل م یول. شوند یختم م ییهر دو به جدا

 یزندگ يزمان، توانسته با زور، جلو نیمگر تا ا. ردینامدار را بگ يخواهد با زور و جبر، جلو ینم. تبرئه کند

براش  ح،یتوض يبرا یبدون فرصت م،یتصم نیا... رفتن  نیا یول... سپرده  یزندگ انیمدام خود را به جر ستد؟یبا

 يدست ِ کم، ذره ا. بعد برود...  دیکندنش را از گذشته بگو... بزند  ادیتوانست حرصش را فر یکاش م. درد دارد

 .یمانده و نه توان ینه فرصت یول... شود  یکم م وششد ياز بار رو

 ... نامدار  یکن یاشتباه م: زند یم لب

مطمئن ... داند  یم. آورد یِ گونه اش را درم دنیبوس يو بدون تماس، فقط ادا يسرسر. دیآ ینامدار جلو م سر

است که او  نیبه خاطر نازن. اش صدمه بزند یست که نامدار نخواسته به زندگ یرعلیاست به خاطر حضور ام

 .برپاست يِ پدر و مادر ِ همسرش چه کوران ِ سرد يِ خاکستر یزندگ يخواهد بداند در هزارتو ینم

 : دیهمانطور کنار گوشش زمزمه کن و

 .کنم یساله رو تمومش م یدارم اشتباه س...  مهیتصم نیبهتر... نه  -

رود،  یم تیاندازد و به طرف گ یم یجس يکه نامدار دست دور شانه  یهنگاه. از زانوهاش رفته وانت

 .قدرتش را ندارد. کند یبدرقه و دنبال کردن او نم يبرا یحرکت نیکوچکتر

کند  یحس م. ندارد یاستوار است و لرزش شهیکه مثل هم ییبا قدمها... شود  یدور م ،یهمراه با جس ،یآرام به

 .ادامه دارد ایو تا آخر دن... برگشت است  یرفتن، ب نیا

 .ندارد ییپرتگاه، انتها نیرود و ا یوقفه فرو م یب. رود یپاهاش گشوده شده و انگار فرو م ریز یپرتگاه

 

*** 

 

به کوچکترین حرکات نهال حساس شده و از طرفى، نهال با وجود . از همیشه پرتوقع تر به نظر مى رسد شکوه

اخیر، آن صبر تحمل همیشگى گذشته را ندارد تا بتواند در برابر وسواس فکرى روز افزون شکوه به  اتفاقهاى

 .خودش مسلط باشد

 .نگرانى اش در مورد نازنین نیز نتوانسته خدشه اى به دیسیپلین او وارد کند حتى

 .معمول همیشه، بر سر مسائل دینى و مذهبى با نهال بحث مى کند مطابق
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 .نظر او، مذهب بیشتر یک سرى سلسله قوانین است تا معنویتکه از  نهالى

 .نوعى آرامش بر نهال حاکم شده، آرامشى که بیشتر به بهت زدگى شباهت دارد اما

 .کارى که به روند قدیم انجام مى دهد، این است که در هر فرصتى، براى دیدن مراد به گلخانه مى رود تنها

بدون اینکه از خود او . ه اند ولى آن را به حساب بحران کنکور گذاشته اندمتوجه این تغییر و دگرگونى شد همه

 .بپرسند چه چیزى سبب این تحوالت درونى ست

انگار  یگذشته، نهال را زیر نظر داشته، به دنبال یک فرصت مناسب تا با او صحبت کند ول يتمام روزها عطا

 .کند یم يها شود، دورکه با عطا تن یتینهال، مخصوصا از قرار گرفتن در موقع

 .از نیمه شب گذشته ساعت

 .در گلخانه با مراد مشغول بازى و حرف زدن است نهال

 .از شنیدن حرفهاى او، لبخند به لب مى آورد. شیفته و مجذوب مدتى ست که او را زیر نظر دارد عطا،

 .طاقتش طاق شده. مى خواهد او را در آغوش بگیرد و ببوسد دلش

 .، رفتار نهال در در برابر توجهات او چنان سرد و خشک بوده که او را از هر واکنشى دلسرد کردهاین چند روز اما

 .با وجدان خودش، با احساس گناهکار بودنش، در جدال است. این برخورد مى ترسد از

 .احساس شکست، از مایوس کردن کسى که دوستش دارد، احساس شرم مى کند از

 “لعنت به من که تو رو به حال خودت رها کردم ... نهال من ...  نهال“

 .کنارش مى نشیند. آهسته و با طمانینه قدم به درون مى گذارد. عمیقى مى کشد نفس

 حرف بزنیم؟  -

 .بى توجه و بى حرف، به کارش ادامه مى دهد نهال

 ! چى شده عزیز من؟... نهال  -

 .گذارد یجواب م رفته در خودش، باز هم او را بى فرو

 .اینکه عطا نزدیکش و در کنارش قرار گرفته، ولى قصد حرف زدن با او را ندارد با

این را هم مى داند که بخاطر اتفاقهاى اخیر، . حساس و مغرور است و این را عطا بهتر از هر کس مى داند نهال

 .به شدت رنجیده و عصبى ست

 .مى کنداو حلقه  يرا به دور شانه  اطیبا احت دستش
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به جات من انقدر حرف مى زنم تا باالخره روت کم شه، بچه ... حرف نمى زنى، خب نزن ... باش ... قهرى  -

 ! پررو

 .درون دستش مى اندازد يبه جا کلیدى تازه  نگاهى

 تازه خریدى؟ ... با مزه ست  -

 .کلید را از آن جدا مى کند نهال

 .نکناحتیاج به رو کم کنى نیست، خودتو خسته  -

 .اش را از بند دست عطا رها مى کند شانه

 .شمال خریدم، نشد بهت بدم. بیا، اینو یادگار از من داشته باش -

 .با دستى مردد، جا سوییچى را مى گیرد و اول به آن و بعد هم به نهال نگاه مى کند عطا

 .او که به سمتش برگشته، در تاریکى شب و نور مهتاب تقریبا غیر ممکن است ياحساس در چهره  خواندن

 .او قرار مى گیرد يرا جلو مى آورد و چهره اش در برابر چهره  سرش

 .نه حاال، نه هیچوقت. من به یادگار تو احتیاج ندارم... نهال  -

 .را به طرف آسمان نگه مى دارد دستش را به دور شانه او حلقه مى کند و با دست دیگرش صورت او دوباره

منم بیشتر از این نمى تونم اینو ازت ... خودتم خوب می دونى ... تو تک تک سلوالم ... تو تو وجود منى  -

 .پنهون کنم

 .نهال براى لحظه اى آستین پیراهن عطا را لمس مى کند دست

 مى کوشد به کالمش تسلط پیدا کند. تمام وجودش سیال شده. عطا به لبهاى نیمه باز نهال خیره مانده نگاه

 ! می دونى، نه؟... نهال  -

 .از اینکه بتواند این لحظه را براى همیشه به خاطر بسپارد، نهال خودش را عقب مى کشد قبل

 .خسته اش، چشمانش بى حرکت مى درخشند يچهره  در

 .تالش به تجزیه و کند و کاو ذهن او مى کند عطا

 .بیگانه تر از نهال همیشگى... هست و نهال نیست  نهال

 ! شکالت رفته، قند خونت افتاده... آره، می دونم  -

 .حس و کالمش طعنه دارد یب صورتش

 .رود یاز یادآوریش یکه مى خورد و از کوره در م عطا
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مى خواى بزرگ  کى! دست بر نمى دارى؟... بابا من یه غلطى کردم ... انقدر به من نگو شکالت شکالت  -

 ! شى؟

 .نهال مى پرد و صورتش مثل گچ سفید مى شود ياز چهره  رنگ

 ! دیگر وحشتناك ترین توهینى ست که کسى مى تواند بکند و این شخص عطاست این

تمام قواش را جمع مى کند . از کوششى که در راه آرام نگهداشتن دستهایش مى کند، به شمارش افتاده نفسش

 .تا فریاد نکشد

 .کافى بزرگ هستم که یه درس حسابى به همتون بدم يمن شاید دیگه قد نکشم، ولى به اندازه ! آقا بزرگ -

 .دانه هاى عرق روى پیشانى اش مى درخشند. تکان مختصرى مى خورد عطا

 .بدون ابراز کلمه دیگرى، قدم به عقب بر می دارد نهال

 .ر نمى آمدهمثل آنشب، دست نیافتنى و خالى از احساس به نظ هرگز

 .بر جاش میخکوب شده عطا

چطور به او بفهماند که هرگز نه به جسى و نه هیچ کس دیگرى جز او دل نبسته و قصد آغازش را هم  آخر

 ندارد؟ 

 .گذشته گریبانگیرش شده، حاال بیشتر مى شود يوحشتناکى که تمام هفته  درماندگى

 .درد مى آیداو، دلش به  يدقت به پوست لطیف اما رنگ پریده  با

 ...  اوردیکم ب دینبا. فشارد یهم م يرا رو پلکهاش

 .کند، در گلخانه تنهاست یکه چشم باز م دوباره

 

*** 

 

 .ذهنى اش، کم کم به نگرانى و بعد هم اضطرابى شدید تبدیل شده مشغولیت

 .براى او سواى عزیز بودن، یگانه است نهال

 .فته کردهدلنگرانى خفته در وجودش، افکارش را آش این

به هم  نطوریباید بفهمد دقیقا در شمال چه اتفاقى افتاده که او را ا. بفهمه در فکر و ذهن نهال چى مى گذرد باید

 .حتى اگر شده باید به زور از زیر زبانش بیرون بکشد. ختهیر
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 ! سفرى چه

 .آنها، غیر قابل توجیه يو همه ... آشفته، هیجانات زیاد  فکرهاى

 .حتما باید نهال دلیل موجهى داشته باشد. عطا نمى تواند همه آنها را بدون هیچ دلیل و منطقى باور کند! نه

 .داند که نهال خویشتن دار و مغرور است، اما تردید و تعلل بیش از آن جایز نیست مى

نهال که با انزجار ازش رو برگردانده بود، لحظه اى از جلوى  يزمانى طوالنى در فکر است، چهره  مدت

 .چشمش دور نمى شود

نباید کار به ... شاید نباید با جسى مى رقصید ... دارد لحظاتى بوده که خودش را به دست ضعف سپرده  قبول

 ... اینجا مى رسید 

 .جود نیامدهاینها، هیچ چیز را عوض نکرده و کوچکترین تغییرى در احساس او بو اما

 .باید بداند که عشق او ماوراى این حرفهاست نهال

 .با نهال صحبت کند و این افکار گمراه کننده را از ذهن او پاك کند باید

 .خواهد بهش بگوید هیچ چیزى نمى تواند خالء زندگى او را پر کند مى

 ... نهال ... نهال ... نهال ... این خال تنها یک اسم دارد  و

 .به خودش مى آید، سنگینى نگاه زیبا و آگاه مهربان را بر روى خودش حس مى کند هنگامیکه

 .درشت و سیاهش، نافذتر از هر زمان دیگرى به نظر مى رسند چشمهاى

 ! همه چى روبراهه؟ -

خوب مى داند مهربان باهوش تر از آن است که بخواهد در برابرش وانمود کند هیچ چیز باعث دلنگرانى  عطا

 .ش نشده

 .مى زند و شانه هاش را باال مى اندازد لبخند

 ! باال رفتن قیمتا به سرمایه گذارى شما که لطمه نزده؟ -

 ... نه، تا االن که نه  -

 ! همه چى خوب بود؟... از سفرتون حرفى نمى زنین ! خب چه خبر؟ -

ربیت شده که طرز فکرش را مهربان باهوش است و به حد کافى با او و تحت نظر او ت يحداقل به اندازه  عطا

 .بشناسد اما دلیلى براى نگران کردن او نمى بیند

 ... جاى شما خالى  -
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چشمهاى سیاهش باال مى آیند و لحظه اى با سنگینى به او . دستى به روى انگشتر عقیقش مى کشد مهربان

 .خیره مى شوند

 ! پس نهال چشه؟ -

 .به طریقى، سوء ظن مهربان را بر طرف کند باید

 .است کارى که نهال کرده بود، در بعید ترین حالت هم به فکر این مغز نکته دان نمى رسد مطمئن

 .من امشب میرم دنبالش، اگه یکم دیر شد، به شکوه جون بگین نگران نباشه... چیزى نیست  -

ب دچار تشنج از چند شب قبل که نهال در کنارش خوابیده بود و در خوا.حس غریبى دارد. یکه مى خورد مهربان

 الیامیدوار بود بتواند از عطا دلیل آن را بپرسد اما ظاهرا او هم مثل نهال، خ. عصبى شده بود، فکرش آرام ندارد

 .حرف زدن ندارد

 ! چیزى رو که از من پنهون نمى کنى؟! امیر عطا -

خانه  يست، مردها يجد يادیز اینگران  يادیبه نعجب و فکر ندارد که مهربان، هر وقت ز ازین...  ”رعطایام“

 ...  رعطایو ام ررضایام...  یرعلیام. کند یخطاب م نطوریاش را ا

 .شود یم يجد یعطا هم نرم ول لحن

 .نگران نباش حاج خانوم. چیز مهمى نیست -

در حالیکه به پشتى صندلى اش تکیه مى دهد تا بتواند عطا را بهتر ببیند، وانمود مى کند خسته است و  مهربان

 .ش را به زحمت باز نگه داشتهچشمها

-  این هفته مى خوام یه روز برم مطب عموت... راستى ... ا. 

 .روى صندلیش جابجا مى شود عطا

 ! چطور؟ -

 : چشمهاش را کامال مى بندد و آهسته زمزمه مى کند مهربان

 .عیدى سر بسته یه چیزایى بهش گفتم؛ مى خوام بدونم نظرش چیه -

 .از جا مى پرد و او را در آغوش مى گیرد عطا

 ! نوکرتم ایران خانوم -

هست که نازنین، نهال و عطا  يزیچ. شود یم نییباال و پا قیعم یعطا، از نفس يدستها انیمهربان، م ي نهیس

 ! ژن ِ صداقتشان وارد عمل شده اینزنند،  یهمدست شده اند حرف ای یرا آشفته کرده ول
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 يپارك، برا يجا. است کالس نهال تمام شده قهیکند؛ دو سه دق یبه ساعتش نگاه م. کردهغروب  دیخورش

کند و به در آموزشگاه  یرا متوقف م نیماش ،یخال يجا نیتر کیدر نزد. ستیدر آموزشگاه ن يجلو ن،یماش

 .ماجرا، تمام شود نیا دخواه یفقط م. شنود یو چه م دیگو یفکر کند چه م یخواهد حت ینم. ماند یم رهیخ

 یم کیتار يرو ادهیکشدار و کنجکاو به پ یزند، در حال عبور، نگاه یم رونیکه از در آموزشگاه ب یدخترک

 .زند یاندازد و لبخند م

 .شود و نفسش پر حرص یاخم هاش در هم م ند،یب یکه م يزیاز چ. شود یم قیرو دق ادهیهم به پ عطا

 .زند یکند و حرف م یدود م گاریس ستاده،یابه او  کیکه نزد د،یو وح...  نهال

 یرا دارد وقت شیهمان حس ده روز پ... تواند  ینم یبرود ول رونیتا ب ندینش یدر م ي رهیدستگ يرو دستش

مرد و زنده شد تا  یگرفت و وقت بهیغر يسراغ نهالش را از مرد یوقت... شد  دیوح نیکه سوار ماش دینهال را د

 .ِ لرزان ِ نهال شد نو جوابش سکوت و ت. نرسانده يمطمئنش کند بهداد، به نهال آزار یکس

که به نهال ِ پشت  ندیب یرا م دیوح. رود یاتوبوس م ستگاهیبه طرف ا ع،یسر ییکه با قدمها ندیب یرا م نهال

 .دیگو یم يزیکرده، چ

 .کند یرا روشن م نیدهد و ماش یهم فشار م يرا رو دندانهاش

 .جلب نشود ینگاه نکند و توجه کس دیدارد به وح یسع ل،نها

 .رسد یاز راه م یک يداند اتوبوس بعد ینم

شود و آرام  یروشن م نیماش يچراغها. دورتر پارك کرده یکه کم ینیافتد به ماش یم ابان،یاز امتداد خ نگاهش

 .دیآ یبه سمتش م

 .زند فرار کند یلحظه به سرش م کی يبرا. عطاست نیماش

 .کند یرا از داخل باز م نیشود در ماش یدارد و خم م یمقابلش نگه م عطا

 ! برسونمتون خونه؟ نیافتخار بد ریممکنه به حق -

 .سراسر حرص و طعنه است لحنش

 .گرفته دهیروز است او را ند ده
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 : دیگو یم یتفاوت یب با

 .ممنونم... نه  -

 .کند ینم نگاهش

به نظر ... هر چند ...  میو سوءتفاهما رو بر طرف کن میمثل دو تا آدم بزرگ حرف بزن میتون یکردم م یفکر م -

 .رسه ینم یسوءتفاهم

 .عطا پر از خشم است يصدا. دهیترس

 .دم با اتوبوس برم یم حیترج -

 .ردیگ یعطا فاصله م نیاز ماش. تفاوت و خونسرد باشد یدارد ب یسع

 : دیگو یو با خشونت م ردیگ یاو را م يبازو. رساند یشود و خودش را به او م یم ادهیپ نیاز ماش عطا

- حاال نیهم... خونه  میریم يایم! ؟يبردار اتیبچه باز نیدست از ا يخوا یم یک ! 

از دست عطا  تیبازوش را با عصبان. دهد یبه نهال م يندیحرف زدن و فشار دستش، احساس ناخوشا نوع

 .اندازد یفروغش را به او م یه بکشد و نگا یم رونیب

 ... وقت  چیه گهید... به من دست نزن  -

 دنیدوباره د یآمده با او حرف بزند ول. زند یم نیماش کیبه الست یلگد محکم ابان،یخ يوامانده در گوشه  عطا

 .حرف زده د،یرا تحت فشار قرار داده و آنطور که نبا رتشیاحساسات و غ د،یوح

کند،  یکه نهال را هر روز ازش دورتر م يآنچه که در ذهن دارد، با وجود تندباد. ختهیتصوراتش به هم ر یتمام

 .قابل دسترس تر است ریهر روز غ

کشد و  یرا پس م فینهال با حرص، ک. کشد یم نیو او را به سمت ماش ردیگ ینهال را م فیشود ک یم خم

  :غرد یدندانها م انیبلندتر از معمول، از م

 ! ؟يخوا یاز جونم م یچ... ولم کن  -

 .رود یرا رها کند، همراه عطا نم فشیشده ک یکند حت یفکر م و

 ینگاهشان به عطا، مزاحم. دوزند یکه از آموزشگاه خارج شده اند، با اخم و تعجب به آنها چشم م ينفر چند

 .دختر کم سن و سال را گرفته کی يست که جلو

 .زند یکند و مستاصل به موهاش چنگ م ینهال را رها م فیک ،یعصب
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رود که  یاش م یرنگ يها سیروان نو ينگاه نهال، رو. افتد یآسفالت م ياز دست هر دو رو فیک همزمان،

 .کف آسفالت يخورده  مهیِ ن يبا يو ها يچند متر آن طرف تر پرت شده اند و جا مداد

 یرا جمع م زیو خرده ر يشکالت و جا مداد. ندینش یپخش شده م فیاندازد و کنار ک یم ابانیبه خ ینگاه عطا

 .دهد یجا م فیکند و در ک

 یباال م ینازك قرص را کم يورقه . کند یافتد، مکث م یِ خشاب قرص که م یومینیبرق آلوم يرو نگاهش

 ... دو شنبه ...  کشنبهی... شنبه . را بخواند بلشیآورد تا ل

به زحمت آب . ماند یقرص م يبسته  يو سرگشته اش رو ریمتح يشود و چشمها یپشتش خشک م ي رهیت

 .دهد یدهانش را قورت م

مانده در مشت ِ عطا، به  يسهایتوجه به روان نو یکشد و ب یرا از دست او م فیبا حرص و نفس نفس، ک نهال

از . دانداز یم نیجهش، خود را درون ماش کیدهد و با  یدست تکان م یتاکس نیاول يبرا. دود یطرف مقابل م

 ...  دیفهم یم دینبا...  دید یآن قرص را م دیعطا نبا. لرزد یم جان،یشدت بغض و ه

 

*** 

 

. تواند رفتن به خانه را تحمل کند ینم. دارد ینگه م يرا گوشه ا نیرسد، ماش یم هیکامران ابانیبه خ یوقت

 .کند را ندارد ینگاهش با نگاه نهال تالق نکهیطاقت ا

. شده یساکت و خال یبیهم به طرز غر اشینه قلبش، که دن. کرده باشند یحجم قلبش را خال يهمه  انگار

 يزیِ برق ِ ت دنیفقط شوك و د. هنوز درد ندارد. از پشت خنجر خورده ،یالیخ یکه در اوج ب یدرست مثل کس

 ... اش را شکافته  نهیکه س

 .ندیکس را بب چیخواهد ه یفقط نهال، نم نه

خواهد از هر چه  یم... پارك ... خواهد از همه دور باشد  یم! نه...  یرعلیام يخانه . کجا برودداند  ینم یحت

 .را تحمل کند یکس ستیمجبور ن یحداقل آنجا چند ساعت... دفتر ... آدم است دور باشد 

 .وجود به خالء رفته اش دشوار است يهم، برا چیِ سوئ چاندنیپ

 .راند ی، به سمت دفتر مزند و پشت به نهال و خانه یم دور
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 .آورد یبه مناسبت تولد نهال آماده کرده و با خود به سالن م یکیشب، شکوه، ک آن

 .ِ دخترش یقرار دارد به مناسبت پشت سر گذاشتن هجده سالگ کیک يشمع رو هجده

 .گذشته يمثل تمام روزها ست؛یدر جمع هست و ن هیهان

سالها عادت داشته، به  نیا يدهد، نه آن طور که همه  یرفت و آمد با مهربان نشان م يبرا يعالقه ا نه

 .و مطالعه یو نقاش یقیموس

 .مایدرد دل با س یرفتن به بهشت زهرا شده و ساعت شیدلخوش تنها

 یلپ تاپ، ساعتهاش م اهیس يصفحه  ایتابلو ها، درختان پشت پنجره  يرو يبه نقطه ا رهیروز، خ ي همه

 ... خواهد  یزنگ تلفن را م يصدا دنیدلش، شن... شود  یرد و قهوه هاش سرد مگذ

 یانگار ب. و حس نکرده دهیکه سالها حضورش را ند یدل تنگ ِ کس... تنگ است و از حال خودش متعجب  دل

 .ستادهیا یزندگ يهدف، وسط معرکه  یشده و ب یهوا پشتش خال

تفاوت که  نیبا ا. کند یرا تجربه م یبیدوباره حس و حال غر یه سالگو از هجد یدوباره برگشته به جوان انگار

سال  یس ي هینه خودش، هان... زند که فرصت ها تمام شده  یم ادیمدام در سکوت فر نه،یزن ِ درون آ ریتصو

 ... بن بست است  برود،هر طرف ... براش باز گذاشته  یکوره راه یقبل است، نه نامدار حت

کند و رفتن، فرو افتادن ِ قطره  یسنگ، ذره ذره فرسوده اش م يقطرات آب رو يصدا یِ ب دنیمثل چک ماندن،

 .پاشدش یست بر دل ِ سخت ِ سنگ که از هم م ياز بلند يا

 يبرا یحت هیهان یول اوردیحال درب نیکند او را از ا یِ مادرش است و تالش م یشاهد در خود فرورفتگ یرعلیام

 .همراه شود دیدهد با حم یم حیرفتن به قبرستان هم ترج

 يرفته  لیتحل ي هیروح یداده، بتواند کم بینهال ترت يکه شکوه برا یاست جشن تولد ِ خودمان دواریام

 .دهد رییمادرش را تغ

صد . دفاع است يکه گرفته، ناراحت خواهند شد و آماده  یمیداند خانواده اش به خاطر تصم یخوب م نهال

وجود ندارد  ینیکنند اما تضم یم يشتریو شب تولدش، مراعات ب هیو هان یرعلیدرصد امشب به خاطر حضور ام

 .باشد نطوریکه بعدا هم هم

 .با آنها صحبت کند ک،یهنگام سرو ک ردیگ یم میحال، تصم نیا با
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خبر داده  ررضایام. اطراف رفته اند ياز شهرها یکیبه  ياز پروژه ا دیبازد يبرا. اند امدهیو عطا، هنوز ن ررضایام

 .کشد یکارشان طول م

 .دیآ یهستند که زنگ در به صدا در م” تولدت مبارك“خواندن  سرگرم

 .کنم یمن باز م -

 ییبایز راهنیو پ دهیو خوشحال است که آن روز، به مناسبت تولدش، به موهاش رس. کند حتما عطاست یم فکر

 .به تن کرده

وقت است ازش دور شده و از  یلیعطا خ... و رو شده  ریاش ز یالیخ يایدن يهمه . را واداشته سرپا شود خودش

 .ردیگ یم دینهال را ند گریو د دهیآموزشگاه، او هم خود را کنار کش يبرخورد ِ جلو

 ”! ؟یخواست ینم نویهم مگه“

 .شود، کنار بگذارد یصال هر چه مربوط به او مماه قبل، تالش کرده فکر عطا را، و ا کیاز همان سفر ِ ...  چرا

 .شود یپر نم زیچ چیانداخته که انگار با ه يآن دو فاصله ا انیآمده، م شیپ اتفاقات

 .تفاوت باشد یکند خونسرد و ب یم یسع

بذار به خاطر “  دیگو یبا حرص به خودش م. شود یظاهر، شوکه م نیدر ا دنشیکند عطا حتما با د یم تصور

 ”! رهیو بم رهیغمباد بگ اره،یکه هرگز به دست نم يزیچ

 .کند یدر را باز م و

اش را  یشانینهال را بدهد، پ يجواب سالم مات زده  نکهیپررنگ، بدون ا يگل و لبخند يبا دسته ا ررضایام

 .توجه باشد یکند به عدم حضور عطا، پشت سر ِ عموش ب یم یسع. دیگو یم کیبوسد و تولدش را تبر یم

داند که حق ندارد  یم یکند ول هیخواهد گر یآورد و دلش م یشود، سر در نم یکه به قلبش وارد م يفشار از

 .زدیعطا اشک بر يبرا

 .دهد یم يمختصر حیتوض ررضایام رد،یگ یکه سراغ عطا را م مهربان

 ”.میمنتظرش نمون... گفت دفتر کار داره  “

سرباز بود و همه  یوقت یجشن تولد او را از دست بدهد؛ حت ،یطیشرا چیبه امروز، امکان نداشته عطا تحت ه تا

چطور “ هم آمده بود ودر جواب نهال که  ستیوجه امکان آمدنش ن چیبه ه ،یآموزش يدانستند در دوره  یم

 .بود و ابرو باال انداخته بود دهی، فقط خند”! ؟يریبگ یمرخص یتونست

 ... خواست عطا هم  یلش مچقدر د. را در دست گرفته نیدست نازن ،یرعلیام
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 .بدتر شده ده،یچیاش پ نهیکه در س يفشار یرا حفظ کند ول الشیخ یکند ظاهر ب یم یسع

باعث شده تا مطرح  ررضایِ ام دنیفقط رس. خود را گرفته میعطا مطمئن شد، تصم امدنیهمان لحظه که از ن از

 .موکول کند يگریکردن آن را به وقت د

 .مصمم شده گرید

شد و انگار  کیشر یبودن ِ او را با جس” عطا“ یدرست از وقت... که تا چند ماه قبل بود  ستین ییآن عطا عطا،

 .ندیاو را نب گریحضور نهال ساخت تا عطا د يجلو يسد

 .زند یاش را هم بر هم م یفکر کردن به آن سفر مزخرف، همان آرامش ِ سطح هنوز

 ...  دیوح.. .به بهداد و ... به عطا ...  یبه جس لعنت

 .آموزشگاه سبز شده بود يجواب، جلو یِ ب امیبعد از هزار بار تماس و پ ،ییکه با پررو يدیوح

 .که دوستش داده بود، زنگ بزند يخواست زودتر به خانه برسد و به شماره ا یم

 .زد رونیرا جمع کرد و از آموزشگاه ب لشیسرعت وسا به

 .چرخاند یانگشتها م انیرا م گارشیداده و س هیکنار آموزشگاه تک ارویشد که به د دیمحض خروج، متوجه وح به

 .دید یبار بود که او را م نیدر شمال، اول دارشانید نیاز آخر بعد

 .مردد ماند که چکار کند يلحظه ا يبرا

 .رو حرکت کرد ادهیسمت پ به

 ! نهال ریشب به خ -

 .او، باعث شد موقر رفتار کند يآرام و مودبانه  يصدا انعکاس

 .و با اخم به طرفش برگشت ستادیا

 .بود یقبل طنتیو ش یو بدون شوخ نیآرام و مت د،یوح ي چهره

 .اشاره کرد نیبا سر به سمت ماش دیوح

 ! تونم برسونمت؟ یم -

 .حالت نگاهش متاسف بود. را به چپ و راست تکان داد سرش

 ! معلومه که نه -

که در دلش  ینبود ترس لیحال، ما نیدر ع رد؛یدتر گفتگو را قطع کند و ازش فاصله بگخواست هرچه زو یم

 .کرد شتریاخمش را ب. نشان دهد دیخانه کرده بود را به وح
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 ! ؟ياصال تو از کجا آدرس کالس زبان منو آورد نم؟یبب -

 .لبخندش را کنترل کرد د،یوح

 ! گهید گهید -

 .داد رونیحوصله نفسش را ب یب

 .حوصله ندارم!نمیدرست حرف بزن بب -

 .توانسته بود نهال را به حرف بکشد ،یباالخره به هر کلک. شد انینما د،یوح لبخند

 نیهم يبرا. هم دارم یخبر خصوص هی...  نمتیخوشحالم که باالخره تونستم بب یول...  ستیاونش مهم ن -

 ...  نجایاومدم ا

 .نگاهش کرد ل،یم یب

 ! ؟یبگ یخواست یم یچ -

 .رمیدارم م گهید يخواستم بگم هفته  یم -

 .زد پوزخند

 ... بود  یخوب یلیخبر خ! هه -

 ... اونور آبم  گهید يهفته ... از خدمت معافم کرد  یپزشک ونیسیباالخره کم... آره  -

 .را قطع کرد حرفش

 ... که  دوارمیام -

 ”.يرو بخور يکه با من کرد يچوب کار دوارمیام“  دیخواست بگو یم. نداد ادامه

 .زد گارشیبه س یپک محکم د،یوح

 ...  نکهیداشته باشم؛ مگه ا دنتویشانس د گهیکنم د یفکر نم -

 .رود یحرفش م انیدوباره م ،يسرد به

 ...  نمتیخواد بب یوقت دلم نم چیه گهید -

 .نگاهش کرد یبا افسردگ دیوح

 ... بد شد  یلیخدونم که  یم... باور کن اون روز ... نهال  -

 .مکالمه را تمام کند نیخواست هر چه زودتر ا یداشت و م ریتاخ یکاف يبه اندازه . شده بود یعصب

 ! ؟یگیم تیاز نامرد يبازم دار يکه اومد ییانقدر پررو... از اون روز بشنوم  یخوام حرف ینم گهید -
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 .گرفت يگریرنگ د دیوح نگاه

به کارت نداشته؟ اومدم  يکار ؟یخواستم بدونم خوب یفقط م...  السیو يدونستم بهداد تو یباور کن من نم -

 ...  يازت بپرسم؛ جواب تلفنمو که نداد نویهم

 .اتوبوس رفت ستگاهیبه طرف ا ع،یسر ییبهش کرد و با قدمها پشت

 يدیبخش بگو...  يحداقل بگو حاللم کرد... خبر بودم  یبه جون مادرم من ب! نهال: از همان فاصله گفت دیوح

 ... 

و از آن بدتر، قرص ... شده بود  داشیعطا هم پ د،یکه نبا یو درست وقت. نگاهش هم نکرد یحت. را نداد جوابش

 ... ها 

 ! دارد؟ يا دهیآن همه اتفاق تلخ، چه فا ياصال فکر کردن و دوره ... خراب شده ...  ختهیبه هم ر زیچ همه

 ...  ندهیآ ينگاهش را معطوف به جلو کند و روزها دیبا

 

*** 

 

در . رود یبه آنجا م کراستینهال هم . بندد یرود و در را م یاز رفتن مهمانها، پدرشان به اتاق کار خود م بعد

 .گذارد یاو شود، پا به داخل م يآنکه منتظر اجازه  یزند و ب یم

 ... اما پدرش . ردیگ یداند دهان که باز کند، از همه طرف مورد انتقاد و هجوم قرار م یم

مادرت صالحت “ يموارد به جمله  شتریهر چند در ب. ازش به عنوان اهرم فشار به شکوه استفاده کرده شهیهم

 .نرم تر و منعطف تر، پدر است ي نهیِ پدر و مادر، گز انیداند م یم یول دهیرس” خواد یرو م

 .شده رهیخ يپاها گذاشته و به نقطه ا يرو آنکه بخواند یرا ب ینشسته، کتاب یصندل يهمانطور که رو یرعلیام

 یاو م يزانوها يو سرش را رو ندینش یم نیزم ياش رو یدر مقابل صندل. رود یبه طرفش م میمستق نهال،

 .گذارد

 .کند یبا سرانگشتها، شروع به نوازش موهاش م یرعلیام

 ...  يشد یخودت خانوم يبرا گهید! تولدت مبارك خوشگل خانوم -

 يکند برا یکمکش م. دیآ یم” خانوم“خوب است به چشم پدرش . ندینش ینهال م يلبها يرو یکم جان لبخند

 .گفتن حرفهاش
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 .باور دارد نهالش خانوم شده و باور ندارد. ست یبیحس عج ،یرعلیِ دل ِ ام ته

 .هاش از جمع را نشان بزرگ شدنش دانسته يریکناره گ رش،یچند وقت اخ يو سکوت  يریبه ز سر

از کوره  ،يپا افتاده ا شیپ يکند و سر هر مسئله  یم يتر از قبل شده؛ لجباز یکرده نهال عصب هیگال کوه،ش

 .آورد یسر از گلخانه درم ایشود  یم دهیدر اتاقش محکم کوب ای ت،یرود و در نها یدر م

خوب  زشینکند حال عز دهیمهربان، سرزده به مطبش رفته، اول ترس یکرده عاملش کنکور است اما وقت تصور

 ... مهربان مطمئنش کرده حالش خوب است و از دل عطا گفته . نباشد

دار اما  شتنیکه عطا چشمش پاك است و خو... ِ عطا از دستش در رفته  یحساب ماه و سال ِ سرسپردگ نکهیا از

شناسد  یر از او، نهال را نمبهت یکه اصال کس...  دیایداند چطور با نهال راه ب یکه م... نفس  ریجوان است و اس

 ... 

گفته عطا ... نشده اند  داریهنوز زنانه هاش ب... ست  یگوشیدر فکر باز. گفته نهال فقط هجده سال دارد یرعلیام

 ... ِ نهال داده  یدل به بچگ

 : و حرفهاش، هر دو را ساکت کرده...  بیو عج یطوالن. نگاهش کرده بیمهربان، عج و

ها هم دلشون با  یلیخ... غلط، با مهر، مهر کردن  ایدلشونو، درست  ،یسالگ جدهیه نیهم يها تو یلیخ -

ِ بچه  یکه جوون نهیِ ما پدر و مادرا ا يبد... لبشونو مهر کردن  یول دیساله، لرز جدهیه يها یهمون بچگ

 .میکن یِ خودمونو فراموش م یو جوون مینیب یهامونو م

 .ِ نوازش پدرانه است يباز ریانگشتهاش، هنوز درگ سر

  ومد؟یچرا ن! امشب کجا موند؟ ریام -

 .شود یم یمهربان درباره اش حرف زده، عطا کمتر در جمع آفتاب یاز وقت. را حدس زده لشیدل خودش

 .ندینش یلبهاش م ياراده رو یب يلبخند

 ”! کشه یخجالت م گهیحاال د یصلوات پدر“

 ... دارم  ییفکرا هیمن ... بابا  -

 ... آرام و پر محبت  ،یرعلیام يصدا... نهال، آرام و مردد  يهر دو آرام است؛ صدا يصدا

 ! ؟ییچه فکرا -

 ... م  ندهیآ يبرا... ام  -
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زمزمه  ند،یب یکش آمده که نهال نم ییبا لبها. بزرگ شده گوششیباور کند دخترك باز دهیانگار وقتش رس! نه

 : کند یم

 ! ؟ییچه فکرا -

 .ردیگ ینفس م نهال

 .رهیآدم هدر م نجایا... نداره  دهیموندن فا رانیکه ا دمیرس جهینت نیمن به ا -

 .ندیاندازد تا عکس العملش را بب یم یرعلیبه ام یدزدک یچشم، نگاه يگوشه  از

 .ستدیا یکرده، از حرکت م یکه موهاش را نوازش م یدست

 : پرسد یم یطوالن یسرد و خشک، بعد از مکث یبا لحن یرعلیام

 ! نهال؟ هیمنظورت چ -

 .به پدرش واهمه دارد میاز نگاه مستق یکند ول یبلند م سر

 ... برم بابا  رانیخوام از ا یم -

 .زند یم خشکش

 .اش را بفهمد یکند بلکه معن ینهال را در سرش تکرار م ي جمله

 ... مهربان  يحرفها... خانواده ... کنکور ...  رعطایپس ام...  ختهیدر هم ر هیافکارش در عرض چند ثان ي همه

 : کند یم ییواضح، خودنما يجمله  کیروشن و  ریتصو کیذهنش، فقط  يدر همهمه  یول

 .ِ مادرش یاطیِ جوان، کنار بساط خ یرعلیام

 ”! زیبرم جبهه، عز خوامیم “

 

*** 

 

 .تمام شدن ندارد الیپدرش، انگار خ يو بهت زده  نیسنگ سکوت

 .زند یم رونیاق او بات از

در جا خشکش . سالن ایستاده و پشتش به اوست يعطا کنار پنجره . دلشوره غریبى دارد. اتاق، نیمه باز است در

 ! آن هم آنجا! باالخره آمده... آمده ... مى زند 

 .برد یبه اتاقش پناه م. تواند بماند ینم. درون مى لرزد از
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 .انگار تا ابد آنجا مى ایستد و تکان نخواهد خورد. نهال عبور مى کند، عطا همچنان پشتش به اوست هنگامیکه

صداى پایش را مى شنود که از پله ها باال مى رود و بعد . قائله تمام مى شود، فکر مى کند شاید عطا بیاید وقتى

 .هم سکوت

 

*** 

 

 ! فکر از کجا به سرش زده؟ نیا! چطور؟! قبرس؟! نهال؟

از شکوه . تولد تمام شده و هر کس به اتاقش رفته یآخر شب به خانه برگشته؛ وقت ،يریاز چند ساعت درگ بعد

 دهیظرفهاست، سراغ نهال را گرفته و جواب شن ییکردن و جابجا زیمهربان، مشغول تم يکه در آشپزخانه 

 ... آرام نهال و پدرش  يزمزمه ...  موشر عدر باز اتاق کا... سکوت خانه ... عموش رفته  يبه خانه . ”رفت باال“

انقدر مى خندد که دیگر قدرت کنترل خودش ... به این شوخى که شوخى هم نیست، مى خندد ... کرده  اشتباه

 .را هم ندارد

 .خواب بوده ایدارد  تیواقع ده،یکه شن یآرام يندارد حرفها نیقیانگار ... و سردرگم  جیگ... است  جیگ

 

*** 

 

 .جمعه ها، بچه ها در خانه اش جمع شده اند يآبگوشت بار گذاشته و مثل همه  مهربان،

 .نهال باخبر شده اند يهم از حرفها و نقشه ها هیبق ،یرعلیاز ام ریغ حاال

را مثل  تشیآن طور که نهال هم انتظار داشته، شکوه، خشم و تعجب و عصبان. را به شکوه گفته انیجر ،یرعلیام

و  ررضایام ياش، تا خانه  یاعتراض و جمالت ِ پر حرص و عصب يکنترل نکرده و از صبح، صدا یرعلیام

 .مهربان رفته

 .سراغش آمده نیدر اتاقش مانده تا نازن انقدر

 .کند یم يباز ،یو با گوش دهیتوجه به او، دراز کش یب

 .زند یبا دو انگشت به گونه اش م نینازن

 ...  يسال بزرگتر شد هی... ز تولدته مثال امرو! رینگ افهیانقدر ق -
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 ... آره  -

 ! ومد؟ین ریچرا ام شبید -

 .ستیمهم هم ن... دونم  ینم -

 ! شده بود؟ قهیبا اون پسره دست به  ریاون روز، ام یدون یم -

 .را پنهان کند رتشیاست که ح نیتالشش ا. کند ینگاهش م یبه سست نهال

 ! بود يعجب روز -

 ... اوهوم  -

 .رود ینهال شده بود، اخمهاش در هم م يکه درباره  ییآن روز و صحبت ها يادآوریبا  نینازن

 .يدردسر درست کرد یکه فکرشو بکن يزیاز چ شتریب...  یدون یتازه نم -

 .کردن شده يدوباره سرگرم باز نهال،

 .ردیگ یرا جلوش م نویکاپوچ وانیل ن،ینازن

 ! چرا؟ -

 .کند یچشم نگاهش م ياز گوشه  متعجب

 ! چرا؟ یچ -

 ! افتاده؟ یآخه مگه چه اتفاق ؟یخانواده رو ترك کن يخوا یچرا م! ؟يبر نجایچرا زده به سرت از ا -

 .نهال، مبهم است لحن

 ... افتاده  يادیز ياتفاقا -

 .نوشد یم نویاز کاپوچ یبزرگ ي جرعه

 ... مرد  هیتو فکر کن به خاطر  -

که همچنان او را دعوت کرده  یِ خونسرد و مهربان یرعلیام. صحبت کرده یرعلیاز آمدن سراغ نهال، با ام قبل

 .دهد ینم تیمیو صم یکینزد ينهال، اجازه  نیاما ا. شدن به نهال کیبه محبت و نزد

 .پر حرص شده صداش

 ...  دیوح دمیشا ای! بهداد؟ ؟یک -

 .زند یموج م رتیشود و در نگاهش ح ینهال گشاد م يچشمها مردمک

 ! ؟یدون یتو از کجا م -
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 .بهم گفت ریام -

 ! دونه؟ یاون از کجا م -

 .شود بکوشد شرم زده اش کند یکه از نهال دارد، باعث م یتیبداند؟ عصبان دیکند چرا نبا یفکر م نینازن

 .بودش دهید الیو يهمون موقع که اومده بود دنبالت، تو -

 .شود یخونسرد م نهال

 ! بود؟ دهید یچ... خب  -

 ! بهداد ِ مست رو -

 .خندد یم یعصب

 ! دهیند شوینما يهمه  چارهیپس ب -

 : دهد یست اما ادامه م یاش گرچه تصنع خنده

 ! بود؟ دهیمنم د! نداره دنیبهداد که د -

 ! نه -

 ! ؟...گهید -

 ! یچیه گهید -

 ! ه؟یچ هیکه قض دهیاز کجا فهم! شد فیح -

. آنچه بر او گذشته، داشته باشد ایاز ماجرا  يا دهیرسد که ا یبه نظر نم. شود یم قیدق نیخطوط صورت نازن در

 .چه گفته نیو به نازن دهیداند عطا چه د یخدا م

 ! ها آشنا بهیو با غر شنیهم بزرگ م کایخواهر کوچ! ينشو ناز یعصبان یلیخ -

 .رود یاز کوره در م نینازن

 ! اون پست فطرتا اصال آدمن؟! د؟یوح! آخه بهداد؟ -

 .زند یپوزخند م نهال

صد درصد آدمه؛ پست فطرتم  د،یوح یول... دونم  یبهدادو که نم! ها يادبم شد یب يشوهر کرد یاز وقت -

 .ستین

شک و  الست،یدانسته بهداد در و یجان مادرش را قسم خورده که نم د،یوح یوقت یرا از ته دل نزده ول حرفش

 .داند یرا به مادرش خوب م دیوح يعالقه  زانیم. طرف شدهاش بر ینیبدب
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 : پرسد یمتهم کننده م یبا لحن نینازن

 ! ؟يدوستش دار -

 .شود یو خشک م ينهال، جد ي چهره

 .وقت نداشتم چیکه ه يتجربه ا. تجربه بود هیاون فقط برام ... نه  -

 ! ؟یکن یپس چرا فرار م -

تو  يازدواج با خواهر کوچولو ي ستهیازدواج کنم که شا یبا کس دیبمونم، احتماال با نجایاگر ا نکهیا يبرا -

 ! ستین

 .اندازد یم نینازن جیگ ي افهیبه ق ینگاه

 ستین يا دهیچیآدم پ یرعلیام...  ستین دهیچیتو پ یچون زندگ! يحق دار! شده؛ آره؟ دهیچیموضوع برات پ -

 ! تو عسل يخالصه که جفت پا افتاد... 

