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الی با صدای گرم و پرمحبت مامان به هزار زحمت کمی  
ه   چشمامو باز میکنم و میبینمش که درحال کنار زدن پرد

اتاق، با غرولند شیرین مادرانهای به وضعیت شلوغ و  های
 ه هایدرهمبرهم اتاقم نگاه میکنه و بعد خم میشه تا ورق

پراکنده ی روی زمین رو جمع کنه. چطور میتونه انقدر 
بودن رو بلد باشه؟! که من بخوام هرلحظه براش بمیرم  مادر

 !و دیگه زنده نشم؟
بلند شو نهال، دیرت شد. آخه مگه روز رو ازت گرفتن _

 دختر که تا نصف شب میشینی پای این کتابها
سر اون چشمات میآری و   بالییلپتاپ کوفتیت. آخر سر یه  

 .منو بیچاره میکنی
به خوابآلودگی اول صبحم غلبه   کامال طول میکشه که بتونم 

بیداریها و  با این شب بالخره کنم. حق با مامانمه. من 
 غریب درس خوندنم تا برنامهی عجیب

 



 
سر خودم میآرم. ولی چیکار میشه   بالییپنج شیش صبح، یه 

ی اند که ه هایکرد؟ همهچیز آدمی مثل من این کتابهان. نوشت
نخوندمشون و باید که هزاران بار بخونمشون! این عجیب 

 !برای من نیست الاقلنیست. 
مگه با تو نیستم خرس گنده؟ پاشو ببینم. پاشو یه لقمه _

صبحونه بخور، برو دانشگاه. امروز بابات ناپرهیزی کرده، 
ماشین جیرانشو هم برات گذاشته. پاشو تا منصرف نشده و  

 !از نصف راه برنگشته خونه
خورده خیره میشم به صورت خندون مامان. یه جوری  یکه

ام میکنه که انگار هم دلش میخواد بگیرتم بغلشو داره نگاه
بچلونتم، هم اینکه انقدر بزنتم تا دلش که از این همه بینظمی  
و شلختگیم خونه، آروم بشه. واقعا میتونم بهش حق بدم بابت 

فعال  این همه احساسات متضادی که میدونم درگیرشونه اما، 
 این موضوع اونقدر

   



 
اهمیت نداره که بخوام بهش فکر کنم. مامان گفته بود که بابا  
ماشینش رو برام گذاشته؟ مگه ممکنه؟ تا جایی که من بابای  
خودمو می شناسم، جونشه و ماشین جیرانش! چطور تونسته 

ده کنه؟ نکنه هنوز خوابمو و شگفتز اینطور بیخبر منو 
 ! خبرندارم؟

با سرعت نور از رختخواب بیرون میزنم. وقتی روبروی 
پنجره ی کوچیک اتاقم وایمیستم و به حیاط نقلی خونمون  

خیره میشم، انگار تو یه لحظه همه ی خوابآلودگی و کسلیم 
دود میشه و میره هوا. تمام وجودم میشه چشم و ماشینی رو 

یه  نگاه میکنه که درست وسط حیاط پارکه و به نظرم داره با 
دو سه بار این ور و  حاال من اخم بهم نگاه میکنه. بیخود! 

اونور کوبیدمش، اونم خیلی آروم، اخم و تخم داره که یه  
 !تیکه فلز بخواد برای من ناز کنه؟

   



 
 !وای مامان، من دارم درست میبینم؟! آره؟_

تا ده دقیقه ی دیگه سر میز نباشی، از صبحونه خبری _

 !نیست. فهمیدی؟
میچرخم و لبخند عریض و صدالبته واقعیام رو تحویل مامان  

خودش گرفته، نگاه مهربونی میدم. با اون حالت جدی که به 
حوالهام میکنه و بعد اینکه به زحمت بشقابها و لیوانهایی که 

هربار توشون برای خودم چای و خوراکی آوردم و انگار  
که سالهاست تو اتاق موندن و کپک زدن رو تو دستاش جا 
میکنه، از اتاق بیرون میره. چندلحظه همونطور وسط اتاق  

م روی هم فشار میدم و با چندتا  وایمیستم. چشمهام رو محک 
ه هام  نفس عمیق که عطر گلهای محبوب مامان رو وارد ری

میکنه؛ کش و قوسی به تنم میدم و مستقیم وارد سرویس 
 میشم. خیره به گلدونهای فانتزی روبروی

   



 
پنجره موهای بلندمو شونه میکنم و بعد از پوشیدن یه دست 

موردنیازمو برمیدارم و از  های هلباس مناسب، کیف و ورق
اتاق بیرون میرم. مامان با یه میز مفصل انتظارم رو 

چقدر این تکرارها  میکشه. مثل همیشه، و فقط خدا میدونه 
 ! برای من لذت بخشه

کنار مامان و زیر نگاه مادرانهاش که مطمئنا نمیتونستم 
شبیهاش رو هیچجای دنیای به این بزرگی پیدا کنم، صبحانه  

شارژ و سرحال از سر میز بلند  کامال ی مفصلی میخورم و 
میشم. انگار نه انگار که فقط تونستم دو ساعت و نیم بخوابم 

 ره ذ و بیخوابی این شبها داره ذره
وقتها احساس میکنم که گاهی هم میپاشه. واقعا وجودمو از 

خیلی آدم قویای هستم و یقینا این قدرترو از بابا به ارث 
بردم. زن و مردی که همه ی زندگیشون رو برای عشقشون  

و رابطهشون جنگیدن، و معلومه که ثمرهی این همه 
دوستداشتن باید یکی باشه عین خودشون. محکم، عاشق، پر  

 !از حس زندگی
   



 
مامان باز هم مثل همیشه بدرقهام میکنه. وقتی دارم از در  
حیاط خارج میشم، میبینم که لبهاش تکون میخورن و حتما  

 ه هایداره آیتالکرسی میخونه برای منو ماشینی که تجرب 
یه چیز عادیه و همه  بدی با همدیگه داریم. که خب، این

مامانا نگران بچههاشونن، وقتی که پشت فرمون نشستن و  
 ! دارن رانندگی میکنن

بوسهای براش میفرستم و با بوق کوتاهی از کوچه خارج  
میشم. محله ساکت و آرومه و من عاشق این آرامشیام که با  

این محله عجین شده. اینجا حالم   ه هایآجر به آجر خون
ی که تازه باهاشون آشنا های  هخوبه، تو این خونه، کنار همسای

اند. عجیبه که حسی که به این محله   شدم و هنوز برام غریبه
دارم، درست شبیه حسیه که به کتابهام دارم؛ همونقدر 

 ! واقعی، و همونقدر شیرین
   



 
با احتیاط رانندگی میکنم. هیچ دلم نمیخواد بعد از اعتمادی 
که بابا دوباره بهم کرده، آبروم جلوش بره و بیشتر از این 

خجالت زده بشم. برای همین، نیمساعتی طول جلوشون 
کالس  میکشه تابه دانشگاه برسم و درست راس ساعت، سر

 روی صندلی همیشگیام بشینم
منتظر ترانه بشم. تک تک دانشجوها از کنارم رد میشن و  

بخیرهاشون با لبخند جواب میدم    و صبح سالممن در برابر  
نمیشم. بابا هاتف اینطوری و فرقی بین دختر و پسر هم قائل 

بزرگم کرده بود! بهم یاد داده بود که همه ی ماها انسانیم، 
فارغ از جنسیت و نژاد و هرچیزی که روی این انسانیت 
خط میندازه و من تمام بیست و یک سال زندگیم رو با این 

 . عقیده زندگی کرده بودم
 .چه عجب، میبینم که امروز سر وقت اومدی_

 
   



 
به ترانه نگاه میکنم. مقنعه ی کج و کوله و صورت بدون  

آرایشش بهم میفهمونه که مثل همیشه خواب مونده و این سر 
ظاهر آراستهام، شدیدا باعث حرص وقت اومدن من و 

خوردنش شده! لبخند میزنم. روی صندلی کناریام میشینه و 
قبل از اینکه مهلت حرف زدن بهم بده، اول از همه کیف 

 :لوازم آرایشیش رو بیرون میکشه و میگه
میدونم شبیه عروسک آنابلم، ده دقیقه بهم وقت بدید خودمو _

 ! هلو تحویلتون بدم
ش میکنم. هوم کشداری می گه و وقتی من به سلقمهای نثار 

تقریبا پر از دانشجو اشاره میکنم، لبخند ژکوندی کالس 
هاش، ریملش رو بیرون  انداختن شونه باال میزنه و با 

 میکشه. متاسف نگاهاش میکنم و سعی میکنم
 
   



 
 : ذاتیش کنار بیام و کمی بیشتر حرصش بدم بیخیالی با این 

کن. به کوری چشم بعضیها،  سالمبه نهال شوماخر _

 !  باباجونم امروز برام ماشینو گذاشته خونه! ببین
چند ثانیهای به چهره ی پیروز منو و سوئیچ توی دستم نگاه 
میکنه و بعد پقی میزنه زیر خنده. لبخند روی لبهام میماسه.  

هرهر، کجای حرفم  _دختره ی بیادب داره به چی میخنده؟ 

 خنده داشت؟ 
باز چقدر به بابای بیچارهات پیله کردی که وای نهال، _

برات ماشین گذاشت؟ هوم؟



 
چپ چپ نگاهاش میکنم. با همون خنده ی روی اعصابش یه  
رژ کمرنگ هم روی لبهاش میکشه و کیف آرایشیش رو سر 

سعی کالس میده تو کولهاش. یکی دو تا از پسرای نمکدون 
و تحسین   عالی اخالق میکنن به نحوی تیکه بندازن اما، 

برانگیز ترانه حتی بهشون امون نمیده که به خودشون اجازه 
ی نگاه کردن به این سمت رو بدن! من واقعا عاشق این 

حرف و تودارم،  ترانهام. هرچقدر که من آروم و کم اخالق 
 اون

   



 
ا و اجتماعیتره. فکر میکنم همین  به همون اندازه برونگر

 . تضادها مارو اینطور کنار هم نگه داشته و صمیمی کرده
اتفاقا صبح بلند شدم دیدم بیخبر ماشینو گذاشته رفته.  _

میدونی چرا؟ چون دخترشو میشناسه. مثل تو نیست که هی  
دم به د یقه اشتباهاش رو بکوبه تو سرش. شیطونه میگم 

 .همینجا بزنم خفهات کنم
ریز ریز میخنده. نگاه غضبناک و عصبی من هم تاثیری 

 :نداره و میدونم که به این مسخرهکردنش ادامه میده 
آخه عزیزدلم، چقدر تو بلوف میزنی قربونت برم؟ هرکی _

 ندونه من که میدونم چهاربار امتحان دادی و
 
   



 
هربار به شکل فجیعی رد شدی. با من که د یگه نه نهال 

 !جون
ور موردنیازمو از کوله بیرون کالسخیلی سعی میکنم نخندم. 

که مقنعه ی عقب رفتهامو درست میکنم،  درحالی میکشم و 
 :میکنم که هم قیافه و هم لحن خونسردی داشته باشم تالش 

باشه ترانه جون. وقتی برگشتنی مجبور شدی تو این _

سرمای پاییز پیاده کز کنی تا خونه، اون موقع بهت میگم یه 
 ! من ماست چقدر کره داره

منم ناخواسته لبخند شیرینه که  ه هاشفقط میخنده و انقدر خند
میزنم. چقدر دوستیمون قشنگ بود. چقدر راحت میتونستیم با 

کوچکترین چیزها حالمون رو خوب کنیم و یه بهونه پیدا 
کنیم برای خندیدن و شاد بودن. قطعا ترانه یکی از  

 خوششانسی های زندگی من
   



 
بود. با همه ی تفاوتها و منحصربه فرد بودنش، خوب 

 .خواهر نداشتهام رو برام پر کنهخالی  توانسته بود جای 
، تهدید نکن و بگو باید چیکار کنیم. به امام  حاال خب  خیله_

 . این مرتضوی هیچی نمیفهمم. هیچیکالس حسین من سر 
 
   



 
نمیتونم نخندم. یه نگاه   هیچی آخرشو جوری کشدار میگه که

کوتاهای به ساعت مچی ظریفم میکنم و با تصور اینکه 
استاد تا ده دقیقه ی دیگه سر میرسه، خم میشم تا آب معدنیم  

رو از توی کیفم بیرون بکشم. ترانه منتظر داره نگاهام 
میکنه و یه دستشم گذاشته زیر چونهاش و داره منو مجبور 

غریبش اعتراف کنم. البته  یبمیکنه که باز به خوشگلی عج
فقط تو دلم و پیش خودم و خدای خودم. چرا که میدونم ترانه 

هنوز به این حجم از ظرفیت دست پیدا نکرده که بتونه در 
 ! برابر حرفم به خودش مسلط بشه

 چرا اونطوری نگام میکنی؟ توقع راهکار داری از من؟_

 داشته باشم؟ از تو نداشته باشم، از حمیدی پشتسرم _

 
   



 
آب به طرز واضحی میپره تو گلوم. ترانه آروم و شیطانی 

 میخنده و من فقط میتونم یه نگاه کوتاه حواله 
حمیدی کنار دستم بکنم که بیحرف و ساکت، مشغول محسن 

نوشتن چیزی تو جزوشه. من نمیدونم این ترانه ی خبیث چی  
 ! خدا دیده که فکر میکنه دلش پیش من گیره تو رفتار این بنده

چقدر تو بدجنسی ترانه. نمیخوای دست از اذیتهات _

برداری؟ خوبه منم برم از آقای افخم راهکار بخوام؟ خیلی  
.  باال ح شدهاش رو میندازه اصال سرد یه تای ابروی خون

تازگیها هم خانوم حسابی خرج گذاشته رو دست باباش و یه 
رنگ و مش توپ از موهای لختش درآورده که واقعا بعضی  

وقتها حسادتم رو تحریک میکنه. و انقدر رو مخم راه میره 
که آخرسر مجبور می شم بیفتم به جونشو تا راه داره 

 شنیشگون
   



 
! چه معنی داره بدون اجازه ی من پاشده رفته  واال بگیرم. 

 ! آرایشگاه و انقدر خوشگل شده؟
کوبید تو سینه خب برو. ددی جون من که جواب نهاش رو _

 .ی افخم. این شمایی که هنوز تکلیفت مشخص نیست 
تکلیفی وجود نداره که بخواد مشخص هم بشه. من به این _

زودیها قصد شوهر کردن ندارم مادربزرگ. برو برا 
 .دخترخالهات شوهر پیدا کن

آب معدنی رو دوباره تو کیفم جا میدم. درست همون 
لحظهای که ترانه ریز ریز درحال خندیدنه و من سعی دارم 

بلندی داخل  سالمرژ لب پراکنده شدهامو پاک کنم، استاد با 
شروع میشه. و من تمام مدتی که کالس  میشه و دیگه رسما 

 چشمم به استاد بود و سعی میکردم 
 
   



 
که چیزی از حرفهاش رو بفهمم، به این فکر میکردم که پدر 

 ترانه چطور تونسته بود افخم رو رد کنه؟ 
ترانه افخم رو دوست داشت. من از این بابت مطمئن بودم.  
حتی با اینکه سعی داشت وانمود کنه که از جواب نه پدرش 

ناراحت نیست. من خوب میفهمیدم که ترانه بین پدرش و 
اتفاق خوبی  اصال افخم، تو دوراهی بدی گیر کرده و این 

 بیرونکالس از  کالفه نبود. کسل و  
   



 
که داشت دو بند کوله پشتیش رو روی  درحالی زدم. ترانه 

انداخت، با حرص سنگریزه ی مقابل پاشو به  می ه هاششون
 : جلو شوت کرد و غر زد 

از گرسنگی دارم میمیرم. بریم یه چیزی بخوریم بعدش _

 داریم، نه؟ کالس بعدی. امروز تا دو و نیم  کالس بریم 
با تکون دادن سرم حرفش رو تایید کردم. به سمت سلف 

حرکت کردیم. حتی وقتی کنار همدیگه چای و کیک خوردیم 
و ترانه از مهمونهای افادهای دیشب مامانش برام حرف زد، 

ذهنم درگیر افخم و ترانه و عشق بینشون بود.   بازم
نمیدونستم چرا فکر میکردم هیچجوره نمیتونم سر حرف رو 

با ترانه باز کنم و درباره ی موضوع به این مهمی باهاش  
دلش نمیخواد این بحث رو  فعال صحبت کنم. احساس میکردم 

 کش 
   



 
بده و برای همین خودش رو زده به خونسردی و بیخیالی، و 

از منم انتظار عادی بودن رو داره. اما چطور؟  متقابال
چطور میتونستم نسبت به غم چشمهای بهترین دوستم که 

قدمت دوستیمون بیشتر از ده سال بود بیتفاوت بمونم؟ شاید 
با  بالخره امروز وقتش نبود اما، هر اتفاقی که میافتاد؛ باید 

 . ترانه حرف میزدم
وقتی داشتیم از  ر هم گذشتن.س  های بعدی هم پشتکالس 

دانشگاه خارج میشدیم، ترانه پیشنهاد داد که برای ناهار 
فستفود بخریم اما، از اونجایی که پیامک مامان مبنی بر 
اینکه برای ناهار قورمه سبزی گذاشته رو دریافت کرده  

بودم؛ خیلی قاطع جواب رد دادم و با هزار منت قبول کردم  
لگیر بود و راستش که تا خونه برسونمش. هوا ابری و د

احتمال باریدن بارون، باعث شد که وجدان همیشه بیدارم بهم  
 اجازه ی اذیت کردنش رو

   



 
شوخی و البته کلی منت، نده و قانعم کنه که با خنده و 

 .برسونمش

⭐    

 البته این رفتارها هم ذرهای برای ترانه اهمیت نداشت، 
چه من قبول میکردم چه نه، اون زودتر از من سوار ماشین 

 ! میشد
 
   



 
الحمن الرحیم. خدایا خودمو به تو میسپارم، به   هللا  بسم _

جوونیم و دل مادرم رحم کن. درست نیست تو این سن داغ  
 .  جوون ببینن، داغون میشن به خدا

 .  چقدر تو بینمکی ترانه_

چشمغره های من کمربندش رو بست. خندید و بدون توجه به  
ترجیح دادم به شوخیهاش اهمیتی ندم و بیخود حرص  

 نخورم. تقصیر خودم بود که بی دقت ی کرده بودم 
با دوتا تصادف کوچولو، اینطوری خودمو مضحکه کرده  

 . بودم
کمی خم شدم به عقب و کولهامو رو صندلی انداختم. با یه  

د ایمنی رو بستم و بعد هم  ، در کمال آرامش کمربنهللا  بسم 
زیرنگاه خندون ترانه، آینه رو پایین کشیدم تا یه نگاه سطحی  

 به آرایشم بندازم. البته آرایش که نمی شد
 
   



 
 !ت. یه رژ لب و خط چشم که این حرفارو نداشت، داشت؟گف
 قصد ندارین راه بیوفتین خانوم شوماخر؟_

چپ چپ نگاهاش کردم. عسل ی چشمهاش پر از خنده بود.  
غم رو میون این همه  ه های  و شاید فقط من میتونستم رگ

 .خنده ببینم و احساس کنم
 . نخیر، شما اگه مشکلی داری پیاده شو_

داشت سعی میکرد که بهم نخنده. مثل اینکه خوب تونسته 
 .بودم نقطه ضعف دستش بدم

نه چه مشکلی؟ فقط تا کی میخوای همینطوری وایسی _

اینجا؟ اونقدری میشه که بتونم یه چرت کوتاه بزنم؟ انقدر 
 .خستهام که نگو

   



 
دیگه نتونستم مقاومت کنم و مشت کوچکیم روی بازوش 

فرود اومد. از ته دل خندید و من همونطور که داشتم اداشو 
درمیآوردم، سوئیچو چرخوندم و استارت زدم. اما پرت شدن  

ردنش به ماشین  ناگهانی ماشین به جلو و صدای بلند خو
جلویی، اونقدر شوکهام کرد که تموم وجودم در یک آن 

 ! منجمد شد. ظاهرا دوباره خراب کرده بودم
 
   



 
جدی جدی تصادف کردیم؟ ! به خدا من داشتم شوخی _

 . میکردم باهات
هردومون با چشمای از حدقه دراومده به همدیگه زل زدیم.  

و من بعد از چنددقیقه تازه تونستم به خودم مسلط بشم. 
دستامو که انگار به فرمون چسبیده بودن، آروم آروم عقب 

 : انه لب زدمکشیدم و خیره به چهره ی ترسیده و ناباور تر
 . انقدر گفتی که آخر سر به فنا رفتم_

چهرهاش درهم شد. چندثانیه همونطور حیرتبار بهم نگاه 
کرد و بعد، بلند زد زیر خنده! انگار که براش جوک تعریف 

 !  کرده باشم، یا چه اتفاق خندهداری افتاده
 
   



 
؟ من جواب االنخنده داره؟ دقیقا داری به چی میخندی  _

بابامو چی بدم؟ نمیگه این دختر منم عقلش ناقصه که هر 
 ر ماشینم آورده؟س بالییسری یه 

و بیحوصله آب   کالفه از شدت خنده نمیتونست نفس بکشه. 
معدنی رو که بابا همیشه کنار دنده ی ماشین میذاشت، 
برداشتم و جوری به سمتش پرت کردم که چند لحظه 
 ! خندهاش و خورد و دوباره همون آش و همون کاسه

وای خدا، وقتی به قیافه ی مامان بابات فکر میکنما،  _

دیوونه میشم. میگم نهال، میشه منم باهات بیام خونتون 
 امشب؟  

 
   



 
ه دوستی مثل تو داشته باشه، دیگه دشمن میخواد یعنی آدم ی_

 . چیکار. تو خودت به اندازه ی کافی آدمو دق میدی دیگه
هنوز داشت میخندید که از ماشین پیاده شدم و با دستای یخ  

زده، مانتوی چروک شدهامو توی تنم مرتب کردم. 
اطرافمون آدمای زیادی نبودن و چندتا از دانشجوها که مثل 

قصد رفتن داشتن، شاهد گندی بودن که زده بودم. به ما 
دانشکده   خالق ا طوری که یکی از دخترای خندون و خوش

که همیشه نسبت بهش حس خوبی داشتم، کنار ماشین وایستاد 
و پرسید که حالمون خوبه و میتونه کمکمون کنه؟ و من فقط  
تونستم به روش لبخند بزنم و با دهن خشک شدهام از شدت 

نیت و حرص، بگم که چیزی نیست و مزاحمش عصبا 
 نمیشیم. و بعد که اون با تک بوقی از 

   



 
 کنارمون رد شد، ترانه از ماشین پیاده بشه و با اون خنده

 : های روی اعصابش بگه
 به کی زدیم خانوم شوماخر؟ خیلی داغون شده؟حاال _

چند قدمی جلو رفتم و با چشمای ریز شده به چراغ شکسته 
ی دویست و شیشی نگاه کردم که انگار مجبور بود از بین  

این همه جا، درست بیاره جلوی ماشین من پارک کنه و این  
که فکر میکنم، مامان حق داشت حاال مصیبتو درست کنه. 

 که اونطور با سوز و نگرانی زیرلب دعا میخوند و بهم فوت
 ! میکرد. دخترشو میشناخت خب

 
   



 
نمیدونم که مال کیه. خداروشکر فقط چراغش شکسته. _

بریم؟ بعدا خودش زنگ میزنه نظرت چیه شماره بذاریم 
 . دیگه، نمیتونم اینجا وایسم تا برگرده

ترانه کنارم وایستاد. با نگاه کوتاهای به ماشین روبرمون که 
معلوم نبود مال کدوم فلک زدهایه، به سمتم برگشت و 

دستامو توی دستاش گرفت. خیلی راحت به حجم عصبانیت  
ی، دستامو و حرص توی دلم پی برد و طی یک واکنش عاد

فشار داد تا بلکه بتونه گرمای بدن خودش رو یه انگشتای یخ 
 زدهام منتقل کنه

: 
   



 
قربونت برم من، واسه چی اینطوری یخ کردی؟ چیزی _

نشده که، فقط یه چراغه دیگه. خداروشکر ماشین بابای توهم 
چیزیش نشده. یه خط که این حرفارو نداره. با یه سینی چای  

 . و یکم ناز دخترونه حل میشه. نگران نباش
دیگهای سر الی راست میگفت . جز چندتا خط کوچیک ب

پرشیای محبوب بابا هاتفم نیومده بود اما، من از دست خودم 
عصبانی بودم که با این همه ادعا و اولدورم بلدورم بازم گند  

زده بودم. تا جایی که بعضی وقتها فکر میکردم طلسم شده  
که همیشه ی خدا باید یه اتفاقی برام بیفته. البته نه فقط برای 
خودم، بلکه من و ماشین بیچاره که بازم داشت با اخم و تخم 
نگاهام میکرد. انگار داشت میگفت دیدی؟ تو حتی نمیتونی 

 ! یه استارت هم بزنی
   



 
میگم بیا فرار کنیم نهال. یه چراغ که این حرفارو نداره. _

 . صاحبش خودش درست میکنه دیگه
شانس   حتی فرصت نکردم که جواب شوخی ترانه رو بدم.

جوری باهامون قهر کرده بود که دقیقا تو این موقعیت،  
حضور ناگهانی آرش افخم رو کم داشتیم! اونم در حالتی که 
معلوم شد ایشون صاحب ماشین چراغ شکستهای هستن که 

بیدقتی من شده بود. موقعیت از این بدتر و  الی سپر ب
استرس آور تر؟! طفلی ترانه! حتما باید اینجوری،  

 !  گار سابق و البته عشق اولشو میدید؟خواست
آقای افخم، خسته نباشید. این... این ماشین مال  سالم_

 شماست؟ 
چقدر این مرد برازنده و جذاب بود. یه کت و شلوار سرمه 

 ای رسمی به تن داشت، با یه کفش مشکی براق
   



 
عالی،   کامال  یه کیف دستی که همیشه همراهش بود. یه تیپ 

برای مردی که مدیر گروهمون بود و من حق میدادم به 
 !ترانه که بخواد عاشقش شه 

ممنونم. بله، و ظاهرا یه برخورد کوچیکی هم با ماشین _

 !شما داشته، درسته؟
 
   



 
کمی خم شد و با اون چشمای تیز و دقیقش که صد حیف 

مجبور به استفاده از عینک بودن، نگاهای به ماشین خودش،  
ماشین من، و درآخر مادوتا انداخت که عین مجرمای 

رانه که دستگیر شده وایستاده بودیم و نگاهاش میکردیم. ت
بود که حتی نه پلک میزد، نه یه لبخند   انگار با دیدنش مرده

 !... دیگه رسما داشت آبرومون میرفتسالمو نه حتی یه  
واقعا شرمندهام آقای افخم، میدونم که مقصرم. باور کنید  _

نفهمیدم چیشد، وگرنه اولین بار نیست که پشت  اصال یهو 
فرمون میشینم. خسارتش هرچی باشه من تقبل میکنم، 

 .خواهش میکنم نگران نباشید
صدای خجالتزده و آروم منو نشنید. زل زده   اصال انگار 

عصبانیت توی  ه های  بود به ترانه و کمکم داشت رگ
 چهرهاش آشکار میشد. عصبانیتی که در عرض

   



 
چندلحظه، اون چهره ی آروم و لبخند به لب رو، تبدیل به 

مردی کرد که با اخمهایی درهم و نگاهای لبریز از  
 :مظلوم و غمگین من گفتسرزنش، خیره به ترانه ی 

پس برای همین خانم سلیمی پیشنهاد فرار دادن، درسته؟ _

 . ظاهرا ایشون تبحر خاصی تو فرار کردن دارن
 .آقای افخم_

لحنش درست نبود. نباید با ترانه اینطوری صحبت میکرد، 
اما وقتی به این فکر میکردم که پدر ترانه چطور به این مرد  

نه، بهش حق میدادم که بخواد  همه چی تموم گفته بود
عصبانی باشه. به خصوص که میدونستم از دل ترانه هم با 

 ! خبره و آخه مگه میشه دلدادگی رو هم پنهون کرد؟
 
   



 
من فقط داشتم با نهال شوخی میکردم. ولی ظاهرا شما هم _

 . تو محکوم کردن دیگران تبحر دارید آقای افخم
شدیدا احساس اضافه بودن میکردم. ترانه و افخم درست 

روبروی هم، چشم تو چشم، داشتن جوری با همدیگه حرف  
میزدن که هرآن احساس میکردم ممکنه به سمتم بچرخن و 

از اینکه به  قبال اینجا وایسادی؟! برای همین،بگن برای چی 
قول مامان رفتار خودم باعث شکسته شدن شخصیت و 

غرورم بشه، آروم آروم از محل حادثه دور شدم و سوار 
ماشین شدم. حتی صدای بسته شدن در هم حواسشونو از 

همدیگه پرت نکرد. ظاهرا این تصادف من، حسنی هم داشت 
اشقی بود که یه پدر، بینشون و اون روبرو کردن دوتا ع 

 . فاصله انداخته بود
 



 
به صندلی ماشین تکیه زدم. سعی کردم با بستن چشمام کمی 

آروم کنم و به این فکر کنم که چطوری باید این خودم رو 
اتفاق رو جوری جمع و جور کنم که بابا از دادن ماشین بهم  
توبه نکنه. که البته اگه میکرد هم واقعا داشت، و من چطور  

 تونسته بودم اینطور با بیدقتی کار رو خراب کنم؟ 
 !اینطوری با من حرف نزن_

 
   



 
با صدای بلند افخم طوری چشامو باز کردم و سیخ سرجام  

نشستم که کم مونده بود سرم بخوره به سقف ماشین. اما این 
نزدیکتر به حاال م ترانه و افخمی بودن که مهم نبود. مه

 ماشین من، روبروی هم ایستاده بودن 
ترانه با چشمای پر اشکش به افخم نگاه میکرد. احساس 

کردم دلم سوخت. دلم برای عزیزترین دوستم که اینطوری 
 .داشت عذاب میکشید، سوخت

من متاسفم آقای افخم. بابت همه چیز متاسفم. این کافیه  _

براتون؟ کافیه تا غرور شکستهتون ترمیم بشه؟ کارم درست 
نبود اما، نگرانیم برای ترانه اونقدر زیاد بود که سرآخر 

مجبور شدم کمی از شیشه رو پایین بکشم تا راحتتر متوجه  
ه افتاده باید به نحوی از اتفاقی ک بالخره حرفهاشون بشم. 

بود، و از احساسات ترانه با خبر میشدم یا نه؟ اون دوست 
 دوران بچگی من بود. 

   



 
کنم که   میدونستم که بعدا نمیتونم درست و حسابی مجبورش

حرف بزنه و همهچیز رو میریزه تو خودش. من باید 
میفهمیدم چیشده که افخم اینطور عصبانی و شکسته به نظر  

میومد. و همین طور ترانه، که دختر بود و مثل همه ی 
دخترا تاوان سرکشی دل و احساساتشو میداد که بعد از 

 .  برای یکی لرزیده بودن بالخره بیستسال، 
یکنی به خاطر شنیدن این حرف خواستم تاسف؟ فکر م_

حرف بزنیم؟ من اینروزا آروم و قرار ندارم ترانه. دیوونه 
میشم وقتی به این فکر میکنم که من انقدر برات ارزش ندارم 
که بخوای به خاطرم با خانوادهات حرف بزنی و راضیشون 

کنی. به هم رسیدن که آسون نیست. شاید دلت با آدمی مثل 
رفای پدرتو قبول داری که حتی یه بار پشتم  من نیست و ح

 .درنمیآی
   



 
چکیدن اشکهای ترانه انگار داغی بود روی دل من. چرا  

 انقدر درد با خودش میآره؟ عشق انقدر سخته؟ چرا 
 ...نه بخدا، آقای افخم من_

تو چی؟ تو چی ترانه؟ عشق من، ارزش یه بار حرف زدن  _

 با پدرت رو نداره؟ ارزش جنگیدن نداره؟ من دارم 
 
   



 
خودمو واسه چی و کی به آب و آتیش میزنم؟ اگه این 

یه طرفه ی من به  تالش  همیته، ا احساس برای تو انقدر بی
 چه درد میخوره؟

من نمیتونم تو روی عموم بایستم. درسته پدر واقعیام نیست _

کرده. احترامش برام واجبه. تموم این سالها  اما برام پدری 
کنارم بوده، ازم حمایت کرده، همیشه پشتم وایساده. چطوری 

 ازم میخواین تو روش وایستم؟
این انتظار  متقابالترانه هنوز داشت فعلهاشو جمع میبست و 

رو از افخم هم داشت. اما مردی که من داشتم میدیدم، دیگه 
به آخر خط رسیده بود. دیگه براش اهمیتی نداشت جمع 

بودن و نبودن فعلهاش، وقتی داشتن تنها دختری که عاشقانه  
 !دوستش داشت رو ازش میگرفتن

   



 
تو درباره ی من چه فکری کردی؟ کی ازت خواستم که تو _

روی خانواده ات بایستی؟ من دارم م یگم باهاشون حرف 
ن برای به هم رسیدنمون  کن، تو هم مثل م تالش بزن، 

بجنگ. من، تک و تنها چطوری میتونم پدرتو راضی کنم 
 تا کام حرفی نمیزنه؟  الموقتی دخترش 

ترانه سکوت کرده بود. انگار همون چندتا جمله ی کوتاه 
تموم رمق رو ازش گرفته بودن که بیحرف و گریون، 

ایستاده بود و سرزنشهای افخم رو به جون میخرید. حتی 
ونستم تصور کنم که تا چه اندازه تحت فشاره و چطور نمیت

 .داره این همه عذاب رو تحمل میکنه
عاشقی کار هرکسی نیست خانوم سلیمی. ظاهرا درست _

 زندگیتو خوب یاد نگرفتی. منم دارم برای هیچ و 
   



 
میکنم. شاید قسمت این عشق هم همین   هالکپوچ خودمو 

 .  بود. تا همینجا و تا این لحظه
احساس کردم که این جمله ی افخم کار خودشو کرد و ترانه 

هرآن ممکنه روی زمین بیفته. رنگ پریده و دستای  
لرزونش درست تو معرض دیدم بود، اونقدر آشکارا که 
دیگه نتونستم جلوی خودمو بگیرم و از دور، فقط شاهد 
بحثشون باشم. برای همین از ماشین بیرون زدم و وقتی 

شو تو دستم گرفتم، از الغر، سریع بازوی رسیده به ترانه
خدا خواسته بهم تکیه زد و خداروشکر که تونستم زود 

برسم. اینو چشمهای ترانه بهم میگفتن. چشمهای اشکی و 
غمگینش که داشتن به زبون خودشون ازم تشکر میکردن که 

 !تنهاش نذاشتم 



 
معذرت میخوام آقای افخم، میدونم که دارم دخالت میکنم و  _

اجازه  این چیزی نیست که به من ربط داشته باشه اما، لطفا 
 .بدید که باهم حرف بزنیم

ضعیف و بیحالش رو نگاه میکرد و   دختربا نگرانی داشت 
بیحرف فقط سری در جوابم تکون داد. رو به ترانه، که با ته  

 :مونده ی قوتش داشت دستمو فشار میداد، آروم زمزمه کردم
بیا بریم تو ماشین عزیزم، هوا سرده، تو هم که چیز درست _

 .نخوردی. حتما فشارت افتادهو حسابی 
   



 
 چند دقیقه ای طول کشید تا ترانه رو توی ماشین بشونم 

مطمئن شم که با دادن کمی آب و چند تکه بیسکوئیت بهش، 
حالش جا اومده. تا حدی که بتونه زیرگوشم، با بغض و درد  

 : لب بزنه
 !تو روخدا نذار تمومش کنه نهال، من بدون آرش میمیرم_

بغض کرده بودم. برای این همه عشق و دلدادگی که داشت 
به جدایی میکشید، و مردی که بیقرار و آشفته مدام به ترانه  

پرسید. یه تصادف کوچیک به  نگاه میکرد و حالش رو می
کجاها که ختم نشده بود. انگار خدا منو واسطه کرده بود تا 

 یه فرصت برای بندهای غمگین
 . آقای افخم_ ! عاشقش به وجود بیارم

 
   



 
 : روبروش ایستادم. با پریشونی پرسید

حالش خوبه؟ من... من نمیدونستم حرفام انقدر ناراحتش _

 . میکنه
چندثانیه به چهره ی مشوش این مرد نگاه کردم. چشمهای 

بود. این دوتا حالتدار قهوهایش درست شبیه چشمهای ترانه 
عاشق واقعا شبیه هم بودن، و چقدر وصالشون میتونست 

 ! قشنگ باشه
منم فکر نمیکردم شما همچین آدمی باشید آقای افخم. واقعا  _

 دوست داشتن و عشق ترانه رو نمیبینید؟ اون
 
   



 
واقعا عاشقتونه، اما تقصیرش چیه که بین پدرشو شما گیر 
کرده. فکر نمیکنید رفتارتون با دختری که انقدر دوستون  

 داره و تحت فشاره، درست نیست؟
دستش رو پشت گردنش کشید. با نگاهای به ترانه که از توی 

 :شین خیرهاش شده بود، پشیمون و آروم زمزمه کردما 
 
   



 
باعث بشه  دوسستیفقط میخواستم ترس از دست دادن این _

رو حفظ  دوستیکه یه کاری بکنه. من تنهایی نمیتونم این 
 کنم خانم امیرخانی. میفهمید؟

لبخند زدم. عمیق، طوری که ترانه هم ببینه و خیالش راحت  
بشه. این مرد ترانه رو رها نمیکرد. حتی شده تا ابد، توی  

 ! قلبش
شاعر عشق اگر عشق است، آسان ندارد آقای افخم.  به قول _

لطفا انقدر خودتونو دوست منو اذیت نکنید. به خودتون و 
خانوادهتون فرصت بدید. زمان همهچیزو حل میکنه. مطمئن 

 .باشین
چند ثانیه به زمین زیرپاش چشم دوخت. درست همون  
 لحظهای که بارون نمنم داشت شروع به باریدن میکرد،

 
   



 
گرفت و با تماشای دوباره ی ترانه ی توی  باال سرشو 

 :ماشین، اینبار بلندتر و غمگینتر گفت
بهش بگین من ولش نمیکنم خانم امیرخانی. حتی اگه همه _

ی دنیا با پددرشون هم صدا بشن و بگن به دردش نمیخورم،  
بازم ولش نمیکنم. من ترانه رو دوست دارم، حتی اگه اون 

رکاری میکنم تا بهش برسم.  برای رابطهمون نجنگه، من ه
  اینارو هرروز براش تکرار کنین لطفا. هر روز و هر لحظه

! 
 حرفمو پس میگیرم. عشق حتی با همه ی سختیهاحاال  

دردهاش هم بازم شیرین بود. به شیرینی عسل، که آرزو 
میکنم ترانه با انگشت کوچیکش اون رو تو دهن این مرد 

 .کنهبذاره و کام تلخشو شیرین 
 
   



 
درباره ی ماشین هم نگران نباشین. یه خسارت جزئیه که  _

فعال  مهم نیست. لطفا مراقب خانم سلیمی هم باشین، 
 . خدانگهدار

جوری سریع سوار ماشینش شد و حرکت کرد که حتی صدا 
 زدنهای منم باعث نشد که بایسته. بارون شدیدتر 

تندتر میبارید و کمکم داشتم خیس خیس میشدم. چه حس 
 .د. چقدر زیر بارون، احساس پاکی میکردمخوبی بو

 !نمیخوای سوار شی؟ تو از من و آرشم عاشقتری که_

ترانه داشت میخندید. به حتم حرفهای آخر افخمو شنیده بود و  
این یعنی نیازی نبود که من بخوام براش تکرار کنم و مگه 

 محبت و عشق، از یاد آدم میره که
 
   



 
ترانه بخواد حرفهای افخمو فراموش میکنه؟ میتونم قسم 

و  جمالت بخورم که از این لحظه تا آخر عمرش، این 
 ! حرفها از یادش نمیرن که نمیرن

سرما بخورم همش تقصیر تو و این افخمه ها. ببینید منو به _

 .چه کارایی مجبور میکنین. تازه ماشینمم داغون کردین
ماشین آرش داغون شدا، حاال چه رویی داری تو، خوبه _

 .مال تو که فقط یه خط افتاد روش
کشیدن بینیم، نگاهاش کردم و  باال کمربندمو بستم و با 

 :کشدار گفتم
 شد آرش؟؟ حاال بابا؟  نه_

 : و جواب ترانه که با همون چشمهای خیسش خندید و گفت
   



 
 شاید هم شد آرش جان. میشه یا نمیشه؟ حاال _

این دفعه با دقت بیشتری استارت زدم. خطاب به ترانه که  
خیره به بارون دلچسب داشت بین خنده گریه میکرد و 

 :پاییزی، آروم زمزمه کردم
 .میشه. اگه خدا بخواد، حتما میشه_

 
   



 
هردومون ساکت میشیم و من به داستان عجیب چند دقیقهای  

این تصادف فکر میکنم. نمیدونم ترانه تو ذهنش داره به چی  
فکر میکنه اما، همین که دیگه گریه نمیکنه و یکم آروم 

گرفته و رنگ به صورتش برگشته، باعث میشه که سوال 
پیچش نکنمو به سمت خونهشون برونم. ساعت از سه ظهر  

آن منتظر تماس مامان بودم که با هم میگذشت و من هر
نهال، کجایی مادر؟ دلم » نگرانی زنگ بزنه و تند تند بگه :
و من پر از حس خوب و  «هزار راه رفت، پس چرا نمیای؟!

خوشبختی بخندم و بگم که تا ده دقیقه ی دیگه دم خونهام. اما  
نمیدونم امروز چه روزیه که حتی از تماس مامان هم خبری 

ه بعد از سکوت سنگینش، وقتی میبینه که وارد نیست و تران
 :خیابون سمت خونهشون میشم، آروم میگه

 
   



 
 .نرو خونه. برو یکم تو خیابونا دور بزنیم_

شو ببینم یا خنده ی  االنانقدر صداش غمگینه که نمیدونم حال 
چند دقیقه ی پیششو. گیج گیج شدم. و پر از سوال! اما  

 . بیحرف مسیر و عوض میکنم. درست طبق گفته ی ترانه
 نمیخوای چیزی بگی؟_

اینبار داره بهم نگاه میکنه و سؤالش رو طوری پرسیده که 
میتونم باور کنم این ترانه،  طرز نگاهاش برام غریبه است. ن

ترانه ی صبح، یا حتی ترانه ی چند دقیقه پیش باشه. خدا  
میدونه که چی شده و لعنت به من که با یه تصادف اینطوری 

 !دوستمو به هم ریختم
 .چی بگم؟ فکر کنم تو باید حرف بزنی، نه من_

 چرا همه از من انتظار دارن؟ حتی تو؟_

 
   



 
مات و مبهوت یه چشمم به جلوئه که خدایی نکرده دوباره 

حماسه نیافرینم، یه چشمم به چهره ی بیروح و مرده ی 
سر دوستم اومده بود، چی تو دلش دفن   بالییترانه. خدایا چه 

 کرده بود که اینطوری داشت از درون خردش میکرد؟
تو یه طرف این  بالخره یعنی چی این حرف ترانه؟ خب _

رابطه ی عاشقانهای. معلومه که آرش افخم باید ازت انتظار  
داشته باشم. معلومه که من، خانوادهات، بقیه ی دوستات،  

ه باشیم. چرا جوری رفتار میکنی که باید ازت انتظار داشت
 نیستی؟ هوم؟ دوستیانگار تو مهره ی اصلی این 

بدون پلک زدن بهم خیره شد. ریملی که صبح اونطور با 
به خاطر گریه ی حاال زده بود،  ه هاششوخی و خنده به مژ

 چند دقیقه قبلش تبدیل به سیاهی شده بودن و 
   



 
جاری بودن. چقدر غم داشت. چقدر فضا  ه هاشروی گون

 . برای نفس کشیدن سنگین بود
اینجا تمومه؟ چطور تونست همچین  دوستیدیدی گفت این _

حرفی بزنه؟ گفت عاشقی کار هرکسی نیست نهال! یعنی 
 عاشقی منو قبول نداره؟

 
   



 
با دهن باز بهش نگاه کردم. اگه همینطوری به رانندگی ادامه  

سر هردومون میاومد.   بالییمیدادم، شک به یقین یه 
بنابراین، برای جلوگیری از هر اتفاق بد دیگهای ماشین رو  

به  کامال  آروم به کنار خیابون کشوندم و با خیال راحت 
سمت ترانه چرخیدم. هیچ واکنشی به متوقف شدن ماشین  

نشون داد. فقط چند لحظهای پلک بست، و یه قطره ی 
ه بیرون درشت اشک، آروم آروم از گوشه ی چشمش ب

 .خزید
ترانه، اینا واقعا حرفای خودته یا داری باهام شوخی  _

میکنی؟ تو نبودی چند دقیقه پیش خندیدی و صداش کردی  
 آرش جان؟ تورو جون مامانت منو اینطوری گیج

 .دیوونه نکن، واضح و روشن حرف بزن ببینم چیشده 
 
   



 
هیچی نگفت. حتی این بار نگاهامم نکرد. سرشو چرخوند به 
طرز پنجره و خیره شد به خیابون خلوتی که این موقع ظهر 

خیلی کمی رو به خودش میدید. به خصوص که ماشین های 
پاییز هم بود و ابری و بارونی بودن هوا، جون میداد برای 

 ! چپیدن تو خونه و فقط و فقط خوابیدن
ترانه با توام. چی دیدی تو این حرف نزدن که اللمونی _

گرفتی؟ افخم راست میگه دیگه. این سکوت تو برای منی که 
چه برسه به اون بیچاره که هیچکارهام آزاردهنده است، 

ه دوباره قصه  الزممنتظر یه اشاره از توئه که برات بمیره. 
ه الزمی عاشقی مامان بابامو برات تعریف کنم دخترخوب؟ 

یادآوری کنم مامانم چقدر برای رسیدن به بابام جنگید؟ د به 
 .درست نیستا  اصال خودت بیا دیگه، این رفتارت 

   



 
 من با مامانت یکیام نهال؟_

معلوم بود که نه. هیچکس تو این دنیا شبیه مامان من نبود.  
دنیا آورده بود، با فرشتهای که کنارم زندگی میکرد، منو به 

محبت و عشق بزرگم کرده بود و هرلحظه از قد کشیدنم رو  
 توی قلبش هک کرده بود، مگه میشد شبیه کسی باشه؟

نه، ولی عشق، عشقه ترانه. این و اون نداره. باید براش  _

 .جنگید
 اگه بجنگم و بعدا بفهمم ارزششو نداشت چی؟ _

 چی داری میگی؟ _

 زده ی من اشک ریخت.  خیره تو چشمای حیرت
 چونهاش لرزید و من اون لحظه خوب تونستم بفهمم که 

 
   



 
 :چطور از شدت بغض توی گلوش احساس خفگی میکنه

من میترسم ترانه. از این ازدواج میترسم. میترسم به این _

 عشق پا بدم، وابسته شم، تموم جونم بشه آرش 
بعدش دوباره تنها بشم. من اگه شکست بخورم دیگه نه آرشو 

 دارم، نه عمومو نهال. میفهمی چی میگم؟
نه تنها نمیفهمیدم چی میگه، بلکه حتی نمیتونستم گفتهاش رو  

چه طرز تفکری بود که ترانه داشت؟ چرا یه  هضم کنم! این 
دختر موقع ازدواجش، اونم با کسی که از ته قلبش دوسش 

داره و یکی از مهمترین اتفاق های زندگیشه، به همچین 
 موضوع عجیب و غریبی فکر کنه؟ 

 



 
من چطور دوست ترانه بودم که اینطور نسبت به احساسات  
و عواطفش دوربودم؟ چرا نمیتونستم تنها دوست صمیمیام 

 رو بفهمم؟
آشکارا و با صدای بلند گریه میکرد. شونه هاش میلرزید و 
من فقط میتونستم این زارزدن هقهق کردنهاش رو تماشا کنم 

چی باید میگفتم؟ چی میشد   اصال و هیچی هم نتونم بگم. 
گفت؟ جز اینکه من تو رفاقتم کم گذاشته بودم و از دردهای 

 پنهان رفیقم بیخبر 
   



 
بودم؟ ترانه یه آدم افسرده به نظر میرسید. یه آدم افسردهای 

 . برای اون درست شبیه یه نقاب عمل میکردنه هاشکه خند
 حیرت زده حرکت کردم. اینبار به جای خونهبیحرف و 

ینا، به سمت خونه ی خودمون راه افتادم و با سرعت ا ترانه
خیلی کمم، به ترانه این فرصت رو دادم تا هرچقدر دلش  

فعال  میخواد گریه کنه و اشک بریزه. این تنها کاری بود که 
برای میتونستم براش انجام بدم، تا بعدا ببینم چطور میتونم 

 . آروم کردنش پا پیش بذارم و بتونم روحیاتش رو کشف کنم
روبروی در خونه ایستادم. با نگاهای به ترانه که خسته از  
گریه کردن خوابش برده بود، از ماشین پیاده شدم و بعد از 
باز کردن درها داخل شدم. حیاط سوت و کور بود و بارون 

 دار گرچه بند اومده بود اما، کاری با باغچه و
   



 
درختهای مامان کرده بود که حیاط رو درست شبیه یه تیکه  

 . از بهشت کرده بود. و من عاشق این عطر طبیعت بودم
در ماشین به عقب چرخیدم. ترانه کسل و  با صدای باز شدن 

مبنی بر الی بیحال از ماشین پیاده شد و بدون اینکه حتی سو
 درحالی آوردنش به خونه ی خودمون بپرسه، جلو اومد و 

 :که کنارم میایستاد گفت
دارم از بیخوابی میمیرم. میشه تو به مامانم بگی که اومدم _

 اینجا؟ 
تکون دادم. بعد برداشتن کیفی رو بهش لبخند زدم و سری 

ترانه  ه های  که توی ماشین جا مونده بود، دستمو دور شون
حلقه کردم و کنار هم آروم آروم به سمت خونه قدم برداشتیم.  

ترانه اینبار ساکت بود و برعکس همیشه که از لحظه ی 
 ورودش به خونمون 

   



 
بلند بلند حرف میزد و مامانو صدا میکرد، بدون کوچکترین 
صدایی کنارم راه میاومد و من میتونستم بفهمم که داره دعا 

ضع و با این چشمای پف کرده از شدت میکنه که تو این و
برای همین موضوع هم   اصال گریه، با مامان روبرو نشه. 

 . من آورده بودمش به خونه ی خودمون
 
   



 
 دلم نمیخواست مادرش، دخترش رو با این حال افسرده

آشفته ببینه و داغ دلش تازه بشه. مامان ترانه به اندازه ی 
کافی درد کشیده بود، نباید بعد از گذشت این همه سال از 

گذاشته بود، دوباره درد  داغی که رفتن همسرش رو دلش 
 . رو بهش هدیه میدادیم

ترانه رو به اتاقم رسوندم. بدون عوض کردن لباساش روی 
تخت دراز کشید و برای پیدا کردن مامان از اتاق بیرون  
بیام. این خیلی عجیب بود که مامان برای پیشوازم نیومده  
بود و من مطمئن بودم که خدا حرف دل غمگین ترانه رو 

 .ود که بهش کمک کرد تا با مامان روبرو نشهشنیده ب
 مامان؟ کجایی؟ خونه نیستی؟_

 
   



 
فکرم هنوز درگیر ترانه بود. تو سرم هزارتا چرا برای 

میدادن اما، برای اینکه میتونستم درست  جوالنخودشون 
تصمیم بگیرم، نیاز داشتم که آروم باشم و به خودم مسلط  

که دنبال مامان میگشتم، اول سری   درحالی شم. برای همین 
دم به آشپزخونه زدم و با ندیدنش تو طبقه ی پایین، سعی کر

برم. حدسم درست بود. مامان  باال با کمترین صدا از پلهها 
مهربون و دوستداشتنیم روی زمین و کنار جانمازش خواب  

بود و فقط من میدونستم که این خواب رو خستگی به  
وجودش تحمیل کرده. خستگی که فقط به جسم یک مادر 

 !محدود نمیشد و با روح و تمام وجودش سرکار داشت 
آروم بوسیدمش و بالش کوچیکی رو زیر سرش گذاشتم خیلی 

و بعد درست به همون شکلی که وارد شده بودم، از اتاق  
 بیرون زدم. خسته بودم. خیلی بیشتر از

   



 
همیشه. و این بار به جای تنم، مغزم از این همه فشار و 

 .  خستگی به درد اومده بود
به آشپزخونه برگشتم و سعی کردم از قورمه سبزی که حتی  

سرد شدهاش هم خوشمزه و خوشعطر بود، چند قاشقی 
ان غذا خوردنم نشه و بعد درست به بخورم تا مامان نگر

و کسلی ترانه، جلوی تیوي و روی کاناپه ی محبوبم  بیحالی
دراز کشیدم. انقدر به تلوزیون خاموش نگاه کردم که نمیدونم  

کی و چطور چشام سنگین شد و به خواب رفتم. یه خواب 
خیلی کوتاه، اما سنگین. جوری که میتونست تموم خستگیم 

بکشه و بعد هم به راحتی، درست همون   رو از جونم بیرون
وقتی که مامان کنارم نشست، چشم باز کنم و ببینمش که با 

 . لبخند داره نگاهام میکنه
 



 
 به روی ماهت. نبینم این کسلیتو مامان، خسته نباشی سالم_

. 
خوابآلود تنم رو از کاناپه فاصله دادم. صدای سراسر مهر و  

محبت مامان داشت تموم انرژی از دست رفته ام رو بهم  
 : برمیگردوند و قطعا، داشتنش بزرگترین نعمت زندگیم بود

 
   



 
اومده بودم تلوزیون   مثال ، مرسی. یهو خوابم برد، سالم_

 .  ببینم
بیحرف خم شد و صورتم رو نوازش کرد. آرومتر زمزمه 

 :کرد
ترانه هم توی اتاقت خواب بود. چیزی شده که این وقت _

 اومده اینجا؟ 
مادر بود. خیلی زود همه چیزو میفهمید. خیلی راحت از 

با خودم فکر میکردم که  گاهی همهچیز سر در میو من 
روزی میرسه که منم مادر شم و اینطوری مادربودنو از بر 

 !باشم؟
بیاد اینجا بهتره. یه وقت خاله عطیه  حالش خوب نبود، گفتم _

 . نگرانش نشه
 مگه چیشده که حالش بده؟ _

 
   



 
زانوهامو توی شکمم جمع کردم. چقدر خوشخیال بودم که 

 .فکر میکردم امروز قراره روز خوبی باشه
چیشده که... خودمم نمیدونم مامان. فقط میدونم حالش خوب  _

 .نیست
ناهار خوردی؟ اگه قراره بهش کمک کنی و برای همین _

 . آوردیش اینجا، اول باید حال خودت خوب باشه نهال خانوم
چقدر خوب بود که مامان منو میفهمید. وقتی حالم خوب 

نبود، سوال پیچم نمیکرد و بهم فرصت میداد تا با مشکلم 
 . کنار بیام. درست همون کاری که من باید با ترانه بکنم

 ...یکم خوردم. ولی_

 
   



 
ولی اینطوری بیحال و کسلی. وای به حال اونی که تو _

 . قراره بهش کمک کنی
که داشت از جاش بلند میشد و   درحالی آروم خندیدم. مامان 

بلوز حریر صورتی رنگش رو توی تنش مرتب میکرد 
 : گفت

پاشو یه دوش بگیر، یه آرایش خوشگلم بکن، تا منم برات _

خواستم یه چرت  مثال غذارو گرم کنم با همدیگه بخوریم. 
. بابات بفهمه بازم االنکوتاه بزنم تا تو بیای که خوابیدم تا 

 .بهم میخنده
مامان برای خونه ی ما، برای من، برای بابا هاتف، و برای 

داشتیم، درست مثل جون توی بدن  خانواده ی کوچیکی که 
بود. وقتی بود، خونه هم شبیه یه خونه بود و وقتی که نبود، 

 من هر زیبایی رو خرابهای بیشتر
 
   



 
نمیدیدم. مامان یه زن قوی بود. یه زن قوی جنوبی، لبریز از 

محبت و عشق به زندگی. زنی که با سخاوتمندی تمام، این 
 .احساسات قشنگش رو به ما هم هدیه میداد

با تشر دوبارهاش از جام پریدم. فکرای مامان همیشه فکرای  
و رها کردن   مالیم خوبی بودن و یه دوش کوتاه، یه آرایش  

 موهای بلند و خیسم روی شونههام، جوری
   



 
سرحالم میکرد که هیچ شباهتی به آدم خوابیده روی کاناپه 
نداشتم. و بعد اون هم خوردن یه قورمه سبزی که دستای 

مهربون و ظریف مامان گرمش کرده بودن، کنار همدیگه،  
کسی رو ساخت نرم نرم از من خسته و به ظاهر تموم شده؛ 

که میتونست فکر کنه که امروز، یه روز بد نیست. فقط یه  
روز شلوغه، با کارهای زیاد. همیشه که نباید همهچیز 

هستن   مشکالت وقتها هم این  گاهی زندگی تکراری باشه، 
 !که تفاوت هارو به وجود میآرن

ترانه هنوز بیدار نشده بود. با چک کردن دمای بدنش و 
از اینکه تب نداره، جزوههامو زدم زیر بغلم و مطمئن شدن 

روبروی تیوی درازکش شدم. مامان هم با دوتا لیوان چای 
تازه دم و یه کتاب که تازه از کتابخونه قرض گرفته بود، 

 کنارم روی مبل نشست و هردو بعد از 
   



 
ه   تحویل دادن یه لبخند شاد به همدیگه، غرق شدیم تو نوشت

روبرمون. بدون اینکه من به افکار تو درتوی ذهنم   های
اجازه ی حرف زدن بدم، و بخوام که این حال خوب رو 

 . مکدر کنم
 .ی خرخونمیبینم که داری فسفر میسوزون_

بعد از نزدیک چهارساعت درس خوندن، درنهایت صدای 
بگیرم و   باال گرفته و البته طنز ترانه باعث شد که سرمو 

بهش نگاه کنم که با سروضع ژولیدهاش داره به سمتم میآد. 
لبخندی روی لبهام نشست. حال جسمیش به نظر بهتر میومد  

 . و همین هم پیشرفت خوبی بود
 . خواب تنبل، کم مونده ساعت نه بشهساعت _

 
   



 
خودشو روی کاناپه پرت کرد. با باز کردن و دوباره بستن  

موهاش، به حالت گوجهای روی سرش، نگاهای به ساعت و 
 :انداخت و گفتخالی خونه ی 

وای آره، دیشب خوب نخوابیده بودم، برای همین دیگه _

 رسما ُمردم. مامان بابات کجان؟ نیستن؟ 
از جام بلند نچی کردم و تند تند جزوههامو جمع کردم و 

شدم. همونطور که به سمت آشپزخونه میرفتم، بلند جواب  
 : دادم

نه، بابام اومد یه سر رفتن به همسایه مون سر بزنن. طفلی  _

تصادف کرده، مریض احواله. تا نیم ساعت، یه ساعت دیگه 
 میرسن. چای میخوری برات بریزم؟

 
   



 
نه قربونت، بیزحمت برام یه آژانس بگیر برگردم خونه. _

 . مامانم دلش داره مثل سیر و سرکه میجوشه االن
بدون توجه به حرفش، با دیدن سماور خاموش، لیوان هارو 

 :پر کردم و گفتم پرتقال   از آب
باهاش حرف زدم دوبار، یه دروغی براش سر و هم کردم  _

که نگران نشه. تو هم زنگ بزن باهاش حرف بزن، بگو 
م دانشگاه. یه نگاه به  شبو میمونی اینجا. فردا باهم دیگه بری

 پرتقال  من و بعد به لیوان آب
   



 
انداخت و با ولع یه نفس همشو سر کشید. ریز ریز خندیدم. 

 :با آخیش بلندی گفت
 وای، داشتم از تشنگی میمردم. مال تورم بخورم؟_

فقط خندیدم و اون با همون اشتیاق لیوان منم یه نفس سر 
کشید و چشماشو با لذت روی هم فشار داد. تو همون حالت  

 :زمزمه کرد
 .خیر از جوونیت ببینی مادر_

 گرسنهای ؟ غذا هستا، بکشم برات؟ _

 : عزیزم هنوزم غمگین بودسعی کرد لبخند بزنه. دوست 
نه، برم خونه یه چیزی میخورم. آژانس میگیری برام _

 نهال؟ 
 نمیمونی واقعا؟ _

 
   



 
کرد. حالت چشماش جوری بود که فقط بیحرف نگاهام 

ترجیح دادم اصرار نکنم و بدون مخالفت براش آژانس 
گرفتم. و ده دقیقه ی بعد، ترانه ی خندون و خوشحال 
 همیشگی فقط با یه لبخند کوچیک و یه بوسه ی کوتاه

سرسری روی گونهام، ازم خداحافظی کرد و رفت. با 
هجوم آورد اما،  رفتنش یک آن احساس تنهایی و بغض بهم 

سعی کردم آروم باشم و به این فکر کنم که آدم زجرکشیدهای 
مثل ترانه نیاز داره که اول با خودش کنار بیاد، تا بتونه بعدا 
با یکی حرف بزنه و درددل کنه. نباید خودخواه میبودم، باید 

با این تضاد رفتاری و سردیهاش کنار میومدم تا وقتی که 
 ! انه ی سابق دوباره میشد همون تر

مامان و بابا خیلی زودتر از چیزی که فکر میکردم برگشتن.  
 توی آشپزخونه نشسته بودم و خیره به لیوان

   



 
روبروم بودن، به ترانه فکر میکردم که بابا،  که خالی های 

 :نهال گویان وارد خونه شد و بلند و خندون فریاد زد
دختر شوماخر من، بیا ببینم اینبار به کدوم بیچارهای زدی  _

 و قایم شدی؟
 
   



 
نفس عمیقی کشیدم و سعی کردم جوری وانمود کنم که بابا  

پی به بیحوصلگیم نبره. از صبح تا دو ساعت پیش تو  
فروشگاه کار میکرد و من خوب میتونم بفهمم که تا چه  

 . اندازه روح و جسمش خسته است
ند میشم. با روشن کردن سماور، لبخند به از روی صندلی بل

لب از آشپزخونه بیرون میرم و مامان رو میبینم که با کلی 
کیسه ی خرید توی دستش داره به سمتم میآد. میخندم و با 

کوتاهای، همونطور که کیسههارو از دستش میگیرم،  سالم
 :میگم

چقدر خرید کردی. باز بابا رو با یه بهونه ای بردی _

 رفتین دور دور بدون من؟  بیرون،
 نفس نفس میزنه. چادر مشکیشو از سرش باز میکنه 

از اونجایی که طاقت یه ذره گرما رو نداره، فوری پالتوی 
 .پاییزیش رو از تنش میکنه 

   



 
چندتا خرت و پرت خریدیم دیگه قربونت برم. اونم رفتیم _

از هایپرمارکت خودمون برداشتم. فکر میکنی بابات بدون  
 تو جایی میره آخه؟ 

لبخندم عمیقتر میشه. کیسه هارو روی اپن میذارم و با 
سمت حیاط میرم. بابای عزیزم درحال بیرون  قدمهای بلند به 

خرید از صندوق عقب ماشینه و  های سهآوردن بقیه ی کی
بارم جلوش میایستم، از  وقتی که با لبخند و چشمای شیطنت

ته دل میخنده و کمرش رو صاف میکنه. جلوتر میرم و حلقه  
شدن دستام به دور گردنش، درست مثل این بود که پا گذاشته 

 !ترین مرتبه ی بهشتاال ببودم رو 
بر پدر نمونه ی خودم، بگو ببینم انقدر زود از کجا   سالم_

فهمیدی تصادف کردم؟ هوم؟ بعدازظهر که اومدی چیزی 
 .  نفهمیدی

   



 
بلندتر خندید. سرشو خم کرد و با نشوندن بوسهای روی 

 ساعد دستم که دور گردنش حلقه بود، عقب کشید
دوباره کیسههارو توی دستش گرفت. صندوق رو بستم و  

 :درکنار هم با سمت خونه حرکت کردیم
دخترمو نشناسم که پدر نیستم بچه جان. همین که من اگه _

بعدازظهر اومدنی نگاهتو دیدم، فهمیدم یه اتفاقی افتاده. 
موضوع که خیلی مهم نبود بابا؟ خودت سالمی دیگه؟ اتفاقی  

 نیفتاد؟ 
ناخواسته بغض کردم. با صدای شرمنده و خجالتزده ای، 

 :خیره توی چشمای طوسی پر از مهرش جواب دادم
 
   



 
ببخشید بابا. واقعا نمیدونم چرا اینطوری شد. خداروشکر نه _

خودم، نه طرف آنچنان خسارت ندیدن. شرمندهام واقعا،  
 ! ببَشید

به آرومی و با دست آزادش روی کمرم کوبید. قبل از اینکه  
 :وارد خونه بشیم، با صدایی که مامان نمیشنید گفت

دشمنات شرمنده باشن نهال بابا. هر مهارتی نیاز به تمرین  _

 .و اشتباه داره. خودتو ناراحت کن دخترم، فدای یه تار موت
 
   



 

⭐    

وارد خونه شدیم و من و مامان بعد از جا دادن خریدها تو 
 آشپزخونه، با همدیگه مشغول درست کردن یه شام سبک و

سریع شدیم. اونقدر فکرم مشغول ترانه و البته درسام بود که  
ه  به کل شام رو فراموش کرده بودم و بابا هاتف هم که قابلم 

روی گاز رو دید، فقط سری برام تکون داد و  خالی  های
گفت که میره تا یه دوش کوتاه بگیره. میدونستم که با این 

ران کنم و  دقتیم رو جب کارش داره بهم فرصت میده تا بی
بتونم یه شام خوب براش آماده کنم. برای همین نیمساعتی 

طول کشید تا کتلتهای سرخ شده رو با نهایت سلیقهای که از 
 خودم

   



 
سراغ داشتم، توی دیس بچینم و مامان بعد از گرم کردن 

سبزی که از ظهر مونده بود، بره تا بابا رو مابقی قورمه  
صدا کنه. و تو تمام این مدت، حتی کلمهای هم درباره ی 

 ترانه نپرسه جز اینکه کی برگشت خونشون،
 . پدرومادرم بودمالی من واقعا ممنون این درک و فهم با 

 سعی کردم میز شام رو با حوصله بچینم. با اومدن بابا
ی زندگی ما همین بود. سادگی توام  خالصه راستش ،مامان

بینظیر  ه های با عشق، و یک محبت ناب که یقینا از عاشقان
 مامان 

 . بابا سرچشمه میگرفت
 
   



 
شوخیهای همیشگی بابا امشب هم سرجاش بود. و همینطور 

حرفهای مامان و توضیحاتش درباره ی امروز و چیزایی که  
از همسایهها شنیده بود. بعد از خوردن شام، مثل همه ی 

دیگه با یه سینی چای، روبروی تیوی نشستیم   ه های  خانواد
و بابا همونطور که با لذت فراوان، شیرینیهای دستپخت 

ه   امان رو میخورد، هم به حرفهای مامان و هم به گفتم
گوینده ی خبر گوش میکرد. تمام این مدت ساکت  های

نشسته بودم و بعد شستن ظرفها و کمی سرگرم کردنم تو  
آشپزخونه، بدون اینکه قصدی برای حرف زدن داشتهباشم؛ 

آروم آروم چای هنوز داغم رو مینوشیدمو خیره شده بودم به 
بشاش بابا که بعد از دوش گرفتنش، سرحال تر هم  چهره ی 

شده بود. داشتم با دقت عجیبی به اجزای چهره ی پخته و 
 صدالبته جذابش نگاه میکردم. به چین

 
   



 
چروکهایی که از سر گذشت زمان روی پیشونیش رد انداخته  

بودن، به چشمهای ریز و طوسی رنگش، به تهریش 
پررنگش که همیشه ی خدا روی صورتش خودنمایی میکرد 

و درآخر، پوست کمی تیرهاش که ازش یه مرد پاکستانی  
 . ل ساخته بوداصی

پدرم واقعا مرد خوشچهرهای بود و در کنار مامان پریسایی  
 زنانهاش هر نگاهای رو   یکه با زیبای

   



 
به خودش جلب میکرد، یک زوج عاشق و البته زیبا به نظر  

میان که واقعا برازنده ی همدیگه هستند. و من همیشه این 
عشق بینشون رو ستایش میکنم و سعی میکنم با مرور 

هرباره ی داستان عاشقیشون، به خودم بفهمونم که زندگی با 
هیچکس شوخی نداره. اگه بخوای زنده بمونی و به معنای 

قعی کلمه زندگی کنی، باید رسم کنار اومدن باهاش رو بلد وا
باشی. محکم بمونی. و عشق ورزیدن رو از بر باشی. 
 !وگرنه از زندگی کردن، فقط نفس کشیدنش رو میفهمی

 نهال مامان، حواست کجاست؟_

یکه خورده به چهره ی نگران مامان نگاه میکنم. گیج و 
 :منگ میپرسم

 .مامان؟ یه لحظه رفتم تو فکرچی گفتی _

 
   



 
تو فکر کی؟ کیه که حواس دختر منو از مامان باباش پرت  _

 کرده؟
 ... لبخند مهربونش بگردمبه بابا خیره میشم. الهی که دور 

داشتم به شما فکر میکردم باباجون. کی مهمتر از شما آخه  _

 قربونت بشم؟
میخندم  !امان از این زبون تو دختر. حقا که دختر خودمی_

به سینی، روی زمین و کنار بابا  خالی و با برگردوندن لیوان 
میشینم. وقتی شروع به ماساژ دادن پاهاش میکنم، مامان 

 :یکشه و میگهآهی م
باید چیکار   اصال هی خدا. از صبح ذهنم مشغوله، نمیدونم _

 .کنم
 
   



 
عزیز چیشده مگه خانوم؟ هر چیزی چارهای داره دیگه _

 . من
 : به بابا نگاه میکنم. میپرسم

قضیه ی مریضی آقاجونه؟ خب مامان جان من که بچه  _

نیستم، بیست و یک سالمه. یعنی نمیتونم یه هفته تو خونه 
 تنها بمونم که شما برین برگردین؟

دارم. عمرا اگه تو رو تنها  حالی مادر نیستی که بفهمی چه _

اگه آقاجونم الل  نمیتونم که نرم. زبونمبذارم. از طرفی هم 
 .چیزیش بشه، من تا عمر دارم خودمو نمیبخشم

با لب و لوچه ی آویزون سرمو پایین میاندازم. به آقاجون  
فکر میکنم که دوباره حالش بد شده و بستری شدنش تو 

 بیمارستان، مامان رو اینجور نگران و
   



 
پریشون کرده. مامان میگفت امروز خاله سمانه زنگ زده  

بوده و گفته که آقاجون حتما میخواد همه ی بچههاشو ببینه و 
 .ن برهمامان باید به زاهدا

⭐    

چیز زیادی از آقاجون تو ذهنم نیست، و همینطور از کل 
خانواده ی مادری. از اونجایی که رابطه ی مامان با 
 خانوادهاش چندان خوب نیست و تمام اینها به خاطر 

 
   



 
عشقیه که به بابا داشته و داره، ما زیاد نتونستیم با 

خانوادهاش در ارتباط باشیم و این میون صمیمیت خاصی  
شکل بگیره. اما با این حال، آقاجون با همه ی کرده ها و 

ه ی فرزندیش رو نکردههاش، پدر مامانه و مامان باید وظیف
 . ادا بکنه

که چیزی نمیشه پریساجان، انقدر نفوس بد نزن.   هللا  انشاء_

اگه اینقدر پریشونی، خب من پیش نهال میمونم و فردا برای 
 تو بلیط هواپیما بگیرم که راحت بری و برگردی. چطوره؟ 

 : مامان کمی مردد به من و بابا نگاه کرد
اینطوری بهتره. هم نهال تنها  چی بگم... بگیر دیگه.  واال _

 . نمیمونه، هم من میتونم آقاجونو ببینم
 
   



 
برات به روی چشمم پریسا بانو. همین فردا اول صبح میرم _

بلیط بگیرم. تو هم دیگه انقدر غصه نخور، اون ابروهای 
 .هفتیتم وا کن آدم دلش میگیره

بلند میخندم و مامان ناچار لبخند کوچیکی رو روی لبهاش  
میشونه. ناخواسته دوباره تو فکر فرو میرم. تو فکر 

راجع بهشون حرف   گاهی روزهای دوری که مامان هراز
بوده که چیزی حدود سی سال میزنه. قضیه از این قرار 

پیش، وقتی دایی سلیمان با بابا آشنا شده بود و اونو با خودش  
به زاهدان برده بود، مامان پریسا هم به تازگی نامزدیش به  

و درگیریهای یه دختری رو  مشکالت هم خورده بوده و 
داشته که شکست بزرگی رو تجربه کرده بود. مامان همیشه 

ان برای اولین بار بابارو به خونه میگه وقتی دایی سلیم
 و احوالپرسی سالمآورده بوده، بابا فقط تونسته بود یه 

   



 
کوتاهای بکنه و بعد درست مثل یه آدم مرده، دنبال دایی راه 

بیفته و بره. مامان تعریف میکنه که بابا وقتی به خونه ی 
اونها رفته، هیچ شباهتی به یه آدم عادی نداشته و حتی 

نمیتونسته بیشتر از دو کلمه حرف بزنه. جوری که حتی 
دایی سلیمان هم چیزی درباره ی خودش و گذشتهاش 

هم بعد از گذشت این همه سال،   االنیدونسته. هرچند که نم
ما باز هم چیزی جز اینکه بابا خانوادهاش رو به خاطر  

 .  ظلمی که در حقش کردن، رها کرده نمیدونیم
مامان اون اوایل سعی میکرده نسبت به حضور بابا بیتفاوت  
باشه اما، همیشه اعتراف میکنه که تو همون اولین دیدار، یه  

متفاوتی نسبت به بابا پیدا میکنه که نمیشد اسمش رو حس 
 ! گذاشت عشق اما... همچین حس سادهای هم نبود

   



 
ه ی مامان، کمکم تا اینکه روزها میگذرن و اون حس ساد

اونقدر عمیقتر میشه که مامان عمال به این نتیجه میرسه که 
عاشق یه پسر پاکستانی سرد و البته سختیکشیدهای شده که 
هیچی درباره ی گذشتهاش نمیدونه و هیچ رفتار خاصی هم 
ازش ندیده. اوایل برام خیلی جالب بود شنیدن اینکه بابا با  

یکنه ازش دوری کنه و نسبت فهمیدن دلدادگی مامان، سعی م
بهش سرد باشه اما، محبت و عشق مامان اونقدر نسبت بهش  

خالصانه و واقعی بوده و هست، که بابا چارهای جز تسلیم 
شدن دربرابر این عشق رو نمیبینه و ترجیح میده که با وجود 

شکست خوردن خودش، به اون دختر زیبای جنوبی این 
 .برسه  فرصت رو بده که به اولین عشقش

 
   



 
اما همه چیز همینجا تموم نمیشه. و خانواده ی مامان خیلی  

بودن. تا جایی که خالف م عالقه سخت با این ازدواج و 
پدربزرگ سعی میکنه با کتک زدن، تهدید و زندانی کردن  

منصرف کنه و  عالقه مامان اون رو از این تصمیم و 
قانعش کنه که به نامزد سابقش برگرده. گویا اون زمان 

زاهدان شهر خیلی سنتی بوده و افراد قدیمی مثل پدربزرگ 
شدیدا به یه سری اصول پابند بودن که مامان، با این عشق 

 روی تمامی این اصول پا
   



 
گذاشته بوده. و اونقدر سماجت و مقاومت به خرج میده که 
آخر سر با طرد شدن از طرف خانوادهاش، همراه بابا به  

تهران میآد و زندگیشونو شروع میکنن. تا حدی که تا  
وده و از طرف چندسال فقط با دایی سلیمان در ارتباط ب

 .  طرد شده بوده کامال خانواده 
همیشه، وقتی مامان به اینجای داستان میرسه، بابا با لبخند 

خجالت زدهای سرشو پایین میاندازه و میگه که تا آخر 
عمرش مدیون صبوری و گذشتکردنهای مامانه. مامانی که  

با وجود رفتارهای سرد و به قول خود بابا غیرقابل تحملش،  
 اونم تو اوایل زندگی مشترکشون، همه ی سختی هارو به

جون میخره و اونقدر به اون مرد سختیکشیده و زخم خورده 
محبت میکنه و عشق میورزه که نتیجه ی تمام رفتارهای 

 و محبت ناب بابا نسبت  عالقه عاشقانش، میشه این 
   



 
بهش، و زندگی ساده اما عاشقانهمون. برای همینه که من  

باور دارم که مامان، نمونه یه آدم واقعا عاشقه! اونقدر عاشق  
و مهربون که با اینکه از طرف خانوادهاش طرد شد و تا 

کدورتهارو رفع کنه  اون حد عذاب کشید، همیشه سعی کرده
و برای صلح و آشتی پیشقدم بشه. یقینا بابا، همیشه باید به 

 . داشتن زنی مثل مامان افتخار کنه
**** 

 
   



 
صبح زودتر از همیشه و قبل از اینکه مامان بخواد بیدارم 

کنه از خواب بلند شدم. از اونجایی که هنوز مجاز به خوندن 
نماز نبودم، فقط با خوندن چند صفحه از قرآن روزم رو 

وقت کافی که در اختیار داشتم، شروع کردم. با حوصله و با 
دوش کوتاهای گرفتم و بعد مرتب کردن جزوهها و پوشیدن  

یه مانتو بلند سرمهای و پالتوی مشکی رنگم، مقنعه ام رو  
سر کردم و سعی کردم با یکم آرایش چهرهام رو بشاشتر 

 .  کنم
از اتاق که خارج شدم، مامان و بابا رو دیدم که دونفری 

 ،نه بودن مشغول خوردن صبحو
 سرفه 

ی بلندی کردم و با سروصدا داخل آشپزخونه شدم. هردو از 
دیدنم تعجب کردن، و خب حق داشتن. چرا که خیلی کم پیش 

 میاومد من به تنهایی از خواب بیدار شم
این رو مدیون ترانه بودم که فکرش، حتی تو خوابم رهام 

 ! نکرده بود
 متعالی. میبینم که بدون مزاحم نشستین    عالی صبح_

ای پدرصلواتی. بذار وقت تو هم برسه، اون موقع حرف _

 .  میزنیم



کمی خجالت کشیدم. اینروز ها بابا بیشتر از روزهای قبل 
 بالخره درباره ی ازدواجم حرف میزد. شاید هم حق داشت، 

 به عنوان یه پدر دلش میخواست 
 
   



 
خوشبختی بچهاش رو ببینه اما، مسئله این بود که من هنوز 

 .فکرم درگیر هیچچیزی نبود جز درس و دانشگاه
 .کمکم داشتم میاومدم بیدارت کنمبیا بشین مامان، دیگه _

کیف و جزوههامو روی اپن گذاشتم و صندلی رو عقب  
کشیدم. با نازآلود ترین لحنی که از خودم سراغ داشتم، رو 

 :کردم به بابا و گفتم
 ..بابایی. میگ_

 :و بابا که حتی فرصت نداد حرفم رو کامل کنم
باید برم پیش نه نمیشه. امروز ماشین مال خودمه. یه سر _

یکی از دوستام، خودم میرسونمت، برگشتنی هم باید پیاده کز 
 . کنی

 
   



 
 با چهره ی درهم جرعهای از چای شیرینم رو نوشیدم.

 : که به قیافه ام میخندید گفت درحالی مامان 
قربونت برم من. بذار برم جنوب برگردم، میشینیم با _

همدیگه پروژه ی راضی کردن بابات رو شروع میکنیم.  
 . غصه نخور

 راضی کردن من؟ برای چی؟ _

 
   



 
لبخند دندون نمایی زدم. حمایت مامان شدیدا حالم رو خوب 

 : کرده بود
خرید یه دویست و شیش خوشگل و ناز برای دخرتون.   _

 ؟مگه نه مامان
عه؟ خوشم باشه. مادر و دختر دارین واسه من نقشه _

 میکشین؟
از ته دل خندیدم و بعد خوردن صبحانه، به حیاط رفتم تا 

وقتی که بابا میآد، به گلدونهای مامان یه سری بزنم. کیفم رو 
روی کاپوت ماشین گذاشتم و با یه نفس عمیق از هوای سرد  

کوچیک گوشه ی حیاط  و بکر پاییزی، به طرف گلخونهی 
قدم برداشتم اما، صدای زنگ گوشی باعث شد که از نصفه  

راه برگردم و با دیدن شماره ی ترانه، لبخند به لب تماس رو  
 .برقرار کنم

 
   



 
به به، ترانه خانوم. هیچ معلوم هست کجایی؟ چرا بهت پیام _

 میدم جواب نمیدی؟
 نهال جان؟ خوبی دخترم؟  سالم_

انتظار نداشتم که خاله عطیه   اصال چند ثانیهای مکث کردم. 
 : پشت گوشی باشه

خاله جان، صبحتون بخیر. شرمنده فکر کردم   سالمعه، _

 ترانه است. خوبین شما؟
 به خوبیت عزیزم. مامان بابات خوبن؟ همهچی روبراهه؟ _

 . خداروشکر، مامان اینا هم خوبن_

خاله  بابا با اشاره ی دست ازم پرسید کیه و و وقتی لبزدم که 
عطیهاست، سری تکون داد و پشت فرمون نشست. صدای 

 خاله عطیه رو با یکم مکث شنیدم و 
   



 
 : ستعجیب احساس کردم که صداش نگران و البته خستها 

باشی دخترم. راستش زنگ زدم بهت بگم اگه  سالمت_

حالش خوب نیست، از    اصال میتونی یه سر بیا اینجا. ترانه 
دیشب رفته تو اتاق و درم رو خودش قفل کرده. با منم که 

حرف نمیزنه. گفتم شاید تو بتونی باهاش حرف بزنی ببینی 
 .  دردش چیه

م. زمانی که تماس  شوکه و مبهوت به چهره ی بابا نگاه کرد
قطع شد و من با عجله و استرس سوار ماشین شدم، حتی  

 نفهمیدم که بابا با چه سرعتی به سمت خونه
ترانه اینا روند و چطور این مدت زمان گذشت. مدام صدای 

مشوش خاله عطیه تو ذهنم بود و تصویر لبخند تلخ ترانه،  
رژه وقتی که داشت ازم خداحافظی میکرد، جلوی چشام 

 میرفت. نگرانی داشت جون رو از تنم 
   



 
 داشت سر دوستم میاومد؟ بالییبیرون میکشید و خدایا، چه 

شد ببریمش بیمارستان، اینجا  الزممن همینجام نهال. شاید _

باشم بهتره. ترانه هم مثل دختر خودم، یه امروز و دیر 
 .سرکار برم چیزی نمیشه

 میآد. باال مردد به بابا نگاه میکنم. بغض تا بیخ گلوم 
 :به زحمت زمزمه میکنم

نگرانی دربیاد؟ باشه بابا، فقط یه زنگ به مامان میزنی از _

بابا بیحرف  .خودت میدونی که چقدر ترانه براش عزیزه
سری تکون میده. با عجله از ماشین پیاده میشم. با اولین 
زنگ، در به سرعت باز میشه و وقتی با شتاب از حیاط  

 بزرگ و پر دار و درختشون رد 
 
   



 
میشم، خاله عطیه رو میبینم که با چهره ی نگران و  

 .پژمردهاش روی پلهها وایساده و منتظرمه
به قدمهام سرعت میبخشم و فقط خدا میدونه که قلبم چطور  

برای عزیزترین دوستم خودشو به قفسه ی از شدت نگرانی 
 :سینهام میکوبه

 خاله. اومده بیرون؟  سالم_

 
   



 
 میده.خاله به آرومی دست سرد و یخزده ام رو فشار 

 : چقدر چشمهاش خسته و دردمندان
 عزیزم. نه هنوز تو اتاقه، جوابمم نمیده.  سالم_

 .نمیدونم چیشده که باز خودشو حبس کرده
با هم داخل خونه میشیم. روبروی در اتاق ترانه که میایستم، 

خاله به آرومی تنهامون میذاره و من با یه دنیا پریشونی 
 .میزنمتقهی ریزی به در 

ترانه... منم نهال. چرا اینطوری میکنی آخه عزیزم؟ _

میدونی تا به اینجا برسم چی بهم گذشت؟ بیا درو باز کن، 
باهم دیگه حرف بزنیم. با حبس کردن خودت و غصه 

 .خوردن که چیزی عوض نمیشه. خواهش میکنم درو باز کن
 
   



 
کلید رو تو قفل بچرخونه و  بالخره چند دقیقه طول کشید تا 

پنجره  کامال در باز بشه. با نگرانی داخل اتاق شدم. پردهها 
رو پوشونده بودن و فضای تاریک اتاق حتی شادترین آدمو  
هم دلسرد میکرد، چه برسه به ترانه که روی تختش نشسته 

 . بود و درست مثل بچهها زانوهاشو بغل کرده بود
 ترانه؟ خوبی؟_

گرفت و نگام کرد، یه قطره ی درشت  باال وقتی سرشو 
اشک روی گونهاش سر خورد که درست مثل یه چاقو بود  
به قلبم. من تحمل این حال و روز ترانه رو نداشتم. ترانه  

باید همیشه میخندید، همیشه لبخند میزد و با شوخیهاش لبخند 
رو به بقیه هم هدیه میکرد. نه اینکه اینطور تنها و 

ی اتاق به این تاریکی مینشست و اشک  مظلومانه، یه گوشه
 . میریخت

   



 
کنارش روی تخت نشستم. چندثانیه بیهدف خیرهاش شدم و  

جلو بردم و  چونهاش که از شدت بغض لرزید، دستمو
بیحرف در آغوشش گرفتم. از خدا خواسته سرشو روی 

سینهام گذاشت و درست مثل یه بچه ی بیگناه زار زد. از ته 
دل، و با صدای بلند. جوری که کمکم منم داش ت گریهام 

 : میگرفت
آروم باش عزیزم. اینطوری گریه میکنی دلم میسوزه به _

تر بهم زنگ نزدی؟ خدا. اگه حالت اینقدر بد بود، چرا زود
 پس من به چه دردی میخورم؟

انقدر اشک ریخت و هق زد تا یکم آروم گرفت اما، هنوز 
داشت میلرزید. انگار که تموم شب رو تو حیاط، زیر بارون 

 . و باد سردی که میوزید، گذرونده باشه. حالش خوب نبود
 
   



 
 نهال... بب...ببین آرش برام چی فرستاده. ببین... _

 .چ... چی گفته 
به زور گوشیاش رو توی دستم جا داد. متعجب و گیج، به 
صفحه ی چت افخم و پیام هایی که بینشون رد و بدل شده  

 :بود، نگاه کردم
 
   



 
 دلم نمیخواست باعث بشم که حتی یهذره اصال 

 حالتون بد بشه خانوم سلیمی. فقط میخواستم بهتون 
 بفهمونم که من دارم برای شما میجنگم و کاش که کمی

 کنید. خانوم سلیمی، سکوت تالش هم شما به خاطر من 
 شما در برابر پدرتون، یا همون عموتون که براتون

 این نداره که شما باپدری کرده؛ معنایی جز 
 حرفهاشون موافقین. اگه م یگین که من نمیدونم باید 

 تالش  بگم و چطوری رفتار کنم، باید بهتون بگم که  چی
 کردن انقدرها هم کار سختی نیست خانوم. شما فقط باید

 حقیقت رو به عموتون بگید. حقیقت اینکه من، همین
 مدرک تحصیلی وجوون یه القبا رو که تنها افتخارش 

 شغل عاریهایشه رو انتخاب میکنم. و باور دارم که اگه
 پیشش باشم، اگه حمایتش کنم، میتونه دنیا رو برام

 جابجا کنه. میتونه اوج بگیره و به قله برسه. بهشون 
 
   



 
بگین این جوون تنها که برای اولین بار تو زندگیش دلش 

برای یکی لرزیده، با اینکه وظیفهاشه از پدر و مادر پیر و 
ناتوانش نگهداری کنه، به من قول داده که منو رو تخم 

ن بخوره. بگین مرد  چشاش بذاره و نذاره که آب تو دلم تکو
و مردونه قول داده و م یدونم که پاي قولشم وایمیسته. شما 

براي من خیلی مهمید خانوم سلیمی. مهمتر از همه ی اونچه  
که تا به حال داشتم. ازتون خواهش میکنم به خودتون 

 «.فرصت جسارت و عاشق بودنو بدین
 میبینی چی نوشته؟_

واژه ی این پیام جز اینکه پر به ترانه نگام میکنم. واژه به 
از حس خوبه، چیزی برای گفتن نداره. آرش افخم واقعا یه  

مرد نمونه و برازنده است که قطعا میتونه ترانه رو  
 خوشبخت کنه. این کلمات، این

   



 
عاشقانه های کمیاب، فقط از یه آدم دل باخته برمیآد و من  

 .چقدر دوستدارم که یه روزی، همچین عشقی نصیبم بشه
مگه چی نوشته؟ این بیچاره که باز به عشقش اعتراف _

ن چیز بدیه کرده و گفته تو رو رو تخم چشاش میذاره. ای
ترانه؟ هیچ معلوم هست تو چته؟ دوباره اشکهاش جاری 

 :میشن. سکوتش رو که میبینم، با حرص کمرنگی ادامه میدم
ببین ترانه، من واقعا نمیفهمم تو چرا انقدر عجیب شدی.  _

چرا حرف نمیزنی؟ آخه عموت که انقدر آدم خودخواه و بی 
ازدواج زوری منطقی هم نیست که بخواد تو رو مجبور به 

کنه. یا وقتی بفهمه تو آقای افخمو دوست داری مانع 
ازدواجتون بشه. حداقل یه دلیل قانع کننده بیار ببینم چرا  

 اینطوری میکنی با خودت. اگه هم
   



 
واقعا نمیخوای، خب رک و راست بگو نه، هم خودتو راحت  

 .کن هم این پسر بیچاره رو
که اون گفت داستان عشق ما تو همین لحظه تموم فعال _

 .بشه. گفت عاشقی کار من نیست
همین یه جمله رو یعنی تو از بین این همه حرف، فقط _

 شنیدی؟
 . چیزی که گفت رو شنیدم_

 
   



 
باعث مبهوت میخندم. سعی میکنم با عصبانیت نابجا، بیشتر 

ناراحتیش نشم و بتونم که درکش کنم. برای همین کمی به 
سمتش خم میشم و بوسهای روی گونه ی خیسش میزنم و با 

 :شیطنت دم گوشش میگم
بابا شاید بیچاره داشته عروس خانومش رو امتحان  _

 .میکرده. خودش هم که معذرتخواهی کرد، ول کن دیگه
 : میگه با چونه ی لرزونش که عجیب روی اعصابمه

 .نه خیر. خیلی هم جدی بود. کم مونده کتکمم بزنه_

اینبار بلندتر و با حرص بیشتری میخندم. طفلک آرش افخم  
 :که باید این دوست لوس منو بزرگ کنه

   



 
عاشقانه حرف زد، گفت  خیلی نامردی ترانه. اون همه _

جات رو چشاشه و هزارتا قربون صدقه ی دیگه، بعد تو فقط  
گیر دادی رو همین یه جمله که بیچاره خودش از گفتنش 

سکوتش درست شبیه   .پشیمون شد؟ خیلی بچهای ترانه، خیلی
این بود که با دستای خودش عصبانیتم رو شعلهور کنه. 

 : طوری که با غیظ ادامه میدم
تو معلوم هست چته؟ چرا هیچی نمیگی؟ چرا گریه   اصال _

میکنی؟ از یه طرف یه کلمه حرف نمیزنی و خودتو تو 
اتاقت حبس کردی، از طرف دیگه هم انتظار داری افخم 
طفلک هی بیاد و بره و عموت خردش کنه. چه مرگته تو  

 دختر خوب؟ 
 .من میترسم نهال. من از تنهایی میترسم_

 
   



 
طوری گریه میکنه که ترسون از اینکه یه وقت حالش بد  

نشه، خم میشم و از پارچ روی میز یه لیوان آب براش 
در خوب که خاله عطیه تنهامون میریزم و به دستش میدم. چق

 :گذاشت و با اون همه نگرانیش، این حال دخترشو ندید
حل نمیشن.   مشکالت بخور اینو قربونت برم، با گریه که _

 . جون نهال آروم باش
تی که تو کیفم کال بیحرف لیوان رو سر میکشه. به زور ش

بود رو هم به خوردش میدم و وقتی کمی حالش بهتر میشه، 
ذهنی مشغول کنارش میشینم و دستشو توی دستم میگیرم. با 

آروم روی تخت دراز میکشه. چشماشو میبنده و درست 
همون لحظهای که من فکر میکنم غرق خوابه، با صدای 

 :خشداری شروع میکنه به حرف زدن
   



 
هفت سال بیشتر نداشتم که بابام رفت. روزهای خیلی _

سختی بودن. هم برای من، هم برای مامان. آخه بابام خیلی  
یهویی رفت. جوون بود. ورزشکار بود. حتی مریض هم 

و دیگه نبود. هیچ کس باور نمیکرد بابام یه شب بخوابه 
 .بیدار نشه

یخ زدم انگار. سر شده و گیج بهش خیره شدم و انگار که 
 : تو این دنیا نیستم اصال 

 
   



 
بابا که رفت، من تقریبا مامانو هم از دست دادم. همش تو _

بیمارستان و زیر سرم بود، وقتایی هم که میومد خونه، به  
که به اون  االنخاطر داروهایی که میخورد همش میخوابید. 

روزها فکر میکنم به مامان حق میدم نهال، اما... اون موقع 
من فقط یه بچه ی هفتساله بودم. و درست تو شبی که قرار  

بود با پدرم بریم و برام کفش بخریم، از دستش دادم. میتونی 
 بفهمی من چی کشیدم نهال؟

 تصورش هم وحشتناک بود. فکر اینکه یه لحظه مامان
م نباشن، منو به دیوونگی میرسوند. ترانه چطور  بابا کنار

 .انتظار داشت بتونم بفهممش
من توجه میخواستم. من توضیح میخواستم. یکی رو _

میخواستم که بهم یاد بده چطور عزاداری کنم، چطور گریه 
 قبول کنم که بابام دیگه نیست. اصال کنم، چطور 

   



 
ولی نبود نهال. من هیچکسو نداشتم که کمکم کنه. تنها بودم.  

 تنهای تنها. روزا وقتی مامان میخوابید، میرفتم
سینهاش که بفهمم داره نفس میکشه. که زل میزدم به قفسه ی 

مامانم زندهاست. آخه میترسیدم که اونم از دست بدم. که 
 .دیگه اونم نباشه. روزای سختی بود نهال، خیلی سخت

از شدت گریه نفسش در نمیاد. ترسیده و بغض کرده بغلش  
میکنم و پابهپاش اشک میریزم. پابهپای دردی که تو  

 :سینهاشه
عزیزم، بسه دیگه. منو ببخش که باعث شدم اون  آروم _

 ...روزا برات یادآوری شه، جون نهال بس
به مرور مامان هم عادت کرد. راست گفتن خاک سرده.  _

 دیگه نبود بابا داشت عادی میشد. فقط من
 
   



 
مونده بودم و عزاداریایی که نکرده بودم و اشکهایی که 

نریخته بودم. باور میکنی نهال، من تا هشت ماه بعد از فوت 
 .بابام سرخاکش نرفته بودم 

انگار صدامو نمیشنوه. درد اون روزا انقدر عمیقه که درست 
اون رو تو خودش غرق کرده و راه نجاتی   باتالق ه مثل ی

هم نیست. جز اینکه با حرف زدن، اونقدر سبک بشه که 
 : خودش بتونه خودشو نجات بده

تا اینکه عموم اومد. عمو از بابا بزرگتر بود و چون _

نمیتونست بچهدار بشه، از زنش جدا شده بود. وقتی اومد، 
که باهاش حرف   وقتی باهام بازی کرد و مجبورش کرد

بزنم، خیلی زود فهمید که یه چیزی درست نیست. اون اولین 
نفری بود که فهمید من هفت ساله افسردگی گرفتم. من شبا 
شب ادراری داشتم نهال. اما جوری لباسمو عوض میکردم 

 که هیچکس نمیفهمید داره بهم
   



 
چی میگذره. اون بود که تو اون روزای سخت که همه منو 
یادشون رفته بود، دستمو گرفت و برد پیش مشاور. برد سر  

که باید گریه کنم. هیچ وقت یادم  خاک بابام و بهم فهموند 
نمیره، وقتی بیحس زل زده بودم به قبر بابام، سیلیای به 

صورتم زد که با همون ضربه ی آروم انگار بغض چندماهه  
ی منم شکست. و باعث شد تا چندساعت مدام گریه کنم.  

عمو هم پا به پای من گریه کرد و بهم قول داد که هیچوقت  
بابا رو احساس کنم خالی که نذاره جای تنهام نذاره. قول داد 

 . و تنها بمونم
 
   



 
با حالت هیستریک و عصبی دستامو توی دستاش میگیره و  

 :ادامه میده
من بابا دارم نهال، ولی ترسام هنوز هم زندهان. من هنوز _

میترسم نهال. شبا میرم تو اتاق خوابشون تا مطمئن شم زندن  
و نفس میکشن. بعد تو به من میگی بچهام و دارم بچگی 

 میکنم؟
فقط میتونم تو بغلم فشارش بدم و مدام به خاطر قضاوت 

نابجایی که کردم ازش معذرت بخوام. و ترانه بعد از چند 
و ی بیحالدقیقه، وقتی از ته دلش ضجه میزنه؛ از شدت 

خستگی به خواب بره. عجیب شرمندهام. از قضاوت اشتباه 
 و محکوم کردن دوستم، 

   



 
طوری احساس شرم میکنم که عذاب وجدان درست بیخ گلوم  
چسبیده و قصد رها کردنم رو هم نداره. چطور تونسته بودم  

 این کارو باهاش بکنم؟ چرا انقدر از دلش بیخبر بودم؟
عد اینکه ملحفه رو روی تن ضعیف و لرزونش میکشم و ب

دست و رومو توی سرویس اتاقش میشورم، از اتاق بیرون  
میرم و بابا رو میبینم که تو پذیرایی نشسته و درحال کار با  

میکشم و اونقدر جلو میرم که بابا   باال گوشیشه. بینیم رو 
 :متوجه حضورم بشه

 نیست بریم بیمارستان؟ الزمخوبی بابا؟ ترانه خوبه؟  _

 نه بابا، گرفت خوابید. بیدارش کنیم حالش بدتر_

 .میشه
 : بابا کمی توی صورتم دقیق شد. آروم پرسید

 
   



 
 گریه کردی؟_

من فرصت نکردم که جوابش رو بدم، چون خاله عطیه با 
عجله از آشپزخونه بیرون اومد و با دیدن من نگران به سمتم  

قدم برداشت. سعی کردم لبخند بزنم. این آشفتگی فقط سهم  
 : خودم بود

م گرفت االنحالش یکم بهتره خاله جان. باهم حرف زدیم، _

خوابید. اگه اجازه بدین من یه سر برم دانشگاه، بعد از اونجا  
برم خونه وسایلمو بردارم و بیام پیشش. اینطوری تنها هم 
نمیمونه. فقط حواستون بهش باشه، یه خرده حال روحیش  

 . خوب نیست
 
   



 
همراه بابا به دانشگاه برگشتم. در طول راه نه من حرفی زدم 

و نه بابا چیزی ازم پرسید، جز اینکه واقعا مطمئنم حالم  
خوبه یا نه! سعی کردم با یه لبخند سر و ته ماجرارو هم 

بیارم و از نگرانی درش بیارم. با مامان هم تلفنی صحبت  
دادن   کردم و با همه ی آشفتگی ذهنی و روحی و از دست

اولم، از بابا خداحافظی کردم و وارد محیط دانشگاه کالس 
شدم. انقدر ذهنم درگیر بود که در طول راه حتی حواسم به 
جلو پام نبود و یکی دو باری نزدیک بود که با مخ بخورم 

زمین، اما خیلی زود خودمو جمع و جور میکردم و اول از 
سوتی نداده همه به اطراف نگاه میکردم که تو این وضعیت 

 باشم.
   



 
واقعا نمیدونستم باید چیکار کنم، به چی فکر کنم، با کی 

 ! ی که میگن، همین حال من بودبالنکلیف  حرف بزنم. یقینا 
 ! خانم امیرخانی، صبر کنید لطفا _

میایستم. خدایا همینو کم داشتم. آرش  شوکه و یخ زده سرجام 
 ! افخم

 بند کیفم رو توی مشتم مچاله میکنم. به عقب میچرخم
خیره به چهره ی گرفته و البته جدی افخم که روبروم ایستاده 

و انگار توی چشمام دنبال یه ردی از ترانه میگرده، لبخند 
کوچیکی میزنم. البته لبخند که نمیشه گفت، فقط باعث میشم 

که لبهای خشک شده از شدت سرما و همینطور استرسی که 
تو وجودم ریشه دوونده، بیهوده کش بیان و یه منحنی 

 : مسخره رو، روی چهرهام بنشونم
   



 
 آقای افخم، بفرمایید. کاری داشتین؟ سالم_

کمی مکث میکنه. دستش رو توی جیب پالتوی کوتاه 
مردونهاش فرو میکنه و با یه نفس عمیق از هوایی که 

 :امروز سردتر از بقیه ی روزهاست، میگه
 ...میبخشید که مزاحمتون شدم. میخواستم_

حرفش رو میخوره. منتظر نگاهاش میکنم. و البته نگران، و 
که فکر  حاال مضطرب و درگیر با خودم و افکار توی ذهنم! 

نباید به دانشگاه میاومدم، همون بهتر که پیش  اصال میکنم 
ترانه میموندم و خودمو گول نمیزدم. آخه مگه میشه با این 

 ذهن شلوغ چیزی از تدریس استادهارو فهمید؟
الی افخم مدام با خودش کلنجار میره. از دستی که مدام 

 موهای حالتدار قهوهایش فرو میکنه، تردید کردن 
 
   



 
ن چشمام و زمین زیرپامون  عیانش و نگاهای که مدام بی

دودو میزنه، بهم میفهمونه که سخت تحت فشاره. شاید هم  
غرورش بهش اجازه ی حرف زدن درباره ی احساسش،  
پیش من رو نمیده. هرچی که هست، فکر میکنم انصاف 

نیست که بهش کمک نکنم، بنابراین تو حرف زدن پیشقدم 
 : میشم

افخم. خواهش میکنم میزان بابت دیروز بازم متاسفم آقای _

خسارت رو بگید، تا من با پدرم درمیون بذارم و خدمتتون  
 .. پرداخت کنم. یه اشتباهی شد که واقعا شرمند

این حرفارو نزنید خانوم امیرخانی، من برای این موضوع _

دنبالتون نیومدم. یه تصادف کوچیک که این حرفهارو نداره.  
 ... فقط 

 
   



 
تصویر ترانه جلوی چشام نقش میبنده. صدای گریههاش، هق  

زدن و زارزدنش توی بغلم، طوری تو ذهنم میپیچه که 
 :بیاختیار با صدای غمگین و بغضکرده ام میگمناخواسته، 

حالش خوب   اصال ترانه حالش خوب نیست آقای افخم. _

 .نیست
نگرانی توی چشمهاش پررنگتر میشه. نمیدونم کارم درسته 
یا نه، نمیدونم این تصمیمم باعث ناراحتی ترانه میشه یا نه،  

ذره  اما چطور میتونم سکوت کنم وقتی بهترین دوستم داره 
ذره آب میشه و من میتونم بهش کمک کنم؟ افخم اینجا بود.  
مرد و مردونه پای عشقش به دختری که عاشقی کردن رو  
بلد نبود، ایستاده بود و با چشمهای نگرانش داشت التماس  

 .میکرد که بیشتر از ترانه بهش بگم
   



 
اعتماد کردن به این مرد، به احساسی که به راحتی میشد از 

رفتارش خوند، به عاشقیش؛ اشتباه که نبود، بود؟ ترانه به  
کمک نیاز داشت. به آرش افخم نیاز داشت. برای شکست 

 .ترسهاش، نیاز داشت که با بزرگترین ترسش کنار بیاددادن 
ما باید باهم صحبت کنیم آقای افخم، یه موضوعی هست که _

 .شما باید بدونید
   



 
چند لحظه به من و اطراف نگاه میکنه. دانشجوهای زیادی با 

فضای   اصال سروصدا از کنارمون رد میشن و این محیط 
خوبی برای حرف زدن نیست. برای همین، وقتی پیشنهاد 
میده که توی دفترش صحبت کنیم، بیحرف قبول میکنم و  

 پشت سرش راه میوفتم. 
 دارید؟بفرمایید بشینید، چای میل _

 
   



 
نه ممنون. لطفا شما هم بشینید، من تا بیست دقیقه ی دیگه _

 .م شروع میشه، باید برمکالس
روی صندلی جا میگیره. سری تکون میده و پشت میزش 

دستاشو روی میز، توی هم حلقه میکنه و سعی میکنه 
چهرهاش، عمق نگرانی و اضطرابش رو از من پنهون کنه.  

اما مگه میشه؟ من تو زندگیم انقدر محبت دیدم، که برای 
 .فهمیدنش هیچچیزی نمیتونه مانعم بشه

ببینید آقای افخم، حرفایی که میخوام بهتون بزنم، باید _

همینجا درست مثل یه راز، بین من و شما باقی بمونه. از 
اونجایی که میدونم ترانه چقدر دختر حساس و احساساتیه و 

 عقالنیتو این وضعیتش هم قطعا نمیتونه 
درست تصمیم بگیره، این حرف رو میزنم. وگرنه بعدها که 

 بشه، چه وصلتی بین شما صورت حالش بهتر 
   



 
بگیره چه نه، من بهش میگم که شما از همه چیز خبر دارید.  

 متوجه که هستین؟
 .این بابت مطمئن باشیدخیالتون راحت خانوم، از _

بتش باعث میشه این بار بدون هیچ اصال قاطع و ب کالم 
شک و تردیدی، گلویی صاف کنم و از اول ماجرا رو براش 

تعریف کنم. از ترانه بگم، از گذشتهاش، و از اتفاقاتی که 
افتاده و بعد گذشت این همه سال، هنوز هم تو زندگیش تاثیر  

دارن و چه بسا که تاثیر هم داشته باشن. از ترسهاش، 
از وضعیت ترسناک روحی که داره.   نگرانیش، و در آخر

م درست و به جا باشند و کلمات، تا  جمالت میکنم  تالش 
اونجا که میتونن عمق ماجرارو به افخمی که با اخمهای 
درهم و نگاه دقیقش بهم خیرهاست، بفهمونن. و بعد که 

حرفهام ته میکشن، سکوت میکنم و این سکوت چند 
 دقیقهای، 

   



 
انگار برای هردومون نیاز بود. هم من، و هم افخمی که یقینا  

 !درست مثل من، شوکه و مبهوته
 کمک همه ترانه به کمک احتیاج داره آقای افخم. به _

ما. و اینکه خودتون هم میدونید که چقدر شما رو دوست 
داره و بهتون عالقمنده، منتهی اونقدر شرایطش سخته که 

 تصمیم گرفتن براش تبدیل به یه درد شده.
نیومدن امروزش به دانشگاه هم به خاطر همینه. و من 
 االنمیدونم که اگه زودتر بهش کمک نکنیم، حالش بدتر از 

 .میشه و دیگه نمیشه کنترلش کرد
 
   



 
بعد از گفتن همه ی حرفهام، باز هم سکوت میکنم و بیحرف  

خیره میشم به گلدون روی میزی که گرد و خاک روش 
نشسته و هیچجذابیتی نداره. و افخم هم که انگار واقعا به این 
فرصت کوتاه احتیاج داشته باشه، از جاش بلند میشه و پشت 

ی  به من، روبروی پنجره میایسته و خیرهمیشه به محوطه 
دانشگاه. البته در ظاهر اینطوری به نظر میاد و من خوب  

، چشمهاش جز تصویر ترانه چیزی رو االنمیتونم بفهمم که 
 نمیبینن

ترین اتفاق ممکن برای یه آدمه نگرانه. یه آدمی  این، روتین
 که تازه فهمیده تنها کسی که بیشتر از جونش

 میپرستتش، تو دوستش داره و به معنای واقعی کلمه 
   



 
چه حال و اوضاعیه و اون تموم این مدت از درد 

معشوقهاش بیخبر بوده. یه آدمی که بیخبر از زخم دل 
عزیزترین َکسش، اون رو محکوم به بزدلی کرده و براش  

نیست، و من به این  حکم داده. هضم حرفهام یقینا براش ساده
فکر میکنم که مگه خودم تونستم این موضوع رو بپذیرم که 

 از افخم، انتظار فهمیدنش رو دارم؟
هیچوقت فکر نمیکردم خانم سلیمی چنین سرگذشتی داشته _

 باشه. چرا من... چرا من هیچی ازش نمیدونستم؟ 
عذاب وجدان داره. مثل من. مثل هرکسی که فکر میکنه به  

 االنترانه نزدیکه و از عمیقترین دردش بیخبره. برزخی که 
افخم توش دست و پا میزنه، درست برزخیه که من توش 

 : گرفتارم
   



 
همه ی ما کوتاهی کردیم. حتی من، که فکر میکردم _

چیزش خبر دارم. غافل   نزدیکترین دوست ترانهام و از همه
 ... از اینکه

مکث میکنم و با فرو خوردن بغضی که داره خفهام میکنه،  
 :به زحمت ادامه میدم

هیچکدوم این حرفها مهم نیستن. هیچکدوم اهمیتی  ناالاما _

ندارن وقتی ترانه داره زجر میکشه و ما میتونیم بهش کمک 
کنیم. شما... شما هنوز پای عشقتون هستید آقای افخم؟ 

 هنوز... هنوز هم پای ترانه و دردهاش وایمیستین؟
منظورتون چیه خانم امیرخانی؟فکر میکنید من به خاطر  _

انه رو ول میکنم؟ واقعا اینطوری دربارهام فکر هیچوپوچ تر
 میکنید؟

 
   



 
و به آخر خط   کالفگی آشفته است. و پریشون. و چقدر دیدن 

 : رسیدن یه مرد، سخته
قصدم توهین نبود اما، کمک به ترانه   اصال نه... نه... _

کار آسونی نیست. شما اگه میخواین که باشین، باید تا تهاش  
باشین. تا آخرش آقای افخم. اونقدر که ترانه بفهمه ترسهاش  

 . چقدر پوچن
 :با تحکم میگه 

 .اش وایمیستمهستم. تا آخرین لحظه ی زندگیم پ_

 
   



 
همونقدر که دیدن غم یک مرد سخته، دیدن اقتدار و 

هم شیرینه. خداروشکر که ترانه بین این همه  صالبتش
 :مشکل، افخم رو داره

پس باید خوب فکر کنین که چطوری این وضعیتو درست _

کرد. درباره ی ترانه که راهی به جز مشاوره و بردنش پیش  
شکل داره یه روانشناس خوب نیست. ترانه از نظر روحی م

و فقط یه مشاور میتونه کمکش کنه. شما باید کنار این 
موضوع، پدرش، یعنی عموش رو هم راضی کنید و موانع 

سر راهتون رو بردارین. متوجه هستین؟ ترانه به شما 
 احتیاج داره. شما باید از 

   



 
 .هرکسی بهش نزدیکتر باشین تا بتونه بهتون تکیه کنه

دلم آرومه. ترسی از بابت افخم ناراحتم نمیکنه و چقدر خوب  
که مرد روبروم، فقط اسم مرد رو یدک نمیکشه و به قول 
بابا هاتف، اونقدر مردونگی داره که بدونم می تونم روش 

ه حساب باز کنم. مطمئنا ترانه هم یه روزی برای کاری ک
 . کردم، خوشحال میشه

میفهمم چی میگین. اما به همین سادگیها نیست. عموی _

ترانه سفت و سخت پای حرفش وایساده و میگه نه. حتی  
قبول نمیکنه که باهاش صحبت کنم. شما ایشون رو 

 میشناسید؟
با جدیت سری تکون میدم. بیتوجه به حال بد افخم که سعی 

 :نه، جواب میدمداره با نوشیدن آب خودشو آروم ک
   



 
بله، و چون میشناسمشون، میدونم که همچین آدمی نیستن  _

منطق رفتار کنن. من فکر میکنم قصد ایشون فقط   که بی
امتحان کردن شماست آقای افخم. وگرنه مرد خانواده دوست 

و پختهای مثل ایشون چرا باید از شما بخوان که  
پدرومادرتون رو ول کنید؟ یا به وضعیت مالیتون خرده  

بگیرن؟ فکر نمیکنین همه ی اینها یه امتحانه برای مطمئن 
 شدن از جانب شما؟

روی صندلی جا  کمی در جواب دادن مکث میکنه. دوباره 
میگیره و با خیرهشدن به لپتاپی که روبروش روی میز قرار  

بعضیوقت ها _ :داره، با صدای آروم و نامطمئنی میگه

رفتار محترمانه ی ایشون   خودمم به این موضوع فکر میکنم.
با پدرومادرم، زمین تا آسمون با حرفشون که میگن  

ری  خانوادهتو رها کن فرق داره. نمیدونم باید چطو
 .اعتمادشونو جلب کنم

   



 
خانواده! خانواده برای آدمی مثل ایشون که تونستن یه زن _

داغدیده و بچه ی افسردهاش رو به زندگی برگردونن، 
ونقدر اهمیت داره که نتونه به همین راحتیها دخترش رو ا

دست هرکسی بسپاره. البته در برازندگی و شایستگی شما 
شکی نیست اما، ترانه خیلی بیشتر از حد تصورات ما برای 
اون خانواده مهمه و همینطور برای من. پس ازتون خواهش  

میکنم بیشتر فکر کنید و عقالنی و درست تصمیم بگیرید.  
رانه اگه توی عشقش به شما هم شکست بخوره، دیگه ت

 .هیچوقت نمیتونه سرپا بشه 
 
   



 
افخم انقدر با خودش درگیره که ترجیح میدم بیشتر از این 

موضعه نکنم و قبل از اینکه از شدت آشفتگی بهم بیاحترامی  
نکرده، تنهاش بذارم. البته که همچین آدمی نیست و توهین  

کردن و بیاحترامی ازش برنمیآد اما، به قول مامان این 
متفاوت   شرایطه که آدمهارو ورز میده و هربار، به یه شکل

افخم هم یقینا یه  االندرمیآره. شرایط و وضع روحی 
وضعیت عادی نیست، و از آدمی که یهو با این حجم از 

روبرو شده، باید انتظار هر رفتاری رو داشت. ه هاشندونست
 .حتی اگه فکر کنی هیچوقت نمیتونه همچین کاری کنه

   



 
بلند میشم و با خداحافظی کوتاهای به سمت در میرم. هنوز 
کامل از اتاق خارج نشدم که صدای مشوش و البته قدردان 

افخم، باعث میشه سرجام بایستم و دوباره نگاهاش کنم. چقدر 
و چهره ی آکنده از ش، با این چشمهای قرمز االنچهره ی 

تردید، نگرانی و ترس؛ با چهره ی چند دقیقا قبلش فرق  
 :داره

حال ترانه که   به ازتون ممنونم خانم امیرخانی. خوش_

دوستی مثل شما داره و اینطور حواستون بهش هست. واقعا  
ممنونم که این حقو به من دادین که بتونم از همه چیز مطلع  

 .ثابت کنمباشم و خودمو به ترانه 
ظاهرا اینبار اشتباه کردم. آرش افخم، زیادی به خودش 

مسلطه و درواقع زیادی همهچیز تموم! خدایا یعنی میشه 
یکی از این آدمای باشعور و باشخصیتت رو که عشق و 

 !منطق رو خوب بلد باشه، سر راه منم بذاری؟
   



 
 خواهش میکنم. امیدوارم ترانه هم مثل شما فکر کنه _

که   هللا  منو متهم به جار زدن راز زندگیش نکنه. انشاء
همهچیز درست میشه و خیلی زود جشن عروسیتون دعوتم  

 . خدانگهدارفعال میکنید. 
قدم کالس از دفتر افخم خارج میشم و مستقیم به سمت 

برمیدارم. برعکس همیشه، آروم و ساکت یه گوشه میشینم و  
استادو تو جزوهام  ه های  درست مثل یه ربات تموم گفت
بپرسم و نه حتی قصدی الی یادداشت میکنم. بدون اینکه سو

بیرون  کالس  برای اینکار داشته باشم. برای همین وقتی از 
میزنم، بیتوجه به اینکه هوا درحال تاریک شدنه و هوا به 
شدت سرد، با پای پیاده وارد پیادهرو میشم و راه خونه ی 

تی به مامان زنگ میزنم تا بهش ترانه اینا رو سر میگیرم. وق
بگم میرم پیش ترانه تا تنها نباشه، خیلی زود پی به آروم 

 نبودنم 
   



 
 : دوستداشتنیش میپرسهمیبره و با اون صدای آروم و 

حالت خوبه مامان؟ اگه خستهای خب بیا خونه. عطیه پیش _

 .ترانه هست دیگه، تنها که نمیمونه
دستامو تو جیب پالتوم فرو میکنم و آروم آروم زیر بارونی 

که نمنم درحال باریدنه، قدم برمیدارم. آدمای زیادی از کنارم 
تیکه  رد میشن، و پسرای زیادی خوشمزگی میکنن و

میندازن؛ اما من بیتوجه به همهچیز فقط قدم برمیدارم و از 
خدا خواسته، پشت تلفن همهچیزو برای مامان تعریف کنم.  
هرچیزی که به ترانه، گذشتهاش و آرش افخم ربط داشته 
باشه و همینطور گفتن سرگذشت ترانه به افخمو. اونقدر 

 اینکه احساس سبکی میکنم و بعد، بدون  بالخره میگم که 
 
   



 
ذرهای احساس سرما کنم، با تموم وجودم به صدای مامان  

 :  گوش میکنم که میگه
اشتباهای نکردی. خودتو اذیت نکن عزیزدلم. تو کار _

آدمایی مثل ترانه نمیتونن بدون کمک ما و مشاور دوباره به  
زندگی عالقمند بشن. اگه اینطور که گفتی، اون پسره ترانه 
رو واقعا دوست داره؛ حتما پاش وایمیسته عزیزم. عشقش  

بهش اجازه نمیده که ترانه رو ول کنه. از طرفی، حتی اگه  
بذاره؛ بازم تو کار اشتباهای   فرض کنیم بخواد ترانه رو کنار

نکردی. تو فقط برای کمک کردن به دوستت، کاری رو  
کردی که فکر میکردی درسته. این یه فرصت بزرگ هم 

برای اون پسرهاست، هم ترانه که بفهمن زندگی چیه و 
عشق چی. اگه همین اول راه، مثل یه مرد پشت ترانه 

 وایسه، تا
 
   



 
آخر زندگیشون هم همینه. اگه هم که نه... ترانه میتونه خیلی  

 راحت آدمشو بشناسه. میفهمی نهال؟ 

⭐    

مامان. میفهمم که منظورت چیه. فقط نگرانم. خودت آره _

که میدونی ترانه چقدر حساسه. فکر به اینکه یه روزی به 
 .دوستیم شک کنه، دیوونهام میکنه

 
   



 
که به  هللا  شک نمیکنه مامان جان. به امید خدا، انشاء_

همدیگه میرسن و میفهمن  وصال یعنی چی. با این فکرها  
خودتو عذاب نده عزیزمامان. تو درستترین کاری رو کردی  

 .  که میشد کرد
ه  آرومترم میکنن. درسته که به افخم و گفتحرفهای مامان 

اعتماد کردم اما، همش یه شکی تو دلمه که مدام مرددم   هاش
م یکنه. هرچند که حرف زدن با مامان، درست مثل ریختن 

 :آب روی آتیشه
 مرسی مامان. من اگه تو رو نداشتم چیکار میکردم؟_

صورت میخنده، و من وقتی به نبودنش فکر میکنم، حتی به  
 : موقت؛ دلم عجیب میگیره

زبون نریز دختر. رفتی اونجا خوب شام بخور و استراحت  _

 کن. دیدی معذبی، زنگ بزن بابات بیاد 
   



 
دنبالت. قرار نیست به خاطر آرامش دوستت، خودتو از پا  

باشه،  _ . دربیاری. تو هرکاری از دستت برمیومد، کردی

معذب نمیشم.  نگران نباش. خاله عطیه انقدر مهربونه که
 فقط... بابا برات بلیط گرفت؟ 

نه، مثل اینکه امروز وقت نکرده. گفت فردا میگیره. _

 چطور؟ 
ر خونه ی ترانه اینا که میایستم، بغض میکنم. روبروی د

 : نفسی از هوای سرد و بارونی میگیرم و میگم
هیچی، فقط خواستم بدونم کی میری. کاری نداری مامان؟  _

 .  من رسیدم
نه عزیزم. مواظب خودت باش. چیزی شد بهم زنگ بزن _

 باشه؟ 
 
   



 
تایید میکنم و بعد از قطع کردن تماس، با نگاهای به کوچه  
ی خلوت و تاریکی که وسطش ایستادم، دستمو روی زنگ 

میذارم و کوتاه فشار میدم. در با صدای تیکی باز میشه. 
ه طرز احمقانهای دوباره نفس عمیقی میکشم و با اینکه ب

استرس دارم، وارد حیاط میشم و از مسیر تکراری بین 
فلک کشیدهشون عبور میکنم. این بار، به   درختهای سربه

جای خاله عطیه، عمو اکبر به استقبالم اومده و آخه چطوری  
باور کنم که این مرد مهربون و دوستداشتنی، میتونه انقدر 

 :نسبت به افخم سختگیر باشه
عمو جان، شما چرا زحمت کشیدین؟ میاومدم تو   ای وای_

 .دیگه
 :به چهره ی معذبم میخنده. م یگه

 
   



 
خانوم امیرخانی. رو آسمونا دنبالت میگشتیم خانوم  سالم_

 !دکتر، رو زمین پیدات کردیم
شرمگین لبخند میزنم. نگاه پرمحبتش، درست مثل نگاه یه  

مردیه که میتونه یه خانواده ی به آخر خط رسیده رو به 
زندگی برگردونه. ترانه حق داره انقدر دوستش داشته باشه  

ه رفتارش به قدری پخته و و فرمانبردارش باشه. چرا ک
حساب شدهاست که انگار میدونه چی میخوای بگی، چطور  

 میخوای حرف بزنی
چی تو ذهنت میگذره! هرچند که خب یه سرهنگ با   اصال 

 ! تجربه، باید هم این ویژگی هارو داشته باشه
شرمنده، یه خرده این روزها درسام خیلی سنگینه، نمیرسم _

 .خیلی بیرون برم. شما ببخشید
 
   



 
 دشمنت شرمنده دخترم. بابا و مامان خوبن؟_

همراه هم داخل خونه میشیم. خاله عطیه مشغول پخت شامه  
و وقتی از آشپزخونه داد میزنه که دستش بنده و خوش 

 اومدم، میخندم و یه راست سراغ ترانه رو میگیرم. همین
موقع است که حال خوب در آنی از چهره ی عمو اکبر 

 :رخت میبنده و محزون جواب میده
حسابی بدعادتم کرده نهال جان. خو کردم به اینکه هروقت  _

میآم خونه، با سروصدا بیاد استقبالم و همه ی خستگی رو از 
چی... از دیشب که برگشته  االنتنم بیرون بکشه. اما 

ه. تو میدونی چه اتفاقی افتاده  خودشو تو اتاق حبس کرد
 دخترم؟

 
   



 
نمیدونم   اصال یکم هول میشم. واقعیت اینه که تو این لحظه 

بگم و چه جوابی به این مرد منتظر، و پدر نگران  باید چی
بدم. اما خیلی خوب میدونم که نباید به هیچوجه، بیشتر از 
این تو این موضوع دخالت کنم و تو امور خانوادگیشون 

روم سرک بشم. برای همین، با یه تصمیم یهویی، خیلی آ 
لبخند میزنم و با جدیترین لحنی که از خودم سراغ دارم، 

 :میگم
 
   



 
راستش عموجان، شما بهتر از هرکسی میدونید که ترانه _

چقدر حساسه. اخیرا هم که موضوع ازدواجش خیلی  
درگیرش کرده بود. با اینکه خیلی سعی میکرد عادی جلوه 

بده، بازم میتونستم بفهمم که ذهنش واقعا درگیره. ولی خب،  
به هرحال هر دلیلی که داره؛ فکر میکنم بهترین کار اینه که  

 دوباره تحت نظر مشاور باشه. نظر شما چیه؟ 
رانه هرکاری میکنم. اگه این ازدواج و اون  من برای ت_

پسره براش انقدر مهمه، خیلهخب. بیشتر تحقیق میکنم ببینم  
آیا خانوادهای در خور ما هستن یا نه. ترانه نباید توقع داشته 

 . باشه که من دختر دستهگلمو دست هرکسی بدم
میخوام بگم که افخم هرکسی نیست اما، یه تلنگر کوچیک 

 میشه که با خودم فکر کنم چطوری دارمباعث 
   



 
انقدر قاطع رو برازندگی و شایستگی افخم نظر میدم؟ من 

ان یه مدیر و جز اینکه افخمو تو محیط دانشگاه و به عنو
استاد دیدم، چه چیز دیگهای ازش میدونم که بخوام تز بدم و  
دربرابر یه پدری که برای آینده ی دخترش نگرانه و میخواد 

که بیشتر تحقیق کنه، حرف بزنم؟ واقعا که جای هیچ  
صحبتی نیست و یه پدر، جدا این حقو داره که نگران 

اضی بشه یا اینکه به این وصلت رحاال جگرگوشهاش باشه! 
 .نه؛ چیزیه که بین ترانه و پدرشه و من، حق دخالت ندارم

با خاله عطیه هم احوالپرسی کوتاهای میکنم. از بوی غذا و  
 ی که روی گازه، میفهمم که شام مفصل ه های  قابلم

البته لذیذی انتظارم رو میکشه. و از اونجایی که گرسنگی 
عطیه فکر کنم، کیف و  خاله  عالی باعث شده مدام به دستپخت

 پالتو به دست به طرف اتاق ترانه 
   



 
میرم و سعی میکنم جوری رفتار کنم که انگار نه انگار 

قی هم افتاده؟! بدحال بودن ما مگه اتفا  اصال چیزی شده. 
آدما که یه چیز عادیه، با این تفاوت که شرایط ترانه کمی 

 . حساستره
 تق تق... ترانه خانم؟ خانم دکتر؟ اجازه هست بیام تو؟_

وقتی صدایی نمیشنوم، چند لحظهای چشمهام روی هم فشار  
میدم تا بتونم به تسلط کاملی از خودم برسم و بعد با باز 

کردن در، اونم به حالت سریع، وارد اتاقی میشم که ظلمات  
 از همهجاش میباره. پوف بلندی میکشم. 

دستمو تو اون تاریکی دلگیر جلو میبرم و با فشردن کلید، 
 .روشنایی رو نشون دختر درازکش روی تخت میدم

تقص یر منه که از تو اجازه  اصال بیادب بیتربیت، _

 این کارا؟ که تو بخوای برا میگیرم. چه نیازی هست به
   



 
بذاری و ناز کنی. ببین من مامانت نیستما،   باال من طاقچه 

 .میزنم شل و پلت میکنم
نمیتونه بیتفاوت بمونه. انگار اونم میفهمه چطور دارم با همه  

میکنم که دستشو   تالش ی جونم برای دوباره شاد بودنمون 
از روی چشمهاش برمیداره و میچرخه سمتم. چشمهاش پف 

 کردهان، و سرخ. یه 
 
   



 
لحظه به ذهنم میآد اگه افخم ترانه رو به این حالش میدید، چه  

 واکنشی نشون میداد؟ 
 مسال ؟ خب علیک سالمهمه ی اینا یعنی _

صدای گرفتهاش حالمو میگیره. کوتاه میخندم و با بستن در، 
 :میز تحریرش میذارمکیف و پالتومو روی 

به روی ماهت. چیه چپیدی تو این اتاق، خودتو خفه   سالم_

کردی؟ دلت نمیگیره تو این سیاهی؟ پاشو ببینم. مگه  
 مریضی که افتادی تو تخت؟

 .ولم کن ترانه، حال ندارم _

جلو میرم. پتو رو با شدت از روش میکشم و بعد خیلی 
 : بلند میگمخونسرد، به طرف کمدش قدم برمیدارم و 

 
   



 
 بیخود حال نداری. فکر کردی صبح چیزی بهت نگفتم_

  االنگذاشتم عر بزنی، برای چی بود؟ برای اینکه نمیخواستم 
که میآم باز با این حال و روز ببینمت. هیچ فکر بقیه هم 
 .هستی؟ بابا و مامانت از نگرانی دارن خودشونو میخورن

 ه های  بیشعور. اوج فوران احساست اینه؟ به گری_

 ! مظلومانه ی من میگی عر زدن؟
همینه! باید به شوخیهام پا بده. باید گریه رو بذاره کنار. باید 
بشه همون ترانه ی سابق. ترانهای که میدونم اگه خوب شه،  

 !ش میخندهاالن بعد ها به حال و روز 
عزیزم، اون دخترایی که گریه میکنن شبیه فرشته میشن و  _

 پسرا حاضرن برای چشمهای اشکی و
 
   



 
غمگینشون بمیرن، مال رماناس. منو تو که این حرفارو 

 .نداریم. همین تو. خودتو تو آیینه دیدی؟ زهرم ترکید دیدمت
خندهداری میذاره روی گونههاش. از بین دستاشو به حالت 

انبوه لباساش، یه دامن و یه پیرهن مردونه ی چارخونه 
 : بیرون میکشم و خندون ادامه م یدم

پاشو تا من یه تجدید قوایی میکنم و لباس عوض میکنم، تو _

هم یه دوش بگیر، سرحال بریم سر میز شام. بجنب تا 
 .مامانت خودش میزو نچیده

 ! نهال_

 ه های  بیتوجه به صدای آرومش، شروع به باز کردن دکم
 : مانتوم میکنم و روبروی آیینه ی قدی اتاقش میایستم

 
   



 
بگم ها، من از خستگی رو به موتم. شامتو خوردی  االناز _

درسته حاال در نمیری، وایمیستی قشنگ ظرفهارو میشوری. 
 !دوستتم، ولی هنوز مهمون حساب میشم

 چیزی شده نهال؟ _

متعجب بهش نگاه میکنم. با تردید بهم خیره است. و سؤالش  
 ! چقدر عجیبه

 نه، باید چیزی بشه مگه؟ _

 :مردد میگه
 ..فرق کردی... صبح که میرفتی، داشت _

انتظار داشتی گریون بیام تو و بشینم بغلت، باهم تا صبح _

 زار بزنیم؟
 
   



 
از این همه درگیری و   کالفه  کامال مات میشه. خیلی جدی، 

 : شلوغی، خیره تو چشمهاش، شمرده شمرده میگم
ارزش اینو  اصال ببین ترانه، هرچیزی که شده و نشده؛ _

نداره که بخوای اینطوری خودتو به خاطرش بکشی. 
ما آدما هم که هرکدوم یه چارهای  مشکالت خداروشکر 

دارن، دیگه دردت چیه که خودتو عذاب میدی؟ نشنیدی 
میگن واسه چیزی که پنج سال دیگه برات اهمیتی نداره، 

بیشتر از پنج دقیقه غصه نخور؟ حل میشه بابا. همه چیز حل  
شه. فقط کافیه تو بخوای، گریه کردنتو بذاری کنار و به می

 ! آرش چی؟_ خدا توکل کنی. میفهمی؟

مانتو رو از تنم میکنم. با یادآوری همه ی اتفاقات امروز، 
 : آرومتر ادامه میدم

   



 
مطمئن باش اگه سرنوشتتون با همدیگه است، هیچی _

باال نمیتونه جلوی به هم رسیدنتون رو بگیره. خدایی که اون 
س، بیشتر از حد تصور منو تو حواسش بهمون هست. هیچ  

 . وقت ولمون نمیکنه ترانه، هیچوقت
وقتی هیچی نمیگه، میچرخم و مشغول تعویض لباسهام و  

، برای پنهون کردن رنگپریدگی مالیم البته یه آرایش 
چهرهام میشم. اونقدر خودمو مشغول و بیتفاوت نشون میدم  

ندای  بالخره که همون ترانه ی غمزده و به آخر رسیده، 
بلند شدن سر میده و برای برداشتن حولهاش به سمت کمد  

 :اینبار از ته دلم لبخند میزنم و نمیتونم که شیطنت نکنممیآد. 
 
   



 
هیچی نمیگه.  .چه عجب پاشدی. شرمندهام کردی پرنسس_

یشه، چنان مشتی حواله ی کمرم ولی وقتی از کنارم رد م
که دارم از تهدلم به قیافه ی   درحالی میکنه که باعث میشه 

 :اخموش میخندم، آیی بگم و دستمو روی کمرم بذارم
تو روحت ترانه، من خودم همینطوریش کمرم داره _

 میشکنه، بعد تو به دردم اضافه میکنی؟ 
 : فقط میگه

 .لباسهای من بهت میآددفعه ی آخرت باشه که اینقدر _

بعد وارد حموم میشه. میچرخم و به خودم توی آیینه نگاه 
میکنم، و لبخندم با لبهایی که کمی رنگ گرفتن، قشنگتر به 

 نظر میآد. انگار همهچیز اونقدرا
   



 
هم که فکر میکردم سخت نبود، درد نبود؛ فقط زمان  

آروم آروم برن و مارو با  مشکالت میخواست تا  
 !خوشبختیمون تنها بذارن

************ 
 
   



 
مامان دیگه سفارش نکنم ها، رسیدی حتما زنگ بزن باشه؟  _

گوشیتو خاموش نکنی من اینور از نگرانی دق کنم. صداشم 
 . بلند کن که زنگ زدم زود جواب بدی

مواظب باش که تو این باشه مامانجان، حواسم هست. تو _

دو روزی که نیستم خودتو با درس و بیخوابی مریض نکنی. 
نهال ببین برای بار چندمه که دارم بهت میگم، شب تا صبح 
نشینی پای کتاب و دفتر، شامو نهارو استراحتو بذاری کنار. 

 فهمیدی؟
خیلی کوتاه میخندم. با نگاهای به بابا که بیحرف داره 

ما دوتا رو تماشا   طوالنی خداحافظی   نگرانیهای مامان و
 :میکنه، رو به مامان میگم

 چشم مامان جون. مواظبم. هم مواظب خودم، هم بابا._

 .مثال بچه که نیستم مامان، بیست و یک سالمه  
 
   



 
آه از ته دلی میکشه. برای بار هزارم، چادر مشکی  

طرحدارش که عجیب خوشگله و مخصوص مکانهای 
 یی رنگ ساتنش جلو میکشه طالخاص، روی روسری 

من دلم میخواد برای آرایش کمرنگ و نامحسوسش بمیرم!  
گه چه اجبار عذابآوریه؟ حتما باید مامان آخه چرا؟ این دی

بره؟ نمیشه من دوباره بشم اندازه ی یه نخود، برم تو شکمش 
که مجبور بشه همهجا با خودش ببرتم؟! من بدون مامان مگه 

 میتونم؟
 دلم چطوری داره مثل سیر االنمادر نشدی بفهمی که _

پدر و دختر هم عین همین، به همه   هللا سرکه میجوشه. ماشا 
چیز حواستون هست، اال خودتون. هاتف جان دیگه نگم ها 
عزیزم، این دو سه روزو یکم زودتر بیا خونه که نهال زیاد 

 تنها نمونه. دیدی زیاد هم درس 
 
   



 
میخونه، به زور از اتاق بکشش بیرون. من اینو میشناسم، 

 .  شور همه چیو در میآره
. فرودگاه شلوغه، .بیصدا بغض میکنم. بابا قدمی جلو میآد  

خیلی شلوغ. اما من غرق شدم تو خلوت بین دوعاشقی که 
برای اولین بار از هم جدا بشن. خدای من، چطور قراره 

 میشه این حجم از دوستداشتن تو وجود دوتا آدم باشه آخه؟ 
انقدر دلواپس نباش پریسا بانو. مرد و مردونه، حواسم به _

همه چیز هست. با خیال راحت برو و به ما هم فکر نکن.  
که حال حاجآقا هم بهتر میشه و زودتر   هللا  انشاء

 ی. مراقب خودت هم باش و از دیدن برمیگرد
 
   
 

خانوادهات لذت ببر خانومجان. منو دخترم میتونیم از پس 
 . همهچی بربیایم

گریه نکنم. ولی وقتی مامان با صدای خیلی سعی میکنم 
لرزونش باشهای میگه و جلو میآد تا بغلم کنه، احساس میکنم  

هرآن ممکنه از شدت بینفسی همینجا بمیرم. برای همین 
ناخواسته، بغضم میشکنه و من جون میکنم تا مامان متوجه  
گریهام نشه. هرچند که ممکن نیست و وقتی سرمو میذارم 



و نفس میکشم، آروم به بازوم میکوبه رو شونهاش و عطرش
 :و میگه

  .مواظب خودت باش نهال مامان_



 
بعد میره. انقدر یهویی و غمانگیز که خیره به قامتش، بین  

فکر اون شلوغی و ازدحام مردم، بیصدا اشک میریزم و 
میکنم که کاش یکم بیشتر بغلش میکردم. کاش یکم محکمتر  

 ...  بغلش میکردم و کاش و کاش و کاش
خجالت بکش دختر، خرس گنده شدی باز عین بچگیت _

 داری گریه میکنی؟ 
سعی داره با شوخی، منو از گریه  مثال به بابا نگاه میکنم که 

  االنین منع کنه اما، چطوری وقتی میتونم دلتنگی رو از هم
 تو چشمهاش بخونم؟

   



 
 براش تنگ شد. نمیشه نره؟ االنبابا دلم از _

جلو میآد و بغلم میکنه. بهش تکیه میدم و به قول بابا، عین  
 : میکشم و بابا میگه باال بچگیهام، بینیمو محکم 

زندگیه دیگه بابا. همیشه  بالخره منم نمیخوام که بره، اما _

هم به یک ساز نمیرقصه. منو تو هم مجبوریم که تا وقتی  
 . مامانت برگشت، با جای خالیش کنار بیایم

ر مامان از جلوی چشام محو میشه. قبل از این، چندبار  تصوی
دیگه هم شده بود که چند روزی از مامان بابا دور بمونم اما،  

هربار این جدایی برام سخت بود و به نظرم، هیچکاری تو  
 . دنیا سختتر و عذابآور تر از خداحافظی با عزیزانت نیست

 
   



 
بسه دیگه نهال بابا، گریه رو بذار کنار خانم دکتر. بیا بریم _

باهم دیگه دوتا آب انار دبش بزنیم تو رگ، بعدش تو رو 
ت کالسبرسونم دانشگاه و برم مغازه. باشه؟ امروز 

 بعدازظهر بود دیگه، آره؟ 
سرمو تکون میدم و بابا با گفتن خوبهای، از جیبش یه 

خالف به دستم میده. بردستمال بیرون میکشه و بیحرف 
میلم، با اینکه هیچ تمایلی به انجام هیچکاری ندارم، اشکهام 

که دارم برای به  درحالی رو پاک میکنم و همراه بابا، 
سالمت رسیدن مامان و بقیه ی مسافرا به مقصدشون 

آیةالکرسی میخونم؛ از فرودگاه خارج میشم و به طرف 
گوشیم توی جیبم باعث میشه ماشین قدم برمیدارم. لرزیدن 

که قبل از سوار شدن، بیرون بکشمش و با دیدن پیامی که از 
 طرف ترانه دارم، 

 
   



 
بندازم و سوار ماشین بشم. بابا خیلی زود  باال ابرویی 

 :متوجه تغییر حالتم میشه و میپرسه
 چیشده؟_

 :جواب میدم
ترانه است. پیام داده کجایی. میگه برم خونهشون تا باهم _

 .بریم دانشگاه
 بابا سری تکون میده و ماشین رو روشن میکنه.

 : متعجب ادامه میدم
دو روزی هست که دوباره تحت نظر مشاوره. ولی بازم _

پکر بود و حوصله نداشت. یعنی چیشده که میخواد بیاد  کال 
 دانشگاه؟ 

حتما حالش خوب شده. قرار که نبود تا ابد  البد خب _

 .همونطوری بمونه
   



 
 یعنی واقعا خوب شده؟_

بابا جوابی نمیده. همونطور گیج، در جواب پیام ترانه 
چندکلمهای تایپ میکنم و بهش میگم تا یه ساعت دیگه میرم 

دم خونهشون. و بعد گوشی رو خاموش میکنم و از پنجره به  
 کامال جاده خیره میشم. ضبط ماشین روشنه، و یه آهنگ 

ز سنتی و قدیمی درحال پخش. مثل اینکه بابا خیلی بیشتر ا
 من، از نبود مامان، یا بهتر بگم همه

زندگیش دلش گرفته است و خب، این قطعا یه اتفاق عادیه 
 ! برای یه عاشق 

 
   



 
 شبتون بخیر باشه عزیزانم 

با بابا به یه آبمیوه فروشی میریم و بعد اینکه به قول بابا،  
پدردختری یکم وقت میگذرونیم تا فکر نبود مامان بلکه از  

بابا به خونه ی ترانه اینا میرم. سرمون بپره؛ همراه 
 همونطور که روبروی خونهشون داشتم از

 
   



 
ماشین پیاده میشدم، به صدای بابا گوش میکردم که میگفت  

نیست با تاکسی  الزمعد ازظهر خودش میآد دنبالم و ب
برگردم. نمیدونم چرا، ولی انگار سفارشهای تکراری مامان 
تاثیر خودش رو گذاشته بود و بابا خیلی بیشتر از قبل، نسبت 

 ! بهم توجه میکرد. که البته این، به نفع من بود
با بابا خداحافظی کردم و وقتی زنگ در رو فشار دادم، خود 

 : و احوال پرسی گفت سالمترانه آیفون رو برداشت و بدون 
میآم. به بابات هم بگو بره، امروز  االنبمون همونجا، _

 .ماشین دارم
 چیشد باباجان؟ من برم؟_ !بعد هم تق! آیفونو میذاره سرجاش

   



 
میچرخم سمت بابا و سعی میکنم چهرهام تعجبم رو نشون  

 :نده. با یه لبخند ژکوند و مضحک میگم
داره. شما برو،  آره بابا، انگار ترانه خودش امروز ماشین_

 . راستی برگشتنی هم با ترانه میآم، شما دیگه زحمت نکشین
بابا سری تکون میده و با تکرار تکراریترین و البته 

، به آرومی «مراقب خودت باش» شیرینترین جمله ی دنیا 
گاز میده و در عرض چندثانیه از کوچه خارج میشه. نفسم 

رو با صدا از سینه بیرون میدم و با کسلی، کوله پشتیمو بغل 
میکنم و تو این سرمای عجیب غریب پاییزی منتظر میمونم  

بعد از یکی  بالخره که سرکار خانم تشریف فرما بشن. که 
ای سفید خاله عطیه  باز میشه و پرشی کامال دو دقیقه، در 

درست مقابلم میایسته. چشمهام رو ریز میکنم. شیشه ی 
 سمت

   



 
راننده که درست روبرومه، به آرومی پایین کشیده میشه و 

ترانه ای رو میبینم که با آرایش نسبتا میشه گفت   من
 :غلیظش، بهم نگاه میکنه و یه لبخند یه وری هم رو لباشه

چیه عین این بچه مدرسهای ها که مامانشون دیر اومده  _

 .دنبالشون، بغ کردی؟ بیا سوارشو بریم دیگه
فقط نگاهاش میکنم. که درآخر با اون چشمهای خوشگلش که  

پررنگ هم تزئینشون کرده، چشمغرهای بهم   با یه خط چشم
 :میره و تشر میزنه

 . بیا دیگه. دیرمون شد_

بدون مخالفت ماشینو دور میزنمو سوار میشم. کولهامو 
بیحوصله روی صندلی عقب پرت میکنم و دستای یخزدهام 

 رو جلوی بخاری ماشینش میگیرم.
 
   



 
ترانه کمی به حال و روزم نگاه میکنه و وقتی سکوت 

 :ادامهدارم رو میبینه، میگه 
 چته؟ امروز که حال من خوبه، تو پکری؟_

 .مامانم امروز رفت جنوب_

انقدر صدام بچگونه است که خودم دلم برای خودم میسوزه.  
ترانه یکم متعجب به نگاه کردنش ادامه میده و بعدشم با یه  

 : لبخند مهربون، میگه
پس بگو. خاله پریسا رفته که دخترش اینطوری بغض _

کرده. خجالت بکش نهال. کمکم باید به فکر شوهر و بچه ی  
 باشی، بعد اینطوری بچهبازی درمیآری؟ خودت 

  



 
 تو حالت خوبه؟ _

 : لبخندش بیشتر کش میآد و با فشردن فرمون جواب میده
خوبم. به لطف مشاور عزیزم بهترم. مگه همینو _

 االن_ نمیخواستی؟ نمیگفتی غمبرک نزن و این حرفا. هوم؟

 .هم میگم. فقط... فکر نمیکردم دو روزه انقدر متحول شی
   



 
خیلی خوب میتونم بهش بفهمونم که چقدر از رفتارش 

عجیب بودنش ادامه میده و با  متعجبم، و ترانهای که بازم به 
 :بلند کردن صدای ضبط میگه

 ! بیخیال همهچی نهال جون. خودمو خودتو عشقه_

ر هم میگذرن. امروز، چهارمین روزیه که  س  روزها پشت
مامان پیشمون نیست و متاسفانه با تماسی که دیشب گرفت،  

معلوم شده که شاید این وضعیت چهارپنج روز دیگه هم 
هار  چ  ادامهدار باشه. راستش فکر نمیکردم یه مسافرت سه

روزه انقدر طول بکشه و خب، هم من و هم بابا شدید از 
حال هم داریم سعی میکنیم  ایم و درعینکالفه نبودن مامان 

 که همدیگرو درک
 
   



 
کنیم و روزهامونو با حال خوش بگذرونیم. هرچند خیلی 

 .سخته، اما غیرممکن هم نیست
اینروزها حال ترانه هم خیلی بهتره. مشاوره رفتن براش 

از این رو به اون   کال تقریبا عین یه معجزه عمل کرده و 
آرش افخم بیخبرم، اما میدونم که ترانه کموبیش  رو شده. از

باهاش درارتباطه و از اونجایی که نمیخوام فکر کنه دارم 
مجبورش میکنم یا هر فکر بیخود دیگهای، خیلی سوالپیچش 
نمیکنم و گذاشتم هروقت خودش خواست باهام حرف بزنه. 

که درنهایت یه اتفاقی میافته و من فقط میتونم دعا  بالخره 
 .م که اون اتفاقه، بهترین باشه برای عزیزترین رفیقمکن

این مدت، واقعا به این نتیجه رسیدم که محبتهای مامان 
حسابی تنبلم کرده و باعث شده خیلی حال و حوصله ی 

 کارخونه رو نداشته باشم. اما اینروزها که 
   



 
مجبورم غذاهای خوشمزه و مفصل برای بابا بپزم و 

یهجورایی نذارم فکر کنه که دخترش بیاستعداده، به هرنحوی 
خودمو مجبور کردم و انواع اقسام غذاهارو یکییکی برای 

که مشغول شستن  االنپخت انتخاب میکنم. و درست مثل 
میزنه، مابقی  ظرفهای ناهارم و بابا داره با مامان حرف

مامان تنهایی انجام میداد رو انجام بدم و  قبال  ی کهکارهای
 !صدام هم درنیاد

 . نهال بابا، مثل اینکه گوشیت داره زنگ میخوره_

شیر آب رو میبندم و همونطور که دستای خیسم رو با 
شلوارم پاک میکنم، میچرخم سمت بابا که تلفن رو قطع کرده 

درحال خروج از  و داره به سمت هال میره تا تلوزیون ببینه.
 :آشپزخونه رو بهش میپرسم

 مامان خوب بود؟ نگفت زودتر میآد؟_

 
   



 
 : و بابا که میخنده و میگه

اینکه قراره چندروز دیگه هم پدردختری نه نهال بابا. مثل _

 .  سر کنیم
لبخندی تحویل بابا میدم و وقتی به اتاق میرسم که تماس قطع  

شده و اسم ترانه روی صفحه ی گوشیم چشمک میزنه. 
گوشه ی لبم رو به دندون میگیرم. با برقراری تماس، 

بیحوصله خودمو روی تخت پرت میکنم و هنوز یه بوق 
 :رانه جواب میده و بدون هیچ مقدمهای میگهکامل نشده که ت

داره برام خواستگار میآد. حاضرشو بیام دنبالت بریم _

 ! بازار
مات و مبهوت گوشی رو چند لحظه از گوشم فاصله میدم و  

 :بعد با حیرت میگم
 خواستگار؟ _

 :میدهترانهای که با خونسردی اهومی میکنه و جواب 
حضوری بهت توضیح میدم. حاضر شو که نیم حاال  آره. _

 . ساعت دیگه دم درتونم
 
   



 
 ...تران_

حرفم نصفه بمونه و گیج و  قطع شدن تماس باعث میشه که 
متعجب از این خبر یهویی، به پشت روی تخت دراز بکشم  

و خیره ی سقف بشم. نمیدونم چقدر، اما مطمئنا اگه بابا 
ت وول میخوردم و به کل یاال صدام نمیکرد همونطور تو خ

 .فراموشم میشد که ترانه داره میآد دنبالم
 .ربون دستتنهال جان، بیا یه چای بیار برای بابا. ق_

چشم بلندی میگم. به زور و با تمام بیحوصلگیم، خودمو از 
تخت جدا میکنم و سعی میکنم در کمترین زمان ممکن، لباس  
خوبی رو انتخاب کنم. و درآخر بعد از پنج دقیقه، با پوشیدن  

پالتوی کرمی رنگ و شال مخمل قهوهای رنگم، نیمبوت 
 هامو دستم میگیرم و از

 
   



 
اتاق بیرون میرم. بابا متعجب نگاهام میکنه و وقتی لباسهام  

 :رو میبینه، میگه
 جایی داری میری؟_

کفشهامو روی جاکفشی میذارم. با لحن لبخندی میزنم و 
 : مخصوص خودم میگم

ترانه داره میآد دنبالم، بریم چندتا چیزمیز براش بخریم. _

 اجازه هست برم؟
میخنده. وقتی لیوان لبریز از چای تازه دم رو جلوش روی 

حواله ی چهره ی ساده و بدون آرایشم  گاهی میز میذارم، ن
 : میکنه و با رضایت میگه

که داری میری، اگه چیزی حاال کارتت پول میریزم.  به _

داشتی بخر. زود هم برگرد خونه، میدونی که تنهایی   الزم
 .ام میکنهکالفه 

   



 
میخندم و با قربون صدقه ی از تهدلی، بوسه ی محکمی 

روی گونه ی زبر از تهریشش میزنم و با عجله به سمت در 
خروجی میرم. خداحافظی بلندی میکنم و درست همون 

لحظهای که دارم لیلی کنان نیمبوتهامو پاک میکنم و وارد 
حیاط خیس از بارون امروز صبح میشم، گوشیم توی دستم  

 ! ین یعنی ترانه خانم دم درهمیلرزه و ا
 .سالم_

با لبخند سوار ماشین میشم. سرشو از گوشیش بلند میکنه و 
 :میاندازه و میخنده باال  خیره به تیپ شیکی که زدم، ابرویی 

 
   



 
ایول. اگه تو جای من بودی و من انقدر فرصت داشتم _

با شلوار گلگلی اینجا   االنبرای آماده شدن، مطمئن باش 
 . بودم

لبخندم رنگ پیروزی میگیره. کمربندم رو میبندم و ترانه  
ل بارونی که یواش  آروم شروع به حرکت میکنه. درست مث

 : یواش درحال باریدنه
گفتی برات خواستگار میآد. چیشده؟ کیه؟ چرا انقدر یهویی؟ _

 .دو روز ازت خبر نداشتما 
لبهای سرخش رو با زبون تر میکنه. طره ی موی  
فرشدهاش رو از جلوی چشمش کنار میزنه و خیلی  

خونسرد، جوری که شدیدا باعث حرص خوردنم میشه،  
 :میگه

 
   



 
منم اونقدرها که فکر میکنی باخبر نیستم. فقط میدونم که _

 . نا میان خونمونم ایامشب عمو
میشه. با چشمهای گرد شده  لبخند در آنی روی لبهام خشک 

 : میگم
 عموت پسر داره؟ اصال عموت؟ پس افخم چی؟ مگه _

 :میاندازه باال شونهاش رو 
چه بدونم. اونطور که بابام میگفت، پسر یکی از دوستاشه. _

پسر خوبی هم هست ظاهرا. دلت بسوزه. خواستگارام 
 .همینطور برام صف کشیدن

: بیتوجه به شوخی بیمزهاش با اخمهای درهم میپرسم 



 
 ... تکلیف افخم چی میشه؟ مگه... مگه قرار نبود_

قراری بین منو اون آقا وجود نداره. اونم میره سر  نه. هیچ _

زندگیش. مثل من که امشب باید بنا به دستور عمو، جوابمو 
 . بدم

 .با دهن باز بهش نگاه میکنم 
یعنی همهچی انقدر الکی الکی تموم شد؟ پس اون همه 

 اصرار و سماجت افخم کجا رفت؟ اون قاطعیت و عاشقی 
 
   



 
که ازش دم م یزد؟ مگه میشه همهچی انقدر راحت کن 

 !فیکون شه؟
غریب  انقدر حیرت زدهام که بیحرف فقط به حرفهای عجیب 

میکنم و اون از هر دری برام میگه، جز حال  ترانه گوش 
خودش و اتفاقاتی که افتاده. راستش درست شبیه این آدما 

شده که دلشون میخواد به هر نحوی حواسشون رو پرت کنن 
و ترانه، داره سعی میکنه به چیزی فکر نکنه؟ که زده به در 

 !پرحرفی و چرتوپرت گفتن؟
سمت پاساژ قدم   ماشینو پارک میکنه و کنار همدیگه به

برمیداریم. لبخند روی لبهای ترانه، همونقدر برام عجیبه که  
 !این جریان خواستگاری

 ؟حاال  چی میخوای بخری _

 
   



 
 . نمیدونم_

 نمیدونی؟_

ام رو بهش نشون بده.  کالفگی یقینا چهرهام به راحتی میتونه 
که با همون لبخند  بیخیالیاما ظاهرا، ترانه امروز زده به در 

 : روی اعصابش میگه
 . یکم بگردیم، بلکه یه چیزی چشممو گرفت، خریدمحاال _

 :با حرص و جیغ میگم
کردم اومدم. بعد تو  بیشعور من درس و مشقمو ول _

 !نمیدونی میخوای چه کوفتی بخری؟
آزاد و رها میخنده و دستمو محکم تو دستش میگیره. جلوی  

ویترین یکی از مغازهها وامیسته و به یه شال آبی نفتی 
 : اشاره میکنه

   



 
 انقدر غر نزن، نظرت راجع به این چیه؟ قشنگه؟ _

 :بدون مکث میگم
 . قشنگه. برو بخرش که برگردیم_

چپ چپ نگاهام میکنه. بیخیال به راهش ادامه میده و جواب  
 : میده

قشنگتر پیدا کردم. نبود هم نچ، بیا شاید جلوتر یه چیز _

 .برمیگردیم همینو میخریم
و بیحوصله دنبالش راه میافتم. دلم میخواد با مشت  کالفه 

بزنم تو صورتش، که انقدر اون لبخند یهوریشو تحویل من  
 نده. نمیفهمم، گیج کردن من انقدر براش لذتبخشه؟ 

 
   



 
یعنی چی اینکار؟ تو مگه امشب خواستگاریت   اصال  ببینم، _

نیست؟ مگه فردا امتحان نداری؟ پس بیرون چه غلطی 
همون غلطی که همه _ میکنی که من خنگم باهات بیام؟

 .میکنن. دارم فکرمو منحرف میکنم
لب و لوچهامو کج میکنم و به زحمت از میون ازدحام 

جمعیت رد میشم. واقعا خدا بگم ترانه رو چیکار نکنه که 
 .باال باعث شد صدام بین این همه آدم بره 

آلم بود  دارم فکر میکنم امشب باید چیکار کنم. اگه پسر ایده_

 چیکار کنم. اگه نبود چی.... دارم راه میرم
مغازههارو نگاه میکنم تا شاید این خیال لعنتی بشینه 

سرجاش و به بیراهه و ممنوعه نره. دارم تمرین فراموش 
 .  کردن میکنم

 
   



 
ن چی و کی؟! ترانه چرا خودتو عذاب میدی؟ فراموش کرد_

چرا همهچیزو میریزی تو خودت؟ انسان نفهم، بیا برو با 
میخوای. آخر سر دیوونه که   عموت حرف بزن، بگو چی

 .هستی، دیوونهتر میشی میمونی رو دستمون ها 
نترس، اون موقع تازه میشم مثل تو. ولی جدی  _

اونروز چی میگفت؟ گفت هروقت  نهال...میدونی مشاورم 
فکرتو دلت جایی که نباید رفت، با کسی که دوستش داری 
بزن بیرون و فقط راه برو. انقدر راه برو، تو هوای آزاد 

 نفس بکش، کاری که دوست داریو
 
   



 
بکن تا یاد بگیری چطور فکر و ذهنتو مهار کنی. که افتخار  

 . همراهی امروزم نصیب تو شد
سلقمهای بهش میزنم و با همه ی درگیری ذهنیم، میخندم و 

 :میگم
 .پررو... من که همیشه باهاتم، شک نکن_

لبخند میزنه. چقدر لبخندش مایوسانهاست. انگار به آخر  بهم 
 .خط رسیده

 .اون شومیزه چطوره نهال؟ چقدر خوشرنگه_

به جایی که اشاره کرده نگاه میکنم. حق باهاشه. شومیزی 
که پشت ویترینه و توجهاش رو جلب کرده، درست مثل یه 

 :نگین درحال درخششه
 .آره قشنگه. بیا بریم بخریمش_

 
   



 
وارد مغازه میشیم و ترانه با گفتن اینکه دوتا سایز مختلف از 

بندازه. شومیز رو میخواد، میره تا به بقیه ی لباسها نگاهای 
به پاکت ها نگاه میکنم اما، با فکر اینکه حتما برای الی سو

مامانش خریده، حرفی نمیزنم. از مغازه که بیرون میآیم،  
 :میگم

دومیه رو برای مامانت خریدی؟ مطمئنی خوشش میآد؟ یه  _

 . خرده دخترونه است ها 
 :تخس و با لحنی بچگونه جواب میده

 نیست؟  42 خریدمش. مگه سایزتنه خیرم، برای تو _

 من؟_

 : سری تکون میده
 آره. میخوام امشب بپوشیشو بیای خواستگاریم._

 میآی؟ 
 
   



 
 : میگمناباور میخندم. 

 من بیام برای چی ترانه؟ نکنه ریش سفید جمعتون منم؟_

نه، تو خواهر منی. مگه میشه خواهر آدم تو خواستگاریش  _

 نباشه؟ 
 
   



 
با محبت دستمو دور گردنش حلقه میکنم. بیتوجه به جمعیتی  

که دور ورمونن، بوسه ی محکمی روی گونهاش میزنم و  
 :میگم

قربونت برم من. در این که تو خواهر منی شکی نیست _

بر این   عالوه اما، خب قبول کن که اومدنم درست نیست. 
بابا هم خونه تنهاست. میدونی که مامانم رفته جنوب و 

 .نمیتونم بابامو تنها بذارم
لباشو با حالت بچگانهای جلو میده. باشه ی آرومی رو 

 :میگه  زمزمه میکنه و بعد با گرفتن دستم
مو بکنم. فقط  تالش میدونستم قبول نمیکنی. ولی خب، گفتم _

حواست باشه نهال، گوشیتو خاموش نکنی. من باید هرموقع 
احساس کردم نیاز دارم به حرف زدن، بهت زنگ بزنم. 

 باشه؟ 
 
   



 
 .خیالت راحت رفیق، حواسم هست_

، دستشو دور گردنم حلقه متقابالبه لحن التیم میخنده و 
میکنه. از اونجایی که یکم ازش بلندترم، این کارش تصویر 

خندهداری رو به وجود میآره و عمال، لبخند آدمهایی رو که 
ز کنارمون رد میشن و مطمئنا میتونن به جنس واقعی ا

 :رفاقتمون پی ببرن رو میبینیم
 .پس بزن بریم یه بستنی خوشمزه بزنیم تو رگ_

 تو این هوا؟_

 :تایید میکنه و بلند میگه
 !تو این هوا_

باهمدیگه سوار ماشین میشیم و ترانه به سمت خیابونهایی که  
ه   خلوتان میرونه و هردومون با خندمیدونیم این وقت روز 

 بلند و از ته دل، و های
   



 
 جیغهای شادمون تموم هیجان و فکرهای منفی و مثبت

خالی و نیست رو، از تو ذهنمون  هرچی که هست اصال 
که از سرما میلرزیدیم بستنی  درحالی میکنیم. زیر بارون، 

رو  طوالنی میخوریم و بدون ترس از سرماخوردن، مسافت  
قدم میزنیم و من برای ترانه حرف میزنم و اون برای من، و  

مگه رفاقت چیزی بیشتر از اینه که حال بدت رو، انقدر 
 !راحت خوب کنه؟

خب... من دیگه برم. مواظب خودت باش. ببینم امشب _

 .چیکار میکنی. یادت نره بهم خبر بدی ها 
میده. با استرسی لبخندی میزنه و پاکت خریدم رو به دستم 

 :آشکارا میگه
 ! باشه. فقط نهال... من... من میترسم_

 
   



 
دستم روی دستگیره ی ماشین خشک میشه. نگاهام رو از 

 :خونهمون میگیرم و با تعجب میپرسم
 میترسی؟ خواستگار ترس داره مگه؟ _

نداره؟ البته حق هم داری. خواستگار درست و حسابی که _

 .نداشتی، نباید هم بدونیحاال تا 
میگیرم و یه چشمغره ی اساسی تحویلش   باال پشت دستمو 

 : میدم که میخنده
میزنم تو دهنتا. دفعه ی آخرت باشه با خط قرمز من _

 .شوخی میکنی 
 اووو... خواستگار خط قرمزته؟ _

 :میاندازم باال ابرویی 
 
   



 
نه خیر، ایدهآل هام خط قرمزمه. توام دیگه انقدر لفتش _

نده، برو خونه یه دست لباس درست و حسابی بپوش، یه  
دوشی بگیر، یکم هم آرایش کن بلکه پسره بیاد بگیرتت. 

 .  حیفه این فرصتو از دست بدی
یزنه که اینبار من از ته دلم میخندم و با یه  با حرص جیغ م

خداحافظی کوتاه از ماشین پیاده میشم. بوق کوتاهای میزنه و 
قبل از اینکه من وارد خونه بشم با سرعت از کوچه خارج 

 ! میشه. ترانه است دیگه، همه چیزش یه طوریه
سالم، سالم. بابای عزیزخودم. به به، چه بویی راه انداختی  _

 .باباجون
باوجود خستگیم، با سروصدا و شلوغی داخل خونه میشم و  

 دیدن چراغهای روشن خونه، گرمایی که به
 
   



 
پیشبند بسته، مشغول پختن شامه؛  سمتم هجوم میآره و بابا که 

یه حس عجیبی رو تو دلم سرریز میکنه. یه حسی شبیه اینکه  
اگه هرچقدر هم ناراحت باشم، مشکل داشته باشم و هرچقدر  

هم که اذیت بشم، این خونه و آدماش هستن که بتونم بهش 
 پناه ببرم، و خدایا؛ تو رو به بزرگیت قسم هیچ بچهای رو بی

 !پدرومادر نکن
 
   



 
باباجان. بدو دستو صورتتو بشور و لباساتو عوض  سالم_

 . کن، که شدید به کمکت احتیاج دارم
با دیدن سینک پراز ظرف و میز کثیف آه از نهادم بلند 

میشه. اما همین که میبینم بابا اینطور پرانرژی و سرحال  
درحال پختن شامه، باعث میشه که بدون هیچ حس بدی این  

 .اتفاق رو بپذیرم
 . االنچشم. میآم _

پراکنده  ه های  لباسهامو عوض میکنم و بدون توجه به جزو
روی زمین، به کمک بابا میرم. شامی که میخواست بپزه 

کتلت گوشت بود و واقعا نمیتونستم باور کنم این همه ریخت  
و پاش به خاطر این غذای ساده باشه! البته جای تعجب هم 

ثل مامان، هرگز بهش نداشت و بابا مردی بود که زنی م
اجازه نمیداد بیش از حد مجاز وارد قلمرواش یعنی  

 آشپزخونه بشه!
   



 
ه درواقع مامان به ورود و خروج من هم حساس بود و ی

جورایی این آشپزخونه با همه ی قابلمه و ظرف و ظروفش،  
 . عجیب براش عزیز بودن

هی... پریسا خانوم. کجایی که ببینی شوهرت داره برای _

 .دخترت شام میپزه
 . عه بابا،خب خودت خواستی بپزی. من که داشتم میاومدم_

چپ چپ نگاهام میکنه. قیافه اش شدیدا با این پیشبند  
 :خندهداره

بله. به خاطر اینکه سرکار خانوم ساعت هفت رسیدن _

خونه. بد کردم نذاشتم خسته و کوفته شام هم بپزی؟ میخندم. 
 :روی پنجه پاهام بلند میشم و با بوسیدنش میگم

   



 
ش هم من دارم میپزما االنقربونت برم من. البته همین _

 .باباجون. شما که فقط داری الکی الکی ظرف کثیف میکنی
به کار من ایراد هم میگیری؟ فکر حاال پدرصلواتی، _

میکنی مامانت آشپزی بلد بود؟ نهخیر...خودم وایسادم کنار 
یاد گرفت غذای شفته و سوخته جلوم  بالخره دستش تا 

 ...اون موقع تو به دنیا حاال نذاره. 
نگاه خیره و خندونم باعث میشه که حرفش رو بخوره و به 

 : تکون بدهطرز خندهداری سرش رو به اطراف  
خیله خب، اونطوری نگاهام نکن. اونقدرها هم یادش ندادم، _

 .یه تاثیری داشتم روش  بالخره ولی 
 
   



 
هردومون به هم دیگه نگاه میکنیم و بعد صدای خندهامون  

در یک آن، تو فضای آشپزخونه میپیچه. چقدر دلم برای 
 . اینجا بود االنمامان تنگه. کاش 

انقدر دلم برای مامان تنگ شده. کاش م یتونستیم ما هم _

 .باهاش بریم
بابا همونطور که داره لقمه ی پر و پیمونی برای خودش 

 : سری تکون میده و میگهمیگیره، 
نگران نباش. دو سه روز دیگه هم تحمل کنی، به امید خدا _

 . میآد پیشمون
 ... بابا _

میگیره. لقمه ی تو دهنم رو با مکث قورت میدم  باال سرشو 
 :و بیتوجه به کمی شوربودنش میگم

 چقدر مامانو دوست داری؟_

 
   



 
چهرهاش رو درهم میکنه که باعث میشه سوال کلیشهایم 

 :بخندم و اصرار کنم
 .خواهش میکنم بابا، بگو دیگه_

چند دقیقهای هیچ حرفی نمیزنه. وقتی از جواب دادنش ناامید  
میشم، با لب و لوچه ی آویزون یه تکه کتلت تو دهنم میذارم 

 :که صدای آرومش، حواسم رو معطوفش میکنه
داشتن مادرت تو زندگیم بزرگترین شانسم بوده. بعد از اون _

فکر میکردم خدا هم منو فراموش  گاهی همه سختی که 
کرده، مامانت آروم آروم اومد و تو قلبم خونهی عشقشو 

ساخت. فقط مامانت میتونست من مرده رو به زندگی 
 .برگردونه، که تونست



 
   

سکوت میکنم تا بلکه بابا حرفش رو ادامه بده اما، از 
درونگراست دیگه چیزی نمیگه و خیلی   کال اونجایی که بابا 

راحت بحث رو عوض میکنه. منم د یگه اصراری نمیکنم و  
بابا بعد خوردن شام از سرمیز بلند میشه و با تشکری بیرون  

نگاهای  میره. چند لحظه به میز روبروم خیره میشم و بعد با 
تو چه حالیه؟ خواستگار   االنبه ساعت، فکر میکنم که ترانه 

 ! جدیدش کیه؟ چطوریه؟ چه جوابی قراره بده؟
   



 
ظرف هارو میشورم و با سینی چای از آشپزخونه بیرون  
میرم. بابا غرق فیلم سینماییه و به حضورم واکنشی نشون  

نمیده، برای همین از روی دلتنگی شماره ی مامان رو 
میگیرم و به سمت اتاقم قدم برمیدارم. انتظار شنیدن صدای 

مامان، شدیدا باعث شده که بوقهای تکراری در نظرم 
 :تر از همیشه بیانطوالنی 

 جانم؟ _

 :روی تخت میشینم و با لبخند و صدای پرانرژی میگم
 بر مادر نمونه ی خودم. حال احوال خانوم؟  سالم_

 خوش میگذره؟
 
   



 
نهال مامان. خوبی دورت بگردم؟ چه خبر؟ چه خوش   سالم_

 گذرونی مادر، بدون تو و پدرت مگه میشه دلم خوش باشه؟ 
متی، بدون شما فقط داریم الخوبم مامان جان. خبر که س_

بهتره؟ آه عمیقی وقت میگذرونیم. آقاجون چطوره؟ حالش 
 :میکشه

 خوبه عزیزم. خداروشکر بهتره. بابات چیکار میکنه؟ _

 شام خوردین؟
داره _ :میخندم. مادره و نگرانی، تو وجودش ریشه دوونده

دیگه فکر کنم  است ها مامان. کالفه تلوزیون میبینه. حسابی 
یکم دیگه هم بمونی، پاشه بیاد پیشت. شام هم خوردیم. 

دوتایی آشپزی کردیم خودشم. نبودی ببینی چطوری با جدیت  
 . داشت غذا میپخت

   



 
مامان از ته دل میخنده و قطعا کیف میکنه از عشق مردی 

کیف کردن هم داره. کدوم   واال ت دوریشو نداره. که طاق
زنی از دوست داشته شدن بدش میآد؟ اونم اینطور عاشقانه و 

 ! لطیف
یکم دیگه هم با مامان حرف میزنم. درباره ی روز برگشتش 

مشخص نیست. من هم دیگه فعال چیزی نمیگه و میگه که 
دلتنگش  بیشتر اصرار نمیکنم و سعی میکنم بیشتر از این 

 نکنم. برای همین، بعد کمی حرف زدن
راحت کردن خیالش از بابت خودمو بابا، تماس رو قطع  

میکنم و بعد از چند ساعت دور بودن از درس، دوباره روی  
هک شده  ه های  زمین درازکش میشم تا بلکه بتونم با نوشت

روی کاغذهای جزوهام ارتباطی برقرار کنم. که همینطور 
ب پیچیدهای میشم  طالهم میشه و خیلی زود غرق درس و م

 که هربار خوندنشون یه 
   



 
لذت عجیبی رو تو وجودم سرریز میکنه. اونقدر که نمیفهمم 
زمان چطور میگذره و درآخر، خستگی و درد پشت گردنمه 

که وادارم میکنه سرمو بلند کنم و با نگاهای به ساعت، از  
ود. توی اتاق  اتاق بیرون برم. بابا توی پذیرایی نب

الی مشترکشون به خواب عمیقی فرو رفته بود که دیدنش از 
در، باعث شد لبخندی بزنم و با خیال راحت به آشپزخونه  
برگردم. ساعت از ده و نیم هم میگذشت و کمکم داشتم به 
این فکر میافتادم که خودم به ترانه زنگ بزنم. دختره ی  

قرار بود بهم زنگ بزنه و گزارش بده، اونوقت  مثال بیفکر 
 ! هیچ خبری ازش نشده. حق دارم عصبی باشم یا نه؟ االنتا 
  



 
گوشیمو تو دستم میگیرم. نمیدونم کنجکاوی باعث میشه بهش  

نگرانی و اضطراب. دلیلش هرچی که اس ام اس بدم، یا 
 هست وادارم میکنه که براش بنویسم

: 
 چیشد ترانه؟ خواستگارت چطور بود؟ جواب دادی یا نه؟ _

به گوشی خیره بشم تا بلکه خانوم به خودش   کالفه منتظر و 
خالف زحمت بده و دو کلمه در جوابم تایپ کنه. اما بر

 انتظارم، صدای زنگ گوشیم بلند میشه و من 
   



 
با هیجان کمرنگی که از تماس ترانه تو دلم نشسته، فورا 

 :جواب میدم و میگم
 . خواستگارات رفتن که زنگ زدی؟سالم_

 :هیچ جوابی نمیشنوم. متعجب دوباره میگم
خوبی ترانه؟ چرا هیچی نمیگی؟ نکنه زنگ زدی صدای _

 نفسهاتو بشنوم؟
 با خنده میگم اما بازم جوابی نمیده. حرصم درمیآد.

 :در اتاقم رو میبندم و بلندتر میگم
باتوام ترانه، مردی مگه که جواب نمیدی؟ کی بودن  _

 خواستگارت؟ چطور بود؟ چی جواب دادی؟
 ! آرش_

یکه خورده، با چشمهای گرد شده به آینه ی اتاقم نگاه میکنم.  
 چی گفت؟ 

   



 
 کی؟ _

 : مثل من، آروم و مبهوت زمزمه میکنه
 ! آرش افخم_

راستش شوکه شدم، اما نه اونقدر که مثل ترانه نتونم این 
اتفاقو هضم کنم و باهاش کنار بیام. راستش ته ته ذهنم، 

اونجایی که هنوز چشمهای قاطع و نگران آرش افخم رو به 
یاد داشت؛ این فکر مدام وول میخورد که اون مرد عاشق به  

  این راحتی ها پا پس نمیکشه و جدا خوشبهحال ترانه!
 !به مراد دلشون رسیدن این دوتا  بالخره خداروشکر که 

عه... چه هیجان انگیز و رمانتیک. از افخم بعید بود انقدر _

 تو چی گفتی؟ حاال خالقیت به خرج بده. 
 تو خبر داشتی نهال، مگه نه؟_

 
   



 
من؟ من از کجا باید بدونم خنگول. یه جوری میگی انگار  _

 .رفیق فابریک افخم منم
 پس چرا تعجب نکردی؟ چرا عین من دیوونه نشدی؟_

 :میخندم و روی صندلی میزآرایشم میشینم
چون تو خودت مادرزاد دیوونه هستی. تعجب نداره که. _

حاال  آدمی که واقعا عاشق باشه هیچ کاری ازش بعید نیست. 
 چیشد؟ جوابشونو چی دادی؟

 :با حرص میگه
 . جواب ندادم اصال من _

 :با تعجب و شگفتی میخندم
یعنی چی؟ نکنه باز پسر به این خوبی رو پس زدی _

 دیوونه؟
 
   



 
نه خیر. یعنی اینکه وقتی رفتیم اتاق حرف بزنیم، اون آقا  _

وایساد جلو پنجره و به بیرون نگاه کرد، منم گلهای فرش  
شمردم. بعد از یه ربع هم اومدیم بیرون و ایشون اتاقمو 

خیلی خونسرد و شیک گفت که اگه اجازه بدین، روز 
پنجشنبه بینمون  ی محرمیت خونده بشه تا بعد از امتحانات  

 .ترم من، مراسم عقد رو بگیریم
 فقط میتونم از ته دلم قهقه بزنم و ترانه هم در سکوت

واقعا داری _ :با حرص به صدای خندهام گوش بده احتماال 

 میگی؟ یعنی تو حرفی نزدی بهش؟ 
شده بودم نهال. الل  انگار اصال نه. چی باید میگفتم؟ _

هروقت هم میخواستم حرف بزنم یه جوری با اون چشاش  
 . میشدمالل  نگاهام میکرد که باز

 بابات چی؟ هیچی نگفت؟ _

 
   



 
چی میخواست بگه. اونم مثل من. همهمون شوکه بودیم.  _

امشب فقط اون آقا سینهشو داد جلو و حرف زد. ما هم 
 .نگاهاش کردیم

باز میخندم و این بار خندهام رنگ بغض داره. بغضی از 
سر شوق برای عروس شدن دوستم. برای رسیدن به  

 :آرزوش. برای خوشبختیش
 که خوشبخت میشی.  هللا  تبریک میگم ترانه. انشاء _

 .پیشم بودی تا میتونستم بغلت کنم االنفقط کاش  
رم موهای هیچی نمیگه که از جام بلند میشم و همزمان که دا

 :بلندمو از شر کش خالص میکنم، میگم
 
   



 
الل  بیشعور هنوز عروسی نکرده برای من ادا نیا ها. چیه_

من هنوز هنگم _ بدموقع زنگ زدم؟شدی هیچی نمیگی؟ 

موهام میبرم. یه الی نهال. یعنی همهچی تموم شد؟ دستی 
 : حس رخوتی بهم دست میده که واقعا لذت بخشه

نه خواهرم، تازه همهچی داره شروع میشه. برو بگیر _

 !آقای افخم میآد_ .بخواب، فردا میآم دنبالت، حرف میزنیم

 
   



 
 چی؟ _

 :کمی مکث میکنه و آروم تر ادامه میده
 .گفت فردا صبح خودش میآد دنبالم، تا بریم دانشگاه_

لبخند مهربونی روی لبهام میشینه. برحسب عادتم سرمو 
 :تکون میدمو میگم

باشه. آفرین به آقای افخم. خوشم اومد. مرد زندگی یعنی _

 .این
 یعنی همهچیش با زور و اجبار باشه؟ _

   



 
لحن حرصی ترانه لبخندم رو وسعت میبخشه. مطمئنم که این 

شوکه بودنش موقته و خیلی زود میفهمه که افخم چطور 
برای رسیدن به عشقش، مردونگی و اقتدار به خرج داد.  

راستش ترانه واقعا تو زمینه ی احساسات ضعیفه، و خب با  
طبیعی به نظر   کامال وجود گذشتهای که داره این نقص 

 .میآد
میشی.   اخالق ، انقدر بدم میآد اینطوری گندحاال خیله خب _

برو بگیر بخواب، که از صبح داری استرس و فشار عصبی 
تحمل میکنی. فردا اولین امتحانه، امیدوارم با این وضعیت  

 .خراب نکنی
 . به هیچی فکر نمیکنم. حتی امتحان االنمن _

آره جون خودت. یکی تو به فکر امتحان نیستی، یکی من.  _

 شیرینیفردا میبینمت عروس خانوم، یادت نره 
 
   



 
بیای از دانشگاه پرتت میکنم، خالی منو بیاری، دست 

 فهمیدی؟
 .تو روح شکم پرستت_

 : غش غش میخندم و میگم
 . قشنگم. بوس رو لپاتشب بخیر _

لحن پرانرژی من، آروم شب بخیری زمزمه میکنه خالف بر
و بعد از قطع تماس، من مهلت اینو پیدا میکنم که اینبار با 

هردوتا دستام به جون موهام بیفتم و درست مثل ذهن شلوغ 
پلوغم، اونارو هم به بریزم. عجب آدمی بود این آرش افخمو  

ین داره کارش که تونست به این ما خبر نداشتیم. جدا آفر
راحتی بله رو از ترانه بگیره و کار و تموم کنه. این یعنی 

 !کیش و مات ترانه خانوم
 
   



 
این دوست خنگول و زیادی  بالخره خداجونم، شکرت که _

لوس من به عشقش رسید. ازت خواهش میکنم کمکش کن که 
خوشبخت بشه و آقای افخم رو هم خوشبخت کنه.  

 . هردوتاشون واقعا لیاقت این خوشبختی رو دارن
به سمت سرویس میرم و بعد از شستن دست و صورتم، با 

میشینم. خودکارمو ه هام جزوآب سرد و خنک، دوباره پای 
تو دستم میگیرم و سعی میکنم با وجود ذهنی که مدام داره به 

مامان فکر میکنه، خودمو تو نوشتهها غرق کنم، و نمیدونم  
این اتفاق میافته و سرآخر، ساعت پنج   بالخره کی اما... 

 .صبح همونطور درازکش روی زمین به خواب میبرم
 
   



 
 . چه کردی؟ خوب نوشتی یا نه_

ترانه خیره به لبخند عمیق روی صورتم، یکم لب و دهنش  
 :رو کج میکنه و میگه

 نبود. خودت چی؟ا ی، بدک 
 

منم مثل _ :میاندازم و سرحال، بهش خیره میشم باال شونهای 

راستی عروس  تو، بهتر از چیزی بود که انتظار داشتم.
خانوم، امروز صبح چطور بود؟ همراهی آقای داماد چه  

 حسی داشت؟ 
میبرم و   باال با خنده میپرسم ولی وقتی جواب نمیده، دستمو 

یهامون از کالسمحکم به بازوش میکوبم. یکی از هم
رو   سالمشکنارمون رد میشه و من با خوشرویی جواب 

 : میدم
   



 
میخوای برم از آقای افخم  چته تو باز؟ چرا هیچی نمیگی؟ _

 بپرسم که چطوری این زبون تو رو کوتاه کرده؟ هوم؟ 
تخس، برعکس حالت قبلش   کامال میاندازه.  باال ابرویی 

 :میگه
زبون من؟ عمرا! فقط میفهمی چیه؟ یه جورایی هنگم _

هنوز. فکر میکنم اتفاقات دیشب همهاش یه خواب بود. آخه  
 ... من
 چرا هنگ؟ _

با صدای آقای افخم، هردو سریع به عقب میچرخیم و من  
ی  خوشحال شاد و خندان از دیدن این زوج دوستداشتنی، با 

میکنم و رو به مرد جذاب و خوشپوش و  سالمواقعی 
 :صدالبته خندون مقابلم میگم

 
   



 
تبریک میگم آقای افخم. خیلی خوشحال شدم وقتی شنیدم که  _

همیشه  هللا  از این دوست ما بله رو گرفتین. انشاء بالخره 
 .کنار همدیگه خوشبخت باشین

خیلی مردانه و پخته سرش رو خم میکنه و با تواضع و 
 :مهربانی جواب میده

   



 
خیلی ممنونم خانوم. قطعا اگر کمک شما نبود، به این _

 .راحتی ها این اتفاق نمیافتاد 
لبخند میزنم و میچرخم و به ترانهای نگاه میکنم که فقط  

خالف ساکت و مظلوم داره ما دوتارو تماشا میکنه. بر
 :خونسرد رو به ترانه میگه  کامال انتظارم، آقای افخم 

خب ترانه! داشتی میگفتی؟ چیه خواستگاری دیشب برات _

عجیب بود که هنوز باورش نکردی و هنگی؟ ترانه عاجز  
میاندازم به  باال کنه که با لجبازی شونهامو بهم نگاهمی 

نشانه ی اینکه به من مربوط نیست! گندیه که خودت زدی، 
 !جمع و جورش کنحاال  

 خب... عجیب که نه.... فقط همه چی خیلی سریع _

 ... اتفاق افتاد که 
 
   



 
خب وقتی من دیدم تو این یه سال، نمیتونی تصمیم بگیری _

 .به هر دلیلی، خواستم که کمکت کنمحاال 
سکوت ترانه، باعث میشه افخم با لحن شمردهتر و جدی 

 :ادامه بده
نمیخوای که این ازدواج اگه ناراضی هستی، و واقعا حاال _

سر بگیره، من میتونم حرفمو پس بگیرم و با آقای سلیمی 
 ... حرف بزنم. اگه میخوای من هیچ مش

 ! نه، نه_

همین نه تند و قاطع ترانه انگار برای افخم حکم هزاران 
دوستتدارم رو داره که با آرامش خاطر لبخندی میزنه و با 

یکنم. مثل اینکه عشق، به ترانه چشم میدوزه. اهنی م
بین این دوتا عاشق تازه به هم رسیده مناسب  اصال حضورم 

 !نیست
 
   



 
خب آقای افخم، ترانه جون؛ راستش من یه کار مهمی دارم _

 .با اجازه فعال که باید برم. باز هم بهتون تبریک میگم. 
 .صبر کن منم باهات بیام_

حرصی به ترانه نگاه میکنم که عین جوجه اردک زشت 
میخواد بیفته دنبال من. دختر هم انقدر خنگ؟ آخه آدم عاقل 

 نامزدشو ول میکنه 
 ! خودم میرسونمت. بمون_

لحن قاطع افخم دقیقا مثل یه زیپ برای دهن ترانه عمل 
میکنه و بیحرف و مخالفت عقب میکشه. همین باعـث میشه 

که پیروزمندانه لبخند بزنم و با خداحافظی از ترانهای که 
مظلوم بهم نگاه میکنه و انگار داره میره   ه های   عین این بچ

 ماشین قدم  که تنهاش نذارم، به سمت
 
   



 
مهم نیست وقتی میدونم که   اصال بردارم. و خب، نگاه ترانه 

 ! تا چه حد خنگ تشریف داره این دوست من
سوار ماشین میشم و با یادآوری اینکه امروز صبح با چه  
زحمتی ماشینو از بابا گرفتم، آروم میخندم و کیفمو روی 

صندلی پرت میکنم. حالم امروز واقعا خوبه، و شاید امتحانی 
یست. البته جدای که خیلی خوب نوشتمش هم درش بیتاثیر ن

 ! از نامزدی ترانه
قبل از اینکه استارت بزنم، صدای زنگ گوشیم بلند میشه. 

به زحمت با یه دست گوشی رو از داخل کیفم بیرون میکشم  
و همزمان که دارم از محوطه ی دانشگاه خارج میشم، تماس  

 :مامان رو برقرار میکنم
 .مامان جون سالم_

 
   



 
 عزیزدلم. خوبی؟ خسته نباشی. امتحانت چطور بود؟ سالم_

الهی نهال فدات بشه که با این همه فاصله هم هنوز نگران _

بود مامان جانم، حال خودمم عالیتر. شما  عالی امتحان منی. 
خوبی؟ همهچی روبراهه؟ راستی مامان، خبر دارم برات  

 . باقلوا
 :مامان به طرز شیرینی میخنده

 مادر که بشی میفهمی عشق فاصله نمیشناسه. _

 .روزی خودت هللا  خوش خبر باشی قشنگم. انشاء
 میکنم. متعجب خم میشم و بخاری ماشین رو زیاد 

امروز خبری از بارون نیست اما، هوا بس ناجوانمردانه 
 ! سرده

 چی روزی خودم باشه مامان؟ __

 
   



 
همین روزا هم من تو رو تو   هللا  عروس شدن دیگه. انشاء_

 .لباس عروس ببینم
 : نمیتونم نخندم. میگم

 شما از کجا میدونی؟_

همین نیم ساعت پیش داشتم با عطیه حرف میزدم. زنگ _

زده بود هم احوال پدرمو بپرسه، هم برای مراسم نامزدی 
 . فردای ترانه دعوتم کنه

حاال  از دست این خاله عطیه که نذاشت سوپرایزت کنم. _

بیخیال این حرفها، حال آقاجون چطوره؟ معلوم نشد کی 
 .برمیگردی؟ من دلم برات یه ذره شده مامان

 
   



 
 : میتونم بفهمم که لبخندش تو این لحظه چقدر خوشگله 

حال آقاجونم خوبه قربونت برم. اگه همینجور وضعیتش _

 .فردا یا پس فردا میگردم هللا  ثابت باشه، انشاء
 :ذوق زده میگم

 .دارم پرپر میزنم تو دوریتجدی؟ چقدر خوب. بیا که _

مامان میخنده و خدانکنهای میگه. با فکر به مراسم فردا، با  
 : تاسف ادامه میدم

 ولی حیف شد. مراسم فردا رو نیستی، نه؟ _

نه عزیزم، فکر نکنم بتونم برسم. تو و بابات دوتایی برین، _

 . خوشبگذره بهتون
 
   



 
 باشه مامانجونم، مراقب خودت باش، زودهم برگرد خب؟ _

مامان که قربون صدقه ام م یره، بغض کرده میخندم و با 
به جای مامان میبوسم. کاش زودتر  قطع تماس، گوشی رو 

 ! بتونم بغلش کنمو واقعی، خودشو ببوسم 
 
   



 
*** 

بسیار خستهتر از آنچه هرآدمی میتوانست تصور خسته بود. 
کند. تمام وجودش، در جهانی لبریز از سیاهی فرو رفته بود 
و او، خو کرده بود به دستوپا زدن در این تاریکی و ظلمت،  
و باز بیشتر فرو رفتن. روحش این را پذیرفته بود. و مدتها 

از روزی که دیگر به خودش نبودن عادت کرده بود، 
 .میگذشت

 روی تخت جابجا شد. جای خوابش راحت بود اما، 
 انگار که روی میخ خوابیده باشد؛ قدری آرام و قرار 

 نداشت. نمیدانست چه دردی در پس این درمان
 نشدنهاست که اینگونه، از یک خواب کوتاه، بعد از

 روزی خسته کننده و شلوغ محرومش میکند.
 با هر چشمهایش میسوخت. یک سوزش عجیب. انگار

   



 
دم و بازدمش، خودش نمک میریخت بر زخم عمیق وجودش 

 ! و او، حتی به خوبنبودن هم عادت کرده بود
ه دیواری، با آن عقرب میگذشت. ساعتساعت از پنج عصر 

زارش درست جلوی چشمهایش، روی دیوار آ مردم های
برایش دهن کجی میکرد و گویا داشت به اویی که به قصد 

اندکی خواب خودش را به این تخت تکنفره رساندهبود، 
ردن و عقب  ک میخندید. عجیب هم نبود. این مقاومت
 .میآمدنکشیدنها، در نظر خودش هم مسخره 

ای کشید. به ستوه آمده از دراز کشیدن و به کالفه نفس 
کشید و با اندکی  باال خواب نرفتن، تن کرختش را به زحمت 

مکث از روی تخت بلند شد. هنوز لباسهای بیرونش را  
عوض نکرده بود، و همین باعث شده بود که پیراهن مشکی 

 رنگ مردانهاش چروک شود. اهمیتی نداشت. 
 . به حمام رساندخودش را 

هرچند که دوش گرفتن هم تاثیری در بهتر شدن حالش 
نداشت اما، بهتر از آن بود که با رقتانگیری منتظر بماند تا 

بلکه هیاهوی ذهنش، دمی بهش فرصت آرام بودن بدهند. او  
 ! مرد ضعف نشان دادن نبود. حتی در برابر خودش

سمت با موهای خیس و با پوشیدن تیشرت راحتی به 
آشپزخانه قدم برداشت. درحال ریختن لیوانی شربت بود که 



باشد،   گوشی تلفنش به صدا درآمد و او بیآنکه عجلهای داشته
با خونسردی به سمتش رفت. نام قادری روی گوشی  

 . خودنمایی میکرد. بدون هیچ پسوند و پیشوندی
 بله؟ _

   



 
صدای آرام و جدیاش به مذاق مرد پشت خط خوش نیامد. از 

آدمهای عنق متنفر بود و او، درست جزو آدمهایی بود که 
ش را خندان، چشمهایش را براق و  خیلی کم میتوانستی لبهای

صدایش را پرانرژی و سرحال بشنوی. نمیدانست چه 
و احترام خاصش به چنین آدمی شده   عالقه چیزی، باعث 

 اما، از یک چیز مطمئن بود. و آن رفاقت و مردانگی بی
 ! دواندازه ی این مرد بیحوصله و زیادی جدی بودح
 
   



 
 قربان. مزاحمتون شدم؟ سالم_

نیشخندی زد و روی مبل تکنفره ی هال نشست. گرد و خاک  
بود. انگار سالها کسی در این خانه  روی همهچیز را پوشانده 

 :زندگی نمیکرد
 نه، چیشده؟_

 میدانست که باید مستقیم برود سراغ اصل مطلب. 
 !بدون حاشیه

امروز دختره با پدرش، درست همونطوری که قرار بود _

رفت نامزدی دختر سرهنگ سلیمی. بچهها تحت نظرش  
بدم  اطالعداشتن، هیچ چیز مشکوکی هم ندیدن. گفتم بهتون 
که هیج مشکلی پیش نیومد. مثل همیشه هم چیزی 

 .  دستگیرمون نشد
   



 
قرار هم نیست چیزی دستگیرمون بشه. به بچهها بسپر _

خوب حواسشونو جمع کنن قادری، حتی یه دقیقه هم نباید 
 ازشون چشم بردارن، میفهمی؟

در برابر جدیت صدایش، مرد تنها میتواند باشهای بگوید و  
چشم. کاری _ :را ببیند، ناچار ادامه دهد بعد که سکوت او

 ندارید قربان؟ 
نهای میگوید و با قطع تماس، به تلوزیون خاموش روبرویش 

چشم میدوزد. در سیاهی صفحهاش، به تصویر ناواضح 
خودش در میان مبلهای خاکخورده خیره میشود و فکر میکند  
به پروندهای که به گمانش در عرض چند روز بسته میشد، 

مدتهاست که تمام فکر و ذهنش را درگیر خودش اال حو 
کرده است. تصویر مرد به یادش میآید، و دختری با قیافه ی 

 شبیه به 
 
   



 
بیخبر از همهچیز، پا در مسیر خطرناکی هندی! دختری که 

 ! گذاشته است
****** 

 .وای نهال، دارم از استرس میمیرم_

با لبخند دست سرد ترانه رو تو دستم میگیرم و به چهره ی  
زیبای آرایش کردهاش نگاه میکنم. مراسم تقریبا تموم شده و  

همه ی مهمونا یکی یکی دارن تشریفشونو میبرن. بابا هم 
همراه عمو اکبر، توی حیاط مشغول حرف زدنه و من بعد  

ونم با تونستم فرصتی پیدا کنم که بت بالخره یکی دو ساعت، 
ترانه تنها باشم و کسی دور و ورمون نباشه. امروز واقعا  

خوشگل شده. خوشگلتر و قشنگتر از همیشه. کتوشلوار سفید 
 رنگ شیکی پوشیده که با روسری

 
   



 
صورتیرنگش، همخونی عجیب غریبی داره و به طرز 

 !عجیبتری بهش میآد! آخ که چقدر من دوسش دارم
استرس چی دیوونه؟ آروم باش. یه جوری وحشتزدهای _

 . انگار افخم طفلک میخواد بخورتت
لبش رو به دندون میگیره. با بهم نگاه میکنه و گوشه ی 

نگاهای با افخم که مشغول صحبت با مردی دیگهست، 
شیطنتبار لبخند میزنم و حین مرتب کردن شالم و تو دادن  

 :موهای بیرونزدهام میگم
 نکنه از امشب میترسی کلک؟ نترس بابا_
 .اصال بیشعور ، گمشو _

 
   



 
سعی میکنم صدای خندهام بلند نباشه. ضربه ای به بازوش  

 :میزنم و میگم 
از این حرفا میزدم کم مونده بود منو بخوری، قبال اوووو..._

خجالت میکشی؟ موش بخورتت عروس خانوم که انقدر  االن
 .خانوم شدی

 ! نهال_

آخی عزیزم، خجالت کشیدی؟ خجالت نداره که، به قول _

 . خودت سیر طبیعی زندگیه، تو هم یکم همسرداری یاد بگیر
از درد اما،  نیشگونی از بازوم میگیره که دلم ضعف م یره 

 !با تخسی هرچه تمام بازم میخندم
 
   



 
چقدر بیجنبه شدی تو ترانه، دارم باهات شوخی میکنم. _

 .من رفتم اصال 
 : تند تند میگه

اعصاب نمونده   اصال نه، معذرت میخوام، نرو! راستش _

 .برام نهال. قلبم تو دهنم میزنه. دارم سکته میکنم
 
   



 
بهش نگاه میکنم. واقعا اینکه آدم از خوشبختی   بیخیالیبا 

هاش برای خودش درد بسازه، خیلی عادت بد و غیرقابل 
 ! تحملیه

تا اینجاش که با انتخاب دلت اومدی جلو، بقیه اش رو هم  _

ین داماد بدبخت اعتماد کن. به خدا توکل کن. یکمم به ا
مطمئن باش برای خوشبختیت هرکاری میکنه. تو که 

نمیفهمی، یه جوری با عشق و لذت نگاهات میکنه که بیا و 
 . ببین

 با بغض کمرنگی سرش رو به معنای تایید تکون میده 
دستمو میکشه تا کنارش بشینم. مخالفتی نمیکنم. برای 

 :وضعیت استرس آور میگممنحرف کردن ذهنش از این 
 راستی خونهاتون چیشد؟ بابات راضی شد؟_

 
   



 
 :با کمی مکث جواب میده

الی مدت تو طبقه ی با که قرار شده بعد از ازدواج یه فعال _

بعدا اگه من راضی نبودم  حاال خونه ی پدرم ساکن باشیم، تا 
 . یه جایی رو اجاره کنیم، شاید هم خریدیم

 . به این آقای داماد، فکر همهچی رم کرده هللاماشا _

 !نهال من میترسم_

حرصی دندونهامو روی هم فشار میدم. البته سعی میکنم 
و حرصی بودنم از این رفتارش خیلی  کالفگی میزان 

 : آشکارا نباشه
تو خیلی غلط میکنی که میترسی. هی اینقدر به خودت _

تلقین نکن دیوونه. مامانم همیشه میگه وقتی خطبه ی عقد 
میافته. این جاری میشه، محبت زن و شوهر هم تو دل هم 

 ترس و استرس هم طبیعیه، پس 
   



 
لطفا انقدر به خودت تلقین نکن تا پا نشدم کل آرایشتو پاک  

 .کنم و لولو تحویل افخم بدمت
دیوونه ای _ !میخنده. کمرنگ و مضطرب اما، همینم غنیمته

 برمیگرده؟ مامانت کیحاال دیگه، چه میشه کرد؟ 
فردا _ :لبخند کوچیکی روی لبهای رژ خورده ام میشینه

ببینی. قربونش   . وای راستی ترانه، باید بیای باباموهللا  انشاء
د باشه برم یه جوری خوشتیپ شده که بیشتر به اون میآد داما 

 . تا افخم شما 
به بازوم میکوبه. طی حرکت ناخواستهای واکنش سریعی از 

 : خودش نشون میده
بیخود کردی. آرش من تکه. همین جوری ساده جذابترین _

 .مرد این مجلسه
   



 
به این میگن حسادت زنانه! نمردیم و ترانه خانوم رو هم این 

 ! شکلی دیدیم
 . خیله خب بابا، نخور منو_

 : چپ چپ نگاهام میکنه
حیف من که سر خطبه ی عقد اول از همه برای تو دعا _

 .بشه، یکی هم بیاد تو رو بگیرهکردم بلکه بخت نحست باز 
از اونجایی که نمیتونم از حرص جیغ بکشم، ظاهری میخندم 

و فقط میتونم با صدای آروم و نگاه عصبیم برای چشمهای 
خندون آرایش کردهاش خط و نشون بکشم. به چه حقی 

هنوز نیم ساعت نگذشته از نامزدیش داره بهم میخنده؟ دختره 
 ! ی نمیدونم چیچی

 .یگه بابا، بهتره بریم. برو حاضر شوخب د_

 
   



 
با اومدن بابا و افخم به سمتون، لبخند به لب از جا بلند میشم  
و بابا با نگاهای محبت آمیز به من، رو میکنه به ترانه و با 

مهری پدرانه بهش تبریک میگه. وقتی بابا بعد از خداحافظی 
از افخم و ترانه میره که ماشین رو روشن کنه، میچرخم 

 ! افخم کنارش وایسادهحاال سمت ترانه که 
خب آقای افخم، خیلی بهتون تبریک میگم. امیدوارم همیشه _

 . خوشبخت و خندون باشین تو زندگی
 .مردونه لبخندی میزنه 

 
   



 
داشتین نهال خانوم. باعث افتخار بود که همراه پدر تشریف _

 . محترمون قبول زحمت کردین و تشریف آوردید
 .با اجازهتونفعال خواهش میکنم. این چه حرفیه؟ _

با خداحافظی از عمواکبر و خاله عطیه بیرون میرم و بابا   
رو میبینم که منتظرمه. اون موقع است که دوباره اومدن  

آوری شه و ذوق زده از رسیدن فردا، با مامان برام یاد
 . قدمهای بلند به سمت ماشین میرم

 
   



 
مامان برگشت! با برگشتنش انگار که دوباره متولد شده  

باشم، همهچیز دوباره رنگ و بوی زندگی گرفته و من با 
خیال راحت و بدون هیچ دلتنگی مشغول درس و امتحاناتم.  

انگار حتی دیوارهای خونه هم جون گرفتن و شادی و 
بابا علنا به چشم میآد. مثل اینکه نبود موقت  ی خوشحال 

اعث شده که بیشتر به عمق حسی که نسبت بهش مامان ب
داره پی ببره و این روزها خیلی بیشتر از قبل، بهش توجه  

 کنه و عشق بورزه. تا جایی که 
   



 
 ! بعضی وقتها سعی میکنم تنهاشون بذارم و مزاحمشون نشم

از ترانه هم بیخبر نیستم. تو این مدت بیشتر تونسته با 
 ازدواجش کنار بیاد و درواقع راحتتر میتونه از عشق

براین، میدونم که هنوز عالوه احساسش به افخم حرف بزنه. 
تحت نظر مشاوره و جلسات مشاوره رو هم همراه  

نامزدجانش شرکت میکنه. و من مطمئنم که حتی شده 
حضور افخم و نگاه های عاشقانهاش، به ترانه انگیزه ی 
کافی برای بهتر زندگی کردن رو میده. از طرفی، حال 

آقاجون هم رو به بهبوده و درکل، همهچیز دست به دست هم 
داده که من دوباره طعم ثبات و آرامش رو بچشم و کنار 

اکیهای خوشمزهاش که هر یه ساعت یهبار مامان و خور 
 میآره میذاره

 
   



 
ترین نحو ممکن از سر  عالی جلوم، امتحانات رو به

 . بگذرونم
راحتتر حرف بزنم، تصمیم گرفتم که بعد از راستش بخوام 

امتحانات حتما تو یه باشگاه هم ثبتنام کنم! اینجور که مامان  
 از موقع برگشتنش داره خوراکیهای خوشمزه

رنگارنگ به خوردم میده، بعید نیست جندکیلویی اضافه 
وزن پیدا نکرده باشم! درست برعکس همه ی دوستام که 

زار، اولین چیزی که موقع دیدنم  باعث شده ی ترانه ی مردمآ 
واقعا هر روز داری چاقتر میشی » بهم میگه این باشه که :

 «!نهال

 . نهال مامان، پاشو بیا باهم چای بخوریم. کیک پختم برات_

 
   



 
با صدای مامان، نمیتونم که نخندم. کتاب رو میبندم و درحال  

 . محکم کردن کش موهام، از اتاق بیرون میرم
 مامان؟ _

 جانم؟ _

کنار مامان روی مبل میشینم. با لب و لوچه ی آویزون 
 :میگم

چیزهای خوشمزه میپزی. میخوای از تیپ و آخه چرا انقدر _

 .قیافه بیوفتم؟ ببین تو این یه ماه چقدر چاق شدم
 :متعجب بهم نگاه میکنه. به طور دوست داشتنی میگه

وا. کجات چاق شده مامان؟ خیلی هم خوشگلی. بیا بخور _

که جون داشته باشی برای سرو کله زدن با جزوه و 
 . کتابهات

 
   



 
 .مامان وسوسهام نکن،نمیخورم_

 :میخنده و میگه
 . خب نخور. پاشو برو درستو بخون_

دراومده گذشت؟ مامان مگه میشه از کیکی که تازه از فر 
 !چه توقعی داره از من شکمو

 .نه میخورم. بدش من_

 :خنده ی مامان ادامه داره. گازی به کیم میزنم که میگه
 . امروز زهراخانم زنگ زده بود_

 : با دهن پر، گیج بهش نگاه میکنم. ادامه میده
زهراخانم، همسایه طبقه دوممون تو خونه ی قبلیمون.  _

 . خانوم آقای عرفانی
 
   



 
 چهره ی مهربان زهراخانم، خیلی زود به یادم میآد.

 :میگم
 آهان، خب چیکار داشت؟_

 .بیان خواستگاریاجازه میخواست _

خم شده بودم که استکان چای رو از توی سینی بردارم که با 
 :گرفتم باال این حرف مامان، با چشمای گرد سرمو 

 !خواستگاری؟_

 
   



 
 : نگاه چپ چپ مامان باعث خندهام میشه

بله، خواستگاری. نکنه فکر کردی قراره تا آخرش بمونی _

 ور دل منو بابات؟ 
 ! مامانی_

هردومون به لحن لوس و کشیدهام میخندیم و من درحال 
 : میپرسمخوردن کیک 

درست _ خواستگاری برای کی؟ همون پسر دیالقشون؟حاال  _

 . حرف بزن نهال. یعنی چی دیالق 
غره ی مامان  میاندازم. این بار چشم باال و ه هام شون

 : واقعیه
   



 
چرا رو پسر مردم  خوبه یکی به تو بگه چاق؟ یا خیکی؟! _

 . عیب میذاری. پسر به اون آقایی
 !گفتی خوشگلم که  االنعه، مامان! من کجام چاقه؟ همین _

صدای جیغ مانندم باعث میشه مامان از ته دلش بخنده. با لب  
 : و لوچه ی آویزون استکان چای رو داخل سینی برمیگردونم

 شما چی گفتین بهشون؟ گفتین بیان؟حاال خب  _

ببینیم چی میشه،  حاال نه. گفتم بمونه برای بعد امتحاناتت. _

 .باید با بابات هم مشورت کنم
 پس من چی؟_

 
   



 
مهربون و مادرانه ی مامان رو در بر لحن مظلومم نگاه 

داره. دست دراز میکنه و آروم، بافت موهام رو توی دستش 
 : میگیره و درحال نوازش کردنش میگه

فقط بهشون میگیم که بیان تا حرف بزنین عزیزم. همون  _

اول راه که عقدتون نمیکنیم. بذار بیان، اگه پسندیدی و باب  
میشی خانوم خونه ی خودت میلت بود، بله رو میگی و  

 .. ای خدا... کی بشه من بچه ی تو رو ببینم نهالهللا  انشاء
یه جورایی ته دلم ضعف میره از تصور اینکه یه روزی، 

بچه ی خودمو بغل بگیرم! نه ماه تموم با خودم اینور و 
اونور ببرمش، با هر لگدش به شکمم قربون صدقهاش برم و 

ه دنیا بیارم. آخ که چقدر حس بعدش یه تیکه از وجودمو ب
 ! قشنگیه مادر بودن

 
   



 
 .من خودم بچهام هنوز مامان. بذار اول خودم بزرگ بشم_

بازوم میکوبه. بقیه ی وقتمون رو مامان میخنده و آروم به 
در سکوت و خیره به سالیر کرهای که درحال پخشه، 

میگذرونیم. از اونجایی که مامان عاشق فیلمهای کرهای،  
 ه های  تلوزیون طفلک ما همیشه مجبوره تصویر این چهر

که فقط بابا  گاهی ظریف و قشنگ رو نشونمون بده و 
 ! خونهاست، بره رو شبکه ی اخبار

فعال مرسی مامان. پاشم برم سر درسم ببینم به کجا میرسم. _

 . بابای
درحال رفتن به اتاقم که صدای زنگ گوشی مامان باعث 

میشه بایستم و توجه مامان از سریالش منحرف بشه. آروم 
 :میگه

 
   



 
 . نهال مامان، اون گوشی منو بده بهم لطفا _

لبخندی میزنم و گوشی رو به دستش میدم. تماس از طرف  
خاله سمانه است. مامان با اخم به گوشی نگاه میکنه و بعد با  

انی عالم تو یه حالتی که انگار در یک آن تمام استرس و نگر
دلش ریخته، تماس رو برقرار میکنه و خیره به چهره ی  

 :خندون من میگه
 .عزیزم سالمجانم سمانه جان، _

چند ثانیه هیچی نمیگه. هنوز خیره به منه که لبهای خندونش 
آروم آروم جمع میشن و تبدیل میشن به یه خط صاف. 

