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 آخرین برگ روی دیوار  

 

 دخترها انداخت و به سمتشان رفت . یبه کلون نگاهی

را قطع کرده  صحبتشان د ومتوجه حضورش شدن یدکه رس نزدیک

به همه  ینشانه ادب خم کرد و لبخند به یو به طرفش برگشتند .سر

 یدسف یصندل ینشسته رو یاهپوشس دختر زد، اما

 را مخاطب قرار داد: فایبرگالس

 . یدمامروز فهم ینخانم فخار .من هم یگمم یت_تسل

تر از  و کسل بود یدهشن یتتسل یادز ید،روز ترم جد یندر اول دختر

کرده و بدون بروز حس  رعایت را یآن بود که بتواند آداب اجتماع

 :کند صحبت یخستگ

 _تشکر .

 پا و آن پا کرد و گفت: ینا کمی

 تنها! بگم؛ بهتون یداومده که با یشپ ی_راستش مطلب مهم

 دور و بر نگاه کرد و با نگاه یبه دخترها بعد

 یبگذارند .دخترها نگاه پر حرف یشانتنها خواست

 یزهم رد و بدل کردند و بلند شدند و سر م بین
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 یدک کردن دخترها رو یارفتند .با رفتن  دیگری

 یشصندل یکمخانم فخار نشست و  یروبهرو صندلی

 .نباشد یدشمزاحم د یزوسط م یبانسا یلهکج کرد تا م را

 دانشکده شده بود یسرئ یدکتر اکبر یوقت از

 قرار داده یاطسبز ح یدر فضا یو صندل یزم تعدادی

 یبود که در کنار بوفه محقر دانشکده حس کاف شده

 گاها توسط یهاو صندل یز. م یکردم یرا تداع شاپ

 یاقاما دانشجوها با اشت یشدند،م ینقاش پرندگان

 کرده و با لذت وافر از آن استفاده یزشانتم شخصا

رفتن به  یبه جا دانشجوها هبود ک ینا یدکتر اکبر یاست.س میکردند

در همان محوطه دانشکده با هم گفتگو  اطراف شاپهای یپارکها و کاف

 دانشکده، یاخالق یو به خاطر خط قرمزها باشند داشته

 نکات باشند. یسر یک یترعابه  مجبور

 خانم فخار به خودش اومد: یگفتار جد با
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 آخرین برگ روی دیوار  

 

 .منتظرم! ییدمطلب مهمتون رو بفرما یید،_بفرما

 یرم؟بگ یددار یلم یزی_بله، چ

 جوابش را ید،خانم فخار را که د یپر معنا نگاه

 و گفت: گرفت

 پدر و مادرتون رو یه_راستش من امروز که اعالم

 فخار هست . یشما اردستان یلیفام یدمفهم دیدم

 _خب؟

 گرفت: یتمر یزم یدست رو یانگشتها با

 . هست فخار یمادر من هم اردستان ی_راستش نام خانوادگ

 دوباره گفت: یکسل با

 ی؟_خب، که چ

 بوده،... یدهم سع ییم_اسم دا

 به یبه باال آمد و پرسش یخانم فخار جهش سر

 یارشد مقابلش که فقط به چهره او را م دانشجوی
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 نگاه کرد: یدانست،را نم یشو نامخانوادگ شناخت

 !یادیهاسم ز ید_سع

 عکس پدر یاداما شباهت ز یادیه،اسم ز ید_بله، سع

 یمحمود من در کنار نام خانوادگ ییبه دا شما

 یهاعالم ی!راستش امروز وقت یستن یاتفاق یکسان،

 لحظه فکر کردم عکس یه یدمو مادرتون رو د پدر

 !یدممحمودم رو د دایی

 به جلو خم شد و با دقت به چهره یکم فخار

 شد: یرهخ مقابلش

 ...یآقا ینید_بب

 مهرجو. ید_مهرجو هستم .فر

 فک و یخوادمهرجو...من ابدا دلم نم یآقا ینید_بب

 ییشباهتها ینا یکنمکنم، خواهش م یداپ یدجد فامیل

 از ذهنتون پاک ینجارو هم یدهبه نظرتون رس که
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 . یدعنوان نکن ییو جا کنید

 حرف فخار به ینکه بعد از ا ینانیبا اطم مهرجو

 آورده بود گفت: دست

 پدربزرگ من حق داره بدونه یکنم_برعکس، فکر م

 نوه داره، حق داره بدونه پسرش رو از دست یه

 ...داده

 زد: یهتک یشصندل یبه پشت یتفاوتیبا ب فخار

 ینداشت که بخواد ارث یچیدر من ه_اشتباه نشه، پ

 از ارث یوقت ینکهپدربزرگ شما برسه .مضافا بر ا به

 از نظر یعنیشده و از خانواده طرد شده  محروم

 . یرسهبه پدرش نم یدر حالت مقابل هم ارث اخالقی

 مادرم .از نظر یابه نام من بود  یاچه هم که بود  هر

 . یرسهو مادربزرگتون نم یشونبه ا یزیهم چ قانونی

 زد: یپوزخند مهرجو
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 هست ی_مادربزرگم، در واقع مادربزرگمون دو سال

 نداشت که بخواد یزیرحمت خدا رفته !اونم چ به

 ....یپدر شما ارث به

 را قطع کرد: حرفش

 فراموش بشه . یهقض ینا یکنم_پس خواهش م

 .یشهمن االن کالسم شروع م ببخشید

 یزبزند، فخار از پشت م یمهرجو حرف ینکهاز ا قبل

 مهرجو یدشد و محوطه را ترک کرد .فر بلند

 به عکس یرا روشن کرد و مجدد نگاه موبایلش

 انداخت: یشگوش یهاعالم درون

 یاتفاق یلیخ یشساعت پ یهمن  یشهباورش م ی_ک

باورش  ی!ک داییمه دختر یما فوت کرده و همدانشکده ییمشدم دا متوجه

 یچه یشهباورش م ی!ک یدمند رو ییمساله دا یستاز ب یشب یشهم

 ندارم! سعیدم ییاز دا یتیذهن
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 فرزند ینآخر ید،سع یشسالها پ یدانستم فقط

 به خاطر پشت پا زدن به ی،پدرساالر اردستان خانواده

 یو ازدواج با دختر یخانواده و تکرو حرمتهای

 اجازه به زبان یطرد شده و کس یلاز فام بهاییزاده

 از یدسع یعکسها یاسمش را نداشت .حت ردنآو

 حذف شده بود. یخانوادگ آلبوم

 یم ینرا تحس یدسع ییدر دل جسارت دا همیشه

 ینکهدر موردش بداند .هم یادیز یزچ یآنکهب کرد،

 کند، یانطغ حاج بابابود در مقابل استعمار  توانسته

 که نه تنها یزیو مباهات بود .چ یدتمج شایسته

 _ دامادیدرمحمود، پدر و عمو ح ییبلکه دا خودش

 خانواده _هم جرأت انجامش را نداشتند. فقید

 اش ینهس یررا ز یبود و بالش یدهشکم خواب به

 . یخواندو سرش را با باال گرفته و کتاب م گذاشته
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 دو ساعدش را دو طرف کتاب گذاشته و با هر

 بود .”خواجه تاجدار”مشغول مطالعه رمان یادز هیجان

 یدانستم یخیتار یبراساس دانستهها ینکهوجود ا با

 افشار از زندان عادلشاه و یرزایشاهرخ م شاهزاده

 یادز یاقاما باز هم با اشت یکندم یدانجات پ سوءقصد

 .نگران بود نکند در کتاب یکردرا دنبال م داستان

 جوان به سرنوشت برادران و عموزادگانش شاهزاده

 گردد! یباق یارد یشود و راه دچار

 لب یرز ی”لعنتی”یلشبه صدا درآمدن آالرم موبا با

 کرد و یخوان ینگاه کل یکو صفحه بعد را در  گفت

 کتاب قرار داد .تحمل یال یزیتم یبستن چوب

 را نداشت؛ پس پا حاج بابا یزو سخنان عتابانگ نگاهها

 یافشار گذاشت و ت یدلش و خاندان سلطنت روی

 را درون یلشو موبا یدجذبش پوش یرکاب یرو شرتی
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 یین،شلوار گرمکنش گذاشت و به طبقه پا جیب

 رفت .کل ساختمان، قلمرو حاج بابا یحکومت پایتخت

 در طبقه اول قرار یتختبود؛ اما پا حاج بابا حکومتی

 .داشت

 بود با دو یمیو قد یشمال یساختمان یاردستان کشور

 بود با دو خواب حاج بابابنا .طبقه اول مقر  طبقه

 که بعد از ینخود حاج بابا و خاله پرو یبرا رگبز

 بود به یدر حدود ده سال یشهمسر و دوقلوها فوت

 .یکردم یزندگ حاج باباپدرش برگشته بود و با  منزل

 یبرا یراییپذ یبزرگ و کارا، اتاق یاربس آشپزخونهای

 پر شده بود و اتاق یسلطنت یکه با مبلها مهمانان

 ساختمان مؤظف بودند ینکه تمام ساکن نشیمنی

 هشت شب در آنجا حضور داشته و شام را ساعت

 صرف کنند. یکنار خانواده بزرگ اردستان در
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 آخرین برگ روی دیوار  

 

 ییدا یواحد برا یکدوم شامل دو واحد بود؛  طبقه

 خانواده یبرا ینهاشو واحد روبهرو و قر محمود

 .هر واحد دو اتاق خواب کوچک داشت به مهرجو

 که به اتاق خواب یمصرفب یخانه اآشپز اضافه

 یکشده بود .در واقع اتاق خواب سوم سرام تبدیل

 یراییآشپزخانه در کنار هال و پذ یبود .به جا شده

 مثل یزیشده بود .چ یهمشابه آن تعب ییفضا سرهم،

 که تنها با ییهتآلپارتمان؛ فضا یتهایسوئ آبدارخانه

 آشپزخانه یتهو یزیروم یو اجاق گاز یخچال وجود

 . یکشیدم یدک را

 که در یبزرگ یساختمان از انبار ینساکن همهی

 به فروشگاه یشباهتقرار داشت و ب ینگپارک انتهای

 .از گوشت و مرغ یکردندنبود، استفاده م موادغذایی

 و بنشن !از مربا و عسل یبزمینیو س یازتا پ گرفته
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 و روغن کره !تمام مخارج خورد یتا رب خانگ گرفته

 یا یدکه هر شب فر ینان یخوراک اهل منزل حت و

 ینتأم حاج بابا یتالمالاز ب یخریدندبرادرش م وحید

 و یکردم یتمهرجو در سپاه قدس فعال ی.آقا میشد

 یافغانستان، زمان ینبود .زمان یرانمواقع ا بیشتر

 ینحضور داشت .به هم یهاواخر در سور ینو ا عراق

 حاج یتیچتر حما یرخانوادهش ز یحضور اعضا خاطر

 بزرگ و یازدر کنار محمود برادرخانمش امت بابا،

 .یشداو محسوب م یبرا آرامبخشی

 بلند باال به یشد و بعد از سالم یمناتاق نش وارد

 حاج بابازد . یهتک یترکمن یهایاز پشت یکیبه  جمع

 اتاق نشسته و سرگرم یتخت انتها یرو ینشاه با

 یشسرباز یگرچند ماه د ینکها یگیربود و پ گفتگو

 یمحمود رو تخت کنار یی.دا یشودم تمام
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 . یکردم یو فروش آهن را بررس یدخر فاکتورهای

 و خانمها در یکردکار م یاضیبا خواهرش درنا ر هما

 شام بودند . یهیسرگرم ته آشپزخانه

 با حرکت دست یکالمبه هما زد و ب یاشارها حاج بابا

 کرد .قبل از بلند یدرخواست چا یدننوش یادا و

 هما آرام گفت: شدن

 .یریزم_تو به کارت برس، من م

 یفاصلها حاج باباشد و از سماور کنار تخت که  بلند

 و با یختکمرنگ ر یاربس یچا یوانیآن نداشت ل با

 تخت گذاشت: یتوت خشک رو ظرف

 ...یی_بفرما

 که رنگ نداره! ینا یه؟چ ین_ا

 احترام گفت: با

 پررنگ ی!چا یدهرنگش پر یده_جبروت شما رو د
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 . یدونیدخودتون که م یست،خوب ن براتون

 را درآورد و مثل دانش یلشنشست، موبا سرجایش

 را در ضلع یلکند، موبا یکه تقلب باز م آموزی

 به تلگرامش یقرار داد و سر حاج بابا یدد مخالف

 در یمجاز یو فضا یدرس یر.استفاده از کتاب غ زد

 . یشدمباعث نگاه مالمتگر پدربزرگ  یمننش اتاق

 و رو کرد .صحبت یرمختلف را ز یگروهها کمی

 تصادف مرگبار پدر یرامونمرتبط به دانشکده پ گروه

 فخار که یبدشانس یامادر خانم فخار بود و شانس  و

 حضور نداشته .خواندن ینهنگام تصادف در ماش به

 ییدا یهگفتگوها باعث شد دوباره عکس اعالم این

 یرهخ یدرون گوش یررا باز کند و به تصو سعید

 شده بود که متوجه یرهخ ی.چنان به گوش شود

 خاله ینشد .متوجه نشد ک ینشدن خاله پرو نزدیک
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 قرار گرفتهش را ینزم یرو یلخم شد و موبا پروین

 را به عهده گرفت: حاج باباو نقش  برداشت

 یندنگ حواست تو ا یشتو بچه؟ ش یی_کجا

 که.... یزل زد ی!به چ المصبه

 انداخت و کالمش یبه صفحه گوش ینگاه همزمان

 شد! قطع

 همه را متوجه ینپرو یکالم یستو ا یدهپر رنگ

 زود یلیکرد و خ یدفر یلخاص در موبا تصویری

 و خانواده یددست به دست چرخ یدفر گوشی

 پسر و عروس یبا،و فر یداز فوت سع اردستانی

 مطلع شدند. مطرود

 انداخته شد، اما یزسرد و غمانگ ییشام در فضا سفره

 دست یبابه خوردن نداشت و غذا تقر یلیم کسی

 به آشپزخانه برگردانده شد . نخورده
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 یباال یزانم یتوانستنم یکه کس حاج بابااز شام  بعد

 را مخاطب یدفر یند،را در چهرهاش بب یو ناراحت غم

 داد: قرار

 یه؟اسمش چ یده،دختر سع یگیدختره که م ین_ا

 یانه؟ خوشنام هست  یاچندمه؟ شوهر کرده  سال

 مادرشه؟ لنگهی

 ازش یبد یزترم دو .چ یشه_سال اوله، االن م

 هم یافهش.مجرده، بچهست، ق یدونمنم نشنیدم،

 بچگونهست .تو گروه تلگرام بچهها نوشته خیلی

 هفده سالشه؛ حاال چقدرش درست باشه رو بودند

 ا فخار..اسمش هم آمانداست .آماند یدونمنم دیگه

 را انداخت: یتپاراز یناول ینپرو خاله

 .یستن یزاداسم آدم یه_اسمش که شب

 ساختمان یدر ورود یکه باال یتتسل یاهس پارچه
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 شده بود را کند؛ به طبقه سوم برگشت و گذاشته

 گذاشت : یزم یتا شده را رو پارچه

 یفکر م یشنوهم یکیاون آهنگ رو . ی_کم کن صدا

 .یتفاوتینسبت به مرگ پدر و مادرت ب کنه

 یروزنامها ینرا ب یزم یرو یستالیجام کر دخترک

 :پیچاند

 آرامبخش حرف درآوردن داره؟ یکالمب یقی_موس

 کتابخانه را درون جعبه گذاشت: یاز کتابها دستهای

 حاال با ی،نوحه گوش بد ی_آره، تو االن فقط مجاز

 !یهم اجازه دار یوشدار ارفاق

 و سرزنشگر مادرش باعث شد، یدهگفتن کش رامین

 کند. سکوت

 سرزنشگر به پسرش، آماندا یبعد از نگاه افسرجون

 مخاطب قرار داد: را
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 درست یکنیکه فکر م یهر کار یگه،_چرت م

 رو انجام بده. هست

 دو ینبه افسرجون زد و به احترام رام یلبخند آماندا

 را کم کرد: یقیموس یصدا شماره

 چند یلوسا ینا یبستهبند یکنیر م_افسرجون، فک

 یجور ینهم یستاصال بهتر ن یکشه؟طول م روز

 که الزم یلیبه سمسار فقط وسا یمرو بفروش همه

 یم؟همه رو کجا جا بد ینا یم؟رو بردار داریم

 جواب داد: یناز افسر، رام قبل

 یادز یخوادبرو استراحت کن .نم ی_اگه خسته شد

 !یادبه مغزت فشار م ی،کن فکر

 یفن یزهایپر از خردهر یبار پدرش که با جعبها این

 نامش را صدا زد. یآمد،م یروناتاق ب از

 پدرش، روزنامه یمیآمدن عمورسول، دوست صم با
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 گذاشت و گفت: یکردن ظروف را به کنار پیچ

 ید؟خونه خر یشهم ینجاا یش_عمو، واقعا با پول پ

 .تو یتسوئ یه ی،خونه فسقل یه_آره دخترم، البته 

 ی،ما باش یشکه پ یریبگ یتسوئ یهخودمون  مجتمع

 که به یدم،.فعال دو مورد د یشهراحت م خیالم

 یذاری.سهم آموزشگاه رو هم م یخورهم بودجمون

 یذاریمرو هم م ینجااضافه ا یلدرآمدت .وسا برای

 الزم و.... یلمادر افسر .فقط وسا انباری

 یخانم یرزنگ در به صدا درآمد و تصو صدای

 به سبک ینظاهر شد .رام یفونآ یرو محجبه

 به افراد انداخت و ینگاه یماصدا و س سریالهای

 :گفت

 !یمنبود یباشه؟ ما که منتظر کس یتونهم یک یعنی_

 را جواب داد و بعد از چند لحظه یفونآ افسرجون



 

 

  21                        
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 رو کرد به آماندا: یرترا باز کرد .با ح در

 !!!ی_خانواده اردستان

 به یگفت و ناخودآگاه نگاه یلب لعنت یرز آماندا

 یانداخت .قابل جمع و جور کردن نبود؛ ب اطرافش

 شد و به آشپزخانه رفت.دستانش را شست خیالش

 .یدآب، چند قلپ آب نوش یربا همان دست از ش و

 یبه طرف ورود یدباز شدن در را که شن صدای

 درآمدن یلو فام یروزد یان.قبال جر یدچرخ خانه

 یفافسرجون تعر یرشد را براا یاز دانشجوها یکی

 بود. کرده

 و یدو خانم چادر یدهمان آشپزخانه ماند و د در

 به همراه مهرجو وارد آپارتمان شدند ییمانتو خانمی

 به یاهس یبا روبان یدسف یبعد از اهدا دسته گل و

 هال نشستند . یمبلها یبا تعارف عمو رو عمورسول
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 را برداشت و مجدد یشموها یرو یپارچها تل

 و به سالن یدکش یقیقرار داد و نفس عم سرجایش

 ینکاناپه ب یگفت و بالفاصله رو ی.سالم آمد

 دو نفر ینا ییو افسر جون نشست .گو عمورسول

 و مراقبش بودند. بادیگارد

 یکام یرینیهایدرون فالسک و ش یبا چا رامین

 نشست . یتک یمبل یکرد و رو یمختصر پذیرایی

 چند باره یتگوییسرد بود و تسل یارخانه بس فضای

 هم شده بود. یشترب یباعث سرما یاردستان خانواده

 یبافته شده آماندا که تا رو یمو یزاز هر چ بیش

 یکداشت نظرشان را جلب کرد و تون یبلند باسنش

 ینتزئ یتیکه با عکس توئ یکوتاه ینآست طوسی

 که به پا یرنگ یبود و ساپورت خاکستر شده

 یفرهنگ یارهایاصال با مع ی!ظاهر نوه اردستان داشت
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 نداشت !!! یهماهنگ حاج بابا

 شروع به صحبت کرد: یدفر مادر

 ) اشارهیشون_من فرشته هستم و عمه بزرگ شما، ا

 )اشاره یشونو ا ین(خواهرم پرو یبه خانم چادر کرد

 زنداداشم فاخته خانم هستند . ییخانم مانتو به

 را در چهره آماندا یخورد معرفمکث کرد تا باز کمی

 ذهنش را به”به من چه”.دختر تالش کرد تا ببیند

 یهمراه با لبخند یاحساسو ب بیمعنا”بله”صورت

 .یاوردبه زبان ب یو تصنع کمرنگ

 مجدد ادامه داد: فرشته

 اومده تو خونه یشاز شما و اتفاق پ ید_پسرم، آقافر

 دختر برادرمون رو یمشد یلکردند و ما ما تعریف

 .ببینیم

 یلتبد یعیطب یرا به پوزخند یشلبخند تصنع آماندا
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 گفت: یدرو به فر یشترو ب کرد

 با یداربه د یل_البته من به پسرتون گفتم اصال ما

 ندادند! یتیاهم یشونا یستم؛ن یپدر خانواده

 آماندا، او را به نرمش یبه پهلو یبا فشار افسرجون

 که از جسارت و ینمدارا دعوت کرد و پرو و

 یتند و نگاه یشده بود با لحن یاو عصب وقاحت

 گفت: تحقیرانه

 حاج یم،نداشت یددختر سع یدنبه د ی_ما هم عالقها

 !به خاطر ینهدوست داره دختر پسرش رو بب بابا

 . ینجاییمما ا حاج بابا

 را باالتر برد: یدرجه گستاخ آماندا

 یا یبینن؟چشم شما دارن منو م_االن پدرتون با 

 یگیرین؟م یلممداربسته ف ینآورد دوربین

 فاخته با آرامش صحبت کرد: اینبار
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 نه چشم سوم ! یمدار یمخف ین_نه دخترم، نه دورب

 ما تا یخونه یایب یمازت دعوت کن اومدیم

 با هفتاد حاج بابا ی.انتظار که ندار ینتتبب پدرشوهرم

 !یشما که نوهش هست یدند یادهفت سال سن ب و

 لحن دختر یفاخته ، باعث شد از درشت آرامش

 کاسته شود: جوان

 یدهست یحاجآقا اردستان یاالن شما سفرا یعنی_

 !اما یدا!ببخش یشون؟دعوت من به منزل ا برای

 ...من

 حرف دخترک را قطع کرد: عمورسول

 خدمت یدارد یدارند ما برا یفتشر ی_حاجآقا ک

 !برسیم؟

 راض کرد:اعت آماندا

 یرونآقا پسر خودش رو از خونه ب ین_عموووو !ا
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 آخرین برگ روی دیوار  

 

 یخوامم ینه؟بچه پسرش رو بب یخوادبعد م کرده،

 ...یاهسال س هفتاد

 لب گذاشت و آماندا به یفقط انگشت رو عمورسول

 کرد .اما به یاردوست پدرش سکوت اخت حرمت

 اعتراض مثل کودکان چهارساله اخم کرده و نشانه

 شد. ینهبه س دست

 و عمو رسول یخانواده اردستان ینگفتگوها ب باقی

 یدارشد که روز بعد د ینگرفت و قرار بر ا صورت

 .یردپدربزرگ و نوه انجام پذ بین

 کرد تا عمورسول و یبعد آماندا هر کار روز

 گل بشوند و دست یدخر یخیالحداقل ب همسرش

 بروند، نشد .پس اجبارا یبه منزل اردستان خالی

 و نرگس یمعمو گل سرخ و مر ینکهقبل از ا خودش

 شامل سه آفتابگردان متوسط یکند، سبد گل انتخاب
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 یسبز لجن یکه با برگها یزر یدسف یگلها یتعداد و

 سبد گل ممکنه ینشده بود و زشتتر ینتزئ درشتی

 خوانده بود رنگ زرد ییرا انتخاب کرد !جا بود،

 هم یبود خانواده اردستان یدوارتنفر است و ام نشانه

 داشته باشند! یباور چنین

 یراییفرشته خانم وارد اتاق پذ ییتعارف و راهنما با

 یکه ب یهمان جمع گذشته بود به عالوه مرد شدند،

 بر یدگرد سف ییبود .گو یشمحمود عمو شک

 به کنار یزو چند چروک ر یختهپدرش ر موهای

 اضافه کرده بودند .مثل دفعه گذشته با چشمانش

 و یست،دادن نشانه دوست دست نداد .دست کسی

 خاندان دوست شود .اما ینبا ا یخواستنم یچه او

 فرکانس یبه لبخند محمود لبخند زد، حت ناخودآگاه

 یراییمثل نگاه پدرش بود .به هنگام پذ نگاهش



 

 

  28                        
 

 آخرین برگ روی دیوار  

 

 یزیبه نشانه اعتراض چ ینمهرجو و پرو کردن

 و در مقابل تعارف محمود گفت: برنداشت

 ندارند؟ یفتشر ینند،من رو بب یخواستند_پدرتون م

 . یشن_چرا هستند، دارن آماده م

 کشاورز در یمحمدعل یهشب یرمردینداشت پ شک

 حاج بابااما با ورود  ید،پدرساالر را خواهد د نقش

 یشههنرپ یهشب یشترغلط از آب درآمد، ب تصورش

 یشبود، با همان ر یپاترهر یلمدامبلدور در ف نقش

 دامبلدور. یو بلند؛ اما بدون جاذبه رفتار سفید

 و بدون عصا وارد اتاق شد، با عمورسول مقتدرانه

 که ییموشکافانه به آماندا یداد و با نگاه دست

 به احترامش بلند شده بود گفت: باالجبار

 یی؟تو ید_دختر سع

 از شب گذشته به برخورد امروز با یقبل تا پاس شب
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 پدربزرگ یکردر مفکر کرده بود .فک پدربزرگش

 به یو بابت کممحبت یکندباز م حصار برایش

 داشت یمچشمانش پراشک خواهد شد .تصم پدرش

 او هم ینش،فتحاللهخان به والد یمحلیهایجبران ب به

 با او یبهغر یکمحل نگذارد و مثل  یرمردپ به

 برخورد محکم معادالتش را ینکند .اما ا برخورد

 :یختر بهم

 فخار هستم. یدفخار دختر سع_بله، من آماندا 

 مهمانان را به نشستن دعوت ینکهبدون ا فتحاللهخان

 آماندا نشست و گفت: یروبهرو یمبل یرو کند

 یپوشی؟جلف و زننده لباس م ینطورهم یشه_تو هم

 از حاضر شدن، عمورسول ازش خواسته بود به قبل

 و یچرم مشک یدانشگاه لباس بپوشد و او پالتو سبک

 یرهت یخاکستر ینن کرده بود با شلوار جبه ت اندامی



 

 

  30                        
 

 آخرین برگ روی دیوار  

 

 .به یشموها یبه همان رنگ، رها و آزاد رو یشال و

 بود .عمو یدهخانمانه لباس پوش یارخودش بس تصور

 یناز او نگرفته بودند، حاال ا یرادیهمسرش هم ا و

 امل و متحجر او را جلف خوانده بود: پیرمرد

 و نا یبهغر یجا یه_نه، امروز به خاطر حضور در 

 .یدملباس پوش ینجوریا آشنا

 دامبلدور ظاهر شد: یلبها یرو پوزخندی

 رو یدنتطرز لباس پوش ید!با ی_گستاخ هم که هست

 قابل قبوله . یر.برا من غ یکن عوض

 بوقلمون را یکه صدا یقابل قبول گفتن یرتصور غ از

 یرو یگرد خنده لحظها یکرد،م یتداع برایش

 رت دامبلدور وصو یبآمد و رفت .ترک صورتش

 یو تاج و گردن دراز بوقلمون فکاه غبغب

 بود .خواست پاسخش را بدهد که نگاه جالبی
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 یعمورسول باعث شد سکوت کند و جواب ملتمسانه

 .ندهد

 دوباره مخاطب قرارش داد: فتحاللهخان

 که پدرت فوت کرده تنها یروز یازده ین_تو ا

 بودی؟

 از آماندا عمورسول گفت: قبل

 خدا قراره تو یدما بوده، به ام یشحاجآقا پ_نه 

 که هم مستقل یرهآپارتمان بگ یهخودمون  مجتمع

 خو... یکو هم نزد باشه

 ساختمون ینتو ا یدبا ید!دختر سع ینجاا یاد_م

 یداره دختر تنها زندگ یبشه نه تنها .چه معن بزرگ

 کنه؟

 یبلکه خود خانواده اردستان یمش،تنها آماندا و ت نه

 یبه هشدارها یتوجهنداشتند .ب یانتظار نیچن هم
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 باال رفت: یشو همسرش قبل از آمدن صدا عمو

 یرونحاجآقا، شما پسرتون رو از خونه ب ید_ببخش

 من ینجا؟ا یاددخترش ب یخوایدبعد االن م کردید،

 یامب ینکهتا ا یکانمنزد یشپ یاتنها باشم  یدمم ترجیح

 شما. پیش

 از پدرش محترمانه اجازه صحبت یبا اشارها محمود

 و رو کرد به آماندا: گرفت

 دخترم... ین_بب

 انعقاد کالم را به محمود نداد: اجازه

 برادرزادهتون هم ی.حت یستم_من دختر شما ن

 نه یدمسالها نه من شما رو د ین.چطور تو ا نیستم

 شهر، نه دو تا کشور مختلف! یهمنو؟ !اونم تو  شما

 ب داد:با آرامش جوا محمود

 یهقض یه یمنخواسته ما با هم آشنا بش یدسع ینکه_ا
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 یازتون.اما االن با توجه به سن کم شما و ن دیگهست

 شما یقانون یمبه عنوان ق حاج بابا ی،حام یه به

 دادند . یخوب پیشنهاد

 به عمورسول کرد و گفت: یاشارها آماندا

 روزه با شعبده یهدارم که  ییدارم .عمو ی_من حام

 ظاهر نشده و خودمم برخالف نظر شما بچه بازی

 !یدانشجو هستم ناسالمت نیستم،

 با حفظ همان آرامش پاسخ داد: محمود

 ی_اما هنوز هجده سالهت نشده !پس از نظر قانون

 چه یدخترم، چه بخوا ین....ببیدار یمبه ق نیاز

 از خودت یشب یپدربزرگت از نظر قانون نخوای

 رو داره . اختیارت

 یدنشروع به لرز یماندا به شکل بارزآ دستهای

 شده بود . یدسف یواربود و رنگش مثل گچ د کرده
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 به عمورسول کرد و عمو گفت: ینگاه حمایتخواهانه

 یدیم،خدمت رس ییآشنا یما برا یاردستان ی_آقا

 بعد یم،اول دو خانواده با هم آشنا بش ییدبفرما اجازه

 سخاوتمندانه شما هم یشنهادجان در مورد پ آماندا

 . یکنهم فکر

 با پوزخند گفت: پروین

 یم یدکنفر آدم اسم خونواده رو  یهتا حاال  ی_از ک

 کشه؟

 در کالم مثل دون کورلئونه یبدون نرمش فتحاللهخان

 گفت: پدرخوانده

 جز قبول یدختر هم چارها ینندادم .ا یشنهاد_من پ

 نداره! کردن

 یدهکامال فهم دخترک را یکه ترس و نگران محمود

 به طرف پدرش خم شد و آهسته گفت: بود
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 . یکنهاالن سکته م ید،نگاه بهش بنداز یه، حاج بابا_

 به پسرش انداخت و به”تو خفه”نگاه یه حاج بابا

 پروحشت دختر زل زد: چشمهای

 یایو ب یرو جمع کن یلتوسا یهفته فرصت دار یه_

 روز، خودت یکو  یکهفتههفته بشه  یک. اینجا

 . یشیم پشیمون

 سه مهمان رد و بدل شد و عمورسول ینب نگاهی

 :گفت

 .فعال. یندهخب، پس تا هفته آ یار_بس

 یهآماندا گر ی،محض خروج از ساختمان اردستان به

 لب غرولند کرد . یرسر داد و عمو رسول ز را

 یشگرفت و دلدار حصاردخترک را در افسرجون

 :داد

 خودت روواسه خودش گفت، تو چرا  یچرت یه_
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 یتشکا یناتا ا یهاست؟سادگ ینمگه به هم باختی؟

 بشه و حکم بدن، تو هجده یلو دادگاه تشک کنند

 .نترس .محکم یخواینم یمق یگهو د یشد ساله

 . باش

 آماندا و خانواده عمورسول ینب یجلسه اضطرار شب

 یگرفت .قرار شد تا فتحاللهخان اردستان صورت

 .در یاورندخودشان ن ینکرده، اصال به رو شکایت

 یهم با اتالف وقت و کشاندن رأ یتشکا صورت

 زمان بخرند تا به سن یدنظربه دادگاه تجد نهایی

 سرعت یاسبابکش یندوجود فرا ینبرسد .با ا قانونی

 یمنزل پدر یلگرفت و سه روز بعد وسا بیشتری

 خودش یلمادر افسرجون بود و وسا یدر انبار آماندا

 موردنظر یتنتقل شده بود .سوئخانه عمورسول م به

 شد، اما به خاطر کسر بودجه، قرار یداریخر عمو
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 به رهن و اجاره گذاشته شود و دخترک در طول شد

 و منزل عمو ییسال از خوابگاه دانشجو یک این

 کند. استفاده

 یبرا یسینامنو یطشرا یگیرآماندا پ یبعد وقت روز

 و با وجود تالش دختر یدبود، مهرجو فهم خوابگاه

 فرار و همصحبت نشدن، مجبورش کرد تا به برای

 گوش دهد: حرفهایش

 خبر یدیانجام م یکه دار ییاز تمام کارها حاج بابا_

 رو به فالن یلتتو وسا یگهمن م ی.از قصد جلو داره

 یو خودت تو فالن آدرس سکونت دار یبرد آدرس

 که .تو یدونهکه م یبهت بگم؛ بدون یاممن ب که

 یتونیاونجا .االن که نم یاخب ب ی،خوابگاه دنبال

 رو هم سر لج حاج بابااونجا  یاخونه خودت، ب بری

 یاونقدر آشنا جاها حاج بابا یدونی.تو نم ننداز



 

 

  38                        
 

 آخرین برگ روی دیوار  

 

 یکه به اشارها یکنهداره و براشون خرج م مختلف

 کرده و یشدستی!در ضمن پ یشهم یفرد کارهاش

 رفته دادگاه !گردنکلفت و رده باال یومیتتق برای

 رو یینها یداره که رأ یهاونقدر تو قوه قضائ هم

 یشبصادر کنند .د یادکه تو ذهنت م یاز اون زودتر

 یقبل از رأ یای،اگه خودت به زبون خوش ن میگفت

 که از دانشگاه اخراجت کنند . یکنهم یکار دادگاه

 یاوف زده نه، بل یاتو دانشگاه هم آشنا داره  نمیدونم

 حماقت محضه . حاج بابا!اما درافتادن با  نه؟

 از مهرجو از قدرت پدرخوانده خبر داشت . بیشتر

 یکه داشت کار یانیآشنا ینبه کمک هم یشپ سالها

 بودن از دانشگاه اخطار ییمادرش به جرم بها کرد

 در یتبهائ یهو بعد از اعالم برائت مادرش عل بگیرد

 سال یدر ماجراها یاسیس یپاپوش ی،رسم روزنامه
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 که یاخراج .به گونها یتادوختند و نها یشبرا۸۷ 

 قدرت فتحاللهخان یطهفرار از ح یو مادرش برا پدر

 را ترک کردند. کشور

 را دست گرفته بود و یشموها یبافته انتهای

 عمورسول ی.صدا یکردم یبا آن باز متفکرانه

 او یرا رها کند و به حرفها یششد موها موجب

 دهد: گوش

 یبخواد تو دلت رو خال یتعمد یست؟_ستون پنجم ن

 تو اون ساختمون؟! یو مجبورت کنه بر کنه

 .اگه ستون پنجم هم باشه، اطالعاتش یدونم_نم

 کنم؟ یکارچ یگیدبلوف نبود .شما م کامله؛

 راهکار را ارائه داد: یناول رامین

 یدانشگاه رو ب یر،بگ یلیتحص یترم رو مرخص ین_ا

 ینکنند .وقت یداتکه پ ییجا یهشو .برو  خیال
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 یداتو پ یرندرّدت رو بگ یتونندنم ینر دانشگاه

 فشم . یبر یتونی.م کنند

 کنار بذارم . یشه_عمرا،ً دانشگاه رو نم

 باال انداخت: یشانه ا رامین

 .برو یست_پس برو خونهشون .زندان گوانتانامو که ن

 یشمم یاممن م یسوت بزن یهکردن  یتتاذ اگه

 آزارت یخوانم یکنی.اصال چرا فکر م سوپرمن

 مثبت برو جلو! یدبا د بدن؟

 از آشپزخانه داد زد: افسرجون

 نداره .سبک یمثبت و منف ید!د یگه_چرت م

 چقدر قلدر و یدادکردن بابابزرگه نشون م صحبت

 ترم یه ید!ق یباهاش سازش کن یتونی!نم دیکتاتوره

 ا از بودنترو بزن برو فشم .باور کن آن دانشگاه

 !یشهم خوشحال
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 ناله کرد: مستأصل

 !یشهدرسم رو کنار بذارم .نم یخوام_نم

 را مرتب یزم یرو یوسواس گونه کنترلها عمورسول

 و گفت: کرد

 فرار و فشم، یا ی؛ندار یشتردخترم، دو تا راه ب ین_بب

 تو یبر یخوای.اگه م حاج باباو دانشگاه و  یمتسل یا

 یحت ی،بر یدهفته مهلتت با یهساختمون قبل از  اون

 ...ی.اگر هم فشم رو انتخاب کرد زودتر

 کالمش را قطع کرد: آماندا

 یست،ن یشترتو اون ساختمون .هفت ماه که ب یرم_م

 ی.تازه م یاضتهو ر یدوره خودساز یه یکنمم فکر

 تا آخر ترم رو اونجا بمونم، امتحانات که تموم تونم

 آنا . یشپفشم  یا ینجاا یامفرار کنم ب شد،

 هر دو دست آماندا را در دست گرفت: عمورسول



 

 

  42                        
 

 آخرین برگ روی دیوار  

 

 ین.هم یرو انتخاب کرد ی_راه درست اما سخت

 خونهشون . یبریمرو م یلتمقدار از وسا یه امشب

 . ینظرش رو محترم بشمر یفکر کنه قصد دار بذار

 . یادبهتر باهات راه م اونم

 نداشت، یاز خانواده اردستان یشماره تماس افسرجون

 یاشاز پسران همکالس یکیخودش از  بنابراین

 یمهرجو را گرفت و اطالع داد که حوال شماره

 . یآوردرا م یلشاز وسا ینه، مقدار ساعت

 را_ که یشلباسها یشترافسرجون ب یشنهادپ به

 جلف و زننده بود _در چند حاج بابا یداز د مطمئنا

 از یماندهدر خانه عمو گذاشت و دو دست باق جعبه

 و یدانشگاه یمردانه پدرش و مانتوها هنهایپیرا

 دل خودش را همراه برد . یدست لباس برا چند

 یشخودش برا یشد هر زمان که لباسها قرار
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 یطو آنها را با توجه به شرا یایدشد، ب تکراری

 کند. تعویض

 رفت یینرا که قطع کرد بالفاصله به طبقه پا گوشی

 از یآنکهب حاج باباآمدن آماندا را خبر بدهد . تا

 به طرف مقابل یروزیپ یا یحس خوشحال چهرهاش

 .اما یاکشنیر یچشود، فقط شنونده شد بدون ه القا

 با غرور گفت: پروین

 که رو حرف حاج فتحاهلل ی_از مادر زاده نشده کس

 حرف بزنه! اردستانی

 را لکلکها آورده یدسع ییفکر کرد که دا یدفر و

 را به ییکوچولوپسر  یسهکه ک یاز تصور لکلک اند؟

 زد و رو به پدربزرگش یگرفته بود، لبخند منقار

 :پرسید

 هم اتاق بشه؟ یدبا ینبا خاله پرو یاد؟_قراره کجا ب
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 اگر حاج یدانستجالب بود، م یاربس ینپرو بازخورد

 نظرش را عوض کند، یتواندنم یگربزند د یحرف بابا

 قبل از پدرش گفت: پس

 جان بعد حرف بزن !_فکرت رو به کار بنداز خاله 

 یتونهدختر هفده ساله با من پنجاه ساله م یه آخه

 درس بخونه، یخواداتاق بشه؟ بعد هم اون م هم

 .اتاق یشمم یتمن اذ یذارهالمپ رو روشن م شب

 . یکنیمرو براش آماده م پایین

 بار یننگاه کرد و ا حاج بابامجدد به  فرید

 گفت: پدربزرگش

 تا یمونهم ییناتاق پا تو یا یراییمدت تو پذ یه_

 رو دوباره بدم یمنسر نش یمکه انداخت یدسع اتاق

 دست دخترش. یمبکشن، بد دیوار

 داشتن آرامش و یهما دختر محمود برا بیشتر
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 کار مورد عالقه یابه هنگام درس خواندن و  سکوت

 یین،.عمال اتاق پا یکرداز آنجا استفاده م یاطی،خ اش

 شد، اما یدهبار چهره هما درهمکش ینهما بود .ا اتاق

 و جسارت اعتراض نداشت. جرأت

 ید،از آمدن عضو جد یشزودتر صرف شد تا پ شام

 مرتب و آراسته شود .با آمدن مهمانان یمننش اتاق

 هم به جمعشان اضافه شده یبار پسر جوان ینا که

 آشنا شوند . یدنوهها هم آمدند تا با دختر سع بود،

 کرد : ینوهها را معرف یدمف مختصر و یلیخ فرید

 ییدا یهما و درنا بچهها ین،برادرم؛ شاه وحید

 فاخته . ییو زندا محمود

 :یشیدبه رسم ادب تکان داد و اند یفقط سر آماندا

 ”محمود آقا باغ پرندگانه خونه“

 گذشته بود، اما یدخترک همان پوشش دفعه لباس
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 فرق سرش نگذاشته یشالش را رها و شل رو دیگر

 حاج بابا. یشدم یدهد یشاز موها یو فقط کم بود

 پوشش نوهاش در دل زد و ییراز تغ یتیرضا لبخند

 در یگرد یحس یا یاز خوشنود یاثر بیآنکه

 شود، تنها گفت: یداهو سیمایش

 .خوبه ! یشهداره آدموار م یدنت_لباس پوش

 عمورسول، آماندا توجهش را به او داد، یصدا با

 داده بود: را مخاطب قرار محمودآقا

 .اتاقش یمدخترم رو آورد یلمقدار از وسا یه_

 .یاریمب یدبا یگهاید یزهایچه چ ینیمبب کجاست؟

 دو یدولت اردستان یبه عنوان سخنگو محمودآقا

 داد و گفت: یشنهادموقت را پ اتاق

 .بعد از یندهستسهچهار هفته آ یتاتا نها ین_البته ا

 یاریمبراش درم یمننش یناتاق از هم یهمادرم،  سال
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 راحت باشه . تا

 لب به عمو گفت: یرز آماندا

 . یخوامرو م یین_اتاق پا

 را یامآماندا، پ یعمورسول رسول به عنوان سخنگو و

 به حضار ابالغ کرد. بلند

 ینگرا به پارک یمشو محمودآقا آماندا و ت فرید

 را به آنها نشان دادند . یینکردند و اتاق پا هدایت

 یپلکان ورود یردر ز ینگدر پارک یینپا اتاق

 مربع شکل به ییبود .دِر اتاق در راهرو ساختمان

 ییدستشو یکمتر بود و در مقابل دِر اتاق  یک ضلع

 یکدو در،  ینا ینابینقرار داشت .در ضلع ب ایرانی

 وجود داشت .اتاق یزکوچک و نه چندان تم روشویی

 کیکوچک که تنها  یو موکت یمیو قد یچوب یتخت با

 یمساحت را پوشانده بود، پر شده بود .و رو سوم
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 مرتبط با آن وجود یلو وسا یاطیچرخ خ موکت

 و کف اتاق یخاکستر یمانس یوارها.د داشت

 به نسبت بزرگ و دلباز یبود .با پنجرها موزائیک

 خانه را یاطح یمیقد یتور یبا کنار زدن پرده که

 یاط.اتاق نسبتاً بزرگ بود و از سطح ح یدادم نشان

 ً  .یینترمتر پا یک نهایتا

 انداخت و یدارانهخر یبه دورتادور اتاق نگاه رامین

 به آماندا گفت: رو

 مث عروسک بشه !کار یزنمم یدرنگ سف یه_برات 

 . یشهم یخوب یزتوش چ یادب یلهساعته !وس دو

 تکان داد . یتفاوتیبه نشانه ب یدخترک تنها سر و

 باز و بسته یعمورسول بعد از چند بار تالش برا اما

 یفکر م یگریقفل هرز شده اتاق به مطلب د کردن

 و گفت: یدکش یو محمودآقا را به کنار کرد
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 ینکها ینکرده قصد جسارت ندارم، اما برا ی_خدا

 نداشته باشم با اجازه یمنم راحت بشه و نگران خیال

 راهرو نصب یورود یجلو یحفاظ آکاردئون یه شما

 شرط عقله! یاطکه... باالخره احت میکنم

 یتبه محمودآقا برخورد، اما با نها یطرز بارز به

 پاسخ داد: ادب

 یم ی.فقط هر کار یستن یخوب، مشکل یار_بس

 .پس فردا شب برادرزادهم یعترسر یدانجام بد خواید

 ساختمون باشه . ینتو ا باید

 را یدئونروز بعد عمورسول و آهنگر در آکار صبح

 که هر یدو وح ینبا کمک شاه ینگذاشتند و رام کار

 یخود مرخص یمحل خدمت سرباز یگاناز  دو

 یوارهایگرفته بودند، سقف و د یاستعالج دروغین

 کمرنگ زدند. یاسیو راهرو را رنگ  اتاق
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 بعد افسرجون کامل کف اتاق و راهرو و روز

 بود ییکه در دستشو یرا با شلنگ بلند سرویس

 یلداد و عمورسول اتاق را موکت کرد و وسا شستشو

 یبه عنوان کادو ین.رام یدندرا با کمک هم چ آماندا

 یهدخترک هد یلباسها یبرا یکمد سفر یک خانه،

 دراور و یر،تحر یزکه در کنار کتابخانه، م داد

 تنها اتو، یبرق یلاتاق را مبله کرد .از وسا تختخواب،

 یو ماکروفر را با خودش آورده بود که برا پلوپز

 آنها را درون جعبه یتشاننشدن ماه مشخص

 بودند. یاوردهو در ن گذاشته

 به منزل یدبود و با یدهرس یانتازه به پا کالسش

 مترو خور یر.شب قبل مس یرفتم دونکورلئونه

 به یدشد یبود و با غم یدهپرس ینرا از رام آنجا

 یدانشکده قدم برم یکمترو نزد یستگاها طرف
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 یبا ب یلش.با به صدا درآمدن زنگ موبا داشت

 یدنکالر انداخت و با د یدیبه آ ینگاه حوصلگی

 پشت یچه کس یدطططططژ نفهم یبغریبعج اسم

 بود . یاسام ینپر از ا ینشمخاطب یستاست .ل خط

 بار مصرف بودن یکو  یاهمیتینشان از ب که

 مورد نظر داشت. مخاطب

 !یید_بفرما

 _سالم، سمت راستت رو نگاه کن، داخل کوچه،...

 یدفر یش،سمت گفته شده نگاه کرد و آفت زندگ به

 . یدرا د مهرجو

 _خب؟

 برسونمت ! یاب یری؟نم حاج بابا_مگه خونه 

 .یکیه مسیرمون

 :یختحرصش را در کالمش ر تمام
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 _الزم نکرده!

 شش ابر قهرمان یمیشندر ان یتاداش یهشب قیافهش

 رفت تو ساختمون یهمونطور که تاداشکاش ”.بود

 به یشآت ینجوریو ا یرفتیگرفته، تو م آتیش

 که یبا حرص”مردک االغ خر ینداختی،من نم زندگی

 یستگاهکرده بود وارد ا یداراه رفتنش هم نمود پ در

 شد. مترو

 تماس ینبه منزل دونکورلئونه با رام یدناز رس قبل

 از ینکهور امختصر از اوضاع گرفت .از تص یگزارش و

 در یشود، بغض یساکن ساختمان اردستان یدبا امشب

 نشست و پشت تلفن شروع به هق هق کرد . گلویش

 با یاجازه همدرد ینبه رام یادز یجسم خستگی

 یهمجال داد تا خوب گر یحرف یهیچرا نداد .ب آماندا

 به راه افتاده یبانشام غر یانو بعد از پا کند
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 گفت: دخترک،

 و یزیاگه تو کرم نر یستند؛ن یمردمان بد_باور کن 

 انگولکشون ی،روشون نذار یمن درآورد اسمهای

 ینجاییم،ندارن .از صبح که ما ا یتاونا کار نکنی،

 و با یینخانم و فاخته خانم مرتب اومدن پا فرشته

 کردن .مرتب گفتند یراییازمون پذ یرینیو ش چای

 . یمدختر خودمونه، هواش رو دار آمانداجون

 :یهگر یرزد ز دوباره

 .یستم_غلط کردن !من دخترشون ن

 گفت: بیحوصله

 یرسی؟م ی.ک یگیتو م ی_باشه !هر چ

 یکنی؟_سر کوچهم .در رو باز م

 از اهل ساختمون در رو برات باز یکی_زنگ بزن 

 !کنه
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 :نالید

 . یاد.ازشونم بدم م یشهتو رو خدا !روم نم ین؛_رااام

 !یامشکل خودته !باهاش کنار ب ین_ا

 حقته”یدکش یرا قطع کرد .دخترک پوف یگوش و

 که عمو و یفگردن دراز؛ ح ینگویبگم فالم بهت

 جواب بدن و یلشونبه موبا یادم یشکم پ افسرجون

 ”گردن دراز ینگویبهت زنگ بزنم، فالم مجبورم

 بود و استخاره یستادهدر ا یبود که جلو یقهایدق ده

 یوقت یدترد ینه؟ بعد از کل یازنگ بزند  میکرد

 به زنگ زدن شد تازه مردد شد که به کدام مصمم

 خط یا یرفکر کرد و با ش یزنگ بزند !کم واحد

 دو واحد محمود و فرشته، زنگ ینب یسکها انداختن

 فرشته را انتخاب کرد، اما موقع زنگ زدن از واحد

 همصحبت شدن با مهرجو منصرف شد و زنگ تصور
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 محمود را به صدا درآورد! واحد

 یاطباز شد و آماندا قدم به ح یسؤال یهیچب در

 که جلو ینها یریتصو یفونآ یهایاز خوب”.گذاشت

 دست مخترعش درد یگیره؛رو م یموردزدن ب حرف

 از باال ییرفت که صدا یرزمینطرف ز به”نکنه

 قرارش داد: مخاطب

 . ینجان.همه ا حاج باباخونه  یا_ب

 بود !مردک االغ خر! تاداشی

 نه چندان بلند گفت و یشد و سالم نیماتاق نش وارد

 در نشست . یکیدست افسرجون در همان نزد کنار

 تخت یبه عمورسول که کنار دامبلدور رو لبخندی

 :یدبود زد و آروم از افسرجون پرس نشسته

 من برم یدکن یکار یه یشهباشم؟ نم ینجاا ید_من با

 یین؟پا اتاق
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 وسط: یدمثل قاشق نشسته جفت پا پر پروین

 اول ینهم یدداره که با ینقوان یسر یهخونه  ین_ا

 ساعت هشت شب همه ینکه.اول ا یاونا رو بدون کار

 .اما یمباش یداتاق باشند، شام دور هم با ینتو ا باید

 خونه خودش باشه، البته یتونهم یهر کس صبحانه

 که تو خونه ی.ناهار هم کسان ینجاا یانهمه م معموال

 تو ی.خونه یستن یاجبار یول ینجا،ا یانم هستند

 یرو با ما م یی.پس هر سه وعده غذا اینجاست

 بالفاصله و ینجا؛ا یایم یم.از دانشکده مستق خوری

 کردن تنها یدفوت وقت .مغازه رفتن و خر بدون

 یگی،فرشته م یابه من  یخواست یزی.چ ممنوعه

 با اتوبوس و مترو یا. یخریمبرات م یمدونست صالح

 یریم،خودمون برات آژانس بگ یگیم یا یایو م میری

 . یشیو اسنپ نم یو تاکس یشخص ینماش سوار
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 شده آماندا کرد و ادامه یکورمان یبه ناخنها اشارهای

 :داد

 بشه، یدهد ید!موهات نبا یکنی_ناخنت رو کوتاه م

 خونه ینا یبا پسرا یپوشی،تنگ و ساپورت نم شلوار

 یرچه داخل خونه چه تو مس یکنی،و کر نم هر

 یای،و چه تو خود دانشکده عشوه و غمزه نم دانشکده

 تولد، ی،مهمون یری،درست راه م یکنی،نم آرایش

 !حرف در یلدوستانه تعط یهایدورهم کافیشاپ،

 هر لحظه ممکنه یم،ندار یلبا موبا یواشکیو  گوشی

 ی،صحبت کرد یبا ک ینمو بب یرمرو ازت بگ گوشیت

 پس ه،یشم یبررس یاتشجزئ یزو ر یلتموبا قبض

 یم یت...ادب رو هم رعا یکنیرو جمع م حواست

 که همه بشنوند.!...!!در یکنیسالم م ی.جور کنی

 رو بگو! یلتشماره موبا ضمن،
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 درجا آن را ثبت کرد و ینرا گفت و پرو شمارهاش

 داد: ادامه

 شمارهست؟ ین_تلگرامت رو هم

 تکان داد و مؤدبانه گفت: سر

 _بله.

 یدبا یاد،من هم م یبه بعد تلگرامت رو گوش ین_از ا

 مفهوم شد؟ یکنی،چت نم ی.پس با هر کس بیاد

 را قورت و مجدد سرش را تکان یشتو گلو بغض

 :داد

 _بله.

 اما بعدها یایم،ب یرسختگ یلیاالن به نظرت خ ید_شا

 به نفع خودت بوده .تو یریهاسختگ ینکه ا میفهمی

 کم کنترل یهالزمه  ی،رها و آزاد بود زیادی

 ....بحث محرم و نامحرم رو هم ازی.!...راستبشی
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 چه در پوشش و دست یکنی،م یتاالن رعا همین

 آقارسول دوست یچه در لحن و کالم، حت دادن،

 یدی؟فهم پدرت؛

 ینبود !عمورسول محرمتر یآخر نامرد یگرد این

 یبعد از پدرش بود !نگاه و چشمها یشزندگ مرد

 مدارا کند، موجب یخواستکه از او م عمورسول

 کردنش شد: مدارا

 .یدم_بله فهم

 بزرگ، نه زن اون تابوت یآرزوها یشامهاو خانم“

 نوانخانه جان یرکدوم مد یچه یست؛تو یورتو ال سازه

 با اون دماغ یپتمادام ل یابوت،تو داستان جود گریر

 ”خود خودشه! درازش،

 خالقانهاش را مختل کرد: ینامگذار ینپرو صدای

 .اسباب یادخونه نم ینتو ا یساز یچه یگه،طلب د_م
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 هم که امروز تو یتاریقدغن !اون گ یباز مطرب

 افسر خانم با خودش ببره، قبل از یدیم یدمد اتاقت

 .!... یارهخرد بشه و سر از سطل آشغال درب اینکه

 یرو به گمراه یدلهو و لعب سع یلوسا همین

 !کشوند

 بود که یامدهن یروناز بهت قانون آخر ب هنوز

 را زد: ییضربه نها یبم خشدار یبا صدا پدرخوانده

 یشخص یمو حر یشخص یلهوس ی،اتاق شخص ینجا_ا

 اتاقت دست منه، هر وقت بخوام به ید.کل نداریم

 نگاه بندازند؛ یهاتاقت رو  یانب یگمفرشته م یا پروین

 !یفتههم اتفاق م یتگوش یا یفک یبرا یهقض این

 در اتاق ینسنگ یفتحاللهخان، سکوت یصحبتها یانپا با

 یبا چشم بسته وارد اتاق م یشد .اگر کس حکمفرما

 چهارده نفر در آنجا حضور یکردباور نم یقینا شد
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 بر جمع یمستول ینسرد و سنگ یار.جو بس دارند

 به همسر و پسرش یشد عمورسول با اشارها موجب

 را به برخاستن دعوت کند و رو به حاج فتحاهلل آنان

 :یدبگو انخ

 با دخترمون تو اتاقش صحبت و یم_ما اجازه دار

 یم؟کن خداحافظی

 . یستن ی_مشکل

 از واحد پدرخوانده خارج شدند و به اتاق ینفر چهار

 رفتند .به محض بستن در، افسر و آماندا پایین

 را سر دادند .بعد از یهکردند و گر حصاررا  یکدیگر

 یگرفت و رو حصارعمو دخترش را در  افسر،

 هم نم اشک گوشه ین.رام یدرا بوس موهایش

 را برداشت تا از اتاق یتاررا گرفت و گ چشمانش

 شود .قبل از رفتن برگشت، دست آماندا را خارج
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 در هر دو دستش گرفت و گفت: محکم

 دوستات بهم زنگ بزن، قطع یل_تو دانشکده با موبا

 از حال هم یگیرم.خودم با همون شماره تماس م کن

 .مگر یرخودت تماس نگ یل.با موبا یشیمم باخبر

 شده باشه .مواظب یحاد و استثنائ یلیخ شرایط

 هم نکن. یباش .باهاشون بحث نکن، لجباز خودت

 که همراه خود آورده بودند یلیساک وسا عمورسول

 برداشت و گفت: را

 که ی_من خودم هر شب بعد از ساعت هشت، وقت

 فکر ید.نبا یزنمبهت زنگ م یهست یششونپ باال

 تو فقط ی.ول یستکس نگرانت ن یچو ه ییتنها کنند

 کن، باشه دخترم؟ یفتعر ازشون

 گفت. یو چشم یدرا باال کش ینیاشب آماندا

 زده یکه به حفاظ آکاردئون یقفل بزرگ یدکل عمو
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 شده اتاق به یضقفل تعو یدبود را به همراه کل شده

 بدرقه شوند یآنکهکردند و ب یداد و خداحافظ آماندا

 خارج شدند . یکشور اردستان از

 کرد و بعد یهرفتن خانواده عمو، آماندا دوباره گر با

 دانشکده را از تن یلباسها یشتمام شدن اشکها از

 ینبلند و پرچ یمردانه با دامن یراهنیو پ درآورد

 یمازن صدا و س یگرانلباس باز یه.لباسش شب پوشید

 بود، همان قدر مضحک و همان قدر زشت . شده

 یآنکهب ید،پوش یهر چند خانگ یبار لباس یناول برای

 رنگ و ست بودن را لحاظ کند .ساعت پنج تناسب

 را یلشموبا۲۲:۸ساعت   یبود، برا یقهدق یستب و

 امروز باعث سر یها یه.گر یدکرد و خواب کوک

 جز خواب نداشت. یشده بود و درمان دردش

 سرش جمع کرد و یرا بدون شانه زدن باال موهایش
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 انداخت و بعد از قفل کردن یشرو یدم دست شالی

 باز بود، وارد حاج بابابه طبقه باال رفت .در واحد  در

 را نگاه کند، سالم کرد و یکس ینکهو بدون ا شد

 داد .نشستن یهتک یترکمن یدر به پشت یکنزد همان

 را یشپاها یا یشهآسان نبود .هم یشبرا ینزم روی

 چانهاش یرزانوانش را ز یا ینشست،و م یکردم دراز

 ! یکردحلقه م یشو دستانش را دور پاها میگذاشت

 سبک نشستن اصال برازنده ینا یدانستم خودش

 .مثل چند ساعت گذاشته یستخانم متشخص ن یک

 یکنشست . یتیشنحالت مناجات و مد یهشب دوزانو

 یشدپخش م یونیزاز تلو یجانانگیزشاد و ه مسابقه

 پر کردن وقت و فکر نکردن به طرز یبرا که

 حواسش را به آن داد. نشستنش

 هما به سمتش آمد و باب صحبت و ین،اشاره شاه با
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 را باز کرد: آشنایی

 یکالس دهم .جهش یکترم،_من دو سال از تو کوچ

 دانشگاه؟ یرفت یهفده سالگ خوندی

 داد: یشبه دخترعمو یزیونرا از تلو نگاهش

 _سوم دبستان !

 _آهان، سختت نبود با بزرگتر از خودت همکالس

 بودی؟

 همصحبت شود، اصال یخواهدبود که فقط م فهمیده

 و مراوده ییآشنا ینداشت؛ اما برا یهم صحبت حس

 یکنترل ینبه درنا که با ماش یبود .اشارها الزم

 :یدبود انداخت و پرس یباز سرگرم

 _خواهرت کالس چندمه؟

 هم ده سال از من بزرگتره، دو ماهه نی_پنجم، شاه

 هم چهارماه از ید.وح یشهتموم م یشسرباز دیگه
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 یریتمد یسانسمونده !هر دوشون ل سربازیش

 حاج بابادارند .قراره تو فروشگاه آهنآالت  بازرگانی

 بزنن. یدشعبه جد یدمبشن .شا مشغول

 به طرز نشستن هما یدرد گرفته بود، نگاه پاهایش

 باسنش را از یچهارزانو نشسته بود .کم انداخت،

 هول داد، هنوز جمع و یینبه پا یشمچ پاها روی

 بود ! جور

 تخت یرو حاج بابااتاق انداخت،  یبه انتها نگاهی

 تخت بودند و یینبود و کلکل پسرا که پا نشسته

 یو لبخند یکردرا نگاه م یکردندم یباز شطرنج

 بود نیشاه یطرف باز یکصورتش بود ! یرو محو

 هم با وجود یدمهرجو .وح یگرطرف د و

 مرتب اظهار ی،دو طرف باز” شو ساکت”نگاههای

 .یدادرا م یحرکت بعد یشنهادو پ یکردم نظر
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 و تخته نرد یورسیدوست نداشت، عاشق ر شطرنج

 با ورق را هم دوست داشت .محتاط ی.باز بود

 :پرسید

 نداره؟ ی_پدربزرگتون با تخته و ورق مشکل

 صدادار یاتاق پوزخند یاز انتها مهرجو

 گذرا به یآماندا زد و نگاه گفتن”پدربزرگتون”به

 انداخت . دخترک

 جواب داد: یدبدون توجه به پوزخند فر هما

 .! یدن_دوست ندارن، اجازه نم

 مردانه پدرش که به تن یراهنپ یینصاف کردن پا با

 چند ساعت یدمن با”خودش را سرگرم کرد: داشت،

 یرو ک یشام کوفت ینبشده بمونم؟ اخرا ینا تو

 ”!تو خرابشده خودمون؟  یمبر یمکوفت کن میدن

 یدبخشفرشته از آشپزخانه به گوشش نو صدای



 

 

  68                        
 

 آخرین برگ روی دیوار  

 

 بود: یآزاد یشدن به لحظات روحان نزدیک

 !ید_بچهها، سفره رو بنداز

 یتصورش پسرها شطرنج را همانگونه رو برخالف

 کردند ! یگذاشتند و در انداختن سفره همکار تخت

 در سفره به یلواقع خم شدن و قرار دادن وسا در

 یتهفورمال یلیپسرا بود !او هم بلند شد و خ عهده

 کنار سفره گذاشته بود را دور یدکه وح بشقابهایی

 بود !و همه با سر یپخش کرد .شام قرمهسبز سفره

 صدا مشغول صرف غذا و صحبت بودند . و

 ”یخوره؟شام برنج م یآخه ک “

 و با نان و ماست یدخودش کش یاالد براس کمی

 نصف یضهنبودن عر یخال یکرد .برا یررا س خودش

 هما ینخورد .ب یباز یپلو و خورشت هم باز کفگیر

 نقطه نسبت به ینفرشته نشسته بود، در دورتر و
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 بود یسلطان فتحاللهشاه اردستان یگاهاتاق که جا باالی

 دستش را سان یرکه ارتش ز یهمچون فرمانده که

 .ینگریستخانواده را م میبیند،

 در یحجاب نداشتند، چون نامحرم ینو پرو فرشته

 را پشت سرشان یشاننداشتند !هردو موها جمع

 با طرح ینارنج یشرتیکرده بودند .فرشته ت جمع

 کرم یونبه همراه شلوار ر یندارکرم و نگ بتهجقهای

 یکتان سدر یراهنپ ینبود و پرو یدهجذب پوش و

 به لباس یشباهتبر تن داشت که ب یکسرهو  رنگ

 به زن پا به یشباهتهم ب یکلشباردار نبود؛ ه زنان

 به سر داشتند و ینبود !!!فاخته و دخترا روسر ماه

 بود؛ مثل زنان صدا و یدههم پوش یشانها لباس

 !سیما

 محمود او را مخاطب قرار داد: صدای
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 ی؟دوست ندار ی_عموجان؛ قرمهسبز

0 

 افراد یهنسبت به محمود متفاوت از بق احساسش

 چهره و یادبه خاطر شباهت ز یقینابود . جمع

 هر چند یبود .با لبخند یدبه پدرش سع نگاهش

 جواب داد: یتصنع یراما غ کمرنگ

 !یخوریم_ما شبها پلو نم

 سفره بالفاصله گفت: یگراز سمت د پروین

 ینتو ا یگه.تو هم د یخوریمما پلو م ی_ول

 .پس ذائقهت رو عوض کن . تیهس”ما”جمع

 پلو و خورشت در دهان گذاشت: ینوک قاشق آماندا

 ”یدی؟زن مشمئزکنندهتر هم آفر یناز ا خدایا“

 آماندا جواب داد: یبه جا شاهین

 نکرد. یبنده خدا که اعتراض ین_عمه ا
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 را به طرف دختر یتونز یالهپ یمیصم یلیخ بعد

 :گرفت

 بزن! یتون_ز

1 

 یبردارد رو یزیچ یآنکهرا گرفت و ب یتونز ظرف

 از سر یشککه ب یبا لحن ینگذاشت .پرو سفره

 نبود گفت: حواسپرتی

 یلی...اسمت خیدرو بده.....اِوا ببخش یتون_ماندال، ز

 کرده بودم با شباهتش به ماندال تو یسع سخته

 همون به زبونم اومد . یهوبسپرمش، که  خاطر

 در یاکشنیکه کال فاقد هر گونه ر حاج بابااز  بهغیر

 یشدر گلو ی.دوباره بغض یدندبود، همه خند چهره

 را ییکذا یتونظرف ز یاخم یچاما بدون ه نشست،

 داد. ینپرو به
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 یبهرام که گور م یخوندبود م ینجاا ینرام اگه“

 که چگونه گور بهرام گرفت . یدیهمه عمر، د گرفتی

 یهعمر واسه آدم و عالم اسم گذاشتم، حاال  یه

 یدمنکبت رو من اسم گذاشته .شا یعوض موجود

 ژن خوب اسم مسخره کن یه یکیه،ژنت شباهت

 ”مشترکه بینمون

۲ 

 اندکش خود را سرگرم کرد تا شام یبا غذا آنقدر

 یههم تمام شد .در جمع کردن سفره مثل بق بقیه

 زمان دورهم یانکرد و ذوقزده از پا یهمکار بچهها

 :یدرو به دامبلدور پرس یاجبار نشینی

 یین؟برم اتاق پا یتونم_م

 محکم و بدون انعطاف جواب داد: حاج بابا

 ! یو بر یکه بخور یستننوکر و کلفت تو ن یه_بق
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 !!!آشپزخونه

 ظرفها درون یدناجبار وارد آشپزخانه شد و در چ به

 ااضافه ر یکمک کرد .هما غذاها ییظرفشو ماشین

 .یشستو فاخته قابلمهها را م یکردم مرتب

 یخچالآب را از  یوارد آشپزخانه شد و بطر وحید

 و آرام رو به آماندا گفت: برداشت

 یخوادرو چک کنه .م یلتموبا یخواد_خاله م

 .پسورد یزهخودش بر یگوش یرو رو تلگرامت

 . یخوادرو م موبایلت

3 

 خبر داشتند تا یلشو مادرش از پسورد موبا پدر

 ینفراموش کرد از آنها بپرسد .اما ا یزمان اگر

 ...زنیکه

 ! یکه نشسته بودم، پشت پشت ییههمونجا یم_گوش
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 هست .سال تولد پدر و مادرم.۲1_۲0هم  رمزش

 بود را به دختر داد تا یختهکه ر یآب یوانل وحید

 آب قورت بدهد و یو نفرتش را با جرعها بغض

 رفت . یرونبنوشد از آشپزخانه ب یآب یآنکهب خودش

 کرد تا فاخته هم کارش یزاجاق گاز را تم آماندا

 شد و همزمان با هم از آشپزخانه خارج شدند . تمام

 خرابشده نداشت ینحضور در ا یبرا یبهانها دیگر

 یلشبود، موبا”فرج بعد از شدت”از یکه ناش یذوق با

 به جمع گفت و با یریگرفت و شب بخ یناز پرو را

 دچار کابوس یشانشب همگ ینکها یقلب آرزوی

 از واحد پدرخوانده خارج شد . بشوند

 رو به خواهرش کرد: یررفتن آماندا، محمود با تغ با

4 

 یداشت یامرزخداب یدکه با سع یئی_تو همون دشمن
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 بچه عزاداره، تو بحرانه، ینا ی؟با دخترش دار االن

 و یبهغر یلفام یهتو  چشم باز کرده خودش رو یهو

 یدی؟آزارش م ینجوریبعد تو ا یده،د متفاوت

 پاسخ داد: یتفاوتیبا ب پروین

 اسم نظارت شده آزار؟ فاخته یداجد یه؟_وا، آزار چ

 . یواشکیحاال  یکنه،تلگرام دخترت رو کنترل م هم

 یکنم؟م یدارم براش مادر بده

 به مادرش انداخت و ینگاه یرتو ح یبا ناراحت هما

 رو به یلهاشاز لو رفتن ح یعصبان فاخته

 کرد: خواهرشوهرش

 روزه ظاهر شده؛ دوما یه_اوال من مادرم نه عمه 

 دختر دانشجو هست ینمن پونزده سالشه، اما ا دختر

 یرخواهیسوما من به قصد خ یرسه،عقلش م بزرگه،

 . یرو تحق یننه توه یکنمکار رو م این
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 حاج باباو  یستبه پدرش نگر یتخواهانهحما پروین

 کرد: یاندعوا را ب حسنختام

5 

 هم یهدختر بگه ماندال، بق ینبه ا ینشنوم کس یگه_د

 ! ینهبا پرو یددختر سع یتبخندند !مسئول هرهر

 عمر تو آموزش و پرورش با هزار تا یه ناسالمتی

 دختره سر و کله زده و به راه آوردتشون . ینا مثل

 رو کرد به محمود و ادامه داد: بعد

 از گذشته بگه! یهم نشنوم کس یگه_د

 داشت و در یزبانسرخ حاج باباکه به گفته  فرید

 سرآمد خانواده بود، گفت: گستاخی

 نسل ما یپرورش ی_جسارت نباشه، اگه معلمها

 شما هزار یشعمل کرده بودند و مطابق فرما موفق

 که االن وضع جامعه یآوردندنوجوون رو به راه م تا
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 نبود . اینجوری

 کار خودش را کرد .و هر سه حاج بابا”شو ساکت”اهنگ

 از گذشته ینشنوم کس یگهد”به مفهوم جمله پسر

 .اندیشیدند”بگه

 کرده یزانبه گردن آو یچرم یکه با بند یدیکل با

 یحفاظ را باز کرد و بعد از قفل مجدد آن پرده بود،

 و ابتدا شالش را یدپشت حفاظ را کش پارچهایه

 و سپس در اتاقش را باز کرد و وارد شد . برداشت

 پدر و دامن مادرش را یراهناز هر کار پ پیش

 . یدخودش پوش یاز لباسها یو تاپ شلوارک درآورد

 در اتاق کار گذاشته بود که یبخار یک عمورسول

 رفته بود .فاصله یرونپنجره به ب یشهاز ش دودکشش

 و دودکش را با ابر و چسب پوشانده یشهش بین

 یرشتحر یزوارد اتاق نشود .پشت م یتا سوز بودند
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 و به عکس دونفره و عاشقانه پدر و مادرش نشست

 کرد . نگاه

 خونوادهت، بابا ! ینبا ا یرو درآورد یادن چشم“

 هجده یذاشتیدکاش حداقل م یه،عوض یلیخ خواهرت

 ”!یرفتیدبشه بعد م سالم

 چند ماه طبق ینو در طول ا یکردم یزیبرنامهر باید

 صبحانه و ناهار هم ینکه.ا یرفتم یشبرنامه پ یک

 یدیدرا م یپتو مادام ل یرفتبه خرابشده م باید

 یتوانستکاش م یبود .ا یعذاب عظم یهشب چیزی

 باشد .گلسرش یینآن دو وعده را در اتاق پا حداقل

 یشموها یدنباز کرد و شروع به برس کش را

 گذشته، یدمدت که از شروع ترم جد ینا”.کرد

 روزش را درآورد و ی.جزوهها” درس نخوندم یچیه

 را شروع کرد . یشدرسها مطالعه

رمان آخرین برگ روی دیوار نویسنده لیال حمید



 

 

  79                        
 

 آخرین برگ روی دیوار  

 

 بعد مسواک زده و با پوشش دانشکده به واحد روز

 شده و یرشرفت و فقط اطالع داد که د پدرخوانده

 را در دانشکده خواهد خورد .مهرجو هم صبحانه

 یرا سر م یشچا یوانداشت و همانطور که ل حضور

 گفت: کشید

 . یرسونمتم یشم،حاضر م ی،صبر کن یقه_ده دق

 انداخت: یبه تاداش یزیت نگاه

 _الزم نکرده!

 :یدرو به آماندا پرس حاج بابا

 یشه؟_کالست ساعت چند تموم م

 . یم_سه ون

 را دهانش گذاشت و با دهان پر گفت: لقمه

 !مفهوم شد؟ ی_چهار و ربع خونها

 _بله.
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 و همانطور پدرخواندهوار رو به یدنوش یچا جرعهای

 گفت: فرید

 !یاربرام ب یارآماندا رو درب ی_ساعت کالسها

 برخاست: یشاز جا فرید

 !حاج بابا_چشم 

 بعد رو به آماندا گفت: و

 .یرسیزودتر م یمبا هم بر ی_اگه صبر کن

 زد و یپوزخند ید،آماندا را که د یزت نگاه

 به جمع گفت و به طبقه باال رفت . خدانگهداری

 مورد یر.مس یرفتمترو م یستگاهبه طرف ا پیاده

 اتوبوسخور نبود و او هم اجازه سوار شدن به نظر

 مهرجو بوقزنان از کنارش ینرا نداشت .ماش تاکسی

 مردک االغ”تکان داد و یشبرا یو دست گذشت

 ! یدخودش خر یبرا بلندی”خر
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 یفضا یکیپالست هاییصندل یدانشکده رو یاطح در

 یمصبحانه ساعت هفت، ن ینشسته بود و به جا سبز

 یو با گوش یخوردرا با ولع م یمساعت ده و ن چاشت

 رعنا یلموبا ی.وقت یکردصحبت م ینبا رام دوستش

 خودش به صدا درآمد، یلرا پس داد، موبا دوستش

 یستادهدر طبقه دوم ا یبود !پشت پنجرها طططططژ

 . یکردو نگاهش م بود

 از جون من؟ یخوایم ی_چ

 :یدرا د پوزخندش

 ساعت یانو مبارک !ثان ی!اوال گوش یچی_ه

 بهم بده، حوصله ندارم خودم یسرو بنو کالسهات

 .دربیارمشون

 را قطع کرد. گوشی”یلعنت”از گفتن بعد

 بود مزه زهر به خودش یدهکه از بوفه خر نیمرویی
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 در دانشکده هم ینکهنبود .ا یذلذ یگربود و د گرفته

 داموکلوس باالسرش قرار گرفته یرمثل شمش مهرجو

 ی.هنوز از تماس قبل یکردرا تباه م یهر لذت بود،

0 

 خودش برنگشته بود که یعیبه حال طب مهرجو

 کالر ظاهر یدینام منحوس طططططژ رو آ مجدد

 .شد

 یگی؟م یچ یگه_د

 خالدونت معلومه! یها!تا ف ین_درست بش

 با یرا مواز یشپا یکنداخت .به خودش ا نگاهی

 گذاشته بود؛ یگرشد یپا یتا کرده و رو ینزم سطح

 باال رفته و فاق شلوارش کامال یشمانتو نتیجتا

 یشداگر خودش متوجه م یشکشده بود !ب مشخص

 طرز نشستنش را یشد،م یادآوررعنا دوستانه به او  یا
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 اما در مقابل عتاب مهرجو پرخاش یداد،م تغییر

 :کرد

 نداره، آنتن فضول !برو به هر یربط یچتو ه_به 

 گزارش بده !مردک االغ خر! یخوایهم که م نکبتی

 یچیدرس ه یبود که از کالسها یعصبان آنقدر

 کرد یدااما تا لحظه آخر در کالس حضور پ نفهمید،

1 

 و یرچند تا ش یقبل از بازگشت به کشور اردستان و

 مترو شد . یو راه یداز بوفه خر کیک

 زنگ واحد حاج یقهو پنج دق یستچهار و ب ساعت

 برود یینرا به صدا درآورد و خواست به اتاق پا بابا

 زد و به طبقه باال یشاز بالکن صدا یپتمادام ل که

 کرد .به ناچار اطاعت امر کرد و وارد احضارش

 شد. خرابشده
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 ناظموار ساعت را نشان داد: ینمحض ورود، پرو به

 ی؟خونه باش یدگفت ساعت چند با حاج بابا_چنده؟ 

 .پرواز یکشه.خب طول م یاماز مترو م یاده_من پ

 بکنم. یتونمنم که

 تو دستان آماندا کرد: یسهبه ک اشارهای

 یدمغازه خر یبر یمگه نگفتم حق ندار یه؟چ ین_ا

 کنی؟

 .مغازه نرفتم . یدم_از بوفه دانشکده خر

 در دست از یرش یوانیموقع مهرجو با ل همان

 به آماندا بفرما یآمد و با پوزخند یرونب شپزخانهآ

۲ 

 که مهرجو گفت، ی”بفرمایید”ی.با همان فاز منف زد

 یرش یوانپاسخ داد و پسر ل ی”نوش جان”هم آماندا

 ینصدادار ح خنده ی.اما به خاطر  یدسر کش را
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 و شروع به یدپر یشبه گلو یناگاه قطرها نوشیدن،

 به ینپرو یمهرجو با ضربهها یکرد .سرفهها سرفه

 چشمان شاد و یدنکرد و با د یداکاهش پ پشتش

 .یدپر کش یاشدختر، سر خوش سرحال

 گرفته یتاداش یخوب که از سرفهها یبا حس آماندا

 حال ینبرود که پرو یینخواست به اتاق پا بود

 را خراب کرد: خوشش

 یهالمصب رو اونقدر باال نزن .شب یلیپس_اون ک

 !یشد خراب زنای

 و گفت: یدکش یقیعم نفس

 مو هم بسته شده نه یرهی_بافت موهامه، با گ

 !کیلیپس

 که برج دوازده طبقه یشببند یینپا یتونی_اگه نم

 کلهت سبز نشه، کوتاهش کن! رو

   روی    
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 را باز کرد و بافت یشموها یرهدرجا گ دختر

 و مشخص شد: یزانمقنعه آو یراز ز موهایش

 به یست،من مهم ن یاشکال نداره؟ برا ینجوری_ا

 نشه. یدهشما باال بسته بودم که د خاطر

 به خواهرزاده جوانش انداخت و با ینگاه یپتل مادام

 زد: یاددر چشمان پسر، رو به دختر فر ینگران دیدن

 ! ییتیبها یاون ننه ی_خجالت بکش.الحق که لنگه

 !یاوردیمنو باال ن یتا اون رو یینپا برو

 اتاقش پناه برد.دختر از خدا خواسته به  و

 خورد؛ یبعد چند ضربه کوتاه به در آکاردئون ساعتی

 پشت یهدر اتاق را باز کرد و با نگاه به سا آماندا

 :یدپرس پرده

 _بله؟
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 یخوای؟_مهمون نم

 یخواستفرشته بود، با تمام وجود دلش م صدای

 نه دوست دارم یخوام،نه مهمون م نه،”بگوید

4 

 پرده را کنار زد و قفل را باز اما”ینمرو بب ریختتون

 و گفت: کرد

 .یید_بفرما

 اول دست دراز کرد و به ناچار با او دست فرشته

 یشکشرا که به او پ ی.قدم بعد جعبه شکالت داد

 را گرفت و تشکر کرد .هنوز فرشته دستش را کرد

 به لباس ینکرده بود که وارد اتاق شدند .با نگاه رها

 یاددخترک با حظ زبلند  یو راحت و موها باز

 :گفت

 . یکنمم یفک یبینم_هزار ماشاهللا موهات رو م
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 بود،  ینجوریهم اون موقعها موهاش هم فریبا

 عاشق موهاش بود. یدبلند .سع

 آمد: یشلبها یرو یلبخند ناخودآگاه

 بلند دوست داشت. یمو یشه_آره، بابا هم

 تخت برادرزادهاش نشست و با یلبه یرو فرشته

 اتاق گفت: یواربه در و د نگاه

5 

 کامال از اون فاز ی،رو خوب قشنگ کرد ینجا_ا

 دراومده . انباری

 _بله، لطف عمورسولم و خانوادهشه!

 یند،بود .تصور کرد اگر بنش یستادههمچنان ا آماندا

 دراور یزخواهد نشست !پس به م یادهم ز مهمانش

 زد: تکیه

 ندارم! یراییپذ یلهمن وس ید_ببخش



 

 

  89                        
 

 آخرین برگ روی دیوار  

 

 . ینبش ینجاا یاب یومدم،ن یراییپذ ی_برا

 تخت نشست و به یلبه یناچار کنارش رو به

 .فرشته هر دو دست دختر را در یدچرخ طرفش

 دوستانه شروع به صحبت یلیگرفت و خ دست

 :کرد

 به خاطر یزو عز حاج باباکه  یدونی_خب، حتما م

 با ازدواجشون یبابودن فر ییو بها یدکم سع سن

 بود تموم شده و رفته . یبودند .حاال هر چ مخالف

 به تو بابت اتفاقات گذشته یدنبا یکس یگهد االن

 رخ یمنطق یدهاو نبا یدهابا یشهبگه، اما هم چیزی

6 

 یگراند یدست خودته که نذار یشمقدار یه! نمیده

 ی؟رو بهت بگن !متوجه هست یشونذهن مزخرفات

 سر ییدیتأ یهودهمتوجه باشد، ب یلیخ ینکها بدون
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 یادکه به سکوت گذشت، با به  یداد .کم تکان

 بلند شد و آن را از یشکشی،جعبه شکالت پ آوردن

 برداشت و باز و تعارف کرد .فرشته یزتحریرم روی

 برداشت و گفت: شکالتی

 هم مثل ینپرو یش!چند سال پ ی_احتماال خبر ندار

 در یروز از دست داد .خفگ یکرو تو  یزانشعز تو

 ی.تصور کن چقدر وحشتناکه وقت یگرفتگگاز  اثر

 خونه یمارستانتو ب یزعز یبه خاطر همراه شب

 صبح که اومده خونه با جنازه همسر و نبوده،

 ینپرو یهپونزده سالهش روبهرو شده .روح دوقلوهای

 خستهست ! ضعیفه،

 یلیفاجعه هم خ ینقبل از ا یننگفت پرو دیگر

 قدرت حاج زبان و یشبا ن یشهنبوده و هم امامزاده

 یگراند ینشو ب یتالش داشته است تا در زندگ بابا
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 ینبا هم به بهشت بر یداشته باشد تا همگ دخالت

 داده شده بروند. وعده

 از جا برخاست و قصد رفتن کرد که آماندا فرشته

 :گفت

 نبود .اونم به خاطر ازدواج یی_درضمن، مادر من بها

 ییتاز بها یو اعالم برائت اجبار ییبها یرغ یبابا با

 روزنامه از طرف خانوادهش طرد شده بود؛ به تو

 پدرتون هم خانوادهش رو از دست یافشاساز خاطر

 کدومشون یچهم از مقطع دکترا اخراج شد .ه داد،

 نداشتند .منظورم نماز یمذهب یینبابا نه مامان، آ نه

 که یگهد یلیهای.مثل خ یزاستجور چ ینروزه و ا و

 یفدارند اما به انجام تکال یمذهب خاص شناسنامهای

 .به هر حال نه یستندن یبندخاصشون پا مذهبی

 بود نه بابام حجةاالسالم .اما هر دوشون ییبها مامانم
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 بودند .خوب بودند و به نظرم خوب بودن انسان

 . یرسهکه بهمون ارث م یهو مذهب یناز د مهمتر

 زد: یلبخند فرشته

 رو در نظر یزیچ یه!اما  یه_انسان بودن نکته مهم

 ینتو ا یکه هست ینشیو ب یدهباش، با هر عق داشته

 و گرنه یکن یتنکات رو رعا یسر یه یدبا خونه

 . یبینیم یبآس خودت

 افشان آماندا که دورش رها شده یرو موها دستی

 و یچاندرا دور انگشتش پ یشموها یینو پا یدکش بود

 داد: ادامه

 شال و یرکه نه از ز یجمعش کن ی_سخته جور

 بزنه، نه پشت سرت قلنبه بشه .حاج یرونب مقنعهت

 .یادبدش م یلیپشت سر خ یاز قلنبه مو بابا

 یکهنشست و درحال یزتحریررفتن فرشته پشت م با
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 یبه حرفها یکردم یدستش را خطخط یرز کاغذ

 ین.فرشته به هنگام بحث با پرو یشیداند فرشته

 پسرش به او یانداشت، پس قطعا خواهر  حضور

 و به شدت یداده بودند .دو انسان منف گزارش

 یففرشته نقش ظر یرسید!به نظر م مشمئزکننده

 را عهدهدار شده بود . یصلح و دوست سفیر

 هفته هر شب با همان لباس پدر و یکحدود  تا

 را بافته و تا کرده یش.موها یرفتبه باال م مادرش

 نشود .صبحانه را در یکتحر ینپرو یتتا حساس بود

 کارت خروج زدن یو فقط برا یخوردخودش م اقات

 .ناهار دانشکده بود و یرفتواحد پدرخوانده م به

 هم از یساالد و نان و ماست و کم یشترهم ب شام

 یجادا یتیتا باز حساس یکردشام صرف م غذای

 که ناهار در دانشکده نبود را باال ی.دو وعدها نشود
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 نزد و در وعده یشهم صدا یخوشبختانه کس نرفت،

 ینداد .ول یربه عدم حضورش گ یهم کس بعدی

 یماندهکه باق ییدر هر دو بار بشقاب غذا فرشته

 شب قبل بود را حدود ساعت دو بعد یبرنج غذای

 که بعد از شستشو ییآورد .بشقابها یشظهر برا از

 داده شد . یلخودش پر و تحو ییاهدا یشکالتها با

 شقاب غذا به واحدب یلتحو یکه برا یبار دومین

 به یاددر را باز کرد و با اصرار ز یدرفت، وح فرشته

 فرشته هم از داخل اتاق از یدعوتش کرد .وقت داخل

0 

 هم با او یدعوت و عنوان کرد که کار شخص او

 یراییپذ یزم یوارد خانه شد و بشقاب را رو دارد،

 به شکالتها کرد: ی.فرشته اشارها گذاشت

 !یدیزحمت کش یه؟چه کار ین_ا
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 خودتونه ! یه.هد یکنم_خواهش م

 یمبلها نشستند و فرشته برا یرو یداشاره وح با

 آرام یدبه اتاق رفت .با رفتن فرشته، وح یکار انجام

 گفت: یخودمون و

 ی؟مچ شد یدجد یطبا شرا ی؟_خوب

 یسرش به سمت چپ ب یدرجها یستچرخش ب با

 پاسخ داد . کالم

 ی.م ینجاا یاب یخوریر نمکه دانشکده ناها یی_روزها

 .گرسنه نمون تا شب! یمدور هم باش تونیم

 نشأت گرفته بود، یدکه از محبت وح یلبخند با

 :گفت

 .یذارمنم یزحمت_تشکر، ب

1 

 به طرف یمانهکه صم یدآمدن فرشته، وح با
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 زد و یهمبل تک یخم شده بود، به پشت دخترداییش

 یزم یرو یغاتیتبل یضمن گذاشتن ساک مادرش

 :گفت

 لباس رو تن مانکن ینا یرون_امروز رفته بودم ب

 ین.باز کن بب یادخوشم اومد، فکر کردم بهت م دیدم

 !یاد؟م خوشت

 . یدهستنداشت لباس مورد نظر گشاد و پوش شک

 بلند که حداقل ینآست یکیدرست بود، تون حدسش

 بزرگ بود. یشبرا یزسا دو

 _دستتون درد نکنه، قشنگه!

 واسه یپوشش مناسب یشلوار کرد یهبا  احتماال“

 ”.یشهفتحاللهخان م یعذابآور خونه ساعات

 یدیلباس رو پوش یه ینهفته فقط هم یه ینا یدم_د

 الزمه! یتنوع یهفکر کردم  ی،لباس مناسب ندار و
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 را تا کرد و دوباره درون ساک گذاشت: لباس

۲ 

 هم که االن تنمه مال پدرمه، دامنمم مال یراهنی_پ

 ین.ا یریهلباسهاشون رو داده بودم خ شتری.ب مادرمه

 بدم یدست رو هم نگه داشته بودم به فرد خاص دو

 کردم .هفت ماه یداپ یازخودم بهش ن یدمد که

 نداره! یدنلباس خر ارزش

 یجمله آخر چشمش را لحظها یدنبا شن فرشته

 به حالت اول برگرداند . یعسر یلیکرد و خ درشت

 :یدمتعجب پرس یدوح اما

 ینجاا یشههم یستهفت ماه؟ مگه قرار ن_چرا 

 باشی؟

 با هوله تنپوش یدتمام نشده بود که فر یدوح جمله

 آمد و بلند گفت: یرونحمام ب از
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 یدختره، اوگاندا، ظرف ناهارش رو آورد؟ تا ک ین_ا

 یهر ک ید؟خانوم ناهار بفرست یتیشبرا ت میخواید

 خودشم واسه خودش غذا درست کنه ! یادو ادا م ناز

3 

 و مادرش، یدوح یهشدار یگفتنها یدبه فر بیتوجه

 یتمیکبه کمرش داد و ر یرفتن به اتاقش، قر ضمن

 :خواند

 _افادهها طبق طبق، سگا به دورش وق و وق.

 یزتمسخرآم یبه همان اندازه که از حرفها آماندا

 و یدشرمنده وح یافهشده بود، از ق یحرص مهرجو

 گفت:ش گرفته بود .بلند خنده ا فرشته

 یم ی،تلفظ کن ی_اسم من آمانداست؛ اگه سواد ندار

 !یرو جار نزن یسوادیتو ب یساکت ش تونی

 یدنمثل برقگرفتهها شوکزده برگشت و با د فرید
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 و گفت: یدکش یسشخ یبه موها یدست آماندا

 یکنی؟م یکارچ ینجا_تو ا

 بلند شد: یشاز جا آماندا

 _اومدم بشقاب غذا رو بدم .

 فرشته و ادامه داد:رو کرد به  بعد

 یشکار یهخودم  یارید،من غذا ن یبرا یگه_لطفا د

 !یشه.فعال با اجازه؛ ساعت داره هشت م میکنم

4 

 کرد و به مسخره یزادهرا مثل شماع یشصدا فرید

 :خواند

 _ساعت هشت شبه، دلم پر از تاب و تبه....

 :یدکه به بدرقه اماندا بلند شده بود خند وحید

 داداش! یهشت؟ شعر رو عوض کرد یا_هفت بود 

 رو کرد به آماندا و ادامه داد: بعد
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 . یبینمتم یینپا یخوره،داره زنگ م یم_گوش

 از خروج آماندا به اتاقش رفت. یشپ و

 بزرگ گوشه یومآکوار یرفتن، جلو یروناز ب قبل

 یهایتوقف کرد و محو حرکت سفرهماه پذیرایی

 باله پهن و یرو یبایو ز یزر یآن شد .موجها درون

 از حرکات موزون و یباترز یهاسفرهماه گسترده

 . یرسیدباله به نظر م یرقصندهها یگروه هماهنگ

 از مکان و زمان و ساعت هشت شب و خراب فارغ

 که یبردلذت م یومآکوار یبصر یباییاز ز شده

 کنار گوشش وزوز کرد: صدایی

 _قشنگه؟

5 

 .یورزش یو شلوار یشرتبود، با ت مهرجو

 لب زد: آرام
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 !یلی_خ

 ینی؟غذا خوردنشون رو بب ی_دوست دار

 که در دست داشت را یوانیاز پاسخ آماندا، ل قبل

 کوچولو وارد یکرد .دو ماه یخال یومآکوار درون

 و درک وجود یدنشدند و بعد از د یدجد فضای

 طرف و آن ینشتابان فرار کرده و به ا سفرهماهیها

 اما یرفتند،م یشنا کردند .هر کدام به سمت طرف

 یبایز یبالهها یناز آنها را ب یکیبزرگتر  سفرهماهی

 کرد و دهان باز و نفرت یراس یومآکوار یشهو ش خود

 یماه یچسباند و مثل جاروبرق یشهرا به ش انگیزش

 ین.به هم یدو بلع یدکوچولو را به درون کش سیاه

 شد و تمام شد و رفت!!! یدهبلع راحتی

 خودش یبتونه برا ینکهکوچولو !بدون ا یماه طفلک“

 که یبتونه تو سرنوشت ینکهبدون ا یره،بگ تصمیم
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 که ییرقم زدند دخالت کنه، توسط مهرجو براش

6 

 شد . یسفرهماه یاز مهر و شفقت نبرده، غذا بویی

 گوشتخوار تو یماه ینشد تا ا یسفرهماه غذای

 برقصه و با حرکت موزون بالههاش براش آکواریوم

 کوچولو که یکوچولو و صدها ماه یکنه .ماه دلفریبی

 ندارن در یارزش یشنغول چندشآور م ینا غذای

 یی.مشابه همون بال یشکوه و جبروت سفرهماه مقابل

 لعنت به تو یگه،شکل د یهسر من آورد؛ به  که

 ”!لعنت به تو مردک االغ خر! مهرجو

 یشد !االن دلت برا یخانم کوچولو احساسات ی،_آخ

 ینه،هم یسوخت؟ ...نظام زندگ یهاهزارتومن هیما

 قدرتمندتر بشه . یتا قو یشهم یقو یطعمه ضعیف

 را به مهرجو دوخت و با نفرت گفت: یسشخ نگاه
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 صفت یه یااندازه  یارنگ  یاز رو یتونینم ی_حت

 هه !هزار ی،مورد نظرت رو مشخص کن یماه دیگه

 ! تومنی

 باال یکطرفهپر تمسخر، گوشه لبش  یبا نگاه مهرجو

 :رفت

۷ 

 ..!..ساعت از هشتیتونی_خوش به حال تو که م

 یین؟پا یبر یخوای!نم گذشته

 شکالتها درون یختنکه تا آن لحظه سرگرم ر فرشته

 داخل بوفه بود به سمتشان آمد: شکالتخوری

 بود آخه؟ یا!االن وقت غذا دادن به ماه ییید_فر

 رو نکن؟ حالم ینکاربار نگفتم جلو چشم من ا صد

 !یشهم بد

 به طرف مادرش برگشت: یواقع یلبخند با
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 _چشم، دفعه آخر بود .

 مهمه که جلو ینفرشته فقط ا برای”یشیدآماندا اند و

 یست،خود اتفاق دردناک ن یفته،اتفاق ن ینا چشمش

 یهجورایی یبراش ناراحتکنندهست....ول دیدنش

 ذبح گوسفند ناراحت یدناز د ینطوریم،هم هممون

 یلیپس خ یخوریم،و کبابش رو با لذت م میشیم

 یکاما در هر حال مهرجو  یست؛ن یحرج بهش

 ”.یستن یشک یچه ینخر است، در ا عوضی

 در منزل فتحاللهخان ساکت بود و با همیشه

 بود خود را حاج باباکه کنترلش دست  تلویزیونی

 هم یبابا هما که تقر ی.از همصحبت یکردم سرگرم

 هم نبود . یاما فرار یبرد،ت نمهم بودند لذ سن

 با افراد بزرگتر از خودش دوست بود و با بیشتر

 آن شب ی.ول یکردبرقرار نم ارتباط یلیخ کوچکترها
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 روح و روانش را به هم یماه یدنصحنه بلع آنقدر

 نگاه انداخت و نه به یزیونبود که نه به تلو ریخته

 داد .زل زده بود یتیاهم یهمصحبت یهما برا تالش

 یو در تکتک گلها یشپا یرتار و پود فرش ز به

 . یدیدشده را م یدهبلع یماه قالی

 یشرو یشکنارش نشست و قاب شطرنج را پ وحید

 :گذاشت

 یزنی؟_شطرنج م

 .یستم_بلد ن

 . یدمم یادت_

 .یست_حسش ن

 نگاهش کرد: مهربان

 .به هما یذارهناراحت نشو .رو همه اسم م ید_از فر

 !یگمیگم یگهم هم
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 فخار یهایظاهرا تمسخر رو ژن اردستان”زد لبخندی

 ”.لود شده بدجور

 یدونمکرد؟ تخته رو م یباز یورسیر یشه_م

 اونم قدغنه؟ ی؟چ یورسی!ر قدغنه

 بلند شد: یشجا از

 . یارم_نچ، االن مهرههاش رو م

 یکه مهرهها را در خود جا یانیبوفه هم یکشو از

 کردند .کمکم یبود را آورد و شروع به باز داده

 یهم به کنارشان آمدند و باز یدو فر ینو شاه هما

 یدر مورد حرکت بعد یکدنبال کردند و هر  را

 دادند! پیشنهاد

 یارزد و خ ینسل جوان لبخند یباز یدنبا د فاخته

 ساالد به هما داد .به یهته یرا برا یازگوجه و پ و

 برگشت و گفت: آشپزخانه
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0 

 شکر ، آماندا هم داره با بچهها ارتباط برقرار ی_اله

 .اونقدر تو چند روز گذشته تو خودش و میکنه

 از جمع بود که نگرانش شده بودم. منزوی

 را یکردکه آماده م یوهایبالفاصله ظرف م پروین

 آمد .همزمان با آمدنش، یمنگذاشت و به نش کنار

 رو کرد به آماندا و گفت: وحید

 کن جوجه ! ی_تو برو منچ باز

 در صفحه قرار داد و چهار مهره از یمهرها آماندا

 رنگ داد و ییررا در دو جهت مختلف تغ وحید

 داد: جواب

 جناب !نوبت یشمرنم ییز_جوجه رو آخر پا

 !شماست

 اتاق یتخت باال یرو یشگیش،هم یسر جا حاج بابا
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 یکرفته بود و زودتر از  یی.احتماال به دستشو نبود

 به ینگاه خشمناک ین.پرو یگشتبعد برنم ربع

 گفت: یرانداخت و با تغ برادرزادهاش

1 

 با یگفتم؟ نگفتم حق ندار ی_من روز اول بهت چ

 نگفتم هر و کر و قر و ی؟خونه الس بزن ینا پسرای

 نگفتم؟ یانگفتم؟گفتم  یاممنوع؟ گفتم  غمزه

 یکالهقرمز یگرج یتنگفتم گفتنهاش شخص یا گفتم

 یپتمادام ل یبترک یکرد .فکاه یدر ذهنش تداع را

 باعث شد رنجش حاصل از یاالغ کالهقرمز و

 را راحت هضم کند و پاسخ یندرشت پرو حرفهای

 :دهد

 یم یتشما رو دارم رعا ین_من که مو به مو قوان

 کالً الل شم حرف نزنم؟ یخواید!م کنم
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 رو به خالهاش کرد: یدوح یناز پرو پیش

 به منه .من از یممستق ینشما توه یحرفا ین_ا

 رو شروع یکنه، من رجز خون یخواستم باز آماندا

 یدید؟م یربعد شما به آماندا گ کردم،

 هم پشتبندش ادامه داد: شاهین

 تو یاددخترعمو زودتر ب یکنیمتالش م یم_ما دار

 بشه؟ یترمنزو یخوایدشما م جمعمون،

۲ 

 ناظموار یدر هوا تکان داد و با لحن یدست پروین

 :گفت

 دختر سالم با یه! یفهمیدرو نم یزاچ ینپسرا ا_شما 

 !یکنهنم یجوون باز پسر

 را جمع کرد: یو اخمآلود باز یجد وحید

 یاز نظر سالمت اخالق ی_خالهخانم، االن من مشکل
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 از نظر شما منم داشتم یاناندارم؟ !سالمم؟ اح که

 حرفا رو ! ینا ید!بابا خالهجان جمع کن یزدم؟م الس

 که تو ذهن یگهاید یزنه چ یکردیمم یباز ریورسی

 !شماست

 مجدد ینخندهشان را قورت دادند و شاه یدو فر هما

 کرد: اعتراض

 و یکنندم یشوخ یدو فر ید_چطور هما و درنا با وح

 یکنه،فکر بد نم یکس یست،ن یمشکل یزنندم حرف

 یکنه؟م یداپ یرادآماندا که حرف بزنه ا اما

 هر دو دستش را به کمرش زد: پروین

 !یفهمیرو نم یزاچ ین_تو ا

3 

 سر زدند یلهایشاناخم کرده به موبا ینو شاه وحید

 را به آشپزخانه فرا خواند .همان ینفرشته پرو و
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 آماندا به صدا درآمد و اسم عمورسول یگوش وقت

 هر شب حدود ساعت یباکالر افتاد .تقر یدیآ روی

 به ی.آماندا با لحن یگرفتتماس م یمو ن هشت

 معمول عمو را داد، یهایشاد جواب احوالپرس ظاهر

 عمو را نگران نکند: یهودهتا ب یکردم تالش

 برنامه کاله یگراز ج یپکل یه ی_اتفاقا جاتون خال

 االن پخش شد، روح و روانمون تازه شد! قرمزی

 خنده نسل جوان و آمدن یبلند شدن صدا با

 آماندا ی،بهداشت یساز سرو حاج بابا همزمان

 به جمع یگریپر از موذ یکرد و با چشمان یخداحافظ

 برق یشدخنده کمرنگتر م یکرد .هر چه نوا نگاه

 تا در یرفتاز چشمان دخترک م یشترب موذیگری

 یهمه سکوت کردند و دختر دوباره به گلها نهایت

 یندرشت پرو یکه از حرفها یماند .حرص یرهخ قالی
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4 

 یرز یقال یپودها ینبود را با فاصله انداختن ب شنیده

 کرد . یخال پایش

 یشاز سر سفره بلند شد و پ یهشب زودتر از بق آن

 به آشپزخانه رفت و جمع و یگراند یاتمام غذا از

 کردن را شروع کرد تا زودتر از آن جمع جور

 شود. خالص

 یهم م یجزوه درس یکشب بعد همراه خود  از

 .از یشدجمع به مطالعه مشغول م یانو در م آورد

 منجر به یخواسته بود تماسها عمورسول

 بار یکرا کمتر کند و دو سه روز  دروغگوییش

 یهرشب تظاهر به خوب بودن اردستان یرد؛بگ تماس

 جلو چشم یلشبود !چند بار موبا ینسنگ یشبرا ها

 کنترل شد و دو سه بار هم با ینتوسط پرو خودش
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 قبال در آنجا یبه اتاقش متوجه شد که کس ورود

 از وجود آن اطالع یگرانکه د ی.اما تبلت بوده

 مانده یهمچنان مخف ییروشو ینهپشت آ نداشتند

 قدرت یشافزا یریسختگ یهایاز خوب یکی. بود

5 

 که یزیو پروش هوش و استعداد است .چ خالقیت

 یآن به خود م ییدر رشد و شکوفا ینلطف پرو به

 .بالید

 چشم مهرجو یتا جلو یکرددانشکده هم تالش م در

 را هم که یواقع یو گزارشها ین.تماس با رام نباشد

 ناراحتکننده یبا سانسور و حذف قسمتها عموما

 یمجاز یروز به روز کمتر و همان هم به فضا بود،

 تبلت نصب کرده بود، رسانده بود. یکه رو تلگرامی

 کالسها، به ینب یبار عمورسول در فاصله زمان چند
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 کرد که هر بار هم یدارآمد و با او د دانشکده

 یافترا آتش زده باشند حضور  یشمو ییگو مهرجو

 با عمورسول یبا لبخند و خوش و بش کوتاه و

 یادآوردر دانشکده را نامحسوس به دختر  نظارتش

 . شد

 یاز نبودن مهرجو در دانشکده فاصله زمان خشنود

 دانشکده یکیدر نزد یدو کالس را به رستوران بین

 قدم تند کرد و با یزی،پشت م نیرام یدن.با د رفت

6 

 با او دست داد و خوش و یدارشاز د یادز خوشحالی

 دستش را رها نکرده و همچنان در ینکرد .رام بش

 نگه داشته بود: دست

 ی؟_الغر شد

 !یگه_د
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 محبت به صورت دختر نگاه کرد: با

 که رفتند ییدل اونا یشدلت رو بذار پ یر،_سخت نگ

 !زندان

 چانه گذاشت: یرز دست

 کنم، آره؟ یسه_البد با زندان گوانتانامو هم مقا

 ! یسهخودمون هم خوبه واسه مقا یناو ین_نه، هم

 جوج سفارش دادم، یشهمثل هم یخوری؟م چی

 خوبه؟

 که از ینگردن رام یرو یبه کبود یاشارها آماندا

 لباسش مشخص شده بود، کرد: یاسک یقه زیر

 شده؟ ی_چ

 :یدگردنش کش یخاص دست رو یلبخند با

۷ 

 _حشره زده!
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 :یدشد، خند یکبود یلمتوجه دل تازه

 _آررره؟

 کن چه حال چه خبر؟ یفتعر یم،_بگذر

 کمرنگ شد: شخنده ا

 که تو تلگرام گفتم .ناهار اگه دانشکده یی_همونا

 یلتعط یتو پلوپز .روزها یکنمدرست م یمرون نباشم

 که حرف نزنم و درسم ینها یم.سع یرمکه باال م هم

 جور عذابآوره، یه یینتو اتاق پا ییبخونم .تنها رو

 ! یشه!بگم باورت نم یگهجور د یهتو جمعشون  بودن

 !!!کف اتاقم رو هم با یشورمدست لباسام رو م با

 .کالً اتاقم صد سال با تمدن یزنمنپتون جارو م جارو

 ،امکانات نداشته باشندها ینکهفاصله داره !نه ا شهری

 .اگه چت یرمبگ یزیازشون چ یخوادمن دلم نم نه،

 نباشه واقعا یدوست مجاز یسر یهبا تو و  شبانه
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 .یشمم دیوونه

 ی؟_دوست مجاز

۸ 

 سکوت یزم یپلو و جوجه رو یسگذاشته شدن د با

 و بعد از رفتن گارسون گفت: کرد

 هستم .تو گروه ین_تو چند تا کانال رمان آنال

 مختلف با هم حرف یدگاههایهم رفتم .د نقدشون

 جالبه ! یکنیم؛تبادل نظر م یکنیم؛م یشوخ میزنیم؛

 !با دو سه نفرشون یهخوب ینهگز یوقتگذرون واسه

 یمن بود هم چت م یهشب یلیخ یدگاههاشوند که

 .تصور کن دو ساعت عذابآور باال گذروندم، کنم

 .یگهحرف بزنم د یکیدارم با  نیاز

 پلو و جوجه در دهان گذاشت: یقاشق رامین

 نه؟ یادارند  یچهلم برنامها یبرا یدی_نفهم
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 داشته باشند .فعال که یبرنامها یدونمم ید_بع

 یادبودی یدوست دارم تو مهمون یلینگفتند .خ چیزی

 شرکت کنم؛ اما خودت که یرهبگ یخوادعمو م که

 یرمرداز اون پ یخوادرو .دلم نم یطمشرا میبینی

 بخوام . یزیخودخواه حال بهم زن چ چندش

 آماندا گذاشت: ینوشابه را باز کرد و جلو قوطی

 ی؟_به بابا بگم زنگ بزنه به حاج

 اونا رو هم دعوت کنه . یشه_نه، اون وقت مجبور م

 بابا و یخانواده امل متحجر با دوستها ینکن ا تصور

 ! یشونهنر یافههایجا جمع بشن، با اون ق یه مامانم

 ما که یادبود!بعد هم سبک مراسم  یشهم سال جک

 و شمع روشن یمنشست یرو صندل یزادآدم مثل

 و یشوخ یهست و حت ییو فقط خاطرهگو کردیم

 کن با یسهرو مقا ینهزم یقیهم داره با موس خنده
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 !یناا عزاداریهای

 :یداز نوشابهاش را نوش یجرعها رامین

 تالش یهنباشه !حاال تو  یکه دختر متوف یشه_نم

 قبول کرد! یدرو بنداز شا یه. بکن

 کن !چه خبر؟ یفتو تعر یشه؟م یچ ینم_بب

 از پشت سرشان ییگفتگو بودند که صدا سرگرم

 :گفت

 پارسال دوست امسال ینجاست؟ا یک ین_بهبه !بب

 !ییدختر دا آشنا

 آفت بود، مهرجو! ید؛به پشت سرش چرخ جهشی

 تتهپته افتاد و گفت: به

 ...ین_باور کن رام

 زد و با تمسخر گفت: یپوزخند مهرجو

 مثل داداشته! یدونم،_م
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 بلند شد و دستش را به نشانه یزاز پشت م رامین

 به طرف مهرجو دراز کرد: دوستی

 . یمنداشت ینجاشما رو ا یدن_سالم .انتظار د

 هر دو دستش را ین،به دست دراز شده رام بیتوجه

 برد: ینششلوار ج یبهایج درون

 _سالم.