 .کند ینگاهش م دهیرنج ن،ینازن

 .ردیگ یدستش را در دست م نهال،

 ... ناراحتت کردم ...  يببخش ناز -

 ! د؟یطرف وح يباعث شد بر یآخه چ -

 .کند یپوزخندش را تکرار م نهال

بشه، براش  کونیهم کن ف ایکه اگه دن یآدم. دستش روئه... بود  یفقط برام آدم جالب... من طرف اون نرفتم  -

 يبرعکس خونه . نداره تیبراش اهم يحرف مردم ذره ا. یخودت هست یمهم خودشه و هرچ. کنه ینم یفرق

 .میکن یم یعمره به خاطر حرف مردم زندگ هی! ما

کارت،  نیبا ا یول. خود خودتو دوست داشتم... نبودم نهال  ينطوریمن با تو ا یول... دونم  یمامان و بابا رو نم -

اومدن  کایحداقل اگه قصدت امر...  بیکشور غر هی يدختر تنها تو هی. یکن یم يما باز يهمه  يا آبروب يدار

 ...  يموند یبود، تنها نم

... و بند  دیق یخود ِ خود نهال را دوست داشته؛ آزاد و ب شهیهم. ستیکه زده، خودش هم مطمئن ن ییحرفها از

از اتفاق ِ شمال،  یول! درست نجایتا ا... وقت نتوانسته  چیه یدلش خواسته مثل خواهر کوچکش باشد ول شهیهم

 .انگار فرسنگها از نهال دورتر شده
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...  دنیم رشیهم راحت تر پذ شه،یش کمتر م نهیهم هز نجایا...  ستین یالک کایامر ياز دانشگاها رشیپذ -

عمر، دختر ِ نمونه و مورد  هیو البته . يریم گهیتو تا چند ماه د...  يکنه ناز ینم یتو بود و نبود ِ من فرق يبرا

 .یاز احساس من نداشته باش یدرک چیه شهیهمه بودن، باعث م دییتا

 .شود یاثر بودن حرفهاش، از جا بلند م یاز ب تیبا عصبان نینازن

 ! کجا؟ -

 چیِ من ه ییمطمئنم تو به من و راهنما! داره بمونم؟ دهیچه فا ،یکن یفکر م ينطوریمن ا يدرباره  یوقت -

 .يندار یاجیاحت

 ! شده بهیخواهرش چقدر غر. کند یم نگاهش

 فهیخواهر ِ نمونه هم خوب به وظ هیتو به عنوان . به هر حال ازت ممنونم...  ستین یاجیواقعا بهت احت... نه  -

 .يت عمل کرد

 

*** 

 

 .رود یم نییخوردن ناهار دعوتشان کرده، پا يکه برا ررضایام يبا صدا نینازن

خودش به در و  دنیو کوب دنیآمده، شروع به چرخ رونیمراد از قفسش ب. ستیمنتظر آمدن نهال ن یکس انگار

 .و ناراحت کننده است بیعج زیهمه چ. چشمها به سمتش دوخته شده يهمه . و پنجره کرده وارید

 .دهد یخبر م یِ پنهان يریخانه، از درگ نیسنگ يهوا

 : پرسد یدهد، م رییبحث را تغ ریر تالش است مسکه د یرعلیاز صرف ناهار، ام بعد

 ! نه؟یدوست نداره منو بب ای ستیحالش خوب ن...  نمیب ینهالو نم -

 .دهد یرا نم یرعلیجواب ام یکس. شود یم شتریافکنده، ب هیسا یپنهان ِ جو که تمام مدت بر همگ تشنج

 : نالد یم شکوه

 .رونیمرادو ببره ب یکیلطفا  -

 .ست یروح و عصب یب صداش

 .برد یم رونیشود و مراد را با قفس ب یاز جا بلند م نینازن

 .ردیگ ینگاهش را از جمع م مهربان،
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 .بخوره يزیچ هیخواهرتو صدا کن ! جان نینازن -

 .اندازد یمانده، نگاه م رهیدوغش خ وانیبه عطا که به ل یچشم ریز

 .گذراند یست و صبح تا آخر شبش را در دفتر م يکه دو هفته است از خانه فرار ییعطا

که مثل نهال ِ قبل از  ییعطا... نه  ایزده  ینهال حرف يدرباره  یرعلیبا ام دهیاز مهربان نپرس یکه حت ییعطا

 .دهانش چفت شده شب،ید

گاه ِ تنش، عزم رفتن کرده بود، در ن يپاره  ینگاه کند و حالش را وقت یرعلیام يخواهد به چشمها یم دلش

 .ندیپسرش بب ي رهیت

 یشود و ب یحرکت، از سر سفره بلند م کیاندازد، عطا با  یگردد و شانه باال م یکه بدون نهال برم نینازن

 .رود یم رونیحرف ب

 دییو ازش تا ندیشکوه، فقط دلش خواسته برود نهال را بب يادهایِ اعتراض و فر انیم. کند یپله ها مکث م انیم

 .کرده یشوخ ردیبگ

و کالفه اش، گوش خودش  یعصب ياجازه داده نفسها ست،ین یحاال که کس. ستدیا یعموش م يخانه  يجلو

 .چند لحظه پشت در صبر مى کند تا آرام بگیرد. را هم کر کند

 .عمیقى مى گیرد نفس

 .آرامى از راهرو مى گذرد به

رد، سپس در را پشت سرش مى بندد و کلید قامتش لحظه اى جلوى در قرار مى گی. اتاق نهال کامل باز ست در

 .را در آن مى چرخاند

 .روى سکوى کنار پنجره نشسته و بى توجه به قشقرقى که به پا کرده، به حیاط نگاه مى کند نهال

 ! گفتم نمى خوام هیچى بخورم نازى، حرف حالیت نیست؟ -

 .دختر عموى کوچولوى عزیزش. هنوز هم عزیزکرده اش است. دارد دوستش

سالها ست که گوشش را با انواع و . عمر با غرور یک مالک، بزرگ شدنش را دیده، دلباخته و صبر کرده یک

و او هم با محبت، . گاهى خنده دار و گاهى غمگین... گاهى مهم، گاهى بى اهمیت .اقسام تصمیماتش پر کرده

 .نقش خود را به عنوان شنونده قبول کرده

پشت در بسته تکیه مى دهد و چشمانش را . کم محلى نهال را فراموش مى کند خود بیخود، لحظه اى قه رو از

 .مى بندد



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا Hanakو  naqme   –گذارم  یات م نهیبرابر آ يا نهیآ

wWw.98iA.Com ٦٩٧ 

 ”کجا شروع کند؟  از“

 .کند یاخم م عیشود و سر یخشک م يحمله ش، لحظه ا يصورت آماده . گرداند یسر بر م نهال

 .احساس مى کند نهال از جاش بلند شده، چشمانش را باز مى کند عطا

 ! ؟يواخ یم یچ گهیتو د -

 .عطا کنترل شده است يصدا

 ! علیک سالم -

 .کند یم یطوالن یمکث

 ! گن؟یم یچ نایا -

 مى خواى بگى نفهمیدى؟ . همون که شنیدى -

 .گزد تا آرامش خودش را حفظ کند یم لب

 ...  يفکر نکرد متیتصم يجنبه ها يمطمئنم به همه ... نهال  -

 .شود یرود و نرم تر م یتر م نییپا صداش

 ...  یتون یهوش و استعدادت حتما م نیتو با ا! م؟یدانشگاه نرفت نجایهم نیمگه من و نازن -

 .پرد یحرفش م انیم یتفاوت است وقت ینهال، خشک و ب لحن

محتاج هیچ کس . خودم مى تونم براى آیندم تصمیم بگیرم. شناسم یم هیمن خودم و استعدادامو بهتر از بق -

اصال ... شامل حال تو هم میشه .ز بس دائم به من گفتین چى خوبه، چه وقت خوبهخسته شدم ا... هم نیستم 

از این به بعد فقط . ندارم ندیاتمانتظار لطف و حمایت و این چر. دلم نمى خواد براى من تعیین تکلیف کنى

 ! پس اداى صداى مشاور در نیار عطا خان. مالحظه هیچ کسى رو هم نمى کنم! خودم

 .را نشنود یمخالف يصدا چیگوشها گذاشته تا ه ينهال لج کرده و انگار دو دستش را رو. شدک یم یقیعم نفس

 ... و  ختهیهم، فکرتو به هم ر ریاتفاقات ِ اخ...  يکنکورته، استرس دار کیدونم نزد یم...  زمیعز... نهال  -

 .کند یباز جمله اش را با پوزخند قطع م نهال

 !؟يهم حرف زد نیهمونا که درباره ش با نازن! اتفاقات؟بعدشم کدوم ! استرس ِ کنکور؟ -

 .برد یرا در هم م صورتش

 ! کوته فکر بمونم؟ یبه مدارکم اضافه بشه ول سانسیل هیقراره مثل شما برم دانشگاه،  -

 .رود یعطا در هم م اخم
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 یتو اسمشو گذاشت... نه من، همه نگرانتن نهال ...  مینگرانت شد نیمن و نازن یدرك کن يخوا یچرا نم -

 ! ؟يکوته فکر

 .شود یصدا دار نهال، تلخ تر م پوزخند

 ... که  یکن یخودت قضاوت م شیپ...  یبدون لشویدل نکهیبدون ا...  زیهر چ دنیبا د نکهیا یعنی يکوته فکر -

 .کند یبار عطا کالمش را قطع م نیا

اولین بار که مامان تجویزش کرد، ! یکن یمصرف م يدونم دار یوقته م یلیخاگه منظورت اون قرصهاس،  -

 .خودم نسخه ت رو پیچیدم

 .تیعصبان ایداند از خجالت  ینم. شود ینهال داغ م صورت

 .من وسط کتاباى مامان بزرگ شدم. اینطورى نگاه نکن -

 .برود یخواهد در الك دفاع ینم نهال

 ... خودت  یول...  شهیفکرت منحرف م ،ینیب یپسر م هیمنو با  یکه وقت نهیا... منظورم  -

 ... چند ساعت ... اما فقط چند لحظه ... فکرش منحرف شده . فشارد یعطا لبها را به هم م. دهد ینم ادامه

 ... نگو ... نهال  ينگو که از لج ِ من انقدر عوض شد! میرس یم هیبه اصل قض میدار -

 .با عطا صحبت کند یموضوع چیه يخواهد درباره  یاصال نم. صحبت کند یجس يخواهد درباره  ینم

 ! ؟ییتو لشیدل یکن یچرا فکر م... اومده، به خودم مربوطه؛ فقط به خودم  شیپ یهر چ -

حاال هم ...  یکن یکه بدون فکر م ییکارا... پشت همت  يراییتغ! ؟یکن یفرار م يمدام دار یخودتم متوجه -

 ... خارج رفتن 

 ! من دخالت نکن يفکر کنم بهت گفته بودم تو کارا -

 .رود یعطا باال م يابروها

 ! تونم دخالت نکنم یکنه، نم دایبا من ارتباط پ میمستق یوقت -

 .کند ینم نگاهش

 ... به تو نداره  یارتباط نجایرفتنم از ا -

فقط صورت مسئله رو  يتو دار...  میو پرونده شو ببند میحلش کن شهیهم يبرا کباریمشکلو  نیبذار ا! نهال -

 نانیبهت اطم نکهیبا ا... صمیمیت بینمون ... با جسى ناراحتت کرد  دنمیمن اشتباه کردم؟ رقص...  یکن یپاك م

نه گذاشتى، نه ... کردن  یبه تالف يشروع کرد متو ه... قبول دارم اشتباه بوده  یدم بدون منظور بوده، ول یم
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آدمایى که هیج شناختى نه از خودشون دارى نه از خانواه ... رفتى ویالى بهداد ! رون؟برداشتى با وحید رفتى بی

 ... دو تا عاطل و باطل که على االصول هیچ قید و بند اخالقى ندارن . هاشون

 .معترض پوزخند مى زند نهال

اخالقیات خم شده کمرت زیر بار همین ... دیدم اونموقع که با جسى مى رقصیدى، رفتى ماهیگیرى ... آخى  -

 ! بود

... خودم و  يمن درباره  یوقت... اونم حاال ... اشتباه رو با اشتباه جواب نده ... نهال ...  يریم راههیدارى ب -

 ... احساسم باهات حرف زدم 

 .آنها خسته اما همچنان مبارزه جو هستند. عسلى اش برقى مى زند چشمهاى

 ! ماحساستو گفت لیدل! منم جوابتو دادم -

 .بلند عطا، کالفه است نفس

 ... نهال  یکن یاشتباه م يدار -

 .زند یم پوزخند

به ... برم  راههیبه قول تو ب نطوریخواد هم یاما دلم م... کارا و فکرام اشتباهه  ياصال من همه ! قبول! باشه -

 .کنم کاریچ میخوام با زندگ ینداره من م یربط گهید یک چیتو و ه

 .کشد یبه موهاش م یدست شان،یپر عطا،

 ...  یکن یم کاریچ تیبا زندگ خود،یب يلجباز هیسر ِ  يدار یفهم یتو االن خودتم نم -

 .رود ینهال، دوباره باال م ياز بغض و خشم گرفته  يصدا

خوام به  یم یول... از نظر شما، من بچه و نفهم و سرکشم ...  هیو بق ییعقل کل تو... فهمم  یمن نم... آره  -

 ...  دیکن یتون ثابت کنم اشتباه م همه

 .دهد یکند و با تاسف سر تکان م یدستهاش را با حرص مشت م. ستدیا یم عطا

مدرسه  يخودتو تو ه،یچ اتشیمحتو یدونست یفلش که نم هیندونسته سر ِ  ،ياگه بچه نبود... نهال  يبچه ا -

 بهیمرد غر هیبا  ،ياگه بچه نبود...  يکرد ینم سهیمقا یخودتو با جس ،ياگه بچه نبود...  ینداختیبه درد سر نم

 ییممکنه چه بال يفکر نکرد...  یذاشت ینمتوش چه خبره  یدونست یکه نم يپا تو خونه ا ؛یرفت ینم رونیب

 ! نهال؟ ادیسرت ب

 .دهد یم رونیرا با حرص ب نفسش
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 یم يخوا یکه م يزیبه چ ؛یشیبا ول کردن و رفتن، آزاد م یکن یفکر م...  هیبچگ ياز رو متمیتصم نیا -

 ...  یرس

 .شود یم يجد

 نه فقط سرنوشت ِ خودت، ... و سرنوشتته  ندهیبا آ يباز یکی نیا یول -

 .خورد یحرفش را م ي ادامه

 .شود در صورت عطا یزند و براق م یدست به کمر م. ستدیا یهم م نهال

 یداداشم! ؟یمن ي کارهیاصال تو چ... کنم  کاریچ میخوام با زندگ یم ستیبازم به تو مربوط ن یول! آره بچه ام -

برو به عشق و ! کوچولوت؟ يِ دخترعمو یتو رو چه به دخالت تو زندگ! ؟يداغ تر از آش شد يبابام که کاسه  ای

 ! حال خودت برس

 .کند یچند لحظه فقط نگاهش م ،يرحم ِ نهال، با ناباور یدر برابر هجوم کلمات ِ ب عطا

 .ردیگ یرنگ دلشوره م صداش،

دو هفته ! ؟يچرا انقدر عوض شد! کته؟یکوچ ياون کله  يتو یچ! نهال؟ یکن یم کاریچ يمعلومه دار چیه -

 یکه نم یاز نهال دیجد يچشمه  هیعالمت سوال رو حل نکردم،  هیهنوز ...  دمتید یدوباره با اون عوض ستین

 ...  یکن یشناسم رو م

 .ماند یم رهیجنگ طلب ِ نهال خ يرود و به چشمها یم جلوتر

قبول دارم هر ... و من به تو  يبود نیتر کیتو به من نزد شهیخانواده، هم يتو... خونه  نیا يتو... نهال  -

فاصله  نیگرفته بودم هم میماجرا، من تصم نیاما قبل از ا...  میکم از هم فاصله گرفت هیو  میدومون اشتباه کرد

 ...  میکن رستشبذار با هم د...  زیبه هم نر زویهمه چ... رو هم بردارم 

 .گرداند یرو برم نهال،

 .به تو ندارم ازین... تونم درستش کنم  یم ییخودم به تنها -

 .ماند یم رهیبهش خ د،یناام

 ... با توام ... کنارتم نهال  شهیمن مثل هم -

 ! داداش، برو به عشق و حالت برس برو. تنهام بذار...  رونیاز اتاقم برو ب...  يا هیتو هم مثل بق -

 .صحبت کرده باشد نطوریوقت نهال ا چیه دیآ ینم ادشی... عشق و حال ! داداش؟
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بدون نهال ِ  اشیشده، از دن بهینهال ِ غر نیاز خودش، از ا...  ستیدرست ن زیچ چیه. رود یعقب م یقدم

 .ترسد یآرزوهاش، م

 .گردد یبرم

 ... خوب فکراتو بکن . هییه عمر زندگ حرف. نهال این دیگه بازى نیست -

 .بر می دارد قدمى

در ضمن داشتى تصمیم مى گرفتى، اگه نتونستى منو با عنوان شوهر قبول کنى، بهتره هر عنوان دیگه اى رو  -

 ! خودت بهتر از هر کس می دونى جقدر صبورم. وقت زیاد دارم... من صبر مى کنم . از سرت پاك کنى

 یتوانست مثل آخر شب گذشته، تصور کند م یکاش هنوز م. شود یکند و از اتاق خارج م یدر را باز م قفل

 هیرا بکشد و هد دنشیو چسبناکش؛ حسرت بوس نیریِ نگاه ِ ش ین ینهال، غرق بشود در ن يجلو ستدیتواند با

وشهاش ده بود خودش از گی، که نقشه کشAجفت گوشواره با حروف  کی. زدیاویتولدش را به گوشهاش ب ي

و  یهست یگوشت کن که مال ک ي زهیآو نمیباهاش ا!عطا يآ برا هیو  ریام يآ برا هی“ کند  دیکند و تاک زانیآو

 ”.تو بهشون يادگاریحسرتت بشه  دیبا ایک

 .اتاقش، به کمک دیوار سرپا ایستاده، اتاق به دور سرش مى چرخد در

 .هر دو دست، سرش را براى کاهش درد فشار مى دهد با

با دستهایى . بدون کنار زدن روتختى، روى آن مى افتد. گیج و خسته است که توان راه رفتن هم ندارد نقدرا

میان ... انگشتهاش به دور آن قفل شده اند . جاسوییچى را بیرون مى کشد... لرزان، دست به زیر بالش مى برد 

خنده هاى زیباش و  شانش،خمچ بسته اش، آن را مى فشارد و به یاد چشمهاى همیشه شیطان و در

 .معصومیتش، البالى بالش اشک مى ریزد

 

*** 

 

 .زند یپله ها صداش م انیبا پا درد، از م مهربان

 ...  امیتونم تا اون باال ب ینم...  زمیعز... نهال  -

 .زند یم رونیشنود، از خانه ب یرا که م صداش

 .زند یم یلبخند آرام مهربان،
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 .گاز، گرم بمونه يبرات گذاشتم رو... لقمه گوشت بخور  هی ایب -

 .افتاده ینه انگار اتفاق انگار

 : کند یو زمزمه م ردیگ یبه نرده ها م یدست

 ... ندارم مهربان  لیم -

حرف  دیبا ،يبخور يخوا یغذا هم نم...  نییپا ایب: دیگو یم نیشود و سرسنگ یهم از در خارج م یرعلیام

 .میبزن

 رونیفکر را از سرش ب نیا ت،یاز کجا آب خورده و در نها هیکند حتما همه جمع شده اند بفهمند قض یم فکر

 .کنند

 .اندازد تا به داخل ببردش یمهربان م يبازو ریاندازد و دست ز یم یبه تکان نخوردنش نگاه یرعلیام

 ...  میمنتظرت -

 : دهد یم حیبا همان لحن آرام، کوتاه توض مهربان،

 .فقط پدر و مادرت هستن... رفتن باال  نایعموت ا -

 .ستدیا یچهارچوب م انیم شکوه

 ! م؟یریبگ يگفت، جد یهر چ دیمگه با... زده  یحرف هینادونه، ... بچه س ...  ستین یحرف! آقا یعل -

نهال،  یرا به دست شکوه بسپارد ول یچیو ق شیر شه،یو مثل هم دیایخواهد کوتاه ب یم يلحظه ا یرعلیام

 : غرد یپر از برخوردش با عطا، م یبدون کنترل، با دل

به همون ! شکوه جون یول! باشه... نادونم ... بچه ام ! ن؟یگرفت يتا حاال منو جد یک...  نهیهم شهیهم... آره  -

 دیبکنم اجازه بد تونیزنم تا راض یم يهاته، به هر در يفقط مال خودت و هم جلسه ا یکن یکه فکر م ییخدا

 .کنم یفرار م د،یاجازه هم ند... برم 

گذاشته، نهال ِ مهربان  انیدختر ِ سر به طغ نیکند ا یمهربان باور نم. ردیگ یدهانش را م يمحکم جلو شکوه،

 .خندانش باشد شهیو هم

 ! نهال هیکاف -

 .لرزاند یقلب ِ همه را م ،یرعلیام ادیفر يصدا

عادت  یرعلیمهربان و شکوه هم سالهاست به آرامش ام. باشد دهیبلند پدرش را شن يبه خاطر ندارد صدا نهال

 .همه را ترسانده کباره،یخشم و خروش ِ  نیا... کرده اند 
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 .یمنو داشته باش یشگیهم يانتظار برخوردا دینبا ،يادامه بد ياگر بخوا یعل يبه وال -

 .دارد بیغر یتیجد یول ستیصداش بلند ن. شود یم نیینهال، از خشم و ترس، محکم باال و پا ي نهیس

 م،یزندگ يحق دارم برا...  دیریبگ میکه شما برام تصم ستمیبرده تون ن یدخترتونم ول... منو نترسون بابا  -

 ! دیریبگ يمنو جد ستم؛یبچه ن گهیمن د...  رمیبگ میخودم تصم

بلندش  يبرد، صدا یم به طرف باال هجوم یهمانطور که ناگهان ،یرعلیام. رود یکند و به طرف در م یم پشت

 .چدیپ یدر راهرو م

 ... پس صبر کن جواب آخرمو بشنو  -

 .لباس او نیاندازد به آست یدست م. ردیرفتنش را بگ يکند جلو یم یلرزان سع مهربان،

 ... ارواح خاك آقات ... جان  یعل...  یعل -

 .دود یتوجه، به طرف باال م یب

 ... اش را  یتمام نشدن يآورد و سردردها یم ادیرا به  یرعلیِ ام یعصب يادهایفر ،يلحظه ا يبرا شکوه،

 .ترسد یِ ناآرام م یرعلیبازگشت ِ آن ام از

 .دود یم نییبهار، از کنارشان به سمت پا. کند یراهش را سد م ررضایدر ِ واحدشان، ام يجلو

 ... صلوات بفرست ... داداش  -

 .و پر تپش است نیسنگ ،یرعلیبلند ام نفس

 ...! ال اله اال ا -

 .رها کند ررضایکند دستش را از چنگ ام یم یبندد و سع یم چشم

 .ولم کن... ندارم  شیکار -

 .کند آرامش کند یم یسع ررضایام

 .شهیدرست م يمدت جوابشو ند هی... فهمه  ینم... بچه س  -

 .دهد یتکان م سر

 ... ولم کن ... باشه  -

دوباره به بازوش  ررضایام. شود یکند و وارد م یرود، در خانه را باز م یبازوش کنار م يکه از رو ررضایام دست

 .چسبد یم

 .سر جدت ایکوتاه ب... داداش  -
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 : زند یبلند داد م ررضا،یآرام ام يتوجه به حرفها یو ب ستدیا یاتاق نهال م يدر قفل شده  پشت

که خودم  یتالش کردم امکانات شهیوت کوتاه اومدم، همجل شهیهم... کن نهال  رونیپنبه رو از گوشت ب نیا -

برده تون  یتو رومون، بگ یسیکه وا! ما؟ يجواب زحمتا نهیا...  ادیکنم تا خم به ابروت ن اینداشتم رو برات مح

 ! ستم؟ین

 .دیآ یهق هقش م انینهال، م ادیفر يصدا

بچه  يبرا هیبق نینیبب نیبر! ن؟یذاریکه منت امکانات و محبتتونو م! نم؟یاریب ایمگه خودم خواستم به دن -

 ... کنن  یم کارایهاشون چ

درس  نیتر یهر چقدر کم گذاشته باشد، هر چقدر کم بوده باشد، مطمئن است عمل. ردیگ یلحظه نفسش م کی

  ! شده؟پروا  ینسل، چرا انقدر ب نیا. که به دخترهاش داده، احترام به بزرگتر است یزندگ

  

 ساخته و منتشر شده است )wWw.98iA.Com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا

 

 .کوبد یمشت، به در بسته م با

 ...  یچطور حرف بزن دیبا بزرگترت با ادیب ادتیتا عقلت سر جاش برگرده و  یمون یانقدر اون تو م -

 .ستادهیا یدرگاه انیناباور م عطا

 .کشدش یکنار م ررضایام

 .ولش کن م،یبر ایب...  یعل یکن یاالن سکته م -

 : کند یبندد و زمزمه م یکشد؛ چشم م یصورتش م يدستش را محکم رو کف

 ... بر پدرت لعنت بچه  -

 .گذارد یم هینگران خروش دوباره اش، از مهربان ما ررضا،یام

 .ستیوقت هول نکرده باشه، واسه قلبش خوب ن هی زیعز...  نییپا میبر -

غرش  هیشب ییصدا. شود یم یپر و خال یبه سخت ،ینیاش از سنگ نهیس. چسباند یم یشانیدستها را به پ کف

 ...  زشیعز یول... روشن کند  يگاریخواهد به اتاقش پناه ببرد و س یم. چدیپ یدر سرش م مایهواپ

 .داشت يشتریب اریکاش اخت. ماند یم رهیاتاق خ يحرکت به در بسته  یروند، عطا ب یکه م رونیب

 .پله نشسته و شکوه و بهار، دو طرفش را گرفته اند يرو مهربان،
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 .دوزد یم یرعلیرا در سکوت به ام سشیخ يچشمها ند،یب یبرادر را که م دو

 .سالهاست نیا يخواهد مطمئن شود شوهرش همان مرد ِ آرام ِ همه  یبا نگاه وحشت زده، فقط م شکوه

 ... ِ خانه کرده در نگاهش، آشناست  یشانیپر. کند یسرخ، نگاهشان م يبا چشمها یرعلیام

 

 *** 

 

خورده  چیدر هم پ يپاهاش مثل رشته ها. به شش هاش برساند ییتواند هوا ینم یبزند ول ادیکند فر یم یسع

 .بزند رونیب الیتواند قدم از قدم بردارد و از و ینم یحت. اند

راه . خواهد فرار کند یم... خندد  یکند و بلند م یخاموش م يدر ورود کیرا در گلدان ِ نزد گارشیس بهداد

 یبهداد قهقهه م. رود یباال م يلرزان به سمت طبقه ... افتد  ینگاهش به پله ها م. خروج را بهداد سد کرده

 .صداش موج دارد. زند

 ... کوچولو  یهست یتو چقدر خواستن -

 یم واریها و د بهداد به نرده. ماند یپله ها، مثل جان کندن م يهر قدمش رو. شده نیمثل کوه، سنگ پاهاش

 .دیآ یخورد و باال م

کند  یوحشت زده به بهداد نگاه م. در بدنش نمانده یکشد تا فرار کند اما انگار توان یپله ها م يرا رو خودش

و التماس و  غیج يصدا. اندازد یم يحرکت، لباس را کنار کیزند و با  یبازش را کنار م راهنیپ يکه لبه ها

 .ه و قدرت ناله کردن هم ندارداش، در گلو ماند هیگر یحت

نفس ... خندد  ینم گریصورت سرخ شده اش که د... چندش آورش  يبو. شود یم کیبهداد بهش نزد صورت

 ...  فشیکث

 ... باهام حال کن کوچولو  -

شکند اما همچنان  یاز درد و ترس، بغضش م. زند یبهداد به موهاش چنگ م... فشارد  یرا به پله ها م خودش

 .شود یاز گلوش خارج نم ییصدا

جانش،  یب يدستها. به خس خس افتاده. ردیگ یاش م نهیس يبهداد رو نیو ترس و حجم سنگ ادیاز فر نفسش

 .تر از آن است که بتواند فیضع یکنند بهداد را عقب بزنند ول یتالش م
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تواند  یفقط م ،یشکدر خ یمثل ماه. شوند یبهداد، آلوده م ي نهیس يبه شماره افتاده اش از هوا ينفسها

زند  یدست و پا م. کند یبلندش م نیدارد از زم یکس. صداست یب ادشیبزند اما فر ادیهوا ببلعد و فر يمقدار

 .کند یم نفست صانهیشود و حر یکند، راه نفسش باز م یکه چشم باز م یزمان یول... 

 .و کنارش نشسته دهیچیدستهاش را به دورش پ مهربان،

 ! زکم؟یحالت خوبه عز -

. رمقش به مهربان است ینگاه ب. شنود یبه هم خوردن دندانهاش را م يمهربان، صدا. گرداند یرا برم سرش

 .کند یکه دارد، خودش را نشسته حفظ م یو خستگ یدرماندگ رغمیعل

 ...  دمید یکابوس م -

 .از مهربان، خودش هم مطمئن شود تمام شده ریخواهد غ یم انگار

از  یبرد و کم یکه به سمتش دراز شده را به طرف دهان ِ خشک و تلخش م یوانیل. است نفسهاش کوتاه هنوز

 .خورد یخنک را م دمشکیشربت ب

 .کشد یم یقیو نفس عم زدیر یدر وجود لرزانش م یاش، آرامش ینیریش

 .مانده رهینگران و پر نفوذ، به صورتش خ یمدت، مهربان با نگاه تمام

 ! ؟یچه کابوس -

 ...  یچیه -

وقت  چیدهد و ه یتمرکزش را به نخ کردن سوزن م يکه همه  ییمثل وقتها. شوند یم زیمهربان، ر چشمهاى

 .شود یم شتریاطراف پلکهاش ب يها نیشود، چ یهم موفق نم

 ... شده  یچ یبه من بگ دیامشب با نیهم -

 .خورد یگول نم ینکند مهربان به آسا یاست و نهال، با خودش فکر م زیبه او، تند و ت نگاهش

 .دهیهم ترس یذهنش مشوش است و کم. دهد یدهانش را فرو م آب

 .نشده یچیه -

 .کند ینگاه م وانیبه ل مهربان

 .ستیدر صداش ن یو نرمش ینوع مهربان چیه

 : کند یزمزمه م یآرام يرا درش زنده کند، با صدا یبتواند احساس نکهیا دیام به

 ! مهربان؟ -
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 ! ؟يبا من راحت درد دل نکرد شهیمگه هم... نرو  هیحاش... نهال  -

 ... بار  نیا یدرد دل کرده ول... با مهربان راحت بوده  شهیهم... چرا . آورد یدوباره به گلوش هجوم م بغض،

 .صداش گرفته. اندازد یم نییرا پا سرش

 ...  گهیراست م يناز... احمقم  یلیمن خ -

 : پرسد یکند و آرام م ینهال را نوازش م يبازو. احساس مهربان برگشته انگار

 ! چرا؟ -

 .اندازد یشانه باال م ر،یسر به ز همانطور

 ... کردم  یخودمو بدبخت م یدست یداشتم دست -

 .کند تا بشنود یسکوت م مهربان

گردش با ... کند  یم فیاتفاقات آن روز لعنت شده را تعر یشده وقت کیلرزان نهال، به گردنش نزد ي چانه

 ... بهداد ِ مست ...  الیو...  دیوح

 يشدنش، برا دهیتکرار ِ بوس یحت... کرده بوده  ریدر چنگ بهداد گ یوقت ش،یو زندگ ندهیشدن ِ آ اهیِ س حس

که ندانسته از کجا گرفته، هل  یدست به کمربند بردن ِ بهداد و جان...  دیگو ینم... خودش هم خفقان آور است 

 يدهد از حافظه  یم حیترج...  دیگو ینم... را  دادتصور ِ کشتن ِ به... را  واریدادن ِ بهداد و خوردن سرش به د

 ... خودش هم پاك شود 

 ... شود  یو ذره ذره سبک م دیگو یم

ته دلش را ...  الیرار نهال از وف... آخر ماجرا ... شود  یم نیشنود و ذره ذره سنگ یدر سکوت، م مهربان،

 .ترسانده

 ”! د؟یکه بهت نرس زیهمه چ یدست ِ اون ب“ پرسد  یمردد م یکند لحنش آرام باشد وقت یم یسع

 یاو سر بگذارد، جواب م يپا يشود تا رو یدهد و همانطور که خم م یسر تکان م م،یبدون نگاه ِ مستق نهال،

 : دهد

 ... که تکون خورد، فرار کردم  نیهم یول... اولش فکر کردم مرده ... و در رفتم هلش دادم ... نذاشتم ... نه  -

اش در آن  زکردهیوحشت ِ قرار گرفتن ِ عز یشود ول یراحت م یکم الشیخ... را نگفته  زیداند نهال همه چ یم

 .لرزاند یبند بند وجودش را م ت،یموقع

 ... نهال  يکشد به موها یم دست
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 .و سبک، نفس بکشد الیخ یب یچشم ببندد و دم. پاش بگذارد يخواهد که سر رو یرا م یدلش کس چقدر

 ... شده  قینهال عم ينفسها

 نیکه بشود آخر شب، پاورچ یاتاق... گاه بودن  هیتک... گوش شنوا بودن  یعنیخانه اش بودن، ” ِ مهربان“ اما

باشد و دلش بتپد  زانشیهر لحظه نگران ِ عز دیبا یعنیمهربان بودن، . ِ شب، فرار کرد ییو از تنها دیدرش خز

 .دارند یهر قدم که برم يبرا

ِ خندان ِ عکس ِ  لیجل. افتد ینگاهش به قاب عکس شوهرش م. دهد یم هیپشت سرش تک واریرا به د سرش

 ...  دیو سف اهیس

 : زند یم لب

 نیمن امشب به ا!رن؟یم یجوون يتو ده،یخوب و برگز يفقط آدمها یدونست یم!راحت بخواب!بخواب آقا -

که جهنم ...  یرها ش یو زندگ ایدن نیاز ا يزود نیبه ا یکه تونست يتو خوشبخت بود...  دمیرس جهینت

 ...  یمجازات طوالن هی...  يتکرار اجبار هی...  نجاستیهم

 

*** 

 

 .روش باز است شیپ یرعلیتاپ ام لپ

سه سال  سمسیاز عکس کر. کند یرا تماشا م یرعلیام يِ عکسها مانیداند چه مدت است فولدر پر و پ ینم

و  یرعلیِ ام يو باب تا نامزد یسالگرد ازدواج کت نیو پنجم ستیِ ب یاز مهمان... قبل تا سفر شمال ِ بچه ها 

 .نینازن

عصرانه  يها یانجمن و مهمان يهوا. برگشتن دارد يدلش هوا. ستین یرفتن ،یو دلتنگ یپناه یبغض ِ ب نیا

 ...  وركیویبرگشتن به ن...  یهمراه کت یطوالن يکردن ها دیخر يدوستانش را؛ هوا ي

 ! را تنها راه حل دانسته؟ ییکه جدا يمرد شیپ برگشتن

نامدار تا نخواهد، نه . ستندیمشکالتشان همان است که بوده؛ باهم حرف زدن را بلد ن! عوض شده؟ يزیچ مگر

دو . لحظه ادامه داشته نیرفتار و نگاهش، همچنان تا آخر يتو يماسر. دهد یم یحیکند و نه توض یم يکار

با هم صحبت  مش،یتصم دنیپرس يتماس کوتاه هم نگرفته تا حداقل به بهانه  کی یشود رفته اما حت یماه م

 ... کنند 
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و گم کردن ِ  یپناه یحس ِ ب نیداند ا یاما خودش هم خوب م... بدتر هم شده  یحت... عوض نشده  زیچ چیه

 ... به نامدار مربوط است و نبودنش  ب،یغر يزیچ

... گفتن نداشته باشند  يبرا یاگر موضوع مشترک یسرد و ساکتشان با نامدار، حت يرستوران رفتن ها يهوا

 .آرامش را دارد شهیآپارتمان هم يهوا

 ... برود؛ دور از نامدار  لندیبه النگ آ دیاگر برگردد هم با یحت

 ...  یدنیخاموش و ند ادیاعت نیه اب لعنت

 ! چطور ذره ذره به نامدار و بودنش وابسته شده؟ دهیسال نفهم یس چرا

 يبزرگشان، دستها را رو سمسیکنار درخت کر مدار،ین يبه نامدار که با لبخند رهیخ. کند یم ینیاش سنگ نهیس

خودت راه رو نشونم ... چه کنم خدا “ کند  یزمزمه م ستاده،ینشسته گذاشته و پشت سرش ا ي هیهان يشانه ها

 ”.بده

 .کند یم دادیکه توش قدرت و اعتماد به نفس و غرور، ب مهینصفه ن يلبخندها نیبه ا لعنت

 ! االن که پا به سن گذاشته؟ ایبود جذاب تر بود  جوان

 اشتن ِ دوباره اش را بکشد؟ حسرت ِ د ایمرد، مغرور باشد  نیهمچنان به عنوان همسر، از داشتن ِ ا دیداند با ینم

 ... چقدر متفاوت است  یرعلیام ينامزد يدر عکسها رشیتصو

 .شوند یم ریسراز اشکهاش

نامدار همون ! ؟یکن یم هیمرد گر هیِ  یو دلتنگ ياز دور يدار ت،یسالگ جدهیواقعا مثل ه! ه؟یشده هان چت“

 ”.ساله یس نیا يمرد ِ مغرور و خودخواه ِ همه 

 ! سال است؟ یس نیا ي هیخودش هم همان هان یول... هست ...  ستین نه

تمام  يو سکوت ها يکردنها، سرد يدور نیهم... کنند  یبر فرض محال، دوباره بتوانند با هم زندگ اصال

 ... همان نامدار  ه،یدوباره همان هان... کند  یرا پر م انشانیشکاف م ،ینشدن

گونه هاش، وقت ِ رفتن  يرو يسرسر يهر روزه  يدلتنگ ِ بوسه ها. تاما دلتنگ اس... بافد  یم یمنف عقلش

 .از خانه و برگشتن از کار

 .ردیگ یزنگ تلفن، نگاه ِ مات زده اش را از عکس م يصدا

 .مجتمع است نگهبان

 ...  دهیسپ... به نام ِ  یخانوم...  دیمهمون دار... خانوم  -
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 .شناسد ینم

 : کند یتکرار م یکس يبرا نگهبان

 .شما رو ارنیبه جا نم -

 .چدیپ یدر گوشش م يزنانه ا يصدا

 .دمیم حیمزاحمتون بشم؟ حضورا براتون توض قهیچند دق دیخواهش کنم اجازه بد شهیخانوم راد؟ م -

 ! شناسم یمن شما رو نم: کند یم تکرار

 .مهندس راد در ارتباط بودم يفقط با همسرتون آقا! کنم ارتتونیچون تا حاال سعادت نداشتم ز هیعیطب -

 ! نامدار؟ -

 .رمیوقتتونو نگ ادیز دمیقول م... بله  -

 .کند یاستفاده م هیِ هان يمکث ِ لحظه ا از

 ! ن؟یاجازه داد -

 .دهد یم تیبا لبخند به سماجتش، رضا یمردد است ول هنوز

 .ستدیا یم يشود و کنار در ورود یاز مرتب بودن ظاهرش مطمئن م نهیآ در

 .دیآ یم رونیب ق،یعم يبزرگ و لبخند یبا دسته گل ،یدر چادر مل دهیپوش یآسانسور، دختر جوان از

 .نیرفتیممنونم منو پذ... سالم خانوم راد  -

 .ست ياش هم مثل صداش، گرم و پر انرژ چهره

 .است شتریب یزند و جوابش حرارت یناآشنا م يلبخند

 .هستم دهیمن سپ -

 .شود یدخترك فشرده م يانگشتها انیم دستش،

 .هنوز هم نشناختم متاسفانه -

 .شناسم یم يمن شما رو تا حدود یول -

 .دهد یم هیگل را به هان دسته

 .قابل شما رو نداره -

 .دهد یکند و با دست، داخل را نشان م یم تشکر

 .ندینش یاز مبلها م یکی يمودبانه رو ده،یسپ
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 گرم؟  ایخنک  یدنینوش ن؟یدار لیم یچ -

 .کند یاز صورت سبزه اش است، نگاهش م يبا همان لبخند گرم که انگار عضو دهیسپ

 .آب وانیل هیاگه ممکنه ...  ستمیبه زحمت ن یراض -

 .گردد یآب به سالن برم یوانیل با

 ...  نیشناس ینامدارو م نیگفت -

 .نوشد یم یکند و بعد، کم یتعارف م هیآب را به هان ده،یسپ

 حالشون خوبه؟  ستن؟ین رانیا... بله  -

 .رنگش، صورتش را قاب گرفته یآب يشانه ها افتاده و روسر ياو که حاال چادرش رو يروبه رو ندینش یم

 ! دش؟یشناس یچطور م...  کایبرگشته امر. ستین رانینامدار ا -

 ! نیبشناس گهیفکر کنم حاال د... من دخترشون هستم  -

 .کند یگوشهاش شک م به

 ! دختر ِ نامدار؟ -

 .را سردرگم کرده هیفهمد هان یم انگار

 .دختر خونده شون هستم! دختر ِ دختر هم که نه -

 .شنود یاش را به وضوح م دهیفهمد اما ضربان قلب ِ ترس یرا نم دهیسپ يحرفها یمعن

حس ِ وحشت و خطر را نداشت که حاال با  نیرا در آغوش گرفته بود، ا رایچشمش، سم ينامدار جلو يروز یوقت

 .دختر ناشناس، ترس به جانش افتاده نیحرف ا

 .کند تا خودش را باد بزند یرا جلو و عقب م شیروسر يکشد و لبه  یآب را سر م وانیاز ل یمین ده،یسپ

 .راحت باش...  ستیمرد خونه ن -

 .رسد یم نیسال نازن به نظر، هم سن و. زند یرا کنار م يحرکت، روسر کیبا  دهیسپ

 .من و دوتا برادرام هستن میساله ق ازدهیراد،  يآقا...  نیاریظاهرا منو به جا نم -

 .کند لبخند بزند یم یسع یشده ول جیگ

 .کنه یخونه مطرح نم يمسائل رو تو نطوریوقت ا چینامدار ه -

 ! گفته راست

 .دینامدار نخواسته بگو ایخواهد فکر کند خودش نخواسته بداند  ینم
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 .اندازد یابرو باال م دهیسپ

 .من گفتن يدر عوض تا دلتون بخواد از شما برا -

 ! جالبه -

همه  نیکه ا ییالبد حرفها! از زنش گفته؟ بهیغر يرفته به دختر. رسد یبه ذهنش نم يگریحرف د ن،یاز ا ریغ

 .هانش کردهِ مدام پن يکه پشت سرد يا یتیسال در دلش جمع شده و نارضا

 ! د؟یاصال چطور با هم آشنا شد! سالها چطور باهاتون ارتباط داشت؟ نیا يتو -

 .زند یاحترام، لبخند م ریپنهان ز یطنتیبا ش دهیسپ

 ! دیایبه هم م یلیخ... البته خودشون هم ماشاال جذاب و جنتلمن هستن  -

 .کند یبالفاصله موضوع حرف را عوض م و

 یخان کار م عیبه نام رف یکس يپدرم برا...  میراد آشنا شد يهمون جا هم با آقا. میکن یم یما شمال زندگ -

خان قول داده  عیرف... ِ پدرش بود  تیپدربزرگم هم رع... از اون بود، کار از پدرم  نیزم...  دشیبشناس دیکرد؛ شا

 يما هم رو یبعد از مرگش، زندگ اما... به پدرم بده  زاریشال کهیت هیبود به خاطر اونهمه سال کار کردن براش، 

بعد از اون، مادرم موند و ما سه ... بهش زد  ونیکام هی. موتور داشت... جاده تصادف کرد  يپدرم تو... هوا موند 

 نیرخان از خارج اومدن؛ ب عیرف يکایخبر داد شر کارایاز شال یکیکه  میگذرونده بود یسال با سخت هی... تا بچه 

کدوم  چیآورد، ه هیقسم و آ یاما هر چ... خان  عیرف يالیو میمادرم هم ما رو برداشت، رفت.. .دنبال مطالبه تون 

ها، باد  یمیحرف هم که به قول قد... نوشته نشده بود  یخان، کتب عیآخه قول و قرار پدرم و رف... ندادن  تیاهم

 ! هواست

 .مانده رهینقطه خ کیهمان لبخند ِ آرام، به  با

... بود  یمادرم سر شال... راد اومدن دم خونه مون  ياما دو روز بعد، آقا میاون روز دست از پا دراز تر برگشت -

 ! از همون اول هم زبون دراز و حاضر جواب بودم. من شونزده سالم بود

 .خندد یم

دهنم و تند تند  يگرفتم جلو یدستمو م شهیهم ن،یهم يبرا. دمیکش یدندونام کج و کوله بود؛ خجالت م -

