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  -   به   علي   قسم   با   زهرا   و   حسین   برام   فرقي   نداري   ،   من   خیر   و   صالحت   رومی   خوام.   تا   کی   می   خوایی   تنها   بموني   ؟

 نمی   دانست   به   کلمه   خیر   و   صالح   پوزخند   بزند   یا   به   این   خواستگاری   که   حاجی   با   مطرح   کردنش   روزشان   را   زهر

 کرده   بود.   البته   اگر   مي   توانست   یک   مرد   ۵٠   ساله   زن   مرده   با   دو   دختر   دم   بخت   را   خواستگار   محسوب   كند!   انصاف

 نبود.   این   زندگی   ،   این   در   به   دری   دوازده   ساله   حقش   نبود   .   اما   مگر   چاره   دیگری   داشت.   حاجي   جاي   پدر   نداشته   اش

 بود   ،   درست   از   زمان   ازدواج   مجدد   مادرش.   چهار   سالش   بود   كه   حاجی   شده   بود   سایه   باالی   سر   او   و   مادرش   و   اگر

 از   حق   نگذرد   تا   قبل   از   همه   اتفاقات   ...تا   ده   سال   قبل   جای   خالی   پدر   را   حس   نکرده   بود   .اما   با   طالق   و   بازگشت

 دوباره   اش   ،   زندگیش   پر   شده   بود   از   حسرت   داشتن   یک   تکیه   گاه.

 

  -دختر   حواست   به   منه؟

 تمام   دلخوریش   را   به   چشمهایش   مي   ریزد   و   سرش   را   تكان   مي   دهد   و   حاجي   موعظه   اش   را   ادامه   مي   دهد:

 

 -   از   قدیم   گفتن   حامي   یه   دختر   مجرد،   دختر   بودنشه   و   حامي   یه   بیوه   هم   شوور   مردش...هر   كاریم   بكنن   براشون   حرف

 و   حدیث   نمي   سازن   اما   تو   مطلقه   اي   و   صد   جور   حرف   پشت   سرته   ...حرف   حق   بود   اما   تحمل   شنیدنشان   را   نداشت   ،

 خصوصاً   از   زبان   حاجي   .   اشكهایش   منتظر   ادامه   صحبتهایش   نمي   ماند   و   سرازیر   مي   شوند   :

 -   به   خدا   من   از   زندگیم   راضیم

 حاجي   دستي   به   محاسن   سفیدش   مي   كشد   و   زیر   لب   استغفراهللا   اي   زمزمه   مي   كند:

 -   همیشه   که   من   و   حاج   خانوم   نیستیم   ،   باالخره   باید   سرو   سامون   بگیری...   پشتت   باید   به   یه   مرد   گرم   باشه   تا   خیال   من

 و   مادرت   راحت   بشه   .   حرف   منو   گوش   كن   ...من   علی   آقا   رو   می   شناسم...   مرد   مومن   و   معتقدیه!   حالل   و   حرام

 سرش   میشه...   خدا   رو   شکر   که   وضع   مالیش   هم   خوبه   ..   همین   امروز   و   فردا   هم   دختراش   رو   راهی   خونه   بخت

 میکنه.

 

 مادرش   با   سیني   چاي   از   آشپزخانه   بیرون   مي   آید،   سیني   را   روي   میز   مقابل   حاجي   مي   گذارد   و   كنارش   مي   نشیند   .   من

 مني   مي   كند:

  -ام   ...حاج   آقا   سنش   باال   نیست   ؟   آخه   نازگلم   فقط   ٣٤   سالشه

 امیدوار   سرش   به   طرف   مادرش   می   چرخد   ،   مسلماً   هیچ   مادری   ناراحتی   دختر   عزیز   ُدردانه   اش   را   نمي   تواند   تحمل

 كند.   حتماً   او   هم   به   این   وصلت   راضي   نیست.   درست   است   كه   همیشه   مقابل   حرفها   و   كرده   هاي   حاجي   ُمهر   سكوت   به

  لبـ   ـهایش   مي   زند   اما   همیشه   به   طور   غیرمـ   ـستقیم   و   با   زبان   بي   زباني   مخالفت   خود   را   ابراز   كرده...

 حاجي   عصبي   نچ   بلندي   مي   كند:

 -   سنش   باالست   که   باالست   ...خودش   امتیازه..   نازگل   و   بچه   بدونه   گذشته   اش   رو   سرش   نمی   کوبه!

 نفسي   فوت   مي   كند:

 -   مگه   خود   شوما   با   من   ازدواج   کردی   بد   شد؟   ها؟   االن   پشیمونی؟-   خدا   سایه   شما   رو   از   سرما   کم   نکنه....

 حاجی...حرفم   چیز   دیگه   اِی

 -   حاج   خانم   اینقدر   لی   لی   به   الالی   این   دختر   نزار!   چقدر   گفتم   تربیت   دخترت   رو   بزار   عهده   من...   گفتی

 یتیمه...حساسه...   سخت   نگیر   ...بیا   اینم   نتیجه   اش...   کاری   کرد   که   جلو   درو   همسایه   و   فامیل   سرمون   رو   نتونیم   باال

 بگیریم....اشكهایش   را   با   پشت   دست   پاك   مي   كند   تا   دیدش   واضح   شود.   لبـ   ـهایش   را   به   هم   فشار   مي   دهد   تا   حرف
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 نامربوطي   خارج   نشود،   جوانتر   از   آني   بود   که   پاسوز   مردی   به   سن   و   سال   پدرش   شود.-   فردا   جواب   زهرا   رو   چی   می

  خوایی   بدی..كم   از   شوور   و   فامیلش   سرکوفت   شنوفته...

 چشمهای   مادرِ   دل   نازكش   نم   می   گیرد   و   این   اصال   به   نفعش   نبود...   حاجي   داشت   از   حربه   زهرا   استفاده   مي   كرد.

 -اصال   ابروی   منو   شوما   به   درك   .   این   که   تا   مدتها   حرف   و   حدیثمون   نقل   مجالس   بود   اونم   به   درك   !   اما   خدا   وكیلي   تو

 این   ده   ،   دوازده   سال   کی   سراغ   دختر   بزرگ   حاج   فیاض   رو   گرفته...هان؟!   هركي   بوده   شرایطش   از   این   بهتر   نبوده..

 بوده؟!   بله   ....   حاج   خانم   مردم   عقل   دارن!   قبل   هر   اینكه   در   این   خونه   رو   بزنن...   تحقیق   و   تفحس   مي   كنن...شوما

  بگو   از   در   و   همسایه   پرس   و   جو   كنن   چي   مي   شنوفن؟!

 با   تاسف   سرش   را   تكان   مي   دهد   وبه   طرف   نازگل   مي   چرخد   و   حق   به   جانب   نگاه   مي   كند.   زیر   و   بم   حركات   مادر   را

  مي   شناخت...   سر   به   زیر   نشستن   و   آه   كشیدنهایش   یعني   نرم   شده   ...   راضي   شده،   باید   كاري   مي   كرد...

 لحنش   را   ملتمس   مي   كند:

  -   حاجي   اگه   نظر   من   براتون   مهمه...   به   خدا   نمي   تونم   ...

 حاجي   به   سمتش   بر   مي   كردد.و   چشمهایش   درشت   مي   شود:

 -   ال   اله   اال   اهللا...   باز   برگشتیم   سِرخونه   اول...   حرف   دوتا   بزرگتر   برات   مهم   نیست   ؟

 زبانش   را   روي   لبـ   ـهاي   خشكش   مي   كشد...   سعي   مي   كند   حرفهاي   مشاورش   را   به   خاطر   آورد   و   در   قالب   نازگل   قوي

 وارد   شود   اما   چیزي   به   ذهنش   نمي   رسد...   همیشه   همینطور   بود   در   شرایط   ِ   پر   از   تنش   تمام   دانسته   ها   و   تالشهایش

 دود   مي   شدند   و   در   نهایت   مي   شد   همان   نازگل   خجالتي   و   دست   و   پاچلفتيِ   توسري   خور.   دوباره   تمركز   مي   كند...

 ساالر   گفته   بود   باید   قوي   باشد   و   نظرش   را   با   اعتماد   به   نفس   و   بدون   ترس   بگوید.نفس   عمیقي   مي   كشد:

 -   با   تمام   احترامي   كه   براتون   قائلم   اما   نمي   تونم   ...   از   روي   مبل   بلند   مي   شود   تا   پذیرایي   را   ترك   كند   اما   قبل   از   اینكه

 قدم   از   قدم   بردارد   حاجي   مچ   دستش   را   محكم   مي   گیرد   و   با   عصبانیت   مي   گوید:

 -   حرفم   تموم   نشده   هنوز

 -   اما   من   حرفم   رو   زدم...زیر   بار   زورشما   هم   نمي   رم   ...   اگه   شما   نمي   تونید   ردشون   كنید   من   به   ایشون   نظرم   رو

 مي   گم   ...   ولي   اگه   فكر   مي   كنید   مزاحمتون   هستم   و....

 در   كسري   از   ثانیه   دست   حاجي   محكم   بر   صورتش   مي   نشیند   حرفش   ناتمام   مي   ماند   و   چشمهایش   بر   صورت   سرخ   از

  عصبانیت   او   مات   مي   ماند.   مادرش   چنگي   به   صورتش   مي   زند   و   زیر   لب   مي   نالد.

 -   دختره   گستاخ   ...   اینه   جواب   تمام   محبتهاي   من   ...   بعد   از   اینهمه   سال   دیكه   تو   روي   من   مي   ایستي!   اونم   بعد   از

 اونهمه   ابرو   ریزي؟

  -   حاجي   !   تو   رو   خدا   !

 با   عصبانیت   به   طرف   مادرش   بر   مي   گردد

 -   دِ   همین   كارا   رو   كردي   كه   االن   تو   روي   من   مي   ایسته   ....   پوفي   مي   كند   :

 -   برا   من   ُدم   درآورده!!!

 خودش   هم   از   این   همه   جسارت   متعجب   مي   شود.

 -   اگه   طالق   من   باعث   شرمندگي   و   سرافكندگي   شماست   خودم   رو   تحمیل   نمي   كنم

 رو   مي   گرداند   و   سریع   به   طرف   اتاقش   مي   رود   .   حاجي   صدایش   را   بلندتر   مي   كند:

 -   به   نفعته   كه   این   وصلت   سر   بگیره   ،   وگرنه   از   راه   دیگه   اي   مجبورت   مي   كنم

 در   را   پشت   سرش   مي   بندد   و   سریع   ساكش   را   از   كمد   در   مي   آورد   و   روي   تخـ   ـت   مي   گذارد.