 کرد به آماندا و با حفظ همان پوزخند ادامهرو  بعد

 :داد

 ساعت چنده؟ یت_ناهارت تموم شده؟ کالس بعد

 نشه! دیرت

 رو کرد: ینبه رام مجدد

 !یهبه بعدش خانوادگ ینجااز ا یید،_شما بفرما

 :یدکش یشموها ینب یکالفه دست رامین

 من و آماندا اصال اون ارتباطمهرجو،  یآقا ینید_بب
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 یکنم.خواهش م یستن یدکه شما تصور کرد چیزی

 در یم.ما داشت یدآماندا دردسر درست نکن برای

 یخانم صحبت م یبامراسم چهلم عمو و فر مورد

 . یکردیمم یزیبرنامهر کردیم،

 یلدخ یزیبرنامه ر ین!خب، ما هم تو ا ی_چه عال

 به ینجا....گفتم که از اییدنه؟...شما بفرما یا هستیم

 !هیخونوادگ بعد

 و تالش کرد بدون یدنوشابه نوش یجرعها آماندا

 صدا صحبت کند: لرزش

 ی!تو برو، خودم درستش م یگه_راست م

 ....مواظب خودت باش .به عمو و افسرجونکنم

 برسون . سالم

 یزپشت م یشمهرجو به جا ین،از رفتن رام بعد

 :نشست
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 بده! یح_خب، منتظرم توض

 اشمئزاز را در چهرهاش نشان داد و با صورت آماندا

 شده گفت: جمع

 یبدم؟ توهم زد یحبدم؟ به تو توض یح_توض

 !یشد یخر گندها یفکر کرد داداش،

 :خندید

 یشه؟م یخاله بگم چ یا حاج بابااگه به  یدونی_م

 یتدست روم بلند کنند ازشون شکا یشه؟م ی_چ

 !میکنم

 :یدخند یتصنع مجدد

 یم یباز یربا دم ش یدار یدونی!نم یبچه ا یلی_خ

 یابگم  حاج باباو به  یرمحالت رو بگ یدونم!نم کنی

 یرم؟بگ یدبار ند ینکنم و ا بزرگواری

 به خرج دهد یاستفکر کند و س یذرها ینکها بدون
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 :گفت

 یزیچ یگهبکن .من د ی،بکن یخوایم ی_هر غلط

 از دست دادن ندارم . واسه

 :یدخند یواقع اینبار

 واسه یزیچ یگهبود !من د یشهایکل یلی_جملهت خ

 آدم بده یخوامکه نم یفدست دادن ندارم !ح از

 من ماست چقدر یه یفهمیدیباشم، وگرنه م ماجرا

 یدو ند یکنمم یدفعه رو بزرگوار ین.... !ایدهم کره

 ینا یگهبار د یهنداره . یبعد ی.اما دفعه میگیرم

 .!...االنم پاشویبینیبد م ینم،رو دور و برت بب پسره

 ین.....در ضمن من ده تا دوربیشهشروع م کالست

 بهم یتو دانشکده کار گذاشتم هر جا بر مداربسته

 یفکر نکن من اونجا نباشم هر غلط یدن،م گزارش

 !خبر دارم با یشههم خبردار نم یکس ی،بکن میتونی
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 !خبر یزنیاونور زنگ م ینوراون دوستت ا تلفن

 همون دوستت برات روغن و تخممرغ و نون دارم

 یخال ینگته پارک یانگار اون انبار یده،خر بستهای

 خبر دارم تو ی؛بردار یزیاز اونجا چ یتونینم شده،

 و تو دانشکده جلو چشم من حواست هست خونه

 مقنعهت رو یستممن ن یوقت یرون،نزنه ب موهات

 دختر یشممن خبردار م یسرته !آب بخور مالج

 !دایی

 یزبه مهرجو انداخت و از پشت م یپرنفرت نگاه

 و از رستوران خارج شد. برخاست

 عذاب یخواست عمورسول و افسرجون، در دورهم به

 ینکه به اول یشهساعت هشت شب، برخالف هم آور

 فتحاللهخان یکنزد یزد،م یهتک یمناتاق نش پشتی

 از پسرها نبودند و ظاهرا قرار هم یک یچ.ه رفت
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 در کنار یحجابچرا که فاخته ب یایندب یدبه زو نبود

 .با یکندپوست م ینشسته بود و پرتقال محمود

 یشدنش به پدرخوانده، فتحاللهخان با چهرها نزدیک

 کرده بود، گفت: یمخف یتعجب را در آن به خوب که

 یخوای؟م یزی_چ

 یه_بله، فردا شب چهلمه پدر و مادرمه .عمورسول 

 منم یکنیدبراشون گرفته، موافقت م یادبود مهمونی

 کنم؟ شرکت

 فرامرز یصدا یهکه شب یبم و خشدار یصدا با

 پسرآدم ینماییس یلمنقش پدر در ف یگرباز صدیقی،

 بود، گفت: دخترحوا

 یم ینوار قرآن ن یکه به جا یهایی_از همون عزادار

 انداختن دور یعده سوسول شال مشک یهو  زنن

 یزیو به هر چ یکننو شمع روشن م گردنشون
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 . یشهنم یر،داره جز مجلس ختم؟ !نخ شباهت

 سر خاک. یریم ینبا پرو خواستی

 درخواست را ینبا خودش کلنجار رفته بود تا ا خیلی

 پاسخ یکرددونکورلئونه داشته باشد؛ تصور نم از

 کند فقط یاصرار یآنکهوجود ب ین.با ا یردبگ منفی

 :گفت

 . یستن یازی_ن

 ینشست و کتاب درس یشگیشهم یسر جا سپس

 درسش یرو یرا باز کرد و مشغول شد .تمرکز اش

 گذراندن وقت در منزل یراه برا یناما بهتر نداشت

 بود و بس !هما یمطالعه درس ینهم فتحاللهخان

 یمرتبطش را رو یلو وسا یاطیخ یالگو کاغذهای

 و یرفتکلنجار م ییپخش کرده بود و با الگو زمین

 خشخش ی.صدا یکردا نگاه مر یاشبکه پو درنا
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 بود . یشهعذابآورتر از هم یشالگو برا کاغذ

 بود به یدهرا در چهره آماندا د یکه رد ناراحت فرشته

 آمد: کنارش

 .بردار شالت رو . یستن_پسرا ن

 کرد به محمود و گفت: رو

 داداش؟ ماشاهللا اونقدر پر پشت یدی_موهاش رو د

 ! یکنهم یفبلنده آدم ک و

 رو کرد به آماندا: دوباره

 !یستن ینجا_بردار شالت رو، نامحرم ا

 یینبود و پا یچاندهرا چند دور پ یشموها دخترک

 یبسته بود .موها یفرانسو یرهگ یکبا  سرش،

 شال فرستاد: یرزده کنار صورتش را ز بیرون

 !یبینممحرم نم ینجا_نامحرم؟ من ا

 گفت و به آشپزخانه رفت . ی”آهان”بهتزده فرشته
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 یرزد و سر به ز یچهره محمود به سرخ رنگ

 .بلند شد و کنار دست دخترک نشست . انداخت

 یتنداشته باشد پدرش از ماه یلتما ییگو آرام،

 خبردار شود گفت: گفتگویشان

 با یدونمبهشتزهرا؟ م یمبا هم بر ی_دوست دار

 !یستیراحت ن پروین

 ادب زد: یاز رو یلبخند آماندا

 .یستن یازی_تشکر، واقعا ن

 یکنم،ماه گذشته با عکسشون صحبت م یک مثل“

 ”که تو قبر حبس نشده روح

 و آمدنش به آنجا، آماندا حس یدگفتن وح یاهللا با

 شده یدگیدچار کش یشمو یاز تارها یکی کرد

 را حرکت یشموها یشال برد و کم یردست ز است،

 را باز کرد و یشموها یرهاما اوضاع بهتر نشد .گ داد،
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 از رفع کشش مو، خواست دوباره آن را ببندد بعد

 کپه یشکسته شد !فورا دست رو یرهناگهان گ که

 شال بهم گره زد یررا ز یشگذاشت و موها موهایش

 افشان نشوند. تا

 بودند و محمود و فاخته یامدههنوز ن ینو شاه فرید

 رفته بودند!!! یرونب ییدوتا یونزسس ما یدخر برای

 زد و خواست سفره را یشدااز آشپزخانه ص فرشته

 .بلند شد تا به آشپزخانه برود که گره بیندازد

 . یختر یرونشال ب یرباز شد و افشان از ز موهایش

 آمد و یرونب یبهداشت یساز سرو یدموقع وح همان

 یباسنش بلند یرآماندا که تا ز یموها یدند با

 و گفت: یدکش یسوت داشت

 شده؟ ینقدریا یخدا، چند ساله موهات رو نزد یا_

 را جمع کند: یشکرد تا موها تالش
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 بلند بوده! یادم یادم یاز وقت یست،ن یادم_

 را بافت و آن را داخل یشآشپزخانه رفت و موها به

 که به تن داشت انداخت. یمردانها پیراهن

 یآمد با چشمها یرونبا سفره از آشپزخانه ب وقتی

 د !نبو یدروبهرو شد .وح ینو پرو حاج بابا خشمگین

 بودند یاطیخ یلو درسا در حال جمع کردن وسا هما

 جلو آمد و با خشونت چانه آماندا را ینپرو که

 :گرفت

 یدو عموت نامحرمن، اون وقت واسه وح حاج بابا_

 یکنی؟م دلبری

 فشار آورد تا دست او را ینساعدش به ساعد پرو با

 چانهاش جدا کند: از

 کنه؟ یخواست دلبر یک ی،_ولم کن بابا !توهم زد

 موهام باز شد؟ انگار من... ندیدی
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 ش راشده ابافته  یموها حاج بابااز سرش افتاد و  شال

 حملهور یشهما به خرمن موها یچیزده و با ق چنگ

 :شد

 که دل و یشهباز هم نم ی،نداشت ییمو یگهد ی_وقت

 ! یپسر جوون رو به باد بد ایمون

 درآمده بهاز حدقه  یو با چشمها یشدنم باورش

 یشد .ناخودآگاه دستش را رو یرهخ حاج باباو  پروین

 نشود که یدهکش یناز ا یشگذاشته بود تا پ موهایش

0 

 ینیاحساس نکرد، بلکه سنگ ینه تنها کشش دیگر

 رفت! ینهم از ب موهایش

 افتاده بود ینزم یکه رو یشموها یبه بافته نگاهی

 کرده بود و یشرها ین.پرو یدکش یغو ج انداخت

 بود و در یستادهبه دست ا یچیهمانطور ق حاج بابا
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 فرشته تنها گفت: یها”شده؟ یچ”به پاسخ

 !یدنشده !سفره رو بنداز یمهم یز_چ

 اتاق کز کرده بودند و یو درنا ترسان گوشه هما

 مو را برداشت و به یبافته یانگو”ابالفضل یا”فرشته

 تیریخرا قطع کرده و اشک م یغشکه ج دخترک

 را از یشآماندا موها یشدباورش نم ییکرد .گو نگاه

 راهپله به یبر رو یدندو یداده است .صدا دست

 هراسان با لباس یدبعد وح یو لحظها یدرس گوش

 آماندا در دستان یموها یدنوارد شد و با د خانگی

 اشکبار یگفت و به چشمها یی”خدا یا”مادرش

 شد . یرهخ دخترک

 بافته را از دست فرشته گرفت و همانطور آماندا

 رفت. یینبه اتاق پا گریان

 یههایکه به خاطر گر ییبعد آماندا با چشمها روز
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 را نداشت، بدون یشگیحالت هم یششب پ بیحد

 ساعت خروج زدن به طبقه یبرا یشهمثل هم اینکه

 یهمه یکردبرود، از خانه خارج شد .احساس م باال

 یمقنعه نگاه م یرش از زشده اکوتاه  یبه موها مردم

 را از دست داده یسویشگ یدانندو همه م کنند

 بافت مو را با کش بست تا ی.شب قبل باال است

 دراورش قرار داد تا با ینهآ ینشود و آن را باال باز

 .یندآن را بب ینهبار نگاه کردن به آ هر

 ینکه ماش یرفتمترو م یستگاهبه طرف ا پیاده

 سمت شاگرد یشهکنارش توقف کرد و ش مهرجو

 شد: یدهکش پایین

 باهات حرف بزنم! ید_سوار شو، با

 داشت را با بغض ینو پرو حاج باباکه از  ینفرت تمام

 کرد: یسر او خال یادو فر یغج و
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 کثافت !از تو و اون خاله و ی_ازت متنفرم عوض

 اتفاقا ینبدتر یشاهللاز خودت !ا یترعوض بابابزرگ

 ینبدتر یشاهللا یفتید،ب ییبه گدا یشاهللا یفته،ب براتون

 بهتون برسه،... خبرها

 شده یادهپ ینبه نگاه مردم از ماش یتوجهکه ب فرید

 یندختر را به زور سوار ماش یکردو تالش م بود

 گفت: کند

 یهمن سقط بشم بق یشاهلل.ا یتو بگ ی_باشه، هر چ

 . یو حالش رو ببر یکنند تو ذوق کن یعزادار برام

 یلتبگو .موبا ینرو تو ماش یناتنفر یهسوار شو بق بیا

 .سوار شو بهت بدم. یباال جا گذاشت یشبد رو

 توان یشنکرد، خسته بود و پاها یمقاومت دختر

 نداشت .به اصرار مهرجو سوار شد و به حرکت

 نشستن گفت: محض
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 رو بده! یم_گوش

 آماندا را به یلرا زد و موبا یقفل مرکز مهرجو

 گرفت: طرفش

 آقارسول زنگ زد، مامان جواب داد گفت یشب_د

 زنگ بهش بزن . یه. یشگذاشت جا

 ینرام یگذشته در تلگرام چند بار خواست برا شب

 یآمده، اما از تصور ب یشسر موها ییچه بال بنویسد

 منصرف یکند،که به آنها وارد م یبودن غصها فایده

 با رستوران ارتباطدر  ی.فقط نوشته بود مشکل شد

 !ینفقط هم یامد،ن پیش

 به سمت آماندا برگردد، گفت: ینکهبدون ا فرید

 همونقدر که من از قطع شدن انگشتم یکنم_درک م

 ی.ول یناراحت بشم، تو بابت موهات ناراحت میتونم

 نگفتم و یزینداشتم .من چ یریکن من تقص باور
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 اتفاق نبودم .به خدا از روز اول هم من ینبه ا راضی

 ینخالهپرو ینکردم .اتفاق یمعرف حاج بابارو به  تو

 و مجبور شدم یدد یمبابات رو تو گوش یهاعالم عکس

 خونهت! یارمشونو ب یرممنزلت رو بگ آدرس

 ! یمترو رو رد نکن یستگاه_ا

 کند: یزبه طرفش گرفت تا صورتش را تم دستمالی

 یبا هم م یکیه؛ یرمونمس یری؟_مگه دانشکده نم

 !ریم

 گفت: یکرد و با تند یزرا تم ینیاشب دختر

 یای؟برم قبرستون !م یخوام_نه، م

 تنها”ترانه یامپ یوهم نکرد .راد ینداد، اما توقف جوابی

 یکه اشکها یکردرا پخش م یافتخار علیرضا”ماندم

 و فلش یدکش یپوف یدشد .فر یرمجدد سراز دخترک

 شاد یبه حال آماندا، پوشها یتوجهوصل کرد و ب را



 

 

  137                        
 

 آخرین برگ روی دیوار  

 

 وارد اتوبان شوند از ینکهاز ا یشانتخاب کرد .پ را

 یکشو پالست یدخر یککاکائو و ک یرش سوپرمارکت

 دختر گذاشت: یپا یرو را

 !من یهم شام نخورد یشببخور، د یزیچ یه_

 ندارم . ینعشکش حوصله

 نگفت، اما در یزیبا نفرت نگاهش کرد و چ آماندا

 یهاخوراک یحاو یکپشت چراغقرمز پالست ترافیک

 دستفروش داد . یبه کودک را

 و یدبه بهشتزهرا چند شاخه گل خر یدناز رس قبل

 و به سمت قطعه گفته شده رفت .با یدپرس آدرس

 خواهشگونه گفت: یآماندا با لحن ینماش توقف

 تنها باشم. یخوامم یای؟ن یشه_م

 را به ینکنسول ماش یرو ینگفت، اما گلها چیزی

 که دختر گلها را یزدگرفت .حدسش را م طرفش
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 تو ذوقش نخورد. یلیپس خ یرد،نگ ازش

 یرکه کنار ش یتریچهارل یشد و با دبها یادهپ آماندا

 بود، به طرف قبر موردنظرش رفت .با آرامش آب

 که عمورسول گذاشته بود و عکس یدیجد سنگ

 را یخوردآن به چشم م یپدر و مادرش رو دونفره

 کرد و نه گله یزد، نه درددل یداد .نه حرف شستشو

 اشک یصداو زودهنگامشان !ب یبابت ترک ناگهان ای

 و سکوت کرد چه به زبان و چه در دل! ریخت

 پدر و یواربه د یوارد یهقبر همسا یبلند روی

 حصاررا در  یشنشسته بود و هر دو زانو مادرش

 زانوانش گذاشته بود .بدون یو چانهاش را رو گرفته

 از هر یو روانش تهفکر کند؛ روح  یزیبه چ اینکه

 زمان از حضورش یزانچه م یدبود .نفهم اندیشهای

 قبر قرار یآنجا گذشته بود که چند شاخه گل رو در
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 چند ضربه به قبر زد یبا سنگ کوچک یدو فر گرفت

 کنان فاتحه فرستاد. یسپیسپ و

 بود !مثال یدهوقت فلسفه ضربه به قبر را نفهم هیچ

 یآوردندصدا در م یا یگرفتندو اجازه م یزدندم در

 یایقبرش آمده؟ چه دن یباال یمرده بفهمد کس که

 آنها ینشکه تا زمان زندهبود والد ی!کس مسخرهای

 آمده یدنشانبود، حاال بعد از مرگشان به د یدهند را

 گل آورده بود ! و

 .یمبرس یت_پاشو !حداقل به کالس بعد

 شد . ینشد و صورتش را آب زد و سوار ماش بلند

 نشستن مهرجو آرام گفت: با

 سبک شدم . یلی_ممنون، خ

 که رفتند ینگفت .کم یزیزد و چ یتنها لبخند فرید

 شد و در سمت یادهنگه داشت، پ یکباب یک جلوی
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 را باز کرد: آماندا

 . یینپا یا_ب

 رفتارش ینشد که ا یادهپ یلجباز یچبدون ه آماندا

 یرا متعجب کرد .دوش به دوش هم وارد کباب فرید

 جلوتر وارد شد و گفت: ید.در واقع فر شدند

 از کجا دراومده؟”خانمها مقدمند”رسم ینا یدونی_م

 نگاهش کرد. ینداد و فقط پرسش جوابی

 ادب و ی!اول خانما رو به هوا ینی_از زمان غار نش

 جلو تا اگه خرس تو غار بود، اول یفرستادنم نزاکت

 رو بخوره، آقا بتونه فرار کنه! بانو

 و یدمسخره خودش خند یخودش به شوخهم  بعد

 پسر سه ساله دوست مادرش افتاد که بعد یاد آماندا

 خودش دست یخروج صدادار گاز رودهاش، برا از

 !میزد
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 یمنظر دختر، دو پرس حل یدنبدون پرس فرید

 کنار مغازه ییداد و دستانش را در روشو سفارش

 و نشست .آماندا هم دست شست و روبه شست

 یمحل یبا گذاشته شدن کاسههانشست . رویش

 به ظرف یقاییهر دو مثل گرسنگان آفر مقابلشان

 شدند و در سکوت ته کاسه را درآوردند . حملهور

 :یدشدن تازه مهرجو پرس یراز س بعد

 یارن؟بگم ب یخوایم یزی_چ

 !یپرسیدیفردا صبح م یذاشتی_م

 جواب داد: یتفاوتیبا ب فرید

 که برات کالس بذارم؛ یستی_دوست دخترم ن

 داره، نه یمونو ا ینبود .آدم گشنه هم نه د گرسنم

 و شعور. ادب

 ی؟ادب و شعور دار ی_مثال حالت عاد
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 گستاخ گفت: ینگاه با

 یباز یلمکنم، تو ارزش ف یرو بلدم باز یلمش_ف

 .یرو هم برام ندار کردن

 :یدخند یحرص آماندا

 که همسطح تو یکردمم یدا_اگه برات ارزش پ

 یآدم عوض یهکه  یدی.داستان سقراط رو شن بودم

 بهت ارادت دارم، سقراط غصهدار یلیخ یگهم بهش

 یاون آدم عوض یهکدوم کارش شب یکنهفکر م میشه

 !بوده

 :یدخند یبا سرخوش فرید

 !پاشو به کالسا یالل یکننکه فکر م ینگ ینم_ا

 . برسیم

 به چهره آماندا آمد: غمی

 موهام... یشگاه،آرا یرم_من م
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 بود اجازه کامل شدن یدهدو یشکه به گلو بغضی

 نگفت و دوباره سوار یزیچ یدرا نداد .فر جملهاش

 یشگاهشدند .بعد از رساندن آماندا به آرا ماشین

 نظر، منتظرش ماند، مجدد سوارش کرد و به مورد

 رفتند . دانشکده

 با خودش کلنجار رفت تا ساعت هشت مثل خیلی

 ته، لباس بپوشد و به واحد فتحاهللماه گذش یک بقیه

 بود و با یدهگردنش رس یتا رو یشبرود .موها خان

 یسویشغم از دست دادن گ یدنشانبار برس کش هر

 یهاو نفرتش از اردستان یافتادم یاندلش به غل در

 . یشدم بیشتر

 کتاب و دفتر به دست به واحد باال یشههم مثل

 یدر ورود یکبه جمع، نزد یو با سالم رفت

 .فرشته به کنارش آمد، سر بلند کرد و با نشست
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 . یدپرس را”یخوای؟از جون من م یچ”: نگاهش

 دستش را در دست یبا لبخند و مهربان فرشته

 :گرفت

 دخترم؟ ی_خوب

 او هم دختر ید،کش یرونرا از دست فرشته ب دستش

 همانها ! یلنگه یکیبود ! ینو خواهر پرو فتحاللهخان

 نگاهش را به او مثبت کند، رفتارش نمیتوانست

 از رفتار دختر یآنکهحالش بود !فرشته ب گویای

 را نشان دهد، گفت: یششود و ناراحت ناراحت

 مدل یه یشگاه،آرا یماجازه گرفتم فردا بر حاج بابا_از 

 !یموهات بد به

 جواب داد: یروحو ب سرد

 !یشگاهامروز خودم رفتم آرا یست؛ن یازی_ن

 مام مدت گوشش را کنار دست آمانداکه ت حاج بابا
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 کرد: یکبود، چشم بار گذاشته

 یگهد ی؟بر ییتنها جا ی_مگه نگفته بودم حق ندار

 یم یچه غلط یری؟م یدانشگاه کدوم گور یهوا به

 کنی؟

 زد: داد

 یذاشتمکرده !م یگهد یکی_غلط رو من نکردم 

 از یبمونه؟ چ یکه تو کرده بود یهمونجور موهام

 یبا من دار یچه پدرکشتگ یخوای؟من م جون

 یکنی؟م یتماذ اینقدر

 بلند شد: حاج باباقبل از  ینپرو صدای

 !تو اون دانشگاه خراب یادب_تو نه و شما، گستاخ ب

 یدن؟نم یادادب به شماها  شده

 قاطع و محکم گفت: یبا لحن فتحاللهخان

 تو خونه تا یتمرگیدانشگاه .م ی_از فردا دانشگاه ب
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 از یتتمسئول یبر یمشه، بد یداخواستگار برات پ یه

 برداشته شه. سرمون

 با یشد،م یاز حد عصبان یادیکه ز ییهمه وقتها مثل

 داد زد: گریه

 به تو یآخه ک ی؟کار دار ی_به دانشگاهم چ

 یدتوهم زد ی؟شد یرجوگ یداده که الک مسئولیت

 ....همتون

 خودش را وسط انداخت: وحید

 .یشهخرابتر م_آماندا حرف نزن، 

 کرد و بلند شد تا از آنجا خارج شود، یهقهق آماندا

 در برسد، فتح یرهدستش به دستگ ینکهقبل از ا اما

 :یدعربده کش اللهخان

 !یم_بتمرگ سر جات !هنوز شام نخورد

 نشست .زانوانش را در یشناچار برگشت و سرجا به
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 را سر داد. یهگر یهایگرفت و ها حصار

 به یرمتح ینشاه یرون،حمود از بآمدن خانواده م با

 انداخت: ینگاه یانسر به زانو گذاشته و گر آماندای

 یشمشکل پ ینجاا ید،شب ع یدخر یرم_تا من م

 شده؟ دو شب دعوا پشت سرهم؟ یباز چ میاد؟

 !یدزد رکورد

 در یشههم حاج بابانگو . یزیاشاره زد چ وحید

 به ندرت یکرد،حکم صادر م یو خونسرد آرامش

 یبچهها دست بلند م یو به ندرت رو یزدم داد

 ضرب یکس یداز فر یرنوهها به غ ین.در واقع ب کرد

 وقت هم از یچبود .و ه یدهفتحاللهخان را نچش دست

 وقت! یچاز حکم صادره برنگشته بود، ه حرفش،

 ماجرا تالش کرد با پدرش یدنبعد از فهم محمود

 کند و او را متقاعد کند که کارش درست صحبت
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 ساکتش”ساکت شو”اما فتحاللهخان با نگاه نیست،

 یانجیم ید.هقهق آماندا که تمام شد و فهم کرد

 نداشته، یهم سود یگرانمحمود و فرشته و د گری

 فکر فرو رفت و دست از تاب دادن خودش به

 ازش بخواهد به یکس ینکه.بدون ا برداشت

 شام را آماده کرد. یرفت و ظرفها آشپزخانه

 و حاج ینام هم که احتماال جز پرواز صرف ش بعد

 بود، یدهاز طعم و مزهاش نفهم یزیچ یکس بابا

 یتهبه آشپزخانه رفت و فورمال یهاز بق یعترسر آماندا

 رفت . یینبه اتاق پا یشهکرد و زودتر از هم کمکی

 قبل رخ داده بود یکه از ساعت یرفتن دختر، سکوت با

 پسرها و زودهنگام و قهرگونه یکردنها یخداحافظ با

 گرفت و محمود به خواهش فاخته یانپا فرشته

 فتح ییکهبا پدرش مشغول صحبت شد .تا جا دوباره
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 گفت: یظبا غ اللهخان

 من از یبخوابم .ک یخوامبرو خونهت؛ م یه،_کاف

 بار باشه؟ یندوم ینبرگشتم که ا حرفم

 هنوز محمود و فاخته و دخترا نرفته یکهبعد در حال و

 به اتاقش رفت. بودند،

 سرگرم غرولند کردن به مادرشان یدو وح فرید

 بودند که زنگ در خانهشان به حاج بابابرخورد  بابت

 آماندا، یدندر رفت و با د یجلو یددرآمد .فر صدا

 یآن به نوع یکه باعث و بان یشامدیاز پ شرمزده

 بود، گفت: خودش

 یی؟_بله دختر دا

 را به طرفش گرفت: کتابی

 به دوستم رعنا؟ یرو بد ینا یکنیلطف م یه_

 که! میشناسیش
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 کنار آمده بود . حاج بابا ینسنگ یمهبا جر ظاهرا

 . یرسیدبه نظر م یبعج یکم یع؟سر ینقدرا پذیرش

 را گرفت: کتاب

 !یشهدرست م یمونه؛نم ینطور_باشه،.... اوضاع ا

 زده است، اما یاساسیحرف ب یدانستهم م خودش

 را یشزد و جواب خداحافظ یلبخند دختر، لبخند با

 و در را بست. داد

 ینکهرعنا را در دست گرفته بود و بدون ا کتاب

 .به صدا درآمدن تلفن یزدآن را ورق م بخواند،

 ینخارج کرد .خاله پرو یاو را از برهوت فکر خانه

 بداند فرشته خبر دارد بسته یخواستم بود،

 یکانتر جا یرو یشهخوابآورش که هم قرصهای

 را به مادرش ابالغ کرد یامنه؟ پ یاکجاست  داشت،

 فرشته گفت: و
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 داشت روش رو یدمبار دست آماندا د ین_بگو آخر

 . ینتکاب یینافتاده پا ید.گذاشت همونجا؛ شا میخوند

 گفت: ینرا عهدهدار شد و پرو یامرساننقش پ مجدد

 ینکهافتاده....عه، ا یرز ینشد .ا یدا_آره، آره، پ

 کم شده ! ازش

 ازش کم شده خاله؟ مگه تعدادش رو تو یچ یعنی_

 ید؟داشت ذهن

 گفت: ینگران با

 از دراژه یکیکامل بود، االن  یفشرد یه_آره بابا، 

 .نکنه درنا برداشته باشه؟ یستن هاش

 یآماندا ب یدمنداره خاله !شا یدونه قرص نگران یه_

 !یبرداشته امشب بتونه بخوابه؛ طفلک اجازه

 ییبار دا ینزنگ در به صدا درآمد و ا دوباره

 .دنبال فرشته آمده بود تا از یستادپشت در ا محمود
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 بخواهد با هم به منزل مادرخانمش بروند، فرشته او

 به یهفاخته بماند تا بق یخواهر کمتوان ذهن پیش

 یااستقبال برادرخانمش که تازه از استرال فرودگاه

 بود بروند . آمده

 اعتراض کرد که: یدو وح یرفتپذ فرشته

 ! یدبش ینماش یهسوار  یتونیدکه نم ینفر یش_ش

 .برا فرودگاه رفتن با یارممامان رو م من

 . یدبکن یفکر یهخودتون  مادرخانمتون

 ضمن حاضر شدن غر زد: و

 خاله یشنره فرودگاه بمونه پ یکیشون یشد_حاال نم

 رو به دردسر بندازن؟ یگهد یکی یدحتما با ش؟

 :یدمانتواش را پوش شتهفر

 یلینق نزن؛ لباس گرم بپوش .امشب خ ینقدر_ا

 ! سرده
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 را یزیونتلو یکانالها یدو مادرش، فر یدرفتن وح با

 زنگ زد: یدکه وح یکردم جابهجا

 ! یین؟پا یاریرو م ین_داداش کارت ماش

 یگفتم یراهلب به برادرش بد و ب یرکه ز همانطور

 یرفت .صدا ینگرا برداشت و به پارک ینماش کارت

 از اتاق آماندا یجواد معروف ییطال یخوابها موسیقی

 و مادرش یی.تا زمان رفتن دا یرسیدگوش م به

 کرد و بعد از رفتن آنها چند ضربه کوتاه به در صبر

 یزد و آماندا را آرام صدا زد .جواب آکاردئونی

 دوباره تکرار شد . ییطال یاما خوابها نشنید،

 ندارم از قرص خوابآور خاله خورده شک”اندیشید

 تونسته ینهاماش یفارغ از سر و صدا ینجوریا که

 یانوپ یقیموس یت،موقع ین!تو ا یلکس.چه ر بخوابه

 ”!یکردهم گوش
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 .نفس یدرس یاطباال آمد و به ح ینگپارک یپلهها از

 سرد اسفند ماه یرا از هوا یههایشو ر یدکش عمیقی

 قدم بزند و به یاطدر ح یکرد .دوست داشت کم پر

 گنجشکها و خانه یسرو وسط باغچه که  درخت

 یچبود، نگاه کند .برخالف روز ه یادیز چکاوکهای

 درخت به گوش یشاخ و برگها یاز البهال صدایی

 .تمام پرندگان به خواب فرو رفته بودند . نمیرسید

 آنها هم قرص خوابآور خورده بودند .لحظه گویی

 احساس سرما کرد، اما هنوز دوست داشت در ای

 اتاق آماندا یبماند .به کنار دودکش لوله بخار حیاط

 گرم شود. یدودکش کم یتا با حرارت و گرما آمد

 . یشداز دودکش ساطع نم ییتصورش گرما برخالف

 به دودکش زد و دور یانگشتش را به تند نوک

 حرارت نداشت !مجدد بدون ترس سوختن د؛کر
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 دودکش گذاشت، سرد سرد بود ! یرا رو دستش

 .از یرسیدهمچنان به گوش م ییطال یخوابها آوای

 که یکیاتاق غرق در تار یتوانستپرده هم م پشت

 ! یندروشن بود را بب یبخار یبا شعله نارنج تنها

 روشن، شعله یدودکش سرد، بخار قرصخوابآور،

 بازگرداندن کتاب امانت رعنا... نارنجی،

 یشمعدان یسر داد و با گلدان سفال یی”خدا یا”فریاد

 یشهحفاظ پنجره، به ش ینردهها یباغچه از ال کنار

 و آن را شکاند. کوبید

 آماندا را یاددست پرده اتاق را کنار زد و با فر با

 یختنمانع از ر یشهکرد .وجود پرده پشت ش صدا

 به تخت خواب دختر شده بود .اما یشههاش خرده

 یاطکه با کنار رفتن پرده و افتادن نور چراغ ح آماندا

 یدهدر تختش خواب یحرکتبود، ب یدفر یددر د کامال
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 به سرش وصل بود یکهمثل زمان یش،بافت موها و

 بدنش قرار داشت. روی

 یادو فر یشهشکستن ش یکه از صدا پروین

 به بالکن یمهسراس بود، یدهاز خواب پر خواهرزادهاش

 همانطور که پرده را یدشد .فر یاو علت را جو آمد

 یانتازه در اتاق جر یتا هوا یآوردحرکت درم به

 کند، داد زد: پیدا

 زنگ هم به یه! یاریداتاق آماندا رو ب ید_کل

 !یدبزن اورژانس

 و در اتاق دختر باز یبعد قفل در آکاردئون دقیقهای

 وارد اتاق شدند . یدو فتحاللهخان و فر ینو پرو شد

 داد و به لوله یهاتاق تک یبه همان ورود فتحاللهخان

 سانت یاز س یشجدا شده و ب یکه از بخار بخاری

 ماند .رنگش به شدت یرههم فاصله داشتند خ با
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 یدست م یدشبود و مضطرب به محاسن سف پریده

 یبود که اتفاق یجزو معدودات دفعات یشک.ب کشید

 که با ینشده بود .پرو یدر و یاکشنیر باعث

 اجساد خانوادهاش در اثر گاز یدنلحظه د یادآوری

 یرشده بود و به غ یصوت یدچار فلج اندامها گرفتگی

 یصدا یهوشب یآماندا یدنکوتاه از د یغیج از

 ولو ینزم یاز حنجرهاش خارج نشده بود، رو دیگری

 ....یدو فر شد

 نبض آماندا را تست یآنکهشتابان جلو آمد و ب فرید

 کرد و از اتاق خارج شد .وارد حصاراو را  کند،

 گذاشت و تازه ینزم یکه شد او را رو پارکینگ

 البته یامد،دستش ن یرز یزیرا گرفت .چ نبضش

 یهم در نبض گرفتن در مواقع بحران مهارتی

 یتوانستم ین.بدن دختر هنوز گرم بود و ا نداشت
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 ینهس یرق باشد .دستش را زاتا یادز یاز گرما ناشی

 شد یدوارام یفضع یگذاشت و با احساس ضربان او

 زد و تنفس یامکث دل به در یبعد از لحظها و

 بود، یدهد یلمهابه دهان را مطابق آنچه در ف دهان

 کرد. آغاز

 که حس کرد تنفس آماندا به حالت یقهایاز دق بعد

 ینیب یربرگشته است و با گرفتن انگشت ز عادی

 بازدمش را احساس کرد، تنفس یگرما دختر

 را کنار گذاشت .آماندا چشمانش را لحظه مصنوعی

 به یخبریپر از خواب و ب یدگانیباز کرد و با د ای

 کرد و یانلب ب یرنامفهوم ز ینگاه کرد، کلمات اطراف

 یرآژ یصدا یدنبه خواب رفت .با شن دوباره

 را باز کرد . یاطفتحاللهخان در ح آمبوالنس

 نشسته بود و به ینگپارک ینزم یرو یگرد فرید
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 .در همان یکرداورژانس نگاه م ینمأمور کارهای

 و به یمختصر از قرص و گازگرفتگ یگزارش حال

 یتدختر داد و در نها یهوشیآمدن و مجدد ب هوش

 که تنفس دهان به دهان به مصدوم داده است . گفت

 نگاهش کرد و گفت: یطنتاز پرستارها با ش یکی

 که خورده بوده دچار یخانم به خاطر قرص ین_ا

 نداره . یشده و گرنه مشکل یدشد خوابآلودگی

 . یخواستتنفس دهان به دهان هم نم یادز احتمال

 دستت درد نکنه! یتو داد حاال

 با یرسید،آماندا چندان نگرانکننده به نظر نم حال

 یبه خاطر مشکوک شدن اورژانس به خودکش اینحال

 مفرط و عدم یاقدام به قتل، خوابآلودگ یا

 یدر پاسخ به سؤاالت، او را برا ییو توانا هوشیاری

 بردند. یمارستانبه ب یشترب یدرمان بررسی
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 دوباره وارد اتاق آماندا یداز رفتن اورژانس، فر بعد

 درشتتر را با دست جمع و لوله یشههایو ش شد

 همانطور مسخ و مبهوت ینرا وصل کرد .پرو بخاری

 را دراز کرده بود و یشداده، پاها یهاتاق تک یوارد به

 .فتحاهلل یریختهمسر و فرزندانش اشک م یاد به

 یبرا یدجز فر یهمراه اورژانس رفته بود و کس خان

 کار ینبه ا یلینبود که او هم تما یو دلداری

 داخل ییروشو یجلو یششستن دستها ی.برا نداشت

 که آنجا ییشامپو یدنرفت که با د یرمت یک راهرو

 را باز کرده ییدر دستشو یرشده بود متح گذاشته

 انداخت، و رو به خالهاش کرد و یواربه د نگاهی

 :گفت

 که دوش ینجامدت آماندا کجا حموم کرده؟ ا ین_ا

 !نداره
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 به خواهرزادهاش انداخت: یتفاوتینگاه ب پروین

 یداجازه نداد دوش بذارن .شا حاج بابا! یدونم_چه م

 خونه شما! یدمشا یرفتهمحمود م خونه

 تکان داد: ینچشمان پرو یشامپو را جلو یتعصبان با

 یبلندش رو م یاون موها ینجابدبخت هم ین_ا

 هم با ینجا!البد هم یفسقل ییروشو ین!تو هم شسته

 که حاج یی!شما یشستهتنش رو م ییدستشو شلنگ

 از آزار یررا بهتون سپرده، به غآماندا  یتمسئول بابا

 هم یمادرانها یتحما یر،و تحق ینو توه یتاذ و

 آزارش ید،اونقدر آزارش داد ید؟خرج کرد براش

 رو یکرد و کرد اون کار یکه فاز و نولش قاط دادیم

 ما قاتلش یومدسرش م یی!اگه بال یکردم یدنبا که

 !حاج بابامن و شما و  بودیم،

 بلند ینزم یکرد و از رو یهگاهدستش را تک پروین
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 :شد

 حاج بابا!چشم  ی_جمع کن خودت رو، دور برداشت

 ! یگیم یدار یخواددلت م یهر چ یدیدور د رو

 رو بگو . یفتجلو بابام اراج یدار جرأت

 ساعت سه و چهار بعد از ظهر آماندا یبعد حوال روز

 یفرشته و فضا یدنشد و با د یدارخواب ب از

 مبهوت شد تا شب یهایچند ثان یمارستانب ناآشنای

 از یآورد قرص خواب یادآورد .به  یادرا به  گذشته

 ینتکاب یربرداشت وبسته را ز ینپرو یداروها بسته

 .قبل از یایداز قرصها به چشم ن یکیتا نبود  انداخت

 قرص را خورد تا خواب به خواب یلوله بخار قطع

 ار راو تنفس دشو یژنکمبود اکس یو سخت بشود

 یاریلحظات هوش ینآورد در آخر یادنکند .به  حس

 شد، اما توان یمانرا حس کرد، پش یژناکس کمبود
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 یو باز کردن پنجره را نداشت .فقط نوا برخاستن

 یتا به خواب یشنیدرا م ییطال یخوابها تکراری

 منحوس یاز دوردستها صدا یفرو رود .حت طالیی

 بود، یدهرا شن یزدضربه م یکه به در آکاردئون فرید

 یکی یرم،بم یخواممن نم”فقط از دلش گذشته بود اما

 ”شدم. یمونبده، پش نجاتم

 ی،عمه جان؟ تو که ما رو نصف عمر کرد ی_خوب

 ! ی؟بود انجام داد یچه حماقت ینا آخه

 را نشان ندهد، با وجود یمانیششد پش مصمم

 با ی،از نافرجام ماندن پروسه خودکش خوشحالی

 با ناز و ادا گفت: یختهآم قلدری

 راحت شم؟ من یدچرا نذاشت ید؟_چرا نجاتم داد

 خسته شدم! دیگه

 که با تماس یدفتحاللهخان و محمود و وح همانوقت
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 آماندا آگاه شده بودند وارد اتاق یاریاز هوش فرشته

 ید.نگاه وح یدد یشرو یش.سه نگاه متفاوت پ شدند

 گاه فتحو ن یمانیاز سرزنش، نگاه محمود پر از پش پر

 بود! یتفاوتیپر از ب اللهخان

 بار دست تنها یناول یجلو آمد و برا محمود

 را در دست گرفت: برادرزادهاش

 خوب ی!ول یامروز از دانشگاهت هم موند ی_الک

 یبرا یادم یکلک !االن مأمور کالنتر خوابیدیا

 سؤال؛ پرونده که مختومه بشه، یسر یه پرسیدن

 مثل گذشته یخونه و از شنبه زندگ برمیگردیم

 !یکنهم یداپ جریان

 یحرف دردسرساز نم ینکهاشاره به ا یفظر خیلی

 دانشگاه! یتا از شنبه برگرد زنی

 محمود اعتبار نداشت، رو کرد به فتحاللهخان و حرف
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 :پرسید

 دانشگاه؟ یرم_پس از شنبه م

 را یسر دو من ی،مثقال یمزبان ن یبه جا فتحاللهخان

 داد. تکان

 گفت که خودش قرص خورده و یمأمور کالنتر به

 یجدا کرده و کس یلوله دودکش را از بخار خودش

 .یستن مقصر

 نشسته یدهنگام بازگشت به خانه، پشتسر وح به

 یکردرا تحمل م ینهشماتتوار او از آ یو نگاهها بود

 یبالوقوعدر مورد بازگشت قر یهبق یبه گفتگو و

 .یدادگوش م یههمسر فرشته از سور حسینآقا

 رفت .خواست یینبه منزل، به اتاق پا یدناز رس بعد

 و یدبدنش را بشو ییبا شلنگ دستشو یشههم مثل

 را از تن دور کند که متوجه شد یمارستانب آلودگی
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 قرار گرفته است .از یرآالتش یدوش ساده باال یک

 شدن از چنبره زدن و شستن قبل و ینیازب خوشحالی

 صورتش یبر رو ی، لبخند یبهداشت یسسرو بعد

 او را از خطر ی.مشتاق بود بداند چه کس آمد

 هم نبود از یلدور کرده است، اما ما گازگرفتگی

 بپرسد. یزیچ کسی

 یشهساعت هشت در اتاق خودش ماند و مثل هم تا

 رفت .همه حاج باباساعت گفته شده به واحد  رأس

 کرده بود و ییرمثل گذشته بود، نه برخوردها تغ چیز

 از اتفاقات شب گذشته گفته شد .فقط رنگ یحرف نه

 یلیبه شدت سرزنشگر شده بود و خ یدوح نگاه

 را به او نشان دهد . یشناراحت یکردتالش م علنی

 او مشتاق بود با هما همصحبت شود .اما هما اینبار

 یبتبه همصح یاقیبود و اشت یگلدوز سرگرم
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 به درنا، او را جذب خودش کرد ی.با لبخند نداشت

 :یدنقطه_خط آرام پرس یضمن باز و

 یدونی؟شد؟ تو م یچ یدممن خواب یشب_د

 زنگ زد به بابا گفت یدفرودگاه .وح یم_ما رفته بود

 .ما هم یمارستانبردتت ب حاج باباحالت بد شده  تو

 یدعمهفرشته و وح ی،خونه مامان یمبرگشت زودتر

 نوبت یی؟....کجاحاج بابا یجا یمارستانب اومدن

 !توئه

 :یددو نقطه کش ینب یخط بیحواس

 یوارد اتاقم شده؟ اصال چهجور یک ی_اطالع دار

 !یدم؟من خواب فهمیدن

 دستش نگاه کرد: یربا دقت به کاغذ ز درنا

 پنجره اتاقت یدفر یدمفقط صبح د یدونم،رو نم ینا_ا

 ییندوش هم تو توالت پا یهانداخت . یشهش رو
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 ! ی!...باختگذاشت

 انداخت، یشدست دخترعمو یربه ورق ز نگاهی

 ” !آ”داشت تا”د”خانهها حرف بیشتر

 که یبه آشپزخانه احضارش کرد و با لحن پروین

 نفرت را در آن آشکار نکند، یرگهها یکردم تالش

 :گفت

 ت کرد و بهت تنفسحصار یدفر یشبد ی_خبر دار

 یباز یشبکه د یلمیبا ف یداد؟ خبر دار مصنوعی

 رو یناا ی؟کرد یکبچه رو تحر ینچقدر ا کردی،

 ی،با دسته کورها طرف یکه فکر نکن یگمم بهت

 ینقدربود ا ی!تو اگه هدفت خودکش یستن حالیمون

 ی!آخه ک یپوشیدینم یدلباس سف رمانتیک

 یحت یذاره؟آهنگ م یقبل از خودکش یافسردگ موقع

 و محمد یرو مثل مرگ عل یتتصنع یخودکش نحوه
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 .یتا من رو عذاب بد یانتخاب کرد من

 از تصور بودن ید؛نفرت دست دور دهانش کش با

 دهانش دچار حال تهوع شده بود ! یمهرجو رو دهان

 زمان یرا برا یدشلوارک سف یشرتقصد ت از

 یدهپوش یدسف یدانتخاب کرده بود !مرده با مردنش

 یکرده باشد، ...حت حصارو را مهرجو ا ینکه!اما ا باشد

 باشه بعدا تمام یادم”هم مشمئزکننده بود! تصورش

 نکبت ینبسابم، رد ا یدابو سف یسهرو با ک بدنم

 ”!بره

 یدادن را نداشت .اما دلش م یحارزش توض پروین

 بدهد که واقعا یحتوض یدفرشته و وح یبرا خواست

 نکرده ! یباز یلمخسته شده بوده و ف یزندگ از

 از آنکه شروع به جمع کردن سفره یشاز شام، پ بعد

 و گفت: حاج بابارو کرد به  ینشاه کنند،



 

 

  170                        
 

 آخرین برگ روی دیوار  

 

 یماه و دوست داشتن یحاج بابا_عرضم به حضور 

 درکه، یمفردا بر یمدار یمکه ما نوهها تصم خودم

 یو اجازه همراه ید!اگه منت بذار کوهگردی

 . یشیمممنون م ید،رو هم بد دخترعمو

 درنا بود: یدنق و دست کوبواکنش، ذو اولین

 !یه_آخجووون !کوووه !عال

 گفت: یدهکش ینازک کرد و با لحن یگوشهچشم هما

 ید؟_آفتاب از کدوم طرف دراومده مهربون شد

 افتاد دو یادتون یهوکوه ! یرفتیدمردونه م همیشه

 خونه هستن که دلشون لک ینتا دختر هم تو ا سه

 یح؟گردش و تفر یبرا زده

 نگاه کرد و حاج بابابه حرف هما به  یاهمیتب شاهین

 و یدو بلندش کش یدسف یشبه ر یدست فتحاللهخان

 :گفت
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 !یادهم باهاتون م ین_پرو

 گفت: یدتمام نوهها در هم رفت و وح اخم

 سه تا دختر رو ینجا نداره، ا یگهد ین، ماشحاج بابا_

 جاشون یجور یه یشهم یگیرند،دو نفر رو م یجا هم

 عقب جا یصندل یهاما ماشاهللا خالهجون خودش  داد،

 . میخواد

 !یدبر ینه_دو ماش

 بهش برخورده بود، یدکه با اخم نوهها شد پروین

 :گفت

 حرمت بزرگتر کوچکتر یناباهاشون .ا یرم_من نم

 برن اونجا چه یخوانم یست.معلوم ن یشهنم سرشون

 ....غلطی

 :یدوسط کالمش پر محمود

 !هنوز من نمردم که به ینپرو_حرمتت رو نگه دار 
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 .یگیچرت و پرت م بچههام

 صاف کرد و باعث شد محمود و ییگلو فتحاللهخان

 به یخواهش یدبار فر ینهر دو ساکت شوند .ا پروین

 نداشتهاش یشبه ر ینگاه کرد و دست پدربزرگش

 و گفت: ینرو کرد به شاه حاج بابا. کشید

 یهکه از بق یسپارمدختر رو به تو م ین_من ا

 . ی.مثل دو تا خواهرات مواظبش بزرگتری

 یاول خواست لجباز ید،نظر آماندا را نپرس هیچکس

 برم ینامن دوست ندارم با ا اصال”یدو بگو کند

 !که یلجباز یهچه کار احمقانها”بعد فکر کرد اما”کوه

 اگه یگذرونمهم خوش م یحساب یرم،بشه؟ م چی

 ”خر االغ بذاره! مردک

 تبلت را ید؛ل کرد و پرده را کشرا قف یآکاردئون در

 برداشت و وارد اتاقش شد . ییروشو ینهپشت آ از



 

 

  173                        
 

 آخرین برگ روی دیوار  

 

 لباس ینکهرا درآورد و بدون ا ینشوالد یلباسها اول

 رابپوشد تبلت را روشن کرد .تا باال آمدن خودش

 تخت یو دمر رو یدلباس خودش را پوش سیستم

 و سراغ گروه مورد نظرش رفت .با چند نفر که افتاد

 یکدوست شده بود  ینمختلف آنال ینقد رمانها در

 . یکردندداده بودند و با هم گفتگو م یلتشک گروه

 از چهارنفر عضو نداشت ! یشبزرگ نبود و ب گروه

 اعضا یهو نام بق بود”گیتاریست”یشکاربر نام

 خودش را۵۲۲۵و مهربان .  یزدانی نارسیس،

 و سه ساله، مجرد و اهل تهران یستب دانشجو،

 و هشت ساله بود یستب یسکرده بود .نارس معرفی

 ساله بود و مجرد و یس یزدانی ی،متأهل و کاشان و

 ۵۲۲۵و مهربان  ی،مقطع دکترا در مالز دانشجوی

 و هفت ساله بود، مجرد و ساکن دماوند. بیست
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 که یدر دو شب ینکهرا خواند و از ا یقبل یچتها اول

 بود، چند بار سراغش را گرفته یامدهتبلت ن سراغ

 یماگه خودکش”لبانش آمد. یرو یلبخند بودند،

 به دوستان یخواستم یک یشد،م موفقیتآمیز

 ”خبر بده؟ مجازیم

 گذاشت: پیام

 ”سالااام_”

 ”اومدم!!! من“

 چرا دو شب یدجواب سالمش را داد و پرس نارسیس

 نبوده؟ گذشته

 داد: پاسخ

 ”.یاماومد، نشد ب یشکار پ_”

 خوشحالم !!!قراره فردا با چند تا از دوستام خیلی“

 یاد،هم م یادکه ازش خوشم نم یکیکوه، البته  بریم
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 ”یگیرم.بودش رو نبود در نظر م یستمهم ن ولی

 را یروز خوب یآرزو یشهر دو برا یزدانیو  مهربان

 و مهربان نوشت: کردند

 نرو، برو تو یادکه ازش خوشت نم یدور و بر اون_”

 یو گل و ال ی.حواست به بارندگیگهد یپاک یه

 ”.یکن سبک بر ی.سع باشه

 شروع به چت یگهبعد هم در مورد مطالب د و

 کردند .روز بعد، حاضر و آماده به واحد حاج گروهی

 کردن شوق و یمخف یرفت .با وجود تالش برا بابا

 کامال مشهود بود. یجانشه ذوقش،

 یمنبه اتاق رفت و در نش یکار یبرا ینپرو زمانیکه

 آرام رو به آماندا گفت: ینشاه نبود،

 !یبامزه شد یلیکاله و شالگردن خ ین_با ا

 . یدرا سر کش یشچا یوانزد و ل یپهن لبخند
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 یدبگو یزینگاهش کرد، خواست چ یبا مهربان وحید

 یباعث شد حرفش را بخورد .جلو حاج باباآمدن  که

 ینداشتند ، اما پرون یو فاخته و محمود مشکل فرشته

 !!!....حاج بابا و

 جلو نشست، آماندا یدراه افتادند .فر یدوح ینماش با

 یپا یو هما هم وسط .درنا هم رو یدوح پشتسر

 و وارد ینگنشسته بود .با خروج از پارک برادرش

 یفولدر فلش را از آهنگها یدوح یابان،به خ شدن

 داد .هر سه پسر با ییرراک تغ یقیبه موس سنتی

 یمعمول یناهنجارتر از صدا ییبا صدا یادز سرخوشی

 و حس گرفته یکردندم یبا خواننده همخوان خودشان

 رفته بودند . یسهو سه دختر از شدت خنده ر بودند،

 ینهزدن از آ یدرا در حال د یدچند بار وح آماندا

 به جلو خم ینو دو سه بار هم متوجه شد شاه دید
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 یغلوب یخندهها یدنپشت کله درنا با دو از  شده

 دو دختر با تمام صورتش لبخند زده. غش

 یموقت خداحافظ یهکه شدند از بق ینگپارک وارد

 تا ساعت هشت شب !به قلمرو خودش آمد و کرد

 درآورد و یگاهتبلتش را از مخف یاز هر کار پیش

 بود که بتواند اتفاقات یاز آن یجانزدهترکرد .ه روشن

 نکند ! یفتعر یکس یرا در دل نگه دارد و برا امروز

 رعنا به ینکهخواست با رعنا مطرح کند، اما ا ابتدا

 باعث شد، یشناختخودش و مهرجو را م خوبی

 صحبت ینباطله محسوب شود .خواست با رام گزینه

 انتخاب همان دوستان یناما روش نشد !بهتر کند،

 نمهربا یسه دوست مجاز ینبودند و از ب مجازی

 !!!۵۲۲۵ 

 رفت: یویاشبود به پ ینآنال مهربان
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 ”باهات صحبت کنم؟ یسالم .هست_”

 بعد پاسخ داد: یقهدق چند

 ماه نشستت !کوه خوش گذشت؟ یسالم به رو_”

 یجادبرات ا یناراحت یادکه ازش خوشت نم اونی

 ”نکرد؟

 را در هوا تکان داد، یشو پاها یددراز کش دمر

 یبدنش کرده بود؛ با لبخند یهگاهرا تک آرنجش

 صورتش نوشت: یبر رو عمیق

 . یختکرم نر یشهمثل هم یبود !نه، تاداش یعال_”

 سه تا پسر هستند که دوتاشون داداشن، یناا راستش

 ی.من باهاشون نسبت ییشونههم پسر دا یکی اون

 من یعنی. یمباش یهدوره کوتاه همسا یه.قراره  ندارم

 ”.یمهست یناخونه ا یواحدهااز  یکیتو  ینامامانم ا و

 نوشت: مهربان
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 ”ی؟فقط تو باهاشون رفته بود_”

 ”نبود؟ یگهایدختر د یعنی“

 را در هوا تکان داد و نوشت: پاهایش

 ”هم بودند. ییهپسر دا یدو تا خواهرها_”

 داشتم، االن یدشد یدوره افسردگ یهمن  راستش“

 حالم رو خوب یکننم یدوتا پسر خوبا دارن سع اون

 ”!کنن

 به وجود آورده بودن . یمیشاد و صم یلیجو خ یه“

 از سر کار یکردن،م یفخودشون تعر یهایسوت از

 رو دست یتاداش یگفتن،بزرگترا م گذاشتن

 ”تا دل من خنک بشه... مینداختند

 کوه هم تمام مدت حواسشون به من بود و تو“

 حرکت کنم و لب پرتگاه یوارهکنار د یدادنم هشدار

 ”.نرم
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 نوشت: مهربان

 ! یادم یعشق و عاشق ی!بو ینمصبر کن بب_”

 ”�😍😍😍😍�آره؟

 یهورمون ییرتغ یهکدومه؟  ینه بابا !عشق و عاشق_”

 دو نفر، دو تا یبرا یدمد ینکه.راستش از ا سادهست

 من یجوون، مهم هستم و به خاطر خوشحال پسر

 ”ذوق کردم! یلیخ یکننم تالش

 حس یشتراز جانب اونا ب یدونمخودمم م البته“

 گرفته یافسردگ ینکهتا دوست داشتن .نه ا ترحمه

 ”کنند که شاد بشم یکار یه یخوانم بودم،

 تو هم یارمکن !بذار من برم تخمه ب یفخب، تعر_”

 ”کن تعریف

 زد و نوشت: یلبخند آماندا

 یدست خواهرش رو گرفته بود، تاداش ییهپسردا_”
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 یکیرو .من و اون  یکشکوچ ییدست دختردا هم

 .چند بار شال من یرفتیمهم کنار هم راه م داداشه

 اخم و تخم کرد که اسالم به یرفت، تاداش عقب

 باهاش بحث کردن یگهد یافتاده، اما اون دوتا خطر

 ینبه شال ا یکارکن .چ یشتو چشمات رو درو که

 ”ی؟دار بچه

 که از همهشون بزرگتر هست و عمال ییهپسردا ولی“

 محترمانه ازم خواست شالم رو یلیگروه بود، خ لیدر

 مهربان، یسرما نخوره !وا ینوسهامبکشم تا س جلو

 رو مظلوم کرده بود و یافهشق یچهجور یادم یادم

 ازگل ینبکن که ا یرفتار یهاگه ممکنه  میگفت

 ”!یگیرهنده، خندهم م یرگ بهمون

 یبار ازم م یه یقهباال رفتن از کوه ده دق موقع“

 ”ی؟استراحت کن یخواینم ی؟خسته نشد پرسیدن
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 یختندمن ر یرو برا یچا ینخوردن اول یچا زمان“

 هم گفتم خرما یاصرار کردند با خرما بخورم .وقت و

 بار امتحان یهداد حاال  یرندارم، داداشه گ دوست

 خرما تو دهنم گذاشت البته یهبعد هم به زور  کن،

 یزدیمرو کارد  یمهربان، تاداش یچنگال !!!وا با

 هم کپ کرده ییها.البته دختردا یاومددرنم خونش

 ”!بودن

 یکرآماندا، مهربان چند است ینوشتهها ینفاصله ب در

 یتاریستگ یحرفها یانفرستاد و در پا عشقوالنه

 :نوشت

 یهورمون ییرتغ یهاز  یحواست باشه عشق و عاشق_”

 و ضربان یشهکمکم بدن گرم م یشه،شروع م ساده

 آدم محدود یدد یداناون وقت م یره،باال م قلب

 زباله یهطرف مقابلش .اگه تو  یهایبه قشنگ میشه
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 نه یکنهتعفن رو حس م یهم باشه ، نه بو دونی

 جوش و ی!حت یبینهرو م یاررو !فقط  یباناز منظره

 کج و معوج طرف رو هم یگنده و دندونها دماغ

 ”!یبینهرو فتوشاپ شده م یار! نمیبینه

 داد: یهتخت تک یو نشست و به پشت بلندشد

 از طرف اون دو تا فقط یگممهربان !م یاداد یرگ_”

 بکنند که من یکار یه یخوانترحم هست .م حس

 یگهبه همد ید.اگه عشق بود با یامدر ب یافسردگ از

 نداشتند !تازه به یناکه ا یداشتند،هم م حسادت

 یکه!مثال زمان یدادندراهکار هم نشون م همدیگه

 اشاره کرد یدرفت سفارش ناهار بده به وح پسرداییه

 یا! ینمرو بب یهامن رو ببره کنار حوض، مرغاب که

 گفت ییهبه پسردا یدوح یومدیمم ییناز کوه پا وقتی

 .خودش دست یرمباشه من شتاب نگ حواسش
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 یکهزمان یارو گرفته بود . یکشکوچ دختردایی

 گفت براشون ییهداداشه به پسردا یینپا رسیدیم

 ”.یهاستبخر .چشمش دنبال ترش ترشی

 ”یه؟چ ییه!اسم پسردا یدهعه !!!پس اسمش وح_”

 یبشگل گالب دست تو ج یدآقا وح ینخود ا چرا“

 ”کنه؟ یدخر نکرد

 یسهو یخطا ید،بگو یخواسترا هم نم یدوح اسم

 به سؤال یتوجه.ب یاوردرا ن یه.مصمم بود اسم بق بود

 رد کرد:سؤال دوم را فوروا اول،

 !اصال یکیهتمام دخل و خرجشون  یناا ینکها یبرا_”

 ”حرفا رو با هم ندارن! این

 دوست دخترشون یهپول هد یناا”دل اضافه کرد: ودر

 کالً عابربانک فتحاللهخان یده،م حاج باباهم  رو

 ”!دستشونه
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 امروز بهم خوش یلیمهربان جان، خ خالصه“

 یگراند یآدم بفهمه برا ینکها یه.حس خوب گذشت

 .باعث یکنندشاد بودنش تالش م یو برا مهمه

 ”اون حس مناعت طبع آدم اشباع بشه میشه

 بهت خوش بگذره و یشههم یدوارمشکر، ام یاله_”

 ”یعل یافعال،  ی،باش شاد

 رفت . ینهآ یگذاشت و به جلو یرا به کنار تبلت

 بلند عادت نکرده یبدون مو یدشبه چهره جد هنوز

 یبه اطراف انداخت، موها ی.نگاه جستجوگر بود

 را یشموها یبار شب گازگرفتگ یننبود !آخر بلندش

 گرفته بود !اگر مهرجو او را نجات داده، حصار در

 بافت مو مطلع باشد ! یاز جا یدقاعدتا با پس

 اما یرد،را برداشت تا با طططططژ تماس بگ موبایلش

 و به واحد یدپوش یدهشد و لباس پوش منصرف
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 رفت تا رودررو با او صحبت کند. مهرجو

 از یکه بعض یو لباس یسخ یبا موها وحید

 ، در را باز یرسیدمرطوب به نظر م قسمتهایش

 بود و بدون یخبر.ظاهرا از کاربرد هوله ب کرد

 بود! یدهکردن بدنش، لباس پوش خشک

 من گم شده، یسؤال دارم، بافت موها یه_سالم، 

 کجاست؟ یدونیدون مبرادرت یا شما

 تو! یا_ب

 گفت: یکردم ییشکه به طرف مبلها راهنما همانطور

 ! یکارچ یخوایشدق تو شده، م ینه_اون مو فقط آ

 دور ! بندازش

 _دست شماست؟

 زد: یلبخند وحید

 یکنمم یشنهادبهت پ یول یست،_دست من ن
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 !یکنهغصهدارت م یدنشدور .هر دفعه د بندازیش

 اون بدونه کجاست! یدشا یپرسید؟_از برادرتون م

 از اتاق آمد: یدمعترض فر صدای

 !یزادنه به آدم یگن_اون رو به سنگ و چوب م

 تو که آدم یگهخب درست گفتم د”بگه خواست

 ادامه داد: یدکه فر”!نیستی

 شده بود و بهم یفدست و پا، کث یر_افتاده بود ز

 یچیهم پاره شده بود !ه یینش!کش باال و پا ریخته

 انداختمش دور! دیگه،

 زد: داد

 دور؟!!! یشانداخت ی؟کرد یکار_تو چ

 خراب شده بود . یگم!م یا_کوتاه ب

 یکبا  ینهدست به س یدمکالمات وح ینطول ا در

 .یکردباال رفته به برادرش نگاه م ابروی



 

 

  188                        
 

 آخرین برگ روی دیوار  

 

 و یبا کالفگ یدآماندا که پر اشک شد، فر چشمهای

 گفت: تندی

 باهاش ییخواستکنم؟ مگه م یکارچ یگی_حاال م

 داغ ینجوریبرات درست کنند که ا یبد کالهگیس

 موهات همون یگهسه سال د یتادو سال نها کردی؟

 شده! قدری

 هم پشت صحبت برادرش را گرفت و گفت: وحید

 _آماندا باور کن بودنش برات حکم عذاب رو

 ....یدنش.هر دفعه با د داشت

 :یدوسط حرف وح یدپر یهگر با

 حق نداشت اون رو بندازه دور . ین_دوسش داشتم .ا

 اعتراض کرد: یدفر دوباره

 نه به یگنو اون رو به سنگ و چوب م ین_ا

 .آدمیزاد
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 یچشمبند یکهآمدن فرشته از اتاق خواب، در حال با

 بود و چشمانش خمارخواب، یشانیاشپ یرو به

 اشکش را پاک و سالم کرد . آماندا

 شده؟ ی_سالم عمهجان !چ

 کلمه* عمه *باز هم در عمقش بودن یمنف علیرغم

 نهفتهاست که یشاوندیو خو یمیتو صم محبت

 یاصال دوست نداشت با خانواده اردستان آماندا

 و گفت: یدرا باال کش ینیاشکند .ب برقرار

 کردم! یدارتونب ید!ببخش یستن یزی_چ

 هم آنجا را ترک کرد. بعد

 ساعت یکتاب به دست در دورهم یشههم مثل

 خوششش گذشت”شرکت کرد و در مقابل هشت

 تنها گفت: ین،معنادار پرو”خانوم؟ آماندا

 !یگهبدک نبود !گذشت د ییی،_اِ 
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 یبه آشپزخانه رفت، نگاه عذرخواهانها ینپرو یوقت و

 زد که یتخت انداخت و لبخند یشطرنجبازان رو به

 هر دو یدو وح ینگرفته شد و شاه یعسر پیامش

 و در یکدیگرظاهر به  را به یکعالمت ال همزمان

 به آماندا نشان دادند. اصل

 کنار هم پچپچ یکم ینشام، فرشته و پرو زمان

 و فرشته خطاب به آماندا گفت: کردند

 _آماندا، عمهجان، فردا حدود ساعت پنج حاضر شو

 !یدع یدخر یمبر یخوایمو فاخته و دخترا م ینپرو با

 ادب زد: یاز رو لبخندی

 الزم ندارم . یزی.چ یستن یازی_تشکر، ن

 گفت: یبا مهربان پروین

0 

 یریم!فردا با هم م یغهایه؟چه ص یگه_الزم ندارم د
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 یلباس م یکههم دو تا ت یشه،هم دلمون باز م بیرون

 لباسات یخوای،م یدلباس جد یه.تو هم  خریم

 شده! تکراری

 به آماندا انداخت: یبا محبت نگاه فرشته

 آماندا یدم،برا دخترمون خر یکتون یه_البته من 

 قابل ندونست بپوشتش! جون

 زد و گفت: یابه در دل

 تا یدمم یح!راستش، ...ترج یشیهچه فرما ین_ا

 از پول حاجآقا که به پدرم روا نبوده یستمن مجبور

 نکنم .شکر خدا پدر خودم اونقدر برام استفاده

 عموم هم گفته هر وقت یفتم؛ن ییکه به گدا گذاشته

 ! یکنهکارتم رو شارژ م خواستم

 به محمود که ابروهاش بهم گره خورده بود، نگاه همه

 که آماندا ادامه داد: کردند
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 خودم منظورم هست .عمورسول! ی_عمو

1 

 بود به همه تشر یاکشنکه ً کال فاقد ر فتحاللهخان

 :زد

 سرد شد ! ید،_شامتون رو بخور

 فرشته رو به برادرزادهش گفت: اما

 ینکه حس یاز کارت یاتفاق یلیرو خ_من اون لباس 

 . یدمبهم داده خر همسرم

 گفت. یمعنا چشم یتکان داد و ب سر

 نشسته بود، آرام یشدخترعمو یکه روبهرو شاهین

 :گفت

 کن نه ید_کارت خودت رو ببر؛ با پول خودت خر

 !حاج بابا پول

 یه یداشته باشم و برا ییصرفهجو یدمم یح_ترج
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 نداره، یهمخون یقهمکه با سل ییکوتاه لباسها مدت

 . نخرم

 تشر زد: یبلندتر یفتحاللهخان با صدا مجدد

 !ید_شامتون رو بخور

۲ 

 آب یوانیآماندا در آشپزخانه ل یکهاز شام، زمان بعد

 خاص گفت: یبا لحن ینپرو مینوشید،

 از برکت وجود یخوریم یکه دار یآب ین_هم

 !بابامه

 یلنخوردنش دارم؟ من که به م یبرا ی_چارها

 باشم ینجاشام هم اجبار هست ا یومدم؛ن ینجاا خودم

 نون یینپا یدادمم یحراحت، ترج یالتونگرنه خ و

 زرشکپلو مرغ! ینجابخورم تا ا خالی

 یاضافه از سر سفره را در ظرف یمرغها سپس
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 .یختر کوچک

 یبزرگتر یزدوسا یکبعد به احترام فرشته، تون شب

 و به یدپوش ینج یبود را با شلوار یدهخر یشبرا که

 شکنجه یبار در دورهم یناول یباال رفت .برا واحد

 بار بود که جوراب یناول یو برا یپوشیدشلوار م آور

 گشاد نبودند یشکدام از شلوارها یچ.ه یکردپا نم به

 یبشنود، هر چند بلند ینگران بود حرف و اعتراض و

 زانوانش بود! یتا باال تونیکش

3 

 یبامحبت به برادرزادهاش نگاه کرد و لبخند فرشته

 .پاسخ لبخندش را داد و مثل هر شب به جزوه زد

 یهایروزانه و کتاب همراهش نگاه کرد .از خوب های

 ینکهساعت هشت درسخوان شدنش بود .ا شکنجه

 .سرش یشدشب امتحان تلنبار نم یبرا یمطلب هیچ
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 کتابش بود که مخاطب درنا قرار گرفت: تو

 یه؟شکل ینپات ا ی_تو چرا انگشتها

 آماندا جلب شد . یپا ینگاهها به انگشتها همه

 یشانانگشت پا ینافراد که بلندتر یتاکثر برخالف

 یانگشتها کوتاه م یجیشست است و تدر انگشت

 بود و یشپا یانگشتش انگشت وسط ینبلندتر شوند،

 داده بود . یشبه پاها یزنوکت حالتی

 گفت: یحواسب پروین

 بود! ینطوریاونم پاهاش هم یده،کش ین_به نسر

 یکه کلمها ینبه پرو یهمه با بهت و نگران بزرگترها

 یتوجهکرده بود نگاه کردند و هما ب یانرا ب ممنوعه

 :یدبزرگترها پرس یرعادیواکنش غ به

4 

 مامان آماندا؟ یه؟ک ین_نسر
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 جواب داد: آماندا

 مادربزرگتونه !اسم ینبود .نسر یبا_مامانم فر

 !یدونید؟خودتون رو نم مادربزرگ

 گفت: یرمتح فرید

 طلعت بود! یز_اسم عز

 کوتاه یآماندا باال رفت و بعد از مکث یابرو یک

 :گفت

 !ظاهرا مادر پدر من با یشه_داستان داره جالب م

 بده یحتوض یکی یشهشما فرق داشته !م مادربزرگ

 یه؟چ جریان

 و رسا گفت: بلند ییبا صدا حاج بابا

 _شام هنوز حاضر نشده؟

 فتحاللهخان و جواب داد: یزل زد تو چشمها آماندا

 ید؟_نه هنوز حاضر نشده !شما دوبار ازدواج کرد
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 رو هم یدوم یدرفت یدرو داشت یهنوز اول یعنی

 درسته؟ گرفتید؛

5 

 یتلب گفت و با عصبان یرز یالالهاالالله فتحاللهخان

 ینرفت .در تمام طول ا یرونشد و از خانه ب بلند

 آماندا با نفرت و پوزخند به جوش و خروشش مدت

 رو به بزرگترها یدو بعد از رفتنش، فر یکردم نگاه

 :پرسید

 ید،سع ییدو تا زن داشته؟ مادر دا حاج بابا_واقعا 

 نبوده؟ عزیز

 رو به محمود کرد: یقراریبا ب پروین

 قلب یفته،واسشون ب یاتفاق یترسم_برو دنبالشون؛ م

 که ندارن! سالمی

 پر شده یروصفناپذ یصورت آماندا از شعف تمام
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 نبود و یکیمادر پدرش با مادر آنها  ینکها بود؛

 مأجوج کمتر یأجوجقوم  ینبا ا یاشخون وابستگی

 لذتبخش بود؛ حاال ترک یبود به اندازه کاف شده

 نوهها هم یشفتحاللهخان پ یتیبت شخص برداشتن

 . یندبه رقص درآ یششده بود تکتک سلولها باعث

 که یافتادپدرخوانده م یهم برا یوسط اتفاق ینا اگر

 !یشدجشنش کامل م دیگر

 رو به مادرش یدبه دنبال پدرش رفت و وح محمود

 :پرسید

 االن یدسع ییشده؟ مادر دا یچ یدکن یفتعر یشه_م

 کجاست؟

 یرسیدکه به نظر م ینهایبا حرص و ک پروین

 باشد پاسخ داد: یشآن نما شتریب قسمت

 یاصلدختر ب یهکارگر خونمون بود ! ید_مامان سع
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 کار . ینسب که از پشت کوه اومده بود تهران برا و

 بابام تور پهن کرده بود که موفق هم شد !بابام برای

 یدیمموقع فهم یهشد و  یکقصد کمک بهش نزد به

 هم حاملهست .اونقدر یکهکرده و زن یغهرو ص زنه

 یکردم یتو خونه ما زندگ ینکهبود با وجود ا سلیطه

 یزمان یهبفهمه . یبچهش نذاشت کس یپنجماهگ تا

 پدر یدمشخص شد، که مامان ازش پرس یغهص قضیه

 اونم پررو پررو، زل زد تو چشم یه؟تو شکمت ک بچه

 ندارم چه یگفت شوهرت !خالصه کار مامانم

 شد ینا یجهبه پا شد، نت یشد و چه قشقرق دعوایی

 یو نسب شد همسر عقد یاصلب یدهات یننسر که

 آپارتمان هم براش گرفت تا خانوم راحت یه. بابام

 یمدو تا زناش تقس ینهم وقتش رو ب ی.حاج باشه

 یکشب مامان، جمعهها هم  یهشب اون  یه. کرد
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 ییتو روزها یدوقت فهم یه ینکه...تا ا یوندر م هفته

 خونهش !زنه یادمرد م یه یست،ن یننسر یشپ که

 ول کرد و بچه رو آورد داد دست مادرم تا رو

 دق مادرم؛ هم مادرم ینهشد آ یدکنه !سع بزرگش

 از محمود و یشتربزرگتر بودم و ب یهمن که از بق هم

 .یشدم یمحال فرشته

 و برودت شده بود، یبدن آماندا دچار سرد تمام

 که آرام و یینبود !با صدا ییناتاق پا یدما اگرچه

 :یدلرزش شده بود پرس دچار

 پدرم کار یپشت ساق پا یهایسوختگ ی_جا

 بوده؟ مادرتون

 ینبارسکوت شد و ا ینداد، چند لحظها یجواب پروین

 :یدپرس فرید

 دنبال پسرش؟ یومدوقت ن یچشد؟ ه یچ ین_نسر
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 ش را ماساژ داد و گفت:شانه اسر پروین

 یرو ازش گرفت، برا یدبابام ولش کرد و سع ی_وقت

 کرد و یدشبابام دردسر درست کنه، تهد یبرا اینکه

 .فکر یینرو از پنجره طبقه دوم انداخت پا خودش

 ساختمون جلو یرز یارتفاع کم و شمشادها میکرد

 که نگرفت و سرش خورد به جدول یگیرهرو م خطر

 و درجا تموم کرد! باغچه

 با پوزخند گفت: ینبار شاه این

 !چه یدهم خبر دار یامرزاون خدا ب یات_شما از ذهن

 !جالب

 ییمتفکر گو یشده و چهرها یکبار یبا چشمها وحید

 گفت: یکردم یانرا بلند بلند ب افکارش

 ی!کس یاناصال با هم جور در نم یگیدکه م ینایی_ا

 یکنهدردسر درست کردن خودش رو پرت نم برای
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 و ی!مطمئنا اگه مردن هم رخ نده، شکستگ بیرون

 پس کارد به استخونشداره . یگهخطرات د خیلی

 ینکه همچ یدهبوده و خون هم به مغزش نرس رسیده

 کرده . کاری

 :یدمجدد پرس فرید

 ینه؟ اصال ک یاشد؟ گرفتنش  ی_اون َمرده چ

 رو خبر داده بود؟ حضورش

 مغموم شروع به صحبت کرد: یبا لحن فرشته

 َمرد یهکه  حاج باباعکس فرستادن مغازه  یسر یه_

 رو در حال ورود به منزل زن دومش نشون الت

 مشخص شد، عموش ینبود !بعد از فوت نسر داده

 ییکه تازه از زندان آزاد شده بوده و چون جا بوده

 ! یرفتهبرادرزادهش م یشبها خونه ینداشته بعض رو

 و مرده یننسر ارتباطکه به  ینفضول نسر همسایه
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 حاج باباداشته، عکسا رو انداخته و واسه  شک

 یچخونه و بدون ه یادم یهم عصبان حاج بابا. فرستاده

 . یگیرهو بچه رو ازش م یکنهمحاکمه م توضیحی

0 

 اگه حرفام رو یگهم یههاهمسا یهم به گواه نسرین

 هم حاج بابا.که  یینپا یندازمخودم رو م ینکن گوش

 !اونم یشدم یدکه نبا یو شد اون اتفاق یکنهنم گوش

 چشم بچه سه ساله! جلوی

 بدن پدرش یرو یهایسوختگ یجا یادآوریبا  آماندا

 از یجادشونبابت ا یقانعکنندها یحوقت توض یچه که

 ینهبا بغض و ک یریخت؛نگرفته بود، اشک م پدرش

 نسبت به یتصاعد یبه شکل یشپ یقیکه از دقا ای

 شده بود گفت: یشترب پروین

 که انگار یدگفت یجور یهاالن اتفاق رو  ین_هم
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 فضول یهاون همسا یدونهبوده، خدا م فاحشه نسرین

 ینهمچ یهکه دست به  یگرفتهپول م یطرف ک از

 زده! کاری

 مدت سکوت کرده بود، ینکه در تمام طول ا فاخته

 آماندا گفت: یصحبتها یاناز پا بعد

 یچه یدچرا آقا سع یگفتمبه خودم م یشه_من هم

 سر به مادرش یهحداقل  یادنداره که نم عاطفهای

1 

 به خاطر نوع حاج بابانسبت به  یعاطفگیحاال ب بزنه،

 !اما مادرش ...خدا من رو یرشهقابل پذ رفتارش

 !ببخشه

 :یدرو به فرشته پرس هما

 جون یزعز یوقت رفتارها یچه ید_عمه؟ !عموسع

 یشدهمتوجه نم حاج بابا یعنی یگفته؟نم حاج بابابه  رو
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 ....یبرخورد یچبچه شکنجه شده؟ ه این

 وسط حرف هما: یدپر یتبا عصبان پروین

 انگار مادر یکنی؟واسه خودت بلغور م یدار ی_چ

 بوده، عموجونت هم مظلوم دو عالم .هر یداعش من

 یدرنظر م یهتنب یسر یهبچهش  یتترب یبرا مادری

 !!یبیه؟عج یزچ ین.ا گیره

 نگاه کردند، آماندا یکدیگربچهها با پوزخند به  همه

 نگاه کند رو به فرشته با ینبه پرو ینکها بدون

 به شدت بغضآلود گفت: صدایی

 یین؟برم پا یتونم_من م

 _برو عمه جان!

۲ 

 و یناز رفتن آماندا ، فرشته رو کرد به پرو بعد

 :گفت



 

 

  206                        
 

 آخرین برگ روی دیوار  

 

 هم بهش ظلم شد !اما یلینبود، خ ی_مامان داعش

 سه چهار ساله یدو بابا رو سر سع یننسر دقدلی

 . یومدو صدامون درن یدیمهمهمون هم د درآورد؛

 بار یناول یادته. یممتنفر بود یدهمهمون از سع چون

 قاشق داغ یدرو باسن سع یبهانه واه یهبه  مامان

 یارو نجس کرده بود  ییجا یستن یادم گذاشت؟

 !شب که یستن یادم یقرو شکسته بود؛ دق ظرفی

 نشون داد، حاج حاج بابارو به  یسوختگ یجا سعید

 کرد تو اتاق و در رو رومون قفل ما بچهها رو بابا

 یو غلط کردم گفتنها یغج یو بعدش صدا کرد

 اومد...همون موقع تو اتاق تو که پونزده عزیز

 یموها یزعز یغج یبا هر صدا یساله بود شونزده

 من و محمود هم اونقدر ازش یکشیدی،رو م سعید

 . یمنکرد یتکدوم ازش حما یچکه ه یومدم بدمون
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 گم یزعز یغهایتو ج یدسع یغهایج یکه صدا جوری

3 

 ظرف فلفل رو تو دهن یز!فرداش هم خود عز شد

 نکنه !طفلک یخبرکش یگهکرد تا د یخال سعید

 اگه به حاج یدکه فهم یمکرد یششرط یجور سعید

 !یشهبگه اوضاع خودش بدتر م بابا

 تنها هما و فاخته بلکه پسرها هم اشک به نه

 لب گفت: یرز ینآمده بود.شاه چشمشان

 دانشگاه قبول شده، تو شهر یعمو وقت ین_واسه هم

 فرار کنه ! ینجااز ا یخواستهرفته خوابگاه !م خودش

 هم که حاج باباو شما خواهرا و برادرش،  یزعز از

 !یدگفتن نداره....طفلک عمو سع دیگه

 داد زد: یتبا عصبان پروین

 ! یسازیدم یسمارمولک قد یداز سع ید_خوب دار
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 همون یادتهتو که  یدونننم یناانوووم، اخ فرشته

 سر سفره عقد من آورد ! ییبچه چه بال فسقل

 با نفرت و آب و تاب ادامه داد: یهبه بق رو

 بودن و در اتاق رو قفل کرده یده_سفره عقد رو چ

 یهنره تو اتاق سفره رو بهم بزنه ! یبچه اکه  بودن

4 

 مونده به اومدن مهمونا از تو اتاق سر و صدا ساعت

 یه یبیننم یکننشنوند، در اتاق رو که باز م می

 رو بهم یزو همه چ یدهتو اتاق تو سفره چرخ گربه

 بودن . یدهسفره لک خونابه گوشت د ی!بعدا تو زده

 تکه گوشت از پنجره یهمظلومتون  یدسع ینهم یعنی

 و یادمت اتاق ببوده تو سفره تا گربه به س انداخته

 عقد من رو بهم بزنه! سفره

 :یدپرس یاطبا احت یلیخ هما
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 یگهایکس د ید_از کجا معلوم کار عمو بوده؟ شا

 کار رو کرده؟ این

 بار فرشته پاسخگو شد: این

 کرد و چقدر هم یفچند سال بعد تعر ید_خود سع

 یگفت.م یخندیدو م یبردلذت م یادآوریش از

 !هیشخاطره دوره کودک بهترین

 لب زمزمه کرد: یرمتأسف ز فرید

5 

 از خودتون تو دل بچه کاشته یچه نفرت ینید_بب

 بال رو سرتون آورده و بدتر از اون از ینکه ا بودید

 !یبردهلذت م یادآوریش

 یهنداشته پدرش گر یکودک یشب آماندا برا آن

 .بارها یختاشک ر یددل سع یزخمها یادو به  کرد

 یخاطرات کودک یگهم یک”بود یدهپدرش شن از
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 و همه دوست دارن دوباره به اون دوره قشنگه

 و دوباره اون روزها رو یرممن حاضرم بم برگردن؟

 ”نکنم. تجربه

 صحبت کرد، از یسدر تلگرام با مهربان و نارس کمی

 خودش . یذهن یاتبه جز مشغول یزجا و همه چ همه

 نامزد کرده و با ادا و یدوستش که به تازگ از

 یتا طوط یزندعاشقانه حالش را بهم م یاطوارها

 نفر یک یشپ یدوست پدرش که مدت سخنگوی

 گرفته .فکرش یادحرف زشت  یبوده و کل امانت

 که یشدخواب آماده م یشده بود و داشت برا خالی

 یبعد صدا ی.و کم یدمحمود را شن ینماش صدای

6 

 برداشتن پر طمطراق فتحاللهخان که ابدا به گام

 هفتاد هشتاد ساله شباهت نداشت .صدا به پیرمردی
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 شد و ضربان قلب آماندا باال رفت . یکتراتاق نزد در

 تشک تختش یرتبلت را خاموش کرده و در ز سریع

 خورد، یکرد .چند ضربه که به در آکاردئون پنهان

 لباس یرو ییعبا ییبه دهانش آمد، فورا مانتو قلبش

 انداخت؛ کوتاهش یموها یرو یو شال یدپوش خوابش

 شد: یکشبار یراهرو وارد

 _بله!

 :یدبه گوش رس یفتحاللهخان با نرم صدای

 _باز کن!

 یسالم یرا کنار زد و از پشت در آکاردئون پرده

 :کرد

 !یید_بفرما

 _باز کن در رو !باهات حرف دارم .

 دوازده شب چه وقت حرف ساعت”یدبگو خواست



 

 

  212                        
 

 آخرین برگ روی دیوار  

 

 .قفل در را باز کرد و خود فتحاهلل یدترس که”زدنه

 و وارد راهرو یدکش یرا به سمت یدر آکاردئون خان

 :شد

 ینقاش یدی؟کش ییدور تا دور روشو یهبرگها چ ین_ا

 رو؟ ینجاا کردی

 یزم ینداد؛ در اتاق را باز کرد و صندل جوابی

 تعارف کرد .با وجود سرد یرمردرا به پ تحریرش

 یازهوا در اتاق را باز گذاشت تا در صورت ن بودن

 یرچاقو ز یهکاش ”فرار کند .از دلش گذشت بتواند

 کاراش حساب کتاب یوونهست؛د ینا یذاشتم،م تختم

 ”نداره

 یتختش نشست و دو طرف مانتواش را رو یلبه رو

 ”.یرفتکاش محمود باال نم”.یدش کشپاهای

 رد و دربه دکور ساده اتاق نگاه ک یکم فتحاللهخان
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 یرهخ یباو فر یدعکس دونفره سع ینگاهش رو نهایت

 .بلند شد و قاب عکس را برداشت و دوباره ماند

 :یدبه عکس کرد و پرس ینشست؛ اشارها سرجایش

 بود؟ یراض یش_خوشبخت بود؟ از زندگ

 شکوفا شد: بدجنسیش

 و یگهبا همد ی_بله، خوشبخت بودند و از زندگ

 یاوقت از شما  یچبودند .ه یشما راض نبودن

 .یدنکرد .براش مرده بود یادو بچههاتون  همسرتون

 گذاشت: یزم یرو چپه رو عکس

 هم که با یبود .اون موقع یعاطفهب ید.سع یدونم_م

 بود و گستاخ .با بچهها هم یاغی یکردم یزندگ ما

 یتشوننبود .هر وقت تونست تو آزار و اذ خوب

 ین زحمت!او یننکرد، مخصوصا در مورد پرو کوتاهی

 یگربه م یرو اگه برا یدکش یدطلعت برا سع که
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 فقط پنجول ید.سع یکردم یووم یهحداقل  کشید

 !مینداخت

 سراسر حرف و نکته به فتحاللهخان انداخت، نگاهی

 بود !هم یدهطلعت را د یشینما یرو یشههم پیرمرد

 یداز مادرشون از سع یدو هم بچهها که به تقل طلعت

 . یدادبودند؛ هر چند به طلعت هم حق م متنفر

 و یدگیرس یدچشم فتحاللهخان به سع یجلو احتماال

 پشت یکه از رفتارها یدو سع یکردندم محبت

 یآنها اشباع شده بوده، در پاسخ به محبتها صحنه

 ! یدادهنشان م یو زودگذر آنها واکنش منف دروغین

 صحنه یرو یشنما یدیدههم فتحاللهخان م آنچه

 !یخبرو از پشت صحنه ب هبود

 یاز نوهاش برا یپاسخ یوقت فتحاللهخان

 یبعد از مکث ید،که کرده بود نشن اظهارنظرهایی
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 دوباره به حرف درآمد: کوتاه

 نبود، اهل قر و غمزه یزن خوب ید،مادر سع ین_نسر

 جوون ! یمردها یکردن برا یبود و طناز ریختن

 آورد شونزده یارو دن یدسع یهم بود !وقت خوشگل

 یربود .تازه انگار استخوون ترکوند و آب ز سالهش

 که یرسیداومد، خوشگلتر هم شد .خبراش م پوستش

 یه! یدخر یرونب یرهم ینیژوپبا م یستممن ن وقتی

 ینداختم یضهنبودن عر یخال ینازک هم برا چادر

 بود !برا بقال ینترسنگ ینداختسرش، که اگه نم رو

 که واسه ی.خواستم بدون یومدچقال چشم و ابرو م و

0 

 که من فاسقش در یخواستم ولش کنم .مرد چی

 یستمکه ن ییشبها یکردمگرفته بودم و فکر م نظر

 یبه من بگه عمو ینکهعموش بود !بدون ا باهاشه،
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 پاش رو راه داده بود یسروو الت و ب عزباوغلی

 یاثبات ب یکرد و برا یت!بعد هم که خر خونه

 .در مورد یینخودش رو از پنجره انداخت پا گناهیش

 من رو یدنداشتم، اما سع یریتقص یچمن ه نسرین

 .با من هم بد بود و یدونستمرگ مادرش م مقصر

 تونست.... تا

 صحبت کردن نداشت، نفس یادعادت به ز پیرمرد

 آورد و جملهاش را ناتمام گذاشت .و آماندا کم

 یأجوجاعت جم ینمنم مثل ا یعنی خدایا،”اندیشید

 ”حق به جانب هستم؟ مأجوج

 حس کرد یسکوت شد و آماندا لحظها دوباره

 یدهشن ینگرا در پارک یآهسته کس یقدمها صدای

 شد: یشقدمگفتگو پ یبار او برا ینا است؛

1 
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 با پدرم یعاطف ارتباط یچ_شما و بچههاتون که ه

 کنم؟ یمن باهاتون زندگ یدداد یرچرا گ نداشتید،

 پدر بودن رو ثابت یدپسر خودتون نتونست یبرا شما

 هستم یبهترچرا منو که از بابام هم براتون غر کنید،

 هر روز هم خودم شکنجه بشم با یکنیدمجبور م رو

 با یدشماها، هم شما و خانوادهتون عذاب بکش دیدن

 یه؟کارها چ ینمن .هدفتون از ا دیدن

 پر از برق ابهت گفت: یبا چشمان فتحاللهخان

 مادربزرگت زن یخوندم؟ساعت داشتم روضه م_دو 

 مواظبت ید.پس با ینطورنبود، مادرت هم هم سالمی

 .به هر حال دختر پسرم یتو مثل اون دو تا نش باشم

 !یشیو ناموس من محسوب م هستی

 گفت: یرتح با

 ید؟از کجا براش حرف درآورد یگه_مادرم رو د
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 آماندا: یشد به چشمها یرهخ پیرمرد

۲ 

 تو یره،باشه، دوست پسر بگ ییزادهکه بها ی_دختر

 لهو و لعب پاشه برقصه و آواز بخونه؛ زن مجالس

 من که فاحشهست! ید!از د سالمیه؟

 کم آورده بود . یرمردحجم از بالهت پ ینمقابل ا در

 به یچگاهبود بحث کردن با انسان احمق ه معتقد

 نکرد! یپس بحث ید،نخواهد رس پیروزی

 هم یهشهش که گذشت، بقما یک”دلش گذشت از

 و به زبان”بندازمش ید!سر لج نبا یگذرهم زودی

 : آورد

 یول یدببخش یه؟_خب، االن هدف از صحبتهاتون چ

 !یادخوابم م یلیخ من

 بلند شد: یشاز جا پیرمرد
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 یلبوده و دل یکارهمادربزرگت چ ی_خواستم بدون

 !یمن رو بفهم سختگیریهای

 یکهتالش کرد تا با نفرت نگاهش نکند .در حال خیلی

 یرمتر با فتحاللهخان فاصله داشت، ز یکنگاهش  خط

 گفت: لب

3 

 . یدم_بله فهم

 گوش ندادم و ینکردم به حرف رام یحماقت عجب“

 نگرفتن از دانشگاه، از یترم مرخص یهخاطر  به

 ”فرار نکردم! تهران

 از اتاق آماندا خارج شد و دختر نفس فتحاللهخان

 یاز پلهها یرمرد.صبر کرد تا پ یدکش راحتی

 راحت یملت یریبم”لب ذکر یرباال رفت؛ ز پارکینگ

 را یرو تکرار کرد و در آکاردئون”از دستت شن
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 .قبل از آنکه بخواهد قفل در را بزند سه تا بست

 و یدکش ینیمحمود ظاهر شد .ه یناز پشت ماش کله

 :گفت

 یکنید؟م یکارچ ینجا!ا یدم_ترس

 جواب داد: یشاز طرف پسرعمهها یابتبه ن شاهین

 واست یاگه مشکل یینپا یایمب یم!گفت یم_نگرانت بود

 !یماومد کمکت کن پیش

 زد: پوزخندی

4 

 پخ بکنه شما سه تا خودتون رو یه_پدربزرگتون 

 ید؟به من بکن یخوایدم ی!چه کمک یدکرد خیس

 گرداند: چشم در چشمخانه فرید

 برات نگران یکس یستیآدم ن ییش_خدا

 یگفت؟م ی.!...چبشه
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 بسته جواب داد: یپشت در آکاردئون از

 یزنا یدشمادر و مادربزرگ من از د یگه!م یچی_ه

 مراقب من یدنبودن، ژن خوب ندارم، پس با سالمی

 بودنم به یبواالحضرت نج یدئولوژیتا طبق ا باشه

 محرز بشه ! ایشون

 پشت سر آماندا یواربه د یجلوتر آمد و نگاه وحید

 :انداخت

 چرا تو یقشنگ شده ول یدی؟کش یهبرگها چ ین_ا

 ی؟چرا رنگشون نکرد خالیه؟

 به پشت سرش انداخت و گفت: ینگاه اماندا

 یچوبخط م یواررو د یهاتو کارتونها زندان یدی_د

 برگها ینتموم بشه، ا یتشونتا دوره محکوم کشند

5 

 رو یکیشهمون چوبخط رو دارن !هر روز  حکم
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 یتتا تمامش رنگ بشه و دوره محکوم یکنمم رنگ

 تموم بشه! منم

 کم عرض دو طرف یوارو دو د ییپشت روشو دیوار

 هفت برگ بود و تنها سه یپر از شاخهها روشویی

 رنگ شده بود !مشخص بود ییروشو یواراز د برگ

 یچوبخط به تازگ یبا برگ به جا یروزشمار ایده

 شده است. ایجاد

 که یشبا چشم و ابرو به دختر، به ساقپاها فرید

 اشاره کرد یکردندم یدال ییعبا یمانتو یاز ال 

 یبه تأسف تکان داد .آماندا گوشه چشم یسر و

 یشترو مانتواش را جمع کرد .در همان حال ب نازک

 گفت: یدو وح ینبه شاه رو

 ینجاشما رو ا ینپرو یا_فکر کنم اگه پدربزرگتون 

 من گرون تموم بشه، همون داستان یبرا ببینه
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 رو ینا یدخانمها مقصرند .ببخش یشهکه هم معروف

 . یدلطفا دور و بر من نباش یول میگم

6 

 درآورد و به نرده یبشدستش را از ج شاهین

 داد: یهتک آکاردئونی

 چرت یکه کس یین،پا یماومد ییسه تا ین_واسه هم

 نگه! یپرت و

 به سمتش گرفت: یو سبز یرنان و پن یلقمها وحید

 بخور شب گرسنه ینوا یاب ی،_شام که نخورد

 هم جواب خاله رو نده ! ینقدر!...خواهشا انخوابی

 دست خالهست . حاج باباخواب  رگ

 گفت. ینردهها لقمه را گرفت و باشها یال از

 رو به دو یدکه وح یرفتندپسر از پلهها باال م سه

 گفت: یگرد پسر
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 همگن نبود؟ رو یوارد یرو ی_چرا تعداد برگها

 بود ! یگهد یواراز دو تا د یشترب یلیخ ییروشو دیوار

 پاسخ داد: یحوصلگیبا ب فرید

 یزهکه همگن و هموژن یزهستپاستور یر_مگه ش

 جا بده، کم یوار!اول خواسته همه رو تو اون د باشه؟

 !یکنار یوارآورده رفته سراغ دو د که

۷ 

 به موضوع صحبت دو برادر گفت: یتوجهب شاهین

 بود؟ یچطور حاج بابابرخوردش با  یزعز یادتونه_

 یهشب یشترشون بارتباطبود چرا  ینتو ذهنم ا همیشه

 وقت سر غذا یچو برادره تا زن و شوهر !ه خواهر

 بار جا نبود یه یادمه ینبود .حت حاج بابادست  حصار

 نشستم ، خودش حاج بابارو بلند کرد کنار دست  من

 من نشست .اتاق خوابهاشون هم که جدا بود . جای
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 شوهرش یشپ ینکها یبه جا یخوابیدعمه م پیش

 .بخوابه

 متفکرانه گفت: فرید

 و یبته ینبا ا حاج بابا!تصور کن  یگیا_راست م

 به زنش گفته یکحرف رمانت یهعمراً  جبروتش

 بار هم بهش ابراز عالقه کرده یه یدونمم یدبع باشه،

 و دوست دارم گفته باشه. باشه

 چپ چپ به برادرش نگاه کرد: وحید

 که حاج یتو سر من بخوره !با گند یک_حرف رمانت

 رو هم،....بعد یختهباال آورده و با کلفت خونه ر آقا

 بزرگ یدسته گلش رو آورده داده به همسر اول هم

 که بازم باهاش مونده و بچههاش رو ین....همکنه

 . یددستش رو بوس یدنکرده بره با ول

 :یستاددو واحد طبقه دوم ا ینب یدر راهرو شاهین
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 اصال یزعز یفهممبود .االن م یش_اونم از بدبخت

 به خاطر بچههاش یارو دوست نداشت .حاال  حاج بابا

 نداشته !در یرشجز پذ یبوده، چارها یپناهب یا مونده

 یورت علت موندنش حاج فتحاهلل اردستانص هر

 سوخت. یزعز یدلم برا یلی!امشب خ نبوده

 زد: یپوزخند وحید

 یهمهش م یخاله مهر یز،تو مراسم عز یادتونه_

 حاج باباخواهر صبور من !خواهر مظلوم من ! گفت

 یانافتاد جر یمبهش برخورده بود؟ !االن دو زار هم

 ینما رو باش، باباشون همچ یبوده !مامان و بابا چی

 خودشون یتیبت شخص ینجوریزده بعد ا گندی

 و کم مونده پرستشش کنند !ما رو هم کردنش

 به اطاعت کردند! مجبور

 با انزجار گفت: فرید
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 همهمون رو وابسته به خودش بار ینکها ی_برا

 که یاز امکانات رفاه یتونیمکدوم نم یچ!ه آورده

 یدو هر شب با یمکن یچشمپوش یدهتدارک د برامون

 تا آقا از یشامپراطور یمخودمون بر یلم خالف

 یسبودن دور و برش لذت ببره و حس رئ شلوغ

 ، خورد وحاج باباارضا بشه .خونه خونه  بودنش

 ،حاج بابا یهپا هد یرز ین، ماشحاج بابابا پول  خوراک

 پس ید.باور کن حاج بابا ینهبا هز یگروه مسافرت

 یگمکه من م یاون یگهم یریم،زن بگ یمهم بخوا فردا

 خونه و مراسم با من، ماها هم اونقدر یرید،بگ رو

 !یدشما بگ یباشه، هر چ یگیمکه م یمشد گشاد

 یانافکارش را بلند بلند ب ییآرام، گو یلیخ شاهین

 گفت: میکند،

 فقط خانواده ییوعده غذا یه_آرزو به دلم مونده 
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 حسرت لباس یا.هما و درنا که طفلک یمباش خودم

 به یدبه دلشون مونده !هر شب با یدنپوش خوشگل

0 

 یخوادشما دو تا نرهخر حجاب بذارن !دلم م خاطر

 یباز یگهو بگم ُسکُسک؛ من د یهمه چ یرز بزنم

 !نمیکنم

 با پوزخند خوند: فرید

 شم !... یادهپ یخواممن م یادن یستاوا یا،دن یستا_وا

 رو یتونشغل آماده بعد از سرباز یدحاضر کدومتون

 کارت یاپاتون رو  یرز ینماش یا یددست بد از

 رو؟ آماندا با همه یمونپر و پ یشههم عابربانک

 پخ بکنه هر سه یه حاج بابازد،  یحرف درست بچگیش

 . یکنیمم یسخودمون رو خ تامون

 یوارنفرتگونه آرام چند ضربه به د یبا حس شاهین
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 :زد

 یگهد یزهبه دندوناشه، اگه دندونش بر یر_قدرت ش

 . یمدار حاج بابا ینداره .ما حکم دندون رو برا قدرت

 که یرهبپذ یشهکنار اونم مجبور م یمبکش خودمون

 عوض شده و حداقل نوع حکومتش رو از زمانه

 بده. ییرمطلقه به مشروطه تغ دیکتاتوری

1 

 :ینرو کرد به شاه وحید

 ی؟پشت کن یتبه امکانات رفاه ی_حاضر

 ادامه داد: یدرا که د ینشاه سکوت

 _پس زر نزن!

 رفتن پسرها، آماندا در را قفل کرد و تبلت را از با

 بود . یندرآورد و روشن کرد .مهربان آنال مخفیگاه

 رفت و نوشت: یویشبه پ دوباره
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 یبا خاله تاداش یهایقض یهخوشحالم .سر  یلیخ_”

 .االن سه تا یششونشده بود، شام نموندم پ بحثم

 یسبز یرلقمه نون پن یهبرام  ییناومده بودن پا پسرا

 ”!!!!آوردن

 نوشت: مهربان

 ”یر؟اومدن با نون و پن یسه نفر ی،اله یرننم_”

 ....نون ویمدخترتون رو برد یم،آورد یرنون و پن “

 ”بهتون یدیمدختر نم یتون،ارزون پنیر

 ”یری؟شام خونه اونا م تو“

 ”یداد؟رو ک لقمه“

۲ 

 کرد و نوشت: یخراب کرده بود، الپوشان باز

 شام برم خونه یبرا یدبا یستکه مامانم ن ییوقتها_”

 ”.اجازه ندارم تنها بمونم. شون
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 از یاد،بدش ب ینفر از کس یهبه نظر تو اگه  مهربان،“

 ینا یاد؟و وابستگان اون فرد هم بدش م بچه

 ”طبیعیه؟

 فکر کردن را فرستاد و بعد نوشت: یکراست مهربان

 به درجه شعور و منطق افراد داره، آدم با یبستگ_”

 مستقل یهر کس یکنه،نم یافراد رو با هم قاط شعور

 هم یمنطقخودش رو داره، آدم ب یگاهجا یگراند از

 رو هم یانشقهر کنه اطراف ی.اگه با کس برعکس

 با اون فرد قهر کنند .خودش هم با یکنهم مجبور

 . یکنهطرف مقابل مثل دشمن برخورد م اطرافیان

 ”دو خاندان. ینقهر ب یشهدو نفر م ینب قهر

 ”اون از تو؟ یا یادپسرا بدت م یاز خاله تو“

 مکث کرد و نوشت: کمی

 ”هر دومون_”
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3 

 یصحبت با تو آرومم م ی،باهام حرف زد ممنون“

 ”کنه

 فرستاد و یزمحبتآم یکرمهربان چند است دوباره

 :نوشت

 ”شب خوش_”

 ”شب خوش_”

 هم یکس یفتاد،ن یاتفاق خاص یچدو سه روز بعد ه تا

 از گذشته برمال یکه راز یاوردخودش ن یرو به

 نکرد ! ییریبرخورد نوهها با فتحاللهخان تغ ی.حت شده

 ساعت هشت یآماندا در دورهم یشب بعد وقت سه

 را در کنار فتحاهلل یانسالیشرکت کرد، مرد م شب

 که با آمدن و سالم کردنش، ید،تخت د یرو خان

 به دختر نگاه کرد و جواب سالمش را محبتآمیز
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 یحجاب گذاشته بود، اما فرشته نه تنها ب ین.پرو داد

 هم در چهره داشت ! یشیبود، بلکه ته آرا حجاب

 یکه پشت سرش م یشههم برخالف هم موهایش

 باز گذاشته بود. بست،

4 

 ینهمسر فرشته هم مثل شوهر پرو یکردفکر م اوایل

 زندهست؛ یدکوتاه فهم یبعد از مدت یکرده، ول فوت

 مأجوج در به در شده !با یأجوجاز دست قوم  اما

 همسر یانسالشواهد و قرائن حدس زد مرد م دیدن

 شد که یلتبد یقینبه  یباشد، حدسش زمان فرشته

 مرد را بابا خطاب کرد .کنجکاو بود بداند در وحید

 یحرفها یادآوریمدت کجا بوده که با  ینا طول

 یادش یمارستان،و ب یبعد از خودکش ین،ماش داخل

 .مجدد یکندم یتآقا در سپاه قدس فعال ینحس آمد
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 نگاهش کرد، با توجه به سن و سال یچشم زیر

 یفدر همان رد یزیچ یه یادر حد سردار  احتماال

 با یمردان یهابود .تصورش از سپاه یینترپا کمی

 آب شانه شده یهور یو فرو رفته، موها یزر چشمان

 متوسط، یآقا چشمان ینبود !اما حس یشمن ر یک و

 سبک یشیو تهر یقمشها یخلوت در حد اله سری

 .داشت

5 

 آقا ینحس یتگوییجواب تسل یندبنش ینکهاز ا پیش

 یفوت پدر و مادرش را داد .سر جا بابت

 را باز کرد، یشنشست و کتاب و جزوهها همیشگیش

 یناز شروع به درس خواندن، مورد خطاب حس قبل

 قرار گرفت: آقا

 !!ی؟شلوغ ین!تو ا ینجا؟!ا ی؟درس بخون یخوای_م
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 مردد شد، اما گفت: ییدر پاسخگو کمی

 انجام یتونماز درس خوندن نم یربه غ یگهای_کار د

 !یانند.خانوادهتون در جر بدم

 کرد و”نده گیر”یبه پدرش به معنا یاشارها وحید

 نگفت. یزیچ یگرآقا د حسین

 به یآوردن رب و ترش یبعد پدر و پسر برا کمی

 رفتند و با برگشتشان رنگ ینگپارک یانتها انباری

 آقا به آماندا گرمتر از قبل شد .چند بار ینحس نگاه

 که از یکرد تا به بهانه خاطرات مختصر تالش

 داشت با دختر همکالم شود، اما آماندا یدسع جوانی

6 

 با او را در رفتار یبه همصحبت یعالقگیواضح ب کامال

 داد. نشان

 کرده یاز شام و شستن ظرفها خواست خداحافظ بعد
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 آقا گفت: ینبرود که حس یینبه پا و

 حاضر یدور دور .اگه دوست دار یمبر یخوایم_ما م

 . یابا ما ب شو

 ادب زد: یاز رو لبخندی

 . یشمنم یتون_تشکر، مزاحم جمع خونوادگ

 جواب داد: یشگیبا محبت هم وحید

 !یگذرهخوش م یا،!ب یستیمزاحم ن یدونی_خودت م

 هم بالفاصله بعد از برادرش گفت: فرید

 به کلهت بخوره ! یباد یه یست_ناز نکن !بد ن

 رو مخاطب در نظر گرفت و پاسخ داد: وحید

 ندارم. ینگردی_ممنون، حس ماش

 که آماندا یباال انداخت و آرام، جور یشانه ا فرید

 یکطرفهکج و  یگفت که تلخند ی”درک به”بشنود

 صورت دختر آورد. روی
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۷ 

 دوستان یرهر شب مشغول چت با مهربان و سا مثل

 ورود چند نفر به یبود که ابتدا صدا مجازیش

 و بعد هم چند ضربه به در یدرا شن پارکینگ

 !!!بالفاصله تبلت را خاموش کرده و به آکاردئونی

 آقا و فرشته ینحس یتشک تخت گذاشت .صدا زیر

 و یدپوش یو شال ییباالجبار مانتو عبا ید،که شن را

 راهرو شد .پرده را کنار زد و از پشت نرده وارد

 گفت . بفرماییدی

 به آماندا انداخت: یگرم نگاه یبا لبخند فرشته

 .برو عمه یایدوست دارن تو هم ب یدو فر ید_وح

 برو تا حاضر شدن بچهها تو هم حاضر شو! جان،

 _ممنون از لطفتو...

 :یدآقا وسط حرفش پر حسین
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 باهات صحبت یخوام_برو حاضر شو دخترم .م

 موضوع مهم. یهدر مورد  کنیم،

 خوب! یار_بس

۸ 

 شدند . یدوح ینزود حاضر شد .همه سوار ماش خیلی

 پشت سر یدا جلو نشستند .وحآق ینو حس فرشته

 یدهچسب ینوسط؛ آماندا هم به در ماش یدو فر فرشته

 یبا مهرجو یبرخورد ینکوچکتر یکردو تالش م بود

 نداشته باشد. پسر

 آهنگ سنگ صبور از محسن ین،روشن شدن ماش با

 پخش ینآقاپخش شد، انتظار داشت حس چاووشی

 یرا خاموش کند اما برخالف تصورش، صدا ماشین

 که رفتند آماندا رو به یهم کرد .کم یشتررا ب پخش

 گفت: فرشته
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 یشه!م یدصحبت کن یدر مورد مطلب یخواستید_م

 .ییدبفرما زودتر

 گفت: ینآقافرشته، حس یجا به

 تو یمدوست دار یراز،ش یمبر یخوایمم یدع ی_برا

 !یایباهامون ب هم

 پشتبند پدرش ادامه داد: وحید

 یهکالردشت . یرنم یناا باباحاج  یاد_البته احتمال ز

 اونجا . یریمرو م یالتتعط یشتراونجا دارند که ب ویال

 و ییبا خاله و دا یا یرازش یایبا ما ب یدبا یا درواقع

 کالردشت ! یبر حاج بابا

 کرده و محکم یرا مخف یشکرد لرزش صدا سعی

 کند: صحبت

 جمع یه یتپاراز یخوام_ممنون از لطفتون .نم

 بشم. خانوادگی
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 اعتراض کرد: فرشته

 دعوتت یمعمه جان؟ خودمون دار یهچ یت_پاراز

 ! یکردیمکه دعوتت نم ی!اگه مزاحم بود میکنیم

 یداشت تا مثبت رو یفاز منف یشترکه ب لبخندی

 آورد و گفت: چهره

 .چون حس ترحمتون یدچون نگران یکنید_دعوتم م

 در نبودتون پدر و یترسیدشده، چون م شکوفا

 کنند !گفتم که.....ممنون از یتمدوباره اذ خواهرتون

 اگه دلتون ید،کمکم کن یخوایداگه م یول لطفتون،

 !یدبرام بکن یگهکار د یه یسوزهم برام

 :یدبا ابروان بهم گره خورده پرس حسینآقا

 ی؟_چه کار

 فکر نکرده یلیخ یهقض ینمن من کرد، قبال به ا کمی

 مکلمات را کنار ه یچهجور یتوانستو نم بود



 

 

  241                        
 

 آخرین برگ روی دیوار  

 

 به ینکهکند تا بتواند منظورش رو بدون ا ردیف

 کند: یانشود، ب ینخودش توه شخص

 و یدو پنبه رو بگ یشآت یهقض یتونیدشما م ینید،_بب

 یاز بودن من تو اون خونه، ابراز نگران ییجورا یه

 من پسراتون رو از راه به در یترسیدکه مثال م کنید

 یجا یاتو اون خونه  یدبگ حاج بابابه  یجور یه. کنم

 که حاج یدکن یکار یهمن ! یجا یاشماست  خانواده

 یبه خاطر از دست ندادن شما بذاره من برم پ بابا

 یمچند ماه تا هجده سالگ ینا یخیالخودم و ب زندگی

 !بشه

 گفت: یدسکوت شد و فر یلحظها چند

 بزنه؟ یحرف ینچن یتونهم ی_آخه بابا رو چه اساس

 یاخالهتون بهم تهمت زد . که ی_بر همون اساس

 ازم داره! یتصور ینچن پدربزرگتون
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 همزمان گفتند: ینآقاو حس وحید

 ....یکنی_اشتباه م

 گفت: یدآقا سکوت کرد و وح حسین

 ! ینجوریه!اوال خاله اخالقش ا یکنی_اشتباه م

 ینبوده و عادت کرده به ا یمعلم پرورش ناسالمتی

 یزمان یهدادنها !در مورد بابا هم ....بابا  یرگ جور

 یه یمدرجا بر یمبزنه که بتون یبلوف ینچن میتونه

 خونه خودمون دست مستأجره و ی!وقت یگهد جای

 الف یداببخش یشهبابت قسطاش، م یرههم م اجارهش

 غربت! در

 نگاه کرد و ملتمسانه ینهدر آ ینآقابه حس آماندا

 :گفت

 بهتون یدادعا کن یتونیدم یستید؟ن ی_مگه شما سپاه

 یشه؟....هان؟ میدنم یسازمان خونه
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 به فرشته انداخت و بعد از یآقا نگاه حسین

 گفت: یبصر می

 !یشهم یچ ینم_بذار بب

 یتپارک که شدند بر خالف انتظارش جمع وارد

 و یدزد و رو به وح ی.لبخند یدرا در آنجا د زیادی

 گفت: فرید

 یایمشب م یازده_فکر کردم فقط خودمون ساعت 

 !پارک

 که ینشاخمآلود به کمربند مانتو ج ینگاه فرید

 بسته شده بود انداخت و باعث شد ضمن آزاد محکم

 یدهم نازک کند .وح یکمربند، گوشهچشم کردن

 گوش برادرش آرام زمزمه کرد: کنار

 ! یاردرن ی_خواهشا گوهباز

 و پشت سر دو برادر یکدیگرو شوهر در کنار  زن
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 و یزدندف آماندا قرار گرفته بودند، قدم مدو طر که

 که یکردند .کم یشترفاصلهشان را از آنها ب کمکم

 از یکیوارد  یدوح یشنهادشد به پ یشترب فاصلهشان

 نشستند .با نشستن یمکتن یشدند و رو آالچیقها

 بر تن آماندا که یفخف یلرزش ی،چوب یمکتن روی

 بود، نشست که از چشم دو برادر یدهگرم نپوش لباس

 کاپشنش را یحرف یهیچبالفاصله ب یدنماند .فر پنهان

 دوش آماندا انداخت تا بپوشد؛ قبل یو رو درآورد

 پسره ینا چه”ینکهبه ا یشترب یهایآنکه دختر ثان از

 فکر کند، اعتراضگونه گفت:”شده جنتلمن

 یههوا  ینتو ا یرسه!عقلت نم ی_فقط دنبال قر و فر

 ! یگرم تنت کن اسلب

 بود که یدهکاپشن را پوش ینهایاز آست یکی تنها

 کرد و گفت: مکث
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 _من گفتم کاپشنت رو بهم بده؟

 کرده پاسخ داد: اخم

 یفهوظ یکنیجلو چشم من لرز م یوقت ی_نه، ول

 کنم! یثارکه ا ینها انسانیم

 با ید،را درآورد و ضمن بازگرداندن آن به فر کاپشن

 گفت: پوزخند

 منم یاخالق یفهوظ یارو نخواستم، ثان یثارتا _اوال

 نکته رو در برخورد با خانمها یسر یه یکنهم ایجاب

 بدم !دو زار، فقط دو زار شعور در مقابل یاد بهت

 . یخورهبر نم یادن یکجا یچبه ه یداشته باش خانمها

 رو یفباشعور بودن در برخورد با جنس لط میتونی

 به سال ینصورتا یر!در غ یکن یناالن تمر ینهم از

 اجرا و خودش یذارهم یهشومهر یچارهتزن ب نرسیده

 سخته، یلیتو خ یبه چاک !برا یزنهدست تو م از
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 داشته یمان!به خودت ا یتونیتو م ی!ول میدونم

 یخوام!صبح به صبح با خودت تکرار کن من م باش

 یمعجزها یه ییییدوارمجنتلمن با شعور باشم .ام یه

 بده! رخ

 هم ندارد ! یدینشان داد چندان ام یدوارام یدنکش با

 کاپشن را مجدد بپوشد آن را کنار یآنکهب فرید

 قرار داد: دستش

 کنم، یرو باز یلمش_قبال هم بهت گفتم بلدم ف

 نگاه به دور و یهمن نباش !اگه تو دانشکده  نگران

 کم طرفدار ندارم !دون یفهمیم یمن بنداز بر

 هستم واسه خودم! ژوانی

 منزجر کرد: یرو به طرز مسخرها قیافهش

 _اوهوکککک...!.دون ژوان.!...!!توهم َوِرت داشته

 ینبب یاب یازدهبا خط  یوتا،تو یهفته به جا یه! داداش
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 آخرین برگ روی دیوار  

 

 هفته بعدش هم یکنند؛م یزشاز طرفدارات ر چقدر

 مارک رو بذار کنار، هفته سوم هم چپ و لباسهای

 حذف یکو ک یمهمون کردن رفقا رو به چا راست

 یدور و برت نم یهفته چهارم کس یبرا یگه!د کن

 !مونه

 و ی!جون به جونت کنند دختر یگهد ی_حسود

 حسادت! یعنیدختر  ذات

 یگمبه بعد بهت م ین!اصال از ا ی_باشه بابا !تو خوب

 کو؟ یددونژوان .!...وح تاداشی

 یدوح یدنبه دور و بر انداخت و با د ینگاه فرید

 بوفه گفت: کنار

 که یحرف بد یه؟ژاپن یه؟ک ی_اوناهاش....تاداش

 !نیست؟

 ربات که تو یه. یمکسهامادا !مخترع ب ی_تاداش
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 آخرین برگ روی دیوار  

 

 .یدهجون انسانها رو نجات م یبحران مواقع

 یدصحبت کردن، فر یجد یتالش آماندا برا علیرغم

 را در چهره اش یگریو موذ یطنتاز ش رگههایی

 یاشتاد”را درآورد و عنوان یلشدرجا موبا دید؛

 یعکس کارتون یدنسرچ کرد .با د را”هامادا

 ابر شش”یمیشندر ان ی،تاداش شخصیت

 به یافتاد و با ابروان ینچشمانش چ گوشهی”قهرمان

 گره زده گفت: ظاهر

 !اصال یستپسرهم !مهم ن ینا یه_خب، که من شب

 نکته جالب مشخص شد! یه ی!ول یستن مهم

 نشان یرآماندا را دو سه بار با تحق یدست سرتاپا با

 و ادامه داد: داد

 !یکنه_خانم دانشجو هنوز کارتون نگاه م

 شانه باال انداخت: یتفاوتیب با
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 آخرین برگ روی دیوار  

 

 یرمردهایپ یه_کودک درونم فعاله .خوبه مثل تو شب

 مرتب غر بزنم؟ هافهافو

 چشم درشت کرد: فرید

 لباس بدجور یگمبهت م ینکهغر زدم؟ ا ی_من ک

 و شالت رو بکش جلو اسمش غر زدنه؟ !! نپوش

 . یندرست بش یخورهبرنم یهاگه به سرکار عل االنم

 مردونه یرهنقد پ یست،رفته باال .مانتو که ن مانتوت

 !ی!اون کاپشن رو هم تنت کن سرما نخور ست

 !یچسبههوا م ینآش گرفتم، تو ا یاید_ب

 در نقش ییمقوا یکه بر رو یددو به طرف وح هر

 یسه کاسه آش رشته و در کاسه و قاشق سینی،

 یدنعناداغ آورده بود، برگشتند .وح یاندک جداگانه

 به آماندا گفت: رو

 نه ! یا یمثل ما پرنعناداغ دوست دار یدونستم_نم
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 آخرین برگ روی دیوار  

 

 جداگانه برات گرفتم. ینهم واسه

 گرم تشکر کرد و کاسه مربوط به یبا لبخند آماندا

 ا در کاسهاز نعنا داغ ر یرا برداشت و کم خودش

 .یختر اش

 یادهرویهم از پ ینآقاموقع فرشته و حس همان

 دوسم مادرزنم”ینکها یانبا ب ینآقاو حس برگشتند

 رفته آش یبهبه !ک”فرشته با گفتن و”داره

 یکسهم آشرشته پسرها خود را شر در”خریده؟

 از آشرشته یمین یدصورت که فر ین.به ا کردند

 خانم یخت،خودش ر یرا در کاسه نعنا داغ برا وحید

 کاسه آش یکقاشق از  یکمهرجو هم با  یآقا و

 خوردند. رشته

 قاشق مرتب به دهان دو نفر یک ینکهتصور ا از

 برود، مشمئز شده بود، ظاهرش نتوانسته بود مختلف
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 آخرین برگ روی دیوار  

 

 کنار یدنگه دارد چرا که وح یاشمئزاز را مخف این

 :یدنشست و آرام پرس دستش

 اومده؟ یشپ ی_مشکل

 ادب زد: یاز رو لبحندی

 !یدچسب یلی_نه، دستت درد نکنه !خ

 یو نگاه یمکتن یبه کاپشن رو یآقا اشارها حسین

 که طرح لبخند یو آماندا کرد و با چشمان یدفر به

 گفت: یزدآن موج م در

 یپوشیدش؟نم یچکدومچرا ه یست؟مال تو ن ین_ا

 یدید؟به خرج م یفداکار یددو دار هر

 پاسخ گفت: یندهد، به جا یداد جواب یحترج آماندا

 آخر سال، یساعت، تو شبها ینتو ا یکردم_فکر نم

 شلوغ باشه! ینقدرا پارک

 دنبال حرفش را گرفت: فرشته
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 آخرین برگ روی دیوار  

 

 یینپا ینپارک !ا یانم یدشب ع یدبعد از خر یلیا_خ

 یمبازارچه مانند...بر یهتا دستفروش هستند،  چند

 .یکنیمم یداپ یبه دردبخور یزچ ببینیم

 فکر ینکه با فرشته همقدم شده بود به ا همانطور

 پارک؟ بعد از یرهم یدبعد از خر یآخه ک”که کرد

 ”خونه! یارستوران  یرنم یا خرید

0 

 بار سه مرد مهرجو کنار هم قدم برداشتند و این

 یگربار د یک ید!فر یکدیگرو فرشته هم کنار  آماندا

 امتناع او را یرا به او تعارف کرد و وقت کاپشنش

 گفت و ی”سرم یفدا”زل زده در چشمان آماندا دید

 و یرفتند.مردها جلوتر م یدکاپشن را پوش خودش

 و آماندا با لذت و دقت به بساط دستفروشها فرشته

 .چند بار فرشته ازش یکردندلباس نگاه م یرگالها و
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 آخرین برگ روی دیوار  

 

 نظرش رو جلب نکرده؟ و هر بار یزیچ پرسید

 با لبخند گفت نه! آماندا

 به سمتشان برگشتند و یدو وح یدکه رفتند، فر کمی

 رو به مادرش گفت: وحید

 بخرن! یخوانگلدون م یه_بابا کارتون دارن، 

 رو به آماندا کرد: یدسرعت گرفتن فرشته فر با

 بساط یهاون اوال  یومد؟خوشت ن یزی_تو از چ

 بود، چند تا مدل قشنگ داشت. یروفرش دمپایی

 یآخرا ییمدمپا ینم،بب یم_عه متوجه نشدم، برگرد

 !عمرشه

 رفتند و آماندا با ییروفرشیطرف بساط دمپا به

 دو مورد یننگاه کرد .ب ییهاو ذوق به دمپا دقت

 مردد بود کدام را انتخاب کند که یاسیو  زرشکی

 سر خم کرده، پشت گوشش زمزمه کرد: فرید
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 آخرین برگ روی دیوار  

 

 قشنگتره ! یه_زرشک

 را برداشت . یاسی ییشرورانه زد و دمپا لبخندی

 گفت: یرانهصدادار تحق یبا پوزخند فرید

 !یستبهت ن ی....حرجیگهد ی_دختر

 ینامش را صدا زد و آماندا ب یدهلب کش یرز وحید

 به دو برادر کارت عابربانکش را درآورد تا توجه

 کنار گوشش یدرا حساب کند .دوباره فر ییدمپا پول

 گفت: آرام

 یخانم با دو تا آقا یه ی.وقت یفت_بذارش تو ک

 ینم یفشدست تو ک ید،و باشعور اومده خر منجنتل

 !کنه

 و نگاهش کرد: برگشت

 با یخوادجنتلمن !شما هم نم ی_خودم پول دارم آقا

 !یفتحاللهخان مشق شعور کن پول
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 آخرین برگ روی دیوار  

 

 از حاال یدبهم گفت با یبچه ا یه یشساعت پ یه_

 یادرو  یفبودن در برخورد با جنس لط باشعور

 رو یشگاهی،.تو ذهنمه تو رو بکنم موش آزما بگیرم

 پول یست،ن حاج باباکنم .در ضمن پول  ینتمر تو

 !حاجحسینه

 را ییگذاشت و دمپا یفشکارت را در ک آماندا

 یورآالتکه ز یو به بساط دستفروش کنار برداشت

 یدناز د یشهنگاه کرد .هم یفروخت،و برنج م چرم

 خوشش یاص.از مدل خ یبردلذت م یبدل زیورآالت

 .اما با به یندآن را بب یکو دست برد تا از نزد آمد

 پولش را حساب یخواهدمهرجو م ینکهآوردن ا یاد

 منصرف شد .همراه پسرها جلوتر رفت یداز خر کند

 برسند که هنوز مشغول ینآقاییبه فرشته و حس تا

 یسبز را انتخاب م یاهگلدان گ ینبودند و سوم خرید
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 بود و به دور و اطراف یستاده.در کنارشان ا کردند

 که انواع یبساط دستفروش یدنکه با د یکردم نگاه

 ناخودآگاه جذب یکردم یغفروش تبل یرا برا گلسر

 شد و همزمان اشک در چشمانش حلقه زد . بساط

 و دوباره غم یدپر کش یدو لذت گردش و خر خوشی

 گشت . یبر دلش مستول یشدست دادن موها از

 با یدوح یکرد،سرها نگاه مکه به گل همانطور

 کرد و گفت: یشصدا یو نرم آرامش

 یست.قطع عضو ن یشه_بهش فکر نکن، دوباره بلند م

 یخوامعروسکها را نگاه کن .م ینا یا....بیاددرن که

 کدوم خوبه؟ ینبخرم، بب یکیدرنا  برای

 که یگاریس یعروسکها االغ یناز ب یدخواست وح به

 و آواز خواندن یدنروشن شدنش شروع به رقص با

 بامزه االغ یرا انتخاب کرد .تکان خوردنها میکرد
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 با یدرا بر صورتش آورد که باعث شد وح لبخندی

 :یدنگاهش کند و بگو یادز محبت

 یبرا ینانتخاب کن .ا یگهد یکیدرنا  ی_برا

 درناست. دخترعموی

 _وا، مگه من بچهم عروسک بخوام؟ دستت درد

 !!!نکنه

 برادرش جواب داد: یبه جا فرید

 که یکودک درونته !همون یفکر کن برا یستی؟_ن

 احتماال عروسک هم دوست یکنه،نگاه م کارتون

 !داره

 ینداد ، اما انتخاب مجدد هم برا یدبه فر جوابی

 نکرد . وحید

 یبساط دستفروشها فاصله گرفت و به نردهها از

 عروسک را یمتق یدداد، تا وح یهتک یابانخ حاشیه



 

 

  258                        
 

 آخرین برگ روی دیوار  

 

 نردهها یینپا یکجدول بار ی.رو یایدکند و ب حساب

 عروسک را پرداخت یمتکه ق یدو به وح نشست

 زد و یهکنارش به نردهها تک یدنگاه کرد .فر میکرد

 :گفت

 ی؟هست ی_تو وسواس

 _چطور مگه؟

 حالت داد و گفت: ییربه نشسته تغ یستادهشکل ا از

 یهقاشق آش خوردن تو  یه_آخه مامان و بابام با 

 چندشت شد! ی!انگار یشد جوری

 اگر یقینااز ده سانت با هم فاصله نداشتند،  بیش

 یدید،م یکدیگرفاصله کم با  ینآنها را در ا پروین

 خودش را به سمت ی.کم یکردحرف بارش م کلی

 و گفت: یدکش یدفر مقابل

 به هر حال یست؛جالب ن ی_خب از نظر بهداشت
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 !دهنیه

 زن و شوهر؟ ی_حت

 زن و شوهر! ی_حت

 کامال به طرفش برگشت و با نگاه و لحن فرید

 گفت: شیطنتآمیزی

 با ی،زن و شوهر ی!در مقابل بوسهها یر_سخت نگ

 !یستن یزیقاشق آش خوردن که چ یه

 مردک داره به من”باال رفت، فکر کرد یشابرو یک

 یکه آ یدهم یر!از اون طرف به لباسم گ یدهم نخ

 ور ینامانتوت کوتاهه؛ از  یمعلوم نشه، آ پات

 با من در مورد بوسه اونم یدونهرو مجاز م خودش

 در مورد من فکر کرده یصحبت کنه .چ یتف بوس

 االغ خر؟ نکنه فکر کرده من سهاللوصولم و مردک

 در موردم درسته؟ داره حاج باباو  ینپرو حرفهای
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 آخرین برگ روی دیوار  

 

 یاز ب یدمشا یا یده؟داره نخ م یا یکنهم امتحانم

 در هر یکنهنم یحرف رو زده؟ فرق ینا شعوریش

 ”جفت پا برم تو حلقش یدبا صورت

 اخم بر و بر نگاهش کرد و گفت: با

 ی؟با من پسرخاله نش یشه_م

 خودش را جمع و جور کرد و یکم یدکه فر جوری

 :گفت

 کم یه_من پسرعمهتم نه پسرخالهت؛ خواستم فقط 

 !یمبزن حرف

 یرو به چه کس یچه حرف یکن بفهم ی_پس سع

 !میگی

 مثل همه یدرفت .وح یدوح یششد و پ هم بلند بعد

 نبودند گرم و حاج باباو  ینکه پرو ییوقتها ی

 نگاهش کرد و گفت: بامحبت
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 اون رگال لباس رو یخواینم ی؟الزم ندار یزی_چ

 . یانقشنگ به نظر م ی؟نگاه بنداز یه

 زد: لبخندی

 عروسک رو بده دست ینالزم ندارم .ا یزی_نه، چ

 .یربرو گلدونا رو از مامانت بگ من،

 کنارش آمد و آرام گفت: یدفر ید،رفتن وح با

 گفتم . ینجورینداشتم، هم ی_باور کن منظور

 _باشه، فراموش کردم .تو هم فراموش کن.