 یدرس م یول...  میکرد یکمک مامانم م دیبا. خوب نبود ادیوضعمون بعد از مرگ پدرم ز! دادم یجواب م

دونستم مادرم از پس خرج و  یم یخواست برم دانشگاه ول یدلم م... کردم بخونن  یم قیبرادرامم تشو. خوندم

 براتون بکنم؟  تونم یم کاریچ دنیراد ازم پرس يآقا...  ادیمخارجش برنم
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 .گزد یخندد و لب م یم دوباره

نه گذاشتم، ! بودم دهیند یپیبه اون خوش ت يتا اون موقع، مرد... ماشاال جذاب ... راد هم  يآقا... بچه بودم  -

 !نینه برداشتم، گفتم باهام ازدواج کن

 .خندد یهم آرام م هیهان. شود یخنده اش بلند م يصدا

خوبه،  شیبشم، هم چون وضع مال يمرد نیکه هم زن ِ همچ! کردم یکردم زرنگ یخودم فکر هم م شیپ -

 ! و گفتن من همسن پدرتم دنیراد خند يآقا! کنه یم نیمن و خانواده مو تام

 .دهانش يکند جلو یرا مشت م دستش

 وهی، هم بخوره یاون هم سنش به شما م! نیریمادرمو بگ نیایگفتم خب ب! حرفا بودم نیاما من پرروتر از ا -

 ... شده 

 .دوزد یم هیشرمنده و شوخش را به هان نگاه

 ! کرد یخب اون موقع عقلم هنوز کار نم! ن؟یش یناراحت که نم -

 .دهد یسر تکان م هیهان

 .برام جالبه... نه  -

 يچه رشته ا دنیپرس... درسم خوب بود ...  دنیاز درس و معدلم پرس... گفتن من خودم زن دارم  دنیخند -

. کنم يبشم و فقط کشاورز شیمهندس الیخ یب دیاما با اوضاع ما، با يکشاورز یگفتم مهندس ؟يدوست دار

 ! بدم شونشونروم نشد دندونامو ن! ؟یزن یو حرف م یدهنت گرفت يگفتن حاال چرا دستتو جلو

 دانشگاه؟  يبر يدیبشه، درستو ادامه م نیاگه خانواده ت تام گفتن

 ! دندونامو مرتب کنم بعد مهندس بشم دیکشم؛ اول با یچون دندونام کجه، خجالت م! هجواب دادم ن عیسر منم

فرستادن دنبال من و مادرم،  نیچند روز بعد، ماش یول... کنن  یکه فکر کردم مسخره م م دنیخند انقدر

 .کردم یآوردنمون تهران، دندونامو ارتودنس

 .زند یکند و چشمک م یدندانهاش اشاره م فیرد به

 دارد با هم قهوه بخورند؟  لیکند م یکشد و سوال م یم ينفس آسوده ا هیانه

 .کند یو حرکاتش نگاه م هیکند و تا آماده شدن ِ قهوه، در سکوت به هان یموافقت م دهیسپ

 .گذارد یم زیم يرا رو ینیریفنجانها و ظرف ش ه،یهان

 ! یخجالت نکش گهیپس نامدار باعث شد دندونات درست بشه تا د -



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا Hanakو  naqme   –گذارم  یات م نهیبرابر آ يا نهیآ

wWw.98iA.Com ٧١٤ 

 .خندد یباز م دهیسپ

 .بشو یخودت کس يبهونه درس بخون و برا یگفتن حاال ب یدندون پزشک يهمون جا تو... بله  -

 یبرامون م یمبلغ هیبرادرشون،  قیهر ماه از طر... خرج و مخارج مادرم و من و برادرامو به عهده گرفتن  تمام

 ...  میندار یو مشکل يرزدن مطمئن بشن کم و کس یخودشون هم زنگ م... فرستادن 

 .رانیتماس گرفتن و گفتن اومدن ا نکهیتا ا... از برادرشون نشد  يخبر یپارسال، چند ماه یول

افتخار داشتم  ران،یآورده بودن ا فیکه تشر شیبعد از ده سال، حدود پنج ماه پ...  دنشونیرفتم دفتر، د منم

 .همون وقت برام از شما هم گفتن. مالقاتشون کنم

 .کند یلحظه مکث م چند

شد من  یباورشون نم یکه همونطور جذاب مونده بودن ول شونیا... بودمشون  دهیده سال، ند نیا يهمه  -

 طنتیازدواج من و ش شنهادیو پ میده سال قبل رو زنده کرد ادی... باشم  طونیتخس ِ ش يهمون دختر بچه 

 ... هامو 

 .کشد یم ينفس بلند ه،یدر صورت هان رهیخ

منو  شنهادیاون موقع پ دینشد مونیگفتم پش یو به شوخ دمیاز شما پرس! طونمیب من هنوزم کنجکاو و شخ -

 ... محکم  ينه  هی! گفتن نه! د؟یرد کرد

 .زند یپر مهر م يلبخند

برنامه تون  يا کدفعهیانگار  یراد قولش رو بهم داده بودن ول يکنم، آقا ارتیمشتاق بودم شما رو هم ز یلیخ -

 ... کرد  رییتغ

 ! دختر گفته؟ نیا ينامدار از او برا. تواند تعجبش را پنهان کند ینم

 .ندینش یلبهاش م يپر حسرت رو يکرده، لبخند فینامدار نشسته و از او تعر نکهیفکر ا از

 .را ترك کند رانیا تیقبل از آن بوده که نامدار با عصبان دارشانید

 ... نظر را داشت  نیکاش نامدار االن هم ا. کند همان لبخند ِ آرام را حفظ کند یم یسع

  ؟يدرستو خوند ؟يحاال به حرف نامدار گوش کرد -

 .دهد یسر تکان م دهیسپ

 .ارشدم که تموم شد، برگشتم شهرمون... خوندم  يکشاورز یمهندس... بله  -

 .دهد یم دهیسپ لیتحو نیپر از تحس يلبخند
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 ده ت هنوز شمالن؟ خانوا -

 ... تهران دانشجو بودم، به رحمت خدا رفت  یمادرم وقت -

 .کشد یهر دو پر م لبخند

 ... دونم چقدر سخته  یم... متاسفم  -

باختم، اونها هم  یاگه خودمو م... برادرامم هنوز برام موندن ...  دیجنگ شهیبا خواست خدا نم یول... اوهوم  -

 .هنوز دانشجو هستن...  کترنیآخه هردو از من کوچ...  شدیکمرشون خم م

 .يپس االن حکم پدر و مادرو براشون دار -

 .زند یدوباره لبخند م دهیسپ

 کرد؟  شهیچه م یول هیسخت تیمسئول یلیخ! بله -

 دارند؟  یراه از شمال تا تهران آمده؟ مشکل مال نهمهیچه ا يکند برا یم فکر

 .خواند یرا محالت نگاهش  ده،یسپ انگار

 يتو...  ستنیکه گفتن ن میدفترشون هم تماس گرفت يبا شماره ... راد تماس نگرفتن  يهست آقا یدو ماه -

اومده بودم تهران . بود نجایآدرس فرستنده ا. بودن برامون فرستاده بودن دهیزحمت کش یسوغات يسر هی دیع

دلم ... دارن  فیمهندس تشر نومان گفت فقط خاکه نگهب رمیکارها، مزاحمتون شدم از حالشون خبر بگ يبرا

 ...  نکهیا گهید... کنم و حالشونو بپرسم  ارتتونیز کیخواست از نزد

 .گزد یم لب

 ...  کهینزد میمراسم عروس -

 .آورد یم رونیب فشیرنگ از ک دیسف یپاکت

 .دیراد هم حضور داشته باش يشما و آقا م،یعروس يخواست تو یدلم م یلیخ -

 .زند یناخودآگاه م يلبخند

نوروز به خاطر  التینامدار بعد از تعط... گم  یم کیتبر... هم از خبر خوبت  دنت،یهم خوشحال شدم از د -

 ازمون ساخته ست،  یاگر کمک...  میکاراش برگشت اما من و پسرم هست

 .کند یکالمش را قطع م ده،یسپ

فقط واقعا آرزوم بود افتخار ...  میهست ونشونیآخر عمر، مدما تا ... کردن  يراد واقعا در حق ما پدر يآقا! نه -

 .دیمراسممون شرکت کن يو تو نیبد
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 .زند یلبخند م فقط

 .کند ییرایهم از خودش پذ دهیکند سپ یچشد و تعارف م یاش را م قهوه

 یوقت عالقه و فرصت چیداده بود اما ه هیو اداره کردنش را به هان هیریخ شنهادیخودش پ ش،یسالها پ نامدار،

 .در کارها حضور داشته باشد، نداشت نکهیا يبرا

داند که اگر در  یم يِ نامدار ونیروش نشسته و خودش و خانواده اش را تا آخر عمر، مد يدختر، جلو نیا حاال

 .و دوستانش هم شرکت کرده، ساکت و منفعل بوده و فقط شنونده هیهان ي هیریخ يها یجلسات و مهمان

 ! است بیغر هیهان ينامدار، چقدر برا نیا

 .کشد یم یقیعم نفس

 همسرت هم شماله؟  -

 .دهد یسر تکان م دهیسپ

 ! کردم به خاطر کارهام تشیاذ یلیخ... کارمنده  يجهاد کشاورز يتو... بله  -

 .زند یم لبخند

 ! ؟يتا جواب بد يکرد یبراش ناز م -

 .خندد یم دهیسپ

اول ... راه انداختم  یپرورش توت فرنگ يآخه مزرعه ... کردم  تشیمزرعه م اذ يکارها يبرا یول! اون که بله -

 ...  میو دو نفر کارگر دار ستیاالن، خدا رو شکر، ب یول م،یفقط خودم و دو تا کارگر خانوم بود

 .روند یباال م تیبا رضا هیهان يابروها

 ! یچه عال -

تو فکرشم انقدر ...  میکن ین محصوالتمونو به چند تا استان صادر ماال... وام گرفتم، مزرعه رو توسعه دادم  -

به محسن، ... ام  یشکر خدا راض... محصولمونو باال ببرم که بشه به خارج از کشور هم صادرش کرد  تیفیک

 شهیم یسه سال... خودم باشم  يپا يرو خواد یدلم م...  رهیبگ شرفتمویکارا و پ يجلو دینامزدم هم گفتم نبا

 .اونها هم بشه شرفتیخوام نبود ِ پدر و مادرم، مانع پ ینم. دم یبرادرامم م لیدارم خرج تحص

 ! یهست یپس دختر موفق و پر تالش -

 .زند یخجالت زده به قهوه اش لب م ده،یسپ
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 یرو م یکس یب ينشستم و غصه  یم نکهیا...  دیبه آرزوها رس شهیبدون زحمت نم... تالش کرد  دیبا -

 يکار يو بخوا یزن باش یمخصوصا وقت... داره  انیجر یزندگ... رسوند  ینم ییمن و برادرامو به جا خوردم،

و  یزن باش شهیکنم م ثابتحداقل خواستم به خودم  یول. و بزرگتره شتریپات ب يجلو يسنگها ،يببر شیپ

 ...  یگاه بش هیتک

 .کشد یم یراحت نفس

 یبه خواسته ت م... که اراده کن، زحمت بکش و به خدا توکل کن  نهیگرفتم، ا یکه از زندگ یدرس نیبزرگتر -

 .یرس

 : کند یدر دلش تکرار م ده،یو براق سپ يپر انرژ يبه چشمها رهیخ

 ”یرس یبه آرزوت م... به خدا توکل کن ... زحمت بکش ... اراده کن  “

 .نکرده یوقت در زندگ چیکه ه يکار

 ! دیشما چقدر آروم و کم حرف -

 .زند یم لبخند

 .برم یحاال هم دارم از حرفهات لذت م... رو نداشتم  دنتیانتظار د -

 .دهد یجواب لبخند و حرفش را قدرشناسانه م دهیسپ

شروع به کار  گهیراد هم گفتم د يکنم، به آقا يراستش از همون وقت که وام گرفتم تا مزرعه مو راه انداز -

قبول  یول...  شدیسخت م یلیمن و برادرام خ ي ندهینبودن، آ شونیاگر ا...  ستین نهیبه کمک هز ازیکردم و ن

برادرامو  لیتحص ي نهیخودم کار کنم و هز ستمخوا یم. گفتن برادرام تازه دانشگاه رفتن و خرج دارن... نکردن 

چند سال  طیشرا يکه تو گهیفرستن رو به چند نفر د یراد م يکه آقا یگرفتم مبلغ میتصم نیهم يبرا... بدم 

و درس  یقبول کردن و حاال، من واسطه ام تا خرج زندگ. با همسرتون مشورت کردم... ِ ما هستن برسونم  شیپ

 .راد پرداخته بشه يتوسط آقا م،یتیخوندن ِ پنج تا بچه 

 .اندازد یباال م ابرو

 ... که انتها نداره  ریکار ِ خ هی! گهید يپنج تا، چند تا بچه  نیو بعد از ا -

 .اندازد یم نییرا با شرم پا اهشنگ

 یِ آروم و خوشبخت یزندگ نیحتما ا...  دیدار ریخ يو کارا هیریخ يتو ییطوال دیالبته خبر دارم شما خودتون  -

 ... ثوابتونه  يتون، بازتاب ِ کارها
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 .شود یگم م قشیِ آه عم انیاش، م یساختگ لبخند

برگه  مار،یب ای ازمندین يهر سنت کمک و خدمتش به بچه ها يکه برا يموسسه ا! دارد هیریسالهاست خ! بله

 .شود تا مستند و ثبت شود یامضا م يا

 یاصال وقت... به مستتر بودنشه  ر،یلطف و ثواب ِ کار خ“گفت  یم مایس...  ردیگ یچشمش جان م شیپ مادرش

 ”! دهیم يبه خودتم حال بهتر ،یکن یکمک م ازمندین هیبه  یمکیقا

گذاشت، روش را با چادر، سفت و  یکنار بساطش م يچارسوق هم سکه ا نییپا ينایناب رمردیپ يراب یوقت یحت

 .نشود دهیپوشاند تا صورتش د یم شهیسخت تر از هم

هم بوده و  يگرید ي دهیسپ...  دهیرا فهم دهیداستان سپ! د؟یدختر از کمک هاش بگو نیست ا یراض نامدار

 ! هست؟

 ...  دهیسپ

 .شود یدر ذهنش روشن م يا نقطه

 یگهگاهش به فارس يحرف زدنها یفارس” ! خانوم چطوره؟ دهیاحوال سپ“... صبح زود ... نامدار  یتلفن صحبت

 ...  دهیتکرار نام سپ... 

 ...  هیتفاوت هان یب يپوزخندها

 .آن پوزخندها شرمنده شده از

 ...  یخوشبخت... ِ آرام  یزندگ

کمک کرده،  ینامدار که مسکوت و بدون اعالم عموم! ندارد؟ یمش و خوشبختبوده، آرا یکمک هاش علن چون

 ! االن آرام است؟ خوشبخت است؟

 ! یِ تو دار وخودخواه ِ لعنت نامدار

 ! شده وانهید

 .شده دتریشد ده،یکه قلبش را در مشت گرفته، با حضور سپ یتابیو ب یدلتنگ نیا

 ”... به خدا توکل کن ... زحمت بکش ... کن  اراده“

 .کند یدر دلش حس م ییگذارد و گرما یم زیم ياش را رو یخال فنجان

 : پرسد یاندازد، م یزند و همانطور که به ساعت نگاه م یم لبخند

 ! ؟يخبر ازدواجت رو خودت به پدرخونده ت بد يحاال دوست دار... خب  -
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 .رود یاش م یشود و سراغ گوش یم بلند

 .شنود یرا م دهیسپ يذوق زده  يصدا

 ! خوام یاگه بشه که از خدا م! يوا -

 .ردیگ ینامدار را م لیموبا ي شماره

 ... زده  خیِ  یبعد از آن خداحافظ... بعد از آن حرفها ... بعد از دو ماه ... زند  یتند م قلبش

 یم... نه  ایبوده که از خدا خواسته نشانش بدهد  یدختر، راه نیآمدن ِ ا... هر چه  ایبوده  دهیکالم سپ ریتاث

 .خواهد، قدم بردارد یکه م يزیچ يخواهد برا

 ...  ستیتماس دارد، مهم ن نیاز ا يا دهیچه ا نکهینامدار، ا برداشت

 .شود یرفتن به دفتر کارش آماده م يشده و برا داریداند ب یم

 بله؟  -

 ! شده و نشده مانیاز کارش پش. کند یحبس م نهیشنود، نفسش را در س یسرد و مردد نامدار را که م يصدا

 .کند و رو به پنجره یم دهیبه سپ پشت

 ! ه؟یهان -

 .نگران شده ،یتماس ِ ناگهان نیخواهد فکر کند از ا یدلش م هیسرد است و هان لحنش

 ... سالم ... نامدار  -

 ! اومده؟ شیپ یمشکل! افتاده؟ یاتفاق -

 ...  ردیگ یلحن، حرصش م نیا از

 ...  ستین یمشکل... نه  -

 ! ست یاش از راه امواج، نشدن یچقدر انتقال ِ حجم دلتنگ! حرف زدن سخت است چقدر

 ... ِ تماست  لیپس دل -

 .به خودش و کالمش مسلط باشد دیبا... گزد  یرا م لبش

 مزاحمت شدم؟  ؟يوقت ندار -

 .شنود یرا م دیگو یدمه ماز خ یکیبه  يزینامفهومش که چ يصدا

 ... کار دارم  یلیخ -

 .کشدش یدرونش، انگار پس ِ گردنش را گرفته و به عقب م ي هیهان
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 .رفته لیخودش هم تحل يانگار صدا. دیآ ینامدار به درد م ياز برودت ِ صدا دلش

باهاش حرف  دمیرو م یگوش ،ياگر فرصت دار... خواد باهات صحبت کنه  یدلش م یلینفر اومده که خ هی -

 .یبزن

 ! ؟یک -

 .پنهان در لحنش یلبخندش به اوست و حسرت. گردد یبرم دهیطرف سپ به

 ...  یگوش! دخترت -

 یخواهد م یدلش م. شود یبا نامدار م یمشغول احوال پرس ،یقلب یِ بدو ورود و احترام یبا همان گرم دهیسپ

 .زند، بشنود یپر شور حرف م نطوریمخاطبش ا ینامدار را وقت يتوانست صدا

 .کند یِ آپارتمان، حواسش را پرت م يباز شدن در ورود يصدا

 .ست یرعلیام

 .ماند یحرکت و متعجب م یوسط سالن، ب دهیسپ دنیشود؛ با د یکه م وارد

اپه همانطور که با نامدار مشغول حرف زدن است، پشت کان ،یِ آرام ”ـــعیه“با  ند،یب یرا م یرعلیکه ام دهیسپ

 .شود یو پنهان م ردیگ یسنگر م

 : پرسد یم هیباال رفته از حرکت ِ او، از هان يبا ابروها یرعلیام

 ! ؟یهوز ش -

 .کند یبا لبخند به آشپزخانه اشاره م هیهان

 .حجاب نداره... مهمون منه  -

 .برد یرا براش پشت کاناپه م دهیسپ يروسر بعد

 .گذارد یم زیم يکه آورده را رو ینیریش يرود و بدون نگاه به سالن، جعبه  یبه آشپزخانه م یرعلیام

 .شود یهم پشت سرش وارد م هیهان

 .میداشت ینیریش -

 .ردشیگ یدر آغوش م ت،یبا رضا یرعلیام

 ! شدن ِ کارت خدمتمه یِ اوک ینیریش... فرق داره  نیا -

 .برد یبا تعجب، سرش را عقب م هیهان

 ! درست شد؟ تتیمعاف گهید یعنی -
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 .اندازد یابرو باال م طنتیبا ش یرعلیام

درست  یراحت نیکمک کرد وگرنه به ا یلیخ نینازن يعمو!يبر رانیاز ا دیبا گنیبعد از سه ماه، نم گهید یعنی -

 .شدینم

 ! خانوم راد؟ -

 يگار دوباره عمق دره افتد، ان ینامدار که م لیم یلحن ب ادیاما ... بودن ” خانوم راد“لرزد از هنوز  یم دلش

 .فهمد یخودش و نامدار را م انیم

 .روند یم رونیدو از آشپزخانه ب هر

 .گرفته هیرا به طرف هان یو مودبانه، گوش دهیچادرش را هم پوش دهیسپ

 ... ممنونم از لطفتون  -

 .ردیگ یرا م یرعلیام يبازو هیهان

 ...  دهیهم سپ شونیا...  یرعلیپسرم، ام -

 ”! دوست هی“  ای” ! پدرت؟ يدختر خونده “، ”! خواهر خونده ت؟“. کند یرا چطور معرف دهیداند سپ ینم و

 .دهد یسر تکان م م،یبدون نگاه مستق دهیسپ

 .سرزده مزاحمتون شدم دیببخش... راد  يخوشوقتم آقا -

 .زند یکنجکاو، لبخند م یرعلیام

 ... کرد  دایوست پد هیخوشحالم مامانم باالخره ... کنم  یخواهش م -

 .با خانوم راد باعث افتخار منه ییو آشنا یدوست...  دیدار اریاخت -

 .کند یم هیرو به هان و

 .رفع زحمت کنم دیاگر اجازه بد -

 .قصد رفتن کرده دهیسپ یکند ول یتعارفش م هیهان

خوشحال  اد،یاز دستم برب يهر کار یول دیمون یم رانیدونم چقدر ا ینم... مزاحمتون نشم  ادیقول داده بودم ز -

...  دیذار یچشم ما م يقدم رو د،یاریب فیجشنمون تشر يبرا دیاگر هم افتخار بد... در خدمتتون باشم  شمیم

 یما هرچ...  دیاونجا هم صاحب خونه ا... چند  هر. میکن ییرایازتون پذ يدر حد توانمون، چند روز دیافتخار بد

 ... راد  يد لطف و محبت آقااول از خداست و بع م،یدار

 .کند یشود و تا کنار در بدرقه اش م یقدم م شیپ دنشیبوس يبرا ده،یورود سپ يبر خالف لحظه  هیهان
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 .زند یبرداشته، لبخند م ینیریش کیهمانطور که  ،یرعلیام

 ... انداخت  نینازن ادیمنو  دتیدوست جد! چه سخت حرف زد -

 .دهد یسر تکان م هیهان

 .بود نیمثل نازن شیحجابش و خانوم -

 .برد یرا به دهان م ینیریش يِ براق رو یتوت فرنگ ،یرعلیام

 ! شهینم نمیکس، نازن چیالبته که ه -

 .طعم گس دارد ه،یهان لبخند

 ادشیرا  یینامدار بودن و تنها یب یول...  تشانیو رضا یآرزوش، خوشبخت يبا همند و منتها ن،یو نازن یرعلیام

 .ورندآ یم

 

*** 

 

 .پزد یخرداد ماه است و شکوه آش ِ هر ماهه اش را م اول

که بعد از رفتن ِ  يا هیهان. هم دعوت کرده هیبه رسم ِ ادب، از هان. جلساتشان هم آمده اند ينفر از خانومها چند

مهربان ارزو مى . بوده دهیبا سپ دارید رش،یاخ يو انزوا فرو رفته و تنها اتفاق ماهها ییناصر و همدم، در تنها

از انروز ... که خبر مفقود شدن امیر على را داده بودند  ىروز. کند اى کاش مى توانست کارى براى او انجام دهد

انهمه نیرو و نشاط که . قریب سى سال مى گذرد ولى او هرگز نتوانسته حالت چشمهاى هانیه را از یاد ببرد

 .یکسره بر باد رفته بود

مراد است، به پناهگاه  دنیگلخانه که محل خواب يتنها گوشه . ه و نهال در اتاقش ماندههفته گذشت کی

 .شده لیخانه تبد يفرار از تشنج ها يبرا یمطمئن

 .ست که پشت آن وجود دارد یاتاق و سکوت يتمام مدت، حواسشان به در ِ قفل شده  در

 .کرده کیدر خانه، اعصابشان را تحر یرعلیام يصدا یو ب یدائم حضور

 .زند ینم یحرف نیغذا، کوچکتر زیسر م یکس، حت چیبا ه یرعلیام

 .ستین يکه منبع آن نهال است، خبر یشگیهم یاز خنده ها و سرزندگ. آرام و سرد است یلیها خ یخداحافظ
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 ان،یم نیا. رفتن منصرف کند ياستدالل از فکرش درباره  یمدت، نهال را با نوع نیکرده در ا یکس سع هر

 .نظر دارد ریفقط مهربان است که در سکوت، رفتارهاش را ز

 .کند یو پخش م جادیا انشیاطراف انیرا م یخوشبخت یول یاست تا خوشبخت شیعاشق آسا شتریکه ب یکس

 .سکوت اتاقش هست یرود اما از دور حواسش به رفت و آمد ِ او به گلخانه و حت یدور و بر نهال نم عطا،

قبل از ورود، پشت در . رود یو به اتاقش م دیگو یم ریبه پدر و مادرش شب به خ نیها، نازناز رفتن ِ مهمان بعد

اگر شکوه بفهمد، مثل چند روز قبل  نکهیاز فکر ا یخواهد داخل شود ول یم. کند یدرنگ م ياتاق نهال لحظه ا

که از شدت  یدر حال رود و همانطور با لباس، یکند، منصرف شده، به اتاق خودش م یدوباره غوغا به پا م

 .اندازد یتخت م يحال شده، خود را رو یب یخستگ

 یِ زمستان که م يمثل آسمان ابر. سرخوش ِ نهال، گرفته يها و صدا طنتیخانه، بدون ش يکند هوا یم حس

 ... اگر برود ... حال را دارند  نیاهل خانه ا يهست و همه . بارد یو نم ردیگ

 

*** 

 

 .آورد یم رونیساعت، او را ب کیرود و بعد از  یبه اتاق نهال م. بیش از ان طاقت نمى اورد صبح،

خودشان را سرگرم خوردن صبحانه نشان  یدر سکوت ِ کامل، همگ. صبحانه نشسته اند زیسر م یرعلیو ام شکوه

 .دهند یم

 .ردگذا ینهال م يلرزان، نان برشته و ظرف کره و عسل را جلو يبا دستها شکوه

 .تشکر باز کند يکند لبهاش را که خشک و پوسته پوسته شده، برا یم یدهد و سع یسر تکان م نهال

و رنگ  فیکث شانش،یپر شهیهم يموها. متورم شده دایپلکهاش شد. دور چشمهاش افتاده یرنگ اهیس يها حلقه

 .مارندیست که مدتهاست ب ییآدمها هیشب شتریب. صورتش زرد است

 .فشارد یو م ردیگ یدستش را م ز،یم ریاز ز نینازن

 .کند یزمزمه م نیو آرام و سرسنگ ردیگ یو دلواپسش را از صورت نهال م رهینگاه خ شکوه

 .یکم سرحال بش هیلقمه بخور، بعد برو حموم  هی -

 ،زیم يو آرام رو ردیگ یرا از دسته م شیفنجان چا. اندازد یروش نگاه م شیبه کره و عسل ِ پ لیم یب نهال،

 .چرخاند یم
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 ! پس؟ يخور یچرا نم -

 .دهد یکند، نه جواب م ینه سرش را بلند م نهال،

 .کند یبا اخم، چشمهاش را جمع م شکوه

 ! به سرت زده؟ یباز چ! ؟یاضافه کن يخوا یالم شنگه هات، اعتصاب غذا رو هم م نیا يبه همه  -

 ...  یچیه -

 .خش دارد ،یاز حرف نزدن ِ طوالن صداش

 .کند یبه آن دو نگاه م جیگ نینازن

 ! ؟یثابت کن يخوا یرو م یچ! آخه؟ هیا يچه مسخره باز نیا -

 .کند یبرد و دوباره در را قفل م یجواب به اتاقش پناه م یب نهال

 .از چشمهاش رفته تیعصبان. اندازد یبه پدرش م ینگاه

 .تواند با او صحبت کند یم حاال

 : دیگو یم اطیو آرام و با احت ندینش یم

 .دیکن یبرخوردتون اوضاع رو بدتر م نیاما شما با ا... کنه  یم کاریدونه داره چ ینهال خودشم نم! بابا -

 .کند یبا اخم نگاهش م یرعلیام

 .کنه یم يخانواده باز يبفهمه داره با اعصاب همه  دوارمیام یول رهیگ یم یمیدونه داره چه تصم ینم... اره  -

 .زند یزل م يزیروم به

 ... و بفهمه  نهیخواد که بب ینه م نه،یب یرو م زایچ نیاون االن نه ا -

 ! مستقل باشه؟ خوادیرو ثابت کنه؟ که بزرگ شده؟ م یخواد چ یم -

 .تر شده ظیکنند که صداش گرفته و اخمش غل یدو به شکوه نگاه م هر

 ! نزده؟ یبا تو حرف... پره  یاز سرش م نمیا م،یرییه مدت سفت بگ -

 .اندازد یسر باال م د،یآرام و ناام نینازن

 ...  سادهیحرفش وا يغلط، محکم پا ایدرست  یول... نه  -

 .کند یبه شکوه نگاه م یچشم ریز

 .بودمش دهیند ينطوریتا حاال ا... از سرش بپره  یسادگ نیکنم به ا یفکر نم -

 .زند یرا نخورده پس م شیکشد و فنجان چا یم ينفس بلند یرعلیام
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 .ستین شهیمثل هم زیچ چیه یعنیهم حرف نزنه،  ریبا تو و ام یوقت -

 .شکند یانگشتش را م يکند و مردد، بندها یرا دندان دندان م لبش

قبرس  نیا... برم  دیبا گهیخب چند ماه د...  یعنی... منم که ... بره  لیتحص ينهال که قصد کرده برا... ام  -

 ... انشگاهاش چطورن د... هست  ییچه جور جا میدون یاصال نم

 .کند یم مکث

  م؟یصحبت کن یرعلیبا ام نیخوا یبابا؟ م -

 : زند یغر م ،یرعلیِ ام يشکوه مشغول عوض کردن چا. کند ینگاهش م زیاستفهام آم یرعلیام

 ...  اریسرتقمونو سر عقل ب يبچه  ایب میبه دامادمون بگ میمونده بر نمونیهم -

 یرسه، هم الاقل تنها نم یهم به هدفش م... اونور  ادینهال هم ب م،یکه باهاش صحبت کن نهیمنظورم ا... نه  -

تازه ...  رهیبگ رشینهال پذ يبرا تونهیکدوم دانشگاه مناسبه و م نهیکنه بب قیتونه تحق یم یرعلیام... مونه 

 ...  يمعتبرتر از دانشگاها

 .کند یمعترض، کالمش را قطع م شکوه،

حاال هم به  نیهم ،یزندگ نیا...  نیبزن یحرفا رو به کس نیو ا نیفتیدوره راه ب نیحق ندار...  گهیبسه د -

...  نیالزم نکرده دردسر تازه بهش اضافه کن... متشنج و آشفته هست  ،یکاف يبچه به اندازه  نیا يخاطر رفتارا

 .شهیعوض نم همنظرم  ستم،ین یراض یکیمن ...  گهید يهر خراب شده  ایقبرس 

 ”.نوشتن يزیچ ،ییدعا ،یدخترت طلسم يبرا دیشا“افتد که روز قبل آرام گفته  یم ییخانوم سما يحرفها ادی

 .بحث را در مورد رفتن نهال، بخشکاند ي شهیر دیبا. شود یآشفته، بلند م یحال با

 .دیآ یکوتاه نم گریبار، د نیکرده اما ا يادیز يها يفداکار. خیلى چیزها را از دست داده ،یزندگ در

 يکند، حالت چشمهاش با روزها ینگاه م رونیاز پنجره به ب یوقت یهمچنان ساکت و متفکر است ول یرعلیام

 .است نیمتفکر و غمگ. گذشته فرق کرده

 

*** 

 

 .شبها تا دیر وقت بیدار مى ماند و سیگار مى کشد نامدار

 .زیاد گذراندهچنین شبهایى را ...  یهم شبى دیگر همراه با بیخواب باز
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 .سیگار را که در جیب ربدوشامبر خانگیش مانده، آتش مى زند آخرین

به سمت تختخواب مى رود و همانطور درازکش، سیگار را دود . با بى قیدى روى لب پایینش آویزان مانده سیگار

 .مى کند

در . م مى گذاردچشمهاش را به قصد ساعتى خواب روى ه. دادگاهش با نریمان است يآخرین جلسه  فردا،

حالیکه مى داند به محض بسته شدن پلکهاش، تصویر و یادش با قدرت نمایى هرچه تمام تر ظاهر خواهند شد 

 .و خواب را از چشمهاش و آسایش را از شبهاش خواهند ربود

 . بیشتر از همیشه و همچنان دورتر از هر زمان... آن روز صبح زنگ زده، دلتنگش است  از

د شبها، هنگامیکه خواب بود، آهسته به اتاقش مى رفت، مدتى تکیه داده به چارچوب در، به یاد مى آور به

نرمى به گونه اش، اتاق را ترك مى  يو بعد آهسته، دستهاش را لمس مى کرد و با بوسه  ستادیتماشاش مى ا

 .کرد

 ... به همین از دور داشتنها عادت کرده بود و راضى بود، اما االن  سالها

در لباس سرتا سر سیلک خانگیش، احساس ناراحتى مى . ام تر و بى حوصله تر از آن ست که کتاب بخواندآر نا

 .کند

 .نیمه شب، وقتى بى خوابى کامال به سراغش آمده، به طبقه پایین مى رود نزدیکیهاى

 .نمى زند در آشپزخانه ظاهر مى شود ولی حرفى يهمیشه نگران مهرانه با شنیدن صدا، در آستانه  ي چهره

 ! به هفت ماه تمام است که هانیه نیست و همچنین آرامش، در وجود این مرد کینزد

 .شود یدرست کردن دمنوش بابونه م مشغول

 .این بى خوابیها در کجا، اما هیچوقت علت نخوابیدن او را سوال نکرده يداند مشکل از کجاست و ریشه  مى

ِ بابونه و عسل را روى میز مى  وانیل. امشب تحملش تمام شده. خودش را مشغول نشان مى دهد همچنان

 : گذارد و مى گوید

چرا نمیرین ! چرا خانوم برنمى گرده؟... همه زود جوش میارن ... لعنتى همه ناراحتن آقا  يتو این خونه  -

 ! دنبالش؟

 .ى مهرانه مى زندمى کشد و لبخندى به رو وانیل يرا به لبه  انگشتش

 ! من شد لعنتى مهرانه خانوم؟ يحاال دیگه خونه ! لعنتى؟ يخونه  -

 ! آقا، در اینباره جدى حرف مى زنم -
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 .هم با حالتى جدى جواب مى دهد نامدار

 ”نه“

 ! چرا نه؟ -

 .را روى میز مى گذارد وانیل

هیچى عوض ... در رو براى من داشتى تمام این سالها حکم ما! مراقب باش مهرانه. براى اینکه من مى گم -

 ... نشده، کارى هم نکن که بشه 

قبل از هانیه، به خاطر . نوعى هشدار است ولى قریب پنجاه سال است که در خدمت خانواده رادها ست به

دلبستگى شدیدش به نامدار، خودش خواسته بود و از آن زمان، لحظه به لحظه در تمام بحرانها، غم و 

 .از دست دادنها و بدست آوردنها، در کنارشان بودهشادیشیشان، 

سال خاطرش را مکدر کرده، بى تفاوتى هانیه نسبت به آن همه  یس یتنها چیزى که در ط. را دوست دارد هانیه

کند در این مورد، او کامال کر و کور  یعشق و احساسى بوده که نامدار با تمام غرورش به پاش ریخته و فکر م

 .است

 .لب نزده را روى میز مى گذارد و کالفه تر از قبل، از جاش بلند مى شود، به سمت حمام مى رود وانیل نامدار

 

*** 

 

 .دارد یدورتر نگه م یرا کم نیاش ماش راننده

 .رود یم یمهمان يبه طرف محل برگزار یشود و به آهستگ یم ادهیپ

مهمانها  يو خدمتکار سرگرم بدرقه د. رسد یبه گوش م یمیمال یقیموس يمحوطه روشن است و صدا تمام

. ماند یحرکت م یب ينامدار لحظه ا. دیآ یبه حرکت درم ایکنار درخت ماگنول ،یکیدر تار هیسا کی. هستند

 .کشد یصبرانه انتظار آمدنش را م یست که ب رایسم

 ...  يمنو ترسوند -

 .سرد است صداش

 .زند یم یلبخند درخشان رایسم

 .گم یم کیباشم که تبر ينفر نیخواستم اول... نبود  نیقصدم ا. متاسفم... آه  -
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 .کند ینامدار حلقه م يبه دور بازو يرا با لوند دستش

 ! برنده شهیمثل هم -

 .زند یپوزخند م. حوصله تر از آن است که بتواند تملق او را تحمل کند یب نامدار

 .هنوز هم برادر منه مانینر... ندارم  یحس نیمن چن! برنده؟ -

 .خورد یم کهیِ جوابش  ياز تند رایسم

 .به هر حال ازت ممنونم -

 ! تو حالت خوبه؟ ؟ینام -

 .کند یآزاد م رایدست سم ياز حلقه  گار،یس يکند، دستش را به بهانه  یکه به سمت خانه نگاه م یحال در

 .آره، خوبم -

 .کند یظرافت را حس م نینامدار داشته باشد و نامدار، ا لیمطابق م يکوشد رفتار یم رایسم

 .يخوشحالم که اومد یلیخ -

 یکه به گردن دارد، خوشحال یغلتان دیکردن با رشته مروار ياز باز... داند  یم. کند یبه سمتش م ینگاه مین

 .دهد یم صیاش را تشخ

 .ندک یخورد، مطرح م یرا که مدتهاست از درون او را م یسوال را،یسم

 ! گرده؟ یبرم یک هیهان -

 .برده لیرا تحل روشین يکه مدتهاست همه  یجواب و

 .کند یاندازد و له م یپا م رینگرفته، آن را به ز گاریکام اول را از س هنوز

 .گرفتاره هیهان -

 .به آن مسلط شده باشد یفقط کم. را نابود نکرده هیفهمد نامدار، احساسش به هان یم رایجاست که سم همان

 .دهد یتکان م يو همسرش از دور، سر چاردیر يکند و برا یدهان بسته صاف م ياش را با تک سرفه ا نهیس

شود و دستش را  یباب زودتر متوجه نامدار م. به هم، با چند نفر در حال گپ زدن هستند دهیو باب، چسب یکت

 .برد یباال م

 .رود یکند و به طرفشان م یخم م يمحترمانه سر را،یسم يبرا نامدار

 .زند یم یچشمک باب،

 .خوره یت به برنده ها نم افهیاما ق! موفق شد تیِ چشم بادوم لیباالخره اون وک -
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 یحرف مانیِ نر تیدادگاه و محکوم يهم درباره  یکت. دهد یکج م يبوسد و جواب باب را با لبخند یرا م یکت

 .اندازد یکند و ابرو باال م یم ینامدار نگاه يبه سر تا پا. زند ینم

 ...  يایکردم ب یفکر نم -

 .رود یمهمانها م يرو نگاهش

 ! ؟ياومد رایبا سم -

کوتاه  ،ینگاه کت ریدارد و بدون توجه به مس یکه خدمتکار بهش تعارف کرده برم يا ینیاز س یدنینوش یوانیل

 : دهد یجواب م

 .تنها اومدم -

 .واقعا شک دارد که هیچکس به تمامى انچه که هانیه براى او بوده پى برده باشد. کند یرا مزه مزه م نیشامپا

 ... خواست  یعصر سارا زنگ زد بهم، م -

 .کند یحرفش را قطع م نامدار

 .بگو نگران نباشه... با زن و بچه ش نداره  ینمک نشناس بودن ِ برادر من، ارتباط -

 .کشد ینگاه همه را به سمت خوش م يلحظه ا ک،یبند ِ موز يصدا

اسمش را  هیکه هان نهایهمان چ. کند یم انیاطراف چشم و دهانش را نما ينهایزند که چ یم يلبخند باب

 .”يستوودیِ ا نیچ“گذاشته 

 ... فهمم  ینم يزیحرف زدن شما چ یمن که از فارس -

 ”زمیعز یکت“کند  یاش را تمام م یسیانگل يجمله  ،یبا غلظت، به فارس و

 .خندد یم یکت

 ! م؟یزن یحرف م یبه تو مربوط نباشه، فارس یموضوع یوقت يدیهنوز نفهم -

 : خواند یخواننده شروع کند، سرخوش م نکهیو قبل از ا ردیگ یدستش را م باب

- Sway me smooth, sway me now ! 

 .بردش یرقص، م يبرا و

 .شود یپوزخند م هیِ نامدار، شب لبخند
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شلوارش  بیزند و دست در ج یکتش را کنار م. گذارد یم کشیبلند نزد زیم يکشد و رو یسر م را السشیگ

ها  یکه معموال در مهمان ییدارها هیهمه کارگزاران بورس و سرما. است انسالیمهمانها، م یرنج سن. کند یم

 .ندشانیب یم

 .جفت مشغول رقص شده اند جفت

When marimba rhythms start to play 

Dance with me, make me sway 

Like a lazy ocean hugs the shore 

Hold me close, sway me more 

اما امشب ... اوست در خلوتش، افکارش  ادیِ  يتاز کهیشبها وقت ِ ! لعنت. شود یم شخندین هیشب پوزخندش،

 .کرده ییزودتر خاطرش شروع به خودنما

Other dancers may be on the floor 

Dear, but my eyes will see only you 

Only you have the magic technique 

When we sway I go weak 

 زند یخط از ترانه در جا م کی يرو ذهنش

Dear, but my eyes will see only you” 

 .زند یکشد و آتش م یم رونیب يگاریکتش، س بیبرد در ج یم دست

پسر، آن طرف  نیا... گفته  کیتبر. خوشحال شده. دهیدادگاه پرس ي جهیظهر تماس گرفته و از نت یرعلیام

 یقیِ عم یفهمد سالها قبل، حضورش چه دلگرم یحاال م. پدرش هست يبرنامه ها يحواسش به همه  ن،یزم

 .پدرش بوده يبرا

 ”.موندن سر رفته رانیکنم حوصله ش از ا یبا مامان حرف زدى؟ حس م“گفته  یرعلیبپرسد، ام نکهیا بدون

اومده بود  یخانوم جوون شیچند روز پ...  کاریخونه ست و ب يدائم تو: داده حیباز توض یرعلیاما ام. چرا دهینپرس

 .تا شب سرحال بود. با دوستش وقت گذروند یش عوض شد وقت هیروح... 

 .اش یتلفن دست يرو هیاسم هان دنیبود از د دهیهمان وقت که ترس... بوده  دهیسپ

 ندیب ینم يزیکنند، چ یخورند و حرکت م یکه با آهنگ، در هم تاب م ییاز آدمها. خورد یم یدنیاز نوش یکم

رود و  یتا گذشته م... گردد  یرود و برم یم رانیکند فکرش با سرعت ِ نور تا ا یو حس م ستادهیحرکت ا یب... 
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 یآنچه در ذهنش م يخسته تر است از همه  يگریکند از هر وقت د یو حس م ستادهیمحکم ا. گردد یبرم

 .گذرد

داشته باشد  یبه کمک مال ازین دیاست و شا کیمراسم ازدواجش نزد. ردیتماس بگ دهیفرصت با سپ نیدر اول دیبا

 ... 