ا  چشمهاش، مبهوت و ترسان گشاد میشن و من نمیدونم چر
 :بیخبر از همهچیز، دست و پام سر میشه

 چرا گریه میکنی سمانه؟ چیشده؟ بابا خوبه؟_

 
   



 
میگفتی. کاش خودتو وای خاله سمانه! کاش یکم آرومتر 

میذاشتی جای مامان طفلی من که کیلومترها از پدرش دور  
بود و تنها، کاش فکر میکردی که شنیدن رفتن همیشگی 

باباش چطور نابودش میکنه، کاش میفهمیدی خاله سمانه! 
 !کاش یهو مامانو به آخر خط نمیرسوندی

 
   



 
وقتی مامان داشت تو بغلم زار میزد و باباشو صدا میکرد، 

پاش اشک بریزم.  فقط تونستم که محکم بغلش کنم و پابه
انگار خودمو گم کرده بودم و نه  اصال شوکه بودم، 

میدونستم کیام، نه کجام. فقط مامانو میدیدم که محکم و با 
 : فغان میکوبید به سینهاش و داد میزد

وای نهال. دیدی بابام رفت؟ دیدی یتیم شدم؟ بیکس شدم  _

زندگیش پیشش   ه های  نهال. بابام رفت و من تو آخرین لحظ 
 . نبودم

حتی فکرش رو هم نمیکردم مامانی که طرد شده بود، کتک  
خورده بود، حرف و توهین شنیده بود و سالها دور از 

خانوادهاش زندگی میکرد؛ اینطور نسبت به پدرش وابسته 
باشه. ولی احمقانه فکر میکردم و مامان هم یه بچه بود! با 

 همه ی سن و سالش، حتی با وجود
   



 
داشتن یه دختر بیست ساله، بازم دختربچه ی باباش بود و  
همه ی امیدش به اینکه باباش هست! اگرچه دوره، اگرچه  

ست. نفس میکشه. بهش فکر ازش فاصله داره اما... ه
 !میکنه... داَرتش

مامان اونقدر گریه کرد که تن بیجونش توی بغلم، باعث شد 
با ترس و لرز به بابا زنگ بزنم و ازش بخوام سریع بیاد 
خونه. فوت آقاجون رو بهش نگفتم اما، پدر بود و از تن  

صدام فهمید که هیچ چیز سرجاش نیست و یه اتفاقی افتاده. 
ته... یه زندگی تموم شده... یه مرد ی که شاید فقط  یکی رف

چندبار تو زندگیم دیده بودمش و با وجود گذشته ی  
پدرومادرم، محبت پدرانهاش رو ازم دریغ نکرده بود و بین  

تبعیض قائل نشده بود؛ برای همیشه این ه هاشمن و مابقی نو
 ! دنیا و آدماش رو ول کرده. اتفاق کوچیکی نبود قطعا 

   



 
 چیشده بابا؟ مامانت کجاست؟ چرا گریه میکنی؟_

با گریه به بابا نگاه کردم. مامان با دیدنش خودشو تو بغلش  
 : که دیگه از گریه نفسش درنیومد، گفت درحالی انداخت و 

بابام رفت هاتف، بی بابا شدم هاتف! منو ببر زاهدان. منو  _

 !ببر پیش بابام 
دیدن اشکهای بابا پاهام رو سست کرد و آروم روی زمین  

پیشونی داغ مامان رو میبوسید و زمزمه نشستم. بابا مرتب 
 «آروم باش عزیزم، میبرمت. تو فقط آروم باش.» میکرد :

 ... مارو میدید، نه صدامونو میشنید اصال و مامان که نه 
 
   



 
 بذار منم بیام بابا. نمیشه که اینطوری. برای منم بلیط بگیر_

. 
بابا همونطور که داشت مدارک مورد نیازش رو از توی 

کمد برمیداشت، رو به من کرد و با صدای خشدارش جواب  
 :داد
امتحاناتت تموم نشده نهال. مطمئن باش اون تو هنوز _

خدابیامرز هم راضی نیست که تو از درس و آینده ات بزنی. 
من و مادرت خودمون میریم زاهدان، فقط تو آماده باش که  

قراره بری خونه ی اکبرآقا. باهاش حرف میزنم، تا وقتی که  
 . ما برگردیم اونجا بمونی

بود و مونده بودم  اعتراض کردم. هنوز هم صدام گرفته 
 !، بین نرفتن و رفتن به زاهدانبالنکلیف 

   



 
بچه که نیستم بابا، میتونم بمونم خونه. برای چی به عمو  _

 . اکبر اینا گفتی آخه
. این بهترین کاره. اینطوری االننهال با من بحث نکن _

خیال من و مادرت هم راحته، خودت داری میبینی که دیگه 
 . جونی برای نگران تو بودن نداره

 :بغض میکنم و اینبار بدون مخالفت میپرسم
 یعنی میتونی برای امشب بلیط بگیری؟_

فکر نکنم. با سلیمان که حرف زدم، گفت به خاطر اونو و  _

بتونم برای  احتماال مادرت قراره فردا تشئیع جنازه بکنن. 
 .فردا بلیط بگیرم

غمگین اهومی میگم و بابا با گفتن مواظب مادرت باش، با  
عجله از خونه بیرون میزنه. به اتاق مامان میرم. روی تخت  

 بخشی که  آرامشخوابه و انقدر اثر 
   



 
بابا بهش داد زیاده که متوجه نشستنم روی تخت نمیشه. اونم 

 .مامان که اونقدر خوابش سبک بود
میریزه. دیدن چهره ی سرخ از اشکهام بیصدا روی گونهام 

گریه ی مامان و ریتم نفسهای نامنظمش قلبم رو به درد  
میآره. واقعا که آدم از یه لحظه ی بعدش هم خبر نداره یعنی 

 ! همین... از اون خنده و شوخی، رسیدیم به کجا 
به آشپزخونه میرم و سعی میکنم برای شام یه غذایی بپزم.  

رص بخوره و ناراحتی معده  از اونجایی که مامان باید ق 
داره، گرسنگی براش سمه و همین هم مونده تو این وضع 

درد جسمش هم به درداش اضافه شه. آهی میکشم. هنوز هم  
 ... نمیتونم خبر فوت آقاجونو قبول کنم، چه برسه به مامان

 ...هاتف_

   



 
با صدای کم جون مامان، سریع از جا بلند میشم و خودمو به 

 :اتاقش میرسونم
 جانم مامان؟ چیشده؟_

 بابات کو؟ چرا صداش میزنم جواب نمیده؟_

 !صدای گرفتهاش برام غریبه است... وای مامان، وای
 بیارم؟ بلیط بگیره قربونت برم. چیزی میخوای برات رفت _

 :بیجون و بیحال بهم نگاه میکنه
کمکم کن برم دست و صورتمو بشورم. سرم داره گیج _

 . میره. حالت تهوع دارم
  



 
خوب نبود و این خبر یهویی باعث شده  اصال حال مامان 

بود که هم فشارش نامنظم بشه و هم از طرفی درد معدهاش  
عود کنه و سردردی که یار همیشگیش بود! بابا به زور 

قرص و آرامبخش و هزار حرف و قول دادن، سعی داشت 
که آرومش کنه اما، مامان عزیزم انقدر غم داشت که حتی تو 

من فقط میتونستم شاهد این  خواب هم گریه میکرد. و
 .وضعیت باشم و بیصدا بغض کنم و اشک بریزم

   



 
 بابا برای فردا ظهر، ساعت دوازده بلیط گرفته بود. به هزار
زحمت مامانو راضی کردیم که چندقاشق از شامی که پخته  
بودم بخوره و بعد خوردن قرصهاش، بابا کنارش نشست تا  
مطمئن بشه که میخوابه و بیشتر از این بیقراری نمیکنه. و 
من از اونجایی که میل به هیچی نداشتم، بدون خوردن شام 

اتاقم   میزو برای بابا آماده کردم و با گفتن شب بخیر، وارد
نمیدونستم که باید چیکار   اصال شدم. انگار توی خأل بودم و 

کنم. امتحان فردا، فوت آقاجون، حال بد مامان، رفتن مامان 
و بابا به زاهدان، رفتنم به خونه ی ترانه اینا... فکر میکنم 

 !حق داشتم که نتونم یهو، این همه اتفاقو هضم کنم
، بلکه از بابا هم فراری خواب هم مثل آرامش، نه تنها از من

بود و هردومون تا صبح حتی یه لحظه نتونستیم با آرامش  
 چشم روی هم بذاریم. چشمهای قرمز بابا سر

   



 
صبحانه، نشون میداد که تموم شبو با نگرانی برای مامان 

گذرونده و مامان که هنوز خواب بود. تنها چیزی که  
 ! میتونست آرومش کنه

با بدرقه ی بابا به دانشگاه رفتم. با وجود اینکه سعی داشت 
بهم انرژی مثبت بده، نتونستم که به افکار مزاحمم غلبه کنم 

ی دانشگاه شدم. فکرم پیش  خراب وارد محوطه حالی و با 
مامان بود، و هنوز طعم بوسهای که صبح آروم روی  

پیشونی داغ و تبدارش نشونده بودم، به یادم بود. اون بوسه 
طعم درد میداد، طعم غم. مامان حالش خوب نبود و من هم  

 ! طبیعتا، نمیتونستم که وانمود به خوب بودن کنم
قرار داری که اینطوری داری آهای خانم خوشگله... با کی _

 .میدویی؟ وایسا منم بهت برسم
 
   



 
با صدای ترانه ایستادم و بهش نگاه کردم که با صورت 

سمتم میاومد. بدون هیچ لبخندی بهش خیره  قرمز از سرما به 
 : شدم. به محض رسیدن بهم با نفس نفس گفت

وای سالم، چقدر سرده هوا... خوبی؟ چشمهات چرا انقدر _

قرمزه؟ باز تا صبح نشستی خرخونی کردی؟ نه! تا صبح 
نشستم غصه خوردم ترانه... تا صبح همپای مامانم درد 

 ! کشیدم
 . ه که درارو ببندناالنحرف میزنیم.  بیا بریم تو، بعدا باهم_

دستشو همراه خودم کشیدم و به سمت سالن امتحانات قدم  
 :گفت بیخیالی برداشتم. خندید و با 

 
   



 
مگه آقامون میذاره که درو رومون ببندن؟ کی جرئت داره _

 ! آخه
 ! حالم خوب نبود. کاش میفهمید اینو

 . اوکی. پس بمون با آقاتون بیا، مزاحمتون نمیشم_

 :دستشو که ول کردم، مبهوت نگاهام کرد و گفت
 .دیوونه دارم شوخی میکنم. چه بهش هم بر میخوره_

سالن قدم تند کردم. ترانه پشت سرم بیتوجه بهش به سمت 
اومد اما، وقتی روی صندلی نشستم و جلسه ی امتحان 

شروع شد، به اجبار بیخیال شد و من سعی کردم با همون  
ذهن درهم برهم و خستهام، هرچیزی که بلد بودمو بنویسم.  

 ! سخت بود، اما میشد... مامان اینو خوب یادم داده بود
 
   



 
بعد از تموم شدن امتحان، اولین نفری ام که برگه امو تحویل 

، اشاره «کجا؟»میدم و رو به ترانه که متعجب لب میزنه: 
ژکوندی که برای راحت  میکنم که عجله دارم و با لبخند

کردن خیالش مبنی بر قهر نبودنم میزنم، از محوطه بیرون  
بغضی که از  میرم. بابا توی ماشین منتظرمه و من با وجود 

رفتنشون تو گلوم جا خوش کرده، سعی میکنم پر انرژی 
 باشم و جواب 

 
   



 
نگاه خسته اما مهربونش رو به خوبی بدم. سخته... اما 

 !دیگه مشکالت شدنیه... مثل خیلی از 
***** 

از دفتر سرهنگ بیرون میزند و با پرونده ای که در دست 
دارد، به سمت اتاق خودش قدم برمیدارد. گامهایش محکماند،  

و هر فردی که از کنارش میگذرد، فورا احترام نظامی 
ی همیشگیاش جوابشان را اخالق او با خوش میگذارد و

 میدهد. وارد اتاقش میشود
قبل از انجام هر کاری، تلفن همراهاش را در دست میگیرد 
و شماره ی عزیزترین دوستش را لمس میکند. البته دوست 

که نمیشود گفت، برادر واژه ی بهتری برای توصیف رابطه  
 !ی بینشان است

 بله؟ _

 
   



 
لبخندی به صدای قاطع او میزند و با نشستنش روی صندلی  

 :خندان میگوید
 احوال جناب سرگرد؟_

نیشخند کمرنگی روی لبهای مرد پشت خط مینشیند. خطاب  
ش نهفته  کالم به احسان که شیطنتی کمرنگ و مردانه در 

 :است، میگوید
 خوبم. چه خبر؟_

! شما چه خبر؟ خوش میگذره؟! خوب مارو ول سالمتی_

 . کردی تو این اداره و رفتی
با سری برای منشی که به احترامش بلند شده تکان میدهد و 

ورود به اتاقش، مستقیم به سمت مبل های راحتی قدم 
 : برمیدارد و خسته از این همه تظاهر، دمی مینشیند

   



 
 ل مطلب. چه خبر؟به جای این حرف ها برو سر اص_

احسان به دل نمیگیرد. ناراحت نمیشود و باز همانطور 
 : ، اما جدیتر میگویداخالق  خوش

خبر که... همین نیم ساعت پیش همراه خانومش سوار _

هواپیما شدن. ظاهرا پدرخانومش فوت کرده، برای همینه که  
 . راهی زاهدان شدن

 دختره چی؟ اونم رفت؟ _

میکنم به خاطر امتحانات دانشگاه نرفته باشه، اما نه. فکر _

تا وقتی پدرومادرش برگردن خونه ی سرهنگ سلیمی 
 . میمونه. جاش امنه، نگران نباش

پوزخندی میزند و پرونده های شرکت را روی میز پرت 
 :میکند

 
   



 
نگران نیستم. خوب حواستونو جمع کنید. به بچه ها بسپار _

یه لحظه هم ازشون چشم برندارن. به خصوص تو زاهدان.  
 میفهمی که چی میگم؟

چشم جناب سرگرد. حواسم هست. شما نگران نباش، با  _

 .خیال راحت به کارت برس 
لب باز میکند که جوابی برای گفته ی احسان بدهد که صدای 

تقه به در اتاقش، باعث میشود که در آنی لحنش را تغییر 
 : دهد و بگوید 

تماس را که  !خدانگهدارفعال بعدا باهاتون تماس میگیرم، _

اندام و دانشجویی است  الغرقطع میکند، منشی که دختر 
 :وارد میشود و با صدای آرام و مهربانش میگوید

 
   



 
آقای مهندس، خانم حمیدی اینجان. گفتن که میخوان درباره _

 .ی موضوعی باهاتون صحبت کنن
 موهایالی نفسی میکشد و با دست کشیدن 

 : خوشحالتش، بیحوصله از حضور حمیدی میگوید
 . کار دارم. بعدا بیادفعال بهشون بگید _

اش پی میبرد که باید بدون  کالفه منشی از لحن حرصی و 
 حرف دیگری تنهایش بگذرد اما، حمیدی با تخسی 

تقه ریزی به در میزند و زیر نگاه درمانده ی  سماجت تمام 
 : منشی، بدون اجازه وارد اتاق میشود و خندان میگوید

 !جناب مهندس! مشتاق دیدار سالم_

 
   



 
و حس بدش را نسبت  کالفگی سعی میکند رفتارش، عمق 

به این زن نشان ندهد. به نشانه ی احترام از جا بلند میشود و  
با اشارهای به منشی بیچاره که با نگرانی نگاهاش میکند، او 

را به بیرون هدایت میکند. حمیدی جلو میآید و با طنازی 
 :هرچه تمام دستش را به سمت او میگیرد

ری حسابی شلوغم  خیلی وقته ندیدمتون، این ماموریت کا _

 کرده. خوب هستین؟
   



 
به چشمهای ساده اما مزین به آرایش حمیدی نگاه میکند.  

مشکی رنگی که  همیشه برایش سوال بود معجزه ی این خط 
پشت پلکها مینشیند، چیست که میتواند سادهترین چشمها و 
نگاهها را اینطور لوند نشان دهد. یک زیبایی مصنوعی، 

 !چیزی شبیه وهم
 الکهیچ میلی برای فشردن آن دست دراز شده که ناخنهای 

زده و کاشتش باعث ظریف به نظر آمدنش شده، ندارد. اما 
ین شرکت یعنی خط کشیدن  از آنجایی که حضورش در ا

روی تمام باید و نباید هایش، بیمیل دست دراز میکند و با 
را برای  ه های  یک تماس کوتاه، جای هر شک و شب

حمیدی میبندد. اخمهایش بیشتر درهم فرو میروند و انگار  
 !یک جهان آشفتگی درون سینهاش محبوس شده

 
   



 
ممنونم. بفرمایید بشینید. سفرتون به ترکیه چطور بود؟ همه _

 چیز خوب پیش رفت؟ 
میکند و  عصبی است اما، خیلی خوب تظاهر به عادی بودن 

حمیدی که روی مبل مینشیند و با غرور هرچه تمام، پا روی 
پا میاندازد؛ از منشی میخواهد که دو استکان قهوه برایشان 
بیاورد. نه برای میزبانی از این زن نچسب و اعصاب خرد 

کن، بلکه برای تر کردن گلویش که عجیب خشک شده و  
 !گویا که سالهاست رنگ آب را به خود ندیده است

************************ 
 اینجاست؟  االنواقعا؟ یعنی _

 
   



 
بخوابه،  آره عزیزم. تو اتاقت خوابیده. سروصدا نکن بذار _

از بس گریه کرده بود بچهام سردرد شده بود. راستی مگه 
 تو امروز تو دانشگاه ندیدیش؟ 

چرا بابا دیدمش، ولی چیزی بهم نگفت. من از کجا بدونم _

 .آخه چیشده
با صدای ضعیفی که از بیرون میاومد، چشمهام رو که انگار  

یه گوله آتیش بودن به زحمت باز کردم و اولین چیزی که 
دیدم، اتاق درهم و برهم ترانه بود. هنوز صداشو میشنیدم که 

داشت آمار همه چی رو از خاله عطیه میگرفت اما، انقدر 
ز روی دلم نمیخواست ا  اصال بیجون و بی حوصله بودم که 

تخت بلند شم. هنوز احساس میکردم تن لرزون مامان تو 
بغلمه و با اون حالش داره دم گوشم میگه مواظب خودت 

 باشیا مادر! 
 
   



 
قط اشک ریختم و افسوس خوردم که نتونستم تو این  من که ف

 .وضعیت بد کنارش باشم
در اتاق به آرومی باز میشه. ترانه با فکر اینکه خوابم آروم 

در میآره تو که با صدای گرفته از گریه ی الی سرشو از 
 : زیاد، بهش نگاه میکنم و عادی میگم

 .بیدارم. بیا تو_

 :داخل میشه و میگهنیشش باز میشه. به سرعت 
 .بیدارت کردم؟ ببخشید واقعا _

سرمو به نشانه ی نه تکون میدم و آروم به تاج تخت تکیه 
میزنم. ترانه بدون هیچ حرفی با قدم های بلند جلو میآد و 

 :محکم، منو تو بغلش میکشه
 
   



 
 باور کن صبح داشتم باهات شوخی میکردم._

 چیشده. تسلیت میگم بهت عزیزم. اصال نمیدونستم 
 . الهی که غم آخرتون باشه

بغض میکنم اما انقدر خسته ام که دیگه نایی برای گریه 
یا بهتر بگم، حالم یه طوریه که  ام، کالفه ندارم. یه جورایی 

 !خودم هم نمیدونم چه مرگمه
ترانه مدام برام حرف میزنه. از خریدهاش با افخم و  

موضوعهایی که هیچکدوم برام اهمیتی ندارن میگه و خاله با  
دیدن اینکه بیدارم، ازمون میخواد که برای خوردن میوه 

تموم حس بریم پیشش. هیچ اعتراضی نمیکنم. با وجود 
میل   غریب بودن و معذب بودنم، کنارشون میشینم و بی

سعی میکنم حال بدم رو ازشون پنهون نگه دارم. اما وقتی 
ساعت از پنج عصر میگذره، با وجود پیامکی که بابا بهم  

 داده اطالعداده و 
   



 
که سالم رسیدن، به اتاق میرم تا باهاشون تماس بگیرم. به 

طرز عجیبی نگرانم و دلشوره امونمو بریده. انگار یه حسی  
 ... داره ته دلم از یه اتفاقی خبر میده

میگیرم و جون میکنم تا وقتی که جوابمو شماره ی بابا رو 
 :بده و با صدای مهربونش بگه

 
   



 
 جانم دخترم؟_

تند تند با  از حجم احساسات متناقض انگار که منفجر میشم و 
 :بغض میگم

الو بابا، چرا انقدر دیر جواب میدی آخه؟ داشتم دیگه _

 .دیوونه میشدم 
 :میخنده، و چقدر صدای خندهاش آرومم میکنه

انقدر نگران نباش نهال بابا. داشتم نماز میخوندم، گوشیم تو  _

اتاق بود. خودت خوبی؟ خونه ی عمو اکبر راحتی؟ مشکلی 
 که نداری؟

 ! صدام میلرزه. احمقانه، و به طرز عجیبی غمگین
 ...خوبم بابا. بابا _

 جان دل بابا؟_

 
   



 
 ! براتون تنگ شدهکاش منم میبردین بابا، دلم _

چه مرگمه خدایا... چرا انقدر بغض دارم... چرا دارم خفه  
بذار دو روز  _میشم... چرا هوا نیست... چرا انقدر آشوبم؟ 

عروس راه دور بشی  بگذره بابا جان، بعد دل تنگ شد. تو
 چیکار میکنی؟

 :یه قطره اشک، آروم آروم از گوشه ی چشمم سر میخوره
 عروس راه دور شم. مامان چطوره؟ من غلط بکنم _

 . حالش خوبه؟ بابا جون نهال نذار خیلی بیتابی کنه
 حواسم هست عزیزم. میخوای با خودش حرف بزنی؟_

 صدای گرفته و خشدار مامان که تو گوشم میپیچه، 
 خودمو لعنت میکنم که چرا ثانیه ی آخر محکمتر بغلش 

 دست و دلم اینطوری نلرزه! چرا یه بار االننکردم که 
 
   



 
دیگه محکم نبوسیدمش... چرا وقتی بابا سرشو خم کرد و  

آویزون نشدم و نبوسیدمش؟  پیشونیم رو بوسید، از گردنش 
چرا نهال... چرا برای این روزهای نبودنشون، عطرشونو  

 !نفس نکشیدی؟
انقدر خودت رو اذیت نکن نهال جان. من و بابات خوبیم  _

عزیزم. اینجا همه چی روبراهه، خاله سمانه و دایی ات هم 
سالم میرسونن بهت. تو فقط حواستو بده به درس و امتحانت،  

تا آخر هفته میآیم  هللا  هم تحمل کن که انشاءچند روز 
 پیشت، باشه؟ 

 مامان داروهات یادت نره، باشه ؟ _

وقتی که آروم میخنده و میگه که حواسش هست، دیگه 
نمیتونم جلوی خودمو بگیرم و تماس رو قطع میکنم تا مامان 
با فهمیدن اینکه دارم گریه میکنم، بیشتر به هم نریزه. گوشی 

 خت پرت میکنم ورو روی ت
   



 
از دلی که عجیب غریب گرفته، از ته دلم اشک  کالفه 

 ... میریزم. آروم و بیصدا
تو رو جون ترانه انقدر گریه نکن. چند روزه فقط. تو که _

 .انقدر لوس نبودی نهال
نمیفهمم ترانه کی وارد اتاق شده و کنارم روی زمین نشسته. 
اما خیلی سریع اشکهام رو پاک میکنم و با خجالت کمرنگی 

 :میگم
آخه میدونی، وقتی حال مامان یادم میآد دلم میگیره. من  _

باید پیشش بودم، باید کنارش میبودم تا تنها نباشه. ولی  االن
این امتحان کوفتی نذاشت که برم. ما همیشه کنار هم بودیم  

 .ترانه. من خیلی به خانواده ام وابستهام
 
   



 
مشخصه، ولی این دیگه وابستگی نیست، تو دیگه  کامال _

 ! لوسی خواهر من
 :میون گریه میخندم و ترانه با لبخند تلخی، آروم میگه

درکت میکنم. این روزا که عروسیم نزدیکه، وقتی فکر _

میکنم قراره از این خونه برم و مامان اکثرا باید تو خونه  
تنها باشه، نفسم میگیره. بعضی وقتها تا صبح میشینم گریه 

 .میکنم نهال. من بدتر از توام
با چونه ی لرزون بهش نگاه میکنم و خدایا... خودت آشوب 

 !دلمو آروم کن 
******** 

چه اصراریه حتما با اتوبوس بیاین؟ وضع حاال مادر من _

جاده ها رو مگه نمیبینی تو اخبار؟ چند روز بیشتر بمونین، 
 .بلکه تونستین بلیط هواپیما بگیرین

   



 
نمیشه نهال. دلم طاقت نمیآره بیشتر اینجا بمونم. نفسم تنگ _

میشه تو هوای اینجا. فردا راه میافتیم که بیایم. انقدر هم 
 .نگران نباش قندعسل مامان

اینکه سعی داره با ناز کشیدن راضی ام کنه، خالف بر
اخمهام رو تو هم میکشم و با کلیدی که عمواکبر بهم داده، 
در خونه رو باز میکنم و وارد حیاط میشم. همه جا سفید 

پوشه و نمیدونم چرا چشمهای من این سفیدی رو سیاه 
 ! میبینن

خطرناکه مامان جان. تو رو به خدا بمونین چند روز دیگه _

ود، راه که هوا بهتر شد و وضع جاده ها هم اینطوری نب
بیفتین. آخه چرا عجله داری مادر من؟ مگه من بچهام؟ چند 
روزه که رفتید، دو روز هم روش. چیزی که نمیشه مامان  

 . جان. بمونین با هواپیما برگردین
   



 
گفتم نمیشه نهال. چرا انقدر نگرانی آخه تو دختر؟ هیچ _

. من و بابات فردا صبح راه میافتیم و هللا  اتفاقی نمیافته انشاء
اگه خدا بخواد شب میرسیم اونجا، برو یه دستی به خونه 

خونه داری دخترم. هرچند که بکش که اومدم حظ کنم از  
 .خودم دارم بهت میگم

 ! مامان_

اعتراض میکنم و مامان بی توجه به من، کوتاه میخنده و با  
خداحافظی تماس رو قطع میکنه. عصبی به گوشی نگاه 

 !میکنم و دلم... دلم این روزها آروم نیست
 
   



 
بیا تو دیگه عزیزم، تو این سرما برای چی تو حیاط _

 .وایسادی
با صدای خاله عطیه نگاهام رو از آسمونی که نرم نرم 

درحال باریدن برفه میگیرم و با یه لبخند سرما زده از پله ها  
میرم. خاله عطیه با مهربونی دست سرد و یخ زده ام   باال 

رو تو دستش میگیره و مثل این چند روز دنبال خودش 
میکشتم تا بلکه گرمای شومینه سرمارو از جونم بیرون 
بکشه. درست مثل یه مادر، و من دلم حتی برای گرمای 

 !خونمون هم تنگ شده
   



 
 .بشین عزیزم. سرما نشسته تو جونت. بشین گرم شی _

 خاله عطیه؟ _

 :نگاه ام میکنه و درحال گرفتن پالتوم میگه
 عزیزم؟ باز چیشده که اینطور تو خودتی؟جانم _

درست مثل پروانه دورم میچرخه، چقدر آخه دوست داشتنیه 
 ! این زن

مامان و بابا قرار شده فردا با اتوبوس راه بیوفتن. هرچی  _

بهشون میگم بمونید هوا که بهتر شد، راه بیفتید؛ قبول 
وضع جاده ها  االننمیکنن. دارم از نگرانی میمیرم. آخه 

 .  خطرناکه
مهربون لبخندی میزنه و به آشپزخونه میره تا قطع به یقین 

 مبل تکیه  برام چای یا خوراکی بیاره. بیشتر به
 
   



 
میدم، مسخره نیست اگر بگم با وجود توجه خاله عطیه تو 

 ! شدم الغراین چند روز 
انقدر نگران نباش نهال جان. پریسا و آقا هاتف که بچه  _

  نیستن، بسپار به خدا و براشون آیت الکرسی بخون که انشاء
برسن. خودتم اذیت نکن، به این فکر کن که  سالمت هللا 

 ! فردا میتونی ببینیشون دختر لوس پریسا 
اجبارا به لحن طنزش میخندم و کنار همدیگه، با وجود ذهن  

آشفته ام چای میخوریم و کمی حرف میزنیم. و بعد مثل 
همیشه به اتاق ترانه میرم تا یکم استراحت میکنم. البته 

ن فقط دارم تو جهان افکارم استراحت که نمیشه گفت، م
 !دست و پا میزنم، همین

لباس هامو عوض میکنم و خودمو روی تخت میاندازم. 
 امروز آخرین امتحانم رو هم دادم و داستان

   



 
تموم شد. هرچند که از دو امتحان   بالخره این امتحانات هم 

آخر اونطور که باید راضی نیستم اما، جای شکر داره که با 
وجود بیحوصلگی که این روزا انگار تو عمق جونم نشسته،  

تونستم که نمره ی قابل قبولی رو به دست بیارم. حتی با 
 ... وجود همه ی سختیهاش

هی همش آدم نیستی که، به خرس گفتی زکی. پاشو ببینم، _

 خوابه. نشد من یه بار بیام تو بیای استقبالم 
ترانه است که با سروصدا وارد اتاق میشه و من فقط میتونم  

یه لبخند کج و کوله تحویلش بدم. ظاهرا دور دور بعد 
 ! امتحان، با آقای افخم حالش رو خوب کرده

 
   



 
چه زود برگشتی؟ اونطور که شماها همو نگاه میکردین، _

 . انتظار داشتم شب زنگ بزنی بگی میمونی پیش افخم
با چشمهای گرد نگاهام میکنه و سریع در اتاقش رو میبنده.  

عوض کنه به طرف کمدش میره و  بدون اینکه لباسش رو 
 :درهمون حال میگه

چقدر تو ذهنت منحرفه نهال. یقینا وقت شوهر کردنته که  _

 .اینطور برای من بلبل شدی 
بودم از قبل. شما تو هوای عشق افخم سیر میکردی، _

 . نمیدیدی
 : از آیینه نگاهام میکنه و فقط میتونه با حرص بگه

 .اصال ای تو روحت. بگیر بخواب _

 
   



 
میخندم و کش و قوسی به تنم میدم. با خمیازه ی بلندی که 

 :میکنه، میگمدهنم رو عین غار علی صدر باز 
چرا لباسهاتو درنمیاری؟ مگه داری بازم میری حاال  _

 بیرون؟
بود اومدم   الزمآره. وقت مشاوره دارم، یه سری مدارک _

 بردارم. کاری نداری؟
 خجالت نمیکشی برای من ادا میآی؟ _

 :در مقابل لحن خندونم چشم غرهای میره و میگه
 . گمشو که از دستت بد عصبی ام_

 : بینیمو چین میدم
 بیخود. برو انقدر برای پسر مردم هم قیافه نگیر. _

 .لیاقت داشته باش، هرچند برات کار سختیه
   



 
که وقتی میگم میخوام با تو برم، منو پاس  بی لیاقت تویی _

 .میدی به آرش. نامرد
وقتی میبینم که دختره ی دیوونه جدی ناراحت شده، با وجود 
کسلیم از روی تخت بلند میشم و با یه قدم بلند، محکم بغلش  

 : میکنم. میگم
به دل نگیر دیگه دیوونه. مردم نامزد میکنن دیگه _

نمیشناسن، بعد تو میخوای اون طفلکو که دوستاشونو هم 
برای دیدن تو خودشو به هر دری میزنه رو ول کنی و با 

 من بری؟ بزنمت خنگول؟ 
 
   



 
کوتاه میآد و وقتی خنده اشو میبینم، ولش میکنم که  بالخره 

بره و با افخم جونش خوش بگذرونه. نمیدونم چرا این 
روزها احساس میکنم حتی ترانه هم نسبت بهم حساستر شده،  

انگار نگرانه که من از نبودش ناراحت بشم و برای همین  
سعی داره منو با جای افخم جایگزین کنه. ولی خب، سخت  

باهه. شاید بزرگترین چیزی که مامان یادم داده اینه در اشت
که آدم باید موقعیتش رو قبل از هرچیزی بسنجه! حضور 
اشتباه یه آدم تو یه موقعیت اشتباهتر، میتونه شانش رو در  

 حد یه آدم مزاحم پایین بیاره. و من، ابدا دلم
   



 
 !نمیخواد مزاحم خلوت زوج عاشقی مثل ترانه و افخم باشم
به سرویس میرم و وضو میگیرم. با شنیدن صدای اذان 
مغرب، چادر نماز ترانه رو که این روزها ازش استفاده 

  هللا  میکنم سر میکنم و به سمت خدای خودم قامت میبندم. 
اکبر میگم و با هر کلمه، از خدا میخوام که مامان و بابا  

  سالمت به خونه برسن و دل من هم آروم بگیره اما... چیه
این حس نگرانی که مدام توی قلبم وول میخوره و انگار که  

 !داد میزنه بهم توجه کن
فردا صبح خیلی زودتر از همیشه بیدار میشم و سعی میکنم 
روزم رو پرانرژی و خوشحال شروع کنم. با مامان و بابا  

هم حرف میزنم و وقتی میگن که یکم دیگه قراره راه 
رو میخونم و براشون   بیوفتن، دوباره هرچی دعا بلدم

 میفرستم. و بعد همراه ترانه، 
   



 
 وسایلم رو جمع میکنم تا بعد خوردن صبحونه به خونه 

ما بریم و یه دستی به سر و وضعش بکشیم. ترانه اولش یکم 
غر زد اما، از اونجایی که نظرش اهمیتی نداشت به زور 
همراه خودم بردمش و هیچ توجهای هم به اعتراض هاش 

قراره چند روز دیگه  مثال ! دختره ی تنبل واال نکردم. 
 !عروس شه

میخوای الکی وای نهال. اینجا که تمیزه. آخه برای چی _

 .خودمونو خسته کنی
همونطور که با لبخند و حس خوبی که از ورود به خونهمون  

گرفتم، به سمت بخاری میرم تا درجه اش رو زیاد کنم؛ رو 
 : ام کرده، میگم کالفه به ترانه ی که با پرحرفیش حسابی 

 
   



 
انقدر غر نزن تنبل. برو لباس هاتو عوض کن که شروع _

 .کنیم. ببین همه جا گرد و خاکه، مامان بیاد ببینه میکشتم
فضای خونه کمکم گرمتر میشه و من و ترانه مشغول تر. 

درسته که ترانه مدام با غر زدن و حرفهاش نمیذاره که حتی  
یه لحظه هم خونه ساکت باشه اما، نمیدونم چرا من صدای 
عجیبی رو از یک به یک وسایل خونه مون میشنوم. انگار  

های  تالش که همه شون دارن یخ زده نگاه ام میکنن و به 
بیخودم برای تمیز کردن خونه میخندن و چرا، حتی صدای 
تلوزیون، صدای ترانه، بوی املتی که برای ناهار پختیم، یا 

حتی صدای جاروبرقی و مابقی چیزها، جو سنگین خونه رو 
به حالت قبلش برنمیگردوند؟ چرا من هنوز آشوب بودم؟  

 چرا تموم نمیشد این نگرانی؟
   



 
باز رفتی تو فکر چی. شیطونه میگه یکی بزنم پس کله ات  _

 .ها 
با نگاهای به ترانه که حرصی مشغول گردگیریه، لبخند 

 :بیحواس میگمژکوندی میزنم و 
 .غلط کردی. کارتو بکن، حواستم خوب جمع کن_

 . انقدر به من دستور نده_

 :بیتوجه به جیغ زدنش کوتاه میخندم و میگم
قراره دو روز دیگه بری خونه ی خودت. فکر  مثال _

 میکنی افخم قراره همه ی کارارو بکنه؟ 
کار هرکی زن گرفته باید فکر اینجاهاشم بکنه. من از _

 . خونه متنفرم
 
   



 
میاندازم و گلدون کوچیک مامان  باال شونه ای  بیخیالیبا 

 : رو سرجاش برمیگردونم
میدونی و شوهر جانت. ولی از من به تو  اینو دیگه خودت _

 .نصیحت که تنبلیتو بذار کنار
 تو خودت خوبی؟_

 !متوقف میشم. خوب بودم؟ معلومه که نه 
 راستش نه. انگار تو دلم دارن رخت میشورن. _

 .نگرانم
دقیقا نگران چی؟ همین نیم ساعت پیش باهاشون حرف _

خوبه و نهایت تا  زدی نهال، دیدی که گفت وضع جاده ها 
 . اذان صبح میرسن. یکم به فکر اعصابت باش دیوونه

 :با لبخند تلخی نگاهاش میکنم که میگه
   



 
بلکه سرما یه خرده سرحالت کنه. بیا بیا برو یکم تو حیاط، _

 .برو یکم قدم بزن حالت بهتر بشه
 :مخالفتی نمیکنم. دستمال و روی میز میاندازم که میگه 

 .یه چای هم برای من بیار، بعدش برو_

 دیگه چی؟ ضرر نکنی؟ _

 . مهمونم اینجا  مثال عوضی من _

میندازم و با خنده از خونه  باال دستمو به نشانه ی بروبابا 
بیرون میزنم. حق با ترانه بود. نفس کشیدن توی حیاط، برام 

 .به مراتب راحت تر از خونه بود
 
   



 
با همون لباس های نازک توی حیاط و زیر برف، آروم 

مو به کار گرفتم که بغضی  تالش آروم قدم زدن و همه ی 
که بیخود و بی جهت توی گلوم جا خوش کرده بود رو نادیده  

میشد وقتی باغچه ی محبوب مامان مقابلم  بگیرم. اما مگه 
بود و همه ی گلهاش غرق در خواب زمستونی، یخ زده  

نگاهام میکردن؟مگه میشد وقتی ماشین بابا توی پارکینگ 
بود و من با دلی که از سر دلتنگی خودش رو به در و دیوار  

 سینه ام میکوبید،
   



 
دستم رو روی بدنه اش میکشیدم و شاید نزدیک یه ساعت،  

 همونجا توی سرما نشستم؟
پایین  و باال ذهنم فلج شده بود. یه چیزی مدام توی گلوم 

میشد و نگرانی و دلشوره، ختم شده بود به حالت تهوعی که 
امونم رو میبرید. و سردردی که کمکم داشت خودی نشون  

در و   االنمیداد و خدایا... چی میشه اگه مامان و بابا همین 
بزنن و بیان تو؟ برای تو که چیزی غیرممکن نیست... میشه 

 ! منو از این درد نجات بدی؟
 ایی؟نهال، کج_

چشمهام رو باز کردم. سرم روی فرمون بود و عقربه های 
سرعت شمار ماشین، درست روبروم قرار داشت. صدای 
 : ترانه رو ضعیف میشنیدم اما، فهمیدم که با غرغر داد میزد

   



 
آرش میاد دنبالمون.  االنپاشو بیا حاضر شو بریم. _

 !  میشنوی؟
اگه اصرار ترانه نبود، قطعا تا شب همونجا تو ماشین 

میموندم. بدون اینکه سرما اذیتم کنه. اتفاقا سرما خوب بود، 
مد شه... و من نیاز داشتم به باعث میشد آدم یخ بزنه، منج

 !  هرچیزی که از دست دل پریشونم، نجاتم بده
با کسلی به خونه برگشتم. بیتوجه به تب خفیفی که داشتم، 
همراه ترانه وسایلمون رو جمع کردیم و با صدای پیامک 
گوشی ترانه، در سکوت از خونه بیرون زدیم. هیچ حسی 

بمونم یا نه اما،    نمیدونستم دلم میخواست اصال نداشتم، 
خواستن و نخواستن من هم اهمیتی نداشت وقتی با همه ی 

اصراری که به خاله عطیه کردم تا اجازه بده امشب تو خونه 
 ی خودمون 

   



 
منتظر بابا و مامان بمونم، خیلی قاطع گفت نه و من امانت  

پدرومادرت رو فقط تحویل خودشون میدم! حق هم داشت... 
این خونه، با وجود اونکه جز به جزئاش برام آشنا بود؛ منو  

 !ز آیندهاماز خودم میترسوند... یا شاید هم ا
با ماشین افخم به خونه ی ترانه اینا برگشتیم. البته بعد از یکم 
دور زدن توی خیابون ها و خریدن بستنی تو برف زمستون  

برای ترانه خانوم! واقعا عاشق تر از افخم هم میشد پیدا 
کرد؟ یه جوری به ترانه که عین بچه ها بستنیشو لیس میزد  

گم برادر من، نگه دار من  نگاه میکرد که دلم میخواست ب
پیاده بشم، شما با خیال راحت برید پی عشقبازیتون! واقعا  

میکرد، حتما زن خوشبختی   تالش اگر ترانه میخواست و 
 !  میشد. خیلی خوشبخت

   



 
نهال مادر، چرا شامتو نمیخوری؟ دوست نداری؟ یا من  _

 بدطعم پختم؟ 
نگاه کسل و خسته ام رو به چهره ی خاله عطیه دوختم.  

عمواکبر که کنار دستش نشسته بود و داشت با اشتها غذاشو  
کرد و نمیدونم چی تو چهره ام میخورد، نگاهای حواله ام 

 :دید که گفت
دلتنگه عطیه جان. بذار مامان و باباش از راه برسن، ببینم  _

 .میتونی از سر این میز بلندش کنی
با خودش قهر کرده .   کال که من می بینم، نهالی این  واال _

 .  چندقاشق بخور حداقل عزیزم، اینطوری دلت ضعف میره
لبخند کوچیکی روی لبهام نشست. رو به خاله عطیه که با  

 :نگرانی نگاه ام میکرد گفتم 
 
   



 
ممنون خاله جون. ولی واقعا اشتها ندارم. برای ناهار ترانه  _

 .زیاد غذا گذاشته بود، سیرم
 عه؟ ترانه خانوم ناهار پخته بودن؟_

 
   



 
لحن خندون افخم داد میزد که انتظار این حرکتو از زنش 

نداشته! این بار واقعا خنده ام گرفت. ترانه ی مارمولک هم 
 :با یه عشوه ی ریز به جای من جواب داد

 ! کردی آقا آرش؟ استاد من مامانمه ها پس چی فکر _

صدای خنده ی جمع بلند شد و افخم فقط به یه نگاه خندون و  
عاشقانه به ترانه اکتفا کرد. خیلی دلم خواست بگم بابا  

منظورم از غذا یه املت ساده بود اما، یقینا گفتنش جلوی 
 ! افخم درست نبود

وجود بی میلی و دلم دوباره با مامان و بابا تماس گرفتم. با  
که تو وجودم غوغا راه انداخته بود، به ترانه کمک کردم که 

ظرف هارو بشوره و بعد باهمدیگه و سینی پر از استکان 
های چای به پذیرایی برگشتیم. سالیر محبوب مامان درحال  

پخش بود و خاله عطیه عمیقا تو تلوزیون غرق شده بود، 
 برای همین از خدا خواسته 

   



 
ساکت یه گوشه نشستم و به مامان فکر کردم که از پشت 

خوب میاومد و صداش، مثل قبل  کامال تلفن، به نظر حالش 
یدونه که شنیدن صداش هم منو سرحال بود اما، فقط خدا م

آشفتهتر میکرد. حتی وقتی که بابا خندید و از پشت گوشی 
داد زد که تا صبح بیدار نمونم و استراحت کنم، بازم نتونستم  

بخندم و خودمو مثل همیشه براش لوس کنم. یه چیزی 
درست نبود... یه حسی، داشت مثل یه بیماری ناعالج منو 

 مبتال میکرد...
 !  که انگار رنگ مرگ داشت... رنگ تنهایییه حسی 

 ...  برای خرید لباس عر حاال میگم مامان، _

صدای زنگ گوشی عمواکبر بلند شد. ترانه حرفش رو 
خورد و با نگاه به پدرش که خم شد و تلفنش رو از روی 

میز برداشت، با صدای آرومتری حرفش رو ادامه داد اما،  
 کبر بگیرم.من نتونستم که نگاهام رو از عموا

   



 
انگار برای چند لحظه همه جا سکوت شد و صدای موزیک 

گوشی عمواکبر، درست مثل صدای سوت قطار تو  کالم بی 
سرم پیچید. اونقدر آزاردهنده که با چهره ای درهم شده از 

درد، خیره شدم به عمواکبری که تماس رو برقرار کرد و با 
صدای جدیاش جواب فرد پشت خط رو داد. چم شده بود؟ 
چرا صدای ترانه رو نمیشنیدم؟ چرا حتی خاله عطیه هم 

کبر نگاه میکرد و توجهاش جلب اون تماس  داشت به عموا
لعنتی شده بود؟ چرا قلبم داشت خودشو از سینهام بیرون  

 میانداخت؟ 
 کیه اکبرجان؟_

خاله عطیه خیلی آروم پرسید، و ترانه متعجب سکوت کرد و  
به پدرش خیره شد. من اما فکر کردم که این فقط یه تماس  

 مگهعادیه، و چیزی برای توجه بیشتر نداره؛ 
   



 
نه مامان؟ عمواکبر فقط داشت با یکی از دوستاش حرف 

میزد، چیز خاصی که نبود، بود بابا؟ هیچ اتفاقی که نیفتاده 
به من ربط نداشت. هیچ چیز که به مامان  بود. هیچ چیز که 

و بابا ربط نداشت. همه چیز خوب بود... همه چیز خوب 
 ... بود

 اکبرجان؟ چرا هیچی نمیگی؟ _

نگاه مبهوت عمواکبر آروم آروم چرخید و روی من نشست. 
خیره شد توی چشمام، نمیدونم چقدر اما، کم کم دیدم حلقه ی  

دم رنگ تاسف رو، اشک و که توی چشماش برق زد. دی
 !خوندم بغضش رو

 بابا؟ _

 
   



 
عمواکبر باید جواب ترانه رو میداد. باید میخندید و میگفت  

 ... میگفت که سالیر بسه و باید اخبار نگه کنه اما جانم. باید  
عمو اکبر باید هرکاری میکرد جز اینکه به من نگاه کنه. 

چه ربطی به من داشت؟ من چیکاره بودم؟ چرا چشم  اصال 
 نمیگرفت ازم، چرا نمیذاشت نفس بکشم؟

 ... هاتف و پریسا خانوم_

فقط همینو گفت. فقط همین! و با همین دوتا کلمه خاله عطیه  
هین بلندی کشید و به صورتش چنگ زد. ترانه با بهت 

 ...  پدرش رو صدا زد و من
صدای شکسته و غمگین عمواکبر من به گمونم هیج وقت 

رو توی زندگیم فراموش نمیکردم. این لحظه هیچوقت 
 فراموشم نمیشد... و صدای خندون مامان که

 
   



 
ای نماز صبح پیشتم قشنگم، بخواب و انقدر گفته بود: بر
 !  نگران نباش

خاک به سرم، چیشده اکبر؟ هاتف و پریسا کجان؟ چرا  _

 ! حرف نمیزنی 
بابا چرا هیچی نمیگی؟ برا عمو هاتف و خاله پریسا چه  _

 اتفاقی افتاده؟ 
نگاه مات و ناباور عمواکبر هنوز روم خیره بود. اما بابا  

یادت باشه نهال بابا، من  » و دم گوشم گفت:آروم خم شد 
همیشه پیشتم. همیشه و همه جا، هروقت فکر کردی تنهایی،  

 «!بدون اون روز من مردم
 
   



 
مامان با حرص لباس های پخش و پال روی زمینو به طرفم  

 :پرت کرد
 خیر سرم دختر بزرگ کردم بشه عصا ی دستم، خرس 

گنده نمیکنی یه دستی به اتاقت بکشی؟ بیست سالت هم شد، 
 «من باید باز برات جمع کنم؟
مامان حلقه کرد و  ه های  بابا خندید. دستشو دور شون

لذت بهش نگاه میکرد، رو به منی که که داشت با  درحالی 
 : با لبهای برچیده روبرشون نشسته بودم؛ گفت

 دیگه کم کم تو این فکرم ببرم ماشینو بفروشم. این 
تیکه آهن بیچاره رسما داره دست این دختر زجرکش میشه. 

 «!نمیدونم افسره با چه منطقی به این دختر من گواهینامه داد
 
   



 
 :مامان که همیشه ی خدا نگران بود و آروم زمزمه کرد

 این چه وضعیه نهال؟ چقدر باید بهت بگم خواب شب 
 بیدار میمونی که اینطوری بامهمه؟ چرا تا صبح 

چشمهای قرمزت دل منو ریش کنی؟ من چی بگم به تو  
 «دختر؟

 .  صدام گم شده بود
 . خودم گم شده بودم

 . کلمات گم شده بودن
 ...و مامان و بابا 

 !مامان و بابا برای همیشه رفته بودن
**************** 

 
   



 
چهل روز گذشته بود. و من چهل سال پیرتر شده بودم. در  

بیستویکسالهام کامل نشده بود؛  اوج جوانی، و وقتی که هنوز 
روبروی سنگقبرهای مامان و بابا، روی زمین خیس و گلی 

نشسته بودم. دیگه اشکی برای ریختن نمونده بود. دیگه 
جونی برای گریه کردن نداشتم. و سست و خنثی، فقط خیره 

 شده بودم به مامان 
   



 
بابا که حتی بعد از مرگشون هم کنار همدیگه بودن. پیش 

 !هم، جفت هم، اما بدون من 
چطور تونستین بدون من برین؟ چطور انقدر راحت تنهام _

 گذاشتین؟
انقدر این سوال رو پرسیده بودم که قطعا اگه سنگ سرد و  
یخ زده جون داشت، دلش به حالم میسوخت و جواب میداد 
اما، مامان و بابا نه! اونا رفته بودن، راحت و آروم، بدون  

 ... من
مامان گفته بودی تا ساعت سه شب میرسین. فقط نیم _

ساعت از آخرین تماسمون میگذشت. یادته بابا؟ گفتی برام یه 
 قه عالروسری خوشگل خریدی. گفتی قرمزه، رنگ مورد 

ام. کو بابا؟ کو روسری قرمزت؟ چرا به جای قرمز، سیاه 
 تنم کردین؟ 

 
   



 
یه قطره اشک، آروم روی دستم چکید. به سختی پلک زدم و 

یخ زده از سرمام  ه های  قطرات بعدی تندتر روی گون
جاری شدن. تو این وضعیت، باز نگه داشتن چشمهای پف 

 : کردهام داشت جونمو میگرفت
چیکار کنم مامان؟ بدون شما چیکار کنم؟ چطور   االنمن _

زندگی کنم؟ چطوری نفس بکشم مامان؟ انصاف بود این 
یهویی رفتنتون؟ نامردا شما که میدونستین من جونم بهتون  

 بنده... چرا جونمو گرفتین؟
جواب نمیدادن. به جای چهره ی خندون و تپل مامان، فقط یه  

جلوی چشمم بود و  اسم هک شده ازش، روی یه تیکه سنگ 
 ! جای دستهای گرم و زبر بابا، وحشت و تنهایی قبرستون

برگردین منم ببرین... منم ببرین با خودتون. توروخدا _

 بابا... مامان تو رو جون من برگرد و منم ببر. من این 
   



 
زندگی رو نمیخوام. زندگی بدون شما رو نمیخوام. برگردین  

 ...منم ببرین... تو روخدا برگردین. توروخدا مامان
 .نهال جان_

بی توجه به صدای گرفته ی خاله عطیه، خم شدم و آروم 
تم. سرد بود. درست مثل سرمو روی سنگ قبر مامان گذاش

دستای من. ولی به خدا که من صدای تپش قلبشو میشنیدم، به 
 !خدا میشنیدم

مامان چرا جوابمو نمیدی؟ میبینی منو مامان؟ دارم  _

میمیرم... دارم تموم میشم. برگرد و حالمو خوب کن. برگرد 
بهم بگو که قرار نیست برای همیشه تنها بمونم. به خدا بهت 

دیگه عصبیت نکنم. به خدا دیگه اتاقمو تمیز قول میدم 
 میکنم، آشپزی یاد میگیرم، ازدواج می کنم،

 
   



 
بزرگ. باشه  بچه دار میشم. اون وقت تو هم میشی مامان 

 مامان؟ خوبه اینطوری؟ 
سرم هق هق میکنه  الی میچرخم سمت قبر بابا. ترانه داره با 

و من چقدر از صدای گریهاش بدم میاد. از همه بدم میاد. از 
 .همه متنفرم، حتی از خودم

بابا تو یه چیزی بگو. یادته میگفتی من دخترمو به هیچکس  _

مزاحم زندگی این و  نمیدم؟ پس کجا رفتی؟ رفتی که بشم 
اون؟ بشم آواره؟ بابا برگرد... بابا غلط کردم که باهاتون  

 . نیومدم. بابا اشتباه کردم... برگرد توروخدا
نهال جان، انقدر بیتابی نکن دورت بگردم. پاشو بریم _

 . خونه، پاشو قربونت برم. بریم یکم استراحت کن
 
   



 
 چنگ زدم به مانتوی مشکی خاله عطیه. به سیاه تنش.

 :به سیاهی مصیبت زندگیم
منم   االنخاله، چرا من باهاشون نرفتم؟ اگه میرفتم _

منم کنارشون بودم خاله. چرا   االنباهاشون زیر خاک بودم، 
 نرفتم؟ چرا موندم؟

خاله آشکارا داشت گریه میکرد و من نمیدونم چقدر توی 
بغلش تقال کردم و مامان و بابا رو صدا زدم اما، وقتی به 

زیر بغلم رو گرفته بودن و با خودم اومدم که همراه ترانه 
همدیگه سوار ماشینم کردن. سرم بیجون روی شونه ی ترانه 

بود و دستای یخ زده از سرمام، بین دستهای خاله عطیه  
فشرده میشدن. مامان کجا بود؟ چرا نمیدید مریضم؟ چرا 

 نمیدید تب دارم؟ نمیخواست برگرده؟
 
   



 
 کجا برم عطیه خانوم؟ _

 برو خونه ی خودمون اکبرجان، میبینی که حالشو._

 .سرش باشم باال جون نداره سرپا وایسته، خودم باید 
پس خاله و فامیل مادرش چی؟ اونا زودتر رفتن خونه _

 . منتظر نهال ان االنشون، 
 
   



 
هیچ جوابی از سمت خاله و عمو اکبر داده نشد. با کرختی و 

گرفتم و رو به عمراکبری که از اون شب  باال درد سرمو 
دیگه لبخند رو روی لبهاش ندیده بودم، آروم و با صدای 

 :خشدارم گفتم
برین خونه ی خودمون عمو. امروز باید تکلیفمو روشن  _

 .کنم
 میخوای بری زاهدان نهال؟ آره؟ _

بیتوجه به ترانه، عاجز به خاله عطیه چشم دوختم و اونم  
ید که بیحرف دست انداخت و سرمو محکم انگار دردمو فهم

به سینه اش فشار داد. درست مثل مامان، وقتی که بود و من  
 ! عادت داشتم به بو کردن عطر تنش

ساعت بعد، ماشین جلوی در خونهمون متوقف شد. تموم   نیم
 طول راه هیچکس هیچحرفی نزده بود و من 

 
   



 
این خانواده بودم. که اگر نبودن،  الی ممنون درک با 

هیچوقت نمیتونستم خودمو جمع و جور کنم. البته به ظاهر،  
 !همراه مامان و بابا رفت زیر خاکمن واقعی که همون شب 

من نمیذارم تو بری زاهدان نهال، بری اونجا چیکار؟ دق _

میکنی تو شهر غریب. بمون همینجا، پیش ما. باشه؟ درس و 
 دانشگاهات چی میشه پس؟ 

خسته به ترانه نگاه کردم و سعی کردم بدون کمک کسی، 
 : داد خودم سرپا وایسم. عمو اکبر آروم رو به دخترش تذکر

نهال خودش باید تصمیم بگیره ترانه، ما نمیتونیم دخالت  _

هم تو بمون تو ماشین، اومدنت به داخل درست  االنکنیم. 
 .نیست

 
   



 
جلوتر از عمو اکبر و خاله عطیه، به تنهایی و با قدمهای 
بیجونم وارد خونه شدم. بدون اینکه سرمو بچرخونم و به 

حیاط نگاه کنم. چی میخواستم ببینم؟ جز تنهایی، تنهایی، و 
 ! تنهایی

 .کجا بودی خاله جان؟ نگرانت شدیم_

آرومی زمزمه کردم و با ورود به سالن، فامیلی رو  سالم
دیدم که اینجا جمع شده بودن برای مشخص کردن تکلیف 

منی که یتیم بودم و بی پدر! منی که هیچ کس رو نداشتم و  
باید که دیگران حواسشون بهم میبود و لطف میکردن، و به 
من هم توجه میکردن! این درد نبود؟ مرگ نبود؟ چی بدتر 

ن میتونست باشه برای یه دختر، که تا دیروز سینه جلو  از ای
میداد و هرکار میخواست میکرد، چون پشتش به پدرش گرم 

 پا میذاشت تو اینی البود؟ دختری که با خنده و خوشح
   



 
خونه و میدونست که قطعا مامانش با روی خوش میاد 

سیاه تنش بود، سر و وضعش حاال  استقبالش؟ دختری که 
خاکی بود، سرما تو جونش نشسته بود و چشمهاش...  

چشمهاش جز قاب عکس سهنفره ی خودشو و مامان و 
 ! دیوار، چیز دیگهای رو نمیدید باباش روی

 
   



 
جان، سروضعت چرا اینطوریه؟ سرما میخوری  بشین خاله_

 . عزیزم
اینکه توجهای به مهربونی صدای خاله سمانه بکنم، بدون 

درست مثل یه مرده جلو میرم و کنار مادربزرگ حلیمه که  
به زبون محلی خودشون مشغول ناله و زاری برای دختر از  
دست رفتهاشه، میشینم. نمیدونم خاله عطیه و عمواکبر کجا  

 ه های  میشینن و کی چی میگه اما، خیره میشم به چهر
که برای مادر از دست رفتهام سیاه پوشیدن و   آدمایی

محزون اند. آقا عمران، خاله سمانه، دخترخاله و پسرخاله ی  
غریبهتر از هر غریبهام... هر کسی که اینجاست و میدونم  

که برای عزای مامان اومده. و الهی که من بمیرم برای 
 بابام، که حتی بعد از مرگش هم کسی رو نداره که براش ناله 

   



 
نداره، من که هستم، من که نمردم... خودم   اشکالکنه. ولی 

 ...براشون هم اشک میریزم، هم یه عمر سیاه میپوشم
خدا رحمت کنه پریسا خانوم و آقا هاتفو. درد آقاجان ما رو _

کم زمین نزده بود که داغ این دوتا جوون کمرمون رو 
چهل   االنشکست. اما نهال جان، خاله دور سرت بگرده، 

روز از فوتشون میگذره. وقتشه که دوباره برگردی به 
 .زندگی سابقت. مثل قبل

برگردم، که بشم آدم سابق اما...  برمیگشتم، میخواستم که 
چطور وقتی مامان نبود تا هرشب با زور و خنده دوتا لپ  
آویزون و نرمشو ببوسم و بعد بخوابم؟ و بابایی که اگه یه  

بار به استقبالش نمیرفتم و محکم بغلش نمیکردم، باهام قهر 
 میکرد؟ میشد واقعا؟ من 

 
   



 
مامان بابامو خاک کرده بودم... همه ی زندگیمو، نه دوتا 

 !عروسک
از طرفی هم ما بهتر میبینیم که تو همراه ما بیای زاهدان. _

ه میدونی، تو اینجا کسی رو نداری. ما هم نمیتونیم  خودت ک
تنهات بگذاریم. حلیمه ماما قبول نمیکنه. پس زودتر وسایلت  

 .رو جمع کن که بریم
 برم؟ یعنی مامان بابامو اینجا تنها بذارم و با شما بیام؟_

مادربزرگ با ناله ی بلندی محکم روی سینهاش کوبید. خاله  
افتاد و خاله عطیه به زور جلوی هقهقش رو سمانه به گریه 

 : گرفت
مامان و بابات تو قلبمونن نهال جان. ولی اینطور که _

نمیشه. تو یه دختر تنها، تو این شهر درندشت، بدون هیچ 
 فک و فامیلی، چطور میخوای بمونی؟ تو که

 
   



 
 بیکس و کار نیستی، تا قیام قیامت ما کنارت هستیم.

 .پس آماده شو تا فردا بریم زاهدان
نیشخند کمرنگی روی لبهام نشست. چرخیدم سمت قاب 

عکس. خیره شدم به چهره ی خندون مامان، و بابا که دستمو  
 شونهاش گذشته بودم. نمیتونستم...روی 

نمیتونستم تک و تنها ولشون کنم و برم! حتی با اینکه اونا 
 !  منو ول کردن و رفتن

من جایی نمیام. خونه ی من اینجاست، همینجا هم میمونم.  _

از شما هم ممنونم که زحمت کشیدید و اومدید، ولی من 
 .مامان بابامو تنها نمیذارم

شوهر خاله سمانه اخم درهم میکنه و با جدیت و آقا عمران، 
 : لحجه ی خاصش میگه

 
   



 
نمیشه که دخترجان. مگه تو بیکس و کاری؟ مردم چی  _

مامان باباش یه فامیل درست درمون نداشتن   میگن؟ نمیگن 
 که مواظب دختره باشن؟ ولش کردن به امون خدا و رفتن؟

 . آروم باش عمران خان، بذار من باهاش صحبت کنم_

ام رو به خاله سمانه دوختم. با لحنی که  خالی  نگاه یخ زده و 
 :سعی داشت منو قانع کنه، جلو اومد و گفت مثال 

 آخه نهال جان، نمیشه که تنها بمونی. من خودم خونه_

زندگی دارم، باید برگردم شهرم. حلیمه ماما هم حالش خوب  
نیست که بخواد بمونه پیشت، یکی مواظب اون باشه. سلیمان 

هم که دیدی، مجبور شد هفتم برگرده باکو. حتی امروز هم 
 اصال بیاد. لجبازی نکن دختر خوب، بیا باهم بریم. نتونست 

 بیا خونه ی آقاجان زندگی
   



 
نزدیکمونی،  کن، مستقل برای خودت. ولی حداقل اونجا 

خدایی نکرده اتفاقی افتاد میتونیم زود بیایم پیشت. اما اینجا، 
شهر دور... نمیشه که عزیزدلم. تا همینجاشم به اندازه ی  

 .کافی به آقای سلیمی و خانومشون زحمت دادیم
زحمتی نیست. نهال دخترمه، آقا هاتف هم کم از برادر _

م، برای عزیزم  نبود برام. من هر کار کردم برای دختر خود
 ! کردم

 
   



 
با چشمهای لبریز از اشکم خیره میشم به عمو اکبر. کاش  

فرصت سر زدن به مامان و بابا  نذاره ببرنم... کاش حداقل  
 :رو ازم نگیرن

 ممنون. ولی صحبت یه روز، دو روز که نیست._

 .صحبت یه عمر زندگیه، نهال باید با ما بیاد
قاطع و بیحوصله ی آقاعمران باعث شد بیصدا اشک   کالم 

بریزم. بابا کجایی؟ بیا ببین که شدم عین گوشت قربونی و از 
این دست به اون دست میشم! بیا ببین که چطور دارن برام 
   تصمیم میگیرن... بیا ببین که دارم میرم بشم بار روی شون

 !فامیلی که هیچ حسی بهشون ندارم  ه های
   



 
دقیقا چون بحث یه روز دو روز نیست که میگم میخوام _

بمونم. من بچه نیستم آقا عمران، بیست و یک سالمه. دو سال 
از درس و دانشگاه ام مونده. همه ی زندگیم اینجاست. تا کی 

من همینجا میمونم،  میخوام بمونم پیش شما؟ آخرش که چی؟ 
 .بچه هم نیستم که بقیه برام تصمیم بگیرن

حرفم به مذاق هیچکدومشون خوش نمیاد. بحث شدت میگیره 
خدا هم  بالخره و من فقط نظاره گرشونم. تا اینکه انگار  

 :دلش برام میسوزه و خاله حکیمه ، با صدای بلندی میگه
من پیشش میمونم سمانه جان. البته موقت، تا عادت کنه به _

زندگی جدیدش و با غم پدر و مادرش کنار بیاد. نهال بچه  
نیست، مطمئن باشین درست عین مادرش، خیلی زود از پس 

 ش برمیآد. منم یه مدتمشکالت 
   



 
 .پیشش میمونم و بعد که حالش خوب شد، برمیگردم زاهدان

برگشتم به اتاقم. در رو قفل کردم و درست مثل یه جنین 
توی شکم مادرش، تنم رو روی تخت جمع کردم و خیره 

به صداهای  شدم به عکسهای روی دیوار. بدون اینکه بخوام 
اون بیرون توجه کنم و برام مهم باشه که با حرف خاله  
حکیمه موافقت کردن یا نه... فقط اشک ریختم و خدایا،  

 !نمیشد منم ببری؟
********************** 

 اینطوری حواستون بهشون بود؟ _

غضبناکش سکوت کند.   کالم احسان فقط میتواند در برابر 
حرفی نداشت. یک اتفاق، و دو مرگ، همه چیز را به هم 

 :ریخته بود
 
   



 
و قبل از  گفتم یه لحظه چشم ازشون برندارید. گفتم موقعیت_

ورود سوژه بررسی کنید. گفتم غفلت نکنین ازشون احسان،  
پس چیشد؟ دوتا جنازه شد جوابم؟ فریاد میزند و سوزش 

گلویش، چهرهاش را بیشتر از پیش درهم میکند. احسان با 
 :صدای آرام و جدیاش جواب میدهد

آروم باش. فکر میکنی با داد و فریاد چیزی حل میشه؟  _

ترمز بریده، خب بچه ها از کجا باید میدونستن اتوبوس 
 قراره چی بشه؟ 

دندان روی دندان میسابد. با خشم کوسن مبل را روی زمین 
پرت میکند و با تنی داغ از حرص و عصبانیت، از جا  

برمیخیزد و توی سالن سوت و کور و تاریک خانهاش قدم م 
 :یزند

 
   



 
قبل از حرکت باید وضعیت اتوبوس بررسی میشد. پس _

 داشتن چه غلطی میکردن که نفهمیدن ماشین ایراد داره؟
سرگرد. همهچی طبق برنامه و درست بررسی شده بود _

 ...بود. اما 
اما همهچی به هم ریخت و به همین راحتی سوژه ی اصلی  _

 .از دست رفت 
سرش تیر میکشد. دردی در کل وجودش نشسته که توصیف 

 کردنی نیست. چشمهایش را روی هم میفشارد
در آن حال، یادآوری چهره ی دختر باعث میشود که با 

 : صدای آرامی بپرسد
 دختره چی؟ میخواد چیکار کنه؟_

 
   



 
 معلوم نیست. فک و فامیل مادرش همه اومدن تهران. _

 .شاید بره زاهدان
میکند، و به هاتف. مردی که واقعا حیف بود  به دختر فکر  

 ! برای رفتن به زیر خاک
یه لحظه، حتی یه لحظه هم ازش چشم برنمیدارید، فهمیدید؟  _

وضعیت خرابه احسان، برای تک تک این اتفاقات باید 
 االنجواب سرهنگ رو بدم. پس خوب حواستو جمع کن، 

 .دختره تنها چیزیه که برامون باقی مونده
مکث میکند. خیره به تاریکی که روبرویش قد علم کرده، با 

 :ری که احسان نشنود، پچ میزند صدا ی آرامتری، طو
 !نباید به این راحتی از دستش بدم_

********************* 
 
   



 
شد خاله حکیمه، خاله ی همیشه مهربون مامان کنارم قرار 

بمونه. فردا صبح، خاله سمانه و همه ی فامیل مامان چمدون 
بستن و قصد رفتن کردن. بیحس تکیه داده بودم به د یوار و 
خیرهشده بودم به اخمهای درهم خاله سمانه. معلوم بود که 

ایت  ازم دلخوره و من با وجود درد توی دلم، حتی برای رض
 مامان هم که شده پا 

   



 
پیش گذاشتم و سعی کردم از دلش دربیارم تا دلخور راهی  

شهرش نشه. نمیدونم دلش باهام صاف شد یا نه اما، وقتی با  
 :صدای قاطع و جدیام گفتم

 ه هایهمه ی هزینجان لطفا به عمرانخان بگین   خاله_

فعال مراسم رو حساب کنن، من حتما پرداخت میکنم. 
حسابهای بابا بستهاست اما، به محض باز شدنش همه ی 

 .هزینه هارو تسویه میکنم
جوری عصبی شد که کم مونده بود بزنه دم گوشم! ولی خب 

اهمیتی نداشت. بابا، هیچوقت نمیتونست زیر دین کسی 
 !مرگشبره... حتی بعد از 

واقعا که نهال. نمیدانم تو به کی رفتی که اینطور دل منو  _

 میشکنی، اون پولهارم نگه دار برای خودت. ما 
 
   



 
هزینهای کردیم، برای مراسم خواهر و شوهر خواهرم هر 

 جان؟  بوده. فهمیدی بچه
بیحرف نگاهاش کردم و خاله با جمع کردن وسایلش، به 

سمت در خروجی رفت. بارون نمنمی درحال باریدن بود و  
همه برای خداحافظی توی حیاط جمع شده بودن. کنار خاله  

نازک بودن لباسم، حکیمه وایسادم و نمیدونم چرا با وجود 
مواظب خودت باش. _ :هیچ سرمایی رو احساس نمیکردم

چیکار میشه کرد. عین مادرت   دلم میخواست باهام بیای اما،
حرف خودتو به کرسی نشوندی. ولی نهال، مدیونی  بالخره 

 اگر مشکلی بود بهم زنگ نزنی. فهمیدی؟
وقتی  خاله رو بوسیدم. چند دقیقه تو بغل حلیمه ماما موندم و

همه رفتن و در حیاط توسط آقا عمران محکم بسته شد، وسط 
 حیاط زیر بارون ایستادم و به حیاط

   



 
 شی مامان مرده ی خونه خیره شدم. به ظرفهای تر 

 کنار دیوار، به دوچرخه ی خراب بابا، به نردبون مامان
 که مخصوص وقتهایی بود که میخواست 

 لواشکهاشو روی پشت بوم پهن کنه... انگار همه ی 
 !این وسایل بیجون هم دوباره مرده بودن 

 . بیا تو نهال، سرما میخوری عزیزم_

حکیمه به سرعت یه  با قدمهای سست وارد خونه شدم. خاله 
 : انداخت و با حرص گفته هام پتو روی شون 

همین سرما خوردن را تو این وضع کم داری. بیا بشین _

 .پیش بخاری
درست عین ربات روی مبل نشستم و خیره شدم به گلهای  

 فرش زیرپام. نفهمیدم خاله حکیمه چیکار کرد و 
 
   



 
کجا رفت اما، گرفتن لیوان لبریز از چای داغ، میون اون  

 : یه حس خوبی رو ته دلم نشوند بالخره همه درد 
 . مادر. گرمت میکنهبگیر اینو بخور _

 . ممنون خاله_

پتو رو بیشتر دورم پیچید. با نگاه غمگینی به سر و وضعم، 
 :آروم نجوا کرد

 گواهینامه داری؟_

اشک توی چشمهام جمع شد. سرمو با بغض تکون دادم و  
 : خاله با گریه گفت

چایتو بخور که باهم بریم سرمزار. دلم هوای پریسا رو _

 . کرده
 
   



 
دل خاله فقط هوای خواهرزادش رو کرده بود اما، من 

دلتنگ پدر و مادرم بودم. همه ی وجودم. همه ی چیزی که 
 !رفته بودداشتم و از دستم 

سر قبرشون وایسادم که بارون تندتر شده بود و  الی وقتی با 
سرم گرفته بود. چقدر ممنونش الی خاله بیحرف چتر رو با 

 :بودم. چقدر خوب بود که تنهام نذاشته بود
 
   



 
بابا... دیدین نرفتم؟ د یدین موندم  سالممامان...  سالم_

پیشتون؟ آخه کجا میخواستم برم وقتی شما اینجایین. نگران 
نباش مامان، هیچجا نمیرم. همینجا کنارتم. کنار هردوتاتون. 
نمیذارم اینجا تنها بمونین. مگه من مردم که شما تنها باشین؟ 
همش میام پیشتون. نمیذارم دو کلوم باهم حرف بزنین. فقط  

باید با من حرف بزنین، فقط به من توجه کنین. مگه نه بابا؟ 
مامان خانوم تو هم بیخود حسادت نکن. مگه نمیدونستی 

دختر میشه هووی مامانش که اینطوری لوس بارم آوردی و  
فکر اینروزا رو نکردی که همه ی توجهتونو برای خودم 

 بخوام؟ هوم؟ 
همونجا حرف زدم. خیلی زیاد. شاید نزدیک یه ساعت 

 سرم الی نشستم و از هر دری براشون گفتم و خاله با 
   



 
صدای هق هق کردنش رو  گاهی فقط گریه کرد. هراز

 ... میشنیدم و دلم بیشتر غصهدار میشد. بیشتر میگرفت 
پاشو بریم عزیزم. هوا سرده، سرما میخوری. بریم خونه،  _

با رفتنشون کنار  بالخره فردا دوباره میآیم. انقدر میآیم که 
بیای و عادت کنی. این درد باید بشینه تو وجودت نهال، باید 

 .باهاش کنار بیای. پاشو بریم دخترم
رانندگی با اون حال برام سخت بود. اما به هر جون کندنی 

که بود رسیدم خونه و ماشین بابا رو صحیح و سالم سرجاش  
کالفه  پاک کردم. آخه بابا حساس بود. نگران بود. نمیخواستم 

 .اش کنم
 
   



 
تنهایی دلت نمیگیره تو این اتاق؟ من که حوصلهام سر _

 . رفت
نگاهام رو از پنجره میگیرم و به خاله حکیمهای میدوزم که 

دو روز از موندنش میگذره و حتی یه لحظه هم   االن
حواسش ازم پرت نشده. نمیتونم بهش بیتفاوت باشم و بعد از 

چهل و دو روز گریه و زاری، یه لبخند بیرنگ و رو 
 : تحویلش میدم

 . گذر زمان رو متوجه نشدم اصال ببخشین. رفتم تو فکر، _

ه و  پوست کند ه های  کنارم روی تخت میشینه. بشقاب میو
 :خرد شده رو به دستم میده و با خنده میگه

جوونهای امروزی هستین دیگه. چیکارتون میشه کرد؟ فقط  _

 .باید باهاتون بسازیم
 
   



 
بیحال میخندم. کمی نگاهام میکنه و بعد به آرومی بازوی 

 : م رو نوازش میکنهالغر
 حوصله داری یکم برات حرف بزنم؟ _

ش، حتی لبخندهاش هم کالم صداش دلنشین بود. نگاهاش، 
حالمو خوب میکرد. برای همین بیحرف سرتکون دادم و  

 : خاله خیره به مکانی نامعلوم، با صدای آرومی گفت
سالهام   14 ابام فوت کرد، من همشب اون موقعها که حاج_

بود. با دوتا خواهر کوچیکتر و یه مادر پا به ماه. یهو به 
خودمون اومدیم دیدیم یخچال خونه خالیه خالیه. حتی یه تیکه  
نون خشک هم نبود که ته دلمونو بگیره. مجبور میشدیم رب 

یگه... رو توی روغن داغ کنیم و بخوریم. گرسنگی بود د
عقل و منطق که نداشت. برای همین خیلی زود بزرگ شدم 

 نهال. یهو به خودم
   



 
اومدم دیدم شدم نان آور خونه. صبح میرفتم سرکار، شب 

برمیگشتم. منتهی دست پر! شاگردی میکردم. کارهای 
مختلف. از بنایی بگیر تا هرچی که به ذهنت برسه. با 

شرافت و عزت پول در میآوردم و میدادم به مامانم. دیگه نه  
عروسک بازی یادم بود نه دختر بودن. تا اینکه ابراهیم به 

وضع زندگی ما هم تغییر کرد. خدا   بالخره یا اومد و دن
 . لطفشو نشونمون داد و کمکم هم همهچی درست شد

بیحرف بهش نگاهمیکنم که لبخند میزنه و با فشردن دستم 
 :میگه

منم بعدها با ایوب ازدواج کردم و خوشبختی نصیبم شد.  _

 . میبینی؟ آخر همه ی این تلخیها شیرین بود
 
 



 
 دوسش داشتین خاله؟ _

مرد بود. غیرت داشت. نون بازوشو میخورد. هرز نبود.  _

 !مرد بود نهال
 : فشار میده و میگهآهی میکشم که محکمتر دستم رو 

کوچکتر از تو بودم... بیسوادتر از بودم... بچه بودم نهال _

اما، مرگ پدرم منو بزرگ کرد. تو هم باید همین کار رو 
بکنی. عزیزکم، یاد بگیر و بزرگ شو. عادت کن. از پسش 
بربیا. قوی باش. سخت هست، اما میشه. اگر بخواهی میشه. 

 داره. پریسا و طوالنی تو هنوز جوانی، زندگیت مسیر 
 .هاتف هم راضی به این وضع تو نیستن 

 
   



 
ه    روی سرم رو میبوسه و میره. و من خیره میشم به میو

؟ ضعف من باعث توی ظرف... باید قوی میبودم های
ناراحتی مامان و بابا بود؟ چطور باید خودمو جمع و جور 

 میکردم خدایا؟ چطور میتونستم دوباره بلند شم؟ 
****** 

 
   



 
بیشتر از پنجاه روز میشد که از فوت مامان و بابا میگذشت. 

با وجود اینکه هنوز تو بهت نبود همیشگیشون بودم، به 
اجبار امروز از خونه بیرون زده بودم تا برای یه ترم از 

مرخصی بگیرم. حال روحی داغونم حتی بهم اجازه  دانشگاه 
ی زندگی کردن هم نمیداد و فقط خودم میدونستم که چطور  

دارم با حماقت تظاهر به خوب بودن میکنم. پس برای همین  
نمیتونستم در کنار خودم، به درس و دانشگاه هم صدمه بزنم. 

هرچند که به لطف آقای افخم گرفتن این مرخصی برام 
 د و وقتی داشتم از دانشگاهراحتتر ش

   



 
بیرون میزدم، تماس ترانه باعث شد با تبسم کوتاهای از آقای  

 :افخم خداحافظی کنم و ازش فاصله بگیرم 
 بله؟ _

 کجایی نهال؟_

میاندازم و سوار ماشین بابا میشم.  باال یه تای ابروم رو 
 :بدون اینکه صدام حسی رو تو خودش داشته باشه، میگم

دانشگاه. اومدم مرخصی بگیرم، بهت که گفتم قراره یه _

 .مدت برم زاهدان
 .عه، باشه پس، کی برمیگردی؟ من اومدم خونهتون_

 . میآم. بیست دقیقه ی دیگه میرسم_

با شنیدن خداحافظي اش تماس رو قطع میکنم و گوشی رو 
 آستارا  درحالی روی داشبورد میاندازم. بیحوصله 

   



 
امروز صبح خاله سمانه و میزنم که فکرم رفته سمت تماس 

مبنی بر اینکه باید با خاله برای یه مدت برم زاهدان ه هاشگفت
و توی مراسمی که قراره برای بابا و مامان بگیرن، شرکت 

کنم و هیچجوره نمیتونم که نه بگم! حتی با وجود اینکه 
 حوصله ی خودم رو هم ندارم

قبر مامان بابا  دلم فقط نشستن تو یه گوشه از قبرستون، کنار 
 !رو میخواد

ماشین رو وارد حیاط میکنم. داخل خونه که میشم، میبینم که 
خاله حکیمه و عطیه، به همراه ترانه توی هال نشستن و فقط 

بلندتر از بقیه ه هاشمامان من کمه که صدای خندخالی جای  
 ... توی خونه بپیچه! مامان خوش خنده ی من

 .خیلی خوش اومدینبفرمایید خاله جان. _

 
   



 
دست دراز شده ی ترانه رو فشار کمجونی میدم و با بوسیدن  

غم و  خاله عطیه، کنار خاله روی مبل میشینم. خاله عطیه با 
 :درد بهم نگاه میکنه و میگه 

یکم رنگ و روت درست  هللا  دور سرت بگردم. الحمد_

 . شده
لبخند کوچیکی به این همه مهر و محبتش میزنم که ترانه  

 :میپرسه
 چیشد؟ کار مرخصیت جور شد؟ _

 :سرمو تکون میدم و نگاهام رو از سیاه تنشون میگیرم 
نکنه، ایشون همه ی زحمتش رو آره. دست آقای افخم درد _

 . کشیدن
 
   



 
 ترانه با عشق لبخند میزنه. بیحرف به مبل تکیه میدم

بدون اینکه حال و حوصلهای برای عوض کردن لباسهام 
داشته باشم، به حرفهای خاله عطیه و حکیمه گوش میدم و  

ی برای به حرف گرفتنم نمیکنه. حق هم تالش ترانه هم 
و غیرقابل تحمل شدم و  اخالق داره. این روزا واقعا بد

بیشتر از همه، ترانه ی طفلی باید سردیام رو به جون بخره 
دست خودم هم نیست. زمان میخوام تا کمکم با خودم   اما،

 . کنار بیام و بفهمم که از این به بعد باید چیکار کنم
خاله جان، چرا هیچی نمیگی؟ خیره میشم به خاله عطیه و _

 چی بگم خاله؟ _ :میگم

 
   



 
خاله لبخند غمگینی میزنه. میچرخه و پاکت کوچیکی رو از 

توی کیفش بیرون میکشه. روی میز میذاره و زیر نگاه 
 : سنگین و پرحرفم میگه

فکر میکنم یادته که پریسا چقدر از سیاه پوشیدن یه دختر _

میاومد. به خصوص تو. این یه شاله که قابل دخترمو بدش 
نداره اما، نهال جانم، کمکم وقتشه که رخت سیاه رو از تنت 

 .بکنی مادر. شگون نداره دم عیدی سیاه تنت باشه عزیزکم
حریر ی اشک باعث شد تصویر خاله رو واضح نبینم. دست  
خاله حکیمه روی دستم نشست و من فقط تونستم با بغض و 

 : نه ی لرزونم، به زحمت و چون کندن بگمچو
 
   



 
 .زوده. یکم بگذره. خواهش میکنم االنچشم ولی... َا... _

دلشون به حالم میسوزه. به خوبی اینو میفهمم و با حرص 
اشک گوشه ی چشمم رو پاک میکنم. ترانه تک سرفه ای 

میکنه. بغض کردنش واضحه اما، سعی میکنه که جو سنگین  
 :رو عوض کنه و برای همین میگه

   



 
وسایلت رو جمع کردی؟ تا کی میخوای بمونی حاال _

 زاهدان؟
 :خاله حکیمه به جای من جواب میده

معلوم نیست ترانه جان. خودت که میبینیش، یه مدت اونجا _

 . پیشمون باشه خیال ما هم راحت تره
 .نمیدونم، اما مطمئنا نمیتونم به مراسم عروسیت برسمدقیق _

عروسی _ :ترانه با ناراحتی نگاهام میکنه و خاله عطیه میگه

 . نگران نباش که موند برای تابستون یا پاییز عزیزدلم. 
بودم. غمگین بودم. درد   کالفه نگران نبودم. عصبی بودم. 

آشفته بودم.  داشتم. تنها بودم. حالم خوب نبود. دلتنگ بودم. 
 ! به اندازه یک دنیا پریشون بودم

   



 
 تعطیالتبرای چی خاله؟ مگه قرار نبود عروسیشون تو _

 عید باشه؟ خب برای چی کنسل شده؟ به خاطر منه؟ 
نهال، چرا عصبی میشی عزیزم. اینطوری بهتره خب. هم _

من و آرش وقت بیشتری داریم، هم اینکه تا اون موقع تو هم  
 .حالت بهتره و میتونی تو عروسی شرکت کنی

، چه تابستون و چه پاییز... من تموم شدم ترانه.  االن چه _

دم رو هم ندارم، چه برسه به جشن و  من حوصله ی خو
عروسی. ازت خواهش میکنم برنامهتون رو به خاطر من به 
هم نزن و عروسیت رو برگزار کن. منم وقتی برگشتم، باهم 
به فیلمهاتون نگاه میکنیم. باشه؟ داشتم میترکیدم. هرآن ممکن 

بود با صدا ی بلند بزنم زیر گریه اما، خوب تونستم دووم  
 تی تا حد بیارم و وق

   



 
کافی قانعشون کردم که عروسی رو عقب نندازن، خودمو  
توی حموم انداختم و از ته دلم ضجه زدم. اونقدر که شاید 

امان دلش با حالم بسوزه و بیاد به خوابم. شم. شاید مخالی 
شاید بابا برگرده... شاید از خواب بیدار شم و ببینم همه چی  
یه کابوس بوده. و هزار شاید دیگه که هیچکدوم به واقعیت 

 .... تبدیل نمیشدن 
 .مواظب خودت باش. رسیدی بهم زنگ بزن_

همزمان با در آغوش با تکون سرم حرفش رو تایید میکنم و 
 :گرفتنش، زیر گوشش میگم

 .خوشبخت شو، دوست خل و چل من_

 
   



 
اما ترانه به جای خندیدن و هر واکنش عادی دیگه، فقط  

 :بغض میکنه و آروم میگه
 توروخدا خوب شو و برگرد نهال. باشه؟ _

تلخ میخندم و با خداحافظی ازش و خالهعطیه و عمو اکبر، 
همراه خاله حکیمه به سمت اتوبوس میرم و سوار میشم.  

وقتی پا میذارم روی اولین پله ی اتوبوس، اولین چیزی که 
د بهم زنگ به ذهنم میاد صدای خندون مامانه که صبح زو

اتوبوس راه افتاد نهال. نگران نباش   االنهمین » زد و گفت:
 «عزیزمامان

یعنی میشد منم سوار این اتوبوس شم و دیگه برنگردم؟ برم 
پیش مامان و بابا و تموم شه این کابوس؟ میشد خدایا؟ به 

 !  خودت قسم که من به هر مرگی راضی بودم
 
   



 
 . دلتنگ نباش عزیزکم. کمکم عادت میکنی به همه چی_

به خاله نگاه میکنم و با بغض سرم رو به شونهاش تکیه 
بچه ی سه ساله با صدای بلند و  میدم. همون لحظه یه پسر  

از ته دلش میخنده و من، با تموم وجودم شرم میکنم از 
آرزویی که برای به مقصد نرسیدن این اتوبوس کرده بودم.  
خدایا تقصیر بقیه چی بود که من به آخر خط رسیده بودم و  
  الهی که نیاد اون روزی که یکی دیگه، به خاطر من غصه

 !دار بشه
 
   



 
صبح فردا رسیدیم به زاهدان. راستش از پونزده روزی که 

گذروندم، چیزی به زور و اجبار خاله و عمران خان اونجا 
 یادم نیست جز اینکه فقط دلتنگ بودم و دلتنگ!

وقتی هم بعد از قانع کردن و جلب رضایت کاملشون برای 
برگشتن به تهران، سوار اتوبوس شدم و برگشتم، به این فکر 
کردم که چقدر تنهایی حالم بهتره. حتی بدون خاله حکیمه که  

خودش، و من سوار دیگه همراهام نیومد و موند شهر 
اتوبوس، تو مسیری قرار گرفتم که مسیر آیندهام بود و 

 .نامعلوم
حال روحیام هم به نسبت بهتر بود. با وجود اینکه چشمهام 
هرلحظه برای باریدن آماده بودن، سعی میکردم که کمکم 

 قوی بودن رو یاد بگیرم. شاید تنها
   



 
مزیت رفتن به زاهدان هم همین بود و دیدن زندگی متفاوت  

مردم اونجا، غیرت زنهایی که برای زندگیشون از خودشون  
هم میگذشتن، و حرفهای خاله سمانه درمورد مامان و 

محکمبودنش؛ همه باعث شده بود که به خودم بیام و بفهمم 
که چطور دارم با ضعیف بودنم بابا و مامان رو میرنجونم. 

ابا همیشه از من میخواست در هر شرایطی صاف بایستم، ب
بگیرم و نگاه ندزدم از چشمهای طرف مقابلم،   باال سرم رو 

مگر اینکه گناهکار باشم و جوابگو! پس ضعیف بودنم به 
اذیتش میکرد و من باید هرجور ه هام حتم آزارش میداد. گری

سر که بود، خودم رو جمع و جور میکردم. دقیقا دعایی که 
سفره ی هفتسین کردم و از خدا خواستم که بهم توان دوباره 

 بلند شدن رو بده، و کمکم کنه.
 
   



 
هیچوقت نمیتونستم  بدون کمک اون، من به آخر خط رسیده، 

 .دوباره خودم رو بسازم
به محض رسیدن به تهران، بدون اینکه به ترانه یا هرکس 

دیگهای خبر بدم، به خونه رفتم و بدون انجام هیچکاری، با  
هرا شدم. دلتنگ و خسته از ز ماشین بابا راهی بهشت

دوری، ساعتها کنار قبرشون نشستم و وقتی احساس کردم که 
شدم، تو تاریکی قبرستون از جام بلند  خالی هها از حجم ناگفت 

شدم و با ترس و گریه خودم رو به ماشین رسوندم، و به این 
ترتیب چهار روز بعد از برگشتم رو درست به همین منوال، 

بدون هیچ تغییری گذروندم. تنها توی خونه، غرق در 
سکوت سنگین که مثل یه سنگ راه نفس آدم رو میبست، و 

ان و بابا از قاب عکس روی دیوار! زیر نگاه خیره ی مام
 بود... و چهار روز سخت.  طوالنی چهار روز  

   



 
روزهایی که من کمکم خودم رو جمع و جور کردم و یواش 

 ! یواش، عزم بلند شدن کردم
 نمیخوای برگردی؟ نکبت من دلم برات تنگ شده._

 .پاشو بیا دیگه 
نمیدونم چندمین پیامی بود که ترانه بهم میفرستاد. اینبار 

واقعا دیگه نتونستم بهش دروغ بگم و اومدنم رو کتمان کنم، 
برای همین بهش گفتم که خونهام و اون هیچجوابی بهم نداد.  

ه میدونستم داره آماده میشه که به اینجا بیاد و چرا ک
همینطور هم بود و زنگ خونه، بعد از چهارروز سکوت،  

 ! بعد از نیمساعت زده شد
در رو براش باز کردم. یه تیشرت مشکی و شلوار راحتی  

شدنم شدید توی تنم زار میزد. چند  الغرتنم بود که به خاطر 
 روزی میشد که موهام رو شونه نکرده

   



 
سرم جمعشون میکردم تا به  الی بودم و فقط با یه گیره با 

ام نپیچن. شاید هم تصمیم به کوتاه کردنشون  دست و پ
میگرفتم و برای همیشه، از شر موهایی که دیگه قرارنبود 

 ! مامان با عشق شونهشون کنه، راحت میشدم
 . عوضی بیشعور. بیا اینجا ببینم_

حتی مهلت نداد که حرف بزنم و با خنده و شوق خودشو تو  
کردنش، کنار هم  بغلم انداخت. کوتاه و تلخ خندیدم و با بغل 

وارد خونه شدیم. ترانه با دلتنگی صورتم رو بین دستاش  
که همه جای صورتم رو وارسی میکرد  درحالی گرفت و 

 : گفت
 دلم برات یه ذره شده بود. حالت خوبه؟ بهتر شدی؟ _

 
   



 
 ! انومخ خوبم عزیزم. تو خوبی؟ چه خانوم شدی عروس_

با خجالت میخنده و من نگاهام میره سمت رنگ جدید ابروها 
و موهاش، و چهره اش که به کل تغییر کرده و حالت زنونه 
به خودش گرفته. یه روزی منم مثل هر دختری خیلی به این 
روزهای ترانه فکر میکردم. به عروس شدن، به مادر شدن  

 .... االنحتی! اما  
 
   



 
شدی. کی برگشتی؟ چرا نگفتی بیام دنبالت   الغرچقدر _

 ترمینال؟ خاله حکیمهات نیومد باهات؟ زاهدان چطور بود؟
تبسم کوچیکی میکنم و کنار ترانه روی مبل میشینم. با 

اشتیاق بهم خیرهاست و من مردد لبهای خشکم رو تر میکنم  
 : و میگم

همه چیز خوب بود. خاله هم قرار بود برای یه مدت موقت _

 .مونه دیگه. اومدنم هم... یه چندروزی میشه که برگشتمب
 چی؟ چند روز؟ پس چرا به من نگفتی؟_

 لبخند مهربونی میزنم و دستم رو روی دستش میذارم.
 : چقدر زیباتر شده

   



 
نوعروسی،  بالخره باور کن به خاطر خودت نگفتم. _

میگفتم فوری زندگی و شوهرتو ول میکردی میومدی پیش 
 .من، نخواستم مزاحمتون بشم

تصورم که فکر میکردم عصبی میشه، به گریه خالف بر
 :میافته و با بغض میگه

چرا حرف مفت میزنی بیشعور؟ تو خواهرمی، مگه میشه _

 مزاحمش باشه؟خواهر آدم 
فقط میتونم بغلش کنم و ازش عذر بخوام. حرف دیگه ای 

ندارم. راستش هم ترانه حق داره، هم من! ترانه که نگران و 
 ! دلتنگ بود، و من که به این تنهایی نیاز داشتم

که چیزی نشده. دو سه روز حاال لوس نشو دیگه ترانه.  _

 نشستم با خودم فکر کردم. خیلی هم خوب بود.
   



 
خودت خوب میدونی که چقدر از شلوغی بدم میاد. باور کن  

روز رو هم به جون کندن موندم زاهدان، وگرنه که   15 این

اعصاب نمونده بود برام. از تو چه خبر؟ شوهرت چیکار  
 میکنه؟ زندگی مشترک خوبه یا نه؟ 

اینکه مجبوری یه موجود غرغرو با خواسته های تموم  _

چشمهام گرد  !نشدنی رو کنار خودت تحمل کنی، خوبه؟
میشه و ترانه خیلی زود با تغییر رفتارش، بلند میخنده. حتی  

 !با وجود خیس بودن چشمهاش
شوخی کردم بابا. خیلی هم خوبه. میخوای از خوبیهاش بگم  _

 برات؟ 
 
   



 
گمشو ها. چه روت هم باز شده. افخم روت انقدر زود تاثیر _

 گذاشت؟
بازم میخنده و من خیلی زود درگیر حضور ترانه میشم. 
نمیدونم، شاید تنها بودنم تاثیر خودش رو گذاشته بود و 

کنار بیام، و برای همین دیگه با تونسته بودم که با خودم 
ترانه تندی نمیکردم و به صحبتهاش گوش میکردم. 

نمیخندیدم، زیاد صحبت نمیکردم، شوخی نمیکردم اما، تندی  
هم نمیکردم. و این قطعا پیشرفت خوبی بود که مامان و بابا 

 !رو هم خوشحال میکرد
ترانه به زور مجبورم کرد که دوش بگیرم و خودش هم 

رو شونه کرد. از گریه ی بیصدام وسط شونه کردنش  موهام
که متوجهاش نشد نمیگم اما، مامان چطور میتونستی موهام 

 رو شونه کنی که هیچ دردی احساس 
   



 
نکنم؟ چطور نوازش انگشتهات اونقدر آرامشبخش بود؛ و 

بابا، چی بود معجزه ی نگاه مهربونت که هرموقع به موهای 
 بلند و بافته شده ام میافتاد، انگار دنیا زیرپام بود؟

بزنیم. از اونجا هم بریم بریم رستوران باهم یه ناهار دبش _

مگه تو شوهر _ آبانار بخوریم و بعدشم بریم سینما. باشه؟

 نداری؟ ناهار اون چی میشه؟ 
که نگاه غمگینش رو به  درحالی ترانه استارت میزنه و من  

لباسهای سیاه تنم میبینم و بیتوجهام، به بازوش میکوبم و 
 :میگم

 دزدیدم ترانه.یه کاری نکن افخم بگه زنشو ازش _

 .فکر اون بیچاره هم باش
 
   



 
هستم بابا. امروز برای ناهار نمیاد خونه، نگران نباش. _

 .بهش گفتم که باتوام
دیگه حرفی نمیزنم و همهچیز رو میسپارم به ترانه و 

درواقع، امروزم هم همراه اون میگذره. کنار حرفها و 
کارهاش و همینطور، حس خوبی که تو وجودش بود. ترانه 

خوب شده بود، و من بینهایت از این بابت خوشحال بودم.  
 .چراکه خوشبختی اون، کام تلخ من رو هم شیرین میکرد

ظهر، و دیدن یه فیلم خوب تو سینما، باهم به دیدن  بعد از 
خاله عطیه و عمو اکبر هم رفتیم و بعد اینکه کمی باهاشون  

اصرارهای خاله عطیه بدون خالف صحبت کردم، بر
خوردن شام و با آژانس به خونه برگشتم و ترانه رو هم 

 راهی خونه ی خودش و شوهرش کردم. راستش
   



 
هیچ دلم نمیخواست باعث شم که افخم توی دلش بهم فحش  

 ! بده
به خونه که رسیدم، بدون خوردن شام خودم و با خوردن یه 

تخت مامان و بابا دراز کشیدم تا  قرص سردرد، روی
بخوابم. درواقع به جز خوابیدن کار دیگه ای برای انجام 

دادن نداشتم و قرص هم نقش خودش رو به خوبی ایفا میکرد 
که تا صبح، خیلی راحت غرق خواب میشدم و از همهچی  

فاصله میگرفتم. تا حدی که اگه صدای تلفن خونه نبود، شاید 
 !ادامه داشت خواب سنگینم تا ظهر

 بله؟ _

با خواب آلودی جواب میدم. و از اونجایی که تماس گویا 
بود؛ فرد پشتخط بیتوجه به من شروع به حرف زدن میکنه. 

 و وقتی تماس رو قطع میکنه که من به کل
   



 
خواب از سرم پریده و دارم فکر میکنم که منظورش از وام، 

سه قسط ازش عقب افتاده! عجیب بود.  حاال چه وامی بود که 
 ! و من گیج و بیخبر وسط خونه، گوشی به دست ایستاده بودم

هرچی فکر میکردم یادم نمیاومد که بابا وامی گرفته باشه که  
قسط هاش بخواد عقب بیوفته. گیج شده بودم، و حس  حاال 

بدی ته دلم جا خوش کرده بود. یه حسی که میگفت کمکم 
 !باید با آرامش نسبیم خداحافظی کنم

   



 
میلی به خوردن صبحانه نداشتم. برای اینکه ضعف نکنم، یه 

ت توی دهنم انداختم و با پوشیدن یه دست لباس ساده کال ش
و مشکی، به سمت بانک حرکت کردم. ماشین بنزین نداشت 

با آرامش عمل  و من مجبور بودم با وجود درگیری ذهنیم
کنم. هرچند که سخت بود، و من عادت به اینهمه سختی 

 !نداشتم
وارد بانک که شدم، شلوغی بیش از اندازهاش باعث شد که 

بیحوصله روی یه صندلی بشینم و منتظر بمونم. همون لحظه  
پیامی از جانب ترانه رسید که ازم پرسیده بود کجام! و مگه 

 داشتم؟چارهای جز گفتن حقیقت هم 
درست وقتی گرفته و سرخورده از بانک بیرون زدم، ترانه  

رو دیدم که داره از خیابون رد میشه تا بیاد این سمت. به 
 پشت تلفن یه چیزایی رو براش  خالصه طور 

   



 
گفته بودم و این باعث شده بود که وقتی بهم رسید، با نگرانی  

 : پرسید
 . چیشد؟ خبر گرفتی؟سالم_

 .. آره. بیا سوار شوسالم_

استارت زدم تا هرچه زودتر   کالفه سوار ماشین شدیم و من 
از بانک دور بشم. حس خفگی داشتم. و شاید بغض کلمه ی 

بهتری برای این خفگی بود. بغضی که داشت جونم رو 
میگرفت و نابودم میکرد. از درون، و یقینا یه روز میرسید  

 . که دیگه چیزی ازم باقی نمیموند
 وام گرفته بود؟قبال چرا نمیگی چی گفتن؟ مگه بابات _

 :دستم رو توی هوا تکون میدم و میگم کالفه بیحوصله و 
 
   



 
 .سرم میآد  بالیینمیدونم ترانه. نمیدونم داره چه _

وقتی لرزش عیان دستهام رو از شدت کمی مکث میکنه و 
 :استرس و فشار عصبی که رومه میبینه، با نگرانی میگه

بزن کنار نهال. بزن کنار حرف بزنیم، بعد. تو حالت خوب  _

 .نیست
از خدا خواسته کنار یه پارک که تو این وقت روز خلوت 

بود پارک کردم و با بغض و آشفتگی سرم رو روی فرمون 
 آروم کمرم رو نوازش کردگذاشتم. ترانه 

من دلم میخواست همه ی این عذابهارو یکجا فریاد بزنم.  
 !اونقدر فریاد بزنم که جون از تنم بره و تموم شه این درد

 
   



 
که اتفاق خاصی نیفتاده عزیزم. برای هرکاری چاره  حاال _

ای هست دیگه. به جای اینکه خودت رو اذیت کنی، بگو 
ببینم بابات این وامو برای چی گرفته بود؟ سعی میکنم که به 

 ! نیست. هیچیمغزم فشار بیارم اما، چیزی یادم 
نمیدونم ترانه. من از هیچی خبر ندارم. نمیدونم بابا با این _

وام چیکار کرده که نخواسته من ازش چیزی بدونم. بابا  
درباره ی اینجور مسائل زیاد تو خونه حرف میزد. کم پیش 

 .میومد من از چیزی مطلع نباشم
 آخ بابا! چطور انقدر راحت منو تو این جهنم ول کردی

رفتی؟ فکر نکردی ضعیفم؟ فکر نکردی کم میارم؟ بابا با  
 چه فکری منو اینطوری به حال خودم ول کردی 

 کردی؟خالی پشتم رو با رفتنت 
 
   



 
اولین فعال برای مسائل کاری این وامو گرفته.  احتماال _

کاری که باید بکنیم دادن قسط هاس. قسط سه ماه با چیزی 
که تو گفتی میشه حدود نه میلیون. داری بدی؟ عصبی سرم  

جورش میکنم.  _ :میگیرم و با صدای لرزونی میگم باال رو 

 .یه جوری حلش میکنم ترانه
 : با ناراحتی نگاهام میکنه و آروم تر ادامه میده

 
   



 
 ... سند خونهتون رهنه نهال. اگه نتونی اقساط بانکو بدی_

بس کن ترانه. بذار یکم فکر کنم ببینم میخوام چه غلطی  _

 .کنم
سکوت میکنه و من بیتوجه به اینکه آزردمش، سرم رو 

دوباره روی فرمون میذارم و به حرفهای ترانه فکر میکنم.  
حق با اون بود. ندادن این اقساط برابر بود با از دست رفتن 
خونه، تنها سرپناهم! چیکار باید میکردم؟ به ک ی باید رو  

 میانداختم؟ 
 یرم تا خونه. من دیگه میرم. همینجا یه تاکسی میگ_

 .خداحافظفعال 
با خستگی مچ دستش رو میگیرم. دلخور نگاهاش رو ازم 

 ! میدزده و جدا که حق داره و من هنوز آشوبم
 
   



 
 میخوای بری؟ االنکجا؟ این چه اومدنی بود که _

خودم صبح یکم خرید داشتم، رفته بودم بازار. دیدم اومدی  _

بانک گفتم بیام ببینم چیکار کردی، ولی دیگه میرم تا 
 .مزاحمت نباشم. فعال

با بغض و تلخی میخندم و مامان، ببین رفتنتون با من 
چیکار کرده که اینطور راحت    اخالق خندهرو و خوش 

 ! عزیزترین دوستم رو از خودم میرونم
تو یکی درکم کن. من خسته ام.  الاقللوس نشو ترانه. _

 !ام ترانه کالفه بریدم از همه چی. 
 !من فقط نگرانتم نهال_

قطره اشکی رو که لجوجانه روی گونهام میچکه  با آشفتگی 
 : رو پاک میکنم و میگم

 
   



 
میدونم. اگه تو نبودی که من از تنهایی دق میکردم. ولی _

درکم کن. من گیج گیجم. نمیدونم باید چیکار کنم، به کی 
بگم. چطوری قسط این وامو جور کنم. همه چی ریخته بهم 

 .ترانه. همه چی
در رو که باز کرده، به آرومی میبنده و با نفس عمیقی به 

صندلی ماشین تکیه میده. به جلو خیره میشم. به ماشینهایی  
یست که هرکدوم از که از کنارمون رد میشن و معلوم ن

رانندهها و سرنشینهاشون چه دردی رو توی قلبشون مخفی  
 !  کردن

 به مغازه ی بابات سر زدی تو این مدت؟ اصال تو _

میاندازم و ترانه متفکر، گوشه ی  باال در جواب ترانه سری 
 :لب رژ خوردهاش رو میخارونه

 
   



 
اولین کاری که باید بکنیم، اینه که بفهمیم این وام برای چی  _

و کیه. فکر میکنم گشتن اسناد بابات بتونه کمکمون کنه. اگه  
یه جایی   بالخره هم نه، میریم مغازه و اونجارو میگردیم. 

 . باید یه سند و مدرکی باشه یا نه
کاری،  خیره بهش نگاه میکنم. مغزم قفل کرده و توانایی هیچ 
حتی فکر کردن رو هم ندارم. ظاهرا ترانه هم این رو 

 :میفهمه که میگه
پیاده شو. اینطور که از رنگ و روت پیداست صبحونه _

 .نخوردی نشستی پشت فرمون. پیاده شو تا خودم برونم
باهاش مخالفت نمیکنم. جاهامون رو عوض میکنیم و ترانه 

 تو به سرعت به سمت خونه حرکت میکنه. و من 
 
   



 
این مدت زمان کوتاه به این فکر میکنم که بابا اسنادش رو 

کجا میذاشت؟ و هیججایی، به جز کمد کوچیک گوشه ی اتاق  
به نظرم نمیآد. کمدی که آخرینبار برای برداشتن مدارکی که 

بود، درش رو باز کرد و  الزمبرای گرفتن بلیط هواپیما 
با، کاش  اولین قدم رو برای تنها کردن من برداشت. وای با 

 اون روز نمیذاشتم بری... 
کاش نمیذاشتم بلیط بگیری... کاش مجبورت میکردم منم با 

 !خودتون ببرین
وارد خونه که میشیم، ترانه مستقیم به سمت آشپزخونه میره 
و بیحرف زیر کتری رو روشن میکنه. سست و بیحال، با  

  ،اصال چشمهایی نمناکم روی مبل میشینم و به ذهنم میاد که 
توانایی گشتن وسایل بابا رو ندارم. همین جوریش دلتنگی 

 داشت خفه ام 
 
   



 
میکرد، چه برسه به اینکه میخواستم خاطراتش رو ورق  

 !بزنم
 میدونی بابات مدارکش رو کجا میذاشت؟ _

که تیشرت  درحالی سویشرت بهاریام رو از تنم میکنم و 
 سیاهام رو توی تنم مرتب میکنم، به سمت

 
   



 
آشپزخونه میرم. ترانه لیوان چای رو روی میز میذاره و رو  

 :به منی که خیرهاش شدم، میگه
 بیا. اول یه لقمه غذا بخور، بذار حالت بیاد سرجاش. _

 . بعد باهمدیگه بریم سراغ مدارک بابات
 ! چقدر عوض شدی_

در برابر حرفم فقط لبخند مهربونی تحویلم میده و من بیمیل 
 پشت میز میشینم. فقط برای تشکر از زحمتش، 

جلوگیری از اینکه مبادا باعث ناراحتیش بشم، یه لقمه نون و  
پنیر توی دهنم میذارم و با نوشیدن چای سر و ته ماجرا رو 

یه هم میارم. و راستش فقط خدا میدونه که با خوردن همین 
 لقمه چه عذابی میکشم

 چه غوغایی در درونم به پاست. انگار حتی معدهام
 
   



 
 ! درد شدههم باهام قهر کرده که غذاخوردن هم برام تبدیل به 

 هوم؟ نگفتی؟ میدونی کجاست؟_

 بهش نگاه میکنم و آه عمیقی از سینهام بیرون میدوه. 
 : آروم جواب میدم

تو اتاقشون، یه کمد هست. همیشه همهچی رو میذاشت _

 . اونجا 
سرش رو تکون میده و متفکر، موهای فندقیش رو از جلوی  

 :صورتش کنار میزنه
چایام رو میخورم برو بگرد ببین خیله خب، پس تا من _

 . چیزی پیدا میکنی. شاید اومدن من درست نباشه
 :چونهام میلرزه. با بغض نجوا میکنم

 
   



 
 !تنهایی نمیتونم. تو هم بیا من _

ناراحت نگاهام میکنه. دهنش رو باز میکنه که چیزی بگه 
اما، ظاهرا منصرف میشه که بیحرف سرش رو تکون میده  

و هردوتامون کنار هم، به سمت اتاق مامان و بابا میریم. 
وارد اتاق که میشیم، ترانه با دیدن تخت به هم ریخته شون  

 غمگین بهم نگاه میکنه 
من با گریه ی بیصدام، جلو میرم و تخت رو مرتب میکنم. 

مامان از بینظمی متنفر بود... همیشه اتاقش باید تمیز و 
 ...مرتب میبود

 این کمد رو میگی؟_

چقدر خوبه که ترانه به گریه کردنم ایراد نمیگیره. کمرم رو  
راست میکنم و با پاک کردن صورتم، مثل بچه ها سرم رو  

میدم. ترانه دستش رو روی دستگیره میذاره و با عقب  تکون 
 :کشیدن، بلند میگه

   



 
 ! قفله_

خب این طبیعی بود که کمد مهمی که حاوی همه ی 
ات و اسناد بابا بود، قفل باشه! به طرف گلدون اطالع

کوچیک روی طاقچه رفتم و از داخلش، کلید رو بیرون 
کشیدم. تصویر مامان با یه لبخند عمیق، درست روبروم، 

روی دیوار بود و من نتونستم با دیدن زیبایی لبخندش، لبخند  
 !یون گریهنزنم. حتی م

 ! نهال_

ترانه با عجز صدام میکنه و من بیحرف کلید رو به دستش 
میدم. کمد رو باز میکنه و درست مثل یه کارگاه، همه ی 
کاغذهای توی کمد رو بیرون میاره و روی تخت میریزه. 

خودش هم روی تخت میشینه و رو به من که فقط دارم 
 : نگاهاش میکنم، تذکر میده

 
   



 
پیدا کردن مدرکی که میخوایم، بین این همه کاغذ کار ساده _

 . ای نیست نهال. بیا بشین کمکم کن
بعد، با دقت بیشتری  روبروش میشینم. اول با گیجی و کمی

و پایین میکنم و هردو در سکوت، به دنبال  باال کاغذهارو 
چیزی که میخوایم مدام برگههارو جابجا میکنیم. تا اینکه در 

 :میگیره و میگه باال آخر، ترانه دفترچه ای رو  
 !پیداش کردم_

درمونده نگاهاش میکنم و ترانه با دقت به دفترچه ی توی 
دستش خیره میشه. شاید برای چند دقیقه و در آخر، با قیافه  

 :میآره باال ی مایوسی سرش رو 
 !قسطش مونده 22 ای وای نهال. این وام هنوز_

 
   



 
با همین یه جمله انگار سقف خونه روی سرم خراب میشه. 

 :یخ زده فقط بهش چشم میدوزم و ترانه با ناراحتی میپرسه
 تو حساب مامان و بابات چقدر داری؟ _

 :دهنم خشک شده. به زحمت میتونم بگم
خاطر انحصار وراثت حساب ها بسته است اما،  که به  فعال _

 . فکر نمیکنم زیاد باشه
 
   



 
 میخوای من از بابام بگیرم؟_

فرا میگیره. با صدای نسبتا بلندی، طی خشم وجودم رو 
 :واکنش یهویی میگم

حق نداری راجع به این موضوع باهاشون  اصال ... اصال _

 حرف بزنی ترانه، میفهمی؟
 :بدون توجه به لحن تندم، مظلومانه لب برمیچینه و میگه

 پس میخوای چیکار کنی؟ _

بابا عزیز هامو میفروختم. این خونه، برای مامان و طالباید 
و ارزشمند بود. حتی اگه مجبور میشدم برم سر کار، 

 :نمیذاشتم این خونه رو ازم بگیرن
 
   



 
دارم، باید اونارو بفروشم. برای بعدش هم  طالچندتا  فعال _

هامو طالبعدا فکر میکنم. تو میتونی فردا باهام بیای بریم 
 بفروشیم؟

آره، حتما میام. تنها نری بهتره. میخوای بگم آرش هم بیاد؟ _

یه مرد باهامون باشه، سر قیمت چونه نمیزنن باهامون. 
 هوم؟

 :بیحوصله سرم رو تکون میدم و قاطع میگم
 !نه. دوتایی میریم_

 : و ترانه که با نگرانی زمزمه میکنه
دروغ   .باشه، هرجور که تو بگی. من همیشه کنارتم نهال_

بود. نه ترانه، نه خاله عطیه و نه هیچکس دیگه، برای 
همیشه کنارم نبود. حتی مامان و بابا هم منو تنها گذاشته 

 این بهبودن و این به معنا بود که باید خودم، از 
   



 
 ! گاهی  بعد ادامه میدادم. فقط و فقط خودم! بدون هیچ تکیه

بود  هام، چیزی حدود یازده میلیون شده طالنتیجه ی فروش 
که باعث شد خیالم از بابت اقساط چهارماهه ی وام راحت  

 بشه. ترانه هم به مراتب نگرانیش کمتر شده بود 
ها رفتیم، طالبعد از اینکه امروز بعدازظهر برای فروش 

خودم رسوندمش خونهاش و نخواستم که بیشتر از این 
مزاحمش بشم. هرچند که گفته بود فردا حتما همراهام میاد تا 

 یه سر به بانک، و بعد مغازه بزنیم اول
کارهارو جمع و جور کنیم. اما این کافی نبود، من نیاز به یه  

برنامه داشتم. چیزی که بابا همیشه داشت و همیشه هم 
 ! نتیجهاش رو میدید

   



 
زیر کتری رو خاموش کردم و با ریختن یه لیوان چای 

دارچینی برای خودم، به سمت هال قدم برداشتم. چای رو  
روی میز گذاشتم و با باز کردن پنجره ها، اجازه دادم که 

و بعد با  هوای بهاری، فضای خفه ی خونه رو تغییر بده.
ذهنی که نسبت به قبل کمی آروم تر بود، روی مبل و 

روبروی عکس مامان و بابا نشستم و با لبخند کوچیکی رو 
 به نگاه خیره و قشنگشون، دفترچه 

محبوبم رو توی دستم گرفتم تا کارهایی که باید انجام بدم رو  
یادداشت کنم. رفتن به مغازه، رفتن به بانک، و درآخر، سر 

 !ه مامان و بابا که میدونم منتظرم اندزدن ب
میگیرم. نگاهام رو دورتادور خونه میچرخونم   باال سرم رو 

و روزهایی به یادم میآد که ما مان چقدر برای خریدن این 
 خونه ذوق داشت و مدام منو بابا رو

   



 
به کار میگرفت. و اگه یه لحظه کوتاهای میکردیم، انقدر به 

جونمون غر میزد که پشیمون و نادم بیشتر از قبل کار 
 ! میکردیم

قول میدم مامان... به هردوتون قول میدم که نذارم  _

 .خونهمون رو ازمون بگیرن
چکیدن. زانوهام ه هام اشک بیامان روی گون ه های  قطر

رو بغل کردم و خیره به قاب عکس روی دیوار، با صدای 
... که طوالنی بلند به گریه افتادم. یه گریه ی سنگین و  

باعث شد شب رو با سردرد، اما با خیال راحت از بابت وام 
 .به خواب برم

****************** 
فردا صبح قبل از اینکه من آماده بشم، ترانه حاضر و آماده 
زنگ در خونه رو زد و من واقعا مونده بودم که چی به این 

دختر بگم. همونجور که داشتم بهش چشمغره میرفتم، زیر 
 : کتری رو روشن کردم و غر زدم

 تو خونه زندگی نداری کله ی سحر پاشدی اومدی اینجا؟ _

 
   



 
در یخچال رو باز کرد و ظرف مربا رو بیرون   بیخیالیبا 

 :کشید. جواب داد
آدم با اتفاقا خوبشم دارم. ولی از اونجایی که همسرم یه _

درک و شعوره، شرایط من و تو رو درک میکنه. تازه 
میخواست بیاد باهامون، ولی چون گفته بودی نیاد، نذاشتم.  

 .  آرش تو رو مثل خواهر خودش دوست داره، عین من
لبخند تلخی گوشه ی لبهام نشست. با آرامش کنار همدیگه 

صبحانه ی کم و بیش مفصلی خوردیم و من با حجم عظیمی 
اراده برای جور گرفتن اقساط این وام، سوار ماشین شدم  از 

استارت زدم. ترانه کمربندش رو بست و  هللا  و با گفتن بسم 
 :با چهره ی متفکرش گفت

 
   



 
میگم نهال، حتما این آقایوسف که میگی، خیلی مورد  _

اعتماد بابات بوده که اینطوری همه چی رو میسپرده دستش. 
 نه؟ 

آره. دوست قدیمیشه. اگه آقایوسف نبود، من باید تو این _

خداروشکر که بود و نذاشت وضعیت فکر مغازه هم بودم. 
 .مغازه ی بابا از رونق بیفته 

ترانه سکوت کرد و من با سرعت به سمت مغازه روندم. با 
غم، و من عجیب غمگین بودم و انگار که قرار بود تا ابد به  

 : همین شکل باقی بمانم
ای بابا. این آقایوسف هم که کل برنامه های ما رو ریخت  _

 .به هم
رو به آقایوسف، ماشین رو حرکت دادم و از با تک بوقی  

 خیابون گذشتم. ذهنم درگیر بود، و حرفهای
 
   



 
ی چشمم آقایوسف و تصاویر اسنادی که نشونم داده بود، جلو

رژه میرفت. اما صدای ترانه، مانع از این بود که بتونم فکر 
 :کنم

بابات چقدر آدم درونگرایی بود ها نهال. مغازه به این _

بزرگی رو خریده، کسی نفهم یده، اونوقت من جوراب 
 .میخرم زنگ میزنم به مامان آرش هم میگم

 ! نمیتونم نخندم. یه خنده ی خسته، پر از آشفتگی
 خیله خب تو هم، هی مغازه مغازه نکن. دهن لق _

 .  نباش
با چشمهای گرد شده نگاهام میکنه. راستش چهرهاش هنوز 

هم همونطور دخترونه و مثل قبله! یعنی تغییر خاصی نمیشه 
پیدا کرد که باعث بشه به ذهن آدم بیاد این بشر ازدواج کرده 

 یه زن متاهله. به  االنو 
 
   



 
خصوص وقتی که مثل امروز موهاش رو میبافه و با سر 
کردن مقنعه، خیلی خوب بافت موهاش رو در معرض دید  

 :میذاره
من دهن لقم؟ چرا انقدر اصرار داری به من یه عیبی _

باید چیکار کنی. بپوشونی؟ به جای این کارا فکر کن ببین 
هنوز تفهیم نشدی؟ تو عمال نمیتونی رو پول مغازه حساب  

 !باز کنی، چون اونم قسطیه 
که کمکی نمیکنه. بهجاش باید  مشکالت میدونم. تکرار _

 . فکر کنیم ببینم چیکار باید کرد با این قسطها 
 .میخوای ماشین رو بفروش_

درد میاد. چپ چپ بهش نگاه میکنم و قلبم یه بار دیگه به 
اول زمانی بود که آقایوسف با لبخند تلخی از ذوق و 

 بابا برای خرید مغازه و برنامه هاش برایی خوشحال 
   



 
خبر دادن به ما، البته بعد از تموم شدن اقساط بود که یک آن 

احساس کردم قلبم به احترام این حجم از پدرانگی بابا از 
که ترانه حرف از فروختن این ماشین  حاال حرکت ایستاده. و 

میزنه و خدانکنه برسه اون روزی که من مجبور شم یادگار 
 ! مامان و بابا رو بفروشم

ار باباست ترانه. خودت میدونی که این این ماشین یادگ_

 .ماشین رو چقدر دوست داشت. محال ممکنه که بفروشمش
 خب چیکار باید بکنیم؟_

ماشین رو روبروی بانک نگه میدارم و با برداشتن کیفم از 
 : عقب، بیحوصله میگم

 
   



 
 .بذار برم این پولو بریزم، حرف میزنیمفعال نمیدونم. _

ترانه دیگه چیزی نمیگه و شلوغی بانک، نزدیک یک 
ساعت منو هم مثل مردم دیگه معطل میکنه. هرچند که به  

میشم و  خاطر درگیری ذهنیم چیزی از گذشت زمان متوجه ن
 االنبرام ساده بود، اما قبال  فقط فکر میکنم. فکر! کاری که

م، قبل از  مشکالتنه... و شاید دل یلش هم زیادی ساده بودن 
 !مصیبت مرگ بابا و مامان باشه

 
   



 
ای تو روحت. حوصلهام سر رفت اینجا، پس کجا مونده  _

 بودی؟
سوار ماشین میشم و کیفمو توی بغل ترانه پرت  کالفگی با 

 :میکنم. نگاهای به چهره ی درهمم میکنه و میپرسه
 ؟ فعالاوکی شد همه چی؟ البته  _

 ! شد_ :من که آروم و زمزمهوار میگم

فکر این همه پولی که برای اقساط باید میدادم، داشت 
چطوری دیوونهام میکرد. نمیدونستم باید چیکار کنم و 

خودمو جمع و جور کنم و ظاهرا، ترانه هم مثل من همه چی  
 رو قاطی کرده بود که در سکوت فقط به جلو خیره

   



 
شده بود و غرق فکر بود. تفکری که انگار قرار نبود به یه 

 .نو آروم کنهنتیجه ی خوب ختم بشه و آشوب وجود م
 .میخوای یه کار کنیم_

همونطور که از ماشین پیاده میشم و من دارم در حیاط رو 
میبندم، ترانه این رو با صدای بلندی میگه و من به زور 

حواله اش میکنم و سرم رو به نشونه ی چی   گاهی نیمن
تکون میدم. به سمت شیر آب میره و درحال باز کردنش 

تهای محبوب مامان که کم کم میخوان برای آب دادن به درخ
 :شکوفههاشونو به رخ بکشن، ادامه میده

 !خونه رو بفروش، بیا با ما زندگی کن_

 
   



 
همونجور وسط حیاط وایمیستم و بهش نگاه میکنم. با 

 :سکوتم، چشم از باغچه میگیره و متعجب میگه
 چیه؟ مگه بد میگم؟_

نه، خیلی هم خوب میگی. نظرت چیه زنگ بزنم به خاله  _

بگم الو خاله جان، ببخشید ها، من شما رو فامیل خودم  
دارم میرم  االنندونستم و نخواستم با شما زندگی کنم، ولی 

پیش خانواده ی دوستم بمونم. شما مشکلی ندارین؟ یه وقت 
 !ناراحت نشین ها 

 .ای کوفت. خب پیشنهاد دادم دیگه_

چشمغره ی جون داری بهش میرم و از توی ماشین کیفم رو 
 :  برمیدارم. با صدای بلندتری میگم

 
   



 
نداشته باشه، من خودم نمیتونم.  حتی اگه خاله هم مشکل _

مگه بحث یکی دو روزه که بیام بمونم خونه ی شما و اینجا  
 ... رو اجاره بدم؟ تازه من میخ

مکث میکنم. چیزی به ذهنم خطور میکنه. یه راه... یه 
 !روزنه ی امید... یه چاره

 چیشد؟ داشتی میگفتی، تو میخوای که چی؟ _

تعجب و کنجکاوی بهم خیره است و میچرخم سمت ترانه. با 
 :من فقط میتونم با یه لبخند عمیق بگم

 !فهمیدم_

میپره. یکم آب به سمتم میپاشه و  باال ابروهای ترانه 
 :میپرسه

 چت شد؟ چی رو فهمیدی؟_

 
   



 
بیتوجه به سرمای خفیف هوا، چند قدمی جلو میرم و این 

بار، با صدای رساتری، تنها راه نجات از این وضعیت رو 
 :ادا میکنم

اینجا رو اجاره میدم. ولی نمیام پیش شما، میرم سرکار. یه  _

ن یا بچه ای نیاز داشته باشن. یه جایی که به پرستار پیرز
جایی که بتونم با خیال راحت هم شبهارو اونجا بمونم. 

اینطوری همه چی حل میشه. هم جای خواب من، هم پول 
نیست چیزی رو بفروشم یا نگران  الزماقساط، هم اینکه 

 !باشم
 
   



 
 : نگاه مات و ناباور ترانه باعث میشه با تعجب بگم

 چیه؟ چرا ساکت شدی؟_

 .دارم فکر میکنم_

 وا، به چی؟ _

با حرص شلینگ رو روی زمین پرت میکنه و من ناخواسته 
 :میرمقدمی عقب 

 به اینکه چقدر تو خنگی! پرستاری؟ اینم شد حرف؟_

 میخوای بری بشی کلفت و سرایدار خونه ی مردم؟ 
   



 
راستش واژه ی پرستاری برای خودم هم قابل هضم نیست،  

ام و دوره   گاهی آزمایشاما از اونجایی که ترم شیش علوم 
ی هالل احمر گذروندم، فکر میکنم این شغل برام کار سختی 

ی زیادم  عالقه نباشه. درواقع هیچ مشکلی از بابتش ندارم و 
به بچه و پیرمرد، پیرزنهای مهربون و البته غرغرو هم 

جای حرفی نمیذاره ، فقط میمونه این خدمتکار و کلفت گفتن 
فکر اون، بلکه از تفکر عام نسبت به  ترانه، که نه فقط از ت

 .این شغل سرچشمه میگیره و همین برای مردد کردنم کافیه
دیوار  ؟ من سرمو به کدوماصال تو عقل تو کلهات هست  _

 بکوبم از دست تو؟
دیدن این همه حرص و جوش ترانه، ناخودآگاه تصویر 

 مامان رو برام زنده میکنه. لبخند تلخی میزنم، و به
 
   



 
که دستم رو دور بازوش حلقه  درحالی سمتش میرم و 

 :میکنم؛ میگم
بیا بریم یه ناهار بخوریم، خستگیمون در بره، حرف  حاال _

 .میزنیم
است، و درست عین من گیج. اما  کالفه این بار ترانه هم 

سعی میکنه اوقات رو بیش از این برای هردومون تلخ نکنه 
و وقتی بعد از خوردن ناهار، باهم روبروی تلوزیون 

خاموش میشینیم، گوشیش رو که درحال پیام دادن به افخم 
بود کنار میذاره، لیوان چایاش رو توی دستش میگیره و 

 : یره سر اصل مطلببدون هیچ مقدمهچینی مستقیم م
 . خب؟ تعریف کن_

 
   



 
بیحوصله پاهام رو توی بغلم جمع میکنم. عجیبه اما این 

میدم و یه جورایی انگار روزها خیلی این کار رو انجام 
خودم، خودم رو در آغوش میگیرم. مثل هر آدم تنها و 

دلتنگی که آخر کارش میرسه به همین جا که از فرط غم، 
خودش رو محکم بغل میکنه و میگه:آروم باش.... من 

 !کنارتم
 چی بگم؟ _

 داستان حسن کرد شبستری. همین کار خدمتکاری _

 ...ک
ه نثارش میکنم، باعث میشه حرفش  غره ی جونداری ک چشم

رو قطع کنه و با پوف بلندی در صدد تصحیح اون بربیاد و 
 :بگه

 
   



 
خیله خب. همین کار پرستاری. فکر میکنی میتونی از _

میتونی   اصال عهدهاش بربیای؟ با روحیهات سازگار هست؟ 
بری بمونی خونه ی یکی دیگه و معذب نشی؟ نفس کوتاهای  

 میکشم. روزهاست که بعد از رفتن مامان
بابا، قفسه ی سینه ام سنگین شده و غصه، هر روز بیشتر از 

 :تلمبار میشهدیروز روی دلم 
نمیدونم ترانه. فقط میدونم از عهدهاش برمیام. ناسالمتی _

ام، قراره به قول بابا بشم خانم   گاهی دانشجوی علوم آزمایش
 :دکتر. یعنی یه پرستاری ازم برنمیاد؟ با حرص میگه

خب همین دیگه خانم دکتر. خانم دکتر و چه به خدمتکاری _

 اون؟و موندن تو خونه ی این و 
 : و من که خسته و درگیر توضیح میدم

 
   



 
من مجبورم ترانه. درحال حاضر من نه تحصیالتم اوکیه،  _

رست و درمون پیدا  نه معرف خوب دارم که بتونم یه کار د
کنم. از طرفی، از کجا میخوام کار پیدا کنم که یهو این همه 
پول دستم بده؟ تنها چاره ی من اجاره دادن این خونه است  

که برای این کار هم باید یه جایی برای خودم پیدا کنم. 
پرستاری واقعا بهترین راهه. که هم این خونه و خاطراتش  

ناه و منبع درآمدی دارم. رو از دست نمیدم، هم یه سرپ
 میفهمی؟ 

 
   



 
  درحالی با بغض موهام رو از جلوی چشمم کنار میزنم و 

 : ادامه میدم که تصو یر ترانه رو لرزون و تا. میبینم
من نمیخوام از کسی کمک بگیرم ترانه. نمیخوام منت کسی _

روی سرم باشه. خوب یادمه بابا چقدر مکافات کشید تا بدون  
بفروش. ولی  قرض کردن این خونه رو بگیره. میگی ماشینو 

من بازم نمیتونم. اون ماشین یادگار بابامه ترانه. یادگار 
مسافرتها و گردشهایی که سهتایی رفتیم. من نمیتونم ترانه... 

 ! من... من... من دلم براشون تنگ شده ترانه
با صدای بلند که زیر گریه میزنم، ترانه هول و گریون بغلم  

 :میکنه و تند تند میگه
 
   



 
 آروم باش نهال. آروم باش قربونت برم. ببخشید._

 . نمیخواستم ناراحتت کنم. نمیخواستم به خدا
بعد از این همه گریه حداقل شده به هق هق میافتم. خدایا چرا 

 یکم سبک نمیشم ؟
ترانه دلم براشون تنگ شده. دارم دق م یکنم تو دوریشون.  _

دارم میمیرم. کاش بیان منم با خودشون ببرن، کاش نجاتم 
 .بدن از این عذاب

میگه، همونطور که بغلم  چیزیترانه انگار که داره بهم 
کرده تکونم میده و زیرلب ازم میخواد که آروم باش. میگه 

که میفهمتم و من، حتی اون تو حال، میون اون گریه ی 
سنگین که نفس کش یدن رو برام سخت میکرد، از ته دلم 

دعا کردم که هیچوقت این اتفاق نیفته و نه فقط ترانه، بلکه  
 این هیچ بچهای حال من رو نفهمه.

 
   



 
درد فهمیدنی نبود، این درد میسوزند. همه ی وجودت رو 

 ! میسوزند
تا قبل از رفتن بابا و مامان، خیلی کم پیش میاومد که به  
قبرستون بیام. این فضای سنگین و خفه برام ترسناک و 

غیرقابل تحمل بود و اگه یه نفر میگفت که رفتن به قبرستون  
آرومش میکرد، قطعا میخندیدم و فکر میکردم که دیوونه 

شده    ، خودم بودم که به این دیوونگی دچارحاال شده. اما 
بودم و اومدنم به اینجا و ایستادنم بین دوتا سنگ قبر، عجیب  

آرومم میکرد. یه آرامشی که انگار آدم رو توی خودش 
 !غرق میکرد و من به این غرق شدن، راضی بودم

 
   



 
 ، چه برنامه ای داری؟ فردا میری دنبال کار؟ حاال خب  _

همونطور که استارت میزنم و از بهشت زهرا فاصله 
میگیرم، رو به ترانه که مشغول درست کردن شالش تو آیینه 

 :ی روبروشه، با صدای خفهای میگم
 .آره. میرم از این شرکت خدماتی ها ببینم چیکار میکنم_

اجاره دادن خونه رو هم بسپار به بابای من. این کارها _

 .مردونه است، از عهده ی من و تو برنمیاد
مخالفتی نمیکنم. ترانه با آرامش برق لبش رو تجدید میکنه و 

 :دوباره میپرسه
 ؟حاال  به خاله ات اینا چی میخوای بگی _

درد منم همین بود. یقین داشتم که مامان و بابا از کارم 
 راضی بودن و دعای خیرشون بدرقه ی راهام بود اما، 

   



 
 خاله سمانه خودش مصیبت بود. گفتن این موضوع به 

 : برای همین با زاری جواب دادم
 .چی بگم بهش آخه. قبول نمیکنه که_

ترانه با دست اشاره میکنه که به سمت خونه ی خودشون  
برم و خودش هم سخت میره تو فکر. و من هم از  

خداخواسته صدای ضبط رو زیاد میکنم و به آهنگ محبوب  
میدم. دلم تنگ بود، و این کارهای  مامان و بابا گوش 

 ... کوچیک حالم رو بهتر میکرد
میخوای بهشون بگو رفتی خوابگاه که دوستت و خودت _

تنها نمونین، خونه رو هم دادی اجاره. چطوره؟ ماشین رو  
گفتهاش برای شروع خالف روبروی آپارتمانی که افخم بر

بیحرف و زندگی مشترکشون اجاره کرده بود، ایستادم و 
 متفکر به ترانه خیره شدم. لبخند 

 
   



 
 : دادن ابروهاش، با شیطنت دوباره گفت باال عمیقی زد و با 

 چیه؟ بده؟_

 میکنم که اگه من تو رو نداشتم، چیکار بایددارم فکر _

 . میکردم
 :میاندازه باال رو ه هاشخیلی شیرین و ناز میخنده و شون

 .سعادت داشتنم رو از دست میدادی دیگه_

میخندم و بوسه ی خواهرانه ای روی گونهاش میزنم. 
خداحافظی میکنه و با قدم های بلند وارد آپارتمانش میشه. 

 ! خونه ی آرزوهاشوارد 
به خونه برمیگردم و شب رو با هزار فکر و خیال پشت سر 

میذارم، و فردا صبح؛ درست وقتی که از شدت آشفتگی 
زودتر از خواب بیدار شدم و قصد دارم که به ترانه زنگ 

بزنم، صدای آیفون بلند میشه. تعجب میکنم اما دیدن تصویر 
عمواکبر به همراه ترانه، باعث میشه ته دلم گرم بشه و با 

بغض کمرنگی که یهویی و عجیب غریب توی گلوم جا  
 خوش میکنه، دکمه رو بزنم

 
   



 
با عجله، بعد از پوشیدن یه لباس مناسب به پیشوازشون برم.  

 ...و چقدر خوبه آدم تنها نباشه
 .عمو جان، صبحتون بخیر. خیلی خوش اومدین سالم_

ترانه با یه لبخند عمیق که ردیف دندونهاشو به نمایش 
گذاشته، با خوشی کنار پدرش جلو میاد و حسرت، ته دل من 

جا خوش میکنه... حسرت اینکه یه بار دیگه بتونم اینطور 
 ...شاد و خندون، کنار بابام بایستم و دلم قرص قرص باشه

 دخترم. بیدارت کردیم؟ سالم_

میخندم و دست دراز شده ی ترانه ی رو فشار میدم. 
بونی عمو اکبر، وادارم میکنه چشمهای پر از محبت و مهر

 : جوابش رو با لبخند درخشانی بدم
 
   



 
نه، اتفاقا نیم ساعتی بود بیدار شده بودم. چقدر خوشحال  _

 . از دیدنتون، بفرمایید تو لطفا. اینجا واینستیدشدم 
آره بابا. فکر کردی نهال عین منه که نسبت نزدیکی با _

 خرس داشته باشه؟ 
با صدای آرومی به شوخی کمرنگ ترانه میخندیم و با 

اصرار عمواکبر برای خالف ورودمون به داخل خونه، بر
اینکه زحمت نکشم و برای خوردن چای نیومده و تعارفات 
تکراری ایرانیها، کتری رو روی گاز میذارم تا جوش بیاد. 

و از اونجایی که هیچی تو یخچال برای پذیرایی ندارم و 
انگار که مامان با رفتنش روح رو هم از تن این خونه برده، 

 به پذیرایی برمیگردمخالی دست 
روبروی این پدر و دختر دوستداشتنی میشینم. ترانه برام 

 چشم و ابرویی میآد و لبخند خبیثانهای نثارم
   



 
میکنه که به خاطر حضور عمواکبر فقط میتونم منم به همون 

چشم و ابرو کفایت کنم و یه جوری بهش بفهمونم که بعدا 
خبر داشت و  مالقات حسابت رو میرسم! ترانه قطعا از این 

میتونست دیشب بهم خبر بده تا آماده باشم، اما مسلما اون 
 !خوی مردم آزار و خبیثش نذاشته

 رم ؟حالت خوبه دخت_

 با لبخند مهربونی، خیره ی چهره ی پخته و جا افتاده 
عمواکبر سری تکون میدم و میدونم که چشمهام، به خاطر  

گریه ی دیشبم پف کرده ان. اما این عجیب که نیست، هست؟  
خب طبیعیه که وقتی یه آدم یهو همه ی زندگیش رو از دست 

 !نداشته باشهبده، هیچ راهای برای آروم شدن، جز گریه 
 
   



 
خوبم عموجان. به لطف و مرحمت شما. چیشده که اینور _

تشریف آوردین؟ با من امری داشتین میگفتین خودم خدمت  
 . میرسیدم

که تنش رو  درحالینگاهاش رنگ تحسین میگیره و ترانه 
عقب میکشه، قیافهاش رو برام کج و کوله میکنه و میدونم  

که لحن زیادی مودبم باعث میشه که بازم دستم بندازه. ترانه 
 !است دیگه، عادتهای مخصوص خودشو داره

 راستش دخترم، غرض از مزاحمت... آمدم که درباره_

تصمیمی که گرفتی باهات صحبت کنم. ترانه دیشب همه چی  
رو به من گفت که چه تصمیمی گرفتی و میخوای چیکار  

کنی. دروغه اگر بگم ناراحت نشدم و غیرتم برای  
جگرگوشه ی برادرم، رفیقم نجوشید اما، میدونم که تو دختر 

 هاتفی! هاتف امیرخانی. مردی که
   



 
میشد تا ابد ازش مردونگی و عزت رو یاد گرفت. پریسا 
خانوم هم جای خواهرم، زن شریف و محکمی بود. و تو  

همین، چشم روی خودمو دختر این زن و شوهری. برای 
نظرم میبندم و فقط میخوام که بدونم، واقعا برای این کار 

جدی هستی؟ پرستاری و زندگی کردن تو خونه ی غریبه،  
 کار راحتی نیست نهال جان. میتونی از پسش بربیای؟

 
   



 
چندثانیه طول میکشه تا از بهت حرفهای عمو بیرون بیام و 

نگاه متعجبم رو حواله ی ترانه بکنم. که در جواب، فقط  
بندازه و من این دفعه واقعا عهد  باال رو برام ه هاششون

 االنحسابش برم. البته بعدا، نه میکنم که بعدا خیلی خوب به 
 !که نگاه جدی و نافذ عمواکبر تو شرایط بدی قرارم داده

عمو جان، من... من شوکه شدم یکم. ولی... بله، برای این _

ی مشکالت جدی و مصمم. جز این راهای برای  کامال کار 
 .که پیش اومده نیست

سرش،  نفسش رو با صدا از سینهاش بیرون میده. با تکون 
دستی به محاسنش میکشه و با صدای متفکر و همونطور 

 : جدیاش ادامه میده
   



 
خیله خب، پس اگر جدی هستی و تصمیمت رو گرفتی، از  _

این به بعدش رو بسپار به من. تا همینجا تنهایی جلو اومدی  
با چندتا بنگاه برای اجاره دادن خونه کافیه، من خودم 

 ...صحبت میکنم. درمورد کارت هم
سکوت که میکنه، با کنجکاوی پلک میزنم و کمی تنم رو به 
جلو خم میکنم. ترانه در سکوت شاهد بحث بین من و پدرشه 

 :و همزمان، داره با بند کیفش ور میره
 کارم چی عمواکبر؟_

میگیره و با غم بهم خیره میشه. جز  باال سرش رو 
نارضایتي، چیزی تو چهرهاش مشهود نیست و قطعا این از 
درک عظیمش سرچشمه میگیره که با وجود سخت بودنش، 

 به نظر و خواسته ام احترام میذاره و 
 
   



 
مثل خاله و خیلی های دیگه، عقاید و افکار خودش رو بهم  

 !تحمیل نمیکنه 
من یه دوستی دارم، که مدتیه برای خواهرش دنبال پرستار _

 ...میگرده. درواقع یه کسی که پرستار و
زدن براش سخته و من با دوباره مکث میکنه. انگار حرف 

 :اشتیاق، برای تشویق کردنش میگم
 پرستاری و چی عمو؟ باید کار دیگهای هم انجام بدم؟_

نه. کار دیگه ای نیست. فقط برام سخته که دختر هاتف رو _

برای این کار بفرستم. اما چیکار باید کرد، وقتی خودت 
؛ میخوای و اگه من کمکت نکنم، خودت دست به کار میشی

 . راه دیگه ای برام نمیمونه
دم عمیقی میگیره و این بار چشم تو چشمهای من که  کالفه 

 :با امیدواری مظلومانه ای بهش خیرهام، میگه
   



 
برای خواهرش پرستار میخواد که هم مواظبش باشه، هم _

شب ها کنارش بمونه. درواقع خوبی این کار هم همینه که  
 ...دیگه شبها تنها نمیمونی، اما 

لبخند عمیقی روی چهره ام نقش میبنده. با صدای بلندی 
 :میگم

انقدر خودتونو اذیت نکنین عموجان. باور کنید که من شما _

رو درست مثل عموی واقعیام دوست دارم و برام محترمید، 
و جمع و  مشکالت اما به جز این کار هیچجوره نمیتونم 

جور کنم. خواهش میکنم ازتون، نگرانم نباشید. قرار نیست 
م که برم سفر راه دور، همینجام. تو همین شهر. ترانه ه

 کنارمه، شما و خاله عطیه هم همین طور. مگه نه؟ 
 
   



 
ترانه با مهربونی سرش رو تکون میده و من بیتوجه به 

 :اکبر، دوباره میپرسمتردید نگاه کدر عمو 
 این دوستتون پرستار گرفته یا نه؟حاال _

 نه. دیشب که ترانه بهم گفت، باهاش صحبت کردم._

 .دنبال آدم قابل اعتماده که پیدا نمیکنه
درست عین بچهها، محکم دستهام رو به هم میکوبم و باعث 

لبخند میشم که لبهای عمو اکبر شده حتی یکم، به نشونه ی 
 : کش بیان و تو شادی دل غمدیده ی من شریک بشه

فکرش رو هم نمیکردم کارم  اصال وای خدایا شکرت. _

انقدر سریع جور شه. مرسی عمو اکبر، اگه شما نبودید من  
بریم اونجا که   االننمیدونستم باید چیکار کنم. فقط... میشه 

 باهاشون حرف بزنیم؟ میشه؟ 
 
   



 
نتیجه ی   احتماال ترانه به جای پدرش، با لبخند عمیقی که 

 :شادی دل من یتیمه! میگه
 میشه یا نه.آره. قرار شده امروز بریم که ببینیم جور _

 .اگه صبحونه خوردی، پاشو بپوش بریم
کوتاه میخندم و از جام که بلند میشم، عمو با صدای آرومی 

 :میپرسه
 بعد از اجاره دادن، لوازم خونه رو میخوای کجا بذاری؟_

 : و من بدون فکر کردن، با ذوق جواب میدم
ان، میتونم  خالی یا زیرزمین، یا هم اینکه گاراژ. هردوتا _

 .همه ی وسایلو اونجا بذارم 
عمواکبر سری تکون میده و با چهرهای گرفته به مبل تکیه 

 میده. رو به ترانه میگم که برای خودشون چای
   



 
بیاره و خودم برای آماده شدن، به سمت اتاقم قدم برمیدارم. 

برام غریبه... خدایا شکرت... ی خوشحال  خوشحالم، و این 
 !شکرت که هنوز حواست بهم هست

ه نشستم و بیتوجه به زمزمروی صندلی عقب، پشت ترانه 
آروم پدردختریشون، از پنجره به بیرون خیره شدم و   های

ذهنم، یا بهتر بگم؛ تموم وجودم درگیر آدمیه که تا همین چند 
 دقیقه پیش روبروش نشسته بودم 

   



 
از شدت استرس، دستام رو مدام به هم میمالیدم. پروین 

نیکنام! زنی که جدیت و وقار، انگار که تو وجودش نهادینه  
شده باشه؛ جای هیچ حرفی رو برات نمیذاشت و تو 

میتونستی بدون اینکه لحظه ای حوصلهات سر بره، به چهره  
ی آروم و زیباش خیره بشی و به صداش گوش کنی. صدایی 

ین ظرافت، پختگی خاصی درش بود و تو رو که در ع
مجبور میکرد که بهش گوش کنی! یه آدم عجیب... یه زن  

ح شده ی  اصال دوستداشتنی که کنار جدیت و اون ابروهای 
درهمش، میتونستی عطر مهربونی و محبت رو هم از 

وجودش استشمام کنی، و خیالت راحت باشه که با یک انسان 
و جنگیدن   تالش عد از عمری واقعی طرفی. با زنی که ب

 ه های  برای زندگی، و جزو از اساتید برتر شیمی دانشگا 
 به جایی رسیده حاال مختلف بودن، 

 
   



 
توانی برای محکم بودن نداشت. به کمک بود که دیگه 

احتیاج داشت، و من فکر میکنم بودن در کنار همچین آدمی، 
 !یه فرصت نابه برای یاد گرفتن

وقتی همراه ترانه و عمواکبر، پا گذاشتیم تو عمارت بزرگ 
و دلگیرش و روبروش نشستیم، قبل از هرچیزی خیره شد  

ین صداش کنم و  تو چشمهام و گفت، دوست داره که فقط پرو
بعد با جدیت هرچه تمام، خواست که دنبالش برم تا باهم تنها 

صحبت کنیم! اون لحظه واقعا استرس داشتم و اضطراب  
تموم جونم رو گرفته بود، و فکر میکردم این آدم چه مشکلی 

داره که میخواد پرستار بگیره اما، اشتباه میکردم و زمانی  
کمی ته دلم قرص شد و تن  که با دیدن نگاه مطمئن عمواکبر 

دادم به این صحبت دو نفره، فهمیدم که این زن به ظاهر  
 !محکم و استوار چقدر بیماره، و چقدر تنها 

   



 
خیلی باهام صحبت نکرده بود. فقط برام گفت که هدفش از  

گرفتن پرستار، داشتن یه همدم و همصحبت تو اون عمارت  
درندشت و دلگیره تا از تنهایی دربیاد و اون فضای سنگینی 

که تو تمام عمارت حاکم بود، از بین بره. و در پایان 
حرفهاش، گوشزد کرد که بیماری فشارخون، دیابت و 

ل داره و به این دلیل از ویلچر استفاده میکنه که کلسترو
عضالت پاش دچار ضعف شدیدی شدن و بهش اجازه ی راه 

رفتن نمیدن. به نظرم این مسائل مهمتر از هرچیزی بودن  
اما، پروین نیکنام در آخر صحبتهاش و بدون حساسیت این 

بهم فهموند که هدف  کامال موضوعات رو مطرح کرد و 
، همون داشتن یه همدم و کسیه که به این واقعی و اصلیش

 خونه و فضای دلگیرش، روح ببخشه. و این کار
 
   



 
حوصله ی خودم سادهای نبود برای منه عزاردار، که حتی 

 !رو هم نداشتم 
 هی... داری به چی فکر میکنی که اینطوری غرق شدی؟_

با صدای ترانه، متفکر چشم از جاده میگیرم و بهش نگاه 
میکنم که با لبخند عمیق و مهربون روی لبهاش، خم شده و  

از بین دو صندلی بهم خیره شده. سنگینی نگاه ریزبین و  
آیینه ی جلو احساس میکنم و چقدر دقیق عمواکبر رو هم از 

خوبه که تو این بلبشو، هنوز دارم کسایی رو که براشون  
 !مهمم

 .هیچی. چیز خاصی نبود_

ترانه لب و دهنش رو برام کج میکنه که بیحس تبسمی میکنم 
 :و عمواکبر میپرسه

 
   



 
چیشده دخترم؟ اگه راضی نبودی با پشیمون شدی بهم بگو، _

من با دوستم صحبت میکنم. هیچ اجباری نیست که حتما  
 .  پرستار خانوم نیکنام باشی

 :میارم و تندتند میگم  باال با عجله و مضطرب، دستم رو 
بحث این حرفها نیست عموجان. من فقط   اصال نه نه،  _

داشتم به پروین خانم فکر میکردم. درسته که خیلی سعی 
کردن خودشون رو جدی و سختگیر نشون بدن اما، انگار یه  

 جور مهربونی ذاتی تو رفتارشون بود. چطور بگم؟ 
 
   



 
عمواکبر که میبینه توضیح دادن حسی که دارم برام سخته،  

حرفام،  پیشدستی میکنه و با تکون دادن سرش به معنی تایید 
 :میگه

زیادی ندارم اما، تا جایی که میدونم   اطالعپیرزن تنهاییه. _

ازدواج نکرده و از دار دنیا دوتا برادر داره که یکیش همین  
رفیق ماست. تا امروز هم همین رفیقم با خانوادهاش پیشش 

بودن اما، گویا قصد دارن برن خارج از کشور و میخوان که 
ه هرحال، خودت که دیدی؛ زن براش پرستار بگیرن. ولی ب

 محکم و جدییه. خودش 
   



 
خیلی از کارهاش رو انجام میده، فقط یه کسی رو میخواد که 

 .پیشش باشه و تنها نمونه
پس اون یکی برادرش چی؟ چرا نمیاد پیش خواهرش _

 بمونه؟
که تو ذهن من چرخ میخورد، ترانه زودتر میپرسه و الی سو

حقیقتش شنیدم  _ :هردو با کنجکاوی به عمواکبر زل میزنیم

 که تو اصفهان زندگی میکنن و همه
زندگیشون اونجاست. برای همین زیاد نمیتونن رفت و آمد 

 . کنن
ترانه اهومی میگه و با خوشحالی، دوباره سمت من خم 

 :میشه
کی میخوای بری پیش پروین حاال خب خانم پرستار، _

 جون؟
 
   



 
خجالت میکشم. از اینکه انقدر دارم به این خانواده زحمت 

از اینکه انقدر مظلوم شدم. از اینکه   میدم و اذیتشون میکنم.
انقدر تنهام. از اینکه انقدر با سماجت دارم به این زندگی 

 !  لعنتی ادامه میدمو نمیمیرم
راستش نمیدونم. پروین خانم که گفت همین فردا برم _

 ... پیشش، ولی خونه
با بغض که سرم رو پایین میاندازم، عمواکبر نفس عمیقی 

صدای بلندش که پره از مهربونی و محبت میکشه و با 
 : پدرانه، میگه

تو نگران خونه نباش باباجان. همین امروز میسپارم به _

چندتا از آشناها که هرچه زودتر بدنش اجاره. فقط تو هرچی  
وسیله نیاز داری رو جمع کن و با خیال راحت برو پیش 

 خانم نیکنام. خودم چندتا کارگر 
 
   



 
میگیرم که فردا صبح مابقی وسایل رو جمع کنن و تو انبار 

 .  بذارن. پس نگران هیچی نباش
 ...  ولی آخه زحمتتون_

 :صدای بلند عمواکبر، تنها جوابمه که میگهجواب قاطع و 
گفتم که توهم برام ترانهای نهال، پس انقدر حرف بیخود _

 . نزن که ناراحتم میکنی
فقط میتونم با همون بغض بخندم و ازش تشکر کنم، و  

عمواکبر با خیال راحت چشم ازم بگیره و به رانندگیش دقت  
این، و من چاره   کنه. واقعیت اینه که زندگی من هم شده بود

ای جز قبول کردنش نداشتم. حتی اگه احساس میکردم غرور  
 و عزتنفسم داره بیارزش میشه. برای

 
   



 
 :درحال ور رفتن با گوشیش بود، گفتمهمین رو به ترانه که 

 ترانه، امروز میای خونه ی ما؟_

 انتظارم ترانه با ناراحتی سرش رو بلند میکنه.خالف بر
 : وقتی میگه

نه نهال. امروز قراره خواهر آرش بیاد خونه ی مامانش، _

میدونی که تازه یه ماه هم نیست که از تولد پسرش میگذره.  
 ...زشته، میدونی کهبرای همین نرم 

لبخندی میزنم و با درک شرایطی که داره، سعی میکنم 
از  اصال خیالش رو راحت کنم که هیچ مشکلی نیست و من 

بابت نیومدنش ناراحت نمیشم. درواقع واقعیت هم همین بود  
و من بیشتر دلم میخواست ترانه با شوهر و خانواده ی 

 تازه بالخره شوهرش وقت بگذرونه تا من، 
 
   



 
 عروس بود و به قول مامان، باید جاشو تو قلب خانواده

 .... ی جدیدش سفت میکرد. آخ مامان... آخ
مرسی عموجان. خیلی زحمت کشیدین، واقعا نمیدونم _

 . چطور ازتون تشکر کنم
 .یالزمبرو بچه جان، مثل اینکه دیگه واقعا کتک _

کوتاه میخندم و با خداحافظی از عمواکبر و ترانه، از ماشین 
پیاده میشم. ترانه دستی برام تکون میده و قبل از اینکه 

ماشین راه بیوفته، برای بار هزارم تاکید میکنه که فردا حتما  
و من ممنون این  میاد پیشم تا باهم بریم خونه ی پروین خانم؛ 

همه رفاقت و دوستی تموم نشدنیش، بوسه ی هوایی براش  
میفرستم و تا وقتی که از کوچه خارج بشن، همونجا  

 وایمیستم و به
 
   



 
مسیر رفتنشون نگاه میکنم. و به ذهنم میاد که چقدر خسته 

 !ام، و چقدر حرف زدن با پروین خانم سخت بود
داخل خونه میشم. امروز، آخرین باری بود که این خونه رو 

اونوقت ها که مامان و بابا  با تمام وسایلش، مثل قبل، مثل 
 بودن میدیدم و از فردا، قرار بود که شب

روزم رو تو خونه ی یکی دیگه بگذرونم. یه جایی که توش  
خبری از دیوارهای قشنگ این خونه، تابلوهای نقاشی  

محبوب مامان، کتابخونه ی کوچیک دوست داشتنی بابا، و  
ا این درد  هزارخاطره ی دیگه نبود و من، چطور میخواستم ب

 کنار بیام؟ 
 
   



 
شال مشکیم رو روی سرم مرتب کردم و با قدم های آرومم 

خارج شدم. خونه ی بدون اثاثیه، یک آن چنان  خالی  از اتاق 
مقابلم قد علم کرد که چندلحظه همونجا وایسادم و نگاهام رو 

دورتادور خونه چرخوندم. خونه ای که به هیچ عنوان از 
بابا رو دستش نمیدادم، و نمیذاشتم بانک، خاطرات مامان و 

از چنگم دربیاره و منو با هیچ و پوچ رها کنه. حتی اگه 
مجبور میشدم برای مدتی از اینجا برم، و با درد دلتنگی و 
دوری بسازم. حتی اگه برای مدتی آشپزخونه ی مامان رو  

نمیدیدم و روی کاناپه ی محبوب بابا که همیشه کارهاش رو 
 .  روی اون انجام میداد، نمینشستم

از اینجا میرفتم، تا محکم و دستپر برگردم و خونه ی من 
 عزیز خودم، مامان و بابا رو دوباره به دست بیارم، 

   



 
خیالم راحت باشه که هیچ جای دنیا، هیچکسی نیست که 

و یه روز  بخواد این سقف و سرپناه رو ازم بگیره. میرفتم،
میرسید که لبخند به لب برمیگشتم. بدون اینکه صورتم خیس  

بباره، و قلبم از شدت این همه  االنباشه، چشمهام مثل 
 ! آشفتگی به درد بیاد. و خدایا، خودت کمکم کن

 
   



 
 دخترا، بیاین دیگه. چیکار دارین میکنین پس؟_

با صدای عمواکبر، چشم از خونه میگیرم و با عجله صورت 
که ساک و کیف بابا رو  درحالی خیسم رو پاک میکنم. ترانه 

که حاوی مدارک و اسناد مهم و ضروریه تو دستش داره، به  
 :سمتم میآد و با خم کردن سرش، خیلی مهربون میگه

 بریم نهال جونم؟_

بینیام، حرفش رو تایید  کشیدن باال میون گریه میخندم و با 
میکنم و هردو کنار هم از خونه خارج میشیم. به سمت 
ماشین که وسط کوچه پارکه میرم و با جادادن کیف و 

وسایلم، میچرخم سمت عمواکبری که کارگرهارو مرخص  
کرده و با بستن در گاراژ به سمتمون میآد. و چقدر من 

 .مدیون این مرد دوست داشتنی ام
   



 
ممنون عموجان. امروز خیلی زحمت کشیدین، از کار و _

 . زندگی انداختمتون
روبروم میایسته و دستی به محاسن سفیدش میکشه، با 

 : احتیاط ادامه میدم
فقط میشه بگین هزینه ی کارگرها چقدر شد عموجان؟ _

 . ممنون میشم
این بار سرش رو به نشونه ی تاسف تکون میده که هم من و  

ش نخندم. البته خنده ی من از کالفگی هم ترانه، نمیتونیم به 
 . روی خجالته، و شرم اینکه انقدر دارم باعث زحمتش میشم

و راه بیوفتین . منم پشت سرتون میام.  برین سوار شین_

 .خانم نیکنام منتظرمونن
 
   



 
خیلی شیک، جوری جوابم رو میده که یعنی دهنت رو ببند و  

اضافه نزن! و بعد هم خودش با قدم های بلند به سمت حرف 
ماشینش میره و سوار میشه. نفس عمیقی میکشم، و دست 

که مدام از روی موهام سر میخوره. و  الی میبرم سمت ش
 ! جدی جدی دارم از خونهمون میرم؟

نهال، بیا دیگه. وایسادی وسط کوچه که بقیه هم بفهمن  _

 !دیوونه ای؟
میشم. جواب نیش باز ترانه رو با چشمغره ی  سوار ماشین 

، استارت میزنم و درواقع،  هللا  جونداری میدم و با یه بسم
قدم میذارم تو مرحله ی جدیدی از زندگیم. تو مسیری که 

 ...معلوم نبود آخرش به کجا قراره برسه
 
   



 
اوه شت، چقدر این ویال خفنه نهال. این شانس خرکیتو از _

 !کجا آوردی، یکم هم با من تقسیمش کن نکبت
از ماشین پیاده میشیم و من این بار با دقت بیشتری به ویال،  

با ترانه است. یا بهتر بگم عمارت روبروم نگاه میکنم. حق 
دیروز به خاطر استرسی که داشتم، نتونستم اونطور که باید 

دور و اطرافم رو ببینم و به این همه زیبایی پی ببرم اما،  
که آروم بودم و خبری از آشفتگی دیروز نبود، میدیدم  حاال 

که درست وسط قطعه ای از بهشت ایستادم. میون درختهایی  
سر به فلک کشیده بودن.   که کمکم داشتن شکوفه میدادن و

کوچیکی که دور تا دور حیاط رو فرا گرفته   ه های  باغچ
بود و یه زیبایی بکر... یه طبعیت ناب... یه زندگی واقعی  

 ! رو توی خودش حبس کرده بود
   



 
نهال، به نظرت پروین جون به سرایدار جدید احتیاج _

 نداره؟ هوم؟
با خنده کیفم رو روی شونه ام جابجا میکنم و به قدم هام 

سرعت میبخشم. اونقدر حیاطشون بزرگه که فکر میکنم چند 
دقیقه ای باید راه رفت تا به خونه رسید و آیا این همه بزرگ 

 ه، وقتی که برای الزمبودن خونه 
   



 
 !رفع تنهاییش میخواد پرستار بگیره و هیچ کسی رو نداره؟

 توروخدا ببین، مردم زندگ ی دارن، ما هم زندگی داریم._

 ...هعی
 چپ چپ نگاه ترانه میکنم که حالت تدافعی میگیره.

 :میگم
 زندگی ما چشه؟ دب، مگه ا بی_

خب راست میگم دیگه، کل محله ی مارو جمع کنی اندازه _

ی اینجا نمیشه. از این سرش تا اون سرش رو باید با ماشین 
 .بری

لبهام رو کج میکنم و با دست آزادم، دستش رو توی دستم 
 :میگیرم و دنبال خودم میکشمش

 
   



 
بسه دیگه، انقدر غر نزن. راه بیا که انقدر معطل کردی _

 .منتظر من و تَوان االنبابات زودتر از ما رسید، حتما 
که اون روی مردم آزارش جون گرفته  ولی ترانه انگار 

باشه، همونجور که سعی داشت دستش رو آزاد کنه، به 
 : استخر بزرگی که از کنارش میگذشتیم اشاره کرد و گفت

وای نهال، ببین استخر هم دارن. هروقت حوصله ات سر _

رفت با پروین جون بیاین شنا کنین. فکر کن، عین این 
 . عاشق معشوق ها 

میافتم و ترانه خوشحال از اینکه به هدفش رسیده، به خنده 
 :ادامه میده

 
   



 
جون ترانه فکر کن، فقط حیف که پسر ندارن. وگرنه منم _

 . میومدم پیشت باهم بمونیم
 . خجالت بکش ترانه، این حرفا چیه_

میاندازه و با زبون، لبهای  باال شونهاش رو  بیخیالیبا 
 :سرخش رو تر میکنه

باور کن. از من به تو نصیحت، از این پروین خانم بپرس _

ببین تو فامیلشون پسر مجرد ندارن که قصد ازدواج داشته 
 . باشه

 : میکنه که نگاه اخمو و عصبیم باعث میشه توضیح بدهمکث 
بابا برای تو میگم. من که یه تار موی آرشمو به صدتا از  _

برای چی وایسادی اینجا هی   اصال این پسر پولدارا نمیدم. 
 داری چرت و پرت میگی؟! نمیبینی

   



 
اومدی تو یه قصر حاال بابا و پروین خانم منتظرمونن؟! 

 ! دیگه، این همه ندید بدید بازی چیه درمیاری؟
 از شدت حرص میخندم که با پیروزی دستم رو میگیره

رو به جلو میکشه. خدمتکار مخصوص پروین خانم جلوی 
ر منتظرمونه که با دیدنمون سریع جلو میاد و ساک رو از د

دستم میگیره. کنار ترانه، در سکوت و با کنجکاوی داخل  
خونه میشیم و با راهنمایی خدمتکار به سمت اتاق پذیرایی 
قدم برمیداریم. همونجور که حدس میزدم، پروین خانم و  

  عمواکبر درحال خوردن چای هستن که پروین خانم با دیدن
 من، لبخند عمیقی میزنه 

به طرز عجیبی چهره اش رنگ شادی به خودش میگیره. با 
 صدای بلند و رسا، و البته مهربونش میگه 

: 
 
   



 
خیلی خوش آمدین، بیاین بشینین. افسانه خانوم، لطفا برای _

 .دخترا چای بیار
معذب و کمی خجالت زده از نگاه نافذ و عمیق پروین خانم،  
لبخند کوچیکی تحویل عمواکبر میدم و کنار ترانه، روی مبل 

سه نفره ای میشینم. کیف کوچیکم رو روی پاهام میذارم و  
جواب پدرش، مبنی بر علت دیر به ترانه اجازه میدم که 

کردنمون رو توضیح بده. و درعوض، به طرز نامحسوسی 
نگاهام رو دورتادور خونه میگذرونم و سرآخر، میرسم به 

پروین خانم که خبری از لبخند عمیقش نیست و با دیدن نگاه 
 :خیره ی من، تک سرفهای میکنه و میگه 

ه روزهای خوشحالم که قبول کردی و اومدی. امیدوارم ک_

خوبی رو کنار هم داشته باشیم. به افسانه گفتم که اتاق کنار  
 الزماتاق منو برات آماده کنه و هرچی که  

   



 
ا کنه. اینجا به غیراز منو افسانه،  بود، برای راحتیت مهی

احمدآقا و خانواده اش هم هستن که تو خونه ی سرایداری 
زندگی میکنن و احمدآقا هم هیچوقت توی عمارت نمیاد. مگه 

میده. پس از بابت  اطالعاینکه نیاز باشه که قبلش حتما 
 .پوشش و اینا میتونی راحت باشی

 
   



 
حاال با قدردانی نگاهاش میکنم و بعد تشکر از زنی که 

میدونم اسمش افسانه خانومه و استکان های چای رو  
روبرمون، روی میز میذاره؛ لبی تر میکنم و با صدای 

 :آرومی میگم
های من از ترم جدید شروع میشن  کالس  خیلی ممنون. فقط _

 .که قبلش زمانش رو بهتون میگم
 : سری تکون میده و با جدیت میگه

حتما. از این بابت هیچ مشکلی نیست، و اگر بتونم حتما  _

 .مشکلی داشتی بهت کمک میکنمتوی درسهات، البته اگر 
این دفعه همه ی حس معذب بودن و خجالتم رنگ میباره و 

ق تحویل نگاه دقیقش میدم  یاز ته دلم، یه لبخند واقعی و عم
 که گویا اون هم متوجه واقعی

   



 
بودنش میشه و جوابم رو، با یه تبسم کوتاه و مادرانه میده.  
من واقعا آدم خوششانسی بودم، و پیدا کردن این زن، قطعا  

 .ببخشید_ !لطف و محبت خدا نسبت بهم بوده

نیم و اون  صدای ترانه است که باعث میشه همه بهش نگاه ک
 :با من و من ادامه بده

راستش خانم نیک نام، من و نهال مثل دوتا خواهریم. _

بیشتر روزا، یا حتی بهتره بگم بیشتر ساعتهای روز رو باهم 
میگذرونیم. خواستم ببینم مشکلی نیست اگه من برای دیدنش 

 بیام اینجا؟ 
دلم برای مهربونی و قلب صاف دوستم ضعف میره،و لحن 

 مظلومش لبهای عمواکبر رو به خنده وا میداره.
 
   



 
اما پروین خانم، با اخمی که خیلی راحت میشه فهمید 

 :هساختگیه، رو به ترانه جواب مید
نه دیگه، نمیشه. ما اینجا کسی رو که به اسارت بگیریم، تا _

روز آزادیش نه میذاریم تفریح کنه، و نه از اینکه از اینجا  
 . خارج بشه

که کمی تنش رو روی ویلچر جلو میکشه،    درحالی بعد 
 :شمرده شمرده ادامه میده

 حتی نمیذاریم به دیدن دوست و آشناهاش بره._

 فهمیدی؟
 :ترانه با بهت، خیره به چهره ی جدی پروین خانم میگه

 ! واقعا؟_

 
   



 
که باعث میشه پروین خانم پیروز از دست انداختن دوست 

 :با تایید حرفش بگه ساده ی من،
میتونی از افسانه بپرسی که چندساله اینجا زندانیه و از این _

 .عمارت بیرون نرفته. هیچکسی هم نمیتونه بیان دیدنش
واقعا دیگه نمیتونم جلوی خودم رو بگیرم و پقی زیر خنده 
میزنم که ترانه با همون چهره ی بهت زده و ترسیده اش،  

 :میگهبهم نگاه میکنه و 
 ! داره مسخرهام میکنه؟_

اینبار حتی صدای خنده ی عمواکبر و پروین خانم هم بلند 
میشه و پروین خانم میون خندهاش، با چهره ای که خندون 

 :بودن زیباترش میکنه، رو به ترانه جواب میده
 
   



 
این چه حرفیه دختر خوب؟ نهال مگه اینجا اسیره؟ از این _

به بعد اینجا خونه ی نهال هم هست، شما هم هروقت دوست 
 .داشتی میتونی بیای دیدنش

انتظار من، از جاش بلند خالف ترانه کمی مکث میکنه و بر
وین خانم رو به آغوش میکشه. من هم به میشه و پر

طرفشون میرم و با عقب کشیدن ترانه که با خنده داره تشکر  
 :میکنه، رو به پروین خانم میگم

 .به خاطر این همه لطف و مهربونیتون ازتون ممنونم_

 :که لبخند پرازمهری از جانبش نصیبم میشه
وسایلت رو تو خواهش میکنم. بهتره با دوستت بری و _

اتاقت بذاری. کمکم باید با دور و اطراف خونه هم آشنا 
 .بشی. امروز بهترین فرصته که همهچیز دستت بیاد

 
   



 
   



 
دوباره تشکری میکنم و همراه ترانه که نیشش تا بناگوش 
بازه و بیشتر از من خوشحاله، پشت سر افسانه خانوم به 
طرف اتاقی که برام در نظر گرفتن میریم و با تشکر از 

خانوم و رد کردن پیشنهادش مبنی بر کمک کردنش افسانه 
تو چیدن وسایلم، با ترانه وسط اتاق وایمیستیم و به  

اطرافمون نگاه میکنیم. چندلحظه بعد، من خسته از این همه 
تغییر و تحول یهویی تو روند زندگیم، جلو میرم و روی 
تخت یک نفره ای که روبروی پنجره قرار داره میشینم. 

ظاهرا پی به حال عجیبم برده، کمی سکوت   ترانه هم که
 :میکنه و درآخر برای عوض کردن جو میگه

 ! اینجا حتی از پذیرایی خونه ی خودتون هم بزرگتره_

میخندم. دستی به صورتم میکشم و خیره به  کالفه خسته و 
 ه هایدیوارهای سفید و صورتی اتاق، پرد

   



 
حریر صورتی رنگ، میز و کامپیوتر آخرین مدلی که کنار  

تخت قرار داره؛ با آیینه ی قدی و میزآرایشی که انواع و  
آرایشی روش چیده شده، خیلی آروم زمزمه اقسام لوازم 

 :میکنم
 !مایه داریه دیگه. دارندگی و برازندگی_

که به سمت کمد بزرگی که  درحالی ترانه میخنده و 
 :روبرمون قرار داره میره، جواب میده

زن خیلی مهربونیه. حتما اختصاصی داده این اتاقو برات  _

 !بذاریآماده کردن که یه وقت نری و تنهاش 
راست میگه. این اتاق انگار که واقعا برای یه دختر دیزاین 

شده باشه، حتی توجه منه بیخیال رو هم به خودش جلب 
کرده. هرچند که من قسمت در شیشه ایش رو که به بالکن 

 راه داره، به همه ترجیح میدم و حتی
 
   



 
فکر اینکه شبها یه جایی برای گریه کردن و تنها بودن دارم، 
آرومم میکنه. راستی مامان، داری میبینی رفتنتون چطوری 

هم؟ بابا ناراحت که نیستی اومدم خونه ی  زندگیمو ریخته به
 یه غریبه؟ 

 راستی ترانه، کیف بابا رو کجا گذاشتی ؟_

که داشت جلوی آیینه با موهاش ور  درحالی با سوالم، ترانه 
وای خاک به _ :میرفت، به سمتم چرخید و با بهت گفت

 . گذاشتم تو کمد سرم، یادم رفت بیارمش نهال. اومدنی
میدم و کیفم رو روی زمین میذارم. با جلو سری تکون 

 : کشیدن ساک لباسهام، میگم
فدا سرت، رفتنی خونه میارمش خودم. بیا کمک کن کمکم _

 . شروع کنیم
 
   



 
دستهاشو میکوبه به هم و به سمتم میآد. ی خوشحال ترانه با  

از این همه  کالفه اولین لباسم رو توی کمد میذارم و 
 :ناشناخته بودن همه چیز، رو به ترانه میپرسم

 عمواکبر رفت؟ تو با کی برمیگردی پس؟ _

زنگ میزنم آرش بیاد دنبالم، بابا باید میرفت اداره. میگم _

خدایی من خیلی خیالم راحت شد. همش نگران بودم  نهال، 
که بد جایی نری، که اذیتت نکنن یه وقت. ولی پروین خانم 
با اینکه سعی داره خودشو جدی نشون بده، خیلی مهربونه. 

 مگه نه؟ 
هومی میگم و با بیحوصلگی که یهویی به سراغم اومده، کمد  

رم تا توی رو به عهده ی ترانه میذارم و به سمت کتابهام می
کنار میزتحریر بچینمشون. ظاهرا حق با ترانه  خالی قفسه ی 

 است، پروین نیکنام
 
   



 
معنی جز این داره  حتی فکر جزئیات رو هم کرده و آیا این، 

 ! که از اومدنم خوشحاله؟
حسابی با ترانه مشغول میشیم و من وقتی دیوارهای اتاق رو 
با عکسهای خودمو مامان و بابا پر میکنم، یکم آروم میشم و  

با حال بهتری ترانه رو همراهی میکنم. تا اینکه حدود دو  
م ساعت بعد، وقتی بعد از تموم کردن کار اتاق، باهمدیگه یک

تو حیاط قدم میزنیم و افسانه خانوم سعی میکنه به طور 
زیر و بم این عمارت رو بهمون یاد بده، ترانه عزم  خالصه 

 .رفتن میکنه و دوباره اون قرار نسبی رو از من میگیره
 
   



 
وقت رفتنش، درست زمانی که عین بچهها دم در وایساده 

بودم و میگفتم که زود زود بیاد اینجا، پروین خانم از اتاقش  
بیرون اومد با ویلچر پیشرفتهاش اونقدر جلو اومد که درست 

چهره ی خندون و زیبای کنار من متوقف شد. و خیره به 
 :ترانه، با لحنی دلنشین زمزمه کرد

ممنون از کمکی که به نهال کردی. خانم جوان، یادت باشه  _

که مهمان نهال، مهمان این خانه و منه! هر زمان که دلتنگ 
هم بودین، به اینجا بیا. منم از شنیدن صدای شما که صدای 

 .محض زندگیه، حالم خوب میشه
ا خیال راحتتری از بابت من راهی خونهاش  و ترانه رو ب

کرد. بعد از رفتن ترانه، نمیدونم چرا درست عین یه گمشده  
همونجا وایساده بودم و با بغض به در بسته ی روبروم نگاه 

 میکردم. انگار که همه ی خوشی 
   



 
با رفتنش دوباره حاال ظاهریم به حضور ترانه وابسته بود و  

، تنهایی و معذب بودن به سراغم اومده  کالفگی اون حس 
بود. اما پروین خانم هیچ توجهای به این موضوع نداشت. 

انگار که سالهاست با  اتفاقا خیلی راحت و خودمونی، 
همدیگه تو این عمارت درندشت و دلگیر زندگی میکنیم، با 

رفتن ترانه به سمت کتابخانهی بزرگش رفت و از من 
خواست که بعد از گ رفتن یه دوش کوتاه که سرحالم بکنه،  
پیشش برگردم تا باهم ناهار بخوریم. و من که چاره ای جز 

شتم و پشت در، همونجا  پذیرفتن حرفش نداشتم، به اتاقم برگ
روی زمین سر خوردم. دستم رو محکم روی دهنم فشار 

دادم و از ته دلم، از همونجایی که برای مامان و بابا، برای  
اتاقم، برای خونهمون بیقرار بود؛ زار زدم و هیچکس صدام 

 رو نشنید. اشک ریختم و مامان و بابا، فقط از روی
 
   



 
دیوار نگاهام کردند و این درد، به گمونم هیچوقت درمون  

 . ... نمیشد
زندگی تو این  روزها پشت سرهم میگذرن. و من کمکم به 

عمارت و کنار پروین خانم عادت کردم. البته این گذر 
روزها همچین اتفاق سادهای هم نبودن و به قول مامان، 

عمر ما بود که اینطور راحت میگذشت و از دست میرفت.  
 ... و ما بیخبر از فردا، دلخوش این لحظه مون بودیم

ن میشه گفت کم و بیش با پروینخانم صمیمی شدم. پروی
 خانمی که واقعا تنهاست و وقتی که فهمید چطور 

   



 
پدر و مادرم رو از دست دادم و برای چی دارم کار میکنم، 

اهام همدردي کرد و بعد با اول کمی با در آغوش کشیدنم ب
چشمهاش که پرشده بودن از تحسین و تشویق، برام کلی 

و محکم  استقاللحرف زد و از درستی کارم گفت. از اینکه 
مامان و باباست و هیچوقت از   خووشحالیبودنم حتما باعث 

اینکه با قدرت روی پاهای خودم ایستادم، پشیمون نخواهم  
فتارش که نسبت به قبل شد. حرفهاش آرومم میکرد، و ر

مهربونتر شده بود، باعث میشد که بیشتر و بیشتر، به این 
زندگی جدید عادت کنم. هرچند که تو این مدت به خوبی 

فهمیدم که درواقع تنها هدف پروین خانم از گرفتن پرستار 
داشتن یه دوست بوده و تمام! چون هربار که قند و 

اره و از نظر من فشارخونش رو چک میکنم، هیچ مشکلی ند
 نیازی به این همه حساسیت نیست. اما  اصال 

 
   



 
کوچیکه که   ه های  ظاهرا پروین خانم دلخوش به همین توج

اینطور با تاکید پرستار گرفته و حس میکنم خیلی بیشتر از 
حد تصورم، به حضورم وابسته شده. درواقع اون واقعا یه  

زن تنهاست، که از تنهایی واهمه داره؛ و این خودش به 
 !نظرم یه درد عمیقه

خوب میفهمم که وقتی مامان میگفت هرکار خدا   االنراستش 
ی. بعضی وقتها با خودم فکر میکنم که حکمتی داره، یعنی چ

مشکالت  حتما حکمت همه ی اون اقساط عقب افتاده و اون 
ی که یهویی سر راه من تنها قد علم کردند، اومدنم به اینجا و  

از تنهایی دراومدن پروین خانم بوده. چرا که حضورم تو  
 مشکالت بر اینکه خیالم رو از بابت  عالوه این عمارت،  
کرده؛ باعث شده که یه دوست صمیمی و جدید مادی راحت  

 پیدا کنم و هردوی ما، من و پروین خانم، به همدیگه احتیاج 
   



 
زخمهای قلبمون، و رازهایی که داریم. یه احتیاجی که از 

 . هیچکس ازشون خبر ندارن، نشات میگیره
غیرقابل انکاره که من بعد از رفتن مامان و بابا، از تاریکی  
و تنهایی وحشت داشتم و دارم. اما برای اینکه مزاحم زندگی 

کسی نشم، به دروغ میگفتم که مشکلی ندارم و تا صبح، با 
ستش تنهایی درد بدیه، درست چراغهای روشن میخوابیدم. را

عین زهر میمونه، یه جوری کامت رو تلخ میکنه که از 
زندگی هم سیر میشی. و خداروشکر که این تنهایی، با 

 !حضور پروین خانم به اتمام رسیده
 
   



 
ساله است اما،   66 راستش درسته که پروین خانم یه زن

روحیهاش از خیلی از جوونها سرحال تره و این باعث میشه 
که منه بیست و یک ساله، هیچوقت از بودن در کنارش 

احساس خستگی و کسالت نکنم و اتفاقا از لحظه به لحظه ی 
بودن باهاش لذت ببرم. از طرفی، به خاطر استاد شیمی 

رمول ی عجیب و غریبش به عناصر و ف عالقه بودن و  
ی خیلی زیاد توی درسها کمکم میکنه  عالقه های شیمی، با 

و حتی مجبورم کرد که برای عقب نیفتادن از مابقی بچهها،  
ترم تابستان هم بردارم و عمال، همه ی انگیزه و روحیه ی 
از دست رفته ام رو بهم برگردوند. درواقع این پروین خانم  

 بود
   



 
ذهنیم، آخرین خواسته ی مامان بابا رو  ه هایکه میون دغدغ

برام یادآوری کرد و ازم خواست که با درس خوندن، موفق  
شدن و به خوشبختی رسیدن، اونهارو هم خوشحال کنم. 

به این عمارت انقدر که دیگه به این نتیجه رسیدم اومدنم 
بیشتر کمک به من بود تا پروین خانم. منی که تونستم به 

کمک پروین خانم و حرفهای آرامش بخشش، بیشتر از قبل 
با مرگ بابا و مامان کنار بیام و هردو باهم، هرپنجشنبه،  

برای دیدنشون راهی بهشت زهرا بشیم. پروین خانم یه 
مادر برای فرشته ی واقعیه، یه زن که میتونست بهترین 

فرزندش، و بهترین همسر برای مردش باشه. اما حیف که 
 .  به هر دلیلی تن به ازدواج نداده و تنهایی رو انتخاب کرده

امروز، روز تولد پروین خانمه! بعد از چندماه اینجا بودن، 
 فکر میکنم این بهترین فرصته که این زن

   



 
مهربون رو خوشحال کنم. برای همین به کمک افسانه خانوم 
و ترانه، براش یه کیک تولد خوشمزه پختیم و از اونجایی که  

 اش امروز مهمون خونهاحمد آقا و خانواده
دخترشون بودن، تصمیم گرفتیم که تولد رو توی حیاط عظیم 
این عمارت سوت و کور برگزار کنیم. البته دیگه نمیشد گفت 

سوت و کور، حضور من و ترانه که حتی از من هم به 
پروین خانم نزدیکتر شده؛ بیشتر از اونچه که فکر میکردیم، 

 ! از دلگیری این عمارت کم کرده
طبق برنامه ای که داشتیم، قرار بود که آقا آرش، به همراه 
عمو اکبر و عطیه خانوم هم برای شام به اینجا بیان. درسته 

که سورپرایزی در کار نیست، و خود پروین خانم شاهد همه 
ی کارهامونه و مدام هم اصرار داره که خیلی شلوغش نکنیم 

 و چون سنی ازش گذشته، 
   



 
ما هممون کار خودمونو میکنیم و ترانه ی زبوندراز با اون 

زبون چرب و نرمش هر کاری که دلش میخواد رو انجام  
ه با بادکنک گرفته تا مجبور میده. از تزئین کردن باغچ

کردن پروین خانم به پوشیدن یه لباس روشن و آرایش! و 
مادی راحته و با  مشکالت منی که خیالم از بابت همه ی 

فراغی باز، به این شیطنت و حس زندگی که کمکم تو 
وجودم ریشه دوونده، لبخند میزنم... یه لبخند از ته دل، که  

 ! واقعی واقعیه
نه، بسه دیگه دختر. من که مثل شما نیستم، ای وای ترا_

 .سنی ازم گذشته عزیزم. بسه دیگه
ترانه همونطور که سرمه رو سرجاش برمیگرده، با لبخند 

 : خیره ی چهره ی رنگ گرفته ی پروین خانم میگه
 
   



 
وا چه سنی پروین جون، همسنهای شما هنوز ازدواج _

 . نکردن
 هلبخندم در آنی خشک میشه. موز توی دستم رو کنار میو

 دیگه میچینم و با بهت به ترانه نگاه میکنم،  های
 تکون میده پروین خانم که فقط با یه لبخند تلخ سری 

به سمت اتاقش میره تا طبق گفته ی خودش وسیله ی مورد  
نیازش رو برداره. ترانه بیخبر از گندی که زده، میچرخه  

 :سمت من و با انرژی میگه 
 .تموم شدی؟ بیا بشین یکم هم تو رو آرایش کنم_

 :لبی کج میکنم و بیتوجه ابروهام رو تو هم جمع میکنم
 تو آدم نمیشی؟_

 
   



 
میخنده. و رژ پررنگی رو از کیفش بیرون میکشه و لبهاش  

 :رو مزین میکنه
 .بمونینه عزیزم. میترسم آدم شم تو تنها _

 :با حرص جلو میرم و به بازوش میکوبم
هیچ حواست هست چی داری میگی؟ این چه حرفی بود به _

 پروین خانم زدی؟
 ...ازدحاال وا. چی گفتم مگه؟ گفتم همسنهاش تا  _

 
   



 
 :مکث میکنه. چشمهاش در آنی گرد میشن و شوکه میگه

وای خاک به سرم. یادم نبود پروین خانم مجرده. حتما _

 ناراحتش کردم، نه؟ 
 با تاسف سری تکون میدم و به سمت آشپزخونه میرم.

 :در همون حال میگم
بیا حاضر شو، برو فعال نمیدونم. فکر نکنم به دل بگیره. _

 .شمع بخر. یادت رفته بگیری
 یعنی از دلش درنیارم؟ _

 :میچرخم سمتش و ریز به چهره ی گرفتهاش میخندم
 نه، از تو به دل نمیگیره. میدونی چرا؟ _

 :ناراحت نگاهام میکنه که با شیطنت ادامه میدم
 
   



 
 !چون میدونه عقل نداری، هرچی به ذهنت بیاد و میگی_

با حرص جیغ کوتاهای میکشه که بلند میخندم و وارد  
افسانه خانوم سنگر میگیرم و با آشپزخونه میشم. پشت 

خندهای که نمیذاره درست و حسابی حرف بزنم، رو به 
 :ترانه ی عصبی و ناراحت میگم

جون ترانه شوخی کردم. بیجنبه بازی درنیار دیگه،  _

 . بیخیال
 کمی با چشمهای ریز شده نگاهام میکنه و بعد مایوس

 لبخند نظارهروی صندلی میشینه. افسانه خانوم که با 
 گر بچهبازیمونه، با دیدن ترانه ی ساکت 

 چیکارش کردی دخترمو که از ذوق و شوق_میپرسه:
 افتاد؟ 

 
   



 
میاندازم و تیشرت طوسی رنگم رو توی تنم   باال شونهای 

مرتب میکنم. مدتی میشه که سیاه تنم رو به اصرار ترانه و 
پروین خانم درآوردم و روشن میپوشم اما، توی قلبم، هنوز 

عزادار و سیاهپوش ام. و این عزاداری، قطعا نهایتی نخواهد 
 ...داشت

ی  به من چه. من که کاریش نکردم. خودش نمیتونه جلو_

 .زبونش رو بگیره
 :بعد به سمتش میرم و با فشردن شونهاش ادامه میدم

غمبرک نزن دیگه. باور کن پروین خانم انقدر مهربونه که _

ازت به دل نمیگیره. تو که از قصد نگفتی، پس خودت رو 
 اذیت نکن. به جاش تا من میرم یه دوش

 
   



 
بگیرم و حاضر شم، برو برای کیک شمع بخر. راستی چی  

 ؟ حاال میخوای بپوشی 
 :بیحوصله دستش رو تکیه گاه سرش میکنه و با لودگی میگه

لباس شب دکلتهام رو با کفشهای بیست سانتیم. فقط فرصت  _

پراکنده کنم که دل ه هام نشد موهامو شینیون کنم و روی شون
 .و ایمونتونو ببره

همراه افسانه خانوم، به این حاضرجوابیش حتی تو  به 
ناراحتیش هم میخندیم و من با گفتن اینکه افسانه خانوم هم 
برای جشن آماده بشه تا بریم حیاط، به سمت اتاقم میرم تا 
دوش بگیرم. ترانه هم طبق گفتهام برای خریدن شمع از 

خونه بیرون میزنه و من از اونجایی که مدتی میشد رنگ 
ی و جشن رو ندیده بودم، حس عجیبی داشتم. اما دلم شاد

 میخواست که به هر نحوی، 
   



 
امروز به زن مهربونی که تازه وارد زندگیم شده بود خوش  

 . ... حقیقیی خوشحال ره و خوشحال باشه. یه  بگذ
 دوش کوتاه و سریعی میگیرم. موهام رو خشک میکنم

با پوشیدن تونیک و شلوار بنفش رنگ محلیام که بابا برام 
میشم یه  کال ی هم میکنم و دیگه مالیمخریده بود، یه آرایش 

 ! دختر هندی، به قول ترانه البته
و ان یکاد مامان میزنم و با نگاه به  پالکبوسه ای روی 

عکسش و اجازه گرفتن ازش، از گردنم آویزونش میکنم و با 
بغضی که توی گلوم نشسته، از اتاق خارج میشم. همزمان با 
من افسانه خانوم هم با سینی شربتی که توی دستش داره از 

آشپزخونه بیرون میاد و با دیدنم، اول کمی با تعجب و بعد با 
 :و حظ نگاهام میکنه و خجالت زده لبخند میزنم تحسین

 
   



 
. چشمم کف پات دخترم، چقدر خوشگل هللا ، ماشا هللا ماشا _

 . شدی
خجالت ازش تشکر میکنم و برای گرفتن سینی جلو  با همون 

میرم که اجازه نمیده و باهم به سمت حیاط قدم برمیداریم. اما 
بلند شدن صدای زنگ آیفون، باعث میشه که به افسانه خانوم 

بگم که من درو باز میکنم و اون به تنهایی به سمت قسمتی 
 که تزئینش کردیم میره،

غر سرعت قدمهام رو بیشتر  من برای باز کردن در با غر
 :میکنم. و بلند بلند خطاب به ترانه ی پشت در میگم

 
   



 
اگه رفتی شمع بخری انقدر طولش دادی، حاال  خوبه  _

 .میخواستی بسازی کی برمیگشتی
درو باز میکنم و نگاه خندونم، قفل میشه تو دو جفت چشم  

ناشناخته! و دو مردی که روبروم ایستاده اند و من با بهت،  
خیره می شم به مرد جلویی که با اخمی غلیظ داره تماشام  

 :میکنه انقدر که مرد پشت سری، با خنده میگه
خانوم با هندیا رفت و آمد دارن  عمه امیرحافظ، تازگی ها _

 !و ما بیخبریم؟ 
نمیفهمم چی میشه که بدون هیچ حرفی، به سختی نگاهام رو 
از اون چشمهای ترسناک میگیرم و درو با صدای بلندی، به 
روشون میبندم! و بعد با پاهایی که آشکارا میلرزن، خودمو 

صدای مشتهایی که به در به داخل خونه میرسونم و به 
میزنن هم توجه نمیکنم. نهایت لطفی که میتونم در حقشون  

بکنم اینه که قبل از رفتن به اتاقم، با آیفون در و براشون باز 
میکنم و خودمو توی اتاقم میچپونم. یخ زده و گیج از اتفاقی  

 که افتاد، روی تخت میشینم و همین موقع است که نگاهام 
 
   



 
توی آیینه به خودم میافته و دیگه آه از نهادم بلند میشه. خدایا  

چرا اینطوری شد؟ دقیقا تو شرایطی که کمکم داشتم شاد 
بودن رو تمرین میکردم، باید این سوتی بزرگ رو میدادم که 

تا مدت ها گیج و منگ بمونم؟ منو چه به آرایش آخه! بد  
صورت بی شانسی از این بیشتر که هر روز عین میت با 

که با یکم آرایش  حاال رنگ و لعابم تو این خونه رژه میرم و  
چهره ی سادهام اینطوری خودنمایی میکنه و موهای بلند 

نمناکم به طرز عجیبی، حالت قشنگی به خودشون گرفتن؛ 
اینا کی بودن؟  اصال باید با دوتا نره غول رودرو بشم؟ 

 !انسم؟برای چی اومدن به اینجا؟ چرا من انقدر خوشش
به معنای واقعی کلمه خودمو میخورم! انقدر با حرص تنم  

رو روی تخت جابجا میکنم و زیرلب به حماقت خودم، برای 
 باز کردن در بدون شال، اونم بدون اینکه

   



 
بپرسم کی پشت دره؛ غر م یزنم که متوجه نمیشم زمان 

 بالخره چطور میگذره و شاید چیزی حدود یه ساعت بعده که 
در با صدای بلندی باز میشه و من ترانهای رو میبینم که با  
اخم های درهم روبروم ایستاده. نمیتونم چپ چپ نگاهاش  

نکنم، اگه به خاطر اون نبود من عمرا همچین سوتی میدادم؛ 
پس برای آروم شدن خودم هم که شده یه چشم غره ی درست 

بپره و   باال و حسابی نثارش میکنم که باعث میشه ابروهاش 
 : از وضعیت موجود میگم کالفه من 

 چیه؟ چیشده باز ؟_

که ترانه هم به طرز خنده داری ادامو درمیاره و جواب 
 : میده

اگه به سرکار خانوم برنمیخوره، اومدم دنبال عروس خانم. _

 چه مرگته؟ از صبح داری خودتو به در و دیوار 
   



 
میزنی که بیای بچپی این تو؟ پاشو گمشو بریم بیرون، همه  

 .منتظر توان
پاهام رو بغل میکنم و بدون اینکه به حرفهاش توجه کنم، با 

 : زاری زمزمه میکنم
 .چی میگی تو ترانه؟ آبروم رفت بابا _

 چیشده مگه؟ نیم ساعت تنهات گذاشتم ها، باز چیکار_

 کردی؟
درسته که حرصی و عصبانی ام، اما بیشتر این عصبانیت 

 برمیگرده به خودم که بیاحتیاطی کرده بودم 
همه اینطوری سوتی داده بودم. پس برای آروم شدنم از این 

فشار روانی که رومه، همه چیزو با حرص و ناراحتی برای 
ترانهای که متعجب و کنجکاو کنارم روی تخت نشسته 

 تعریف میکنم. و تنها واکنشی که نصیبم
 
   



 
میشه، اول دیدن چهره ی متعجب و نگرانش، و بعد خندهی  
بلندشه که باعث میشه بیشتر حرص بخورم و حتی کم مونده  

بود که بزنم زیر گریه! دختره ی نمیدونم چی چی، من تو  
 ! ندیداین حال بودم و اون اینطوری داشت بهم میخ

 .فقط همین؟ فکر کردم چیشده بابا، نگرانم کردی ها _

اینم جوابشه، بعد از کلی خندیدن به من بدشانس! با حرص 
 :به بازوش میکوبم

 .چیزی نشده؟ آبروم رفت دیوونه_

نمیدونم چرا، ولی اون چشمها یادم نمیرن. مرد قدبلندی که 
چشمهام بدون اینکه از حضورم شوکه بشه، مستقیم توی 

 خیره شده بود و طرز نگاهاش سخت، نافذ
 
   



 
انتظار دیدنم رو  کامال یه جورایی خسته بود! انگار که 

 !بود کالفه داشت، و از این موضوع هم 
چیشده مگه؟ فقط یکم چشمشون به جمال زیبات روشن شده  _

دیگه.  آنقدر حرص نخور. به جاش پاشو یه دور بزن 
 نگاهات کنم. 

دستمو میکشه تا بلندم کنه که با حرص، دستش رو پس 
 :میزنم

 .ولم کن ترانه، حوصله ندارم_

زیرلب هاپویی نثارم میکنه و جلوی آیینه وایمیسته تا ریملش  
رو تجدید کنه. با بغض و حرص دوباره روی تخت میشینم.  

 شاید اتفاقی که افتاد چندان مهم هم نبود 
 
   



 
اما، من زیادی آدم حساسی بودم و یقین داشتم که تا مدتها، 

 ! این موضوع یادم نمیرفت
 فهمیدی کی بودن که اومدن؟ رفتن یا هنوز اینجان؟ _

 : ترانه همونجور که سخت مشغول ریمل زدنه، جواب میده
نه بابا کجا برن ؟ اونم با حوری که جلوی در دیدن. حتی  _

عمرا اینکارو بکنن. نشستن کنار  االناگه قرار بود که برن، 
پروین جون ، چشمشون هم به دره که بازم قد رعنای تو رو  

 . ببینن
با حرص و خنده از این همه مردم آزاری ترانه، بالشت رو 

 :دامه میدهبه سمتش پرت میکنم که بازم میخنده و ا
 
   



 
پاشو. انقدر بدم میاد وقتی مهمون میاد خونه ی آدم،  یاال_

بیاد بچپه تو اتاق. پاشو یه شال سرت کن بریم، پروین خانم 
به خاطر تو حتی نذاشت به مهمونهاش میوه و شیرینی بدیم.  

 .همه منتظر توان. پاشو
 مهمونهاش؟ مگه باهم نسبتی هم دارن؟_

چه تمام، سرش زیپ کیف آرایشش رو میبنده و با خباثت هر
 :رو تکون میده

بله عزیزم. اشخاصی که شما با سخاوت هرچه تمام زیبایی _

هندیطورت رو براشون به تماشا گذاشتی، برادرزاده ی 
پروین خانوم و همکار ایشون هستن. ظاهرا هم خیلی برای 

 !پروین خانم عزیزن
بین دستام میگیرم. همین رو کم  وای بلندی میگم و سرم رو 

داشتم. سوتی دادن جلوی فامیل پروین خانم! خدایا چرا؟ 
نمیشد حداقل غریبه باشن که من دیگه چشم تو چشمشون  

 نشم؟
 . پاشو دیگه. کمکم داری میری رو مخم ها نهال_

 .من نمیام. خودت برو. خجالت میکشم_

 
   



 
این دفعه بالشتی که به طرفش پرت کرده بودم، با سرعت 

بیشتری به سر خودم میخوره که با حرص آیی بلندی میگم و  
 :میشم به ترانه که عصبی نگاهام میکنهخیره 

یعنی عهد بستی اون روی منو ببینی. خجالت میکشی؟ دقیقا  _

برای چه کاری خجالت میکشی؟ مگه از قصد کردی این 
کارو؟ پاشو. پاشو حاضر شو، هیچ به روی خودتم نیار. 
 .خونسرد و بیخیال، انگار نه انگار که همچین اتفاقی افتاده

انقدر عصبی شده که جرات مخالفت ندارم و به ناچار،  واقعا 
روبروی آیینه میایستم تا موهام رو ببافه. وقتی انگشت های 

موهام پیچ میخوردن، شاید نزدیک هزاربار الی ترانه البه
اتفاقی که افتاد رو برای خودم مرور کردم و فقط حرص 

 خوردم! و یادآوری اینکه درست
   



 
عین احمق ها در رو روشون بسته بودم، باعث میشد که 

بخوام خودم رو بکشم! ولی ظاهرا هیچ راهای برای جبران 
نداشت و به قول ترانه، فقط باید گندی که زده بودم وجود 

 هللا   خودم رو میزدم به اون راه، و دعا میکردم که انشاء
محبت عمه و برادرزاده گل نکنه و این دوتا دیگه اینورا 

 !آفتابی نشن
 .بیا، اینم موهات. بریم_

میچرخم سمت ترانه و همونطور که شال بنفش رو از دستش 
 : میگیرم، با تردید میپرسم

 یعنی لباسهام رو عوض نکنم؟_

لباس ترانه یه دامن مشکی بلند، با یه بلوز سرخ رنگه که 
عجیب خوشگلش کرده. و من احساس میکنم که اگه رنگ 

 تیرهتری از لباس تنم بپوشم، کمتر جلب توجه 
 
   



 
میکنم. اما اخم ترانه و نه جدیاش باعث میشه که منصرف 
بشم و سعی کنم که اعتماد به نفس نابود شده ام رو دوباره 

احیا کنم. من از قصد این کارو نکرده بودم، و صرفا یه 
 !رو اذیت میکردم اشتباه ساده بود. پس نباید خیلی خودم

همراه ترانه از اتاق خارج میشیم و من با دست و پای یخ  
عمارت   های هزده، پشت سر ترانه جلو میرم. وقتی از پل

 : پایین میرم، با استرسی مسخره از ترانه میپرسم
 ترانه، اینا تا کی میخوان بمونن؟_

 :که فقط باعث خنده ی ترانه میشم
 .از خودشون بپرسنمیدونم. بیا بریم _

 
   



 
و بیخیال و خندون جلو میره. قدمهای من اما کوتاه و با 

تردیده، و با هربار نزدیک شدن بهشون حس میکنم استرس 
بیشتری وجودم رو فرا میگیره. همهشون پشت به ما نشستن  

و پروین خانم بین اون دو مردی که برای چند لحظه دیده  
بودمشون، نشسته بود و میتونستم صدای خندهاش رو بشنوم.  

 ظاهرا خیلی خوشحال بود،
من برای یه لحظه از خودم خجالت کشیدم که با خودخواهی 

 !زودتر از اینجا برنداشتم دعا میکردم که 
بیا نهال جان. کجایی پس تو عزیزم؟ خیلی وقته منتظرتم. _

 .بیا که من امروز بهترین هدیه ی تولدم رو گرفتم
نزدیکشون که میشیم، اول نگاه پروین خانمه که متوجهمون  
میشه و با صدای بلند و مهربونش، من در معرض دو جفت  

 چشم دیگه هم قرار میگیرم. یکی
   



 
کرده و عبوس! و  خندون و لبخند به لب، و دیگری اخم

نمیدونم چه مرگمه که به طرز مضحکی، دارم از نگاه کردن 
راست پروین خانم نشسته و با کردهای که سمت  به مرد اخم

قفل کردن دستهاش روی سینه، باعث شده که تیپ رسمیش 
بیشتر به چشم بیاد؛ فرار میکنم. خدایی خیلی وضع بدیه... 

 ! خیلی
 .سالم_

صدام آروم و ضعیفه، و وقتی جلو میرم و خم میشم تا 
،  اخالق  عمهخانوم رو ببوسم، میبینم که همون مرد اخمو و بد

تمسخر نیشخندی میزنه و سرش رو تکون میده. حس بد با 
ی پیدا میکنم، و با گفتن تبریک به عمهخانوم عقب میکشم تا 
هرچه زودتر از این آدم ناشناخته و ظاهرا طلبکار از عالم و 

آدم فاصله بگیرم. اما عمهخانوم انقدر خوشحال و شاده که 
 متوجه معذب 

   



 
بودن من نمیشم و با گرفتن دستم، میچرخه سمت همون مرد  

 :و میگه
این دختر همونیه که بهت گفتم عمهجان. نهال مهربون من  _

روز خاطره انگیز رو برام ساخت. نهال  که امروز ، یه
 ! جان، این آقا برادرزاده ی عزیز منه، امیرحافظ 

 
   



 
ژکوندی میزنم و با تکون سرم، قدمی عقب میرم و  لبخند 

سعی میکنم که مثل همیشه با مهمونها رفتار کنم. اما وقتی  
مرد دیگه که چهره ی جوون و شوخی داره، دستهاشو به هم 

 :میکوبه و با لودگی میگه
 !ممنون کرداهه_

نمیتونم که نخندم و واکنشی نشون ندم. ظاهرا لباسی که 
بیشتر از اونچه که فکر میکردم باعث شباهتم به پوشیدم، 

هندیها شده، و این لحن طنز و شوخ مرد جوون همهمونو به 
خنده میاندازه. به جز همون مرد امیرحافظ نامی که 

کرده و طلبکار کنار عمه خانوم نشسته و  همونطور اخم 
لحظهای هم نگاه عصبیش رو از روم برنمیداره! واقعا چرا؟ 

 آدمی که اولین باره منو میبینه، اینطور خوش  چرا باید یه
 !و مودب رفتار کنه؟  اخالق 

   



 
جلو میرم و بیتوجه به سنگینی نگاهاش، کنار ترانه میشینم.  

ردک بیادب، منو باش که میخواستم به عنوان برادرزاده ی م
پروین خانم آدم مهمی حسابش کنم، اما ظاهرا این بشر 

کوتاه بسشه!  سالمچیزی از آداب معاشرت نمیفهمه و همون 
! انگار ارث باباشو خوردم که اینطوری داره نگاهام  واال 

 !میکنه
 خوبی؟ _

بیتوجه به سوال مسخرهاش  سرمو میچرخونم سمت ترانه و 
 :تو این موقعیت، آروم زمزمه میکنم

 .لخه. کم مونده بیاد همهمونو بزنهت این پسره چقدر گوشت_

ترانه متعجب یه نگاه به من و یه نگاه حواله ی آقای 
 :امیرحافظ میکنه و با خنده جواب میده

 
   



 
 !؟میدونیمگه _

چشمهام گرد میشه. نیشگون ریزی از بازوش میگیرم که 
سرخ میشه اما جیکش درنمیاد و فقط به یه نگاه تهدید آمیز 

اکتفا میکنه. و من با همون نگاه چپ چپ ازش چشم  
ترانه هم بخواد حاال میگیرم. خیلی از این آدم خوشم میاد، که 

 ! باهاش شوخی کنه
هندی هستین؟ چطوری از اینجا  نهال خانم، شما واقعا حاال _

 !سر در آوردین پس؟
میگیرم و با نگاه کوتاهای به همون مرد  باال سرم رو 

 :اسمش رو نمیدونم، میگمفعال که  اخالق خوش
هندی نه، پدرم پاکستانی بودن، برای همین کمی بهشون  _

 .شبیهام
 
   



 
مرد عجبی میگه و به صندلی تکیه میده. دوباره سرم رو 

پایین میاندازم. با یادآوری اینکه چقدر برای امروز برنامه  
اومدن این حاال ریزی کرده بودم و زحمت کشیده بودم، و 

دوتا مهمون ناخونده همه چیزو به هم ریخته بود؛ ناخواسته 
ه طرز  اخم غلیظی روی صورتم نشست و نمیدونم چرا، اما ب

نامحسوسی چندلحظه به امیرحافظ اخم کرده ی روبروم نگاه 
کردم. چقدر دلم میخواست از جام بلند شم و انقدر فحشش بدم 

که هم حرص و عصبانیت خودم بخوابه، هم اون یاد بگیره 
اینطور که من فکر  اصال  که انقدر به ملت اخم و تخم نکنه. 

نداره. چرا که  میکنم، این آقا هیچ نسبتی با پروین خانم
  اخالق پروین خانم خندون و دوست داشتنی کجا، این مرد بد

 !و طلبکار کجا 
 مثل اینکه ما بدموقع اومدیم عمهخانوم، درسته؟_

 
   



 
مرد جوون به  بالخره میشه که  طوالنی سکوت جو انقدر 

حرف میاد و لحن طنزش، باعث میشه که نیشخندی گوشه ی 
 ! لبهام بشینه. خوبه خودشون هم میدونن و نمیرن

نه عمهجان، این چه حرفیه میزنی عزیزم. اینجا خونه ی _

خودتونه، دخترا فقط یکم غافلگیر شدن. ولی اگه امیرحافظ و  
استراحت کنین. نظرت چیه   باال تو خسته این، برین طبقه ی 

 امیرجان؟ 
چشم میدوزم که بلکه قبول کنه  اخالق امیدوارانه به آقای بد

خیال باطل، و این آقا   و با رفتنش مارو خوشحال کنه! اما 
فهمیدم اسمش حاال رو میکنه به دوستش که   بیخیالیفقط با 

 خسته ای احسان؟ _ : احسانه و با صدای بم و پختهاش میگه

 
   



 
 :و احسان که میخنده و جواب میده

 خسته که نه، ولی انگار مزاحمیم. این جور نیست خانم ها؟ _

خدا خوب در و تخته رو جور داره. دوتا رفیق حسابی شبیه 
همن و هیچ کدوم قصد ندارن که مجلس زنانه ی مارو ترک 

کنن. بیحوصله پلکی میزنم و پشت بند ترانه که با احترام 
رو رد میکنه و تعارفات معمول و کلیشه ای ایرانی  گفته اش 

هام میشونم و لب هارو تکرار میکنه؛لبخند کوچیکی روی
و بیحوصلگی فقط دارم  کالفگی اینکه از شدت خالف بر

توی دلم فحششون میدم؛ با احترام و شمرده شمرده جواب 
 : میدم

 
   



 
این چه حرفیه؟ یه جشن ساده و خودمونیه دیگه، خوشحال  _

 .میشیم شما هم باشین
راستش وقتی رفتار خودمونی و بیشیله پیله ی احسان رو 

ش برای خندوندن پروین خانم، شده  تالش  دیدم، و همینطور 
حتی با رقص چاقو که به طرز خندهداری فقط یه سری 

حرکات ناموزون بود؛ باعث شد که نگاهام نسبت بهش تغییر 
 کنه و رفتار خوبم باهاش واقعی 

   



 
باشه. برعکس اون آقای امیرحافظ نام که تمام این مدت در 

سکوت و آرامش مشغول خوردن آبمیوه اش بود و 
یه نیمچه لبخندی نثار احسان میکرد. انگار با   گاهی هراز

خودش هم قهر بود، و من دلم میخواست بلند و با فریاد سر  
نهال احمق درونم داد بزنم که این مرد بیادب، هیچ هم با این 

کت و شلوار مشکی جذبی که به تن کرده، جذاب و  
ه، که این آدم  اخالق خوشچهره نیست! زیبایی اصلی به  

ظاهرا بویی ازش نبرده. پس حتی اجازه نداشتم که یک 
لحظه با خودم فکر کنم نمونه ی بارز یه مرد خوشچهره و  

هست که هست، به من چه! مبارک   اصال البته پخته است. 
 ! زنش، خدا برای مادرش حفظش کنه

همچنان با لودگی ها و شوخیهای احسان، پروین خانم خندون 
 کیکش رو فوت میکنه و وقتی بلندو خوشحال 

   



 
همه ی ما  سالمتیآرزوی تولدش رو، یعنی خوشبختی و  

برای  عنوان میکنه؛ ناخودآگاه بغض میکنم و دلم بار دیگه، 
این زن دوستداشتنی میره. و امیرحافظی که بعد از اون  

ش، درست وقتی که پروین خانم شمعها رو طوالنی سکوت 
فوت کرده بود و به طرز شیرینی داشت میخندید؛ خم شد و  

درست مثل یه پسر که پشتوانه ی مادرشه، روی موهای 
  سفیدش رو بوسید. یه بوسه ی کوتاه و ساده اما، پر از محبت

که باعث شد چشمهای عمهخانوم پر بشه و دست بندازه و  
محکم، برادرزاده اش رو در آغوش بکشه. خیلی صحنه ی  

 قشنگی بود،
با وجود اینکه از رفتار این آقای امیرحافظ خوشم نیومده  

بود؛ نتونستم لبخند عمیقی رو که با دیدن این مهر و محبت  
روی لبهام نشست پنهون کنم و همراه با ترانه، عجیب از 

 پروین خانم، خوشحال شدیم.ی خوشحال 
 
   



 
انگار که همه ی فکر و ذهنمون شده باشه پروین خانم، 

 !تش برامون اهمیت داشت و مهم بود حاال کوچکترین 
خب خانمهای محترم، فکر میکنم در جریان باشید که جشن _

از اونجایی که  تولد بدون کادوی تولد، هیچ ارزشی نداره. و
اومدیم که خالی منو امیرحافظ از این جشن بیخبر بودیم، دست

بعدا حتما جبران میکنیم. ولی شما، زود، تند،  هللا  انشاء
سریع، کادوهاتونو رو کنید تا کیکو برنداشتم و با عمه خانوم 

 . دوتایی نرفتیم بیرون
لحن بیان احسان انقدر خودمونی و طنزه که باعث میشه من 

اول از همه از حاج بلند بشم و با دست گرفتن کادویی که 
گرفته بودم، به سمت پروین خانم برم. واقعیت اینه که پروین 

عادت به زدن عطر نداشت و وقتی من نزدیک  اصال خانم 
یرا بهش ایستادم، بوی عطری رو استشمام کردم که عجیب گ

 و جذاب بود، و
   



 
سرمنشأاش برمیگشت به امیرحافظی که داشت با گوشی 

تلفنش ور میرفت و مشغول پیامک دادن بود. با اخم نگاهام  
رفتم. حتی دیدنش هم باعث میشد که حس بدی  رو ازش گ
 !داشته باشم

  بفرمایید پروین خانم، اینم کادوی من که خیلی ناقابله. انشاء_

باشید و ما از وجودتون  سالمتکه سالهای سال سالم و  هللا 
 . بهره ببریم. تولدتون مبارک باشه

کادو رو به دست پروین خانم میدم و با بوسیدنش، ازش 
فاصله میگیرم که میبینم اخم کرده و سرزنشگر نگاهام 

میکنه. همین موقع است که لبخندم رو بیشتر کش میدم و 
حس میکنم که نگاه خیره ی آقای امیرحافظ برای چندلحظه  

روی صورتم خشک میشه و بعد، خیلی زود نگاهاش رو 
 :میگیره

 
   



 
چرا این کارو کردی نهال؟ همین که از صبح داری اینجا  _

زحمت میکشی خودش بزرگترین و باارزشترین کادوی 
 چیه؟ عزیزدلم، این دیگه واسه 

میخندم و با عشق، بوسه ی دیگهای روی گونه ی چروکیده  
 :و سفید پروین خانم میکارم. که باعث میشه احسان بلند بگه

هرچه از دوست رسد نیکوست عمه خانوم. فقط بگین کادو  _

ما از دار دنیا همین یه رفیق رو   واال گرفتن چه حسی داره! 
بخره. موندیم تو   داریم که نشد یه بار برامون کادویی چیزی

 !حسرت و افسوس
صدای خنده ی جمع بلند میشه و من ایستاده وسط جمع، چشم 

از امیرحافظی که با دقت عجیبی بهم نگاه میکنه و به کل 
نسبت به احسان بیتوجه، چشم میگیرم. حالم عجیبه، و انگار 

 راه میرم خالکه دارم تو 
   



 
 !مگه میشه که یه آدم، همچین نگاه سنگینی داشته باشه؟

 . ترانه خانوم، شما کادویی ندارین؟ ای وای من_

احسانه که میگه و خیلی بامزه میزنه پشت دستش و لبش رو 
 میگیره. کوتاه میخندم و از اونجایی کهگاز 

   



 
دستم تو دست پروین خانمه، همونجا میایستم و به احسان 

ته خونسردش جواب  نگاه میکنم. ترانه با صدای خندون و الب
 : میده

کادوی پروین خانم رو  قبال شما نگران نباشین آقا احسان، من_

 . دادم بهشون
 . عه، پس مخفی کاریه_

میاندازه که برای اولین بار، امیرحافظ   باال ترانه شونه ای 
ساکت کنار دست پروین خانم به حرف میاد و خیلی کوتاه، 

اما تاکیدوار دوستش رو صدا میکنه. درسته که احسان 
توجهای بهش نمیکنه و انگار که لودگی و شوخ بودن جزوی 

از وجودشه اما، تحکم صدای این مرد زیادی جدی باعث 
 میشه که چندلحظه 

 
   



 
سکوت جو رو فرا بگیره و بعد دوباره این احسانه که رو به 

 :پروین خانم میگه
چهره ی نهال عمه خانم، نمیخواین کادوتونو باز کنین؟ از _

 . خانم مشخصه که استرس دارن یه وقت نپسندین
از ته دلم لبخند میزنم. پروین خانم چپ چپ به احسان نگاه 
میکنه و با آرامش ذاتیش، شروع به باز کردن کادو میکنه. 
وقتی روسری خوشرنگ و زیبایی که براش خریدم رو از 

 داخل کاغذکادو بیرون میکشه و با حظ وافری ازم تشکر
میکنه، لبخند مهربونی نثارش میکنم و کمی به سمتش خم 

 : میشم و میگم
 .قابل شما رو نداره، امیدوارم خوشتون بیاد_

پروین خانم از ته دلش میخنده و احسان به همراه افسانه  
 خانوم که ظاهرا از خیلی وقت پیش این دوتا 

   



 
مهمون ناخونده رو میشناسه، میگن و میخندن و صداشون  
انقدر بلنده که کسی حواسش به اون یکی نیست. و همین  

باعث میشه که درست تو همون لحظه ای که میخواستم تنم  
رو صاف کنم و از میز پروین خانم فاصله بگیرم، آقای  

با صدایی که فقط من میتونستم بشنوم، فقط امیرحافظ نام  
 :بگه

اول خودت یاد بگیر که کی و چطور باید روسری سرت _

 !کنی، بعد به دیگران هدیه اش بده
بعد هم با خونسردي و جوری که انگار هیچی نشده، به 

صندلی تکیه بده. شوکه میشم. انقدر همهچیز سریع اتفاق 
میافته که حتی نمیتونم حرفی بزنم و با همون بهت و تعجب  

نار ترانه میشینم؛ بدون اینکه  برمیگردم و سرجای خودم، ک
یک بار دیگه نگاهام به اون مرد منفور و از خودراضی  

 بیوفته. قلبم داره تند میزنه، و
   



 
باورم  اصال حس تلخ تحقیر شدن همه ی وجودم رو گرفته. 