 یباشه کتاب ب یادمفقط ”در دل اضافه کرد و

 یخورهبه دردت م یلیبدم، خ یهرو بهت هد شعوری

 ”بیشعورخان

 مختلف، یپنج گلدان در اندازهها یدخاطر خر به

 بگذارند ینرا آورد تا گلدانها را در ماش ینماش وحید

 یآنها نشوند .اما دوباره جا یمجبور به بارکش و
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 قرار یاباننکرد و همانطور دوبله کنار خ یداپ پارک

 مادرش تمام شود .آماندا هم به یدتا خر گرفت

 رپااز س یو خستگ ییگذاشتن عروسک و دمپا بهانه

 :یدپرس یدشد و از وح ینسوار ماش ایستادن،

 یخری؟م یدیدرنا ع ی_تو هر سال برا

 یههما  ی.هم درنا، هم هما .برا یش_از پنج سال پ

 گرفتمش . یشدو سه روز پ یدم؛خر کیف

 ی،بخر یدیع یدمنم با یپس برا”دلش گذشت از

 ”اگه عروسک باشه یتو رو دوست دارم، حت عیدی

 شبها، یشترشب تبلت را روشن کرد و مثل ب آخر

 یدفر یشعوربازیهایو ب یدوح یهایاز مهربان گزارشی

 نبود، اما آماندا که ینمهربان داد .مهربان آنال به

 پارک و یعبه صحبت در مورد وقا یدیشد نیاز

 یامهایشبه نبود مهربان پ یتوجهداشت ب دستفروشها
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 بلتش سرگذاشت و روز بعد حدود عصر که به ت را

 مهربان را خواند : یامهایپ زد

 ”مبارک بادا یشاالبادا بادا مبارک بادا...ا_”

 نسبت به تو حس یتاداش یاد؛م یهند یلمف یبو “

 ”.یدتو نسبت به وح داره،

 از سر عشق و دوست داشتنه، یتاداش یرفتارها “

 از یدهکه م یرهاییمقدار خاصه و گ یهاخالقش  حاال

 ”.یزاستچ ینو تعصب و ا یرتاز غ یفشتعر سر

 یاخالق یمشخصهها یسر یه یباالخره هر کس “

 یاتو اون خانواده  یتبه خاطر ترب یاهم  یتاداش داره،

 یکه تو ب ییرفتارها ینخودش، ا یاتخاطر خلق به

 ”رو داره یدونیم شعوری

 ”ید؛و اما وح “

 خان فقط مهربون و باکالسه ! یدجناب وح ینا “



 

 

  264                        
 

 آخرین برگ روی دیوار  

 

 یفاتنداره )طبق توص یشکه تادا یزیچ دقیقا

 نسبت بهت یژهایارادت و یدونمم ید(بع خودت

 داره .)باز یرفتار ینباشه .ظاهرا با همه چن داشته

 ”خودت( یفاتتوص طبق

 تنها یبهت داشت تو رو با تاداش یژهایاگه عالقه و “

 ”آش و... یدبره دنبال خر نمیذاشت

0 

 ”....اما“

 خودت یرو خاص برا یدمحبت وح یشما دار اما“

 ”یکنیم معنا

 ”حدس زدم؟ درست“

 کرد: یپمهربان او را به فکر فرو برد و تا پیامهای

 یژهایحس و یچ.من ه یکنیدر مورد من اشتباه م_”

 ”ندارم. یدبه وح نسبت
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 .بحث عشق و یکنیهم اشتباه م یمورد تاداش در“

 که هر ییهاز اون دسته آدمها ی.تاداش یستن عاشقی

 دختر یپسر آزاد و معادلش رو برا یرو برا غلطی

 ”.یدونندو عار م ننگ

 ”حرفها یناز ا بگذریم“

 ”شد؟ ییدپروپوزالت تأ ی؟خودت خوب “

 نبود تا با او همصحبت شود .خواست ینآنال مهربان

 با نام یاز فرد یامیتلگرام خارج شود که پ از

 آمد . یشبرا سپهری

1 

 یشبر.پ ییتهستم، پسر دا ینسالم آماندا، آرت_”

 یامسر ب یه یران.بابا گفته بود اومدم ا یرانا اومدم

 دو ماه بود یکیاز  یشچون ب ینم،رو هم بب یناا عمه

 تنها یقی،خبر نداشت .به آموزشگاه موس ازش
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 . یدمشن یکه از عمه داشتم رفتم که خبر بد آدرسی

 که ییآماندا جان !اونجا با آقا یگمم یت، تسل متأسفم

 کرد آشنا شدم و اکانتت رو یمعرف ینرو رام خودش

 ”داد. بهم

 لبش آمد .فراموش کرده بود خانواده یرو لبخندی

 !بعد از یمههم دارد !هر چند دور و نصفه ن مادری

 و اعالم برائت یکدیگرپدر و مادرش با  ازدواج

 به یتبهائ یهعل یدر روزنامه رسم یبافر اجباری

 ار سکتهفتحاللهخان، پدرمادرش دچ یافشاساز خاطر

 طرد شد .تنها یلو مادرش از خانواده و فام مغزی

 یکردم یکه کانادا زندگ یبرزبزرگش فر برادر

 نکرد .با اخراج مادرش از یغدر یبارا از فر حمایتش

 که یبه خاطر پاپوش۸۷سال   یعبعد از وقا دانشگاه

 دوخته بود و ستارهدار شدن یشبرا فتحاللهخان
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 پدر و یدرپیپ یاخراجها یو بعد از چند پدرش

 یشدند،که موقت استخدام م یاز هر شرکت مادرش

 قدرت فتحاللهخان یطهفرار از ح یبرا یباو فر سعید

 به کانادا رفتند و پنجسال بعد، یبرزکمک فر با

 برگشتند . یراناو سه ساله شد به ا زمانیکه

 هم که حاضر به یبامدت مادرفر ینطول ا در

 دخترش نشده بود فوت کرده و تنها خواهر بخشش

 خودش فکر یشمهاجرت کرد .پ یکابه آمر فریبا

 البته چرا ! یده؛را ند ییاشوقت خاله و دا یچه کرد

 بود اما یدهد یادرا ز یبرزفر ییدا یاز سه سالگ قبل

 از چهرهاش در ذهن نداشت .چند بار در در چیزی

 یمادرش با آنها، اجبارا جلو ینترنتیا چتهای

 به یحس یچه یکرده بود .ول یآمده و سالم دوربین

 که با او یمادر یلکدامشان نداشت .تنها فام هیچ
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 مادرش بود ییو آمد داشتند، ارسطو پسر دا رفت

 یرهاو هم با رفتن به خارج از کشور، عمال از دا که

 نداشته خانواده آماندا خارج شده بود. فامیل

 پدر و مادرش فراموش کرد یز تصادف ناگهانا بعد

 و خالهاش که فقط مادرش اکانت آنها را ییدا به

 وقت دنبال ارتباط برقرار یچو خودش ه داشت

 یبا آنها نبود، خبر دهد .بعد هم که ماجرا کردن

 یزآمد و کال همه چ یشپ یاردستان یبه اراض تبعید

 زد و یسپهر یلعکس پروفا یفراموش کرد .رو را

 ییدر کنار فضا یسالحدود س یمردانها چهرهی

 ظاهر شد. یخزانزده،به پارک شبیه

 :نوشت

 ”.یتونسالم، ممنون از ابراز همدرد_”

 یفکر یریبعد از اون اتفاق اونقدر درگ راستش“
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 ”و خاله خبر بدم ییکه فراموش کردم به دا داشتم

 ”ید؟پدرتون خبر داد به“

 یپتا یهخورد و بعد از چند ثان یکبالفاصله ت پیام

 :شد

 تا ینمت؟بب یمقرار بذار یه یشهبله، به بابا گفتم .م_”

 اومدم دوست دارم تنها دخترعمهم رو هم ایران

 ”بار. ینهم آخر یدبار و شا یناول ی.برا ببینم

 یشمادر یلنفر از فام یههم دوست داشت  خودش

 بود .نوشت: یهااما نگران برخورد اردستان یند،بب را

 بعدا بهتون یدخاصه .اجازه بد یهکممن  یطشرا_”

 ”.میگم

 ”پس خبر از تو. ی،اوک_”

 ”یربهخ عصر“

 ”خدانگهدار_”
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 قرار ینگرفت در زمان دانشگاه با آرت یمتصم اول

 ینکه با رام یآوردن رستوران یاداما با به  بگذارد؛

 منصرف شد، گذشته از ید،بود و واکنش فر رفته

 رفته بود! یدع یالتتعط یشوازکده هم به پدانش آنکه

 یپسر ید.وح یردکمک بگ یداز وح یدذهنش رس به

 یراحت یبرا یشهبود که هم یو دوستداشتن مهربان

 را برداشت تا با او تماس یلش.موبا یکردتالش م او

 یرا ندارد .نم یلشآورد شماره موبا یادکه به  بگیرد

 یدساعت هشت با وح یدر دورهم خواست

 را متحمل ینپرو یمنف یشود و نگاهها همصحبت

 زد و شماره طططططژ را یاپس دل به در گردد،

 برداشته شد: یزنگ گوش ین.با پنجم گرفت

 زنگ یداشت یجان !کار یی_بهبه !دختر دا

 !... یگهد یحتما کار داشت یه؟چه سؤال ین...ازدی؟
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 !یکه زنگ بزن یمرض نداشت وگرنه

 ندهد یدفر یفبه اراج یتا پاسخ یدکش یقیعم نفس

 تند تند گفت: و

 هست؟ کارش دارم! ید_سالم، وح

 ی؟دار یکارش_چ

 یکاغذ، طرح یدستش رو یرفشار دادن خودکار ز با

 و گفت: یدکش بیمعنا

 باهاش یخوام.م یینپا یادسر ب یه_بهش بگو 

 کنم . مشورت

 همراه با پوزخند شد: یدفر یو صدا لحن

 همون یه...قض یدونیکه.م یامخودمم م ی_باشه، ول

 و پنبهست؛ منم رو داداش بزرگم آتیش

 خوردنشم! یب!نگران فر حسسسسااااااس

 یبرا یخواستکه م یرا قطع کرد و لباس گوشی
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 .درست نبود از پشت یدهشت بپوشد را پوش ساعت

 همصحبت شود، یدحفاظ با وح یآکاردئون نردههای

 زودتر از آمدن دو برادر مهرجو از اقامتگاهش پس

 یهتک یدفر ینشد .به در ماش ینگو وارد پارک خارج

 ییشدند .گو ینگبود که دو برادر وارد پارک داده

 لبخند گرم و با محبتش وارد شد: یداز وح قبل

 اومده؟ یشپ ی_جانم؟ مشکل

 ید،خاص فر یدرهم و نگاهها یافهبه ق بیتوجه

 کرد و گفت: یفتعررا  ینآرت جریان

 ی.م ینمشبده بب یتحاجفتحاهلل رضا یدونمم ید_بع

 رو ییمبشه پسر دا یهماهنگ کن یجور یه تونی

 ببینم؟

 زد: یهتک ینگپارک یواربه د وحید

 ی؟پاک کرد یاهست  یامهاش_پ
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 _هست.

 از برادرش یشافتاد و پ یدفر یدو ابرو ینب گرهی

 :گفت

 خاله خودش_تو تلگرام باهات تماس گرفته، پس 

 ! ییییجناب پسررررر دا ینداره از وجود ا خبر

 برات یامیپ ینکهگوششه !به محض ا حصار گوشیش

 کرده! ینبشه، قبل از خودت اون س فرستاده

 یرو یو با حرص دست یخراب کرده بود؛ عصب باز

 شده یشال مخف یرکوتاه و پسرونهش که ز موهای

 برد .به درون  یاراد یرو لبهاش رو غ یدکش بود

 گفت: یشگیبا همان لبخند پر آرامش هم وحید

 .اون ی_نگران نشو؛ تو که شروعکننده چت نبود

 بده ! یربه تو گ ینداره کس یلیکرده پس دل شروع

 ینداره م یرادیالبته اگه ا ینم؟تلگرامت رو بب میشه
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 رو بخونم ! یامشپ خوام

 ینگفت .چشمها یزیو چ یدآماندا به شدت پر رنگ

 از یکه جزئ یکاراگاهانه شد و با پوزخند فرید

 شده بود گفت: صورتش

 اکانت یهو  یچونده_فکر کنم آمانداخانم خاله رو پ

 بود که تو فقطططط تو یبداره !چقدر برام عج دیگه

 و نه با یریم ینه تو کانال ی،دانشکده هست گروه

 یهدوستات !نگو سرکار عل ی.حت یکنیچت م کسی

 و خاله رو با اکانت پوچ سر کارداره  یگهاکانت د یه

 !گذاشته

 و ترسان آماندا که یدهبه چهره رنگپر ینگاه وحید

 یدبرادرش بود انداخت و رو به فر یحرفها مؤید

 گفت: یجد خیلی

 یشهسرش نم یخصوص یمکه حر ی_دمش گرم !کس



 

 

  275                        
 

 آخرین برگ روی دیوار  

 

 یدیسرکار گذاشته بشه .تو هم شتر د حقشه

 یهایسوت ی!وگرنه منم بلدم چه جور ندیدی

 رو رو کنم! یکهکوچ داداش

 نرم ادامه داد: یرو به آماندا با لحن بعد

 و یمونهخودمون م ینب یهقض ین_نگران نباش .ا

 ...ین.در مورد آرم یکنهدرز نم جایی

 !ین_آرت

 تو یشهشده و نم یل!دانشکده که تعط ین_بله، آرت

 به یمبرنامه بذار یه ید!پس با ینیشزمان بب اون

 .ینیجناب رو بب یناونجا ا ون،یرب یمگردش بر هوای

 معترض شد: فرید

 یخوادبشه؟ اونکه م یکه چ ینیشبب یخوای_اصال م

 رو یگهکه بود .حاال همد یشده اهمون خراب برگرده

 !یشهنم یطور نبینید،
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 شدند یرهخ یدبه فر یرتو آماندا هر دو با ح وحید

 گفت: یدوح و

 !یهمنطق یر_حرفت غ

 اعتراض کرد : دوباره

 یتبا خانواده پدر یااون موقع که من گفتم ب_چطور 

 واسه یو فالن .االن دار یخوامنم یشو گفت آشنا

 یبافی؟م یسمونسوسول آسمون ر یپسره ینا دیدن

 ....یناا یم،جذام داشت ما

 :یدوسط حرفش پر وحید

 یگی؟مزخرف م ینقدر_چرا ا

 از مزخرف یراصال به غ ینا”ذهن آماندا گذشت از

 ”بلده بگه؟ یگهاید چیز

 یم یسع یکهدست به آماندا اشاره کرد و در حال با

 بلند نشود ادامه داد: یشصدا کرد
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 ییشمتنفر بوده، خدا یدختر از خانواده پدر ین_ا

 هم که باهاش شده حق ییهم داشته؛ با رفتارها حق

 یشکه کار یامتنفر بشه .اما اونور یشترب داره

 کردنت مسخرهست. یسه.پس مقا نداشتند

 یدشفاف وح یبه چشمها ینگاه پر محبت آماندا

 :انداخت

 . یکنیکمکم م یدونستم_ممنون، م

 به ینپرو یپاسخ بدهد، صدا یدوح ینکهاز ا قبل

 :یدرس گوش

 و یرون_بهبه !خانمخانما از اتاقش اومده ب

 ....بععععله....سرگرم خوش و بش و....

 یعاد یلیبه خودش آمد و خ یهزودتر از بق وحید

 داد: جواب

 یم ید!من و فر ید؟_باز شما مأمور استنطاق شد
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 باال یادب یخواستآماندا هم م یرون،ب یمبر خواستیم

 یرادیا یم،صحبت کرد یقهچند دق ین،شما هم پیش

 از نظر شما؟ داره

 دست راستش رو به کمر زد و دست چپش پروین

 داد: یهتک یواربه د رو

 باال؟ !از یادتا حاال آماندا قبل از هشت م ی_از ک

 یرون؟ب یریدتا حاال شما دو تا با شلوار گرمکن م کی

 !ین؟آورد یر!خر گ

 صحبت کرد: یدبار فر این

 ییمبا دختردا یخواستم_دور از جون خاله جان؛ من م

 ینکها یاز دوستاش صحبت کنم، برا یکیمورد  در

 هم یدنفر سوم نباشه گفتم وح یطونو ش یمنباش تنها

 !یرسیدسر م یطونش یشما جا یدونستم.نم بیاد

 برداشت: یواررا از د یهاشتک پروین
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 ! یزنیحرف م ینجوریبا من ا یشعوریب یلی_اوال خ

 در مورد دوست یسرخود بخوا یغلط کرد ثانیا

 !مگه تو ننه یاصال فکر کن یا یصحبت کن آماندا

 ینبه فرشته بگو برات آست یخوای،زن م ی؟ندار بابا

 که ده بار تا حاال گفته.... حاج بابابزنه . باال

 :یدوسط حرفش پر یدفر دوباره

 دوست یهزن خواست؟ !!من  ی_بابا غلط کردم، ک

 خواستم.... یو معمول ساده

 ین!از هم یدوست ساده خواست ی_تو غلط کرد

 یه. یشهشروع م یهاساده تمام بدبخت دوستیهای

 یبرا یدهدلتون ُسر یبینیدم یایدبه خودتون م موقع

 یما نم یجوره به شأن خانوادگ یچکه ه دختری

 !خوره

 یلذت م یناز حرص خوردن پرو یدبود فر مشخص
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 :برد

 .سادههاش رو یخوامدوست راهراه م یه_باشه، باشه، 

 کنار! میذارم

 ینو رو به پرو یدغشغش خند یزاغراقآم وحید

 :گفت

 یاز انبار یخاله، زمانه عوض شده !چ یر_سخت نگ

 یارم؟براتون ب یددار الزم

 در هوا یدست یدواررو به هر دو پسر تهد پروین

 داد: تکان

 فکر که اون ین_زمانه تو خونه ما عوض نشده، ا

 رو از یدخودتون تو ازدواج قرار بد یرو الگو سعید

 . یدکن یرونب سرتون

 شده بود و ینهپر از نفرت و ک ینآماندا به پرو نگاه

 که در یحرص یتسکوت کند، با نها نتوانست
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 گفت: یزدموج م المشک

 الگو قرار دادن پدر من رو نداره . ییتوانا ی_هر کس

 نه یکرددخالت م یگراند یمن نه تو زندگ پدر

 دخالت کنند . یشتو زندگ یگراند یدادم اجازه

 ساختمون اصال معنا نداره . ینکه تو ا چیزی

 یبرداشته بود، مکث یبه طرف انبار یکه قدم پروین

 و به طرف آماندا برگشت و با پوزخند گفت: کرد

 و رو یچشمو گستاخ !ب یح!وق یبابات ی_تو هم لنگه

 ونه احترام به بزرگتر یگربه صفت !نه ادب دار و

 !یشهم سرت

 خودش را وسط بحث انداخت: فرید

 رو الگو قرار بدم ی_بابا اصال من غلط بکنم کس

 یا بخوام دوست ساده یکنمهم م یجاازدواج .ب واسه

 داشته باشم؛ مگه نه خالهجان؟ راهراه
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 انداخت و به ینهمزمان دستش را دور کمر پرو و

 هم با دست به یدکرد، وح یتشهدا یانبار طرف

 اشاره زد زودتر به اتاقش برگردد. آماندا

 یاجبار یهر شب با کتاب و دفتر به دورهم مثل

 رفته ییدوتا ینآقاباال رفت .فرشته و حس طبقه

 و فاخته در آشپزخانه و ینگردش !!!پرو بودند

 یسرگرم گفتگو با پدرش بود .سرجا محمود

 نشست و خواست مطالعهاش را شروع همیشگیش

 داد و یهتک یکنار دستش آمد، به پشت یدکه وح کند

 را برداشت و یاشبهانه کندن کاغذ، جزوه درس به

 متوجه یزمان مناسب که کس یککرد .و در  نگاه

 جزوه نوشت .کاغذ را به یش را روشمارها نبود،

 یدرست کند و به حرفها یگامیداد تا با آن اور درنا

 از سال نو یشروز مدرسهاش پ یندر مورد آخر هما
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 شدند یمنکه وارد نش ینو شاه یدزد .فر لبخند

 تخت یینپا یاتخت و  یوقتها که رو یشترب برخالف

 همان ینشستند،اتاق قرار داشت م یدر باال که

 آماندا صفحه شطرنجشان را گذاشتند و نزدیک

 رو یدمهرهها فر یدنشدند .قبل از چ یباز مشغول

 آماندا کرد و آرام گفت: به

 دفتر دستکت رو جمع کن آخر ینا یگهد یرتا_باالغ

 !سالیه

 کنار یرا جمع کرد و پشت پشت یلشوسا بیحرف

 را نگاه ینو شاه یدفر یگذاشت .و باز موبایلش

 آمد با محبت به یرونکه از آشپزخانه ب.فاخته  کرد

 انداخت: یجوانان نگاه جمع

 جا، همتون ینهمهسر راه؟ ا ینجا؟ا ید_چرا جمع شد

 ینید؟دم در بش ینجاهم باید
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 گفت: یشدارن یبا لحن یناز جوانان، پرو قبل

 یشبکه د ی!همون حرف ینجاست_آخه جاذبه ا

 زد! حسینآقا

 یصحبتها یجهشد، منتظر بود نت یزآماندا ت گوشهای

 را هم بشنود که محمود به خواهرش تشر حسینآقا

 :زد

 معرکه نباش! یارب یشآت ینقدر!ا ین_بسه پرو

 تختش نشسته بود، با یاتاق رو یکه باال فتحاللهخان

 بشنود یوارتا د یدبخواهد به در بگو ییگو آرامش

 :گفت

 یغلط م یکس ینجاهم گفتم؛ ا ینآقابه حس یشب_د

 یمن م ی.پسرا یادخوشش ب یکه بخواد از کس کنه

 خونه ناموسشون هستند، نه ینا یکه دخترا دونند

 نه یارن،در م یهامسخرهباز ینو از ا یشنم عاشق
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 نگاه چپ به ناموسشون بندازه .تا یکس یدنم اجازه

 از یتشونشوهرشون بدم، مسئول یکییکیوقتش  به

 برداشته شه. سرم

 که از ید،بر بدن آماندا نشست و رنگش پر لرزی

 لب زمزمه کرد: یرپنهان نماند، ز ینشاه دید

 _کو تا وقتش؟ !خودت رو نباز.

 فتحاللهخان از شوهر یجور”زد. یمحو ییدیتأ لبخند

 که انگار یگهمحمود م یدخترا یچی،من که ه دادن

 نداره .حاال فاخته به یمرده و وجود خارج محمود

 من یماسته؟ !اگه بابا ینقدرچرا ا یگهمحمود د کنار،

 ینجوریدر کالم هم بخواد ا یکس یداداجازه نم بود

 ینزن ا یرو چه حساب ینواب یننسر یرتش؛بگ نادیده

 چقدر یگهاون د ینزن و بچهدار شده؟ بب نکبت

 تور پهن یُبسچغندر  ینبوده که واسه ا بدبخت
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 یختنداره، نه اخالق داره، نه زبون ر یافه!نه ق کرده

 خودم برم چقدر عاشقانه و ی!قربون بابا بلده

 نکبت احتماال تو ین.ا یزدبا مامان حرف م رمانتیک

 یشهو شهوت که باعث نرم شدن زبون م یازن اوج

 یبا زنش حرف م یلحن االنش، قلدر ینبا هم هم

 ”.!!!یکردهو طلب بوس و معاشقه م زده

 هآرام ب یلیخ یدفر یدافکار خودش بود که شن غرق

 گفت: یگهپسر د دو

 یکه بخواد منطق یشه_انگار آدم با عقلش عاشق م

 یشناسه،کنه تا نشه !عشق که مرز و حدود نم فکر

 حّسه ! یه

 فتحاللهخان بلندشد: صدای

 مرد ید؟واسه خودت فر یگیلب م یرز یدار ی_چ

 و بلند بگو! باش
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 بار حرفش را بلند و رسا، زل زده به ینا فرید

 فتحاللهخان گفت و اضافه کرد: چشمهای

 و به یمخواجه باش یستیم_ماها که آقامحمدخان ن

 یرخواهر، غ یرغ ید،هم بکن ی!هر کار یلتعط کل

 !نه محرمه و نه از نظر شرع و عرف خواهره

 یهقض ینداره !شما اگه نگران ا یرادشدن ا عاشقش

 هم یمهار احساس ما که مهار شدن یبه جا هستید

 کنه؛ یانغل یو اگه بخواد بجوشه، بلده چهجور نیست

 واکنش آماده ینا یرو برا یزیکیف یطشرا بهتره

 یزیکیشف یست،دست شما ن یمیاییش یط.شرا نکنید

 دست خودتونه ! که

 فتحاللهخان در هم یسکوت کردند و اخمها همه

 :رفت

 یمیش یزیکف ی_قلنبه سلنبه برا من حرف نزن !ه
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 یمیو ش یزیکبه ف یواسه من .من کار میکنه

 یکالمه؛ افسار نفستون رو م یه.حرف من  ندارم

 تو دست خودتون و گرنه من براتون نگهش گیرید

 .والسالم . میدارم

 یفتحاللهخان ب یو پوزخند صدادار آماندا برا نگاه

 یآمد و رو کرد به دختر و با تند ینسنگ اندازه

 :گفت

 ه و_خودت رو جمع کن .هم خودت رو، هم اون نگا

 رو . یحانهتوق یخنده اپوز

 فتحاهلل یتمام زل زد به چشمها یبا گستاخ آماندا

 :خان

 که ی_خودتون افسار نفستون دستتون بود وقت

 ید؟و ازش استفاده کرد یغهپونزده ساله رو ص نسرین

 که ییاز شما یرادعا رو بکنه غ ینا یتونهم یکس هر
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 حاج فتحاللهخان یه،و خطخط یاهبدجور س پروندهتون

 !!!اردستانی

 نگران برخورد فتحاللهخان بودند، سابقه نداشت همه

 ینکهرا بدهد !قبل از ا حاج باباجواب  ینجوریا کسی

 آماندا را کامل هضم کند، یحرفها یمعنا حاج بابا

 مداخله کرد و گفت: شاهین

 جوون یبهدختر غر یهکه اگه  ینه_منظور دخترعمو ا

 ینم یجور یطشرا یآوردید،کار تو خونه نم یبرا رو

 یطشرا ید.االن هم به قول فر یفتهکه اون اتفاقا ب شد

 ....فیزیکی

 یو هر کس ید_دخترعموت غلط کرده با تو و فر

 ....که

 یتبم و خشدار فتحاللهخان از شدت عصبان صدای

 یلمف ییقلبش رفت .گو یشد و دستش به رو قطع
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 همه یکهدور تند قرار گرفت، در حال یرو زندگی

 بودند، و یرزبانیدنبال اورژانس و قرص ز سراسیمه

 و درنا نگران از یکردندو داد م یغو هما ج پروین

 یآماندا با لبخند یریخت،پدربزرگش اشک م مردن

 و ینگریستفتحاللهخان م یدننفرت به درد کش پر

 لذت یپیچید،به خودش م یشترب یرمردپ هرچه

 .سکوت کرده بود و فقط به یشدم یشترب شلبخند

 یناول ی.برا یکردنگاه م یانپرتالطم اطراف رفتارهای

 قبل فتحاهلل یقهکه تا چند دق ییتخت، جا یرو بار

 انسان ینزده بود، نشست و به منفورتر یهتک خان

 افتاده و از حال رفته بود ینزم یکه رو زندگیش

 گفت که تنها با ینکرد .در دل به خودش آفر نگاه

 و چه و چه، یدو تهد یچیبدون استفاده از ق کالم،

 که آنقدر باعث رنج و درد مادر و ییزورگو پیرمرد
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 حال درآورده بود . ینو خودش شده بود را به ا پدر

 آماندا یو خوشحال یمتوجه شاد یهزودتر از بق پروین

 آشکار رو کرد به دختر و یبا حرص و نفرت شد؛

 :گفت

 بابام ی؟راحت شد یخواستیم ینوهم ی؟شد_راحت 

 ی؟راحت شد یکشت رو

 یکبه آماندا نزد یستریکگونهجلو آمد و ه کمکم

 دختر حلقه یو خواست دستانش را دور گلو شد

 زد: یادفر ین،پرو ی.آماندا همزمان با داد زدنها کند

 رو از من جدا کنه! یوونهد ینا یکی_کمک !

 فتحاللهخان را رها کرده و به طرف ینو شاه محمود

 آمدند و او را با خشونت گرفتند و محمود رو پروین

 خواهرش گفت: به

 ینقدر!االنم ا یرو خودت روشن کرد یشآت ین_ا
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 تو سرمون یدبا یچه خاک ینمنکن، بذار بب جیغجیغ

 !بریزیم

 برادرش بود با دست حصارهمانطور که در  پروین

 نشان داد و گفت: یزدند مرا که همچنان لبخ آماندا

 من داره ی!بابا یخنده_نگاش کن، نگاش کن داره م

 !یخندهداره م ینا میمیره،

 با حرص داد زد: فرید

 بس کن! یدوست دار ی_خاله، جان هر ک

 هم رو کرد به آماندا: بعد

 کن نه یخودت شاد یبرا ییتنها یین،_تو هم برو پا

 جلو چشم ما! اینجا

 را یلشباال انداخت، وسا یشانه ا یتفاوتیبا ب آماندا

 و واحد فتحاللهخان را ترک کرد .همزمان که جمع

 .همانطور یدشد آمبوالنس هم رس ییناتاق پا وارد
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 از پشت پرده پنجره همراه شدن محمود با پدرش که

 جستجو کرد و پوشه یلشموبا یقیدر موس یدید،م را

 یشاد و شش و هشت را باز کرد .لباسها ای

 بپوشد، یدجد یلباس یآنکهرا درآورد و ب مزخرفش

 یدکه رقص یقهای!دو سه دق یدنکرد به رقص شروع

 یکاآمر ینایطوفان کاتر یربطشد ب یهتخل یجانشه و

 که از یآورد .البته نه خود طوفان را، اخبار یادبه  را

 یشدپخش م یرانا یزیوندر تلو یکاآمر یبمه طوفان

 یرا نشان م یواورلئانمردم ن یچارگیو ب یدرماندگ و

 آنقدر خوب یشآورد هنوز روانخوان یاد.به  داد

 و یخبر یترهایبود که بتواند به سرعت ت نشده

 یهکه  یدرا کامل بخواند، اما فهم یزیونتلو زیرنویس

 یکه چندان سابقه خوب یدر کشور یکا،در آمر جایی

 یبد یارنداشته است، اتفاق بس یرانبا ا یاستس در
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 بم! یمثل زلزله زییچ افتاده؛

 یصحنهها یدنآورد پدر و مادرش از د یاد به

 چقدر ناراحت شده بودند و در همان حال، طوفان

 به شدت یکه زن یشانخانم دوست خانوادگ طاهره

 گفته بود: یو کمسواد بود با لذت و شاد عامی

 به ما و یکاآمر ینقدرحق نشسته ، ا ی_خدا جا

 ظلم کرد، خدا گذاشت تو کاسهش یگهد کشورهای

 حقشونه، یه؟چ یگهد یظلم به کشورها یجهنت بفهمه

 جونشون! نوش

 متعجب پدر و مادرش و همسر طاهرهخانم را چهره

 خام و سبک یدها ینآورد و مخالفتشان با ا یاد به

 آورد یادطاهرهخانم را .و از همه مهم تر به  مغزانه

 ینکهآمد .از اآن روز چقدر از طاهرهخانم بدش  از

 یشکلذت ببرد !ب یگریدرد و رنج د یدنبا د کسی
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 یحت یگری،تألم د یدناز د یختهانسان فره یک

 را یرفتار ین.اما خودش چن یبردلذت نم دشمن،

 فتحاللهخان لذت یدندردکش یدنداده بود !از د بروز

 شاد ینو اضطراب پرو یبود و از مشاهده نگران برده

 بود. شده

 نه نگاه کن، من”کند:  یهکرد رفتارش را توج تالش

 دو موضوع کامال با هم ین.ا یستمطاهره خانم ن مثل

 .من، خودم، شخصا از فتحاللهخان یکنندم فرق

 یانسان متعال یه.حاال قبول دارم اگه  یدمد آسیب

 اما یشد،و خوشحال نم یکردمثل من ذوق نم بود

 از یآدم معمول یهحق دارم به عنوان  خداییش

 خوشحال بشم !باشه یدنشو درد کش ناراحتی

 کردن یشاد یکنم،نم یخوشحال یلیخ یگه...دبابا،

 ....”یومدهبه ما ن هم



 

 

  296                        
 

 آخرین برگ روی دیوار  

 

 یعو سر یدرا شن ینگچند نفر به پارک یپا صدای

 فتحاللهخان قطع یرا تنها به حرمت نوهها موسیقی

 آنها را یدر اتاقش را باز کرد تا گفتگو ی.ال کرد

 او و آنها بود ینکه ب یاز پس تنها پردها بهتر

 .بشنود

 یداشت به پدرش خبر سکته قلب یدوح ظاهرا

 که ییتا آنها از همان جا یدادرا م پدربزرگش

 یدبروند .خودش و فر یمارستانبه ب یممستق هستند

 یگیرپ یکتا از نزد یبردندرا به آنجا م ینپرو هم

 باشند. حاج بابا یدرمان روند

★★★ 

 مکالمات ینو ب یکردم یههمچنان ضجه و مو پروین

 :یانداختم یتپاراز ینآقاو حس وحید

 !...یمشد یکس!بهش بگو ب یمشد یتیم_بهش بگو 
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 یننشده شما ا یزیاستقبال؟ هنوز که چ ی_خاله رفت

 که یدی!د یکنیخودت رو گرم م یدار جوری

 خودت رو یهم گفت خطر رفع شده !الک اورژانس

 !یدیحرص و جوش م داری

 سرش را به سمت یدفر یحرفها یدنبا شن پروین

 آماندا گرفت و بلند گفت: اتاق

 یم یاهم کم بشه، روزگارشو سحاج بابامو از سر  یه_

 بابام رو سکته داد؛ بعدش هم که یعوض ین!ا کنم

 به سرت یی.....بالیدخند یمونکرد و به بدبخت ذوق

 بره ! یادتبره، ذوق کردن  یادت یدنکه خند بیارم

 کنم! یکارتچ یدونمبابام برگرده، م بذار

 ما رو معلوم یفآماندا؟ تکل یا ی_خاله االن با من

 !کن

 لب گفت: یربه برادرش زد و ز یاشارها وحید
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 . یستن ینجانکن، جاش ا ی_لودگ

 و یعاطفگیاز ب ینکه شدند دوباره پرو ینماش سوار

 :ینکهبودن آماندا گفت و ا گربهصفت

 ین،جلو آدم بخوره زم یبهشت غرهفتپ یه_اگه 

 انگار نه انگار پدربزرگش، ین.ا یشهغصهدار م آدم

 یو تو خونهش زندگ یدهکه داره نونش رو م کسی

 یم یفک یوجدانب ینا یکشه؛داره درد م میکنه

 ینم ی.کمک تو سرش بخوره، حداقل اونجور کنه

 نمک رو زخم من بپاشه. خندید

 ینبه پرو ینگاه ینهکه پشت فرمان بود، از آ فرید

 و گفت: انداخت

 مثل من و شما نگران باشه؟ جز ی_انتظار دار

 یبتا حاال نص حاج بابااز  یآخه چ یو ناراحت دردسر

 و مامان و باباش شده که االن بخواد ناراحت خودش
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 یگفتمناراحته من م یداداتفاقا اگه نشون م بشه؟

 خودش اومده یل!...مگه به مییهآدم دورو عجب

 که حاج ینههاییقدرشناس هز یدکه انتظار دار اینجا

 باشه؟ اون یدهخورد و خوراک و مسکنش م یبرا بابا

 ینتو ا یبره !زندگ ینجاخدا که از خداشه از ا بنده

 که نرفته یادتون. یستبراش راحت ن ساختمون

 یمکردنش رو؟ اونم بعد از تحر یخودکش جریان

 احساس یدبردن موهاش !قبول کن ینو از ب دانشگاه

 و درنا و یدبا احساس من و وح حاج بابابه  آماندا

 !یبهمتفاوته؛ نباشه عج حاج بابابه  بقیه

 و حاضر به یآوردکه کم م ییمثل همه وقتها پروین

 یردر هوا تکان داد و با تحق ینبود، دست پذیرش

 :گفت

 باشه. یت_ُخبه ُخبه، تو حواست به رانندگ
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 نوش یین و مرباشام مفصل کوفت شونده، نا یجا به

 چت شبانه با دوستانش حاضر شد . یکرد و برا جان

 فرستاد: یامپ یسپهر یبرا اول

 ”ید؟تهران هست یسالم، شما تا ک_”

 یشو دوستان مجاز ینآنال یهم به سراغ رمانها بعد

 بود که یزدانیو  یس.سرگرم کلکل با نارس رفت

 اتاقش خورد و بعد هم یبه در آکاردئون تقهای

 درنا آمد: صدای

 یدی؟_آماندا جون، خواب

 تشک تخت یررا بدون خاموش کردن ز تبلت

 لباس خوابش بپوشد، یرو یلباس یآنکهو ب گذاشت

 . یدرا باز و پرده را عقب کش در

 _جانم درنا؟

 یشدخترعمو یبه سرتاپا ینگاه یجانبا ه درنا
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 آماندا یحلقها ینآست یزانو یباال یراهنپ انداخت،

 تک یجالب بود .بعد از لباس آماندا، برگها برایش

 توجهش را جلب یوارد یرو شده یتوک رنگ  و

 نرده به داخل یکه از ال ی.خودش با دست کرد

 یوارکنار زد و به در و د یشتربود پرده را ب آورده

 با دقت نگاه کرد: راهرو

 رو ینجا.ا یمباال شام بخور یاب یگهم ین_آماندا، شاه

 برگها رو من برات یهبق یخوای!م یخوشگل کرد چه

 کنم؟ رنگ

 ممنون .شام خوردم، از مامان و برادرت یزم_نه عز

 طرف من تشکر... از

 قبل از خودش آمد: ینشاه صدای

 خونه یاباال، ب یالوس نشو ب ی؟چ یعنی_شام خوردم 

 . یمشام بخور یخوایم.امشب خونه خودمون م ما
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 زد: ینشاه یجانبه ه لبخندی

 شام خوردم، هنوز هم آثارش هست !شما_باور کن 

 یب یتونیدشده م یبتوننص یشب موهبت اله یه هم

 از دستش یفهح ید،دور هم باش یخر خانوادگ سر

 !بدید

 :یدخند شاهین

 یست،بابا ن ی!امان از دست تو !ول ی_موهبت اله

 عموت. یجا یاناقصه، تو ب یخانوادگ جمع

 _گفتم که شام خوردم.

 شده نگاهش کرد: یکارب یبا چشمها شاهین

 چطوره؟ حاج باباحال  یبدون یستی_کنجکاو ن

 _چرا، حالش چطوره؟ زندهست؟

 جواب داد: یدرنا با ناراحت ین،از شاه قبل

 . یفتهب یاتفاق حاج بابا_خدا نکنه برا 
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 به احساس درنا زد و انگشتش را از یلبخند آماندا

 دخترک گذاشت: یقلم ینیب ینرده رو الی

 پدربزرگش رو ینقدرنوه که ا ینبه ا یکاهلل_بار

 داره .خوش به حال حاجفتحاهلل! دوست

 چون یامددرنا از حرکت آماندا خوشش ن ظاهرا

 را از دست آماندا فاصله داد و گفت: سرش

 ازش بدت یلیخ یگی؟نم حاج بابا، حاج بابا_تو چرا به 

 یشهمهربونه، به من و هما هم هم یلیبه خدا خ میاد؟

 به رشدمون لطمه یمن رو کوتاه نگه دارموهامو میگه

 !نزنه

 آماندا آورد: یلبها یرا رو یدرنا، تلخند یادآوری

 یرفتارها یهتوج یتو از حاال دار ی،وجب یم_ن

 یکنی؟م ینرو تمر غیرمنطقی

 کرد: ینرا به سمت شاه رویش
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 ینگهش م یا یشهمرخص م یگرده؟_امشب برم

 دارن؟

 یو تو اونور حس خوب یمور نرده باش ینما ا ینکه_ا

 یلمهاتو ف یهایمالقات زندان یادنداره !آدم  برام

 . یمنرده رو بکش کنار بعد صحبت کن ین!ا میفته

 از یزانآو یدزد و همانطور که با کل یتلخند دوباره

 گفت: یکردرا باز م یقفل در آکاردئون گردنش

 یدارن؟نگهش م یا یادم ی!...نگفتینه؟از ا یر_مگه غ

 و گفت: یدکش یرا به طرف یدر آکاردئون شاهین

 یدحاال خوب شد ...گفتن دو سه شب با یش،_آخ

 . یادم یشه.احتماال قبل از سال نو مرخص م بمونه

 خونه ! یاندارن م یه.بق یمونهم یششبابا پ امشب

 یدر اتاق تالش م یبه درنا که از ال ینگاه آماندا

 گفت: یعاد یانداخت و با لحن یندداخل را بب کرد
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 تو، دم در بده ! یید_بفرما

 و ادامه داد: ینرو کرد به شاه بعد

 _بابت دعوت شام ممنون، اما گفتم که....صرف

 !یشهفکر کنم شام شما هم داره سرد م شده؛

 را”یشهشامتون داره سرد م”مستتر یمعنا شاهین

 شد؛ دست درنا را گرفت و گفت: متوجه

 بهم بگو. یداشت ی.کار یم_باشه .ما رفت

 را”یگه؟حتما، امر د”را فرو داد و عبارات پوزخندش

 کرد: یانشکل ب ینا به

 تشکر. ی،_لطف دار

 رفتن عموزادهها، در را بست و تازه متوجه شد با با

 همکالم شده ! ینبا شاه یدهاشخواب پوش لباس

 لب گفت: یرزد و ز لبخندی

 برادرزادههات با چه ینیکه بب ییخانوم کجا ین_پرو
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 ینه اگه تو بود یزدند؛با هم حرف م یو وضع سر

 !یکردندخوش و بش م میگفتی

 به ینشب بود که خانواده مهرجو و پرو یها نیمه

 برگشتند .المپ اتاقش خاموش و در شرف خانه

 _ کهینپرو یزنفرتانگ یبود که صدا خوابیدن

 به گوش آماندا برسد _ را یکردتالش م تعمدا

 :شنید

 محاج باباچشم حسودا و بدخواها، حال  ی_به کور

 !یشهخوبه و پسفردا هم مرخص م خوب

 لب گفت: یرز یداریهمان حالت خواب و ب در

 نکبت! یر_برو بم

 دانشکده، حوصله سر رفتن در یلیتعط یهایبد از

 یحوصلهخوردن !خسته و ب یمروبود و ناهار ن اتاق

 و گرد و خاک را یداتاقش کش یلوسا یبه رو دستی
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 زدود. یشانرو زا

 که روز یبه خرج داد و بسته قارچ ییکدبانو کمی

 و تخم مرغها و روغن یرعنا در کنار نان بستها آخر

 (گرفته یخچالاز  ینیازب ییعسل و مربا) مواد غذا و

 املت یشگی،هم یمروین یرا خرد کرد تا به جا بود

 که یدرست کند .تازه قارچها را درون پلوپز قارچ

 بود یختهداشت، ر یشقابلمه و اجاق گاز را برا حکم

 یآ یمهرجو رو یدزنگ خورد .نام وح یلشموبا که

 یرو یکرد؛ ناخودآگاه لبخند ییکالر خودنما دی

 . یدکوتاهش کش یموها یبه رو یآمد و دست لبانش

 صاف کرد و جواب داد: یرا با تکسرفها صدایش

 _الووو، سالم .

 .خونه حاج یماهار بخورن یخوایمباال، م یا_سالم، ب

 نهها؛ خونه خودمون . بابا
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 گفته بود ینکه به شاه ییزد و مشابه حرفها لبخندی

 گفت: را

 ینآقا.حس یکنمدرست م یزیچ یه_ممنون، دارم 

 یمزاحم جمع خانوادگ یستهست؛ درست ن هم

 . بشم

 یای؟_نم

 _نه!

 !یینپا یایمم یدپس من و فر ی،_اوک

 را قطع کرد. یگوش و

 شلوار یشرتت یکبه سر و وضعش انداخت،  نگاهی

 به تن داشت که عکس قلب یست با تم گلبه ریون

 یم ییآن خودنما یرو یننگ یچند گل و تعداد و

 و یدکوتاهش کش یموها یبه رو ی.برس کرد

 یعزد .سر ینهدر آ یرشتلخ به تصو پوزخندی
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 پشت پنجره، که ییرا مرتب کرد و موادغذا تختش

 یروناز ب یتشانو کلفت اتاق اجازه رؤ یپارچها پرده

 یآوردن قارچها یادمرتب کرد .با به  یداد،نم را

 و به سراغشان رفت . یدکش ینیپلوپز ه درون

 هنوز سالم بودند و نسوخته .مشغول هم خوشبختانه

 به یقارچها و خاموش کردن پلوپز بود که تقها زدن

 خورد .ضربان قلبش باال رفت و در را باز کرد . در

 یدطبق به سر و وح یدفر یدنو با د یدرا کش پرده

 لبانش نشست و در یرو یبه دست، تبسم سینی

 را باز کرد: آکاردئونی

 شما بودم جمع یبه زحمتتون نبودم .من جا ی_راض

 . یینپا یامب یذاشتمرو نم خانوادگی

 ارد اتاق شدند .هر دوو یدو بعد از او وح یدفر اول

 یبا چشمک یدگذاشتند و وح ینزم یرا رو سینی
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 :گفت

 جمع یلندما یشتر_برعکس تو، حاجآقا و حاجخانم ب

 و عاقل ! یمباشه، ما هم فه یسرخرو ب غیرخانوادگی

 اونا هم رو هوا یین،پا یایمب یمداد یشنهادپ خودمون

 !گرفتند

 آماندا باال رفت: یدو ابرو هر

 و فرشته خانم بودم ینآقاحس یاگه جا_واقعا؟ من 

 ینبدم .مامان بابامم هم یاجازها ینبود چن محال

 ! طور

 را مرتب کرد و گفت: ینیدرون س یظرفها فرید

 مطمئن باش یایمب یخواستیم_ما هم اگه جدا جدا م

 یچ،ه یدادندکدوم اجازه که نم یچمامان، نه بابا ه نه

 ییدو تا .اما االن یکردندهم حرف بارمون م کلی

 یایجلومون م ینجوریا یدونستیم.البته اگه م اومدیم
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 !نمیومدیم

 چپچپ نگاهش کرد و گفت: وحید

 _دهن منو باز نکن....لططفااا !

 به همان یکه در حال نشستن بود، لحظها آماندا

 :یستادماند و دوباره ا یمخیزن حالت

 داده حرمت مهمون رو تو خونه خودم یاد_بابام بهم 

 و مثل یستخونه من ن ینجادارم، هر چند ا نگه

 به هر حال محل سکونت منه یول یمونه،م پانسیون

 هستم . یزبانمن م ییجورا یه و

0 

 پشت در اتاقش رفت یهم به طرف چوب لباس بعد

 مردانه پدرش را یراهنچشم هر دو پسر پ یجلو و

 که آنجا یرا ببندد .شال یشدکمهها یآنکهب پوشید،

 سرش انداخت، نه به یم و راحت رورا هم نر بود
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 زمان حضور یخودش و نه به سخت یشههم آزادی

 واحد فتحاللهخان. در

 زد: یلبخند وحید

 کنار غذا .سفره یارب ی؟دار ی_تو اون پلوپز چ

 نداری؟

 . یذارمغذام رو م ینی_نه، ندارم .تو س

 و رو به آماندا گفت: یدپلو کش یردو کفگ فرید

 یسوسول باز یبخوا یستشام ن یگه_االن د

 .درست غذات رو بخور .نون و ماست دربیاری

 .فقط یشکمت رو با اونا پر کن یکه نخوا نیاوردم

 .اونم اندک، نه انبوه، نه اندازه! ساالد

1 

 واحد”یفهلط یادآوریبا  یکم یدآماندا و وح قیافه

 حال خندان شد ینو در ع مشمئز”یشر اندازهگیری
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 ناهار را شروع کردند. و

 که سرگرم صرف ناهار بودند، شروع به همانطور

 :یدپرس یدکردند و آماندا رو به وح گفتگو

 تو تلگرام ی؟بکن یکار یتونست ینمالقات آرت ی_برا

 یرهم یلصحبت کردم نوشته بود سال تحو باهاش

 .بشه تو یستبعدش هم برنامهش مشخص ن کیش،

 یه یست،دو روز که فتحاللهخان هم ن یکی این

 !یهعال ینمشبتونم بب یجور کن شرایطی

 آماندا کرد: یبا دست اشاره به بشقاب غذا وحید

 _غذات رو بخور، آره فکر کردم .قرار شد با مامان

 یالد.برج م یرونب یمدور دور بر یبابا به هوا و

 جشنواره بهاره گذاشته .باهاش هماهنگ کن پیشواز

 هم یالد؟برج م یادساعت نه ب یبرا یتونهم ببین

 ینجناب آرت ینهم تو ا یکنیمم یحیتفر یه مونخود
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 . یبینیرو م خان

۲ 

 پلو و خورشت در دهان گذاشت و غذا یقاشق فرید

 به گوشه دهانش هول داد: را

 شازده پسر؟ ین_چند ساله هست ا

 .فکر کنم یخورهبه عکسش م یحدود س یدونم،_نم

 پسر دو سه ساله داشته باشه .آخه تو عکس یه

 پسر کوچولو رو کولش سواره! یه پروفایلش

 گفت که باعث شد چند یراحت آهان یالبا خ فرید

 یدبرادرش ظاهر شود .وح یکنار چشمها یزر چروک

 یداکه هنوز آثار تبسم در آن هو یهمان چهرها با

 یوانو ل یختخودش ر یبرا یدنینوش یوانیل بود

 را هم پر کرد و گفت: آماندا

 یاونقدر علن یددرست نبود .نبا یشبت_برخورد د
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 تو فتحاللهخانه، یبرا حاج بابا. یکردیم خوشحالی

 . یزهعز یلیست و خحاج باباما  برای

 _آخه به زور منو آورده....

 کرد: ییددست حرفش را تأ با

3 

 رو یتاحساس واقع یشههم یستالزم ن یدونم،_م

 یدبا یو زار یهمثل هما و درنا گر یگم!نم یبد بروز

 کم مراعات یه یه،اما باالخره به حرمت بق میکردی،

 بهتر بود....دوغ بخور . میکردی

 و در ذهن یدنفس سرکش یهدوغ را  یوانل اماندا

 دفعه بعد که یشاالکه تموم شد، ا ینبارا”: گفت

 یسقط بشه، چشم، احساسم رو کنترل م خواست

 ”.کنم

 :یدگذاشت و رو به هر دو پرس ینیس یرا رو لیوان
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 ین....ایاتجارت آهنه؟  یش_فتحاللهخان شغل اصل

 باشه .اهل یتونهکه داره فقط به مدد پول نم قدرتی

 هم هست؟ یاسیس یو بندها زد

 جواب یدبه هم انداختند و فر ینگاه یدو وح فرید

 :داد

 خب ظاهرا از اول یکه نه، ول یاسیس یاسی_س

 یمحل یتههایتو کم یشچند وقت پ ینتا هم انقالب

 ینداره .مثال تو هم یاد.آشنا ز یکردهم تفعالی

4 

 گرمابه و یقحراست پسر رف یسخودمون رئ دانشگاه

 یدتیحراست و عق ی.همه جا تو پستها گلستانشه

 یغاتیداره .موقع انتخابات هم اسپانسر تبل پارتی

 اونا یگهو خوب، د یشهمجلس م یندههایاز نما بعضی

 یزهایهواش رو دارند، هم تو تجارت هم تو چ هم
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 . دیگه

 برادرش را گرفت و گفت: یادامه حرفها وحید

 کاره اما همه کاره در اِِشل یچه ییجورا یه_

 کرد یتلفن کار یهبا ۷۷سال   یانات!تو جر کوچیک

 دوست مامان آزاد بشه .البته جرمش فقط دختر

 در اغتشاشات بود، مورد خفن نداشت .اما شرکت

 قارچها با خورشت کرفس ینبود....از ا یلیخ بازم

 !یشهخوشمزه م بخورید،

 گذاشت و یدر قاشقش م یهمانطور که قارچ اماندا

 برد،گفت: یپلو و خورشت به دهان م همراه

5 

 هر یقدرت؛ جلو یشهم یپول و پارت یبترک-

 .پس مامان و بابام حق داشتند یگیرهرو م مخالفتی

 قدرتش رفتند کانادا . یطهیفرار از ح برای
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 بشقابش گذاشت و رو یقاشق و چنگالش را تو وحید

 آماندا گفت: به

 . یوفتیباهاش درن یکنمم یهبهت توص ین_واسه هم

 داره که هجده ییزندهست اونقدر توانا حاج بابا تا

 یهبکنه  یسالهت هم بشه کار یکه سهله، س سالی

 یچبهت بزنند و از دانشگاه اخراجت کنند و ه انگ

 که با پدر و ی.کاربهت کار ندن  یدولت جای

 کرد. مادرت

 لب زمزمه کرد: یرز آماندا

 زندهست. ی_تا وقت

 نگاهش کرد: یرتبا ح فرید

 نقشه یخوایزندهست؟ نکنه م یتا وقت یچ یعنی_

 ی؟کن یرو طراح قتلش

 :خندید
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 _قتل؟ نهبابا، مگه عقلم کمه!

 پاسخ داد: یجد یلیخ فرید

 عاقله؟! یلیخ یکنهم یکه خودکش یکس یدا،_ببخش

 یبا سرزنش نامش را صدا زد و آماندا به آرام وحید

 :گفت

 هفته یهبود، نه، حداقل  یآن یمتصم یهاون  یگم_نم

 فکر کرده بودم .اما مصمم شدنم تو اجراش بهش

 لحظه که فکر کردم واقعا یهلحظه بود . یه کار

 یکبارهقابل تحمل شده و مردن  یربرام غ زندگی

 آرزوهامه . یجیمرگ تدراز زنده بودن و  بهتر

 آماندا یبه رو یلبخند یشگیشهم یبا مهربان وحید

 و گفت: زد

 .االن هم ی_خدا رو شکر تو اجراش موفق نشد

 . یخودت بهتر کن یخودته که اوضاع رو برا دست
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 حاج یاد؛مسخره به نظرت ب یگمکه م یحرف ینا شاید

 . یگرانهد یدو تمج یماز اوناست که دنبال تکر بابا

 براش مهمتر هست یلیبهش احترام بذارند خ اینکه

 از بودن در کنارش یادوستش داشته باشند  ینکها تا

 ماها هممون یدونههم م حاج باباباشند .خود  شاد

 .خانواده یمشام خونه خودمون باش یمدار دوست

 به خاطرش، به ینکهاما از ا یم،دور هم باش خودمون

 و یبرهلذت م یگذریمخواستمون م یناز ا احترامش

 . یکنهبرامون جبران م یگهجور د متقابال

 زد: یپوزخند آماندا

 من یدونیم یات؟و ماد ینو ماش ی_با کارت بانک

 گذشته بعد از کنکورم، دو تا شاگرد تابستون

 خودم مستقل از پدر و یداشتم و برا یتارگ خصوصی

 یهزار تومن درآمد داشتم؟ م یصدس یکنزد مادرم
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 که به خاطر پول یستمن ینپروربگم آدم ت خوام

 شما نوهها با یهرو کنار بذارم .بعد هم قض آرزوهام

 .به هر حال چهار تا خاطره قشنگ یکنهفرق م من

 گردش ید،خر ی،باز ید؛از پدربزرگتون دار یبچگ تو

 مسجد....چهار تا یحت یاپارک  یدونمچه م یح،تفر و

 به اونا و بعد هم به یدکه استناد کن یددار خاطره

 یلشمطابق م یده،که بهتون م یباج اقتصاد خاطر

 یهویی. یکنهفرق م یهم.اما من قض یدکن زندگی

 و یکنهشده و داره برام الدرم بلدرم م ظاهر

 کم در مورد یلی.مامان بابام خ یارهدرم قلدربازی

 من صحبت کردند؛ اما یو خانوادههاشون برا گذشته

 یناتموم موندن دکترا یلودم دلب یدههر حال فهم به

 از ی.من حت یرانرفتنشون از ا یلدل یا یهچ مادرم

 یبچهها خبر نداشتم .فقط م یهبودن پدرم با بق ناتنی
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 به شدت متحجر و پدرساالر یمخانواده پدر دونستم

 هجده سالمه، دانشجو یک.من االن نزد ینهم هستند،

 یه یشهداشتم، نم یدرس یرمطالعه غ یکل هستم،

 رو به زور تو مغز من فرو کرد . یدئولوژیو ا مکتب

 یبهتر از طرز فکر و باورها یدئولوژیاگه اون ا حتی

 من و شما اصصصصصال قابل یطباشه .شرا خودم

 از یاتو دن یول یگم،رو م ینا ید.ببخش یستن مقایسه

 شما یبرا ینکه.ا یادکس مثل حاجفتحاهلل بدم نم هیچ

 باشه . یزهم عز یهبق یبراکه  یشهنم یلباشه دل عزیز

 با همان متانت و آرامش خاص خودش گفت: وحید

 یعلن ینقدرا یگمدوسش داشته باش .م یگم_منم نم

 منم اگه یدم،نفرت بهش نگاه نکن .بهت حق م با

 .اما یکردمبدتر از تو نگاهش م یدتو بودم شا جای

 کم مراعات یه یارهن یشپ یبرات مشکل یخوایم اگه
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 !یرو هم که نخورد....غذات کن

 ذرات غذا را با قاشق و چنگال از داخل ینآخر فرید

 جمع کرد و گفت: بشقابش

 یکس یمحافظهکاره، اما به نظر منم وقت یلیخ ید_وح

 با سازش و یدنداره از خودش دفاع کنه با قدرت

 ببره .فکر نکن هجده ساله یشکارش رو پ زبونبازی

 رد کار خودت، نه، از یبر یذارهم حاج بابا یبش که

 و سر خونه و ی.تا ازدواج نکن یستخبرا ن این

 یدونم.م یبر ینجااز ا یذارهنم حاج بابا ینر زندگیت

 یاما اگه م ییه،دو رو یتنها یدمکه م یشنهادیپ این

 مالقات تو هم یمبر یمبعد از ظهر که خواست تونی

0 

 یهکمرو ببوس و بذار  حاج باباو صورت  یا.ب بیا

 بهتر بشه. اوضاع
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 :یدبه قهقهه خند آماندا

 قورباغه رو یه یهر وقت تو تونست ی؟چ یگه_د

 حاج فتحاهلل رو ببوسم. یتونممنم م ببوسی

 گرد شد و هر دو غشغش یدو فر یدوح چشمهای

 گفت: یدو وح خندیدند

 _دستت درد نکنه، دستت درد نکنه .دو ساعت

 هآخرش با قورباغ یخونیم،برات روضه م داریم

 یکنی؟م یکیش

 بود یدابازمانده خنده در گفتارش پ یکهدر حال فرید

 :گفت

 به یبوسناون داستان افتادم که قورباغه رو م یاد_

 قورباغهها سراغ ین!اگه از ا یشهم یلتبد شاهزاده

 قبول، من هستم. داری

 آماندا جواب داد: یبه جا وحید
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1 

 یشهم یلقورباغههه به پرنس تبد یادمه ییکه_تا جا

 ی؟پرنسس !هست نه

 هم رو کرد به آماندا و ادامه داد: بعد

 یلیبرات خ یدونمم حاج باباصورت  یدن_حاال بوس

 ی!برا یایب یتونیم یگهکه د یادتاما ع سخته،

 یمدنبالت بر یایمچهار حاضر باش م ساعت

 گردش و بعدش هم یماز اونجا هم بر بیمارستان،

 . یالدم برج

 فتحاهلل یدبا ینمرو بب ینآرت یخوام_در واقع اگر م

 جنس ی؟.پک کاال درست کرد ینمرو هم بب خان

 به زور به خلقاهلل یکنار جنس اصل یرو گذاشت بنجل

 !یقالب کن میخوای

 لبخند زد و با آرامش گفت: یدوح دوباره
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 . یان یایب ی.دوست ندار یست_اصال فکرت درست ن

 در یاجبار یچدنبالت .ه یامم یمارستانبعد از ب من

 .یستن بین

۲ 

 و ظاهر یکیرا  یخال یهمانطور که بشقابها آماندا

 گفت: یکردرا مرتب م سینی

 و همراهتون یشممن ساعت چهار آماده م ی،_اوک

 تا یمونمم ین.تو ماش یام.اما باال نم یمارستانب میام

 . یدبرگرد شما

 گفت: یآشکار یبا خوشحال فرید

 یهنره، اگه من  یادت.منتها قولت  یهم عال یلی_خ

 حاج بابا یدتو هم با یدمرو جلو چشمات بوس قورباغه

 .یببوس رو

 چرا که یدطول نکش یلیحرف خ ینآماندا از ا تعجب
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 را یششانو ضربه زدنش به در اتاق ع ینپرو صدای

 کرد: ناقص

 خانومخانوما؟ ی_مهمون دار

 گفت: یبلند یبا صدا یدو وح یدآماندا پر رنگ

 تو خاله . یید_بفرما

3 

 سر یرو یرنگ یچادر یکهدر حال ینباز شد و پرو در

 یهبود وارد شد و به همان چهارچوب در تک انداخته

 :زد

 مهرجو !چشم مامان و ینحاجحس ی_بهبه !پسرا

 ددر دودور و عشق و یداومد ییروشن !دو تا باباتون

 در یدمرب بردارم د ی!اومدم از تو انبار حال

 شما دو ییهایبازه، اومدم جلو دمپا ینجاا آکاردئونی

 ! یدبد یح.خب، منتظرم، توض یدمشازده رو د تا
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 عقب یشبا حفظ آرامش خودش را سر جا وحید

 داد: یهتخت تک یو به لبه کشید

 ناهار، از یآماندا تنهاست برا یدیمد یحی؟_چه توض

 یایمب ینیناهارامون رو بذاره تو س یمخواست مامان

 یبیه؟عج یز.چ یمدور هم بخور پایین

 را به یشدستش مچاله و دستها یرچادر را ز پروین

 گره زد: هم

 که چرا یدهم یرور باباتون گ ین!از ا یبه_بله که عج

 و پنبه و یشتو خونه و آت یددختر جوون آورد یه

4 

 یشاز اونور خودش پنبهها را به طرف آت یزا،چ این

 سر یه!بعد هم، مگه من تنها نبودم؟  یده؟م هول

 نباشه، بعد دو حاج بابااجبار  یوقت یایدمن نم سراغ

 که خانومخانوما تنها یینپا یایدخونه رو م طبقه
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 !یدچقدددرررر شماها جوونمرد شد نباشه؟

 با پوزخند پاسخ داد: فرید

 به یددار یکنهشما رو بشنوه فکر م یحرفا یکی_

 .یکنیدنوهتون هست، حسادت م یکه جا دختری

 کلمه نوه زوم کرد یرو یندرست بود، پرو حدسش

 گفت: و

 بچه منه نه نوه! یمنه؟ جا ینوه یدختره جا ین_ا

 در هم ادغام ینیتا دو س یشدبلند م یکهدر حال فرید

 را بردارد، جواب داد: شده

 خاله جان تا براتون دو دو تا چهار تاش رو یاید_ب

 خوشگل خودم که شما ی.عرضم به حضور خاله بگم

 اگه به ید؟ازدواج نکرد یهجده نوزده سالگ مگه

 و ده پونزده سال دوا درمون یشدیدبچهدار م موقع

5 
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 یو دخترتون رو هم هجده نوزده سالگ نمیکردید

 االن یشد،و اونم به موقع بچهدار م یدادیدم شوهر

 همسن آماندا بود. نوهتون

 به دست از اتاق خارج ینیصحبتها س ینگفتن ا ضمن

 هم اصال”ینکهدر مورد ا ینپرو یو به حرفها شد

 گفته من دوا درمون کردم، خودم یک یست،ن اینطور

 زود بچهدارشم .بعد هم مگه من االن چند نخواستم

 گوش کرد .”....یگیم ینطورکه تو ا سالمه

 بحث یدنکش یشاز پ یدو آماندا که هدف فر وحید

 بهم یو سال و بچه و نوه را متوجه شدند، لبخند سن

 آرام گفت: یشضمن بلند شدن از جا یدحو و زدند

 _پس ساعت چهار آماده باش، فعال .

 از اتاق خارج شد؛ ینو پرو یدهم به دنبال فر بعد

 به یرا ببند لحظها یاز آنکه در آکاردئون قبل
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 نگاه کرد و به ضرب نرده یوارد یرو برگهای

 .یدرا کش آکاردئونی

6 

 شال و یآنکهرفتن مهمانانش در اتاق را بست و ب با

 تخت یلبه یرو یاوردمردانه پدرش را درب پیراهن

 یسیداد تو رودروا یرگ یدرو شکر، فر خدا”نشست

 یحجابمن رو ب ینو گرنه اگه پرو یدمرو پوش اینا

 حصاراز  یکههاشخطر ت ی،.... وااایدیدپسرا م جلو

 یدفر یکنم؟ اگه حرفها یکاررد شده....حاال چ گوشم

 ینهم نتونم از ا یهجده سالگباشه و بعد از  درست

 اگه مجبور به ازدواج ی....وااای؟برم چ خرابشده

 یبرا یگههمهش حرفه !د ینا....نه بابا، ا ی؟چ بشم

 ینتو ا یمنم شرطه !تازه کدوم پسر یترضا ازدواج

 به یکه راض یبا دختر یشهو زمونه حاضر م دوره
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 وصلت کنه؟ !بازم شکر خدا چون یست،ن ازدواج

 رفته، یناز ب یلیقبولم نداره خطر ازدواج فام اصال

 سه یناز هم یکیبا  یشدممجبور م یدشا وگرنه

 ینکنم من از دست ا یکارازدواج کنم .چ تفنگدار

 ”!!!فتحاللهخان؟

 هماهنگ ینساعت نه با آرت یرا روشن و برا تبلتش

 نبود . یندرد دل کند، آنال ین.خواست با رام کرد

 یایم که هنوز واحد دنرسول و افسرجون ه عمو

 پاس نکرده بودند و هر یرا درست و حساب مجازی

 یداشتند به تلگرامشان سر م یازخودشان ن وقت

 و نه یخواندندرا به موقع م یامکها.نه پ زدند

 را. یتلگرام پیامهای

 منتقل کرد و با همان ییروشو ینهرا به پشت آ تبلت

 شد . یاطکه به تن داشت وارد ح یدهایپوش لباس
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 آسمان هم بدتر از دل خودش گرفته بود و دل

 و خفه به یکساعت دو ظهر اواخر اسفند تار آسمان

 کوتاه باغچه نشست و به یلبه ی.رو یرسیدم نظر

 کاشته شده بود، یشکه چند روز پ یبنفشها گلهای

 از گلها او را به یکی یکرد .رنگ آجر نگاه

 به همان رنگ از یبرد .مادرش با بلوز خاطراتش

 یاو را که رو یواربه پدرش لم داده بود و شوخ پهلو

 ش گذاشتهشانه اپدرش نشسته بود و سر بر  پاهای

 خفه و یخندهها ی.صدا یگرفتم یشگونرا ن بود

 و یدپدر به وضوح به گوشش رس حصاردر  گنگش

 :یگفتپدرش که م صدای

 خودش رو برا باباش یدلوس باشه .با ید_دختر با

 ده ساعت سر و کله زدن با یکنه تا خستگ لوس

 .یادب یروناز تنش ب یاستعدادب هنرجوی
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 یتیترب یوهمادرش از ش یآوردن مخالفتها یادبه  با

 بر لب آورد و چشمانش پر از اشک یلبخند پدرش

 محکم باشد یدداشت دختر با یدهعق یبا.مامان فر شد

 از پس خودش یی.آنقدر که بتواند به تنها یقو و

 نوازش و یمعتقد بود دختر برا یدو بابا سع آیدبر

 با پدرش است و یتششده؛ حما یدهآفر بوسیدن

 که با ییتکواندو یبا کالسها یبا همسرش .حت بعدها

 مادرش ثبتنام شده بود، مخالفت کرده هماهنگی

 روح ظرافت یرزم یچرا که معتقد بود ورزشها بود؛

 خشن یو طبع یکشدرا در وجود دختر م یزنانگ و

 .یدهدفرد م به

 یگرم یپدرش تنگ شده بود، برا حصار یبرا دلش

 او و یبزرگ و مردانه یستبر و نوازش دستها سینه

 آخرش یتو دوست دار”اعتراض مادرش که شنیدن
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 دختر یناز ا یخاصیتلوِس ب یِ دست و پا چلفت یه

 یاما من نم ی،من بساز یباهوِش با اراده محکمِ 

 خواب ینکهبار با تصور ا یکپدرش که تنها  و”ذارم

 دوست”آرام کنار گوشش زمزمه کرده بود: است

 اندازه تمام یم،بچگ یبه اندازه تمام عقدهها دارم

 به دخترم محبت کنم، اونقدر که یدمکه ند محبتهایی

 ”.یادبه چشمش ن یکس یچوقت محبت ه هیچ

 دستش افتاد و باعث شد یبر رو یباران قطرهی

 سرش بدهد . یباال یرهو ت یرا به آسمان ابر نگاهش

 گونهاش افتاد یرو یبا شتاب دردناک یبعد قطرهی

 یسبه سرعت صورتش را خ یزن یبعد یقطرهها و

 .کرد

 او را از حال و یاطح یموتیباز شدن در ر صدای

 ینکه دچارش بود خارج کرد و به ماش یخاص هوای
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0 

 با یدنگاه کرد .فر یشدخارج م ینگکه از پارک فرید

 خارج یناو در کنار باغچه توقف کرد و از ماش دیدن

 بلند شد و یشو به کنارش رفت .به ناچار از جا شد

 برادرش و یخنده الب یهشب یبا لبخند ید.فر ایستاد

 گفت: یدلحن و کالم وح یهشب یآرامش با

 یسرگبار بارون !خ یرز یستادی؟چرا وا ینجا_ا

 .یخوریسرما م میشی،

 و مطمئن یندبتواند بببار پلک زد تا درست  چند

 است نه برادر باوقارش: یدفر یشمرد روبه رو شود

 تو! یرماالن م یست،_سردم ن

 ی؟کرد یه_گر

 دست صورتش را پاک کرد و چند بار سرش را با

 چپ و راست تکان داد و مصرانه گفت: به
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 یبینی؟نم یاد،کنم؟ داره بارون م یهگر ید_نه، چرا با

 یرو یدانستم یدکه مختص وح یمهربان لبخند

 نشست: یدفر صورت

 یاد؟از دست من برم ی_کار

1 

 رو”یشهاز گور تو بلند م یشهاآت تمام”یهذهن جملهی

 داد: ییرتغ یربطیب یجمله به

 یرون؟ب یریم ی_دار

 رفت و خودش شد: یداز صورت فر یدیوح وقار

 تو.!...تو هم برو تو !برو تا یام_َپ َ نپَ، دارم م

 .ینخورد سرما

 کامل صورتش را پوشاند و ادامه یدیفر شیطنت

 :داد

 ددر، اونم چه یمبر یدبا یگه_برو که دو ساعت د
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 ! ددری

 سوار یخندیدهمانطور که به حرف خودش م و

 شد و رفت. ماشین

 زنگ یلشبه چهار مانده بود، که موبا یکم ساعت

 آن ظاهر شد: یو نام طططططژ رو خورد

 _الو سالم.

 دارم . یزباال، برات سورپرا یاب یقهدق یه_سالم، 

۲ 

 و به یدرا پوش یرونشرا قطع کرد و لباس ب گوشی

 دوم رفت . طبقه

 یدسبز و کوچک در دستان فر یقورباغها یدند با

 و با چندش گفت: یدکش هینی

 ی؟از کجا آورد ینو_ا

 خونه یککه تو پارک نزد ی_از مرداب مانند
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 یک یجهقورباغه داره؛ نت یدونستمهست .م دوستم

 خوشگل ینتالش و کوشش شد به تور انداختن ا ربع

 و شسته شده اومده تو دستام تا یز.االن هم تم خانوم

.... 

 از مشمئز شده بود: یشآماندا ب قیافه

 یاد؟بدت نم یش؟تو دستت گرفت ی_چه جور

 ...یسبا اون پوست لزج و خ یشه؟نم چندشت

 به صورت خود داد و با یشدت اشمئزاز لرزش از

 به عقب رفت .فرشته هم با انزجار به یکم نفرت

 و قورباغه در دستش نگاه کرد و رو به آماندا فرید

 :گفت

3 

 خونه و تو یاوردهر سال تخم قورباغه م یدفر ین_ا

 قورباغه یسیدگرد یذاشتم یاطکه تو ح آکواریومی



 

 

  340                        
 

 آخرین برگ روی دیوار  

 

 یقهتو  ینداخت.قورباغه رو م یدیدم یکاز نزد رو

 یاد،جک و جونورها بدم م ینمن از ا ی.هر چ لباسش

 یگیره،عاشقشونه .سوسک رو هم با دست م فرید

 یشه؟م باورت

 گفتن آماندا و فرشته همزمان شد و ایشششش

 گفت: یفکاه یبا غرور حسینآقا

 بتونه حس یدنترس باشه، با ینجوریا ید_پسر با

 ببره! ینرو تو وجودش از ب چندش

 پنهان در چهره، یطنتیو ش یبا خونسرد فرید

 گرفته بود که یرا با هر دو دست به صورت قورباغه

 بزرگش یدستها یاز ال ینوا،سر موجود ب تنها

 پر از اشمئزاز یبود .زل زده به چشمها مشخص

 بر سر یو آن یفظر یبوسه اسرخم کرد و  آماندا

 گفتن آماندا و فرشته همزمان ییییییییزد .اَ  قورباغه
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 هم اعتراض کرد: ینآقابار حس ینداد و ا رخ

4 

 پسر ! ی_حالم رو بهم زد

 کرد و رو به یزدور لبش را تم یش،حرکت بازو با

 و مادرش گفت: پدر

 یادب حاج بابااز  یادتع ی_آماندا دو دل بود برا

 باال نظر شماها یادنه؛ بهش زنگ زدم ب یا بیمارستان

 .یرهبگ یمهم بپرسه، بعد تصم رو

 آماندا گذاشت: یشانه دست بر  یبا خوشحال فرشته

 تو بهبود یدشا یای،اگه ب یکنیم ی_کار خوب

 هم اثر مثبت داشته باشه . روابطتون

 یکه مشخص بود حرفها یهم با چهرها حسینآقا

 یادترا باور نکرده و به دنبال ربط قورباغه و ع فرید

 گفت: میگشت
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 یهکه بهش توص ییهکارها یناز بهتر یماراز ب یادت_ع

 دخترم. ینآفر شده،

 مبل نشسته یرو یکالمکه تا به آن لحظه ب وحید

 بلند شد و رو یشپا انداخته بود، از جا یو پا رو بود

 گفت: یدفر به

5 

 چندش رو تو دستت ینتا فردا صبح ا یخوای_م

 برو دستات رو بشور . یاطبندازش تو ح ی؟دار نگه

 !یارو با صابون بشور صورتت

 در جا اعتراض کرد: آماندا

 نندازش! ینجا_نه، ا

 شد: یگریپر از موذ یدفر چشمهای

 تو اتاقت بخورتت؟ یادشب ب یترسیم یه؟_چ

 آماندا رنگ تمسخر گرفت: چهرهی
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 تنها یست،ن یگهایقورباغه د ینجاها_نه پسر شجاع، ا

 ولش یش،که گرفت ییهمونجا یشببر ید.با میمونه

 . کنی

 اونجا کالغ بخورتش، کالغ ینکها ی!به جا یخیال_ب

 یکه م ییغذا یره.زنج یکنندلقمهش م یه ینجاا های

 یه؟چ دونی

 شد: یآماندا جد قیافهی

 یجدا کن یستمشرو از اکوس یوونح ی_تو حق ندار

 . ییغذا یرهزنج یجلو دشمنش، بعد بگ یبنداز و

6 

 یوونح یزندگ یکه فرصتها یهزمان ییغذا زنجیره

 . یرو ازش نگرفته باش ضعیف

 کرد: ییدآماندا را تأ یحرفها حسینآقا

 یست،ن یخدا کار درست یوون_درسته، اصال گرفتن ح
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 رو یابوده  یشرط بند ی،بر چه اساس یدونمنم حاال

 خارج یستگاهشموجود زنده رو از ز ینا ی،کن کم

 سر جاش، بره سر یبذار یببر یداالن با کردی؛

 یرهزنج یشه.اونجا کالغ بخورتش م یشو زندگ خونه

 و اعمال نفوذ شما ییزور گو یشهم نجایاما ا غذایی،

 . ییغذا یرهزنج تو

 گفت و قبل از آنکه یبه احترام پدرش باشها فرید

 و یندازدشکلش ب یلرا درون سبد مستط قورباغه

 آن را با مشما و کش بپوشاند، آن را با فاصله روی

 یهشب ییبه طرف آماندا تکان داد و با صدا یمتر نیم

 جادوگر شهر اُز گفت: صدای

 دختره رو بخورش! ینبرو ا یوهاهاها،_

۷ 

 به یشد و سر یلتبد یرنگاه آماندا به تحق چندش
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 تکان داد: تأسف

 یابا ک یاارشد مملکت ما رو باش !خدا ی_دانشجو

 ! یتنفر جمع یلیونهشتاد م شدیم

 تذکر داد: یدرو به فر یآرام و جد حسینآقا

 !یهکاف ی!لودگ یگه_بسه د

 گفت و قورباغه را در سبد یمجدد باشها فرید

 یسشستن دست و صورتش به سرو یو برا گذاشت

 رفت. بهداشتی

 گفت: ینآقاخطاب به حس آماندا

 یدبر ید.هر وقت خواست یینپا یرم_با اجازهتون من م

 . یستماگه مزاحم ن یام؛م همراهتون

 نشست: ینآقاحس یلبها یرو تبسمی

 کلمه مزاحم استفاده ینهم از ا یگه_برو دخترم؛ د

 . نکن
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 گفت و پلهها را تا قبل یزد و چشم ینیشرمگ لبخند

 آمد . یینبسته شدن در واحد فرشته، با متانت پا از

 نرده کنار راهپله یاز بسته شدن در، رو یناناطم با

 و تا پاگرد را سر خورد. نشست

 ینساکن یاز چهار گذشته بود که تمام ساعت

 یکردند تا برا یداحضور پ ینگدر پارک ساختمان

 بروند .مشخص بود یمارستانفتحاللهخان به ب عیادت

 یندر ماش یننبودند پرو یلکدوم از نوهها ما هیچ

 یهاز بق یشحضور داشته باشد؛ فاخته که ب آنها

 از احساس بچهها و معذب بودنشان در بزرگترها

 کرد: یشنهادپ ینآقاخبر داشت، به حس ینپرو کنار

 شما و ینبزرگترا با ماش یم؟بر ینهماش_چطوره دو 

 ما؟ ینهم با ماش بچهها

 بزرگتر یه یدبا”داشت یدهکه عق یناز پرو یرغ به
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 چه یستچند تا جوون باشه، وگرنه معلوم ن کنار

 موافقت کردند. بقیه”یفتهم اتفاقی

 پشت فرمان ینبزرگترها رفت؛ شاه ینبه ماش وحید

 و قورباغهاش هم جلو .سه تا دخترها یدو فر نشست

 عقب نشستند و از همان یصندل یرو یبا آسودگ هم

 پخش ینکه از ماش یگانهمحسن  یبا صدا ابتدا

 اول به یدکردند .به خواست فر یهمخوان میشد،

 رفتند و قورباغه را رها کردند و بعد به یخاص پارک

 یمارستانرهسپار شدند .هر چه به ب یمارستانب طرف

 یاز چهره آماندا م یشترب یشاد یشدند،م نزدیکتر

 .به هنگام یشدآن م یگزینو غم و سکوت جا رفت

 کنار آماندا قرار گرفت و یدفر ین،شدن از ماش پیاده

 گفت: آرام

 حاج یدنبه بوس یازین یگهبسه، د یکه اومد ین_هم
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 .یستن بابا

 کاسته نشد .در یشسر تکان داد اما از نگران آماندا

 به یشکالت یفاخته با مهربان یمارستان،ب رآسانسو

 داد و گفت: آماندا

 بخور، فشارت افتاده! ینونباش .ا یچی_نگران ه

 لب گفت: یرز ینمقابل فاخته، پرو در

 از یخندیدتو دلش بود، داشت م یعروس یشب_د

 سرش! یرخ یادتم؛ االن اومده عحاج بابا مریضی

0 

 دست آماندا را در دستش گرفت و رو به فرشته

 گفت: خواهرش

 تموم شد و رفت؛ االن مهمه که آماندا یشب_د

 .اینجاست

 یکس ینکهبدون ا یداز باز شدن در آسانسور، وح قبل
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 مخاطب قرار دهد گفت: را

 !حاج یادهز یادتع یانامروز ب یلفام ینکه_احتمال ا

 هم هست یمهمه که اگه اختالف یلیبراشون خ بابا

 بشه ! ینفهمه و آبرودار کسی

 انداخت و یدوح یبه سرتاپا ینگاه یربا تحق پروین

 :گفت

 ! یبه من تذکر بد یمونده بود که تو بخوا ین_هم

 بود! یدهبود، کالغ کون در یدهبه ما نر اونیکه

 نگفت. یزیسکوت کرد و چ یدتوقف آسانسور، وح با

 خانواده یها،درست بود؛ قبل از اردستان یدوح حدس

 آمده بودند یادتبه ع حاج بابا یاز خواهرزادهها یکی

 آمدند . یگربعد از حضور آنها هم دو خانواده د و

1 

 استراحت یبرا یشلوغ بود و مکان مناسب یاربس اتاق
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 یبر رو یتاما لبخند رضا یرسید،به نظر نم بیمار

 ابدا یشلوغ یناز ا یدادفتحاللهخان نشان م چهرهی

 . یستن ناراضی

 یادتاز ع یکینمود داشت که  یتا زمان یترضا این

 :یدپرس یناز پرو کنندگان

 یه؟که همراهتونه ک یدختر خانم ینخانم، ا ین_پرو

 آشناست؟

 کرد: یفرشته آماندا را معرف ین،پرو یجا به

 یادتونرو که  ید!سع ید_برادرزادهمه، دختر سع

 یاتو تصادف با خانمش از دن یشچند وقت پ هست؟

 ما! یشو آماندا جون هم اومدند پ ندرفت

 حرف فرشته، آماندا مرکز توجه افراد حاضر ینا با

 در مورد روابطش یی،گو یتضمن تسل یکو هر  شد

 از حضور در یتشو درجه رضا یخانواده اردستان با
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 یزانباال بودن م ینطورخانواده محترم و هم این

 پدرش یگزینجا یپدربزرگ ینو اقبالش که چن شانس

۲ 

 کردند و آماندا که نگاه یاست، سخنران شده

 فتحاللهخان را با یزو نگاه رعبانگ یدوح ملتمسانه

 داد احساسات یحترج یکرد،وجود احساس م تمام

 نقاب یرخانواده را در ز ینخودش نسبت به ا واقعی

 کرده و تنها در مقابل اظهار یمخف یاستو ک سیاست

 بله،”تعبار یتالبخند بزند و نها یگراند نظر

 به کار بندد. را”همینطوره

 مجبور یش،برخالف نظر واقع یاپیچند بار پ یوقت اما

 شد، به بهانه شلوغ یگراند یحرفها ییدلبخند و تأ به

 استراحت حاجآقا، از اتاق یاتاق و مزاحمت برا بودن

 راهرو نشست . یمکتهایاز ن یکی یشد و رو خارج
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 و هما به ینو بعد از آن دو شاه یدو فر یدوح ابتدا

 متفرقه و یآمدند و تالش کردند با صحبتها کنارش

 از افراد یکهر  یو معرف یلیاز اتفاقات فام شاد

 از مشخصات هر کدام، یشّمها یاندر اتاق و ب حاضر

 آماندا را کاهش دهند که به ظاهر یذهن یمنف بار

 طنزآلود یحاتتوض ینهم شدند؛ چرا که ب موفق

3 

 ردن داماد خواهر حاجفتحاهللخو یاز طرز نذر شاهین

 گفت: یطنتآماندا با ش ،

 از جعبه یکی یتونهم یحرفا رو ولش کن، ک ین_ا

 ینجا؟ا یارهرو ب شیرینیها

 یدبه اتاق رفت و وح یرینیآوردن ش یبرا هما

 داده بود یهآماندا تک یروبه رو یوارکه به د همانطور

 گفت: یکرد،داخل اتاق فتحاللهخان را نگاه م و
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 یم یزی!اگه چ ی_ممنون که بحران درست نکرد

 . یشدبدجور شر م گفتی

 یشد و در باطن تفکر یبه ظاهر لبخند گرم جوابش

 از دوستان دوران مدرسهاش در یکی ی!صدا موذیانه

 از یتیهر نقطهضعف و حساس”زمزمه کرد گوشش

 رو به ذهن بسپار .به وقت ی،کرد یداکه پ دیگران

 یتشحواست هست ناخودآگاه باهاش اذ دوستی

 این”یخورههم تپل به درد م یبه وقت دشمن نکنی،

 با یدوست یوقت قبول نکرده بود و حت یچرا ه تئوری

 را قطع کرده بود؛ چرا که به یشهاند ینا صاحب

4 

 کار یگراناستفاده از نقطه ضعف د یرسیدم نظرش

 .اما در مقابل فتحاهلل یمایهستپست و ته انسانهای

 یدر خود نم یابراز واالنظر یبرا یلیقلدر، دل خان
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 هما زد و در دل یرینیبه جعبه ش ی.لبخند دید

 کردم، اگه دوباره یدارو پ یلآش یفعال پاشنه”:گفت

 به یدونمخان هارت و پورت کرد، م یلآش این

 یمارستانکه کار رو به ب یضربه بزنم؛ ضربها کجاش

 آمبوالنس بهشت زهرا رو دم در یمتقو مس نکشونه

 ”!یارهب خونه

 فتحاللهخان بماند و آخر شب یشپ ینشد پرو قرار

 ینآقاخالهاش شود .فرشته و حس یگزینجا وحید

 به رفتن یمتصم یادتکنندگانع یهاز بق زودتر

 یو آرزو یو ازدحام خداحافظ ی.در شلوغ گرفتند

 کنار گوش آماندا آرام گفت: یدو....فر سالمتی

 سالم یه یمعرفت_من گفتم روش رو نبوس، تو ب

 !یهابکن ینرفت هم

 :یدبه طرفش چرخ سریع



 

 

  355                        
 

 آخرین برگ روی دیوار  

 

5 

 سالم کردم! یم_چرا وارد شد

 شد: یموذ یدفر چشمای

 البته عمه یخوره،_اون سالم به درد عمت م

 یشده بود یمکه پشت مامانم قا ی!سالم کل بزرگت

 یبه چه درد ینتت،نب حاج بابانکرده  یوقت خدا یه

 چقدر تعجب یدنتهم از د حاج بابا یمبگذر میخوره؟

 کن .اصال ی!اما االن درست باهاش خداحافظ کرد

 !یخداحافظ یمبا هم بر ییدو تا بیا

 همراهش شد و به کنار تخت ید،اشاره دست فر با

 یدسف یشفتحاللهخان با ر یرفتند .چهره فتحاللهخان

 و پاک به نظر ینوران یمارستانیب یو لباس آب بلند

 که پیرمردهایی”یگفتم یشه.مادرش هم میرسید

 هم داشته باشند، یدسف یشهستند، اگه ر سفیدرو
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 هم به یربط یاد؛و پاک به نظر م یروحان قیافهشون

 ییددر دل حرف مادرش را تأ”نداره! شخصیتشون

 قرار گرفت؛ اما با اشاره دست یدو پشت سر فر کرد

 یتی.لبخند رضا یستدنگاهش مجبور شد کنارش با و

6 

 نشست و رو به یدصورت فر یآماندا رو یهمراه از

 گفت: پدربزرگش

 یدو سالم برگرد یحزودتر صح یشاهلل؛ احاج بابا_خب، 

 و ینیداتاق بش یتخت باال یو دوباره رو خونه

 . یدرو دور هم جمع کن هممون

 ،”توئه! وبتهن”یعنیبه آماندا نگاه کرد،  بالفاصله

 و یفبند ک ینبا انگشتان شست و سبابهاش ب آماندا

 به صورت ینکهکرد و بدون ا یجادا یفاصلها ششانه ا

 یدا_ که شدیرمردپ یشهاینگاه کند، به ر فتحاللهخان
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 از یو اندک یفتدبه جانشان ب یچیکرده بود با ق هوس

 یکند _نگاه کرد و به سخت یرا خال یشموها دقدلی

 :گفت

 _خداحافظ .

 یشخود خدا زودتر ببرتت پ”در دل اضافه کرد و

 ”ینآم یو حافظت بشه، اله خودش

 یدو چشم در چشم فر یستبه هر دو نگر فتحاللهخان

 گفت: یشگیشمحکم و بم هم یهمان صدا با

۷ 

 خونهم . ید_مواظب خودت باش، منم قبل از ع

 . انشاهللا

 اخودآگاهفتحاللهخان آماندا ن یصحبتها یاناز پا پیش

 فاصله یرمردقدم به قهقرا رفت و از تخت پ چند

 به طرف آماندا برگشت تا ید.فر گرفت
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 یاو در پشت سرش با کم یدنبا د که”بریم”بگوید

 گفت و هر دو به را”یمبر”و ابرو باال انداختن مکث

 رفتند. راهرو

 ینبه سمت ماش یخانواده مهرجو، همگ یهآمدن بق با

 از حالت یعترو آماندا با گام برداشتن سر رفتند

 :یدشد و پرس یدفر یپا به پا عادی،

 من با پدربزرگت سالم و یداد یر_تو چرا گ

 یدنچشم د یرمردپ ینکنم؟ بابا من و ا خداحافظی

 نه یاد،نه اون از من خوشش م یم،رو ندار همدیگه

 دارم، که یشسالمت یبرا یرغبت ینکوچکتر من

 یه؟وسط چ ینتو ا یردا حافظ !گبهش بگم خ بخوام

 کوتاهش رفت: یموها یکالفه ال یدفر دست

۸ 

 قبولت یاد،از تو خوشش ب حاج بابا_دوست دارم 
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 .ینباشه، هم داشته

 یرمردپ یاد،خوشش ن یاههفتاد سال س یخوام_م

 مزخرف! چندش

 درست صحبت کن! حاج بابادر مورد  ییی،_آ

 و یدچهره در هم کش یزیبه شکل تمسخرآم آماندا

 شود . ینرفت تا سوار ماش جلوتر

 آماندا و برادرش ینوسط ب یدشب پارک فر مثل

 که یو لطف یلخانواده در مورد فام ی.اعضا نشست

 و آماندا به یکردندداشتند صحبت م حاج بابا به

 یالش.در خ یکردوسط اتوبان نگاه م درختچههای

 شدند یلبه دو درخت بلند و تنومند تبد درختچهها

 آنها شد . ینننووار ب یپدرش مشغول بستن تاب و

 اول او سوار شود؛ ابتدا یدادوقت اجازه نم هیچ

 مضاعف تاب و یدنو با کش یشدسوار م خودش
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 از محکم بودنش، اجازه سوار شدن را به او اطمینان

 دیخوابیننو م یسر رو یرز ی.و او که با بالش میداد

 مادرش را یپدرش همانگونه که آهنگ درخواست و

 هم به تاب یضربها یشگهگاه با نوک پا مینواخت،

 که عالوه بر حرکت تاب باعث اعتراض و آخ میزد

 یکرد.اگر خوب گوش م یشدم یزآماندا ن گفتن

 یشنید؛آواز پدر و مادرش را هم م صدای

 یدندر شن یشتریرا بست تا تمرکز ب چشمهایش

 ینش،والد یصدا یاشته باشد؛ اما به جاد صدایشان

 کنار گوشش یو آهستگ یرا به نرم یدفر صدای

 :شنید

 یاد؟_االنم داره بارون م

 را کنار دستش یدخارج شد و فر یرینشش یایرؤ از

 :یدد یدواروح یلبخند با
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 !یشد یاحساسات یلیشده؛ امروز خ یس_مژههات خ

 ممکنه جواب یصدا ینبا آهستهتر یداز فر یدتقل به

 :داد

 افتادم . یامبچگ یاد یست؛ن یمهم یز_چ

 به طرفش آورد و بدون تمسخر با یشتررا ب سرش

 گفت: مالیمت

 یس یستب یمثل آدما ی؟_مثال االن بزرگ شد

 !یزنیحرف م ساله

 :یددوباره پرس یدنداد و فر جوابی

 ی؟پدر و مادرت افتاد یاد_

 از چشمانش یاشک یباز شد و قطره یصداب بغضش

 یو به پشت یدکش یپوف کالفها ید.فر یختر فرو

 داد و آماندا با نوک انگشت اشکش یهتک صندلیش

 پاک کرد. را
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 به آنها انداخت: ینگاه ینهاز آ حسینآقا

 اومده؟ یشپ ی_مشکل

 جواب داد: یبا اخم و آشفتگ یداز آماندا فر قبل

 ید؟دستمال بد یه یشه!مامان م یستن یزی_چ

 به یممستق ید،فر یبه دستمال را به جاجع فرشته

 آماندا داد و رو به پسرش گفت: خود

 ینوراز ا ی؟اشک بچه رو درآورد یگفت ی_باز چ

 یهشاز اونور گر یزنی،م ینهرو به س سنگش

 میندازی؟

 خواست از خودش دفاع کند، آماندا دفاع از یدفر تا

 را بر عهده گرفت: او

 یب ینجوری،نداشت .خودم هم یرتقص ید_نه عمه، فر

 نداشت . یدبه فر یدلم گرفت .ربط دلیل

 سرخوش از عنوان شدنش با نسبت عمه، فرشته
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 زد و گفت: یژکوند لبخند

 _باشه عمه جان !

 دوباره به موضوع صحبت خودشان برگشتند . و

 شدن افراد، یادهو پ یالدبرج م ینگبه پارک یدنرس با

 یاز صندوق عقب کاپشن یه،به دور از چشم بق وحید

 داد و گفت: یدبه فر یو همراه چشمک درآورد

 !یده_اون باال سرده، آماندا هم کاپشن نپوش

 را با یشو مراتب سپاسگزار یدسرخوش خند فرید

 برادرش نشان داد .در صف یبه بازو یمشت ضربهی

 به آسانسور برج، دو برادر دو طرف آماندا ورود

 کردند. یفتعر یشانگرفتند و از خاطرات کودک قرار

 حرف زدند و دختر را هم به حرف گرفتند که آنقدر

 که یدندفهم یزمان را متوجه نشدند و زمان گذشت

 سوار شدن به آسانسور نوبتشان شده بود . برای
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 آماندا را یدفر یز،بزرگ برج ن یارآسانسور بس داخل

 را یدد ینهترکرد تا ب یتهدا یوارشیشهایکنار د به

 یستادپشت سر او ا یباشد و خودش به گونها داشته

 شود .در تمام طول یکنتواند به دختر نزد یکس که

 با چشم و یرزیرکیو فرشته ز ینآقامدت، حس این

 ینشان داده و م یکدیگررا به  یدفر یرفتارها ابرو،

 نگران و یدکدام از احساس فر یچظاهرا ه خندیدند؛

 نشده بودند. دلواپس

 برج، یباز باال یفضا یوارد شدن به محوطه با

 شد ینهبه خاطر شدت وزش باد ، دست به س آماندا

 خودش را جمع کرد و گفت: و

 !چه سرده! یادم یجا چه باد ین!ا ی_وووو

 ساعت یککه  یکاپشن ی،با لبخند پر نخوت فرید

 آماندا یشانهها یدر دست گرفته بود را رو بیهوده
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 :انداخت

 هم وزش داره، هم تفاوت دما یاده،_اختالف ارتفاع ز

 . یینبه پا نسبت

 که در آن گم شده یکرد و کاپشن یتشکر آماندا

 را باال زد و هر دو ینهایشو آست یدرا پوش بود

 یدآن فرو برد .تمام رخسار فر یبهایرا در ج دستش

 پوشاند و پنهان از آماندا یتطرح لبخند و رضا را

 یانهمخف یکیهم ال یدبه برادرش زد .وح چشمکی

 ینداد و آن دو را رها کرده و به طرف دورب نشان

 ینرا با دورب یکآنجا رفت و شهر تار یچشم دو

 کرد. نظاره

 در محوطه یکدیگر شانه یو آماندا شانه به  فرید

 را یکمختلف برج، شهر تار یایزدند و از زوا قدم

 از شهر را نشان یقسمت یدکردند .چند بار فر نگاه
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 اونجا یاون چراغا یاگه گفت”و گفت: داد

 ساختمون دانشکده کدوم یگفت اگه”یا”کجاست؟

 که یساعت در مورد سؤال یکبعد  و”قسمته؟

 متوجه شدند که یداد و زمان یحبود توض پرسیده

 ند و کامل کامل شهر رازده ابار محوطه را دور  چند

 ! یدهاندباال د از

 :یدبه اطراف پرس یبا نگاه آماندا

 یبینیشون؟کوشن؟ م ینا_عمها

 یتماس گرفت و بعد از اندک یدوح یلبا موبا فرید

 :گفت

 _سردشون شده، رفتند داخل ساختمون !تو که

 یا یمبگرد یگهدور د یه یخوایم یست؟ن سردت

 داخل؟ بریم

 اگه اومده ینزنگ بزنم به آرت یه_ساعت چنده؟ 
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 ینیمش؟بب زودتر

 درهم رفت و به ساعتش یبه طرز بارز یدفر قیافه

 کرد: نگاه

 جناب ین!زنگ بزن !بزن زودتر ا یمه_هشت و ن

 راحت شه! یالتخ ی،کن یارترو ز سپهری

 مکان داد ییرتغ یشاز کنار دستش به روبه رو آماندا

 آهسته باشد یشصدا یکردم یسع یکهدر حال و

 :گفت

 من فقط به ینکهمثل ا یکنی؟م ینجوری_تو چرا ا

 اومدمها؟ ! ینجاتا ا ینآرت یدند خاطر

 گرفت و گفت: یافهق فرید

 گفتم؟ یزی_باشه، زودتر زنگ بزن !مگه من چ

 شماره یجانبا ه ید،فر یبه گرفتگ یتوجهب آماندا

 را گرفت: آرتین
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 _الووو، سالم آماندا هستم،....ممنون،

 .....منم باالم،....باشه !اومدمیید؟....کجاهمچنین،

 . یزنمزنگ م دوباره

 و گفت: یدرو کرد به فر یجانه با

 !تو هم یشاپ!گفت برم داخل تو کاف ینجاست_هم

 داخل؟ میای

 درصد فکر کن تو رو با اون مردک تنها یک_

 . بذارم

 شد: یلتبد یچهره آماندا به گرفتگ هیجان

 تا تو یخوری؟راحت چشم م ینقدرتو چرا ا ییید،_فر

 ! یزنیند مپسره چه جنتلمن شده، گ ینا یگمم دلم

 انگار تو ین،گماشته و آجودان حاجفتحاهلل و پرو شدی

 ! یاونا رو انجام بد یفوظا یدبا نبودشون

 را گرفت: یدبا صحبت کردن، شماره وح همزمان
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 ...ی؟داداشت رو جمع کن یایم یقهدق یه_سالم، 

 یگرهخورده رو یبا ابروها یدفر ید،آمدن وح با

 که در آن اطراف بود نشست و رو به نیمکتی

 گفت: برادرش

 یه_خانوم انتظار داره بذارم تنها بره سر قرار با 

 رو فراهم یطیشرا یهبود که  ین!قراره ما ا لندهور

 پنهون یخوادخانوم م ینه؛رو بب ییشبتونه پسردا کنیم

 کار ینحرف بزنه !تو بگو ا ییشما با پسردا از

 ینم یاگه حرف خاص باشم یدچرا من نبا درسته؟

 بگه؟ خواد

 شد و گفت: یحرص آماندا

 یز،کنه بچسب به م ینو ع یاب یا،.ب یستن ی_مشکل

 دستت در نره !فقط اگه یراز ز یوقت حرف یه

 بهت بر نخوره ! یدیپدربزرگت رو شن بدگویی
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 حاجفتحاهلل! ی...گماشته یها،....ستون پنجم اردستان

 شماتتوار به برادرش نگاه کرد و رو به آماندا وحید

 :گفت

 بعد یشیم،آقا آشنا م ینو با ا یام_ما همراهت م

 شده، درست یرد یگه!االنم د یگهد یزم یهسر  میریم

 !یمعطل کن ینقدرا نیست

 یشاپکاف یبه سمت فضا یکه سه نفر همانطور

 یدفر یکهلب جور یرآماندا ز یرفتند،برج م مانند

 ا بشنود، شروع به غر غر کرد:ر حرفهایش

 کمک خواستم؛ من از ین_انگار از روز اول من از ا

 خودشو نخود آش کرده ! ینکمک خواستم ا وحید

 !یگنرو به سنگ و چوب م ین_ا

 و یکردکه نگاهشان م یمرد جوان متبسم یدند با

 یتبود، تالش کرد عصبان یدهرا در تلگرام د عکسش
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 کند و به طرفش رفتند .مرد یدر چهرهاش مخف را

 و یدخود برخاست و ضمن دست دادن با وح یجا از

 کرد: یخودش را معرف فرید

 .یسپهر ینهستم، آرت ین_آرت

 ینکردند و آرت یهم خودشان را معرف یدو وح فرید

 آورد و با آماندا گرمتر از آن دو دست یشپ دست

 . داد

 باورت ید!شا یههمخون حس قشنگ یه_مالقات با 

 یدحس کردم تو با یدمتاز دور که د یول نشه

 . یعمهم باش دختر

 یزدور م یهو زودتر از بق یدخند یواقع آماندا

 مجاورش یهم خواست در صندل ید.فر نشست

 برادرش زد و رو به شانه ی یرو یدکه وح بنشیند

 گفت: آرتین
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 . یممزاحم نباش یشینیم،م یکنار یز_ما م

 که یزیبه دور م یدو فر یدنگفت و وح یزیچ آرتین

 دو متر با آماندا فاصله داشت، نشستند و نهایت

 به آماندا زل زد و رسما یاخم کرده و عصبان فرید

 را زهرمارش ییاشپسردا یدارکرد تا لذت د تالش

 .کند

 ینآرت یبه چشمها ید،فرار از نگاه فر یبرا آماندا

 شد و گفت: خیره

 ینجا؟خوش گذشته تا ا یران_ا

 از قسمت باخبر شدنم از فوت یربود؛ البته بغ ی_عال

 پسر یشه؟م یکارهتوچ ین.رام یدو آقا سع عمه

 ! دلسوزیه

 کرد: ییدتکان داد و تأ سر

 بابام . یمی_پسر عمومه؛ در واقع پسر دوست صم
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 خانواده بابام رو بهت گفت؟ اجبار تا یهقض رامین

 رو؟ یسالگ هجده

0 

 و سفارش دادن دو فنجان قهوه یشخدمتآمدن پ با

 در کالمشان افتاد و بعد از رفتن یوقفها یک،ک و

 گذاشت، یزم یدو آرنجش را رو ینآرت گارسون،

 چانهاش کرد: یهگاهرا به هم گره زد و تک دستانش

 بابا یبرا ی؟باهاشون ندار یمشکل ی؟_االن راحت

 نگران شد .ظاهرا اون موقعها که یلیخ گفتم

 یا یهامل و دگم بوده .االنم همونجور یلیخ بابابزرگت

 فرهنگ جامعه اونو هم عوض کرده؟ تغییر

 از حد باالست . یادیز ییرتغ یبرا ینرسیش_نه بابا، ا

 یزندگ یبتیهانقالب مونده !مص یلاوا یدوره تو

 نجات از یبرا یکنمم یباهاش !روزشمار کردن
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 اومده که یشبرام پ یفتحاللهخان !االنم نگران زندان

 و یدهم نذاره برم، با تهد یمبعد از هجده سالگ نکنه

 .اجبار

 و یدلبانش را متفکرانه به داخل دهانش کش آرتین

 کوتاه گفت: یاز مکث بعد

 یدردسرراحت و ب ییکانادا !تو که متولد اونجا یا_ب

 بابابزرگت قدرت نداره . یگهاونجا د یای،ب میتونی

 زد: یپررنگ لبخند

 !یمهشاهعبدالعظ ینکانادا، انگار هم یاب یگیم ین_همچ

 را متوجه نشد و یمربط کانادا و شاهعبدالعظ آرتین

 و یختشکر در قهوهاش ر ینگاهش کرد؛ اندک سؤالی

 :گفت

 کنم؟ یکار.!...دانشگاهم رو چیستمهم ن یچی،_ه

 رو یهمتمام سرما یدبا یامرو؟ بخوام ب هزینههاش
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 کشورتو  یامب یاومدن کنم، با دست خال هزینه

 یآخره !فعال بهش فکر نم ینهیکانادا گز غریب؟

 . کنم

 بابا خوشحال یایب ی_به هر حال هر وقت خواست

 .ینطور.منم هم یمتاز تصم میشه

 فنجان قهوهاش را لب زد و یظرافت دخترانها با

 :گفت

 یم یکارچ ی؟خودت چطور یم،حرفا بگذر ین_از ا

 ...کنی؟

 به صحبت گذشت و هر دو مسرور از یساعت نیم

 یدفر یکهمتوجه گذر زمان نبودند تا وقت همصحبتی

 را یشصدا یآماندا آمد و با تکسرفها یصندل کنار

 کرد و گفت: صاف

 یقهوه سفارش بدم؟ حرفاتون تموم یه یخورید_م
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 انگار! نداره

 نشد، یدکالم فر یو طعنه یکهمتوجه ت ینآرت شاید

 یزبه م یرا حس کرد و با نگاهآماندا کامال آن  اما

 گفت: مجاور

 کو؟ ید_وح

 نگارخونه رو ی_حوصلهش سر رفت؛ رفت تابلوها

 !ببینه

 را به نشستن دعوت کرد و یدبا دست فر آرتین

 :گفت

 یفکر م ینجاباورت نشه، قبل از اومدن به ا ید_شا

 و یدهدختر عمه ند یهبا  یتونمم یدر مورد چ کردم

 مالقات یهحرف بزنم؛ که فقط  یقهده دق نشناخته

 ! یمحرف زد یکل یبینمکرده باشم .االن م باهاش

 بار آدم ینهم لذت بردم از مالقات .جالبه اول کلی
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 بشه . یفتهشش ینقدرو ا ینهرو بب یکشنزد فامیل

 !ینههم یکشهخون خون رو م میگن

 نشست: یدفر یشانیپ یرو اخمی

 یکشه؛آخرت موافقم .خون خون رو م ی_با جمله

 مواظب یگاردباد یهمحافظ،  یهمن مثل  ینههم واسه

 مامان و یم،بر یدما با یگههستم .االنم د ییمدا دختر

 خوشحال شدم! یدنتونمنتظرند !از د بابام

 دست داد یدشوکزده و مبهوت با فر ینچه آرت اگر

 مصافحه زودتر یکه دستش را برا یدیاگرچه فر و

 را رها ینزود هم دست آرت یلیآورده بود، خ جلو

 دست ینگرم با آرت یاراما در مقابل آماندا بس کرد،

 هم دستش را در دست یاز حالت عاد یشترو ب داد

 یتلخ یکردکه تالش م یگذاشت و با لبخند او

 ببرد، گفت: ینرا از ب یدفر حرفهای
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 خوشحال شدم .منم مثل شما یلیخ یدنتون_از د

 بتونم با شما هیقاز ده دق یشب یکردمنم فکر

 یا یرانا ید....تنها اومدی،بشم، .....راست همصحبت

 همسر و کوچولوتون؟ با

 کنه! یم_من اصال همسر ندارم که بخواد همراه

 ....یلتونکه تو پروفا یی_عه، پس اون بچه کوچولو

 وسط حرفش: یدخنده پر با

 یتاست،چقدر شکل خودمه؟ پسر آرم یدی_د

 .خواهرم

 نازه، خدا حفظش کنه! یلی_خ

 آرام و شمرده ینآماندا و آرت یبه دستها یرهخ فرید

 :گفت

 منتظره! یین_مامان پا

 ینبا نگاه از آرت ید،از رفتار فر یحرص آماندا
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 جوابش را داد . یبا لبخند ینکرد و آرت عذرخواهی

 کردند و به طرف آسانسور رفتند . خداحافظی

 برخالف آسانسور باالرو یینروآسانسور پا صف

 بود و بالفاصله سوار شدند .با سوارشدن به خلوت

 رو کرد به یآماندا اخم کرده و عصبان آسانسور،

 و گفت: فرید

 یل،فام یهبار خواستم  یه یکنی؟م ینجوری_تو چرا ا

 و باهاش گپ بزنم .تو چرا مثل ینمهمخون رو بب یه

 که تو کار همه سرک یفرهنگشعور و ب یب افراد

 و آخرش رو هم زهرمارم یدیسرک کش میکشند،

 !یخجالتزدهم کرد ییمجلو پسردا کردی؟

 یکردم یسع یکهبود، در حال یتراز او عصبان فرید

 نشنوند، گفت: یگرانبلند نشود و د صدایش

 بود؟ ینقرار ما ا یفتی؟پس ن یگرفت یش_دست پ
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 یل بددو ساعت با پسر مجرد د ینیبود که بش این

 و ازش یرو بکن حاج بابا ییبدگو ی!ه یریقلوه بگ و

 واسه من ییپسر دا یی،پسر دا ی؟بخوا کارتدعوت

 !میکنه

 مسخره گفت: به

 _کف دستم رو بو نکرده بودم مجرده !بعد هم

 یکشیتو لندهور تو همه کار من سرک م چطور

 در مورد طعم قهوه و ییمنداره؟ بعد پسر دا ایراد

 و کانادا حرف بزنه بده؟ یرانا یفعل یهوا دمای

 با اون !بعد هم یکنم!فرق م یتمپدر یل_من فام

 تو دستش حلقه نداشت؟ ندیدی

 گفت: یرو با تحق یددندان رو هم سائ حرصی

 یپدر یل!منم فام یستین یخر یچ_تو ه

 !ی.!...نوه برحق حاج فتحاهلل اردستانندارم
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 آن از یتوقف آسانسور هر دو برافروخته و عصبان با

 برج که یشدند و به طرف محوطه ورود خارج

 رفتند . یشداجرا م یشاد و مفرح نوروز برنامههای

 یدارا پ ینآقافرشته و حس یتازدحام جمع ینب از

 و نزدشان رفتند . کردند

 یدی؟رو د ییت_خوش گذشت عمهجان؟ پسر دا

 بود؟ خوب

 را یداز رفتار فر یشو گرگرفتگ یتکرد عصبان تالش

 :یاوردرو ن به

 بتونم یدرو جور کرد یطیشرا ید_ممنون، لطف کرد

 کو؟ ید.وح ببینمش

 یبعد ی.اجرا یادزنگ بزنم اونم ب یه_باالست !بذار 

 !بچهم دوست داره! یهقفقاز یهگروه رقص

 بود کنار فرشته یدهرا پوش یدکه کاپشن فر همانطور
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 یکدر حال اجرا  ی.برنامه یستادا ینآقاحس و

 یگونه بود از جنبهها یمتومصامت و پان نمایش

 افراد؛ هم یزندگ یبر رو یمجاز یفضا یرتأث مختلف

 یمنف یراتمثبت را نشان داده بود و هم تأث جنبههای

 از یآنکهب یکرد،نگاه م یگران.فقط به حرکات باز را

 بفهمد !با احساس یزیو هدف حرکات چ معنا

 از ینانانداخت و با اطم یینسر پا ید،شدن فر نزدیک

 یکرد و به طرز آشکار یاخم ید،فر یکفشها دیدن

 فرشته یگرداد و به سمت د ییرخود را تغ جای

 .رفت

 هم به یداز شروع برنامه حرکات موزون، وح پیش

 و کناردست آماندا قرار گرفت: یوستپ جمعشان

 خوش ی؟صحبت کرد ییت_خوب بود؟ با پسردا

 گذشت؟
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 نگاهش کرد: دلخور

 اونور، یما گذاشت یتو؟ پاتو از دومتر ی_کجا رفت

 کربال !دوباره رفت تو یدوباره زد به صحرا فرید

 گماشته حاجفتحاهلل! جلد

 یشکامل دقدل یکرد و وقت ییبدگو یداز فر حسابی

 یدوح یچشمها یلبخند محو تو یدنشد، با د خالی

 که انتظارش را داشت، متعجب یاخم یجا به

 :پرسید

 یدبا یخونممن دارم روضه م یخندی؟م ی_تو دار

 !یبخند ینکهنه ا یکن همراهیم

 پسر و ین_شرمنده، دست خودم نبود !از نوع رفتار ا

 یدخندهم گرفت....تو در مورد فر یاشتعصبباز خر

 یکنی؟م یطرز رفتارش چه فکر ینا و

 آهسته گفت: یبا صدا حرصی
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 ژن فتحاهلل ینکهمعلومه !ا یکنم؟م ی_چه فکر

 غالب بوده و خودش رو یلیتو وجودش خ اردستانی

 ییدوست داره تو کارها ینکه!ا یکنهم یهر آش نخود

 از ینکهبهش ربط نداره، خودش رو دخالت بده !ا که

 که حاجفتحاهلل در قبال من بهش یاریو اخت قدرت

 و اون احساس یکنهداره خوب استفاده م داده،

 ...ینکها یکنه،رو ارضا م قلدربازیش

 گفت: یست،ال آوردن دستش به نشانه ابا با وحید

 دوستت یکنیچرا فکر نم یکنی؟_چرا مثبت فکر نم

 !یکنهرو خرجت م یرتشکه داره غ داره

 و یترزل زد و بعد حرص یدلحظه مبهوت به وح چند

 از قبل گفت: آهستهتر

0 

 تا حاال ی_جواب حرف شما نباشه، غلط کرده !از ک
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 شده دوست داشتن؟ دوسم داره یباز یشعورب اسم

 انداخته؟ دوسم یهامن رو تو جهنم خونه اردستان که

 و آمار تعداد یزنهمنو چوب م یاهکه زاغ س داره

 دوسم داره که یاره؟رفتنم رو درم ییدستشو دفعات

 بهم ینقدرجاسوس گذاشته؟ دوسم داره که ا برام

 اصال من که نقطه مقابلش هستم چه یده؟م گیر

 یم یکی یدبراش داشته باشم؟ فر یتونمم جاذبهای

 زن یهمامانتون ! یتنها یا ینپرو یلنگه ی،لنگه خواد

 ینهبهش گفتند بگه چشم .بش یکه هر چ چادری

 پاک کنه و رب انار بپزه .و خودش یخونه، باقال کنج

 دور و ینسبت به مردها یینتریدر سطح پا رو

 و باور کنه! ینهبب برش

 را به آرامش دعوت کرد:دست او  یبا اشاره وحید

 من فقط حدس خودم ی؟_باشه، باشه، چرا داغ کرد
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 اشتباه حدس زدم . یدمگفتم .باور کن .شا رو

 جواب داد: یحرص همانطور

1 

 !ینه، حتما اشتباه حدس زد ید_شا

 شروع شد و یحرکات موزون گروه قفقاز برنامه

 هم یدکردند .وح یبا دست زدن ابراز شاد مردم

 ی،خاص قفقاز یقیموس یمردم با نوا یشترب مثل

 .اما آماندا به یزدو دست م یدادرا تکان م پایش

 یتمیککه ر ییگروه رقصنده، لباس قرمزها جای

 سر یپشمالو رو یو کالهها یکردندو پاشو م بشین

 یدناز آن بود که از د یترعصبان یدید؛را م داشتند

 یبود؛ معنا یدموزون لذت ببرد .حق با وح حرکات

 آشکار شد و یشبرا یدفر یاز حرفها یبعض هانپن

 ینکهآورد .ا یمانا یدوح یگفتهها یبه درست بیشتر
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 از فتحاللهخان، در یادتخاطر مجبور کردنش به ع به

 قورباغه رفته بود و بعد هم آن یافتنبه دنبال  باران

 به ینکهچندشآور بوسه !!!صرفا به خاطر ا حرکت

 و قبولش یایدخودش حاج بابا ازش خوشش ب قول

 با وصلتشان نداشته یمخالفت یندهباشد، تا در آ داشته

 قبل از سکته فتحاهلل یمیو ش یزیکحرف ف یا. باشد

 ید،وح یحرفها یدرست ی....نشانهها یاو  خان

 بود. یادز متأسفانه

 یپبر اندام آماندا انداخت؛ ز یو لرز یدوز نسیمی

 ش راو دستان یدکه بر تن داشت را باال کش کاپشنی

 کاپشن اون مزخرف تنمه !از”آن گذاشت. یبج در

 به فکر من بوده که برام کاپشن آورده و تا خونه

 یخوادبرج هم تو دستش نگه داشته .دلم م باالی

 نه یگهو پرت کنم تو صورتش تا د یارمب درش
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 برام یقلدرباز یمحبت کنه، نه اونجور اینجوری

 نشده، برا من شاخ شده و یچی!هنوز ه یّکاره دربیاره،

 یلیبولدوم راه انداخته !مردک االغ خر !خ اولدرم

 یم یادمبود لقبش رو بهش نگفته بودم داشت  وقت

 یر!نکبت؛ خ یستن یشترمردک االغ خر ب یه رفت

 یرو من مشق شعور و جنتلمن باز یخواستم سرش

 که همسرشون یشهم یی!مزخرف؛ از اون شوهرا کنه

 یی!البته قفس طال یکننمحدود م ییتو قفس طال رو

 هم عرضه نداره خودش بخره، با پول اون رو

 تو ی.!...حاال چه خاکیخرهاز خودش م مزخرفتر

 که مجبورم تو اون خرابشده یمن یزم؟بر سرم

 ینممردک االغ خر رو بب ینکنم و هرشب ا زندگی

 شده یلدانشگاه هم تعط یبکنم؟ بدبخت یدبا چیکار

 نکبتش نائل یدنوعده ناهار هم به د ینکها احتمال
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 ..یرازبرن ش یالتشکر قراره تعط ی!...الهیادهز بشم

 یا یارمخودم ن یکنم؟ به رو یکار..تا اون موقع چ

 فکر کنه یرمبگ یافهبراش ق یترسمم یرم؟بگ قیافه

 !شعور که نداره؛ یکنمم یو دارم بازار گرم خبریه

 یچبه خودش گفت اگه با من نبودش ه یدید یهو

 ! یفاراج ینو از ا یلیچرا جام مرا بشکست ل میلی،

 سربه تنش نباشه به غلط ناز و یخوامنرسه م عقلش

 یدخترونه تصور کنه !فکر کنم اگه به رو عشوه

 رد کنم بهتر یاشباز یشعورب یهو مثل بق یارمن خودم

 گفتم توهم زده، خودمم توهم ید.من که به وح باشه

 یچبه ه یگهبهتره !فقط د ینجوری!آره ا یکنمم تصور

 ”عنوان! یچبهش رو بدم !به ه یدنبا عنوان

 دست زدن یتمر ییرو تغ یقیموس یقطع صدا با

 در دست یده؛رس یانمتوجه شد برنامه به پا مردم
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 شد و به خارج شدن گروه یگرانهمراه د زدن

 یم یکه نقش سن را باز یفرض یداناز م رقصنده

 یرو ینگاه ینینگاه کرد .با احساس سنگ کرد،

 را در ینکرد و آرت یشتردقتش را به مردم ب خودش،

 به ی.لبخند یدخودش د یروبهرو یانتماشاچ صف

 . یاما ب یشزد و با دست اشاره زد که پ لبخندش

 ینهوا گرفت و از ب یهم دعوت را رو آرتین

 به سمت آماندا آمد . جمعیت

 به استقبالش رفت و او را به ینشدن آرت یکنزد با

 و یبه چهره عصبان یتوجهب ینآقا،و حس فرشته

 ینو حس ینکرد .آرت یمعرف ید،چپچپ فر نگاههای

 ینآشنا شدند و آرت یکدیگربا  ییبا خوشرو آقا

 به فرشته گفت: خطاب

 ینمش؛بب یدآمانداجون رو آورد ید_لطف کرد
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 ! یالدبرج م ینداره ا یجالب ی!...چه برنامههامرسی

 کارناوال شاد و متنوع رو یپت ینا یکردمنم فکر

 !انتظارش رو نداشتم . ینمبب اینجا

 که اندک یبا چهرها یرد،رو بگ یآنکهب فرشته

 پاسخ ییدر آن مشخص بود با گشادهرو آرایشی

 :داد

 یرانجشنواره خوشتون اومده، ...ا ین_خوشحالم از ا

 گذشته؟ خوش

 که تو ذهن داشتم بهتر بود . یزی_بله، از چ

 معذب ینآماندا و آرت یستادنکه از کنار هم ا فرید

 رو کرد به آماندا و یبا لبخند حرصدرآر بود،

 :گفت

 یرو لبه ینجاا یاب یستادن؟از سرپا ا ی_خسته نشد

 !ینگلدون بزرگ بش این
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 نگاهش کرد و جواب داد: بیتفاوت

 _راحتم!