 .زند یم پوزخند

 ”! ن؟یهم يفقط برا “

 .زند یم رونیگذارد و از سالن ب یم يخورده را گوشه ا مهین السیگ کالفه،

 

*** 

 

وقتش به فکر کردن  يهمه ... خواند  یدرس نم... زند  یهدف، کتابها را ورق م یماند و ب یدر اتاقش م مدام

 .گذرد یم

 .رفتن، راسخ است يبرا مشیکار ساده را هم ندارد و فقط در تصم کیدر مورد  يریگ میقدرت تصم مغزش

که به عالقه اش  یدرست زمان. شود ینم دهیدرش د گرید ییاز چهره اش محو شده و آن همه ماجراجو یشاداب

 ،یداشته باش یبه کس یعاطف ازیفکر براش مسجل شده که اگر ن نیبرده، آن همه اتفاق افتاده و ا یبه عطا پ

 .شد ینابود خواه

بعد از  یگاه... کوتاه  يجمله  کی... خط شعر  کی. زند یچند بار بهش اس ام اس م يهر روز و روز عطا

خنده  یجوك و حرف یو گاه... هاش  يدر سرزنش ِ بچه باز ين از پشت در اتاقش، جمله ابرگشت یدست خال

 ... دار 

 .اندازد یم يرا گوشه ا یتفاوت، گوش یخواند و ب یم

 

*** 

 

 .در گلخانه نشسته عطا
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 یکلنجار م یداده؛ با گوش هیشده، تک دهیچیمو به دورش پ يسقف که ساقه ها يرا به ستون نگهدارنده  سرش

 یخواهد کرد ول رییتغ يزیچ يکند به زود یحس م. سدینو یکند و دوباره م یمکث م سد،ینو یم يزیچ. رود

 ! و چطور زیداند چه چ ینم

 .ست یاش ناراض چهره

 .ستدیا یم ياو، لحظه ا دنیبا د. شود یوارد م نینازن

 .کند یحرکت نم یشود ول یم نینازن متوجه

 .رود یجلوتر م یدارد و قدم یبرم یگوش يصفحه  يچشم از عکس ِ نهال رو ن،ینازن

 ! ده؟یجواب تو رم نم ه؟یچ -

 .زند ینم یاندازد و حرف یباال م يشانه ا عطا

 یکنم هر چ یمن فکر م! نگفته؟ يزیاون روز چ يبهت درباره ...  نیبود کیشما دو تا به هم نزد شهیهم -

 ... هست، از اون سفر شمال و اون اتفاقات شروع شده 

 : دهد یحوصله و کالفه جواب م یب

 .ارمیسردرنم یچیاز ه گهیکه د جمیانقدر گ... دونم  ینم -

توجه  یتواند بهش ب ینم یکند، ول یبه کارش ندارد و فقط صبر م يآن روز، با وجود آنکه به نهال گفته کار از

 .دست بگذارد يباشد و دست رو

 .اصرار کند دهیاز آن هم از شکوه خجالت کش شیب. هنگرفت یجواب یبار تا پشت در اتاقش رفته ول چند

 .يو دلخور دیترد ،يکنجکاو ت،یست از عصبان یکند نگاه ِ شکوه به چشمهاش، مخلوط یم حس

 .نه ایشود  یبه او مربوط م میمستق اینهال دارد و آ راتییبه تغ یکند بفهمد عطا چه ارتباط یتالش م انگار

از همه اش  ینهال است و خودش به خوب يکه تکرار شرح حاالت و رفتارها نینازن يکه هست، از حرفها کالفه

 .تنهاش بگذارد اینازنین ساکت شود  ایخواهد  یدلش م شتریب. شود یبا خبر است، مستاصل تر و آشوب تر م

 .کند یشود که تمامش م یهم باالخره متوجه حالش م نینازن انگار

 .دنیغذا رو کش...  ایب -

 .برود نیدهد تا نازن یسر تکان م فقط

داند نهال،  ینم یو بتواند باهاش حرف بزند، آمده ول دیایبه گلخانه ب ینهال مثل هر روز، ساعت نکهیا دیام به

 .خاطر، از اتاقش خارج نشده نیو به هم دهیورودش را به آنجا د
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 نیزنبورها با موچ شیاو را در حال کندن ن یافتد وقت یاو م يها طنتیش ادیبه عکس ِ خندان ِ نهال،  رهیخ

چشمش  ریِ ز يشده و کبود یچیکه خسته از کار، به خانه برگشت و نهال را با سر باند پ يروز ای دید یشکوه م

را گذرانده بود تا نهال با قهقهه، باند را باز کند و دست  یجهنم ي قهیده دق... اش  یترس و نگران ادی. دید

 حیعطا، بخندد و تفر يوحشت زده  ي افهیِ ق يادآوریو تا مدتها با . چشمش ریبهار ز ي هیبکشد به رنگ ِ سا

 .کند

 ...  دیخند یکرد و م یتمام م. کرد یرا زود تمام م يبود و نهال، باز يبار باز نیا کاش

 ... که از دست داده  ییاست از فرصتها کالفه

و سرزنده، در  اقیپر اشت ییرها و چشمها يهال، با موهاکه ن یزمان. کند یحسرت به چند ماه قبل فکر م با

 .کرد یگلخانه را پر م يزد و پچ پچ و سربه سر گذاشتن هاش با مراد، همه  یقدم م اطیح

تر بگذرد و او را به  عیکرد زمان سر یگرفت و آرزو م ینظر م ریمشتاق و آرزومند، او را ز یکه با دل ییروزها

 .کاش و آرزو گذشته يکار از ا گریحاال د. تر کند کیهدفش نزد

همه دور هم ناهار  شه،یمثل هم دیجمعه است و با. کند یدهد و به سقف نگاه م یم رونیرا ب نشیسنگ نفس

ماه است نه فقط جمعه ها، که هر روز، سکوت ِ نهال  کی یگرفت ول یآرام نم يخوردند و نهال، لحظه ا یم

 .دیآ یکش م

اش کمتر  یبا هر کلمه، کالفگ. دهد یبار است به اذان گوش م نیاول يانگار برا. شنود یهر را ماذان ظ يصدا

 .کند یاحساس م يشتریشود و آرامش ب یم

 یلبهاش نقش م يآرام رو يکند و لبخند یکرده باشد، به عکس نهال نگاه م افتیکننده در دواریام یامیپ انگار

من یه “: سدینو یو م ردیگ یچشم م يرا جلو امیپ يبه یاد دربندى که اولین بار با امیرعلى رفتند، صفحه . بندد

 ”... پرندم ارزو دارم 

هم خونش ست و همان کله شقى را .مى داند نهالِ کله شق، به این اسانى کوتاه نمى اید. جواب نمى ماند منتظر

 ! دارد

 ! من تو رو بزرگت کردم! چه جونب ارمیباالخره به حرفت م -

 يرا بدست آورده و قصد کرده برنده  شهیِ هم يشود، همان اعتماد به نفس و خوددار یاز گلخانه خارج م یوقت

 .ِ نهال باشد يباز نیا
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*** 

 

 يِ مهربان، به دور هم جمع بودن بچه هاش و همهمه  یدلخوش يهمه  شه،یجمعه است و مثل هم ظهر

 .شانیحرفها

 ررضایام يو جد يکار يکه گاه با حرفها یکند و سکوت ینگاه م زیِ نهال و عطا دور م یخال يبه جا ت،ساک

 .شود یشکسته م

 د،یاز ترد يا هیبار، سا نیاول يبرا د،یمد يبعد از مدتها یکند، مطمئن است ول یکه م يِ کار یاز درست معموال

 .ذهنش را پر کرده

اشتباه  دیشا. مبهم در دلشان به وجود آورده يدیسکوت نهال، ام نیا. برند یاز انتظار به سر م یدر حالت همه

هر چه ... شده  ادهیپ طانیاز خر ش ایکرده  یبدهد شوخ حینهال وارد شود و لبخند زنان، توض دیشا. شده باشد

 ...  اذبک يدیام. شود یم شتریهم ب دشانیشود، ام یتر م یانتظار طوالن

 .زند یکوه به هم مرا ش يا قهیچند دق سکوت

  ن؟یایشمام م... تا امامزاده صالح  میبر میخوا یمهربان جون؟ فردا با خانوما م -

 .کند یدهد و پا درد را بهانه م یتکان م سر

  ست؟یراحت تر ن... دنبالتون، ببردتون  ادیب نیبگ ریخب به ام -

 .کند ینگاه م ررضایبه ام شکوه

ون رزرو کرده خانوما با هم و راحت  هیگفت  ییخانوم سما...  میشیمزاحمش نم... کار داره  ریام... نه داداش  -

 .میو برگرد میبر

 .کند یمکث م يا لحظه

 ... کردناش از جادو جنبله  طونیجفت پا تو کفش ش نیا... کردن  زخورشیدخترتو چ گهیم ییخانوم سما -

 .شود یمتعجب م بهار،

 ! خرافاته شکوه جان نایا -

 .دهد یابرو باال م شکوه

از ... کنن  یو نابود م ستینفرو ن هی یزندگ رنیگ یکنن و دعا م یسرکتاب باز م رنیم...  ستیواال خرافات ن -

 من داده؟  يبه خورد بچه  یخبر چ یاز خدا ب هیدونه  یم یحاال ک... و مثبت  یمنف يانرژ گنیم ینظر علم
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 .شود یم رهیخ یرعلیام به

براشش خوندن، باطل السحرشو  ییچه ورد و جادو مینیبب ششیپ میآشنا داره بر هیگفت  یم ییخانوم سما -

شبه  هی...  يخواستگار میشون شده و گفته بر هیعروسشون، عاشق دختر همسا يبرادر زاده  گفتیم...  میریبگ

 يشله زرد يمادر دختره دعا تو فتهگ ،ییخانوم سما يآشنا نیا شیرفتن پ نکهیخواب و خوراك نداشته تا ا! ها

دعا نوشته، پسره همون جور که  هیخدا رو شکر، ... شده  اریاخت یپسرت ب خته،یآورده در خونه ر يکه نذر

 ... تند شده، از صرافت افتاده و اهل شده  ششیآت

 .اندازد یزند و به بهار نگاه م یلبخند م ررضایام. فشارد یلبها را به هم م مهربان

 ! نکنن ییدعا رویظب باش امموا -

 .کند یم فیظر یاخم شکوه

 ... داداش  نیشما اعتقاد ندار... وجود داره  نایا -

 .کشد یکند و دست از خوردن م یاش را فوت م ینفس ناراض یرعلیام

پدر و  ي فهیکنن عقل کل هستن و وظ ینسل، تصور م نیا يبچه ها... حاج خانوم  ستیحرف ِ دعا و جادو ن -

 ... به اونهاس  یر، فقط خدمات رسانماد

 .کند ینگاه م ررضایام به

 دنیحواسمون به تراش! م؟یامکانات داشت نهمهیا! م؟یکرد یم یچطور زندگ! م؟یخوند یما چطور درس م -

 ... مدادمون هم بود 

 .گردد طرف شکوه یبرم

 ياما بچه ها... برخوردارن  یزندگ ي هیاز مردم، از امکانات اول يشتریدرسته زمانه عوض شده و االن قشر ب -

... امکانات استفاده کردن  نیاز هم نیو نازن ریام...  ستنین شیرفاه و آسا نهمهیدوره، همه شون الیق ا نیا

 ... داشتن  اقتیچون ل... رشته ها  نیدانشگاهها، بهتر نیبهتر

 .گرفته هیو بق یرعلیزند و نگاهش را از ام ینامفهوم م ییلب حرفها ریز ،یعاص مهربان،

گله  م،یکرد یم یوگرنه مگه اون موقع که دو تا اتاق زندگ... خاطر بچه ها  يبرا میدوئ یما صبح تا شب م -

تا ازش  میگذاشت ارشونیدر اخت یپول و راحت نهمهیو ا میدیخودمونو باال کش طیبا همون شرا! م؟یداشت يا

! براش؟ میکم گذاشت یچ... رفاه رو نداره  نهمهیا اقتیکه ل نهیا تیواقع یول...  زمهیدخترمه، عز... استفاده کنن 
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...  یقیخواسته، کالس زبان، موس یو لباس و هر چ یلپ تاپ و گوش نیمدرسه، بیشترین امکانات، بهتر نیبهتر

 ! دلش ریزده ز یخوش...  ارشهیلب تر کنه در اخت یهر چ

 .دهد یسر تکان م ررضایام

چطور درس خونده و چه  شهیبرتر دانشگاه م يکه رتبه  یاون نیبب... شدن دوره، متوقع  نیا يبچه ها -

 ...  ستیهم خوب ن ادیرفاه ز... داشته  یامکانات

بچم سرش به درس و بچه ...  ستین لیدل یعوض شدنش ب هوی گمیم! گهید نیهم: کند یتکرار م شکوه

 ... کردن  کارشیچ ستیمعلوم ن... بود  شیباز

 .منجمد کننده یحس. درون چشمهاش است یاحساس. اندازد یکند و به تک تکشان نگاه م یسر بلند م مهربان

ها،  بهیتو بغل غر نیهلش داد ن؛یداد يتون بچه مو از خونه فرار دهیافکار پوس نیبا هم! بسه...  دیبس کن -

 ...  نیهمه تون مقصر... کنن  یغربتش م يروونه  نیدار

مهربان ِ مهربانشان، مهربانى که درست بعد از انشب و کابوس نهال، خواب و . پنج نفر، متعجب ماتشان برده هر

 .بعد از آنهمه سکوت، باالخره به حرف آمده. بیداریش یکسره کابوس شده

 .شود یم رهیامیرعلى، با اخم خ به

وقت  چیه نینازن... شکوه با بود و نبودت، ساخته ! ؟یدون یکه درد ِ زن و بچه تو نم یهست يتو چه جور پدر -

 یرفت! باهات بسازه؟ هینهال هم مثل بق يچرا توقع دار! ستن؟یهمه که مثل هم ن یول...  ومدهیصداش درن

. اما دیگه تموم شد. دست مریزاد. مرحبا! شق القمر کردى... سخت بود ... اسارت کشیدى  ،يدیجبهه، جنگ

چقدر قسمت دادم، چندبار . دخترت و ببین... زن و بچت و ببین . شهامت داشته باش چشاتو باز کن االن و ببین

چقدر بگم . اول به اینا برس. بهت گفتم خانوادت، زنت، بچه هات، هزار بار واجب تر از هر چیز دیگه اى هستن

حاال ...  یعل يکرد یکوتاه...  گرانیبعد د ،یتو اول مسئول خانوادت هست اشه،اگه حکم خدا هم ب! سر پا شو

 ...  يدنبال مقصر بگرد يخوا یهم م

 .اندازد یشکوه نگاه م به

مهم تر از ... شما تب کرد  يبچه از دور نیا ن،ینبود یدو هفته شما و عل یوقت! حاج خانوم! شکوه خانوم -

رو  ینه هر حرف نه،یصحبت اهلش بش يپا دیبا نه،یشیم يجلسه ا يتو رهیم آدم اگر هم... جلسات، بچه هاتن 

 ... قبول کنه  یاز هر کس

 .کند یاشاره م نیسر به نازن با
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بچه تا مرز اخراج از مدرسه رفت، عزت و احترامش رو به خاطر تو از  نیا! ؟يکرد ينهال خواهر يتو برا -

 ...  هیدرد خواهرت چ يدینفهم ،يانقدر تو خودت غرق شد ؟يکرد کاریتو براش چ! ؟يدیاصال فهم... دست داد 

 .کند یو بهار نگاه م ررضایام به

 ،يگرد یبرم ریتو د دیهر دفعه د... تالش کرد کمکتون کنه  یبچگ يبا همه  ن،یهر بار فکر کرد شما گرفتار -

 يهر بار حس کرد تو... کنه  مجبور نباشه خسته شام درست ادیغذا درست کن بهار جون م شتریگفت مهربان ب

 نیفهم ینم ن،ینیب یرو نم زایچ نیشما ا ندازه؟یگفت پس اندازم کار عمو رو راه م یبا سادگ ،یهست یبحران مال

و نه  ینه تو که پدرش ،ینه تو که خواهرش...  نیبچه رو ندار نیا اقتیکه ل نییشما... دم از لیاقت مى زنین ... 

 ... مادرش و عموش 

 .کنند یکدام به مهربان نگاه نم چیه. حرکت مانده اند یساکت و ب همه

 .شود و نگاه دلخورش را به پسرهایش مى دوزد یم فیمهربان گرفته و ضع يصدا

... به سر شما نذاشتم  یوقت منت چیشما دو تا گذاشتم اما ه يرو پا زمیشدم و همه چ وهیب یمن تو جوون -

شما  يبرا. و نور چشمم نیتنم هست يگفتم پاره ...  فمهیگفتم وظ... دم نشستم شما رو با خون دل بزرگ کر

 ... که حاال اینطور  بودو آرزوم، به ثمر نشستن شما  دیام يهمه ! بدم؟ یک يندم، برا مویزندگ

 .لرزد یم لبهاش

 .کاراشو بکن بذار بره -

 .سرازیر مى شود اشکش

 ... ت، همان شد انچه خدا خواس... انچه دلم خواست، نه آن شد  -

 .شکوه لبهایش را روى هم فشار مى دهد. عبور موج سردى را از بدنش حس مى کند امیرعلى

نگاه به . ستدیا یدر آشپزخانه م يشود و جلو یعطا وارد خانه م. شود تا به اتاقش پناه ببرد یبلند م مهربان،

مهربان بى نگاه دستش را  ردیاو را بگکند دست  یکند و دست دراز م یو دست لرزان مهربان م دهیرنگ ِ پر

 .کشد یپس م

 ! تر اقتیل یتو از همه ب -

 .برد یوارد شده، ماتش م د،یو ام يکه با انرژ عطا

 : پرسد یم جیکند و گ یبه رفتن مهربان م ینگاه

 ! چه خبر شده؟ -
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 .دهد یجواب نم یکس اما

 .ِ مهربان، انگار کالم را از جمع کنده و برده طوفان

 

*** 

 

 .شب است مهین

 .مانده رهیو بهش خ ستادهیست کنار ستون ا یصدا مدت یب یرعلیام. خواند یآشپزخانه و نماز م زیپشت م نشسته

 يعذاب وجدان، لحظه ا ده،یدل ِ او را شن ياز ظهر و بعد از آنکه حرفها. دهیبه حال، مادرش را انقدر تلخ ند تا

 .رهاش نکرده

پشت نگاه  دهیبا آن کوه ِ مالمت ِ خواب دنشیاما شن... داند  یگذاشته را م همسر و دخترهاش کم يبرا نکهیا

کارهاش  ينسبت به همه  زشیکه عز یکه پشت سر گذاشته، اعتراض یسال زندگ یس يمادرش، درباره 

 .دیداشته، هم سرخورده اش کرده، هم ناام

بدون جنجال و  يروزها. خانواده اش برقرار کند ياعضا انیتالش کرده آرامش را در خانه اش و م سالهاست

 .از طوفان شیکش دار و پر از غفلت، پ یآرامش. رسد یهمه سال، به نظرش سراب م نیکشمکش ِ ا

. گرداند یبرد و برم یدهد و سرش را به دو طرفش م یپاها گذاشته، سالم م يهمانطور که دست رو مهربان

 .دیگو یبزرگش، ذکر م يا رهیبه مهر ِ دا رهیدارد و خ یبرم حیتسبتفاوت،  یب یشود ول یم یرعلیمتوجه ام

 دهیاما صالح ند. چوب زده کیخانواده اش را به  ياز خود نهال که به خاطرش، همه  یهمه دلخور است؛ حت از

 و ییآبرو یقدم تا ب کیو حماقت،  يکه با ندانم کار ینهال. و سرزنش کند خینهال را توب ه،یخودش هم مثل بق

 .داند یلطف و مرحمت خدا م ونیسقوط فاصله داشته و نجاتش را مد

از اتفاقات  یکس نکهیبا ا یحت. دهیو د دهیو مالمت شن يسرد یکاف يبه اندازه  ط،یشرا نیداند نهال در ا یم

که نهال روش راه رفته فکر  یغیت يکه براش حرف زده، هر بار به لبه  یاز شب یول. آمده براش، خبر ندارد شیپ

 .لرزد یبه خود م یکند، از ترس و نگران یم

 ”! ؟يخوا یم يزیچ“پرسد  یو بدون سر بلند کردن، م دیگو یاز ته دل م ي” شکر یاله“اراده،  یب
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او  يکرده ها يهمه  يرو ،یو ناراحت يدر اوج دلخور. شناسد یپسرش را بهتر از هر کس م. داند یرا م جوابش

 مانیوجود و ا يبا همه  یرعلیکه شک ندارد ام یآرمان ها و راه. که سابقه نداشته يکار. ابهام گذاشتهانگشت 

 ... گذاشته  هیما ششیبه آن، از جان و آسا يبندیکه به خاطر پا یرفته، تعهد شغل یقلب

کرده و سر به  ششیکه ستا ییخدا يته دل از قضاوت آخرش، روبه رو... کرده  یانصاف یب يکند قدر یم حس

به ثمر نشستن پسرهاش  ياش برا یرا گفته که از جان و جوان قتیحق. سجده اش گذاشته، شرمنده است

که حالل و حرام  ییبچه ها. ست و شاکر پروردگار یهمه سال زحمتش راض نیا ي جهیاما از نت... گذشته 

 .شان درخشان است و صالح و اهلند یاجتماع تیشود، موقع یسرشان م

داند  ینم... را خطا رفته  یراه... کم گذاشته  يزیچ ،ییحتما جا. دهیاز ظهر، مدام خودش را به چالش کش یول

 .داند ینم ریتقص یبحران، خودش را هم ب نیکمبود و نقصان، ا نیدر ا یول... چه 

زند، سر خم  یکنار پاهاش زانو م یرعلیام. برد یباز هم سر باال نم. افتد یسجاده اش م يرو یرعلیام ي هیسا

 .گذارد یبر آن م یشانیزند و پ یمادرش بوسه م ي دهیکند، به پشت دست چروک یم

 .ندینش یم یرعلیسر ام يرو ار،یاخت یب گرشید دست

 ! ؟يو دم نزد يبود یانقدر ازم ناراض! ز؟یبرات بودم عز يانقدر پسر بد -

 .استفروغ  یگرفته و ب ،یرعلیام يمثل صدا صداش

 ...  يرو در حقت تموم نکردم که حاال تو از بچت غافل شد يالبد من مادر -

 .فشارد یمهربان م يصورتش را به پا یرعلیام

منم غلط ... تو گوشم  یبزن يحق دار...  یمادرم! زیعز... به پدر و مادر بودن ِ شما نداره  یغفلت ِ من ربط -

... گرفتم  دهیو نشن دمیسال از همه شن ستیب... دلم مونده  ياما حرفات مثل داغ رو...  رمیبکنم سرمو باال بگ

خدا از دل بنده هاش آگاهه  يداد ادمیخودت  یول... تو روغن ِ جبهه و اسارتت  یزن یسال گفتن نونتو م ستیب

 یول...  حمویو تسب شیو ر ننیب یم مویخونه و زندگ...  مویثارگریو کارت ا ننیب یم مویمردم مدرك پزشک... 

 ينه سال تو دهیازت پرس یک ن؟یرفت یکدومشون اومدن بپرسن واسه چ! فهمن؟ یکدومشون نه سال اسارتو م

که  هیپسر هیکه برگشته، چقدر شب یروان نیاومده از شما و رضا و شکوه بپرسه ا یک! ؟يدیکش یچ يخبر یب

 ! رفت؟

 .شود یچادر نماز مادرش گم م انیِ داغش م نفس
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جون بدن و  یتا وقت رهیگ یسال تا سال سراغشونو نم یکه کس مارستانیتخت ب يمونده رو ياون طفلکا -

به  ینید...  میندار یاز بنده هاش توقع م،یما با خدا معامله کرد گنیم ،”دیجانباز ِشه“بوق کنن  ياونوقت تو

ببندم  رتمویمن فقط نتونستم چشم غ... کردم من با خدا هم معامله ن یدون یتو که م یول...  ستیگردن مردم ن

آزاد  یوقت...  نمیچشمامو باز کنم و االنو بب... تموم شد  یگیم... انجام دادم  فمویوظ...  زیشق القمر نکردم عز... 

... سوءاستفاده گر ... اسممونو گذاشتن متظاهر  دمیاما د... سرشون حلوا حلوا کنن  يشدم، توقع نداشتم منو رو

 هی يبگه بچه  ادیکه پدرش خالفکاره، شرمش م يمثل بچه ا... رفتم  یدونه واسه چ یخودم نم يبچه  یحت

که راحت  ناسیپرسه تا بگم واسه خاطر امروز ا ینم...  شهیدونه نگاه مردم بهش عوض م یچون م... آزاده س 

 یم... وا ... واسشون کم گذاشتم  یگیم...  زیکردم؟ حق با شماس عز یکوتاه یگیم... کنن  یترس زندگ یو ب

راهمو  یگیاگه م... شما الاقل منو بفهم  ،یگیذکرشو م يکه دار ییخدا نیبه هم یول... دونم و شرمنده شونم 

راهه هم  یب نیخودت نباشه، از هم ياما اگه دعا... زنم  یحرفت حرف نم يغلط رفتم، به حکم همون خدا، رو

 ... تونم برگردم  ینم

 .زند یبه دستش بوسه م دوباره

 .شمیکه هستم م ینیدرمونده تر از ا ینباش... باش  یازم راض...  زیعز -

 .رود یبه طرف در م ریشود و سر به ز یحرکت، بلند م کی با

 ! یعل -

 .گردد یبرنم یول ستدیا یچارچوب م کنار

 : دیگو یمصمم م یکشد و آرام ول یم سشیبه صورت خ یدست مهربان

 .حرف آخرمه نیا... آزادش بذار ... کن بره  یباشم، نهالو راه یازت راض يخوا یاگه م -

 .ست يشک ندارد مهربان جد گرید. زند یکند و خشکش م یمتعجب نگاهش م یرعلیام

 .کشد یچادرش م يرو یرعلیگذارد و کف دستش را بر رطوبت اشک ام یمهر م يسر رو مهربان

 .برد یشنود و سر باال م یروبه روش را م یرکت صندلح ياز جاش تکان نخورده که صدا هنوز

 .از ظهر، نگاهش پر از سوال و دلخور است. عطاست

 .برد، به عموش رفته یآزارش بدهد، خوابش نم یموضوع یوقت نکهیا

 .شود یبه جلو خم م زیم يرو

 ! چرا؟... مهربان  -
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 ! چرا؟ یچ: پرسد یبوسد و در حال تا زدن جانماز، سرد م یرا م مهر

 ... نهال بره  يخوایفهمم چرا م ینم...  يشما بهتر از هر کس از دل من خبر دار... مهربان  -

 .دوزد یم زیکشد و نگاهش را به م یبلند م ینفس

 .خواد یم نطوریخوام بذارن بره چون ا یم... ندارم  گهیاالن د... از دلت خبر داشتم  -

 .شده بهیو غر تفاوت یمهربان ب. رود یعطا درهم م اخم

 ! اد؟یبه سرم م یاگه بره من چ یدون یم! ؟یپس من چ -

 .شود یطعنه دار م ،يعالوه بر سرد کالمش

 ! مگه االنم بود و نبودش برات مهمه؟ -

 ! مهربـــــان: نالد یناباور م عطا

 .دارد یچادر نمازش را از سر برم ستد،یا یم مهربان

 ...  يشد یدست به کار م نیاز ا شیپ ،يگر واقعا بهش دل بسته بودتو هم ا... من تا آخرش کنار نهالم  -

 .ستدیا یهم م عطا

 .نهال يتو جبهه  یشما هم رفت دمیداشتم که فهم مویتصم نیهم -

 .دهد یمستاصل ِ عطا و در دل جوابش را م يشود در چشمها یم رهیخ

...  یشیمخالفت باشن، باز تو برنده م يجبهه  يهم تو ایدن يهمه  ،یمحبتتو خوب بافته باش ياگه رشته  “

قفس ِ در  يپرنده تو هیداشتن ِ ... کشد هر جا که خاطرخواه اوست  یم... بر گردنم افکنده دوست  يرشته ا

شونه ت نپره،  يکه از رو شیجلد ِ خودت بکن یاگه در قفس باز بود و تونست! خواد پسر جان یبسته، هنر نم

 ینم یتونه بره ول یکه م يرو نگه دار یهمت کن نهال... کنه  یمحبتت کار م يه رشت شهیاونوقته که معلوم م

 ”.یکن یرو به همه ثابت م اقتتیاون وقته که ل... خواد از کنارت بره 

 .ندارد یآورد، با فکرهاش همخوان یآنچه به زبان م یول

 ... کنم  ینم یها خال یمنم پشتشو مثل بعض ه؛یجد مشینهال تصم...  رهیکارا د نیواسه ا گهید -

حوصله  یزند و ب یم یچرخد و پشت بهش، لبخند کمرنگ یمهربان م. کند یو پر حرص نگاهش م یناراض عطا

 ! باال؟ يریم ای یخواب یم نییپا: دیگو یم

مهربان طرف حسابش باشد  یرا دوست ندارد؛ مخصوصا وقت یلج کردن و تالف. فشارد یهم م يرا رو پلکهاش

 ! کند یتالف دیبات خودش هم که شده، بااث يبرا یول
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 .دهد یم رونیحرص دارش را ب نفس

 ! باال رمیم -

 

*** 

 

 .هم نگذاشته يصبح، چشم رو تا

 .مانده و فکر کرده یبه استخر خال رهیخ

 .ِ خودش و شکوه است یتینارضا ياو در گرو ياصل بوده و حاال رضا نیمادرش براش مهم تر تیرضا شهیهم

 .گردد یو به خانه برم ردیگ یباغچه وضو م ریشنود، کنار ش یاذان صبح را که م يصدا

 .با نهال اتمام حجت کند دیبا

 

*** 

 

 .نان تازه رفته باشد دیخر يزند برا یحدس م. ستیدر خانه ن شکوه

 .ردیگ ینم یجواب. زند یضربه به در اتاق نهال م چند

 : دیگو یمحکم م یول آرام

  !؟يدارینهال؟ ب -

 : دهد یماند، ادامه م یجواب م یچون همچنان ب و

 .باهات صحبت کنم دیبا -

 .دارد یباز را نگه م مهیشود و نهال، در ِ ن یلحظه بعد، قفل در اتاق باز م چند

 ! ؟یقبل يهمون صحبتا ایحرف ِ تازه  -

 .دیایروح دخترش، دلش نرم شود و کوتاه ب یخواهد با نگاه کردن به صورت ب یست و نم يجد

 .میصحبت کن نجایخوام ا ینم... داده باشم  ادتیقفل کردن در اتاق رو  ادینم ادمی -

 .رود یکنار م نهال

 .اندازد یم يسرسر یو تخت آشفته، نگاه ختهیشود و به اتاق به هم ر یوارد م یرعلیام
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 .حرفامو بزنم نیبش...  مارستانیبرم ب دیبا -

 .دهد یم هیتک واریه دب ستاده،یهمانطور ا يبا لجباز نهال

. نکند يکه فکر کرده حرف نزند و کار ییزهایکشد تا خالف چ یم یقینفس عم. شود یم يحرکت نهال کفر از

 .گزد یکند و لب م یپدرش نگاه م يدر هم و صورت جد ينهال به اخمها

 ...  يبر دمیاجازه م -

 : کند یگرد شده فقط زمزمه م ییبا چشمها. دهیکند اشتباه شن یم فکر

 ! ؟یچـــ -

 .کند ینگاهش نم میمستق یرعلیام

 ...  يبر دمیگفتم اجازه م! ؟يکه بر يالم شنگه رو درست نکرد نیمگه ا -

 .زند یپدرش زل م يدهد و مات زده به لبها یدهانش را فرو م آب

 ! واقعا؟ -

 .زنند یناباورش که برق م يشود در چشمها یم رهیخ یرعلیام

 ! اما شرط داره -

 : دیگو یزند و م یبهت زده م يلبخند عیسر نهال

 ! قبوله دیبگ یهر چ! ؟یچه شرط -

 ! ؟یکن یقبول م دهیهر کس برات شرط بذاره نشن -

 .شود یچشمها و صورتش پخش م ينهال، بعد از مدتها تو قیعم لبخند

 ! قبول دهینشن! نیپدرم! نیستین یشما که هر کس -

 .ست ياما جد یرعلیام

 ...  رمتیبگ يو جد يبزرگ شد یگفت -

 .دهد یسر تکان م نهال

 .برد یدست جلو م یرعلیام

 ...  یتا به خواسته ت برس یکن یشرطمو قبول م يآدم عاقل و بالغ دار هیپس مثل  -

 .فشارد یانگشتهاش را م ت،یکند و با رضا یاو م يبه دست ِ دراز شده  ینگاه نهال

 .میحساب کن يجدقول و قرارمون  يرو میتون یپس م -
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 ! بله -

 .کند یفشارد و رها م یانگشتهاش را م یرعلیام

 ... خوبه  -

 .کشد یم يدیاز سر ناام ینفس

 ...  يخانواده رو عذاب داد يچطور همه  رایاخ یدون یخودت هم م -

 .کشد یم چهیقال يپرزها ياندازد و شست پاش را رو یم ریسر به ز نهال،

 ...  یبر خالف جهت رود شنا کن یطرز فکر خانواده چطوره و خواست یدون یو م یدونست یم -

 .کشد یم ششیبه ته ر یدست

تو اصوال از روضه گوش  نکهیگو ا... خوام روضه بخونم  ینم... آخرمو بهت بگم  میبه هر حال اومدم تصم -

 ...  يمنم نخونده از بر يکه روضه  یو اونقدر باهوش یهست يدادن فرار

 .کند یدرش نگاه مبه پ منتظر

تا روز کنکور با تمام تالش و  يدیبهم قول م ،یرفتیکه پذ یقبلش، طبق شرط یول...  يبر دمیم تیمن رضا -

 لیتحص يبرا دمیاجازه م ،یداشت یقابل قبول يجواب کنکور اومد، اگر رتبه  نکهیبعد از ا...  یدرس بخون ت،یجد

 قیخودم از طر... ساختن  یالیخ یتیکه برات ذهن یدوستان و کسان ي هیاون هم نه به توص...  ياز کشور بر

تا  گمیبهت م قیبکنم، بعد دق قیتحق هی دیبا... کشور و دانشگاه معتبر  هیفرستمت  ینظر کامل م ریآشناهام، ز

 .برام قابل قبوله يچه رتبه ا

 .دوزد یم یرعلیرا به ام دشیشود و نگاه ناام یم زانینهال آو يلبها

 ... اما بابا  -

 .شود یحرفش م يمنتظر ادامه  یرعلیام

 ... خوام  یمن م... خوام قبول بشم  یکه م ينه رشته ا ارم،یب یخوب يتونم رتبه  یمن نه م -

 .برد تا نهال ادامه ندهد یرا باال م دستش

! ؟يبر يخوا یم...  نهیکه دارم هم یبه هر حال تنها شرط...  یچند مرده حالج یخوام بهم ثابت کن یفقط م -

 ! پس به قولت عمل کن

 : دیگو یدر هم م يبا اخمها نهال

 ...  ستین یشرط، منطق نیاما ا -
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 .وقت رفتن است. اندازد یساعتش نگاه م به

اصال  ای م،یکن یو هر دو به قولمون عمل م یکن یقبول م ای! ستین یتو هم منطق میاز نظر ما، فکر و تصم -

با  میتصم...  میشیو مثل سابق م یسرت داشت يتو ییمدت چه فکرا و نقشه ها نیا يتو تو میکن یفراموش م

 .نمیب یموضوع نم نیا يادامه  يبرا یلیدل ن،یاز ا شیب! خودته

 .چرخد یپاشنه م يدوباره رو یکند ول یم پشت

سالها داشتم،  نیز اونچه اا ریغ يا وهیوجه دوست ندارم به ش چیبه ه...  يدیرو د تمیکنم جد یفکر م! و نهال -

 یِ مادر و مادربزرگت بش یباعث ناراحت ،يو از سر ِ لجباز دهیبا حرکات نسنج دمیاجازه نم... باهات برخورد کنم 

 ! بزرگ شدنتو با رفتارت نشون بده، نه با حرف... 

 

*** 

 

 .یک هفته مى گذرد درست

 .ِ پشت پنجره مانده یکیبه تار رهیخ یرعلیام

 .آلوده و گرم تهران، ریه ها را مى سوزاند هواى

 .حتى یک قطره باران هم نباریده. دامنه هاى توچال غبار عظیمى نشسته که در سالهاى اخیر سابقه نداشته بر

 .تهران مردم از یک دوره گرانى و تورم جدید حرف مى زنند در

 ! من محرم نبودم؟! رفتى براش شرط گذاشتى، بدون اینکه به من بگى؟ -

مى خواهد از اتاق خارج . شکوه چاى را روى میز کنار تخت مى گذارد و بر مى گردد. حرکتى نمى کند امیرعلى

 .شود که امیرعلى دستش را مى گیرد

 ! بمون -

 .انگار که بار سنگینى را بر شانه هاش گذاشته اند. ِ این روزا فرق کرده شکوه

ن، مثل یک ساعت دیوارى کهنه که آهسته مى گردد تا عقربه ظاهر او تغییر زیادى رخ نداده ولى از درو در

 .هاش از کار بیفتد، کند شده

 .از انرژى و مدیریتى که همیشه در او مى دیدند، باقى نمانده اثرى
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در رفتارش نوعى بهت زدگى دیده مى شود و . راه مى رود که انگار مطمئن نیست چطور باید قدم بردارد طورى

حتى از آن اندك احساس رضایتى که داشت، . ز عروسى اى که در راه است، ابراز نمى کندهیچ گونه شادمانى ا

 .خبرى نیست

 .انگار هیچ چیز براش وجود خارجى ندارد. همیشه به رفت و آمد ابدى میان جلسات و خانه ادامه مى دهد مثل

 ! مى لرزى؟! چى شده شکوه جان؟ -

 .ست دادن نهالاز غم، از وحشت، وحشت از د. مى لرزد بله،

 .مى کند اقرار

 ! مى ترسم -

 .اخم مى کند امیرعلى

 ! از چى؟ -

تنها چیزى ... آرزوهام  يکوچیک از همه  يیه نمونه ... همش دو کیلو و نیم بود ! وقتى به دنیا اومد یادته؟ -

 .که اون موقع از خدا مى خواستم

. متوجه مى شود که نگاه شکوه به عکس خانوادگی شان در نامزدى نازنین است و فکر او پیش نهال امیرعلى

 .دستش را مى کشد و او را نزدیک به خودش روى تخت مى نشاند

 ! خرابکاریها يبزرگتر هم که شد، مسئول اصلى همه ... نق نقو و بهانه گیر  -

 : با لبخند بی جانى مى گوید شکوه

 .مخصوصا تو ترسوندن آدما. تو خرابکارى ید طوالیى داشت... آره  -

 ! همین چند ماه پیش بود، نه؟! آخرین بار کى ترسوندت؟! نه که االن نداره -

 .شکوه جان مى گیرد لبخند

کشیده بود رو سرش و یه مالفه سفید دور تنش، مث میت خوابیده بود رو  یورپریده یه جوراب نایلون! آره -

 ! از ترس غش کردم، افتادم... همین تخت 

 .هاى امیرعلى از شدت خنده، تکان مى خورد شانه

شکوه جون هیچوقت غش نمى ! وقتى بهش گفتم مامانت غش کرده، گفت نگران نباش بابا! پدر صلواتى -

 ! کنه

 .شود یشکوه رنگ غم مى گیرد و نفسش آه م چشمهاى
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 ! یه تیکه آهن... یه تیکه چوبه ... از سنگ ساخته شده ! آخه شکوه جون که آدم نیست... راست مى گه ! آره -

 .دست پریده رنگش را مى گیرد امیرعلى

 ... اشتباه متوجه شدى ! شکوه جان -

 .زندگى از صدایش رخت بسته شور

حاال احساس مى کنم اون منو نمى ... چقدر تالش کردم، چقدر تحقیر شدم ! چقدر آرزوى داشتنشو داشتم -

 ... نه به عنوان مادر، نه هیچ عنوان دیگه اى ... داره خواد، قبولم ن

 .دهد یم رونیرا ب نشیسنگ نفس

مهربان فکر مى کنه من دوست دارم بچمو به این روز ببینم؟ فکر مى کنه از ! مى بینى؟... اى روزگار  -

 ... قسم على آقا، اینطور نیست ... به وا ! از غصه ش غصه نمى خورم؟! ندیدنش عذاب نمى کشم؟

 .فشارد تا بغضش نشکند یلبهاش را به هم م يا لحظه

تموم این سالها، چى خواستم جز سالمتى تو و عاقبت بخیرى بچه هام؟ نه زیاده ... بابا منم آدمم، منم مادرم  -

بچه و کسى که به من عالقه داشته ... فقط یه زندگى عادى مى خواستم مثل همه . داشتم یخواه بودم، نه توقع

 ! باشم؟ شتهچرا نمى تونم یه زندگى عادى دا! این توقع زیادیه؟...  باشه

 .نگاهش مى کند امیرعلى

 .که در صورت رنج کشیده اش نمودار شده، دیگر هرگز محو نمى شوند چینهایى

 .را نوازش مى کند دستش

به پاى ... ومى کردى خان... ما هممون می دونیم تو چقدر از خود گذشتگى کردى ... منظور مهربان این نبود  -

 .من و این زندگى نشستى

 .دهد یرا به چپ و راست تکان م سرش

شکایت منو به مهربان ! قبولم نداره. تنم از من متنفره يپاره ... بچم ازم متنفره على ... نقل این حرفا نیست  -

 .اول نخواستیش يتویى که از لحظه ... مى کنه، پیش تو میاره 

 ! باشانقدر تلخ ن! شکوه -

کهنه، هیچوقت واقعا بهبود پیدا نمى  قیست که باید مى زده؛ با وجود اینکه سالها گذشته اما زخمهاى عم حرفى

 .با وجود نگرانى از عکس العمل امیرعلى، ادامه مى دهد. کنند

 ! یادت رفته؟! دروغ مى گم؟ -
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 .ه درك آنها مى شودآن حرفها از زبان شکوه، چنان متاثرش مى کند که به زحمت موفق ب شنیدن

 .داند همه این حرفها از احساس گناهى ست که شکوه دارد نمى

خدا به سر شاهده، هر بار خواستم کارى ... گفتم براى نازنینم مادرى مى کنم، عوضشو خدا به نهالم بده  -

 .از اون بدتر، خدا از من قهرش بگیره... نکنه این بچه دلش بگیره ... براش بکنم، گفتم اول نازنین 

 .صداش را دو رگه کرده بغض

هیچکدومتون به من حتى . یر اون، احساس مى کنم اضافی امغ... این اون چیزى نیست که من مى خواستم  -

 .احتیاجم ندارین

 .هقش بلند مى شود هق

 .امیرعلى، تنها نگاهش زنده است يدرمانده  يچهره  در

باید ... نهال سر لج افتاده ...  هیفقط االن شرایط بد. ما هممون دوستت داریم... اشتباه فکر مى کنى عزیز من  -

شایدم سرنوشت نهال اینطور رقم خورده ... کنیم تا ببینیم خدا چى مى خواد  یکج دار و مریز، طیه مدت باهاش 

 ! مگه نازنین که خواست بره، تونستیم جلوشو بگیریم؟. ما که نمی تونیم جلوى سرنوشتو بگیریم... 