ش با کسی که هیچ شناخت  مالقات نمیشه که یه آدم تو اولین 
قبلی ازش نداره، اینطور رفتار کنه و یا وقاحت و گستاخی  
تمام بهش طعنه بزنه. اونم طعنه ی چی؟ اشتباهی که خودم 

انقدر  هم بابتش پشیمونم و عصبی و این آدم، چطور میتونه 
 مغرور باشه؟ 

تا آخر جشن همونجا میشینم. شوخی ها و مزه پرونی های 
احسان، حرف های نصیحت مانند پروین خانم، اومدن آرش 

و عمواکبر اینا، و طی شدن روال تکراری مراسم ادامه 
داشت و من همونطور خشک شده و غرق فکر، روی 

صندلی نشسته بودم. حتی موقع صرف شام هم چیزی از 
ور و برم نفهمیدم و به طرز غیرقابل برگشتی، توی افکارم  د

غرق شده بودم. افکاری که سرمنشا اونها مردی بود که بعد 
 از نیش زدن من، با 

   



 
 مشغول خوردن و حرف زدن با عمواکبر، آرش  بیخیال

احسان بود و من داشتم از شدت حرص سکته میکردم که 
چرا، حماقت به خرج دادم و همونجا جوابش رو نذاشتم کف  

دستش! من دختر بیزبونی نبودم، خوب بلد بودم با حفظ  
احترام طرف مقابلم و البته شخصیت و شان خودم، چنان 

شونم که دیگه خیال خام نکنه و فکر طرف رو سرجاش ب
توهین به من به سرش نزنه اما، شوکه شدن و انتظار نداشتنم 

هام  تالش از این آدم باعث شد که جوابی ندم و همه ی 
برای عادی رفتار کردن، دود بشه و بره هوا! درعوض، 

 ه های  فقط حرص بخورم و به طرز نامحسوسی، با نگا 
خونسرد و بیخیالش که وقتی  کوتاه و عصبیم به چهره ی

داشت اونطور گستاخانه بهم تیکه میانداخت، همین نیشخند 
 مسخره اش رو به لب داشت؛ حرص و عصبانیتم رو

 
   



 
کنم. ولی مگه میشه؟ من عصبی ام، و خیلی خالی کمی 

 !کالفه  بیشتر از اون که خودم فکر کنم، 
شب، بعد از صرف شام و وقتی به زور گذشت کند زمان 
رو تحمل میکنم؛ برای بدرقه ی ترانه و خانواده اش پست 

نفس عمیق سرشون تا در حیاط میرم و سعی میکنم با چندتا 
از هوای آزاد، یکمی حالم رو خوب کنم. اما ظاهرا بیشتر از 

 مقداری که خودم فکر میکردم
   



 
به نظر میرسیدم که ترانه قبل از رفتنش، رو به هم  کالفه 
 : گفت

چت شد تو یهو نهال؟ چرا یهو یخ زدی و رفتی تو فکر؟ _

 .حواسم بهت بود ها 
دستام رو روی سینه تو هم قبل کردم و با لبخند کمرنگی،  

 : سعی کردم نگرانش نکنم
 .چیزی نیست، یکم حال و حوصله ندارم_

به خاطر شوخی های این پسره احسان؟ بابا اون که چیزی  _

 .همین طور لوده است کال نگفت، خودت که میبینی؛ 
سرم رو تکون میدم. نه ترانه، از احسان ناراحت نیستم. از 
اون امیرحافظ نام بیشخصیتی عصبی ام که با اون چهره ی  

 پخته و آرومش، از خودش توی مثال 
   



 
ذهن همه ی شما یه آدم خوب و مودب ساخته و فقط من  

میدونم که چقدر بیادب و وقیحه! از کسی ناراحتم که حتی ده 
یده بود و به خودش اجازه داد که دقیقه هم نمیشد که منو د

بهم تیکه بندازه، و من هیچ وقت این اتفاق رو فراموش 
یه روزی، تاوان حرفش رو   بالخره نمیکنم. چرا که مطمئنم 

 ! میده
با همه شوخی داره. گفتم که چیزی  کال نه بابا، اون که _

 .نیست، نمیدونم یهو چرا همین طوری بیحوصله شدم
میده و اخم کمرنگی روی صورتش میشینه. سرش رو تکون 

 : با نگاه دقیقی به چهره ی بیحالم میگه
خیله خب، ولی درکل هروقت اونا بودن تو برو تو اتاقت _

 که اذیت نشی. من میشناسمت، میدونم که از
 
   



 
باید چند فعال اومدنشون ناراضیای؛ ولی چاره ای هم نیست. 

 .روز باهاشون بسازی
نگاهام به سنگ های زیر پام بود که با این حرف ترانه، با  

میگیرم و مبهوت بهش خیره  باال چشمهای گشاد سرم رو 
 میشم. چی گفت؟ یعنی چی باید چند روز باهاشون بسازم؟

 !چند روز؟ مگه... مگه نمیرن؟_

وا. بعد بهت میگم حواست نیست میگی نه. مگه نشنیدی؟ _

دلیلش رو حاال قرار شده که یه مدت ی رو بمونن اینجا، 
خونه ی عمهشونه،  بالخره نگفتن ولی، خیلی هم مهم نیست. 

این عمارت هم که شبیه قصره. برای تو که مشکلی نیست، 
فقط گفتم دیگه، سعی کن خیلی جلوشون آفتابی نشی که این 

حسانه بهت گیر نده. اون یکی که با هیچکسی کار نداره ا
 . ظاهرا

   



 
آره ترانه، با هیچکس کار نداره، جز من بدشانس که حماقت  

دارم به معنای واقعی کلمه   االنندادم، و  کردم و جوابش رو
 ! از حرص میسوزم

 چند روز میخوان بمونن؟حاال باشه، حواسم هست. _

شب فعال نمیدونم که، معلوم نیست. حرف میزنیم بعدا، _

 .بخیر. فردا تو دانشگاه میبینمت
ترانه میره و من بعد از بستن در، همونجا روی زمین سر  

ترسی از تاریکی حیاط، به عمارت  میخورم و بدون هیچ 
روبروم که از میون شاخ و برگ های درخت های سر به 

فلک کشیده مشخصه، نگاه میکنم. همین رو کم داشتم. 
حضور دوتا مهمون ناخونده و عجیب روی اعصاب، اونم 
وقتی کم کم داشتم به زندگی جدیدم عادت میکردم و حالم 

فه؟ درسته واقعا؟ چرا  داشت بهتر میشد. آخه خدایا این انصا 
 من انقدر بدشانسم؟ چرا 

   



 
، طعم آرامش رو بچشم؟ مگه از این طوالنی نباید یه مدت 

غریبه، میتونم که تو این خونه  به بعد، با حضور این دوتا 
 راحت باشم؟ 

معلومه که نه! به خودت بیا نهال! ظاهرا اعصابخردی های 
جدیدی با این مهمونهای ناخونده در راهه که تو باید 

 !تحملشون کنی و دم نزنی! میفهمی؟
 
   



 
چند دقیقه ای همونجا توی حیاط میمونم و قبل از اینکه از  

، با حماقت بزنم زیر گریه؛ خودمو کالفگی شدت حرص و 
به عمارت میرسونم و داخل میشم. سکوتی که همه جارو فرا  

از جو فضا با قدم های آروم  گرفته، باعث میشه که متعجب
 و بیصدام جلو برم

ادب تو سالن  وقتی هیچ اثری از احسان و اون آقای بی
به ساعت   گاهی پذیرایی نمیبینم، نفس راحتی میکشم و با ن

که ده شب رو نشون میده؛ به طرف آشپزخونه میرم. با 
وجود اینکه عجیب احساس خستگی و کسلی میکنم و 

حوصله ی خودم رو هم ندارم، پارچ رو از آب خنک پر 
میکنم و با یه لیوان آب، به همراه چند تکه بیسکوئیت توی 
سینی میذارم و با چهرهای که میدونم اینجور وقت ها پوکر 

 بیحوصله به نظر میاد، به سمت اتاق پروین خانم  کامال و 
 
   



 
میرم. عجیبه که تو این چند دقیقه هم صدا یی از اون دوتا به  

معلوم نیست که کجا رفتن و دارن چیکار  گوش نمیرسه و 
میکنن. البته که به من هم ارتباطی نداره و همون بهتر که 

 ! چشمم بهشون نمیافته
با یادآوری حرفی که آقای امیرحافظ بهم زده بود، دوباره 
حرص به سراغم میاد اما، سعی میکنم با یه نفس عمیق  

خالی داش خودم رو آروم کنم و تموم خشمم رو با درآوردن ا
کنم. ولی از اونجایی که امروز همون روزیه که من همه 

جوره باید به فنا برم و شانس زیبا و دیدنیم رو به نمایش همه  
بذارم، درست همون لحظهای که عین بچهها دارم اداشو 

درمیارم و از حرص دست آزاد و مشت شده ام رو گرفتم 
که سرش جلوم، در باز میشه و من با مردی رودررو میشم 

 پایینه و نگاه خیرهاش به گوشی توی دستش! نمیدونم، شاید
   



 
تنها خوششانسی امروزم همین بود که این آقای امیرحافظ  

 بیاره باال مشغول گوشیش بود و تا سرش رو 
چشمش به من خنگ بیوفته؛ خودم رو جمع و جور میکنم و  
قبل از دادن هر سوتی آبروبر دیگهای، با اخم غلیظی بهش  

نگاهمون شاید فقط چند ثانیه طول کشید و   تالقیخیره میشم. 
فقط برای ادای ادب هم که شده، با احترام عقب  من فقط و

کشیدم تا این آقا رد بشن اما، وقتی بیتوجه به من که به اون 
بزرگی جلوش وایساده بودم، خیلی بیخیال و خونسرد دوباره 

سرش رو پایین انداخت و بدون هیچ واکنش خاصی به 
پرید و متحیر از این  باال راهش ادامه داد؛ با بهت ابروهام 

همه غرور و تکبر، به مسیر رفتنش خیره شدم. خدایا مگه 
 !میشه؟ یه آدم انقدر عجیب غریب و مغرور؟

 نهال جان، چرا وایسادی دم در عزیزم؟_

 
   



 
با صدای پروین خانم به خودم میام و متعجب از رفتاری که 

شاهدش بودم، آروم داخل اتاق میشم و پروین خانمی رو 
میبینم که با لبخند روی تختش نشسته و منتظرمه. دست 

خند روی خودم نیست، دیدنش در لحظه باعث میشه که لب
لبهام بشینه و همه چیز رو راجع به اون مرد فراموش کنم. و  

 :که بهش نزدیک میشم، میگم درحالی 
 ؟هللا  خوبه دیگه انشاء  کامال خوبین پروین خانم؟ حالتون _

سینی رو روی پاتختی میذارم و با برداشتن دستگاه فشار 
خون، کنارش روی تخت میشینم. نور اتاق فقط محدود به 

چراغ خوابه و من تو این مدت خوب فهمیدم که پروین خانم 
از تاریکی خیلی خوشش میاد و دوست داره که فضای اتاقش  

 همیشه، همین طور نیمه تاریک 
   



 
باشه. برعکس که من که تو تمام عمرم عادت کردم به 

روشنی و نور، و مامان که هر صبح پرده های اتاقم رو 
بیدار شو نهال » میبست، پنجره رو باز میکرد و داد میزد :

 «!مامان
عزیزم. امروز خیلی روز خوبی بود. فکر میکنم خوبم _

 .هیچوقت امروز و یادم نره 
 
   



 
جدی؟ خب خداروشکر. همین که بهتون خوش گذشته،  _

 . شکر داره. دستتونو بیارین جلو لطفا جای 
مشغول گرفتن فشارش میشم که لبخند میزنه و دستش رو 

 :روی دستم میذاره. آروم میگه
ازت ممنونم نهال جان. اگه تو نبودی، امروز انقدر برام _

 . خاطره انگیز نمیشد
جوابش رو با لبخند عمیقی میدم که عمق دوست داشتنم رو  

نمایش میذاره. و بعد از اینکه از بابت فشارش  به وضوح به  
 مطمئن میشم، دستگاه رو جدا میکنم

با چک کردن دمای بدنش، میرم سراغ پاهاش که درازشون  
چه دردی رو دارن بهش  االنکرده و فقط م م یدونم که 

تحمیل میکنن. به خصوص از اونجایی که امروز روز 
 .شلوغی براش بود و خوب استراحت نکرد

 
   



 
 بپرسم؟الی میگم پروین خانم، میتونم یه سو_

 پماد مخصوص رو روی زانوهاش میریزم و این سوال
 انگشتهام برای ماساژ دادنمیپرسم که   درحالی رو 

 عضالتش روی پاهاش میچرخن. و پروین خانم که از 
 شدت درد سرش رو به تاج تخت تکیه داده و 

 چشمهاشو بسته ، با صدام چشم باز میکنه و مهربون 
 : نگاهم میکنه

 جانم عزیزم؟ مشکلی پیش اومده؟_

معذبم. نمیدونم چطور حرفم رو بزنم که یه وقت فکر اشتباه 
اینجا خونه ی اونه و  بالخره نکنه و دچار سوئتفاهم نشه. 

اون دو نفر مهمونهایی که براش عزیزن. نباید فکر کنه که  
من دارم براش تصمیم میگیرم و میخوام که روش تسلط  

 .داشته باشم
 
   



 
 راستش... میخواستم بدونم برادرزادتون قراره اینجا بمونن؟ _

انتظارم، لبخندش رنگ  خالف میپره و بر باال یه تای ابروش 
میبازه. وقتی آه پرسوزی میکشه و موهای سفید کوتاهش رو 

از روی شونهاش عقب میده؛ کنجکاو بهش خیره میشم که 
 :جواب میده

آره عزیزم. قراره یه مدت اینجا بمونن. اما تو نگران _

ساکن بشن و هیچ   باال نباش، قرار شده که اونا تو طبقه ی 
حرف زدم.   مزاحمتی برای تو ایجاد نکنن. منم باهاشون

که امیرحافظ اینجا بود، بهش گفتم که شرایط من  االنهمین 
مثل قبل نیست و تو هم به عنوان عضوی از خانواده ی ما، 
اینجا حضور داری. پس نگران نباش و خیالت راحت باشه  
 .که حتما رعایت تو رو میکنن. منم حواسم به همه چی هست

   



 
به جای پروین خانم، میتونستم  االنچقدر دلم میخواست 

پاهای بابا رو ماساژ بدم. اون از ته دلش بگه آخیش، من 
بسه دیگه هاتف ، بچهام دستاش خسته  » بخندم و مامان بگه:

 «!شد
نه پروین خانم، این حرفها چیه. برای چی نگران باشم؟ _

 .خودتون که میدونید بالخره فقط برام سوال بود. چون 
تکون میده و با مهربونی دستم روی توی دستش سرش رو 

 :میگیره
میفهمم عزیزدلم. بد به دلت راه نده. امیرحافظ و احسان _

خیلی کم تو خونه آفتابی میشن. بیشتر اوقات سرکارن و 
 . ازباال  هروقت هم که بیان، میرن طبقه ی 

 
   



 
طرفی، اتاق تو هم جداست و کنار من. پس حتی اگه پایین 

 .هم بیان، بازم مشکلی برای تو پیش نمیاد دخترم
لبخند کوچیکی میزنم و به نشانه ی تشکر دستش رو فشار  

انتظارم بغض خالف میدم. اما زمانی که پروین خانم بر
میکنه و درآنی چشمهاش پر میشن، لبخند از روی لبهام پر 

 :میکشه
امیرحافظ آدمی نیست که بخواد با جمع باشه یا کنار  _

خانواده. اون آدم تنهاییه، حتی تو اصفهان هم جدا از خانواده  
فقط احسان  گاهی اش و تنهایی زندگی میکنه. شاید هراز

از خلوتش بیاد بیرون. پس مجبورش کنه که با ما باشه و 
 .فکرتو مشغول نکن

بغض پروین خانم انقدر سنگینه که حتی بهش اجازه نمیده که 
حرفش رو ادامه بده و من یخ زده از این تغییر ناگهانیاش،  

 بیحرف ماساژ دادن پاهاش رو ادامه 
   



 
میدم و بعد از اینکه بهش شب بخیر میگم و ملحفه رو روش 

میکشم؛ از اتاقش بیرون میام. باورم نمیشه، و برام عجیبه  
که انقدر تنها بودن اون مرد باعث ناراحتی پروین خانمه. 

 هحتی اگه رابطه شون خیلی صمیمی باش
چیزی فراتر از عمه و برادرزاده، بازم دلیلی برای ناراحتی  

تو این دور و زمونه زیادن آدمهایی که به   بالخره نیست. 
تنهایی زندگی میکنن و از خانوادهشون جدا هستن؛ و این 

تقریبا یه چیز عادی به حساب میاد. پس چرا پروین خانم باید 
 !با گفتنش انقدر آشفته بشه و تا مرز گریه بره؟

متعجب و کنجکاو وارد اتاقم میشم و با قفل کردن در، خودم 
ن لباسها روی تخت پرت میکنم. بدون هیچ دلیلی، رو با همو
ربط به همه ی افکار تو در توی ذهنم، دلم برای  و خیلی بی

 مامان و بابا تنگ میشه و با برداشتن
   



 
قاب عکسشون از روی پاتختی، تا صبح، محکم توی بغلم 
فشارشون میدم. انقدر که وقتی نماز صبح رو تموم میکنم، 

همیشه که برای کسل نشدنم سعی میکردم نخوابم و خالف بر
عکسشون به خودم رو مشغول کنم؛ بازم با درآغوش گرفتن 

فکری   ه های  خواب میرم و به همین راحتی همه ی دغدغ
رو که به اون دوتا مهمون ناخونده ختم میشه، از ذهنم بیرون  

میکنم. و واقعیت هم همینه و هیچی برای من، مهمتر از 
مامان و بابام نیست که بخوام با مشغول کردن بیهوده ی 

 !ذهنم، ازشون غافل بشم
  



 
صبح که از خواب بیدار میشم، با سروصدایی که میشنوم  
 باال متوجه میشم که ظاهرا مهمونهای جدید هنوز تو طبقه ی 

ساکن نشدن و معلوم نیست تا چند وقت مجبورم که 
حضورشون رو تحمل کنم! پوفی میکشم. اخم کرده و 

شاید   بیحوصله از تخت پایین میام و با یه دوش کوتاه که
بتونه کسالت اول صبحم رو رفع کنه، لباس مناسب و خنکی  

میپوشم و با برداشتن کیف و سوئیچ ماشین از اتاق بیرون  
میزنم. هنوز هم میتونم صداشون رو بشنوم و از اونجایی که  

احسان و عمهخانوم فقط به گوش میرسه؛   ه های  صدای خند
نیست چشمم  از نظرم میگذره که اگه خدا بخواد امروز قرار

 به
   



 
جمال آقای امیرحافظ هم روشن بشه و دیگه بدی روزم 

تکمیل بشه. اما از اونجایی که ظاهرا شانس با من قهر کرده  
و قرار آشتی هم نداره، همین که وارد آشپزخونه میشم؛ 

خانوم نشسته و با اخمی غلیظ مشغول میبینمش که کنار عمه 
 . نوشیدن چایه

آه از نهادم بلند میشه. نمیدونم چرا، ولی من نسبت به این 
چهره ی پخته و یخ هیچ حس خوبی ندارم! احساس میکنم که 
حضورش به خواست خودش نیست، و یه جورایی به اجباره 

احسان خان که میشه از حال خوب و خالف که اینجاست. بر
بیانش هم فهمید که از اینجا بودنش لذت میبره. اما این لحن 

آدم نه. نمیدونم، شاید هم من دارم اشتباه میکنم ولی، یه 
چیزی این وسط برام ناخوشاینده. یه حسی که وادارم میکنه 

 ! از این آدم، و از این چشمها دوری کنم
   



 
 .، صبح بخیرسالم_

با ورودم، پروین خانوم و احسان به سمتم میچرخن و افسانه 
چایه،  خانوم که روبروی سماور ایستاده و مشغول ریختن 

لبخند مهربونی تحویلم میده. جلوتر میرم و وسایلم رو روی  
 :اپن میذارم

 .عزیزم، صبح توام بخیر. بیا بشین صبحانه بخور سالم_

 .بفرمایید نهال خانوم. غریبی نکنید توروخدا_

لبخند کوچیکی رو به احسان میزنم و با یه نگاه گذرا به 
نیم نقش میبنده.  صندلی های خالی، اخم کمرنگی روی پیشو

پروین خانم که داره خیره نگاهم میکنه، با دیدن مکثم فورا 
 متوجه دلیل ایستادنم میشه و رو به

 
   



 
فاصله ی دوتا از صندلی از دوستش نشسته،  احسان که با 

 :میگه
احسان جان، عزیزم لطفا تو بشین پیش امیرحافظ تا نهال _

 .هم راحت باشه. بیا عزیزم، بیا بشین اینجا دخترم
با حرف پروین خانم، احسان بدون هیچ حرفی با لبخندی از 
جاش بلند میشه و کنار آقای امیرحافظ میشینه. تبسم کوتاهی  
میکنم و بیتوجه به نگاه عصبی و خیره ی مردی که معلوم 
نیست چه پدرکشتگی با من داره؛ جلو میرم و با لبخند کنار 

یوان چای رو  پروین خانم میشینم. افسانه خانوم جلو میآد و ل
روی میز میذاره. تشکر آرومی میکنم و با گرفتن یه لقمه ی 

م بر اینه تالش کوچیک، کمی چایم رو شیرین میکنم؛ و تمام 
که نگاهم به کسی که روبروم نشسته نیوفته. هرچند که اون 

 هم بیتوجه من و همه مشغول
   



 
به گوشیش میندازه.  گاهی هم یه ن گاهی صبحانهشه و هراز

انگار نه انگار که این آدم همونیه که دیشب اونطور با 
 ! پررویی بهم طعنه زد

احسان مشغول حرف زدن با پروین خانمه که از فرصت  
استفاده میکنم و بدون هیچ حرف اضافه ای سریع صبحانه ام 

رو میخورم و با جمع کردن ظرف ها و گذاشتنشون تو 
ین خانم که به صندلی تکیه داده و  سینک، میچرخم سمت پرو

 :مثل همیشه مشغول نوشیدن قهوهاشه. میگم
پروین خانم بریم اتاقتون فشارتون رو بگیرم، یا میخواین _

 بیارم اینجا دستگاهو؟ 
میپره وقتی پروین خانم به برادرزاده اش خیره    باال ابروهام 

 :میشه و با محبت جواب میده
 
   



 
نه عزیزم، امیرحافظ صبح فشارم رو گرفت. نرمال بود، _

 . نگران نباش
نه بابا؟ این آقا توجه و محبت کردن هم بلد بود؟ یا شاید هم  

پروین خانم براش زیاد اهمیت داشت! هرچی که بود، به 
نظرم عجیب میومد. و واقعا راسته که میگن از روی ظاهر  

 !کسی نباید باطنش رو قضاوت کرد
 شما دارین میرین دانشگاه نهال خانوم؟ _

به احسان نگاه میکنم. چرا این بشر همیشه لبخند داره؟ انگار  
ه ی خدا اینطوریه. و من  فیسش همین باشه و همیش کال که 

برام سواله که مگه اینجور آدم ها غم ندارن؟ درد نکشیدن؟  
 زخمی نشدن؟ چیه این دنیای سیاه

پر از سختی براشون اینهمه قشنگه که لبخند زدن براشون  
 تبدیل شده به یه عادت؟ 

 
   



 
 بله، چطور؟ _

 .میشه بپرسم رشتتون چیه؟ البته اگه فضولی نباشه_

خیلی سعی میکنم جلوی نیشخندم رو بگیرم و خداروشکر هم 
که موفق میشم. ظاهرا این آقا احسان خودش هم میدونه که  

من واقعا هیچ نقطه ی تشابهی چقدر فضول تشریف داره و 
بین این دوتا دوست پیدا نمیکنم. یکی اونطور عنق و 

 !، یکی اینطور لوده و سرخوشاخالق  بد
 :تک سرفه ای میکنم و جدی جواب میدم

 .میخونم گاهی علوم آزمایش_

واکنش احسان باعث میشه به خنده بیوفتم. چشمهاشو به طرز  
 : میگه بامزه ای گرد میکنه و با شوخی

 پس شما خانوم دکترین، نه؟ _

 
   



 
 : با همون خنده سرم رو تکون میدم

گفتم اگه خدا بخواد. چرا انقدر تعجب کردین؟ چیز عجیبی _

 مگه؟ 
احسان بلند میخنده. دستهامو روی سینه قفل میکنم و با 

رفته، منتظر توضیحش میمونم که یهو با  باال  ابروهای 
 :جدیت کمرنگی میگه

 
   



 
خانوم منم داره فوق میخونه. اگه کمکی خواستی بهم بگو، _

باهاش حرف میزنم. اگه خدا بخواد، اونم قراره خانوم دکتر 
 .بشه

تعجب میکنم. و این تعجبم انقدر آشکاره که باعث میشه 
 :احسان با خنده ادامه بده

شما تعجب کردین؟ بهم نمیاد ازدواج کرده  حاال چیه؟ چرا  _

 باشم؟
معلومه که نه! به چی این پسر سرخوش و بیخیال و البته 

همیشه خندون میاد که متاهل باشه؟! بیشتر بهش میاد جزو 
اون بچه هایی باشه که مامان باباش بیست و چهارساعته 

بخوام صادق دنبال درست کردن گندکاریهاشن! و من اگه 
باشم، باید بگم که بین این دوتا دوست، به اون چهره ی 

مردونه و جدی بیشتر میخوره که متأهل و متعهد به یک 
 زندگی باشه. نه این

   



 
، هیچ رفتار خاصی  حاال پسر خندهرویی که از دیروز تا 

 . جز شوخی و خنده ازش ندیدم
 . همیشه خوشبخت باشید هللا  نه، تعجب برای چی؟ انشاء_

احسان دستش رو توی هوا تکون میده و با برداشتن لیوان 
 :غرور خندهداری جواب میدهچای، با 

تو این دور و زمونه مرد خوب کم پیدا   بالخره ممنون. _

میشه دیگه. هرچند که برام زود بود ولی، خانومم منو رو 
 .هوا زد

عه؟ میخوام بدونم اینارو جلوی خانومتون هم میگید، یا نه _

 ! فقط پشت سرش؟
گلوش میپره  با حرفم جوری ادا درمیاره که انگار چای توی 
 و باعث میشه که این بار همراه پروین خانم، از 

   



 
ته دلم بخندم. این میون که برای لحظهای نگاهم به آقای 

یبینم که بیتوجه، انگار که حتی صدای امیرحافظ میوفته؛ م
مارو هم نمیشنوه، داره با گوشیش کار میکنه و هیچ توجهای  

آدم انقدر عجیب  حاال به ما نداره. و من اعتراف میکنم که تا 
 ! ندیدم

خب پروین خانم، فشارتون که گفتید نرماله. پس من برم _

 .داروهاتونو بیارم بخورید
خروجی آشپزخونه میرم که با گفتن این حرف به سمت 

 :پروین خانم مانع میشه و بلند میگه
نمیخواد نهال جان. برو به درس و دانشگاهت برس، دیرت _

 .نشه. افسانه هست، خودم میرم میخورم
لبخند عمیقی روی لبهام میشینه. بیخیال حضور اون دوتا 

 مهمون جدید، جلو میرم و بوسه ی محکمی روی
 
   



 
گونه ی پروین خانم میذارم. و بدون هیچ توجه ای به نگاه  

خندون احسان و جدی دوستش که برای لحظه ای روم 
تشکر میکنم و با سفارشات   سنگینی میکنه؛ از پروین خانم

به افسانه خانوم، با حال با مراتب بهتری از آشپزخونه   الزم
بیرون میرم. هرچند که احسان پیشنهاد میکنه که برسوننم  

اما، من با گفتن اینکه ماشین دارم پیشنهادش رو رد میکنم و  
نمیدونم چرا وقتی این حرف رو میزنم، نیشخند واضحی  

حافظ میشینه که حرصم رو درمیاره. روی لبهای آقای امیر
واقعا چرا؟ چه چیز مسخره ای وجود داشت که میتونست به 

سخره بگیرتش؟ ماشین داشتن من عجیب بود، یا پیشنهاد 
 ! احسان؟ مسلما هیچ کدوم، و قطعا که مشکل از اون آدم بود

 
   



 
با برداشتن کیف و سوئیچ، از پروین خانم خداحافظی میکنم 
و به حیاط میرم. هوای اول صبح تابستانی، توی این حیاط  

درندشت و پر دار و درخت، چیزی شبیه به اینه که اول 
یون درخت هایی  صبح توی بهشت راه برم و نفس کشیدن م

که عجیب زیباتر شده بودن، باعث شد که تصمیم بگیرم هر 
فکر بدی که هست رو از ذهنم دور کنم. اما وقتی با رسیدن  
به ماشین، متوجه پرادوی مشکی رنگ شیکی که توی حیاط 

پارک شده بود و زیر نور خورشید میدرخشید، شدم؛ خیلی  
  البد چی بود.  سریع فهمیدم که منظورش از زدن اون نیشخند

مقایسه ی ماشین ساده ی من و خودش باعث شده بود که به  
خودش اجازه بده مسخره ام کنه! مردک بیادب! مگه  

 شخصیت و ارزش آدمها به ماشینشونه که بخواد 
 
   



 
همچین فکری داشته باشه؟ که اگه داشته باشه، واقعا باید به 

 !حالش تاسف خورد
بینیمو چین میدم و با گذاشتن کوله ام روی صندلی عقب،  

میچرخم که سوار بشم اما، همون موقع میبینمش که دست در 
جیب شلوارش، با قدمهای آروم داره به سمتم میاد و اینبار 

نگاهش خیره و مستقیم به منه. اخم غلیظی میکنم، و قبل از 
اما هنوز  اینکه بهم برسه سوار ماشین میشم و در و میبندم.

نامحسوس حواسم هست که با همون خونسردی و آرامش  
جلو میاد و از کنار ماشینم رد میشه و به سمت ماشین 

روی فرمون میکوبم.   کالفه خودش میره. پوفی میکشم و 
نمیدونم چرا هرچقدر که من سعی میکنم نسبت به حضور 

این آدم بیتفاوت باشم و حساسیت بیخود به خرج ندم، نتیجه  
 رعکس میشه. انگار که ب

   



 
هیچی دست من نباشه، هر لحظه بیشتر از قبل به افکاری که 

سرمنشاشون این آدمه، توی ذهنم اضافه میشه. افکاری که 
یشترشون منتهی میشه به یه تصویر سیاه. یه تصویر تار! ب

خوشایند نیست و هربار دیدن این آدم،  اصال یه حسی که  
توی دلم سرریزش میکنه. قطعا که هیچ اشتراکی بین من و  

این مرد وجود نمیداشت اما، من آدمی ام که خیلی به 
به  احساساتم بها میدم و نمیتونم به این بیتفاوت باشم که نسبت

 .این شخص، حس بدی دارم
  



 
حسی که قابل فهم خودم هم نیست، و این برام عجیب و 

آزاردهنده است! یه جورایی که فکر میکنم بهتره با ترانه  
 !مفصل حرف بزنم

خودم تکون میدم و خم میشم تا سرم رو در تایید حرف های 
همیشه ماشین روشن نمیشه! خالف  استارت بزنم اما، بر 

متعجب بار دیگه استارت میزنم و این بار هم که باز هیچ 
 .اتفاقی نمیوفته، با ناله دستی به صورتم میکشم

از اونجایی که هیچ راهی جز پیاده شدن ندارم، با عصبانیت  
 از ماشین پیاده میشم و زیر نگاه  کالفگی و 
   



 
خیره و سنگین امیرحافظی که سوار ماشینش شده و حتما با  

 باال ین رو دیدن وضعیت بیشتر مسخره ام میکنه، کاپوت ماش
میدم. نگاه ام که به سیم های تو در تو و عجق وجق میوفته،  
با وجود اینکه هیچی نمیدونم و از هیچی سر درنمیارم، الکی  
با سیم ها ور میرم و بعد چند دقیقه کاپوت ماشین رو میبندم.  

داره با  اخالق همین موقع است میبینم همون مرد اخمو و بد
و وضع من نگاه میکنه و  کالفگی لبخند عمیقی، با لذت به 

این عجیب حرصم رو درمیاره. اونقدر که دلم میخواد برم 
جلو و با پاشنه ی کفشم بکوبم تو صورتش که یاد بگیره 

دیگه نباید به من بخنده. ولی به جای همه ی این کارها، فقط  
اخمم رو غلیظ تر میکنم و بیتوجه بهش دوباره سوار ماشین 

 عا و صلوات میشم و با هزار د
 
   



 
استارت میزنم. اما هیچی به هیچی و انگار ماشین قسم 
با   !خورده که امروز منو جلوی این آدم مغرور رسوا کنه

ناله َواه بلندی سرم رو به فرمون تکیه میدم و زیر لب 
 :زمزمه میکنم

این همه مدت، انقدر این ور و اون ور زدمت آخ نگفتی؛  _

اونوقت امروز باید اینطوری منو خیط میکردی؟ تو روجون 
نهال روشن شو. قول میدم اگه روشن شدی بعد دانشگاه 

 .شن شو توروخدارو االنببرمت تعمیرگاه، بهت برسن. فقط 
سرم رو بلند میکنم و با دست گذاشتن روی سوئیچ، با چشم  

 :های بسته ادامه میدم
خداجونم صدتا صلوات نذر میکنم که روشن شه. ازت _

 .خواهش میکنم
 
   



 
با امیدواری سوئیچ رو میچرخونم اما، باز هم همون آش و 

 !همون کاسه
 از ماشین پیاده میشم و با برداشتن کیف کالفه عصبی و 

وسایلم، میخوام که قبل از اینکه کنترل خودم رو از دست بدم 
آدمی که آشکارا داره به ریشم میخنده بکنم؛ و یه چیزی بار 

این وضعیت رو ترک کنم. اما از اونجایی که ظاهرا همه 
تمایل خودم، مدام خالف چیز دست با دست هم داده تا من بر

بشم؛ با احسانی رودررو   کالم با این دوتا مهمون ناخونده هم
میشم که کنجکاو بهم نگاه میکنه و مطمئنا هم که نمیتونم از 

تش در برم. خدایا مرسی! مرسی که واال جواب دادن به س
انقدر منو دوست داری و به خواهشم اهمیت میدی. مرسی 

 ! واقعا 
 مشکلی پیش اومده نهال خانوم؟ _

 
   



 
با چهره ی جمع شده دهن باز میکنم تا جواب بدم اما، قبل 

من، قبل از اینکه حتی صدام بلند شه؛ میشنوم که مرد پشت 
 :سرم با وقاحت و گستاخی هرچه تمام، بلند میگه

 ! آره، لگن خانوم دکتر روشن نمیشه_

ادبی بهت زده میشم. و فقط میتونم با ناباوری   ن همه بیاز ای
به عقب بچرخم و به چهره ی پیروز و راضیش نگاه کنم.  

چرا؟ از چی انقدر خوشحاله؟ یعنی آزاردادن و تمسخر من، 
و تحقیر کردنم انقدر براش لذت بخشه؟ مگه من چیکارش  
کردم؟ چه اشتباهی در حق این آدم مرتکب شدم که خودم  

دارم؟ چی باعث میشه تمسخر من انقدر باعث  خبر ن
 !رضایتش بشه؟ خدایا من باید چیکار کنم؟ 

 
   



 
دبش که سرتاپا تیره ا دوست بیخالف  احسان جلو میاد. بر

تنشه، تیشرت آبی رنگی پوشیده و با لبخند عمیقی بهم نگاه 
میکنه. لبخندی که هیچ شباهتی به منحنی تمسخرآمیز لبهای 
مرد پشت سرم و تحقیری که توی لحنش موج میزنه، نداره  
و هیچ حس بدی رو هم تو دل آدم زنده نمیکنه. و من هنوز 

حرفی ام که شنیدم، که فقط مات به احسان انقدر شوکه ی 
 نگاه میکنم و اون

 
   



 
 :رفته میپرسه باال با ایستادنش کنار ماشین، با ابروهای 

 ! فنی داره یا بنزین تموم کردین؟ایراد _

خشک شده نگاهش میکنم. یه جوری داره رفتار میکنه که  
انگار چیزی که دوستش با بیادبی و وقاحت هرچه تمام بهم 
گفت رو نشنیده و هیچ توهینی هم به من نشده. چرا؟ یعنی 

این مرد انقدر عنق و غیرقابل تحمله که شخص خندونی مثل 
دوستشه هم نسبت به حرف هاش بیتفاوته؟ یا دیگه  احسان که 

به این رفتارش عادت کردن؟ چیه که باعث میشه انقدر 
راحت با این مرد بیادب کنار بیاد و لحظهای حال خوبش 
خدشه دار نشه؟ چرا من نمیتونم؟ چرا هنوز یخ کرده ام و  

 !دارم از شدت بهت و حرص خفه میشم؟
 ! نگفتین؟ نهال خانوم؟_

   



 
یکه خورده به احسان نگاه میکنم و انگار که برای لحظه ای  
از دنیای افکارم به این جهان برگشته باشم، گیج و منگ به  
این فکر میکنم که سؤالش چی بود. و وقتی یادم میاد که با  

خنده و شوخی پرسیده بود که کی بنزین زدم، میفهمم که من 
زبون بسته رو  حتی یادم نمیاد آخرین بار کی باک این ماشین

پر کردم! برای همین، از اونجایی که دلم نمیخواد با گفتن هر 
حرف اشتباهی به سوتی هام اضافه کنم؛ ساکت میمونم و فقط  

 :و درمونده ام به احسان خیره میشم که میگه کالفه  با نگاه 
فکرشو میکردم. خواهر و خانوم من هم فقط بلدن بشینن  _

کاری با بنزین و این چیزا هم   پشت فرمون و تخته گاز برن،
 .ندارن. ظاهرا شما هم مثل اونایین

کوله رو روی شونه ام جابجا میکنم و  کالفه عصبی و 
 که از پشت  گاهی  واقعیت اینه که احساس سنگینی ن

   



 
سرم بهم دوخته شده، بیش از حد برام آزاردهنده است. هیچ  

کاری هم از دستم برنمیاد جز اینکه فقط توی دلم با فحش  
دادن و حرص خوردن خودم رو آروم کنم. بهترین کار هم 

دهن به دهن کسی همین بود. من نمیخواستم همین اول راه، 
بذارم که ظاهرا میخواست شمشیرش رو برام از رو ببنده و  

شوخی هم با هیچ کس نداره. نباید شخصیت و ادب خودم رو  
فدای هیچ و پوچ میکردم. مطمئنا یه آدم بیادب و وقیح که 

به مردم نگاه کنه و از تحقیر کردنشون   باال عادت داشت از 
بشم.   کالم باهاش هم  لذت ببره، ارزش این رو نداشت که

پس در نتیجه فقط میتونستم حرص بخورم و از دست همه 
چی، حتی ماشین بیچاره ای که به خاطر بنزین نزدن من  

 !روشن نمیشد؛ عصبانی باشم
 
   



 
من یکم این روزها درگیریم زیاده، فراموش کردم که بنزین _

 . بزنم. ممنون از کمکتون، با اجازه
قبل از اینکه حتی یه قدم با اون اخم های درهم و تو هم گره  

میشه خورده بردارم، احسان جلوتر میاد و با لحنی که 
 :مهربونی خاصی رو توش احساس کرد میگه

مگه نگفتین عجله دارین؟ خب بفرمایید ما برسونیمتون.  _

 . برگشتنی هم یه فکری برای بنزین این ماشین بیچاره میکنیم
همین رو کم داشتم واقعا! دیگه میشد نور علی نور که با این 

توهین واضح جناب، سوار ماشینش هم بشم و منتش بمونه 
دنم! احسان حالش خوب نبود ظاهرا. یا دوستش رو گر

نمیشناخت، یا کور بود و رفتارهاش رو نمیدید؛ یا همه چیزو 
 میدید و میفهمید، ولی خودش 

 
   



 
رو به نفهمیدن میزد! که در هر صورت برای من اهمیتی 
 . نداشت و عمرا که سوار ماشین اون آدم بیشخصیت میشدم

 .نه ممنون، خودم ماشین میگیرم. فعال _

اخم هام دیگه جایی برای تو هم گره خوردن ندارن. با 
اعصابی داغون میچرخم و به سمت در خروجی عمارت قدم 

هم چند قدم جلوتر نرفتم که احسان جلوم برمیدارم اما، باز 
 :میایسته و با خنده سد راهم میشه

چرا مقاومت میکنین نهال خانوم؟ گفتم که بیاین _

برسونیمتون، امروز امیر قراره راننده مون شه. بفرمایید 
 .خواهش میکنم

به احسان نگاه میکنم. نمیدونم چی بگم و  کالفگی با 
 چطوری بهش بفهمونم که دست از سرم برداره. که آقا، 

 
   



 
با شما و رفیق بی  و تمایلی برای هم صحبتی  عالقه من هیچ 

ادبت ندارم. ولم کن! برو به کار و زندگیت برس، چیه از 
 !راه نرسیده پیله کردی به من

 :و باز هم به جای همه ی این ها فقط میگم
ممنون آقا احسان، شما لطف دارید. ولی من خودم میخوام _

 .برم
 
   



 
 ...ای بابا، چرا ش_

بیا سوار شو احسان. انقدر وقت رو تلف نکن، من امروز _

قرار مهمی دارم. خانم دکترتون هم تاکسی میگیره میره، 
 . نیست تو براش دل بسوزونی الزم

حس تلخ تحقیر شدن همه ی وجودم رو میگیره. احسان با 
حرص به عقب میچرخه و با نگاه عصبانی به مردی که 

همین طوری هم میتونم  عینک دودیش رو زده و من حاال 
 :چشم های آکنده از تمسخرش رو ببینم، میگه

 ببند دهنتو دیگه امیر، هیچ معلوم هست چته؟ _

دیگه واینمیستم تا بیشتر از این کوچیک بشم. و بدون هیچ 
حرفی، با قدم های بلند ازشون دور میشم. انقدر تند تند راه 

 میرم که چندتا سکندری میخورم و ممکن
 
   



 
بود که بخورم زمین اما، بیتوجه به راهم ادامه میدم و مدام با 

 !خودم تکرار میکنم که نباید گریه کنم
احمقانه بود! یه جورایی حماقت محض که از شدت حرص و 

عصبانیت بغض کرده بودم و کم مونده بود بزنم زیر گریه! 
نمیدونستم داره چه اتفاقی میوفته، و چرا یه آدمی که هنوز 

چندساعت نبود که د یده بودمش؛ انقدر باید از من بدش بیاد  
م باشه که مدام دنبال یه فرصت برای تحقیر کردن و تمسخر

و نهایت لذت رو از این کار ببره. من جز احترام و ادب 
هیچ رفتار دیگه ای از خودم نشون نداده بودم و حتی سر 

نشده بودم اما، با   کالم  جمع بیست کلمه هم با اون مرد هم 
وجود همه ی این ها سه بار تحقیر و مسخره شده بودم و  

که دیگه  هربار هم مجبور شده بودم سکوت کنم. یه سکوتی
 تکرار نمیشد، و من قسم میخوردم که اگه یه بار دیگه 

   



 
اون آدم به خودش اجازه میداد که بهم توهین کنه، قطعا 

 ! ه هیچ وجهساکت نمیموندم. ب
با آشفتگی دستی به صورتم میکشم و موهای بیرون زده از 
مقنعه ام رو به داخل هدایت میکنم. مسخره است اما، وقتی  

حاال به خودم میام که وسط خیابونم و یه پرادوی مشکی که 
به خاطر صاحب عجیب غریبش از چشمم افتاده بود، پشت 

ی باز پنجره سرم داره بوق میزنه و احسانی که از شیشه 
سرجام میایستم. و میتونم این لحظه    کالفه داره صدام میکنه. 

 !قسم بخورم که کنه تر از این بشر خودشه
 بله؟ این کارها یعنی چی آقا احسان؟ _

لحنم تنده و عصبی. اما احسان هیچ واکنش خاصی نشون  
 !نمیده و فقط لبخند میزنه

 
   



 
چه سریع هم راه میرین.   هللا چه کاری نهال خانوم؟ ماشا _

پیشنهاد میکنم تو مسابقات دو شرکت کنید، قطعا موفق 
 .  داتون میکنم جواب نمیدینمیشید. هرچقدر هم که ص

هه هه، خندیدیم!  » خیلی دلم میخواد دهنم رو کج کنم و بگم:
 :ولی فقط جواب میدم  «مابقیش هم بمونه فردا صبح میخندیم!

حواسم نبود، نشنیدم. بفرمایید شما به کارتون برسید، آقای  _

 .نیک نام رو هم معطل نکنید. من خودم میرم
امیر یه چیزی گفت، شما به من حاال  اینطوری که نمیشه. _

همینقدر تلخه. شما به دل نگیرید،  کال ببخشید. این بشر 
 . بفرمایید سوار شید

 
   



 
به ستوه میام. با حرص کوله ام رو تو دستم میگیرم و بدون  

 :به مرد پشت فرمون بندازم، میگم گاهی اینکه ن
ممنون، من هیچی رو به دل نگرفتم. یعنی چیزی نبود که _

هم میخوام که خودم برم،   االنبخوام فکرم رو درگیرش کنم. 
 .لطفا بفرمایید

با گام های بلند به سمت تاکسی های پارک شده ی کنار 
خیابون میرم و بدون معطلی سوار میشم. همون موقع است 

رنگ هم با سرعت که تاکسی راه میوفته و پرادوی مشکی  
از کنارمون رد میشه. و من انگار که تو خالئ باشم، با 
اعصابی به هم ریخته به ترانه پیامک میدم که نمیتونم 

دنبالش برم و با تکیه دادن سرم به شیشه ی پنجره، چند دقیقه 
چشم هام رو روی هم فشار میدم. هرچند که هنوز اون 

 صدای آکنده از تمسخر
 نگ میزنه، و اون تصویر نیشخندخنده توی گوشم ز

 
   



 
پیروزمند و یه وری مقابل چشمهامه و آخه مگه من چه  

 !کاری کردم که اون آدم، انقدر باهام لجه؟ 
وارد محوطه ی دانشگاه که میشم، طول میکشه تا ترانه رو 

کنار بوفه پیدا کنم. وقتی به سمتشون میرم، بعضی از بچه ها 
که مثل ما ترم تابستانه برداشتن به سمتم میان و با خنده و  

شوخی، یکی یکی بغلم میکنن. واقعا دلم برای همشون تنگ 
 مامان و شده. بعد از فوت 

   



 
بابا، جز ترانه و دو سه تا از بچه های دیگه با همه قطع  

دیدنشون باعث شد که بفهمم چقدر  حاال ارتباط کرده بودم و 
فضای دوستانه و شوخی های دخترانه و دلتنگ این 

 سالمخاصشون بودم. برای همین باهاشون 
احوال پرسی گرمی میکنم و تازه حواسم جمع ترانه ای میشه 
که بیخیال روی نیمکت لم داده و داره دو لپی کیک و آبمیوه 

 .شو میخوره
میپرن. جلو میرم و کنارش می ایستم و با یه    باال ابروهام 

نگاه به چهره ی حرصی و اخم های درهمش، با تعجب 
 :میگم

 چته؟ تحویل نمیگیری باز؟_

 .برو گمشو نهال، فقط از جلو چشام گمشو_

 
   



 
چشم هام گرد میشه. بچه ها با صدای بلند میخندن و  

 :معصومه میگه
نبودی نهال، تا همین چند دقیقه پیش داشت فقط فحشت _

 ...میداد. اونم چه فحش هایی
متعجب و با خنده دستامو روی سینه قفل میکنم و خیره به 

 :ترانه که نگاهم میکنه، جواب میدم
 چرا؟ مگه من چیکار کردم؟_

به طرز خنده داری کیک توی دهنش رو به زور قورت میده 
و پاکت آبمیوه شو محکم روی میز میکوبه. حتی تو این 

شرایط هم آرایشش تکمیله و من چقدر خوشم میاد که همیشه 
 :ی خدا، مرتب و شیک پوشه

که عرضه نداری بیای دنبال من، چرا  چیکار کردی؟ تو _

 همون شب نمیگی تا یه فکری به حال خودم بکنم؟ 
   



 
ینمت؟ باید بمونی دقیقه ی نود بگی که نمیای و دانشگاه میب

عوضی من به خاطر تو تا سر کوچه پیاده اومدم تا ماشین  
 .گیرم بیاد. حقته همینجا زنده به گورت کنم

تازه دو هزاریم جا میافته. همپای بچه ها که دارن به بچه  
بازی های ترانه میخندن، خنده ی کوتاهی میکنم و سعی 

همیشه حرف میکنم یادم بره که چه اتفاقی افتاده. که ماشین 
 گوش کنم، چطور جلوی یه آدم خودخواه

مغرور خیطم کرد و باعث شد که به ماشین عزیز بابا بگه  
 ....لگن... آخ خدا، شیطونه میگه

من خودم با آژانس  واال برای این اخم و تخم کردی؟ _

اومدم. صبح هرکار کردم ماشین روشن نشد که نشد، دیگه 
س بیام. اونوقت چطور باید مجبور شدم خودمم پیاده با آژان

 به تو میگفتم سرکار خانم؟ 
   



 
هرچی. تو باعث شدی من کلی معطل بشم. دلم میخواد حاال _

 . بکشمت نهال
دلم میخندم و دستمو دور گردنش حلقه میکنم. محکم و از ته 

با صدا میبوسمش و بیتوجه به نگاه خیره ی دانشجوهای 
 :دیگه، خندون میگم

ببخشید دیگه. به خدا تقصیر منم نبود. یهویی شد. قول میدم  _

 جبران کنم. خوبه؟
کوتاه میاد و  بالخره با چشم های ریز شده نگاهم میکنه و 

دام داشت سرکوبش میکرد رو آزاد میکنه. به خنده ای که م
همین خاطر نیم ساعتی با بچه ها وقت میگذرونیم و درباره 

ی همه چی میگیم و از ته دل میخندیم. نمیدونم چرا، اما 
وقتی دور هم جمع میشیم بیمزه ترین موضوعات هم میتونن  

باعث بشن که از ته دل قهقه بزنیم که امروز هم این اتفاق 
 ، و بهممیوفته

   



 
ثابت میکنه که قرار نیست تا آخر امروز رو با اتفاقات بد و 

 . روی اعصاب بگذرونم
هوی ترانه، مگه تو شوهر نکردی؟ پس واسه چی بیست و _

چهارساعته آویزون نهالی؟ من جای نهال باشم با یه لگد   
 !واال  میزنمت

اینو الهه میگه و باعث میشه که ما همه بخندیم و ترانه 
آبمیوه ی توی خالی حرص بخوره! برای همین هم پاکت 

یه چیزی   دستش رو به سمتش پرت میکنه و یهویی انگار که
یادش اومده باشه، میچرخه سمت من و با نگاه متفکر و 

 :دقیقش بهم خیره میشه و میپرسه
تو دیشب چت بود؟ نشد درست و حسابی حرف بزنیم، بگو _

 . ببینم چه مرگت بود که اونطوری تو خودت بودی
 
   



 
خنده ام کمی رنگ میبازه. نمیدونم چطور باید اتفاقات افتاده  
و احساسات آزاردهنده ام رو برای ترانه بگم، ولی میدونم  

موقعیتش نیست و نباید اینجا بحث رو شروع کنم.   االنکه 
 :برای همین فقط جواب میدم

هیچی، بهت که گفتم. یه کوچولو حالم خوب نبود که بهتر _

 .بیخیالشدم. 
 
   



 
هنوز داره با چشم های ریز شده و مرددش نگاهم میکنه که  

حواسش رو میخندم و با عوض کردن بحث، سعی میکنم 
پرت کنم تا بیشتر سوال پیچم نکنه. درنهایت، با یادآوری 

اینکه امروز یه سری کار اداری هم باید انجام بدم، از جمع 
 :بچه ها جدا میشم و رو به ترانه میگم

پاشو بریم ترانه، من یه سری کار دارم. پاشو زودتر بریم _

شروع نشده. باید زود هم برگردم  کالس به کارام برسم تا 
 . خونه

برعکس من که عجله دارم و تند تند حرف میزنم، ترانه با  
 :خونسردی جواب میده

چرا؟ بچه هات توی خونه گرسنه موندن یا شوهرت قراره _

 زود بیاد خونه؟ کدومش؟ 
 
   



 
خنده ی بچه ها بلند میشه. با لبخند ژکوندی دستش رو توی  
دستم میگیرم و با کشیدنش مجبورش میکنم تا از جاش بلند 

درست عین پیرزن ها غر میزنه و روی بشه. هرچند که 
مخم راه میره اما، بهش توجهی نمیکنم و همراه هم به سمت 
دفتر آرش افخم میریم. و خیلی عجیبه که تو تموم مدتی که 

کنار ترانه ام، نمیتونم که حرفی درباره ی مهمون های 
الی  مزاحم پروین خانم بگم و عجیب تر اینکه ترانه هم سو

ین ترتیب نصف روز رو با تظاهر با نمیپرسه. و به ا
و فراموش کردن اتفاقات افتاده میگذرونم و ظهر،   بیخیالی

وقتی که باید به خونه برگردم؛ از ترانه و شوهرش جدا میشم  
اصرارهای زیادشون مبنی بر رسوندنم، پیاده به خالف و بر

سمت عمارت پروین خانم راه میافتم. خسته و بیحوصله، و 
 اصی نسبت به هیچ چیزی؛ به سمتبدون هیچ حس خ 

 
   



 
خونه ای میرم که دیگه احساس میکنم بودنم درش باعث 

 .آرامشم نیست و برعکس، آزارم میده
ین شرایط رو تحمل کنم؟ این وضعیت تا کی آیا من باید ا

 ادامه داره خدایا؟ 
با وجود همه ی حواس پرتیم و ذهن درگیرم، بنزین رو 

فراموش نمیکنم و سر راه برای ماشین یه ظرف چهارلیتری 
بنزین میخرم و اولین کاری که به محض ورود با عمارت 

با اولین انجام میدم، اینه که باک ماشین رو پر میکنم. وقتی 
 استارتم روشن میشه، انگار همه

دل مشغولیم برای چند دقیقه آروم میگیره و من با لمس 
فرمون قشنگش که یه روزی دست های زبر و زحمت کش  

 :بابا رو به خودش میدید، زیرلب با بغض زمزمه میکنم
 
   



 
هم لگن نیستی. لگن اون ماشین گنده و   اصال تو _

 .بیریختشه. ناراحت نشی یه وقت ها 
قطرات اشکم به آرومی روی فرمون میچکن. چند دقیقه  

همونجا میمونم و زمانی که احساس میکنم نسبت به قبل آروم 
اون حسی که انگار قرار بود هرآن منفجر بشم ترم و از 

دور شدم؛ از ماشین پیاده میشم و با دقت به اطراف نگاه 
چیزی که فکر میکردم اثری از ماشین خالف میکنم. ولی بر

غریبه ای نیست و من مجبور نیستم که دوباره با مهمون  
های پروین خانم روبرو بشم! که همین هم خودش یه خوش  

 !شانسیه بزرگه
 به سمت خونه میرم و از اونجایی که میدونم چقدر حال

احوال من برای پروین خانم مهمه و روی روحیاتش تاثیر 
 سالمداره، دستی به صورتم میکشم و با چندتا نفس عمیق، با 

 بلندی وارد خونه میشم. اما هیچکس 
   



 
جوابم رو نمیده و من وقتی با خنده ی زوری روی لب هام  
چند قدمی جلو میرم، با آدم هایی روبرو میشم که روی مبل 
لم دادن و دارن خیره نگاهم میکنن. و باز هم تکرار همون  

یگری اخم کرده و  نگاه ها و یکی خندون و باحوصله، و د
 !عصبی

چه عجب نهال خانم. شرط میبندم فکر کردی ما نیستیم که _

 !این جوری خوشحال و خندان اومدی تو، آره؟
 
   



 
دلم میخواد یه جوری جواب این احسان رو بدم که دیگه 

انقدر به پر و پای من نپیچه و بشینه سرجاش. ولی متاسفانه  
  کامال هیچ کاری از دستم برنمیاد و از اونجایی که رفتارش 

احترامی هست، واقعا بیشعوریه اگه   دوستانه و بدون هیچ بی
بخوام واکنش تندی از خودم نشون بدم. تقصیر اون چیه که  
من حتی از دیدن دوستش هم پر میشم از حس تنفر و نفرت 

که هرلحظه بیشتر از قبل داره وجودم رو پر می کنه. مردی 
روی کاناپه نشسته و پاهاش رو روی میز   بیخیالیکه با 

که توجه کنه افسانه خانوم چطور برای دراز کرده، بدون این
تمیز کردن اون میز و این خونه زحمت میکشه. چقدر 

 بیادب! و چقدر دلم میخواد به نحوی جواب این
   



 
رفتارش رو بدم تا دیگه اینطور حرص نخورم و حالم گرفته  

 :نشه
 .ه این چه حرفیه؟ اختیار دارین، خونه ی خودتونه. نسالم_

جوابی که میدم، با اخم غلیظیه که روی پیشونیم رد انداخته و  
نگاه سرد و خشکم که به نگاه مغرور امیرحافظ دوخته 

میشه. ظاهرا هنوز از بابت خیط کردن چند ساعت پیش من 
شارژه شارژه که اینطور با اون نیشخند یه وریش بهم چشم 

خته و با آرامش داره شربت آلبالوی توی دستش رو دو
میخوره. و من واقعا یه چرای بزرگ تو ذهنمه، که دقیقا کجا  

  و کی، باعث این همه نفرت از خودم، تو وجود این آدم شدم
! 
 خواهش میکنم. خسته نباشید، دانشگاه خوب بود؟_

 
   



 
کوله ام رو توی دستم میگیرم و بیتوجه به سوال احسان به 

اطراف خونه نگاه میکنم. همه جا سوت و کوره و هیچ 
م نیست. و من با وجود اینکه حس  خبری از افسانه خانوم ه

بدی نسبت به احسان ندارم و متوجه ام که رفتار یکم 
صمیمیش بدون هیچ هدف خاصیه؛ نمیتونم که خیلی باهاش  

احساس صمیمیت بکنم. من نسبت به آدم های این خونه 
شناخت کاملی ندارم. حتی نسبت به پروین خانم و افسانه 

داشتنی ان. دیگه چه   خانوم که انقدر برام عزیز و دوست
برسه به دوتا مرد جوون که رفتارهاشون عجیب ضد و 

 . گیج کرده کامال نقیضه و منو 
 . با اجازه تونفعال بله ممنون،  _

به آرومی زمزمه میکنم و بدون اینکه به احسان اجازه بدم تا 
 حاال  حرف دیگه ای بزنه، چشم از امیرحافظ که 

   



 
بی توجه به من سرش رو به کاناپه تکیه داده و چشم هاش  

رو بسته، میگیرم و با قدم های بلند به سمت اتاقم میرم. 
کمی احساس  بالخره داخل میشم و با قفل کردن دره که 
 . امنیت میکنم و روی تخت میشینم

هوا به شدت گرمه. هرچند که هنوز اول تابستونه اما این 
دهنده است، برای همین به سرعت گرما واقعا برام آزار

روی تخت دراز میکشم و مانتو و مقنعه ام رو از تنم میکنم 
و با ریموت، کولر اتاق رو روشن میکنم. کم کم خستگی 

ناشی از پیاده روی امروز و درگیری ذهنم، باعث میشه که 
زیر باد خنک کولر خوابم ببره و نتونم که برای دیدن پروین  

اینکه میدونم منتظرمه و من احساس  خانم برم. با وجود
 میکنم که ازش دلخورم! 

   



 
اون بهم گفته بود که قراره مهمون هاش رو بفرسته طبقه ی 

، ولی هیچ خبری نیست و من مجبورم مدام باهاشون  باال 
با گفته ی پروین خانم نمیخونه و  اصال رودررو بشم. این 

من انتظار داشتم که کمی بیشتر شرایط و احساس من رو 
درک کنه. اینجا خونه ای که من باید درش آرامش داشته 

اشم، ولی فقط دارم تنش هایی رو تحمل میکنم که از یه ب
شخص غریبه نشات میگیره. و کسی که به خودش اجازه 
میده بهم توهین بکنه. تحمل این وضعیت، سخته... خیلی  

 ! سخت
 
   



 
 نمیدونم چقدره که چشم هام گرم خواب شدن اما، با تقه 

ریزی که به در میخوره و صدای افسانه خانوم که پشت 
بندش به گوش میرسه؛ از خواب میپرم و با کسلی و رخوت 

افسانه خانوم که میره، چند دقیقه همونطور جوابش رو میدم. 
روی تخت میشینم و بعد به زحمت با بدنی که انگار زیر باد 
کولر خشک شده؛ خودم رو به سرویس میرسونم و با شستن 

دست و صورتمه که کمی خوابآلودگی کسل کننده رهام 
میکنه. درآخر یه دست لباس مناسب میپوشم و با زدن یه رژ 

اینکه هیچ میلی برای خروج از اتاق و خالف کمرنگ، بر
 حضور 

 تو اون جمع که دیگه با وجود مهمون های پروین خانم
   



 
برام باعث آرامش و حال خوب نیست؛ به سمت آشپزخونه  

 . قدم برمیدارم
میز ناهار رو میچینه و  افسانه خانوم با صبر و حوصله داره 

پروین خانم کنار برادرزاده اش و احسان نشسته و داره از 
 ته دل به حرف های احسان میخنده. 

من ناخودآگاه با دیدن چهره ی خندون و بشاشش، لبخند 
 : کوچیکی میزنم و به سمتشون میرم

 .، ظهرتون بخیرسالم_

دیس رو پر افسانه خانوم نگاهم میکنه و همونطور که داره 
 :از برنج میکنه، جواب میده

 .عزیزم، خسته نباشی سالم_

ممنونی میگم و با ایستادن کنار پروین خانم که با محبت و 
 مهربونی بهم خیره شده، خم میشم و بوسه ی

   



 
کوچیکی روی گونه اش میذارم. راستش دیدن پروین خانم 
بود که باعث شد واقعا به درستی حرف مامان ایمان بیارم 

که زن ها، از همون اول مادر به دنیا میان. حتی اگه ازدواج 
نداشته باشن، عشق و محبت توی نکرده باشن و بچه ای هم 

وجودشونه و پروین خانم نمونه ی زنیه که مادر نیست، اما 
 !مادر بودن رو خیلی خوب بلده

 شما خوب هستید نهال خانوم؟_

به احسان و لبخند شوخ روی لب هاش نگاه میکنم و آروم 
تشکری زمزمه میکنم. کنار پروین خانم روی صندلی میشینم  

رحافظ که متاسفانه بازم روبروم نشسته،  و بیتوجه به امی
برای پروین خانم و خودم کمی سوپ میکشم و بدون هیچ 

حرفی مشغول خوردن میشم. و از اونجایی که واقعا گرسنه  
 ام، به هیچ چیزی توجه 

   



 
نمیکنم و غرق در فکر دغدغه های تموم نشدنیم، قاشق رو 

 . توی سوپ میچرخونم
 چیزی شده نهال؟ چرا تو فکری دخترم؟_

باز هم توجه و محبت مادرانه ی پروین خانم! لبخند 
مهربونی میزنم و قدردان بهش نگاه میکنم. نمیدونم چرا 

یادم رفته که تا چند دقیقه ی پیش میگفتم که ازش  اصال 
 ! دلخورم و ناراحت

نه، راستش یه خرده هوا گرم بود، منم امروز ماشین _

 .نبردم؛ یکم خسته ام
 :ده و دستش رو روی دستم میذارهبا محبت سری تکون می

 
   



 
باشه عزیزم. پس برای همین مثل همیشه اول نیومدی پیش _

استراحت کن که خستگیت من. غذات رو بخور، برو قشنگ 
 . در بره

لبخندم عمق میگیره اما، وقتی میبینم که امیرحافظ با نیشخند 
سرش رو به نشونه ی تاسف تکون میده و لیوان آب رو با 
حرص سر میکشه، متعجب میشم و به زور سعی میکنم که 

 :به روی خودم نیارم. برای همین از پروین خانم میپرسم
 قرصهاتونو خوردید؟چشم. راستی شما _

 !نه منتظر بودم تا تو بیای بعد بخورم_

بیشتر شوکه میشم و احسان بلند میخنده. رو به پروین خانم 
 : که با سرزنش داره نگاهم میکنه، میگه

 
   
 
خداییش عمه خانوم حاضرجوابی تو خونتونه ها، این _

 . امیرحافظ هم به خودتون رفته
 :پروین خانم میخنده و رو به من میکنه

این چه سوالیه آخه دختر خوب؟ معلومه که خوردم، چرا  _

 انقدر نگرانی؟



لبخندم رنگ خجالت میگیره. حس میکنم تموم تنم داغ شده و  
حاال  دارم زیر نگاه تمسخرآمیز امیرحافظ روبروم آب میشم. 

پروین خانم هیچوقت اینطوری جواب منو نمیده ها، فقط باید  
 !همین امروز که این دوتا هستن بخواد باهام شوخی کنه

  



 
 . ببخشید، فقط نگران بودم یادتون بره_

 . زیاد به خودت سخت نگیر، غذاتو بخور عزیزم_

با تشکر دست گرم پروین خانم رو فشار میدم و دهن باز 
صدای بلند برخورد قاشق  میکنم تا جوابش رو بدم که یهو، 

بپره و به  باال ه هام به بشقاب باعث میشه که با ترس شون
اش  کالفه مرد مقابلم خیره بشم که با چشمهای عصبی و 

 :نگاهم میکنه و بلند میگه
   



 
م خوبه خودتون  بسه دیگه. چقدر حرف میزنید! عمه خان_

حاال همیشه اصرار دارید موقع غذاخوردن همه ساکت باشن. 
 ! چیشده که این خانم مدام داره چرت و پرت میگه؟

 ! امیرحافظ _

چشم هام دیگه جایی برای گرد شدن ندارن. شوکه و مبهوت، 
و ترسیده بهش نگاه میکنم که بی توجه به لحن معترض 

 : مخاطب توهین هاش قرار میدهپروین خانم، با خشم منو 
شما خانوم دکتر! اگه انقدر نگران حال عمه ی منی، سعی _

کن کارت رو درست انجام بدی! نه اینکه تظاهر به نگران 
 بودن کنی و خودت رو گول بزنی. بفهم برای

 
   



 
چی اینجایی دخترخانم! برای چی داری حقوق میگیری و  

 ! این خونه زندگی نصیبت شده
 معلوم هست چته؟  اصال  بس کن امیرحافظ، _

خشک شدم. حتی قدرت این رو ندارم که چشم ازش بگیرم و  
ز خشمه یا ترس، نمیدونم ولی، همه ی وجودم داره میلرزه. ا

میدونم که حالم خوب نیست. و خدایا، من واقعا شایسته ی 
 !این همه بدبختی ام؟

با عصبانیت از روی صندلی بلند میشه و بی توجه به پروین  
 خانم که داره سرزنشش میکنه، با قدم های بلند

محکم به سمت خروجی آشپزخونه میره. اما انگار که هنوز 
نشده باشه، قبل از خروجش به طرفم میچرخه و با جلو  خالی 

 اومدنش، درست کنار صندلیم میایسته. 
خوب گوش کن و بفهم که چی دارم بهت میگم. اگه _

خدمتکاری، اگه پرستاری یا هرچیز دیگه،موظفی کارت رو 
نجا پول مفت به کسی نمیدیم، اگه ذره درست انجام بدی. ما ای

 ...ای کوتاهی کنی کاری میکنم که
 !حاال تمومش کن امیر، همین _

با فریاد پروین خانم، فقط میتونم که پلک ببندم تا دیگه چشمم  
به چشمهای عصبی این مرد نیوفته. دست هامو مشت میکنم. 



شنیدم طوری بهت زده و گیجم که حتی نمیتونم چیزهایی که 
 رو هضم کنم. حرف هایی که فقط و

   



 
فقط توهین و تحقیر بودن و من، چیکار کردم که باید مستحق  

 !این عذاب باشم؟
بیا برو گمشو بیرون، باز معلوم نیست چه مرگته که به _

 . مردم میپری
این بار احسانه که جلو میاد و با گرفتن بازوی پهن مرد 

عصبی که هنوز داره بر و بر نگاهم میکنه، وادارش میکنه 
که از آشپزخونه بیرون بره و خودش هم پشت سرش، 

 همونطور که داره غر میزنه و حرف هایی رو
   



 
میگه که من گیج و مبهوت چیزی ازشون نمیفهمم؛ از 

 . آشپزخونه خارج میشه
چند دقیقه در سکوت میگذره. بدون اینکه حتی نگاهم رو از 

راه رفته شون بگیرم، دارم به چیزهایی که شنیدم فکر 
میکنم. به چشم هایی که رگه های حرص و عصبانیت 

اونطور درشون خودنمایی میکرد، و صدای پخته و آکنده از 
تمسخری که بیخ گوشم بود. هرچند که فکر کردن تو این 

قعا کار سختیه اما، ذهن متوقف شده و یخ زده ام  موقعیت وا
باید به کار بیوفته. باید تک تک اون واژگانی که از دهن 

امیرحافظ بیرون اومده بودن رو تحلیل کنه و بهم بفهمونه که 
چطور به یه آدم غریبه اجازه دادم اونطوری باهام صحبت 
کنه. راستش این بار نمیتونم مقصر همه ی ماجرارو اون  

 اخالق رد بدونم! منم مقصر بودم. منم حماقت کرده بودم که م
 گند و 

   



 
حساسیت این آدم رو نسبت به هرچیزی که به خودم مربوط 

و بدون انجام دادن کارهای همیشگی پروین   میشد رو میدیدم
خانم به دانشگاه رفته بودم. اشتباه از خودم بود. نباید به 

حرف پروین خانم گوش میکردم و بدون دادن قرص هاش  
که اون مرد به عنوان برادرزاده ی عزیزش  حاال  میرفتم. 

اینجا بود، برعکس باید طوری رفتار میکردم که جای هیچ  
رو باقی نذاره اما، اشتباه کرده بودم. و   حرف و اعتراضی

تاوان این اشتباه هرچند کوچیک، تحقیر و توهین شنیدن از 
 !کسی بود که ظاهرا حتی چشم دیدنم رو هم نداشت

نهال جان، عزیزم... ناراحت نباش. به خدا امیرحافظ  _

 .همچین آدمی نیست، نمیدونم چرا یهو اینطوری شد
خانم، قبل از اینکه به طرفش با صدای ضعیف پروین 

 بچرخم؛ چشم های نمناک و سوزانم رو محکم، برای 
   



 
چند لحظه روی هم فشار میدم و چندین بار برای نهال خسته  

تنهای درونم تکرار میکنم که حق نداره حتی یه قطره  و
اشک بریزه. اون هم بخاطر کسی که درد کشیدن و آزاردادن 

من براش لذت بخشه و از اذیت کردنم احساس رضایت 
میکنه؛ گریه کردن و ضعف نشون دادن یعنی یه حماقت  
بزرگتر. کاری که من باید در برابر بازی مسخره ای که 

 تالش شروع کرده انجام بدم، فقط و فقط دقت و زندگیم باهام 
بیشتره. نباید اجازه بدم که هیچکس، هیچ دلیلی برای 

 ! زیرسوال بردنم پیدا کنه... هیچکس
میچرخم به سمت پروین خانم. رنگ پریده و نگاه لرزون و  

نگرانش، باعث میشه که خودم رو مجبور کنم تا در اون 
سردش رو توی دستم شرایط به روش لبخند بزنم و دست 

 میکنم تالش بگیرم. آروم و با صدایی که 
   



 
چیزی از بغض توی گلوم رو مشخص نکنه، خیره به چهره  

 :ی آشفته اش میگم
شما خودتونو ناراحت نکنید پروین خانم. برادرزاده تون  _

حق دارن. ایشون نگران حال شمان، من کوتاهی کردم که 
بدون دادن قرص ها و چک کردن وضعیتتون رفتم دانشگاه. 

 حالتون خوبه؟ چرا انقدر رنگتون پریده؟ االن
 
   



 
دهن باز میکنه تا چیزی مثل خوبم رو زمزمه کنه اما، به 
طرز ناگهانی چهره ی زیباش درهم میشه و با درد دستش 

رو روی سینه اش میذاره. آخی که با درد میگه، چنان ترسی 
توی دلم میشونه که به سرعت از جام بلند میشم و به طرف  

اتاقش میرم. با برداشتن دستگاه فشار خون و قندش، به 
آشپزخونه برمیگردم و این میون هیچ توجهی به اون دوتا 

  دوست که گوشه ای از هال مشغول جر و بحث اند، نمیکنم.
حال پروین خانم خوب نبود، و من احساس میکردم هرآن 

قلب من از کار میایسته. پروین خانم برام مهم بود، اگه 
 .اتفاقی براش میافتاد، من هیچوقت خودم رو نمیبخشیدم

با عجله کنارش روی صندلی میشینم و با صدا کردن افسانه 
 خانوم که بیرون رفته، ازش میخوام که 

   



 
داروهای پروین خانم رو بیاره و خودم دستگاه فشار خون 

رو به دور بازوش میبندم. رنگ به شدت پریده و ریتم 
نامنظم نفس هاش باعث وحشتمه و وقتی دستگاه عدد هیجده 

رو از رو نشونم میده، با ترس و دلهره قرص زیربونی 
افسانه خانوم میگیرم و فورا یکی زیر زبونش میذارم. همین  
موقع است که صدا ی آشنای مردونه ای با تعجب از پشت 

 :سرم میگه
 !چیشده؟ عمه؟_

دلم میخواد برگردم سمتش و داد بزنم که اینا همه به خاطر  
توعه. مگه نمیدونی که عمه ی عزیزت فشار خون داره و  

نیتش میشی؟ بهتر نیست به جای اینطوری باعث عصبا 
گند  اخالق سرزنش من به خاطر ندادن قرص هاش، روی 

 !خودت کار کنی؟
 یا خدا. چیشده عمه خانوم؟_

   



 
دفعه صدا ی نگران و ترسیده ی احسانه. باز هم توجهی  این 

نمیکنم و با گرفتن نبض پروین خانمی که چشم هاش رو 
بسته، مطمئن میشم که قرص کم کم داره اثر میکنه و حالش  

بهتر میشه. برای همین همونطور که دارم قندش رو هم 
 : اندازه میگیرم، کوتاه جواب میدم

 و برش رو خلوت کنید. ست. لطفا دورباال فشارشون _

 .افسانه خانوم، بی زحمت یه لیوان آب هم براشون بیار
افسانه خانوم با دلهره به سمت یخچال میره و من با دیدن  

عددی که قند خونش رو نرمال نشون میده، با خیال راحت  
تری دستگاه رو ازش جدا میکنم. و امیرحافظی که ظاهرا 

 خودش متوجه گندی که زده شده،
و درهم جلو میاد و پشت صندلی پروین   کالفه با چهره ای 

 خانم میایسته. مشغول ماساژ دادن شونه هاش 
 
   



 
نیشخند تحقیرآمیزم رو آشکارا توی میشه و من این بار، 

 ! صورتش میکوبم
 عمه جان، میخوای بریم دکتر؟ بهتری؟_

انتظارم پروین خانم چشم باز میکنه و به برادرزاده خالف بر
اش نگاه میکنه. در سکوت شاهد این منظره ام. شاهد مردی  
که انگار نگران شدن رو هم کنار تمسخر و تحقیر دیگران، 

 !بلده
 . خوبم، نگران نباشید. بهتر شدم_

 ه بریم دکتر عمه؟ میخوای زنگ بزنم دکتر بیاد الزم_

 اینجا؟ 
صدای پروین خانم کمی قوت گرفته. برای همین با دقت یه  
بار دیگه فشارش رو میگیرم و وقتی از بهتر شدنش مطمئن 

 :میشم، بدون بلند کردن سرم جواب میدم
   



 
یکم هم بهشون   االننیست، فشارشون اومده پایین.  الزم_

 . آبلیمو بدم، بهتر میشن
ه پروین خانم بی حرف، دستم رو فشار میده. انگار که دار

بابت این همه صبر و حوصله ام تشکر میکنه و من چقدر  
 !این زن رو دوست دارم

 !عه؟پس به نظرتون حالش خوبه خانوم دکتر؟_

رو تلفظ میکنه که  «خانوم دکتر» چنان با غیظ و حرص
واقعا دیگه نمیتونم جلوی خودم رو بگیرم و با بلند کردن  

سرم، بهش نگاه میکنم که با طلبکاری دست هاش رو روی  
سینه قفل کرده و منتظر بهم خیره شده. صدای آروم احسان  

الل شی پسر که تو این » میگه: کالفه رو میشنوم که 
نمیکنم و با لحنی اما توجهی  «موقعیت هم دست برنمیداری.
 که قاطعیتش برای خودم هم

 
   



 
عجیبه، برای اولین بار، چشم تو چشم این مرد ترسناک 

 :جواب میدم
تر هم میشن، به شرطی که شما بله! حالشون خوبه و به_

اجازه بدید و با داد و فریادهای آزاردهنده و بیهوده تون تو  
حواستون   اصال این خانه، باعث سلب آرامششون نشید. شما 

 هست که پروین خانم فشار خون دارن
با هر اضطراب و نگرانی میتونه حالشون بد شه؟ بهتر 

خودتون یاد بگیرید که نیست قبل از سرزنش دیگران، اول 
 ! حواستون به حال عزیزانتون باشه جناب نیک نام؟

 
   



 
حرص و عصبانیت بیشتری خیلی راحت میفهمم که چطور 

با حرفم توی چشم هاش لونه میکنه اما، بدون اینکه اهمیتی 
بدم به سردی نگاهم رو ازش میگیرم و به سمت پروین خانم 
میچرخم که داره با نگرانی بهم نگاه میکنه. نمیدونم رفتارم با  

برادرزاده اش براش ناراحتت کننده است یا نه اما، بیش از  
مقابل این آدم اشتباهه. من نمیتونم  این سکوت کردن در

اجازه بدم که هرکس از راه رسید، هرچیزی که دلش  
خواست بارم بکنه و منم در سکوت تماشاش کنم. مطمئنا 

 پروین خانم
   



 
این هم درک خواهد کرد که من چقدر تحت فشار بودم و 

 . باعث شکستن سکوتم شد
حالتون بهتره؟ اگه بهترید، غذاتونو بخورید تا بریم تو _

اتاقتون یکم استراحت کنید. از نظر من که مشکل حادی 
 االنرفتن ساده ی فشار بود که خداروشکر  باال نیست. یه 

اومده پایین. ولی اگه باز احساس تنگی نفس یا خفگی و 
 .هترهسرگیجه دارید، بریم دکتر ب

پروین خانم سرش رو به معنای نه تکون میده و زیر نگاه 
خیره ی ما چهارنفر، چند جرعه ای از آب لیمو و آبی که 

افسانه خانوم براش آورده بود رو میخوره. با صدای آروم و  
ضعیفی که دیگه هیچ نشانی از طراوت و شادی قبلش رو 

 : نداره، میگه
 .اتاقم، دیگه میل ندارمخوبم عزیزم. کمکم کن برم تو _

 
   



 
چقدر دلش میخواد از  االنبهش اصرار نمیکنم. میدونم که 

این فضا دور باشه و برای همین، بی هیچ مخالفتی کمکش  
میکنم تا از جاش بلند بشه. اما از اونجایی که پروین خانم  

به خاطر سرگیجه ی کمی که حاال زن سنگین وزنی بود و 
مطمئنا داشت، همه ی وزنش رو روی من انداخته بود؛ کم 

ورم. هرچند که سعی مونده بود که باعث شه منم زمین بخ
میکردم به هر سختی که هست وزنش رو تحمل کنم اما،  

حال پروین خانم واقعا خوب نبود و عمال تمام تنش رو به 
من تکیه داده بود. نمیدونم، شاید چهره ی درهم و نگرانم 

باعث شد که امیرحافظ جلو بیاد و این بار بدون اینکه قصد  
ور بدن پروین خانم  مسخره کردنم رو داشته باشه، دست د

بندازه و اون رو ازم جدا کنه. و شاید هم نگرانی عجیبش 
 برای پروین خانم. هرچی که بود، و هر دلیلی

 
   



 
شد که از بروز یه اتفاق بد دیگه جلوگیری  که داشت؛ باعث

بشه و بعدشم با دراز کردن پروین خانم روی تختش، با قدم 
 .های بلند اتاق رو ترک کرد

احساس خفگی میکردم. با آشفتگی کنار پروین خانم روی 
تخت نشستم و با کنترل دوباره ی دمای بدن و فشار خونش،  

نگران به ساعت چشم دوختم. اینطور که پیدا بود، باید 
 خوب بشه کامال کنارش میموندم تا حالش 

برای همین، بی توجه به اصرارش مبنی بر اینکه خوبه،  
انتظارم خالف  روی تخت موندم. کمکم، برهمونجا کنارش 

برای ثابت شدن وضعیت بدنیش، عرق سردی روی  
پیشونیش نشست و دوباره ریتم نفس ها و تپش قلبش نامنظم  

شد. نگرانی همه ی وجودم رو پر کرده بود. ترسیده و 
 حیرون مدام وضعیتش رو چک میکردم 

 درآخر، با فهمیدن اینکه قرار نیست حالش ثابت بشه،
 
   



 
از اتاق خارج شدم تا از امیرحافظ و احسان بخوام که به 

 .دکتر زنگ بزنن
وقتی وارد سالن شدم، احسان داشت با تلفن حرف میزد و 
امیرحافظ روی کاناپه دراز کشیده بود. انگار که این دوتا 
هیچ کاری برای انجام دادن نداشتن و من واقعا نمیدونستم 
چطور باید سر صحبت رو با کسی که چند دقیقه ی پیش 
که  اونطور باهام حرف زده بود، باز کنم. اما اینو میدونستم

 االنپای پروین خانم وسط بود و یه پزشکی باید همین 
معاینه اش میکرد. پس با نفس عمیقی، دست هام رو مشت 

 : کردم و با قدم های کوتاهم جلو رفتم
 .آقای نیک نام_

پشت کاناپه ایستادم و دیگه بیشتر از اون جلو نرفتم. طرز 
 دراز کشیدنش به شکلی بود که باعث میشد حتی

   



 
نگاهش هم نکنم، چه برسه به اینکه برم جلوش بایستم. و 

انگار چیزی از رفتار در مقابل یک خانم رو   اصال اون که 
 : بلد نباشه، با همون حالتش جواب داد

 .به دکتر زنگ زدم، تا یکی دو دقیقه ی دیگه میرسه_

شوکه شدم. با بلند کردن سرم، احسانی رو دیدم که متفکر و 
گوشی به دست بهم خیره شده بود و وقتی نگاه متعجب منو 

 :دید، آروم زمزمه کرد
 ال عمه خانم چطوره؟ ح_

حتی احسان هم تو این موقعیت درهم و آشفته بود، و زمانی  
که امیرحافظ به تندی از روی کاناپه بلند شد و با اخم های 

اخم کمرنگی روی  کالفه درهمش روبرو به من ایستاد، 
 :پیشونیم نشوندم و جواب دادم

 
   



 
حاال و پایین میشه. سابقه نداشت تا  باال فشارش هی _

 .اینطوری بشه، به نظرم دکتر ببینتش بهتره
 !نیست سرکارخانم؟ الزمشما که تشخیص دادین دکتر _

درحال بستن دکمه ی سرآستین پیراهنش اینو میگه. طوری 
نمیبینه که با چه استرسی روبروش ایستادم  اصال که انگار 

 : و حال عمه اش هم خوب نیست. با حرص جواب میدم
بله، ولی من فکر میکردم حالشون بهتر میشه. از کجا _

میدونستم وضعیتشون بدتر هم میشه؟ نمیدونین دکتر کی 
 میرسه؟ 

به جای اینکه جوابم رو بده، فقط نیشخندی تحویلم میده و با 
 گام های بلند به سمت اتاق پروین خانم میره.

 
   



 
عصبانیت به قامتش میدوزم و احسان با چند نگاهم رو با 

 :قدمی که جلو میاد ، آروم میگه
اگه  االننگران نباش. پروین خانم خیلی اینطوری میشن، _

 .دکتر برسه با یه سرم حالش خوب میشه
سرم رو به نشانه ی فهمیدن تکون میدم و همون موقع 

 من باز» احسان با گفتنصدای آیفون بلند میشه. 
 
   



 
، به طرف در میره و من با استرسی که تموم وجودم «میکنم

فظ با  رو پر کرده، آروم وارد اتاق پروین خانم میشم. امیرحا
دیدنم از روی تخت بلند میشه و با رها کردن دست پروین  

 :خانم، زیرلب رو بهم با حرص میغره
 دقیقا اینطوری مواظبشی؟ _

اخم هام رو توهم میکشم. من چه گناهی کرده بودم؟ خودش  
باعث شده بود که پروین خانم به این حال و روز بیوفته و 

داشت منو سرزنش میکرد؟ چقدر این آدم میتونست حاال 
 طلبکار باشه؟ 

من جز چک کردن وضعیت بدنی و فراهم کردن آرامش  _

موقعیت دیگه کاری نمیتونم براشون انجام بدم. قطعا اگه تو 
 .ای هم اینطوری میشدن، ما با دکترشون تماس میگرفتیم

   



 
چشم های پروین خانم بسته است، و ظاهرا حاضر جوابیم به 

خوشم نمیاد و با قدم های بلندش بهم نزدیک میشه. مذاقش  
محکم سرجام میایستم. بدون اینکه حتی یه قدم عقب برم و  

من، هیچ کار اشتباهی انجام ندادم. کسی که باید سرزنش بشه  
 ! و عقب گرد کنه، من نیستم؛ این مرده

زبون باز کردی دخترخانم، پشتت به حمایت عمه خانوم  _

 گرم شده؟ 
رآمیزش نیشخندی روی لبهام میشونه. سرم رو به لحن تمسخ

نشانه ی تاسف تکون میدم و با آرامش عجیب غریبی که 
نمیدونم یهو از کجا به سراغم میاد، خیره تو چشمهای کشیده  

رنگ قهوه ای روشنشون مشخصه؛  کامال حاال اش که  
 :جواب میدم

 
   



 
نه اتفاقا، من پشتم به خودم گرمه. شما هم بهتر نیست تو _

این موقعیت، به جای این بحث های بچگونه برید دنبال  
وضعیت پروین خانم باید از هرچیزی دکتر؟ فکر میکنم 

 . براتون مهمتر باشه
فکش منقبض میشه و با نفس عمیقی، دستی به ته ریش 

است؟  کالفه پررنگ روی صورتش میکشه. چرا انقدر 
حضور من باعث میشه که اینطور به هم ریخته باشه؟ مگه 

این آدم کیه؟ مگه من چه نقشی تو زندگیش دارم جز اینکه یه  
 غریبه ام؟

 .امیرحافظ، دکتر شریفی تشریف آوردن _

با ورود احسان و مرد جوان و خوشپوشی که جلوتر از اون 
خانم داخل میشه، چند قدمی عقب میرم و کنار تخت پروین 
میایستم. مرد جوان با خنده، احوال پرسی کوتاهی با  

 امیرحافظ میکنه و بعد به طرف تخت پروین
   



 
صندلی بشینه، تازه نگاهش  خانم میاد. اما قبل از اینکه روی 

 :به من میوفته و لبخند مهربونی روی صورتش میشینه 
شما باید همون پرستار معروف پروین خانم باشید،  _

 !درسته؟
معذب و آشفته فقط سری تکون میدم و مرد جوان با تکرار 
دوباره ی لبخندش، روی صندلی میشینه و کیفش رو روی  

و من دارم زیر این شال و زمین میذاره. هوا به شدت گرمه، 
مانتو جوری عرق میکنم که حالم داره از خودم به هم 

میخوره. هرچند که میدونم بیشتر این عرق کردن، به خاطر  
 :استرس و حال بدیه که تو این لحظه گرفتارشم

 
   



 
 . خب عمه خانوم، میبینم که باز آقاامیر مارو نگران کردین_

انتظارم با خالف فکر میکردم پروین خانم خوابه اما، بر
صدای دکتر به آرومی چشمهاش رو باز کرد و لبخند 

قصد خودش رو کوچیکی روی لبهاش نشوند. انگار که از 
به خواب زده باشه تا با ما حرف نزنه و مطمئنا، بحث کوتاه 

من و امیرحافظ رو هم شنیده. خدای من... نکنه از دستم 
 ناراحت بشه؟ 

 باربد جان، خوبی پسرم؟ سالم_

صدای آروم اما جون گرفته اش، کمی از استرسم رو کم  
جوابش رو میده  میکنه. دکتر درحال گرفتن نبضش با لبخند 

و بعد زیر نگاه خیره و نگران ما، با دقت مشغول چک 
 کردن وضعیت پروین خانم میشه. در آخر درست 

 
   



 
سرم میزنه و در کمال احترام، طبق گفته ی احسان براش 

 .همه ی ما رو از اتاق بیرون میکنه
با خیال راحت تری به آشپزخونه برمیگردم. افسانه خانوم  

درحال شستن ظرف هاست و منو که میبینه، با نگرانی 
 :میپرسه

 چیشد نهال جان؟ حال خانوم چطوره؟ _

جا  احساس ضعف میکنم. من تا به حال، این همه تنش رو یه 
 ! تحمل نکرده بودم

خوبه خداروشکر. دکتر براش سرم زد. افسانه خانوم، _

 میشه یه چیز شیرین به من بدین؟ 
 .برات میارم االنآره دخترم،  _

خوردن آبمیوه ی خنک و شیرین، درست مثل این میموند که 
 دوباره جون گرفته باشم. و با فکر بازتری،

   



 
به اتفاقاتی که افتاد فکر کنم. کی باورش میشد پروین خانمی  

روی تخت  حاال که اونطور از ته دلش میگفت و میخندید، 
خوابیده باشه؟ ظاهرا وضعیتش، خیلی حساس تر از اونی 

 . بود که من فکر میکردم
 .نهال خانوم، دکتر شریفی با شما کار دارن_

 
   



 
احسانه که وارد آشپزخونه شده و اینو میگه. متعجب بهش 

 : نگاه میکنم و میپرسم
 با من؟_

سرش رو به نشانه ی تایید تکون میده. دستی به تیشرت کرم 
که داره برای خودش یه لیوان  درحالی رنگش می کشه و 

 :آب میریزه جواب میده
آره. میخواد درمورد وضعیت عمه خانوم باهات حرف _

 .بزنه. ببین چی میگه
تعجب میکنم. ولی با این حال بدون اینکه حرف دیگه ای 

میشم و با مرتب کردن شال روی سرم از  بزنم از جا بلند
آشپزخونه بیرون میرم. با ورود به سالن، دکتر شریفی رو 

میبینم که مشغول صحبت با امیرحافظه و از ایستادنش جلوی 
 در میشه فهمید که قصد رفتن داره و 

 
   



 
منتظر منه. برای همین با تک سرفه ی آرومی جلو میرم و  

سعی می کنم به نگاه سنگین امیرحافظ اهمیتی ندم. امروز به 
 اندازه ی کافی با این مرد بحث کرده بودم

با من _ .از این همه تنش، به معنای واقعی کلمه خسته بودم

 کاری داشتید آقای دکتر؟ 
دکتر شریفی به سمتم می چرخه و لبخند عمیقی به روم 

میزنه. چهره ی مردونه اش با عینکی که روی چشم هاشه،  
جذاب به نظر میاد و میشه گفت مرد خوش قیافه ایه. به 

خصوص که لبخند عمیقش یه رنگ خاصی از مهربونی و 
ه تا جلوش معذب نباشه.  خوبی داره و به آدم حس خوبی مید

درست برعکس مردی که کنار دکتر ایستاده و نگاهش 
طوری برام ازاردهنده است که دلم میخواد با مشت محکم 

 ! بکوبم توی صورتش
 
   



 
بله. میبخشید که مزاحمتون شدم. فکر میکنم یکم  _

اتون درباره ی وضعیت عمه خانوم بیشتر باشه، بهتر  اطالع
بتونید بهشون کمک کنید. چون ظاهرا امروز شما هم همپای 

قی می رفیق های من هول شدین خانوم، درسته؟ نفس عمی
کشم. چقدر امروز روز سختیه. چقدر دارم با اتفاقات جدیدی 

 !روبرو میشم. چقدر همه چی داره تغییر میکنه
خب راستش تو این چندماهی که اینجا بودم، سابقه نداشت _

 .که اینطوری بشن. برای همین یکم دستپاچه شدم
متوجه   کامال دکتر با آرامش سرش رو تکون میده. انگار 

منظورم میشه و درکم میکنه. برعکس امیرحافظی که با 
شنیدن حرفم دوباره لبهاش به نشونه ی پوزخند کج میشن و  

 نگاهش رنگ سردی و تمسخر 
   



 
به خودش میگیره. واقعا چقدر تفاوت میتونه وجود داشته 

 ! باشه؟
طبیعیه، به هرحال شما یه دانشجوی  کامال میفهمم. این _

ساده هستید. ولی در نظر داشته باشید که عمه خانوم باید 
اضطراب و هر  توی محیط ارومی باشن. استرس،

رفتن فشارشون بشه. از طرفی   باال عصبانیتی میتونه باعث 
از هر بحثی جلوی ایشون دوری کنید و سعی کنید خیالش  

رو از بابت همه چیز راحت کنید. طوری که به چیزی فکر 
نکنه و ذهنش درگیر نباشه. من اینارو به امیرحافظ هم گفتم، 

بهتر باشه. به هرحال  منتهی فکر میکنم شما هم بدونید خیلی 
 . شما پرستارشونید و همیشه باید کنارشون باشید

نوبت منه که حاال سرم رو به نشونه ی فهمیدن تکون میدم. 
 نگاه متاسف و سرزنش وارم رو در جواب نگاه 

   



 
تمسخرآمیز امیرحافظ، توی صورتش بکوبم و یادش بیارم 

گندش باعث شد که این  اخالق که چطور با بچه بازی و 
اتفاق بیوفته. و موفق هم میشم که خیلی سریع حالت چهره 

. همینه! این  اش تغییر میکنه و به زمین زیرپاش خیره میشه
آدم باید متوجه اشتباهاتش بشه! باید بفهمه که فقط دیگران 
نیستن که اشتباه میکنن و خودش هم یه وقت هایی مسیر 

درست رو نمیره. این آدم، باید بفهمه که حق نداره با دیگران 
 .طوری رفتار کنه که شخصیت اون هارو زیرسوال ببره

 
   



 
براشون یه سری قرص جدید نوشتم. داروهای فشارشون  _

عوض بشه براشون بهتره. البته یه مدت ممکنه بدنشون  
نسبت به داروها واکنش بده و بیحال و کسل باشن که مورد  

خاصی نیست. فقط دقت داشته باشید که چند روز به صورت  
نذارید که تغذیه  اصال مداوم وضعیتشون رو چک کنید و 

. هرموقع هم اگه مشکلی بود، با من تماس شون کم بشه
بگیرید. این شماره ی منه. درسته که امیر و احسان هم 

هستن، اما ممکنه یه وقتی حالشون بد بشه که تنها باشید.  
 .برای همین شماره ی من پیشتون باشه خیلی بهتره

انقدر لحنش دوستانه و محترمه که لبخند کمرنگی میزنم و با 
 کارت رو ازش میگیرم. جلو بردن دستم،

   



 
دوباره لبخندش رو تکرار میکنه و من بی هیچ توجهی به 

 : اخم غلیظ و ترسناک امیرحافظ میگم
 .ممنون که تشریف اوردید. حتما حواسم بهشون هست _

به سمت امیرحافظ  دکتر شریفی سری تکون میده و این بار  
 :میچرخه. دستش رو دراز میکنه و با گفتن

خب دیگه، منم کم کم رفع زحمت کنم. امروز باید _

 .بیمارستان باشم
خداحافظی میکنه و به سمت در قدم برمیداره. امیرحافظ  

برای بدرقه اش به دنبالش میره و من با فشردن کارت توی  
شریفی،   میالدمیکنم. دکتردستم، به نوشته های روش نگاه 

 !متخصص، و جراح قلب و عروق 
 رفت؟  میالد_

 
   



 
بله ای در جواب احسان که این سوال رو میپرسه زمزمه 

مت اتاق پروین خانم میرم تا از وضعیتش میکنم و به س
مطمئن بشم. وارد اتاق که میشم، میبینمش که تو خواب 

عمیقی فرو رفته و من با احتیاط فراوان، طوری که بیدارش  
نکنم؛ سرمش رو که تموم شده جدا میکنم و با خیال راحتی  

از بابت حالش به اتاق خودم برمیگردم. حوله ام رو از توی  
به ساعت که چهار ظهر رو  گاهی م و با نکمد برمیدار

نشون میده، وارد حموم میشم تا برای دومین بار در طول  
 !روز دوش بگیرم

بدی تابستون هم همینه دیگه، و من به هیچ عنوان نمیتونستم  
بدن عرق کرده و چسبناکم رو تحمل کنم. از طرفی ایستادن 

بود که زیر دوش آب آرومم میکرد. و این عادت کهنه ای 
 من سالها با خودم داشتمش.

   



 
حتی وقتی مامان و بابا بودن و من از چیزی ناراحت میشدم، 

فورا به حموم میرفتم و با ایستادن زیر دوش آب، سعی 
میکردم با ذهنی که انگار نوازش قطرات آب آرومش می  

هم همین بود، و  حاال م فکر کنم.  مشکالت کرد؛ به مسائل و 
من ایستاده زیر بارش قطرات آب، به اتفاقات عجیب و 

ب این روزهای زندگیم فکر میکردم. به این عمارت، به  غری
پروین خانم، به نبود همیشگی مامان و بابا ... و به مردی به 

و آشفتگیش   کالفگی نام امیرحافظ، که گویا دیدنم هم باعث 
 ! میشد

********************************* 
چند روزی از بهتر شدن حال پروین خانم میگذشت. تموم  
این مدت، مدام کنارش بودم و انقدر نگران بودم که حتی  

های دانشگاه هم برسم. دلم میخواست تا  کالس نتونستم به 
 و پایین نشدن فشارش  باال وقتی که از 

   



 
مطمئن میشدم، کنارش میبودم و با حضورم بهش قوت قلب  

ها عقب میموندم  کالس میدادم. درست بود که اینطوری از 
اما، چاره ای هم نبود. من اینجا به عنوان پرستار کار  

انجام میدادم. نباید میکردم و باید وظیفه ام رو به درستی 
اجازه میدادم تا یه بار دیگه گفته های اون روز امیرحافظ  

درمورد کارهام صدق کنه و لحظه ای از پروین خانم غافل  
بشم. درس های دانشگاه رو میتونستم خودم بخونم و بدون  

اینکه خیلی از بقیه عقب بمونم، به کارم هم برسم و نگرانی  
ند مشکل غیبت هام، که یه خاصی هم نداشته باشم. میمو

 .جوری با کمک آقای افخم حلش میکردم
 حال پروین خانم خیلی بهتر شده بود. درست طبق گفته 

و بی ی بیحال دکتر، داروهای جدید چند روزی باعث 
 اشتهاییش شده بودن اما، دو روزی میشد که دوباره به

   



 
حالت عادی خودش برگشته بود و با انرژی و با طراوت تر 
شده بود. منم سع ی میکردم خیلی تنهاش نذارم و با بودن در  

بفهمونم که چقدر برای من اهمیت داره. و  کنارش، بهش 
همین طور برای امیرحافظی که انگار تازه فهمیده بود چقدر 

وضعیت عمه اش حساس و خطرناکه. درست مثل من، که 
به ظاهر پروین خانم دلخوش کرده بودم و فکر میکردم  

حالش واقعا خوبه. غافل از اینکه حتی یه عصبانیت ساده هم 
 .حالش بشه میتونه باعث بدشدن

 
   



 
فهمیدن که باید  بالخره تو این مدت، احسان و امیرحافظ هم 

ساکن بشن و تا حدودی رفت و امدشون به  باال تو طبقه ی 
پایین رو محدود کردن. احسان که این روزها خیلی کم دیده  
میشه و امیرحافظی که برعکس ظاهر بیخیال و مغرروش،  

اونقدر نگران پروین خانمه که مدام جویا و پیگیر حالشه. 
انم عمال من رو نادیده هرچند که تو این دیدارها با پروین خ

میگیره و بهم بی توجهی میکنه اما، این موضوع چه اهمیتی 
داره وقتی من هم سعی میکنم که زیاد باهاش رودررو نشم و  

 ازش 
   



 
دوری میکنم؟! درست ترین کار هم همین بود. و من واقعا به  
بیتوجهی و نادیده گرفته شدن از بابت اون راضی بودم. چرا 
که این باعث میشد که مجبور نباشم نگاه ها و رفتار بدش رو 

تحمل کنم و از طرفی به خاطر پروین خانم، مجبور به 
 !سکوت باشم. همین بیتوجهیش، از هر توجهی بهتر بود

 پروین خانم درباره گاهی راستش تو این چند روز، هراز
این برادرزاده ی عجیب غریبش برام حرف میزد. و من  
تونسته بودم بفهمم که این دوتا دوست شرکت صادرات 

به حاال فرش، نقره و آثار دستی توی اضفهان دارن که 
خاطر به مشکل خوردن شعبه ی دوم شرکتشون که توی  

تهران فعالیت داره و با شرکای خارجیشون درگیر اند؛ به  
از شانس خوب من هم تا زمانی که این تهران اومدن. و 

 مشکل حل بشه، اینجا
   



 
مشخص نیست که من تا کی  اصال موندگارن. برای همین 

باید حضورشون رو تحمل کنم و با این وضع زندگی کنار 
بیام. همین خودش یه درده برای من که باعث شده مدام از 

خدا بخوام که مشکلشون هرچه سریعتر حل بشه و این دوتا  
 !جوون برن سراغ زندگیشون

 نهال جان، تو اتاقتی دخترم؟_

چشم از نوشته های کتاب میگیرم و با با صدای افسانه خانوم  
 :بلند کردن سرم، جواب میدم

 . بله افسانه خانوم، بفرمایید تو_

در باز میشه و قامت افسانه خانوم، با اون پیشبدی که همیشه  
ی خدا به کمرش میبنده؛ روبروم نمایان میشه. لبخند عمیقی 

احترامش از میزنم و با گذاشتن خودکارم روی جزوه، به 
 :جام بلند میشم که میگه

 
   



 
بشین دخترم، راحت باش. اومدم بهت بگم خانوم صدات _

 . میکنن. میگن بری حیاط پیششون
 :یشتری میگیره. با شادی میپرسملبخندم عمق ب

 واقعا؟ خودشون رفتن حیاط؟ _

میزنه و سرش رو تکون  ی خوشحال افسانه خانوم هم لبخند 
 : میده

آره عزیزم. خداروشکر امروز حالشون خیلی بهتره، تو هم _

 . بیا پیششون که تنها نباشن
 
   



 
سری تکون میدم و چشم خندونی میگم. افسانه خانوم با 

میره. به مهربونی ممنونی زمزمه میکنه و از اتاق بیرون 
ساعت نگاه میکنم. دو ساعتی میشد که داشتم درس میخوندم 

و یه تفریح کوتاه بعد از این تایم واقعا نیاز بود. پس با کش و 
قوس دادن به تنم که پشت میز خشک شده بود، از جا بلند 

 .  شدم تا برای رفتن حاضر بشم
   



 
ی  عالقه با پوشیدن پیراهن مردونه ای که مامان از روی  

خودش برام میخرید؛ شال نازکی هم سرم میکنم و موهام رو 
سرم میبندم. هیچ دوست ندارم ببافمشون الی هم به زحمت با 

و با بافت بلندم که خواه ناخواه از شال و روسری و مقنعه  
بیرون میزد، جلوی احسان و امیرحافظ رژه برم. وضعیت  

به این موضوع واقفم که باید  کامال من خیلی حساسه، و من 
 .خیلی زیاد توی رفتارم دقت بکنم

 
   



 
روبروی میزآرایش می ایستم و با زدن یه رژ لب و کشیدن  
یه خط چشم نازک، راضی از ظاهرم از اتاق خارج میشم.  

شپزخونه میاد، میفهمم که افسانه از سروصدایی که از آ
خانوم بازم مشغوله و با حال به مراتب خوبی از خونه خارج  

 میشم. پله هارو پایین میرم
با لبخند عمیق و با نشاطی، برای پروین خانم که بین درخت  
ها روی صندلی نشسته و مشغول نوشیدن شربته دست تکون 

اهمیتی نداره. بذار بچه  میدم. شاید کارم هم بچگانه باشه اما، 
به نظر بیام. همین که حال پروین خانم رو خوب کنم، برام 

 .کفایت میکنه
به به، میبینم که با خودتون خلوت کردین. مزاحم نمیخواین _

 !؟
   



 
متوجهش نمیشم. از ته دلش میخنده و زیرلب چیزی میگه که 

به سمتش قدم برمیدارم، اما لرزیدن گوشی توی دستم باعث  
میشه که سرجام بایستم و خشک شده به اسمی که روی 

صفحه ی گوشی خودنمایی میکرد نگاه کنم. تعجب کردم، و  
گوشی انقدر زنگ میخوره تا قطع میشه اما، شخص پشت 

زنگ فورا   بالفاصلهخط انگار که کار مهمی داشته باشه، 
 :میزنه و این بار پروین خانم آروم میپرسه

 چیشده نهال؟ اتفاقی افتاده؟ چرا جوابش رو نمیدی؟ _

دردی توی سرم میپیچه. دستپاچه لبخند ژکوندی تحویل 
پروین خانم میدم و با گفتن اینکه زود برمیگردم، چند قدمی 

ازش فاصله میگیرم. اسم پسرخاله داوود، روی گوشی باعث 
که احساس کنم خاله باعث این تماسه و قطعا سوال و شده 

 جواب هم میشم. سوال هایی که 
   



 
نمیدونم چه جوابی باید بهشون بدم و امیدوارم که مشکل 

 !دیگه ای تو این بلبشو پیش نیاد
پلک هامو روی هم فشار میدم و قبل از اینکه این بار هم 

تماس رو برقرار میکنم و با قدم هایی   کالفگی قطع بشه، با  
 :که به داخل باغ برمیدارم، آروم و به ظاهر پرنشاط میگم

 ! پسرخاله. چه عجب! یادی از ما کردین؟ سالم_

 
   



 
 دخترخاله جان، حال احوال؟  سالم_

 بپره باال صدای جدی اش باعث میشه که یه تای ابروم 
همونطور که به درخت گردوی پیری که نشستن زیر سایه  

اش، دلپذیرترین مکان برام تو این عمارت بود؛ تکیه میدادم  
 :جواب میدم

خیلی ممنون. خوبم خداروشکر، شما خوبین؟ خاله، بچه  _

 ؟هللا   ها؟ همه چی خوب و خوشه دیگه انشا 
. دخترخاله جان، یعنی ما یه زنگی  هللا  ما هم خوبیم، الحمد_

به شما نزنیم، شما سراغی از ما نمیگیری؟ مامان خسته شد 
از بس به گوشی زل زد که بلکه یه معجزه ای بشه و 

 خواهرزاده ی بی معرفتش بهش زنگ 
   



 
داره؟ از وقتی فهمیده   حالی بزنه.تو هیچ میدونی مامان چه

پاشدی رفتی خوابگاه، عین مرغ سرکنده بال بال میزنه. این 
بود قرار ما دخترخاله جان؟ قرار بود شما آواره بشی و ما 

دختر خاله مون تو اون شهر  هم به روی خودمون نیاریم که 
 درندشت، تک و تنها مونده؟

اوه! خدای من! داوود جوری تند تندو با غیظ حرف میزد که 
انگار مدت هاست که خودش رو برای زدن این حرف ها 

که فرصتش پیش اومده، میخواد که حاال اماده میکرده و 
 هرچی هست و نیست رو بگه!

نمیدونم، شاید هم حق داره. البته بهتره بگم حق دارند! 
نسبت به من،سطحی   مطمئنا عاطفه و محبت خاله سمانه

 نیست که به این راحتی از فکرم بیرون بیاد
این حتما اذیتش میکنه. منم دقیقا از همین میترسم. از اینکه  

 نتونم جواب قانع کننده ای در برابر این
   



 
 نگرانی و اشفتگیشون داشته باشم و مجبور شم که به

 ! خاطر عذاب وجدانم، پا روی مسیر خودم بذارم
 . وای، مثل اینکه بد از دستم عصبانی هستی داوود_

 یه سعی میکنم این جمله رو با خنده بگم اما، صرفا فقط 
 از پشت گوشی دریافت میکنم و این باعث کالفه پوف 

 میشه که با پاک کردن لبخند مسخره و مضحک روی
 :لبهام، با جدیت و صدای قاطعی بگم

که تو اینقدر راحت داری باهام حرف حاال خیله خب. _

میزنی و بدون تعارف همه چیو میگی، منم میخوام 
ناراحت نمیشی؟ صدای هنوز همینجوری جوابتو بدم. خوبه؟ 

ناپخته اش به وجد میاد. انگار که منتظر همین حرفم باشه، با  
 : تایید جواب میده

 
   



 
زنگ زدم تا بفهمم چرا داری از ما فرار  اتفاقا برای همین _

میکنی؟ چرا اینقدر ازمون دور میشی؟ چی باعث شده که تو 
 تابستون تهران بمونی و یه بار خونه ی خاله ات نیای؟ هوم؟

دستی به صورتم میکشم. اینقدر تو همین چند دقیقه   کالفه 
لب هام رو جویدم که دیگه مطمئنا ردی از رژی که زدم هم  

نمونده و من واقعا تو این لحظه احساس پریشونی مطلق  
 !میکنم

 
   



 
گوش کن داوود، یادته یه بار بهم گفتی برام مثل برادری؟ _

تو عید، وقتی سر سفره ی هفت سین نشسته بودیم و من  
 داشتم برای مامان و بابام گریه میکردم. یادته؟ 

 !ی به خواهرم گفتم؟یادمه. مگه میشه فراموش کنم که چ _

چقدر این پسر دوست داشتنی بود! لبخند کمرنگی میزنم و با 
 : مهربونی که ناخواسته توی صدام میشینه؛ جواب میدم

نه، منم فراموش نمیکنم. داوود منم خواهرتم، باور کن  _

 بهترین هارو برات میخوام. همیشه برای
   



 
خوشبختیت دعا میکنم و آرزومه که خوشحالیتو ببینم، 

 میفهمی؟ 
که دارم این حرفهارو میزنم، حاال گیج میشه. حق هم داره. 

به وضوح احساس میکنم که سنگی نرم نرم داره از روی 
 : رها تر، میتونم ادامه بدمدلم برداشته میشه. و سبک تر و 

معلومه که اینطوره، شک ندارم. ولی این چه ربطی به _

 حرف من داره دخترخاله؟ 
آهی میکشم. خیره به شاخه های درخت محبوبم، با صدای 

 : تحلیل رفته ای میگم
من تو عید، خیلی از دور و اطرافیانتون شنیدم که اسم _

 مثل برادری، میتونیمارو باهم میارن. داوود تو برام 
 
   



 
بفهمی اون لحظه ای که اسم تو رو به عنوان نامزد کنار 

 رو تجربه کردم؟ حالی اسمم میذاشتن؛ چه
 نمیگه. سکوتش مثل اینه که از هیچی خبر ندارههیچی 

نمیدونه که فامیل زیادی فضولش، چطور تو اون چندروز 
باعث بیشتر شدن عذاب من شدن. چطور با هربار دیدنم اسم  

داوود رو آوردن و اظهار کردن که برای زندگی کردن و  
سرم باشه. البته الی خوشبخت بودنم، نیازه که یه مرد با 

ا هم نبود. من یه دختر یتیم بودم، که هیچ خانواده تقصیر اون
و پشتیبانی نداشت. حق میدادم که مردم متعصب و سنتی 

اونجا، فکر کنن که شوهر کردنم بهترین راه برای ادامه ی 
زندگیه. اما با داوود؟ کسی که مثل برادرم دوستش دارم و  
برام عزیزه؟! چطور میتونستم و میتونم که با این موضوع 

 ! نار بیام؟ک
   



 
من نگاه تو رو به ریحانه دیدم. نگاه اونم دیدم داوود. _

ریحانه دختر خیلی خوبیه، تو اون مدتی که خونتون بودم  
پیشم بود. راستش میدونم که نقشش تو زندگیت چیزی مدام 

بیشتر از یه همسایه ی ساده است. من میدونم که دوسش 
داری داوود، ریحانه هم تو رو بیشتر از هرکسی دوست 

 !داره
 ! نهال_

صدای مبهوتش باعث میشه که مصنوعی بخندم و بیصدای 
صورت خیس از اشکم رو پاک کنم. هنوزم وقتی یادم میاد 
که چطور خاله و فامیلش با زبون بی زبونی میخواستن منو  
مجبور به ازدواج با داوود کنن و برای همین من زودتر از 

موقعی که باید به تهران برگشتم، قلبم به درد میاد. کاش 
مامان و بابا هیچوقت نمیرفتن تا من اینهمه عذاب رو تحمل  

 .نکنم
   



 
داوود تو برای من عزیزی. باور کن من اگه موندم تهران، _

برای این نیست که از کسی رنجیدم. شما تنها کسانی هستید  
برام باقی موندین. ولی بیا قبول کن که بودنم اینجا، برای 
همه بهتره. هم خودم که اینطوری به مامان و بابا نزدیک 

دیگه ترم و توی خونه ی خودم آرامش دارم؛ هم شما که 
نیست به فکر یه سری برنامه های دیگه باشید.  الزم

 میفهمی؟ 
   



 
 پس چرا خوابگاه؟ چرا پاشدی رفتی خوابگاه دخترخاله؟ _

صدای عصبی و آشفته اش وادارم میکنه که به آرومی براش  
 : توضیح بدم

برای اینکه نمیخواستم تو خونه تنها بمونم. داوود اینجا  _

شهر منه، خونه ی منه. مگه میشه اینجا تنها باشم؟ اومدم  
پیش دوستامم و دیگه هم تنها نیستم.  االنخوابگاه چون 

متوجه هستی؟ باور کن حرف من منطقیه، یکم بیشتر بهش 
باید  بالخره فکر کنی میبینی واقعا کار اشتباهی نکردم. من 

 .روی پای خودم وایسم، نه اینکه مدام به دیگران تکیه کنم
 :چند لحظه سکوت میکنه. صداش این بار سرخورده است

 
   



 
نمیشه. اگه به خاطر حرف هایی که پشت سرمونه باورم _

رفتی، برگرد دخترخاله. من بهت قول شرف میدم که خودم 
 ...همه چی رو درست کنم. را

 !داوود_

با لحن تندی صداش میکنم . با لحنی که داره میگه نمیخوای 
به خودت بیای و منو بفهمی؟ بس نیست این همه توضیح و 

 !زدن برنمیداری؟خالف دلیل؟ چرا دست از ساز م 
خیله خب، باشه! اگه بخوام راستشو بگم، منم اگه جای تو  _

بودم میرفتم. پس نمیتونم دیگه بهت اصرار کنم چون با این 
 ...حرفت جای مخالفت برام نذاشتی. ولی

 
   



 
 تونستم این پسر یه دنده بالخره خداروشکر! مثل اینکه 

باغیرت رو راضی کنم که منو ول کنه و بره سراغ  
زندگیش! میموند خاله، که با چندبار زنگ زدن و پرسیدن  

میشد. من باید حالش از دلش درمیاوردم و همه چی تموم 
اینجا میموندم. اینطوری میتونستم هروقت که دلم از شدت 
دلتنگی ساز بیقراری میزد؛ در عرض چند دقیقه برم پیش 

مامان و بابا و ساعت ها باهاشون حرف بزنم. خاطرات من 
هنوز تو این شهر زنده بودن، و من هرلحظه با این خاطرات  

 !زندگی میکردم
 ! ولی چی آقاداوود؟_

م رو میکنم که به بهترین نحو صدای ریحانه تالش  همه ی 
رو، وقتی که با دیدن داوود هل میشد و نمیدونست چیکار  

 کنه؛ دربیارم و جو سنگین بینمون 
   



 
رو عوض کنم. ظاهرا موفق هم میشم و صدای خنده ی از 

 !ته دل داوود این رو تایید میکنه
از دست تو دخترخاله. ریحانه اگه بفهمه که شما اینطوری _

 .اداش رو درمیاری، دیوونه میشه
 :میکشم باال رو  ه هام افتاده روی شونمیخندم و روسری 

 
   



 
اگه تو نگی نمیفهمه! بازم مرسی داوودجان، خیلی  _

خوشحال شدم بهم زنگ زدی. از بابت منم نگران نباش. 
اینجا همه چی اوکیه و شکر خدا هیچ مشکلی ندارم. خاله  
سمانه رو هم حواسم بهش هست. امروز حتما بهش زنگ 

میزنم و باهاش صحبت میکنم. تو فکرتو درگیر این چیزها  
باید بهشون  حاال و مهم تری هست که تو  نکن، چیزای بهتر

 .فکر کنی
میتونم که با یه نتیجه ی خوب، بعد از ده دقیقه  بالخره 

حرف زدن تماس رو قطع کنم و با حس خوبی که از  
سفارشات و تاکید داوود، مبنی بر اینکه اگر مشکلی داشتم 

حتما بهش بگم و تنها نباشم؛ گوشی رو توی دستم فشار میدم.  
راستش میون این همه حس سبکی و خوب، یه دلهره ی 

وی دلم هست که باعث میشه که بترسم از عجیب غریب هم ت
 روزی که خاله و خانواده اش 

   



 
میفهمیدن که بهشون دروغ گفتم و تو این عمارت پرستارم! 

ر کردن بهش هم باعث میشه که لرزی به تنم وای! حتی فک 
بیوفته و چهره ی خشمگین و ناراحت خاله سمانه جلوی 

چشام نقش ببنده. ای کاش هیچوقت، متوجه نمیشدند که چه  
دروغ بزرگی بهشون گفتم. دروغی که خودشون با 

 !اصرارهای بیجا و ازاردهنده شون، باعث گفتنش شدن
میکشم. اونقدر که حس چشم هامو میبندم و نفس عمیقی 

میکنم تا آخرین نقطه ی شش هام از هوای تازه و پاک باغ  
پر میشه و بعد با فکر بازتری، چشم هامو باز میکنم. با دیدن  

پروین خانم که هنوز نشسته روی صندلی منتظرمه و حتما  
کلی هم نگرانم شده، لبخند عمیقی روی لب هام میشونم و به 

هنوز چند قدمی برنداشتم که سمتش قدم برمیدارم اما؛ 
 احساس 

   



 
سایه و حضوری پشت سرم، باعث میشه که متعجب به عقب  

روبرو بشم که بچرخم و از شانس عالیم، با امیرحافظی 
دست در جیب و با تیشرت قهوه ای رنگی به تن، ایستاده و  

 ! داره با اخم غلیظی بهم نگاه میکنه. همین کم بود واقعا 
 .، روزتون بخیرسالم_

با صدای آروم و سردی که فقط در مواجه با این ادم ازش  
استفاده میکنم، میگم و میچرخم که سریع ازش دور بشم اما؛  

 :وارد عمل میشه و با صدای تمسخرآمیزی میگه اون زودتر
نمیدونستم عمارت عمه خانم، برای خانم دکتر خوابگاه به  _

 !حساب میاد
 
   



 
سرجام میایستم. پشت بهش و با اعصابی که به معنای واقعی  

با این باید چیکار میکردم؟ حرف زدن  حاال کلمه داغونه! 
 !برای داوود کم بود، اینم بهش اضافه شد

چرا به آقاداوود نگرانت دروغ گفتی؟ نکنه خجالت کشیدی  _

 !بگی اینجا داری کلفتی میکنی؟
ش زهراگین باشه؟! انقدر تلخ، کالمچطور میتونست انقدر 

! چطور میتونست به این راحتی کالفه انقدر سرد، انقدر 
روح آدم هارو با حرف هاش بدره و قلبشونو هدف بگیره؟ 

 !من اینجا کلفت بودم؟
 
   



 
منی که دانشجوی ممتاز دانشگاه بودم و فقط برای مستقل 

شدن، خواسته بودم که پرستار باشم؟ این اسمش کلفتی بود؟  
 چرا انقدر اصرار داشت که شخصیت آدم هارو خرد کنه؟ 

بدون اینکه به سمتش بچرخم، یا دست هامو مشت میکنم. 
حرفی بهش بزنم؛ و این ظاهرا به کامش خوش نمیاد که با 

 چند قدمی جلو میاد، روبروم میایسته. در فاصله 
بگیرم و توی   باال کمی، که مجبورم میکنه سرم رو 

چشمهای یخ زده اش نگاه کنم. و برای چند لحظه یادم بره  
ره ای، با خودم  که تو چه شرایطی هستم و به طرز مسخ

 فکر کنم که این چشم ها چرا انقدر سرگردانند؟
 سر این چشم ها اومده ؟ بالییچرا انقدر حیرانند؟ چه 

   



 
چی باعث شده که این سردی و سختی، روی مردمک هایی  

تظاهر به چیزی که نیستن، رو بپوشونه که انگار دارن 
 !میکنن

نشناختت. تو واقعا آدم پیچیده حاال عجیبه که چرا عمه تا _

ای نیستی. خیلی راحت میشه فهمید که چطور داری به همه  
چی تظاهر میکنی و چه هدفی داری. ولی انگار با اینکه 

ساده ای، با سیاست هم هستی. خوب بلدی چطور یکی رو 
 . داری و نقش بازی کنیتوی آب نمک نگه 

که سرتاپام رو برانداز میکنه؛   درحالی بعد با مکث کوتاهی، 
 : با جلو آوردن سرش زمزمه میکنه

 ! بازیگر قهاری هستی خانم دکتر_

 
   



 
 تموم تنم گر میگیره. به شدت سرم رو به عقب میکشم

ازش فاصله میگیرم تا بیشتر از این به خودش اجازه نده که 
خط قرمزهامو رد کنه. شوکه شدم، یعنی به همین راحتی 

میکرد؟ داشت منو داشت به نجابت و عزت نفسم توهین 
کسی خطاب میکرد که همه ی کارهاش از روی ریا بود و  

مقصود خاصی از اینجا بودنش داشت؟ چرا؟ مگه من به 
داوود چی گفته بودم که شنیدنش باعث شده بود این مرد، بهم 

تهمت هرزگی بزنه؟ به شعور و شخصیتم توهین کنه و 
یگه قابل اینطور پیروزمندانه بهم خیره بشه. این واقعا د

 ! تحمل نبود، به هیچ وجه نبود
نه خودتون، نه طرز فکرتون، و نه هیچ چیزی که به شما  _

 مربوط میشه برام کوچکترین ارزشی رو نداره که
 
   



 
بخوام خودم رو درگیرش بکنم و اعصابم رو به هم بریزم. 

 !میفهمین آقای نیک نام؟ هیچ ارزشی
حالت چهره اش عوض میشه. میفهمم که باعث عصبی 
شدنش شدم، اما بدون توجه گامی به سمت پروین خانم 

اینجاست که قبل از رفتنم، حرفی که مدت هاست  برمیدارم و 
توی گلومه رو بهش میگم. خونسرد، و با نیشخندی که 

نمیدونم چطور با وجود حرص و خشم توی وجودم؛ روی 
لب هام نقش میبنده. و من خوب احساس میکنم نفرتی رو که 

 ....کمکم، داره تو ی دلم جا خوش میکنه
گم، شما حتما باید توسط یه ولی اینو دارم دوستانه بهتون می_

 روانپزشک معاینه بشید. این مقدار از بدبینی
طلبکاری از این و اون، واقعا جای تعجب داره. بهتون حتما 

 توصیه میکنم که برای این کار اقدام کنید و 
   



 
تو زندگی من  گاهی یادتون هم باشه، که شما هیچ جای

ندارید. پس لطفا بیشتر از این نه خودتونو با این حرف های 
 ! بیهوده و مسخره خسته کنید، نه وقت منو بگیرید

اینکه از شدت حرص و عصبانیت قفسه ی سینه اش تندتند 
 و پایین میشه و با چشم های به خون باال 

 
   



 
 نشسته نگاهم میکنه، در عین حال که منظره ی عجیب

یاد گرفتم که  کامال ترسناکیه، خوشایند هم هست! من دیگه 
چطور در برابر این آدم رفتار کنم و چه کار کنم که بفهمه  
من جزو اون دسته از آدمایی نیستم که بتونه هر حرفی رو 

بهشون بزنه و انتظار سکوت هم داشته باشه. جایگاه این 
راتر مرد توی زندگی من هیچوقت از یه غریبه ی مزاحم ف 

نمیرفت، و مطمئنا هیچ کس به هیچ غریبه ای اجازه نمیده  
 !که از حد و حدودی که باید، پا جلوتر بذاره

 .بچه ها، چرا اونجا وایسادین؟ بیاین بشینید دیگه_

ظاهرا قصد گفتن حرفی رو داشت که صدای متعجب و 
نگران پروین خانم مانعش میشه و با چند قدمی که به سمتم  

دوباره روبروم و در فاصله ی کمی میایسته. اخم   برمیداره،
 هام تو هم میره. نمیدونم چرا انقدر 

   



 
فکر میکنه  البد داره که اینطور نزدیک بهم بایسته،  عالقه 

اینطوری ازش حساب میبرم! ولی کور خونده، تنها کسایی 
که میتونستن برای زندگیم تصمیم بگیرن و من حاضر بودم  

اونها توی بدبختی و رنج هم  ی خوشحال  تمام عمر برای 
باشم؛ مامان و بابا بودن. فقط همین، پس هیچ نیازی به 

بردن از این و اون نیست. و شاید برای همینه که حساب 
انقدر احساس شجاعت میکنم و چشم تو چشم این مرد، بدون  

 اینکه عقب برم میایستم
لب  بالخره منتظر بهش نگاه میکنم که با چند لحظه مکث، 

 :دندون های به هم فشرده اش میغرهالی باز میکنه و از 
 ! ون دراز. به وقتشبه وقتش، حسابتو میرسم دختره ی زب_

 
   



 
میپره. برای خودمم عجیبه که در برابر این   باال ابروهام 

بردن دستم بهش  باال لحن عصبی و ترسناک، میخندم و با 
 : اشاره میکنم و میگم

مطمئن باش در حدی نیستین که بخوای این کارو کنی، _

 !آقای نیکنام
بعد که میچرخم و با گام های بلندی خودمو به پروین خانم  

یکنم تا ببینم چه واکنشی میرسونم. دیگه به عقب نگاه نم
چیشد؛ فقط جلو میرم و با نشستن روبروی   اصال داشت و 

پروین خانم، به این فکر میکنم که چقدر شجاعتم طعم حماقت  
داره! و من اگه بخوام با خودم روراست باشم، از این آدم 
میترسم! این یه تهدید واقعی بود. یه تهدیدی که یه مرد، با  

و خشمگین، و اون صدای خشدار و  کالفه اون چشم های 
گرفته گفت و من با تخسی تمام، روبروش ایستادم. ولی آخه  

 چرا؟ 
   



 
چرا باید انقدر براش مهم باشه که بخواد یه روزی ازم انتقام  

انتقام چی رو باید بگیره؟! نکنه قاتل خانواده  اصال  بگیره؟ 
کشیدم؟ نقش   باال شم و خودم بیخبرم؟ یا نه، ارث پدرش رو 

 !من تو زندگی این آدم چیه؟ 
امیرحافظ، بیا بشین تو هم عزیزم. بیا شربت بخور تو این  _

 .لت جا بیادگرما حا 
 . باید برم عمه، بمونه برای بعد_

چشم هامو روی هم فشار میدم و با گوش هایی که تیز شده  
ان، به صدای قدم های محکمش و درآخر، صدای روشن  

شدن ماشین و خروجش از عمارت گوش میکنم. و مسخره 
است که قلبم اینطور داره تند میکوبه و نهال! دلیلی برای 

محکم باش! قوی باش! اون آدم هیچ  ترس نیست دختر!
کاری نمیتونه باهات بکنه. تو اول از همه خدا، و بعد پروین  

 خانم و ترانه و خانواده اش 
   



 
داری. تو تنها نیستی نهال، هیچکس نمیتونه آسیبی بهت رو 

 !بزنه. حتی این مرد بیادب ترسناک عجیب
 اتفاقی افتاده نهال؟ توی باغ امیر بازم بهت حرفی زد؟_

میگیرم و به پروین خانم نگاه  باال گیج و منگ سرم رو 
 میکنم. چشم های ریز شده و دقیقش، نشون از این

   



 
داره که بیشتر از چیزی که من فکر میکردم روی ما حساس  

خوب نیست. جدا از اینکه ممکنه درموردم   اصال شده و این 
دلم  اصال اشتباه فکر کنه، نباید باعث نگرانیش بشیم. من 
 :نمیخواد که حال این زن مهربون دوباره بد بشه

با حضور من تو این خونه  کال بله. فکر میکنم ایشون _

 .  مشکل دارن. ولی خب، منم جوابشون رو دادم
این رو با شیطنت میگم. با وجود اینکه ته دلم پر از حس  

بده. یه حس تلخ که مدام توی دلم وول میخوره. ولی همه ی 
این درگیری ها و دغدغه ها فقط برای منه، و پروین خانم  

 :نباید پا به پام نگران باشن
 اوه، پس برای همین امیرحافظ انقدر آتیشی بود. اوه_

 . مثل اینکه انتظار نداشته بذاری تو کاسه اش
 
   



 
پروین خانم باعث میشه که به خنده ی از ته دل و گفته ی 

کل تهدید امیرحافظ و تلخی حرف هاش رو فراموش کنم و  
راضی از شجاعت و جواب دادنم، بخندم. درستش هم همین  
بود. اون آدم فقط یه مرد خوددرگیر و بیادب بود که فقط بلد  

بود بقیه رو تحقیر، مسخره و یا تهدید کنه. من نباید با این 
 : و ناراحت میکردمحرف های پوچ خودم ر

 اینارو بیخیال، خودتون چطورین؟ حاال مثل اینکه!  _

 امروز که مشکلی نداشتید؟
پروین خانم لبخندی میزنه و خیلی شیرین سرش رو به 

معنای نه تکون میده. چقدر خوشم میاد که حتی تو این سن  
هم به فکر لباسی که میپوشه هست و واقعا باید اعتراف کنم  

، با این تاب مشکی رنگی که پوشیده و موهای االنکه 
 کوتاهش که بدون هیچ دستکاری به 

   



 
طرز زیبایی حالت گرفتن، خیلی بیشتر از قبل به چشمم 
دوست داشتنی میاد. برای همین نمیتونم جلوی خودم رو 

سه ی محکمی روی گونه اش  بگیرم و با جلو بردن تنم، بو
 :میذارم. و مامان با خنده و حرص به عقب هلم میده و میگه

 «!چقدر بگم هی منو ماچ نکن نهال، بدم میاد میگم»
. هللا هزار ماشا  هللا چقدر خوشگل شدین پروین خانم، ماشا_

روحم شاد میشه.  اصال به خدا من شما رو اینطوری میبینم 
 .همیشه همینطوری باشید لطفا 

 .افسانه خانم با ظرف هندونه به سمتمون میاد
 
   



 
بلند خنده ی پروین خانم، بهم میفهمونه که یه زن، صدای 

حتی اگه صد سالش هم بشه، هیچ وقت ازدواج نکنه و 
هیچوقت یه مرد رو کنارش نداشته باشه و تظاهر کنه که  

چیزی براش مهم نیست؛ از اینکه احساس کنه در نظر 
 ! دیگران زیباست لذت میبره. حتی پروین خانم

فت. چرا خودتو نمیگی که عزیزدلم، من که پیر شدم ر_

داری با این موهای بلند و آرایشت دل و ایمون مردمو 
 !میبری؟

   



 
کم مونده بود که شربت توی گلوم بپره! با تعجب دستم رو 

روی سرم میذارم و معذب از نگاه معنادار پروین خانم، 
 : دستی به موهام میکشم

 .ای وای، این چه حرفیه پروین خانم؟ خجالت کشیدم_

حرفی که با خنده و خجالت میزنم، افسانه خانوم و پروین  
خانم رو به خنده میاندازه و منم ترجیح میدم به جای ادامه  
دادن این بحث، هندونه ام رو کوفت کنم و موضوع رو به 

 میشمجای دیگه ای بکشونم. موفق هم 
این بار سه نفری، درمورد خانواده ی افسانه خانوم صحبت 
میکنیم و من تو تمام این مدت، همه ی سعی ام رو میکنم که 

به نگاه عجیب و تازه ی پروین خانم، و لحنش موقع گفتن 
اون جمله فکر نکنم. قطعا که گفتن اون حرف فقط یه شوخی 

 ! بود، یه شوخی خانومانه
********************************** 

   



 
روزها پشت سر هم دارن میگذرن. اما از روزی که توی 

یگه کمتر باغ با امیرحافظ بحثم شد و جوابش رو دادم، د
شاهد حضور روی اعصابش توی عمارت هستم و میشه 

شب ها هم به عمارت برمیگرده. ولی  گاهی گفت که دیگه 
بازم با این وجود هر زمان که با من رودررو بشه، به 

بهترین نحو ممکن وظیفه اش رو انجام میده و جوری نسبت 
به حضورم بیتفاوته که دیگه عمال همه فهمیدن که بین من و  

این آقا یه مشکلی هست. برای همین ترجیح میدم که تا حد  
ممکن جلوی دیدش نباشم و این من باشم که تو این بحث 

! این بشر که دست واال ناتموم و آزاردهنده کوتاه میاد. 
 !بردار نیست، بهترین کار همینه که من کوتاه بیام

از حموم خارج میشم و با ایستادنم روبروی آیینه، شروع به 
 خشک کردن موهام میکنم. البته فقط تا حدی

   



 
که نمشون گرفته بشه و مقنعه ام رو خیس نکنن؛ و بعد برای 

و همیشگی برای دانشگاه روی صندلی  مالیم یه آرایش 
میزآرایشم می شینم. علتش رو نمیدونم اما، از همون اول، 

از همون وقتی که مامان بهم اجازه داد وسایل آرایش 
شخصی خودم رو داشته باشم؛ اصرار داشتم که حتما آرایش  

ی داشته باشم و از آرایش غلیظ بیزار بودم. این عادت مالیم
سالهاست که با منه و حتی برای عروسی و جشن رفتن ها 

هم صدق میکرد. چقدر بابا از این کارم راضی بود و 
هربار، به نحوی بهم میفهموند از اینکه با آرایش غلیظ خودم 

 رو در مرکز توجه همه نمیذارم؛ خوشحاله و بهم افتخار
میکنه. هرچند که مامان اصرار داشت با کشیدن همین خط  
چشم ساده و یه رژ لب هم کار خودمو میکنم و باعث شدم  

 که
 
   



 
ر خونه میذاره بیرون، مدام جواب این و  وقتی پاش رو از د

 !اون رو بده که دخترم قصد ازدواج نداره
 ه هام ، قطرات اشک روی گونه هام بیصدا میخندم. بین خند

میچکن و من، دلم برای مادرانه های مادرم تنگ شده! برای 
اینکه یه بار دیگه ببینمش و بهش بگم که دلم حتی برای 

غرزدن هاش هم پر میکشه. برای اینکه یه بار دیگه بتونم به 
 ... چهره ی بابا نگاه کنم و حظ کنم از داشتن همچین پدری

 
   



 
آه عمیقی میکشم. از روی صندلی بلند میشم و با پوشیدن یه 

سرم  مانتوی خردلی تابستانه و خنک، مقنعه ی مشکیم رو 
میکنم و سعی میکنم با گذاشتن بافت موهام زیرمانتو، تا حد 
امکان از دیده شدنشون جلوگیری کنم. همین طور هم میشه 

، با بوسیدن عکس ه هام و بعد از برداشتن کوله و جزو
مامان و بابا از اتاق خارج میشم و به طرف اتاق پروین خانم 

 .  میرم
به دانشگاه برم، بازم ته  راستش با اینکه تصمیم گرفتم امروز 

دلم نگرانم که مبادا مشکلی برای پروین خانم پیش بیاد و 
برای اینکه کمی خیالم راحت بشه؛ قصد دارم که با چک 

کردن وضعیتش به دانشگاه برم. اما عقربه های ساعت که  
 هفت و نیم صبح رو نشون میدن،

   



 
نگرانم میکنن که مبادا خواب باشه و من مزاحمش بشم. 

همین هم باعث میشه مردد جلوی در اتاقش بایستم و ندونم  
 : که باید چیکار کنم

 .عه، بیداری دخترم؟ صبحت بخیر_

ه ی مهربونش با صدای افسانه خانوم به عقب میچرخم. چهر
به لبخندی زیبا مزین شده و منم، جوابش رو با لبخند عمیقی 

 : میدم
کالس  افسانه خانوم، صبح شما هم بخیر. بله، امروز  سالم_

 .دارم. باید برم دانشگاه
به وضعیتم، خندون  گاهی سرش رو تکون میده. با ن 

 :میپرسه
میخوای خانم رو ببینی؟ نگران نباش، بیداره. برو تو _

 .براش صبحانه بردم  االنببینش، همین 
   



 
در تا تقه  ازش تشکر میکنم. میچرخم سمت ی خوشحال  با 

 :ای بهش بزنم که افسانه خانوم دوباره میگه
فقط دخترم، کارت که با خانوم تموم شد بی زحمت یه سر _

 .بیا آشپزخونه باهم صحبت کنیم. باهات یه کار کوچیک دارم
عجیبه. افسانه خانوم چه کاری میتونست با من داشته باشه؟  

 :تعجب میکنم اما فقط میگم
 .میام االنچشم، شما بفرمایید منم _

با زدن تقه ای به در و شنیدن صدای بفرمایید پروین خانم، با  
نشاط وارد اتاق میشم. پرده های جمع شده و نور اول صبح 

خورشید که فضای اتاق رو روشن کرده، همراه پروین 
 خانمی که روی صندلی توی بالکن نشسته

 پیشش؛ همه و همه لبخندم بهم اشاره میکنه که برم 
 
   



 
رو عمیق تر میکنن و این بار، خیالم راحت میشه که پروین  

قبلش هم خانم کم کم داشت نه تنها مثل قبل، بلکه بهتر از 
 : میشد

 . ، صبح بخیر. چقدر اینجا دلباز و قشنگهسالم_

به روی ماهت، عاقبتت بخیر دخترم. تو که هنوز  سالم_

 نرفتی دانشگاه، بیا بشین باهم صبحانه بخوریم؟ 
سرم رو تکون میدم و با خنده و شیطنت توی چشم های 

 :رنگیش نگاه میکنم
مرسی پروین خانم، دیرم شده باید برم. فقط اومدم یه سر _

فشارتون رو بگیرم و داروهاتون رو بدم، که دیگه با خیال  
 . اجازه دارم؟کالسراحت برم سر 

پروین خانم با خنده سرش رو تکون میده و با آرامش استکان 
 :میذاره. به آرومی میگهچای رو روی میز 

امان از دست شما جوون ها که فقط بلدین کار خودتونو  _

بکنید و حرف هیچ کس رو هم گوش نمیکنین. بیا زودتر 
 .کارتو بکن، دانشگاهت دیر نشه

 
   



 
راضی از اینکه قبل از رفتنم از حالشون مطمئن میشدم، با 

دقت وضعیتشون رو چک کردم و درآخر با دادن قرص 
های صبح و نشون دادن بقیه ی داروهاش که تا قبل از 

رون اومدم و  اومدن من از دانشگاه باید میخورد، از اتاقش بی
 . نخواستم که بیشتر مزاحم خلوت اول صبحش بشم

خونه ی سوت وکور و بدون سروصدای اول صبح نشون  
خونه   اصال میداد که اون دوتا یا هنوز خواب بودن، یا 

نبودن که من احتمال میدادم گزینه ی دوم درست تر باشه! 
البته با توجه به رفتارهای اخیر احسان و امیرحافظی که به 

کل سعی میکرد پاش رو توی عمارت نذاره و باعث 
 ! من میشدی خوشحال 

لبخندی میزنم و با درست کردن مقنعه ی روی سرم، دستی 
 میکشم که وقتی به بافت ساده ی جلوی موهام 

   



 
اینجوری میبافتمشون، ترانه کلی خوشش میاومد و راه به راه 

انگولکشون میکرد. انقدر که آخرسر مجبور میشدم با خنده 
 م رو باز کنم تا دست از سرم بردارهبافت

خب، ترانه است دیگه! راستش تو این مدت واقعا دلم براش 
تنگ شده. درسته که باهم تلفنی در ارتباط بودیم ولی خب،  

حرف زدن با تلفن کجا و بودن کنارهمدیگه کجا. هرچند که 
این مدت اونم درگیر یه سری مسائل بود که من ترجیح دادم  

تونم با ه که میاالنزیاد سوال پیچش نکنم. چیزی که مهمه، 
 !رفتن به دانشگاه ببینمش و حسابی از خجالتش دربیام 

 جانم افسانه خانوم؟ کاری با من داشتین؟_

توی ورودی آشپزخونه وایمیستم و افسانه خانومی رو 
 مخاطب قرار میدم که غرق در فکر روبروی گاز

 
   



 
ایستاده و انگار که داره شیر گرم میکنه؛ و با صدای من  

 : شوکه به سمتم برمیگرده. جوری که متعجب میگم
 ای وای، ترسوندمتون؟ _

معلوم نیست چی باعث شده که اینطوری گیج و غرق در 
نشانه ی نه تکون میده و با یه خنده فکر باشه. سرش رو به 

 : ی مصنوعی زیر شیرجوش رو خاموش میکنه
نه نه، فقط داشتم به یه چیزی فکر میکردم؛ حواسم پرت _

بود. بیا بشین دخترم، بیا برات یه شیرکاکائوی گرم و 
 .خوشمزه بدم بخوری. گرسنه نرو دانشگاه

 رمیلی به خوردن صبحانه نداشتم. از طرفی امروز قرا 
 بود که با ترانه بریم برای یه صبحونه ی دوتایی؛ ولی 

 متوجه حال آشفته ی افسانه خانوم کامال از اونجایی که 
 
   



 
به حال سابقه نداشت اینجوری ببینمش، بدون  شده بودم و تا 

مخالفت لبخندی میزنم و با یه تشکر کوتاه پشت میز میشینم.  
افسانه خانوم هم بعد از اینکه لیوان شیرکاکائو رو آماده  

میکنه، روبروم میشینه و با گذاشتن لیوان در مقابلم، آروم 
 :میپرسه

 !قرص های خانوم رو دادی؟_

 
   



 
به خنده میافتم. معلوم بود که نمیدونست از کجا حرفش رو 

 : میکرد. برای همین جواب دادمشروع کنه و این اذیتش 
بله، فقط قرص های ظهرشون رو شما هم یادشون بندازید _

 .بخورن. هرچند خودشون هم حواسشون هست
نگاهم میکنه. چهره ی آفتاب سوخته و تپلش واقعا یه چهره 
ی بامزه است. ابروهای رنگ شده ی قهوه ای و کم پشت،  

چین و چشم های ریز عسلی رنگ و پوستی که پر از 
 و جنگیدنه. یه  تالش چروک پیری و سال ها 

   



 
خال کوچیک هم روی چونه اش هست که درکل، چهره اش  

رو در نگاه من زیبا و مهربون جلوه میدن. هرچند که تن  
فربه و تپلش، وقتی که پیشبند دور کمرش میبنده و مالقه به  

دست از این ور آشپزخونه میره اون ور؛ اونقدر بامزه است 
 ! هدلش نمیخواد به هیچ چیز دیگه ای توجه کن اصال  که آدم 

 .باشه، حواسم هست. بخور تا سرد نشده_

باعث میشه که  بالنکلیف واقعا دیدن افسانه خانوم اینطور 
ش، انقدر دوست بالنکلیف ناخواسته بخندم. چهره ی گیج و 

داشتنی شده که دلم م یخواد برم جلو و یه گاز محکم از لپ 
 های تپلش بگیرم! ولی فقط سرجام میشینم

از اونجایی که دلم خیلی بیخود میکنه، چند جرعه ای از 
خودش یه   بالخره شیرکاکائوم رو مینوشم و صبر میکنم تا 

 جوری حرفش رو بزنه. اما مثل اینکه 
   



 
اینطوری ها هم نیست و تا هروقت که اینجا بشینم، افسانه  
خانوم فقط با دست هاش ور میره و این ور و اون ور رو 
نگاه میکنه. همین باعث میشه که دیگه دست به کار شم و  

م رو روی دست برای اینکه بیشتر از این دیرم نشه، دست
سردش بذارم و با لحنی که همه ی سعیم رو میکنم که پر از 

 : آرامش و حال خوب باشه؛ میپرسم
مشکلی پیش اومده افسانه خانوم؟ چرا انقدر خودتونو اذیت _

میکنید؟ یعنی انقدر با من راحت نیستید که حرفتون رو 
 بزنید؟

میشم و  نگاه غمگینش رو بهم میدوزه. با ناراحتی بهش خیره 
دروغ نیست اگه بگم آه عمیق و از ته دلش، باعث غصه ی  

 : من هم میشه
 
   



 
این چه حرفیه؟ زندگی که بدون مشکل نمیشه دخترم. فقط  _

نمیدونم چطور بهت بگم که درست باشه، آخه تو اینجا فقط  
 . یه پرستاری

 :میپره. با خنده دستش رو فشار میدم  باال ابروهام 
بگین افسانه خانوم، شما جای مادر منید. این حرف ها چیه _

 میزنید؟
لبخند کوچیک و نگرانی روی لب هاش میشینه. با چند لحظه  

 : مکث، پر از تردید جواب میده
 
   



 
راستش امروز قراره خواهرم عمل کنن نهال جان. بهت که  _

تونستن با هزار قرض و بدهی  بالخره گفته بودم، بچه هاش 
یه مقدار از پول عملش رو جور کنن و بیمارستان رو 

 راضی کنن که عملو انجام بدن. برای 
   



 
خواهرم بیمارستانه و تا  االندادن باقیش هم وقت گرفتن، 

 .عصر قراره عملش کنن
بده افسانه خانوم، خیلی ناراحت شدم. چه   سالمتی خدا _

 .کاری از دست من برمیاد؟ مطمئن باشید کوتاهی نمیکنم
 :اشک توی چشم هاش جمع میشه. با هزار اندوه و درد میگه

من این نیست. من فقط زنده باشی دخترم، ولی حرف _

میخوام ازت خواهش کنم چند روز که من نیستم، اینجا  
 کارهای منو انجام بدی. خودت که میدونی؟

 : متوجه منظورش نمیشم. نگاه سوالیم باعث میشه توضیح بده
 
   



 
شرمندتم دخترم. خواهرم دختر نداره و جزئ من و پسراش  _

کسی نیست که ازش مراقبت کنه. پسراش هم مجردن، ولی 
خب نمیتونن که برن بخش زنان بمونن پیش مادرشون. برای  

گه نرم خواهر  همین من باید برم تا ازش مراقبت کنم، چون ا
طفلکم تنها میمونه. ولی خب کارهای اینجا هم هست. اگه 

برم کی شام و ناهار آماده کنه؟ رسیدگی به وضع خونه هم 
هست. روم سیاهه به خدا نهال جان، ولی جز تو کسی رو 

نداشتم که ازش بخوام چند روز به جای من کارهارو انجام  
من بدبخت اونم  بده. حتی به محبوبه هم گفتم، ولی از شانس

 .مهمون داره و سرش شلوغه
تازه متوجه میشم که این همه تردید و دودلیش برای گفتن 

من فقط به عنوان  بالخره واسه ی چی بود. حق هم داشت. 
 این درخواستش، حاال پرستار اینجا بودم و 

   



 
یعنی دوبرابر شدن کارهایی که باید انجام میدادم. مسلما کنار  

درس خوندن و رسیدگی به وضعیت پروین خانم، انجام 
کارهای افسانه خانوم سخت بود اما، این شرایط فقط برای 

یتونستم چند روز سختی بکشم و  چند روز بود. یعنی من نم 
 کمک دست این زن مهربون و زحمت کش باشم؟ 

فقط همین افسانه خانوم؟ من فکر کردم چیشده. فکر _

یه اتفاقی افتاده یا قراره از اینجا شوتم کنین   االنمیکردم 
 . بیرون

میون گریه میخنده. از جام بلند می شم و با ایستادن پشت 
شونه هاش میذارم. بلند و خندون  سرش، دستم رو روی 

 :میگم
خیالتون راحت افسانه خانوم، من اینجا هستم، به همه ی _

 کارها هم میرسم. شما برید به خواهرتون برسید، تو 
   



 
این وضعیت خیلی به شما نیاز دارن. فقط درمورد هزینه ی 

 ... جراحیشون
درموردش حتی حرف هم نزن نهال. همین که قبول کردی  _

این همه کارو انجام بدی یه دنیاست دخترم. بیشتر از این 
 .شرمنده ام نکن

 
   



 
لحن معذب و خجالت زده اش دلم رو ریش میکنه. با  

 :ناراحتی به سمتش خم میشم و آروم میگم
افسانه خانوم؟ الهی که دشمناتون شرمنده  چه شرمندگی _

باشن. بابا به خدا این فقط یه قرضه، که هروقت داشتید بهم  
پس بدید. نداشتید هم فدای سرتون. یعنی من نمیتونم به افسانه  

 خانوم دوست داشتنیم کمک کنم؟
انتظارم، محکم خالف با چشم های خیسش نگاهم میکنه و بر

 :در آغوشم میکشه
 فدات بشم دخترم، الهی به هرچی میخوای برسی._

 .عوضش رو خدا بهت بده
 
   



 
دستم رو  میخندمو با فاصله گرفتن ازش، میبوسمش و آروم 

روی صورت خیسش میکشم. واقعا که دیدن گریه ی آدم ها 
 :برام سخته و آزارم میده

توروخدا اینجوری گریه نکنین. اتفاقی نیفتاده که. _

سریع حالشون خوب میشه و  هللا خواهرتون هم انشائا 
برمیگردن سر کارشون. فقط لطفا شماره کارتی که بتونم  

بنویسید، بدید بهم که از   پول واریز کنم رو توی یه کاغذی
دانشگاه برگشتنی کارت به کارت کنم. کمه، ولی بهتر از 

 .هیچیه. تو این وضعیت کمکتون میکنه
سرش رو تکون میده و من برای اینکه راحت باشه از 
آشپزخونه بیرون میرم تا وسایل و کیفم رو بردارم اما،  

میبینم که همینکه از آشپزخونه خارج میشم، امیرحافظی رو 
متفکر و اخم کرده توی سالن نشسته و به نقطه ی نامعلومی 

 خیره شده. چهره ام درهم میشه. از
   



 
خدا خواسته با تصور اینکه حواسش نیست، از دادن سالم 

صرف نظر میکنم و حاضر و آماده روبروی اپن میایستم و  
با گرفتن شماره کارت از افسانه خانوم که هنوز هم مردده، 
لبخند عمیقی تحویلش میدم و بدو بدو از خونه بیرون میزنم.  

کارو  ترانه حتما منو میکشت و واقعا هم حق داشت اگه این 
که باید به حر های  بالخره میکرد! البته تقصیر من هم نبود، 
 ! افسانه خانوم گوش میکردم یا نه؟

سوار ماشین میشم و با سرعت خودم رو به دانشگاه 
که م یشم، ترانه رو میبینم که منتظرم کالس میرسونم. وارد 

 ! نشسته و مشغول باد زدن خودش با جزوه اشه
 !علیکم سالم_

 
   



 
زیرچشمی نگاهم میکنه. دیدن اینکه گرما باعث شده که کرم 
پودرش حالت چسبناکی به خودش بگیره، به خنده میاندزاتم 

علیک _به بقیه ی دانشجوها کنارش میشینم: سالمو با دادن 
. میموندی یه ساعت دیگه میومدی، یعنی جون به سالم

 . جونت کنن بدقولی
رم جزوه ام رو از سقلمه ای بهش میزنم. همونطور که دا 
 :توی کوله بیرون میکشم، جواب میدم

خوبه حاال یه جوری میگی انگار با نامزدم قرار داشتم. _

اومدیم دانشگاه، چه کار خاصی میخواستی انجام بدی که 
 با دیرکردن من نمیتونی؟حاال 

بر بدقول زبونت هم دراز شده. میخوای قیچیش  عالوه _

 کنم؟
 
   



 
به سمتم که هجوم میاره، میخندم و دست هاش رو میگیرم. 

لم رو راحت میکنه که فقط داره خنده ی روی لب هاش خیا
 .شوخی میکنه 

، نخور منو. بیا این دستمالو بگیر صورتتو پاک  حاال خب  _

 .کن، شبیه جن شدی با این آرایشت
 .خیلی عوضی هستی_

 
   



 
میخندم و دستمال رو به دستش میدم. بیحرف صورتش رو 

میشه و کالس پاک میکنه و همون موقع است که استاد وارد 
از هرگونه صحبت دیگه ای جلوگیری میکنه. به احترامش  

ها رو کالس از جامون بلند میشیم و به این ترتیب همه ی 
آخر،دتو گرمای کالس پشت سر میذاریم. طوری که دیگه تو 

ی که واقعا شبیه به جهنم شده بود؛ تند تند  کالستابستون و 
کنیم و از هرچی که استاد میگه و مینویسه رو یادداشت می

شدت خستگی رو موتیم. البته که فقط عده ای از دانشجوها  
این کارو میکنن و بعضی ها مثل دوست بیخیال و خوش  
خواب من سرشون رو میز میذارن و میرن تو هپروت. 

استاد طفلک هم بدون اینکه چیزی بهشون بگه تند تند 
 درسش رو میگه و هیچ توجهی هم بهشون

 
   



 
 !نمیکنه. انگار حتی اونم به اجبار اینجاست و اعصاب نداره

هوی، پاشو بشین جزوه تو بنویس. کور خوندی اگه فکر _

 . جزوه میدمکردی بهت 
م رو میکنم که با صدای آرومی بگم و استاد تالش تمام 

متوجه مون نشه. ولی ترانه ی نمیدونم چی چی، با اینکه 
صدام رو میشنوه هیچ جوابی نمیده و همونطور چشم بسته 
روی میز ولوئه. تا اینکه محبورم میکنه سقلمه ی محکمی 
 باال نثار پهلوش کنم که درست عین کولی ها سرش رو بیاره 

 :و بلند بگه
 ! آی ، چته وحشی؟_

 :چشم هام گرد میشه. زیرلب میغرم
 .  خفه شو کولی. آبرومو بردی_

 
   



 
بهم نگاه میکنه و که داره پهلوشو ماساژ میده، گیج  درحالی 

 :همین موقع است که استاد با اخم بهمون نگاه میکنه و میگه
 !اون پشت چه خبره خانوم ها؟_

از ترس نفسم رو توی سینه حبس میکنم. ای خدا بگم 
چیکارت نکنه نهال، تو مگه این کولی رو نمی شناسی که 

اگه استاد بیرومون کرد، چیکار  حاال سر به سرش میذاری. 
 میکردم؟

چیزی نیست استاد. هوا گرمه و همه ی بچه ها خسته، اگه  _

 . میشه ادامه ی بحث بمونه برای جلسه ی بعد
نه خیره میشم که در عین خونسردی و آرامش اینو به ترا

 برای چندکالس میگه و باعث میشه که همه ی 
 
   



 
 میندازهکالس لحظه ساکت بکشن. استاد نگاه کلی به 

بعد همونطور که داره با دستمال عرق روی پیشونیش رو 
 :پاک میکنه ، به سمت میزش میره و میگه

این آخرین باریه که درس رو ناتموم میذارم. از جلسه ی _

شرکت نکنه. میتونید  کالس بعد هرکسی که خسته است توی 
 .برید، خسته نباشید

 
   



 
لبخند روی لب های همه ی دانشجوها میشینه و استاد با 

بیرون میره. دانشجوها کالس تکون دادن سرش سریع از 
که از ترانه تشکر  درحالی تک تک به سمت ما میان و 

رو ترک میکنن و من میمونم و ترانه کالس میکنن، خندون 
 :مشغول چک کردن آرایششه بیخیالیای که با 

پررویی بشر! موندم اون آرش بیچاره چطور تو چقدر تو _

 .رو تحمل میکنه
چپ چپ نگاهم میکنه. نمیتونم جلوی خودم رو بگیرم و  

 :میزنم زیرخنده
   



 
آرش از لحظه به لحظه ی حضور من فبض میبره و _

کردنه که دارتم. هرکی ندونه تو که همیشه درحال شکر 
 .میدونی چقدر سختی کشید تا منو به دستم بیاره

از این حاضرجوابی و لحن شوخش لبخندی میزنم و خم 
میشم تا وسایلم رو جمع و جور کنم. تا میخوام گوشی رو 

 توی کوله ام بذارم، صدای زنگش بلند میشه
خارج میشیم؛ کالس که داریم همراه ترانه از   درحالی من 

 :بی توجه به اینکه هی داره میپرسه که کیه، جواب میدم
 جانم افسانه خانوم؟ _

 نهال جان، خوبی دخترم؟  سالم_

 ممنونم. شما خوبید؟_

 :چند لحظه مکث میکنه. با صدای شرمنده ای میگه
 
   



 
قربونت برم دخترم. راستش زنگ زدم بهت بگم که دیگه _

نیست تو کارتم پول بریزی، خواهرزاده ام خداروشکر  الزم
خودش پولو جور کرد. فقط نهال جان، مادر من ناهارو پختم 

 .ولی برای شام نیستم. دیگه زحمتش با خودت، شرمنده ام
لبخندی میزنم. با ترانه از دانشکده خارج میشیم و من با 

خداحافظی و دادن جواب افسانه خانوم، تماس رو قطم 
نم. وقتی گوشی رو خاموش میکنم، ترانه فورا از بازوم میک

 :آویزون میشه و میگه
 چیکارت داشت افسانه خانوم؟ ها؟ _

بهش نگاه میکنم. خنده ام م یگیره وقتی میبینم که عرق کردن 
باعث شده کمی از آرایش غلیظ و کامل اول صبحش باقی  

 :بمونه
 
   



 
 .بهت میگمحاال هیچی بابا، بیا بریم بستنی بخوریم. _

حرصی دستمو میگیره و همونطور که داره به سمت بستنی 
 :دانشگاه میکشونتم، جواب میدهفروشی جلوی 

باشه، داریم میریم بستنی بخرم کوفت کنی. ببین! پس اون _

 .دهنتو باز کن بگو چی گفت بهت افسانه خانوم
همینقدر فضول و کنجکاو! معلوم نبود بچه ی این مادر چی  

 ! میشد
 داری از فضولی میمیری نه؟_

خیره میشه و سرجاش میایسته. خیلی جدی توی چشم هام 
 :شمرده شمرده میگه

نه خیر. من فقط به عنوان یه بزرگتر که باید حواسش بهت  _

 .  باشه میپرسم، وگرنه به من چه
 
   



 
با خنده اداشو در میارم. بی توجه به اینکه ممکنه کسی مارو 
ببینه و با خودش بگه که این دوتا دیوونه اند. قضاوت مردم 

م تنها مشکالت چه اهمیتی داشت؟ وقتی که من تو  اصال 
بودم و باید تنهایی با دردها و سختی هام میجنگیدم، چرا باید 

و خوشبختی هام ی خوشحال قضاوت و فکر مردم رو قاطی 
 !میکردم؟

 .باشه مادربزرگ، راه بیفت تا بهت بگم_

   



 
  خالصه همونجور که به طرف کافه راه میوفتیم، سعی میکنم 

 وار براش تعریف کنم که امروز چه اتفاقی افتاد 
درخواست افسانه خانوم ازم چی بود. درنهایت زمانی که 

وارد کافه میشیم و میزی رو برای نشستن انتخاب میکنیم؛ 
ترانه باچهره ای متفکر، همونطور که داره روی صندلی 

 :میشینه میگه
دختر یعنی نعمت. این قدیمی ها هیچی نمیدونستن   اصال _

ببین این خانم سه حاال ؛ فالنکه میگفتن پسر عصای دست و
تا پسر داره، ولی کسی رو نداره که چندشب تو بیمارستان 

 .ازش نگهداری کنه. واقعا که
از گرمایی که انگار میخواست ذوبمون کنه،  کالفه خسته و 
لی تکیه میدم و هیچی نمیگم. انقدر که ترانه خودش  به صند

 :ادامه میده
 
   



 
 !من میخوام سه تا دختر داشته باشم نهال_

سرمو بلند میکنم. خنده ای که روی لب هام  با چشم های گرد 
میشینه، باعث میشه که ترانه چشم غره ای حواله ام کنه و 

 :بگه
؟ خودم قراره به به دنیا بیاریبه تو چه، مگه قراره تو _

 .من دلم بچه میخواد اصال دنیاشون بیارم. 
خنده ام شدت میگیره. خوش به حال آقای افخم! اینطور که 

دوست من پیداست، تا چندوقت دیگه قطعا پدر ی  عالقه از 
 !میشه

؟ ما که بخیل نیستیم خواهر، نیار خب بخواد، مگه من میگم_

فقط صبرکن منم شوهر کنم و سه تا پسر بیارم، بعد تو وارد  
 ی که تو داری،اخالق با این  واال عمل شو. 

 
   



 
من پسردار  الاقلبعید نیست دخترات بمونن رو دستت. بذار 

از زیر میز  .شم، بیام یه جوری قضیه رو جمع و جور کنم
لگد محکمی نثار پام میکنه. آخی میگم و با خنده و درد 

 :دستمو به پام میگیرم
 هوی، چته؟ بده دارم حقیقت رو میگم؟_

غلط کردی. دخترای من دسته گلن، بعدشم تو اول یه _

زحمتی بکش بابای بچه هاتو پیدا کن، بعد واسه من پسردار 
باش. نکنه میخوای با شو و برای دخترای من فکر شوهر 

 گرده افشانی بچه دار شی؟ 
حتی دلم هم ضعف میره وقتی به این فکر میکنم که یه 

روزی یه آدم دیگه، از وجود من پا میذاره به این دنیا. من  
بهش حرف زدن، راه رفتن، خندیدن و زندگی کردن رو یاد 

 میدم و با هر خنده و لبخندش، احساس 
 
   



 
خوشبختی میکنم... جدا که مادر بودن مثل یه معجزه  

 !میمونه
ببینم چی میشه. دیگه اگه ببینم دارم از تو عقب حاال _

 . جوری یکی رو تور میکنم بیاد بگیرتممیوفتم، یه 
ترانه از ته دلش میخنده. پیشخدمت که به سمتمون میاد تا 

 سفارشات رو بگیره، چند دقیقه ای ساکت میشم
سفارش دادنو میذارم به عهده ی ترانه و سعی میکنم با بستن  

چشمهام، کمی سردردی که دچارش شدم رو تسکین بدم.  
امروز، تدریس تموم نشدنی اساتید، های فشرده ی کالس 

نگرانی برای پروین خانم و کارهای عقب افتاده ی عمارت  
 و گرمای تابستون؛ همه

 .همه باعث این خستگی اند
 
   



 
 ببینم نهال، یه سوال بپرسم راستشو میگی یا باز میپیچونی؟ _

کمی تنم رو روی میز خم میکنم. جدیت چشمهاش متعجبم 
میکنه و با سکوتم، بهش میفهمونم که منتظر ادامه ی  

 : حرفشم
 
   



 
این پسرا، مهمون های پروین خانم رو میگم؛ اذیتت که _

نمیکنن؟ یعنی منظورم اینه که تو اون خونه راحتی؟ آخه... 
 !به نظر من. عجیبنیه جوری ان 

 نرم نرم تعجب جاش رو به لبخندی میده که از این توجه 
حساسیت خواهرانه روی لبهام جا خوش میکنه. نمیدونم، 

بین   االنپنهان کردن اینکه چه اتفاقات و حرف هایی تا به  
من و امیرحافظ رد و بدل شده؛ از ترانه کار درستیه یا نه. 

ولی اینو میدونم که گفتن این ماجرا هیچ مشکلی رو حل  
نمیکنه. من برای ادامه ی زندگی، برای اینکه بیشتر از این 
به مشکل نخورم؛ نیاز دارم که تو اون عمارت بمونم و به 

ه تو اون عمارت عنوان پرستار پروین خانم کار کنم. حتی اگ
کسی باشه که از حضورم عصبی باشه و مدام با حرف ها و 

کارهاش بهم حس مزاحم بودن و سربار بودن رو القا کنه. 
 من
   



 
 نمیتونستم به همین راحتی در مقابل یه غریبه کوتاه بیام

همه ی برنامه های زندگیم رو به هم بریزم، برای همین فکر 
میکنم که گفتن حرف های امیرحافظ و جروبحث هایی که 

بینمون صورت گرفته؛ هیچ دردی رو از هیچ کسی دوا 
نمیکنه. جز اینکه فقط باعث میشه که فکر ترانه مشغول من  

 . بشه و مدام نگرانم باشه
من این رو نمیخواستم. ترانه داشت به بچه دار شدن فکر 

میکرد. به اینکه به زندگی مشترکش گرما و عشق بیشتری 
ببخشه، نمیتونستم به خاطر آرامش خودم، آرامش اونو ازش  

بگیرم و فکرشو مشغول کنم. این واقعا دور از رفاقت و 
 !دوستی من و ترانه بود

نگران نباش، همه چی خوبه. اون دوتا هم برای کار نه _

 شرکتشونه که اینجان، زیادهم خونه نمیان. هروقت
 
   



 
ی میکنم بیشتر تو اتاقم  هم باشن من زیاد بیرون نمیرم و سع

 . باشن
مردد بهم نگاه میکنه. انگار که باور نکنه دارم راستشو بهش 

 ! میگم؛که اگه اینطوری باشه واقعا داره درست فکر میکنه
مطمئن باشم؟ میدونی نهال که اگه بفهمم مشکلی داشتی و _

به من نگفتی، هیچوقت نمیبخشمت؟ اگه خاله سمانه و 
میفهمیدن که چه دروغی بهشون گفتم هم، منو خانواده اش 

هیچوقت نمیبخشیدند. شاید حتی خاله سمانه منو طرد میکرد  
و فراموش میکرد که خواهرزاده ای به اسم نهال داره. ولی 

 چرا؟ 
درست بود که داشتم حقیقت رو ازشون مخفی میکردم اما،  

خودشون هم بود. من نمیخواستم سربار و این به خاطر  
 مزاحم زندگیشون باشم، این خواسته ی بزرگی بود؟

گندی  اخالق میدونم. هرکس ندونه من میدونم که چه _

 . داری. بیا، بستنیمون رو هم آوردن
 
   



 
پسرجوون که بستنی هارو مقابلمون میذاره، با تظاهر به 

اینکه چقدر برای خوردنش اشتها دارم ظرف رو به سمت 
ام با  عالقه اینکه همه ی میل و خالف خودم میکشم و بر

ستنی رو تا یادآوری حرف های امیرحافظ از بین رفته؛ ب
آخر میخورم و سعی میکنم با شوخی و خندیدن حواس ترانه  
رو از خودم پرت کنم. نمیدونم موفق میشم یا نه، ولی چشم 
های ترانه بهم میگفتن که هنوز باورم نکردن و نگرانن و  
من، بدون اینکه برای این چشم ها توضیحی داشته باشم؛ 

ناهار توی ازش خداحافظی کردم و با رد کردن پیشنهاد 
خونه ی خودش، به سمت عمارت نیک نام ها راه افتادم.  
عمارتی که این روزها با وجود بزرگی و عظمتش، برای 

 .من شبیه به یه زندون شده بود که خفه ام میکرد
****************** 

 
   



 
خواهر افسانه؟   مالقات میگم نهال جان، نظرت چیه بریم _

دیروز با افسانه حرف میزدم، میگفت خداروشکر عملش  
 . خوب بوده و حالش بهتره

متفکر ظرف های کثیف توی دستم رو داخل سینک میذارم و  
آب رو روشون باز میکنم، رو به پروین  همونطور که شیر 

خانم که داره همونطور نشسته روی ویلچر میز ناهار رو 
 :پاک میکنه؛ جواب میدم

اتفاقا خودمم میخواستم برم دیدنشون، اگه شما هم بیاین که _

 .دیگه خیلی خوب میشه
پروین خانم لبخندی میزنه. مثل همه ی مادرها، تکه های 

ف خودش میریزه و با بلند کردن  خرده ی نون رو توی ظر
 :به ساعت دیواری میکنه گاهی سرش ن

 
   



 
هم تا نیم  مالقات باشه پس، اگه خسته نیستی بریم. وقت _

ساعت دیگه شروع میشه. اون ظرف هارم بذار محبوبه میاد 
 .میشوره، خودتو انقدر از کت و کول ننداز

با قدردانی بهش نگاه میکنم و اسکاج رو روی ظرف ها 
 :میکشم

دوتا دونه بشقاب و لیوانه دیگه، چیزی نیست که به محبوبه  _

نم هم زحمت بدیم. تا شما برید تو اتاقتون و آماده بشید، خا 
 .من هم اینارو شستم، هم حاضر شدم

 .باشه دخترم، چیکار کنم که حرف حرف خودته_

میخندم و پروین خانم با ویلچرش از آشپزخانه بیرون میره.  
های امروز دانشگاه و غذای  کالس خسته و خواب آلود از 

 سنگین ناهار، ظرف هارو آبکشی 
 
   



 
میکنم و برای اینکه کمی سرحال شم، چند مشت اب سرد به 
صورتم میپاشم. با عجله اشپزخونه رو تا حد امکان جمع و 

 .جور میکنم و بعد برای آماده شدن به اتاقم میرم
 
   



 
از بین مانتوهام، دنبال چیزی میگردم که تو این هوا خنک 

باشه و تا حدی که میتونه باعث بشه که عرق نکنم و 
درنهایت؛ یه مانتو لجنی و شلوار مشکی رنگ رو انتخاب 
میکنم. روسری بزرگ حریر دو رنگم رو هم سر میکنم و  
جلوی آیینه میایستم تا حداقل به کمک لوازم آرایشی هم که 

صورتم کم کنم. اما مثل همیشه  کمی از خستگی  شده،
نمیتونم که خیلی آرایش کنم و با زدن سرمه یادگار مامان و 
یه رژ صورتی کمرنگ که به کل حالت چهره ام رو تغییر 

 :میده؛ کیف کوچیکم رو برمیدارم و از اتاق بیرون میرم
 پروین خانم، من آماده ام. حاضرین شما؟_

میبرم تا  باال خانم میایستم و دستم رو  روبروی اتاق پروین
ضربه ای به در بکوبم که همون موقع در باز میشه و اول 

 قامت امیرحافظ و بعد پروین خانم مقابلم 
   



 
نقش میبنده. با تعجب عقب میکشم و به آرومی سالمی 

زمزمه میکنم که امیرحافظ بی توجه و بیخیال، انگار که 
نشنیده باشه، هیچ جوابی نمیده و به طرف آشپزخونه   اصال 

من چرا به این سالم میکردم که  اصال میره. حرصم میگیره. 
اینطور غرور برش داره؟ واقعا که درست شبیه یه بچه  

 !است
 بریم پروین خانم؟ _

خیلی دلم میخواست میتونستم تو پوشیدن لباس هم به پروین  
خانم کمک کنم اما، اون به هیچکس اجازه نمیداد که این 

کردن و  کارو انجام بده. مطمئن بودم که پوشیدن لباس، حمام 
درکل هرکار شخصی که ما راحت انجام بدیم، برای اون  
سخته ولی، کاری هم از دستم برنمی اومد و نمیتونستم با 

 : اصرارم غرور و عزت نفسش رو خرد کنم
   



 
آره عزیزم، فقط یکم وایسا برم برای امیر ناهار بکشم _

 .  بخوره، بچه ام گرسنه است. بعدش بریم
چقدر میخواستم که بگم کارد بخوره به اون شکمش و بعد  

بدون توجه به اینکه پروین خانم با هزارزحمت قصد داشت 
که برای کشیدن ناهار برای شازده به اشپزخونه بره، بیخیال  

! چرا مدام باید تو عمل  واال روی مبل بشینم و منتظر بمونم. 
آدم بیادب  انجام شده قرار میگرفتم و مجبور میشدم با اون

 روبرو بشم؟ 
شما خسته شدین پروین خانم، بمونین همینجا من میرم _

 .براشون غذا میکشم
با حرفی که به اجبار نهال احمق و زیادی مهربون وجودم 
میزنم؛ پروین خانم از خدا خواسته لبخند عریضی میزنه و 

 :میگه
 
   



 
باشه عزیزم، پس من برم کیفمو بیارم. باز یادم رفت برش _

 .دارم
سرم رو تکون میدم و با قدم هایی که از قصد کوتاه و 

طرف آشپزخونه میرم. واقعیت اینه که هیچ کدوم  آرومن، به 
از سلول های بدنم هم نمیخوان که اون آدم رو ببینن و من  

واقعا حس انزجاری که دارم رو میفهمم. اما چه کنم که 
همیشه باید چوب این عذاب وجدانم رو بخورم و اعصاب  

 .خردی داشته باشم
صندلی با اکراه وارد آشپزخونه میشم. میبینمش که روی 

نشسته و سرش رو روی میز گذاشته، به طرزی که انگار  
سردرد داره. توجهی نمیکنم. به سمت قابلمه ها میرم و با 

هم به اون که  گاهی کشیدن غذا، میز رو میچینم و حتی نیم ن
سرش رو بلند کرده و بهم خیره شده، نمیاندازم. حاال 

 درنهایت با گذاشتن ظرف
   



 
خورشت ، تنم رو راست میکنم و با حرص پنهانی زمزمه 

 :میکنم
 . بفرمایید_

قدم برمیدارم که از اشپزخونه بیرون برم که به حرف میاد و 
 : با همون سر پایین افتاده، با صدای گرفته اش میگه

 !کنی ؟ سالمحتما باید کسی کنارت باشه تا به من _

 
   



 
ندادم و از  سالماوه! نکنه منظورش به صبح بود که بهش 

خونه بیرون زدم؟ یعنی حواسش بهم بود؟ اون که عین مرده  
 !  ها رفته بود تو فکر و تو حال خودش بود

لبخند میزنم. ظاهرا تونسته بودم اونقدر حرصش رو دربیارم 
این موضوع یادش بمونه؛ برای همین با همون   االنکه تا 

 :لبخند بهش نگاه میکنم و جواب میدم
 . نه، فقط نخواستم مزاحم خلوتتون بشم اقای نیک نام_

میاره. مثل همیشه منتظر اینم تا یه نیشخندی،  باال سرش رو 
 پوزخندی چیزی تحویلم بده، بعد نگاه

   



 
تمسخرآمیزش رو بهم بدوزه و یه چیزی بگه که تا چندروز 

اعصابمو به هم بریزه. اما مثل اینکه این بار اونطور که من 
میکردم نیست و فقط با اخم هایی که شدیدا توی هم گره  فکر 

خورده بودن، با چشم های ساکت و گرفته اش بهم خیره شد.  
عجیب بود برام، و ناخودآگاه در برابر این طرز نگاه برای 

چندلحظه احساس معذب بودن کردم. ولی خیلی زود به خودم 
 اومدم و با تک سرفه ای، کمی ابروهام رو به هم نزدیک

کردم و به طرف خروجی آشپزخونه قدم برداشتم که دوباره 
 : گفت

 .صبرکنید، ناهارم رو بخورم منم باهاتون میام عمه_

از گفته اش و صدای بلندش جا میخورم. دوباره به سمتش 
میچرخم و میشنوم که پروین خانم به آرومی جوابش رو میده  

 و  «باشه عزیزم، عجله نکن.»که:
   



 
بیشتر متعجب میشم! جدی جدی این آدم چرا باید انقدر 

 متفاوت میبود؟ چرا هیچ جوره نمیشد فهمید چه آدمیه 
 فالنواستی حکم بدی چه جوری زندگی میکنه. تا میخ

طوره، با یه کار عجیب به کل حرف تو رو زیر سوال میبرد 
، دقیقا همون زمان بود. واقعا میخواست بیاد دیدن  االنو 

خواهر افسانه خانم؟! مگه افسانه خانوم خدمتکار اینجا نبود؟ 
کسی که راه به راه به منه پرستار تیکه ی کلفتی و 

حاال  بهم نگاه میکرد،  باال خدمتکاری میانداخت و از 
 !میخواست بره عیادت دیدن خواهر خدمتکارش؟

 یعنی شما میخواین با ما بیاین بیمارستان؟_

حتی نگاهم هم نمیکنه. همونطور که غذای توی دهنش رو 
 : میجوه، به سردی جواب میده

 . اگه از نظر شما ایرادی نداشته باشه_

   



 
واقعا انتظار یه جواب درست و حسابی داشتم؟ این ادم تو  

 !ذاتش بود تیکه و طعنه بندازه
خوبه که انقدر خواهش میکنم. چه ایرادی؟ اتفاقا خیلی _

احترام آدم ها براتون مهمه. فکر میکردم افسانه خانوم در  
 .نظرتون فقط یه خدمتکار باشن

آدم ها ارزش های متفاوتی دارن. جایگاه افسانه خانم تو  _

 این خونه شاید فقط یه خدمتکار باشه اما، برای همه 
ما مهمه. درست برعکس بعضی از ادما که با تظاهر و 

 .ی سعی میکنن خودشونو تو این خانه جا بدنمظلوم نمای
نیشخند روی لبهام نرم نرم رنگ میبازه. با بهت بهش نگاه 

 میکنم که بدون خوردن غذاش، قاشق رو
 
   



 
توی ظرف پرت میکنه و صندلی رو عقب میکشه تا بلند 

 : شه. همزمان زیرلب زمزمه میکنه
معلوم نیست به خاطر چی تو این خونه نگهت داشتن، وقتی _

 !!حتی نمیتونی یه غذای درست و حسابی بپزی
منظورش به من بود. منی که با تظاهر و مظلوم نمایی پا به  
این عمارت گذاشته بودم و عرضه ی غذادرست کردن هم 

نداشتم! مسخره بود! به معنای واقعی کلمه، این حجم از تنفر 
و بیزاری برام مسخره بود! ایراد قورمه سبزی خوشمزه ای 

  بود؟ جز اینکه به دست من پخته شده بود؟که پخته بودم چی 
! 

   



 
 . لطفا اول میزو جمع کنید، ظرفتون رو هم بشورید، بعد_

روبروم. خیلی سعی میکنم تا زهر سرجاش میایسته. درست 
 حرفهاش چشم هام رو به گریه وا نداره و خیره

محکم، بهش نگاه میکنم. و قطعا یه روزی میرسید که این 
آدم تاوان حرف هاش رو میداد. تاوان همه ی طعنه هایی که  

 !قلبم رو نشونه گرفتن
 .این خونه برای این کارا خدمتکار داره خانوم دکتر_

نیشخند جواب میده. انگار که فهمیده باشه حرف هاش با 
چقدر برام سنگین تموم شده و من، از اینکه ضعف بیشتری 

طوفانی که خالف از خودم نشون بدم متنفرم. برای همین بر
 توی وجودم به پاست، لبخند

 
   



 
درخشانی تحویلش میدم و با خونسردی به آشپزخونه ی 

 :سوت و کور اشاره میکنم
سرش رو کج   .میبینید که نیستن، پس این وظیفه ی خودتونه_

میکنه و چندلحظه ای بهم خیره میشه. بعد با خنده ای که فقط 
بوی تمسخر داره، دستش رو توی جیب   و فقط رنگ و

بهم  باال شلوارش فرو میکنه و با راست کردن تنش، از 
خیره میشه. لعنتی! من دختر قدبلندی بودم، ولی چطور بازم 

 در برابر این مرد اینطور کوتاه به نظر میاومدم؟
روبروم ایستاده و داره زیاد از  االناتفاقا میبینم که همین _

حدش حرف میزنه. شما اینجور فکر نمیکنین؟ من خیلی 
سعی میکردم با ادب باشم، اما با این حرفش چنان بیشعور 

 غلیظ و غیظی توی دلم نثارش کردم که
 
   



 
قطعا اگر به روی خودش میگفتم، هرجور شده انتقام بدی  

ازم میگرفت. و بعد بدون اینکه جوابی به این نفهمیش بدم، با 
حرص و اخم غلیظی قدم برمیدارم و به سرعت از کنارش  

 . رد میشم و از اشپزخونه بیرون میرم
دم پست! من چقدر احمق بودم که عین خنگ ها دهن به آ

همه  اصال دهن این آدم میذاشتم و خودمو کوچیک میکردم. 
 اصال چی تقصیر خودم بود. به من چه که میخواست بیاد، 

میخواست بره بمیره! نباید حرف میزدم، نباید وادارش 
میکردم که اون دهنشو باز کنه و هرچی که دلش میخواد 

 !. لعنت به منبارم کنه
 نهال؟ خوبی؟ چیزی شده؟_

تکیه داده بودم به ستون وسط سالن. احساس میکردم هرآن 
 ممکنه که مغزم منفجر بشه و این قطعا حس 

   



 
خوبی نبود. از طرفی میدونستم که همه ی این حال بدم روی  
چهره ام هم تاثیر گذاشته و همین باعث شده که پروین خانم 

اینطور نگران به سمتم بیاد و این سوال رو بپرسه. برای 
کنم. و با یه نفس   همین سعی میکنم خودم رو جمع و جور

عمیقی، به پروین خانم نگاه میکنم که دیگه دیدنش روی این 
 :ویلچر برام عادی ترین اتفاق شده

 
   



 
نه، چی باید بشه؟ فقط یه لحظه رفتم تو فکر. پروین خانم،  _

 میشه یه خواهشی بکنم؟
 چشم هاش با دقت و نگرانی چهره ام رو زیر و رو 

 :میکنن. سکوتش رو که میبینم، ادامه میدم
 که حاال آقای نیک نام هم دارن میان بیمارستان. _

 بمونم. اگه اجازه ایشون هست، بهتره من توی خونه 
 .بدین البته، چون واقعا خسته ام

 امیر بهت چیزی گفت، نه؟_

حقا که عمه اش بود و میدونست که چه آدم بیشعور و بیادبی 
 تحویل جامعه دادن که حتی بلد نیست چطور با

   



 
چرا این روزها انقدر این اسم  اصال یه خانوم صحبت کنه. 

تو زندگی من تکرار میشد؟ چه اتفاقی داشت میافتاد که من 
هرچقدر میخواستم از این اسم و از این آدم دور باشم، بیشتر  

 بهش نزدیک تر میشدم؟ 
 . نه، گفتم که فقط خسته ام_

 عمه، بریم؟ _

لبم رو به دندون میگیرم و  با صدای بلند امیرحافظ، گوشه ی 
، ویلچرش رو «میایم االن:» پروین خانم با گفتن اینکه

جلوتر میکشه و آروم دست سرد منو توی دستش میگیره. 
ناراحت و خسته بهش خیره میشم. اگه اینجور پیش میرفت،  
بعید نبود که به خاطر این همه حرص خوردن و غصه دار  

 ! بودن دق کنم
 
   



 
تو به اون چیکار داری عزیزدلم؟ اون برای خودش داره _

میاد. تو که میدونی من بدون تو جایی نمیرم. ناسالمتی 
 مادرتو تنها میذاری؟ دخترمی، داری 

در برابر این لحن مادرانه و نگاه مهربون، چی میتونم بگم  
جز چشم؟ بعضی وقت ها با خودم فکر میکنم که کاش مامان  
انقدر بهم یاد نمیداد که همیشه مودب، متین و خانومانه رفتار  
کنم و احترام بیادب ترین آدم هارو هم نگه دارم. اون موقع 

م تو خیلی از موقعیت های زندگیم موفق  شاید بهتر میتونست
در برابر این مرد طلبکار و بیادب، بایستم. من   االنبشم و 

وقاحت و بیشرمی بلد نبودم، که اگر بودم هیچوقت در برابر 
 . توهین های آشکار اون مرد کوتاه نمیاومدم

همراه پروین خانم از خونه خارج میشیم و من کمکش میکنم  
 غول پیکر آقا بشه. بعد هم  تا سوار این پرادوی

   



 
خودم روی صندلی عقب میشینم و قبل از اینکه امیرحافظ  

توی  پشت فرمون بشینه، هندزفری های همیشه همراهم رو 
گوشم میذارم و با پلی کردن آهنگ محبوبم، سرم رو به 

شیشه ی ماشین تکیه میدم. دیگه متوجه نمیشم که امیرحافظ  
کی سوار میشه و چه حرف هایی بین اون و پروین خانم رد 

و بدل میشه. من فقط از پنجره به گذر ماشین ها و آدم هانگاه  
که داره میکنم، و همونطور که همه ی حواسم به آهنگیه 

پخش میشه؛ به بوی عطر مردونه ی دلنشینی که توی فضای  
ماشین پر شده فکر میکنم. طوری که ناخواسته سعی میکنم  

مدام با نفس های عمیق، بیشتر از این هوای معطر رو 
استشمام کنم و حتی به ذهنم هم خطور نمیکنه که صاحب این  

چسب  عطر کیه. چه اهمیتی هم داشت؟ مهم فقط این عطر دل
 ! بود
 
   



 
 . خداروشکر آوردنش توی یه بیمارستان خوب_

اینو پروین خانم میگه و من همونطور که هندزفری هامو 
میکنم و بیمارستان بزرگی که درمیارم، به اطرافم نگاه 

که فکر میکنم اومدن امیرحافظ  حاال روبروش قرار داریم. 
هم یه خوبی داشت و اونم اینه که من مجبور نشدم با وجود 

هم به حاال خستگی و بی حوصلگیم تا اینجا رانندگی کنم و 
دنبال یه جای پارک اعصاب خردی بکشم! همین باعث میشه 

که لبخند کوچیکی گوشه ی لبم بشینه و برای اولین بار 
نگاهم رو به روبرو میدوزم و به طرز عجیبی، با نگاه 

میپره   باال  اخموی امیرحافظ توی آینه روبرو میشم. ابروهام 
و فورا ازش چشم میگیرم. معلوم نیست چشه که هی  

 !ینطوری آدمو نگاه میکنها
 
   



 
شما همینجا پیاده شید برید داخل، من ماشینو پارک کنم _

 .میام
 
   



 
اینو که میگه، بدون فوت وقت سریع از ماشین پیاده میشم و  

پروین خانم از صندوق، کمکش با بیرون کشیدن ویلچر 
میکنم که روش بشینه. این روزها درد پاهاش به قدری زیاد 

همیشه مدام از ویلچر خالف شده بود که مجبور بود بر
استفاده کنه و من میدونستم که این کار براش سخته. ولی 
چاره ای هم نبود، و برای اینکه دردش بیشتر نشه باید از 

 . ویلچر استفاده میکرد
خیر ببینی مادر. این پاها نمیذارن نفس بکشم، خداروشکر _

 .که تو رو کنارم دارم
   



 
لبخندی مینم و همونجور که با احتیاط ویلچرش رو هل میدم  

و با گذشتن از عرض خیابون وارد محوطه ی بیمارستان 
 :، میگممیشیم

خواهش میکنم. میدونید کجا باید بریم پروین خانم؟ یا زنگ  _

 بزنم از افسانه خانوم بپرسم؟
باید بریم طبقه ی دوم. ظهری باهاش حرف زدنی ازش  _

 . پرسیدم
باشه ای زمزمه میکنم و با زور بیشتری ویلچر رو به جلو 

هل میدم. وقتی از اسانسور خارج میشیم و برای پرسیدن  
شماره ی اتاق روبروی ایستگاه پرستاری میایستم، افسانه  

خانوم صدامون میکنه و متعجب و مبهوت به طرفمون میاد.  
 لبخندی میزنم و با دستمال

 
   



 
عرق روی پیشونیم رو پاک میکنم. نمیدونم من خیلی ضعیف 

 !شده بودم، یا پروین خانم واقعا سنگین بود
ای وای خانوم جان، شما چرا زحمت کشیدین با این  _

 .حالتون؟ خدا منو مرگ بده 
انتظار داشتم که افسانه خانوم اینطور از دیدنمون خوشحال  

که دستشو فشار میداد، با لبخند  درحالی  بشه. پروین خانم 
 :بهش جواب داد

 .خدانکنه. چه زحمتی؟ وظیفه ام بود بیام_

وقتی افسانه خانوم رو به من میکنه و با هزار ذوق و شوق 
راهنمایی میکنه، در تمام این مارو به سمت اتاق خواهرش 

مدت لبخند روی لبهام رو حفظ میکنم و با هل دادن ویلچر  
پروین خانم کنار تخت بیمار وایمسیتم. رو به دو مرد جوونی 

 که با ورودمون، به احتراممون
 
   



 
از جا بلند میشن و مدام دارن عین خاله شون تعارف و 

میکنم و با احترام جوابشون   سالمتشکر تیکه پاره میکنن، 
رو میدم. پروین خانم هم به آرومی سعی میکنه با بیمار 
ارتباط برقرار کنه و میشنوم که با صدای آرومی داره 
باهاش حرف میزنه. همین موقع است که تقه ای به در 

میخوره و امیرحافظ با جعبه ی شیرینی که سر راه خریده  
اهرزاده های افسانه  بود، وارد اتاق میشه و به سمت خو

 .خانوم میره
و احوال   سالمکمی توی رفتارش دقیق میشم. با هردوشون 

پرسی گرمی میکنه و بعد با دادن جعبه به افسانه خانوم، 
 باهاش صحبت میکنه و درآخر با لبخند کمرنگ

بیمار رو میده.   «خدا خیرت بده پسرم »مردونه ای جواب:
 فظی که جوری که هیچ شباهتی به اون امیرحا

 
   



 
نیم ساعت پیش توی آشپزخونه داشت با من حرف میزد 

 !نداره و یه مرد همه چی تموم و جنتلمنه
 
   



 
نیشخندی میزنم. از شدت گرما و خستگی، بدون اینکه کسی 

بیمار میشینم و بهم تعارف کنه روی صندلی کنار تخت 
تعارف شیرینی افسانه خانوم رو هم رد میکنم. و بی حرف،  
خیره میشم به زنی که روی تخت خوابیده و دومردی که با 

عشق به مادرشون نگاه میکنن و درست مثل پروانه دور 
سرش میچرخن. هربار که مادرشون آخ میگه، رنگشون 
؛  میپره و هربار که با صدای ضعیفش چیزی طلب میکنه

فورا براش فراهم میکنن. حسی توی دلم میجوشه. حسی 
شبیه به حسادت، به حسرت، به بغض که باعث میشه بدون  

اینکه اختیاری از خودم داشته باشم؛ قطره ی اشکی روی 
گونه ام بچکه و قلبم سر ناسازگاری برداره. هرچند که خیلی 

به دور و برم  گاهی  زود صورتم رو پاک میکنم و با ن
 متوجه میشم که کسی حواسش بهم

 
   



 
نیست اما، این موضوع مگه مهم بود وقتی که من، تو این  

بودم؟ هوای اینکه فقط باشه و من  لحظه هوای مامانمو کرده 
تاآخر عمر، درست مثل این دوتا مرد عین پروانه دورش  
بچرخم و بهش خدمت کنم. با هر آخش درد بکشم و با هر 

لبخندش بخندم. گناه بزرگی بود؟ من دلم مامان بابامو 
 ! میخواست

 نهال، خوبی مادر؟_

ب میشه. با صدای پروین خانم، توجه افسانه خانوم هم بهم جل
 :لبخند تلخی تحویلشون میدم و به آرومی از جام بلند میشم

راستش یه خرده حالم خوب نیست. احساس خفگی میکنم  _

 . اینجا. اگه اجازه بدین توی حیاط منتظرتون میمونم
 
   



 
افسانه خانوم رو می بوسم و بعد اینکه رو به خواهرش میگم 
که برای شفا پیدا کردنش حتما دعا میکنم، بی توجه به چهره  
ی نگران پروین خانم از اتاق بیرون میزنم و با قدم های بلند 

رم. انگار حتی آدم های دیگه به سمت خروجی بیمارستان می
هم فهمیدن که حال دلم خوش نیست و با دیدنم خودشون رو  

عقب میکشن تا زودتر از این فضای خفه کننده ی لعنتی 
بیرون برم. اما شانس هیچوقت سر سازگاری با من نداشت 
و درست همون وقتی که میخواستم از ساختمان خارج بشم، 

ود. صدایی که چندروزی صدایی رو شنیدم که برام اشنا ب
 : میشد که توی زندگیم تکرار میشد

 !خانم دکتر، وایسا _

سرجام وایمیستم. به عقب که میچرخم، امیرحافظ رو میبینم 
 که با اخم های درهمش جلو میاد و وقتی جلوم 

   



 
میایسته، دقیق و ریزبین به چشم هام خیره میشه. ازش نگاه  
میگیرم. نمیخوام تو این شرایط بفهمه که حالم چیه و چقدر  

 :احساس تنهایی میکنم
 اومدنت همین بود؟ که عمه رو وسطش ول کنی و بری؟_

نبود. دلم میخواست یکی باشه که بغلم کنه، من حالم خوب 
نوازشم کنه، آرومم کنه. چرا همه ی آدم هایی که اطرافم 

 بودن، فکر میکردن من از سنگم؟ چرا این مرد 
وقتی داشت چشم های نمناک و دردمندم رو میدید، اینطور 

 :خشن و سرد باهام حرف میزد
بار شما حالم خوب نیست. باید برم بیرون، لطفا این _

 . حواستون بهش باشه
 
   



 
صدای پوزخندش رو میشنوم. خسته و درمونده بهش نگاه 

 :میگه آوردن سوئیچ ماشینش خیلی جدی باال میکنم که با 
توی حیاط نمون، اینو بگیر و سوار ماشین شو. عمه _

 .اینطوری خواست
اگه نمیگفت هم میفهمیدم که به اصرار پروین خانم دنبالم  

 اومده! چه نیازی بود که حتما تاکید کنه و سرم منت بذاره؟
 . نیست، توی حیاط میمونم الزم_

بودنشو من تعیین میکنم نه تو. بگیر، ببینم بلدی  الزم_

 .سوارش بشی 
 
   



 
دندون هام رو روی هم فشار میدم. با اعصابی که دیگه هیچ 

 باال گنجایشی برای تحمل حرف های این بشر نداره، سرمو 
 :میگیرم و بلند میگم

 ! نه خیر. بلد نیستم. ماشینت هم ارزونی خودت_

 
   



 
درآنی خشم ترسناکی توی چشم هاش جا خوش میکنه. قبل 

از اینکه حرف دیگه ای بزنه و من بیشتر از این مجبور 
باشم که دهن به دهنش بذارم، میچرخم و با قدم های بلندی  

از بیمارستان خارج میشم. مسخره است اما سنگینی نگاهش  
ام   کالفه رو حتی از پشت سر هم احساس میکنم و عجیب 

چرا. انقدر با  کالفه ابی که بهش دادم. پشیمون نه! اما از جو
 خودم عهد میبندم

صحبت میکنم که بهش بیتوجه باشم، ولی هیچی به هیچی.  
انگار دیگه هیچی دست من نیست، و من به همون اندازه ای 

 که دارم ازش دوری میکنم، مجبورم 
 !که حضورش رو قبول کنم

   



 
چند دقیقه توی حیاط میچرخم. نور خورشید چنان با شدت به 

فرق سرم میکوبه که در عرض همین زمان کوتاه سرتاپا  
خیس عرق میشم و این به حال بدم شدت میبخشه. برای 

براش  همین با تماس کوتاهی که با پروین خانم میگیرم،
توضیح میدم که یه موضوع مهمی هست و من باید زودتر  
از اون ها به عمارت برگردم. مهم نیست که دروغ گفتم، 

تونستم با یه اسنپ در عرض پونزده   بالخره مهم اینه که 
دقیقه توی عمارت، توی اتاق خودم، زیر دوش آب سرد با 

زار  همون لباس های بیرون ایستاده باشم و بلند و از ته دل
بزنم. دلی که این روزها قوی تر از روزهای قبلش شده بود  

اما، بازم یه جاهایی کم میاورد. یه جاهایی احساس تنهایی  
 میکرد

 ! فقط با ضجه زدن آروم میشد االنیه وقتی میرسید که مثل 
 
   



 
نمیدونم چقدر توی حموم میمونم، اما وقتی که احساس میکنم  

دیگه جونی برای اشک ریختن و ایستادن زیر دوش اب 
ندارم؛ لباس های خیسم رو از تنم میکنم و با پیچیدن حوله به  

که هیچ لباسی بپوشم یا دورم از حموم بیرون میزنم. بدون این
قصد خشک کردن موهام رو داشته باشم، روی تخت میشینم  
و خیره میشم به اتاقی که بزرگ بود، قشنگ بود، دلباز بود 
اما، برای من درست عین یه جهنم به نظر میاومد. من این  

همه قشنگی و تجمل رو میخواستم چیکار؟ وقتی که اینطور 
بودم سوار ماشین یه غریبه  تنها بودم و بیچاره، که مجبور

بشم و توهین هاش رو تحمل کنم. وقتی از پدر و مادرم فقط  
دوتا قبر و چند قطعه عکس برام مونده بود و باید محبت 

دیگرون رو به پدر و مادرشون میدیدم و فقط حسرت  
 میخوردم. خدایا مگه گناه من چی بود؟ چه 

 
   



 
 کار اشتباهی کردم که همچین داغی رو روی دلم گذاشتی؟
بی جون و بیحال روی تخت دراز میکشم. زیر پتو و باد 

و بدن خیس و حوله چشم های خنک کولر، همونطور با تن 
خسته و سوزانم رو میبندم و انقدر بیصدا هق میزنم که 

نمیفهمم چطور میشه که خوابم میبره. درست مثل یه بچه یتیم  
توی فیلم ها که وقتی بهش زور میگن و دلشو میشکنن، چون 
هیچکی رو نداره که بهش بگه، میره یه گوشه میشینه و فقط  

بودم دیگه، نبودم؟ منم مامان و بابا  گریه میکنه. منم یتیم 
نداشتم، یعنی هیچکی رو نداشتم. فقط داشتم خودم رو با 

زندگی جدید و مسخره ای که برای خودم ساخته بودم گول 
 ! میزدم. فقط همین

 
   



 
 نهال؟ نهال جان؟ نمیخوای بیدار شی مادر؟_

چشم های داغ و الی صداها برام گنگن. به زحمت کمی 
قطعا پف کرده ام رو باز میکنم و تصویر تار پروین خانمی  

ویلچرش، کنارم تختمه و داره با نگرانی  رو میبینم که روی 
 نگاهم میکنه. گیج و منگ سرم به

 
   



 
اطراف میچرخونم و نور چراغ باعث میشه که با درد چشم 

 :هام رو روی هم فشار بدم
 دردت به جونم عزیزم، چیشده؟ چرا با حوله خوابیدی؟_

 نمیگی زیر باد این کولر سرما میخوری؟
بدن کوفته ام رو تکونی میدم. با کسلی سعی میکنم تنم رو  

بکشم و بشینم. پروین خانم متعجب و نگران داره  باال 
 : تماشام میکنه

نگرانتون کردم. کی برگشتین؟ صدای ، ببخشید که سالم_

گرفته ام برای خودم هم غریبه است. پروین خانم با چشم 
های گرد دستش رو جلو میاره و صورت پف کرده از گریه 

ام رو بین دست هاش میگیره. خنده ام میگیره وقتی میبینم که 
 :چقدر ترحم برانگیزم

 
   



 
یا خدا، گریه کردی نهال؟ این چه سروضعیه؟ چیشده آخه  _

 دخترم؟ چرا به من نمیگی که بفهمم چی اذیتت میکنه؟ 
شک و گریه، دوباره قطرات اشک وقتی بعد از اون همه ا

میچکن، سوزشی توی چشم هام رو فرا   ه هام روی گون
میگیره که باعث میشه چهره ام از درد توهم بره. پروین  

خانم با آشفتگی دستم رو توی دستش میگیره و من با سری  
 :که پایین انداختم، آروم زمزمه میکنم

 چرا من انقدر تنهام پروین خانم؟ _

شوکه میشه. شاید انتظار نداره اون نهال خندون و آروم چند 
به این روز افتاده باشه. حق هم داره. حتی حاال ساعت پیش،  

امیرحافظ هم راست میگفت. من فقط دارم تظاهر میکنم. تمام 
 این مدت، نه فقط در مقابل آدم

   



 
های این عمارت، بلکه در برابر خودم هم تظاهر به قوی 

بودن کردم. به این که م یتونم با مرگ مامان و بابا و 
 ! نبودنشون کنار بیام و به زندگی ادامه میدم... یه خیال خام

شده پروین خانم. دیدین دلم برای مامان و بابام تنگ _

خواهرزاده های افسانه خانوم چطوری از مادرشون مراقبت  
میکردن؟ پروین خانم کاش مامان بابای منم بودن، من تا آخر  
عمر دورشون میگشتم. دلم داره برا ی دیدنشون پر میکشه. 