 و یقفقاز یدر مورد لباس بامزه رقصندهها بعد و

 مشغول صحبت شد . ینبانمکشون با آرت کالههای

 از یدرنگ فر یدگیصحبت شد اما متوجه پر مشغول

 یو نگاهها یدآشکار چهره وح ینگران عصبانیت،

 یدنشد .با د یکدیگرو فرشته به  ینآقاحس پرسؤال

 یدفهم یکدیگر،و فرشته به  ینآقاحس یسؤال نگاههای

 از ماجرا خبر دارند؛ ظاهرا تنها یدهم مثل وح آنها

 یداستان بود !به ظاهر به حرفها ینا یخبرب خودش

 یگوش م ییمشابه کانادا یدر مورد کارناوالها آرتین

 یم یداما در دل به رفتار پدر و مادر فر کرد،

 پسرشون رو نگرفتن و عمال یچرا جلو یناا”:اندیشید

 سرش یرجوونه و خ ینا یدن؟م یدونبهش م دارن
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 شده و درک و شعور نداشتش اجازه فهم عاشق

 یناا ی؟رو نداره؛ ننه باباش چ ییایمما بهم نم اینکه

 اصال یستن؟ن یدمن و فر یمتوجه تفاوت فرهنگ چرا

 تونستن منو قبول یکه دارن چهجور یدیعقا ینا با

 ینمن کمه، از ا ینکنه فکر کردن سن عقل کنن؟

 دختر کم سن و سال رو یگن!م یه؟مزخرف، چ عقاید

 از یارید،خودتون بار ب یلو به م یدبزرگ کن خودتون

 فکرا دارن؟ نه من ونوسم که بخوان جذب این

 یرادیو ا یبدر ظاهر ع یدشده باشن، نه فر زیباییم

 باشه مونده باشه رو یقیکه مثال معتاد تزر داره

 ! یچارهایبدبخت ب یهبخوان قالبش کنن به  دستشون،

 نشه، متوجه ینهم تا آدم باهاش همنش بیشعوریش

 ین!پس چرا مخالفت ندارن و عمال دارن تو ا نمیشن

 ”یکنن؟کمکش م راه
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 یبود که با هم صحبت م ینو آرت یدبه وح نگاهش

 یکرد؛اما گوش نم یشنید،آنها را م ی.گفتهها کردند

 را پردازش کند !فکرش یشانحرفها نمیتوانست

 که یرنگارنگ ینخها یهاز اندازه شلوغ بود .شب بیش

 یشهو هم یدوختمادر افسرجون با آنها کوبلن م آنا

 نه یگرگره خورده بودند، شده بود .مصمم شد د بهم

 یدبه فر یتیفکر کند و نه اهم ارتباط یندر ا یزیچ به

 یدبا فر یادی.در طول چند روز گذشته ز بدهد

 به یشترب یدا فرب یمیتشده بود !عدم صم خودمونی

 . یخوردم دردش

 آمدن رقصنده یدانم یرا شاد کرد و با تو چهرهاش

 سر داد یشاد یوافراد غر یشتربلوچ، همراه با ب های

 که یندست زد .به حرف آرت یجانبا ه و

 یرهجالب دامن لباساشون تو هوا به دا چقدر”گفت
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 زد و به ضربات چوب ییدیتأ لبخندی”یشهم تبدیل

 .یستآنها و حرکات موزونشان با لذت نگر زنی

 ساعت استراحت داده شد تا یمرقص بلوچ، ن یانپا با

 که آنجا یتیاز آغاز برنامه تکرار شود .جمع دوباره

 شده بودند پراکنده شدند و خانواده مهرجو جمع

 که قصد ینیبه بازگشت گرفتند .با آرت تصمیم

 یخداحافظ یند،جشن را بب یدهند یبرنامهها داشت

 به یدفر یبرج رفتند .خداحافظ ینگو به پارک کردند

 بهتر برخورد یساعت گذشتهاش نبود و کم سردی

 یهر چند اجبار یو زمان دست دادن لبخند کرد

 لب آورد .در مقابل آماندا که باال حواسش به روی

 بار آگاهانه یندست دادن خانم و آقا نبود، ا منع

 خودش با یبرجسته کردن تفاوت فرهنگ برای

 و ینآقاتوسط حس یهقض ینمهرجو و درک ا خانواده
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 یطوالن یدست داد بلکه مدت یننه تنها با آرت فرشته

 گذاشت و گفت: ینرا در دست آرت دستش

 بهت یشک ی.رفت یگیرم_حتما باهات تماس م

 بگذره! خوش

 کنار دست ینمثل هر دفعه در ماش نمیخواست

 درآوردن پالتو و بستن یپس به هوا یند؛بنش فرید

 صبر کرد تا دو برادر سوار یکفش باز نشده، کم بند

 رفت و با باز ید.سپس به طرف در سمت وح شدند

 در خطاب به هر دو برادرگفت: کردن

 اونطرف، منم سوار شم؟! یدبر یشه_م

 یبه گفتگو یتوجهنشست و ب یددست وح کنار

 شاد بودن برنامه یرامونخانواده مهرجو پ خانوادگی

 یک یشده سال پ ینکهو ا یالدجشنواره برج م های

 یارگان مل یهنظر  یرتو مالعام، ز یشدم باورش
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 را درآورد و یلشاجرا بشه، موبا یرقص گروه برنامه

 زد: یامکپ ینآرت برای

0 

 . یخوامپسر عمهم معذرت م ید،بابت برخورد فر_”

 ”کم بچهست. یه

 پاسخش آمد: یاز اندک بعد

 هم بچه ید.فر یکن ینداره تو عذرخواه یلیدل_”

 ”حسوده! نیست،

 داد: پاسخ

 ”!یدشا_”

 که تمام شد، چشم بست و سر به یشباز پیامک

 به استراحت یدیشد یازگذاشت .ن یشصندل پشتی

 همچنان گرم صحبت ینآقا.فرشته و حس داشت

 او را مخاطب قرار ینآقاکالمشان حس ینکه ب بودند
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 :داد

 ، برنامهحاج بابادخترم، به خاطر مشکل  ی_راست

 . یم!تا دوم تهران یدافتاد دوم ع یرازبه ش سفرمون

 از حالت لم دادن خارج شد و یباز کرد و کم چشم

 نشست: صاف

1 

 من ی.ول یخطرمهرجو !سفرتون ب ی_ممنون آقا

 . یمونمم ینجا.هم نمیام

 مداخله کرد: فرشته

 !یگذرهخوش م یشتردور هم ب یا_چرا عمه جان؟ ب

 .باور یامن یداما لطفا اجازه بد ید،_شما لطف دار

 برام بهتره! ینجوریا کتید

 اصرار بود و از ینآقااز فرشته و حس یقهایده دق تا

 گفت: یدوح یتاانکار، تا نها آماندا
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 یواقعا تعارف نم یدشا یکنی؟م یتش_مامان چرا اذ

 راحتتره ! ینجوریو ا کنه

 هم رو کرد به آماندا: بعد

 یختی؟واسه خودت ر ی_برنامه خاص

 فکر گفت: بدون

 !یرمبگ یاد یاطیاز هما خ یالتتو تعط یخوام_بله، م

 با لبخند گفت: فرشته

 باهامون یشیم_بازم فکرات رو بکن، ما خوشحال م

 . بیای

۲ 

 _تشکر.

 سکوت کرده بود و به یدمدت، فر ینتمام طول ا در

 . یکردنگاه م بیرون

 یتالیاییا یبه رستوران یدوح یشنهادشام به پ برای
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 یز.آماندا تازه دستانش را شسته و پشت م رفتند

 کرد و بعد یشصدا یجانبا ه ییبود که صدا نشسته

 یلکه ابدا ظاهرش مطابق م یچند لحظه دختر از

 ظاهر شد: یشمهرجو نبود، روبه رو خانواده

 وراز د ی؟آماندا جون، چقدر عوض شد ی_وااا

 ی؟ازدواج کرد ی؟!خوب ییشک کردم تو دیدمت

 عوض شده! یپتت چقدر

 دوران مدرسه یهمکالس یابرو ینگبه پرس نگاهی

 گفتن یفرصت بود برا ینانداخت، بهتر اش

 :حرفهایش

 باشم .عوض نشدم، ینمدلیدوره مجبورم ا یه_نه، 

 .تو یهپوسته ظاهر یهعوض بشم .فقط  یستن قرارم

 جون؟ یماش چطوری

 بودند، یگرم احوالپرس یماآماندا و ش یکهحال در
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 کرد؛ یزرا آنال یماش یسرتاپا یبا ناخوشنود فرشته

 بود !بعد از یستادها یشانرو یشپلنگ پ یه کامال

 رو به فرشته یکاذب یجانآماندا با ه یما،ش رفتن

 :گفت

 دوست دوران ینبود؟ بهتر یکچقدر ش یدیدش_د

 یبا هم به جشن تولد و مهمون یشهبود !هم مدرسهام

 کرده بود و افتاده بود به گیجبار  یه. میرفتیم

 ش با هم جمعشبا دوست یی،و پرت گو چرت

 ی!مادرش مرب یربخ یادشخونه . یمشو برد کردیم

 ینکه ا یششدوره برم پ یه!قرار بود تابستون  رقصه

 تابستون سال بعد! یشاهللاومد .حاال ا یشپ مشکل

 به آماندا یهردو با بهت و ناراحت ینآقاو حس فرشته

 از یشانرو یشدختر پ یشدباورشان نم یکردند،م نگاه

 خودشان سکونت دارد . یکیو در نزد یامدهن فضا
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 پر ینگفتند .اما نگاهها یزیکردند و چ سکوت

 رد و بدل شد! ینآقافرشته و حس ینب معنایی

 تکتک یطنتدر وجود آماندا، ش یکهحال در

 از یشدرآورده بود و ب یرا به رقص عرب سلولهایش

 وقت با او یچساده که ه یهمکالس یه یدناز د حد

 همکالم نشده بود، شاد و خوشحال یحت یاو  صمیمی

 خانواده مهرجو متفکر و ناراحت یرسید،نظر م به

 به یدتازه باورشان شده بود دخترسع یی.گو بودند

 ادهد ییرفتحاللهخان پوشش و رفتارش را تغ اجبار

 شده! ینهو نهاد ینه عمق یظاهر ییرتغ یک. است

 کرد و به یتشکر و خداحافظ یدند،خانه که رس به

 را که باز کرد یاتاقش رفت .در آکاردئون طرف

 را گفت و ادامه داد: یرشآقا پاسخ شب بخ حسین

 باال . یاصبحانه ب یبرا ی_ آماندا خانم، دوست داشت
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 . یمخور یساعت هشت صبحانه م حدود

 یرباشم.، صبح د یداروقت ب یرتا د یخوام_تشکر، م

 خوش گذشت! یلی.بازم ممنون .خ یشمم پا

 شدن پرده، یدهو کش یبسته شدن در آکاردئون با

 و پر معنا از یقعم یمهرجو غرق در سکوت خانواده

 یضباال رفتند .وارد خانه که شدند بدون تعو راهپله

 جلسه یکهال نشستند و  یراحت یمبلها یرو لباس

 ینآقادادند .با جمله حس یلتشک یررسمیغ اضطراری

 شد: یبه فرشته جلسه رسم خطاب

 یکردیمکه فکر م یاز اون یش_دختر برادرت ب

 . یستن یبوده !فقط بحث روسر یلکسو ر راحت

 فرق داره ! یلیبا ما خ یشفاز فکر کال

 کش چادرش را از سر درآورد و آن را فرشته

 انداخت و گفت: دورش
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 یکنه،رفتار م ینخانم و سنگ ینجاا یدم_واال من د

 جلو یبه نظرم اومد .لوند باز یبموقر و نج خیلی

 یرهشنداشت .فکر کردم هنوز بچهست، خم پسرا

 یچند ماه درست م یننگرفته، حجابش هم تو ا شکل

 .به نظرم وقار و نجابت یدیمو عادتش م کنیم

 باهمهمتر از ظاهر و حجاب هست .اما اشت رفتاری

 یکرده؛.آماندا از سر اجبار موقر رفتار م کردم

 وقار و نجابتش هم یشیه،که حجابش نما همونطور

 .!...با دوست پسر دوستش، مشروب، کالسنمایشیه

 ... اللهاکبر...رقص،

 حصارمبل  یکاپشنش را درآورد و همانجا رو فرید

 انداخت و گفت: دستش

 یادب ینکه.قبل از ا یست_وقار آماندا از سر اجبار ن

 بود . یساختمون هم تو دانشکده دختر موقر ینا تو
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 .آمارش رو یستن یو سبکسر یاهل جلفباز ابدا

 کانادا بودنش یتیزناز پسرا به خاطر س یلیخ دارم،

 کدوم محل یچبشن .به ه یککردن بهش نزد سعی

 یکباهاشون ت یتونستراحت م یکهدر صورت نذاشت؛

 و راحته واسه یدههم که با مردها دست م ینی!ا بزنه

 یبزرگ شده، بد نم یستمس ینبا ا یکه از بچگ اینه

 یبا نامحرم حرف م یغرض!همونطور که ما ب دونه

 با یغرضب ینطور،اونم هم یکنیم،م یشوخ یا زنیم

 مرد مقابلش رو ییجورا یه ید.شا یدهدست م نامحرم

 شک ندارم. یهقض ین!تو ا یت!فارغ از جنس یبینهدرخت م مثل

 را مخاطب قرار دهد، رو به یکس یآنکهب حسینآقا

 گفت: یزم یرو یمصنوع گلهای

 نکرده، زبونم الل، دختر ینکرده، خدا ی_اگه خدا

 مثل اون دختر تو یدختر یهتن من، با  یپاره من،
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 سرش ییچنان بال یکرد،م یکسالم و عل فستفودی

 یالحالآدم معلوم ینهمچ یکه از دو فرسخ میآوردم

 نشه! رد

 دهان باز کرد تا اظهار نظر کند، اما یدبار وح چند

 با لحن یدنگفت؛ در مقابل فر یزیشد و چ منصرف

 گفت: یچندان آرام نه

 جلف و یلیخ یپش_معلومالحال؟....قبول دارم ت

 مفهوم ییجورا یهبود، اما عبارت معلومالحال  زننده

 . یارهفاحشه رو تو ذهن م ببخشیدا

 به صورت یمصنوع ینگاهش را از گلها حسینآقا

 داد: پسرش

 کلمه بود! ین_تو ذهن منم هم

 با آرامش گفت: وحید

 بابا !اون یدهبع یدهست یی_از شما که مرد باخدا
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 یناجلف بووود، زننده بووود، بدحجاب بود، اما ا دختر

 . یشهبر فاحشه بودن اون دختر نم یلکدوم دل هیچ

 دارم که ابروهاش رو نازک کرده، یدوست من

 بلند و رنگشدهست و شلوار تنگ در حد موهاش

 ینید!البد اگه اون رو بب یپوشهزنونه م ساپورت

 ینتو ا یکهطرف همجنسگراست !در حال میگید

 .تازه تو مراسم اعتکاف دانشگاه یهکامال معمول قضیه

 یکیاز من  یمونشو ا ینثابت بود .وضع د یپا هم

 هتر بود!ب یلیخ که

 تأسفبار به پسرش انداخت و ینگاه حسینآقا

 بلند شد و ضمن تا یشنگفت .فرشته از جا چیزی

 چادرش گفت: کردن

 یبه وقار و حجاب آماندا ندارم .هر چ ی_من کار

 بود یدهموقع به نظرم رس یهواسه خودشه ! هست
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 خانواده ما یستهدر ظاهر شا ییرتغ یهبا  یشهم که

 یزیتو چ یساکت شدم و در مقابل رفتارها باشه،

 به یشهجوره نم یچ.ه یشهکه نم یدم.االن د نگفتم

 عروس مهرجو بهش فکر کرد. عنوان

 به برادرش انداخت و با لب زدن ینگاه فرید

 :پرسید

 ی؟گفت یزی_تو چ

 به مادرش یدنامحسوس کتمان کرد و فر وحید

 :گفت

 ؟خواست ازدواج کنه یمامان !ک ید_توهم زد

 بلند شد و همانطور که یشاز جا ینآقاحس اینبار

 گفت: یکردرا باز م کمربندش

 بر یلدل یاریمخودمون نم یرو به رو یزی_ما چ

 !یستن نفهمیدنمون
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 هم دنبال حرف همسرش را گفت: فرشته

 ببر یابنداز دور،  یابافته شده رو هم  یس_اون گ

 یس.هم گ یستبده .نگه داشتنش درست ن پسش

 رو! یسبنداز دور، هم عالقه به صاحب گ رو

 زد: یهمبل تک یبه پشت فرید

 متوجه ینمالبد ا یدید،حس رو فهم ین_اگه وجود ا

 بنداز”یهکه با  یستکم ن یزانشکه م شدید

 یبشه بندازمش دور .بحث پررو باز شما،”دور

 که بگم چشم !اون شب به یست،دست من ن نیست؛

 یدختر جذاب و همه چ یه یهم گفتم، وقت حاج بابا

 منتظر فعل و یدور دل آدم، با یاریدرو م تموم

 که یشه.نم یدهم باش یمیاییو ش یزیکیف انفعاالت

 تو خاک مرطوب، بعد بهش یدگندم رو بنداز دونه

 !یشهنزن، سبز نشو...نم یشهجوونه نزن، ر بگید
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 مانتوش، با حرص یوسط باز کردن دکمهها فرشته

 :گفت

 تو یدلت رو انداخت یست،ن_آخه خاک مرطوب 

 !دارم بهت یبزن یشهکه ر یکنیباد م یدار لجنزار،

 با آماندا رو از سرت یفکر عشق و عاشق میگم،

 !یستتن ما ن یکن .وصله بیرون

 را به یگرشبه کمر زد و دست د یدست حسینآقا

 تکان داد و گفت: یدفر سمت

 . یستن یآماندا دختر خوب یگیم_من و مامانت نم

 ی!تو م یخورههم خوبه !منتها به درد تو نم خیلی

 باشه و با نامحرم یحجابزنت ب یقبول کن تونی

 تو یقبول کن یتونیبده و هر و کر کنه؟ م دست

 مشروب بخوره، برقصه، با دوست پسر مهمونی

 تو یقبول کن یتونیباشه،...م یمیصم دوستش
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 دوستانهتون چند تا دختر مثل اون دختر مهمونیهای

 یتونیبسماهلل ...نم یتونی!اگه م یانب یفود فست

 یستهشا یگمکن .نم یرونرو از سرت ب فکرش

 به هم یگمنه !من م یست،مننننن شدن ن عروس

 یهافکارت رو عوض کن و تو هم بشو  یا. نمیاید

 یزنت رو م یکی یدیکه اگه د یغیرتب سیبزمینی

 فکرش یا! یازش تشکر کن یو بر یلبخند بزن بوسه،

 کن. یروناز سرت ب رو

 یزم یرا رو یشپاها ی،با حرص و ناراحت فرید

 را برداشت و گفت: یزیونو کنترل تلو گذاشت

 باال و مثل یادکم آماندا م یه یین،پا یامکم من م یه_

 !مگه همه زن و شوهرها از اول یشیمم هم

 مثل همه؟ مهم عالقهست که وجود داره! عقایدشون

 موشکافانه یبا نگاه یدحو ینآقا،از فرشته و حس قبل
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 :پرسید

 از اون طرف هم عالقه وجود داره؟ من ی_مطمئن

 یتونبه تفاوت اعتقاد یمامان و بابا کار برخالف

 دختر همون جور که تو یه!اصال آماندا  ندارم

 !اصال یپسندن!همونجور که خانواده م یدار دوست

 حاضره نگات ی؟داره؟ براش ارزش دار دوِست

 ینبا ا یتو براش فرق یستی،بابا چرا متوجه ن کنه؟

 اگه دوستت یکردم!تا امشب فکر م یندار میز

 بهت نداره، حداقل ازت بدش یژهاگه حس و نداره،

 نه، اون حاضره خودش رو بندازه یدم.امشب د نمیاد

 عوضش تو دست از یه،لجن تا همه فکر کنند لجن تو

 بفهم؛بهت نداره،  یرغبت ین!کوچکتر یبردار سرش

 کرد! ییگدا یدرو که نبا عشق

 شکفته شد و گفت: یدفر چهره
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 امشبش در مورد یحرفها ی_پس تو هم قبول دار

 بگه که یزیچ یهو فالن دروغ بود؟ خواست  پارتی

 یکنمم یکار یه. یفتهکه نم یفتهاز سر من ب فکرش

 یتعاشقم بشه، که به خاطر عشق من وضع که

 بکنه که من دوست یرو هم همونجور ظاهریش

 !دارم

 به هم ینگاه یرتو پدر و مادرش با ح وحید

 بلندشده بود یشصدا یکهدر حال ینآقاو حس انداختند

 زد: داد

 که خودش ینفهم !....اون یشعور،_آخه االغ، ب

 و ظاهرش رو به خاطر یشهقطب مخالفش م عاشق

 تنش و دعوا ینبعد از اول یکنه،مقابل عوض م طرف

 یه یخوایتازه م ینکهذات خودش .ابه  برمیگرده

 یدبا ییراتتغ ینتا نگات کنه !ا یهم بهش بد باجی
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 تا تو ظاهر اثر بذاره !وگرنه یفتهروح آدم اتفاق ب تو

 راحتند، یبهکه جلو غر ییزنا ینمثل ا میشه

 !انگار شوهرشون یذارنحجاب م یادکه م شوهرشون

 همه نامحرمتره! از

 که در دست داشت و ینگفت و با کنترل یزیچ فرید

 یزیونتلو یگرفت،و م یانداخترا مرتب به باال م آن

 یک یروشن کرد و زل زد به برنامه سخنران را

 !روحانی

★★★ 

 آماندا شاد و خوشحال از بهت و یرزمین،طبقه ز در

 خانواده مهرجو، تبلتش را روشن کرد و بدون حیرت

 رمان مورد عالقهاش را بخواند، یدجد یپارتها اینکه

 بود !نوشت: ینرفت .آنال۵۲۲۵مهربان   سراغ

 ”یممجاز یزسالاااام بر دوست عز_”



 

 

  415                        
 

 آخرین برگ روی دیوار  

 

 ”یره؟م یشکارها خوب پ ی؟خوب چطوری؟“

 یهدرست بود، امشب  یدر مورد تاداش حدست“

 یدرآورد، برادرش خواست برا یخرتعصبباز سری

 ینکارا یرتعالقه و غ یکنه گفت از رو یهتوج من

 یکرده !اتفاقات گذشته رو که مرور کردم و معن رو

 یدمد یدم،از حرفها و رفتارها رو کنار هم چ بعضی

 ”!یگهم راست

 صفحه ظاهر یباال ینگتاپ یزا۵۲۲۵مهربان  عبارت

 پشت سر هم آمد : یامهایشو پ شد

 ”ماهت یسالم به رو_”

 از تو پاره کردم، ذات یشترب یرهنچهار تا پ باالخره“

 ”.یشناسمخودم رو بهتر از تو م همجنسهای

 ”یدی؟شد به حرف من رس چی“

 عاشقت یتاداش یدیفهم یذوق کرد یلیخ االن“
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 ”شده؟

 شاد یتخت انداخت و با چهرها یرا دمر رو خودش

 مشمئز فرستاد و بعد نوشت: یکرچند است ابتدا

 یستم،رو پاهام بند ن یآره، چه جورم !از خوشحال_”

 یشعورب یعوض ینا کهینپسره، از ا یکه قحط نه

 یلیکچل، ازم خوشش اومده خ یندهدر آ نکبت

 به یچاق شدم، منتها چاق ی!از خوشحال خوشحالم

 ”ظاهر شده یرو که یتحساس شکل

 خنده ظاهر شد و بعد از آن، یکرچند است ابتدا

 نوشت: مهریان

 ”بزن. یتضد حساس یهپس برو _”

 کرد: یپو تا خندید

 یه یرون،از فکرم اومد ب یگهالبته فکر کنم د_”

 چهره نقطه مقابل اون یهشد،  یابرام مه شرایطی
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 که دوست داره از خودم به خودش و چیزی

 نشون دادم .بندگان خدا هنگ کردند، اما خانوادش

 ”.یخورمبه دردشون نم یدندفهم عوضش

 خندان یطونکش یکرهم چند است پشتبندش

 مهربان: یامخنده آمد و پ یکر.دوباره است فرستاد

 یکاردوست دارم بدونم چ یستن یاگه فضول_”

 ”ی؟بهشون گفت یکه هنگ کردند؟ چ کردی

 که به دروغ ییو حرفها یمافستفود و ش ماجرای

 بود رو نوشت و اضافه کرد: گفته

 که من اصال تو دوره مدرسه ینجاستحاال جالب ا_”

 بار هم همصحبت نشدم، از اون افاده یهدختره  ینا با

 وقت یچ.اونم ه یزنندکه حالم رو بهم م ایاست

 یظاهر ییربا من نداشت .شانس آوردم که تغ کاری

 ”پوششم براش جلب توجه کرد. و
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 مهربان نوشت: بالفاصله

 ”ظاهرت عوض شده؟ یچ یبرا_”

 ”ی؟کرد چیکار“

 ”و نازک؟ یرو رنگ کرد ابروهات“

 ”ی؟و گونه کاشت یدماغتو عمل کرد یا“

 کرد: یپتا هایامپ یدنبا رس همزمان

 یناومدم تو ا یبهت نگفته بودم؟ من از وقت_”

 به خواست پدربزرگ پسرا، حجاب ساختمون

 .ابروهام یپوشملباس م یناا یل.کال مطابق م گذاشتم

 !بابام یستن یپاچهبز یعنیهست،  یزتم خودش

 یگفتکنم . م یزنداشت ابروهام رو تم دوست

 .فقط یکنهچهره دخترونه رو کم م معصومیت

 خودم یست،رو موافقت کرده بود .االنم که ن سبیالم

 پا بذارم . یرندارم حرمت حرفش رو ز دوست
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 ”!یمسالگ یستتولد ب یبرا گذاشتم

 متعجب فرستاده شد و بعد مهربان یکراست چند

 :نوشت

 ”االن پدرت کجاست؟ پدر و مادرت جدا شدند؟_”

 یهم، مگه تو چند سالته کلک؟ تو که گفته بود بعد“

 ”و سه سالته!!!!! بیست

 یامپ یدنکه با د ینوشتپاسخ سؤال اول را م داشت

 مکث کرد و نوشت: دوم،

 ”رو بهت دروغ گفتم! یزاچ یسر یهخب، راستش _”

 یدجد یامکند که پ یفبود کدام قسمتها را تعر مانده

 :یدرس مهربان

 ”ی؟؟؟؟؟ساله از ممسن30 ی،هست یرهللاخ_”

 و نوشت: خندید

 ”اون حد دروغ نگفتمنعععع، تا _”
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 آخرین برگ روی دیوار  

 

 ”!یهطوالن قصهش“

 نوشت: مهربان

 ”دوست دارم بدونم. یست،ن یاگه فضول_”

 ”بذار یسو یاده،ز یپشتا اگه“

 در دانشگاه و یدفر یدند یفکر کرد و از ابتدا کمی

 خانه و هراس از قدرت ینآمدن به ا یبرا اجبارش

 و یسویشگ یدنبر یاناعمال نفوذ فتحاللهخان، جر و

 یدو بازد ینتا حضور آرت یناموفقش به خودکش اقدام

 مکث کرد و یگفت .کم یالدقبل از برج م شب

 را هم فرستاد: یبعد ویس

 ترم رو بدم یان_راستش منتظرم زودتر امتحانات پا

 که هجده یورتا شهر یکشمنم یگهجا برم .د یناز ا و

 کانادا .آخه یاب یگفتم ینصبر کنم .آرت یشمم ساله

 راحته .اما خودم یلیادام و رفتنم خمتولد کان من
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 آخرین برگ روی دیوار  

 

 فتحاللهخان مثل زمان یدمندارم برم، اگه د دوست

 اونوقت یکنه،و مادرم داره پاپوش درست م پدر

 .میرم

 آپلود شود و مهربان آن را گوش کند، یصوت یامپ تا

 نگاه ییروشو یوارد یرو یراهرو رفت و به برگها به

 به یمانده بود تا سبز شود .نگاه یلی.خ کرد

 آنها هم یرو یتهکه جهت فورمال یکنار دیوارهای

 یزد .صدا یبود انداخت و پوزخند یدهکش برگ

 و دوباره به اتاق یدتلگرامش را شن نوتیفیکیشن

 مهربان را خواند: یامو پ برگشت

 ”یتاریستتو گ یداشت ییعجب ماجرا_”

 یهخودت  یبرا فتحاللهخان یآقا ینگمونم از ا ولی“

 اگه تو یدونمم ید!بع یساخت یمنف ینیفرا زم موجود

 به یسرت به کارخودت باشه و کار دانشگاه
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 آخرین برگ روی دیوار  

 

 هم لباس یجور یه ی،نداشته باش یاسیس تشکلهای

 بتونه برات یکس ی،که آتو دست حراست بد نپوشی

 ”درست کنه و آزارت بده. پاپوش

 را خواند؛ نوشت: یامداد و پ یهتک یرشتحر یزم به

 که سرباز مغول یشدم مثل اون مرد یدونم،نم_”

 بکشمت، اونم یامتکون نخور تا ب ینجاگفت از ا بهش

 جاش تکون نخورد تا سرباز مغول اومد و سرش از

 قطع کرد .همونقدر منفعل و ترسو .اونقدر از رو

 یتونهفتحاللهخان برام گفتن که اگه بهم بگن م قدرت

 یره،طرف حکم اعدام بگ یبرا اییشینهپ یچه بدون

 ”.یکنمم باور

 لبانش آورد: یمهربان لبخند را رو یبعد پیام

 اما هر وقت دوست یاد،که از دستم برنم یکار_”

 .قلب من مخزن یبا من درد دل کن یتونیم داشتی
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 آخرین برگ روی دیوار  

 

 ”!االسراره

 بهش نگاه کن . یدوره سرباز یهدوره رو مثل  این“

 رو یصبر و تحمل .فکر مسخره خودکش یتظرف ارتقا

 ”جان یتاریستگ یرون؛ب یاراز ذهنت به کل ب هم

 یانسر پا ینمبش یخوامخدا قبول کنه م یگهد من“

 ”نامهم

 ”خوش شب“

 کرد: تایپ

 یرونهم کامل ب یاسمم آمانداست، از فکر خودکش_”

 بودم یداری.همون موقع که تو خواب و ب اومدم

 اقت محض بود .بهوششدم .اون کارم حم پشیمون

 ”ذوق کردم که نمردم یلیاومدم خ که

 یآرومم م یلیحرف زدن با تو خ ی،که هست ممنون“

 ”کنه
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 آخرین برگ روی دیوار  

 

 ”یرشب به خ ی،باش موفق“

 رد و بدل شد . ینشانگل و بلبل ب یکربعد چند است و

 گذاشت .به راهرو رفت، یرتحر یزم یرا رو تبلت

 یرنگ نشده رو یزد و با حسرت به برگها مسواک

 نگاه کرد: دیوار

 و من خالص شم؟ یدشماها هم سبز ش یشهم ی_ک

 یدگرفت پارت جد یمبخوابد، اما قبلش تصم خواست

 با ییشمورد نظرش را بخواند .آشنا ینآنال رمان

 یگررمان بود، اما حاال د یننقد هم یقاز طر مهربان

 فراتر از رمان و یلیخ یشانصحبتها دامنهی

 دوباره یلیدل یچه یداستان شده بود .ب شخصیتهای

 مهربان رفت تا مکالماتشان را مرور کند . یویپ به

 خودم رو بهتر از تو یهمجنسها ذات”جمله

 یدو فر یداز جانب مهربان در مورد وح که”میشناسم
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 آخرین برگ روی دیوار  

 

 چشمانش به رقص درآمد و یشده بود در جلو گفته

 به چشمش فرو رفت ! یمو مستق یدهوا چرخ در

 یمتوجه معنا یام،پ ینبار خواندن ا یندر اول گویی

 بزرگ مهربان نشده بود .چند لحظه یو سوت مستتر

 مردم رو”جمله نگاه کرد که ناگهان جمله به به

 یتو عالمت اد یافت ییرتغ”.یشناسماز تو م بیشتر

 را یامپ یرترد یهاینوشته شد !اگر ثان یامپ یینپا در

 که حاال از مهربان در ذهنش بود، یبرداشت میدید،

 .نوشت: یدادنم رخ

 ”مهربان؟!!!!_”

 پاسخ داده شد: درجا

 ”جانم؟_”

 فکر کردن نوشت: بدون

 رو همجنس خودت یو تاداش یدکه وح ی؟تو پسر_”
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 آخرین برگ روی دیوار  

 

 مثال یدوره سرباز یتکه از ارتقا ظرف میدونی؟

 ”میزنی؟

 در ینگتاپ یزتا عبارت مهربان ا یدطول کش کمی

 حه ظاهر شد:صف باالی

 یزدانیمثل  یسانسانم، مثل تو، مثل نارس یکمن _”

 یادمکه تو گروه نقد هستند . یمثل صدها نفر و

 ینعنوان کرده باشم دختر هستم که االن ا نمیاد

 .دوست داشتم به دور از بحث یکپ کرد جوری

 یکردمو پسر بودن تو نقد شرکت م دختر

 و آشفته نوشت: عصبانی

 از اعتماد من ی،حقه باز هست یکتو _”

 یخانم هست ینکهمن با تصور ا ی،کرد سوءاستفاده

 خودم ینامهچت کردم .من احمق تمام زندگ باهات

 که یکردم .از احساسم، از اتفاقات یفبرات تعر رو
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 آخرین برگ روی دیوار  

 

 ”.یدختر یکردمافتاده برات گفتم چون فکر م برام

 مهربان یاز سو یمانو پش ینغمگ یکرچند است ابتدا

 :یامپ ینشد و بعد ا فرستاده

 ”من دروغ نگفتم، فقط راستش رو نگفتم._”

 دماوند یابوندرضمن، گفته بودم ساکن دماوندم، خ_”

 ”بود. منظورم

 وقت از من یچه یه،آماندا، چه تو، چه بق ببین“

 نگفتم .االنم یزیپسر، منم چ یا یکه دختر نپرسیدید

 تو یندارم .دوست مجاز یروزبا د یتو فرف برای

 ”یت.به دور از بحث جنس هستم

 ”ی؟چ یعنیقشنگه،  یلیاسمت خ راستی“

 زد و نوشت: ریپالی

 یمهابااون جور ب ی،تو پسر یدونستیماگه ما م_”

 محال بود من از یا. یزدیمنم یتربیتیب حرفهای
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 آخرین برگ روی دیوار  

 

 کنم . یفساختمون خرابشده برات تعر ینا اتفاقات

 یرو اما اسم دخترونه مهربان رو ی،دختر ینگفت تو

 رو هم الک زدن یلتعکس پروفا ی،گذاشت اکانتت

 رو به سمت یتکه ذهن یگذاشت یرآدم پ یه دست

 ”.یبرهم دختر

 ”در پناه تو یعنی آماندا“

 مهربان آمد: پیام

 اون که دست خودمه، دارم دست مادربزرگم رو_”

 .دقت کن، دست جوون، زمخت و یزنمم الک

 .حاال دستم مثل دست خانمها کممو مردونست

 ”.یستمن ن یرتقص یگهد هست

 ”یشتلفظ اسمت قشنگه، هم معن هم“

 ”فارسیه؟“

 و دختر و پسر یلدر مورد پروفا یگرداد د ترجیح
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 آخرین برگ روی دیوار  

 

 یدنکش یشنکند .واضح بود مهربان با پ صحبت

 ییرجهت فکرش را تغ یخواستآماندا م یمعن بحث

 .حق با مهربان بود، مقصر خودش بود که با دهد

 دختر بودن افراد گروه نقد با آنها گفتگو پیشفرض

 کرد و نوشت: یش.همراه یشدم یو خودمون میکرد

 .انتخاب مامانمه .مادرم یهست، قفقاز ینه، ترک_”

 ”بود. یقفقاز اصالتا

 اسم منم شادمهر هست .البته چون تو شناسنامه_”

 ”اکانتم گذاشتم. یرو برا۵۲۲۵هست، پسوند   رضا

 :نوشت

 ”حروف ابجد؟_”

 پاسخ داد: شادمهر

 ”یبل_”

 بذار تو گروه همون مهربان بمونم .اگه شادمهر لطفا“



 

 

  430                        
 

 آخرین برگ روی دیوار  

 

 از گروه یشممجبور م یلمبرخالف م ی،رو بگ بودنم

 ”ی؟چ یعنی یدونیبدم .مزاحم که م لفت

 و ماستم رو بخورم، فقط به ینمگوشه بش یهکه  قول“

 یصداب یگیدم یاتونکه بعض ییتهاو پر چرت

 ”!!!بخندم

 تا یستن یشرو یشبود که شادمهر پ خوشحال

 نوشت: یند،را بب لبخندش

 به دور از یبه قول خودت انسان باش یکهزمان تا“

 ”مذکر و مؤنث بودن، قبول بحث

 فرستاد و یرشببخ یکرو است یامشادمهر پ مجدد

 آماندا پاسخ داد . مجدد

 یبار تبلت را خاموش کرد و به شارژ زد تا برا این

 شارژش کامل باشد. فردا

 شد، یداراز خواب ب یلشزنگ موبا یبا صدا صبح
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 آخرین برگ روی دیوار  

 

 به ساعت انداخت، نه بود .شماره از تهران نگاهی

 و ناشناس . بود

 .یید_بفرما

 یزم؟عز یشد یدار_سالم آماندا جان، ب

 فاخته بود، بلند شد و نشست: صدای

 فاخته خانم ._سالم 

 . یمصبحانه بخور یخوایمباال م یا_ب

 کوتاهش را شانه کرد: یدست موها با

 . یشم_نه، ممنون مزاحم نم

 . یمباال، منتظر یا_ب

 صرف صبحانه در یباال رفتن برا نمیخواست

 را باب کند .دست و یشروپ یطوالن تعطیالت

 و روزانهاش را یرا شست و لباس خانگ صورتش

 که یکردرا از آب پر م یبرق یتر.داشت ک پوشید
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 آخرین برگ روی دیوار  

 

 آمد و ینگبه پارک یقدم زدن و ورود کس صدای

 محمود: یآن صدا پیامد

 ی؟_آماندا عمو، حاضر شد

 را کنار زد و از پشت حصار سالم کرد: پرده

 آخه درست یشم،مزاحم نم یر؛_صبحتون به خ

 .نیست

 که او را از یپدرش وقت یاخمها یهشب ین،دلنش اخمی

 محمود نشست: یچهره یرو یکرد،منع م کاری

 ی_اومدم دنبالت، بدون تو برم باال فاخته کچلم م

 .یستادموا ینجا!...منتظرم عمو جون، همکنه

 لباسم رو عوض کنم، چشم . ید_پس اجازه بد

 محمود آمد: یلبها یپدرانه رو لبخندی

 باال . یریم_منتظرم .با هم م

0 
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 آخرین برگ روی دیوار  

 

 از یشگیو هم یبعد با همان لباس تکرار یقهدق چند

 خارج شد .همزمان محمود هم با شکرپاش اتاقش

 خارج شد و با یبه از انبار یمربا یشهشده و ش پر

 رفتند .وارد که یشبار به منزل عمو یناول یبرا هم

 کرد که یآمدنش عذرخواه یاز دست خال شد

 پاسخش را داد و از او دعوت یندلنش یبا اخم فاخته

 انداخته شده بود ینزم یکه رو یتا دور سفرها کرد

 تنگ و کوتاه به تن داشت و یراهنی.فاخته پ بنشیند

 انداخته بود .هما و درنا یشپاها یرو یپارچها تکه

 یدهداشتند و بلوز و شلوار پوش یکوتاه یدو موها هر

 نشست و ینشاه ی.کنار دست هما رو به رو بودند

 پاسخ یگرفت،را از فاخته م یچا یوانکه ل همانطور

 را داد. یهبق یزبتآممح جمالت

 در سفره، چشمانش برق زد و با لذت یرپن یدند با
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 آخرین برگ روی دیوار  

 

 گرفت؛ یسر سفره لقمها یو گردو یراز پن وافری

 به را به طرفش گرفت و گفت: یمربا شاهین

 خوشمزست . یلیبه بخور خ یمربا ین_از ا

1 

 داشتم مزهش رو یگه.د یدمم یحرو ترج یر_پن

 نخوردم! یراومدم پن ینجاا ی.از وقت یکردمم فراموش

 محمود دوباره بهم گره خورد: ابروهای

 . یخوریمموقع صبحانه م ینا یلتعط ی_ما روزها

 دختر یهدنبالت .خودت مثل  یاماز فردا ن دیگه

 یجا یگهد ینمباال .نب یاساعت نه پاشو ب خوب

 !یخورد یزاچ ینو از ا یکو ک یرش صبحانه

 . میش!شرمنده م یستدرست ن یجور ین_آخه ا

 جواب داد: شاهین

 دختر !اگه انتظار یزنی_چقدر تو لفظ قلم حرف م
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 آخرین برگ روی دیوار  

 

 بگو که یم،و دعوتت کن یینپا یایمهر روز ب داری

 . یمخودمون رو بدون تکلیف

 یزیزد و لقمه را در دهان گذاشت و چ لبخندی

 .نگفت

 خودش و با یلاز جمع کردن سفره صبحانه به م بعد

 مخالفت فاخته در شستن ظرفها به هما کمک وجود

 یدرنا که جلو یدنو به هال برگشت .با د کرد

۲ 

 یرا نگاه م یتیلهبود و برنامه ف یدهدراز کش تلویزیون

 که یندمبل بنش یزد و خواست رو یلبخند کرد

 زد: یشصدا شاهین

 چند لحظه! ینجاا یا_آماندا ب

 یرسید،از داخل اتاق به گوش م ینشاه صدای

 پرسشگرانه به محمود و فاخته انداخت .فاخته نگاهی
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 آخرین برگ روی دیوار  

 

 شد: یدشترد متوجه

 کارت داره . ین_برو دخترم، شاه

 اما گفته یاورند،حرف درب یشبود که بعدا برا نگران

 کرد و یرو اجازه تعب یترضا یفاخته را به معنا ی

 که به یاتاق یدنرفت .با د ینسمت اتاق شاه به

 شده بود، یکگچ و رنگ مثل آشپزخانه سرام جای

 ینخود شاه ید،بگو یزیاز آنکه چ یششد .پ متعجب

 داد: توضیح

 یازیآشپزخونه بشه، بعد چون ن ینجا_قرار بوده ا

 ...تو ینجاا یاشد اتاق خواب....ب یدنند بهش

3 

 من، تمام و یکتابخونه یندرسته؟ ا ی؟هست کتابخون

 در خدمت شما! کمال

 شده در قفسه نگاه کرد: یدهچ یبه کتابها یجانه با
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 آخرین برگ روی دیوار  

 

 یحاهللذب یترجمهها یون!کلکس یی_وااااوووو !چه کتابا

 یم ینگمترل یسمور یول،....ایرو دار منصوری

 مورچگان ازش خوندم فقط واسه افه؛ یهمن  خونی؟

 !یدمازش نفهم هیچی

 آماندا بر یجانه یدناز د یو خوشحال رضایت

 نشسته بود: ینشاه رخسار

 ازش یزیهم چ ید_خب تو همهش هفده سالته !نبا

 ی؟.کدوماش رو خوند بفهمی

 قفسه کتابها یربع بود که روبه رو یکاز  بیش

 که هر دو خوانده ییبودند و در مورد کتابها ایستاده

 را ینوههکتاب س یان.در پا یکردندصحبت م بودند،

 که تمام یبرداشت و با هم از اتاق ینشاه یهتوص به

 باز بود، خارج شدند. درش مدت

4 
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 آخرین برگ روی دیوار  

 

 را یشهمانطور که با اشاره دست، دختر عمو شاهین

 گفت: یکردم ییاتاق راهنما یرونب به

 یبا هم سه تا کتاب م ییسه تا یدو وح ید_من و فر

 تموم یرو خوند ینوهه.س یکنیمبعد تبادل م خریم،

 بخون .اونم یربگ یدخواجه تاجدار رو از فر شد،

 !قشنگه

 ! یداد یشنهادرو هم پ یچه امامزادها”دل گفت در

 یکنکور هم باشه، ازش نم یسوالها یچ،که ه رمان

 و به زبان آورد:”.یجنبهستبس که ب گیرم،

 ی_ خوندمش .چقدر هم بابت نوع کشتهشدن لطفعل

 مدرسه یکردم !جالبه که تو کتابها یهزند گر خان

 اما بازم یشه،م یآخرش چ یدونستمبودم و م خونده

 خوندن کتاب اضطراب داشتم .من عاشق موقع

 که اساس و شالودهش ییاونا یخیم،تار رمانهای
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 !واقعیه

 یکمعموال دخترا کالس ی؟دوست ندار یک_کالس

 . میخونند

5 

 با خنده گفت: آماندا

 !به نظرم یچ یعنی یدونمنم یکمالس یک_من کالس

 بخونه . یدرو با یمطرح و جهان یرمانها یکس هر

 یخاز تار یستتو یورال یا ینوایاناگه مثل ب حتی

 نسل یوقت گذشته باشه و برا یییلیخ مصرفش

 قابل باور باشه . یرغ امروز

 سر تکان داد: تأییدی

 یسر یهخالصهش رو خوند . ید_موافقم، حداقل با

 یلخودشون تبد ی،مطرح جهان یتو رمانها شخصیتها

 بامبل یندونه آقا یکیزشته  یلیخ یشن؛صفت م به
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 آخرین برگ روی دیوار  

 

 !.یبه چ یهتنارد یامعروفه  یچ به

 معروف و یبا لذت در مورد رمانها همچنان

 که یکردندصحبت م یبزرگ داستان شخصیتهای

 :یدپرس آماندا

 اهل رمان و کتاب خوندنم؟ یدیاز کجا فهم ی،_راست

 محبت نگاهش کرد: با

 . یخورهدختر هفده ساله نم یهلغاتت؛ به  ی_از دامنه

 . دیابهت م بیشتر

 به نگاه یبود، لبخند یدهکه شن یفیاز تعر خشنود

 زد و هر دو به درنا که به خاطر برنامه ینشاه گرم

 لبخند زدند. یزد،قهقهه م یزیونیتلو ی

 رو به فاخته و محمود بابت یند،بنش ینکها بدون

 برود؛ فاخته با یینتشکر کرد و خواست به پا صبحانه

 و گفت: ینداشاره زد بنش دست
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 آخرین برگ روی دیوار  

 

 یشه؛مرخص م حاج بابازنگ زد گفت امروز  ید_وح

 یفضع یلیخونه .قلبش خ یادتا ساعت سه م نهایتا

 ی.متوجه هست یممراعاتش رو بکن یحساب یدو با شده

 مواظب باش! یشترب یکم! که؟

 و آشفته شده بود: کفری

 ینبه پرو یدبه من بگ ینکها یرو به جا ینا_کاش ا

 اگه رفتم؛یرو پذ یطشرا یگه.من که د یدبگ خانم

 یهایخانم و قلدرباز ینپرو یکههایو ت طعنهها

 ییهر بال یدنباشه که من ساکتم .انتظار دار خودشون

 یزیچ یفشمنم به خاطر قلب ضع یارهسرم ب میخواد

 نگم؟

 محمود در هم رفته بود، در دل به دختر اخمهای

 نقش منطق یاما احساس فرزند یداد؛حق م برادرش

 کرد: یفدر وجودش تضع را
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 آخرین برگ روی دیوار  

 

 .دو سه روز یمهست یینهمه پا یل_امشب سال تحو

 ینا یکنمکالردشت .خواهش م یریمهم م دیگه

 گفت، یزیهم چ یروز رو حواست باشه، اگه کس چند

 گردنت! یفتهب یرمردپ ینجواب نده !نذار خون ا تو

 یدشا یا یتفاوتیاز ب یجمله آخر پوزخند یدنشن با

 یدچهره آماندا را پوشاند که از د یآرزومند هم

 و همسرش پنهان نماند. محمود

 مشخص شده بود، یشصبحانه برا یمهمان دلیل

 ینکهدر لحظه صفر شد از ا یششد و انرژ دلگیر

 نه وجود یگری،به خاطر منافع د یههم مثل بق محمود

 آنکه مثل یدر حقش لطف کرده بود .ب خودش،

 کرد و یخداحافظ باشد یورود، شاد و پرانرژ زمان

 رفت .تا زمان یینپا ینوههجلد اول کتاب س همراه

 یداشت برا یم.تصم یمطالعه کرد و تلگرام باز ناهار
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 آخرین برگ روی دیوار  

 

 زنگ یلشرا آماده کند که موبا یروزاملت د ناهار

 یناهار دعوتش کرد .معمول یبرا یدو فر خورد

 کرد و دعوتش را با متانت رد کرد .مجدد صحبت

 اصرار کرد گفت: که

 . یستصبحانه خوردم، االن اصال گرسنم ن یر_من د

 . یخورمناهار نم احتماال

 یاهم شد صبحانه؟ ناز نکن، پاشو ب یکو ک یر_ش

 ی؟بد یمهمون یروزمثل د ی!نکنه دوست دار باال

 که بشود آن یمالطفت ینکوچکتر یشکرد صدا سعی

 ناز برداشت کرد نداشته باشد: را

 . یکنمتعارف نم_صبحانه خونه محمودآقا بودم، 

 کتاب یخوامدارم خونه خودم باشم، تنها .م دوست

 . میخونم

 شد . یفبه شدت لط یدفر یکمال تعجب صدا در
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 آخرین برگ روی دیوار  

 

 را به هنگام صحبت با دوستدخترش ینرام همیشه

 لحن و تن یاز رو”:یگفتو به او م یکردم اذیت

 و سن و سال فرد پشت یتکردنت، جنس صحبت

 یکمرد،  یک، نفر یکحاال ”!یشهمشخص م تلفن

 صحبت با او لحنش را نرم کرده یجوان برا پسر

 .آنقدر حواسش پرت شده بود که متوجه حرف بود

 نشد و گفت: فرید

 !یدم_دوباره بگو، نفهم

 در کالمش مشخص بود و با حفظ همان یدفر لبخند

 گفت: لطافت

 کتابت رو یاطتو ح یاخوب شده، ب یلیهوا خ یگم_م

 تو اون یشهنور بهت بخوره !هم یه.حداقل  بخون

 رنگ آفتاب یدی،پرده رو هم کش ی،هست زیرزمین

 .یشیمD  یتامین!دچار کمبود و یبینینم رو
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 آخرین برگ روی دیوار  

 

 او هم اثر گذاشت و نرم یرو یدکالم فر نرمی

 کرد: صحبت

 جا داره تا یلیشدم؛ خ یل_من تازه از دانشکده تعط

 کمبود نور آفتاب بشم . دچار

0 

 طرفه و یکلبخند  یتوانستپشت تلفن هم م از

 : یندرا بب یدفر محبتآمیز

 یشه؟مرخص م حاج باباامروز  یدونی_م

 _چشمت روشن !آره محمودآقا گفت .

 آمد و گفت: یدخنده فر صدای

 یهکرده شده عمه !هنوز بق یشرفت_مامانم چقدر پ

 !یگیبه اسم م رو

 زد: حاج بابابه آمدن  یزداد پاسخ ندهد، گر ترجیح

 خونه؟ یادم ی_ک
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 آخرین برگ روی دیوار  

 

 ی؟_ک

 !یگه_فتحاللهخان د

 آمد و بعد هم با حفظ همان یدخنده فر یصدا اول

 گفت: یجد ی،به شوخ نرمی

 خواسته ینو خاله پرو یدشده، از وح یص_االن ترخ

 یلگردببرنش فروشگاه، اونجا از آهن و فوالد و م اول

 ناهار یمارستانخونه .تو ب یادبعد ب یره،بگ انرژی

1 

 باال یا....پاشو بیانم یگهساعت د یم.تا ن خوردن

 . یده.مامان غذا رو کش یمناهار بخور زودتر

 و ناز گفت: ینرم بدون

 _گفتم که ناهار خوردم .تو هم زودتر برو، مامانت

 سر سفره. یبر یرد یشهم ناراحت

 یشستن قابلمه پلوپز در راهرو بود که صدا سرگرم
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 آخرین برگ روی دیوار  

 

 درنا به یجانچند نفر و شور و حال و ه قدمهای

 به مشامش خورد . ینامطبوع ی.بو یدرس گوشش

 آورد که صحنه یادبو را به  یتفکر کرد تا ماه کمی

 آورد یادشام دوستانه با خانواده عمورسول را به  میز

 یرا .ماست آنقدر بو م یاز ماست گوسفند یظرف و

 به خوردن آن نداشت و بدتر از آن یاقیکه اشت داد

 که آرام کنار گوشش گفته بود: ینرام حرف

 و نعنا، پشگل یارخ یماسته به جا ینکن تو ا باور“

 ”بو بده! ینقدرا یدکردن، وگرنه نبا رنده

 یادآوریو با  یدگفتن خودش را هم د ایششش

 از ینکه.به ا یدگذشته بلند و پر صدا خند خاطرات

۲ 

 برده یمنبع بو پ یتبه ماه یماست گوسفند بوی

 .یخندیدم به خودش بود،
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 آخرین برگ روی دیوار  

 

 هما به گوشش خورد: صدای

 آماندا جون؟ یی_تو راهرو

 پرده را کنار بزند جواب داد: ینکها بدون

 . ینجام_آره، ا

 ینرده کم یشد و پرده را از ال یکدرنا نزد سایه

 به آماندا گفت: یجانزد و با ه کنار

 خورده، یچشاخش پ ینش؛بب یا!ب یدند_گوسفند خر

 !!!یاخوشگله !ب خیلی

 . یام_االن م

 تذکر ینپرو یا یدنداشت مجدد از طرف فر دوست

 پس ابتدا لباسش را عوض کرد و سپس به بشنود،

 آمد . پارکینگ

 گوسفند را با طناب به لوله گاز بسته بودند و گردن

 گوسفند یرگذاشته بودند .ز یشرو یشآب پ لگنی
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 آخرین برگ روی دیوار  

 

 نامطبوع و یدانه پشگل افتاده بود که منبع بو چند

3 

 یبود؛ مجدد لبخند یخاطره ماست گوسفند یادآور

 یوانرفت .نگاه ح یکترلبانش آمد و نزد روی

 لگن آب خبر یلاز دل ینوابود؛ شک نداشت ب غمگین

 آن یگزینلبانش رفت و اندوه جا ی!لبخند رو دارد

 از دور خم شده بود و ی.درنا همچنان با خوشحال شد

 را به طرف گوسفند افسرده گرفته بود ییکاهو برگ

 آن را یوانتا ح یزدآن را به دهان گوسفند م و

 .ببلعد

 درنا و یزد و به شاد یهتک ینگستون وسط پارک به

 ینآمدن فرشته و حس ییننگاه کرد .با پا یوانح غم

 داد و مؤدبانه سالم ییررا تغ یستادنشطرز ا آقا،

 د و با هماجواب سالمش را دادن یی.با خوشرو کرد
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 آخرین برگ روی دیوار  

 

 باعث یتق و توق از انبار یصحبت شدند .صدا گرم

 ینو پرو یدنگاهش را به پشتسرش بدهد و فر شد

 رو به یشتر.ب یندبزرگ بب ینیبا چند لگن و س را

 ینسالم کرد که پاسخش سر تکان دادن پرو پروین

4 

 یدر دستشان را رو یل.وسا یدو سالم گفتن فر شد

 به کنار آماندا آمد و گفت: یدگذاشتند و فر زمین

 که چرا به یدیتو دلت به ماها فحش م ی_االن دار

 یخوایمرو م یوونح یهجون  یکی، یسالمت خاطر

 آره؟ بگیریم،

 نگاهش کند پاسخ داد: ینکها بدون

 مورد یمن که غذا یبودم، حتما .ول یاهخوار_اگه گ

 برهست و کباب و آبگوشت، حق یشلیکش عالقهم

 کردن اعتراض کنم . یبه رسم قربان ندارم



 

 

  451                        
 

 آخرین برگ روی دیوار  

 

 تماس یدوح یجمع شده بودند .وقت ینگدر پارک همه

 با ینپرو یرسند،م یگرد یقهیو گفت تا ده دق گرفت

 یدقصاب رو به فر یرزد و از تأخ یشپا یرو ناراحتی

 با قصاب تماس گرفت و بعد از ینکرد .شاه گله

 تصادف و یلصحبت مشخص شد به دل کمی

 یتواندنم یگرساعت د یکزودتر از  یکروک کشیدن

 گفت: یدبا خنده رو به فر برسد؛

5 

 _شرمنده داداش !مثل هر دفعه دست خودت رو

 !قسمت توئه! میبوسه

 گفت: ینهم در ادامه صحبت شاه پروین

 یباال م ینآست یداز همون اول خودت با ید،_آره فر

 چرا! یدونهخدا م یبار چرا ناز کرد ین!حاال ا زدی

 نگاه کرد: یدگرد شده به فر یبا چشمها اآماند
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 آخرین برگ روی دیوار  

 

 یبری؟_تو گوسفند سر م

 کالفه جواب داد: یدفر یبا آب و تاب به جا هما

 یگوسفند رو پخپخ م ید_آره، االن دو سه ساله فر

 یدهکه بهش م ی!آخه از حس و حال قدرت کنه

 ید؟مگه نه فر یاد،م خوشش

 یهما اصال راض یحاتاز توض یدبود فر مشخص

 گفت: ی.با آشفتگ نیست

 یه!باالخره  یگه_حس قدرت که...هما از خودش م

 . تجربهست

6 

 باالجبار ییکه گو یدبه فر یرتهمچنان با ح آماندا

 مخصوص ذبح را یتا چاقو یرفتم یطرف انبار به

 نگاه کرد. بیاورد

 یسفرهماه یرا جلو یفضع یکه ماه یکس از
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 ! یستن یدیبع یزلذت بردن از ذبح چ بیندازد،

 کردن باشد، از ینداشت شاهد صحنه قربان دوست

 رفتنش از جمع هم درست نبود .به ناچار سویی

 گرفت نگاهش را به سمت یمماند اما تصم همانجا

 .فتحاللهخان آمد، اسپند دود شد و یندازدب دیگری

 ییکهایموزا یرو یخون یفرستاده شد و جو صلوات

 به راه افتاد . پارکینگ

 یو فتحاللهخان سالم کرده بود و به جو یدوح به

 داده بود و یهتک یدفر ین.به ماش یکردنگاه م خون

 یخانواده با فتحاللهخان را م یاعضا یظاهر روبوس به

 از یزیونیتلو یرتصاو یسر یک یربطاما ب نگریست،

 یبیاییل یحیمس یکو  یستب یدنو سربر داعش

 کهنگاه کرد  ید.به فر یرفتچشمانش رژه م جلوی

 و پوست یزانآو یاشمئزاز گوسفند را از چنگک بدون
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 آخرین برگ روی دیوار  

 

 همانقدر که او از کاشت گل یرسیدبه نظر م میکند؛

 و از آلوده شدن به گل و خاک یبُردلذت م یاهگ و

 خون به یدنهم از پاش یدنداشت، فر واهمهای

 یندفرا ینو رغبت ا یلنداشت و با م ییابا لباسهایش

 . یدادانجام م را

 یبره؟رو و یچرا رفت ی؟شد یرنگ ین_تو چرا ا

 ینی؟رو بب یزاچ ینا ینجاا یستیوا مجبوری

 ....مامان...

 که کنارش آمده بود داد و آرام ینرا به شاه نگاهش

 :گفت

 _خوبم .

 باال یدختر یفرزندان و نوهها یاندر م فتحاللهخان

 بود و تنها فاخته و پسرها مانده بودند تا آثار رفته

 را پاک و گوشتها را جمع و جور کنند. قربانی
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 آخرین برگ روی دیوار  

 

 حاکم بر خانه، یبه اصول اخالق یتوجهب شاهین

 دختر را گرفت و در یبرد و بازو یشپ دست

 او را به طرف اتاقش ببرد یکردتالش م حالیکه

 :گفت

 یدیم،صحنه رو د ینچند بار ا یسال ی_ماها از بچگ

 یم یشناسیشده، تو که خودت رو م یعاد برامون

 تو اتاقت؟ ... یچرا نرفت یشهحالت بد م دونی

 !یدهترس یدید،آبقند به آماندا م یه....مامان

 وسط جدا کردن ران و دست الشه گوسفند، فرید

 دست حلقه شده یدنسر بلند کرد و با د ناگهان

 آماندا، با اخم گفت: یدور بازو شاهین

 خب ی؟_از تو کمک خواست که دستش رو گرفت

 مامان، مامان کردنات، یجا !به یگهد یرهم خودش

 درست کن. یزیچ یبرو براش آبقند خودت
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 را از دست یشلب گفت و بازو یرز یتشکر آماندا

 درآورد: شاهین

 .حالم خوبه! یرم_ممنون خودم م

 به یشنگفت و به رفتن دخترعمو یزیچ یگرد شاهین

 نگاه کرد. اتاق

 رو بده! یهاون لگن آب یی؟کجا ی،_هووو

 داد: یدرا از آماندا به فر نگاهش

 یتونیم یپسر !دستت رو دراز کن یادبی_چقدر تو ب

 ! یدار برش

 یاز بو ییبعد آماندا که به خاطر رها یقهدق ده

 گوسفند پنجره اتاقش را کامل باز مشمئزکننده

 بود، دوباره یدهکش یو پرده پنجره را به کنار گذاشته

 یلو تعج ینگاتاقش خارج شد تا در شستن پارک از

 از آنجا کمک کند. یبد ماست گوسفند یرفع بو در
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 آخرین برگ روی دیوار  

 

 یکردن گوشتها یمشغول بستهبند ینو شاه فاخته

 کله و پاچه متعفن یدبودند، فر یو آبگوشت خورشتی

 گوشت یدجهت خر یدو وح یکردرا پاک م گوسفند

 رفته یرونب یبا چرخکرده گوسفند یبشو ترک شتر

 .بود

 گوسفند که منبع یبه پوست و امعاء و احشا نگاهی

 بود، انداخت: یعتبکر طب یبو اصلی

 ید؟کن یکارچ یخوایدرو م ینا_ا

0 

 یگریبا موذ یکردم یزهمانطور که کله را تم فرید

 کرد و گفت: نگاهش

 بردار! یالزم دار یخوره،_به درد ما نم

 _نمکدون!

 به یدمم یبرمزباله م یسه_بذارشون تو اون ک
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 آخرین برگ روی دیوار  

 

 .یقصاب

 کرد دل و یزباله را آورد و با خاکانداز سع کیسه

 را ینیاشدست ب یکگوسفند را بردارد؛ با  روده

 یحاصلچند بار تالش ب یگربود و با دست د گرفته

 خوردن حجم بزرگ یزباعث ل یتاکه نها یتالش کرد؛

 از خاکانداز شد. چندشیات

 !یستی_بدش من تو بلد ن

 داد و خواست یدخدا خواسته خاکانداز را به فر از

 را رها کرد . ینیاشرا باز کند و به ناچار ب یسهک در

 یک،دل و روده از نزد یمحض استنشاق بو به

 یسهمعدهاش به جوش و خروش افتاد .ک محتویات

1 

 انداخت و دوان دوان به ینکاپوت ماش یبه رو را

 رفت و.... دستشویی
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 ینهآ یصورتش را آب زد و از تو یدهو رنگ پر نزار

 . یدرا پشت سرش د فاخته

 ی؟شد ینجوریتو دختر؟ چرا ا یهو_چت شد 

 زد: یروحب یو لبخند برگشت

 خورد بهم، حالم بد شد ! یناا یبو یهو یدونم؛_نم

 !یزهنفرتانگ یلیخ یکنید؟تحمل م یچهجور شماها

 گوشتها بود، گفت: ینیس یهمانطور که پا شاهین

 تو؟ یرونب یاز اتاقت اومد ی_واسه چ

 خواستم زودتر اصل بو رو یاد،_آخه تو اتاق هم بو م

 شد . ینطورببرم، که ا ینب از

 زباله یسهرا جمع کرده و در ک یاتتمام چندش فرید

 برده بود .با آمدن یاطگره زده و آن را به ح را

 به آماندا انداخت و گفت: ینگاه ینگبه پارک مجدد

 ینجاا یکمک کن یتونی.!...م؟ینازکنارنج ی_چطور
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 یشه؟باز حالت بد م یا یمبشور رو

۲ 

 آورد و ییجواب شلنگ و جارو را از دستشو یجا به

 کرد به جارو زدن و همزمان آب گرفتن شروع

 بالکن و آشپزخانه در یهفتگ ی.شستنها پارکینگ

 با اصرار خودش با او بود .چرا یشههم یپدر منزل

 ینو او از ا یکردآب مصرف م یلیمادرش خ که

 .دو سه بار که خم شده یخوردآب حرص م اسراف

 را در هم یشاخمها یدفر ید،کش ینجارو را به زم و

 :کرد

 . یر_اون جارو رو بده من، تو فقط آب بگ

 یرداد، اما غرغر ز یدجارو را به فر یحرف یچه بی

 :یدرا شن یدفر لبی

 ! یست_دو زار حواسش به خم و راست شدنش ن
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 !ینجلو شاه اونم

 بر روح و روانش یدکه از حرف فر یفشار آماندا

 کرد و یشده بود را بر سر آب شلنگ خال وارد

 با سر انگشت آب را در شلنگ محبوس کرد چنان

 یراز آن امکان پذ یششدت فشار آب ب که

3 

 به من ینمردک االغ خر، انگار خودش از شاه”.نبود

 یداعش !مردک ینکه زوم کرده رو شاه نزدیکتره

 هم لذت برده، یدنش!چه از گوسفند سر بر متحجر

 طالبان و داعش رد بشه یکیاگه از نزد ین!ا االغ

 یمثل خودشون !جا یکی یشهو م یشهم جذبشون

 قصاب یقصاب مثل موس یدبهش بگن فر یدبا فرید

 خفن بود !مردک یلیکه خ یلاسرائ یرنخستوز اون

 یتو برو گوسفندت رو سر ببر دانشجو االغ،
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 ”!!!اررررشد

 بود بر سرش یدهرا که شن یحرف یکرد دقدل هوس

 باال آورد و آب ی.سر شلنگ را لحظها دربیاورد

 بلند ید.داد فر یدپاش یدرا با فشار به کمر فر سرد

 :شد

 یکنی؟م یکار_چ

 !حواسم پرت شد ! یدببخش یوای_ا

 که نه تنها لبها بلکه کل صورتش را یلبخند با

 که با دست شلوارش را از یدیبود به فر گرفته

4 

 آن آزارش ندهد، یتا سرما یدادفاصله م بدنش

 برق چشمان شاد آماندا یدنبا د یدکرد .فر نگاه

 لب یرنبوده، آرام و ز یسهو یدنآب پاش فهمید

 :گفت
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 آخرین برگ روی دیوار  

 

 _دارم برات !به وقتش!

 یرا از صورت دختر برد و نگران یشاد یدفر تهدید

 آن کرد: یگزینجا را

 یکنی؟م یدبود !حاال چرا تهد ی_اتفاق

 اعتراض فاخته بلند شد: صدای

 آب داره هرز ید،آب رو ببند یر_اون ش

 زودتر تموم شه! ید!عجله کن یدهها....شب عمیره

 آماندا برداشت و یرا از رو یدآمیزشنگاه تهد فرید

 گفت و با حرص جارو زد . چشمی

 که انجام داده بود از یخاطر کار کودکانها به

 لباسش را یدبود، خصوصا که فر یعصبان خودش

 یکه شتکها یسینکرده و با همان شلوار خ عوض

 یلتبد یصورت یآن به لکهها یگوسفند رو خون

5 
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 آخرین برگ روی دیوار  

 

 نسبتا سرد، مشغول کارش یبود، در آن هوا شده

 یم یزرو تم ینجاا من”ید.چند بار خواست بگو بود

 بد یماما از ب”تو برو لباست رو عوض کن کنم،

 یموردب یمیتصم یدشدن حرفش و تشد برداشت

 منصرف شد. فرید،

 گوشتها یزه،و پاک یزتم ینگساعت بعد، پارک نیم

 گوسفند شده یاز بو یشده و فضا عار بستهبندی

 در آنجا یسبا همان لباس خ یدکار، فر یان.تا پا بود

 آماندا به اتاقش رفت، او هم یکهداشت و وقت حضور

 ا را باال نرفته برگشت وباال رفت؛ اما پلهه یطبقه به

 زد. صدایش

 دم در . یادقه ب یه_آماندا، 

 را عوض نکرده بود، پرده را کنار یشلباسها هنوز

 :زد
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 ی؟_بله، کارم داشت

 ساعت یه!آب سرده !بذار  یااالن حموم نر یگم_م

 آب رو چک کن! یبرو، قبلش دما دیگه

6 

 زد: یلبخند یمشتصم برخالف

 _باشه .

 کرد: یبه نرده آکاردئون اشارهای

 آره؟ یگه؟_قفله د

 _بعله!

 دل و جگرها رو کباب ینگپارک یایمشام م ی_برا

 جلو ی.قبلش از حموم اومده باش که نخوا کنیم

 !یفتهب یتو سا یاز پشت پرده رد ش یدو وح شاهین

 ید،و تعصبات وسواسگونه فر یتهااز حساس خسته

 گفت: یمتمال بدون
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 !یگه؟_امر د

 ....تا شام! ین،م_فعال ه

 لب گفت: یررا درست کرد و ز پرده

 !تو جعبه یفتهتو ب یرگ یخوادکه م ی_بدبخت اون زن

 ! یفتهاونور بره که اسالم به خطر ن ینورا یدبا یخچال

۷ 

 را برداشت و وارد اتاقش شد . ییپشت روشو تبلت

 را عوض یشرا روشن کرد و همزمان لباسها آن

 . کرد

 شده بود را باز یلمهربان که به شادمهر تبد پیوی

 یکاش به رو”.یستو با حسرت به آن نگر کرد

 ینم یگه!االن د یتو پسر یدمفهم یآوردمنم خودم

 باهات حرف بزنم !تو یو خصوص یویتو پ تونم

 مواظب حرف زدنم باشم، افسر جون یدهم با گروه
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 !در یهتو ندانستن و ناآگاه یخوشبخت یگاه میگه

 ”!یکنهاالن من صدق م مورد

 شادمهر خارج شود که عبارت یویاز پ خواست

 به عبارت یجانظاهر شد .با ه ینگتاپ یزا مهربان

 جمالت را خواند: ینا یزد تا وقت زل

 .یو شاد یرعصر سال بر شما به خ ینسالم، آخر_”

 اومد خونه؟ فتحاللهخان

 ”یومد؟ن یشپ یدو وح یبا تاداش یمشکل دیگه

 ”فقط کنجکاوم!!! یستما،فضول ن من“

 یعخنده فرستاده شد .سر یکرهم چند است بعد

 :نوشت

 ”سالم، مرخص شد و امروز اومد خونه._”

 اتفاقات افتاده که یسر یهفقط  یومد،ن یشپ مشکلی“

 ”باهاش برخورد کنم؟ یمستأصل شدم چجور واقعا
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 کرد و در یفکامل اتفاقات را تعر یسیهم در و بعد

 نوشت: پایان

 یدونمنشون بدم؟ م یدبا ینظرت چه رفتار به_”

 یکاربود، اما االن چ یکردنش کار بچگانها خیس

 به من فرض یهاز بق یکتررسما خودش رو نزد کنم؟

 هر یدنو د یانگار خودش مجاز به هر حرف کرده؛

 رک بهش یخوادنه؛ دلم م یههست، اما بق چیزی

 یه یدم!اما ترس یه؟چ یدو وح ینفرق تو با شاه بگم

 یبگه که بدتر روش بهم باز شه !چهجور چیزی

 ”یستم؟کنم من لقمه دهنش ن یشحال باید

 تفکر فرستاده شد و بعد از آن پشت سر هم استیکر

 :یدشادمهر رس پیامهای

 یرتیداره !مصداق پسر خشن غ ییعجب اخالقها_”

 یتلگرام یآبک یرمانها ینا یغکه تو تبل هست
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 ”!میذارند

 بتونه بهش یتا خودش نخواد کس یدونمم بعید“

 ”یخوریتو به دردش نم بفهمونه

 از سمت پسرعموت داره احساس یکنمفکر م من“

 بوده، ییناون پا یتا وقت ینواسه هم یکنه،م خطر

 مونده، تو رو که یینپا یسهم با لباس خ خودش

 ”تو اتاق، بعد رفته فرستاده

 خنده فرستاد: یکرو چند است خندید

 خاطرخواهم یبینهمنو م یم که هر کمگه من ونوس_”

 ”!بشه؟

 خنده فرستاد و نوشت: یکرهم چند است شادمهر

 یباییجاذبه با ز یول یدونم،ونوس بودنت رو نم_”

 ”داره فرق

 یتاداش یگمعاشقته، م ییتپسر دا یگمهم نم بعد“
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 ”یبشهرق ییتپسر دا یکنهم تصور

0 

 آخر و اصالح کرد: یامزد رو پ ریپالی

 یناسمش هم شاه ییم،نه پسر داپسر عموم _”

 ین!ا یدونیمنو م ینامهکل زندگ یگه.تو که د هست

 ”هست. یدهم فر یتا اسم هم روش .اسم تاداش دو

 یهم باال ینگتاپ یزآماندا، مهربان ا یپبا تا همزمان

 یامشظاهر شده بود و بعد از ارسال آماندا، پ صفحه

 :آمد

 یهباستان،  یونانهست تو  یربالنوع یه یگمم_”

 ونوس نشسته یبچه پنج ساله که رو شونهها پسر

 یرجوون ت یو با اشاره ونوس به دل پسرها بوده

 یتاداش یکرده،و اونا رو عاشق ونوس م مینداخته

 ی!هر پسر یکرده تو از اونا رو شونهت دار خیال
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 آخرین برگ روی دیوار  

 

 ”!یشهبشه، نگران عاشق شدن پسره م یکنزد بهت

 و نوشت: یدخند یآخر را خواند و حساب یامپ دوبار

 ”هست ید!منظورت کوپ یدکوپ_”

 کنم؟ رک باهاش صحبت کنم بگم یکاررو چ فرید“

 ”یرون؟ب یادفکر من ب از

1 

 :یامپ ینمتعجب فرستاده شد و ا استیکر

 ”نععععع_”

 ی،خودش خرد کرد یشرو پ یدفر ی،کار رو بکن این“

 یبرم یو گفت یکه ازش نوشت یزاییچ ینبا ا بعالوه

 ”یناو ا یکه توهم زد یکنهبهت م ینیتوه یه گرده

 سه پسر ینباش، تو تمام برخوردهات با ا خودت“

 کمتر برخورد یدکن با فر یباش .فقط سع خودت

 ”یباش داشته
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 من و یاز روند کارها یخوایتو نم بیمعرفت،“

 ”ی؟بپرس استخدامم

 خجالت را فرستاد و نوشت: استیکر

 دا، اونقدر ذهنم مشغول هست کهشرمنده به خ_”

 ”ید؟رفت ازت بپرسم،کارهات به کجا رس یادم

 ساعت، یدنبه گفتگو پرداختند و با د یساعت یمن تا

 آب، به یگرم یکرده و پس از بررس خداحافظی

 رفت. حمام

۲ 

 بچهها یبود که صدا ینوههکتاب س یمطالعه مشغول

 نظرش را جلب ینگزغال و آتش از پارک یبو و

 اتاقش زده شد و ی.چند ضربه به نرده ورود کرد

 :یدبه گوشش رس یدوح صدای

 یرون؟ب یای_آماندا، نم
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 در یآنکهحاضر شد و ب یعگفت و سر ی”اومدم“

 هما و یشرا پشت سرش کامل ببندد، پ آکاردئونی

 دل و جگرها را ین.شاه یستادرفت و کنارشان ا درنا

 .با یزدزغالها را باد م یدو فر یکردم سیخ

 زد: یشبه رو یلبخند ینشاه ایستادنش،

 ی؟_بهتر شد

 نبود . یزیم_خوب بودم؛ چ

 خوشت اومد؟ ی؟رو به کجا رسوند ینوهه_س

 زد: یهستون پشت سرش تک به

 پدر و مادرش ی_آره !تا عاشق شدنش و خودکش

 یآدم دانا و باهوش ینهمچ یه.چه جالب  خوندم

3 

 بیو راحت فر یشهچقدر احمق م یشهعاشق م وقتی

 !میخوره



 

 

  474                        
 

 آخرین برگ روی دیوار  

 

 بود، گفت: یستادهآنجا ا یکارکه ب وحید

 یطونش یگنکه م ینهاز قدرت زناست، ا یگهد ین_ا

 !یکارآموز یادب یدخانمها با پیش

 و درنا اعتراض کردند و آماندا جواب داد: هما

 از حماقت مرداست؟ مرد اگه دانا یگی_چرا نم

 ! یگردهاز همون اول دنبال لقمه دهن خودش م باشه

 عاشق شدنش بخواد بهش باج یکه برا یکس نه

 یتی،از پست بودن نفرت یشتر.به نظر من ب بده

 احمق بوده . سینوهه

 :یدآرام پرس هما

 یه؟ک یتی_نفرت

 گفت: یبا دلخور ینشاه و

 که صحبتشه....اگه کتابش ینوههس ین_معشوقه هم

 االن تو هم تو صحبت ما اظهار نظر ی،خونده بود رو
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 !میکردی

4 

 با انبر زغالها را یدنداد .فر یکرد و جواب یاخم هما

 آتش گذاشت و یجگر را رو یخهایکرد و س مرتب

 به آماندا گفت: رو

 ینکه هم یبینیم ی_حاال جلد دوم کتاب رو بخون

 یپست انتقام م یتیاز نفرت یاحمق چهجور سینوهه

 از عشقشون یعاشق وقت یلیخ ی!کال آدمها گیره

 . یشنبخورند، خطرناک م نارو

 خودش را جمع و جور کرد و گفت: کمی

 که یاز آدم عاشق اشتباهه .کس یفت_خب تعر

 نارو یامعشوق  یمحلیدر صورت ب یباشه حت عاشق

 ینایی.ا یشهو صدمه زدن نم یببه آس یراض زدنش،

 یپاپوش درست م یدونمچه م یپاشند،م یداس که
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 یضند؛بوالهوسند .مر یستند،عاشق ن یناا کنند،

 که فقط به فکر خودشون و احساسشون ندخودخواه

 نداره . یو احساس طرف مقابل براشون ارزش هستن

 و رو کرد و با خنده یرجگر را ز یخهایس وحید

 :گفت

5 

 ینارو ا یدآروم باش.!...فر ی؟_حاال چرا داغ کرد

 یختی؟ر نمک

 کباب شده را به دخترها داد و یجگرها یناول فرید

 نان گذاشت و رو به آماندا گفت: یرا ال بقیه

 _زحمتش با تو .

 جگرها را برداشت و به طبقه باال رفت . یحاو سینی

 یکه م یاز در زدن، مثل دانشآموز دختر قبل

 مدرسه برود، شالش را درست یربه دفتر مد خواهد
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 زده از شال را تو فرستاد . یرونکوتاه ب یو موها کرد

 به یازیپشت در بود، ن یشهواحد فتحاللهخان هم کلید

 خواست زنگ بزند و یشهزدن نداشت؛ مثل هم در

 زنگ یاز آنکه دستش رو یشدر را باز کند .پ بعد

 نامش از زبان فاخته منصرف شد و یدنبا شن برود

 .یستادا فالگوش

 که گفت: یدشن یفاخته را به خوب صدای

 با خانواده یشفاز فکر ینکها یه،_آماندا دختر خوب

 یتون.نگران یشهبر بد بودنش نم یلدل یستن هماهنگ

6 

 خونه استقبال ین.البته منم از بودنش تو ا اشتباهه

 همون بحث ینآقا.به هر حال به قول حس نمیکنم

 آماندا برا یمکن یو پنبه هست .هر کار آتیش

 یجاذبه داره، هم نازه و هم چون از بچگ پسرامون



 

 

  478                        
 

 آخرین برگ روی دیوار  

 

 از یجداداره براشون؛  یتچشم پسرا نبوده، جذاب جلو

 یبودنش، حس دلسوز یتیمو  ییبه خاطر تنها اینکه

 بهش دا... هم

 وسط حرف فرشته: یدپر پروین

 یشهم یلبه محبت تبد یدلسوز ینهم یمبجنب یر_د

 دختره خودشو انداخته تو ینا یبینیمم یهو و

 ...خانواده

 :یدمسخره به گوشش رس یمحمود با لحن صدای

 !!!! یهاستما اردستان یفتهواله و ش ینکه_حاال نه ا

 خودشو بندازه تو خانواده! یزنهلهله م داره

 را یشجا ییبود که گو یفرشته به گونها صدای

 :یکردعوض م داشت

۷ 

 پسرا یناز ا یکیکه  یبینمرو م یروز یگم_دارم م
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 بگه من عاشق آماندا شدم و حاضرم پا بذارم جا بیاد

 اگه ی....وایکیشوناز  یشهم ب ید!شا یدسع پای

 سه تا پسر بخوان ینکه ا یاره....خدا اونروز رو ن

 ، تو رو خداحاج بابابشن... یگههمد یاحساس رقیب

 نفر یه....من یفتهاتفاق ن ینا یدبکن یکار یه خودتون

 رو یدشطاقت ندارم پسرم رو طرد کنم و ق که

 . بزنم

 رو یهااردستان یحرفها یدناز شن یتیرضا لبخند

 تمام وجودش را پر کرد . یآماندا آمد و شاد لبهای

 یید،نپا یرید یتو رضا یحس شاد ینوجود ا اما

 را به زبان آورد: یدشجد یمکه پدرخوانده تصم چرا

 یندهشاز آ یالمزودتر شوهرش بدم .هم خ ید_با

 پسرامون رو از راه به در ینکهو هم از ا یشهم راحت

 !نمیکنه
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 که یفح یکوبید،بر سرش م یداشت دو دست جا

 که ییجگرها یحاو ینیبه س یپر بود .نگاه دستانش

۸ 

 انداخت و چون یرفتم یبه سمت سرد دیگر

 هال حاکم شده بود، زنگ در را به یبر فضا سکوت

 درآورد. صدا

 را ینیاست، س یدهکه چه شن یاوردخودش ن یرو به

 آمد .با بسته یینفرشته داد و خودش از پلهها پا به

 یباال آمد تا دنباله یصدادد آرام و بدر، مج شدن

 را بشنود . ینوشتندم یشکه برا قصهای

 در بلند و واضح به یکفرشته از همان نزد صدای

 :یرسیدم گوش

 ینجاست_منم موافقم شوهر کنه و بره !اما مشکل ا

 یختهنر یابونتو کوچه و خ ینجوریخواستگار هم که
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 یدابست .خواستگار از کجا پ یدبشه بهش ام که

 کنیم؟

 یکرد درجه نفرتش از فرشته مثل دماسنج احساس

 ناگهان باال رفت و یگیرددر آب داغ قرار م که

 فتحاللهخان را هم رد یو حت یننفرت از پرو نقطه

 . کرد

 اعتراض محمود بلند شد: صدای

 بچه یهاز شوهر دادن  یکشی_فرشته !تو خجالت نم

 وداگه دختر خودت هم ب یزنی؟ساله حرف م هفده

 خودت یبرا پسرا ینکهواسه ا یگفتی؟رو م همین

 یرو شوهر بد یددختر سع یخوایم یادن یشپ مشکلی

 !واقعا که! بره؟

 مداخله کرد: پروین

 و یستدختر ب ینا یگفتیم یشربع پ یه_تو که تا 
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 سالهست و عاقله و فالن و بهمان .حاال شد بچه چند

 شوهر کنه، هر چه یدهفده ساله؟ !آخرش که با و

 راحت یندهشاز آ حاج بابا یالبهتر !هم خ زودتر

 خودمون از تکرار نشدن فاجعه یالهم خ میشه،

 !یدسع یا نسرین

 :یدپرطمطراق دونکورلئونه را شن صدای

 هنوز مجرده؟ یازن گرفته  یحاجفتوح یکه_پسر کوچ

 :یدنال فاخته

 درخشانه !هم یادیز یش_اون که پرونده خانوادگ

 سراش بدجور دست بزنهم پ ی،حاج فتوح خود

 یمارستانهفته ب یه.پارسال عروس بزرگه  دارن

 براش یهد یلیونو پنج م یستشده بود و ب بستری

 به اعتبار همون پرونده تونست طالقش رو بریدند،

 ! بگیره
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 گفت: یتفاوتیبا ب پروین

 زبونش رو کوتاه کنه....پسر شوکت یگیرهم یاد_

 یگردن،!براش دنبال زن م یههم مورد خوب خانوم

 سال نو یکتبر یبهش به هوا یزنمزنگ م یه فردا

 . ینادختر برادر دارم و ا یه میگم

 گفت: یجانبا ه فرشته

 !!!زنش رو طالق داد باالخره؟ یل؟_عه، اسماع

 قبل از یبه لج زن اول یخواددادگاهن، م یر_نه، درگ

 یشتا زنه رو آت یرهبگ یگهد یکیدادنش،  طالق

 !بزنه

 با کسالت گفت: حاج بابا

 یقطع ی.اول طالق اول یدم_نه، من دختر به زندار نم

 بعد. بشه

 دو دست فرشته آمد و بعد هم یدنکوب صدای
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 :یجانشپره صدای

 پسرش رو زن یخوادهم م یاومد .خانم عزت یادم_

 دختر سراغ دارم براش یدازم پرس یش!دو ماه پ بده

 نه !خدا کنه هنوز پسرش رو زن نداده باشه! یا

 گفت: یتبا عصبان محمود

 و دو سه سالشه ! یکه حداقل س ی_پسر خانم عزت

 کم انصاف داشته باش خواهر من !کم یهرو خدا  تو

 !یدبد یشنهادپ حاج بابا یاز رفقا یگهد مونده

 فرشته دور شد: صدای

 یگهبابا االن د ی؟سراغ دار ی_تو مورد بهتر

 کمه، پسرا خودشون همسرشون رو یسنت استگارخو

 !یستن یفهمی!م یست.ن یکننم انتخاب

 :یددل نال در

 به مرام یول.باز ا یلیهمتون، خ یدنامرد یلی__خ
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 ماست بوده اما کم یلی!درسته که تا حاال خ محمود

 و فرشته فرق ینمرامش با پرو یدهداره نشون م کم

 هست رو یشرفب یهر چ ی.اون دو تا که رو داره

 فکر پسر خودش ینکهکردند، عهعهعه، واسه ا سفید

 رو واسه من یاز من دور کنه، هر مورد مزخرف رو

 . یکنهم تأیید

 محمود حواسش را جمع کرد: صدای

 باال بزنند؟ اون پسر ینآست یخواننم ی_برا مرتض

 یانب یبه خالت بگ یجور یه یتونیم ینبب خوبیه،

 شه؟!نبا یعآماندا که ضا خواستگاری

 فاخته بود، چرا که پاسخ داد: مخاطبش

 یدع ینتو ا یدبکنم !با یتونمم یکارچ یدتو ع ینم_بب

 چهار یم،اونور ببر ینورآماندا رو با خودمون ا دیدنیها

 ینفرشته جون !پسر برادر حس ی!راست یننشبب نفر
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 وضعش چطوره؟ قصد ازدواج نداره؟ آقا

 آهسته یاز آنکه جواب فرشته را بشنود، صدا پیش

 :یدرا شن فرید

 تو؟ فالگو.... یکنیم یکار_چ

 گذاشت و با چهره ینیاشب یانگشتش را رو سریع

 کرد و یتهم تبع یدکرد که ساکت شود؛ فر التماس

 گفت: یآمدکه آرام از پلهها باال م همانطور

 شده؟ چرا ینگران شدم .چ یینپا یومدین یدم_د

 یکنی؟م گریه

 ینپله شد .با آستدر فاصله گرفت و وارد راه از

 لب گفت: یررا پاک کرد و ز اشکهایش

 نگو... یچینگو....تو رو خدا ه یچی_ه

 یشدند .رو یاطآمدند و وارد ح یینهم از پلهها پا با

 کرد و گفت: یدنشست، رو به فر پلهها
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 . ینمبش ینجاا یخوام_تو برو، من م

 آمد؛ به طرفش برگشت و به نرده ییندو پله پا فرید

 نگاهش یدواروح یبا لبخند یهایداد؛ چند ثان تکیه

 آرام و نجوا گونه گفت: یو با لحن کرد

 یختی؟بهم ر ینجورکه ا یدیشن یشده؟ چ ی_چ

 گرفته و خودش را مچاله حصاررا در  زانوانش

 بود: کرده

 ! یست_مهم ن

 فالگوش ینجوریا یست،که مهم ن یزی_واسه چ

 ی؟کرد یهو گر وایستادی

 چشمش را خشک کرد: گوشه

 بکنند ! یتونندنم یغلط یچ!ه یست_گفتم که مهم ن

 بلند یشتا صدا یکندتالش م یلیبود که خ مشخص

 :نشود
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 یپرسمباال از خودشون م یرمم ی_به قرآن اگه نگ

 خودته ! یل!م یافتاد یهگفتند که تو به گر چی

 :یدرا باال کش بینیاش

 به هر دیخوا_تو فکر شوهر دادنم هستن !مامانت م

 که شده من رو یشده به هر آشغالکلها قیمتی

 کم یدکنه تا شر وجود من رو از سر تو و وح معرفی

 بهشون بگه اصال مگه سن من یستن یکی!آخه  کنه

 دلواپسند؟ ! ینطورکه ا یخورهتو به سن ازدواج م و

 یبه ازدواج با من یکه بخوا یمگه تو اونقدر احمق یا

 دارم یصد و هشتاد درجه باهات تفاوت فرهنگ که

 که ییمن اونقدر ابلهم که بخوام به تو یا یکن فکر

 ینافکر کنم !ا یمن ندار یدهآلبه ا یشباهت هیچ

 عقده یتو چون خواهر ندار یکنندنم درک

 برادر که یهمثل  یو دوست دار یدار برادرساالری
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 داشته یرتخواهرش تعصب داره، رو من غ روی

 خودشون توهم زدند و نگران شدند و ی!برا باشی

 من رو حذف کنند تا تو و پسرا از شّرم در میخوان

 حاجفتحاهلل تا شوهرت نده ی.گفته بود یدبمون امان

 مادر تو یشدباورم نم یکردم،فکر نم یول یاد،نم کوتاه

 و یسرهر ب یمتیهمدستش بشه و بخواد به هر ق هم

 کنه! یرو به عنوان خواستگار معرف پایی

 یلشد، بعد به قرمز تبد یدابتدا سف یدچهره فر رنگ

 قرار یبرهشد و رو و یدهدوباره رنگپر یتاو نها شد

 شلوارش کرده یبدستش را داخل ج یک. گرفت

 را محکم به نرده گرفت تا یگرش.دست د بود

 سکوت کرد و یقهاینشود .دق یاندستش نما لرزش

 :یدپرس نهایتا

 خاله رو با یصدا یدشا یکنی؟_مامان من؟ اشتباه نم
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 ی؟اشتباه گرفت مامانم

 را به چپ و راست تکان داد: سرش

 _نه، اشتباه نکردم .عمرا بتونن به زور شوهرم بدن !

 یتفکر ینهمچ یه ینکه!اما ا یستهرت که ن شهر

 یهمورد من دارند....تو رو خدا کمکم کن... در

 ! یبهم ندار یرفتار کن که بفهمند حس خاص جوری

 به من! یخورهنگرانته، ترکشش داره م مامانت

 ینیاشب یتند شده بود و پرهها یدفر یدنکش نفس

 یتواندنم یکرد!احساس م یشدباز و بسته م مرتب

 را حرکت دهد !همانجا نشست و هر دو پاهایش

 برد و آرام گفت: یشموها یرا ال دستش

 ...تو فعالیکنم!خودم درستش م یکنم_درستش م

 یچه خاک ینممن نباش تا بب یشپ ینجاا یینپا برو

 ! یزمتو سرم بر باید
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 فرشته یحرفها یدنکه از شن یوجود غصها با

 به خود زد و گفت: یدر دل لبخند داشت،

 گفتم . یدحرفام رو به فر یممستق یرفعال غ_”

 خرفهم شده باشه که فکر منو از سرش امیدوارم

 ”نشه! یرمدامنگ یناز ا یشکنه و شرش ب بیرون

 صورتش را شست و خواست یاطح یرآب سرد ش با

 یدکل ینآقاشود که همزمان حس ینگپارک وارد

 یتقصیرب ینآقایشد .از حس یاطو وارد ح انداخت

 خودش یرا به رو یدنشمتنفر شده بود .د هم

 رفت . ینگکند به پارک یسالم یآنکهو ب نیاورد

 یشدم ینگبا نگاه آماندا راکه وارد پارک حسینآقا

 یراهپلهها ب یبه پسرش که رو یکرد و سوال بدرقه

 یشدن لباسش نشسته بود، نگاه یفبه کث توجه

 :انداخت
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 _چش بود؟

 باال انداخت: یتفاوتیاز ب یشانه ا فرید

 یم؟با هم صحبت کن ید!...وقت داریدتون_ند

 جواب دستش را به طرف یمهرجو به جا آقای

 بلند شود: یشدراز کرد و کمک کرد از جا پسرش

 ینجا؟_ا

 _نه، تو خونه!

 مکث یکم حاج باباپلهها باال رفتند .پشت واحد  از

 به پدرش عالمت داد ین،پرو یصدا یدن.با شن کرد

 هم کنجکاو ینآقاسکوت کند و گوش دهد .حس که

 چندان واضح ینپرو یکار را انجام داد .صدا همین

 :نبود

 که از یمکن یکارکردن خواستگار قدم اوله !چ یدا_پ

 بهشون غالبش یمو بتون یاددختره خوششون ب این
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 ! کنیم؟

 فاخته جواب داد: صدای

 ید؟کن یراض یچهجور یخواید_خود آماندا رو م

 یبا کس یشهم یراض یهاراحت ینبه هم یکنیدم فکر

 دوسش نداره ازدواج کنه؟ که

 فرشته بلند شد: صدای

 حاج بابا یم؟شد یراض یچهجور ین_مگه من و پرو

 چشم !مثل یمما هم گفت یدوقتشه شوهر کن گفت

 جلو خواستگار یومدیمو م یپوشیدیمآدم لباس م بچه

 یرستانمامتحانات دوم دب یامپسندمون کنند .من ا تا

 داشتم .فقط به یست.روز بعد از عقد امتحان ز بود

 امتحانات ثلث سوم رو بدم بعد، یدگفتم بذار مامان

 هم گفت غلط کرده ! حاج باباگفت،  حاج بابابه  مامان

 ! ینه اعتراض ینه حرف یگهشد که شد !د همین
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 هم مثل ما ! آماندا

 آقا گرد شد و لب زد: ینآقاحس چشمهای

 _مامانت بود؟!