 : شکوه سخت مى شوند و با کنایه مى گوید چشمهاى

چه ربطى داره به یه دختر تنها تو یه . شوهرش اونجان يخانواده ! رهنازنین داره با شوهرش می! نازنین؟ -

 ! جز این انتظار دیگه اى ازت نداشتم! هه! مملکت غریب؟

 .دهد یتاسف سر تکان م با

فقط یه مشت . مى گى دوستم دارى اما هیچ تصورى از دوست داشتن ندارى... فقط ادعا مى کنى ... ادعا  -

 ! چطور درد مریضاتو مى فهمى؟! تعجب مى کنم تو چطورى دکتر شدى؟. زبون میارىحرف که یاد گرفتى رو به 

 .و عاصى، دستهاش را روى صورتش مى گذارد درمانده

شایدم مى ! چرا درد منو نمى بینى؟... هزار بار می میرم ... هر شب می میرم ... هر شب خواب مى بینم رفته  -

 .بینى و مثل بقیه برات مهم نیست

 ... خواهش مى کنم  شکوه -

 ! یه کارى کن... من نمى خوام تو ازم خواهش کنى ! نه، خواهش نکن -

 ! چیکار کنم باورم کنى؟! چیکار کنم؟ -

 .اون بدون اجازه تو نمی تونه بره... نذار بره ! ثابت کن -
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 .آهى مى کشد امیرعلى

 ... عدم همه اینا منوط بر اینه که ب. اگه بخواد بره که من نمى تونم مانع رفتنش بشم! آخه عزیز من -

 .بى توجه به حرفهاى امیرعلى ادامه می دهد شکوه

باهاش صحبت ... همون حاج قاسم  شیکی... خیلیهاشون، خودشونو مدیون تو می دونن . تو آشنا زیاد دارى -

 .کن، بى سر و صدا تو یکى از همین دانشگاه ها قبولش کنن

شکوه صداى بند امدن نفس او در گلو را مى . او را درك کند يهوم جمله طول مى کشد تا امیرعلى مف مدتى

 .شنود

 .غافلگیر مى ایستد و به شکوه نگاه مى کند. اش درهم مى رود چهره

 ! خودت مى فهمى چى از من مى خواى؟! هیچ معلوم هست چى مى گى؟! تو حالت خوب نیست -

 .فشارد یدو دست م انیبا درد، سرش را م شکوه

 .حالم خوب نیست! با توئه حق -

 .شود طرفش یخم م یرعلیام

یه چند روز به من مهلت بده، با هم مشورت کنیم، . باور کن من درکت مى کنم ولى این راهش نیست -

 .فکرامونو بذاریم رو هم ببینیم چکار باید کرد

 ! نه -

ماتم را در صورت مرد محبوبش مى بیند اما، بر خالف تمام . ردیگ یکوتاهى مى کند و بعد سرش را باال م مکث

 .شوهرش ياین سالها، مى ایستد در برابر خواسته 

من دخترمو ! مهم نیست. تو منو الیق مشورت ندونستى... نمى خوام مشورت کنى ... من نمى خوام فکر کنى  -

 ! خورم میرم قسم مى. اگه نهال بره، منم از این خونه میرم! همین جا! مى خوام

 .کند قدرت راست کردن کمرش را ندارد یحس م یناباور و ملتمس امیرعلى باال مى آیند ول چشمهاى

انتظارش را داشت اما راهى براى تخفیف . مى تواند ببیند که تحمل همه اینها چقدر براى او سخت است شکوه

 .شدت ضربه ندارد

ت، تصمیم دارد در برابر آنها بایستد و براى نگه داشتن نهال احترامى که براى مهربان قائل اس يرغم همه  على

 .باید پیروز شود. بوده شیدلگرمى او در زندگ ينهالى که شنیدن صداى خنده هاش، مایه . بجنگد

 .صداش به آرامى یک زمزمه شده. و تصور نبودن او، توانش را گرفته اضطراب
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 ! با حاج قاسم تماس بگیر -

 .جواب، اتاق را ترك مى کند یافتاده، ببا شانه اى  امیرعلى

فکر کرده شکوه هم، خواسته ها و آرزوهایى مانند خودش دارد و مثل او فکر مى کند؛ تا اینکه سرانجام  همیشه

 .دلش را باز کرده و خشمش را فریاد کشیده يبعد این هم سال، شکوه عقده 

ین واکنش، از تحمل درد زیادیست که تصور نبودن چقدر هم که بخواهد، نمى تواند خودش را قانع کند که ا هر

 .نهال به او وارد کرده

 .او بیشتر از آنکه ظاهرى باشد، از اعماق وجودش است درد

 .ها و یادها به ذهنش هجوم مى آورند گذشته

صورت بی جانش روى تخت ... که بهش گفته بود نمى تواند توقع یک زندگى نرمال را داشته باشد  زمانى

 ... بیمارستان و شکایت او از نخواستن بچه 

مى فهمد که آن کلمات و اثراتش براى شکوه، لحظه اى و گذرا نبوده که بتواند مثل او بعد از مدتى آن را  حاال

 .به دست فراموشى بسپارد

مى ترسد از ... براى اولین بار او هم مى ترسد . شکوه را مى بیند و احساسى که سالها پیش در او کشته حاال

 .ضربه را مى پذیرد.ویرانه اى که در وجود شکوه باقى گذاشته

 .زند تا وزنش را نگه دارد یرا به چارچوب در م دستش

 ! چطور جبران کنم؟... خدایا چیکار کنم  -

 

*** 

 

ارتباطش با نهال، از  يروزها، همه  نیا. شده شتریب دشینهال گذاشته، ام يکه عموش برا یشرط ِ دنیفهم با

 .دهد یاست که آن را هم نهال جواب نم امیپ قیطر

 ي هیاز طرفى پا. ست یرعلینازنین هم بیشتر سرگرم ام... پرسد  یم نیاش را از نازن یاشکاالت ِ درس دهیفهم

او هم در چند ماه . نهایتا هر بار براى اطمینان از جواب، از عطا کمک خواستهو  ستین ياش آنقدر قو یاضیر

 .جواب گذاشته یب اینهال رد کرده  یکمک داده ول شنهادیگذشته، چند بار پ

 ”! تدریس خصوصى، تضمینى“ نوشته  براش
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و  یاضیر يبهاگذارد و به ضخامت کتا یرا کنار م یگوش. خواند یحوصله م یکند و ب یعطا را باز م امیپ

اما رو انداختن به عطا، ... هم که ندارد  يگریدوست د... در رفع اشکال در مانده  نینازن. اندازد ینگاه م کیزیف

 .خواهد یست که م يزیچ نیآخر

 .کند یمکد و فکر م یلبش را م. که پدرش خواسته ندارد يبه رتبه ا دنیرس يبرا يدیام

 .رسد یم دیجد امیپ

 ”! شهیداره به ضررت تموم م! گذره ها یزمانت داره م. بشتابید، بشتابید “

 .پیام بعد مى رسد بالفاصله

 ”! رمیگ یو تمام و کمال م سمیمن حق التدر راستى“

 .دهد یجواب م يا قهیده دق یبا مکث نهال

 ”.یبا بابام باید حساب کتاب کن “

باالخره، به “روى تخت دراز مى کشد و بازویش را زیر سرش مى گذارد . خندد یخواند، م یرا که م امشیپ

 : دیگو یم یسر خوش، به گوش“ حرفت اوردم 

 خودم بلدم حقم و بگیرم... تو بذار من بیام  -

 : سدینو یم و

 ” ام؟یب یک! تو نگران حساب کتابش نباش “

 ”.يدیپرسم، تو هم جواب م یاشکاالمو با اس م! ستیدر کار ن یاومدن “

 : دهد یلبهاش را ندارد، جواب م يرفتن از رو الیکه انگار خ يلبخند با

 ”.یهم رفع اشکال، هم تست زن...  میهر روز کالس دار “

 

*** 

 

 .دهد یجواب سالمش را م ز،یاستفهام آم یکند و با نگاه یعطا باز م يدر را به رو شکوه

 .زند یم لبخند

 .نهال شیخوام برم پ یم! نسالم شکوه جو -

 .اندازد و بعد به عطا یمردد به در اتاق نهال نگاه م شکوه،
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 .خونه یانگار درس م... خودشو حبس کرده تو اتاق  -

 .اندازد یابرو باال م عطا

 .هر روز تا کنکورش... قرار شده باهاش کار کنم  -

 .کند یمشکوك براندازش م شکوه

 ! آقا بهت سفارش کرده؟ یفتاده؟ علکه با تو هم سر ِ لج ا نیا -

 ! يخوا یخوام که شما م یرو م يزیمنم همون چ! شکوه جون: دیگو یشود و آرام م یوارد م عطا

 .کند یگذارد و باز م یهم م يرو نانیرا با اطم پلکهاش

 ! شهیِ من و شکوه خانوم نم میت فیحر یشکیه! میشیموفق م دیمطمئن باش -

 .زند یهم لبخند م شکوه

 .کنم یعمر دعات م هی یاگه موفق بش... برو خدا کمکت کنه  -

 .رود یاش و به طرف اتاق نهال م یشانیگذارد کنار پ یم دست

 .زند یم در

 .قرارمون اومدم يبرا... نهال باز کن  -

 .شود یاش بلند م یگوش امیزنگ پ يزند که صدا یدوباره در م. دیآ ینم یجواب

 ”! ؟یاشکاالمو بگ یمگه قرار نشد اس ام اس! ؟ياومد یواسه چ “

 .زند یگزد و دوباره به در ضربه م یلبش را م. ستیشکوه راحت ن مینگاه مستق ریز

کردن رو  پیبلند تا يجوابا يمن حوصله  ،ياگه تو حال ِ نوشتن ِ اشکاالتو دار! ؟یاس ام اس! ؟يخل شد -

 .میباز کن صحبت کن... ندارم 

 .اندازد یم یشکوه نگاه به

 .رود یدهد و به آشپزخانه م یم رونینفسش را ب دیناام شکوه

ده تا سوال جواب  یتون یم ،یکن یاشکاالت م امینوشتن و خوندن پ يکه برا یاون وقت يتو: دیگو یدر م کنار

 .نهال یکن يبا خودت لجباز ستیبه نفعت ن...  يبد

 .امیهم پ باز

 ”! نمتیخوام بب یگفته بودم نم “

 .خواند و با حرص به در بسته تکیه مى دهد و نفسش را بیرون مى دهد یرا م امیپ
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 ! کینه شترى داریا -

 .همزمان پیامى هم مى رسد.که ایستاده برگه کاغذى از زیر در بیرون مى زند همانطور

 “که تا اینجا اومدى دست خالى نرو  حاال“

 .و کاغذ را بر مى دارد خم مى شود. به پیام، هنوز متوجه منظورش نشده رهیخ عطا

 .مشت ارامى به در مى زند. صفحه کامل، با خط ریز و خرچنگ قورباغه، در برابر چشمانش مى رقصند دو

 ! حداکثر استفاده رو از کاغذ مى کنى، اره؟ -

 .انتگرال، دیفرانسیل از زیر پایش نمایان مى شود و باز هم پیام کتاب

 ”مت زدمکه توشون اشکال دارم رو عال فصلهایى“

 .مى خندد اهسته

 .به این امید امده بود، شاید بتواند او را ببیند! چقدر دلتنگش شده. سخت و در عین حال شیرینى ست تنبیه

 .فرصت دارد گریروز د ستیداند تازه روز اول است و ب یم

 : پرسد یشکوه مردد م. و بر مى دارد و به سمت در مى رود کتاب

 ! جان؟ ریهست ام يدیام! چى شد؟ -

 .زند یگرم م يلبخند

 .امیمن فردا ساعت پنج دوباره م! شکوه جون طونهیش دیناام -

 .صفحه پیام گیرش را باز مى کند و تایپ مى کند. راه پله مى ایستد میان

 ”براى ضرب المثلهاى شترى ت تنگ شده دلم“

ندارند و یا یک نگاه به فصلهاى وقتى . االن زمان این حرفها نیست. قبل از فرستادن انرا پاك مى کند اما

فقط امیدوار ست نهال به خاطر شرط ِ پدرش . عالمت زده شده، به این نتیجه رسیده راه درازى در پیش دارند

 .هم که شده، با جدیت بیشترى درس بخواند

 .را در بند مى کشد و تنها تایپ مى کند احساساتش

 ”هرجا متوجه نشدى، بگو برات توضیح بدم. شب جوابها رو مى فرستم تا“

 

*** 
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 .ادامه دارد دهیسپ يتماسها

 .دیگو یم یمراسم عروس يپرسد و از کارهاش برا یم هیزند، از حال هان یدو بار زنگ م یکی يا هفته

 .ردیگرفته تا با او تماس بگ زهیاز صحبت با نامدار، وسوسه شده و انگ دهیسپ يفهایاز تعر بعد

نامدار و لحن سردش، وادارش کرده فقط به خاطر دادگاه  یول... و فرصت دوباره  دیبگو یخواسته از دلتنگ یم

نه  ده،یپرس مشینه نامدار از تصم. ِ دو طرف خط، هر دو را کالفه کرده یسکوت طوالن. دیبگو کیتبر مانینر

 ... از حالش گفته  هیهان

مانده، به آماده کردن مقدمات مراسم  یدر مدت ِ باق دیاست و با نیو نازن یرعلیماه، جشن ازدواج ام رویشهر آخر

 .بپردازند

شکوه، آنقدر  یدر تدارك جشن باشند ول دیهم فقط با نینازن يخانواده  ست؛یدر کار ن هیزیکردن جه فراهم

 .ردیگ یم شتریو رفتن ِ او ب ییکند، فقط دلش از جدا یفکر م نیبه ازدواج نازن ینهال را دارد که وقت يدغدغه 

 .برگردد کایماه به امر کی ن،یاقامت نازن يانجام کارها يقرار است برا یرعلیام

 یم يزیرسند، برنامه ر یم یجشن عروس يو کارها دهایو به خر الندیفکر و خ ریدرگ گران،یدو، کمتر از د هر

 .مشترك هستند یزنند و در تب و تاب شروع زندگ یمعروف سر م يمختلف و مزون ها يها هیکنند، به آتل

 يداده به کالج ها و دانشگاهها شنهادیو پ دهینهال را فهم يماجرا. زند یبه مهربان سر م شیکم و ب ه،یهان

 .کمک او حساب کنند يهم فکر کنند و رو وركیوین

قابل تحمل تر  یبا وجود نهال، کم ،یرعلیبدون ام یآن هم تنها و حت لند،یالنگ آ يالیکرده برگشت به و فکر

 .گرفته میقاطعانه تصم شهیمثل هم ده،یچند ماه د نیکه در ا ينامدار... خواهد بود 

رحمانه از طرف  یست و ترس از خواهش و پس زده شدن ب یحرف ِ شرمندگ...  ستین انیغرورش در م يپا

 ... نامدار 

 نیا يبسته  يشکافتن ِ دهانه . وشد و سالهاست خاموش و سرد شدهج یست که از درون م یآتشفشان قلبش

 .ستیکوه ِ سخت، در توانش ن

را داده، هر دو بدون  کایامر يدانشگاهها شنهادیروبه رو شده و پ یرعلیمهربان، با ام يبار در خانه  نیآخر یوقت

 .صحبت کرده اند م،ینگاه مستق

چشم دوخته و در سکوت، فقط  هیمهربان، شوهرش و هان يو پر بغض، به جمع سه نفره  یناراض شکوه،

 .کرده ییرایپذ
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 جیها را به بعد از اعالم نتا يریگ میتصم يدر اروپا گفته، تشکر کرده و همه  انشیاز دوستان و آشنا یرعلیام

 .کنکور موکول کرده

 ! آرام او گوش داده و فکر کرده چقدر پوست انداخته يبه صدا هیمدت، هان ي همه

 .ِ نشسته روبه روش، حاال براش سمبل احترام است دمر

قابل دسترس که سالها و سالها،  ریو غ يریاساط یعشق. بود دشیام نیدوباره اش، محال تر دارید يآرزو يروز

که  يِ او غرق کرده که فرصت شناخت و باور مرد الیو انقدر خود را در خ... شده  ياو در روح و جانش جار ادی

 .کرده را از خودش گرفته یم یباهاش زندگ

ِ صداقت ِ  یرعلیعاشق ِ ام يروز نکهیکند، از ا یاش نگاه م یسال زندگ یبه س یبعد از چند ماه، وقت حاال،

 .ستین مانیجوان شده، پش

 .کند یاست و آرامش را متصاعد م زیبودنش، هنوز احترام برانگ بیناشناخته و غر يبا همه  انسال،یمرد م نیا

است که آنقدر  نیافسوسش از ا... مرد، در دلش جوانه زده  نینسبت به ا يکه روز یاز احساس ستیزده ن شرم

و نه هر آنچه در اطرافش  دهیکه نه گذر عمرش را د ند،یبب يمانده مبادا گزند رهیپلک به پلک، به آن جوانه خ

 .گذشته

 یاز احساس فیح“ ينشده و به جمله  دیکه سالها بهش فکر کرده، ناام یِ کس تیخوشحال است از انسان حداقل

 .دهینرس” ! مرد داشتم نیکه نسبت به ا

 ... اش را هم  ندهیو آ... داند گذشته اش را باخته  یم یول

 

*** 

 

را از  نیماش یرعلیام. کشد یسرك م اطیبه ح ن،یماش يصدا دنیبا شن. است داریاز نماز صبح ب امیرعطا

خواند و از  یم یالکرس تیلب، آ ریز. رود یکند و نهال با فرم مدرسه و ساده، به طرفش م یخارج م نگیپارک

 .کنکور برساند يخواست خودش او را به جلسه  یدلش م. کند یدور بهش فوت م

هرچند که سعى کرده بود عمدا خودش را . کرده رییگذشته، برخورد و رفتارهاى نهال تا حدى تغ يسه هفته  در

اما پاسخها و جوابهاى گاه و بیگاهش، میان پیامها، . و سرد بهیمبهم نشان بدهد و مثل روز اول، غرپیچیده و 

 .عطا را امیدوار کرده
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 ! نیهم. همان منوال روز اول، درس خوانده، سوال کرده، تست زده به

پشت در اتاق رفته وقت گذاشته و یکبار هم عصبانى از روشى که نهال انتخاب کرده تا  شتریآخر، عطا ب يروزها

 بود و گفته بود

از اتاق . این غرور لعنتى مخرب ست. به این نتیجه رسیدم، غرورت اجازه نمیده از حرفت برگردى! نهال -

 .شوتش کن بیرون

 .هم پیام رسیده بود بالفاصله

 ”.اصال دوست ندارم تو رو جاى غرورم ببینم. کنم که تو بیاى جاشو بگیرى؟ کور خوندى شوتش“

 .مدتى به این حاضر جوابى نهال خندیده بود تا

باعث شده از مرور  رش،ینهال و درس نخواند ِ چند ماه اخ یتوجه یکه توانسته کمک کرده، هر چند، ب ییجا تا

 .درسها و سرعت تست زدنش کم شود

 نیشتریبآخر و با  ياثبات خودش و احساسش به نهال و مهربان هم که شده، تا لحظه  يبرا...  ستین دیناام

 .کند یتوان، تالش م

 

*** 

 

 .هیهان دنیکارش به تهران آمده و به د يدوباره برا دهیسپ

 .آورد یبه چشم م شتریرا ب هیهان یاخالقش، سکوت و دل مردگ نیو ا... ست  يسرزنده و پر انرژ شهیهم مثل

 یحوصلگ یمعذرت خواسته و ب هیهان یاز خانه بخورند ول رونیخواسته اگر دوست دارد، ناهار را با هم ب هیهان از

 .را بهانه کرده

کار دارن و فرصت ِ اومدن به  یگفتن کل! ختنیرو رو دستم ر یرسما آب پاک شیراد که چند شب پ يآقا -

 ... ندارن  رانویا

 .اندازد یباال م ابرو

 نیایم حتما بکن یتازه همسرتون سفارش هم کردن شما رو راض! دارم یمن دست از سر ِ شما برنم یول -

 .یعروس

 ! نامدار سفارش کرده؟. کند ینگاه م دهیبه سپ متعجب
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بهش اجازه  یجبر ِ زندگ دیکه شا ییپرتو. ندیب یرا که ظاهر شده م یکمرنگ يپرتو ه،یهان يدر چشمها دهیسپ

 .کند یحرارت و گرما را احساس م نیاو، ا یول. شود لیتبد يندهد به شعله ا

شدنتون  يو منزو یافسردگ نیهم دمیشا...  نیشکنه شما هم نباش یمن سوخته که دلم م يدلشون برا دیشا -

 ...  نیکم آب و هوا عوض کن هیباعث شده بخوان 

 .زند یرنگ م یب يلبخند

 .هیمنظور نامدار از کاراش چ دیواضح فهم شهیوقت نم چیه! دونم ینم -

 .کند یچشمهاش را جمع م دهیسپ

 ! شما؟ يبرا یحت -

 .کند لبخندش را حفظ کند یم یسع

 ! همه يبرا! هینجوریا تشیشخص -

همه سال، آدم  نیراد هم، خب باالخره بعد ا يآقا...  نیبه نظر کسل شد نجایا! کا؟یامر دیگرد یچرا برنم -

 .رنیگ یزن و مرد از هم آرامش م...  شهیوابسته م

 .لبخند ندارد گرید

 ... نامدار خودشو غرق کاراش کرده  -

 .زند یم طنتیاما چشمهاش برق ش دهیسپ

 ! انیاما به نظر پر حرارت م -

 .خندد یکوتاه م و

 ! داشتم یچه احساس دمشون،یاعتراف که کردم از روز اول که د! منو خانوم راد دیببخش -

 .کشد یم یقیعم نفس

از اونم که بتونم بهش تر  فیمنم ضع... به من بده  یتر از اونه که بتونه حرارت یافتنینامدار االن دست ن -

 ... آرامش بدم 

 .زده دهیشود چرا آن حرف را به سپ یمردد م بالفاصله

 یوقت از دلش با کس چیه...  ماستیماههاست تنها همدمش، سنگ مزار س... ندارد  یبه درد دل با کس عادت

 .نگفته

 : دیگو یدوستانه و همدرد، م یو با لحن ندینش یشود، کنارش م یبلند م دهیسپ
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جور اخالق گند دارم  هیبراتون که گفتم؟ ...  دیفکر کن نطوریباعث شده ا يدور یمدت طوالن نیهم دیباور کن -

اما ...  نییپا ادیکنم وابسته ش شدم و اعتماد به نفسم م یاحساس م شم،یم کیبه محسن نزد ادیز یکه وقت

محبتش،  دنیتا با د ششیپ رگردمر بخواد زودت یدلم م شم،یدو روز، ازش دور م یکی نیکه مثل ا نیهم

 ... بودن کنم  دیاحساس مف

 .دهد یتکان م سر

 .شیمن االن نه راه پس دارم، نه راه پ...  یدون ینم یچیتو ه -

 .شود یمردد م دهیسپ

 ... راد هم  يبه آقا...  خورهیاصال بهتون نم یول! ن؟یکرد دایپ يبا هم مشکل جد...  یعنی -

 ... از همون اول ...  میدار يسالهاست مشکل جد -

 .شود یم بلند

 ...  ارمیب يمن برم دو تا چا...  یگفت یم یاز عروس یداشت! د؟یکش نجایشد حرف به ا یاصال چ -

 .ردیگ یو دستش را م ستدیا یهم م دهیسپ

حرف زدن  دیشا...  نیایناآروم به نظر م یلیخ...  دیبا من راحت باش! خانوم راد... هنوز قهوه مون مونده  -

 .حالتونو بهتر کنه

 .خورد یجا م. کند یاندازد و بغلش م یدستها را دور شانه هاش م دهیکند که سپ ینگاهش م مردد

منو دختر ... دو طرفه ست  تمیمیفکر کنم احساس صم دیبذار... خودمون بمونه  نیحرفامون ب دمیقول م -

 یبغض ِ آماده اش را م يجلو... و گرم را کم داشته  یمیآغوش صم کیفهمد چقدر  یتازه م...  دیخودتون بدون

 .دهیکشد پشت سپ یو دست م ردیگ

 ... االن  یول... تا حاال فکر نکرده بودم کاش دختر داشتم  -

 .رود یعقب م دهیسپ

 ... فرصتو خدا به هردومون داده  نیا... نه من مادر  د،ینه شما دختر دار -

 .دهد یم رونیرا ب نشیسنگ نفس

 ...  نطورهیتما همح -

 .زند یم طنتیباز به در ِ ش دهیسپ
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 چیعروس ه گهیکه م دیالبته مثل مادرشوهر من نباش! گهیدخترتونه د هیاونم ...  دیتازه شما عروس هم دار -

 ! رهیگ یپسر خود آدمو نم يهمونطور که داماد، جا شه،یوقت دختر آدم نم

 .زند یم پوزخند

 ... کرد  یفکر م نطوریاتفاقا مادرشوهر منم هم -

 .شود یگرد م دهیسپ يچشمها

 ! تونم باور کنم یاصال نم يوا! راد؟ يمادر آقا -

 .دهد یتکان م سر

 ... ِ نامدار نبودم  يگفت من مناسب همسر یم! مرگ يتا لحظه  -

 .برد یابروش را باال م کیناباور،  دهیسپ

 ! نیهست يبه نظر من که شما زن فوق العاده ا -

 .زند یلبخند م فیتعر نید به ادر پر

 ! واقعا؟ -

 .ندینش یدوباره م دهیسپ

 ! شک ندارم -

 .ندینش یگذارد اما نم یم زیم يشکالت را کنار فنجانها رو ظرف

 .هستم یمن زن بدبخت ،یمعمول ایفوق العاده ... رو برات فاش کنم سپیده  يراز هیبذار  -

 .کشد یم یآه

اما از ... رو دوست داشتم  گهیمرد د هیقبل تر از ازدواجم،  یلیخ... خودم هستم  یمورد، مقصر اصل نیو در ا -

 ...  میهم دور شد

 .کند ینگاه م رونیو به ب ستدیا یکنار پنجره م. شکند یدر گلوش م صدا

 ... رو دوست داشته باشم  يا گهیوقت بتونم کس د چیکردم ه یتصور نم -

 .شود یم رهینشسته خ درخت باغ روبه روش يکه رو یکالغ به

 دیشا... اون ساده بود و صادق و زالل ... جوون بودم  یلیخ دیشا...  میبود که هم طبقه بود نیعلتش ا دیشا -

 ... کامال بر عکس نامدار ... دوستش داشتم  نیهم يبرا

 .ندینش یهمه تن گوش شده و م ي دهیگردد سمت سپ یبرم
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کارها و رفتارش برام  يهمه ... ناشناخته بود ... بود  بهینامدار غر... ازدواج کردم  یتمام فکرم با اون بود وقت -

فرصت نداشتم ... نگاه به اتفاقات دور و برم بندازم  هینداشتم تا بتونم برم عقب،  یاصال زمان... بود  گانهیب

بعد ... م رو به اون معطوف کردم  توجه و عالقه يا اومد و همه یبه دن یرعلیبالفاصله هم ام... نامدارو بشناسم 

 ي هیشد و بق میپسرم تنها دلخوش... داشته هام جدا کرد  يکه منو از همه ! لعنت به غربت...  یهم غربت ِ لعنت

... اون  که یدر صورت... بود  شتریها از همه ب یتفاوت یب نیسهم نامدار از ا... تفاوت  یو ب تیاهم یبرام ب زایچ

 ... بوده  یکرده و ک کارایم چفهمم برا یحاال م

 ! د؟یکرد یفکر م گهیمرد د هیبا وجود شوهر و بچه، هنوز به ...  یعنی -

 .کند ینگاهش هم نم یانقدر غرق خودش شده که حت هیهان یول. دهیو ترس پرس دیترد با

 زشیهمه چ... برام منبع آرامش بود ... کردم زنده باشه  یاصال تصور نم...  الشیبه خ... کردم  یبهش فکر م -

از فکر کردن به  ریغ االتم،یخ يوقت تو چیه ن،یهم يبرا دیشا... بود  دیمعتقد و مق یلیخ... رو دوست داشتم 

 ... فکر نکردم  یچیبه ه...  دنشیحضورش، توهم دوباره د

 .شود یم رهیخ دهیسپ يچشمها به

خطا ...  ستمیخدا شرمنده ن شیپ ن،یهم يبرا... کردم مرده  یچون فکر م... بودن ن ینیو زم فیفکرام کث -

 ... همش در قبال نامدار  یول... اشتباه کردم ... کردم 

 .کشد یم آه

دارم متوجه  یو حاال، وقت... ازش طلب بخشش کنم  دیبا زایچ یلیخ يبرا... نامدارم  ونیمد یلیمن خ! دهیسپ -

 ...  رهیمنو بپذ ستیحاضر ن گهیو د دهیکه نامدار گذشته رو فهم شمیم میزندگ ينامدار تو تیاهم

 .کند یم يفقط با نگاه، همدرد دهیسپ

 یکه م یکه از دست دادم، از عوامل ییزهایچ... کنم، مشکل از خودم بود  یمن اگر نتونستم خوشبخت زندگ -

 يا گهیاگر طور د دیشا... امدار هم مقصر بود ن ییجاها... کمبودهام بشه، کم و کسر نداشت  نیتونست جانش

الك خودم  يهم باعث شد من تو مداراخالق خاص نا یول... کردم  یم دایکرد، من زودتر خودمو پ یبرخورد م

 ...  نمیبمونم و نخوام اطرافم و داشته هامو بب

 .اندازد یدهد و شانه باال م یتکان م يسر

و  یکه فرصت خوشبخت نهیخوام بگم، ا یکه م يزیچ... مربوط به گذشته س  نهایا يهر حال، همه  هی -

 یکه ممکنه کس یشکل نیمن نامدارو به وحشتناك تر...  ریکردن رو از خودت و همسرت نگ یخوشبخت زندگ
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 راتشیتقص يمن همه ...  نمشیبب شم،یدلتنگش م یحق ندارم وقت یحت... شوهرشو از دست بده، از دست دادم 

 ... دم  یو بهش حق م... اشتباه گذشته رو تکرار کنه  ستیحاضر ن... اون  یول...  دمیخشرو ب

 .گزد یم لب

عمرمو از دست دادم و راه  يسالها نیباتریکه ز دمشیشناختم و د یو وقت... نخواستم نامدارو بشناسم  -

 .برام نمونده یبرگشت

 ... به حرف زدن ندارند  یلیکدام تما چیه... است  نیو سنگ یطوالن دهیسپ سکوت

 .آورد یم يبرد و دو فنجان چا یدست نخورده را م يها قهوه

 .کند یغرق فکر، نگاهش م دهیسپ

 ! نیبرگرد! خانوم راد -

 .کند ینگاهش م متعجب

 ! راد هنوز هم دوستتون دارن يآقا -

ازش  يدرد ده،یسپ يدلخوش کننده  يتکرار حرفها یکند ول یم یاحساس سبک... خواهد ادامه دهد  ینم دلش

 .کند یدوا نم

 .يکند به فنجان چا یزند و اشاره م یلبخند م فقط

هر چه بوده، به  هیکه نشانگر آن است که احساسش به هان ییبرخوردها. داند ینامدار را نم ریکه رفتار اخ او

 .از او دور بماند شهیهم يخواهد برا یگذشته تعلق دارد و م

 ! او شرکت کند؟ یچرا اصرار کرده در عروس د؟یایخواسته سراغش ب دهیچرا از سپ پس

 .خبر دارد هیِ هان یکس ینامدار بهتر از هر کس از ب... و ترحم باعث شده  ياحساس دلسوز دیشا

 .کند به سمتش برگردد قیرا تشو هیهم از او خواسته هان دیشا

 ! ممکن است؟ یعنی

 ... هم که شده  یرعلیخاطر ام به

 .بکند يحاضر است هر کار یرعلینامدار به خاطر ام داندیم

علم به کم  يافتاده که با همه  يدر دام افکار. ستیعاشقش ن گرینامدار مسلما د! است نیشک هم یب! بله

 .مى داند یخودش نشانه رفته و خود را مقصر اصل ينامدار، انگشت اتهام را به سو يها یگذاشتنها و کاست
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*** 

 

 .مجاز شدگان به انتخاب رشته یهمزمان شده با اعالم رتبه و اسام ران،یبه ا یرعلیام برگشتن

 .ماه، در برابر نامدار و احساسش، به در بسته خورده کی یرعلیام یرفته ول شیخوب پ نیاقامت نازن يکارها

 يو دلسرد یبود، نامدار با جوابش، نگران دهیو بعد از آن که پرس یو مراسم عروس رانیرفتن به ا يبرا ت،ینها در

 .انداخته یرعلیرا به جان ام

آپارتمان  بیترت نجایمن هم ا...  ینیمراسم رو تدارك بب نیو با شکوه تر نیبهتر يدار فهیاز طرف من وظ -

علق به مادرته هم مت یاون آپارتمان فعل... آماده باشه  زیهمه چ د،یبا هم اومد یتا وقت دمیرو م نیتو و نازن دیجد

من هم تالش ...  رهیگ یم میخودش تصم شتنش،برگ ایموندن  يمونه و برا یتا هر وقت خودش بخواد م... 

 .شتیپ امیهفته قبل از مراسم ب کیکنم تا  یم

 

*** 

 

هر . شود کیباز هم تالش کرده به نهال نزد ،یرعلیرفتن ام يبرا یتاب یب يماه گذشته، با همه  کیدر  نینازن

هم  نیاما نازن... عمرش، در مقابل او هم مثل عطا سکوت کرده و فقط گوش داده  يچند نهال، بر خالف همه 

 .نه ایهم بوده  ”دنیشن“ گوش کردن،  نیا ستیمثل عطا، مطمئن ن

 ...  ییهزار تا یبا اختالف. پدرش است يشده  نییمرز تع يرو. که خوانده، بد نشده یاش، به نسبت درس رتبه

و  تینه، مرز موفق ایکند  یکم اختالف را قبول م زانیم نیعموش ا نکهیا... از نهال استرس دارد  شیب عطا

 .شکستش شده

کند با  یتالش م یخوش و بش ندارد ول يحوصله . ندیب یم اطیرا در ح یرعلیرفتن دارد که ام رونیب قصد

ِ دو کبوتر ِ  دنیعطا قبل از رس. دود یم اطیگ، به حدلتن ن،ینازن. برخورد کند یمیمهمانشان، مودبانه و صم

 .زند یم رونیزند و ب یم یماه دور شده از هم، لبخند کج کیعاشق و 

 .ردیگ یبازوهاش م انیرا م نیکند و نازن یمتعجب به او نگاه م یرعلیام

 ...  نمینازن وی سدیم -

 .شود یم زانیآو یرعلیاندازد و از گردن ام یبه پنجره م يسرسر ینگاه ن،ینازن
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 ... وقت تنهام نذار  چیه گهید... تو  وی سیم -

 یشاگردش، زرنگ است و درسهاش را خوب پس م. بوسدش یو م” وقت چیه“دهد  یکوتاه جواب م یرعلیام

 ! دهد

 .خندد یم طنتیکند و با ش یدوباره به ساختمان نگاه م نینازن یکوتاه آمدن ندارد ول الیاست و خ دلتنگ

 ... تو  میبر! بسه -

 .خندد یسبک م ،یرعلیام

 ...  يندار يبهانه ا چیه گهیماه د کی -

 .بوسد یرا م یرعلیو ام ستدیا یپنجه م يرو ع،یکوتاه و سر ن،ینازن

 .ستیبهانه ن... کشم  یخجالت م -

 .کشد یو چمدان را همراه م نینازن ياندازد دور شانه ها یم دست

 ! اومده؟ شیپ یچش بود؟ مشکل ریام -

 .دارد یو خوش طنتیهنوز ش نینازن نگاه

 ! گهیعاشقه د -

 .ستدیا یپله ها م يپا یرعلیام

 ! ماه که من نبودم؟ کی نیهم يتو! ؟یلیر! عاشق شده؟ -

 .کند یچشمهاش را جمع م نینازن

 ! ییحرفا نیتر از ا قیکردم دق یفکر م! يبود دهینگو که نفهم -

 .کند ینگاهش م جیگ ،یرعلیام

 ! که عاشق شده؟! دم؟یفهم یم دیبا یچ -

 ! شده یکه عاشق ک -

 ! کشه تا جواب بله بگه؟ ینکنه اون دختر هم مثل تو م! شده؟ یمگه عاشق ک -

 .شود یگرد م نینازن يچشمها

 ! من تو رو کشتم؟ -

 .برد یخندد و صورتش را جلو م یم

 ! يخودت خبر ندار ،یکشت! یهان یکشت -
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 .زند یبه کمر ممتعجب دست  ن،ینازن

 ! شنوم یم دیجد يحرفا! نجا؟ینه ا يبود وركیویماه ن کی یتو مطمئن! نم؟یبب -

 .ادامه دارد یرعلیام ي خنده

 ... اومده بود اونجا ... با بهداد بودم  يدو هفته ا -

 .شده یشمال، حسش به بهداد، کامال منف ياز ماجرا. رود یاسم بهداد، در هم م دنیبا شن نینازن صورت

 .گرفت یموند سفارششو م یکاش م! عشقش؟ شیرفت پ ریحاال ام -

 .اندازد یشانه باال م نینازن

امروز جواب دانشگاه ... کس نذاشته  چیه يبرا... براش نذاشته  ینهال حال یعنی...  ستیتو حال خودش ن -

 .گه یم یچ مینیبب ادیشب بابا ب میهمه منتظر... اومده 

 .کند یچمدان را بلند م ،یرعلیام

 ... بد نباشه  دیکن یاونقدرا که فکر م دیرفتنش شا -

 ! ست؟یتو بد ن يرفتن و دور شدن منم برا -

 .کند ینگاه م نیو سردرگم به نازن ستدیا یپله ها م انیم دوباره

 ... کنه تا  یفرق م یلیو دور شدن ازت خ یتو عشق من -

 .کند یم چشمش را جمع يشود و گوشه  یم ساکت

 ! ؟...ریام -

 .زند یاو م یشانیبا انگشت اشاره به پ نینازن

 ... کنه  یدرو روش باز نم یعشقش اون باالس و حت -

 .خشکش زده یرعلیام

 ! مگه ممکنه؟... اما ! نهـــال؟! ؟...ـــریام -

 ! راد و منه؟ یرعلیممکن تر از ام ریغ! ست؟یچرا ممکن ن -

 ! چطور ممکنه؟! ست؟یشما ن يمگه پسرعمو...  یعنی... با شما  ریآخه ام -

 .اندازد یدوباره شانه باال م نینازن

 ! ممکنه؟ ریازدواج پسرعمو و دخترعمو کجاش غ -

 .دیآ یم یرعلیدارد پررنگ باشد، به استقبال ام یکه سع يکند و با لبخند یدر ساختمان را باز م شکوه،
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 .کند یداده و غرق فکر، نگاهشان م هیبالکن تک يبه نرده ها نهال،

... را  شانیحرفها...  یرعلیخواهرش را با ام يعاشقانه ها... قرار را  یب يرفتن عطا...  دهیو شن دهیرا د زیچ همه

 ... و ته دلش مچاله شده 

 

*** 

 

 .ست يدشوار تیدر موقع یرعلیام

 .دهیاز راه رس تازه

سر  دیبا... شود  یهمان حدود را شامل م ،یاختالف جزئ نیو حاال ارتبه را گفته ” حدود“قرار با نهال،  وقت

 ! حرفها و اتمام حجت شکوه را چه کند؟ یول...  ردیقولش بماند و بپذ

کارنامه  يشده  نتیپر يبه صفحه . و مهربان، ساکت و منتظر، چشم به دهانش دوخته اند نیشکوه، نازن نهال،

 .دهد یپاهاش را تکان م يقرار ینهال با ب. مانده رهیو اعداد روش خ

 .شود با نگاه کردن به مهربان یبازدمش همزمان م. کشد یم یقیعم نفس

شود و  یو باال م نییپا یسرش به عالمت مثبت، کم. مانده رهیمهربان، مطمئن و آرام، بهش خ يچشمها

 ... پلکهاش با مکث بسته و باز 

 .کند تا صداش صاف و محکم باشد یم يسرفه ا تک

 ... با توجه به قرارمون  -

 .و حواسش را کامال از شکوه گرفته و پر خواهش به مادرش دوخته نگاه

 ... رتبه ت قابل قبوله  نیا -

... ماند  یقسم خورده اگر نهال برود، او هم نم. کند یشنود و همچنان نگاهش نم یرمق شکوه را م یِ ب عیه

 ...  ستیمادرش ن تیقدم از قدم برداشتن بدون دعا و رضامرد ِ ...  ستین یمرد ِ عهد شکن یرعلیام یول

 . ماتشان برده دیو شکوه، ناام نینازن. را مهربان یراحت و لبخند آسوده را نهال دارد و نگاه راض نفس

جمله اش را کامل  یرعلیرا ترك کند که ام منیشود تا نش یاز شکستن ِ بغض و غرورش، بلند م شیپ شکوه،

 .کند یم

 ... و قبول شدنت  یینها جیالبته فعال و تا اعالم نتا -
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 ياز تاسف، جلو يچشمهاش هست و پرده ا يحرف تو ایدن کی. تواند به شکوه، مردد نگاه کند یم حاال

 ”.ستیشدن ن دیهنوز وقت ناام“ کند شکوه هم از نگاه ِ او، بخواند که  یآرزو م. نگاهش را گرفته

 .برد یو به اتاق پناه م ردیگ یشکوه نگاه ِ پرش را م یول

کند اما نازنین زودتر با کارت عروسى سپیده، به دنبال شکوه به سمت اتاق  یبا مکث، قصد بلند شدن م یرعلیام

 .مى رود

 مى خواى یه نگاه بهش بندازى؟ ... مامان کارت عروسى سپیده ست همون دخترى که گفته بودم  -

 .صبحش يپریده شکوه پیش نهال است و حالت رنگ  فکر

 .ردییک دوره ویتامین جدید براش بگ باید

 .احتیاج به کارت نیست... من عروسى نمیام  -

 : یادآورى مى کند نازنین

 .ما تنها فامیل امیرعلى هستیم! مامان -

 .با بى توجهى سر تکان مى دهد شکوه

 ! خب که چى؟ -

بهتر است ببردش بیمارستان، دوباره آزمایش . بهتر باشد باز با بهار صحبت کند، نکند مشکلش جدى باشد شاید

 .بدهند

 .آن ور مى رود يکارت را روى میز آرایش مى گذارد و با لبه  نازنین

 ... باشه هم عروسى، هم یه تفریحى . مى گه چند روزى بریم... منتظره . من باید به امیرعلى خبر بدم! مامان -

 .شکوه، ناگهان به سمت نازنین بر مى گردد چشمهاى

 ! ح؟یتفر -

 .نازنین جا مى خورد. مثل چاقو برنده است صداش

 ... آخه تابستونه خب  -

فکر مى کنى ! با من بحث کنى؟ حیخواهرت مى خواد بره، اونوقت تو مى خواى راجع به رفتن عروسى و تفر -

 ! اهمیت میدم؟

 .خم مى کندسرش را  نازنین

 ... آخه  -
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 ! نازنین جان من رسیدگى مى کنم -

. متوجه شده که داد مى کشیده. متوجه ورود او نشده، با اینحال امیرعلى آنجا ایستاده و به او نگاه مى کند شکوه

 .سرش مدام درد مى کند و خسته و بى حوصله است! د؟یآ یچه بالیى به سرش م. از خجالت سرخ مى شود

 .کارت را به دست پدرش مى دهد. نازنین از شکوه به امیرعلى برمى گردد نگاه

 : على مى گوید امیر

 فردا درباره ش حرف مى زنیم -

 ... بابا  -

 ...  زمیمنو با مامانت تنها بذار عز -

 .مى رود و در را مى بندد نازنین

 .رود یتا مغز استخوان جلو م خسته

 ! ر مى کنى؟شکوه، هیچ معلوم هست دارى چیکا -

 : صداى مبهم و ضعیف تکرار مى کند با

 ! چیکار کنم خدا... چیکار مى کنم  -

 .تازه به اتا ق ِ خفه وارد شود يکند تا هوا یرود و بازش م یبه سمت پنجره م امیرعلى

 یهم حق رو بهش م يتا حدود. کنه همه تنهاش گذاشتن یفکر م... نداره  عیاز وقا ینهال االن درك درست -

 .دم

 .رسد یبه گوش م رونیمراد از ب غیج يصدا

 .تواند یخواهد بلند شود و به سمتش برود اما نم یم. اسیلحن شوهرش تنهاست و پر از . لرزد یم شکوه

نعمت  هیمن، آرامش تو  يبرا...  يکرد یسخت بود، تو آرامش خودتو حفظ م طیقبال هر چقدر هم شرا -

تحمل  یمن ول زیکنم عز یباور کن درکت م... نذار مشکالت، تو رو از پا بندازن ! عوض نشو... بوده  یشگیهم

 .کن

 : دیگو یگذارد و بلند م یگوشها م يکنان دستش را رو هیگر

 ... من تحملشو ندارم  -

 ! و توکلت کجا رفته؟ مانیپس ا! شکوه جان -

 : زند یم ادیاما شکوه فر. کند یبه آرامش و کنترل دعوتش م ،یرعلیام لحن
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 ! یبسه عل! بسه -

 .ماند یم رهیپشت سرش خ واریو بعد د یرعلینامتعادل، به ام یکند و با حالت یهقش را خفه م هق

 ...  رهیم...  يکه شرط کرده بود یهمون... مجاز شده  -

 : کند یو با وحشت، زمزمه م یرعلیگرداند سمت ام یبرم سر

 ... اگه واقعا بخواد بره ...  يوا! ره؟یم -

 .کند یهق هقش، اتاق را پر م باز

 ...  رنیدوتاشون دارن م...  رهیبچه م داره م...  یعل -

 .زانوهاش يشود رو یم خم

تنها باشه خوراك دو روز گرگ جماعت . اون مثل بره معصومه... گفتم نگهش دار ... من بچمو از تو خواستم  -

 .شهیم

انگشتهاش را پس . رود یدرد، از پشت گردنش به سمت سرش م. دهد یهم فشار م يپلکهاش را رو یرعلیام

 .درد را ببندد ریدهد تا مس یسرش فشار م

 ... شکوه جان ... شکوه  -

 .کند ینگاهش م رهیشود و با خشم، خ یراست م شکوه،

کارته و اون  ت،یزندگ يهمه ! معلومه که نه! نه! دارم؟ تیاهم ياصال برات ذره ا! رم؟ینگفتم نهال بره منم م -

 ... هات  قهیاز عت يکه پرش کرد یکمد ِ لعنت

مردش  يجبهه را برا يها يادگاریتقدس  زانیم یکه به خوب یسوال رفتن ِ اعتقاداتش، آن هم توسط زن ریز از

 .حرفهاش را هم ندارد صیکه توان تشخ دهیرس يشکوه به نقطه ا. برد یماتش م يداند، لحظه ا یم

 .جیغ مراد بلندتر شده صداى

 .کند یوحشت زده، در را باز م ن،ینازن

. شکند یکند و بغضش م یبه شکوه نگاه م ،یبا نگران نینازن. کند یدست، متوقفش م يبا اشاره  امیرعلى

 .کند برود یبا سر اشاره م یرعلیام

 .افتاده و گریه مى کند نیزم ياو رو یندارد ول ادیکس به  چیافتادن شکوه را ه. کند یم هیگر ینشدن مهار

دستهاى او را . ندینش یو خودش هم کنارش م ندیتخت بنش يکند رو یکند، کمک م یاو را بلند م یرعلیام

 .ردیگ یپنجه ها م انیم
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 ... بچه م به من احتیاج داره  -

 .مهربان و آرام است صداش

 ! م؟زیبا خودت عز یکن یم يدار کاریچ -

 .گذارد یشانه اش م ياو را رو سر

توکل به خدا  یو بهم بگ يزانوت بذار يبرم، سرمو رو یهر وقت م...  یتو آرومم کن يساله عادتم داد ستیب -

! ؟یحرف رفتن بزن ادیحاال دلت م...  يمنو بد عادت کرد... اون باشم  يبه رضا یراض... صبور باشم ... کنم 

 ... ش به خدا حاال من بهت مى گم بسپر

 .کنان دستش را از دست امیرعلى بیرون مى کشد گریه

خدا خودش مى ... دیگه ندارم . من تحملشو ندارم... نمى تونم ... نمى تونم ... خدا منو ببخشه ... نمى تونم  -