 .دارم دق میکنم پروین خانم. دارم میمیرم از دلتنگی
مظلومانه ای که سر میدم، حتی دل سنگرو صدای گریه ی 

هم آب میکنه اما، چرا دل مامان و بابا رو نرم نمیکنه و 
برنمیگردن؟ چرا خدا دلش به حالم نمیسوزه؟ چرا این 

 کابوس تموم نمیشه؟
   



 
پروین خانم به زحمت از روی ویلچر بلند میشه و کنارم 

روی تخت میشینه. بدون اینکه حرفی بزنه، دستش رو پشت 
گردنم میذاره و آروم سرم رو سینه اش قرار میده. دستهاش  

 محکم به دورم حلقه میشن 
تنم رو گهواره وار تکون میده و من میون  بعد، به آرومی 

دستهاش، از شدت گریه میلرزم و مامان و بابا رو صدا 
میکنم. بهم نمیگه گریه نکنم، ازم نمیخواد که آروم باشم و با 

فشار دادنم به خودش، بهم فرصت میده تا هرچقدر که 
 .میخوام اشک بریزم و ناله کنم

  



 
چقدر تشنه ی یه آغوشی مثل این بودم. چقدر دلم تنگ 

میتونستم به راحتی  حاال استشمام یه عطر مادرانه بود که 
نفس بکشمش. چقدر آغوشش گرم بود. و چقدر شبیه مادرم 

تو تنها نیستی _ !حتی ازدواج هم نکرده بودبود این زن که 

وقتی که پا گذاشتی به   نهال، هیچوقت هم نخواهی بود. تو از
این عمارت شدی دختر من، مگه میشه من بذارم که دخترم 

 تنها باشه؟ هوم؟
سرم رو بلند میکنم و از پشت اشک هام، تصویر لرزون و  

 تارش رو میبینم. لبخندی میزنه و آروم، با 
   



 
انگشت های کشیده اش گونه های خیسم رو پاک میکنه. در 

 :همون حال با لحن مادرانه ای ادامه میده
انقدر خودت رو اذیت نکن دخترم. در مقابل حکمت خدا _

سرمونه انقدر بزرگ الی نگو چرا، مطمئن باش اونی که با 
رحیمه که هیچ کارش بدون مصلحت نیست. درسته که و 

پدر و مادرتو ازت گرفت اما، تو به رضای اون راضی  
 .باش. خدا هیچوقت برای بنده اش بد نمیخواد عزیزدلم

به آرومی سرم رو تکون میدم و کمی از آغوشش فاصله  
میگیرم. اما هنوز دست های پروین خانم به دورمه و انگار  

نمیخواد رهام کنه. و منی که راضی ام به این رها نشدن  که 
 ! و تنها نبودن

 
   



 
فردا پنجشنبه است. به جای اینکه اینطوری گریه کنی و _

مان بابات رو هم ناراحت کنی، پاشو دست و صورتت رو ما 
بشور و یه دست لباس بپوش تا باهمدیگه حلوا بپزیم. فردا هم 

 رفتنی سرخاک پخش کنیم، چطوره؟ این بهتر نیست؟
 : غمگین بهش نگاه میکنم و فقط میتونم با بغض جواب بدم

 . ممنون_

 مهربونیچیز دیگه ای هم میتونم بگم؟ در برابر این 
محبت، به منی که فقط یه پرستار ساده بودم و غریبه به 

حساب میاومدم، حرفی هم میشد زد؟ خداروشکر که پروین  
 ! خانم هست، و من دست تنها میون این همه غصه رها نشدم

 
   



 
خواهش میکنم دخترخانوم خوشگل. حیف که این احسان و _

امیرحافظ اومدن اینجا، ما نتونستیم تو رو با یه دست لباس  
که  االندخترونه ببینیم. همش مانتو و شال و دامن. هرچند 

بعیده مردی تو رو میبینم، به نظرم کار درستی میکنی. 
 . اینطوری ببینه و دست و دلش نلرزه

خجالت زده و تلخ میخندم و دستی به حوله ی تن پوش نمناکم 
میکشم. پروین خانم با لبخند عمیقی خم میشه و بعد اینکه 

بوسه ای روی پیشونیم میزنه، دوباره به زحمت روی 
 :ویلچرش میشینه و میگه

بپوش و بیا بیرون، بدون تو دلم  پاشو دخترم. پاشو لباس _

 . میگیره
 .میام  االنچشم، شما برید من _

 
   



 
زود باش »پروین خانم لبخند مهربونی تحویلم میده و با گفتن 

عمیقی میکشم.  از اتاق بیرون میره. آه  «بیا، تنها نمون.
همونطور که پاهام رو توی شکمم جمع میکنم و به دیوار 

تکیه میدم، به این فکر میکنم که چقدر احساس سبکی دارم.  
 چقدر حس میکنم حالم بهتره

از اون بغض حجیم و سنگی هم که انگاری میخواست خفه  
ام کنه خبری نیست. و همه ی این ها قطعا نتیجه ی اشک 

میتونست دوباره حاال هایی بود که ریخته بودم، ولی کی 
 !خودش رو جمع و جور کنه

غمگین و خسته دستی به صورتم میکشم و بیحوصله از 
ا چشم میگیرم و  روی تخت بلند میشم. از عکس مامان و باب

روبروی کمد وایمیستم تا یه دست لباس مناسب تنم کنم. 
درنهایت هم با پوشیدن یه دست بلوز و شلوار طوسی رنگ 

 یباال راحتی، موهای خیسم رو 
   



 
سرم دم اسبی میبندم و از اونجایی که مطمئنم این ساعت 
خبری از اون دوتا نیست، با خیال راحت و البته کسل از 

 و خونه ی سوتخالی اتاق بیرون میزنم. سالن 
پروین خانم کور متعجبم میکنه و میخوام که به سمت اتاق 

 :برم اما، همون موقع صداش از اشپزخونه میاد که میگه
 نهال؟ کجا موندی پس دختر؟_

میپره و راهم رو به طرف اشپزخونه   باال متعجب ابروهام 
کج میکنم. توی وروردی که می ایستم، پروین خانم رو 

میبینم که با اون وضعش داره کابینت هارو میگرده و معلوم 
 :نیست که میخواد چیکار کنه. متعجب میپرسم

 دنبال چی میگردین پروین خانم؟ _

 
   



 
میچرخه و بهم نگاه میکنه. همزمان تابه ی مسی بزرگی رو 

 : درهمون حال جواب میدهاز داخل کابینت بیرون میکشه و 
   



 
مگه قرار نشد حلوا بپزیم؟ میخوای همونجا وایسی و نگاه _

 کنی؟
تعجب، کم کم جاش رو به لبخند غمگینی میده که کامم تلخم 

خانم  رو تلخ تر میکنه. با بغض بهش نگاه میکنم و پروین  
 :مهربون و مادرانه، بهم خیره میشه و میگه

اینطور غمگین نباش عزیزدلم. من طاقت ندارم تو رو  _

اینطوری ببینم. بیا از فریز چند تیکه یخ بردار بذار روی 
چشمات، بذار هم پفش بخوابه، هم سوزشش کم بشه. آخه  

بدون مخالفت   .نگاه کن با صورت قشنگت چیکار کردی
ا تشکری به سمت یخچال میرم. حق با پروین  قبول میکنم و ب

خانمه. حتی اگه میتونستم سوزش چشم هام رو تحمل کنم، 
قطعا نمیتونستم نگاه سنگین احسان و امیرحافظ رو وقتی که 

 باهاشون روبرو میشدم 
   



 
رو از یاد ببرم. همین جوریش هم بدون هیچ دلیلی مضحکه  
ی اون امیرحافظ بی ادب بودم، همین کم بود که منو با این 

 !شکل و شمایل هم ببینه
چند تکه یخ رو توی یه کیسه میریزم و همونطور که روی 

مدام روی چشم هام جابجا میکنم تا بلکه یه   صندلی میشینم،
اثری بذاره و پروین خانم بدون اینکه بهم اجازه بده که 

شروع به پختن حلوا   عالقه کمکش کنم، خودش با حوصله و 
میکنه. وقتی میبینم که چطور با انرژی و حوصله داره این 
کارو انجام میده، تصمیم میگیرم که باهاش مخالفت نکنم و  

که توی حال خودش باشه. درست بود که پروین خانم  بذارم 
مریض بود و احتیاج به کمک داشت اما، یک انسان بود.  

دلش میخواست  گاهی مثل من و همه ی ادم های دیگه 
کارهای متفاوتی انجام بده، بی انصاف ی بود اگه فقط از  

 روی
   



 
نگرانی مانعش میشدم و مجبورش میکردم فقط یه جا بشینه و 

 .بذاره من نابلد کارهارو انجام بدم
خداروشکر که من تو این  دستتون درد نکنه پروین خانم. _

 . شرایط کنار شمام
میگم که با شستن ماهیتابه و گذاشتنش روی  درحالی اینو 

سینک برای اینکه خشک بشه، به طرف پروین خانم 
 میچرخم و با یک دنیا قدردانی نگاهش میکنم.

که بعد حاال پروین خانمی که خودش همه ی کارهارو کرد و 
مه ی عمارت رو فرا گرفته  از چندساعت بوی حلوای تازه ه

و من آشپزخونه رو هم جمع و جور کردم، پشت 
میزناهارخوری نشسته و داره با پودر پسته حلواهای برش  

زده و سرد شده رو تزیین میکنه. درست عین مامان که 
 برای رفتگانمون حلوا گاهی هراز

 
   



 
میپخت و همینطور با حوصله و آرامش کارهارو انجام  

 :میداد
خواهش میکنم دخترم. این همه تو برای من زحمت میکشی _

یه حلوا پختن این حرف هارو حاال و از آرامشت میزنی، 
 داره؟

لبخندی میزنم. تموم این مدت کیسه ی یخ رو روی صورتم 
نگه داشته بودم و وقتی که پف صورت و چشم هام خیلی 
کمتر از قبل شده بود، به إصرار پروین خانم کمی آرایش  

رده بودم تا دیگه به کل هیچ اثری از گریه کردنم روی ک
صورتم باقی نمونه. همین خیالم رو راحت میکرد که قرار  

 !نیست اون مرد، شاهد چهره ی گریون و غمگینم باشه
 
   



 
چه به هم زدنی؟ اتفاقا من اینجا پیش شما تازه دارم به _

 .آرامش میرسم
روبروش روی صندلی میشینم. سرش رو بلند میکنه و 

همونطور که کمی پودر نارگیل توی دستش میریزه، با خنده 
 :و شیطنت عجیبی میگه

واقعا؟ یعنی باور کنم؟ به نظر من که این روزها امیرحافظ  _

 خیلی آرامشت رو به هم زده. اینطور نیست؟
 
   



 
جا میخورم. چندلحظه ای مکث میکنم و پروین خانم که با  
همون خنده مشغول ریختن پودر نارگیل میشه و نگاه معنی 
دارش رو ازم میگیره، سعی میکنم جواب خوبی برای گفتن 

 : پیدا کنم
نه، چرا باید اینطور باشه. خودتون که میبینید، منم از _

ین اگه حرصمو جواب دادن بهشون کم نمیارم. مطمئن باش
بعدا حاال دربیارن، من به هیچ وجه ساکت نمیمونم که 

 . آرامشم به هم بریزه. همونجا جواب طرف رو میدم
   



 
پروین خانم از ته دلش میخنده، ولی من فقط لبخند ژکوندی  

 چی بحث های منمیزنم و از نظرم میگذره که 
امیرحافظ انقدر براش جذابه؟ چرا از جواب دادن های من  
انقدر خوشحال میشه و چرا إحساس میکنم که دلش میخواد 

بشم؟ یعنی دارم اشتباه  کالم من مدام با برادزاده اش هم 
 !میکنم؟

همینطوری خوبه. یادت باشه که هیچوقت درمقابل هیچ _

حرف زوری کم نیاری. راستی، یادم بنداز حتما یه ظرف هم 
. بوش کل خونه رو گرفته، امیر و احسان  باال بدیم طبقه ی 
 .عاشق حلوان

فقط چشم آرومی زمزمه میکنم و با جلو بردن دستم، سلفون 
اماده سلفون   رو برمیدارم تا روی حلواهای تزیین شده و

 بکشم. چندلحظه ای سکوت بینمون حاکم
 
   



 
میشه اما، پروین خانم یهو انگار که چیزی یادش اومده باشه 

 :میگه
 . یادم افتاد. چقدر این روزها فراموش کار تر شدمخوب شد _

بهش نگاه میکنم. آخرین حلوا رو هم تزیین میکنه و الی سو
 : با تکیه دادن به ویلچرش، مردد توضیح میده

مثل اینکه همسراحسان اومده تهران. ظاهرا هم قراره بیاد _

اینجا و چندروزی بمونن. برای همین، چون اون دوتا باید تو 
ساکن بشن، امیرحافظ مجبوره که این مدت  باال طبقه ی 

طبقه ی پایین باشه. تو که با این موضوع مشکلی نداری 
 دخترم؟

 
   



 
چندلحظه طول میکشه تا حرفش برام جا بیوفته، و برای بار  

هزارم به شانس گندم لعنت بفرستم! واقعا همین کم بود!  
ساکنه، مجبورم  باال که به ظاهر تو طبقه ی  ش حاال همین 

که دم به دقیقه ببینمش و حضورش رو تحمل کنم . دیگه چه 
 !بخواد طبقه ی پایین باشه کال برسه به وقتی که 

عزیزم فقط چند روزه. باور کن امیر هم زیاد خونه نمیاد، _

منم باهاش صحبت میکنم که دیگه انقدر سر به سر تو نذاره.  
هم حرفی زد تو بهش توجه نکن، بی محلی کردن باعث  اگه 

میشه خودش عقب بکشه. باشه؟ باور کن عزیزم نمیتونم به 
احسان نه بگم، مهمون حبیب خداست. این خونه هم تا دلت 

سعی میکنم حرصی که وجودم روگرفته  .بخواد جا داره 
 سرکوب کنم. لحن شرمنده و پر از خواهش پروین خانم بهم 

   



 
میفهمونه که زیادی دارم مقابلش نسبت به برادزاده اش 

حساسیت نشون میدم و این باعث شده که اون فکر کنه من  
امیرحافظ رو تحمل کنم. البته  چندروز هم نمیتونم که حضور

که خیلی هم درست فکر میکنه اما، من باید کاری کنم که این 
تصورش نسبت به ما عوض بشه و یه جورایی براش عادی 

بعدا میتونم به وقتش حرص بخورم و فکر حاال به نظر بیاد.  
کنم که چطوری باید این چندروز رو با این مزاحم روی 

 ! اعصاب بی ادب سر کنم
چشم، هرچی شما بگین. اینجا خونه ی شماست پروین _

خانم، شما صاحب اختیارید. ولی خب من نمیتونم بهتون قول 
 . بدم که اگه حرفی زدن، بهشون جواب ندم

 
   



 
 یعنی چی؟ _

مصنوعی که امیدوارم پروین خانم به دروغ  کامال باخنده ی 
 :بودنش پی نبره، میگم

بهتون که گفتم، من اگه چیزی ناراحتم کنه همون موقع یه  _

عصبانیتم بخوابه. این برای آقای  چیزی میگم که حرص و 
 . نیک نام هم صدق میکنه

   



 
صدای خنده ی بلند پروین خانم بازم به شک می اندازتم که 

چرا شنیدن اینکه میخوام جواب برادزاده ی عزیزش رو بدم، 
 ! قعا که گیج شدمباید انقدر براش جذاب باشه! وا

شد گوششم بپیچون،  الزماگه  اصال خوب کاری میکنی. _

 !فدای سرت
اوه! پیچوندن گوش امیرحافظ! مثل اینکه عمه خانوم یا 

و ترسناکش رو نمیشناسه، یا میخواد  اخالق برادرزاده ی گند
 !من به فنا برم

 ! همیشه به خنده_

آنی قورت میدم و  با حضور امیرحافظ شوکه خنده ام رو در 
دستپاچه شال روی سرم رو جلو میکشم. وای خدا! خوب شد 

 که آرایش کردنی از روی احتیاط شال هم
 
   



 
بازم باید اعصاب خردی بعد سوتی  االنسرم کردم وگرنه، 

 ! دادنم رو دربرابر این مرد به جون میخریدم
 عه، کی اومد ی عمه جان؟_

حتی پروین خانم هم از حضور یهوییش تعجب کرده. اخم 
به بهش بندازم، ظرف   گاهی کمرنگی میکنم و بدون اینکه ن

سلفون کشیده و آماده ی حلوا رو برمیدارم و روی اپن 
 : میذارم. از پشت سرم میشنوم که امیرحافظ میگه

با این همه سروصدایی که راه انداختید، معلومه که متوجه  _

 . نمیشید
داره؟ درست  کالفگی چرا حس میکنم صداش ته مایه ی 

رسیده و دیگه گنجایش   مثل وقتایی که آدم خودش به آخر خط 
 هیچی رو نداره، حرف میزنه و خستگی و

 
   



 
 !از صداش میباره! شاید هم من دارم اشتباه میکنم بی حالی

برم، خسته نباشی. بیا بشین، اون قابلمه چیه قربونت _

 دستت؟
با کنجکاوی به عقب میچرخم و پشتم رو به اپن تکیه میدم.  
نگاهم که به امیرحافظ میوفته، با همون لباس های ظهرش  

میبینمش و موهاش که به طرز آشکاری به هم ریخته و 
 درهم برهمن. چقدر خسته به نظر میاد! 

 !ربط داره، برای من بی اهمیتهچقدر هرچی که به این 
 . احمدآقا داد. آش رشته است مثل اینکه_

میگه و با چند قدمی که جلو میاد، قابلمه رو روی میز 
 میذاره. همین موقع است که عطر آش رشته توی بینیم 

 
   



 
ی بچگیم رو نسبت به این غذای خوشمزه  عالقه میپیچه و 

تحریک میکنه! برای همین یه لحظه به کل فراموش میکنم 
که اون هنوز توی آشپزخونه حضور داره و سنگینی نگاهش  

 ! که دیگه برام عادی شده
وای، چقدر این روزها دلم آش رشته میخواست. خیلی وقته  _

 .نخوردم
خنده میندازه. وقتی با ذوق و لبخندم پروین خانم رو به 

 : محبت میگه
 «.نوش جونت عزیزم»

 باال تازه میفهمم که چه گندی زدم و آروم آروم سرمو 
میگیرم. و درست همونطور که انتظارش رو داشتم، 

امیرحافظ رو میبینم ک با دست هایی گره کرده روی سینه، 
 با یه نیشخند داره بهم نگاه می کنه و هیچی رو 

 
   



 
هم نمیشه از توی چشم هاش خوند! واقعا که نهال! آخر سر 

 !این شکمو بودنت کار دستت داد
 
   



 
نهال جان مادر، اگه زحمتی نیست تو میزو بچین، تا منم _

 . برم یه آبی به دست و صورتم بزنم
شالم میکشم و رو به پروین خانم لبخندی میزنم اما،  دستی به 

 :قبل از اینکه چیزی بگم امیرحافظ با صدای خشدارش میگه
زحمتی نیست عمه جان، دارن وظیفه شون رو انجام میدن.  _

 اینطور نیست خانم دکتر؟ 
به پروین خانم نگاه میکنم. خانم دکتری که با تمسخر و 

رو درمیاره که بتونم هرچی  کشیده ادا میکنه، اونقدر حرصم 
از دهنم درمیاد و بارش کنم. ولی چه فایده؟ وقتی قرار نیست 

به این بشر چیزی بربخوره و از رو بره، چرا باید هی 
 جوابش رو میدادم؟ بهتر نبود بعضی

 
   



 
وقت ها هم به قول پروین خانم با سکوت جوابش رو میدادم،  

 !بلکه یه اثری میذاشت؟
لبخندم رو در جواب نگاه نگران پروین خانم تکرار میکنم و  

میچرخم تا ظرف هارو از کابینت بردارم. پروین خانم هم  
یالش راحت شده باشه که قرار نیست دوباره یه انگار که خ

جنگ اعصاب بین من و این مرد راه بیوفته، آروم آروم از 
آشپزخونه بیرون میره و متاسفانه منو با این آدم تنها میذاره. 

هرچند که واقعا برام اهمیتی نداره و با خونسردی هرچه  
تمام، زیر نگاه خیره اش که تکیه داده به کابینت داشت 

رو روی میز میچینم و حتی بهش   الزمماشام میکرد، وسایل ت
نگاه هم نمیکنم. نمیدونم چرا، شاید چون تو این لحظه 

حوصله ی خودم رو هم ندارم و اثر گریه ی چند ساعت 
 پیشم

 
   



 
هنوز از بین نرفته. و شاید چون دلم هنوز گرفته است. هنوز  

 !غمگینه و دلتنگ
میچرخم تا قابلمه رو از روی میز بردارم که همون موقع 

امیرحافظ تکیه اش رو از کابینت میگیره و یه قدم جلو میاد. 
میگیرم و بهش نگاه میکنم. اخم داره.   باال متعجب سرم رو 

یه اخم غلیظ که احساس میکنم این بار با دفعه های قبل فرق  
گه، ولی نمیتونه داره. مثل این میمونه که میخواد یه چیزی ب

 !و این عجیبه
 . دستت درد نکنه دخترم_

با صدای پروین خانم به سرعت نگاهم رو از مرد عجیب  
غریب مقابلم میگیرم و به پروین خانم چشم میدوزم که لنگان  
لنگان داره به سمتمون میاد. نفس حبس شده ام رو آروم آروم  

بیتوجه  بیرون میرم و برای کمک بهش خودمو جلو میکشم. 
 حاال  به امیرحافظ که 

   



 
دست هاش رو توی جیب هاش فرو کرده و هنوزم بهم خیره 

 است، صندلی رو برای پروین خانم بیرون میکشم 
کمکش میکنم که بشینه. شیطونه میگه بچرخم سمتش و داد  

به پیر، به پیغمبر هیچی توی صورت من  واال بزنم که 
نمیتونه دلیل این نگاه های سنگینت باشه، نمیخوای تمومش 

 !کنی؟
صندلی کنار دست پروین خانم رو بیرون   کالفه حرصی و 

 میکشم و کنارش میشینم. پروین خانم همونطور که داره
برای خودش و من آش میکشه، رو به مجسمه ی کنارمون  

 :میگه
 چرا نمیشینی پسرم؟_

قاشقم رو توی دستم میگیره و سعی میکنم بیتفاوت بهش آش  
 خوشمزه ی مقابلم رو نوش جان کنم. ولی

 
   



 
 همین که میخوام اولین قاشق رو بخورم، صدای آروم 

 . میل ندارم، شب بخیر_ :سردش رو میشنوم که میگه

 :بعد صدای قدم هاش که نشون از بیرون رفتنش میدن
 .وا. چش شد یهو؟ اون که آش دوست داره_

 
   



 
پروین خانم میگه و نمیدونم چرا به من بخت برگشته نگاه 

اون آقام که هرچی  میکنه. ای بابا! انگار من همه ی کاره ی 
 !میشه فوری میگرده تا منو پیدا کنه

 نکنه بازم دعوا کردین؟ هوم؟_

آش توی گلوم رسما تبدیل به یه تیکه سنگ میشه! به زحمت  
قورتش میدم و با لبخند ژکوندی در برابر نگاه مهربون اما 

 :بازم غریبه ی پروین خانم، جواب میدم
   



 
ایشون خیلی سعی کردن صدام حاال نه چرا باید دعوا کنیم؟ _

 رو دربیارن، ولی من خوشبختانه توجهی نکردم
 !از دست شما جوون ها _ .ش بی نتیجه موندتالش 

علنا بهم با همون لبخند ژکوند چشم از پروین خانم که داره 
میخنده، میگیرم و سرم رو پایین میاندازم. با فکر اینکه 

امیرحافظ دیگه توی آشپزخونه نیست و خداروشکر میتونم  
دو قاشق غذا بخورم، با اشتها و بیخیال همه چی آشم رو 
میخورم و سعی میکنم میون غذا، بغضم رو هم همراهش  

تی تنگ  قورت بدم. مامان، چقدر دلم برای آش هایی که میپخ
 ! شده

غمگین دستی به صورتم میکشم. آخرین قاشق رو هم که پر 
میگیرم و پروین خانم رو میبینم که بی  باال میکنم، سرم رو 

 میل فقط کمی از غذاش رو خورده و
   



 
تقریبا داره با محتویات بشقابش بازی میکنه. برای همین 

 :نگران سرم رو به طرفش خم میکنم و میپرسم
 چیزی شده پروین خانم؟ چرا نمیخورین؟_

سرش رو بلند میکنه و مهربون بهم خیره میشه. با صدای 
 : ظریفش میگهآروم و 

نه عزیزم، حلواپختنی یکم گذاشتم دهنم شیرینیش سیرم _

 .کرده. تو بخور، نوش جونت
ام رو نشونش خالی خجالت زده میخندم و با خنده بشقاب 

 : میدم
من که حسابی سیر شدم. دستشون درد نکنه، واقعا   واال _

 . خوشمزه بود
پروین خانم هم میخنده. همزمان همونطوری که داره توی یه 

 :بشقاب دیگه آش میکشه، میگه
   



 
خانم احمدآقا خیلی از این کارا میکنه. میدونه من آش _

دوست دارم، هر سری بپزه این ور هم میفرسته. بازم هست 
مادر، سیر نشدی بکش بخور. اینطوری با اشتها میخوری 

 .اصال لذت میبرم 
با خنده و خجالت از لحن سرشار از محبتش، تشکری میکنم  

زحمت از روی صندلی  و رو بهش که داره سعی میکنه به 
 :بلند بشه، میگم

دارید بگید بیارم براتون  الزمجایی میخواین برین؟ چیزی _

 . خب
وقتی با نفس نفس به صندلی تکیه میده، قلبم به درد میاد. 
 : کاش میشد میتونستم یه کاری برای درد پاهاش انجام بدم

 
   
 
نه مادر خوبم. اومدنی اشتباه کردم با ویلچر نیومدم، باز _

 .این پاها و کمر ساز ناسازگاری برداشتن
 : بلند شدن، دستشو میگیرممتعجب از اصرارش به 

خب پس چرا با این وضع باز دارید بلند میشید؟ چیزی _

میرم ویلچرتون رو هم میارم  االنمیخواید بگید من بیارم؟ 
 .براتون



 : مردد بهم نگاه میکنه. با شک میگه
 !یعنی این آشو میبری برای امیرحافظ؟ _

  



 
میپره. پروین خانم به آرومی توضیح  باال متعجب ابروهام 

 : میده
امیر عاشق آش رشته است، نمیدونم چیشد که ننشست پای  _

میز. ولی میدونم که گرسنه است، ناهار هم که درست و 
 . توی اتاقش بخوره الاقلحسابی نخورد. میخوام ببرم 

تمام اجزای صورتم در آنی آویزون میشن و بیمیل به پروین 
مرتیکه خانم نگاه میکنم. نه واقعا، حق ندارم عصبی باشم؟ 

 ی گنده نزدیک سی سالشه، نمیتونه 
   



 
بشینه عین آدم غذاشو بخوره که اینطوری اشتهای بقیه رو 

هم کور نکنه؟ البته که نبودش باعث لذت من از خوردن غذا  
 !با منشد اما، به هرحال پروین خانم عمشه. فرق داره 

امیرحافظ میگه آش رشته فقط با پیازداغ، از همون بچگیش  _

 .پیازداغ دوست داره
میگه که با حوصله و درست مثل  درحالی پروین خانم اینو 

یک مادر داره روی ظرف غذای آقا پیازداغ میریزه و مثل 
اینکه میدونه که من از حرفش شوکه شدم و میلی به رفتن، 

که برای هیچ و پوچ راه به راه تیکه اونم دم در اتاق کسی 
 تالش حواله ام میکنه، ندارم. برای همین دوباره به زحمت  

میکنه و با بلند شدن از روی صندلی، ظرف رو توی سینی 
ی من، لنگان لنگان به  کالفه میذاره و زیر نگاه نگران و 

 سمت
   



 
در میره. آی خدا! خودت یا این دل المصبو از تو من بیرون  
بکش، یا این امیرحافظ رو یه کاریش کن انقدر بیشتر از این 

 !نکنهدردسر منو بیشتر 
بدینش به من پروین خانم، میبرم براشون. شما بشینید _

 .اومدنی ویلچرتون رو بیارم 
متعجب به منی که کنارش ایستادم و سینی رو از دستش 

 : بیرون کشیدم نگاه میکنه. مردد میپرسه
 !مطمئنی دخترم؟_

انگار دارم میرم میدان جنگ! البته کم از جنگ هم نداره! 
چشم ها، درست مثل نگاه یه دشمن خونی طرز نگاه اون 

 !میمونه
 .فقط به خاطر شما میبرم_

 
   



 
میذاره پروین خانم لبخند عمیقی میزنه. دستش رو روی دستم  

 :و با قدردانی و نفس نفس میگه
نیست ویلچرو بیاری، خودم  الزمخوشبخت بشی عزیزم.  _

آروم آروم میرم اتاقم. فقط اینو بده امیر بخوره، گرسنه 
 . نخوابه

با یه لبخند مصنوعی چشمی زمزمه میکنم و همونطور که 
دارم به سمت پله ها میرم، فکر میکنم که مگه میتونم بعد از 

مامان و بابا، خوشبخت باشم؟ خوشبختی واقعی دیگه توی 
 !زندگی من معنایی نداره، و تنها چیزی که هست، تنهاییه

نگاهم رو از پروین خانم که لنگان لنگان وارد اتاقش میشه 
میرم. این دومین   باال مابقی پله هارو  کالفگی میگیرم و با 

باری بود که به این طبقه میومدم و از اونجایی دکوراسیونش 
 برام آشنا بود، بدون توجه به 

   



 
اق ها میرم. روبروی اتاقی که  هیچ چیزی مستقیم به سمت ات

 حدس میزنم برای امیرحافظ باشه، می ایستم
در میزنم اما صدایی نمیاد. و همین بهم میفهمونه که اشتباه 

کردم و با تردید مقابل در اتاق کناری میایستم. خدایا 
وضعیت منو ببین، آخه چرا باید تو این شرایط مجبور باشم 

 روبرو بشم؟که بیام و با این آدم 
نفس عمیقی میکشم و با فحشی که ناخودآگاه توی دلم حواله 

ی این آدم مزاحم میکنم، دستم رو جلو میبرم و تقه ای به در 
رو میکنم تا کمترین سروصدا رو ایجاد   متالشمیزنم. همه ی 

کنم و بعد هم وقتی که جواب نداد، با بهونه ی اینکه در زدم  
اقا همین طور هم میشه و زمانی که  و نشنید برگردم پایین! اتف

چند لحظه منتظر میمونم و خبری نمیشه، خوشحال از اینکه  
 یا خوابه و یا صدای در زدنم رو نشنیده، میچرخم تا هرچه 

   



 
سریعتر از این فضا دور بشم که درست همین لحظه صدای 

 چرخیدن کلید میاد و به دنبال اون، باز شدن در 
نمایان شدن قامت امیرحافظ توی چارچوب در! خدایا واقعا  

 ! ازت ممنونم
 !؟باال چیشده؟ برای چی اومدی _

 
   



 
من از اینکه اومدم دم در   مثال توروخدا لحنشو ببین! انگار 

 !اتاقش توی پوست خودم نمیگنجم
اخم هام شدیدا توهم میره. چشم های قرمزش و پیراهنی که 

به طرز شلخته تنش کرده و دکمه هایی که یکی در میون  
خواب بوده و من باعث به    احتماال بسته شدن، نشون میده که  

 !هم زدن آرامشش شدم!و چی بهتر از این ؟
 .براتون غذا آوردم_

میگیرم و بدون اینکه نگاهم رو ازش   باال سینی رو کمی 
بگیرم، میگم. نمیدونم، احساس میکنم اینکه مدام از نگاه 

 کردن بهش فرار میکنم، شاید باعث بشه که
   



 
رفتارم تاثیر بذاره. دلیلی برای فرار فکر کنه تونسته توی 

وجود نداره، و من باید به هر نحوی که ممکنه، مقابل این 
 ! آدم کوچکترین ضعفی از خودم نشون ندم

میپره. با تعجب کمرنگی که به راحتی میتونم   باال ابروهاش 
از حالت چهره اش متوجهش بشم، تکیه اش رو به چارچوب 

نیشخندش رو توی صورتم  در میده و با جلوآوردن سرش،
از طرز نگاه روی اعصابش   کالفه میکوبه. حرصی میشم. 

قدمی عقب میذارم و با دوباره نشون دادن سینی بهش که 
 : یعنی بگیر از دستم، با تاکید و شمرده و شمرده میگم

پروین خانم خودشون میخواستن براتون بیارن. ولی چون _

 .بیارم. بفرماییدپاهاشون درد میکرد من مجبور شدم 
 
   



 
نفس عمیقی میکشه. یه جوری که متعجب بهش نگاه کنم و  

اون با لحن پچ پچ واری که باعث میشه از خودم بدم بیاد که 
 :ینجا اومدم، میگها

مگه خدمتکار این خونه نیستی خانوم دکتر؟ کارت همینه،  _

 مجبور شدن و نشدن نداره. داره؟
چقدر دلم میخواد کل اجزای این صورتو، با همین چشم های 

قهوه ای کشیده، همین ابروهای پرپشت و همین لب ها که  
دیگران انگار هیچ کاری جز پوزخند زدن و نیشخند زدن به 

ندارن رو، یه جوری محو و نابود کنم که دیگه چشمم بهش 
 نیوفته! خدایا آدم انقدر بی لیاقت؟ آدم انقدر بیشعور؟

 .بدش من. برو سر کارت_

 
   



 
احساس میکنم که رد کمرنگی از خنده توی لحنش موج حاال 

میزنه و همین عصبانیتم رو به اوج خودش میرسونه که 
وقتی دستشو برای گرفتن سینی جلو میاره، خودمو عقب  

میکشم و بدون اینکه هیچ حرفی بهش بزنم به سمت پله ها  
میرم. تند، و با قدم های بلند و محکم! صداش رو از پشت 

ناباور و عصبی صدام میکنه و با اون خانم   سرم میشنوم، 
دکتر گفتن های پرازتمسخرش بیشتر روی اعصابم راه 

میره. اما از اونجایی که میدونم هیچ جوره نمیتونم حرصمو 
کنم، به راهم ادامه میدم و حتی یه خالی به بهترین روش 

با صدای خشمگینی داد حاال لحظه هم نمی ایستم. و اون که 
 :میزنه

 توام دختره ی نفهم، مگه کری؟ غذارو کجا میبری؟با _

 
   



 
وارد آشپزخونه میشم و مستقیم به سمت سینک ظرفشویی 

به قابلمه ی اش که چیزی ازش نمونده،  گاهی میرم. با ن
ظرف رو زیر شیر اب میذارم و قبل از اینکه امیرحافظ  

وارد آشپزخونه بشه، شیر اب رو روش باز میکنم! به همین 
دیگه مهم نیست که داد میزنه، کر  حاال راحتی و خوشمزگی! 

و نفهم خطابم میکنه و چطوری با تمسخر خانم دکتر صدام 
نیست وقتی وارد آشپزخونه میشه و با اون  میزنه! هیچی مهم

چشم های از حدقه دراومده و ظاهر آشفته، مبهوت به من که 
روبروی سینک ایستادم و با آرامش درحال شستن ظرفشم 

 ! نگاه میکنه
  



 
 غلطی کردی؟ غذای منو انداختی دور؟چه _

هیچ مهم نیست که لحنش چقدر تند و تیزه. نمیدونم این 
آرامش و خونسردیمو از کجا میارم که به شستن ظرف ادامه 

میدم و درنهایت با بستن شیر، دستمال رو برای خشک 
کردن دستام برمیدارم و بی توجه بهش به سمت خروجی  

نم بیرون میرم، با گام بلندی میرم.اما قبل از اینکه بتو
 روبروم می ایسته . عجیبه اما خنده ام گرفته! دیدن

   



 
این چهره ی آتیشی و ناباور انقدر برام شیرینه که میتونم از 

لبام ته دلم قهقه بزنم! ولی فقط به یه لبخند کوچیک گوشه ی 
 :اکتفا میکنم و چشم تو چشم های سرخ و عصبیش میگم

 .برید کنار آقای نیک نام، من کار دارم_

فکش منقبض میشه. نگاهم رو از چشم هاش میگیرم و سعی 
میکنم به این فکر نکنم که چقدر حیف این قیافه ای که خدا 

 اخالق  ! وقتی انقدر از کمبود واال بهش داده! 
شخصیت رنج میبره، این قیافه و چهره ی جذابش به چه  

 !دردی میخوره
ن اشی باید بکنی و او االنکار تو همینه. همین کاری که _

 که دور انداختی رو برای من بپزی. فهمیدی یا نه؟
 
   



 
 میپره.    باال ابروهام 

مگه شما ظهر نگفتید عرضه ی درست کردن غذا ندارم؟ _

ازم میخواین براتون غذا بپزم؟ فشرده شدن دندون   االنواقعا 
هاش روی هم رو احساس میکنم و با حرص لبخندی تحویل 

 :نگاه آتیشیش میدم. زیرلب میغره
با من دربیوفتی بد میبینی، به نفعته این مسخره بازی هارو _

 . تمومش کنی
میگیرم و   باال لبخند از روی لب هام رنگ میبازه. سرم رو 

 امیدوارم که این جروبحث آخرین باری باشه که 
 
   



 
همه تنش رو نمیخوام خدایا،  مجبورم بهش تن بدم. من این

 فکر نمیکنی کمی آرامش بهم بدهکاری؟
چرا فکر میکنین انقدر مهمید که بخوام باهاتون دربیوفتم؟ _

یه بار بهتون گفتم آقای نیک نام، شما هیچ نقشی توی زندگی 
من ندارید. کسی هم که باید رفتارش رو درست کنه،من 

 .نیستم، شمایید
 !خفه شو_

لبخندم رو تکرار میکنم. سرم رو خم میکنم و همونطور که 
 :از کنار دستش رد میشم، بلند میگم

 .شبتون بخیر آقای نیک نام_

که ترسیده و تنها، یه  نهالی و به سمت اتاقم قدم برمیدارم. و 
 ! گوشه از وجودم کز کرده و نگاهم میکنه

 
   



 
نترس نهال... از هیچی نترس... من اینجام... من کنارتم...  

 !قوی باش نهال
********************************* 

 آالرمچشم هایش را باز میکند. همانطور که دست میبرد تا 
به ساعت دیواری  گاهی گوشی اش را خاموش کند، ن

مقابلش میکند و با کسالت از روی تخت بلند میشود. دستی 
به گردن خشک شده اش میکشد و خسته از شروع یک روز 

کسل کننده و شلوغ دیگر، به سمت سرویس راه می افتد و  
بدون آنکه حوصله ای برای دوش گرفتن داشته باشد؛ با  

می یادآوری جلسه ی مهمی که دارد، کت و شلوار رس
انتخاب میکند و تن میزند. روبروی آیینه موهای به هم 

ریخته اش تا حدی حالت میبخشد و بعد بدون دست کشیدن به 
تختی که هیچوقت مرتبش نمیکرد، کیف و گوشی اش را 

 برمیدارد و 
   



 
روبروی در اتاقش می ایستد. اما قبل از خروج، قبل از آنکه  

بخواهد با خروج از این اتاق، آن ظاهر سخت و غیرقابل  
نفوذش رو دوباره به خود بگیرد؛ اشفته و سرگردان سرش 

چندلحظه، چشم هایش را را به در تکیه می دهد و برای 
روی هم می فشارد. هیچ اتفاقی نمی افتد. نه آرامشی حاصل  

میشود و نه قراری، اما برای آنکه بتواند کمی خودش را  
 . جمع و جور کند کفایت می کند

 
   



 
از اتاق بیرون می رود.   کالفگی نفس عمیقی می کشد و با 

مثل همیشه و هر صبح تکراری، پله ها را با سری پایین 
افتاده و اخم هایی درهم پایین می رود و قصد دارد که قبل 

ان داشته باشد. اما پیش از آنکه  از هر کاری، تماسی با احس
گوشی را از جیبش بیرون بکشد، با کسی روبرو می شود  

که او نیز متعجب از حضور امیرحافظ، ایستاده و دارد خیره 
نگاهش می کند. عجیب است. همه چیز این صورت گرد و  

با آن چادر سیاه قاب گرفته شده و مثل این حاال سفیدی که 
وادار به چادر سر کردن کرده باشی، برای ماند که ماه را 

امیرحافظ عجیب و غیرقابل درک است. می خواهد نگاهش  
 کند، اما جز یک مشت بحث و دیالوگ های 

   



 
سرشار از طعنه و کنایه، چیزی از این دختر در ذهن ندارد.  

بزند، دیشبی  مثال بخواهد پررنگ ترینشان توی ذهنش را 
است که آنطور سرتق و لجباز روبرویش ایستاده بود و  

سرزنشش کرده بود. این دختر عجیب بود، و همین تنها کلمه  
 ! ای بود که می توانست او را توصیف کند

. پریشان چشم می بندد تا بلکه بتواند جلوی این  نگاه می گیرد
نگاه حریص و مشتاق را بگیرد. چه مرگش شده؟ چه چیزی 
در آن دختر زبان دراز و مزاحم وجود داشت که کم کم همه 
چیز را به هم می ریخت؟ چه اهمیتی داشت که او را برای 

اولین بار می دید؟ و چرا مهم بود که به نظرش آنقدر زیبا و 
 !وم می آمد؟معص

دستی به صورتش می کشد. چشم که باز می کند، اثری از 
 نهال نیست و امیرحافظ بی آنکه به چشم هایش 

   



 
ا بدهد، راهش را به طرف اجازه ی جست و جوی او ر

دستی به ته  کالفگی آشپزخانه کج می کند و با هزار من 
ریش پررنگ روی صورتش می کشد. خستگی و شلوغی 

این روزهایش بر ظاهرش هم تاثیر گذاشته بود، و او را از 
 . همه چیز دور میکرد

 .خداحافظ پروین خانم_

توی دستش عصبی می شود. وقتی که نهال با ظرف حلوای 
از آشپزخانه بیرون می زند و بدون توجه به حضور او به 

سمت در خروجی می رود، به زحمت جلوی خودش را می 
گیرد که نپرسد کجا! و فقط لب روی هم می فشارد و فکر 
می کند چطور آن همه معصومیتی که در چهره اش موج 

 میزد، می تواند دروغ باشد؟
 
   



 
اینم مدل جدیدشه. معلوم نیست این دفعه میخواد مخ   البد _

 .کی رو بزنه
زیر لب زمزمه می کند. تنها، حیران، و خسته از زندگی که 

کنترل افسارش از دستش در رفته! این روزها هیچ چیز 
سرجای خودش نیست و این برای امیرحافظ آزاردهنده است. 

بسیار بیشتر از آنکه کسی بتواند تصور کند. او مرد  
قانومندی است. همه چیز در زندگی او روی منطق و اصول 

می چرخد. احساسات، لطافت، محبت، چیزهای بیهوده ای  
ی توانند جزو اولویت های او باشند. زندگی،  هستند که نم

برای او چیزی فراتر از احساساتی است که به قلب ها ختم  
 . می شوند

 .، صبح بخیرسالم_

کیفش را روی اپن می گذارد و وارد آشپزخانه می شود.  
 پروین روی صندلی نشسته و درحال خوردن 

   



 
صبحانه است که با ورود او، لبخند عمیقی می زند و با 

مهربانی نگاهش می کند. مهربانی! چیزی که برای 
مبهم... و هیچ وقت هم قابل  امیرحافظ گنگ است، بسیار 

 ! درک نخواهد بود
به روی ماهت پسرم، صبح توام بخیر. بیا بشین برات  سالم_

 .صبحونه بیارم
 
   



 
همه ی سعیش را می کند تا جواب پروین را با یک لبخند 

زوری و نصفه نیمه هم که شده، بدهد. پروین که گناهی جز  
مهر مادری اش ندارد، این امیرحافظ است که نمی داند از 

خودش را گم  ک ی آرامشش را از دست داد. از چه زمانی
کرد و مجبور شد با غریبه ای در درون خودش زندگی کند.  

غریبه ای که همه چیز را، جز آن روز و آن لحظه در یاد 
دارد. و تمام آن اعتمادی که نابود شد، و احساسی که بی 

 ! رحمانه لگدمال کردند
 .شما زحمت نکش عمه جان، خودم میارم_

وادارش می کند    دست روی شانه ی پروین می گذارد و
بنشیند. بعد به سمت سماور می رود و برای خودش لیوانی 

چای می ریزد. مسخره است. هیچ گرسنگی احساس نمی 
کند. حتی با وجود آنکه ناهار و شام دیروزش را به آن شکل 

 و با آن دختر گذراند. دختری
   



 
که زبان دراز و حاضر جوابی اش، هیچ تطابقی با چهره ی  

مظلوم و معصومانه اش ندارد. البته که معصومیتش هم 
 ! تظاهر است و امیرحافظ، هیچ وقت او را باور نخواهد کرد

 
   



 
این خدمتکارتون کجا رفت پس؟ تو این خونه هیچ وظیفه ای  

صاحب خونه نداره؟ جوری رفتار می کنه که انگار اون 
است و ما زیردست خانومیم. هروقت دلش میخواد میاد،  

 !هروقت دلش می خواد میره. جالبه برام
این را که می گوید، لیوان چای به دست پشت میز می نشیند  

و بی آنکه به چشم های آکنده از سرزنش پروین نگاه کند، 
شروع به شیرین کردن چایش می کند. البته صرفا در 

 !م تلخ او شیرین شدنی نیستظاهر، و کا 
 امیرحافظ! نمی خوای تمومش کنی؟ _

جرعه از چای شیرین شده را می نوشد و همانطور که برای 
در جواب لحن اندوه   بیخیالیخودش لقمه ای می گیرد، با 

 : بار پروین می گوید
   



 
 تموم کنم عمه جان؟ اشتباه میگم مگه؟ چیو _

بله! معلومه که اشتباه میگی. نهال تو این خونه خدمتکار  _

م اگه داره شام و ناهارمونو  االننیست، فقط پرستار منه. 
میذاره و کارهای خونه رو انجام میده، بهمون لطف می کنه. 

وگرنه باید تو نبود افسانه یه خدمتکار جدید می اوردم و 
برای چندروز استخدامش میکردم. متوجه هستی که چقدر 

 این حرفات ناراحتش می کنه؟ 
 :می اندازد و زیرلب زمزمه می کند  باال شانه ای 

 ! به درک_

دخترک ناراحت میشد؟ خب این موضوع چه اهمیتی 
 داشت؟! پروین با خودش چه فکر می کرد؟ که ناراحتی

 
   



 
دلشکستگی یک دختر مزاحم، و البته زبان دراز برای او 

 ! مهم است؟ این واقعا مسخره بود
امیرجانم، عزیزم، همه که مثل هم نیستن. نهال دختر _

خوبیه، سرش تو کار خودشه. این طفلک انقدر سختی کشیده  
که همینجوری دلش خونه، تو دیگه عذابشو بیشتر نکن. بذار  

 . آرامش داشته باشه الاقلتو این خونه 
می  باال نگاهش را  بالخره می پرد.  باال یک تای ابرویش 

کشد و به چهره ی ناراحت و نگران پروین خیره می شود.  
پروین واقعا شیفته ی آن دختر بود! چه چیزی باعث شده بود  
تا این اندازه او را دوست داشته باشد و برای مراقبت از او،  

این چنین سعی کند که امیرحافظ را به حرف بگیرد؟ نکند  
 دخترک جادویش کرده بود و خبر نداشت؟ 

 
   



 
ظاهری نقاب  بیخیالی تمسخرآمیز می خندد و با همان 

 : مانندش می گوید
این دختر خوب و معصوم و پاک شما، کسی رو نداره که _

شده پرستار؟ خانواده اش نمی دونن دخترشون کجاست  اومده 
و چیکار می کنه؟ زنگ خور تلفنش که از مال ما هم  

بیشتره، به تیپ و قیافه شم که نمی خوره کارش این باشه. بد 
 میگم؟

پروین خسته از تکرار مکررات و پافشاری امیرحافظ چشم 
هایش را روی هم می فشارد. این بار با لحنی جدی تر و 

 :خمی ظریف، تاکیدوار جواب می دهدا
نهال دختر منه امیر. خدمتکارم نیست و نخواهد بود. اینو  _

یادت باشه. فک و فامیل هم داره ولی، انقدر عزت نفس داره 
که بعد مرگ مادر و پدرش سربار خونه ی این و اون نشه و 

اشتباه نیست پسرم. اون داره  مزاحمت ایجاد نکنه. کار نهال 
کار میکنه تا خرج خودشو زندگیشو دربیاره. تا ابد که قرار  

نیست اینجا بمونه. این تویی که باید طرز فکرتو عوض 
 .کنی

 
   



 
فقط نیشخند میزند. خودش هم خوب می داند وقتی در جدی 

ترین و چالشی ترین بحث ها، حرف زدنش را با یک 
نیشخند تلخ و تمسخرآمیز به پایان می رساند؛ چگونه طرف  

همه صدق  مقابلش را آتیشی می کند. اما این موضوع برای 
 مثال می کند، جز پروین و حال بدون هیچ توجهی به ظاهر 

 :خونسرد امیرحافظ، با نگرانی بیشتری ادامه می دهد
نمی خوای این کینه و کدورتو تمومش کنی؟ نمی خوای این _

نفرتو از دلت بشوری؟ به خدا که حیف توعه پسرم. به خدا  
تو داری با حیفه که خودتو برای هیچ و پوچ نابود می کنی. 

این کارات هم خودتو داغون می کنی، هم اون پدرومادر 
بیچاره ات رو. این خودخواهی رو تمومش کن امیر. یکمی 

 .هم به پدر و مادرت فکر کن
   



 
بهشون فکر کنم؟ مگه اونا فکر من بودن عمه؟ پروین با _

بغض سکوت می کند. چانه اش می لرزد و غمگین به چهره  
پرشده از خشم و آشفتگی چشم می حاال ی امیرحافظ که 

میز، با   دوزد و امیرحافظ با گذاشتن لقمه ی نخورده روی
صدایی گرفته از دردی که دلش را زخم می کند؛ ادامه می 

 : دهد
اونا هیچوقت به فکر من نبودن عمه. خودت اینو بهتر از _

هرکسی میدونی. میدونی که باهام چیکار کردن. با  
به فکرم بودنشون   مثال نگفتنشون، با مخفی کردنشون، با 

. تو میدونی  چطوری زندگیم رو به هم ریختن. میدونی عمه..
و باز داری این حرفارو میزنی؟ پروین به گریه می افتد. با 

 :قلبی آکنده از افسوس و حسرت التماس وار می گوید
 
   



 
ت بده امیر. بذار باهات حرف بزنن پسرم.  بهشون فرص_

 .  بذار برات توضیح بدن
امیرحافظ می خندد. تلخ و کوتاه، از روی صندلی بلند می 
شود و درهمان حال، پیشانی پروین را به بوسه ای مهمان 

 :می کند
 . خدافظ فعال باید برم شرکت ، امروز جلسه ی مهمی دارم. _

همینقدر راحت بحث نصفه اش با پروین را دوباره رها می  
کند و مثل همیشه فرار کردن را به توضیح دادن و صحبت  
درباره ی گذشته ترجیح می دهد. ز یرنگاه دردمند و حزین 

پروین، با سرعت از آشپزخانه بیرون می زند و گام های 
و گیج،  کالفه بلندش را به سمت ماشین در بر می گیرد. 

 گار که در خالئ باشد و زهران
 
   



 
یادآوری آن روزها جان را از تنش بیرون کشیده باشد؛ با  

زودتر  سرعتی سرسام آور به سمت شرکت می راند و خیلی 
از موعد همیشگی به شرکت می رسد. هنوز زمان زیادی تا 
شروع جلسه مانده و امیرحافظ با ظاهری اتوکشیده و موقر، 
اما درونی طوفانی و آشفته وارد اتاقش می شود و فقط می  

تواند در میان هیاهویی که در برش گرفته، روی کاناپه دراز 
 .بکشد و چشم هایش را روی هم بفشارد

 
   



 
تیرکشیدن سرش و خشمی که بار دیگر در گلویش سنگ شده 

و سالهاست که خانه اش همینجاست، بر این پریشانی اش  
محق می داند.   کامال شدت می بخشد و امیرحافظ، خود را 

جای هیچ توضیحی نیست. جای هیچ حرفی هم نیست. چرا  
دیگران این را نمی فهمیدند؟ چرا برای یکبار هم که شده آن  

ت تلخ فراموش نمی شد؟ چرا به حال خودش رهایش  خاطرا 
 نمی کردند؟

خسته شده بود. از سرزنش شنیدن، از اینکه دارد قضاوت  
می کند، از اینکه مسیری که در پیش گرفته اشتباه است، از  
همه ی این حرف ها خسته بود. دلش می خواست یک نفر  

جبران می بود و کنارش می نشست، و بارها و بارها، به 
 همه ی سرزنش هایی که 

   



 
شنیده بود برایش می گفت که او حق دارد. که او اشتباه 

نکرده و حتی برای ترک این کشور و خاطراتش هم محق  
است. کسی که دست روی شانه اش می گذاشت و همچون 

می دانست. مقصر همه چیز، و همه ی او، پدرش را مقصر 
 ! دردهایی که سال هاست در قلبش تلمبارشان کرده

 !تق تق، اجازه ی ورود می فرمایید جناب؟_

صدای احسان، بهترین اتفاق در این موقعیت بود! خوشحال  
می شود. اما مثل همیشه ذره ای این حس را در چهره اش  

 بروز نمی دهد. از حالت درازکش درمیاید
همانطور که به کاناپه تکیه می دهد، خیره به احسانی که 

 : بدون توجه به سکوت او وارد اتاق شده می گوید
 
   



 
 ! گرفتی باید منتظر بمونی جواب بشنوی آدموقتی اجازه  _

احسان دستش را توی هوا تکان می دهد. کت قهوه ای خوش  
دوختش را از تنش می کند تا مبادا خط اتویش بشکند و بعد  

راحت روی مبل تک نفره می نشیند و پاهایش را  الی با خی
با آخیش بلندی روی میز دراز می کند. امیرحافظ با تاسف 

کارهایش نگاه می کند و چه خوب که کم کم اثر به این 
 : دردآور یادآوری گذشته دارد از بین می رود

یه بار خواستم بهت حال بدم، گفتم ازت اجازه بگیرم. حاال _

 ! دیگه جو نگیرتت دیگه برادر من، جنبه داشته باش
 
   



 
خنده اش می گیرد. با نوک کفشش به پای احسان می کوبد و  

 : می غرد
 !جمع کن پاهاتو با جنبه_

احسان هیچ توجهی نمی کند. واقعیت این است که فقط او  
اجازه دارد در برابر امیرحافظ اینگونه رفتار کند. اویی که 

مرد و مردانه در کنار رفیقش ماند و در سخت ترین روزها 
امیرحافظ، خیلی بیشتر از یک حاال در کنارش بود. و 

دوست به این پسر بیخیال و خوش خنده احساس محبت می 
د. درست است که هیچ گاه این محبت را بروز نداده و  کن

نخواهد داد اما، قطعا که قلب آدم ها عواطف و احساسات را  
می فهمند و مطمئنا احسان نیز از حس برادرانه ی رفیقش  

 !باخبر است
قشنگتو زیباتر کرده؟   اخالق چته باز؟ سرصبحی باز کی _

 هوم؟
   



 
موهایش می کشد. حرصش می الی بی حوصله دستی 

گیردوقتی برای لحظه ای تصویر نهال چادرپوش، با آن نگاه 
 ! بنددمعصوم و پاک جلوی چشمش نقش می  

 .حوصله ندارم احسان، سر به سرم نذار_

 
   



 
 عوضش من تا دلت بخواد حوصله دارم. بگو ببینم _

 چیشده؟ باز با کی بحثت شده و پاچه ی کی رو گرفتی؟
 عصبی سرش را بلند می کند تا جوابی درست و حسابی
 بارش کند اما، همان لحظه تقه ای به در می خورد و به

 دنبال آن منشی وارد اتاق می شود. احسان خیلی زود 
 پاهایش را از روی میز جمع می کند و با خنده دستی به

 : مع شده اش می کشد. منشی می گویدپیراهن ج
 . قربان، آقای مهندس و همراهاشون تشریف آوردن_

 و آشفتگی جایش را به جدیت می دهد. کالفگی همه ی 
 به سرعت از جا بلند می شود و همانطور که به سمت

 را بردارد، رو به الزممیزش می رود تا مدارک و اسناد 
 :منشی می گوید

 
   



 
راهنماییشون کنید اتاق کنفرانس تا بیام. به آقای شهابی و _

 .خانم حمیدی هم خبر بده، بگو ازشون پذیرایی مفصلی بشه
چشمی می گوید و از اتاق خارج می شود. احسان منشی 

همانطور که کتش را تن می زند و درحال مرتب کرد 
موهای کم و بیش فر اما خوش حالتش است، با خنده و 

 : شوخی می گوید
جون داداش جلسه رو زود تموم کن ها. من به سارا قول _

 .دادم امروز ببرمش بیرون
هر اینجا کار داری انقدر چرت و پرت نگو. امروز تا ظ _

 .زن ذلیل
احسان از ته دلش می خندد. درکنار هم از اتاق خارج می 

 : شوند
 
   



 
نداری ببینی منو زنم  نگو زن ذلیل، بگو تفاهم برادر. چشم _

 همو دوست داریم؟
لب های امیرحافظ نیشخند همیشگی خود را حفظ می کند.  
احسان در برابر سکوت او، با شیطنتی مردانه ادامه می 

 : دهد
اوه خانم حمیدی رو. نمی خوای یه نظری به این دختر _

بیچاره بکنی؟ طفلک خودشو کشت. حیف خودم یه بار دم به 
ش کوتاهی نمی تالش ه در برابر این همه تله دادم، وگرن

 . کردم
که می گوید خفه شو و  گاهی به احسان نگاه می کند. با ن 

 !صدات رو بیار پایین
اگه کار کردنت هم عین حرف زدنت بود، مطمئن باش  _

 . ما حل میشد مشکالت نصف 
 
   



 
احسان به تیکه ای که می اندازد توجهی نمی کند. قبل از 

ورود به اتاق کنفرانس، با سماجت و خنده برای بیشتر اذیت 
 :کردن این رفیق زیادی عصاقورت داده اش می گوید

باور کن یه کوچولو باهاش صمیمی بشی ها، شرکت رو _

 .هی قیافه بگیرحاال  برات رو یه انگشت می چرخونه. 
 !احسان_

با حرص صدایش می زند. احسان می خندد و همانطور که 
دستش را پشت کمر او می گذارد تا به عنوان رئیس جلوتر 

 : ازش وارد شود، زیرلب می گوید
 .حاال اوکی، عصبی نشو _

 
   



 
مثل همیشه شوخی های احسان به اینجا ختم می شود که 

انتخاب تسلیم بی حوصلگی های امیرحافظ شده، سکوت را 
 می کند و امروز نیز مثل روزهای قبل، با جدیت 

کار می گذرد. در تمام طول جلسه حمیدی باز هم از هیچ 
ناز و عشوه ای برای جلب توجه امیرحافظ کم نمی گذارد و 
این باعث خنده ی احسان است که بی صدا و دور از چشم 

ستودنی حمیدی می خندد. جلسه هم   تالش بقیه، به جدیت و 
به پایان می رسد، تا چند ساعتی با کارهای دیگر درگیر  که

می شوند و درنهایت وقتی برای ناهار همراه احسان و 
بیخیال ماشین خودش به عمارت بر می گردند، هردویشان 

سکوت کرده اند و فکر می کنند. احسان به سارا و کارهایی  
د که باید انجام دهد، و امیرحافظ به دختری که باید خیلی زو

 تکلیفش را 
 
   



 
روشن می کرد. دختری که نهال نام داشت، و از همه چیز  

 !بی خبر بود
 نظرت راجع به این دختره چیه؟ _

احسان ماشین را مقابل عمارت پارک می کند و با سوال 
ناگهانی امیرحافظ، متعجب به سمتش می چرخد. امیرحافظ  

که آرنجش را به پنجره تکیه  درحالی اما خیره ی روبرو و 
داده و تکیه گاه سرش کرده است، با چهره ای متفکر و 

 :غرق در فکر ادامه می دهد
اره. ما اشتباه می کردیم.  من فکر می کنم از هیچی خبر ند_

ساده تر از این حرف هاست که بخواد قصد و نیتی داشته 
باشه. اون فقط یه دختر ساده و تنهاست که نمیدونه زندگیش 

 ! چه داستان پیچیده ای شده
 
   



 
تعجب احسان کم کم به جدیتی تبدیل می شود که حالت خندان 
چهره اش را به چهره ای متفکر تغییر می دهد. درست مثل 

امیرحافظ که احساس می کند همه ی سرنخ هایی که فکر 
حاال  می کرد درست و سرجای خودشان قرار گرفته اند،  
توی ذهنش به هم ریخته اند و هیچ جوره نمی توان 

 : سروسامانشان داد
یعنی هیچی؟ اینطوری که نمیشه. تو از کجا میگی از _

 هیچی خبر نداره؟
   



 
 : امیرحافظ با حرص به احسان نگاه می کند

نمی بینی رفتاراش رو؟ تموم این مدت تحت نظر بود، چه  _

چیز مشکوکی ازش دیدی که بخوای بگی از چیزی خبر 
داره و پنهون می کنه؟ اگه خبر داشت، هرجور شده تو این  

 .  مدت یه ارتباطی باهاشون برقرار می کرد
ابروهای احسان بیشتر درهم گره می خورد. خیره در چشم 

 :ی امیرحافظ، آرام زمزمه می کند  کالفههای حیران و 
 پس اگه بی خبره، یعنی جون خودشم تو خطره. آره؟_

خشم در جان امیرحافظ ریشه می دواند. و قطعا دلیل این 
خشم برای آن است که نمی خواهد کوچکترین شکست را در 

 طی این پرونده تجربه کند. نه به خاطر 
 
   



 
که ظاهرا قرار است قربانی این اشوب شود و در نهالی 

 ! خطر است
خب میگی چیکار کنیم؟ می خوای ازش بازجویی کنیم تا _

 مطمئن بشیم؟
امیرحافظ سردرگم دستی به ته ریشش می کشد. خیره به در 

بسته ی عمارتی که آن دختر بی خبر و بی گناه درونش 
زندگی اش به   مشکالت زندگی می کرد و گمان داشت که 

 : همینجا ختم می شود، می گوید
 یعنی خودمون رو لو بدیم؟_

 چاره ی دیگه ای نداریم. داریم؟_

سکوت می کند و این باعث می شود که احسان با جدیت 
 :ادامه دهد

 
   



 
تو این مدت بچه ها همه جارو گشتن امیرحافظ. از هرکس  _

که ربط داره و نداره بازجویی کردن، ولی چیزی دستمون  
رو نگرفته. از طرفی همه می دونیم که اونایی که از مرز 

رد شدن، به همین راحتی ها بیخیال نمی شن. اونا دنبال 
ات نهال نیاز اطالعچیزهای مهمی ان، برای همین ما به 

 .یم. البته اگه چیزی بدونهدار
غرق در فکر به بیرون خیره می شود. احسان چند دقیقه ای  

منتظر می ماند و وقتی سکوت ادامه دار امیرحافظ را می 
بیند، از قاب پلیس بودنش بیرون می آید و به بهانه ی  

گرسنگی، زودتر از او از ماشین پیاده می شود. احسان 
او هیچ تاثیری نخواهد  خوب می داند که بودن و نبودن

داشت و همه چیز بستگی به تصمیم نهایی امیرحافظ دارد.  
 پس چه بهتر که با تنها

 
   



 
به راحتی به پیشنهادش فکر  گذاشتنش، به او اجازه دهد که

 .کند و تصمیم بگیرد
چند دقیقه ی دیگر هم می گذرد. گرمای هوا در این مدت 

کوتاه و از خاموش بودن کولر ماشین نهایت استفاده را می 
کند و فضای داخل ماشین را به جهنمی تبدیل می کند که 

امیرحافظ دیگر نمی تواند تحمل کند و با همان ذهن درگیر و 
 . مشغول، از ماشین پیاده می شود

 
   



 
 
   



 
با قدم های آرام و سری پایین افتاده، به سمت عمارت می 
رود و از همان فاصله هم می تواند صدای خنده و شوخی  

 احسان و همسرش سارا را با پروین بشنود. 
این موقعیت،  نیشخندی گوشه ی لب هایش می نشیند. در 

هیچ حوصله ی دیدن آن دختر را ندارد و برای همین با 
چهره ای گرفته و اخم کرده وارد سالن می شود. اما 

آنچه انتظار دارد، فقط پروین را می بیند که در خالف بر
کنار احسان و همسرش نشسته و مشغول صحبت اند. اثری 

ای، از نهال نیست، و امیرحافظ احمقانه و به طرز مسخره 
نگاهش را دورتادور سالن می چرخاند تا ردی از او بیابد. و 

وقتی مطمئن می شود که او واقعا نیست، حرصی از دست 
بیشتری جلو می  کالفگی حماقت ها و کارهای عجیبش، با 

 رود و 
   



 
یک سالم آرام و بی جان برای رعایت ادب هم که شده، 

زمزمه می کند. سارا به احترامش از جا بلند می شود و با 
متانت جوابش را می دهد. پروین لبخند به لب نگاهش می 

 :کند و می گوید
 .خسته نباشی پسرم. حتما امروز روز شلوغی داشتین_

احسان از خدا خواسته کنار سارا روی مبل می نشیند و 
موزی از داخل ظرف میوه بر می دارد و گاز می زند. سارا 

 بیخیالی که دختر ظریف و زیبایی است و مدام از این 
همیشگی احسان شاکی است، سعی می کند با نیشگونی که 

از پلهوی او می گیرد بهش بفهماند که انقدرا هم احساس  
 !صمیمیت نکند. ولی هیچ فایده ای ندارد

شلوغ چیه عمه خانوم؟ هی من به این برادرزاده ی شما _

 میگم من به عیالم قول دادم ببرمش بیرون، جلسه 
   



 
رو زود تموم کن؛ از لج من بیشتر کشش داد. انقدر حرف  

 .زد که من نگرانم فکش طوریش شده باشه
امیرحافظ بی حوصله چشم از احسان می گیرد و با گفتن 

آنکه می رود تا لباس هایش را تعویض کند، جلو می رود و  
هنگام گذشتن از کنار احسان، به جبران چاپلوسی اش لگدی 
حواله اش می کند و با خونسردی به راهش ادامه می دهد.  

 : پروین بلند می گوید
گفتم احمدآقا آورد تو اتاق   باال امیر جان، وسایلت رو از _

 باال پایین. این چند روز مهمون های عزیزمون طبقه ی 
 .هستن، شما پایین باشی بهتره

احسان نیشش را برای امیرحافظ باز می کند. و امیرحافظ  
همانطور که از دست این مسخره بازی های او خنده اش  
گرفته، سری در جواب پروین تکان می دهد و به طرف 

 اتاقی که گفته بود می رود. اما نمی داند
   



 
چه چیزی وادارش می کند که وسط راه بایستد و با کمی خم 

شدن، نگاهش را در اشپزخانه بچرخاند. آشپزخانه ای که 
خالیست و مثل همیشه، خبریاز نهال ایستاده مقابل گاز درش 

 !نیست. آن دختر کجا رفته بود؟
به جهنم که رفته. همون   اصال به من چه که کجا رفته. _

 .بهتر که نیاد
با حرص زمزمه می کند و وقتی وارد اتاق می شود، بدون  
توجه به ساعت دوش کوتاهی می گیرد و با تعویض لباس  

هایش از اتاق خارج می شود. سارا درحال چیدن میزناهار  
حسان است و پروین روی ویلچرش نشسته و دارد برای ا

عزیزکرده اش سوپ می کشد. خنده اش می گیرد. احسان  
جوری خودش را در برابر پروین لوس می کند که انگار او  

 ! برادرزاده اش است
   



 
 . عجب، تشریف آوردین جناب. بیا بشینچه _

کنار احسان می نشیند. سارا دیس برنج را روی میز می 
گذارد و صندلی کنار پروین را برای نشستن انتخاب می 

کند. باز هم خبری از نهال نیست، و این عجیب روی 
اعصاب امیرحافظ است. اما به هر سختی که شده جلوی 

در این رابطه نپرسد و به الی خودش را می گیرد تا سو
  بالخره ظاهر، خودش را با غذایش مشغول می کند. تا آنکه 

احسان هم از کنجکاوی تحمل نمی کند و رو به پروین می 
 : گوید

عمه خانوم، پس این نهال خانوم شما نمیان که ناهار _

 بخورن؟
تواند جدیت را از  سارا به همسرش نگاه می کند. خوب می 

چهره ای که سعی کرده خونسرد و عادی باشد، بخواند.  
سارا همسرش را بهتر از هرکسی می شناسد و بیشتر از 

هرکسی، به او اعتماد دارد. برای همین بی آنکه حساسیتی 
نسبت به این اسم که بارها از زبان شوهرش شنیده حساس  

شود.    شود، برای خودش کمی برنج می کشد و مشغول می
 : پروین در جواب احسان می گوید

   



 
نه پسرم. نهال امروز قرار بود بره بهشت زهرا، ناهارم _

شما ناهارتون رو  مهمون خونه ی دوستش بود. اون نمیاد،
 .بخورید

احسان آهانی می گوید. هردو خیالشان راحت است که نهال 
تمام مدت تحت نظر نیروهایشان است و خطری تهدیدش 

نمی کند، برای همین با خنده رو به سارا می کند و همانطور  
که نگاهش مثل همیشه، هنگام تماشای او غرق عشق و 

 : محبت می شود؛ می گوید
 هنوز این خانم دکتر ما رو ندیدی ، نه؟ پس تو _

سارا لبخند نمکینی می زند. صورت گردی دارد و تقریبا 
بور است. چشم های آرایش کرده و رژ نسبتا پررنگی که  

زده، چهره اش بسیار دلربا و دلنشین کرده است. با آن 
 :صدای ظریف و زنانه اش می گوید

 
   



 
نه، مثل اینکه طلسم شدیم. وقتی اون هست، ما نیستیم. ما _

 !هم که هستیم، اون نیست
توجه همه،  امیرحافظ پوزخند صداداری می زند. طوری که 

 : به خصوص پروین جلب او می شود و با تمسخر می گوید
نه، طلسم نیست ساراخانم. فقط این خانم دکتر یکم زیادی _

سرخورده، انگار نه انگار تو این خونه وظایفی داره. 
 .هروقت دوست داره میره و میاد

 ! امیرحافظ _

ی  ادامه بیخیالیپروین با تشر صدایش می زند. امیرحافظ با 
 :غذایش را می خورد و پروین با عصبانیت می گوید

 
   



 
صبح هم بهت گفتم امیر، درباره ی نهال درست حرف _

خدمتکاره، و نه وظیفه ای بیشتر از پرستاری بزن. اون نه  
 تو این خونه داره. فهمیدی؟

احسان با تاسف سر تکان می دهد و برای سارا که متعجب  
از رفتار امیرحافظ نگاهش می کند، اشاره می کند و می 
گوید که بعدا برایش توضیح می دهد. بعد هم برای خاتمه 

دهانش می  دادن بحث هم که شده، آخرین قاشق را توی
دستتون درد نکنه، خیلی  _ :گذارد و با صدای بلندی می گوید

همش به شما زحمت دادیم عمه  خوشمزه بود. این مدت ما 
پروین جرعه ای آب می نوشد و سعی  .خانوم، واقعا شرمنده

می کند عصبانیتش را فرو بخورد. عجیب است که در همین  
 که حاال مدت کوتاه دلش برای نهال تنگ شده و  

 
   



 
امیرحافظ باز هم از پیله کردن به او دست بر نمی دارد، 

 :بسیار عصبی است
نوش جانتون عزیزم. این چه حرفیه؟ اینجا خونه ی _

 . خودتونه. شما هم مثل امیر برام عزیزین
احسان با لودگی دستش را روی سینه اش می گذارد و به هر 

 :نحوی که شده، لبخند را روی لب های پروین می نشاند
شما عزیزمایید عمه خانوم. ولی اگه اجازه هست، بذارید _

شام امشبو مهمون ما آقایون باشین. بهتون قول میدم منو امیر 
 .یی بهتون بدیم که حظ کنیدیه غذا

سارا به شیطنت همسرش می خندد و از روحیه ی بانشاطی  
 : که دارد، غرق لذت می شود. پروین مردد جواب می دهد

 
   



 
آخه نمی خوام تو زحمت بیوفتید، ما خودمون شامو آماده _

 .می کنیم. شما همین جوریش هم کلی کار دارین
نه بابا چه کاری؟ امروز هم این امیر لج کرد، دیر اومدیم.  _

فقط عمه خانوم، بی زحمت این غذا رو به ساراخانوم ما هم 
 !یاد بدین. خیلی ممنون میشم

 : کند و پروین از ته دل می خنددسارا شوکه نگاهش می 
 وا احسان! یعنی من بلد نیستم لوبیا پلو بپزم؟_

می برد.   باال احسان با خنده دست هایش را به حالت تسلیم 
امیرحافظ بی آنکه غذایش را تا آخر بخورد، بی میل بشقاب  
را پس می زند و همانطور که از جا بلند می شود؛ بلند می 

 : گوید
 
   



 
ممنون عمه، خیلی خوشمزه بود. شام رو هم بذارید به _

 . عهده ی ما، شما زحمت نکشین
کند. دلش برای این پسر خون  پروین دلخور نگاهش می  

است. برای قلبش که می داند شکسته و روحش که پر از 
زخم است. امیرحافظ بسیار تنهاست، و پروین برای این 

 :تنهایی او مدت هاست که سوگوار است
 
   



 
نوش جانت. ناهار و من نپختم، نهال صبح زود آماده کرده  _

 . بود
بعد طوری بهش خیره می شود که انگار می گوید شنیدی؟ 
تمامش کن! نهال آن چیزی نیست که تو در درون ذهنت،  

 !ایمیان آن افکار سیاه و ترسناکت ساخته 
عه، پس اینطور که پیداست این خانم دکتر آشپز قابلی هم _

 .هست
امیرحافظ بی توجه به گفته ی احسان، خودش را نمی بازد و 
به سمت اتاقش حرکت می کند. اما هنوز چندقدمی برنداشته 

 :که پروین با خونسردی و صدای رسایی می گوید
 
   



 
 امشب پرویز و معصومه دارن میان اینجا، بهت میگم_

 !که بعدا شوکه نشی و مقابل پدر و مادرت درست رفتار کنی
 چی؟ _

 
   



 
مبهوت و یکه خورده به پروین نگاه می کند که با یه تای 

چیه؟ _ :رفته به سمتش می چرخد و می گوید باال ابروی 

تو اجازه  نکنه برای اومدن به خونه ی خواهرشم باید از
 بگیرن؟

هیچ حرفی نمی تواند بزند. لحن جدی و محکم پروین 
درواقع طوری به سکوت وادارش می کند که بی آنکه ذره 
ای معطل کند، می چرخد و با گام های بلند به طرف اتاقش  

می رود. درد سرش دوباره غوغا کرده است. توی اتاق، در  
میان تنهایی خودش، روی صندلی می نشیند و فکر می کند 

که از کی پدرومادرش را ندیده است؟ اویی که روزی طاقت  
سال هاست که  حاال دوریشان را برای یک لحظه نداشت، و  

 ... خود را از آغوش پرمهر معصومه محروم کرده است
 
   



 
با رفتن امیرحافظ، پروین برای چند دقیقه سکوت را به 

ت این است که باید حرف زدن ترجیح می دهد. واقعی
خداراشکر کند که امیرحافظ، واکنش تندی از خود نشان نداد 

و جوری رفتار نکرد تا بیش از این برای مهمان هایشان 
جای سوال و تعجب ایجاد کند. خودش هم می داند که این 

اتفاق چقدر برای امیرحافظ بزرگ و غیرقابل هضم است، و 
آن هاست. اما  قطعا لحظات پرتنشی در انتظار همه ی

پروین به خودش قول داده که هرطور شده، قبل از مرگش 
 ! این رابطه ی پوسیده را دوباره احیا کند. هرطور که شده

نمی دونم این پسر   اصال ببخشید که اینطوری شد بچه ها، _

 . کی قراره کینه و کدورت گذشته رو فراموش کنه
پروین با ناراحتی می گوید. احسان همانطور که از حال بد 

 :رفیقش گرفته است، آرام جواب می دهد
   



 
حق داره. شرایط سختی رو گذرونده عمه خانم. من مطئنم _

 . خودش از همه بیشتر عذاب می کشه
پروین در سکوت قطره ی اشک گوشه ی چشمش را پاک  
می کند. سارا به کل با دیدن این فضا اشتهایش را از دست 

داند باید چیزی بگوید یا ساکت باشد. جو این داده و نمی 
عمارت برایش به شکلی است که انگار چیزی درش گم شده  

است. حس بدی ندارد، اما راحت هم نیست. نمی داند باید 
 .چگونه رفتار کند و چه کاری انجام دهد

 : احسان می پرسد
 عمه خانم، پرویزخان به خاطر امیر میان اینجا؟ _

 غم به چهره ی جدی احسان نگاه می کند.پروین با 
 : توی دلش آشوب بزرگی برپاست. می گوید

 
   



 
آره، من بهشون گفتم. دیگه بسه هرچقدر به حال خودش _

لش کردیم. بهتره یکمی هم ما به جلو هلش بدیم تا کمتر به و
گذشته و اتفاقاتش فکر کنه. احسان جان، تو هم باهاش حرف 

 .بزن. نذار یه وقت به پرویز و معصومه بی احترامی کنه
احسان لبخند اطمینان بخشی می زند و سرش را تکان می 

 دهد. سارا برای جمع کردن میز از جا بلند می شود 
اصرارهای پروین که می گوید این کارها را به  خالف بر

عهده ی محبوبه بگذارد، با حوصله ظرف ها را جمع می 
کند و سعی دارد به نحوی خودش را مشغول کند.حسی به او 

می گوید روزهای عجیبی در این عمارت درپیش خواهد 
داشت. روزهایی که انگار منشا تمام اتفاق هایشان، یک 

 ! دختر است
********************** 

 
   



 
 .تا کی می خوای بشینی اونجا؟ پاشو بیا تا نیومدم بکشمت_

ترانه رو قطع می کنم و خسته و بی با خنده ی تلخی تماس 
جون از ساعت ها گریه، دستمو روی سنگ قبر بابا و بعد  

 مامان می چرخونم. انگار اینطوری دارم
   



 
صورتشون رو لمس می کنم و لپ های نرم مامان و گونه ی 

رد میشه. بابایی که امروز بعد از مدت  زبر بابا از زیر دستم
ها به قول خودش، حسابی نشستیم باهمدیگه حرف زدیم و  

امروزمون، روز مخصوص خانواده شد! درسته که اونا بهم 
جوابی ندادن و دربرابر سوال هام ساکت بودن، ولی خب من 
که براشون حرف زدم. من که براشون درددل کردم و آروم 

ت؟ میون این همه حسرت، من به همینم شدم. همین کافی نیس
 ! راضی ام

 برای بار آخر تو این چندساعتی که اینجام، خم می شم
لب هام رو روی سنگ قبر هردوشون می ذارم و می 

بوسمشون. با اینکه هنوز دلم تنگشونه و کلی حرف برای 
گفتن دارم، مجبوری به اصرار ترانه و زنگ های پشت 

 بلند می شم و چادر سیاه خاکیم سرهمش، از جام 
   



 
رو روی سرم مرتب می کنم. میون گریه، رو به عکس بابا 

 دهلبخند می زنم و میتونم بفهمم که اونم داره می خن
م با این چادر میره. الهی باال مامان، قربون صدقه ی قدو 

بمیرم برای دلشون... بمیرم که می خواستن منو با چادر 
روز عقدم ببینن و این آرزوشونو با خودشون چال کردن...  

 !بمیرم براتون 
دستی به صورتم می کشم. م یدونم که صورتم از فرط گریه  

کنم و همونطور به طرف ترسناک شده ولی توجهی نمی 
جایی میرم که ترانه آدرسش رو داده بود. امروز ماشین  

نیاوردم و دلم خواست مثل اون وقت ها که با بابا سر ماشین 
بحث می کردیم و آخرسر مجبور می شدم پیاده برم دانشگاه،  

تا اینجا هم با پای پیاده بیام و خوشی های اون روزهام رو 
هایی که دیگه هیچوقت تجربشون  مرور می کنم. اون خوشی 

 ... نمی کنم
   



 
 . پس کجایی تو؟ سالم_

ترانه تکیه داده به ماشینش منتظرمه. وقتی جلو میاد و 
میوفته، درآنی حرص تصنعی که   چشمش به صورتم

میدونستم برای روحیه دادن به من بود از چهره اش پاک  
میشه و با غم بهم نگاه می کنه. به روش لبخند میزنم و انگار 

کشیده شدن اجزای صورتم، چشم هام رو قلقلک میدن تا 
 ! بیشتر بسوزن و دردمو زیادتر کنن

 آب داری تو ماشینت؟ _

جوابم تکیه می ده. با آب معدنیکه به دستم سرش رو در 
میده، کم و بیش صورتم رو می شورم و بدون هیچ حرفی  
سوار ماشین میشم و با چشم های بسته، سرمو به شیشه ی 

پنجره تکیه میدم. ترانه هم که انگار از دیدن چشم هام خیلی  
شوکه شده باشه، بی حرف استارت میزنه و طبق قرارمون 

 ه خونه ی قبل از رفتن ب 
   



 
عمواکبر، میره به سمت حرم شاه عبدالعظیم. در طول راه 

هیچکدوممون حرفی نمیزنیم و وقتی روبروی حرم می 
ازش پیاده میشم و ظرف ساندویچ هایی که   ایستیم، من جلوتر

ترانه درست کرده بود رو با مابقی حلواها برمیدارم و به 
سمت حرم راه میوفتم. نمی فهمم ترانه کی ماشینو پارک 

 میکنه و خودشو بهم میرسونه، 
فقط شروع به پخش کردن نذری ها می کنم و با اشک هایی  

روونن،  ه هام گونروی حاال که فکر می کردم تموم شدن و 
 :به حرم نزدیک تر میشم

 . بده حلواهارو من پخش کنم، تو برو زیارت_

اینو ترانه میگه. گیج و منگ از فضای معنوی که توش قرار  
گرفتم، ظرف حلواهارو به دستش میدم و ازش دور میشم.  

چادرسیاه خاکیم رو با یه چادر سفیدی عوض می کنم و با یه 
 میرم سمتدنیا غم و غصه، 

   



 
ضریحی که انگار داره نگاهم می کنه. ضر یحی که اومدم 

نشدم از اینجا نرم. من  خالی خالی دست بندازم و بهش و تا 
 ! خدا... خودت آرومم کنلبریزم دیگه 

 خوبی؟ _

 
   



 
سرمو بلند می کنم و به ترانه ی نگران نگاه می کنم. چقدر 

ممنونشم که امروز وقتش رو دراختیار من گذاشت و با بهانه  
ی پخش کردن نذری ها، اجازه داد که با خودم خلوت کنم و  

بعد نیم ساعت، اومده پیشم. بهش لبخند میزنم، میدونم  حاال 
نمیذاره اما،   لبخندم جون نداره و هیچ تاثیری توی نگرانیش

 :این تنها کاریه که میتونم بکنم
 .آره، خیلی بهترم. بیا بشین، سرپا خسته شدی_

کنارم می شینه و با بغض به دیوار تکیه می ده. بی جون و  
 :خسته دستمو روی دستش می ذارم و میگم

مرسی که امروز باهام اومدی. تو رو نداشتم دیگه حتما دق  _

 .می کردم
 
   



 
اشک هاش سرازیر میشه. با حرص دستشو از توی دستم 

بیرون می کشه و روی صورتش میذاره. دلم میگیره وقتی 
می لرزه و با بغض و صدای  می بینم شونه هاش از گریه

 : خفه ای میگه
خیلی بیشعوری نهال! خیلی بیشعوری که خوب نمیشی. _

خیلی بدی که اینقدر حالت بده و با من حرف نمیزنی. بی 
 ! معرفت

با گریه داره حرف میزنه و این باعث میشه که تلخ بخندم. 
دوباره دستشو توی دستم می گیرم و به زور از صورتش  

کنم. چشم های خوشگل مهربونش، خیسه و با جدا می 
 :نگرانی بهم خیره میشه

من جات نیستم نهال، نیمفهمم داری چه دردی رو تحمل می  _

 کنی. ولی میخوام باهام حرف بزنی. تو خواهر 
 
   



 
منی دیوونه، میفهمی وقتی اینطوری می بینمت چقدر زجر  

 می کشم؟
میون گریه می خندم. با حرص و گریه بهم می کوبه و 

 :غصه دار میگه
 چرا داری خودتو نابود می کنی؟ چرا حرف نمیزنی نهال؟ _

درنمیاد. انگار که گلوم خشک شده و دیگه نمیتونم  صدام 
 :حرف بزنم. برای همین جون می کنم تا زمزمه کنم

دلم برای مامان بابام تنگ شده ترانه. دلم مامان بابامو می _

خواد. دلم خونه مون رو می خواد. من دلم زندگی قبلیمو می 
 خواد ترانه، چیکار کنم؟ 

 
   



 
ترانه با هق هق سرم رو توی سینه اش مخفی می کنه. از ته 
دلم زار میزنم. حرف زدن نتیجه ای نداشت! من چه می گفتم 

تنها بودم. یتیم بودم. داغدار بودم. حرف زدن من، چه نه، 
 !مامان بابامو برمی گردوند؟

 دلتنگی می دانی چیست؟ 
 غرق شدن در یادت، 

 فکر به صدایت، 
 ...و مرور هرشب خاطراتت

 . دلتنگی ساده تر از هر معانی است
 دلتنگی یعنی تو نباشی، 
 ! و من تو را زندگی کنم

 عابدینیصنم 
 
   



 
غروب که میشه، هرچقدر عطیه خانوم و ترانه اصرار می 

جایی که  کنن تا شام رو هم پیششون بمونم، قبول نمی کنم. تا 
ترانه دیگه حرصش درمیاد و همونطور که داره به حاضر  

 : شدنم توی اتاق سابق خودش نگاه می کنه، می گه
از صبح که د یدمت، هی داری گریه می کنی. تازه تازه _

آروم شدی و داری میری؟ گریه هاتو آورده بودی برای من؟  
 یه روز طاقت دوری یارو نداری یعنی؟

خی می کنه. از ظهر که از حرم  میدونم که داره شو
برگشتیم، مادر و دختر عین پروانه دور سرم چرخیدن و  

 کنار عمواکبر و خانواده شون، البته به جز آقاآرش، 
   



 
ناهار مفصلی خوردیم. منم که دیگه کم و بیش به خاطر  

کردنام سبک تر شده بودم و میتونستم یه جوری خودمو گریه 
جمع و جور کنم. با اینکه خودمم دلم میخواد بیشتر اینجا  

بمونم و کنار خاله عطیه و عمواکبر، چندروزی رو متفاوت  
بگذرونم. ولی پروین خانم چی؟ همین جوریش هم از صبح 

 .ندیدمش و نگرانشم، نمی تونم که تنها بذارمش و برم
چی فکر کردی؟ دلم براش تنگ شده اساسی. از صبح پس _

 ! ندیدمش، توقع که نداری بمونم اینجا؟حاال تا 
برای دلخوشی ترانه هم که شده، دل به شوخیش میدم و با 
جوابی که میشنوه، چنان جیغی میزنه که نمی تونم جلوی  

خنده امو بگیرم. مسخره است واقعا، منظورمون از یار کیه  
 ! یدونیم؟که خودمونم نم

 
   



 
نهال به خدا می کشمت اگه خبری باشه و به من نگی،  _

 فهمیدی؟
که   درحالی چشم هامو گرد می کنم. چادرمو برمیدارم و 

 : دارم روی سرم مرتبش می کنم، جواب می دم
گمشو بابا ترانه. چه یاری؟ چه کشکی؟ اگه پروین خانم _

نبود، اون بشر به جرم نفس کشیدن و مصرف اکسیژن تا 
 .صدبار منو کشته بود حاال 

از ته دلش می خنده. خداروشکر واقعا! حال بد امروزم، 
حال اون رو هم بد کرده بود و خودم که هنوز میتونم اثر 

 ببینم. ولی گریه ام رو روی چشم هام و صورتم
   



 
برگردم  االندیگه واقعا اهمیتی نداره، حتی اگه همین 

عمارت و با امیرحافظ روبرو بشم. بذار هرطور که دلش  
 !می خواد فکر کنه

غلط کرده مرتیکه. نصف عشق و عاشقی ها از همین _

 .ببین کی گفتمحاال نفرت ها شروع میشه. 
سرمو با تاسف براش تکون میدم. کیفم رو هم برمیدارم و بی 

 :توجه به حرفش میگم
اژانس بگیر برم سر کارم، مثل اینکه ظهر  بیا برو برام _

 !گرمازده شدی داری چرت و پرت میگی
خنده داره! تبد یل شدن نفرت به عشق! اونم کی؟ امیرحافظ و  
من! ترانه هم چه چیزهایی که نمی گفت! مثل اینکه بیش از  

 !اندازه فیلم و رمان عاشقانه می دید و می خوند
 
   



 
 ترانه و خاله عطیه رو می بوسم و با خداحافظی ازشون

تشکر بابت روزخوبی که کنار هم داشتیم، سوار آژانس میشم 
میگردم. عجیبه اما در طول مسیر، هرکار و به عمارت بر 

میکنم که حرف های ترانه از ذهنم بیرون بره، نمیشه و با 
حماقت بهشون فکر میکنم. البته که نتیجه ی این فکر کردن  

چیزی جز خندیدن به توهمات ترانه نیست اما، چیزی که 
عجیب بود تکرار مدام این اسم توی زندگی من بود. چرا؟  

کردم که دیگه این نام و این شخصیت، توی  چیکار باید می
 !زندگیم حضور نمی داشت؟

 
   



 
پرداخت کرایه، روبروی در از آژانس پیاده می شم و با 

بزرگ عمارت می ایستم. سروصدایی که از داخل حیاط تا 
اینجا هم به گوش می رسه، متعجبم می کنه و با کنجکاوی 

همیشه که فقط  خالف کلید می اندازم و داخل می شم. بر
حاال  چندتا از چراغ های روبروی ساختمان روشن بودن، 

از همین فاصله هم  تموم حیاط غرق در روشناییه و میتونم
محبوب پروین خانم توسط امیرحافظ و  آالچیق بفهمم که 

می پره. بی حوصله و  باال احسان اشغال شده. ابروهام 
به سروضعم می کنم و وقتی یاد صورت پف  گاهی  خسته ن

کرده ام میوفتم، آه از نهادم بلند میشه. ولی چاره ای هم 
 نیست.

   



 
نمی تونم که به خاطر قضاوت های اونا شبو بیرون بمونم!  

برای همین فقط برای بهتر شدن وضعیتم چادر خاکیم رو از 
سرم می کشم و با مرتب کردن مانتو و شال مشکی رنگم که 

رمه؛ قدم هام بدون هیچ حالتی روی سحاال صبح، خالف بر
رو به سمت جلو از سر می گیرم. هرچقدر بیشتر نزدیک تر 

می شم، راحت تر میتونم صدای خنده های احسان و حرف 
زدن پروین خانم رو بشنوم. مثل اینکه جمعشون جمع بود و  
من، درست عین مزاحم، میون این جمع خانوادگی حضور  

 !داشتم
ن از کی  . وای چه عجب شما اومدین، می دونیسالم_

 !منتظرتونیم ؟
برسم، با صدای ظریف زنانه ای  آالچیق قبل از اینکه به 

 متعجب و شوکه به عقب می چرخم و دختری رو می
   



 
که با سینی چای توی دستش، ایستاده و داره لبخند به لب بینم 

بهم نگاهم می کنه. لباس رسمی شیکی به تن داره و بافت  
موهاش رو روی شونه هاش رها کرده، از طرفی آرایش 

کامل و بسیار ماهرانه اش انقدر چشمگیر که برای یه لحظه  
 :مبهوت این چهره ی جدید و البته زیبا میشم

 !د من شمارو می شناسم؟، ببخشی سالم_

اینو که با تعجب میگم، خیلی شیرین می خنده و جلو میاد. 
صدای پاشنه ی کفش هاش، در نظرم به ظرافتش اضافه می 

 :کنه
من سارا هستم. و شما هم نهال خانوم، درسته؟ منو نمی _

من که شما رو بهتر از همه ی دوستام می  واال شناسی؟ 
 .شناسم

 
   



 
 تازه متوجه میشم این دختر زیبا کیه! آهان بلندی میگم 

 عالوه توی دلم اعتراف می کنم که خوش به حال احسان! 
بر چهره ی زیبا و دلنشینی که داره، مشخصه که بسیار 

هم انگار نه انگار که داره منو با این  االنه و اخالق  خوش 
چشم های پف کرده و قرمز می بینه. یه جوری داره بهم 

نگاه می کنه که انگار منم عین خودش با یه تیپ کامل 
روش وایسادم و غم از جز به جز صورتم مشخص روب

 !نیست
وای ببخشید، یه لحظه فراموشم شد. خوب هستید شما؟  _

خیلی خوش وقتم از آشناییمون. شرمنده، مثل اینکه امروز تو  
 .نبودم به زحمت افتادین

به سینی توی دستش اشاره می کنم. اما اون بی توجه جلو  
صورتش رو جلو میاره و میاد و همونطور سینی به دست، 

 من متعجب رو به بوسه ای کوتاه روی گونه
   



 
ام، اما محبت آمیز مهمون می کنه. خداروشکر که اومدنش 

آغاز دردسرهای جدیدی باشه و میتونم حداقل قرار نیست 
 !رابطه ی خوبی باهاش برقرار کنم

این چه حرفیه عزیزم؟ من فقط منتظر خودت بودم که _

منم یه مدت اینجام، وظیفمه نو کارها کمک   بالخره ببینمت. 
کنم. بیا، بیا بریم پیش بقیه که پروین خانم حسابی دلتنگت 

وین خانم مارو وابسته ی شده. مثل اینکه حسابی این پر
 !خودت کردی خانوم
میل واقعیم برای نزدیک تر شدن  خالف خجل می خندم و بر

به جمعشون، دنبالش راه میوفتم. مثل همیشه اولین کسی که 
متوجه مون میشه، پروین خانمه و بعد احسان که به محض  

آشکاری به بازوی امیرحافظی که   کامال دیدنمون، به طور 
 کردن کبابه و ازمشغول سیخ  

 
   



 
از کارش راضی نیست، می  اصال چهره اش معلومه که 

 !کوبه. چرا؟ چرا این دوتا انقدر باید عجیب باشن؟
 .به روی ماهت عزیزدلم. خوش اومدی، بیا بشین سالم_

 
   



 
دیدن چهره ی پکر و گرفته ی امیرحافظ، باعث میشه که 

ناخودآگاه برای چندلحظه بهش نگاه کنم و حرف های ترانه 
توی سرم تکرار بشه.دلم می خواد زنگ بزنم هرچی از 

نده که  دهنم درمیاد بهش بگم که انقدر مزخرف تحویل من
 !بخواد ذهنمو درگیر کنه

 ، ببخشید که دیر کردم. خوبین؟سالم_

کنار پروین خانم می ایستم و با محبت دست دراز شده اش 
رو توی دستم می گیرم. با ناراحتی به صورتم خیره میشه و 

 :غمگین میگه
 !دورت بگردم، چیکار کردی با این چشم ها؟_

بی حرف لبخند تلخی میزنم و کنارش روی صندلی می 
با تعجب داشت به صورت پف کرده  حاال شینم. احسان که تا 

 ام نگاه می کرد، سعی می کنه خودش رو عادی
 
   



 
نشون بده و با دوباره نشوندن لبخند روی لب هاش، با  

 :صدای بلندی می گه
خیلی خوش اومدین نهال خانم. این خانم ما از صبح منتظر _

شماست، هی میگه نهال کو؟ نهال کی میاد؟ سارا از ته دلش  
رحافظ و احسان رو روی میز می ذاره.  می خنده و چای امی

پروین خانم چشم ازشون می گیره و همونطور که بهم نگاه 
 : می کنه، با صدای آرومی می گه

با  .حالت خوبه دخترم؟ ببخشید که نتونستم باهات بیام_

سرعت چشم از امیرحافظی که از حرکت ایستاده و داره با 
انگار آدم کشتم، می گیرم چنان اخم غلیظی نگاهم می کنه که 

و به پروین خانم خیره میشم. واقعا این آدم چشه؟ من که از 
 صبح ندیدمش و هیچ حرفی باهاش 

 
   



 
چ و پوچ باید اینطوری عصبی و نزدم، چرا برای هی

 ! خشمگین بهم نگاه بکنه؟
 : رو به پروین خانم جواب میدم

بله خوبم. این چه حرفیه؟ نگران نباشید، میدونم که پاهاتون _

چقدر اذیتتون می کنن. شما منو ببخشید که امروز تنهاتون 
 . گذاشتم

تبسمی می کنه و لب باز می کنه تا چیزی بگه اما، همون  
 :و صدای بلندی می گه کالفگی موقع است که احسان با 

ای بابا. نکن برادر من. نه حوصله داری نه یکم سلیقه، دو  _

 . ساعته نتونستی یه سیخ درست و حسابی دستم بدی
 
   



 
متعجب بهشون نگاه می کنیم. سارا کنارم می شینه و 

امیرحافظ با این حرف احسان، چشم غره ی جونداری 
 :نثارش می کنه

به سر من نذار احسان. یه کاری نکن برم و با انقدر سر _

 .این همه گوشت تنهات بذارم
سارا به این کلکشون می خنده و انگار که براش عادی باشه،  

می چرخه و مشغول صحبت با پروین خانم میشه. ولی من 
همونطوری که روی صندلی و بین این دوتا نشستم، حتی با  

و خنک کم کم داره گر گرفتگیم رو تسکین   مالیم اینکه نسیم 
می بخشه؛ با حال غریبی به احسان و امیرحافظ خیره میشم  

امیرحافظ با این اخم و  االنو یه جوری انتظار دارم همین 
تخم، بزنه احسان رو نصف کنه! ولی همچین اتفاقی نمی افته  

 و احسان در مقابل خشمی که امیرحافظ داره، با بی خیالی 
   



 
که فکر می کنم، فقط احسان  حاال سرش رو تکون می ده. 

نیست که انقدر شجاعه و میتونه در چنین وضعی خونسرد  
برابر این چشم های طوفانی   باشه. منم اون شب، تونستم در

 ! و طغیان کرده بایستم و غذاش رو بریزم دور
بهتر. بیا برو تا همه چی رو بیشتر خراب نکردی، نهال _

خانوم هست. کمکم می کنه، نیازی هم به منت کشیدن از تو 
 .نیست

احسان میگه و با چرخیدن به سمت من، بی توجه به  
 : است، می گهامیرحافظی که با حرص بهش خیره 

نهال خانم، میتونین بیاین کمکم؟ یه کباب میخوایم بخوریم _

ها، اگه این برادرزاده ی عزیزکرده و بی استعداد عمه خانم  
 !گذاشت

 
   



 
 !احسان_

امیرحافظ با حرص صداش میزنه و صدای خنده ی پروین  
خانم و سارا بلند میشه. تنها لبخند کوچیکی میزنم. من حتی  

تو این لحظه حوصله ی خودم رو هم ندارم، ولی مجبورم که 
نشون بدم. این واقعا انصاف نیست خودمو شاد و پرانرژی 

 ! خدا
از جام بلند میشم و بی حرف به سمت امیرحافظ میرم که با 
فاصله ی کمی از احسان ایستاده. با استرس خیلی کمی که 

سعی میکنم بهش توجه نکنم، کنارش با فاصله ی معینی می 
 :ایستم و می گم

 . لطفا بدینش به من آقای نیک نام_

با صدام متعجب به عقب می چرخه و بهم نگاه می کنه. مثل 
اینکه انتظار نداشت حرف احسان رو بپذیرم و جلو بیام. حق  
هم داره. من احمقم که این نگاه نفرت بارش رو به خودم می  

بینم و بازم مجبورم که باهاش کنار بیام. عصبی تکرار 
 :میکنم

 !بدینش به من آقای نیک نام_

صورتش هیچ تغییری نمی کنه. قدمی جلو میاد و حاال 
همونطور که سیخ نصفه و نیمه رو به دست داره، با چشم 



های ریز شده و دقیق به صورتم خیره میشه. شوکه میشم.  
 متعجب به این کارش نگاه می کنم و اون

   



 
حتی توجهی نمی کنه که چقدر این کارش باعث معذب شدنم 

موفق میشه حرصم رو  بالخره میشه. آدم انقدر بیشعور؟ 
 :دربیاره

آقا احسان، مثل اینکه ایشون می خوان خودشون انجام بدن.  _

 .کمک نمی خوان
می زنم، احسان می خنده و بادبزنش رو به  با حرفی که

دست سارا میده. جلو میاد و برعکس چیزی که فکر می 
 :کردم، لگدی حواله ی پای امیرحافظ می کنه و می گه

 ! بکش عقب مرد. یه بارم که شده شکستو قبول کن_

سارا می خنده و احسان رو صدا میزنه. اما امیرحافظ بی  
ای می کشه و سیخ توی دستش رو توی   کالفه حرف، نفس  

 ظرف پرت می کنه. چشم هام رو روی هم
 
   



 
فشار میدم. امیرحافظ با گام های بلندی ازمون فاصله می 

دور میشه. معلوم نیست که باز چه دلیلی   آالچیق گیره و از 
قشنگش داره و چی باعثه این رفتار شه!  اخالق برای این 

 ! جدا که آدم غ یرقابل درکیه
 . ر کمکت کنم عزیزمبذا_

سارا جلو میاد و من بی خیال امیرحافظ و احسان، همراه 
سارا مشغول سیخ کردن گوشت ها میشیم و برای چندلحظه  

و  اخالق از این همه تنش دور میشم. سارا واقعا آدم خوش 
دوست داشتنیه و اینطور که پیداست، برای برقراری ارتباط 

زنم  باهام مشتاقه. برای همین از خدا خواسته باهاش حرف می
و سعی می کنم بحثی که برای هم صحبتی شروع کرده رو  

ادامه بدم. اونقدر اونجا وایمیستیم و گوشت هارو به سیخ می 
 کشیم که

 
   



 
ه شوخی، با بادبزن دود رو به سمتمون روانه می احسان ب

 :کنه و صدا ی جیغ سارا رو درمیاره
 ! احسان! این چه کاریه؟_

پروین خانم از ته دلش می خنده. اینطور که پیداست بیشتر 
از چیزی که فکر می کردم احسان و این شیطنت هاش رو 

 :دوست داره
اونجا جلسه ی سری راه گفتم گوشت هارو سیخ کنید، نگفتم _

 ! بندازین. چه وضعشه؟
با خنده اشک چشمم رو به خاطر دود پاک می کنم و سارا  

همونطور که سیخ های آماده شده رو به احسان میده، به 
 :بازوش می کوبه و با ناز میگه

وای وای... قربون چشات _ .خیلی بدی. چشم هام سوخت_

 !برم
   



 
احسان خیلی سعی می کنه که صداش آروم باشه اما، من از 
همون فاصله هم می شنوم که چطور بامجبت قربون صدقه  

محبت و عشقشون، لبخند عمیقی ی همسرش میره و از این  
روی لبم می شینه. ازشون فاصله می گیرم تا هم دستام رو  

بشورم، و هم بهشون اجازه بدم که چنددقیقه ای باهم تنها 
باشن. پروین خانم همونطور نشسته روی صندلی، خوابش  
برده و مثل همیشه داره چرت میزنه! خنده ام می گیره . به 

یرون کشیدن دست کش های دستم،  سمت شیر آب میرم و با ب
 :آب رو باز می کنم

 !تا این وقت شب کجا بودی؟_

یکه خورده سرم رو بلند می کنم. دیدن امیرحافظ که با 
جدیت هرچه تمام روبروم ایستاده و یه نخ سیگار توی دست 

 داره، باعث میشه که شوکه و با چشم های گرد 
   



 
شده تنم رو راست کنم و بهش خیره بشم. اون چی گفت؟ چی  

 !ازم پرسید؟
 بله؟ 

نگاه و حالت عجیب  بوی سیگاری که می ده، طرز 
 صورتش انقدر باعث تعجبمه که نمی تونم بهت صدام

   



 
رو ازش مخفی کنم. اما اون با خونسردی پک کوتاهی از 

و بدون اینکه یه لحظه نگاه نافذش رو از  سیگارش می گیره
نگاه گیجم جدا شده، سیگار رو روی زمین پرت می کنه و با 

نوک کفشش لهش می کنه. از مردای سیگاری متنفرم! 
فکرشو هم نمی کردم که برادرزاده ی پروین خانم این چنین 

که می بینم، این آدم بیشتر از حد حاال شخصیتی داشته باشه. 
اطرافیانش فرق داره و این تفاوت، یه تفاوت   تصور ما با 

خوب نیست! یه چیزی شبیه به اشتباه بودنه که من می تونم 
 !به وضوح توی این آدم ببینم

تو چیزی به اسم تعهد کاری می شناسی؟ میدونی یعنی _

چی؟ می فهمی وقتی داری حقوق می گیری و این همه 
نسبت به کار و مزایای شغلی داری، باید حتی یه لحظه هم 

 وظیفه ات کوتاهی نکنی؟ 
   



 
تن صداش آرومه، اما این آرامش برای من بدتر از بارها 

م. به اندازه ی  فریاد زدنه! نمی تونم جلوی خشمم رو بگیر
شرایط رو تحمل کرده بودم ولی، دیگه نمی  االنکافی تا 

تونستم وانمود کنم که حالم خوبه و همه چیز اوکیه. این آدم  
از زبان پروین خانم  االنسرووضع منو نمی دید؟ یعنی تا به 
 نشنیده بود که رفتم سرخاک مامان 

بابا؟ چرا باید انقدر طلبکار می بود؟ چرا نمی تونست انقدر 
 بد نباشه؟ 

فکر نمی کنم نیاز باشه چیزی رو به شما توضیح بدم. شما _

 .دارین پاتونو از حدتون فراتر می ذارین آقای نیک نام 
شیر آب رو می بندم و با اخم هایی درهم و دست هایی مشت 

می گیره. یه جورایی  باال شده مقابلش می ایستم. سرش رو 
 بهم نگاه می کنه و وقتی باال انگار داره از 

   



 
متوجه حرص و عصبانیتم می شه، برعکس همیشه می 

 !خنده. یه خنده ی خیلی کوتاه اما، زهرآگین
حد؟ ببین کی داره از حد و حدود حرف میزنه. خانم _

محترم، تو اگه چیزی از حد و حدود می دونستی، تا این 
خوش گذرونیت نبودی که عمه ی منو ول کنی   وقت شب پی

و بری. معنی و مفهوم پرستارو میدونی؟ می خوای یه بار 
داری  گاهی  درست برات توضیح بدم که کی هستی، چه جای

 و وظیفه ات چیه؟ 
با تمام حرص و خشمم بهش نگاه می کردم. اما کم کم، 

تحقیرآمیز تصویرش برام تار شد. چطور می تونست انقدر 
باهام حرف بزنه؟ چطور می تونست اینطور شخصیت یه  

 آدمو بشکنه؟ من کی اینقدر ذلیل و بیچاره شده بودم؟
 
   



 
از اینکه درباره ی جایگاه با من حرف شما بهتره قبل _

بزنین، فکر کنین و بفهمین که حتی حق اینو ندارید که 
بخواین منو بازخواست کنین. من به خواست و گفته ی 

پروین خانم اینجام و هرکاری که می کنم، با مشورت و تایید 
ایشونه. خیلی براتون متاسفم که نمی تونین موضوع به این 

د که هر آدمی، توی هر شغل و  سادگی رو درک کنی
 .نیاز به استراحت داره  گاهی ، گاهی جای
 
   



 
اشکی که دیدن  همه ی سعیم رو می کنم که حریر نازک 

چهره ی این مرد رو برام تار کرده بود، تبد یل به قطره ای 
نشه که ضعفی باشه در برابر این چشم های قدرت طلب و 
مغرور. موفق هم می شم. محکم سرجام می ایستم و تکه 
های خرد شده ی وجودم رو کنار هم نگه می دارم. مهم 

کنم و  نیست چقدر درد دارم، چقدر احساس دلشکستگی می 
چقدر تحقیر شدم؛ تنها چیزی که تو این زندگی برای من  

مونده، عزت نفس و غرورمه! نمی ذارم این مرد اون رو هم  
 !ازم بگیره

من مراعات حال پروین خانم رو می کنم که این حرف _

های بی ادبانه ی شما رو باهاشون درمیان نمی ذارم. وگرنه 
کارانه حرف می مطمئنا اگه بفهمن شما چطور باهام طلب 

زنید و این رفتارو دارین، ساکت نمی مونن. من نمی خوام 
 حال خوب ایشون دوباره بد بشه. انقدر

   



 
بذارین آرامش نسبی که تو این عمارت پا  خودخواه نباشین و 

 . گرفته، جون داشته باشه
چشم هاش رو ریز می کنه. هیچی رو نمیشه از چهره اش  

و عصبانیتمه. اما وقتی در  کالفگی خوند و این بیشتر باعث 
برابرم سکوت می کنه و چیزی نمیگه، از خدا خواسته برای 
پایان گرفتن این بحث قدم برمی دارم که ازش دور بشم. قلبم 
درد داره، روحم زخمیه... من چطور میتونم این همه بغض 

 و غصه رو تحمل کنم؟ 
 !حواسم بهت هست. اینو هیچوقت فراموش نکن_

خوب میتونم ذره ذره ی نفرتی رو که با تک تک این خیلی  
کلمات توی قلبم جا خوش می کنن که تبدیل به یه کینه ی 

 قدیمی بشن رو، احساس کنم. متوقف نمی شم.
بی توجه بهش که با چه لحن جدی و مقتدری اینو گفته، به  

 مسیرم ادامه می دم. تمام تنم گر گرفته. چیزی شبیه 
   



 
به آتیش گرفتن رو دارم احساس می کنم. انگار حق من این  

م کنار بیام و هربار، باید درد جدید و مشکالتنبود که بتونم با 
 م قد علم می کرد. و این تاوان کدوم اشتباهمه؟ قوی تری مقابل

 نهال جان، خوبی؟ _

گیج و منگ به سارا نگاه می کنم. کنار پروین خانم نشسته و 
هردوشون دارن با تعجب تماشام می کنن. احسان توی 

نیست، و این چقدر خوبه که اونم منو با این حال و   آالچیق 
 :روز نمی بینه

 . آره... خوبم. چرا باید بد باشم؟ فقط خیلی خسته ام_

مسخره و تصنعی که به لب  به سمتشون میرم و با لبخند 
دارم، جواب میدم. ظاهرا حرفم رو باور می کنن. و البته که  

 من هیچ دروغی نگفتم و با همه ی جونم، از
 
   



 
زندگی و غم های تموم نشدنی خسته ام! خستگی مگه این 

همین نبود؟ من ذره ذره داشتم همه چیزم رو از دست می 
 ! دادم... حتی امیدم رو

بیا بشین پیشمون. من خیلی دوست دارم باهات بیشتر آشنا _

بشم. راستش احسان خیلی راجع به شما باهام حرف میزد.  
ستی. آشنا شدن و  میدونم که خیلی دختر قوی و مهربونی ه

 . دوست بودن باهات قطعا یه خوش شانسیه بزرگه برای من
هنوز صدای امیرحافظ توی گوشمه. هنوز نگاه جدی و 
عاری از تمسخرش رو، وقتی که گفته بود حواسش بهم 
هست رو؛ به یاد دارم. چیکار باید می کردم؟ چه راهی 

ا  وجود داشت که من هرچیزی که به اون آدم و اون چشم ه
 مربوط می شد رو، از ذهنم پاک کنم؟

 .شما و آقا احسان لطف دارین. اینطوری ها هم نیست_

   



 
 دراز می کنهکنار پروین خانم می شینم. با محبت دست 

تارموهای بیرون زده از شالم رو تو می ده که دستش به 
 :پیشونیم برخورد می کنه. متعجب می پرسه

 تو چرا انقدر داغی نهال؟! مریض شدی؟_

نه پروین خانم، درد من مریضی نیست. درد من نداشت پدر 
و مادره، نداشتنه یه خونه است که با خانوده ام توش احساس  

خوشبختی کنم، درد من تنهاییه، برادرزادته که این روزها 
 !شده نمک روی زخم هام

 .نه، گفتم که فقط خستم . بخوابم خوب میشم_

   



 
در سکوت و با نگرانی نگاهم می کنه. سارا با لحن محزونی  

 :به حرف میاد و میگه
بابت پدرومادرتون متاسفم نهال جان. خیلی ناراحت شدم  _

وقتی شنیدم، حتما رنج و عذاب زیادی رو تحمل کردی. خدا 
 .رحمتشون کنه

پا درمونده به سارا خیره می شم. چیزی توی قلبم دست و 
می زنه. انگار نهال درونم از این همه تظاهر به ستوه اومده  

و می خواد که خودش رو بیرون بندازه. ولی این ممکن 
نیست. نهال زخمی و شکسته ی واقعی، تا ابد باید همون تو  

 ...بمونه. تا ابد
   



 
 . که هیچوقت غم نبینید هللا  ائ ممنون. ان ش_

اینطوری بی جون حرف نزن دخترم، اینطور که می _

 . بینمت دیوونه میشم
رو به پروین خانم لبخند می زنم. با بغض دستم روی توی  

دستش نگه می داره و نوازشم می کنه. اما دیگه این نوازش 
ها هم افاقه نمی کنه، وقتی من دلم دست های مادرم رو می 

 ...خواد
باور کنین خوبم پروین خانم، فقط اگه اجازه میدین برم یه _

آبی به دست و صورتم بزنم و هم اینکه لباس هامو عوض 
 کنم. میتونم برم؟

 :با مهربونی صورتم رو از نظر می گذرونه
برو عزیزدلم. اتفاقا خودم می خواستم بهت بگم. برو یه _

 بره، هم اینکه دوشی بگیر که هم این کسالت از تنت 
   



 
سرحال شی. امشب مهمون های مهمی دارم که خیلی برام 

عزیزن. دلم می خواد وقتی دخترمو بهشون معرفی می کنم، 
 .سرحال و قبراق باشی

حتی دلم نمی خواد بپرسم که این مهمون ها کین و چرا دارن  
میان. از خداخواسته، از فرصت استفاده می کنم و با یه 

بوسه ی کوتاه روی گونه ی پروین خانم، از جا بلند میشم.  
 :مردد رو به سارا میگم

، ببخشید که تنهاتون می ذارم. تا شام آماده بشه برمی گردم_

 .که باهم میز بچینیم
به شیرینی اخم می کنه. چقدر این زن و شوهر دوست 

 ! داشتنی و مهربونن
 مثال اینطوری باهام حرف میزنی بهم برمیخوره ها. انگار _

 چقدر ازت بزرگترم. با من راحت باش نهال، ببین 
   



 
من چقدر باهات راحتم. از این شوهرم یاد بگیر یکم که انقدر  

 .زود با همه صمیمی میشه 
تصنعی می خندم و با تشکر کوتاهی، به سمت ساختمان راه 

 میوفتم. چادر و کیفم رو از روی پله ها بر می دارم
اینکه یه لحظه مکث کنم، به سرعت به طرف اتاقم  بدون 

میرم و با قفل کردن در از پشت سرم، توی تاریکی، خودم 
رو روی تخت می اندازم و چشم هام رو می بندم. مسخره 
بود. درد روحم کم بود، سردرد و کسالت هم بهش اضافه  

شده بود و همه ی جونم رو می گرفت. خسته بودم. حال و  
هیچ کاری رو نداشتم. من دلم فقط تنهایی   حوصله ی انجام

 می خواست، دلم مامان
بابام رو می خواست... کاش میتونستم همه ی چیزهایی که 

 !داشتم رو بدم و اونارو به دست بیارم
 
   



 
 نفس عمیقی می کشم. با صدای زنگ گوشیم، به زحمت

با سستی از روی تخت بلند میشم و به سمت کیفم میرم. اما 
تا زمانی که بتونم از توی کیف بیرون بکشمش، تماس قطع  

میشه و اسم آقایوسف، شریک بابا روی صفحه خودنمایی  
می کنه. تعجب نمی کنم. آقایوسف عادت داشت که برای 

 کالفه هرکاری باهام مشورت کنه، برای همین بی حوصله و 
گوشی رو روی تخت می اندازم و با برداشتن حوله ام، به 

طرف حموم میرم. واقعیت اینه که بیرون رفتن از این اتاق،  
آخرین چیزیه که توی این لحظه می خوام اما، به پروین 

که  حاال خانم گفته بودم که برمی گردم پیشش... نمی تونستم  
رفم عمل از صبح تنهاش گذاشته بودم، بازم ولش کنم و به ح

نکنم. هرچند که تظاهر کردن به خوب بودن، برام سخت  
 . باشه

 
   



 
دوش کوتاهی می گیرم و بعد از پوشیدن لباس هام، چادر 

می کنم و توی اتاقی که فقط با نور ماه و نمازم رو سر 
چراغ های حیاط روشنایی اندکی داشت، نمازم رو می 

خونم. کمی بعد، احساس آرامش کمی توی وجودم جاری 
میشه. احساسی که قطعا از سر به سجده گذاشتن مقابل خدای 
بزرگم نشات می گیره و من میدونم که با همه ی اتفاق های  

 !حواسش بهم هست افتاده، خدا هنوز هم
 
   



 
 از سر سجاده بلند می شم و با تا کردن چادرنمازم، فقط

 خانمی که می دونم امید و انگیزهفقط به خاطر پروین 
این روزهاش وابسته به حال خوب من شده؛ با وجود همه ی 

خستگی و حال بدم، موهای بلند و درهم گره خورده ام رو 
سرم سنجاق می الی بدون اینکه خشک کنم، می بافم و با 

کنم. دامن شلواری مشکی رنگی به همراه شومیز حریر 
کنم و بی حوصله از بین شال هام،  سرمه ای رنگم به تن می 

شال مخمل سرمه ایم رو سرم می کنم. جلوی آیینه که 
وایمستم، متوجه میشم که بیشتر از چیزی که فکر می کردم 

چهره ام داغون و رنگ پریده است. واقعا که پروین خانم  
حق داشت که اونطوری نگاهم کنه و بقیه، حتی امیرحافظ  

 هم از دیدنم 
   



 
شوکه بشن. هرچند که با وجود دیدن حال و روزم، بازم از 

 .طعنه زدن و تهدید کردنم دست بر نداشت
نیشخند تلخی می زنم. تنها برای کمی روح بخشیدن به این 

چهره ی مرده، کمی از سرمه ی مامان رو به چشم هام می 
کشم و با لب تر کن، لب های خشک و پوسته پوسته ام رو  

مزین می کنم. عجیبه اما هروقت سرمه ی مامان رو به چشم 
ه که کنارم بایسته و با اخم  االنمی زنم، حس می کنم همین 

 :شیرینی بهم نگاه کنه. بعد بگه
 «!باز که این چشم هارو سیاه کردی»

آرایش همیشه ی کمم ایراد من بخندم و محکم بغلش کنم تا به 
 ... نگیره! چقدر روزهای خوبی بود. چقدر اون روزها دورن

 
   



 
گوشیم رو برمی آه عمیقی می کشم. با مرتب کردن شالم، 

دارم و از اتاق بیرون می زنم.کسی داخل نیست و اینطور 
که پیداست هنوز بیرونن. برای همین با قدم های آرومم به 

سمت حیاط میرم و خداروشکر که توی مسیر، با امیرحافظ  
روبرو نمیشم. واقعا بعد اون بحث و روز تلخی که داشتم، 

 .مدیگه کشش هیچ طعنه و کنایه ای رو ندار
 سالمحضورم هم که شده،  اعالممی شم. برای  آالچیق  وارد 

کوتاهی میگم که باعث میشه هرسه تاشون به سمتم بچرخن. 
 کال همه، به جز امیرحافظ که نیست و من آرزو می کنم که 

 !دیگه نبینمش
 . به روی ماهت. بیا بشین اینجا  سالم_

شینم. سارا با لبخند  جلو میرم و کنار پروین خانم و سارا می 
 :نگاهم می کنه، ناگهانی و بدون تعارف می گه

   



 
 ! شما چقدر خوشگلین! عجب چشم هایی دارین_

خندم و پروین خانم با محبت رو به تعجب می کنم. خجل می  
 : سارا میگه

 .پس چی؟ مثل قرص ماه میمونه دخترم_

 
   



 
برای اینکه گفتن ی خوشحال  این بار می خندم. نه به خاطر 

خوشگلم! برای این محبت پروین خانم که توی این روزهای 
 .بد، اینقدر بی منت خرجم میشه

اینطوری ها هم نیست. شما خودتون خیلی از من خوشگل _

ترین، مگه نه ساراجون؟ کیو دیدن که اینقدر مهربون و 
 دوست داشتنی باشه؟ هوم؟

سارا از ته دلش می خنده. پروین خانم که انتظار شیطنتم رو  
 :نداره، دستی به صورتش می کشه و با خنده جواب می ده

از من گذشته دیگه دختر، کجای این صورت پر چین و  _

 چروک خوشگله؟ 
 
   



 
مامان و  االنبا محبت بهش نگاه می کنم. چقدر دلم می خواد 

بابا بودن، و من م ی تونستم برای هر چین و چروک 
 ... صورتشون هزاربار بمیرم 

اشتباه شما همینه که همش این حرف رو میگین؟ آخه چرا؟  _

نه نگاه می کنین؟ من که چین و چروکی نمی به آیی اصال 
بینم. چیزی که من می بینم، یه جفت چشم روشن خوشگله  

 . که ازش مهر و محبت می باره. همین خودش یه دنیا زیباییه
با همه ی محبتم اینو میگم. اینقدر تو این مدت مهر پروین  
خانم نصیبم شده که دیگه نمی تونم جلوی قلبم رو بگیرم و  

ه میزنه رو، به زبون نیارم. چشم های پروین خانم حرفی ک 
پر می شه. غمگین و البته مادرانه بهم خیره می شه و من  

 می تونم از نگاهش بخونم که
 
   



 
چقدر خوب، از دل تنگم خبر داره. همین کافیه تا بتونم هنوز 

 ...محکم باشم
وای وای، چه دل و قلوه ای میدین شما. عیال من این وسط _

 .مظلوم مونده که
با صدای احسان، همه بهش نگاه می کنیم. سارا پیش از ما 

 :میگه
من مظلوم بمونم؟ نه خیر، دارم فکر میکنم چطوری این _

 .وسط خودمو جا بدم
کوتاه می خندم. پروین خانم دست سارا رو توی دستش می  

 :گیره و میگه
 .تو هم عزیزدلمی. همه تون برام عزیزید_

 یعنی منم عزیزم؟_

 
   



 
رفته به احسان نگاه می کنم. پروین خانم   باال با ابروهای 

 : می خنده و سرش رو تکون می ده
تو که عین امیرحافظ، مثل پسرمی. این حرف ها چیه _

 میزنی؟
دستش رو خنده ام می گیره وقتی احسان به طرز خنده داری 

روی چشمش می ذاره و با خم کردن تنش، با لحن لوطی  
 :واری می گه

 .چاکرتم به موال عمه خانم _

 !احسان! کباب ها سوخت _

 با تشر سارا، احسان فورا به سمت منقل بر می گرده. 
 :همزمان می گه

پاشین، پاشین تا من اینارو آماده می کنم برین میزو بچینید، _

 .بزرگه کوچیکه رو خوردکه روده 
   



 
قبل از سارا می خوام که از جام بلند شم اما، سارا با گرفتن 

 مچ دستم مانع میشه. متعجب بهش نگاه می کنم
اون با خنده و شیطنتی که درست مثل همسرش، چشم هاش  

 : رو در بر گرفته؛ می گه
ما امشب شام مهمون آقایونیم نهال جان. چرا تو باید میزو  _

بچینی؟ بشین عزیزم، خودشون همه ی کارهارو می کنن. نه 
 احسان جونم؟

سارا یه جوری احسان جونم آخرش رو با ناز ادا می کنه که  
نگاه گوشه چشمی که میشه به راحتی معنا و احسان، با 

مفهومش رو فهمید؛ سرش رو تکون می ده و با لودگی 
 :میگه

 !چشم. اینطور که شما گفتی، مگه میشه بگم نه؟_

سارا و پروین خانم از ته دلشون می خندن. احسان با نگاه 
میشه ازش  کامال معنی دار و شیطنت باری به سارا که 

فهمید که داره میگه به موقع به حسابت می رسم! کباب هارو  
نون می ذاره و همزمان که داره امیرحافظ رو صدا می الی 

زنه، به سمت ساختمون میره تا وسایل رو بیاره. اخم 
کمرنگی روی پیشونیم می شه. معلوم نیست کجا رفته که  

 .حتی احسان هم نمیدونه کجاست
   



 
همه ی کاش می رفتیم کمکشون، فکر نمی کنم بتونن _

 .کارهارو خودشون انجام بدن
احساس عذاب وجدان دارم. از صبح که پروین خانم رو تنها 

که سارا اجازه نمی داد حداقل کارهای حاال گذاشته بودم و 
 شام رو بکنم، احساس آدمی رو داشتم که مفت 

مجانی داره حقوق می گیره! مسخره است واقعا! من انقدر 
اون آدم روم تاثیر نذاره اما،  می کردم که حرف های  تالش 

 !مثل اینکه موفق نبودم
ولشون کن، این همه ما می پزیم و آماده می کنیم و اینا می _

ماهی یه بار هم اونا انجام بدن. چیزی نمیشه حاال خورن، 
 !که، آسمون زمین میاد مگه؟

لحن بیخیال سارا باعث میشه فقط به تسبم کوتاهی اکتفا کنم و  
 سرجام بشینم. هیچ حس خوبی ندارم.بی حرف 

 
   



 
من میون این جمع، حتی با اینکه محبت سارا و پروین خانم  

 ... رو دارم؛ یه غریبه ام. جای من اینجا نیست
البته منظورم به احسانه ها عمه خانم، با آقا امیرحافظ  _

 .کاری ندارم
گفته ی سارا، باعث میشه که پروین خانم بخنده و سرش رو 

به ساعت  گاهی نداره تکون بده. با نی اشکالبه معنای 
گوشیم، متوجه میشم که وقت داروهای پروین خانمه و از 

اونجایی که همیشه داروهاش رو به همراه داره، بلند میشم تا 
براش لیوانی آب بیارم. برای همین گوشیم رو روی میز 

می ذارم و لیوان رو از آب پارچ پر می کنم.  آالچیق  وسط 
ه و مثل همیشه،  پروین خانم با تشکری لیوان رو ازم می گیر

خودش داروهاش رو از بین انبوهی از قرص و دارو پیدا 
 می کنه و دونه دونه، 

 
   



 
اینطوری می بینمش که با آرامش می خوره. چقدر وقتی 

 ... مجبوره این همه دارو بخوره، ناراحت میشم
اینجاست که میگن، لعنت بر زبانی که بی موقع باز شود.  _

 ! آخه این چه پیشنهادی بود که من دادم؟
با صدای احسان، نگاه از سارا می گیرم و هردومون به 

عقب می چرخیم. احسان، به همراه امیرحافظ و وسایل توی 
دستشون، دارن به سمتمون میان و از همینجا هم میشه لبخند  

 روی لب های احسان، و اخم های درهم گره
خورده ی امیرحافظ رو دید. نیشخندی می زنم... مثل اینکه  
آرزوم براورده نشد و مجبورم که بازم حضورش رو تحمل 

 !کنم
میشن. احسان با غرغر و امیرحافظ در  آالچیق  وارد 

ل رو روی میز می ذارن و من و سارا برای سکوت وسای
 کمکشون، جلو میریم. سارا داره با شوهرش 

   



 
شوخی می کنه و من میتونم با وجود بی توجهیم، شوخی ها  

و خط و نشون کشیدن های احسان رو بشنوم. درست مثل 
خیلی از زن و شوهرهایی که دیدم! و امیدوارم که همیشه 

 .همینقدر عاشقانه و پر از خنده و شادی باشه  ارتباطشون
 نهال، اون گوشی تو نیست داره زنگ می زنه؟ _

 می گیرم و با حرف پروین خانم، باال متعجب سرم رو 
 چشمم به گوشیم روی میز میوفته. کی سایلنتش کرده 

 بودم که خودم متوجه نشدم؟ با سرعت به سمتش میرم
همونطور که برش می دارم، نگاهم قفل چهره ی امیرحافظ  

 میشه که با دقت خیره ی صفحه ی گوشیمه.
 ! آقانژادی که روی صفحه نقش بستهنام یوسف 

 
   



 
 ؟سالم_

   



 
تماس رو برقرار می کنم و با دور شدن از جمع، چندقدمی 

فاصله می گیرم. پروین خانم با نگاه کنجکاو و  آالچیق از 
نگرانش بدرقه ام می کنه و من در تمام مدتی که آقایوسف 

داشت برام صحبت می کرد، به طرز نگاه امیرحافظی فکر  
می کنم که اونطور با دقت به صفحه ی گوشیم دوخته شده  

بود! واقعا درست همین امشب که من برای اولین بار گوشیم  
دم دور کرده بودم، آقایوسف باید زنگ می زد؟ رو از خو

باید یه جوری همه چیز دست به دست هم می داد تا اون آدم  
این اسم رو روی صفحه ی گوشی من ببینه و با اون ذهن 

بیمار و آشفته اش، تهمت های بیشتری رو برام ردیف کنه؟ 
چه چیزی باعث میشد من انقدر دربرابر این شخص بدشانس  

با وجود اینکه هیچکدوم از حرف ها و باشم؟ حتی 
 طرزفکرش برام مهم نبود، بازم نمی تونستم به این

 
   



 
فکر نکنم که چطور داره از من توی ذهنش یه آدم هرز می 

م رو می کردم تا محکم و با تالش سازه. من داشتم همه ی 
عزت نفس زندگی کنم، چرا هربار باید به نحوی نجابت و 

شخصیتم در نظر این آدم بیشتر زیرسوال می رفت؟ اونم به 
 !جرم کار نکرده؟

خداحافظی از  م اضافه می شه. با کالفگی بیشتر به 
آقایوسف، همونطور که ذهنم درگیر حرف های اونه؛ تماس  

رو قطع می کنم و برای چنددقیقه، خیره به آسمون بی نهایت  
سرم، فکر می کنم که چطور می تونم به این وضع الی با 

سروسامون بدم. من این روزها حس خوبی ندارم. یه چیزی 
بیوفته که این انگار درست نیست. انگار قراره یه اتفاقاتی 

زندگی پریشون و مرده رو، بیشتر به هم بریزه. خدایا داری 
 نگاهم می کنی؟

 
   



 
امید دیگه ای خودت خوب می دونی که من، جز تو، هیچ 

 !برای محکم بودن و هنوز جنگیدن ندارم
 نهال، چیزی شده عزیزم؟ _

که بر می گردم، همه دور میز کوچیک شام  آالچیق به 
نشستن و سارا در نبودم میز رو به زیبایی چیده. شرمنده می  

 می شم آالچیق شم. با لبخند کوچیکی وارد 
همونطور که کنار پروین خانم و روبروی امیرحافظ می 

شینم، در جواب سوال پروین خانم و البته همه شون که دارن 
 :ی کنن، می گمبا کنجکاوی بهم نگاه م

نه، یه تماس کاری بود. چیزی نیست. ببخشید که تنهایی  _

 .کارهارو انجام دادی ساراجون
سارا با مهربونی می خنده. می خواد حرفی بزنه که پروین  

 :خانم دوباره می پرسه
 
   



 
مطمئنی چیزی نشده؟ آخه، چهره ات یه جوریه. نکنه _

 مشکلی پیش اومده که به من نمیگی؟
به پروین خانم نگاه می کنم. نمیدونم چی باید بگم. خودمم  
هیچ هنوز گیج و متعجبم و نیاز به فکر کردن دارم اما، گویا 

چیز امشب قرار نیست مطابق میل من پیش بره که امیرحافظ 
 :درحال کشیدن برنج برای خودش، می گه

موضوع خیلی شخصیه که   البد اصرار نکنید عمه جان،  _

نمی تونن بگن. شاید هم چیزیه که ما نباید ازش باخبر باشیم، 
 !نه خانوم دکتر؟

تاسف! مسخره بهش نگاه می کنم. با افسوس، و یک دنیا 
است اما من انتظار این تیکه رو داشتم. می دونستم امشب به 
نحوی، یادم می اندازه که اون اسم رو روی صفحه ی گوشیم  

 دیده. برای همین بدون اینکه 
   



 
اجازه بدم قلب دردمندم بیش از این رنج بکشه، با خونسردی  

 : جواب می دم
تماس از آقایوسف بود. فروشنده ی مغازه مون، بعد از _

 .فوت پدرم ایشون مغازه رو می چرخونن 
 ! امیرحافظ _

 
   



 
پروین خانم با خشم صداش می کنه و بعد رو به من، با 

 : ناراحتی ادامه می ده
نیست توضیح بدی عزیزم. امیرحافظ منظوری  الزم_

نداشت، من ازت عذر می خوام. فقط می خواستم مطمئن شم 
 . که چیزی نشده، نخواستم ناراحتت کنم

رو به پروین خانم لبخند می زنم. بی توجه به اینکه  
امیرحافظ چطور داره با دقت بهم نگاه می کنه، با صدای 

 : آرومی ادامه می دم
آقایوسف از خیلی وقت پیش با پدرم تو مغازه کار می کنه. _

مرد شریفیه که درست مثل یه پدر، تو این مدت هرکاری که 
م زنگ زده بود که بهم بگه امروز االنتونسته برام کرده. 

عصر، چندنفر رفته بودن مغازه دنبال پدرم. می گفت که 
 هندی بودن و رفتارشون یکم عجیب 

 
   



 
بود. وقتی هم که آقایوسف خبر فوت بابا رو بهشون داده، 

 .اصرار کردن که باید خانواده اش رو ببین
 می خوان شما رو ببینن؟  االنیعنی _

اینو احسان می پرسه. نگاهم رو از میز می گیرم و با بلند 
هردوشون با دقت و نگاه جدی حاال کردن سرم، می بینم که 

بهم خیره شدن و حتی احسان هم دیگه هیچ لبخندی روی 
صورتش نداره. تعجب می کنم، اما در جوابش سری تکون  

 :می دم و می گم
آقایوسف گفت ظاهرا بابا قبل از فوتش، مدام بهش تاکید نه. _

می کرده که اگه یه وقت غریبه ای اومد و سراغ اونو 
خانواده اش رو گرفت؛ چیزی بهشون نگه. یا هم اینکه 

ازشون شماره تماس بگیره تا بابا بعدا خودش باهاشون تماس  
 بگیره. برای همین امروز به اون

 
   



 
من زاهدان،  احتماال غریبه ها گفته که از من بی خبره و 

 .پیش خاله ام هستم
چندلحظه ای سکوت فضا رو در بر می گیره. سارا با سری 

ه و جوری رفتار می کنه ساالدپایین افتاده مشغول خوردن 
که انگار چیزی براش جدید نیست. برعکس من که شدیدا از 

 :واکنش احسان و امیرحافظ متعجب شدم
 شاید خانواده ی پدرت بودن که اومدن دنبالت، هوم؟_

 :رفته می گم باال دوباره سوال احسان! با ابروهای 
نه، بابای من پاکستانیه. ولی آقایوسف گفت مطمئنه که اونا  _

 . هندی بودن
مطمئن؟ از کجا مطمئنه؟ پاکستانی ها و هندی ها خیلی به _

 .هم شبیه ان
 
   



 
با اخم به امیرحافظ نگاه می کنم. متنفرم از اینکه تو این 
شرایط قرار دادم و مجبورم به خاطر نگاه سنگین پروین 

 :خانم و بقیه هم که شده، جوابش رو بدم
از حرف زدنشون. به هرحال این حرف آقایوسفه، من  _

 .زیادی ندارم اطالع
نداره دخترم، خودتو ناراحت نکن. همچین ی اشکال _

 .موضوع مهمی هم نیست
به سمت پروین خانم می چرخم. محبت چشم هاش باعث 

 :میشه از کنارش بودن لذت ببرم
نه چه ناراحتی؟ شما ببخشید که وسط شام این بحثو راه _

.انداختم، خواهش می کنم بفرمایید. غذا از دهن افتاد



 
شوخی دیس برنج رو برمی داره و برای سارا با خنده و 

همسرش می کشه. بعد بشقاب من رو به اصرار پروین خانم 
مخالفت های خودم، تا حد زیادی از برنج پر می خالف و بر

کنه و میشه فهمید که علنا سعی داره جو سنگینی که بینمون  
حاکم شده رو بشکنه. احسان هم تا حدی سعی می کنه 

باز هم میتونم بفهمم که اونو امیرحافظ  همراهیش کنه اما، 
چطور توی فکر رفتن و ذهنشون درگیر شده. تاحدی که 

امیرحافظ مدام با غذاش ور میره و درنهایت، بدون خوردن 
 غذاش از سر میز

 
   



 
دور میشه. اخم هام تو هم میره.  آالچیق بلند میشه و از 

یعنی پروین خانم می دونست که برادرزاده ی عزیزش 
سیگار می کشه؟ چی باعث شده که این خانواده انقدر عجیب 

 باشن؟
 . ازش تشکر کنیم عه، آقاامیر کجا رفت؟ مهلت نداد_

با لبخند کمرنگی بشقاب نیمه پرم رو بین بشقاب های کثیف 
می ذارم و در جواب چشم غره های پروین خانم، سعی می 

کنم با دزدیدن نگاهم ازش خودمو به کوچه ی علی چپ 
بزنم. واقعا که چه انتظاری داشت؟ که من اون همه غذا رو  

بود که مامان   بخورم؟ پرخوری و شکمویی من، مال زمانی
برام غذا می پخت و با لذت غذا خوردنم رو تماشا می کرد. 

که با هرلقمه، بغض کهنه ی توی گلوم رو قورت   االننه 
 ... می دم

 
   



 
مگه اون کاری هم کرده که بخواین ازش تشکر کنین؟ من  _

 . همه ی کارهارو کردم
  گاهی وای وای، دست شما هم درد نکنه آقا احسان. هراز _

 .از این کارها بکن، بذار منم یه استراحتی بکنم
به خنده ی کوتاهی اکتفا می  احسان در جواب شوخی سارا

کنه و لیوان دوغش رو سر می کشه. پروین خانم که ازش  
تشکر می کنه، منم به حرف میام و با لبخند کوچیکی 

 :حال ناخوشم می گمخالف بر
خیلی ممنون آقا احسان، می بخشید که ذهنتون رو هم _

درگیر کردم. واقعا موضوع مهمی نیست، نمی خواستم فکر 
 .غول کنمشما رو مش

 
   



 
انتظار داشتم در جوابم بخنده اما، فقط به یه لبخند کوچیک 

خارج میشه.  آالچیق میزنه و بعد به دنبال امیرحافظ از 
تعجب می کنم، اما نه اون اندازه که بخوام ذهنم رو درگیرش  

کنم و با گفتن یه به من چه ی بزرگ توی دلم، همراه سارا 
ظرف هارو جمع می کنم و به طرف ساختمون میریم. هوای 

گرم تابستون تو این موقع از شب انقدر خنکه که آدم دلش  
رده و برای همین  می خواد حتی یه لحظه هم به خونه برنگ

پروین خانم از خداخواسته همونجا می شینه و مشغول 
خوندن مجله ی محبوبش میشه. منم همراه سارا، بعد از جمع 
و جور کردن آشپزخونه ای که به لطف احسان و امیرحافظ  

بر  آالچیق ترکیده بود و شستن ظرف ها، با سینی چای به  
ش هام دارن  می گردیم و من سعی می کنم همونطور که گو

 صدای سارا رو می شنون، ذهنم هم حرف هاش 
 
   



 
رو بشنوه و به هیچ چیزی، حتی حرف های آقا یوسف هم 

 . فکر نکنم
به پای سارا صحبت می کنم و از بین گفته  برای همین پا 

هاش متوجه میشم که بیست و پنج سالشه و کارشناسی ارشد 
رشته ی خون می خونه. به قول خودش یه خانم دکتر عاشق  
و دلداده که از وقتی به خودش اومده، خودش رو دلباخته ی 

 پسردایی شیطون
ره خنده روش، یعنی همین آقا احسان دیده! وقتی هم که دا

درباره ی عشقش و خونه زندگیش حرف می زنه، چشم 
هاش آشکارا می درخشن و میشه به راحتی به حس رضایت  

و خوشبختیش پی برد. واقعا خداروشکر! رسیدن به عشقی 
که میدونی واقعیه، قطعا یه حس بی نظیره که معلوم نیست 

 !من می تونم با این شرایط زندگیم تجربه اش کنم، یا نه
   



 
می شیم. پروین خانم با دیدنمون لبخند به لب  آالچیق  وارد 

مجله اش رو کنار می ذاره و من با گذاشتن سینی چای روی  
میز، قرص های بعد از شامش رو به دستش می دم. لبخندش  

 :عمیق تر میشه و با محبت میگه
   



 
 .که انقدر حواست بهم هستقربونت برم _

خدانکنه ای زمزمه می کنم و کنارش می شینم. سارا به 
دنبال صدا کردن احسان و امیرحافظ به سمت دیگه ی باغ 

میره تا برای نوشیدن چای خبرشون کنه و من از  
خداخواسته، از نبودشون استفاده می کنم و با باز کردن  

 :آروم میگهشالم، خودم رو باز می زنم. پروین خانم 
 داخل خیلی گرمه، نه؟ _

به خاطر پاهای پروین خانم راضی نمیشدم که خیلی کولر 
رو روشن کنم، مگر در مواقعی که دیگه نمیشد گرما رو 

تحمل کرد. برای همین به خاطر اینکه یه وقت احساس 
 :ناراحتی نکنه، می خندم و جواب میدم

هوا خوبه، جون  تابستونه و گرماش دیگه. بیرون خیلی _

 . میده آدم همینجا بخوابه
 
   



 
 .آره، امیرحافظ هم همینو میگه_

میپره. متعجب استکان چای رو به دستش میدم   باال ابروهام 
 :و با اخم ظریفی می پرسم

 چطور مگه؟_

نگاهم می کنه و یهو از ته دلش می خنده. متعجب بهش که  
از شدت خنده شونه هاش هم می لرزه، نگاه می کنم و می 

 :گه
چندسال قبل، وقتی نوزده سالش بود؛ با باباش توی حیاط  _

نصف شب گربه افتاده بود روش. تا خوابیده بودن که 
چندوقت بچه ام می ترسید پاشو بذاره تو حیاط، از اون وقت 

هم دیگه حتی اسم حیاط رو هم نیاورد. چقدر اون موقع ها  
 . باباش بهش می خندید. مرد گنده واقعا ترسیده بود

 
   



 
لبخند کوچیکی میزنم. هیچ جای این داستان برام جالب نبود 
اما، به خاطر پروین خانم که انقدر با لذت داره گذشته رو 

مرور می کنه؛ تظاهر میکنم که مشتاقانه بهش گوش میدم و  
می نوشم. پروین خانم  عطرم رو آروم آروم، از چای خوش 

نشون میده که  کامال دیگه چیزی نمیگه و حالت چهره اش 
  هم فکر امیرحافظ و خاطراتش احتماال بازم رفته توی فکر. 

! 
معلوم نیست پروین خانم چیه این آدم طلبکار و بی ادب رو 

دوست داره. توی وجود اون مرد، واقعا چیزی نیست که 
در نگاه من! منی که توی   الاقلبخوای بهش دلخوش کنی. 

این مدت جز توهین و بی احترامی، چیزی ازش ندیدم و 
 !ظاهرا قرار هم نیست که ببینم

 وای، این مردا چرا اینطوری ان ؟_

 
   



 
ساراست که با غرغر بهمون نزدیک میشه. قبل از من 

 :به چهره ی حرصیش، می پرسه گاهی پروین خانم با ن
 چیشد؟ نیومدن؟_

سارا جلو میاد و کنار من می شینه. همونطور که چای 
معلوم _ :گه لیوانی مخصوص خودش رو بر میداره، می

هرچقدر به احسان   نیست باز چیشده که اینا اینطوری شدن.
گفتم بیا چای بخور انگار نه انگار. خدا کنه مشکل بزرگی 

 . نباشه
خودت رو ناراحت نکن. اینا از همون اول همینن، عادت _

 نکردی بعد این همه مدت؟
میده.  سارا با لبخند شیرینی در جواب پروین خانم سر تکون  

چیزی از حرف هاشون نمی فهمم، یعنی نمی خوام هم که 
 بفهمم و در سکوت، چای ام رو می نوشم.

   



 
انقدر ذهنم خسته است که حتی قادر به فکر کردن به اتفاقاتی  
که افتاده هم نیستم و عجیب احساس خواب آلودگی دارم. اما 

قرار نیست که این شب نشینی به فعال اونطور که پیداست، 
پایان برسه و وقتی احسان و امیرحافظ هم سر می رسن و  

 روی صندلی می شینن، متوجه می شم که طبق گفته ی
 پروین خانم همه شون منتظر مهمون هایی ان که قراره بیان

! 
 البته این انتظار بیشتر از چهره ی پروین خانم مشهوده

امیرحافظ و احسان، با دقت و اخم عجیبی مدام توی  
گوشیشون می چرخن و عجیب تر اینکه امیرحافظ بدون  

اینکه نگاه سنگینش رو به من بدوزه، مشغول تایپ کردن  
میفهمم که منظور سارا  حاال ه. بیشتر متعجب میشم. چیزی

چی بود و بهش حق میدم که از بی توجهی احسان به خودش  
 حرص بخوره. اون احسان همیشه

   



 
با اخم غلیظی درست مثل دوستش حاال خندون و باحوصله، 

هیچ حواسش به اطرافش نیست و دوتایی کنار هم، یا درحال  
پچ پچ کردنن، یا درحال کار با گوشی. یعنی چه اتفاقی 

افتاده؟ نکنه موضوع اون آدمای هندی اینطوری درگیرشون  
ن کرده؟ اما چرا؟ چرا باید چیزی که به من مربوطه، برای ای

 دونفر اهمیت داشته باشه؟ 
 
   



 
اخم هام درهم میشه. واقعا که خنده داره، چرا دارم فکر می 

شدم این دونفر که هیج نسبتی باهام ندارن، کنم که من باعث 
 !اینطور به هم بریزن؟

رو داخل سینی خالی سرم رو بلند می کنم تا استکان 
برگردونم که چشمم به امیرحافظ میوفته و درست همون 

زنگ گوشی شکسته  مالیم با صدای  آالچیق موقع، سکوت 
میشه. کنجکاو نگاهم رو می چرخونم و تعجبم وقتی بیشتر 

میشه که پروین خانم در کمال ناباوری، با جدیت هرچه تمام 
 : رو به امیرحافظ میگه

 نمی خوای جواب بدی؟ _

امیرحافظ سرش رو بلند می کنه و به پروین خانم خیره 
هرآن امکان داره میشه. حالت چهره اش یه طوریه که انگار 

بلند شه و همه چیزو به هم بریزه! یه چیزی مثل طوفانی که 
 :انگار به زور توی خودش محبوس کرده

   



 
 !باباست_

دندون های به هم فشرده اش می غره و جوری این الی از 
یه کلمه رو ادا می کنه که احساس می کنم قلبم به درد میاد. 
خدای من، چرا باید به زبون آوردن کلمه ی بابا با این لحن 

باشه؟ یعنی این آدم نسبت به پدرومادر خودش هم همین طور 
رفتار می کنه؟ چرا حس میکنم هیچی این وسط درست 

 نیست؟
 خب جواب بده. برای چی منتظری؟ _

حتی  حاال  چهره ی امیرحافظ هرلحظه بیشتر درهم میشه. 
سارا و احسان هم مثل من، با بهت به این برادرزاده و عمه 

نگاه می کنن و صدای زنگ تلفن، مثل یه اتفاق عجیب و 
غریب میمونه که انگار اولین باره میوفته! گیج شدم واقعا. و 

 نم وقتی بی پروین خا 
 
   



 
حرکتي امیرحافط و عدم تمایلش به جواب دادن رو می بینه،  

 :با عصبانیت ادامه میده
 . بدش به من گوشی رو_

انتظار داشتم امیرحافظ توجهی نکنه و از آالجیق بیرون بزنه 
اما، از جاش بلند میشه و گوشی رو توی دست پروین خانم  
می ذاره. نگاهم رو از گوشی می گیرم و بهش می دوزم.  

است؟ آدم پشت خط، چرا باید انقدر به  کالفه چرا انقدر 
 همش بریزه؟ 

 :می کنه پروین خانم بدون تردید تماس رو برقرار
 .داداش  سالم_

برادر پروین خانم، و قطعا پدر این مرد! خدایا من داشتم تو  
حسرت یه بار دیگه دیدن پدرم می مردم، اون وقت این آدم  

 !نمی خواست تماس باباش رو جواب بده؟
   



 
 ؟بالخره قربونت برم. خوبین؟ رسیدین _

پروین خانم مکثی می کنه و خیره به امیرحافظی که پشت به 
 : ما ایستاده و به باغ غرق در نور خیره است، می گه

نه داداش، امیرحافظ دستش بند بود. گفت که من جواب _

 .رسیدین یا نه؟ مردم از بس منتظرتون موندم حاال م. بد
این بار می خنده و انگار پدر امیرحافظ حرفی رو میزنه که  
به مذاقش خوش میاد. برای همین خنده اش عمیق تر میشه و 

 : تند تند جواب میده
 .درو باز می کنیم االنعه؟ پشت درین؟ باشه، باشه... _

بابات  _ : خوشحال رو به امیرحافظ میگهبا قطع کردن تماس، 

 ! اینا پشت درن، برو درو باز کن
   



 
از هیچی خبر ندارم اما، خوب میتونم بفهمم که حضور اون 

خواسته ی امیرحافظه! یعنی فهمیدنش هم خالف مهمون ها بر
چندان کار سختی نیست و وقتی در برابر حرف پروین 

 خانم، هیچ واکنشی از خودش نشون نمیده
همونطور به روبرو خیره است؛ میفهمم که این چیزی بیشتر  

میتونم بوی بد کینه رو حس کنم...  حاال از ناراضی بودنه. 
 !بوی قهر و دوری

 می خواین من باز کنم؟ ها؟_

احسانه که از جا بلند میشه و اینو میگه اما، پروین خانم با  
قاطعیتی که تا به حال ازش ندیدم بین حرفش می پره و با 

 : صدای بلند و رسایی میگه
نه. امیرحافظ خودش باز می کنه احسان جان. تو بشین.  _

 امیر؟
 
   



 
پروین خانم صداش می کنه. با لحنی که انگار داره میگه 

تمومش کن! با لحنی که انگار داره داد میزنه که خسته است 
وبه! نمی دونم، شاید هم من دارم اشتباه و دنبال یه اتفاق خ

می کنم اما... قطعا که بین این مرد و خانواده اش، یه دیوار 
بلند هست. یه دیواری که داره مانع میشه از اینکه قلبش،  

 ! خوشحال بشه از اومدن پدرومادرش
 
   



 
تصور همه مون، امیرحافظ تکونی به خودش میده خالف بر

و به سمتمون می چرخه. نمیتونم نگاه متعجب و گیجم رو 
که بهم حواله می کنه؛ قدم   گاهی ازش بگیرم، و اون با نیم ن 

بر می داره و با گام های بلند به سمت در میره. پروین خانم 
نفسش رو با صدا بیرون میده و احسان با نگرانی کمرنگی 

به دنبالش روانه میشه. همین موقع است که سارا رو به 
 :پروین خانم میگه

 عمه خانم، حالتون خوبه؟ _

می کنم. لبخند میزنه. میخوام به چهره ی پروین خانم نگاه 
بگم که حالش خوبه سارا، حتی از من و تو هم بهتر.  

 برادرش اومده و من م یدونم که چقدر دلتنگه اما، 
   



 
 :بازم یه چیزی هست که این خوشیش رو خدشه دار کنه 

 .خوبم. نگران نباشینآره عزیزم، _

 :و بعد رو به من با شادی ادامه میده
دخترم کمکم می کنی برم جلوی در؟ دلم میخواد برم _

 .پیشواز برادرم
از خوشحالیش منم خوشحال میشم. بی حرف از جام بلند 
میشم و با هل دادن ویلچرش، در کنار سارا به در میریم. 

خاطر من نمیان  هیچ حس خاصی ندارم. این مهمون ها به
که بخوام استرس داشته باشه یا خوشحال بشم. نقش من تو  
این خونه، چیزی بیشتر از یه پرستار نیست و مطمعنا که  

 .رفتاری در همین جایگاه باهام خواهد شد
 
   



 
نیشخند تلخی میزنم. به انتهای حیاط که میرسیم، در کمال 

 تعجب می بینیم که امیرحافظ روبروی در ایستاده
هنوز درو باز نکرده. چشم هام گرد میشه. پروین خانم با  

 :بغض زمزمه می کنه
ختم بخیر کن. نهال، دعا کن همه خدایا خودت همه چی رو  _

 .چیز به خوشی تموم شه
فرصت جواب دادن پیدا نمی کنم. وقتی که امیرحافظ درو  

باز می کنه و زنی زیر نگاه خیره ی ما سه نفر، داخل میشه 
و بدون هیچ حرفی امیرحافظ بلند قامت روبروش رو به 
آغوش می کشه؛ حس می کنم چیزی توی قلبم وول می 

خوره. امیرحافظی که بی حرف سرش رو خم می کنه تا قد  
کوتاه زن اذیتش نکنه و درست مثل یه بچه، سر روی شونه 
های اون می ذاره و با سکوتش، به زن اجازه ی حرف زدن  

 میده. حرف
   



 
زدن که نه، صرفا قربان صدقه های مادرانه... قربون صدقه  

 ... هایی که من مدت هاست از زبون مامان و بابا نشنیدم
دورت بگردم پسرم... فدای قد و قامتت بشم مادر. نور _

 ... چشم من، امیر من
 احسان بی حرف گوشه ای ایستاده  چشم هام پر میشه.

با چهره ای گرفته به این منظره خیره است. صدای گریه 
های پروین خانم رو میشه شنید و سارا که مدام داره صورت  

خیسش رو پاک می کنه. خوبه که من تنها نیستم، خوبه که  
میتونم به اشک هام بدون هیچ ترسی اجازه ی باریدن بدم و  

پسری که روبروم هستن، اشک بریزم. خیره به مادر و 
صدای زن درست مثل صدای مامان توی گوشم می پیچه و  

امیرحافظ، چطور میتونی در برابر محبت این مادر انقدر 
 سرد رفتار کنی

   



 
دست هاتو دورش حلقه نکنی؟ چطور میتونی بغلش نکنی و 

 !نبوسیش؟
کجا بودی مادر؟ چرا دیگه به دیدنم نمیای؟ میدونی چقدر با  _

درو   بالخره عکسات حرف میزدم؟ چقدر گریه میکردم تا 
میاد منو فراموش کنی امیر  باز کنی و بیای تو؟ چطور دلت

مادر؟ با پدرت دعوات شد، منم از یاد بردی بی انصاف؟ 
 نگفتی من تو دوریت دق می کنم؟

 
   



 
با بغض بهشون خیره میشم. دلم می خواد برم جلو و اون  
دست های آویزون امیرحافظ رو بگیرم و با فریاد بلندی، 

یادش بندازم که باید زن روبروش رو بغل کنه. نباید اینطور  
ساکت و بی حرف فقط گوش کنه و تنها لطفی که در حق دل  

نه غمگین این مادر می کنه، این باشه که سرش رو روی شو
اش بذاره و بهش اجازه بده که بغلش کنه. این انصاف نیست، 
ولی آیا من میتونم حرف بزنم؟ من چه نسبتی با امیرحافظ و  

این خانواده دارم که بتونم پا پیش بذارم و بعدش توهین 
نشنوم؟! معلومه که هیچی... من فقط یه غریبه ام که میتونم  

 !مادر باشمتنها توی دلم، ناراحت دیدن اشک های این 
همه در سکوت نظاره گر هستند. تنها صدای هق هق زنه که  

 این سکوت رو می شنوه و بعد پروین خانم که 
   



 
با بغض و ناراحتی، بدون کمک من ویلچرش رو جلو می 

 :کشه و می گه
اومدی عزیزم. داداش جان خوش  بیا تو معصومه. خوش _

 .اومدی. چقدر دلتنگتون بودم
ه که نگاهم به مرد میانسال و قدبلند روبروم میوفته. االنتازه 

 یک آن احساس میکنم که دارم اشتباه می بینم
امیرحافظه که روبروم ایستاده! این حجم از شباهت؟! چطور  

ر میتونن انقدر شبیه هم باشن و حتی حالت جدی و مقتد
می فهمم که حاال چهره شون، درست مثل همدیگه باشه؟! 

امیرحافظ این نگاه های نافذ و اخم های درهم رو از کی به 
ارث برده! مرد میانسال روبروم، با این موهای جوگندمی و  
ریش خاکستری رنگ روی صورتش، تمام جذابیت و اقتدار 

 !مردونه اش رو برای پسرش به ارث گذاشته
   



 
 خواهر، حالت خوبه؟ سالم_

میدونم حاال خواهر و برادر به سمت هم میرن. مرد که 
برعکس اسمش پرویزخانه، با مهربونی هرچه تمام، درست 

چهره ی خشک و جدیش، مقابل ویلچر پروین خانم روی دو  
زانو می شینه و پروین خانم رو محکم در آغوش می کشه. 

صدای گریه ی پروین خانم بلند میشه. پرویز خانم محکم 
اون رو به خودش فشار میده و میشه فهمید که اون هم 

 !دلتنگ خواهرش بوده. چقدر غم انگیز
دلم براتون یه ذره شده بود به به خدا.   قربونت برم داداش،_

 . بیاین، بیاین بریم تو. اینجا واینستین
به   گاهی پروین خانم از پرویز خان جدا میشه و با ن

کنار هم ایستادن، این رو میگه. حاال امیرحافظ و مادرش که  
 اما برادرش بدون دادن جوابی، فقط به پسر اخم 

   



 
کرده ی روبروش نگاه می کنه و معصومه خانم با بغض رو 

 :با امیرحافظ که هیچ واکنشی از خودش نشون نمیده، می گه
 !امیرم... اینطوری تا نکن باهاش پدرته _

هیچ تغییری توی چهره ی امیرحافظ به وجود نمیاد. 
هردوشون، با فاصله ی کمی که بینشون هست، در سکوت 
توی چشم های هم خیره شدن و انگار دارن به زبون چشم 
هاشون باهم حرف میزنن. دیدن این تصاویر، برام واقعا  

آدم انقدر نسبت به خانواده  عجیبه و چی باید باعث بشه که یه 
 اش سرد باشه؟

 ! امیرحافظ _

 
   



 
پروین خانمه که صداش می کنه و باز هم بی توجهی 

امیرحافظ! از واکنش پرویز خان، این مرد بلند قامت و جدی 
 مقابلم می ترسم. یعنی ممکنه که دعواشون بشه؟

 .خوش اومدین پرویز خان، مشتاق دیدارتون بودیم آقا _

احسان جلو میاد و به نحوی، توجه پرویز خان رو از 
امیرحافظ منحرف می کنه. صدای بم و پخته ی پرویزخان  

 : اندازه دلنشینه، وقتی که میگهبی 
 .باشی پسرم سالمت_

بعد نگاهش رو به سارا و درنهایت من میدوزه و با وجود 
اینکه قطعا هیچ شناختی از من نداره، لبخند کوچیک و 

پدرانه ای میزنه و سرش رو تکون میده. تعجب می کنم. با 
بهت در جوابش سری تکون میدم و پرویز خان، با نفس 

 دوباره به سمت امیرحافظعمیقی 
 
   



 
سرش رو پایین انداخته و نمیشه چهره حاال می چرخه که 

سرش رو اش رو دید. اما نمیدونم چه اتفاقی میوفته که یهو، 
بلند می کنه و با صدای محکمی که میتونم با اطمینان بگم که 

 : غم پنهانش رو احساس کردم، رو به پدرش میگه
 
   



 
 .خوش اومدین الم...س_

دلم برای قلب پرویزخان می لرزه. پدری که انگار منتظر  
شنیدن همین یه جمله است که با گام بلندی، دست می اندازه 
و تن استوار پسرش رو به آغوش می کشه. آغوشی مردانه،  

دیدنش این بار حتی اشک احسان رو هم جاری می کنه. که 
و صدای گریه ی معصومه خانم و پروین خانم، که بلندتر و 

 . غمگین تر توی گوشم می پیچه
احساس سستی می کنم. مامان همیشه می گفت سنگ هم اگه 

باشی، در مقابل محبت کم میاری. محبت همه خالص و 
هم صیقلی و براق   واقعی باشه، میتونه سطح سنگ سیاه رو

بکنه. آغوش مردانه و پدرانه ی پرویز خان هم درست 
 همینقدر خالص و ناب بود که بعد از

   



 
 میاره باال امیرحافظ هم دستاش رو  بالخره چند لحظه، 

شد. حداقل  تصویرشون بهتر حاال روی کمرش می ذاره. 
 ... اینطوری میشه از سردی رفتار امیرحافظ چشم پوشی کرد

******** 
 با احساس گرمای نور خورشید چشم باز می کنم. همه

وجودم داره میگه که توی تخت بمونم و تا شب همینطور 
بخوابم ولی، گرما و روشنایی هوا و البته کارهایی که باید 

تن دردناکم  کالفگی انجام بدم، مانع میشن. برای همین با 
می کشم و به تاج تخت تکیه میدم. هرماه وضع من  باال رو 

 !همینه. همینقدر به هم ریخته و آزاردهنده
تیر وحشتناکی میکشه. چشمم به قرص و لیوان  دلمزیر 

 چای نباتی که دیشب برای خودم آورده بودم، خالی 
   



 
باز می کنم. عقربه های  میوفته و با درد چادر دور کمرم رو 

ساعت دارن میگن که سریع باشم و یکم عجله کنم اما، واقعا  
تو این لحظه حتی نمیتونم درست و حسابی راه برم. چه  

 .برسه به اینکه مثل همیشه باشم
پوفی می کشم و به زور از جام بلند میشم. جلوی آیینه که 

حشت وایمیستم، با دیدن چهره ی رنگ پریده و آشفته ام و
می کنم و مجبورا، با وجود دل درد وحشتناکم خودم رو توی  

مرتب اما   کامال حموم می اندازم. نیم ساعت بعد با ظاهری 
داغون تر، از اتاق بیرون میرم. با عجله و استرس بی   حاال

توجه به کمرم به طرف آشپزخونه میرم که دیدن افسانه 
باعث   که داره پشت بهم ظرف میشوره، درحالی خانوم، 

میشه احساس کنم که دنیا توی مشتمه! همونقدر خوشحال و  
 با خیال راحت، 

 
   



 
بلندی  داخل میشم و از پشت توی بغلم می گیرمش که هین 

 : میکشه و با ترس به سمتم می چرخه
 یا خدا. تویی نهال؟ زهرم ترکید دختر. این چه کاریه؟ _

 چرا همچین میکنی؟ 
شرمنده می خندم و بوسه ی محکمی روی گونه اش می 

 :ذارم
، صبح بخیر. وای پروین خانم الهی من قربونتون  سالم_

برم، نمیدونید که با که استرس و اضطرابی آماده شدم و  
ه که همه بدون صبحونه بمونن. چه  االناومدم. فکر کردم 

 . خوبه که برگشتید، دلم براتون تنگ شده بود
ترس توی چهره اش، تبدیل به مهربونی میشه و با محبت 

 : گونه ام میده جواب بوسه ام رو روی
 
   



 
به  االنقربونت برم. این مدت خیلی اذیت شدی. ولی از _

 .هللا  بعد دیگه هستم انشاء
 :تکون میدم. متعجب میگهبا لبخند ازش جدا میشم و سری 

 تو چرا انقدر رنگت پریده؟ حالت خوب نیست؟ _

دستمو روی صورتم می ذارم. یعنی با آرایش هم نتونستم 
 !رنگ پریدگیم رو پنهون کنم؟

چیزی نیست. مشکل هرماه من همینه دیگه. همه میفهمن یه _

 . چیزیم هست
متوجه منظورم کمی با تعجب نگاهم می کنه و بعد انگار که 
 میشه، سرش رو تکون میده و کوتاه می خنده

: 
 
   



 
آهان. الهی بمیرم، حتما خیلی درد داری. بشین، بشین _

 .زعفران بیارم بخوری حالت جا بیادبرات یه چای 
از خدا خواسته روی صندلی می شینم تا بلکه کمی دردم  
آروم بگیره. افسانه خانوم چند دقیقه ی بعد، با لیوان چای  

زعفرانی که به دستم م یده، درست مثل وقت هایی که مامان 
 :رو داشتم، می گه

لت رو اینو بخور تا برات یکم کاچی هم بپزم. یه جوری حا _

خوب کنه که دیگه نری سراغ قرص و این جور آت و 
 .. اینو تا ته بخورآشغاال

 
   



 
لبخندی که فقط خودم میتونم  جلوی بغضم رو می گیرم. با 

غمش رو بفهمم، سری تکون میدم و دست هام رو به هم می 
کوبم. درست مثل بچه ها و وقت هایی که خودم رو برای 

 : مامان لوس می کردم و اون نازم رو می کشید
 .باشه... فقط زیاد بپزینا، آخه من کاچی خیلی دوست دالم_

 : ش می گهاز ته دلش می خنده. با تکون دادن سر 
باشه عزیزم. تا تو چاییتو بخوری، منم برات کاچی می _

 .پزم
   



 
کوتاه می خندم که همین موقع معصومه خانم با لبخند وارد 

یی می کنه. زنی قدکوتاه و باال آشپزخونه میشه و سالم بلند 
کمی تپل که قیافه ی دلنشینی داره و انگار عادت داره که 

 همیشه توی چشم هاش مداد بکشه!
زیباست، و من این زیبایی رو میتونم با لبخند مادرانه اش  

 .مبکن خالصه 
 سالمیبه احترامش از جا بلند میشم. آروم و لبخند به لب 

زمزمه میکنم و اون با مهربونی جوابم رو میده. بعد هم با 
اشتیاق به طرف افسانه خانوم میره و اون رو درست مثل 

می پره. دوباره  باال یک دوست در آغوش میکشه. ابروهام 
دارم به حرف  که  درحالی سرجام میشینم و جرعه جرعه، 

هاشون گوش می کنم؛ از چای خوش عطرم رو می نوشم و  
واقعا خدارو شکر میکنم که افسانه خانوم امروز صبح 

 برگشته و من دیگه مجبور
   



 
نیستم که کارهای اون رو هم انجام بدم. با این وضعیت 

روحی که این روزها دارم، فقط خودم میدونم که خسته تر و  
 ....ناامیدتر از همیشه ام

چی میپزی افسانه جان؟ سرصبحی بوش کل خونه رو _

 .برداشته
معصومه خانم میگه و با جدا شدن از افسانه خانوم، جلو میاد  
و صندلی روبروم رو عقب می کشه. معذب و کمی خجل از  
حضور یهوییش، لبخند ژکوندی تحویلش میدم و افسانه خانوم 

 : درحال تفت دادن آرد توی روغن جواب میده
دخترم وقت ماهانشه خانوم، گفتم براش یکم کاچی بپزم _

 .شهحالش خوب  
 
   



 
کم مونده بود چای توی گلوم بپره اما، به زحمت جلوی خودم 

رو می گیرم تا سوتی ندم. معصومه خانوم لبخند عمیقی 
به من، با نگاه عجیبی که حس میکنم از جنس  میزنه و رو 

 :پروین خانم و پر از حرفه؛ می گه گاهی نگاه های هراز
 .اوه اوه، امان از این دردها که انگار جون آدمو میگیره_

بیشتر معذب میشم. واقعا حق ندارم؟ سرصبحی با این حال و 
روز جلوی یه غریبه ای که فقط چندساعته میشناسمش،  

نشستم و دارم درباره ی این موضوع حرف میزنم. مطمئنا  
نیازی به خجالت نیست اما،   اصال که این اتفاق طبیعیه و 

مسئله اینه که من از نگاه های معصومه خانمه که احساس  
 !ذب بودن می کنم. چراش رو خدا داندمع
   



 
دیشب انقدر همه چی یهویی شد که نتونستیم باهم درست و _

 ! باشی، دختر پروین آره؟حسابی آشنا بشیم. تو باید نهال 
قبل از اینکه بتونم جوابی بدم، افسانه خانوم با گذاشتن لیوان 

 :چای مقابل معصومه خانم جواب میده
دختر این عمارته! از  اصال نهال دختر همه مونه خانم. _

وقتی اومده همه چیز اینجا جون گرفته. همه چیر قشنگ 
 .خونه خانم جانشده. نهال با خودش بهارو آورده تو این 

با قدردانی به افسانه خانوم نگاه می کنم. چی باید بگم؟ آدمای 
این عمارت، به جز اون امیرحافظ همیشه طلبکار، انقدر بهم  

اوقات احساس شرمندگی می کنم.   گاهی لطف دارن که 
 دختر این عمارت؟! اگه افسانه خانوم 

 
   



 
بفهمه که برای من نهال، این عمارت مثل یه زندونه؛ چه  

کنه؟ من، چطور تونسته بودم بهار و به این خونه فکری می 
بیارم؟ منی که مدت ها بود که از سرمای زمستون وجودم 

 ! یخ زده بودم
شما لطف دارید. اینطوری ها هم نیست. پروین خانم برای _

من هم خیلی عزیزه، ایشون باهام مثل دخترشون رفتار می 
 . کنن

یتونم بفهمم که پروین عاشق این بود که دختر دار بشه. م_

چقدر نسبت به دختر خوشگل و مودبی مثل تو احساس 
 . محبت داره

فقط لبخندی میزنم و سرم رو پایین می اندازم. معصومه 
 :خانم با مکث کوتاهی، آروم می پرسه

 پدرومادر خودت کجان عزیزم؟_

 
   



 
همه ی درد و رنجی که فکر می کردم برای چندساعت از 
یاد بردم رو، به یادم میاره. واقعیت همین بود. همین سوال 
معصومه خانم که من باید در جواب به یتیم بودنم اقرار می 

 !کردم.... این عذاب مطلق نبود؟
 .پدرومادرم مدتی هست که فوت شدن_

 
   



 
شوکه میشه. سعی می کنم به گرد شدن چشم هاش و ناراحتی  
و حزنی که یک آن با شنیدن جوابم توی چشم هاش جا خوش  
می کنه بی تفاوت باشم و چای خوش طعمم رو بنوشم. اما یه 
چیزی مدام داره توی دلم وول می خوره و یادم می اندازه که 

ه ی به جای این عمارت، توی خون االنچقدر دلم می خواد 
خودمون بودم و به جای افسانه خانوم مامان برام چای و 

کاچی آماده می کرد. بابا از تغییر رفتار من و مامان متوجه  
میشد که یه چیزی هست و با خنده و مهربونی، می رفت و 
برام نون تازه می گرفت و به هر نحوی، سعی می کرد بهم  

راه  یادآوری کنه که حواسش بهم هست... بغض مثل سنگ 
 . گلوم رو می بنده

 تسلیت می گم عزیزم. من... من واقعا ناراحت شدم._

 .خدا رحمتشون کنه
 
   



 
کر تکون میدم.  چیزی نمیگم و فقط سرم رو به نشونه ی تش

چنددقیقه ای سکوت فضای آشپزخونه رو فرا می گیره. 
داره خودش رو  االنمیتونم حدس بزنم که معصومه خانوم 

سرزنش می کنه که چرا با این سوال، باعث شد که دوباره 
این حال به سراغم بیاد. چیز عجیبی هم نیست، ولی دلم می 

من همیشه ی خواد سرمو بلند کنم و بگم که ناراحت نباش، 
 !خدا همینم. همینقدر غمگین و تنها... همینقدر عزاردار

 حالی چه االنعزیزدلم نمی خواستم ناراحتت کنم. میدونم _

داری. من خوب میفهمم دلتنگی یعنی چی. دلتنگی بد دردیه، 
آدمو از ریشه می سوزونه. ولی اینو یادت باشه که برای 

شیرین تر از خوشبختی بچه  پدرومادرها، هیچی مهم تر و 
هاشون نیست. غم و غصه دار بودن تو باعث عذاب  

 پدرومادرته. خوشبخت باش دخترم. بذار
   



 
ال کنه. هیچوقت فراموش نکن  خوشبختیت اونارو هم خوشح

 ! که بهترین باقیات صالحات، فرزند شایسته است
می گیرم و به چهره ی مهربون و بانمکش  باال سرم رو 

نگاه می کنم. امیرحافظ چطور دلش میومد نسبت به این 
چهره و این مادرانه هایی که رنگ واقعیت داشتند، بی 

تفاوت باشه؟ چطور می تونست وقتی این زن درآغوشش می 
کشید، بهش بی توجه باشه؟ امیرحافظ یه احمق واقعی بود!  

دونست بودن پدرومادرش چه  یه آدم مغروری که نمی
نعمتیه. یه آدمی که درد تنهایی رو نمی فهمید و فکر می 

کرد پدرومادر تا ابد کنارشن. اگه فقط یه ذره... فقط یه ذره 
از حال و روز منو درک می کرد، هیچوقت با این زن و  

حاال شوهر متشخص و مهربون اینطوری رفتار نمی کرد. 
 ! فتارش داشته باشههر دلیلی که می خواد برای ر

   



 
ممنون معصومه خانم. خودتونو اذیت نکنید، من دیگه به _

 .این درد عادت کردم
تلخی روی لب هاش می شینه. لیوان چای رو نصفه  لبخند 

روی میز می ذارم و با پاک کردن سریع قطره ی اشکی که  
روی گونه ام می چکه، با اجازه ای میگم و از آشپزخانه  
خارج می شم. خودمو توی سرویس می اندازم و با حال 

 جسمی و روحی بدی که داره از پا می 
   



 
اندازتم، خیره به تصویر خودم توی آیینه اشک می ریزم و  

سعی می کنم با فشردن دستم روی دهنم، صدام رو خفه کنم. 
ا دارم می شکنم زیر بار این همه مامان من تنهام... باب

 ... درد
چنددقیقه ای همونجا میمونم. بی حوصله و با سردردی که به 

سراغم اومده، از سرویس بیرون میزنم و از اونجایی که 
دیگه میلی برای رفتن به آشپزخونه ندارم، راهم رو به سمت 

اتاق پروین خانم، کسی که توی این روزها میتونم با خیال  
بدون احساس معذب بودن به آغوشش پناه ببرم؛ کج  راحت و

می کنم. بو ی کاچی افسانه خانوم جوری توی عمارت 
پیچیده که هر آدم سیری رو هم گشنه می کنه، و خداکنه که  
احسان لوده و شوخ نفهمه که این کاچی برای منه. نه فقط  

 !اون، و امیرحافظ و پدرش هم همین طور
   



 
نفسم رو فوت می کنم و با تقه ی ریزی به در اتاق   کالفه 

پروین خانم، داخل میشم. لبخند بزرگی روی لب هام می 
شونم و قصد دارم که با سروصدا و انرژی داخل بشم اما،  
وقتی وارد اتاق می شم و با پرده های باز و فضای تاریک 

اتاق، و البته امیرحافظی که با لباس های بیرون و همونطور 
سته روی مبل به خواب رفته، روبرو میشم؛ متعجب نش

سرجام می ایستم و به اطرافم نگاه می کنم. درواقع هیچ چیز 
عجیبی وجود نداره جز حضور امیرحافظ، اونم این وقت  

صبح و با این سروضع که اینطور آشفته روی مبل به خواب  
 رفته 

عجیبه که چهره ی غرق خوابش، هیچ رنگی از غرور و 
یداریش رو نداره! درست مثل یه آدم بی آزار، یه  جدیت ب

 کسی که نه دل شکوندن بلده و نه زخم
 
   



 
دارش روی زبون زدن، یه گوشه خوابیده و موهای حالت 

 !صورتش ریختن
 بیا تو نهال، چرا اونجا وایسادی؟_

با صدای پروین خانم سریع نگاهم رو ازش می گیرم و با 
اخم کمرنگی جلو میرم. پروین خانم خندان و شاداب روی 

تخت نشسته و میشه فهمید که اول صبحی، کمی هم به 
 خودش رسیده! اونقدر که میتونم برم جلو و محکم و صدادار
ببوسمش که انقدر مثل بچه ها از اومدن برادرش خوشحاله!  

 ولی خب، سرجام می ایستم 
ترجیح میدم با سروصدام اون شیر خفته ی روی مبل رو 

 !بیدار نکنم
، صبح بخیر. مزاحمتون نمیشم، فکر کردم تنهایید...  سالم_

 . گفتم بیام صداتون کنم برای صبحونه
 
   



 
 لبخندش عمیق تر می شه. دستی به موهای شونه شده
 :کوتاهش می کشه و مثل من، با صدای آرومی می گه

اتفاقا می خواستم صدات کنم.  صبح تو هم بخیر عزیزم. _

 . اون ویلچرمو بیار که بریم. بذار این بچه هم همینجا بخوابه
تو اون حال و روز، خنده ام می گیره. واقعا راسته که میگن  

اگه پیر هم بشی برای خانواده ات هنوز یه بچه ای! واقعا  
خنده دار بود که پروین خانم این مرد بیست و چندساله ی 

ه جدی رو، با این چهره ی پخته و مردونه بچه  اخمو و البت
 !خطاب می کرد

حاال  چشم. حالتون چطوره؟ مشکلی که نداشتید از دیشب تا _

 ؟
 
   



 
با کمترین سروصدا حرکت میدم و به سمتش ویلچرش رو  

میدم. با تکون دادن سرش، همونطور که بلند میشه تا روی 
 :ویلچر بشینه، جواب میده

نه عزیزم. خوب خوبم. مگه میشه برادر آدم بعد این همه _

 مدت بیاد، بعد حالم ناخوش باشه؟ 
 
   



 
لبخند می زنم و چیزی نمیگم. ویلچرش رو به سمت در 

حرکت میدم و وقتی سرمو می چرخونم، درکمال تعجب با  
سرخ و باز امیرحافظ روبرو می شم که تو همون  چشم های 

حالت خوابیدنش، در سکوت داره بهم نگاه می کنه. شوکه 
 میشم، اما سعی می کنم به روی خودم نیارم

با اخم غلیظی که از طرز نگاه متعجبش روی پیشونیم 
میشینه، ویلچر رو هل میدم و از اتاق بیرون میریم. پروین  

 :ون من می پرسهخانم بی خبر از حال پریش
افسانه کی برگشته که هنوز نیومده همچین بویی راه _

 انداخته؟ 
 : آروم جواب میدم

 .امروز صبح. دارن کاچی میپزن_

 :می گیره. با شیطنتی کمیاب میگه باال خندون سرش رو 
 
   



 
 میدونم، اونم به خاطر تو. آره؟_

خجل سری تکون میدم. می خنده و زیرلب، با محبت قربون 
صدقه ام میره. جوری که خیلی راحت میتونم شیرینی 

مهرش رو احساس کنم و با قلب به مراتب سبک تری، 
 .  هل میدمویلچرش رو به جلو 

************** 
درکی از اطرافش نداشت و  اصال گنگ بود و بی حس. 

نمی توانست بفهمد که چرا انقدر احساس دلتنگی می 
کرد.اویی که هر روز و هرلحظه ی این مدت، خودش را  
محق به بدرفتاری و دور شدن از خانواده اش می دانست؛  

چرا با دیدنشان اینگونه احساس سردرگمی دارد و حاال  
شاید اشتباه کرده؟!  انگار کسی توی سرش تکرار می کند که 

که شاید یک طرفه قضاوت کرده و تمام این مدت، به اشتباه،  
 خودش را از پدرومادرش دور

   



 
. این را اقرار می کرد. چرا که کرده است؟! او دلتنگ بود

به جنس دلتنگی آشنا بود. زمانی که معصومه را در آغوش 
گرفته و پدرش را دیده بود، فهمیده بود که چقدر دلش برای  

عطر تن معصومه و حتی اخم های پرویزخان هم بیتاب بود. 
 ! چه خودش می خواست چه نه، این واقعیت محض بود

ک کنی داشته باشد که با  دلش می خواست می توانست پا 
استفاده از آن، تمام گذشته و سیاهی هایش را پاک کند و از  

آن روزهای تلخ و عذاب آور، چیزی توی ذهنش باقی 
نگذارد. گذشته برای او یک درد بود. یک درد، که هیچوقت  

التیام نمی یافت. باید به نحوی فکری به حال خودش می 
 .کرد

کشد. پروین که به همراه نهال  دستی به ته ریشش می کالفه 
 از اتاق بیرون می رود، تنش را دوباره روی مبل

   



 
امید  ولو می کند و چشم هایش را روی هم می گذارد. به 

کمی آرام شدن اما، انگار قرار نیست که قدری حالش بهتر 
شود. او پر است از نمی دانم و چرا، پر است از شاید ها و 

 !ای کاش ها... آرام شدن به این زودی ها ممکن نیست
از جا بلند می شود. پیراهنش را که کمی چروک شده توی  

اه اتاق  تنش مرتب می کند و بی آنکه تصمیم بگیرد، ناخودآگ
را به مقصد آشپزخانه ترک می کند. بوی دل انگیز کاچی که 

توی عمارت پیچیده، آنقدر اشتهاآور است که حتی احساس  
گرسنگی او را هم تحریک می کند. برای همین با گام های  
بلند و اخم هایی درهم، وارد آشپزخانه می شود و پیش از  

از گلش   هرکسی، معصومه را می بیند که با ورود او، گل
 :می شکافد و با ذوق می گوید

   



 
 .  پسرم، صبح و عاقبتت بخیر سالم_

اویی که شرمنده و گیج از ندانستم ها و چه کار کنم ها،  
لبخند زوری و کمرنگی تحویل مادرش می دهد. تنها برای 
آنکه دلش را بیش از این نشکند و غمگین ترش نکند. اما 

رو به همه ی افراد حاضر   سالمیوقتی سر می چرخاند و 
در اشپزخانه می گوید، چشمش به نهال می افتد که با 

ی تاسف بار به او و مادرش نگاه می کند. درست می نیشخند
بیند. دخترک نیشخند دارد و وقتی نگاه او را می بیند، با 

 تاسف سری تکان می دهد
چشم از او می گیرد. همینقدر سرتق و روی اعصاب، او 
 !باید با این دختر زبان دراز و زیادی شجاع چه کار کند؟

******************* 
 
   



 
با کمک افسانه خانوم و سارا، کم کم شروع به چیدن میز 
کردیم تا احسان و پرویزخان هم بیان. معصومه خانم به 

همراه پروین خانم و امیرحافظ، گوشه ای از سالن نشسته 
بودن و امیرحافظ با دقت هرچه تمام داشت با گوشیش ور 
می رفت و میشد فهمید که توجهی به حرف های مادر و 

نداره. تعجبی هم نداشت. راستش از اینکه تا همینجا عمه اش 
هم درست رفتار کرده بود و از این خونه بیرون نزده بود، با 

 ! زیباش، جای تعجب داشت  اخالق اون 
 
   



 
افسانه خانوم با سلیقه و حوصله ی بیش از اندازه اش برای 
همه مون کاچی پخت. سارا که مدام سعی می کرد با لقمه  
های کوچیک ناخنک بزنه و هی تشر افسانه خانوم رو به 

داشتم و فقط کمی  جون می خرید. ولی من با وجود دردی که 
با اون چای زعفران تسکین پیدا کرده بود، به شیطنت هاش  

می خندیدم و به زور جلوی خودم رو می گرفتم تا قبل از 
همه، نشینم پای میز و کاچیم رو نخورم! انقدر گرسنه بودم  
که حد نداشت، از طرفی فکر اینکه اون کاچی گرم و لذیذ  

مدام دلم ضعف بره. و   رو تو این شرایط بخورم؛ باعث میشد
واقعا از افسانه خانوم ممنون بودم که جوری رفتار کرد که 
انگار از قبل قصد داشته که برای صبحانه ی امروز کاچی  
بپزه و منو از شرایط بدی که توش قرار داشتم، نجات داد.  

 هرچند که با ورود احسان و شوخی هاش مبنی بر 
 
   



 
اینکه کی زائوعه که براش کاچی پختن، هم باعث میشد خنده  

ام بگیره و هم معذب باشم. من همیشه همین بودم، و فقط  
ظاهرم آدم خجالتی خالف در برمامان می دونست که چق

 !هستم
بیا بشین نهال جان، سرپا واینستا. همه چی هست عزیزم، _

 . بیا 
با صدای پروین خانم، آخرین ظرف مربا رو هم روی میز 

می ذارم و با بلند کردن سرم، بهشون نگاه می کنم که 
 درست مثل یه خانواده کنار هم جمع شدن و شوخی

پاست. پروین خانم در کنار برادرش نشسته و خنده شون به 
معصومه خانوم با محبت داره امیرحافظ اخموی کنار 

دستش، هرچی که میخواد رو به دستش می ده. سارا و 
احسان کنار همدیگه نشستن و آروم، زیرلب باهم پچ پچ می 

 کنن و من میتونم دست های قفل 
   



 
شده شون رو زیر میز ببینم. یه خانواده ی خوشبخت که من 

توش درست مثل یه تافته ی جدا بافته بودم و چقدر دلم به 
 !  حال خودم می سوخت

 . می شینم همین جا، بفرمایید شما _

یکی از صندلی هارو که چندصندلی ازشون فاصله داره رو  
عقب می کشم که بشینم اما، پروین خانم با اخم و تشر صدام 

 :می کنه
 . بیا اینجا عزیزم. بیا پیش من، برات جا نگه داشتم_

با بغض و تردید بهش نگاه می کنم. چهره ی مهربون و البته 
دی پرویزخان به تبسمی تزئین میشه و باصدای مردونه ج

 : اش میگه
 . بیا دخترم، پروین رو تنها نذار که طاقت نداره_

 
   



 
جمع بلند میشه. بی توجه به نیشخند روی لب صدای خنده ی 

های امیرحافظ، مردد جلو میرم و خیره به چهره ی مشتاق و  
لبخند به لب پروین خانم، کنارش و درواقع بین اون و 

معصومه خانوم می شینم. همه شون دارن بهم نگاه می کنن 
و حتی با وجود اینکه طرز نگاهشون به دور از هر حس  

میشه که معذب باشم و به طرز عجیبی  بدیه، بازم باعث
احساس غریبی کنم. این تنها بودن برای من جدید نیست اما، 

تو این دوران منم مثل هر دختری حساس تر و ضعیف تر 
 ... از همیشه ام

 .  بیا عزیزدلم، بخور که حالت جا بیاد_

معصومه خانوم ظرف کاچی رو جلوم می ذاره و انقدر 
ناخواسته به روش لبخند می زنم. احسان  لحنش شیرینه که 

 : دست هاش رو محکم به هم می کوبه و با خنده میگه
   



 
  سانه خانماین صبحونه خوردن داره. دست شما درد نکنه اف_

. 
افسانه خانوم از ته دلش لبخند می زنه. میتونم بفهمم که چقدر  

 : این عمارت حس تعلق و مهر داره اهالی نسبت به 
نوش جانت پسرم. بفرمایید خواهش می کنم. چیزی کم و  _

 .کسر بود بگید بیارم
 
   



 
اصرارهای پروین خانم به آشپزخونه  خالف افسانه خانوم بر

بر می گرده و من بی حرف، قاشق رو توی دستم می گیرم. 
وقتی اولین قاشق رو توی دهنم می ذارم، چشم هام رو با 

میدم و مشتاق تر قاشق بعدی رو می لذت روی هم فشار 
خورم. مسخره است ولی ترانه همیشه بهم میگه که وقتی  

عادت ماهانه میشم، درست مثل زنای باردار میمونم! بی راه 
هم نمیگه. تو این دوران مدام چیزای مختلف هوس می کنم و  

حساس تر از همیشه ام. البته اون زمان که مامان و بابا 
 ... ا نشده بودمبودن و انقدر تنه

صبحونه با شوخی و خنده های احسان خورده میشه. از 
اونجایی که چشمم به چهره ی امیرحافظ نمیوفته، بدون اینکه 

 چیزی حالم رو بد کنه؛ سعی می کنم باعث
   



 
های کمرنگی که روی ناراحتی پروین خانم نشم و با لبخند 

صورتم میشونم، کاچیم رو می خورم و بعد معصومه خانوم  
درست مثل کسی که انگار مدت هاست منو می شناسه،  

لیوان چای رو به دستم میده و ازم می خواد که بخورم. کم  
کم دارم نسبت به معصومه خانوم هم، حسی شبیه به پروین  

وستانه، حس می  خانم پیدا می کنم. همونقدر محبت آمیز و د
کنم معصومه خانوم درست همون چیزیه که داره نشون میده  

 . و هیچ تظاهری توی رفتارش نیست
بعد از خوردن صبحانه، امیرحافظ زودتر از همیشه از سر 
میز بلند میشه و به حیاط میره. منم همراه سارا برای جمع 

کردن میز از جام بلند میشم و در جواب اصرار های پروین  
م و معصومه خانم که با این حالم بشینم و استراحت کنم، خان

 فقط یه لبخند خجل تحویل میدم. 
   



 
اما، به درست بود که اونا داشتن بهم محبت می کردن 

هرحال منم تو این خونه یه وظایفی داشتم. نمیشد که مثل 
 !صاحب خونه رفتار کنم

بدش من دختر، چرا نمیری بشینی؟ من تو این دوران فقط  _

 .میگیرم می خوابم
سینی رو به دست سارا می دم و در جواب حرفش می خندم. 

 :کنم، می گمخالی همونطور که می چرخم تا سبد نون رو  
نمیشه که سارا جون، من بشینم و شما تنهایی کارهارو _

 انجام بدین؟ 
چپ چپ نگاهم می کنه. صدای زنگ گوشیم که بلند میشه، 

 لبخندی تحویلش میدم و با عجله تماس رو
 
   



 
برقرار می کنم. دیدن اسم عمواکبر باعث میشه کمی نگران 

 :بشم
 .عموجان، صبحتون بخیر سالم_

کمی از سارا فاصله می گیرم و روبروی پنجره ی 
امیرحافظی  آشپزخونه وایمیستم. از اینجا خیلی خوب میتونم 

 :رو که داره توی حیاط قدم میزنه رو ببینم
 دخترم، حالت چطوره؟ مزاحمت که نشدم؟ سالم_

شنیدن صدای عمواکبر برام درست مثل یه انرژی غیرقابل  
 :وصفه. با ذوق و مهربونی میگم

این چه حرفیه؟ خدا میدونه چقدر خوشحال شدم که زنگ _

 خوبه؟ همه چی روبراه هست؟زدید. شما خوبین؟ خاله عطیه 
 
   



 
پدرانه می خنده و میتونم حدس بزنم که دستی به ریشش می  

 !باباستکشه. چقدر این مرد دوست داشتنیه و چقدر مثل 
امون بده دخترم، بله. همه حالشون خوبه. یعنی باید مشکلی _

 باشه که من بهت زنگ بزنم؟
 خجالت زده گوشه ی لبم رو به دندون می گیرم.

 :عمواکبر ادامه میده
زنگ زدم که هم حالت رو بپرسم، هم اینکه روز جمعه ای _

خوام  قبل اینکه یه وقت بخوای بری بیرون، بهت بگم که می 
 امروز ببینمت. میتونی دخترم؟ کار خاصی که نداری؟

 
   



 
می پره. متعجب چشم از پنجره و امیرحافظی   باال ابروهام 

سرش رو بلند کرده و با اخم داره بهم نگاه می کنه،  حاال که 
 :می گیرم و جواب میدم

 نه عمو جان، چه کاری؟ خونم امروز. فقط، چیزی شده؟_

نه نهال جان. موضوع مهمی هست که فقط میخوام تو ازش  _

خودت رو نگران مطلع باشی، هیچ اتفاقی نیفتاده پس الکی 
 نکن. ساعت یازده هم آماده باش که بیام دنبالت، بریم. باشه؟ 
لحن جدی و البته اطمینان بخشش وادارم می کنه با همه ی 
کنجکاویم، سوال دیگه ای نپرسم و با گفتن چشم تماس رو 

 :قطع کنم. سارا به بازوم می کوبه و میگه
 
   



 
 چرا خشکت زده؟ چیزی شده؟_

گرفته به سارا نگاه می کنم. بی حرف، مثل بچه ها لب 
 : که به خنده می اندازتشزیرینم رو جلو میدم 

 .فکر کردم چیزی شده. جمع کن لب و لوچه تو ببینم_

با وجود ذهن درگیرم، می خندم و جلو میرم تا کمکش کنم  
 ظرف هارو بشوریم. و نمی فهمم چطور سرم با 

   



 
سارا و حرف زدن گرم میشه که وقتی به ساعت نگاه میکنم، 

می بینم که فقط ده دقیقه فرصت برای آماده شدن دارم و 
حاال برای همین به سرعت خودم رو به اتاقم می رسونم. 

بر کنجکاوی که به جونم افتاده، استرس  عالوه دیگه کم کم 
هم دارم. یعنی عمواکبر چی می خواست بگه؟ اون موضوع 

 مهمی که من باید ازش مطلع می بودم، چیه؟ 
اولین مانتو شلواری که به دستم میاد رو می پوشم و با سر 
کردن روسری بزرگ مشکی رنگم، از اتاق بیرون میزنم.  

پروین خانم و معصومه خانوم توی هال درحال حرف زدنن  
 که با دیدنشون، میگم که میخوام بیرون برم

تمون بیرون می زنم. تقریبا می با خداحافظی ازشون از ساخ
دوم تا عمواکبر رو بیشتر معطل نکنم و خودم رو به در می 

 رسونم و بازش می کنم. اما قبل از 
   



 
شنیدن صدایی انقدر شوکه میشم که مبهوت خروج، با 

 :سرجام می ایستم
 ما با ماشین خودمون میریم یا با جناب سرهنگ؟ _

 :صدای احسانه، و بعد امیرحافظ که میگه
بهتره با ماشین خودمون بریم. اگه جناب سرهنگ با خانم _

 . امیرخانی تنها باشن، بهتر میتونن بهش توضیح بدن
 میشه. اینجا چه خبره؟ پاهام سست 

 .همین طوره. من با نهال میرم، شما هم پشت سر ما بیاین_

صدای عمواکبر رو باور نمی کنم. مبهوت و ناباور در رو 
ه که نگاه احسان بهم میوفته و با گفتن االنباز میکنم و تازه 

 چیزی، باعث میشه که هرسه شون به سمتم
   



 
بچرخن. نمیدونم چهره ام چقدر ترسیده و حیرونه که  

 :عمواکبر با گام های بلندی به سمتم میاد و نگران میگه
حس  .دخترم؟ چرا رنگت پریدهخوبه حاال  نهال جان،  _

میکنم از شدت شوکه شدن، چشم هام سیاهی میره. چرا انقدر  
همه چیز عجیب بود؟ من امروز قرار بود از چی باخبر 

 بشم؟
 عمو... چیشده؟_

صدای تحلیل رفته بیشتر نگرانش می کنه. بطری آب معدنی 
م  رو که نمیدونم احسان از کجا پیدا می کنه، به دستم میده و 

 :یگه
بخور دخترم، بخور بذار حالت جا بیاد. خودم همه چی رو _

 برات تعریف می کنم. فقط بدون هیچی نشده که
   



 
می کتی. همه چی خوب و خوشه  اینطوری خودت رو اذیت 

 . و همه هم سالمن. نگران نباش دخترم
بطری رو از دستش می گیرم اما، نگاهم خیره به 

امیرحافظیه که روبروم ایستاده و با دست هایی که توی 
جیبش فرو کرده؛ بهم خیره شده. لباس های سرتاپا مشکیش 

و چهره ی گرفته اش که برعکس همیشه رنگی از تمسخر و 
ور نداره و برعکس، پره از جدیت و قاطعیت، ترسم رو  غر

بیشتر می کنه. چرا این مرد، مثل همیشه بهم طلبکار نگاه 
تمی کنه؟ چرا نگاهش اینطور جدی و عجیبه؟ چرا حس می  

کنم رنگی از ترحم توی چهره اش وجود داره؟ اینجا چه  
 ! خبره خدایا؟

سوار شو، باهم حرف می زنیم. خودم مفصل  بیا دخترم. بیا _

 . همه چی رو بهت توضیح میدم
نگاه لرزونم رو از امیرحافظ می گیرم و با قلبی که تو این  

شرایط فقط و فقط به صدای آشنا و محبت آمیز عمواکبر 
اطمینان داره؛ پاهای سستم رو به حرکت وا می دارم و به 

ان و امیرحافظ  سمت ماشین عمواکبر میرم. نمی فهمم احس
چیکار می کنن ولی، وقتی سوار ماشین میشم و میتونم نفس 

 حبس شده ام رو بیرون 
   



 
بدم، از توی آیینه می بینم که اونا هم سوار ماشین امیرحافظ  

چرا؟ مگه ما  میشن و قطعا که قصد دارن دنبال ما بیان. اما 
 داشتیم کجا می رفتیم؟ 

عمواکبر سوار میشه. با بستن کمربندش، استارت می زنه و 
از کوچه خارج میشه. نمیدونم چی بگم، از کجا شروع کنم و  

حتی با چه سوالی، بتونم بهش بفهمونم که چقدر گیج و 
ناباورم. دستام می لرزن، یه لرز عجیبی که انگار همه ی 

 ...ته و از یه اتفاق ناگوار خبر میدهوجودم رو فرا گرف
 ... عمو_

، نگاه کوتاهی حواله  کالفه آروم صداش می کنم. درمونده و 
ام می کنم و با آشفتگی به روبروش خیره میشه. احساس  

ضعف می کنم. هنوز هیچی نشده و از هیچی خبردار نشدم  
 اما، حس می کنم من توان اینجا بودن و

   



 
شنیدن رو ندارم. خیلی حقیرانه است که اگه به ضعفم اقرار  

 کنم؟
 ... ببین نهال... امیرحافظ و احسان_

یاد میارم که جلوی در مکث می کنه. تصویرشون رو به 
ایستاده بودن و جوری باهم رفتار می کردن که انگار مدت 
هاست همدیگرو می شناسن. اما چطور؟ عمواکبر یه پلیس  

 بود، چه ربطی به این عمارت و آدماش داشت؟
 .  امیر و احسان از بچه های خودمونن_

 :چشم هام از شدت تعجب گرد میشه. با بهت زمزمه می کنم
 یعنی چی؟ _

 
   



 
ای می کشه. انگار اونم مثل مونده که از کجا   کالفه پوف 

 :بگه و چطور بگه. با صدای آرومی جواب میده
 .پلیسن نهال. عین منیعنی _

از شدت بهت دستم رو روی دهنم می ذارم. عمواکبر داشت 
چی می گفت؟ پروین خانم که بهم گفته بود امیرحافظ و 

چطور می گفت که پلیسن؟ حاال  احسان فقط مدیر شرکت اند، 
 چرا انقدر همه چی عجیب بود؟

ر  ببین دخترم، تو این مدت یه اتفاقاتی افتاده که تو ازش خب_

 تالش نداری. نه فقط تو، مادرت هم همین طور. من خیلی 
کردم این وضعیت ادامه دار باشه و تو بازم از چیزی مطلع  

وقتش  حاال دیگه نمیتونم این کارو انجام بدم. حاال نشی اما،  
 .رسیده که همه چیزو بدونی. هرچی که اتفاق افتاده

 
   



 
هنوز نتونستم حرف هاش رو هضم کنم که با زدن راهنما،  

می کنه. حیرت زده   گاهی دور می زنه و ماشین رو وارد آ
به اطرافم و چندتا از سربازهایی که به احترام ورود 

عمواکبر احترام نظامی می ذارن، نگاه می کنم و حس می  
کنم هرآن ممکنه که از شدت شوکه شدن فریاد بکشم. درد  

کمرم هنوز ادامه داشت و این میون، این اشفتگی هم به حال  
ودم می فهمیدمش و بدم اضافه شده بود. حال بدی که فقط خ

عمواکبر بی توجه به اینکه من چقدر به هم ریختم، ماشین  
رو کنار ماشین های پلیس دیگه پارک می کنه و با چندلحظه  

احساس ترس می کنم وقتی حاال مکث، به سمتم می چرخه. 
می بینم که مهربونی چهره اش، تبدیل شده به جدیتی مردونه 

 های ناآشنا که و من، تو این مکان، بین این آدم 
 
   



 
با لباس فرم تنشون جلوی چشم هام رژه می رن؛ احساس  

 !خفگی مطلق دارم
دخترم، هاتف نمی خواست که تو و مادرت رو وارد این  _

ش رو هم کرد تا شما هارو از تالش جریانات کنه. همه ی 
 این مشکل یا بهتر بگم داستانی که ختم می شه

 
   



 
به گذشته اش، دور نگه داره. ولی نتونست. هاتف وقتی به  

خودش اومد که دیگه همه چیز از اختیارش خارج شده بود و  
تو و مادرت، درست وسط این ماجرا بودین. برای همین تو  

، به عنوان کسی باید به یه گاهی اینجایی. تو اداره ی آ االن
ی تحت  تی که مربوط میشه به سوژه ی پرونده  واال سری س

بررسی جواب بده. ولی تو تنها نیستی نهال، من کنارتم. من  
اینجا هم عمواکبر توام، پس ازت می خوام که نترسی و قوی 
باشی. خودم همه چی رو برات تعریف می کنم و با آرامش  

 جلو میریم. باشه دخترم؟ 
دروغه اگه بگم که آروم شدم و احساس امنیت کردم. من یه  

باز شده   گاهی برای اولین پام به اداره ی آ دختر تنها بودم که
بود و بی خبر از اینکه چیکار کردم و چه اتفاقی افتاده، 

 داشتم می رفتم که جواب پس بدم. این
   



 
 کافی نبود برای اینکه احساس ضعف کنم و سستی همه
بدنم رو فرا بگیره؟ حتی با وجود اینکه عمواکبر کنارم 

حضور داشت و سعی می کرد که بهم قوت قلب بده، من  
قوی باشم. نمی تونستم که آروم باشم. حتی نمی تونستم که 

اسم بابا هاتف، اسم مامان، کلماتی که عمواکبر استفاده کرده  
بود، لحنش، طرز نگاهش، فضای این مکان... برام اتفاقی  

 . وحشتناک رو به تصویر می کشیدن
نمیدونم تا چه اندازه رنگم پریده بود که عمواکبر با نگرانی  

 تی به دستم داد و ازم خواست که سعی کنم به خودمکال ش
مسلط باشم. کار سختی بود و من فقط در برابر حرف هایی  
که میزد، درست مثل یه بچه ی ترسیده نگاهش می کردم.  

اونقدر که وقتی از ماشین پیاده شد و در سمت منو باز کرد، 
 بدون اینکه تکون بخورم، با تن

   



 
کال لرزونم بهش خیره شدم و فقط و فقط به لطف شیرینی ش

ت توی دهنم بود که همین اول راه از حال نرفتم. همه چیز 
 : برام ترسناک بود، حتی لبخند عمواکبر

شرایطو هم پیاده شو دخترم. باور کن اینطوری فقط داری _

برای من ، هم برای خودت سخت میکنی. من نمی خوام تو 
رو تو ااین حال و روز ببینم، برای همین خواستم که خودم 
بیارمت اینجا و همه چیزو رو بهت بگم. میدونم شوکه ای، 
میدونم ترسیدی عزیزم اما، باور کن همه ی سعیم رو کردم  

زت خواهش می  که به اینجا نرسیم. ولی نشد. نذاشتن. پس ا
کنم قوی باش و به حرفم گوش کن. تو دختر هاتفی، دختر 

 .هاتف قوی تر از هر مردیه
کجایی بابا هاتف؟ نمی بینی ترسیدم؟ نمی بینی کم مونده از 

 حال برم؟ پس چرا نمیای؟ چرا نمیای که دستم رو 
   



 
 بگیری و از اینجا بیرون ببریم؟ چرا نمیای که سر همه 

این آدم ها داد بزنی که به چه حقی منو آوردن اینجا؟ بابا من 
 ... تنهام، بیا منو ببر

 .بهم اعتماد کن دخترم. من هرکاری می کنم به خاطر توئه_

اعتماد نداشتم، به هیچکس اعتماد نداشتم. اما با این حال  
برام ناآشنا و حاال چاره ای جز همکاری با عمواکبری که 

ت کال ترسناک بود، نداشتم. برای همین با قورت دادن ش
توی دهنم، چند جرعه ای از آب معدنی توی دستم می خورم 
و وقتی احساس می کنم که تاری جلوی چشم هام کمتر شده، 

با تردید از ماشین پیاده میشم. عمواکبر نفس آسوده ای می 
کشه و با نشون دادن راه، جلو میره و منم پشت سرش راه  

 ه که از االنمی افتم. تپش قلبم بی امانه. حس می کنم همین 
   



 
حرکت بایسته. که اگر بایسته، چه لطف بزرگی که در حقم 

 !نمی کنه
پشت سر عمواکبر، با گام هایی کوتاه و پاهایی بی جون، از 

می دادن و احترام   سالمبین افرادی که مدام با دیدن عمواکبر 
 می ذاشتن؛ به طرف اتاقش میریم و من 

 
   



 
جلوتر از عمو، وارد اتاق کارش میشم. اتاقی نسبتا بزرگ با  

فضایی تاریک که عمواکبر با کشیدن پرده، بهش روشنایی 
می بخشه. همونجا جلوی در وایسادم و دارم به عمو که 

که از آویز  کتش رو درمیاره نگاه می کنم. لباس فرمی
آویزونه، با پرونده هایی که روی میز روبروم قرار داره؛ 
تصویری رو برام تداعی می کنه که زیاد توی فیلم ها دیدم  

اولین باره... و چه   االناما، هیچوقت تجربه اش نکردم. و 
 !اولین بار سختی

بشین دخترم. تا تو حالت یکم بهتر شه، منم یکم کار دارم _

 .بیا بشین که انجام بدم.
به زحمت جلو میرم و روی مبل راحتی که بهش اشاره می 

کنه، می شینم. خیلی بی انصافیه که تو این حال و روز بازم 
باید منتظر باشم اما، بی حرف و اعتراض در سکوت انتظار  

 می کشم و به زمین زیرپام خیره میشم.
   



 
اونقدر که نمی فهمم چقدر طول می کشه تا عمواکبر رو بهم  

 :بگه
 ؟ االنخب؟ بهتر شدی _

ت کال دلم می خواد بگم که شاید جسمم با شیرینی اون ش
بهتر شده باشه اما، قلبم هنوز آروم نگرفته. هنوز نگرانه، و  

 ! ت تسکین داد؟کال هنوز ترسیدم... وحشتم رو هم میشد با ش 
در سکوت فقط نگاهش می کنم و هیچ جوابی نمیدم. با 

و نگرانی که میتونم بفهمم دچارش شده، از جا بلند   کالفگی 
ی که بالنکلیف میشه و به سمتم میاد. روبروم می شینه و با 

اینطوری ندیدمش، دستاش رو توی هم قفل می کنه و حاال تا 
نگاهش رو بهم می دوزه. اما چنددقیقه طول می کشه تا قفل  

 :یادلب هاش باز بشه و با صدای آروم اما جدیش به حرف ب
   



 
 االنپاییز پارسال بود که پدرت به دیدنم اومد. درست مثل _

تو، اونم همین طور ترسیده بود و وحشت کرده بود. ولی 
خیلی سعی می کرد که وانمود کنه حالش خوبه و اتفاق  

خاصی نیفتاده. اما افتاده بود نهال. اتفاق بزرگی افتاده بود  
 .که قرار بود تکرار هم بشه

آه عمیقی می کشه. واو به واو حرف هاش رو با ترس گوش  
می خواد ادامه نده و بذاره تو همین   می کنم، و عجیبه که دلم

بی خبری بمونم؟ مامان همیشه می گفت درد مال آدم هاییه  
که از همه چیز خبر دارن. پس نگو عمواکبر... دردمو 

 ! بیشتر نکن
بابات همه چیز و بهم نگفت نهال. خیلی درباره ی گذشته _

اش حرف نمیزد. نمیدونم چیکار کرده بود یا چه اتفاقی افتاده  
بود که از گذشته فرار می کرد. یجورایی می ترسید، طوری 

 که از خانواده اش هم فراری شده 
   



 
کرده ای بود  بود. تو خوب میدونی که بابات آدم تحصیل 

نهال، ولی چرا راضی شده بود که با اون تحصیالتی که 
داشت، توی مغازه و فروشگاه ها پادویی بکنه؟ این خیلی 

عجیب بود نهال. و عجیب تر از اون این بود که میتونست 
خیلی راحت یه کار بهتر با درآمد بیشتر هم داشته باشه اما، 

 ! خودش اینو نمی خواست. چرا؟
 ...شاید_

می خوام که برای دفاع از پدرم حرف بزنم اما، عمواکبر با 
بلند کردن دستش وادارم می کنه ساکت باشم. البته اگه می 

دونست من چقدر تو این لحظه حال بدی دارم و نفس کشیدن  
هم برام سخته، شاید اینو نمی گفت. شاید می ذاشت که حرف 

ن بابای من، بشم... که داد بزنم و همه بدونخالی بزنم. که 
 آدمی نبود که به

 
   



 
اینجور جاها و اینجور حرف ها ربط داشته باشه... به خدا  

 !که نبود
دیدم  حاال پدرت درست ترین و شریف ترین آدمیه که تا  _

نهال. هاتف مثل برادر برای من عزیز بود و هست.حتی بعد 
از مرگش. پس فکر نکن من دارم برادر خودمو به دروغ  
متهم می کنم. عجله نکن، خوب به حرفام گوش بده نهال. 

چیزایی که دارم بهت میگم، چندتا جمله ی ساده نیستن. همه 
 ینا به پرونده ایی ا

   



 
مربوط میشن که همون احسان و امیرحافظ مدت هاست که  
 دارن روش کار می کنن و به نتیجه ای نرسیدن. می فهمی؟ 

که برای  درحالی یخ زده بهش خیره میشم. خم میشه و 
خودش لیوانی آب می ریزه، نفسش رو با صدا از سینه اش  
بیرون میده. نمیدونم، شاید عمواکبر هم مثل من تو شرایط  
بدی قرار داشت. شاید از گفتن این حرف ها بهم زجر می 
کشید. اما هیچ کدوم این ها برام مهم نبود وقتی که یهو سر  

درآورده بودم و فهمیده بودم که احسان و  گاهی از اداره ی آ
امیرحافظ پلیسن. درست تر بخوام بگم، مامورمخفی! من  
خنگ نبودم، خیلی خوب از حساسیت این موضوع خبر 
داشتم و وجود مامور مخفی برام چیز عجیبی نبود ولی،  

چطور باید باور می کردم که احسان خوش برخورد و خنده 
 رو همچین

   



 
شغلی داشت؟ چطور باید باور می کردم که تمام این مدت، با  
یه پلیس جروبحث می کردم و وقتی اون اونطور جدی و با 

ساده می گرفتمش؟ پروین خانم از  قاطعیت تهدیدم می کرد،
 همه ی اینا خبر داشت؟ چطور تونسته بود بهم دروغ بگه؟ 

ببین نهال، یه مدتی بود که یه سری نامه دست بابات می _

رسید. اون این نامه هارو از تو و مادرت مخفی می کرد 
چون نمی خواست نگرانتون کنه. ولی کارش اشتباه بود.  