 محمود بلندشد: پوزخند

 ینتو و پرو یت؟به خر یخودت رو زد یا ی_تو خر

 باباتون بود، مجبور یبردید،حساب م حاج بابا از

 یشهپنجاه سال پ یفکر کرد ی؟!اما آماندا چ بودید

 و با یشبا گزنک سر سفره عقد بنشون یبخوا که

 یری؟ازش بله بگ نیشگون

 ضعف داشت: یبم فتحاللهخان کم صدای

 _غلط کرده مخالفت کنه !آقابزرگشم و

 !اختیاردارشم

 یرزده بود و متح یروناز حدقه ب ینآقاحس چشمهای

 از نبرد یدر مرخص یکردشد .فکر م یرهخ یدفر به
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 یطرز فکر داعش ییاما گو یبرد،داعش به سر م با

 منزل خودش وجود داشت! در

 محمود دوباره بلند شد: صدای

 !افغانستان و یرانها ینجاا یغمبربه پ یر_بابا به پ

 !آماندا هم یدتوهم زد ینجوریکه ا یستن عربستان

 اگه مجبورش یدونیدنوهتونه !م یست،ن دخترتون

 کنه و آبروتون یتازتون شکا یتونهبه ازدواج م کنید

 مجابش یتونیدببره؟ !با زور نم ینکسبه از ب ینب رو

 از حاال کمکم از یدبشه با یراض یخواید!اگه م کنید

 یعروس و چه م یدلباس سف یازدواج و قشنگ لذت

 تا به هوس یداستقالل بعد از ازدواج براش بگ دونم

 !اون یشهنم یخودش دلش بخواد !زورک ید!با بیفته

 یم!با زور مستق یحاجاردستان یگهگذشته د دوره

 رو به ازدواج وادار کرد. یکس نمیشه
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 پسر مشتاق یاز مهرجو یشپدر ب یمهرجو ظاهرا

 مگو بود، چرا که در مقابل اشاره یحرفها شنیدن

 یچ یناا ینمساکت، بب”اشاره زد”باال یمبر یاب”به فرید

 ”میگن

 که احتماال مخاطبش محمود یبا پرخاش حاجفتحاهلل

 گفت: بود

 هم عوض نشده ! یچینگذشته !ه یچیمن ه ی_برا

 یقهعت ینشوهر کنه، نه با ا یگهتا دو سه ماه د باید

 یآدم حساب یهدادن !با  یشنهادکه خواهرات پ هایی

 یبابتش راحت بشه و بدونم دو روزه راه یالمخ که

 !یشهطالق نم دادگاه

 آمد: ینپرو صدای

 ماه یش!ش ینجاستا یوردو سه ماه؟ تا شهر_چرا 

 .یمدار زمان
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 یددو سه ماه بگو چشم... !هر کدومتون بتون یگم_م

 و در شأن حاج فتحاهلل یخواستگار درست و حساب یه

 مادرم یشاه ینگردنبند ناصرالد یارید،ب اردستانی

 !یدخود دان یگه.د یدمرو بهش م خدابیامرز

 .گردنبندهم گرد شد  یدفر یچشمها اینبار

 بود که نسل به ییگردنبند طال یشاه ناصرالدین

 شاه در خانواده مانده بود و یناز زمان ناصرالد نسل

 یقهعت یکه داشت، به نوع ییاز وزن باال جدا

 که فتحاللهخان در طول ی.گردنبند یشدم محسوب

 با طلعت حاضر نشد آن را به همسرش زندگی

 به دنبالش بود. یلیهاو چشم خ ببخشد

 و متفکر یکبار ینآقاحس یچشمها ید،خالف فر بر

 زمان کوتاه دو سه ماه به دنبال یبرا یابود .گو شده

 که هال خانه را فرا گرفته ی.با سکوت یگشتم دلیل
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 پدر و پسر مهرجو هم دست از استراق سمع بود،

 و به طبقه باالتر، واحد خودشان رفتند . برداشتند

 در یکهزمان یه حتشده بود ک یرآنقدر جوگ حسینآقا

 هم آرام و نجواگونه یکردندخودشان را باز م خانه

 کرد: صحبت

 ی،ادرار یاون متخصص مجار یشپ یمارستان،_تو ب

 اون تنها یش!پ یستن یادمبود؟ ! یگانهبود؟ ! یکتا

 یدع یالتباهاش بره .تعط یکس یذاشتنم میرفت

 تحاج باباسؤال در مورد  یه یشششد، برو پ تموم

 و نگرانش یگهداره و نم یمشکل یه!گمونم  بپرس

 یگیریبرگشتم عراق، تو پ یگه!من اون موقع د کرده

 !کن

 و پرحرص گفت: یمعمول یخالف پدرش با صدا بر

 دخترم، شما نگران ینا یت_من نگران وضع
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 به جون مامان اگه گفتم آماندا رو پدرزنتونید؟

 دارم، برا االن نگفتم .تو ذهنم چهار پنج سال دوست

 از یخوریمبهم نم یدمبود !االنم فکر کردم د دیگه

 .تو رو خدا به مامان یرونبرا ازدواج اومدم ب فکرش

 نکنه .قسم یآماندا باز یندهبه خاطر من، با آ بگید

 بشم، فقط مامان هم خودش رو یخیالشب میخورم

 ید،مامان صحبت کن بکشه کنار .شما با یهقض ینا از

 دختر دست داشته ینتو بدبخت کردن ا نذارید

 !باشه

 به ظاهر سر تکان داد و قبول کرد، اما هر حسینآقا

 یشاه ینکه گردنبند ناصرالد یدانستندخوب م دو

 آماندا یبرا یافتنترازو را به سمت خواستگار  کفهی

 کرده است . ینشدت سنگ به

 از کنار منقل آتش یو کمخواب یبهانه خستگ به
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 تخت دراز یگرفت و وارد اتاقش شد و رو فاصله

 واحد حاجفتحاهلل ینکه از زبان ساکن یی.حرفها کشید

 بود را مجدد مرور کرد: شنیده

 بودند، االن چه یرانعمورسول و افسر جون ا کاش“

 یرنم یهاسرما؟ خود فنالند ینفنالند رفتنه تو ا وقت

 االن ینارو بگذرونند، ا یشونزمستون یالتتعط اسپانیا

 بکنن؟ یخوانم یکاررفتن اونجا !از راه دور چ پاشدن

 بکنن چه برسه به یکار یتوننهم نم یکشراه نزد از

 یشهو نم یلههم که کال تعط ین!رام یاسر دن اون

 وقت یهبگم؟...نه بابا،  ینحساب کرد .به آرت روش

 ! یرهمنو بگ یادکنم ب یبازار گرم یخوامم یکنهم فکر

 پسره یفهمیدمکنم؟ شادمهر !!!کاش نم یکارچ خدایا

 یتونستم، حداقل م یدمفهم یآوردمبه روش نم و

 یکنهدرددل کنم .االن به اونم بگم فکر م باهاش
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 بدم. یبشفر یخوامشدم و م خاطرخواهش

 به عکس پدر و مادرش انداخت: نگاهی

 و یومدممنم اون روز باهاتون م یخواد_چقدر دلم م

 یخرابشده !حت ینتو ا ینجابودم .نه ا یشتونپ االن

 یناون پرو یام!بخوام ب یامب یتونمخاکتون هم نم سر

 که.... یادباهام ب یدهم با عنتر

 را اعالم یقهدق۲۲:۵0ساعت   یلشزنگ موبا صدای

 بلند شد و به طبقه باال یشه.سختتر از هم کرد

 .رفت

 منزجر شده یناز پرو یشنگاه کردن به فرشته ب از

 همصحبت نشود، به تلگرام یبا کس ینکها ی.برا بود

 طنز شد و یاز کانالها یکیرفت و وارد  موبایلش

 یسخت یز،کرد با خواندن مطالب شاد و هجوآم تالش

 به یرا تحمل کند .لبخند یخانواده اردستان وجود
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 لبانش آمد که با ینوشته رو یکلطافت  خاطر

 رفت: ینفتحاللهخان از ب یزرعبانگ یصدا شنیدن

 خونه قدغنه؟ ینتو ا ی_به تو نگفتن گوش

 را خاموش و کنار دستش یگوش یحرف بیهیچ

 یبیکرد تعداد تقر یگذران وقت سع ی.برا گذاشت

 یرمربع فرش ز یمترسانت یکموجود در هر  گرههای

 را بشمارد !چنان مشغول شمارش و کنار زدن پایش

 کنار ینپرو یفرش بود که متوجه نشد ک گرههای

 شد: یرهدستش خ یرنشست و به فرش ز ستشد

 یکنی؟م یکار_چ

 فرش یگرهها یکاری!اتالف وقت !از سر ب یچی_ه

 !یشمارمدارم م رو

 مخاطب فتحاللهخان قرار گرفت: دوباره

 نعمته، که تو یه ی_حضور در جمع خانوادگ
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 !یستین قدردانش

 شدن یانرا قبل از نما یشپوزخند ذهن یتالش بیهیچ

 به یه،چهره بق یکرد، اما ظاهر شدن آن بر رو حذف

 پنهان نماند .از یدشو فرشته، از د یناز پرو غیر

 به مسخره بودن جمله فتحاللهخان واقف یگراند اینکه

 یو ب یکاریکرد .از سر ب یداآرامش پ یاندک بودند،

 از ییزل زد .قسمتها یزیونبه صفحه تلو حوصلگی

 پخش یچاپلینارلبزرگ چ یکتاتورد یخاک یرز فیلم

 با یتلردر نقش ه یچاپلینکه چارل ی.قسمت میشد

 و با باسنش آن را به یکردم یباز ینکرهزم بادکنک

 درنا او را به یخندهها ی!صدا یانداختم باال

 یبا بادکنک یکهخودشان برد .زمان خانه یو  گذشته

 بزرگ یکتاتورو پدرش مثل د یکردندم یباز سفید

 و یانداختبادکنک را به باال م یتمیکحرکات ر با
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 حرکات را ینداشت تا او هم بدون دست ا اصرار

 خودش و پدر و یخندهها یدهد !صدا انجام

 که یبادکنک یدنترک یصدا یحت یشنید،را م مادرش

 افتاد و یزیونمجسمه سرخپوست کنار تلو یزهن روی

 صدا کرد .بغض آن روزش را در گلو حس کرد؛ بوم

 که گفت:مادرش  یصدا حتی

 تموم یبینیم یهوبادکنکه ! ینمثل هم ی_کل زندگ

 هست ازش لذت ببر، ی!تا وقت یشندار یگهو د شده

 هم یه.با غصه و گر یستن یگهتموم شد د وقتی

 وقت به بادکنک دل نبند. یچ.ه برنمیگرده

 آورد: یرونفرشته او را از مرور خاطراتش ب صدای

 !چرا یکن ینگاه م یدار یکمد یلم_عمه جان !ف

 گریه؟

 فرشته نگاه نکند .با یزکرد به صورت نفرتانگ سعی
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 لباسش گفت: یقهیباز  یبه دکمه نگاه

 !یستن یزی_چ

 صفحه شطرنج گفت: یاتاق، از پا یاز آنسو فرید

 و پدر و مادرت؟ یتو خاطرات بچگ ی_رفت

 حرکت سر جواب مثبت داد . با

 گره خورده گفت: یبا ابروها محمود

 سر خاکشون؟ صبح زود؟ یمفردا صبح بر یخوای_م

 نه تنها لبها، کل صورتش را پوشاند: لبخند

 دلم براشون تنگ شده! یلی!خ یکنید_لطف م

 که گفت: یمحمود جوان شد، مثل پدرش؛ وقت چهره

 یمصبح آماده باش، زود بر یم_پس ساعت پنج و ن

 .یمزود هم برگرد که

 آمد و رو به یروناز آشپزخانه ب ینپرو بالفاصله

 کرد: محمود
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 !یاممنم م یگه؟د یم!ساعت پنج و ن یام_منم م

 یبو به ترت یفکه بلد بود را در دل رد فحشهایی

 حرف محمود ینثار کرد .ول ینالفبا به پرو حروف

 شد: یشناتمام ماندن دشنامها باعث

 !عمو و یتیصفاس یمبر ییدو تا یخوایم_نچ !م

 و چهارم!بدون حضور شخص سوم  برادرزاده،

 یشنهادمحمود، خودش به درنا پ یماز تصم خوشحال

 نقطه خط داد. بازی

 کارش در ید،شب ع یپلو یشستن قابلمه سبز با

 یشتمام شد .بدون خشک کردن دستها آشپزخانه

 گفت تا به اتاقش برود و از آن یریهمه شببخ به

 خالص شود .قبل از باز کردن در، فتحاهلل زندان

 بار در آن شب او را مخاطب ینسوم یبرا خان

 :قرارداد
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 نره! یادت! ینجاا یانهمه م یلسال تحو ی_برا

 بخوابم .فردا هم صبح یخوامخستم، م یلی_من خ

 یام؟ن یشهشم .م یدارب یدبا زود

 اعتراض کرد: وحید

 !یذوقب ی؟خواب باش یخوایم یل_سال تحو

 زد و رو به فتحاللهخان یتنها لبخند یدجواب وح در

 :گفت

 یام؟جازه دارم ن_ا

 بدهد با دست اشاره یجواب ینکهبدون ا فتحاللهخان

 ینآقاکه برو !و دوباره سرگرم گفتگو با حس کرد

 به یازین یللحظه سال تحو ینکه.خوشحال از ا شد

 رفت . یینندارد به پا یهادار و دسته اردستان تحمل

 را عوض کرد و تبلتش را برداشت . لباسهایش

 گذاشته بود: یامپ یشبود و برا ینآنال شادمهر
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 ”ید؟سالم، چه خبر از آق فر_”

 به بار یگهایشاهکار د یرچهار پنج ساعت اخ ینا تو“

 ”نیاورده؟

 خنده فرستاد و نوشت: یکراست چند

 یافتاد که کال ماجرا یداتفاقات جد یسر یه سالم،“

 ”رو پوشش داده یدنو آب پاش گوسفند

 بگم؛ بهش گفتم یدکنم تونستم حرفم رو به فر فکر“

 که صد و هشتاد یبا من یکه بخوا یتو احمق نه

 نه ی،دارم ازدواج کن یباهات اختالف فرهنگ درجه

 یشباهت یچکه ه ییاونقدر ابلهم که بخوام به تو من

 که یفکر کنم .پس سوءتفاهم یندار یدهآلهاما به

 ”اومده مسخرست. یشبزرگترا پ برای

 متعجب فرستاد و بعد یکراول چند است شادمهر

 :نوشت
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 آخرین برگ روی دیوار  

 

 ”ی؟رو بهش گفت یناا یواقعا رفت_”

 ”!ی؟هست یک یگهتو د بابا“

 ”خانوم؟ یتاریستگ یه؟شما چ یدهآلا حاال“

 جواب ندهد: یدهآلداد به سؤال ا ترجیح

 عنر ینجوریاومد که گفتم، هم یشپ یطششرا_”

 ”پا نشدم برم بهش بگم که عنر

 کرد: یپتا شادمهر

 تو قرآن از وسط و یحضرت موس چرا مثل قصه_”

 از اول یوسفوار یکنی؟م یفو آخر پراکنده تعر اول

 ”شده؟ یچ ینمکن، بب تعریف

 بذار، ) با چند یسو یارم،تخمه ب یرممن م تا“

 ”چشمک( استیکر

 کرد از یفتعر یشکه داشت برا یمیتصم برخالف

 یدهکه پشت در از فرشته و فتحاللهخان شن حرفهایی
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 آخرین برگ روی دیوار  

 

 که مچش را به هنگام استراق سمع یداز فر بود،

 رد و بدل شد و ینشانکه ب ییبود، از حرفها گرفته

 از محمود که وعده گردش دونفره در صبح نهایتا

 در کنار قبر پدر و مادرش را به او داده یدع اول

 .از درجه نفرتش از فرشته و از دل شکستن بود

 یناز ا یشاگر عرصه ب یدشا ینکهگفت و از ا خودش

 را بزند و یلترم تحص یک یدتنگ شود، ق برایش

 مادر دوست مادرش برود . یشکند و به فشم پ فرار

 یام،را فرستاد و به محض آپلود شدن پ یصوت پیام

 شد .نوشت: پشیمان

 دارم بازار یفکر نکن یدوست دار یجان هر ک_”

 ”یناو ا یکنمم گرمی

 نوشت: شادمهر

 نتم افتضاحهنوز لود نشده بخوام گوش کنم، _”
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 آخرین برگ روی دیوار  

 

 ”چشم حتما ی.ول ضعیفه

 قهوه برا خودم یهچهارمش رفته، من  یک تازه“

 ”یامم بریزم،

 کرد: یپزد و تا لبخندی

 ”!یبرهآخر شب و قهوه؟؟؟؟؟ شب خوابت نم_”

 برگ یکهم به راهرو رفت و مسواک زد و  بعد

 را رنگ زد. یوارد یرو دیگر

 پشت سر هم از مهربان یامبرگشت چند پ وقتی

 بود: یدهرس۵۲۲۵ 

 ”!کجا برم بخوابم؟ یلهسال تحو یگهسه ساعت د_”

 خواب یلموقع سال تحو یخوایتو م نکنه“

 ”!!!باشی؟

 ذره مونده یه!آخ جون،  یشهداره تموم م باالخره“

 ”کامل شه لودش
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 آخرین برگ روی دیوار  

 

 ”و متعجب( یعصبان یکرمن )با چند است خدای“

 فحش بخوره یتو !هر چ یدار یعمها عجب“

 نامرده که واسه باز یییلیاما خ ید،!ببخش حقشه

 زاغارت رو یسهایک ینفکر تو از سر پسرش، ا کردن

 ”!یشرفهب یییییییییلیداده، خ پیشنهاد

 ”گرم زنعموت دمش“

 مؤدب باشم و حرف زشت نزنم اما یخوامم یه من“

 ”!یوزهپوف یلیعمت خ این

 یدم،و بهش هم حق م یکنمرو درک م پدربزرگت“

 ”فرهللا!.... استغیدننهفر اما

 قهقهه فرستاد: یکرو است یدخند غشغش

 ”ی؟ناموس یفحشها ی؟تو اهل فحش دادن_”

 داره بخواد یچه حق یدی؟بابام حق م یبه بابا چرا“

 ”رو به زور شوهر بده من
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 آخرین برگ روی دیوار  

 

 ”رو بکنه ینکارعمرا بذارم ا البته“

 :یکردم یپبا او، شادمهر هم تا همزمان

 بلد نباشه؟ یهست که فحش ناموس یکدوم پسر_”

 یی.متنفرم ازشون .خصوصا فحشها یبرمبه کار نم اما

 .به نظرم اوج یگردهبه مادر و همسر فرد برم که

 مذکر حرفش بشه و به مادر اون یهبا  یکس نامردیه

 ”کنه ینتوه مذکر

 تو رو مجبور به ازدواج یدمپدربزرگت حق نم به“

 اجباشه و بخواد با ازدو یندتنگران آ ینکهاما ا کنه،

 .چهار روز یدمو سامونت بده رو بهش حق م سر

 یکجا م ی،بر یو بخوا یکه تو هجده ساله بش دیگه

 اون دوست پدرت که یشپ یبر یدبا یا ی؟بر خوای

 پسر جوون داره و اصال رفتنت اونجا از نظر گفتی

 !!!! یکن یتنها زندگ یدبا یا یست،درست ن اخالقی
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 آخرین برگ روی دیوار  

 

 یبچه هجده ساله برا یهکردن  یتنها زندگ تصور

 ”ناراحتکنندست. یلیخ پدربزرگت

 شادمهر حرصش گرفته بود: یحرفها از

 تنها یبرا یستم،شوهر کردن بچه ن یچطور برا_”

 ”کردن بچهم؟!!!! زندگی

 سن ینافراد از هم یشرفتهپ یتو کشورها االن“

 ”!یشنم مستقل

 جواب داد: شادمهر

 یکشورها یعنی یشرفته،پ یکشورها یگیخودت م_”

 ”یراننه ا دیگه

 یرانتو ا یتا وقت یچه نخوا یچه بخوا یزم،عز ببین“

 هماهنگ یرانبا فرهنگ جامعه ا یدبا یکنیم زندگی

 و چند ساله بتونه تنها یستخانم ب یه ید.شا شی

 بدون یقینهم مزاحمش نشه، اما  یکنه و کس زندگی
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 آخرین برگ روی دیوار  

 

 مزاحمت و تفکر یلیدختر هجده ساله خ یه برای

 ”یادم یشپ منفی

 سن ینتو ا یکه نخوا یدمبه تو هم حق م البته“

 ”یریمشترک رو بپذ یزندگ مسئولیت

 به یو سه چهارسالگ یستب یراگه دختر بودم ز منم“

 ”یکردمفکر نم ازدواج

 یهقض ینبه ا یشترتو خاصه .ب یطگفتم که شرا اما“

 که عمههات برات ییموردها ینکن .البته نه با ا فکر

 اومد روش فکر یگرفتند، نه، اگه آدم حساب لقمه

 ”.کن

 کردن یپتا یرا چند بار خواند و وقت یامپ هر

 تمام شد، نوشت: شادمهر

 ”اومد، چشم! یباشه، اااااااگه آدم حساب_”

 ”یرخوابم گرفته، شب به خ من“
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 آخرین برگ روی دیوار  

 

 را هم بفرستد که یرشب به خ یکراست خواست

 داد: یامپ شادمهر

 ”یر؟شب بخ یچ یچ_”

 یبخوا یاالن بخواب یله،سال تحو یگهسه ساعت د دو“

 ”!یگیریسردرد م یش یدارموقع ب اون

 در دل زد و نوشت: پوزخندی

 که ییتو یدارشه؟ب یلخواست واسه سال تحو یک_”

 یاقخانوادت کنار دستت نشستند !اشت یمونیم بیدار

 یاقاشت ی،مبارک رو بشنو یدتاز زبونشون ع داری

 یلی!خ یریبگ یدیتورت عاز دست پدر و ماد داری

 کردم مجبور یخوشحال یبا من که کل یدار فرق

 یأجوجسال کنار دست قوم  یللحظه تحو نیستم

 ”باشم. مأجوج

 یکهصد شرف داره به بودن در کنار کسان تنهایی“
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 آخرین برگ روی دیوار  

 

 ”یمندار دوستشون

 آماندا فرستاد ییجمله تنها یبرا یکچند ال شادمهر

 نوشت: و

 ”آماندا یچقدر راحت قضاوت کرد_”

 خانوادم یدونیمنم االن تنهام؟؟؟ م یدونیم تو“

 ”و من تهران تنها هستم؟ یدوب رفتند

 دارم اون لحظه خاص سال یاقوجود اشت ینا با“

 رو ینباشم .االنم سفره هفت س یداررو ب تحویل

 ”.چیدم

 ”!یمبگ یکو بهم تبر یمبمون یدارب ییدو تا یاب اصال“

 و بعد ینکنارش بش ین،بچ ینسفره هفت س یه برو“

 ”یمهم چت کن با

 کرده بود، یرتو جمله سفر خانواده شادمهر گ هنوز

 :نوشت
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 آخرین برگ روی دیوار  

 

 که االن تنها ی؟دوب یتو چرا با خانوادت نرفت_”

 ”نباشی؟

 یدارو از کجا پ ینسفره هفت س یلاالن وسا من“

 کوچولو ینهآ یهقرآن کوچولو دارم با  یه!!فقط  کنم؟

 ”!یفک مخصوص

 تعجب آمد: یکرد از استشادمهر بع پیام

 دختر !حداقل رو کاغذ یذوقیتو چقدر ب_”

 رو کنار دستت بذار، تو یشونذات کلمها بنویسشون،

 ”یهتصور کن سمنو و سنجد واقع خیالت

 و نوشت: خندید

 عکس ازش برام بنداز، یه یدی؟تو سفرت رو چ_”

 سرچ یا یرو کنارم تصور کنم .حوصله نقاش همون

 ”ندارم. ینسفره هفتس کردن

 محو فرستاده شد که بعد از یجواب، عکس یجا به
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 آخرین برگ روی دیوار  

 

 شد . یلساده تبد ینیسفرههفتس یرشدن به تصو لود

 گرد ارکان سفره را داخل یزیم یرو یترمها روی

 سبزه به یکگذاشته بود . یگلسرخ نعلبکیهای

 یکو  یبا دماغ گرد و کوفتها یمرد یموها شکل

 یانقل هییبه شکل پا یگل سرخ درون گلدان شاخه

 یگلبرگها یهانعلبک یرا جلب کرد .ال به ال توجهش

 شده بود .نوشت: یختهسرخ ر گل

 یبرا یادیز یدی؟سفره رو چ ینخودت ا یمطمئن_”

 ”و قشنگه یقهپسر باسل یه

 ”یدی؟قرمز نخر ماهی“

 چشم یکه دو تا قلب به جا یکریاست شادمهر

 را فرستاد و پاسخ داد: یکندم خودنمایی

 از خودم یفحرفت رو به عنوان تعر ینمن ا_”

 نظر لطفتونه !من یکنم،!خواهش م یکنمم برداشت
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 آخرین برگ روی دیوار  

 

 ”به همهم! متعلق

 شده، یهوراونم  یدمقرمز خر یدونه ماه یه“

 سرحال یل.اگه تا سال تحو یخچالتو  گذاشتمش

 ی.اگه نشد که ب یونیهتو گلدون قل یندازمشم شد،

 ینعضو کمپ یشمو م یکنمم یلقرمز سال تحو ماهی

 ”قرمز!!!! یبه ماه نه

 بلند شد و صورتش را آب زد تا خواب از یشجا از

 و یدتخت دمر دراز کش یبپرد .دوباره رو سرش

 یچرا با خانوادت نرفت تو”یامزد به پ ریپالی

 و چند عالمت سؤال فرستاد .بعد از آن”...دوبی؟

 نوشت: هم

 ”!یفضول هم خودت_”

 نوشت: شادمهر

 بذارم .االنم گلودرد یسبرات و یدبا یه،طوالن_”
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 آخرین برگ روی دیوار  

 

 ”.یادصدام درنم دارم،

 آماندا آمد و در دل گفت:تو هم یرو لبها پوزخندی

 !یستباشه مهم ن یچون،رو بپ ما

 صفحه یکه باال یسدافکارش را بنو خواست

 ظاهر شد .دست نگه ینگتاپ یزا۵۲۲۵ مهربان

 یامشادمهر را بخواند و بعد گله کند .پ یامتا پ داشت

 :رسید

 وقت یم،بمون یدارب یلتا سال تحو یخوایمما که م_”

 ”یهبه ک یک یکنمم یپتا یم؛هم ندار یکار داریم،

 نشدنش شکر کرد و نوشت: یعرا بابت ضا خدا

 ”آخجون قصه!_”

 خواهر خانم پدرم . یخونه یخانوادم رفتند دوب_”

 با خانوادم یو همراه یاز همسفر ینکهاز ا جدای

 هم بدجور یزباندختر خانواده م یبرم،نم یادیز لذت
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 آخرین برگ روی دیوار  

 

 خودش رو یلیمخمه !دو زار عزت نفس نداره، خ رو

 یدبا یگهاید یکلمه ینجا)البته ا یکنهلوس م برام

 ینم یهست یاما چون شما خانم محترم مینوشتم

 به پام !موقع یزنهپاش رو م یزم یر(از ز نویسم

 کال حال بهم زنه !پدر من یاد،زدن عشوه م حرف

 دور یراه برا ینبه وصلت داره و بهتر یلتما هم

 ”جور سفراست. ینبحث، نرفتن به ا یناز ا شدن

 شد و از حالت درازکش و دمر به نشسته هیجانی

 حالت داد: تغییر

 خواهر خانم پدرت؟ مگه همسر پدرت، مادرت_”

 ”نیست؟

 بود: یپاز نوشته آماندا، شادمهر مشغول تا قبل

 که یکه من یپوشهجلو من م یافتضاح یلباسها یه_”

 بشم .حاال یرسر به ز یشممجبور م یستمن یرز سربه
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 آخرین برگ روی دیوار  

 

 داشته باشه .حداقل پنجاه یقشنگ یکله یه کاش

 تاپ و شلوارک جلو یهاضافه وزن داره، بعد با  کیلو

 و همه یخورهکه داره تو تنش جر م یرهرژه م من

 ”یرونافتاده ب جاش

 حال تهوع را یکرجمالتش هم چند بار است یانپا در

 که شادمهر یو پوشش یکل.آماندا با تصور ه فرستاد

 و در دل گفت :احتماال اگه یدکرده بود خند توصیف

 یرونب ینبود و اضافه وزن نداشت از ا خوشهیکل

 .البته صالح یکردیاستقبال م یهمه چ افتادن

 ننوشت یزی.چ یدتفکرش را به شادمهر بگو ندانست

 شادمهر در پاسخ به سؤال آماندا نوشت: و

 نه، هفت ماهه که بودم پدر و مادرم از هم جدا_”

 ”.شدند

 یمارستانشونب یاز پرستارها یکیبالفاصله با  پدرمم“
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 آخرین برگ روی دیوار  

 

 کرد .خانم خوب ازدواج

 خودش هم یدر حق من نکرده، با بچهها یبد یه،

 باهاش ارتباط یتونمخب من نم یول همینجوریه،

 ”کنم. برقرار

 را ینشسؤال به ذهنش آمده بود، اما کوتاهتر کلی

 :نوشت

 ”چرا؟_”

 یه ین.بب یست!قابل گفتن ن یخهبا من  یلیخ_”

 که خودم احساس اضافه یکنهباهام برخورد م جوری

 تو جمعشون نباشم . یکنمم یو سع یکنمم بودن

 یشممن م یانم یناخواهرش ا یوقت البته

 یاسمم رو هم صدا نم ی!!!حالت عاد شادمهرجان

 برادرم هم یاپسرت !به خواهر  یگهبه بابام م زنه

 خودش هم یبگم با بچهها ینمداداشت !ا میگه
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 آخرین برگ روی دیوار  

 

 یبچهها یتا حاال برا یادنم یادم. ینطورههم کمابیش

 باهاشون کارتون نگاه یاکتاب خونده باشه  خودش

 هم چون من یدنچسبه .شا یجور یهباشه .کال  کرده

 یلیبه نظرم خ یکنمچشم زنبابا بهش نگاه م به

 ”یادم تفلون

 چشمانش رژه رفت و یکودکانه پدرش جلو چهره

 نوشت: یبا ناراحت یش؛پشت ساقپا یهایسوختگ جای

 ”ی؟بچه بود یوقت یزد؟کتکت هم م_”

 که نگو؛ یچزونهم یننه، اما با زبونش همچ یزیکیف_”

 جوابش یبراش .بلدم چهجور یذارممنم کم نم البته

 بپره .اونم یینبدم که مثل اسپند رو آتش باال پا رو

 تا اون روم دست یکنهم یرو بابام رو ش یادم سوسه

 نوجوون بودم، االن یتاکه نها یکنه .البته تا زمان بلند

 االنم ینمنه، هر چند هم شونه یبابام تا سر یگهد که
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 آخرین برگ روی دیوار  

 

 ”چشمغره بهم بره... یه

 گرفت و شادمهر دلش یحس درد و ناراحت از

 :نوشت

 ”یری؟مادرت نم یشچرا پ_”

 جواب داد: شادمهر

 که به خاطر آرامش خودش منو ول کرده یمادر_”

 ”رفتنم رو داره؟ یششرفته ارزش پ و

 ”!ینهمنو بب یومدهبار ن یهو چند سال  یستب ینا تو“

 ”!یتیمترم!من از تو  ی؟مادر چه“

 بار بهم گفت بابات به یهبگما، زنعموم  ینما البته“

 وقت یچشرط مامانت رو طالق داد که ه این

 از یدونمرو بزنه !حاال نم یدت.ق یرهرو نگ سراغت

 نه، اما در مورد من یا یشهم یزیچ ینچن یقانون نظر

 ”رو زد و رفت. یدممادرم به کل ق که



 

 

  527                        
 

 آخرین برگ روی دیوار  

 

 ”کجا رفت؟ خارج از کشور؟_”

 ”بود؟ مهاجرت؟ یچ مشکلشون“

 یزا۵۲۲۵زد به صفحه تبلت و عبارت مهربان   زل

 .شادمهر پاسخ داد: یدرا با چشمانش بلع تایپینگ

 ازدواجشون از اول مسخره بود .مادرم عاشق دکتر_”

 مادرم . یپدرم شده بوده و پدرم عاشق خوشگل بودن

 یلیعموم، چند جا مادرم هست، خ یعروس یلمف تو

 شهیهنرپ یهخوشگل بوده .شب یعنی خوشگله،

 بوده یشتو بربادرفته .زنعموم همکالس اسکارلت

 .بابامم یزدندتو مدرسه اسکارلت صداش م میگه

 ...اخالق مخالق هم که کال یپولبوده و ب دانشجو

 و زودجوشه !خالصه نه تونست یعصب یلیخ نداره،

 و نه تونست با اخالق یادپس انتظارات مادرم برب از

 رفتارش جذبش کنه .مامانم هم گفت مهرم حالل و
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 بابام و خودش حصارجونم آزاد و من رو انداخت تو  و

 ”.رفت

 اسمش رو به عنوان یسالم که بود اتفاق پونزده“

 با خودم یچند ماه یدم؛مجله د یهتو  خبرنگار

 رفتم گفتند یبرم اما وقت یدنشرفتم که به د کلنجار

 ند خارج از کشور .تاسه هفتست با خانوادش رفت دو

 االن ینه،منو بب یومدسر ن یهبود  یرانموقع که ا اون

 ”.یستهم ن یرانا یگهد که

 و از یرمبگ یخونه مجرد یخواددلم م گاهی“

 شاخشدنها یناجازه ا یمبرم .اما اوضاع پول پیششون

 .تا االن که درس خوندم و از باباهه یدهبهم نم رو

 برم ینفرورد یمهگرفتم .انشاهللا از ن یبیتوج پول

 ”.یکنمواسه خودم م یفکر یه سرکار،

 خواهر و برادر یهچهار تا خواهر و برادر دارم . من“
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 آخرین برگ روی دیوار  

 

 پدرم، ظاهرا دو تا داداش هم اونور از مادرم دارم از

 .اما تنهام .اونقدر تنها که یدمشونتا حاال اصال ند که

 یدارب یکنمالتماس م یدوست مجاز یهبه  یدع شب

 ”و باهام حرف بزنه. بمونه

 از حرف شادمهر فشرده شد و نوشت: دلش

 !منم دوست یه؟حرف رو نزن، التماس چ ینا_”

 ”باشه باهاش حرف بزنم. یکی داشتم

 ”با پدرت چطوره؟ تارتباط“

 بنده خدا پدر بودن رو بلد یعنی! یستبدک ن_”

 تا با من و زنش یکنهبا شغلش حال م یشتر!ب نیست

 که تو ییحرفها یشترب یشهبچههاش .باورت م و

 با لذت از یجور یه یماراشه؟در مورد ب یزنهم خونه

 یگهم یضشده تو شکم مر یدهترک یعفون آپاندیس

 !با یزنهداره حرف م یبهار یانگار در مورد گلها که
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 آخرین برگ روی دیوار  

 

 صحبت کنه از هر جا شروع یخوادهم که م من

 ”.یرسهآخرش به اتاق عمل و... م کنیم،

 یهمون حرف زدن در مورد اتاق عمل هم سال تهالب“

 خونه که یادمعموال اونقدر خسته م یده،بار رخ م یه

 ”خونه! یارهقول مادربزرگم فقط خوابش رو م به

 مادربزرگم یشبهش گفتم برم پ یشسه سال پ دو“

 کنم که هم من تنها نباشم، هم اون !قبل از زندگی

 استقبال کرد، اما خودش داغ یلیخانمش خ خودش

 !!! یگهجا د یه یبر یکه مگه من مردم بخوا کرد

 ینداره؛ فقط م یبود و نبودش تو خونه اثر نمیگه

 فکر نکنه، در واقع نفهمه من و یوقت کس یه خواد

 اگه بچه خانمش ید.شا یمبا هم سازش ندار خانمش

 اما االن همهش نگرانه که یکرد،مخالفت نم بودم

 ”.یکنندفکر م یچ دیگران
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 ساعت به یکبه ساعت انداخت، کمتر از  نگاهی

 کرد: یپمانده بود .تا یلتحو سال

 یبرا ی.االن زمان مناسب یاز خاطرات منف یمبگذر_”

 ”.ییشب سال نو یست،ن یخاطرات منف مرور

 ”یوه؟آبم ی؟سوپ خورد یکنهگلوت درد م تو“

 چند تا ق شادمهر

 فرستاد و نوشت: لب

 گرفتن هم ندارم یوهبود؟ حوصله آبم سوپم کجا_”

 ”و پرتقال خوردم. یمواز سر شب سه چهار تا ل ولی

 لبش آمد و نوشت: یرو لبخندی

 ”نوش جانت._”

 حفظ همان لبخند به نوشته شادمهر نگاه کرد: با

 نکردم که دلت برام بسوزه، یفرو برات تعر یناا_”

 .منم که یندار ییفقط تو حس تنها یکه بدون گفتم
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 آخرین برگ روی دیوار  

 

 از تو یشدارم و چهارتا خواهر و برادر، ب انوادهخ

 ”.تنهام

 راحت آدما رو از رو ظاهرشون، اونم ینقدرکه ا گفتم“

 ”.یخوشبخت و سعادتمند ندون مجازی

 به سمت پنجره رفت . یهدفبلند شد و ب یشجا از

 یکه از پنجره خانهها یرا کنار زد و به نور پرده

 بودن یدارو نشان از ب یخوردرو به چشمش م روبه

 ساعت سال کهنه داشت، نگاه یندر آخر ساکنانش

 چند نفرشون در کنار خانوادههاشون شادند؟”:کرد

 نفرشون مثل من تنهان؟ چند درصدشون االن چند

 یدارند و چقدرشون مثل من به پوچ هیجان

 ”رسیدند؟

 شد یرهرا انداخت و به عکس پدر و مادرش خ پرده

 بلند گفت: و
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 آخرین برگ روی دیوار  

 

 گل خودم! ی_مخلص مامان بابا

 و ییخاله و دا یبه سمت تبلت رفت تا برا دوباره

 یدجد یامبفرستد .شادمهر پ یکتبر یامپ عمورسول

 بود: فرستاده

 ”ی؟؟؟؟کجا رفت_”

 ”!!!!الووووو؟“

 تخت نشست و نوشت: یلبه روی

 تو؟ من هفده سال یاوضع من بدتره  یدونمنم_”

 پدر و مادر خوب رو داشتم، از ارتفاع یه حضور

 ی.تو از وقت یبدبخت ینافتادم تو قعر ا خوشبختی

 .نه یحس رو داشت ینا یجیتدر یباز کرد چشم

 ”نه سقوط رو یمن رو تجربه کرد خوشبختی

 جواب داد: شادمهر

 ”!یسهمقا یخیالب ی؟کن یسهمقا یخوایچرا م_”
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 ،اگه ناراحتت کرد یپرسمسؤال م یهشادمهر، _”

 ”نده؛ باشه؟ جواب

 یبرده؟ آخه گفت ینمامانت رو از ب یعکسا بابات“

 ”!یدیعموت مادرت رو د یعروس یلمف تو

 شادمهر یامهایپ یکهبه تبلت نگاه کرد تا زمان منتظر

 :رسید

 یو عروس یو عکس نامزد یلمآره، نه تنها ف_”

 من که ینوزاد یو عکسها یلمهاف یحت خودشون،

 چون یگهبرده .زنعموم م ینتوش بوده رو از ب مادرم

 تو به یترسیدخوشگل بود بابات م یلیخ مادرت

 جذبش یو بر یدوسش داشته باش یباییشز خاطر

 خونه مادربزرگم هم با ی!تو تمام عکسها بشی

 یلمکردند، اما زنعموم از قصد تو ف یاهشس ماژیک

 خودشون بهم نشونش داد تا آرزو به دل عروسی
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 ”.نمونم

 کرد: یپتا یشلب برا یرو یلبخند با

 ”بابات؟ یامامانت  ی؟کدومشون یهحاال تو شب_”

 !زنعموم یبابات شده یورژن اصالح  یگهعموم م_”

 ”!یمدل مردونه مامانت میگه

 بذار لباس یفرستم،عکس از خودم م یهبرات  االن“

 ”بپوشم. خوب

 نوشت: سریع

 ”نه_”

 بدون چهره و ینجوریبذار هم یخوام،عکس نم من“

 ”.یمبمون مجازی

 او هم بعد از عکس فرستادن ینکهواهمهاش از ا دیگر

 عکس کند را ننوشت. طلب

 بود: ینشادمهر ا یبعد پیام
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 ”یدی؟باشه بابا، چرا ترس_”

 فقط قول بده بعدا خودت رو یگم،بهت م یزیچ یه“

 ”یو برام طاقچه باال نذار ینکن لوس

 ”موهبته! بودنت“

 ”.یگیرمآرامش م یلیخ یزنمباهات حرف م وقتی“

 از یدونممن رو نشونه عشق و چه م یحرفها این“

 یدوستانه و مجاز ینطورهم یا،نکن یرحرفها تعب این

 ”دارم. دوست

 که روز یهست یو سه سالها یستذهنم همون ب تو“

 ”دختر بچه هفده ساله. یهنه  ی،گفت اول

 یوقلب فرستاد .لبخند ر یکرهم چند است بعد

 شد و صورتش یآماندا پهنتر از حالت عاد صورت

 فکر کرد و فقط نوشت: یگرفت .کم گر

 ”ممنون_”
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 آخرین برگ روی دیوار  

 

 شادمهر یدجد یامبه صفحه تبلت زل زد تا پ دقیقهای

 :آمد

 ممنون فقط یهحرف زدم با  یدمت گرم، کل_”

 ”!!!!یداد جواب

 زد و نوشت: ییدندانما لبخند

 مسافرت هستند؟ چرا تو یتا ک ینابابات ا یم،بگذر_”

 ”یری؟با دوستات به مسافرت نم یالتتعط این

 .منم یموننداول م یهفته یالتاحتماال تا آخر تعط_”

 ”مسافرت برم یه شاید

 یدشا یه؟چ یننظرت در مورد شاه یربط،حرف ب یه“

 بهت عالقه داشته یندرست باشه و شاه یدفر حس

 ”؟یکنی.اگه دوستت داشته باشه بهش فکر م باشه

 :یدصدادار خند بیمهابا

 یه،نباشه؛ خودش پسر خوب ینطوراصال ا یدوارمام_”
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 دو تا یستم،من تو سن ازدواج ن ینکهاز ا یجدا اما

 یهنوه فتحاللهخان اردستان ینکهبزرگ داره .اول ا ایراد

 که یادب یشبرام پ یطیشرا یخوادمن ابدا دلم نم و

 رو یمپدر یلفک و فام یختمجبور شم ر دوباره

 .چشماش یادخوشم نم یافهشاز ق ینکها یگه.د ببینم

 .چشم سبز مال دختره نه پسر .پسر چشم سبز سبزه

 ”.یریختهب خیلی

 تعجب، تفکر و خنده از یکرهایسرهم است پشت

 آمد: یامشادمهر فرستاده شد و بعد از آن پ طرف

 چشم یبودم کس یده.تا حاال نشن یباحال گفت یلیخ_”

 یدهد یبدونه .تا حاال هر چ گییافرو نشونه بدق سبز

 ”نشون از عالقه افراد به چشم سبز بوده. یدمشن و

 خنده را فرستاد: یموجیو ا خندید

 ”داره! یقهایسل یه یهر ک خب،“
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 و آشنا یلفام یبرا یکتبر یامبرم چند تا پ من“

 ”.یگردمبرم بفرستم،

 برا خودم درست کنم، یموعسلل یچا یهمنم برم _”

 ”شدت خنده به سرفه افتادم، گلوم حساس شده. از

 مختلف نماد قهقهه را یکرهایاست یدوباره رگبار و

 آماندا فرستاد . برای

 به ساعت یکه تمام شد، نگاه یاشنوروز تبریکات

 مانده بود .به یلربع به سال تحو یک. انداخت

 کاغذ نام تک تک ارکان سفره یشادمهر رو پیشنهاد

 را نوشت و هفتسین

 که خودش و یتا دورش قرار داد .به گونها دور

 در مرکز سفره قرار گرفتند. تبلتش

 گذاشت . یشپدر و مادرش را هم روبه رو عکس

 :یدشادمهر رس پیام
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 ”تموم شد؟ یتباز یامپ_”

 ”آره، گلوت بهتر شد؟_”

 ”یبل_”

 ”معکوس شروع شد شمارش“

 ”رو نگاه کن ینسفره هفتس عکس“

 نگاه کرد ینسفره هفت سعکس پدر و مادرش و  به

 متوجه نو شدن یاپیپ یترقهها یصدا یدنبا شن و

 شد. سال

 یپقبال تا یاگو ید،شادمهر رس یکتبر یامپ بالفاصله

 سال تنها یلبود و همزمان با لحظه خاص تحو شده

 شد: فرستاده

 یزعز یآماندا_”

 یتبرا یپر از اتفاقات خوب و دوستداشتن سالی

 که یاز پس مشکالت یکنم.آرزو م یکنمم آرزو
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 و هر چه یایبرب یهست یباندست به گر باهاشون

 یندر طول ا یکنم.آرزو م یبه آرامش برس زودتر

 به یدنو بعد از رس یبش یدهفوالد آبد یزندگ تالطم

 و سعادت رو یخوشبخت یمعنا یشترآرامش ب ساحل

 .یکن درک

 ”مبارک عیدت

 :نوشت

 رو براتآرزوها  ینتو هم مبارک .منم بهتر یدع_”

 ”.دارم

 ”یکردی؟فکر م یبه چ یلموقع سال تحو_”

 فکر کرد: کمی

 ”یهاتو خونه خودم، دور از اردستان یبه زندگ_”

 که فکرش یزودتر از اون یشه،زود محقق م یلیخ_”

 ”یبکن رو
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 ”!یدیهوقت ع حال“

 آهنگ یشه،م یهم مجاز یههاهد یمجاز یایدن تو“

 به اضافه یدمم یهعالقه خودم رو بهت هد مورد

 ”رودخونه که خودم به خاطر تو ضبط کردم. صدای

 ”یادخوشت ب امیدوارم“

 یرو یحجاز یناآهنگ زن از س یلفا بالفاصله

 که یسیظاهر شد و چند لحظه بعد هم و تبلتش

 رودخانه را یرودخانه بود .اول صدا یصدا مطمئنا

 و یسبا نارس یگروه یبار در گفتگوها یککرد . باز

 را دوست دارد؛ یعتطب یگفته بود صدا نریمانی

 تکان یبارش باران و آوا یا،مثل موج در صداهایی

 .و یمدرختان به دنبال وزش نس یبرگها خوردن

 رعد یکه آن وقتها مهربان بود درجا صدا شادمهری

 کرده بود با هدفون یدبرق را فرستاده بود !!!و تأک و
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 بلند گوش کند! یصدا و

 یچشمانش پر از اشک شد و گوش به صدا بیدلیل

 کرد: یپسپرد .همزمان تا رودخانه

 . یخودت انتخاب کرد یبرا یخوب یاسم کاربر_”

 ”.یزعز مهربان

 من به یبرام باارزشه، ممنون .ول یلیخ هدیهت“

 یکربرات است یتونمفکر نکرده بودم .فقط م عیدی

 ”بفرستم. گل

 نوشت: شادمهر

 . یکنمقبول م یدیع عکس خودت رو به عنوان_”

 ”خندان( یطونکش یموجی)با چند ا

 زد و نوشت: لبخندی

 بدون چهره و ینطورهم یدمم یحگفتم که ترج_”

 ”.یمبمون مجازی
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 ”.یکنمفکر م یدیتطلبت، رو ع باشه“

 کرد: یپتا شادمهر

 منتظر یبذارمت .ول یتتو معذور یخوامنم باشه،“

 ”خالقانت هستم. هدیه

 ”.یمونیح خواب مبرو بخواب .صب دیگه“

 ”یرشبت به خ ی،بخواب خوب“

 ”یرشب تو هم به خ_ ”

 یبرا یکهرودخانه را تا زمان یرا قطع کرد و صدا نت

 یچدوباره و دوباره گوش کرد .ه یشدآماده م خواب

 ینتا ا یرودخانه وحش یکخروشان  یصدا وقت

 به صورت یو جذاب نبود؛ حت یباز یشبرا اندازه

 رودخانه ی.در خواب نه تنها صدا یشو واقع حقیقی

 اطراف رودخانه را یفضا یلطافت و خنک بلکه

 .یکردم احساس
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 آخرین برگ روی دیوار  

 

 یدنکنار رودخانه سرگرم چ یعلفزارها یانم در

 گوشخراش یو خودرو بود که با صدا یوحش گلهای

 ید.چند لحظه طول کش یداز خواب پر یلشموبا زنگ

 یحکه در آن تفر یبکر یعتمکان متفاوت با طب تا

 حاضر شد و با یعسر یلیرا درک کند .خ میکرد

 وارد یخورد،که به عنوان صبحانه م یکیو ک شیر

 شد .صبحانهاش تمام شده بود و داشت پارکینگ

 که یزدبر یکک یتا خردهها یدادرا تکان م شالش

 سال نو، یکهم آمد .همزمان با سالم و تبر محمود

 را یشانیاشش گرفت و پحصارآمد و در  جلو

 .او هم مثل چوب خشک رفتار نکرد و متقابال بوسید

 ابراز ینبه اول یو لبخند گرم یدمحمود را بوس روی

 زد. یشعمو یرکالمیغ محبت

 بار مصرف و یک یوانهایل ی،طلق ینیاول س محمود
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 آخرین برگ روی دیوار  

 

 گذاشت ینرا در صندوق عقب ماش یفالسک چا دو

 یبعد سوار شد و رو به آماندا نگاه پدرانها و

 :انداخت

 بود . یجات خال یل_سال تحو

 نگفت . یزیزد و چ لبخندی

 و چشم یمکه شدند، محمود از رنگ مال یابانخ وارد

 کرد و دوباره لبخند را به یفآماندا تعر یمانتو نواز

 داد و شروع کرد به صحبت یهدخترک هد چشمان

 :کردن

 دختر خانوم و ینهمچ یه یشهم یمحسود ید_به سع

 گفتم، انگار نه انگارمثل تو داره .به فاخته هم  گلی

 ....ی،من بزرگتر یدو سال از هما فقط

 کرد و کرد و کرد و یفراه از آماندا تعر یمههاین تا

 و یدخترک به شاد یشد تکتک سلولها باعث
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 آخرین برگ روی دیوار  

 

 وارد یدندراه که رس یها یمهبپردازند .به ن شعف

 شد: یشدوم صحبتها فاز

 راحت بشه یالکه با خ ی_اونقدر خانوم و عاقل هست

 که یرو دستت سپرد .شک ندارم پسر یزندگ یه

 خوش شانسه ! یلیخ ی،بزنه و تو زنش بش شانسش

 و اون . ینبودن ا ینذرهب یراز ز یشیراحت م خودتم

 یدختر فقط با ازدواج م یه. یهعال یلیشدن خ مستقل

 به استقالل برسه..... تونه

 و آماندا در دل جواب یزدهمچنان حرف م محمود

 :میداد

 یچشما دخترا که ه یلتو فک و فام ینکهنه احاال _”

 تو و یچاره!ب یدند؟با ازدواج به استقالل رس پسرا

 ید،تو غذا خوردنتون هم استقالل ندار یکه حت زنت

 ”یزنی؟زر م یالک چرا
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 آخرین برگ روی دیوار  

 

 عمو جون؟ یبگ یزیچ یخوای_نم

 لبانش، پاسخ داد: یحفظ لبخند بر رو با

 بگ ی_چ

 که تا حاال به ازدواج یهسنم کمتر از اون م؟راستش

 هم یبعد از هجده سالگ یکنمکرده باشم، فکر م فکر

 رو که دوست دارم ییتنها باشم، تا کارها میتونم

 سد راهمه یشترانجام بدم، به نظرم ازدواج ب مستقل

 باعث استقاللم. تا

 آماندا گوش کرد، یدر آرامش به حرفها محمود

 حاکم شد تا گفت: ینسکوت در ماش لحظاتی

 دوست یدونمم ی،بر ینجااز ا یدوست دار یدونم_م

 یگهقبول کن حاال که د یول ی،کن یتنها زندگ داری

 یه یم،بش یخیالتب یتونیمخونه نم ینتو ا اومدی

 یدونیم،همه خودمون رو در قبالت مسئول م جورایی
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 آخرین برگ روی دیوار  

 

 دختر به سن یه یشهنم یشه،جامعه نم ینکن تو ا باور

 .خودت یادن یشکنه و براش مشکل پ یتنها زندگ تو

 پدربزرگت حرفهام رو یجا یا ی،من بذار یجا رو

 ....یفهمیم بهتر

 محمود و یچقدر حرفها”:یشیدبا خود اند آماندا

 ینا یهمند !!!!ظاهرا همه مردها یهشب شادمهر

 یرجور تغ یچدارند که ه یدد یهراجع به زنها  جامعه

 هم یلکردهو تحص یسوادو جوان و ب یر!پ نمیکنه

 ”...نداره

 از پشت یکه روز گذشته دزدک ییتوجه به حرفها با

 و محبت محمود یهمراه ینا یلبود، دل یدهشن در

 ورود یاو برا یذهن یروشن شد :آمادهساز برایش

 یبرا یگربها یچه”!!!از دلش گذشت: خواستگار

 یخصوصا گربهها یگیره،خدا موش نم رضای
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 آخرین برگ روی دیوار  

 

 ”اردستانی

 بهشت زهرا و قبر دو طبقه پدر وبه  یدنرس تا

 زد، نه محمود .به ینه آماندا حرف یگرد مادرش

 نسبتا شلوغ بود . یدجد یقطعهها ید،روز اول ع خاطر

 بود، یافتهآب  یرکه کنار ش یآب یآماندا با بطر تا

 بار یک یوانهایمحمود ل یداد،را شستشو م قبر

 پر و به افراد حاضر تعارف کرد؛ یرا از چا مصرف

 داد تا دخترک با پدر و مادرش تنها باشد . اجازه

 نزد برادرزادهاش یماندهباق یچا یوانبا دو ل وقتی

 از چشمان آماندا یصداکه ب ییاشکها یدنبا د رفت

 قبر یبلند یدلش گرفت .کنارش رو میریخت،

 ش حلقهشانه انشست و دستش را به دور  همسایه

 از یز.آماندا ن یدو او را به سمت خودش کش کرد

 انداخت یشعمو یشخواسته خودش را در آغو خدا
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 آخرین برگ روی دیوار  

 

 بود، بدون یدهکه خبر تصادف را شن یمثل روز و

 یدآن تأک یمادرش رو یشهکه هم یمتانت حفظ

 کرد. یهبلندبلند گر داشت،

 یپدرش را داشت، حت حصارمحمود عطر  حصار

 نوازش دستان محمود که برخالف دستان گرمی

 نبود. یفچندان نرم و لط پدرش

 یرونب یشعمو حصارکه گذشت خودش را از  کمی

 لب گفت: یرو ز کشید

 سبک شدم . یلی_ممنونم، خ

 لبخند پر محبت محمود شد .محمود از پاسخش

 خواند و یبلند شد و کنار قبر رفت و فاتحها جایش

 کرد به آماندا: رو

 سرخاک مادرم برم . یخوامعموجون؟ منم م یم_بر

 . یم_چشم، بر
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 آخرین برگ روی دیوار  

 

 بهشتزهرا، در ینت در قسمت پولدارنشطلع قبر

 داخل یقرار داشت .فضا یخانوادگ یمقبرهها قسمت

 یکل قبرها یبه تازگ ییبود .گو یزکامال تم اتاق

 را شستشو داده بودند .تا محمود سر قبر آنجا

 مشغول بود، آماندا به نوشته یبه فاتحهخوان مادرش

 نبودند یکدام اردستان یچسنگقبرها نگاه کرد .ه بقیه

 طلعت را داشتند .به احترام ینام خانوادگ یشترب و

 روح و جسم پدرش را آزار یکهکس یبرا محمود

 یسپیسپ یرا تباه ساخته بود، کم یشو کودک داده

 فاتحه بخواند و در دل یآنکهو لب تکان داد .ب کرد

 :گفت

 یاکه بخوام بگم خدا ازت نگذره،  یستمن یکارها من“

 که با بابام ییهم به رفتارها ی.کار یامرزتتب خدا

 ینامرد و ب یدخترا یلیندارم .فقط بدون خ داشتی
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 آخرین برگ روی دیوار  

 

 مزخرفه، یانکه ع ین.پرو یکرد یتترب شرفی

 یببه ظاهر مثبت از اونم مزخرفتره !آس فرشته

 ینخدا لعنتت کنه با ا یرسه؛دو تا داره به من م این

 ”بزرگ کردنت! دختر

 برگشت، محمود از زمان ازدواجش و یرمس در

 بعد ینکهکرد و ا یفبا خانواده فاخته تعر آشناییش

0 

 شده یمانچقدر پش ی،و نه سالگ یستازدواج در ب از

 رفتن مادرش یخواستگار یشنهادچرا زودتر به پ که

 گوش نکرده و از لذات ازدواج که ساده ینپرو و

 دوست داشتن و دوست داشته شدن به طرز ترینش

 برخوردار نشده! یست،و سفارش ویژه

 محمود، آماندا با حفظ لبخند یتمام طول صحبتها در

 :یگفتو در دل م یکردسر حالش نگاه م یعمو به
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 آخرین برگ روی دیوار  

 

 که تو ذهنتون هست، یزیخدا من از اون چ به“

 هم که به زبون یزیو بزرگترم؛ از اون چ عاقلتر

 ، کوچکترم.. میارید

 مجدد تشکر کرد و به اتاقش یدند،خانه که رس به

 چرا که محمود قبال گفته بود حدود ساعت ده رفت،

 سال نو به واحد سلطان فتح یکعرض تبر یبرا باید

 بروند .پس آنقدر زمان داشت تا یاردستان اللهخان

 شب گذشته را جبران یبزند و کم خواب یچرت نیم

 . کند

1 

 داده یهکه فرشته هد یدر لباس یدهده پوش ساعت

 پشت در واحد فتحاللهخان یشد،و نو محسوب م بود

 گمان برد که یآمد،از داخل نم ییبود .صدا ایستاده

 داد همچنان پشت در یحپس ترج یامده،ن یکس هنوز
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 آخرین برگ روی دیوار  

 

 و فتحاهلل ینبا پرو ییتا مجبور گردد به تنها بایستد

 هم و یروبه رو شود .هر دو دستش را رو خان

 داده و یهتک یوارکمرش گذاشته و به د پشت

 شب گذشته، بسته بود. یرا به لطف چتها چشمانش

 یدی؟خواب یستادهوا یدی؟_خواب

 . یستادگفت و صاف ا یدبه وح سالمی

 یاهللاو همزمان با  یدادکه زنگ را فشار م همانطور

 یدر بود، باز م یرو یشهکه هم یدیدر را با کل گفتن

 گفت: کرد

 مبارک دخ یدت_ع

 جان! ییدا تر

 شما هم مبارک . ید_ممنون، ع

۲ 

 یدیبود، خصوصا زمان ع یجات خال یشب_د
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 آخرین برگ روی دیوار  

 

 !گرفتن

 و در دل گفت: خندید

 که فتحاللهخان جلوم یاستخون یمثل شماها گدا من“

 که یش!...البته نه....فقط ذات ماد یستمن میندازه

 یهم برا یدیشاون به شماها محبت داره، ع نیست،

 من رو یدنچون چشم د یلذتبخش هست .ول شما

 هم بده، یدیخودش رو اگه بخواد ع یقینا نداره،

 کوفتت یاله یگهکرده.....احتماال تو دلش م مجبور

 ”!بشه

 لب یرو یشذهن یههایکه به خاطر واگو یلبخند با

 و فتحاللهخان ینوارد شد و سالم کرد .پرو داشت

 گفت، یدع یکسالمش را دادند نه آماندا تبر جواب

 آنها! نه

 یافراد خانواده بزرگ اردستان یهبعد بق یقهدق چند
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 آخرین برگ روی دیوار  

 

 حصارآماندا با  یدنآمدند .فاخته به محض د هم

 گشود حصاربه سمتش آمد و متقابال آماندا هم  باز

3 

 فرشته خواست یگفت .اما وقت یکسال نو را تبر و

 کند، هر چه تالش کرد نتوانست بر احساس شحصار

 یغلبه کند و مثل چوب خشک به گونها نفرتش

 خود فرشته متوجه شد طرف مقابلشکه  ایستاد

 یدنشدن ندارد و تنها به دست کش حصاربه  تمایلی

 سر برادرزادهاش اکتفا کرد. به

 یلرا باز کرده و وسا یراییدر اتاق پذ ید،خاطر ع به

 بودند .دو دل بود مثل یدهچ یزم یرا رو پذیرایی

 که فتحاهلل ینددر هال بنش یابرود  یراییبه پذ بقیه

 که نشسته بود، کارش را راحت یمبل یاز رو خان

 :کرد
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 آخرین برگ روی دیوار  

 

 دختر! ینجاا یا_ب

 یندبنش یخال یمبل یشد و خواست رو یراییپذ وارد

 مجدد مورد خطاب فتحاللهخان قرار گرفت: که

 تو یدیهمه رو دادم، ع یدیع یشب!د ینجاا یا_ب

 ...مونده

4 

 که فتحاهلل یخاتم کوچک یدراز کرد و جعبه دست

 به سمتش گرفته بود را گرفت و گفت: خان

 به زحمتتون نبود! یازی_تشکر، ن

 گذاشت . یزم یمبل نشست و جعبه را رو روی

 یکه م ینو شاه یدهما و وح یجانپره صدای

 زودتر جعبه را باز کند باعث شد خم شده خواستند

 گردنبند یکجعبه را بردارد و درش را باز کند . و

 قرمز یباگت ینهایبا نگ یندست دوم و سنگ طالی
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 آخرین برگ روی دیوار  

 

 را نوازش یشبود چشمها یاقوت یشککه ب رنگ

 واووو گفتن پسرا بلند شد و اخم فرشته ی.صدا داد

 بامزه رو کرد به یبا لحن یددر هم رفت .وح ینپرو و

 و گفت: پدربزرگش

 ....یمافرق گذاشتنا نداشت ین_تا حاال از ا

 د ورو به آماندا، کار پدربزرگش را برجستهتر کر و

 خنده گفت: با

5 

 ماها همهمون از یم،نداشت یههاهد ین_تا حاال از ا

 که از همه بزرگتره تا درنا که از همه شاهین

 همه مثل هم. یم؛گرفت یدیربع سکه ع کوچکتره،

 به آماندا نگاه کرد: یو مهربان یطنتبا ش فاخته

 جا یههفده سال رو جمع کردند  یدی_حاج بابا ع

 به نوهشون! دادند
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 آخرین برگ روی دیوار  

 

 لرزش گرفته یکه اندک یبم یبا صدا تحاللهخانف

 رو به آماندا و در واقع خطاب به همه گفت: بود،

 یهبود .خودم بهش هد یدگردنبند مال مادرسع ین_ا

 که االن ید،به سع یرسیدبودم .سه چهارمش م داده

 کامل به دخترش دادم . یرچند سال تأخ با

 یکه زمان تنگدست یهایگردنبند ارث یخواستم دلش

 شده بود را به صورت فتحاللهخان یغازش در پدرش

 اما فکر کرد: یداشت،و بر نم میکوبید

 اداها مال تو داستاناست، چرا برش ندارم؟ مال این“

 پرداخت پول رهن یبرا یگه!چهار روز د خودمه

 ! یخورهبه دردم م یده،که عمورسول برام خر سوئیتی

 به درد یشتر!البته ب یهیمتعجب گردنبند گرونق ولی

 که حدود ینتا نسر یخورهحاجخانم جا افتاده م یه

 ”فوت کرده! یسالگ نوزده
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 آخرین برگ روی دیوار  

 

 را به هما که دست دراز کرده بود تا آن را گردنبند

 داد و رو به فتحاللهخان یند،بب یکو از نزد بگیرد

 :کرد

 _تشکر .

 ،”برو جلو و بوسش کن”با چشم و ابرو اشاره زد فرید

 گرفت و به محمود که مخاطب یدهرا ند فرید

 داده بود، نگاه کرد: قرارش

 رو انجام یامونباز یدیع یکه تو نبود یشب_ما د

 تو مونده، .... یدیو تموم شد .فقط ع دادیم

 آماندا؟ یکادو ین....کوش ا فاخته

 کادوشده را به دخترک یاز پشت مبل، حجم فاخته

 یاقا، با اشتمهربان نوهه ینگاهها یرو دخترک ز داد

 گردنبند یکه بابت کادو یجانیرا باز کرد و ه کادو

 محمود و یبه بروزش نبود را با کادو یلو ما داشت
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 کرد: یکی فاخته

 فاختهجون...دستتون درد نکنه !چه خوشگل و ی_وا

 !خوشرنگه

 که به یاسیبه رنگ  یرنگ با کت یریش سارافونی

 بزرگتر، را یزاندازهاش باشد نه دو سا یرسیدم نظر

 به آن نگاه کرد .فرشته و یگرفت و با شاد باال

 ینکردند و پرو ینفاخته را تحس یقههم سل پروین

 گوش آماندا اعتراض کرد: یکلب نزد زیر

 _فاختهجووون..!...انگار همسنشه!

 آن روز فاخته را صدا نزده بود و ناخودآگاه به تا

 یکرد،که دوستان مادرش را صدا م یسبک همان

 و مجدد یاوردخودش ن یکرده بود .به رو ابشخط

 فاخته و محمود تشکر کرد .اجازه خواست تا برود از

 گفت: ینلباس را در کمدش بگذارد که شاه و
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 .....عمه شمایینپا یدفعه بر یه_بذار تموم بشه، 

 ید؟با آماندا ندار کاری

 جواب داد: فرشته

 یدیشودخترم اومد خونمون ع یشاهلل_نه عمه جان !ا

 !میگیره

 را رو کرد و گفت: ییبامزه کادو یبا لحن شاهین

 کنم بعدا یترو رعا یبزرگتر، کوچکتر یب_گفتم ترت

 مبارک یدتپسره ادب مدب نداره....ع ینا نگید

 برات باشه ! یامسال سال خوب یشاهلل.ا دخترعمو

 کادو را گرفت و باز کرد یواقع یخوشحال با

 که یاسرنگ بود، ست کت لب یاسیشال  یک ؛

 بود و کتاب جمالت قصار پائولو یدهخر یشبرا فاخته

 !ابتدا بابت شال رو به فاخته تشکر کرد و کوئلیو

 یسپاسگزار ینزد و مجدد از شاه یرا ورق کتاب



 

 

  564                        
 

 آخرین برگ روی دیوار  

 

 .کرد

 که یداد :گردنبند بدل یههد یدرا وح یبعد کادوی

 پارک و گذر از معبر دستفرشها توجهش را شب

 یدپولش را فر ینکهکرده بود و به خاطر ا جلب

 گذشته بود . یدشخر یرنکند، از خ حساب

 غرق یگرانمحبت و توجه د ینوجودش از ا تمام

 یرشغافلگ یحساب ید،فر یهو نشاط بود که هد شادی

 .کرد

 که شب پارک از دستفروش یزرشک دمپاییهایی

 که به گفته یرپل یتریامپ یکبود !به عالوه  خریده

 مطرح روز در آن یدههاچند آلبوم از خوانن یدفر ی

 رم یتریپلیرداخل امپ ینکهشده بود .ا ریخته

 یبود، کم یختهو داخل رم هم آهنگ ر گذاشته

 .یرسیدبه نظر م عجیب
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 یلیخ یکهگرفتن از کسان یهاز هد یخوشحال با

 را نداشت، رو به هما و درنا که از خودش انتظارش

 بودند کرد و گفت: کوچکتر

 دادن به کوچکتر به یدی_شرمنده، من از رسم ع

 یزدهصورت تو خانوادهتون خبر نداشتم .تا س این

 باشه طلبتون! یگه؟د یشهمحسوب م عید

 لب داشت، از یکه رو یبا لبخند پهن محمود

 خواست تا قبل از آمدن مهمانان برادرزادهاش

0 

 را بپوشد و یدشلباس جد ید،روز اول ع احتمالی

 آماندا یرا برا یپتکه مجدد مادام ل یتیبا جد پروین

 شده را یختهر یخواست کاغذ کادوها یکرد،م تداعی

 کند !اطاعت امر کرده و بعد از جمع کاغذها، جمع

 رفت . یینبه پا یشکادوها همراه
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 یرپل یتریلباسش را عوض کند، رم امپ ینکهاز ا قبل

 گذاشت و یلشرا درآورد و داخل موبا یدفر اهدایی

 را یکیآلبومها و آهنگها را نگاه کرد تا  لیست

 قبل از آلبومها یسو یککرده و پخش کند . انتخاب

 را پخش کرد و در همان یسکرد، ابتدا و خودنمایی

 را جابه جا یایشلباسش را عوض کرده و هدا حال

 :نمود

 سالم آماندا_”

 نه یول یکردم،رو در رو باهات صحبت م یدبا قاعدتا

 تا حاال چند یعنی. یتونمنه من م یم،رو دار فرصتش

 روم یعنیخواستم باهات صحبت کنم اما نشد،  بار

 . نشد

1 

 خونه که ینهم بهت گفتم، من تو اومدن تو به ا قبال
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 ینقش یچه یدم،و منم بهت حق م یازش متنفر تو

 قصدش رو ینکهبدون ا ییجورا یه یعنی. نداشتم

 و یلافتاد که خاله موبا یبخوام اتفاق یاباشم  داشته

 و خودشون یدپدرت رو د یمترح یآگه عکس

 . فهمیدند

 نداشتم .نه ازت بدم یبه تو هم احساس خاص نسبت

 ازت بدم ینجاا یاومد ی.وقت یومدنه خوشم م میومد

 که ییهم روشنه، با اعتقادات و باورها یلش!دل اومد

 عمر یه! یفرق داشت یلیباهاشون بزرگ شدم خ من

 لباس ینجوریکه ا یش من خوندن دخترگو تو

 دومش یل!دل یستن یبو بگرده ناجوره و نج بپوشه

 خصوصا یزانمپر از نفرتت به عز یکالم و نگاهها هم

 یرماونقدر حالت رو بگ یخواستبود .دلم م حاج بابا

 !که یبش یخوایماونجور که ما م یمجبور ش که
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 یدار حاج باباکه نسبت به  یرفتار ینهایتوه جبران

 ما فاز بچه باکالس رو یبرا ینقدر!که ا بشه

۲ 

 به ساز یکردمحسادت م ییجورا یه یدم!شا برنداری

 !خبرش رو دارم قبل از فوت پدر و مادرت زدنت

 !حرفه یزده بود یتاربچهها گ یهایاز مهمان یکی تو

 دوست داشتم یلی!منم خ یزده بود یتارهم گ ای

 ن آوردم، توبه زبو یبرم اما وقت یقیموس کالس

 یرمنطقیو غ یدلیلب ینکهخوردم !خالصه ا دهنی

 تا اون شب که یرم،داشتم حالت رو بگ دوست

 ...موهات

 که بهت شده بود رو جبران کنم، یظلم خواستم

 بدم، خواستم بهت بگم که من یحبرات توض خواستم

 پر بود و اونقدر از یادیبودم، اما تو توپت ز هیچکاره
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 که اصال یکرده بود یدابه عنوان مقصر نفرت پ من

 یست،.به خودم گفتم مهم ن یحرفام گوش نکرد به

 طرز فکر آماندا هم یتقصیرم،ب یدونمکه خودم م من

 شبش اون کار احمقانه رو یوقت ی.ول یستن مهم

 به همهمون رحم کرد که یلی....خدا خیداد انجام

3 

 نم،یک...االن که دارم بهش فکر مینشد موفق

 !یکنمهمون اضطراب اون روز رو حس م دوباره

 یمارستان،باهات اومدم ب یشد که وقت یچ نمیدونم

 ینجاست.جالب ا یددلم لرز یهو ی،بود یهوشب وقتی

 ت کردم و تنفسحصارو  یبود یهوشموقع که ب اون

 نداشتم، فقط یژهایاحساس و یچدادم، ه مصنوعی

 یکه.زمان یکردم یتمبودم و عذاب وجدان اذ ترسیده

 که به صورتت زدند، یآروم یلیهایزور س به
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 و ینامفهوم گفت یو حرفها یچشم باز کرد مبهوت

 یحت یدمفهم ی.وقت یختدلم ر یهو یدی،خواب دوباره

 خودت یدوش برا یه یینپا یسندادند تو سرو اجازه

 اطراف تهران حمام ینایو احتماال مثل زاغهنش بذاری

 برات دوش حاج بابا سر خود بدون اجازه میکردی،

 یدونم.م یکوچولو راحت بش یه یدکردم تا شا نصب

 یدونمبا هم تفاوت داره، م یلیمن و تو خ یفکر فاز

 با یدونمم یشی؛م یعصبان یدمکه بهت م یرهاییگ از

 فاصله دارم، اما یکه تو دوست دار یجنتلمن اون

4 

 آهنربا جذب هم یرهمنامغ یقطبها یشههم مگه

 که من دوست دارم، یدهم اونقدر یکاگه  نمیشن؟

 کم یه. یایمباهم کنار ب یتونیمم یداشته باش دوسم

 و با هم جور یایکم تو باال م یه یام،م یینپا من
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 حاج باباتو راحت بشه،  یاز همراه یالم.اگه خ میشیم

 .مامان و بابام که بهت عالقه یکنمم یهم راض رو

 م یدو بع دارند

 یاکه اونم  یمونهم حاج بابا یهمخالف باشند . یدونم

 که بدون یشماونقدر مرد م یا یکنیمم راضیش

 که دوسش دارم ازدواج کنم، یبا دختر حمایتش

 پدرت! مثل

 هفته بگذره و یه ینزودتر ا یکنمم یشمار لحظه

 رو بهت بدم .شماره یتریپلیرامپ ینبشه تا ا عید

 تلگرامم رو همون خطه .با ی،رو که دار موبایلم

 بده .اگه جوابت یامبهم پ یدار یانهکه مخف یتلگرام

 یبرا یکنیمم یزیباشه که با هم برنامهر مثبت

 یتو هر زمان یلبه م یتونهکه م یندهای.آ آینده

5 
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 !اگر هم یگهچه چهار سال د یادکه م ی.چه سال باشه

 یحام یهبرادر،  یهباشه، بدون من مثل  یمنف نظرت

 ”خودم! یوهپشتت هستم، البته به ش همیشه

 داده یدیع ینکه شاه یرا عوض کرده، شال لباسش

 را بر گردن یدوح ییرا سر کرده و گردنبند اهدا بود

 یدکه شب ع یرنگ یاسی یها ییبود .دمپا انداخته

 لب ادا یرتخت درآورد و ز یربود را از ز خریده

 :درآورد

 ....قطبیاذره باال ب یهتو  یام،م یینذره پا یه_من 

 همنام....مردک االغ خر.... غیر

 تخت نشست و فکر یو رو لبه یدها را پوش دمپایی

 :کرد

 رو یسو ینا یشهفته پ یه ین...اینمصبر کن بب_”

 بهش یروزکه د ییقبل از حرفها یعنیکرده.... ضبط
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 من ی...خب وقتیالدقبل از شب برج م یحت گفتم،

 رو یامپ ینابله و احمق رو گفتم چرا باز ا اون

 واقعا یدروشنه، چون فر یلش....دلفرستاده؟

6 

 هم خواسته شانسش رو امتحان کنه، ید....شااحمقه

 مفت هم ینمفت گنجشک مفت....همچ سنگ

 هم یدآدم وسطه....شا یتغرور و شخص یپا نیست،

 که خام یستمعاشقه...البته من اونقدر ابله ن واقعا

 ”بودنش بشم.... عاشق

 شادمهر یرا برا یدفر یستبلتش رفت و و سراغ

 داشت به عنوان پاسخ یمکه تصم یامی.و پ فرستاد

 او بفرستد .از شادمهر خواست تا با توجه به برای

 را یامشمردان جوان دارد، پ یهکه از روح شناختی

 یکند تا هم منظورش به خوب یادو کم و ز ویرایش
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 خرد نگردد . یدشود و هم غرور فر منتقل

 و یدآمدن مهمانان ع زنگ در و یصدا یدنشن با

 که آماندا جون، آماندا جون ینمنحوس پرو صدای

 قرار داد و ییانداخته بود، تبلت را پشت روشو راه

 را قفل کرده، به باال رفت. در

 یمارستانقبال در ب یشناخت؛را به چهره م مهمانان

 بودند . یدجوان جد یبود .فقط دو آقا یدهرا د آنها

 دش را رسانده و دراز نشستن مهمانان خو قبل

 شرکت کرده بود .به یدع یمزخرف و تکرار مراوده

 یبشقابها یدندر چ ین،پرو یچشم و ابرو عالمت

 به هما کمک کرد و یلو آج یرینیو تعارف ش میوه

 یابرو باال انداخت .بلند یدکه فر یندبنش خواست

 لباس و درست بودن شالش را یدگیو پوش جوراب

 نداد و اجبارا یتینداشت .پس اهم یکرد، مشکل چک
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 سه نفره نشست. یکاناپها یو فرشته رو ینپرو بین

 یکردند،قبل از نشستن او از چه صحبت م نفهمید

 مادرانه !!!دست یبا نشستنش، فرشته با محبت اما

 ش گذاشت و گفت:شانه ا روی

 شده برا خودش !دانشجوئه ! ی_ماشاهللا دخترم خانم

 مهمان ادامه داد: لیانسارو به خانم م و

 چقدر نازه دخترم؟ ! یبینیش_م

 یتکرد و در مورد وضع ییدبا لبخند تأ مهمان

 که یقندش شروع به صحبت کرد .کم بیماری

 شروع به ینکهآورد، قبل از ا یفاخته چا گذشت

 که تعمد داشت جلب ییبا صدا ینکند، پرو تعارف

 کند گفت: توجه

 ینیعمه... پاشو س_فاخته جون چرا شما؟!....پاشو 

 . یراز زنعموت بگ رو
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 که یردرا از فاخته بگ یچا ینیبلند شد تا س باالجبار

 مثل سوپرمن ظاهر شد وبا اخم گفت: فرید

 من هستم. ین،_شما برو بش

 را یراییو خواست اتاق پذ یدخدا خواسته، کنار کش از

 زد: یشکند که فرشته صدا ترک

 عمه جان! ینبش یشمپ یا_ب

 گذاشتنش را داشتند به یشقصد به نما ینکها از

 یین.سرش را پا یکرداحساس حقارت م شدت

 یکردم یکتش باز ینسرآست یبا دکمه ها انداخته

 مهمان، فرشته یابتید یمرژ یدوباره وسط حرفها که

 انداخت: پارازیت

 ضرر یابتید یمارب یبرا یعروس یرینی_اما خوردن ش

 ....نداره

 و رو کرد به یدبه حرف مسخره خودش خند کمی
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 جوان: مرد

 یرینیبه ما ش یدکمکم با یگهد ین_ماشاهللا آقامع

 !بده

 به فرشته که دستش یکامال تصنع یبا لبخند معین

 آماندا انداخته بود، گفت: شانه یبا محبت !دور  را

 ! یاده_حاال وقت ز

 مهمان خم یانسالسرش را به طرف خانم م پروین

 آهسته گفت:و  کرد

 دختر رو یهدست  یبینیم یهوجوونا باشه  ین_به ا

 عروسته ! ینا یگنم یدنو آوردن نشونت م گرفتن

 از یدکار از کار بگذره با ینکهمادر تا قبل از ا خود

 دختر خانوادهدار و اسم و یهو بر خودشون،  دور

 .یرندخودشون واسه پسرشون بگ یلمطابق م رسمدار

 ینپرو یهایاز بازار گرم یناش یتاحساس عصبان از
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 از یکبارهفرشته، تمام بدنش گر گرفته بود .به  و

 یبلند شد و باعث شد دست فرشته از رو جایش

0 

 را یراییاتاق پذ یکالم.ب یفتدمبل ب یبر رو ششانه ا

 درنا و کودک مهمان یشکرده و به هال پ ترک

 یرهخ یو همراه آنها به کارتون پلنگ صورت رفت

 .شد

 وارد یو رفتن مهمانان قبل یدآمدن مهمان جد تا

 هم فقط پشت یدمهمان جد ینشد .برا یراییپذ اتاق

 و یدو وح یدرا عهدهدار شد و فر یراییامر پذ صحنه

 کردند .دوباره خواست به هال برگردد یراییپذ هما

 . یاوردب یازش خواست چا یبا مهربان ینپرو که

 یپس با آسودگ یآید؛به کمکش م یدبود فر مطمئن

 و قبل از آنکه آب یختر یآشپزخانه رفت و چا به



 

 

  579                        
 

 آخرین برگ روی دیوار  

 

 وارد آشپزخانه شد و با یدفر یزد،آنها را بر جوش

 گفت: اخم

 حواست یرون،برو ب یزنمدارم بهت اشاره م ی_ه

 ....نیست؟

 ببر! ینوا یا_خب متوجه نشدم !ب

1 

 یشدستیآشپزخانه ماند و خودش را با شستن پ در

 زد یشسرگرم کرد که فرشته صدا یمهمان قبل های

 از یدبرود .به محض ورودش، فر یششانخواست پ و

 مادر و ینب یحرف یچه یبلند شد و ب یشصندل روی

 . یندنشست تا آماندا آنجا بنش خالهاش

 پسر جوان به همراه یدمهمانان جد ینکهوجود ا با

 از یغو فرشته در تبل یناما باز هم پرو نداشتند،

 نکردند. یکوتاه زشانیعز برادرزاده
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 آخرین برگ روی دیوار  

 

 که احتماال خواهرزاده فتح یفرشته، خانم یغاتتبل بین

 و ینپرو یهایبود و به لطف احوالپرس اللهخان

 دارد تالش کرد با یبود پسر جوان یدهفهم فرشته

 همصحبت شود: آماندا

 بگو صدات یزیچ یهآماندا جان؟  ی_کالس چندم

 ! یمبشنو رو

 لبخند پاسخ داد: بدون

 هستم! _دانشجو

۲ 

 کنارش یکه صندل ینبه مهمان رو به شاه یتوجهب و

 :یدپرس یالک بود،

 بازپخش نداره؟ یدشب ع یبرنامهها یژه_و

 ینو شاه یدبا وح یخاص یزیونیبرنامه تلو یرامونپ و

 گفتگو شد. گرم
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 یبعد یاز رفتن مهمانان، قبل از اومدن سر بعد

 کرد و با ینبا اخم رو به فرشته و پرو مهمانان

 گفت: عصبانیت

 یهمنو تو چشم بق یخوایدم ینقدرچرا ا یدبگ یشه_م

 بهم دست داده که فروشنده با یحس جنس بیارید؟

 غالب کنه! یاونو به مشتر یخوادم یگرم بازار

 :یدکالمش پر یانبا مالطفت م فرشته

 معاشرت یخوایمعمه جون؟ م یه_غالب کردن چ

 بدونند چه برادرزاده خانم و یهبق یم!دوست دار کنیم

 !یمدار نازی

 جواب داد: یلرزیدکه از شدت حرص م ییصدا با

3 

 جلو مهموناتون آماندا یگهبار د یه_به خدا اگه 

 یموها یانمنم جر ید،آمانداجووون راه بنداز جوون،
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 که قشننننگ یگمرو م یگهد یزهایچ یلیو خ بلندم

 یهاتانمن و شما و محبت شما اردس یمیتصم متوجه

 خودمم درسته بره تو یو ناز یمن بشن !خانم به

 !چشمشون

 نگفتند و فقط با نگاه یزیو فاخته و پسرا چ محمود

 یکرنگاه م یسرزنشبار به دو خواهر اردستان های

 را نگاه یفرد خاص ینکهاما فتحاللهخان بدون ا دند،

 گفت: کند

 . یدرو نگه دار یزی...حد و اندازه هر چیگه_بسه د

 بود یدهکه خودش فهم یناز اعتراض پرو قبل

 کالم فتحاللهخان است، زنگ در به یاصل مخاطب

 مهمانان آمدند . یدجد یدرآمد و سر صدا

 یراییمهمان را پذ یگرد یروز که چند سر یانپا تا

 یختنر یتدر آشپزخانه مسئول یشترآماندا ب کردند،
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 نوه یهرا عهدهدار شد و بق یشدستیهاو شستن پ چای

4 

 یرا .چند بار هم که ب یرینیو ش یوهفعل تعارف م ها

 در آشپزخانه ماند تا در جمع حضور نداشته دلیل

 و یراییزد تا وارد اتاق پذ یشفتحاللهخان صدا باشد،

 مهمانان شود . جمع

 چندشآور دو خواهر یغاتاز تبل یاثر فاحش یگرد اما

 .نبود

 شب فرصت نکرد سراغ تبلت برود .ساعت ده تا

 یو شام خوردن یدنید یدمهمانان ع ینکه آخر شب

 روز پر از مهمان و موارد حرص یکخسته از  رفتند،

 تختش انداخت و یمتعدد، خودش را رو خوردن

 مثل یزچ یچه یکردرا روشن کرد .احساس م تبلت

 .خدا خدا یکندبا شادمهر حالش را خوب نم چت
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 آخرین برگ روی دیوار  

 

 خپاس یامهایشباشد؛ که نبود .اما به پ ینآنال میکرد

 بود : داده

 یزعز یدرود بر آماندا_”

 یندلم براش سوخت .خدا کنه زودتر با ا ید،فر طفلی

 یامت.طبق گفتت، به پ یادکنار ب یعشق سرخوردگی
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 کوچولو اصالحش کردم .حاال باز یهبردم و  دست

 یهست یهست و راض یاگه اوک یننگاه کن، بب خودت

 ”.بفرستش

 مبارک یدتع سالم،“

 از ی،ضبط کرد یشهفته پ یکرو  یسو ینا شما

 اتفاق افتاده که خودت یتا االن کل یشهفته پ یک

 پدر و یدگاهو هم به د یدینظر من رو فهم هم

 یر.من و تو دو قطب غ یمادرت آگاه شد خصوصا



 

 

  585                        
 

 آخرین برگ روی دیوار  

 

 . یممتفاوت یایمن و تو مربوط به دو دن یستیم،ن همنام

 بتونند موقت ظاهر من رو یخانواده اردستان شاید

 از یشخودم ب یکنند، اما من از ظاهر واقع عوض

 ینم ییرشتغ یبرا یلیو دل یادشما خوشم م ظاهر

 . یامنم یینپا یاباال  یبدون من ذرها یقین.پس  بینم

 با یتونیاز مخالفت مادرت، خود تو هم نم جدای

 چرا و چطور ینکه.ا یایمثل من کنار ب شخصیتی

 برام یمخالف خودت شد یتشخص یه جذب

 ساعت بدون یمن یتونیمنم ی!من و تو حت عجیبه

6 

 یتاز شخص یر!به غ یمو دعوا با هم حرف بزن تیکه

 هم با هم متفاوته . یموناجتماع یتشخص اعتقادی،

 و ترحم نشأت یاحساس تو هم از دلسوز این

 و تو یرفتمرو پذ یطشرا یگهنه عالقه .منم د گرفته
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 آخرین برگ روی دیوار  

 

 ی.وقت یدونمخرابشده نم ینمقصر اومدنم به ا رو

 یم یکیو زمان دست به  ینزم یفته،بخواد ب اتفاقی

 رخ ییبچرخن که اتفاق نها یتا چرخدندهها جور کنن

 ! یفقط چرخدنده بود یهوسط  ین.تو هم ا بده

 رو فراموش کن . یتا االن داشت یهر حس لطفا

 مثل ین،مثل رام یبش یکیبرام  یشمم خوشحال

 یصریالبته نه به سبک ق یباش یحام یه. وحید

 . یجنتلمن حام یه خودت،

 مادرت و یکنمضمن مجدد ازت خواهش م در

 دست از سر من بردارن، یکن یهرو توج پدربزرگت

 به گوششون برسون که من قبل از گرفتن یجور یه

 به ازدواج فکر کنم .اصال فکر یخوامنم دکترام

 خندهداره ! یهقض ینسن به ا ینمن با ا کردن

۷ 
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 یازت ندارم، احساست ناش یمن گلها ینکها خالصه

 یتمحما یخوایو ترحم هست و اگه م یدلسوز از

 ینبزرگتر ینمادرت رو راحت کن .ا یالخ کنی،

 ”.یبهم بکن یتونیکه م کمکیه

 شادمهر را یامهایپ یهفرستاد و بق یدفر یرا برا پیام

 :خواند

 امروز؟ احتماال یو خالهباز یدنید یدچطور بود ع_”

 رو یربزرگت، روز پرمهمونخاطر سن و سال پد به

 .من که خونه مادربزرگم ی.خسته نباش گذروندی

 دو یو از صبح تو نقش کوزت بودم .کاش بود رفتم

 ”.یومددرم یمخستگ یزدیمبا هم حرف م کالم

 شادمهر یامهایموقع خواندن پ یشهکه هم لبخندی

 پررنگ شد و صورتش گر گرفت، نوشت: داشت،

 یچه یم،بود یخدمات یروشش تا ن ینجاا حاال“
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 آخرین برگ روی دیوار  

 

 ینا یم،خسته نشد یلیخ یراییاز پذ کدوممون

 خستم کرده و یدمسخره ع یهایو احوالپرس تعارفات

 یجور یهدو تا عمههام ! یهایاز اون بازارگرم بیش

 که کامال مشخص یکردندم یفمهمونا ازمن تعر جلو

 ینا یخواستگار یایدب یشهترجمه حرفاشون م بود

 ”.یمشوهرش بد یخوایمم دختره،

 کرد و چون یامشپ یمهضم ینغمگ یکراست چند

 را خبر داد، یداز فر یامیتبلتش پ یباال نوتیفیکیش

 او رفت: یصفحه به

 باشه؛_”

 یو ترحم نداره، ول یبه دلسوز یمن ربط احساس

 معنا نداره و یکطرفه.عشق  یهر جور تو بخوا باشه،

 .پس همونطور که یکنمنم ییمحبت رو گدا منم

 .اما یحام یشم.م یکنمنقشم رو عوض م خواستی
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 آخرین برگ روی دیوار  

 

 .انتظار یکنمنم یتحما یکه من سوسولباز شرمنده

 ی،قرار بذار ینآرت یا ینبا رام یباش بخوا نداشته

 یف.تعر یارمخودم ن یبه رو یزیکنم و چ حمایتت

 یزهایچ یلیمن و تو متفاوته، مثل خ یداز د جنتلمن

 .در مورد مادرم هم تمام یدونیکه خودت م دیگه

 ”.یدمنم یاما قول یکنم،رو م تالشم

 را خواند و خواست مجدد بخواند که پاک شد . پیام

 که فرستاده بود را از یامینکرد و پ یهم نامرد او

 پاک کرد! صفحه

 را یداز حرف فر یصفحه شادمهر رفت و خالصها به

 و ادامه داد: نوشت

 هش رو از سرمرو نخواستم، فقط شر نن یتشحما_”

 ”عرش. یندازمکنه، کالهم رو م کم

 شد و بعد از ینبود که شادمهر آنال یپتا وسطهای
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 آخرین برگ روی دیوار  

 

 نوشت: دقیقهای

 با هم یتونیمم_”

 ”ی؟ندار یمشکل یم؟کن صحبت

 کرد: یپگر گرفت و تا بدنش

 ”گلوت خوب شده؟ تو تلگرام؟_”

 ”بهتره، آره، بزنگم؟_”

 ”باشه_”

 را جواب یگوش یکهقلبش باال رفته بود وقت ضربان

 :داد

0 

 _سالم

 یدتع ی؟خوب یییییز،عز ی_سالم دوست مجاز

 .مبارک

 تو هم مبارک . ید_ع
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 آخرین برگ روی دیوار  

 

 بدجور بهت عادت کردما، همهش منتظر یگم_م

 باهات بحرفم! یش ینآنال بودم

 :خندید

 _خب، االن حرف بزن !

 یششادمهر و پشتبندش سرفهها خنده ی صدای

 :آمد

 !همون یستن یخاص_صبر کن آب بخورم....حرف 

 !امروز چطور بود؟ یهچطورم، تو چطور من

 رو داشتم که بردنش ی_راستش افتضاح، حس بردها

 یکیکه  یکنندم یفبازار برده فروشا ازش تعر تو

 بهشون بگه چرا از اول به یستن یکیبخرتش ! بیاد

 به زور از یخوایدکه االن م ینجا،ا یدمنو آورد زور

1 

 رو یتونحرف قبل ینکهبدون ا یدخالص بش دستم
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 آخرین برگ روی دیوار  

 

 . یدکرده باش نقض

 شادمهر خشدار شد: صدای

 بابام ی.عمه ینجوریهفرهنگشون هم یر،_سخت نگ

 از دختراش جلو یگیکه تو م یمسخرگ ینبه هم هم

 یزنهم یسنو یر.تمام مدت ز یکنهم یفتعر دیگران

 از خجالت سرخ یامن آماده ازدواجند !طفل دخترای

 اما عمه کار خودش یکنن،به مادرشون اخم م میشن،

 یمگه من چ وااا،”یگهو آخرش هم م یکنهم رو

 ”گفتم؟

 یکه شادمهر در ادا یکالغ مانند یلحن و صدا به

 : یدپدرش درآورده بود خند یعمه صدای

 !یگمپدرت رو م یعمه یه؟جور ین_صداش هم

 شادمهر آمد و پاسخ داد: یسرفهها صدای

 یگیقارقار کالغه.!...االن م یه_باور کن صداش شب
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 !یدهم یرگ یهخودش هم داغونه بعد به بق صدای

 گفت: جدی

۲ 

 قشنگه ! ی،گرفتگ ی_اتفاقا صدات با وجود رگهها

 !یسیهمهرداد رئ یصدا شبیه

 هست؟ ی_ک

 کش و قوس آمد و گفت: کمی

 صداش قشنگه، نه لوله ی،گلور یاز دوبلورها یکی_

 نه خشدار؛ مردونهست. بخاریه

 شادمهر با لبخند همراه بود: لحن

 _نظر لطفتونه؛ من متعلق به همهم....هوس کردم از

 دوره دانشگاهم برات بگم، یطنتهایو ش دوستیها

 ی؟دار حوصله

 _آره ، بگو.
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 ساعت یکهاز هر سو سخن گفتند و زمان یساعت تا

 شادمهر گفت: یداد،را نشان م دوازده

 صال حواسممن ا یگی؟_بچه تو خوابت گرفته چرا نم

 و امروز هم صبح زود پا ینذاشتم بخواب یشبد نبود

 یگی؟نم یچیتو چرا ه شدی،

3 

 به یازهاشخم یدهانش گرفت تا صدا یجلو دست

 نرسد: شادمهر

 یاد؟گفته من خوابم م ی!بعد هم ک ی_بچه خودت

 تا یرخوابآلودت...برو بخواب، شبت بهخ ی_صدا

 شب! فردا

 بود، لب زد: یدهکه دراز کش همانطور

 _شادمهر؟!!

 _جانم!
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 کالردشت .فتح یریمپسفردا م یا_احتماال ما فردا 

 داره. یالاونجا و یاز روستاها یکیتو  اللهخان

 شادمهر دوباره خشدار شده بود: صدای

 !یداشته باش یسفر خوب یدوارمام یه،که عال ین_ا

 تبلتم رو ببرم . یتونمکه نم ینجاست_مشکل ا

 ! خطرناکه

 یخودت بر یی،پشت روشو یمنو بذار یادم_دلت 

 ددر؟

 :خندید

4 

 !یمبرگرد یک یست_معلومم ن

 اکانتم که مهربانه، یلت؟تو موبا یمنو بذار یتونی_نم

 ماستمو ینمگوشه بش یهباشم و  یبچه خوب یدمم قول

 .بخورم
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 آخرین برگ روی دیوار  

 

 شد: جدی

 ! یبینههم م ینرد و بدل بشه پرو ینمونب یامی_هر پ

 با هم یمنتون یهم ادت کنم وقت یلتلگرام موبا تو

 نداره. یدهایفا یم،چت کن یا یمبزن حرف

 برام حکم یدی....حاال تو هم فهمیم_باشه بابا، تسل

 طاقچه باال بذار . ی،رو دار دیازپام

 دلخور گفت: یلحن با

 از تو مشتاق یشتررو درک کن .ب یطم_شرا

 رو یط.اما دارم شرا یستمنباشم، کمتر ن همصحبتی

 خرد بشه و یلمتبلت و موبا یخواد.دلم نم میبینم

 بشم . یحصر خانگ خودم
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 یکردم....کارت درسته !اگه بتون ی_باشه بابا، شوخ

 یگه.....دیشمممنون م یاز رفتن بهم اطالع بد قبل
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 آخرین برگ روی دیوار  

 

 خوابم گرفته، شبت خوش . منم

 .یر_شب بخ

 یمهمانها یربعد تا حدود سه بعد از ظهر درگ روز

 شد که ساعت چهار به ینبودند و قرار بر ا عید

 ساعت یککالردشت حرکت کنند .در  طرف

 داد و یامپ ینداشت، ابتدا به شادمهر آفال زمانیکه

 از خانواده مهرجو یرهم ساکش را بست .به غ بعد

 یهبروند، بق یرازداشتند روز بعد به ش یمتصم که

 داد و همراه ینشده بودند .ساکش را به شاه آماده

 نشست . ینشاه ینعقب ماش یصندل یو هما رو درنا

 ینبه ماش ینهم سوار شد و فتحاللهخان و پرو فاخته

 رفتند. محمود

 کردند یخود کالردشت، آهنگ گذاشتند و همخوان تا

 یطنتو ش یدندنشسته رقص یندور از چشم پرو و
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 رقص درجا یهپا ی.فاخته ضد حال نبود، حت کردند

6 

 پشت فرمان به مسخره ینهشا یبود !فقط وقت هم

 .یدادتذکر م یلرزاند،م شانه

 ساختمان یک یال.و یدندرس یالشب به و یمهاز ن قبل

 به نسبت بزرگ با یکوچک بود که سالن دوطبقه

 اتاق خواب در یککوچک و اپن و  یخانه اآشپز

 به یینو سه اتاق خواب در باال داشت .اتاق پا پایین

 باال به سه دختر داده یاز اتاقها یکیو  فتحاللهخان

 . شد

 تخت طبقه دوم یدرنا که رو یجانبه ه یشاد با

 کرده یزانرا آو یشآن پا ینرده یبود و از ال رفته

 که فاخته یو رختخواب یستنگر یداد،تکان م و

 آورده بود را پهن کرد .از پنجره به منظره برایش
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 . یدند یزیهوا چ یکینگاه کرد، به خاطر تار اطراف

 یاساعت شب با شادمهر چت  ینکرده بود ا عادت

 گفت و یریکند .در دل به شادمهر شببخ صحبت

 . خوابید

 و یدفکر شادمهر خواب با

۷ 

 که دست در دست یدخواب خودش و او را د در

 خشک یبرگها یخزانزده پا رو یدر جنگل یکدیگر

 یکدیگرو در سکوت کنار  یگذارندم یزیپائ شده

 .یزنندم قدم

 محمود به یو بچهها ینبعد از صبحانه با پرو صبح

 ییالقو سبز  یباز یعتو گذار در طب گشت

 سرسبز مشغول قدم یعلفزارها یان.در م پرداختند

 از یکیهما  یبودند که به صورت اتفاق زدن
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 در همان اطراف یکهاز کسان یکی. یدرا د دوستانش

 داشتند و بارها همزمان با هم به کالردشت ویال

 و با هم دوست شده بودند .دوست هما، همراه آمده

 به گردش آمده بودند . یشبرادر و پسرعمو با

 بارها همصحبت و آشنا ینکه قبال با شاه برادری

 .یشدم یتبار بود رؤ ینکه اول ییبود و پسرعمو شده

 یرپژمان برادر مژگان، و موافقت غ یشنهادپ به

 شدند . یوسط یمشغول باز ین،پرو یبو عج منتظره

 یو درنا در سو ینسو، شاه یکو هما در  آماندا

۸ 

 یانبودند .در م یباز یندر وسط زم یهو بق دیگر

 یمافراد ت یک یکو شعف افراد،  یو داد و شاد جیغ

 افراد عوض شد .در دور بعد، یسوختند و جا مقابل

 زود خواهرش یلیضربه درنا سوخت و خ یناول در
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 و آماندا ینرفت و کنارش نشست و فقط شاه هم

 یم یگرد یبه سو ینزم یسو یککه از  ماندند

 که ی.به طرز کامال بارز یدادندم یو جا خال دویدند

 نمانده بود و شگفت آنکه باعث یمخف ینپرو یدد از

 ینضربهها به سمت شاه یشترهم بود، ب خوشنودیش

 یبه آماندا نداشت .وقت یکار یو کس یشدم پرت

 رفت و تنها آماندا در یرونهم سوخت و ب شاهین

 مژگان و پژمان، با یماند، رضا پسرعمو زمین

 به آماندا نگاه کرد و گفت: شیطنت

 شما یگهحاال د ی،_خب، تا حاال قسر در رفته بود

 توپ و.... ینو ا موندی

 داد و به ابراز یکرد که آماندا جا خال یمحکم پرتاب

 کرد و یشینما یمیظتع یشعموزادهها احساسات

 خواهر و ی.پرتابها یددو یگربه طرف د مجدد
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 هم خوب نبود، یریمحکم نبود و نشانهگ یلیخ برادر

 یاما پرتابها یشد،آماندا رد م یممتریاز فاصله ن توپ

 آماندا یکه.جور یقهم محکم بود و هم نسبتا دق رضا

 تا بازنده نشود .با یدادم یدقت و سرعت جا خال با

 ضربه که رضا پرتاب کرد، ینوجود در پنجم این

 خورد و باعث شد عالوه بر یشمحکم به پهلو توپ

 را هم یدیسوزش و درد شد ی،در باز سوختن

 کند. احساس

 گذاشت و از درد چهره در یشپهلو یرا رو دستش

 عکسالعمل نشان داد و رو یعسر ینشاه ید؛کش هم

 گفت: یرضا با ناراحت به

 یستطرف مقابلت دشمنت ن تر،یواشکم  یه_داداش 

 !یستهم ن یاییمسابقات آس یزنی،ضربه م اینجوری

 و گفت: یستاددستش را برداشت و صاف ا سریع
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 !یگهد یهنشد، خوب باز ی_طور

 جلو آمد: یظاهر یبا شرمندگ رضا

 یگهکه بشم د یرشده؟ شرمنده !من جوگ ی_طور

 . یشمو متوجه نم یکنمم یباز جدی

 رو به آماندا گفت: یانهصلحجو یبا لحن مژگان

 یمبر یخوایدرد گرفت؟ پدرم پزشکه، م یلی_خ

 پیشش؟

 یمتموم شد؟ بر ی!...وسطیستن یزی_نه بابا، چ

 والیبال؟

 لب گفت: یرآرام و ز شاهین

 ! یهست یچه سرتق یگه_تو د

 هم با محبت نگاهش کرد و رو به ینو شاه خندید

 مقابل گفت: خانواده

 یبال؟وال یم_بر
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 نشستند و یبعد مژگان و هما و درنا گوشها اندکی

 صحبت پرداختند و آماندا همراه پسرها مشغول به

 یکه برا ینیهم دور تا دور زم ینشد .پرو والیبال

 به ی،فرض یضیب یک یانتخاب شده بود بر رو بازی

 یو رجزخوان یطنتهاش یانپرداخت .در م پیادهروی

 رو به همه به سمتشان آمد و یدو طرف، خانم های

 کرد و خطاب به رضا گفت: سالمی

 یچرا جواب نم یزنم،ساعته دارم بهت زنگ م یه_

 دی؟

 را پاک کرد: یشانیاشبا ساعد عرق پ رضا

 شده؟ یرو جا گذاشتم خونه، چ یم_گوش

 رو کجا یچ!سوئ یدشهر خر یمبر یخوایم_م

 گذاشتی؟

 را یچکه دست مژگان بود سوئ یشرتیرضا از سوئ تا
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 را با ییباب آشنا ینو به خانم داد، پرو آورد

 سر حال و تندرست رضا باز کرد و با مادربزرگ

 را گرد کرده بود، خودش را ینکه چشم شاه مهارتی

 یراییهمراه حاجخانم کرد و قول پذ یقدم چند

 را به زور ازش گرفت!!! عصرانه

 ییمتوجه اتفاقات نبود و در طول مدت آشنا آماندا

 و حاجخانم با هما و مژگان در مورد رنگ پروین

 چند سال یمانتوها یبو غر یبعج یو مدلها سال

 مردم جا باز کند و یانکه اصال نتوانست در م قبل

 . یکردزود کنار گذاشته شده بود، صحبت م خیلی

 رفتن حاجخانم، پژمان چند بار توپ را با پنجه به تا

 د و قبراقشا ی،ورزش یتپرت کرد و با حفظ فعال باال

 برگشت، اما یفراخواند .رضا به باز یرا به باز بقیه

 گفت: شاهین
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 یگهد یکنم،رو حس م ی_من تازه دارم خستگ

 .یکشمنم نیستم،

 نشسته یقطعه سنگ یرفت و کنار آماندا که رو و

 داد و به حرف دخترها یهو به درخت تک یستادا بود،

 یمورد مد و فشن پوزخند زد .رضا و پژمان کم در

 زود توپ را کنار یلیکردند و خ ینفره باز دو

 قرار گرفتند و در مورد ینو کنار شاه گذاشته

 و فرحبخش یزتم یتهران و نقش هوا یهوا آلودگی

 ورزش یبرا یزهانگ یجاددر حسن خلق و ا کالردشت

 دو گروه مد و ین....صحبت کردند .آماندا بو

 یر ماظهار نظ یمقرار گرفته بود، در هر دو ت طبیعت

 .البته یدادهر دو گروه گوش م یو به صحبتها کرد

 از گروه مد فاصله گرفت و به گروه پسرها که کمکم

 از دانشکده و سربا ییخاطرهگو به
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 . یوستبودند پ یدهرس زی

 بود و با یادهرویهمچنان در حال قدمرو و پ پروین

 که گرم یههمسا یبه پسرها یتبخشیرضا لبخند

 که ینو از شاه ینگریستبا آماندا بودند، م گفتگو

 غافل بود. یکرد،به آماندا نگاه م متفکرانه

 یحتفر یننظر پرو یرظهر جمع جوانان و نوجوانان ز تا

 صحبت کردند و حدود ساعت دو از هم و

 یالیو یکردند و هر خانواده به سو خداحافظی

 رفت . خودش

 داشت، راه یندوم که از اتاق شاه یبالکن طبقه در

 یخو پسرش در حضور فتحاللهخان سرگرم س محمود

 چند بار ینناهار بودند .شاه یجوجهها برا کردن

 را مطرح کند، اما به یبا پدرش موضوع خواست

 و سکوت یشدباز کردن دهان، منصرف م محض
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 . یکردم اختیار

 یبگ یکنی،دو دو تا چار تا م یه یبگ یمیخوای_چ

 نه؟ یا

 یتصنع یبه پدربزرگش انداخت و تنها لبخند نگاهی

 لب آورد. روی

 به سخن یلیتما ینکه متوجه شد شاه فتحاللهخان

 جوجهها فاصله گرفت و به ینیندارد، از کنار س گفتن

 ییالقسرسبز  یعتداد و به طب یهبالکن تک نردهی

 یاطآماندا و هما و درنا که در ح یدنشد .با د خیره

 و یآبپاش کوچک آببازبا سه تفنگ یالو کوچک

 لبها یبه جا یتلبخند رضا یکردند،و داد م جیغ

 آمد و رو به محمود گفت: یشچشمها روی

 یدو روز فرصت نشد ازت بپرسم، تونست ین_ا

 ی؟کرد ینهسازیزم ی؟صحبت کن باهاش
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 جوجه بلند شد و یخهایس ینیس یاز پا محمود

 منقل رفت و گفت: سراغ

 کنم؛ یهشکردم ذهنش رو آماده کنم، توج ی_سع

 رفتار کردند که یجور یروزدو تا خواهر ما د ینا اما

 یسر لج ننداخته باشنش !بدبخت یشترب یدونمم بعید

 ! یشهنم یشونحال یزنمهم اشاره بهشون م یچ هر

 و ینمنو پنبه کردن پرو یمختصر رشتهها همون

 زنه، از!حاال به فاخته هم گفتم باهاش حرف ب فرشته

 یروزبگه بلکه شاهکار پر یزاچ ینو فرهنگ و ا خطر

 بشه و به وقتش یهکم براش توج یهو فرشته  پروین

 نکنه! یرقصون گربه

 :یدلب غر یرز فتحاللهخان

 _غلط کرده!

 منقل آماده گذاشت یجوجه را رو یخهایس شاهین



 

 

  610                        
 

 آخرین برگ روی دیوار  

 

 یبادبزن را از پدرش گرفت و مشغول شد .صدا و

 قطع شده بود و از یاطدخترها از ح یو شوخ خنده

 یصدا یشتر.ب یرسیدساختمان به گوش م داخل

 که اصرار داشت زودتر یآمدفاخته م اعتراض

 را عوض کنند تا سرما نخوردهاند و لباسهایشان

 و یتمام پست یگفتو طعنه م یکه با تند پروین

 یکشید؟خجالت نم یرونب یختهبدناتون ر بلندی

 عمه یشعوریاز درجه ب ینهشا یرو لبها پوزخندی

 لب گفت: یرظاهر شد و محمود ز اش

 نزنه، یادرو فر یزیهرچ یگیرهم یاد ینپرو ینا ی_ک

 !یدونهم خدا

 که گذشت فتحاللهخان به داخل ساختمان رفت کمی

 داده بود و ییربا رفتنش، آماندا که لباسش را تغ و

 و نشاط تمام صورتش را پر کرده بود وارد شادی
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 شد . بالکن

 زد: یبرادرزادهاش لبخند یدنبا د محمود

 عموجون؟ یگذره_خوش م

 ...فاخته جون گفتند پلو آمادهست؛ بکشند؟ی،_عال

 عقب رفت و به یاز منقل فاصله گرفت و کم محمود

 داد و نظارهگر آماندا شد: یهتک نرده

 ....یگهد یقهده دق یه_

 جوجه ینکه تا آن موقع سکوت کرده بود، اول شاهین

 درآورد و به آماندا داد: یخرا از س مادهآ

 مغز پخت شده؟ ین_بزن بب

 یرا گرفت و در دستش جابه جا کرد تا کم جوجه

 و قابل خوردن شود: سرد

 _دستت درد نکنه!

 باعث یزدفاخته که محمود جان را صدا م صدای
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 محمود بالکن را ترک کند .با رفتن محمود، شد

 جواب آماندا را داد: شاهین

 پژمان خوشت اومده؟ یاجان....تو از رضا _نوش 

 آماندا از تعجب گرد شد و گفت: چشمهای

 _جاااان؟

 به یآنکهرا پشت و رو کرد و ب یخهاس یهبق شاهین

 نگاه کند، گفت: یشدخترعمو چهرهی

 تو رو یکنهعمه داره تالش م یخواد؟_ترجمه م

 یقراره عصرونه با خانمها یاره،جلو چشمشون ب بیشتر

 عاشق چشم و ی؟رو گذاشته....واسه چ اونطرف

 که نشده...حاال تو ازشون خوشت اومده؟ ابروشون

 مثل عمههات یگه_دست بردار تو رو خدا...تو د

 قرار ینپرو یک یدمو بسته نشو .من نفهم دگم

 خونه دو زار ینتو ا یتونهگذاشت !آدم نم عصرونه



 

 

  613                        
 

 آخرین برگ روی دیوار  

 

 کنه، اَه! معاشرت

 نان گذاشت یسد یجوجه را تو یتهم با عصبان بعد

 با آرامش جواب ینخواست برگردد داخل که شاه و

 :داد

 ....صرفاینخواستم که داغ کرد یح_من ازت توض

 از چه قراره که یانجر یبود .خواستم بدون هشدار

 .یرکب نخور بعدا

 به داخل برگردد به ینکها یشد و به جا منصرف

 داد و متفکرانه گفت: یهتک نرده

 چه روشنفکر شده، نگو ینپرو یهو ید_به نظرم رس

 دادن بوده، من احمق هم یشنما یهقض همون

 کردم ! یباهاش همکار ندونسته

 را به طرفش یسجوجه سرد شده داخل د شاهین

 :گرفت
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 .از یکردمتو بودم بهش فکر م یمن اگه جا ی_ول

 و روز یبریتو ساختمون ما که لذت نم بودن

 یشهواسه رفتن .تنها هم که نم یکنیم شماری

 یه یستنشهها، درست ن ینکهنه ا یعنیکرد . زندگی

 کنه! یبه سن تو تنها زندگ دختر

 را گرفت و گفت: جوجه

 یاماز چاله درب یستمحرفا !خر ن ین_گوشم پره از ا

 برعکسه از چاه ینجارو بندازم تو چاه .نه ا خودم

 اوضاع بهتر بشه اما یدتو چاله .شا یفتمب دربیام

 عمره! یه. یستمحدود به چند ماه ن زمانش

 اما ی،بله رو بگ یداز راه رس یبه هر ک یگم_منم نم

 و پنج سالته، نه ه یستروش فکر کن .فکر کن ب کال

 سال! جده

 دهان پر اعتراض کرد: با
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0 

 یفکر کنم وقت ی!...بعد هم من رو چیم_هفده و ن

 ! یستواسه فکر کردن ن یموضوع اصال

 گذاشت و یسنان داخل د یجوجه را ال سیخهای

 با یکرد،م یرا خال یخهاطور که با فشار نان س همان

 گرهخورده گفت: ابروهای

 ! یکنیروش فکر م یادب یش_پس اگه موضوعش پ

 !باالخره ی؟تو با خودت چند چند یدم_من نفهم

 فکر نکنم؟ یافکر کنم  روش

 نان درآورده و آنها را یرا از ال یخهاس یکهحال در

 گرفته بود، گفت: باال

 _فکر کن، رو منم فکر کن!

 یبعد از کم ینشد و شاه یرهخ ینبه شاه متحیر

 گفت: سکوت
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 رو یزیممن حاضرم برنامهر ی_اگه تو موافق باش

 بدم، هر چند منم سنم کمه برا.... تغییر

 کمه، عمه؟ یچ ی_سنت برا

 به ینو شاه یدپر یشانرنگ هر دو ینپرو یدند با

 افتاد: تتهپته

 یدید؟...برنج رو کشینجایید؟ا یعه عمه....از ک_

 حاضره! جوجهها

 :یدبازپرس مانند دوباره پرس یبا لحن پروین

 کمه؟ ی_سنت واسه چ

 آماندا جواب داد: اینبار

 بود....من جوجهها یشه_صحبت استقالل فکر و اند

 تا سرد نشده! یبرمم رو

 ینکه قانع نشده بود دوباره سؤالش را از شاه پروین

 به دروغ گفت: ینو شاه پرسید
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 شدن بود، گفتم دوست دارم ی_صحبت مکه و حاج

 برم!!! یگهسال د ده

 چشم تو ینطول ناهار آماندا تالش کرد با شاه در

 به آشپزخانه رفت یعنشود .بعد از آن هم سر چشم

 همراه هما ظرفها را شست و بعد هم به اتاق رفت و

 به واستیخ.اصال دلش نم یدفرش دراز کش یرو و

 فکر کند .دوست نداشت او را ینشاه پیشنهاد

 هم نبود .مثل کبک سرش را یاما چارها برنجاند،

 اصال اون که حرف”برف کرد و به خود گفت: زیر

 .خودش یارمخودم نم ینزد، پس منم به رو ازدواج

 که با کلمه بهش بگم....تازه ینه.بهتره تا ا میفهمه

 گفتم ینزرنگ باشه همون موقع که به پرو اگه

 متوجه شده !بابا یشهست،استقالل فکر و اند صحبت

 لعبتم و خودم خبر یلیمن خ یا یدندختر ند اینا
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 ”ندارم؟

 سرش گذاشته بود و به تارعنکبوت یررا ز دستانش

 .با آمدن یکردکه گوشه سقف بود نگاه م کوچکی

 شد و نشست .بلند  یشبه اتاق مثل فنر از جا فاخته

 یدی؟خانم رو ند ینپرو یزم،_راحت باش عز

 !یستن ینجا_ نه، ا

 در دل ادامه داد: و

 ”!یگیریهم سراغش رو م یچه امامزادها از“

 به یآنکهبلند شد و فاخته ب یلشزنگ موبا صدای

 پنجره یلبه یرا از رو یکالر نگاه کند، گوش آیدی

 رفت. یروندستش داد و خودش ب به

 الزم دارد یشاز ک یزیچ یپرسیدبود؛ م آرتین

 بود با تشکر و ی.جوابش منف یرخ یا یاوردب برایش

 یکباره ییفراوان .خوشنود از محبت پسردا قدردانی
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 از ینیشهاب حس یصدا یدنش با شنشده ا سبز

 یلمرفت تا به ف یروناز اتاق ب یین،طبقه پا تلویزیون

 محبوبش برسد .فتحاللهخان و یشههنرپ سینمایی

 کج یزیونجلوتر که به سمت تلو یمبلها یرو پروین

 پشت ینزم یرو ینبود، نشسته بودند و شاه شده

 بالش را تا یکو  یدهآن دو به پهلو دراز کش سر

 یشپسرعمو یدنسر گذاشته بود .با د یرو ز کرده

 را زد و خواست ینماییس یلمو ف ینیشهاب حس قید

 یشپا یصدا یدنکه با شن ینباال برگردد اما شاه به

 جهت آماندا، ییرتغ یدنسمتش برگشته بود با د به

 شد و اعتراض کرد: یمخیزن کمی

 اولشه! یا_کجا؟ ب

 و جهت داد و به سمت مبلها یدهعق ییرتغ مجدد

 یاز آنها نشست، به گونها یکی یور رو یهو  رفت
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 یزیون،تلو یا.فتحاللهخان به ج یدیدرا نم ینشاه که

 کمرنگ در حد محو یاربس یتبسم یکرد،را نگاه م او

 را به طرفش یزم یرو یلزد و ظرف آج یشرو به

 داد: هل

 برا خوردنه! یست،ن یدکور ینابخور، ا یل_آج

 هم از شدت ینو شاه ینتنها آماندا، بلکه پرو نه

 جمله ساده از یندهانشان باز مانده بود .ا تعجب

 یاله”مشابه جمله ییفتحاللهخان از نظر بار معنا زبان

 تو یبینمم یکنمم یفشم، دردت به جونم، ک فدات

 یمن لذت م یخوریم یلتو که آج یخوری،م آجیل

 بود .آماندا یپدربزرگ عاد یک”... یشمچاق م برم

 فتح یجمله فوقالعاده احساس یرتحت تأث ناخودآگاه

 برداشت و یلآج یگفت و مشت یچشم اللهخان،

 و فتحاللهخان، ینبودن شاه ینذرهب یراز ز دلنگران
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 شد . یرهگوشه هال خ یمیقد یزیونبه تلو معذب

 حواسش را از آن دو ینیزود شهاب حس یلیخ البته

 برد .دوست داشت یالخ یکرده و به جادو پرت

 را از ینیعاشقانه و گرم شهاب حس ینگاهها همان

 بدون چهره که یکند .مرد یافتدر یمرد چشمان

 خزانزده قدم زده بود . یگذشته با او در جنگل شب

 گذاشته بود و نام یلمزن ف یتشخص یرا جا خودش

 در ذهنش به شادمهر ینیشهاب حس ینماییس نقش

 .یافت تغییر

 یدنبود و تنها به عشق د یدهرا قبال د ینماییس فیلم

 آن نشسته بود، اما یمحبوبش دوباره پا هنرپیشه

 یزیچ یآنکهب یکردرا نگاه م یزیونه تلوصفح فقط

 ینبده من با ا یلیخ ینا ی؟چرا شادمهر؟ از ک”.ببیند

 آدم یهکه دارم برا  ینیادعا و خودبزرگب همه
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 رو بهم راست گفته و یاچ یدونمنم یکه حت مجازی

 ینجوریا یه،چه شکل یدونمنم یرو دروغ، که حت چیا

 پسره !اون یفهمیدم!کاش نم یکنمم یالبافیخ دارم

 یکه مهربان بود هم هر شب باهاش صحبت م موقع

 نداشتم .االن یالبافیاما خ یبردم،و لذت م کردم

 احمقم که یلیشده، خ یگهجور د یهداشتنم  دوست

 یداگه شادمهر نبود فر ینموا دادم .بذار بب اینجوری

 نداره !حاال باز اگه یربط یچ....نه بابا هینشاه و

 به یربط یچبود و پسر فاخته و عمو بود و ه وحید

 یدروش فکر کرد، اما فر یشدنداشت م فتحاللهخان

 اما یست،خودش بد ن ینم!شاه یچیه یله،کال تعط که

 رو دوست ندارم .بعد هم نوه ارشد سلطان قیافهش

 . یست!اصال قابل فکر کردن ن یرکب یرزام فتحاهلل

 یهدو تا به خاطر  ینراحت شد ا یالمخ خب
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 ”رد نشدند. یمجاز شخصیت

 یشاز جا یبا کش و قوس یلمف یانپا یتراژپخش ت با

 خوابش برده بود، در یزیونرو به تلو ینشد، شاه بلند

 سرش یرعالوه بر بالش دوال، دستش را هم ز حالیکه

 یسرش، کم یربود و به خاطر بلند بودن ز گذاشته

 یه ینمخب ا”لبش آمد: یرو ی.تبسم یکردم خرخر

 با ید...احتماال باین،برا رد کردن آق شاه یگهد دلیل

 طاووس ازدواج کنه تا به باغ پرندگان یاپرستو  یه

 ”.یادب خونشون

 همچنان نشسته بود و شبکهها را جابهجا فتحاللهخان

 هم نشسته خوابش برده بود. ین.پرو میکرد

 را یزم یو تخمه رو یوهپر از پوست م پیشدستیهای

 یم یشبندپزخانه برد .داشت پکرد و به آش جمع

 محسن ی”ما یساده یدوست”لب آهنگ یرو ز بست
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 و یزحرکات ر یو اندک یکردرا زمزمه م چاووشی

 بم یکه صدا یکردراه رفتنش م یرا چاشن موزون

 خطابش یرنگ لطافت و مهربان یبا کم فتحاللهخان

 داد: قرار

 _چه خبر؟

 وجود فاز مثبت لحن وکالم فتحاللهخان، باز هم با

 ولت به بدنش وصل یستو ب یستبرق دو گویی

 جواب داد: یعو سر یدپر یش.از جا کردند

 !یچی_ه

 نامتناسبش یاکشنتا متوجه ر یدطول کش یهثان چند

 و حرفش را درست کرد: شد

 !ی_سالمت

 و دستان لرزان یدهبه رنگ پر یتوجه فتحاللهخان

 ینتنکرد و وارد آشپزخانه اپن شد .به کاب دختر
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 یدشجد یداد و به نوه یهتک ییظرفشو ینکس کنار

 یریخت،زباله م یسهرا در ک یشدستیهاآشغال پ که

 نگاه یکنظر  یرکارها ز ین.انجام سادهتر نگریست

 . یشودم یلکارها تبد ینبه سختتر موشکافانه

 که صاحب نگاه هم منفور ینگاه موشکافانها خصوصا

 به حضور فتحاللهخان نداشته یکرد توجه ی.سع باشد

 بود. یفایدهاما ب باشد،

 لبخند زدن و یبرا یرمردتالش پ یکرددقت م اگر

 :یشدصحبت کردن را متوجه م نرم

 ی؟ندار یمشکل ی؟راحت ینجا_ا

 با سؤال جواب داد: بیتناسب

 _تشکر .

 تا یمبا هم بر ییحاضر شو دو تا ی_اگه دوست دار

 . یمبخر یبستن یلودو ک یهکوچه ! سر
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 !من عاشق یجانانگیزچه ه یوا”دلش گذشت: از

 بخرم !حتما یمثل تو برم بستن یکه با قلچماق اینم

 ! یههوییاالن  ینبندازم؛ من و عشقم هم یسلف باید

 با ییاالن که دوتا ینهم یرهدعاهام بگ یترسمم فقط

 هجده چرخ از روت رد شه؛ نکبت یلیتر همیم

 در باب محاسن ازدواج یخوایالبد م بوزینه،

 یپوست و مو برام سخنران یرو یرشو تأث زودهنگام

 کردن یاز مضرات تنها زندگ یخوایم یدم.شا کنی

 رو باور داشته یو خطراتش !حرف هر کس بگی

 یقبول نم یرو از طرف تو داعش یهیحرف بد باشم،

 ”!کنم

 رد:زبان آو به

 . یستن یازی_تشکر، ن

0 



 

 

  627                        
 

 آخرین برگ روی دیوار  

 

 از یلشنگفت و برخالف م یزیچ یگرد فتحاللهخان

 یدنرفت و آماندا بعد از آب کش یرونب آشپزخانه

 را باز کرد و به طبقه یشبندشپ یشدستی،پ آخرین

 رفت. باال

 تختش مشغول تلگرام یبود و هما رو یدهخواب درنا

 از ته دل یبا شادمهر آه یشچتها یادبود .به  بازی

 فرش انداخت تا دراز بکشد . یو بالش را رو کشید

 تخت دمر به طرفش برگشت و یاز همان رو هما

 بالش گذاشت و گفت: یدو آرنجش را رو هر

 یگهساعت د یه ی.برا یکردم_با مژگان چت م

 . یمونندم ینجاکنار رودخونه .تا هشتم ا یانب قراره

 :یدزد و دراز کش لبخندی

 _چه جالب!

 ادامه داد: یجانبا ه هما
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 _اون پسر خوشگله، رضا، پدر و مادرش فوت شدن .