 

 

 



 از   پشت   شیشه   كثیف   وخاک   گرفته   تاکسی   به   آسمان   خاکستری   و   خورشیدِ   در   حال   غروب   خیره   مانده   و   چشمهایش   از

 اشِک   داغ   پر   و   خالی   می   شود.   نگاهی   به   راننده   می   کند   خوشبختانه   حواسش   به   مقابلش   است.   دستمال   كاغذيِ   مچاله

 شده   كف   دستش   را   زیر   چشمهایش   مي   كشد   و   سعی   می   کند   بغض   گلویش   را   فرو   دهد،   اما   فرو   نمي   رفت   .   صدای

 حاجي   در   ذهنش   اکو   می   کند   "   تو   این   ده   ،   دوازده   سال   کی   سراغ   دختر   بزرگ   حاج   فیاض   رو   گرفته...هان؟!   هركي

 بوده   شرایطش   از   این   بهتر   نبوده..   بوده؟!"   از   وقتي   طالق   گرفته   هر   مردی   از   هر   گروه   سنی   و   شرایط   اجتماعی   و

 خانوادگی   به   خود   اجازه   داده   که   به   خواستگاریش   بیاید   و   ارامش   نداشته   اش   را   به   هم   بزند.   آهي   مي   كشد   ...   انصاف

 نبود   به   خاطرخاتمه   دادن   به   یك   زندگي   مشقت   بار،   اینهمه   رنج   بكشد.

 ماشین   مقابل   ورودي   مجتمع   متوقف   مي   شود.   بعد   از   حساب   كردن   كرایه   پیاده   مي   شود   .   مقابل   ورودي   آپارتمان   مي

 ایستد   و   سرش   را   براي   دیدن   پنجره   طبقه   چهارم   بلند   مي   كند.   با   دیدن   چراغهاي   روشن   خانه   نفس   راحتي   مي   كشد   .

 چادرش   را   مرتب   مي   كند   و   پله   هاي   ورودي   را   آهسته   باال   مي   رود.   صداي   بلند   خنده   و   صحبت   از   پشت   درخانه   شان

 مي   آید.   مهمان   دارند!   دلهره   و   اضطرابش   برمي   گردد.   بي   خبر   آمده   و   نگران   از   برخوردِ   شیال   مكثي   مي   كند   و   بعد

 زنگ   را   فشار   مي   دهد.

 درباز   مي   شود   و   حسین   مقابلش   ظاهر   مي   شود   ...   لبـ   ـهاي   كش   آمده   اش   با   دیدن   نازگل   و   ساكش   به   بهت   و   تعجب

  تبدیل   مي   شود.

 -   سالم

 حسین   دستپاچه   و   با   صداي   آهسته   اي   جواب   مي   دهد   و   كالفه   به   داخل   خانه   نگاه   مي   كند

 -   ببخشید   ...   مي   دونم   كار   خوبي   نكردم   بي   خبراومدم

 نارضایتي   از   تمام   اجزاي   صورت   حسین   مشخص   است   ،   دوباره   سرش   به   داخل   خانه   بر   میگرد   كه   نازگل   را

 بیشترمعذب   مي   كند.   وقتي   از   داخل   خانه   مطمئن   شد   تنش   را   از   الي   در   جلوتر   مي   كشد   تا   دربسته   تر   شود

  -   اتفاقي   افتاده؟   چرا   اینطوري؟

 صداي   شیال   از   داخل   پذیرایي   مي   آید:

  -   كیه   عزیزم؟

 خم   مي   شود   داخل   و   با   صداي   بلندتري   مي   گوید:

 -   االن   میام

 و   دوباره   به   طرف   نازگل   بر   مي   گردد:

 -   با   حاجي   یكم   بحثمون   شد

 سرش   را   با   تاسف   تكان   مي   دهد   :

 -   ام   ...   كاش   قبل   اومدن   زنگ   مي   زدي.

 -بد   موقع   اومدم   .   معذرت   مي   خوام   -   نه!   بیا   تو

 از   جلوي   در   كنار   مي   رود   و   نازگل   داخل   مي   شود.   ساك   را   گوشه   اي   مي   گذارد   .   كفشهایش   را   را   در   مي   آورد   و

 داخل   جا   كفشي   مرتب   مي   كند   و   به   حسین   كه   دست   مشت   شده   اش   را   مقابل   لبـ   ـهایش   گرفته   نگاهي   مي   اندازد:

  -   چیزي   شده   حسین؟!

 همانطوري   كه   به   حسین   نكاه   مي   كند   خم   مي   شود   و   از   سر   ساك   چادر   سفید   گلدارش   را   بر   مي   دارد.   قبل   از   برداشتن

 چادرش   بالفاصله   نگاه   حسین   به   زمین   دوخته   مي   شود   ،   كمتر   از   این   هم   ازدست   پروده   حاجي   انتظار   نمي   رفت.   چادر

 مشكي   را   با   چادر   سفیدش   عوض   مي   كند   و   رو   به   حسین   مي   كند:

 -   حسین   باور   كن   یه   دفعه   اي   شد.....   مي   دونم   مزاحم   شدم   اما   اگه   مجبور   نبودم   نمیومدم

 نزدیكش   مي   شود   و   با   اخم   دقیق   مي   شود   در   صورتش:

  -   این   چه   حرفیه   نازگل...   اینجا   خونه   خودته....   اما   ....اما....

 -   من   میرم   اتاقِ   كارت   تا   مهموناتون   برن.



 -   شهاب   و   زنش   اینجان

 دستش   از   لبه   چادر   شل   مي   شود...   دوست   نداشت   تا   ده   سالِ   بعد   هم   نامش   را   بشنود   یا   كه   او   را   ببیند   خصوصاً   كنار

 زني   كه   به   او   ترجیح   داده   بود.   چادر   مشكیش   را   برمي   دارد   وبا   دست   دیگرش   طرف   دسته   ساك   خم   مي   شود:

 -   چكار   مي   كني؟   بیا   بریم   تو   ...   یكم   بشین   بعدش   یه   فكري   مي   كنیم

 -   نه   حسین   ....   نمي   تونم   ،   االن   اصالً   حالم   خوش   نیست   كه   ...   كه   گذشته   ها   برام   زنده   شه

 -   هر   اتفاقي   افتاده   ،   تو   گذشته   مونده   ....

 چند   بار   در   دلش   زمزمه   مي   كند"   مهم   نیست   "   اما   مهم   بود   .   وقتي   كه   او   حتي   خوشبختي   را   لمس   نكره   بود،   دیدن

 خوشبختي   او   كنار   زني   دیگر   خارج   از   توانش   بود.

 صداي   شاد   شیال   از   كنار   دیوار   راهرو   صحبتشان   را   مي   برد:

 -   سالم   نازگل   جان   پس   چرا   نمیایي   تو؟

 رنگ   از   رخش   مي   پرد   ،   لعنت   به   شیال   كه   با   صداي   بلندش   راه   فراري   برایش   نمي   گذارد.   حسین   نگاه   تیزي   نثار   شیال

 مي   كند   و   خم   مي   شود   و   ساك   را   از   دست   نازگل   مي   گیرد.   دهانش   به   شدت   خشك   شده   و   قلبش   تند   تند   مي   زند.   دست

 و   پایش   شروع   به   لرزیدن   مي   كند...   حسین   لبخند   دلخوش   كننده   اي   مي   زند   و   با   دست   به   طرف   پذیرایي   اشاره   مي

 كند.

 

 

 

 ٩۴-٠۵-٠٧،   ٠١:٠١   ب.ظ

 آهسته   سالم   مي   دهد   تا   لرزش   صدایش   مشخص   نشود.   شهاب   به   احترام   او   ایستاده   و   لبخند   كمرنگي   به   لب   دارد.   چقدر

 تغییر   كرده   !   از   آخرین   باري   كه   به   یاد   دارد   یازده   سالي   مي   گذشت   .   البالي   موهاي   مشكي   رنگش   رگه   هایي   از

 تارهاي   خاكستري   جاي   گرفته   اند   و   قاب   عینك   چهره   اش   را   مردانه   تر   و   جا   افتاده   تر   كرده.   نگاه   متعجب   شهاب   بر

 روي   چادرش   مي   نشیند،   چادري   كه   یادگارروزهاي   تلخ   گذشته   اش   بود   .   لبه   چادرش   را   جلوتر   مي   آورد   و   نگاهش   را

 به   زن   كنارش   مي   لغزاند...

 -   خوشحالم   كه   دوباره   مي   بینمتون

 

 چشمهایش   از   زن   مو   بور   جدا   مي   شود.   رسمي   بودن   شهاب   برایش   بیگانه   بود.   سالها   همان   شهاب   دوست   داشتني

 خودش   را   تصور   كرده   بود   و   ترجیح   مي   داد   تا   آخر   عمر   در   بي   خبري   مطلق   سر   كند   و   تصورات   و   رویاهایش   محفوظ

 بمانند   تا   اینكه   با   این   تصویر   واقعي   بشكند.سعي   مي   كند   بر   خود   مسلط   باشد...   نمي   داند   از   دیدار   مجددش   خوشحال

  باشد   یا   از   هجوم   خاطرات   تلخ   ،غمگین؛   پس   به   گفتن   "   ممنونم   "   بسنده   مي   كند.

 حسین   به   طرف   آشپزخانه   مي   رود   و   او   روي   مبل   مي   نشیند   و   نگاه  ِ بي   اختیارش   ،   دوباره   به   زن   كنار   شهاب   كشیده

 مي   شود   كه   سردرگم   و   گیج   به   او   و   شهاب   نگاه   مي   كند   و   رو   به   شهاب   به   زبان   انگلیسي   جمله   اي   به   زبان   میاورد   و

 از   پاسخ   كوتاه   شهاب   تنها   "   َان   ُالد   ِفرند   "   را   متوجه   مي   شود.   گوشه   لبش   بي   اختیار   باال   مي   رود...   این   زن   زیبا   كه

 با   لبخندي   نگاهشان   مي   كند   ،   زني   كه   تاپي   تنگ   بر   تن   دارد   و   اینطور   آزادانه   موهاي   لخـ   ـتش   را   مقابل   حسین   رها

 كرده   ،تمام   باورهایش   نسبت   به   شهاب   را   به   هم   مي   ریزد...   مسلماً   یا   شهاب   تسلیم   شده   بود   یا   تمام   ادعاهایش   دروغي

 بیش   نبود!   دوباره   نگاهش   كشیده   مي   شود   به   زن:

  -   آم   سوزي!