ا تهدید و خطر بود، نباید انقدر وقتی محتوای اون نامه ه
 .ساده از کنارشون می گذشت

هرچی فکر می کنم، یادم نمیاد که نامه ای رو دست بابا دیده 
باشم. حتی یادم نمیاد که یه لحظه به رفتار بابا مشکوک شده 

 !باشم... چطور باید باور کنم؟
 
   



 
کسایی که اون نامه هارو برای پدرت می فرستادن، _

تهدیدش می کردن نهال. تهدید به مرگ خودش و تو و 
مدارکی رو می خواستن که ادعا می مادرت. اونا از پدرت 

کردن هاتف ازشون دزدیده، همین بیشتر ماهارو گیج می 
کرد. چون هاتف اصرار داشت که چنین کاری نکرده و 
چیزی رو ندزدیده.البته که هیچ مدرکی هم برای اثبات 

 . حرفش نداشت
بابای من... چطور دارین این حرف هارو  یدزدیده؟! یعن _

می زنین عمو؟! یعنی چی؟! این اتفاقات کی افتاده که من و  
 !مامان نفهمیدیم؟

از  االنزیرلب با بهت زمزمه می کنم. دلم می خواد همین 
روی این مبل بلند شم و خودمو به قبرستون برسونم، شاید 

ید بتونه به دیدن سنگ قبر مسکوت بابا بتونه آرومم کنه. شا 
 قلب ناآرومم آرامش بده. چه اتفاقی 

   



 
داشت می افتاد؟ چرا این حس رو دارم که قراره اتفاقات 

 !بدتری بیوفته؟
بهت که گفتم. پدرت اونارو جدی نمی گرفت. نه کسایی که  _

اون نامه هارو می فرستادن، نه خود اون نامه هارو. می 
گفت دروغ میگن و میخوان اذیتش کنن. اصرار هم داشت 

 . که تو و مادرت حتما از این قضایا دور باشین
   



 
 کی بودن؟ اونا کی بودن که بابامو تهدید می کردن عمو؟_

با جدیت بهم نگاه می کنه. و من جون می کنم تا همینجا  
 ...نزنملبریز نشم و زار 

دقیق نمی دونیم. ولی با سرنخ هایی که بچه ها تازگی ها به  _

دست آوردن، فهمیدیم که هموطن پدرتن. آدمای بسیار 
باهوش و البته خطرناک. اونا به همین سادگی بیخیال نمیشن  

 .نهال
هیستیریک وار لبخند می زنم. با دست هایی لرزون پارچه  

بیخیال چی؟  _ :دم و می گمی مانتوم رو توی مشتم فشار می 

 چی می خوان؟
 :صدام بلنده و لرزون... اما عمواکبر به ارومی میگه

 ! مدارکی که بابات ازشون دزدیده_

 
   



 
می کنم خنجری رو توی قلبم فرو می کنن. حتی نمی حس 

تونم برای یه لحظه هم واژه ی دزدی رو هضم کنم. بابای  
 من دزد بود؟ چطور باید باور می کردم؟

پدری که یه لحظه نمازش عقب نمی افتاد، هرروز صبح منو 
مامانو با صدای قرآن خوندنش برای نماز صبح بیدار می 

وزه اش رو نمی شکست؛ چطور کرد، هر دردی که داشت ر
می تونست دزد باشه و دزدی کنه؟ عمواکبر بی انصافی نمی  
کرد که همچین فعل کثیفی رو با اسم بابای من، توی یه جمله  

 !به کار می برد؟
چه مدارکی؟ چه دزدی عمو؟ بابای من بیست و پنج سال _

بود که ایران زندگی می کرد. تو این مدت حتی یه بارم به 
ان برنگشته بود. اون آدمایی که میگید، بعد نزدیک سی پاکست

سال یادشون افتاده که بابام ازشون مدرک دزدیده؟ شما 
 باورتون میشه عمو؟ بابای من نماز

   



 
می خوند، مرد خدا بود؛ چطور دارین بهش میگین دزد؟ 

 . بابای من آدمی نبود که با اینجور کارا قاطی بشه
نمی تونم جلوی خودم رو بگیرم و با هق هق جمله ام رو به 

پایان می رسونم. انقدر فشار عصبی رومه که هنوز دو  
قطره اشک نریخته، دچار هق هق و سکسه شدم و نفسم 

میاد. درست مثل شبی که خیره بودم به لب های   باال سخت 
عمواکبر تا بدترین خبر زندگیم رو بگه و بهم بفهمونه که 

،  حاال ه برای همیشه بدون مامان و بابا زندگی کنم. و قرار
دوباره نشسته بودم جلوی عمواکبر و داشتم حرف هایی رو 

 ... می شنیدم که برام مثل زهر بودن
 آروم باش دخترم. بهت که گفتم، تو باید قوی باشی._

 .اگه همین اول راه کم بیاری، دیگه چیزی بهت نمیگم
 
   



 
لرزش بدنم دو چندان شده. با هق هق و اشک لیوان آب رو 
از دستش می گیرم و به زور جرعه ای می خورم. انگار  

که توانایی قورت دادن آب رو هم همه ی بدنم فلج شده 
 :ندارم

کسی به پدرت تهمت نمی زنه نهال. تو خوبی هاتف شکی _

نیست اما، این یادت باشه که پدرت وقتی سی سالش بود به 
ایران اومده و با مادرت ازدواج کرده. چیزی که ما برای 

این پرونده می خوایم، مربوط میشه به اون سی سال گذشته 
 درش چه اتفاقاتی افتاده. متوجه هستی؟ که معلوم نیست

نبودم. نمی خواستم که باشم. خدایا بس نیست؟ واقعا دلت به  
حالم نمی سوزه؟ من تا کی باید تظاهر کنم که قوی ام و می 
تونم که ادامه بدم؟ تو که از دلم خبر داری، تو که می دونی 

 وجودم پر از زخم هاییه که 
   



 
هیچکدوم التیام پیدا نکردن. چرا کاری نمی کنی؟ عمواکبر 

داره با حرف هاش قهرمان زندگیم رو در نظرم تضعیف می 
 ؟ کنه... چیکار کنم خدایا 

یعنی چی این حرف؟ یعنی هرکس یه مدت تو خارج از _

ایران بوده حتما یه کاری کرده؟ یا حتما دزده؟ عمواکبر شما 
کار بوده  خالفچطور دارید میگید که پدرم توی کشور خودش

برای فرار اومده ایران و دیگه به کشورش برنگشته؟  البد و 
 چطور دارین این حرف هارو میزنین؟

چشم هاش روی هم فشار میده. حتی ذره ای از   کالفگی با 
لحن تندم پشیمون نیستم. من از پدرم دفاع می کنم. چه مقابل  

 !عمواکبر، چه مقابل هر آدم بزرگ و کوچیک دیگه ای
 
   



 
من کسی رو محکوم نمی کنم نهال، چقدر اینو بهت بگم؟ _

هاتف  کار من قضاوت نیست دختر هاتف... بفهم اینو که اگه 
 ! برای تو پدر بود، برای من برادر بود

لحن غمگین و آشفته اش ذره ای دلم رو به رحم نمیاره. با 
خشم و نفس نفس بهش نگاه می کنم و پرم از احساسات 

متضاد... از غم، حرص، عصبانیت، ترس، تنهایی، بغض! 
 که بین همه ی این ها خشم و وحشت

   



 
بیشتر دارن وجودم رو تحت سلطه ی خودشون قرار می 

دن... مهم نیست آدم روبروم عمواکبره... مهم اینه که بابای  
 !زندگیمهمن، قهرمان 

 می فهمی دخترم؟ حالت خوبه؟ _

می ریزن. با صدایی  ه هام اشک هام به سرعت روی گون
که داشتم سعی می کردم بلند باشه اما، بی جون و تحلیل 

 :رفته بود؛ جواب میدم
نه. معلومه که خوب نیستم. دارم دیوونه میشم عمو. دارم _

هایی که می جون میدم. این حرف ها یعنی چی؟ این حرف 
زنید چه ربطی به من و بابای من داره؟ پدر من بی گناهه،  

 .شما همتون دارید اشتباه می کنید. اشتباه می کنید
 
   



 
می کنم داد بزنم ولی، صدام بیشتر تحلیل میره و سعی 

ضعیف تر به گوش میرسه. یه چیزی مثل بختک توی خواب  
 :که تو دلت می خواد فریاد بزنی اما نمی تونی

قضیه خیلی جدی تر از این حرف هاست نهال. فکر می _

کنی با این حرف ها و انکار کردن همه چیز میتونی صورت  
حقیقت زندگیه تو، به جای ضعف  مسئله رو پاک کنی؟ این

نشون دادن قبولش کن و بجنگ تا زندگی و آبروی پدرت رو 
 .نجات بدی. انقدر ضعیف نباش نهال، شجاعت به خرج بده

هیچی نمیگم. همونطور بی جون و بی حال نگاهش می کنم 
که سرش رو پایین می اندازه و با دزدین نگاهش، آروم 

 :زمزمه می کنه
 ! پدرومادرت تصادف نکردن نهال، کشته شدن_

 
   



 
چیزی شبیه انفجار توی مغزم اتفاق میوفته. لیوان آب بدون  

می خوره و روی زمین ، به انگشتام سر الی اینکه بفهمم از 
چند تیکه تبدیل میشه. درست مثل قلب من که انگار قرار 

 :نبود هیچوقت تکه های شکستش کنارهم قرار بگیره
شب گذشته هم به خونتون دزد زده. مستاجر می گفت که  _

 کامال دزدا هیچی نبردن و فقط خونه رو به هم ریختن. 
دارن   االنمشخصه که همونایی بودین که دنبال پدرتن، و 

 . خودشون دنبال مدارک می گردن
نگاه عمواکبر، از چهره ی رنگ پریده و بی حالم مدام روی  

لیوان می چرخه اما، حرفش رو قطع  تکه های شکسته ی 
نمی کنه. انگار می ترسه که با دادن فرصت بهم، دوباره 

 نتونه اینجا ببینتم... درست هم فکر می
 
   



 
من اگه پامو از اینجا بیرون می ذاشتم، هیچوقت بر  کنه،

 !نمی گشتم
آقایوسف می گفت دیروز چندنفر که هندی بودن رفته بودن _

 .مغازه دنبال بابام
 صدام رو حتی خودم هم نمی شنوم. عجیبه که عمواکبر

 چطور متوجه میشه و با تکون دادن سرش میگه، 
 هرطور که شده می خواناونا دنبال مدارکن نهال. و _

 !پیداشون کنن. حتی اگه مجبور شن بیان سراغ تو
 تویی که عمواکبر میگه، مثل سوت قطار توی سرم می
 پیچه. تنم رو سست به مبل تکیه می دم و چنددقیقه ای 

 بی حرف به زمین زیرپام خیره میشم... و فکر می کنم
 که دارم حالی که چقدر همه چیز تاریکه، حتی زمان 

 !توش دست و پا میزنم
 
   



 
دستم رو به گلوم می رسونم. نفس کشیدن برام درست مثل 

ترین کار دنیا رو انجام بدم. همین موقع صدای اینه که سخت 
تقه به در به گوش می رسه و عمواکبر قبل اینکه بتونه 
حرفی بزنه، از جا بلند میشه و همونطور که به طرف  

 : میزش می ره، میگه
   



 
خودت مسلط باشی نهال. این جلسه  ازت می خوام که به _

 . قراره حالت رسمی تری به خودش بگیره، پس قوی باش
در سکوت نگاهش می کنم و اون وقتی پشت میزش جاگیر 

میشه، تک سرفه ای می کنه و با بفرماییدی که میگه، باعث  
میشه در باز بشه و دو نفری که میتونم حدس بزنم کین، 

دادن و احترام نظامیشون که  سالموارد اتاق میشن. صدای  
پاهاشون رو روی زمین می کوبن، بیشتر باعث تنگی نفسم 

ه و بی حرکت و صامت، پشت بهشون روی مبل می ش
نشستم. حتی سرم رو هم نمی چرخونم که بهشون نگاه کنم. 
ولی می تونم که سنگینی نگاه اونارو روی خودم حس کنم. 
می ترسم! من از دو مرد پشت سرم که تا به حال فکر می 
 کردم فقط مهمون پروین خانم و اون عمارت اند، می ترسم.

   



 
از دروغ هایی که گفتن، از شغلی که دارن، از قصد و 

نیتشون برای اومدن به اون عمارت؛ همه ی اینا برام وحشت  
وحشتی که وقتی یادم میاد چطور شجاعانه  رو تقلی می کنن. 

 مقابل امیرحافظ می ایستادم و تهدید ها 
حواست باش هاشو حتی ذره ای جدی نمی گرفتم، بیشتر هم  

 ... میشه. چقدر همه چیز گیج کننده بود
 خوش آمدید. کارهایی که گفته بودم رو انجام دادین؟ _

م و  بله قربان. طبق خواسته تون با طرف صحبت کردی_

 . گزارشات درحال تکمیل شدنن
صدای جدی عمواکبر برام آشنا بود اما، این صدای مقتدر و 
قاطع احسان نه! احسان همیشه می خندید و مهربونی و نیت 

... چه االنخوبش، توی تک تک واژه هاش ملموس بود. اما 
 اتفاقی داشت می افتاد؟ 

 
   



 
ناباور به عقب می چرخم. وقتی نگاه لرزون و حیرت بارم  

رو بهشون می دوزم و با چهره ی جدی و اخم کرده ی  
هردوشون مواجه میشم، بغض توی گلوم شدیدتر میشه. 
وفته. هیچوقت فکر نمی کردم یه روزی همچین اتفاقی برام بی

 ! هیچوقت
چشم از چشم های سخت و یخ امیرحافظ می گیرم و به 

عمواکبر خیره میشم. بی توجه به اینکه کجام، چقدر حالم بده  
و چه اتفاقاتی که افتاده؛ با صدایی که دارم جون می کنم تا 

 :محکم باشه می گم
منو آوردین   اصال خب... چرا اینارو به من میگین؟ چرا _

مثل مجرما باهام رفتار می کنین؟ نکنه فکر  اینجا و درست 
کارم هم  خالفبا بابای البد  می کنین من همه چیو میدونم و 

 دستم؟ آره عمواکبر؟ این بود محبت و برادری که می گفتید؟
   



 
 ! نهال_

صدای خشمگین عمواکبر، بهونه ای برای باریدن اشک 
هاییه که به زحمت جلوشون رو گرفته بودم. سرم رو بین  

دستام می گیرم و درست مثل یه بیچاره، اشک می ریزم. از 
می لرزن و خدایا چه لطف   ه هام عصبی، شونشدت فشار 

 ... ، جونمو بگیریاالنبزرگی درحقم می کنی اگه همین 
   



 
تا به حال اگه بهت چیزی نگفتم فقط به خواست هاتف بود.  _

ه فرق می کنه نهال. اینو بفهم. جونت در خطر االنولی 
 دختر، می فهمی؟

سرم رو بلند می کنم. حیرون و آشفته، با صورتی خیس از  
 :اشک می خندم و به تلخی می گم

دوتا پلیس مراقبم نبودن؟ نکنه به  االنچرا؟ مگه تا _

 خودتون هم شک دارید؟
عمواکبر با درموندگی بهم نگاه می کنه. دستم رو روی قلبم 

نفس های عمیق، جلوی از مشت می کنم و سعی می کنم با 
حال رفتنم رو بگیرم. من اینجا به عنوان یه مظنون حضور 

داشتم. همه ی این آدمایی که اینجا بودن، قطعا بهم شک 
داشتن. حتی عمواکبر، و من حس می کنم که دیگه هیچوقت  

 ! نمیتونم به هیچ کسی اعتماد کنم
   



 
دوباره با عقب می چرخم. خیره به احسان و امیرحافظی که  
بدون ذره ای نرمش توی چهره شون، ایستادن و با اخم بهم  

 :میگم  نگاه می کنن؛ حرص آلود
آوردینم اینجا و این حرف هارو بهم   االن؟ چرا االنچرا _

میگید؟ چرا همون موقع که پا گذاشتین تو عمارت، نگفتید 
کی هستید و برای چی اومدید. مگه جز اینه که بهم مشکوک 

که   االنهم بهم شک دارید. منتهی  االنبودید؟ حتی همین 
تحقیق هاتونو کردین و فهمیدین که من روحمم از چیزی 

یدین مهم ترین مسائل زندگیم رو بهم  دصالح خبر نداره،  
 ! بگید! چقدر جالب! واقعا از لطف و محبتتون ممنونم

صدای بلند و سراسر نفرت و عصبانیتم، هیچ به مذاق 
هیچکدومشون خوش نمیاد. همونطور با خشم بهشون نگاه 

 می کنم و انتظار دارم که احسان به حرف بیاد،
   



 
لبخند بزنه و با شوخی و محبت بگه که هیچی اونطور که 
من فکر می کنم نیست. حتی مثل همیشه، دچار صمیمیت 

زیادی بشه و اسمم رو صدا کنه اما، بهم ثابت کنه که 
درست مثل  االناعتمادم اینطور بی رحمانه له نشده. که من 

یه آدمی که حافظه اش رو از دست داده، میون افراد آشنای 
گیم، احساس غربت و ترس نکنم! ولی احسان چیزی زند

انتظارم، فقط به یه نگاه گوشه چشمی کفایت  خالف نمیگه. بر
می کنه و دوباره ازم رو می گیره. همین زمانه که حقیقت 

 :دوباره مثل پتک روی سرم آوار میشه
آفرین. معلومه دختر باهوشی هستی. ولی خانم دکتر، دختر _

ی همه چی همینقدر ساده است؛ اینو  باهوشی که فکر می کن
هم بفهم که امنیت ملی شوخی بردار نیست. با قلب،  

 آدما هم کاری نداره.صالح احساسات، افکار و 
   



 
باشه به همه شک می  الزمما تا زمانی که نیاز بدونیم و 

 ! کنیم. به همه خانوم دکتر، حتی شما 
با بغض به امیرحافظ نگاه می کنم. چطور میتونه انقدر جدی 

 حالی چه االنو سخت حرف بزنه؟ درک کردن اینکه من 
 دارم، انقدر سخته؟ 

 
   



 
داریم این حرف هارو بهت می زنیم، بدون که  االنو اگه _

فقط به خاطر اینه که نیاز دیدیم شما هم مطلع باشی. وگرنه 
نبود، تا آخر عمرت بی خبر می موندی. توی کار  الزماگر 

ما باید ها و نباید های زیادی وجود داره، که شما مطلقا  
 .درکشون نمی کنی

از شدت حرص دست هام رو مشت می کنم. بی توجه به  
اینکه توی این شرایط چطور باهام صحبت کرده و چقدر 

لحنش تحقیر آمیزه، با اشاره ی عمو اکبر جلو میان و روی  
صندلی ها جا می گیرن. سرم رو پایین می اندازم. چیزی 

قربان،  _میتونستم حرفی هم بزنم؟  اصال برای گفتن ندارم. 

 هست که جلسه رو شروع کنیم؟اجازه 
با صدای امیرحافظ، نگاه لرزونم رو به عمواکبر می دوزم  
که با تکون دادن سرش، رسما منو به امیرحافظ و احسان 

 روبروم می سپره. احساس سرما می کنم.
   



 
 ! احساس اینکه هیچکس رو تو این دنیا ندارم که کنارم باشه

تی که می پرسم با واال خیله خب خانم امیرخانی، لطفا به س_

ه بهتون الزمدقت جواب بدین. قبل از شروع بحث هم 
یادآوری کنم که این یه بازجویی نیست. شما هم به این 

احظار می   گاهی منظور اینجا نیستید که اگر بودین، با حکم آ
واال شدین. پس درخواست همکاری مارو قبول کنید و به س

 . تمون جواب بدید
تکیه می دم و به دستای لرزونم خیره در سکوت به مبل 

 ...میشم. عجیبه که توی این لحظه قلبم هنوز داره می تپه
خب، اول از همه بهمون بگین که درمورد پدرتون و _

 گذشته اش چی می دونید؟ هرچی که می دونید و از 
 
   



 
نظرتون مهم نیست رو هم بگین. شاید کمکی به روند پرونده  

 .بکنه
ت، عجیب ترین واال هیچی نمیگم. این صدا و این س

چیزهایی ان که دارم می شنوم. چی باید بگم؟ چه جوابی باید 
 بدم بابا؟ 

 : عصبانیت به حرف میادامیرحافظ با  
ت ما جواب بدین. نکنه واال خانم امیرخانی، شما باید به س_

می خواین این پرونده تا ابد همینطور بی نتیجه باقی بمونه و 
 اصال از بی گناه بودن یا نبودن پدرتون مطمئن نشین؟ شما 

متوجه هستید که پدرومادرتون به قتل رسیدن؟ نمی خواین 
 کیه و چرا همچین کاری کرده؟ بفهمین قاتلینشون

 
   



 
از صدای بلند و عصبیش جا می خورم. غمگین لب هام رو 

اینکه بهش نگاه کنم  فشار میدم و همچنان در سکوت، بدون 
سرم رو پایین نگه می دارم. و همین انگار شعله ی خشم این  

مرد ترسناک رو بیشتر می کنه که با جلو آوردن سرش، با  
 :لحن خاص و منظور داری ادامه می ده

 شاید نمی خوای بفهمی که پدرت کی بود. چیکار کرد_

می  احتماال چرا همچین موضوعی رو از شما پنهون کرد. 
ترسی از اینکه بخوای پدرت رو بهتر بشناسی و بفهمی که 

 ...توی گذشته اش
می گیرم. جوری که مهره های گردنم   باال سرم رو با خشم 

به درد میاد، اما بی توجه و با فکی منقبض شده از خشم 
 :میگم

 
   



 
پدر من یه انسان پاک و شریف بود. شما حق ندارید _

 .اینطور قضاوتش کنید
روی لب هاش می شینه،  لبخند یه وری که با تمسخر 

خنجریه که زخم های روحم رو بیشتر می دره. اما درمقابل  
این درد سکوت می کنم و با چرخیدن به طرف عمواکبر، 
بدون اینکه بازهم مثل قبل نسبت بهش حس محبت داشته 

 :باشم؛ میگم
   



 
چیزی خبر ندارم. نه در مورد تهدید شدن بابا، نه از  من از _

اون نامه ها و نه از گذشته ی بابا. شما خودتون بهتر از 
هرکسی می دونید که بابا چقدر آدم درونگرایی بود و 

 هیچوقت درباره ی گذشته اش حرف نمیزد.
هرموقع هم من و مامان می خواستیم ازش سوال بپرسیم، به 

 .عوض میکردنحوی بحث رو 
 بهم نگاه می کنه کالفه عمواکبر با تکون دادن سرش، 

تبسمی روی لبش می شینه. انگار می خواد که با این تبسم  
بهم قوت قلب بده اما، مسخره است. واقعا مسخره است اگه  

فکر می کنه که من به همین راحتی ها آروم میشم و احساس  
 !امنیت می کنم

دت برام عجیب بود، این بود که بابا  تنها چیزی که تو این م_

اصرار داشت وقتی که رفتن مسافرت توی خونه تنها نمونم.  
 شده بود که دو سه روزال قب که درحالی 

   



 
تنها مونده بودم و بابا انقدر حساسیت نشون نداده بود. این 
اواخر هم قبل از اینکه برن مسافرت، مدام ماشین رو بهم 

می داد تا پیاده رفت و آمد نکنم. شما می دونید که بابا چقدر 
روی ماشینش حساس بود، ولی بازم با اینکه می دونست من 

می داد و رانندگی خوبی ندارم؛ هرروز ماشین رو بهم 
خودش پیاده می رفت. همین. دیگه هیچی نمیدونم. هیج اتفاق  

 . عجیبی هم نیفتاده که بخوام تعریف کنم
یادآوری گذشته دوباره چشم های خسته و غمگینم رو نمناک  
می کنه. با بغض حرف می زنم و چقدر بده که عادت کردم 

 :چطور با غمی که همیشه ی خدا توی دلمه، کنار بیام 
 
   



 
خیله خب، همه این چیزایی که گفتید قبول. ولی دیگه _

چیزی از خانواده ی پدریت نمی دونی؟ عمویی، عمه ای 
 !نداری؟

سوال احسان بهش نگاه می کنم. عجیبه که امیرحافظ به  با 
صندلی تکیه داده و در سکوت بهم خیره شده، و مثل همیشه 

 ! نگاهش نافذه و سنگین
فقط می دونم که دوتا عمو دارم و یه عمه. حتی نمی دونم  _

 . زنده ان یا مرده اصال که کجان، چیکار می کنن یا 
 :میشه. متفکر میگهاخم های احسان بیشتر درهم 

ولی با تحقیقاتی که ما انجام دادیم، فهمیدیم که پدرت فقط  _

 .سه تا خواهر داره. برادری نداره
 : متعجب دستی به صورت خیس از اشکم می کشم

 
   



 
حتما اشتباه می کنین. چون اسم اصلی بابا تو شناسنامه _

عارف امیرخانیه. ولی بابا می گفت که همه عادت داشتن تو  
 .خونه هاتف صداش کنن

 : سرش رو تکون می ده. با جدیت جواب میده
 .اشتباهی نشدهنه. همه چی درسته. هیچ  _

گیج و منگ دستم رو به شقیقه های دردناکم می رسونم. 
 !خدایا... حرف کی رو باید باور کنم؟

 
   



 
جناب سرهنگ، احتمال اینم هست که هاتف امیرخانی با _

 .هویت جدیدی به ایران اومده باشه
 بالخره به امیرحافظ خیله میشم که با جدیت اینو گفته و 

برام قابل هضم نیست که بابای   اصال سکوتش رو شکسته. 
مهربون و عزیز من، موضوع چنین بحثیه و همین، اشک 

ه. همین زمانه که امیرحافظ هم  رو توی چشم هام زنده می کن
با چرخوندن سرش، بهم نگاه می کنه و چشم تو چشم های 
غمگین و دردمندم، اخم هاش رو توی هم می کشه. عجیبه  

که این بار نگاهش رنگی از طلبکاری و غرور نداره و 
خیلی عادی تماشام می کنه. نمی دونم چقدر خیره ی هم می 

و خسته از این تنش، به  مونیم که بالخره با قلبی پرتپش
 :حرف میام و میگم

   



 
پروین خانم هم می دونه شما برای چی اومدین؟ خبر داره _

 که شما می خواین چیکار کنین؟
با سوالم، عمواکبر و احسان که درحال صحبت بودند هم 

نگاه می کنن. امیرحافظ با مکثی ساکت میشن و به ما 
چندثانیه ای، لب هاش رو تر می کنه و خیلی خونسرد می 

 :گه
نه. نه عمه خانوم و نه حتی پدرومادرم، هیچکدوم خبر _

 ...ندارن. البته
با صدای بلندش، جا خورده بهش نگاه می کنم که ادامه می 

 : ده
حرف ها البته قرار هم نیست که چیزی بدونن. همه ی این _

و مسائل همینجا بین خودمون میمونه خانم امیرخانی،  
 .امیدوارم که متوجه شده باشین

 
   



 
چشمم به  جوابی نمیدم و دلگیر ازش رو می گیرم. وقتی

چهره ی عمواکبر میوفته، سرش رو تکون میده و انگار به  
نحوی حرف امیرحافظ رو تایید می کنه. دلخور نفس عمیقی 

می کشم. سنگ بزرگی روی سینه ام قرار داره که داره 
 ... جونمو می گیره

 .خانم امیرخانی_

 می گیرم. خسته  باال با صدای امیرحافظ دوباره سرم رو 
 :درمونده بله ای زمزمه می کنم که متفکر و جدی می پرسه

 پدرتون چطوری با مادرتون آشنا شده بودن؟ _

 ازدواجشون به چه صورتی بود؟
صدای مامان توی گوش هام می پیچه. وقتی با عشق و 

 از داستان ازدواجش می گفت و اون روزها رو عالقه 
 
   



 
برای خودش مرور می کرد، من هیچوقت فکر نمی کردم که 

یه روزی مجبور شم گفته های اون رو، توی همچین جایی  
با قلب تیکه تیکه ام باید چیکار  بازگو کنم... مامان، بگو 

 !کنم؟
بابا از دوستان دایی ام بود. دایی من یه جورایی تاجره و  _

سرش رو  .هست که توی باکو زندگی می کنهالی چندس االن
تکون میده و درجواب ممنونی زمزمه می کنه. تعجب می 

میشه بپرسم که کی _ !کنم، این آدم تشکر کردن هم بلد بود؟

 شدین پدرومادرم کشته شدن؟متوجه 
 :با بغض از عمواکبر می پرسم. به تلخی و غم جواب می ده

 
   



 
مدت زیادی نیست دخترم. بعد از مرگ پدرومادرت، چون  _

اتی رسید؛ با اطالعپرونده از دستم خارج شد و به نیروهای 
تحقیقات اونا متوجه شدیم تصادف اتوبوس عمدی بوده. خدا 

برای من  االنپدرومادرت رو رحمت کنه اما، تنها چیزی که 
. باید  مهم و در اولویته، مراقبت و حفاظت از توئه نهال جان

بدونی که فرستادنت به عمارت خانم نیک نام هم به همین 
منظور بود. تو مدت هاست که تحت مراقبت نیروهای ما 

 . قرار داری
 
   



 
واقعا دیگه هیچ حسی ندارم و خنثی، دارم به حرف هایی که 
میزنن گوش می کنم. ذهنم پره از چیزهایی که تازه فهمیدم و  

درکشون برام سخت ترین کاره. من پرم از چرا، از 
بتونم خودمو جمع و جور ه که الزمندونستن، و زمان زیادی 

 :کنم
برای همین خوب به حرف هام توجه کن دخترم. تو نه _

  کامال مجرمی، نه کسی که ما بخوایم ازش بازجویی کنیم. ما 
متوجه هستیم که تو از چیزی خبر نداری و به این پرونده  

مربوط نمیشی. درست مثل چیزی که پدرت می خواست. اما  
اون افراد برای پیدا کردن  باید اینو هم متوجه بشی که 

مدارکی که می خوان، خیلی مصرتر از این حرف هان که 
به راحتی بیخیال تو بشن. برای همینه که تو در خطری 

نهال. من نمی تونم بذارم بعد از مرگ هاتف، تو هم به خطر  
 بیوفتی و اتفاقی برات 

   



 
بیوفته. تو مثل ترانه ای برای من. پس ازت می خوام که 

خوب حواست رو جمع کنی و درک کنی که توی چه شرایط  
همه ی ما. پس بهترین کار اینه بدی قرار گرفتی. نه فقط تو، 

 .که این وضعیت رو بپذیری و باهاش کنار بیای دخترم
از این به بعد شما تنها جایی نمی رین. قبل از اینکه بخواین _

بدین. هر   اطالعپاتونو از عمارت بیرون بذارین، باید به ما 
تماس مشکوکی که باهاتون گرفته شد، با هر غریبه ای که 

روبرو شدید؛ هر اتفاقی که افتاد باید مارو درجریان بذارید و  
ز شما برای ما در سرخود هیچ کاری انجام ندید. حفاظت ا 

اولویته، پس ازتون خواهش می کنیم که باهامون همکاری 
 .کنید خانم امیرخانی

 
   



 
مخالفت و اعتراضی رو صدای قاطع امیرحافظ جای هیچ 

برام باقی نمی ذاره. گیج و منگ سرم رو تکون میدم و با 
تکیه دادن به مبل، دستم رو تکیه گاه سر سنگینم می کنم. من  
توی خطر بودم؟ کسایی بودن که می خواستن من رو بکشن؟  

اما چرا؟ چرا زندگیم داشت درست عین فیلم های سینمایی  
 ! و به کجاها بکشونه؟میشد؟ سرنوشت، می خواست من ر

 
   



 
 نهال جان، حالت خوبه دخترم؟ _

می گیرم. عمواکبر داره با نگرانی بهم نگاه  باال سرم رو 
می کنه و میشه عذاب وجدان رو از توی چشم هاش خوند. 
می دونم که محبت و مهرش نسبت بهم دروغ نیست، کم هم  
نیست. عمواکبر بهم ثابت کرده که درست مثل ترانه دوستم  

هیچ اهمیتی به دوست  االنداره و براش عزیزم اما، من 
انب هیچ کسی نمی دم. من فقط دلم م ی داشته شدن از ج

 :خواد هرچه زودتر از این فضا دور بشم و بتونم نفس بکشم
 بله. من می تونم برم؟_

با آه عمیقی دستی به ریشش می کشه. صدای احسان رو می 
 شنوم که دم گوش امیرحافظ چیزی میگه و

   



 
مشغول صحبت میشند، ولی توجهی بهشون نمی کنم و با 

سستی از روی مبل بلند می شم. عمواکبر نیز به تبعیت از 
 :من از جاش بلند می شه و می گه

بریم دخترم. خودم می رسونمت، نمی تونم با این حال و _

 .تنها ولت کنم. توی راه باهم صحبت می کنیمروز 
به زحمت جلوی خودم رو می گیرم تا نیشخند روی لب هام،  

قلب عمواکبر رو نشکنه. مامان همیشه می گفت وقتی  
نارحتی، عصبی هستی یا احساس خشم می کنی؛ سعی کن تا 

حد امکان ساکت باشی. مبادا که وقتی حال خودت خوب 
م به ناحق بد و آشفته کنی و نیست، حال دیگران رو ه

قلبشون رو بشکنی. چرا که بعد از آروم شدنت، فقط خودتی 
 .که عذاب می کشی

عجیبه که می تونم با این لرزش نامحسوس تنم روی پاهام  
 بایستم. وقتی خم می شم تا کیفم رو بر می دارم،

   



 
سیاهی برای لحظه ای همه جا رو فرا می گیره و قطعا خدا  
باهام بود که تونستم با گرفتن دسته ی مبل، خودم رو سرپا 
نگه دارم و پخش زمین نشم. عمواکبر با دیدن حالم وحشت  

م که امیرحافظ و احسان  زده به طرفم میاد و می تونم حس کن
توجه شون جلب من بیچاره ای شده که با این حال  حاال هم، 

بد جسمی و درد کمرم، باید این آشفتگی رو هم به جون 
بخرم. کی تونستم انقدر سنگ بشم؟ اون دختر نازنازی و  

 !بابایی، کی این همه مرد شد؟
 .خوبم عمو، چیزی نیست. فقط یه خرده سرم گیج رفت_

   



 
این خوب بودنه دختر؟ داری از حال میری. باید ببرمت _

 . دکتر، نمی تونم اینطوری برت گردونم خونه
 .استراحت کنم بهتر میشمدکتر نمی خواد. برم خونه و _

اخم هاش توی هم میره. کیفم رو به دستم می ده و در همون  
حرف من رو نشنیده، رو به احسان و  اصال حال که انگار 

امیرحافظ روبرومون که به احترام عمواکبر از جا بلند شدن  
رنگ نرمش رو توی صورت احسان دید؛ می حاال  و میشه 

 :گه
 
   



 
شما می تونید برید. گزارشتون درباره ی شرکت رو هم تا _

باهاتون کاری فعال فردا تکمیل کنید و به دستم برسونید. 
 .ندارم، مرخصید

احترام گذاشتن احسان و امیرحافظ برام آزاردهنده است. 
 چشم ازشون می گیرم   کالفه 

 
   



 
. با اینکه راه رفتن برام مشکله، اما دلم نمی خواد تا این 

اندازه ضعفم براشون نمایان باشه و بی حرف، بدون اینکه  
از عمواکبر به سمت در میرم و ردست چیزی بگم، جلوتر 

  گاهی مثل یه زندانی که از زندان آزاد میشه؛ از ساختمان آ
بیرون می زنم. وقتی پامو روی آسفالت محوطه می ذارم و 

سرم میوفته، بی توجه به اینکه از  الی چشمم به آسمون آبی با 
شدت گرما مقنعه ام چطور به گردنم چسبیده و عرق کردم، 

ای عمیق می کشم و عجیبه که کم کم سیاهی مدام نفس ه
جلوی چشم هام کمرنگ تر میشه. کنار ماشین عمواکبر که 

تی پیدا می کنم که کال وایمستم، به زحمت از توی کیفم ش
معلوم نیست چندوقته توی کیفمه و از خداخواسته توی دهنم  

ت کمی از کال می اندازمش. طولی نمی کشه که شیرینی ش
 ش می ده اما، هنوزحس ضعفم رو کاه

 
   



 
لرزی توی بدنمه که انگار هیچ جوره قابل خوب شدن 

 .نیست
 . بریم دخترم، سوار شو_

ریموت ماشین رو می زنه. عمواکبره که به طرفم میاد و 
انقدر حالم بده که دلم م ی خواد هرچه زودتر یه جایی بشینم 

ولی، همین که دستم رو به دستگیره ی در می رسونم؛ 
صدای احسان که داره عمواکبر رو صدا می زنه، باعث 

میشه متعجب بایستم و بهشون نگاه کنم. از همین فاصله هم 
داره به سمتمون میاد و  میشه دید که احسان چطور با عجله

با گفتن جناب سرهنگ، توجه عمواکبر رو به خودش جلب  
 :می کنه

 بله؟ چیشده سروان؟_

 
   



 
روبرومون می ایسته و حتی تو اون شرایط هم از احسان 

گذاشتن احترام صرف نظر نمی کنه. چقدر این محیط برام 
عجیبه، چقدر این آدما در عین ترسناک بودنشون، برام 
محترم و قابل ستایش اند! تنها چیزی که برام آزاردهنده 

است، ربط داده شدن بابا به این مکان و این مسائله. من از 
 !بم، مطمئنم که بابا بی گناهه. درش شکی ندارمصمیم قل

تماس گرفتن گفتن سردار احمدی دارن  االنقربان همین _

تشریف میارن اینجا، گویا می خوان شمارو ببینن. خواستن 
 . بدم که منتظرشون باشید اطالعبهتون 

آه از نهادم بلند میشه وقتی عمو با اخم هایی درهم در باز 
 :بنده و چندقدمی به احسان نزدیک میشهماشین رو می 

 
   



 
 نگفتن کی می رسن؟_

 :احسان نگاه کوتاهی حواله ی ساعت مچی اسپرتش می کنه
تا چنددقیقه ی دیگه اینجا   احتماال گفتن توراهن قربان، _

 . هستن
موهای جوگندمیش الی  ای دستی  کالفه عمواکبر با پوف 

می کشه. می فهمم که این میون من مزاحم کارش هستم و  
نمی دونه باید چه تصمیمی بگیره، برای همین پیش دستی 

 : می کنم و می گم
 عموجان، باور کنید حالم خوبه.من خودم می تونم برم _

 .شما برید به کارتون برسین
قبل از عمو، این احسانه که در آنی اخم غلیظی روی چهره 

 :اش نقش می بنده و جواب می ده
   



 
نمیشه. حتی اگه هیچ مشکلی هم نداشته باشین، نمی تونیم  _

اجازه بدیم که تنها جایی برین. ممکنه تحت نظر باشید، 
یادتون رفته که قرار شد از این به بعد با نیروهای پلیس 

 رفت و آمد کنید؟
و روی هم فشار می دم و چهره ام از با بغض لب هام ر

تیری که کمرم می کشه، توی هم میره. خدایا چرا نمی فهمن 
که من دارم از حال میرم؟ منی که همین طوریش هم کم  

واقعا  حاال  خونم و تو این دوران مدام دچار ضعف میشم، 
 ! چطور دووم آوردم االنعجیبه که تا  

 
   



 
قربان اگه شما اجازه می دید، خانوم امیرخانی با سرگرد _

نیک نام برگردن. شما باید تو این جلسه باشید، سردار حتما  
 .کار مهمی دارن که خودشون تا اینجا میان

خدای من! با ناله به عمواکبر نگاه می کنم و با چشم هام 
بهش التماس می کنم که قبول نکنه. که منو تو این وضع به  
امیرحافظ نسپره اما، عمو بدون توجه به حال من فقط سری 

 :تکون میده و با قاطعیت می گه
نیک نام تماس بگیر، بگو بیاد نهال همین کارو می کنیم. با _

 .رو برسونه
احسان چشمی می گه و تلفنش رو از جیبش بیرون می کشه. 

 با درد سرم رو بدنه ی گرم ماشین تکیه می دم و 
   



 
  چشم هام رو روی هم می فشارم. خدایا به من صبر بده...

 ! فقط صبر
************ 

 کنار این مرد اخمو و ترسناک، توی ماشین غول پیکر 
خوشبوش نشستم و از زمان سوار شدن، حتی برای یه لحظه  
هم از بیرون چشم نگرفتم. فضای ساکت و سنگین ماشین، با 
ضبطی که روشن نیست و من و امیرحافظی که هیچ حرفی  

احساس ناراحتی بکنم. با برای گفتن نداریم؛ باعث شده که 
اینکه روی این صندلی راحت نشستم، باد خنک کولر روم  

تنظیمه و دارم به طرف عمارت می رم؛ باز هم نمی تونم که 
احساس راحتی داشته باشم. حضور این مرد، خودش به 

تنهایی عاملی برای به هم خوردن آرامشمه. من کنار این آدم  
 تر ترس و کینه استذره ای احساس امنیت ندارم و بیش

   



 
که باهامه. کینه ای که خودش با طعنه ها و کنایه هاش توی 

دلم نشونده و محاله ممکنه که به همین راحتی ها از یادم  
 .بره

لرز تنم کمی آروم گرفته. اما هنوز احساس بی حسی دارم و  
حالت تهوع هم میون این همه آشفتگی به دردهام اضافه شده.  

وقتی یادم میاد که در عرض یک ساعت گذشته چه اتفاقی  
افتاد و از چه چیزهایی که باخبر نشدم، دلم که نه، همه ی 

ش به  وجودم آتیش می گیره. مامان و بابای مظلوم من! کا 
جای اونا من هزاربار می مردم و عذاب م ی کشیدم اما، این  

روز رو نمی دیدم که آبرو و حیثیت پدرم زیرسوال بره. 
بفهمم که عزیزترین های زندگیم کشته شدن و من، قربانی  

دنبال خودمن...  حاال خودخواهی چندنفر دیگه ام. افرادی که  
 !تا نفس من رو هم قطع کنن

   



 
می تونم بفهمم که درک چیزهایی که امروز فهمیدی، برات  _

آسون نیست. نخواهد هم بود. ولی باید این رو بدونی که تو 
زی قرار داری. از اونجایی هم که ناخواسته وسط این با 

برای سرهنگ بسیار مهمی، حفظ سالمتی و زندگیت برای ما  
هم مهمه. پس یادت باشه که هیچوقت نباید این مسائل رو با 
کسی درمیون بذاری و کاری بکنی که ما ازش بی خبریم. 

 !متوجه که هستی خانوم دکتر؟
چه با حرص به طرفش می چرخم. نمی تونم بگم که تا 

اندازه از خانوم دکتر گفتن هاش متنفرم! گفتن هایی که فقط  
با تمسخر و تحقیره و این آدم، انگار محبت کردن و دل 

 !نشکوندن رو بلد نیست
بله، خیلی خوب می فهمم که چیشده و چیکار باید بکنم.  _

 شما یه حرف رو چندبار تکرار می کنین؟ من با 
   



 
نیست هی از اول همه چی   الزمهمون یه بار متوجه میشم،  

 . رو بگین
بهم می کنه. حرصم بیشتر میشه   گاهی از گوشه ی چشم ن

 : چشم هاش پر از تفریحه وقتی می بینم که
خوبه، بهت که گفتم. تو دختر باهوشی هستی. که اگه _

 .اینجا قرار نگرفته بودی. ولی واقعا عجیبه االننبودی، 
با اخم های درهم و خشم بهش نگاه می کنم که به طرز 

عجیب و غریبی، لبخند کوچیکی روی لب هاش می شینه و 
بهم خیره می شه. همزمان با صدای خندونی که نه  

 :برام غریبه است میگه کامال تحقیرآمیزه و تمسخرآمیز، و 
پیش جناب سرهنگ که بودی داشتی از حال می رفتی. _

 حاال نمی تونستی حرف بزنی.  سرت گیج می رفت.
   



 
چیشده که زبون باز کردی خانوم دکتر؟! نکنه این زبونت 

 !فقط برای من درازه؟
چشم هام گرد می شه. با تعجب بهش نگاه می کنم که خیلی 

زود لبخندش رو می خوره و با اخم ظریفی به روبروش 
خیره می شه. باید باور کنم؟ این آدم خندیده بود؟! برای 

اولین بار بدون تمسخر باهام حرف زده بود؟! لبخندش رو 
 باور کنم، یا چال گونه ای که خیلی 

   



 
 ! عمیق روی گونه اش، مابین ته ریشش جا خوش کرده بود؟

یعنی چی این حرف آقای نیک نام؟ من فقط دارم می گم به _

نیست شما هی   الزمکه دارم برام بسه،  حالی اندازه ی کافی 
 . همه چیو یادآوری کنید

بودن و نبودنش رو تو  الزمدقیقا مسئله همینجاست که -
 . تعیین نمی کنی خانم دکتر

از درد زیردلم که  کالفه با حرص ازش رو می گیرم و 
لحظه ای آروم و قرار نداره، دندون هام روی هم فشار می 

از این ماشین پیاده  االنجیغ بزنم و همین دم. دلم می خواد 
شم ولی، من از این به بعد حتی اختیار رفت و آمدم رو هم  

 !ندارم
 
   



 
یه سر میریم پیش دکتر که معاینه ات کنه و بعد با سرهنگ _

همه ی فکرش   االنتماس می گیرم. خودت هم می دونی که 
پیش توئه و نگرانته، پس مثل یه دختر خوب و سربه راه 

 . پیاده شو
انتظارم برای رسیدن  خالف آه از نهادم بلند می شه وقتی بر

ان خصوصی  به عمارت، ماشین رو وارد محوطه ی بیمارست
نزدیک عمارت می کنه و این حرفو می زنه. از شدت 

حرص خوردن و فشاری که دارم تحمل می کنم، دردی رو  
توی سرم برای اولین بار تجربه کردم که تا به حال اتفاق 
نیفتاده بود! یه درد وحشتناک که باعث میشه همزمان با 

ره و پشت گردنم، چشم هام هم سیاهی ب ه هام تیرکشیدن شقیق
و احساس حالت تهوع، بیشتر به همم بریزه. خودم هم می 

 دونم که حالم خوب نیست اما، خودم می دونم که دلیلش چیه!
   



 
بگم قلبم، به این زخمی شدن ها عادت روح من، و بهتر 

کرده. مشکل حال جسمیمه که تو این دوران هرماه طبیعیه و 
با کمی استراحت خوب می شه. از طرفی، من چطور می 

تونستم با این آدم برم دکتر؟ اونم وقتی اینطور با یه من اخم 
بهم نگاه می کرد و بازم لحنش، طرز نگاهش و گفتارش،  

ه شده بود؟! چقدر زمان لبخند زدنش کوتاه مثل قبل آزاردهند
بود... و من حس می کنم که دچار اشتباه شدم و این آدم نمی  

 !تونه لبخند زدن رو بلد باشه
من حالم خوبه، برای چی نگفته اومدین اینجا؟ لطفا برین _

عمارت، استراحت کنم خوب می شم. خودم بعدا با عمو  
 .حرف می زنم

ی من، با خونسردی    کالفه بدون توجه به صدای عصبی و 
 ماشین رو پارک می کنه و همونطور که 

   



 
می  ال باآستین های پیراهن چارخونه ی طوسی رنگش رو 

 :ده، بدون نگاه کردن بهم می گه
خودت مجبورم می کنی که یه حرف رو صد بار برات  _

 ! تکرار کنم، بعد شاکی هم میشی که با یه بار گفتن می فهمی
مکث می کنه و به طرفم می چرخه. سردی و خونسردی  

 تیله های قهوه ای چشم هاش، باعث میشن
 
   



 
 : یه آن احساس لرز کنم و اون شمرده شمرده ادامه می ده

پیاده میشی و میای تا دکتر معاینه ات کنه.  االنهمین _

آدم صبوری نیستم،  اصال خودت خوب می دونی که من 
حوصله ی بچه بازی ها و لوس بازی های تورم ندارم. پس 

 . قبل از اینکه عصبیم کنی پیاده شو
وقتی خودش زودتر از من از ماشین پیاده می شه، بغض 

دلم می خواد از ته دل کرده به جای خالیش نگاه می کنم و 
زار بزنم! چرا انقدر تحقیرم می کرد؟ مگه من داشتم خودم 

رو براش لوس می کردم؟ چرا نمی تونستم برای یه بارم که  
شده جواب این مرد مغرور و متکبر رو درست و حسابی  

 بدم؟
بغض امون حرف زدن بهم نمیده. ولی خودم رو نمی بازم و 

 قفل شده رویبا سماجت، با همون دست های 
   



 
سینه ام، به صندلی تکیه می دم و هیچ توجهی به اون که 

منتظر و با اخم غلیظی داره بهم نگاه می کنه، نمی کنم. فکر 
من بلد نیستم که بازی کنم؟ اون داشت از شرایط من  می کرد

سوئ استفاده می کرد و منو آزار می داد. خیلی راحت می 
تونست بفهمه که حالم خوب نیست و از اینکه مجبورم با اون 

برگردم، احساس معذب بودم می کنم اما، باز هم به اینجا  
م که اومده بود. چرا؟ یعنی من انقدر تنها و بیچاره شده بود
باید با مردی که هیچ نسبتی باهاش نداشتم، می رفتم 

 بیمارستان؟ 
 ! دختره ی سرتق روی اعصاب_

می  باال در ماشین به شدت باز می شه. با ترس سرم رو 
 گیرم و بهش که با چشم های آتیشی بهم نگاه می 

 
   
 

کنه، خیره می شم. خشمگین دندون هاش رو روی هم فشار 
 : می ده و می غره

 !بهت گفتم... ولی تو باز عصبیم کردی _

با ترس و بهت فقط بهش نگاه می کنم. انقدر شوکه شدم که 
 نمی تونم چیزی بگم .  



 
 طوری که مجبور می شم از ماشین پیاده بشم  

 چیکار دارین می کنین؟ این کارا یعنی چی؟ _

  گاهی زنم. عصبی نبا بغض و عصبانیت رو بهش داد می 
به محوطه ی خلوت بیمارستان می کنه و قدمی بهم نزدیک 

 می شه. 
گره اخم های امیرحافظ، کورتر از قبل می شه. هیچ نرمشی 
توی چشم هاش وجود نداره و حالت نگاهش جوریه که انگار  

 حتی نمی خواد نگاهش بهم بیوفته.
تلخه که من بیشتر احساس ضعف می کنم، و این یه واقعیت 

در برابر این مرد مقتدر و مغرور، زیادی ضعیف و شکننده  
 !ام
 
   



 
سعی کن اینو بفهمی خانوم دکتر. وقتی بهت میگم این کارو _

بکن، باید انجامش بدی. به نفعته کاری نکنی که خودم 
مجبور بشم وادارت کنم که انجامش بدی، فهمیدی؟ دوباره 
برات تکرار می کنم، من آدم صبوری نیستم دخترخانوم.  

 !نیستم اصال 
خشم و بغض باهم توی دلم جا خوش می کنن. تو اون 

شرایط هم نمی تونم در برابر این لحن مستبدانه سکوت کنم. 
باید تو این لحظه   اصال چرا باید سکوت می کردم؟ چرا 

 قرار می گرفتم که همچین حرف هایی رو بشنوم؟ 
   



 
چرا؟ شما کی هستین که بخواین به من دستور بدین؟ من  _

 .هرکاری که خودم بخوام انجام می دم
انتظار خشمگین تر شدنش رو دارم اما، ترسم بیشتر می شه 

وقتی بی حرف چندلحظه ای بهم خیره می شه و بعد با 
 شخندی عقب می کشه. بدون اینکه چیزی بگهنی

به رفتارش ادامه بده. بعد هم بی توجه به من به سمت 
ساختمان بیمارستان میره و با ریموت، ماشین رو قفل می 
کنه. توی شرایطی قرار می گیرم که چاره ای جز دنبالش  
رفتن ندارم و این برام درست مثل یه عذاب می مونه! چرا 

برابرش کوتاه میومدم؟ نقش این مرد، چرا  من همش باید در 
 هرروز داشت توی زندگیم پررنگ تر می شد؟

با بغض و درد، دنبالش میرم تا توی این وضع گمش نکنم. 
 وقتی به سمت پذیرش میره، روی یکی از صندلی 

   



 
های انتظار می شینم و مثل یه بیچاره دستم رو دور شکمم 

حلقه می کنم. مهم نیست که کسی از حالم پی به دردم ببره یا 
وضعیتم خنده داره، من فقط دلم گریه کردن می خواد. توجه 

به جای اینکه  االنخواد  می خواد، نوازش می خواد. دلم می
انقدر تنها و بی کس باشم و مجبور باشم با مردی که فقط بهم  

توهین می کنه و کاری جز تحقیر و تمسخرم نداره بیام 
بیمارستان، توی خونه کنار مادرم باشم و مهر و محبت اون 

 رو به جون بخرم. چیشد که زندگیم انقدر سیاه شد خدا؟
ورتم جاری می شن. دست قطرات اشک بی وقفه روی ص

رو پاک   ه هام هام روی صورتم قرار می دم و تند تند گون
می کنم تا متوجه گریه ام نشه. سالن تقریبا خلوت بود و من  

داشتم جون می کندم تا جلوی هیاهوی قلبم رو بگیرم اما،  
 حتی اگه قلبم رو آروم می کردم، با 

   



 
چشم هام چیکار می کردم؟ چشم هایی که داشتن بی وقفه می  

باریدن و انگار اونا هم دلشون برای بی کسی من سوخته  
 . بود

 اونی هستی که فکر می کردم خانوم دکتر.بچه تر از  _

 .بگیر
می گیرم. دلم بیشتر می  باال با چشم های نمناکم سرم رو 

گیره وقتی می بینم که امیرحافظ طوری روبروم ایستاده که 
 دیگران نتونن با این چهره ی گریون ببیننم

بعد در کمال خونسردی، دستمال کاغذی توی دستش رو به 
ت چهره اش مثل همیشه است و هنوز رد سمتم گرفته. حال 

کمرنگ اخم روی پیشونیش زنده است اما، چشم هاش 
آرومند. چشم هایی که این روزها، تصویرشون داره زیادی 

 !توی زندگی من تکرار می شه
 
   



 
 .نمی خوام، برید کنار_

که فکرشو می کنم، حاال چرا همیشه باید مطیع می بودم؟ 
همین کارو کردم و انقدر خودمو با شرایط وفق دادم که همه  

فکر می کنن من از سنگم و میتونم هر دردی رو به جون 
بخرم. اگه فقط یه جاهایی ضعفم رو نشون می دادم و نقاب  

حالم بهتر بود. شاید این  االنقوی بودنمو برمی داشتم، شاید 
 داره االنحس خفگی که 

   



 
عذابم میده وجود نداشت و سبک تر بودم. من خسته ام، از 
کنار اومدن و سازگار شدن خسته ام. بذار برای اولین بار 

هم که شده، لجبازی و ضعیف بودن رو یاد بگیرم. یه 
بودن همیشه هم خوب  جاهایی آدم باید ضعیف باشه... قوی 

 !نیست
دلت می خواد همه ی این آدما زل بزنن بهت و با خودشون  _

هزارجور فکر کنن؟ بگیر صورتتو پاک کن، کاری نکن   
 .خودم انجام بدم

با خشم و بغض بهش نگاه می کنم. آدم انقدر مسبتد؟! بعید  
نبود حرفش رو عملی کنه و اون دستمال رو روی صورتم 

مرد ظاهرا هیچ خط قرمزی وجود نداشت  بکشه. برای این
و خودش رو محق می دونست که هرکاری دلش می خواد 

 ! انجام بده
 
   



 
 . متنفرماز اینکه انقدر زور می گید _

دستمال رو می گیرم و زیرلب آروم می غرم. صرفا فقط  
برای اینکه حرص و عصبانیت خودم رو کم کنم اما، ظاهرا 
گوش های زیادی تیز امیرحافظ هم می شنون و می بینم که 

 پوزخندی روی لب هاش می شینه. جلو میاد
 :می گه بیخیالیهمونطور که با 

این حسو داری، آخریشم نخواهی تو اولین نفر نیستی که _

 .بود. پس اهمیتی نداره
و دل شکسته، بدون اینکه بهش نگاه کنم تنم رو  کالفه 

فاصله می دم و بینمون یه صندلی فاصله می اندازم. مهم 
نیست با خودش چه فکری می کنه یا اینکه چطور با تمسخر 

بهم خیره می شه. مهم اینه که من اگه تو حالت مرگ هم 
 باشم، خط قرمزهای خودمو دارم. و یه 

   



 
روزی، قطعا احترام گذاشتن بهشون رو به این مرد یاد می 

 ! دم
 .خانم امیرخانی_

می گیرم و به زحمت روی  باال با صدای پرستار سرم رو 
پاهام می ایستم. از اینکه مدام سرم گیج می ره و سیاهی 

جلوی دیدم رو می گه، واقعا در عذابم اما، بدون هیچ حرفی  
و کمکی از جانب کسی به طرف اتاق دکتر می رم و با تقه  
ی ریزی به در داخل می شم. وقتی می چرخم تا درو پشت 

ینم که سرش رو به دیوار سرم ببندم، امیرحافظ رو می ب
تکیه داده و چشم هاش رو بسته، جوری که انگار خیلی 

 .خسته است و منم براش یه مزاحمم
 . عزیزم، بفرمایید سالم_

 
   



 
با بغض از در فاصله می گیرم و لبخند لرزونی تحویل نگاه 

مهربون دکتر میدم. زنی میانسال و زیبا که با لبخند بهم 
خیره شده و من آروم آروم جلو می رم و کنارش روی 

می گم و  صندلی می شینم. وقتی از شرایط جسمیم براش
  الزمسردردی که امونم رو بریده، با مهربونی توصیه های 

  کالفه رو می کنه و شروع به نوشتن نسخه می کنه. بیشتر 
می شم وقتی می فهمم که برام سرم تجویز کرده و مجبورم 
که با حضور امیرحافظ، بازم اینجا معطل بشم اما، حرفی  

 .نمی زنم و با تشکری ازش از اتاق خارج می شم
 
   



 
بیماری بعدی به سرعت بعد من وارد اتاق می شه و من  
همونطور ایستاده، به امیرحافظی خیره می شم که با گام 

مسخره است، من با این آدم هیچ .های بلندی به سمتم میاد
نسبتی ندارم و هیچ حسی این میون نیست ولی، نمی دونم  
چرا با دیدن اخم غلیظی که روی پیشونیشه، بیشتر دلم می 

بود انقدر واضع رفتار کنه که از  الزمگیره. یعنی واقعا 
تار  است و من مزاحمشم؟ نمی تونست رف کالفه اینجا بودنش  

بهتری داشته باشه؟ یا شاید هم من به خاطر حالم حساس 
 ... شدم

نسخه رو به دستش می دم و با آه عمیقی، به سمت اتاق دیگه  
 ای می رم و روی تخت دراز می کشم. نمی

   



 
دونم چند دقیقه طول می کشه تا امیرحافظ داروهام رو بیاره 
و پرستار سرم رو تزریق کنه، من فقط از پنجره به بیرون  
خیره می شم و هزاران بار حرف هایی که شنیدم رو برای 
خودم مرور می کنم. حرف هایی که می تونستن زندگی من  

.  رو به کل تغییر بدن و شرایط بدتری رو برام فراهم کنن
، باید صبر می حاال پدرم، مردی که به پاکیش ایمان داشتم و  

کردم تا این پاکی به دست قانون هم اثبات بشه. و 
امیرحافظی که به طرز عجیب و غریبی، میون همه ی این  

، توی زندگیم سبز شده بود و با وجود اینکه خیلی  مشکالت 
وقت ها   گاهی وقت ها خودش دردی روی دردهام می شد، 

هم تسکین بود. حتی اگه کنارش احساس خوب و امنی 
ندارم، باز هم ته ته دلم به این امیدوارم که حتی با وجود  

تمسخرها و تحقیرهاش، هست. احسان،پروین خانم و همه ی 
 اهالی 

 
   



 
اون عمارت هم هستند. عمواکبر و ترانه هم تنهام نمی 

ذاشتن، و من اگه در درون خودم، جایی میون حسرت ها و 
کسانی رو داشتم که  ممشکالتابر تنها بودم؛ در بر ه هام غص

بدونم میشه ازشون کمک خواست. می دونم که این بودن  
شاید موقت باشه، و شاید هیچوقت نتونم که واقعا بهش 

 دلخوش باشم اما، این بودن های ظاهری
دارم. منی که نمی دونم   االنشاید موقت، تنها چیزیه که من 

 !باید چیکار کنم، و حتی چه تصمیمی بگیرم
توی فکر و خیال غرق می شم. انقدر که نمی فهمم کی چشم 

 های سوزان و خسته از گریه ام روی هم می افتن
گرم می شن، و من غرق در خواب؛ برای چنددقیقه از 

و ترس هام دور می شم. کاش می شد این  مشکالت 
ای همیشه باشه... و من هیچوقت چشم هام رو دورشدن بر

 !باز نکنم
 
   



 
خانم خوشخواب، نمی خوای بیدار شی؟ ببین توروخدا چه _

 !عمیقم خوابیده
پلک های سنگینم رو الی با صدای خندون دختری، آروم 

باز می کنم. طول می کشه تا تصویر چهره ی آرایش کرده  
و تپلش، با اون روپوش سفیدش در نظر واضح بشه و بتونم  

 : لبخند عمیقش رو ببینم
 به به، چه عجب. پاشو خوابالو، سرمت تموم شد. _

 .عصبیهپاشو که این آقاهه معلومه خیلی 
 :کسل دستی به صورتم می کشم. آروم می پرسم

 کدوم آقاهه؟ _

می خنده و با شیطنت به پشت سرش اشاره می کنه و از 
ه که تازه نگاه خواب آلودم به االناتاق خارج می شه. همین 

 امیرحافظی میوفته که دست به سینه به دیوار
   



 
تکیه داده و داره بهم نگاه می کنه. اخم نکرده اما، لبخند هم  

 ! نداره! یه جوری که آدم نمی تونه بفهمه حالش چیه
معذب چشم ازش می گیرم و با بلند کردن تنم، آروم آستین  

مانتوم رو پایین می دم. درد زیردلم و کمرم به طرز  
از بین رفته و هیچ خبری هم از  کامال خوشحال کننده ای 

سردرد و حالت تهوع نیست. تنها چیزی که حال جسمیم رو  
 :ناخوش می کنه، کسالت و خواب آلودگیه 

 بهتری؟_

 
   



 
خسته بهش نگاه می کنم. حتی حوصله ی اینو ندارم که فکر  

کنم چطور شده که داره حالمو می پرسه! برای همین بی 
 : توجه جواب می دم

 . بله، ممنون_

خونسرد سرش رو تکون می ده و از دیوار فاصله می گیره. 
می گیرم و اون   باال چندقدمی که جلو میاد، متعجب سرم رو 

 :با نیشخندی می گه
نبودی که کارت به سرم و خواب  الزمدکترحاال خوبه  _

 .باید میبردنت اتاق عمل البد بودی   الزمکشید. اگه دکتر 
چندلحظه بهش نگاه می کنم و واقعا هرکاری می کنم نمی 

 تونم جلوی خنده ام رو بگیرم! حالم بده، قلبم درد
   



 
حم زخمیه اما، عجیبه که توی این حال و روز این داره، رو

خنده به سراغم میاد و باعث میشه زیرنگاه خیره اش از ته 
دل بخندم و باعث تعجبش بشم. خدایا این آدم حتی خوبی 

که فکر می کنم ، می بینم چهره ی  حاال کردنش هم با منته! 
پخته، چشم های سیاه و موهای مواجش، خیلی شبیه جوونی 

ست. توی عکس های آلبوم خانوادگیمون، بابا توی خیلی  بابا 
از عکس ها هم مثل این مرد اخم کرده بود. و این شباهتشون 

رو بیشتر می کرد. ولی تفاوت بزرگشون این بود که بابا  
 !لبخند زدن و محبت کردن رو بلد بود، اما این مرد نه

 .به به، زوج جوان. همیشه به خنده_

حرفی که می زنه، در آنی خنده ام رو جمع با ورود دکتر و 
می کنم و با بهت بهش نگاه می کنم. چی گفته بود؟ زوج 

 !جوان؟ منظورش چی بود؟ 
   



 
 حالت چطوره؟ سرت که گیج نمیره؟ االنخب دخترم، _

 بهتری؟
شوکه به چهره ی دکتر نگاه می کنم. حتی جرات اینو ندارم 
که سرمو بچرخونم و به امیرحافظ نگاه کنم. دکتر فکر می 

 کرد ما زن و شوهریم؟ چطور همچین فکری کرده بود؟
 :با تته پته جواب میدم

شد، اگه اجازه بدین  ب...بله، خیلی بهترم. سرمم هم تموم _

 .برم
دکتر با دقت سرش رو تکون می ده. نگاه کوتاهی حواله ی 

دردت هم _ :امیرحافظ کنار دستم می کنه و با لبخند می گه

است، اگه با این   خوب شده؟ صورتت که هنوز رنگ پریده
 سرم بهتر نشدی بگو برات داروهای

   



 
 برایاین اتفاقات  بالخره دیگه ای بنویسم. 

هر خانومی طبیعیه، ولی خب کسایی مثل تو باید بیشتر 
 .حواسشون به خودشون باشه

 :رو به امیرحافظ ادامه می دهو بعد 
شما هم بیشتر باید به همسرت توجه کنی پسرم. زنت کم _

 ی رو به وجود میاره. مشکالتخونی داره و این براش 
حس می کنم همه چیز دور سرم می چرخه. انگار سطل  
بزرگی از آب سرد روی سرم ریخته می شه و برای یه 

چرا؟ چرا باید لحظه همه چیز از ذهنم پر می کشه. آخه 
انقدر بدشانس باشم؟ چرا دکتر باید این حرف هارو بزنه؟  

 ! وای... وای
 ، خدا نصیب نکنه  آخ اخ 

 
   



 
متوجه شدی پسرم؟ سعی کن برای همسرت محیط آروم و  _

بدون تنشی رو به وجود بیاری. اینطور که پیداست، از لحاظ  
روحی تحت فشاره. شما نباید اجازه بدی که توی این وضع 

 .انقدر استرس بکشه
فقط می تونم دستم رو تکیه گاه تنم بکنم تا از سقوط دوباره 

جلوگیری بشه. بی صدا و بی حرف، سرم رو پایین می ام 
اندازم و فکر می کنم که چطور باید از این به بعد تو روی 

 این مرد نگاه کنم؟
   



 
 . ه، متوجه شدم. ممنون بل_

صدای آروم و محکم امیرحافظ رو که در جواب دکتر می 
شنوم، چشم های خیسم رو روی هم فشار می دم و همه ی 
تنم رو منقبض می کنم. دکتر با گفتن اینکه برامون آرزوی 

خوشبختی می کنه، از اتاق بیرون می ره و صدای پاشنه ی 
کفش هاش کم کم دور می شه. نمی دونم باید چیکار کنم، 

کنم تو این لحظه حتی خودم رو هم نمی شناسم.  حس می 
چرا باید همچین اتفاقی می افتاد؟ چه رفتاری کرده بودم که 
باعث شده بود فکر کنن که ما زن و شوهریم؟ جز اخم، بی 

، چه چیزی توی چهره مون  کالفگی حوصلگی، دوری و 
مشخص بود که همچین فکری کرده بودند؟ چیکار باید بکنم  

اید خصوصی ترین مسائل زندگیم، به این نحو، خدایا؟ چرا ب 
 مقابل یه مرد غریبه گفته بشه؟ 

   



 
 مطمئنی حالت خوبه؟ _

تیره ی کمرم حس می کنم. جاری شدن عرق سرد رو، روی 
صدای امیرحافظ آرومه و یه جورایی، کمی سازش هم درش 

هست. درست برعکس قبل که اونطور خونسرد باهام 
صحبت می کرد. خدایا چرا من نمی میرم؟ چطور باید 

 همچین آبروریزی رو به جون بخرم؟
هیچ حرفی نمی زنم. حتی نگاهش هم نمی کنم و چندلحظه  

ه به آرومی اتاق رو ترک می کنه. وقتی از  بعد، می شنوم ک
رفتنش مطمئن می شم، با بغض زانوهام رو توی شکمم جمع 
می کنم و به اشک هایی که جلوشون رو گرفته بودم، اجازه 

ی باریدن می دم. دستمو محکم روی دهنم فشار می دم تا 
بیمار بغلی متوجه گریه ام نشه و از ته دلم اشک می ریزم. 

 عیت، فقط گریه کردنه که می تونه آرومم کنه وتوی این موق
   



 
این شوک رو از بدنم بیرون کنه. من حتی اگه می تونستم 

فراموش کنم، چطور باید با حرف های دکتر رو 
طرزفکرشون درمورد خودم و امیرحافظ کنار میومدم؟ دکتر 

حتی درباره ی بارداریم هم حرف زده بود و این کم چیزی 
نبود. ای کاش که می تونستم یا زمان رو به عقب بر 
گردونم، یا به نحوی همه ی این حرف هارو از ذهن 

 !امیرحافظ پاک کنم
از تخت پایین میام و کفش هام رو می  عین بچه ها، با بغض

پوشم. حالم از اینکه انقدر بی کس و تنهام، به هم می خوره. 
مگه یه آدم چقدر تحمل داره که من اینطور دارم دووم 

میارم؟ چقدر دیگه باید صبر کنم خدایا؟ من فقط ازت آرامش  
 !خواستم، همین

   



 
کیف و گوشیم رو که از لحظه ی خروجم از عمارت دیگه 

چکش نکردم، بر می دارم و با قدم های کوتاهم از اتاق  
بیرون می زنم. قبل از خروج از بیمارستان، به طرف 
سرویس می رم و صورتم رو با چندمشت آب سرد می 

شورم تا از سرخی چشم هام کم بشه. ولی با این حال هنوز 
م رو میشه از جز به جز چهره ام خوند. رنگ پریده ام و غ

 . ، بار سنگین خجالت هم بهش اضافه شدهحاال غمی که 
 
   



 
آه عمیقی می کشم و با مرتب کردن سرووضعم، مردد و  

معذب از بیمارستان بیرون می زنم. از پله ها که پایین 
میرم، می بینمش که داره با کیسه ای توی دستش از بوفه ی 

بیمارستان به سمت ماشینش میاد. دلم می لرزه. یادآوری 
امیرحافظ، باعث میشه که  االنحرف های دکتر و طرز فکر 

وی مرگ کنم. خدایا من با این مرد چه نسبتی دارم که آرز
 !حتی چیزایی که خودمم ازشون خبر نداشتم رو باید بدونه؟

 .برای چی اینجا وایسادی؟ بیا سوار شو دیگه_

و اخموش   کالفه با تشرش، خجالت زده چشم از چهره ی 
می گیرم و سوار ماشین می شم. چندلحظه بعد اون هم سوار 
می شه و کیسه ی توی دستش رو، روی پای منی می ذاره 
که از شدت اضطراب، کوبش قلبم بی امانه. مسخره است! 

 هیچ مشکل جسمی ندارم اما، حاال 
   



 
حالم بدتره از قبله. و یادمه که مامان همیشه می گفت، 

هیچوقت کاری نکنم که خجالتش تا ابد رهام نکنه! مامان من 
کاری نکردم، خودت می دونی که نکردم؛ ولی چرا باید این 

 ن... این چیه؟ ای_حالو داشته باشم؟ تقصیر من چیه؟ 

با صدای آرومی می پرسم. استارت می زنه و همونطور که  
آبمیوه و  _ :ماشین رو از محوطه خارج می کنه، می گه

اینطوری ببینتت  کیک. بخور. هنوز رنگت پریده. عمه
 .نگران می شه

حس می کنم ذره ذره دارم ز یر بار این همه استرس آب می  
حرف سرم رو تاجایی   شم! بغض به گلوم چنگ می زنه. بی

که مهره های گردنم اجازه می ده، به طرف پنجره می 
 چرخونم و سعی می کنم یه جوری این همه 

 
   



 
جور کنم. ولی چطور؟ وقتی  به هم ریختگی رو جمع و

 !هنوز خودم نتونستم با خودم کنار بیام
حرف های دکتر رو فراموش می کنم. یه اشتباه بود که _

 ... باعث شد همچین چیزهایی گفته بشه. اما
مکث که می کنه، خجل مانتوم رو توی مشتم فشار می دم و  

 :حس می کنم که صداش رنگی از خنده و تفریح می گیره
اما تو نباید فراموش کنی! داروهایی که برات نوشت رو _

هم گذاشتم تو همین کیسه. بهتره خیلی بیشتر حواست به 
 !خودت باشه خانوم دکتر

نفس عمیقی می کشم. چطور انتظار داشتم که به روم نیاره؟! 
این آدم مگه بویی از شعور و ادب هم برده که حالم رو 

 ار بیخود دارمبفهمه و دهنشرو ببنده؟ من انتظ
 
   



 
که فکر می کنم تو همچین شرایطی دست از تمسخر و خنده 

 !بر می داره
 !جگرکی؟ساعت چهاره. گرسنه نیستی؟ می خوای ببرمت _

 ! خدای من! داشت می خندید! اون داشت به من می خندید
 .نه خیر، لطفا زودتر منو برسونید خونه_

با حرص و بغض می گم. بدون اینکه نگاهش کنم. اما حس 
می کنم که از سرعت ماشین کم می شه و امیرحافظی که 

 !می خواد باهام بازی کنه
هم می دی که این همه منو معطل خودت کردی، دستور _

 سریعتر ببرمت خونه؟ امر دیگه ای نداری؟ بگو... 
 .تعارف نکن

 
   



 
نمی تونم جلوی خودم رو بگیرم. با خشم به طرفش می 

اون که انتظار این حرکتم رو نداشت، فرصت نمی چرخم و 
 ! کنه که لبخند پرازتفریح روی لب هاش رو پاک کنه

واقعا تعجب می کنم. انقدر کار سختیه که بتونین شرایط  _

دیگران رو درک کنید؟ فکر می کنین محتاج شما و 
 بیمارستان، ماشینتونم؟ خیلی ممنون از اینکه بریدنم 

 
   



 
ولی قرار نیست به خودتون اجازه بدین هر حرفی رو بزنید.  

 ...  دکتر هم
بهش مکث می کنم. چطور باید ادامه بدم؟ چطور باید 

بفهمونم که نباید دستم بندازه و مسخره ام کنه؟ شرایط از این 
 بدتر؟

 . خب... داشتی می گفتی_

پریده می گه و با دستی که به دور  باال با یک تای ابروی 
فرمون حلقه کرده، بهم نگاه می کنه. از چشم هاش فراری 
ام. از چشم هایی که می دونم نگاه کردن بهشون بیشتر به 

 :ریزه همم می
پشتی برونید، لطفا بزنید کنار. با   الکی اگه قراره همینطور _

 . تاکسی برمی گردم، شما هم به کارتون برسید
 
   



 
صداداری می زنه. همونطور که داره پاش رو روی نیشخند 

 :پدال گاز فشار می ده، با تمسخر می گه 
تاکسی؟ فکر می کنی تو موقعیتی هستی که راحت سوار _

تاکسی بشی؟ تو از امروز از خیلی چیزها خبر داری 
دخترخانوم. جایی هم که وایسادی، خطرناک تر از اونیه که 

نکنی که چیکار باید  تو ذهنت هست. پس بهتره فراموش
 .بکنی

لب هام رو با غم روی هم فشار می دم و با چشم های نمناک  
به بیرون از پنجره خیره می شم. دیگه هیچ حرفی بینمون  

یی که باال رد و بدل نمیشه و چند دقیقه ی بعد، با سرعت 
ماشین داشت؛ روبروی عمارت می ایسته. دیدن ساختمون  

عمارت باعث میشه غم به دلم بیشتر چنگ بزنه و از 
استه، می خوام که درو باز کنم اما، وقتی با قفل خداخو

 بودنش مواجه می شم؛ متعجب 
   



 
به سمت امیرحافظی بر می گردم که با اخم به روبرو خیره 

 :تاس
 چرا... چرا در قفله؟ _

هیچ جوابی نمی ده. بغضم رو قورت می دم. یه زمانی حتی  
فکرش رو هم نمی کردم که امروز، انقدر توسط آدم های 

 : غریبه ای تحقیر بشم
 باز کنین درو، این کارا یعنی چی؟ _

 . تشکرت رو نشنیدم_

شوکه بهش نگاه می کنم. به آرومی سرش رو به طرفم می 
واد قلبم خچرخونه و با دقت بهم خیره می شه. انگار که می 

رو هم بشکافه و از درونش باخبر بشه. این مرد، چطور سر 
 از زندگی منی که انقدر باهاش تفاوت دارم پیدا شده؟ 

 
   



 
فکر می کنی به خاطر تو اینجام؟ اگه چندساعت معطلت  _

شدم و دارم مطابق میلت پیش میرم، فقط به دستور سرهنگ  
هاست دارم روش کار می کنم. پس و پرونده ایه که مدت 

پوزخند تلخی روی لب هام می  .هوا برت نداره خانوم دکتر
شینه. با حرص سرم رو تکون می دم و این بار، با وجود 
شرمی که هنوز داره ازارم می ده، خیره توی چشم های 

مرسی. خیلی ازتون ممنونم که منو _ :اش می گم کالفه 

رسوندین خونه. این لطف شما رو فراموش نمی کنم. خوبه  
 اجازه می دین برم؟ حاال جناب سرگرد؟ 

نیشخندش عمق می گیره. بی حرف قفل مرکزی رو می زنه 
 و من با همون حرص و حال بدی که دارم، درو باز

 
   



 
می کنم اما، قبل از بستن در صداش باعث میشه که بایستم و  

 :بهش نگاه کنم
چای  حواست به خودت باشه خانوم دکتر. رفتی خونه، یه _

چیزی بخور از حال نری. درضمن، من عادت ندارم به 
 .کسی لطف کنم

بدون جواب در ماشین رو می بندم و به سمت عمارت قدم 
 ه هام بر می دارم. اشک هام دوباره پرقدرت روی گون

جاری می شن و راهی هست که بشه تصویر چشم های 
 !خندونش رو از ذهنم پاک کنم؟

 
   



 
وارد عمارت که میشم، با گام های بلند تقریبا به سمت اتاقم  

امیرحافظ،  فرار می کنم و خداروشکر با اومدن خانواده ی 
همه ی حواس پروین خانم و افسانه خانوم معطوف اونا بود 
که متوجه حضورم نشدن و تونستم بدون جلب توجه به اتاقم  

برسم. نمی دونم تاثیر داروها بود یا خستگی روحی و 
جسمیم که عجیب خواب الود و کسلم کرده بود؛ برای همین  

اسم هام خسته از فکر کردن و اذیت شدن، با عوض کردن لب 
و پوشیدن یه لباس آستین بلند خودمو روی تخت انداختم و تن  

لرزونم رو که عجیب احساس سرما می کردم رو، زیر پتو  
پنهون کردم. من همیشه تو این دوران ضعیف می شدم اما، 

 نه تا این حد که وسط تابستون احساس سرما بکنم و
   



 
اینطوری بلرزم. این همه ضعیف شدن، از اون نهال چقدر  

 ... بعید بود
چشم هامو که می بندم، در آنی غرق خواب میشم. بدون  

اینکه به اون آبمیوه و کیکی که روی میز گذاشتم دست بزنم 
خوردنشون داشته باشم. هضم اتفاقاتی که و اشتهایی برای 

افتاده، برام سخته. انقدر سخت که ترجیح دادم به جای فکر 
کردن و به هیچ نتیجه ای نرسیدن، بخوابم. خواب! تنها 

 ... چیزی که این روزها ناآرومیم رو قرار می بخشه
نهال جان؟ پاشو دختر، می دونی از کی خوابی؟ پاشو با _

 .نیاین وضعت ضعف می ک
صدای گنگ زنی باعث میشه به زحمت الی پلک های 

سنگینم رو باز کنم. دیدن سارا که با لبخند کنارم روی تخت  
 نشسته و داره با مهربونی بهم نگاه می کنه، 

   



 
وادارم می کنه که سریع تنم رو از تخت جدا کنم. و همین  

باعث می شه که درد وحشتناکی برای یه لحظه زیردلم 
 : بپیچه

 . ساعت چنده؟ سالم_

چراغ روشن اتاق باعث می شه که چشم هام رو روی هم  
تموم تنم عرق کرده و این عرق کردن، برام فشار بدم. 

ناخوشایند نیست. بلکه تو این دوران بهم حس خوبی هم 
 : میده

علیک سالم. تازه میگی ساعت چنده؟ خوبه من اومدم، از _

صبح که رفتی و بعدازظهر برگشتی. از وقتی هم که اومدی 
خوابیدی. ساعت نه شبه دخترم، یه لطفی کن بیا پیش ما. 

 .نیمتبذار ببی
 
   



 
دستم رو با رخوت روی گردنم می کشم و موهام رو که که  
به صورتم چسبیده، کنار می زنم. لبخند عمیق و چشم های 

سارا، بهم نوید اینو می ده که ظاهرا مجبورم شیطنت بار 
برم پیششون و با این حالم، بازم تظاهر کنم که خوبم. که قلبم  

 ... درست مثل باورهام، تیکه تیکه نشده
ببخشید واقعا. خیلی خسته بودم، قرص هم که خورده بودم.  _

 .دیگه نفهمیدم چطور خوابم برد
 
   



 
موهای رنگ شده اش کمی از شال آبی رنگش بیرون زدن و  

آرایش کاملی داره. چقدر به این حال خوب و خیال راحتش 
 :افسوس می خورم

شوخی کردم عزیزم. اتفاقا کار خوبی کردی، تو این _

حالت حاال چندروز هرچقدر بیشتر استراحت کنی بهتره. 
 چطوره؟ بهتر شدی؟

چه خوب که انقدر باشعوره و نمی پرسه که ظهر کجا رفتم. 
با لبخند بی حالی، به دیوار پشت سرم تکیه می دم و به طرز  

 :مسخره ای میگم
 !نسبت صبح خیلی بهترمآره، خوبم! به _

حس می کنم پتانسیل اینو دارم که ساعت ها برای دروغی 
 که گفتم گریه کنم! اما سارا بی خبر از همه چیز 

 
   



 
سری تکون می ده و همونطور که از جاش بلند می شه، می  

 :گه
 خب خداروشکر. میگم، اجازه دارم کمدت رو باز کنم؟_

بی حرف سرم رو تکون می دم و کسل و درست مثل کسی 
که هیچ انگیزه و امیدی نداره، به کارهاش خیره می شم.  
روبروی کمد می ایسته و با باز کردنش، با دقت مشغول 

کردن به لباس هام میشه. درنهایت بلوز پولکی لیمویی نگاه 
رنگم رو به همراه دامن راسته ی مشکی رنگم بیرون می 

 :کشه و با ذوق بهم نگاه می کنه
چقدر خوشگلن اینا. پاشو، پاشو یه آبی به دست و صورتت  _

جمع شدن،   آالچیق بزن، اینارو بپوش بریم بیرون. همه تو 
 .فقط تو نیستی. پاشو عزیزم 

 
   



 
بغض به گلوم چنگ می زنه. نگاهم روی رنگ لیمویی بلوز 
خشک می شه و فکر می کنم که پوشیدن این لباس، وقتی که  

اینطور سیاه پوش زندگیمم، مسخره و خنده دار نیست؟ 
سرم  چطوری به آدمای دور و برم بفهمونم که دست از

 بردارن و بذارن که به درد خودم بمیرم؟
من واقعا حال و حوصله ندارم سارا جون. میشه به پروین  _

 خانم بگی که نمیام؟
متعجب بهم نگاه می کنه و ناراضی چهره اش درهم می شه. 

 :می گه
یعنی چی؟ چرا انقدر خودتو از بقیه دور می کنی نهال؟ ما  _

بزنیم و معاشرت کنیم، همه دوست داریم باهات حرف 
 موندن تو این اتاق چیزی رو حل می کنه عزیزم؟

   



 
 : نیشخند تلخی می زنم. خیره بهش جواب می دم

 که من چه مشکلی دارم؟مگه شما می دونین _

لباس رو توی دستش تا می کنه. با چند لحظه مکث، 
 :همونطور که دیگه هیچ لبخندی نداره؛ به آرومی می گه

نه، ولی خب می دونم که حال دلت خوب نیست. یعنی همه _

مون می فهمیم. درد نبود پدرومادرت، درد کمی نیست. ولی 
خب منزوی شدن و گوشه گیری هم راه حلش نیست. خودت 
می دونی که پروین خانم چقدر بهت وابسته است، از ظهر 

که برگشتی نذاشت بیام بیدارت کنم. گفت بذاریم که 
گفت که بیام ببرمت. دیگه بیشتر   االن، ولی استراحت کنی

از این نمی تونه نبودتو تحمل کنه مثل اینکه. به خاطر اونم 
 .که شده بیا 

 
   



 
تو رو از روم کنار می زنم. بدون هیچ بی حال و خنثی پ

حرفی از روی تخت بلند می شم و به طرف سرویس می 
 :رم. می شنوم که سارا با صدای بلندتری ادامه می ده

 
   



 
مطمئن باش بیای بیرون، یه هوایی به سرت بزنه، یه خرده _

حالت جا میاد. تازه، شامم آماده است. آقا امیرحافظ برامون 
کباب خریدن. جگر هم خریدن حتی! تو این دوران جگر 

 .برای تو خیلی مفیده، حیفه نیای
سرد رو که روی صورتم می پاشم، مبهوت و ناباور به  آب 

 تصویر دختر غمگین توی آیینه نگاه می کنم و گفته
سارا رو برای خودم تکرار می کنم. گفت بود جگر؟ 

امیرحافظ برای شام جگر خریده بود؟ خدایا این مرد چرا  
 نمی خواست دست از اذیت کردن من برداره؟

 نهال؟ کجا موندی تو؟ _

خیسی صورتم رو باا لباسم پاک می کنم و از سرویس 
بیرون می زنم. حتی اگه حال و حوصله اای برای رفتن 

داشته باشم، چطوری با حضور امیرحافظ و نگاه های 
 سنگینش کنار بیام؟

   



 
 یعنی هیچ راهی نداره که نیام؟_

با ناامیدی روبروی سارا می ایستم و می گم. لبخند مهربونی 
می زنه و بی توجه به غصه ی توی صدام، لباس هارو به  

 : دستم می ده
تنها بمونی، اشتباه  معلومه که نه . اگه فکر کردی می ذارم _

می کنی. زود باش، بپوش و بیا. منم برم به افسانه خانوم 
 .کمک کنم میزو بچینه. زود بیا 

اتاق رو که ترک می کنه، با بغض وسط اتاق روی زمین 
می شینم و گیج و منگ به فرش خیره می شم. نمی دونم  

چقدر طول می کشه که صدای پیامک گوشیم، باعث می شه 
بیرون بیام و با کمی خم شدن، گوشیم رو از که از فکر 

 روی میز بردارم. اسم ترانه و پیامی که 
 
   



 
یزم خدایا، کاش  فرستاده، غمم رو بیشتر می کنه. چقدر لبر

 ! حداقل می تونستم با ترانه درددل کنم
حالت خوبه؟ نمی دونم امروز کجا رفتین با بابام، ولی می »

گفت که حالت خوب نبود. بهت زنگ نمی زنم چون می 
حرف بزنی. فقط بهم بگو که خوبی   االندونم که نمی تونی 

یا نه، هروقت خواستی حرف بزنی، بهم زنگ بزن. من  
 «.منتظرم

اشک هام به تندی روی صفحه ی گوشی می چکن. به 
زحمت براش می نویسم که خوبم و نگرانم نباشه و بعد، با آه 
عمیقی از روی زمین بلند می شم. کاش می شد ترانه، کاش  

می شد زنگ بزنم و همه چی رو بهت بگم. من توان به 
 !دوش کشیدن این دردو، به تنهایی ندارم... به خدا که ندارم

 
   



 
به اجبار لباسی که سارا به دستم داده بود رو می پوشم بدون  
ذره ای آرایش، با همین چهره ی رنگ پریده و عزادار از 

قطعا که پروین خانم و بقیه انتظار دیدنم   اتاق خارج می شم.
رو با روی گشاده و لبخند به لب ندارن که اگه داشتن، 

زودتر به سراغم میومدن و بهم فرصت تنها بودن نمی دادن.  
من یه آدم داغ دیده ام، که نه قراره داغم سرد بشه، و نه قلبم  

آروم بگیره. اینطور که پیداست، این درد لحظه به لحظه  
تالش  تر قوت خواهد گرفت، و یه جایی جسم از درون مبیش

ی شده ام رو به زمین خواهد زد. چقدر خوب میشه اگه اون 
 !روز سریعتر سر برسه

آخه عجیب نیست عمه خانم؟ امیرحافظ و چه به این  _

 ناپرهیزی ها؟ 
 
   



 
 می دوزم آالچیق با صدای احسان نگاه گرفته ام رو به 

پیش از هر کسی، چشمم به امیرحافظی میوفته که کنار 
احسان ایستاده و ظرفی رو توی دستش داره. انگار که داره 

می داره تا محتویات اون ظرف رو از احسان دور نگه 
بهشون دست نزنه و این، تصویر خنده داری رو خلق کرده.  
تصویری که من، بی هیچ حسی، خنثی بهش نگاه می کنم و  

 .جلوتر می رم 
 
   



 
 .به همگی سالم_

می رم، می گم و   باال  همون طور که به آرومی از پله ها 
می شم. پروین خانم با ظاهری آراسته و  آالچیق  وارد 

 خندون، کنار برادرش که مشغول خوندن روزنامه است
با اون عینک روی چشمش، جدیت قیافه اش دوچندان شده؛  
نشسته و لبخندش انقدر عم یق و واقعیه که دیدنش خیالم رو 

راحت می کنه که حالش خوبه. من واقعا پرستار خوبی برای 
پروین خانم نیستم، و این آزارم می ده. اما وقتی می بینم که 

نمایان  حالش خوبه و می خنده، و هیچ دردی توی چهره اش  
نیست؛ خیالم کمی آروم می گیره و از عذاب وجدانم کم می 

سر  بالییشه. واقعا اگه پروین خانم رو پیدا نمی کردم، چه 
زندگیم می اومد؟ هرچند، مثل اینکه اومدنم به این عمارت  

 هم
 
   



 
برنامه ریزی پلیس بوده و چقدر مسخره است که زندگیم 

 ! درست مثل فیلم های اکشن شده
 . عزیزم، چه عجب ما روی ماه شمارو دیدیم سالم_

با قدم های آروم جلو می رم. سارا درحال چیدن میزه و 
  تنقالتنار پروین خانم نشسته و میزی از معصومه خانوم، ک

و خوراکی ها روبروشون قرار داره. و امیدوارم که 
زیاد باعث نشده باشه که پروین خانم به شیرینی ی خوشحال 

 ! های روی میز دست زده باشه
 شرمنده، یه کاری برام پیش اومد که نتونستم باشم. _

 . سالمتیشما خوبین؟ همیشه به خنده و 
دست دراز شده شون رو با لبخند کم جونی توی دستم می 

گیرم و با لبخندی به نگاه مهربون پروین خانم، کنار 
 معصومه خانم می شینم. پرویز خان از گوشه ی

 
   



 
بهم می کنه که باعث می شه به نشانه ی   گاهی چشم ن

احترام سرم رو خم کنم و لبخند کوچیکی تحویلش بدم که در 
انتظارم، لبخند زیبایی ازش تحویل می خالف جواب، بر

رو جرم پسرش لبخند زدن خالف گیرم. ظاهرا ایشون بر
 !نمی دونه

 بهتری؟ حالت خوبه؟  االننداره عزیزم. ی اشکال _

پروین خانم می پرسه و میتونم اشاره ی نامحسوسش به 
وضعیتی که دارم رو بفهمم. برای همین با محبت جواب می 

 : دم
 .بله، خوبم. نگران نباشین_

مردد بهم خیره می شه. می تونم بفهمم که شرایط باعث شده 
نتونه باهام حرف بزنه و این نگرانش کرده، برای همین  که 

 لبخندی نثارش می کنم تا بلکه از 
 
   



 
به خوراکی های میز، از جام   گاهی دلواپسیش کم بشه. با ن

بلند می شم و بی توجه به درد کمرم، زیر نگاه خیره و 
 :مهربون معصومه خانم می گم

 با اجازه تون این میزو بردارم، که جا بازتر بشه._

 نداره؟ی اشکال
 : لبخند معصومه خانم پررنگ تر می شه. می گه

بچه ها میان برمیدارن. تو  االننه عزیزم، بذار بمونه _

 .خودتو اذیت نکن
شرمگین تبسمی می کنم و مشغول جمع کردن وسایل روی  

 :میز می شم. پروین خانم با صدای مهربونی می گه
نگران نباش. انقدرم خودت رو نخور. حتی یه ذره هم _

 .شیرینی و تخمه نخوردم
بقیه بلند می شه. حتی صدای خنده ی معصومه خانم و 

پرویز خان هم لبخند می زنه و من معذب زیر این همه نگاه،  
فقط می تونم به طرز مصنوعی بخندم. وقتی خم می شم تا 

میزو برمی دارم، حس می کنم کسی با تبر کمرم رو نصف 
می کنه و دردش نفسم رو می بره. اما بدون اینکه صدام در  

می رسونم که همین موقع، بیاد، دستم رو به لبه های میز 
دستی مردونه از کنارم رد می شه و روی میز قرار می 

 گیره. فشار دستش، باعث می



 
   



 
متعجب راست بایستم و سینه به  شه که میزو زمین بذارم و 

سینه ی امیرحافظی بشم که با اخم غلیظی داره سرزنش بار  
بهم نگاه می کنه. تعجب می کنم، و بیشتر خجالت می کشم!  

با حضور معصومه خانم و پرویز خان، چرا باید همچین 
 کاری کنه؟ 

 .برید کنار، من برش می دارم_

خشک شده کنار می کشم و اون با یه حرکت، میز رو بر 
می ذاره. معذب دستی به  آالچیق می داره و گوشه ای از 

 :شالم می کشم و معصومه خانم رو بهش می گه
 .دستت درد نکنه پسرم_

حس می کنم منم باید ازش تشکر کنم. هرچند درسته که من 
 منو تو ازش نخواستم که همچین کاری کنه و انقدر 

 
   



 
شرایط بدتری قرار بده اما، حس می کنم تشکر نکردن یه 
جور بی ادبیه. برای همین وقتی به سمتش می چرخم تا با  

ممنون ساده خودمو راحت کنم، اون با صدای بلندی  گفتن یه 
 :رو به احسان داد می زنه

مرتیکه مگه نگفتم اونارو برای مامان خریدم، بکش کنار _

 .ببینم
صدای خنده ی جمع این بار بلند تر می شه. با تعجب به 

احسان نگاه می کنم که داره خندون و با لذت چیزی رو می 
ای همین کنجکاو به اطراف دقت خوره که نمی دونم چیه. بر

می کنم و زمانی که با ظرف جگرهای کباب شده مواجه می  
شم، از شدت بهت چشم هام گشاد می شه! امیرحافظ داشت 

این جگرهارو از دست احسان دور می کرد؟ می گفت برای 
 ! مامانش خریده؟ ولی ... ولی چرا؟

   



 
بفرمایید شام که غذاها سرد شد. یه ذره دیگه دیر کنید این _

 .احسان همه رو می خوره
سارا با خنده می گه. احسان همونطور که داره در جواب 

جدی امیرحافظ می خنده، جواب می   کامال چشم غره های 
 : ده
شما  اصال بابا فقط دوتا تیکه برداشتم. چقدر خسیسید شما. _

بگین معصومه خانم، راضی نیستین من بخورم ؟ معصومه  
خانم با شادی که میشه فهمید از توجه پسرش نشات می 

گیره، از جا بلند میشه و به طرف میز میاد. گیج شدم. رفتار  
امیرحافظ و اخم غلیظ و اون نگاه سرزش بارش، وقتی که 

نذاشت میزو بلند کنم؛ گیجم کرده. چرا انقدر عجیب شده؟ یا 
 !شاید هم من حساس شدم؟

 
   



 
به طرف پروین خانم می رم و کمکش می کنم  کالفگی با 

که پشت میز جا بگیره و بعد، به اصرار خودش کنارش می  
شینم. احسان و امیرحافظ هنوز عین دوتا بچه درحال کلکلن 

و من واقعا تعجب می کنم وقتی می بینم که پرویز خان با 
اون ابهت و اقتدار، انقدر عاشقانه صندلی رو برای همسرش 

کشه و خودش هم کنارش می شینه. یه مرد واقعی بیرون می 
 که میشه فهمید عاشقه

   



 
این عشق، واقعی تر از هر حسیه. درست مثل بابا که مامان  

 !رو می پرستید
نه عزیزم، امیرحافظ هم داره شوخی می کنه. این همه _

 .برای من زیاده، باهم می خوریمجگر 
جواب معصومه خانم باعث میشه که به امیرحافظ نگاه کنم و  

با چهره ی ناراضی و درهمش روبرو بشم. وقتی به این 
فکر می کنم که این مرد غریبه از چه چیزهای زندگی من  

که خبر نداره، دلم می خواد آب بشم و برم توی زمین! ولی 
دستم برنمیاد و اتفاقا مجبورم هرروز متاسفانه هیچ کاری از 

 االنباهاش روبرو بشم و به روی خودم نیارم! درست مثل 
که وقتی یهویی نگاهش بهم میوفته، به سرعت ازش چشم 

 : می گیرم و خودم رو مشغول کشیدن برنج می کنم
 
   



 
نه مامان جان، اتفاقا همه رو برای شما گرفتم. شما کم _

خونید، براتون خیلی مفیده. احسان هم به اندازه ی کافی  
 .خورده، شما نگرانش نباشید 

وقتی احسان مثل بچه ها چپ چپ به امیرحافظ نگاه می 
م جلوی خنده ام رو بگیرم. حتی با وجود اینکه  کنه، نمی تون

متوجه کنایه ی امیرحافظ به خودم شدم. این دوتا، چطور می 
 تونن انقدر با احسان و امیرحافظ صبح فرق کنن؟

 .قربونت برم عزیزمادر. دستت درد نکنه_

معصومه خانم واقعا از این توجه امیرحافظ خوشحاله و کم  
گریه بیوفته. چقدر براش خوشحالم، مونده از شدت ذوق به 

و چقدر عجیبه که من باعث شدم که این اتفاق بیوفته. حتی  
 اگه به خاطرش آبروم رفته باشه و 

 
   



 
 ! مسائل خصوصی زندگیم برای یه غریبه آشکار شده باشه

 . تو هم بخور عزیزم. برات خوبه_

معصومه خانمه که تو بشقابی جداگانه، برام جگر می ذاره و  
زیرلب زمزمه می کنه. خجالت می کشم. یعنی ممکنه که  

بفهمه من امروز با پسرش بودم؟ یعنی از شغل پسرش خبر  
 داره؟

 معصومه خانم، این واقعا برای من زیاده. ممنون _

 .خودتونم بخورین خب
 :با محبت و خنده چشم هاشو روی هم فشار می ده

 !بخور عزیزدلم، من یا تو. چه فرقی می کنه؟_

قلبم یک آن از حرکت می ایسته. ناباور بهش نگاه می کنم 
 که بی توجه بهم، می چرخه و این بار ظرف رو به 

   



 
دست احسان می ده. خیلی عادی، و انگار که هیچ اتفاق  

خاصی نیفتاده اما؛ چرا حس میکنم لحنش یه جوری بود؟ 
کشید و برای خودش یه مقدار چرا انقدر برای من جگر 

 خیلی کم؟ چرا همه چیز انقدر داره منو گیج می کنه؟
می گیرم. نگاه کوتاه و جدی امیرحافظ، عرق  باال سرم رو 

سردی رو روی تنم می نشونه. اون این جگر هارو برای 
 !من خریده؟ فقط برای من؟

 
   



 
تکه کبابی که توی دهنم گذاشتم، درست مثل سنگی می شه 
که راه نفسم رو می بنده. به سرعت برای خودم لیوانی آب  

می ریزم و یک نفس سر می کشمش. ولی بازم حتی یه ذره 
از آتیشی که توی وجودم به پاست، کم نمی شه. باورم نمی 

ن شه که یه آدم انقدر می تونه مردم آزار باشه. برای چی ای
جگرهارو خریده بود؟ جز تمسخر و یادآوری اتفاق ظهر،  

قصد دیگه ای هم می تونست داشته باشه؟ مطئنا که نه! این  
محبت کردن بلد نبود که بخواد قصد دیگه ای  اصال مرد 

داشته باشه. که حتی اگه بلد هم بود، چرا باید محبتش رو 
و خرج من کنه؟ چرا نمی تونم حرف بزنم و این همه فشار 
فریاد بزنم؟ چرا هیچ جوره، نمی تونم پیشروی این مرد 

 غریبه رو توی زندگیم متوقف کنم؟
   



 
 بخور دیگه دخترم، حالت خوب نیست؟ _

با صدای پروین خانم بهش نگاه می کنم. از شدت حرص و 
دستم بر نمیاد، بغض کردم. اما فقط می  اینکه هیچ کاری از 

 :گم
 . می خورم االننه خوبم، _

پروین خانم با تردید ازم رو می گیره. چنگال رو با سری 
  گاهی پایین افتاده به دست می گیرم و زیرنگاه هراز

معصومه خانم و پروین خانم که مثل دوتا سرباز منتظر اینن 
که شامم رو بخورم، تکه ای از جگر رو توی دهنم می 

ذارم. خوشمزه است. و من، همیشه عاشق جگر بودم. یادمه 
بابا همیشه عادت داشت جمعه ها برامون کباب بپزه، و خیلی  

ذت و از اوقات من فرصت اینو داشتم که کنارش بشینم و با ل
شیطنت به کباب های پخته شده ناخنک بزنم. آخرسر هم با 

 چشم غره ی
   



 
 بالخره مامان و اینکه یه دختر باید جلوی شکمشو بگیره، 

دست بردارم و به زور تحمل کنم که وقت نهار برسه. چقدر 
 االنخوردن اون کباب ها لذت بخش بود، و چقدر حسی که 

با خوردن این جگرها دارم، با اون وقت ها متفاوته. اونقدر 
شم های که دلم می خواد بلند شم و همین سیخ رو توی اون چ

 !همیشه طلبکارش فرو کنم که انقدر مغرور بهم نگاه نکنه
هرچی می خورم، نمی تونم باور کنم امشبو مهمون این _

امیرخان بودیم. خانم یه لیوان آب بریز بذار یه خرده 
 .بیشترفکر کنم شاید به نتیجه ای رسیدم

صدای شیطنت باره احسانه که باعث میشه درحال خوردن ،  
بلند کنم و بهشون خیره بشم. مثل همیشه دوتا رفیق  سرم رو 

کنار هم نشستن و لبخند عمیق احسان، با اخم های درهم 
 امیرحافظ در تضاد عجیبیه که

   



 
دیگه بهش عادت کردم. تنها چیزی که برام غیرقابل هضمه،  

دیدم و  گاهی احسانیه که چندساعت قبل توی اداره ی آ
باهاش روبرو شدم. جدیت امیرحافظ و اقتداری که داشت،  

برام عادی بود. من تو این مدت به دیدن این چهره بدون هیچ  
 !تغییر و لبخندی عادت کردم اما، احسان نه

 
   



 
هیچ جوره نمی تونم قبول کنم که این پسر خندون و شیطون 

 که فقط داره امیرحافظ رو دست می اندازه االن
همه رو می خندونه، همون احسان جدی و غریبه باشه. 

چطور می تونه انقدر خوب نقششو بازی کنه؟ کدوم یکی از 
این شخصیت ها، خود واقعیشن؟نگاهم رو آروم روی پرویز  
خان سوق می دم. خیلی متین و اروم داره می خنده و مدام، 

و درشتش به همسرش، بیشتر بهم می با توجه های ریز 
فهمونه که چقدر عشق بینشون عمیقه. معصومه خانم که با  

روسری براق قرمز رنگش و آرایشی که داره، خوشگلتر و 
شاداب تر از صبح، کنار همسرش نشسته و بی دلیل و با 

دلیل، قربون صدقه ی پسرش می ره. یه جوری که اگه آدم 
می کنه با پسربچه ی شیش ساله   این مرد گنده رو نبینه، فکر

 طرفه! واقعا راسته که می گن مادرا، بچه 
 
   



 
هاشونو زیباتر از هرکسی می بینن. وگرنه جز حس  

مادرانه، هیچ دلیلی برای این همه قربون صدقه و توجه به  
 !، و خیلی بی ادب؛ وجود ندارهاخالق این مرد اخمو و بد

با حرص نیشخندی می زنم و ازش که بیخیال مشغول  
خوردن شامشه، چشم می گیرم. سارا همونطور که لیوان آب 

 :رو به دست احسان می ده، می گه
آقاامیرحافظ. آدم دوستی مثل تو داشته باشه، دیگه طفلی _

 .دشمن می خواد چیکار. همه جا آبروشو می بری
می اندازه و سقلمه ای نثار  باال احسان با خنده ابرویی 

 : امیرحافظ بیخیال می کنه
دست شما درد نکنه مهندس. حسابی چسبید. باز از این _

 .ناپرهیزی ها بکن
 
   



 
امیرحافظ چپ چپ بهش نگاه می کنه. پروین خانم با خنده 

 :پیش دستی می کنه و می گه
آقااحسان؟ که هی بچه ام بد کرده مهمونمون کرده حاال _

 میگی؟
 باال احسان با شیطنتی مردونه دست هاشو به حالت تسلیم 

می گیره. میون خنده های جمع، آخرین تکه ی جگر رو 
توی دهنم می ذارم و سعی می کنم با این فکر که زیادی بهم  

چسبید و درست مثل جون برام بود، مقابله کنم. من فقط به  
خاطر پروین خانم شامم رو کامل خوردم، و جز این هیچ 

 !دلیل دیگه ای نداره
داره این مهندس. این وسط تسلیم. آقا تسلیم. چقدر طرفدار _

 . فقط من مظلوم واقع شدم
 .واژه ی مظلوم داره خودزنی می کنه االن_

 
   



 
جلوی خودم رو بگیرم. سارا می گه و من واقعا نمی تونم 

هرچند که فقط به یه لبخند کوچیک اکتفا می کنم ولی، باز هم 
از این همه حس خوبی که توی جمعشون هست، احساس  

لطیفی دارم. البته، با حضور معصومه خانم و پرویز خان  
میشه فهمید که کمی این خنده ها حالت تصنعی داره اما، با  

 .که بخندن این وجود باز هم دارن سعی می کنن
 
   



 
حتی معصومه خانم که در جواب همه ی محبت هاش فقط  

لحنش هم موقع سردی امیرحافظ رو می بینه. این آدم حتی 
حرف زدن با پدرومادرش سرده و این، حتی اگه شیرینی 

 . مهر و محبتی هم در میون باشه، از بین می بره
 . ممنون پسرم، شام خوشمزه ای بود_

وقتی پرویز خان اینو می گه، ناخودآگاه برای یه لحظه 
واکنش امیرحافظ رو تحت نظر می گیرم و زمانی که فقط با  

سرش و یه خواهش می کنم سردش مواجه می تکون دادن 
شم، با حرص ازش رو می گیرم. چه انتظاری داشتم؟ که در 

 جواب لحن پدرانه ی پرویز خان، با مهربونی جواب بده؟
سارا که از جا بلند می شه، ممنونی برای رفع تکلیف می گم 

 و به دنبالش از جا بلند می شم تا باهم میزو جمع
   



 
کنیم. پروین خانم به همراه بقیه دوباره روی صندلی ها می  
شینن و احسان هم برای کمک به ما، البته بهتره بگم برای 

کمک به همسرش، چندتیکه ظرف توی دستش می گیره و با 
خنده و شوخی پشت سر سارا روونه می شه. ترجیح می دم  

مزاحمشون نشم و با جمع کردن مابقی ظرف ها و  
روی سینک، وقتی می بینم که احسان آستین گذاشتنشون 

می زنه و ظاهرا قصد دارن زن و شوهر ظرف  باال هاشو 
هارو بشورن؛ بدون مخالفت چای هارو می ریزم و با سینی 

 .از آشپزخونه بیرون می زنم
 . چای منو بیار اتاقم_

متعجب سرجام می ایستم. به عقب که می چرخم، امیرحافظ  
آرومی داره به سمت اتاقش می ره و رو می بینم که به 

 درحال کار با گوشی توی دستش اینو می گه.
   



 
بگیره! چرا فکر کرده  باال بدون اینکه حتی سرش رو 

 با این لحن به من دستور بده؟  میتونه
 .بیاین چایتونو بردارین، من دارم بیرون_

 می ایسته. به سمتم که می چرخه، اخم غلیظی می کنم
 :و نگاهم رو از چشم های تمسخرآمیزش می گیرم

 همین طور که داری برای بیرون می بری، برای منم_

 . باید بیاری خانم دکتر
گوشه ی لبم رو به دندون می گیرم. کاش می شد   کالفه 

همین سینی رو با همین محتویات داغش روی لباس هاش 
 !کنمخالی 

یه خرده سطح توقعتونو بیارین پایین، بیاین همراه بقیه چای  _

بخورین. درضمن، من خدمتکار این خونه نیستم که بهم 
 .دستور می دین

   



 
قصد حرکت که می کنم، می شنوم که نیشخند صداداری می 
زنه و حتما که خیلی عصبی شده. ول ی بی توجه به سمت 

 :  عصبی می گهدر می رم که با صدای 
تشکر کردن که بلد نیستی، جبران کردنم یاد نگرفتی؟ فکر _

نمی کنی بعد اون جگری که خوردی، ادب حکم می کنه که  
 !محترمانه برام چای بیاری؟

متوقف می شم و با خشم چشم هامو روی هم فشار می دم.  
هنوز چنددقیقه ی نگذشته که منتش رو سرم گذاشت! و من  

 ! که اون جگرهارو خوردم چقدر احمق بودم
 :دوباره می گه

 هوم؟ نظرت چیه؟ _

 
   



 
این واقعا آزاردهنده است که داره از اذیت کردن من لذت 

 !می بره
من واقعا براتون متاسفم که انقدر از آزار و اذیت بقیه لذت _

 اصال می برین آقای نیک نام. فکر نمی کنین رفتارتون 
 !معقول نیست و دارید بچگونه رفتار می کنین؟

هرچقدر سعی می کنم چیزی نگم، نمی شه. و در نهایت،  
این که می چرخم  نتیجه ی خودرگیری با نهال درونم؛ میشه 

 سمتش و با همه ی نفرتی که نسبت به 
   



 
رفتارهاش دارم، می گم. طوری که خودم از تاسف و خشمی 
که توی کلماتم وجود داره، تعجب می کنم. دیگه چه برسه به  

رفته بهم خیره می شه و ظاهرا   باال مردی که با ابروهای 
 !انتظار جواب دادنم رو نداشت

من هیچوقت به خودم اجازه ندادم به کسی بی احترامی کنم. _

هم صدق می کنه. با همه ی توهین هایی که این برای شما 
بهم کردین، هیچوقت بهتون بی احترامی نکردم. تاجایی هم 

که یادمه، بهم گفتید که اتفاق ظهر رو فراموش می کنید.  
نگفتید؟ درک کردن اینکه چقدر این موضوع منو ناراحت و  
عصبی می کنه، انقدر سخته که هی دارید یادآوری می کنید؟ 

 !حرف خودتون باقی بمونینحداقل روی  
تموم شدن جمله ام، مساوی می شه با قطره ی اشکی که از 

 شدت عصبانیت روی گونه ام می چکه. بی توجه 
   



 
لرزش عصبی که سراغم اومده، با گام های بلندی جلو به 

می رم و لیوان لبریز از چای خوشرنگی که سارا دم کرده  
بود رو، مقابل چشم های ناباور و ساکتش روی میز می 

ذارم. مسخره است اما، مثل اینکه کم کم دارم از این همه 
فشار و تنش، دچار لرزش های عصبی و تپش قلب هم می 

 !شم
چایتون. هزینه های داروها و بیمارستان رو هم بهتون   اینم_

 ! بر می گردونم. بابت لطف امروزتونم ممنونم
می چرخم و با حالتی شبیه به دویدن، به سرعت از 

ساختمون بیرون می زنم. هرچند که تپش قلب و تنگی نفس  
وادارم می کنه که روی پله ها بنشینم و نفس های عمیق  

اضی ام. از اینکه حس تنفر، به قلبم بکشم اما، از خودم ر
اجازه نداد که برای مردی که جز زخم زبون زدن کاری بلد 

 نیست، بلرزه. نفرت... حسی که یه 
   



 
، وجودم ازش  االننسبت بهش غریبه بودم و   کامالروز 
 !لبریزه

** 
چندروزی می شد که از عمارت خارج نشده بود. بیشتر 

اصرار سارا و پروین خالف وقت ها در اتاقش بود و بر
برای تنها نبودن و پیوستن به جمع آن ها، از تنهایی اش 

بیرون نمی آمد. تنها زمانی که از اتاق خارج می شد،  
ساعات ناهار و شام و وقت هایی بود که صبح به صبح و 

قبل از خواب، وضعیت پروین را چک می کرد تا از 
قعا نیاز  وضعیتش مطمئن باشد. هرچند به نظرش این کار وا 

نبود و پروین به طرز قابل توجهی، بعد از آمدن برادرش  
خندان تر و سرحال تر از قبل شده بود. صبح ها بسیار زود  

 حتی  گاهی از خواب بیدار می شد و 
 
   



 
  گاهی همراه پرویز خان و معصومه، برای پیاده روی صبح  

 . به پارک می رفت
همه چیز در ظاهر خوب و خوش بود و سارا نیز توانسته 

بود به خوبی در این عمارت جاگیر شود و با شرایط زندگی 
کنار بیاید. از طرفی حضور کوتاه نهال هم باعث می اش 

شد که کمتر احساس تنهایی کند و به هر شکلی از بی  
 .  حوصلگی و خسته شدن دور شود

 
   



 
جمعشان، جمعی صمیمی بود. منتهی با فاکتور گرفتن رفتار  

که سعی می کرد آشکارا  نهالی امیرحافظ با خانواده اش و 
از حضور مستمر در بینشان خودداری کند. ولی با همه ی 

این شرایط، جوی که بر عمارت حاکم بود؛ بسیار با جو 
 .سنگین و دلگیر قبل تفاوت داشت

فظ هم بیشتر سعی می کرد خودش را با  این روزها، امیرحا
کارهایش مشغول کند. حضور پرویز و معصومه باعث می 
شد که چندان میلی برای رفتن به عمارت نداشته باشد. حتی  
با وجود آنکه از دیدن پدرومادرش آرام شده بود و نگرانی 

هایش کمتر شده بود، نمی توانست کینه ای را که سال ها به  
 .  ادیده بگیردهمراه داشت را ن

 
   



 
درواقع گذشته، در حال زندگی امیرحافظ نقش چشمگیری 

ایفا می کرد و این موضوع، در کنار ماجراهایی با دختری 
متفاوت؛ باعث شده بود که بیشتر از قبل در پوسته ی تنهایی 

 .و تاریک خودش فرو برود
نهال نیز نسبت به این وضعیت مخالفتی از خود نشان نمی 

های دانشگاهش عقب می ماند،  کالس داد. با وجود آنکه از 
چندروزی به خودش استراحت داده بود تا هم کمی حال 

شود، و هم بتواند با اتفاقاتی که افتاده  جسمی اش رو به راه 
 .و حرفهایی که شنیده بود کنار بیاید

در تمام این مدت، یا می خوابید، و یا در باغ قدم می زد.  
صرف نظر از زمان کوتاهی که به اجبار با بقیه می گذراند؛ 
فرصت خوبی در اختیارش بود تا افکار نامنظمش را جمع و 

 . جور کند
   



 
بسیار فکر می کرد و می دانست که نتیجه ی تفکر، هیچ گاه 
اشتباه نخواهد بود. او شاید خسته شده بود، و احساس تنهایی  

نمی توانست حقیقتی که درحال وقوع بود را با می کرد اما؛  
همیشه، مقاومت به  خالف ضعف خودش بی ارزش کند و بر

 .خرج ندهد
او چاره ای جز ادامه دادن نداشت، و مجبور بود با روحی  

ی که سرراهش قرار مشکالت زخمی و دردمند، به حل 
گرفته بود؛ بپردازد. نمی توانست همین اول راه عقب بکشد  

 م شود. جواب پدر و مادرش را چه می داد؟و تسلی
از دستش ناراحت نمی شدند اگر می دیدند که انقدر زود، در  

 خم شده بود؟ مشکالت برابر 
 
   



 
نتیجه ی همه ی این اندیشه ها منتهی شده بود به یک خواب  
رویایی.خوابی که انگار واقعیت بود و او در اتاقی کوچک،  
مقابل پدرومادرش قرار گرفته بود. و چشم های مادرش که  

حتی در خواب و رویا نیز آکنده از نگرانی بودند و لبخند 
 .  مهربانی که روی لب هایش داشت

ولي پدرش اخم کرده بود. انگار که از او ناراحت بود. وقتی 
به هزار جان کندن به حرف آمده و صدایش کرده بود، 

 پدرش تنها با گفتن یک جمله به همراه مادرش از 
   



 
او دور شده بودند.و نهال به راحتی رویای شیرین بودن پدر  

و مادرش را از دست داده بود البته جز گفته ی پدرش که 
 :هیچوقت از یاد نهال پاک نمی شد. هاتف گفته بود

 «!باورم نداری نهال»
این بهانه ای بود که نهال ساعت ها بعد از بیدار رفته بود. و 

شدن از خواب اشک بریزد و خودش را برای این گوشه 
نشینی مسخره سرزنش کند. پدرش فکر می کرد که او، 

باورش ندارد و این دردی بسیار عذاب آور برای نهال بود.  
 برای همین باید دوباره سرپا می شد.

دوباره پدرش را در خواب   باید ادامه می داد، تا زمانی که
می دید؛اینبار به تماشای لبخندش می نشست، نه اخم هایش!  

 نهال ادامه می داد، با این شرایط سازش 
 
   



 
در نهایت آبرو و عزت پدرش را از این گمان  می کرد، و

 !پاک می کرد
امروز، روزی بود که از صبح زود برای مرور امتحان از 

خواب بلند شده و با دقت و حوصله ی هرچه تمام نکات 
جزوه هایش را مرور کرده بود. او به درسش ادامه می داد، 

و زمانی می رسید که واقعا دکتری می شد که پدرش در 
 .حسرت دیدنش از دنیا رفت

اجازه نمی داد پدرومادرش بار دیگر از او ناراحت و دلگیر  
باشند، حتی اگر بارها قلبش می شکست، اشک می ریخت،  

 !و تنهایی جانش را به لبش می رساند
 
   



 
ش،  الزماز جا بلند می شود و با برداشتن کیف و وسایل 

مقنعه را روی موهایش مرتب می کند و با دست کشیدن به 
صورتش که با آرایش کم رنگی مزین شده؛ نفس عم یقی می 

برای خارج شدن از این  بالخره کشد و بعد از چند روز، 
 .  عمارت از اتاق بیرون می رود

کسی در سالن نیست. از سکوتی که بر کل ساختمان حاکم  
همید که هنوز کسی از خواب است، به راحتی می توان ف

بیدار نشده و این دق یقا همان چیزی است که نهال می 
خواهد. با قدم های آهسته به سمت آشپزخونه می رود تا 

برای ضعف نکردن در جلسه ی امتحان، صبحانه ی  
مختصری بخورد اما، هنوز از سالن خارج نشده که صدا ی 

کند که مردانه ی امیرحافظ از پشت سرش، وادارش می 
 :بایستد

   



 
 !خانوم دکتر سالم علیک _

لحن امیرحافظ آرام است و نیشخند کمرنگی گوشه ی لبانش  
تعجب کرده که نهال را می قرار دارد. بعدازچند روز،او هم 

بیند. قطعا که هیچ حس خاصی ندارد اما، خوب است که این 
دختر از پیله ی تنهایی اش بیرون آمده است! این یعنی،  

توانسته که با خودش کنار بیاید و تصمیم قاطعی بگیرد! و  
 این کار حتما ، به روند پرونده 

دلیل او هم کمک خواهد کرد. همین! و امیرحافظ هیچ 
خاصی برای حس رضایتی که از دیدن نهال پیدا کرده، 

 !ندارد
 
   



 
امیرحافظ را مقابلش  به عقب می چرخد وبعد از چند روز 

می بیند و از چهره ی آشفته اش تعجب می کند. ته ریش 
همیشه، هیچ حالتی به خود خالف پررنگ و موهایی که بر 

ندارند؛بی حوصلگی و شاید پریشانی خاصی را در چهره ی  
مردانه ی امیرحافظ به وجود آورده است که برای نهال کمی  

او را با این ظاهر  عجیب است. به یاد ندارد تا پیش از این
دیده باشد و نمی داند چرا این مرد، اکثر اوقات لباس تیره به 

تن دارد! آیا در سوگ کسی است؟ یا عزاردار چه چیزی 
 است که اینگونه به سیاهی لباس هایش خو کرده؟

   



 
لب هایش را با زبان تر می کند. در چند روز گذشته، نهال  

به امیرحافظ هم فکر می کرد. البته خودش چنین قصدی 
نداشت اما، تا می آمد به اتفاقات افتاده فکر کند، امیرحافظ  

پررنگ تر از هرچیزی، مقابلش قرار می گرفت. و اگر می 
که  خواست صادق باشد، باید قبول می کرد که نقش این آدم

فقط یک غریبه است، بسیار بیشتر از آنچه که باید باشد،در 
زندگی اش پررنگ شده است. آخرین بحثشان را هم به یاد 
دارد. ام یرحافظ نیز همین طور. وقتی آن شب نهال آنگونه 

در مقابلش با خشمی که بغضی سنگین را در خود پنهان 
د داشت، طغیان کرده بود؛ متعجب شده بود. فکر نمی کر

نهال تا این اندازه نسبت به حرفهایش واکنش نشان دهد اما،  
که هردو بعد از چندروز مقابل حاال اشتباه کرده بود. و 

 یکدیگر ایستاده بودند، قصد داشتند که آن شب را از یاد
 
   



 
کردن ذهنش از افکاری خالی ببرند. منتهی امیرحافظ برای 

که به این دختر منتهی می شد؛ و نهال برای آنکه برای 
اطرافیان حساسیت به وجود نیاورد و طبق تصمیمی که 

زخم زبان هایش  گرفته؛ با شرایط موجود، حتی با این مرد و 
 !هم سازش کند

برای همین هم بود که با وجود دلخوری عمیقی که نسبت به 
امیرحافظ احساس می کرد، با لبخند محوی سرش را در  

 : جواب او تکان داد و با لحنی محترمانه گفت
، صبحتون بخیر. ببخشید، حواسم نبود. برای همین سالم_

 . متوجه حضورتون نشدم
توانست به قاطعیت بگوید که تا به حال آدمی امیرحافظ می 

اینقدر عجیب ندیده است! از رفتار نهال تعجب می کند. از 
 اینکه به رویش لبخند می زند، با نفرت و کینه

   



 
ی آن شب نگاهش نمی کند؛ و مهم تر از هرچیزی، آرام و 

 با متانت همیشگی اش جواب می دهد. این صدا
این لحن، بسیار با زمانی که خشمگین و عصبانی روبرویش 

 .ایستاد و جوابش را داد؛ متفاوت است
داند، هنوز حتی ذره ای نتوانسته با افکار مسخره اش نمی 

کنار بیاید و بفهمد که دقیقا چه چیزی می خواهد، و دقیقا  
 ! چرا

 
   



 
است. آنقدر که حتی دیگر حوصله ی خودش را هم  کالفه 

ندارد. تا قبل از این، قبل از آنکه این دختر پا به زندگی اش  
دیگر حتی حاال بگذارد؛ خودش بود و تنهاییهایش ولی ، 
ش نمی خواهد به ان تنهایی هایش هم جزء چیزهاییست که دل 

توجه کند. همه ی افکارش به هم ریخته است، و او فقط  
 !تظاهر به خوب بودن و خودش بودن می کند

می  سالموقتی حواست بود بال ق حواست نبود؟ جالبه، نیست_

 !  دادی
امیرحافظ با لبخندی می گوید که بیشتر دلش می خواهد تبدیل  

تواند! وقتی نهال با آن چشم های به نیشخندش کند اما، نمی  
گشاد شده و ناباور از اینکه امیرحافظ با لبخند و کنایه به 
دفعات قبل اشاره کرد؛ سر بلند می کند، حسی غریب به 

 سراغش میاید. حسی متفاوت و
   



 
کمی شیرین که قابل درک نیست. ولی هرچه که هست، نباید  

 ! باشد. حداقل نه در وجود امیرحافظ 
بابت دفعات قبل هم که حواسم نبود، عذر می خوام. ولی _

روز  فالنشما که انقدر حواستون بود و هنوز یادتونه من
نکردین؟ این کار  سالنکردم، چرا همون موقع  سالمن بهتو

که نشونه ی ادبه و کوچیک تر بزرگ تر نداره. یا نکنه شما  
 فکر می کنید فقط وظیفه ی طرف مقابلتونه؟

دیگر به این رفتار امیرحافظ عادت کرده است! شوکه می 
شود اما، خیلی زود هم می داند که باید چه جوابی بدهد و  

، بی آنکه عصبی شود؛ با حالتی شبیه به  االندرست مثل 
 امیرحافظ با کنایه جواب این چشم های طلبکار 

زیادی مغرور را می دهد. چشم های امیرحافظ ریز می 
 شوند. با دقت، به چهره ی اخم کرده ی نهال نگاه 

   



 
می کند و از این همه زبان درازی و حاضرجوابی به هم می 
ریزد. نمی شد یکبار در برابرش کوتاه می آمد و جواب نمی  
داد؟ چرا نمی توانست این دختر را نیز، مثل خیلی از آدم ها 

 مطیع خودش کند؟
 ده؟مشکلی پیش اوم_

هردویشان از حضور ناگهانی پرویز خان شوکه می شوند.  
نهال با دستپاچگی به طرف پرویز که با اخمی از سر دقت و 

 سالمنگاه موشکافانه به آنها خیره شده است، می چرخد و 
آرامی زمزمه می کند. برعکس امیرحافظ که نمی تواند نگاه 

 .عصبی اش را از نهال بگیرد
سید، خوب می دانست چطور باید قطعا اگر پدرش سر نمی ر

جواب این دختر زبان دراز را بدهد. اما ظاهرا شانس با 
 .  نهال یار بود که پرویز سر رسید

 
   



 
پدری که با قلبی شکسته از زندگی پرپیچ و تاب و تلخ 

حاال فرزندش، مدت هاست که شاهد بی محبتی های اوست و 
، دختری را می بیند که درست میان این همه تنهایی ها و 

سیاهی هاپیدا شده است. دختری مهربان و متین ،و البته در 
نگاه پرویز بسیار شایسته و برازنده که بودنش در کنار 

امیرحافظ،مردی که سال هاست قلبش را در میان افکار و 
منطقش حبس کرده و احساساتش را با دست های خودش 

 .خاک کرده است، عجیب است
 . . نه، چیزی نیست. شما بفرماییدسالم_

 
   



 
نهال از اینکه امیرحافظ علنا پدرش را به سمت آشپزخانه 
هدایت می کند و اینگونه جوابش را می دهد، خجالت می 

کشد. از طرفی، نمی خواهد که پرویز فکر اشتباهی به 
شود. برای همین با لبخند سرش بزند یا دچار سوئ تفاهم 

 :خجلی می گوید
صبحتون بخیر آقای نیکنام نه من داشتم می رفتم صبحونه  _

 ...بخورم، برم دانشگاه. آقای نیک نام ه
 . من قراره برسونمشون_

صدای نهال با حرفی که امیرحافظ می زند، قطع می شود.  
مبهوت به چهره ی اخم کرده و جدی اش نگاه می کند و با 

 غیظ دندان هایش را روی هم می فشارد.
   



 
او می خواست به نحوی برای پرویز توضیح دهد که 

امیرحافظ وضعیت را بدتر حاال موضوع خاصی نبوده اما، 
رفته، کنجکاو  باال از قبل کرده بود. و پرویز با ابروهای 

 : پرسید
 تو؟_

نهال از شدت خجالت گوشه ی لبش را به دندان می گیرد. تا 
 : می آید حرفی بزند، امیرحافظ به آرامی می گوید

بهتون که توضیح دادم. دستور سرهنگ سلیمیه. این خانم _

امروز رو خودم می فعال یه مدت باید تحت نظر ما باشن. 
 .رسونمش تا بعدا

نهال از اینکه مجبور بود من بعد با افرادی غریبه تردد کند  
 و هرجا که می رود، به انها گزارش دهد؛ به هم

 
   



 
با فردی غریبه  الاقلریخته بود. همه ی امیدش به آن بود که 

رفت و آمد کند و مجبور نباشد که حضور امیرحافظ را 
امیرحافظ امیدش به کل ناامید شد!   تحمل کند اما، گفته ی

 نمی توانست در مقابل پرویز مخالفت کند
حرفی بزند که حساسیت موضوع را بیشتر کند؛ برای همین  

فقط با قورت دادن بغض در گلویش، نفس عمیقی کشید و  
بگیرد. او کار اشتباهی نکرده بود،   باال سعی کرد سرش را 

 چرا باید خجالت می کشید؟
 چرا اینجا وایسادین؟حاال  درسته . خیله خب، _

پرویز که این را می گوید، با لبخندی پدرانه به چهره ی 
 : می گوید کالفه معذب و ناراضی نهال نگاه می کند. نهال 

 دلم نمی خواد مزاحم بشم،  اصال راستش من واقعا _

 ...باور کنید خودم هم می تونم برم و بیام. اینطوری
   



 
اخم غلیظ امیرحافظ چنان ترسناک است که وقتی آنطور 

عصبی بهش نگاه می کند، حرفش را می خورد و با حرص 
فشارد. پرویز به خوبی از جو بد لب هایش را روی هم می  

 : میانشان آگاه می شود و با لحنی مطمئن می گوید
اگه این خواست جناب سرهنگه، حتما باید بهش عمل کنی _

دخترم. نمیشه که به خاطر خواست تو کار اونا دچار مشکل 
بشه. پس بهش به چشم یه شانس نگاه کن. بدم نشده که، یه  

نندگیش عالیه، هم وظیفه شناسه. راننده گیرت اومده که هم را
 !ه که مهم نیستاخالق منتهی یکم زیادی بد

پرویز که می خندد، نهال به زور می تواند لب هایش را کش  
بدهد تا چیزی شبیه به لبخند خلق کند. همین زمان است که  

 امیرحافظ با اخم های درهم به سمتش می
   



 
چرخد و چشم های نهال، شاید تنها تصویر تکراری باشند که 

 !تماشایشان حوصله بر نیست
پرویز که این را می گوید، با لبخندی مهربانانه سری 

برایشان تکان می دهد و به طرف حیاط می رود. ظاهرا 
قصد دارد که امروز در حیاط ورزش کند و خواب آلودگی 

نهال می حاال اول صبح را به این نحو از تنش بیرون کند. 
ماند و امیرحافظ که با چشم های برزخی نگاهش می کند و  

 : دمی گوی
   



 
این همه بهت توضیح دادم و تاکید کردم که چاره ای نداری _

جز اینکه این شرایط رو قبول کنی، فکر می کنی وقتی به 
عوض می کنم؟ درک این جمله که پدرم بگی حرفم رو 

 جونت تو خطره، انقدر سخته برات دختر باهوش؟ 
نهال با کمی ترس به این چهره ی عصبی نگاه می کند. با 

اندک مکثی، لب های رژ خورده ی صورتی اش را تر می 
 :کند و آرام جواب می دهد

من متوجه هستم. فقط، درک کنید که این شرایط سخته.  _

اگه... اگه بقیه فکر اشتباه کنن چی؟ به اینش فکر کردین؟ 
من چطوری به بقیه توضیح بدم که شما برای چی بیست و 

 چهار ساعته مراقبمین؟ 
 
   



 
امیرحافظ یکه خورده بهش نگاه می کند. تمام درد او همین  

بود؟ طرز فکر دیگران؟ چرا یادش رفته بود که او یک 
 دختر تنهاست و قطعا این دغدغه ها را خواهد داشت؟ 

 : شمرده شمرده و همانطور عصبی و بی حوصله می گوید
فکر می کنی کسی که فکر همه ی این کارارو کرده، _

موضوع به این کوچیکی رو فراموش کرده؟ نگران نباش.  
امنیتی مجبوری که یه مدت  الیلهمه می دونن که تو بنابرد

تحت نظر نیروهای ما باشی. دلیل اصلیش رو نمی دونن، 
 !اما در جریانن. بهونه ی دیگه ای نداری؟

   



 
نهال گوشه ی لبش را به دندان می گیرد. دلش می خواهد به 

او بگوید که آرام تر و محترمانه تر هم می توانی حرف 
بزنی؛ چرا یک راست این لحن تند و کوبنده را انتخاب می  

بودن، چیزی از آدم  اخالق کنی؟! به خدا که کمی نرمش و با 
 !  کم نمی کند

ماشین خودم بیام، شما هم با ماشین  میشه... میشه من با _

 ..خودتون؟ اینطور
تردید داشت برای گفتن فکری که مدام توی سرش بود.  
آخرسر هم همانطور مردد دل به دریا زد و خواست که 
حرفش را بزند اما، هنوز جمله اش کامل نشده بود که 

امیرحافظ  با فکی منقبض شده؛ جوری که نهال را واقعا می  
 ترساند، 

عجیب و غیرقابل پیش بینی! نهال فقط توانست با چشم های 
گرد شده به او نگاه کند و به زور جلوی خودش را بگیرد تا 
صدای جیغش کل عمارت را فرا نگیرد. قلبش تند می زد، و 

 !این دلیلش ترس بود یا حسی دیگر؟
   



 
ببین خانوم دکتر، این آخرین باریه که دارم بهت میگم. پس _

خوب اون گوشاتو باز کن و بفهم که چی دارم می گم. تو  
با میل خودم این وقت صبح بیدار شدم و همه  فکر کردی من 

ی کارهامو ول کردم، که سرکارخانوم رو برسونم دانشگاه؟ 
فکر می کنی از اینکه کنارت باشم خوشحالم؟ یا چی؟ بنداز 

 !دور این مزخرفاتو بچه... من فقط دارم تحملت می کنم
 : چشم در چشم های خشمگینش می دوزدنهال 

ای به انجام این کارا ندارم. زنده   عالقه مطمئن باش هیچ _

بودن و نبودنت هم برام مهم نیست. ولی یه چیزی هست به  
اسم دستور! من دارم دستور مافوقم رو اجرا می کنم  

مجبورم بچه بازی هاتو تحمل کنم تا به فعال دخترخانوم، پس 
ه ی م تا ده دقیقاالنوقتش این وضعیت تموم بشه. فهمیدی؟ 

 .  دیگه پایینی
که ترسیده  نهالی به سمت در می رود و از  کالفگی با  

سرجایش میخکوب شده، دور می شود. این دختر با خودش  
چه فکری می کرد؟ وقتی اینطور با سماجت سعی داشت از 
او دوری کند، مثل سوهان روی اعصاب امیرحافظ خط می  

 کشید. به
   



 
هم ریخته بود، و از این شرایط مسخره ای که وادارش کرده 

 .بود در چنین وضعیتی قرار بگیرد؛ عاصی شده بود 
وسایلش را جمع کند و سوار  االندلش می خواست همین 

الی ماشینش شود، بعد هم تخته گاز تا شمال برود و توی وی
محبوبش، روزها و شاید ماه ها را در سکوت بگذراند. در  

این عمارت حسی به نام آرامش تعریف نشده بود. حداقل، با  
 که مدام می خواست از او فاصله بگیرد. جورینهالی وجود 

که انگار امیرحافظ شیفته ی نزدیک شدن بهش بود! او باید 
می فهمید، باید می فهمید که بود و نبودش ذره ای برای 

امیرحافظ مهم نیست و تنها سایه ی سنگین اجبار، ماندنش را  
 کرده. عمارتی که بودنش در آن از طوالنی در این عمارت 

 
   



 
نظر امیرحافظ، با حضور نهال بیشتر از پیش آزاردهنده  

 !است
**************************** 

شدم. اگه بگم نترسیدم، دروغ مسخره ای به خودم  خشک 
گفتم! یه آدم چطور می تونست انقدر نگاهش نافذ باشه و 

 جوری بهت چشم بدوزه که حس کنی توانی
 
   



 
برای مقابله باهاش نداری؟ چقدر همه چیز خنده داره! من  

هی به خودم قول می دم که از بحث باهاش دوری کنم، ولی 
باز توی موقعیتی قرار می گیرم که مجبورم لحن تند و بی 

 . ادبانه اش رو تحمل کنم
شدم که حتی نمی دونم باید عصبی باشم، یا از انقدر شوکه 

 این همه بی حوصلگی یه آدم جوون که حتی اجازه 
سوال پرسیدن هم به آدم نمی ده؛ متاسف باشم. وضعیت 

واقعا بدیه، و من انگار وسط این آشوب اسیر شدم که هیچ 
راهی برای فرار ندارم! جز اینکه با چک کردن وضعیت  

به افسانه خانوم، بدون هیچ  زمال پروین خانم و سفارشات 
اعتراضی برم و سوار ماشینش بشم. هنوزم اخموعه و انقدر 
قیافه اش جدیه که اگه بخوام با خودم روراست باشم، جرات  

 نمی کنم که حرفی بزنم.
 
   



 
برای همین بی حرف کمربندم رو می بندم و اون با تک 

 .گازی ماشین رو از عمارت خارج می کنه
هیچ حرفی نمی زنم. اونم همین طور. خیابون های خلوت و  

باعث میشه استرس امتحانی که کم کم داره به سراغم میاد، 
که به خاطر نخوردن صبحانه احساس حالت تهوع پیدا کنم.  
اما تا حدی هست که بتونم تحمل کنم و بهش بی توجه باشم. 
هرچند، وقتی مرد غیرقابل تحمل کنار دستم با قدرت پاش  

رو روی پدال گاز فشار میده و جوری بین ماشین ها ویراژ 
این حالت تهوع می کشه که انگاریه گروه قاتل دنبالمونن، 

خفیف انقدر بیشتر میشه که دیگه نمی تونم ساکت بمونم و با 
 :حرص از این همه بچه بازیش می گم

 میشه لطفا یکم آروم تر برید؟ چه خبره مگه؟_

   



 
به جز خودش کسی توی  اصال توجهی نمی کنه. انگار 

ماشین نیست و بیخیال، دست دراز می کنه و ضبط ماشینش  
رو روشن می کنه. شنیدن آهنگ انگلیسی که با ریتم تند توی  

ا صدای بلندتر و  فضا می پیچه، حرصم رو بیشتر می کنه. ب
 :حال خراب تری از این سرعت سرسام آور، تکرار می کنم

ج می ره، لطفا یکم سرعتتونو  یآقای نیک نام. سرم داره گ_

 . کم کنید
بهم نگاه می کنه اما، انگار از تن صدام م ی فهمه که حالم  
واقعا بده و آروم اروم سرعت ماشین رو کم می کنه. واقعا  

این گندگی، چطور می تونست با این عصبی ام. مرد به 
 روش بچگانه حرصم بده؟ حق ندارم 

   



 
بهش بگم بچه؟ حتی اگه هزارمن اخم کنه، بازم رفتارش 

 ! نامعقوله
 واقعا که. این کارا یعنی چی؟ _

بازم نمی تونم جلوی زبونم انقدر اعصابم به هم ریخته که 
رو بگیرم. یادمه که مامان همیشه می گفت نگران این زبون  
درازمه، حق هم داشت... خودمم نگرانم که یه روزی جلوی 

 !این آدم سرمو به باد بدم
 !نترس خانوم دکتر. اتفاقی برات نمی افته_

 
   



 
 
   



 
عصبانیتم، چشم ازش  خالف لحن بیخیالش باعث میشه که بر

بگیرم و از پنجره به بیرون خیره بشم. باورم نمیشه که 
مجبورم از این به بعد این وضعیت رو تحمل کنم و همون  

ندارم! باید هرجا که می خوام برم و آزادیم رو هم دیگه 
هرکاری که می خوام بکنم، اول به این آدم گزارش بدم و  
درست مثل زندانی باشم که همه ی کارهاش تحت نظره. 

 دیگه این زندگی چه جذابیتی میتونه برام داشته باشه؟ 
روبروی دانشگاه می ایسته. دیدن فضای دانشگاه و 

 ر خودشون دارن بهدانشجوهایی که هر کدوم با ظاه
   



 
سمت محوطه می رن، باعث میشه که یه لحظه همه ی این 

تلخی هارو فراموش کنم و حس خوبی توی دلم سرریز بشه. 
من عاشق این مکانم، و نشستن پشت صندلی ها و نوشتن و  
خوندن، برام یه لذت واقعیه. لذتی که با رفتن بابا و مامان 

 به الاقلکمرنگ شد اما، نمی ذارم که به کل از بین بره. 
مامان و بابا هم که شده، مثل قبل ادامه ی خوشحال خاطر 
 ! می دم

 .  ممنون_

 فقط برای رفع تکلیف هم که شده، آروم زمزمه می کنم
با برداشتن کیفم دستگیره ی در رو تو دستم می گیرم. ولی 

 تالش وقتی با باز نشدنش مواجه میشم، متعجب بار دیگه 
 :می کنم و سعی می کنم با یکم زور دادن بازش کنم

 . بیخود نکن. تا وقتی من نخوام باز نمیشه تالش _

   



 
قفل بودنش، اولین فکری بود که به ذهنم خطور کرد اما،  

عقلم به شدت این موضوع رو رد کرد. چه دلیلی می تونست 
حافظ بخواد درهارو قفل کنه؟ ولی وجود داشته باشه که امیر 

انگار اشتباه می کردم و اون دقیقا، همون کاری رو کرده  
 !بود که من فکر می کردم امکان نداره

با تعجب به سمتش می چرخم. می بینمش که به صندلی تکیه  
داده و داره توی گوشیش چیزی رو تایپ می کنه. انگار نه  

ه بیرون زده بهش انگار که من دارم با چشم های از حدق 
 : نگاه می کنم و منتظر توضیحم

 یعنی چی این کار؟ برای چی درو قفل کردین؟ _

هیچی نمیگه. واقعا تو این لحظه، در برابر این غد بودن و  
مردم آزاریش؛ پتانسیل اینو دارم که هرچی می خوام بگم و  

 خودمو از این همه حرص و فشار روانی
   



 
کنم. ولی چطور؟ تجربه بهم نشون داده که هرچقدر با خالی 

 این آدم بحث کنم، خودم بیشتر آزار می بینم
برای جلوگیری از اعصاب خردیه  کوتاه اومدن، بهترین راه 

بیشتره. برای همین با نفس عمیقی، سعی می کنم به خودم 
 :مسلط بشم و با لحنی که سعی می کنم آروم باشه، می گم

آقای نیک نام، لطفا درو باز کنید. من امتحان دارم، باید _

دلیلش  _ دوستامو هم ببینم. آخه چرا این کارارو می کنین؟

 معلوم نیست؟
بهش نگاه می کنم. چرا فکر   کالفه با چشم های ریز شده و 

می کنه دلیلشو می دونم؟ چقدر دلم می خواد بگم اشتباه فکر  
کردی، هیچ آدمی نمی تونه از کارای مسخره و روی 

 !اعصاب تو سر در بیاره
 
   



 
دلیلی وجود داره که شما همچین  اصال  دلیل؟ به نظر شما _

 کاری بکنید؟ ازتون تشکر هم که کردم، دیگه مشکل چیه؟ 
حرکت انگشتش روی صفحه ی گوشی متوقف می شه. آروم 

 می گیره و با باال سرش رو 
 
   



 
اینکه انقدر غیظ بهم نگاه می کنه. یه جوری که انگار از 

 !ساده اش گرفتم، عصبی شده
همین هم باعث می شه که میون این آشفتگی ها و خوب 

نبودن، برای چندلحظه ی کوتاه، لب هام به لبخند کوچیکی  
داره؟ وقتی به خودش  ی اشکالاز سر رضایت کش بیان. چه 

اجازه داد که اونطور باهام برخورد کنه و حرف بزنه، این 
 ت؟ عصبانیتش حقش نیس

 که فکر می کنم، چرا باید به خاطر هر بحث بیهودهحاال 
بی ارزشی خودمو عذاب بدم؟ کم کم، باید یاد بگیرم که بهتر 

 .با این شرایط و حضور این غریبه ی بی ادب کنار بیام
 
   



 
خوبه که یاد گرفتی ادب بهت حکم می کنه که از بزرگترت _

تشکر کنی. ولی خانوم باهوش، با این همه ادعایی که دار 
 ی، نمی تونی بفهمی که چی رو یادت رفته؟ 

 :می گه  خالصه گیج بهش نگاه می کنم.  خیلی 
 ! شماره ات_

 
   



 
متوجه منظورش نمیشم. خیره به چهره ی اخم کرده اش که  

این کت و شلوار رسمی تنش حالت پخته تری به تو قاب 
 : خودش گرفته، متعجب می گم

 بله؟ _

 با چشم های سردش بهم نگاه می کنه. نیشخندی گوشه 
لبش می شینه و با مکثی که عجیب روی اعصاب منه، تلفن  

 :می گیره و تکرار می کنه باال همراهش رو  
 شماره ات. توقع که نداری حدس بزنم؟_

تازه می فهمم که چی میگه، و این غلظت اخمم رو بیشتر 
 :می کنه. با بدبینی می پرسم

 برای چی می خواین؟ _

دندون های به هم الی انگار بیشتر عصبیش می کنم که از 
 :فشرده اش می غره

می خوام هر زمان که دلم تنگ شنیدن صدات شد، بهت _

 . شماره تو بگوحاال زنگ بزنم و آروم بشم. خوبه؟! 
،  حاال من یه دخترم. با همه ی احساسات و عواطفی که تا  

دست نخورده باقی موندن و هیچ مردی، پاشو توی زندگیش 
نذاشته. دختری که تا به حال جز پدرش، از هیچ مردی 

صدقه و دوستت ندارم نشنیده و هیچوقت، احساس  قربون 
 نکرده که دلش برای کسی لرزیده.



   



 
های اما این روزا چه خبره؟! چرا حس می کنم قلبم، با روز

قبلش فرق کرده؟ چرا حس می کنم گوش هام، به شنیدن صدا 
یی عادت کردن؟ و چشم هام، دارن تصویر چهره ای غریبه 
رو از بر می شن؟ چه اتفاقی داره توی قلبم میوفته که من، با 

 همه ی ادعام، نمی تونم جلوش رو بگیرم و مانعش بشم؟
شم می بدون مخالفت شماره ام رو زمزمه می کنم و ازش چ 
 گیرم. همین موقع است که قفل مرکزی رو می زنه

 در عرض چندلحظه، صدای زنگ گوشیم بلند می شه.
 : اون که بدون توجه به حال احمقانه ی من، می گه

ت بشه. الزمیادت نره شماره ام رو سیو کنی. ممکنه _

درضمن، امتحانت که تموم شد بهم زنگ بزن یا پیام بده.  
 اجازه نداری تنهایی برگردی. فهمیدی؟حواست باشه که 

   



 
بی حرف سری تکون می دم و از ماشین پیاده می شم. سعی  

القا کنم که می کنم با مرتب کردن ظاهرم، به درونم هم 
میتونه از این به هم ریختگی بیرون بیاد و ظاهرا، این بار 
شانس باهام یاره که قبل از قدم برداشتن، امیرحافظ با خم 

 :کردن تنش به سمتم بلند و شمرده شمرده می گه
اینم همیشه یادت باشه. صبح هم بهت گفتم، این وضعیت _

یم همدیگرو مجبورفعال برام قابل تحمل نیست. اما  اصال 
تحمل کنیم. پس هررفتار غیرمنظقی رو بذار کنار و یاد 

 .بگیر که سرخود کاری نکنی. موفق باشی خانوم دکتر 
وقتی گاز می ده و با سرعت ازم دور می شه، همونجا می  

ماشینش نگاه می کنم. به تدریج، خالی ایستم و به جای 
 پوزخند تلخی روی لبم می شینه و حس می کنم

   



 
این قلبمه که نیشخند دردناک تری رو تحویلم میده. اشتباه 

کرده بودم، و من هیچوقت جز نفرت، نسبت به این آدم حس  
 ! کردمدیگه ای پیدا نمی 

به سمت دانشگاه راه می افتم. بند کیفم رو توی دستم فشار 
از گرمایی که باعث شده همین اول راه  کالفه می دم و 

عرق کنم، وارد ساختمون دانشکده میشم. طبق انتظارم، 
ترانه رو می بینم که منتظر ایستاده و مدام به ساعت مچیش  

نگاه می کنه. لبخند کم جونی میزنم، اگه می فهمید تو این 
چند روز چی به روزم گذشته و که عذابی رو تحمل کردم تا 

و جمع و جور کنم، چه واکنشی نشون میداد؟ دوباره خودم
دروغ نبود اگه بگم ازدواجش باعث شده که کم ی از هم جدا 

بشیم. و من، حق اینو ندارم که زندگی مشترکشون رو 
 ! پریشون کنم

 .، صبح بخیرسالم_

 
   



 
پشت سرش که می ایستم، متعجب به عقب می چرخه و با 

چشم های غمگینش بهم نگاه می کنه. لبخندم رو عمق میدم، 
 :با حرص میگه

 تو روحت، کجا بودی بیشعور؟_

و عین بچه ها خودشو توی بغلم می اندازه! می خندم و 
بزرگ نشده!   اصال دستامو دورش حلقه می کنم. این دختر 

هنوزم همونطوری هست که بود، با محبت و دوست داشتنی. 
منتهی با این فرق بزرگ که دیگه نمی تونست همه ی 

شخص مهمی توی  حاال  فکرش رو معطوف دوستش کنه. 
به عنوان یه مرد و همسر، نیاز به آرامش و زندگیش بود که 

توجه داشت. و درمقابل، برای ترانه هم آرامش بود. من  
چی؟ یه روزی میرسه که منم، کنار دغدغه ها و درگیری 

هام، بهونه ی دیگه ای برای فکر کردن داشته باشم؟ چیزی 
 شبیه به یه حس 

   



 
لطیف، که هربار با فکر کردن بهش لبخند بزنم و خیالم  

 ! راحت بشه. می شه خدایا؟
وسایلم، آخرین نفری ورقه رو تحویل می دم و با جمع کردن 

ام که از جلسه بیرون می زنم. با تشکر کوتاهی از استاد و 
خسته نباشید به مراقب هایی که دیگه همشون رو می 

شناختم، وارد سالن می شم و بین دانشجوهایی که هرکدوم  
دارن درباره ی چیزی حرف میزنن، دنبال ترانه می گردم.  

دیگه وایساده و داره   و می بینمش که کنار چندتا از بچه های
 از ته دلش می

   



 
خنده. جلو می رم. چقدر با اومدن به دانشگاه احساس سبکی 

 .و بهتری دارم 
 کردی امتحانو؟ به به نهال خانوم، چه  _

با لبخند خسته ای بهشون نگاه می کنم. کنار هم به سمت 
 : حیاط دانشگاه راه می افتیم و ترانه با شوخی می گه

میشه. من کالس معلومه شادی، مثل همیشه نفر اول _

 ! نمیدونم چی تو این خرخون دیدم که باهاش دوست شدم
بازوی ترانه می  بچه ها از ته دل می خندن. مشت آرومی به 

زنم و کنارشون روی نیمکت می شینم. چنددقیقه ای همونجا  
توی حیاط و زیرسایه ی خنک یکی از درخت های قدیمی 

 دانشگاه می شینیم و بچه ها
 
   



 
با شوخی و خنده هاشون باعث میشن که کسالت از تنم 

بیرون بره. بعد هم طبق قولی که ترانه داده بود، و البته  
اصرار بچه ها و غر زدن های ترانه به کافه ی نزدیک 

دانشگاه میریم و بستنی می خوریم. دیدن چهره ی به ظاهر 
از خرجی که روی دستش گذاشتیم، انقدر بامزه  کالفه درهم 

د که نمی تونستم همپای بچه ها نخندم و از فکر بیرون  بو
نیام. خوبی جمع دوستانه هم همین بود، که تو هر دردی که 

داشتی، می تونستی حداقل برای چندلحظه از بودن کنارشون 
لذت ببری و غصه هاتو فراموش کنی. یه فراموشی موقت،  

 !اما شیرین
تنها شدیم. بگو ببینم چطور  بالخره خب... نهال خانوم، _

 مطوری؟ 
می گیرم و با لبخند به ترانه نگاه می کنم. بچه ها  باال سرمو 

 ، من و حاال هرکدوم به دنبال کاری رفتن و 
   



 
صمیمی ترین دوستم تنهاییم. تنهایی که واقعا فکر می کنم 

 :بهش نیاز دارم
خوبم. خیلی بهترم. ببخشید که این چندروز به تماس هات  _

 . جواب نمی دادم، باید یه مدت تنها می بودم
لبخند مهربونی می زنه و درحال خوردن چیزکیک  

می ده و چشم های کشیده   باال محبوبش، یه تای ابروشو 
 : اش، با آرایش زیبایی که دارن؛ زیباتر جلوه می کنن

اینارو بیخیال.  حاال بخشیدنو که سعی می کنم ببخشم، ولی  _

بگو ببینم نتیجه ی تنها موندنت چیشد؟ چه تصمیم مهمی 
گرفتی؟ نمی خوای بگی چی شده که انقدر به هم ریخته 

 بودی؟
 
   
 

در سکوت بهش نگاه می کنم که با مکث، لب هاشو تر می 
 :دهکنه و ادامه می 

البته بابا یه چیزایی می گفت. که مهم ترینش ماجرای پدر  _

و مادرت بود. من خیلی متاسفم نهال، خودم انقدر شوکه شده 
بودم که نمی دونستم باید بهت چی بگم و چطوری سر حرفو  

هم فکر می  االنباز کنم. فکر می کردم، یعنی حتی همین 



. می دونی کنم که هرچیزی بگم، فقط دردتو بیشتر می کنه
 . که؟ تو عزیزترین منی، به خدا نمی خوام غمتو ببینم

  



 
لبخندم رنگ غم می گیره. پلک می زنم تا بتونم تصویر 

چهره ی حزین ترانه رو واضح ببینم و قطرات اشک 
 :نکنن. با آه عمیقی نجوا می کنممزاحم، رسوام 

می دونم. چاره ای نیست ترانه، ظاهرا این حقیقتیه که باید _

باهاش کنار بیام. این مدت هم همش به این فکر می کردم. به 
اینکه انقدر راحت پدر و مادرم قربانی خودخواهی چندنفر 

دیگه شدن و من باید تا آخر حسرت دیدنشونو به جون بخرم. 
هرحال قبولش کردم. یعنی راهی جز قبول کردنش ولی به 

 .ندارم
 صورت خیس ترانه بغض سنگینی توی گلوم می شونه.

 :با خنده ی تلخی می گم
   



 
اصل ماجرا رو بهت نگفتم، عمواکبر بهت گفت که از  حاال _

باید تحت حفاظت نیروهاشون باشم؟ غمگین این به بعد 
 : سرش رو عین بچه ها تکون می ده

 . آره، بهم گفت_

سعی می کنم جو رو عوض کنم. برای همین به خنده های 
مصنوعی چنگ می زنم که خیلی خوب میتونن تو چنین 

 : لحظه ای حال دلمو پنهون کنن
 اینم گفت که منظورش از نیروهاش کین؟_

 بهم نگاه می کنه. با یادآوری رفتار  ترانه متعجب 
 امیرحافظ، حس می کنم دردی توی قلبم می پیچه. دردی

 :که جسمی نیست، و روحم رو نشونه می گیره
 امیرحافظ و احسان. این دوتا پلیسن ترانه، باورت _

 میشه؟
 
   



 
چشم های گشاد شده اش باعث میشه که تلخ بخندم. چندلحظه  

شوخی می کنی؟ یا  _ :ای سکوت می کنه و بعد با بهت میگه

 جدی میگی؟ 
شوخی نیست ترانه. این حقیقته که من درست عین یه مجرم 
تحت مراقبت نیروهای پلیس بودم و حتی پاشون تو زندگیم  

ه هام افکار و دغدغالی هم باز شده. یا شاید بهتره بگم ال به 
! 
جدی ام. قرار شده این دوتا بادیگاردم باشن. مسخره است،  _

 .نه؟ انگار فیلم سینماییه
 است؟ خیلی هیجانیه دیوونه، کجاش مسخره است؟ مسخره _

بی توجه به تعجب و هیجان ترانه، جرعه ای از قهوه ام رو  
 می نوشم و بی حس سری تکون می دم. خیلی 

   



 
دلم می خواد ازش بپرسم کجای این ماجرا هیجانیه؟ بحث و  
توهین های امیرحافظ یا اینکه بیست و چهارساعته باید یکی 

کدوم یکی از آدمای این کافه   االندنبالم باشه؟ معلوم نیست 
به تک تک کارام هست. دارن تعقیبم می کنن و حواسشون 

 ولی چرا؟ چرا باید من همچین بدبختی سرم بیاد؟
 
   



 
امیرحافظ میاد ها، ولی احسان نه. وای باورم نمیشه. به _

 .اون بیشتر شبیه مجری های برنامه ی طنزه، تا یه پلیس
 :پوزخند صداداری می زنم

 . پیش ما اینطوریه. من اون روشو دیدم، بدتر از امیرحافظه_

رفته بهم نگاه می کنه. چند دقیقه ای   باال ترانه با ابروهای 
بینمون سکوت حاکم میشه و این ترانه است که دوباره به 

 : حرف میاد
 می خوای چیکار کنی؟ حاال خب، _

جوری می خندم که حس می کنم وجودم از این همه درد تکه 
 : تکه میشه

 
   



 
چیکار میتونم بکنم؟ زندگیمو می کنم، منتهی تحت نظارت  _

 . بقیه
 یعنی امروز بعدازظهر نمی تونی با من بیای خرید؟ _

سرمو به نشونه ی نه تکون میدم که پوفی می کشه و به 
 :صندلی تکیه می ده

چی؟ خب زنگ بزن از بابا اجازه بگیر. مگه اینا برای _

 .مراقبت نیستن، خب تو بازار هم باشن
حتی تصور اینکه بخوام به امیرحافظ بگم که قصد دارم برم  
بازار، باعث میشه که اعصابم خرد بشه. همین طوری بدون  
هیچ گناهی دارم رفتار تندش رو تحمل می کنم، چه برسه به  

تش بدم تا هرچقدر میخواد بهم کنایه  اینکه خودم بهونه دس
بزنه! از طرفی، ترانه چرا فکر می کنه که من حوصله ای 

 برای رفتن به بازار و
 
   



 
 ین که تونستم از اتاق بیرون بزنمخرید کردن دارم؟ هم

 !و دوباره بیام دانشگاه، خودش قدم خیلی بزرگیه
 بیخیال ترانه. حوصله ندارم به این و اون جواب پس _

 بدم. قبول می کنن، ولی با هزار حرف و توصیه. خودمم
 .اعصابشو ندارم. امروزو تنها برو

اینطوری افسرده میشی. پاشم گمشو تو هم. انقدر بدم میاد _

 بزنم بکشمت؟
عقب می کشم تا احیانا اگه واقعا خواست چنگالو به سمتم 

پرتاب کنه، بهم نخوره. چقدر از اینکه باهاش حرف میزنم 
 :آرومم

چرا باید  اصال بعدشم تو باید به کی جواب پس بدی؟ _

جواب پس بدی؟ اسیر که نگرفتن، فقط قراره محافظت 
 .باشن

 
   



 
ترانه لبخند می زنم. اگه می دونست که الی به خوش خی

آدمیه و چه رفتاری داره، قطعا این حرفو   امیرحافظ چطور
 !نمیزد

 .به امیرحافظ_

نباید می گفتم اما، نتونستم جلوی خودم رو بگیرم و حرفی  
رو زدم که باعث شد ترانه با دقت و اخم ظریفی بهم خیره 

بشه. نمی دونم، شاید اشتباه کردم اما، حس می کنم باید 
چیشده، چه اتفاقی افتاده، و  حرف بزنم. باید به یکی بگم که 

این آدم چه نقشی رو توی زندگیم به عهده گرفته. حس می  
کنم پنهون کاری بیشتر فقط خودم رو گیج می کنه و حداقل،  

 !باید با ترانه حرف بزنم
 امیرحافظ؟ چرا اون؟ به اون چه؟ _

 
   



 
می گیرم و با صدای بلندی، انگار که به   باال سرمو  کالفه 

جای ترانه اون جلوم نشسته و داره با طلبکاری بهم نگاه می 
 :کنه؛ می گم

منم همینو می گم. زندگی من چه ربطی به اون داره که _

 اینطوری رفتار می کنه؟ 
 نهال؟ _

لحن ترانه باعث میشه که عصبی دستم رو به سرم بگیرم و  
رو ماساژ بدم. انگار قفسه ی  ه هام  یقبه حالت دورانی شق

سینه ام سنگین شده و این حالتیه که این روزا خیلی تو 
زندگیم تکرار میشه.تنگی نفس! چیزی که تنش ها و  

 !فشارهای این دوران بهم هدیه کردن
ببینم، این پسره اذیتت می کنه، آره؟ پس چرا به من چیزی _

 نگفتی؟ 
همونطور با سر پایین افتاده، می خندم. انگار خندیدن تنها 

کنم. خنده هایی عصبی، خالی راه برای اینه که خودمو 
 !غمگین، و بیمار

 می گفتم که چیکار کنی؟ بعدشم مگه من گفتم اذیتم می کنه؟ _

پس چیکار می کنه؟ ول کن ببینم سرتو، درست و حسابی  _

 .بگو چیشده
   



 
با حرص میگه و وادارم می کنه که راست بشینم و به 

صندلی تکیه بدم. چقدر خوبه که باد کولر درست روی من  
، گرمای هوا هم بیشتر به همم تنظیمه و میون این آشفتگی

 :نمی ریزه
 . خودمم نمی دونم ترانه، ولی یه جوریه_

ام می کنه. لب   کالفه اخم های درهم ترانه و نگاه منتظرش 
هامو به هم فشار می دم و سعی می کنم با فکر کردن، به  

نحوی کلمات رو کنار هم بچینم که بتونه به درستی افکارم 
رو بیان کنه. کاری که بیشتر از حد تصورم سخته و ظاهرا،  

 ! حرف زدن هم راجع به اون مرد کار راحتی نیست
اخت. چپ می  ببین، تا یه مدت قبل همش بهم تیکه می اند_

رفت، راست می رفت؛ بهم کنایه می زد. هرجور شده 
 زهرشو می ریخت. یه جوری که انگار تو  بالخره 

   



 
از وقتی که حاال ام. ولی  اون عمارت درندشت آدم اضافی

قرار شده ازم محافظت کنن، عوض شده. یه طوری که حس 
 .می کنم با قبلش فرق داره

 چه فرقی؟ _

گیج و پر از تشویش، با یادآوری تصویر چهره ی اخموی 
 :مردونه اش ادامه می دم

رفتارش عوض نشده. هنوز هم طعنه زدن هاشو داره، _

اما؛ انگار نگرانه ترانه. حس می کنم ازم  هاخالقهنوزم بد
خوشش نمیاد اما، نه به نسبت قبل. از غرور چشم هاش کم 

نشده اما، لحنش به سری اون موقع ها نیست. می فهمی چی  
میگم؟ در عین تغییر نکردن، عوض هم شده! َاه... خودم هم  

 !نمی فهمم دارم چی میگم
 
   



 
سرمو بین دستام می گیرم و چشم هامو روی هم فشار می 
دم. حس می کنم فضای کافه برام خفه کننده است، یا شاید 

جهان! وقتی که حال دلم خوب نیست و همه ی جای این 
 ! آشفته ام

 ببینم، نکنه ازت خوشش میاد؟ نکنه دوست داره؟_

میارم. چهره ی متعجب   باال با چشم های گرد شده سرمو 
ترانه و حرفی که زده، باعث میشه از ته دلم بخندم و میون  

 :بگم ه هام خند
 ! ترانهوای! امیرحافظ و دوست داشتن؟ چی میگی _

اون مرد دوست داشتن هم بلد بود؟ می تونست محبت کنه؟ 
می تونست به جای سرد و یخ بودن، به نرمی به تماشای یه 
زن بشینه؟ از زیباییش تعریف کنه؟ منحصر به فرد دوست 

 داشته باشه و قربون صدقه ی کسی که
 
   
 

عاشقشه بره؟ ممکن نبود. حتی اگه هم بود، من اون آدم  
نبودم. ترانه اشتباه می کرد. احساسات زخم خورده ام هم 

اشتباه می کردن. حرف عقلم درست بود که می گفت  
 !ند کردهیچوقت اون چشم ها، منو به عشق نگاه نخواه



 تو چی؟ نکنه تو دلت لرزیده؟_

خنده ام به تدریج رنگ می بازه. یکه خورده به ترانه نگاه  
 :می کنم که با لبخند عمیقی می گه

  



 
شاید به قول خودت امیرحافظ حسی بهت نداشته باشه. _

به قول این روانشناس ها تو مرحله   احتماال داشته باشه هم 
ی انکاره. ولی تو چی؟ تو که با محبت و عشق آشنایی،  

 !تکلیفت با خودت و دلت روشنه؟
در سکوت بهش نگاه می کنم. چشم های قاطع ترانه حالت  

مچ گیرانه داشتن و من داشتم فکر می کردم که باید چی بگم! 
چیزی برای پنهان کردن نبود، و من می دونستم که هنوز 

حسی که بشه حتی اسمش رو وابستگی هم گذاشت، توی قلبم 
نیست اما، نمی دونم چه چیزی باعث میشه که نتونم قاطع  

اشم. انگار مطمئن نیستم و حسی، شبیه به تردید و ترس از  ب
آینده باعث می شه که فکر کنم هرآن ممکنه اتفاق عجیبی 

 !هم بشه االنبیوفته که همه چیز تغییر کنه، و شاید بدتر از 
   



 
چیزو به عشق و عاشقی ربط  معلومه که هست. چرا همه _

میدی ترانه؟ من فقط گفتم رفتارش عجیبه همین، انگار 
تکلیفش با خودش معلوم نیست. به تو هم آدم تا یه چیزی 

 .میگه فوری برچسب عاشقی می چسبونی رو پیشونیش
از ته دلش می خنده. خیالم راحت میشه وقتی می بینم که 

ال شد. و من، فکر زیاد جدیت و سماجت به خرج نداد و بیخی
 ! می کنم باید خیلی بیشتر فکر کنم

عزیزدلم، خواهر قشنگم، تو چیکار تغییر رفتار پسر مردم  _

داری؟ اون بیچاره فقط میخواد ازت مراقبت کنه. بعدشم، بده  
این همه آدم به فکرتن؟ قبول دارم شرایط خیلی سختیه،  

م برای میدونم تو عذابی اما، به این فکر کن که این همه آد
 محافظت از تو هرکاری می کنن.

 
   



 
براشون مهمی. حتی همون امیرحافظ غدی که میگی اذیتت 

 .می کنه
روی میز، دستش رو به مکث می کنه. با خم کردن تنش 

سمت دستم میاره و آروم انگشتام رو نوازش می کنه. محبت  
 :آمیز تر می گه

از من می شنوی، بهش توجه نکن. نه فقط امیرحافظ، به  _

تو   االنهرچیزی که برات آزاردهنده است، توجه نکن! تو 
مرحله ای از زندگیت هستی که فقط باید کنار بیای تا وقتی 

ر کنه. پس به جای این فکرای بیخود، سعی که شرایط تغیی
کن آرامش داشته باشی. منم هستم، مامان و پروین خانم و 
بقیه هم همین طور. ما تنهات نمی ذاریم نهال، من تنهات  
نمی ذارم! پس توروخدا یه مدت به حرفشون گوش کن تا 

بذار این قضیه ختم بخیر شه. من نمی خوام حتی از انگشتت 
 هم
   



 
خون بیاد، هیچکدوم از ما نمی خوایم. پس باور کن که همه  

 . ی اینا به خاطر خودته
دونم که باید آه عمیقی می کشم. حرفاش رو قبول دارم و می 

به تک تکشون عمل کنم. چراکه جز این، راهی پیش روم 
 !نیست

با تماسی از طرف آقای افخم، ترانه تنهام می ذاره و مثل 
همیشه اصراری نمی کنه تا به خونشون برم. مثل اینکه 
 ! خیلی سریعتر از من با این شرایط محافظت کنار اومده

ساعت، نگاهم رو   به گاهی از کافه بیرون می زنم و با ن
توی خیابون شلوغ می چرخونم. نمی دونم باید چیکار کنم، و 
آیا باید بهش زنگ بزنم یا نه! چرا فکر کرده بود برام راحته  
که بهش زنگ بزنم؟ اونم وقتی هرچی دلش خواسته بود بهم  

 !گفته بود
   



 
 .خانم امیرخانی_

با صدای مردونه ای، می ایستم و متعجب به عقب می 
چرخم. مرد قدبلند و حدودا سی و پنج ساله ای جلوم ایستاده 

و با دقت و تیز بینی بهم خیره است. می ترسم، برای یه 
هشدارهای امیرحافظ توی سرم می پیچه و لحظه همه ی  

حس میکنم هرآن ممکنه که جیغ بلندی بزنم. ولی خوشبختانه  
قبل از اینکه سوتی بدم، مرد با احترام سرش رو خم می کنه 

 :و می گه
روزتون بخیر خانم. من از طرف سرگرد نیک نام اینجا  _

هستم. اگه قصد دارید برگردید خونه یا هرجای دیگه،  
 !ید. من وظیفه دارم شمارو برسونمبفرمای

ترس، کم کم جاشو به تعجب می ده و خیره به مرد مقابلم، به 
این فکر می کنم که چطور شده بعد اون همه حرف و تهدید،  

باید به این مرد اعتماد کنم؟ اگه حاال خودش دنبالم نیومده! 
دروغ گفته باشه و از طرف امیرحافظ نباشه چی؟ یعنی 

 ! اشه؟پروسه ی کشته شدنم میتونه انقدرها هم پیچیده ب
 ... ، آخه به من که چیزی نگفسالم_

با صدای پیامک گوشیم، حرفم رو قطع می کنم و زیرنگاه 
خونسرد و آروم مرد که عاری از هر حس بدیه، توی 

 محتویات کیفم دنبال گوشیم می گردم. وقتی



   



 
پیداش می کنم، از دیدن شماره ی بدون نام تعجب   بالخره 

 :می کنم. شماره ای که برام نوشته
به سروان منتظمی اعتماد کن و همراهش برو. نگران »

مورد اعتماده. هرجا که   کامال نباش، از نیروهای ماست و 
بری، میبرتت. البته بهتره سعی کنی که مستقیم بری خونه و 

 «!زیاد بیرون نمونی خانم دکتر
ابروهام به هم نزدیک می شه. سرمو که بلند می کنم، مرد با 

 :زی گوشه ی لبش می گهلبخند کوچیک و پیرو
 . خیالتون راحت شد؟ بفرمایید، ماشین همینجاست_

بی حرف سری تکون می دم و دنبالش راه میوفتم. همین  
موقع زنی با سرعت از کنارم رد می شه و تنه ی محکمی 
بهم می زنه. طوری اگه دستمو به دیوار نمی گرفتم، قطعا  

 فهمیدمحاال  پخش زمین می شدم. مرد که 
 
   



 
 :سروانه، به سرعت به سمتم میاد و با اخمی غلیظ می پرسه

 حالتون خوبه؟ _

دستمو روی سینه ام می ذارم و با نفس نفس به پشت سرم 
نگاه می کنم. زن قدبلند بدون هیچ عذرخواهی به راهش 

 پشت سرش هم نگاه نکرد.ادامه داد و حتی به 
من، واقعا ترسیدم! این فقط یه تنه ی ساده به خاطر شلوغی 
پیاده رو بود اما، من خیلی زیاد ترسیدم! از اینکه اینجا، و 

همین لحظه زندگیم به آخر برسه و نتونم به قولی که به بابا  
دادم، برای پس گرفتن آبروش عمل کنم. مرگ به همین 

من هرچقدر که از شدت غصه برای  آسونی ها هم نبود، و
خودم آرزوی مرگ می کردم، باز نمی تونستم به ترسم غلبه 
کنم. بابا همیشه می گفت جون برای آدم عزیزترینه، و باعث 

 می شه خیلی وقت 
   



 
ها از خیلی چیزها به خاطر حفظ کردنش بگذره. و من تو  

 ! این لحظه، به حرفش ایمان آوردم
 . بله خوبم، چیزی نیست_

دقیق به اطراف،   گاهی اخم های سروان غلیظ تر میشه. با ن
 :زیرلب می گه

درست نیست. به راحتی   اصال بودن تو مکان های شلوغ _

می تونن بهتون آسیب بزنن. لطفا هرچه سریعتر سوار 
ماشین بشید، فکر می کنم بهتره در این مورد با سرگرد 

 .صحبت کنم
 
   



 
حرفی برای گفتن ندارم. قدم بر می دارم و وقتی سوار 

ماشین می شم، چشم هام رو می بندم تا بلکه بتونم ذهنم رو  
جمع و جور کنم. ظاهرا، خیلی بیشتر از چیزی که فکر می 

 اصال کردم تحت تاثیر حرف هاشون قرار گرفتم و این 
خوب نیست! دلیلی برای ترس وجود نداره، و من باید اینو 

 ! خودم بفهمونم به
صدای زنگ گوشیم دوباره بلند می شه. با دیدن همون 

 گاهی شماره، بی حس سرمو به پنجره تکون می دم و با ن
به مرد که با دقت مشغول رانندگیه و از قامت چهارشونه 
اش میشه فهمید که پلیس تواناییه؛ پیامک رو باز می کنم.  

 : خنده ام می گیره وقتی پیامش رو می خونم
   



 
کنم تا یاد بگیری در جواب  تالش ظاهرا خیلی باید »

دیگران تشکر کنی. درضمن، بهت گفتم شماره ام رو سیو  
 «!کن

از کجا فهمیده بود که شماره اش رو سیو نکردم؟! دلم می 
بودنش بخندم! حتی با وجود  خواست از ته دلم به این غد 

اینکه تپش قلبم هنوز ادامه داشت و تو شرایط خوبی نبودم!  
چطور می تونست انقدر سمج باشه و مدام رو یه چیزی تاکید 
کنه؟ چرا حس می کنم همه ی این حرف ها، فقط برای اذیت 

 کردن من و تفریح کردن خودشه؟
 :تایپ می کنم

ز کجا می دونید شماره تون  بابت همه چیز ازتون ممنونم. ا»

 «رو سیو نکردم؟
 
   



 
 :طول نمی کشه که پیامش می رسه

جا  آفرین. ولی یاد بگیر قبل از تذکر دیگران ادب رو به »

 «.بیاری
هیچی نمی گم و به صفحه ی گوشی خیره می مونم. پیام 

بعدیش، چنددقیقه بعد م ی رسه. انگار که برای نوشتنش فکر  
 !کرده باشه

هم قبال من به زمان زیادی نیاز ندارم تا آدمارو بشناسم.»

بهت گفتم، تو آدم پیچیده ای نیستی. پس کار سختی نیست اگه  
  االنحدسم درست باشه که شماره ام رو سیو نکردی و همین 

 «!هم داری به حرفم توجه نمی کنی
گوشه ی لب هام کش میان. خیلی دلم می خواد با یادآوری 

 تهمتی که موقع حرف زدن با پسرخاله داوود
 
   



 
بهم زده بود و تاکید کرده بود که آدم پیچیده ای نیستم ولی 
بازیگر قهاری ام، کنایه ی جونداری نثارش کنم اما، نمی 

قبل خالف شت هام یاریم نمی کنن. انگار که بردونم چرا انگ
ها، بخشیدن و فراموش کردن رو خیلی بهتر یاد گرفتم. تا 

حدی که دیگه یادآوری اون کنایه ها برام آزاردهنده نیست. 
اما چرا؟ من باید از به یاد آوردن حرف های این مرد از 

 حس تنفر لبریز بشم، ولی ...
برعکس چیزی که فکر می چرا نیستم؟ چرا حس می کنم 

کنم، به طرز عجیبی دارم این آدم غیرقابل درک رو درک 
می کنم؟! اما درک چی؟ درک اینکه بهم توهین کرده؟ یا 

تحقیرم کرده؟ چرا انقدر همه چیز توی ذهنم به هم ریخته و  
 ناآشناست؟ 
 : می نویسم

چه اهمیتی  اصال شما خیلی دارید مطمئن حرف می زنید. »

 «براتون داره که شماره تون رو سیو کنم یا نه؟
می فرستم. و وقتی بعد  بالخره توی فرستادنش مرددم اما؛ 

گذشت چنددقیقه جوابی دریافت نمی کنم، با نیشخندی چشم 
از صفحه ی گوشی می گیرم و به بیرون خیره میشم. کمی 

ین مقابل عمارت می ایسته و من با تشکری پیاده بعد، ماش



می شم و به طرف در عمارت میرم. اما قبل از اینکه کلیدم  
 رو از توی کیفم

   



 
بیرون بیارم، صدای زنگ گوشی باعث میشه که کنجکاو و 
بدون توجه به حضور سروان که منتظره داخل شم، گوشیمو  

 .بیرون می کشم
اهمیتی نداره. فقط خواستم بدونی که خیلی راحت میشه »

 «!ازت سردرآورد دخترخانم
دیدی کم آوردی  » خنده ام می گیره. دلم می خواد بنویسم

 «جناب سرگرد؟ فکر کردی من بچه ام؟ تو که راست میگی!
ولی بیخیال میشم و با لبخند کمرنگ روی لب هام، وارد 

عمارت می شم. ذهنم به هم ریخته است، و می دونم که فکر 
کردن هم بهش نظم نمی بخشه. انگار که تنها راه صبر 

ی وقته حسش  کردنه و، منتظر موندن. منتظر اتفاقی که خیل 
 !کردم و نمی دونم چیه

 
   



 
*************** 

با حرص و بغض روی تخت دراز می کشم و بالشتم رو 
عکس مامان و بابا، باعث محکم توی بغلم فشار می دم. 

میشه که اشک هام در آنی سرازیر بشن و من با خشم، مشت 
 : هام رو حواله ی بالشت بیچاره بکنم

 بیشعور.... بیشعور... خیلی خودخواهی. خیلی عوضی _

 .هستی. ازت متنفرم، ازت متنفرم
سرمو توی بالشت فرو می کنم و از شدت فشار عصبی بلند 

د صدام توی بالشت خفه میشه اما، حس جیغ می کشم. هرچن
می کنم گلوم از این همه فشار درد می گیره. حس جنون 
دارم. شبیه یه آدمی که به گناه نکرده داره متهم میشه و 

مجبوره که اسیر یه آدم خودخواه و نفهم باشه. من اگه بخوام  
بمیرم، کی رو باید ببینم ؟ که این آدم اینطور با جدیت سینه 

 و و حتی از رفتن به داده جل
   



 
سر خاک مامان و بابا هم منعم می کنه؟ دست هامو مشت 

پتانسیل کشتنشو دارم و نمی  کامال می کنم. تو این لحظه، 
 .کنمخالی دونم چطور این همه عصبانیت رو 

صدای زنگ گوشیم بلند می شه. با حرص اشک هام رو 
پاک می کنم و به امید یه خبر خوب، گوشی رو از روی میز  

یدن شماره ی مخاطب بدون اسم این بر می دارم. از د
روزهام، بیشتر خشمگین تر می شم و اشک هام، با قدرت 

بیشتری روی گونه ام جاری میشن. انقدر که طول می کشه 
 :تا بتونم پیامی که برام نوشته رو بخونم

امیدوارم درک کنی. خیلی از مواقع آدم نمی تونه کاری که  »

 «!د فراموشش کنهدلش می خواد رو انجام بده. پس بای
 
   



 
دوباره همون لرز عصبی به سراغم اومده. روی تخت دراز 

تایپ می  می کشم و با هرچی حرص که توی وجودم هست، 
 :کنم
این کاری که شما میگین، همه ی امید برای زندگی کردنه. »

 چطور می تونین نذارید که برم سر خاک مامان 
احساس دارید؟ می تونید بفهمید که چقدر   اصال بابام؟ شما 

 دلتنگشونم؟ که فقط رفتن سر خاکشون آرومم می
   



 
کنه؟ فکر نمی کردم انقدر خودخواه باشین. من زندانی شما 

 «!نیستم. می فهمید؟ نیستم
کنم. تنگی نفس باعث شده که بدون فکر براش ارسال می 

ریتم نفس هام نامنظم بشه و من، واقعا از اینکه حق دیدن  
سنگ قبر مامان و بابام رو هم ندارم؛ دارم دیوونه میشم.  
زندگی چطور میتونه انقدر با من بد تا کنه؟ که هرروز، 

بیشتر تحت فشارم بذاره و همه ی دلخوشیم رو بگیره؟ این 
 ! از هر عذابی بدتره

حفظ جونت مهم تر از همه ی ایناییه که میگی. فکر می »

 « کنی پدرومادرت به مرگت راضی ان؟
 : هیستیریک می خندم. می نویسم

من اگه بخوام بمیرم، باید کی رو ببینم؟ اگه نخوام کسی »

 «مراقبم باشه، باید به کی جواب پس بدم؟ 
   



 
 :خیلی سریع جواب می ده

 «!اینو نفهمیدی؟  االنمن! تا »
بیچاره وار و درمونده سرمو روی بالشت می ذارم و از ته 

زنم. چقدر ضعیفم خدایا، چقدر بی کس و دلم زار می 
مظلومم که اینطور باید مطیع یه آدم دیگه باشم. که نتونم برم  

 .  سر خاک پدرومادرم و از دلتنگیشون دیوونه بشم
زنگ گوشیم دوباره بلند می شه. نگاه اشکی و غصه دارمو 

 :به صفحه ی روشنش می دوزم و امیرحافظ که نوشته
دارم. به جای گریه و سرخود کاری ازت انتظار بیشتری »

کردن، سعی کن درک کنی که چقدر شرایط فرق کرده. و تو  
 برای اینکه بتونی بازم به پدرومادرت سر

 
   



 
بزنی، باید زنده بمونی. فهمیدن این موضوع کار سختی  

 «!نیست بچه
چطور می تونست به جای دلداری دادنم و زدن حرف هایی  
که باعث بشه امیدوار بشم، اینطوری خشمم رو بیشتر کنه؟! 

کنم  خالی دلم می خواد همه ی حرصم رو سر گوشی بی نوا 
نی که از کردن عصبانیتم میشه تایپ کردخالی اما، نهایت 

سر غیظ انگشتام رو به صفحه ی گوشی فشار می دم و می  
 : نویسم

من بچه نیستم. تا جایی هم که بتونم سعی می کنم این »

شرایطو تحمل کنم. کسی که درک نمی کنه و به فکر طرف 
مقابلش نیست، شمایید که هی دارید وضعیت رو برای من  

بازم  بدتر می کنید. آخرشم از نظرتون کسی که مقصره
 « !منم
 
   



 
پیامو که می فرستم، دیگه جوابی نمی ده و ظاهرا بیخیال  

بحث میشه. برای همین با بغض گوشی رو روی زمین پرت 
با بغل کردن زانوهام، خیره می شم به عکس می کنم و 

مامان و بابا که همیشه دارن با لبخند بهم نگاه می کنن. اشک 
جاری می شن و   ه هام هام یکی پس از دیگری روی گون

 : زیرلب، حزین زمزمه می کنم
می بینین؟ حتی دیگه نمی تونم بیام سرخاکتون. چطوری _

از سنگم؟ چقدر دیگه ازم انتظار دارید کم نیارم؟ مگه من 
باید با همه چی بسازم و صدام در نیاد؟ چرا بعد این همه 

مدت یه اتفاق خوب نمیفته که دلم رو خوش کنه؟ چرا تموم  
نمیشه این بدبختی و عذاب؟ بس نیست؟ شما که اون ورید، 
به خدا نزدیک ترید؛ بهش بگید ازش دلخورم. بگید چرا تو 

قتی دلم بهش خوشه، همه ی این شرایط تنهام گذاشته؟ چرا و
 امیدم اونه، 

   



 
بیرونم نمی کشه؟ آخه   باتالق دستمو نمی گیره و از این 

 چرا؟ 
اشک هام رو می گیرم. با وجود قلبم که از این همه جلوی 

غم به درد اومده، چشم از عکس مامان و بابا می گیرم و به 
سمت سرویس میرم. صورت داغم رو با چند مشت آب سرد 
می شورم و خیره به خودم توی آیینه، تکرار می کنم که حق  

 گریه کردن ندارم! گر یه که چیزی 
   



 
رو حل نمی کنه، حتی دلم رو هم سبک نمی کنه؛ پس چرا  

باید خودمو مضحکه ی مردی بکنم که ندیده، فهمید دارم 
 !گریه می کنم و به روم آورد

با حرص صورتم رو خشک می کنم و بی حوصله موهام 
سرم سنجاق می کنم. چشمم به تصویر خودم که الی رو با 

میوفته، آه عمیقی می کشم و به ناچار کمی آرایش می کنم تا 
وقتی دارم میرم پیش پروین خانم، فورا پی به حالم نبره. 

دوست ندارم در جواب سوال هاش دروغ بگم و   اصال چون 
نگم که برادرزاده ی بی ادب و خودخواهش، چطور داره 

 !آزارم می ده
صدای زنگ گوشی دوباره بلند می شه. بی توجه کمی از 
رژ سرخ رنگم رو روی لب های پوسته پوسته شده ام می 

کشم و به تصویر رنگی شده ام پوزخند می زنم. چقدر همه 
 ره تر شده! چطور می تونم با اینچیز مسخ

   



 
حال بشینم و آرایش کنم؟ چرا حس می کنم از فرط درد، کم 

 !کم دارم به بی حسی مطلق می رسم؟
گوشی رو بر می دارم و بدون چک کردن پیامی که داده، از 
اتاق خارج می شم. حتی حوصله ی رفتن به حیاط رو ندارم  

و برای همین، مستقیم به طرف آشپزخونه میرم. افسانه 
خانوم درحال پاک کردن سبزیه که با دیدنم، خندون یه تای  

 :می ده و می گه باال ابروش رو 
، چشمم هللا ماه شب چهاردهمت! ماشا به روی   سالمبه به، _

کف پات دختر. نمی دونم چه حکمتیه این هندیا انقدر 
 !خوشگلن

 
   



 
حوصلگی و دمقیم، باعث گرفتن حال خوب  سعی می کنم بی 

افسانه خانم نشه. برای همین سعی می کنم لبخند بزنم و جلو 
 :میرم

، خسته نباشید. اینطوری ها هم نیست به خدا افسانه  سالم_

خانوم، من تا یه رژ ساده می زنم شما اینطوری می گید و  
 .خجالتم می دین

ته دلش می روبروش که می شینم تا کمی کمکش کنم، از 
 : خنده و با ذوق می گه

تو این چیزارو نمی دونی دختر. فکر می کنی کدوم مردی  _

می تونه در مقابل این زیبایی دووم بیاره؟ هرکسی ببینتت،  
 .فوری می فهمه که چه نازدار خوشگلی هستی عزیزدلم

 
   



 
خنده ام می گیره. شاید هم حق با افسانه خانومه. شاید من  

باید به جای این فکر آشفته و تودرتو، تو فکر لباس،   االن
آرایش و درس و زندگیم بودم. به تفریح و شادیم می رسیدم  
و از غم دنیا فارق می بودم. نه اینکه تو این سن انقدر زود  
یاد بگیرم که سیاهی این زندگی، می تونه بیشتر از خوشی 

 ! هاش باشه و آدمو ذره ذره از بین ببره
ف دارید. یه جوری میگید حس می کنم این یه ذره شما لط _

 آرایشم خیلی تابلوئه. پاکش کنم بهتر نیست؟ 
برای چی پاک کنی مادر؟ کسی خونه نیست که، خودمونیم  _

نداشت. تو  ی اشکالاگه بقیه هم بودن،  اصال دیگه. تازه 
وقت آرایش کردن و خوشگل بودنته، نه وقتی   االنجوونی، 

 . که شدی همسن من
 
   



 
به تبسم کوتاهی اکتفا می کنم و در سکوت، همونطور که 
دارم به حرف های افسانه خانوم گوش می دم؛ توی پاک 

کردن سبزی ها کمکش می کنم. تا جایی که به کل حواسم از 
پیامکی که برام اومده بود پرت می شه. اما وقتی صدای 

گوشیم یادم میاره که وقت قرص های پروین خانمه،   آالرم
افسانه خانوم رو تنها می ذارم و با پر کردن یه لیوان  ناچار

آب، به طرف اتاق پروین خانم میرم. با اینکه کنجکاوم بدونه  
چرا از اتاقش بیرون نیومده و داره چیکار می کنه؛ نمی تونم 

از خوندن پیامکی که باز از طرف شماره ی سیو نشده ی  
 .امیرحافظه صرف نظر کنم

  



 
برای همین وسط سالن می ایستم و با باز کردن قفل گوشیم، 

از متنی می دوزم که برام خالی نگاه اخموم رو به پیام 
فرستاده. یعنی چی؟ اون داره با من بازی می کنه؟ یا به  

از متن چه  خالی ه؟ این پیام نحوی داره مسخره ام می کن
 دلیلی می تونه داشته باشه؟ 

 :با حرص و بدون فکر براش می نویسم
چیه؟ نکنه می خواین بازم ازتون تشکر کنم که تو خونه »

 «حبسم کردین؟
براش می فرستم. با حرص گوشی رو خاموش می کنم و  

زیرلب، ناخواسته فحش کوچیکی حواله اش می کنم تا کمی 
 خنک بشه. هرچند فایده نداره و با دلم 

   



 
همون آشفتگی، با زدن تقه ای به در اتاق پروین خانم، وارد 

می شم و می بینمش که روی صندلی نشسته و داره کتاب  
می خونه. عجیبه، ولی اثری از معصومه خانم و همسرش 

ت. ظاهرا رفتن بیرون و برای همین پروین خانم توی هم نیس
 :اتاقش مونده

 . ، به به. چه خلوت کردینسالم_

با مهربونی کتاب رو می بنده و عینکش رو از روی چشمش  
 :بر می داره. نگاه محبت آمیزش بهم حس خوبی میده

 !عزیزم. کاش همیشه تو بیای اتاقم  سالم_

 :ریزش نخندم. جلو می رم و می گمنمی تونم به این شیطنت 
 
   



 
وای. به جون خودم من فقط یه رژ کوچیک با یه خط چشم  _

چنددقیقه پیش هم افسانه  کشیدم که اینطوری می گید. همین 
خانوم کلی با حرف هاش خجالتم داد. اینطوری می کنین  

 .دیگه خجالت می کشم آرایش کنم
چرا خجالت عزیزم؟ از بس که سرت شلوغه و همیشه _

ساده ای، وقتی اینطور به خودت می رسی دلم وا می شه. 
 .البته تو بدون آرایش هم خوشگلیتو داری

کنم و لیوان رو به دستش می دم تا قرص با لبخند تشکر می 
هاش رو از کشو بیارم. بی حرف و مطیع، قرص های 
شیمیایی رو دونه دونه می خوره و با سر کشیدن آب، 

 :زمزمه می کنه
 !ت های سرظهرمونکال اینم از ش_

 
   



 
می خندم و پایین پاش می شینم. همونطور که دارم پاش رو 

 :ماساژ می دم، می گم
قربونتون برم که انقدر دوست داشتنید. راستی، می خوام _

که به جای کیک نون لواش  اهللبراتون کیک بپزم. ایش
 !تقدیمتون نکنم 

ته دلش می خنده. نمی تونم جلوی آه عمیقی که از سینه ام  از
، باید برای مامانم ناز می االنبیرون میاد رو بگیرم. من  

کردم و با شیطنت هام، به صدای خنده های اون گوش می  
 ... دادم

خراب هم کردی فدای سرت مادر. ولی مطمئن باش که از  _

بااستعدادی هستی. از طرفی  پسش برمیای، تو دختر خیلی 
خوشگلم که هستی. پس هرچی تحویلمون بدی قطعا خوشمزه 

 .است
 
   



 
ده، چقدر این شور و مهربونیشون نابه که اینطور سرزن 

دارن چهره ی آرایش کرده ام رو تحسین می کنن. لبخندم، 
 :کمی به غم آغشته می شه

 قلب منید شما. می خواین باهم بپزیم؟ بسه دیگه._

 . چقدر می خواین بمونید تو اتاق 
مخالفتی نمی کنه و باهم، برای پختن کیک به طرف 
خانوم آشپزخونه میریم. ویلچر پروین خانم رو کنار افسانه 

می ذارم تا دوتایی، در حین پاک کردن سبزی ها حرف 
بزنن و وقت بگذرونن. یه جوری که انگار نه انگار یکی 

صاحب خونه و اون یکی خدمتکاره! صمیمی و بی ریا، و 
 !یه رفاقت ناب 

م رو بردارم که باز،  الزمبه طرف یخچال میرم تا وسایل 
خواد توجه نکنم صدای زنگ گوشیم بلند می شه. دلم می 

 اما، واقعیت اینه که نمیشه! و برای همین با 
   



 
فاصله گرفتن از پروین خانم و افسانه خانوم، گوشی رو 

 :تعجب می خونم بیرون می کشم. و با 
نه، استثنائا این بار من می خوام ازت تشکر کنم. ممنون از »

که داشتی، یکی نزدی تو گوشم خانم  حالیاینکه با اون  
 !دکتر

ناخواسته بینیمو چین می دم. وقتی یادم میاد که چطور وسط 
جمع با اقتدار گفته بود که حق ندارم برم بیرون و بعد هم 

 بدون هیچ توضیحی خونه رو ترک کرده بود،
   



 
دوباره همون حرصی به سراغم میاد که توان کشتنش رو 

بهم میده! از اینکه کسی برام امر و نهی کنه، متنفرم و اون  
دقیقا همین کارو انجام می داد! کاری که بابا هم هیچوقت  
انجامش نداده بود و همیشه بهم حق انتخاب می داد. شاید 

عا اگه  سعی می کردم با این وضعیت کنار بیام اما، قط  االن
کمی این شرایط بهبود پیدا کنه، عمرا اگه اجازه بدم که برام 

 !تعیین و تکلیف کنه
 : می نویسم

 «اینو یه جور عذرخواهی در نظر بگیرم؟»
 براش که می فرستم، با نیشخندی به عقب می چرخم 

وسایل مورد نیاز کیکم رو از یخچال بیرون میارم. پروین  
خانوم سخت مشغول صحبت اند و معلوم خانم و افسانه 

 نیست که دارن غیبت کیو می کنن! نمی دونم چرا
 
   



 
 !باشههمیشه باید توی جمع خانوم ها نشونه ای از غیبت 

همزن رو که از کشو بیرون می کشم، دوباره صدای زنگ 
گوشیم بلند می شه. خنده ام می گیره . فکر کنم انتظار 

نداشت که جوابش رو بدم و برای همین طول کشید تا جوابم 
رو بده. همونطور که با یه دست دنبال یه ظرف مناسب 

 برای مواد کیکم، انگشتم رو روی صفحه 
چرخونم و دوباره شماره ی مخاطب بدون نام گوشی می 

 ! من
عذرخواهی برای چی؟ برای اینکه نذاشتم بری بیرون و  »

 «جونت به خطر بیوفته؟
 
   



 
نمی دونم چرا اما، لبخند می زنم. نباید اما، لبخند می زنم. 
درست نیست اما، لبخند می زنم! و نمی دونم کی معنی این 

 !لبخندهای بی معنی و یهویی رو می فهمم
حق با شماست. برام عجیبه جناب سرگرد، مگه شما »

سرکار نیستین؟ چطور می تونین وقتی سرتون شلوغه با 
 «ت کنید؟کس دیگه ای صحب 

با فرستادن پیام، گوشی رو روی اپن می ذارم و همزن رو 
به برق می زنم. تخم مرغ های شکسته شده، مجبورن برای 

 !چنددیقیه چرخش تند پره های همزن رو تحمل کنن
بهت گفتم از اینکه حرف های خودمو، به خودم  حاال تا »

 «برمی گردونی بدم میاد دخترخانم؟
 
   
 

پیامش رو که می خونم، ناخواسته خنده ام می گیره و حس  
می کنم کمی از حرص و عصبانیت چنددقیقه ی قبلم کم 

جوابی که بهش دادم، گوشی رو خاموش میشه. راضی از 
می کنم و دیگه بیخیال صحبت باهاش میشم. تا همینجا هم که 

جوابش رو دادم، روی باید های خودم پا گذاشتم. نمی دونم  



چرا هیچوقت در برابر این آدم اونطور که می خوام، و 
 !اونطور که برنامه ریزی کردم پیش نمیرم

کاکائویی ها نپز ها. من خوشم  نهال مادر، از این کیک _

 .نمیاد. یه کیک ساده بپز منم بتونم بخورم
  



 
با صدای پروین خانم، بهش نگاه می کنم و لبخند عمیقی 

 !تحویلش میدم. چه نقطه ی اشتراک جالبی 
مامان هم کیک کاکائویی دوست نداشت و همیشه، فقط برای  
من و بابا می پخت و خودش نظاره گر خوردن ما می شد.  

می گفت، همین که می بینه ما با اشتها کیک رو می خوریم،  
 ! از عشق سیراب می شه

چشم. نگران نباشید. می خوام یه کیک وانیلی اسفنجی  _

 بپزم. خوبه؟ 
   



 
با محبت سرش رو تکون می ده. می چرخم و با دقت 

مشغول آماده کردن مایع کیک میشم. تا این که دوباره، 
 :پروین خانم به حرف میاد و می گه

نهال جان، عزیزم تو که از امیرحافظ ناراحت نشدی، _

 !شدی؟
چندلحظه ای مکث می کنم. دوباره صدای قاطع و لحن 

دستوری امیرحافظ یادم میاد که چطور حکم کرده بود که 
حق بیرون رفتن ندارم و این، دوباره عصبیم می کنه. اما 
وقتی یادم میاد که حداقل در قاب مخفی کلمات تونستم یه 

 جوری بهش طعنه بزنم، با لبخند به پروین
   



 
تنهاست و افسانه خانوم که برای حاال  خانم نگاه می کنم که 
 :خرید به بیرون رفته

نه پروین خانم. دلیلی برای ناراحت شدن وجود نداره. من  _

م بسازم، با این موضوع هم  مشکالت یاد گرفتم چطور با 
 . کنار میام

مردد بهم نگاه می کنه. راض ی از اینکه تونستم بهش 
بفهمونم که امیرحافظ برام فقط یه مشکله و هیچ نقش دیگه 

ای توی زندگیم نداره؛ مواد آماده رو توی قالب می ریزم تا 
 :توی فر بذارم

میدونم عزیزم. میدونم که چقدر قلبت بزرگه و چقدر در _

یه انسانی و از  الخره بقوی هستی اما،  مشکالت برابر 
 همه مهم تر یه دختر! تو هرکاری کنی، بازم روحیه 

 
   



 
لطیفت نمی ذاره خیلی وقت ها اونطور که باید محکم باشی. 

برای همین ازت می خوام از امیرحافظ من چیزی به دل 
منظوری نداره. اگه ظهر  اصال نگیری. باور کن اون 

باهات اونطوری حرف زد و نذاشت بری، حتما دلیلی داره. 
من از چیزی خبر ندارم، ولی می دونم که تو بی خبر  

 . خواهش می کنم ازش ناراحت نباشنیستی. پس 
گیج میشم. باز هم مثل همیشه، حرف های پروین خانم برام 

پروین خانم، من فقط یه  » عجیبه. خیلی دلم می خواد بگم که
پرستار ساده و یه غریبه ام! چه اهمیتی داره اگه ازش 

ناراحت باشم؟ چرا داری جوری رفتار می کنی که انگار  
 اون آدم مهمه؟ یا ناراحتی من برای

 
   



 
ما برای شما اهمیت  ارتباط نه... یه جوری که انگار   

 « !داره؟
چیزی رو نگران نباشید پروین خانم. بهتون که گفتم، من _

 .از ایشون به دل نمی گیرم. خیالتون راحت
قربونت برم عزیزم. با قلب مهربونی که تو داری، جز این _

 .هم انتظاری نمیره
به  گاهی حرفی نمی زنم و قالب رو توی فر می ذارم. با ن

ساعت، روبروی سینک می ایستم تا ظرف هارو بشورم که 
 :پروین خانم میگه

 
   



 
راستی عزیزم، امشب پرویز اینا و احسان و زنش نیستن.  _

فقط من و توییم. افسانه رو هم فرستادم تا امشب که کسی 
نیست، یه سری به خواهرش بزنه و حال و حوصله اش بیاد  
سرجاش. بی زحمت برای شام لطف کن یه چیز سبک برای  

امیرحافظ هم قرار نیست  احتماال دوتامون درست کن. چون 
 .بیاد

به چهره ی خواب آلود   گاهی می پره. با ن  باال ابروهام 
پروین خانم، ناخودآگاه خداروشکر می کنم که امروز از 

 شلوغی همیشه خبری نیست و آرامش نسبی توی
   



 
شیطنت ریزی، عمارت برقرار خواهد بود. برای همین با 

به به، یعنی باز _ :فقط برای خوب بودن پروین خانم میگم

 مثل قبلنا دوتامون تنها شدیم؟
خیلی شیرین می خنده و سرش رو تکون می ده. ادامه می 

 : دم
به روی چشم. تا شما برید یه چرتی بزنید، منم یه شام _

خوشمزه درست می کنم که باهم بخوریم. بعد شام هم فیلم 
 بینیم، نظرتون چیه؟ می 

پروین خانم رو که به اتاقش می رسونم و کمکش می کنم تا 
روی تخت دراز بکشه، بی سروصدا به آشپزخونه برمیگردم 

و توی سکوت سنگینی که عمارت رو فرا گرفته، مشغول 
جمع و جور کردن ریخت و پاش های کیک پزیم می شم.  

 این روزا با این که حال جسمیم
 
   



 
خوبه، احساس می کنم که نیاز عجیبی به سکوت و آروم 

بودن فضایی دارم که درش قرار گرفتم. و این عمارت، تنها  
روزهای ترسناک می تونم بهش پناه سرپناهیه که تو این 

بیارم. برای همین وقتی به این فکر می کنم که امروز قراره 
که از این سکوت لذت ببرم و حتی خبری از امیرحافظ هم 

راحت موهام رو از شر سنجاق باز میکنم الی نیست، با خی 
و بعد از مدت ها بهشون فرصت می دم که کمی بینشون هوا  

سعی می کنم یه شام سالم و خوشمزه بپیچه. و خودم هم، 
بپزم که اشتهای پروین خانم رو تحریک کنه. حس خیلی 

خوبیه، توی سکوت و بدون هیچ مزاحمتی، با موهایی که 
پراکنده ان و سنگینی شون اذیتم نمی کنه؛ با   ه هام روی شون

دقت مشغول آشپزی می شم و بعد از ماه ها گذر زمان رو 
 که وقتی به خودم میام که احساس نمی کنم. تا حدی

 
   



 
کیک آماده رو توی یخچال می ذارم و با شامی که آماده  

ریزم و به درحال جا افتادنه، لیوانی چای برای خودم می 
سمت نشیمن میرم تا کمی استراحت کنم. اما از اونجایی که 

مزاحم، همیشه مزاحمه و چیزی به اسم وقت رو نمی 
شناسه؛ درست زمانی که با آرامش روی مبل دراز می کشم 

و چشم هامو می بندم؛ سر و کله اش پیدا می شه. هرچند،  
صداش اولین نشونه ازش برای قلبمه تا حضورش رو حس  

 :کنه
 !خسته نباشین خانوم دکتر_

هین بلندی می کشم. نمی دونم چطور همونطور دراز کش 
دست می اندازم و شالم رو از روی میز بر می دارم اما،  

خداروشکر می کنم که پشت کاناپه ایستاده و تنها چیزی که 
 میتونه ببینه، پاهای آویزون از مبلمه! یه 

 
   



 
افتضاح دیگه، اما باید خدارو شکر کنم که به جای پاهام،  

 !منو با این موهای آشفته ندید
روی سرم  به هر جون کندنی که هست، به سرعت شال رو 

مرتب می کنم و کمی از موهام رو داخل بلوزم می ذارم. از 
جا که بلند می شم و می ایستم، می بینمش که دست در جیب  

 ایستاده و داره با تفریح تماشام می کنه.
 !من چقدر دوست دارم این چشم هارو از کاسه دربیارم

 . ، ببخشید. متوجه اومدنتون نشدمسالم_

می اندازه. همونطور که جلو میاد،  باال یه تای ابروش رو 
نگاهش رو دور تا دور سالن می چرخونه و من به این فکر 

می کنم که چرا اون ازم عذرخواهی نکرد و من این کارو 
اومده بود و مزاحم شده بود، نه   اطالعکردم؟! اون بدون 

 ! من... چرا انقدر احمقم؟
   



 
فکر می کردم وقتی برگردم، با چشم های گریون و آشفته _

 .می بینمت. ولی مثل اینکه اشتباه می کردم
پررنگی که کشیده بودم  نگاه دقیقش به چشم هام، خط چشم 

رو یادم میاره... و این طرز نگاه، دوباره همون حس رو 
برام تداعی می کنه. همون حسی که انگار چیزی درون قلبم 

 !سقوط می کنه 
 
   



 
 !  بله! اشتباه می کردین_

با اعصاب خردی جوابش رو می دم و با برداشتن گوشیم، 
قدم بر می دارم تا هرچه زودتر خودمو به اتاقم برسونم و  

سروضعمو مرتب کنم. خوشبختانه امیرحافظ هم دیگه سر به 
سرم نمی ذاره و من وقتی وارد اتاق میشم، با حرص 

روبروی میز آرایش می ایستم و به خودم توی آیینه خیره 
خیلی دلم می خواد آرایشم رو پاک کنم اما، این کار  می شم.

یعنی نشون دادن ضعف در مقابل این مرد! نمی تونم بهونه 
دستش بدم تا بیشتر دستم بندازه. یا نباید آرایش می کردم، یا 

هم اینکه چاره ای جز بیرون رفتن و تحمل نگاه هاشو ندارم!  
با پوشیدن  با این فکر بی حوصله چشم از خودم می گیرم و 

 تصمیم می گیرم بالخره یه تونیک مناسب و بستن موهام، 
   



 
تا از اتاق بیرون بزنم. هرچند، اگه به خاطر پروین خانم  

مگه پروین خانم  اصال نبود عمرا اگه این کارو می کردم. 
رار نیست بیاد؟ چرا همیشه باید وقتی نگفته بود که این بشر ق

 که نباید، سروکله اش پیدا بشه؟ 
با اخم های درهم و چهره ای که می دونم نارضایتی درش 

موج می زنه، از پله ها پایین میرم و بدون توجه به  
امیرحافظی که به جای من روی مبل دراز کشیده و ساعدش 

رو روی چشم هاش گذاشته، وارد آشپزخونه میشم. تموم  
حس و حالم از بین رفته و با کسلی، زیرگاز رو خاموش می 

روی صندلی می شینم و سرمو بین دستام  نکلیف بالکنم و 
می گیرم. عجیبه. چرا انقدر به هم ریخته ام؟ چرا نمی دونم  
باید چه کاری انجام بدم و چه رفتاری داشته باشم؟ چرا حس  

 می کنم
 
   



 
حتی ذره ای حوصله ی مردی رو که اون بیرون خوابیده 

 رو ندارم؟
چشم هامو روی هم فشار می دم و با پوف بلندی، سرمو از 

روی میز بلند می کنم. ولی دیدن یهویی امیرحافظ که به 
ینه داره تماشام می کنه،  چارچوب در تکیه داده و دست به س

باعث میشه که هین بلندی بکشم و دستمو روی سینه ام 
 :بذارم

 ترسیدم آقای نیک نام، شما کی اومدید؟_

 نگاهش رو به آرومی از من، روی قابلمه سوق می ده
لب هاش، چیزی شبیه به نیشخند رو خلق می کنن. با صدای 

 : بم و خسته اش می گه
 خانوم دکتر؟شامت آماده است _

 
   



 
تک سرفه ای می کنم و به صندلی تکیه می دم. چرا انقدر 

 !خسته به نظر میاد؟ و چرا این آشفتگیش برام مهمه؟
 شام که آماده است، ولی خب تا جایی که یادمه به گفته _

شما من عرضه ی غذا پختن ندارم. قطعا شام امشب هم 
 .خوشمزه نیست

می پره. راضی و پیروزمندانه بهش نگاه می  باال ابروهاش 
خالف کنم که با مکثی، آروم و با طمانینه جلو میاد و بر

لتی مچ گیرانه نجوا  با حا  وچیزی که انتظار دارم،  جلو میاد 
 :می کنه

 یعنی انقدر کینه ای هستی خانم امیرخانی؟ _

 
   



 
آب دهنم رو قورت می دم. چه وضعیت بدی! هیچکس که 

توی عمارت نیست، و پروین خانم هم که خوابش سنگینه و 
، من موندم و این مرد که حاال بدون کمکم نمی تونه بیاد! 

داره با چشم های عجیب غریبش بهم نگاه می کنه . به 
 زحمت جلوی خودم رو می

   



 
گیرم تا مثل بچه ها فرار نکنم و به جون کندن، خیره بهش 

 : جواب می دم
آدم باید همیشه حواسش به حرف هایی که می زنه، باشه.  _

بعضی وقت ها نمیشه چیزهایی که گفته شده رو از ذهن بقیه 
 .پاک کرد

ای نگاهش رو از چشم هام نمی گیره. انتظار  حتی لحظه 
طعنه ی سوزانی رو دارم اما، باز هم صداش به هم ریخته  

 !است و یکم به طرز ناباوری... شکست خورده
حتی اگه کسی بهت بگه که تو بیست و چهارساعت گذشته _

بوی این غذا داره دیوونه اش   االنجز قهوه چیزی نخورده و  
 می کنه؟ 

 
   



 
آروم آروم، تپش قلبم سرعت می گیره. لحنش حال عجیبی  

داره. انگار که خسته از همه چیز، بهم پناه آورده! چقدر 
 !چقدر احمقم که دارم همچین فکری می کنممضحکه و من 

میرم به پروین خانم کمک کنم که بیاد. تا شما هم دست و _

 .صورتتون رو بشورید، میز رو می چینم
می گم و به سرعت از روی میز بلند می شم و از کنارش  

 که سد راهم میشه  می گذرم
 ه؟ چیکار دارید می کنید؟  به شما یاد ندادن این کار اشتباه_

 
   



 
با خونسردی بهم خیره است کنم هرآن ممکنه از این همه 

 !احساسات متضاد فوران کنم
 !کدوم کار؟؟_

 این کارو میکنیددفعه ی آخرتون باشه _

 
   



 
با شتاب از آشپزخونه بیرون می زنم و درست مثل دیوونه 

می رم. حتی در ها، گیج و منگ به طرف اتاق پروین خانم 
هم نمی زنم و وقتی با ورودم، می بینمش که درحال خوندن 

نماز به صورت نشسته است؛ بغض کرده همونجا روی 
چیکار باید بکنم؟ خدایا، من با این مرد  ،زمین سر می خورم 

 باید چیکار کنم؟
افتاده ام که نمی تونم اشک نمی ریزم. انقدر گیج اتفاقات  

 بغض سنگین توی گلوم رو وادار به شکستن کنم 
با ظاهرسازی که دیگه توش ماهر شدم، به پروین خانم میگم  

که امیرحافظ هم اومده و کمکش می کنم تا از اتاق بیرون  
بریم. همه ی تنم رو عرق سردی فرا گرفته که بیشتر 

زم اینه که  عصبیم می کنه، و شاید تنها خوش شانسی امرو
 وقتی وارد آشپزخونه میشیم،

 
   



 
اثری از اون نیست و در باز قابلمه، نشون میده که غذاش  

 ! ما شام بخورهرو برده و قرار نیست که با 
 وا، گفتی امیرحافظ هم اومده که... پس کو؟_

ویلچر پروین خانم رو پشت میز می ذارم و با برداشتن در  
م کالفگی قابلمه، نگاهم رو روی محتویاتش می گردونم. 