 .دونه ندارم

 .هنوز جیغ مى کشد مراد

 .دوباره گوشهاش را مى گیرد شکوه

 ! تو رو خدا قسم اون پنجره رو ببند -

 .جسم مچاله شده او را در آغوش مى گیرد امیرعلى

 .آرام گرفته یهق هق شکوه، کم. مى گذرد مدتى

 منو نگاه کن خانوم؟  -

 .ِ شکوه سیفروغ و خ یب يشود در چشمها یم رهیخ

 ! ؟يبه من اعتماد دار -

 .بزند زیآم طنتیو ش یزورک يکند لبخند یم یسع

هاتون نگفتن مردا دلشون  يخانوم جلسه ا! کنه؟ نیاز شوهرش تمک دینگفته زن مومن، با چیه ییخانوم سما -

 ! مونن؟ یمردا همشون مثل بچه ها م نیسر درد دلتون از شوهراتون باز بشه و نگ شهیمگه م! که؟یکوچ

 .حال نگاهش کند یشکوه، بدون حرف، فقط ب. ستیآرامش هم از ته دل ن ي خنده

 .کشد یم یقیعم فسن
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نذارم  دمیبهت قول م ،ياگه دار یول... خونده س  یزندگ نیمن و ا يکه فاتحه  ياگه بهم اعتماد ندار -

و به  میبه خدا توکل کن دیرفتنش هم باشه، با ر،یاگه تقد... بره  یکن یاونطور که فکر م... نهالت، دخترمون 

 ...  مشیخودش بسپر

 .شکوه با دستهاى بی جانش به او چنگ مى زند. شکوه در آغوشش را حس مى کند لرزش

 ... اما کار به اونجا نمى کشه  -

 .در دل دعا مى کند که حرفش حقیقت داشته باشد و

همیشه . من بیشتر از همه بهت احتیاج دارم... و من ... نازنین . میدار اجیما بهت احت ينه فقط نهال، همه  -

 .سعى مى کنم اما تنهایى از عهده ش بر نمیام. ..داشتم 

 .چسباند یاش م یشانیبوسد و به پ یبرد؛ م یشکوه را باال م دست

 .بى پروا از نیازهاش گفته نطوریا یرعلیبار است ام نیاول... شکوه قفل شده  دهان

دور هم  یه تا همگفرصت نیاالن بهتر...  شهیجشن عروسى دخترمونه و بعدش ازمون دور م گهیچند هفته د -

که  یفرصت ادی م،یسفر بر نیبدون نازن گهیاگر چند ماه د...  میکن شیراه رانیخوب از ا يخاطره  هیو با  میباش

 .ما هم بد نیست ي هیروح رییتغ يسفر برا نیدر ضمن، ا...  میافت یم م،یو قبول نکرد میبا هم باش میتونست یم

 .مى کند شکوه دراز بکشد کمک

 ... تو خیلى کم مى خوابى . چشمهاتو ببند و استراحت کن -

 .است زیلرزاند و براش عز یدلش را م دارها،ید نیمرد، مثل همان اول نیرا مى بنند و فکر مى کند ا پلکهاش

 

*** 

 

 یزندگ يکه برا یو راه میخواهد تمام حواسش را به تصم یم. ست یرعلیو ام نینازن انیروز شاهد عشق م هر

نه . هیِ شکوه و بق یتیو نارضا خیعمل بدون ترس از توب يآزاد... تازه  يانتخاب کرده بدهد و تجربه هااش 

 .کند یتر در قلبش م قیعم یو شوهرش، هر روز، سوراخ نینازن يعاشقانه ها دنیکه با د يحس کمبود

. اش را داده یهم احتمال قبول یرعلیانگار ام. است ادیمورد نظر پدرش ز يدر رشته  یقبول يبرا دشیام

و  سیانگل يکالجها يکه درباره  دهیشن ررضایدو بار با مهربان و ام یکیاو را  ي ختهیصحبت جسته و گر

 .آماده شود لتسیامتحان آ ياز نهال خواسته برا یحت. گفته یآشناهاش م
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هم  یرعلیت و موافقتش با اممخالف يمهر سکوت به لبهاش زده و درباره  ،یرعلیام يبعد از صحبت ها شکوه،

که در هر حرکتش  يا یزگیانگ یو ب يدیو ناام ستین تیدانند سکوتش، از رضا یاما همه م. زند یحرف نم

 .نندیب یزند را م یموج م

 گریاز عموش گله دارد و متعجب است شکوه چرا د. ست که همچنان آشکار مخالف است یتنها کس عطا،

 .ندیکردن نهال بب یرا مشغول راه هیو بق ندیتواند بنش ینم. کند یاعتراض نم

 یحت یول ردیعموش را بگ تیاو و رضا میتصم يتا جلو. به دل نهال باز کند یتوانسته کرده تا راه یم يکار هر

طاووس، جور هندوستان الزم است و روزنه  نیداشتن ا يکند برا یم يادآوریمهربان هم هر بار فقط بهش 

 .وارد شود شباشد و از راه دانیمرد م دیآخر باز است؛ فقط با يلحظه تا  د،یام يها

و  نینازن يخانواده  يآب و هوا رییرا واداشته محض تغ یرعلیشرکت در مراسم ازدواجش، ام يبرا دهیسپ اصرار

. به شمال بروند یهمگ ،یعروس يبه بهانه  يتا دو سه روز رندیبگ يجد میتصم نیمادرش هم که شده، با نازن

 .از پسش برآمده یرعلیکه ام هکردن شکوه، ماند یراض یندارد ول یهم حرف هیهان. موافق است نینازن

مهربان هم پا درد . آورد یکند و جواب کنکور را بهانه م یم يرفتن مخالفت جد يفقط نهال برا ان،یم نیا

 .و مراقب هم هستند ستیل هم تنها ندهد که نها یم نانیاطم هیکند و به بق یم يادآوریرا  دشیشد

 .باالخره عازم سفر شده اند و

 

*** 

 

 .شود یداند قبول م یم

 يخواهد برا یم یزود است ول لشیجمع کردن وسا يهنوز برا. برداشته و به اتاقش آورده یانبار، چمدان از

 .را روشن کند مشیتصم گران،یخودش و د

بر  یکالم یخواهد اما حت یم يچه کار يو احتماال توانسته حدس بزند که آن را برا دهیاو را با چمدان د شکوه،

 .شکوه با او حرف نزده ده،یکه نهال با پدرش به توافق رس ياز روز. اوردهیزبان ن

دهد که  یامکان را م نیا. کند يرا جدا و بسته بند ازشیمورد ن لیگذارد تا وسا یرا در راهرو م یخال يچمدانها

 .آخر مانع رفتنش شود يه، لحظه هاشکو
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 يپوشد و آماده  یلباس م. نظر گرفته رینشسته و او را ز زیکه در آشپزخانه، پشت م ندیتواند شکوه را بب یم

 .شود یرفتن م رونیب

از نان سنگک سرد شده،  ییصبحانه، تکه ها يمانده  یباق. شکوه تکان نخورده. رود یسمت آشپزخانه م به

 رهیروبرو خ واریحرکت و حرف، نشسته و به د یو مادرش، ب. مانده زیم يمه دست نخورده بر روه وه،یو م کیک

 .مانده

 .جمع کنم لمویخوام وسا یم! مامان -

 .گردد یمتحرك برم يمرده  کیِ  يو سرد یبه آرام شکوه

 ... به آرزوهات برس ... ما نباش  يبه فکر آبرو... برو  -

 .کننده است نیبه نظرش سخت توه ان،یب ي وهیش نیا

 یب نیگفته ا یک... که دوست دارم، درس بخونم  ییتا جا رمیفقط دارم م. شما بره يکنم آبرو ینم يمن کار -

 ! ه؟یآبروئ

 ياز موهاش را که رو یقسمت. رود یاست اما به سمت شکوه م دهیفا یکار ب نیدارد ا نانیداند و اطم یم

پوستش  ریز یخون چیانگار ه. صورتش سرد است. بوسد یزند و گونه اش را م یصورتش را پوشانده کنار م

 .ندارد انیجر

 .شود یم دیدچار ترد يلحظه ا نهال،

 یم نیسفر در ماش لیراهرو، عطا را مشغول جا به جا کردن وسا ياز پنجره . کند یسمت پله ها حرکت م به

 .ندیب

دوم چشم  يطبقه  يو به پنجره  ردیگ یسرش را باال م کبارهیاو را حس کرده که  ي رهیعطا هم نگاه خ انگار

 .را در نگاه او بخواند یحوصلگ یو ب يتواند دلخور یاز دور هم م. دوزد یم

 یحس م امها،یدر پ گاهشیگاه و ب يها طنتیمدتها ست با تمام ش...  ستیمثل سابق، سرحال ن گریهم د عطا

 .ستیچند ماه گذشته ن يکند عطا

 .زند یم رونیب نگیشود و از پارک یم نیقرار سوار ماش یعطا ب اط،یبه ح ررضایو ام یرعلیآمدن ام با

 .هستند تا حرکت کنند یرعلیام دنیمنتظر رس. کند یم یرود و از آنها خداحافظ یم نییپا نهال

زند چشمش به اوست، وارد  یکه در کوچه پارك شده و عطا که حدس م ررضایام نینگاه به سمت ماش یب

 .کشد یم يشود و نفس بلند یم ابانیخ
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... به مراد  یبه پدرو مادرش، به نازنین، به مهربان، امیررضا و بهار، حت. روزا بیشتر از هر کارى، فکر مى کند این

 ... به اینکه اگر قبول شود 

 “! لعنت“

 .این افکار، یک نفر حضور همیشگى دارد يقلب همه  در

شود تا  یم یکه تا به حال تجربه اش نکرده، مدام با افکارش قاط یاحساسات... عوض شده  االتشیخ جنس

 .کند رشیمدام درگ

گاهى حتى پا را فراتر گذاشته و به لذت با او بودن . در عالم خیال، خودش را به همراه عطا تجسم کرده بارها

. یجانش مى آورد که از خود بیخود مى شوداین نیاز مجهول و فکر این نزدیکى و تماس چنان به ه. فکر کرده

 .ناخواسته و به شدت افکارش درگیر عطاست

صبح، مانتویى که عطا از آن نفرت دارد را به تن کشیده و از در بیرون . طوالنى و خسته کننده را گذرانده روزى

ه خوشگل تر به نظر مى با وجود آن مانتوى وحشتناك، از همیش. او را دیده بود ن،یعطا از داخل ماش. زده بود

 .رسید

 .ام اس صبحش را باز مى کند اس

 ”کلیه هات سرما مى خورن ،یزمین نشین رو“

 .کجى اى رو به صفحه گوشى و عکس عطا مى کند دهن

 حتما توقع داشتى از خوشى غش کنم؟  -

نگرانى که ادعا مى کرد در مورد او دارد، وجودش را  يرا مى خواهد و عصبانى ست از اینکه چرا با همه  عطا

 .نادیده گرفته و عکس العملى نسبت به ماندن او در تهران نشان نداده

 .چند دقیقه اى هست که او را زیر نظر دارد. سینى را روى میز مى گذارد مهربان

 .بیا مادر، تا چایى دم بکشه، این گوجه ها رو خورد کن، عصرونه برات بذارم -

 : بى حوصله مى گوید. افکارش پاره مى شود ي رشته

 .نمى خورم مهربان -
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 ! چرا؟ -

 .میل ندارم -

 .بعدى را براى بار دهم باز مى کند پیامک

اگه به عنوان شوهر به من احتیاج ندارى، شک ! خیلى بد سلیقه اى! ؟يلباساى عجیب غریب چىه پوشید این“

 ”! نکن بعنوان مشاور دارى

 .توى دلش جمع مى کند و مى خندد و در دل اعتراف مى کندرا  پاهاش

 ”! مى دونستم مثل کالغ سیاه زاغ منو چوب مى زنى، به ظاهرم مى رسیدم اگه“

 ”نکنه مریض باشه... چرا انقدر الغر شده بود  راستى،“

 .صداى مهربان به خودش مى آید با

 ! مشکل چیه نهال؟ -

حتى اگر . دهیمدت زیادى ست که از نزدیک او را ند... ا تنگ شده مشکل این است که دلش براى عط مشکل؟

 .به هر دلیل موجهى هم باشد، این نبود، آزارش مى دهد

 .ام اس بعدى را باز مى کند اس

چشمهایى که با اصرار سعى دارند از ریزش اشک . پریشانى و غم خاموش او را در چشمهاش مى بیند مهربان

 .جلوگیرى کنند

 ! نهال -

 : مهربان سرش را در آغوش مى گیرد و به نرمى مى گوید. اشک از میان مژه هاش فرو مى ریزد يقطره  اولین

 ! چى شده عزیز دلم؟ -

 ! دلم گرفته -

 ! دلت؟ -

 .مى کشد آهى

 .تو تنهایى... امان از این دل، امان  -

س پنجم دبستان؛ و عطا کسى بوده درست از کال! البته که تنهاست! چرا همیشه حق با اونه؟... مى گه  درست“

 ”! لعنت به تو... عطا ... عطا ... عطا . که همیشه با او روى تنهایی هاش سرپوش مى گذاشته

 : با اطمینان مى گوید مهربان



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا Hanakو  naqme   –گذارم  یات م نهیبرابر آ يا نهیآ

wWw.98iA.Com ٧٧٥ 

به بقیه زمان ... به خودت زمان بده . یه روزى حالت بهتر میشه... تو از پسش بر میاى ... گریه نکن عزیز دلم  -

 .ن واقعا از زندگیت چى مى خواىبده، ببی

باید به شکل دادن افکار . نیروى اراده اش را جمع مى کند تا بتواند با کلماتى درست نهال را تسکین بدهد تمام

خوب مى داند نهال در تمام زندگیش به هیچ کس اندازه عطا دل نبسته؛ حتى . درست کمک کند ياو و نتیجه 

 .به خود او

 .ر دوستت دارم و هر کارى براى موفق بودن و شدن تو مى کنممى دونى که من چقد -

 .مى کند مکثى

. من نمى خوام راجع به عوض کردن تصمیمت حرفى بزنم، مى دونى که اگر هم بخواى برى، من نه نمى گم -

زن،  وگرنه به جاى اینکه بیاى اینجا ور دل من پیر... اما، معلومه که خودت تو وجود خودت دلت نمى خواد برى 

 .وسایلت رو جمع مى کردى

 : همانطور با بغض و گریه مى گوید نهال

 .چمدونمو از انبار آوردم -

همانطور میان بغض و گریه . مى کند کاش حداقل شکوه این یکدفعه را هم حرفش را به کرسى مى نشاند آرزو

 : مى نالد

 ... ولى شکوه جون قلبا راضى نیست  -

تو کى به فکر رضایت شکوه جونت بودى که اینبار ! پدر صلواتى“ ر مى کند ته دلش مى خندد و فک مهربان

 ”! هستى؟

 .من ازت مى خوام براى یکبار هم که شده به خودت فکر کنى، به خوشحالى فکر کنى -

 .که در مقابل ریختنشان مقاومت مى کرد، بى امان روى صورتش مى ریزند اشکهایى

 ! شایدم پیش یه نفر... توى این خونه ... مشخصه که دلت اینجاست ... هوووم  -

مى ترسد، مى ترسد . آنها قصد بند آمدن ندارند. نوك انگشت، اشکها را پاك مى کند اما فایده اى ندارد با

 .با نبود عطا کنار بیاید و تالشش بى فایده باشد... هیچوقت نتواند با نبود آنها کنار بیاید 

 : ال را نوازش مى کند و با شیطنت مى گویدلبخندى مى زند و موهاى نه مهربان

 ! هان؟! تو که براى اون یه نفر گریه نمى کنى؟ -

 .مى گیرد نفسى
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 ! براى چى باید براى اون احمق گریه کنم؟ -

 .مهربان وسعت مى گیرد لبخند

 .براى اینکه تو هم انسانى، قلب دارى، احساس دارى و تو این مدت، مشکالت زیادى داشتى -

مى داند مهربان از همه چیز خبر دارد، هیچ چیز از . را بلند مى کند و به چشمهاى مهربان نگاه مى کند سرش

 .چشمهاى او دور نمى ماند

 : را میان بازوهاى مهربان مى اندازد و گریه کنان مى گوید خودش

 ! مال خودمه... مهربان، من عطامو مى خوام  -

 .نه هاى نهال مى گذاردلبخند بر لب، دستش را دور شا همچنان

 ! کى قباله ش رو به نامت زدى مادر که ما خبر نداریم؟! به سالمتى -

 .آرامى به پاى مهربان مى زند مشت

 ! مهربان -

 ! خب نهال، اینطورى گریه نکن یخیل... منو بگو فکر کردم چمدونتو بستى  -

ى از آسودگى خیال مى کشد، پس اشتباه نفس. نهال شدیدتر، لبخند مهربان عمیق تر مى شود يگریه  هرچه

 ! نکرده بود

 .صداى در حیاط اومد... پاشو ببین کیه . من ازت بیشتر از اینا انتظار داشتم! پاشو خرس گنده -

را با پشت دست پاك مى کند و در حالیکه از خودش مى پرسد چه کسى مى تواند باشد، پشت پنجره  اشکهاش

 .سمت مهربان بر مى گردد دستپاچه و هول زده به. مى رود

 ! این اینجا چیکار مى کنه؟ -

 .از جا بلند مى شود و به سمت در ورودى مى رود مهربان

 ! تو رو خدا حرفى نزنیا؟! مهربــــان -

 .بچم خسته از راه رسیده زیبرو، برو یه چایى بر -

نیاورده و از میان راه به مهربان هر کارى کرده، دلش طاقت . پیشاپیش مهربان وارد اتاق پذیرایى مى شود عطا

 : آهسته از مهربان مى پرسد. زنگ زده و خبر داده که برمى گردد

 ! کجاست؟ -

 .با سر به آشپزخانه اشاره مى کند مهربان
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حینى که نهال در آشپزخانه، سرگردان مشغول ریختن آب درون کترى ست و استکان ها را درون سینى مى  در

 .نگاه نهال همچنان از او مى گریزد. ش ست و با نگاه او را دنبال مى کندگذارد عطا سرگرم تماشای

 .همچنان تسبیحش را در دست دارد مهربان

 ! حتى موقع خواب هم از خودت جداش نمى کنى؟ -

 ! براى چى برگشتى؟ -

 .حاشیه حرف زدن فایده اى ندارد در

 ! مى کنى مهربان؟ چرا با من این کارو. براى اینکه از شما بخوام نذارى بره -

 : با مالیمت مى گوید مهربان

این و بارها به همتون گوشزد کردم ! دنیا جاى آدماى ضعیف نیست! یکى باید یادت میداد زندگى بازى نیست -

 ! خودش حى و حاضر! حاال براى چى به من التماس مى کنى؟... 

 .چون هر کارى کردم، راضى نشده -

 ! حتما هر کارى کردى، کافى نبوده -

 : معترض مى گوید عطا

چه کارى بوده ... پان  یتو خونه اى که از هر طرف میرى، ده جفت چشم آدمو م! دیگه چیکار باید مى کردم؟ -

اونوقت توصیه مى کنى با همچین . واال روم نمى شه تو صورت عمو على و شکوه جون نگاه کنم! که نکردم؟

 ! ؟حاال من هیچى، دلت میاد شکوه جون به این حال باشه! شرایطى چکار کنم؟

 ... دستمه پرسیدى چرا همش تسبیح ! نمى دونم چى شده امشب همه فکر شکوه جونن... هووم  -

 .انگشتهاى استتخوانى و چروکیده اش دانه هاى تسبیح را نوازش مى کند با

نگاه نکن . هر دونه از این مهره ها، براى اینه که یادم نره خدایى هست، روز جزایى هست... بهت مى گم  -

 .دونه هاش مثل همن، براى من هر کدوم یادآور یه وظیفه ست

 .رش نظم بدهدعمیقى مى کشد تا به افکا نفس

اگر نادونى هم کرد، که قبول دارم، باید بهش یاد ... تو موقعیتى که نهال بود، رها کردنش اشتباهترین کار بود  -

زن ... اصال قرارمون این بود ... هر چند سال هم که الزم بود . اونقدر یادش می دادى تا آماده شه... می دادى 

 ... تنها با اون حلقه نمى تونى زنجیر زندگیتو ببافى . ه ستدوست داشتن فقط یه حلق... دارى هنره 

 .از همه ما بیشتر دوست دارى. گاهى فکر مى کنم نهال و از من بیشتر دوست دارى -
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 .محوى بر لب مهربان مى نشیند لبخند

ى، که همون ایینه اى ست که من نه فقط جوون... اما نهال . خدا خودش میدونه که همتون براى من عزیزین -

 .اون خود منه. همه هستیم و توش مى بینم

 .صداش را پایین مى آورد عطا

 .اون به حرف شما گوش میده -

 ! از کجا این حرفو مى زنى؟ -

 : با اطمینان مى گوید عطا

 ! نمیره... شما بگى نه ... میده  -

 : با قاطعیت مى گوید مهربان

 ! می خواد بسازه؛ من و تو هم نمى تونیم شکوه نتونست با زور از نهال اون چیزى رو که -

 ! مى گى چیکار کنم؟ -

 .رود یموقع گذاشتن سینى روى میز، به مهربان چشم غره م. با سینى چاى و قدمهاى مردد وارد مى شود نهال

 : رو به عطا مى گوید مهربان

 .فعال چاییتو بخور -

. دارد و باالخره مى تواند بهتر تماشاش کندشکالت بر زیم يشود از رو ینهال مى نشیند، عطا خم م وقتى

 .متوجه مى شود که گریه کرده و چشمهاش متورم است

 : بى صبرى و مضطرب مى پرسد با

 ! چى شده؟ -

کافى ست عطا بفهمد براى او اینطور زار . کند یچشمهاى ملتمسش را باال مى آورد و به مهربان نگاه م نهال

 .نگاهش بر مى گردد سمت عطا و روى او ثابت مى شود. زده، تا آخر عمر مسخره اش مى کند

 ... قبول شدم  -

شکالت را جدا مى کرد، مى لغزد و بى جان به روى زانوهاش  يدستى که پوسته . از جا کنده مى شود قلبش

 .خودش هم نشسته در مبل وا مى رود. مى افتد

 : مى پرسد آهسته

 که؟  ادیردا بقرار بود ف! مگه جوابا رو دادن؟! مطمئنى؟ -
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 .است شیمهربان نگاه مى کند که بى خیال مشغول نوشیدن چا به

 ! آره -

 .سعى مى کند به خودش مسلط باشد عطا

 ... به هر حال از قبل پیش بینى کرده بودى ! پس براى چى ناراحتى؟... خب  -

 .مى کند صداش صاف باشد و به زحمت لبخند مى زند سعى

 ! حاال مى خواى چیکار کنى؟ -

 : اما مى گوید“ مى خوام با تو باشم “فکر مى کند  نهال

 .باید هر طور شده بابا رو راضى کنم بذاره برم. من که اینجا بمون نیستم -

مى خواهد به خاطر این جمله خودش را . به مهربان که به زحمت جلوى خندیدنش را گرفته مى اندازد نگاهى

 .بزند

 “! به خاطر این گریه کرده؟“ . تى به فکر فرو مى رودمد عطا

 ... اصال من خودم راضیش مى کنم ... کاراتو کرده  يتا جایى که من خبر دارم، عمو همه  -

اولین کوسنى که دم دستش است را بر می دارد و با حرص به . عصبانیت در چشمهاش جمع مى شود اشک

 .سمت او پرتاب مى کند

 ! بکنحتما اینکارو  -

 .جیغ کوتاهى از حرص مى کشد و به سمت اتاق مهربان مى رود. جا بلند مى شود از

 ! حاال مى بینى... میرم  -

نگاهش به مسیرى ست که نهال رفته و زمزمه . مات و مبهوت به جلو خم مى شود و کوسن را بر مى دارد عطا

 : وار مى گوید

 ! اصال معلوم هست چى مى خواد؟! این چشه؟ -

 .آسوده خیال، فنجانش را روى میز مى گذارد ربانمه

 ! پدریشو از من مى خواد يارث نداشته  -

 .متعجب بر مى گردد سمت مهربان عطا

 ! پول مى خواد؟ -

 .لبخند مى زند. مدتى متفکرانه او را نگاه مى کند مهربان
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 ! عطاشو از من مى خواد -

اعضاى  يانگار همه . انتخاب کرده، او را مى خواهد نهال باالخره راهش را. در جا میخکوب مى شود عطا

 ... پاها ... مغز ... قلب . بدنش از کار افتاده

 چرا ماتت برده! د بجنب -

 .میان راه، مهربان دوباره صداش مى کند. رود یسر نهال به طرف اتاق م پشت

 ! ریام -

 : مى گردد و براى رفع نگرانى مهربان مى گوید بر

 ... اذیتش نمى کنم ! خیالت تخت -

 .اول را برنداشته، دوباره بر مى گردد و چشمکى مى زند قدم

 ! حاال شاید فقط یه خورده -

 .قدم برنداشته، بر مى گردد دوباره

 ! خانوم رانینوکرتم ا -

 .اى به در مى زند تقه

 ! بیام؟ -

 ! مگه کاروانسراست؟! نخیر -

 .نهال الى در را باز مى کند. در مى زند دوباره

 .مى خوام باهات حرف بزنم... بذار بیام تو ! چرا قسطى باز مى کنى؟ -

 ! الزم نکرده -

 .شروع به بستن در مى کند نهال

 .با پاهاش در را به زور باز نگه می دارد عطا

 ! حاال هى داد بزن بگو بچه نیستم -

 .اخم مى کند نهال

  !چیکار دارى؟ -

 .در دل یک امتیاز به خودش مى دهد عطا

 .مى خوام حرف بزنم... گفتم که  -
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 ! اگه قبول نکنم؟ -

 ! ستمیالزم باشه تا صبح اینجا وایم -

 .کند تا او را به داخل راه بدهد یدر ظاهر غرولندى مى کند و در را رها م نهال

 .نشیندکنار پنجره مى  يهره  ينهال طبق معمول، رو. وارد مى شود عطا

 .در را مى بندد و سه بار کلید را در قفل مى چرخاند عطا

 ! از قدیم گفتن دختر وقتى قهر کنه، دلش شوهر مى خواد -

 .پنجره به پایین سر مى خورد يلبه  از

 ! برو بیرون -

 .به سمتش حرکت مى کند عطا

 ! خودم میرم... نه تو نمى خواد برى  -

 .بیخود خودت و خسته نکن قفله -

 .زیر لب حرفهایى مى زند و تهدید مى کند هالن

 ! اگه نرفتم؟... حاال مى بینى ... میرم  -

 .همه چیز خیلى سریع اتفاق مى افتد بعد،

 .صداى برخوردشان به در، به گوش مهربان مى رسد. هر دو دستش را مى گیرد و به در تکیه اش مى دهد عطا

 ! تا برگردم سنگاتونو وابکنین. من دارم میرم مسجد نماز بخونم -

آنهم حاال که بعد از . واقع رفتن به مسجد را بهانه کرده، نمى خواهد در این زمان بخصوص مزاحم آنها باشد در

 .ماها انتظار، اولین خلوت دونفره شان را دارند

 ! نهال -

 ! نهال و کوفت -

احساس سوزش و . عطا باز دستهاش را از پشت مى گیرد. مى کشد و برمى گردد را از دست عطا بیرون خودش

 .رهاش مى کند. درد عجیبى مى کند

 ! گازم گرفتى؟ -
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سرش را بلند نکرده، نهال مهر را مى قاپد و به سمت سرش نشانه مى گیرد که به جاى او به در بسته مى  هنوز

حرکتش کند است و چادر، . ا بر مى دارد و به سمت عطا مى اندازدآنر. نوبت به چادر نماز مهربان مى رسد. خورد

 .میان راه، روى زمین مى افتد. سبک

 ! آخه این چه عادت بدیه که تو دارى؟ -

 ! مى داند بى فایده است... را برمی دارد  مقنعه

 .عقب مى رود عقب

 ! اون عمه ته که شوهر مى خواد -

 .ستایشگر و شیفته به دنبالش است عطا

 ! من و تو مشترکه نیخدارو شکر این مورد ب -

 : که اشک تقریبا کورش کرده، عاجزانه مى نالد نهال

 ! نامردم اگه نرم... میرم  -

 .دستش را دور کمر او حلقه مى کند. کنارش مى رسد به

 ! به من دست نزن -

 .مى کند به داد کشیدن، لگد مى زند و تقال مى کند شروع

 .بازوهاش نگهداشته او را محکم بین عطا

با نوك . دانه هاى اشک را تعقیب مى کند. مى کند و سر جایگاه همیشگى ش کنار پنجره مى نشاندش بلندش

 .انگشتانش آنها را پاك مى کند

 ! من میرم -

 ... مگه از روى جنازه من رد شى ! غلط مى کنى -

 .ید از شدت درد کاهش بدهدبا دست دیگرش روى آن را فشار مى دهد، شا. دستش شدید است سوزش

 ! چرا همیشه باید انقدر کله شق باشى؟... لعنت  -

 .گریه اش شدیدتر مى شود. نهال رو به پایین و مچ دست اوست نگاه

 .نهال يشود در چشمها یم رهیاندازد و طلبکارانه خ یباال م ابرو

 ! ببینم چیکار مى کنى... دیه ش سنگینه  -

 .نهال بلند مى شود فریاد
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 ! مهربـــــان -

 .مى خندد و او را رها مى کند عطا

 ! فقط یه ذره... اذیتت نکردم که  -

 ! جرات ندارى -

یک دل سیر او را . بندد یدستش را مى گذارد به چهار چوب پنجره و راه گریزش را م. بر مى گردد سمتش عطا

 .تماشا مى کند

 ! امتحانش مجانیه -

اینبار مستقیم در . واهد از جا بلند شود که عطا دوباره دستش را مى کشدتابى به بدنش مى دهد، مى خ نهال

 .آغوش عطا ست

سر نهال روى شانه اش قرار گرفته، اما انگشتهاش با قدرت دست نهال را مى فشارد . چشمهاش را مى بندد عطا

 .و نمى خواهد دیگر حتى لحظه اى آنرا رها کند

 مگه از مهربان همینو نخواستى؟ -

 .مى کند به لگد پرانى شروع

 ! دو دقیقه آروم بگیر، بذار من حرفامو بزنم، بعد اگه خواستى برو -

 .تر مى شود و عطا تعریف مى کند آرام

تا سر برگردونم، نازنین بى . یه روز من و نازنین داشتیم از خیابون منجیل مى گذشتیم که صداى جیغ شنیدیم -

 .اختیار شروع کرده بود به دویدن

 .با یونیفرم مدرسه و صد البته بدون مقنعه. چه کثیف و ژولیده دیدمب یه

صورتش قلب آدمو مى . با این وجود دوست داشتنى. دستهاش پر از آثار شکالت و پفک! قحطى کشیده ها مثل

 .برد

 .محبت نگاهش مى کند با

 .مطمئنا مال من یکى رو برد -

... اما اون دست بردار نبود . ظاهرا گازش گرفته بود. شده بود یه توله سگ زخمى بود که تو زباله ها قایم دنبال

نازنینو راضى کردم و مخفیانه، دور از ... التماس مى کرد ... گریه مى کرد ... مى خواست بگیرش و بیاره خونه 

هر روز عصر از مدرسه که میومد، با یه کیسه پر . تو اتاق من نگهش داشتیم. چشم شکوه جون آوردیمش خونه
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اما اون براى تشکر یک بسته از پاستیل هاى محبوبشو با . استخون پشت در اتاق من بود باالخره هم توله مرد

. خوشبختانه یا بدبختانه عقل درست حسابى نداشتم. من فقط هفده سالم بود. یک کارت برام آورد و من و بوسید

 ! شده بودم عاشق... قبل از شب 

 ! از اونروز؟ -

 .ى نهال بارز استدر صدا ناباورى

 .مى کند اقرار

 ! خنده داره، مگه نه؟ از همون روز -

 .آن خاطره لبخند بر لب هر دو آورده، حتى با گذشت این همه سال یادآورى

 .دستهاش را دور نهال مى پیچد و چشمهاش را مى بندد دیمیا جلوتر

 .ددستش باعث میشود چشمهاش را باز کند و نیم نگاهى به آن بینداز سوزش

 ! احتماال از همون روزم روح تولهه حلول کرد تو جسمت -

 : مى کوبد زمین و با حرص داد مى زند پا

 ! عطا -

 .نهال مى گذارد يدستش را روى شانه  یک

 .هنوز حرفام تموم نشده. صبر کن -

که نخواسته نهال ... هاش شده  یها و کله شق طنتیهمان ش ریداند چند سال است اس یگوید که مهربان م مى

 ... کرده  يکه صبور... احساسش کند  ریرا درگ

 .قسمتهاى مربوط به جسى را مى گوید حتى

 .عسلى به درختها خیره است و ساکت گوش مى دهد چشمهاى

آمدن اسم جسى، براى لحظه اى نگاهش تیره مى شود اما در ادامه، سکون و آرامشى وصف ناپذیر قلبش را  با

 .مى کند پر

 .حرفهاش را با یک جمله تمام مى کند عطا

اینا، اگه هنوزم مى  يبا همه ... همیشه داشتم و تا روزى که نفسى باشه، خواهم داشت ... دوستت دارم  -

 ... خواى برى 

 .گریه اى دلتنگ و غریبانه. گوید و نهال گریه مى کند مى
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 .دنش آویزان مى شوددستهاش را به دور او حلقه مى کند و او از گر عطا

 .دو مى دانند در حال حاضر هیچ کلمه اى قادر به نشان دادن احساساتشان نیست هر

. عطا به همین اکتفا کرده که نهال را میان بازوانش نگه دارد... هوا تاریک تر شده ... دانند چه مدت گذشته  نمى

پنجره نشسته  يچیز را رها کرده اند، تکیه بر لبه بى حرف، بى خبر از دنیاى بیرون، همه . هر دو آرام تر شده اند

 .اند

 .گرم عطا قرار گرفته و موهاش، زیر نفس هاى او تکان مى خورد ينهال، به سینه  سر

او را در دست مى گیرد و سرش را بلند مى کند  يچانه . با مالیمت، نهال را در آغوشش جا به جا مى کند عطا

 .و او را وادار مى کند نگاهش کند

 ! چرا گریه مى کردى؟! حاال مثل یه دختر خوب راستشو بگو -

 .که در لحن صداى عطاست به وجودش سرایت مى کند گرمایى

 ... الغر شدى  -

سر کارو  يبراى اینکه روزى دو ساعت رفتم بدنسازى تا امتیاز ویژه ... باالخره که مى گى ! کله شق يبچه  -

 ! نکن دیوونه! نهال... به دست 

 .حبس شده اش میان موهاى نهال پراکنده مى شود نفس

 ! دیوونه م نکن -

 .به زیر پیراهن عطا رفته و انگشتهاش، خط کمربند او را لمس مى کنند دستش

ترس، دستش را به سمت باال به حرکت در مى آورد و لذت و هیجانى وصف ناپذیر در قلب عطا به جا مى  بدون

 .ا مى گذارد و همانجا نگه مى داردعط يکف دستش را روى سینه . گذارد

 ... چشمهاش را مى بندد و فکر مى کند اگر او هم بخواهد به همان بى مهابایى نهال ادامه بدهد  عطا

 ! ند؟ییا اینکه هنوز خواب مى ب... عطا زیر پوست انگشتهاش به شکل عجیبى گرم حس مى شود  بدن

 .اضطراب دستش را کنار مى کشد با

توانایى آنرا ندارند . نگاهشان تالقى مى کند، موجى از حرارت سرپایشان را گرفته. چشمهاش را باز مى کند عطا

 .هر دو اسیر یک خیال شده اند تا اینکه عطا سرش را پایین مى اندازد. که نگاه از هم بگیرند

 ! ؟...عطا -

 .نمى زند را باال برده، دهانش را باز مى کند ادامه دهد ولى حرفى ابروهاش
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 .عطا از روى چشمهاى خمار و عسلى سر مى خورد به سمت لبهاى نیمه باز و صورتى رنگش نگاه

انقدر احساس خوشبختى مى کند که . نمى داند او در چه نبرد سختى با امیالش دست و پنجه نرم مى کند نهال

 .آرزو دارد این لحظه ابدى شود

 ... ” نه“نهیب مى زند  عقل

 .بى نظیرى اشتیاقش را کنترل مى کند ياراده  با

 .موهاى او که روى شانه اش افتاده مى برد و آنها را یکى یکى به عقب مى برد يرا به زیر حلقه  دستش

 ! زن من مى شى؟... اول بگو ببینم  -

 .سکوت مى کند. نهال بریده بریده شده تنفس

 .به او نگاه کنددوباره چانه اش را بلند مى کند و وادارش مى کند تا  عطا

 !”نه“ابرو باال مى اندازد که  نهال

با دقت به . اما او هم مى داند چطور با زیرکى جوابش را بگیرد. واقعا عرصه را به عطا تنگ مى کند گاهى

 .چشمهاش با تمام وجود فریاد مى زنند! قصد تالفى دارد. چشمهاش خیره مى شود

 .انگشتهاى او را نوازش مى کندیکى یکى ... نهال را در دست مى گیرد  دست

 ! نه؟ -

 .ابرو باال مى اندازد باز

همانطور آهسته زمزمه مى . یک دستش را باال مى آورد و انحناى گونه اش را نوازش وار حرکت مى دهد عطا

 : کند

 ! که نه... هوووم  -

 .را نزدیکتر مى آورد او

موهاى او فرو مى کند و با انگشتهاش، آنها را شانه دستش را میان . را با مالیمت دور لب او مى کشد انگشتش

 .انگشتش را روى ستون فقرات او پایین مى کشد. مى کند

 ! هنوزم نه؟ -

اول تصمیم دارد فقط بوسه . آهسته خم مى شود، لبانش را به روى لبهاى او مى گذارد. جواب نمى شود منتظر

 ... اى کوتاه از او بگیرد، اما 

 .عطا او را محکم در بر گرفته. ال مى کندبراى تنفس تق نهال
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 ! زود باش اعتراف کن -

 .دوباره دستش مى لغزد به زیر کمربند عطا. نفسش تنگ است و قلبش در سینه مى کوبد. برافروخته است نهال

 : مى پرسد عطا

 ! ؟...این یعنى -

 : مى کند زمزمه

 ! این یعنى اول مردونگیتو ثابت کن -

براى لحظه اى او را رها مى کند، اما نهال دلش اسارت دوباره مى ! ازش چه خواسته نمى شود نهال باورش

فقط خدا مى داند که آرزو دارد او را سرانجام و براى . عطا این اشتیاق را در تمام حرکاتش مى بیند. خواهد

 .همیشه جزئى از وجود خودش بکند

 .او را در آغوش مى گیرد دوباره

 ... اون بیرون ! مهربانو کردى؟ فکر! آخه کله پوك من -

 ! هر چند ضرورى. عطا اهسته و بى جان ست اخطار

 ! باالخره شتر سوارى که دوال دوال نمى شه عطا جون -

در حالیکه دکمه هاى پیراهنش را باز مى کند، لبخند زنان سرش را . طنز نهفته در کالمش را حس مى کند عطا

 .پایین مى آورد

وقتش رسیده یه درس حسابى بهت بدم تا یاد بگیرى هر ضرب المثلى رو هر جایى نباید ! با کمال میل -

 ! استفاده کرد

دارد سر به سرش بگذارد، اما سالها صبر، کنترل عواطفش را به بازى گرفته، بازى پر هیجان و شیرینى که  قصد

تمام . از مى کند و موى نهال را کنار مى زندبا مالیمت دست در. هیچکدام قصد تمام کردن آن را ندارند

 .وجودش چشم شده و روى نهال حرکت مى کند

نمى تواند به چیزى جز تماس نوك انگشتهاى عطا به روى گونه هاش ونوازش . چشمهایش را بسته نهال

 .لبهاش توسط شستش فکر کند

نفس بریده زمزمه . دش فشار مى دهدگونه اش را به روى موهاى او قرار مى دهد و نهال را محکم به خو عطا

 : مى کند

 ! بگو بله -
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 .تقه اى به در مى زند مهربان

 ! وقتشه بیاین بیرون! این حرفا تموم نشد؟ -

 .شتابزده مى خواهد خودش را از آغوش عطا بیرون بکشد نهال

 ! آتیش به پا مى کنى و پا پس مى کشى؟! کجا؟ -

 ... بعد  يدفعه ! عطا تو رو خدا -

 .کوتاهى به لبهاش مى زند ي سهبو

 ! دفعه بعدى وجود نداره -

 اشاره اش را روى نوك بینى نهال مى گذارد و اهسته زمزمه مى کند انگشت

 ! ایمنى رو حفظ کن ياز االن تا شب عروسى، تا می تونى فاصله ! دارم بهت هشدار میدم کوچولو -

 .در را باز مى کند نهال

 ! شب عروسى نده، حاال کى گفت من زنت مى شم؟ يه عطایى بیخود به خودت وعد -

 ”! حداقل جلو مهربان آبرو دارى کن! خیره سر دختره“

به هیچ وجه دلش نمى خواهد مهربان ببیند نهال چه آتشى به پا کرده و چه بر . دقیقه اى در اتاق مى ماند چند

 .سرش آورده

 .مهربان را مى شنود صداى

 ! احوال شما نهال خانوم؟ -

 : در پى آن، صداى نهال که با خنده داد مى زند و

 ... مهربان دوست دارم  -

 : فریاد مى زند و

 ! عاشقتم! عطــــــا -

 ! خندد، حداقل یک کار سخت از روى دوشش برداشته مى شود و آن هم توضیح به مهربان است مى

نگاهش به صورت بر افروخته و . مهربان عصا به دست، دم درگاهى آشپزخانه مى چرخد. اتاق خارج مى شود از

به نظرش آتش خاموش شده و زغال ها نیم سوز باقى . پیراهن عطا مى افتد يدکمه هاى جا به جا بسته شده 

 .مسیرش را تغییر مى دهد. مانده

 ! مى ترسم این ورپریده کار دستت بده... برم اول یه زنگ به على بزنم، بگم زودتر برگردن  -
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 .مغربى خاکسترى رنگ، هواپیماى نامدار به زمین مى نشیند در

 .از موعد مقرر، به فرودگاه رسیده اند زودتر

 .ذاشتهرا راحت نگ هیمواجهه با نامدار و برخوردش، تمام شب گذشته، هان اضطراب

 .ستادهیعینکى نیمه دودى بر چشم ا با

 .ابرى و نیمه بارانى ست آسمان،

از اینکه به حد کفایت نزدیک شود و سالم کند، نامدار از همان فاصله مى داند که پوشیدن عینک، از آن  قبل

 .جهت است که حالت چشمها و احساسات درون اش را مخفى نگه دارد

 .ندیشن یاراده پوزخندى بر لبش م بى

 ”.بعد از ماهها دورى، اونقدر خوددار نیست که پوزخند لعنتى رو مخفى کنه“ گذرد  یاز ذهن هانیه م و

 .رفتار والدین از هم جداشده را نداشته باشد ن،یآورد که در برابر امیرعلى و نازن یخودش فشار م به

 ”! در پیوندى برباد رفته... ضرورت ریا “کند  ینامدار فکر م و

 .رساند یو از میان جمعیت، با شتاب خودش را به او م ندیب یپدرش را م لىامیرع

 .کند تا در مناسبات پدر و پسر، مداخله نکند یتعمدا گامهاش رو آهسته م هانیه

 .شباهت و رفاقتى غیر قابل انکاربا پسرش...  ندیبعد از سالها می ب هیآنچه که هان... وسیع بر لب دارد  لبخندى

طبق معمول همیشه، . عشق به امیرعلى در تک تک خطوط صورتش هویدا ست. کند یاه مصورتش نگ به

رفتارى موقر و صالبتى که در جزء جزء . دیموهاش را به طریقى کوتاه کرده که کامال به چشم می آ. شیک

 .حرکاتش است

 .ردیگ یقرار گرفتن در ان آغوش امن در وجودش پا م يبار دیگه وسوسه  یک

کند و با  یگذارد؛ او را از خودش جدا م یامیرعلى م يدستى به شانه . هانیه را حس می کند نگاه سنگینى

 .کند یکه چند قدم دورتر، در کنار هانیه ایستاده م نیاحترام و محبت رو به نازن

 ! احوال زیبا ترین و دوست داشتنى ترین عروس دنیا؟ -

 .نشاند یکشد و بوسه اى بر پیشانى اش م یرا در آغوش م نینازن
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 : دیگو یدهد و خطاب بهش م ینگاهش را به هانیه م ن،یهمان حال از فراز سر نازن در

 ! سالم عزیزم -

 .زند یملتهب او م يآورد و دو بوسه بر روى دو گونه  یسپس صورتش را جلو م و

 .ن مسافر متداول است، دل خوش کندعزیزم و بوسه اى که هنگام رسید ينمى تواند به واژه  هانیه

 : پرسد یراه، نامدار م میان

 با یه پرس چلوکباب چطورین؟  -

 : دهد یجواب م امیرعلى

 ! عالى -

 .خواهد یبابت اینکه نمی تواند همراهیشان کند، عذر م نینازن

پرسند؛ حتى اگر بپرسند، خودش هم نمیداند  یگردند و نظر اون را نم یکدام حتى با نگاه پرسشگرانه برنم هیچ

 .جوابش چه می تواند باشد

 .طرز احمقانه اى آرزو می کند با نامدار تنها بود به

 .یک دنیا حرف نگفته دارد و به همان اندازه ناتوان ياندازه  به

 .دهد یپیشنهاد نایب را م امیرعلى

 : دیگو یه به هانیه و حتى امیرعلى نگاه کند؛ مدهد و بى آنک یدار، ابرو باال م یمعن یبا لحن نامدار

 .به امیدى، هر روز از اینجا کباب می خریدم... زمانى  -

 مانشیو بعد از زا يدروران سخت باردار. آن زمان را خوب به خاطر دارد. هزار برابر مى شود هیوجدان هان عذاب

 يانى جسمش، که نامدار، خوشبینانه به تغذیه چیزى نبود جز بهبود حال خراب و وضعیت بحر... و آن امید ... 