  و   با   لبخندي   مهربان   به   او   خیره   مي   ماند   ،   خنده   اي   كه   به   اجبارلبخندي   بر   لبـ   ـهایش   مي   نشاند.

 -   نازگل   هستم

  -   نایس   تو   سي   یو   !



  سرش   را   تكان   مي   دهد

 -   مي   تو!

 سنگیني   نگاه   شهاب   را   حس   مي   كند   كه   محو   تماشاي   او   شده   و   نگاهش   از   انگشتهاي   كشیده   و   بدون   حـ   ـلقه   اش   تا

 صورت   زیبا   و   ساده   اش   كه   به   زحمت   با   گوشه   چادر   سعي   در   پوشاندن   قرمزیش   دارد   باال   مي   آید.   از   سكوت   نازگل

 سوءاستفاده   كرده   و   با   جسارت   تمام   اجزاي   صورتش   را   از   نظر   مي   گذراند   ،   چشمهاي   مشكي   ودرشت   كه   با   مژه   هاي

  بلندي   احاطه   شده   ،   بیني   خوش   نقش   و   لبـ   ـهایي   كه   كوچك   اما   زیبا   اند.

 پشت   نقاب   بي   تفاوتي   پنهان   مي   شود   و   سعي   مي   كند   از   تفاوتها   و   جذابیتهاي   غیر   قابل   انكار   سوزي   چشم   پوشي   كرده   و

 شأن   و   مقام   خود   را   با   فكر   كردن   به   كمبود   ها   و   كاستیهایش   پایین   نیاورد.

 -   اصالً   عوض   نشدي!

 به   طرف   شهاب   بر   مي   گردد.   گفته   اش   را   قبول   ندارد   ؛   عوض   شده   بود....   كسي   كه   از   جدایي   ها   ناراحت   نشود،   از

 هیچكس   انتظار   محبت   نداشته   باشد   و   به   كسي   تكیه   نكند   یعني   تغییر   كرده   !

  -   اما   من   خیلي   عوض   شدم   ...   شما   هم   عوض   شدین!

 شهاب   لبخند   تلخي   مي   زند   :

  -   پیر   شدم

  و   به   سوزي   كه   سوالي   نگاهش   مي   كند   لبخند   اطمینان   بخشي   مي   زند.

 صدای   نسبتا   بلند   شیال   شوكه   شان   مي   كند:

 -چرا   بهش   نمی   گی؟

 -   یواش   تر   صدات   میره   بیرون

  -   شب   رو   می   خواد   بمونه؟   اونوقت   باید   اتاق   خودمون   رو   بدیم   بهش؟

 لب   می   گزد.   صدای   حسین   دیگر   قابل   تشخیص   نیست   و   صداي   عصبي   شیال   هم   آهسته   تر   مي   شود   و   در   نهایت   صدای

 كوبیده   شدن   محكم   در   اتاق   می   اید.   زهرخندي   می   زند   و   با   ببخشیدي   از   كنارشان   بلند   می   شود   ،   گوشي   بي   سیم   را   بر

 مي   دارد   و   دورتر   از   پذیرایي   کمی   متمایل   به   آشپزخانه،   با   دستهای   لرزان   شماره   می   گیرد.   بوق   اول...دوم   ...باالخره

 جواب   می   دهد

 -   الو

 -   سالم   صابر

 -به   !   نازگل   خانم...دیروز   دوست   امروز   آشنا....   چه   عجب   ؟

 -   خوبي   ؟

  صدای   شادش   جمع   می   شود...

 -   چی   شده   نازگل...صدات   چرا   میلرزه؟

 -خوبم   ...   می   خواستم   ببینم   می   تونم   بیام   خونتون؟

 سکوت   طوالنی   می   شود

 -   الو   صابر   ؟

 -   چیزي   شده   نازگل...   نگرانم   كردي؟

 -   نه!   نكران   نباش.   می   تونم   بیام؟   خونه   تنهایی؟

 -   معلومه   كه   مي   توني   بیایي!   این   چه   سوالي   مي   پرسي؟

 نفس   راحتی   می   کشد

 -   تو   کجایی   االن؟

 -   خونه   حسیـ   ـنم

 -   میام   دنبالت



  -   خودم   میتونم

 -   الزم   نکرده   نصف   شب   سوار   ماشین   شی

 -   ساعت   هشت   و   نیمه

 -همین   که   گفتم...بیرون   نیایی   ...دو   ساعت   دیگه   دم   درمتلفن   را   به   جایش   بر   می   گرداند   و   معذب   از   بگو   مگویی   که

 به   خاطر   او   و   در   حضور   شهاب   شده   وارد   آشپزخانه   می   شود   .   بوی   غذا   اشتهایش   را   تحریک   کرده   و   او   را   یاد

 گرسنگی   می   اندازد.   آبی   به   صورتش   می   زند   و   با   چادر   خشك   می   کند   و   روی   صندلی   وسط   آشپزخانه   می   نشیند   و

 سرش   را   بر   روی   میز   می   گذارد   و   چشمهایش   را   مي   بندد.

 

 -   شام   خوردي؟

 سرش   را   از   روي   میز   بر   مي   دارد   و   با   لحن   غمگیني   مي   گوید:

 -   اشتها   ندارم.   ببخشید   ،   نمي   خواستم   به   خاطر   من   دعوا   كنید

  حسین   شرمنده   سرش   را   پایین   مي   اندازد...

 -   مي   دوني   كه   شیال   با   حاجي   راحت   نیست   ،   به   خاطر   همین   برگشتن   شهاب   رو   پنهان   كردیم   ...   اگه   اشارش   رو   به

 مادر   داده   بودم   این   اتفاق   نمي   افتاد.

 از   باالي   اپن   به   سالن   سرك   مي   كشد   ،   شیال   شكسته   بسته   مشغول   صحبت   با   زن   برادرش   مي   باشد   و   شهاب   هم   ظاهرًا

  حواسش   به   آنهاست.

 روي   صندلي   مقابلش   مي   نشیند،با   چانه   اش   به   گونه   قرمز   و   لب   زخمیش   اشاره   مي   كند:

  - چي   شده   ؟   كار   حاجیه؟

 سرش   را   تكان   خفیفي   مي   دهد   ولبه   چادرش   را   جلوتر   مي   كشد،   تا   قرمزیش   كمتر   به   چشم   آید   .حسین   نفس   سنگینش   را

  بیرون   مي   دهد.

  - تقصیر   خودم   بود.   زیاده   روي   كردم

 دوباره   چشمهایش   پر   مي   شود،   دست   خودش   نبود.   از   درون   مي   سوخت   و   این   دیدار   برنامه   ریزي   نشده   اش   با   شهاب   و

 هجوم   خاطرات   نه   چندان   خوش   گذشته   داغ   دلش   را   تازه   تر   كرده   بود.   حسین   گردنش   را   باالتر   مي   كشد   و   دوباره   به

  سالن   خانه   نظري   مي   اندازد.   صدایش   را   پایین   مي   آورد:

 -   نازگل   تو   برام   از   شهاب   و   زنش   عزیزتري...   چند   سال   قبل   هم   اشتباه   كردم   كه   پشتت   رو   خالي   كردم...   نگران

 نباش   با   حاجي   صحبت   مي   كنم...   حاالم   اون   اشكات   رو   پاك   كن   وبیا   بشین   تو   سالن   ...   نمي   خوام   شهاب   فكرهاي   دیگه

 اي   بكنه...

 

 فكر؟   شهاب   چه   فكري   مي   توانست   بكند؟   كه   نازگل   خوشبخت   است...   یك   زن   مطلقه   خوشبخت   كه   حتي   براي   رفتن   تا

  سر   كوچه   باید   از   حاجي   اجازه   بگیرد   یا   كسي   همراهیش   كند...   اصالً   خوشبختي   یعني   چي؟

 -قوي   باش!

 چشمهاي   اشكیش   را   مي   دوزد   به   چشمهاي   مشكي   پسرِ   حاجي   و   در   دل   مي   نالد   كه   نمي   تواند   تظاهر   به   قوي   و

 خوشبخت   بودن   كند   ،   آنهم   مقابل   شهاب   كه   زیرو   بم   تمام   حركاتش   را   مي   داند   و   نه   حاال   كه   هیچیك   را   در   اصل   ندارد.

 -   حسین   زنگ   زدم   به   صابر   ...   میاد   دنبالم

 حسین   چشمهایش   را   با   ناراحتي   مي   بندد   و   باز   مي   كند

 -   تو   ناراحت   شدي...   حقم   داري...بعد   از   اینهمه   سال   اولین   باریه   كه   اینجا   پناه   اوردي   و   اونوقت   اینطوري   شد.

 از   صندلیش   بلند   مي   شود   و   چادرش   را   مرتب   مي   كند.

  -   نه   حق   با   شیالست   ،   درست   نیست   من   اینجا   باشم.

 -   به   خاطر   یكسري   حرف   مفت   این   موقع   شب   بري   شهرستان؟   الاقل   تا   صبح   صبر   مي   كردي.



  -   حسین،   من   با   همین   حرفهایي   كه   مفتم   نمي   ارزن   دارم   زندگي   مي   كنم

 -   به   خدا   من   به   خاطر   ظلمي   كه   در   حقت   روا   داشتم   و   كمكهایي   كه   باید   مي   كردم   و   دریغ   كردم   شرمندتم.

 

  -   من   ازت   دلگیر   نیستم.

 و   از   آشپزخانه   خارج   مي   شود.

 

 

 

 ٩۴-٠۵-٠٧،   ٠١:٠٢   ب.ظصابر   چشم   از   نیمرخ   نازگل   مي   گیرد   و   ماشین   را   به   حركت   در   مي   آورد.   حرفهاي   حاجي

 و   بحث   ازدواجش   ،   مالقات   شهاب   بعد   از   سالهاي   بي   خبري   و   رفتار   زننده   شیال   كنترل   بغضش   را   سخت   تر   مي   كند.