 : زمانی بیشتر میشه که می بینم فقط کمی از غذا رو کشیده
 االنمثل اینکه شامشون رو بردن تو اتاقشون بخورن. _

 .میزو می چینم
پروین خانم دیگه چیزی نمیگه و در سکوت بهم نگاه می 
کنه. با همون بغضی که نمیدونم دلیلش از حرصه یا غم، 

میز رو می چینم و به طرز عصبی همه ی غذام رو هم می 
 خورم. انقدر که پروین خانم با تعجب بهم نگاه

 
   



 
می کنه اما، چیزی نمی گه. و چقدر خوب که چیزی نمیگه 

نمی پرسه. چون من، خودم هم نمیدونم چه مرگمه الی و سو
اون مرد اینطور باعث به هم ریختگی  و چرا باید وقتی که 

شده، انقدر احمقانه و رقت انگیز، ناراحت گرسنگیش باشم 
که قطعا با اون حجم کم غذا رفع نمیشه! من چمه؟ دردم چیه  

 !  خدایا؟! تو بهم بگو
 .  دستت درد نکنه مادر. خیلی خوشمزه بود_

نوش با گفته ی پروین خانم، لبخند کمرنگی تحویلش میدم و 
جان آرامی زمزمه می کنم. همونطور که نگاهش رو 
دورتادور آشپزخونه ی سوت و کور می چرخونه، با  

 :مهربونی میگه
قربون دستت نهال جان، یه سینی چای بریز بیار تو نشیمن  _

 باهم بخوریم. تا تو بیای منم برم یه سری به این
 
   



 
پسر بزنم ببینم چطوره. برای چی نیومده رفته چپیده تو اون  

 ! اتاق 
حرفی نمی زنم و پروین خانم آهسته از آشپزخونه بیرون  

به پیشونیم می گیرم و فکر می کنم که چرا    میره. دستمو
من   االنهربار باید بین ما دوتا یه بحثی صورت بگیره؟! 

باید باز هم عادی رفتار کنم و رفتار عجیب چند دقیقه پیشش 
 رو یادم بره؟

با ذهنی درگیر ظرف هارو می شورم و با سینی چای بیرون  
وی سالن میرم. شوکه میشم وقتی می بینم که پروین خانم ت

نشسته و امیرحافظ درست مثل یه بچه سرش رو روی پاهای  
اون گذاشته و چشم هاشو بسته! پروین خانم هم به آرومی 

داره سرش رو ماساژ می ده و من، بین رفتن و نرفتن مردد  
 می مونم. تا اینکه 

 
   



 
پروین خانم خودش متوجه حضورم میشه و با لبخند  

 :مهربونی میگه
 . بیا عزیزدلم. دستت درد نکنه_

خداروشکر می کنم که امیرحافظ چشم هاشو باز نمی کنه تا  
روی میز  بیشتر معذبم کنه. جلو میرم و آروم سینی چای رو 

می ذارم. تنم رو که راست می کنم، می بینم که امیرحافظ با  
 اخمی غلیظ بهم خیره است و من... 

دقیقا چه کار اشتباهی مرتکب شدم که باید این نگاه رو به 
 ! جون بخرم؟

 
   



 
 بشین دیگه دخترم، برای چی سرپا وایسادی؟_

معذب و ناراضی از اینکه به خاطر پروین خانم تو عمل 
انجام شده قرار گرفتم، جلو می رم و روی مبلی که ازشون  

ی امیرحافظ که حواله   گاهی فاصله داره می شینم. نیم ن 
بدون توجه به حضور من با خونسردی دراز کشیده می کنم 
و با اخم های درهم، به تلوزیون خاموش روبروم خیره می 

شم. چنددقیقه ای در سکوت می گذره و پروین خانم مادرانه  
و با حوصله سر امیرحافظ رو ماساژ می ده. جوری که دل 

در سوگ این  منم هواس دست های مامانو می کنه و قلبم،
 :همه نداشتن، به غم می شینه

   



 
این روزها خیلی به خودت سخت می گیری عزیزدلم. _

آشفته و خسته ای. چرا یکم به خودت استراحت نمیدی؟ 
مخاطب پروین خانم، امیرحافظیه که چشم هاش رو بسته. 
احساس مزاحم بودن می کنم. احساس اینکه اینجا بودنم، 
چیزی بیشتر از پرستار بودنم رو به رخ می کشه. نمی 

ما کسی توی مغزم فریاد می زنه که دونم، نمی فهمم! ا
انگار، آروم آروم، داره نقشم تو این عمارت فراتر از یه 

اون چیزی نیست که من می   اصال پرستار ساده میشه و این 
 !خوام

خوبم عمه. نگرانم نباش. یه مدت باید اینطوری بگذره تا _

 . همه چیز دوباره برگرده سرجاش
خم می شم و با کمی کنجکاوی برای این صحبت دونفره، 

لیوان چایم رو بر می دارم. لحن آروم و خسته ی امیرحافظ،  
 شباهتی به لحن امیرحافظی که  اصال 

   



 
اونطور گستاخانه بازوم رو گرفته بود و توی چشم هام خیره  

شده بود؛ نداره. و من فکر می کنم که پروین خانم از کی، 
از شغل این مرد باخبره. یعنی زمانی که به من می گفت که  

هم، می دونست که اون فقط یه مدیرعامل ساده است 
 برادرزاده اش یه پلیسه؟ 

همه چیز برمیگرده سرجای خودش پسرم. روزگار همینه. _

یه وقتی همه چی رو میریزه به هم، یه وقتی هم خودش 
درستش می کنه. این وسط آدمایی مثل تو که همه چیزشونو  

می ذارن وسط، آزار می بینن. به فکر خودتم باش پسرم، 
 .تو بزگترین آرزوییه که دارممیدونی که خوشبختی 

امیرحافظ چندلحظه ای مکث می کنه و بعد، ناگهانی بلند می 
 شه و می شینه. لباس راحتی به تن داره

 . بیخیال عمه. خوشبختی؟ چه واژه ی جالبی_

   



 
 ش، کالم  با نیشخند عمیقی می گه و جوری که از تلخی 

 موهایالی چهره ام درهم می شه. با پریشونی دستی 
 به هم ریخته اش می کشه و بدون توجه به نگاه پروین

 میخانم، خم می شه و لیوانی چای برای خودش بر 
 داره. نگاه کوتاه چندثانیه ایش، وقتی که خم شد تا 

 لیوان رو برداره؛ چیزی شبیه به این بود که انگار می 
 !خواست اتفاق آشپزخونه رو برام یادآوری کنه

 ممنون خانم دکتر. چه عجب این خونه ساکته. بقیه _

 کجان عمه؟ 
نگاه می کنه. پروین خانم آه عمیقی می کشه و با محبت بهم 

می تونم خوب حس کنم که چقدر از بابت امیرحافظ نگران و 
دلواپسه اما، چرا؟ چرا این مرد باید انقدر تلخ باشه و تلخی  

 کنه؟ 
 
   



 
پدر و مادرت که یه سر رفتن خونه ی دوست پرویز. _

احسان و سارا هم رفتن بیرون دیگه. سارا بچه ام حوصله  
 .اش سر رفته بود. رفتن که یه هوایی به سرشون بخوره
امیرحافظ بی حرف، چایش رو می نوشه. خم می شم و 

رو روی میز می ذارم و لیوان باقی مونده رو به خالی لیوان 
دست پروین خانم می دم. تنها برای اینکه سکوتم زیادی 

 :نشه، می گم طوالنی 
شما هم حوصله تون سر رفته؟ می خواین بریم تو باغ قدم _

 بزنیم؟
ان بهم نگاه می کنه. می تونم  لبخند عمیقی می زنه و قدرد

حس کنم که توجه امیرحافظ برای لحظه ای متوجه ام می شه 
اما، واکنشی نشون نمی دم و کماکان به پروین خانم خیره 

 میشم. هنوز رفتار بی ادبانه اش 
   



 
یادمه و قطعا هیچوقت هم یادم نمیره. فقط به امید روزی که 
دیگه اثری از این آدم توی زندگیم و ذهنم نباشه، حضورش 

 !رو تحمل می کنم و با این وضع کنار میام
میاد نه عزیزم. همین که تو هستی حال و حوصله ام _

 ... سرجاش. فقط
منتظر تماشاش می کنم که به طرز شیرینی از ته دلش می  

 :خنده و می گه
فقط هوس بستنی کردم. نمی دونم چرا از بعدازظهری _

 . فکرش افتاده تو سرم
در عین اینکه تعجب می کنم، خنده ام هم می گیره. و واقعا  

به   نمی تونم جلوی کش اومدن لب هام رو بگیرم. بدون توجه
 :حضور امیرحافظ، با خنده می گم

 
   
 
خب چرا نگفتید بعدازظهر برم براتون بخرم؟ می خواین _

 برم؟ االن
پروین خانم سرش رو به نشونه ی نه تکون می ده و جرعه  

، می بینم که گاهی ای از چایش رو می نوشه. با نیم ن



امیرحافظ سرش رو به مبل تکیه داده و باز هم چشم هاش  
 !رو بسته. انگار که سردردش هنوز هم ادامه داره

نه مادر، مگه چقدر مهمه ؟ بذار فردا میگیم افسانه می خره  _

 . باهم می خوریم. داشتم باهات شوخی می کردم
  



 
اصرار نمی کنم و با لبخندی تنم رو عقب می کشم. نگاهم به  

حاال  ساعت میوفته که نه شب رو نشون می ده. فکر می کنم 
که چنددقیقه ای پیششون نشستم، بهتره که به بهانه ی خواب  

تنهاشون بذارم اما، قبل از اینکه چیزی بگم پروین خانم با 
 :شیطنت ریزی می گه

و بری برامون بستنی بخری؟! میگم امیر، نظرت چیه ت _

هوم؟ یه هوایی هم به سرت می خوره، سردردت خوب 
 .میشه

وقتی امیرحافظ با چشم های متعجب به پروین خانم خیره می 
 شه، گوشه ی لبم رو گاز می گیرم تا جلوی

   



 
بگیرم. صدای ناباور و چهره ی پوکرش واقعا  خنده ام رو 

 !خنده داره
 بیخیال عمه، من خسته ام. بستنی چی؟ _

فکر می کردم پروین خانم فقط داره سر به سرش می ذاره 
رفته در  باال انتظارم جدیه و با ابروهای خالف  اما، بر 

 :جوابش می گه
بین  خستگی تو برای اینه که کل روز خودتو تو اداره و _

پرونده هات حبس می کنی. پاشو، پاشو برو از سر کوچه  
 .برامون بستنی بخر بیار، حالت جا بیاد. پاشو

واقعا نمی تونم جلوی خودم رو بگیرم و پق، زیر خنده می 
زنم! البته خیلی زود جمعش می کنم ولی، همین کافیه که  

 چشم های عصبی امیرحافظ روم خیره بشه و
 
   



 
با تهدید بهم نگاه کنه. یه جوری که انگار تقصیر منه و به 

 !جای پروین خانم، من ازش بستنی می خوام
ست بستنی زیاد برات خوب باال عمه جان، شما قند خونت _

نیست. بگین خانم دکتر براتون یه نوشیدنی خنک بیاره، چه  
 .فرقی داره؟ شبتون بخیر

 ! امیرحافظ _

سرجاش می ایسته و به  کالفه با صدای قاطع پروین خانم 
طرفمون می چرخه. نمی دونم چرا پروین خانم یهویی داره 

رش می ذاره اما، همین که داره حرص می اینطور سر به س
خوره دل منو خنک می کنه و باعث میشه که لبخند عمیقی 

بزنم! لبخندی که عمر کوتاهی داره و وقتی امیرحافظ با 
 : پوزخندی عصبی می گه

 
   



 
خیله خب، ولی من نمی دونم باید چی بگیرم. بهتره خانم  _

 . دکتر هم تشریف بیارن که ایشون انتخاب کنن
به کل از روی لب هام محو می شه! مبهوت نگاهم رو از 

دم و  چهره ی پیروز امیرحافظ، روی پروین خانم سوق می 
 ! قطعا که قبول نمی کنه، مگه نه؟

باشه، چه بهتر. نهال هم یه هوایی به سرش می خوره. _

 . پاشو دخترم، پاشو حاضر شو دوتایی برید برگردید
چشم هام درست مثل دوتا کاسه گشاد میشن. باورم نمیشه که 

پروین خانم داره منو با این بشر برای خریدن بستنی می 
 اینجا؟ چه فکری با خودشون کردن؟فرسته! چه خبره 

 
   



 
آخه... آخه شما تنها می مونید پروین خانم، خب خودشون  _

 می خرن دیگه. من برای چی برم؟ 
از اینکه پروین خانم چیزی بگه، امیرحافظ با صدای قبل 

 :بلندی همین طور که داره به طرف اتاقش میره می گه
 !تا حاضر میشم، آماده شو_

****** 
 بریم بستنی بخوریم

 
   



 
با ناامیدی در عمارت رو می بندم و نگاه خسته ام رو بهش 

می دوزم. هنوزم ته دلم منتظر اینم که پروین خانم صدام کنه 
 و بگه که نیاز نیست همراه این مرد برم 

برام  اصال  فقط داشته باهام شوخی می کرده! یه شوخی که 
قابل هضم نیست و ظاهرا، جدی تر از هر واقعیتیه! باورم 

نمیشه! من ساعت نه و نیم شب، لباس پوشیدم و دارم همراه 
 امیرحافظ میرم که بستنی بخرم!

   



 
حتی اگه همه ی این اتفاقات یهویی رو ندید بگیرم، چطور  

 می تونم فراموش کنم که پروین خانم چطوری واژه ی
 رو با لذت بیان می کرد و سرخوش  «دوتایی»

 !راضی بهمون خیره شده بود؟
 داری استخاره می کنی؟ تا کی می خوای اونجا وایسی؟_

ادم؛ با  با صدای امیرحافظ، همونطور که پشت بهش ایست
 :حرص پوف بلندی می کشم و زیرلب زمزمه می کنم

 که تا اینجا اومدم، کورحاال لعنت به این شانس. ولی  _
خوندی اگه فکر کردی میتونی دستم بندازی جناب سرگرد.  

 ! ش مجبوری جلو اومدم، بقیه رو نشونت میدمحاال  اگه تا  
 
   



 
با دم عمیقی، مصمم سری در نشونه ی تایید حرف های 
نهال عصبی درونم تکون می دم و می چرخم تا هرچه 

مسخره تموم بشه و بتونیم برگردیم  زودتر این بستنی خریدن 
به عمارت! امیرحافظ چندقدمی جلوتر کنار تیر برق ایستاده 

و با اخمی از سر انتظار بهم نگاه می کنه. نمی دونم  
منظورش از آماده شدن چی بود که فقط به یه شلوار لی 

بسنده کرده و با همون ظاهر به هم ریخته اش اومده اینجا  
ی خواد بگم اگه منم مثل تو فقط کافی  وایساده! خیلی دلم م

بود یه شلوار و تیشرت بپوشم، دو دقیقه ای حاضر و آماده 
 ! سرکوچه وایمیستادم جناب سرگرد

 .مثل اینکه خیلی مشتاقید همراهیتون کنم جناب سرگرد_

  تالفجلو می رم و وقتی کنارش می ایستم، بدون توجه به اخ
 ه میشم قد رو اعصابمون، توی چشم هاش خیر 

   



 
با لبخندی که فقط برای حفظ ظاهره حرفم رو می زنم. 

می زنه و با  حالی اخمش غلیظ تر نمیشه اما، نیشخند بی
 :اشاره می کنه دست به جلو  

حوصله ی بحث ندارم. به نفعته ساکت   اصال راه بیفت که _

 . باشی
راه که می افته، از پشت سرش با حرص دهنم رو براش کج 

 :و کوله می کنم و تند تند قدم بر می دارم تا بهش برسم
اگه می خواستید ساکت باشم و حوصله هم ندارید، برای _

خاطر حرف شما بود که  چی گفتید منم باهاتون بیام؟ به
پروین خانم اصرار کرد و منم نتونستم روشونو زمین 

 .بندازم
 
   



 
میزنیم! درست هردومون به روبرو خیره ایم و داریم حرف 

عین بچه ها! و من که برای اولین بار تو این وقت شب پیاده 
پا تو کوچه و خیابون های اینجا گذاشتم، از این همه خلوت 

 !  بودنش تعجب و کمی خوف می کنم
نیست هی اینو تکرار کنی. فهمیدم که به   الزمخیله خب. _

 . خواست خودت نیومدی بچه. انقدر رو مغزم راه نرو
متعجب بهش نگاه می کنم. می دونست چقدر با این بچه 

گفتنش حرصم رو بیشتر می کنه؟ نکنه دلش می خواست تو 
 ! همین کوچه بکشمش؟

یعنی چی این حرف آقای نیک نام که هی تکرار می کنید؟ _

 من بچه ام؟ 
 
   



 
کمی سرش رو به طرفم می چرخونه. شاید اشتباهه اما، حس  

کم کم داره از چهره اش رخت می  کالفگی می کنم آثار 
 ! بنده

 .خودت فکر کن ببین هستی یا نیستی_

 
   



 
چشم هامو با تهدید ریز می کنم. تنها چیزی که تاریکی 

سنگین کوچه رو می شکنه، نور بی جون چراغ برق هاست  
امیرحافظ در کنارم نبود، از ترس زهره ترک و قطعا اگه 

 !می شدم! عادتی که خیلی وقته دارمش و از تاریکی، بیزارم
 معلومه که نیستم. این چه سوالیه؟ _

می اندازه. عصبی می شم وقتی با دیدن   باال ابروهاش رو  
اخمی نداره، حس عجیبی قلبم رو فرا می حاال چهره اش که 

 !گیره
نیستی و من مدام باید یه چیزو صدبار برات  جالبه. بچه _

تکرار کنم که متوجه بشی؟! اگه بزرگ شده بودی، برای 
 . اینکه نذاشتم از خونه بری بیرون اونطور رفتار نمی کردی

 
   



 
چقدر دلم می خواد از ته دلم سرش جیغ بزنم تا همه ی این 

 :حرص و عصبانیت تخلیه کنم
اوال اینکه قضیه ی ظهر فرق می کنه. شما منو از رفتن _

سرخاک پدرومادرم منع کردید. یعنی همه ی امید این 
من چه رفتاری کردم؟ یه جوری میگید انگار  روزهام. دوما، 

من بودم که وسط اون همه آدم با یه لحن بی ادبانه و  
دستوری بهتون گفتم که حق ندارید پاتونو از خونه بیرون  

 !بذارید
از اینکه رفتار بدش رو بهش یادآور میشم، حس رضایت می 
کنم. برای همین کمی، فقط کم ی از دلخوریم نسبت بهش کم 

! هرچند که اون در برابر حرفم، با خونسردی اهومی میشه
می گه و همونطور که به آسمون نگاه می کنه، با لحنی 

 :بیخیال جواب می ده کامال عاری از خشونت و 
   



 
همین رفتارت هم بچگانه است. به راحتی میشه عصبیت  _

 !کرد خانوم بزرگ
خنده ام می گیره. به حدی از حرص خوردن رسیدم که فقط  

 :می تونم در برابر این همه پرویی بخندم
 اطالعببین کی به کی میگه زود عصبی میشه. محض _

 .جناب سرگرد، من اگه بچه هم باشم، شما از من بچه ترید
می اندازم  باال با اخم بهم نگاه می کنه. بی توجه شونه ای 

به نشانه ی همینه که هست! و کمی به قدم هام سرعت می 
بخشم. فکر می کرد جوابش رو نمیدم؟ درسته که هیچ جوره 

ی تونم درکش کنم و با رفتارهاش کنار بیام اما، از خودم نم
 ! که میتونم دفاع کنم

 
   



 
آروم راه برو. می خوری زمین حوصله ی نق و نوق  _

 .ندارم
تعجب می کنم. واقعا صداش خندونه؟ یا دارم اشتباه می 

 !کنم؟
به سرعت سرمو به عقب می چرخونم. برای دیدن یه لبخند 

چیزی که فکر می خالف یا حتی خنده ای عمیق! اما بر
کردم، هیچ منحنی شادی روی صورتش نقش نبسته و هنوز 

 ! ؟اخمش به پاست. ولی... چرا حس کردم داشت می خندید
معنی کارهای شما رو نمی فهمم. اگه انقدر  اصال من _

 حضورم آزارتون میده، برای چی گفتید باهاتون بیام؟ 
 
   



 
بزرگ خودش رو بهم می رسونه و در در کنارم با چند گام 

راه میره. هنوز باورم نمیشه که من با این آدم برای بستنی 
 ! خریدن بیرون اومدم

برای اینکه بدهی به گردنم نباشه. میدونم که به خاطر _

نرفتن سرخاک پدرومادرت اذیت شدی. ولی چاره ای نبود.  
ای به این کارها ندارم. برای همین   عالقه بهت گفتم که منم 

رو یه جایگزین بدون. درسته که مثل سرخاک  االن قدم زدن 
 رفتن آرومت نمی کنه اما، حداقل از اون عمارت مسکوت

 .بیرون زدی. همین یعنی دیگه نسبت بهت بدهی ندارم
 
   



 
وقتی با کمی مکث جواب میده، شوکه میشم. ناخواسته خیره  

نیم رخش، تک تک کلماتش رو توی ذهنم مرور می کنم به 
و نرم نرم، یه لبخند عمیق روی لب هام می شینه. یه لبخندی 

که جزو نباید هاست اما، شیرینه... شیرینی که هنوز برای 
 !برای قلبم گنگه

عجیبه. من فکر می کردم به خاطر اینکه بهتون خندیدم، _

 .ی کنیدتالفد مجبورم کردید بیام. فکر کردم خواستی
چپ چپ که نگاهم می کنه، کوتاه می خندم. و نگاه سنگین 

متمرکز میشه. هرچند خیلی زود  ه هام امیرحافظ روی خند
 دوباره به روبرو خیره میشه و حالت جدی

   



 
نگاه باز هم باعث صورتش هنوز پابرجاست اما، همون 

 !اتفاقات غریبی توی قلبم میشه
وقتی میگم هنوز بچه ای، همینه. چطور فکر کردی به _

 خاطر این دلیل مسخره مجبورت میکنم بیای؟ 
هیچی نمیگم و در سکوت کنارش قدم بر می دارم. با چند  

 : دقیقه مکث، هشدارگونه ادامه می ده
آخرت بود بهم خندیدی. من از البته، یادت باشه که دفعه ی _

یه اشتباهی فقط یه بار چشم پوشی می کنم دخترخانم. فقط یه  
 !بار

 چه اتفاقی می افته؟ مثال و دفعه ی دوم _

 ! میتونی تکرارش کنی، تا بفهمی چه اتفاقی میوفته_

انفجار عظیمی توی قلبم اتفاق میوفته. خشک شده همونجا  
امیرحافظ، بعد از چند لحظه  به راهش ادامه می  می ایستم و 

 . ده
آب دهنم رو قورت میدم. گلوم خشک شده، و شاید هم همه 

ی وجودم! منظورش چی بود؟ چرا لحنش اونقدر عجیب  
بود؟ چرا... چرا قلبم داره خودشو از توی سینه ام بیرون می 

 اندازه؟
 
   



 
  گاهی با گیجی دستم رو روی قفسه ی سینه ام می ذارم و با ن

به روبرو، متوجه میشم که وارد مغازه ی بستنی فروشی 
شده. انگار همه چیز در عرض چند ثانیه اتفاق افتاده و من، 

به معنای واقعی شوکه شدم. و به زمان احتیاج دارم. یه 
زمانی که بتونم خیلی خوب به همه چیز، حتی حال عجیب  

 !این روزهای قلبم هم فکر کنم
آروم آروم، به طرف مغازه قدم نفس های عمیقی می کشم. 

بر می دارم و برای پیدا کردن امیرحافظ بین جمعیت، نگاهم 
رو می چرخونم اما، نیست. خبری از قامت بلندش نیست و 

 یعنی بدون من کجا رفته؟ 
 .بگیر_

با صدای آشناش، به عقب می چرخم. روبروم ایستاده و 
 توی بستنی قیفی رو به سمتم گرفته. کیسه ای هم 

 
   



 
دستشه که میشه حدس زد برای خونه بستنی کیلویی خریده. 

 !اما... این بستنی قیفی برای منه؟
 برای من خریدین؟اینو _

 
   



 
صدای آروم و متعجبم، باعث میشه نیشخندی بزنه. هنوز هم  

 ... بود وطرز نگاهش یادمه. وقتی که به لب هام خیره شده 
واضح نیست؟ جز تو کس دیگه ای هم پیشم هست که  _

 براش بخرم؟ 
تنها برای رهایی از نگاه سنگینش بستنی رو از دستش می  

گیرم. بی توجه به من، دوباره به طرف عمارت به راه 
 :دنبالش قدم بر می دارم کالفه میوفته که 

ممنون. ولی چرا برای من قیفی خریدین؟ نکنه واقعا فکر _

 کردید بچه ام؟
 :فقط، نیم نگاه کوتاهی حواله ام می کنه و می گه

 بستنی قیفی فقط برای بچه هاست؟ _

 
   



 
معذب و عصبی به بستنی توی دستم خیره میشم. کاش میشد  

 !دلم خنک بشههمینو محکم توی صورتش بکوبم که فقط 
 ! میخوای همونطور نگاهش کنی؟ داره آب میشه_

جدیش، عصبیم می کنه. به ناچار ازش جلو می   کامال تذکر 
زنم و زمانی که پشتم قرار میگیره، گاز کوچیکی از بستنی 

می گیرم. خنک بودنش، حتی بیشتر از طعمش برام لذت 
 عالقه بخشه و انگار گرمای درونم رو سرد می کنه. البته  

ی قلبی بچگیم هم در اینکه بی توجه به امیرحافظ پشت سرم، 
 !با اشتها شروع به خوردن بستنی می کنم؛ بی تاثیر نیست

اینجارو ببین. خانم دکتر خجالت می کشه جلوی من بستنی  _

 .بخوره
 
   



 
لحن تمسخرآمیزش برام عجیب نیست. سعی می کنم من هم  
خونسرد باشم. همونطور که اون هست و عادی رفتار می 

 ! کنه. تو تنهایی هام، بهتر می تونم خودم باشم و فکر کنم
ندارید وقتی اونطوری به آدم نگاه می کنید، توقع _

 اطرافیانتون معذب بشن؟
 !امکان نداره جواب چیزیو ندی، نه؟_

که فکر می کنم، منم واقعا هوس بستنی کرده بودم!  حاال 
اش کردم، به  کالفه برای همین راضی از اینکه ظاهرا باز  

ها و ناراحتی هایی که اون به من   کالفگی همه ی تالفی 
 :داده، بهش نگاه می کنم و با لحنی عادی می گم

 حرف خاصی نزدم که، بهتون برخورد؟_

 
   



 
چشم هاش رو ریز می کنه. یه جوری که انگار داره تهدیدم  

بیخیال نسبت بهش جلوتر از اون به  کامال می کنه اما، 
طرف عمارت میرم و کلیدم رو از توی جیبم بیرون میارم. 
بدون نگاه به پشت سرم، در رو نیمه باز می ذارم و از بین 
درخت های حیاط، به سمت ساختمون قدم بر می دارم. دارم  

 فرار می کنم؟ شاید! اما از چی؟ از امیرحافظ یا خودم؟
دستی به صورتم می کشم و نگاهم رو به می ایستم. عصبی 

ماهی که درخشان توی آسمون قرار گرفته، می دوزم. کارم 
اشتباهه. نباید ازش دوری کنم. تجربه نشون داده که هرچقدر  

ازش فاصله بگیرم، نقشش توی زندگیم بیشتر میشه! برای 
همین با یه تصمیم یهویی، به عقب می چرخم و رو به اون 

 : م داره به طرفم میاد، بلند می گمکه آهسته و آرو
   



 
ممنون بابت قدم زدن و بستنی جناب سرگرد . شبتون  _

 .بخیر
اش، می چرخم و وارد  و با گرفتن نگاهم از چشم های خسته 

ساختمون میشم. مقصد نهاییم اتاقمه. و خلوتی که عجیب 
 !بهش نیاز دارم تا فکر کنم

* 
 
   



 
گوشیم چشم باز می کنم، بدون حرکت  آالرمصبح که با 

برای چند دقیقه همونطور دراز کش به سقف روبروم خیره 
می شم. حتی بدون اینکه بخوام به چیزی فکر کنم! انگار که  

ی، بالنکلیف ذهنم منجمد شده باشه و از این همه ندونستن و 
روزا داره چه  به ستوه اومده! نمی دونم. واقعا نمی دونم این 

اتفاقی توی زندگیم میوفته اما، می دونم که با روزهای قبلم 
متفاوته. انقدر متفاوت که هضمش برام سخته. سخت تر از 

 .هرکاری
با پوف بلندی به شدت مالفه رو از روی خودم کنار می زنم. 
عصبی و خسته از این حال غریب، رو به خودم با تاکید می 

 :گم
حق   اصال حق نداری یه بار دیگه به دیشب فکر کنی. _

نداری به هیچ چیز بی ربطی فکر کنی. هیچ معلوم هست 
 ؟ اصال چته؟ تکلیفت با خودت مشخص هست 

   



 
با چهره ای درهم خودمو توی سرویس می اندازم. میشه 

گفت امروز کمی دیرتر بیدار شدم و کمی از زمان داروهای 
خالف  پروین خانم هم گذشته. همین مجبورم می کنه که بر 

میلم برای بیرون رفتن، به سمت کمد برم تا لباس مناسبی 
 : احسان و امیرحافظ هم خونه باشن احتماال بپوشم. 

خونه ان که خونه ان، تو برای چی عین احمق ها   اصال _

میخوای ازشون فرار کنی؟ آدم کشتی؟ دزدی کردی؟ چه کار 
اشتباهی کردی که میخوای ازشون دوری کنی؟ امیرحافظ هم  

ریبه مثل بقیه، چرا باید انقدر مهم باشه که ذهنتو یه غ
 درگیرش کنی خنگ؟ 

زیرلب غر می زنم و درهمون حال پیراهن حریر بلندی تنم  
می کنم. روبروی میز آرایش که می ایستم، کمی لب های بی 

 رنگم رو رنگ می بخشم و این بار، شمرده تر 
   



 
 :با تاکید بیشتری خیره به تصویر خودم زمزمه می کنم

درست رفتار کن، درست فکر کن، و درست عمل کن!  _

ه؟ تمومش کن این مگه بچه ای نهال؟ مگه هیجده سالت
 ! مسخره بازی هارو

مردد به خودم خیره می شم. چقدر گیج بودن در درون آدم  
آزاردهنده است. و اینکه ندونی می خوای چیکار کنی و 

 !چطور رفتار کنی
دستی به صورتم می کشم و با اخم هایی درهم از اتاق  

بیرون میرم. سروصدایی که از آشپزخونه میاد، نشون از 
داره که دارن صبحانه می خورن و من راضی از این این 

فرصت، بدون جلب توجه به طرف اتاق پروین خانم میرم.  
 هیچ دوست ندارم سرصبحی با امیرحافظی روبرو 

 
   



 
 بشم که این روزا زیادی داره توی زندگیم پررنگ میشه

 .، صبح بخیرسالم_ !من اینو نمی خوام

دیدن پروین خانم درست مثل یه امید دوباره است. لبخند 
 :عمیقی نثار چهره ی مهربونش می کنم

به روی ماهت مادر. چه عجب امروز یکم بیشتر  سالم_

 .خوابیدی
از این همه محبت، حس خوشبختی می کنم. جلو می رم و  

 :کنارش می شینم
نمی دونم چرا نتونستم سر وقت بیدار شم. داروهاتونو _

 .خوردید؟ اگه نه بیاین بریم صبحونه بخوریم اول
کنم. آروم و با آه عمیقی می کشه که متعجب بهش نگاه می 

 :درد می گه
   



 
نه عزیزم. نخوردم. ولی امروز پاهام خیلی اذیتم می کنن، _

تا بی زحمت صبحونه رو بیار اینجا بخورم. نمی تونم 
 .آشپزخونه بیام 

نگرانی در آنی توی قلبم سرازیر میشه. دستمو روی پاهاش  
 :می ذارم و با ناراحتی می گم

 قربونتون برم من. خیلی دردش زیاده؟_

زیاد که هست. ولی من دیگه به این درد انس گرفتم دخترم. _

 . نگران نباش
ناراحتی  انقدر مظلومانه میگه که منم احساس درد می کنم. با 

بوسه ای روی گونه اش می ذارم و برای آوردن صبحانه،  
 . از اتاق بیرون می زنم

 
   



 
آشپزخونه میشم، احسان و امیرحافظ رو می بینم که وارد 

مشغول خوردن صبحانه اند و اثری از سارا نیست. این 
یعنی دلیلی برای خنده رو بودن وجود نداره و برای همین، 

 برای حفظ جدیت در ظاهر هم که شده، اخم
   



 
کمرنگی می کنم. هرچند نیشخندی که قلبم نثارم می کنه،  

 !زیادی سنگینه
 . ، صبح همگی بخیرسالم_

می شنوم که جواب میدن اما، سریع نگاهم رو ازشون می 
گیرم و بی توجه بهشون به طرف افسانه خانوم میرم تا 

صبحانه ی پروین خانم رو آماده کنیم. پشت بهشون می ایستم 
ا دقت صبحانه ی مفصل و سالمی رو آماده و سعی می کنم ب

  باتالق می کنم، بیشتر توی  تالش کنم اما، چرا هرچی بیشتر  
افکار تیره و ناواضح ذهنم فرو می رم؟ چرا انقدر خوب 

دارم سنگینی نگاهش رو احساس می کنم و این... چرا داره 
برام مهم می شه؟ ظاهرا، تنها راه مقابله با این تغییرات... 

 !کردن و بی توجهیه دوری
 
   



 
ظرف کره رو توی سینی می ذارم و با فکر کیکی که 

دیروز پختم، به طرف یخچال میرم. همزمان با صدای بلندی 
 :گممی 

افسانه خانوم، من دو تیکه از این کیک بر می دارم ببرم  _

 .  برای پروین خانم
اما به جای افسانه خانوم، این صدای امیرحافظه که وادارم 

 :می کنه بهش نگاه کنم
دستتون درد نکنه افسانه خانوم. کیک خیلی خوشمزه ای _

بیشتر بود. فقط لطفا دفعه ی بعد که زحمت می کشید، یکم 
درست کنید. اینی که پخته بودید فقط برای من و احسان 

 .کفایت می کرد
روی میز نگاه خالی چشم هام گرد میشه. ناباور به ظرف 

 می کنم که دیروز خودم با دست های خودم، کیکم
   



 
رو برای سرو توش چیده بودم و تزئینش کرده بودم. یعنی 

 !همه اش رو خوردن؟! اون همه کیک رو؟
نوش جانتون پسرم. فقط ای کاش یکم نگه می داشتید برای _

 .بخورهنهال، دخترم زحمت کشیده بود ولی خودش نتونست 
در یخچال رو با تعجب می بندم. نیشخند تمسخرآمیز ی 

امیرحافظ، با گفته ی افسانه خانوم رنگ می بازه و آروم می 
 :پرسه

 !مگه شما نپخته بودید؟_

من که کم کم، تازه متوجه ماجرا میشم و این بار، منم که 
پیروز میدان، دست هامو روی سینه قفل می کنم و با چشم  

 از تفریحم به چهره ی وا رفته ی های آکنده
 
   



 
امیرحافظ نگاه می کنم. واقعا فکر می کرد افسانه خانوم 

 ! کیک رو پخته؟
افسانه خانوم، منم پخته بودم که بخوریم نداره ی اشکال _

 .دیگه. نوش جان
لحنم به ظاهر عادیه اما، قطعا فقط امیرحافظ میتونه متوجه  
بشه که چطور این حرفو زدم! و اون چهره ی خونسرد و  
جدی، کم کم رنگ می بازه. هرچند با اخم غلیظی که می 

لی  کنه، سعی در پنهون کردن این اتفاق می کنه اما، من خی
خوب می تونم بفهمم که چقدر شوکه شده! برای همین، 

مطمئنم که اگه خوشمزه ترین کیک دنیا رو هم بهم می دادن، 
شیرینی این لحظه ای که می تونم شاهد چهره ی یکه خورده 

 ! ی مرد مغرور مقابلم باشم رو، بهم هدیه نمی کرد
 
   



 
پیش پروین خانم بر می گردم. سعی می کنم با وجود همه ی 

نیاز به زمان اتفاقات، افکاری که برای تفکیکشون از هم 
دارن رو، برای مدتی از ذهنم بیرون کنم و به آدم هایی که 

 . برام مهمن هم، توجه کنم
درد پاهای پروین خانم واقعا زیاد بود و تا حدی رسید که 

نمی تونست حتی دراز کش هم دردش رو تحمل کنه. وقتی  
 دیدم که نمی تونه صبحانه اش رو بخوره و از

   



 
طرفی وضعیت فشار خونش هم به هم ریخته، قبل از هرچیز 

با دکترش تماس گرفتم و با تزریق سرمی که گفته ی دکتر 
بود؛ تونستم کمی تو کاهش دردش موثر باشم. بعد هم با 

خانوادگیشون گرفتم، با اصرار  تماسی که با مطب پزشک 
زیاد برای بعدازظهر وقت رزرو کردم تا شده حداقل برای 

دردپاهاش یه مسکن موثر تجویز کنن. نمی تونستم شاهد درد  
کشیدن پروین خانم باشم و هیچ کاری نکنم. محبت این زن، 

خیلی بیشتر از چیزی که فکر می کنم، توی قلبم نفوذ کرده و  
 ! ریشه دوونده

بعد از اینکه کمی حال پروین خانم بهتر شد و از حالش 
مطمئن شدم، برای گذران وقت هم که شده به اتاقم می گردم  

و یکی از کتاب های محبوبم رو بر می دارم تا برای بار 
 پنجم بخونمش! خاصیت کتاب خوب همینه 

   



 
دیگه. انقدر ناب و شگفت انگیزه که فکر می کنی هرچقدر  

بخونیش، باز هم نمی تونی اونطور که باید درکش کنی،  
 .بفهمیش و باهاش زندگی کنی

برای همینه که حتی وقتی برای بار چندم، سطرهای  
خونی، باز هم غرق در شگفتی ژرف تکراریش رو می 

کلمات می شی و گذر زمان رو احساس نمی کنی. حتی اگه  
مثل من احساس تنهایی بکنی، توی چنین شرایط آشفته ای 

قرار داشته باشی، افکارت پریشون باشه و تکلیفت، با 
خودت، عقلت، و دلت روشن نباشه! تو باز هم گذر زمان رو 

 !ایه که کتاب در بر داره احساس نمی کنی. و این معجزه
 ، چیکار داری می کنی؟سالم سالم_

 
   



 
ساراست که با تقه ی ریزی به در داخل میشه و وادارم می 

می گیرم. تعجب می کنم وقتی  باال  سرمو  بالخره کنه که 
 می بینم که بیشتر از دو ساعته که تو اتاقم هستم،

خوشحالم که تو این زمان تونستم یکمی هم که شده، خودمو 
عاشقش  قبال با همین وضع آشفته وادار به انجام کاری کنم که

 !بودم و این روزها کمتر به سراغش میرم
 ، داشتم کتاب می خوندم. چیشده؟ سالم_

در اتاق رو می بنده و با پوف بلندی شالش رو از سرش می  
کشه. به روش لبخندی می زنم و خودمو روی تخت جابجا 
می کنم که بتونه کنارم بشینه. بی تعارف، دست دراز می 

کتاب از دستم؛ همونطور که نگاهش به کتابه   کنه و با گرفتن
 :می گه

   



 
چی داری می خونی که چندساعته چپیدی این تو و بیرون  _

 نمیای؟ 
 .کتاب خیلی قشنگیه. بخونی تو هم خوشت میاد_

چند دقیقه ای که اون مشغول خوندن کتاب میشه، از روی 
 تخت بلند میشم تا شونه ای به موهام بزنم. وقتی

   



 
حتی یه روز هم شونه شون نمی کنم، احساس می کنم که 

 !سرم سنگین شده و اذیت می شم
تموم که شدی، بده منم بخونمش. فکر می کردم اهل کتاب  _

باشی. به شخصیتت میاد. آدمای کتاب خون همینقدر دوست 
 .داشتنی ان

چپ چپ نگاهش می کنم که لبخند عمیقی می زنه و با 
 :هیجان می گه 

 بعدازظهر می خوایم با احسان یه سر بریم بیرون. _

 اومدم بگم تو هم حاضر شی که باهم بریم. باشه؟ 
 
   



 
دستم از حرکت می ایسته. با چشم های گشاد شده به طرفش  

می اندازه و حق به جانب می  باال می چرخم که شونه ای 
 :گه
چیه؟ چرا چشماتو اونجوری می کنی؟ نترس، با احسان و _

خودشون هم هستن، پس امیرحافظ هم هماهنگ کردم. اونا 
 .مشکلی نیست 

شوخی می کنی سارا؟ من واسه چی پاشم بیام؟ شما دوتا _

 زن و شوهر دارید میرید بیرون، اومدن من دیگه برای چیه؟ 
وای خدا! حکمتت چیه که من هرچقدر می خوام از این بشر  
فاصله بگیرم، بیشتر مارو به هم نزدیک می کنی؟! سارا چه  

 ه! حتی اگه شاید قبول می کردم،توقعاتی دار
 
   



 
با حضور امیرحافظ عمرا تن به این گردش آزاردهنده  حاال 

باید تا حد امکان از بدم. زمانی که نیاز دارم تا فکر کنم، 
حضور امیرحافظ تهی باشه. تا هرچقدر که می تونم! انقدر 

 ! که به قلبم بفهمونم که حق خودی نشون دادن نداره
وا. می خوایم بریم یه خرید ساده دیگه. بعدشم کدوم زن و  _

شوهری؟ اون دوتا رفیق همش باهمن، منم تنها میمونم. اذیت 
 . نکن دیگه نهال، بیا بریم

م رو بهش نشون  کالفگی خیلی جلوی خودم رو می گیرم تا 
ندم. همونطور که شروع به بافتن موهام می کنم، رو به 

 سارا که می دونم فقط از روی خوش قلبی اصرار 
 
   



 
به رفتن من داره و قصد داره که از تنهاییم بیرونم بکشه، با  

 :لبخند مهربونی می گم
میدونم چقدر با محبتی سارا جون. ولی باور کن من  _

اینطوری معذبم. از طرفی دلم نمی خواد مزاحم باشم. 
ه آقای نیک نام هم همراهتون میان، اما  مطمئن باش درسته ک

به شما فرصت دوتایی بودن رو میدن. تجربه  بالخره 
نکردم، ولی می دونم که دوره ی نامزدی شیرین ترین 

 ... دورانه. پس مج
بیخیال شو نهال. بابا من خودم دارم میگم بیا بریم، واقعا  _

شوهرم میخوای به منم نه بگی؟ اگه می خواستم دوتایی با 
 برم همون امیرحافظ رو هم نمی ذاشتم بیاد.

من می خوام تو هم باشی یکم رفیقی بریم خرید حالمون بیاد 
 . سرجاش

 
   



 
با لبخند ژکوندی به چهره ی دوست داشتنیش نگاه می کنم.  

در مقابل این اصرار، فقط یه چیز میتونه از اجبار برای 
 !  رفتن نجاتم بده و اون پروین خانمه

یادم نبود سارا. من امروز باید پروین خانم   اصال عه... _

رو ببرم دکتر. میدونی که پاهاش خیلی اذیتش می کنن، برای 
ساعت پنج امروز وقت گرفتم. به کل فراموشم شده بود، 

 . خوب شد یادم اومد
   



 
اش رخت می بنده. با  در آنی ذوق و هیجان از چهره

ناراحتی نگاهم می کنه و من واقعا متاسفم سارا! نمی تونم با 
این شرایط حضور امیرحافظ رو تحمل کنم. کاش انقدر باهم 

صمیمی بودیم که می تونستم دلیل واقعی نیومدنم رو بهت 
 !بگم

اگه اینطوره که باشه... دیگه اصرار نمی کنم. باشه یه _

پروین خانم از هرچیزی برای تو مهم   بالخره وقت دیگه. 
 .تره

بافت موهام رو با کش کوچیکی می بندم و رهاش می کنم.  
جلو که می رم، برای رفع ناراحتی هم که شده؛ چشم روی 
ناراحتی و کسالت خودم می بندم و با بشاشی ظاهری بوسه 

ای روی گونه ی سارا می ذارم که باعث میشه به روم لبخند 
کافیه تا خیالم از بابتش راحت باشه. درواقع بزنه. و همین 

 من چاره ای ندارم! دوری 
   



 
کردن و فاصله گرفتن، تنها راه برای بهبود بخشیدن به این 

وضعیته. هرچقدر که تقدیر مارو سر راه هم بذاره، باز 
 مقاومت می کنم. در برابر قلبم هم مقاومت می کنم، 

از عقلم پیروی می کنم. این عمارت، این آدم ها، همگی 
موقت هستند و من، یه روزی باید ترکشون کنم. یه روزی 

که قطعا سر می رسه و باعث این جدایی خواهد شد. درست 
 ! مه ای که از لحظه ی ورودم به این عمارت داشتمطبق برنا 

با رفتن سارا، برای خوردن ناهار به آشپزخونه میرم و از 
اونجایی که همه ناهارشون رو خورده بودن؛ مجبور میشم  

که بی میل چندقاشق از غذای سرد شده رو بخورم و بعد به 
 سراغ پروین خانم میرم. اثر سرمی که

   



 
دکتر تجویز کرده بود، ظاهرا از چیزی که فکر می کردم  

بیشتر بود و دردش خیلی کمتر شده بود. اما باز هم نسبت به 
ای همین با هزار ترفند و پرحرفی،  غذا بی اشتها بود. بر

مجبورش کردم تا شده چندقاشق از غذایی که سرد شده روی  
پاتختی باقی مونده بود بخوره و بعد استراحت کنه. درست 

مثل وقتی که خبر فوت آقاجون رو داده بودن و مامان حتی 
حال نداشت که آب بخوره. چقدر اون روزا وحشتناک بود، و  

که از اون همه مصیبت زنده بیرون  چقدر من جون سختم 
 !اومدم

نیشخند تلخی می زنم. ملحفه رو روی پروین خانم مرتب می 
کنم و با چهره ای درهم از اتاقش بیرون می زنم. اما دیدن  

یهویی سارا با لبخند عمیقی داره، باعث میشه که شوکه 
 :نگاهش کنم. می پرسم

 چرا اینجا وایسادی؟_

 
   



 
دست هاش رو به ی خوشحال  لبخند سارا عمیق تر میشه. با 

 :هم می کوبه و مهربون و محبت امیز جواب میده
قراره پروین خانم رو ببره  آقا امیرحافظ گفت که خودش _

مطب. گفت خودش باید حتما بره تا از حالش مطمئن بشه. 
درنتیجه با ما نمیاد و تو دیگه بهونه ای برای نیومدن نداری. 

 !نظرت چیه؟ بازم می خوای بگی نه؟
 
   



 
 خنثی بهش نگاه می کنم. یعن ی فهموندن اینکه حوصله 

بیرون رفتن ندارم، انقدر سخته؟ چطور بگم که دلم نمی 
خواد با آدمایی که فقط چندروزه باهاشون آشنا شدم و جز 

ات ساده، چیزی ازشون نمی دونم؛ بیرون برم؟!  اطالعکمی 
اونم همراه دوتا عاشقی که دوره ی نامزدیشون هم هست و 

 !من باید عین نخود وسطشون سبز بشم! ای خدا
میشه. انقدر که کم کم، چهره ی بشاش سارا   نی طوالسکوتم 

 :درهم می شه و با ناراحتی بهم نگاه می کنه و می گه
مثل اینکه واقعا دلت نمی خواد بیای. پروین خانم هم بهونه _

 بالخره  بود. باشه، دیگه اصرار نمی کنم. خب 
   



 
حق داری، اشتباه من بود که فکر کردم دوستیم، خواستم بریم  

 .بیرون که حال و هوات عوض بشه
ناباور مانع از رفتنش میشم. چهره اش انقدر جدیه که نشون  
میده واقعا بهش برخورده. من اینو نمی خوام. دل شکوندن  

 : آدم مهربونی مثل سارا، باعث عذابم میشد
وای سارا، به خدا منظورم این نبود. چرا همچین فکری _

 .کردی آخه؟ وایسا ببینم
هم قراره به خاطر  به زور نگهش می دارم. ظاهرا، این بار 

شادی نگران، چشم روی خواسته ی خودم ببندم و نمی دونم  
 ! این عادت خوبه، یا بد

بچه کوچولو! به جون خودم نمی خواستم اینطوری فکر _

 ... کنی. فقط می دونی
 
   



 
مکث می کنم. نمی دونم چه چیزی بگم که هم دلخوری سارا 
رو رفع کنه، هم باعث به وجود اومدن سوئ تفاهم نشه. در  
نهایت، با لبخند ژکوندی دوتا انگشتام رو بهم می چسبونم و  

 :با شوخی می گم
از این آقای امیرحافظ خوشم نمیاد. یه  فقط من یه کوچولو_

طوریه... برای همین سعی می کنم جاهایی که اون هست 
 .نباشم. فقط همین

می گم و نفسم رو با پوف بلندی بیرون میدم. سارا چند لحظه  
در سکوت بهم نگاه می کنه و بعد، میزنه زیر خنده. حق هم  

ده دار هم ی من خنبالنکلیف  داره. بایدم بخنده. این وضعیت 
 !هست

 !وای نهال، فکر کن... امیرحافظ اینو بفهمه. چی میشه_

 
   



 
نیشخندی میزنم و با فکر به چهره ی اخموش، زیرلب 

 :کنمزمزمه می 
 .هیچی. فقط مرگ آسونی رو بهم هدیه می ده_

خنده ی سارا شدت می گیره. با لبخندی که دیگه هیچ رنگی 
از دلخوری رو توی صورتش نگه نداشته، دست روی بازوم 

 :می ذاره و می گه
میفهمم نهال جونم. باور کن من خیلی خوب درکت می کنم. _

که آقا امیرحافظ قرار نیست بیاد. پس نمون  حاال ولی خب  
توی خونه دیگه، بیا بریم باهم بگردیم. من می خوام 

 !دوستیمون عمیق تر بشه. تو هم نخوای مجبورت می کنم
یه  فقط به خنده ی ژکوندی اکتفا می کنم و سارا با گفتن اینکه 

 ساعت دیگه حاضر بشم، به طرف اتاق
   



 
 خودشون میره. چند دقیقه همونجا توی سالن می ایستم

به اطرافم نگاه می کنم. یعنی من حتی حق  کالفگی با 
انتخاب هم دیگه ندارم! یا مجبورم به خاطر دل دیگران تن  
به خواسته شون بدم، یا به خاطر اجبار و زورشون! چقدر  
دلم می خواد این نهال غریبه رو بردارم و برم یه جایی که 
هیچکس نباشه. فقط من باشم و خدا، و قاب عکس مامان و 

 ! بابا 
 
   



 
دستی به صورتم می کشم و به طرف اتاقم قدم بر می دارم.  

خواب آلودی بعد از خوردن ناهار باعث میشه که از این 
فرصت یک ساعته استفاده کنم و برای چند دقیقه توی خواب  

 . عمیقی فرو برم
خوابی که حداقل به جسمم شادی می بخشه و کسالت خواب  

آلودی رو از بین میبره. اما از اونجایی که هیچ کدوم از 
های زندگی من، چه موجیم و چه بزرگ، نباید ی خوشحال 

پایدار باشن؛ درست همون وقتی که  طوالنی برای مدت 
خودمو قانع کرده بودم تا با نشاط سارا رو تو این گردش 

 ! همراهی کنم، صدای اس ام اس گوشیم بلند میشه
خب، به غیر از ترانه، هیچ کس دیگه ای جز مخاطب بدون  

روزهام، وجود نداره که تو این وقت روز بهم پیامک  نام این 
 ! بده
   



 
احساسی که نسبت بهم داری، دو طرفه است خانوم دکتر.  »

 «.باشه امیدوارم این همیشه یادت
 :و پیام بعدیش که به فاصله ی چند دقیقه است

 تفریح امروز خوش بگذره. از اونجایی که احسان
 هست، خطری تهدیدت نمی کنه. حواست باشه که به 

 هیچ عنوان از احسان و همسرش دور نشی و تو 
 «!جاهای شلوغ بیشتر حواست رو جمع کن خانوم دکتر

مبهوت، بارها و بارها پیامش رو می یخ می زنم. شوکه و 
خونم و تنها فکری که به ذهنم می رسه، اینه که واقعا گند  
زدم! اون حرف هام رو شنیده بود. چیزی که به سارا گفته 

 !  بودم رو
 
   



 
من احمق، تو فاصله ی چند قدمی از اتاقش ایستاده بودم و  

گفته بودم که ازش خوشم نمیاد! درسته که دروغ نگفته بودم 
اما، این واقعا در برابر لطفی که اون هرچند با زور و گاها  

 .  درستی نبود بی ادبی در حقم می کنه؛ رفتار
خدای من... خجالت تموم تنم رو فرا می گیره. از اینکه با  

صفت بی لیاقت   البد خودش چه فکرهایی که نمی کنه، و 
رو هم خرجم می کنه. وای نهال، چطور می تونی انقدر 

 احمقانه رفتار کنی؟
سرم رو بین دستام می گیرم. عرق سردی تموم تنم رو 

متعلق به خودش کرده. عرق ی که از شدت شرم و خجالته.  
ای به مراقبت ازم  عالقه از آدمی که بارها بهم گفته بود که 

نداره اما، با وجود زخم زبون هاش، همیشه حواسش بهم 
 می کرد و من، تالش بود. برای حفظ جونم 

   



 
نباید اون حرف احمقانه رو می زدم. حتی اگه واقعیت 

داشت... یه واقعیت پوچ، که قلبم با عصبانیت تمام ردش می  
 !کرد

میشم و با دادن جواب سارایی که داره حرصی از جام بلند 
صدام می کنه، روبروی کمدم می ایستم. همونطور که با  

 :عصبانیت دنبال یه لباس مناسبم، زیرلب زمزمه می کنم
از احساست پشیمون نیستی نهال. به حرف دل بیچاره ات _

گوش نکن. عقلت داره درست میگه. تو از اون آدم خوشت 
ون بهت توهین کرده، کنایه زده و  نمیاد. تو ازش متنفری چ 

بهت نگاه کرده. تو به سارا دروغ نگفتی،   باال همیشه از 
درست ترین حرفی رو برای توصیف احساست زدی. تنها 

اشتباهت این بود که باعث شدی امیرحافظ هم بشنوه. همین.  
 که دیگه اینم مهم نیست.

   



 
این همه اون بهت طعنه زده و حالتو به هم ریخته، یه بارم 

 !تو. یه بارم توی خنگ اونو ناراحت کن
حرکت می ایسته. با بغض سرم رو می چرخونم و دستام از 

خیره به تصویر خودم توی آیینه میز آرایش، آروم تر نجوا 
 :می کنم

 
   



 
م. من نمی تونم کسی رو ناراحت کنم.  من مثل اون نیست_

 !اشتباه کردم. اشتباه کردم که همچین حرفی زدم
**** 

 نهال، به نظرت این چطوره؟_

بی حوصله چشم از لباس شب زیبای نقره ای رنگی که بین 
همه ی لباس ها، به معنی واقعی می درخشه می گیرم و به 

ویترین مغازه ای اشاره سارا نگاه می کنم. داره با دستش به 
می کنه که از همون اول، روسری های رنگارنگ و جذابش  

به  گاهی نظرش رو جلب کرده. تبسم کوچیکی می کنم. با ن
احسان که به فاصله ی چند قدم از ما مشغول صحبت با تلفنه  
و درواقع بیشتر نقش محافظ رو ایفا می کنه تا یه همسر، می 

 :گم
 
   



 
به نظر من که قشنگه. از آقا احسان بپرس. نظر اونه که  _

 . مهم تره
که   درحالی می خنده و چند ثانیه به احسان نگاه می کنه. بعد 

لبخندش کم جون تر شده، به طرف من می چرخه و جواب 
 :می ده

من هرچی بپسندم اونم خوشش میاد. می بینی که، مشغول _

صحبته. حتما کار مهمی هست که اینطور دقیق داره حرف  
 .می زنه

ه رو، نشون از حق با ساراست. اخم های درهم احسان خند
جدیتش داره. برای همین دیگه چیزی نمیگم و همراه سارا،  
جلوتر میریم. سارا با ذوق تمام مشغول تماشای لباس هاست  

و واقعا داره از این خرید لذت می بره. بدون اینکه بی 
 توجهی احسان آزارش بده. نمی دونم 

 
   



 
چرا اما، با مکث کوتاهی همونطور که موهای بیرون زده  

 :از شالم رو به داخل هل می دم، رو بهش می گم
 نداره؟ی اشکال میشه یه سوال بپرسم سارا؟ _

مشتاق بهم نگاه می کنه. با تر کردن لب های رژ خورده ام، 
 :محتاطانه می پرسم

زندگی با مردی که همچین شغلی داره و اینقدر پر مشغله _

 !است، سخت نیست؟
رو پرسیدم. اما من به عنوان الی نمی دونم چرا همچین سو

فانتزی هام دنبال یه زندگی آروم و به یه دختر، همیشه توی 
دور از هیجاناتی بودم که باعث به هم خوردن این آرامش 

عاشقانه میشد. ولی سارا، زندگی با مردی رو انتخاب کرده  
که هرآن ممکنه جونش به خطر بیوفته و خدایی نکرده، داغ 

 دوباره دیدنش همیشه روی
 
   



 
 دلش بمونه. یعنی عشق، چقدر میتونه قدرت داشته باشه؟ 

سخت که... دروغه بگم نیست. ولی خب، من برای احسان  _

هرچی که دارم، بیشتر دوسش دارم. حاضرم بمیرم نهال. از 
فکر می کنم این دوست داشتن کافیه که پی همه چیزو به تنم 

 .بمالم
لبخندی از این لحن آکنده از محبتش روی لب هام می شینه. 

 :دستش رو توی دستم می گیرم و خندون می گم
که همیشه خوشبخت باشین. خوش   هللا  قربونت برم. انشاء_

به حال آقا احسان که همچین زنی توی زندگیش داره و انقدر 
 . عاشقشه

از ته دلش لبخند می زنه. همونطور که نگاهش به روسری 
 :لجنی رنگ زیباییه، می گه 

 
   



 
میدونی نهال، اون اوایل که هنوز کامل با کار احسان اخت _

نشده بودم، توقع داشتم که مثل بقیه ی مردا باشه. هرموقع 
خواستیم بریم بیرون، هرجا خواستیم بریم و هرطوری که 

که خیلی وقت ها خواستیم زندگی کنیم. وقتی می دیدم 
نمیتونه همچین کاری بکنه و مجبوره بره اداره یا ماموریت 
به هم می ریختم. به خودم میگفتم واقعا انتخابم درست بوده؟  

 !یا اشتباه کردم؟
 
   



 
کنجکاو بهش خیره میشم. با مکث کوتاهی، جوری انگار  

 :غرق در فکره، ادامه می ده
ولی یکم که گذشت، دیدم انتخاب احسان بهترین ودرست _

ترین انتخاب زندگیم بوده. درسته که نمی تونیم مثل بقیه  
بگذرم و یا  ه هام ت ها مجبورم از خواست باشیم، خیلی وق

خیلی وقت ها هم مجبور میشم که به خواسته هایی که نمی 
خوام تن بدم اما؛ محبت و عشق احسان انقدر شیرینه که 

وقتی با خنده و شوخی سعی می کنه از دلم دربیاره، 
رو فراموش می کنم. از  ه هام ناخواسته همه ی دغدغ

خیلی بزرگتر از این حرف  طرفی احسان هدفی داره که
 هاست. من انقدر این زندگی

احسان رو دوست دارم، که هیچکدوم اینا دیگه اذیتم نمی 
کنه. راستش تو زندگی با احسان، چیزی رو به دست آوردم 

 که به همه چیز می ارزه. میدونی چی؟ 
   



 
همچنان بهش خیره میشم که به سمتم می چرخه و با مهر 

 :هرچه تموم جواب می ده
یه آرامش عاشقانه. که می دونم هرچی که بشه و هر _

 .اتفاقی که بیفته، قلبمون برای همدیگه می تپه. برای همیشه
ت حرف هاش قرار می گیرم. ذهنم، برای تحت تاثیر جذابی

لحظه ای تموم آشفتگی هاش رو کنار می زنه و به قشنگی 
فکر می کنه که سارا ازش دم می زنه. یه قشنگی ناب که  

 !پیدا کردنش سخت هست، اما غیرممکن نیست
دعا می کنم خیلی زود قلب مهربونت برای کسی که واقعا  _

. اون موقع است که لیاقت عشق و محبتت رو داره بلرزه
 .خیلی خوب حرف هامو می فهمی

 
   



 
در جواب گفته ی سارا، فقط به لبخند کوچیکی اکتفا می کنم 

کوبه و با اشاره به همون روسری که دست هاشو به هم می 
 :لجنی رنگ، بلند می گه

 خب، پس به نظرت این یکی قشنگه نه؟ بخریمش؟ _

با خنده تایید می کنم که می چرخه و احسان رو صدا می 
که احسان دیگه با تلفن حاال زنه. ازشون فاصله می گیرم تا 

حرف نمی زنه، کمی هم وقتش رو با سارا بگذرونه و 
با قدم های کوتاهی که جلو میرم، ناخودآگاه دوباره، 

روبروی ویترینی قرار می گیرم که اون لباس شب نقره ای 
 .رنگ درش قرار داره

این بار با دقت بهش خیره میشم. و زیبایی منحصر به 
فردش، لبخندی رو نرم نرم روی لب هام می شونه. یه لبخند  

شه برای تلخ، که حرف های مامان رو به یادم میاره. همی
 عروسی ها، ساعت ها همپای من

   



 
پاساژهارو می گشت و با حوصله و محبت مادرانه اش،  

چیزی که می خوام رو  بالخره انقدر صبر به خرج میداد تا 
پیدا کنم. آخ مامان... چقدر زود رفتی. چرا نموندی که به  

قول خودت، برای خرید عروسیم از این مغازه به اون مغازه 
 !بری؟

دستی به چشم های گوشیم توی دستم می لرزه. با آه عمیقی 
نمناکم می کشم و تماس ترانه رو برقرار می کنم. صدای 

 :پرانرژیش، باعث خوشحالیمه
بر خانوم دکتر، نهال امیرخانی! کجایی دکتر ؟ پاشو  سالم_

 . حاضر شو بیام دنبالت بریم بیرون
چشمم به سارا و احسان میوفته که با خنده های از ته دلی،  

همدیگه اند. خندون رو به ترانه ی پشت مشغول صحبت با 
 : خط میگم

 
   



 
عزیزم. بیرونم ترانه، سارا اصرار کرد همراهش  سالم_

 .مبیام، نتونستم روشو زمین بنداز
ا وا. فکر کردم خونه ای. خب باشه، همین خوبه که تو از 

 .یا با من یا سارا، فرقی ندارهحاال اون عمارت زدی بیرون.  
 
 
   



 
به این محبت خواهرانه اش لبخندی می زنم و با یادآوری 

توصیه ی امیرحافظ مبنی بر دور نشدن از احسان و سارا،  
به طرفشون میرم. هیچ دلم نمیخواد میون این همه به هم 

 !ریختگی، ترس و دلهره ام بیشتر بشه
بگو ببینم، با کی رفتی؟ فقط سارا؟ امیرحافظ هم هست ال حا _

 یا نه؟ 
 : ناخودآگاه بینیمو چین میدم و می گم

با سارا و احسان. نه خیر، نیومده. واقعا فکر می کنی اگه  _

 اون بیاد منم پامیشم میام؟ 
 می خنده. نمی دونم چرا خنده اش حرصیم می کنه.

 :انگار که داره مسخره ام می کنه
 
   



 
دلتم بخواد. پسر مردم بیست و چهارساعته مواظبه یه خط  _

 روت نیوفته، جای تشکرته؟
چشم هام رو روی  کالفه دوباره گندی که زدم، یادم میاد و 

هم فشار میدم. سارا و احسان ظاهرا به توافق نظری رسیدن  
 :که برای خرید داخل میشن

برای چی انقدر حاال مگه ماشینم که خط روم نیوفته؟ تو _

 طرفداری اونو میکنی؟
گمشو بابا. طرفداری چی؟ دارم حقیقتو میگم. مواظب  _

ت باش ها. من فقط به اون امیرحافظ اعتماد دارم، خود
 .احسان چندان قابل اعتماد نیست

بیخیال ترانه. عمو اکبر اینا هم خیلی دیگه حساس شدن.  _

مشکلی پیش نیومده. نگران نباش، از حاال خداروشکر تا 
 . احسان و سارا دور نمیشم

 
   



 
اهومی می کنه و انگار مشغول آماده شدنه که صدای خش  

 :خشی توی گوشی می پیچه. با مهربونی می گه
فعال  آفرین دخترم. هرچند حیف که امیرحافظ پیشت نیست! _

کاری نداری؟ من برم آرش صدام می کنه. سعی کن خوش  
 .بگذرونی، بای بای

تماس رو که قطع می کنه، با گیجی گوشی رو از گوشم  
فاصله می گیره و به صفحه اش خیره میشم. منظورش از  

چرا باید اینکه حیف شد که امیرحافظ پیشم نیست، چی بود؟ 
همچین حرفی بزنه؟ و چرا حس می کنم رفتارش جوری بود  

 !که انگار داره مچمو می گیره؟
گوشی رو توی کیفم می اندازم و شالم رو جلو می کشم. بی  
توجه به تیکه ای که پسرجوونی نثارم می کنه، وارد مغازه 

 میشم و حتی به پشت سرم هم نگاه نمی
 
   



 
کنم. این کارو بابا یادم داده که هیچوقت، به هر آدم بی 

 !ارزشی که سر راهم سبز میشه، بها ندم
توی پاساژ می  سارا که خریدش رو می کنه، کمی هم 

چرخیم و من واقعا نمی تونم در برابر لودگی ها و شوخی  
های احسانی که باز هم هیچ شباهتی به اون احسان جدی و  
اخم کرده ای که مشغول صحبت با تلفن بود نداره، مقاومت  

کنم. پا به پای سارا، می خندم و برای چند دقیقه، واقعا 
ستنی های توی همراهیشون می کنم. در نهایت وقتی با ب

دستمون از پاساژ بیرون می زنیم که هوا تاریک شده و  
 .احسان پیشنهاد می ده که برای شام، به رستوران بریم

اول مخالفت می کنم اما، زمانی که می بینم بی توجه به من 
درحال انتخاب رستوران اند، ترجیح میدم ساکت باشم و به 

 اتاقم این فکر کنم که حداقل امروز رو توی 
   



 
 به تنهایی سپری نکردم. ترانه گفته بود خوش بگذرونم

من فکر می کنم این، خواسته ی مامان و بابا هم هست. 
م رو می کنم که انجامش  تالش خواسته ای که دارم همه ی 

 ! بدم
خب، بریم که یه شام خوشمزه بزنیم به بدن. نهال خانوم در _

چه حالی؟ شرمنده که امروز مجبوری ما زن و شوهرو 
 ! تحمل کنی

   



 
ماشین به راه میوفته و من رو به احسان که با تواضع هرچه  

 :تمام همچین حرفی زده، می گم
تو تفریحتون این چه حرفیه؟ من از شما ممنونم که منم _

 .شریک کردید
سارا کمی به عقب می چرخه و لبخند محبت آمیزش رو به 
روم می پاشه. با تبسمی چشم ازشون می گیرم و به خیابون  
های شلوغی نگاه می کنم که مملو از ماشین اند و آدم هایی  

 تالش که هرکدوم به خاطر هدف منحصر به فردی درحال 
، حس زندگی و زنده بودن رو  اند. چقدر دیدن این حال و هوا

به آدم القا می کنه. اینکه هرچقدر هم که مشکل باشه، 
هرچقدر که زندگی ها سخت تر شده باشن، باز هم آدما دارن 

می کنن. می جنگن و از زنده  تالش برای زندگیشون 
 ! بودنشون به هر نحوی لذت می برند

   



 
 .زاده هم هست حاللاووو... امیرحافظه. چه  _

بشون میشه. با خنده تلفن رو با صدای احسان، حواسم جل
 :روی گوشش می ذاره و می گه

 جانم امیر؟ _

ذهنم به سمت دیگه ای سوق پیدا می کنه. به اینکه چقدر 
خالی  گفتن امیرحافظ، زیبایی بیشتری نسبت به امیر گفتن 

داره! نمی دونم چرا اما، این فکر به طرز مسخره ای توی  
سرم می پیچه و عصبیم می کنه که چرا باید به چطور تلفظ  

 !کردن اسم اون مرد، فکر کنم
 چیشد؟ چی می گفت؟ _

صدای ساراست. با چهره ای درهم بهشون نگاه می کنم که 
 :احسان در جواب همسرش میگه

 
   



 
امشب، ببرمتون یه قرار شد اونا هم بیان. چه شبی بشه _

 .رستورانی که انگشتاتونم با غذاش بخورید
سارا می خنده و مشغول حرف زدن میشند اما، من به این 

که می خداستم از بیرون بودنم  حاال  فکر می کنم که چرا  
استفاده کنم؛ امیرحافظ باید زنگ بزنه و بگه که میخوان 

قراره و  همراهمون بیان؟ البته که دلم برای پروین خانم بی
می خوام که زودتر ببینمش و از حالش مطمئن بشم اما،  

چطوری باید با امیرحافظ روبرو بشم؟ بعد اون پیامش، باید 
 عادی باشم؟ جوری که انگار هیچ اتفاقی نیفتاده؟

تموم مسیر رو فکر می کنم. و به هیج نتیجه ای نمی رسم.  
همراه در نهایت، وقتی به مقصد می رسیم، با ذهنی آشفته 

سارا و احسان جلو میرم و حتی زیبایی طبیعت رستورانی 
 که درخت های سر به فلک کشیده ای

   



 
نهایت دلچسبی می وزه رو در بر داره و باد خنکی که در 

 !هم، توجه ام رو جلب نمی کنه
رو که برای همه مون جا  خالی سارا یکی از تخت های 

داشته باشه انتخاب می کنه و اول از همه، احسانه که با 
آخیش بلندی روی تخت می شینه. با فاصله از اون دوتا، 

توی گوشه ای ترین نقطه می شینم و نگاهم رو به دنبال پیدا 
ن یه آدم آشنا توی جمعیت می چرخونم اما، خبری از کرد

 :هیچ کسی نیست
 آقا امیرحافظ نگفت کی می رسن احسان؟_

ساراست که میپرسه. به احسان نگاه می کنم که دست هاش 
رو روی پشتی می ذاره و با نفس عمیقی از هوای خنکی که 

 : جدا دلپذیره، جواب می ده
 .م دیگه داشتن راه میوفتادن. میرسن یک_

 
   



 
 نگفتن پروین خانم چیشد؟بردنشون دکتر؟_

احسان بهم نگاه می کنه. با لبخندی که انگار نگرانیم رو 
 :درک کرده، می گه

بیاد می بینیش  االنآره. گفت حالش خوبه، نگرانش نباش. _

 .خیالت راحت میشه
چیزی نمی گم. سارا محبت آمیز بهم نگاه می کنه که لبخند  
کمرنگی تحویلش میدم و برای گذران وقت هم که شده، با  

گوشیم مشغول میشم. فضای رستوران واقعا شلوغه و مردم  
رو اشغال می کنن. شاید خالی با خنده و شوخی تخت های 

 ! بزرگترین فرق من با اونا، دلمه که خوش نیست
 !  مدنعه... او_

 
   



 
می گیرم. خیلی  باال با صدای سارا با سرعت سرم رو 

عجیبه اما، قبل از هرکسی، نگاهم رو یه شخص متمرکز 
وز برای بار دوم در برابرش خجالت  میشه. مردی که امر

 ! زده شدم
قامت بلندش میون جمعیت خیلی راحت به چشم میاد. 

همونطور که داره ویلچر پروین خانم رو هل می ده، اخم 
 روی پیشونیش رو هم حفظ کرده که این به جدیت 

   



 
چهره اش اضافه می کنه. تیپ اسپرتی داره و مثل اکثر 

حالت گرفته اند. این   باال اوقات، موهاش به خوبی رو به 
اش با این ریش روی صورتش   روز ها، دیگه تصویر چهره

برام عادی شده. شاید هم به آشفتگی که از چشم هاش می 
خونم، عادت کردم. و این عادیه؟ چرا دارم اینطور دقیق  

بهش نگاه می کنم؟ چرا قلبم، داره به سرعت می تپه و انگار 
 !دلش می خواد رسوای عالمم بکنه

حترامشون توی چند قدمیمون که قرار می گیرند، احسان به ا 
از تخت پایین میاد و قبل از هرکسی، به پرویز خان تعارف 

می کنه که بشینه. و من زمانی که نگاه اخموی امیرحافظ رو  
به خودم می بینم، به سرعت ازش چشم می گیرم و با اخم  

 ظریفی که می کنم، محکم 
 
   



 
سر قلبم داد می کشم که این مسخره بازی هارو تموم کنه! 

 !ولی... مگه به حرفم گوش می کنه؟
و حیرون جلو میرم و با حفظ ظاهر، با معصومه  کالفه 

و احوال پرسی می کنم. معصومه   سالمخانم و پروین خانم 
خانم کنار همسرش می شینه و وقتی پروین خانم پیشنهاد 

 : برادرش رو رد می کنه و می گه که
 .من می خوام پیش دخترم بشینم، راحت باشید_

با محبتی بی نهایت بهش کمک می کنم که روی تخت بشینه 
و خودم هم کنارش جا گیر میشم. همونطور که پتوی 

ی نازک رو روی پاهاش مرتب می کنم، سعی می مسافرت
کنم به خود احمقم بفهمونم که انقدر مثل بچه ها رفتار نکنه. 
من، نباید به مردی که از شانس خوبم روبروم نشسته و با 

 چهره ای اخم کرده به پشتی تکیه 
 
   



 
 داده و مستقیم، چشمش رو دوخته به من؛ نگاه کنم!

 ! من، نباید این اجازه رو به خودم بدم
شرمنده سارا جان. تفریح شما رو هم خراب کردیم. من هی _

به این امیرحافظ گفتم که خودش بیاد، گردش شما جوون  
خراب نکنیم. ولی کو حرف شنوی؟ برداشت مارم با هارو 

 .خودش آورد
گفته ی پروین خانم، تبسم شیرینی روی لب های پرویز خان  

 :می نشونه. سارا با محبت در جواب پروین خانم می گه
این چه حرفیه عمه خانوم؟ اومدن شما به جمعمون رنگ _

دیدنتون هم  بخشید. خدا سایه ی شمارو از سر ما کم نکنه که 
 .آدمو آروم می کنه

 
   



 
همین طوره عمه خانوم. این چه حرفیه میزنید؟ خیلی وقت  _

ببین آدم مهمون امیرحافظ  بود با هم نیومده بودیم بیرون. شما 
 باشه، بهش خوش نگذره؟ مگه میشه همچین اتفاق نادری؟

می بینم که شیطنت احسان، چشم غره ی امیرحافظ رو در  
بر داره. صدای خنده ی جمع بلند می شه و من به لبخند 

کوچیکی اکتفا می کنم. احسان که با حرف هاش توجه همه  
فرصت استفاده کرده و رو رو به خودش جلب می کنه، از 

حالتون بهتره؟ دکتر بهتون  _ :به پروین خانم به آرومی میگم

 چی گفت؟ 
خیلی آروم به سمتم می چرخه و مهربون نگاهم می کنه. در 
همون حال که پشت دستم رو که دارم پاهاش رو ماساژ میدم  

 :نوازش می کنه، با تکون دادن سرش میگه
   



 
نگران نباش عزیزدلم. پیریه دیگه. دکتر هم یکم دارو داد و  _

چندجلسه برام فیزیوتراپی نوشت. قرار هم شد که دیگه 
ر استفاده کنم. چیزی نیست  بیشتر از صندلی چرخدا

 .خوب خوبم. حتی یه ذره هم درد ندارم االنمادرجان، 
با بغضی از سر خوشحالی، بی توجه به جمع سرم رو جلو 

 می برم و بوسه ای روی گونه اش می ذارم.
   



 
رو روی خودم حس می کنم. کار سختی   گاهی سنگینی ن

نیست حدس زدن اینکه کیه اما، ترجیح میدم نسبت بهش بی  
 ! تفاوت باشم

الهی من قربونتون برم. به خدا دلم می خواست باهاتون  _

 .بیام، ولی نتونستم روی سارا رو زمین بندازم
 لبخند مهربونی می زنه. با دقت به چهره ام خیره میشه 

نگاهش، طوریه که کمی احساس معذب بودن می کنم. طرز 
وقتی چشمم به معصومه خانم میوفته، در کمال ناباوری 

متوجه میشم که اون هم بهم خیره شده و وقتی نگاه من رو  
می بینه، بدون اینکه بخواد انکار کنه، لبخند مادرانه ای 

 .  نثارم می کنه
گار یه حس عجیبی از نگاه هاشون بهم منتقل میشه. ان

منظور خاصی پشت این چشم ها پنهان شده که نمی دونم  
 چیه اما، قطعا که به من مربوطه. یه طوری که

   



 
و بهم می زنن. و من، انگار دارن با سکوتشون حرفی ر

متوجهش نمی شم! برای همین معذب از این تغییر حالتشون 
دوباره با گوشیم مشغول میشم و تظاهر می کنم که حواسم 
بهشون نیست اما، واقعیت اینه که دارم به تک تک حرف 
هاشون گوش می دم. به شوخی های احسان، حرف های 

مند و پخته  زنونه ی سارا و معصومه خانم، گفته های ارزش
ی پرویز خان... همه و همه، و حتی سکوت امیرحافظ! که 

مثل اینکه تسلیم شده و دیگه، بهم خیره نیست. داره به حرف 
جدی و  کامال های پدرش گوش می کنه و چهره اش،  

متفکره. نمی دونم، نمی فهمم... ولی همه چیز در عین عادی  
 ! گرفتهبودن، در غیرعادی ترین حالت ممکن خودش قرار 

 نهال خانم ، دوغ یا نوشابه؟ _

 
   



 
با صدای احسان چشم از دختربچه ای که روی تخت کناری 

پدرومادرش دلبری می کنه نشسته و با آب و تاب داره برای 
می گیرم و به احسان نگاه می کنم. اثری از امیرحافظ نیست 

 !و نمی دونم کجا رفته، و خب این باید برام مهم نباشه
 . دوغ لطفا _

احسان سری تکون میده و رو به مردی که کنار تخت 
ایستاده، سفارشات رو میگه. نفس عمیقی می کشم. با فکر  

شستن دست هام چند دقیقه ای از جمع اینکه میتونم برای 
فاصله بگیرم، از جا بلند میشم که توجه همه، حتی پرویز 

 :خان رو به خودم جلب میکنم. در صدد توضیح میگم
 برم دست هام رو بشورم و میام. اجازه هست؟_

 
   



 
معصومه خانم با خنده بهم نگاه می کنه. سارا با عجله از 
جاش بلند میشه و همونطور که داره کفش هاش رو می 

 :پوشه، می گه 
 .منم میام باهات. باهم بریم _

یت  مخالفتی نمی کنم. قصد حرکت می کنیم که احسان با جد
 :میگه

 . صبر کنید منم باهاتون بیام، خطرناکه_

زبون باز می کنم که بگم چه خطری اما، خیلی زود با 
یادآوری شرایطی که دارم سکوت می کنم و فقط نظاره گر 

احسانی میشم که داره از تخت پایین میاد. مسخره است، یادم  
 ! رفته بود که من حق تنها بودن هم ندارم

 میرید؟ کجا _

 
   



 
صدای امیرحافظه. با چهره ای درهم به عقب می چرخم که  

می پره. این   باال سینی چای به دست می بینمش. ابروهام 
 مرد همچین کارهایی هم بلده؟

داریم میریم فقط دست هامون رو بشوریم. اتفاق   واال _

 .خاصی نیفتاده
لحن سارا خندونه. اما امیرحافظ بدون نگاه به من، خم میشه 

سینی رو به دست مادرش میده. ناخواسته لبخند میزنم و 
 وقتی میبینم که معصومه خانم با همین

   



 
به قول حرکت کوچیک قربون صدقه ی پسرش میره و 

 ! خودش، دور سرش می گرده
 .تنهایی نمیشه برید. من باهاتون میام. بفرمایید_

گفته ی امیرحافظ انگار حرف دل احسانه که از خدا خواسته 
 :دوباره سر جاش می شینه و با خنده میگه

 . قربونت رفیق _

امیرحافظ سری براش تکون میده. دیگه بهشون توجهی نمی 
جلوتر از ما حرکت می کنه، از اونجایی که  کنم. وقتی سارا 

محیط این رستوران رو نمی شناسم؛ دنبالش به راه میوفتم و 
مسخره است که چقدر میتونم استرس داشته باشم! و مردی  
که پشت سرم با قدم های آرومش داره جلو میاد و سکوتش 
عجیب برام سنگینه، باعث این اضطراب باشه! درست مثل 

 یه مجرم که 
 
   



 
منتظر حکمشه! چقدر من احمقم! چطور میتونم بعد اون همه 

چرا   اصال حرفی که به خودم زدم، این حال رو داشته باشم؟ 
امیرحافظ باید به جای احسان بیاد؟ چرا حضورش انقدر برام 

 !در عین آزاردهنده بودن، پر از حس امنیته؟
 ! چه اتفاقی داره در درونم میوفته؟

 .منتظر میمونممن همینجا  _

گفته ی امیرحافظه که باعث میشه سارا تشکری بکنه و با 
نگاه خندون و معنی داری رو به من، به قدم هاش به سمت 

سرویس ادامه بده. حرصم می گیره. یه جوری داره تند میره  
 ... که انگار دنبالش کردن! یا شاید هم

 .خانم امیرخانی، چند لحظه صبر کنید_

 
   



 
خشک می شم. سرجام می ایستم و حتی جرات نمی کنم که 
به عقب بچرخم. سارا با حرف امیرحافظ، لبخند عمیق تری 

به اینکه داره منو با مردی که ظهر بهش میزنه و بی توجه 
گفته بودم که ازش خوشم نمیاد، تنها می ذاره؛ به سمت 

سرویس میره. درست حدس زده بودم! سارا قصد داشت با  
فاصله گرفتن از ما منو با این مرد تنها بذاره که خب...  

 !موفق هم شد
 ! خانم دکتر_

 وطه سارا وارد سرویس میشه. میشه گفت جایی از مح
 ی رستوران قرار داریم که مردم کمی اطرافمون هستن

تقریبا، خلوته. این یعنی بهترین فرصت برای مرد پشت سرم 
که به راحتی طعنه و کنایه هاشو نثارم بکنه! پوفی می کشم.  
با مشت کردن دستام، آروم و به ناچار به سمتش می چرخم  

 می گیرم. توی باال و سرم رو 
   



 
چشم های گرفته اش که خیره میشم، بلند با خودم تکرار می 

 کنم که حالم خوبه... که قلبم تند نمی زنه...
 ! که دست هام، از شدت استرس پوچ و مضحک یخ نزدن

نمیاد کار میدونم که حرف زدن با آدمی که ازش خوشت _

 ! سختیه. ولی تحمل کن خانم دکتر
اولین طعنه! چشم هام رو روی هم فشار می دم و اخم 

غلیظی روی پیشونیم جا خوش می کنه. امیرحافظ، با گام 
بلندی که جلو میاد؛ روبروم می ایسته و با خم کردن سرش،  

 :ادامه می ده
 !همونطور که من دارم تحملت می کنم_

خیلی دوست دارم همین دست مشت شده ام رو جوری توی  
صورتش بکوبم که تاوان همه ی این حرف هاش رو بده اما، 
از اونجایی که دلم نمی خواد به این زودی ها بمیرم، سکوت 

می کنم و فقط با نیشخندی متاسف، نظاره گر چهره ی 
یلی  عصبیش میشم. باید بگم که دیگه این رفتارهاش برام خ

 ! عادی شده
تفریح خوبی بود؟! مطمئنا باید بدون حضور آدمی که ازش  _

 ! خوشت نمیاد، بهت خوش گذشته باشه
 
   



 
ظاهرا بیشتر از چیزی که فکر می کردم بهش برخورده!  

ظاهرم رو حفظ می کنم. خدای من شاهده از حرفم پشیمون  
بودم اما، این مرد طلبکار و بی ادب روبروم جای پشیمونی 

برای چی باید صاحب همچین چهره ی   اصال نمی ذاره! 
 !پخته و مردونه، چنین شخصیت نامتعادلی داشته باشه 

ی این حرف ها چیه جناب سرگرد؟ فکر کردم کار معن االن_

 .مهمی دارید که گفتید بمونم
ابروهاش بیشتر توی هم گره می خورن. چشم ازش می 

 گیرم 



 
بهتون گفته بودم که حد و حدود خودتون رو حفظ کنید آقای  _

 .گفتم این کارتون آزارم می دهنیک نام. 
صدای بلندم توی محوطه می پیچه. چندنفر از مردم حاضر  
برای چند لحظه بهمون خیره می شن اما، خیلی زود توجه  

شون به چیز دیگه ای منحرف میشه. اما چشم های عصبی و 
 !ترسناک امیرحافظ مقابلم، به همین راحتی ها رهام نمی کنن

ی که بتونم بگذرم. این مرد باید اینو عصبی ام. از هر رفتار
 ! بفهمه

 :سکوتش رو که می بینم، با اخمی غلیظ ادامه می دم
بله. تفریح خیلی خوبی بود! از اینکه کنار سارا و آقا  _

 احسان بودم خیلی لذت بردم و از اعصاب خردی که
   



 
متوجه   اصال بحث کردن با شما باعثشه هم دور بودم. من 

نمی شم آقای نیک نام، طعنه و کنایه زدن به من انقدر شما 
رو آروم می کنه؟ که هنوز نیم ساعت از اومدنتون نگذشته، 

 رف هایی می زنید؟جلوی راهمو گرفتید و دارید همچین ح
 ...گوش کن دخ_

وسط حرفش می پرم. با بلند کردن دستم به نشونه ی 
 : سکوت، در برابر چهره ی خشمگینش قاطع تر ادامه می دم

نه، این دفعه شما گوش کنید آقای نیک نام. من نمی دونم  _

شما با من چه دشمنی دارید، یا من کی و کجا چه اشتباهی 
شدم که به خودتون اجازه می دید در حقتون مرتکب 

اینطوری باهام رفتار کنید. ولی فکر نمی کنید هرچیزی هم 
 حدی داره؟ درسته. حق با شماست. حرف

   



 
ای به مراقبت از  عالقه ه بود. می دونم که شما هم من اشتبا 

من ندارید، می دونم ازم خوشتون نمیاد، می دونم به اجبار  
دارید این کارو می کنید... همه ی این حرف های تکراری 
می دونم. بابت حرفی هم که زدم، پشیمونم و واقعا ازتون  

عذر می خوام. من آدم بی لیاقتی نیستم، متوجه لطف و 
نونم. ولی فکر نمی محبتی که بهم می کنید هم هستم و مم

کنید اینکه من همچین حرفی زدم، مسببش خودتون و این 
 رفتار زشتتون بوده؟ 

 
   



 
زنم و لرزی عصبی به سراغم اومده. چطور  نفس نفس می 

می تونه انقدر راحت حال خوب نسبی منو به هم بزنه؟ 
چطور میتونه اینطور به همم بریزه و بعد با عقب کشیدنش،  

دست در جیب بهم خیره بشه و فقط گوش کنه که شعله ی 
 ! خشمم رو بیشتر کنه؟

هر زمان که می خواید، به خودتون اجازه می دید که _

دیگران رو تحقیر کنید. شخصیتشون رو له کنید و با نگاه و 
تون بهشون حس مزخرف مزاحم بودن و سربار بودن  کالم 

رو بدید. خسته نشدید از این همه بحث؟ من که خسته شدم  
و این   االن نم ی تونم بفهمم دلیل اینکه  اصال آقای نیک نام! 

لحظه جلوی منو گرفتید، برای چیه! اگه برای حرفیه که 
 زدم، خیله خب... ازتون عذر

   



 
دیگه مشکلی   االنمی خوام. و خیلی متاسفم! خوب شد؟ 

 نیست؟
بدون دادن جواب، بهم خیره میشه. حس سبکی عجیبی دارم! 
از اینکه در عین حفظ احترام و ادب خودم، تونستم حرفم رو  

بهش بزنم؛ خوشحالم می کنه! اما خب، میشه گفت کارم یه 
 جور شجاعت احمقانه است!

 !باید انتظار هر رفتاری رو از مرد روبروم داشته باشم
خوبه! خیلی خوبه که متوجه حرفی که زدی هستی. ولی _

زیادی داری تند میری؟ همین خانم دکتر، فکر نمی کنی 
رفتارهارو کردی که افکار عمه رو به هم ریختی و داری 

 ! همه چیزو خراب می کنی 
 
   



 
روم و عاری از خشونتش، منتظر  متعجب از این صدای آ

بهش نگاه می کنم. نیشخند واضحی می زنه. انگار که داره 
 ! از این بحث لذت می بره

همه ی ماها تو این نقطه   االننمی دونم چی باعث شده _

قرار بگیریم. اما یه چیزو باید بدونی دخترخانم، و اون اینه 
که انقدر روش حاال که عمه از هرکسی برای من مهم تره.  

تاثیر گذاشتی که با خنده و شادیت، شاد میشه و با غمت 
غمگین؛ باید خیلی بیشتر حواست به رفتارت باشه. نمی 

خوام باعث بشی حال عمه از اینی که هست بدتر بشه. چون 
 مثال اگه اتفاقی بیوفته، من تو رو مسببش می دونم خانم 

 !پرستار
آن، خشمم فروکش کنه   اسم پروین خانم باعث میشه که یک

 و نگرانی، جاش رو بگیره. امیرحافظ با دیدن 
 
   



 
، نگاه نافذش رو از بالخره سکوتم، دم عمیقی می گیره و 

 !میتونم راحت تر نفس بکشمحاال ره. روم برمیدا
برای من مهم نیست چه احساسی داری، چه فکری می _

کنی، و چی تو اون مغز کوچولوت میگذره! اما این مهمه که 
چطور رفتار می کنی! درگیری تو با من، نباید باعث بشه که 
ذهن عمه هم درگیر بشه. تو که این همه ادعای مستقل بودن  

به خرج   استقالل داری، تو کنترل احساسات و عواطفت هم 
 ! بده

جدی و به دور از هر نرمشش، مثل تیزی هست که  کالم 
قلبم رو سوراخ می کنه. دلگیر بهش نگاه می کنم، طوری 

که دیگه توان عصبی شدن رو ندارم. مامان همیشه می گفت  
برای کسی به هم بریز و آرامشت رو از دست بده، که براش  

و ولز می مهم باشه. ولی من دارم برای کی اینطور جلز 
 کنم؟ کسی که حتی به یه کلمه

   



 
از حرف هام توجه نکرده و باز هم به رفتارش ادامه می ده؟ 

 ! ی قرارم می کنه؟یا کس ی که... دیدن خستگی چهره اش، ب
خوب می دونم که باید چطور مقابل پروین خانم رفتار کنم. _

نیاز نیست یادآوری کنید که چقدر خودخواهید آقای نیک نام. 
 .من تو این مدت خیلی خوب اینو فهمیدم

به  گاهی ، نکالفه نیشخندش عمیق تر میشه. بی حوصله و 
 : ساعت مچیم می کنم و می گم

   



 
 .فکر کنم دیگه حرفی ندارید_

با قدم های بلندی به سمت سرویس میرم. سارا، تنها کسیه که 
کنم و به چه حقی، منو با خالی می تونم حرصم رو سرش 

 !امیرحافظ تنها گذاشت؟
**** 

 چشم از راه رفته ی نهال می گیرد و با دم عمیقی، بسته
سیگار را از جیب شلوارش بیرون می کشد. چند قدمی از 

در جای خلوتی، در تاریکی سایه ی   مردم فاصله می گیرد و
درختان گردو، آرام آرام سیگار توی دستش را می سوزاند. 

پک های عمیقی که می گیرد، چیزی شبیه به قراریست 
که نمی داند چرا این  حالی ش! برایاالنبرای بی قراری 

روزها مثل همیشه اش نیست و قلبی که احساس می کند 
 سنگین تر از قبل است. حتی

 
   



 
 ! از زمانی که تمام اعتماد و باورهایش، یک جا نابود شدند

از همان فاصله می بیند که نهال و سارا از سرویس بیرون  
ندیدن او، به طرف جمع می روند. دنبالشان می آیند و با 

نمی رود. همانجا می ایستد و نظاره گر رفتنشان می شود. و  
زمانی که از دیدش محو می شوند، پیام کوتاهی به احسان 
می فرستد و با رسیدن جواب سریع او، از اینکه سالم پیش 

آسوده تر همانجا روی حاال بقیه رسیدند؛ مطمئن می شود. 
نشیند و تکیه اش را به یکی از درخت ها می دهد.  زمین می 

 ... خسته است، به هم ریخته و حیران
جایی در این دنیا هم وجود دارد که او بتواند درش آرام 

 !بگیرد؟
 !دختره ی سرتق. سر من داد می زنه_

   



 
زیرلب زمزمه می کند و بعد نه آنکه خودش بخواهد ها،  

ناخواسته لب هایش می خندند! خنده ای که با یادآوری چهره 
ی نهال شدیدتر هم می شود و امیرحافظ،   کالفه ی عصبی و 

دست دارد،  در تنهایی خودش، با وجود سیگاری که در
 !برای اولین بار می خندد

خنده ای که خیلی طول نمی کشد تا رنگ ببازد و در نهایت،  
به یک منحنی کمرنگ ختم شود. و او که با تکیه دادن 

سرش به دیوار، در تاریکی محضی که اطرافش را فرا 
 گرفته؛ فکر می کند که آخرشان به کجا خواهد رسید؟

 :زیرلب نجوا می کند
باید باهات چیکار کنم؟ باهات چیکار کنم دختره ی سرتق _

 !اعصاب خرد کن؟
 
   



 
خسته، نگاهش را به ماهی می دوزد که اینگونه در آسمان 

شد. احمقانه است اما، فکر می کند که چشم های می درخ
نهال نیز همینقدر درخشانند. به خصوص وقتی که می خندد! 

 ! او با خنده غریبه است. ولی نهال نه
وقتی می خندد، انگار تمام اجزای صورتش هم می خندند.  

چهره اش، معصوم تر از همیشه به نظر می رسد و حتی... 
است. هرچند زمانی که در صدای خنده هایش هم دلنشین 

کنار اوست، فقط اخم دارد و صدایش عاری از نرمشیست 
که به هنگام صحبت با دیگران به کار می گیرد. انگار در 
برابرش گارد می گیرد و این... برای امیرحافظ آزاردهنده  

که فقط به  نهالی ، دیدن اخم های حاال  هست. حاال نبود اما، 
 !نمایان می شوند؛ برایش آزاردهنده استهنگام دیدن او 

   



 
حرف های نهال توی ذهنش تکرار می شوند. وقتی آنطور با  

حرف می زد و آن چشم های کشیده ی منحصر به غیظ 
فردش، از خشم لبریز می شد؛ امیرحافظ دلش می خواست 

بی حرف بایستد و تماشایش کند. اگر شرایطش اجازه می داد  
 و پا ی غرور در میان نبود هم،

   



 
ده ای عمیق نیز مهمان حالش می شد.  یک لبخند و شاید خن

 !خنده ای از روی لذت... و شاید هم شیفتگی
گوشه ی لب هایش کج می شوند. نه برای خلق نیشخند یا 

پوزخندی سرد، بلکه برای آفریدن لبخندی کمیاب که چهره 
 اش را در بر می گیرد. نفس عمیقی می کشد. 

و نهال بود. و  حس این را دارد که ماه هم نظاره گر بحث او 
 !قطعا که حتی ماه هم طرف نهال را می گیرد

با خنده سری برای افکار احمقانه اش تکان می دهد و با 
به ساعت مچی اش، بی میل از جا بلند می شود.   گاهی ن

سیگار روی زمین افتاده را با نوک کفشش له می کند و 
برای آنکه زیاد جلب توجه نکند، کمی از عطر توجیبی اش  
را به زیر گردنش می زند. نه آنکه از کسی بترسد؛ نه! تنها 

 به خاطر پروین... و کمی هم به خاطر 
 
   



 
 عمارت، خوب می  اهالی مادرش. وگرنه که همه ی 

 ...دانند که او سال هاست به سیگار خو کرده است
 ! دختر خیلی خوبیهنهال _

احسان است که متوجه نگاه خیره ی معصومه و پروین، به 
شده که کم ی دورتر مشغول صحبت نهالی امیرحافظ و 

هستند؛ شده و با خنده می گوید. همین زمان است که پروین  
نگاه محبت آمیزش را از تصویر آن دو می گیرد و با عشق 

 :جواب می دهد
 . دنیا نمیشه مثلشو پیدا کرددختر منه. هیج جای _

   



 
احسان خندان سری تکان می دهد. خیلی خوب منظور این 

خدا  نگاه ها را می فهمد. حتی پرویز خانی که همیشه ی 
به حضور نهال واکنش  گاهی خونسرد و آرام است، هراز

تر باهاش   مالیم نشان می دهد. مهربان تر نگاهش می کند، 
حرف می زند، و واضح است که همچون دخترش دوستش 

 .دارد
 انگار نهال مهره ی مار دارد که اینگونه همه را شیفته
بی خودش کرده است. و معصومه خانم که آنقدر خیره و 

محابا به دختر بیچاره زل می زند که باعث معذب شدنش می 
 . شود

همه ی این آدم ها، با آن دختر غریبه اند. هیچکس تا چندماه 
قبل دختری به نام نهال را نمی شناخت، پروین دختردار 

نبود، پرویز نسبت به شخص غریبه ای چنین رفتاری 
 نداشت، و معصومه که به معنای واقعی 

   



 
عاشقانه او را دوست دارد. می ماند سرنوشت، که مشخص  
 ! نیست چه آینده ای برای این احساسات در نظر گرفته است

ایه. همه چیزش نابه. نه اهل دروغه، دختر خوب و ساده _

نه بی ادبی و هرچیز دیگه ای که تو این دور و زمونه خیلی  
 .زیاد شده. کاش امیر هم اینو بفهمه

معصومه که با بغض می گوید، پرویز با نفس عمیقی جرعه  
ای از چایش را می نوشد و نگاهش را به آن سو می دوزد.  

، و پرویز پدرانه برای اما اثری از نهال و امیرحافظ نیست 
 .آینده ی فرزند عزیزش نگران است

امیر بفهمه؟ چه توقعاتی دارید معصومه خانم. این _

امیرحافظ ما هرچیزی رو بفهمه، همچین چیزایی رو عمرا 
 . بفهمه

 
   



 
گفته ی احسان که با شوخی کمرنگی همراه است، معصومه  

 :را دلخور می کند. با ناراحتی می گوید
اینطوری نگو احسان جان. پسرم خیلی هم فهمیده و با _

کنه بچه ام که اعتمادش رو از درک و شعوره. اما... چیکار 
 .دست داده و دیگه نمی تونه مثل قبل باشه 

   



 
بغض صدای معصومه، پروین را نیز غمگین می کند. 

استکان چای را بی میل داخل سینی بر می گرداند و با ذهنی 
 :درگیر می گوید

نمی دونم کی قراره این کدورت رو کنار بذاره. داره _

خودش رو با این کارش پیر می کنه. هی خدا... نمی دونم  
 .کی قراره به خودش بیاد و همه چیزو قبول کنه

پرویز هیچ نمی گوید. معصومه که حزین سرش را پایین می 
اندازد و بغض کرده، با پولک های مانتو اش ور می رود؛ 

نی بر فضا حاکم می شود. حتی با وجود صدای جو سنگی
خنده و حرف زدن مردمی که در اطرافشان هستند، سایه ی 
سنگین غمی که روی دل معصومه و پروین هست، به این 

 . راحتی ها کنار نمی رود
 
   



 
مادر است و مگر می تواند فراموش کند؟ تمام آنچه که از 

دنیا می خواهد، خوشبختی پسری است که مدت هاست 
خودش را در تنهایی اش حبس کرده و تمام درهای امید را 

 .به روی خودش بسته است 
روزی عشق ورزیدن را بهتر از هرکسی بلد بود، پسری که 

همیشه می خندید، زندگی می کرد و از زندگی اش لذت می 
برد. آن روزها باز هم تکرار می شدند؟ می تواند قبل از 

 مرگش، یک بار دیگر خنده های از ته دل پسرش را ببیند؟
   



 
ولی... بازم با همه ی اینا، فکر نمی کنید این آقای مغرور _

 و کینه ای کم کم داره کم میاره؟ 
احسان که این را می گوید، توجه هر سه یشان را به خودش  
جلب می کند. پروین و معصومه غمگین اما، پرویز خان با  

جدی به احسان زل می زند. و او که خندان و  گاهی ن
 : امیدوار به آینده، توضیح می دهد

چرا به این فکر نمی کنید که نهال، می تونه زندگیش رو _

عوض کنه؟ من به آینده امید دارم، و خیلی خوب می بینم که 
 !رفیقم چطوری داره نرم می شه. اونم در برابر یه دختر

لبخند، روی لب های پرویز می نشیند. به این فکر می اولین 
 کند که چقدر احسان حرف خوبی زد! حتی اگر

 
   



 
ناک بود که نمی گذشته آنقدر برای امیرحافظ غمگین و درد

 ! توانست باهاش کنار بیاید، هنوز که آینده را در پیش داشت
آینده ای که می توانست با حضور یک دختر شیرین و 

 ! دلچسب باشد. آمیخته به عشق باشد، و نه تلخ و زهرآگین
پرویز هرکاری کرده بود، برای فرزندش کرده بود. حتی  

شمرده م ی شد، طعنه می اگر تا ابد توسط امیرحافظ مقصر 
شنید و سردی می دید؛ او پدر بود و به وظیفه ی پدرانه اش  

 !  عمل کرده بود
تنها چیزی که این میان اهمیت دارد، آینده ای است که همه 

یشان پیش رو دارند. آینده ای که شاید بتواند متفاوت باشد...  
 !و زیبا 

 
   



 
* 
خیله خب تو هم، چرا این جوری نگام می کنی. بد کردم  _

باشید؟ همونطور که گفتم تنهایی باهم حرف بزنید که راحت 
با حرص رژ لب سارا روی لب های خشکم می کشم، جواب  

 : می دم
 
   



 
زنم؟ خوبه  تنهایی؟ من چرا باید با اون آدم تنهایی حرف ب_

ظهری بهت گفتم ازش خوشم نمیاد، بعد تو از عمد منو 
 باهاش تنها می ذاری سارا؟

می چرخم و رژ رو توی کیف آرایشش پرت می کنم. سارا 
از ته دلش می خنده. همین موقع زنی از یکی از سرویس ها  

متعجب به ما، مشغول شستن دست  گاهی بیرون میاد و با ن
 : هاش میشه. سارا می گه

حاال باشه بابا، معذرت می خوام. نباید این کارو می کردم. _

می خواد درباره ی همین  البد مگه چی بهت گفت؟ گفتم 
 باهات حرف بزنه. مگه اینطور نبود؟ فالنکارای مراقبت و

عاصی چشم از تصویر خودم توی آیینه ی سرویس می گیرم 
شیطنت  و به سارایی نگاه می کنم که چشم هاش عاری از 

 هستند! چقدر بده که هیچ کسو ندارم تا رک و
   



 
راست حرفم رو بهش بزنم و مجبور نباشم که با پنهون 

 !و آزار بدمکاری و مخفی کردن، بیشتر خودم ر
بیخیال، بیا بریم. خیلی دیر حاال چرا. همینطور بود. _

 .نگرانمون میشن االنکردیم. 
حرفی نمی زنه. حالت چهره اش درست شبیه وقت هایی شده 

که ترانه می خواد مچم رو بگیره و همین طور دقیق و 
دقت نکرده بودم ولی، حاال شیطنت بار بهم نگاه می کنه. تا 

 ! چقدر سارا و ترانه به هم شباهت دارن
سرووضعم رو مرتب می کنم و همراه سارا از سرویس 

اصرار سارا برای پیدا کردن خالف بیرون میزنیم. بر
امیرحافظ، من دنبال یه راهی برای ندیدنشم اما، سارا بیخیال  

 نمیشه و متعجب به اطرافمون نگاه می کنه.
 
   



 
چند اثری از امیرحافظ نیست و من واقعا از این اتفاق  هر

 :خوشحال میشم
دیده دیر کردیم، برگشته پیش بقیه. بیا بریم. دو قدم  البد _

 .راه که بیشتر نیست، نترس نمی خورنمون
چپ چپ نگاهم می کنه و باهم به راه میوفتیم. جمعیت 
اومدیم  هرلحظه داره بیشتر از قبل میشه و ظاهرا، جایی که  

 : رستوران خیلی معروفیه
من به خاطر تو میگم. انقدر احسان بهم سفارش کرده که _

منم ترسونده. عجیبه که امیرحافظ بدون ما برگشته، اون  
 ! خیلی مسئولیت پذیر و قانومنده

نیشخندی می زنم. چقدر خوب می شد که می تونستم چهره 
برای   ی واقعی اون مرد بی ادب خودخواه زیادی پررو رو

 :بقیه آشکار کنم
 
   



 
 . آره. خیلی قانومنده. عین آقا احسان_

 : سارا متعجب به سمتم می چرخه
 . مسخره می کنی؟ دارم جدی میگم_

 : سری به نشونه ی نه تکون میدم
 .چرا مسخره کنم؟ خب منم تاییدت کردم دیگه_

مردد بهم خیره میشه. جوری که انگار حرفم رو باور نکرده  
و میخواد حقیقت رو از زیر زبونم بیرون بکشه. اما دیدن  

پروین خانم که با لبخند بهمون نگاه می کنه، باعث میشه که 
از خداخواسته با سرعت بیشتری به از فرصت استفاده کنم و 

شده؟ کاش هرچه   طوالنی سمتشون برم. چرا امروز انقدر 
 !زودتر این تفریح اجباری تموم بشه

 
   



 
 سر میز که می رسیم، سعی می کنم نسبت به نگاه خیره

جمع، حتی احسان هم بی تفاوت باشم. یعنی امکانش هست 
که حرف زدنم با امیرحافظ رو دیده باشن؟ خب دیده باشن...  
تقصیر من چیه که هرچقدر سعی می کنم فاصله بگیرم، اون 

 !بیشتر نزدیک تر می شه؟
 .شرمنده، ببخشید دیر شد _

 
   



 
کفش هام رو درمیارم و جلوتر از سارا، کنار پروین خانم  

کنار می کشه تا سارا  می شینم. احسان همونطور که داره 
 :بشینه، می گه 

اومد منتظر   مثال خواهش می کنم. پس این رفیق ما کو؟ _

 ! شما باشه، خودش گم شد؟
لبخند ژکوندی می زنم و هیچی نمی گم. معصومه خانم کمی 

 :به سمتم خم می شه و با مهربونی می پرسه
 !عزیزم، نمی دونی امیر کجاست؟_

کنم تا عادی باشم و نگم که چرا  به معنای واقعی جون می 
من؟! چرا داری این سوالو از من می پرسی؟! چرا انقدر 

 ! لحنت روی اعصابم راه می ره و نگاهت پر از حرفه؟
 
   



 
 .ن... نه... من با سارا بودم. نمی دونم ایشون کجا رفتن_

رفتن غذا  البد ما که از سرویس اومدیم بیرون نبودن، _

 .سفارش بدن
معصومه خانم آهانی می گه و عقب می کشه. راضی از 

منحرف می شه، خودم رو عقب می اینکه توجه شون ازم 
کشم و تا جایی که می شه از دیدشون مخفی می شم. پرویز 

 : خان می گه
 .میاد االنبچه که نیست خانوم، _

واقعا هم همین طور می شه که بعد از ده دقیقه، امیرحافظ  
که مشغول صحبت با گوشیشه به طرفمون میاد و  درحالی 

کنه. قبل از همه، احسان قبل از نشستن تماس رو قطع می 
 :رو بهش می گه

 
   



 
 . کجا بودی پسر؟ کم مونده بود پاشم بیام دنبالت_

میاد و  باال ولی امیرحافظ بی توجه بهش، از تخت 
خوشبختانه این بار روبروی من نمی شینه. اخم نکرده اما،  

هیچ اثری از لبخند هم روی صورتش نیست. واضح تر بگم، 
 ! انگار خنثی از هر حسیه

 مشکلی پیش اومده پسرم؟ حالت خوبه؟ _

معصومه خانم که می پرسه، از گوشه ی چشم می بینم که 
 :سرش رو تکون می ده و با جدیت می گه

 . خوبم. یه تماس مهم داشتم، برای همین دیر شد_

حرصم می گیره. این جدیتش واقعا اذیت کننده است! یکی 
ندونه فکر می کنه که داره با غریبه حرف می زنه که 

اینطور سرد و بی احساسه. اونم وقتی که مادرش نگران 
 ازش سوال می پرسه. مطمئنم اگه یه روزی بچه 

   



 
دار بشم و پسرم باهام اینطوری رفتار بکنه، به هیچ وجه  

 !نمی تونم تحمل کنم
نهال مادر، قرص هامو با خودم آوردم. تو کیفمه، بی _

 . زحمت بده شون بهم
با گفته ی پروین خانم دستپاچه بهش نگاه می کنم. لبخند 

کمرنگی روی لبش داره که به نظرم یه جوریه. انگار داره 
درکم می کنه! و طرز نگاهش هم، این سازش رو توی 

خودش داره! خدایا... یعنی من دارم اشتباه می کنم؟ یا واقعا  
 وض شده؟ طرز نگاه این خانواده نسبت بهم ع

 
   



 
خم می شم و با چشمی، داروهای پروین خانم رو از کیفش  

بیرون میارم. همین موقع غذاهارو میارن و سفره ای مفصل  
روبرمون چیده میشه. دیدن انواع کباب ها و پلوها، باعث  

رفته به احسان نگاه کنم. نکنه واقعا   باال می شه با ابروهای 
ان بعید  هزینه ی شام رو گردن امیرحافظ انداخته؟ از احس

 !نیست
 !عه. امیر، جگر از کجا پیداش شد؟ تو سفارش دادی؟_

داشتم لیوان آب رو به دست پروین خانم می دادم که با حرف  
احسان، واقعا خشک میشم! نگاه مبهوتم رو به سرعت توی  

 سفره می چرخونم و وقتی چشمم به سینی
   



 
حاوی سیخ های جگر میوفته، لب هام رو روی هم فشار می 

دم. پروین خانم متعجب لیوان رو از دستم می گیره و  
 :امیرحافظ با خونسردی در جواب احسان می گه

آره. دیدم بوش همه جا رو گرفته، گفتم شاید یکی هوس _

 !کنه
می کشم. همه با لذت مشغول  باال آروم آروم نگاهم رو 

خوردن میشن اما، من مات و ناباور به امیرحافظی خیره 
 میشم که لبخند خبیثانه ای گوشه ی لب هاش داره 

مستقیما، بهم نگاه می کنه. جوری که انگار نمی خواد حتی  
ی  یه لحظه از تماشای چهره ام عقب بمونه. حق هم داره. خیل

خوب تونسته شوکه و خجالت زده ام کنه، و تو این شرایط،  
اتفاق بیمارستان و اون آبروریزی اعصاب خرد کن رو یادم 

 .بیاره
 
   



 
چرا باید انقدر اذیتم کنه؟ من واقعا حق ندارم همین  چرا؟  

هرچند این _ !سیخ جگر رو تو چشم های پیروزش فرو کنم؟

 . داداش کارها از تو بعیده، ولی دستت درد نکنه
احسان بیشتر حرصی میشم. چشم از  بیخیالیاز این همه 

جگرهای منفور که انگار اونا هم دارن بهم می خندن، می 
رهایی از اصرار پروین خانم کمی برای خودم گیرم و برای  

 :برنج می کشم. سارا خندون رو به احسان می گه
یکی نشناستت فکر می کنه همیشه اینطوری حرف میزنی _

 احسان. چه وضع حرف زدنه؟
احسان بیخیال تذکر سارا، سری تکون می ده و با لذت تکه  

 ای جگر توی دهنش می ذاره. قاشق رو توی دستم 
 
   



 
فشار می دم. خداروشکر که خبری از نگاه های سنگین 
امیرحافظ نیست ولی، هنوزم چهره اش پیروز و پر از 

 !هم.... لبخند؟خباثته... حتی لبخندش 
می گیرم. واقعا دارم درست می بینم؟!  باال شوکه سرم رو 

 امیرحافظی که جلوم نشسته، داره لبخند می زنه 
پا به پای شوخی های احسان می خنده؟ من... توهم زدم یا 

 واقعا همینه؟ 
 نهال، چرا نمی خوری عزیزم؟_

در جواب معصومه خانم سری تکون می دم و با ناباوری 
قاشقی از برنج رو توی دهنم می ذارم. نه. اشتباه نمی کنم.  

این مرد داره می خنده، و چقدر خنده هاش چهره اش رو 
، می تونم اون چال گونه هایی رو حاال متفاوت می کنه. 

برای یه بار، اونم خیلی کوتاه دیده بودمشون رو قبال که
 اضح ببینم. و چرا یه آدم و
   



 
وقتی انقدر با خنده دوست داشتنی به نظر میاد، باید همیشه 

 اخمو و عنق باشه؟ 
می گیره. انقدر ناگهانی و سریع که نمی تونم  باال سرش رو 

نگاهم رو ازش بدزدم و درکمال تاسف، متوجه میشه که  
بهش خیره شده بودم. خجالت زده میشم اما، دیدن خنده هاش  
برام واقعا عجیبه. و زمانی که حتی متوجه نگاه خیره ی من  

 میشه و با بیخیالی، سیخی از
   



 
جگرهارو بر می داره و با اشتها مشغول خوردنش می شه؛  
بیشتر و بیشتر تعجب می کنم. این مرد، همون امیرحافظیه  
که چند دقیقه ی قبل سر راهم رو گرفت و بازخواستم می 

سرش اومد که  بالییکرد؟ یعنی در عرض چند دقیقه، چه 
 ! اینطوری داره لبخند می زنه؟حاال 

با شوخی های احسان و حرف  شام امشب هم مثل همیشه
پرویز خان خورده می شه. با این تفاوت که   گاهی های هراز

این بار خبری از امیرحافظ ساکت و اخم کرده نیست و اون 
هم، با جمع همراهه. واقعا شوکه شدم، اما تا حد امکان سعی  
می کنم جلوی خودم رو بگیرم تا دیگه به روبروم نگاه نکنم.  

تا همینجا هم به اندازه ی کافی در برابر عقلم رسوا شوم، 
دیگه نیاز نیست که بیشتر از این به اعترافات احمقانه ی قلبم 

 !گوش بدم
   



 
میگم امیرحافظ جان، نظرت چیه برید با بچه ها یه دوری _

یکمم بدون ما پیرزن پیرمرد ها خوش بگدرونید؟! تو   بزنید،
از صبح همش درگیر کارای من و پروین بودی عزیزم، 

 . فرصت خوبیه تا خستگیت در بره
مشخصه چقدر از تغییر  کامال با صدای معصومه خانم، که 

چای رو روی زمین خالی رفتار پسرش خوشحاله، استکان 
 می ذارم و متعجب بهش نگاه می کنم.

در سکوت فقط به شوخی های احسان  حاال پروین خانم که تا 
می خندید و حرفی نمی زد، در تایید حرف های معصومه  

 : خانم می گه
حق با معصومه است. ما خودمون برمی گردیم عمارت. _

 . شماها برید یکم بیشتر بگردید
 
   



 
حکم تایید پروین خانم، چندین واکنش رو در پی داشت. 

لبخند و تایید چهره ی احسان و سارا، رضایت نسبی  
امیرحافظ، و استیصال و بهت زدگی من بیچاره که مدام 

برگردم و ظاهرا، بیشتر چشمم به ساعته تا زودتر به خونه 
 :ازش دور میشم

خیلی هم خوبه معصومه خانم. ما مشکلی نداریم. اگه امیر _

 .خان هم موافق باشن
 ! نه_

ناخواسته با صدای بلندی می گم که نگاه همه روم متمرکز 
میشه و این یعنی یه سوتی مسخره! سعی می کنم با یه لبخند  

ن تفریح تموم سرسری اضطراب و نگرانیم رو برای ای
 : نشدنی مزخرف پنهان کنم و می گم

 
   



 
 اوممم... من می خوام با پروین خانم میام خونه. ب..._

 . بهشون بدمباید داروهاشون رو 
هیچکس حرفی نمی زنه. متوجه نیشخندی که روی لب های  
امیرحافظ می شینه، می شم اما، توجهی نمی کنم و با التماس 
به پروین خانم خیره میشم تا حرفم رو تایید کنه. ولی اون با 

 :لبخند مهربونی، بی توجه به آشفتگی من می گه
پیشمه. تو  نه عزیزم. من خودم حواسم هست، معصومه هم_

 .هم با بچه ها برو
 امیرحافظی که خندون بهم خیره می شه و من... 

 ! چطور میتونم از این موقعیت فرار کنم؟
**** 

 
   



 
به اجبار و با چهره ای درهم، کنار سارا روی صندلی عقب 
می نشیند و تا جایی که امکان دارد، خودش را به سمت در 

می کشاند تا کمتر با مردی که پشت فرمان نشسته بود و  
برای اولین اخمی روی چهره اش نداشت؛ چشم در چشم 

حالش از این وضعیتی شود. همه ی وجودش ناراضی بود و 
که مجبور بود تابع جمع باشد و نمی توانست که حق انتخاب  

داشته باشد، به هم می خورد. احساس می کرد شده سربار 
 همه ی آن آدم هایی 

   



 
که به رویش لبخند می زنند و محبتشان خالص است اما،  

یک جور هایی هم به اجبار! پر بود از حس بد، از بغض، 
از پریشانی و ناراحتی. کاش راه فراری برایش وجود داشت 

ن آورش که با  تا هرچه زودتر از این ماشین و فضای خفقا 
 .عطر تلخ صاحبش پر شده بود، فرار کند

دست هایش سرد بودند. نوک انگشت هایش تیر می کشید و  
به گمانش همه ی این ها از قلبی نشات می گیرد که به 
راستی حال خوبی نداشت. قلبی که شکسته بود و این 

 .شکستگی اش التیام نمی یافت
 . ببریمونخب مهندس، کجا می خوای _

احسان همانطور که کمربندش را می بندد، رو به امیرحافظ  
می پرسد و نگاهش برای چند لحظه ی کوتاه روی سارا  

 خیره می ماند. لبخند آرامش را به روی
   



 
 تالش همسرش می پاشد. خوب می داند که با وجود همه ی 

هایش برای برقراری آرامش در رابطه ی میانشان، باز هم 
نتوانسته آنطور که باید به سارا اطمینان خاطر دهد. سارا را  

همد که چطور با عمق وجودش دوست دارد و خوب می ف
 سعی دارد خود را شاد

که اینطور نیست و سارا هم مثل  درحالی پرنشاط نشان دهد. 
همه ی زن ها، خواسته هایی دارد که احسان توانایی  

 !انجامشان را ندارد
امیرحافظ به آرامی ماشین را از محوطه ی رستوران خارج  

می کند و بوق کوتاهی برای پدرش که پشت فرمان ماشین 
احسان درحال برگشت به عمارت هستند، می زند. بعد با 

چرخاندن سرش به سمت احسان، بهش نگاه می کند و همه 
ش برای آن است که به دختر پشت سرش توجهی  تالش ی 

 تری که به نشان ندهد. دخ
   



 
اجبار همراهشان شده و این نارضایتی از تک تک اجزای  

صورتش پیداست. به خصوص چشم هایش که براق نیستند و  
 !  اف را نظاره گرندگرفته و غمگین، اطر

 . نمی دونم. هرجا می خواین برید، بگید_

سعی می کند لحنش تا جایی که ممکن است رنگی از بی 
حوصلگی نداشته باشد. احسان نیز همین طور. ذهن 

هردویشان، لبریز از افکاریست که برای منظم شدنشان نیاز 
به زمان و سکوت دارند. اما امشب، برای دل خوشی سارا 

هال هم که شده باید درگیری هایشان را از یاد ببرند.  و ن
هرچند، تنها ساراست که با لبخندی رضایت بخش از این 

که بغ کرده و نهالی تفریح شب هنگام لذت می برد، نه 
 . غمگین سکوت کرده است

 .بریم بام. با این هوای خنک می چسبه _

 
   



 
سارا با لبخند پیشنهاد احسان را تایید می کند. سکوت نهال،  

دارد. برای چند ثانیه،  نگاه ناخودآگاه امیرحافظ را به دنبال 
از آینه به او چشم می دوزد و چقدر دلش می خواهد آن 

گوشی لعنتی را که به دست گرفته و به ظاهر خودش را با  
 ... آن سرگرم کرده است، از دستش بگیرد و بگوید

   



 
حواست به من باشد؟ که نگاهم کن؟ چه دارد بگوید چه؟! که 

 !که بگوید؟
از این جنگی که در درونش به  کالفه پوفی می کشد و 

پاست، پایش را روی پدال گاز می فشارد. اما شلوغی 
 .خیابان ها، وادارش می کند که کمی از سرعتش بکاهد

سارا نمی داند چه بگوید. نهال طوری خودش را با گوشی 
و چهره ی درهمی دارد، که باعث شده فکر سرگرم کرده  

کند از اینکه همراهشان است واقعا ناراضی است. کمی هم 
حق را به او می دهد. نهال، غیرقابل درک نیست. حق دارد 
که نخواهد با آن ها بیرون بیاید و زیاد از حد صمیمی نشود.  

شرایط او بیشتر از حد تصور همه عذاب آور است. معلوم 
ن دختر تنها و غمگین، چگونه دارد در برابر این نیست که ای

 !دردها مقاومت می کند
   



 
احسان به عقب می چرخد. چهره ی پکر سارا، بهش می 

باز هم احساسات و قلب مهربانش درگیرش کرده  فهماند که 
اند. خودش هم، با وجود روحیه ی سخت مردانه اش، برای 
نهال مظلومی که می شناسد غمگین است. این همه رنج و  
عذاب، این همه غصه و درد... زیادی برای این شانه های  

 ! کوچک سنگین اند
بذار کنار اون ماسماسکو خانم دکتر. از تفریحت لذت ببر.  _

ه  اخالق فکر می کنی این آقای مهندس ما همیشه انقدر خوش 
بر شام و رستوران، بیارتمون گردش آخر شب؟  عالوه که 

نه خیر. از این خبرا نیست. همچین اتفاقات نادری فقط  
فاده هرچند سال یکبار میفته که باید به نحو احسنت ازش است

 .کرد
 
   



 
لعنت بهت که انقدر زیرآب منو همه جا میزنی. مرتیکه _

مگه چند روز پیش نبردمت رستوران؟ کی بود اونطور با 
 می کرد؟خالی شت جیب منو اشتها دا

لحن حرصی و خندان امیرحافظ، احسان را به خنده می 
اندازد. سارا لبخند به لب کمی خودش را جلو می کشد و با 

محبتی که نسبت به امیرحافظ دارد و او را همچون برادرش  
 : دوست دارد، می گوید

 .این احسان همیشه همینه آقا امیر. شما به دل نگیرید_
امیرحافظ با خنده سرش را به نشانه ی تاسف تکان می دهد.  

نمی داند چرا امشب دوباره لبخند به سراغش آمده. آن هم 
وقتی خودش قصدی برای خندیدن ندارد. اما عجیب تر از 

است که امشب با اخم  نهالی  خنده های او، لبخند نزدن های 
هایش حسابی برای امیرحافظ سنگ تمام گذاشته و روی 

 .  صابش راه رفته استاع
   



 
یعنی انقدر از بودن در کنار او ناراضی است؟ احمقانه است  

اما، خیلی دلش می خواهد سر این دختر تخس و در عین  
مظلوم، فریاد بزند که انقدر از او فاصله نگیرد. چرا؟   حال

 ! خب... چرایش را خودش هم نمی داند
بله، چشم. اینم از گوشیم. خیلی ممنون واقعا بابت امشب،  _

 . ولی جدا نمی خواستم مزاحمتون بشم
 
   



 
قبل از آنکه حتی امیرحافظ فرصت اخم کردن پیدا کند و  

احسان واکنشی از خود نشان دهد، ساراست که نمی تواند 
جلوی خودش را بگیرد و سقلمه ی محکمی نثار نهال می 

کند. چهره ی نهال از درد درهم می شود اما، لب هایش را  
روی هم می فشارد و لبخند غمگینی روی لب هایش نقش  

 اهالی مگر دروغ گفته بود؟ او همیشه مزاحم می بندد. 
 ! عمارت نیک نام هاست

یعنی چی مزاحمی نهال؟ هی اینطوری میگی،خب یعنی من  _

 و احسان هم مزاحمیم. یعنی چی آخه؟ 
لحن تند سارا پر از ناراحتی است. نهال بی توجه به نگاه 

خشمگین امیرحافظ از آینه، لبخند تلخش را عمق می بخشد و 
 : دلی گرفته می گویدبا 
   



 
خب نه، شما و آقا احسان فرق دارید. خیلی وقته که _

همدیگر رو می شناسید و باهم رفیقید. ولی من چی؟ مکث 
می کند و این بار نگاهش را مستقیم به امیرحافظ می دوزد.  

وزی در کنار این مرد خواهد بود، می دلش برای زنی که ر
سوزد. مردی که محبت بلد نیست، دوست داشتن را یاد 

 نگرفته؛ و فقط می تواند طعنه بزند 
آدم ها را از ریشه بسوزاند. وای به حال زنی که روزی 

چشم به دهان این مرد خواهد دوخت تا قربان صدقه بشنود و  
 !قلبش را به او تقدیم خواهد کرد

ط خدمتکار پروین خانمم. تا همینجا هم که باهام مثل من فق_

دخترشون و جزوی از خانواده رفتار می کنن، فقط از روی 
لطف و محبتشونه. ولی واقعیت اینه که من فقط یه خدمتکار 

 .و پرستار ساده ام
 
   



 
 ! نهال_

سارا با لحنی ناباور صدایش می کند. تصویرش در نگاه 
نهال تار می شود. آرام آرام، ذره به ذره... دلتنگ است. 

غمگین و پریشان و آشفته و... از هم مهم تر، تنها! می شود  
اره مادر را دید؟ دوباره در  برگشت به خانه؟ می شود دوب

آغوش پدر فرو رفت؟ روزگار... می توانی کمی مهربان تر 
 !با آدم هایت تا کنی؟

این چه حرفیه نهال خانوم؟ کی گفته شما خدمتکاری؟ جای  _

که این حرفت رو بشنوه و خودش درست خالی پروین خانم 
 . و حسابی جوابت رو بده

نهال خیره ی امیرحافظی که با احسان است که می گوید اما، 
فکی منقبض شده از زهر کنایه ی نهال درحال رانندگی 

 :است؛ می گوید
 
   



 
رو بدونن. من همیشه  آدم ها باید حد و حدود خودشون_

ممنون شمام که بهم لطف می کنید. ولی حقیقت همینه. پس 
نباید فراموشش کنیم. جایگاه من هیچوقت تو عمارت عوض 

 .نمیشه. برای همین هم همیشه مزاحم جمع دوستانه ی شمام
تک به تک واژه هایش همچون تیری است که امیرحافظ را 

 !آور در می گیرد. تیرهایی زهرآگین و رنج
پایش را روی پدال گاز می فشارد. روبروی کافی شاپ که  

 : می ایستد، با اخمی غلیظ رو به احسان می گوید
 .با سارا خانم برید یه میز انتخاب کنید و سفارش بدید_

این یعنی اینکه مرا، با دختری که با چهره ای مغموم به 
 !بیرون خیره است؛ تنها بگذارید

 
   



 
به چهره ی جدی امیرحافظ و کافی شاپی   گاهی احسان با ن

که روبرویشان قرار دارد، به ناچار رو به سارا سری تکان 
می دهد و هردو از ماشین پیاده می شوند. سارا برای تنها 

گذاشتن نهال مردد است اما، چشم های مطمئن احسان 
 .وادارش می کند که به گفته اش عمل کند

های نهال را عمق می  پیاده شدن آن ها، نیشخند روی لب
 بخشد. خوب می داند که تا چه اندازه باعث عصبی

   



 
به  اصال شدن امیرحافظ شده اما، ترسی احساس نمی کند. 

لیلی برای ترسیدن وجود ندارد. این مرد، که جز نظرش د
غریبه نقشی در زندگی اش ندارد؛ چرا باید باعث ترس و 
واهمه ی او شود؟ از کی به خودش اجازه داده که تا این 

اندازه به یک غریبه حق ورود به زندگی اش را بدهد؟ از 
 کی انقدر ضعیف شد؟

نفس عمیقی می کشد و دستش را به دستگیره ی در می 
رساند. درست طبق آنچه انتظار داشت، در ها قفل هستند.  

به اوج خودش می رسد، و بغض قدرت مند تر به  کالفگی 
گلویش چنگ می زند. با این حال، نگاه سردش را به  

امیرحافظی می دوزد که در سکوت دستش را به پنجره تکیه 
که تکیه گاه سرش کرده است؛ هیچ واکنشی  درحالی داده و 

از خود نشان می دهد. انگار که هیچ اتفاقی نیفتاده، و سارا و 
 احسان را 

   



 
ه شدن نکرده و حال، نهال را توی ماشین نگه مجبور به پیاد 

 !نداشته
 منم می خوام پیاده بشم. برای چی درو قفل کردید؟_

صدای نهال می لرزد. نه از ترس، بلکه از حرص و بغض. 
نمی داند چرا ناگهان همه ی حسرت ها و نداشتن هایش بیخ 
گلویش جا خوش کرده اند و دوباره به سراغش آمدند. نمی 

چرا انقدر ناگهانی به هم ریخته است، و چرا پر است از داند 
کند. مگر خالی حرصی که دلش می خواهد بر سر این مرد 

 ! نه اینکه همه چیز تقصیر اوست؟
امیرحافظ اگر نبود، اگر آن روز سروکله اش پیدا نمی شد و  

نهال تکلیفش را  حاال آرام آرام به زندگی اش نفوذ نمی کرد؛  
با عقل و احساسش می دانست. نه آنکه در هیاهویی عظیم 

 دست و پا بزند و نداند که طرف عقلش 
   



 
لبریز از احساسیت ناشناخته و حاال  را بگیرد، یا قلبی که  

 ! عجیب
پیاده شی؟ از آدم هایی که حرفشونو می زنن و فرار می _

 .کنن، متنفرم. تو که حرفتو زدی، بمون و جوابتم بشنو
نگاه کردن به نهال می گوید.   امیرحافظ است که باز بدون

صدایش آرام است، و به ظاهر خونسرد. چیزی شبیه به 
آرامش ترسناک قبل از طوفان. اما نهال، خسته از همه چیز،  

 :بی تفاوت زمزمه می کند
بهتون که گفتم، برام اهمیتی ندارید که به احساساتتون بها _

بدم. در و باز کنید لطفا، من با شما حرفی ندارم. فکر هم 
 .باشه جوابشو بشنوم الزمنمی کنم چیزی گفته باشم که 

 
   



 
صدای شکستن چیزی در وجود امیرحافظ می پیچد.  

غرورش بود، یا قلبش؟! نمی دانست. نمی دانست این 
شکستن ناشی از چه بود اما، سردی صدای نهال برایش 

سنگین بود. احساس پوچی می کرد. انگار خودش، خودش 
محاکمه کشانده بود و داشت به بدترین نحو ممکن   را به میز

 : محکومش می کرد
می دونم. تو هم اونقدر مهم نیستی که به خاطرت هربار _

گند بزنم به حال و حوصله ام. ولی یه چیزی رو می دونی 
مجبورشون کردم تنهامون  االنخانم دکتر؟ اون دو نفری که 

عت پیش  بذارن، برام مهمن. اون آدم هایی که نیم سا 
باهاشون سر یه سفره نشستی و شام خوردی هم برام مهمن.  

 .خیلی بیشتر از چیزی که تو بتونی حتی بفهمی
 
   



 
می پرند تا حالتی شبیه به تعجب را خلق   باال ابروهای نهال 

امیرحافظ به سمتش چرخیده و با خشمی ترسناک  حاال کنند. 
نگاهش می کند. فکش منقبض شده و چهره ی مردانه اش،  

اینگونه در نظر نهال آشناتر از وقتیست که لبخند می زند و  
در میان می خندد. تلخ شده است؟ شاید! و عجیب است اگر 

 ! این همه درد، شیرین باشد
جالبه. فکر نمی کردم تو این دنیا چیزی هم برای آدم _

خودخواهی مثل شما مهم باشه. ولی مثل اینکه اشتباه می 
 .  کردم

 
   



 
صدای نفس های عصبی امیرحافظ تنها چیزیست که سکوت 

اتاقک ماشین را می شکند. بغض، کم مانده نهال را به 
خفگی بکشاند اما، همچنان ایستاده و به مرد روبرویش نگاه 

ز این همه رنج می کند. حس این را دارد که اگر خودش را ا
کند، قطعا دیوانه خواهد شد. این بیرون آمدن امروز خالی 

نامش تفریح بود؟ کجای این عذاب را می شد تفریح دانست؟ 
 دیدن این مرد 

همان بحث اولیه، برای زهرمار شدن همان اندک شیرینی 
خرید با سارا کفایت می کرد. بعد هم که آن سیخ های جگر  

مردی که دکتر بیچاره، او را و لبخند پیروزمندانه ی 
 همسرش نامیده بود. طفلک قلبش...

بیشترین عذاب را او متحمل می شد که میان این همه 
تاریکی، به روشنایی اندکی دل بسته بود که وهمی بیش به  

 ! نظر نمی آمد
 
   



 
اشتباه کردن و نکردنت هم مهم نیست. خوب گوش هاتو _

باز کن دخترخانم. اگه قراره به من تیکه بندازی و طعنه 
بزنی، آزادی. چون همون موقع جوابتو می گیری! ولی حق  

رو هم   نداری بخوای از روی حماقت و بچگی خوشی بقیه
بهشون زهر کنی و ناراحتشون کنی. گناه احسان و سارا چیه  

که می خوان یه امشب رو خوش باشن؟ میگی من 
خودخواهم؟ اوکی. هستم. به کسی هم ربطی نداره. اما تو که 
ادعای مهربونی و دل رحمیت میشه چی؟ چطور به خودت 

این حقو میدی که با لجبازی هات بقیه رو هم به هم می 
 هان؟  ریزی؟

 را که داد می کشد، نهال با بغض چشم هایش  «هان
را روی هم می فشارد و این برای جاری شدن اشک هایی  

که به زحمت مانع از باریدنشان شده بود، کافیست. امیرحافظ  
 نفس نفس می زند. عصبی و بی

   



 
قرار، و خسته از این همه آشفتگی. وجودش تیر می کشید، 

یا دقیق تر... دلش که هیچ کدام این ها حرف او نبودند! 
اما... خب دروغ که حناق نبود! فکر می کرد اگر بگوید 

های نهال و آرام می شود ولی، خیال خام می کرد! اشک 
مظلومیتش، آخرین ضربه بود که کار خودش را کرد. اشتباه 

 ! کرده بود. باز هم... اشتباه کرده بود
بلد نبود، اقرار می کرد که دلجویی از دل شکسته ها را بلد 

نبود. نمی دانست مقابل یک زن که قرار می گیرد، چه  
بگوید. یا وقتی دختری اینطور غمگین و مظلومانه اشک می 

ریزد و دلخور نگاهش می کند، چه رفتاری داشته باشد.  
روزی او هم دلش شکسته بود، یک آن همه ی باورها و 

اعتمادش را از دست داده بود اما، کسی برای دلجویی از او 
 گامی برنداشته بود. از همان

   



 
زمان بود که خیلی از چیزها را فراموش کرد. چیزهایی مثل  

 ! دوست داشتن، محبت، مهربانی... و عاشق بودن
شما چی؟ چطور به خودتون این حقو می دین که اینطوری _

آدم غریبه؟ چی  باهام رفتار کنید؟ مگه شما کی هستید جز یه 
باعث شده فکر کنید می تونید سرزنشم کنید و اینطوری 

باهام حرف بزنید؟ من... ازتون متنفرم آقای نیک نام. ازتون  
 . متنفرم که تا این اندازه خودخواه و خودمختارید

تپش قلب دوباره به سراغش آمده. با نفرت می گوید و بریده  
وی زخم هایش  از چشم های نامفهوم مردی که فقط نمک ر

است، دستش را به در می رساند و با خشم بهش می کوبد.  
 : بلند و عاصی می گوید

 
   



 
 درو باز کنید.   حرفاتونو شنیدم، جوابم رو هم گرفتم._

 .درو باز کنید االنهمین 
نگاه مات امیرحافظ برایش مهم نیست. اینکه چطور در آنی 
از گفته هایش و رفتاری که کرده پشیمان و بی قرار است. 

فقط دلش می خواهد هرچه زودتر از این ماشین پیاده شود و  
امانش نمی دهد. بغض قصد بتواند قدری نفس بکشد. خفگی 

 کشتنش را کرده. امشب،
   



 
باید قلبش هم تکلیف خودش را بداند. گفته بود از او متنفر 

قل می گفت، درست بود.  است؟ راست گفته بود. هرچه ع
قلبش هم باید این را قبول می کرد. باید از حماقت دست می 

 .کشید. باید دوباره خودش را می ساخت 
امیرحافظ بی حس دکمه را فشار می دهد و قفل را باز می 
کند. آن زمان است که نهال آزاد گشته از قفس مرد تاریک 

شود و   این روزهای زندگی اش، با صورتی خیس پیاده می
بی توجه به شلوغی خیابان ها و جمعیت مردم، به طرف  

کوچه ی خلوتی که روبرویش است قدم بر می دارد. خیابان 
ها را نمی شناسد. آنقدر به هم ریخته و پریشان است که فقط  

می خواهد از امیرحافظ و هرچه که متعلق به اوست دور  
ش شود. این میان، اشک هایش هم درست شبیه پتک بر سر

 فرود می آیند.
   



 
اشک هایی که نه به خاطر ضعف، بلکه از شدت خشمی که 
در جانش نشسته بود باریده بودند. از طوفان درونش خسته  

 ...همه چیزبود. از 
چیه؟ چرا اونطوری نگام می کنید؟ از اینکه من دخترتونم _

خجالت می کشید؟ به نظرتون ضعیف و احمقم؟ خب هستم.  
چرا دروغ بگم؟ من ضعیفم بابا. دلم خونمونو می خواد، 

همون آرامش و روزهای قبلو می خواد. من تنهام. دارم می 
 میرم تو تنهایی مامان. چیکار کنم؟

ه می ایستد و پشت به هیاهوی جمعیت، رو به وسط کوچ
آسمان زمزمه می کند. نگاه مردم مهم نیست، طرز فکرشان 

هم همین طور. مهم خداییست که دارد تماشایش می کند و  
زیادی صبور است. آنقدر که دیگر نهال تاب صبر کردن  

 :ندارد
   



 
نمی خوای یه کاری کنی خدا؟ تا این جا هم که جلو اومدم  _

به خاطر تو بود. فکر می کردم هوامو داری، کمکم می 
چی؟ بیشتر و بیشتر به هم ریختم. دیگه حتی  حاال کنی. ولی 

تکلیفم با خودم هم روشن نیست. چمه خدایا؟ چرا هم ازش  
 !متنفرم... هم... هم دوسش دارم؟

یه می لرزند. سرش را پایین می شانه هایش از شدت گر
اندازد و درست مثل گناهکاری که جرم نابخشودنی انجام  
داده، اشک می ریزد. اما انگار همین خلوت چند دقیقه ای 

هم برایش زیادیست که ناگهان، صدای وحشتناک گاز 
ماشینی توی سرش می پیچد و سر که بلند می کند، نگاه 

ی خورد که با سرعت ناباورش به پژوی مشکی رنگی گره م
هرچه تمام به طرفش میآید. خشک می شود. بی آنکه حتی  

 بتواند قدمی بردارد،
   



 
هوت به همانجا می ایستد و با چشم هایی خیس و مب

روبرویش نگاه می کند. ماشین هرلحظه نزدیک می شود.  
 ... نزدیک و نزدیک تر

در همین زمان کوتاه، همه ی هشدارهای امیرحافظ در 
ذهنش تکرار می شوند... هشدارهایی که انگار داشتند به 

 ! حقیقت می پیوستند
***** 

سرمای عجیبی از نوک انگشتان پاهایش، شروع به منجمد 
کردنش می کند. چشم هایش سرگردان و ناباور به ماشین  

 .خیره هستند 
 ترسیده است. به معنای واقعی ترسیده است 

 
   



 
جیغ وحشت زده ای می کشد و محکم، روی آسفالت سرد و  

 .سفت فرود می آید
صدای بلند و رعب انگیز ترمز ماشین را می شنود و آنقدر 

 ترسیده 
 داشت می مرد؟

 یعنی مرگ، تا این اندازه به او نزدیک شده بود؟ 
 مرد ماشین را متوقف می کند.  

خشمگین فریاد بلندی می کشد و به ناچار، برای گیر نیفتادن 
هم که شده پایش را روی گاز می فشارد و با سرعت هرچه  

 .  تمام از کوچه بیرون می زند
این بار هم خراب کرده بود. این بار هم، آن مرد قد بلند آمده 

که او داشت ماموریتش را به بود و درست در لحظه ای  
بهترین نحو انجام می داد؛ همه چیز را به هم ریخته بود. این  

بار باید در جواب رئیسش چه می گفت؟ قطعا تنبیه درد 
 !  آوری انتظارش را می کشید

با نفس نفس چشم از راه رفته ی ماشین می گیرد و برای 
 کوچه اطمینان هم که شده، نگاهش را دورتادور 

 
   



 
می چرخاند. خبری از هیچ کس نیست و تاریکی، حتی با 

 .وجود چراغ ها باز هم بر فضا مسلط است
شکار دختری تنها و از قضا  درواقع بهترین مکان برای 

 !زیادی حواس پرت
دختره ی احمق! چقدر باید بهت بگم که جونت در خطره تا _

 تو مغز پوکت فرو بره؟
آنقدر وحشت زده است که نمی تواند فریاد بزند و آرام، اما  

خشمگین و غضبناک زمزمه می کند. با پرش و برخورد  
بدنش پیچیده که بدی که به زمین داشتند، درد رنج آوری در 

 !خب، در برابر ترس از دست دادن نهال چیزی نیست
 
   



 
باورش نمی شود که فقط چند لحظه غفلت کافی بود تا دیگر 

وجود نداشته باشد. آن وقت باید جواب اکبر را چه می   نهالی
 ! داد؟ پروین و بقیه چه؟

 و خشمگین آب دهانش را قورت می دهد و حلقه  کالفه 
سر این دختر می آمد، جواب خودش را چه می  بالییاگر 

داد؟ با خودش چه می کرد؟ چطور می توانست خودش را 
 ببخشد؟

 ! نهال_

 
   



 
 با صدای آرامی زمزمه می کند  

   



 
 !دختره ی سرتق. داشتی می مردی_

زمزمه اش را نهال نمی شنود. چشم های نیمه بازش بی 
جان روی هم می افتند و سیاهی مطلق همه جا را فرا می 

 گیرد.  
صدای قدم های کسی به گوش می رسد. احسان است که 

ناباور به سمتشان می آید اما، قبل از آنکه بتواند حرفی بزند 
چشمش روی امیرحافظی خشک می شود که با چهره ای 

 .ان و آشفته، به طرف ماشین می دودنگر
 !چقدر همه چیز عجیب بود

 
   



 
* 

دست و پا می زنم. درد  خالگیج و منگم. انگار که توی 
غریبی تموم بدنم رو فرا گرفته و حس کوفته شدن دارم. هیچ  

چیز برام آشنا نیست. و چشم هام، مثل این می موند که با  
چسب بسته شدند که نمی تونم حتی یه ذره هم از هم فاصله  

 شون بدم. چه اتفاقی افتاده؟ من کجام؟
نور سفید  پلک هام رو باز می کنم.الی به زحمت کمی 

رنگ باعث میشه که با درد سریع چشم هام رو ببندم اما، با 
می تونم اطراف رو به وضوح ببینم.  حاال کمی پلک زدن 

کسی توی اتاق نیست و من نیازی به فکر کردن ندارم تا 
بفهمم که توی بیمارستانم. صدای شلوغی و پرستاری که 

 دکتری رو پیج می کنه، باعث
   



 
میشه که خیلی زود به موقعیتم پی ببرم. اما، چرا اینجام؟  

نمی دونم، _نکنه... نکنه واقعا با اون ماشین تصادف کردم؟ 

سرش ضربه خورده  هنوز به هوش نیومده. دکترها میگن به 
 ... برای هم

خسته و با چشم های پف کرده وارد اتاق  متعجب به سارا که 
میشه و درحال حرف زدن با تلفنه، نگاه می کنم. وقتی 

چشمش بهم میوفته، ناباور سکوت می کنه و بدون توجه به  
جدی به هوش _ :فرد پشت خط، مبهوت زمزمه می کنه

 اومدی؟
خنده ام می گیره. اما همین که می خوام بخندم، درد عجیبی  
توی سرم می پیچه و چهره ام درهم می شه. سارا دستپاچه 

که با گریه بهم نگاه می کنه، تند تند   درحالی به سمتم میاد و 
 :می گه

 
   



 
خ... خوبی عزیزم؟ چیزی می خوای؟ برم دکتر و صدا _

 کنم؟
استرس و اضطرابی که داره ناراحتم می کنه. بی حال بهش 

 :نگاه می کنم و آروم می گم
 . کمکم کن بلند شم لطفا. حالم خوبه_

می گیره و کمکم می کنه تا بلند شم مردد و نگران بازوم رو  
و بعد با مرتب کردن بالشت پشت سرم، تکیه گاه خوبی برام 

درست می کنه. خیلی عجیبه. درد غیرقابل تحمل سرم و 
 ! کوفتگی بدنم، برای چیه؟ من که... تصادف نکردم

 
   



 
همه چیز در لحظه برام تکرار میشه. درسته. قبل از اینکه  

 اون ماشین بهم بخوره، امیرحافظ نجاتم داده بود.  
خوبی نهال؟ الهی بمیرم که یه تفریح ساده به این روز _

انداختت. صبر کن برم دکتر و صدا کنم تا بیاد معاینه ات 
 .میام االنکنه. 

   



 
سارا بدون اینکه حتی بهم اجازه ی حرف زدن بده، از اتاق  
بیرون می زنه. خسته و بی رمق، نگاهم رو دورتادور می 

چرخونم و وقتی درد بی سابقه ای توی سرم می پیچه، 
ل متعجب و با درد سرم رو لمس می کنم که در کما 

ناباوری، متوجه می شم که با باند بسته شده. ظاهرا آقای  
پلیس از دست ماشین نجاتم داده اما، با اون هل محکمی که 

 !بهم داد، باعث شده که سرم بشکنه
خنده ام می گیره. یه خنده ی تلخ و در عین حال شیرین.  

نجاتم داده بود! اون آدمی که برام خط و نشون می کشید و  
چ ارزش و اهمیتی براش ندارم دم می زد، منو از اینکه هی

از مرگ نجات داده بود. ممکن بود خودش هم آسیب ببینه 
 ! اما، باز هم این کارو کرد. این... زیادی ارزشمند نیست؟

   



 
نفس عمیقی می کشم. تجربه ی خیلی ترسناک و غیرقابل  

هضمی بود. باورم نمیشه که راننده ی اون ماشین می 
خواست منو بکشه. اما چرا؟ چه اشتباهی کردم که باید 

ه؟ اینطوری بمیرم؟ که ترس و وحشت اینطوری جونمو بگیر
چرا یه عده باید انقدر خودخواه باشن که به خودشون اجازه 

 بدن که زندگی یه آدم دیگه رو اینطوری تموم کنن؟ 
بی حس و حال سرم رو به بالشت تکیه می دم. همین موقع 
سارا همراه دکتر و پرستار وارد اتاق میشه. دکتر که مرد 

جوان و متشخصیه، با دقت وضعیتم رو چک می کنه و من  
همونطور که دارم سعی می کنم حواسمو متمرکز سوال های  

اون بکنم، هنوز هم نگاهم به دره! نمی دونم منتظر کی ام 
اما... یادمه که وقتی تو اون لحظه، تا اون اندازه وحشت 

 کرده بودم و از شدت ترس
   



 
 داشتم می مردم؛ وقتی دستم بند یقه ی تیشرتش شد... 

انگار قلبم آروم گرفت. یادم اومد که تنها نیستم. که کسی 
مراقبمه. یا بهتر بگم... کسی هست که براش مهمم. چقدر  

 بودن توی آغوشش ترسم رو تسکین داد.
قدر من... دارم احمقانه و زیادی بی حد و مرز فکر می چ

 !کنم
ضربه ای که به سرشون خورده چندان موضوع مهمی _

نیست. یه شکستگی کوچیکه که با کمی استراحت بهتر 
میشه. عکس برداری هم خداروشکر خونریزی داخلی رو 

نشون نداده. از حال رفتن و بیهوش شدنشون بیشتر به خاطر  
بوده که بهشون وارد شده که خب، این طبیعیه. شوکی 

متاسفانه ایشون بدن خیلی ضعیفی دارن و استرس به راحتی  
 میتونه

 
   



 
 ر کل، مشکل حادی وجود نداره.بهشون غلبه کنه. اما د

 .با کمی استراحت حالشون از قبل هم بهتر میشه
تشکر آرومی زمزمه می کنم. سارا با نگرانی همراه دکتر 

از اتاق بیرون میره و به نظر میاد قراره دکتر بیچاره رو با 
چقدر خوبه  سوال هاش دیوونه کنه! لبخند کوچیکی می زنم. 

 :که انقدر خواهرانه داره برام رفاقت می کنه
   



 
آره. بخند! بایدم بخندی! دختره ی بیچاره چندساعته داره _

 .بیمارستانو متر می کنه تا تو به هوش بیای
با صدای خندون و مهربان پرستار، بهش نگاه می کنم.  

احساس می کنم خیلی خسته ام. انقدر که دلم می خواد باز هم 
چشم هامو ببندم و بخوابم. بی خبری خیلی خوبه. به  

خصوص وقتی خوابی و از عالم و آدم دور می شی. منتهی 
بم، یه جوری داره می تپه که انگار بی نمی دونم چرا قل

قراره و دنبال قرارش می گرده. دنبال کسی که برای نجات 
جونم خودش رو هم به خطر انداخته بود، و نشون داده بود  
اونقدر ها هم که ادعاش می شه، خودخواه و سنگدل نیست. 

 !و قلب اونم، جایی برای نگرانی، مهربانی، و محبت داره
ه. ولی خب هرچقدر هم که بگم باور نمی من حالم خوب_

 کنه. ببخشید، من خیلی وقته بیهوشم؟ 
   



 
که داره دست  درحالی رو انجام می ده و  الزم تزریقات 

 :هاشو ضدعفونی می کنه، می گه
خیلی هم نه. فکر کنم هشت نه ساعتی می شه! ساعتو نگاه _

 ! کنی متوجه می شی
لحن طنز و خودمونیش نگاهم رو به ساعت سوق می ده.  

تعجب می کنم وقتی می بینم که ساعت هفت صبحه! حتما تا  
بقیه کلی نگرانم شدن. پروین خانم... امیدوارم از فرط   االن

 . نگرانی حالش بد نشده باشه
استراحت کن عزیزم. یکی دو ساعت دیگه مرخص میشی. _

 .فعال باید تحت نظر باشی. فعال اما 
با لبخند کوچیکی سرم رو تکون می دم و به محض خروج  

 پرستار، سارا با خنده ای ذوق زده وارد اتاق می 
 
   



 
شه. دیدنش لبخندم رو عمق می بخشه. با محبتی که از عمق 

 :قلبم سرچشمه می گیره، رو بهش می گم
بیا بشین، چرا انقدر خودتو خسته می کنی؟ به خدا حالم  _

 . خوبه. دیدی دکتر هم گفت که چیزی نیست
جلو میاد و روی صندلی کنارم می شینه. آروم آروم 

سروضع آشفته و صورت بی حالش بهم می فهمونه که شب 
خیلی سختی رو گذرونده. شرمنده می شم. با ناراحتی می 

 :گم
توروخدا ببخشید اینطوری شد. اگه می دونستم انقدر همه _

چیز جدیه، هیچوقت ازتون دور نمی شدم. باعث شدم خوش  
 . بیمارستان بکشه. ببخشید واقعا گذرونی شما هم به 

 
   



 
اشک توی چشم هاش جمع می شه اما، لب هاش هنوز هم 

می خنده. یعنی انقدر براشون مهمم؟ جز اینکه کار خدا  
هست که اینطور محبتم رو توی دل آدم های اون عمارت 

نشونده، چی می تونه باعث این مهربونی و مهر واقعی بشه؟ 
که سارا، غریبه ای که فقط چند هفته است که می شناسمش،  

نگران و آشفته بهم نگاه کنه! احسان، برام برادری اینطور 
کنه و به هر نحوی سعی کنه که باعث خندیدنم بشه. پروین  

خانم دخترش خطابم کنه، معصومه خانم با محبت نگاهم کنه، 
و حتی پرویز خان مقتدر هم با نرمش و نرمی باهام رفتار  

 االن کنه. من آدم ناشکری ام. انقدر ناشکر و بی لیاقتم که تا 
 ! همه ی این داشته هارو نمی دیدم

 
   



 
این چه حرفیه دیوونه؟ مگه تو خودت خواستی که این _

بیوفته؟ تقصیر ما بود که بی توجهی کردیم. الهی برات  اتفاق 
 .بمیرم که انقدر عذاب م ی کشی

 
   



 
کنه. لبخندم رنگ با جلو کشیدن خودش، بغض کرده بغلم می 
 غم می گیره. دستمو روی کمرش می ذارم

آروم نوازشش می کنم. نوازشی که خیلی وقت ها، وقتی 
دارم از درد و غصه م ی میرم؛ بهش نیاز دارم ولی، کسی 
نیست. و من توی حسرت یه آغوش پرمهر بیشتر عذاب می 

 : کشم
مو مردم و زنده شدم به خدا. اگه یه تار  االناز دیشب تا  _

ازت کم می شد، من می مردم. تو از اولش هم نمی خواستی  
با ما بیای، ولی من مجبورت کردم. با این وضع همین که 

 الاقلتوی عمارت بمونی بهتر از هر کاریه. اینطوری 
 .جونت تو خطر نیست. انقدر هم درد و رنج نمی کشی

 
   



 
خیلی خوب می فهمم که عذاب وجدان بیخ گلوش رو گرفته.  
ازم که جدا می شه، با خنده صورتش رو پاک می کنه و می 

 :گه
دیوونه ام که دارم گریه می کنم. تو دیگه به هوش اومدی، _

 .باید خوشحال باشم جای گریه االنحالتم خوبه. 
به آرومی دست سردش رو توی دستم می گیرم. درد خفیفی  

می تونم نسبت بهش بی توجه  فعال توی سرم جریان داره که 
 :باشم. امیدوارم اثر مسکن ها همین طور ادامه دار باشه

سارا جونم، چرا اینطوری میگی؟ چرا همه ی تقصیرهارو _

می اندازی گردن خودت؟ به فرض دیروز با تو نمیومدم، 
که از عمارت بیرون می زدم. اون اتفاق ممکن بود   بالخره 

 هر زمانی رخ بده. دلیل نیست چون
 
   



 
سرم اومد، تو خودتو مقصر بدونی. جون نهال  دیشب باال

دیگه از این حرف ها نزن. تو رفیق منی، میدونی چقدر 
عشق می کنم وقتی می بینم انقدر نگرانم بودی؟ خداروشکر 

 . که هستی سارا. من خیلی ممنونتم
دلش می خنده. عذاب وجدان درد بدیه. آدمو کم کم می  از ته 

کشه. تو هی سعی می کنی بهش بی تفاوت باشی، ولی اون 
قدرتمندتر بهت حمله می کنه. تا اینکه آخر سر به خودت 

 .میای و می بینی که فقط یه آدم افسرده و سرخورده ای
می   گیالساووو... باشه باشه. دیگه گریه نمی کنم. کمپوت _

ی یا هلو؟ احسان از دیشب یخچالو پر کرده. منم خودم خور
 . اشتها نداشتم بیا همه رو بزنیم به بدن

 
   



 
از یخچال ی از کمپوت  کوتاه می خندم که کمی خم می شه و

که توی  الی هارو بیرون می کشه. مرددم برای پرسیدن سو
 !که باید بپرسم بالخره ذهنمه اما، 

 ...میگم_

با همین یه کلمه، تمام توجه سارا بهم جلب میشه. با چهره 
ای متبسم و منتظر بهم نگاه می کنه که خب، این کارو برام 

چطور بپرسم که دچار سوئ  سخت تر می کنه. نمی دونم 
 : تفاهم نشه و در نهایت، با یه لبخند ژکوند می گم

حتما پروین خانم و بقیه هم حاال بقیه کجان؟ از دیشب تا _

 !فهمیدن. باهاشون حرف زدی؟
خیلی سعی می کنم تا صدام چیزی رو لو نده. البته، چیزی 

نداره. من فقط می خوام از بقیه هم هم برای لو رفتن وجود 
 !باخبر بشم و نگرانیم تسکین پیدا کنه

آره، متاسفانه فهمیدن همشون. معصومه خانم که تا وقتی به  _

هوش بیای هر یه ساعت یه بار بهم زنگ می زد. ظاهرا  
پروین خانم خیلی نگرانته. حقم داره، همه ی ما دیشبو با کلی  

یرون رفتنی زنگ زدم به هم ب  االناضطراب گذروندیم. 
احسان گفتم که به هوش اومدی و حالت خوبه، اونم بهشون  

 می گه. نگرانشون نباش، 
   



 
اومدی و یکم دیگه میری خونه از  همین که بفهمن به هوش 

 .نگرانی در میان
اهومی می گم. سارا دوباره کنارم می شینه و ظرف کمپوت 

 :رو با یه قاشق به دستم می ده. خندون می گه
خداروشکر حالت خوبه. پس بخور. بذار رنگ و روت _

 .خیالش راحت بشه  کامال برگرده، برگشتنی پروین خانم 
به ناچار یه تکه هلو توی دهنم می ذارم. ش یرینی و 

خنکیش واقعا خوشاینده و اشتهام رو تحریک می کنه اما،  
... تا کی می خوام بچگانه رفتار کنم و  اصال ذهنم درگیره. 

به خودم هم دروغ بگم؟ من نگرانم. نگران مردی که ممکنه  
با نجات دادن من خودش هم آسیب دیده باشه. با برخورد 

بدی که ما به زمین داشتیم، نکنه دچار شکستگی شده باشه؟  
 اینطوری من هیچوقت نمی تونم 

 
   



 
اشتباهیه اگه خودم رو ببخشم. اون منو نجات داده، کار 

 !حالشو بپرسم؟
  االنراستی، حال آقای نیک نام چطوره؟ اگه ایشون نبودن _

 اینجا با تو کمپوت نمی خوردم. خودشون که آسیب ندیدن؟ 
تا حد امکان سعی می کنم صدام عادی باشه و نگرانیم رو  
بروز نده. چقدر غم انگیزم! حتی زمانی که از صمیم قلبم 

ست داشتن دارم، باز هم باید نسبت به کسی احساس دو 
پنهانش کنم. باز هم، باید انکار کنم و تظاهر به عادی بودن  
بکنم. این حس، حسی که همه ی قلبم رو مال خودش کرده؛ 

پایانی نخواهد داشت. و باید خیلی زود از بین بره. چون من،  
فقط و فقط یه پرستار ساده ام که یه مدت بعد عمارت نیک  

کنه. نباید پا از حدم فراتر بذارم... نباید  نام هارو ترک می
 !احمق باشم

   



 
سارا بهم خیره میشه. خیلی کوتاه اما، یه جورایی خندون.  
انگار دردمو فهمیده. که خب، جای تعجب نیست. سارا یه  

عشقش ساخته و  مشکالت آدم عاشقه، کسیه که با همه ی 
پاش مونده. طبیعیه که انقدر راحت درد دل منم بفهمه. منی 

که   که هیچوقت فکر نمی کردم به اینجا برسم. به این نقطه،
دلم برای مردی که توهین ها و کنایه هاش ریشه مو 

خودم باید بفهمم که   الاقلسوزونده، بلرزه. انکار دیگه بسه. 
این روزهای زندگیمو دوست   اخالق چطور مرد غریبه ی بد

 !دارم
 اونم حالش خوبه. خداروشکر چیزیش هم نشده. _

 .نگرانش نباش 
ن میدم. سارا خندون ناخودآگاه نفسم رو با خیال راحت بیرو

 :تر و خوشحال تر، با یه چشمک ریز ادامه می ده
   



 
تا همین چند دقیقه پیش هم اینجا بود. یعنی باید بگم کل شبو  _

م وقتی االنتوی ماشین موند و کشیک داد تا به هوش بیای. 
 . بهش گفتم که حالت خوبه، رفت

و پایین می شه. بی توجه   باال حس می کنم چیزی توی دلم 
به نگاه خاص سارا، تکه ی دیگه ای از کمپوت رو توی 

دهنم می ذارم و فکر می کنم که شیرینی کمپوت، در مقایسه  
با شیرینی گفته ی سارا، چقدر کوچیکه! خیلی عجیبه که 

 نسبت به اتفاقی که افتاده، 
   



 
احساس ترس نمی کنم. یا شاید هم دارم تظاهر به نترسیدن  

می کنم. به هرحال، اگه اون فقط یه ذره دیرتر سر می 
ی برای اون ماشین بودم. و  رسید، من قطعا طعمه ی خوب

 . شاید مرگ دردناکی رو تجربه می کردم
دیشب، و ترسی که تو اون لحظه ی همه ی وجودم رو فرا 
گرفته بود؛ جزو خاطراتی خواهد شد که مرور هرباره اش 
وحشت رو برام زنده خواهد کرد. هیچوقت نمی تونم اتفاقی 

ی این  که افتاد رو فراموش کنم اما، چیزی که میون همه
ترس و آشفتگی ها پررنگ تر از همه است؛ حسیه که وقتی  

خودمو توی آغوش مردونه اش پنهون کردم و همه ی 
وجودمو فرا گرفت. انگار وقتی خودمو توی آغوشش، حتی  

به گناه، پنهان کردم؛ دیگه نه خبری از ترس بود، نه وحشت  
ی و حیرت. آروم شده بودم. یعنی... داشتم آروم می شدم. حت

 با وجود دردی
   



 
که توی سرم پیچیده بود. و همه این ها... چه معنی میده جز 

 ! دل باختن؟
 بخور دیگه. به چی داری فکر می کنی؟_

به سارا نگاه می کنم. بغض سنگینی توی گلوم جا خوش  
کرده. دلم می خواد داد بزنم و از خدایی که داره نگام می 

کنه، بپرسم که چرا مهرشو توی دلم انداخت؟ چرا کاری کرد  
که به دوست داشتنش اقرار کنم؟ و بعد از این، با درد عاشق 

عشق بودن و بی توجهی بسازم؟ درد خودم کم بود، غصه ی 
هم اضافه شد؟ چرا باید عاشق مردی بشم که انقدر متفاوته؟  
که به کل با ایده آل هام برای مرد رویاهام فرق داره؟ چی  

خوبش؟!   اخالق باعث شد کم کم دلمو بهش ببازم؟ 
مهربونیش؟! یا رفتار محترمانه اش؟! چی نهال؟ چرا انقدر 
 !احمقی که فقط داری کار رو برای خودت سخت می کنی؟

   



 
 میلم نمی کشه. میشه... میشه یکم بخوابم ؟_

تعجب توی چشم های سارا لونه می کنه. با کمی مکث، 
 :کمپوت رو از دستم می گیره و می گه

 باشه عزیزم، هرطور که خودت می خوای. فقط... _

 مطمئن باشم که حالت خوبه دیگه؟ 
سرم رو تکون می دم و برای راحتی خیالش لبخند کوچیکی  

می زنم. کمکم می کنه که پشت بهش دراز بکشم و وقتی 
 پتوی نازک رو روم مرتب می کنه، بوسه 
اتاق بیرون می محکمی از گونه ام می گیره و با خنده از 

زنه. در که بسته می شه، انگار سد چشم های منم می شکنه 
که اشک های داغم با قدرت از تیغه ی بینیم می گذرن و  

روی بالشت جاری می شن. اشک هایی که از قلبم نشات می  
یه درد الی گیرند که هنوز خودشو جمع و جور نکرده، مبت

 . بی درمان دیگه شده
   



 
چرا؟ چرا جلوی خودمو نگرفتم؟ چرا گذاشتم کار به اینجا  

 بکشه؟ 
تقصیر من چیه؟ مگه من خودم خواستم که دوسش داشته _

 باشم؟
** 

قلبم می سوزه. با چونه ای لرزون دستمو روی سینه ام می 
 :ذارم و غمگین ادامه می دم

چه خودت خواسته باشی چه نه، چاره ای جز فراموش _

کردن نداری. ببخش قلبم. تا به حال نذاشتم برای کسی 
م االنبلرزی، ولی این مدت یادم رفت که حواسم بهت باشه. 

راهی جز ندید گرفتنت ندارم. اشتباهه. این حس اشتباهه. 
 !دوست داشتن اون مرد اشتباه تر

قدرتی برای کنترل اشک هام ندارم. انقدر به روزهای 
 اثر مسکن هم باعث بالخره گذشته فکر می کنم، تا 

   



 
ه خواب برم. یه خواب نه میشه که کم کم چشم ببندم و ب

چندان عمیق که یادم ببره چطور احمقانه دل به یه آدمی دادم 
 که هرکاری برام کرده، به خاطر گفته ی مافوقش بوده و بس

. 
هنوز هم تکرار کردن هاش توی گوشمه که چطور با تاکید 
می گفت که براش مهم نیستم، و اگر هستم، صرفا در حد یه 

ش مراقبت بشه. کار پلیس ها همینه غریبه ای که باید از
 دیگه؟

من احمقم که نجات داده شدنم رو جور دیگه ای دیدم... که 
یادم رفت چطور هربار زیر بار حرف هاش له شدم... که 

 ! انقدر راحت، قلب بیچاره مو تقدیمش کردم
* 
 
   



 
خودم میرم دنبالشون، تو برو اداره یه سر بزن اگه کاری _

 . بود انجام بده. امروز نرسیدم برم، مشکلی پیش نیاد
کیسه های خرید را توی صندوق عقب می گذارد و با بستن 

شود و قبل از از گرمای هوا سوار ماشین می  کالفه در، 
هر کاری کولر را روشن می کند. احسان که پشت خط  

 : حواسش به اوست، با خنده می گوید
خب اگه انقدر نگران کارهای اداره ای تو برو اداره، من _

 !برم بیمارستان دنبال خانوما 
ش گذاشته اخالق تا به حال همیشه سر به سر این رفیق بد

توانست این کار را انجام دهد. هرچند بهتر می حاال بود اما، 
که امیرحافظ بسیار آدم خوددار و توداری بود و تا زمانی که  

 خودش اراده نمی کرد، چیزی را
 
   



 
که در جواب شیطنت و مچ   االننمی داد. درست مثل بروز 

 :گیری احسان، با خونسردی و لحنی سرد جواب می دهد
اوکی. هرجور راحتی. پس من یه سری خرید که افسانه  _

خانم سفارش کرده بود و میذارم عمارت، میرم اداره. تو هم  
 .برو بیمارستان

استارت می زند و ماشین را به راه می اندازد. لحنش حرص  
احسان را در می آورد. مگر می شود یک انسان تا این 

اندازه در پنهان کردن احساساتش موفق عمل کند؟ البته که  
هرچقدر می خواهد انکار کند، احسان خیلی بهتر از هرکسی 

جلب شده. آن هم  بالخره می داند که توجه رفیق عنقش 
ب دختری که گمان نمی کرد روزی امیرحافظ را درگیر جل

خودش کند. نسبت به آینده مطمئن نیست اما، به مهر زنانه  
 اطمینان دارد. احسان، 

   



 
عنوان یک مرد، یقین دارد که یک زن آنقدر تواناست که به 

می تواند به راحتی سرسخت ترین مرد را نیز شیفته ی خود 
 !کند. امیرحافظ که دیگر جای خود دارد

نه بابا، خودم میرم اداره، یه سری کار هم هست که باید _

داشتی زنگ بزن انجام بدم. تو برو بیارشون، کاری هم 
 . سریع خودمو می رسونم

   



 
 : به ساعت، جدی می گوید گاهی سری تکان می دهد. با ن

 نتیجه چیشد؟ ماشینو دادی به بچه ها؟ پالکباشه. شماره _

طبق چیزی که حدس زده بودیم. ماشین دزدی بوده که بچه  _

ها تو یکی از جاده ها که ولش کرده بودن، پیداش کردن.  
ظاهرا برای همه چی برنامه ریزی کرده بودن، منتهی 

 . اومدن تو برنامه شونو به هم ریخته
فک امیرحافظ منقبض می شود و دوباره همان خشم به 

میآید. اگر روزی مهره ی اصلی این پرونده را پیدا سراغش 
کند، قطعا کاری خواهد کرد که تاوان سختی برای همه ی 

 :این اتفاقات پس دهد
 
   



 
تفاق دیشب نشون داد که بیشتر از حد تصور ما توی ا_

کارشون جدی و پیگیرن. بسپار به دو نفر از بچه ها که 
بیست و چهارساعته دور و بر عمارت باشن و حواسشون به 

سر  بالییزده به سرشون. نمی خوام  االنهمه چی باشه. اینا 
کسی بیاد. ممکنه به خاطر به دست آوردن نهال به بقیه هم 

 .یب برسوننآس
که دیشب با  نهالی نهال! به زبان آوردن نامش دلنشین است. 

سرگردانی تن بی جانش را به بیمارستان رسانده بود و تا 
صبح، آنقدر چشم به ورودی بیمارستان دوخته بود که 

سارا خبر به هوش آمدنش را داد. فکر نمی کرد   بالخره 
که باعث شود  ضربه ای که به او وارد شد، آنقدر شدید باشد

به این روز بیفتد اما، اشتباه می کرد. طبق گفته ی دکتر، 
دختری که فکر می کرد تخس و سرکش است، بسیار از حد 

 تصور
   



 
ضعیف و شکننده است و تظاهر به قوی بودن می کند. 

چطور فراموش کرده بود که او فقط یک دختر تنهاست؟ که  
 میان این همه بلبشو، سعی دارد سرپا بماند؟

بیشتر از هرکسی در  االنباشه. فقط حواست هست که تو _

بیشتر حواسشون بهت هست.  االنخطری؟ با کار دیشبت 
 . مراقب خودت باش

م. نگران من نباش. برو بگرد ببین اطراف اون کوچه  هست_

خونه ای بوده که دوربین مداربسته داشته باشه، شاید بتونیم  
 .  چهره اشو شناسایی بکنیم

احسان متفکر کمی سکوت می کند. و با لحنی جدی تر می 
 : گوید

امیر به نظر من قصد اونا کشتن نهال نبوده. آخه کشتنش _

 براشون نداره. مطمئن باش میکه سودی 
   



 
خواستن که بدزدنش تا یه جوری بفهمن مدارک کجاست. 

ه  میدونی این یعنی چی؟ این یعنی خطری که اون دختر بیچار
 بالییرو تهدید می کنه، بیشتره. اگه بگیرنش، میدونی چه 

 سرش میارن؟ 
 حلقه ی دستانش به دور فرمان محکم تر می شود. 

 ! خشمگین، غضبناک، پر از حرص
 :با فکی منقبض شده زمزمه می کند

 ! نمی ذارم دستشون بهش برسه. هیج غلطی نمی تونن بکنن_

 
   



 
قاطعیت لحنش جای حرفی باقی نمی گذارد. احسان با 

 : لبخندی از سر رضایت می گوید
فعال هرطور که شما بگید جناب سرگرد. کاری نداری؟ _

 . خداحافظ 
خداحافظ آرامی در جواب زمزمه می کند و با قطع کردن  

کالفه  تماس، گوشی را روی صندلی کنارش پرت می کند و 
موهای آشفته اش می کشد. به خاطر بی خوابی  الی ، دستی 
دیروز، سردردی به سراغش آمده که انگار   حالی و پریشان

قصد زمین زدنش را دارد. اگر اثر مسکن نبود، قطعا از 
  خالصه فرط درد دیوانه می شد. درد ی که فقط به سرش 

 ! نمی شود
   



 
ر را کم پوفی می کشد و با فشردن پدال گاز، درجه ی کول

می کند. با خودش روراست است، هرچقدر که زیر باد 
خودش را در   اصال خنک کولر بنشیند، آب یخ بنوشد و 

استخری لبریز از آب سرد پرت کند؛ باز هم گرگرفتگی اش  
تسکین نمی یابد. این بار آشفتگی اش راه درمان ندارد. 

برعکس دفعات قبل که می توانست با چند ساعت خوابیدن  
 .دوباره خودش را جمع و جور کند

این بار، پای جان دختری در میان است که هرلحظه غفلت  
را تا مرگ بکشاند. اتفاق دیشب این را بهش می تواند او 

ثابت کرده است. تا به حال، با همه ی هشدارهایی که به 
دختر بیچاره می داد؛ فکر نمی کرد که به این زودی وارد 

عمل شوند و دست به چنین کاری بزنند. اگر دیشب بی توجه  
می ماند و نه برای رفع دلخوری، بلکه از سر کنجکاوی 

 راهی پشت سر نهال 
   



 
مزد خوبی ار رئیسش  االننمی شد؛ راننده ی آن ماشین تا 

دریافت کرده بود. و نهال، یا زیر خاک بود، یا دست عده ای  
که بی آبرو کردن و شکنجه ی دختری ضعیف برایشان 

سرگرمی است. با همه ی این ها، امیرحافظ نباید عصبی  
 باشد؟

نمی فهمد چرا احسان از دیشب تغییر کرده است. یک جور 
وع خاصی هم حرف  خاصی بهش نگاه می کند و حتی به ن

می زند. انگار قصد دارد مچش را بگیرد اما، دقیقا مچ چه 
چیزی را؟! چه رفتاری کرده که او با خودش چنین فکری 

کرده است که نهال، بیش از یک مورد خاص برای مراقبت  
برایش اهمیت دارد؟ مگر نه اینکه حفظ جان او وظیفه اش  

 سخره نیست؟دچار سوئ تفاهم شدند؟ محاال است؟ پس چرا 
 
   



 
نیشخند عصبی روی لب هایش می نشیند. مسخره است اما، 

یک حقیقت تلخ هم هست! شب گذشته، او فقط یک دختر 
نجات نداد. دختری را نجات داد که با همه ی غریبه را 

تخس بودن و غرور منحصر به فردش، در نظرش دوست 
 ! داشتنی هم هست

 !  لعنت_

با خشم زمزمه می کند. این افکار پوچ دارند دیوانه اش می  
کنند. او اگر نهال را نجات داد، اگر بغلش کرد، اگر تا صبح 

برای حفظ غرور کشیک به هوش آمدنش را کشید؛ فقط 
خودش بود! او اگر صدمه ای می دید، تمام اقتدار و وظیفه  

شناسی پلیس ممتازی چون او زیرسوال می رفت، همین.  
دلیل دیگری وجود نداشت. حس دیگری هم همین طور. چرا  
بقیه این را نمی فهمند؟ یا بهتر... چرا خودش هم این را نمی 

 !فهمد؟
   



 
ماشین را مقابل بیمارستان پارک می کند و به هم ریخته،  

 برای چند لحظه سرش را روی فرمان می گذارد
ماشین ها میان هیاهوی چشم هایش را می بندد. صدای بوق 

افکارش گم می شود، و امیرحافظ تنها نتیجه ای که از این 
همه به هم ریختگی می گیرد؛ این است که باید سخت تر و 
سرد تر از قبل رفتار کند. نباید نه در برابر نهال، بلکه در 

برابر خودش هم ضعف نشان دهد. رفتاری عادی و به دور  
تفاهم هارا برای دیگران از از تغییر هرچند کوچک، سوئ 

بین خواهد برد. جز این، راه دیگری برای کشتن این افکار  
 !بیهوده و مزاحم وجود ندارد

  



 
به خودش توی آیینه،  گاهی نفس عمیقی می کشد و با ن 

 باال موهای پریشانش فرو می کند و رو به الی دستی 
حالتشان می دهد. سپس با اخمی از سر بی حوصلگی، از 

ماشین پیاده می شود و از آنجا که شماره ی سارا را ندارد؛ 
 .  به ناچار برای خبر کردنشان وارد بیمارستان می شود

داخل ساختمان می شود، محوطه تقریبا شلوغ است و وقتی 
از حجمه ی جمعیت کاسته می شود. چند لحظه، با دقت به  

اطراف نگاه می کند و با وجود آنکه برای محافظت از نهال 
 و شاید هم دستگیری عده ای، چند نفر 

   



 
بیمارستان مستقر کرده؛ اما ممکن است از نیروهایش را در 

 .که باز اتفاق ناخوشایندی حادث شود
از این رو گام هایش را با دقت بر می دارد و زمانی که 

روبروی اتاق نهال می ایستد و از نیروی مورد اعتمادش،  
را دریافت می کند، با خیال اندک  «همه چیز مرتبه » پیام

د. با گفته ی سارا که در آسوده ای تقه ی ریزی به در می زن
را باز می کند، قبل از هرچیز متوجه بیمار دیگری که در 

اتاق بستری شده می شود و بر شدت اخمش می افزاید. نمی  
داند چرا با وجود آنکه با بیمارستان تاکید کرده بود، باز هم 

 . بیمار دیگری در اتاق حضور دارد
می شود و   نهال بلندخالی سارا با دیدنش از روی تخت  

لبخند خواهرانه ای روی لب می نشاند. امیرحافظ با قامتی  
 برافراشته روبرویش می ایستد و سارا دست

   



 
ناخودآگاه این مرد برازنده را در کنار نهال خودش نیست، 

دوست داشتنی و ظریف تصور می کند. تصویر زیبایی می 
 !شود، نه؟

 . ، خسته نباشید. باز احسان شما رو به زحمت انداختهسالم_

امیرحافظ با خم کردن سرش، برای حفظ احترام سارا بهش  
و نبود  خالی نگاه می کند. اما همه ی حواسش متمرکز تخت 

دختریست که باید به عنوان مریض در اتاق حضور داشته 
 !باشد

ممنون. خودم خواستم بیام دنبالتون، احسان باید یه سری _

ه پیش کار دیگه انجام می داد. همه چیز مرتبه؟ مشکلی ک
 نیومده؟ 

 
   



 
سارا با لبخندی عمیق تر، به چهره ی پخته و جذاب  

امیرحافظ نگاه می کند. این مرد بیشتر از برادرش برایش  
 !محترم نباشد، کمتر هم نیست

نه خداروشکر. حال نهال هم خوبه، داره لباسش رو عوض  _

 می کنه. شما چی؟ تونستید بفهمید اتفاق دیشب کار کی بود؟
دست در جیب شلوارش فرو می کند. بیمار دیگر، زن 

است که با بدبینی بهش خیره است. همین اخم الی میانس
نسبت به این اتاق و   اصال امیرحافظ را غلیظ تر می کند. 

 :این فضا حس خوبی ندارد
نه، ولی مشخص می شه. من میرم پایین، لطفا شما هم فعال _

 .سریعتر بیاید
 
   



 
می گوید و می چرخد تا از اتاق بیرون برود که همین موقع، 

صدای باز شدن دری باعث می شود بایستد و نگاه نافذش،  
خیره بماند که با چهره ای رنگ پریده و بی نهالی روی 

 .او نگاه می کند حال، لباس پوشیده و آماده، متعجب به
رویارویی بعد از چند ساعت، و اتفاقی وحشتناک... تجربه  

 ...ی ترس، مرگ... و آغوشی از جنس حمایت و نگرانی
برایش حاال نهال، به طرز غریبی از دیدن مردی که 

که خیلی  ی خوشحال می کند. ی خوشحال  آشناست، احساس  
زود توسط عقلش سرکوب می شود و در نهایت، با اخمی  

 : می گیرد و می گوید باال ظریف سر 
 !سالم_

 
   



 
اتفاق غم انگیزی! هردویشان با وجود احساساتی که به  چه 

بی تفاوت نبودن دامن می زنند، سردتر و قاطع تر از قبل به  
یکدیگر نگاه می کنند. نهال، با وجود قلب آکنده از مهر و 
محبتش نسبت به این مرد، جدی سخن می گوید و نگاهش  
،  ذره ای از دوست داشتنش را در خود جای نداده. در مقابل
امیرحافظ نیز خیلی خوب توانسته نگرانی و حس مالکیتش  

در چاه ژرف منطقش زندانی کند و با اخم هایی درهم، 
 .نظاره گر نهال باشد

   



 
 .سالم_

همین! بدون آنکه چیز دیگری بگوید، بهش خیره می شود.  
متعجب از این دیدار عجیب و غریب، دهان باز می سارا 

 :کند و می گوید
 ...من برم یه زنگ به احس_

وقت نداریم ساراخانم. بفرمایید تو راه باهاش تماس می _

 .گیرید. لطفا زودتر بیاید پایین
قصد داشت به نحوی آن دو را تنها بگذارد اما، امیرحافظ که 

ند، بی توجه به چشم های این را می گوید و با گام های بل
غمگین و عزادار نهال از اتاق بیرون می زند؛ یکه خورده 

 . سرجایش می ایستد و به نهال خیره می شود
 
   



 
لبخند تلخی، آرام آرام گوشه ی لب های نهال می نشیند.  

منظور نگاه سارا را می فهمد. امیرحافظ، حتی حالش را هم 
نپرسیده بود. خبری از نگران دیشبش هم نبود. سرد نگاهش  

کرده بود، سرد حرف زده بود، و خیلی خوب نهال را در 
بهتر می توانست حاال زمستان رفتارش منجمد کرده بود. 

لبش را برای ادامه ندادن به دوست داشتن این مرد قانع کند.  ق
 به چه باید دلخوش می کرد؟

 من حاضرم. بریم؟_

سارا گیج و منگ از رفتار بیش از اندازه جدی امیرحافظ،  
سری تکان می دهد و کیفش را بر می دارد. نهال همانطور  

که مانتویی که سارا برایش آورده را توی تنش مرتب می 
د، دستی به باند سرش می کشد و با خنده ای غم انگیز می کن

 : گوید
   



 
 . شما رو هم به زحمت انداختم. شرمنده_

سارا را نیز به غمش دچار می کند. این بار سارا هیچ نمی 
گوید. درواقع چیزی ندارد که بگوید. خوب می داند نهال چه  

حسی دارد و رفتار یخ امیرحافظ، چگونه قلبش را زخمی 
کرده است. حق هم دارد. او که این میان نقشی ایفا نمی کند، 

رد دل به که حق دانهالی از رفتارش شوکه شد. چه برسد به 
خوبی    اخالق مرد پخته و حامی چون او ببازد. امیرحافظ 

زیادی بی تفاوت اما، نهال حتما    گاهی ندارد، تند است، و 
دلیلی برای دل باختنش دارد. دلیلی که خودش نیز بعدها 

 : متوجه اش خواهد شد
 خوبی عزیزم؟ سرت که گیج نمیره؟ _

نهال در جواب سوال سارا سری به نشانه ی نه تکان می 
دهد و درکنار یکدیگر از بیمارستان خارج می شوند. درد کم  

 ه در مقایسه با دردی توی سرش پیچیده ک
   



 
قلبش، هیچ اهمیتی ندارد. از این رو با بغضی سنگین و 

سارا،  چهره ای به ظاهر خونسرد، جلو می رود و قبل از 
سوار ماشین امیرحافظ می شود. دوباره روی صندلی عقب،  

و در تیرراس نگاه او از آینه. پیش از حرکت، با اخمی 
 : ظریف و صدایی آرام می گوید

بابت کار دیشبتون ازتون ممنونم. شما جونمو نجات دادید.  _

 . عذر می خوام که باعث دردسر و زحمتتون شدم
 
   



 
امیرحافظ هیچ نمی گوید. تنها سرش را تکان می دهد و به 

آرامی به راه می افتد. جو بسیار سنگینی بر فضا حاکم 
است. سارا ناراحت از شرایطی که به وجود آمده، تصمیم به 

نهالی  سکوت می گیرد و تنها غمگین به نهال نگاه می کند. 
که خسته از این همه غصه ی تمام نشدنی، سرش را به 

یشه ی پنجره تکیه می دهد و چشم هایش را می بندد. غافل ش
از اینکه تمام توجه امیرحافظی که در ظاهر بی تفاوت است،  

 .به اوست و آن باندی که دور سرش پیچیده است
درست است که از مرگ نجاتش داد، اما ممکن بود باعث 

آسیب جدی هم بشود! برای همین، وقتی نهال بدون هیچ 
یا کنایه ای ازش تشکر کرد، برای اولین بار احساس   گالیه

 شرمندگی در وجودش جان یافت. 
درواقع امیرحافظ تا به حال شاهد این حجم از تضاد در 

گر می شود انقدر افکار و احساساتش نبوده است. م
؟ چرا زمان به جای آرام کردن و تسکین  کالفه و  بالنکلیف 

 گذشته، بیشتر به همش می ریزد؟
مسیر در سکوت کامل طی می شود. انقدر تاثیر مسکن ها 
زیاد است که نهال ناخواسته به خواب سبکی فرو می رود.  

طوری که با توقف ماشین در آنی چشم هایش را باز می کند 
 دیدن تصویر مجلل عمارت، قلب و 



   



 
اندوهگینش را بیشتر غصه دار می کند. چرا به خانه یشان 

باید مادرش منتظرش می بود، برایش اسپند دود   االننرفت؟ 
می کرد، نگران نگاهش می کرد. نه آنکه بی کس و تنها،  

 !بیاید و مقابل این عمارت مسکوت قرار بگیرد
 عزیزم می خوای کمکت کنم پیاده شی ؟_

بی توجه به نگاه اخموی امیرحافظ  به سمت سارا می چرخد. 
 : که ماشین را وارد حیاط می کند، می گوید

 .نه عزیزم. خودم می تونم_

با توقف کامل ماشین، به آرامی پیاده می شود. سرگیجه ی  
خفیفش بیشتر شده و انگار اثر مسکن ها کم کم دارد از بین  
می رود. اما بی توجه به طرف عمارت قدم بر می دارد و  

 را بی حرف، همراهی اش سا 
 
   



 
می کند. دست خودش نیست، تا همینجا هم دردسر زیادی با 
حضورش درست کرده. دلش نم ی خواهد مزاحمتش بیشتر  

 .این باشداز 
از این رو، زمانی که وارد ساختمان می شود و محکم در  
آغوش باز و نگران پروین و همین طور معصومه فشرده  

اش می بندد و به دروغ  حالی می شود، چشم رو روی بد 
اظهار می کند که حال خوبی دارد. پروین انقدر نگرانش 

است که نهال چک نکرده هم می تواند از رنگ پریده اش  
فهمد که چقدر لحظات سختی را گذرانده و برای اطمینان ب

خاطر او هم که شده، ساعتی در کنارش می نشیند و با او 
حرف می زند. خیلی عجیب است اما، پرویز نیز این بار 

نگران و محبت آمیز تر نگاهش می کند. به یک نوع خاصی  
 پدرانه! و این جمع صمیمی اما

 
   



 
در عین حال غریبه، خیلی بیشتر روح نهال را زخمی می 

 . کند
کارم زیاد بود، دستت درد نکنه پسرم. خیر ببینی. امروز _

 .زحمت خرید افتاد گردن تو
 
   



 
امیرحافظ همانطور که کیسه های خرید را روی اپن می 

به چهره ی متبسم و عرق کرده ی افسانه می   گاهی گذارد، ن
 : اندازد و با لحنی نرم می گوید

خواهش می کنم. وظیفه است. اگه باز چیزی نیاز داشتید  _

 .بگید میرم تهیه می کنم
زنده باشی عزیزم. دستت درد نکنه. برو بشین برات یه  _

 .لیوان آبمیوه ی خنک بیارم
افسانه مشامش را  نفس عمیقی می کشد. بوی قورمه سبزی 

نوازش می دهد. خسته و بی خواب بعد از لحظه های 
پرتنشی که پشت سر گذاشته، نگاه کوتاهی حواله ی نهال که  
در کنار پروین و بقیه نشسته و یک لبخند مهربان هم روی 
لب دارد، می اندازد. ظاهرا که حال خوبی دارد. البته اگر 

 !پنهان کاری در میان نباشد
 
   



 
 ممنون افسانه خانوم. میرم اتاقم یکم استراحت کنم. _

 .زحمت نکشید 
می گوید و می چرخد که از آشپزخانه خارج شود که صدای  

های بی جان نهال، وادارش می کند بایستد. نمی داند، خنده 
گفتنش درست است یا نه اما، حسی مجبورش می کند که به  

 : افسانه نگاه کند و با جدیت هرچه تمام بگوید
فقط لطفا غذاهای مقوی رو فراموش نکنید. سفارش دکتر _

بوده که به تغذیه اش رسیدگی بشه. ممنون میشم حواستون  
 . باشه

افسانه خیلی دلش می خواهد دست بیندازد و این مرد برازنده 
ی روبرویش را که روزی پسرکی شیطان و بازیگوش بود 

 را همچون قبل به آغوش بکشد. اما خب،
 
   



 
زمان که می گذرد، خیلی از شیرینی های زندگی هم از بین 

 .می روند
باشه پسرم. نگران نباش. حواسم هست که حتما غذاش رو _

 .بخوره
سری تکان می دهد و با ممنون آرامی، از آشپزخانه خارج 
می شود. خنده های کوتاه و بی حال نهال روی اعصابش  

راه می رود. واقعا مجبور است که با وجود حال مریضش  
تظاهر به خوب بودن کند؟! چقدر دلش می خواهد برود و با  

گرفتن دستش، کشان کشان به طرف اتاقش ببردش و با 
از بیمارستان مرخص   االنش بیاورد که همین فریادی یاد

شده اما... نهایت کاری که انجام می دهد قفل کردن در اتاق  
 کالفگی و ورود به حمام برای دوشی کوتاه است. دیگر 

 ... امان نمی دهد
 باید با خودش چه کار کند؟ 

   



 
**** 

باورم نمیشه که تموم این مدت درست مثل یه مجرم زندگی 
کردم. تقریبا چیزی حدود یک ماه از اتفاق اون شب می 
گذره، و من تو تمام این مدت فقط دوبار تونستم برم سر 

جم از عمارت، دانشگاه خاک مامان و بابا. و تنها دلیل خرو
بوده! که اونم به لطف آدمایی که قصد جونمو دارن، باید 

همراه سروان منتظمی باشم و زیرنظر نگاه دقیقشون قدم از 
قدم هم برندارم! درست مثل یه قفس که درش زندونی ام، 
اونم به خاطر حفظ جونم! نمی دونم زنده موندنم وقتی که 

می شم که از درون داره ذره  دارم تبدیل به یه آدم افسرده 
ذره از بین می ره، چه ارزشی داره؟ چیزی که من دارم 

باهاش دست و پنجه نرم می کنم، واقعا زندگیه؟ اگه آره، قبل  
، االناز فوت مامان و بابا چی؟ چقدر فرق هست بین زندگی 

 و
   



 
اون زمان. برای همینه که یقین دارم من مدت هاست که 

 ! زندگی کردن رو فراموش کردم
تموم این مدت، سعی کردم خودم رو با کتاب ها و درسم 
سرگرم کنم. میشه گفت، موفق هم شدم. تونستم تا حدودی  

بیهوده ای که نسبت به شخص غریبه پیدا  افکار مزاحم و
کرده بودم رو، توی وجودم بکشم و بتونم محکم تر از قبل 

رفتار کنم. روزهارو در کنار پروین خانم، سارا و معصومه  
خانم گذروندم و سعی کردم در جواب محبتشون صادق باشم. 

 ! نمی دونم چقدر تونستم موفق باشم
، زمان می گذره. و من تو  اما به هر حال، با وجود همه چیز

این مدت یاد گرفتم که چطور احساساتم رو پنهان، یا به قولی  
بکشم! با حضور نصفه و نیمه ی امیرحافظ کنار بیام و 

 نسبت بهش بی توجه باشم. روزها 
   



 
از اتفاق اون شب می گذره، و من فقط باید ازش تشکر می 
کردم، که کردم. فکر نمی کنم دیگه دلیلی برای هم صحبتی  

 ! و توجه وجود داشته باشه
  اخالق ظاهرا اون هم مثل من فکر می کنه که اخموتر، بد

تر، و غیرقابل تحمل تر از قبل شده! طوری که معصومه  
خانم هم از رفتارش ناراحته و دائم نگرانشه. هرچند به نظر  

من نباید باشه، و باید با شخصیت عجیب پسرش کنار بیاد. 
همون طور که من قلبم رو قانع کردم که کنار بیاد، عقب 

 بکشه و محبت خرج نکنه. نمی دونم 
 
   



 
تا کی می تونم در صندوقچه ی قلبم رو بسته نگه دارم، اما  

 ! امیدوارم قفلش هیچوقت باز نشه
امروز ، روزیه که سارا و احسان دارن به اصفهان بر می 
گردن. نمی تونم بگم ناراحتم یا خوشحال، هرجور که فکر 

کنم رفتنشون باعث میشه که من خیلی کمتر با امیرحافظ  
برگرده. ولی خب،  باال روبرو بشم و اون دوباره به سوئیت 

رفتن سارا دلگیر هم هست. تو این مدت حسابی باهم 
ی شدیم، و دوستی دونفره ی من و ترانه با حضور صمیم

که داره میره، غمگینم. حاال سارا بزرگتر و عمیق تر شده. 
اما می دونم که رفتنش باعث خوشحالیشه. سارا داره پیش 
خانواده اش بر می گرده، و خانواده چیزیه که به آدم روح 

 می بخشه. آیا نباید خوشحال باشه؟ 
 .بغلم ببینمتنهال جونم، بیا _

 
   



 
با گفته ی سارا، لبخندی به لحن بچگونه اش می زنم و با 

محبت در آغوشش می گیرم. بوی عطر شیرینش مشامم رو 
 :کنه. دم گوشم آروم می گهنوازش می 

مواظب خودت باشی ها. هر روز بهت زنگ می زنم تا _

دیوونه ات کنم. یادت باشه درسته که دارم میرم، ولی هر 
موقع حرفی داشتی فقط کافیه بهم بگی. من برای رفیقم 

 . جونمم میدم
لبخندم عمیق تر میشه و به نشانه ی تشکر می بوسمش. 

می بینم که ترانه و سارا فکر می  واقعا دلم می گیره وقتی
که من   درحالی کنن که از همه ی حرف دل من با خبرن. 

خیلی چیزهارو توی وجودم چال کردمو هیچوقت نمی تونم  
 . با کسی در میون بذارم

 
   



 
بابت همه ی مهربونی و رفاقتت مرسی سارا. خیلی _

 .خوشحالم که باهات آشنا شدم
محکم گونه ام رو می بوسه که احسان با خنده جلو میاد و 

 :می گه
بیا بریم زن، اگه انقدر نهالو دوست داری، یکم منم دوست _

 .داشتی خیلی خوب میشد
لحن طنز احسان به خنده می اندازتم. سارا با شیطنت 

نگاهش می کنه و چیزی رو زمزمه می کنه که متوجه اش  
 : نمی شم. بی توجه، جلو میرم و می گم

بابت این مدت واقعا ازتون ممنونم آقا احسان. خیلی در حقم _

 .خوشبخت باشیدلطف کردید، امیدوارم همیشه کنار همدیگه 
 
   



 
لبخند سنگین و مردونه ی احسان، متفاوته. با لحنی خاص 

 :می گه
 خواهش می کنم. شما هم مثل خواهرم برام عزیزی._

 . که زودتر این شرایط درست میشه هللا  نشاءا
تشکری می کنم که خم می شه و با گذاشتن آخرین چمدون  

توی صندوق، با مکث و تردیدی واضح دوباره به سمتم می 
چرخه. سارا در سکوت بهمون نگاه می کنه که احسان، 

انتظارم با جدیت و خیره توی چشم هام ادامه می خالف بر
 : ده
دختر باهوش و پخته ای هستی نهال. می خوام ازت تو _

خواهش کنم که بهش فرصت بدی. رفیق من، زخم زیاد 
و عنق هست، ولی یه مرده واقعیه. نسبت  اخالق خورده. بد

 !بهش مهربون تر تا کن لطفا 
 
   



 
بعد بدون دادن فرصتی سوار ماشین می شه. یکه خورده  

 :بهش نگاه می کنم که سارا، لبخند به لب دوباره بغلم می کنه
 . خداحافظ فعال مراقب خودت باش عزیزم. _

ماشین حرکت خیلی راحت تر از چیزی که فکر می کردم، 
می کنه و سارا و احسان میرن. همونجا، روبروی عمارت  

می ایستم و وقتی اولین بارون پاییزی نرم نرم شروع به 
باریدن می کنه، بغض کرده و خسته دستم رو روی قلبم می 

 !ذارم. عشق... همینه؟
 
   



 
میاد، داخل عمارت می  باال می چرخم و با نفسی که سنگین 

شم. در و که می بندم و به بدنه ی سردش تکیه می دم، نگاه 
غمگینم روی درخت ها و گل هایی خیره می مونه که دیگه 

. کم کم، دارن آماده میشن که به یه  مثل قبل بشاش نیستند
برن و با آغوش باز از پاییز استقبال می  طوالنی خواب  

کنن. زمین پر از برگ هایی که زیرپا له می شن، بارون نم  
نم پاییزی، نسیم خنکی که می وزه؛ همه و همه خبر از 

اومدن پاییز می دن. یه فصل غمگین، که روزهای کوتاه و 
ش فرصت خوبیه که آدم به خودش و طوالنی در عین حال 

 .  دردهاش فرصت تسکین بده
   



 
نمی دونم، شاید خیلی ها پاییز رو فصل شادی بدونن؛ ولی 

ای که بهش دارم، باز هم از اومدنش  عالقه من با همه ی 
دلم می گیره. انگار با خودش تنهایی میاره. یا یه بغل غصه 

و بی حوصلگی! همراه یه غربت عجیب که انگار آدم با 
خودشم غریبه! و چقدر بده که فصل عاشقی من دلشکسته، به  

 !پاییز ختم شده
 :زیرلب زمزمه می کنم

 پاییز کوچک من
 .  سازش همه ی رنگ هاستدنیای 

 با یکدیگر
 تا من نگاه شیفته ام را 

 در خوش ترین زمینه به گردش برم
 و از درخت های باغ بپرسم

 
   



 
 خواب کدام رنگ 

 یا بی رنگی را می بینند
 ! در طیف عارفانه ی پاییز

 « حسین منزوی

آه عمیقی می کشم. بدون اینکه قصد برگشتن به ساختمون  
رو داشته باشم، آروم آروم به طرف درخت هایی که دیگه 

 خبری سبزی شاخ و برگ هاشون نیست
خسته از چندماه سختی، دارن خودشون رو برای یه 

آماده می کنن؛ قدم بر می دارم. گفته ی  طوالنی استراحت 
احسان از ذهنم پاک نمی شه، و این واقعا عذاب آوره که می 

بینم برعکس چیزی که فکر می کردم، حتی ذره ای هم 
 .نتونستم که با این حس کنار بیام

 
   



 
احسان از فرصت دادن گفت. اما کدوم فرصت؟ یه جوری 

حرف می زد که انگار من تو زندگی رفیقش چه نقش مهمی 
دارم! تو تمام این مدت فقط چندبار، اونم خیلی کوتاه دیدمش 

ستم اومد که که خب، با اخم غلیظ و نگاه سردش حساب د
قرار نیست شاهد تغییر باشم! من احمقم، که انقدر ساده و  

 !بچگانه به همه چیز نگاه می کنم
نیشخند تلخی می زنم و به آرومی صورت خیس از بارونم 

رو پاک می کنم. لرزش گوشی و اسم ترانه ای که روی 
صفحه اش هک شده، باعث می شه که لبخند غصه داری 

ی تماس رو برقرار کنم. من، چاره ای بزنم و با نفس عمیق
 !جز سازش و کنار اومدن ندارم

 جانم؟ _

 
   



 
خندون باشه. اما  تا حدی سعی می کنم صدام پرانرژی و 

وقتی تماس قطع می شه، با تعجب گوشی رو فاصله می دم  
 و به صفحه اش نگاه می کنم. واقعا قطع شده! 

می پره و متعجب، این بار من باهاش تماس   باال ابروهام 
 :می گیرم که در آنی جواب می ده. متعجب می گم

 چیشد؟ چرا قطع شد؟ _

 !قطع نشد، قطع کردم_

چهره ام درهم می شه و همزمان، لرز کوچیکی متعجب 
اندامم رو فرا می گیره. پاییز، داره سرما رو هم با خودش 

 ! میاره
   



 
 وا؟ چرا؟ _

عادت کردم هربار که بهت زنگ بزنم، افسرده و دمغ  چون _

جوابمو بدی. بعدشم من خداروشکر کنم که از من بدبخت  
 !ترش هم هست

 حرصی و شوکه می خندم. درسته که خیلی وقته با
 ترانه رفیقم، و تو این مدت رفاقتمون میشه گفت خیلی

 خوب شناختمش اما، میتونم بگم که بعضی وقت ها
 !واقعا از دست یه سری کارهاش عصبی می شم

 خواستم مثال دیوونه ای دیگه، خوبی بهت نیومده. _

 بهت انرژی مثبت بدم، تو رو چه به این حرفا؟ 
بلند می خنده که منم تحت تاثیر خنده ی بی غل و غشش،  

 لبخند کوچیکی می زنم و راهم رو به طرف 
 
   



 
ساختمون کج می کنم. به خاطر لباس نازکی که تنمه، و 

 :خیسی نم نم بارون، واقعا دارم احساس سرما می کنم
خب. از بس یه روز خوبی، یه روز بد منم دیوونه  واال _

کردی. نکبت به یه تعادل رفتاری برس منم خالص کن.  
خسته شدم یه روز جانم گفتنتو شنیدم، یه روز چته گفتنت 

 !رو
نیشخندی می زنم. حق داره خسته بشه، من خودمم از خودم 

ی خسته ام. اما... این دلیل نمیشه که در برابر ترانه ای که م
دونم نگرانمه و زنگ زده که باهام حرف بزنه، کوتاه بیام. 

  خالصه بذار فکر کنه واقعا حالم خوبه، که همه ی بد بودنم 
میشه به دلتنگی... که ندونه دارم تو چه برزخی دست و پا 

 :می زنم
 
   



 
نه عزیزم. کسی دیوونه است که هرروز خدا زنگ زدی  _

بهت بگه جانم! آدمیزاد خوب و بد داره، خوشی و ناخوشی 
 .داره. قرار نیست همیشه ی خدا قربون صدقه ی هم بریم که

واستم قربون  خیله خب بابا، سخنرانی رو بذار کنار. نخ_

صدقه ام بری. زنگ زدم بهت یه خبر مهم بدم. البته می 
 !دونم که شنیدن صدام برای تو بهترین خبره عزیزدلم

شیطنت ریزش باعث میشه کوتاه بخندم. وارد ساختمون که 
می شم، کسی توی سالن نیست و از سروصدایی که از 
ن و  آشپزخونه میاد، میفهمم که یه جمع خانومانه تشکیل داد 

حسابی غرق صحبتن. برای همین، خوشحال از اینکه رفتن 
سارا و احسان زیاد روی احوال پروین خانم تاثیر نذاشته، به  

 :طرف اتاقم میرم و رو به ترانه می گم
 
   



 
 . چه خبری؟ خیر باشه_

 :اهومی می گه و با هیجان ادامه می ده
خیره خواهر. راستش من با بابا حرف زدم. راجع به _

کارآموزی این ترممون. اونم گفت که حتما کمکمون می کنه 
 . پیگیر کارامون میشهو 
   



 
وارد اتاق که میشم، شال خیس رو از سرم می کشم و روی  

تخت پرت می کنم. خبر ترانه، خبر خوبیه. خوشحالم می 
کنه اما، از اینکه برای هرکاری باید مزاحم عمواکبر باشم، 

معذب بودن می کنم. اگه بابا بود، باهم یه آزمایشگاه  احساس 
خوب پیدا می کردیم و من دوران دانشجوییم رو، اینطور 
توی خفقان سر نمی کردم. ولی... بابا هاتف دیگه نیست. 

 .خیلی وقته که نیست
اگه اینطوره که خداروشکر. از عمواکبر از طرف من _

ی سریعتر حسابی تشکر کن. خیلی خوشحال شدم، اینطور
که یه آزمایشگاه مجهز و  هللا  کارامون جور میشه. انشاء

 . پیشرفته نصیبمون بشه
 :ترانه با خنده ی شیرینی در تایید حرفم می گه

 
   



 
خداکنه. اوه راستی، سارا اینا رفتن؟ پریروز که می گفت  _

 .امروز قراره برن
مانتو رو از تنم می کنم و خسته روی تخت دراز می کشم.  

با رفتن سارا، بودن تو این عمارت برام سخت تر میشه. 
سارا با خودش شور و هیجان داشت. حس زندگی داشت. 