 که اومده بود دنبالش مادربزرگشه . یخانم اون

 . یکنهم ی.با اون خانمه زندگ یشاونور مادربزرگ

1 

 بالش گذاشت و یپهلو شد، آرنجش را رو به

 سرش کرد: یهگاهرا تک ساعدش

 خوشگل هم نبود ! ین_پسر خوشگله؟ !!!همچ

 صورت هما آمد: یخندهدار رو اخمی

 بود! یوودیهال یلیخ یافهشق یانصاف،_ب

 :خندید

 باشه نه یپخوشت ید!پسر با یگهد یقست_سل

 !خوشگل

 خندان آماندا، ادامه داد: یبه نگاهها یتوجهب هما

 !پدرش با پدر یفداره از شر یمتالورژ ی_مهندس



 

 

  629                        
 

 آخرین برگ روی دیوار  

 

 شرکت وادرات مواد یهبودن و  یکشر مژگان

 یده،دارند، که االن به رضا رس یشگاهیآزما شیمیایی

 همه کاره شرکت خودشه! عمال

 غرق خنده شد: چشمانش

 .....بدجور چشمت رو گرفته!یمنتو م ی_به مبارک

 :یداحساسش خند یکردنمخف بدون

 خوشگل و تو دلبرو و خوشصحبت بود . یلی_خ

 را قبول دارم. یش_خوشصحبت

 اخم کرد: دوباره

 !یست_نگو خوشگل ن

 هما نگاه کرد: یجانبه ه با

 یکیبود  یکی یبه اون مژهها یملر یه_احتماال اگه 

 . یشهبکشه، خوشگل م یرنگشب نبود

 از طرف یپر خندهشان با پرتاب کوسن یگفتگو پایان
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 و گرفتنش توسط آماندا همراه شد. هما

 جذب یبرا ینو به فکر تالش پرو یددراز کش طاقباز

 برادرزاده نشد، ینا حاال”یدو مادربزرگش خند رضا

 آخه پونزده ساله ی!ول یریهتو ش یرعجب ش یکی، اون

 بابا، بچه دلش یخیالفکرا؟ !!!ب ینچه به ا رو

 ”خب خواسته

 عصرانه کنار رودخانه جمع را یداشت برا تصمیم

 التماس ینکند و در خانه بماند، اما اصرارها همراهی

 ا همشد .ظاهرا هم یمشتصم یهما مانع اجرا گونه

 نشده بود. ینپرو یتاو متوجه ن مثل

 یمثل مجرم ین،شاه یدناز خروج از خانه با د پیش

 به دنبال راه فرار گشت یگریزدم یساز دست پل که

 با دقت یاطرفت و به سنگفرش ح ینپشت پرو و

 هم ینشاه یدید،را نم یناگر او شاه ییشد .گو خیره
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 آمد و ینصورت شاه یرو ی.پوزخند یدیدرا نم او

 و گفت: ینکرد به پرو رو

 کارتون داره . حاج بابا_عمه، 

 در حضور دو خواهرش آرام به آماندا ین،رفتن پرو با

 :گفت

 .لطفا فراموشش کن . یهمنتف یدمرو فهم یه_اون قض

 یمموشکبازیهم قا یگهگفته نشده .د یحرف انگار

 .نکن

 نگاه کرد، ینسبز روشن شاه یمحبت به چشمها با

 بود، مهربان و گرم ! یشههش مثل همنگا رنگ

 لب گفت: یرزد و ز لبخندی

 . ی_ممنون که درک کرد

 :یدشده رو به هر دو پرس یکبار یبا چشمها هما

 یه؟چ یان_جر
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 دستش را پشت کمر هما قرار داد و همانطور آماندا

 گفت: یشدند،از در خارج م که

 مژگان چند ینمشم بب یگیرپ یخواست_داداشت م

 هم خودش ین.....شاهیستمگفتم من ن ینا،و ا سالشه

 !یانگ یشد....به کس منصرف

 زد یهما لبخند یجانبه ه یدندرودخانه که رس کنار

 یار.هوا خنک بود و آب بس یستادکنار دستش ا و

 انداخته بود و ظرف یراندازی.مادر مژگان ز سرد

 را وسط گذاشته یشدستیپ یو تعداد یوهو م آجیل

 به برودت آب، یتوجههم ب.مادربزرگ رضا  بود

 را در آب سرد نهر یشرا باال زده و پاها شلوارش

 ییتا پا یکردهم دعوت م یگرانبود و از د گذاشته

 یکردهما نبود فکر م یآب بزنند !اگر گزارشها به

 مادر رضاست نه مادربزرگش .سن و حاجخانم
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 مادربزرگ بود و صد البته شور یککمتر از  سالش

 حالش . و

 و مژگان ال یکردندم یباز ینتونو پژمان بدم رضا

 یم یخاص یاهخودرو به دنبال گ یعلفها یال به

 که یبه پادرد یتوجهب ین.با آمدنشان، پرو گشت

 پا به آب یآنکهبه کنار حاجخانم رفت و ب داشت

 نشست و گرم صحبت یتخته سنگ بزرگ یرو بزند

 یرز یخانم مادر مژگان هم از رو یابعد ثر یکم شد؛

 رفت و با یشبرخاست و به کنار مادرجار انداز

 باب گفتگو را باز کرد .هما و درنا همراه پروین

 خواست با جمع دخترها یزشدند و آماندا ن مژگان

 زد: یشصدا ینکه شاه برود

 . یمبزن ینتون، دو به دو بدم یمچهارنفر بش ینورا یا_ب

 مستتر چند ساعت قبل را از ذهن پاک خواستگاری
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 یک ینرفت .انتظار داشت با شاه ینو نزد شاه کرد

 شود در مقابل پسرعموها؛ اما برخالف تصورش تیم

 و رضا و او هم یستاد،طرف ا یکبا پژمان  شاهین

 باعث ینشاه یزیگروه شدند !در واقع برنامهر یک

 با رضا همگروه شود . شد

 توپها رو یاندر م یکی یکردکه تالش م همانطور

 یرضا و پژمان م یهایخواندهد، به رجز پاسخ

 یکو ن یخواندندهم رجز م ی.دو پسرعمو برا خندید

 ینراه انداخته بودند .شاه یکمنشن یهعل منش

 کرده که یگروهبند ینجوریکرد از قصد ا عنوان

 یکمنشن یکبا  یاردستان یکبرقرار شود؛  توازن

 هم یکمنشن یکو  یاردستان یکطرف و  یک

 ی.خواست اعتراض کند که اردستان یباز یگرد سوی

 یتوانرا که نم یتواقع یدو فخار است؛ اما د نیست
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 ینکه زد متوجه هدف شاه یکرد !چند ضربها حاشا

 یدههپسر رنگپر ینفکر کرده من از ا ینشاه”:شد

 منو در معرض یکنهاومده، داره تالش م خوشم

 هم از اونور داره مخ ننهبزرگش ینبذاره !پرو دیدش

 بزرگواره که یلی!خ ین!دمش گرم شاه نهیزم رو

 یالهوام رو به خ ینجوریا یدناز جواب رد شن بعد

 خدا یمرده!...وا یلیخ ییشداره .خدا خودش

 با یااالن ازدواج کنه  یخواد.!...آخه اون بچه مهما

 دوست پسر داشته یخوادخانوادهش م یفاز فکر این

 فقط کوتاه مدت از یخوادکدوم م یچه یدمشا باشه؟

 .بدون ینباهاش لذت ببره، هم یو همکالم دیدن

 مشترک داشته یندهآ یو همکالم یدند ینا اینکه

 ”.باشه

 ینو آخر یکندم یچند بار بلند گفت خوب باز رضا
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 ! یکندنم یبه زبان آورد اصال مثل دخترها باز بار

 هم در پاسخ گفت: آماندا

 !یکنمم یز_برعکس من کامال دخترونه و خوب با

 رضا را به یموذ یافهابروان باال رفته و ق پاسخش

 یکو پژمان را . ینشاه یداشت و خندهها دنبال

 را یشگذشت، هما را صدا زد و جا یکه از باز ربعی

 نشست یراندازز یرو یباز یناو داد و در کنار زم به

 شد. ینظارهگر باز و

 قرمز شده بود به یاز شروع به باز یشپ هما

 رضا هم متوجه شد و گوشه لبش باال رفت . طوریکه

 زد: یشصدا ینبود که پرو ینظاره باز سرگرم

 یزحمترو ب ی_آماندا، عمه جان !اون سبد مسافرت

 میاری؟

 را برداشت و به طرفشان رفت .رنگ یمسافرت سبد
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 یکرده بود و با نوع ییرتغ یههمسا یدو بانو نگاه

 . یکردندنگاهش م یتوأم با دلسوز مهربانی

 دخترم؟ ی_خوب

 کرد و خواست یپاسخ به مادر مژگان تشکر در

 گفت: یمتبا مال یناما پرو برگردد؛

 رودخونه تو تهران ینجا عمه جان !ا ینهم ین_بش

 !یادنم یرتگ دیگه

 دو بانو یمنظورناچار نشست و به سؤاالت کامال ب به

 یشد،م یدهصرفا جهت معاشرت گهگاه از او پرس که

 یهطرز ته یرامونصحبتها پ یهداد و به بق پاسخ

 و نقش رب انار خوب در طعم و مزه فسنجان

 گوش سپرد. فسنجان

 با فتحاللهخان از یاز همکالم ینشانه ناخشنود به

 بلند شد و گفت: جایش
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 ! یشه.تا زمان ازدواج من ِدمده م ید_زحمت نکش

 ! یشنبهتر م یلبه سال وسا سال

 حد و اندازه خودشبود فتحاللهخان در  مشخص

 در حال مداراست: خیلی

 خودت رو درک کن.... یط_بچه نشو !شرا

 به یتوجهحرفها پر بود و ب یناز ا یگرد گوشش

 آمد و یرونفتحاللهخان از داخل آب ب یزدنها حرف

 گفت: یپوشیدکفشش را م یکهحال در

 شما هم درک یکنم؛خودم رو درک م یط_من شرا

 یبا بچهها و نوهها یتم!ترب یدمکه من دختر سع کنید

 یزیهجه یدونمفرق داره .با پول و خونه و چه م شما

 .نه از یفروشمخودم رو نم یندهو آ یفکر استقالل

 سن و سال بار یننه حاضرم تو ا یخوامم یزیچ شما

 یگهازدواج رو قبول کنم .شش ماه د مسئولیت
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 دست خودم. یادم یمقانون یار!بعد اخت مونده

 فتحاللهخان رفت و با یلبها یاز رو یتیعار لبخند

 گفت: یشگیشو اخم هم جدیت

0 

 یدارم باهات مدارا م یادیدختر !ظاهرا من ز ی_ه

 چشم ! یگیم یگهم یزیچ یهبزرگترت  ی.وقت کنم

 !یرهدودش تو چشم خودت م وگرنه

 به فتحاللهخان انداخت و به یتنها نگاه پر نفرت آماندا

 مژگان رفت. طرف

 بود که یختهبا مژگان نداشت و آنقدر بهم ر حرفی

 کند . یداصحبت پ یرا برا یموضوع نمیتوانست

 زده باشد، گفت: یحرف ینکها برای

 یدمتهر وقت د یگردی؟م یعلفها دنبال چ ین_ب

 یکردی؟و روشون م یرز داشتی
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 . یستن یدمد یهوبود . یبمتو ج ینجا_فلش رضا .تا ا

 علفها نگاه یبه المژگان شد و با دقت به ال همراه

 بلد یستو در دل هر چه کلمه زشت و ناشا کرد

 به فتحاللهخان اطالق کرد. بود

 شده؟ انگار یشکل ینچرا ا یافتشده؟ ق ی_باز چ

 ی؟هست یعصبان خیلی

1 

 یخانمها و نگاهها یبرگشت .از کلون ینطرف شاه به

 یفاصله گرفته بودند و به راحت یلیخ ینپرو زاهدانه

 حرصآلود گفت: یشدند؛نم دیده

 با باج و رشوه یخوادجونت بپرس !م حاج بابا_از 

 کنه !عادت کرده با پولش آدما رو دور خودش خرم

 کنند، یزندگ یلشداره و وادارشون کنه مطابق م نگه

 !یهمکرده منم مثل بق فکر
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 خودش یآماندا را به رو یزر ینتوه یآنکهب شاهین

 :یدآرام و متفکر پرس بیاورد،

 _بازم حرف خواستگار و ازدواج بود؟

 ادامه داد: یدتکان دادن آماندا را که د سر

 محبتش رو بهت یکنهم یداره سع یلیخ ی_طفل

 که یگفت یبده، البته به سبک خودش .تو چ نشون

 داغ کرد؟ دوباره

 شال یرکوتاهش را از ز یشد و موها یحرص دوباره

 گرفت و نشان داد : محکم

۲ 

 بهم نشون یچی!محبتش رو با ق یگی_آره، راست م

 سبکه! یه ینم!ا داده

 را از هم باز کرد و همانجا یشپا یرز یعلفها شاهین

 نشست: چهارزانو
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 اتفاق بود .فراموشش کن! یه_اون 

 باال انداخت: یشانه ا یدآماندا را که د نگاههای

 کن به خودت، یادآوری ی_خب، فراموش نکن، ه

 یرون؟ب یاومد یحرص بخور.!...چرا از باز هی

 یستادی؟چرا وا بشین

 گفت: یندآنکه بنش بی

 ی؟خواستگار شد یافتن یهمگان یج_تو هم عضو بس

 :یدخند غشغش

 یمستقل کار م یستم،ن یگروه یچ_نه، من عضو ه

 !یگیرمخط نم ی!از کس کنم

 گفت و کنار درنا و مژگان رفت و همراه یاجازها با

 یچکه ه یسوختدرنا م یشد .دلش برا آنان

 بزرگتر به ینداشت و خودش را در جمعها همسنی

 از ی.همراه درنا دسته گل کوچک یکردوارد م زور
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 درست کرد و با آمدن فاخته و یوحش گلهای

 و یدو فتحاللهخان دسته گل را به درنا بخش محمود

 کرد. یههم آن را به پدربزرگش هد او

 انداخت .به شدت ینتونبازانبه جمع بدم نگاهی

 یاچهرهاش کامال گو یگذشت؛به هما خوش م داشت

 نشست و یتختهسنگ ی.دورتر از جمع زنانه رو بود

 را با جوراب درون آب سرد فرو یشانگشتان پا سر

 وجودش را فرا گرفت و ذرهذره یندخوشا ی.لرز برد

 گرد و یرا تا مچ در آب گذاشت .سنگها پایش

 و بعد از لذت یداشتکف رودخانه را برم رنگی

 خاص هر کدام، آنها را با تمام یاز طرحها بردن

 یصدا یدنو از شن یکردبه دور پرتاب م قدرتش

 .یشدآن مسرور م شاالپ

 که در ذهن یسنگ پرتاب شده با هدف برخورد
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 یلبش را پررنگتر از حالت عاد یلبخند رو داشت

 به یشد،م یکشکه نزد ییپا یصدا یدن.با شن کرد

 فتحاللهخان لبخند یدنسرش نگاه کرد و با د پشت

 خودش را جمع و جور کرد ی.کم یدلبش ماس روی

 ینکهدادن وجود نداشته باشد .از ا یرگ یبرا یلیدل تا

 بود خدا یاوردهرا درن یشکرده و جورابها آیندهنگری

 یسنگ یشکر کرد .فتحاللهخان کنارش آمد و رو را

 یلبخند یشنشست و به رو یممتریشفاصله ن در

 یبود و اصال به چهره یتینگار عارکه ا ی.لبخند زد

 کرد ینگفت و سع یزی.چ یآمدنم فتحاللهخان

 کوچک یبه موجها ی.کم یردبگ یدهرا ناد حضورش

 مقدمه شروع یشد که فتحاللهخان ب یرهآب خ جریان

 صحبت کرد: به

 یساختمون برا یآپارتمان روبهرو ی_نصفه واحدها
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 یبرا یهاشهر طبقه !غرب ی!چهارتا واحد شرق منه

 ی؟هست .تو کدوم طبقه رو دوست دار ینزم مالک

 فتحاللهخان نگاه کرد و گفت: یبه چهره حیرتزده

 _بله؟؟؟

 بگو به نامت کنم. ی_هر طبقه رو دوست دار

 لحظه سکوت کرد و با آرامش گفت: چند

 .... ؟یاهست  ینارث نسر ینم_ا

 صورت فتحاللهخان را پوشاند: اخمی

 ن داشته باشه .اونگور نداشت که کف ین_نسر

 داده بودم .چند تا یهرو هم خودم بهش هد گردنبند

 هم بود که پنهون از من فروخته بود و داده بود النگو

 کدوم طبقه؟ یعموش....نگفت به

 درآورد، ینارنج یرا در آب فرو برد و سنگ دستش

 را با تمام قدرت به موج وسط رود پرت کرد و آن
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 :گفت

 ی.پدر و مادرم به اندازه کاف یستن یازی_ممنون، ن

 گذاشتن! برام

 بدم، یارث یه ید_بچه نشو !دوست دارم به دختر سع

 یهتا زندهم  یدبا یرسه،بهت نم یزیاز من که چ بعد

 به نامت کنم . چیزی

 دور از جون، بعد از”:یدبود که بگو ینادب ا رسم

 یرمرداما آنقدر مشتاق مردن پ”سال یستو ب صد

 موجود در یاصطالحات مؤدبانه از یکه کالم بود

 گفت: یشنکرد و به جا یانرا ب یشفکر آرشیو

 یه.خودم  یخوامازتون نم یزی_گفتم که من چ

 دارم! آپارتمان

 تو دارقوزآباد که ی_آخه اون آلونک چهل متر

 ساخته شده یازاز پوست پ دیواراش
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 یریمبا هم م یالت!...باشه... بعد از تعطآپارتمانه؟

 ....فعال بهیکنمطبقه دوم رو به نامت م محضر

 از یدم،نگو....جهازت رو هم خودم م یزیچ کسی

 از االن ذره ذره ید....با یخرمهم برات م بهترینا

 .یمرو آماده کن وسایلت

 را از صورت آماندا یتعصبان ین،شاه یمردانه قهقهه

 بزند، اما منصرف یکرد، چند بار خواست حرف پاک

 که در کالم داشت گفت: یخنده ابا ته  ین.شاه شد

 باش! یبابا، خاک ینبش یستادی؟طلبکارا وا ین_چرا ع

 نشست ینشاه یبه علفها انداخت و روبه رو نگاهی

 یرا جمع کرد و هر دو دستش را کم یشپاها و

 مثل گذشته ینبدنش کرد .شاه یهگاهبرده ، تک عقب

 محبت نگاهش کرد و گفت: با

 قورتش یه ی،تا نوک زبونت اومده بپرس ی_چ
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 میدی؟

 !یچی_ه

 یچرا از باز ی...!!!!.نگفتیگی_تو که راست م

 یرون؟ب اومدی

 بنفشه در یهکه شب یارریزیرنگ بس یلین یوحش گل

 بود را کند و با دقت به آن یلیمتردو سه م سایز

 گفت: ینکرد و خطاب به شاه نگاه

 ! یگذاشت یمت یهاز قصد من و رضا رو تو  یدم_فهم

 !آره؟ یامتو چشمش ب یخواست مثال

 جواب داد: یو عاد یلکسر خیلی

 ازش خوشم اومد . ید،به نظرم رس ی_آره، پسر خوب

 کار یهکردم تو هم ازش خوشت اومده گفتم  فکر

 کنم! خیر

 رو برا عمهت بکن! یر_کار خ
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 شد: یرفت و جد یناز چهره شاه لبخند

 راحت بود که یالماگه خ ی؟گارد گرفت ینقدر_چرا ا

 یدخالت نم یمونیم یشمونپ ینجااز تولدت هم بعد

 هجده ساله یقبول کنم دختر عمو یتونماما نم کردم،

 یکنمکنه !پس منم تالش خودم رو م یتنها زندگ م

 ! یریتو سر و سامون بگ تا

 را باز کرد و دستانش را در هم گره زد یشپاها کمی

 با پوزخند گفت: و

 اون یروزد یهم از سر ترحم و دلسوزتو  یعنی_

 !یرو زد حرف

 مملو از یو نگاه یمیتفاقد صم یبا لحن شاهین

 گفت: محبت

 یکنهآدم فکر م یکنیم ییرفتارها یهاوقات  ی_گاه

 !... یشیهم همسن درنا م یو چند سالته !گاه بیست
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 که یکنهم یثارا ینجوریخودش ا یبا زندگ یک آخه

 ینجاییکه ا یدو ماه یکی ینباشم؟ تو ا یشدوم من

 . یخوریمخوشم اومده، فکر کردم به درد هم م ازت

 تمام، کات ! یه!قض یاوک ی،جور فکر نکرد ینا تو

 یتحققش هم تالش م یتوئه !برا یخوشبخت آرزوم

 باشه که دوسش یکی.حاال من که نشدم حداقل  کنم

 .فکر کردم از رضا خوشت اومده، یباش داشته

 فراهم کنم؛ یشترب ییرا آشنارو ب ینهزم خواستم

 .همین

 بلند شد و پشتش را تکاند و گفت: یشجا از

 یپت ینبرا من از ا یدوست دار ی_جون هر ک

 از طرز فکر شماها ینکن .به خاطر نگران یرخ کارای

 یعبکنم .سر یمعاشرت ینکوچکتر یبا کس نمیتونم

 .یدیدو حکم م یکنیدم یرخودتون تفس برای
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 . یمچشم....دعوا ندار_باشه، 

 را ترک کرد و به سمت ینشاه یحرف یهیچب آماندا

 از موضوع یهااردستان یگررفت .شک نداشت د جمع

 کس یچاطالع داشتند چرا که ه ینبا شاه صحبتش

 نشد، بلکه طعنه و یشانتنها مزاحم گفتگو نه

0 

 به ینکه از پرو یهم حوالهاش نشد .رفتار پوزخندی

 بود . یدبع شدت

 برود .دوست یکمنشنداشت کنار مادران ن دوست

 منش برود .دوست نداشت یککنار پسران ن نداشت

 با مژگان همصحبت شود .به ناچار دوباره به حتی

 بار بدون لذت و با حرص ینرودخانه آمد و ا کنار

 موج یکف رودخانه را به سو یسنگها شدید،

 رود پرتاب کرد. یرو کوچک
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 کنارش به درون ی، سنگبار که سنگ پرت کرد چند

 .پرتاب کننده یدلباسش پاش یافتاد و آب به رو آب

 نگاه کرد؛ محمود بود در کنار فاخته !زن و شوهر را

 و محمود داد زد: یخندیدنددو م هر

 عمو؟ بستر رودخونه باال اومد اونقدر یکنیم یکار_چ

 !یانداخت سنگ

 ینا یک”زد و در دل گفت: یادب لبخند یرو از

 فکر کن که ین....به ایشه؟تموم م یمارزهر سفر

1 

 دفعه چند تا برگ رو با هم رنگ یهتهران  برگردی

 ”یخیالب یگذره،م ینم.ا میزنی

 اجبارا به سمتش یننامش از زبان پرو یدنشن با

 و لبخند مزورانهاش را تحمل کرد: رفت

 خانم؟ ین_بله پرو
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 .از تو یه_عمه جون، استکانها تو سبد مسافرت

 یاری؟ب یریزیم یبرامون چا فالسک

 و ادامه داد: یهرو کرد به دو خانم همسا بعد

 بار مصرف مزه نداره؛ آدم یه یوانتو ل ی_اصال چا

 !ینهتا به دلش بش ینهرو بب یرنگ چا باید

 بود !فالسک را از یندست پرو حصار یمسافرت سبد

 شد .با یختنر یبرداشت و مشغول چا یراندازز کنار

 ینیاستکانها را درون س ینپرو یچشم و ابرو اشاره

 به جلز یتوجهکه درون سبد بود گذاشت و ب استیلی

 چند یرا رو ینیتعارف، س یکردنش به جا ولز

 یگوشو باز یطانش یرود قرار داد .با صدا سنگ

 به پشت سرش نگاه کرد. رضا

۲ 

 یوانی.!...ل ینجاا یدنم یصلوات ی_بهبهبه !چا
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 ی.رو یستن یشترقورت ب یهکه  ینا ندارید؟

 ! یکنهم یسمعده رو فقط خ پرزهای

 یلبخند یلشمزاح کالم رضا برخالف م یرتأث تحت

 صورتش آمد و گفت: روی

 باشه .نبود دو سه یوان_فکر کنم تو سبد خودتون ل

 !یوانل یه یتبه ن یدپشت سر هم بردار استکان

 برداشت و یواناز داخل سبد خودشان سه تا ل رضا

 گفت: یخودمان یلیبه حضور همه خ بیاهمیت

 بشگه! یه یتبه ن یزبر یوان_قربون دستت، سه تا ل

 را رضا در دست گرفت و به سمت ییابتدا یوانل دو

 قبل آماندا آنجا نشسته بود یقیکه تا دقا یسنگ تخته

 سوم گفت: یوانل یو برا رفت

 . یاررو خودت ب یکی ین_ا

 اما مادربزرگ”اختراع شده! سینی”یدبگو خواست



 

 

  655                        
 

 آخرین برگ روی دیوار  

 

 گفت: یادیو عطوفت ز یبا مهربان رضا

3 

 یزود خودمون یلیمن خ یرضا ین_ببخش دخترم، ا

 ! یهقو یادیز یشروابط عموم یکم. میشه

 قند را به طرفش گرفت: یقوط ینپرو بالفاصله

 .یمببر، ما قند برداشت ینم_ا

 مادر مژگان، ظرف قند را گرفت و ینگاه پرمعنا زیر

 گفت: یکردبه هما که با دقت نگاهش م رو

 ی؟رو ببر ینا یکشیزحمت م یه_هما جان، 

 گفت: ینرو به شاه ینبه لب فشردن پرو یتوجهب و

 یخوامخسته شدم، م یگیری؟رو از بابات م ید_کل

 خونه! برم

 خانه یرو درنا در مس ینربع بعد همراه شاه یک

 یبود که چرا رفتار ی.از دست خودش عصبان بود
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 شدن با او یکه رضا به خودش اجازه خودمان کرده

 !انگار یچشم وزغ یدهرنگ پر یپسره”بدهد. را

 یپیکچلش !چه احساس خوشت یبا چشما نوکرشم،

 یی!چا یگرهج یلیداره !فکر کرده موهاش بوره خ هم

 یوانل یگهم ین....عهعهعه...همچیشهم یلفام نخورده

 !...هر یدهار مانگار داره به من افتخ یاررو تو ب چاییم

 یهایبازارگرم یناون بود و ا یجا یهر کس چند

 ”!یشدم ینیدچار توهم خودبزرگب یدیدرو م پروین

 یشتفکرات خود غوطه ور بود و ناگهان پا یایدن در

 تلو تلو بخورد که با یخورد و باعث شد کم یسنگ به

 مواجه شد: ینشاه واکنش

 مورد نظر عمه رو نابود ییجلسه آشنا ین_تو که ا

 !ی...مراقب باش خودتو نابود نکنکردی

 از ته دل بر یخنده اجمله  ینا یافتن یانبا پا و
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 دوِست یلیخ”شد .از دلش گذشت: یجار لبانشان

 که یف!فقط صد ح یکه هست یمرس ین؛شاه دارم

 ”بهت بگم. یندار جنبه

 رفتند .در طول یابه کنار در یبعد طبق قرار قبل روز

 یمسافرت، آهنگ گذاشتند و شاد یرمثل مس سیرم

 یکپ یلبه ساحل و گذاشتن وسا یدنو با رس کردند

 سر گذاشت و همراه یرو یریآماندا کاله حص نیک،

 شد . یمشغول ماسه باز درنا

 یکیشانبا آنها دو خانواده هم در نزد همزمان

 به استراحت یادپهن کردند و با بگو بخند ز زیرانداز

 پرداختند .دو خانواده که چهار پسر داشتند یحتفر و

 از پسرها پروتز کاشت حلزون به یکیسر  یرو و

 یهاز خانمها به توص یکی.همان ابتدا  یخوردم چشم

 یپپروتز کاشت حلزون پسرجوان را درون ز دیگری
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 سر یمخصوص گذاشت و آن را مجدد رو کیپی

 آن را محکم کرد . یقرار داد و با کاله شنا رو پسر

 اعتراض کرد: یهکنندهتوص یجوان رو به بانو پسر

 کاله شنا ینجاا ی_زنعمو تو رو خدا !آخه کدوم پسر

 هم یروسر یهکاله  ینرو ا یخوایکرده؟ م سرش

 راحت شه؟ یالتکنم، خ سرم

 ینیبه ب یکننده با نوک انگشت ضربها یهتوص بانوی

 زد و گفت: پسر

 آرش جان ! یه،که عال یرو بکن ینکار_اگه ا

 آب، چهار پسر و پدرانشون، شش یوجود سرما با

 و یکدیگربه  یدنرفتند و به آب پاش یابه در نفری

 هم به ینپرداختند .شاه یگوشیو باز شیطنت

 آنها یرفت و خودش را در جمع خانوادگ سمتشان

 یچند سال ینمشخص بود شاه یکهداد .با وجود جا
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 پسر خانواده بزرگتر است اما به ینآراس بزرگتر از

 یبا او و برادر حدودا هجده سالهاش و حت راحتی

 که نوجوان بودند، ارتباط برقرار کرده یاو برد سورنا

 ساحل نشسته بود و با یماسهها ی.آماندا رو بود

 یهایو شوخ یو با لذت به شاد یکندچاله م درنا

 ینکه.از ا یکردنگاه م یههمسا یو پسرها شاهین

 داشت خوشحال بود. یتنها نبود و همباز اهینش

 ساحل نشستند یآماندا رو یکنزد یهخانم همسا دو

 با هم به صحبت پرداختند .دو خانم مسنتر هم و

 به تخمه شکستن مشغول شدند .آماندا یراندازز روی

 یادر یادبه  یکردم یکه با درنا باز همانطور

 یشترکه با خانواده خودش داشت افتاد .ب رفتنهایی

 یو ب یآمدندم یابا خانواده عمورسول به در وقتها

 چوب ینبا رام یناز حرف و طعنه امثال پرو نگرانی
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 و بعد از روشن کردن یکردندآتش جمع م برای

 .یکردندم یهمراه پدر و مادرش آبتن آتش،

 دو پسر یدخاطرات و افکار خودش بود که د غرق

 و نوجوان با پدر جوانتر که البته حدود چهل کوچکتر

 از یکیهفت هشت سال سن داشت به طرف  و

 آمدند و اصرار به حضورش در آب داشتند . خانمها

 یم یخچه خانم بهانه آورد که آب سرد است و  هر

 بار نرفتند و دو یرو....هر چه مقاومت کرد، ز کنم

 یرپا و شوهر هم از پشت، دست ز یکهر کدام  پسر

 به کمک هم ییهمسرش انداخت و سه تا سینه

 خودش را از دست یکردکه تالش م مادرخانواده

 بردند و در یانجات دهد را دو سه متر به در آنها

 یرسید.به نظر م یدندانداختند و قاه قاه خند آب

 یعصبان یشتربچهها ب یشوخ ینخانواده از ا مادر
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 همراهانش خنده ی یصدا یتا خوشنود؛ اما وقت باشد

 ناهنجار خانوادهاش را به یاز شوخ یتعصبان یدشن را

 آب گله و یفراموش و فقط بابت سرما ظاهر

 کرد: یدو تهد شکایت

 یهو شما دو تا !تا  یدونم_اگه سرما بخورم، من م

 . یدمبه خورد شما دو تا هم شلغم م هفته

 کوچکتر اعتراض کرد: پسر

 یچی!چرا ه یده_زورتون به ما دو طفل معصوم رس

 یگید؟جونتون نم یاوشس به

 به پسر زد و گفت: یآرام یپس گردن یانسالم مرد

 !ید_تا کور شود هر آنکه نتواند د

 پسر بزرگتر جالبتر بود: برخورد

 دو نفر منو اغفال ینا ی_مامان به جون مشتق

 یتاذ یفه،نح یفه،ظر یالمن گفتم مامان ل ی!ه کردن
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 یعبابا منو تطم غازقولنگ و یسورنا ینا میشه،

 ....کردن

 حرفش به خاطر فرو رفتن سرش در آب دنبالهی

 پدر و برادرش ناتمام ماند .آماندا با تمام توسط

 یلذت م یهخانواده همسا یواراز مکالمات شوخ وجود

 خودش را در جمع ینگرفت مثل شاه یمو تصم برد

 جا کند. آنها

 ماسه یبه ساحل برگشت و رو یسخ یبا لباسها لیال

 داغ نشست، پشت سرش دو پسر نوجوان هم های

 و خنده یمادرشان را با شوخ یلباسها یو رو آمدند

 کردند تا رطوبت لباس به ماسهها برود و ماسهمالی

 مادر یافهق یکمتر احساس سرما کند .وقت مادرشان

 شد، هر دو پسر دست یماسها یمجسمهها شبیه

 یگردن مادرشان انداختند و پدرخانواده عکس دور
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 ازشان گرفت. یادگاری

 سر و یکبا عکس انداختن، پسر بزرگتر که  همزمان

 به یبوسه ااز مادر بلندتر بود، سر خم کرد و  گردن

 کرد .در یزد و به برادرش دهنکج یالل گونهی

 برادر کوچکتر خودش را لوس کرد و ی،بعد عکس

 به یطنتداد و با ش یهکرا به سر مادرش ت سرش

 نگاه کرد: برادرش

 نوش جونت! ی؟_خورد

0 

 با یخوام.!...اصال برو کنار میبش یفم_عمرا حر

 ینعکس دونفره بندازم،....بابا از من و ا مامانلیلیم

 !یندازید؟دو نفره م یه خوشگلخانوم

 یزدبا تمام وجود به کلکل دو پسرش لبخند م لیال

 .دست یانداختهم چپ و راست عکس م یاوشس و
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 چهار یخودش هم در کادر قرار گرفت و سلف آخر

 انداخت. نفره

 شد و یشقدمارتباط پ یآماندا به منظور برقرار خود

 گفت: یاوشبه س رو

 من بندازم؟ یخواید_م

 !یکنید_لطف م

 یانتا عکس چهار نفره از آنها انداخت و در پا چند

 .زن و شوهر همراه پس داد یاوشرا به س موبایل

 به قدم زدن مشغول بودند و دو پسر جوانشان آنها

 مادربزرگشان یجلو رفته بودند و صدا یلیخ یادر در

 یال.ل یشنیدندرا نم یزددلنگران، آنها را صدا م که

 کرد به همسرش و گفت: رو

1 

 جلو یلیبه آراس و آرش بگو....خ یزیچ یه_برو 
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 دلواپس شدند! یه.خاله راض رفتند

 به آب زدند و دو پسر یشو پسرها یاوشس دوباره

 به سمتشان آمدند . یشانعمو یبا هشدارها جوان

 یشتا ماسهها یتکاندرا م یشلباسها یکهدر حال لیال

 :یداز آماندا پرس بریزد

 ینتو ا یتونیو نم یهست یی_تو هم مثل من سرما

 تو آب؟ یبر فصل

 :با ادا گفت ینزد و با اشاره به پرو پوزخندی

 اسالم به یتونستم؛_فکر کنم اگه تابستون هم بود نم

 !یفتهم خطر

 زد: یلبخند لیال

 طبق فرهنگ پدر و مادر و خونواده رفتار ید_خب با

 یخانوادهها ی.خطکش نجابت و قباحت برا کرد

 متفاوته! مختلف
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 سرعت گفت: به

 !یستنخونواده من ن ینا_ا

۲ 

 پدر و یسر درددلش را باز کرد و از مرگ ناگهان و

 و اجبار به یدرآمدن با همدانشکدها یلو فام مادرش

 یو ترس از قدرت فتحاللهخان و روزشمار همخانگی

 آنکه از یکرد .ب یفتعر یشتولد هجده سالگ برای

 در ید،بگو یزیچ یهاانزجارش به اردستان احساس

 تنفر کامال بارز بود . ینشدت ا یانشو ب کالم

 دستش یرشک زخ یهمانطور که با ماسهها لیال

 گفت: یکردم بازی

 بگم عجب یدبا یدمشا یاتو ! یدار ی_عجب دلپر

 از ینقدرباهاشون....تو که ا یدار یفرهنگ اختالف

 یتبعد از هجده سالگ یپدربزرگت واهمه دار قدرت
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 تولد تو یدم.من نفهم یشهقدرت ونفوذش کم نم که

 عوض کنه؟ یتونهرو م یزیچ چه

 دست خودم ! یادم یمقانون یار_اخت

 نگاهش کرد: یرتبا ح لیال

3 

 باشه !چرا یتونهبا خودت م یارتاالنم اخت ین_هم

 یبر یاز اول مجبور نبود ی؟حکم رشد نرفت دنبال

 با خودت بود! یارتاخت پیششون،

 شد و با یرهخ یالبه ل یرمبهوت و متح یلحطها آماندا

 گفت: یلرزیدبه شدت م یجانکه از فرط ه صدایی

 در یعنی.. یشه،باورم نم ید؟بد یحتوض یشترب یشه_م

 قفله؟! یکردمباز بوده و من فکر م زندان

 به دادگاه مراجعه کرد یشهم یسالگ یزده_بعد از س

 عقل و دانش و یبعد از بررس ییمراجع قضا و
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 اموال رو به خود فرد یقانون یاراخت تجربه

 یلیجانم !!!خ یکنی؟م یهگر ی....حاال چرا دارمیدن

 ی؟کن یزندگ یتبا خانواده مادر یدار دوست

 صورتش را پاک کرد و گفت: یرو اشکهای

 دنبالش ! یرمم یالتحتما بعد از تعط یشه،_باورم نم

 یزیهم چ یخبر نداشتم، کس یزیچ یناز چن اصال

 من از یشهم یعنیخدا ! ینگفته بود .واااا بهم

 خالص بشم؟ دستشون

4 

 :یددوباره با لبخند پرس لیال

 ی؟دوست دار یلیرو خ یت_خانواده مادر

 گفت: بیهوا

 که بخوام یستمباهاشون آشنا ن یلیخ یستند،ن یران_ا

 داشته باشم . دوسشون
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 شد: یرفت و جد یالل لبخند

 ی؟کن یزندگ یبا ک یخوایم یه؟_پس برنامهت چ

 که داشت گفت: یجانیبا حفظ همان ه آماندا

 مامان دوست یشمدت برم فشم پ یه یخوام_م

 و برم خونه یادخودم از اجاره درب یتتا سوئ مامانم؛

 .خودم

 سن؟ ین_تنها؟ تو ا

 رأس یستممجبور ن یگهفکر کن د یه،_آره، عال

 یافههایهشت برم تو اون خرابشده و ق ساعت

 اون پدر و دختر چندش رو تحمل کنم. مزخرف

 یگزینرفته بود و اضطراب جا یالاز صورت ل لبخند

 شده بود: آن

 !فکر کردم، در واقع مطمئن یگفتمبهت نم_کاش 

 !تنها یکن یزندگ یکس یلیفام یشپ یخوایم بودم
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 خطرناکه! یلیکردن تو سن تو خ زندگی

 زد: یزیلبخند غرورآم آماندا

 یکار!بلدم چ یرسهعقلم م یستم،_من مثل همه ن

 !کنم

 موشکافانه شد و بدون تعارف جواب داد: یالل نگاه

 .من یکنندفکر رو م ین_همه در مورد خودشون هم

 ی.اما برا یکنندارن اشتباه م یگرانکلم و د عقل

 هست .هر یکیوتجربه مهمتر از هوش و آ زندگی

 امکان یستیچون باتجربه ن یهم باهوش باش چقدر

 . یرهو خطا باال م اشتباه

 منتظر بمونم شوهرم یستمکنم؟ وا یکارچ یگید_م

 یبرام بازارگرم یبینندکه م یجلو هر پسردار بدن؟

 دستشون یرنپالکارد بگ یه!کم مونده  میکنند

 یایدب یم،دختر رو شوهر بد ینا یخوایمما م بنویسند
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 ..!...حرف شما مثلیمهواتون رو دار خواستگاریش،

 یندار ییچون جا یان یروناز زندان ب یدکه بگ اینه

 زود مجبور یا یر.من اگه تو اون خونه بمونم د بری

 یکییکی یومده.هنوز خواستگار ن شمیازدواج م به

 که به ازدواج یکنندرو فکر و ذهن من کار م دارن

 حرفاشون روم اثر بذاره و یترسمکنم .م فکر

 خودم تو سن کم خودم رو بندازم تو یلم برخالف

 راه رفتنه !خدا شما رو ینمشترک .بهتر زندگی

 . یدمطلب رو بهم بگ ینتا ا رسوند

 بود: یشهنوز پر از تشو یالل قیافه

 .ینظر رو داشته باش ین_خدا کنه بعدها هم هم

 یمنظوربحث را عوض کند ب ینکها یبرا آماندا

 :پرسید

 یر؟به ش یرش یا_پسراتون دوقلو هستند 
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 و پسرها که در آب کنار یاوشبا لذت به س لیال

 نگاه کرد و گفت: یکردندم یو آراس باز آرش

 که جثه یبزرگتره !اون هستند !سورنا یربه ش یر_ش

 کوچکتره، بزرگتره! ش

 !یکتون_چقدر هم شکل همسرتونه پسر کوچ

 :یدخند لیال

 ینوجوون یکنمفکر م یبینمرو که م یا_آره برد

 یقههاشونوسل یقعال ی.حت یبینمرو دارم م همسرم

 که بهت یزیچ یشنهاد،پ یهمثل همه.....صرفا  هم

 رو فعال بذار یزاچ یندر مورد حکم رشد و ا گفتم

 یهر روز از فشم پاش یتونیذهنت !تو که نم گوشه

 یا یدانشگاه !تا خوابگاه نگرفت یتهران بر بیای

 فکر یگه،با دو سه نفر د ییخونه دانشجو یه حداقل

 ینکهکن، مگر ا یرونکردن رو از سرت ب یزندگ تنها
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 ینهبه استخونت برسه .البته ازدواج هم گز کارد

 یگهکه همد یآدم درست و حساب یهبا  ی!ول خوبیه

 ی،.اگه خواستگار خوب داشت یددوست داشته باش رو

 نکن. لج

 ی؟هجده سالگ ید؟ازدواج کرد ی_شما چند سالگ

 اجباری؟

 اسمت رو یزم،عز ینو شش سالم بود....بب یست_ب

 ...یدونمنم هم

 جواب داد: سریع

 یبه مسخره اوگاندا وماندال صدام م ینا_آماندا.....ا

 اسم منو ی!حت یگه.پدر پدرم که بهم دختر م زنند

 قبول کنن چه برسه به طرزفکرم رو . نمیتونند

 تجربه حبس شدن تو یدونمآماندا جان ....نم ین_بب

 و یرفتمدوره سر کار نم یهنه؟  یا یرو دار خونه



 

 

  674                        
 

 آخرین برگ روی دیوار  

 

 . یاومدمنم یرونهفته به هفته از خونه ب یومدم پیش

 هر زمان یدونستمدر بود و م یرو یدچون کل اما

 ی.ول یشدماصال متوجه نم یرونبرم ب یتونمم بخوام

 یاوشس یرو گم کرده بودم وقت یدمروز که کل یه

 در رو پشت یشهاز خونه رفت و مثل هم صبح

 به خونه برگشت داشتم یکهقفل کرد، تا زمان سرش

 بودن داشتم . ی.همش احساس زندان یشدمم دیوونه

 خودم یخارج از خونه برا یدجور کار و خر هزار

 از پنجره بالکن بپرم یخواستکردم .دلم م ردیف

 شدم که قبل از یت!اونقدر اذ یرونو برم ب پایین

 همسرم بهش زنگ زدم گفتم دارم یکار یمتا پایان

 هم که یخونه !وقت یادرقفله !زودتر ب یشمم دیوونه

 که داده بود ساخته بودند رو برام یدیو کل اومد

 یداخاطر پ یتنکردم، فقط امن یکار یچه آورد،
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 راحت شد که اگه بخوام از خونه برم یالم.خ کردم

 .....حاال تو...تا االنیستمن ی.زندان یتونمم بیرون

 یم یقفل اتاقت کجاست، روزشمار یدکل نمیدونستی

 دوره یانرفتن و به قول خودت پا یبرا کردی

 یگهدر بازه !د یدیو زندان؛ االن فهم محکومیت

 یتونی.راحتتر م یستراحته که زندان ن خیالت

 که یارخودت ن ی.اصال به رو یایکنار ب باهاش

 یازن یلیخ یزمان یهدر کجاست !اگه  یدکل فهمیدی

 استفاده کن .بذارش واسه روز مبادا و یداز کل شد

 ! یُکت رفع

 سر ادب لبخند زد و گفت: از

 کارتون داره! یتونجار ینکه_چشم....مثل ا

0 

 بلند شد و خودش را تکاند: یشاز جا لیال
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 .همسرامون پسرخاله هستند و یستیمن ی_جار

 .یممثل دو تا خواهر خودمون

 یآماندا دوباره با درنا مشغول ماسهباز یال،رفتن ل با

 دو یشرا جستجو کرد، با فاخته پ ین.با نگاه پرو شد

 ینشسته بود و تخمه م یالمسن همراه ل خانم

 ی.فتحاللهخان و محمود با هم صحبت م شکست

 مجرد بُر خورده یاز جوانها یپیبا اک ینو شاه کردند

 ساحل با تکه ی.به هما که تنها رو یکردشنا م و

 زوج یهشدن  یکو با نزد یکشیدم ینقاش چوبی

 یا.شک نداشت  یستکرد، نگر یشخطخط سریع

 حرف یاهما بود  یخورده سوژه نقاش یرت قلب

 R.انگلیسی

 کنار دستش ینچاله کندن بود که پرو سرگرم

 :نشست
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 ذوق کرده یلیخ یگفتید؟م ی_با اون خانمه چ

 !بودی

1 

 باشد: یتفاوتکرد ب سعی

 . یکردم یفاز بچههاش تعر یچی،_ه

 کرد: نگاهش”یخرخودت”فاز با

 ذوق کردن و چشم پر اشک شدن داشت؟ ین_ ا

 بردارد گفت : یدهچشم از گودال به آب رس بیآنکه

 دوست ندارن بهتون یعنی یدنجوابتون رو نم یوقت_

 !اصرار باعث دروغ یستیدبدن .محرم ن جواب

 . یشهم شنیدن

 گستاخ! یشعور_ب

 که بهش ینیاز توه یشب ینحرص در آوردن پرو از

 حرصدرآر زد و گفت: یخوشحال بود، تبسم شد،
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 _آماندا فخار؛ ارادتمندم.

 آنجا را یتبا صورت قرمز از عصبان ینپرو وقتی

 گفت: یجانکرد، فاخته کنارش آمد و با ه ترک

 اون پسره که تاپ و یه،همسا ی_تو اون چهارتا پسرا

 ....اون بچهیاباباشه، برد یراکسز یدهپوش یمشک مایو

۲ 

 یی!باباش دا یستن یناشوهرست .اصال بچه ا خواهر

 ! واقعیشه

 که با سورنا دعوا یاتعجب به فاخته و بعد به برد با

 یگهتا همد یکردم یقشونکه تشو یاوشو س دمیکر

 انداخت: ی!نگاه یشهنم یدنزن رو

 پسرش بود؟ !!!باورم ییخانمه زندا ینا یعنی_

 !نمیشه

 دستش نشست و دست دور گردنش انداخت و کنار
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 ش گرفت:حصاردر  ییجورا یه

 مثل بچه یگفتکرد، م یف_مادرشوهرش تعر

 چه ی!چه ماد ی.تو همه چ یرسندبهش م خودشون

 براش یشترب یشاز پدر و مادر واقع یگفت!م معنوی

 ....پدر و مادرش چهار ساله که بودهیذارندم وقت

 خدا ینبب یپدر و مادر تو تصادف کردند....ول مثل

 براش گذاشته؟ قربونش یگهد یحام یه یجور چه

 یدز رحمت گشا ی،خدا گر زحکمت ببندد در برم

3 

 نکرده و االن یریهم جبههگ یا!خود برد یگرید در

 !یکنندم یو خوش دارند با هم زندگ خوب

 و گفت: خندید

 _االن منظورتون من بودم؟

 تو داره.!...هر چند تو یطبه شرا ی_نهبابا چه ربط
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 یاداز همون اول در مقابل هممون ز یریاتجبههگ هم

 یسهقابل مقا یاتو و اون پسره، برد یطشرا ی.ول بود

 . نیست

 یانگاه کرد .برد یانا و بردو سور یاوشبه س دوباره

 یتگفت و سورنا با عصبان یزیگوش برادرش چ کنار

 به پدرش گفت: رو

 گوه نخور! یگهبهم م ین،بابا، بب ین_بب

 یلیکرد و رو به سورنا خ یابه برد یاخم سیاوش

 جواب داد: خونسرد

 برو بخور! ی_گفته نخور بهت بر خورده؟ ناراحت

 یالگرفت و به لش خنده ا یاوشواکنش و حرف س از

 لبخند زد”!واقعا که..!. یااااوشس”با حرص گفت: که

4 

 یرم،رو بگ یالشماره همراه ل یدبا”از ذهنش گذشت: و
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 ”به دردم بخوره یندهدر آ شاید

 برخورد ینطول سه روز بعد تالش کرد تا کمتر در

 در یشتررا داشته باشد و ب یکمنشخانواده رضا ن با

 ار هم از بستگان همسروقت گذراند .دوب یالو خود

 آمدند که هر یبه منزل فتحاللهخان مهمان پروین

 یینتمام مدت در طبقه باال ماند و اصال پا دوبار

 دو بار صدا زدنش، به یکیهم بعد از  ین.پرو نرفت

 شد . یخیالشفتحاللهخان ب توصیه

 یچشادمهر تنگ شده بود .ه یبه شدت برا دلش

 روز ینکهنداشت .از اارتباط هم  یامکان برقرار گونه

 به حرف شادمهر گوش نکرده و اکانتش را در آخر

 نگذاشته بود از دست خودش ناراحت بود . موبایلش

 به شادمهر یدع یکه برا یمجاز یهفکر هد به

 گرفت از یمتفکر تصم یبود افتاد .بعد از کل بدهکار
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 . یندازدعکس ب یشاطراف برا یعتآفتاب و طب طلوع

5 

 آسوده یدیبابت ع یالششد و خ یجالب عکسهای

 . شد

 انجامش یبرا یکار یچسر رفته بود و ه حوصلهاش

 قدم یبرا یگرانتنها بدون د یتوانست.نه م نداشت

 اطراف اقدام کند و یبایز یطو استفاده از مح زدن

 به گردش برود یگراندر کنار د یخواستدلش م نه

 . یاوردسردرب یکمنشکنار خانواده ن یاتفاق و

 به یدخر یفاخته، همراه محمود برا یشنهادبه پ پس

 از ازدواج یگرد یآنکهرفتند و محمود ب شهر

 هفتساله و یرس یترش یداز فوا ید....سخن بگوو

 مغازهها یبندهرنگارنگ و فر یهایترش مضرات

 کرد .تمام مدت دستش را در یسخنران برایش
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 پدر و دختر نمونه با هم یکگرفته بود و مثل  دست

 یمغازه وقت ین.در آخر یکردندم یدو خر صحبت

 یگشتم یمختلف به دنبال برند خاص یپسهایچ بین

 یزدکه محمود را صدا م ییآقا یجانپره صدای

 را جلب کرد .ظاهرا از دوستان دوران توجهش

 بودند .با لذت به خوش و بش کردن دو دبیرستان

 که همراهشان ینگاه کرد و با خانم یمیقد دوست

 به یمروزن یک ید و مراوده کرد .برادست دا بود

 خودشان در یحیآمده بودند، اقامتگاه تفر کالردشت

 بود .اصرار محمود باعث شد همراه هم یگرد شهری

 با همسر و دو دخترش مهمان آنان یمو آقارح شوند

 همراهشان یپسر جوان ینکه.خوشحال از ا شوند

 شود به فاخته ینپرو یتا باعث بازارگرم نیست

 .یگردندداد که همراه مهمان به خانه برم اطالع
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 از خودش دوسال بزرگتر و یکیدو دختر که  با

 همسن هما بود، دوست شد و با هم به دیگری

 خانم یننظر فاخته و مه یرز یعتدر طب گردش

 ینپرو ینکهپرداختند .بابت ا یمآقارح همسر

 را یشنشده بود و مجبور نبود خود واقع همراهشان

 و نشاط بود .با یحد سانسور کند، غرق شاداز  بیش

 یو شاد یو سنگ پران یزجست و خ یکل دخترها

 بعد از یخوش گذراندند .ول یو حساب کردند

 رنگ ترحم نگاه یدنبه نزد بزرگترها، د برگشتن

 ینامهشنسبت و زندگ یخانم که نشان از معرف مهین

 یتیکرد .اهم یرشدلگ یفاخته را داشت، کم توسط

 که همراه آورده یشده امزهدار  یو قارچها نداد

 از یکیمنقل آماده  یو بر رو یدکش یخرا به س بودند

 آمده بود، کباب کرد. یحمثل آنها به تفر کسانیکه
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 خانم و دخترانش ینروز از حضور خانواده مه یانپا تا

 یشکه مرخص ینبرد و آخر شب به اصرار شاه لذت

 یگشتش برمبه محل خدمت یدشده بود و با تمام

 به تهران یهرا جمع کرد و روز بعد همراه بق وسایلش

 یفاخته از خاطرات کودک یر.در طول مس برگشتند

 کرد یفبچهها تعر یو دوران مدرسهاش برا خودش

 یهایسوت یفو تعر ییخاطرهگو یراه را برا و

 باز کرد. فرزندانش

 یلشوسا یآنکهو ب یدندعصر به تهران رس طرفهای

 یمثل معتاد یرد،دوش بگ یحت یاجابه جا کند و  را

 باشد به تبلتش پناه برد و یدهبه مواد مخدر رس که

 رفت.۵۲۲۵مهربان  سراغ

 بود .از تمام اتفاقات سفر، ینشادمهر آنال خوشبختانه

 فتحاللهخان، یمحبت قلنبه ین،شاه یخواستگار از
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 که یاییمادربزرگ رضا، برد یجلو ینپرو بازارگرمی

 و مشاجرهاش با یکردم یزندگ ییشو زندا ییاد با

 کرد و در یفتعر یاوشس یوارو پاسخ شوخ برادرش

 گفت: یالاز حکم رشد و نظر ل یاز آگاه نهایت

 فکر کن تمام مدت در یشه،شادمهر، باورم نم ی_وا

 یبستهست .نم یکردمباز بوده و من فکر م قفس

 راحته یالمخ ینکهکردم .هم یداچقدر آرامش پ دونی

 راحتم یلیبرم خ یتونمکنند م یتمبخوان اذ اگه

 ....کرده

 بود: یشادمهر کامال جد صدای

 یکنیفکر م ی؟بر یخوای!کجا م ینم_ صبر کن بب

 ی؟دار یتامن یکه االن هست ینجاییمثل ا یگهد جای

 یلیشروع نکن .خ یگه_شادمهرررر، تو رو خدا تو د

 کردن و االنم یچیبلندم رو ق یدارم که موها امنیت
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 برام دنبال خواستگار بگردن؟ الاقل تو که از میخوان

 نکن . یاز اونا طرفدار ی،من خبر دار زندگی

 که یهر چ ینجا!ا یهاخالق یت_خنگول !منظورم امن

 وقت سال که یناالن ا ی،دار یاخالق یتامن هست

 که یبر یخوایخونه عمورسولت م یدن،نم خوابگاه

 یاخونه؟  یهتو  یکن یه زندگجووون داره، دو ما پسر

 فشم صبح به صبح معلوم نباشه چه یبر میخوای

 یتتهران؟ فرض که سوئ یایب یسوار ش ماشینی

 یهخونه خودت !بق یبر یشد و خواست یخال خودت

 دختر هجده ساله تنها ساکن اون خونه یه بفهمند

 یماجرا ین....از ایذارن؟راحتت م یکنیفکر م شده،

 رشد منم خبر داشتم !از قصد بهت نگفتم که حکم

 !ینش هوایی

 لحظه هنگ کرد و با بغض گفت: چند
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0 

 ی؟نگفت یچیو ه یدی!جلز ولز منو د ینامرد یلی_خ

 ینهمچ یه یری؟بگ یممن تصم یدلت اومد جا چطور

 واقعا که! ی؟رو بهم نگ یمهم چیز

 شد بهت بگم .اگه یاز_تند نرو .گذاشته بودم اگه ن

 یدیع یم،مجبورت کنند به ازدواج....بگذر دخواستن

 ی؟آورد منو

 یازبا او ن یبود، اما به همصحبت یرشادمهر دلگ از

 یو نوشتار یگفتار یکه حرفها ی.آرامش داشت

 یتوانستنم یزیچ یچداشت را ه یشبرا شادمهر

 کرد حداقل سرد صحبت کند: یکند .سع جبران

 ید،_چند تا عکس برات انداختم .از طلوع خورش

 . یادخوشت ب یدوارمسبزهزار، ....ام رودخونه،

 عکسها را به تبلتش فرستاد و با تبلت یلشموبا با
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 یجد یمهرا فوروارد کرد .شادمهر با لحن ن آنها

 :گفت

 منم یبده !سوغات یدیموع یدی،!ع یهکه سوغات ینا_ا

 دستت . یرسهراهه، داره م تو

1 

 توقع یکه کرد یشاهکار ین....با ایرو دار یلی_خ

 از عکسا یکی ی؟جدا سوا هم دار یو سوغات عیدی

 صبر کن، یقهدق یک.....نه  یسوغات یهبق عیدیت

 ی،سوغات یدی،اصل ع یفرستم،برات م یکراست یه االن

 ....یتولد و همه چ هدیه

 یشچشم برا یو مشت پا یلیبا مضمون س استیکری

 چشم بسته و اخم یکه از ناراحت ی.دختر فرستاد

 چشم یبا پا یبود و دستش از صورت پسر کرده

 و چشمان تابه تا شده رد شده بود. کبود
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 شد: یوارشادمهر کول لحن

 یه!خشونت عل ی؟_دست بلند کردن؟ کودک آزار

 ....!!به ی؟! به حقوق شهروند مردان؟

 گناه؟ کدامین

 تو! یهست یقرشمال ی_اووووه عجب کول

 یچی؟چ ی_کول

 :یددراز کش یشجا سر

۲ 

 .مامانم هر وقت مثل یهااز کول یفهطا یه_قرشمال، 

 یگفتبهم م یآوردمدرم یباز یبمتو ننهمن غر االن

 قرشمال! کولی

 ید؟رس یلمه_ف

 _نه هنوز، کاله!

 یصدا یامدشآمد و پ یزبا م یوانبرخورد ل صدای
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 :شادمهر

 از ی؟اوس رضا رو چرا رد کرد ینسؤال؟ ا یه_آقا 

 ین؟عمهت و شاه لج

 خدا اصال خواستگار نبود، داشتن رو مخش بنده ین_ا

 .یکردنم کار

 یکردی؟بهش فکر م یکردم یاگه خواستگار یعنی_

 _نچ، چشماش سبز بود!

 شادمهر بلند شد: خنده ی صدای

 مرد چشم سبزه.!...عه عکسا یه_باور کن قسمتت 

 ی؟چه قشنگند !خودت انداخت رسید،

 _آره.

3 

 !ینداختیم ی_کاش سلف

 _شادمهرررر !
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 شادمهر پر از خنده بود: صدای

 و طناب یوتینگ یکردنبال است ی_باشه باشه، االن دار

 یگردی؟م دار

 که شادمهر فرستاده بود یلمینداد چرا که ف پاسخی

 یکلحظه از تخم سر درآوردن  یکرد؛نگاه م را

 یم یلمف ینهشادمهر پس زم یاردک که صدا جوجه

 مانداآ یذارمجوجه اردک زشت رو م یناسم ا”:گفت

 یندورب یوقت”!یزمعز یبه آماندا یکنمم یمشتقد و

 باغچه پر از یک یگرفتاردک فاصله م یالنه از

 قدبلند یمرد یهکه سا یدادپامچال را نشان م گلهای

 یلمآن افتاده بود و ف یبابالنگدراز رو یهیسا شبیه

 .ضربان قلبش باال رفت و گفت: یشدم تمام

 خودت تمومش یهاز قصد رو سا یدم،رو د یلم_ف

 کردی؟
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4 

 منم ینی،خودم رو بب یخواینم ی_آره، تو گفت

 !یختمکرم ر اینجوری

 یغلط کردم گفتم عکست رو نم من”یدبگو خواست

 گفت: اما”خوام

 !یبابالنگدراز افتاد یهسا یه_شب

 شادمهر آمد: یزآم یطنتش صدای

 !...آماندا رویه_جداً؟ !هدفمند نبود، کامال اتفاق

 خودته! یهزشته شب یلیاالن سهروزه شده، خ دیدی؟

 کرد: یریجبههگ سریع

 _من زشتم؟

 .ی!اگه خوشگل بود یدیکه عکس نم ی_حتما زشت

... 

 وسط حرفش: پرید
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 !یخودت یکنیدر مورد من فکر م یهر چ ی،_خودت

 خواند: یتمیکر شادمهر

 ....یناز و خوشگل ی،_تو مثل گل

 تهران؟ ی؟ی....کجاییابه چرت و پرت گو ی_افتاد

5 

 شادمهر آمد و گفت: یازهخم صدای

 تو یالشونو یم_نچ !با چند تا از دوستام اومد

 .... !چند لحظه صبر کن...لواسون

 و ناله یفضع یقدم زدن آمد و بعد صدا صدای

 !یجوجها مانند

 یعکس االن آماندا رو برات بفرستم بذار یخوای_م

 یلت؟پروفا رو

 _بفرست واسه عمهت !

 کوچک و یاز جوجه اردک یسکوت شد و عکس کمی
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 یشکف دست مردانه برا یرو یپرو ب تقریبا

 شد. فرستاده

 واسه تو...!...اه، یفرستم!م ی_فعال تو دمدستتر

 زد به کف دستم!!! کثافت

 :یدقهقهه خند به

 _برو دستت رو بشور، منم از سفر اومدم هنوز

 عتسا یمرو باز نکردم .برم دنبال کارام، ن وسایلم

 برم باال! یدهم با دیگه

6 

 _باشه، مواظب خودت باش .

 _ممنون، خوش بگذره!

 یرازآن روز خانواده فرشته هم از سفر ش فردای

 حافظ یوانپدر و برادرش د ی.فرشته برا بازگشتند

 از یکهر  یبرا یدو وح یدآورده بود و فر سوغاتی



 

 

  696                        
 

 آخرین برگ روی دیوار  

 

 را . یرازش یاز آثار باستان یسنگ یستند یک نوهها

 آورده بودند که یوشاز سر دار یسیآماندا تند برای

 از یرشده بود .به غ یششدت باعث خوشحال به

 هم آورده شده بود، نه یگراند یکه برا سوغاتی

 متفاوت با یگفته شد و نه رفتار یخاص حرف

 از ینآقاصورت گرفت .روز بعد هم حس گذشته

 یدانگرفت و مجدد به عراق، م یتحالل همگان

 با داعش آشکار رفت . مبارزه

 یرفتن به مهمان یبرا یمبار فاخته به هنگام تصم چند

 کند که او به خاطر یشانآماندا هم خواست همراه از

 . یرفتنپذ یگراند یزترحمآم یاز نگاهها تنفر

 خودش یبه روال عاد یزندگ یالت،تعط یانپا با

 ذره یردر دانشگاه ز یگرتفاوت که د ین.با ا بازگشت

 او یداز صبحها فر ی.بعض یگرفتقرار نم یدفر بین
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 موضوع یردر طول مس یآنکهب یرساند،تا مترو م را

 دانشگاه و درسها و یاز بچهها یربه غ صحبتشان

 باشد . یگرید یزچ اساتید

 ، فتحاللهخان از آماندا خواست که با یالتاز تعط بعد

 در ساختمان یبه محضر بروند تا سند آپارتمان هم

 مخالفت ینزلش را به نامش کند؛ وقتم یرو روبه

 گفت: یدرا د آماندا

 به من نداره ! یربط یچ!ه ینه_فرض کن ارث نسر

 !یرسهبه پدرت هست که االن به تو م مربوط

 و همراهش به دفتر استاد یرفتآماندا پذ وقتی

 رفت، همزمان با سند زدن، خواست از نوهاش رسمی

 که یردبالعزل بابت همان آپارتمان را بگ وکالت

 گذاشت و یزم یقبل از امضا خودکار را رو آماندا

 :گفت
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 عرب .نه ارث نداشته یدارشتر، نه د یر_نه ش

 یزیبابت چ ینه وکالت یخوامرو ازتون م نسرین

 . یدمم بهتون

 یگرهم که به شدت بهش برخورده بود د فتحاللهخان

 نکرد . اصراری

 مشغول درسخواندن بود که با نیفرورد اواخر

 از اتاقش خارج شد تا یدوح ینماش یصدا شنیدن

 ببرد را به یشزنگ زده بود برا یدکه فر جزوهای

 یدنبدهد و خودش پلهها را باال نرود .با د برادرش

 و اضطراب ینگران ید،سرخ و اشکآلود وح چشمهای

 جانش افتاد، لب زد: به

 ید؟شده وح ی_چ

 کامال مشخص بود: یدوح یدندزد چشم

 . یستن یزی_چ
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 یتو رو خدا چ ی؟شد ینجوریا یستن یزی_چ

 بابات؟ شده؟

 سر باال آورد: سریع

 ست!حاج بابا_نه، خدا نکنه !مربوط به 

 :یدآسوده پرس یو با خاطر یدکش ینفس راحت آماندا

 _اون که االن خونهست !ُسر و ُمر و گنده !...

 بشه؟ یششده؟ قراره طور چیزیش

 فقط سرزنشگر نگاهش کرد و قبل از آنکه وحید

 با سر وصدا پلهها را دوتا ینو شاه یددهد، فر پاسخ

 :یدندپرس یدآمدند و مضطرب از وح یینپا یکی

 باهاش صحبت یدی؟شد؟ دکترش رو د ی_چ

 کردی؟

 داد و آرام یننگاهش را از آماندا به شاه وحید

 :گفت
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 !یضه_سرطان....سرطان ب

 اسم سرطان یدنگفتند و آماندا با شن یواییدو ا هر

 خنده و یرزد ز یبه حضور پسرها پق یتوجهب بیضه،

 شکسته گفت: شکسته

 یدخدا....حاال با ی....جا قحط بود؟....واید_ببخش

 مردم از خنده! یو بن....وااا یخاتاق عمل از ب بره

0 

 یمالمتگر نگاهش کرد که چطور دست رو وحید

 .آماندا یشدباال م یینگذاشته بود و از خنده پا دلش

 یگفت و ب یدیببخش یخندیدکه به قهقهه م همانطور

 گذاشت و به اتاق یدجزوه را در دست فر یحرف هیچ

 رفت . خودش

 کرد و گفت: یهم تبسم یدرفتن آماندا فر با

 عمر تخم هممون یه!جا قحط بود؟  یگهها_راست م
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 کدوممون رو یچبه ه یدنو اجازه نطق کش یدکش رو

 یدهکش یتخم خودش واقع یداالن با نداد،

 بابابزرگت سرطان یگن!...فکر کن پس فردا مبشه

 حداقل سرطان پروستات یم؟بگ یدبا یداشت؟ چ چی

 شده؟ ! یجا بود سرطان ینم!ا میگرفت

 کرد و گفت: یلبخندش را مخف شاهین

 نگفته !از یزیتا االن چ ین_احتماال هم واسه هم

 سوژه شدن! ترس

 ادامه داد: یدبه وح رو

1 

 شروع یدبا یرو از ک یمیدرمانی_متاستاز داده؟ ش

 یارن؟عمل شه و درش ب یدبا کنه؟

 با افسوس به برادرش نگاه کرد و با تأسف سر وحید

 گفت: ینداد و رو به شاه تکان
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 یخواددرمان بشه، نم یخواد_به دکترش گفته نم

 اما با درد و رنج یرو طوالن یشمدت زندگ طول

 بشه با یدنشده، شا یرهنوز د یگفت.دکترش م بکنه

 رو گرفت .گفت یشرفتشو عمل جلو پ شیمیدرمانی

 بره واسه یمو مجابش کن یمباهاش صحبت کن باید

 . درمان

 یبرادرش به شوخ یبه نگاهها یتوجهب یدفر دوباره

 گفت: ینرو به شاه جدی

 چپت !حاج یزحواله نده به چ یگمبهت م یه ین_بب

 ینجوریکار رو کرد که االن ا ینهم هم بابا

 کرد به تخم یورترو دا یهبق ی....اونقدر دلخورشده

 که باالخره کار دستش داد! چپش

 نگاهش کرد: یبا دلخور وحید

۲ 
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 آخرین برگ روی دیوار  

 

 ندارم، اما تو...واقعا که....به تو ی_از آماندا توقع

 راستشه . یست،نوه؟ !در ضمن چپش ن یگنم هم

 :یزد به لودگ یدفر دوباره

 بار ینراستگرا بوده، چطور ا یشههم حاج بابا_گفتم 

 بود واسم! یبشده، عج چپی

 دستش را به نشانه خاک بر سرت به طرف وحید

 :یدپرس ینآورد و رو به شاه برادرش

 باهاش یمو خاله بگ ییبه دا یم؟کن یکار_حاال چ

 خودمون.... یاکنن  صحبت

 آرام گفت: فرید

 بچههاش رو قبول داره ! یا_چقدرم که ما 

 .یمتالشمون رو بکن یدبا یه؟_چاره چ

 یدبه طبقات باال بروند وح ینگاز پارک ینکهاز ا قبل

 را صدا زد و گفت: آماندا
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 خوشحال یخوایم یایباال .ب یایب یخواد_امشب نم

 یا،.اگه زنگ زدن ب یشهدعوا م یرو نگاه کن بقیه

 خاک پدر و مادرت هم شر درست نکن! ارواح

3 

 به آماندا بر خورد: یدطرز گفتمان وح از

 یگه؟_امر د

 یبار دلش م یناول یاتاقش مانده بود اما برا در

 یو شام آنجا م یرفتبه واحد فتحاللهخان م خواست

 و التماس یهنامفهموم شامل گر ی.صداها خورد

 . یرسیدفتحاللهخان به گوشش م یدادو داد و ب دخترا

 و یدخند یطانیدوباره ش یضهنام سرطان ب یادآوری با

 دل گفت: در

 و یدامبلدور یشر یمیدرمانیبا ش ینکه_تصور ا

 کاش ی!ول یهعال یلیرو از دست بده خ موهاش
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 !یزدمم یغخودم براش ت میشد

 یرو یتوانستمختلف داشت که نم یحسها آنقدر

 از یتمرکز کند .حس خوشحال یخواندکه م درسی

 از عضو یکائنات، حس تمسخر و شوخ انتقام

 نابجا در مقابل خنده یاز  یو حس ناراحت سرطانی

 ! ینغمگ وحید

4 

 در یدانستادامه داشت .م یشباال کماب صداهای

 مصمم هم بود در یست؛ن ینساعت شادمهر آنال این

 جور یک ید،به شادمهر نگو یزیچ یماریبا ب ارتباط

 به یحکم رشد که او نگفته بود .اما وقت یهقض جبران

 سر زدن به کانال رمان مورد عالقهاش سراغ قصد

 یویمسخ شده به پ یرفت، همچون انسان تبلت

 رفت و نوشت: شادمهر



 

 

  706                        
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 خاص فتحاللهخان برام روشن یهایمهربان یلدل_”

 ”شد

 خورده تا کمر داره یزپاش لب گور بود االن ل یه“

 کرده و یررو اس یدختر یهاومده  یادشتو گور،  میره

 کنه !بره ییدلجو یخوادسرش م یرخ یزار؛ب یزندگ از

 ”!یکنه نکبت عوض ییمردنش دلجو با

 ”درمان هم نداره یالسرطان گرفته، ظاهرا خ آقا“

 یمیعوض بشه، بره سراغ ش یمشتصم امیدوارم“

 یبرا یگهد یکهزمان یه یو کچل بشه، ول درمانی

 ”شده باشه یرد درمان

5 

 از درد و یمتو زندگ یکردموقت فکر نم هیچ“

 االن اونقدر روحم یخوشحال بشم، ول یکس ناراحتی

 ”برقصم. یخواددلم م یشده که از خوشحال خبیث
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 آخرین برگ روی دیوار  

 

 یرتبلت را خاموش کرد و ز ید،فر یصدا یدنشن با

 گفت و لباس ی”اومدم”تختش قرار داد، تشک

 را کنار زد: یو پرده پشت آکاردئون یدپوش مناسب

 شد بره دنبال درمان؟ یشد؟ راض ی_چ

 در به طرفش گرفت: یرا از ال یو سبزکوک لقمهی

 _آره، کوتاه اومد !اونقدر مامان و خاله و همه

 یمیشد بره دنبال ش یکردند تا راض التماسش

 برات مهمه؟ یگیرشی؟.....تو چرا پ درمانی

 گرفت و با پوزخند گفت: یدرا از دست فر لقمه

 یو تو دلت بهم کل یشیاز دستم ناراحت م یدونم_م

 یختنآره، مهمه،....آرزومه ر ی...ولیگیم یراهو ب بد

 که خودم با ینه.البته آرزوم ا ینمرو بب یششو ر مو

 ینکههم یبراش موهاش رو بزنم .ول یشتراشر یه

 ینکه چند یشیر ینهبب یریزه،موهاش داره م ببینه
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 آخرین برگ روی دیوار  

 

6 

 بشه رو داره از دست ینقدریزمان گذاشته تا ا سال

 شدت یامانش !در یهبرام کاف ینهرو بب ینا، هم میده

 . یستبرام مهم ن یضیشمر گرفتن

 دخترونه یایمردونه و دن یایبگم !دن یچ یدونم_نم

 تو به یگاهاز جا یتونم.من نم یکنهبا هم فرق م تو

 و یزهعز یلیبرام خ حاج بابا ینگاه کنم .از طرف قضیه

 . یر.شب بخ یمهم.... بگذر یطرف از

 یر_شب بخ

 زد و یکوکوسبز یبه لقمه یگاز ید،از رفتن فر بعد

 یفراغ خاطر درس خواندن را شروع کرد .وقت با

 خودش در نظر گرفته یکه برا یحیزنگ تفر برای

 یویبه پ یاراد یرتبلت را روشن کرد و غ بود،

 یکررفت به شدت جا خورد .چند است۵۲۲۵  مهربان
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 آخرین برگ روی دیوار  

 

 فرستاده بود و نوشته بود: عصبانی

 ”یشیترسناک م یلیاوقات خ یگاه_”

۷ 

 از یشده !آخه ک یثخب یلیروحت خ یگی،م راست“

 یاد،به رقص درم یهنفر یخبر درد و ناراحت شنیدن

 ”ی؟باش یشتو دوم که

 یکنهبنده خدا که به گفته خودت داره تالش م اون“

 خواست آپارتمان به نامت یخوب بشه، حت باهات

 ”بعد تو....  کنه،

 بدک ی،تو احساس و رفتارت داشته باش یبازنگر یه“

 ”.تنیس

 دختره چقدر ینا یگهنم یباش بعدها کس مطمئن“

 بود که با پدربزرگ رو به موتش مهربون و با احمق

 از یگهده سال د یادهرفتار کرد .اما امکانش ز گذشت
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 آخرین برگ روی دیوار  

 

 ”یبش یمونو برخورد االنت پش رفتار

 یادن یکجا یچنظر تو احساست بکن، به ه یدتجد یه“

 ”.برنمیخوره

 شده بود؛ از شدت یشادمهر عصبان ینوشتهها از

 ییتبلت را خاموش کرد و پشت روشو عصبانیت

 یرامونپ یع.در اتاق شروع به راه رفتن سر گذاشت

 لب یربه شعاع هفتاد سانت کرد و ز یفرض دایرهای

 زد: غر

 هنوز ی!وقت یدم؟کش یمن چه درد یفهمی_تو چه م

 هفته از فوت پدر و مادرم نگذشته بود منو به دو

 ! یتهعفر ینخرابشده با اون پرو ینآورد تو ا اسیری

 و بعدها هم از بابام داشت ینکه از نسر ینفرت تمام

 که یدختر یفهمیسر من درآورد .تو چه م رو

 به زور یباسنش بوده، وقت یموهاش تا رو همیشه
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 تو چه یکشه؟م یچه درد یکنندم یچیرو ق موهاش

 نفر یهبه روح و روان  یدبا یچه شکنجها میفهمی

 رو انجام بده !تو یخودکش یه تا کار احمقانهبش وارد

 یدر به در دنبال خواستگار گشتن برا یفهمیم چه

 برا اون دختره !تو یدختر چه عذاب یهدادن  شوهر

 پا گذاشتن و قبول یرمناعت طبع رو ز یفهمیم چه

 نود درخواست یقهبه نام زدن و دق یبرا آپارتمان

 !تو یدهبه آدم م یتیبالعزل چه حس خر وکالت

 متوجه یکنی،درک نم یفهمی،رو نم یناکدوم ا هیچ

 !تو سوختن رو ی!چون تجربهش نکرد نمیشی

 !من با تمام وجودم سوختم . یدیبه چشم ند شنیدی،

 سوختن یدونمتمام وجودم تجربهش کردم .م با

 رو هم یزشبخواد قاتل عز یالبد اگه کس ی؟چ یعنی

 تو یدد پاش رو هل بده، از یرز یکنه و صندل اعدام
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 ی،!اگه تو گود بود یاحساسهو ب یثو خب ترسناک

 یو گذشت کرد یو آزار قرار گرفت ینمورد توه اگه

 راحته! یلینظر دادن خ یروناز ب یجور ین!ا مردی

 یدنراه رفت که سرش از دور خودش چرخ اونقدر

 تخت یبه درد افتاد .رو لبه یشرفت و پاها گیج

 به یرهتخت انداخت .خ یو خودش را رو نشست

 یجوره نم یچبه دو سه ماه گذشته فکر کرد .ه سقف

 دلش را با فتحاللهخان صاف کند و از توانست

 از غصه خوردن فرشته و یشاد نشود .حت دردش

 یناز پرو یشهم خوشحال بود .از فرشته ب پروین

 با یکرد،م یرو باز ینآمده بود .حداقل پرو بدش

 تصور کرد دست یشدداشت، م یرفتار بد همه

0 

 .اما فرشته یستو ذاتا انسان مزخرف یستن خودش
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 دور کردن ذهن پسر خودش حاضر شده یبرا صرفا

 به عنوان خواستگار یشموارد را برا ینبدتر بود

 که ییهفرشته از اون دست آدمها”دهد. پیشنهاد

 قطع بشه اما زخم رو دست یهدست همسا حاضره

 در یفدمها .صد حآ ینمتنفرم از ا یفته،ن خودش

 چرت، محمود و نوهها یآدمها ینغصه خوردن ا کنار

 حذف یناا یناراحت یشد!کاش م یشنناراحت م هم

 ”.یشدو فرشته اضافه م ینو به غصه پرو میشد

 یردانشکده افتاد؛ از تعب یحذف و اضافه واحدها یاد

 به لب آورد و رو به عکس پدر و یلبخند خودش

 لب زد: مادرش

 !چشمت روشن! ییبابا یادمهمون م _داره برات

 از شادمهر فروکش یتشعصبان یداشت تا وقت تصمیم

 یمتصم ینبا او همکالم نشود و تا دو روز به ا نکرده
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 یمیدارو و ش یتمسئول یدعمل کرد .وح کبری

 جلسه ینفتحاللهخان را به عهده گرفت و اول درمانی

1 

 پدربزرگش دو رو بعد از برمال شدن شیمیدرمانی

 سرطان انجام گرفت. ازر

 حال یجه،فتحاللهخان اصال خوب نبود، سرگ حال

 بود یدهدراز کش یشهتخت برخالف هم ی...رو تهوع،

 نزار چشم بسته بود .درنا هم کنارش یبا حال و

 یپدربزرگش را ناز م یبود و با عشق موها نشسته

 یفضع ی.همه ساکت بودند و فقط صدا کرد

 .یشکاندسکوت مطلق خانه را م تلویزیون

 یدیدو م یگرفتدرنا قرار م یمشتاق بود جا خیلی

 . یرخ یاکرده است  یزششروع به ر یرمردپ موهای

 یددرآمده بود که فر یبه چه شکل یافهاشق نفهمید
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 لب گفت : یرنشست و آرام و ز کنارش

 شروع یگهموهاش .از دو ماه د یختن_زوده واسه ر

 . میشه

 ه کرد:لب زمزم زیر

 یالتو تعط یشهترم دانشگاه تموم م یوقت یعنی_

 . یشهشروع م تابستونی

۲ 

 تا کچل شدنش یستممن ن یعنی”در دل ادامه داد: و

 از دست دادنش رو یشتا عذاب مو و ر ینمبب رو

 ......انگاریضهافسرده و مر یط....چقدرم محببینم

 ینب یکس حال صحبت کردن نداره، حت هیچ

 ”.خودشون

 تلگرام یانهقرار داد و مخف یشرا کنار پا موبایلش

 منزل وصل بود، را روشن یفایکه به وا موبایلش
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 یخبه دنبال تار یهاو در گروه همدانشکدها کرد

 امتحانش گشت .همانطور که مطالب گروه را آخرین

 ۵۲۲۵از مهربان  یفیکیشنینوت یکرد،م یینو پا باال

 از کرد:را ب یامشد .متعجب و نگران پ ظاهر

 سالم، مهربان هستم، چند روزه ازت خبر ندارم_”

 ”.نگرانتم

 یزیوننگاه کرد، چشمش به تلو ینبه پرو یچشم زیر

 را یامو هوش و حواسش در ناکجاآباد .اول پ بود

 کرد و بعد جواب داد: حذف

 ”خوبم_”

3 

 ”نده پیام“

 کرد. یپورترا پاک و مهربان را ر یامهایشهم پ بعد

 نشسته بود آرام و مرموز یکیشکه در نزد فرید



 

 

  717                        
 

 آخرین برگ روی دیوار  

 

 :پرسید

 یده؟شده؟ رنگت چرا پر ی_چ

 !یچی_ه

 از حد معمول یشب یاز شام با عجله و شتاب بعد

 از یشرا شست و به اتاق و تبلتش پناه برد .ب ظرفها

 یناز شادمهر داشت با ا یامپ ده

 ینآنال چرا”،”زندهای؟”،”کجایی؟”مضمون

 به”،”یگیرماتماس م یتبا گوش ینزن زنگ”،”نمیشی؟

 کمکم منو ینقشاش، دار یشترتو ب یقاسم یاثر قول

 ....”یکنیم نگران

 محو بر لبانش آمد و نوشت: لبخندی

 ”سالم_”

 داشتم تا آروم یمبودم تصم یاز دستت عصبان خوبم،“

 ”باهات حرف نزنم نشدم
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4 

 ”ی؟کرد یدارو از کجا پ یمگوش اکانت“

 نوشت: یهر پاسخ یبه جا شادمهر

 ”بزنگم؟_”

 شادمهر شاد و یجواب تماس گرفت، صدا یجا به

 :یدمهر به گوشش رس پر

 خاطر و یده_سالم و هزاران درود بر دوست رنج

 سر به تنم نباشه !بابا فکر یخوادمن که م عصبانی

 یشه؟هست که نگرانت م یزده افلک یه ینجاا نکردی

 یبده به جا یحتوض یا!ثان یشد یعصبان یجاب اوال

 !یقهر کن اینکه

 تا یستشادمهر کنارش ن ینکهبود از ا خوشحال

 تالش کرد تا گفتارش یند،ش را ببزده اذوق صورت

 نداشته باشد: یاقاشت خیلی
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 ی_اوال سالم، بعد هم قهر نکردم، خواستم عصبان

 رو از کجا یماکانت گوش یرو ندم .نگفت جوابت

 آوردی؟

5 

 از ی،که برام فوروارد کرد یی!عکسا یدیم_ع

 من فکر ی.!...االن رو حرفهایگهبود د موبایلت

 تو رفتارت؟ ینظر کرد یدتجد کردی؟

 مثل تام یکردداغ شد، احساس م یشگوشها دوباره

 هر لحظه ممکن است از یتام و جر کارتون

 بزند. یروندود ب گوشهایش

 باال نرود: یشکرد تا تن صدا تالش

 م وبرم دستش رو ببوس یخواینظر کنم؟ م ید_تجد

 یم یاکنم که موهام رو زده و کچلم کرده؟  تشکر

 آوارهم کرده ممنوندارش بشم؟ ینکهاز ا خوای
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 بدم کوفت کنه یرمبگ یوهبرم براش آبم یدار دوست

 شوهرم یخوادم ینکهکنه دوسش دارم و بابت ا فکر

 یلمهایمثل ف یهذوق کردم؟ نظرت چ یلیخ بده

 ....ایرانی

 اجازه انعقاد کالمش را نداد: شادمهر

6 

 رو یناا ی!من ک یریم ی_اوووووه، چه تختگاز دار

 کن .پس یخال ینهدلت رو از ک یگممن م گفتم؟

 . یشیم یمونکه نباشه پش فردا

 .خودش و دو تا دختر یشمنم یمونم!پش یکنم_نم

 یهر غم و غصها یاد،سرشون ب ییهر بال نکبتش

 در یگهحقشونه .لطفا هم د یاد،ب یشپ براشون

 .یمصحبت نکن موردش

 شادمهر سرد شد و گفت: صدای
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 آخرین برگ روی دیوار  

 

 مسخره بود که دو یلیکارت خ ی_باشه، قبول.....ول

 به ذهنم ییچه فکرا یدونی.م یجواب نداد روز

 سرت ییبال یهو  یمبود؟ فکر کردم لو رفت رسیده

 !اومده

 جواب داد: یجانو ه یشادمهر با گرم برخالف

 یدرس خوندم .دارم برا یدو روز حساب ین_اتفاقا ا

 یناعمورسولم ا یشبد ی.راست یشمآماده م امتحانات

 یرماز فتحاللهخان اجازه بگ یخوامفنالند اومدند .م از

 براشون تنگ شده! یلی.دلم خ یششونروز برم پ یه

۷ 

 اجازه بده؟ یکنی_فکر م

 ینهبب یکمرگ رو به خودش نزد ید، شا یدونم_نم

 یتبرداره و رضا یشباز یکتاتورز دکم دست ا یه

 برم خونه یچونمدانشگاه رو بپ یشمنده مجبور م بده،
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 آخرین برگ روی دیوار  

 

 یدخب اونم خطرات خودش رو داره .فر ی.ول شون

 کنم بعد... یاونو راض ید.اول با میفهمه

 شادمهر دوباره آرامبخش شده بود: لحن

 نرسه و خودش اجازه یچوندنکه کار به پ یشاال_ا

 دانشگاه؟ یریدبا هم م ید....تو و فربده

 ...بدونید.اونم از بعد از ع یریم_تا مترو با هم م

 . یادب یشپ ینمونب یحرف خاص اینکه

 ی؟_موقع برگشتن چ

 .از دانشکده تا یگردم_برگشتن نه، خودم برم

 راه یشترب یقهمترو دروازهدولت پنج دق ایستگاه

 . یامم یادهپ یه،که راه طوالن ینور.از ا نیست

 و گفت: یدکش یازهایخم شادمهر

۸ 

 جلسه فردا درست کنم، یبرا ینتپاورپو یه ید_با
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 . یستهم ن حسش

 کمکت کنم ؟ یتونم_م

 کالمش واضح بود: یشادمهر از رو لبخند

 _نه، دستت درد نکنه !تو برو به درست برس .منم

 رو درست کنم...تا االن که فکرم یارو ینا برم

 بکنم . یکار یچتو بود نتونستم ه نگران

 زد: لبخندی

 شب به یشم،مزاحمت نم ی،_ممنون که نگرانم بود

 . خیر

 _شب خوش!

 فتحاللهخان با رفتن آماندا به منزل خوشبختانه

 راننده یکمثل  ینموافقت کرد .شاه عمورسول

 ساعت بعد هم یکاو را به مقصد رساند و  آژانس

 دنبالش آمد و به خانه برش گرداند . به
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 آماندا به شده یکوتاه یموها نیدجون از د افسر

 چطور”سرزنش که یجا خورد و بعد از کم شدت

 یچهره از”یرو کوتاه کن یسواومد اون خرمن گ دلت

 یفکوتاهشده و متفاوت تعر یآماندا با موها جدید

 از خانه فتحاللهخان را یاتفاق منف یچ.آماندا ه کرد

 و تالش یخواستگار باز یاننکرد به جز جر بازگو

 یشوهر دادنش و اطالع از ماجرا یمنزل برا اهل

 رشد . حکم

 یبرا یداد که اگر مشکل یاعالم آمادگ عمورسول

 امتحانات و رفتن یانتا پا یتواندم یایدب یشپ آماندا

 .چرا که او هم مثل شادمهر یایدآنها ب یشفشم پ به

 سوار شدن و به ینداشت هر روز از فشم ماش عقیده

 یترضا یندارد !برا یتآمدن، چندان امن تهران

 آماندا افسر جون اضافه کرد: بیشتر
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 آخرین برگ روی دیوار  

 

 مادر یشمدت بره پ یه یگیمم ینبه رام یای_اگه ب

 .ی!تا تو راحت باش رسول

 ییروشو یواررو د ییسه شاخه برگ هفتتا تنها

 یانروز تا پا یکو  یستب یعنیبود . باقیمانده

 یواردو د یرو یو فرارش از آنجا .برگها امتحانات

00 

 بود . یتههم که از ابتدا فورمال ییروشو کنارهی

 خودش قرار داد و یسبز رنگ را در جا ماژیک

 آماده شد .شور و یرپ یرفتن به منزل اردستان برای

 را فرا گرفته بود یدو خواهر اردستان یبیعج هیجان

 با حال نزار پدرشان به شدت منافات داشت . که

 را درمانییمیش یدبود چند روز بعد دور جد قرار

 گفته بود بهتر است یدکند و دکتر به وح شروع

 را بزند تا با یششرا کوتاه و ر یشکمکم موها دیگر
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 در یدافسرده نگردد .وح یشترمو ب یزشر دیدن

 هست و یگفته بود دکتر از روند درمان راض منزل

 یمبه بهبود و عدم متاستاز دارد .از صم یادیز امید

 دروغ بوده و تنها به یدحرف وح یکردآرزو م قلب

 گفته شده باشد . یدواریام منظور

 آمدن فتحاللهخان از اتاقش به اجبار به احترامش با

 تمام یانهموذ یچهرهاش لبخند یدنشد و با د بلند

 یشبه تهر یدامبلدور یشرا در برگرفت .ر صورتش

 یباییخسرو شک یشده بود و موها یلتبد مذهبی

01 

 بود .چنان با یافته ییرتغ یبه مدل گوگوش وارش

 نگاه کرد که یرمردچهره پ ییرو پوزخند به تغ لذت

 شد: یناعتراض پرو باعث

 یکنی؟_چته بر و بر نگاه م
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 آخرین برگ روی دیوار  

 

 و گفت: ینزد به پرو زل

 یه؟....مشکلیبرم_دارم لذت م

 زد و باعث شد سکوت یشبه عتاب صدا شاهین

 یچ.فتحاللهخان ه یندبنش یشگیشهم یو سر جا کند

 به تأسف تکان داد . یو محمود تنها سر نگفت

 و فرشته از حرف آماندا پر اشک ینپرو چشمان

 به آماندا بدهد، یبود و تا فرشته خواست جواب شده

 بود، نامش یدکه از حال نزارش بع یبا صالبت پدرش

 صورت به حرکت یصدا زد و با دست جلو را

 به او رساند. را”یدنزن حرف”یمعنا درآوردن

 یزیونیتلو سلایر یخانه تنها با صدا نحس سکوت

 یچکس ه یچشکسته شده بود .ه یفیلمآ شبکه

 تا زمان شام؛ بعد از شام و شستن ظرفها، نگفت

0۲ 
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 از آنکه آماندا آنجا را ترک کند، فاخته پس از پیش

 و فرشته رو کرد به آماندا ینپرو یپ یدرپ اشارههای

 گفت: و

 رو یدتساعت چهار .لباس ع یم،_فردا مهمون دار

 . یاب بپوش،

 یام؟ن یشهمنم باشم؟ م یازههست؟ ن ی_ک

 نگاهش کرد: یبا مهربان فاخته

 .دوست محمود که کالردشت ینانخانم ا ین_مه

 . دیدیمشون

 گفت: یخوشحال با

 ! ید_عه،...چه خوب.... !ممنون که به منم گفت

 داد و آماندا یرا با لبخند یشپاسخ خوشحال فاخته

 شادمهر یویاتاق خودش رفت .طبق معمول به پ به

 گذاشت: یامزد و پ سر
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 ”.یگمرو هم بهت نم یلشخوشحالم .دل یلیخ_”

 یشکه از ر ینامرد یلیخ یگیاگه بهت بگم م چون“

 ”!یشاد شد یباباتو مو کوتاه کردن بابا زدن

03 

 با نگاه و پوزخندم غرور و یچهجور یگمهم نم بهت“

 ”مزخرفش رو خرد کردم. منیت

 شکستن دلش رو یصدا یگمهم بهت نم اصال“

 ”کرد. یداجال پ یگرمو ج شنیدم

 یمهمون که دخترا یه یم،فردا مهمون هم دار تازه“

 یداره و خوشبختانه پسر هم نداره که دخترا خوبی

 و یرو با بازارگرم یبخوان لذت مهمون بابایبابام

 ”زهرمارم کنند. یشونالک تعریفای

 ”باال کسل کننده شده. یطمح خیلی“

 فتحاللهخان یکسلکننده بود اما از وقت همیشه“
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 آخرین برگ روی دیوار  

 

 یختند،شده انگار گرد غم و غصه تو خونه ر مریض

 ”کسلکنندهتر شده یشههم از

 ”.یخواستم یمهمون یلیخ دلم“

 یشنوشتهها یانهم به پا یچشم قلب یکراست چند

 شیاکرد و تبلت را کنار گذاشت و جزوه درس اضافه

 باز کرد. را

04 

 برخاست و یشکه تمام شد از جا درسخواندنش

 به بدنش داد .با لبخند به یگربه کش و قوس مثل

 نگاه و روشنش کرد .مطمئن بود شادمهر تبلت

 و افسوس و تأسف فرستاده یتعصبان یکراست برایش

 و یخزدهناپلئون  یکر.حدسش درست بود !است است

 را فرستاده بود و نوشته بود: عصبانی

 ”ندارم!!!! یحرف یچه یگهمن د_”
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 :یامپ ینزده بود به آخر ریپالی

 ”خوش بگذره!_”

 بود !نوشت: آنالین

 ”اوضاع خودت چطوره؟_”

 ید؟مادربزرگت رفت یخونه یبود با پدرت بر قرار“

 ”گذشت؟ خوش

 شادمهر یآنکهساعت با هم صحبت کردند، ب یمن تا

 دوباره آماندا را یابپرسد و  یزیچفتحاللهخان  از

 رفتارش سرزنش کند! بابت

05 

 به ساختمان بازگشت مجدد یآن روز وقت فردای

 ساعت چهار را از بالکن به او که تازه یمهمان پروین

 یشد .باشها یادآورشود  ینگوارد پارک میخواست

 یدشدر لباس ع یدهو قبل از ساعت چهار پوش گفت
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 آخرین برگ روی دیوار  

 

 از ساعت چهار یقهایطبقه باال رفت .ده دق به

 یخانم با خانم ینبود که مهمانان آمدند .مه گذشته

 جوان با سبد یکه مادرش بود به همراه مرد مسن

 !!!!گل

 و چهار ستون بدنش به لرزش افتاد . یدپر رنگش

 و به یدهمان موقع که هما و درنا را در جمع ند باید

 ! یشدمتوجه م یدرا حاضر د ینفرشته و پرو جایش

 که تعجب کرد چرا فتحاللهخان و محمود یوقت همان

 ! یفهمیدم یدبه منزل برگشتهاند با یشهاز هم زودتر

 کرد بدون لرزش صدا صحبت کند، هر چند سعی

 موفق نبود: چندان

06 

 فاخته جون گفتند یشبد یومدن؟ن یمو شم یما_ش

 و یماه شذوق کردم قرار یمن کل یایدشما م امروز



 

 

  733                        
 

 آخرین برگ روی دیوار  

 

 !ینمرو بب شمیم

 به آماندا انداخت: یدارانهایخانم نگاه خر مهین

 !ی_حاال انشاهللا جلسات بعد

 مهمانان را به اتاق ییبا خوشرو ینو پرو فرشته

 به یکردند و آماندا نگاه پرنفرت ییراهنما پذیرایی

 خواست منزل”واقعا که!!!”انداخت و با گفتن فاخته

 ترک کرده و به اتاق خودش برگردد. را

 از آنکه دست دختر به طرف در برود یشپ محمود

 گفت: یرا گرفت و به آرام جلویش

 _مهمونن !زشته !برو تو اتاق....

 و داد زد: یدپا وسط حرف محمود پر جفت

 مهمونن؟ بابا به خدا من خر ینامهمونن؟ ا ینا_ا

 !نیستم

 ال هال و عمو وکام یراییخانم که از اتاق پذ مهین
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 آخرین برگ روی دیوار  

 

 سرد رو به آماندا گفت: یبا لحن یدیدرا م برادرزاده

0۷ 

 !فاخته جون به زبون یایمب یم_واال ما سر خود پانشد

 از یمهم زنگ زد یروز!د یایمخواست ب بیزبونی

 که خودش یریم،آخر هفته وقت بگ یخانم برا پروین

 !یایمفرشته خانم اصرار کردن امروز ب و

 زد: یادشد و فر عصبانیتر

 کرد ! یجاخانم غلط کرد، فرشته خانم هم ب ین_پرو

 من دخترشونم که سرخود برا من خواستگار.... مگه

 خود بلند یجوان همراه مادر مسنش از جا مرد

 ما یجا ینجاا بریم،”ینخانمو رو به مه شدند

 یهایبه ابراز شرمندگ یتوجهگفتند و ب ی”نیست

 یلز کردنهابه جلز و و یتوجهو محمود و ب فاخته

 به چهره سرخ یتوجهو فرشته و صد البته ب پروین
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 آخرین برگ روی دیوار  

 

 از خشم فتحاللهخان، آنجا را ترک کردند. شده

 که یدخروج مهمانان فر یباز کردن در برا با

 گفت و با یبود، آخ یدهبه در چسب یمارمولک همچون

 رفتن یدهاز حدقه درآمده و چهره رنگ پر چشمان

 کردن یرونرا نظارهگر شد .بعد از ب خواستگارها

0۸ 

 آماندا هم خواست آنجا را ترک کند که خواستگارها،

 فتحاللهخان لرزه بر اندام همه ینخشمگ صدای

 :انداخت

 یکرد یچه غلط یپدر؟ب یخورد ی_کجا؟ تو چه گه

 من آبروم رو از سر راه آوردم که حرومزاده؟

 یکنی؟حراجش م اینجوری

 م بلند شد:آماندا ه یادفر صدای
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 یم یمتصم یهبق یواسه زندگ یتو گور هنوز دار رفتی__!...تا کمر

 یزندگ یاگه شرف داشت ی،!تو اگه آبرو داشت گیری؟

 یمیری!چرا زودتر نم یکشوندیرو به لجن نم بقیه

 شرت راحت شم؟! از

 همه الل و فلج شده بودند که تنها با وحشت به گویا

 البته یدادند؛نشان نم یو واکنش ینگریستندم ماجرا

 به برادرزاده ینکه پرو ییو دشنامها یغاز ج یرغ به

 یاساس یهیو پدرش را به تنب یدادحواله م ش

 کوتاه یفتحاللهخان به موها ی.وقت یکردم ترغیب

09 

 چنگ زد و بعد از رها کردنش دو طرف دخترک

 که دور گردنش افتاده بود را گرفت و به قصد شالی

 یدهو آماندا با چشمان ترس یدکردن آماندا کش خفه

 تا فتحاللهخان را از خود دور کند و یزدو پا م دست
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 بزند یرمردبا زانو به شرمگاه پ یکردتالش م بیهوده

 کرد و یانداریم یداز خود دفاع کند، تنها فر و

 او یانگو حاج بابا، حاج بابارا وسط انداخت و  خودش

 نفس گرفت و به یکم یرمرداز آماندا دور کرد .پ را

 .یچیدکمربندش را باز کرد و دور دستانش پ یکباره

 وحشتزده و پرالتماس یبه چشمها ینگاه فرید

 کرد و خودش را وسط دعوا انداخت .از دخترک

 یخبر داشت و م حاج باباضربات کمربند  شدت

 دختر گستاخ و نازپرورده ینجسم و روح ا دانست

 ینکهندارد .قبل از ا خشونت را یزانم ینا تحمل

 بدن آماندا یرو حاج بابادر دستان  یچیدهپ کمربند

 خودش را حائل بدن دخترک کرد و یاید،ب فرود

 . یدضربه را به جان خر سوزش

10 
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 آماندا به درک، فکر خودتون ید،_فکر قلبتون باش

 !باشید

 یواقع یو با خشم یدبه طرف دخترک چرخ بالفاصله

 لب با یرداد و ز یهبه او هد ینه چندان آرام سیلی

 گفت: یستریکگونهه لحنی

 حرومزاده یشرفکرد؟ !مادر من ب یجا_فرشته ب

 !ست؟

 ینموضع داد و ا ییرتغ حاج بابادرست بود؛  حدسش

 را به یکانبا عتاب او را صدا زد .توانست نوک پ بار

 از آنکه هدفش لو یشخودش برگرداند .پ سمت

 زد: یادسر دخترک فر برود،

 !یین_گم شو برو پا

 به سرعت شالش را درست کرد و خواست از آماندا

 بار محمود جلو آمد: ینخارج شود، اما ا در
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 نه ! یین_نه، پا

 دست آماندا را گرفت و با خشونت او را به اتاق بعد

 اتاق، یانکشاند و بعد از پرت کردنش به م پروین
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 انجو یدرا بست .با بستن در، محمود رو به فر در

 :کرد

 سر ییبال یهدوباره  یدید یهو_عقل که نداره، 

 آورد. خودش

 کرد و یریخترو به مادرش که آرام اشک م فرید

 زد: فریاد

 وجب بچه آفتابه یه یخواستیم یخواستی؟م ینو_هم

 یبه سرتا پات؟ صد بار گفتم خودت رو قاط بگیره

 !بابا ازت خواهش کرد، یماجرا نکن، گوش نکرد این

 التماست کرد، خودم به پات افتادم دست از وحید
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 !حاال راحت یدختر بردار، گوش نکرد ینا سر

 شدی؟

 گوشش را لرزاند: یفتحاللهخان پرده یادفر صدای

 یشوهر کن یخونه تا وقت ینتو هم یتمرگی_از فردا م

 ی!همون دانشگاه خرابشده دخترا رو پررو م یبر و

 !کنه

1۲ 

 فتحاللهخان گوش نکرد و به بالکن یفاراج یهبق به

 انداخت . یاطبه ح یبالکن نگاه یو از باال رفت

 بود .به اتاق برگشت و چادر یاداو ز یبرا ارتفاع

 سر یکبرداشت،  یرا از سر چوبلباس ینپرو نماز

 را در یگررا محکم به نردهها گره زد و سر د آن

 پشت یکهبار یگرفت .از نرده رد شد و رو دست

 به پا داشت، لنگه ییلنگه دمپا یک.تنها  یستادا نرده
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 ! یدانستدرآمده بود را نم یشاز پا یک یگرد ی

 یینچادر را محکمتر در دست گرفت و به پا انتهای

 نصف شد، چادر یشبرا ینارتفاع از زم یکهزمان پرید،

 و سالم از یح.صح یدجه یینرها کرد و به پا را

 که از کمان رها شده یریبرخاست و چون ت جایش

 رفت. یرونب یاطاز در ح باشد

 یبود صدا یدوارکرد تا در را آرام ببندد و ام تالش

 خانه آنقدر بلند باشد که یو دشنامها یادو فر داد

 و بسته یاطح ینپرش و برخوردش با زم صدای

 که در یسرعت یندر را پوشش دهد .با آخر شدن
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 و کت و ییلنگه دمپا یکسراغ داشت با  خود

 یابانکه به تن داشت، خودش را به خ سارافونی

 دربست،”رساند و دست تکان داد و اصلی
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 را متوقف کرد و سوار شد . ینیماش گویان”دربست

 منزل عمورسول را داد و از راننده خواست آدرس

 را ی.گوش یردتماس بگ ییرا بدهد تا با جا موبایلش

 از یک یچآورد شماره همراه ه یادگرفت به  که

 .بعد از یستخانواده عمورسول را حفظ ن اعضای

 آورد و با یادتمرکز تنها شماره منزل عمو را به  کمی

 بار تماس گرفت و هر ینتماس گرفت .چند همان

 بودند یدهرفت .به منزل عمو رس یغامگیرپ یرو بار

 هنوز نتوانسته بود به آنها اطالع دهد .از راننده اما

 عمو را یحصارمنتظر بماند و زنگ واحد  یینپا خواست

 در پاسخ یشرمندگ یت.در نها فشرد

 گفت: همسایه”بله؟”به

 هستم؛ خانواده یتونحصار یهمن مهمان همسا ید،_ببخش

 ی.آقا یست.دربست گرفتم، پول همراهم ن بلندنظر
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 رو حساب یهشما کرا یشه.م یستندهم ن بلندنظر

 اومدند، بهتون پس ینرام یابلندنظر  یآقا کنید،

 بدن؟

 شد: ینا پاسخش

 حواله کنه،....اه،.....هر روز یگهد یجا یتو_خدا روز

 !یکنندم ییگدا یدمدل جد یه

 برگشت و ناخودآگاه ینبه طرف راننده ماش شرمنده

 ییانگشتر طال یدن.با د یدرا به صورتش کش دستش

 آن را درآورد و به یدر دست داشت با خوشحال که

 گرفت: راننده طرف

 یلیهم خ ینماش یه_طالست، به خدا طالست از کرا

 خدمت شما . بیشتره،

 یابزند و  یحرف یآنکهبود ب یانسالم یکه مرد راننده
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 گاز گذاشت و آنجا یرا رو یشپا یرد،را بگ انگشتر

 لب زمزمه کرد: یرز ینترک کرد .پشت سر ماش را

 ! یفتهوقت به نامرد ن یچگذرت ه یشاهلل_ا
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 پشت در آپارتمان نشست و منتظر ینرفتن ماش با

 که یساعت یمعمورسول و خانوادهاش شد .ن آمدن

 از آن یانسالیم یدر ساختمان باز شد و آقا گذشت،

 .مرد یستادبلند شد و ا یعشد .آماندا سر خارج

 رفت . یاباننگفت و به سوپرمارکت سر خ چیزی

 یکنجکاو یبعد که برگشت نتوانست جلو دقایقی

 یشانحق هم داشت !چهره پر یرد؛را بگ خودش

 یابدون مانتو  یی،لنگه دمپا یک ی،لباس مهمان آماندا،

 ...چادر

 :یدکرد به آماندا و پرس رو
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 دخترم؟ یکار دار ی_با کس

 . یستند_بله، مهمان خانواده بلندنظر هستم؛ ن

 بهشون؟ ی_زنگ زد

 را تکان داد: یشپا عصبی

 رو جا گذاشتم .شماره همراهاشون رو حفظ یلم_موبا

 . نیستم
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 تا من یا!ب یستادیوا ینجاا یستتو !درست ن یا_ب

 بهشون! یزنمم زنگ

 یجستجو کرد و بعد از اندک یلشهمزمان در موبا و

 را به طرف آماندا یبه صحبت کرد .گوش شروع

 و گفت: گرفت

 دخترم، خودت صحبت کن! یا_ب

 یتشدر لحظه ظرف یی، گورا گرفت یتا گوش آماندا
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 از یو با هقهق خالصها یدشده باشد، بغضش ترک پر

 کرد. یفافتاده را تعر اتفاقات

 نبودند و یکو خانوادهاش چندان نزد عمورسول

 سرعت به منزل خواهند یندادند که با آخر اطمینان

 .آمد

 قرار گرفته بود یاندر جر یشکه کماب یههمسا آقای

 آماندا دعوت کرد تا آمدن خانواده بلندنظر به از

 ینو عنوان کرد ا یرفتآماندا نپذ یبرود .ول منزلشان

 یدیبا وجود عطش شد یراحتتر است .حت جوری

 داشت، طلب آب هم نکرد .آنقدر در طول مدت که

1۷ 

 مختلف یوههایبا شادمهر، از زبان او ش آشنایی

 یزیهر چبود که از  یدهدختران تنها را شن فریب

 کرده بود .بارها به شادمهر گفته بود: یداپ وحشت
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 یرو مغز من کار کن ینقدرا یخوادبابا !نم یدم_فهم

 جذب خطر !هر وقت یعنیدختر  یهتنها بودن  که

 !یکنمخونه خودم، حواسم رو جمع م رفتم

 شادمهر هر بار پاسخ داده بود: و

 که تو اون رو یهمهم ینکته ی_تجربه تو زندگ

 !نداری

 که شادمهر از روزنامه و ییحاال تمام داستانها و

 گفته بود، یشبرا یابانو حرف کوچه و خ اینترنت

 .یترساندو او را م یچرخیدسرش م دور

 ساعت بعد خانواده عمورسول آمدند و یماز ن کمتر

 همان راهرو تا چشم افسرجون به آماندا افتاد به در

 و گفت: یدکوب صورتش

 ی؟شد یشکل ینچرا احضرت عباس !تو  یا_

1۸ 
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 به طرف چپ یآماندا را گرفت و کم چانهی

 نگاه کرد: یدفر یلیس یو به جا چرخاند

 سر ییچه بال ین!بب ی_بشکنه دستشون به حق عل

 معصوم آوردند! دختر

 پناهگاه خودش یافتنافسرجون و  یدنبا د یزن آماندا

 را دوباره آغاز یستناو انداخت و گر حصاردر  را

 یب ینو رام یکردلب نچنچ م یر.عمو رسول ز کرد

 را به یکیبه حضور پدر و مادرش کلمات رک توجه

 . یکردنثار م یدعمو سع یلو فام فک

 کنار یقد ینهوارد خانه شد و خودش را در آ وقتی

 که یبه شدت جا خورد !جوراب بلند ید،د جاکفشی

 یکجا در رفته بود و کف  ینپا داشت از چند به

 رفته بود ! یننداشت عمال از ب ییدمپا که لنگهاش

 رنگش یاسیپر از لکه شده و کت  یدشسف سارافون
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 و یدگیدو جا پاره شده بود !دور گردنش خراش از

 یچهار انگشت رو یو جا یکردم ییخودنما کبودی

 برجسته شده بود. گونهاش
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 را یسهفریزریک ینهمان بدو ورود به منزل، رام در

 گونهاش یپر کرد و به دستش داد تا رو یخ از

 یلیس یو همانطور که جا یدآب نوش یوانی.ل بگذارد

 مشروح اخبار و اتفاقات یگذاشت،م یخکمپرس  را

 کرد. یفروز را تعر آن

 را جمع کرد و به منزل یلشوسا ینشب رام همان

 رفت و اتاقش را به آماندا سپرد تا مادربزرگش

 شماره یل از روو آسوده باشد .عمورسو راحت

 یداتلفن خانه افتاده بود، راننده را پ یکه رو تماسی

 را ینماش یهکرا ی،و بعد از مراتب سپاسگزار کرد
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 کارت به کارت کرد . برایش

 که ییگرفت و از لباسها یافسرجون دوش یشنهادپ به

 آورده بود یشو برکتش برا یرچمدان پر خ از

 یکوتاه و نمناکش را خشک م ی.با هوله موها پوشید

 عمورسول به صدا درآمد و نام یلکه موبا کرد

 یآن ظاهر شد .عمو با آسودگ یبر رو آماندا

۲0 

 یلشنگران را به آرامش دعوت کرد و موبا آماندای

 پاسخ داد: را

 یید؟_جانم، بفرما

 :یدبه گوش رس یلمحمود از پشت موبا صدای

 آماندا. ی_سالم آقا رسول، محمود هستم عمو

 خانواده ید؟خوب هست ی،اردستان ی_سالم آقا

 خوبن؟
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 رو جا یلشموبا ید؟_تشکر، شما از آماندا خبر دار

 شما، هنوز بهمون خبر یشپ یاد!قرار بود ب گذاشته

 ....نداده

 ! ینجامشروع به بالبال زدن کرد که نگو من ا آماندا

 به حرکات دختر نکرد و یتیعمو رسول اهم اما

 :گفت

 ماست.....البته فکر کنم یشپ ید،_بله، نگران نباش

 آماندا از ید؛کلمه فرار رو با قرار اشتباه گرفت شما

 یناومده....ب یفرار کرده، بدون قرار و هماهنگ اونجا

 تفاوت هست! یلیدو خ این

۲1 

 اما ید،.درسته که دختر ندار یدمم یح_براتون توض

 یهاینپدر احساس و نگرا یههرحال به عنوان  به

 .هست خودش؟ یددرک کن یتونیدرو م پدرم
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 با حرکت دادن یشتریب یتبار با جد ینا آماندا

 جواب داد ابدا !و عمورسول پاسخ داد: دستش

 صحبت کنه .فکر کنم ظرف دو سه یخواد_االن نم

 و.... ینیمرو بب یگههمد یدبا یندهآ روز

 :یدفتحاللهخان از آنطرف به گوش رس صدای

 یرو سرش؛ دختره یکشمبونش رو م_غلط کرده !تن

 ....هرزهی

 را از دست عمورسول گرفت و آن را یگوش آماندا

 و خاموش کرد . قطع

 یلمختلف با موبا یشب چند بار با شمارهها یانپا تا

 تماس گرفته شد که باعث شد افسر هم افسرجون

 هم تماس ینرا خاموش کند .ظاهرا با رام موبایلش

 و قرار یستبودند و او گفته بود در خانه ن گرفته

 کند .و یبا مادربزرگش زندگ یتا اطالع ثانو است
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 از آن طرف یهمه خوشحال بودند که کس چقدر

 منزل را ندارد . نشانی

 یندهآ یزیجهت برنامهر یشب جلسه اضطرار همان

 حضور در دانشکده و شرکت در امتحانات”عنوان با

 یجهشد و نت برگزار”ر؟یخ یا یترم؛ آر پایان

 بر حضور در دانشکده همچون گذشته خردجمعی

 گرفت . قرار

 یروز به خودش مرخص یکخاطر ورم صورتش  به

 آخر هفته یالتداشت بعد از تعط یمو تصم داد

 به دانشکده برگردد . دوباره

 شادمهر، تنگ یش،دوست مجاز یبه شدت برا دلش

 به او جز یدسترس یهم برا یراه یچبود .ه شده

 نداشت .ابتدا خواست با تلگرام افسر جون در تبلتش
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 که همانجا با مهربان ینینقد وگفتگو رمان آنال گروه

 جستجو که یشده بود، عضو شود؛ اما بعد از کل آشنا

 کرد، متوجه شد گروه نقد یداکانال رمان را پ لینک

 !با اکانت یپذیردنم یدشده و عضو جد خصوصی

۲3 

 کانال تماس گرفت و بعد از سالم ینو ادم نویسنده

 عرض ادب نوشت: و

 رو گم کردم .تو گروه نقد یدوست مجاز یه_”

 ”کنم؟ یداشپ یدعضوم کن یشه.م هستش

 نشد ! یدهنخورد و د یکت یامشتا سه روز بعد، پ ولی

 رمانها رفت و نام اعضا را یرنقد سا یگروهها تو

 کند و از او یداپ ییکرد تا بلکه اکانت آشنا برسی

 در یاکانت آشنا !حت یکاز  یغبخواهد .اما در کمک

 در یگروه مشکلش را گفت و خواست اگر کس یک
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 را۵۲۲۵نقد مورد نظرش هست، نام مهربان   گروه

 نتوانست ی.اما کس یابدب یشکند و او را برا جستجو

 وقت در گروه نقد یچه ییکند، گو یدااکانت را پ این

 ضور نداشت.ح یکیهزار و  مهربان

 آخر هفته به قصد رفتن به یالتاز تعط بعد

 با هزار یگاردهمراه عمورسول در نقش باد دانشکده،

 رد شد ینچشمان محمود و پرو یو لرز از جلو ترس

 یاطبه ح یشانبه آماندا آماندا گفتنها یتوجهب و

۲4 

 عمورسول با آنها صحبت یدانسترفت .م دانشکده

 یدکه قرار بود خودش به فر ییکرد و حرفها خواهد

 یزن یحاج فتحاهلل اردستان یراناو هم به سف بگوید،

 گفت . خواهد

 همچون ید.برخورد فر یدرا د یدمحض ورود فر به
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 و سالم ییآشنا شانه یبه ن یبود، تنها سر گذشته

 داد و با دوستش مشغول صحبت شد .اما او تکان

 ت و بعدبه سر تکان دادن اکتفا نکرد و جلو رف تنها

 یهایصندل ید،از دوست فر یسالم و عذرخواه از

 مانند دانشکده را نشان داد و گفت: یشاپکاف فضای

 یم؟با هم حرف بزن ی_فرصت دار

 باال برد: یمهر دو دستش را به نشانه تسل فرید

 !یازنه ته پ یازم،من نه سر پ ین_بب

 زد وگفت: پوزخندی

 شروع ینجاهم ی!باز یازی!شما مغز پ یدار یار_اخت

 تموم بشه! یدهم با ینجاهم شد،

۲5 

 یدمربع شکل نشستند .فر یزیهم دور م یرو روبه

 آماندا نگاه کند و یبه گونه یواشکیکرد تا  تالش
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 نامحسوس ید،از ضرب دستش ند یاثر وقتی

 زد و گفت: لبخندی

 خانم فخار ! یید_خب، بفرما

 زد: پوزخندی

 حاج یو برا_خواهشا به حرفام گوش بده و مو به م

 هست به اسم حکم یزیچ یهبگو .اول از همه  بابات

 هجده سال، برم یرز یاگه من دانشجو یعنی! رشد

 خودم باشم، دادگاه یمق یخوامو اعالم کنم م دادگاه

 که یکنهعقل و درک من اعالم م یاز بررس بعد

 .در واقع یتبا خودت !نه با جد پدر یارتاخت باشه،

 ت .دوم؛حاج باباخونه  یامن یتونستماول هم من م از

 درد یاسیمثل مامان و بابام سرم برا مسائل س من

 هم رخ بده من۷۷و  ۸۷اگه دوباره اتفاقات   نمیکنه،

 شرکت یشورش و انقالب یچو تو ه یشینمگوشه م یه
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 دانشگاه اختالس کنه، یسبشه، رئ ی.گرون نمیکنم

۲6 

 یکاز من  یفتهب یدانشگاه گند بزنه،...هر اتفاق استاد

 ی.گزک دست کس یشمآشوب هم رد نم کیلومتری

 که بخواد برام پاپوش درست کنه !سوم؛ اگه نمیدم

 یمداره تو زندگ یحس کنم کس یرتفاس ینتمام ا با

 یدونی!م یرمم یراناز ا یبه راحت یدوئونه،م موش

 به ینکهمتولد کانادام و رفتنم راحته !خالصه ا که

 یبرادر یهاهل ساختمونتون بگو فراموش کنند  همه

 داشته .دوست ندارم یو برادرشون هم دختر داشتند

 وقت هم بخوان به یهاگه  ینمشون،سر راهم بب دیگه

 پدر یارن،و زور و ضرب و جرح رو ب آدمربایی

 دفاع از یبرا یو منم پارت یهکالنتر یسرئ دوستم

 ا ازخودم دارم .در ضمن شماره تلفن چند ت حق
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 رو دارم که به عمورسولمم دادم .به خدا فامیالتون

 یاکنه، بخواد هارت و پورت  یتمبخواد اذ قسم

 . یبرمم یناز ب یلشکنه، آبروش رو تو فام آبروریزی

 یمحل کارش رو هم درآوردم .مدارک پزشک آدرس

۲۷ 

 ضرب و شتم هم موجوده !که البته حوصله به قانونی

 روز مبادا! یانداختنش رو ندارم، گذاشتم برا جریان

 یو پزشک یلاز شماره تلفن فام ینانبا اطم آنقدر

 صحبت کرد که خودش هم بلوفش را باور قانونی

 گوش یشتمام مدت در سکوت به حرفها ید.فر کرد

 و بعد از سکوت او گفت: داد

 که سابقه ی_من هنوز تو کف همون بند اولتم !کس

 یتشه، از نظر عقل و درک صالحداشته با خودکشی

 یا؟آ داره
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 به طرف یگذاشت و کم یزم یدو ساعدش را رو هر

 معنادار جواب داد: یخم شد و با لبخند فرید

 حادثه ثبت شده یسهست؟ تو گزارش پل ی_مدرک

 !یخودکش نه

 گفت: یلبانش را بهم فشرد و بعد از مکث فرید

 تو خونه آقا یندار یاالن مشکل ی؟_خودت خوب

 رسول؟

 زد: یواقع یرا کنار گذاشت و لبخند یشدفاع گارد

۲۸ 

 ی_آره خوبم !اونجا هم راحتم .مشکل

 همون شب رفت یدی،رو هم که فهم ین....رامنیست

 ی؟برام بکش یزحمت یه یتونیمادربزرگش،....م خونه

 نگاهش کرد و آماندا ادامه داد: یپرسش فرید

 هم پشت!تبلتم  یینه_کتابا و جزوههام تو اتاق پا
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 ممنون یاریشونبرام ب ی!اگه بتون ییهروشو آینه

 . میشم

 یت؟_شناسنامه و کارت مل

 نگاهش کرد: قدرشناسانه

 محضر یانسر جر ید_نه، اونا رو بعد از ع

 آورد دفترخونه، بعد خودم از محضردار پدربزرگت

 با گردنبند یره؛رفت ازم بگ یادش یگه.د گرفتمشون

 تام برام نگه داره،از دوس یکیدادم دست  نسرین

 . یهستکرم یف.تو ک یفمهعابربانکم تو ک فقط

 !یشهست، احتماال نمحاج باباکه دست  موبایلمم

 ی؟آماده کرده بود یروز ینهچن ی_خودت رو برا

 :خندید

۲9 

 که ذره ذره کتابا و یکردم_نه بابا، اگه فکرش رو م
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 شد که به یچ یدونم.نم یرونب یاوردمرو م جزوههام

 رو از ینو گردنبند نسر ییافتاد مدارک شناسا دلم

 شد . یدفعها یهبردارم .اما فرارم  اونجا

 ازش خواسته شده باشد، گفت: یآنکهب فرید

 گفت حاج بابا_راستش بعد از رفتنت دعوا شد .