 به   محض   خروج   از   مجتمع   بغضش   مي   شكند   و   اشكهایش   یكي   یكي   و   بي   صدا   فرو   مي   ریزد   و   چقدر   خوب   كه   در

 تاریكي   شب   اشكهایش   پنهان   مي   ماند   .   طولي   نمي   كشد   كه   صابر   دكمه   پخش   ماشین   را   روشن   مي   كند   و   ملودي

 آرامبخش   پیانو   فضاي   ماشین   را   پر   مي   كند   و   او   راحتتر   اشك   مي   ریزد.   قوي   بودن   را   یاد   نگرفته   بود   و   تنها   آموخته

 اش   سكوت   بود   ...   سكوت   مقابل   بي   عدالتي   ها...   زخم   زبانها...

 

 یك   ربعي   مي   گذرد   و   ماشین   متوقف   مي   شود...با   تعجب   از   پنجره   به   اطراف   نگاه   مي   كند.   هنوز   از   شهر   خارج   نشده

 اند.   به   جز   چند   سوپرماركت   و   ساندویچي   كركره   اكثر   مغازه   ها   پایین   است.   با   برخورد   جعبه   دستمال   كاغذي   به   پشت

 دستش   به   طرف   صابر   بر   مي   گردد.   با   نور   منعكس   شده   مغازه   ها   بر   صورتش   مي   تواند   ابروهاي   گره   خورده   اش   را

 تشخیص   دهد.

 چشمهاي   صابر   صورتش   را   كنكاش   مي   كند   و   نگاه   نمي   گیرد.   دستمالي   جدا   مي   كند   و   اشكشهایش   را   پاك   مي   كند   و

 لبخندي   به   صورت   نگران   صابر   مي   زند   .   همان   لبخندش   ابروهاي   درهم   صابر   را   باز   مي   كند.   بینیش   را   باال   مي   كشد

 و   با   صداي   خشداري   مي   گوید:

 -   ببخشید   دلم   گرفته   بود...   االن   خالي   شدم...   لحن   صابر   جدي   مي   شود:

 -   چي   شده   نازگل...   تو   هیچوقت   الكي   گریه   نمي   كني...

 -   با   حاجي   حرفم   شد   بدون   فكر   از   خونه   زدم   بیرون   اما   نباید   میرفتم   خونه   حسین

 سرش   را   با   تاسف   تكان   مي   دهد   ...   رفتارهاي   پر   از   افاده   و   تحقیر   آمیز   شیال   از   صابر   پنهان   نیست   خصوصاً   بعد   از

 اتفاقهاي   اخیر.   دوباره   اشكهاي   نازگل   جاري   مي   شود   از   تصورِ   اتفاق   قریب   الوقوع

 -   صابر   حاجي   قبول   نمي   كنه...   میترسم   دوباره   بشه   مثل   دفعه   قبل   ،   مي   ترسم   مجبور   بشم   قبول   كنم

 صابر   كالفه   دستي   به   سرو   صورتش   مي   كشد   و   به   طرفش   خم   مي   شود:

 -منو   ببین   نازگل...و   تا   باال   آمدن   صورت   نازگل   صبر   مي   كند:

 -   نه   االن   نه   سال   قبله   ،   نه   تو   همون   نازگلي...مگه   نه؟

 -   آره

 پس   بهتره   خودخوري   نكني...   تو   حرفهات   رو   زدي...   بقیه   اش   رو   بسپر   دست   خدا...   زوري   كه   نمیشه...   نهایتش

 وسایلت   رو   جمع   مي   كني   درباره   میایي   پیش   خودمون...   باشه؟

 سرش   را   تكان   مي   دهد   و   لبخندي   مي   زند:

 -   ببخشید   تو   رو   این   موقع   شب   تا   اینجا   كشیدم   !

 -   من   نوكرتم   هستم...   حاال   بذار   برم   دو   تا   ساندویچ   مشتي   بگیرم   دوتایي   بخوریم   كه   راهمون   درازه.

 ..................................نزدیك   ساعت   یازده   شب   مي   رسند.   براي   اینكه   صداي   در   پاركینگ   مزاحمتي

 براي   همسایه   ها   نباشد   ماشین   را   مقابل   خانه   پارك   مي   كند   و   وارد   حیاط   خانه   مي   شوند.   اولین   چیزي   كه   توجه   اش   را



 جلب   مي   كند   شمایل   شكوفه   پشت   پرده   كنار   رفته   طبقه   دوم   است   كه   بالفاصه   عقب   مي   رود.   چشم   از   پنجره   مي   گیرد   و

 همراه   نازگل   وارد   خانه   مي   شود.

 وارد   راهروي   سمت   راست   مي   شود   و   در   اتاق   سابق   خودش   را   باز   مي   كند   و   با   دست   كلید   برق   را   مي   زند   و   كنار

 مي   ایستد   تا   نازگل   داخل   برود.   ساك   را   كنار   دیوار   مي   گذارد:

 -   استراحت   كن...اگه   چیزي   الزم   داشتي   من   تو   اتاقم   هستم   .

 -   ممنون

 سرش   را   تكان   مي   دهد   و   از   اتاق   خارج   مي   شود.یكراست   به   طرف   نشیمن   خانه   مي   رود   اما   با   صداي   بسته   شدن   در

  اتاق   مادرش   به   عقب   بر   مي   گردد.

 ساالر   با   تعجب   به   ورودي   خانه   نگاهي   مي   اندازد   اما   صابر   پیش   دستي   مي   كند:

 -   حال   مامان   چطوره؟

 -   داروهاشو   خورد   و   خوابید؛   پس   نازگل   كو؟

 -رفت   اتاقش

 با   حركات   ابرو   به   راهرو   اشاره   مي   كند:

 -   خب؟   موضوع   چیه؟

  صابر   با   تاسف   سري   تكان   مي   دهد...

  -   دستي   دستي   دارن   دوباره   بدبختش   مي   كن   ...

 اخمهاي   ساالر   در   هم   مي   رود

  -   چطور؟!

  -   حاجي   از   حرفش   كوتاه   نمیاد.   دعواشون   شده!

 اخمهایش   در   هم   مي   رود.   نازگل   بي   پناه   و   افسرده   سالهاي   دور   در   برابر   چشمهایش   جان   مي   گیرد!   بعد   از   آن   تجربه

 تلخ   بي   پشت   و   پناه   رها   كرده   بودنش   و   حاال   به   فكر   سر   و   سامان   دادن   مجددش   بودند.

 -   مگه   نگفتي   خونه   حسین   بوده؟

  -   نمي   دونم   كه!   حتماً   زنش   برا   نازگل   قیافه   گرفته!

 -   حسین   بي   غیرت!   از   یه   غریبه   بیشتر   از   این   انتظار   نمیره   !   حالش   چطوره؟

  -   خراب!قصد   رفتن   به   اتاق   نازگل   مي   كند.صابر   روي   بازویش   را   مي   گیرد:

 -   بزار   یكم   به   حال   خودش   باشه.   فرصت   هست   .   بهتره   تو   هم   بري   ...   دیر   وقته   شب   به   خیري   مي   گوید   و   از   پله

 هاي   پشت   آشپزخانه   راه   طبقه   دوم   را   مي   گیرد.   داخل   مي   شود   و   در   را   مي   بندد   .   ساكت   و   تاریك   است   و   تنها   روشني

 ،   نور   شبرنك   راهروي   منتهي   به   اتاقشان   هست.   همانطور   كه   به   طرف   اتاق   خواب   مي   رود   سه   دكمه   باالي   تیشرتش   را

 باز   مي   كند   .   درِ   نیمه   باز   را   كنار   مي   زند   .   شكوفه   با   پیراهن   خواب   كوتاهش   پشت   به   در   خوابیده   ،   با   یك   دست

 تیشرت   را   از   سرش   بیرون   مي   كشد   و   روي   صندلي   كنار   تخـ   ـت   مي   گذارد   ،   آباژور   را   خاموش   مي   كند   و   بي   صدا

 زیر   لحاف   مي   خزد.   اما   هنوز   فكر   و   ذهنش   حول   و   حوش   نازگل   مي   چرخد...از   اولین   باري   كه   با   سر   و   صورت

 كبود   و   داغان   دیده   ،   ده   سالي   گذشته   و   هر   روز   یك   ماجرا،   گویي   بدبختیهاي   یك   زن   مطلقه   تمامي   ندارد   ؛   كاش   زندكي

 روي   خوشش   را   نشان   مي   داد.   با   حركت   سر   شكوفه   روي   شانه   اش   به   خود   مي   آید   و   بازویش   را   باز   مي   كند   و   سر

  شكوفه   را   رویش   جابجا   مي   كند.

 -دیر   كردي؟

 به   طرفش   بر   مي   گردد

 -   االن   اومدن

  -   این   موقع   شب   چرا   همه   رو   تو   دردسر   مي   ندازه؟   مگه   خودش   خانواده   ندارد...



 در   سكوت   به   او   خیره   مي   شود.   چیزي   نمي   گوید   تا   بیش   از   این   حساس   نشود   و   جبهه   نگیرد...   خسته   بود   از   بحثهاي

  همیشگیشان

 -   تو   كه   شرایطش   را   مي   دوني...   اگه   مجبور   نباشه   این   موقع   شب   خودش   رو   هم   زابراه   نمي   كنه

 -   هه!   از   زرنگیشه

 مي   داند   كه   شكوفه   كوتاه   نخواهد   آمد،   براي   ختم   غایله   شقیقه   اش   را   مي   بـ   ـوسد

 -   بخوابیم؟   من   خیلي   خسته   ام   و   چشمهایش   را   مي   بندد   تا   باالخره   شكوفه   هم   ساكت   مي   شود:

 -   شب   بخیر
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 بعد   از   یك   روز   كاري   سخت   وارد   خانه   مي   شود.   نور   ضعیف   اتاق   طبقه   اول   ،   اتاقي   كه   نه   سال   قبل   متعلق   به   نازگل

 شده   بود   نظرش   را   جلب   مي   كند   ...   با   همان   لباس   بیرون   راهش   را   به   طبقه   اول   كج   مي   كند.   سر   و   صداي   شكوفه   از

 آشپزخانه   مي   آید   اما   وارد   راهروي   كناري   مي   شود   و   تقه   ای   به   درمی   زند:

 -نازگل؟

 صدای   ضعیفش   را   می   شنود:

 -بله؟

 -   می   تونم   بیام   تو؟

  -   بفرمایید

 کمی   پشت   در   صبر   می   کرد   تا   نازگل   آماده   شود   .   از   بچگی   اینطور   بزرگ   شده   بود   ...   مادر   و   پدرش   از   همان   ابتدا

 روی   مسایل   اخالقی   پایبند   بودند.   هرچند   که   محیط   کوچک   شهرستان   هم   بی   تاثیر   نبود   اما   بعدها   که   قد   كشید   و   بزرگتر

 شد   و   حتی   زمانی   که   پدر   از   دنیا   رفت   و   سرپرستي   مادر   و   برادر   کوچکترش   را   به   عهده   گرفت   هم   برای   لحظه   ای   از

 اعتقاداتش   نلغزید.