... قطعا که حاال وادارم می کرد که همراهش باشم، اما  
 ! خیلی دلتنگش میشم

 چطور؟آره ، همین نیم ساعت پیش رفتن. _

هیچی. خواستم بدونم رفتن یا نه. شب زنگ می زنم باهاش _

 .حرف می زنم
 :هیچی نمی گم که با کمی مکث، دوباره می گه

می تونم حدس بزنم که رفتنشون یه جورایی باعث  _

 دیگه اون آقای محافظحاال خوشحالیت هم شده، نه؟ 
   



 
باید تشریف ببره سوئیت خودش و این یعنی تو کمتر باهاش  

 !روبرو میشی. آره؟
 کامال به این تیز بودنش لبخندی می زنم. یه لبخند عصبی و 

 ! کالفه 
که سارا   االنمعلومه که نه. ای کاش یکم بیشتر میموندن. _

رفته من اینجا بیشتر تنها شدم. بعدشم، تو فکر می کنی بودن  
چه   باال یا نبودن اونا فرقی داره؟ چه این آدم بره طبقه ی 

نه، باز نقشش تو زندگی من انقدر هست که نتونم ندید 
 .بگیرمش. مجبورم باهاش کنار بیام تا این مدت بگذره
یادمه یه جایی خونده بودم که دروغ گفتن به خودت،  

مضحک ترین و مسخره ترین کاریه که میتونی انجام بدی.  
 می تونم معنی این حرف رو بفهمم. شایدحاال 

 
   



 
بتونم با حرف هام بقیه رو قانع کنم اما، هیچوقت در برابر 

 ! خودم پیروز نیستم
و  خاک تو سرت. به جای اینکه بچسبی به این کیس _

مجبورش کنی بیاد بگیرتت، هی جفتک بنداز. می خوام ببینم 
 .وای بکنیآخرسر چه غلطی می خ

نگاهم رو به پنجره می دوزم که از برخورد قطرات بارونی 
شدت گرفته، خیس شده. چقدر این صدا لذت بخشه.  حاال که 

 !تو این لحظه، واقعا بهش نیاز داشتم
نیست بکنم. زندگیمو می کنم. بذار مدرکم رو    الزمغلطی _

بگیرم، اون موقع بهت نشون میدم بدون شوهر کردن هم 
 .میشه زندگی کرد. یادم باشه قیافه ی اون موقعتو ثبت کنم

 
   



 
نه بابا؟ نظرت چیه من یکم زودتر قیافه ی تو رو ثبت _

 !کنم؟
متعجب نگاهم رو از پنجره می گیرم که شیطنت بار و با 

 :خباثت می گه 
فردا شب که باید همراه محافظ جذابت و بقیه تشریف  مثال _

بیارید خونه ی ما برای شام؟! هوم؟! فکر کن. شما دوتا کنار 
 ! هم. جالب میشه، نه؟

**** 
 
   



 
لبخند روی لبم می ماسه. خنده ی های شیطنت آمیز و بشاش  

ترانه دیگه به نظرم صدای زندگی نیست، بیشتر شبیه 
 !سوهان روحه 

 چی؟ مهمونی؟ جدی میگی؟_

 .  آره به خدا. شوخیم چیه_

بلند میشم و روی تخت می شینم. از شدت حرص،   کالفه 
 :فقط می تونم موهای نمناکم رو به هم بریزم

 آخه یهویی مهمونی از کجا اومد؟ _

   



 
ترانه جوری می خنده که واقعا حرصمو درمیاره. این وسط 

مهمونی کم بود. درسته که دیدن خاله عطیه باعث همین 
خوشحالیمه اما قطعا با وجود امیرحافظ و رفتارش نمی تونم 

مثل همیشه از بودن در کنارشون لذت ببرم. انگار یه چیز 
مطلقه، که هروقت امیرحافظ در کنارم حضور داشته؛ حتی  

تکراری ترین و ساده ترین اتفاقات هم به هم می ریزن و  
 !می کنن  تغییر

خب ظاهرا بابا با پدر محافظ شما یه آشنایی داره. مثل _

اینکه آشنایی قدیمی هم هست. به همین خاطر گفت که بهتره 
 . قبل از رفتنشون دعوتشون کنیم که زشت نباشه

 :پوفی می کشم. خنده ی ترانه شدت می گیره
دیوونه واقعا به هم ریختی؟ مگه بچه ای؟ بابا من دارم _

 باهات شوخی می کنم، یه جوری رفتار نکن که
 
   



 
انگار این امیرحافظ بدبخت نحسه. تو چیکار اون داری؟ 

 خونه ی ما نیومدی؟حاال جایی که همیشه میای دیگه. تا 
وقتی کسی آدمو نمی فهمه، کوچکترین دردها هم قوت پیدا 

می کنن. هیچ چیز در نگاهت زیبا به نظر نمیاد، بی 
حوصلگی بهت چیره می شه، و از همه مهم تر؛ از خودت 

 ! بدت میاد که انقدر غیرقابل فهمی
مسئله این نیست ترانه. مسئله اینه که من حوصله ی جمع _

 ارم. به نظرت خیلی زشته که اگه نیام؟ رو ند
نه چه زشتی؟ فوقش به بابا و مامانم بی احترامی کردی _

 . دیگه
لحن خندون و بیخیالش، کفرمو درمیاره. دوباره به طرز 

 :ترحم برانگیزی روی تخت دراز می کشم
 
   



 
به جای تیکه انداختن آرومم کن بیشعور. تو هم منو نفهمی _

 .  که دیگه باید برم بمیرم
مکث می کنه. انگار از صدام می فهمه که این موضوع 

 کامال واقعا برای من جدیه. برای همین، این بار صداش 
 :متعجب و ناباوره

ببینم تو داری با من شوخی می کنی یا اینارو جدی میگی؟ _

 واقعا؟ چیشده که انقدر حساس شدی؟ نهالیتو 
 
   



 
 : م می گمکالفگی چشم هامو می بندم و با همه ی 

نمی دونم. هیچی نمی دونم ترانه. فقط می دونم از همه چی  _

خستم. از اینکه تو این عمارت باشم، خسته ام. از اینکه 
مجبورم با یه مرد غریبه این ور و اون ور برم خسته ام. 

واقعا انقدر درک شرایطم سخته؟ بابا من حوصله ی جمعی 
یز هرچقدر که شما برام عزحاال رو ندارم که توش غریبم. 

 . باشین. دیگه هیچی برام مثل قبل لذت بخش نیست ترانه
قطره ی اشک آروم آروم از تیغه ی بینیم روی تشک می  

 :چکه. ترانه بعد از کمی سکوت، سرزنش بار به حرف میاد
هزاربار این حرف هارو زدی، منم حاال می دونم. تا _

 هزاربار بهت گفتم که تو چاره ای جز زندگی کردن 
 
   



 
نداری. یعنی چی حوصله ی جمع ندارم؟ می خوای تا آخر  
عمرت بچپی توی اتاقت؟ نمی فهمم نهال. تو دیگه بیش از  

کنی. بسه دیگه. بابا یه سری  اندازه داری خودتو خفه می
چیزهارم به یه ورت بگیر. قشنگ نگاه کن. بده یه راننده  
داری که بیست و چهارساعته هرجا بری می رسونتت،  

مراقبته، توی یه خونه ی خفن زندگی می کنی، صبحانه و  
ناهار و شام آماده جلوته، همه هم که بهت احترام می ذارن و  

مم که مثل دختری. نظرت چیه  دوست دارن. برای پروین خان
به جای این حرف ها یکم نگاهتو به زندگی تغییر بدی 

 بیشعور؟ هوم؟
 :لبخند تلخی می زنم. آروم می گم

 اینا برای من مامان و بابا میشن؟_

 
   



 
معلومه که نمیشن. ولی خب که چی؟ می خوای تا آخر  _

عمرت اینطوری زندگی کنی؟ به خیالت مامان بابات  
 خوشحالن؟ 

نفس عمیقی می کشم. بارون واقعا شدت گرفته و ای کاش  
بارون و عین  حال و حوصله شو داشتم که مثل قبل برم زیر 

دیوونه ها برای خودم بچرخم تا خیس خیس بشم. بعدشم 
سرما بخورم و با هربار عطسه کردنم، چشم غره های 

 :مامانو به جون بخرم
 خیله خب، باشه. میام. کاری نداری دیگه؟ _

هوی، عین آدم پا میشی میای ها. بی رنگ و رو بیای _

 همون دم در می کشمت. اوکی؟
 
   



 
واقعا اگه ترانه رو نداشتم، زندگیم چه شکلی میشد؟ کی،  

هربار اینطور مثل مامانا باهام حرف میزد و سرزنشم می 
 ! واقعا که دوست خوب، نعمتهکرد؟ 

 خیله خب، شینیون می کنم میام. خوبه؟_

 :از ته دلش می خنده که میون گریه، منم می خندم
آره، خوبه. اینطوری بهتر میشه حرص محافظتو درآورد.  _

یکمم زودتر بیا که کمک کنی. تو خودت از منم میزبان 
 !تری

گوشی رو کنار سرم  کوتاه می خندم و با قطع کردن تماس، 
 .می ذارم

  



 
ساعت شیش بعدازظهره و از اونجایی که یکم دیگه افسانه  
خانوم صدام می کنه، خسته و بی حوصله چشم هامو می 

بندم تا برای نیم ساعت هم که شده یکم بخوابم. این روزها 
تر شدن. بعضی از  طوالنی سردردهام خیلی بیشتر و 

اوقات، دچار لرزش و یخ زدگی میشم که انگار همون لحظه  
از حال برم. میشه گفت، دارم آروم آروم عواقب  است که 

این همه تنش و اضطراب رو می بینم. و این یعنی ممکنه 
 !سالمتیم رو هم از دست بدم 

قبل از اینکه افسانه خانوم بیدارم کنه، با صدای اذان گوشیم  
بیدار میشم. کسل و با رخوت توی تاریکی اتاق از روی 

 گرفتن، بدون تخت بلند میشم و بعد از وضو 
   



 
روشن کردن چراغ چادر نمازم رو سرم می کنم و با دل پر، 

 . رو به قبله قامت می بندم
وقتی قبال نمی دونم چرا دیگه گریه کردن هم برام سخت شده.

شم اما،   خالیواقعا دلم می گرفت انقدر گریه می کردم تا 
دیگه اینطور نیست. مدام دارم لبریز تر میشم و نمیدونم  حاال 

کنم. ولی مطمئنا اون  خالی کی قراره این همه بغض رو 
 ! روز، روز خیلی بدی خواهد بود

به ساعت، تصمیم می گیرم که برای کمک به  گاهی با ن
افسانه خانوم بیرون برم. از اونجایی که معصومه خانم 

هست و خب، من زیادی از طرز نگاه های معنی دار و 
خیره اش خوشم نمیاد؛ ترجیح میدم که زیاد کنارشون نباشم 
و می ذارم که دوتایی باهم صحبت کنن. مگر در شرایطی  

دیگه باید بیرون بزنم، چون اگه  االنکه مجبور باشم. اما 
 یکم دیگه هم توی اتاق بمونم پروین 

   



 
خانم خودش دنبالم میاد که خب، اینم باعث میشه از خودم  

 !خجالت بکشم که باعث نگرانیش میشم
برای همین با پوشیدن یه لباس مناسب و یه آرایش خیلی 

کمرنگ، که فقط چهره ام رو رنگ ببخشه؛ از اتاق بیرون  
می زنم. همه ی چراغ های سالن روشنه و تو این مدت 

فهمیدم که معصومه خانم خیلی از تاریکی خوشش نمیاد! و 
 !همه ی چراغ هارو روشن کنه واقعا عجیبه که عادت داره

نیشخندی می زنم و با صدای زنگ پیامک گوشیم، کنجکاو  
انتظارم برای دیدن پیام خالف پسورد رو وارد می کنم و بر

سارا، نگاهم روی شماره ی هنوز سیو نشده ای قفل میشه که 
می پره!  باال بعد از این همه مدت بهم پیام داده! ابروهام 

 متعجب می خوام که پیامش 
 
   



 
رو باز کنم اما، وقتی سرم محکم به چیزی می خوره؛ با درد 

 . می کشم باال آخی می گم و نگاهم رو 
 .خب... از این بهتر نمیشه

ظاهرا به جای خوندن پیامش، مجبورم با خودش هم صحبت 
 !بشم

 قدمی به عقب بر می دارم. وقتی نگاهم به چهره خسته 
بی حالش میوفته، از این همه به هم ریختگیش تعجب می 
کنم. تپش قلبم آروم آروم اوج می گیره. خیره توی چشم 

سالم هاش که بی حس بهم نگاه می کنن، زیرلب 
   



 
آرومی رو زمزمه می کنم. خیلی عجیبه. خبری از اخم های  

 کامال درهمش نیست. به طرز خاصی هم نگاهم نمی کنه. 
خنثی و بی حس. اما من، منی که نفهمیدم کی دلمو بهش 

 !داشتنه دادم،  و حسی که این میون پررنگ ترینه، دوست
 !سالم علیک _

چرا صداش به نظرم خندون میاد؟ یه خنده ی خاص که 
انگار توام با خستگیه بی حد و مرزه. قلبم بیشتر می لرزه و  

خواسته ی واقعی دلم، اخم کمرنگی می کنم. هنوز  خالف بر
هم بهم خیره است، اما نگاهش با وجود سنگین بودنش دیگه  

 یعنیبرام آزاردهنده نیست! این 
   



 
 ! دوست داشتن شدمالی بیشتر از چیزی که فکر می کنم، مبت

خب خانم دکتر، اجازه می دید رد شم؟! تا کی می خوای _

 !جلوم وایسی؟ 
شوکه از حرفش بهش نگاه می کنم. لبخند کمرنگ روی 

لبش، انگار از سر تمسخره. حرصم می گیره. چقدر خنگم 
 .که دارم انقدر مسخره رفتار می کنم

 .ببخشید، بفرمایید_

زیرلب زمزمه می کنم و به سرعت از کنارش می گذرم.  
حرفی نمی زنه و من با گام های بلند از راهرو خارج میشم 

به پشت سرم هم نگاه نمی کنم. خجالت آوره. چرا   و حتی
انقدر عوض شدم؟ چرا دارم خودمو رسوا می کنم؟ چطور 

 باید جلوی قلبمو بگیرم؟
 
   



 
که فکر می کنم، می بینم حق با ترانه است. من بیش از  حاال 

خوب نیست. نگاه عادی و   اصال اندازه تغییر کردم و این 
خونسرد امیرحافظ، نقطه ی مقابل نگاه منه. با وجود همه ی 

ی که برای پنهون کردن احساساتم می کنم، باز هم تالش 
تم شکست خورده ام. شکستی که داره به شکستن وجودم خ

 ! میشه
صورتم رو با دست هام  کالفه نیشخند تلخی می زنم و 

پنهون می کنم. کاش میشد می تونستم خودم رو هم پنهان 
کنم. همینقدر راحت، هر زمان که درد داشت خفه ام می 

کرد، چشم هامو می بستم و برای یه مدت محو می شدم. بعد  
ر سست که بر می گشتم، می تونستم محکم تر بایستم و انقد

نباشم. اما... من خیلی وقته که فهمیدم ای کاش های زندگیم  
 ! چقدر محالن

 
   



 
سالن قدم  دستی به لباسم می کشم. با نفس عمیقی، به طرف 

بر می دارم و سعی می کنم برای چند ساعت هم که شده، به 
آشوب توی ذهنم بی تفاوت باشم. نباید مقابل نگاه تیز پروین  

خانم بد به نظر بیام. نمی دونم به چه دلیل اما، این روزها 
خیلی بیشتر تحت توجهش هستم. مدام نگرانمه و ازم سوال 

ده حال دلم خوب های عجیبی می پرسه. انگار که فهمی
نیست. درست برعکس اینکه چقدر این روزها برای 

 .امیرحافظ کمرنگ و کمرنگ تر میشم
چرا دارم به خودم دروغ میگم؟ چرا تمام این مدت به خودم 

تلقین کردم که این منم که دارم نسبت به حضورش بی 
توجهی می کنم؟ کسی که این میون داره این کارو به بهترین  

نسبت به حضورم بی  کامال نحو انجام میده، امیرحافظه که 
 اصال توجه شده. مثل اینکه 

   



 
وجود ندارم و این یعنی، دیگه خبری از طعنه و کنایه هاش  

 .هم نیست
یادمه قبل تر ها مدام دعا می کردم که یه روزی این اتفاق 

چی؟ حاال  بی توجهی این مرد نصیبم بشه اما،   بیوفته و
 خوشحالم؟ راضی ام؟ یا به طرز بیچاره واری غمگین؟

 
   



 
سالن میشم و با دیدن پروین خانم، لبخند عمیقی می وارد 

زنم. و همین لبخند، درست مثل اینه که زخم قلبم عمیق تر و 
دردناک تر میشه. نهال طفلک من! چطور شد که تلخی،  

 انقدر با لحظه به لحظه ی زندگیت انس گرفت؟ 
 به همگی. مزاحم نمی خواین؟  سالم_

ست که خب، مثل پرویز خان درحال خوندن روزنامه ا
عینکش بهم نگاه می کنه و سرش رو به  الی همیشه فقط از با 

نشونه ی سالم تکون میده. با گذشت این مدت، میشه گفت  
بهتر تونستم با آدم های جدید زندگیم آشنا بشم. و اولینش،  

پرویز خانه که شخصیت واقعا جالبی داره. هنوز هم بر این 
از لحاظ ظاهر و که از عقیده استوارم که پدر و پسر، چه  

لحاظ رفتار بسیار به هم شبیه اند اما، چیزی که این میون  
 خیلی به چشم میاد،

   



 
دلخوری و کینه ی عمیقیه که احساس میشه. البته از طرف  

امیرحافظ. نه پرویز خانی که با وجود شخصیت پخته و 
جدیش، حتی در برابر رفتار سرد امیرحافظ هم محبت پدرانه 
اش رو ابراز می کنه. یه جورایی احساس می کنم رابطه ی  

پدر و پسریشون خیلی وقته که از هم پاشیده و پرویز خان  
می کنه که این رابطه رو احیا کنه اما، مرد  تالش اره د
برای منم در عین ناباوری حاال و مغروری که  اخالق بد

عزیزه، به این راحتی ها با پدرش کنار نمیاد. و مهر و 
 !محبت پرویز خان، هربار با بن بست روبرو میشه

به روی ماهت عزیزم. اگه همه ی مزاحم ها به  سالم_

شیرینی تو بودن، که دنیا گلستون میشد. این چه حرفیه 
 .میزنی؟ بیا. بیا بشین

 
   



 
زینه، معصومه خانمه! بهتره با خودم روراست باشم دومین گ

که چقدر نسبت به محبت و لحن مهربون این دو زن خو 
گرفتم. درسته که جراحت وجود من و خالئی که احساس می  

کنم، هیجوقت التیام پیدا نمی کنه اما، مهر خالصانه ی 
 .معصومه خانم برام شیرینه. درست مثل پروین خانم

تو این مدت چیزی که از این فهمیدم، اینه که دریایی از 
است. اول از همه نسبت به همسرش،  عالقه عشق و 

پسرش، و همین طور بقیه. حتی من! توجه های ریز و 
ش برای برقراری ارتباط باهام، اینو ثابت  تالش درشت و 

دیگه حاال می کنه. حتی با وجود اینکه چقدر ازم بزرگتره. 
معصومه خانم برام غریبه نیست و من خیلی خوب باهاش  

آشنا شدم. و دیگه برام عادی شده که درست مثل پرویز 
 خان، مهر مادرانه اش رو نسبت به

   



 
امیرحافظ ببینم و درمقابل شاهد سردی آشکار امیرحافظ  

باشم! البته، میزان این سردی نسبت به معصومه خانم کمتره 
و انگار، کینه ای که این خانواده رو از هم دور کرده، به  

 ! میشه خالصه پرویز خان 
 ون. شما خوبید؟ پروین خانم عزیز من چطوره؟خیلی ممن_

بین اون و پروین  خالی به پیشنهاد معصومه خانم، روی مبل 
 خانم می شینم و خیلی خوب می تونم آروم باشم
ت متالطمدرست رفتار کنم. راستش کنار اومدن با درون 

کار خیلی سختیه اما، کم کم که دردت کنار بیای، این هم 
 !میشهبرات راحت  

حاال  خوبم عزیزم. امروز حسابی سرحالم. تو خودت چی؟ _

 .که سارا رفته تو هم تنها شدی قربونت برم
 
   



 
رو توی دستم می گیرم. با عشق دست چروک پروین خانم 

عه است و معصومه خانم طالپرویز خان با دقت مشغول م
بعد از گذاشتن بشقاب پر از میوه های خرد شده برای 

 :همسرش، میگه
 وا پروین، برا چی تنها بمونه؟ پس ما چی هستیم؟ نه نهال؟ _

 
   



 
می خندم و سرم رو تکون می دم. نگاه های عجیب و معنی 

دار معصومه خانم هنوز هم برجاست. حتی وقتی که داره 
می خنده، یا در متفاوت ترین شرایط قرار داریم. احساس  

خاصی منو می بینه که نمی دونم چطور! و  می کنم یه جور 
 !این، دیگه مثل قبل آزارم نمی ده. بهش عادت کردم

همین طوره. درسته سارا خیلی برام عزیزه، ولی خب _

باید می رفت دیگه. تلفنی باهم در ارتباطیم. تا وقتی   بالخره 
 . هم که شما هستید، من تنها نیستم. نگران نباشید

 . یا عزیزم. بخور نوش جونتقربون دخترم برم، ب_

تکه ی هلو رو از دست معصومه خانم می گیرم و تشکر 
آرومی می کنم. طعم شیرینش رو دوست دارم. طعمی که 

 .این روزها زیادی باهاش غریبه ام
 
   



 
 .ولی من اینطور فکر نمی کنم_

با گفته ی پروین خانم متعجب بهش نگاه می کنم که دم  
 :عمیقی می گیره و با جدیت می گه

تو هم مثل امیرحافظی! همه چیو توی خودت می ریزی! _

مجبور نبودی، حتی یه لحظه  فکر می کنی نمی فهمم؟ اگه 
هم از اون اتاق بیرون نمیومدی. شما دوتا دور خودتون یه 

حصار کشیدید و هیچ کس رو به داخل راه نمی دین. من اینو  
 .خیلی خوب می فهمم

یخ می زنم. نه از اینکه پروین خانم متوجه پریشونیم شده، 
بلکه از اینکه انقدر واضح مقابل معصومه خانم و پرویز 

 !  ان، من رو در کنار امیرحافظ قرار دادهخ
چرا؟ چرا باید همچین حرفی بزنه و باعث بشه که نگاه کوتاه 

 و دقیق پرویز خان رو هم به جون بخرم؟ 
 
   



 
این چیزها طبیعیه پروین. این دوتا جوونن، تازه اول راه _

زندگیشونن. طول می کشه تا بفهمن غصه خوردن دردی رو  
تو هرچقدر هم بگی، بازم افاقه نخواهد  االندوا نمی کنه. 

باید به آدما یاد بده کرد. چون این خاصیت زمانه و خودش 
 . که چطور باید زندگی کنن 

استفاده می  «این دوتا » پرویز خان می گه، و باز هم از لفظ 
کنه! خدای من. احساس می کنم که دارم از شدت شوکه شدن  

یخ می زنم. من که همه ی حواسم به رفتارم بوده و هست،  
 نکنه اشتباهی کردم که باعث سوئتفاهم شده؟

بله...حق با شماست. ولی پروین خانم، به خدا من اینطوری _

ت.  بحث تنهابودن و خودخوری کردن نیس اصال راحت ترم. 
وقتی توی خلوت خودمم، راحت ترم. برای همین. وگرنه که  

 . باور کنید مشکلی ندارم
   



 
دار   اگه عاشق شدن و تظاهر به بی تفاوتی، دلتنگی و غصه

بودن، تنهایی و بی کسی، و استرس و اضطراب آینده ی  
نامعلوم زندگی مشکل نیست؛ آره پروین خانم، من مشکلی 

که انقدر از حرف هاتون شوکه شدم و   االنندارم! حتی 
مضطرب، از فکری که ممکنه به اشتباه در ذهنتون خلق  

 !  بشه، دارم تظاهر می کنم که متوجه چیزی نشدم
قصد خاصی وجود نداره. بهتره اینطور فکر کنم که شاید هم 

پروین خانم من و مثل دخترش، و امیرحافظ رو به چشم 
پسرش می بینه. و از کنار هم قرار دادن ما، منظور خاصی  

 ! نداشته
دیگه همه میدونن که دخترمی و چقدر برام حاال چی بگم. _

عزیزم.  عزیزی. خوشبختی و حال خوبت آرزوی منم هست 
 .  نمی خوام ناراحتیت رو ببینم

   



 
پروین خانم خیره بهم میگه و انقدر خالصانه که نمی تونم 

مهرم نسبت بهش واکنشی نشون ندم. برای همین، با تمام 
دستش رو توی دستم فشار میدم و خیره توی چشم هاش 

لبخند می زنم. منو ببخش پروین خانم، ببخش که انقدر بهت 
 !  دروغ میگم

 شام آماده نیست؟_

می کشم و بهش  باال با صدای امیرحافظ، به تندی نگاهم رو 
که توی چارچوب در آشپزخونه ایستاده نگاه می کنم. اما 

 ! اون، به افسانه خانوم خیره است و مخاطبش من نیستم
 :افسانه خانوم میگه

 
   



 
 . میزو می چینم االنآماده است پسرم. همین _

سری تکون میده و ممنون آرومی زمزمه می کنه. همین 
نگاهش روی منی که درحال درست  بالخره جاست که 

م، متمرکز میشه و نیشخند کوچیکی که گوشه ی ساالدکردن 
 !لبش می شینه 

اخم کمرنگی می کنم. چشم ازش می گیرم و با خرد کردن  
آخرین گوجه، از روی صندلی بلند میشم و بی توجه به 

 امیرحافظی که هنوز همونجا وایساده، دست
   



 
روی شونه های خسته ی افسانه خانم می ذارم و با لبخند می 

 :گم
من میزو می چینم، شما زحمت نکشید. فقط غذاهارو _

 .بکشید که بیام ببرم
 .دستت درد نکنه دخترم، عزیزدلمی_

ذارم و مشغول گذاشتن ظرف  بوسه ای روی گونه اش می 
ها توی سینی می شم. افسانه خانوم با دیدن امیرحافظی که 

 :دست به سینه بهمون خیره است، متعجب میگه
 .چیزی می خوای پسرم؟ بگو برات بیارم_

هم به پشت سرم نمی اندازم. درحال   گاهی من حتی نیم ن
 حاضر، غرور و شخصیتم تنها چیزیه که برام 

 
   



 
مونده. قلبم که به همین راحتی از دستم رفت، پس برای تنها 

 !هرکاری می کنم ه هام داشت
سینی رو توی دستم می گیرم و به سمت در میرم. دیدن  

ام می کنه،   کالفه امیرحافظ که هنوز ایستاده و کم کم داره  
باعث میشه که اخمم غلیظ تر بشه و زیر نگاه متعجب و 

کنجکاو افسانه خانوم، منتظر بهش خیره میشم تا از جلوی  
 . راهم کنار بره

توی دستم، روی  اما اون خیلی آروم نگاهش رو از سینی
صورتم سوق میده و توی چشم هام خیره میشه. رفتارش 
خیلی عجیبه، و بعد از چند لحظه که بی تفاوت به ما می 
چرخه و به طرف سالن می ره، نمی تونم جلوی پوزخند 

 :صدادارم رو بگیرم
 وا، این پسر چشه؟ _

 
   



 
به افسانه خانوم نگاه می کنم. واقعا تعجب کرده. با حرص 

 :می خندم
 ! البد دیوونه است _

بعد، از ته دلش می چشم های افسانه خانوم گشاد میشه و 
خنده. با لبخند ژکوندی بهش نگاه می کنم و خب، یکم دلم  

 !خنک شد
از دست تو دختر، این چه حرفیه میزنی؟ کسی بشنوه _

 .قیامت میشه، دیگه از این حرف ها نزن 
فقط سرمو به نشونه ی تایید تکون می دم و از آشپزخونه 

پروین خانم که بازم بیرون میزنم. با لبخند کمرنگی رو به 
خیره و دقیق بهم نگاه می کنه، شروع به چیدن میز می کنم 

و تا حد امکان سعی می کنم سلیقه ام رو به کار ببرم. در  
 نهایت گفته ی افسانه خانوم همه

 
   



 
رو سر میز دعوت می کنه، اولین نفر پرویز خانه که با 

 :دیدن میز تحسین آمیز می گه
به به، دستت درد نکنه دخترم. این میز باسلیقه اشتهای آدم _

 .سیر رو هم باز می کنه
قرص های پروین خانم،  قدردان تبسمی می کنم و با جعبه ی 

 :کنار خودش میشینم. معصومه خانم می گه
دختر همینه دیگه پرویز جان. به همه چیز رنگ و رو می _

خدا یه عروس گل نصیب ما بکنه که ما هم  هللا  بخشه. انشاء
 .طعم داشتن دخترو بچشیم

نگاه تمسخرآمیزی حواله ی امیرحافظ می کنم. نمی دونم  
حرص و خشمم. منشا این احساسات، چرا انقدر پر از 

 خودمم، یا آدم های دور و برم؟
 
   



 
اشتباه می کنید مامان جان. دخترای امروز اون چیزی _

شما فکر می کنید. زمونه عوض شده، آدماش هم نیستن که 
 . عوض شدن

خب، باید بگم بعد از این همه مدت، طعنه ی خیلی خوبی 
که با  درحالی بود. شنیدن این حرف از زبون این مرد، اونم 

برای خودشه، چیزی شبیه  ساالدخونسردی مشغول کشیدن 
 به تیر آخره که خشمم به اوج

   



 
خودش برسه و قلبم دیگه جرات نکنه که خودی نشون بده.  

نیازی به فکر کردن نیست، و من مطمئنم که هدف این کنایه  
 !فقط من بودم. البته تعجب برانگیز هم نیست

 !شبیه اون چیزی ان که تو فکر می کنی  البد نه بابا؟ _

رفته میگه. لحنش یه   باال پروین خانمه که با یه تای ابروی 
 طوریه که واقعا انگار منم که جوابش رو دادم 

این باعث میشه لبخند کمرنگی بزنم و در ظاهر بی توجه به  
بحث این خانواده، برای خودم کمی ماکارونی می کشم. 

 :امیرحافظ به حرف میاد و جواب می دهتصورم خالف بر
 . راجع به این موضوع فکر نمی کنم عمه جان اصال من _

 
   



 
، مردی که روبروی حاال بیخیال و خونسرده.   کامال لحنش 

منه، همون مردیه که تا قبل از اتفاق اون شب می شناختمش. 
نه کسی که قلبم اصرار به دوست داشتنش داره و این دقیقا  

برای اینه که نه مثل قبل، بلکه بهتر از قبل  عالی یه فرصت
 در برابر این آدم رفتار کنم. حتی با وجود لرزیدن دلم که

 ! خیلی بهتر میفهمم که چیزی جز حماقت نیستحاال  
خب اشتباه می کنی. اتفاقا باید خیلی روش فکر کنی تا _

هرچه زودتر سروسامون بگیری. فکر می کنی تا کی بهت 
 اجازه میدم اینطور بی معنا و بی برنامه زندگی کنی؟

 ! ازدواج به زندگی من معنا می ده؟ البد _

عصبی و فک منقبض شده ی امیرحافظ  متعجب به چهره ی 
 نگاه می کنم که مستقیم به پروین خانم خیره

   



 
است. صدایی از جانب پدر و مادرش بلند نمیشه. انگار 
 ! حرف اول این خانواده، فقط و فقط حرف پروین خانمه

 جای این بحث نیست، بعدا مفصل حرف می زنیم. االن_

 . غذات رو بخورفعال 
پروین خانم که اینو میگه و درواقع آتش بس این بحث یهویی 

می کنه، معصومه خانم از خدا خواسته ظرف  اعالمرو 
 :قورمه سبزی رو جلوی پسرش می ذاره و تند تند می گه

بهتره همه شاممونو فعال آره عزیزم. حق با پروینه. _

 . بخوریم. وقت برای حرف زدن زیاده
شوکه میشم وقتی امیرحافظ بی توجه به مادرش، نگاهش رو 

 غضبش روی من سوق می ده و با همه ی 
 
   



 
 بهم نگاه می کنه. یه جورایی که انگار من باعث همه 

 !امیر_ !زندگیشم مشکالت بدبختی ها و  

صدای مقتدر و جدی پرویز خانه، و امیرحافظی که با پوف 
به حالت  کامال ای سرش رو پایین می اندازه و  کالفه 

می  باال عصبی شروع به خوردن شامش می کنه. ابروهام 
پره. چرا من؟! یکی نیست بگه تقصیر منه که انقدر خانواده 

 ! ات ازت ناراضی ان؟
شام در سکوت سنگینی خرده میشه. بعد از دعای پرویز 

خان، بلند میشم و از خدا خواسته برای تنها گذاشتن این جمع 
خانوادگی و زیادی عجیب غریب، میز رو جمع می کنم و  

شورم. درواقع یه جور همه ی ظرف هارو هم خودم می 
 وقت کشی که مجبور نباشم

 
   



 
زمان زیادی رو در کنارشون بگذرونم. هنوزم متعجبم. چرا 

 کرد؟ گناه من چیه؟ اونطور خشمگین بهم نگاه 
خسته نباشی دخترم. بسه دیگه. بیا برو پیش بقیه یه لیوان _

 .چای بخور، خستگیت در بره. خودم اینجارو مرتب می کنم
رو به افسانه خانم لبخندی می زنم و دستام رو با دستمال 

خشک می کنم . افسانه خانم که مشغول دستمال کشیدن روی  
ذهنم می رسه که در لحظه  اپن می شه، ناگهان فکری به 

 : عملیش می کنم و می گم
 
   



 
افسانه خانوم، میشه ازتون یه سوال بپرسم؟ مهربون و  _

منتظر بهم نگاه می کنه. با لحنی که برای قانع کردنش 
 :کافیه، ادامه می دم

  االنتو این خونه چه اتفاقی افتاده که قبال شما می دونید_

اینطور عجیب حرف می زنن؟ سر میز شام که اونطور 
منظورت  _ بحث کردن. شما از چیزی خبر دارید؟

 امیرحافظه؟ 
می دم. با لبخند  خنده ی مصنوعی می کنم و سرمو تکون

تصورم می خالف سرش رو به اطراف تکون می ده و بر 
 :گه
   



 
نه عزیزم. من چیزی نمی دونم. بدونم هم درست نیست _

 رازشون رو بهت بگم. متوجه که هستی؟
افسانه خانوم با خنده به خاطر فضولیم خجالت می کشم. اما 

 :و محبت روی شونه ام می زنه و می گه
از من به تو نصیحت، ذهنتو درگیر این چیزا نکن قشنگم.  _

 مشکالت تو توی این خونه اومدی که آرامش داشته باشي. 
و دردهای این خونه انقدر زیاده کا اگه بخوای به  

 .هرکدومشون فکر کنی، وقتی برای خودت باقی نمی مونه
این جوابی نبود که من می خواستم. اما مخالفتی نمی کنم و با 

تشکری، از آشپزخونه بیرون میزنم. وارد سالن که میشم، 
تعجب می کنم از اینکه می بینم امیرحافظ کنار پروین خانم 

نشسته و با لبخند داره باهاش حرف می زنه. انگار نه انگار  
 که نیم ساعت قبل

   



 
اونطور باهم بحث کردن. افسانه خانوم راست میگه. این 

 !خانواده واقعا غیرقابل فهمن 
 .بخوریماومدی نهال جان؟ بیا بشین باهم چای _

معصومه خانمه که متوجه حضورم میشه. و همین کافیه تا  
پروین خانم هم بهم نگاه کنه و لبخند عمیق امیرحافظ، با اخم  
ظریفی جایگزین بشه. مسخره است. من واقعا باید بمیرم که 

نسبت به همچین آدم خودخواه و مغروری حس دوست داشتن 
 !دارم

بدید برم اتاقم. یکم بعد میام که خیلی ممنون. اگه اجازه _

 .وضعیت پروین خانم رو چک کنم
لبخند معصومه خانم دلنشینه. سرش رو تکون می ده و می 

 :گه
 
   



 
هرطور که راحتی عزیزم. بیا حداقل چایت رو با خودت _

 .ببر
می خندم و تشکر می کنم. جلو که میرم تا استکان چای رو  

بردارم، متوجه چهره ی میخکوب پرویز خان میشم که با  
 دقت هرچه تمام مشغول تماشای سالیر پلیسیه!

نمی دونم چرا خنده ام می گیره. انگار آدمای جدی حق دیدن 
 ! سالیر ندارن

 .خانم امیرخانی_

از اینکه مخاطب امیرحافظم، تعجب می کنم. به طرفش می  
چرخم. نگاه محبت آمیز پروین خانم تنها قوت قلبم میون این  

 : جمعه
فکر می کنم مطلع هستید که فردا شب مهمون سرهنگ _

 هستیم، درسته؟
 
   



 
لحن جدی امیرحافظ باعث میشه بهم بربخوره. نمی دونم  
انگار یه جوری حرف میزنه که مثل اینکه قصد کوچیک 

خام! من حتی اگه دلم رو هم داده  کردنم رو داره. اما خیال  
باشم، دختر هاتفی ام که هیچوقت در برابر بی ادبی کوتاه 

 : نمیومد
 !بله. چطور؟ اتفاقی افتاده؟ نکنه من نمی تونم بیام؟_

نگاهم می کنه. یه نگاه  بالخره اخم هاش درهم میشه. و 
عصبی که باعث میشه ناخواسته نیشخندی بزنم. چقدر خودم، 

 ! ودم غریبه استبرای خ
نه خیر، مشکلی از بابت اومدنتون نیست. سرهنگ بهم _

 ... دادن که شما زودتر برید. برای همین فردا صبح اطالع
 
   



 
 فردا صبح آماده میشم که با سروان منتظمی برم، درسته؟ _

نگاهش خشمگین تر میشه. تعجب می کنم از لبخندی که 
روی لب های پروین خانم می شینه، و سعی می کنم به نگاه  

پدرومادر این مرد بی تفاوت باشم. چرا که غرورم چیزی 
 ! نیست که به همین راحتی ها از دستش بدم

میدم. شما هم در   اطالع همین طوره. به سروان منتظمی _

 . جریان باشید
حرص توی صداش جای سوال داره. مگه همینو نمی 

خواست بگه؟! بد کردم بهش کمک کردم راحت تر حرفشو 
 ! تکمیل کنه؟

 .با اجازهفعال خیلی ممنون. پس _

 
   



 
می گم و زیر نگاه سنگینشون به طرف اتاقم قدم بر می 

دارم. لبخند پیروزی روی لب هامه که درکش نمی کنم. شاید  
چون عقلم قبولش می کنه، و دلم نه! اما من باید به همین 

منوال ادامه بدم و این حس رو توی نطفه خفه کنم. عشق،  
دارن سخته، چه    عالقه زمانی که دو طرف نسبت به هم 

برسه به شرایط من. پس کشته شدنش، بهتر از پروبال دادن  
 !بیهوده است

**** 
 
   



 
بودم تا همه ی کارهام رو انجام بدم و  صبح زود بیدار شده 

با خیال راحت به خونه ی ترانه اینا برم اما، درست وقتی که  
داشتم آماده می شدم پیامی از جانب سروان منتظمی دریافت  

کردم که نوشته بود براش مشکلی پیش اومده و نمی تونه 
دنبالم بیاد. عصبی نشدم، درواقع چندان ذوقی هم برای 

ندارم. ولی خب، دوست داشتم کمک دست  مهمونی امشب
ترانه و خاله عطیه باشم، برای همین از حرصم پیام منتظمی  

 !  رو پاک می کنم
تنها کاری که از دستم برمیاد! خنده ام می گیره، چقدر من  

 !این روزها قدرت مندم
 عه، چرا حاضر نشدی پس؟ مگه نمیری خونه ی آقا اکبر؟ _

   



 
با لب و لوچه ی آویزون روی صندلی آشپزخونه میشینم و  

به افسانه خانوم نگاه می کنم. داره مرغ پاک می کنه و هیچ  
 :اثری از خستگی روی صورتش نیست

نیومد  نه. مثل اینکه محافظم کار مهمی براش پیش اومده، _

 .دنبالم
 !افسانه خانوم می خنده. خب، لحن دمغم خنده دار هم هست

، فکر کردم چیشده. لب و لوچه تو جمع کن، به حاال  خبه  _

جا این کارا بیا به من کمک کن که برا ناهار می خوام برات 
 . یه چیز خوشمزه بپزم

 !این بار منم می خندم. چقدر این زن دوست داشتنیه
می زنید افسانه خانوم؟ واقعا منو انقدر شکمو بچه گول _

 فرض کردید؟
   



 
چشم هام در  !عجیبه که همه انقدر می شناسنت و خودت نه_

ت به چهره ی افسانه خانوم خیره آنی گرد میشه و مبهو
 میشم. این صدا دیگه از کجا پیداش شد؟

 .سالم پسرم، چه زود برگشتی_

آه از نهادم بلند میشه. اشتباه نکردم. صدا ی خودشه! ظاهرا  
از راه نرسیده هم تیکه ی اولش رو انداخت! توجهی نمی 

 !  به این رفتارش عادت کنم کامال کنم. به نظرم دیگه باید 
یه کاری برام پیش اومد. گفتم اگه انجامش ندم، ممکنه یکی  _

 !خیلی عصبی بشه
با چهره ای که سعی می کنم عادی می پره و   باال ابروهام 

 باشه، به عقب می چرخم. تنها برای حفظ احترام 
   



 
زمزمه می کنم و بعد، بی توجه به  سالمیادب خودم 

هردوتاشون خودمو با پاک کردن سینه ی مرغ مشغول می 
کنم. دلم نم ی خواد به هیچی مردی که پشت سرم وایساده 

 :فکر کنم
چی بگم عزیزم، بیا بشین برات یه چای بریزم، خستگیت _

 .بره
پوست مرغ رو با حرص جدا می کنم. یعن ی خبر داره 
محافظ مورد تاییدش پیچونده و نیومده دنبالم؟! به روش 

بیارم؟ یا بی تفاوت باشم؟ که خب، بی تفاوتی بهترین راه حل  
 !همشکالت برای خیل عظیمی از 

ممنون افسانه خانوم، چای نمی خوام. فقط مثل اینکه عمه _

 .ظاهرا باهاتون کار دارن خانوم صداتون می کردن، 
 
   



 
افسانه خانوم متعجب به من نگاه می کنه. فکر می کنم 

هردومون این توی ذهنمون می چرخه که پروین خانم کی 
 ! صدامون کرده که متوجه نشدیم

 . واقعا؟ خدا مرگم بده، پس چرا من نشنیدم_

افسانه خانوم میگه و با عجله از آشپزخونه خارج میشه. 
 حتی مهلت نمیده که من به جاش برم و

 
   



 
متاسفانه، باعث میشه که با امیرحافظ تنها بمونم. نفس عمیقی 

می کشم. حضورش چندان تفاوتی هم ایجاد نمی کنه. برای 
همین بی توجه و عادی، مشغول پاک کردن مابقی مرغ 

 : میشم
 !کنی؟مطمئنی داری تمیزشون می _

می گیرم، می  باال صداش داره نزدیک میشه. سرمو که 
بینمش که دست به سینه کنار دستم ایستاده و داره با یه 

پریده نگاهم می کنه. نه به اون اخم و تخم اول  باال ابروی 
 ! شاالنصبحش، نه به حال 

اخم ظریفی می کنم و بدون دادن جواب ازش رو می گیرم.  
 !شنوم. چرا نمیره؟ صدای پوزخندش رو می

می خالی  فکر نمی کنی بیشتر داری حرصتو سرشون _

 کنی؟
 
   



 
همچنان سکوت می کنم. مثل اینکه در جریان کم کاری 

نیروی مورد اعتمادش هست. ولی خب، این نباید دلیلی باشه  
و بدون هیچ متن خالی برای هم صحبتی باهاش. با پیام 

دیشبش، بیشتر نسبت بهش گیج تر و درواقع گنگ تر شدم.  
یه جورایی نیاز به این دارم که یه مدت نبینمش تا بفهمم چی 

 ! رسته، چی غلط د
منتظمی باید به یه ماموریت مهم می رفت. برای همین _

 !نتونست بیاد. دلیلش به نظرت قانع کننده نیست؟
اخمم غلیظ تر میشه. خیلی دلم بخواد بگم مگه من ازت 

 ! توضیح خواستم مرد مومن؟ فقط برو بیرون
یاد نگرفتی وقتی باهات حرف میزنن، به طرف مقابلت  _

کنی؟ این یه جور احترام و نشون ادبه دختر خانم. این  گوش 
 . همه ادعا داری، یکمم عمل کن

 
   



 
ان با میشم. خیلی عجیبه که بیخیال نمیشه و همچن کالفه 

 منتظر گاهی سماجت داره ادامه می ده، برای همین با ن
خونسرد به طرفش بر می گردم و توی چشم های ناخواناش  

، نیشخندش عمیق تر میشه و با وارسی حاال خیره می شم. 
چند لحظه ای صورت بدون هیچ آرایشم، با اخم ظریفی می 

 :گه
سرهنگ. فقط  پاشو حاضر شو سر راه برسونمت خونه ی _

 !ده دقیقه وقت داری
 بله؟ _

وسط آشپزخونه می ایسته و به طرف منی که متعجب بهش 
خیره ام، می چرخه. بدون هیچ لحن خاصی، خیلی عادی و  

 :بی تفاوت می گه
 
   



 
که منتظمی نیست خودم می حاال عادت به بدقولی ندارم، _

 .رسونمت. سریع آماده شو
 از آشپزخونه خارج میشه. ناباور سرمو می چرخونم 

به مرغ بیچاره ی زیر دستم که از شدت فشار انگشت هام له  
 !کنم. واقعا برای بردن من برگشته خونه؟ شده نگاه می 

* 
آنچه که تذکر داده بود، پانزده دقیقه طول کشید تا خالف بر

 نهال آماده از خانه بیرون بزند و با آن قدم های آرام
با طمانینه اش به طرف ماشین بیاید. انگار داشت به 

امیرحافظ ثابت می کرد که حق دستور دادن ندارد و اگر 
بخواهد، می تواند به راحتی از گفته اش سر باز زند. او  

اولین نفریست که می تواند چنین رفتاری در برابر امیرحافظ  
 داشته باشد و این، برای امیرحافظ تجربه ی

   



 
متفاوتی است. نباید اینگونه باشد اما، سرتق بودن نهال 

برایش خوشایند است. حتی وقتی با وجود ضعفش سعی در 
قدرت نمایی دارد. درواقع به نظرش بیشتر شبیه بچه هاست. 

 !تخس اما، بامزه
سرکار خانوم، ده دقیقه برای شما تعریف نشده که بیست _

 !دقیقه است منو معطل خودت کردی؟
 
   



 
نهال سوار ماشین می شود و با چهره ای که مزین به 

آرایشی کمرنگ است به طرف امیرحافظ می چرخد که 
سعی کرده این سوال را با لحنی عصبی بپرسد اما، واقعیت  

این است که عصبانیتی در خود احساس نمی کند. هرچند 
نهال متوجه حقیقت احساس امیرحافظ نمی شود و با لحنی  

 خالصه یآید. عجیب است، تمام آرایشش  شرمنده به حرف م
می شود به چشم هایش که تصویر نابی را با آن خط چشم 

کشیده برایشان خلق کرده. اما مگر چشم های یک زن، چقدر 
 ! می توانند قدرت مند باشند؟

ببخشید که دیر شد، باید داروهای پروین خانم رو هم آماده _

اید، فکر می کردم  می کردم. آخه نمی دونستم شما قراره بی 
 . رفتنم کنسل شده

 
   



 
امیرحافظ سری تکان می دهد و استارت می زند. سعی می 

آمدنش بی تفاوت باشد. کند به کنایه ی کمرنگ نهال مبنی بر 
وقتی خودش هم نمی داند که چرا انقدر احمقانه از سر 

کارش بلند شده و آمده دنبال یک دختر، چه جوابی برای 
 !دیگران می تواند داشته باشد؟

هردویشان سکوت می کنند. امیرحافظ در ظاهر با دقت  
درحال رانندگی است اما، تمام حواسش پی حال خوشش در 

 .  ست که در ماشینش حضور داردکنار دختری
چرا هیچ چیز به حالت قبلش بر نمی گردد؟ این همه مدت 

بی تفاوت بود، دوری کرد و سعی کرد از هرچه که به 
دختری به نام نهال ختم می شود فاصله بگیرد اما، نتیجه اش  

 چه شد؟ 
 
   



 
از شرکت حاال نتیجه ی آن همه اخم و بی توجهی؟ که  

بیرون زده و با بهانه ی بدقول نشدنش پیش اکبر، خودش به  
 ! دنبال نهال آمده

ببخشید، میشه بپرسم کجا میرید؟ این مسیر که به خونه ی  _

 .عمواکبر اینا نمیره
نهال متعجب از تغییر مسیر می پرسد و تنها واکنش  

 !امیرحافظ، بی توجهی اوست
آنقدر که نهال با ناباوری محض به سمتش می چرخد و می 

 : گوید
 !دارید میرید بهشت زهرا؟ _

 ! و باز هم سکوتی ممتد از جانب امیرحافظ 
دقیقه ی بعد روبروی برایش باور نکردنی است اما، چند 

 بهشت زهرا قرار می گیرد و تا به خودش 
   



 
بیاید میان دو قبر پدر و مادرش نشسته است. در قبرستان 

میان قبرهای منجمدشده، زیر درختی که سرد و یخ زده، 
برگ های زردش طرحی از پاییز دارد و در کنار مردی که 

هیچ گاه گمان نمی کرد به اینجا بیاوردش! پیش پدر و  
 ! مادرش، بعد روزها و ساعت ها دلتنگی

 
   



 
خم می شود و با برداشتن سنگی، اول روی قبر پدرش می  

 !  کوبد و بعد، به آرامی روی قبر مادرش
میآید و اولین قطره ی  باال چانه اش می لرزد. نفسش سخت 

آخر اشک سرکش، آرام آرام روی گونه اش جاری می شود. 
 چگونه باید این همه دلتنگی و بغض را ابراز کند؟

باورکردنی نیست اما، کابوسی که فکر می کرد موقت 
خواهد بود ، شده حقیقت زندگی اش که هربار آمدنش به این 

قبرستان و نشستن میان این دو قبر، آن را چون پتکی بر 
 !سرش می کوبد

. امروز حالتون چطوره؟ فکر نمی کردید بیام نه؟ سالم_

دوتایی دارید بهم نگاه می کنید. خوش به حالتون.   االنحتما 
 !مثل اینکه فقط من اضافی بودم که دور انداختینم

   



 
زمزمه ی آرام نهال از گوش های تیز امیرحافظ دور نمی 

ماند. دم عمیقی می گیرد. هوای قبرستان سنگین است. حس  
 . مرگ دارد، حس جدایی و وداع

نمی داند، شاید به خاطر نگاه های پرحسرت نهال به خودش  
یم گرفت او را به اینجا بیاورد. نگاه هایی که بود که تصم

فقط مواقعی که او در کنار معصومه و پرویز حضور 
 . داشت، زنده می شدند

شبیه این بود که چشم هایش به تنهایی به سوگ می نشستند.  
حتی با وجود لبخند هایی که می زد، باز هم می شد افسوس 

انجام این کار و دردش را حس کرد. این تنها دلیلش برای 
است. که شاید بتواند حس بدی که از دیدن حال او در 

وجودش تلنبار شده را از بین ببرد. نهال هم به آرامش می  
 رسد. همانطور که خودش گفته 

 
   



 
که همه ی امید و انگیزه ی زندگی اش، آمدن به سرخاک  

 .پدر و مادرش است
موهایش می کشد. صدای گریه ی ضعیف نهال الی دستی 

برایش غیرقابل تحمل است. درواقع او از گریه متنفر است. 
نوعی مکر زنانه می پنداشت.  تا به این لحظه، گریستن را

فکر می کرد هر زنی که اشک بریزد، قطعا قصد و هدف 
هم صدق  االنخاصی از این کار دارد. اما این عقیده، برا ی 

 !می کند؟
می  باال با چهره ای درهم شلوارش را از روی ران هایش 

کشد و کنار سنگ قبر هاتف امیرخانی می نشیند. نگاهش را  
به سنگ قبر می دوزد و تاریخ فوتی که خبر از مرگ یک  

پدر جوان دارد، و مادری که قطعا برای تنها فرزندش 
 رویاهای بسیار داشت. اما همه را با خود

 
   



 
به خاک برد، و یک مشت حسرت و خاطره را برای 

 .عزیزش باقی گذاشت
مرگ اتفاق عجیبی است. آدمیزاد که می میرد، عذابش در 
این دنیا به پایان می رسد و می رود تا پا در جهان دیگری 

این دنیا، سال ها و سال ها در  بگذارد. اما عزیزانش در
فراق او اشک می ریزند و غصه می خورند. درواقع یک 

 ! جور مرگ تدریجی در عین زنده بودن
بابا ایشون سرگرد نیک نام هستن. برادرزاده ی پروین  _

خانم که ازشون پرستاری می کنم. این مدت خیلی به من 
لطف کردن! خیلی هوامو داشتن! راستش اگه ایشون نبودن، 

 ! من زنده نبودم االنشاید 
می گیرد و با  باال سرش را  بالخره  با صدای آرام نهال 

تعجبی کمرنگ بهش نگاه می کند. اما مخاطب نهال او 
نیست. پدرش هست. هاتف امیرخانی! برای امیرحافظ قابل 

درک نیست که نهال چطور انقدر عادی برای یک تکه سنگ 
 ! حرف می زند و از او می گوید

بابا ایشون همون کسی هستن که مسئول پرونده ی شمان. _

هیچوقت توی زندگیت پاتو کج نذاشتی  من بهشون گفتم شما 
ی نکردی، ولی باور نکردن. فکر می کنن خالفو هیچ کار

 . من دارم بهشون دروغ می گم



   



 
کنه تو دروغگویی! داری منو به پدرت  کسی فکر نمی_

یه جور معرفی کن که بتونم جلوش   الاقلمعرفی می کنی، 
 !بگیرم باال سرمو 

نهال با غصه به امیرحافظ نگاه می کند. امیرحافظی که 
دستش را مشت می کند تا کج نرود و برای پاک کردن اشک 

 !های نهال پیش قدم نشود
امنیتی کشور شوخی بردار نیست. خودتون گفتید که مسائل _

ولی من به بابا قول دادم. ثابت می کنم که بی گناهه و 
آبروشو پس می گیرم. اون موقع همه ی شما از اینکه به 

 .بابای من شک داشتید، از خودتون خجالت می کشید
 
   



 
اخم کمرنگی روی پیشانی امیرحافظ می نشیند. نهال با لبخند  
تلخی، صورتش را پاک می کند و این بار رو به قبر مادرش  

 : می گوید
یه وقت نگران نباشی ها مامان، درسته که به بابا  _

مشکوکن، ولی به خاطر شما هم که شده مراقبم هستن. هرجا 
میرم کنارمن، برای حفظ جونم هرکاری می کنن. واقعا 

چیکار باید می  االنبهشون مدیونم. اگه نبودن، نمی دونم 
 . کردم

امیرحافظ هیچ نمی گوید. شرایط گنگی است. اینکه نهال 
 االنکه نهالی اینطور متفاوت حرف می زند. حس می کند 

دارد می بیند، خود واقعی اوست. دختری که اشک هایش را  
پنهان نمی کند، اخم ندارد، جدی حرف نمی زند و تظاهر به  

 هیچ چیزی نمی کند. گویا مقابل 
 
   



 
 !پدرومادرش دلیلی برای انجام هیچ کدام این کارها ندارد

ازتون ممنونم. ممنون که آوردینم اینجا. نمی دونم چی _

باعث شد که این کارو بکنید، دروغه اگه بگم شوکه نشدم، 
می کنم خدا همیشه شدم! ولی خیلی ازتون ممنونم. دعا 

 .پدرومادرتونو براتون حفظ کنه
نهال با لبخند محجوبی خیره ی چشم های امیرحافظ می گوید  
و به آرامی از جایش بلند می شود. البته که دلش می خواهد 

ساعت ها در کنار پدرومادرش بماند اما، می داند که مرد 
همراهی  االنهمراهش زیاد باحوصله نیست. همین که تا 

 !ش کرده هم جای تعجب داردا
تم حل کنه. مشکالتتو که دعا می کنی، پس دعا کن خدات  _

 .ظاهرا خیلی بهش ایمان داری
 
   



 
روبروی هم، خیره در چشم حاال امیرحافظ هم می ایستد و 

های هم هستند. نهال تعجب می کند. گفته ی امیرحافظ چه  
 !معنایی دارد؟ یعنی این مرد به خدا هم بی اعتقاد است؟

 مگه... شما اعتقاد ندارید؟_

 
   



 
محتاطانه می پرسد و امیرحافظ نگاهش را با تفریح روی 
صورت نهال می چرخاند. به نوعی که نهال کمی خجالت  

زده می شود اما، به روی خودش نمی آورد. باید به این نگاه 
 ! عادت کندها هم 

نمیشه نداشت. من کافر بی دین نیستم دخترخانم. ولی خدا  _

جزو  احتماال بعضی ها رو یه جور دیگه دوست داره. تو 
 !همونایی

به  گاهی نهال متعجب بهش خیره می شود که امیرحافظ با ن
ساعت مچی اش، چشم در قبرستان خلوت که با آسمان ابری 
دلگیرتر و خفقان آورتر به نظر می رسد، می چرخاند و می 

 : گوید
 خب، بریم؟ _

 
   



 
نهال تنها سری تکان می دهد. امیرحافظ که جلوتر از او 
حرکت می کند، ناخواسته نفس عمیقی می کشد و با لبخند 

کمرنگی رو با قبر پدرومادرش، با گام هایی کوچک پشت 
فاقات سر او روانه می شود. چه روز عجیبی، و چه ات

 !عجیب تری
اینو برای جبران اون روزی در نظر بگیر که نذاشتم بیای _

 ! دیگه هیچ حساب کتابی باهم نداریم، خانوم دکتر االناینجا. 
خیلی وقت بود که امیرحافظ خانوم دکتر را اینطور کشیده  

بیان نکرده بود. اما چیزی که این میان متفاوت است، حس و  
دیگر نسبت به این لحن عصبانیتی در است که نهالی حال 

خود احساس نمی کند. و با تبسم محوی، رو به این مرد 
 : ناشناخته و غیرقابل فهم می گوید

   



 
جبران کرده بودید. یادتون بال ق ممنون. ولی، شما کهخیلی _

رفته که چطور با بدجنسی توی عمل انجام شده قرارم دادید  
 !و مجبورم کردید باهاتون بیام تا بستنی بخرم ؟

می پرد. خیلی دلش می  باال یک تای ابروی امیرحافظ 
خواهد بخندد اما، خب نمی تواند! چقدر عجیب است که 

اه گذشته و رفتار بی تفاوتش نسبت به این نسبت به یک م
دختر حس بدی دارد. تمام مدت گذشته سعی کرد خودش را 
گول بزند اما، در نهایت باز هم سرخانه ی اولش برگشت. 

 !در کنار نهال 
ه یادآوری کنم که الزمعمل انجام شده؟ جای تشکرته؟ _

 ! برات بستنی هم خریدم دخترخانوم؟
 
   



 
نهال گوشه ی لبش را گاز می گیرد تا جلوی خنده اش را 

بگیرد. و در جواب امیرحافظ، تنها سرش را تکان می دهد  
گیرد که این بحث را دیگر ادامه ندهد. هرچه  و تصمیم می 

 که شده، این مرد همان امیرحافظ است. 
همانی که دوری و فاصله گرفتن ازش، بهترین راه برای 

 !دوباره شروع کردن نهال است
نزدیک ماشین که می رسند، نهال با ذهنی درگیر و همین  

طور قلبی سبک تر از دیدار پدرومادرش، کنار ماشین می 
ستد و منتظر می ماند تا امیرحافظ قفل در هارا باز کند. اما ای

وقتی او از نصفه راه برمی گردد و روبرویش می ایستد، 
متعجب و کنجکاو بهش نگاه می کند که امیرحافظ طی  

می گیرد و   باال حرکتی غیرقابل باور، سوئیچ ماشینش را 
 : می گوید

 ! بگیر. تو برون_

 
   



 
 چشم های نهال گرد می شود. ناباور کمی به امیرحافظ

 ! من برونم؟_ :بعد به سوئیچ نگاه می کند و می گوید

امیرحافظ بدون واکنش، خنثی به او نگاه می کند. دروغ 
 .است اگر بگوید هدفی از انجام این کار ندارد

او بارها و بارها متوجه نگاه مشتاق نهال به ماشینش شده  
 .  بود
   



 
 عالقه درواقع فهمیدن اینکه دختر مقابلش چقدر به رانندگی 

که مجبور است همراه آن ها حاال دارد، سخت نیست. اما 
رفت و آمد کند و ماشین پدرش بدون استفاده گوشه ی حیاط  

درحال   عالقه عمارت پارک شده است، قطعا این حس 
 . فروپاشی است

 ! باشد، البته شایدشاید تجدید روحیه ی خوبی برایش 
شوخی جالبی   اصال واقعا میگید؟ اگه شوخیه که باید بگم _

 .نیست
تمام تمایل امیرحافظ به خندیدنی با صدا، منتهی می شود به 
یک نیشخند که به شکل جذابی روی لب هایش می نشیند و  

آنچه که واقعیت است، سرد و جدی رو به نهال خالف بر
 : حیرت زده می گوید

 مگه من با تو شوخی دارم؟_

 
   



 
خب نهال، نمی داند چه بگوید و تنها بی حرف و گیج به او 

از این همه تعجب او،   کالفه نگاه می کند. تا آنکه امیرحافظ 
 .سوئیچ را به طرف نهال پرت می کند

که شوکه از این حرکت یهویی سریع آن را توی هوا  نهالی
می گیرد و حرصی به چهره ی پر از تفریح امیرحافظ نگاه  

 :می کند
این کارا یعنی چی؟ واقعا حق نمیدید باور نکنم؟ چرا باید _

آدمی مثل شما بذاره من رانندگی کنم؟ یادم نرفته که آقا 
یهو  حاال احسان چقدر می گفت روی ماشینتون حساسید، 

 چیشده؟
   



 
توجه بهش جلو میآید. آنقدر که نهال مجبور به امیرحافظ بی  

عقب نشینی می شود و با چند گامی، خود را از جلوی در  
 .کنار می کشد

همین زمان است که امیرحافظ با خونسردی و بی تفاوت به 
او روی صندلی کمک راننده سوار می شود و در را محکم 

 . به روی نهال که حرصی بهش نگاه می کند، می بندد
ی عصبی شده. چرا نهال انقدر تعجب کرد؟! یعنی او را کم

می داند که آنطور حیرت زده نگاهش   اخالق تا این اندازه بد
 !می کرد؟

اخم هایش درهم می شود و با حرصی که نمی داند منشاش  
چیست، کمربندش را می بندد. همچنان بی تفاوت به نهال که  

 ناچار سوار شده و پشت فرمان می
 
   



 
نشیند و در سکوت اتاقک ماشین، گیج و گنگ به امیرحافظ  

 . نگاه می کند
نمی داند چه بگوید. امروز واقعا روز متفاوتی است. شاید 

 امیرحافظ امروز متفاوت است. اما چرا؟ هم 
 !خیلی خسته ام. یکم می خوابم، سعی کن زنده برسونیم_

زمزمه ی آرام امیرحافظ با برخورد اولین قطره ی باران به 
شیشه ی ماشین همراه است. نهال، از این همه غد بودن این  

 مرد خنده اش می گیرد. باور
 
   



 
نکردنیست که اینطور به راحتی هرکاری را با زور پیش 

 !می برد
اگه انقدر بهم بی اعتمادید، برای چی می خواین رانندگی _

 کنم؟
 ! چون خسته ام_

امیرحافظ می گوید و بعد هم بیخیال، کمی صندلی اش را می  
خواباند و بهش تکیه می دهد. خنده ی نهال ، کم کم جایش را  

به اخمی ظریف میان ابروهای دخترانه اش می دهد. حدس  
اینکه امیرحافظ دستش انداخته سخت نیست. کاش می شد 

 وابش را بدهدآنطور که خودش می خواست، می توانست ج
! 

و بدون دادن جوابی به  کالفگی نفس عمیقی می کشد و با 
 آرامی زمزمه می کند و چشم هللا  امیرحافظ، بسم 

 
   



 
روی هم می فشارد. مضطرب است! اگر اتفاق  هایش را 

بدی بیفتد چه؟ واقعا حوصله ی اعصاب خردی بعدش را 
 !  ندارد

فقط با   االنالبته نه آنکه رانندگی بلد نباشد، نه. اما ا تا به 
ماشین پدرش رانندگی کرده است، نه با ماشین یک غریبه که  

 !اینطور نسبت یهش حس گنگ بودن و پوچی دارد
مد. هیچ جوره قصد و نیت امیرحافظ را درک نمی نمی فه

 ! کند
 !موفق باشی خانوم دکتر_

با صدای خندان امیرحافظ، سریع به سمتش می چرخد اما،  
اثری از لبخند روی چهره ی امیرحافظ نیست. و خب این 

 اتفاق خوبی به نظر میآید! چرا که اگر این
 
   



 
دیگر   احتماال وسط شاهد خنده ی تمسخرآمیزش هم می شد، 

 !  نمی توانست سکوت کند
استارت می  بالخره اخمی می کند و با اضطرابی پنهان، 

زند. باران درحال شدت گرفتن است و این یعنی شلوغی 
خیابان ها در انتظارش خواهد بود. همین هم استرسش را 

بیشتر می کند. هرچند که سعی دارد به روی خودش نیاورد 
اما، امیرحافظ به خوبی متوجه دقت زیاد و نگرانی نهال 

 !هست
 درواقع قرار دادن نهال در چنین شرایطی واقعا صحنه 

جالبی خلق کرده! به خصوص وقتی که اینطور با چهره ای 
مشخص است که  کامال دقیق و درهم رانندگی می کند. 

چقدر فرمان را محکم توی دستش گرفته و تمام حواسش 
متمرکز روبروست. آنقدر که حتی نسبت به نگاه آشکار او  

 ان نمی دهد. خواب؟! هم واکنشی نش
   



 
چطور می تواند بخوابد؟! از دست دادن تماشای چنین  

 ! تصویر متفاوتی، قطعا اشتباه بزرگی است
 !  انقدر بچه باشی؟چطور میتونی _

 با لبخند کمرنگ روی لب هایش، خیره ی نیم رخ ساده
نهال زمزمه می کند. با یک نوع شیفتگی! شاید هم لذت و 

شاید هم... حس مالکیت! هرچه که هست خوانا نیست، آشنا  
هم نیست. درست برعکس اینکه چقدر نهال برایش آشنا به  

 !نظر می رسد
 
   



 
فکر نمی کرد بعد از مدت ها، انقدر رانندگی کردن برایش  

 دلچسب باشد. درواقع همان زمان که استارت زد 
افتاد، موجی از اشتیاق و هیجان زیر پوستش ماشین به راه 

دوید و اضطراب کمرنگ و کمرنگ تر شد. تا آنجا که 
حضور امیرحافظ را نیز از یاد برده و بی خبر از نگاه خیره  

و سنگین او، تصمیم گرفت از این رانندگی اجباری لذت 
 !  ببرد

اگر بخواهد با خودش روراست باشد، حقیقت این  اصال 
  عالقه است که او از همان بچگی به ماشین و رانندگی 

داشت! خوب به یاد دارد که وقتی مادرش صندوقچه ی 
اسباب بازی هایش را برای تجدید خاطرات باز می کرد، 

بیشتر از آنکه عروسک به چشم بیاید، ماشین هایی توجه آدم  
 که شاید کسی باور نمی کرد را جلب می کردند

   



 
تمام آن ها متعلق به یک دختربچه بوده است. همینقدر 

 !متفاوت و منحصر به فرد 
برای همین همانطور که با نهایت دقت و توجه تمام رانندگی 

ی   عالقه می کند، حواسش به این هم بود که به حس 
 .سرکوب شده اش هم بها دهد

بنابراین با ذوق رانندگی می کند، و با لبخندی واقعی اما  
کمرنگ... بی خبر از آنکه تصویر چهره ی متبسمش چطور  

 ! خواستنی به نظر می رسددر نگاه مرد کنارش متفاوت و 
 .آفرین، بهتر از چیزی که ازت انتظار داشتم عمل کردی_

روبروی خانه ی اکبر که پارک می کند و نفس محبوس در 
 سینه اش را با صدا بیرون می دهد، امیرحافظ

 
   



 
سکوت نیم ساعته اش را می شکند و به حرف  بالخره 

خندان! نهال  گاهی پریده و ن  باال میآید. با یک تای ابروی 
 !بیشتر از آنچه که فکر می کرد، کودکانه رفتار می کند

 .خیلی ممنون. کار خاصی نکردم، رانندگیه دیگه_

نهال سعی می کند به بهترین نحو واقعیت حالش را پنهان 
کند. تا به اینجا، چنان استرسی را متحمل شده که تا به حال  
تجربه اش نکرده بود. بارش باران، شلوغی خیابان ها و از 

امیرحافظی که وانمود به خواب بودن می  بیخیالیطرفی 
واب این کرد. نمی دانست اگر اتفاقی می افتاد، چطور باید ج 

 !مرد را می داد
که صحیح و سالم به مقصد رسیده اند، حس حاال خب  

پیروزمندانه ی عجیبی دارد. حسی آنقدر قدرت مند که 
 برهمه ی استرسش غلبه می کند و باعث می شود که با

   



 
دارد ی اشکاللحنی بی تفاوت و کمی آغشته به غرور بگوید. 

اگر در برابر این کوه غرور، او هم کمی جدیت و تکبر به 
 ! خرج دهد؟

اهوم. رانندگیه، ولی باید ازم ممنون باشی که با وجود  _

 . گذاشتم بشینی پشت فرمونسابقه ی درخشانت 
 .یادم نمیاد همچین خواسته ای ازتون کرده باشم_

با اخم می گوید و به طرف امیرحافظ می چرخد. نیشخند 
روی لب های امیرحافظ، می رود که تبدیل به لبخند شود  

 ...اما 
به هرحال، پیشرفت کردی. نسبت به قبل پخته تر و _

تشویق داری خانوم ماهرانه تر رانندگی می کنی. جای 
 !دکتر

 
   



 
می پرد. حرف های امیرحافظ گیج کننده   باال ابرو های نهال 

 : است. متعجب می پرسد
 قبل؟ میشه بگید دقیقا کی؟ _

امیرحافظی که با خباثت هرچه تمام، دستی به ته ریشش می  
 : کشد و جواب می دهد

 ! همون موقع که زدی ماشین افخم بیچاره رو داغون کردی_

 
   



 
چشم های نهال گرد می شود. باران، نرم نرم درحال بند 

آمدن است اما، هنوز هم صدای برخورد قطراتش به شیشه 
 ! گوش می رسد. نوایی آرامش بخش و متفاوتی ماشین به 

داغون کردم؟ کجا داغون کردم؟ همش یکم چراغش  _

شکسته بود. بعدشم ایراد از ایشون بود که اونقدر بد پارک 
 ... کرده بودن و منم ندو

مکث می کند. امیرحافظ در سکوت به در تکیه داده و دست 
هال به سینه عصبانیت و حرصش را تماشا می کند. اما ن

انگار که ناگهان چیزی به یادش آمده باشد، با ناباوری 
بیشتری پس از چند لحظه مکث به حرف میآید و ادامه می 

 : دهد
 ... شما از کجا آقای افخم رو می شناسید؟اصال _

 
   



 
سوال خوبیست! و امیرحافظ کمی شوکه می شود. نباید اسم  

 !افخم را وسط می کشید، اشتباه کرد
اخمی ظریف روی پیشانی اش جا خوش می کند. نهال خیره 
و متعجب بهش نگاه می کند. چشم هایش آکنده از کنجکاوی  

مین کار را برای امیرحافظ سخت می کند. اما با  است. ه
جدیتی قانع کننده که او را شبیه امیرحافظ واقعی که برای 

فکر می کنی از کجا  _ :نهال آشناتر است، می کند؛ می گوید

تو و خانواده ات تحت  باید بشناسم؟ فراموش کردی که
نظارت نیروهای ما بودین؟ دست های نهال از دور فرمان 

شوند. گیج و سرخورده به امیرحافظ خیره می شود  رها می 
 : و آرام زمزمه می کند

 
   



 
چه جوری قبال یعنی، انقدر دقیق که شما می دونید من_

 !رانندگی می کردم؟
به سراغش میآید.  کالفگی اخم امیرحافظ غلیظ تر می شود. 
موهایش تکراری ترین  الی در چنین شرایطی، دست کشیدن 

 :کاری است که می تواند انجام دهد
کار ما یعنی دقت به جزئیات. جز به جز زندگی شما تحت  _

پرونده  نظر بود دخترخانم. از همون وقتی که تحقیقات این 
 !استارت خورد

نهال در سکوت به تماشای چهره ی جدی این مرد ادامه می  
، دیگر االندهد. همه ی حس خوب رانندگی اش پر کشیده. 

 :هیچ چیزی در نگاهش خوب به نظر نمی آید
 
   



 
میدونم درکش برات سخته، ولی باید باهاش کنار بیای. می _

وارد الی خوای بهت بگم رتبه ی کنکورت چند بود؟ یا چه س 
 !که به ذهنت برسه؟الی دانشگاه شدی و هر سو

اما، در لحن تمسخرآمیز امیرحافظ شاید تکراری باشد 
واقعیت برای منحرف کردن ذهن نهال از این موضوع 

است. باور کردنی نیست که چطور با به زبان آوردن یک 
نام اشتباه، این گونه گذشته را در ذهن دختر زنده کرد. که 

اینطور گنگ و مایوس به او نگاه کند و دیگر هیچ خبری از 
 ! ذوق چند دقیقه ی قبلش نباشد

 
   



 
 . پیاده شو، من عجله دارم. تا همینجاشم دیر شده_

می گوید و قصد پیاده شدن می کند   کالفگی امیرحافظ با 
اما، نهال بغض کرده دستش را جلو می برد. نه به قصد 

لمس این مرد که سال هاست باید ها و خط قرمزهای خودش  
را دارد، تنها برای آنکه از رفتنش جلوگیری کند و غم انگیز 

 :زمزمه می کند
نه. هیچ کدوم از این سوال هایی که گفتید رو نمی پرسم.  _

یچ سوال دیگه ای هم ندارم. فقط... فقط میشه ازتون ه
خواهش کنم که بگید، اگه این همه حواستون بهمون بود و  

جز به جز زندگیمون تحت نظر بود؛ چرا... چرا پس  
 گذاشتید اون اتفاق بیوفته؟ 

   



 
روی دستگیره خشک می شود. این بار نهال  دست امیرحافظ 

به آستین پیراهن مردانه اش چنگ می زند و با بغضی 
 :سنگین تر، بلند تر می گوید 

چرا... چرا گذاشتید مامان بابامو بکشن؟ چرا حواستون  _

 ! بهشون نبود؟ چرا گذاشتید بکشنشون؟
تا به حال به یاد ندارد بعد از آن روزها، حسی به نام  

شرمندگی را تجربه کرده باشد. آن روزهای سیاه که گذشت، 
دیگر نیازی نمی دید به کسی توضیحی بدهد. خجالت، شرم، 

عقب کشیدن، و شرمندگی معنایی نداشت. که اگر داشت،  
کینه ی چندساله ی میان خانواده یشان اینقدر قوت نمی 

چه شده که حس می کند سرتاپایش را   االن. اما... اما گرفت
عرق شرم فرا گرفته؟ که از خودش و رفتارش خجالت می 

 !کشد؟ که برای اولین بار.... هیچ حرفی برای گفتن ندارد؟
   



 
به آرامی به سمت نهال می چرخد. صورتش خیس از اشک  

نیست، اما چشم هایش دنیایی از درد هستند. از عذاب و 
رنج! طلبکار نگاهش نمی کند، یا حتی عصبی و یا 
 ! تحقیرآمیز.... حزین خیره اش شده. پر از درد و غم

*** 
 . خداحافظ _

خراب از ماشین پیاده میشم.   حالیآروم زمزمه می کنم و با 
به سمت در که میرم، آسمون رعد و برق شدیدی میزنه که  
ترسیده سرجام می ایستم و نگاه بغض کرده ام رو بهش می  

دوزم. چرا انقدر من بیچاره ام؟ چرا حتی... جوابی برای 
 بهم نگاه کرد؟سوالم نداشت و اونطور عجیب فقط 

 
   



 
بارون به طرز عجیبی شدت می گیره. نفسم رو خسته بیرون 
میدم و بی توجه به امیرحافظ که از ماشین پیاده شده تا پشت  

مون بشینه، زنگ خونه ی ترانه ی اینارو می زنم و پشت فر
که  درحالی بهش می ایستم. نمی دونم چرا عصبی نیستم، 

باید باشم و این همه ادعای پوچش رو توی صورتش بکوبم.  
دقت و توجه؟ کدوم دقت؟! که انقدر راحت اجازه دادن مامان 

 !بابا به قتل برسن؟
 . عجب تشریف آوردیدبه به، خانم امیرخانی. چه _

صدای خندون ترانه است و بعد، باز شدن سریع در. آشفته 
 امیر حافظدر رو هل می دم و می خوام که داخل بشم اما، 

 !پریشون تر، مقابلم ایستاده گاهی با ن
 ! چیکار می کنید؟ _

 !سوال پرسیدی، بمون جوابتم بگیر_

 
   



 
چیزی که فکر می کردم، خالف صداش گرفته است. بر

 ! عصبی نیست... و حتی تمسخرآمیز
 :خسته از این همه بدبختی می گم

 کدوم جواب؟ مگه جوابی هم دارید؟_

   



 
! یه روز مطمئن باش که جواب خوبی فعلتنه. ندارم. اما _

 !  بهت میدم. یادت باشه
صداش هم برام غریبه است، و بعد که با گام های بلند به 

سمت ماشینش میره و خیلی سریع تر از چیزی که من فکر 
کنم از تیرراس نگاهم دور میشه. نمی فهمم، و شاید بهتر 

 ! از هر حسی امخالی باشه بگم 
 وا. زده به سرت؟ تو این بارون برا چی وایسادی دم در؟_

با صدای متعجب ترانه، در نهایت نگاهم رو از کوچه ی 
 می کنم. فکر می کردم با پرسیدن سوالم آروم بشمخالی 

   



 
چقدر اشتباه کردم. چطور می تونم  می فهمم که حاال اما،  

انقدر خودخواهانه قضاوت کنم؟ مگه مرگ و زندگی 
پدرومادر من دست اون بوده که اونطور سرزنش بار ازش  
پرسیدم؟ چطور... چطور تونستم همچین کاری باهاش بکنم 

 !و رسما، اون رو مقصر مرگ خانواده ام جلوه بدم؟
 .با توام هوی. باز رفتی تو فاز دیگه؟ چته تو؟_

ضربه ی محکم ترانه روی کمرم فرود میاد. بزن ترانه. 
کاش بتونی همین ضربه رو روی قلبم بکوبی که خودش رو 

جمع و جور کنه و حساب کار دستش بیاد. ولی حیف که نمی 
 !تونی

 ، داشتم میومدم دیگه. برا چی اومدی پایین؟سالم_

لبخند محو روی لبم می گم. حرصی  می چرخم سمتش و با 
نگاهم می کنه. توی چشم هاش، دنبال یه ردی از این می 
گردم که نشون بده منو با امیرحافظ دیده اما... چیزی نمی 

 ! فهمم. شاید واقعا این بار شانس باهام یار بوده
برای اینکه عین دیوونه ها وایسادی زیر بارون و مامان _

 تخار بدی و بیای تو؟نگرانت شد. قصد نداری اف
 
   



 
مصنوعی می خندم و برای اینکه نه فقط ترانه، بلکه خودم 

رو هم برای چند ساعت موقت فریب بدم و باعث خراب  
دن حال خوش بقیه هم نشم، با کیفم ضربه ای توی پهلوش  ش

 : می زنم و لبخندم رو وسعت می بخشم
زحمت کشیدی از دیروز زنگ  بالخره افتخارو که می دم، _

 . زدی و چشم به راه بودی. میدونم چقدر دوستم داری عزیزم
چهره اش درهم میشه. میشه گفت صورتش کمی تپل تر شده  
و به طرز جالبی خوشگلیش بیشتر شده!یادمه مامان همیشه 

می گفت بعد از ازدواج با بابا بود که چاق شد. می گفت 
، ولی وقتی دوتایی کنار هم با شاید غذای آن چنانی نداشتیم

عشق نون پنیر می خوردیم، طعم خوشمزه ترین غذاهارو 
 !می داد

 
   



 
ایییی... بیا برو تو بابا. اگه _ مامان اصرار نمی کرد که ََ

 .عمرا همچین مهمونی رو ترتیب می دادم
به چهره ی شیطنت بارش می خندم و جلوتر از اون وارد 
حیاط می شم. در رو محکم پشت سرم می بنده. انگار که 

 ! کرده باشهخالی حرص یه چیزی رو سر در 
مگه اومدم خونه ی تو؟ اومدم خونه ی خاله جونم. تو هم  _

 .خیلی ناراحتی زنگ بزن شوهرت بیات ببرتت
ن قدم بر می دارم، با همزمان که دارم به طرف ساختمو

خنده می گم و این بار ترانه هم نمی تونه جلوی خنده اش رو 
بگیره. بارون چندان شدید نیست، اما باز کمی خیس شدم که 

 .همین گر گرفتی درونم رو کمی، فقط کمی سرد می کنه
 :ترانه خندون به بازوم می کوبه

 
   



 
چقدر تو پررویی بشر. دیر اومدی، منم بیرون می کنی؟ _

 پشتت به مامان گرمه؟
که  درحالی با خنده و شوخی وارد خونه میشیم. خاله عطیه 

هنوز سرما شروع نشده، بافت محبوبش رو تنش کرده؛ با  
ذوق و شوق به سمتم میاد و حسی که فضای گرم خونه،  
امنیتی که داره، بوی غذاهایی که شنیده می شه، و لبخند 

عمیقی که روی لب های خاله است؛ انقدر برام شیرینه که  
استه برای در آغوش گرفتن این زن که خیلی وقت ها  ناخو

برام مادری کرده پیش قدم می شم. محکم بغلم می کنه. سفت 
 ! و مادرانه

خوش اومدی عزیزدلم. قربونت برم که روز به روز _

 . خوشگل تر میشی. چشمم کف پات مادر
بوسه ای روی گونه ی تپلش می ذارم و عالرغم میلم برای 

 شی که خیلی زیاد تشنه اش جدا نشدن از آغو
   



 
 :هستم، کمی خودم رو عقب می کشم و بهش نگاه می کنم

هستید؟ خدانکنه خاله جان. دلم براتون تنگ شده بود. خوب _

 .به زحمت انداختیتمون
زحمت چیه عزیزم، تو رحمتی. بیا. لباس هاتو دربیار که _

 .خیس شدی، یه وقت خدایی نکرده سرما نخوری
 
   



 
تشکری می کنم و با لبخند بارونیم رو در میارم. ترانه با  

چهره ای متفکر و در سکوتی غیرقابل باور یه گوشه 
وایساده و داره بهمون نگاه می کنه. خنده داره ولی انقدر این  

عطیه متعجب رو بهش سکوتش عجیبه که قبل از من خاله 
 :میگه

 وا. چته دختر؟ چرا رفتی تو فکر؟_

ترانه در سکوت نگاهش رو روی من سوق می ده. بیخیال  
شالم رو از سرم می کشم و روی پالتوم می ذارم. درحال  

 : درست کردن بلوز فانتزیم، رو به خاله عطیه می گم
 ولش کنید خاله جون، از بس که حسودیش میشه من_

قدر همو دوست داریم. خاله ترانه واقعا به کی رفته؟  شما چ
 .شما شبیه شما و عمو نیست اصال 

 
   



 
تاثیر داره که خاله عطیه از ته دلش می خنده. ظاهرا حرفم 

 :ترانه با مشتی روی کمرم سکوتش رو می شکنه
من حسودم بیشعور؟ نیومده ماچ و موچ راه انداختین، یکی _

 !ندونه فکر می کنه چند وقته همو ندیدید 
لحن شوخش واقعا شیرینه. این بار صدای خنده ی هر سه 

مون سکوت خونه رو می شکنه و خاله عطیه با زور 
مجبورمون می کنه که توی سالن بشینیم و خودش به 

آشپزخونه میره. چقدر بوی شیرینی هایی که همیشه عادت 
 : داره برای مهمونی هاش بپزه، دلچسبه

خب... بگو ببینم چه خبر؟ چرا دیر کردی؟ دیشب که _

 .میگفتی صبح زود میای
با ممنونی روی یکی از مبل ها می شینم و استکان چای رو  

 توی سینی برمیدارم. ترانه با برداشتناز 
   



 
لیوان چای خودش، سینی رو روی اپن می ذاره و با لبخند 

دونه کی شوخی  کنارم می شینه. چقدر از این عادتش که می
کنه و کی جدی باشه، خوشم میاد! یه جورایی توی همه چیز  
تعادل رو رعایت می کنه و این باعت میشه صحبت باهاش  

 ! لذت بخش باشه
. خبر خاصی نیست، خودت میدونی که چیزی باشه سالمتی_

فوری بهت زنگ می زنم و می گم. صبح هم یه مشکلی 
به  حاال ه. قول میدم از پیش اومد برای همین دیر شد. شرمند

 !بعد بیشتر کمکت کنم جبران شه
به آشپزخونه می اندازه. خب، خاله   گاهی می خنده و ن

عطیه یه عادت منحصر به فرد داره که اجازه نمیده توی  
مهمونی ها و در پخت غذاها، کسی توی کارش دخالت کنه. 
درواقع همه ی کارهای مربوط به غذا رو خودش انجام میده 

 هارو به ما  ساالدو فقط دسر ها و 
   



 
کار زیادی برای انجام  فعال می سپاره. بنابراین، منو ترانه 

 :هارو آماده کنیم ساالددادن نداریم تا بعد از ناهار، 
که دیوونه. نگرانت شدم. فکر کردم   برای کمک نمی گم_

 ؟ حاال نذاشتن بیای. با کی اومدی 
جرعه ای از چای رو می نوشم. و با دقت بهش نگاه می 

کنم. اشتباه می کردم. چشم های ترانه، دارن میگن که متوجه  
 ! شده

 یعنی ندیدی با کی اومدم؟_

 
   



 
با لبخند معناداری می گم. نگاه ترانه تغییر نمی کنه. بدون  

می اندازه  باال اینکه واکنش خاصی نشون بده، شونه هاشو 
 :و بیخیال میگه

 
   



 
دارم بهت فرصت میدم خودت حرف  فعال چرا، دیدم. ولی _

 !بزنی و اعتراف کنی
انقدر خونسرد و شیرین میگه که نمی تونم جلوی خنده ام رو  

اعتراف _ :بگیرم. با چشم های گرد شده بهش نگاه می کنم

 کشتم؟کنم؟ مگه آدم 
می ده. واقعا باید برای بار هزارم  باال یه تای ابروش رو 

 !اقرار کنم که آرش افخم با داشتن ترانه خوشبخت ترینه
پنهون کاری از من، اونم منی که ریز به ریز همه چی رو _

در آنی بهت گزارش می دم، کم از قتل و آدم کشتن نداره. 
 میگی یا خودم از زیر زبونت بکشم بیرون؟

با مهر سرمو جلو میبرم و بوسه ای روی صورت بدون  
 آرایش و ساده اش می ذارم. حق با ترانه است. پنهون

   



 
معرفتیه، اما چیکار باید کنم که دلم کاری من ازش واقعا بی  

 ! نمی خواد ذهنش رو بیهوده درگیر کنم
بابا چیزی نشده که. انقدر شلوغش نکن. با امیرحافظ _

اومدم. برای محافظم مشکل پیش اومده بود، ایشون منو 
 .آورد

داشتین  نه بابا؟ برای همین دم در عین لیلی و مجنون ها _

 همدیگرو نگاه میکردین 
سعی می کردم خونسرد رفتار کنم ولی با این حرفش چای  

جوری توی گلوم می پره که باعث میشه ترانه لبخند  
پیروزی بزنه. همونطور که با خباثت پشت کمرم می کوبه،  

 :خندون می گه
من که غریبه نیستم، خودی ام ، خودتو نکش. حاال خب  _

 . بابا 
 
   



 
لحنش بیشتر دستپاچه ام می کنه. یه جوری حرف می زنه 

من و امیرحافظ  که هرکس ندونه، فکر می کنه چه اتفاقی بین 
افتاده. البته باعث خجالتمه که از فکرش، قلبم داره خودشو  

 !به در و دیوار می کوبه
 ...   ؟ فقط... فقط نگاهچی میگی تو؟ کدوم _

مکث می کنم.  برای همین آشکارا بحث رو عوض می کنم 
 : و می گم

تو چرا انقدر روی من حساس شدی؟ من ازش یه   اصال _

سوال درباره ی روند پرونده ی بابا پرسیدم و اونم جوابمو 
 داد. چرا همه چیزو عشقی می کنی؟

 
   



 
 :خباثت چشم هاش بیشتر می شه. شمرده شمرده می گه

چون طرف برات پیام داده حواست به خودت باشه و کار _

 !اشتباهی نکنی. درضمن گوشزد هم کرده که قابلی نداشت
دیگه چشم هام جایی برای گرد شده ندارن! مبهوت بهش نگاه  

 :میاره و می گه باال می کنم که با شیطنت گوشیم رو 
آی َام ساری! ولی باید حواسم بهت باشه. نمی تونم بذارم _

 !هر غلطی دلت می خواد بکنی
 .نمی فهمم اصال چی میگی ترانه؟ من _

میده. وقتی پیام هارو باز می  می خنده و گوشی رو به دستم 
کنم، شماره ی سیو نشده ای که برام آشناست اول از همه 

 قرار داره و پیامی که مربوط به یه ربع قبله و
   



 
پیام های  احتماال ترانه زودتر از من خوندتش! و این یعنی 

دیگه رو هم خونده! درسته که حرف خاصی رد و بدل نشده  
 !اما، ترانه توانایی بی نظیری توی از کاه کوه ساختن داره

اول اینکه خیلی فضولی که تو گوشی من سرک کشیدی.  _

 بیایم اینجا لطف کردن و دوما، قبل از اینکه 
 
   



 
منو بردن بهشت زهرا، سر خاک مامان و بابا. برای همین  

 .گفته قابل نداره که ازش تشکر کنم
جوابی بود که به ذهنم رسید. و شاید هم بدترین!  این بهترین 

نمی دونم. وقتی تکلیفم با خودم مشخص نیست، چطور باید 
 جواب ترانه رو بدم؟ 

 تشکر کنی؟ مگه تشکر نکردی ازش؟ انقدر بی ادبی یعنی؟_

دستمو توی هوا تکون می دم و استکان رو روی میز   کالفه 
 نه می گممی ذارم. عصبی از لحن مچ گیرانه ی ترا

: 
بیخیال شو ترانه. مگه میشه تشکر نکنم؟ منتهی تو این _

آدمو نمی شناسی؟ برای هرکاری باید هزاربار منت سرم 
 .بذاره تا خیالش راحت بشه

 
   



 
 بالخره ترانه متفکر بهم نگاه می کنه. همین موقع خاله عطیه 

 : با ظرف هویج ها به طرفمون میاد و خندون می گه
بیاید، پاشید بیاید که براتون زحمت دارم. شما که دارید _

 .ای قشنگمحرف می زنید، اینارم رنده کنید دختر
از خداخواسته سریع تر از ترانه از جام بلند میشم و پشت 

میز غذاخوری می شینم تا هویج هارو پوست بکنم. ترانه با  
 :خنده رو به مادرش می گه 

انقدر خوشم میاد وقتی کاری میخوای بهم بگی میگی دختر _

 .قشنگم
خندون کنار من می شینه. خاله عطیه با اخمی شیرین می 

 :گه
 
   



 
می بینی نهال؟ ازدواج هم کرده، ولی یه ذره عوض نشده.  _

 .هنوزم مثل قبل بچه است
خاله عطیه دوباره به کوتاه می خندم و به ترانه نگاه می کنم. 

آشپزخونه بر می گرده و من با ذهنی که دارم سعی می کنم 
ی که امیرحافظ برام نوشته بود، فکر «مراقب باش» به

 :نکنه؛ رو به ترانه می گم
چه خبر از خودت؟ اگه بازجویی از من تموم شده یکمم از _

 .خودت بگو
کنه! یه طور خاصی می خنده. انگار داره مسخره ام می 
بدون نگاه کردن بهم، درحال رنده کردن هویج ها با 

 :خونسردی می گه
 
   



 
خبر خاصی نیست خواهر. من همه چی رو به تو میگم، _

می دونی  اصال این تویی که باید از زیربونت حرف بکشن. 
 چیه نهال؟ 

کنجکاو بهش نگاه می کنم که با لبخند عمیقی، خیره توی 
 :چشم هام می گه

 !من واقعا دلم برای امیرحافظ می سوزه_

 
   



 
 می پره. چاقو رو روی زمین می ذارم و  باال ابروهام 

 :از این همه بحث ناتموم و بی نتیجه، می گم کالفه 
 دلت برای اون نسوزه. دلت برای من بسوزه که_

 مجبورم به عالم و آدم برای کوچکترین کاری جواب 
 پس بدم. برای من بسوزه که اختیار زندگی خودم رو هم

 ندارم. آبروی خانواده ام در خطره. یه عده قصد دارن
 هواست. فکر می کنی تا کی میتونمبکشنم و زندگیم رو 

 تو عمارت پروین خانم بمونم؟ چندماهه که داره می
 گذره و من هنوز به هیچ جا نرسیدم. حتی نتونستم به

 ه هام  هیچ کدوم از برنام
 هم برسم. می بینی؟ این منم که باید براش دل بسوزونی

 .نه یه آدم غریبه
شوکه بهم نگاه می کنه. بی توجه دوباره هویج رو توی دستم  

 که دارم با صدا تیکه ی درحالی می گیرم و 
   



 
 : می جوم، ادامه می دمکوچیکی که توی دهنم گذاشتم رو 

تو هم لطف کن کاسه ی داغ تر از آش برای امیرحافظ  _

نشو. اون خودش به اندازه ی کافی بلده چطور منو بچزونه  
و به موقع جواب قاطعشو توی سینه ام بکوبه. واقعا نیازی 

 !به حامی هم نداره
 .وا. ناراحت شدی خره؟ من منظورم یه چیز دیگه بود_

می  باال خندون بهش نگاه می کنم و سرمو به نشونه ی نه 
اندازم. واقعا دلیلی برای ناراحتی وجود نداره. می دونم که 
ترانه با همه ی حرف هاش، حاضره به خاطر من هرکاری 

 : انجام بده
 
   



 
بدونی.   اطالع نه بابا، چرا ناراحت شم. فقط گفتم که محض _

این حرف هارو ولش کن، از خودت بگو. قصد نداری حاال 
 بزای؟

 :چشم هاش گرد میشه و سریع می گه
خنده ام شدت  .مامان میشنوه باز گیر میده االنهیس، آروم. _

می گیره. با لذت گاز دیگه ای به هویج توی دستم می زنم.  
نمیدونم، انگار خاصیت این خونه است که باعث میشه 

 :احساس آرامش کنم
 چرا؟ برای چی گیر میده؟_

 :با حرص زیرلب غر می زنه
خودم برای اینکه دلش نوه می خواد. یکی نیست بگه من _

خب بچه بزرگت _ هنوز بزرگ شدم که بخوام یکی ام بیارم؟

 .می کنه
   



 
چپ چپ نگاهم می کنه. خوشحالم که تونستم حواسش رو از 

کنم. چرا که نتیجه ی همه ی بحث های منتهی به خودم پرت 
 ! من، فقط و فقط حزنه

عین این مامان بزرگ ها حرف نزن نهال. باید به یه _

پختگی برسم یا نه؟ اون بچه چه گناهی کرده که مامانش 
قراره من باشم؟ تا با خودم روراست شم و آرش هم دست و 

 .بالش باز نشه، عمرا
م و به همین ترتیب، بحث تا عصر می انداز باال شونه ای 

ادامه پیدا می کنه. لحظات خیلی خوبی رو کنارشون می 
گذرونم. ناهار رو سه تایی و خانومانه می خوریم و 

عمواکبر به خاطر مشغله ی شغلیش، نمی تونه بیاد. در 
ها تموم شدیم،  ساالدنهایت وقتی از آماده کردن دسرها و 

زنگ در به صدا در میاد و من بعد مدت ها عمواکبر رو می 
 .بینم
   



 
قبله، دست خودم نیست. نسبت بهش نمی تونم بگم برام مثل 
نداشتم اما، هنوز هم دوستش قبال احساسات بدی دارم که

داشتم. تو این مدت انقدر بهم محبت کرده که این بدی ها رو 
ندید بگیرم. برای همین با لبخند به پیشوازش میرم و آشکارا  

می بینم که عمواکبر هم از اینکه رفتارم سرد نیست، 
 ا چقدر خوشحال میشه. واقع

   



 
بده که سایه ی نحس غم باید هر لحظه روی زندگی هامون 

 ! باشه
 هوی! چپیدی این تو چه غلطی می کنی؟_

با باز شدن یهویی در ترسیده سرمو می چرخونم که از 
افتضاحی پخش میشه. دهنم  شانس خوبم خط چشمم به طرز 

از حرص باز می مونه و ترانه با بدجنسی می خنده و داخل 
 :میشه

تف بهت ترانه. دو ساعته دارم خودمو می کشم قرینه _

 .دربیاد، گند زدی توش
با حرص شیرپاک کن رو با احتیاط کنار چشمم می کشم.  

جلو میاد و همونطور که سرتاپام رو نگاه می کنه، با یه تای  
 :پریده می گه باال ابروی 

 
   



 
چه معنی میده این همه به خودت برسی؟ ببین! خودت _

 ! داری حساسیت منو تحریک می کنی
به سمتش می چرخم. میدونم که این چهره ی ساده و  کالفه 

بدون آرایشش، تا یه ساعت دیگه اونقدر زیباتر میشه که 
 !آرایش ساده ی من در برابرش هیچه

 کجا به خودم رسیدم؟ می خوای با گونی بیام بیرون؟_

نوچی می کنه و با لذت پیراهن حریر قرمزم رو توی تنم 
یه شلوار راسته راسته ی  مرتب می کنه. پیراهنی که با 

مشکی ستش کردم و دقیقا تیپی رو زدم که مامان عاشقش  
 ! بود

نه عشقم، شوخی کردم. خیلی هم خوب کردی. خوشگل _

 بودی، خوشگل تر شدی. فقط یه رژ سرخ کم داری 
 
   



 
قلبم با حرف دوپهلوش به تپش میوفته. اما به ظاهر با بی 

 :تفاوتی دوباره مشغول کشیدن خط چشم می شم و می گم
 خودت می دونی که با رژ قرمز رابطه ی خوبی ندارم._

 . میرسن ها  االننمی خوای حاضر بشی؟ 
سری تکون می ده و به طرف کمدش میره. چه خوبه که 
خاله عطیه بعد از ازدواج ترانه، دست به اتاقش نزده و 

هنوز همه چیز مثل قبله. حتی یکی از لباس ها یا وسایلش  
 ! هم کم نشده

چرا. اول باید یه دوش بگیرم، حسابی عرق کردم. تو هم  _

یاوردم از ببین از تو کمد چی پیدا می کنی بپوشم. لباس ن
 . خونه

 
   



 
باشه ای می گم و همزمان که به خوبی از عهده ی خط  

چشمم برمیام، ترانه هم وارد حموم میشه. از بین رژ های 
توی کیف آرایشم، لب های بی رنگم رو با رژ قهوه ای 

پررنگی رنگ می بخشم و راضی از چهره ی ساده ام، شال  
 .مشکیم رو روی سرم مرتب می کنم

نسبت به ظاهرم حس خوبی دارم. از همون اول هم دختری 
بودم که بیشتر از تیپ اسپرت، دوست داشتم لباس های 

همین با لبخند از خودم چشم شیک و مجلسی بپوشم. برای 
می گیرم. و آیا عجیبه که همه ی ذهنم در عین بی تفاوت  

 !بودن، هنوز درگیر مردیه که نباید؟
 
   



 
نفس عمیقی می کشم و برای ترانه، یکی از لباس های 

محبوب و مناسبش رو روی تخت می ذارم و با نفس عمیقی 
از اتاق بیرون می زنم. لبخندم عمیق میشه وقتی می بینم  

 خاله عطیه هم حاضر و آماده، با اون کت
دامن سرخابیش و روسری براقش، زیباتر از همیشه به نظر  

لو میرم. با محبت سرتاپام رو از نظر می می رسه. ج
گذرونه و چهره ی آرایش کرده اش، مزین به تبسمی مادرانه  

 :میشه
. چه بهت میاد این لباس ها. جای  هللا ، هزارماشا هللا ماشا _

 . که این همه خوشگلیتو ببینه و حظ کنهخالی  مادرت 
   



 
با بغض کمرنگی روی گونه اش رو می بوسم. چشم های 

 : مهربونش نمناک میشه و به تلخی می خنده
ببخش مادر، تو رو هم ناراحت کردم. کی میشه ازدواج تو _

رو هم ببینم. ترانه که رفت سر خونه زندگیش، اگه خیالم از  
 .بابت این یکی دخترمم راحت باشه دیگه هیچ غمی ندارم

صدای آیفون بلند میشه. بی توجه با همه ی محبتم خاله عطیه  
رو توی آغوشم فشار میدم و عطرشو نفس می کشم. چقدر  

 !خوبه که هست، و چقدر خوبه که بوی مامانو میده
سروصدایی که به گوش می رسه، خبر از اومدن نیک نام  

میده. خاله عطیه جلوتر از من با لبخند به پیشواز مهمون  ها 
هاش میره و من، با تردید و یه استرس مسخره که به جونم 

 افتاده، دنبالش به راه می افتم. از
   



 
شانس خوبم همین موقع ترانه هم از اتاقش بیرون میاد اما،  

بدون توجه به من به طرف مهمون ها میره و درست مثل یه 
 .میزبان خوب رفتار می کنه 

نمی دونم چمه، ولی حس خوبی ندارم. قلبم تند میزنه و فقط  
م با وجود آشوبی که توی دلمه، جلو برم و پروین  می تون

خانم رو به آغوش بکشم. این تنها چیزیه که فکر می کردم  
ارومم می کنه اما، اشتباه می کردم. چون وقتی همه ی 
مهمون ها اومدن و هیچ خبری از امیرحافظ نمیشه، با 

بیاد ولی... خبری  بالخره  نگرانی چشم به در می دوزم تا 
 ! یعنی... یعنی نیومده؟ ازش نیست.

تو زحمت انداختیمتون عطیه خانوم. خیلی وقته ندیده _

 . بودمتون
 
   



 
اجبار همراه پروین  ترانه انقدر برام چشم و ابرو میاد که به 

خانم میشم و کمکش میشم روی یکی از مبل ها بشینه. 
معصومه خانم با خاله عطیه رفتار خیلی صمیمی داره و 

اینطور که پیداست، بیشتر از چیزی که فکر می کردم باهم 
 !آشنان. هرچند این موضوع تو این لحظه زیادی بی اهمیته

 :پروین خانم دستم رو می گیره و میگه
بیا عزیزم، بیا بشین پیش خودم که از صبح دلم برات تنگ  _

شده. اون عمارت دیگه بی تو صفا نداره. وقتی نیستی انگار  
 . هیچی نیست

نمی تونم لبخند بزنم. با وجود نگرانی و کنجکاویم برای 
نیومدن مردی که انتظار داشتم قبل از همه ببینمش، پروین  

جوابش رو میدم. مثل همه ی خانم رو می بوسم و با محبت 
 مهمونی ها، تا همه سرجاشون بشینن و 

   



 
جو صمیمی تشکیل بشه، کمی زمان می بره. و من خیلی 

م اشتباه نباشه. اونم وقتی اینطور تحت  سعی می کنم تا رفتار
 ! نظر بقیه ام، به خصوص ترانه

خیلی خوش آمدید پرویز خان، خیلی وقته مشتاق این _

 .دورهمی بودم 
مخاطب صدای مردونه و خوشحال عمواکبر، پرویزخانه. 

حرفی نمی زنم، در سکوت بهشون نگاه می کنم که عمواکبر 
 :ن، می گهدر ادامه با نگاه کوتاهی رو به م

امیرحافظ کجاست؟ امروز توی اداره بهش گفتم که باید بیاد _

 . و حق نداره که این مهمونی رو از سرش باز کنه
 
   



 
پرویز خان کوتاه می خندد. معصومه خانم قبل از همسرش،  

 :با لبخند جواب می ده
این چه حرفیه آقا اکبر؟ یه کاری براش پیش اومد، گفت ده _

 .میرسه االندقیقه ای میاد. 
خالف  خیلی عجیبه که همین موقع صدای آیفون بلند میشه! بر
 تمایلم برای بلند شدن، سفت و محکم سرجام می شینم و

خودم رو به بی تفاوتی می زنم. این بهترین کاریه که می 
 !تونم برای نجات خودم از این حس بکنم

زاده هم هست. فکر کنم خودش باشه. نهال جان،   حاللچه  _

 !لطف می کنی در و باز کنی دخترم؟
 می گیرم. چرا من؟ باال با گفته ی عمواکبر ناباور سرمو 

 نگاه می کنن؟چرا همه اینطور دارن بهم  
 
   



 
 !بله... چشم_

و با تردید از جام بلند میشم و زیر نگاه سنگین و معنادار 
 هرهبقیه، به طرف آیفون میرم. دیدن تصویر چ

اخموش که داره به جلو نگاه می کنه، قلبم رو بیشتر بی قرار  
می کنه. با کرختی دکمه رو فشار می دم. من، واقعا نگران 

 ! این مرد بودم
 
   



 
نفس عمیقی می کشم و با مرتب کردن پیراهنم، می چرخم و 

زیر نگاه خیره ی بقیه به طرف آشپزخونه میرم. ترانه که 
مشغول ریختن چایه، با دیدنم لبخند عمیقی می زنه و با 

 : خباثت میگه
 اومد؟ الخره بخیالت راحت شد؟ دیدی  _

از این همه گیردادنش پشت   کالفه چشم هامو گرد می کنم و 
میز غذاخوری می شینم. انگار متوجه عصبی شدنم میشه که 

 :ادامه می ده بیخیالیبا 
هوم؟ چیه؟ دروغ میگم مگه؟ تو نبودی اونطور ضایع به _

 در زل زده بودی؟
یه حرف  چرا چرت میگی ترانه؟ کجا من به در زل زدم؟ _

هایی می زنی بعضی وقت ها که دلم میخواد با دستای خودم 
 .خفه ات کنم

 
   



 
می  باال بی تفاوت به حرصی شدنم می خنده و شونه هاشو 

اندازه. عصبی دستی به صورتم می کشم که همین موقع 
صدای پیامک گوشیم بلند میشه. بی حوصله و فقط برای 

پرت کردن حواسم، رمزش رو وارد می کنم و خب، شوکه 
میشم وقتی با شماره ی امیرحافظ روبرو میشم. چرا باید بهم 

 !؟االنپیام بده؟ اونم 
هام مبهوت روی جمله  متعجب پیامش رو باز می کنم و چشم 

 :ای که نوشته خیره میمونه
 «.بیا بیرون

فکر می کنم چهره ام اونقدر مبهوت شده که ترانه هم متوجه  
 :میشه و متعجب میپرسه

 چیه؟ چرا خشکت زده؟_

 
   



 
می گیرم. چطور تونسته همچین حرفی   باال ناباور سرمو 

بزنه؟ یعنی واقعا انتظار داره من جلوی این همه آدم، به 
 !خاطر چه دلیلی پاشم برم حیاط؟ چه فکری با خودش کرده؟

 هیچی. می خوای من چای رو ببرم؟_

سعی می کنم صدام عادی باشه. ترانه جوری نگام می کنه 
می  باال که انگار قانع نشده اما، بدون حرف سرش رو 

 :اندازه و می گه
 .نه، می برم خودم. تو این قندون هارو پر کن بیار لطفا _

باشه ای میگم و ترانه از آشپزخونه خارج میشه. گوشی رو 
میگیرم. بارها و بارها پیامش رو می خونم اما،   باال دوباره 

 اشتباه نکردم. واقعا ازم خواسته که برم 
 
   



 
بیرون و من نمی دونم چطور تونسته همچین حرفی بزنه! 

 !شوکه شدم. به معنای واقعی کلمه، شوکه ام
ای از جام بلند   کالفه گوشی رو خاموش می کنم و با پوف 

می شم. قندون هارو پر می کنم و برای بی تفاوت بودن به  
پیامی که خوندم، با لبخند وارد جمع بقیه میشم. من نمی تونم 

همچین کاری بکنم. حتی تصور فکری که بقیه با این کار 
درموردم می کنن هم عذاب آوره. نمی دونم چرا همچین 

مدن منو ببینه قطعا اونم حرفی زده اما، اگه بی تفاوتی و نیو
 . بیخیال میشه

قندون ها رو روی میز ها می ذارم و با ذهنی درگیر کنار 
ترانه می شینم. نمی دونم بحث درمورد چیه اما، همه ی 

 :حواسم جمع میشه وقتی معصومه خانم با تعجب می گه
 
   



 
 وا، پس امیر کجا موند؟ نهال جان مطمئنی درو باز کردی؟_

معذب آب دهنم رو قورت میدم. چقدر امشب نگاه های بقیه،  
حتی خاله عطیه هم در نظرم آزاردهنده است. انگار همه 

 !خبرمشون چیزی رو میدونن که من ازش بی 
معصومه خانم   .بله، باز کردم درو. آیفون که خراب نیست_

با اخمی از سر تفکر از من نگاه می گیره. عمواکبر با نفس  
 :عمیقی می گه 

هیچ کار این پسر بدون دلیل نیست. برم ببینم کجا مونده  _

 ...ک
به خودم لعنت می فرستم که صدای پیامک گوشیم انقدر بلنده  

 عمواکبر ساکت بشه و بهم نگاهکه باعث میشه 
   



 
کنه. حس شرم همه ی وجودمو گرفته. احساس می کنم همه 

 !شون می دونن فرستنده ی پیامم کیه
سرمو پایین می اندازم و تنها برای عادی جلوه دادن شرایط  
گوشیم رو از جیب پیراهنم بیرون می کشم. همون شماره ی 

 :بی نامه. نوشته
 «!از انتظار متنفرم. به نفعته عصبیم نکنی

 
   



 
لب های خشکم رو با زبون تر می کنم. ترانه خم میشه تا 

توی گوشیم سرک بکشه اما، خیلی زود صفحه اش رو می 
 :بندم. حرصش میگیره. زیرلب غر میزنه

 کیه؟ چرا نمیگی چیشده که اینطور رنگت پریده؟_

ناخواسته با این حرفش دستم رو روی صورتم می ذارم. 
چطور ممکنه با وجود آرایشی که کردم صورتم رنگ پریده  
به نظر بیاد؟ حتم دارم که ترانه داره یه دستی میزنه! برای 

 :خونسرد می گم  مثال همین 
 .هام بود گاهی چیزی نیست. یکی از هم دانش_

بهم خیره میشه. حرفم رو چشم هاشو ریز می کنه و با دقت 
باور نکرده، برای همین نگاهم رو ازش می دزدم و به 
گلدون کوچیک روی میز نگاه می کنم. خیلی عجیبه که 

 برای چند لحظه سکوت بر فضا حاکم میشه و من که 
 
   



 
ی عجیب و غریبی دست و پا می زنم، حتی  بالنکلیف تو 

نمی تونم تصمیم بگیرم که باید چیکار کنم! یه آدم چقدر 
 باشه؟  مالحظه  میتونه خودخواه و بی 

 .نهال جان_

می   باالبا صدای مردونه ی پرویز خان متعجب سرمو 
گیرم. لبخند مهربونی، اما کمرنگ روی لب هاشه. درست 

مثل یه پدر، چشم هاشو به نشونه ی تایید روی هم فشار می  
ده و با یه جور لحنی که انگار با لذت و سرخوشی 

 :درآمیخته، می گه
فکر می کنم امیرحافظ منتظر توعه! حتما کار مهمی داره _

ازت می خوام که بری و  که منتظر مونده تا بری بیرون. من 
 . باهاش حرف بزنی. ممکنه مسئله ی مهمی باشه

 
   



 
احساس می کنم یه سطل لبریز از آب سرد روم ریخته می 
شه. یخ می زنم. در معنای حقیقیش! لبخند روی لب های 

همه، برام مثل چاقویی میمونه که تیزیش قلبم رو هدف قرار 
داده. حتی نگاه مهربان پرویز خان و معصومه خانوم هم 

چیزی از عذاب این لحظه برام کم نمی کنه. تنها فکری که 
ذهنم می رسه، فرار از این موقعیت وحشتناکه. برای  به

، از جام بلند می شم  «با اجازه »همین با زمزمه ی بی جون 
ترانه به طرف در میرم و با پاهای سستم   و زیر نگاه خندون

از خونه بیرون می زنم. حس خفگی دارم. حس اینکه قلبم 
 برای همه رو شده و رسوای عالم شدم. چرا مامان نیست که

بهم بگه تو این شرایط از زندگیم به عنوان یه دختر باید 
 چیکار کنم؟ 

 
   



 
چشم های نمناکم رو روی هم فشار می دم و یک جا، همه ی 

م تبدیل به عصبانیتی میشه که توی وجودم جا خوش  کالفگی 
 می کنه. با حرص دم عمیقی می گیرم

با پوشیدن دمپایی های ترانه، به طرف مردی می رم که زیر 
درخت توت حیاط عمواکبر ایستاده و پشت به من، ظاهرا  

درحال کشیدن سیگاره! دست هام از شدت خشم مشت میشه. 
پشت سرش می ایستم و تا می خوام حرفی بزنم، امیرحافظ  

با چهره ای خونسرد به طرفم می چرخه. آروم، عادی و 
 ! برعکس من به هم ریخته کامال 

 ! چاقوت کو پس؟_

چقدر احمقم که عصبانیتم با دیدن ظاهر مردونه و دلنشینش 
 در قاب این کت و شلوار شیک رنگ می بازه.

چقدر احمق ترم که دیدنش بعد از چندساعت قلبم رو به تپش  
 می اندازه. چرا بوی سیگارش اذیتم نمی کنه؟ 

   



 
انتظار داشتم با چاقو بیای سروقتم. با این چشای عصبیت  _

با خودت  سالحیکنی. یه خالی متاسفانه نمیتونی حرصتو  
 !میآوردی حداقل

همین لحظه ی اول متوجه می شم که قصدش از این کار فقط 
و فقط اذیت کردن من، و تفریح خودش بوده! حرص و 

عصبانیت دوباره به سراغم میاد. با اخمی غلیظ خیره ی 
 :چهره ی مردونه اش که تو تاریکی حیاط ناواضحه، می گم

   



 
. میشه بدونم دقیقا برای چی خواستید بیام سالم علیک _

نمی   مالحظه  بیرون؟ شما واقعا متوجه شرایط نیستید؟ یکم 
 کنید؟

زنه و با پک عمیقی، سیگارش رو روی زمین  نیشخندی می 
که حس می کنم  گاهی و با ن می اندازه. قدمی به سمتم میاد

 !رنگ خنده داره
 !یعنی عصبانی هستی؟  االنبیخیال خانوم دکتر. _

از این همه خونسردیش به ستوه می رسم. نگاهش رو روی 
 :اجزای صورتم می چرخونه و خیلی آروم زمزمه می کنه

 !نمیاد بهت_

 
   



 
گر گرفته از این تغییر رفتارش، نگاهم رو از چشم هاش می  

سرگرمی گیرم. نباید خودم رو ببازم... نباید براش صرفا یه  
 !باشم

 مثل اینکه شما حرف خاصی ندارید و بیخودی اومدم._

 . میرم تو، لطفا شما هم بیاید تا مادرتون نگران نشن
به طرف ساختمون میرم که صداش رو از پشت سرم می 

شنوم. می ایستم، من مدت هاست که در برابر این مرد 
 .ایستادم

گفتم بیای بیرون که بهت بگم من مقصر مرگ پدر مادرت  _

نیستم. نه فقط من، بلکه هیچ کدوم از افرادم. وظیفه ی ما 
حفظ جون پدرومادرت نبود، فقط تحت نظرشون داشتیم تا 

فکرش رو هم   اصال ، عالوه ات به دست بیاریم. به اطالع
 نمی کردیم که اونا تا این حد پیش

 
   



 
برن که دستشونو به خون آلوده کنن. اون زمان ما هیچ 

اتی نداشتیم و سعی می کردیم یه جوری سر در اطالع
که ما تصور می کردیم.  بیاریم. اما همه چیز اونی نبود

طرف مقابلمون کار کشته تر از این حرف ها بود. نتیجه اش  
که ماشین قبل  درحالی هم شد تصادف به ظاهر عادیشون، 

 . از حرکت دستکاری شده بود
آروم به سمتش می چرخم. اخمی که بین ابروهاش جا خوش  
کرده، نشون از جدیتی داره که دیگه برام ترسناک نیست. در 

 : ابل نگاه غمگین من ادامه می دهمق
اما بعد از اون اتفاق، وقتی متوجه شدیم که کجای این راه _

مون رو کردیم که از تو محافظت تالش وایسادیم، همه ی 
حفظ جونت وظیفه مونه و می دونیم که با   االنکنیم. چون 

کی طرفیم و باید چیکار کنیم. اگه اون موقع، قبل از کشته 
 ات واطالعشدن پدرومادرت، 

   



 
مون رو داشتیم، هیجوقت اجازه نمی دادیم  االنای دونسته ه

اون اتفاق بیوفته. من بابت از دست دادن خانواده ات متاسفم،  
 !اما مقصر دونستن من زیادی بی انصافیه خانوم دکتر

چقدر جمله ی آخرش رو با لحن غریبی میگه. انگار واقعا  
از اینکه مقصر دونستمش، به هم ریخته است. من اشتباه 

. من، آدمی نیستم که بتونم یکی رو از خودم برنجونم. کردم
 ! حتی اگه طرف مقابلم بارها و بارها دلم رو شکسته باشه

من... من نتونستم منظورم رو خوب بیان کنم. شما دچار  _

دلم نمی خواست شمارو مقصر  اصال سوئتفاهم شدید. 
بدونم... فقط... فقط نفهمیدم چطور باید حس واقعیم رو به 

 .زبون بیارم. منم متاسفم، نباید اون حرف هارو می زدم
   



 
 سرش رو تکون میده. و جلو میاد. می ایستم.  

 !زیبایی اتفاق نادریست. تکراری اش نکن_

 
   



 
فقط نگاهش می کنم. حرفی برای گفتن ندارم. یا بهتر بگم، 
قدرتی برای حرف زدن ندارم. در چنین لحظاتی، به نظرم 

 ! چشم های آدم ها بهتر می تونن حرف بزنن تا زبونشون
 .برو تو_

که چیزی رو از توی  درحالی پشتش رو بهم می کنه و 
 جیبش بیرون می کشه، این رو بهم می گه. گر گرفته و

   



 
با گونه هایی که حتم دارن رنگ گرفتن، دستی به شالم می 

 :کشم و گیج این رفتارش می پرسم
 نمیآید؟ شما _

خیلی دلم می خواد محکم توی دهنم بکوبم که انقدر بی موقع 
باز نشه. بهم نگاه می کنه. اخم هام درهم میشه وقتی می بینم 

 ! چیزی که از جیبش بیرون آورده، پاکت سیگارشه
با نیشخندی که رنگ آشفتگی داره و هیچ با ظاهر آراسته و 

 :مرتبش هماهنگ نیست، می گه
 . برو، نمی خوام باعث بشم بقیه روت حساس شنمیام. تو _

حاال  ناخواسته لبخند می زنم. یه لبخند خسته از این وضعیت. 
 که فکر می کنم، چقدر ما شبیه همیم.

   



 
هردومون از درون یه ویرانه ایم و ظاهرمون اینطور مرتب 

 !به نظر می رسه
 حساس نشن؟ تا همینجاشم به اندازه ی کافی شدن._

 .دیگه نمیشه درستش کرد
اینجا  شاید. ولی فکر نمی کنی با هر دقیقه ای که بیشتر _

 !میمونی، حساسیتشون هم بیشتر میشه؟
ی می وزه که تار موهای بیرون زده از شالم رو به مالیمباد 

بازی می گیره. زیر نگاه خیره اش، موهام رو به زیر شالم 
 هدایت می کنم و باز، نمی تونم که جلوی زبونم رو بگیرم. 

 
   



 
ممکنه اینطور باشه. ولی شما چی؟ فکر نمی کنید با _

موندنتون توی حیاط به میزبان این مهمونی بی احترامی می 
 کنید؟
تفاوت به نگاه خیره ام به سیگار نحس توی دستش، اون  بی 

رو گوشه ی لبش می ذاره و چنان کام عمیقی می گیره که 
انگار تنها دلخوشی زندگیش همینه. چهره ام بیشتر درهم 
میشه. بابا همیشه می گفت سیگار بد چیزیه. می گفت یه 
زمانی اونم سیگار می کشیده. وقتی که از دار دنیا فقط  

براش باقی مونده بوده و یه خروار آرزو و باور له  خودش 
 شده. یعنی... 

یعنی ممکنه دلیل امیرحافظ هم برای سیگار کشیدن، مثل 
 دلیل بابا، یه درد کهنه باشه؟

 .اهمیتی نداره_

حتی بهم نگاه هم نمی کنه. صداش آرومه. انگار برعکس  
همیشه قصد بحث کردن و کلکل نداره. لحنش عصبی هم 

حسی رو توی خودش نداره. و من نمی دونم   اصال  نیست. 
چرا دیگه عصبی نیستم! حتی دیگه نگران طرز فکر آدم 

دارن به ما فکر می کنن هم   االنهای توی خونه که قطعا 
به حیاط، ایستادنم کنار این مرد، به حال  نیستم. اومدنم 



غریبی دچارم کرده. یه حسی ته ته دلم، داره بهم می گه که  
 دلیل واقعی مرد روبروم 

   



 
اینکه خواست به اینجا بیام فقط زدن اون حرف ها برای 

 نبوده... یعنی دارم اشتباه می کنم؟
حق با شماست. یادم رفته بود این مسائل براتون بی اهمیته. _

 ...ولی
با اخم هایی درهم به سمتم می چرخه که سکوت می کنم.  
متعجب بهش خیره میشم که با سر به ساختمون اشاره می 

 :کنه و می گه
 برو تو، به اندازه ی کافی اعصابم خرد هست._

 .حوصله ی طعنه و کنایه ی تو رو دیگه ندارم
یکه خورده بهش نگاه می کنم که عصبی چند قدمی ازم دور  

 !میشه. واقعا بهش برخورد؟ 
آرومی  «به درک» اخم غلیظی می کنم. ناخواسته زیرلب

 زمزمه می کنم و می چرخم و به طرف
   



 
برای چی می خواستم  اصال ساختمون میرم. تقصیر خودمه. 

قانعش کنم که بیاد داخل؟ چه ارتباطی به من داره؟ که هنوز 
حرف نزده، فکر کرد می خوام مثل خودش کنایه حواله اش 

کنم! این همه خنگ بودنتو تموم کن نهال، نباید برای هر 
 !آدمی دل بسوزونی

 روی اولین پله متوقف می شم. بی توجه به صدای رعد 
و می بینمش که هنوز پشت به این سمت برق، می چرخم 

دستی به صورتم می  کالفه ایستاده و داره سیگار می کشه. 
 :کشم. زیرلب زمزمه می کنم

 !خه این آدم که هرکسی نیست. هست؟ٱ_

**** 
نگاهش به سیاهی ادامه دار روبرویش بود که با احساس قدم 

 کالفه  های کسی که نزدیکش می شد، 
 
   



 
سیگار به آخر رسیده را روی زمین انداخت و با نوک 

اهمیتی ندارد که ممکن است با   اصال کفشش له کرد. برایش 
ورودش به داخل خانه، کسی بوی سیگارش را احساس کند. 

عمارت نیک نام ها، سال هاست به رفتار بی پرده ی   اهالی
 !او عادت کرده اند

روبرویش می سرش را که می چرخاند، دوباره نهال را 
بیند. کمی تعجب می کند. با لحنی که او بهش تشر زد، باید 
بهش بر می خورد، مثل همه ی دخترها قهر می کرد و با 

لوس بازی هایش نشان می داد که هیج فرقی با دختران 
دیگر ندارد. اما... فرق دارد! تفاوتش هم زمین تا آسمان 

تین به حرف  است که با تبسمی دوستانه، با لحنی موقر و م
 : میآید و می گوید

می دونم که چقدر مزاحمتونم. ولی آقای نیک نام، لطفا یه  _

امشب رو به پدرومادرتون و پروین خانم فرصت بدید که 
همه ی هوش و  االنبدون فکر از این مهمونی لذت ببرن. 

حواس معصومه خانم پیش شماست، پروین خانم هم همین  
طور. خواهش می کنم بذارید امشب بدون بحث و ناراحتی  

 .بگذره



یک صدا چطور می تواند انقدر نرم و لطیف به نظر برسد؟ 
احمقانه است، که از ندیدن اخم های درهم نهال و رفتار 

 دوستانه و صلح طلبانه اش احساس رضایت 
   



 
می کند؟ از اینکه این دختر مثل همه ی آدم های اطرافش،  

به داخل برنگشت و ایستاد تا حرفش را بزند؟ دقیقا چه اتفاقی  
 در درونش، درحال به وقوع پیوستن است؟ 

  کالفه سخنرانیت خیله خب بابا، راه بیفت تا بیشتر از این با _

 .ام نکردی
است اما، رنگی از شوخی هم دارد   کالفه لحنش به ظاهر 

که نهال آن را حس می کند. اما لبخند نمی زند. واقعا بی 
انصاف است که لبخند های عمیقش را اینطور از نگاه تشنه 

 !ی امیرحافظ پنهان می کند
نهال با گام هایی محکم جلوتر از امیرحافظ به راه می افتد و 

ود. امیرحافظ  بی آنکه به پشت سرش نگاه کند، جلو می ر
واقعا نمی تواند لبخندی که روی لب هایش می نشیند را 

 کنترل کند. اینکه نهال نگاهش نمی کند، 
   



 
قاطعیت رفتارش کم نشود. خودش را فرصت خوبیست تا از 

درک نمی کند. به خاطر حرف او انقدر راحت قبول کرد که 
 !در حیاط نماند؟

داخل خانه که می شوند، نهال معذب و ناراحت از نگاه 
پرحرف بقیه، داخل می شود و با لبخند محوی برای حفظ  

ظاهر، مستقیم به طرف آشپزخانه می رود. ولی آن چند قدم  
به نظر می  طوالنی ن تا آشپزخونه آنقدر برایش راه سال

رسد که وقتی روی صندلی میز غذاخوری می نشیند، دستش 
را روی قلب پرتپشش می گذارد تا بلکه اندکی آرام بگیرد. 

عرق سردی از تیره ی کمرش جاریست. هنوز رفتار 
امیرحافظ را هضم نکرده، مجبور است رفتار متفاوت بقیه 

 !و زیر نگاهشان عادی هم رفتار کندرا نیز تحمل کند 
 !وا. برگشتی؟_

 
   



 
 «هومی»می گیرد و متعجب  باال با صدای ترانه سرش را 

هایی پر از  می گوید. ترانه کنارش می نشیند و با چشم
 : ستاره های درخشان، خندان می گوید

میموندین همون بیرون دیگه. برا چی خلوت عاشقانه تون _

 ! رو به هم زدین عزیزم؟
 ! ترانه_

ترانه سعی می کند آرام بخندد. با شیطنت دستش را روی 
 :کنددست ظریف نهال می گذارد و پچ پچ می 

به خدا! حتی من و آرشم اوایل نامزدی انقدر رفتارمون  _

ضایع نبود. چطوری تونستی پاشی جلو اون همه آدم بری  
 !بیرون؟

 
   



 
آه از نهاد نهال بلند می شود. با درماندگی سرش را روی 
میز می گذارد و گر گرفته از یادآوری دوباره ی جمله ی 

 :امیرحافظ، درمانده می نالد
 !با هزاربار مردن و زنده شدن از خجالت_

ترانه پقی زیر خنده می زند و با لودگی دستش را روی سر  
 : کشد. خندان می گویدنهال می 

 
   



 
حاال  چقدر هم سرخ و سفید شدی.   هللا قربونت برم که ماشا _

 چی می گفت بهت؟ 
شالش را از سرش می کشد و موهای  کالفگی نهال با 

بیرون زده از گیره ی مویش را دوباره جمع می کند. ترانه 
با دیدن حال آشفته اش، لبخندی می زند و از جا بلند می 

شود. سینی استکان های شسته شده را روبروی سماور می 
 :گذارد و درحال پر کردن دوباره ی آن ها، می گوید

درسته باهات شوخی می کنم، خودتو اذیت نکن عزیزم. _

ولی می فهمم که چقدر تحت فشاری. این دوران هم می 
 .گذره. می رسه روزی که خودت به این روزات بخندی

نهال از روی حرص به ترانه ی بیخیال نگاه می کند. از 
 خودش بدش میآید که گفته ی ترانه به دلش می نشیند،

   



 
 ! رویاهایش جان می گیرند و احساسش دوباره سرپا می شود

یعنی چی این حرف؟ مگه حالم چشه! فقط معذب شدم _

نزدیم. می خواست درمورد  همین. حرف خاصی هم 
پدرومادرم یه چیزی رو بهم بگه. به خدا فقط برای همین 

 . بود
انقدر مظلومانه می گوید که شانه های ترانه، پشت به او می 
لرزند. نهال دستمال روی میز را با حرص به طرفش پرت  

می کند. هرچند که تاثیری در خنده های ترانه ندارد. می 
 : گوید

 ن که حرفتو باور کردم. دیگه چرا میزنی؟باشه بابا، م _

چشم غره ی نهال لبخندش را عمق می بخشد. سینی چای را  
 در دست می گیرد و همانطور که آن را روی

 
   



 
میز غذاخوری و مقابل نهال می گذارد، با خباثت هرچه تمام  

 : می گوید
چیه؟ فکر کردی با این چشات منو بخوری چیزی حل _

آقا شما دوتا بیست دقیقه   اصال میشه؟ گیرم من باور کردم. 
وات می فرستید، ولی بقیه است اون بیرون دارید باهم صل

چی؟ چطور می خوای نه همه، فقط به معصومه خانم 
 بفهمونی که هیچی اونطور که اون فکر می کنه نیست؟

خب، حرف های ترانه زیادی قاطع، منطقی و به جاست! 
نگاهش را دورتادور   کالفگی نهال نمی داند چه بگوید. با 

آشپزخانه می گرداند و به دنبال راهی برای فرار می گردد  
که سینی چای، اولین چیزیست که به چشمش میآید. برای 

همین بدون تعلل سریع سینی را از دست ترانه می گیرد و  
 زیرنگاه متعجب او، 

   



 
می اندازد و برای بیشتر ضایع نبودن در   باال ابروهایش را 

 :مقابل دیگران با لحنی خونسرد می گوید 
 نیازی نیست بهش بفهمونم. این مدت که بگذره اصال _

اشتباه من برگردم به زندگی خودم، خودشون می فهمن که 
 . می کردن

 
   



 
زیرنگاه خندان حاال سینی به دست، راهش را کج می کند و  

آشپزخانه بیرون می زند. صدای زنگ و مهربان ترانه از 
گوشی ترانه برای چند ثانیه ی کوتاه سکوت آشپزخانه را 
می شکند و پیام، از جانب آرشی است که خبر داده تا چند 

دقیقه ی دیگر از راه می رسد. لبخندی روی لب های ترانه 
می نشیند. از پشت اپن، خیره ی قامت بلند و ظریف نهال، با  

 :عشقش زمزمه می کندشیفتگی و تمام 
 !غصه نخور جون دلم... همه چی قراره درست بشه_

 !به به، این چایی خوردن داره_

 
   



 
پایش را به سالن می گذارد و ناگهان، چندجفت چشم وقتی 

خیره خیره بهش نگاه می کنند؛ تازه می فهمد که با آوردن  
چای چقدر شرایط را برای خودش سخت تر کرده است. 

برای همین با تمام وجود خودش را لعنت می کند و معذب و 
عصبی، لبخند کمرنگی روی لب می نشاند و به ناچار 

 .  ر به جلو رفتن می کندپاهایش را وادا
اکبر با دیدن نهال و چهره ی درهم اما مزین به لبخندش،  

پدرانه می خندد و سری به اطراف تکان می دهد. و وقتی  
جمله ی معروف همیشگی را می گوید، می بیند که چقدر  
نهال دوست داشتنی اش خجالت زده می شود. برای همین 

ویز مقابلش خم می در صدد توضیح، وقتی که او بعد از پر
 :شود، با برداشتن استکان چای می گوید 

   



 
شما ببین من چقدر حاال از قدیم گفتن که دختر نور زندگیه. _

بار یه دخترم برام چای میاره، یه بار اون خوشبختم که یه 
 !یکی دخترم پرویز خان. اینطور نیست؟ 

لبخند شرمگین نهال جوابی برای محبت خالص اکبر است. 
صدای خنده ی کمرنگ جمع به گوش می رسد. نهال با نفس  
عمیقی، از درون سر خودش فریاد می کشد تا انقدر ضعیف 

بعد با لبخندی کمی جان گرفته  نباشد و بچگانه رفتار نکند؛ و 
 . این بار مقابل پروین و معصومه خم می شود

، یک دم رهایش نمی کند. از عطیه  گاهی احساس سنگینی ن
که می گذرد، نوبت می رسد به مردی که بی حرف و با اخم  
هایی درهم با فاصله از دیگران نشسته و در ظاهر به گوشی 

 خاموشش خیره است اما، هرکسی
 
   



 
که متوجه نشده باشد، پرویز به خوبی متوجه رفتار متفاوت  

 ! پسرش هست
 . بفرمایید_

نهال که روبرویش خم می شود و سینی را به سمتش می 
می  باال گیرد، آرام نگاهش را از صفحه ی خاموش گوشی 

کشد و به چهره ی او خیره می شود. اما نهال با نهایت بی 
رحمی، چشم می گیرد و نگاهش را به همین آسانی از این 

مرد دریغ می کند. اخم ظریفی نیز روی پیشانی اش دارد که 
ا نمادی از جدیتش می باشد. امیرحافظ نیشخندی می زند. گوی

نه مهربان اما، کمی نرم  گاهی اشتباه می کرد که منتظر ن
 ! تر بود

 . ممنون_

 
   



 
نهال بی حرف می چرخد و به آشپزخانه بر می گردد.  

استکان داغ را توی دستش نگه می دارد. خیره به راه رفته  
ی او، فکر می کند که رنگ قرمز چقدر بهش می آید! انگار 

 یک زیبایی متفاوتی را در درون خود پنهان کرده است... 
 اوووو... چیه؟ چیشده؟ _

 
   



 
وارد آشپزخانه که می شود، بی توجه به گفته ی ترانه روی  

صندلی می نشیند و با دست هایی لرزان حبه قندی توی 
حالش شبیه به این است که از شدت  دهانش می گذارد.

اضطراب کم مانده از حال برود! به خصوص وقتی که 
روبرویش خم شد و او با آن چشم های کشیده اش نگاهش  

کرد... نهال جان َکند تا نگاه بدزدد و بیش از این رسوا 
 ! نشود

 !بیا بگیر. تا از حال نرفتی _

دستش می دهد و  ترانه با خنده لیوان شربت بیدمشک را به 
با خاموش کردن گاز، روبرویش می نشیند. نهال که یک 

نفس شربت را سر می کشد، نمی تواند جلوی خنده اش را 
بگیرد. دلش به حال دوستش می سوزد. درست مثل بچه ها،  

 !کودکانه و ناپخته رفتار می کند
 
   



 
 بذار یه چیزی بهت بگم، یکم از این حالت دور بشی. بگم؟_

نهال با عجز نگاهش می کند. در سکوت! ترانه با تن صدای 
آرام تری، بی توجه به صدای خنده های جمعی که آن بیرون  

 : نشستند، می گوید
میشه اگه بهت بگم امیرحافظ پسر معصومه خانم  باورت _

 !نیست؟
چشم های نهال در آنی گرد می شود. ترانه با چهره ای که 

 :به شوخی خودش را گرفته، ادامه می دهد
بله عزیزم! این آقاپسری که تو به خاطرش اینطور داری _

می لرزی و کم مونده بمیری، پسر پرویز خان فقط.  
 . عیش نیستمعصومه خانم مادر واق

 
   



 
حسی ته دل نهال می جوشد. چیزی مثل غم. درست حدس  

زده بود. امیرحافظی که با خونسردی آن بیرون روی مبل لم 
ظاهر حالش خوب خوب است هم، غمی بزرگ در داده و به 

 !  دل دارد
 جدی می گی؟ تو... تو از کجا می دونی؟_

منو دست کم گرفتی؟ مثل اینکه وقتی امیرحافظ دو سه _

ساله بوده، مادرش می میره. پرویز خان هم با معصومه 
خانم که یه زن بیوه بوده ازدواج می کنه. اونم میاد و 

 . ی خودش بزرگ می کنه امیرحافظ رو مثل بچه
 !وای_

آنقدر ناراحتی یک جا در قلبش می نشیند که به کل حال 
 خودش را از یاد می برد. چقدر دلش به حال مرد 

 
   



 
، می تواند کمی رفتار  حاال غمگین آن بیرون می سوزد. 

 !عجیبش را درک کند
، اینو نگفتم بری تو فکر و غصه بخوری. این  حاال خب  _

همه سال می گذره، دیگه غصه خوردن نداره که. هردوی 
اونا هم با شرایطشون سازگارن، خودت که می بینی...  

ن فقط  معصومه خانم چقدر امیرحافظ رو دوست داره. م
ات بیاد دستت، زیاد خنگول اطالعاینارو بهت گفتم که یکم 

متی باید بفهمیم با کیا می خوایم فامیل  البازی درنیاری. ناس
 !شیم یا نه؟

 ترانه تموم می کنی این حرف هارو یا بزنم تو دهنت؟ _

 فامیل چی؟ کشک چی؟ 
 
   



 
 :می پره. ادامو درمیاره و میگه باال ابروهاش 

فعال انقدر شجاع شدی؟ بزنم تو دهنت! تو حاال از کی تا _

ونی رو دستمون، بعد بیا منو خودتو بگیر از حال نری نم
 .بخور

به صورتم دست می کشم و سرمو پایین  کالفه با خنده ای 
می اندازم. دست ترانه روی شونه ام قرار می گیره و آروم 

 :ادامه می ده
 باال سعی نکن با جفتک انداختن به من خودتو گول بزنی. _

 االنبری، پایین بیای این حقیقته دوست خنگول من. این که 
 !داری اینطور می لرزی، یعنی خیلی وقته دلت ُسریده

 
   



 
نمی کنم حرفی بزنم. خاله عطیه خندون وارد  فرصت 

آشپزخونه میشه و با چک کردن غذاها، با وسواس خاصی  
 :می گه

خب... همه چی آماده است. نظرتون چیه کم کم میز و _

 بچینیم دخترا؟ 
با قفسه ی سینه اش سنگین از گفته ی ترانه، از جام بلند می 

مادرش، بشقاب  شم و بدون توجه به صحبت های ترانه و 
هارو برمیدارم و از آشپزخونه خارج می شم. میز  

غذاخوری سلطنتی در تیرراس سالن نشیمن نیست و برای 
همین، بدون اینکه مجبور باشم زیرنگاه خیره ی بقیه به 

کوچکترین حرکتم حساس باشم؛ با ذهنی درگیر میز رو می 
ه رو  چینم و دونه دونه ی وسایلی که ترانه به دستم رو می د

 .  روی میز می ذارم
   



 
خیلی عجیبه که با وجود اینکه چقدر تو حال و هوای خودم 

گفت   سیر می کردم، تونستم انقدر سلیقه به کار ببرم و میشه
میز زیبایی بچینم. با گذاشتن آخرین ظرف ژله، چندقدمی 

عقب می رم و خیره ی نتیجه ی زحماتم لبخند خسته ای می 
 :زنم

ببین. من هی میگم وقت شوهر کردنته میگی نه. چه _

 وضعشه این؟ برا چی اینطوری چیدی؟
متعجب به ترانه نگاه می کنم. پارچ شربت رو روی میز می 

چشم های سرزنش گرش بهم نگاه می کنه. می ذاره و با 
 :پرسم

 چرا؟ زشت شده؟ بد چیدم؟_

که قصد داره به طرف آیفون بره تا  درحالی نچی می کنه و 
 : درو برای افخم باز کنه، با پچ پچ می گه

 
   



 
نه عزیزم، بد نچیدی. فقط زیادي سلیقه به خرج دادی! یه _

جوری که انگار خودت می خوای معصومه خانم اینطوری 
 ! با لذت بهت نگاه کنه

شوکه سرمو عقب می کشم و ترانه خندون به طرف آیفون 
چرخم، معصومه خانم همراه پروین  می ره. به عقب که م ی 

خانم به سمت میز میان و چشم های هردوتاشون به قول 
 ! ترانه پر از ستاره است

 .دستت درد نکنه دخترم. حسابی تو زحمت افتادی_

معذب لبخندی به روی معصومه خانم می زنم و جلو می رم 
 تا به پروین خانم کمک کنم تا بشینه. کم کم آقایون هم با تذکر
خندون خاله عطیه دست از بحث اقتصادیشون برمی دارن و  
یکی یکی پشت میز جا می گیرن. آرش افخم هم از راه می 

رسه. مثل همیشه متشخص و متین. با همه احوال پرسی می 
 کنه و بعد

   



 
شستن دست هاش، در کمال تعجب کنار امیرحافظ جا می 

 .گیره
در ظاهر دارم ظرف خورشت رو پر می کنم اما همه ی 

حواسم پرت امیرحافظ و افخمیه که کنار هم نشستن و 
ای که تازه همو   رفتارشون، به نظرم شبیه رفتار دوتا غریبه

دیدن نیست. انگار خیلی وقته که همو می شناسن و من، 
درکمال حماقت، انقدر به این نگاه خیره و متفکرم ادامه می 

ازشون رو   بالخره دم که آخرسر با سر بلند کردن امیرحافظ 
می گیرم. چقدر امشب، شب پرفراز و فرودی برای قلب  

 !بیچارمه
 
   



 
شرمنده ها، اگه دید زدن پسر مردم تموم شد، بی زحمت _

 . اون ظرفو بده ببرم مهمون ها منتظرن
ترانه می دم. ریز  ظرف خورشت رو با چشم غره ای دست 

ریز می خنده و از آشپزخونه خارج می شه. خاله عطیه با  
گذاشتن آخرین تیکه ی ته دیگ توی ظرف، بهم نگاه می کنه 

 :و با محبت می گه
 .دستت درد نکنه عزیزم، بیا بریم بشینیم. دیگه کاری نیست_

با لبخندی در جوابش، پشت سرش به راه می افتم و نگاهم 
رو روی میز زیبایی که چیده شده می گردونم. متاسفانه این 

کنار خالی بار پروین خانم برام جا نگه نداشته و تنها صندلی  
 !خاله عطیه و درست روبروی امیرحافظه

 
   



 
آه از نهادم بلند می شه. به اجبار جلو می رم و زیر نگاه 
خبیث ترانه که عین این ندید بدید ها رفته کنار شوهرش 

انس چشم و ابرو میاد، کنار خاله می  نشسته و برای من بدش
شینم و برای چند لحظه ی کوتاه، نگاهم با نگاه کدر 

پیدا می کنه. هرچند که سریع رومو بر می  تالقیامیرحافظ 
 ! گردونم اما، ظاهرا قراره دو لقمه شام توی گلوم سنگ بشه

 عزیزم، چی می خوری برات بکشم؟ _

خاله عطیه نگاه می به چهره ی مهربون و عرق کرده ی 
کنم. صدا ی جمع بلنده، و من چقدر میون این شلوغی تنهام. 

تنهایی که مامان همیشه می گفت فقط و فقط برازنده ی 
 ! خداست
**** 

 
   



 
میشه گفت مهمونی به خوبی سپری میشه. غذاهای خوشمزه  
ی خاله عطیه، دسرهای رنگارنگ من و ترانه، قصه ها و 

حرف های شیرین پروین خانم، بحث های مردونه ی آقایون  
ی دورش  از پیله بالخره و در آخر، اینکه امیرحافظ هم 

بیرون اومد و شروع به حرف زدن با بقیه کرد. ترانه راست  
می گفت، وقتی می دیدم چقدر تو اون کت و شلوار مردونه 

جذاب تر به نظر می رسه و چقدر اخم کردنش، وقتی داشت 
با افخم سر یه موضوعی بحث می کرد؛ به چهره اش جلوه 

مومه. من ی مردونه ای می بخشه، فهمیدم که دیگه کار دلم ت
هیچ جوره نمی تونم این حسو سرکوب کنم. شاید بشه بهش 

بی تفاوت بود اما... سرکوب شدنش غیرممکنه. و واقعا نمی  
 ! دونم چه چیزی در مسیر پیش روم قرار گرفته

 
   



 
آستین های پیراهنم رو پایین می دم و با لبخندی رو به ترانه  

که داره برای بارچندم سینی چای رو پر می کنه، جلو می 
رم و برای خودم توی ماگ بزرگ خاله عطیه چای می 

 :زیرلب غر می زنهریزم. ترانه 
سه بار سماور و پر کردم، این مردا این همه چای  حاال تا _

 ! رو کجاشون جا می دن آخه؟
می خندم و از توی قندون روی اپن، چندتا توت خشک بر 

 :می دارم. رو به ترانه می گم
   



 
 .یه شبه دیگه، انقدر غر نزن_

چپ چپ نگاهم می کنه. با لبخند از آشپزخونه بیرون می 
زنم. لبخندی که وقتی چشمم به امیرحافظ و آرش افخمی که 
سخت مشغول بازی شطرنج هستن میوفته، عمیق تر میشه. 

اونجایی که معصومه خانم امشب به طرز عجیبی ولی از 
حواسش بهم هست، نگاهم رو ازشون می گیرم و توی جمع 

  گاهی خانوم ها، کنار پروین خانم می شینم. خاله عطیه با ن
 :به دست های نمناکم می گه 

خسته نباشی عزیزم. ببخشید، یه مهمونی دعوتت کردم، از _

 .صبح دارم هی بهت زحمت می دم
گرمای ماگ توی دستم انقدر حس خوبی داره که همونطور 

 : توی دستم نگهش می دارم. می گم
 
   



 
 کردم مگه.خواهش می کنم، این چه حرفیه؟ چیکار _

 . شما از صبح دارید زحمت می کشید، نه من
با محبت بهم نگاه می کنه. رو به پروین خانم که کم کم داره  
خواب آلود میشه، لبخندی می زنم و با چرخوندن نگاهم توی  

سالن، متوجه عمواکبر و پرویزخان میشم که دوتایی سخت  
مشغول صحبت اند و ترانه ی طفلک مسئول چای رسانی 

بهشونه! معلوم نیست سر چه موضوع مهمی اینطور دارن با 
 !جدیت صحبت می کنن

نمی دونی که عطیه جان، این نهال خانوم از بس تو دل ما _

جا باز کرده که یه امروز با اینکه فقط چندساعت ندیدیمش،  
دلمون براش تنگ شد! از پروین که نگم، نهال که نیست 

 !نیستیم اصال انگار ما هم 
 
   



 
معصومه خانم با خنده می گه و بهم نگاه می کنه. خب، فقط  
می تونم با لبخند جوابش رو بدم. واقعا نمی دونم که اینجور 

 !باید حرف بزنم یا نه اصال مواقع باید چی بگم، یا 
خب دخترمه! من خیلی وقت بود که تو اون عمارت _

که نهال هست، دیگه نمی تونم  االندرندشت تنها بودم. 
 ! ایی رو تحمل کنم. برای همین شدم سربارشتنه

لحن پروین خانم انقدر مظلوم و دوست داشتنیه که نمی تونم 
ساکت بمونم. دستمو روی پاش می ذارم و با ناراحتی می 

 :گم
این چه حرفیه دورتون بگردم؟ شما قلب منید نه سربار. _

 . توروخدا اینطوری نگید
 
   



 
واضحی می خنده. انگار از اینکه انقدر برام ی خوشحال  با 

 !عزیزه لذت می بره
 .یه دختر اینطوری داشتمخوش به حال پروین. کاش منم _

معصومه خانم می گه و من حس می کنم از این حرفش 
منظور خاصی داره. اما به روی خودم نمیارم و همچنان  

لبخندم رو حفظ می کنم. با شیفتگی، خیره ی صورتم ادامه 
 :می ده

   



 
دعا کنید خدا به من یه عروس خوب بده که جای دختر _

 ! نداشته مو پر کنه. اون موقع منم دختردار میشم
انگار وسط میدون مین وایسادم! و هر حرف و حرکت 

سکوت اشتباهم میتونه نتیجه ی بدی به همراه داشته باشه. 
گذرا رو به من، جواب می  گاهی می کنم. خاله عطیه با ن

 : ده
پسرشما از آقایی چیزی  هللا معصومه جان. ماشا  هللا  انشاء_

 . خدا یه دختر خوب سر راهش قرار بده هللا  کم نداره. انشاء
معصومه خانم با لبخندی غمگین، آه عمیقی می کشه و به 

گذره که این زن، با این امیرحافظ خیره میشه. از نظرم می 
همه محبت و عشق مادرانه، چطور میتونه مادر واقعی 

 !امیرحافظ نباشه؟
 
   



 
 !کیش و مات _

صحبت های زنانه ی جمع گوش می  در سکوت داشتم به 
کردم که صدای بلند و پیروزمندانه ی امیرحافظ، باعث شد 

 که سریع همه ی حواسم متمرکزش بشه. 
لبخند کوچیکی گوشه ی لباش نشسته و داره با غرور، به  

چهره ی ناباور افخم نگاه می کنه. همونطور که انتظار 
 ! داشتم... برنده ی بازی شد

 ! ؟ چرا مات؟اصال قا، چیشد صبر کن ببینم آ_

 اینکه افخم حتی نمی دونه چطور مات شده، صدای خنده
جمع رو به همراه داره. ترانه بدو بدو از کنار خاله عطیه  

بلند میشه و به کمک شوهرش میره. با دقت بهشون نگاه می 
داره  بیخیالیکنم. تصویر واقعا جالبیه، امیرحافظی که با 

چای می نوشه و ترانه و افخمی که دارن سعی می کنن 
 !بفهمن چطوری باختن

   



 
 !آقا امیر، مطمئنید تقلب نکردید؟_

رفته استکان چای   باال در برابر سوال ترانه، با ابروهای 
رو روی میز می ذاره و برای ثانیه ای نگاهش بهم میوفته. 
نمی دونم چرا احساس کردم نگاهش حرفی رو بهم زد که 

 !نفهمیدمش
واقعا انتظار دارید روش بازیم رو بهتون توضیح بدم؟ _

 !مشخصه، اینه که باختید. تمام االنچیزی که 
 :خنده. ترانه می گهافخم به طرز دوستانه ای می 

 !چیشد باختی؟ تو که همیشه می بری_

 .رقیب قدری بود! فکر نمی کردم انقدر ماهر باشه واال _

توجه همه متمرکز حاال ترانه با خنده سری تکون می ده. 
 این بازیه دوستانه و برد سریع امیرحافظه. 

   



 
لبخندی می زنم. از همینجا هم میتونم بفهمم که از چه راهی 

 ! برای مات کردن افخم استفاده کرده
ترانه به آشپزخونه میره و با ظرف شیرینی و میوه بر می 

گرده. دوباره، همه کنار هم قرار می گیریم و خیلی خوبه که  
 . به خوشی سپری شده االناین مهمونی، تا به 

 
   



 
که نگاهش به روبروعه،  درحالی ترانه کنارم می شینه و 

 :زیرگوشم می گه
این مادرشوهرت داره یه جوری با لذت نگات می کنه که  _

داره حسودیم میشه. انقدر یخ نباش، تو هم یه لبخندی... یه 
چشم هام گرد میشه. از اونجایی   .بیا خنگول نازی...  چیزی 

که نمی تونم صدامو دربیارم، خیلی نامحسوس نیشگون  
ریزی ازش می گیرم که با حرص و درد می خنده. زیرلب  

 :زمزمه می کنم
مادرشوهردار شدم  حاال خفه شو تا نکشتمت. از کی تا _

 خودم خبر ندارم؟
و با  هیچی نمی گه و با شیطنت می خنده. خم می شم

 برداشتن میوه شروع به تیکه تیکه کردنشون می کنم تا
   



 
به پروین خانم بدم. همین موقع است که امیرحافظ با جدیت  

با صدای رسا و قاطعش توجه همه رو به به حرف میاد و 
 :جون می خره 

که گفته بودید  گاهی  جناب سرهنگ، درمورد آزمایش_

 . مشکلش حل شد بالخره تحقیق کنم، 
عمواکبر تنها سری تکون می ده که باعث میشه امیرحافظ با  

 :نگاه کوتاهی رو به من، ادامه بده
یکی از آزمایشگاه های خصوصی رو که تقریبا زیر نظر _

بر اون، سابقه ی  عالوه بچه های خودمونه در نظر گرفتیم. 
همه ی افرادی که مشغول به کار هستن هم چک شده و 

موردی وجود نداره. درنتیجه همه چیز برای مشغول شدن  
 خانم ها آماده است. مشکل دانشگاه

 
   



 
 .رو هم آرش حل کرده. و دیگه هیچ مشکلی وجود نداره

نگاه عمواکبر روی من می چرخه. با لبخند اطمینان بخشی  
 :می گه

 دخترا، نظرتون چیه؟ مشکلی ندارید؟خب _

لحن امیرحافظ انقدر مطمئن بود که حس می کنم اگه در 
برابر هر مشکلی، یه کسی بود که انقدر با اعتماد به نفس از  

حل شدنش دم بزنه؛ شاید زندگی برام راحت تر و آروم تر 
 !، پر از تشویش و ترساالنمی گذشت. نه مثل 

دستتون درد نکنه، واقعا زحمت کشیدید.  خیلی هم عالیه. _

 مگه نه نهال؟ 
 
   



 
ترانه یه جوری میگه که انگار می ترسه از اینکه یه موقع 

لبخند می زنم. با حس رضایتی که حرف اشتباهی بزنم. 
برای اینکه با کار تو اون آزمایشگاه به  ی خوشحال واقعیه و 

 :اهدافم نزدیک می شم، می گم
بله، خیلی خوبه. ازتون ممنونم. اگه کمک ها و پیگیری _

شما نبود، انقدر راحت یه آزمایشگاه خوب پیدا نمی کردیم.  
 . ببخشید که باعث زحمتتون شدیم

افخم در برابر حرفی که می زنم، با مهربانی لبخندی  آرش 
می زنه و جواب می ده. اما امیرحافظ در سکوت فقط نگاهم 

می کنه و هیچی نمیگه. خنده ام می گیره. از این همه 
لجبازی و یک دندگیش... واقعا که آدم غیرقابل پیش بینی 

 !هست
 
   



 
دیدی؟ یه جوری نگات کرد که انگار می خواد بخورتت! _

شدی؟ من   اخالق خاک تو سرت. آخه عاشق چی این بد
 . یدمبه این بشر دختر نم اصال 

شیطنت های ترانه زیرگوشم هنوز ادامه داره. لحن بامزه 
اش به خنده می اندازتم. هرچند که حرف هاش فقط یه 

شوخیه ساده است، همین. و هیچوقت به واقعیت مبدل نمی 
 ! شن

 . ببند دهنتو ترانه. یکی می شنوه، آبروم میره_

از نگاه تیز و پرحرف معصومه   کالفه  ترانه ریز می خنده. 
خانم، خم میشم و بشقاب میوه های خرد شده رو به دست 

 : پروین خانم می دم. می گم
 .بفرمایید، نوش جونتون_

 
   



 
پروین خانم با خنده و شوق بشقاب رو از دستم می گیره. با 

 :محبت، جوری که بقیه هم می شنون می گه
دستت درد نکنه دخترم، خودت می خوردی خب. من میلم  _

 . اشتهام رو کور کردنبه میوه نمیکشه. این قرص ها به کل 
 :لبخند مهربونی می زنم. می گم

 . یکم بخورید، براتون خوبهحاال _

 
   



 
صدقه ام میره. انقدر مهربونه که  با چشم هاش انگار قربون  

برای اینکه ناراحت نشم، چند تیکه برمی داره و با خنده بهم 
 : نگاه می کنه

قربونت برم دخترم. همینارو به زور می تونم بخورم، بذار _

 !اینارو هم بدم به این پسر
بعد در عین ناباوری من، بشقاب رو به طرف امیرحافظ می  

 :گیره و می گه
 . پسرم. تو بخوری انگار من خوردم. نوش جونتبیا _

آه از نهادم درمیاد. صدای خنده های آروم ترانه روی مخمه. 
انتظار دارم که امیرحافظ با یه نه بزرگ بشقاب رو رد کنه 

اما، بی حرف از دست پروین خانم می گیره و نیشخند 
 کوچیکی گوشه ی لبش می شینه. نگاهم رو

 
   



 
ازش می دزدم، اگه می دونستم اینطوری میشه عمرا 

 ! دوساعت میوه پوست می کندم
کنم، خب دیگه، بهتره کم کم بریم. پاهام دارن اذیتم می  _

 . بیشتر از این نمی تونم بشینم. شرمنده
با گفته ی پروین خانم، بی توجه به تعارفات معمولی که 

انجام میشه از خدا خواسته سریع از جام بلند میشم. چهره ی  
دوست داشتنیش گرفته است و میتونم حدس بزنم که درد  

زیادی رو تحمل می کنه. برای همین با عجله به اتاق ترانه  
و لباس هام رو عوض می کنم. کیفم رو که بر می میرم 

دارم و از اتاق بیرون میزنم، بقیه هم درحال خروج از خونه  
 :ان. ترانه با دیدنم جلو میاد و خندون میگه

 
   



 
چه با اشتها هم می خورد بیشعور. رسما گوشت شد به _

 !تنش
تپش قلبم اوج می گیره. من بدون اینکه بدونم، براش میوه  

پوست کندم و با حوصله خرد کردم. و اون که تا آخرین تکه 
حس خوب توام با خجالت  رو هم خورده بود... چقدر این 

 ! برام جدید و تازه است
توام، یادت باشه امروز همش به من تیکه حاال خب  _

 . انداختی. به موقع اش جبران می کنم
می خنده و با مهربونی بغلم می کنه. با خداحافظی از خاله  
عطیه و عمو اکبر، با عجله کفش هام رو می پوشم و جلو  

کمک کنم. پروین خانم با آه و ناله  میرم تا به معصومه خانم 
قدم بر می داره و با هر بار آخ گفتنش، حس غم همه ی 

 وجودم رو فرا می گیره. به
 
   



 
 کنم که توی ماشین پرویز خان بشینهزحمت کمکش می 

بالشت کوچیک رو پشت کمرش می ذارم تا درد کمرش هم 
 : به درداش اضافه نشه

 خوبه پروین خانم؟ راحتید؟_

با نفس نفس سری تکون می ده و لبخند بی جونی می زنه. 
فاصله می گیرم تا از سمت دیگه کنارش سوار بشم اما،  

 :سرجام متوقفم می کنه. صدایی که میگهصدای مردونه ای 
 !خانوم دکتر_

جلو میاد. نمی دونم چرا داره صدام می کنه اما، خودم رو به 
 نشنیدن می زنم و می خوام که کنار پروین

   



 
خانم سوار شم که این بار، پروین خانم به حرف میاد و 

 :میگه
 ! مثل اینکه امیر کارت داره عزیزم. ببین چی میگه_

باورم نمیشه که شرایط اینطور برای اینکه سوار ماشین 
خودم بیام، کنارش توی امیرحافظ بشم مهیا میشه و من تا به 

ماشین اونم و ترانه که کنار شوهرش ایستاده و داره با نیش  
باز بهم نگاه می کنه. آهی می کشم. چرا هرچقدر سعی می 

کنم حساسیت بقیه رو تحریک نکنم، بیشتر باعث میشم توجه 
 ! شون بهم جلب بشه؟

 
   



 
با نفس عمیقی کمربندش رو می بنده و درحال استارت زدن، 

 :بدون اینکه بهم نگاه کنه می گه
 . کمربندت رو ببند_

 کالفه و جلوتر از ماشین پرویز خان به راه میوفته. معذب و 
توی سرشون وول می  االناز طرز فکر بقیه و افکاری که 

خوره، با نارضایتی کمربندم رو می بندم و از پنجره به 
بیرون خیره می شم. لرزیدن گوشی توی دستم، کافیه تا  

 :حدس بزنم ترانه باز قصد اذیت کردنم رو داره. برام نوشته
   



 
 اش ، این امیرحافظی که من دیدممواظب ب 

مثل همیشه نبود. زنده رسیدی خونه بهم خبر بده از نگرانی  
 «.دربیام

پوفی  کالفگی چند ایموجی چشمک و نیش باز! ناخواسته با 
می کشم. گوشی رو خاموش می کنم و توی کیفم هل می دم.  
تصمیم دارم تموم مسیر رو هرجور که میشه سکوت کنم تا 

بدون اتفاق ناخوشایندی به عمارت برسم. امشب شب 
عجیبیه، و با همه ی حس خوبی که دارم، یه دلهره ی 

 !آزاردهنده ای ته دلم نشسته
فکر می کردم فقط به پیام های من جواب نمیدی، ولی مثل _

 !عادت داری بقیه رو منتظر خودت بذاری کال اینکه 
اگه صداش برام از هر صدایی آشناتر نبود، باور نمی کردم  

 که متعلق به همون مردی باشه که غرور و تکبر
 
   



 
 نگاهش رو میشد به راحتی حس کرد. مردی که تحقیر 

تمسخر من براش مثل یه تفریح بود و لحظاتی که کنارش  
چی؟   االنبودم، لحظاتی بود که توی آشوب غرق بودم. اما 

باید باور کنم که داره با همه ی غرور و اقتدارش، حتی با 
 ! همین صدای بی تفاوت و اخم روی پیشونیش، گله می کنه؟

 باشه جواب می دم. الزماین چه حرفیه؟ هروقت  _

 .خوشبختانه همچین عادت زشتی ندارم
کوتاه بهم نگاه می کنه و بعد دوباره به روبرو خیره می شه. 

 :با نیشخند صداداری زمزمه می کنه
 !الزم_

فک مردونه اش منقبض میشه. عصبانیتش رو احساس می  
 کنم. ولی واقعا برام قابل درک نیست که این

   



 
مرد از چیزی هم ناراحت شده باشه. اونم فقط برای یه 

موضوع کوچیکی، مثل جواب ندادن من به پیامش! این آدم 
 !براش اهمیت نداره؟همونی نیست که می گفت هیچی 

میشه بپرسم برای چی گفتید که من همراه شما بیام؟ گفتید _

باید درباره ی یه سری مسائل حرف بزنیم، بفرمایید. گوش 
 .می کنم

حلقه ی دست هاش به دور فرمون محکم تر میشه. در جواب  
سوالم چیزی نمیگه و تنها اخم روی پیشونیش غلیظ تر 

چینم. ناراحت و گیج از رفتارش، به  میشه. لب بر می 
صندلی تکیه می دم و دست هامو روی سینه ام قفل می کنم. 
مسیری که داره طی می کنه، برام ناشناخته است. درنهایت،  
روبروی ساختمون بزرگی می ایسته و در سکوت بهم نگاه 

 :می کنه. متعجب می پرسم 
   



 
 چرا وایسادین؟ چیزی شده؟_

 ! اگه یه زحمتی بکشی و سرتو بچرخونی، می فهمی_

پریده میگه و حس می کنم کمی از  باال با ابروهای 
عصبانیت و خصومت نگاهش کم شده. با تعجب به گفته اش 
عمل می کنم و و وقتی کمی سرم رو خم می کنم، تازه می 

تونم نوشته ی روی ساختمون رو بخونم. لبخند عمیقی روی 
لبم می شینه. با ذوق بچگونه ای دست هامو به هم می کوبم  

 : و می گم
   



 
 !وای... اینجا آزمایشگاه ماست. چقدر خوشگله_

 :حس می کنم صداش ته مایه ای از خنده داره. می گه
 !  ساختمون خوشگله؟خوشگله؟ دقیقا چی این _

به طرفش می چرخم. فضای نیمه تاریک اتاقک ماشین، 
باعث میشه که نتونم به خوبی چهره اش رو ببینم. با  

 :از ته دلی زمزمه می کنمی خوشحال
ساختمونش خوشگل نیست، آرزوهای من و ترانه خوشگله  _

که قراره اینجا به واقعیت نزدیک تر بشن. واقعا ازتون 
ممنونم آقای نیک نام. با این شرایط حساسی که من دارم، 

فکرشم نمی کردم که به این زودی تو یه آزمایشگاه مشغول 
 .بشم. شما لطف بزرگی در حقم کردید

 
   



 
خیلی سعی می کنم حس دوست داشتنم روی لحنم سایه 

نندازه. نمی دونم چقدر موفق میشم اما، نیشخندش کم کم 
رنگ می بازه و با تکون دادن سرش، اهومی می کنه و می 

 :گه
خونه نزدیکه،   خوبه. موقعیتش هم از هر نظر اوکیه. هم به_

هم به دانشگاهت. اما یه موضوع خیلی مهمی هست که فکر  
 ! می کنم بهتره دوباره بهت تذکر بدم خانوم دکتر

ناخواسته به خنده می افتم. با خنده ای که نمی تونم جلوشو 
 : بگیرم، جواب می دم

نیست، می دونم که اجازه ندارم حتی یه قدم تنهایی   الزم_

 این ور و اون برم. هرجا که میرم، باید با
 
   



 
م باشه و هر اتفاقی که سروان منتظمی برم. حواسم به اطراف

 بدم، درسته؟  اطالعافتاد به شما و عمواکبر 
دلم می خواد بگم انقدر جلوی خودت رو نگیر. آسمون به 

 !زمین نمیاد اگه جلوی منم بخندی
 . خیله خب... خوبه که می دونی باید چیکار کنی_

با لحن بی تفاوتی می گه و به راه میوفته. سرم رو به 
می دم و برای چند لحظه ی کوتاه به نیم رخش  صندلی تکیه  

خیره میشم. نه یه نگاه عادی، بلکه با همه ی قدردانی و 
 !محبتم

 !نداری؟ الزمخب... چیزی _

 با صدای آرومی می گه. لب های خشکم رو تر می کنم.
 : با تکون دادن سرم می گم

 ! نه. خیلی ممنون_

 
   



 
عجیب بهم خیره میشه! انگار داره  گاهی اون که با ن

 ! سرزنشم می کنه... اما چرا؟
******* 

 شده است. اخم ظریفی  کالفه از نه گفتن های نهال 
 : می کند و از روی حرص، سری تکان می دهد و می گوید

 
   



 
انار خنک می چسبه. اگه نمی بعد از اون شام یه آب _

 .خوری، مشکلی نیست
با تک گازی به طرف آبمیوه فروشی یکی از دوستانش می  

راند. نمی داند دقیقا چه می خواهد و چه کار می خواهد 
بکند، اما این را با همه ی وجودش می فهمد که دلش میلی 

 !به برگشتن به آن خانه ندارد
باشد اما، بودنش حس متفاوتی نهال در کنارش هست. نباید 

است. به یک نوع خاصی بکر است. به خصوص طرح 
 ... تکرارنشدنی لبخند هایش

سکوت نهال اعصابش را خدشه دار می کند. سری می 
چرخاند و خب، بعد از این چند ساعت دیگر خبری از 

آرایش اولیه اش نیست. لب هایش بی رنگ اند و تنها چشم 
ن خط چشم کشیده را حفظ کرده اند.  هایش هستند که هنوز، آ

 کاش می شد بهش بفهماند که انقدر با
   



 
 !آن چشم های لعنتی ور نرود و به حال خودشان بگذاردشان

مغازه پارک می کند. می شود گفت جمعیت زیادی نزدیک 
 :حضور دارند. همزمان با باز کردن کمربندش می گوید

 مطمئنی نمیخوری؟ پشیمون نمیشی؟_

که خندان  گاهی نهال را وادار می کند که بهش نگاه کند. ن
است و چه خوب که رنگی از عصبانیت، و یا بی حوصلگی  
 : ندارد. با متانتی که انگار در وجودش هست، جواب می دهد

 .خیلی ممنون. من میوه خوردم، شما برای خودتون بخرید_

 
   



 
ناخواسته طعم متفاوت و لذیذ آن میوه های خرد شده را به  

یاد امیرحافظ می اندازد! لبخند محوی گوشه ی لب هایش می  
نشیند. باید اعتراف کند شیرین تر از طعم آن میوه ها، چهره  

 ! کار پروین شوکه شده بودی پکر و معذب نهال بود که از 
اگه به میوه خوردن باشه، من بیشتر از تو خوردم! چطوره  _

برای جبران اون میوه های پوست کنده و تیکه تیکه شده، 
 ! برات بخرم؟

چهره ی نهال درهم می شود. فکرش را می کرد که به این 
زودی ها به رویش بیاورد. با حفظ ظاهرش، جواب می 

 : دهد
من اون میوه هارو برای شما پوست نکنده  ممنون. ولی _

 !بودم که بخواین تشکر کنین 
 
   



 
حرص خوردن و خجالت کشیدنش را فقط می توان با واژه 

 !توصیف کرد «بامزه» ی
 . میام االنباشه. هرجور راحتی. بشین _

با برداشتن سوئیچ از ماشین پیاده می شود. تنها برای حفط  
احتیاط، درها را قفل می کند و با مرتب کردن پیراهن سفید  
تنش از عرض خیابان عبور می کند. واقعا میلی به خوردن 

ل کند!  هیچ چیز ندارد، اما حرفیست که زده و باید بهش عم
 !خودش را نمی فهمد... انقدر ضد و نقیض و عجیب؟

اصرار نهال، دومین لیوان آب انار را هم داخل  خالف بر
سینی می گذارد و با حساب کردنش از مغازه بیرون می 
زند. از این فاصله هم می تواند نهال را ببیند که دست به 

لبخند سینه نشسته و بی حوصله بهش نگاه می کند. این بار 
 می زند. به امید آنکه نهال از این فاصله 

   



 
شاهد لبخندش نباشد، و با گام هایی بلند به طرف ماشین 

 .حرکت می کند
ر طوفان رخ می دهد که صدای گاز دادن  اما ناگهان انگا 

موتور سیکلتی توی گوشش می پیچد و تا به خودش بیاید،  
موتور با شدت هرچه تمام از کنارش عبور می کند. و او که 
تعادلش به هم خورده، با ضرب روی زمین فرود می آید و 
لیوان آب انار ها، آخرین چیزیست که روی آسفالت خیابان  

 . جاری می شود
درد در تمام بدنش می پیچد. سرش که روی آسفالت می 

 نشیند، در عرض چند لحظه گرمای خون را در کف 
 
   



 
که تصویر کفش های  گاهی سرش احساس می کند. و ن

 .  مردم را تار می بیند
 ...صدای جمعیت

 ... پچ پچ و زمزمه های مردم
 ...ترمز کردن ماشین ها 

 ... موتورسیکلتی که با سرعت تمام دور می شود
که وحشت زده و ناباور، نشسته در ماشین با درهای  نهالی

 !قفل شده، نظاره گر تصویر روبروست
 
   



 
 آقا...آقا حالت خوبه؟ صدای منو می شنوی؟_

 . یکی زنگ بزنه اورژانس تا دیر نشده_

 .کنهجوون هم هست، خدا به مادرش رحم  _

زمزمه های مردم را به طرز گنگی می شنود. سعی می کند 
تکانی به تن سنگین شده و خشکش بدهد. اما با کوچکترین 

حرکت، درد وحشتناکی در تنش می پیچد. لب هایش را 
روی هم می فشارد. تنها برای آنکه از این درد فریاد نکشد  

ند و با جمع کردن همه ی توانش، به جان کندن سرش را بل
 .می کند

 مردم زیادی دورش جمع شده اند و عده ای بی تفاوت، 
عده ای هم نگران نگاهش می کنند. تصویرشان را تار می 

 بیند. چندباری دستش را روی صورتش می کشد
   



 
کند. خیلی سخت  پلکش آمده را پاک می الی خونی که تا با

 ! نیست درک هشداری که بهش دادند
زنگ می زنم اورژانس، یکم تحمل  االنامیر، خوبی پسر؟ _

 . کن
با همه ی کرختی اش دست می اندازد و مچ دست یاشار،  
یکی از دوستان دوره ی دبیرستانش را می گیرد. یاشار با 
نگرانی نزدیکش می شود و از چشم های گیج امیرحافظ،  

می فهمد که باید به رفیقش کمک کند. و با گرفتن دستش، او  
سرپا ایستاده، و حاال را محکم به طرف خودش می کشد. 

حیرت زده از این قامت دوباره پاشده نگاهش می   جمعیت
 : کنند. یکی از بین مردم می گوید

 
   



 
بیاد، شاید سرت ضربه خورده   آمبوالنسآقا بشین بذار _

 . باشه
امیرحافظ حتی نگاهش هم نمی کند! سرش گیج می رود و  

، می آید و مقابل دیدگانش چادر می زند. گاهی سیاهی هراز
اما هیچ کدام این ها مهم نیست. مهم، دختریست که درون  

از وحشت دیوانه شده  االنماشین حبس شده و به حتم تا به 
 !است

 . یاشار، چیزی نیست... بگو برنخوبم _

از غد بودن رفیقش، پوفی می کشد و گوشی   کالفه یاشار 
اش را توی جیبش هل می دهد. به سمت مردم می چرخد و  
درست طبق گفته ی امیرحافظ، مشغول پراکنده کردن آن ها 
می شود. نفس سختی می کشد. با گرفتن مچ دست دردناکش  

 که به احتمال زیاد دررفته، 
 
   



 
  می چرخد و نگاهش را به ماشین آن سمت خیابان می دوزد

. 
نهال نگاهش می کند. همچون چند دقیقه ی پیش، اما با قلبی  

ایستاده! پاهایش را وادار به حرکت می که انگار از حرکت 
کند. و دردی که سرش را فرا گرفته، در این لحظه جزو بی 

اهمیت ترین چیزهایی است که در این جهان وجود دارند.  
نهال تنهاست... ترسیده... شوکه شده... نباید بیش از این 

 !تنهایش بگذارد
نگاه جمعیت،  از بین ماشین ها عبور می کند و بی توجه به 

سوار ماشین می شود. تن سنگینش را که روی صندلی می 
اندازد، تازه می تواند نفس حبس شده اش را بیرون بدهد.  

گلویش خشک شده است. به زحمت آب دهانش را قورت می 
 . دهد و نگران، به نهال کنار دستش نگاه می کند

   



 
دلش پیچ می خورد وقتی صورتش را خیس از اشک می  

بیند، و چشم هایش که با ناباوری مطلق بهش نگاه می کنند.  
وحشت، پررنگ ترین حسیست که نهال شوکه شده. ترس و 

 ! تماشای صورتش به آدم القا می کند
ببین... آروم باش. ببین حالم خوبه، چیزیم نشد! می شنوی  _

 ! اینجام... هیچی هم نشده. آروم باش االنصدامو؟ 
 
   



 
سال هاست کسی دلداری اش نداده که دلداری دادن را بلد 

باشد. به خصوص از جنس لطیف زن! و صدای خشدار و 
گرفته اش، بهانه ی محکم تر و قابل قبول تری برای چشم 

را بیش از   های نهال است تا بی امان ببارند و قلب این مرد
 ! این بی قرار تر کنند

به زحمت... با صدایی لرزان و نگاه اشک بار، خیره ی 
 :صورت امیرحافظ زمزمه می کند

 ت... تقصیر منه... من... من باعث شدم... که... که _

 االن این اتفاق بیوفته... من... من اگه نبودم.... 
 !اینطوری نمی شد... تقصیر منه

این بار از آن گریه ی مسکوت، به هق هقی شدید دچار می  
شود. شانه هایش می لرزند و صدای گریه ی مظلومانه اش  

ای می  کالفه اتاقک ماشین را فرا می گیرد. امیرحافظ پوف 
 کشد. نگاه های جمعیت هم این میان

   



 
شده یک اعصاب خردی دیگر. برای همین با خشم و فکی 
منقبض شده، استارت می زند و ماشین را با تک گازی از 

 . جا می کند
نهال هنوز دارد اشک می ریزد. درست عین بچه ها، نوک 

ی بارند که معلوم بینی اش سرخ شده و چشم هایش طوری م
نیست این همه اشک را در کجا جا داده اند! امیرحافظ هیچ 

نمی گوید. چیزی هم ندارد که بگوید. نهال، بسیار باهوش تر 
از آن است که متوجه نشود تصادف چند دقیقه ی قبل، 

 ! هشداری برای رها کردن او بود
ماشین را در کوچه ای خلوت، نزدیک عمارت متوقف می 

فته از سردردی که جانش را می گیرد، سرش را به کند. آش
فرمان تکیه می دهد و چشم هایش را روی هم می فشارد.  

 جاری شدن دوباره ی خون را احساس 
   



 
می کند. خداراشکر که سمتی از سرش ضربه خورده که 

 !خونین بودنش، در دید نهال نیست
بسه دیگه... چقدر می خوای گریه کنی؟ من تصادف کردم، _

 تو داری گریه می کنی؟ 
با چهره ای درهم سر بلند می کند و تقریبا با صدای بلندی 
زه  می گوید. اما نهال به جای آنکه حرف هایش را بشنود، تا 

نگاهش به خونی می افتد که تا روی پیشانی بلند امیرحافظ  
پیشروی کرده. نفسش بند می رود. با بغض سنگین تری می 

 : گوید
داره خون میاد! سرتون داره خون میاد! اینا... اینا همش به  _

 خاطر منه. مگه نه؟ 
 
   



 
در سکوت به این دختر زیادی دوست داشتنی نگاه می کند.   

 :نهال با هق هق ادامه می دهد
همش به خاطر منه. اونا... اونا همونایی بودن که می _

نبودم... اینطوری خواستن... منو بکشن؟ آ... آره؟ اگه من 
 ... نمیشد. اگه

چقدر خوب بلدی همه چی رو بندازی گردن خودت. هیچی  _

 تقصیر تو نیست دخترخانم. می فهمی؟ 
چانه ی نهال می لرزد. صدا ی آرام و نرم امیرحافظ بیشتر 
گریه اش را تشدید می کند تا اینکه آرامش کند. اگر... اگر 

سرش می آمد... تا آخر عمر با  بالییعقب نمی کشید... اگر 
 قلب خونینش چه کار می کرد؟

 
   



 
 : مظلومانه می گوید

 ! سرتون شکسته... داره خون میاد_

لبخند خسته ای که کنج لب های امیرحافظ می نشیند. گریه 
های نهال برای اوست... این دیگر چه حس متفاوت و لذت 

 ! بخشی است؟
 ! فدای سرت. خونه دیگه... بند میاد_

 
   



 
نهال چندلحظه ساکت نگاهش می کند و بعد، به طرز عجیبی 

 : شبیه بچه ها، بلند می گوید
 !ببخشید_

بدتر،می زند زیر گریه! انقدر دوست داشتنی... انقدر بکر و  
 متفاوت... 

 
   
 
یکم دیگه هیششش... آروم باش. آروم باش بچه. اگه _

اینطوری گریه کنی، از حال میری. اون موقع چطوری برت 
 !گردونم عمارت؟

  



 
 !منو برگردونید عمارت... خواهش می کنم_

استارت زد و با سرعت تمام به طرف عمارت راند. نهال 
زندانی آزاد شده، از ماشین بیرون پرید و با درست مثل 

حالتی شبیه به دو به طرف خانه حرکت کرد. بی آنکه حتی  
یک بار به او نگاه کند. به اویی که سرگردان و آشفته، 

 زیرباران نم نم پاییزی، توی حیاط و
 
   
 

 در تاریکی قدم می زد...  
* 

سکوت سنگینی فضای ماشین را در بر گرفته بود. هرسه 
یشان به طور مشترک داشتند به یک موضوع خاص فکر 

 می کردند. یا شاید هم به یک شخص خاص، 
 
   



 
روزهای گذشته خندیده بودند،  خالف چشم هایی که امشب بر

حرف زده بودند، و بعد از مدت ها رنگ روشنایی را به  
 . خود گرفته بودند

شب متفاوتی به نظر می رسید. روشنایی چشم های  امشب،
امیرحافظ، هرچند برای چندساعت کوتاه، درست شبیه جانی  

تازه و نور امیدی بود که مدت هاست در دل این سه نفر 
احساس امیدواری دارند، و حاال خاموش شده. سه نفری که 

 ! حس خوبی که شاید از آینده ای جذاب خبر می دهد
میقی، چشم از پنجره و خیابان های خلوت  معصومه با دم ع

می گیرد و به پرویزی که امشب نوای حزین شجریان هم از 
ضبط ماشینش به گوش نمی رسد، نگاه می کند. چهره ی  

 متفکر و غرق در فکر همسرش، 
 
   



 
آرامشی بی انتها برای اوست. چرا که از صمیم قلب، می 

 .داند که در هر لحظه، او را در کنار خویش دارد
سر می چرخاند و با دیدن پروینی که لبخند کوچکی به لب 

می پرد. با مهربانی به حرف میآید و  باال دارد، ابروهایش 
 :این سکوت سنگین را می شکند بالخره 

همیشه به خنده پروین جان... چیزی شده؟ به چی می _

 خندی؟
پروین نگاهش را از دست های پر چین و چروکش می گیرد  

و با یادآوری چهره ی معذب و درهم نهال دوست داشتنی 
امیرحافظ سوار ماشین او  اش، وقتی که به اصرار و اجبار 

شد، لبخندش عمیق تر می شود. با خنده و محبت جواب می 
 : دهد

 
   



 
ارید بهش به همون چیزی که شما دوتا اینطوری د واال _

 !فکر می کنید
معصومه با لبخند تلخی می چرخد و به صندلی تکیه می 

دهد. قطره ی اشکی آرام آرام، از گوشه ی چشمش جاری 
می شود و زمزمه ی آرامش لبخند پروین را نیز به غم مبدل  

 :می کند
یعنی... میشه امیرحافظ منم... میشه دوباره خوشبخت _

 !بشه؟
اگرچه نه ماه او را در بطن خودش حفظ نکرده مادر است. 

 باشد، درد زایمانش را به جان نخریده و از شیره
به  خالصه  جانش به او نبخشیده باشد! مادر بودن که فقط  

همین ها نمی شود. آن زمان که دست در دست پرویز 
 گذاشت و وارد خانه ی او شد، امیرحافظش 

 
   



 
دو سال و نیمش بود. متعجب نگاهش کرده بود و در 

سکوت، به اتاقش برگشته بود. فقط چند ساعت زمان برد تا 
خجالتی را از اتاقش بیرون  معصومه بتواند پسرک تنها و 

بکشد و بعد، صدای خنده های از ته دلش را بشنود. 
امیرحافظ برای اولین بار توانسته بود احساسات مادرانه ی 
زنی چون او را که صاحب فرزندی نمی شد، تحریک کند.  

صدا کرده بود و شب ها،   «مامان » برای اولین بار او را
وانست خودش را مادر در آغوشش خوابیده بود. چطور می ت

او نداند؟ امیرحافظ حتی از پسری که خدا بعد از مدت ها با  
معجزه ی خودش به او هدیه کرد، برایش عزیزتر است. که 

اگر نبود، برای آرامش او پسرش را در اصفهان تنها نمی 
 !گذاشت و به تهران نمی آمد

 
   



 
قطره ی اشک دیگری روی گونه اش جاری می شود.  

پرویز  خوب می فهمد زن محبوب و دوست داشتنی اش 
چقدر از رفتار پسر غد و مغرور او زجر می کشد و دم نمی  

زند. معصومه در زندگی با او صبری به خرج داده که به  
 گمان پرویز هیچ زنی قادر به انجامش نبود.  

پروین با  .در خودتو اذیت نکنآروم باش معصوم جان، انق_

 درد کمی خم می شود و دستش را روی شانه 
معصومه می گذارد. با سکوت او، امیدوار و متبسم ادامه  

 : می دهد
این دفعه دیگه اجازه نمی دیم خودشو ازمون بگیره. _

مطمئنم نهال می تونه امیرو به زندگی برگردونه. همونطور 
برگردوند. من خوب امیرحافظو  که زندگی رو به عمارت 

می شناسم. وقتی به نهال نگاه می کنه، انگار تو یه عالم 
 .دیگه است. یقین دارم که به این کار بی میل نیست

 
   



 
نور امید در دل این پدرومادر روشن تر می شود. پدر و 

مادری که سال هاست به خودخواهی و غرور متهم شدند و  
 ...در غم نبود فرزند عزیزشان، پیر شدند

امیرحافظ هم که همه چی حتی برای حاال حق با پروینه. _

فرق داره، اجازه نمیدم با غرور و بی فکریش همه چی رو 
 . خراب کنه

به چهره ی غمگین معصومه، لبخند کوچکی می  گاهی با ن
زند که دیدنش درمیان ریش پررنگ روی صورتش کمی 

 :کار سختی است
این دفعه خودم همه چیو درست می کنم. دیگه اجازه نمی _

به کرسی بشونه. حتی اگه بخواد  دم با داد و فریاد حرفشو
قهر کنه یا هرکار دیگه ای. باید بهش کمک کنیم. باید از این 

 .وضع نجات پیدا کنه
 
   



 
سینه ی معصومه بیرون می دود. لبخند پرویز آه عمیقی از 

پررنگ تر می شود. با یادآوری چهره ی دخترانه و متین  
 : نهال، با لذت می گوید

همیشه دلم می خواست یه دختر مثل نهال داشته باشم. _

پروین راست می گه. منم فکر می کنم نسبت به این دختره 
شه، باز هم بی تفاوت نیست. حتی اگه رفتار خاصی نداشته با 

 .بهش بی تفاوت نیست. این تغییر خیلی بزرگیه
لبخند پروین پررنگ تر می شود. چقدر نسبت به آینده ی  

 : بودن با نهال امیدوار است! خندان می گوید
نظرتون چیه من و معصوم با نهال حرف بزنیم؟  اصال _

هوم؟ تو هم با آقا اکبر صحبت کن پرویز جان. قبل از اینکه  
 . این دوتا جوون بخوان چیزی رو انکار کنن

 
   



 
حرف هایشان بوی امید می داد. بوی وصال، و برگشت 
پسری که روزی چراغ خانه یشان بود. شیطنت هایش به 

هیچ کس امان نمی داد و معصومه، از بوسه های محکم گاه 
 و بی گاهش عاصی شده بود. پسری که بعد هربار برگشت
به خانه، هزار بار حالش را می پرسید و اگر کمی او را 

غمگین می دید، هرکاری می کرد تا لب های مادرعزیزش  
 ...  بخندند... اما فقط تا آن روز شوم

 ...قبل از آن تصادف وحشتناک
***** 

 
   



 
صدای ساعت فضای ساکت اتاق را در بر می گیرد. با 
رخوت خم می شود و دستش را روی ساعت می کوبد.  

صدایش که قطع می شود، خواب آلود و کسل پتو را روی 
فشارد تا سرش می کشد و چشم هایش را روی هم می 

دوباره خوابش ببرد اما... از آنجایی که هیچوقت شانس با او  
دست دوستی نداده، هرچه می کند نمی تواند دوباره به 

خواب فرو برد. و به جای آنکه کمی از حال و هوای بیداری 
دیشب دوباره در سرش غوغا الی دور شود، افکار پرت و پ 

  کالفگی می کنند. چه روزی خواهد شد وقتی که صبحش با 
 ! شروع شود

پوفی می کشد و بی حوصله از حالت دراز کش در میآید. 
 ساعت هشت صبح و صدای کارگرهای توی

   



 
زی به گوش می رسد. اگر حیاط، پررنگ تر از هرچی

دیروز بود، قطعا هوس می کرد که به حیاط برود و در 
حتی نمی داند که باید  االنهوای لطیف پاییزی قدم بزند اما، 

 .  چطور پایش را از این اتاق بیرون بگذارد
واقعیت این است که اگر فراموشی هم صورت بگیرد، لب  

اد، درست مثل هایش از یاد نمی برند. اتفاقی که دیشب افت
زلزله ای ویران کننده... هرچه لحظه ی تکراری در زندگی 

 !اش بود را از پایه ویران کرد
پوفی می کشد و گر گرفته از یادآوری دیشب، از جا بلند می 

شود و خودش را توی حمام می اندازد. با همان لباس های  
تنش زیر دوش می ایستد و آنقدر به تصویر مات خودش  

توی آینه ی بخارگرفته ی روبرو خیره می شود که قطرات 
اشک کم کم جرأتی برای جاری شدن پیدا می کنند. اشک 

 ، ازاالنه از دیشب، تا به  هایی ک
   



 
شدت ناباوری محبوس شدند و این حال دختری چون او را 

هرکار می بیشتر خراب تر می کند. چه اتفاقی افتاد؟ چرا 
 کند، نمی تواند چیزی که تجربه کرده را هضم کند؟

 سست و بی حال سر می خورد و کف حمام می نشیند.  
 .خدایا ببخش... ببخش منو_

پاهایش را توی شکمش جمع می کند و گریان سرش را 
روی زانویش می گذارد.  تمام دیشب را، بعد آنکه از ماشین 

را به اتاقش رساند، درازکش  امیرحافظ پیاده شد و خودش 
روی تخت و بدون هیچ واکنش خاصی گذراند. آنقدر فکر 

 کرد و فکر
   



 
حاال  کرد، که از فرط سردرد به خواب فرو رفت... و

شروع روزی که مطمئنا دوباره او را با امیرحافظ رودررو  
 .خواهد کرد

 چیکار کنم؟ چیکار کنم خدایا؟ _

زیرلب زمزمه می کند و شانه هایش زیر بارش قطرات آب  
سد مقاومت چشم هایش   بالخره می لرزند. چقدر خوب که 

 !شکستند. قبل آنکه حس گناه به خفگی دچارش کند
نمی داند چقدر در حمام می ماند. وقتی با چشم های سرخ و 
حوله به تن بیرون می آید، فضای نیمه تاریک اتاق عجیب  

به دلش می نشیند. مایوس و ماتم زده، روی تخت می نشیند  
نمی داند چطور باید  اصال و به پاهای خیسش نگاه می کند. 

ی بکند یا باید کار اصال تصمیم بگیرد، چه کار بکند، و آیا 
 !نه
   



 
زمانی به اوج خودش رسید که  کالفگی بود، و این  کالفه 

 صدای پیامک تلفن همراهش بلند شد. نگاهش کرد، 
چانه ای لرزان تلفن را روشن کرد. چشم های خیسش که  با 

شماره ی آشنای این روزها را خواند، حس شرم مطلق  
وجودش را فرا گرفت. شرم از خدایی که کاش می 

بخشیدش، شرم از پدرومادری که از توی قاب عکس روی  
میز نگاهش می کردند، و شرم از مردی که برایش پیام 

ای، برای دختر معتقد و تنهایی  فرستاده بود... چنین لحظه  
 ! چون او، دست کمی از شکنجه نداشت

   



 
اشک  هبا دستانی لرزان  پسورد گوشی را می زند و نگا 

بارش روی پیامک امیرحافظ قفل می شود. هنوز هم بعد از 
گذشت چند ساعت، گر گرفتگی اش تسکین نیافته. پشت 

 .گوش هایش داغ است و سرش انگار می خواهد منفجر شود
می کشد و پیام کوتاه امیرحافظ را   باال بینی اش را با غم 

 :می خواند
 «.ساعت یازده آماده باش، میام دنبالت بریم آزمایشگاه

انگار از پرتگاه بلندی سقوط می کند. دستش روی قلبش  
 :مشت می شود و با بغض زمزمه می کند

چرا نمی میرم؟ خدایا جونمو بگیر... آخه من چطوری یه _

 !آدم نگاه کنم؟بار دیگه تو چشم این 
از روی تخت سر می خورد و روی زمین می نشیند. بی 

 آنکه چیزی در جواب پیام امیرحافظ بنویسد. 
   



 
دیوارهای اتاق شبیه شکنجه گرهای جهنم احساس می کند 

بهش نگاه می کنند! انگار آرام آرام جلو میآیند تا به روشی 
لبریز از عذاب و درد جانش را بگیرند. حس خفگی مطلق  

 :دمی رهایش نمی کند
چطوری یه بار دیگه جلوش وایسم و عادی رفتار کنم؟ _

  اصال دیشبو یادم نیست؟  مثال چطوری رفتار کنم که 
 !چطوری فراموش کنم؟ چیکار کنم خدایا؟ چیکار کنم؟ 

ای نیمه تاریک اتاق، زیر ضچقدر تنهاست. در سکوت و ف
سایه آسمان ابری که به طرز دلگیری روشنایی اش را از 
چشم های غمگینش دریغ کرده، بی صدا می گرید و مدام 

 نگاهش را از تصویر پدرومادرش می دزدد.  



 
سکوت اتاق می پیچد.  صدای زنگ آرام گوشی دوباره در

 !این بار اما تماسیست از جانب امیرحافظ
 
   



 
نگاه می یکه خورده و مبهوت به صفحه ی روشن گوشی 

کند. در آنی سرمایی سرتاپایش را فرا می گیرد که قدرت 
هر حرکتی را ازش می گیرد و گوشی آنقدر زنگ می 
خورد و خاموش و روشن می شود، که عاقبت بی صدا 

 . سرجایش ثابت می ماند
   



 
ناباوری اشک های صورتش را پاک می کند و گوشی را با 

شبیه به شی ای خطرناک در دست می گیرد. اشتباه نکرده!  
 !امیرحافظ واقعا به او زنگ زده است

یخ زده از جا می پرد و آشفته و با تنی نمناک نگاهش را 
دورتادور اتاق می گرداند. فرصتی برای گریه کردن ندارد.  

عمارت زندگی می کند، امیرحافظ از تا زمانی که در این 
زندگی اش بیرون نخواهد رفت. باید خودش را جمع و جور 

با او تماس گرفته، پس قطعا حرفی برای گفتن  االن کند. اگر 
دارد که به دیشب مرتبط خواهد بود. نباید ضعف نشان دهد.  
نباید بیشتر حماقت کند. مادرش تکرار می کرد هر زمان که 

 ! جلوش اشتباهت رو بگیری، سود کردی
با پریشانی به سمت کمد می رود و لباس مناسبی به تن می  

 روبروی میز آرایشش، مشغولکند. گیج و منگ، 
   



 
خشک کردن موهای خیس و بلندش می شود و جان می دهد  

تا جلوی خودش را بگیرد و باز اشک نریزد. انگار روی 
ی سینه اش سنگی قرار دارد که نفس کشیدنش را  قفسه

گرفته، و او که هربار به سختی نفس می کشد، با حس این 
درد تمام دیشب برایش مرور می شود. یک خودآزاری و  

 ! شکنجه ای متفاوت
موهایش را بی آنکه شانه کند، بی حوصله می بافد و روی  

اقل اگر  ظاهر بهتری پیدا کرده. حد حاال کمرش رها می کند. 
از درون ویران است، ظاهرش را باید حفظ کند. تمام امیدش 

به بخشش و فرصت دوباره ی خدایی است که به رحمت و 
مهربانی اش ایمان دارد. او اگر ببخشدش و کمکش کند، می 

 !تواند از این عذاب ممتد هم خالصی یابد 
 
   



 
با چشم هایی اشک بار نگاه از خودش می گیرد و سرگشته 

برمی گردد و روی تخت می نشیند. نگاه تار و  کلیف تبالو 
غمگینش، به تلفن همراهیست که کنارش قرار دارد و شبیه 
آینه ی دق رنجش می دهد! امیرحافظ دوباره زنگ می زد. 

 !دوباره با او تماس می گرفت. از این بابت مطمئن بود
خیلی طول نمی کشد که فکر تاریک ذهنش به واقعیت مبدل  

که در این فاصله ی کوتاه مدام دعا می کرد  می شود، و او
که برای اولین بار اتفاقی که دلش نمی خواهد، به وقوع 
نپیوندد. اما خیال خام! چرخ گردون این زندگی آن چنان 
سخت گیر و بی رحم، او را زیر بار تنش ها و عذاب ها  

 !حبس کرده، که به نظر نمی آید به این زودی ها رهایش کند
 
   



 
قطره ی اشکی که می چکد را به سرعت پاک می کند.  

دست دراز کرده، با تنی سرد و لمس شده گوشی را توی 
توانش برای این است که فرو دستش می گیرد و همه ی  

نریزد. نفس عمیقی می کشد. نفس ی سخت، محنت بار و 
 !کوتاه

، تمام دیشب را خاتمه حاال باید تمامش کند. او باید همین 
بدهد. امروز و فردا و روزهای بعدش را چه کند؟ دیشب 

 تبدیل به یک خاطره ی مرده نشود، االناگر 
   



 
آینده نیز خواهند بود. حداقل تا زمانی که در این روزهای 

عمارت زندگی می کند، باید مثل همیشه، بی تفاوت به قلب 
 !شیدا و غمگینش، ادامه دهد

 بله؟ _

صدایش نمی لرزد و این اتفاق بسیار خوشایندی است. 
هرچند که فقط خودش می داند این نهال به ظاهر خوب و 

 !عادی، چقدر کذب است
 ! ممنون که جواب دادی خانوم دکتر_

چانه اش می لرزد. صدای عادی و به دور از هر تفاوت 
امیرحافظ، بیشتر داغ روی دلش است. احساس می کند  

اتفاقات دیشب فقط برای او انقدر غیرقابل هضم و عجیب  
 بوده است، و برای مرد پشت خط نه! 

 شرمنده، متوجه نشدم زنگ زدید. بفرمایید؟_

ایش را روی میز دراز می کند و دستش را روی زخمی  پاه
 که از تصادف دیشب به جا مانده، می گذارد. گرد 

خاک نشسته روی وسایل خانه اش، یک آرامش خاصی را  
در خود دارد. خانه ای که اگر دیشب به آن پناه نمی آورد و  

ساعت ها در تنهایی خودش فکر نمی کرد، قطعا نمی  
 !بربیاید حالی همه آشفتگی و پریشانتوانست از پس آن 



، زنگ زده به دختری که به آشکارا اقرار می کند پا حاال 
در کتابچه ی کهنه ی زندگی اش گذاشته. دختری که نباید 

 اما، شده جزو آن چیزهای مهمی که در زندگی
   



 
آدمی جز او محدودند. دختری که فکر نمی کرد حس 

 !داشتنش انقدر بکر و دلچسب باشد
پیامم رو خوندی؟ امروز میام که بریم آزمایشگاه رو ببینی _

و با محیطش آشنا بشی. مشکلی که نداری؟ می تواند بگوید  
که امیرحافظ در هم صحبتی پیش قدم شده و  حاالنه؟ 

همچون روزهای قبل، حتی بی تفاوت تر با او حرف می 
زند، جایی برای شبیه قبل نبودن هم هست؟ کاش میتوانست 

 ! دیشب را از روزهای زندگی اش پاک کند
 : با بغضی سنگین جواب می دهد

 .نه. ممنون_

قدرتی برای صحبت سکوتی که بینشان حاکم می شود. نه 
 دوباره دارد، و نه قطع کردن تماس. با چشم

   



 
، این صدای گرفته ی  بالخره هایی اشک بار منتظراست و 

 : زمزمه وار در گوشش می پیچدامیرحافظ است که 
بابت دیشب... متاسفم. بی احتیاطی از من بود که باعث _

اون تصادف شد. ذهنت رو درگیرش نکن. خودم حواسم به 
 ... همه چیز هست. در ضمن

کمی شوخ به گوش می رسد. صدایی  حاال صدای امیرحافظ 
دچار می که شنیدنش، عاقبت چشم های نهال را به باران 

 : کند
 
   



 
حالم هم خوبه! هیچ مشکلی هم ندارم! لطفا نه نگران باش،  _

نه خودت رو مقصر بدون، و نه به کسی درباره ی دیشب 
 !گوچیزی ب

*********** 
 
   



 
نفسش سخت بیرون می آید. نهایت این داستان فراموشی 

است. فراموشی همه ی آنچه که اتفاق افتاده، قلب هایی که 
 لرزیده، 

 :به آرامی جواب می دهد
 .بله، متوجه هستم. نگران نباشید_

خب، دیگر حرفی برای گفتن باقی نمی گذارد. واقعیت این 
 ... ناگفته هاست است که سکوت کوتاه بینشان، سرشار از 
 ... از حسی که درون قلب هایشان می جوشد

 ...بی قراری که یک دم رهایشان نمی کند
 ... که درمانی ندارد حالی و پریشان

 !کاش کسی می بود و سکوتشان را فریاد می زد
   



 
خوبه. پس دیگه حرفی نیست. فقط قبل از یازده آماده باش  _

 . فعالکه معطل نشم، 
تماس قطع می شود. نهال با صورتی خیس گوشی را مقابل  

 :چشم هایش می گیرد و غمگین زمزمه می کند
 !زندگیم؟آخه چرا اومدی تو _

تلفن را روی میز پرت می کند و تن   کالفگی امیرحافظ با 
دردناکش را روی کاناپه دراز می کند. حس این را دارد که 

کسی با تبر به جانش افتاده و جاي جای بدنش از درد در 
 ...عذاب است

 ! باهات باید چیکار بکنم؟_

سرش، به آرامی نجوا می کند و خسته  الی خیره به سقف با 
 ر پاست، چشم از جنگ پرهیاهویی که در سرش ب

   



 
می بندد. فکرش را نمی کرد اما، نتیجه ی تمام فکرهای 

به یک جمله منتهی شده و آن، این است که  االندیشبش تا به 
 !او اشتباه کرده است

یک اشتباه بزرگ که هیچ راهی برای جبران یا از بین 
بردنش وجود ندارد. برای اولین بار، بعد از تمام این سال ها  

 اصال اقرار می کند. اقرار به اینکه کاری را کرد، که نباید! 
نفهمید چه شد که وقتی به خودش آمد نهال دوان دوان به 

نظاره   طرف عمارت می دوید و او زیر باران، رفتنش را 
می کرد. انگار تمام جهان در آن زمان کوتاه از حرکت 

ایستاده بود. و او هرچه فکر می کند، هرچه می خواهد با 
نگاه عقلش به اتفاق دیشب فکر کند، باز هم دلیلی برای 

 ...کاری که انجام داد، پیدا نمی کند. جز اینکه
 ! هم اشتباه کرد و هم، حس خوبی داشت

 
   



 
نهال، بیشتر شبیه به چیزی دست نیافتی  بود که تمام چیزی 
که بهش تعلق داشت، یک بکر بودن منحصربه فردی را در 

ی آنطور از ته دلش گریه می کرد و  خود جای داده بود. وقت
از او برای گناه مرتکب نشده عذر می خواست، آنقدر  

معصوم و دوست داشتنی به نظر می رسید که امیرحافظ  
 !  نمی توانست بی حرکت بماند

*** 
 
   



 
با آرایش محوی که کرده بود، توانست کمی از رنگ 

پریدگی و سرخی چشم هایش را کم کند. چاره ای جز آنکه  
از اتاق بیرون برود، نداشت. باید به پروین سر می زد و با 

 . شدبقیه نیز روبرو می 
از آنجایی که دیشب، با آن حال خودش را به اتاق رساند و 
در را هم روی تمام آدم های این عمارت قفل کرد، دیداری 

 با پروین نداشت. از این بابت می ترسید
 
   



 
که مبادا افکار واهی را توی ذهنشان راه بدهند و خودشان 

 .را گول بزنند
البته آنطور ها هم واهی نمی شد گفت اما... نهال نمی 

توانست پا روی عقایدی که پدرومادرش یادش داده بودند، 
 !بگذارد

کوتاه به طرف سالن راه می افتد. افسانه میز  با گام هایی
صبحانه ی مفصلی چیده و وقتی می بیند که امروز چقدر 

چهره ی معصومه و پروین، و حتی پرویز هم بشاش هست،  
که دارد  درحالی او هم احساس شادی می کند. معصومه 

 :قهوه اش را شیرین می کند، رو به همسرش می گوید
 . خندی؟ چیزی هست بگو ما هم بدونمچیه آقا پرویز؟ می _

 
   



 
پرویز سر بلند می کند و چشم های ستاره باران معصومه،  

ر نداشت،  لبخندش را کش می دهد. یقینا اگر پروین حضو
طور دیگری با زن دوست داشتنی اش رفتار می کرد. اما تا  

زمانی که در عمارت پروین حضور دارند، چاره ای جز 
 .محدود کردن احساساتش ندارد

پرمهر که برای معصومه شبیه به نوشیدن آبی  گاهی با ن
 :گوارا لذت بخش است، آرام جواب می دهد

اینطور که من می بینم... کم کم داره دلم برای  واال _

 !  امیرحافظ می سوزه
می پرد. چقدر امروز شبیه پدر و   باال ابروهای معصومه 

 مادرهای دیگر هستند. به جای آنکه با غصه و غم
 
   



 
لحظه هارا بگذارند، لبخند می زنند و منحنی لب هایشان 

 !رنگ امید دارد
 وا. برای چی؟ مگه امیر چش شده؟ _

 : پرویز خندان به پروین نگاه می کند
این پسر من از خود منم غدتره. تعارف که نداریم. تموم  _

این سال ها عادت کرده بله قربان، چشم قربان بشنوه. به 
خوبشم که همه ازش حساب می برن. ولی این  اخالق خاطر 

به امیرحافظ محل نمیده   اصال نهال خانوم شما چی؟ ظاهرا 
 !که بخواد ازش حساب ببره
خندد. چشم های پروین جوری برق معصومه از ته دلش می  

 ! می زنند که انگار باورش شده که نهال دختر اوست
 
   



 
داداش. قبل از شما دعواهای این دوتا رو ندیدید حاال _

اومدن شما یه وضعی بود که اگه من نبودم و جلوشونو نمی 
گرفتم، همدیگر و می کشتن. البته بگم که همش تقصیر 

 .امیرحافظه. وگرنه نهال من که با کسی کاری نداره
 اینطوری نگو پروین جان. پسر منم یکم فقط مغروره._

 .من مطمئنم نهال می تونه بهش کمک کنه
پروین با لبخند در جواب معصومه سری تکان می دهد.  

متفکر می دهد. بعد این   گاهی خنده ی پرویز، جایش را به ن
همه سال تجربه، خوب می داند که کاری که می خواهند 

 !انجامش دهند، آنطورها هم ساده نیست
 .، صبح بخیرسالم_

 
   



 
با صدای آرام نهال توجه همگی جلب او می شود که با قدم 

پروین با عشق هایی کوتاه و لبخندی کمرنگ جلو می آید. 
جوابش را می دهد و نهال را کنار خود می نشاند. پرویز در  

سکوت تصویر روبرویش را تماشا می کند و چای خوش 
 . عطرش را می نوشد

تصویری که پروین و معصومه ی خندان را به همراه نهال 
معذب و خجالت زده در بر گرفته و دختر بیچاره با هر 

 خودش  الکتر در توجه ریز و درشت معصومه، بیش
   



 
فرو می رود. لبخند کوچکی می زند. آنطور که پیداست،  

شروع کرده، و ذوق و اشتیاقش  االنمعصومه از همین 
برای پرویز بسیار دلچسب است. منتهی اگر اتفاقی  

 ! ناخوشایند، این خوشی را مکدر نکند
 نداری عزیزم؟کالس امروز _

با سوال پروین حبه ی قند توی دهانش را قورت می دهد.  
نمی داند چرا هر چه شیرینی می خورد، باز هم کامش تلخ 

 !است که هست
 .نه پروین خانم، امروز نمیرم دانشگاه_

نمی داند باید بگوید که قرار است با امیرحافظ به آزمایشگاه  
چطور می خواهد با او روبرو شود؟ چرا   اصال برود یا نه! 

 هیچ راهی برای فرار از این عمارت نیست؟
 
   



 
امروز می یعنی امروز خونه ای؟ چه خوب. اتفاقا ما هم _

 .خوایم آش رشته بپزیم
پرویز از جا بلند می شود و جمع خانومانه ی آن ها را ترک  

می کند. نهال با کنجکاوی مصنوعی به چهره ی خندان و  
مهربان معصومه نگاه می کند و سعی می کند خودش را 

 : مشتاق نشان دهد
 آش رشته؟ به به، مناسبت خاصی داره؟_

معصومه بگوید که تو رو به خدایت  کاش می توانست به 
 !قسم، اینطور نگاهم نکن

می خوام اداش   االنآره عزیزم. نذر داشتم که شکر خدا _

 کنم. می تونی کمکمون کنی؟
چاره ای ندارد. احساس می کند در برابر این همه سختی،  

 !تبدیل به سنگ می شود
   



 
بله حتما. فقط ساعت یازده قراره با آقای نیک نام بریم تا _

آزمایشگاه رو نشونمون بدن. تا اون موقع هرکاری هست 
 .بگید انجام می دم

لبخندی که روی لب های معصومه و پروین می نشیند، 
برایش حکم چاقویی را دارد که در قلبش فرو می رود. با 
تایید معصومه، نگاه می دزدد و خودش را با استکان چای  

مشغول می کند. چقدر تلخ است که نه بیرون، و نه در درون  
 !این عمارت آرامش را احساس نمی کند 

ایی همه خانم، برای منم دعا کنید حاجت رو هللا  انشاء_

 . لطفا 
بی توجه به افسانه که با میوه به پذیرایی شان آمده، پاک 

کردن سبزی ها را ادامه می دهد. ذهنش درگیر است. هم 
 درگیر ساعت، و هم درگیر این دیدار سریع!

 
   



 
هیچ نمی داند چطور باید در مقابل امیرحافظ ظاهر شود.  

 !حس مرگ دارد
وای که چقدر این سبزی پاک کردن و اینجور کارا حوصله  _

مو سر می بره. نیست تو خونه ی خودم کمک دست ندارم، 
  کالفه مجبورم تنهایی همه ی کارارو بکنم. برای همین خیلی 

 . میشم
پروین خیلی سعی می کند جلوی خنده اش را بگیرد. چهره 

ال ی معصومه واقعا خنده دار است! مدام سعی دارد نه
ساکت و شرمگین را به حرف بیاورد و با او ارتباط برقرار  

 ! کند. فکرش را نمی کرد که انقدر سریع وارد عمل شود
از دختر نداشتنه خانوم جان. اگه یه دختر داشتید، کمک _

 دستتون بود، شما هم تنها نمی موندید. کوتاهی 
 
   



 
کردید دیگه، باید قبل از اینکه دیر می شد یه دختر هم می 

 ! آوردید
جواب  در سکوت تنها گوش می دهد. معصومه راضی از 

 :افسانه سری تکان می دهد
دیگه خواست خدا بود افسانه جان. البته من شکایتی ندارم، _

یه پارچه آقان. ولی خب دختر  هللا  دوتا پسر دارم که ماشا 
 ...برای مادر یه چیز دیگه است

 
   



 
افسانه بی خبر از قصد و نیت معصومه، با سادگی تایید می 

 : کند
آقا امیر که ازدواج  هللا  همین طوره خانوم جان. انشاء_

کردن، براتون یه عروس ماه میارن که جای دختر نداشته 
عروس برای آدم عین دختره، البته اگه   واال تون رو بگیره. 

 ! خود آدم به جای مادرشوهر بودن فقط مادر باشه
پروین ریز و نامحسوس می خندد. معصومه با نگاه کوتاهی 

 : د، با لذت می گویدرو به نهال که حتی نگاهشان هم نمی کن
خدا از دهنت بشنوه افسانه جان. البته خودم هم یه فکرایی  _

 ! ببینیم چی پیش میادحاال کردم... 
 