 ... کباب چنجه  ملهبد ربطش داده بود و مهرانه پیشنهاد غذاهاى مقوى معده، از ج

 : دیگو یکشد و رو به امیر على م یم آهى

 .سرم خیلى درد می کنه... منو بذار خونه ! مامان جان -

 .امیرعلى نگران از آینه نگاهش مى کند. کند یسکوت م نامدار

 ! باز هم میگرن لعنتى؟ -

 .کند یتنها با تکان سر تایید م. بغض، پیچیده تر و قوى تر از آنى ست که بتواند دهان باز کند ي گره
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فروریختن اشک . شود یکند، بدون لحظه اى درنگ پیاده م یکه امیرعلى جلوى ورودى برج توقف م هنگامی

 .ستیآنهم در چنین روزها و لحظه هایى که براى پسرش ناب است، منصفانه نهاش، 

 .زیادى ازش بر روى صندلى جلوى ماشین تکیه زده يدر فاصله  نامدار

قرص مخصوص میگرن را که به همراهش آورده، کف  يامیرعلى کامل از ماشین خارج نشده که بسته  هنوز

 .گذارد یدستش م

 .لى نخورهخا يتاکید کن با معده  -

 .دهد یکشد و سرش را به پشتى صندلى تکیه م یبسته شدن در، آهى م با

  .دهد یگذارد و فشار م یانگشتش را روى چشمهاش م دو

  

 ساخته و منتشر شده است )wWw.98iA.Com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا

 

نمى ... دردهاش ... سکوتش ... نبودش ... اما این زن ... درك کند ... چیزى را جز این می تواند تحمل کند  هر

 ...  داندینم... تواند 

به دعوت  دنیکند و او را براى رس یتنها به تکان سر اکتفا م هیهان. کند یارش پدرش را تکرار مسف امیرعلى

 .گذارد یشام پدرش تنها م

کند و  یپیراهن خوابى ابریشمى به تن م. ردیگ یآورد و دوش م یمحض رسیدن، لباسهاش را از تن درم به

 .ندینش یروى مبل راحتى م

 .دارد شدیدى به یک نوشیدنى گرم نیاز

 يخواهد با امیرعلى تماس بگیرد و به بهانه  یدلش م. کند یخودش را با مجالت روى میز سرگرم م مدتى

 .پرسیدن حالش، صحبتى داشته باشد، شاید دوباره ازش دعوتى کنند

پسرش حق دارد که . گرداند یکشد و گوشى را سر جاش برم یدارد ولى از خودش خجالت م یرا برم تلفن

 .الاقل یک شب بى دغدغه را با پدرش بگذراند و در زیر نگاه هاى پر از رشک و حسرت او نباشد

 .کند یگذارد و از فراز ساختمان، به شهر نشسته در غبار نگاه م یبرهنه، پا به تراس خانه م پا

 ”راز نیویورك بهتر است؛ خیلى هم بهت“اندیشد  یصدمین بار م براى

 .کند یسر به آسمان بلند م... هواى نامدار در سرش است ... هوس کباب کرده ... کشد  یعمیقى م نفس
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 ... خدا  -

همزمان برنامه هاى هفته اش را مرور . کند یو شروع به قدم زدن در اطراف خانه م دیآ یاز ساعتى داخل م بعد

را  دشیخر يکه هنوز حوصله  یلباس ي هیته...  نینازن يمانده همراه با خانواده  یباق يدهایخر... می کند 

 ... ندارد 

 .کند یاو، بر جا خشکش م يوارد کردن رمز ورود و در پى آن، پدیدار شدن هیکل ورزیده  صداى

 : صدایى که از بهت و هیجان می لرزد، مى گوید با

 ! سالم -

لحظه سکوت دلپذیر، بر خالف هانیه، با صدایى  بعد از چند... چشمهاش مى درخشد ... کند  یسر بلند م نامدار

 : دهد یآرام و بدون اضطراب، باالخره جواب م

 .سالم عزیزم -

موقعیت اجتماعی و  يکه اگر بود، همیشه به واسطه  ست،یجمله مردهاى خریدار ناز و عشوه و الس زدن ن از

هى نکرده بود اما همیشه در برابر این زن هیچگاه به آنها توج. ظاهرش، تعدادى از زنان زیبا در دسترسش بودند

 .ناتوان بود

 : کند یکند و به ظرف غذاى درون دستش اشاره م یو نگاهش را همزمان م دل

 .نیامیرعلى مى خواست بره پیش نازن -

 .یک کالم بیشتر و نه کمتر نه

 .درو یبا گامهایى لرزان به طرف نامدار م. گذرد یشادى زیرکانه اى از قلبش م احساس

اندازد و خروارها لغزش بر دل و  یدارد، پیراهن سیلکش، لغزش خفیفى بر اندام ظریفش م یهر قدمى که بر م با

 .جان مرد پیش روش

دیوارهاى استوارى که گرداگرد قلب خود کشیده، یکى یکى فرو . مردانه اش حبس می شود يدر سینه  نفس

 .مى ریزد و او هیچ تالشى براى سر پا نگه داشتن آن نمى کند

دستهاى سردش میان داغى دستهاي او جا . محتوى ظرف غذا را بگیرد يدست دراز می کند، کیسه  هانیه

 .سینه مى کوبد يسه قلبش دیوانه وار به قف. کند یخوش م

 .خورد به نگاه گرم و مشتاق نامدار یکند و نگاهش گره م یبلند م سر
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در آغوش گرفتنش، نفس بریده  يسردرگم میان خواستن و نخواستن، در تالش براى رهایى از وسوسه  نامدار،

 : زند یکشد و لب م یاى م

 .تا سرد نشده بخور -

 .کند یدستش را رها م و

 : مى گوید اورد،یدر حالیکه می کوشد لبخند استقبال کننده اى به لب ب... ه میان زمین و هوا معلق شد دوباره

 .بیا تو -

 .رود یکند و به سمت نشیمن م یاز ترس رویارویى با رد درخواستش، سریع عقب گرد م و

 

*** 

 

 يبه اندازه .رف بزندباید باهاش ح. کند یقدم هاى آرام و پر صالبتش، نور امیدى را در دلش روشن م صداى

 .خودش تکرار کرده يحرفهاش را برا ،يچند ماه دور نیتمام ا يتمام این سالها حرف نگفته دارد و به اندازه 

که روپوش کوتاه لباس خوابش را می پوشد، در ذهن خودش به دنبال کلمات و جمله هاى مناسب  همانطور

 .کم مساله اصلى را مطرح می کندبعد کم . است تا بتواند موضوعی براى بحث پیدا کند

 .نمی داند از کجا شروع کند و به کجا ختم کند که در پایان، مردش قانع شده باشد فقط

 .ندینش یکمى روبروش م يگذارد و با فاصله  یقهوه اى را روى میز کنار دستش م فنجان

 .آرام و بى حرکت، در سکوت به رفتارهاى شتابزده اش نگاه مى کند نامدار،

 .سوالى در ذهنش شکل مى گیرد... چرخاند به اطراف خانه  یرا م نگاهش

اجتماعى پر مشغله اى داشته، در این ساختمان لعنتى،  یزنى مثل هانیه که در نیویورك زندگى کرده و زندگ “

 ”روز و شب خود را چطور مى گذراند؟ 

 .قهوه اش را بر مى دارد و شروع به مزه مزه کردن آن مى کند فنجان

 ست،یاو که با زیر و بم روحیاتش آشناست، کار سختى ن يحرفی دارد و در گفتن آن عاجز، برا نکهیا تشخیص

 .ولى همچنان سکوتش را حفظ مى کند

 .خوبى مى داند در این نبرد، کسى پیروز خواهد بود که طوالنى ترین زمان سکوت را داشته باشد به

 : این هانیه است که لب باز مى کند باالخره



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا Hanakو  naqme   –گذارم  یات م نهیبرابر آ يا نهیآ

wWw.98iA.Com ٧٩٤ 

 ... ممنون بابت غذا  -

 .نامدار مى رود سمت ظرف غذا که هنوز دست نخورده روى کانتر مانده و دوباره باز مى گردد نگاه

 .نگاه هاى ریزبین نامدار، هر لحظه بر استرسش اضافه مى شود و هنوز نمى داند چه بگوید زیر

 .حضور ناگهانى او، همه چیز را از ذهنش برده است. مى شود و به سمت آشپزخانه مى رود بلند

مسایلى صحبت مى کند که ابدا ارتباطى به خودشان  يحین خوردن، از هر درى حرف مى زند و درباره  در

 .ندارد

کم مانده است در مورد .. .فیلم هایى که دیده ... کارهایى که این مدت انجام داده، مکان هایى که رفته  تمامى

 .مجالت و مقاالتی هم که خوانده، توضیح دهد

 .به نوع قابل توجهى از هر بحثى پیرامون ازدواج و زناشویى پرهیز مى کند ولى

 .هنوز حرف اصلى را نگفته... کامال متوجه این امر مى شود و سکوت مى کند  نامدار

 ... پایان، خسته و درمانده در نقطه اول مانده  در

 .نامدار است که به کمکش مى آید نهایتا

 ! حس مى کنم مطلبى هست که مى خواى بگى -

 ! مى داند... مانند همیشه ... مى کند  نگاهش

 .لحن کالمش، تقریبا مطمئن مى شود که حتى دلیل این همه مقدمه چینى را هم مى داند از

 .تکان سر تایید مى کند با

 : نفوذ کند، مى پرسد هیهن هانطور که سعى مى کند در ذ همان

 ! خب؟ -

 ... نفس عمیقى مى کشد و با خود مى گوید هر چه باداباد  هیهان

 ... راجع به من و امیرعلى ... اممم ... راستش  -

نگاه تند و تیزش را به هانیه مى اندازد و یک ... به پشتى صندلى اش تکیه مى دهد و پا روى پا مى اندازد  نامدار

 .ش را باال مى دهدتاى ابرو

 ! دقیقا کدوم امیرعلى؟ -

 .دردى در وجودش مى پیچد. و زخم زبان نامدار مهلک است و مستقیم زخم معده اش را نشان مى گیرد نیش

 .اختیار دست به روى شکم خود مى گذارد و انگشتهاش در هم مى پیچند که از نگاه نامدار دور نمى ماند بى
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 : مى بندد و ادامه مى دهد چشم

 ... من و آقاى صداقت  -

 .حبس شده اش را بیرون مى دهد نفس

 ... من یه توضیح بهت بدهکارم  -

 .در دلش میزان این بدهى را سالها زندگى تخمین مى زند و

... خب ... دختر بچه بودم و اون احساس، زمانى شکل گرفت که خب  هیمن زمانى باهاش آشنا شدم که فقط  -

 .در ضمن اون هم مرد متفاوتى بود... وضعیت متفاوت بود 

 .لرزد، به خوردن قهوه ادامه مى دهد و پوزخندى مى زند یدستهاش از شدت خشم و هیجان م نکهیا با

 ! دیاز چشم عاشق د دیمعشوق رو با -

 .معترض مى شود هیهان

 ! ، من هنوز ازدواج نکرده بودمبه خاطر داشته باش، در اون زمان که مورد نظر توست! نامدار -

نمى فهمم، از کى و چى دارى دفاع مى ! تو هم به خاطر داشته باش تموم اون سى سال ازدواج کرده بودى -

 ! کنى؟

اما نامدار هم تا زمانى که وضع . براى رهایى از این گرداب، نگاهش مى کند و یارى مى خواهد ملتمسانه

 .ردبحرانى نشود، قصد کوتاه آمدن ندا

 : نالد مى

من ابدا احساس نمى کنم باید از ... وضعیت روحى من، زمانى که با تو آشنا شدم اصال خوب نبود ! نامدار -

 ! اصال از چى دفاع کنم؟. کسى دفاع کنم

 .دزدد یشود و نگاهش را م یشکمش مشت م يرو انگشتهاش

چه لحظه ... هایى رو که از دست دادم من کامال می دونم که به خاطر خود خواهیهاى بى جام، چه فرصت  -

 .هایى رو به خودم و بقیه تلخ کردم

نمى داند . خاطرات، مانند تصاویر زنده اى در برابر چشمهاش جان مى گیرند. نگاه دردمندى بهش مى کند نامدار

 ”.هیچ چیز نمى داند... 

 ! حداقل امشب نه... با نگاهش مى خواهد که دیگر ادامه ندهد  آشکارا
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آرام و بى شتاب بلند مى شود، عرض اتاق را طى مى ... گذارد  یمعناى ختم مکالمه، فنجان را روى میز م هب

 : کند و مى گوید

 .بابت قهوه، ممنون -

نگاهش افسرده و تیره، و به نوعى . از آن تندى و تیزى دیگر نشانى نیست. کالمش دگرگون شده است لحن

 .شکست خورده است

 : گوید مى

 ه خیرشب ب -

 .با صورتى خشک و جدى به سمت در مى رود و

از این همه ... جرات اعتراف به اشتباهاتش را ندارد  یاز این که حت... از خودش خجالت مى کشد  هیهان

و افسوس که چه دیر فهمیده ...  ستیبزرگوارى مردى که در بدترین شرایط، راضى به شکستن و خرد شدن او ن

 .است

 .خوبى مى داند اگر با این حال از هم جدا شوند، چه بسا فرصت دوباره اى نباشد به

 : آرنجش را مى چسبد و با بغض مى گوید. داند چطور خودش را به او رسانده نمى

 ... لطفا این جورى از اینجا نرو ... نامى  -

 .متزلزل در جاش مى ایستد نامدار،

... در هیچ شرایطى ... نگفته ” نه“به او هرگز ... این زن را بر روى خودش نادیده گرفته  يو جاذبه  تاثیر

 .است هیدانسته مخالفتش به نفع هان یکه م یهیچوقت؛ مگر وقت

 ... به طرفش مى زند و با دقت به چشمهاش خیره می شود، به دنبال نشانى  چرخى

 : س صداش و نم چشمهاش مى نشینددر التما... و عشقش ... پشیمانى، دلتنگى  تمام

 ! با قهر نرو... خواهش مى کنم  -

پا بلند مى شود و به آرامى و مکث،  ينگاه نامدار، به روى دو پنجه  يو تحت تاثیر جاذبه ... هیجان ... ترس  با

 .او مى نشاند يبوسه اى به گونه 

 .دست دلش رو شده... صلى را زده حرف ا. دیگر ترسى ندارد. قطره اشکى از چشمهاش مى ریزد همزمان،

کف پاهاى هانیه کامال به زمین نرسیده که دستهاى تبدار و نافرمان مردانه اش باال مى آید و صورت او را  هنوز

 .زاللش، خم می شود و نرم و طوالنى، او را مى بوسد يخیره به چشمها. در میان خود می گیرد
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 .بعدى نرم نیست يبوسه ... مى کند  مکثى

 .به طرف کلید می برد و چراغ را خاموش می کند ستد

 

*** 

 

اتفاق پنهانى و شیرین شب گذشته، تمام . لباس، در بالکن ایستاده و به نقطه اى دور خیره شده یب ينیم تنه  با

 .ذهنش را مشغول نگه داشته

 ... ر ارضا شده مستى یک غرو... لذت یک پیروزى بزرگ . لحظه اى، شادى تندى قلبش را پر می کند براى

 ! عجب شبى... آه : و با خودش زمزمه می کند ردیگ یرا رو به آسمان م سرش

خاطرات ... تمام قدرت، سعى در مقابله با افکارى دارد که با بی رحمى تمام به ذهنش هجوم مى آورند  با

 ... و از طرفى، امیال واپس زده شده ... سالهاى دور 

اما افسوس که ... لذت بخش  يیک رابطه ... نورانی در گذشته  يال یک نقطه به دنب... فکر مى کند  ساعتى

 .جز حسرت، چیزى پیدا نمى کند

 .سیاه و یخ بسته اند افکارش

 يپنجره ... مى کشد، به اتاق باز می گردد و به هانیه نگاه می کند که معصومانه و عمیق به خواب رفته  آهى

 .سهاى آرام هانیه، صداى دیگرى نیستجز صداى نف... بالکن هنوز باز است 

بالکن را  يعقب گرد می کند؛ پنجره ... نگاهى سرشار از عشق و دلتنگى ... در سکوت نگاهش می کند  مدتى

 .کند و از اتاق خارج می شود یمی بندد، پرده ها را می کشد، زنگ تلفن را قطع م

 

*** 

 

در جاش نیم خیر شده و کمى خودش . دارد را پنهان کندنمى تواند لبخندى که به لب . را روشن مى کند چراغ

 ... ملحفه را هم ... را باال می کشد 

 ”! اتفاق افتاد؟ چطور“
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 یچشم م. گذارد یکند، سر بر بالشتش م یم لیبدنش را به آن سمت متما. اندازد ینامدار نگاه م یخال يجا به

 .برد یم نهیبه س کجایعطر به جا مانده از تن او را ...  قینفس عم کی... بندد 

پر شور و ... بوسه هایى ظالمانه، ولى پر احساس ... به یاد بوسه هاى شب گذشته ... بى قرارى مى کند  دلش

 ... نوازشگر 

 کند، گوشى را بر می یدست دراز کرد م. شود یمتوجه خاموش و روشن شدن چراغ پیغام گیر تلفن م نگاهش

پیغام گذاشته که راس ساعت یک، براى مابقى خرید ها آنجا  نینازن... نامدار زنگ تلفن را قطع کرده . دارد

 .خواهد بود

 .کمتر از چهل و پنج دقیقه فرصت دارد. آه از نهادش برمى آید... کند  یبه ساعت م نگاهى

 .حاضر شود عیسر دیبا. شود یجا بلند م از

 

*** 

 

 ... خیابانها قشنگ و مردم، شاد ... آن بعد از ظهر پاییزى، همه جا به نظرش زیباست  در

امیرعلى با عشق به مادرش نگاه می کند . در چهره اش هست که به نظر مى رسد ده سال جوان تر شده حالتى

 .خواهد یدهد و نظر م یکه بعد از مدتها، آن روز به همراه همه می خندد؛ نظر م

با اشتیاق حاضر مى شود با مترو به سمت بازار  د،یگو یامیرعلى از چلوکباب شرف االسالمی بازار مکه  زمانى

 .تهران بروند

بار  نیاول. کند یتعجب م. واگن مخصوص خانومها جداست یاز تصورش شلوغ است؛ حت شیمترو ب واگنهاى

شان، به  یافتد که هر روز در شلوغ یسال قبل م یس ياتوبوس ها ادی. پا گذاشته ینیرزمیز يایدن نیاست به ا

 گریاتوبوسها هم د دیگو یم نینازن. مردانه نبود -آن موقع، اتوبوسها زنانه. گشت یرفت و برم یمدرسه م

 ! ترند یقانون، راض نیو خانومها هم از ا. ستندیمختلط ن

هم  ستادنیا يکه جا یدر آن شلوغ. کند یتحیر به دست فروشان که سراسر راهرو رو قرق کرده اند نگاه م با

جنسها و  يباال تیفیبلند، از ک يکنند و با صدا یخود راه باز م يبزرگ، برا يشود، با ساکها یم دایپ یبه سخت

 .ندیگو یم نشانییپا متیق
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ِ او را  نگاه ِ متعجب ن،ینازن. و لواشک شیشنا تا انواع لوازم آرا نکیاز ع. شود یم دایپ زیبساطشان، همه چ در

. فروشند یو گن هم م ریدهد در واگن مخصوص خانومها، لباس ز یم حیآرام کنار گوشش توض ند،یب یکه م

 .قبال مترو را تجربه کرده ندز یحدس م هیو هان ستادهیا یمعمول یهم نه چندان راحت، ول یرعلیام

 .چقدر با این مردم بیگانه است... شرمندگى مى کند  احساس

 

*** 

 

جلسه اى با وکیل شرکت بر قرار است که نامدار تاکید کرده امیرعلى باید . ردیگ یانتهاى روز، نامدار تماس م در

در آن حضور داشته باشد و اضافه کرده که زمان آن زیاد طول نمى کشد ولى نکاتى هست که قبل از رفتنش، 

 .امیرعلى باید در جریان باشد

 .ز نمى داند که از تصمیم نامدار با خبر است یا نههنو. به سمت مادرش برمی گردد متفکر

 .از آنها مى خواهد ساعتى در اتاق مهمان منتظر باشند. پیشنهاد امیرعلى، همگى راهى دفتر کار مى شوند به

 .بیشتر از زمان پیش یبنى شده طول می کشد جلسه

م هاى مسائل حقوقى، اعم از جنتى، وکیل خبره و اگاهى ست، که اطالعات بسیار دقیقى از پیچ و خ آقاى

 .قوانین و ضابطه ها ارائه میدهد

متاسفم که بگم به دلیل انواع تحریم ها، مشکالت عدیده اى در این راه وجود داره و “در پایان اضافه می کند  و

 ”.هیلزوم رابطه، امرى تفکیک نشدن

 .کند یرو به امیرعلى م نامدار

فعالیتهاى تجارى من، همیشه قانونى و طبق مقررات دولت امریکا  بهتره اینطور فکر کنیم که معامالت و -

 .الاقل با قوانین فعلى و تحریمها، همخونى ندارن... نیستند 

 ینهایتا در حالی که در کمال ادب از جا بر برم. هانیه در اتاق مجاور، تمام تمرکزش را به هم ریخته حضور

 : رو به وکیل مى گوید زد،یخ

... امیدوارم منو ببخشید ... یز و اینکه وقتتون و صبرتون رو در اختیار ما قرار دادین متشکرم از بابت همه چ -

 .عزیزى در اتاق مجاور دارم که بیشتر از این نمى تونم تنهاشون بذارم يمهمانها

 .کند یبه این ترتیب ادامه بحث را به بعد موکول م و
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بر خالف همیشه، با قدم هایى نا مطمئن به سمت اتاق میهمان کند و  یهمراه امیرعلى تا دم در بدرقه اش م به

 .مى روند

 .گرمى به جمع کرده و بابت منتظر گذاشتنشان، پوزش مى طلبد سالم

 : مى پرسد نیبه نازن رو

 ! امروز خوش گذشت؟ دیخر! خب، زیبا عروس من -

با اینکه تمام وجودش لبریز است از فکر او، آشکارا از نگاه مستقیم . بپرسد هیسوال را از هان نیخواهد ا یم دلش

 .به چشمانش خود دارى مى کند و این مساله بر هانیه پوشیده نیست

 .سردرگم تر از هر زمانى، میان برخورد هاش به دنبال دلیل مى گردد و از تشخیص آن ناتوان مانده هانیه

شغول تمجید از رفتار هاى امیرعلى ست که منشى با زدن تقه اى به در با خوش زبانى همیشگیش، م مهربان

 : با نگاه از جمع عذرخواهى می کند و رو به نامدار مى گوید. وارد میشود

 یسپتامبر، یه صندلى در قسمت بیزینس خالى شده، م ستمیاز آژانس هواپیمایى تماس گرفته اند، در تاریخ ب -

 .کنن یخوان بدونن اگه از نظر شما مشکلى نیست، اوک

 .نگاه متعجبش به دهان منشى ست و گوشهاش در انتظار جواب نامدار. هانیه حبس مى شود يدر سینه  نفس

 ... یک جاى خالى ... دو روز بعد از جشن عروسى پسرش ... سپتامبر  ستیب... در ذهنش رژه مى روند  کلمات

 .بدهد، لحظه اى نگاهش در نگاه ساکت، گله مند و غمگین هانیه گره مى خورداز اینکه جواب  قبل

زود نگاه مى گیرد و با اندك مقاومتى که در وجودش مانده رو به منشى، با حرکت سر تایید خودش را  خیلى

 .اعالم مى کند

 ... لبهاش هم ... دستش می لرزد ... دلش مى لرزد ... شکستن قلبش را مى شنود  صداى

 .نگاهش را به روبرو مى دهد... را محکم به هم فشار مى دهد تا آه دردناکش، به گوش کسى نرسد  دندانهاش

 .بى خبر، زمان آن را به تاریخ ایران مى پرسد و از جواب امیرعلى شگفت زده مى شود نینازن

 .به خودش اجازه نمى دهد که به مادرش نگاه کند امیرعلى

 .، بى خبر بوده و سکوت هانیه مهر تاییدى ست بر آنحدس مى زند که هانیه شکوه

 .سنگینى بر اتاق سایه افکنده جو
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گذشت و ... زندگیش ... از ازدواجش ... از همه جا مى گوید ... سخن را به دست مى گیرد  يرشته  مهربان

به در ... مى گوید  نیرو به امیرعلى و نازن... بخشش را ال به الى حرفهاش به عنوان ستون زندگى مى گنجاند 

 ! مى گوید، شاید دیوار بشنود

صندلى را مى فشارد و با  ينامدار متوجه دستهاى زیبا و خوش ترکیب هانیه است که با یکى دسته  نگاه

نگاهش به دور دست مانده و کامال مشخص است که از آنچه ... دیگرى، فنجان قهوه اش را نگه داشته 

 .پیرامونش مى گذارد، بى خبراست

 .از وضعیت پیش آمده، کالفه و عصبى ست نامدار

آخرین چیزى که مى خواهد، مشاهده ى . اینکه مجبور شده و او را در چنین وضعیتى قرار داده، شرمسار است از

 .درماندگیش پیش چشم اغیار است

 .قرار می دهدمیز  يحرکتى که از اضطراب و ناراحتیش نشات مى گیرد، جا قلمى را بر مى دارد و روى لبه  با

لب زیرینش را به دندان مى گیرد و به ... فکر کردن به آن تاریخ و موعد جدایى، لرز بر تن هانیه مى اندازد  حتى

 .فنجانى که در دست دارد خیره مى شود

مهربان مى شود که عزم رفتن کرده، انقدر فکرش مشغول نامدار بوده که نفهمیده زمان چگونه گذشته  متوجه

 .است

غریب  يفقط خدا مى داند در درونش چه همهمه . دلش آرام ندارد. خداحافظى، نامدار از جا بلند مى شود مهنگا

 .وجود، تمام مدت از بروز آن خود دارى کرده نیسرش به شدت درد مى کند و با ا... و نا شناخته اى بر پاست 

، دستهاى سرد او را در دست نگه مى سمت هانیه مى رود؛ یک دست را حلقه به دور شانه و با دست دیگرش به

 .دارد

 : به امیرعلى مى گوید رو

 ... تا شما خانوم ها رو راهنمایى کنى، مامان هم اومده  -

 .با لبخند، از بقیه خداحافظى مى کند و

 .گرداند یتنها شدنشان، او را به سمت خودش بر م با

و بابت بى ... قبل را یک اشتباه محض میداند  اتفاق شب... دیگر، ایران را ترك مى کند  يگوید هفته  مى

خیره در چشمهاش مى گوید و مى . خواهد یفکرى و بى مالحظگى خودش، اظهار تاسف مى کند و ازش عذر م

 ...  ”هن“شنیدن یک ... کمى تکذیب ... به امید ذره اى مخالفت ... گوید و مى گوید 
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با . زندگیش را با عنوان خطا به صورتش مى کوبد يواقعه مبهوت در چشمهایى که با سنگدلى، بهترین  هانیه،

چشمهاش ... لبهاش مى لرزد ولى از فریاد کشیدن خبرى نیست ... تمام وجود شکست خوردن را حس مى کند 

 .مى درخشد ولى از اشک اثرى نیست

. احساس مى کند زانوهاش سست شده و به هیچ وجه نمى تواند از لرزش بدنش جلوگیرى کند. مى کند سکوت

 .بدن لرزان و چهره مغمومش، رازش را بر مال مى کند

یک اشاره کافى ست تا نامدار را از تصمیمى که گرفته، ! حتى آن هم نه... یک اعتراف ... ابراز عالقه  یک

 .منصرف کند

به رد تارهاى سفید ... چشم و لبش  يبه چین هاى ظریف گوشه ... مى کند؛ نگاهش مى کند  سر بلند هانیه

چه حضور پر رنگى داشته همیشه و چقد ! چه خوب با کلمات بازى می کند... الغر تر شده ... روى شقیقه هاش 

 ! ر او و احساسش را ندیده گرفته

 .ا به او نزند، بیان کردهرا به بهترین شکل ممکن که کمترین آسیب را ر حقیقت

 ”! چه کردم نامدار؟... من با تو “خودش مى گوید  با

 : کند به صداى خود مسلط باشد و مى گوید یتقال م. را فرو مى دهد، لبخند بى جانى مى زند بغضش

 ! خدانگهدار... امیدوارم سفرت بى خطر باشه  -

را از حصار دستهاى همیشه گرم و پشتیبانش بیرون مى کشد، رو بر مى گرداند و با سرعت از اتاق  دستهاش

 .به محض دور شدن از دید نامدار، لبخندش محو و اشک هاى گرمش سرازیر می شوند. خارج مى شود

ره به ماشین نگاهش رو به پایین و خی. دستهاش را توى جیب شلوارش کرده و رو به پنجره ایستاده نامدار،

 .از همان لحظه، دلش تنگ مى شود. امیرعلی ست

 .خاصیتى که سالهاست با تار و پودش عجین شده“ دلتنگى “... مى کشد  آهى

زمانیکه هانیه به همراه امیرعلى از مقابل شرکت حرکت مى کند، هنوز با مشت هاى بسته در برابر پنجره  تا

 .ریکى اتاق، بى آنکه چراغى روشن کند، مى نشیندتمام بعد از ظهر، در سکوت و تا. ایستاده

 .که که دارد، خستگى را بهانه کرده و از امیرعلى مى خواهد آنها را زودتر به خانه برساند یبا درایت مهربان

 .مسیر در سکوت طى مى شود بیشتر

 ن،یامیرعلى و نازنتمام تالشش بر این است که حداقل در برابر . نگاه مغمومش را به پسرش مى اندازد هانیه

 .مادرى کامل و موجه جلوه کند
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امیر على مستقیم به روبرو . صداقت، بر روى صندلى جلو، کنار امیرعلى می نشیند ياز خداحافظى با خانواده  بعد

 .خیره است

هانیه به . تنفس غیر عادى که از طرف هانیه مى آید، باعث مى شود ماشین را در گوشه اى متوقف کند صداى

  د،یغیر ارادى هق هق کنان مى گرید و امیرعلى، کالفه از این که کارى از دستش بر نمى آ طور

 .دست بر شانه مادرش مى گذارد و مى کوشد او را آرام کند تنها

 ... آرامى هانیه را در آغوش مى کشد، دستش را به دور او حلقه مى کند و هانیه گریه مى کند  به

به خاطر ... سهل انگاریهاش ... به خاطر همه خطاهاش ... به خاطر پسرش ... عشق  به خاطر... خاطر نامدار  به

 ... مى گرید و مى گرید و مى گرید ... که در پیش رو دارد  يکه پشت سر گذاشته و زندگى ا يزندگى ا

 : همراه امیرعلى به سمت آسانسور حرکت مى کند و با صداى گرفته مى گوید به

 .همین جا از هم خداحافظى کنیم... ن بسیار خب مامان جا -

 .دستهاش را به دور گردن او حلقه مى کند و او را مى بوسد امیرعلى

 .لبخندى تصنعى بر لب مى آورد هانیه

 ... به خاطر همراهیت ممنونم  -

 .را پایین مى اندازد سرش

 ... فقط ازت مى خوام که بین خودمون بمونه  -

 .ى بوسدعلى بار دیگر مادرش را م امیر

 .برو دیگه، نازنین منتظره -

 .شود یداخل آسانسور م و

با دلتنگى مى . با بغض، بدن تبدارش را به باد سرد کولر مى سپارد... شب گذشته در ذهنش بیدار شده  خاطرات

 .خوابد و با دردى که در تمام وجودش پیچیده، از خواب بیدار مى شود

 .به امید اینکه از درد استخوانش کاسته شود... را پر از آب گرم مى کند و خودش را در آن رها  وان

 درد افتاده به دل و جانش چه کند؟  با

 .وان تکیه می دهد يحوصله، سرش را به دیواره  بى

و هم تحصیل کرده و زنى که هم زیبا ست ... بى اختیار یاد سمیرا افتاده ... ذهنش پر کشیده سمت نامدار  دوباره

 ... از همه مهمتر، انتخاب همیشگى خانوم 
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 ! تجربه ثابت کرد که حق داشته و

 تیباران شکفته در هوا يکه بو يا

 تیاز آن بهاران که شد خزان به پا ادی

 بهار باور من تیخزان به پا شد

 بان مهرت نمانده بر سر من هیسا

 یغمت ندارم به حال دل گواه جز

 یاهیشب س نیکه نور چشمم در ا يا

 ییایتا ب شهیمن به راهت هم چشم

  ؟ییمن بهارم بهشت من کجا باغ

 ییمن کجا جان

 ییکجا

 تو دل شکسته ام یب که

 نشسته ام يغم نهاده ام، به گوشه ا يبه زانو سر

 مانده از نوا يبه جان و خموشم چو نا آتشم

 رود به ناکجا یکه م یبه راه یبا نگاه مانده

 گل آشنا يا

 ایب قرارمیب

 ییغم جدا نیاز ا يوا

 ییغم جدا نیاز ا يوا

 ییغم جدا نیاز ا يوا

 ییغم جدا نیاز ا يوا

 محمد اصفهانى: باران بوى

 

*** 
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تمام مدت حرف می زند و هانیه تالشش را براى تغییر . نگرانى را از چشمهاش مى خواند. از صبح آمده امیرعلى

 .روحیه و حال و هواى خودش مى بیند

 .می زند و به ظرف غذاى دست نخورده اشاره مى کند لبخندى

 ! سرد شد -

است که شب بدى را گذرانده و باز کامال معلوم . اى بر می دارد و دوباره به صورت مادرش دقیق مى شود لقمه

هم گریه کرده، هر چند که به روى خودش نمى آورد ولى پلک هاى متورمش و چشمهاى سرخش، خبر از حال 

 .درونیش مى دهد

 .پاکت هاى رنگ و وارنگى که انتهاى سالن چیده اشاره مى کند به

 ! سنگ تموم گذاشته... چیکار کرده  باید ببینى... سوغاتیاته ... بابا خواست اینها رو برات بیارم  -

 .تصنعى مى زند لبخندى

براى جلوگیرى از ریزش . تنها آرام نمى شود، که بغض با شدت هر چه تمام تر به گلوش فشار مى آورد نه

 .اشک، سرش را به سمت باال مى گیرد و نفس عمیقى مى کشد

 دیپارت جد دیبا... نم که خودش اینارو برات مى آورد وگرنه مطمئ... این روزا خیلى گرفتاره ... باور کن مامان  -

 ... هستم  یعروس يمنم که گرفتار کارا...  میفرشها رو بفرست

 : مى پرسد تنها

 حالش چطوره؟  -

 .فقط بدون تا حاال انقدر آشفته ندیده بودمش... به من که نمى گین چى شده ... تو خوب باشى، اونم خوبه  -

 .د و دست هانیه را در دست مى گیردرا دراز مى کن دستهاش

 .شاید بتونم کارى کنم... حداقل به من بگو چى شده قربونت برم  -

 .در لحن حرف زدن و اصطالحاتى که امیرعلى به زبان میاورد، لبخندى کوتاه به لبهاش مى نشاند تغییرات

 .جاى خودش بلند مى شود و بوسه اى جهت قدردانى به گونه اش مى گذارد از

 .درست میشه... نگران نباش مامانم  -

 .دستش را مى کشد امیرعلى

 .در ضمن یه کادوى سفارشى هم دارى که گذاشتمش توى اتاق... باید اینارو ببینى ... بیا  -

 .ورودشان به اتاق میهمان، براى دقایقى کوتاه در جا خشکش مى زند با
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 .خوشحال از اینکه غافلگیرش کرده، می خندد امیرعلى

 ! یدیگه الزم نیست نگران لباس باش -

 

*** 

 

 ... هفته گذشته  کی

گزارش هاى ساده را . این مدت، امیرعلى پدرش را هم مى بیند که تمرکز و نکته سنجى همیشگى را ندارد در

 .خواهد که خودش پیگیر قضیه باشد یگاهى سه یا چهار بار مى خواند و در پایان، کالفه از امیرعلى م

 .هانیه، محیط کار را برایش خفقان آور و دلتنگ کننده کرده استخبرى از  بى

 نیآخر يکشاند که برا یدر دفتر نامدار، موضوع صحبت را به مادرش م نیضمن صحبت با نازن امیرعلى

 .را بهانه کرده یانصراف داده و خستگ دها،یخر

در تمام مدت، نامدار . سفارش مى کند نیرا بیشتر از حد معمول نگران نشان مى دهد و پى در پى به نازن خودش

 .دست در جیب، پشت به امیرعلى و رو به پنجره ایستاده

آرنجش را روى میز مى گذارد و چانه ... قطع تماس، بر مى گردد و پشت میز، روى صندلى اش مى نشیند  با

دلیل بر آن نمیشود که  البته که از همان ابتدا پى به منظور امیرعلى برده ولى این. اش را در دست مى گیرد

 .نگران نباشد

 .دقت، حاالت امیرعلى را زیر نظر مى گیرد با

 ! در مورد مادرت حرف می زدى؟ -

 .موبایلش مى شود يکوتاهى به پدرش مى اندازد و مشغول بازى با صفحه  نگاه

 ! سخت است با این مرد رو در رو، چشم در چشم صحبت کنى و راز دلت بر مال نشود خیلى

 ”بله“کوتاه می گوید  لىخی

سیگارش را به دهان مى برد و . سیگارى تمام طال را بر مى دارد و سیگارى از درون آن بیرون مى آورد جا

 ! بنابراین بى تفاوت نیست. که انگشتهاش مى لرزد ندیب یامیرعلى م

سیگار را با آرامش مى کشد و در حالیکه ته سیگار را با تانى در جاسیگارى . همان طور ساکت است دقایقى

 : خاموش مى کند، با لحنى طبیعى مى پرسد
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 ! چى شده؟... خب  -

بى اشتها بودنش و در پایان، جراتى به خودش ... بى خوابى هاش ... از بى قراري هاش ... امیرعلى مى گوید  و

 : ش را پایین مى اندازد و مى گویدمى دهد، سر

 ! فکر نمى کنین دیگه وقتش رسیده باشه؟... بابا  -

 .تکیه بر صندلى اش می دهد و ابرو باال مى اندازد نامدار

 ! وقت چى؟ -

 ! هنوز نمى خواین مامان برگرده؟ -

 .گران استدرك مى کند و ن... پسرش بزرگ شده ... پس می داند . سر شار از تلخ کامى ست نگاهش

 : اى سکوت مى کند و مى گوید لحظه

 ...نمى دونم  -

 .صداش، نوعى حسرت و تاسف شنیده مى شود در

 .التماس به پدرش نگاه مى کند با

 .بیشتر از این چشم انتظارش نذارین... مامان داره از بین میره ... خواهش مى کنم  -

به یاد وصیت پدرش مى افتد که مى . مزه مزه می کند نگاهش به روزنامه است و قهوه اش را... مى لرزد  دلش

 ”بنیان زندگیتو به دست پسرت نده، که روزى از دستت خارج میشه“گفت 

 .اش مى گیرد خنده

 : ادامه می دهد امیرعلى

 .خیلى تنها میشین...  شمیاگر مامان نباشه، منم که فعال اینجام، بعدش هم مستقل م -

 .مى کند نگاهش

 ”! خاطر مادرش به هر حربه اى دست مى زنهبچه به  این“

و بى صدا، روزنامه را تا مى کند، روى میز قرار میدهد، فنجان قهوه را به دست مى گیرد و به آرامى به  آرام

 : با زیرکى مى پرسد. سمت امیرعلى می رود

 ! دارى منو تهدید مى کنى؟ -

 ! این نهایت لطف شماست که فکر مى کنین من چنین جراتى دارم -

 ! به من شک دارى؟ -
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 .”نه“دهد  یمکث جواب م بدون

 .لبخندى در صورتش مى زند و انگشت اشاره اش را بلند مى کند نامدار،

 ! گاهى الزمه زاویه رو تنگ کنى! به خانوم ها نباید خیلى هم فرجه داد -

چشمهاى هشیار پدرش می بیند که مثل همیشه بدون آنکه بفهمد، آرامش را به  شیطنت را در امیرعلى،

 .وجودش برگردانده

 

*** 

 

خاطراتش را مرور مى کند و چشم ...  ندیدر گوشه اى مى نش. وضع روحى اش به شدت خراب مى شود شبها

 .انتظار اینکه هر لحظه نامدار در را باز کند و وارد شود

بعد از خوردن شامى سبک، براى دیدن . میرعلى، هانیه را براى گردش بیرون مى بردروز بعد از ظهر، ا آن

نمایش کمدى یک گروه بسیار معروف به سالن تاتر مى روند و هانیه، براى ساعاتى، فارغ از دنیاى بیرون، از ته 

 .دل مى خندد

. ارد ساختمان مى شونددست در دست هم و. پایان شب، از استرسش کاسته شده و احساس سبکى مى کند در

 .هانیه بابت روز خوبى که با هم گذرانده اند ازش تشکر مى کند

استقبالشان به فرودگاه  يبرا... ناصر و همدم ...  یو باب و جس یکت. اند دهیرس کایاز امر شانیقبل، مهمانها روز

 يالیمانها تا شب جشن به وکرده مه يادآورینامدار تمام مدت سکوت کرده و فقط در سال فرودگاه . رفته اند

 .مانند یدر تهران م یینها يها یمراسم و هماهنگ يروند و انها به خاطر گرفتار یلواسان م

 .از داخل شدن به آپارتمان، رو به امیرعلى مى کند قبل

اشته دو نفره د ياصال درست نبود امشب برنامه ...  يبهتره دیگه بر... راه هم طوالنیه ... دیر وقته مامان  -

 .پر کارى داریم يفردا و پس فردا هممون روزا...  یاستراحت کن دیبا...  میباش

 .را روى شانه هاى هانیه مى گذارد دستهاش

 ... منم حرفى نزدم . فکر مى کنه بابا اینجاست. عمه اصرار داره برم -

 .را در اغوش مى گیرد هانیه
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... هر جا که باشى ... هر زمان که بهم احتیاج داشتى ... دنیا برام با ارزش ترى مامان  يمی دونى که از همه  -

 ! نه؟... اینو می دونى ... با همه وجودم هستم ... من هستم 

 .به پسرش اطمینان دارد و به وجودش افتخار مى کند. در چشمهاش حلقه مى زند اشک

انقدر هم نگران من ...  نیتر استراحت کنى، هم خودت هم نازنبهتره بیش... دو روز بیشتر به جشن نمونده  -

 ! من خوبم! نباش

 .آورد یرا به نشانه تهدید باال م انگشتش

 ! به زندگیت برس... من کار دارم و نیستم ! فردا اینجا اومدى، نیومدى -

 .خداحافظى مى زند يبه گونه اش، بوسه  و

 

*** 

 

 .مراسم حنابندان ياز اقوام در خانه شان جمع شده اند برا ي، تعدادست و به دعوت شکوه یقبل از عروس شب

 .پنهان خانه دارد یو ترس یحواس یکه توش ب ییهست و نگاهها نیحواسش به صورت پر استرس نازن نهال

 .ندینش یم کنارش

 ! ؟یدر چه حال! عروس خانوم -

 ! شورنیتو دلم انگار رخت م! حال بد هی -

 ! دلته؟ ياالن چه وقت کار افتادن رختشور خونه  -

ترسم  یم... و هفت سالمه  ستیانگار نه انگار ب... به تمام معنام در مقابلش  یدست و پا چلفت هیمن ... نهال  -

 ... برعکس من ... که اون با تجربه س  یدر حال...  ارمیکم ب

 .کند یگذرا نگاهش م نهال،

 ! االن مشکل کجاس؟ -

 ... اون خیلى می دونه . ى ترسمم -

 .حواسش به حال و احوال جسى مشغول است يهمه  نهال

 ! کى خیلى می دونه؟! کى؟ -

 ! امیرعلى راد، شوهرم... منظورم امیرعلیه ! حسین کرد مى گم؟ يدو ساعته قصه  -
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 ! یه طورى مى گى انگار چند نفرن! نازى... اووو  -

 .اندازدنگاه سریعى به صورتش مى  نازنین

 ! تو آدم بشو نیستى -

 ! یعنى تا االن هیچى به هیچى؟! راستشو بگو... فکر نکنم  -

 .نگاهش را پایین مى اندازد. ناگهان سراغ نازنین مى آید شرم

 ! این چیزا خصوصین... خیلى پر رویى نهال  -

 .آهى مى کشد نهال

بگو ببینم در چه . نى دست و پامو گم مى کنموقتى با دامنم حرف مى ز. تو رو خدا به من نگاه کن! نازى -

 ! مرحله اى هستى؟

 ! تو نمى ترسى؟... معلومه در هیچ مرحله اى ... نهال  -

 .بیشتر کنجکاو است! در واقع نصف نازنین هم ترس ندارد نهال

 ! نه -

 ! تو دیگه چجور دخترى هستى؟ -

 .نوك کفش، ضربه اى به پاى نازنین مى زند با

 ! اینجوریش -

 ... اگر راهى براى آگاهى بیشتر پیدا مى کرد  تنها

 .بى تفاوت و باوقار. روى صندلى نشسته. مى رود سمت عطا نگاهش

 ! ردیفش مى کنم -

 .رد نگاهش را مى گیرد نازنین

 ... کار خرکى نکنیا ! نهال -

. صحبتهاى نازنین چیزى نمى شنود ياز ادامه . با خیال اینکه عطاست، آن را باز مى کند. براش مى رسد پیامى

 .چشم مى گرداند بدنبال عطا

نهال بى اختیار تالطم را در قلبش حس مى کند اما لبهاش را روى . از جا بلند شده و مى خواهد برقصد جسى

 .ى نگاه کندهم فشار مى دهد و خودش را وامی دارد به جس

 .دقایق بعد، مثل کابوس مى گذرند. از اینکه نا خواسته او را تحسین مى کند. خودش متنفر است از
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 .نیست به کجا قدم مى زند، چه مى کند و با چه کسى صحبت مى کند متوجه

ین حد تا ا. نگاه عطا همه جا همراهش است. تمام ذهنش را مشغول کرده... پیامکى که رسیده ... جسى  حضور

 .و مى فهمد این حضور نامحسوس، تا حدى قوت قلب مى دهد

 

 

*** 

 .شب شده و مهمانها رفته اند آخر

بى قرار انقدر قدم مى زند تا چشمش به او . به تنهایى، همراه با حس غریبى از دلواپسى به حیاط مى رود عطا

از میان برگهاى زردى که روى . کز کرده زیر درخت نشسته و نصف بدنش پشت درخت پنهان است. مى افتد

 .زمین ریخته، براى خودش جا باز مى کند و مى نشیند

 ! چى شده عزیزم؟ -

 ...  یهیچ... من  -

 .موبایل را روشن مى کند و بدست عطا مى دهد يصفحه . در گلوش گیر مى کنند کلمات

 ! تبریک. و شنیدم خبرنامزدیت“

 .بهترین انتخاب و کردى ناموسا

 ! حال خوبى نداره. رش تماس گرفتپیش پد هفته

 ! حاللم کن! حاللش کن.اگه مى تونى بگذر و فراموش کن. خوبى بود رفیق

 .همیشه بخند و شاد باش. بهت میاد لبخند

 ”.بی غم على

 ! خوب؟ -

 ! انتظار ندارى که فراموش کنم؟ -

اون نامرد بى ... و، نازى، وحید من، ت. هممون اشتباه کردیم... راستشو بخواى دقیقا همچین انتظارى دارم  -

خدا تو رو دوباره به ... تاوانشم دادیم . فرقى نمى کنه، هممون صدمه دیدیم... یکى بیشتر، یکى کمتر ... معرفت 

راهى نیست که عالقه به رفتن دوباره ... دوا نمى کنه  وندردى ازم... تکرارش ... اما یادآوریش ... من برگردوند 

 دارى؟  تو. ش داشته باشم
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 : با ناراحتى جواب میدهد نهال

 ! نه -

 ! فکر مى کنى بتونى ببخشیش؟. خوبه -

 ... خوشم بیاد یا نیاد اون اتفاق افتاد . نمى دونم -

 .اینها تقصیر اوست يعطا به تلخى فکر مى کند همه  و

 .ولى شاید براى اون فرق داشته باشه. فکر نکنم! براى تو و آیندت فرقى مى کنه ببخشیش یا نه؟ -

تنها چیزى که مى داند این است که شانه اى که به آن تکیه کرده، عمري ست . جوابى براش ندارد نهال

 .بدون ترس بگوید اسرار و رازهاش را يصمیمى ترین و محرم ترین اوست و او مى تواند به این مرد همه 

 تو چى مى گى؟  -

هرچى که بود گذشت و روزى ... به خودت مربوطه ولى من مى گم فراموش کنیم . بخشیدنش کار من نیست -

 .هزار بار خدارو شکر کنیم که بخیر گذشت

 .تکان سر تایید مى کند با

 .ک مى کند بایستدبلند مى شود و در ضمن به نهال کم. مهلت تفکر بیشتر را به او نمى دهد عطا

 .مالیمت موهاش را کنار مى زند با

 .آهسته و آرام با ریتم آن شروع به سوت زدن مى کند. اى ذهن عطا را پر مى کند ترانه

 ! مشاعره کنیم؟ -

خش خش برگهاى زیر پاش، . از روى یک پا، به روى پاى دیگر مى پرد و شروع مى کند به چرخیدن نهال

 .اهمنوا مى شود با سوت عط

 ! مى بازیا -

 ... تو را از بین صدها گل جدا کردم  -

 ! خوب کردى پهلوون -

 : ادامه می دهد عطا

 ! میم بده... تو سینه جشن عشقت رو به پا کردم  -

 .لبخند محوى روى لبهاش شیطنت مى کند. مى ایستد نهال

 ! مرا ببــوس... مرا ببـــوس ... اى به چشم !میم؟ -
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 .مى خنددبا صداى بلند  عطا

شب با موسیقى و رقص آنها جان مى گیرد . بوسد یاو، لبهاش را م يرا در آغوش مى گیرد و مطیع خواسته  او

 ... 