 کنه و....خالصه یحق نداره ازت طرفدار کسی

 رو بگم، ساعت دو نصف شب تو خواب آخرش

 یمیدرمانیش.برنامه ش یمارستانهکرد و االنم ب سکته

 به یتو اون خونه اصرار یعقب افتاد .کس هم

 یشپ یدفهم یهم وقت ییدا یتو نداره، حت برگشتن

 از ییجورا یهراحت شد و  یالشخ یهست آقارسول

 ینکهخوشحال شد .فقط االن خاله ضمن ا فرارت

 سربه تنت نباشه، برا حفظ صالبت یخوادم دلش

 دوست داره تو رو خرکش کنه ببره دستبوس ! باباش
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 بلند شدن و زهرچشم ییتوانا یگههم که د حاج بابا

 رو نداره....همون شب قبل از سکته گفت گرفتن

30 

 یگهاز خونه بخوابه د یرونشب ب یهکه  دختری

 رو زد.!...منظورم یدتنداره؛ همون شب ق ارزش

 یدتتهد یهااز طرف اردستان یخطر یگهکه د اینه

 تمام کتاب متاباتو از یروز.فقط....خاله د نمیکنه

 رو ییروشو ینهپاره کرد و خواست آ حرصش

 یدشد فهم ی.چقدرم عصبان یدکه تبلت رو د بشکونه

 !تلگرامت رو که باز کرد، تبلتت رو یزد دورش

 . شکوند

 : یدپرس یگفت و بعد از مکث ی”یوا”لب زیر

 یه؟بگن؟ حرف حسابشون چ ی_پس االن اومدن چ

 یمارستانتو ب یروز_اومدن باهات صحبت کنند، د
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 گفت خونه حاج بابانفر سراغت رو گرفتن؛  چند

 و ید!از من و وح ی!روش نشد بگه در رفت هستی

 یهحداقل  یمخواستن باهات صحبت کن شاهین

 که مثال .... یایب یلمالقات جلو چشم فام ساعت

 خودشون دست به کار شدن! یم،قبول نکرد ماها

 نگاه کرد و گفت: یدشدت تعجب بر و بر به فر از

31 

 تو یامخودم ب یستمحاضر ن یحت یچی،که ه یادت_ع

 دارن ییرو جمع کنم .عجب رو یلمخونه وسا اون

 !اینا

 دوباره شروع کرد: فرید

 از ید...همون شب من و وح یده_خونواده از هم پاش

 یکیحداقل تا  یمنداشت یالمخ یرون،ب یمزده بود خونه

 یانخونه، مامان که زنگ زد و جر یمروز برگرد دو
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 و خاله هم اون شب یی.زندا یمرو گفت برگشت سکته

 ییاز سکته حاج بابا با هم دعواشون شد و زندا قبل

 حاج بابامامانش . یرفت خونه ینکرد و با شاه قهر

 فقط ینهما و درنا رو با خودش ببره .شاه نذاشت

 که ییدوباره رفت اونور .زندا یادت،اومد ع دیروز

 برد یروزد یی.هما و درنا رو هم دا یومدهم ن عیادت

 ینخودش هم در حال رفت و آمد ب یی،زندا پیش

 یدهخانواده از هم پاش ینکهتا خونهست .خالصه ا دو

 که یزیرفته، چ ینخانواده از ب یاعضا ینحرمتها ب و

 !یشزندگ یتبود شده واقع حاج بابا کابوس

3۲ 

 زد: یطانیش یلبخند انداام

 !یدتلنگر بود یه_انگار همتون منتظر 

 که االن مشکالت یدونمم ینو!فقط ا یدونم_چه م
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 به فکر آدم یتونهنم یکه کس یادهخونه اونقدر ز اون

 راحت .برو یالت.خ یفتهچرت و پرتها ب ینو ا ربایی

 رو بکن . زندگیت

 محبت نگاهش کرد و گفت: با

 قابل یاری؟برام ب یتونیرو م_ممنون، تبلت شکسته 

 یاریرو هم ب یمکارتمس یبتون یهست؟ حت بازسازی

 !کافیه

 برات بکنم .اگه دور ننداخته یتونمم یکارچ ینم_بب

 . یستن یدبع یچیه ی!از خاله عصبان باشنش

 یسرش گذاشت و به پوستر مارگو راب یررا ز دستش

 شد و گفت: یرهخ یوارد روی

 اتفاق افتاد؟ ینا یش_چند سال پ

 پارسال. ید_ع

 ی؟دوسش داشت یلی_خ
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 آمد: یوانآب در ل یختنر صدای

 یننه اونجور که تو ذهن تو اومده....بب ی_آره، ول

 در محبت کردن رو یاز کوتاه یمونیچون پش آماندا،

 کردم، دوست ندارم تو در مقابل پدربزرگت درک

 .یحس بش ینا دچار

 آبش را بنوشد، یوانصبر کرد تا شادمهر ل کمی

 :یدپرس سپس

 یفته،ب یخانم پدرت اتفاق ی_اگه دور از جونش برا

 یده؟بهت دست م یاحساس خاص تو

 _خدا نکنه، مادر خواهر و برادرمه !بابامم دوسش

 !یبینهم یبآس داره،

 لبانش آمد: یرو یمحو لبخند

 _نه، منظورم فقط به خاطر خودت و خودشه !از
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 یشی؟م دلتنگش یخوری؟غصه م ندیدنش

 .یدونمم ید_فکر نکنم، نه، بع

 واضح شد: لبخندش

34 

 فتح یمنو مجاب کن یکنیم یسع ینقدر_پس چرا ا

 و دختراش رو ببخشم؟ اللهخان

 شد: یفشادمهر نرم و لط صدای

 ی.منم اگه جا یکنم_آخه پدربزرگت رو درک م

 سبک یهبا  یول یکردم،کار رو م ینبودم هم اون

 !دیگه

 بلند شد: یکم صداش

 یکنی؟م یید_کارش رو تأ

 _روشش رو نه، هدفش رو آره.!...شک ندارم االنم

 !یندهتهخودت و آ نگران
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 نشست: یشبلند شد و سر جا یمنف یجانشدت ه از

 یدوست نداشت یپرسم،سؤال رو م ینا ید_ببخش

 یهوهمه سال  یننده....اگه مامانت بعد از ا جواب

 بشه و بخواد محبت مادرانه خرجت کنه، پیداش

 ...یا یکنیقبول م یکنی؟م قبول

 :یدکالمش پر یانم شادمهر

35 

 یچآورده، ه یا_مامان من فرق داره، فقط منو دن

 چه مثبت، یخاطرها یچه ی!حت یدمازش ند محبتی

 با رهگذر تو یازش ندارم .من براش فرق یمنف چه

 نه یه،آدم عاد یهمن  ینداشتم، پس اونم برا خیابون

 پدربزرگ تو به سبک خودش ی!ول یژهو شخصیت

 با هم فرق دارند . ینابود .ا نگرانت

 :یدلب غر یرحرص ز با



 

 

  770                        
 

 آخرین برگ روی دیوار  

 

 ی_سبکش تو سرش بخوره .تو مامانت رو قبول نم

 چون عوارض نبودش رو با تمام وجود درک کنی

 چون یکنیم یقمن رو به گذشت تشو یول کردی،

 ...هر وقتیشنهادپ یه... یرو درک نکرد احساسم

 منم ینیش،دنبال مادرت و بب یبر یحاضر شد تو

 فتحاللهخان را ببخشم. یشمم حاضر

 شادمهر گوشش را نوازش یمردانه خنده ی صدای

 :کرد

 یکنی؟_بگو نه و خالص .چرا طلب معجزه م

 :یدهم خند آماندا

36 

 ین.از ا یگینه، تو دوباره م یگم_آخه من هر دفعه م

 مامانت!!!! یگمفتحاللهخان منم م یبعد بگ به

 ! یگیریارتباط م ی_بازم دمت گرم با بچهها دار
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 ده؟ یاخوبه !امتحانت ساعت هشته  یلیخ این

 کش و قوس به بدنش داد: کمی

 با ید_ساعت ده .قرار شد بعد از امتحان من و فر

 و از یانب ینبچهها هم با ماش یش،تجر یمبر مترو

 . یمبا هم باش اونجا

 بگذره! _خوش

 یاتا چند روز همراه عمورسول  ید،فر یحرفها علیرغم

 تا کمکم یکردبه دانشکده رفت و آمد م افسرجون

 یکه واقعا فتحاللهخان نزارتر از آن یدرس یجهنت ینا به

 یکند .فردا یجادمزاحمت ا یشکه بخواهد برا شده

 یروز عمورسول و افسرجون به ساختمان اردستان آن

 و جنازه یلاندا را جمع کردند، موباآم یلو وسا رفتند

 را گرفتند و به خانه آوردند . تبلت

3۷ 
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 شادمهر تنگ شده بود .با یشدت دلش برا به

 یتبلتش را در گوش یمکارتس ییباال اشتیاق

 گذاشت تا تلگرامش فعال شده و اکانت افسرجون

 یگوش یآشکار شود .اما تمام اکانتها یشبرا شادمهر

 شده بود و تلگرامش مثل روز اول یلیتقبل د از

 پاکپاک بود .چشمانش پر از اشک نصب

 ی،تو که همه رو حذف کرد ین،لعنت بهت پرو”:شد

 !کاش حداقل تو یشرفب یتبلت رو شکوند چرا

 یبرقرار یبرا یراه یچه”.یکردمنم یموشر موبایلم

 بود شادمهر یدواربا شادمهر نداشت .فقط ام ارتباط

 بدهد. یاماز پنج روز خودش پ بعد

 خودش که یدرس یکتابها و جزوهها ینکها بدون

 ینشانهگذار یکنار هر صفحه برا یمهم یادداشتهای

 گذاشته بود را بتواند بخواند، با مطالعه آموزشی
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 دوستانش به سالن امتحانات یو جزوهها کتابها

 بد امتحان نداد .از جلسه یطش.نسبت به شرا رفت

 :یدرا منتظر خودش د یدخارج شد، فرکه  امتحان

3۸ 

 ید؟مهرجو !کارم دار ی_بله آقا

 بود را نشان داد: یستادها یشکه در دو متر آقایی

 با شما کار دارند! یشون_ظاهرا ا

 را یفشبود و ناآشنا، ک یبهمرد نگاه کرد، غر به

 به دست کرد و گفت: دست

 !یید؟_بفرما

 هم کنجکاوتر از آماندا به مرد جوان زل زد، فرید

 زد و گفت: یلبخند مؤدبانها مرد

 !شرمنده من ییتونهستم، دوست پسردا ی_شهسوار

 یلیتونشما رو تو ذهن داشتم و فام یکاسم کوچ فقط
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 یلیفراموش کرده بودم .خوشبختانه اسمتون خ رو

 از شما شخص یرفکر نکنم تو دانشکدتون به غ کمه،

 اسم رو داشته باشه . ینم اه دیگهای

 شادمهر ی،صدا صدا یدرس یصدقلبش به س ضربان

 . یدچه بگو یدانست!زبانش بند آمده بود و نم بود

 گفت: یدآماندا، فر یجا به

 _خب، امرتون؟
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 به حرکت یدآماندا و فر یننگاهش ب شهسواری

 و گفت: درآمد

 مدت بود از دخترعمهشون خبر یه_راستش 

 یگیرپ یامنگران شدن و از من خواستن ب نداشتن،

 بشم . حالشون

 نلرزد جواب داد: یکردکه تالش م ییبا صدا آماندا
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 آخرین برگ روی دیوار  

 

 یشونپاک شده !به ا یمکارتماز تو س یشون_اکانت ا

 یهدوست پدرم ! یشمن رفتم پ یدبگ یدبرسون سالم

 .یشمبهم بدن ممنون م پیام

 گفت: یعاد یلیخ شهسواری

 نگران شما یلیخ یست،ن یشکر مشکل ی_اله

 ید؟با من ندار ی.!...خب، کاربودن

 . ید_موفق باش

 ینجارفته تو هنوز ا ینخانآرت یکپ یی؟_کجا

 یزنی؟لبخند ژکوند م وایستادی

 برگشت و گفت: یدسمت فر به

 نفر از راه دور نگران آدم بشه! یهلذتبخشه  یلی_خ
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 لب گفت: یرزد و ز یپوزخند فرید

 حتما یست؟نگرانت باشن لذتبخش ن یک_از راه نزد
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 آخرین برگ روی دیوار  

 

 راه دور باشه؟ باید

 یو جواب یردبگ یدهرا نشن یدفر یداد نجوا ترجیح

 .ندهد

 _ کهیلشموبا ینترنتا ید،محض دور شدن از فر به

 از فتحاللهخان پس گرفته بود _ را روشن عمورسول

 یکیشادمهر  یامهایو آنقدر به آن زل زد تا پ کرد

 :یدرس یکی

 ”رها شده از قفس. یپرندهدرود بر _”

 ”مبارک آزادی“

 از پرنده یشترحواست رو جمع کن پرنده آزاد ب فقط“

 ”خطره یرقفس درگ تو

 ”شد؟ ینطورشد که ا یبگو چ یعتند، سر زود،“

 شده یلتبد یتمام اتفاقات از مهمان یصوت یامیپ در

 ینو دعوا، فرار از بالکن و ماش یخواستگار به
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 تبلت ید،فر یو حرفها عمورسول خانه ی دربست،
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 پاک شده گفت و گفت .در یمکارتو س شکسته

 :یدپرس پایان

 یومدیاگه تو نم ی؟کرد یداپ ی_دانشکده رو چهجور

 کنم! یداتپ یتونستمجوره نم یچمن ه دنبالم

 یصوت یامآماندا، پ یصوت یاماز آپلود پ یشپ شادمهر

 :فرستاد

 یچند روز که ازت خبر نداشتم داشتم دق م ین_ا

 یکت یدادمم یامهم تو تلگرام بهت پ ی.هر چ کردم

 ی؟چرا بالکم کرده بود یگهد یلت.تو موبا نمیخورد

 دانشکده یامکردم ب یدابهانه پ یهفکر  یبا کل خالصه

 یخونها ی،داشتم آدرس خونه قبل یم.تصم ببینمت

 از یارمدربرو  یکردیم یبا پدر و مادرت زندگ که
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 آخرین برگ روی دیوار  

 

 ی.از رو یافتمکنم که خودت رو  یداتپ اونجا

 دانشکدت یکنزد یکه گفته بود ییمترو ایستگاه

 یدمدختره پرس یهکردم .از  یدادانشکده رو پ هست،

 رو یدفر ید؟دار ینجابه اسم آماندا ا ییدانشجو شما

 یفکار داره !ک یلتونآقا با فام ینزد گفت ا صدا
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 چطور جمع و جورش کردم؟ خودم از کار کردی

 حال کردم! خودم

 را کامل گوش نکرده بود که شادمهر یامپ ینا هنوز

 :نوشت

 ”یست؟ن یبزنگم؟ مشکل_”

 نوشت: سریع

 ”نه_”

 بذار اومدم با هدفون یامخونه، تو پ یرسمم االن“
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 آخرین برگ روی دیوار  

 

 ”.یکنمم گوش

 ”فعال“

 با افسرجون در مورد یبه منزل کم یدنرس با

 یو زمان حرف زد و وقت یندانشکده و زم اتفاقات

 استراحت به اتاقش رفت، یبعد از ناهار برا افسر

 یویرا برداشت و به پ یو خوشحال گوش شاد

 پناه برد و نوشت: شادمهر

 ”سالاااام، من اومدم_”

 شد: یپتا بالفاصله
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 ”یسالم، خوش اومد_”

 ”قبول! زیارت“

 چند باشد، اما یدزد منظور شادمهر چهبا حدس

 سؤال فرستاد. عالمت
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 کرد: یپتا شادمهر

 ”یدوست مجاز یقیحق یدارد_”

 ”نظرت؟“

 اما یاد،مردا خوشت نم یاز چشم سبز برا میدونم“

 ”ذوقم نزن تو

 خواهش شانه یبه ن یدهدست بهم چسب یکراست چند

 سراسر وجودش را گرفت یجانبود .ه یامشپ انتهای

 نوشت: و

 خوش رنگه .من از چشم یلیاتفاقا چشمات خ_”

 . یرهستتو سبز ت یچشما یاد،مرد بدم م یبرا روشن

 ”چمن! رنگ

 چشم قلبدار فرستاد و نوشت: یکرچند است شادمهر

 ”لجن! یگهچمن، خواهرم م یگیدمت گرم م_”
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  781                        
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 خنده فرستاد: یکرو چند است یدخند یصداب آماندا

 ینکنه، اموراتش نم یتخواهر اگه برادرش رو اذ_”

 ”گذره

 موهات ینکهخوشرنگه !با وجود ا یلیخ موهاتم“

 ”!یهعال یلیخ ین.ا یرهستاما مژههات ت گندمیه،

 ین!تو ا یعستضا یلیمو روشنها، مژههاشون خ اکثر“

 ”!یستین طور

 چشم یکرآماندا، شادمهر به تعداد است یاماز هر پ بعد

 و نوشت: یکرداضافه م یفرستادکه م قلبی

 و جذابم !نگران بودم یپخوشت یدونستمخودم م_”

 ”!یامن یپچشم تو خوشت به

 دوم شد و صورتش گر گرفت؛ اما یجمله مجذوب

 کرد: تایپ

 ”اعتماد به نفس یمرس_”
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 ”رو انکار کنم؟ یتبگم؟ واقع یخب چ_”

 کرد . یامشپ یمهیضم یطانیش یکرچند است و

 و نوشت: یدخند یصدادوباره ب آماندا
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 مرد خوشگل و یازن  یگفتم یشهبابام هم_”

 ”مال مردمه! خودشیفته

 شادمهر جواب داد: بالفاصله

 یپمراست گفته، شکر خدا من خوشت یامرزخدا ب_”

 فرق یفتگیخوشگل .اعتماد به نفس هم با خودش نه

 ”یزمعز داره،

 ”!یستیضمن تو هم اصال خوشگل ن در“

 شد .اما تا چند یامپ یرفت و منتظر دنباله لبخندش

 ینچند یکبارهنکرد .به  یپتا یزیشادمهر چ ثانیه

 و خندان پشت سرهم فرستاده شد و یموذ استیکر
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 گذاشت: پیام

 ”ی؟چرا هنگ کرد_”

 که یخوشگل یول یح،و مل یتو ناز یگم؟دروغ م مگه“

 ”!یستیجلب توجه کنه و واوووو باشه ن بخواد

 با شادمهر بود، اما انتظارش را نداشت .پس حق

 و دوباره یدطول کش ینداد .چند لحظها جوابی

 نوشت: شادمهر
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 ”!یایمکه بههم م ینهحاال قهر نکن، مهم ا_”

 به یشصورتش گر گرفت و تکتک سلولها دوباره

 کرد: یپتا یپرداختند، ول یکوبیو پا رقص

 تو هم ید!دوستا با یاونم مجاز یم،ما دو تا دوست_”

 ”و ظاهر یافهنه تو ق یانو طرز فکر بههم ب صحبتی

 :آمد پیام
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 ”حق با توئه!_”

 چند روز ینمن اصال ا یم،دوست یو تو مجاز من“

 یتالش یچکردنت ه یداپ ینشدم و برا نگرانت

 ”!نکردم

 ”بیمعرفت“

 فرستاد و نوشت: یطانیش یکرآماندا است اینبار

 دوست مهربان و یقی،خب، دوست حق یلیخ_”

 ”!یقیحق دلسوز

 ”شد؟ درست“

 کرد: یپتا شادمهر

4۷ 

 یرو م ینبارو ا یکنممن گذشت م ی_نچ، ول

 ”.بخشمت

 ”تکرار نشه. یگهکه د یشرط به“
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 ”کنم، ذاتا بخشنده و با گذشتم!!!! چه“

 .”بگذریم“

 ”یه؟چ یتزندگ یادامه یبرا برنامهت“

 رو آالخون واالخون ینواب ینرام یخوایم یک تا“

 ”کنی؟

 حالت داد و ییرتغ یدهخواب یمهحالت نشسته به ن از

 :نوشت

 ”.یگهدو هفته د تا_ ”

 آخر هفته هم یدفشم .شا یرمتموم بشه، م امتحانات“

 ”نشه. یتاذ یلیخ ینکه رام برم

 که یخوابگاه تا وقت یرمشروع بشه م یلیتحص سال“

 بابا، یقیبا پسانداز سود سهام آموزشگاه موس بتونم

 ینتو هم یاممستأجر خونه رو بدم و ب یشپ پول

 ”عموم. یخونه ییواحد روبه رو ساختمون
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4۸ 

 یههر طبقه پنج واحد هست و هر واحد  اینجا“

 که یشلخته ساخته شده، شانس یلیداره !خ متراژی

 و پنج یواحد س یهکه عمورسول تونست  ینها آوردم

 طبقه برام ینرو تو هم یخوردکه به پولم م متری

 ”!بخره

 آماندا نوشت: یبه حرفها یربطب شادمهر

 گردش؟ یمبر ییدنبالت دو تا یامب یتونمم_”

 ”رو داره؟ یرششپذ عمورسولت

 ”نععععععععععععععععععع!_”

 بکنم که تمام اعتبار و ینجوریاول کار بخوام ا همین“

 ”یشهپول م یهعمو سکه  یشپ آبروم

 نوشت: شادمهر

 ”باشههههههههههههه!!!!!!!!_”
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 وقته تموم شده، یلیناهار خ یمبرم، تا یدبا یگهد من“

 ”فعال

 ”خدا نگهدار_”
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 کم بود .آن را به شارژر زد و با یلشموبا شارژ

 یدهکش ینتخت رام یکه رو یخاطر ملحفها آرامش

 را درست کرد و چشم بست . بود

 یامتحان باق یکبود و تنها  یانرو به پا امتحانات

 بود .با عمورسول و افسرجون مشورت کرده مانده

 یشآنها در دانشکده پ یتو بعد از جلب رضا بود

 شدنش، یکفت تا با او صحبت کند .با نزدر فرید

 از جمع دوستانش فاصله گرفت و خودش به فرید

 آماندا آمد: نزد

 !امتحان چطور بود؟ یمقد یل_سالم، فام
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 آخرین برگ روی دیوار  

 

 ی؟_سالم، بد نبود .خوب

 ی؟شما !تو خوب یهای_از احوالپرس

 نشست: یمکتن یرو یستاده،ا یدبه فر بیتوجه

 دو یرو هفتها_دلم برا بچهها تنگ شده !حاال تو 

 برنامه یه یتونیبچهها ....م ی، ول یبینمبار م سه

 !یمرفت یکه همگ یمثل اون کوه ینمشون؟بب بذاری

 آمد: یدرو صورت فر یمحو لبخند
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 خونه؟ یایب یترسی_م

 مجبور یهم اونجور یترسم،_آره، دروغ چرا، هم م

 !ینمرو هم بب یهبق میشم

 سر به تن یخوای!!!!م یزااااارب یه_تو هم که از بق

 کدومشون نباشه! هیچ

 را عوض کرد: حرف
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 خوبن؟ ی؟_از پدرت خبر دار

 خونه یرکه خوبه باباست که درگ ی_خوبه !تنها کس

 یری؟از اونور خبر بگ ی!دوست ندار نیست

 به سمتش یو کم یندو اشاره کرد که بنش خندید

 :چرخید

 دوست دارم! یلیدروغ چرا، خ یضا_ا

 و گفت: یدبا محبت خند فرید

 خطر سکته رو حاج بابامنو کشته...!. یت_رو راست

 یمیش یداوضاعش داغونه .ق یلیکرده، اما خ رد

 رو قبول یاصرار کس یگهدور سوم رو زد و د درمانی

 کاش تو همون سکته دوم دور از یگفت.م نکرد
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 .بعد از یشدنم یتاذ ینقدرو ا یکردتموم م جونش

 محمود حالش.... ییدا رفتن
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 وسط حرفش: پرید

 !یولرفتن؟ ازش جدا شدن؟ ا ینا_محمود ا

 نگاهش کرد: سرزنشگر

 یکخونه نزد یه!....آره،  یزیچ یی،آقا یی،عمو یه_

 ییکردن .زندا یگرفتند و اثاثکش ییمادر زندا خونه

 آخر و....خالصه عوارض فتنه تو به یمزد به س یهو

 هم کودتا یدشد .من و وح ییزندا یدنرس استقالل

 . یزنیمشبها ساعت هشت کارت نم یگهو د کردیم

 یخونه خودمون م یگاه یین،پا یریمم گاهی

 به احترام یره،م یینمامان هر شب پا ی.....ولمونیم

 افسرده شده....هنوز اندازه یلی....خاله خپدرش

 دور یبرگها ی،....راستیکنهغذا درست م قدیم

 رو برات رنگ زدم، تنها دو برگ از اون روشویی

 یامتحاناتت که تموم بشه، برگها یعنیمونده . دیوار
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 .در واقع از اول به قصد یشههم تموم م یوارد اون

5۲ 

 یوارو دو تا د یبود یدهامتحاناتت برگها رو کش پایان

 بود، درسته؟ یتهفرمال کناری

 سر تکان داد و گفت: تأییدی

 ....یاگه بتون یشه،_پس فردا امتحاناتم تموم م

 :یدمش پرکال یانم فرید

 یریمم ی_پس فردا بعد از امتحانت، ناهار همگ

 . یگم.به بچهها هم م درکه

 برنامه ناهار را به شادمهر گفت، یشب وقت آن

 اقدام آماندا استقبال کرد: ینبه شدت از ا شادمهر

 ینوهها که آزار ی،تو با بزرگترا مشکل داشت ین،_آفر

 نرسوندن .تازه همهجوره هم در حد توانشون بهت

 کمکم دلت رو با بزرگترا یرو داشتن .اگه بتون هوات
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 یلی!پدربزرگت االن خ یشهخوب م یصاف کن هم

 شده! طفلکی

 حرص گفت: با

 !خوبه که یاریاکفرم رو در م ی_شادمهررررر !گاه

 هم یگه!د یگیم ینطورو ا یهست یزهمه چ یانجر در
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 یادسرش ب ییپدربزرگت !فتحاللهخان هر بال نگو

 بتونم ید!شا ینطورو فرشته هم هم ین!پرو حقشه

 بشم، اما اون سه یخیالو محمود رو ب فاخته

 و یمبار با هم صحبت کن یه....اصال شد من و تو نفر

 یهدر مورد  یاب ی؟رو وسط نکش یرمردپ ینا یپا تو

 تولد ی...!.باالخره برا یمصحبت کن یگهد چیز

 یدی؟خر یچ خواهرت

 جلز و ولز روغن آمد و شادمهر گفت: صدای
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 و یقهدوست داشتم با سل یدم،نخر یچی_هنوز ه

 یکنی.تو هم که ناز م یرمتو براش کادو بگ همفکری

 ....و

 ی؟چ یکنی؟غذا درست م ی_دار

 گام برداشتن شادمهر آمد و گفت: صدای

 یانا شاب یتیاومدم خونه گ ی....تنهام....وقتیمرو_ن

 بابا یشساعت پ یم.ن یرونرفته بودند ب یشاد و

 . ینجاییم!ما ا یتیمادر گ یخونه یازد ب زنگ

 گرفت و گفت: دلش
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 یبرو خونه یا! یرون_خب تو هم با دوستات برو ب

 !یشیم یتمادربزرگت .تنها نمون خونه، اذ یکی اون

 :یدخند شادمهر

 یکنم؛م یزندگ ینجوریو پنج ساله دارم ا یست_ب
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 کردم! عادت

 و هفت سالت بود؟ یست!تو که ب ینم_صبر کن بب

 و پنج؟ یستب شدی

 شد: یگوشو باز یطانشادمهر ش صدای

 هفده ! یشد یهوو سه سالت نبود  یست_مگه تو ب

 سنم رو گفته یبه سال قمر ینیاز اول جن منم

 .!!!..آقا من ضمن حرف زدن با تو شام بخورمبودم

 یشی؟م ناراحت

 انداخت: ینتخت رام یرا رو خودش

 _نه بابا، راحت باش.

 یکی یتی.شب و روز گ یکاداده بره آمر یرگ یان_شا

 به بچههاش وابستهست . ید!شد شده

 یستی؟تو به خواهر و برادرت وابسته ن ی؟_تو چ
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 غذا خوردن شادمهر آمد: صدای

 به یدمم یحآماندا....ترج یدونی....میادز یلی_نه خ

 رو بخورم، از یو نبود کس یندهغصه آ ینکها جای

 دخترعمه داشتم پنج یهو بودنش لذت ببرم . حال

 و یکردمم یتشاذ یلیبود .خ یکتراز من کوچ سال

 یک ی.به صورت کامال اتفاق یذاشتمبه سرش م سر

 هر وقت خونه یعنی. یدمرو ند یمص ینا سال

 یامن نبودم  یابود،  یمهمون یا یرفتمم مادربزرگم

 وقت هم متوجه نشدم و اصال نبودن و یچ!ه مصی

 یلیبه در، خ یزدهتو س ینکه.تا ا یدمرو نفهم ندیدنش

 رفت تازه دلم یتو رودخونه غرق شد !وقت مسخره

 سال یک یداومد چرا با یادمتنگ شد !تازه  براش

 یم یباشم !از اون به بعد سع یدهرو ند دخترعمهم

 گ، اگهشرکت تو تمام مراسم بعد از مر یبه جا کنم
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 بهش سر بزنم و ینجوریبرام ارزش داره هم طرف

 .ببینمش

56 

 دوستانش را داد یهایو خنده جواب شوخ یشاد با

 کرد و یو خداحافظ یسه ماه روبوس یبا آنها برا و

 یستادهدانشکده ا یاطدر ح یککه نزد یدطرف فر به

 دو دستش را به یدشدنش فر یکرفت .با نزد بود،

 باال آورد و با دوستانش دست یشکرگزار شانه ین

 شد: یادهروو همراه آماندا وارد پ داد

 یاهگ یاطبودم از کف ح یستادهکه وا ییجا یدی_د

 !یرونآسفالت رو ترکونده اومده ب یرون؟ب زده

 اما گفت: یدرا فهم یدفر منظور

 یدنبا یستکه نور ن ییجا یدونه!نم یسوادب یاه_گ

 کنه؟! رشد
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 چپ چپ نگاهش کرد: فرید

 به حرف یستادیساعته امتحانت تموم شده، وا یم_ن

 با دوستات؟ زدن

 یکی یدبلند فر یرا با قدمها یشکرد قدمها سعی

 :کند

5۷ 

 ساعت ینشده.!...گفت یرد یریم،م یم_االن که دار

 باشن؟ یشتجر چند

 راه یزنممترو بهشون زنگ م یستگاها یدیم_رس

 !بیفتن

 به یدکه شدند، آماندا خواست همراه فر یستگاها وارد

 او به یچشمغره یدنمختلط وارد شود که با د واگن

 رفت . ییابتدا یواگنها طرف

 یکرا نزد یدشدند، فر یادهکه پ یشتجر ایستگاه
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 صبر کردند تا یکم ید،منتظر خودش د یبرق پلکان

 پله یمسافران رو ینخلوت شد و جزو آخر صف

 گفت: یدپله، فر ی.رو ایستادند

 رنگش نکردم یشد،رنگ م یدبرگ با ین_امروز آخر

 واسه خودت! گذاشتمش

 :یندتا راحتتر او را بب یستادا یدپله باالتر از فر یه

 برگ ین.زحمت آخر یذارم_من پا تو اون خونه نم

 بمونه! یرنگب یفهبا خودت !ح هم

5۸ 

 هم رنگ نشه، ی.تا وقت یکنم_من که رنگش نم

 باز !سفارش کردم یانپا یشه.م یشهتموم نم بازی

 هم رنگش نکنه . کسی

 بحث نکند و از پله یهودهب یزیداد سر چ ترجیح

 با چشم به دنبال یابانشد .با ورود به خ یادهپ برقی
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 گشتند و به سمتش رفتند .آماندا با یدوح ماشین

 کپ یشد، لحظها یادهپ ینمحمود که از ماش دیدن

 بازش، باعث حصارلب و  یلبخند رو یدناما د کرد

 را فراموش و ینخاطره پرت شدنش به اتاق پرو شد

 او جستجو کند .به سمتش یرا در چهره پدرش

 ینآخر یی) گویو احوالپرس یو بعد از روبوس رفت

 نبوده (و بدون تکه و یاصال فاز منف برخوردشان

 محمود با جمع یزی،از هر چ یگلهگزار یا طعنه

 رفت تا انیابخ یگرکرد و به سمت د خداحافظی

 ینکهسوار شود و به فروشگاه بازگردد .ا تاکسی

 او از کار فروشگاه دست یدنفقط به خاطر د عمویش
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 یشبرا یارو همراه بچهها تا آنجا آمده بود بس کشیده

 بود. دلنشین
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 چقدر دلتنگ بچهها یدکه شد تازه فهم ینماش سوار

 ینو نگاه سراسر محبت شاه ید!لبخند گرم وح بوده

 کرد .با هما و درنا یقرا به روح و روانش تزر شادی

 کرد .از آنها یبار دست داد و روبوس یناول برای

 یرشد و سالم رساند و با گ یامادرشان را جو حال

 یسرباز یکه به دوره یدوح یبه مدل موها دادن

 را ینآقااز فرشته و حس ینداشت، احوالپرس شباهتی

 جلو نشسته بودند یدو وح یدگوش انداخت .فر پشت

 عقب .فقط از حال و یصندل یرو یبه سخت یهبق و

 خودشان گفتند و از فتحاللهخان و فرشته و احوال

 . یاوردندن یانبه م یزیو اتفاقات روز آخر چ پروین

 یروز کوه از خاطرات گذشته گفتند و شوخ مثل

 و شاد بودند . یدندو خند کردند

 درکه به دربند رفتند . یبه جا یدوح یشنهادپ به
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 یبه راحت ینپارک ماش یوسط هفته جا خوشبختانه

0 

 پارک معطل نشدند . یجا یافتنو بابت  یشدم پیدا

 و خارج شدن بچهها از آن، ینمحض پارک ماش به

 پشت سرشان پارک کرد و شادمهر ماشینی

 به یسال و دختر یستحدود ب یبا پسر شهسواری

 شدند. یادهدرنا از آن پ سن

 به چشمانش شک کرد و با تعجب به لحظهای

 آنها یکامال اتفاق یینگاه کرد، اما شادمهر گو شادمهر

 به طرفشان آمد و یجاناست با ه یدهآنجا د را

 :گفت

 با ید؟!خوب ی_سالم سرکار خانم !چه حسن تصادف

 ید؟تماس گرفت پسرداییتون

 کند: یباز یلمکرد مثل شادمهر ف سعی
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 گ زدم بهش....._سالم، تشکر .بله زن

 را به طرف سه پسر کرد و ضمن یشرو شادمهر

 کرد: یدادن خودش و همراهانش را معرف دست

 آماندا ییهستم .دوست پسردا ی_شادمهر شهسوار

 .یو خواهرم شاد یان.برادرم شا خانم

1 

 یدکردند و فر یهم خودشان را معرف یدو وح شاهین

 جناب یگیریاز قبل با شادمهر آشنا شده بود از پ که

 ماندن یجواباز ب ینآرت یبابت نگران شهسواری

 یکرد .در همان فاصله زمان یفبا آماندا تعر تماس

 یکدیگرکه همسن بودند کنار  یدرنا و شاد کوتاه

 را شروع کردند . یکدیگربا  یگرفتند و همصحبت قرار

 یتدختران را به طرف کوه هدا یاردستان پسرهای

 تمام کنارشان ماند و ییپرروبا  یزو شادمهر ن کردند
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 آخرین برگ روی دیوار  

 

 کرد تا با آنها هم گام شود و خودش را در تالش

 یبا لبخند یانتنها شا یانآنها جا کند .در آن م جمع

 کم خانه یسبز و رود یعتو معنادار به طب مضحک

 وارد یو تالش داشت با کس یکرددربند نگاه م آب

 کامال یدارد یننبودن ا یاز اتفاق یینشود .گو گفتگو

 بود. مطمئن

 تنها دو سه قدم جلوتر از پسرها بود و کامال آماندا

 از ینشاه یبرا یدآنها اشراف داشت .وح یگفتگو به

 کرد و شادمهر یفو جشنواره تعر یالدو برج م آرتین

۲ 

 خوش ینچقدر به آرت ینکهکالمشان از ا میان

 یانپا یوالفست یمحل یرقصها یدنبوده و از د گذشته

 با دخترعمهش چقدر لذت برده بوده ییو آشنا سال

 که اصال او ینیگفتگو را از آرت ی!کمکم دامنه گفت



 

 

  804                        
 

 آخرین برگ روی دیوار  

 

 تصور شده یمیشدوست صم یالبود و در خ یدهند را

 و تعجب ینمحل خدمت شاه یگانو  یبه سرباز بود

 خاص و نسبتا بلند یهم با آن موها یدوح ینکها از

 و خاطرات خودش یاست کشاند و از سرباز سرباز

 گوش سپرد . یزن ینو شاه یدو به خاطرات وح تگف

 بارها آماندا به عقب برگشت و با یادهرویپ ضمن

 شادمهر نگاه کرد و یالخصوصبه پسرها عل لبخند

 آنها در گفتگو شرکت کرد یبا فاز صحبتها متناسب

 کدام از پسرها پنهان نماند. یچاز چشم ه که

 هما هم چند بار به جمع پشت سر نگاه کرد که البته

 یمرا تکرار نکرد .ن ینکارا یگرد یناخم شاه یدند با

 و درنا ابراز یگذشت، شاد یکه از کوهگرد ساعتی

 کردند و شادمهر گفت: خستگی

3 
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 بعدش هم یتولد خواهرمه و هفته یگه_چند روز د

 یهبه عنوان هد ینجابرادرمه؛ امروز آوردمشون ا تولده

 ینیجشنناهار مهمونشون کنم .اگه شما هم تو م تولد

 . یشیمخوشحال م یلیخ یدباش ما

 ما”که یاردستان یپسرها یتعارف از سو یاز کل بعد

 و شما مهمان ما یمبرنامه صرف ناهار داشت هم

 آنجا رفتند و یاز رستورانها یکیبه  همگی”باشید

 دو تا تخت بزرگ نشستند. روی

 یک یداده بود و در فاصله یهتک یبه پشت شادمهر

 تخت نشسته بود یلبه یرو یکورآماندا  متریش

 به یتوجهب یدرا درآورد .فر یشکفشها بیآنکه

 جمع رو به آماندا کرد و گفت: غریبههای

 یاری؟_کفشاتو چرا در نم

 با خنده گفت: یناز آماندا شاه قبل
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 _آخه جوراباش سوراخه!

 اضافه کرد: وحید

 هفتهست شسته نشده! یه یده،_هم سوراخه، هم بو م

4 

 شادمهر سوژه خنده شده بود، یجلو ینکهاز ا آماندا

 خجالت سرخ شد و آرام گفت: از

 یامبرم دستام رو بشورم؛ ب یخوام_نمکدونا !...م

 . یارمدرم کفشامو

 تخت رساند یو به لبه یدخودش را جلو کش شاهین

 کفشش گفت: یدنضمن پوش و

 !یام_باهات م

 یرفتم یبهداشت یسبه طرف سرو ینبا شاه همقدم

 :یستادکپ کرده و ا یشحرف پسرعمو یدنبا شن که

 ی؟_دوسش دار
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 لحظه مبهوت نگاهش کرد: چند

 رو؟ یشهسوار یگی؟م یو_ک

 ادامه داد: یدرا که د ینشاه یهعاقل اندر سف نگاه

 !یبینمشکه م یهبار ین_من دوم

 زد یبه انکار آماندا با محبت لبخند یتوجهب شاهین

 گفت: و

 ید؟_هماهنگ کرده بود

5 

 شد: هول

 . ینجاا یاد_نه به خدا .!...من اصال خبر نداشتم م

 ینجاسر از ا یهودرکه  یممگه قرار نبود ما بر اصال

 هماهنگ شده؟ یچهجور درآوردیم؟

 خشک حوض نشست و با انگشت یلبه یرو شاهین

 به شمردن کرد: شروع
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 زنگ زد یدرو داشت، ع یلتشماره موبا ییت_پسردا

 یتمدت که گوش ینگفت .اما تو ا یکتبر بهت

 عمه بود بهت زنگ نزد .من آمارش رو دارم . دست

 خبر نداشته که بخواد نگرانت یزیاصال از چ پس

 رو بفرسته دنبالت . یآقا شادمهر شهسوار ینو ا بشه

 یه یدیند یدی؟داداشش رو ند یخنده اپوز بعد

 باج بهش داد تا ساکت شه و حرف نزنه ! پنجاهی

 وسط هفته زودتر از موعد تولد، یاز اون ک گذشته

 تولد ناهار یهواسه هد یارهو برادرش رو م خواهر

 کامال تابلو خودش رو ینهاا یبدتر از همه بده؟

 به ما و تمام مدت هم حواسش به تو بود؛ چسبوند

 ینشکه رنگ ماش ین.آخرش هم ا ینطورهم هم تو

 یمکه منتظر بود یشخاص و تو چشمه !تو تجر خیلی

 ییو شش طال یستدو یه یاید،از مترو ب یدو فر تو
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 دختر بچه یهرو جلب کرد که دو تا مرد و  نظرم

 جلو نشسته یکه صندل یبودند و اتفاقا پسر سوارش

 یت یبه خاطر عکس مثلث و چشم دجال رو بود

 برقگرفتهش تو چشمم اومده بود . یو موها شرتش

 هست . یانکه تن شا یمدل مو و طرح لباس همون

 ......اگه تو باهاش یده؟حاال چرا رنگت پر خب،

 خودش سر خود اومده یعنی ینکرده باش هماهنگ

 اونجا مثل ما منتظر اومدن تو شده و تجریش،

 یشتجر یقراره مترو یاومده تا دربند!...ول دنبالمون

 یدونسته؟ا ماز کج رو

 و یدکش یدهاشخشک یلبها یزبانش را رو آماندا

 :گفت

 _به خدا خودش اومده، من خبر نداشتم .

 یشدخترعمو به”یخر خودت”با مفهوم ینگاه شاهین
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 :انداخت

 یشناسیش؟.....حاال چقدر میگی_باشه، تو راست م

 یه؟حساب آدم

 و گفت: یدبه صورتش کش یدست یصالبا است آماندا

 ی؟کن یکارچ یخوای_م

 حوض بلند شد و با لبخند یلبه یاز رو شاهین

 :گفت

 کالردشت یرضا یکه برا یفی_همون نقشه کث

 . یکنمم یادهبندهخدا پ ینا یبرا داشتم،

 به قهقهه ید،آماندا د یذوق را که در چشمها برق

 و گفت: خندید

 ! یپدر صلوات ی_ا

 به جمع برگشتند، سفره را انداخته بودند و وقتی

 خوردن را آورده بودند . یماست و سبز سرویس
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 همه کباب و دوغ سفارش داده بود و یبرا وحید

 درنا و هما که پلو هم خواسته بودند، یبرا تنها

 پلو داده بود. سفارش

 پرسشگر به پسر یدوح ین،آمدن آماندا و شاه با

 پاسخ”یچیه”با حرکت سر یننگاه کرد و شاه داییش

 مال مشخص بود؛ در نبودشادمهر کا ی.نگران داد

 چند بار جستجوگر به سمتشان کنار ینو شاه آماندا

 ینب یبود حرف خاص یدهنگاه کرده بود و فهم حوض

 گفته شده است. یندو، در واقع از طرف شاه آن

 خواهرش را که همراه درنا کنار حوض شادمهر

 کنار تخت دست در آب کرده بود و به کوچک

 صدا زد: پاشید،یفواره کوتاه آن آب م سمت

 ناهار یخوایمبرو دستات رو بشور م یاب ی،_شاد

 .اون آب آلودهست . بخوریم
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 همراه درنا به یتغرولند کرد اما در نها یکم شادی

 چند قدم یزرفت .شادمهر ن یبهداشت یسسرو طرف

 تخت فاصله گرفت و با نگاه دو دختر را دنبال از

 بود و یلشبه جمع مشغول موبا یتفاوتب یان.شا کرد

 ینداشت و آماندا با هما کنار گلدانها یبه کس کاری

 یبودند و به بچه گربها یستادهاطراف تخت ا بزرگ

 . ینگریستندسرگرم شده بود، م یبا قطعه استخوان که

 انداختند و یانبه شا ینگاه یچشم یرز یدو وح فرید

 یناشاره به شاه یدند،او را فارغ از جمع د وقتی

 یلب یرز یدو او را نزد خود خواندند و فر کردند

 :گفت

 حواسش به آمانداست !دکش یادیپسره ز ین_ا

 بره؟ کنیم

 آرامبخش گفت: یبا لبخند شاهین
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 رو نه .!...من ازش یاول رو موافقم، دوم ی_جمله

 اومده... خوشم

 زد: یپوزخند وحید

 و یمثل مامانامون و خاله براش دون بپاش یخوای_م

 کجا رفته؟ هما هم بود.... یرتتغ ی؟کن یگرم بازار

 اجازه انعقاد کالمش را نداد: شاهین

0 

 رو که یطو هما داره؟ ....شرا یرتبه غ ی_چه ربط

 ....اگه پسره خوب باشه و آماندا هم میدونید؟

 چرا که نه؟ یادخوشش ب ازش

 که تا آن لحظه سرش را جلو آورده بود، به فرید

 :دیلب غر یرداد و ز یهتک پشتی

 روشنفکر !کالتو بذار باالتر !بعد یآقا یکاهلل_بار

 جناب دالل محبت، آماندا اگه خودش بخواد هم
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 یخوادصحبت با پسره نداره !تو نم یبرا محدودیتی

 .یداغتر از آش بش کاسه

 شدت نجوا یینترینسرش را جلو آورد و با پا شاهین

 :کرد

 احتماال ینبوده، شک ندارم !ول یتصادف یهمراه ین_ا

 داره ! ییخبر نداشته و شادمهر برا آماندا فکرا آماندا

 یما کار یستبشه، الزم ن یشترشناختش ب خواسته

 خودش.... کنیم،

 سو و آماندا یکشدن همزمان شادمهر از  یکنزد با

 جملهاش را ناتمام گذاشت. یگر،د یهما از سو و

1 

 زدند .بحث یهتک یپسر صاف نشستند و به پشت سه

 باالجبار تمام کردند و تمام حواسشان را به را

 و آماندا دادند . شادمهر
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 همه را به دور سفره ینکبابها، شاه ینیآوردن س با

 کرد و تعارفات خاص غذا شروع شد . دعوت

 از یشتالش داشت طول نگاهش به آماندا ب شادمهر

 ینشاه ینکند .فقط وقت یجادا یتینباشد و حساس بقیه

 آماندا گذاشت و گفت: یککباب را نزد سینی

 درست بخور! یکنی؟_چرا تعارف م

 در جا جواب داد: یدفر و

 یخوره،داره م ی!دو لپ یشه_لپش داره رگ به رگ م

 تعارف نکن؟! یگیم تو

 به یلحظها یدند،اعتراض کرد و همه خند وآماندا

 شد و یرهگر گرفته آماندا خ یشاد و گونهها صورت

 داد. ییرهش را تغنگا یهیزاو سریع

 غذا را حساب ینهبا اصرار هز یناز ناهار، شاه بعد

 گفت: یو از قول پسران اردستان کرد
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۲ 

 یچرت بعد از کباب و دوغ نم یهمثل  یچی_ه

 یمن یبرا یمهوا .ما سه تا که رفت یناونم تو ا چسبه،

 .هماجان؛ حواست به خواهرت باشه. یمبخسب ساعت

 سرشان یررا ز یشانو دستها یدندپسر دراز کش سه

 دوباره کنار حوض آب ی.درنا و شاد گذاشتند

 لم داد یکوررفت و  یگریبه تخت د یانشا رفتند،

 مشغول شد، آماندا و هما به یلشدوباره با موبا و

 رفتند و کوه و رودخانه را یاطحفاظ ح ینردهها کنار

 دور حوض قدم زد و یکردند و شادمهر کم تماشا

 یفرصت یرد؛فرصت ماند تا کنار آماندا قرار گ منتظر

 گذاشت . یارشدر اخت یانشا که

 خطاب به دخترها حواس هر دو یدیبا ببخش شایان

 یشانبه سمت خودش منعطف کرد و رو به هر دو را
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 :گفت

 یهکرم یف!از ک یخورهداره زنگ م یکیتون یل_موبا

 . یادم صداش
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 یبا لبخند یانبا عجله به طرف تخت رفت و شا هما

 داد. یلتحو یبه برادرش چشمک موذیانه

 ید،ند یسکالیکرد و م یرا بررس یلشهما موبا وقتی

 برود یشدخترعمو یشرا برداشت تا دوباره پ کیفش

 یستادهقبل خودش ا یقهچند دق یشادمهر جا یدد که

 با آماندا گرم صحبت شده . و

 یانخواست کنار نرده برود که شا ینبه شاه بیتوجه

 زد: ایشصد

 رفتند سراغ یرید؟بچهها م یشسر پ یه ید،_ببخش

 !تولهسگها
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 لب غر زد: یرز هما

 خودت ی_انگار بچهن من برم مراقبشون باشم !نگران

 !حاال یاهمنو بفرسته دنبال نخود س یخواد.!...مبرو

 آماندا بودم، پنجاه نفر چشمشون بهم یمن جا اگه

 !!!!بود

 یزیاما تنها پوزخند زد و چ ید،حرفش را شن شایان

 . نگفت
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 یمصلحت یآماندا اخم یستادهما ا یکه جا شادمهر

 و گفت: کرد

 یفتحاللهخان؟ من نم یبود؟ جلو نوهها ین_قراره ما ا

 مسائل ینعمورسول که نسبتا تو ا یحت خواستم

 یزهمهچ ینبفهمه، بعد تو....واقعا که !...شاه راحته

 !یدهفهم رو
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 نرده یهر دو ساعدش را رو یتفاوتیبا ب شادمهر

 نگاه کرد و گفت: یینخم شد و به پا یو کم گذاشت

 !تو ارشد با هم یهپسر خوب یلیدارم، خ یدوست یه_

 یشکار یدانا، خوش صحبت، اطالعات علم بودیم،

 ینم یقهو هر وقت ازش کمک بخوام مضا باالست

 بخوره !!!! یزیچ یهکه بخواد  ی.اما امان از وقتکنه

 که تمام یکشههورت م یا یکنهملچملوچ م چنان

 با هم یعذابمه وقت یعنی! یشهم یشریشر بدنم

 یهبخوره ! یزیچ یه یخوادو م یرونب میریم

 رو یدنشداشتم، دختر بود، آدامس جو همکالسی

 یدهبود .انگار لنگه کفش تو دهنش جو اعصابم
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 هم آدامس گوشه دهنش بود و شلخ یشه.هم میشد

 ماه بود یلیبود خودش خ یگهد یکی. دیجوییم شلخ
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 رو یجانی،داشت، موقع حرف زدن ه یعصب یکت ولی

 موقع راه رفتن یگهد یکی! یانداختم ینرو چ بینیش

 رو.... باسنش

 یانم یحوصلگیداد و با ب یهبه نرده تک آماندا

 :یدپر حرفش

 به من داره؟ یچه ربط ینا_ا

 نگاهش را از کوه و رودخانه به صورت شادمهر

 زد: یهداد و به پهلو به نرده تک آماندا

 باهات یاز طرز فکر و همصحبت یمجاز یای_تو دن

 بردم .گفته بودم بهت، برام حکم آرامبخش رو لذت

 هم یافهت!اون روز که اومدم دانشکده، از ق داری

 یروز طوالن یهخوشم اومد .فقط مونده بود  خیلی

 غذا خوردن، طرز یسیپلیند ینمبب یمباش همنشین

 یامورد قبولم هست  یناتراه رفتن،....ا برخورد،
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 نه؟! یا یاد!خوشم م نه؟
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 یظاهر یتفاوتیقلبش باال رفت، اما با ب ضربان

 :گفت

 با یواقع یایتو دن یستما که قرار ن ی؟_خب، که چ

 .یمدوست باش هم

 ید.... .من تو رو بایمدوست باش یستقرار ن یقا،_دق

 کنم؟ دوست پدرت؟ پدربزرگت؟ یرخواستگا یک از

 ی؟ک خودت؟

 و اخم یلحظه مبهوت نگاهش کرد و با دلخور چند

 گفت: واقعی

 _من با اون وضع فضاحتبار از اون خرابشده فرار

 سن ازدواج کنم؟ بعد هم من و تو، ینکه تو ا کردم

 یستن یشترچهار پنج ماه ب یمجاز یایهمون دن تو
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 !بعد هم.. یشناسیمرو م همدیگه

 را قطع کالمش”یستا”به نشانه یبا دست شادمهر

 :کرد

 .!...تو االن با سنت مشکل یکی یکی_اجازه بده، 

 تجربه و ینهجده با هم یاگه به جا یعنی داری؟

 و چند سالت یستب یکه االن دار یطیو شرا عقل

 ی؟با ازدواج مشکل نداشت بود،

 دستش را به آن یکنرده فاصله گرفته بود . از

 خودش کرد: یهگاهو تک گرفت

 یتمسئول یخوام_من هنوز هجده سالمم نشده، نم

 تا دکترا بخونم یخوامرو داشته باشم .م زندگی

 ....بعد

 منم جوابت رو دادم....تو چه ی،رو قبال هم گفت ینا_ا

 افتاده رو دوشت ! یتبار زندگ یچه نخوا بخوای
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 خانم مسن همخونه یهفشم با  یبر یدفردا با امروز،

 هم یبهخوابگاه با چند نفر غر یاز اول مهر بر بشی،

 تنها یدهر وقت خونهت آماده شد با ی،بش اتاق

 رو یتزندگ یتو صد در صد مسئول یکن زندگی

 با یناا یهمه ی!...خب، حاال به جا یریبپذ خودت

 و از مصاحبت با من یدوسم دار یدونمکه م من

 .....منمیست؟بهتر ن ی،همخونه بش یبریم لذت

 یو پنج سالگ یستدوست نداشتم تو ب اصال

 دارم که از اون خونه برم ! یازکنم، اما ن خواستگاری

 یشکه بخوام پول پ یستاندازم فعال اونقدر ن پس

 یتمپدرم حما یرمبگ یبدم .بخوام خونه مجرد خونه

 یتازم حما یدازدواج شد یاما مطمئنم برا نمیکنه،

 خونه یبه جا ینکه!چه بهتر از ا یکنهم اقتصادی

 که دوسش دارم همخونه بشم. یبا کس مجردی،
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 گرد شده از تعجب نگاهش کرد: یچشمها با

 یه؟منظورت ازدواج صور یم؟_همخونه ش

 به تأسف تکان داد: یسر شادمهر

 یزم،!نه عز یخونیم یادز یفسخ ین_رمان آنال

 تو ینم.....ببیاتشبا تموم جزئ یهازدواج واقع منظورم

 نه؟ یا یدوست دار منو

 یداد، کم یهرا رها کرد و کامل به نرده تک خودش

 کرد و در مقابل تکرار سؤال شادمهر گفت: سکوت

 ییرتغ یهاز  یبهم گفته بود عشق و عاشق یکی_

 و یشهکمکم بدن گرم م یشه،ساده شروع م هورمونی

 آدم یدد یداناون وقت م یره،قلب باال م ضربان

 رو یارطرف مقابلش . یهایبه قشنگ یشهم محدود

 !یبینهشده م فتوشاپ

 :یدخند شادمهر
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 رو که من بهت گفتم . ینا_ا

 سر تکان داد: تأییدی

 و بدون همصحبت . ییم_من و تو هر دومون تنها

 یکنیم،که دوست داشتن تصور م یزیاون چ شاید

 برخورد با جنس مخالف باشه؛ هوم؟ یجانو ه عادت

 دست زد و گفت: یشآرام برا شادمهر

 یم یاددرسات رو  یخوب ینبه هم یشههم ین،_آفر

 شروع یکه تو گفت ینایی....مطمئنا از همگیری؟

 یه یطمون.من و تو شرا یستن ینااما االن فقط ا شده،

 بهم یشهمه .طرز فکرمون هم کموب یهشب جورایی

 !من اونقدر دوست دارم که دو روز ازت میخوره

 تا دانشکده و بعد هم یدمنقشه کش ینداشتم کل خبر

 عاشقتم؛ یوونهوارد یگمکنم .نم یدارو پ یدنتد بهانه

 یجیرخ نداده، تدر یهوییدارم !احساس من  دوست
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 !بعد هم یکرده !شک ندارم تو هم دوسم دار رشد

 یسر خونه و زندگ یمفردا بر ینکه نگفتم هم من

 بود یناییاگه بحث ا یشیم،مدت نامزد م یه. خودمون

 رکمون رومشت یوگرنه زندگ یچ؛که ه یتو گفت که

 یه؟.هان؟ نظرت چ یکنیمم شروع

 یشمتر یککه در  یزهایشادمهر به سنگر یجا به

 نگاه کرد: بود

 راست یکه تو تلگرام بهم گفت یزهایی_تو تمام چ

 از سن و محل سکونتت یربه غ ینهمنظورم ا بوده؟

 یبکاریالبته اگه فر ی؟رو دروغ نگفت یگهاید چیز

 !یریمبگ یدرو ند۵۲۲۵مهربان  خانم

 من ییشبده به مهربان !خدا یرگ ی_تو هم ه

 شده یماصال چرا همه صفات مال یستم؟ن مهربان
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 یمدختر، صفات خشن شده اسم پسر؟ نس اسم

 یفلط یاهاسم گل و گ یطوفان پسر !هر چ دختره،

 رو یذارنرو دخترا ، اسم کوهها رو م یذارنم هست

 دخترن، یرسونندنم یب!ستاره و آسمان که آس پسرا
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 پسر !چرااااا؟ بعد هم هر یشنشهاب و بهمن م بعد

 به ما ظلم شده !مردا حقمون رو یگیدم یشینیدم جا

 !خوردن

 با لذت به چهره شاد و پرمهر شادمهر نگاه آماندا

 و گفت: کرد

 ی؟رو عوض شده گفت یاچ یگه_سفسطه نکن !د

 را به نشانه تفکر جلو آورد: یشلبها یکم شادمهر

 یشینیم،دماوند م یابونهت گفتم خفقط ب یاد؛نم یادم_

 یابوننبود .اسم خ یدماوند اصل یابونخ منظورم
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 یهکه کوچه ما توشه دماونده !سمت فرمان فرعی

 .یادنم یادم یزیچ یگه.د میشینیم

 :یدمتعجب پرس آماندا

 دماوند؟ یرو گفت یه_چرا؟ چرا فرمان

 زد: یلبخند شادمهر

 پولدار_دوست نداشتم تو ذهن تو و بچهها، بچه 

 ....حاال قبلُت؟یستمهم ن یت.آخه واقع باشم

 :یدبه گردنش کش یشالش برد و دست یرز دست

۲ 

 بچهها، یشپ یم....فعال برگردیکنم_روش فکر م

 . یستادیموا ینجاا یعستضا خیلی

 یب،عج یبازگشت آماندا و شادمهر، هما با حالت با

 را به شدت باال برده بود، ینشباهتش با پرو که

 زد: طعنه
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 !ی_چه عجب !باالخره از اون نرده دل کند

 ننه یکه جا ینمن جواب پرو”فکرش گذشت: از

 خودت رو یجا یگهرو دادم، تو جزغله د بزرگمه

 ”روزمون خراب بشه یخوامکه نم یففقط ح داری،

 زد و گفت: لبخندی

 !مرِد کنار نرده مهم بود! یست_نرده مهم ن

 یپسرها یشصحبتش کرد و پ یمهیضم چشمکی

 شده یدارب یاز خواب مصلحت یگرکه د اردستانی

 رفت . بودند

 یبازگشت، شادمهر دور از آماندا کنار شاد یرمس در

 ینبه محل پارک ماش یدرنا قرار گرفت و وقت و

 بهشان یلیخ ینکها یانو ب یادز ییبا خوشرو رسیدند،

3 

 هم یگربار د یکهماهنگ کنند  یدگذشته و با خوش



 

 

  830                        
 

 آخرین برگ روی دیوار  

 

 بار مهمان او باشند، شماره تماس یناشوند و  سفر

 یرا گرفت و کارتش را داد و خداحافظ شاهین

 از پارک درآمد و یهاو زودتر از اردستان کردند

 .رفتند

 یدفر یی،و شش طال یستمحض دور شدن دو به

 طرف عقب برگشت و رو به آماندا کرد و گفت: به

 _چه خبرررر؟

 پاسخ داد: یخونسرد با

 یکن یادهپ یشمن رو مترو تجر ید،!وح ی_سالمت

 رو جمع کنم برم فشم . یلموسا ید!با یشمم ممنون

 پشت فرمان بود، گفت: وحید

 یتا جلو در خونه آقا رسول م ی؟چ یگه_د

 .رسونیمت

 . یستن ی!منطق یشهدور م یلیخ یرتون_مس



 

 

  831                        
 

 آخرین برگ روی دیوار  

 

 لب حرف آماندا را یرخسته ز یو هما با حالت درنا

 :در جا گفت ینکردند و شاه تأیید

4 

 جان، درنا و هما خسته شدند، اول برو خونه ید_وح

 برم ید.منم با یمقرار شد شام اونجا باش ،حاج بابا

 .یرسونمسر راه آماندا رو م فروشگاه،

 یشمتر یککه در  یزهایشادمهر به سنگر یجا به

 نگاه کرد: بود

 راست یکه تو تلگرام بهم گفت یزهایی_تو تمام چ

 از سن و محل سکونتت یربه غ ینهمنظورم ا بوده؟

 یبکاریالبته اگه فر ی؟رو دروغ نگفت یگهاید چیز

 !یریمبگ یدرو ند۵۲۲۵مهربان  خانم

 من ییشبده به مهربان !خدا یرگ ی_تو هم ه

 شده یماصال چرا همه صفات مال یستم؟ن مهربان



 

 

  832                        
 

 آخرین برگ روی دیوار  

 

 یمدختر، صفات خشن شده اسم پسر؟ نس اسم

 یفطل یاهاسم گل و گ یطوفان پسر !هر چ دختره،

 رو یذارنرو دخترا ، اسم کوهها رو م یذارنم هست

 دخترن، یرسونندنم یب!ستاره و آسمان که آس پسرا

 پسر !چرااااا؟ بعد هم هر یشنشهاب و بهمن م بعد

5 

 به ما ظلم شده !مردا حقمون رو یگیدم یشینیدم جا

 !خوردن

 با لذت به چهره شاد و پرمهر شادمهر نگاه آماندا

 و گفت: کرد

 ی؟رو عوض شده گفت یاچ یگه_سفسطه نکن !د

 را به نشانه تفکر جلو آورد: یشلبها یکم شادمهر

 یشینیم،دماوند م یابونفقط بهت گفتم خ یاد؛نم یادم_

 یابوننبود .اسم خ یدماوند اصل یابونخ منظورم



 

 

  833                        
 

 آخرین برگ روی دیوار  

 

 یهکه کوچه ما توشه دماونده !سمت فرمان فرعی

 .یادنم یادم یزیچ یگه.د میشینیم

 :یدمتعجب پرس آماندا

 دماوند؟ یرو گفت یه_چرا؟ چرا فرمان

 زد: یلبخند شادمهر

 _دوست نداشتم تو ذهن تو و بچهها، بچه پولدار

 ....حاال قبلُت؟یستمهم ن یت.آخه واقع باشم

 :یدبه گردنش کش یشالش برد و دست یرز دست

6 

 بچهها، یشپ یم....فعال برگردیکنم_روش فکر م

 . ادیمیستوا ینجاا یعستضا خیلی

 یب،عج یبازگشت آماندا و شادمهر، هما با حالت با

 را به شدت باال برده بود، ینشباهتش با پرو که

 زد: طعنه



 

 

  834                        
 

 آخرین برگ روی دیوار  

 

 !ی_چه عجب !باالخره از اون نرده دل کند

 ننه یکه جا ینمن جواب پرو”فکرش گذشت: از

 خودت رو یجا یگهرو دادم، تو جزغله د بزرگمه

 ”روزمون خراب بشه یخوامکه نم یففقط ح داری،

 زد و گفت: لبخندی

 !مرِد کنار نرده مهم بود! یست_نرده مهم ن

 یپسرها یشصحبتش کرد و پ یمهیضم چشمکی

 شده یدارب یاز خواب مصلحت یگرکه د اردستانی

 رفت . بودند

 یبازگشت، شادمهر دور از آماندا کنار شاد یرمس در

 ینبه محل پارک ماش یدرنا قرار گرفت و وقت و

 بهشان یلیخ ینکها یانو ب یادز ییبا خوشرو رسیدند،
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 هم یگربار د یکهماهنگ کنند  یدگذشته و با خوش



 

 

  835                        
 

 آخرین برگ روی دیوار  

 

 بار مهمان او باشند، شماره تماس ینشوند و ا سفر

 یرا گرفت و کارتش را داد و خداحافظ شاهین

 از پارک درآمد و یهاو زودتر از اردستان کردند

 .رفتند

 یدفر یی،و شش طال یستمحض دور شدن دو به

 طرف عقب برگشت و رو به آماندا کرد و گفت: به

 _چه خبرررر؟

 پاسخ داد: یخونسرد با

 یکن یادهپ یشمن رو مترو تجر ید،!وح ی_سالمت

 رو جمع کنم برم فشم . یلموسا ید!با یشمم ممنون

 پشت فرمان بود، گفت: وحید

 یتا جلو در خونه آقا رسول م ی؟چ یگه_د

 .رسونیمت

 . یستن ی!منطق یشهدور م یلیخ رتونی_مس



 

 

  836                        
 

 آخرین برگ روی دیوار  

 

 لب حرف آماندا را یرخسته ز یو هما با حالت درنا

 در جا گفت: ینکردند و شاه تأیید

 جان، درنا و هما خسته شدند، اول برو خونه ید_وح

 برم ید.منم با یمقرار شد شام اونجا باش ،حاج بابا

 .یرسونمسر راه آماندا رو م فروشگاه،

 یهمه ساکت بودند و فقط صدا یخاطر خستگ به

 یرما..... غ یساده یدوست”و آهنگ یچاووش محسن

 .آماندا یشدپخش م یناز دستگاه ماش”شد معمولی

 داده بود یهتک ینجا به در ماش یبه خاطر تنگ که

 بست و با آهنگ به خاطرات گذشتهاش رفت . چشم

 شادمهر مهربان بود و بارها در گروه نقد یکهزمان از

 که با یو نظر دفاع کردند تا وقت یدها یکهم از  با

 دادند و یلچهارنفره تشک یگروه یزدانیو  نارسیس

 یکهتا زمان یکردندشب با هم صحبت م هر



 

 

  837                        
 

 آخرین برگ روی دیوار  

 

 شد یدهکش یویاز گروه چهار نفره به پ صحبتهایشان

 او گفت یرا برا یشو بم زندگ یراو ذرهذره تمام ز و

 باشه؟ عقده محبت ینکنه شادمهر عقدها ی،وا”.... و

 رو بخواد بعدها یتیباشه؟ نکنه حرصش از گ داشته

 کنه؟ مامانش !نفرت از مادرش رو یزنش خال سر

 نکرده اهل دود و دم یاثر نذاره؟ نکنه خدا زندگیش

 دوست یه یدرسته که به حرفا یعنی یا.....خداباشه

 هم ازش دروغ یاعتماد کنم؟؟؟ چند بار مجازی

 من که ی،دروغ گفتم !وا خوب منم ی!ول شنیدم

 ینکه.فقط دوسش دارم .ا یدونماز شادمهر نم هیچی

 من فکر کنه ! یبود جا یکی....کاش یستن کافی

 یپارامتر یچعقل ه یباهاشه، همون هورمونا !ول دلم

 بشه روش فکر کرد نداره !من اصال که

 یمهربان مجاز یه!فقط  نمیشناسمش



 

 

  838                        
 

 آخرین برگ روی دیوار  

 

 ازدواج هنوز بچهم ! ی....بابا به خدا من برامیشناسم

 حرفاشم حسابه .درست ی!ول یدهم یربو ش دهنم

 ”!یو منطق میگه

 ینشدند و شاه یادهکوچه فتحاللهخان، همه پ سر

 و یفرمان قرار گرفت و آماندا بعد از خداحافظ پشت

 جلو نشست . یصندل یرو یهاز بق تشکر
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 یششد از پسرعمو یلکه در سکوت رفتند، ما کمی

 چگونه صحبتش را یدانستاما نم یرد،بگ مشاوره

 کارش را راحت کرد: ینکند؛ خود شاه شروع

 یم؟با هم حرف بزن ی_دوست دار

 ی؟_در مورد چ

 بردارد گفت: یاباننگاه از خ ینکها بدون

 !یگهحکومت تونس.!...شادمهر د یفروپاش یل_دال



 

 

  839                        
 

 آخرین برگ روی دیوار  

 

 گفت: یکبارهفکر، به  بدون

 کرد! ی_ازم خواستگار

 به آماندا رفت و یابانشتاب باال نگاهش از خ با

 یزدم یادکه تعجب را فر یو با چشمان برگشت

 :گفت

 ید؟سرعت عمل !چند وقته با هم دوست یول_ا

 یبار بود م ینتو تلگرام !دوم یم،دوست بود ی_مجاز

 اومد . ی.هر دو بار هم بدون هماهنگ دیدمش

 بود، شده یاباناز خ یشبه آماندا ب یننگاه شاه طول

 لب تکرار کرد: یرلبخند، ز یااخم و  بدون

1 

 !رو در روش پر از دروغ و یچیه یعنی!... ی_مجاز

 !یبه حال مجاز یوا یاد،در م فریب

 آرام گفت: یناز شاه یدتقل به



 

 

  840                        
 

 آخرین برگ روی دیوار  

 

 بود، کاش یشتر.!...کاش سنم ب ینهمنم هم ی_نگران

 نبود که بخوام مجبور به ازدواج باشم، یجور شرایطم

 ...کاش

 خاص و یطتشرا یو قبول کرد یدیفهم ینکه_هم

 !خودت یو بزرگ شد یرسهعقلت م یعنی ویژهست

 یستاز ب یلیاالنم از خ ین.تو هم یردست کم نگ رو

 یگاه ینکه!ا یدار یعقل زندگ یشترچند سالهها ب و

 سنته !نباشه یاتمقتض یزنیم ینوجوون یحرفها هم

 یازش م یا....چی!و اما آق شادمهر شهسوار عجیبه

 دونی؟

 داد تا بهتر یهتک ینو در ماش یسه کنج صندل به

 :یندرا بب شاهین

 کم و مبهم . یلیخ یزایچ یه! یچیگفت ه یشه_م

۲ 



 

 

  841                        
 

 آخرین برگ روی دیوار  

 

 که یبهستغر یه_همونا رو هم بنداز دور .فکر کن 

 .آدرس خونه، محل کار ، یباهاش آشنا شد تازه

 پرس و جو در یهرو بده من  یناسابق، ا دانشگاه

 دو سه جلسه با یکنمانجام بدم .دعوتش م موردش

 یش.آداب اجتماع یادفوتبال، اونم ب یریمکه م بچهها

 طرز برخوردش، طرز یاد،دستم م کموبیش

 یتیمن سالم اومد و با شخص ید....اگه از دفکرش،

 متناسب بود ...اصال تو منو به یشناسماز تو م که

 ی؟قبول دار قضاوت

 زد: لبخندی

 ی!وقت یخواستمازت کمک نم _قبولت نداشتم که

 وقت از یهقبول شدم مامانم بهم گفت اگه  دانشگاه

 به احساست پر و ینکهخوشت اومد قبل از ا کسی

 تو طرف یو دانا بخواه جا ینآدم ام یهاز  یبد بال



 

 

  842                        
 

 آخرین برگ روی دیوار  

 

 کنه، خودت یابیاز نظر سالمت فکر و روح ارز رو

 درست یتونینم یگهد یبینه،شده م یلترف چشمات
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 بندازم یخوامکار رو م ین!منم زحمت ا یکن بررسی

 تو ! شونه ی رو

 بزند، ادامه داد: یلبخند ینکهبدون ا شاهین

 یادب یگیممن سالم اومد اونوقت م ید_خوبه !اگه از د

 خودت متوجه یرو هم تو نامزد یهش.بق خواستگاری

 ! یسیپلینهکه من ازش خوشم اومده، با د ینجا!تا ا شو

 هم داره! یسیپلینو سمج، اما د کنهست

 آماندا یرا که در چشمها یو خوشنود یترضا برق

 به چپ و راست تکان داد . یو سر یدخند دید،

 زد و گفت: ینیهم لبخند شرمگ آماندا

 ازش ندارم .فقط خودت کارت یآدرس یچ_من ه



 

 

  843                        
 

 آخرین برگ روی دیوار  

 

 .یکارش رو دار محل

 هدف بهم ین_باور کن همون کارت رو هم با هم

 شرط عقله ! یاطا احت.دلم بهش روشنه، ام داده

 دسته گلم یدختر عمو یبر اساس دلروشن نمیشه

 دستش! یمبد رو

4 

 عمورسول که شد، بعد از سالم و خانه ی وارد

 و با سانسور از حضور یفخف یو گزارش احوالپرسی

 ینترنتبه افسرجون، به اتاقش رفت و ا شادمهر

 از شادمهر داشت: یامپ یکرا روشن کرد . موبایلش

 ”یستی؟چرا آن ن یی؟کجا_”

 ”بده یامپ اومدی“

 داد: پیام

 ”سالم_”



 

 

  844                        
 

 آخرین برگ روی دیوار  

 

 بخورد .اما با وجود یکت یامشمنتظر ماند تا پ و

 ظاهر نشد . یکیبود، ت ینشادمهر آنال اینکه

 چند یهایثان یستکه گذشت با فاصله ب دقیقهای

 نخورد . یکسالم فرستاد، اما باز هم ت استیکر

 گذشت، امازمان  یکل ید،گرفت، لباس پوش دوش

 یلشنخورد .شروع به جمع کردن وسا یکت پیامش

 ساعت یکرفتن آماده شود .بعد از  یتا برا کرد

 آمد: پیام

 ”ی؟سالم، خوب_”

5 

 ”نگفت؟ یزیچ کسی“

 کرد: تایپ

 ”یدادی؟چرا جواب نم ی؟کجا بود_”

 همه سال ین!مادرم بعد از ا یشهبگم باورت نم_”



 

 

  845                        
 

 آخرین برگ روی دیوار  

 

 ”!یویمبود پ اومده

 زده نوشت: هیجان

 ”زنگ بزنم؟ یشهم_”

 تماس شادمهر شد .تا تماس برقرار شد با جوابش

 :یدپرس هیجان

 _شمارهت رو از کجا آورده؟

 بگه !گفت با هزار خواهش و تمنا از یتونه_گفت نم

 شماره یرو خواسته، اونم به جا یلمنفر شماره موبا یه

 داده !چند بار زنگ زد تو تلگرام جوابش رو آیدی

 . یرانا یادرو خوندم .داره م هاشیام!فقط پ ندادم

 ینجاا یپسر یهاومده  یادشهمه سال  یناز ا بعد

 پسرش شده! یدارخانوم دلتنگ د داره،

6 

 مادر خودش یادلبش آمد و به  یرو لبخندی



 

 

  846                        
 

 آخرین برگ روی دیوار  

 

 :گفت

 یران؟ا یادم ی_خب، چشمت روشن !ک

 شد: یرشادمهر دلگ لحن

 رو یامهاشمن اصال جواب پ یکنی؟_مسخره م

 !ینمشبب یخوام!نم ندادم

 چرا از یبهش بگ ید!حداقل با یکنی_اشتباه م

 ! یناراحت دستش

 شد: یزلحن شادمهر تمسخرآم اینبار

 !یزنیحرفا م یدونه؟خودش نم یکنی_فکر م

 به یانتظار داشت یه؟چ یتناراحت یل_به من بگو دل

 و با یگذشتخودش م یو آرزوها یتو از زندگ خاطر

 یکرد؟م یکه دوسش نداشت زندگ مردی

 زمزمه کرد: شادمهر

 ینو گذشت !ا یثارا یعنی ی،فداکار یعنی_ذات مادر 



 

 

  847                        
 

 آخرین برگ روی دیوار  

 

 زن به خاطر بچههاشون دارن با پدر بچههاشون همه

 با هم یخفن یعاطف ارتباط ینکهبدون ا یکنندم زندگی

۷ 

 خودم یایتو دور و بر یخوایباشند، چند تا م داشته

 مثال بزنم؟ برات

 نشست: ینتخت رام روی

 یهبچه،  یهخودخواهانهست .به خاطر  یلی_حرفت خ

 یهکه قراره تو  یبچه ابزرگ نابود بشه؟ !تازه  آدم

 پر از تشنج و استرس بزرگ بشه !بدتر از محیط

 و.... آخر سر یادب یاهم دن یگهد یکیوسط  ینا اون

 یمادرش رفت بگه ب یبزرگ شد و جوون یوقت هم

 !مگه من گفتم یبه خاطر من موند یکرد خود

 مادرش بمونه و یش،!خودش بره دنبال زندگ بمون؟

 از دست رفته و عمر تباه شده ! جوونی
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 آخرین برگ روی دیوار  

 

 عمر تباه یخونی؟از رو نوشته م ی_دار

 .!!!..اصال حق با تو !طالق گرفت رفت دنبالشده

 ینه؟منو بب یومدبار ن یهنازشصتش !چرا  زندگیش،

 بره یتونستم یطالقشون بوده، قبول !ول توافق

 سراغم! یادبار ب یه یحداقل هفتها ینقانو دادگاه

 و گفت: یدبه گردنش کش دستی

۸ 

 گفتن یبرا یحرف ید!شا یازش بپرس ید_خب با

 یو دادستان و قاض یباشه !تو االن نقش شاک داشته

 !حداقل یکنیم یباز یتنه دار یهجالد رو خودت  و

 فرصت دفاع بهش بده! یه

 یشدن پرده یدهقدم زدن شادمهر آمد و کش صدای

 :پنجره

 !..یم_دوست ندارم در موردش فکر کنم....بگذر
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 باحال یلی....خین؟شاه ید؟نگفت؟ فر یزیچ کسی

 بار ینرو اول یهبق یداز فر یربه غ ینکهبا وجود ا بود،

 کامل همه رو یکردماحساس م یدیدم،م بود

 !میشناسم

 رو جمع کردم یلمگفته نشد..!..وسا یزی_نه، چ

 خونه آنا !ساختمونشون میبر یادعمورسول ب منتظرم

 باغچه بزرگ داره که..... یه

 و زمان با هم صحبت کردند تا یناز زم نیمساعتی

 با هم به فشم، یو عمورسول آمدند و همگ رامین

 آنا مادر افسرجون رفتند. منزل

 گذشته بود .شادمهر یروز از دربند و خواستگار سه

 یشترداشت که با هم به گردش بروند و ب اصرار

 شادمهر، یکار یمراه و تا یشوند، اما دور آشنا

 گردش یزودتر از ساعت نه شب را برا زمانی
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 .آماندا هم با یگذاشتدر دسترسشان نم دونفره

 شادمهر یلتما یرغمبعد از غروب آفتاب عل گردش

 شده بود که در همان ینا یجهداشت .نت مخالفت

 یک. یکردندصحبت م یکالم یابا هم چت  تلگرام

 یکه با واکنش منف یدآماندا از مادر شادمهر پرس بار

 نکرد .چند بار هم یسؤال یگرروبه رو شد و د او

 یداز اوضاع و احوال آماندا در منزل آنا پرس شادمهر

 .یکردم یابراز خوشنود یطاو هر بار از شرا که

 گفت: یجانتمام شده بود که آماندا با ه صحبتشان

 یهکردم !همسا یداپ یتارگ یشاگرد برا یه ی،_راست

 به عمورسول بگم برام تراکت بده یخوام.م آناست

 کردم! یداهم پ یگهچند تا شاگرد د یدکنند، شا چاپ

 سرد شد: یکبارهشادمهر به  لحن

00 
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 یخوایم یاخونه آنا  ی؟درس بد یخوای_کجا م

 خونه شاگردت؟ بری

 _قرار شده من برم خونهشون !آنا اعصاب ساز

 نداره! ناکوک

 :یدمشکوک پرس یبا لحن شادمهر

 خونه مردم؟ بعد هم یبر یخوایداره م یت_امن

 سود سهام آموزشگاه پدرت ی؟پول الزم دار مگه

 برات؟ کمه

 جواب داد: یجد یلیخ آماندا

 کرده .گفتم ییدشونداره .آنا تأ یت_اوال که بله امن

 گشنه باشم ید.بعد هم مگه حتما با یشونههمسا که

 منه، یعالقه و سرگرم یتارو گ یقیکار کنم؟ موس که

 یارم؟رو در ب ینههامو عالقهم هز یاز سرگرم بده

 پول رهن خونه یبرا یدونیاز اون خودت م گذشته
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 بهمن پرداخت.... یدبا که

 :یدکالمش پر میان

01 

 اون خونه دست مستأجر یشاهللشد !ا ی_اون که منتف

 !یگیریمجا م یه یریمبا هم م میمونه،

 نداشته باشد: یبار منفکرد کالمش  سعی

 صورت گرفته، ینشده، هنوز نه شناخت ی_هنوز منتف

 شده، نه.... یخواستگار نه

 :یدکالمش پر یانشادمهر م دوباره

 ی؟تلفن ی؟تلگرام یم؟کن یداشناخت پ ی_چهجور

 گردش، بعد یم....تو زمان بده با هم برحضوری؟

 یاول خواستگار یشناخت !اگه هم دوست دار بگو

 یکِ  ی؟ک یشپ یامبگو ب یم،کن یدابعد شناخت پ کنم

 کنم؟ یتخواستگار یکجا و از ک و
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 کرده گفت: بغض

 !یرو تو سرم بزن یمو کار یکسب یخواد_نم

 یطونه....شیگی؟م یتو چ یگمم یبابا !من چ ی_ا

 فتحاللهخان و از یشنظرت بشم ، برم پ یخیالب میگه

 کنم ! یتخواستگار پدربزرگت

 که هنوز لرزش بغض را داشت گفت: ییصدا با

0۲ 

 یگهسمت فتحاللهخان د ی!بر یکنیرو نم ینکار_تو ا

 من نه تو! نه

 یموقع آنا، آماندا را صدا زد تا با هم برا همان

 افسانه، خواهر کوچک افسر یعروس یلمبار ف چندمین

 کرد و به هال ی!با شادمهر خداحافظ ینندرا بب جون

 آنا رفت. پیش

 آخر یبه شام خوردن و فشفشهها یعروس فیلم
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 زنگ زد .همانطور که ینبود که شاه یدهرس جشن

 به اتاقش رفت و به یکردم یو احوالپرس سالم

 گوش داد : یدادم یشکه پسرعمو گزارشی

 رو درآوردم ! یرپوششز یز_تا شمارهشناسنامه و سا

 گرفته تا خونه یحراست دانشگاه و دپارتمان علم از

 یباباش و خالصه هر غلط یمارستانو ب مادربزرگش

 مرتکب شده ، االن پروندهش کف یهر زمان در

 ییدانشجو یهایتو پارت ینکهپسرعموته !ا دست

 یکردهنه و اگه شرکت م یا یکردهشرکت م دوستانه

 پارسال سر ینکه!ا یدونمرو م یکردهم ییکارا چه

03 

 ی!حت یدمبا دوستدخترش کات کرده رو فهم چی

 تماس دوست دختر سابقش رو گرفتم که اگه شماره

 سمتش تو ینکه!ا یباهاش صحبت کن خواستی
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 به چه یهو االن روابطش با بق یهچ شرکت

 ....آمار همه رو درآوردم !باور کن آمار تعدادشکله

 یهرفتنش در روز رو هم دارم..... ! دستشویی

 فرداشب دعوتش یهم زنگ زدم برا یشپ ساعت

 فوتبال! کردم

 گوش کرد و گفت: ینشاه یبه حرفها یتفاوتیب با

 یدستت درد نکنه !حاال چ یدی،_زحمت کش

 شد؟ دستگیرت

 داشته، روابط یخوب ی_تو دانشگاه پرونده اخالق

 ی!احترام به همه استادها و دوست یقو یاربس عمومی

 دانشجوها .فعال بوده و تو تمام یشتررفاقت با ب و

 یمقاله داده !اهل تشکلها ییدانشجو سمینارهای

 نبوده .اما تو سه تا ییدانشجو یمجلهها یا سیاسی

 یزبرنامه بوده و همه چ یرمد یی_دانشجویعلم سفر
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04 

 ی!تو پارت یرهپذ یتکرده، مسئول یستراست و ر رو

 اگه آب یرو بوده، ول خنده اتا رقص و بگو ب ها

 وسط، پا یومدهم یگهد یزایو دود و دم و چ شنگولی

 یکیدو نفر گفتند وسواس داره،  یکی! یرفتهم میشده

 با یکنه،!با پا در رو باز م یزهنفر هم گفتند تم دو

 بتونه ییکهو تا جا یکنهدر رو باز م یرهدستگ آرنج

 هم یاز حالت عاد یشتر!ب یزنهنم یزیبه چ دست

 یدانشکده رو نم ی!غذا یشورهروز دستاش رو م در

 !تو شرکت یخورهشرکت رو م یاما االن غذا خورده

 بتونه کار ییکهاما تا جا یست،ن یپاچهخوار اهل

 اگه مرتبط با شرکت هم نباشه، راه یرو حت همکارا

 اما خودش یدن،م یربهش گ یاد.دخترا ز میندازه

 کال کمحرفه و از خودش یکنه،نم یفتعر چیزی
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 دانشگاه یاز بچهها یکی.با  یگهنم یزیچ خیلی

 دختره ینکهدو سه سال دوست بوده، سر ا خودشون

 یگرفتهبکنه از دوستاش خط م یخواستهم یکار هر

 یداره، به خودش م یخوب یکرده .وضع مال کات

05 

 !پدر و مادرش از یستو بدحساب ن یس!خس رسه

 یشتر.ب یکنهم یبا پدرش زندگ ینجدا شدند و ا هم

 ی!از خودش کس یرهمادربزرگ و عمههاش م پیش

 !اما پدرش به یهعصب یدونمچه م یاداخالقه ب نگفته

 به یمارستانتندخو و بداخالق هست و تو ب شدت

 بداخالقه معروفه !شماره دوست دختر سابقش دکتر

 خودت باهاش یهم برات گرفتم، اگه دوست دار رو

 دستت یزیاز اخالق شادمهر چ ینکن، بب صحبت

 نه! یا میاد
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 و یترضا ینب یداشت؛ حس یبیعج احساس

 ینشاه ینکهو اندوه .از ا یخوشحال ین.ب نارضایتی

 نکرده بود خوشحال بود و از یدااز شادمهر پ ایرادی

 یبهم زدن پروسه خواستگار یبرا یبارز یرادا اینکه

 تشکر کرد یننشده بود، ناراحت !مجدد از شاه پیدا

 گفت: و

 قرار مالقات باهاش بذارم . یه_شماره دختره رو بده، 

06 

 واقعا احساسم ینکها یا_من اشتباه برداشت کردم 

 و تو ذوقت خورده؟ درسته

 را قورت داد: یدلیلشب بغض

 یخوادکه م ی_تو ذوقم نخورده.... !شدم مثل کس

 یدونهطرف م یهعمل قلب باز انجام بده !از  بره

 رو متحمل بشه از یادیتا مدتها درد و رنج ز باید
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 یپول یهخودش  ینداره !خودش با پا یچارها طرفی

 تا بره تو اتاق عمل! یدهم یدست هم

 مهربان شد: ینشاه صدای

 با شادمهر که یبه ازدواج؟ حت یستین ی_راض

 ی؟دار دوسش

 گفت: یهو ضمن گر یدترک بغضش

 از رو اجبار یخوام!نم ینبدبختم شاه یلی_من خ

 ! یکنمکار رو م ینکنم، اما عمال دارم هم ازدواج

 سه روزه ین!تو ا یکنمجبار مدارم برا خودم ا خودم

 ینجا!تحمل سه ماه ا یشمم یوونهدارم د ینجام،ا که

 دوست دارم اما بدجور یلیرو ندارم !آنا رو خ بودن

0۷ 

 بودمش اونم یدهدو سه ساعته د یشهمخمه !هم رو

 تحملش سخته !تو یجمع؛ تنها و به مدت طوالن تو
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 سه روز ده بار آلبوم عکساش رو بهم نشون این

 یو درک نم یفهممکه من اصال نم یزهاییاز چ داده،

 تو اتاق به یرمم یقهبرام حرف زده، تا دو دق کنم

 آدم هفتاد یهدنبالم !آخه  یادآوردن م یوهم هوای

 یهمدم من هجده ساله باشه !ازم م یتونهنم ساله

 باهاش حرف بزنم، هنوز شروع نکردم به حرف خواد

 کرده ! یوونمکردن !د یحتبه نص یکنهشروع م زدن

 صرف یستوقتت ن یفح یگهبزنم م یتارگ میام

 یفح یگهرمان بخونم م یامم یکنی؟م مطرببازی

 یخزعبالت م ینصرف خوندن ا یستن چشمات

 که یزنهغر م ینه،هم که دستم بب یلموبا کنی؟

 به یدماسماسک !فقط با ینبا ا یگیریدرد م گردن

 یعروس یلمهایف ینمگوش بدم و باهاش بش حرفاش

 یلمف یمردهها یو برا ینمو اون رو بب ینتولد ا و
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 بگم . خدابیامرز

0۸ 

 آرام گفت: شاهین

 با بچهها یرون؟ب یمسر بر یهدنبالت  یامب یخوای_م

 بیام؟

 را پاک کرد: اشکش

 ینجاا یتا برس یکتراف ین_نه دستت درد نکنه !تو ا

 شده دوازده شب! ساعت

 یامبرام بفرست م!آدرس رو  یام!م یست_مهم ن

 ! اونجا

 شود، تلفن ینشاه یممجدد مانع تصم ینکهاز ا قبل

 به در زد و وارد شد: یشد .و همزمان آنا تقها قطع

 یشطور یکس یکنی؟م یهشده مادر؟ چرا گر ی_چ

 پدربزرگت؟ شده؟



 

 

  862                        
 

 آخرین برگ روی دیوار  

 

 مهربان آنا انداخت و با چشمان یبه چهره نگاهی

 زد و گفت: یلبخند خیس

 کم دلم گرفته بود....پسر عموم یه_نه آناجان !

 یست؟ن ی....از نظر شما که مشکلینجاا یادم االن

 !ی؟_نه مادر !چه مشکل

09 

 باز از او استقبال کرد یآمد و آنا با رو ینشاه وقتی

 کرد، آماندا از او تشکر ییراهنما یراییاو را به پذ و

 ازش خواست آنها را یزبانیجور به زبان ب یهو  کرد

 سلایر یدند یبگذارد .آنا متوجه شد و به هوا تنها

 به هال رفت و هفت هشت متر از آن دو تلویزیونی

 گرفت. فاصله

 گذاشت و ینشاه یرا جلو یوهبشقاب م آماندا

 به آشپزخانه برگردد که یآوردن چا یبرا خواست
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 :یندازش خواست بنش یبا اشاره به مبل کنار شاهین

 بخورم . ییو چا یوهم ینجاا یومدمهمه راه ن ین_ا

 شده! یکن چ یفتعر بشین؛

 آهسته گفت: ییو با صدا نشست

 بهت گفتم . یکه پشت گوش یی!همون حرفا یچی_ه

 با ازدواج فرار کنم، دوستم یخوامشدم .م خسته

 حداقل یخوادسن ازدواج کنم !دلم م ینتو ا ندارم

 یکنم؛ بدون آقاباالسر .بدون نگران یمدت جوون یه

 !اگه خونه داشتم، اگه مشکل پول رهن خونه زندگی

10 

 یسر خونه و زندگ یرفتمم یدردسرراحت و ب نبود،

 یه.اگه  یکردمم یخودم مستقل زندگ ی.برا خودم

 دوست داشتم با دوستام برم گردش نگران روز

 روز یهنباشم !اگه  یگهد یکی یتو رضا موافقت
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 و جمع و جور کردن خونه رو یآشپز حوصله

 خودم یلنباشم .به م یمنتظر غرغر کس نداشتم

 دادن، یادکه بهم  یزهاییخودم و چ یقهسل مطابق

 و ِزد یگرگو ا یکسبا ا ینکهبپوشم .تحمل ا لباس

 مدارا کنم رو یاستمدارانهس یلمبرخالف م بخوام

 مدل ازدواجا ینخودم باشم ....از ا یخوام.م ندارم

 هم ی؛ از طرف یطفرار از شرا ی!ازدواج برا متنفرم

 ازدواج کنم! یخوامم یطفرار از شرا برای

 به آماندا داد یدستمال یزم یخم شد و از رو شاهین

 را پاک کند: یشاشکها تا

 ی_جواب سؤال منو بده !تو شادمهر رو دوست دار

 نه؟ یا

11 

 نه اونقدر که بخوام به خاطر به ی!ول یه_پسر خوب
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 یدونمخودم بگذرم .نم یآوردنش از آرزوها دست

 نه؟ یا یشیمنظورم م وجهمت

 :یدبه چانهاش کش یدست شاهین

 ی؟سر دو راه ی_موند

 من االن افتادن ته ین!بب یستن ی_نه، اصال دوراه

 یدست و پامم کبود شده، دارم از درد و تشنگ چاله،

 کامال ی!از طرف یرونب یامدارم ب یازن یدم،م جون

 تو چاه ! یفتمم یرونب یامب مشخصه

 :یدکش یشموها یال یدست کالفه

 ؟حاج باباخونه  یبرگرد یخوای_م

 :یدوجود اشک، خند با

 هم چنبره یمار کبر یهکه تهش  یچاه یشه_اون م

 !زده

 تابستون ینا یخوایکنم برات؟ م یکار_بگو من چ
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 یون؟پانس بری

 سر تکان داد: ناامیدانه

1۲ 

 پسانداز یزیچ یتونمنم یگهد یون_بخوام برم پانس

 یتیونه !االن مستأجر اون سوئبرا پول رهن خ کنم

 برگرده یخواددارم درسش تموم شده م که

 ینکها یرو داشتم به جا یشش.اگه پول پ شهرشون

 بره بنگاه و دوباره خونه رو بسپره برا عمورسول

 .نه تنها پولش رو یمسر زندگ یرفتمخودم م اجاره،

 جورش یتونمهم نم یگهسال د یهمطمئنم تا  ندارم،

 جا رهن یهبفروشمش برم  یگمطرف م یه....از کنم

 تورم، دو ینبا ا یگمم ی.از طرف یاماز چاله درب کنم،

 یکار یچرفته و اون موقع ه ینپوله از ب یگهد سال

 یگهتو چاه .عقل م یفتمبکنم .دوباره م نمیتونم
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 !یستن یراه ازدواجه، دلم راض بهترین

 با من! یون_اجاره پانس

 را شتابزده باال آورد: سرش

 !مشکل یستن یازین ی،نگفتم که بهم صدقه بد_

 !یستخونه ن اصال

 گفت: یبا کالفگ شاهین

13 

 با خودت چند یه؟دردت چ یفهمی_خودت م

 چندی؟

 به چپ و راست تکان داد: سری

 ینازدواج کنم !ا یدبا یازدواج کنم ول یخوام_نم

 دوست یبده !من دوست دارم طرفم رو از رو خیلی

 !یتمعذور یانتخاب کنم نه از رو داشتن

 گفت: یمتزد و با مال یمهربان لبخند
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 و از ترس یدوسش دار یگفتیم ی_تو نبود

 کنم؟ یقتحق یفکر کردن، از من خواست احساسی

 جواب داد: صادقانه

 . یزنمدارم خودم رو گول م یکنم!حس م یدونم_نم

 یمن بود یتا دوست داشتن .تو جا یهناچار بیشتر

 ...یا یزدیآرزوهات رو م یدق یکردی؟م چیکار

 نظر بدم. یتونم!پس نم یستمتو ن ی_من جا

 یکبا چشمان بار ینبه سکوت گذشت؛ شاه لحظاتی

 و یدیداو را نم ییاما گو یکردبه آماندا نگاه م شده

 مشغول حساب و کتاب بود: یگرید یجا فکرش

14 

 _پول رهن خونه چقدره؟

 مدت ینتومن !با طالها و پسانداز ا یلیون_چهل م

 یتابهم داد، نها یدیکه فتحاللهخان ع یگردنبند و
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 تومنش جوره ! هشت

 چانهاش گذاشت و گفت: یردو دستش را ز هر

 خبر داره؟ یاز من ک یرشادمهر غ ی_از خواستگار

 .یچکس_ه

 _خوبه؛ به آقارسول بگو فعال دنبال مستأجر نباشه،

 وام قرضالحسنه بودم اگه جور بشه یه دنبال

 یقیبه تو !با سود سهام آموزشگاه موس میدمش

 یجور ینا یکنیقسطش رو بده !اگه فکر م پدرت

 یبر یکنمقبول، کمکت م ی،دار یشتریب آرامش

 .یکن یخودت و تنها زندگ خونهی

 باز ماند: یآماندا گرد شد و دهانش لحظها چشمان

 د نداره؟ خودتسو یعنیقرضالحسنه؟  یه؟_وام چ

 ین!...شاهیشهباورم نم یاحتما.!...خدا یشدار الزم

 به خدا! یماه یلی....خیلی....تو خ
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15 

 نقش بست: ینشاه یرو لبها یتیرضا لبخند

 برات یا یگذران کن یتونیپدرت م یمه_با پول ب

 کمه؟

 ینبکنم.....شاه یتونم_بسمه؛ احتماال پسانداز هم م

 االن بدون یخواستی؟م یچ یوام رو برا ینا تو

 ....وام

 بلند شد و با یشصحبت از جا یانپا شانه ین به

 گفت: یمیصم لبخندی

 کنم .نبودش ضربه یهگذاریسرما یهجا یخواستم_م

 ینغصه ا یگهراحت!...فقط د یالتخ یزنه،بهم نم ای

 یوام رو نگو.اسم یانهم جر یرو نخور .به کس چیزا

 ی،اقتصاد یط...فکر نکن به خاطر شرایارمن ن از

 یداشته باش یحس ناچار ینکه.بدون ا یدار اجباری



 

 

  871                        
 

 آخرین برگ روی دیوار  

 

 آسوده بدون یالشادمهر فکر کن !سرفرصت، با خ به

 اونقدر که یدوسش دار یدیاز زمان !اگه د نگرانی

 رو یهاو راحت یهااز آزاد یسر یک یدخاطرش ق به

16 

 یاد؛اون وقت بسماهلل!...من ازش خوشم م بزنی،

 فوتبال؟ یادبرا فرداشب قراره ب گفتم

 از یبا آرامش خاطر و شادمان یناز رفتن شاه بعد

 از مکه آمدن پسر و عروس آنا استقبال یلمف دیدن

 . کرد

 آماده شد و ینهفته وام شاه یککمتر از  در

 مادر آماندا از یخانگ یلرفت و وسا یتسوئ مستأجر

 لمنتقل شد .در تمام طو یدآنا به منزل جد انبار

 یدو فر یدو وح ینعمو محمود و شاه اسبابکشی

 یانداشتند و به آماندا کمک کردند و در پا حضور



 

 

  872                        
 

 آخرین برگ روی دیوار  

 

 از آنها یخانگ یکو ک یافسرجون با چا یوقت روز

 عمو و یدشد یمیتصم یدنکرد، از د پذیرایی

 یکهمتعجب شد .چرا که آماندا مثل زمان برادرزاده

 به یکور یکردپدرش لوس م یرا برا خودش

 یشداده بود و همانطور که دست عمو یهتک عمویش

 از یکیدر دست گرفته بود از لطف و محبت  را

1۷ 

 چهارساله یدوستانش و وام بدون بهره بهترین

 .یکرداو صحبت م اهدایی

 یرمحبت غ ین!همه از ا ینجز عمومحمود و شاه به

 و یدمتعجب بودند و فر یمیدوست صم مترقبه

 دوست در ینبودند که ا یگیرمرتب پ عمورسول

 یاهم داشته  یزیچ یالطف، طلب سفته  ینا مقابل

 یلیپس خ یناز ا یدکال آماندا با ینکهو ا خیر؟
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 یردرا نپذ یبرخورد کند و هر لطف یگرانبا د محتاط

 یندهباشد و در آ یشبرا یکه ممکن است دام چرا

 دردسر شود . برایش

 حس یدکه تنها در منزل خودش خواب یشب اولین

 و قدرت، یداشت .شاد، نگران، حس بزرگ عجیبی

 ساعت از دوازده شب ینکه...با وجود ایی،تنها حس

 ینکهنبود، با علم به ا ینبود و شادمهر آنال گذشته

 او تماس گرفت. یلاست خواب باشد، با موبا ممکن

 شادمهر خوابآلود جواب داد: صدای

1۸ 

 مااز  یادی_بهبه !سرکار خانم مستقل، چه عجب 

 !کردی

 تازه همه رفتند و تونستم ی؟_سالم شادمهر؛ خوب

 دارم . یخوب یلیبزنم.....حال خ زنگ
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 حالت خوب باشه !دوست یشههم یشاالشکر، ا ی_اله

 یدونیخودت م یکمک، ول یومدممنم م داشتم

 نبود . درست

 را یشتختش بلند شد، با دست موها یاز رو آماندا

 یبه خودش لبخند ینهآ یزد و رو به رو شانه

 داد و گفت: تحویل

 هنوز؟ یریم یکنی؟م یکار!فوتبال رو چ یدونم_م

 من رو ینشاه یگذره،_دو بار تا االن رفتم .خوش م

 ! یهخوب یطکرده .مح یمعرف یهعنوان دوست به بق به

 یگه؟م یچ اون

 چانهاش یرباال گرفت و با جوش ز یرا کم صورتش

 رفت: ور

19 

 داد جمعه یشنهادپ ید.امشب وح یاد_ازت خوشش م
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 تو یدکوه، من گفتم کار دارم .فکر کردم شا بریم

 ! یدعوتم کن ییجا بخوای

 شادمهر آمد: یمردونه خنده ی صدای

 .فردا هم بعد از یم_بله، بله حتما !جمعه که با هم

 !یمبزن یدور یه یمدنبالت با هم بر یامم شرکت

 قرار یکی شرکت !ساعت پنج با یامخودم م یا؛_تو ن

 شرکت شما . یاماز همونجا م دارم،

 اونوقت؟ ی_با ک

 :یدخند غشغش

 گفتم بهت قرار شد برم یخانم!...راست یه_با 

 یلیگذاشتند !خ یتارگ ی!برام هنرجو آموزشگاه؟

 . خوشحالم

 وقت پول یه.!...آماندا؟...ی_خوشحالم که خوشحال

 نکن. یت!خودت رو اذ یانگران نش ی،آورد کم
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 معنا گرفت: لبخندش

۲0 

 ی_ممنون .چشم .فعال شانس آوردم به اعتبار سهام

 . یذارنعمورسول برام هنرجو م یبازیدارم و پارت که

 یشاگرد خصوص یراحت ینبه ا یشدبود نم یناز ا غیر

 . گرفت

 آب خوردن شادمهر آمد و بعد از آن گفت: صدای

 وام رو از کجا آورده؟ دفترچه ینشاه یدی_نفهم

 بهت داد؟ قسط

 یز_نه قرار شد ماه به ماه به شماره حسابش وار

 فتح ینکه سابق بر ا یو مسجد یج.گفت از بس کنم

 به اعتبار اون گرفته ! یکرده،م یتتوش فعال اللهخان

 رو هم از طرف خودش داده، من به حساب چکهاش

 از طرف یدهاون به صندوق م یریزم،پول م شاهین
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 !فکر کن فتحاللهخان بفهمه من با اعتبار اون خودش

 !یزنهگرفتم و مستقل شدم، سکته سوم رو م وام

 گفت: بیربط

 ی؟_در رو قفل کرد

 :یدخند دوباره

۲1 

 !هم حفاظ رو قفل کردم، ی_آره بابا، تو چقدر دلواپس

 چند روزه ینکردم، ا یدارتب یددر رو !ببخش هم

 ات تنگبودم باهات صحبت کنم دلم بر نتونسته

 بود . شده

 شادمهر نرم و دخترکش شد: صدای

 سرت، هر وقت شب ی_خوش به حال من !فدا

 شرکت هستم یزنگ بزن، فقط وقت یداشت دوست

 ی؟بخواب یخوای...میرتماس بگ یمهم داشت کار
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 یست؟تو اتاق ن یانخستم .شا یلی_آره، خ

 اومدم خونه مادربزرگم .برو بخواب یستم،_خونه ن

 .یر.شب به خ یادون خوابمون مهر دوم دیگه،

 _شب خوش.

 بار تنها بدون یننسکافه داد و ا یکسفارش  مجدد

 یروشنک دوست دختر سابق شادمهر با لذت حضور

 فنجان نسکافه را مزه مزه کرد .روشنک وافر

 بود یبعج یشداشت و برا یجالب شخصیت

 یکه به او عالقمند شده بود چطور زمان شادمهری

۲۲ 

 یبیعج یرادهایروشنک شده بوده !ا یتشخص جذب

 را یشآبرو یهاتو مهمان ینکهشادمهر گرفته بود؛ ا از

 یدبا یدادهم یرگ ی!وسط مهمان یدلیلو ب میبرد

 ست با او لباس بخرد . یشدهحاضر نم ینکه.ا بریم
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 یبهش و کنترلش م یزدهده بار زنگ م یروز اینکه

 و طرز فکرش یگردهو پاتالها م یربا پ ینکه!ا کرده

 ینکهشده .ا یمیقد ینهایشمثل همنش هم

 است و به یزعز یشاز حد برا یادیز مادربزرگش

 یلبرخالف م یو عالقه او حاضر است حت احترام

 یبساز حد  یادیز ینکههم رفتار کند !ا خودش

 دارد؛ چرا که با یو احتماال مشکل هورمون است

 سدر یداده برا یشنهادخود روشنک پ ینکها وجود

 شب امتحان به منزلش برود و با هم در خواندن

 مثل یهوآرام و خلوت خانه درس بخوانند،  محیط

 بهش زده و تا یبد یرم کرده و تهمتها دخترها

 خواهر یبرا ینکهپاسخ نداده !ا یشبه تماسها مدتها

 و وسط یگذاردوقت م یلیلوس و ننرش خ کوچک

۲3 
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 خواهرش زنگ زده بهش و یدونفره وقت گردش

 کرده، گردش را ناتمام گذاشته و به منزلشان گریه

 مشخصهها گفته بود: ین.در کنار تمام ا برگشته

 جذبهش یفتهیبا جذبهست .ش یلیبگم خ ینما ی_ول

 یکس یکردبا دخترا برخورد م ی!اونقدر جد بودم

 مخش رو بزنه !منم که باهاش دوست نمیتونست

 خورد ینمدانشگاه ماش یاطشد که تو ح ینسر ا شدم

 دنبال یمبا هم رفت یگهد ینش،در راننده ماش به

 . یمو کمکم با هم دوست شد یزاچ ینو ا صافکاری

 .باب یخوردبه درد من نم ی!ول یهکل پسر خوب در

 من نبود !تا پارسال که تو خط ازدواج هم نبود میل

 !یگیرهزن نم یسالگ یقبل س میگفت

 هراز شادم یمجاز یایروشنک گفته بود تو دن به

 شادمهر او را یآمده و با استناد به حرفها خوشش
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 یاحساس یهگذاریبداند ارزش سرما یخواهدو م یافته

 بله، ارزشش یکرد،وحاال فکر م یر؟خ یادارد  را

۲4 

 دوباره ی،خال ینشاه یجا”.با خود فکر کرد: رادارد

 ”ی؟با خودت چند چند بگه

 به طرف آدرس شرکت یادهداشت، پ یادیز زمان

 یمتا یانربع قبل از پا یککرد و حدود  حرکت

 .در کنار خانم خوش یدشادمهر به آنجا رس کاری

 شرکت یروبه رو یمکتن یکه بر رو چهرهای

 به لبخند یبود، نشست و منتظر ماند .لبخند نشسته

 یامدرآورد و پ یفشرا از ک یلشزد و موبا یباز خانم

 :فرستاد

 ”من جلو درم_”

 گذاشت که خانم یفشرا در ک یگوش یآسودگ با
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 یم یشهوا گرمه، از آسمون آت چقدر”یبا جمله زیبا

 یصحبت را باز کرد و با هم در مورد گرما سر”باره

 زن در یباییمشغول صحبت شدند .ز یکو تراف هوا

 داشت ! ییباال یزماینبود، کار یتأثیرآماندا ب جذب

 و یآمدو پنج شش سال به چهرهاش م یس حدود

 .با یرسیداکالس به نظر مو ب یکپوشش بسیار

۲5 

 کرد و با یخداحافظ یباشادمهر از زنز آمدن

 بود و یدارشاند ینبه طرفش رفت .سوم خوشحالی

 یقبل هماهنگ شده !برا یبار برخالف دو دفعه این

 دستش را یگربار با هم دست دادند، اما او د اولین

 با انگشت شستش ینکرد و همانطور که به آرام رها

 و با هم یکرددست آماندا را نوازش م پشت

 رفتند .از ینبه طرف ماش یکردندم احوالپرسی
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 یسترد شدند که به ناگاه شادمهر ا یبازن ز جلوی

 و سرش به طرف زن برگشت؛ دست آماندا را کرد

 زل زد. یباز یدر دستش فشرد و به بانو محکم

 زن جوان و شادمهر در گردش بود ینآماندا ب نگاه

 رنگ و حالت چشم و یکسانیگهان متوجه به نا که

 یحت یدگونه آن دو شد !به نظرش رس مدل

 شدند و سکوت یحرکتهم ب یابانداخل خ ماشینهای

 یرا فراگرفت .فقط صدا یاهوپر ه یطآن مح تمام

 :یدرا شن شادمهر

۲6 

 جوابت رو ندادم یوقت ینجا؟ا یاومد ی_واسه چ

 !ینمتبب یخوامنم یعنی

 دردمند شد: یکبارهزن به  چهرهی

 از ینمت،_حق با تو !هزار بار حق با تو، خواستم بب
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 محل کارت ینگو...جلو یزیچ ینجا....فقط ادور

 نداره! خوبیت

 به مادرش، دست آماندا را رها یاهمیتب شادمهر

 لب غر یررا باز کرد .ز ینو با حرص در ماش کرده

 .سوار یشدنم یشاما آماندا متوجه حرفها میزد

 زد: یادکه شد، فر ماشین

 یشی؟_چرا سوار نم

 کرد و سوار شد . یچشم از زن مجدد خداحافظ با

 باال از ینگفتند و شادمهر با شتاب یزیکدام چ هیچ

 پر تردد با حداکثر یابانخارج شد و در خ پارک

 یعکه امکان داشت، حرکت کرد .آماندا سر سرعتی

 جاها با گرفتن دستش یرا بست، و بعض کمربندش

 ترس و دلهرهاش یدنکش ینو ه ینداشبورد ماش به
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  885                        
 

 آخرین برگ روی دیوار  

 

 و تمام یدیدرا نم یکس یینشان داد .اما او گو را

 .چند جا داد یکردم یرا سر پدال گاز خال حرصش

 یههد یباییرا درآورد و الفاظ ناز یگرد رانندگان

 یم ینه پاسخ یگرانبه دشنام د یتفاوتاما ب گرفت،

 چراغ قرمز .پشت یکردو نه سرعتش را کم م داد

 شد و یدهبه جلو کش یترمز کرد، آماندا کم که

 که بسته بود سرش به یبه خاطر کمربند صرفا

 برخورد نکرد .قبل از سبز شدن چراغ، ینماش شیشه

 خم شد و کمربند شادمهر را بست و با آماندا

 که در خود سراغ داشت گفت: یلحن نازترین

 جا یهآرزو دارم ! ی_به خدا من هنوز جوونم !کل

 یکنم،......خواهش م یم؛کن، راه بر پارک

 !جون من؟! شااادمهرررر

 حرف زد و یشادمهر بهتر شد، اما نه کالم رانندگی
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 که یجاپارک ینبه آماندا نگاه کرد .در اول یحت نه

 فرمان یرا پارک کرد و سر رو ینشد، ماش یافت

 گذاشت. ماشین
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 نیدنگفت، اما با د یزیسکوت کرد و چ آماندا

 شادمهر قلبش از درد فشرده شد، یشانهها لرزش

 . یدرا باز کرد و خودش را سمت او کش کمربندش

 او گذاشت یپهن و مردانه یشانهها یرا رو دستش

 التماس کرد: و

 کار رو یننکن !با خودت ا ینجوری_تو رو خدا ا

 ! نکن

 یکهلرزان دوستش را ماساژ داد تا وقت یشانهها کمی

 لب گفت: یرشد و ز آرام

 ! یدنم یر_نکن، بهمون گ
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 و رد اشک را یزبدون دستمال صورتش را تم اول

 فرمان باال آورد . یکرد و سپس سرش را از رو پاک

 یدآماندا چشمان سرخشده و مظلومش را د یوقت اما

 :یدوجودش درد شد و نال تمام

 برات! یرم_شادمهر !بم

 شادمهر نشست: یرو لبها پوزخندی
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 من تمام حسرتام اومده جلو یکنی؟م یه_تو چرا گر

 یحت یدم!هزار بار شن یتیگ یرهای!تمام تحق چشمم

 یومدم یهم دوست نداره !هر بار که مامان ننت

 درس بچهش بشه، من حسرت یگیرپ مدرسه

 مامانش اومده یبچه ا یدیدم!هر بار که م خوردم

 همسن خودم یحسرت خوردم !هر بار پسر دنبالش

 من حسرت یکردم یپارک با مادرش باز تو
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 و یشدبا بابام دعواش م یتی.هر بار گ خوردم

 ....بعدش

 ملتمسانه گفت: آماندا

 بهش فکر نکن. یگه_بسه، تو رو خدا د

 شادمهر دوباره بلند شد: صدای

 بکنه؟ اومده یهمه سال اومده چه غلط ین_بعد از ا

 کرده !غلط کرده اومده! یجامنو بسوزونه؟ ب دل

 _باشه، فقط تو آروم باش .تو رو خدا آروم باش!