 دستگیره   را   پایین   هل   می   دهد   و   وارد   می   شود.   نازگل   انتهای   اتاق   و   رو   به   در   ،   سر   به   زیر   ایستاده   و   مثل   همیشه   در

 سالم   دادن   پیشدستی   می   کند.

  -خوبی؟

 باالخره   سرش   بلند   مي   شود   و   به   او   نگاه   می   کند.   با   دیدن   لب   زخمیش   جا   می   خورد   و   ابرو   در   هم   می   کشد.   قرمزی

 وپف   چشمهایش   نشان   از   احوال   خرابش   مي   دهد.   مشخص   است   که   شب   را   چطور   سپری   کرده   .   نگاهی   عمیق   به

 چهره   رنگ   پریده   اش   میاندازد   و   اهسته   ،   پشت   به   نازگل   به   انتهای   اتاق   و   کنار   پنجره   بزرگ   قدم   برمی   دارد   و   پرده

 را   كنار   مي   زند   و   خیره   به   حیاط   لب   باز   مي   كند:

 -صابر   دیشب   یه   چیزایی   گفت   اما...

 پرده   را   رها   و   روی   پاشنه   پا   می   چرخد   و   با   تاسف   سرش   را   تکان   می   دهد:

 -   اما   فکر   نمی   کردم   این   همه   پریشونت   کرده   باشه!   سر   نازگل   پایینتر   می   افتد:

 -   می   خواستم   با   آرامش   به   حاجی   بگم   اما   آخرش   این   شد!   میبینید؟

 

 -   متاسفانه   گاهی   خانواده   ها   فکر   می   كنن   كه   تنها   كسایی   هستن   كه   می   دونن   خوشبختی   و   سعادت   بچه   هاشون   چیه   و   از

 هر   راهی   برای   وادار   كردنشون   به   ازدواج   استفاده   می   کنن   .همه   این   فشارهای   روانی   و   تحقیر   و   سرکوفتها   برای   اینه

 که   تو   قبول   کنی....تو   هم   فقط   باید   صبور   باشی!-دیگه   خسته   شدم   ....كسي   به   حرف   من   توجهی   نمی   کنه...   مگه   چی

 از   زندگی   من   مونده،   من   همه   چیز   رو   از   دست   دادم!



 -   چی   داری   میگی   نازگل؟   اینهمه   کار   کرده   بودی   رو   خودت   ؟   كجاست   پس   اون   نازگل   قوي؟   همه   قول   و   قرارها   و

 مشاوره   ها   دودِ   هوا   شد؟

  -   نه

 -   پس   چی؟-   دیگه   تحمل   ندارم....   خستم....   از   خودم   بدم   میاد   که   نتونستم   از   عهده   زندگی   مشترکم   بیام.   اگه   تحمل

 می   کردم   الاقل   یه   سقف   باال   سرم   بود.

 قدمي   به   سمتش   بر   مي   دارد.   بگو   مگوي   خانوادگي   نمي   توانست   تنها   دلیل   اینهمه   پریشاني   باشد.با   دقت   صورت   ماتم

  گرفته   نازگل   را   باال   پایین   مي   كند.

 -   حسین   چیزي   گفته؟

 جوابش   یك   "   نه"   قاطع   است.

 -   تموم   شب   رو   به   گذشته   ها   فكر   كردي؟   یعني   چي   كه   نتونستي   زندگي   مشتركت   رو   حفظ   كني؟   اگه   یادت   رفته   بذار   من

 به   خاطرت   بیارم   كه   تو   مسئول   و   مقصر  ِ از   هم   پاشیدنش   نبودي   ...نمي   دونم   دیشب   چه   اتفاقي   برات   افتاده   اما   این

 اطرافیان   ما   نیستن   که   ارزشمون   رو   پایین   میارن،   بلکه   خود   ماییم   كه   بهشون   اجازه   این   کار   و   میدیم.   االن   مسئولیت

 زندگی   و   آینده   ات   بر   عهده   خودته   ،   هر   اتفاقي   هم   بیوفته   تنهایی   تمام   خوشی   ها   و   غمهاش   رو   تجربه   خواهی   کرد،   پس

 بهتره   سعی   كنی   خودت   برای   آینده   و   زندگیت   برنامه   ریزی   كنی.-   ولی   اونا   به   من   اجازه   اینکار   رو   نمی   دن

 -   از   روي   عالقه   شون   اینکار   رو   میکنن   ...   ما   هم   بهشون   ثابت   می   کنیم   که   طرز   تفکرشون   اشتباهه   و   این   بار   خودت

 می   خوایی   تصمیم   بگیری؟   باشه؟

 با   تعجب   به   ساالر   زل   می   زند

  -   اما   چطوری؟

 چرخي   در   اتاق   مي   زند   و   روي   تك   به   تك   اثاث   اتاق   كه   شامل   یك   كمد   قهوه   اي   قدیمي   ،   میز   كوچك   و   فرش   قهوه   اي

 كف   اتاق   میشد   ،   مكثي   مي   كند   و   دنبال   راه   حل   مناسب   مي   گردد...انگشت   اشاره   اش   روي   لبش   مي   نشیند:

 -   حاال   که   صحبتت   موثر   نبود   می   تونیم   از   نفوذ   بزرگترهاي   فامیل   استفاده   كنیم   .

  -حاجی   از   کسی   حرف   شنوی   نداره...

  کف   دستش   را   روی   صورت   زبر   از   ته   ریشش   می   کشد

 -   خب   ...   پس   می   تونیم   از   یه   متخصص   تو   این   زمینه   استفاده   کنیم...   مثال   مشاورِ   خودت   ....   اون   حتما   می   تونه

 کمکمون   کنه

 خنده   تلخی   می   کند...

 -   حاجی   و   مشاور   رفتن؟   حرف   کس   دیگه   تو   َکت   حاجی   نمی   ره   و   همیشه   خودش   را   عقل   کل   می   دونه

 پوفي   مي   كند:

 -   یه   راهي   پیدا   مي   كنیم   ،   در   ضمن   تو   هنوز   این   آقا   رو   ندیدي   اگه   آدم   منطقي   باشه   و   حرف   سرش   بشه   خیلي   راحت

 مي   توني   با   خودش   صحبت   كني   و   متقاعدش   كني   ...   بهتره   بي   خودي   ناراحت   نباشي   ....با   نگاه   قدرشناسانه   نازگل

 باالخره   تبسمي   مي   كند:

 -   مگه   غیر   از   اینه   که   خطبه   عقد   با   بله   تو   تموم   میشه.   وقتی   انتخاب   اونا   قرار   باشه   به   بدبختی   تو   ختم   شه   ،   مجبور

 نیستی   بله   بگی!   با   یه   نه   خودت   رو   راحت   می   کنی...   اما   مطمئنم   كار   به   اونجا   نمیكشه   پس   فكرهاي   الكي   نكنبه   طرف

 در   مي   رود:

 -   آقا   ساالر

 به   طرف   نازگل   بر   مي   گردد   و   نگاهش   روي   چادر   سفیدش   مي   ماند:

 -   امیدوارم   یه   روزي   كمي   از   محبتهاتون   رو   جبران   كنم.

 -   من   كاري   نكردم   ،   مي   دوني   كه   به   اندازه   مهرانه   برامون   عزیزي.

 قبل   از   خارج   شدن   كامل   از   اتاق   دوباره   بر   میگردد:



 -   فكر   كنم   تا   االن   شكوفه   سفره   رو   پهن   كرده   ...   دیر   كني   غذا   از   دهن   میفته.
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 پاییز   سال   ١٣٨٠

 

 با   قیافه   ای   گرفته   کوله   اش   را   روی   میز   بوفه   می   اندازد   و   با   احتیاط   روی   صندلي   کنار   میز   می   نشیند   و   به   سحر   که   با

 خوشحالی   سینی   چای   را   از   میان   جمع   پسرهای   بوفه   رد   می   کند   و   لبخندش   برای   لحظه   ای   از   لبـ   ـهایش   جدا   نمی   شود

 نگاه   می   کند.   پروژه   اش   پا   در   هوا   بود   و   همین   پکرش   کرده   بود.   استاد   راهنمای   عزیزش   برای   فرصت   مطالعاتی   می

 رفت   و   او   را   پاس   داده   بود   به   یک   استادیار   تازه   وارد.

 -   حاال   چرا   ماتم   گرفتی؟

 سحر   سینی   چای   و   كیك   را   روی   میز   می   گذارد   و   روي   صندلي   رو   به   قسمت   مردانه   مي   نشیند.

  -   اگه   پروپوزالم   رو   قبول   نکنه   چه   کار   کنم؟   تا   آخر   همین   ماه   ثبت   نشه   یک   ترم   اضافه   باید   بیام.   حاجی   قبول   نمی   کنه

  -   اه   تو   رو   خدا   نازگل   حالم   رو   بد   کردی   ....اینقدر   حاجی   رو   غول   کردی   ،   اسمش   رو   كه   میاري   تنم   مي   لرزه.

 اخمهایش   در   هم   می   رود

 -   باشه   بابا.   حاال   که   چیزی   مشخص   نیست...   در   ضمن   یک   ترم   اضافه   بیا   مگه   چی   میشه   ؟   فکر   کردی   اون   بیرون

 خبریه؟   نه   واال!   نه   کار   هست   نه   شوهر!   حاال   شاید   یه   ترم   بیشتر   موندی   بختت   همینجا   باز   شد   و   شوهر   پیدا   کردی...

 اصال   شاید   منم   به   خاطرتو   اومدم   و   بی   نصیب   نموندم

 از   تون   بلند   صدایش   محکم   بر   گونه   اش   مي   زند   ؛   اینطور   بلند   حرف   زدن   و   اصالً   اینطور   حرفها   در   شأن   دخترِ   حاجی

 نبود.   چیزی   که   بارها   و   بارها   مادر   و   خود   حاجی   بر   اهمیتش   تاکید   کرده   بودند   و   حاال   كه   به   بیست   و   دو   رسیده   بود   ،

 طرز   تفكرش   همراستاي   ارزشهاي   خانواده   اش   بود   .   نگاهی   به   میز   های   پر   اطراف   می   اندازد:

  -   یواشتر   همه   شنیدن   چی   گفتی.