 .کند یاش جدا م نهینهال را از س یبه نرم عطا

 ... خونه  میبرگرد...  گهیبسه د -

 .ندیچ یلب برم نهال

 ...  يکنم اصال دوستم ندار یوقتا فکر م یبعض! کم جرات داشته باش هی -

 .زند یم یلبخند آرام عطا

 .خوام به حرف خانواده مون احترام بذارم یفقط م... به جرات و دوست داشتن نداره  یربط -

نمى خوام اسیر حرفهاى ... من مى خوام براى خودم زندگى کنم ! م؟یبراى چى من باید راه اونارو دنبال کن -

 .خاله زنکى باشم

سخنرانى اش که تمام مى شود، عطا دستهاى لطیف و کوچک او را مى . بسم گرمى به او نگاه مى کندبا ت عطا

 : گیرد و با مالیمت مى بوسد و زیر لب مى گوید

 ! دوست دارم -

 ! همین؟ -

 .به درخت تکیه مى دهد و مى خندد عطا

 ! بذار به وقتش! شیطون نشو نهال -

باید از همین االن بهشون بفهمونیم که ما در بند افکار عهد ... اوال که نمى فهمن، فوقشم بفهمن  -

 .دقیانوسیشون نیستیم

 ! من هیچ سهمى از این بى آبرویى نمى خوام... نه، قربونت  -

 ! یه پیرمرد شصت ساله سخت مى گیرى ياندازه  -

 ! چیزى نیست که بخواى ازش بترسى -

 ض و برافروخته نگاهش مى کندمعتر نهال،

 ! من فقط مى خوام بدونم چطوریه! من گفتم مى ترسم؟ -

 .نفس حبس شده اش را با صدا بیرون مى دهد. او برافروخته است يعطا هم به اندازه  حاال
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 ... مرزى براش وجود نداره  -

 ! برو بابا با اون شفاف سازیت -

 ! دت بدمریاضى فیزیک نیست که با فرمول یا! نهال -

 .کند یچشمهاش را تنگ م طنتیبا ش نهال

 ! منم نخواستم با فرمول یاد بدى -

 .پشت مى کند عطا

 ! عطا؟ -

 .مى کند صداش را نشنیده وانمود

 : مصرانه مى پرسد دوباره

 ! قبول؟ -

 .با سرسختى سرش را به عالمت نفى تکان مى دهد عطا

 .بیا بریم، داره نم بارون مى زنه -

 .چرخد و با سرعت به سمت خانه مى رودمى  نهال

 : بدنبالش مى پرسد عطا

 ! کجا؟ -

 ! من امشب تو اتاق تو مى خوابم -

 ! چى؟ -

 .نهال مثل فرفره مى چرخد و خودش را روى تخت مى اندازد. اتاق مى شود وارد

 .تو اینجا بخواب؛ من مى رم تو هال! باشه -

مسواك زدن داخل دستشویى  يبه بهانه . بدن او اصال فکر نکند در عین حال سعى مى کند به گرما و ظرافت و

آوردن . درست است که عقد کرده اند اما شکوه سفارش اکید کرده قبل از مراسم عروسى با هم نباشند. مى رود

 .او را به اتاق خودش بفرستد شدهباید هر طور . عزمش را جزم مى کند. نهال به اتاقش نهایت سرپیچى ست

 ... نها  -

 .نمى شود در کمتر از پنج دقیقه چشمهاش بسته، تنفسش عمیق و یکنواخت شده باورش

 .مالفه را روش مى کشد و از اتاق خارج مى شود. مالیمت، طورى که از خواب نپرد، گونه اش را مى بوسد با
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 ...  دهیتختش لم يرو الیخ یکه نهال، ب ینه در اتاق یخواهد نماز بخواند ول یم

 .برد تا نماز شکر را با حواس جمع بخواند یرا به هال م جادهس

 .طبق معمول همیشه، آهسته و بى صدا وارد آشپزخانه مى شود بهار

 .سجاده را جمع مى کند و با تعجب مى پرسد عطا

 ! مى خواى برى سر کار؟ -

 ... نگران نباش زود بر مى گردم . یه مریض اورژانسى دارم -

 .شیر را پر مى کند لیوان

 چطور بیدارى؟  -

 .همینطورى، نماز مى خوندم -

 : از اینکه شیر را بنوشد، مى گوید قبل

 .از اتاقت سرو صدا میاد... قبول باشه  -

 .از صورتش مى پرد رنگ

 ! حتما گربه ست -

 .لیوان خالى را روى میز مى گذارد و با عجله به سمت در مى رود بهار

 ! بگو قرصاشو یادش نره به خانوم گربهه -

 .تغییر رنگ مى دهد یبه سرخ صورتش

 ! به خدا فقط خوابیده! مامان، به کسى حرفى نزنى... مامان  -

 .گونه اش را مى بوسد بهار

 !به هم محرمین، من چیکاره باشم؟... شرعا و قانونا زنته ! براى چى به من توضیح میدى مامان جان؟ -

 .اتاق مى رود حرص برمى گردد و به سمت با

 .دوباره صداش مى زند بهار

 ! بابات خوابش سنگینه توپم باال سرش در کنى بیدار نمى شه... عطا  -

 .مى زند، در را مى بندد و بیرون مى رود چشمکى

 .نفسش را با صدا بیرون مى دهد... را به کمر زده  دستهاش

 .نهال را تشخیص مى دهد يپنجره مى تابد، سایه از میان تاریکى و نور کمى که از . اتاق را باز مى کند در
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 .تماشاى نهال در زیر پیراهن سفید گشاد و مردانه اش دلپذیر است. چشمگیرى در برابرش است ي منظره

 .آهسته صدا مى زند عطا

 ! نهال -

 .شنیدن صداى او بر مى گردد و به پشت نگاه مى کند با

 سرده، یه لحافى چیزى ندارى؟  -

 .کشیدن براش سخت شده، چه برسد به حرف زدن نفس

 : صدا طول اتاق را طى مى کند و او را در آغوش مى گیرد و روى گردن لطیف او زمزمه مى کند بى

 ... بیا اینجا  -

 .چشمهاش را مى بندد و اجازه مى دهد عطا با محبتش او را احاطه کند نهال

 .ن جریان نیرومند احساسات آنها را با خود ببردشب رنگ مى گیرد و اجازه مى دهند که ای تاریکى

 .طوفانى ناگهانى در هم پیچیده اند مثل

 .و به مالیمت در وجودش حس مى کند کبارهیخروش گرما را  نهال

 .ستاره اى در آسمان مى درخشد. لرزد، درد مى کشد و قطره اشکى رها مى شود مى

به نظر مى رسد هوا هم . آسمان به درخشش افتاده. رداشته اندبا طلوع اولین ستاره چرخیده اند و دور ب همزمان

 .از شدت حرارت مى سوزد

 ... از تاریکى به روشنایى سحر مى رسند و باز . شب و نیمه شب مى گذرند از

 

*** 

 

باد مى زند و عطر خاك بارون خورده شب قبل را به . نسیم صبحگاهى را روى پوستش حس مى کند اولین

 .عطا پلکهاش را باز مى کند .داخل مى آورد

لطافت . ساکت و آرام در آغوشش دراز کشیده، باریکه اى از نور آفتاب روى صورتش افتاده و مى درخشد نهال

 .تازه متوجه مى شود که تا چه حد محتاج او بوده. احساس خوبى ست. پوست او زیر دستش را حس مى کند

 .ا متوجه شود که حاال مال اوستچشم باز کند ت... ست نهال چشم باز کند  کافى

 ... فردا و براى همیشه  امروز،
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 : آهسته روى موهاش را مى بوسد و زمزمه مى کند. موهاش را نوازش مى کند عطا

 ! آخر کار خودتو کردى -

 : عطا مى گذارد و با چشم بسته مى گوید يسرش را روى شانه . مى زند چرخى

 ! خوب کردم -

 .ى لبهاى عطا نقش مى بنددتوصیف ناپذیر رو تبسمى

 

*** 

 

 .در گوشهاش صداى ضربان آهسته اى مى شنود نهال

 ... صداى دیگرى توام مى شود با آن ... قلبى آشنا و آرامش بخش  طپش

 .اسم او را صدا مى زند کسى

ست احساس مى کند روى ابر سفید و متحرکى در یک آسمان ابى در حال پرواز است اما دست و پاش  عجیب

 .سنگین است و نمى تواند حرکت کند

 ! صداى خودش است؟.آهسته اى به گوشش مى رسد صداى

ن اسیر کرده خواهد پلکهاش را باز کند ولى انگار بهم چسبیده اند و خیال باز شدن ندارند و او را در دل آسما مى

 .اند

 .صداى ناگهانى به رقص افکارش پایان مى دهد یک

 .اى چشمانش را باز مى کند و فورا پرده سنگین پلکها را مى بندد تا از پروازش لذت ببرد لحظه

 ! به نظرش مى رسد کم کم دارد پایین مى آید و ارتفاعش کم مى شود. قویتر مى شود صدا

 ى سنگین را باز کند؟ موفق خواهد شد این پلکها عاقبت

 ! نهایتابا سر سقوط مى کند. پایین و پایین تر... کم دارد به زمین نزدیک مى شود  کم

 ! مى داند صدا از چه کسى و او در کجاست حاال

 .اندازد یاحتیاط و نگرانى، پلکهاش را باز مى کند و نگاه م با

 .نور دیدگانش را تار کرده شدت

 .میان روشنایى شبحى روى او خم مى شود و یک دست آهسته روى دهانش قرار مى گیرد از
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 .مبهوت او باعث مى شود شبح دستش را بردارد و با مالیمت لبهاى او را ببوسد نگاه

 : صداى ناله مانند ضعیفى مى پرسد با

 ! چى شده؟ -

 .شود و در کنار گوشش زمزمه مى کند یروى او خم م عطا

 .سته صحبت مى کند که نهال مجبور مى شود گوش هاش را به دهان او بچسباندآه انقدر

 ! چى مى گى؟ -

 ! اون بیرونه... مامانت  -

 .کم نگاهش روشن مى شود کم

 ... آغوش عطاست و روى تخت او و  در

 .قلب پر طپش سر بلند مى کند و نگاهى به اطراف مى اندازد با

 .دنبال چیزى مى گردد تا بدن خودش را بپوشاندبا دست در اطراف خودش به  شتابزده

 : با تعجب نگاهش مى کند و با اشاره مى پرسد عطا

 ! چیکار مى کنى؟ -

نور با شدت هر چه تمام تر به . به طرف پنجره مى رود و پرده را آهسته کنار مى زند. جوابى نمى دهد نهال

 .داخل مى افتد

 ! مى گم چیکار مى کنى؟! خل شدى؟ -

 .را در اتاق مى چرخاند نگاهش

 ! اینجا در رو نداره. باید قایم شیم... عطا بدو ... واى خدا  -

 .صورتش در سایه مانده و او را نگاه مى کند. تکیه زده بر تخت نهیدست به س عطا

 .بر لبهایش افتاده تبسمى

 ! نداره شکر خدا خونتون هم که قفل و بسط درست درمون. شکوه جون اون بیرونه! مى خندى؟ -

 .آرامشى بى انتها و پایان یک نگرانى ممتد است يعطا نشان دهنده  تبسم

 .اراده دستهاش را به سمت نهال دراز مى کند بى

 .دستهاش را مى گیرد و لبه تخت مى نشیند نهال

 ! حاال چیکار کنیم؟ -
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 : گره اى ساختگى بر ابروانش مى اندازد و مى گوید عطا

نطق غرات راجع به عهد عتیقو جلوى شکوه جون بشنوم؛ بعد هم فعال که در باغ  بى صبرانه منتظرم اون -

 ! ترجیح میدم هیاهوهاى زمینى رو بى خیال شم... بهشت به روى من باز شده 

 .اختیار جیغ مى زند بى

 ! عطا -

 .صحبت شکوه و بهار به آهستگى به سکوت تبدیل مى شود صداى

 .تاق عطا مى آید و بهار با فاصله اندکى در تعقیبشدر سکوت و غرق تفکر به سمت ا شکوه

 ! صداى نهال بود؟ -

 .نفس نهال حبس شده. پا نزدیک در مى شود صداى

 ! نه -

 .نگاه پر سوء ظنى به اتاق مى کند و بعد به بهار مى اندازد شکوه

ان مى دهد و اضافه با اشاره چشم اتاق را نش. لحن صداى بهار مشخص است از دروغى که گفته ناراحت است از

 : مى کند

 ! شاید گربه ست -

 .با انگشت اشاره اتاق را نشان مى دهد و نگاه پرسشگرانه ش به بهار است شکوه

 .بهار با یک اشاره خفیف سر به او جواب مثبت مى دهد و

 .لحظه اى نگاه خودش را به در بسته مى دوزد شکوه

 : روج سر برمى گرداند و مى گویدقبل از خ. گرد مى کند و به طرف در مى رود عقب

 ! پس عصر میبینمتون، دیر نکنیا؟ -

 : تبسم محبت آمیزى مى کند و مى گوید. دلش طاقت نمى آورد. مکث مى کند کمى

 ! حداقل یه کارى کن به عروسى خواهرت برسى! بال برده يگربه  -

 .غش غش خنده اش میان لبهاى عطا ساکت مى شود صداى

 

*** 
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 .عروسى یکدانه پسرش است، و این یعنى به زودى موعد رفتن نامدار هم خواهد رسید فردا

... رویا ... مانند تمام این شبها ... نیمه هاى شب، وحشت زده از خواب مى پرد . خاطرى آشفته مى خوابد با

کند، ناتوان تر  هر چه تالش مى کند تصویر نامدار را از ذهنش پاك. و واقعیت در هم آمیخته است... کابوس 

 ”چقدر تنهام... خدایا “فکر مى کند  شبه پهلو مى غلتد و با خود... بلندى مى کشد  يناله ... مى شود 

 

*** 

 

به نهال نگاه مى کند که مثل پروانه ... سالن زیبایى بسیار معروفى، زیر دست آرایشگرانى خبره نشسته  درون

آثار دلواپسى در چهره اش کامال . مشغول صحبت با تلفن استشکوه، در قسمت دیگرى . مى چرخد نیدور نازن

 .دستوراتى را پى در پى به شخص پشت خط مى دهد. مشخص است

 ... مى گرداند  رو

 .نافرمانش دوباره پرواز مى کند ذهن

 .به دور دست خیره شده که انگار هیچ کس در اطرافش وجود خارجی ندارد چنان

 .اش غمى خانه کردهاعماق چشمهاى دست نیافتنى  در

خودنمایى  يچشمهاش را به حساسیت به مواد آرایشى ربط مى دهد و کامال بى تفاوت به آرایشگرها، اجازه  نم

 .مى دهد

امیرعلى از زیر قران و  يبر این است که آغاز فیلم بردارى از منزل راد ها باشد و هانیه و نامدار با بدرقه  قرار

 .کنند نیآرایشگاه و نازن يذکر دعاى خیر، او را روانه 

هر چه به زمان آمدنشان ... دلشوره عجیبى دارد . به خانه برگشته و منتظر است دیآماده شده، با حم هیاز بق زودتر

بعد از آخرین دیدارش با نامدار، هنوز . نزدیک مى شود، اضطراب و هیجان و ترسش چندین برابر می شود

در صورت باخت همه چیزش را از دست مى  کهزى خطرناکى را شروع کرده، با. نمیداند باید در انتظار چه باشد

 .دهد

 ... دیر کرده اند . نگاهى دوباره به ساعت مى اندازد. همه تاخیر دارند. را ببیند نینشده نازن فرصت

دمهاى با صداى تلفن از البى که ورود گروه فیلم بردارى را اعالم مى کند، از جا بلند مى شود و با ق همزمان

 .لرزان به سمت در ورودى مى رود
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 .قدى، نگاهى به خودش مى اندازد يآینه  درون

 ...  یدانتل مشکى رنگش، از کمپانى گوچ پیراهن

با آستینهاى بلند و یقه اى که از جلو بسته است و از پشت به . که تضادها را به رخ مى کشد! نامدار انتخاب

  ...قد آن تا زیر زانو . صورت هفت باز

همیشه در عین سادگى، بهترین ها را براش انتخاب ... به سمت کفشهاى مشکى میس دیور مى رود  نگاهش

 .مى کند

 .به گوشواره هاى زمرد نشان هرى وینستون مى اندازد دستى

که سالها به ... بى نظیر و گرانبهاى اولین سال ولنتاین، از طرف نامدار  يهدیه . آن را دوباره چک مى کند قفل

 .سنگینى از گوش کردن آن سر باز زده بود يبهانه 

 .دست به سمت دستگیره مى برد و در را باز مى کند... اختیار آه مى کشد  بى

 .با دیدن هانیه، براى لحظه اى نفس در سینه اش حبس مى شود نامدار

 .مشکى اش، تقابلى آشکار با چشمهاى زمردین و پوست مهتابى رنگش دارد موهاى

به ... سته روى تک تک اجزاى صورتش مى چرخد؛ لحظه اى روى گوشواره ها ثابت مى ماند آه نگاهش

 .چشمانش نگاه مى کند

 .تواند نگاه ازش بردارد نمى

 .آهسته سالم مى کند... برق تمنا را در نگاهش می بیند و  هانیه

 .زده و خرامان خرامان به سمت سالن پذیرایى حرکت مى کند چرخى

مى داند که نامدار با نگاهش، او را زیر نظر گرفته و به انحناهاى بدنش و ساق پاهاش . گام بر مى دارد آهسته

 .نگاه مى کند

خوبى از ماهیت نگاهى که به دنبالش است با خبر است و سخاوتمندانه اجازه مى دهد که اینچنین نظر بازى  به

 .کند

احساس مسخ شدگى ... نفس عمیقى مى کشد ... مى بندد چشمهاش را . مدتى از جاش تکان نمى خورد نامدار

 .مى کند

 .فیلم بردارى به ترتیب وارد مى شوند و امیرعلى با کمى تاخیر در پى آنها گروه

 ... سالن پذیرایى مى بیند، بهتش مى زند  يکه پدر و مادرش را در آستانه  زمانی
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 .ى هرگز تا آن روز، آن دو را اینطور با شکوه و زیبا ندیدهوجود اینکه آنها همیشه ظاهرى آراسته داشته اند، ول با

 .مى کند به نوعى با همیشه متفاوتند احساس

که مثل همیشه چنان تسلط و تشخصى در حرکات و حرف زدن دارد، که همان ابتدا به امر، تمام گروه  نامدار

گى، زیبایى همیشگى و ذاتیش، به طورى و هانیه که در عین ساد... فیلم بردارى را تحت تاثیر خودش قرار داده 

 .حالتى در چهره اش هست که بى اختیار هر بیننده اى را به تحسین وا مى دارد... معجزه آسا تغییر کرده 

 .سایه به سایه اش حرکت مى کند نامدار

 .تمام فکر هانیه را به خودش اختصاص داده حضورش

 .وا تکان مى دهدبه دنبال دستهاش است که هنگام صحبت در ه نگاهش

 .خودش است و قابل تقلید نیست يکلماتى که استفاده مى کند، ویژه  یآرام و پرصالبتش، فیگور و حت رفتار

 .دستهاى نامدار به دورش، تفکراتش را بهم می ریزد ي حلقه

 ... دلپذیر، دروجودش، دماى بدنش را باال برده و قلقلکش مى دهد  یاشتیاق و جریان حس... لذت ...  ترس

 .روبروش، آسانترین کار است يحال خرابش، براى مرد خبره  تشخیص

 ... مى اندازد تا بیشتر از این رسوا نشود  نیسرش را پای هیهان

 ... عکاس ازش مى خواهد که سرش را بلند کند  خانوم

مشتاق نامدار گره مى خورد که به همراه آن، لبخند محبت آمیز گذشته را به  نگاهش در نگاه گرم و همزمان،

 .لب دارد

 

*** 

 

شود تا به  یم ادهیپ. کند یشده، متوقف م نییتز دیسف يرا که با گلها یمشک نیدر باشگاه، ماش يجلو یرعلیام

 .باشگاه جمع شده اند يورود ياستقبال ازشان، جلو يمهمانها برا. عروسش کمک کند

رد  دیسف ياز گلبرگ ها دهیِ پوش ریمس ياز رو ،يو آشتباز یقیموس انیآورد و در م ي نیبه دست نازن يفشار

 .شوند یم
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فرشته  نیکند ا یباور نم. کشد یپلکهاش دست م ریشده و تند تند به ز نینازن يبا لبخند، غرق سر تا پا شکوه،

 یست که تنش کبود بود و مدام م يِ چند ماهه ا نیبى همتا، پیچیده در تور و ساتن و دانتل، همان نازن ي

 ...  دیلرز

 .شوهرش هم با تمام وجود، مراقب او هستند يدهد خانواده  نانیتوانست به قلبش اطم یم کاش

 .برد یو به طرف سالن م ردیگ یمهربان را م يپدرش، بازو يبا اشاره  نهال

 ! ها شهیم میحسود ،يزیاشک شوق نر ينطوریِ منم ا یعروس ياگه تو! مادر عروس -

 .دهد ینهال م لیتحو یاحساسات در همش، اخم انیم شکوه،

 ! ؟یکن یم تمینه که رعا! ها؟ یخجالت نکش! ایح یب يدختره  -

 .زند یخندد و چشمک م یم نهال

 ! ها فرار کنه تیاز واقع دیآدم که نبا! گفتن دختر، امانت ِ مردمه میاز قد -

 یخوشحال است در صورت و عمق نگاه دو دخترش، خوشبخت. زند یکنترل شده م يبا همان اخم، لبخند شکوه

 .شود یکشد و وارد سالن م یم ينفس بلند. ندیب یرا م تیو رضا

و لبخند زنان . دجلساتشان دورش نشسته ان ياز خانومها گریو چند نفر د ییرود که خانوم سما یم يزیم سراغ

 .دیگو یدوباره خوش آمد م

 .توصیفاتى ست که نقل زبان خانم هاى مجلس است... عالى و فراموش نشدنى ... مجلل  مجلس

در حالیکه با  نینازن. دستش را به سمت عروسش دراز مى کند و لبخند عاشقانه اى به لب مى آورد امیرعلى

آهسته به همراهش به سمت مهمانها جهت خوش آمد گویى  خوشحالى به بازوش تکیه مى دهد، با گام هاى

 .حرکت مى کند

رنگش را محکم دور  يریش يروسر ،یرعلیکه به خاطر حضور ام ییخانوم سما يشود کنار شانه  یخم م شکوه

 .دار، ثابتش کرده نینگ يا رهیصورتش بسته و با گ

 ... بشن  ریهم پ يکه به پا شاالیا... هستن  گهیهمد يبرازنده  یحساب ن،یماشاال دامادت و نازن -

زمزمه  ییو کنار گوش خانوم سما... اندازد و بعد به نهال  یم یرعلیو ام نیبه نازن تیگذرا با رضا ینگاه شکوه،

 : کند یم
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خدا رو شکر ! نهال بشه؟ فیتونست حر یم یاگه اون دعاها نبود، ک...  يمن بود يمشکل گشا شهیشما هم -

پسر نداشتمه  نیعطا برام ع...  رهیخودمه و راه دور نم شیپ یکیگذشت و حداقل مطمئن شدم اون  ریکه به خ

 .نمشیب یبه چشم داماد نم... 

. دیگو یم انینشسته، زمان رفتنش را به قسمت آقا نیکه کنار نازن یرعلیدر گوش ام لمبردارهایاز ف یکی

 .کند یم يادآوریرا به او  يزیدهد و چ یتکان م يسر یرعلیام

 : دیگو یزند و م یدر هدست ِ کنار دهانش با همکارش حرف م لمبردار،یف زن

 ! گهید قهیدو سه دق -

 .فشارد یرا م نیدست نازن یرعلیام

 ...  ستین یاالن که مرد و نامحرم! ؟یرقص یباهام م -

 .زند یبا لبخند، آرام پلک م نینازن

  !توئه ریاگه خراب کردم تقص...  ستمیبلد ن -

 ومیآکوار هیشب يمحفظه ا يدارد و رو يا شهیبروند که کف ش یشکل رهیدا ستیتا سمت پ ردیگ یرا م دستش

 .قرار گرفته

 .گزد یلب م نینازن

 ! دمیهمه آدم نرقص نیا يتا به حال جلو -

 .ستدیا یروبروش م یرعلیام

 ... فقط به خودم و خودت فکر کن ...  یبه اطرافت فکر کن ستین يازین -

 .ماند یآب، روشن م يرنگ بر رو یآب يها تیبا اسپات ال ستیشود و فقط پ یسالن کم م نور

 .زند یبالفاصله لبخند م نیشود، نازن یکه شروع م آهنگ

 ! بازم؟ -

 .اندازد یدست دور کمرش م یرعلیام

 ... آهنگ توئه  نیا -

 : کند یبا آهنگ زمزمه م و

 ...  يدیل -
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روش  نیو دورب نیکند، نه کر یبهشان شده اند فکر م رهیکه خ ییچشمها هیخواسته، نه  یرعلیکه ام همانطور

 ...  نشیزند و نه عکاس و فلش دورب یکه اطرافشان مدام دور م

 .زند یو لبهاش که آهنگ را لب م یرعلیمذاب ِ نگاه ام يرا چسبانده به خاکستر نگاهش

 یمرد را و احساس ب نیداند ا یفقط م... شده  اشیدن يشده و حاال همه  داشیپ ایداند چطور از آن سر دن ینم

 .را مرهون رحمت خداست رشینظ

دست  انیم ،یطوالن يچسبد به بوسه ا یم ،”يدیل يما وری“  يزمزمه . شود یم کتریو نزد کینزد صورتش

 .مهمانها يزدنها

 .رود ینگشتهاش، به طرف در خروج مبه ا يکند و با بوسه ا یم یاو را همراه گاهشیتا جا یرعلیام

 .ردیگ یرا م یرعلیام يکشد و جلو یم رونیب زهایاز م یکی يرو ياز جعبه  یدستمال نهال،

 ! شهیم ییهوا نهیب یبکش به دهنت، باالخره اونور پسر مجرد نشسته، م نویا وار،یروم به د! شادوماد -

 .ردیگ یخندان دستمال را م ،یرعلیام

 ! باشه ریمن اصال فکر نکردم منظورت ام -

 .زند یم چشمک

 ! ِ من باش يدیمواظب ل -

 .رود یم و

 

*** 

 

نامدار، دست به دور کمر هانیه مى اندازد و قدم . اشک هانیه، عروس و داماد را بدرقه مى کنند يمیان هاله  در

 .زنان به سمت ماشین حرکت مى کنند

 .تماس است، احساس آرامش مى کند اینکه بدنش با بدن نامدار در از

 .سر از حمید مى خواد که حرکت کند ياشاره  با

 ... همچنان اشک مى ریزد  هانیه

 ... دست دراز مى کند و دست نرم و لطیفش را در دست مى گیرد و در سکوت نوازش مى کند  نامدار

 .را مى بندد تا آرامش بیشترى حس کند چشمهاش
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 : مى گوید دیرودى برج توقف مى کنند و نامدار رو به حمزمانی که مقابل درب و تا

 .برمی گردم... منتظر باش  -

 : را که به او پشت کرده و با گامهایى بلند ازش فاصله مى گیرد، صدا مى کند هانیه

 ... هانیه  -

واقعه اى ... در درونش واقعه اى بى سابقه رخ داده ... صداش رنگ اعجاب و بهت زدگى قابل تشخیص است  از

 .مشخص داشت، فرق مى کند يهمیشگى اش که نتیجه  يکه با قانون و قاعده 

 .نگاه هم نمى کند و با شتاب به سمت آپارتمان مى رود یبه پشت سر خود حت هانیه

همیشه نسبت به ... چنین واکنشى را ازش انتظار ندارد ... از انفجار ناگهانى او، در جا خشکش مى زند  متحیر

همه چیز، مخصوصا او و تصمیماتش سرد و بى تفاوت بوده، اما اخیرا چه از نظر روحى و چه از نظر فکرى، 

 .کامال متفاوت شده و همین، حسابهاى نامدار را به هم مى زند

 .له هاى ورودى، بى حرکت مى نشیند و متفکر به نقطه اى نامعلوم خیره مى شودروى پ مدتى

چشم هاش را تنگ مى کند و ... پک هاى محکم و پى در پى اى به سیگارش مى زند ... آتش مى زند  سیگارى

 ... به آتش سیگار خیره مى شود 

 ... جا بلند مى شود  از

 “باید تکلیفش را یکسره کند  امشب“

 .، لحظه اى تردید مى کند و سپس، با قدم هایى محکم وارد مى شوددر پشت

که با توجه به نورى که از تلویزیون ساطع مى شود، مشخص  دیموزیک مالیمى از سمت نشیمن مى آ صداى

 .است مربوط به آن است

 .توجه، به دنبال هانیه به سمت اتاق خواب حرکت مى کند بى

که هانیه  نیبه خیال ا. ه در نیمه باز اتاقى که نور کمى از آن بیرون مى زندمیانه راهرو، نگاهش مى افتد ب در

 .آنجاست، به سمت آن قدم برمی دارد

به حدى توجهش را جلب مى کند، که  ند،یب یکه م يزیچ... جست و جوى هانیه، نگاهى به داخل مى اندازد  در

 ... فراموش مى کند به دنبال چه آمده 
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تقریبا پوشش ... انچه را که مى بیند باور نمى کند ... متحیر به اطراف نگاه مى کند .. .سست مى شود  گامهاش

بعضى ... عکسهایى در حالت هاى مختلف و زمان هاى متفاوت ... همه دیوارهاى اتاق عکس خودش ست 

 ... تکیه داده شده به دیوار ... و یکى کامال قدى ... کوچک و برخى فوق العاده بزرگ 

دست ... کت از دستش رها می شود و کنار پاش مى افتد ... ن را به تمام اعضاى بدنش حس مى کند خو هجوم

زیر آن، نفس حبس شده اش را با صدا بیرون  يبا باز کردن دکمه . کراواتش را شل مى کند يمی برد و گره 

 : مى دهد و زیر لب مى گوید

 ”! امان از دست این زن “

در آستانه ... م هانیه، نفس عمیقى مى کشد و قدم به سمت اتاق خواب تند مى کند آرا يشنیدن صداى گریه  با

 ... در، او را مى بیند  ي

 .پرده را در مشتش مى فشارد و گریه مى کند يبه پنجره، گوشه  رو

 .دور نگاهش مى کند از

 ! است شیزندگ قتیحق نیپر رنگ تر نیا” خاطرى پایان ناپذیر به این زن دارد تعلق“

از پشت پنجره، به هواى ابرى خیره مانده و اشک می ریزد، که تصویر تکیه بر در داده اش را از داخل  هیهان

 ... آستین هاى پیراهن مردانه اش را باال زده ... شیشه می بیند 

 : عصبانیتى ساختگى رو می کند به سمتش و مى گوید با

 ! براى چى برگشتى؟ -

 .گرى که بر لب دارد، نزدیکش مى شودبا لبخند عمیق و ستایش نامدار

 .دستش را به سمت گوشواره اش می برد ه،یهان يبه چشمها خیره

 ... اومدم دنبالشون ... جفت زمرد اعال جا گذاشته بودم  هی -

احساس می کند با الکتریسیته در . تاثیر نگاه هاى پر نوازش و دو پهلو حرف زدن نامدار، گرم مى شود تحت

 ... دنش بى مقاومت و سست می شود تماس است و ب

دست دیگرش را باال مى آورد، از پشت سرش رد مى کند؛ سرش را به سمت گوشش خم مى کند و  نامدار

 : زمزمه وار ادامه مى دهد

 ! تا جایی که یادمه، گوشهات به گوشواره حساس بودن -
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نامدار مشغول ور رفتن به قفل آن ... حاصل از حرکت انگشتان او را بر پشت گوشش را حس مى کند  سوزش

 ... است 

لب هاش با کمترین فاصله، در ... شل شده کراوات  ينگاهش به گره ... تقریبا در آغوش نامدا راست  سرش

 ... سر مست از عطر تنش ... باز پیراهنش  يمیان دکمه 

 ... مى ترسد لب باز کند و از خواب بپرد ... نظر خواب مى رسد  به

با احتیاط قفل را باز مى کند؛ اولین گوشواره را بیرون می آورد و سپس با دوانگشت، دایره وار شروع به  نامدار

 .گوشش مى کند يماساژ الله 

 ...  مسلط و آگاه از حالش آتشى دیوانه وار در درونش مى خروشد و نامدار کامال... او  يتشنه  هانیه

 : فرار از وضعیت پیش آمده، ناگهانى می گوید براى

 ... حتما مى خواى بدیشون به سمیرا  -

 .براى دومین بار ظرف نیم ساعت گذشته، متحیر شده. نامدار براى لحظه اى متوقف مى شود دستهاى

 ”! فکر احمقانه دیگه از کجا به مغزش راه پیدا کرده؟ این“

 .دیموزیک، آرام از اتاق مجاور مى آ صداى

 ”شود یتو به سر نم یب... همگان به سر شود  بى“

 .فکر مى کند عالم و آدم دست به دست هم داده اند تا حماقتش را به رخ بکشند هانیه

 ! نیایاتفاقا خیلى هم به هم م -

 .نودمى ش هیاولین بار است، حس حسادت، کالفگى و عصبانیت را در صداى هان براى

 .گوشش را مى کشد يبا فشار خفیفى الله ... خندد  مى

 ! همینطوره که میگى... اوهوم  -

 .چشمهاش را مى بندد و دل به دریا مى زند هیهان

 ! دوسش دارى؟ -

 .از پاکى خودش مطمئن است و از احساسش... از تصور حرفش، بى اختیار بلند تر مى خندد  نامدار

 ! نگو که حسودیت میشه -

 : کراوات مى کند و با بغض مى گوید ياو مى زند؛ دستش را بند گره  يمشت کم جانش را به سینه  ه،یانه

 ... خانوم از اول هم درست انتخاب کرده بود  -
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 : در همان حال زمزمه وار و آرام مى گوید. دومین گوشواره را هم آزاد مى کند و با احتیاط آن را جدا مى کند قفل

 ... هانیه ... نیه ها... هانیه  -

اشک در ... بر روى شانه هاش مى گذارد و سرش را عقب مى کشد تا بهتر حالت صورتش را ببیند  دست

 ... زمردیش حلقه زده  يچشمها

 .محبت نگاهش مى کند با

 ”! چه راه هاى عجیب و غریبى براى ابراز عالقه اش استفاده مى کند از“

آهسته خم مى کند؛ لبش را با گوش او مماس مى کند و خیلى آهسته  سرش را. تر از آن تاب نمى آورد بیش

 : زود تر از شاعر زمزمه مى کند

 ... یکى شدن، حادثه اى ساده نبود  ي حادثه“

 ”تو، جز تو از کسى، زیر و زبر نمى شود مرد

 ... خالصانه اش، تمام حصارها مى شکند  اعتراف

 “نامـــدار “ را در آغوش امن نامدار رها مى کند و مى نالد  خودش

 .سرش را در آغوش مى کشد و دستش را تکیه گاه بدن لرزانش مى کند نامدار،

... بهتر از هر کس می دونى که چقدر دوستت دارم ! چى بگم؟ چى مى خواى که بگم؟... جان ِ نامدار  -

 ... عزیزترینم 

 ... مى کند را داخل موهاي او  صورتش

 ! اصال مگه میشه تو رو دوست نداشت؟ -

 .ستبرش يچنگ می شود به سینه  هیهان دستهاي

 : مى زند هق

 ... ببخش ... بد کردم  -

با نوك انگشت، گونه هاي خیس از اشکش را لمس مى . به زیر چانه اش مى برد، سرش را بلند مى کند دست

 .کند

- ” !No matter what has happened ,No matter what you’ve done.No matter 

what you will do ,I will always love you.I swear 



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا Hanakو  naqme   –گذارم  یات م نهیبرابر آ يا نهیآ

wWw.98iA.Com ٨٣٠ 

تشنه اى که به آب رسیده، دوباره خودش را در آغوش امن و همیشگى اش جا مى دهد و سر بر سینه اش  مثل

 .مى گذارد

 ”ات فکر سر سپردنم، به اعتماد شانه به“

 ”بخشایش من، که بى اثر نمى شود گریه

دست دیگرش را نوازش وار بر روى پوست لطیف و گرما . دست چپش را به دور کمر او حلقه مى کند نامدار

 : بخش کمرش حرکت مى دهد و با زیرکى مى گوید

 ! فکر مى کنم موضوع عکس اون اتاقو قبال جایى دیده باشم -

 ... وجودش بر گشته  نوازشهاش، آرامش کم کم به با

 .نیمه باز پیراهن مردانه اش مى شود يبازى با دکمه ها مشغول

 : و دلپذیر مى گوید شیرین

 ! شیمنم فکر مى کنم جایى دید! درسته -

سالها ... طاقتش طاق شده ... دستهاش را تنگ تر مى کند  يحلقه ... بوسه اى به روى موهاش مى زند  نامدار

بى طاقت ... از حضورش ... در آغوشش و او مجنون ... و سرانجام، هانیه آنجاست ... کشیده انتظار این لحظه را 

 ... از وجودش 

 .دوم باز مى شود ي دکمه

 هیباید بداند هان... بى قرار است و حرکتى نمى کند ... انگشتان لغزنده بر روى پوستش را حس مى کند  شیطنت

 .تا کجا مى خواهد پیش برود

از مدتى، آهسته خودش را از حصار دستهاى نوازشگر و پر احساس نامدار بیرون مى کشد و عقب  بعد ه،یهان

 .عقب به سمت در حرکت مى کند

 : از حرکاتش، یک دستش را نگه مى دارد و با چشمهاى تنگ شده مى پرسد متعجب

 ! کجا؟ -

 : با شیطنت جواب مى دهد هیهان

 ! باز به در و دیوار نکوبونیمون. ..چیزى پیدا کنم ... دارم میرم شمعى  -

چه بى پروا اتفاق آن شب ... شیطان شده ... این روى سکه را هیچوقت ندیده ... نامدار بلند مى شود  ي قهقهه

 ! را به رخ مى کشد
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 ”دوستت دارم“از ته دل او، به آرامى لب مى زند  يمتاثر از خنده  هانیه،

 ... نامدار منقطع مى شود  نفس

 .را مى کشد و او را با تمام وجود در بر مى گیرد دستش

 ! نیازى به شمع و شعله نیست... هستیم زدى  يهمینجورى آتیش به همه ! بیا اینجا ببینم -

 

 که بارون گرفته نیا“

 راهه يکه اون تو نیا

 يدور دهیکه فهم نیا

 اشتباهه نیبدتر

 روشن نهیشوم مثل

 روراست نهیآ مثل

 يسال دور کی بعد

 که آخر خودش خواست نیا

 خواست خودش

 امشب زییپا یعنی

 جمع کرد و بارشو

 با عشق سر کرد شهیم

 زمستون سردو نیا

 آغوش سردم یعنی

 شه از عطر موهاش پر

 امسال يلدای یعنی

 منه آرزوهاش با

 مبارك آرزوهات

 ”مبارك لداتی شب
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 پایان

 1393ماه  مهر
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