 ینبزنند در ماش یکدام حرف یچه یآنکهب دقایقی

 ینماش ینهیدر آ یش.شادمهر به چشمها ماندند
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 یرکه ز ینصفها یآب معدن یکرد و با بطر نگاهی

 بود، صورتش را شست: صندلیش

 یادگردش دو نفرمون به  ینسرم خواستم اول یر_خ
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 و خاص یموندن یادباشه .چقدر به  و خاص موندنی

 باهات بحث کنم، یموضوع یه!تو دلم بود سر  شد

 داشتم یمتصم ییمونقرار دوتا ینبه خاطر اول صرفا

 یم،کنار، دفعات بعد درموردش صحبت کن بذارمش

 بهش ! یزنهگند م یادمادرم م نمیدونستم

 یحرفها یکه تالش داشت فاز منف یبا لبخند آماندا

 را پوشش دهد گفت: شادمهر

 هم گند زده نشده ! یزی!به چ یگرفت یخوب یم_تصم

 یم؟...کجا برخب،

 :یایدب یرونفرمان را چرخاند تا از پارک ب شادمهر

 از ینم!ا یفتادهن یاتفاق یچه یوانمود کن یخواد_نم

 مادرم سر یروز ینتو همچ یدبلند منه که با اقبال

 ....حق دارم کهیدو با هم برخورد داشته باش برسه

 خونمو بخوره! خون



 

 

  890                        
 

 آخرین برگ روی دیوار  

 

31 

 را کج کرد و محتاطانه گفت: سرش

 یم؟_در موردش حرف بزن

 به آماندا انداخت و دنده را عوض یمعمول نگاهی

 :کرد

 تو فکرته، بگو! ی_بگو !چ

 بود اونجا نشسته بودم و یقهایده پونزده دق یه_من 

 خوشصحبته ! یلیمامانت همصحبت شده بودم .خ با

 یخودش که گفت، فقط م یهم نازه !طفل خیلی

 یجلو .م یادب یخواستنم ینتت،از دور بب خواست

 اونقدر یران؟امروز صبح اومده ا ینهم دونستی

 روز اول اومده بود جلو ینبوده که هم یدنتد مشتاق

 ! ینتتبب یواشکیشرکت  در

 پنجره گذاشت: یلبه یرا رو آرنجش
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 بهت گفته؟ یاکرده مشتاقه.!...چ یخود_ب

 !فقط گفت من بعد از ده سال یالک یحرفا یچی_ه

 یبرام عوض شده، گفتم ک یزاچ یلیخ یران،ا اومدم

 . یمگفت امروز صبح !در مورد تو حرف نزد اومدید؟
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 یادمامانته!...چند سالشه؟ بهش نم یدونستمنم اصال

 باشه! مامانت

 :یدکش یینشلب پا یسبابهاش را رو انگشت

 سال از من بزرگتره !چهل و شش یکو  یست_ب

 .سالشه

 هم یلیجوونتر از سنشه !خ یلی....خیاد_بهش نم

 !خوشگله

 _مفت چنگ شوهرش و بچههاش.

 به شادمهر داشته یبهتر یدشد تا د یکور کمی
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 :باشد

 !یگهد ی_خب تو هم جزو بچههاش

 در سکوت گذشت؛ بعد ینداد و کم یجواب شادمهر

 گفت: یقهچند دق از

 حسش ی!ول یدیهجمش یرفتیمداشتم م_دوست 

 یم؟بر یکانزد ینسبز هم یفضا یه. یستن دیگه

 . یم_بر
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 پارک یمکتهایرا پارک کردند و به طرف ن ماشین

 زدند .هنوز شادمهر برافروخته بود و کامال قدم

 یزهایدر مورد چ یبود از صحبت کردن حت مشخص

 .آماندا هم به یستبه مادرش هم فرار بیربط

 کرد . یشهاو احترام گذاشت و سکوت پ یقلب خواست

 در سکوت یدست هم را گرفته باشند کم بیآنکه
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 خوردند و فقط در مورد نحوه یزدند و بستن قدم

 یوهیراه رفتن از ش یگنجشک که به جا حرکت

 زود یلیصحبت کردند و خ یکند،استفاده م جهیدن

 حالش و یبابت گرفتگ یادز یبا عذرخواه شادمهر

 گردش دو نفره، آماندا را تا ینشدن اول کسلکننده

 رساند و بعد از ورود آماندا به ساختمان منزلش

 پدال گاز فشرد و در ذهنش یبا حرص پا رو دوباره

 به مرور خاطرات روزش کرد .بعد از گذشت شروع

 آورد ساعت نه شب آماندا را یادتازه به  یقه،دق چند

 است .پشت فرمانش فرستاده خانه انخورده به  شام
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 یشانیکرد و با کف دست محکم به پ یخبدنش  تمام

 .یدکوب اش

 یاز ورود به خانه، افسر جون در را باز کرد و ب پیش
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 پرسو جو کند تا االن کجا بوده و چه کرده، آنکه

 و کسالت یشام دعوتش کرد، با وجود خستگ برای

 و گفت: نپذیرفت

 خودم شام یرمبگ یاد ید_دست شما درد نکنه، با

 به شما بشم .به یکنم .دوست ندارم متک درست

 مامانم لطفتون مستدام . قول

 یآنکهدرست کرد و ب یارشام ماست و خ یجا به

 ضبط را روشن کند، در سکوت شام یا تلویزیون

 و به مادر شادمهر فکر کرد .دلش به حال هر خورد

 را یلشموبا ینترنتشام ا ین.ب یسوختم دویشان

 شادمهر یصوت یامبه پ یزکرد و قبل از هر چ وصل

 داد: گوش

 .بعد یخواممجدد بابت امروز عذر م یزم،سالم عز_”

 ! یاومد شام نخورده فرستادمت بر یادمرفتنت  از
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 .اصال یستمن یکالسو ب یپچ یگهد ینقدراکن ا باور

 ”یبینی؟نبود .شانس ما رو م حواسم

 ”زنگ بزن یوقت تونست هر“

 و آن یدماست کش ینان را به کاسه یلقمه آخرین

 برداشته بود، ینتتازه از داخل کاب یکهمثل زمان را

 کوچکش را مرتب یزکرد .همانطور که م یزتم تمیز

 را در ذهن آماده کرد و با شادمهر یالوگشد میکرد

 گرفت و بعد از تعارفات معمول گفت: تماس

 برخورد رو ینتو بودم ا ی_راستش رو بگم؟ اگه جا

 که اومدم خونه خودم، به هر یشب.از د یکردمنم

 ده تا خاطره یزنم،مامانم که دست م یلاز وسا کدوم

 یهاما واقعا آرزومه  یه؛محال یتو ذهنم !آرزو میاد

 !اگه برگرده یشمروز مامانم برگرده پ یهفقط  روز،
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 رو تو یهبق یمامانا یگهد یکنم،نم یپرروباز دیگه

 پشت سرش اداش رو در یگه!د یزنمنم سرش

 ....یراداز دستپختش ا یگهد نمیارم،
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 را ینتوانست ادامه دهد و گوش یادخاطر هقهق ز به

 به یهاشکرد .گر یستنکرد و شروع به گر قطع

 شده بود که شادمهر تماس گرفت: یلتبد سکسکه

 ی؟_آروم شد

 _آره، بهترم.

 نکن ! یسه_خودت رو با من مقا

 بود گفت: یهاشگر یکه تهمانده یلرزش با

 تو یمطمئن باش اگه جا ی.ول یکنمنم یسه_مقا

 اونم ید.شا یکردمحداقل به حرفاش گوش م بودم

 به یفهخودش داشته باشه .به خدا ح یبرا یلیدال یه
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 تا االن مادرت نبوده، از االن به بعد هم ینکها خاطر

 ! یخودت رو از محبتش محروم کن یلجباز با

 !اگه یزنیحرف رو م ینا یستیمن ن ی_چون جا

 ! یکردیرفتار رو م ینهم یمن بود جای

 مادر شادمهر موضوع صحبتشان بود و یساعت یمن تا

 سر شادمهر گفت: آخر

3۷ 

 اگه دوباره ی_فعال که تو تلگرام بالکش کردم، ول

 به حرفش یشمباشه، به خاطر تو حاضر م اومد،

 حق ی!بخواد ادعا یکبارهافقط  یکنم .ول گوش

 رو داشته باشه و یو زحمت نه ماه باردار مادری

 ! یکنمم یآورده، قاط یاسرم بذاره که منو دن منت

 یادبار ب یهمن اون فقط هالهست، نه مامان . واسه

 رو بزنه، شرش رو کم کنه بره .تو رو هم به حرفاش
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 من نندازه! جون

 آماندا آمد: یلبها یرو لبخندی

 .در ضمن ی_ممنون که به خاطر من کوتاه اومد

 من و تو با هم آشنا یدونستاصال نم مامانت

 حرف یکفقط هم در مورد آبوهوا و تراف هستیم،

 منو به جونت ننداخته !بعد هم ی.پس اون طفل زدیم

 مادرت اونقدر مهربونه و به۵۲۲۵مهربان  ، جناب

 محل کارت اصال باهات بحث نکرد یکه جلو فکرته

 !رو احساس خودش واسه یوقت انگشتنما نش یه تا

 تو پا گذاشت . خاطر

3۸ 

 کرد اومد اونجا که بخواد رو احساسش پا یجا_ب

 !بذاره

 نداد و گفت: یتیشادمهر اهم یزلحن تمسخرآم به
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 آدرس رو ازت داشته.!...به هر ینفقط هم ید_شا

 یم یممنون که به خاطر من با مامانت آشت حال

 !کنی

 اعتراض شادمهر بلند شد: صدای

 یک یکنی؟م یین!وسط دعوا نرخ تع ینم_صبر کن بب

 کردن زد؟ من گفتم به حرفاش یاز آشت حرف

 یدهخودش فهم یدوارم.حاال ام ینهم یدمم گوش

 یکنه باز یگهندارم، د یدنشبه د یعالقها باشه

 .درنیاره

 که یقیآن روز، آماندا بعد از آموزشگاه موس فردای

 ل کاربه مح یادهشرکت بود، دوباره پ نزدیک

 آمد و با چشم به دنبال هاله گشت . شادمهر

 روز یمکتدورتر از ن یداد و کم یجهنت جستجویش

 .با لبخند به طرفش رفت: یافتاو را  قبل،
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 یستادید؟دور وا ینقدر_سالم، چرا ا

 یلسالم .االن تعط ینمش،_عادت دارم از دور بب

 و ناراحت ینهمنو بب یخواممن نباش، نم یشپ میشه،

 .شه

 منمن کرد و گفت: کمی

 _قرار شد به حرفاتون گوش بده، فکر نکنم مثل

 داغ کنه . دیروز

 ی؟_تو باهاش حرف زد

 پاسخ، گفت: یرا کج کرد و به جا سرش

 ید؟باهاش حرف بزن یخوایدم ینجا_ا

 شتابزده گفت: هاله

 وقت یهنداره جلو محل کارش ! یت_نهههه !خوب

 ! یشهکنه انگشت نما م یدادداد و ب میخواد
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 در کتاب یگرفت و شعر یشتریآماندا عمق ب لبخند

 یادمضمون به  ینرا با ا یرستاندب ادبیات

 مادرش ینهبه خواست معشوقهاش، س یپسر”:آورد

 دهد، در یهشکافت تا قلب مادر را به معشوقه هد را
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 افتاد و ینزم یکرد و بر رو یرگ یبه سنگ یشپا راه

 آمد .و از قلب مادر که از یدپد یشبر پا زخمی

 یبر من که پا ی:وا یدرها شده بود شن دستش

 ”شده. یزخم پسرم

 نداشت شماره همراه شادمهر را بدهد، اما اجازه

 نام او را یسکالیخودش را به هاله داد و با م شماره

 ثبت کرد و گفت: یلشدر حافظه موبا نیز

 . ینیدشبب یایدکجا ب یگمم یزنم_بهتون زنگ م

 یخواست هاله، از او فاصله گرفت و بر رو به
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 آخرین برگ روی دیوار  

 

 که روز قبل به انتظار شادمهر نشسته بود، نیمکتی

 یشانبه صورت هر دو ی.با آمدنش شاد نشست

 یم یو شوخ یو همانطور که با هم احوالپرس آمد

 خود شادمهر یشنهادشدند و به پ ینسوار ماش کردند،

 یامکهاله پ یبرا یررفتند .در مس یدیهجمش به

 گذاشت یفشرا در ک یبعد گوش و”جمشیدیه”فرستاد

 یششادمهر از روز پر از حادثه کار یبه گزارشها و
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 که پشت سر گذاشته یکرد و متقابال از روز گوش

 با سانسور قسمت هاله، گزارش داد. بود،

 جوانان همسن خود دست یپارک مثل همه در

 یزی،هر چ یدنرا گرفتند و قدم زدند و از د یکدیگر

 یدنگرفته تا آب خوردن پرنده، از شن یاهگل و گ از

 ینب یمآب گرفته تا وزش نس یقیموس صدای
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 که یشان،درختان لذت بردند و نه تنها لبها برگهای

 وجودشان نقش لبخند را گرفت. تمام

 و لذتبخش با یمیصم یچند بار وسط گفتگوها آماندا

 اما یابد،بهاله را  یدبه اطراف نگاه کرد تا شا شادمهر،

 کمکم او را از ذهن دور کرد و فقط و یافت؛را ن او

 شادمهر و حرکت دستانش هنگام یبه ژستها فقط

 نگاه کرد .تکتک یدنشکردن و طرز خند صحبت

 . یآمدم یو دوستداشتن یکاو به نظرش ش حرکات

 باز نگه یشکه در رستوران را برا یزمان خصوصا

 و یاز پل چوب یتا اول او وارد شود؛ اما وقت داشت

 رد شوند، دستش را گرفت و یخواستندم باریک
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 و دقت یهجلوتر از او گام برداشت و توص خودش

 افتاده یتا آماندا پا در فواصل چوبها و جاها داشت
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 به یداو مراقبت شادمهر شد ینگران ین.ا نگذارد

 و باعث شد دهها قلب دور تا دورش یدچسب دلش

 .یندحرکت و رقص درآ به

 انداخت تا یداز ده شب گذشته بود که کل عتسا

 ش شود .قبل از باز کردن در، عمورسولخانه ا وارد

 سطل آشغال از واحد روبهرو خارج شد و بعد از با

 :یدپرس یعاد یلیسالم او خ پاسخ

 و امشب تو رو یشبد یهپسره ک ین_عمو جون ا

 آشناست؟ یلته؟خونه؟ فام رسوند

 شادمهر چهکارهاش است؟ ! یدانستهم نم خودش

 لفظ دوست پسر_دوست دختر متنفر بود ! از

 دوست داشتنش و یرغمهم نبود چرا که عل نامزدش

 شادمهر، در فکر ازدواج با او نبود . خواستگاری

 یکنید؟باور م ی،دوست معمول یه_بگم 
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 به ییاشاره کرد و با صدا یشانیاشبه پ عمورسول

 نرود، یههامنزل همساآرام که مواظب بود به  شدت

 :گفت

 چه یگهد ینوشته هالو؟......دوست معمول ینجا_ا

 .!...فقط حواست باشهیدونی....خودت مصیغهایه؟

 یادپسر نم یهدختر تنها ساعت ده شب با  یه

 که یست.!...اگه حسن شهرت برات مهم نخونه

 در یگران!اگه برات مهمه د یکنهفرق م قضیهش

 دقت کن! یشترب یکنندفکر م یچ موردت

 به لکنت افتاد: یتشدت عصبان از

 _من...تا جل...ووو در باهاش اومدم .تتتو خونه

 !یگیدم ینجوری...ایاوردمشن که

 گفتم ! ینداره....کل ی_به من ربط
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 را گفت و به طرف راهپله رفت و از ینا عمورسول

 آماندا خارج شد .وارد خانه که شد از شدت دید

 یآلوده ب ید .با همان دستهابه لرزش افتاده بو خشم

 آب یرفت و بطر یخچالسراغ  ید،آنها را بشو آنکه
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 مبل یو در همان حال شالش را به رو یدسرکش را

 و هر یزشلب به عمورسول عز یرز یکرد .کم پرت

 گفت یراهبد و ب یکندکه در موردش فکر بد م کسی

 و یافت ییرخشم ، احساسش به غم تغ یبعد از کم و

 که به هقهق یهاشکرد .گر یستنبه گر شروع

 شادمهر تماس گرفت: رسید،

 ی؟چطور یزم،_سالم عز

 و گفت: یدکش یقیعم نفس

 خونه؟ یدی_سالم، رس
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 آخرین برگ روی دیوار  

 

 گفت: یاطمکث کرد و با احت یکم شادمهر

 ی؟کرد یه_تو راهم.....گر

 عمورسول را بازگو کرد یهقهق کرد و حرفها دوباره

 گفت: و

 عمورسول، یوقت یارن؟کنم برام حرف در ن یکار_چ

 که پسر خودش راحت دوست دخترش رو کسی

 حرف رو ینبه من ا یگه،بهش نم یچیو ه یارهم خونه

 ! یبهبه حال غر یوا میزنه
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 آماندا گوش کرد و گفت: یبه تمام حرفها شادمهر

 یروقتد یدمن بود....نبا یر_حق با آقارسوله !تقص

 یشههم نم یشکار ینی،ذرهب یر.تو ز میرسوندمت

 یاتجسس  یرانیها.به هر حال تو فرهنگ ما ا کرد

 غالبه .ظن بد هم که به وفور یلیخ یفضول همون
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 جنس مؤنث؛ اونم مجرد و یهاونم در مورد  داریم؛

 یابونهوا سر خ یکی!از دفعه بعد قبل از تار کمسن

 رو یتارتزنگ زدم بگم گ یم.....بگذریکنمم پیادهت

 ینبا ا یول یارمش،ات ببر یخواستم!م یگذاشت جا

 یارمش.فردا م یستعاقالنه ن یکه گفت تفاسیر

 .آموزشگاه

 _دستت درد نکنه !فردا شاگرد ندارم .بذار همون

 .یگیرمشازت م یدمتعقب بمونه، د صندوق

 .!...چه خوب،...منم اضافه کاری_فردا شاگرد ندار

 یه یمبا هم بر یکنمم یلساعت چهار تعط نمیمونم،

 !یمزود هم برگرد طرفی،
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 عمورسول کامل از ذهن آماندا رفت و یحرفها غم

 آن شد: یگزینجا لبخند
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 !نه همون ساعت یخورهبه کارت لطمه م ینجوری_ا

 ساعت با هم یکشرکت،  یکنزد یامخودم م هفت

 . یمنخور یکیکه به تار یگردیمزودم برم باشیم

 باهات یخوام.م یخوامساعت زمان م یهاز  یش_ب

 !یازهکنم .حداقل دو سه ساعت زمان ن دعوا

 ناز گفت: با

 ! یگل ینبه ا ی،خوب ینخدا !دعوا چرا؟ من به ا یا_

 دعوا؟ چرا

 شادمهر برخالف فاز گفتارش سرشار از صدای

 بود: محبت

 واسه یشیباهات دعوا کردم متوجه م ی_حاال وقت

 !چیه

 طولش یادز ی_پس همون ساعت هفت باشه که نتون

 !یکن یو زود آشت بدی
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 :خندید
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 قطع کنم .پشت فرمونم .شب ید_باشه، فعال من با

 . یرخ به

 _شب خوش.

 را که قطع کرد به تلگرامش سراغ هاله رفت گوشی

 گذاشت: یامپ و

 ”یدارید؟سالم ، ب_”

 زنگ زد: یلشکه خود هاله به موبا یدنرس یقهدق به

 چه خبرا؟ ی؟_سالم دخترم !خوب

 ید؟به دستتون نرس یامکم_سالم، پ

 !یدمتونو از دور د یدیه!اومدم جمش ید_چرا رس

 :یدشد و پرس متعجب

 من همش داشتم با چشم یومدید؟_خب چرا جلو ن
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 . یگشتمم دنبالتون

 هاله پر از حسرت شد: صدای

 ! یگذشتداشت بهتون خوش م یلی!خ یدمتون_د

 رو خراب کنم! یشبا اومدنم شاد یومدن دلم
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 هاله یرمنطقیاندا از شدت محبت غوجود آم تمام

 :لرزید

 .!...فردا حدودیگهجلو د یایدب یدبا ی؟_آخرش چ

 .قراره باهام بحث یرونب یریمهفت با هم م ساعت

 !پس احتماال گردش فردا یدونمنم ی؟سر چ کنه،

 یاید؟فردا ب یخواید!م یگذرهخوش نم بهمون

 شادمهر بود: خنده ی یهاله مثل آوا خنده ی آوای

 یامموقع م یه یزم،.!...نه عزیددو تا چه باحال _شما

 !یباش یاوردهن یینآستانهش رو تو پا که
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 :یدهم خند آماندا

 ید؟هست یرانا ی....تا کید_باشه، هر جور راحت

 . یگه_تا دوهفته و پنج روزه د

 یبا پسرتون آشت یدسه هفته بتون ینتو ا یدوارم_ام

 !کنید

 نرم و مهربان شد: یارهاله بس لحن

 ید،اگه قسمت هم شد یدوارم_ممنون، منم ام

 .یدبش خوشبخت

49 

 دورتر از یساعت هفت، آماندا کم یکبعد، نزد روز

 آن یکه دو روز گذشته به انتظار شادمهر رو نیمکتی

 بود، منتظر ماند .با آمدن شادمهر صبر کرد نشسته

 شود، سپس بلند شد و با او دست یکشاو نزد تا

 فکر کرده بود ین.شب گذشته موقع خواب به ا داد
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 از زمان محدود فاصله ینهبه خاطر استفاده به که

 شدن هوا، بهتر است یککار شرکت تا تار اتمام

 یکبه دنبال شادمهر برود تا او در تراف خودش

 همکاران ینکها یی!از سو یایدبه دنبالش ب عصرگاهی

 دنبال که مشتاقانه به ینندهر روز او را بب شرکت

 یشوخیآمده، ممکن است باعث شود شوخ شادمهر

 که غرور و اعتماد به یندبه دوستش بگو حرفهایی

 دهد و هوا برش یشاو را به صورت کاذب افزا نفس

 که آماندا دنبال اوست !پس دورتر از شرکت دارد

 انتظارش ماند . به

 شدند و شادمهر همانطور که ینهم سوار ماش با

 گفت: یبسترا م کمربندش
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 یشاپ؟کاف یم_بر
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 شاپ درسته به ی!تو کاف یدعوا کن یخوایم ی_گفت

 با هم حرف بزنن، بعد یکرمانت یزاهمه م نظرت؟

 ما بحث و جدل باشه؟ یزم سر

 شادمهر نقش بست و با یلبها یرو یجذاب لبخند

 باالرفته جواب داد: یابرو یک

 یم؟کجا دعوا کن یدوست دار یم؟_تو بگو کجا بر

 ینما؟س پارک؟

 سر یست!باور کن دل تو دلم ن ینتو ماش ینجا_هم

 !زودتر شروع کن یمشاجره راه بنداز یخوایم چی

 !دیگه

 ینگرفت و فرمان ماش یشتریشادمهر عمق ب لبخند

 چرخاند: یابانخ یاز کوچهها یکیبه سمت  را

 !یکنیمجا پارک کنم، بعد شروع م یه_بذار 

 و شادمهر لبخند را از یدکش یقینفس عم آماندا
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 شد و گفت: یپاک کرد و جد صورتش
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 کردنت یو زار یهو گر یازدواج اجبار ینا یان_جر

 چیه؟

 آماندا گرد شد: چشمان

 ین؟شاه یدونی؟_تو از کجا م

 ندم بذارم یر_روز فوتبال بهم گفت .گفت بهت گ

 یر!مگه من بهت گ یریبگ یمتصم خودت

 که اگه از ینهتو ا ...من گفتم نفع هر دوموندادم؟

 رو یگهخوشمون اومده که اومده، اگه همد هم

 منتظر باال رفتن یالک یدونیم،که م یدونیمم شایسته

 خودمون .من یسر خونه و زندگ یم!بر یمنش سنمون

 یگفتم به خاطر فرار از خونه ازت خواستگار کی

 ی؟ازدواج کن یدبا ییگفتم تو چون تنها یک یا کردم؟
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 کردن برات سخت یتنها زندگ یدشا یدونم،رو نم تو

 نفر که دوسش دارم، یه یدمم یحمن ترج یول نیست،

 داره، یگهمزه د یهخوردن کنارش  یینفر که چا یه

 یشمنفر که حرف زدن باهاش برام لذتبخشه،....پ یه

 یاالن م ین.من اگه بخوام بدون کمک بابام هم باشه
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 یخونه مجرد یشرو بفروشم و پول پ ینماش تونم

 نرهخر هم یه یخوامتنها باشم، نم یخوام.اما نم بدم

 دختر خوشگل و یهباشه !چه بهتر که  همخونهم

 یمثل تو کنارم باشه که بتونم لذت زندگ دستهگلی

 یمن برا یلاز دل ینرو کنارش بچشم .ا متأهلی

 که یزودهنگام، حداقل نسبت به اون سن ازدواج

 بودن با یستم؛در نظر داشتم !من ابدا مجبور ن خودم

 یه یشب!و اما تو !د یدمم یحترج ییرو به تنها تو
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 اگه فکر یدونی؛!البته خودت م یدیرو د نمونهش

 تنها بودن و چشم انتظار نداشتن تو خونه میکنی

 رو ادامه بده ! یزندگ ین!هم یچکه ه یست،ن سخت

 باشه، نگرانت یکی یاگه مثل من دوست دار اما

 تا لذتش ینیبب یلمف یکیهمراه با  یدار دوست

 یسر هر موضوع یکیبا  یبشه، دوست دار بیشتر

 و از قانع شدنت و قانع کردنش خوشت یکن بحث

 با من فکر کن. یبه ازدواج و همراه میاد،
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 شادمهر با یکه در تمام مدت صحبتها آماندا

 گفت: یکردم یباز انگشتانش

 یو پنج سالته، حداقل چند سال جوون یست_تو ب

 من نه !تو درست تموم یخودت؛ ول یبرا کردی

 من یول ی،و سفرت رو با دوستات رفت یحتفر شده،
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 ییسفر دانشجو یه!فکر کن من بخوام با دوستام  نه

 بخوام شب امتحان برم خوابگاه با بچهها درس برم،

 مثل زمان کنکور یمدت طوالن یهبخوام  بخونم،

 سر درس و از غذا درست کردن و خونه و مبشین

 غافل بشم، بخوام با دوستام برم انقالب و زندگی

 بخورم و بلندبلند بخندم.!...تو یفیق یبستن اونجا

 زن متأهل رو یه یفوظا یخوایم یا یکنی؟م قبول

 و گذشت یبا بزرگوار یتاو نها یکن یادآوری بهم

 کارها رو انجام بدم و منم یندهم ا یک یبد اجازه

 دارم یخودم بگم واوووو چه شوهر جنتلمن پیش

 سر درس و خودش غذا درست ینمداده بش اجازه

 !کرده
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 شادمهر جلو آمد و دستش را گرفت: دست
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 از دست دادن یزی،به دست آوردن هر چ ی_الزمه

 هر شب لذت یشه.نم یگستد یزایچ یسر یه

 و انتظار اضافه یناسالم و فستفود رو بچش غذای

 !هرروز و هر شب با دوستات ینداشته باش وزن

 و آخر ترم انتظار نمره باال داشته یبگذرون خوش

 زحمت دفع رو یامدلذت غذا خوردن پ ی! حت باشی

 که به خاطرش خودت یزیاون چ ینیبب ید!با داره

 یاارزش اون زحمت رو داره  یندازی،به زحمت م رو

 تو یهر چ یکه بگم اوک یستماونقدر روشنفکر ن نه؟

 با دوستات برو، بگو، یهر وقت دوست داشت بگی،

 .تو که یگمرو نم یزیچ ین....نه، اصال چنبخند

 مرد هم به نظر من اجازه نداره بدون موافقت هیچ،

 در مورد درس یبره سفر !ول همسرش

 رو قول ین....همهجوره هوات رو دارم، اخوندن
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 آخرین برگ روی دیوار  

 

 با هم آشنا یتونیمم یکه بخوا ی.تا هر وقت میدم

 که ازدواج با یدیرس یجهنت ینهر وقت به ا بشیم،
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 یامکردنه، بگو تا رسما ب یبهتر از تنها زندگ من

 !خواستگاری

 در یطنتشادمهر، رنگ ش یجد یچهره برخالف

 بود: یاننما یآماندا به خوب رخسار

 مدرن ینقدرا یکنی؟دعوا م ینجوریهم یشه_تو هم

 ی؟منطق و

 رفت و لبخند ینشادمهر هم از ب یچهره جدیت

 شد: یگزینشجا مهربانی

 کنم یتتاذ یخواستم_امروز که دعوا نبود، فقط م

 یعصبان یاد.در کل ز یمنتظر مشاجره باش گفتم

 .نمیشم



 

 

  921                        
 

 آخرین برگ روی دیوار  

 

 و گفت: خندید

 بد آب و روغن یشیم یعصبان ی_خدا کنه !وقت

 من یدی!اون روز که مادرت رو د یکنیم قاطی

 یخال ینواب ینتمام حرصت رو سر ماشبودم،  ترسیده

 وحشتناک بود اون روز؛ هر آن یترانندگ میکردی،

 تصادف بودم! منتظر
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 غم به صورت شادمهر آمد: دوباره

 .....تو چهیم_دوست ندارم درموردش حرف بزن

 نگفت؟ یزیچ یگهآقارسول د خبر؟

 ینجاا یامب ینکه....قبل از ایدمشند یشب_نه، از د

 زنگ زد. وحید

 دستش در دست شادمهر بود .حرکت نرم هنوز

 شست شادمهر بر پشت دستش که از انگشت
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 آخرین برگ روی دیوار  

 

 قبل شروع شده بود، حواسش را پرت و لحظاتی

 .به بهانه درست کردن یبردبدنش را باال م گرمای

 و بعد از یدکش یروندستش را از دست او ب شالش

 ادامه داد: یقعم نفسی

 و روز یستفتحاللهخان حالش اصال خوب ن یگفت_م

 دو سه ینتو ا یگفت.م یشهروز داره الغرتر م به

 شده که موقع راه رفتن یفاونقدر ضع یراخ هفته

 .غرورش هم اجازه یرهبگ یواربه د یدرو با دستش

 رو یوارنقش عصا و د یدوح یره،عصا دست بگ نمیده

 چند بار از من یگفت.م یکنهم یزور براش باز به

5۷ 

 . یکنمکرده کجا هستم و چه م یگیریو پ پرسیده

 زنگ زده بود دل من رو بسوزونه و ازم خالصه

 رفته بوده اتاق یروزپر یگفت.م یادتشبرم ع بخواد
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 آخرین برگ روی دیوار  

 

 ربع تو اتاق یهکه دست من بوده . یهمون پایین،

 نگاه یو بخار یواربه در و د خالی

 شده، یداموهامم پ یگفتم ید....وحی....راستکرده

 افتاده ینگتو پارک ینوعپشت گلدون نخل مص گفت

 یینفتحاللهخان موها رو تو اتاق پا یگفتم بوده،

 شادمهر؟ یشهو رفته نازشون کرده !باورت م گذاشته

 کرد رو یچیکه خودش اونا رو از سر من ق موهایی

 حس یول یکنه،غلو م یدوح یدمناز کرده !شا رفته

 !یمونهکه باهام داشته پش یبابت رفتار میکنم

 را روشن کرد: ینماش شادمهر

 با.... یا یریتنها م یادتش؟ع یریم ی_ک

 گرفته؟ مگه عقلم کمه دوباره پا بذارم تو یت_شوخ

 یبینهم یکحاال که مرگ رو نزد یدخونه؟ !شا اون

5۸ 
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 آخرین برگ روی دیوار  

 

 یبهاییجبران آس یمونیشپش یشده باشه ، ول پشیمون

 . یکنهرو نم یدهبهم رس که

 نددوباره بل ی،....دائمالکچل که نشدیر_سخت نگ

 . میشه

 یو کامل به پشت یدکلمه دائمالکچل خند به

 داد: یهتک صندلیش

 دو ینتو ا یدونی....م یست_فقط صحبت موهام ن

 که از اونجا فرار کردم چند بار کابوس یهفتها سه

 و ته ! یسرآشفته و ب یخوابها یدم؟خونه رو د اون

 من یامنو بکشه  یخوادفتحاللهخان م یاتمامش هم  تو

 تو همون خونه پدر یدم،خواب د یشبد ین!هم اونو

 قاشق قرمز شده از حرارت یهاومد  یم،مادرم بود و

 ینردهها یبزنه به صورتم، منم هولش دادم از ال رو

 شده بود خون .از یاطتمام ح یین،انداختمش پا پنجره
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 آخرین برگ روی دیوار  

 

 یبعد فکر کردم اصال از ال یدماز خواب پر وحشت

 ردرو پرت ک یکس یشهپنجره که نم نردههای
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 من تا ظهر یول یخندیم ی...تو االن دارپایین

 کابوس خرد بود . ینبابت ا اعصابم

 یبه آماندا انداخت و دنده ینگاه پر محبت شادمهر

 را عوض کرد: ماشین

 اسکارلت افتادم، یبوسه اکا یاد یدم،_به تو نخند

 ! یرسیبه آرامش نم یشنبخش ی.!...تا وقتبربادرفته

 با آقارسول برو . یتنها بر یترسی.اگه م یادتشع برو

 یدو فر ینعمومحمودت صحبت کن قبلش، با شاه با

 خاطر که بهت دادند بعد برو. ینان!اطم یدوح و

 باال انداخت و گفت: ابرویی

 منو به یه یبره؟چرا خوابت نم یبلد یی_تو که الال
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 آخرین برگ روی دیوار  

 

 بعد خودت در مورد مادرت یکنی،دعوت م گذشت

 !یحرف بزن یحت یخواینم اصال

 شادمهر در هم رفت و با ابروان گره خورده به اخم

 را از یلشزل زد.آماندا همانطور که موبا خیابان

 ادامه داد: یآورددر م کیفش

 شرکت شمارهش رو ازش گرفتم. یجلو یروز_د
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 به طرفش یشادمهر شتابزده و عصبان صورت

 :چرخید

 که بهت مربوط یچرا تو کار ی؟کرد یکار_تو چ

 ....نیس

 گفت: خونسرد

 یه یشب....د یگمم یچ ین_داغ نکن، گوش کن بب

 ی.طفل یبرام فرستاد و خواست بدم گوش کن ویس
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 آخرین برگ روی دیوار  

 

 جلو شرکت یابار اومده باهات صحبت کنه  چند

 یمداشت یانگران شده برات گرون تموم بشه،  بوده

 ببره !ازم ینرو از ب یتنگران شده شاد میخندیدیم

 بود یطششراهر وقت حالت خوب بود و  خواست

 .یبهت گوش کن بدم

 لب غرغر کرد: یربه آماندا کرد و ز یاخم شادمهر

 دادن! یل_برا من اتحاد تشک

 را یلشرا باز کرد و شدت ولوم کنترل موبا ویس

 ینهاله در ماش یحد گذاشت .صدا ینآخر روی

 :پیچید
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 از کجا شروع کنم....ازدواج یدونم_سالم، ....نم

 و پدرت از اول اشتباه بود، نه پدر و مادر بهروز من

 یبودن، نه پدر و مادر من .به هر حال حماقت راضی
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 آخرین برگ روی دیوار  

 

 شکل گرفت و من و پدرت یرهقرار بود شکل بگ که

 یمرفت یو چند روز بعد از عروس یمهم ازدواج کرد با

 که قرار بود بهروز طرحش رو اونجا ییروستا یه تو

 ناز یگمتو ....نم شهیکه هم ی.من...دختر بگذرونه

 مادرم یشهتو رفاه بودم .هم یشههم ینعمت، ول و

 تو یچوقته یادنم یادم یگرفت،پاک شده م سبزی

 پاک کرده یو باقال یالوب یکس یمپدر خونه

 بهروز به عنوان یضایمر ی....مجبور شدم وقتباشه

 خودم پاکشون یآوردند،براش م یو باقال یالوب هدیه

 ! یشدم یآقا عصبان یکردمچون اگه پاک نم کنم،

 دادند یهروستا بهش هد یضایکه مر یو خروس مرغ

 . یدادمبهشون دونه م یدسگم رو گرفت، با جای

 یتو کوچهها یخرجشده بود قدم زدن ب گردشمون

 که بهم یاز رفاه ینو پر از پشگل روستا .ا خاکی
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6۲ 

 داده بود....اخالق بهروز رو هم که خودت وعده

 یم ینبهم توه یزی....سر هر چدستت اومده دیگه

 مشکل داشت، هر وقت با یلیو چون با مادرم خ کرد

 یدونم.نم یدادبه مادرم فحش م یشد،بحثمون م هم

 یناون موقع چند ینه....ول یااخالقا داره  یناز ا االن

 و دست بلند کرد .چند بار یدسر من عربده کش بار

 پدر و مادرم، یشقهر کنم و برگردم تهران پ خواستم

 خاص خودش یمردونه یدفعه با ترفندها هر

 بشو یزندگ یم،بودم زندگ یدهکرد .فهم منصرفم

 طرف یمواظب بودم باردار نشم اما وقت یلیخ نیست؛

 یکار یشهنم یگهباشه د یبکارپزشک فر یه مقابل

 رو یامتوجه شدم باردار هستم انگار دن ی.وقت کرد

 اراحت بودم، بهروزتو سرم !هر چقدر من ن کوبیدند
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 مادربزرگش بهش گفته یدمبود، بعدا فهم خوشحال

 از فکر یگهبچه بذاره تو دامن من، د یهاگه  بوده

 مدت مراعاتم رو یه.تا  یامم یرونب ییو جدا طالق

 کردنا یبعد از سه چهار ماه دوباره فحاش یول میکرد
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 بار شش ماهه یک یشروع شد، حت یاشبداخالق و

 . ینبود هولم داد و پرتم کرد زم یبودم، عصبان باردار

 ینبه هر حال ا یبود، ول یدهاز من ترس یشترب خودش

 تهران یماومدنت که اومد یارو کرد .قبل از دن کار

 یخونه یایب یدمادرم، گفت با یبرم خونه نذاشت

 که مادرشوهرم و ی.حساب کن تو خونها ما

 ی.هر زن بودند، من نقاهتم رو گذروندم مادرشوهرش

 یششمادر و خواهرش پ یخوادجور مواقع م این

 یانه مادرشوهر و مادربزرگ شوهر .بعد از دن باشن،
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 هم، من خواستم اسمت شادمهر باشه، اومدنت

 رضا، گفت من خواب یمخواست بذار مادربزرگش

 االن زنده یدونماسم بچه بهروز رضاست !نم دیدم

 اون موقع عادت داشت سر اسم ینه ول یا ست

 ی!هر چ ینهخواب بب یجههاتک تک نت گذاری

 کردم تو شناسنامه هم اسمت رو شادمهر خواهش

 دو اسمت نکنه قبول نکرد رو خواست بذاره،

 حرف بزنه. مادربزرگش
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 روستا، به یمبرگرد ینکهقبل از ا یماهه که بود یک

 تاصبح  یه یگمزنعموت رو م یکه،زهرا کوچ وساطت

 رفتم خونه مادرم و اونجا مامان و بابام بعد از ظهر

 .قبل از تولدت دو سه بار تو یدندماه تو رو د یک

 اومدن یستبابات خونه ن یدونستندکه م زمانهایی
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 ساعت نشستند و قبل از اومدن یهخونمون،  روستا

 درک یدکه شا یگمرو م ینابرگشتند تهران .ا بهروز

 کنم .سه یچرا نتونستم با بابات زندگ یو بفهم کنی

 من یکردی،م یهگر یهفتهت بود بد داشت یکو  ماه

 گفتم تولهسگ چقدر زر یتو عصبان یزور خستگ از

 مشت یدمد یهورو که گفتم بال گفتم و  ین!ا میزنه

 برازنده یهر چ یشه،لگده که داره بهم حواله م و

 بود بار من و خونوادم کرد و تو رو ازم خودش

 رو یکردیم یهگر یکه داشت یی.حاال تو گرفت

 یبود تو اتاق، اومده بود سراغ من و دقدل گذاشته

 داشت با مشت و لگد یچارگیو ب یبدبخت یچ هر

 خانه ی.فرداش که رفت  یکردم یخال سرمن

65 

 سر کوچه زنگ زدم به یروستا، از تلفن بقال بهداشت
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 عصر یبهروز برا یدنبالم .وقت یادو خواستم ب بابام

 بهداشت، من و تو و چمدونمون خانه یرفت  دوباره

 به سمت تهران. یمپدرم بود ینماش تو

 کرده بود و یجادکه رو بدنم ا یهاییلطف کبود به

 و وکالت احمد که اون موقع فقط یقانون یپزشک برگه

 ازش جدا بشم به یدوستم بود تونستم توافق برادر

 گه ندارم وتا دو سال هم ن یتو رو حت ینکها شرط

 .منم قبول یدنتسراغت واسه د یاموقت هم ن هیچ

 اصفهان قبول یی.قبل از ازدواج با بهروز ماما کردم

 یبودم که به خاطر ازدواج و رفتن به روستا حت شده

 یترم هم نخوندم و مجبور شده بودم مرخص یک

 یم.بعد از طالق با خانوادهم رفت یرمبگ تحصیلی

 و من درسم رو ادامه دادم .خبرش رو اصفهان

 از یکیمادرش گذاشته و با  یکه تو رو خونه داشتم
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 که قبال با هم آشنا بودند یمارستانب پرستارهای

 که با احمد اومدم دم یکرده .سه ساله بود ازدواج
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 یه یدمت؛.د ینمتخونه مادر بهروز و خواستم بب در

 هم لییتنت بود که خ یشورت قرمز سورمها بلوز

 ی.مامان بهروز حت یناز شده بود یلی.خ یومدم بهت

 م !حصارتو  یومدیت کنم، هر چند تو نحصار گذاشت

 خانمه دوست منه .خدا ازش نگذره ینگفت ا بهت

 حرف بار من کرد . یبهروز همونجا هم کل مادربزرگ

 انداخت که یکهبهم ت یازدواج کرده بودم ه چون

 و باالخره یپسر مجرد و پولدار مردم نشست یپا زیر

 و .... یتور زد یلزنذل یهو  یدیخواستت رس به

 بود تا من یستادهمنتظر من وا یابوناحمد تو خ طفلی

 .ینمرو بب تو



 

 

  935                        
 

 آخرین برگ روی دیوار  

 

 کنم مادربزرگ بهروز بهش زنگ زده بود و فکر

 یساعت یمن یبود که من اونجام، چون به فاصله گفته

 با یابوناونجا بودم، پدرت هم اومد و اول تو خ که

 کرد که یدعوا کرد و بعد هم با مادرش تند احمد

 در امانت کرده و تو رو برداشت و برد خونه خیانت

 چون ینمت،تا مدتها نتونستم بب یگهخودش .د ی

6۷ 

 به خاطر یخواستدلم نم یهم نبودم و از طرف تهران

 شم بهروز وبار تو، مجبور  یکچند ماه  دیدن

 یروناز فکر دادگاه و قانون ب ینم،رو بب مادربزرگش

 .اومدم

 ....تویپنجساله بود یدمتبعد که د دفعهی

 پرسو جو در مورد امکانات ی....به هوامهدکودک

 شلوار یه. یدمتمهد اومدم تو و د یآموزشها و
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 یشرتت یهبا  یبود یدهپوش یکتان سدر پیشبندی

 داشت .اول یکه روش عکس کالهقرمز کاهویی

 تهران .احمد رو فرستادم یمبرگشت یکه بود دبستان

 بهروز تا باهاش صحبت کنه تا حداقل اجازه پیش

 ینصحبت دو تا مردا ا یجهرو بهم بده .نت دیدنت

 و یریزهذهنت به هم م ینی،که اگه تو من رو بب شد

 .از نظر یشهباعث افسرده شدنت م یشترمن ب دیدن

 زن بهروز رو یرشپذ یگهو د یشیم یتهدو ترب تربیتی

 .بهروز به احمد گفته بود تو همسرش رو مادر نداری

 دوسش یشتراز پدرت هم ب یو حت یدونیم خودت

6۸ 

 تو پا رو عاطفه و مهر یعاطف یت!به خاطر امن داری

 دم یومدمم یگرفتگذاشتم .هر وقت دلم م مادریم

 .یدیدمتمدرسه و م در
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 تو یمعلم کمک یه یدوم دبستان که بود یادته

 از یکیمعلم دوم دبستانت خواهر  ید؟داشت مدرسه

 به یبود باهاش صحبت کرده بودم و گاه دوستام

 سر یومدمتو جشنها و مناسبتها م یکمک یروین عنوان

 بار سر یه یادته. یدیدمتم یردل س یهو  کالستون

 یحمعلم خودتون نبود فقط من بودم، زنگ تفر کالس

 یشونیتکه پ یسر خودت آورد ییچه بال نفهمیدم

 شد و خون اومد .خودم برات پانسمان کردم زخمی

 .همون روز بهروز اومد مدرسه دنبالت و

 قسم خوردم که ی.هر چ یدمنو د یصورت اتفاق به

 باور یدمتنکردم و فقط د یرو بهت معرف خودم

 و از فرداش مدرسهت رو عوض نکرد

 و تو ینمتاز دور بب یشههم.....عادت کردم کرد
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 یدوره یه یت کنم .چند ماه بعد هم براحصار خیالم

 یکطرفه یدارهایبندر عباس و همون د یمرفت طوالنی

 ینوجوون شده بود یکههم کم شد .تا زمان یانهمخف و

 یبر ینکهبرم .صبح قبل از ا یرانخواستم از ا و

 یکولهپشت یه. یدمتاومدم دم خونهتون و د مدرسه

 یدو ساله یکیدختر بچه  یهو  یانداخته بود ینج

 یناسوردا یهشب یفشت بود که کحصارهم تو  خواب

 بود، برادرت رو یشتهم پ یپسر دبستان یه. بود

 مهد یو دختره رو گذاشت یکرد یسسرو سوار

 یدمد ی.وقت یرفت یرستانتا دب یادهو خودت پ کودک

 و یدیم یتبه خواهر و برادرت اهم اینقدر

 یلیفکر کردم خ یرو به عهده گرفت مسئولیتشون

 گرفتم مادرشون رو هم یجهو نت یدار دوسشون

 یلی.خ یرسیکه به بچههاش م یدار دوست
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 بود . یکطرفهمون یدارد ینشدم، اون آخر خوشحال

 از بستگان یکی یبه صورت اتفاق یشوقت پ چند

 یتو موزه لوور !با کل یدم،رو فرانسه د پدرت

0 

 یآ یل،شماره موبا یشد به جا یو تمنا راض خواهش

 ازش یشرط که اسم ینتلگرامت رو بهم بده، با ا دی

 بهروز و خانوادهش یدونمو بهروز نفهمه.....نم نیارم

 بدون من مجبور یدر مورد من بهت گفتن، ول چیا

 ....به خاطر خودتیرونبرم ب یاز اون زندگ بودم

 هرم دو سال ازپا رو دلم گذاشتم و..... بچه خوا هم

 که بودم، هر یران!خارج از ا یهتهو شب یکترهکوچ تو

 یم حصارتو  یادرو به  یاپو یشددلم برات تنگ م وقت

 از یشتررو ب یاچرا پو یگن.همه مکردم

 یبرا یاپو یدونهنم یکس ی،بچهها دوست دار بقیه
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 رو نگفتم تا خودم رو تبرئه یناتوئه.!...ا یادآور من

 بودم و یادتبه  یشهمنم هم یگفتم تا بدون کنم،

 که از ینهآرزوم ا ینداشتم .االنم بزرگتر دوست

 ی، دست ال ینمت،بب نزدیک

 و یایبا خودت کنار ب یبکشم....اگه بتون موهات

 ی.اگر هم راض یمادر رو شاد کرد یهدل  یبد اجازه

1 

 جلو چشمت یگهد یکنمم ی....مثل گذشته سعنشی

 و ناراحتت نکنم... .دوست دارم . نیام

 یتمام شد و هر دو سکوت کردند .آماندا نگاه ویس

 را پوشانده بود و با یشانیشپ یشادمهر که اخم به

 یکردم یبه نم چشمانش رانندگ یتوجهب جدیت

 و گفت: انداخت

 دوباره سر فرصت یفرستمش،_تو تلگرام برات م
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 !یکن گوش

 یس،نداد و آماندا بعد از ارسال و یپاسخ شادمهر

 یزیکدام چ یچگذاشت .ه یفشرا در ک گوشی

 .آماندا یدندکوچه عمورسول رس یکتا به نزد نگفتند

 و گفت: یدبه طرفش چرخ کمی

 . یشمم یادهپ ینجا_دستت درد نکنه، هم

 نگاهش کند توقف کرد .آماندا یآنکهب شادمهر

 را جلو آورد و ضمن دست دادن گفت: دستش

 ید.....شایفرستمرو دارم، برات م یلش_شماره موبا

 . یبهش زنگ بزن خواستی

۲ 

 شود که شادمهر به یادهرا باز کرد تا پ ینماش در

 افتاد: حرف

 باش . یشمفقط پ یم،حرف بزن یخوامنم ی؟نر یشه_م
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 ربع به هشت بود و تا یکبه ساعت انداخت  نگاهی

 نمانده بود، اما شادمهر یادیهوا وقت ز تاریکی

 .در یرسیدبه نظر م یمستأصل و طفلک شدیدا

 را بست و مجدد کمربندش را محکم کرد و ماشین

 کاذب گفت: یجانیه با

 یان؟ش یپارک جنگل یم_بر

 سکوت به پارک رفتند، در سکوت قدم زدند، در در

 نشستند و در یخاک یتپه یکنار هم رو سکوت

 به شهر شلوغ و پر نور نگاه کردند .تنها سکوت

 یادهشادمهر گرفتن دست آماندا به هنگام پ واکنش

 بود و انداختن دستش دور کمر او به هنگام روی

 چشمکزن شهر شلوغ. یبه چراغها نگریستن

 دست شادمهر را که دور کمرش حس کرد، فشار

 که با خودش گذاشته بود رفتار کرد یقرار برخالف
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 داد و دست او را یها به سر شادمهر تکسرش ر و

 بار او نوازش را عهدهدار یندر دست گرفت و ا نیز

 و اخم از صورت شادمهر رفت و یت.کمکم جد شد

 باز شد: نطقش

 !بچهها یادمهرو  یدد یبآس یشونیمکه پ ی_روز

 رو گذاشته بودند خوشگل خانوم ! اسمش

 خجالت یهو یکردمم یه!داشتم گر

 .شب بابام از معلم یکردم یه.اونم داشت گر کشیدم

 من گفتم خوشگل یو وقت یدکالسمون پرس کمکی

 م کرده و اونقدر دوسم داشته که به خاطرحصار خانوم

 شد که چرا یکرده، داغ کرد .عصبان یهمن گر درد

 یبهغر یهکردم که  یدرآوردم و کار یباز بچهننه

 خب دلماومد تو ذهنم بگم  یادمهبرام بسوزه ! دلش
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 ینم کنه .االن بعد از احصارمثل مامانا  یزن یه خواست

 بفهمم اون خوشگل خانوم مادرم بوده ! یدسال با همه

 تا چند روز نذاشت برم مدرسه و بعدش هم بابام

4 

 چرا یدموقت نفهم یچرو عوض کرد .ه مدرسهم

 نگران بود . اینقدر

 داده یهشادمهر تک شانه یکه سرش را به  همانطور

 ینیزم یسر او شده بود، به ستارهها یهگاهو تک بود

 شهر نگاه کرد و گفت: چشمکزن

 با خودت کلنجار یکه تو داشت ی_احتماال همون موقع

 ینی،دفتر مجله و مادرت رو بب یکه بر میرفتی

 مسخره یا.....چقدر دنیدهاومده و تو رو د مادرت

 یکردهنم ی....اون به خاطر تو خودش رو معرفست

 و ناراحت یرو داشت یدنشتو لهله د یاومده،نم جلو و
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 یآدما فکرخوان ی!...کاشکینتتبب یادنم ینکها از

 .اون موقع.... داشتن

 .....پاشویشدسنگ رو سنگ بند نم یگه_اون موقع د

 افسر خانم یا...زنگ بزن به آقارسول یرهد دیگه

 تا جلو در هم یکهدنبالت .هوا تار یابونسر خ بیان

 برسونمت ! نمیخوام

5 

 یزو او را ن یدبلند شد و دست آماندا را کش شادمهر

 ینکرد .پشت لباسشان را تکاندند و سوار ماش بلند

 ییبه درونگرا یکرد؛.آماندا به شادمهر فکر م شدند

 ساکت و یهنگام ناراحت ینکهکه داشت، به ا مفرطی

 مدت یرفتار در طوالن ینا ینکهو ا یشودم کمحرف

 یر؟خ یا یشودکننده محسوب مهمسر کسل برای

 شادمهر از فاز یکبارهکه شدند، به  ینماش سوار
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 خارج شد و گفت: درونگرایی

 امشب . ینبا آقارسول صحبت کنم؛ هم یخوام_م

 خدا یکنم .بنده یبهش معرف یدرو با یتمو ن خودم

 و به یدونهم یچکارهنگران توئه، هم خودش رو ه هم

 ...یلیخ یدهاجازه نم خودش

 دوست یول یستمهم ن یه!طرز فکر بق یهخوب _فکر

 عمورسول در موردم بد فکر کنه . ندارم

 به آماندا انداخت و گفت: ینگاه شادمهر

 یه....طرز فکر همه مهمه .اگه فقط یکنی_اشتباه م

 یهاراحت ینبه ا یگهد یاره،پشت سرت حرف درب نفر

6 

 یجور یدبا یشهم ییکهدرستش کرد .تا جا نمیشه

 و تهمت رو دست یبتکرد که اسباب غ رفتار

 به یزنینداد.....امشب زنگ م دیگران
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 عمومحمودت؟

 زنگ بزنم؟ ی_عمومحمود رو واسه چ

 گرفت: یگریشادمهر رنگ موذ چشمان

 که یادت....یگهفتحاللهخان د یادترفتن به ع ی_برا

 کردم یقرار شد هر وقت من با مادرم آشت نرفته؟

 . یکن یهم با پدربزرگت آشت تو

 من یول یدی،!تو به درکش رس یگیزور م ی_ دار

 !نه

 و با لبخند گفت: یدآرام گونه آماندا را کش شادمهر

 یدونی....میتو هم به درکش برس یکنم_کمکت م

 خونهت از کجا اومده؟ یشپ پول

 که یو مسجد یج_بهت که گفتم فتحاللهخان از بس

 ینشاه یبرا یوام یه یکردهم یتتوش فعال سابقا

 هم اونو به من داد . ینکرده و شاه جور
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 چراغ قرمز توقف کرد و گفت: پشت

 در کار نبوده....رفتم پرسو جو ی_نچ !وام

 یناسم شاه یدن،از ده تومن وام نم یشتر....ب کردم

 وام اصال نبود.....زنگ زدم از یانمتقاض ینب هم

 ....حدسم درست بود....خودیدمپرس شاهین

 داده که بهت ینپول رو به شاه ینا پدربزرگت

 ازش یمکه مستق یاونقدر کلهخر یدونسته....مبده

 در ظاهر به یخواستههم نم یاز طرف یگیری،نم پول

 کردنت کمک کنه....حاال چرا دهنت باز یزندگ تنها

 مونده؟

 لب زد: یو شگفت یبا گنگ آماندا

 !محاله! یگی_دروغ م

 را به حرکت درآورد: ینرا عوض کرد و ماش دنده

 قبال خواستگارت ینکه!با وجود ا یهپسر خوب ین_شاه
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 سه ینبهش ندارم .پدربزرگت هم ب یحس بد بوده

 ینشاه یقبول داره، وقت یهاز بق یشترپسرا، اونو ب تا

 تو رو بهش گفته و راهکار خودش رو، اونم با مشکل

 عمو محمودت قبول کرده و پول رو به وساطت

 ده .وام دا عنوان

 دو دستش قرار گرفت و به کف ینآماندا ب سر

 شادمهر را باور نداشت، با یزل زد .حرفها ماشین

 رفتار از فتحاهلل ینداشت .ا ینانبه او اطم ینکها وجود

 دقت یبود !هر چند اگر روز اسباب کش یدبع خان

 در ینعمومحمود مثل شاه یشدمتوجه م میکرد

 یبود بر درست یلیدل ینهست .و ا یزهمهچ جریان

 به شادمهر گفته بود . ینکه شاه حرفایی

 آماندا به حفظ سکوت یلشادمهر به تما اینبار

 نگفت . یزیمنزلشان چ یکیگذاشت و تا نزد احترام
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 شماره آقارسول را یدند،مورد نظر که رس یابانخ به

 آماندا گرفت و خودش حرف زد و از او خواست از

 تا با او در مورد آماندا صحبت کند . یایدب یابانخ به

 البته عمورسول او را به منزل دعوت کرد و که

 حتما حتما همان شب به آنجا برود .از خواست

 منزل عمورسول که در شرف بستن یکنزد قنادی

 گرفتند و با هم وارد منزل یرینیش یجعبها بود،

 را رد یستشدند .ضربان قلب آماندا دو عمورسول

 اما شادمهر آرام بود و خونسرد .بعد ازبود،  کرده

 یخودش و دست دادن با آقارسول و کم معرفی

 گفت: یتعارفگونهو حرفها احوالپرسی

 و چند یم_من و آماندا تو تلگرام با هم آشنا شد

 .من از آماندا یریمم یرونهست که با هم ب باری

 موکول به یشونازدواج کردم، اما جواب ا درخواست
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 فعال به قصد یعنیبوده . یشترو زمان ب شناخت

 هم راحت باشه فقط یالتون.خ یمبا هم دوست ازدواج

 یاگر کس یکنم!خواهش م یریمم یعموم مکانهای

 یکه وجهه یدکن یهشونگفت شما توج چیزی

 آماندا رخصت یکهخدشهدار نشه .تا زمان اجتماعیش

 . یمو با خانواده رسما خدمت برس بده

 و نگاه با محبت و ینهوت راممقابل نگاه مب در

 به رخصت یکور یافسر، آقارسول لبخند مادرزنانهی

 شادمهر زد و گفت: خواستن

0 

 ی.کارها یستمن یشترب یدوست خانوادگ یه_واال من 

 آمانداجان نظر بدم. یندهکه بخوام در مورد آ نیستم

 اما یست،ن یزیعموجون....البته هنوز چ ینوا ید_نگ

 باشه و نظر بده شما یدپدر و مادرم با یکه جا اونی
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 .یدافسرجون هست و

 سرخ شده آماندا نگاه کرد و با یبه چهره آقارسول

 پدرانه پاسخ داد: تبسمی

 یحترج ی....ولیدار یفکر ینسعادت که چن ی_زه

 و پسرشون هستن من تو یتا حاجآقا اردستان میدم

 هم....کال اگه زودتر یشبباشم .در مورد د حاشیه

 !اما یکنهفکر بد نم یخونه، کس بیاید

 و یزتو رو عز یه....همونطور که تو در و همساچشم

 که ینامزد دار یگمکردم م یخودم معرف فامیل

 فکر نامربوط نکنه! کسی

 شخانه ااز رفتن شادمهر، آماندا بلند شد تا به  بعد

 مهربانانه ازش خواست یکه افسر با تحکم برود

 و در آماده کردن ساالد شام به او کمک کند . بماند
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 یآشپزخانه م ینککه دستش را در س همانطور

 یهیو سا یدپچپچ زن و شوهر را شن یصدا شست

 تا به ینشستکه پشت اپن آشپزخانه م عمورسول

 . یدآن دو را بشنود را د یحرفها خوبی

 آمدن افسرجون، کاهوها را برداشت و شروع به با

 یهما یها کرد .افسر جون هم مقدارکردن آن خرد

 پر از یدر دستانش شکل داد و درون تابه کتلت

 انداخت و گفت: روغن

 !من و رسول یخوبه که به فکر ازدواج افتاد یلی_خ

 .اما....تو با یکنیمفکر م یتمثل خانواده پدر هم

 که تو یاز خونه فتحاللهخان فرار کرد یتوضع اون

 دوست یهاونم با  ی؟سن و سال ازدواج کن همین

 مجازی؟

 یآماده کرده بود، م یحاتتوض ینا یرا برا خودش



 

 

  954                        
 

 آخرین برگ روی دیوار  

 

 و یدو فر ینگفتگو را با شاه ینمشابه ا دانست

 خرد یخواهد داشت .کاهوها یزعمومحمود ن احتماال

 و گفت: یخترا در ظرف مورد نظر ر شده

۲ 

 یراهب یدمفکر کردم و د یهشما و بق ی_اوال به حرفا

 بعد هم من و شادمهر چون اصال به فکر نمیگید،

 .بدون یمخودخودمون بود یم،نبود یزاچ ینو ا آشنایی

 ی.حت یکردیمبدون ماسک با هم صحبت م نقاب،

 از اخالق ی.تا حد یدونیمرو هم م یگههمد عقدههای

 .گذشته از اون قرار شد در مورد یمخبر دار همدیگه

 تا ایمیو ب یممدت با هم بر یه یم،فکر کن ازدواج

 فرق داره یننه؟ ا یا یخوریمم یگهبه درد همد ببینیم

 یغکه با خواهش و تمنا و تبل یاون خواستگار با

 نشده یچیکه هنوز ه یبودنش خونه، آدم آورده
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 یایمخواستن ب یزبونیبه زبون ب یالتفام میگفت

 .خواستگاریت

 را در دستش شکل داد و یجون کتلت بعد افسر

 :گفت

 چون خودت روراست یکنی_چرت نگو !فکر م

 یهطرف مقابلت هم رو راست بوده؟ قشنگ بودی،

 رو که تو ینقش یشههاکه آدما مثل هنرپ ینها مجازی
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 .نود درصد یکننم یندارن رو باز یواقع زندگی

 و ادعاهاشون دروغه! حرفا

 که پوستکنده بود را به شکل گلرز گوجهای

 و وسط ظرف گذاشت: درآورد

 یرونب یممدت با هم بر یه خواستم ین_واسه هم

 یدقت م یشترحق با شماست، چشم، ب یول دیگه،
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 .کنم

 یدونی؟در موردش م یا_چ

 حد که ینشادمهر گفت تا ا یاوضاع خانوادگ از

 دارد و یپزشک جراح هست و نامادر پدرش

 و ینآمده، از شاه یرانبه ا یبه تازگ مادرش

 یوقت ینکهگفت، از اخالق شادمهر گفت و ا تحقیقاتش

 و مثل یکندسکوت م یشودناراحت م یزیچ از

 در خود فرو یرود،که در الک خود فرو م حلزونی

 خودش ی.و از نگران یگویدسخن نم یو کالم میرود

 یخصلت در همجوار ینکسلکننده شدن ا بابت

 مدت. طوالنی

4 

 شد و یبلندتر از حالت عاد یافسرجون کم صدای

 آشپزخانه یرونب یشمشخص بود مخاطب واقع کامال
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 است: نشسته

 فاز و نولش یکه وقت ینهبهتر از ا یه؟چ ی_نگران

 رو بگه و طرف یاداز دهنش درم یشده، هر چ قاطی

 که ینکنه .هم یکی یابونرو با آسفالت خ مقابل

 !یههم عال یلیحرف نزنه خ یناراحت موقع

 به چپ و راست تکان داد و یو سر یدخند آماندا

 یدباشه!...شا ینجوریا یادنم به عمورسول”کرد: فکر

 بهم ینهم سر هم یشبمن ازش بت ساختم....د هم

 اون یگهنفر د یهعمورسول  یاگه به جا برخورد،

 ”.یشدمرو گفته بود، اونقدر ناراحت نم حرفا

 و ینخاص رام یهایشوخ یانکه در م یاز شام بعد

 شخانه اچپچپ عمورسول صرف شد به  نگاههای

 یامرا روشن کرد .از شادمهر پ یلشو نت موبا رفت

 :داشت



 

 

  958                        
 

 آخرین برگ روی دیوار  

 

5 

 رفت بهت شام بدم ! یادممن امشب هم  ی،وااا_”

 باال یمدرجه ناراحت ی!وقت یحق دار یبکن یفکر هر

 و ینه گرسنگ ی،نه خستگ یکنمحس نم یچیه باشه،

 اومد شام یادم.االن تازه گرسنم شده و  یتشنگ نه

 ”بردمت خونه نخورده

 ”یرتقص عذر“

 گل و بلبل یکرهم چند است یامدو پ یناز ا بعد

 یامگل فرستاد و پ یکربود .پاسخش را با است فرستاده

 هاله را نگاه کرد: های

 ازت تشکر کنم . یچهجور یدونمآماندا جان، نم_”

 . ینیمرو بب یگهزنگ زد بهم و قرار شد همد شادمهر

 قلب برات یمکار تو بوده، ممنونم .از صم میدونم

 ”.کنمیم یخوشبخت آرزوی
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 با یزلبش نشست و پاسخ او را ن یرو لبخندی

 یداز طرف فر یبعد یامگل و بوسه فرستاد .پ استیکر

 :بود

 ”ییسالم دختر دا_”
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 ”دوست امسال آشنا پارسال“

 یهبار به خاطر کل ینا یست،حالش خوب ن حاج بابا“

 ”یطالقان یمارستانشده، ب یبستر یمارستانب هاش

 یامکلنجار رفتن با خودش در مقابل پ یاز کل بعد

 نوشت: فرید،

 ”یو سالمت یتطلب عاف_”

 یو رو م یرگروهها و کانالها را ز یهکه بق همانطور

 گرفت در یمشادمهر تصم یصحبتها یدر راستا کرد،

 فتحاللهخان برود .در یادتفرصت به ع اولین
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 یخطر یچراحت بود که ه یالشخ بیمارستان

 . یکندنم تهدیدش

 و یکردبه هنگام خواب تنها به شادمهر فکر م شب

 یروناز فکرش ب یکردم یدستش !هر کار گرمای

 پشت دست چپش، که محل یتدر نها نمیآمد؛

 و به خواب رفت .و در یداو بود را بوس نوازش

 بار با شادمهر دست در دست یندوم یبرا خواب

 خش یخزانزده قدم زد و صدا یدر جنگل یکدیگر،

۷ 

 یشپاها یررا ز ینارنج یشکسته شدن برگها خش

 کرد. حس

 از خواب برخاست و یشب به خاطر تشنگ نیمههای

 ش رفت تا آبخانه ابه آشپزخانه کوچک  یکیتار در

 شدنش یدارباعث ب ی.سابقه نداشت تشنگ بنوشد
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 خانه را فرا گرفته بود که ناگهان یباشد .سکوت شده

 را جلب ور رفتن با قفل حفاظ در توجهش صدای

 .از وحشت ضربان قلبش باال رفته بود و تمام کرد

 یپشت در رفت و صدا یصدا.ب یلرزیدم بدنش

 :یدرا شن یو آرام زن و مرد جوان آهسته

 :یگفتزن م صدای

 زشته! یشه،م یدارب یکی_زود باش االن 

 ی،به مهران نام یکرک یمرد هم بعد از فحش صدای

 :گفت

 بهش! یخوره_قفل رو عوض کرده، نم

 یآورد اسم مستأجر یادذهنش فشار آورد و به  به

 از او سکونت داشت، مهران یشپ یت،در آن سوئ که

 زن و مرد جوان از ین.حدسش سخت نبود که ا بود

 آورده بودند . یمهران رو خانه ی!!!به  یمکانیب سر
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 یارا مهران به آنها داده باشد  یقفل قبل یدکل اینکه

 نداشت .بر یتیباشند، اهمآن را کش رفته  خودشان

 غلبه کرد و محکم چند قدم درجا برداشت و ترسش

 سر و صدا برق را روشن کرد .گوشش را به در با

 قطع شد و یکبارهور رفتن با قفل به  یصدا چسباند،

 :یدمرد هراسان به گوش رس صدای

 ....زود باش .یم....بریمتو خونهست، بر یکی_

 ولو شد . ینزم یو پشت در رو یدکش یراحت نفس

 یاز ترس خشک شده بود و هنوز دستانش م دهانش

 چه یشدکردن م یداداگر مجبور به داد و ب لرزید،

 یاو ب یکردندچند نفر باور م یداد؟به او حق م کسی

 است؟ تقصیر

 یمهاتفاق ن یادآوریکه از خواب برخاست از  صبح

 گرفت جهت یمدوباره وحشت کرد .تصم شب
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 کردن یبابت تنها زندگ یگرانداز سرزنش  جلوگیری

 از یو مالمتگر، حرف یطوالن یهایسخنران یدنشن و

 با شادمهر صحبت یاما وقت ید،شب قبل نگو حادثه

 و یدبا هاله را شن یاشو گزارش تماس تلفن کرد

 کرد و یفشدن حاجفتحاللهخان را تعر یبستر جریان

 یاختیاررفتن گفت، ب یادتبر ع یمبن یمشتصم از

 کرد و گفت: یانشب قبل را هم ب جریان

 یخواستماز ترس، اگه م یمردم_شادمهر، داشتم م

 کنم .از ترس زبونم بند یدادداد و ب یتونستمنم هم

 و در یدنبود .شکرخدا اونا هم مثل من ترس اومده

 . رفتن

 خارج شد و به فاز یشادمهر از رنگ مهربان صدای

 رفت: جدیت

 ی؟من فکر کرد یروزد ی_رو حرفا
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 حرف داشت! یکل یروزکدوم حرفا؟....د_

 ازدواج با من بهتر از ینکه!ا یخواستگار یامب ینکه_ا

 ....فکر کن پدریزیچ یهکردنه.!...اصال  یزندگ تنها

 االن اومدم یطشرا ینمادرت هستند و من با هم و
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 که تا مهدکودک ینشاه یکنی؟....منو قبول مجلو

 رفته و پرسوجو کرده، خودت هم که دوسم من

 !بذار منم به آرامش برسم و هر شب یدونمم داری،

 تو نباشم . ییتنها نگران

 که به ییفحشها ینسکوت کرد و در دل بدتر آماندا

 یرغمداشت را به خود اطالق کرد چرا که عل یاد

 پراسترس شب قبل یکه گرفته بود ماجرا تصمیمی

 شادمهر شده بود . ینگرانکرده و موجب  یانب را

 که به سکوت گذشت، شادمهر گفت: کمی
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 یادت؟ع یبر یخوای_ساعت چند م

 .چطور مگه؟ یم_دو و ن

 . یام_باهات م

 بلند شد: یشاز جا یجانشدت ه از

 ی؟هست یگرفته؟ بگم ک یت_شوخ

 قبال زحمتش رو ین.شاه یکن یممعرف یخواد_تو نم

 هستم . ی.خودمم زبون دارم بگم ک کشیده

 دستش رو سرش رفت: ناخودآگاه
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 !ی_وااا

 معتبر، فتح یرغ یخواستگار یامنداره، فعال م ی_ وا

 یامکه مرخص شد با بابام و مادربزرگم م اللهخان

 !تو هم تا اون موقع یپدربزرگت خواستگار خونه

 بکن. فکراتو
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 سرش سر خورد و دور گردنش یآماندا از رو دست

 ماساژ داد: را

 یدارد یشناسیم،رو نم یگهاصال من و تو همد_آخه 

 ماه هم نشده! یکما  حضوری

 گرفت: یشادمهر رنگ شوخ صدای

 ینچرا راه دور؟ ....هم ی؟زمان یرگ ینقدر_تو چرا ا

 !!!دو روزه هم عاشق شدند و هم از یتو ژول رومئو

 دنبالت، یامکردن....ساعت دو م یهم خودکش عشق

 باش .فعال . حاضر

 کم استرسزا بود، ییفتحاللهخان رفتن به تنها عیادت

 اضطراب را دو برابر هم یندر کنار شادمهر ا بودن

 ینو سنگ یدهفتحاللهخان پوش یلبود .مطابق م کرده

۲ 

 دست شادمهر را یآنکهبر تن کرده بود و ب لباس
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 رفتند .در باز بود و با یرمردبه طرف اتاق پ بگیرد

 ز آنها عمومحمود وو بعد ا یدو وح ینشاه استقبال

 کوتاه سالم و یلیخ یدروبهرو شدند .فر فاخته

 رفت، اما فرشته و یرونکرد و از اتاق ب احوالپرسی

 یکنند سر تا پا یبا آماندا احوالپرس یآنکهب پروین

 .هما و درسا یکردندبرانداز م یدارانهرا خر شادمهر

 یبا ذوق به شادمهر نگاه م یدههامثل آدمند هم

 . یخندیدندم یرزیرکیو ز کردند

 به یطرف فتحاللهخان رفت و سالم کرد و نگاه به

 بار یناول یانداخت .برا یرمردپ یفزرد و نح چهرهی

 هر چند ید،از شباهت به پدرش را در او د رگههایی

 بود .لبخند یدهو زرد ند یفوقت پدرش را نح هیچ

 بر لب آورد و دست پدربزرگش را در مؤدبانهای

 با تمام یرمردم دست نداد، اما پگرفت .محک دست
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 که داشت، دستش را فشرد و رها نکرد .لحظه توانی

 در کالردشت، یوهبا خود کلنجار رفت؛ تعارف م ای

3 

 به نام زدن یبرا یرمردتالش پ یال،در بالکن و گپ

 مدت او را یو طوالن یبهرهوام ب یانو در پا آپارتمان

 یآورد و خم شد و صورت فتحاللهخان اردستان یاد به

 و گفت: یدبوس را

 فضا اصال ینلباس و ا ین!ا حاج بابا_بال دور باشه 

 اتاق یتخت باال یرو ید....شما بایادنم بهتون

 .ینجانه ا ینید،بش نشیمن

 دستش را هنوز رها نکرده بود، با وجود فتحاللهخان

 :یزدصدا، صالبت هم در کالمش موج م لرزش

 یئی،کم و کسر ی؟ندار یدختر؟ مشکل ی_تو خوب

 چیزی؟
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 رو کرد به شادمهر یرداز آماندا بگ یجواب ینکها بدون

 با نگاهش اجازه عرض ادب به او را داد .شادمهر و

 آورد و با یشبدو ورود سالم کرده بود، دست پ که

 مصافحه کرد و گفت: فتحاللهخان
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 بار ینهستم .دوست داشتم اول ی_شادمهر شهسوار

 ....حاال انشاهللاینجانه ا یرسیدمخدمت م منزل

 .یرسیمبرطرف شد با خانواده خدمت م کسالتتون

 یو عبارات یکردندهمزمان صحبت م همه

 یفخودتونه، تشر منزل”،”انشاهللا”مثل

 .نگاه یکردندم یانرا ب”چشم یرو قدمتون”،”بیارید

 یرغ یبه آماندا که با مهر و عطوفت یدو وح شاهین

 مملو از محبت ینگریست،باور به پدربزرگش م قابل

 !یتفاوتیو فرشته پر از ب ینو نگاه پرو بود
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 که شادمهر آورده بود را کنار یسبد گل فاخته

 صدا زد و یگذاشت و آماندا را به گوشها پنجره

 :گفت

 یرمردبده، پ یرت!خدا خ یاومد یشه_باورم نم

 یدچند بار از بچهها پرس یای،به در بود تو ب چشمش

 نه؟ یاشده  یبستر یمارستانتو گفتن ب به

 زد و در دل گفت: یلبخند آماندا
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 نوع یعوض کرد، حت یشهبزرگترا رو نم اخالق“

 حاج فتحاهلل یشهباورش م یکردنشون رو .ک محبت

 یخواستکه از ترس مستقل شدنم م اردستانی

 کبده، خودش آگاهانه به مستقل شدنم کم شوهرم

 خونهم رو داده؟ و همچنان به یشو پول پ کرده

 ”اسمم بهم بگه دختر؟ جای
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 و عمومحمود ینآمدند شاه یروناتاق که ب از

 کردند و مجدد از آمدنشان تشکر مشایعتشان

 یگشت،م ید.آماندا با چشم به دنبال فر نمودند

 آرام ید،که شادمهر را گرم گفتگو با پدرش د شاهین

 :گفت

 ازدواج کنه؟ یخوادم یدفر ی_خبر دار

 _نععععع؟

 زد و گفت: چشمکی

 مدافع یدپدرش .شه یاز همرزمها یکی_با همسر 

 یستماهه داره .خودش هنوز ب یکدختر  یه! حرم
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 یدشوهرش شه یشنشده !هفت هشت ماه پ سالهش

 !یستمخالف ن یلیهم خ ینآقا!حس شده

 _مامانش؟
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 .روز ینطورهم هم ین!عمهپرو یکنه_داره دق م

 یخواستگار ینا ینکنن و باعث و بان یهکه گر تنیس

 هر یر،ماه اخ یک ین...تو ایدی؟لعنت نکنن !ند رو

 شدن! یرتا خواهرا دو سه سال پ دو

 گفت: یطنتو با ش خندید

 جوون شدن! یتو حساب ی_عوضش مامان و بابا

 و آماندا، عمو محمود مجدد از ینشاه یخندهها میان

 یآنها آرزو یآماندا تشکر و رو به شادمهر برا لطف

 و سعادت کرد. خوشبختی

 که فاصله گرفتند، شادمهر یپدر و پسر اردستان از

 آماندا را گرفت و گفت: دست

 یلبخند یه_برخوردت با عمههات اصال جالب نبود !

 یخالی؟خال یجور ین.!...همیحالتون چطورها یه

 شونه!....همون بسّ  یگه_وا، سالم کردم د
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۷ 

 نگاهش کرد: چپچپ

 .یخوردبه درد عمهت م ی_اون سالم کل

 دستانشان را در هوا تاب داد: شیطنتوار

 _موافقم، صد در صد!

 شادمهر یدادند،که دستانشان را تاب م همانطور

 :گفت

 گرفتم .تا ظهر رفتم شرکت، ی_امروز رو مرخص

 یریمگرفتم .االن با هم م یبعد از ظهر مرخص برای

 ساعت هفت هم با مامانم قرار گذاشتم تو سینما،

 . یریم.با هم م کافیشاپ

 تاب دستانشان را کم کرد و گفت: دامنهی

 یگههمد یخوایدمادر و پسر م یام؟ب ی_من واسه چ

 یشمبگم چند منه؟ م یاممن َعنَر َعنَر ب ینیدبب رو
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 !پارازیت

 نه یزوریحضرت عشق !شما کاتال یید_نفرما

 نتونم یترسمگذشته، م ی.!...از شوخپارازیت

 بهش بگم دلش بشکنه . یزیچ یهکنم  خودداری

۸ 

 شدم باهاش یگرفتم تا راض یبا خودم کشت خیلی

 نقش ترمز رو برام یاکنم و قرار بذارم .تو ب صحبت

 کن . بازی

 رفتند و از آنجا هم به ینماکرد و با هم به س قبول

 به هفت مانده بود که وارد یقه.پنج دق کافیشاپ

 . یدندشدند و هاله را منتظر د فهکا

 بلند شد و یشاز جا یادآنها با شعف ز یدنبا د هاله

 هم به استقبال پسرش آمد و دستانش را یقدم حتی

 و یهم گشود؛ اما شادمهر با همان آرامش تصنع از
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 از ادب به سمتش گام برداشت یکمرنگ حاک لبخند

 یآنکهتنها دست دراز کرد و با او دست داد، ب و

 یدست مادرش را بفشارد .فقط وقت یاندک حتی

 کردن حصارآماندا به کمرش فشار آورد و به  دست

 را شل کرد و یشکرد ، گارد دفاع یقشتشو مادرش

 شسینه اگرفت و سر بر  حصارهاله او را در  نتیجتا

 را یشرا آغاز کرد .شادمهر لبها یستنو گر گذاشت

 اه کردو کالفه سقف را نگ یدحرص به درون کش با

 نگاه و چشمغره و حرکت سر یفاز منف یکهزمان تا

 یی”فقط به خاطر تو”با نگاه ید،آماندا را د معنادار

 یلحظه یدمادرش را در بر گرفت .شا یزو او ن گفت

 گرفت، حصاربه خاطر آماندا، مادرش را در  نخست

 بعد که سر خم کرده  یهمشخص بود چند ثان اما

 



 

 

  976                        
 

 آخرین برگ روی دیوار  

 

 که همه سخنان یشاپکاف یانخطاب به مشتر آماندا

 بلند گفت: ینگریستندرا قطع و به آن دو م خود

 همهتون یالنداره...خ ی_مادر و پسرند !مورد منکرات

 باشه. راحت

 همانطور که دست پسرش را با هر دو دست هاله

 آن را رها کند، یترسیدم ییبر گرفته بود و گو در

 نشست و آنها را به نشستن دعوت کرد . یزم پشت

 به یطمح یرنشست ، اما آماندا که تحتتأث دمهرشا

 منقلب شده بود گفت: شدت

00 

 خوشحال یدنتونجا بود...از د ینمن تا هم یفهی_وظ

 .یر.شب بخ شدم

 از آنجا یندبگو یزیهاله چ یااز آنکه شادمهر  یشپ و

 که انجام داده بود یشد و به پاس کار قشنگ خارج



 

 

  977                        
 

 آخرین برگ روی دیوار  

 

 چهار یو مثل کودک یدخر یفیق یخودش بستن برای

 خورد . یجدول راه رفت و بستن یلبه یرو ساله

 به یادهکه به دست آورده بود را با پ یفراوان انرژی

 از شدت ید،به خانه رس یکهرفتن سوزاند .زمان منزل

 یلشبه گزگز افتاده بود .با موبا یشکف پاها خستگی

 گذاشت و آن را پشت در حمام قرار داد و آهنگی

 را در لگن آبولرم گذاشته و یشپاهاگرفت . دوش

 نشسته بود و ترانه یکوتاه یهچهارپا یرو خودش

 و یکردشده را زودتر از خواننده زمزمه م پخش

 یلزنگ موبا ی.صدا یانداختقسمتها را جا م بعضی

 خارج شد و یقیموس یبلند شد از حال و هوا که

 را از پشت در یو گوش یدرا آب کش دستانش

 !خوشحال از ی.شادمهر بود، شاد و پر انرژ برداشت

01 
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 مادر را حصارو لذت  یدهمادرش را بخش اینکه

 تجربه کرده؛ یو پنج سالگ یستدر سن ب حداقل

 به هاله یزیچ یکودک یاز عقدهها ینکهاز ا خوشحال

 ینکهاو را آزرده نکرده؛ و دلخور از ا یهودهو ب نگفته

 آنها را ترک کرده! یآگه یشآماندا بدون پ چرا

 که دوباره در لگن آب گذاشته بود را یشپاها کف

 داد و گفت: ماساژ

 یدی؟_خواهر و برادرت رو هم د

 یهشب یدم،_نه، دو تا خواهر دارم، عکساشون رو د

 همسن یکیشونهمسن توئه  یکیشون. خودشن

 شبنم و یشه،.اسم اونا هم با ش شروع م شادی

 بگم دو تا خواهر خوشگل ی.فکر کنم به شاد شهرزاد

 کردم، از حسادت دق کنه .وروجک یداپ یلجن چشم

 که من و تو با هم کجا ینهنشده، دنبال ا یچیه هنوز
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 که تو رو ینهعلنا نگران ا یفسقل یگیم،م یو چ میریم

 از اون دوست داشته باشم... بیشتر

 :یدحرفش پر وسط

0۲ 

 منو؟ ی_مگه به خونوادهت گفت

 ی؟.!...حمومیپیچهصدات م یی؟_آره،....کجا

 ینصدا از ب یشد و در حمام را باز کرد تا اکو قرمز

 :برود

 در مورد من؟ یگفت ی_چ

 شد: یگوششادمهر به شدت باز صدای

 _حرف رو عوض نکن... !االن جا داره ازت بپرسم

 تنته؟! چی

 گفت: یو جد یدخند یصداو ب ریز

 پام رو گذاشتم تو لگن یکرد،_کف پام زق زق م
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 !آب

 هم ی_جوووون !فکر کن چند تا گلبرگ گلمحمد

 تو آب....خودمم برات ماساژشون بدم.... انداختی

 یو ب یبسبابت  یاشروشنک افتاد و نگران یاد

 واکنش شادمهر نسبت یادبودن شادمهر و  احساس

 و درسخواندن !!!اصال با یدعوت به خونه خال به

 نداشتند! یهمخوان هم

03 

 تو حس؟ یرفت یادیشد آماندا؟ ز ی_چ

 _به قول افسرجون چرت نگو!...بهت گفتم با

 صحبت کردم؟ روشنک

 شادمهر رفت: یصدا شیطنت

 دانشکده؟ ی_روشنک؟؟؟؟ از بچهها

 یفکه اون ازت تعر یزهایی_بله، دوست سابقت !چ
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 یهمخون یگی،م یکه االن دار ییبا حرفا میکرد

 !نداره

 گفته؟ یا_چ

 را یآماندا آمد و گوش یلبها یرو یانهموذ لبخندی

 به دست کرد و گفت: دست

 یادیز یگفتبود....م یت_نگران اوضاع هورمون

 !یغمبریبچه پ یگفت!م پاستوریزهای

 !یشممتوجه نم یه؟_خب االن مشکل چ

 پا گذاشت: یرزد و خجالت را ز یابه در دل

 از ازدواج با یزنیحرف م ی_خب تو با من که دار

 پا، بعد روشنک که گفته و ماساژ یگیم یاتجزئ تمام

04 

 دو تا ین....ایخونهشون داغ کرده بود یبر بود

 . یانبه هم نم رفتار
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 شادمهر رنگ محبت و عشق گرفت: صدای

 و یزنم_من به قصد ازدواج دارم با تو حرف م

 هم یزاچ ینکه در موردت به ا یعیه.طب یرمم بیرون

 دوست هم ی....حتیهکنم .اما روشنک فقط  فکر

 ....منم دوست نداشتم، دوست ندارم عشق ونبود

 کنم .پس برخورد منو با خودت و یرو قاط هوس

 تنته؟ یچ ینکن....نگفت یکی روشنک

 و گفت: یدخند غشغش

 دارم شربت آلبالو یدم،تنپوش قرمز پوش یه_االن 

 یگه؟د یکنم،خودم درست م برای

 شادمهر آمد: خنده ی صدای

 رنگ قرمز که توواسه  یمیرم_جوووون، قرمز !من م

 !بپوشی

 :یداز شربت را نوش جرعهای
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 پدرت خبر داره از اومدن مامانت؟ یم،_بگذر

05 

 نداره بهش بگم . یلی_نچ، دل

 شربت را تکان داد: یمخوردهین یوانل ته

 ینی؟مادرت رو بب یذاری_دوباره قرار م

 رو بهت بگم !فردا شب ین_اصال زنگ زده بودم هم

 خونهت .بگو آقارسول و افسرخانم هم یایممامانم م با

 . بیان

 و بعد از چند سرفه گفت: یدپر یشدر گلو شربت

 رو ندارم! یش_من آمادگ

 ...نترسی؟دار یل!قصد ادامه تحص ی_آخ

 معارفهست و یهفقط  یست،ن خواستگاری

 یارمش،ب یتونمکه نم ی....راستش خواستگارآشنایی

 یخواستگار یامبخوامم ب ی.از طرف یادم یتیگ قاعدتا
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 یکهدر حال یام،خونه پدربزرگت ب یدمم ترجیح

 گردنت حق دارن .پس یشترو افسرخانم ب آقارسول

 ینجلسه معارفه تو خونه خودت با حضور ا یه بهتره

 مرخص یمارستانباشه، بعد که پدربزرگت از ب افراد

 اون یایمب یتیبا پدر و مادربزرگم و احتماال گ شد

06 

 ی.اصل خواستگار یتهستفورمال ینا.البته تمام ا طرف

 روز دربند بود . همون

 دستش بود یوانکه در ل یشربت یبه تهمانده نگاهی

 انداخت و گفت: یخوردتکان م یامثل موج در و

 یکنیفکر نم ی؟مطمئن یمت_شااادمهر؟ !تو از تصم

 یی؟ماه آشنا یکآخه فقط  ی؟بش یمونپش بعدا

 بله.....من ر،یبله، خ یب،_جواب سؤاالت شما به ترت

 از نظر یکنیم،م ییدو تأ یشناسیمرو م یگهتو همد و
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 هر چقدر یناز ا یش.ب یایمبهم م یظاهر معیارهای

 تا یشهنم یرموندستگ یدیجد یزچ یمبا هم باش هم

 توکل یدبا یگهرو د یهشسقف .بق یک یرز بریم

 یمبه خدا....فردا ساعت هشت، هشت و ن کنیم

 خونهت! میایم

 نشه. یرسم یدارکه د یاید_پس شام ب

 گرفت: یشادمهر رنگ شوخ یصدا اینبار

 یراشکی!پ یولا ی؟شام درست کن ی_نه بابا !بلد

 کن با پاستا و ساالد سزار. درست

0۷ 

 یدرست کنم؟ آبپز؟ عسل ی_تخممرغت رو چهجور

 بگو تعارف نکن . ی؟دوست دار یمرواصال ن یا

 یتسوئ یادز یجانشد و با ه یداربعد صبح زود ب روز

 یهکرد .طرز ته یزرا تم یشو پنج متر یو س کوچک
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 داده بود را از یشنهادکه شادمهر پ ییغذاها ی

 ییو مواد غذا یوهم یددرآورد و بعد از خر اینترنت

 با یکردرا آماده م یراشکیپ یرهمانطور که خم الزم،

 شب را گفت و خواست یانتماس گرفت و جر افسر

 . یاورندب یفهم تشر آنها

 افسر نگران زنگ زد و وارد خانه یدهنرس یقهدق به

 دخترش یخواستگار یکه برا یو مثل مادر شد

 مادرشوهروارانه تمام خانه، از یدیدارد با د دلهره

 یرتا ز ینتهاتا اتاق خواب، از کاب یبهداشت سرویس

 که ییغذاها یدنکرد و با د یدهمه را بازد فرش،

 بر سر یسرگرم درست کردنشان بود، دو دست آماندا

 که: کوبید

0۸ 

 بار پسره و مادرش دارن ین_خاک به سرم !اول
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 اون یرممن م ی؟درست کرد یغذا فستفود میان،

 یخورش چ ی،درست کنم، واا ییپلو یه طرف

 بذارم؟

 خودش بود! یشنهاد_پ

 یرسم یدبار جلو مادرش غذا با ین_چرت نگو !اول

 مستون! ینگیلیج ینجورینه ا باشه

 به یرفتن افسر، آماندا خدا را بابت داشتن فرد با

 یششپ ینکهاو شکر کرد و خوشحال از ا مهربانی

 بود تا اضطرابش را به او هم منتقل کند، به نمانده

 پرداخت. یشکارها انجام

 در کت و شلوار همراه مادرش یدهشادمهر پوش وقتی

 کوچکش یخانه پا به  یرینیش یسبد گل و جعبه با

 لحظه حس کرد پدر و مادرش دو یک گذاشت

 آمدهاند . یژهو به استقبال مهمانان و یستادها طرفش
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 یو تنگ و دامن یاسی یافسرجون بلوز یشنهادپ به

 بود که با هر بار یدهزانو پوش یو کلوش تا رو مشکی

09 

 . یشدم یجاددر آن ا یباز یبرداشتنش موج قدم

 یشیکرده و آرا ینکوتاهش را با تل تزئ موهای

 بر چهره نشانده بود .در همان بدو یفخف بسیار

 را پاک کرد و بعد از یشهاله چند بار اشکها ورود

 با آماندا کنار گوشش گفت: روبوسی

 یتو مجلس خواستگار یدیدم_تو خواب شبم هم نم

 باشم .ازت ممنونم . شادمهر

 نشد و ینجو اصال سنگ یها،همه خواستگار برخالف

 گفته نشد .در مورد یاز خواستگار یرفح اصال

 و ییراهنما ینسنگ یمههایمهاجرت، جر موسیقی،

 ...صحبت شد و به هنگام شام، افسرجون ازرانندگی،
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 شده و ینتزئ یزرشک پلو یسخودشان د منزل

 دستپخت یسرخشده را آورد و کنار غذاها مرغهای

 گذاشت . یراییپذ یزکانتر آشپزخانه و م یرو آماندا

 به آماندا یزم یدنبا لذت به پسرش که در چ هاله

 یداز پسرش شن ینگاه کرد و وقت یکردم کمک

10 

 او آماده شده، لبخندش یشنهادتماما به پ غذاها

 از قبل شد. پررنگتر

 هم رد ینب یاز شام، عمورسول و افسرجون نگاه بعد

 زودتر از موعد ی،خستگ یبدل کردند و به بهانه و

 د و رفتند .با رفتن آنهاکردن یخداحافظ معمول

 نشسته بود، لم یکه تا آن موقع نسبتا رسم شادمهر

 گفت و کنترل ییبلند باال یییشنشست و آخ وار

 آن را جا به جا یرا برداشت و شبکهها تلویزیون
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 آخرین برگ روی دیوار  

 

 به هم انداختند و هاله با ی.هاله و آماندا نگاه کرد

 پسرش زد و گفت: یبه بازو یمشت یمصنوع غیظ

 ینگاه م واسه من لم داده داره سلایر ینم،_پاشو بب

 یتو آشپزخونه دستت رو م ی....پاشو ظرفهاکنه

 .....گناه نکرده دختر شده....از صبح دارهبوسه

 ....یکشهم زحمت

 _چشششم، چشششششم،

 ی.....مادرشوهر هم مادرشوهراچشششششششم

 !قدیم
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 بابت کمک نخواستن کند، یتعارف یآنکهب آماندا

 نو از یشبندیهاله فرستاد و پ یر هوا براد یبوسه ا

 برداشت و به سمت شادمهر گرفت .خودش کشو

 بست و رو به شادمهر گفت: یگرید یشبندپ هم



 

 

  991                        
 

 آخرین برگ روی دیوار  

 

 . یکنمکمکت م یاده،ظرفا ز ی،_گناه دار

 و با لبانش غر زد: یدبا چشمانش خند شادمهر

 ظرف شسته که من یتو خواستگار ی_آخه ک

 باشم؟! دومیش

 !تو بشور من یزنندنم یاد!خواستگارها فر یس_ه

 . یکشمم آب

 شادمهر پشت به آشپزخانه نشست و یجا هاله

 کرد: اعالم

 _من پشت به شما دوتا نشستم، حواسمم به

 ! تلویزیونه

 به آماندا زد و شروع به شستن یچشمک شادمهر

 کرد: لیوانها

 قشنگه! یلی!لباست خ یناز شد یلی_خ
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 آخرین برگ روی دیوار  

 

 _ممنون .

 بود، حرف نداشت. یعال_شام هم 

 _دوباره ممنون .

 خوشمزه بود! یلی_خصوصا ماستش ...خ

 از یکیشده نگاهش کرد و کف  یزچشمان ر با

 .شادمهر با ساعد یدشادمهر مال ینیرا به ب لیوانها

 کرد و گفت: یزرا تم بینیاش

 ! یرو باز کرد ی!خودت سر شوخ ینجوریاس؟_عه ا

 که آماندا سرگرم شستنش بود را با یکفآلود لیوان

 دستش به لباس یرو ضربه به ز یحرکت ناگهان یک

 باال یشانه ا.داد آماندا که درآمد  یداو پاش سینه ی و

 :انداخت

 نبود . یسیحجم خ ینا یجوابگو یشبندشد، پ یف_ح

 لباس و ینرا باز کرد و ب یسخ یشبندپ یناراحت با



 

 

  993                        
 

 آخرین برگ روی دیوار  

 

 فاصله انداخت: بدنش

 شد! یفلباسم کث ی؟کرد یکارچ ین_بب

 قصد رو داشتم! ین_منم هم
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 یلیگرفت و خ یطنتآماندا رنگ ش یبار چشمها این

 فاصله گرفت و پارچ ییظرفشو ینکاز س خونسرد

 . یدرا برداشت و به طرف شادمهر پاش یخ آب

 اعتراض هاله گم شد: یانداد شادمهر در م صدای

 .من..!.. یه؟آب باز ی!تو خونه جا ید؟_بچه شد

 برم، شادمهر زودتر ظرفاتو بشور یدکمکم با دیگه

 !بریم

 مردانهاش را درآورده بود یراهنو پ یشبندپ شادمهر

 گرفته و آن را یرپوششدستش را از پشت به ز و

 را به طرف آماندا یراهنپ یگرداد و با دست د باد



 

 

  994                        
 

 آخرین برگ روی دیوار  

 

 به حرف مادرش گفت: یتوجهو ب گرفت

 خشک بشه؟ یزنیاتو م ینو_ا

 تخت اتاقمه، خودت اتو بزن! یرز یزشو م_نچ، اتو 

 او یاتاق خواب رفت و هاله به جا یبه سو شادمهر

 یشبندو بدون بستن پ یستادا ییظرفشو ینکس پشت

 تعارف کرد و یبه شستن کرد .آماندا کم شروع
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 و با هم ظرفها را شستند .هاله از یستادا کنارش

 کرد: یحتکرد و نص یفخودش تعر جوانیهای

 ازش کار خونه بخواه .نذار یمون اول زندگ_از ه

 خونه مربوط به زنه ! یکلفت یکنه همه کارها فکر

 ید،جوون یادیمن رو هم نکن....هر دوتون ز خریت

 یدو بگرد یدکن یبچه راحت زندگ یسرخرسال ب چند

 ما....اصال یشپ یاید.برا ماه عسل ب یدشاد باش و



 

 

  995                        
 

 آخرین برگ روی دیوار  

 

 که تو برنامه یگمرو از االن بهت م یعروس هدیه

 رفت و یطجفت بل یه ید،لحاظ کن ریزیهاتون

 خودتون . یلبسته به م یا،استرال یا یابه اسپان برگشت

 یااسپان یدبر یم،اون مدت رو با هم هست یااسترال بیاید

 !از یداقامت کن یمکه اونجا دار یالییتو و میتونید

 !فقط یقنار یردو هفته در سال تو جزا یالهایو این

 . یمبهم بگو که خودمون ازش استفاده نکن زودتر

 کرد و بشقاب شسته شده را در آب یتبسم آماندا

 گذاشت و گفت: چکان
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 _ممنون از لطفتون....فعال شادمهر تازه رفته سر

 ....احتماال ماهیخونم.منم که دارم درس م کار

 .سفر خارج از کشور یریمم یدرو مختصر و مف عسل

 گردشش باالست . هزینهی



 

 

  996                        
 

 آخرین برگ روی دیوار  

 

 را کفمال کرد و آرامتر از قبل گفت: یسد هاله

 . یشهمرد سرت سوار م یای_اشتباه منو نکن .کوتاه ب

 کار کنه،...از باباش یشترکن، نداره؟ بره ب خرج

 ....مردا جنبه ندارن، دو بار که براشون صرفهبگیره،

 .دو بار خودت مرغ پاک یفهتوظ یشهم یکن جویی

 . یرهکتف و بال آماده سرخ شدن بگ یرهنم یگهد کنی،

 یگهد ی،کن یکاپخودت م یبار واسه عروس دو

 کوتاه یلیبده !سر بهروز خ یشگاهپول آرا یادم زورش

 لباس عروس رو اجاره ی.حت یفهمشد وظ اومدم

 حماقت رو ینا یگهسر احمد د یشه؟باورت م کردم،

 .... نکردم،

 یم فکر ینو آماندا به ا یزدهمچنان حرف م هاله

 با پدر شادمهر پر یچقدر هاله دلش از زندگ کرد
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  997                        
 

 آخرین برگ روی دیوار  

 

 تا یکندو چقدر خودش را مظلوم تصور م است

 ینبه عروس ا یبرخالف روال معمول زندگ جاییکه

 . یدهدرا آموزش م یستیفمن آموزههای

 شادمهر آمد، سرش به یشدن قدمها یکنزد صدای

 یعبازوان او سر یدنو با د یدچرخ پشت

 جلو آمد یزو به کارش ادامه داد .شادمهر ن برگشت

 او و ینکرد ب یمادرش را گرفت و سع یبازو و

 و گفت: یندازدفاصله ب آماندا

 یدار یهحرفا چ ینمامان آماندا؟ ا یا ی_تو مامان من

 !اتو زدن من تموم یادار یبدآموز یدی؟م یادش

 .یشورمرو م یهشبرو اونور خودم بق یاب شد،

 و جور کردن آشپزخانه که تمام شد، جمع

 و عزم رفتن کردند .موقع یدندلباس پوش خواستگارها

 و گفت: یدآماندا را بوس یهاله گونه خداحافظی



 

 

  998                        
 

 آخرین برگ روی دیوار  

 

 منم تو ید_اگه بشه قبل از رفتن من عقد کن

 یاز خدا نم یچیه یگهد یشه،م یباشم عال مراسمتون

 .خوام

1۷ 

 بلند گفت: شادمهر

 _چشم، حتما.

 آماندا لبخند زد و در دل گفت: و

 ”یشاهللا_”

 احوال فتحاللهخان از یایاز آماندا جو یشب شادمهر

 بود و زودتر از او از مرخص شدنش ینشاه طریق

 مرخص یاردستان یکه حاج یشد .همان روز آگاه

 به محمود زنگ زد و وقت یدکتر شهسوار شد،

 دو یگرفت و پس از قرار برا یرسم خواستگاری

 بعد، تازه به آماندا اطالع داده شد. شب



 

 

  999                        
 

 آخرین برگ روی دیوار  

 

 و فاخته به دنبال آماندا ینشاه ی،خواستگار روز

 بردند .با توقف یو او را به ساختمان اردستان آمدند

 یآماندا نگاهش به در بسته ول ینگ،در پارک ماشین

 یثابت ماند و ب ییناتاق پا یآکاردئون شده ین قفل

 ید .به برگهابه طرفش رفت و آن را باز کر اختیار

 نگاه کرد و تنها ییاطراف روشو شده یو رنگ  سبز

 به او چشمک زد . یوارد یرو شده یرنگ ن برگ
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 از ینماییس یلمآن اتاق در لحظه مثل ف خاطرات

 به خود آمد که یچشمانش رژه رفت و زمان جلوی

 کنارش یکتنگ و بار یدر همان راهرو شاهین

 را به یسبز یکماژ یحرف یهیچبود و ب ایستاده

 را گرفت و را رنگ یکگرفته بود .ماژ طرفش

 را بست و یککه تمام شد، در ماژ یزی.رنگآم کرد
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 آخرین برگ روی دیوار  

 

 گذاشت و گفت: ییروشو یلبه یرا رو آن

 خونه ! ینبرگشتم تو ا یشه_هنوز باورم نم

 ینا ینبده شادمهر رو که تو رو با ساکن یر_خدا خ

 که قبال یباال، تو واحد یرمداد....من م یآشت خونه

 ینجاا یلهوس یسر یهبود.....هنوز هم  دستمون

 یخوان...دو تا عمهها رفتند مشهد، می.راست داریم

 از صرافت یدبه دامن امام رضا بشن، فر دست

 هم االن داره حاج بابا! یفتهخانمه ب ینبا ا ازدواج

 شب سرحال باشه .دوست یکه برا یکنهم استراحت

 باال . یاب داشتی

 کرد و گفت: تشکر
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 یرمبعدش م یمونم،م یینپا یقهچند دق یه_ممنون، 

 .حاج بابا واحد



 

 

  1001                        
 

 آخرین برگ روی دیوار  

 

 و پرده یکه فقط بخار یرا باز کرد و به اتاق خال در

 اتاق آمد و در را بست .به یاننگاه کرد .به م داشت

 یزانش را آوشده ابافته یپشت در، موها جالباسی

 در لب، بافت را برداشت و یرو ی.با زهرخند دید

 گذاشت تا بعدا به شادمهر نشان دهد و به کیفش

 رفت. حاج باباباال، واحد  طبقهی

 در بود، آرام در را باز کرد یرو یدکل یشههم مثل

 و فرشته ینپرو یگفتبه او م یوارد شد .حس و

 موقع به ینا ینبودن در جلسه خواستگار برای

 درجه فهم و شعورشان ینرفتهاند .در دل به ا مشهد

 که یبا هر کس یدگفت و آرزو کرد فر آفرین

 وصلت کند. یکندم خوشبختش

 منزل خودش یبرعکس مهمان یخواستگار جلسه

 شادمهر پدر و یبرگزار شد .از سو یرسم بسیار



 

 

  1002                        
 

 آخرین برگ روی دیوار  

 

 آماندا، یو مادربزرگش بودند و از سو نامادری
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 حضور داشتند . ینو فاخته، حاج بابا و شاه محمود

 از مهمانها به یراییمهربان در پذ یمثل برادر شاهین

 مرتبط با جمع، یحرفها یانکمک کرد و با ب آماندا

 را گرفت . یمهمان یخزدگی جلوی

 فقط حضور داشت، اما در صحبتها دخالت حاج بابا

 و یدکتر شهسوار ینصحبتها ب یشتر.ب نمیکرد

 همسر دکتر یتی،.گ یگرفتصورت م محمود

 در جمع حاضر شده بود و یتفاوتیبا ب شهسواری

 به داماد ندارد .اما مادر یمشخص بود احساس کامال

 وافر به یاقیتمام مدت با ذوق و اشت یشهسوار دکتر

 به تن یمرجان یآماندا که کت و دامن یو باال قد

 زده یشبه همان رنگ هم به موها یبود و تل کرده



 

 

  1003                        
 

 آخرین برگ روی دیوار  

 

 یفنوهاش تعر یعال یقهیو از سل ینگریستم بود،

 .میکرد

 بود: ینکه زد ا یتنها حرف حاج بابا

۲1 

 . یدونهخودشم م یزه،عز یلیمن خ یدختر برا ین_ا

 و ینمرو بب یشقبل از مرگم عروس یخوادم دلم

 راحت بشه که سر و سامون گرفته..... خیالم

 یهماند و بق حاج بابااول  یدر همان جمله آماندا

 .یدرا نشن حرفهایش

 یشدم و خودمم م یزعز یلیتا حاال براش خ یک از“

 فرار ینجااز ا یکه من خبر ندارم؟ از وقت دونم

 یده؟د یکمرگ رو به خودش نزد یاز وقت یا کردم؟

 ازم بدش ینجاا یاماز همون اول که خواست ب شایدم

 و من چون گارد گرفته بودم برداشت اشتباه نمیومد



 

 

  1004                        
 

 آخرین برگ روی دیوار  

 

 به هر حال دختر پسرشم، پسرش رو هم که کردم؛

 هم هست، یگهامکان د یهسر راه برنداشته . از

 برام کالس بذاره، یندهمجلو خانواده همسر آ خواسته

 !به هر حال، دمش یستمو کار ن یکسمثال ب که

 ”!گرم

۲۲ 

 فقط متوجه شد همه ید،نفهم یزیمجلس چ یهیبق از

 دور یرینیزدند و محمود از او خواست ش دست

 . بگرداند

 یزو بازگشت هاله، همه چ حاج بابا یخاطر عجله به

 به خود آمد که یزمان یکدور تند افتاده بود و  روی

 عروس در کنار یاییو رو یبادر لباس ز پوشیده

 سفره ینهیرا در آ یرشاننشسته بود و تصو شادمهر

 عقد، هاله و دخترانش هم ی.برا یکردتماشا م عقد



 

 

  1005                        
 

 آخرین برگ روی دیوار  

 

 همسر سابقش رنگ از یدنداشتند؛ بهروز با د دعوت

 که یو تازه متوجه شد با تمام تالش یدپر رویش

 دور نگهداشتن شادمهر از مادرش داشته، باز برای

 تمام یرغمو عل یافتهرا  یکدیگرپسر و مادر  هم

 و اوضاعشان یدهفرزندش هاله را بخش دلخوریها،

 به خودش یگل و بلبل است .هاله حساب بسیار

 شده بود یاز عروس هم سر شده بود و خار رسیده،

 و یباییز یدناز د یتیشم بهروز و همسرش .گچ در
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 گوش یربه شدت درهم بود و مرتب ز یبرق جوانی

 :یزدو مادرشوهرش نق م بهروز

 تمام دردسراش با من یدم،عمر زحمتش رو کش یه_

 رفته دنبال یدهبعد االن که به سرانجام رس بوده،

 یهر کار یراست گفتن نامادر یمیاجونش !قد مامان
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 آخرین برگ روی دیوار  

 

 !جگر جگر است و دگر دگر !ما یهبازم نامادر کنه،

 یگههمد یک یناا یدیماصال نفهم یبهایم؛پشت غر هفت

 کردند! یداپ رو

 در جشن کوچک عقد شرکت ینو پرو فرشته

 در محضر حاضر یاردستان یاما تمام بچهها نکردند،

 و همراه با محمود و فاخته به عروس و داماد شدند

 کردند، همهشان یخوشبخت یگفتند و آرزو تبریک

 شرکت کردند و یدناز دختر و پسر در قند ساب هم

 یخوشبخت یتمدت مشغول ذکر گفتن به ن تمام

 بودند . آماندا

 که قبال یعقد آپارتمان یهیبه عنوان هد حاج بابا

 داشت به نام آماندا کند را داد به اضافه تصمیم
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 ا کمکب ی.وقت یزیهباال به عنوان جه یبا مبلغ چکی
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 آخرین برگ روی دیوار  

 

 دستانش لرزه یداد،را به نوهاش م یههد شاهین

 و اشک چشمان پرابهتش را پر کرده بود و گرفته

 آماندا زد . یشانیبر پ یبوسه ابار  یناول برای

 بود و با او یستادهکه تمام مدت کنار افسر ا هاله

 اسکناس یناز چند یهبود به عنوان هد همصحبت

 و تفاخر ییخودنما یتاستفاده کرد و ذهن صددالری

 کرد . یآماندا تداع یهمسر سابق را برا یلفام جلوی

 که در دست یسکها یاز ناراحت یتیباعث شد گ و

 بگذارد و فقط با یفشدهد را در ک یهتا هد داشت

 .تفاخر هاله یدبگو یکتبر یبرافروخته زبان چهرهای

 ینکهختم نشد، بعد از ا یصد دالر یاسکناسها به

 که بهروز به آنها داده ییربعسکهها یو شاد شایان

 که در دست انداخته ییدادند، النگوها یهرا هد بود

 را درآورد و به دخترانش داد تا به همسر بود
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 که ذوق شهرزاد و یهایدهند !هد یههد برادرشان

 شده نبوده و تنها در یزیبرنامهر یدادنشان م شبنم

۲5 

 کور کردن چشم دشمنان است .بعد از مراسم جهت

 هاله از بهروز و یکه به مجلس رو کمکن عقد

 شادمهر یبشده بود و سودش به ج یلتبد همسرش

 یهمه از طرف بهروز به رستوران یرفت،آماندا م و

 ناهار دعوت شدند که صد البته هاله و برای

 به بهانه یزن یدو وح یدشرکت نکردند .فر دخترانش

 کردند یاز شرکت در ناهار جشن خوددار یواه ای

 مهمانان عروس و داماد را تا رستوران یگرد و

 کردند. همراهی

 از عقد آماندا و شادمهر گذشته بود . یسه ماه دو

 کرده بودند، کمکم یهبهروز ته یتکه با حما منزلی
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 خانه یشکل  حاج باباکمک فاخته و افسر و چک  به

 را گرفته بود .به اصرار شادمهر، از پول عروس

 آماندا که به اسم وام از خانه یعقد، پول رهن  جشن

 گرفته شده بود را پس حاج باباو در واقع از  شاهین

 یجشن عروس یآنکهو روز تولد آماندا ب دادند

 مشترکشان را آغاز کردند .البته با یزندگ بگیرند،

۲6 

 لباس عروس و یدنساده و پوش یشآرا یک ان

 روز را به عنوان روز ینا یه،و رفتن به آتل داماد

 به گرفتن یلما یلیثبت کردند .شادمهر خ روسیع

 نداشت و یلیبود، اما چون آماندا فام یعروس جشن

 فقط یشممن مجبور م یریداگه جشن بگ”بود گفته

 یلهاینفر دوست و آشنا دعوت کنم و جلو فام چهار

 کس یدختره ب ینا یگنو همه م یکشمخجالت م تو
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 بار لباس یرز ی، از خواستهاش گذشت .ول”کاره و

 پسفردا”بود که یننرفت.حرفش ا یدننپوش عروس

 حسرت چهارتا دونه عکس و لباس یدتبت خواب که

 یهر عروس یدنبا د یادچشمت م یجلو یه عروس

 ”!یآه بکش ممکنه

 چند ماه بعد از سر و سامان گرفتن آماندا حاج بابا

 حزن و اندوه یانگفت و در م یکحق را لب دعوت

 ی،شد .در مراسم خاکسپاربه خاک سپرده  همه

 که مدتها خانه را ترک کرده بود و فقط به فرید

 یو خانم حصاردر  یبا کودک یزد،سر م پدربزرگش

۲۷ 

 همه آنها را یرتشرکت کرد و در مقابل ح محجبه

 که باعث شد یکرد .رفتار یو فرزندش معرف همسر

 و به بهانه یردشدت بگ ینفرشته و پرو یونو ش گریه
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 پدرشان غش و ضعف کنند . یبرا یعزادار ی

 یادکه توجه همه را جلب کرده بود شباهت ز چیزی

 یکهبود .به طور یکدیگرو آماندا به  یدفر همسر

 آنها را خواهر تصور کرد. میشد

 وارد ینضربه از فوت فتحاللهخان به پرو بیشترین

 و یدوح یتنها شد و حت یواقع یچرا که به معنا شد،

 دو سه بار به آنها یهفتها اج باباحکه تا بودن  شاهین

 او سرزدنها یمتلکها و دخالتها یدنبا شن یزدند،م سر

 یاز او نم یسال تا سال سراغ یگرکاهش داده و د را

 یم ینبه شاه ینکه پرو ییاز متلکها یکی. گرفتند

 پدرش ینشاهیبه خاطر گردنبند ناصرالد انداخت

 یشزندگ یروزها ینکه فتحاللهخان در واپس بود

 تا از طرف او به یدبخش ینچشم همه به شاه جلوی

 و یکه باعث ناراحت یهایدهد .هد یههد همسرش
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۲۸ 

 و محمود و همسرش یخواهران اردستان ینب کدورت

 پسر و یکه به نوهها ییبود .البته مغازهها شده

 شده بود یدهدختر بخش یکه به نوهها آپارتمانهایی

 ه بود؛ چرا کهشد ینپرو یبه شدت باعث ناراحت نیز

 یاز واحد یشآپارتمان ب یکنداشت و تنها  فرزندی

 یدهدر آن سکونت داشت، به او رس حاج بابابا  که

 . بود

 یارتباط یداز آماندا خواسته بود با فر شادمهر

 و یلکسر یاربس ینباشد، اما در مورد شاه نداشته

 و او را به عنوان برادرزن یکردبرخورد م راحت

 ینشاه یکهسه سال بعد زمان ییکهبود .تا جا پذیرفته

 بود که با مهال دختر یکس ینشد، آماندا اول عاشق

 کرد. یدارد ینشاه یعالقه مورد
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 که به یسالگرد فتحاللهخان اردستان ینچهارم در

 برگزار شد، آماندا و شادمهر در کنار ینپرو همت

 چند ینوزاد یدبودند .همسر فر یستادهمهمانان ا بقیه

 دختر بزرگش را یدگرفته بود و فر حصاردر  ههما

۲9 

 و یبعج یبه نگاهها یتوجهپا نشانده و ب روی

 :یکردبا او خوش و بش م یگراند غریب

 ....دختر بابایه؟....عسل بابا کیه؟بابا ک یگر_ج

 یه؟....مهربون بابا ک کیه؟

 پدر و دختر بود که در ینب یتکرار یباز یک ظاهرا

 و او را یرفتشکم دخترک م یانم یدسر فر نهایت

 پر یدخترک و نگاهها خنده ی ی.صدا یدادم قلقلک

 فراوان به روح یبه آن دو، لذت یدمحبت همسر فر از

 در نگاه و لبخند آن یکرد .خوشبخت یقتزر آماندا
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 یرش.هر چند فرشته قادر به پذ یزدموج م خانواده

 را یدهنوز همسر فر ینآقانبود و بر خالف حس آن

 بود .غرق نگاه به آن یرفتهعنوان عروس نپذ به

 بود که شادمهر کنار گوشش گفت: خانواده

 !یان_به نظر شاد و خوشبخت م

 یعنی یه،راض یشخوشحالم که از زندگ یلی_آره، خ

 باشه .نگران بودم از ازدواجش یراض امیدوارم

 بشه! پشیمون

30 

 یدونستی؟_اونوقت تو خودت رو مقصر م

 گفت: تندی

 به من داره؟! یه ربط_نه، چ

 به همسرش انداخت و گفت: ینگاه عاشقانها شادمهر
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االن  ینکها برای که برامون افتاده یتمام اتفاقات تلخ یکنم_فکر م

رو  ییو تنها یو تو افسردگ من الزم بوده؛ اگه یمباش یمکه هست ینجاا

 و یشدیمپناهنده نم یگهو چت با همد تلگرام به یکردیمتجربه نم

 یعشق شکست هم یداگه فر ید.شا یماالنمون رو نداشت خوشبختی

 .هر چند اگه صاحب بچه رسید یمادر و دختر نم ینبه ا یخوردنم

 بشم محاله اجازه یا

و  یرکنه و ز چت یتاریست،چه مهربان ، چه گ یبهایغر یچبا ه بدم

 یایتو دن یستندتو خوششانس ن و رو بگه .همه مثل من یشبم زندگ

 !یادب یرشونجواهر گ ی،مجاز رنگنی و یبپر از فر

 پایان