  سحر   بی   خیال   لیوان   چاییش   را   روی   میز   بوفه   می   گذارد

 -چه   خوب   !   کارم   رو   راحت   تر   کردن

 لبـ   ـهایش   کشش   می   آیند   از   این   همه   بی   عاری.   اما   دوباره   آهی   از   ته   دل   می   کشد   و   خیره   به   میز   می   ماند

 -   بابا   بی   خیال   ...   کاش   استاد   راهنمای   عنق   منم   می   رفت   َدَدر   و   منو   می   سپرد   دست   یکی   از   خودش   بهترون

 -اوال   که   ددر   نه   و   فرصت   مطالعاتی   .   در   ثانی   مگه   تو   دیدیش؟

 ابرویي   باال   مي   اندازد:

 -پس   چي   فكر   كردي!   مثل   اینكه   منو   دست   كم   گرفتي.   محض   اطالع   شما   كسي   تو   این   دانشكده   جم   بخوره   من   فهمیدم.

 نگاهی   به   ساعتش   می   کند   و   کیف   پولش   را   داخل   کوله   اش   می   اندازد

 -   پاشو   بریم   دیرم   شد   ،   تو   رو   هم   می   رسونم

 -   نه   من   با   سرویس   میرم.   -   بابا   فهمیدیم   کالس   شما   باالست   ..   درسته   كه   یه   رنوی   زپرتی   دارم   اما   دلیل   نمیشه   سر

  کوفت   بزنی!

 -   سحر   حاجی   اگه   ببینه   ناراحت   میشه

 -   توجه   کردی   هر   دو   جمله   یکبار   اسم   حاجی   رو   میاری؟   حاال   خوبه   بابات   قالبیه!

 -   اما   بیشتر   از   یه   پدر   به   گردنم   حق   داره

 -   اوه   اوه   بهش   بر   خورد...   پاشو   لوس   نشو   تا   سر   كوچه   اتون   می   رسونم   بعدش   رو   خودت   برو.

 



 ژاكتش   را   از   روی   مانتو   تن   می   کند.   مقنعه   را   مرتب   كرده   و   برای   چندین   بار   از   بیرون   نبودن   موهایش   مطمئن   می

 شود.

  -   مي   خوایي   یه   گوني   هم   سرت   كن   !

 با   چشم   غره   نازگل   نیشش   را   مي   بندد

 -   حاال   اگه   یه   تار   بیرون   باشه   ،   آسمون   خدا   به   زمین   نمیرسه!

  -   سحر   !!

 -   خب   من   میگم   یه   چادر   سر   كن   هم   خودتو   راحت   كن   و   هم   اسالم   به   خطر   نیفته.

 -   سحر!!   به   اعتقادات   من   كاري   نداشته   باش!

 -   باشه   ...   ببخشید   ...   بریم   دیر   شددرِ   رنو   را   باز   و   روی   صندلی   ول   می   شود.   از   شدت   سرما   دستهایش   قرمز   شده   .

 كف   دستهایش   را   به   هم   مي   مالد   و   متمایل   به   سحر   مي   نشیند:

 -   حاال   اخمات   رو   باز   کن   ...تا   آمار   استادت   رو   بدم

  نازگل   كامل   به   طرفش   بر   می   گردد

 -   نشد   دیگه

  و   با   انگشت   بین   دو   ابرویش   می   کشد

  -   اول   اینو   باز   کن   ...   آها   االن   شد...

 -   خب   تعریف   کن؟   کجا   دیدیش؟

 -   توی   آموزش   دیدم   ...   داشت   بامسئول   آموزش   صحبت   مي   كرد.   از   بوی   عرقش   نمی   تونستم   نفس   بکشم   ...   ایش   ...

 توی   عمرم   مردي   به   این   شلخـ   ـتگی   و   حال   به   هم   زنی   ندیده   بودم.   عینک   بزرگش   نصف   صورتش   رو   گرفته   بود   و

 چشماش   عین   ورغ   از   پشتش   دیده   می   شد   ...هیکلش   اندازه   پنج   تا   من   و   توِ   ،   از   جلو   یه   شكم   گنده   ...   و   از   پشت   ....

 مي   خندد....   و   كمي   بعدبه   قیافه   متعجب   نازگل   نگاه   مي   كند   و   ادامه   مي   دهد:

 -   با   اون   قد   كوتاه   وقتی   راه   می   رفت   باسـ   ـنش   رو   ویبره   بود   و   باال   و   پایین   مي   لرزید   ....   ولی   خب   ....   معلومه   که

  خر   خون   بوده   چون   نصف   موهاش   ریخته

 نازگل   نیشخندي   مي   زند   و   به   بدشانسي   خودش   لعنت   مي   فرستد:

 -   مطمئني   چیزي   جا   نمونده؟

 -چرا   مهمترینش   اینكه   مجرده!

 باالخره   به   تعریفهای   اقرار   آمیز   سحر   مي   خندد   اما   در   دلش   آرزو   می   کند   این   استاد   تازه   وارد،   درست   مثل   دکتر

 فرهمندِ   مسن   خوش   اخالق   و   مهربان   باشد   .-   اما   به   نظر   من   کیس   خوبی   برای   وصلت   هست.

 چشمهایش   گرد   می   شود

 -   با   اینهمه   تعریفی   که   من   ازش   کردم   بعد   از   ازدواج   نگران   از   راه   به   در   شدنش   نمی   موني

 

 با   دیدن   چشمهای   بیرون   زده   و   ابروهای   باال   رفته   نازگل   ،   قیافه   حق   به   جانبی   میگیرد   و   سرش   را   با   تاسف   تكان   مي

 دهد   :

 -   بد   زمونه   ای   شده   نازگل   ....   شوهر   ادم   رو   جلو   چشم   آدم   قورت   میدن   ....

 

 "دیوونه   "ای   نثارش   می   کند   و   با   لبخندی   رو   از   او   می   گیرد   و   به   بیرون   خیره   می   شود.

 

 

 



 دسته   کلیدش   را   از   کوله   اش   در   می   آورد   و   در   را   باز   می   کند.   عاشق   حیاط   خانه   شان   بود   ،   درست   مثل   حاجي   كه

 جانش   به   این   خانه   و   باغش   بند   بود.   در   پشتي   رو   به   حیاط   بزرگ   و   دلباز   خانه   هست   ،   حیاطِ   پر   از   درختهاي   گیالس   ،

 زردآلو   و   انگور.   انتهاي   سمت   راست   حیاط   ،   گلخانه   نسبتاً   بزرگي   مشرف   به   در   ورودي   خانه   قرار   دارد   و   سكوي   بلنِد

 كنارش   بساط   بساط   شب   نشیني   هاي   روزهاي   خنك   تابستان   مي   باشد.

 به   محض   ورود   به   خانه   با   صداي   بلندي   سالم   مي   دهد   و   در   را   با   پشت   بازو   مي   بندد.   كفشها   را   مي   كند   و   با   عجله

 وارد   آشپزخانه   مي   شود

 -   سالم   مادر...   خسته   نباشي...   زود   اومدي؟

 نزدیكش   مي   شود   و   صدایش   را   پایین   مي   آورد

 -   سحر   رسوندم

 مادر   چشم   و   ابرویي   مي   آید   و   سرش   را   سریع   تكان   مي   دهد   و   بعد   با   صداي   كامالً   عادي   ادامه   مي   دهد:

 -   لباست   رو   درآر...   بیا   برات   غذا   بكشم...

 -   حاجي   خونه   است؟

  -   رفت   نماز   بخونه...   حسین   هم   شب   میاد

 به   سمت   اتاقش   مي   دود   ،   مقنعه   اش   را   بالفاصله   از   سر   مي   كند   و   به   طرف   كمدش   مي   رود.   لباسهایش   را   داخل   كمد

 جاسازي   مي   كند   و   بلوز   دامن   گشادي   تنش   مي   كند   و   روسري   نخیش   را   گره   مي   زند   و   از   اتاق   خارج   مي   شود.وقتي

 از   دستشویي   بیرون   مي   آید،   حاجي   را   نشسته   روي   مبل   پذیرایي   مي   بیند   .   سالم   مي   دهد   ،   حاجي   با   لبخندي   جواب   مي

 دهد

 -   سالم   بابا...   كي   اومدي؟

 صداي   خرچ   و   خرچ   دانه   هاي   تسبیحش   بلند   مي   شود.   تسبیح   را   بین   انگشتهایش   مي   چرخاند   و   زیر   لب   ذكر   مي   گوید.

 -   همین   االن   رسیدم

  سرش   را   تكاني   مي   دهد

 -   برو   غذاتو   بخور

 

 پشت   میز   آشپزخانه   مي   نشیند.   بوي   قیمه   مشامش   را   نـ   ـوازش   مي   دهد.بشقاب   را   مقابلش   مي   گذارد

 -   چرا   روسري   سر   كردي؟   گفتم   كه   حسین   نیست.

 -   عادت   كردم...   نباشه   فكر   مي   كنم   لخـ   ـتم

 روي   صندلي   مقابلش   مي   نشیند   و   دستهایش   را   روي   میز   مي   گذارد.

 بي   توجه   به   خضور   مادرش   قاشقها   را   پشت   سر   هم   و   باعجله   به   دهان   مي   برد

 -   زهرا   كجاست؟

.... - 

 مادرش   متفكر   به   رومیزي   خیره   شده.   دستش   را   جلوي   چشمش   تكان   مي   دهد

 -   مامان   چیزي   شده؟

  تكاني   مي   خورد

  -   نه   دخترم   غذاتو   بخور

 بشقاب   خالي   را   به   طرف   سینك   مي   برد   كه   حاجي   سیني   چایش   را   روي   میز   آشپزخانه   مي   گذارد   و   صدایش   را   با   سرفه

 اي   صاف   مي   كند:

 -   با   نازگل   حرف   زدي؟

  -   نه   هنوز   ،   گفتم   شما   هم   باشي   تا   موضوعو   مطرح   كنم

 برمي   گردد   به   سمت   جفتشان   و   متعجب   نگاهشان   مي   كند.



 -   شوما   مادرشي...   با   شوما   كه   راحت   تره...

 مادرش   تعلل   مي   كند.

 -   در   هر   صورت   ...   رو   به   نازكل   مي   كند:

 -   دختر   دست   خانوادش   امانته...   بالغ   كه   شد   براش   خواستگار   میاد   ...مثل   اینكه   همسایه   جدیدمون   بحث   پسرشو   برا

 خاج   خانم   پیش   كشیده   ...   پرس   و   جو   كردم...   پسرشون   كارمند   بانكه...   بیست   و   نه   سالشه...   خانوادشون   هم   ساكت   و

 سربه   زیرین...   سرش   از   شرم   پایین   مي   افتد.حاجي   خنده   اي   مي   كند...

  -چي   شد   چرا   سرخ   شدي؟

 -   آخه   من   هنوز   درسم   تموم   نشده

 -   اونم   تموم   میشه...   همین   امروز   كه   نمي   خواییم   شوورت   بدیم...   تا   مقدماتش   جور   بشه   و   بري   خونه   خودت   ،   درست

 هم   تموم   شده...   خب   چي   میگي؟ناراحت   به   مادرش   نگاه   مي   كند   و   مادر   رو   به   حاجي   مي   كند:

 -   حاجي   هرطور   كه   شما   صالح   مي   دوني،   شما   دیدینش؟   پسند   كردین؟   -   حاج   خانم   شوما   موضوع   رو   مطرح   كردي...

 حاال   داري   به   من   محول   مي   كني؟!   من   كه   اصالً   پسر   رو   ندیدم   و   نمي   شناسم   اما   اونطور   كه   پرس   و   جو   كردم   خانواده

 مومن   و   خداشناسین...تك   پسره   و   تا   حاال   هم   آسه   رفته   و   آسه   اومده...   از   هركي   هم   پرسیدم   ازش   تعریف   كردن...-

 پس   حاجي   اگه   شما   اجازه   بدین   به   مادرش   بگم   یه   بار   بیان   ...   تا   هم   این   دوتا   همو   ببینن   و   هم   شما   باهاشون   آشنا   شین.

  به   نظر   پسر   خوبیه...

 -   حاج   خانم   اصالً   نقل   این   حرفها   نیست...   جوري   نشه   كه   پسره   پاش   اینجا   باز   شه   و   بیاد   و   بره   و   بعد   بگید   نشد   ...

 ال   و   بل   و   اسمش   رو   نازگل   بمونه!   دست   دخترمون   كه   نموندیم   تو   خود   بازار   حاج   فتوحي   چند   بار   سر   بسته   مساله   رو

 مطرح   كرده...   یا   حاج   صدیق...   اما   گفتم   صبر   كنید   تا   نازگل   درسش   تموم   شه   ...   دستي   به   محاسنش   مي   كشد   و   رو

 به   نازگل   مي   كند:

  -   خب   تو   چي   میگي   نازگل؟   نظرت   چیه؟

 سر   به   زیر   مي   گیرد.   دوباره   از   شدت   استرس   دستهایش   یخ   كرده   بودند.لبـ   ـهاي   خشكش   را   تر   مي   كند   و   من   من   كنان

  مي   گوید:-   من   نظري   ندارم   ،   هركي   رو   شما   صالح   بدونید

 حاجي   با   رضایت   لبخندي   مي   زند   و   رو   به   مادرش   مي   كند:

 -   ما   شناختمون   از   خانوادش   كامل   نیست   حاج   خانم   ...   بهتره   صبر   كنیم   ؛   پس   به   مادرش   بوگو   تا   درس   نازگل   تموم

 نشه   دختر   به   كسي   نمیدیم

 رو   به   نازگل   مي   كند:

 -   برو   استراحت   كن   دختر   جاننفس   راحتي   مي   كشد   و   بر   مي   گردد   اتاقش.   به   دراتاق   تكیه   مي   دهد   و   وسایل   اتاق

 كوچكش   را   به   سرعت   از   نظر   مي   گذراند.

 میز   تحریر   ،   كتابخانه   و   تخـ   ـت   همرنگ   هم   ...   لبه   تخـ   ـت   مي   نشیند   .   روسریش   را   در   مي   آورد   و   دراز   مي   كشد   و

 چشمهایش   را   مي   بندد   ،   حتماً   حاجي   او   را   براي   كسي   دیگري   در   نظر   گرفته   بود   اما   الاقل   اینطوري   تا   سال   بعد   بحث

 ازدواج   و   خواستگاري   منتفي   بود...فردا   باید   سراغ   استاد   جدیدش   مي   رفت   و   تحمل   استرس   بیشتر   را   نداشت.

 

 

 

 پرینت   طرح   اجرایي   را   همراه   باقی   وسایل   داخل   کوله   اش   می   ریزد   و   با   عجله   از   اتاق   خارج   می   شود.

 -   مامان   من   رفتم...خداحافظ

  -   از   آشپزخانه   تا   دمِ   در   كشان   كشان   مي   رود:

 -   صبر   كن   برات   ساندویج   نون   پنیر   بیارم

 -   دیرم   شده...   دانشكده   یه   چیزي   مي   خورم



 نفس   زنان   به   نازگل   مي   رسد:

 -   عجله   نكن   ؛   حسین   تو   ماشین   منتظرته   ...   برو   به   سالمت

 از   وقتي   حسین   ارشدش   تمام   شده   بود   و   به   استخدام   شركت   پتروشیمي   در   آمده   بود،   حاجي   براي   راحتي   رفت   و   آمد   تك

 پسرش   پرایدي   زیر   پایش   انداخته   بود   و   نازگل   هم   در   این   بین   بي   نصیب   نمانده   بود   و   بعضي   روزهاي   هفته   ،   نازگل   را

 هم   تا   دانشكده   مي   رساند   ،   هرچند   كه   مسیر   محل   كارش   دورتر   مي   شد.   خوشحال   مي   شود   .   مثل   اینكه   امروز   روز

 شانسش   بود!   اینطوري   زودتر   مي   رسید   و   مي   توانست   قبل   از   اولین   كالسش   سري   به   اتاق   استادش   بزند.   در   را   باز

 می   کند   و   سوارمي   شود:

 -   سالم   صبح   بخیر...

 -سالم   ...   خواب   مونده   بودی؟

 بخاري   ماشین   را   به   طرف   نازگل   تنظیم   مي   كند   و   حرکت   می   کند...

 -   اهوم   تا   دیر   وقت   درس   می   خوندم...   نفهمیدم   كي   خوابم   برد   ،   ساعت   كوك   نكرده   بودم.

 -   حاج   خانم   یه   چیزایی   راجع   به   پروژه   ات   می   گفت...   جریان   چیه؟

  -   بد   شانسی   منه...   استادم   میره   كانادا   و   پاسم   داده   به   یه   استاده   تازه   وارد.

 -   حتماً   تاییدش   میكرده   كه   همچین   كاري   كرده

 -   مي   دونم   ...   فقط   می   ترسم   یه   ترم   عقب   بیفتم

 بر   می   گردد   و   نگاه   عمیقی   به   چهره   ساده   و   بي   آرایش   نازگل   می   اندازد...

 -   دکتراش   رو   از   كانادا   گرفته   ...   خودت   که   در   جریان   هستي   معموالً   اساتیدي   كه   جوون   ترن   و   تازه   واردن   ،   اوایل

 كارشون   جوگیر   میشن   و   گیرهاي   الکی   می   دن   و   زیادي   سخت   گیري   مي   كنن.

 -   تو   دیدیش؟

 -   نه   هنوز!

 -پس   چرا   اینقدر   جوش   می   زنی؟   حتماً   استاد   قبلیت   باهاش   صحبت   كرده   .   تا   ندیدیش   قضاوت   نكن   ...   بي   خودي   هم

 نگران   حاجی   نباش   اگه   یه   ترم   اضافه   خوردی   من   با   حاجی   حرف   می   زنم...   باالخره   اونم   شرایط   رو   درک   می   کنه...

 خط   و   نشون   كشیدنهاي   اولیه   اش   هم   برای   درس   خوندنت   بوده   واال   قصد   و   غرض   دیگه   اي   پشتش   نبوده

 هیجان   زده   لبخند   عمیقی   می   زند:

 -   وای   حسین...   مرسی...   تو   خیلي   خوبي!

 حسین   با   خنده   سرش   را   به   چپ   و   راست   حرکت   می   دهد.پشت   در   می   ایستد   تا   نفس   رفته   اش   برگردد.   مثل   همیشه

 استرسش   باال   رفته   و   کف   دستهایش   از   شدت   استرس   عرق   کرده.   به   خودش   تشری   می   زند"   دختره   احمق،   چه   معلوم

 هنوز   اومده   باشه...   اصال   خدا   رو   چه   دیدی   ؟   شاید   طرح   رو   قبول   کرد"   .   دست   عرق   کرده   اش   را   به   مانتواش   می

 کشد   و   با   انگشت   ضربه   محكمي   به   در   می   زند.   صدای   "بله   "آرامی   از   داخل   اتاق   به   گوشش   می   رسد.   در   را   آهسته

 باز   می   کند   و   باچشمهای   جستجو   گر   داخل   می   شود   و   سالمی   می   دهد   و   همانجا   کنار   در   می   ایستد.   نفس   راحتی   می

 کشد   از   اینکه   مردِ   جوان   پشت   میز   مقابلش   استاد   توصیفی   سحر   نیست   .   بي   اختیار   به   میز   خالی   كنارش   زل   می   زند   .

 -   بفرمایید

 تكاني   مي   خورد   و   سرش   به   مرد   که   با   لبخندی   نگاهش   می   کند   می   چرخد   و   لب   مي   گزد   به   گیج   بازي   خودش.   به   قول

 سحر   "   گند   زدی   نازگل   با   این   بی   زبونیت".   دستپاچه   مي   شود   و   مقابل   نگاه   مـ   ـستقیم   او   سر   خم   مي   كند   و   دسته   کوله

 اش   را   بیشتر   می   فشارد.

 -   وای   ببخشید   من   با   استاد   نوربخش   کار   داشتم   اما   مثل   اینکه   نیومدن...   با   اجازه   .

 و   دستپاچه   از   اتاق   بیرون   می   زند   و   پشت   در   نفسی   می   گیرد...   مثل   همیشه   هل   كرده   بود   و   حتماً   از   خجالت   سرخ   شده

 بود.   همیشه   همینطور   بود   در   برخوردهاي   اجتماعي   براي   اولین   بار   و   خصوصاً   با   افراد   جدید   دست   و   پایش   را   كم   مي



 كرد...   تپش   قلبش   شدت   مي   گرفت   و   احساس   ضعف   شدید   مي   كرد.بي   حال   بندهای   کوله   اش   را   باز   می   کند   و   پشتش

 می   اندازد   و   سالنه   سالنه   به   طرف   کالس   حرکت   می   کند.فقط   اگر   امروز   می   گذشت   ،   راحت   مي   شد.

 

 

 

  روی   صندلی   همیشگیش   کنار   پنجره   کالس   می   نشیند   و   به   روبرو   خیره   می   شود.

 -   خانم   همتی؟

 دستپاچه   بلند   می   شود   ،   نگاهي   به   اطرافش   مي   اندازد   و   کمی   با   فاصله   از   درسخوان   ترین   پسر   کالسشان   مي   ایستد

  -   سالم

  -   سالم   از   بندست.   ..   ببخشید...   مثل   اینكه   ترسوندمتون.

  سرش   را   پایین   مي   اندازد...

 -   تو   فكر   بودید   خدایي   نكرده   اتفاق   بدي   كه   نیفتاده؟

 -   چیز   مهمي   نیست...   با   من   كاري   داشتید؟

 -   غرص   از   مزاحمت   ...   گویا   بچه   ها   دست   نوشته   های   شما   رو   تو   زیراکس   گم   کردن...

 میان   صحبتش   میاید:

 -   مهم   نیست   آقای   زارع...پیدا   میشه

  -   بله   انشاهللا...   البته   تا   اون   موقع   می   تونید   از   اینها   مطالعه   کنید...هرچند   به   کاملی   نوشته   های   شما   نیستن   ...

 و   جزوه   قطوری   را   به   سمتش   می   گیرد

 -   نیازی   نبود   ...   خودم   زیراکس   مي   كردم

 -بفرمایید   ،   تعارف   نكنید

 مردد   به   صورت   خندان   اما   محجوب   او   نگاه   مي   كند   و   باالخره   جزوه   را   مي   گیرد   ،   تشكري   مي   كند   و   بعد   از   رفتن   او

 سرجایش   مي   نشیند   و   زیرچشمي   به   او   كه   یك   ردیف   پایینتر   مي   نشیند   زل   مي   زند...   زارع   از   دانشجویان   نمونه   و

 محبوب   ورودي   و   پسري   پایبند   به   اصول   اخالقي   بود   و   دو   سه   ماهي   بود   كه   در   نخ   نازگل   بود   و   به   هر   نحو   و   بهانه

 اي   سعي   در   نزدیك   شدن   به   او   را   داشت   ...اما   تالشش   تا   به   امروز   بي   ثمر   مانده   بود.   سرش   بر   مي   گردد   و   نگاه

 درزدكي   نازگلِ   غرق   در   فكر   را   شكار   مي   كند...   لبخندي   مي   زند   كه   باعث   مي   شود   نازگل   خجالت   زده   و   شرمگین

 سرش   را   داخل   كیفش   بكند.

 -   سالم   ...

 سحر   با   نیش   باز   و   البته   مثل   همیشه   بی   خیال   خودش   را   روي   صندلي   كنارش   مي   اندازد   و   چشمكي   مي   زند:

 -   چرا   هول   كردي؟

  -   هیچي

 -   با   چشم   و   ابرو   به   ردیف   اول   اشاره   مي   كند

 -   قضیه   اینه...

 -   نرسیده   شروع   نكن   سحر

  صاف   مي   نشیند   و   دست   به   سـ   ـینه   به   پشتي   صندلي   تكیه   مي   دهد...

 -   خب   تو   هم   چشمات   رو   باز   كن   نازگل...   این   پسره   چندوقته   كه   خیلي   حواسش   بهته...   خیلي   هواتو   داره...   هرجا   مي

  ریم   هست   ...

 دلخور   نگاهش   مي   كند

 -   كه   چي؟

 آهسته   سرش   را   نزدیك   كوش   نازگل   مي   كند   و   یواشتر   مي   گوید:



 -   خب   داره   با   زبون   بي   زبوني   میگه   دوست   داره

 -   سحر!!   خوشم   نمیاد   الكي   پشت   سر   كسي   حرف   در   میاري

 -   الكي   نیست   احمق   ،   هركي   بود   رو   هوا   زده   بود   منظورش   رو.   داره   خودش   رو   مي   كشه   كه   حالیت   كنه

  -   آقاي   زارع   پسر   خوبیه

 -   آها   حاال   شد   ...   همینو   مي   خواستم   بگم   كه   پسر   خوبیه   ...   دست   رو   هر   كدوم   از   دخترهاي   این   كالس   بزاره   نه

 نمیشنوه...   همه   چي   تمامه...   هم   اخالقش   هم   خانوادش...   اونجوري   مثل   منگلها   منو   نگاه   نكن...   نكنه   نفهمیدي   از   این

 كارا   منظور   داره؟   اها...   حتما   هر   بار   از   این   نگاههاي   مكش   پسر   تحویلش   دادي؟

  -   سحر!!

 -   موندم   كه   از   چیه   تو   خوشش   اومده؟   رو   هركس   دیگه   اي   اینقدر   سرمایه   گذاري   كرده   بود   تا   حاال   یه   تو   راهي   هم

  داشت

 سرش   را   جلوتر   مي   كشد:

 -   اما   اگه   دست   نجنبوني   یكي   دیگه   تورش   میكنه!

 شانه   اي   باال   مي   اندازد

 -   جدي   برات   مهم   نیست؟

  -   چرا   باید   مهم   باشه؟!

 ابروهاي   سحر   باال   مي   پرد

 -   جدي   جدي؟!

  با   سرش   تایید   مي   كند

 اما   با   ورود   استاد   حرفش   نیمه   تمام   مي   ماند   .

 

 بعد   از   كالس   جزوه   را   داخل   كالسور   مي   گذارد   و   بعد   از   خداحافظي   با   سحر   دوباره   به   طرف   اتاق   استاد   نوربخش   مي

 رود.   در   تاریكي   انتهايِ   سالن   منتهي   به   اتاق   اساتید   دانشكده   ،   شمایل   استاد   فرهمند   را   تشخیص   مي   دهد.   از   شدت

 خوشحالي   پر   مي   كشد

 -   استاد...   استاد

 مي   ایستد   و   به   طرف   صدا   بر   مي   گردد

  -   سالم   استاد...

  -   سالم   دخترم.   خوبي؟

 -   ممنونم...

 -   با   دكتر   صحبت   كردي؟

 -   نه   استاد   هنوز   ندیدمشون.

 -   پس   بیا   با   هم   بریم،   االن   تو   اتاقشونن

 دستش   را   با   فاصله   و   براي   هدایتش   به   سمت   در   اتاق   مي   گیرد   و   بعد   از   در   زدن   وارد   مي   شوند.   داخل   اتاق   كه   مي

 شوند   رنگش   مي   پرد،   همان   مرد   جوان   به   احترام   استاد   فرهمند   از   جایش   بلند   مي   شود...عاجزانه   داخل   اتاق   چشم   مي

 گرداند   اما   كس   دیگري   را   نمي   بیند.   لبخندي   كه   مرد   جوان   مي   زند   معني   دار   است.   شرمنده   سالمي   مي   دهد   و   سرش

  را   پایین   مي   گیرد.-   خب   دكتر   عزیز...   اینم   دانشجوي   ساعي   من   خانم   همتي.   از   دانشجوهاي   نمونه   كالسشون   هست.

 خجل   از   برخود   صبح   ،   گونه   اش   را   بین   دندانهایش   فشار   مي   دهد

 -خب   دخترم   ،   اگه   پروژه   ات   رو   آوردي   به   دكتر   نشون   بده   ،   دكتر   راهنماییهاي   الزم   رو   انجام   میده

 و   بعد   رو   به   دكتر   مي   كند   :



 -   من   دیگه   باید   برم   اخ   كه   اگر   دستش   به   سحر   مي   رسید....   تكه   تكه   اش   مي   كرد   !   با   توصیفهایي   كه   از   دكتر

 نوربخش   كرده   بود   عمراً   اگر   فكر   مي   كرد   این   همان   فرد   باشد...   جوان   حدوداً   سي   ساله   ...   قد   نسبتاً   بلند   و   موهاي

 مشكي   كوتاه   و   ظاهر   اتوكشیده   و   آراسته   و   البته   بسیار   مودب   ...   مرد   مقابلش   كجا   و   آنهمه   توصیف   وحشتناك   كجا...

 هنوز   از   شوك   خارج   نشده   ...   دكتر   كه   با   استاد   فرهمند   دست   مي   دهد   از   تنها   شدن   با   او   دوباره   استرس   مي   گیرد.

  نگران   و   خجل   خارج   شدن   استاد   فرهمند   و   همراهي   استاد   جوان   تا   مقابل   در   را   تماشا   مي   كند

 -   خب   خانِم...

 با   صداي   لرزاني   مي   گوید:

  -   همتي   هستم

 سرش   را   تكان   مي   دهد   و   میزش   را   دور   مي   زند   و   پشتش   مي   نشیند   و   با   دست   به   صندلي   كنار   میز   اشاره   مي   كند.   مي

 نشیند   و   كوله   اش   را   روي   زانوهایش   مي   گذارد   و   با   نگراني،   حواسش   را   به   مقابلش   مي   دهد.

  -   خب...   طرحتون   همواهتون   هست؟

 -   بله

 سریع   از   داخل   كوله   پوشه   را   خارج   مي   كند   و   دو   دستي   تقدیم   مي   كند.   برگه   هاي   منظم   را   ورق   مي   زند   و   گاهي   زیر

 چشمي   به   او   كه   با   ناخن   پوست   لبش   را   مي   كند   نظري   مي   كند.   ترسیده   و   دستپاچه   است   ،   درست   مثل   برخورد   صبح.

 پوشه   را   مي   بندد   و   كنار   مي   گذارد

 -   خانم   همتي   من   باید   اینها   رو   دقیقتر   بخونم   و   اگه   نیاز   به   اصالح   دیدم   هفته   دیگه   اطالع   مي   دم.   دست   زیر   چانه   اش

  مي   گذارد   و   با   لبـ   ـهایي   كه   به   خنده   كش   آمده   ،   به   او   كه   زیر   نگاههایش   كیف   و   كاپشنش   را   جمع   مي   كند   نگاه   مي   كند

 -   در   ضمن   برنامه   درسي   من   تو   سایت   دانشكده   هست

 گوشه   لبش   به   زدن   لبخندي   باال   مي   رود   :   به   انضمام   عكسم!

 سرافكنده   لبش   را   بین   دندانهایش   مي   گیرد   و   بي   حال   و   دمغ   از   بالتكلیفي   از   اتاق   خارج   مي   شود
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