   



 
زیر این نگاه های سنگین درحال خفه شدن حس می کند  

است. پروین با دیدن چهره ی سرخ و معذب نهال، لبخند 
آرامی می زند و با مهربانی صدایش می کند. خوب می داند 

دخترش دردی دارد که نمی تواند با کسی درمیانش  
 ... بگذارد

پاشو عزیزم،دستت درد نکنه. تا همینجا هم کمک کردی _

دیرت نشده حاضر شو که امیر هم معطل  خیلیه. پاشو تا
 .نشه

از خدا خواسته سبزی ها را رها می کند و به سرعت از 
روی صندلی بلند می شود. معصومه به آرامی می خندد.  
ظاهرا زیادی پیش رفته... نباید نهال دوست داشتنیشان را 

 !اینقدر معذب می کرد
 .با اجازهفعال بله چشم، پس _

 
   



 
نهال می گوید و با گام های بلند آشپزخانه را ترک می کند.  

نیاز مبرمی دارد تا هرچه زودتر صورتش را با آب سرد  
بشوید تا بلکه این گرگرفتگی که نه از خجالت، بلکه از 

 .و آشفتگی نشات می گیرد، دست از سرش بردارد کالفگی 
ز تردید  اما در نهایت وقتی که حاضر و آماده، با قلبی آکنده ا

روبروی آینه می ایستد، هنوز هم احساس گرمای شدیدی می  
کند. انگار در درونش آتشی به پاست، که شعله هایش 

 !مهارنشدنی است. نمی داند باید چطور به خودش مسلط شود
با استرس از اتاق بیرون می زند. ساعت درست یازده است 

امیرحافظ منتظرش است. نمی داند چطور   االن احتماال و 
باید برود یا نه... گیج است...   اصال باید بیرون برود، و 

 !همه چیز برایش گیج کننده است
   



 
 !خانوم دکتر_

با صدایی که ناگهان از پشت سرش می شنود، ناخواسته 
هینی می کشد و به عقب می چرخد. مثل اینکه نیازی به 

تصمیم گرفتن، برای رفتن و نرفتن ندارد... وقتی که 
امیرحافظ با چهره ای خسته روبرویش ایستاده و خراش 

 !کوچکی، روی پیشانی اش خودنمایی می کند
 
   



 
 المس_

باورش نمی شود که انقدر زود در مقابل این مرد قرار 
گلویش گرفته است. از همین لحظه هم احساس می کند که 

چون بیابانی خشک شده است و حرف زدن سخت ترین کار 
 !ممکن

که استرس  نهالی برعکس، امیرحافظ حال خوبی دارد. دیدن 
و اضطرابش به وضوح قابل فهم است، لبخند کمرنگی را 
گوشه ی لبانش می نشاند. لبخندی که نهال سردرگم متوجه  

 او می دزدد! را ازاش نمی شود و خیلی زود، نگاهش 
 . چه عجب... این بار سر وقت آماده ای.سالم علیک _

 ... تهدیدم کار ساز بوده یا 
 
   



 
می کشد و   باال نهال با سکوت امیرحافظ، معذب نگاهش را 

قبل از آنکه متوجه چیزی شود، امیرحافظ با چشم های 
خونسردش به او نگاه می کند. در نظرش نهال بیشتر شبیه 

بچه ای بود که بی اندازه در برابرش خجالت زده است،  
 !ونباید بیشتر از این باعث آزارش می شد

 .بیفت بریم که تا دیر نشده هم برگردیمخیله خب، راه _

 
   



 
 :تمام وجودش درحال تکرار این جمله هست که 

 انقدر ضعیف نباش نهال. مثل اون عادی باش. انگار 
 «!نه انگار که چیزی شده. نذار از احساست سوئاستفاده کنه

دادن به   اطالعپاهای سستش را وادار به حرکت می کند و با 
 پروین و معصومه و البته به جان خریدن نگاه

   



 
معنی دار و پر از حرف آن ها، از خانه بیرون می زند.  

واقعیت است که در حال حاضر هیچ حس خوبی نسبت به  
موقعیتش ندارد. انگار کسی در زندانی حبسش کرده و  

 !هرلحظه، این قفس را برایش تنگ تر می کند
 با دستانی سرد و یخ زده، سوار ماشین می شود ؛

 
  



 
 !چیه؟ نکنه صندلی میخ داره؟_

نهال دلخور سرش را می چرخاند و به او توجهی نمی کند.  
امیرحافظ با تکان دادن سرش، نیشخندی می زند و شروع به 

حرکت می کند. سکوت نهال اتفاق خوشایندی نیست. سال 
نهال دیگر حاال هاست که زندگی او در سکوت غرق شده، 

 !نباید این خفگی را به او تحمیل کند
   



 
 :با پوزخندی واضح زمزمه می کند

 ! تا صبح تو بیمارستان باشی... آخر سر هم هیچی به هیچی_

 اما، صدایش درظاهر فقط برای خودش زمزمه می کند 
 آنقدری بلند هست که نهال بشنود و بی آنکه روی
 خودش کنترلی داشته باشد، با نگرانی به سمتش 

 بچرخد. چه لذتی برای امیرحافظ دارد، دیدن این چشم 
 !ها اینطور نگران و دلواپس برای خودش

 بیمارستان؟ برای چی؟ شما که گفتید حالتون خوبه، _

 اومده؟ طوریتون شده؟ مشکلی پیش 
ت رگباری نهال به سادگی طرح پوزخندش را به واال س

لبخندی آشکارا مبدل می کند. خباثت به خرج داد ولی، نتیجه 
 ! به حرف وا داشتن این دختر بود

 
   



 
 معلومه که نه. باید طوریم بشه؟_

نهال گیج به او نگاه می کند. خیلی زود متوجه می شود که 
این مرد حتی در این شرایط هم قصد اذیت کردن و سر به 

 !سر گذاشتنش را دارد
طرف پنجره می سکوت می کند. دوباره سرش را به  

چرخاند که همین برای رنگ باختن لبخند امیرحافظ کفایت  
به نهال که دلخور از به  گاهی می کند. از گوشه ی چشم ن

شوخی گرفتن نگرانی اش توسط امیرحافظ از او رو گرفته،  
می کند و با اخم ظریفی حلقه ی دست هایش را به دور 

نهال فرمان محکم تر می کند. تشخیصش سخت نیست که 
دلخور است و معذب اما، او نمی داند که در چنین وضعی  

 !باید چطور رفتار کند
موهایش می کشد و در سکوت به الی دستی  کالفگی با 

 رانندگی خود ادامه می دهد. به طرز خنده داری رفتار
   



 
اش کرده. این رفتار را از خودش بعید می داند  کالفه نهال 

اما، مدام سرجایش تکان می خورد و به دنبال راهی برای 
شکستن سکوت دختریست که درکمال سادگی کنار دستش 

رش را هم نمی نشسته و اخم هایش ردی از دوری دارند. فک
 !کرد که حرف زدن با یک زن، انقدر می تواند سخت باشد
از شدت درماندگی، اخم هایش غلیظ تر روی پیشانی اش  

خودنمایی می کنند. مقابل آزمایشگاه که می ایستد، نهال بی 
حرف دستش را به دستگیره ی در می رساند اما، قبل از 

ی اندازد و با آنکه پیاده شود نگاه کوتاهی به امیرحافظ م
 :صدای آرامش می گوید

 شما هم میاین داخل؟ _

 
   



 
گرفته ی نهال می متفکر و با ذهنی درگیر به چهره ی 

مثل تیغ توی گلویش گیر کرده و عجیب روی الی نگرد. سو
پرسیدنش درست  االناعصابش راه می رود. نمی داند 

باید بپرسد یا نه اما... این سوالیست که مدت  اصال است، یا  
هاست درون ذهنش، جایی در کنار مابقی افکار درهم و  

زه گرفته که  برهمش، جاگیر شده و از دیشب انگار جان تا 
 ! اینطور آزارش می دهد

 
   



 
عجیب است. برای اویی که از جانش هم به خاطر شغلش  

به خودش راه گذشته و در سخت ترین لحظات ذره ای ترس 
این ترس ناشناخته ای که به جانش افتاده قابل  حاال نداده، 

  گاهی هضم نیست. ترس از جوابی که ممکن است بشنود، ن
 !که تحمل کند... و چیزی که شاید نباید اتفاق بیفتد

با ادامه دار بودن سکوتش، نهال بی حوصله دستگیره را 
 : با صدای عصبی می گوید کالفه توی دستش می گیرد که 

 !داوود کیه ؟_

نهال در آنی سرجایش خشک می شود و با چشم های گرد  
شده به این آدم عجیب و غیرقابل درک نگاه می کند! این 

! به راستی چه  میان یکهو نام داوود بیچاره از کجا پیدا شد؟
 !در سر این مرد می گذرد؟ 

   



 
 بله؟ داوود؟ _

در جواب لحن ناباور نهال، بی آنکه نگاهش کند تنها سری 
خونسرد! از  مثال تکان می دهد. باچهره ای طلبکار و البته 

خودش بدش میآید که انقدر بی برنامه و احمقانه جلو می 
 !  رود

 ... این... این دیگه چه سوالیه؟ چرا یهو_

 دارم می پرسم داوود کیه! سوال سختیه؟ _

تندش نهال را می ترساند. متعجب، دمی می گیرد و با نگاه 
 :حفظ ظاهرش جواب می دهد

یعنی شما واقعا نمی دونین؟ داوود پسرخالمه. پسر خاله  _

 . سمانه ام
 
   



 
نیشخندی گوشه ی لب های امیرحافظ می نشیند. سر می 

چرخاند و با کم کردن فاصله ی بینشان، با لحنی خشک و 
 : عصبی می گوید

پسرخاله بودنشو که می دونم، برای تو کیه؟ چه نسبتی با _

 تو داره؟
منگ به او نگاه می کند. هیچ چیز نمی فهمد.  نهال گیج و 

منظورتون  _ !داوود د یگر کجای این ماجرا قرار گرفته؟

 .چیه؟ من... من نمی فهمم چی میگید
چه   اصال خود امیرحافظ هم نمی فهمد که چه می گوید و 

می خواهد! اما خب... او آدمی نیست که به این راحتی 
شخصیت خودش را زیر سوال ببرد. برای همین با قاطعیت  

 :می پرسد
 !بینتون هست؟  ارتباطی چه _

 
   



 
و پایین می پرد. خیلی زود، تعجب و   باال چیزی ته دل نهال 

گیجی اش جایش را به اخمی غلیظ می دهد. چه باعث شده  
که این مرد به خودش اجازه بدهد که برای مسائل و آدم های 

کند؟ انگار که  خصوصی زندگی او، با چنین لحنی صحبت
برای نهال قابل قبول   اصال دارد بازجویی اش می کند و این 

 !نیست
 : با جدیت و نارضایتی می گوید

متوجه نمیشم، معنی این سوال چیه؟ این موضوع چه _

 !ارتباطی به شما داره؟
 
   



 
 کامال امیرحافظ به تندی نگاهش می کند. چشم های نهال 

حالت جنگ به خود گرفتند و ذره ای در برابر عصبانیت او 
کوتاه نمی آیند. درواقع او اولین نفریست که از خشم 

 ! شدامیرحافظ نترسیده و عقب نمی ک
ارتباطی به من نداره، به روند پرونده ات داره! باید بدونیم  _

این آدم چه ارتباطی باهات داره و نقشش توی زندگیت چیه!  
اگه خیلی مهم تر از یه فامیل یا غریبه باشه، می تونه براش  

 !مشکل پیش بیاد. همونطور که برای من داره پیش میاد
   



 
کنایه اش زیادی زهرآگین است. نهال با قلبی ماالمال از 

درد، اما عصب ی از لحن تند امیرحافظ، قاطع جواب می 
 : دهد

من بابت اتفاقی که براتون افتاد متاسفم. اما فکر نمی کنید  _

شما مثل داوود یه آدم همه ی تقصیرها گردن من نیست؟ 
طبیعیه که   کامال عادی نیستید. شغلتون بازی با خطره! پس 

 !انقدر تحت نظر بقیه باشید
حتی شنیدن اسم داوود هم از زبان این دختر روانش را به  

هم می ریزد. با فکی منقبض شده و چشم هایی آتشی به 
چهره ی عصبی او نگاه می کند و هیچ کدامشان، قصد عقب 

 ! گرد ندارد
 :نهال با اعصابی به هم ریخته ادامه می دهد

 
   



 
بین من و داوود هم هیچ چیزی وجود نداره جناب سرگرد _

این پرونده ربط داشته باشه. داوود فقط برام یه که بخواد به 
پسرخاله است و مثل برادر همیشه هوامو داشته. چیز دیگه 

 .ای هم این وسط وجود نداره
 !همیشه همه چی از همین مثل برادرمه شروع میشه_

با نیشخند طعنه ای می زند که مثل طوفانی تمام نهال را به  
 : جواب می دهدهم می ریزد. بلند تر و زخمی تر 

برام مهم نیست. داوود   اصال تفکرات ذهن مریض شما _

برای من مثل برادره و یه مدت دیگه هم قراره با دختری که 
دوسش داره ازدواج کنه. شما هم هرجور دوست دارید فکر 

 ! کنید و دیگران رو قضاوت کنید. چیز عجیبی نیست 
 
   



 
عصبانیت نهال کارساز است. آرام آرام، خشمی که از غد  

 بودن این دختر در جانش نشسته بود، رخت می بندد
نهال، هنوز هم با حرص و البته دل دور می شود. اما 

شکستگی کمرنگی به او خیره است. نمی داند چرا هربار در 
 صدد رفع مشکل برمی آید، بیشتر همه چیز به هم می ریزد

! 
بگو که چرا وقتی برای حاال خیله خب... حرفت درست. _

رفتی خونه ی خاله ات، خیلی زود برگشتی؟  تعطیالت
 مشکلی برات پیش اومد؟

نهال با نفس عمیقی لب هایش را روی هم می فشارد. صدای 
آرام امیرحافظ چیزی شبیه به آتش بس است. بی قرار به 

صندلی تکیه می دهد و با سری گر گرفته از این اعصاب  
 .  خردی محض، چند دقیقه ای سکوت می کند

   



 
امیرحافظ که بی هیچ واکنشی نظاره گر اوست. اولین بار 
است که نهال را اینگونه می بیند، و خب... دیدنش در این  

 !ت حال چندان هم جالب نیس
 به خصوص که خوب می داند او، مسبب این حال اوست! 



 
بودن من اونجا فقط به اصرار خاله سمانه بود. اگه رفتم،  _

برای این بود که نخواستم حرفشون رو زمین بندازم و 
ناراحتشون کنم. یه مدت هم همه چی رو تحمل کردم که نگن 

ازشون فرار می کنم. اما بعد برگشتم... چون دیگه نمی 
 . تونستم بمونم

غمگین، این بار  گاهی امیرحافظ چیزی نمی گوید. نهال با ن
 : خیره در چشم های ناخوانای او ادامه می دهد

تونه روی   من یه دختر یتیمم که از قضا چون دختره، نمی_

پای خودش وایسه و از نظر بقیه و علی الخصوص فامیلم، 
 باید حتما به یه کسی تکیه کنه که 

 
   



 
گه فقط چند روز بیشتر بتونه زنده بمونه! و زندگی کنه. ا

اونجا می موندم حتما دیوونه میشدم! این تفکرات منو دیوونه 
می کرد! در ثانی، همه می خواستن یه جوری منو به داوود  

 عالقه که هیچ  درحالی وصل کنن و باعث وصلت ما بشن. 
 ای به هم نداریم

داوود مدت هاست که عاشق دختر همسایه شونه. برای همین  
برگشتم، تا هم زندگی اونو به هم نریزم، هم از دلتنگی برای 

 .پدر و مادرم دق نکنم
مکث می کند. نفسی گرفته، با نیشخندی تلخ سر تکان می 

 : دهد و زمزمه می کند
هیچ مشکلی هم پیش نیومده بود، چیزی هم وجود نداشت _

که بتونه به شما و پرونده کمک کنه. من به خواست خودم  
 .همین برگشتم.

 
   



 
سر می چرخاند و دست های سر شده اش را توی هم گره  

می کند. بغض سختی در گلویش نشسته. کاش می توانست به  
اینگونه بازخواستش کرده و به هم صحبتی مردی که 

مجبورش می کند، بفهماند که چقدر حضور در این موقعیت  
برایش آزاردهنده و رنج آور است. آن هم زمانی که هنوز 

 ! نتوانسته به خودش مسلط باشد
متوجه شدم. اما با این حال باز اونا هم به عنوان عضوی _

باشن. به بچه ها می سپارم از خانواده ات ممکنه در خطر 
 .که حواسشون بهشون باشه

 به چهره گاهی نهال بی حرف سر تکان می دهد. با نیم ن
گرفته ی او، اخم ظریفی روی پیشانی اش می نشاند و با 

 : اشاره به در می گوید
 . پیاده شو. تا دیر نشده باید برگردیم_

 
   



 
خودش زیر نگاه کدر نهال، سریع تر از او پیاده می شود.  
باد شدیدی درحال وزیدن است که شال مشکی نهال را به  

نمناکش را از زیر شالش بیرون  بازی می گیرد و موهای 
سعی می کند جلویشان را بگیرد اما، یکی  کالفه می کشد. 

پس از دیگری با سرکشی روی صورتش پخش می شوند و  
با هر وزش باد به رقص می آیند. وضعیت بدی است. 

امیرحافظ با چند قدم فاصله از او، ایستاده و کلنجار رفتنش  
ی کند. آن هم با آن اخم با موهای زیادی لختش را تماشا م

 ! هایش
 معلوم هست داری چیکار می کنی؟_

 
   



 
نهال از اینکه هی موهایش را زیر شال هل می دهد   کالفگی 

و آن ها دوباره به بیرون سر می خورند، تصویر جالبی 
است. اما نه تا وقتی که این زیبایی توجه رهگذران را هم 
جلب می کند! به هیچ عنوان، حس مالکیتی که در درونش 

 !می جوشد را نمی فهمد
 .میام االنشما برید تو، من _

نهال با چهره ای درهم جواب می دهد و شال را به زور 
روی موهایش نگه می دارد. با قدم های بلند به طرف 

ساختمان می آید که قبل از ورود، امیرحافظ جلوی راهش را  
سد می کند. متعجب به او نگاه می کنند که با اخم به  

 :موهایش اشاره کرده و تشر می زند
بیای تو؟ به خودت نگاه کردی با این وضع می خوای _

 ببینی تو چه وضعی هستی؟
 
   



 
 نکنه اینم تقصیر منه؟ _

ی نهال نیشخندی گوشه ی لب هایش می   کالفه جواب 
نشاند. دستش را توی جیبش فرو می کند و با بدجنسی رو به 

برای پوشاندن موهای خارج شده از بافت   تالش او که در 
 : شل و نامنظمش است، می گوید

 !می خوای کمکت کنم؟_

 ! چیکار کنین؟ مثال _

 
   
 
اگه این موها نباشن، راحت تری... هوم؟ کچل بهتر  مثال _

 !نیست؟ اذیت هم نمیشی
** 

  



 
چشم های گرد شده ی نهال جای حرفی باقی نمی گذارد.  

درمقابل یک جنس  برای اولین بار، و شاید برای آخرین بار، 
مخالف، و دختری از جنس همان زنی که نامش مادر بود اما 

 کودک سه ساله اش را به تنهایی رها کرده
به دنبال عشق و رویایش راهی کشوری دیگر شده بود، بلند 

می خندد. نه یک لبخند عمیق، و نه خنده ای نامحسوس. 
 ! آشکارا، واضح و بلند

دو چال روی گونه هایش هم طوری که به طرز زیبایی آن 
خودنمایی می کند و نهال، با تعجب به مرد روبرویش خیره 

 :است
   



 
 دارید به من می خندید؟ میشه بگید چی خنده داره؟ االن_

دستی به ته ریش روی صورتش می کشد و خب، شخصیت 
زیادی خشک پخته شده اش در طی این سال ها عادت به این 
خندیدن ها ندارد. برای همین در مقابل چشم های متعجب و 

کمی حرصی نهال، آن خنده ی از ته دلش را به لبخندی کج،  
کنج لب هایش محدود می کند. با اشاره به موهایی که آزاد و 
  سرخوش، رها از اسارت شال روی صورت نهال پخش اند،

 : خونسرد می گوید
به این وضعت. ببینم، تو چرا انقدر بچه ای؟! یه جوری با _

کچلت می   االنتعجب و ترس بهم نگاه می کنی انگار همین 
 !کنم. چی فکر کردی راجع به من؟

 
   



 
اولین بار است که نهال روبروی امیرحافظ ایستاده، توی 

چشم هایش خیره است، و بی آنکه قصدی برای پنهان کاری 
آشکارا چشم غره ی جانداری  کامال داشته باشد، ناخواسته و 

نثارش می کند! البته اگر محدودیت اجازه می داد، شاید 
 !سقلمه ای هم نثارش می کرد

های افتاده و حتی حال آشفته ی  بی توجه به همه ی اتفاق 
 : چند دقیقه قبلش، با طعنه می گوید

 اجازه می دید بریم تو؟حاال هیچی از شما بعید نیست.  واال _

قدم بر می دارد تا از کنارش رد شود که امیرحافظ با یک 
گام کوچک، سد راهش می شود. سرجایش متوقف می شود.  

جانبه از سوی این مرد شده، قلبش باز دچار حمله ای همه 
 تند می کوبد، و با هر تپشش هرچه که 

   



 
 بوده را به یادش می آورد. با همان وضع به هم ریخته 

موهایی که تار به تارشان در نگاه شیفته ی امیرحافظ طور 
 .به او نگاه می کند کالفه  خاصی ناب هستند، 

یا   کالفه امیرحافظ اما بی آنکه ذره ای نسبت به این اتفاقات 
رفته و لحنی مچ گیرانه   باال بی حوصله باشد، با ابروهای 

 : می گوید
 ! به من چشم غره رفتی؟ االنوایسا سرجات... _

که آن  گاهی گونه های نهال رنگ می گیرند. همزمان با ن
 : را از چشم های خندان امیرحافظ می دزدد، می گوید

خب... خب یه کاری می کنید آدم عصبانی شه. عذر می _

 میشه بریم تو؟حاال خوام. نباید این کارو می کردم. 
   



 
سروضعت اینه همینجا می مونیم.  معلومه که نه. تا وقتی _

 .شایدم برت گردونم عمارت
می گیرد. هیچ نمی فهمد که رفتار  باال نهال دلخور سر

منحصر به فرد، کودکانه و درعین حال دلچسبش چقدر برای 
 : امیرحافظ متفاوت و دوست داشتنی به نظر می آید

 
   



 
برای چی؟ مگه وضعم چشه؟ من که شالمو مرتب کردم، _

 دیگه چرا اذیت می کنید؟
 چیزی نمی گوید و در سکوت، دست در جیب به چهره

ناراضی و حرصی نهال نگاه می کند. دوست دارد بخندد، 
 !نیستحیف که هر کاری همیشه ممکن 

با این بهونه دستم  االناین همه راه آوردینم اینجا که _

 .بندازید؟ این کارا یعنی چی خب؟ بریم تو دیگه
نهال خیلی دوست دارد بگوید که نامرد، درحال حاضر تنها 

است که متاسفانه یا  گاهی دلخوشی من همین آزمایش
خوشبختانه، آن را هم تو برایم فراهم کردی! چطور می 
توانی مانعم شوی و تمام ذوق و هیجانی که مدت هاست 

با آمدن به اینجا جان گرفتند را حاال سرکوبش کرده بودم و 
 نابود کنی؟

 
   



 
جدی ام. طبقه ی پایین یه سرویس هست. برو تو و   کامال _

 . مفهومه؟ باال سروضعت رو مرتب کن، بعدش میریم 
درست عین بچه ها دلش پر می کشد تا داخل این ساختمان  

را تکان می دهد  را هم ببیند. از خدا خواسته، تند تند سرش 
و با گام های بلند، بی توجه به امیرحافظ به طرف ساختمان  

می رود. امیرحافظ آرام سرش را تکان می دهد. زیرلب  
 :زمزمه می کند

 !واقعا بیست و دو سالته؟_

نیشخندی گوشه ی لب هایش جا خوش می کند. پشت سر 
می نهال داخل می شود و گوشه ای از سالن، در انتظار او 

ماند. سرایدار که مرد جوانیست، درحال طی کشیدن سالن 
است که با دیدن او لبخند شادی می زند و سر تکان می دهد.  

 جوابش را با جدیت می دهد. نمی
   



 
داند چرا در این وضع قرار دارد و در انتظار یک دختر،  

 زیر نگاه بقیه اعصاب خردی می کشد.  
 میتونیم بریم؟ حاال خب، _

با صدای نهال نگاهش را از کف سالن می گیرد و به او که 
با موهای مرتب و بافته شده اش روبرویش ایستاده، نگاه می 

بهتر است. دیگری خبری از آن تارموهای آشفته  حاال کند. 
نیست و به شکل زیبایی، کنار یکدیگر بافت ظریفی را 
یی او  تشکیل دادند. تنها چیزی که هنوز آزاردهنده است، زیبا 

 !است که نه تنها کم نشده... شدت هم یافته
 
   



 
گیج و سردرگم از تفکرات جدید و غریب ذهنش، در جواب  

هردو در کنار هم به طرف نهال سری تکان می دهد و 
آسانسور قدم بر می دارند. نهال با وجود همه ی دلخوری و  

ناراحتیش، از این فرصت کوتاه برای شاد بودن خوب 
استفاده می کند و با نگاه ذوق زده اش همه جا را از نظر 

می گذراند. یقین دارد که پدرومادرش هم خوشحالند، چرا که  
 !ببینند گاهی چنین جای همیشه آرزو داشتند او را در 

 
   



 
روبروی آسانسور می ایستند و امیرحافظ با اخمی ظریف 

دهد. در سکوت به روبرو خیره است که  دکمه را فشار می 
با باز شدن در و اتاقک خالی، جلوتر از امیرحافظ داخل می  

 . شود
هردویشان سکوت کرده اند. امیرحافظ بدون نگاه به نهال 

می خواهد دکمه ی مورد نظرش را فشار دهد که در همین 
 حین، دو مرد با عجله سوار آسانسور می

   



 
شوند. آنقدر ناگهانی و غیرمنتظره که امیرحافظ تنها می 

 ،تواند دستش را روبروی نهال بگیرد درست مثل یک سپر 
دو مرد بدون توجه به آن ها، روبرویشان می ایستند و 

مشغول صحبت می شوند. امیرحافظ با اخم های درهم به 
آنها نگاه می کند و هیچ نمی داند که این حواس زیادی جمع 

مایت بی نظیرش، چطور نهال را عاشق تر و دلباخته تر  و ح
 .می کند

 . باهات تماس می گیرم. نگران نباش_

مرد دومی درحال صحبت با گوشی تلفن، پشت سر دوستش 
از آسانسور خارج می شود. امیرحافظ به طرز نامحسوسی 
نفس آسوده ای می کشد و دکمه ی طبقه ی مورد نظرش را  

 : دهد.  با جدیت می گویدفشار می 
 نمی شناختمشون، برای همین یکم مشکوک شدم._

 .نگران نباش، مشکلی نیست
 نهال نمی خواهد اما، نمی تواند جلوی خودش را بگیرد.

 :آرام، دلداده، عاشقانه... زمزمه می کند
 !نگران نیستم_

 
   



 
نگاه متعجب امیرحافظ را به جان می خرد. بی توجه به 

تعجب او، نگاهش را روی خراش پیشانی اش سوق می دهد  
به یاد می آورد. با همه ی و تصویر خون آلود دیشبش را 

طم تر... نجوا می  القدردانی اش، بار دیگر، این بار اما مت 
 : کند

خداروشکر که اتفاقی براتون نیفتاد... خداروشکر! اگه _

 ... چیزیتون میشد
 مکث می کند. آسانسور به طبقه ی مورد نظر می رسد

در باز می شود. اما امیرحافظ مسخ چشم های کشیده ی 
 : زیبایی که نگاهش می کنند، می گوید

 چی؟ اگه چیزیم میشد چی؟_

 
   



 
هاست  نهال که دریغ نمی کند... محبتی را که این مرد سال 

 : در حسرتش می سوزد و با لبخندی تلخ می گوید
 !اون موقع من دیگه هیچوقت خودمو نمی بخشیدم_

اولین بار است، که قلب امیرحافظ بعد از سال ها به این حال  
 و روز می افتد. گمان می کرد بعد از آن اتفاق و 

 
   



 
نابود شدن همه ی باورها و آرزوهایش، دیگر روزی  

نخواهد رسید که این حس بار دیگر در وجودش سر بلند کند.  
ال دوباره داشت امیرحافظ آن اما گویا اشتباه می کرد. نه 

سال ها را بر می گرداند، ناخواسته و بدون آنکه خودش هم 
متوجه باشد. این دقیقا همان چیزی بود که معصومه و بقیه،  

 ! در انتظارش پیر شده بودند... برگشت امیرحافظ 
درسته که من نخواستم هیچکدوم این اتفاقات بیوفته. درسته _

ر عذاب... ولی متوجه لطفی که شما که خودمم قربانی ام و د
و بقیه، حتی عمواکبر در حقم می کنید هستم. شما، منظورم 
فقط شما نیستید، بقیه ی نیروهاتون اینطور راحت دارید از 

من می  مثال جونتون، عزیزترین داشته تون برای من و ا
سر شما بیاد،  بالییگذرید. اگه اون تصادف باعث می شد 

 من تا آخر 
   



 
عمرم از عذاب وجدان و ناراحتی در عذاب می بودم. برای 

زنده ام و   االنهمین بابت همه چیز ازتون ممنونم. همین که 
 . نفس می کشم، به خاطر شجاعت و فداکاری شماست

خیلی وقت بود که تمام این حرف ها توی گلوی نهال گیر 
کرده بود. درواقع بعد از آن اتفاق که اگر امیرحافظ نجاتش  

می داد، قطعا عاقبت خوبی در انتظارش نبود؛ مدام با این ن
فکر که نتوانسته بود آنطور که باید از او تشکر کند، با 

خودش درگیر بود. هر اتفاقی که افتاده باشد، هر حس خوب  
و بدی که این میان باشد، این آدم جان او را نجات داده و قدم  

نباید  به قدم مراقبش است. اگر او دختر هاتف است،
 !قدرنشناسانه رفتار کند

 نگران همه ی نیروهای منی؟ االنیعنی _

 
   



 
لحن حرصی امیرحافظ برایش تازگی دارد. با تعجب نگاهش  

کند و وقتی حرص را از توی چشم هایش می خواند، می 
 :گیج می گوید 

 .متوجه منظورتون نمی شم_

خب، حرف هایش چیزی نبود که امیرحافظ می خواست 
بشنود! پوفی می کشد. بی توجه به نگاه منتظر نهال، سری 

تکان می دهد و با گام بلندی از آسانسور بیرون می زند.  
به دنبالش روانه می شود. با  نهال با ذهنی به هم ریخته

خودش فکر می کند که از او تشکر کرد، چرا باید اینطور 
رفتار کند؟! بی آنکه متوجه باشد طرز بیان نگرانی اش که  
تنها محدود به این پسربچه ای که در قالب این مرد مستبد و  

 !باجذبه پنهان شده نمی شود، چقدر برای او آزاردهنده است
 
   



 
چقدر اینجا شیکه... باورم نمیشه قراره همچین جایی کار  _

 . کنم. کاش ترانه هم بود
به رویای بچگی اش دست  بالخره باورش سخت است که  

یافته و به لطف مردی که در سکوت شوق و ذوقش را 
نظاره گر است، در چنین جایی مشغول به کار خواهد شد.  

 ... کاش نه فقط ترانه، بلکه پدرومادرش هم بودند
 
   



 
با تک تک افراد حاضر که روپوش سفید به تن، مشغول 

هستند آشنا می شوند. البته یک شناخت سطحی و معمولی. با 
یک نگاه کلی هم متوجه می شود که تعداد کارکنان خانم کم 

 .بتواند ارتباط خوبی با آنها برقرار کندنیست و شاید 
کمی در آزمایشگاه قدم می زنند و یکی از کارکنان برایشان 

همه چیز را توضیح می دهد، نهال با دقت و امیرحافظ با بی  
حوصلگی گوش می دهند و شاید تنها چهره ی بشاش و لبخند 

زیبای نهال است که وادارش می کند بماند و حرف رفتن 
 آخر، با دور شدن نزند. در

   



 
مرد و تنها ماندنشان در گوشه ای از آزمایشگاه، نهال چون 
کودکی ذوق زده کمی سرش را به طرفش خم می کند و پچ  

 : پچ وار می گوید
 !یه سوال بپرسم؟_

چقدر خوب می شد اگر سر خم کرده و نگاهش می کند. 
چشم های او را همیشه، همینطور براق و درخشان می دید.  

حسی توی دست هایش وول می خورد. حسی شبیه به 
 ... وسوسه برای دوباره

 . بپرس_

سعی می کند با جدیت لحنش خودش را هم فریب بدهد، اما  
سخت تر از آن است که تصور می کند. نهال بی خبر از 

درون او به پاست، با کنجکاوی خنده داری هیاهویی که 
 :نگاهش را دورتا دور می چرخاند و پچ می زند

 
   



 
 ! اینا همه شون پلیسن؟_

کودکانه و بکر رفتار کند؟! چرا مثل چطور می تواند انقدر 
مابقی دختر ها نیست؟ چرا یک لبخند پر از عشوه نمی زند  

 !و با ناز تشکر نمی کند؟! چرا باید انقدر متفاوت باشد؟
همه شون نه... بیشترشون. تو با این موضوع کاری نداشته _

باش، فکر کن که تو یه محیط عادی مشغول به کاری. 
 هستی؟متوجه که 

 !هستم_

جواب نهال لبخند کجی گوشه ی لب هایش می نشاند. این 
روزها تعداد لبخند هایش بیشتر شده. این چیزی نیست که 

خودش خواستارش بوده باشد، اگر بخواهد صادقانه بگوید...  
 !دلیلش را خودش هم نمی داند

 
   



 
 خب... بریم خانم امیرخانی؟_

تماس احسان را قطع می کند و با فاصله گرفتن از پنجره،  
می دوزد که مشتاق و پر از هیجان کنار نهالی نگاهش را به 

یکی از خانوم ها ایستاده و با دقت به حرف هایش گوش می  
دهد. از چهره اش میلی به رفتن احساس نمی کند اما، تا 

مین  هم مدت زیادیست که اینجا هستند. برای ه حاال همین 
 .جلو رفته و با صدای بلندی مخاطب قرارش می دهد

نهال به سمتش می چرخد و ناخواسته لبخندی روی لب می 
صبر حاال نشاند.او هم تعجب کرده که امیرحافظ چطور تا 

کرده و به او اجازه داده که با حوصله و ذوق با محیط  
 ! کارش آشنا شود. این حجم از صبوری از این آدم بعید بود

 
   



 
دستپاچه از نگاه معنی دار بقیه، کیفش را روی شانه اش  

 :مرتب می کند و تند می گوید
 . تموم شدمبله... من دیگه _

صدای خنده ی جمع بلند می شود. یکی از همکارانش که 
 : پسر جوانیست، با لبخند می گوید

 
   



 
همکاری خوبی داشته باشیم خانم امیرخانی. امیدوارم _

نگران نباشید، این آزمایشگاه همیشه همینجا هست، پس با  
 .خیال راحت ازش دل بکنید

خانم سلیمانی که زنی متشخص و به نظر مهربان می آید، 
 :در تایید حرف های همکارش می گوید

همه ی ما ذوق و اشتیاقت رو درک می کنیم عزیزم. یه _

روزی ما هم مثل تو انقدر همه چیز برامون جذاب و 
هم هست، اما گذشت زمان از  االنمنحصر به فرد بود. البته 

که کنار هم روزای  هللا  ناپختگی این حس کم کرده. انشاء
خوب و موفقی رو می گذرونیم و شما هم جزو تیم ما 

 .دخواهید بو
این بار لبخند نهال عمق می گیرد. با قلبی ماالمال از حس  

 خوب، از آزمایشگاه بیرون می زنند و پشت سر
 
   



 
انقدر پر است از حس خوب امیرحافظ قدم بر می دارد. 

بودن که حتی یادش رفته تا نیم ساعت پیش چقدر در کنار 
این آدم احساس معذب بودن و ناراحتی می کرد. امیرحافظ  
اگر برایش درد باشد، ظاهرا درمان بودن را هم کم و بیش 

 ...بلد است
خیلی خوب بود آقای نیک نام. واقعا ازتون ممنونم. یعنی _

 .بود، نمی دونم باید چی بگم عالی همه چیزانقدر که 
این بار امیرحافظ با خنده سری تکان می دهد و ماشین را 

دور می زند. رو به نهال که هنوز یک چشمش به ساختمان 
 : آزمایشگاه محبوبش است، می گوید

 .بسه خانوم دکتر... انقدر تشکر نکن. سوار شو_

 
   



 
نهال بی حرف سوار ماشین می شود. روی صندلی و کنار 

دست امیرحافظ که می نشیند، در یک آن همه ی حس 
 راحتی اش پر می کشد.  

خوبه که همه چی مطابق میلته. پس مشکلی از این بابت _

 .نیست. البته نظر دوستت هم مهمه
استارت می زند و دلش نمی خواهد نهال سکوت کند. عادت 

رف زدن او.. لبخند زدن او... به نهال عادت کرده، به ح
 ! کرده

 . مطمئنم که ترانه هم خوشش میاد_

می گوید و دست می اندازد توی کیفش تا پیامی به ترانه  
 بفرستد. قلبش دوباره سنگین شده. چقدر بد است

   



 
که نمی تواند درباره ی این احساسات ضد و نقیض با کسی 

 !حرف بزند
می خواهد نام ترانه را لمس کند که گوشی توی دستش می  

چون زلزله ای  «خاله سمانه » لرزد و درکمال تعجب، نام
فرو می ریزد... ویران می می ماند که به جانش می نشیند. 

شود... با همه ی دروغ هایی که گفته، و پنهان کاری هایی  
 !که کرده

 
   



 
صفحه ی گوشی نگاه می کند. نمی داند مردد و با نگرانی به 

باید چه کار کند، جواب بدهد یا نه، و اگر جواب داد چطور 
 !حرف بزند، چه بگوید، و از کجا بگوید 

 نمی خوای جوابشون رو بدی؟_

از نگاه دقیقش دور نمانده. تردید نهال را   «خاله سمانه» نام
برای جواب دادن احساس می کند، اما دلیلی برای این کار 

نمی بیند. همین که مطمئن شده چیزی میان او و آن پسر 
داوود نام نیست، کفایت می کند تا حساسیتش نسبت به 

خانواده ی خاله سمانه اش را کم کند. نمی داند چه چیزی 
را اینطور محق بداند، و واقعیت این است که باعث شده خود 

 !خودش را نمی فهمد اصال امیرحافظ این روزها 
 . نمیدونم_

   



 
جواب مظلومانه ی نهال باعث می شود یک تای ابرویش 

بپرد. با اشاره به گوشی که با مقاومت هرچه تمام  باال 
 : درحال زنگ خوردن است، می گوید

حتما نگرانت شدن، منتظرشون نذار. این کار از ادب دوره  _

 .دخترخانم
ابروهای نهال توی هم گره می خورند. نگاه خندان امیرحافظ  
شبیه به این است که او را درست مثل یک کودک می بیند و  
نصیحتش می کند. این موضوع خوشایندش نیست، اما نمی 

ی برای فهماندن اینکه توی مسائل خصوصی  تالش داند چرا 
 ! اش دخالت نکند، نمی کند

تماس سمانه ی دل نگران پشت  بالخره پوفی می کشد و 
گوشی را برقرار می کند. تلفن را که روی گوشش می 

 گذارد، سمانه امان نمی دهد که دهانش را هم باز 
   



 
کند و صدای گریان و آشفته اش درست مثل سنگی می ماند 

 :که روی قلب نهال جا خوش می کند
نهال... نهال جان... خاله چرا جوابمو نمی دی؟ چرا به _

 ! خاله ات زنگ نمیزنی عزیزم؟ دلخوری از من؟! نهال؟
کم و بیش می تواند صدای سمانه را از پشت گوشی بفهمد.  

وضوح ناراحتی و معذب بودنش را چهره ی درهم نهال به 
نشان می دهد. تنها کاری که می تواند انجام دهد، تنها 

گذاشتن این دختر با زنیست که گویا برایش تنها یک خاله  
نیست و درست مثل مشکلی برایش آزاردهنده است. از 

چیزی که اینگونه نهال را به هم ریخته خبر ندارد، و قصد 
بی صدا ماشین را گوشه ی کنجکاوی هم نمی کند. تنها 

خیابان پارک می کند و بی حرف، زیرنگاه شرمنده ی نهال 
 از ماشین پیاده می

   



 
راحتی خودش چشم شود. درواقع برای راحتی دختری، از 

سرش   بالییمی پوشد. این کار از او بر نمی آمد، پس چه 
 !آمده؟

نهال؟ جوابمو نمیدی خاله جان؟ من دارم اینجا وق می کنم، _

 .یه چیزی بگو دخترم
دلش برای غم صدای سمانه می سوزد. با نگرانی چشم از 

امیرحافظی که از عرض خیابان عبور می کند، می گیرد و  
دعا می کند که باز اتفاق ناخوشایندی نیفتد. رو به در دل 

 :سمانه که با گریه منتظر شنیدن صدای اوست، می گوید
خاله جان، قربونتون برم چرا دارید گریه می کنید؟   سالم_

 خوبید شما؟ چه خبر؟ 
 
   



 
 تقریبا نیم ساعتی با سمانه حرف می زند و با دروغ ها

پنهان کاری های بیشتری که می کند، شدید تر از قبل از 
خودش بدش می آید. سمانه نگرانش بود و نهال می توانست 

این نگرانی را درک کند. سمانه هرچه که واقعیت داشتن 
 بود، او را دوست داشت. اما نهال چه کرده بود؟ 

با دروغ فریبش داده بود و تمام اتفاقات این مدت را هم از او 
 پنهان کرده بود. آن ها حتی از ماجرای پرونده ی 

   



 
پدرش هم باخبر نبودند که اگر می شدند، خیلی وقت پیش به  
تهران آمده و به زور هم که شده او را همراه با خودشان می 

 . بردند
، در حاال  نهال دلش نمی خواست این شهر را ترک کند. 

دیگری او را به این شهر آلوده کنار پدرومادرش، دلبستگی 
وصل می کرد. چطور می توانست چشم روی تمام این حس  

 تعلق ببندد و راهی زاهدان شود؟ 
نگاهش را   کالفگی گوشی را توی کیفش هل می دهد و با  

 در اطراف می چرخاند تا امیرحافظ را ببیند. از درک
شعورش برای تنها گذاشتنش ممنون است اما، بعد از 

تصادف دیشب، دلواپسی عجیبی به جانش افتاده که دارد مثل 
 .  موریانه روحش را می خورد

عاقبت هم وقتی او را می بیند که به طرف ماشین می آید. 
 دارد، ناخواسته لبخند تلخی بر سینی هم در دست 

   



 
لب می راند. او هم هرچه که بود، درست مثل خیلی از مرد 

 !ها می توانست شکمو باشد
 .بگیر اینو_

گفته ی امیرحافظ خم می شود و سینی را از دستش می  با 
گیرد. او که سوار می شود، قبل از هرچیز کوتاه و 

 : مختصر، تنها برای تشکر می گوید
 . ممنون_

امیرحافظ که خیلی خوب منظور چشم هایش را می فهمد. اما 
فقط سری تکان می دهد و لیوان شیرموزبستنی  بیخیالیبا 

توی سینی بر می دارد. رو به نهال که با  محبوبش را از 
 :لبخند غمگینی نگاهش می کند، می گوید 

 
   



 
دیشب که  چرا داری منو نگاه می کنی؟ بخور. آب هویج _

 ! خوراک آسفالت خیابون شد
 ...  باز هم دیشب و

 ... تصادفی که اتفاق افتاد و
بی حرف لیوان دوم را در دست می گیرد و جرعه ای می 
نوشد. گلویش خشک شده. دقیقه ها حرف زدن برای سمانه 

و از این در و آن در گفتن تا بلکه بتواند او را آرام کند، 
 !کرده. یک خستگی روحی و روانیخسته اش 

به امیرحافظ که  گاهی نفس عمیقی می کشد.  نیم ن 
خونسردانه به صندلی تکیه داده و مشغول نوشیدن  

 شیرموزش است، می اندازد، و
   



 
دست خودش نیست که لبخند حزینش رنگ شیفتگی به خود 

 .می گیرد
این مرد شاید چهره ای بی تفاوت به خود گرفته باشد اما،  
خیلی خوب می توان فهمید که برای دانستن مشتاق است. 

د بداند، مسائل زندگی حتی با وجود آنکه چیزی که می خواه
شخصی اوست، باز به حرف میآید و با صدای آرامی می 

 : گوید
 
   



 
خاله سمانه ام رو دوست لطفا دچار سوئتفاهم نشید. من _

دارم. نه فقط اون، همه ی فامیل مادریم رو. همه شون برام 
عزیزن، ولی چاره ای جز دور بودن ازشون ندارم. نمی 

 !تونم اینجا رو ول کنم و برم. پس باید اونارو ول کنم
با دقت به حرف های نهال گوش می کند. اما چیزی که 

، حرف هایش بیشتر حواسش را به خودش جلب می کند
 ! نیست، صدایش است

صدایی آرام، لطیف، و به شکل عجیبی دلنشین. ساده ترین 
کلمات را هم به نوع متفاوتی بیان می کند، و عجیب تر 
اینکه همه ی این کارها ناخواسته و بدون این است که 

 .خودش متوجه باشد
 بهش چی گفتی؟_

 
   



 
 به آرامی و بعد از مکث کوتاهی می پرسد.  

اخم  .به خاله ام؟ چی باید می گفتم؟ حرف های همیشگی_

از چهره ی نهال می ظریفی می کند. به زحمت نگاهش را 
گیرد و به روبرو می دوزد. تمام سعیش این است که  

 : صدایش، اتفاقات درونش را لو ندهد
منظورم اینه که درباره ی اومدنت به عمارت، ماجرای _

 پدرت، و همه ی این اتفاقات بهشون چی گفتی؟ 
مکث می کند. چهره ی نهال در آنی با این سوال گرفته می 

 ه توی سرش هست، سخت شود. حدس چیزی ک
 
   



 
رفته، ادامه می  باال نیست. برای همین با یک تای ابروی 

 : دهد
 ازشون پنهان کردی؟ببینم... نکنه هیچی بهشون نگفتی و _

نهال پر از حس گناه لیوان توی دستش را پایین میآورد. نگاه 
خیره ی امیرحافظ، با آن نیشخندی که کنج لب هایش نشسته، 

برایش سنگین است. با اعصابی خراب دستش بند پیشانی  
 .اش می شود و ترجیح می دهد سکوت کند

برای از سر باز اما امیرحافظ یکه خورده از بی فکری نهال 
 : ت و جدیت می گویدالم زدن خانواده اش، با م

 
   



 
چرا همچین کاری کردی؟ اونا حقشونه که حقیقت رو _

 هستی با این کارت چه توهینی بهشون کردی؟بفهمن. متوجه 
اگه نبودم انقدر از عذاب وجدان درد نمی کشیدم. چاره ای _

جز این کار ندارم آقای نیک نام. نمی تونم حقیقت رو بهشون  
 ! بگم. من باید اینجا بمونم. هرطوری که شده

 چرا؟ _

صدای بلند و سخت امیرحافظ روانش را به هم می ریزد.  
 : تر از او، خیره در چشم هایش با درد می گویدبلند 

چون اگه بهشون می گفتم که تو چه وضعی ام و بابا چقدر  _

 بدهی داره، دو روزه عمران خان تنها خونه ی
 
   



 
یادگاری پدرومادرم رو می فروخت و بعدشم منو به عقد 
داوود درمیآورد. فهمیدن اینکه چرا همچین کاری کردم، 

انقدر سخته؟ من فقط می خوام زندگی کنم. اونجور که خودم 
بابام. نمی خوام می خوام. تو این شهر ، کنار مامان و 

ازشون دور شم. نمی خوام همین سنگ قبرشون رو هم از 
 دست بدم. می فهمید؟

 : و با بغض، در دل ادامه می دهد
نمی خوام حتی فرصت دیدنت رو هم از خودم بگیرم. این  _

 ! تنها چیزیه که از این عشق بهم رسیده
 
   



 
امیرحافظ با نفس عمیقی نگاهش را از چهره ی بغض کرده 
و عصبی نهال می گیرد. چند دقیقه ای سکوت میانشان حکم 

گوشه ی چشم می بیند که نهال بدون آنکه چیزی می کند. از 
بنوشد، با لیوان پرش بازی می کند و در خودش فرو رفته.  

نمی تواند تحمل کند. سنگینی درد نهال را می تواند خیلی  
پس اگه اینطوره، تعجب می کنی اگه  _ :خوب احساس کند

 خوابگاه دانشگاهتون دنبالت می گشتن؟ بگم چند نفر از
رش را همانطور که به صندلی تکیه داده، می نهال گیج س

چرخاند و با خستگی به امیرحافظ نگاه می کند. آرام می 
 : گوید

 .پامو تو خوابگاه نذاشتمحاال دقیقا کدوم خوابگاه؟ من تا _

 
   



 
نه بابا؟ یعنی فهمیدنش انقدر سخته که طرفت تا خوابگاه _

 !دانشگاهت هم دنبالت گشته؟
نیشخند امیرحافظ چهره اش را درهم می کند. رو به او که با 

 :خونسردی نوشیدنی اش را می نوشد، زمزمه می کند
ز کجا فهمیدن من خوابگاه موندم؟ من که نرفتم خب اونا ا_

 . اونجا 
 : سری تکان می دهد. با اخمی از سر دقت جواب می دهد

برای همین رفتن زاهدان و سراغتو گرفتن. از  احتماال _

 !همونجا هم فهمیدن تشریف بردید خوابگاه 
 : لحن بیخیالش نهال را حرصی می کند. با پوزخند می گوید

   



 
تون  جمالت شما چطور ازم محافظت می کنید که همه ی _

و شاید و حدسیات شروع میشه؟ و بعدشم متوجه   احتماال با 
 نشدید که اونا که رفتن زاهدان دنبالم؟

برایش   اصال چشم های امیرحافظ ریز می شود. این بحث 
جدی نیست. بیشتر، از به حرف وا داشتن این دختری که 

 :غمگین بودنش چندان جالب نیست، لذت می برد
کارت به جایی رسیده به کار منم خرده می گیری حاال _

 بچه؟ 
نهال بدون اینکه در برابر لحن خندان و پر از تفریح 

امیرحافظ کم بیاورد، دست هایش را روی سینه قفل می کند 
رفته به او نگاه می کند. خب باید اقرار   باال با ابروهایی و 

 کند پیروز شدن بر این مرد، حتی در قاب کلمات 
 
   



 
هرچند که این حس چندان هم دوام هم حس خوبی دارد. 

 :ندارد و وقتی امیرحافظ با لحن مچ گیرانه ای می گوید
بهتر بود از خاله ات بپرسی که حال عمران خان چطوره!  _

پاش خوب شده یا نه. اوه راستی... از آقا داوود هم خبر می  
فروشگاه به اون بزرگی رو دزد بزنه،   بالخره گرفتی. 

 !یست جبرانش انقدر راحت ن
با ناباوری به او نگاه می کند. چشم های امیرحافظ می 

 خندند. 
 
   



 
آیینه ی شوکه می شود. خشک شده به تصویر خودش توی 
 ! جلوی ماشین نگاه می کند. این افکار دیگر چیست؟

 عمران خان برای چی؟ مگه چی شده؟ _

نفس عمیقی می کشد. این خامی و بی تجربگی از او بعید  
است. نباید اجازه دهد بیش از این از خود واقعی اش دور  
شود. جای این افکار پوچ در ذهن او نیست، او را چه به  

 !بوسیدن و در آغوش گرفتن یک دخترفکر 
چند وقت پیش یه تصادف کوچیک کرده. اینا مهم نیست، _

 بهت گفتم تا بفهمی که نیازی به تذکر یه الف
   



 
بچه نیست. من حواسم به کاری که می کنم هست، خوب می 

چطور باید رفتار کنم. نیروهام همین طور. دونم کجا، کی و 
تک تک اونا برای کوچک ترین و بزرگ ترین موقیعت ها  

آموزش دیدن. مطلع شدن از این اخبار پیش پا افتاده که 
چیزی نیست. پس حواستو جمع کن و به جای اینکه بخوای  

مچ منو بگیری، مطمئن باش که همه چیزو بهم گفتی. اگه هم 
بازم باید بهم بگی. حتی کوچکترین و   چیز جدیدی فهمیدی

 .بی اهمیت ترین مسائل
خیلی دلش می خواهد در برابر این لحن جدی و پیروز با بی 

تفاوتی ادایی در بیاورد و بعد هم درست مثل وقتی که با 
ترانه است، با یک بروبابای شیرین خودش را خالص کند.  

است، و اما خب، نه کسی که در برابرش حضور دارد ترانه 
 نه او به آن شکل احساس راحتی 

   



 
دارد. برای همین بدون ادامه دادن بحث تنها سرش را تکان 

شیرموزش مشغول می دهد و ترجیح می دهد خودش را با  
کند. شاید اینگونه بتواند از نگاه خندان و پر از تفریح 

 : امیرحافظ فرار کند
اینی که برات خریدم، برای خوردنه نه اینکه لیوانو از این _

 دست بدی به اون دست. متوجهی خانم دکتر؟
جرعه ای از محتویات لیوان را   کالفه با تشر امیرحافظ، 

د که عادت دارد آنقدر خوردن  است بگوی الزممی نوشد. 
 بستنی را لفت بدهد که آب شود؟

 . البد می خورم دیگه، اینم زوره _

زمزمه ی زیرلبش لبخند کوچکی روی لب های امیرحافظ  
می نشاند. نمی خواهد اما، ناخواسته، بی آنکه قصدی برای 

 انجام این کار داشته باشد، نگاهش 
 
   
 

روی لب های تر و براق نهال خشک می شود. آب دهانش  
را قورت می دهد. این دیگر چه مرضی است که دچارش  

ر نمی دارند؟ تمنای شده؟ چرا این افکار دست از سرش ب



دست هایش دیگر برای چیست؟ نهال، چرا باید انقدر در 
 آغوش گرفتنی به نظر بیاید؟

چشم هایش را روی هم می فشارد. اگر می توانست،   کالفه 
سرش را از وسط می برید و همه ی این افکاری که به 
داشتن این دختر ختم می شوند را از آن بیرون می کرد.  

 !به آرامش می رسید... شاید قرار پیدا می کردشاید آن موقع 
  



 
 .آقای نیک نام، گوشیتون داره زنگ می زنه_

با صدای بلند نهال، به سختی از چاه عمیق افکارش بیرون  
نهال نگاه می کند که بار می آید. گیج به چهره ی متعجب 

 :دیگر تکرار می کند
 .گوشیتون... داره زنگ می خوره_

سری تکان می دهد. لیوان نیمه پر را کنار ترمز  کالفگی با 
دستی می گذارد و گوشی را از توی جیب شلوارش بیرون  
می کشد. نگاه نهال، ناخودآگاه روی نامی که در صفحه ی  

گوشی هویداست، خیره می ماند. امیرحافظ نیز همین طور. 
 را «مهسا » هردویشان نام

   



 
می خوانند و امیرحافظ عصبی، و نهال از درون فرو می 

 !ریزد
 این دیگه چی می خواد؟ _

  گاهی زیرلب غر می زند و با اعصابی به هم ریخته، نیم ن
حواله ی نهال که از او رو بر گردانده می کند. گوشی 
درحال زنگ خوردن است. بی آنکه اختیاری از جانب 

 :خودش داشته باشد، می گوید
 ! همکارمه_

نمی گوید که چطور برای از سر باز کردن آن دختر زیادی 
لوس، مجبور شده بود شماره اش را با نامش سیو کند و بعد  

برایش بی اهمیت بود، که به کل وجود  هم انقدر این موضوع
چنین نامی را در میان مخاطبانش فراموش کرد. و امروز، 

 نهال اولین کسی است که این
 
   



 
خوانده. طرز فکرش که مهم نیست، هست؟ چرا انقدر نام را 

 برای خودش غریبه به نظر میآید؟
 ! مهم نیست_

نهال با بغض پنهانش جواب می دهد و تمام او را به آتش می  
کشد. البته اهمیتی هم ندارد، وقتی حقیقت همین هست که او  

هیچ وقت در زندگی این مرد قرار نخواهد گرفت. او فقط  
احمق عاشق است که دلش را به کسی که نباید، یک دختر 

 !بخشیده
 !می دونم. گفتم که ذهنت درگیر نشه_

امیرحافظ با فکی منقبض شده جواب می دهد و گوشی آنقدر 
قطع می شود. هرچند خیلی  بالخره زنگ می خورد که 

 :زود، مخاطب پشت خط تماس را تکرار می کند
 
   



 
شما نیستم   ارتباطهایدرگیر نمیشه. من فضول و کنجکاو _

وام خودمو درگیر کنم. درثانی، آدم قضاوت کردن هم  که بخ
 . نیستم

 نهال هنوز هم نگاهش نمی کند.  
وقتی با من حرف می زنی، بهم نگاه کن! حتی اگه داری با _

 !بلبل زبونی جوابمو می دی 
نیشخندی گوشه ی لب های نهال می نشیند. بی آنکه در  

طوفانی امیرحافظ ترسی به خود راه دهد، با برابر چشم های 
تای ابرو به تلفنی که درحال زنگ زدن است اشاره می کند 

 : و با تمسخر می گوید
جواب بدید تا قطع نشده، بعدا هم میتونین به من فعال شما _

 !امر و نهی کنین
 امیرحافظ با غیظ دندان روی دندان می فشارد 



 
عجیب است که هیچ کدامشان دلیل اصلی عصبانیتشان را 
نمی دانند. انگار یک دلیل مشترک و همین طور پنهان، 

 ! هردویشان را اینطور به هم ریخته
فرد پشت خط قصدی برای دست کشیدن ندارد. ظاهرا 

حوصله ی زیادی هم دارد که بی توجه به جواب ندادن به 
اش به اوج خودش   کالفگی او، پشت سرهم زنگ می زند. 

رسیده. نه به خاطر مهسا نام پشت خط که ذره ای برایش  
مهم نیست، بلکه برای دختری که با اخم، دوباره از او رو  

 !تندی جوابش را داده استگرفته و به 
 بله؟ _

 در نهایت، با حرص تماس را برقرار می کند و لحن تند
برای مهسای پشت خط آشکار است. اما   کامال عصبی اش، 

 : بی تفاوت می خندد و با ناز می گوید
 
   



 
ببین توروخدا، چرا همیشه باید اینطوری به من جواب _

 . بدی؟ می خوای فحش هم بده
بی حوصله دستی به صورتش می کشد و ته ریشش را می 
خاراند. نهال به سختی می تواند صدای مهسا را تشخیص 

رز بچگانه ای دلخور است. انگار  دهد. بغض کرده، و به ط 
با زنی  رابطه اشاین مرد تعهدی به او دارد که اینگونه 

 !دیگر برایش قابل هضم نیست
 بفرمایید خانم فتوحی؟ امرتون؟_

چرا نمی فهمید که از حرف زدن با او احساس انزجار می 
کند؟ چرا بعضی از دخترها تا این اندازه خودشان را تحقیر  

 تالش می کنند؟ مگر یک مرد تا چه اندازه ارزش دارد؟ 
برای بازگو کردن احساس کار اشتباهی نیست اما، پس زده 

 شدن و باز سماجت به خرج دادن یعنی
 
   



 
حماقت! چرا که هیچوقت نباید به هیچ آدمی اجازه داد بیش 

 !از یک بار، به شما بگوید که نمی خواهدتان
برای منه. عشق و حال و خنده ات آره دیگه، اخم و تخمت _

 !هم برای بقیه
اخمی از سر گیجی روی پیشانی اش می نشیند. با سکوتش،  

 : مهسا لبریز از حسادت می گوید
 اون دختره کیه که کنارته؟ برای چی باهاته؟ هان؟ _

 
   



 
نگاهش رنگ تعجب می گیرد. در اطراف چشم می چرخاند 
اما، اثری از ماشین گران قیمت مهسا نیست. خشم به جانش  

دیگه کارت  حاال _ :می نشیند. با لحنی برافروخته می گوید

دردسری دختره ی  دنبالبه جایی رسیده که منو میپای؟ 
 احمق؟ 

هوی! درست حرف بزن. دوبار به روت خندیدم، باهات  _

و   االفخوب بودم، هوا برت داشته! ببینم تو فکر کردی 
بیکارم که بیفتم دنبال یه بی لیاقتی مثل تو! اتفاقی رد می شدم  

 !  که دیدمتون
می خندد. طوری که مهسا صدای خنده اش را بشنود، بیشتر  

بگیرد، بیشتر عصبی شود، و شاید آن وقت بفهمد که آتش 
 !جایی در زندگی او ندارد

 
   



 
ر  بودنت که شکی نیست. ولی حواست باشه گنده ت االفدر _

 .م اگه حرفی نداری قطع می کنماالناز دهنت حرف نزنی. 
می خواهد گوشی را از گوشش فاصله بدهد که مهسا به تندی 

 : می گوید
ازت پرسیدم اون دختره کیه؟ قیافه اش که چنگی به دل _

 ! نمی زنه، اوج سلیقه ات همین بود؟
حواله ی نیم رخ نهال می کند. این دختر دیوانه  گاهی نیم ن

از زیبایی چه می فهمد! آن هم وقتی تمام تصوراتش از زیبا 
به نظر آمدن، داشتن هزارجور میکاپ، پوشیدن لباس های 

چشمگیر و از خود نشان دادن رفتارهایی است که هیج 
 ! شباهتی به خود واقعی اش ندارد

 
   



 
نهال هیچ کدام این ها را ندارد. خودش است. خود واقعی 
اش! خیلی از اوقات چهره اش ساده و بی آرایش است، و 

د، آنقدری نیست که احساس اگر هم رنگی از آرایش دار
مصنوعی بودن چهره اش را به آدم القا کند. او به معنای 

 !واقعی زیباست، و چشم های آرامش زیباتر
دونستنش چه فرقی به حال تو داره؟ جمع کن برو دنبال  _

 .کارت خانم فتوحی، دست از این مسخره بازی ها بردار
عصبانیتش دارد. دمی  می داند سکوت مهسا نشان از نهایت 

می گیرد. نمی داند باید بگوید، یا نه... و دلیلش برای این 
 !کار، دقیقا همان چیزیست که در ذهنش هست

نامزدمه! بهت که گفته بودم قراره ازدواج کنم، تو جدی _

 هم تو موقعیت بدی با همسر آینده ام االننگرفتی. 
 
   



 
بود تا متوجه   الزمآشنا شدی، ولی فکر می کنم این اتفاق 

 !حقیقتی که هست بشی
خودشان کنار یکدیگر قرار  انگار کلمات با اختیار و خواست 

می گیرند و گفته می شوند. مهسا با بهت سکوت می کند و  
 :زمزمه ی آرامش، برای امیرحافظ اعصاب خرد کن است

 دروغ میگی. تو کی نامزد کردی که من نفهمیدم؟ _

 
   



 
دروغ گفته بود، مهسا داشت حقیقت را می گفت. دروغی که 

بیش از تصور او بزرگ بود و نگاه ناباور و حیرت بار 
نهال را به دنبال داشت. جو بدی اتاقک ماشین را فرا گرفت.  

 : بیزار بوداز موقعیتی که در آن قرار داشت، 
میل خودته که چطور فکر کنی خانم فتوحی. جوابتو دادم  _

 .فعالکه زیاد کنجکاوی به خرج ندی. 
مهسا   «خوشبخت باشید» قبل از قطع کردن تماس، صدای

را می شنود و پوزخند عصبی روی لب هایش می نشیند.  
گیرم حتی حرفی که زده بود واقعیت داشت، باید آرزوی 

باور می کرد؟ بیشتر به این شباهت  خوشبختی مهسا را
 !داشت که نفرینش کرده بود 

پوفی می کشد و گوشی را روی داشبورد پرت می کند. نمی  
 تواند به نهال نگاه کند. اشتباه کرده بود. نهال یک 

   



 
دختر بود، قطعا نمی توانست نسبت به این اتفاق بی تفاوت  

 !باشد
 به اون خانم چی گفتید؟ االنشما... شما _

  گاهی درست طبق چیزی که فکر می کرد! به آرامی و با ن
سرد به سمت نهال می چرخد. صدایش سرشار از بهت و 

تعجب است، و چشم هایش کم کم رنگی از خشم را به خود 
می گیرند. درواقع نهال هیچ جوره توان کنار آمدن با حرفی  

که شنیده را ندارد. حس یک آدم بی مصرف دم دستی را پیدا 
کرده که از او برای از سر باز کردن کس دیگری استفاده 

 ! ده اندکر
 ...ببین... زیاد حساسیت به خرج نده. برای اینکه_

 
   



 
برای اینکه چی؟ برای اینکه اون دخترو از سرتون باز _

 کنید، منو نامزد خودتون معرفی کردید؟ چطور... 
باشین؟  مالحظه  چطور می تونین انقدر خودخواه و بی 

صدای بلند نهال و لحن کوبنده اش، جای حرفی باقی نمی 
گذارد. سکوت می کند. سکوتی سرشار از حرف هایی که 

 :قدرتی برای گفتنشان ندارد
خاطر شما عذاب اون دختر چه گناهی کرده که باید به _

بکشه؟ ارزش و اهمیت بقیه برای شما همینقدره؟ چطور به  
خودتون اجازه دادید همچین حرفی بزنید؟ چشم هایش را  

روی هم می فشارد. بغض صدای نهال روانش را به هم می 
 !ریزد. باز هم، دلیلی برای غمگین شدنش شد

 . متاسفم_

 
   



 
زمزمه ی آرامش قلب نهال را به درد می آورد. با چشم 

هایی اشک بار رو بر می گرداند و خیره به روبرو سکوت 
 .ش، عذابی بی نهایت استاالنمی کند. حال  

مسیر برگشت در سکوت طی می شود. امیرحافظ به حرفی  
هردویشان که زده، و نهال به چیزی که شنیده فکر می کنند! 

درست در یک زمان مشترک، به یک موضوع مشترک می 
اندیشند و این، لحظاتی کشدار و گنگی را برایشان خلق می  

 .  کند
   



 
ال با وجود اینکه گفته های معصومه و خرید تا جایی که نه 

هایی که سفارش کرده بود را به یاد دارد، ترجیح می دهد  
سکوت کند و هم صحبت مردی نشود که سرخود و با بی 

 .احترامی او را نامزد خودش معرفی کرده است
عصبی است، و این حس عصبانیت با غمی درآمیخته که  

خواهد حرف بزند، فریاد  قلبش را فرا گرفته است. دلش می 
خالی  بزند و همه ی احساسات متضادی که دچارش شده را 

کند و هم، دلش می خواهد فقط سکوت کند تا این مسیر که 
به نظر می رسد، به انتها برسد. چه ساده  طوالنی عجیب 

 ! همان شیرینی اندک ته قلبش هم نابود شد
در نهایت، نیم ساعت بعد، ماشین به آرامی وارد حیاط  

 عمارت می شود. ترمز دستی را که می کشد، به هم
   



 
موهایش می کشد. باید اقرار کند  الی دستی  کالفه ریخته و 

که سکوت نهال بیش از هر جنگ و فریادی آزاردهنده است. 
برای همین بدون درنگ سر می چرخاند با اخمی غلیظ رو 

 : به او که قصد پیاده شدن دارد، می گوید
می دونستم بچه ای، ولی نه انقدر. چون همچین حرفی  _

این خانومو می شناسی که عزا  اصال زدم، شدی نامزدم؟! 
 گرفتی که تو رو نامزدم می دونه؟

به حرف آمدن امیرحافظ و لحن عصبی اش نهال را شوکه 
می کند. ابروهای دخترانه ی او نیز درهم گره می خورند و  

 سمتش می چرخد با اعصابی خرد به 
باید بگوید که نگاه سرزنش بار امیرحافظ برایش سنگین .

 !است، مگر نه اینکه او باید طلبکار باشد؟
 
   



 
شما چیه آقای نیک نام؟ مشکلتون اینه که  می دونین مشکل _

می خواید با پاک کردن صورت مسئله مشکلو حل کنید. این  
منو بیشتر آزار می ده تا حرفی که زدید. بهتر نیست یه بارم  

شده اشتباهتون رو قبول کنید؟ باور کنین آسمون به زمین  
 !نمیاد

 گیرم قبول کردم، که چی؟ _

ی اخموی امیرحافظ نگاه می نهال شوکه و عصبی به چهره 
کند. چقدر راحت و چقدر مغرور! دست هایش مشت می 

 : شوند
؟ زمان به عقب مثال هوم؟ اگه قبول کنم چه اتفاقی میوفته _

برمی گرده؟ یا اون خانم حرفی که شنیده رو فراموش می 
 کنه؟ کدومش؟ 

 
   



 
و به هم ریخته می خواهد پیاده شود که این بار،  کالفه 

 : امیرحافظ بلند تر می گوید
که وسط حیاط عمارتی،   االندارم باهات حرف می زنم. _

دو قدم هم بیشتر با خونه فاصله نداری. پس بشین سرجات و 
 .جواب بده

 
   



 
همچنان بی توجه پیاده می شود و زیر نگاه طوفانی  

می رود. بی آنکه  امیرحافظ، با گام های بلند به طرف خانه 
هم حواله ی او بکند. همین بی تفاوتی  گاهی حتی نیم ن

درست مثل بنزین روی آتش امیرحافظ، عصبانیتش را به  
اوج خودش می رساند و با فکی منقبض شده رفتن بی تفاوت  
او را نظاره می کند. این دختر حتی از جواب دادن و حرف 

ت، منتهی بی زدن با او هم فرار می کرد و فاصله می گرف
خبر بود از اینکه چطور این فاصله گرفتن می تواند تاثیر 

 ... عکس داشته باشد و
مردی که آشفته از حال ناشناخته اش سر به فرمان تکیه می 

 !دهد را، بیشتر از قبل، به سمت خودش جذب کند
**** 

 
   



 
وارد خونه که میشم، انقدر له و داغونم که دلم می خواد 

مستقیم برم اتاقم و خودمو با این همه فکر و خیال تنها بذارم 
اما، هنوز چند قدم بر نداشتم که نمی دونم ترانه یهو از کجا  

 !به طرفم میاد پیداش میشه و به سرعت نور
با تعجب وایمیستم و نگاهش می کنم که محکم و خندون، 

بغلم می کنه و به خودش فشارم می ده. چهره ام درهم میشه. 
واقعا بی حوصله ام و سخته که توی این شرایط رفتار بدی  

از خودم بروز ندم. دستمو روی شونه های ظریفش می ذارم 
 : و می گم

یدات شد؟ اینجا چیکار می تو از کجا عین میگ میگ پ-
 کنی؟

بدون توجه به سوالم با دقت بدنم رو بررسی می کنه که 
 و متعجب، بازوش رو می گیرم و عاصی بهش  کالفه 

   



 
می خنده و به جای سالم و  بیخیالینگاه می کنم. اما اون با 

 :جواب سوالم، می گه
یا نه. خدا می دونه تا صبح چطور دووم   سالمیبذار ببینم _

 .آوردم
 : بینیمو چین می دم. می گم

 چرا؟ مگه قرار بود بمیرم؟_

 :و اون که با نیش باز جواب می ده
زود باش، بگو ببینم    یاال از اون امیرحافظ بعید نبود.  واال _

کجا بودید! تازه باید دیشبم تعریف کنی که چیشد وگرنه 
 . چشماتو از کاسه درمیارم

چشم هام گشاد میشه. چرا ترانه رو فراموش کرده بودم؟ اون  
هرطور شده ازم حرف می کشه! چطور در برابرش سوتی 

 نرم؟ندم و جوری دروغ بگم که لو 
   



 
خدای من... این حتی از فراموش کردن اتفاقی که افتاده هم  

 !سخت تره
 بقیه هم می شنون آبروم میره. بچه شدی؟ االنآروم، _

 مسخره یعنی چی؟ الی این سوا
خودمو می زنم به اون راه و بدو بدو به طرف اتاقم میرم. 
هرچند ترانه هم درست عین میگ میگ پشت سرم روانه 

 :میشه و بی توجه می گه
غلط کردی، من تو رو می شناسم. برای چی دیشب به _

حتما یه چیزی شده دیگه. تو رو من   پیامام جواب نمی دادی؟
 .بزرگت کردم

مردمک هامو توی کاسه می چرخونم و وارد اتاقم   کالفه 
میشم. رو به ترانه که درست عین بچه ها روی تختم می 

 :شینه و پاهاشو توی هوا تکون میده، می گم
 
   



 
واقعا برای پرسیدن اینا پاشدی اومدی اینجا؟ چقدر تو _

 . فضولی بشر. چقدر بچه ای. خدا به آقای افخم صبر بده
حق به جانب دست هاشو روی سینه گره می کنه و به نشانه  

 :درمیارهی بی تفاوتی، ادامو 
 بیخودی بحثو عوض نکن، حنات دیگه رنگی نداره._

 . اعتراف کن ببینم کجا بودید یاال 
مقاومت بیشتر برای نگفتن، مساویه با بیشتر شک کردن و  

 پاپیچ شدن ترانه! برای همین با وجود اعصاب 
 
   



 
م، سعی می کنم ظاهرم رو حفظ کنم و  کالفگی خردی و 

بهونه دستش ندم. اگه ترانه بویی از اتفاق دیشب بفهمه، دیگه  
هیچ جوره نمی تونم تو روش نگاه کنم. تا همینجا هم مقابل  

ای به بیشتر  عالقه خدای خودم و مامان و بابا شرمنده ام، 
کردن آدمایی که در برابرشون خجالت زده میشم رو ندارم 

 ! واقعا 
 کجا رفتیم؟ رفتیم یه سر به آزمایشگاه زدیم که دیشب_

 حرفش بود. اونجا رو نشونم داد و با چندتا از همکارا 
 .آشنا شدیم. راستی تو رفتی؟ بیا یه بارم باهمدیگه بریم 

 :و بعد با یه هیجان مصنوعی و فیک، ادامه می دم
 پیشرفتهخیلی خیلی خوشگل بود ترانه. انقدر مجهز و _

 ... دلم نمی خواست بیام بیرون. درست هم  اصال بود که 
 
   



 
 .چرت و پرت نگو نهال. چیزی که پرسیدم رو جواب بده_

پوفی می کشم و با درآوردن مانتوم، به طرف ترانه که با  
 :میگم کالفه  اخم بهم نگاه می کنه، می چرخم. 

 گفتم دیگه، نشنیدی؟ دیگه چی باید بگم؟ _

 !دیشب. دیشب چیشد_

قلبم به کوبش تندی دچار میشه. دستپاچه نگاهم رو ازش می  
، تو دزدم و دوباره به طرف کمد می چرخم. آروم باش نهال

باید با اتفاقاتی که افتاده کنار بیای، هرچقدر که سخته. نباید 
 . بذاری ترانه چیزی بفهمه

هیچی، برگشتیم عمارت. سر راه یکم سخنرانی کرد و _

قوانین تکراریشو دوباره تکرار کرد. همین. چیز خاصی  
 . نبود

   



 
. بهش نگاه می کنم و متاسفانه، چشم هاش شبیه وقتایی شدن  

که انگار داره ته ته ذهنم رو هم می خونه. البته ذهن من  
انقدر پر از ترس، غصه، فکر و خیال، درد و هزارجور 

کنم ترانه موفق به  تلخی و سیاهی دیگه است که فکر نمی  
 !فهمیدن چیزی بشه

 ببینمت... مطمئن؟ داری راستشو میگی دیگه؟ _

عین بچه ها سرمو تکون می دم و سعی می کنم به 
نامحسوس ترین شکل ممکن آب دهنم رو قورت بدم. ترانه با  

نفس عمیقی، نگاهش رو توی صورتم می چرخونه و آروم 
 :می گه

 
   



 
پس اتفاقی نیفتاده، چه بهتر... خداروشکر. نگران بودم یه _

 . موقع باز اذیتت کنه
 سعی می کنم لبخند بزنم.  

 
   



 
 چته؟ چرا رنگت پرید؟_

هول و دستپاچه ازش فاصله می گیرم و بدون اینکه در 
برابرش معذب باشم، لباسم رو عوض می کنم. ترانه در  

سکوت نگاهم می کنه و چشم هاش یه جوری ان که انگاره 
داره با یه خنده ی محبت آمیز تماشام می کنه. پوفی می کشم 

 : و دست به کمر به طرفش بر می گردم
تو چته؟ برا چی نشستی اینجا زل زدی به من؟ پاشو بریم _

 . یم، کمکی بود انجام بدیم. پاشویه سر به بیرون بزن
می اندازه. با  باال نچی می کنه و ابروهاشو با شیطنت 

 : تاسف سرمو تکون می دم
 .زده به سرت. باشه، تو بمون، من میرم_

 
   



 
به طرف در قدم بر می دارم که به حرف میاد و با لحن مچ 

 :گیرانه ای می گه
وایسا ببینم، دقیقا همین طوری می خوای بری؟ یه وقت  _

 بقیه رودل نکنن؟
چشم هامو روی هم  کالفه آب دهنم رو قورت می دم و 

فشار میدم. با لبخند ژکوندی، و البته حرص به اون که رفته  
 : تو فاز مردم آزاری و به شدت آزاردهنده اش، می گم

 .چشه مگه لباسم؟ کسی نیست که، خودمونیم دیگه_
 خودمونیم؟_

از شدت حرص مانتوی روی صندلی رو به شدت به طرفش  
 عصبی موهام روپرت می کنم که بلند می خنده. 

 
   



 
 :از جلوی صورتم کنار می زنم که با نیش باز ادامه می ده

 دروغ میگم؟ اگه یه وقت این پسره امیرحافظ بیاد چی؟_

 نکنه اونم خودمونیه؟
در سکوت نگاهش می کنم. درست عین دختربچه های ده  

ساله دستپاچه شدم. با گیجی، جوابی که به ذهنم می رسه رو 
 :بازگو می کنم

 . نه، اون نمیاد. رفت سرکارش_

 باال که خب، بیشتر تو تور ترانه گیر میکنم! با یه تای آبروی 
 :رفته، جلو میاد و آروم می پرسه

نه بابا؟ اون وقت تو از کجا میدونی پسرم کجا رفته و کی _

 میاد؟ هوم؟
 
   



 
 :به ستوه می رسم. با اعصابی به هم ریخته، زمزمه می کنم

چی می خوای بگی ترانه؟ چرا داری این همه کشش میدی  _

و اذیت می کنی؟ چی تو اون ذهنت می گذره که داری منو  
 شکنجه میدی؟

 ه هام درخشان، دست دراز می کنه و شونبا محبت و لبخندی 
رو می گیره. نگاهش رو دورتادور صورتم می گردونه و 

من با بی حسی، به چهره ی زنانه اش خیره میشم. با 
 :شیطنت، خیره تو چشم هام جواب می ده 

به خدا هیچی، فقط دارم فکر می کنم هنوز هیچی نگفته،  _

 هیچ اتفاقی نیفتاده اصال نپرسیده، الی هیچ سو
 
   



 
اگه من خبرمو بهت بدم چی  حاال کم مونده از حال بری. 

 !میشه
مشتاق ترانه، هیچ حس کنجکاوی در درونم به برعکس نگاه 

وجود نمیاد. دستش رو پس می زنم و روی صندلی میز 
 :آرایشم می شینم. خنده اش می گیره

 
   



 
 نمیخوای بدونی خبرم چیه؟ انقدر ماستی تو؟_

دست دراز می کنم و تنها برای مشغول کردن ذهن درگیرم، 
عطر رو از روی میز برمی دارم. ترانه با دیدن سکوتم، 

نفسی می کشه و دوباره روی تخت می شینه. این بار، 
که خیره ی عطر توی دستمم، جدی و   درحالی صداش رو 

 :شنومبدون هیچ شوخی می 
جدی دارم میگم نهال، جدا از شوخی. باید یه چیزی رو _

 . بهت بگم که خیلی مهمه
می گیرم. هنوز صدای امیرحافظ توی  باال آروم سرم رو 

گوشمه و نمی دونم خبر ترانه چیه که اینطور داره جدي بهم  
نگاه می کنه. اصوال این پدیده که ترانه نخنده و لبخند روی 

فقط چندبار اتفاق میوفته! برای همین، از الی لبش نباشه، س 
 اونجایی که نمی خوام بی حوصلگیم رو 

 
   



 
می بی تفاوتی نسبت به خودش معنا کنه، نگاهش می کنم و 

 :گم
 خیله خب، بگو... می شنوم. چیه این خبرت؟ _

 آمادگیشو داری؟_

 : پوزخندی روی لبم می شینه. به تلخی سری تکون می دم
بیخیال ترانه. مگه باید آمادگی داشت؟ چی داری میگی؟ _

وقتی مامان و بابام مردن مگه آمادگی داشتم؟ وقتی اومدم  
رو اجاره بدم، تحت تعقیب  اینجا، مجبور شدم کار کنم، خونه 

باشم و از همه ی آرزوهام دست بکشم، آمادگی داشتم؟ بگو. 
 .باهاش کنار میام. من عادت کردم به مصیبت

 
   



 
ندش رنگ مهربونی و غم می گیره. با صدای آرومی لبخ

 : سرش رو تکون می ده
حق با توئه، ولی چیزی که من می خوام بگم مصیبت _

نیست، یه پله برای رسیدن به خوشبختیه. البته از نظر من، 
اخم  .نمی دونم نگاه تو، با این حال آشفته ات بهش چیه

و گیج از کمرنگی می کنم. عطرو روی میز بر می گردونم 
 :بهش نمیاد، می گم اصال حرف های زیادی جدیش که 

اینا حرف های تو نیست ها! بگو ببینم چیه این خبرت که  _

 رفتی رو منبر؟
در آنی، انگار نه انگار که چطور داشت با اخم حرف میزد، 

لبخند عمیقی روی لب هاش می شینه! نمی تونم خودم رو  
 :می گهنگه دارم و میزنم زیر خنده که 

 
   



 
 .وای. چقدر جدی بودن سخته، نفسم داشت بند میومد_

 همچنان می خندم که یهو از جاش بلند میشه و با خنده
میاد و محکم، خیلی محکم! بغلم می کنه! چشم ذوق به سمتم 

هام گرد میشه. دست هام روی هوا معلق میمونن و با  
ناباوری به صدای جیغ جیغوش گوش می کنم. با حیرت 

 :میگم
خدا شفات بده. خدا به آقای افخم و خاله عطیه و عمواکبر _

 .صبر بده
با تعجب دستمو روی کمرش می ذارم. بی توجه سرشو 

کشه و با عشق خیره ی صورتم، خیلی یهویی، می   عقب می
 :گه
 !خره داره برات خواستگار میاد_

 
   



 
صورتم چطور شد که ترانه از ته دلش می نمیدونم حالت 

 :خنده و ادامه می ده
حق داری. منم اولش تعجب کردم. دیگه تو ببین اونی که _

 .می خواد بیاد تو رو بگیره کیه دیگه
گیج بهش نگاه می کنم و واژه ی خواستگار توی ذهنم انقدر 

بعد از چند لحظه، میتونم هضمش   بالخره پیچ می خوره که 
 !کنم. نه تعجب کردم، و نه خوشحال شدم

   



 
من واقعا تو این لحظه نسبت به این واژه هیچ حس خوبی 

ندارم جز ترس و غم! نمیدونم ترس از چی، یا از چه کسی 
اما... غم نبود مامان و بابا و خاطرات شیطنت هاشون وقتی 

کافیه تا داغ دلم زنده  از داماد آینده شون حرف می زدن، 
بشه و همه وجودم رو بسوزونه. لبخند تلخی می زنم. بابا  
همیشه می گفت اگه ازدواج کنم، چطور می خواد با نبودم  

 !کنار بیاد
 !هوی، چرا رفتی تو رویا؟ انقدر هول شوهری یعنی؟_

به ترانه نگاه می کنم و با بیخیالی، دستمو توی هوا تکون  
 :دهنم، در برابر نگاه خندونش می گم میدم. با کج کردن

خبرت همین بود؟ خسته نباشی. همینم مونده شوهر کنم.  _

 . مشکل کمه، شوهر هم اضافه شه
 
   



 
 شوهر شده مشکل که ما خبر نداریم؟حاال از کی تا _

می  باال میدم و با خنده ی خسته ای سرمو  باال ابروهامو 
 :گیرم

از همون اول. منتهی شما بعد ازدواج تغییر عقیده دادی  _

 . عزیزم
 :بشکنی توی هوا می زنه. به حالت خنده داری می گه

وگرنه آدمی مثل من  آفرین، همینه. پس یعنی مشکل نیست، _

 . باهاش کنار نمیومد
سری تکون می دم و بلند میشم تا دوباره  بیخیالیبا خنده و 

لباسم رو عوض کنم. از بس ذهنم درگیر بود که فراموش 
کردم ممکنه امیرحافظ یا پرویز خان هم سر برسن، البته 

 ! دستپاچگی در برابر ترانه هم بی تاثیر نبود
   



 
کجا؟دارم باهات حرف می زنم. تو چقدر خنگی بشر؟ به _

آدم بگن برات داره خواستگار میاد، انقدر یخ برخورد می 
 .هیجانی... یه سوال بپرس حداقل نکبتکنه؟ یه ذوقی، یه 

 : بافت بلندم رو بیرون می کشم. بی تفاوت جواب می دم
به ازدواج فکر نمی کنم. تو هم دیگه حرفشو  فعال گفتم که، _

 .نزن که حوصله شو ندارم
 حتی اگه بگم کیه؟_

چقدر احمقم که در آنی تصویر چهره ی مردونه اش به یادم 
نیشخند تلخی می زنم، چطور می تونم به همچین میاد. 

 !چیزی حتی فکر کنم؟ من تو زندگی اون هیج نقشی ندارم
 
   



 
نمی خوام فعال حتی اگه بگی کیه. مهم نیست. مهم اینه من _

 .ازدواج کنم
ضربه ی آرومش روی بازوم می شینه. نگاهش می کنم.  

شیطنت، همه ی صورتش رو فرا گرفته. با ذوق و شمرده  
 :شمرده می گه

 !من می شناسمش_

خب ذوق بچگونه اش، منم به خنده می اندازه. ولی اون بی  
 :ادامه می دهتوجه 

 !و البته تو هم می شناسیش_

 
   



 
چرا انقدر حرف هاش عجیبه؟ چرا همه چیز داره دست به  

میل و خواستم، به اون فکر خالف هم می ده که من بر دست 
کنم؟ تو این مدت، جز اون، چه کس دیگه ای رو می شناسم؟ 

تمام این مدت، اون تنها مردی بوده که با وجود غریبه 
بودنش، توی زندگیم حضور داشته. خدایا... حق دارم بهش 

 !فکر کنم؟
 شناسم؟چ... چی داری میگی؟ من... من کیو می _

 
   



 
ترانه خیلی نامرد بود که بهم امون نداد تا با خودم کنار بیام. 

  امون نداد تا حداقل بتونم نفس بکشم. بدون مکث، بدون
 : تردید، انگار که یه اتفاق عادیه... جواب داد

 !همونی که باعث شده این چشم هات پر بشه_

قطره ی اشک به تندی روی گونه ام می چکه. ناخواسته،  
سر می خورم و روی زمین می شینم که ترانه بی حرف و 
با نگاه مهربونش، کنارم قرار می گیره. حس می کنم قلبم 

ترانه تنها مردی که توی ذهنم هست رو می نمی زنه، و آیا 
 ! شناسه؟

 چرا واضح حرف نمیزنی ترانه؟ _

صدای ناله مانندم غم رو روی چهره اش می شونه. اما 
لبخند می زنه که از دیدن حال و روز دل من، با غصه در 

 :آمیخته. خیلی آروم زمزمه می کنه
 
   



 
 ! واضح گفتم قربونت برم. امیرحافظ... امیرحافظ نیک نام_

بی هیچ و حرف واکنشی بهش خیره میشم. سرم سوت می 
همه ی کنایه هاش، نگاه هاش،  کشه. همه ی حرف هاش،  

صداش، لبخند هاش... و در آخر از همه طعم آغوش و بوسه 
ی کوتاهش... همه و همه توی ذهنم تکرار میشن. پر از 

 :احساسات متناقض پوزخند صداداری می زنم
 شوخیت گرفته؟ داری مسخره ام می کنی ترانه؟ _

می برم  باال بهش امون نمیدم که جواب بده. کمی صدام رو 
و با درد، با درد یادآوری هرآنچه که از اون به یاد دارم، 

 : ادامه م ی دم
 
   



 
 اصال چرا؟ چرا اون باید بخواد بیاد خواستگاری من؟ تو _

شوخیشم قشنگ نیست.   اصال اونو می شناسی؟ این موضوع 
این آدم... این آدم هر روز صد بار تکرار می کنه که به 

عد تو داری میگی اجبار اینجا مونده و من براش سربارم، ب
 خواستگار؟ این دیگه چه مسخره بازیه؟ 

 من که بهت گفته بودم. نگفته بودم؟_

ناباور سرم رو بین دست هام می گیرم و از شدت شوک،  
خودم رو االلیی وار تکون میدم. دلم می خواد بلند سر ترانه 

از این عمارت فرار کنم. خواستگار...  االنداد بزنم و همین 
ازدواج... امیرحافظ... درست مثل باروت توی مغزمند که 

 !هرآن ممکنه منفجر بشند
 
   



 
خبر مرگ بهت دادم که اینطوری عزا گرفتی؟ دارم مگه _

 میگم خواستگارته دیوونه، چرا... چرا اینطوری می کنی؟
 بی توجه به تعجب ترانه، به تکون دادن خودم ادامه 

 میدم.دارم خفه میشم... دارم دیوونه میشم خدایا.... دارم
 ... بابا می میرم مامان... دارم دق می کنم 

 
   



 
 .نهال، باتوام _

یخ زده و منجمد شده در درون خودم، چشم هام رو می بندم  
توی این لحظه  و فقط خودم رو تکون میدم. تنها کاری که 

آرومم می کنه. بدون توجه به ترانه ای که ناباور و مبهوت 
صدام می کنه. هیچی نمی فهمم، و هیچ چیزی نمی شنوم تا 
اینکه با احساس گرمای دستی روی شونه ام، بغض تا بیخ 

گلوم هجوم میاره. نیازی به دیدن این آدم نیست، عطر تنش 
 ! هم کافیه تا بشناسمش

 ! خاله_

می گیرم و با همه تنهاییم، با همه ی بی کسی و  باال سرمو 
دردم صداش می کنم. خاله عطیه با چشم های لبریز از 
اشک بهم نگاه می کنه. اثری از ترانه نیست. به آرومی 

دست دراز می کنه و صورت خیس از اشک های مظلومانه  
 :ام رو پاک می کنه

   



 
جان خاله... خاله برات بمیره که انقدر تنهایی... خاله فدات  _

 . بشه که انقدر غم داری
اونطور که باید، بغض توی  بالخره می لرزن.  ه هام شون

گلوم می شکنه. بلند نه، بی صدا و آروم... سرمو توی 
آغوش پرمهر خاله عطیه که به نگاه من بی مادر بوی 

مامانو می ده، پنهان م ی کنم و از ته دلم اشک می ریزم. 
 خاله عطیه در سکوت موهام رو نوازش می کنه 

 :سنگینم، با زجر می گمگریه ی الی من، به زحمت، ال به 
 .من می ترسم خاله... از همه چیز می ترسم_

چقدر خوبه که خاله تنها کسیه که می فهمتم. خوب می دونه 
چرا تو این لحظه، برعکس خیلی از دخترا خوشحال نیستم، 

 هیجان زده نشدم، و دارم با عجز گریه 
 
   



 
می کنم. خاله از درد توی دل من خبر داره... چون یه 

 ...مادره
حق داری عزیزم. هرکاری که بکنی و هر حسی که داشته _

 .باشی... حق داری
اشک های داغم درست مثل پادزهر دردم رو آروم آروم 

 : تسکین میدن. با قلبی شکسته زمزمه می کنم
 .  دارم دیوونه میشم خاله. دارم عذاب می کشم_

جوابم، تنها محکمتر شدن حلقه ی دست های چروک شده  
 اش به دور تن لرزونمه. نمی دونم چقدر می گذره

قلبی که هنوز از اتفاق دیشب من، چطور بعد از مدت ها، با 
سنگین بود و نفس کشیدن رو هم برام سخت کرده بود، تو 
آغوش خاله عطیه اشک می ریزم و کم کم، حس کمرنگ 

 . سبکی وجودم رو فرا می گیره
 
   



 
میلم، به آرومی از آغوش خاله عطیه  خالف در نهایت، بر 

فاصله می گیرم که در همون دقیقه ی اول، نگاه اشک بارم  
توی چشم های مهربون و غمگین خاله قفل میشه. با چونه  

 :ای لرزون می گم
 . هم ناراحت کردم ببخشید خاله... شما رو_

دستش روی سرم می شینه. با محبت نوازشم می کنه که 
 : این، دلتنگیم رو شدت می بخشه

نداره اگه من خوب نباشم.  ی اشکالتو حالت خوب باشه، _

بارها بهت گفتم نهال، اگه ترانه دخترمه، تو عزیزترینمی! 
میدونم توی دلت چه خبره، ولی من مطمئنم که همه چیز 

 .درست میشه. مطمئنم نهال 
 :نیشخند تلخی روی لب هام می شینه

با این ازدواج؟ خاله من چیکار باید بکنم؟ من تو این خونه  _

دارم زندگی می کنم، به تک تک این آدم ها مدیونم... چیکار  
 باید بکنم؟

یعنی _ :اخمی از سر سرزنش، روی پیشونی خاله میشینه

حس مدیون   این حرف؟ مگه ازدواج شوخیه که تو با چی 
بودنت بخوای جواب بدی؟ عزیزدلم این فقط یه خواستگاریه  

برات خواستگار میومد. بهش بال ق  ساده است، همونطور که
 یه عنوان مشکل نگاه نکن



   



 
عزیزم. من و اکبر مثل کوه پشتتیم، هر تصمیمی که بگیری، 

ازت حمایت می کنیم. هرجوری که هست. شاید جای 
م برای همین االنپدرومادرت رو نگیریم ولی... هستیم! 

 .اومدم اینجا چون می دونستم برات سخته 
با آه عمیقی سرم رو پایین می اندازم. خاله عطیه با صدای 

 : ه می دهجون گرفته ای، ادام
تو فقط باید به حرف دلت گوش کنی. اگه به این وصلت  _

دلت چی میگه حاال راضیه، که هیچ... اگه نه باید فکر کنی. 
 قشنگم؟

با غم بهش نگاه می کنم. دلم؟ دلم که خیلی وقته مال من  
نیست. ولی ازدواج؟ حتی تصورش هم برام سخته! ولی... 

وقتی امروز صبح  یعنی خود اون از این موضوع باخبره؟
از این  «نامزدمه»در جواب اون دختر مهسا نام، گفت که  

 ! خواستگاری خبر داشت؟
   



 
*** 

وقتی خواسته بود به خانه برگردد، معصومه در همان حیاط  
نگه اش داشته و با هزار قربان صدقه برای خریدن رشته ی 
آش دوباره به بیرون فرستاده بودتش. مخالفتی نکرده بود، با 
پای پیاده رفت و برگشتن زمانی برای فکر کردن به همه ی 

ر می گشت اما، این اتفاقات این چند روز بود. باید به اداره ب
حوصله ای برای این کار در خودش نمی دید. برای همین به 
بهانه ی خستگی، رشته ها را تحویل معصومه و پروین داده  
و به اتاقش رفته بود. حس عجیبی داشت. حسی که وادارش  

می کرد بخواهد نهال را ببیند. انگار چیزی درست نبود، 
و خب حتی این  یک چیز لنگ می زد اما... نمی دانست چه.

هم اهمیتی نداشت وقتی که شانس، با خواست  کالفگی 
 باال غریبانه اش همراه بود و قبل از 

   



 
که لبخند نهالی ه نهال را ببیند. رفتن از پله ها، توانست ک

نداشت، چهره اش غمگین بود، و زمانی که نگاهش به او 
افتاد، به سردی از او چشم گرفت. چه اتفاقی افتاده بود؟ کلمه 

 ای ساده چون نامزد، او را به این حال انداخته بود؟ 
تخت  با تعجب و ذهنی درگیر وارد اتاقش می شود و روی 

دراز می کشد. خستگی روحش آنقدر زیاد است که جسمش 
 را هم دچار کرده، و شاید یک خواب کوتاه

   



 
خوابی که برای مدتی بتواند این آشفتگی را تسکین ببخشد... 

 !هم که شده، تصویر نهال را از مقابل چشم هایش کنار بزند
 خواسته خالف عمارت کم کم شلوغ می شد. درست بر 

نهال و امیرحافظ! معصومه بعد از مدت ها از حضورش،  
خوب حرف می  حالی اولین بار بود که اینطور خندان و با 

  به آن سو می رفتزد، لبخند به لب داشت و مدام از این سو 
. 

 کارگرها دیگ های بزرگ را در حیاط آماده کرده بودند 
چند نفر از همسایه ها برای کمک آماده بودند. این میان،  
نهال در سکوت گوشه ای از حیاط نشسته و مشغول خرد 

 . کردن پیازها بود
 
   



 
در این عالم حضور نداشت و ترانه و  اصال انگار که 

 .  عطیه، مدام به او توجه داشتند و با نگرانی مراقبش بودند
پروین نیز دلواپس بود. چهره ی نهال عزیزش آنقدر غمگین  

شده بود. او نمی توانست و متفکر بود که از کارش پشیمان 
غصه خوردن دخترش را ببیند، و خیلی خوب می توانست 

حدس بزند که او به چه چیزی فکر می کند و درگیر چه  
 ...چیزیست

حق هم داشت... چه چیز زندگی نهال شبیه زندگی دخترهای 
دیگر است که بخواهد مثل آن ها، عادی و خندان و هیجان  

 ! زده رفتار کند؟
میگم عطیه جان، یکم زود نبود بهش گفتیم؟ من نگران این  _

 .دخترم، بچه ام همش تو فکره
 
   



 
خسته  عطیه سبد سبزی ها را به دست معصومه می دهد و  

 :کنار پروین می نشیند. با آه عمیقی، جواب می دهد
چی بگم پروین خانم، این دختر دلش شکسته، ولی عاقله. _

عین مادرش می مونه. نیاز به زمان داره تا فکر کنه و ببینه 
 .باید چیکار کنه

یه وقت فکر نکنه مجبوره که قبول کنه و ازم به دل بگیره؟ _

 .دلواپسم. نمی خوام نهالم ازم غمگین باشهنمیدونم چرا انقدر 
ترانه برای به حرف آوردن نهال  تالش  عطیه نگاهش را از 

مسکوت می گیرد و با لبخندی مهربان، رو به پروین می 
 : کند
 
   



 
این چه حرفیه؟ گفتم که، نهال عاقل تر و قوی تر از این _

حرف هاست که بچگانه رفتار کنه. فقط باید بهش وقت بدیم 
 .که با خودش کنار بیاد

 :  و با کمی مکث، خواهش وار و با احترام ادامه می دهد
اگه اجازه بدید و اگه از نظر شما مشکلی نباشه، نهال چند _

 روز بیاد خونه ی ما. فکر می کنم اینطوری براش 
   



 
... آقا امیرحافظ و پدرومادرش اینجا  بالخره بهتر باشه. 

هستن، این دختر هم هی معذب میشه و خجالت میکشه. البته  
 . بدونیدصالح اگه شما 

پروین دستش را به زانوی دردناکش که چند شبی است 
نوازش و ماساژ دستان ظریف نهال را به خود ندیده، می 

نشدن نهال از این خانه که  میلش برای دور خالف رساند. بر
بدون او انگار در سیاهی فرو می رود، سری تکان داده و  

 : می گوید
آره، منم فکر می کنم اینطوری بهتر باشه. فقط عطیه جان، _

لطفا بهش بگو که این اجبار نیست. من نمی خوام این 
موضوع باعث بشه که نهال ازم دور بشه یا معذب باشه.  

دوتا باهم خوشبخت میشن... از خدا که  ولی فکر می کنم این 
 پنهون نیست، از شما هم پنهون

 
   



 
نباشه، این اولین باره که امیر من توجهش به یه دختر جلب  

 ! که از قضا اون دختر نهالمهشده 
لب های عطیه به لبخندی کمرنگ مزین می شوند. معصومه  

با فاصله گرفتن از بقیه، به سمتشان می آید و خندان اما با  
 : ذهنی پر از فکر و خیال، به شوخی می گوید

و خسته   سالمعروسم نازش زیاده، از وقتی اومده فقط یه _

 !نباشید گفته و تا جایی که میتونه ازم فاصله می گیره
پروین به آرامی می خندد. هرسه یشان سعی دارند این 

خواستگاری را عادی جلوه دهند اما... نیست! هیچ چیز این 
خواستگاری عادی نیست. نگرانی برای آینده، جواب نهال و 

هال،  امیرحافظ، چهره ی غمگین و حال روحی آشفته ی ن
 پوسته ی سخت و غیرقابل نفوذ

   



 
امیرحافظ... کدام این ها خبر از یک پایان خوش و بدون  

و خیلی   است، طوالنی دردسر دارند؟ مسیر روبرو بسیار 
 !دشوارتر و پرچالش تر از تصور همه یشان

*** 
 خوشگل شد؟_

نگاه یخ زده ام رو از ظرف پیاز داغ می گیرم و به کاسه  
تالش ای که ترانه با هزار ذوق تزئینش کرده، نگاه می کنم. 

ش برای اینکه به حرفم بیاره، ستودنیه. نمی تونم دلش رو 
 : بشکنم، پس آروم سری تکون می دم

 . آره. قشنگه_

 :دست هاشو به هم می کوبه و با افتخار می گه
 .پس، تصویب شد. همه رو اینطوری تزئین می کنیمخب _

   



 
بی حرف مشغول میشم. مدام کاسه های بیشتری مقابلمون  

قرار می گیرن تا تزئین بشن و میشه گفت حیاط از جمعیت 
شده. این سکوت بعد از شلوغی خالی شلوغ چند ساعت قبل، 

رو دوست دارم. کاش ذهنم هم می تونست بعد از این همه 
 . هیاهو، به آرامش برسه

 .نباشید دختراخسته _

 
   



 
با صدای معصومه خانوم، با شرم نگاهم رو بهش می دوزم  
و ممنون آرومی رو زمزمه می کنم. معذب بودن واقعا حس 

 ! وحشتناکیه، و اینکه حس کنی همه زیرنظرت دارن
خیلی خوشگل شدن. دستتون درد نکنه. بذارید کم کم از یه _

 طرف پخش کنیم، که کار شما هم راحت بشه، نظرتون چیه؟ 
کمی تنم رو عقب می کشم تا ترانه و معصومه خانوم سینی 
های گرد رو با کاسه ها پر کنن. خیلی خوبه که معصومه 

نمیشه و یه جورایی، حالمو درک  کالم یاد باهام هم خانم ز
، نسبت به تک تک آدم های این عمارت، هیچ حاال می کنه. 

 ...حسی ندارم
 
   



 
 . بیا پسرم. قربونت برم، اینارو بین همسایه ها پخش کن_

با شنیدن صدای معصومه خانم، به زحمت جلوی خودم رو  
نگیرم. خیره ی کاسه ی روبروم،  باال می گیرم تا سرم رو 

نفس عمیقی می کشم و پشت بندش، صدای مردونه ی اون  
 : که توی گوشم می پیچه

پخش کنه مادر داری پلیس مملکتو مجبور می کنی آش _

 من؟
خنده های معصومه خانم و ترانه روانم رو به هم می ریزن.  

لب هامو به هم فشار می دم و به اجبار کارم رو ادامه می 
 :دم. ترانه با شیطنت، از کنار دستم به حرف میاد و می گه

 .اجبار مادر هاست دیگه آقای نیک نام، چه میشه کرد_

 
   



 
 . بله، درست می فرمایید_

با خنده ی واضحی میگه و یکی از سینی هارو برمیداره. 
 باال سنگینی نگاهش رو حس می کنم اما، همچنان سرم رو 

نمی گیرم. معصومه خانم، با آه عمیقی، خداروشکر از ته 
دلی زمزمه می کنه و به طرف پروین خانم میره. بی 

حوصله، خم میشم و کاسه های دور رو جلو می کشم. همین  
ی زنگ گوشی ترانه بلند میشه که نقش به سزایی موقع صدا

این   اهالی توی باز شدن نیشش داره. چقدر حال من با حال 
 :عمارت متفاوته

 .آرشه... اینو جواب بدم میام_

بلند میشه و ازم فاصله می گیره. چشم از راه رفته و 
صورت خندونش می گیرم و ظرف نعنا داغ رو روی زمین  

 دستم، بند گردن خشک شده ام میشه ومی ذارم. 
   



 
چهره ام، نه فقط از درد اون، بلکه از دردی که توی عمق 
وجودم ریشه دونده، درهم میشه. اتفاق خوشایندی نیست که 

بر می گرده و من، به تنهایی  خالی این میان، اون با سینی 
 : بین کاسه های تزئین شده نشستم

 بقیه کجا رفتن؟_

نگاهش نمی چاره ای جز جواب دادن ندارم. اما هم چنان 
 :کنم. با صدای آرومی می گم

 ! نمی دونم_

سرم می ایسته الی رو با کاسه ها پر می کنم. با خالی سینی 
 و بدون حرف بهم خیره میشه. تاب حضورش رو

   



 
ندارم. دلم می خواد هرچه زودتر از این عمارت برم تا 
بتونم به راحتی فکر کنم و تصمیم بگیرم. اما این مرد...  

 :نقطه ی مقابل منه که با جدیت هرچه تمام میگه کامال 
 ! انقدر سرت رو اینطور خم نکن_

غلیظ سینی بی توجه حرفش رو نشنیده می گیرم و با اخمی 
 رو پر می کنم. چرا عقب نمی ره و این حرف 

 
   



 
های بیهوده رو تموم نمی کنه؟ چرا جوری رفتار می کنه که  

باهم بحثمون شده؟ یعنی از این  انگار نه انگار یکم قبل
 خواستگاری بی خبره؟ ممکنه که معصومه خانم 

اون این موضوع رو  اطالعپروین خانم سرخود و بدون 
مطرح کرده باشن؟ در اون صورت، این آدم ممکنه به جای  

 ... من جواب نه بده! که ازش بعید هم نیست 
 . بفرمایید_

سعی می کنم سینی رو بلند کنم ولی، وقتی متوجه سنگین 
بودنش میشم عقب می کشم و دوباره ظرف نعناداغ رو توی  

تار امیرحافظ طوری دستم می گیرم. من اشتباه نمی کنم. رف
نیست که از چیزی مطلع باشه، و چرا انقدر همه چیز توی  

 هم گره خورده؟
می خواستی اینو بلند کنی  مثال  االنفقط ادای الکی هستی! _

 و بدی دست من؟
   



 
بهش  بالخره با صدای تمسخرآمیز و البته خندونش، کفری 

می پره. ظاهرا انتظار نگاه تند  باال نگاه می کنم. ابروهاش 
و عصبیم رو نداشته، ولی اهمیتی نداره. منم انتظار این 

 !خواستگاری یهویی رو نداشتم
 چیه؟ _

در سکوت بهش خیره می شم که کمی به سمتم خم می شه. 
در ظاهر برای برداشتن سینی اما، من خیلی خوب نیت 

خودمو عقب  واقعی این آدمو می فهمم. هرچند قبل از اینکه
 :بکشم، با نیشخندی خیره تو چشم هام می گه

می دونم دلت می خواد یکی هم بزنی تو گوشم، ولی _

 نمی دونم چی تو رو اصال متاسفم خانوم دکتر. من 
 
   



 
اینطوری آتیشی کرده که دار ی عین یه قاتل بهم نگاه می 

 ...کنی! ولی بهتره بدونی که
مکث می کنه و با برداشتن سینی، بی توجه به حرص 

 :خوردن من ادامه می ده
میشن تا اینکه  بچه ها وقتی عصبانی میشن، بیشتر بامزه تر _

 ! ترسناک به نظر بیان. حواست باشه
درکمال خونسردی می چرخه و ازم فاصله می گیره. 

 :پوزخندی می زنم. زیرلب زمزمه می کنم
می خوام بدونم وقتی بفهمی پدرومادرت چه برنامه ای _

 برات دارن، بازم اینطوری منو مسخره می کنی؟
آشفتگیم سرم رو   قاشق رو توی ظرف پرت می کنم و با تمام

بین دست هام می گیرم. مهم نیست که زیر نظر نگاه بقیه  
 چه فکری توی ذهنشونه،  االنقرار دارم و 

   



 
نیست. جز آینده ای که بیشتر از حد انتظار  دیگه هیچی مهم 

من ترسناک و مبهمه. چیکار باید بکنم؟ با چه کسی باید 
مشورت کنم؟ به حرف کی باید گوش بدم؟ خدایا... چه 

 تصمیمی باید بگیرم؟
*** 

 
   



 
سه روز از رفتن نهال به خانه ی اکبر می گذشت. عمارت،  

از آن روزی که نهال همراه عطیه رفته بود، در سکوتی 
آن غیرقابل   اهالی عجیب فرو رفته و این فضا را برای تمام 

 .تحمل می کرد
ساک کوچک توی دستش و چهره ی بسیار دیدن نهال با آن 

غمگین و محزونش، برای امیرحافظ عجیب بود. فکر می 
کرد عصبانیت او تنها برای بحث کوچک توی ماشین باشد  
اما، همه چیز دست به دست هم می داد تا به او بفهماند که 

 . مشکل بزرگی در میان است
وتاه نهال، پروین را تنها گذاشته بود و با یک بوسه ی ک

خداحافظی از این عمارت بیرون زده بود. این کار از او 
بعید به نظر می آمد، و باید موضوع مهمی می بود که او را  

وادار به این کار کند. ذهنش درگیر شده بود، یا بهتر...  
 ! درگیر تر از قبل

   



 
از طرفی نمی توانست دلیل رفتن او را از کسی بپرسد.  

چراهای زیادی توی سرش بود، و این باعث شده بود همان 
 .روز، بدون خوردن شام به اتاقش برود

خالف  معصومه احساس نگرانی می کرد، واکنش آن دو بر
تصورشان بود. به پرویز نگریسته و با چشم هایش تمنا کرده 

بود که کمی از سختی این مسئله بکاهد. و پرویز، بی هیچ 
حرفی راهی اتاق پسری شده بود که حتی اگر تمام دنیا می 
گفتند سرد و بی عاطفه است، او به عنوان یک پدر به جد  
  قسم می خورد که پسرش دل در گرو دختری دارد و نبود

 !او، اینگونه آشفته اش کرده
پرویز همه چیز را برایش گفته بود. بی هیچ مقدمه ای، 

مستقیم رفته بود سراغ اصل مطلب! از خواستگاری که از 
 اکبر، به عنوان عموی نهال کرده بود، تا فرصتی که 

   



 
نهال برای فکر کردن به این موضوع و جوابی که باید می 

 . داد، خواسته بود
واکنش امیرحافظ متفاوت بود. شوکه، و به معنای واقعی یکه  

و  کالفه خورده بود. و تازه آن وقت بود که معنی نگاه های 
 !فهمید دلگیر نهال را

چی باعث شده فکر کنید می تونید برای زندگی من تصمیم 
 «بگیرید؟

این سوال، تنها حرفی بود که به زبان آورد. پرویز در 
جوابش لبخند به لب داشت. آرام و با متانتی پدرانه. لب باز  

 :کرده و تنها گفته بود
 «.چون پسرم رو می شناسم

گذاشته بود. اویی را که هیچ او را با خود، و دلش تنها 
 جوره این خواستگاری را هضم نمی کرد. چه 

   



 
اتفاقی داشت در زندگی اش می افتاد؟ آن روزهای تنهایی و 

 !تکراری... کجا رفته بودند؟
یک شباهت کم نظیر میانشان اتفاق افتاده بود. امیرحافظ  

ساعت ها، حبس در اتاقش، و خیره به سقف اتاقش فکر می 
کرد، و نهال پنهان شده در اتاق ترانه! امیرحافظ شوکه و 

و سرگشته! امیرحافظ خودش و  کالفه گیج بود، و نهال 
هال هیجان کمرنگ ته دلش را! حالش را درک نمی کرد، و ن

و در آخر... هردویشان، غرق در خواستن و نخواستن، 
 ! را پشت سر می گذاشتند حالی لحظه های پریشان

  



 
 نهال جان، می تونم بیام تو؟_

می کشد و با بی حوصلگی  باال با صدای عطیه، تنش را 
موهای باز و پراکنده اش را روی شانه اش جمع می کند.  

 : می گوید
 . بفرمایید تو خاله جان_

و لحظه ای بعد، تصویر عطیه را با لبخندی بر لب، و 
 مقابل خود می بیند. بی حس  تنقالتظرفی پر از آجیل و 
خواهد از جایش بلند شود که عطیه مانع  حال می خندد و می 

 : شده، جلو می آید و کنارش می نشیند
وای خاله، چرا انقدر زحمت می کشید؟ به خدا من این سه _

 .روزه فقط دارم می خورم
   



 
عطیه ظرف آجیل را توی آغوشش می گذارد و تکه ای 

پاستیل هم در دهان خودش می اندازد. شاد، سرزنده، پر از 
 !به آینده امیدوار است کامال عشق... او 

انگار خیلی هم می خوری، مثل حاال  بخور جون بگیری. _

 .گنجیشک فقط نوک می زنی دیگه
موهایش نگاه می کند  نهال می خندد که عطیه، با مهربانی به  

 :و ادامه می دهد
فکر کردن به مهم ترین موضوع زندگیت نیاز به   بالخره _

 انرژی داره. نداره؟
اش کمرنگ تر و بی جان تر شده بود. هنوز به  کالفگی 

یک تصمیم جدی دست نیافته بود اما، مثل چند روز قبل 
آشفته و بی قرار هم نبود. حس عجیبی داشت. انگار در 

 ! تظار بود. در انتظار چیزی که نمی دانست چیستان
 
   



 
ممنون خاله. ممنون که با پروین خانم حرف زدید و  _

موندم دق می کردم. بودن  آوردینم اونجا. من اگه اونجا می 
 . کنار شما آرومم می کنه. هرچند که مزاحمتون شدم

 !اینو می بینی؟_

عطیه که پشت دستش را نشان می دهد، این بار کمی جان  
 :گرفته تر می خندد. عطیه لبخند کوچکی می زند

تو تا هروقت که بخوای می تونی اینجا بمونی و با خیال  _

نمی  اصال تو هیچی دخالت کنم، راحت فکر کنی. نمی خوام 
خوام هیچ حرفی بزنم. چون همه ی چیزی که باید بگم رو  

نگه داشتم برای بعد که تصمیمت رو گرفتی. ولی نهال 
 ...جان

 
   



 
مکث که می کند، نهال با گذاشتن بادامی در دهانش نگاهش  

 : می کند. با مهر و محبت بیشتری ادامه می دهد
نمیگم عاقالنه تصمیم نگیر، ولی به قلبت هم توجه کن. آدم  _

ساساتی نگاه اگه بخواد به هرچیزی فقط عقالنی یا فقط اح
کنه، می بازه! هردوشون رو در نظر بگیر. این دل  

کوچولوت چه گناهی کرده که لرزیده؟ شرم، گونه هایش را  
سرخ می کند. عطیه دستش را خوانده بود، و ترانه هم دختر 

 !همین مادر بود
برم یه سر به غذام بزنم، یه وقت ته نگیره. حوصله ی غر  _

 .غر اکبرو ندارم
لبخند خجالت زده ای رفتن او را نظاره می کند. در اتاق  با 

 را که می بندد، بی میل ظرف را روی میز می
 
   



 
که بتواند پاهایش   گذارد و طوری روی تخت دراز می کشد

 .را به دیوار تکیه دهد
 :زیرلب، آرام زمزمه می کند

 فهمیده؟ االنیعنی _

و خودش را می کشد که تصور چهره ی مردانه و جذابش  
دلش را نلرزاند . تصور شیرینی است. بودن در کنار او، و 

بیاید آن حس مالکیت عاشقانه... البته تا قبل از اینکه یادش 
 !این چیزی جز یک حس یک طرفه نیست

 
   



 
آهی می کشد. چشم روی هم می گذارد و راضی از سکوت 

کند اما... ممکن  خالی اتاق، سعی می کند کمی هم ذهنش را 
 ! نیست

پیچیدن صدای زنگ تلفن همراهش و شماره ای بی نام که 
خیلی خوب برایش آشناست، امان آرام بودن نمی دهد. ناباور 

قدرت به گوشی نگاه می کند و همه ی بدنش سست شده، 
هرکاری را از او می گیرند. نمی تواند باور کند... که این 

شماره، متعلق به کسی باشد که اصرار عجیبی به سیو  
 !کردنش داشت 

 
   



 
واقعیت این است که سه روز گذشته، و او در لحظه به لحظه  

شب ها تا   گاهی این روزها، بارها به همه چیز فکر کرده. 
زمانی که چشم هایش به زور و اجبار بسته شوند، مدام 

رای خودش زنده کرده و گاه با هرچیزی که وجود داشته را ب
 ! گریه، این اندیشیدن را به پایان رسانده است

اما در نهایت، در پایان این سه روز، توانسته که خود ویران 
شده اش را جمع و جور کند، دیگر خبری از آن بی قراری 
مطلق در وجودش نباشد. او، در حال حاضر، هیچ تصمیم 

ندارد اما، همچون قبل حیران و  نهایی و جدی برای آینده 
سرگشته هم نیست! تکلیفش با خودش، دلش، و عقلش روشن  

 است. مانده آخرین مرحله برای
   



 
به پایان رساندن همه چیز... و گرفتن تصمیمی که نتیجه را  

 ! معلوم کند
ن خاصی در دلش جا خوش می کند.  برای همین، اطمینا 

که نگاهش به شماره ی  درحالی روی تخت می نشیند و 
اوست، تمام این روزها را با خودش تکرار می کند. اگر 

بخواهد روراست باشد، منتظر بود. منتظر اتفاقی که بیفتد و 
در این تصمیم گیری یاری اش کند. حرف زدن با او، با  

از موضوع با خبر است و اگر  االنمردی که قطعا تا به 
می بوده، موثر تماس گرفته، برای گفتن حرف های مه

خواهد بود. چرا در یک طرف این تصمیم بزرگ، او 
 ! ایستاده است

 بله؟ _

تماس را برقرار می کند و صدای آرامش، نواییست متفاوت  
 برای امیرحافظی که نشسته در ماشین، به

   



 
قطرات باران روی شیشه نگاه می کند. نهال پاسخش را داد، 

و خب این با انتظار او، از دختری که از او فاصله گرفته  
 !بود ، دور بود

 .دم در منتظرم. بیا بیرون، باید حرف بزنیم_

خیره به بارانی که لحظه به لحظه شدت می گیرد، می گوید  
و بدون فوت وقت تماس را قطع می کند. خسته است. به 

کننده ای، از این حال نامعلومی که دارد، از  کالفه طرز 
چند روز گذشته، از عمارت مسکوت و در سیاهی فرو رفته  

ی بدون نهال، و حتی از پروین غم زده و نگرانی که مدام 
 .شم انتظار هست، خسته استچ

این داستان باید به پایان برسد. قبل از آنکه دیوارهای آن 
 عمارت، شبی ناگهان جانش را بگیرند. یا بهتر... 

قبل از آنکه خودش، خودش را با این حجم از تضاد به آخر  
 . برساند

   



 
 ... نهال باید برگردد... باید به آن عمارت برگردد

 ! نهال، باید به او برگردد
صدای باز شدن در و سوار شدن نهال را می شنود. با 

دهد  نیشخندی تلخ، به آرامی پلک هایش را از هم فاصله می 
و بعد از این چند روز، نگاه کدر و پریشانش را به چهره ی  

ساده و اخم کرده ی دختری می دوزد که به محض سوار 
شدنش، اخم بر چهره دارد و ظاهرا... خبری هم از آن لبخند 

 !های منحصر به فردش نیست
   



 
 .سالم علیک _

چیزی قلب نهال را می خراشد. این صدای خسته و خشدار 
که انگار از قعر چاه بیرون می آید، متعلق به همان مردیست 

 که صدای جدی و بلندش مواخذه گرانه می بود؟
 سالمینمی تواند جلوی چشم هایش را بگیرد. به آرامی 

زمزمه می کند اما، چشم هایش نگرانی اش را جار می 
زنند، و امیرحافظ خیلی خوب می تواند حرف این مردمک 

که  درحالی های مشکی را بخواند. نفس عمیقی می کشد و 
دستش را به دور فرمان حلقه می کند، با تک سرفه ای می 

 : گوید
 .سرماخوردگی ساده است یه_

 
   



 
که عصبی نهالی به وضوح، نگرانی نهال را پاسخ می دهد! 

بدون نگاه کردن به از رفتار آشکارش، با اخم و همچنان 
 :چهره ی او، جواب می دهد

 !که خوب میشید  هللا  انشاء_

لبخند کوچکی روی لب های امیرحافظ می نشیند. در سکوت 
و معذب نهال نگاه می کند. فرصت  کالفه به چهره ی 
که او ظاهرا شمشیرش را از رو بسته و با حاال خوبیست! 

گرفته است، او می تواند به این اخم های درهمش، از او رو 
راحتی تماشایش کند. و تماشایش کند، و باز نداند که چرا  

 ... نگاه کردن به او حالش را خوب می کند 
 .گفتید باید حرف بزنیم_

 
   



 
با گفته ی نهال، دستی به گلوی دردناکش می کشد و سری  

تکان می دهد. چرا هیچکس نمی آید و نمی پرسد که تو اینجا  
چه می کنی؟ که واقعا آمده تا با دختری که مادرش او را 

خواستگاری کرده، درباره ی ازدواج حرف بزند؟ که چرا  
عصبی نیست؟ حس تنفر و بیزاری ندارد؟ و چرا همان 

، از این شهر نرفت تا به همه ثابت کند کسی حق  دیروز
آره. باید حرف بزنیم.  _ورود به زندگی سیاه او را ندارد؟ 

 .خانوم دکتر ولی قبلش باید یه لطفی بکنی
پاسخی که می دهد، آنقدر برای نهال عجیب است که برای 

اولین بار می چرخد و با آن نگاه گیجش در چشم های خسته  
 : ی او نگاه می کند

 لطف؟ چه لطفی؟ _

 
   



 
نیشخندی می زند و با دست، به چشم های نهال اشاره می 

شدت  کند. تب خفیفی تمام بدنش را فرا گرفته که کم کم دارد 
می گیرد. ظاهرا، چیزی بیشتر از یک سرماخوردگی ساده 

 :است
باید لطف کنی و به همین منوال ادامه بدی. نمیدونم   االن_

چطور باید بگم چقدر از اینکه وقتی داری حرف میزنی و 
 ! در و دیوار رو نگاه می کنی، بیزارم

 
   



 
نهال شرمنده سری تکان می دهد. نمی داند چرا هربار با 

وجود آنکه به عادت های عجیب این مرد بلد است، باز هم 
می زند. هرچند که رو گرفتنش، از  خالف  در برابرش ساز م

 .احترامیخجالت و شرم دخترانه بود، نه از روی بی 
 .میریم یه جایی که بتونیم حرف بزنیم_

دست امیرحافظ که روی سوئیچ ماشین می نشیند، نهال 
 : ناراضی می گوید

 ...همینجا حرف می زنیم. من به خاله عطیه گفتم که ز_

 .سرهنگ در جریانه، مشکلی پیش نمیاد_

جای هیچ حرفی باقی نمی ماند. دمغ و ساکت، به صندلی 
تکیه می دهد و به مسیری چشم می دوزد که او را هر 

 لحظه، بیشتر از پناهگاه امنش دور می کند.
   



 
وع، از چهره اش به وضوح درهم می شود که این موض

نگاه تیز امیرحافظ دور نمی ماند و با پوزخندی، به تلخی  
 : می گوید

نگران نباش. برت می گردونم همینجا. قرار نیست ببرمت _

 . عمارت
لحنش گزنده است، و غم را در نگاه نهال می نشاند. اما بی  

توجه، خیره به روبرو و خیابان های شلوغ و باران زده، 
 :ادامه می دهد

انقدر منم منم می کردی که فکر نمی کردم چیزی تو این  _

 دنیا وجود داشته باشه که باعث بشه کارتو ول کنی
به همه ثابت کردی.   خالفشواز اون عمارت بری. ولی تو 

 خیلی برام جالبه بدونم اگه تو این مدت اتفاقی 
 
   



 
 برای عمه می افتاد، چطور با عذاب وجدانت کنار میومدی؟

اتفاقی براشون نمی افتاد. من ایشون رو با خانواده شون  _

 . تنها گذاشتم. شما ها کنارشون بودید، حواستون بهشون بود
ظاهری اش درحال رنگ باختن است. در نرم نرم، آرامش 

 : برابر صدای مظلومانه و شرمگین نهال، به تندی می گوید
ولی تو پرستارشی، نه ما! با اینکه خوب می دونستی که _

 !چقدر بهت وابسته است، باز تنهاش گذاشتی
از اینطور تحت فشار بودنش، با اخم به روبرو   کالفه نهال 

 : نگاه می کند و کمی، بر تن صدایش می افزاید
 
   



 
ین خانم بود. ایشون من اگه رفتم، با اجازه و میل خود پرو_

 .در جریانن و می دونن که چرا همچین کاری کردم
 چرا؟ _

ترسیده، و با بهت به امیرحافظی که بر سرش فریاد کشیده  
نگاه می کند. چهره ی برافروخته و آشفته ی مردانه اش،  
تصویر ترسناکی است. همین طور صدایش که باز تکرار 

 :می کند
 این کارو کردی؟دارم ازت می پرسم چرا  _

که ناخواسته، متعجب از رفتار مرد کنار دستش، بدون نهالی 
 : فکر جواب می دهد

چون حالم خوب نبود. چون نمی تونستم دیگه دووم بیارم _

 !که اونجا بمونم
   



 
صدای پوزخند امیرحافظ روح و روانش را به هم می ریزد.  
با بغض سرش را به طرف پنجره می چرخاند که امیرحافظ،  

با متوقف کردن ماشین در کنار خیابان، زیرلب زمزمه می 
 : کند

 چی؟  االن خیله خب... با رفتنت کاری ندارم. _

نهال با غم به طرفش بر می گردد که به تلخی، خیره ی 
 :چشم های او ادامه می دهد

   



 
 تصمیمت... تصمیمی که تو این چند روز گرفتی چیه؟ _

رنگی از سرخی دارد. نهال بدون لمس  صورت آشفته اش 
پیشانی اش هم می تواند بفهمد که تب دارد و حال جسمی 
اش، چندان خوب نیست. نگرانی اش بیشتر می شود، اما  

جرات بازگو کردن ندارد. نگاه تند و عصیانگر امیرحافظ،  
 .جایی برای نگران بودن باقی نمی گذارد
به آرامی جواب می   خجالت زده از نگاه خیره و متفاوت او، 

 : دهد
 .باید فکر کنم_

منحنی لب های امیرحافظ، تبدیل به خطی صاف می شوند.  
دمی می گیرد تا بلکه قفسه ی سینه ی سنگینش کمی تسکین  

 یابد. سر دردناکش را به صندلی تکیه می
 
   



 
دهد و رو به نهال خجل، اما خیره به روبرو و بارانی که 

هیچ _ : هنوز قصد باریدن دارد، با صدای خشداری می گوید

دنبال  وقت فکر نمی کردم امروز، تو این ساعت، بیام
رهنگ جلوم دختری که یه زمانی جزو پرونده ای بود که س

گذاشت و گفت حلش کنم. نمی تونم هضم کنم تو داری به 
خواستگاری من فکر می کنی و هنوز، بعد این چند روز هم 

هیچ تصمیمی نگرفتی. مسخره نیست؟ به نظر تو، همه ی 
 اینا مثل یه بازی حوصله سر بر نمی مونه؟

قصد دعوا نداشت. نیامده بود جنگ راه بیندازد، داد بزند و  
رک را بیش از این از خودش براند. آمده بود حرف دخت

بزند. اما، عادت به حرف زدن نداشت. او سال ها بود که به 
به زبان آوردن واژه به واژه حاال سکوت خو کرده بود، و 

 شبیه این بود که جانش  جمالتی 
   



 
را بگیرند. اما باید می گفت. حال که تسلیم خواسته ی 

پدرومادری شده بود که فکر می کرد دیگر نسبت به آن ها 
هیچ حسی ندارد، باید برای این دختر کمی از ناگفته ها را  

می پیوست، و او می گفت. اتفاق بزرگی داشت به وقوع 
بدون آنکه خودش بخواهد در مسیری قرار گرفته بود که در  
این بیست و چند سال زندگی اش از آن فراری بود. ازدواج،  

 ! تصورش هم غیرعادی جلوه می کرد
 
   



 
اهل دروغ نیستم، فکر می کنم هم انقدر دختر باهوشی _

من بوده.  اطالعهستی که بدونی این خواستگاری بدون 
درست همون شب، فهمیدم که چرا یهویی جمع کردی و 

رفتی. بهت حق دادم. اگه حال عمه و وضعیت خطرناکش  
ود، همون شب منم می رفتم. تو خوش شانس بودی که نب

 .زودتر فهمیدی و تونستی از اون عمارت بیرون بزنی
پرده ای از اشک جلوی چشم های نهال را می گیرد. تصویر 

نیم رخ مردانه اش را تار می بیند، و قلبش، برای واو به 
واو حرف هایش می لرزد. این مرد اگر بد هم باشد، خوب  

یشتر بلد است. به خودش، و به دلش، حق می دهد  بودن را ب
 ! که انقدر راحت خودش را تقدیم او کند

 
   



 
دیگه همه چیز فرق می کنه. همه ی اون آدمایی  االناما _

که در جریان این موضوع اند، چه خانواده ی من، و چه  
خانواده ی عموی تو، منتظر یه جواب قاطع اند. اگه اومدم  
اینجا، برای این نبوده که باز خواستت کنم. اومدم تا باهات  

 . حرف بزنم. تا بهم بگی جوابت چیه
نگاهش را به آرامی روی چهره ی غم زده ی نهال سوق می 

دهد. چشم های اشک بارش را که می بیند، با خستگی می 
 خندد و دستش را مشت می کند  

یه جوری داری نگام می کنی که انگار به زور دارم می _

 دزدمت. گریه ات برای چیه؟ 
 .من از این ازدواج می ترسم_

 
   



 
صدای بغض کرده ی نهال، لبخندش را می رباید. در 

سکوت به چهره اش خیره می شود که نهال، با عذاب ادامه 
 : می دهد

ی و اجبار می ترسم. از اینکه حتی کلیفتبالاز این همه  _

که اینجایید، بازم شبیه خودتون نیستید، می ترسم. از  االن
اینکه دارید متفاوت با آدمی که هستید رفتار می کنید هم، می 

ترسم. این موضوع یه شوخی ساده نیست که یه مدت بعد  
بشه به اشتباه بودنش پی برد. من... من نمی دونم باید چیکار  

 .کنم
رفتند. هردویشان، هردویشان در جهانی پر از ابهام ها فرو 

به ندای قدرتمند درونشان بی تفاوت اند و با ترس، مسیرشان 
را طی می کنند. آینده، در نظر هردویشان بسیار تاریک 

 ...است. و نهال، کمی بیشتر
 
   



 
نمی دونم این چه راهیه که پیش روم قرار گرفته. نمی _

 . فهمم که باید چطور باهاش کنار بیام. اما باید ازش بگذرم
امیرحافظ به آرامی زمزمه می کند و با مکث کوتاهی، این 

 : دهدبار بدون نگاه به نهال ادامه می 
یا تو به این زندگی اضافه میشی، یا نه! به هرحال،  حاال _

 ! این روزها هم می گذرن
*** 

 
   



 
 !نمیشه. اینا خرید عروسی منه؟باورم _

با حیرت بین پاکت هایی که ترانه دور و برم چیده می شینم 
و بهشون نگاه می کنم. با تعجب، شالش رو از سرش می 

 :کشه و ضربه ای به سرم می زنه
هنوز تو هپروتی؟ خنگول من خوبه دونه دونه ی اینارو با  _

تونی هضم کنی که بله  خودت خریدیم. ببینم... تو هنوز نمی 
 ! دادی و تموم شده؟

 ! نه_

جواب رک و صادقانه ام، باعث میشه بخنده. از جا بلند 
 :میشه و با ذوق به طرف پاکت ها میره. همزمان می گه

   



 
نداره. بذار عقد کنید،  از هپروت درمیای. خیلی    کالاش_

احساس گر گرفتگی می کنم.  .هم مشکل بزرگی نیست
بالشت روی تختو به طرفش پرت می کنم که با شیطنت می  

می  باال خنده و لباسی رو که برای روز عقد خریدیم رو 
 :گیره

بیخود آتیشی نشو. یادته سر عقد من چقدر اذیتم کردی؟ _

ی پیدا نمی کنم؟ نگاه ناباورم رو  تالفردی فرصت فکر می ک
از روی این همه خرید، به عکس مامان و بابا سوق می دم  

، من باید همه االنو توی دلم، التماس می کنم که برگردن.  
ی اینارو با ذوق به مامان نشون بدم و اون مشتاقانه بخنده و 

با با محبت نگاهم کنه، نه اینک تک و تنها، مجبور باشم 
 ترانه و

 
   



 
خاله عطیه و معصومه خانم برای خرید عروسی برم. و 

 !البته، اون هم با یه من اخم همراهیمون کنه
کنم هیچی رو برای فردا آماده نکردیم.  وای. احساس می _

 .خیلی استرس دارم
ترانه برای مرتب  تالش روی تخت می شینم و در سکوت 

کردن لباس ها و هماهنگ کردن آرایشگاه رو تماشا می کنم. 
واقعا فردا روز عقد من، و کسیه که وقتی اولین بار پاشو تو 

شیرش این عمارت گذاشت، با اون چشم های تند و تیزش شم
رو برام از رو بست! چطور شد که گفتم بله؟ چرا این لحظه  

 عین برق و باد دارن می گذرن؟
 .نهال جان_

 
   



 
معصومه خانم به اتاق، از جام بلند میشم که لبخند با ورود 

شاد و بشاشش رو به رومون می پاشه. ترانه با مرتب کردن 
 :پاکت های خرید، رو به معصومه خانم میگه

معصومه خانم آرایشگاه رو هماهنگ کردم ها. نگران _

 .نباشید. فردا صبح باید اونجا باشیم
مت ها افتاد گردن  دستت درد نکنه ترانه جان. همه ی زح_

تو. پرویز هم همه ی اینارو جفت و جور کرده. خداروشکر 
 . همه ی کارها درست انجام شد

نگاه مهربونش رو، رو به من که در سکوت بهشون گوش 
 :می دم، سوق می ده. با محبت بیشتری، رو بهم می گه

 
   



 
آهان تا یادم نرفته... نهال جان، اومدم بگم یه سر برو پیش _

 .امیرحافظ. مثل اینکه کارت داره عزیزم
 با من؟_

نمی دونم چطور تعجب کردم که ترانه و معصومه خانم از 
 : دلشون می خندن و ترانه می گهته 
 نه پس، با نامزدش کار نداشته باشه، با کی داره پس؟ _

 
   



 
جلو  آب دهنم رو به زحمت قورت می دم. معصومه خانم 

میاد و همونطور که خم میشه، بوسه ای روی سرم می ذاره 
 :و با محبت می گه

 می دونم خجالت می کشی عزیزم، می دونم معذبی..._

ولی شما فردا قراره زن و شوهر بشید، به هم دیگه تعهد پیدا  
کنید. لطفا هم به خودت، هم به پسر من فرصت بده تا این 

خجالت و شرم باید از بین بره، و  ازدواج رو هضم کنید. این 
 .فقط خودتون می تونید این کارو انجام بدید

در سکوت سرم رو تکون می دم و نگاهم رو از چشم های 
مهربان و نگرانش می دزدم. خجالت و شرم باید از بین بره؟  
کجای کاری معصومه خانم؟ من حتی نمی تونم باور کنم که 

 ازدواج میجدی جدی دارم با پسرت 
 
   



 
 !برای به وجود آوردن صمیمیت تالش کنم، چه برسه به 

من دیگه برم. کلی کار داریم که باید انجام بدم. ترانه جان، _

زحمت از اینجا تموم شدی یه سر بیا پیش من، یه چیزی بی 
 . هست که می خوام نظرت رو بپرسم

 . میام خدمتتون االنبله چشم، _

معصومه خانم با تشکر آرامی از اتاق بیرون میره. زانوهام 
رو توی بغلم می کشم و ناباور سرم رو روی پام می ذارم. 

یشه و می بینمش اما وقتی دستم به شدت توسط ترانه کشیده م
جدی جلوم  کامال که لوازم آرایش به دست، اونم با یه حالت 

 : میده کالفگی نشسته، این ناباوری جاش رو به 
 چیه؟ چرا اینطوری می کنی؟_

 
   



 
بی توجه به من، کرم پودر رو بر می داره و دستش رو جلو 

میاره. با تعجب سرم رو عقب می کشم و مچش رو توی 
 : دستم می گیرم و می گم

 هوی، چه غلطی داری می کنی؟ _

 نگاه خیرهبه شدت مچش رو از دستم می گیره و زیر 
من کرم پودر رو روی صورتم میزنه. زیرلب با حرص 

 : جواب می ده
دقیقا من باید این سوالو از تو بپرسم. اگه قرار بود یه من  _

اخم کنی و بچپی تو اتاق، غلط کردی جواب بله دادی. تو  
چیت شبیه دختریه که فردا روز عروسیشه؟ فکر می کنی 

 امیرحافظ فاصله گرفتی؟نفهمیدم تو بازار هم همش از 
 
   
 

چشم هام رو با تعجب گرد می کنم. چشم غره ای حواله ام  
ده، می کنه و با دقت، همونطور که به کارش ادامه می  

 :درست عین مامانا غرغر می کنه
آرایشم که نذاشتی بکنمت، گفتی خودم می کنم. ولی کو؟ یه _

ذره رژ لب و یه خط چشم الکی شد آرایش عروس؟ نمیدونی 



چقدر دلم می خواست تو همون بازار بکوبم پس کله ات. 
 ولی متاسفانه یه بادیگارد زیادی جدی همراهت بود 

  



 
لحن صداش حالم رو یه جوری می کنه. حمایت و توجه  

آشکار امیرحافظ توی پاساژ های شلوغ، چیزی بود   کامال 
که از چشم هیچ کسی دور نموند. هیچ لبخندی به لب نداشت،  

نداشت! جز اینکه،   و هیچ تغییری با روزهای دیگه هم
حساس تر و جدی تر از قبل، مراقبم بود. این مراقبت به دلم 

 می نشست، اما وقتی نگاهم به چهره
اخمو و زیادی درهمش می افتاد، این حس خوب در آنی پر 

 . می کشید
 میشه الکی جو ندی؟ کجا من ازش فاصله گرفتم؟ _

   



 
خط چشم رو از چشمم فاصله می ده. با غم نگاهم می کنه و 

 :با دیدن نیشخند تلخم، سری تکون می ده 
راست میگی. به خدا من بیشتر از تو نگرانم نهال. این _

 !نیستآدم... هیچیش شبیه کسی که این ازدواج رو بخواد 
 تازه فهمیدی؟_

از روی حرص، رژ رو از دستش می گیرم و نمیدونم از 
حرصه یا بچگي، که محکم روی لب هام می کشمش و 
قطعا، این برای منی که همیشه عادت به زدن رژ های 

کمرنگ دارم، تصویر جالبی رو خلق نمی کنه. ترانه محکم 
 : به بازوم می کوبه و عصبی می گه

جواب بله دادی؟چاقو گذاشته بودن مگه زیر پس برای چی _

 گلوت؟ 
 
   



 
رژ رو روی تخت پرت می کنم و از جام بلند میشم. واقعا  

بیرون؟ مقابل آیینه وایمیستم. ترانه می خوام با این قیافه برم 
با دقت هرچه تمام آرایش خیلی محو و کمرنگی برام کرده و  

میدونم که این کارش، به خاطر مطلع بودن از حساسیتمه. 
اما رژی که محکم روی لب هام کشیده شده... به شدت با  

چهره ام در تضاده. دستم به سمت دستمال کاغذی میره اما،  
میشم. احمقانه... بچگانه... و شاید هم به وسط راه متوقف 

 ! شکلی غم انگیز، با خودم لج می کنم
 باتوام. چرا هیچی نمیگی؟ نهال تو حالت خوبه؟ _

به سمت ترانه می چرخم. لبخند می زنم. حس می کنم این 
لبخند، شکاف قلبم رو عمیق تر می کنه. اما همینکه نگرانی  

خودم هم نمی دونم که  ترانه تسکین پیدا کنه، کافیه. من
 چیکار کردم ترانه، نمی دونم چطور 

   



 
شد که دهن باز کردم و گفتم بله! نمی دونم چطور به اینجا  

 ر قراره کنار این مرد بشینم رسیدم، و فردا، چطو
 رسما بهش بله بگم. سخته... گیج کننده است...

عجیبه.... من خودمم نمی دونم که دارم پا تو چه مسیری می 
 !ذارم ترانه

معلومه که خوبم. بیخیال، خودت می دونی که بچه نیستم و  _

دیگه نمی حاال برای همچین تصمیم مهمی عجله نمی کنم. 
 . دونم بقیه اش چی میشه

لوازم آرایش رو توی دستش می گیره و در سکوت نگاهم 
می کنه. شال صورتی رنگ رو روی سرم می کشم و بی 

نم رو تنم می حوصله از پوشیدن لباس، همون مانتوی بیرو
 کنم. چیکار دارم می کنم؟

 
   



 
من برم ببینم چیکارم داره، تو برو به کارت برس، خودم _

 .کنمبرمی گردم و اینجارو مرتب می 
*** 

 
   



 
 :به سمت در میرم که صدام می کنه. با تعجب می پرسه

 !رژتاینطوری می خوای بری؟ _

انگار منتظر همین سوال بودم که سریع دستمال مچاله شده 
ی توی دستم رو، روی لب هام می کشم. نه نهال، تو  

هیچوقت نمی تونی با پا گذاشتن روی عقاید خودت، با اون 
مرد لج کنی. هیچوقت نمی تونی خودت رو فراموش کنی... 

 ! هیچوقت
بدون اینکه به پشت بچرخم، دستگیره ی در رو پایین می 

کشم و با اعصاب خردی از اتاق بیرون میرم. از اونجایی  
تشریف برده، بدون   باال که چند روزی میشه که به طبقه ی 

نگاه به سالن شلوغ و خدمه ای که قطعا به گفته ی معصومه  
ده داره  میرم. چقدر مسخره و خن باال  خانم اینجان، پله هارو 

که من، عروس این مهمونی بزرگم و خودم از خیلی از 
 کارهاش بی خبرم. و چقدر آینده، با 

   



 
است اون روزها چیزی که ما فکر می کنیم تفاوت داره! کج

که توی عالم رویاهای دخترانه، روز عروسیم رو تصور 
می کردم و اون حس عجیبی که اون زمان، با رویا پردازی 

 ! تو واقعیت، هیچ خبری ازش نیست؟  االنداشتم و 
به تلخی لبخندی می زنم و با گام های کوتاه به طرف اتاقش  

آرومم.   کامال مضطرب نیستم، و  اصال میرم. عجیبه که 
درست برعکس حال خیلی از دخترها، وقتی که قراره با 

 !همسر آینده شون تنها باشن
 این حرف ها چیه میزنی پسر؟ معلوم هست چته؟ _

با صدای بلند و خشمگین پرویز خان که از اتاق امیرحافظ  
 به گوش می رسه، ترسیده سرجام قفل میشم.

 :امیرحافظ که به گوشم می رسهبه دنبال اون، صدای بلندتر 
   



 
اتفاقا این شمایید که معلوم نیست دارید چیکار می کنید.  _

 خودتون رو می بینید؟ توی لحظه به لحظه  اصال 
این چندسال، فقط من رو مقصر دونستید. فقط من! یکبار... 
فقط یکبار هم نشد که به خودتون نگاه کنید و بگید شاید ما 

هم مقصریم! شاید ما باعث شدیم که پسرمون همه ی باور و 
 ! اعتمادش رو از دست بده

تا کی می خوای گذشته رو چماق کنی و بکوبی تو سر من  _

خوای بفهمی که من اگه کاری کردم، به و مادرت؟ کی می 
خاطر تو بوده؟ کی می خوای اینو درک کنی که معصومه 

برات مادری کرده و حاضره جونشو برات بده تا حالت 
خوب باشه؟ چرا انقدر خودخواهی امیر؟ کجای تربیتت 

 اشتباه کردم که به اینجا رسیدی؟
ده. با صدای خنده ی عصبی امیرحافظ، قلبم رو خراش می 

 : بهت، نگاهم رو به در بسته ی مقابلم می دوزم
   



 
هم من مقصرم،  االنببین! ببین پدر من! حتی همین _

یری نداره! فکر می کنید هیچکس تو این زندگی جز من تقص
چرا رفتم؟ چرا ازتون دور شدم و حاضر نبودم که چند ثانیه  
هم باهاتون حرف بزنم؟ چون تو این زندگی، چون کنار شما  

 !امیرحافظه که فقط باید سرزنش و نصیحت بشنوه
 
   



 
سکوت پرویز خان... ندیده هم می فهمم که این سکوت،  

 :رنگی از خستگی داره
که مجبورم کردید با دختری ازدواج کنم که  االنچی؟  االن_

معلوم نیست از کجا اومده، خانوادهاش کین و پدرش چیکاره  
که  االنبوده، بازم مقصرم؟ بازم آدم بده ی این قصه منم؟ 

دارم می شینم سر سفره ی عقد، اونم با دختری که خودتون  
چی داری که  االنچی آقای پرویز نیک نام؟  االنخواستید... 

 !ی؟بگ
 ... خانواده اش َکین

 ...پدرش چیکاره است
 ...معلوم نیست از کجا اومده

چیزی مثل پتک روی سرم فرود میاد. دستم رو به دیوار می 
 گیرم و با حس ضعف، بهش تکیه می دم.

   



 
این... این طرز فکر مردیه که تا چندساعت دیگه، قراره 

 شریک زندگیم باشه؟ 
 چی داری میگی پسره ی احمق؟ این دختر خانواده_

 داره، چیز پنهونی هم از هیچکس نداره. تو باید بری
 اخالق له داد و با این خداتو شکر کنی که بهت جواب ب

رفتار گندت کنار اومد. حیف... حیف دختری مثل نهال که  
 .باعث شدم زندگیش رو با تو شریک بشه

صدای قدم های کسی رو به سمت در می شنوم، و به پشت 
بندش در با حالتی تند باز میشه. به دیوار تکیه دادم و تن 

پرویز خان پنهونه. لرزون و چشم های ناباورم، از نگاه 
برای همین بی خبر از حضور من، دوباره رو به امیرحافظ  

 :داخل اتاق می گه
اگه فکر کردی این بار هم با داد و فریاد میتونی حرفت رو _

 به کرسی بشونی، اشتباه کردی. اشتباه بزرگی هم
   



 
کردی امیرحافظ! این بار تا آخرش باید جلو بری... تا هرجا  

بر زندگی خودت،  عالوه که ممکنه! نمی ذارم باز هم 
 .زندگی بقیه رو هم نابود کنی

می چرخه تا از اتاق فاصله بگیره که تازه، نگاهش به من، 
منی که حیرت زده از طرز تفکر اون نسبت به خودم  به 

شوکه ام، می افته. در آنی عصبانیت و غیظ صورتش، جاش  
رو به تعجب میده و با صدای تحلیل رفته ای، پدرانه صدام 

 :می کنه
 ...نهال جان_

از درون فرو می ریزم. به زحمت و با تکیه به دیوار سرپا 
چهره ی ناراحتش می می ایستم و نگاه اشک بارم رو از 

گیرم. صدای قدم های کسی دوباره به گوش می رسه... و  
 :بعد، بو ی عطری که خیلی زود احساسش می کنم

   



 
 چیکار می کنی؟ تو اینجا  _

در برابر لحن تند و عصبی امیرحافظ، با لبخند تلخی سرم 
می گیرم و بهش نگاه می کنم. با صدای آرومی می  باال رو 
 :گم
 !معصومه خانم گفت... باهام کار دارین_

ال هللا  پرویز خان آشفته دستی به ریش سپیدش می کشه و با 
که زیر لب میگه، ازمون فاصله می گیره. خیلی زود  اال هللا

از پله ها پایین میره و من، نگاه آخر و سرزنش بارش رو به  
 .امیرحافظ، می بینم

 
   



 
 ... من_

بغض سنگینی توی گلوم می شینه. حرف زدن تو این لحظه،  
مثل شکنجه می مونه اما... باید حرف بزنم. باید به این 

مردی که در سکوت و خیره بهم نگاه می کنه، بفهمونم که 
دختر کسانی هستم که همیشه توی زندگیشون، شرافت  من... 

و عدالت به خرج دادن. پدر من... اشتباهی نکرده که این آدم 
 !بخواد اینطور قضاوتش کنه

می  باال قطره ی اشک روی گونه ام می چکه. سرم رو 
 گیرم. نفرت، نرم نرم جاش رو توی دلم پیدا می کنه...

این چهره... و از این نفرت از این چشم ها... نفرت از 
 ..عطر سرد مردونه

   



 
پدر من، توی تمام زندگیش... یه آدم شریف بود. هیچ کار _

اشتباهی نکرده که شما... شما ندونسته دارید قضاوتش می  
تشون، الاص کنید. منم... منم دختر همون پدرومادرم که 
 !شرافت و انسانیتشون بود، نه مال و ثروت

چیزی توی چهره اش تغییر می کنه. چیزی شبیه به پشیمونی 
ی چشم هاش لونه می کنه. با خشم، می چرخم و  که آروم تو

با  و  که امیرحافظ میره سمته اتاقش گیرم میازش فاصله  
فکی منقبض شده کلید رو توی قفل در می چرخونه و جلوم 

 می ایسته. نفس کشیدن برام سخت شده 
 . ولم کنین. چرا... چرا این همه آزارم می دین؟ بذارید برم_

به پدرومادر تو توهین نکرده. حالم دیگه تمومش کن. کسی _

داره از توضیح دادن و جواب پس دادن به هم می خوره...  
 .تو یکی دیگه تمومش کن

 
   



 
توهین نکردین؟ وای خدا. چرا یه بار... فقط یه بار  _

اشتباهتون رو قبول نمی کنید؟ هرچند، حتی اگه قبول هم 
کنید دیگه تفاوتی نداره. شما با خودتون چه فکری کردین؟  

که من یه دختر بی اصل و نسبم که معلوم نیست پدر و 
مادرم چیکاره بودن و خودم چی ام؟ من... چطور تونستم به 

ازدواج مسخره رضایت بدم؟ اونم وقتی طرز تفکر شما  این
 !راجع به خانواده ی من، راجع به همه ی وجود من، اینه

   



 
می خوای چیکار کنی؟ می خوای ازدواجمونو بزنی  االن_

 به هم؟
ازتون _ .روم بگیر. تا من نخوام از این اتاق بیرون نمیریآ

 ! بدم میاد
 نداره. فرقی که به حال هیچ کدوممون نداره.ی ال اشک_

 .به هرحال، فردا روز عروسیه
قیافه  نمی خوای تمومش کنی؟ به این فکر کردی که اگه با _

 بیرون بری، بقیه چه فکری راجع بهت می کنن؟
 
   



 
 !میشه. مثل همیشه، خیلی زود کالفه 

 خودت درمیاری؟ باتوام. این بچه بازی ها چیه از  _

. باورم نمیشه که وقتی انقدر خودخواهانه بقیه رو قضاوت  _

می کنید و به آدمایی که خیلی وقته زیرخاکن بی حرمتی می 
کنین، بازم از بقیه طلبکارین. من با شما هیچ حرفی ندارم، 

 . بذارید برم
 
   



 
دستگیره ی در رو پایین می کشم اما، قفله و این... عذابم رو  

 :بیشتر می کنه
 .بهت که گفتم، تا من نخوام از این اتاق بیرون نمیری _

شینه. با خونسردی هرچه تمام، جلو میره و روی تختش می 
بهم نگاه می کنه. یه نگاه آروم، و انگار میفهمه که چقدر تو 
این لحظه داغون و ویران شده ام که اخمی روی صورتش  

می شینه و زیرلب، خیره ی چشم های عاصیم، آروم زمزمه 
 :می کنه

فکر به هم زدن این ازدواجو از سرت بنداز بیرون، بقیه _

 . بازیچه ی منو تو نیستن
 
   



 
، لبخند به شدت خسته ای حاال کلید رو به سمتم می گیره. 

 : روی لب هاشه. می گه
برو! ولی هر فکر احمقانه ای که تو سرت هست رو _

 ! بیرون کن!چون دیگه حوصله ی هیچی رو ندارم
** 
 
   



 
کلید رو از نیشخند تلخی روی لب هام می شینه. جلو میرم و 

دستش بیرون می کشم. خیره تو چشم های کشیده اش، با 
 :تنفر زمزمه می کنم

اگه می تونستم، اگه می شد که زمان رو به عقب _

برگردوند، حتما این کارو می کردم. برای خودم متاسفم که 
 .همچین اشتباه بزرگی مرتکب شدم

بار، کلید به سمت در قدم بر می دارم و با چشم هایی اشک 
رو تو قفل می چرخونم. قبل از خروج، صداش رو می 

 : شنوم که به تلخی می گه
این اشتباه از این به بعد همیشه قراره توی زندگیت باشه... _

 ! پس بهتره باهاش کنار بیای تا تبدیل به عذاب نشه
   



 
م رو با بغض روی هم فشار می دم و سریع از اتاق  لب ها 

بیرون می زنم. در رو که می بندم، انگار تازه می تونم بعد  
این همه مدت نفس بکشم.  دیگه هر چیزی که به این آدم  

، تا وقتی که زخم الاقلمرتبط باشه، برام اهمیتی نداره. 
 . ...قضاوتش درمورد پدرم، در قلبم تازه است و عذابم می ده

می گیرم. آروم به طرف پله ها می رم و با  باال سرم رو 
پله ها می ایستم و به هرج و الی صورتی خیس از اشک، با 

مرجی که توی سالن به پاست، نگاه می کنم. هیچ راهی 
برای فرار وجود نداره. هیچ راهی وجود نداره تا من، بتونم  

 .  از این آدم ها دور بشم
   



 
برعکس... از فردا قراره به عنوان تنها عروس این عمارت  

پا درش بذارم و یه زندگی جدید رو، کنار مردی که خیلی  
تنم رو نابود می کنه، شروع راحت همه ی حس دوست داش

کنم. زندگی که به نظرم بیش از اندازه ترسناکه، و مبهم و  
 ...غیرقابل درک

 ... من
 ... هرجوری که شده

 !باید با این زندگی کنار بیام 
* 
عروس خانم، برای بار آخر عرض می کنم. آیا بنده وکیلم  _

که شما را به عقد دائم آقای امیرحافظ نیک نام، به مهریه ی 
مجید، یک آینه و شمعدان و پانصد سکه  هللا   کالم یک جلد 

 ی تمام بهارآزادی دربیارم؟ وکیلم؟
   



 
یی که معصومه خانم به عنوان طالنگاهم رو از سرویس 

زیرلفظی توی دستم گذاشته، می گیرم و با غم به سفره ی  
عقد زیبای روبروم نگاه می کنم. سفره ای که در نهایت 

 .زیبایی و جذابیت چیده شده و خیلی زیاد به نظرم زیباست
تمام عمارت، در سکوت فرو رفته و همه، منتظر جوابی از 

به  منن. نگاهم رو به پروین خانم می دوزم که لباس زیبایی
تن داره و با آرایشی که کرده، بیش از اندازه دوست داشتنی 

شده. و خاله عطیه و معصومه خانم که کنارش ایستادن و  
لبخند عمیقی روی لب هاشونه. ترانه، دوست های 

دانشگاهمون، خاله سمانه، عمران خان، داوود و نامزد 
مهربونش، پرویز خان، عمواکبر، و حتی آرش افخم که با  

 ...برادرانه ای بهمون خیره استنگاه 
   



 
همه ی این آدم ها و خیلی از کسایی که هیچ شناختی ازشون  

دواج مهر تایید ندارم، منتظر شنیدن یه بله اند تا به این از
بخوره، و من، که گیج از این همه تالطم و هیاهو، به آرومی 

 :و با یاد تصویر مامان و بابا زمزمه می کنم
 .با یاد پدرومادرم، و اجازه ی بزرگترهای جمع... بله_

 
   



 
صدای کل کشیدن ترانه و چندتا از دخترهای فامیل معصومه 

خانم، عمارت رو فرا می گیره. پر چادر سفیدم رو توی 
مشت مچاله ام می کنم و با تنی گر گرفته، نگاه شرم بارم 

رو به قرآن روبروم می دوزم. و شنیدن صدای بله ی  
مردونه اش از کنار دستم، مثل این می مونه که کسی ناگهان 

دره ی عظیمی پرتابم بکنه. همونقدر ترسناک و همونقدر  به
، منم به عمق زندگی پرت شدم که حاال غیرقابل هضم... 

 !نمی دونم چطور باید بسازمش
تبریک می گم عزیزم. الهی که سفید بخت بشید. الهی به _

 .پای هم پیر بشید عزیزای دلم
میشم.   تا به خودم بیام، محکم توی آغوش پروین خانم فشرده

این چند وقت که از بی کسی و تنهایی، و البته بی  
 پدرومادری آشفته و حیرون بودم، فقط آغوش

   



 
که آرومم می کرد.  پرمهر پروین خانم و خاله عطیه بود 

برای همین از خدا خواسته، خودمو به تنش فشار می دم و  
صدای آرومش رو، کنار گوشم می شنوم که با بغض 

 : مادرانه ای درهم آمیخته
لبخند بزن دورت بگردم. دل این پسر بند توئه... بند دلشو  _

 !پاره نکن
اشک به چشمم هجوم میاره. خیلی دلم می خواد بگم از دست 

پسرت دلخورم پروین خانم، اونقدر که اگه می تونستم این 
 . ازدواج رو به هم می زدم اما... سکوت می کنم

سکوت می کنم چون مامان همیشه می گفت از لحظه ای که 
زندگی مشترکت رو شروع کردی، باید سکوت رو یاد 

 !بگیری
 
   



 
یک به یک در آغوش کشیده میشم و بوسه هایی رو به جون 

می خرم که حس واقعی بودن همه شون، حال خوبی داره. 
نمی شناسم و البته، می دونم که در جواب تبریک کسایی که 

جزو فامیل شوهر به حساب میان، سعی می کنم سنجیده و 
درست رفتار کنم و تا جایی که میتونم، محترمانه و با وجود 

 .حال آشفته ام، با لبخند ازشون پذیرایی کنم
صدای دست و شادی همه ی عمارت رو فرا گرفته و خدمه 

ا هستند. درواقع اون با دقت مشغول پذیرایی از مهمون ه
رنگ شادی  کامال با شنیدن بله ی ما حاال حالت جدی فضا،  

و راحتی به خودش گرفته و من، انگار میون این همه 
سروصدا توی خالئ دست و پا می زنم. خودکار به دستم می 
گیرم و هرجایی که عاقد میگه رو امضا میزنم، لبخندم رو به 

 روی بقیه می پاشم و
   



 
حتی در جواب شوخی های ترانه می خندم. اما در تمام این 

مدت حتی یک لحظه هم برای دیدن چهره ی مرد کنارم 
تن این بله، خیلی چیزها تغییر ی نمی کنم. انگار با گفتالش 

همسر منه و به حاال کرده که درکشون برام سخته. این مرد، 
 قول مامان، محرم ترینَ کس بهم...

چطور باید با این حجم از نزدیکی، اونم انقدر یهویی کنار 
 بیام؟ 

وقتشه که حلقه هاتونو دستتون  حاال  بیاید عزیزای دلم، _

 . کنید
 
   



 
با رفتن عاقد و خروج آقایون از سالن، می تونم شینیون 

زیبای موهای معصومه خانم رو ببینم، و البته ترانه که به  
گفته ی خودش برای عقد بهترین دوستش سنگ تموم 

گذاشته. اما خب... نمی تونم زیاد به هیچ کدوم این ها توجه  
 ! کنم وقتی، باید حلقه ی تعهد به این مرد رو دستم کنم

دستم رو زیر چادر مشت می کنم. احساس این رو دارم که 
 زیر سنگینی نگاه خندون بقیه درحال ذوب شدنم 

   



 
می خوای به همه بفهمونی که روز اول ازدواجت با _

بغض  !شوهرت قهری و ازش رو گرفتی؟ تمومش کن
 سنگینی توی گلوم می شینه. 

شبیه بچه های شیش هفته ساله ای. صدای آرومش رو می _

 این شرایط همشنوم که ظاهرا، حتی تو 
 
   
 

قصد دست انداختنم رو داره. برای اولین بار، نه به عنوان 
یه غریبه ای که فقط دوسش دارم، بلکه به عنوان مردی که 

داشتن و داشتنش حقمه، بهش نگاه می کنم. یه نگاه دوست 
 ... دلخور... و یخ زده

 یه چیزی هست به اسم ظرافت، باهاش آشنایی دارین؟_

جواب تند اما آرومم، برعکس انتظارم به مذاقش خوش میاد. 
سعی می کنم ظاهرم رو حفظ کنم تا زیر نگاه بقیه، همین 

 اول راه از خودم سوتی ندم! 
 یعنی خواستی بگی ظریفی؟  االنای بابا... _

  



 
 
   



 
* 



 
 . الهی دورتون بگردم_

صدای بلند و محبت آمیز معصومه خانم،گیج و منگ توی 
 :قهوه ی چشم هاش خیره میشم و ناخواسته لب می زنم 

 چرا؟ _

 ! چون از این به بعد زنمی_

 زمزمه ی آرومش رو می شنوم و با گنگی نگاهش می کنم. 
 همه چیز به این راحتی فراموش نمیشه آقای نیک _

 . نام
 نگاهم رو به سفره ی عقد روبروم می

 
   



 
دوزم. شلوغی مهمونی هرلحظه شدت پیدا می کنه و این 

 :روبرومون می ایستندوسط، ترانه به همراه افخم 
 . خوشبخت بشید هللا  تبریک میگم امیرجان. انشاء_

چشم از آرش افخم و امیرحافظ، که با صمیمیت همدیگرو در  
آغوش می گیرند، می گیرم و به ترانه نگاه می کنم که با  

نیش باز کنارم ایستاده و بهم خیره است. هنوز قلبم تند میزنه 
ها، قرار نیست از دست ترانه    و میدونم که به این راحتی

 !نجات پیدا کنم. نه فقط اون... بلکه از دست خودم هم
 چقدر خوشگل شدی عوضی... دلم می خواد جیغ بزنم. _

 
   



 
با شوق و هیجان بغلم می کنه و زیرگوشم تند تند، چیزایی 

از  کالفه حتی متوجه هم نمیشم.  گاهی رو میگه که 
بیش از اندازه اش، ضربه ای به بازوش می ی خوشحال 

گوشش می زنم و با لبخندی برای جلب توجه نکردن، زیر 
 : غرم

تموم کن تران. خودم به اندازه ی کافی گیج و منگم، تو _

 .دیگه بدترش نکن
می خنده و محکم گونه ام رو می بوسه. عقب که می کشه،  

 کامال با خنده و مهربونی رو به امیرحافظ می کنه و این بار 
محترمانه، برعکس تبریک بی ادبانه اش به من، تبریک می  

ختی می کنه. هنوز چند قدمی ازمون گه و آرزوی خوشب
اندامی یهویی  الغردور نشدن که این بار، پسر جوون و 

مقابلمون ظاهر میشه. یه پسری که نهایت میتونه بیست و سه 
 سالش باشه و 

   



 
موهای فرفریش، خیلی خیلی بامزه اش کردن. البته لبخند 

مهربون و شباهت بی حد و اندازه اش به معصومه خانم هم، 
 !این بامزه بودن رو بیشتر می کنه

دختر دنیا که حاضر شده زن این برادر  دالورترینبر  سالم_

ما بشه. خوب هستی زن داداش جان؟ مشتاق   اخالق گند
 !دیدار بودیم خانم

 
   



 
و دست دراز شده اش نگاه می  متعجب به قیافه ی خندون

کنم. دهن باز می کنم که چیزی بگم که دست امیرحافظ  
جلوتر از من، دست پسر روبروم رو محکم می گیره و 

خب، میتونم از درهم شدن چهره ی پسر بفهمم که چه 
 !فشاری بهش میاره

 . کی اومدی؟سالم علیک _

و حرصی امیرحافظ برام تازگی داره. پسر  کالفه لحن 
دستش رو به زور از دست قدرتمند امیرحافظ بیرون می 

 :کشه و با درد می گه
چی هستی تو بشر؟ شکوندی دستمو. یعنی من حق ندارم با _

 زن داداشم حال و احوال کنم؟
 ! صدرا_

 
   



 
با تشر امیرحافظ، بی توجه از ته دلش می خنده. لبخندی 

دلیل این شباهت رو می فهمم. پسر  حاال روی لبم می شینه. 
روبروم، همون پسریه که خدا مثل یه معجزه، بعد از سال ها  

معصومه خانم داده و البته، برادر ناتنی بچه دار نشدن به 
امیرحافظ! زن داداش گفتنش شیرینه، یه جورایی شبیه 

 : احسان که متاسفانه نتونستن به مراسم برسن
آقا صدرا، خیلی خوش اومدین. نمی دونستم شما هم  سالم_

 اومدید، خوبین شما؟
درست عین بچه ها، از لحن مهربونم ذوق می کنه. به لبخند  

عمیقی سرش رو خم می کنه و فر موهای بامزه اش روی 
پیشونیش میریزه. چقدر با امیرحافظ و پرویز خان متفاوته.  

سختی و جدیت اون هارو نداره، و مثل مادرش دوست 
 !داشتنیه

   



 
قربونت زن داداش. دیگه درس و دانشگاه نمی ذاشت _

قا خیلی تبریک میگم. خداشاهده تا بله تون رو  ٱ خدمت برسم.
نشنیده بودم، فکر می کردم توهم زدم. کی فکرشو می کرد  

 خروسا؟این خان داداش ما هم بره قاطی 
 .تف بهت صدرا_

صدای خندون امیرحافظ، خیالم رو راحت می کنه که این 
میون، رابطه ی برادرانه ی خوبی وجود داره. با محبت،  

تشکر می کنم و امیرحافظ از جاش بلند میشه تا همراه 
برادرش به قسمت مردونه بره که هنوز از جا بلند نشده، 

 :شینه توسط معصومه خانم دوباره سر جاش می
 
   



 
 .کجا مادر؟ هنوز عسل نیاوردم. کارت داریم هنوز پسرم_

با گفته ی معصومه خانم، شرمگین گوشه ی لبم رو به دندون  
گیرم. صدرا ضربه ای روی شونه ی امیرحافظ که می 

هیچی رو نمیشه از چهره ی خنثی اش خوند، می زنه و 
 :خندون می گه

 .من برم پیش بقیه، ظاهرا شما هنوز اینجا کار داری برادر_

با چشمک مهربونی رو به من، ازمون فاصله می گیره. در  
سکوت دستی به چادرم می کشم و معذب، کمی از مرد 

ارم فاصله می گیرم. چقدر بده که مجبورم زیر نگاه کن
 !سنگین بقیه، وانمود کنم که خیلی هم راحتم

 
   



 
****' 

 می خوای بگم برات یه صندلی دیگه بیارن؟_

   



 
باید   به خودم میام و نگاش میکنم، با زمزمه ی امیرحافظ 

 اقرار کنم که تو این کت و شلوار جذاب تر، پخته تر 
خیلی خوشتیپ تر به نظر می رسه! اما حیف که دلخوری 

عمیق توی قلبم، به حس مالکیت زنانه ام فرصت خودنمایی  
 ! نمی ده

   



 
بیاید عزیزای دلم. الهی لحظه به لحظه ی زندگیتون شیرین  _

 . باشه
 ظرف عسل که روبرمون قرار می گیره

  



 
نفس عمیقی می کشم و با چهره ای درهم به صندلی تکیه می 

دم. نگاهم رو از مهمون ها که بی توجه به من درحال 
پذیرایی از خودشونن و صدای خنده هاشون کل سالن رو 

گرفته، می گیرم و نامحسوس پیشانی دردناکم رو ماساژ می  
دم. خیلی سخته که بتونم توی این شرایط به روی خاله سمانه 

امیرحافظ، کنار دستم، می شینه خالی ه جلو میاد و تو جای ک
لبخند بزنم اما، نمیدونم کی به تن دادن به سختی ها انقدر 

 ! خوب عادت کردم
   



 
قربونت برم عزیزدلم، خوبی؟ چرا رنگت پریده دور سرت _

 بگردم؟
کمی گره روسری سفید ساتن رو که ترانه با همه ی هنرش  

به طرز زیبایی روی سرم بسته رو شل می کنم. احساس 
خفگی مفرط دارم. یا بهتر، انگار دارم توی اقیانوسی که در 
وجود خودمه غرق میشم. برام مثل یه توهم می مونه، و هیچ  

 جوره نمیشه هضم کرد که پسره
ی دیروز که جز به جز رفتارش برام و پررو اخالق بد

اسمش به عنوان همسر توی  حاال آزاردهنده بود، 
 ... شناسناممه

خوبم خاله جان. شما چطورید؟ می دونم تو زحمت _

م که وضعیت جاده ها مناسب نیست و االنانداختمتون، 
 . خطرناکه. ببخشید واقعا 

 
   



 
میلم و اصرار  خالف لبخند غمگینی میزنه و دستم رو که بر

ترانه و معصومه خانم حناکاری شده رو توی دستش می 
وجود شباهتش به مامان، هیچوقت  گیره. چقدر حیف که با 

 ! نتونسته حتی ذره ای حس بودن اون رو بهم القا کنه
این چه حرفیه جان دلم؟ الهی بمیرم که رفتم و نفهمیدم که _

چه به روز تک دختر هاتف و خواهرم اومد. من اگه می 
دونستم که تو اومدی شدی پرستار این خونه، مگه می ذاشتم  

که ازم پنهان کردی و منم دل خوش   تنها بمانی؟ ولی چه کنم
جگرگوشه ی خواهرم داره   االنکردم به حرف های تو که 

 . درسشو می خونه و حالش خوبه
صدای خنده ای که از قسمت آقایون میاد، لحظه ای حواسم 

 رو پرت خودش می کنه و این چند لحظه ی
   



 
 کوتاه هم کافیه تا قامت چهارشونه و چهره ی مردونه

 خندونش رو کنار صدرا ببینم 
مگه بد بودم خاله جان؟ فقط یه خرده شرایطم سخت تر بود  _

دیگه همه چی تموم شده. شما به من   االنکه خداروشکر 
رو بذارم  ممشکالتلطف دارید، ولی قرار نیست بار همه ی 

روی دوش شما که. شما همین طوریش هم مشکل و سختی  
دارید، کارهای عروسی و نامزدی داوود هم که هست. چقدر  

شدم فهمیدم که نامزد کرده، خیلی خوب کاری  خوشحال
 هللا  کردید خاله، داوود واقعا ریحانه رو دوست داره. انشاء

 . که خوشبخت بشن
 
   



 
** 

چی بگم مادر، من که دلم خیلی هم رضا نبود. خدا شاهده _

که از همون بچگی با مادرت قرارامو گذاشته بودم که تو  
 بشی عروس داوودم، اما چی بگم که

   



 
عاقبتمون چی میشه. تو که دلت  هیچکس خبر نداشت آخر و 

با داوود من نبود، این بچه هم خیلی وقت بود که ریحانه رو 
می خواست، دیگه گفتم باید آرزوی خودمو به گور ببرم و با 

 .دل شما راه بیام
به زحمت جلوی نیشخندی که می خواست به تلخی روی لبم 

بشینه رو می گیرم و بی حرف سرم رو پایین می اندازم. 
لی دلم می خواد بگم سخت نیست خاله جان، من که تو این  خی

سن این همه آرزو و رویارو قراره با خودم ببرم زیر خاک،  
حتی پدرومادرم رو هم تو مهم ترین روز زندگیم کنارم 

ندارم؛ کنار اومدم... قطعا برای تو هم سخت نخواهد بود  
  اما، سکوت می کنم. مثل همیشه، مثل خیلی از موقعیت های

 ! زندگیم
عزیزخاله، یه سوال می پرسم، تو رو به خاک پدرومادرت  _

 راستشو بهم بگو، باشه؟ بهم قول می دی؟
   



 
 :آرومی زمزمه می کنم لبخند تلخی می زنم. با صدا ی

نگران نباش خاله. دوسش دارم. خیلی وقته، شاید از همون  _

وقتی که مرد و مردونه پشتم وایساد و از یه غریبه مراقبت  
کرد. دلواپس نباش، من دختر مامانمم... اگه دلمو نمی باختم،  

 . بله نمی گفتم به این ازدواج خاله
اشک، توی چشم های سرمه کشیده اش جا خوش می کنه. با 

و پایین می کنه و بی  باال غم انگیزی سرش رو ی خوشحال 
مقدمه، به آغوشم می کشه. بی حرف سرم رو روی چادر  

معطر و طرحدار مشکیش می ذارم و فکر می کنم که این،  
یه واقعیت بزرگه که باید قبولش کنم. من نه اشتباه کردم، و 
نه خواستم که اشتباه کنم. اگه اینجام، اگه روی این صندلی  

که فقط چند قدم ازم فاصله  نشستم و حلقه ی تعهد به مردی 
داره رو توی دستم دارم، به خواست خودمه که عشق رو 

 تجربه کردم. چه 
   



 
ثل تو عذاب سرنوشت مشابهی مامان! یعنی منم قراره م

بکشم تا بتونم این مرد سخت رو تبدیل به یه مرد عاشق  
 دیگه، مثل بابا هاتف بکنم؟ چیکار باید بکنم مامان؟ 

قربون دل کوچیکت برم عزیزم. من این خانواده رو نمی _

شناسم، اما وقتی آقا اکبر و خانومش میگن که خانواده ی 
که الی نهسرشناس و محترمی اند، حتما هستن. از طرفی، 

پریسا و هاتف تربیت کردن، دل به هرکسی نمیده. با یه نگاه  
هم میشه فهمید که چقدر آقا و متشخصه، می دونم خیلی هم 

با من راحت نیستی که همه چیزو بهم بگی نهال اما، حواست  
تو چه مسیری پا گذاشتی. پریسا هاتف زخمی    االنباشه که 

ترش هم مثل و کینه ای اون سال هارو نرم کرد، پس دخ
 مادرش 

 
   



 
یه زندگی آروم برای خودش می سازه. می فهمی چی میگم 

 عزیزم؟
، یه دختر حاال می فهمم. خیلی خوب هم می فهمم. من  

عاشقانه   دوستیدانشجوی تنها نیستم. مسئولیت یه زندگی و 
 رو به عهده دارم و باید انتهای این مسیر رو

 
   



 
زیبا ببینم. ولی چیکار باید بکنم وقتی همین اول راه، دلخورم 

 و ظاهرا اونم قرار نیست به اشتباهش پی ببره؟
 .بله خاله، چشم. حواسم به همه چیز هست_

 دم گوشش نجوا می کنم و خاله، به آرومی ازم فاصله می
گیره و بوسه ای روی پیشونیم می نشونه. از روی صندلی  
که بلند میشه، حتی چند دقیقه هم فرصت تنها بودن پیدا نمی 

کنم و مجبور میشم حضور دختران جوانی رو از فامیل 
معصومه خانم تحمل کنم و به خوبی باهاشون رفتار کنم. و  

 این مهمونی کوچیک، درست شبیه یه اتفاق آزار دهنده، تا 
چند ساعت طول بکشه و تو این مدت هم هیچ خبری از اون 
نباشه! عصبی میشم. نمی دونم اثر بله ایه که گفتیم، یا حلقه 
 ای که توی دستمه اما، یه حس عجیب مالکیت و حساسیتی

   



 
توی وجودمه که باعث میشه از این بی تفاوتی و نبودش در 

 کنارم عصبی بشم. وقتی می بینم که با بقیه 
  گاهی آقایون می گه و می خنده و بی توجه به من، حتی نیم ن

هم بهم نمی اندازه، این عصبانیت تشدید میشه و به زور 
خودم رو ساکت نگه می دارم تا مبادا چیزی از این حرص 
رو بروز بدم. و انقدر تحمل می کنم و لبخند های عمیق و 

مصنوعی رو تحویل بقیه می دم که سالن، از مهمون ها 
میشه و من، تک و تنها روی صندلی و مقابل سفره ی  خالی 

، نگاهم رو به بقیه که مشغول بدرقه ی مهمون ها عقد
هستند، می دوزم. حرصی، دلخور، بغض کرده، و با یک  

 ! دنیا حرف
دخترم، عین جواهر می درخشی. حتما مهمونی  هللا ماشا _

 خسته ات کرده، می خوای برات یه چیزی بیارم بخوری؟
   



 
با صدای افسانه خانوم، بهش نگاه می کنم. بی حرف سری 
به نشانه ی نه تکون می دم و از جام بلند میشم. خاله سمانه  

 ر خاک مامان و بابا، و خانواده اش رفتن س
میدونم که حتما برای شام بر می گردن. هرچند اهمیتی هم 

 ! برم تو اتاقم االننداره، من فقط می خوام همین 
 !کجا؟_

در لحظه ی اول متعجب بهش که روبروم ایستاده، نگاه می 
 کنم و بعد، این تعجب جاش رو به عصبانیت و بغض می ده!  

   



 
 کجا داریم میریم؟ این چه کاریه؟ _

   



 
بی تفاوت به من، با گام های بلند از ساختمان بیرون می زنه 
و به سمت ماشینش میره و منم، درست عین یه بچه دنبالش  

 !! بدون اینکه حتی توجهی بهم بشهمیرم
معصومه خانم و پرویزخان که چشمشون بهمون میوفته، در  

کمال تعجبم حرفی نمی زنن و فقط با خنده و محبت 
کنن، و واقعا خداروشکر که خبری از پروین  تماشامون می 

 !  خانم و خانواده ی خاله سمانه اینا نیست
 !سوار شو_

 
   



 
دستوری که می ده، باعث کنار ماشین متوقف میشه و با 

میشه عصبی بهش نگاه کنم. اما اون با خونسردی ماشین رو  
 .دور میزنه و قبل از من سوار میشه

برای همین، قبل از اینکه زیر بارون نم نمی که می باره 
خیس بشم و بیش از این زیر نگاه معصومه خانم معذب بشم، 

با حرص  با تکون دادن دستم براشون، سوار میشم و زیرلب 
 :می غرم

این چه   اصال بقیه چه فکری با خودشون می کنن؟  االن _

 طرز رفتاره؟ 
بهم می اندازه و با نیشخندی، استارت می زنه.  گاهی نیم ن

 همونطور که با دقت ماشین زیادی خوشگلش رو 
 
   



 
میشه گفت متعلق به زندگی مشترکمونه از حیاط   االنکه 

 :خارج می کنه، برعکس من خیلی آروم می گه
متاسفانه یا خوشبختانه پتانسیل تحمل غرزدنتو دارم، ولی _

بگم که فکر خاصی نمی کنن خانم دکتر. تو   اطالع محض 
فرهنگ شما اگه یه مرد همسرش رو با خودش ببره، کار 

 !اشتباهی کرده؟
 !خشک میشم. یه جورایی یخ می زنم انگار

شنیدن واژه ی همسر، مثل یه رویای خیلی خیلی دور می 
مونه! آخه من چطوری باید باور کنم که باید از این به بعد به 
شنیدن این حرف ها، اونم از زبون مردی که فکر می کردم 

 حضورش توی زندگیم موقته، عادت کنم؟
 !و البته... با شنیدن شون لذت هم ببرم؟

 
   



 
بذار همین اول راه یه چیزی رو برات روشن کنم خانم _

دکتر. من... حواسم به همه چیز هست! همه چی! حتی به 
دختر اخمو و تخسی که متاسفانه وارد زندگیم هم شده و از 

 !هش خفه ام می کرداول مراسم عروسی داشت با نگا 
می پره و ناخواسته، دست هام رو روی سینه   باال ابروهام 

ام قفل می کنم. توی این مانتوی تنگ که زیادی پر زرق و 
برقه و سنگین، هیچ احساس راحتی ندارم و باید تحملش هم  

 !بکنم
   



 
جدا؟ چه جالب. من فکر می کردم شما حواستون فقط به  _

کارتون هست. به چیزای بیهوده و به قول خودتون بی 
حاال  ارزش بها نمی دید، چه برسه بخواید بهش فکر کنید. 

 .شنیدن این حرف برام جالبه
که حس می کنم پر از خواستنه!   گاهی کنه. یه نبهم نگاه می 

اما من، با قلبم که عمیق شکسته از حرف های این مرد، 
چطور می تونم محبتم رو بهش ابراز کنم؟ حتی با وجود  

، بعد از این ازدواج، بیشتر و ژرف تر از قبل حاال اینکه 
 !دوستش دارم

را نباید انقدر اهل کنایه زدن بودی و خبر نداشتم؟ مگه دخت_

 تو این روز فقط بخندن و به شوهرشون لبخند بزنن؟
 : لبخندم، زیادی غمگینه. آروم نجوا می کنم

 
   



 
دخترا باید تو این روز که چرا. باید بخندن. همه ی _

براشون مهم ترین و قشنگ ترین روز زندگیشونه، بخندن، 
لبخند داشته باشن، برای هر چیز کوچیکی ذوق کنن و از 

همه مهم تر، با عشق به شوهرشون نگاه کنن. اما می دونین  
 همه ی اینا چی می خواد؟ 

دلگیر به نگاهش خاتمه می ده و با نفس عمیقی، به روبرو  
 :ره میشه. بغض آلود زمزمه می کنمخی
یه دل می خواد که خوش باشه. که غمی نداشته باشه. که _

پر از زخم و درد نباشه. که روز قبل از عروسی، اتفاقی  
نشنیده باشه کسی که قراره بشه همسرش و تا آخر عمر 

کنارش باشه، چی راجع به اون و خانواده اش فکر می کنه و 
 مادرش توهین می کنه! موافق نیستید؟ چطور به پدر و 

 
   



 
و  کالفگی سکوت می کنیم. من پر از غم، و اون با یه 

در نهایت،  آشفتگی مردونه. به رانندگیش ادامه میده و
روبروی بهشت زهرا می ایسته. باید ازش ممنون باشم که 

روز عقدم، آوردتم سر خاک مامان و بابام؟ نمی دونم. هیچی 
نمی دونم. فقط با همه ی بی کسیم، گریون از ماشین پیاده 

میشم و با همین لباس سفید، با همین آرایش کامل و لب های  
ترین های زندگیم  سرخ، میرم به سمت دوتا قبری که عزیز

زیرشون خوابیدن و خبر ندارن که دخترشون عروس شد. 
 ..بدون حضور اون ها 

 
   



 
*** 

وسط سنگ قبرهاشون می ایستم. گریون و پر از حرف. 
بارون داره شدت می گیره و زمین خیس و گلی و منی که 

 سرتاپا سفید پوشم! خیلی مقاوت می کنم که روی
   



 
 زمین سر نخورم اما، توانی توی زانوهام نمی مونه 

 . روی زمین نشین. لباست کثیف میشه. یه لحظه صبر کن_

آروم می گه و  کتش رو از تنش می کنه و زیر پام، روی 
ی شینم و  زمین می اندازه. بی حرف، به آرومی روی کت م

چطوری باید به قلبم بفهمونم که با این توجه کردن های 
 !منحصر به فردش دیوونه نشه؟

 با پدرومادر بی وفام  
   



 
تنها می ذاره. حرف می زنم، از همه چی برای مامان و بابا 

می گم و بی صدا اشک می ریزم. نمی فهمم چی میگم و  
از کجا میگم اما، انقدر می گم و تعریف می کنم که  اصال 

حس می کنم سنگی که روی قلبم بود، کم کم  بالخره 
برداشته میشه. و پدرومادر، چی توی وجود خودشون دارن  

 وقتی نیستن هم، انقدر آرامش بخشن؟ که حتی
با نفس عمیقی، خم میشم و با بوسیدن سنگ قبرشون آروم از 

خیس و کثیف شده رو حاال جام بلند میشم و کتش رو که 
توی دستم می گیرم. دور ازم، ایستاده و دست در جیب داره 
بهم نگاه می کنه و من درست همین جا، کنار مامان و بابا،  

عهد می بندم که یه روزی سایه ی نحس این سیگار با خودم 
 !لعنتی رو از زندگیش پاک کنم

 
   



 
 بریم؟_

درحال له  روبروش که می ایستم، آخرین پک رو می گیره و 
کردن سیگار زیرپاش این سوال رو می پرسه. نگاه ساکتم 
رو، روی پیراهن خیس سفیدش سر می دم و می تونم حس  

کنم که این سرما چقدر میتونه براش آزاردهنده باشه. عجیبه،  
 !نگرانشم؟

 ممنون که اومدیم اینجا. بریم، باید کتتون رو بشورم. _

 . کثیف شده
خنده، چشم هام گرد میشه! متعجب بهش زل  آشکارا که می 

می زنم که قدمی جلو میاد و با گرفتن قسمتی از کتش که  
توی دستمه، وسط همین قبرستون خلوت و سرد، خیره توی  

 :چشم هام، با یه شیفتگی خاصی نجوا می کنه
 
   



 
 ! بریم خونه ی من... اونجا میتونی بشوریش_

اندازه؟ یا نه،   یداره دستم م االنچشم هام رو ریز می کنم.  
 فکر کرده اگه حرف هایی بزنه که معذبم کنه، برنده اونه؟

نیشخندی می زنم و قدمی عقب می رم. بی حرف کت رو به 
 دستش می دم و بدون اینکه نگاهش کنم، عقب 

 
   



 
گرد می کنم و از بین قبر ها به طرف ماشین حرکت می 

کنم. نمی دونم چه اتفاقی براش میوفته. شوکه میشه، یا 
عصبانی... هیچ کدوم مهم نیست. مهم اینه که من واقعا از  

 ! محرف ها و خودخواهی های این مرد، آسیب دید
نه فقط دلم، بلکه همه ی وجودم شکسته! و حتی اگه تموم  

دنیا هم قدم پیش بذارن، نمی تونم به این راحتی این درد و  
 .دلخوری عمیق رو فراموش کنم

** 
با حرکت نهال به سمت ماشین و دور شدن قامت سفید پوش 

 و ظریفش، ناباورانه پوزخند تلخی به لب می راند
از این همه سردی و اخم های درهم او که البته ناحق   کالفه 

موهایش فرو می کند و با حرص الی هم نیست، دستش را 
تکه سنگ جلوی پایش را با نوک کفش چند قدمی جلوتر 

 .پرت می کند
   



 
واقعیت این است که رفتار نهال عصبی اش کرده، و هیچ  

جوره نمی تواند سردی و دلخوری چشم های او که امروز 
زیباتر و دلرباتر از همیشه برایش خودنمایی می کردند را 

ی این ها عذابش می  تحمل کند. اما چیزی که بیشتر از همه 
و اعصاب به هم ریخته اش هست،   کالفگی دهد و مسبب  

این است که خودش هم خوب می داند که این بار حق با  
 !اوست و اگر رفتار تندی هم دارد، جای حرفی نیست

این بار امیرحافظ نمی تواند خودش را محق بداند. نمی تواند 
داد بزند یا به هر نحوی دست پیش بگیرد، اخم و تخم کند، 

 ! برنده ی میدان باشد
   



 
اش کند، این بار اشتباه کرده! یک اشتباه  خالصه بخواهد 

بزرگ که تاوانش سردی و بی توجهی از جانب نهال است. 
دختری که فکر می کرد بعد از خوانده شدن خطبه ی عقد، 
 می تواند به گرمای لبخندش دلخوش شود اما... نشده بود!  

کننده ای برای امیرحافظ بود که  کالفه و این تنبیه بسیار  
ه، بزرگترین نقطه ضعف خود را، خودش به وجود ناخواست 

 !  آورده بود
 
   



 
نقطه ضعفی که تا آخر عمر همراهی اش می کرد و...  

 !نام داشتدختری به نام نهال 
پوفی می کشد و کت کثیف را توی دستش مچاله می کند.  

شدت می گیرد و گاه، آرام و کند می بارد. اما   گاهی باران 
 باحاال  هوا بسیار سرد است. سرمایی که  

 
   



 
پیراهن خیسی که او به تن دارد، بیشتر قدرت نمایی می کند.  
هرچند... این سرما کجا و.... آن کوهستان غمگین چشم های 

 !نهال کجا 
با اخم های غلیظی به طرف ماشین حرکت می کند و با دیدن  

بی حرف قفل در را باز می کند و با  او که منتظر ایستاده،
همه ی غیظش کت را روی صندلی عقب پرت می کند.  

نهال بی توجه سوار ماشین می شود و خیلی خوب می تواند  
جلوی خودش را بگیرد تا ظاهر عصبی اش را حفظ کند.  

چرا که این کاری است که باید در این موقعیت حتما انجامش  
 .  دهد

ول راه، پی به اشتباهش ببرد و آن امیرحافظ باید همین ا
حرف های تلخ و زهرآگین و آن حال بد و آشفته، دیگر 

، هیچ چیز دیگر مثل قبل نیست. ازدواج، حاال تکرار نشود.  
 آن ها را مجبور به در کنار یکدیگر بودن 

   



 
خواهد کرد. نباید اجازه دهند این کنار هم بودن، طعم درد 

 !بدهد و... سخت تر از هر عذابی باشد
ماشین به راه میوفتد. نهال انتظار عصبانیت امیرحافظ را 

بسیار دارد اما، او در سکوت رانندگی می کند و این جو 
سنگینی را در فضای ماشین به وجود می آورد. نهال 

غمگین آه عمیقی می کشد و فکر می کند که چقدر همه چیز  
تلخ است. این اولین باهم بودن آن ها بعد از عقدشان هست و 

 .آن وقت، اینطور سرد و یخ زده در کنار یکدیگر نشسته اند
می توانند همین قدرت کلمات را به رخ می کشد. کلماتی که 

کشنده تر و ترسناک تر از هر شمشیر و خنجری، قلب و 
جسم آدم ها را بدرند و نابودشان کنند. هرچند آدم ها متوجه  

خطرناکی که همیشه و همه جا با خود دارند،  سالحاین 
 نیستند. و نتیجه اش قلب های

   



 
بسیاری است که شکسته، و دوستی هاییست که سال هاست  

 .رنگ قهر و کینه دارند
با دستپاچگی قطره ی اشک گوشه ی چشمش را پاک می 

کند تا مبادا نگاه تیز امیرحافظ متوجه اش شود. سرش را به  
چرخاند و با دلی پر، نگاهش را به خیابان طرف پنجره می 

ها می دوزد اما، خوب می داند مسیری که در پیش دارند، 
منتهی به عمارت نیست. اما مسیر غریبه ای هم نیست. نهال 

خوب این خیابان ها را می شناسد. بهتر و آشنا تر از هر 
جایی. چه میشد اگر این رفتن ادامه می یافت؟ که اگر می 

 ط یکبار توانست فق 
از دور، آن کوچه و ساختمان کوچک انتهایش را ببیند و 

مادرش را تصور کند که به استقبالش آمده؟ و پدری که نان 
 به دست، از آن سوی کوچه می آید و با 

 
   



 
همسایه ها سر خم می کند؟! وای که  سالممتانت در جواب 

 !چقدر دلتنگ است و... دلتنگ
با بغض دستش را روی صورتش می گذارد تا بیش از این 

خواهد بلند و از ته با دیدن این مسیر ویران نشود. دلش می 
دلش گریه کند. اما با وجود این دوری بینشان و مردی که 

 حتما از دستش عصبی است و با 
 
   



 
به نظر می رسد، فرصتی برای آن اخم هایش ترسناک هم 

 .اشک ریختن باقی نمی ماند
از این رو با نفس عمیقی، دستش را پایین می آورد و نگاه 

غمگینش را به روبرو می دوزد. نمی داند، اشتباه می بیند یا 
 حقیقت است که به آرامی وارد همان کوچه 

آشنای قدیمی می شوند و به طرف آخرین خانه حرکت می 
کنند. کسی درون مغزش فریاد بزند. مثل این می ماند که 

قلبش هم تپیدنش را فراموش می کند. توهم... این چنین 
 واقعی به نظر می رسد؟

 ...این... اینجا _

ادای کلمات سخت است. حیران و شگفت زده به ساختمان  
دوست داشتنی روبرویش نگاه می کند که روزی تنها 

 .اه هاست که ازش دور شده استمحاال پناهگاهش بود و 
   



 
 .پیاده شو_

هنوز هم اخم روی چهره اش را دارد، اما کمی کمرنگ تر! 
رضایت بخش است. ترمز چهره ی مبهوت نهال برایش 

دستی را می کشد و با خودش فکر می کند که چقدر متفاوت  
 !با خودش عمل می کند

 برای... برای چی اومدیم اینجا؟ _

اشک چشم های نهال همان ته مانده ی اخم هایش را هم می 
غریبه برای  کامال  رباید. با لبخند بسیار کمرنگی، و 

خودش، خیره ی چهره ی آرایش کرده و زیبای او جواب  
 : می دهد

اومدنت به خونه ی پدریت دلیل می خواد؟ می خوای _

 برگردیم؟
 
   



 
چانه ی نهال می لرزد. امیرحافظ با گرفتن نگاهش از چهره 
ی دوست داشتنی او، از ماشین پیاده می شود و به طرف در 
بزرگ روبرویش می رود. صدا ی باز شدن در و پیاده شدن  

نهال را می شنود، و با چهره ای درهم از بی قراری و  
آشفتگی اش در برابر زیبایی نهال کلید را در قفل در می 

چرخاند. هیچ حسی به این خانه ی غریبه ندارد، اما خوب  
روی ابرها و در آسمان ها راه می  االنمی داند که نهال 

 ! رود
نیاوردمت اینجا بشینی گریه کنی. تو این همه اشک از کجا  _

 میاری؟ 
نهال می گوید اما، تاثیری ندارد   با اخم سرزنش باری رو به

از   کالفه و اشک های او با بی تابی روی صورتش روانند. 
نهال به  جلوی در کنار می کشد و با دستش، 

 
   



 
که حس می کند با دیدن   نهالیمی کند که داخل شود.  اشاره
 !همه خاطرات در جایش خشک شده استاین 

 .  بیا تو خانم دکتر_

این بار نهال صامت سرجایش نمی ماند. قدم بر می دارد و  
با ولع و همه ی ذوق و هیجانش، وجب به وجب حیاط  

مسکوت روبرویش را نگاه می کند. از تک به تک درخت  
 های سرما زده و به خواب رفته، تا باغچه 

   



 
ای که با برگ های پاییزی پر شده و با وجود دلگیر بودنش، 

 .غم دل او را تسکین می دهد
ورود، آرام به طرف ورودی خانه حرکت می کند و قبل از 

با یادآوری تذکر مادرش کفش هایش را از پا می کند و 
گوشه ای کنار هم جفت می کند. مادرش به نظم حساس  

 !بود... نباید عصبانی اش کند
دستگیره را که پایین می کشد، در با صدا ی ناخوشایندی باز 

می شود و بوی خاک و مرگ محکم توی صورتش کوبیده  
یی لبریز از اشک، قدمی جلو  می شود. ناباور و با چشم ها 

می گذارد و نگاه حیرت بارش روی وسایلی خیره می ماند 
که همگی درست سر جای خودشان قرار گرفتند. از 

کوچکترین وسایل، تا دکوراسیون و تزیین کلی خانه. درست 
 همانطور که 

 
   



 
از وسایلی که خالی مادرش چیده بود، و برعکس خانه ی 

 ! داده بود امالکی قبل رفتنش تحویل 
 اینجا... چه خبره؟ اینا چطوری سرجای خودشونن؟_

 
   



 
برای شادی و سرور هیچ شرط و شروطی نگذار ، فقط  
بیهیچ دلیلی مسرور باش ... همانطور که نفس میکشی 

نیست صبر کنی تا  الزم.. همانطور هم باید شاد باشی .
چیزی تو را مسرور کند ... و معجزه این است : اگر تو  

بیهیچ دلیلی شاد باشی ، آنگاه تمام آن چیزهایی که همیشه به 
آنها فکر میکردی و همیشه آرزویش را داشتی و به سمت تو 

نمیآمدند ، شروع به آمدن میکنند ... مسرور باش و آنها 
 .. شروع به آمدن میکنند .

انتظار برای آنها هرگز آنها را نمیآورد ... و حتی اگر آنها 
 ... بیایند با خود سرور نمیآورند

 
   



 
نهال دیگر اخمی ندارد، یخ زده هم حاال حس سبکی دارد. 

نگاهش نمی کند. درست است که هنوز مهری در چهره اش 
هویدا نیست اما، همین که دلخور نگاهش نمی کند، کافی  

 !است
 
   



 
وارد خانه می شود و با بستن در، بی حرف سوئیچش را 
روی میز پرت می کند. نهال ناباور و حیرت زده به خانه  

خالی  ای نگاه می کند که انگار نه انگار چندماهی است که  
 .  از این اساس و لوازم بود

گوشه ی هال نیز، با شعله ی کمی روشن است حتی بخاری  
و خانه ی سرما زده ی بعد پدرومادرش را گرما بخشیده..  
بی شک اگر دنیای تلخ واقعیت نبود، نهال با آسودگی می 

توانست به توهماتش دلخوش کند و با گمان برگشتن مادر و 
 ...پدرش، جانی دوباره به دست بیاورد

 اینا... کار شماست؟ چرا چیزی نمی گید؟ _

گره کراواتش را شل می کند و با همه ی خستگی اش، کنار  
بخاری روی زمین دراز می کشد. نهال می میرد وقتی می 

 بیند که حتی تشکچه ی کوچک و محبوب
   



 
 .پدرش هم همان جای همیشگی، روبروی بخاری قرار دارد

ی وافری به این مکان داشت. هوا که رو به  عالقه  پدرش 
 سردی می رفت، مادرش این تشکچه را پهن می کرد 

پدر هر روز بعد برگشتن به خانه، تا هر زمان که در خانه 
حضور داشت، روی آن استراحت می کرد. پتوی بزرگی هم 

داشت که همیشه اصرارش بر استفاده از آن بود. چقدر 
 ...رین بودند دلخوشی هایشان کوچک و شی

کار من که نمیشه گفت. باید ممنون دوستت باشی که انقدر  _

دقیق همه چیز رو یادش بود و با عشق اینجا رو چید تا 
خوشحالت کنه. بهت نگفته بودم، ولی این خونه مدت هاست  

بود. از همون وقتی که به قصد سرقت مدارک خالی که 
 پاشون به اینجا باب شد، با جناب 

 
   



 
دیدیم که مستاجرارو بفرستیم برن. البته این صالح سرهنگ 

 .کار برای حفظ آرامش و امنیت اونا بود
قدم فاصله از امیرحافظ،  آرام آرام جلو می رود و با چند 

روی زمین می نشیند. باور کردنی نیست. ترانه چطور 
توانسته بود انقدر دقیق همه چیز را سر جای خودش بچیند و 

 یک تکه از بهشت را تقدیم او کند؟
اشک هایش بند آمدنی نیستند. بی وقفه م ی بارند و  

هره نگاه از چ کالفگی امیرحافظ به ناچار، فقط می تواند با 
ی معصوم و زیبای نهال بدزدد تا مبادا کاری ازش سر 

 !نزند
خیلی... خیلی خوشگل شده. درست مثل همون وقتی که _

مامان و بابا بودن. ممنونم، از همتون ممنونم. ای کاش 
شده و می تونستم بیام خالی زودتر می گفتید که اینجا  

 .ببینمش... داشتم از دلتنگی می مردم
   



 
می خواست نگاهش نکند. نسبت به او بی تفاوت باشد اما،  

متعلق به اوست؛ به همه ی احساسات فرو نشانده حاال نهال 
او چیزی ارزشمندتر از تنهایی اش حاال و سرکوب شده اش. 

در این جهان دارد. چیزی که حس داشتنش، بسیار بکر تر و  
 !منحصر به فرد است

*** 
 
   



 
ته ریش  الی با لبخند کمرنگ گوشه ی لب هایش، که  

پررنگ روی صورتش گم شده، سر می چرخاند و به نهال 
کند که روی زمین نشسته و چشم های اشک بارش  نگاه می 

 را به او دوخته است. چطور باید در برابر
 
   



 
 !داشتنی بودن، بی تفاوت باشد؟این حجم از زیبایی و دوست 

باید مطمئن می شدم که مشکلی نیست و خطری تهدیدت _

شد، تو شرایط  خالی نمی کنه. از طرفی اون زمان که اینجا  
خوبی نبودیم. نه من و نیروهام، و نه تو! بهتر بود زمان می 
گذشت تا هم اوضاع و احوال پرونده یکم بهتر بشه، هم اینکه 

خطر خاصی وجود نداره. به هرحال، زنده مطمئن شیم 
 . موندنت قطعا مهم تر از اومدن به اینجا بود

 االنقلب نهال با قدرت تمام می تپد. دلخور بود؟ پس چرا  
هیچ دلخوری و کدورت را احساس نمی کند؟ چرا دیگر آن 
صدای بلند و عصبی امیرحافظ در سرش تکرار نمی شود؟  

رام باشد... کمی هم آرام و چرا دلش می خواهد کمی هم آ
 زندگی کند... و کمی هم شبیه

   



 
دختری باشد که برای اولین بار، با شریک زندگی و 

 احساسش تنها شده؟ 
 ... ممنون. بابت همه چی ممنون. چقدر خوبه که شما هستید_

   



 
از وقتی خطبه ی عقد خونده شده، فقط اخُم وگریُت و دیدم!  _

یکم از اون خنده هارو که وقتی با دوستتی می نمی خوای 
کنی رو تحویل منم بدی؟! یا فقط باید اخم و تخم خانومو 

 ببینم؟ هوم؟
   



 
 !خنده ام نمیاد االنآخه... آخه  _

   



 
 .چرا می خندین؟ جدی گفتم_

 امیرحافظ
آرامی لبخند کجی گوشه ی لب هایش می نشیند. با صدای 

 :نجوا می کند
   



 
 می دونی از کی فهمیدم ماجرای من با تو مثل بقیه نیست؟_

از همون وقتی که با غر زدن درو برامون باز کردی و  _

بعدشم بستی! البته اون موقع فکرشو نمی کردم به روزی 
اسم همون دختر که با موهای بلندش برای اولین بار روبروم  

 ... هم  االنظاهر شد، بره تو شناسنامه ام و 
 مکث می کند. 

هم عین یه بچه شرشر گریه کنه. نمی خوای بس کنی؟   االن_

 این همه اشکو کجات قایم کردی؟ 
 
   
 
ما ازدواج کردیم خانم دکتر. نمی دونم تو چطور می تونی _

با این اتفاق کنار بیای، ولی برای من به همین سادگی ها  
 نیست. 

 زمزمه هایش تلخ نیست، ردی از سرزنش هم ندارند. 
 پشیمونین؟_

  



 
نمی داند چه بگوید. هیچ کلمه ای برای توصیف خودش و  

حرف زدن برایش غیرممکن  اصال احساسش پیدا نمی کند. 
 است.

**** 
 
   



 
گم میشی از جلو چشام یا همین چاقو رو بکنم تو شیکمت _

 !بمیری از دستت راحت شم؟
از ته دلم به صدای حرصی و بلند ترانه می خندم و اون با 
 : عصبانیت بیشتری نگاهم می کنه. زیرلب با غیظ می غره

تو کار کردن ریختن. به  مثال بسکه خری دیگه. انگار _

 جای اینکه بری بشینی پیش شوهرت بذاری اون بدبخت
 
   



 
هم چشش بهت بیوفته، اومدی وایسادی ور دل من وسایل 

ه ی شام حاضر میکنی. خدایا، منو از دست این خنگ  سفر
 ! بی فکر نجات بده

دست هاش رو، رو به سقف آشپزخونه می گیره و از ته 
دلش هرچی که می خواد رو نثارم می کنه. کجای کاری 

 ! ترانه؟! چشمش بهم بیوفته؟
بی توجه به غرغر ترانه، بشقاب هارو روی اپن می ذارم.   

با متانت و مهربونی ذاتیش با دقت و  رو به ریحانه ای که
 :سلیقه داره میز رو همراه معصومه خانم می چینه، می گم

 
   



 
قربونت. شرمنده، یه بار اومدی  بی زحمت اینارو هم بچین _

 . مهمونی اونم ما اینطوری به زحمت می اندازیمت
لبخند عمیقی می زنه که چال ریزی روی گونه اش نمایان  

میشه. شال صورتی رنگش چهره اش رو خیلی دخترونه و 
دلنشین کرده و من برعکس همیشه به چال روی گونه اش  

از این زیبایی  غبطه نمی خورم. چون حتی اگه خودم هم 
محروم باشم، میتونم هروقت که دلم بخواد با لبخند امیرحافظ  

 ... چال گونه هاش رو ببینم و هربار هم دلم براش بلرزه 
این چه حرفیه نهال جان؟ من کمک نکنم، پس کی بکنه؟  _

جای شما نیست. چرا نمیری پیش آقا  االناتفاقا اینجا  
 .امیرحافظ بشینی عزیزم؟ گناه داره طفلک، تنها نشسته

   



 
ه مرد حتی فرصت نمی کنم نگاه بی قرار و عاشقم رو ب

دوست داشتنیم بدوزم و ببینمش! چرا که ضربه ی ترانه 
محکم روی کمرم فرود میاد. از خدا خواسته، همونطور که 

هارو به دست داره، آروم، جوری که افسانه    ساالدظرف 
 :خانوم که تازه وارد آشپزخونه شده، متوجه نشده، میگه

منم همینو میگم دیگه ریحان جان. ولی کو گوش شنوا؟ _

 . همین طور وایساده ور دل من
ریحانه با مهربونی می خنده و من این بار واقعا زیر نگاه 

عصبی و سرزنش گر ترانه معذب میشم. ناخودآگاه با صدای 
 :آرومی اعتراف می کنم

 
   



 
آخه خجالت می کشم. چطوری برم جلوی این همه بزرگتر _

بشینم پیشش؟ زشت نیست؟ خب بذارید کمکتون کنم دیگه،  
 .اینطوری راحت ترم به خدا 

خنده ی ریحانه شدت می گیره. ولی ترانه با حرفی که می 
 .ماتم می کنه زنه، رسما کیش و

 
   



 
نه خیر، می خوام راحت نباشی. بیا برو بشین پیش  _

نیومده. خجالت می  باال شوهرت تا جدی جدی اون روم 
 کشی؟ 

چشم هام گرد می شه. حتی افسانه خانوم هم ریز ریز داره 
شدم، می خنده.  سالحبه منی که در برابر زبون ترانه خلع 

چقدر این دوست زیادی عزیز و عشق من، می تونه بدجنس  
 ! شهبا 
خیلی بدی ترانه. تو که می دونی کجا رفتیم. چرا اینطوری _

 می گی که معذب شم؟
 
   



 
در خروجی  لبخند نمکینی می زنه و آروم به طرف 

آشپزخونه هلم می ده. زیرگوشم با خباثت و البته تهدید می 
 :گه
میری میشینی پیش شوهرت، جم هم نمی خوری. فقط کافیه  _

 تکون بخوری تا یه جور دیگه حسابتو برسم. فهمیدی؟
ناچار، خجالت زده، خندون، و البته مشتاق! در سکوت از 

آروم وارد سالن آشپزخونه بیرون می زنم و با قدم های 
میشم. نمیشه گفت جمع شلوغی داریم. خاله سمانه و خانواده  

اش، و چندنفر از فامیل معصومه خانم که درسته نمی 
 .  شناسمشون اما، نسبت بهشون هیچ حس بدی ندارم

البته اینکه از شروع مهمونی با یه بهونه ای به آشپزخونه  
 رفرار کردم تا کمتر زیر نگاه بقیه باشم هم د

   



 
این شناخت کم بی تاثیر نیست. ولی انگار نمی تونم تا آخر  

فراری باشم. مردی که به تنهایی روی مبل دو نفره نشسته و 
م با گوشیش مشغوله، شاید واقعا اینو می با اخم هایی دره

خواد که تو این لحظات کنارش باشم. بدون خجالت، بدون  
 !فرار کردن

عزیزم؟ بیا. بیا بشین قربونت برم، هی من  بالخره اومدی _

 .به تو می گم امشب کارو ول کن، گوش نمیدی که
باس رنگ تنم  البا گفته ی معصومه خانم، دستی به دامن ک

می رم.  باال می کشم و از دو پله ی منتهی به سالن 
معصومه خانم به استقبالم میاد و با حرفش، روی لب های 

همه لبخند عمیقی می شینه. معذب میشم. یه احساس گر 
 . گرفتگی دوست داشتنی همه ی وجودم رو فرا می گیره

 
   



 
زیر نگاه خیره و محبت آمیز پروین خانم، به طرف  

امیرحافظ قدم بر می دارم و سعی می کنم در برابر فامیلی  
 که نمی شناسمشون، برازنده به نظر بیام.

 هرچند که وقتی این کت و دامن رو پوشیدم، نظر مثبت
تایید همه رو در زیبا به نظر اومدنم شنیدم. همه... به جز  

می دونم پشت این بی تفاوتی و چهره ی اخم حاال مردی که 
 ! کرده اش، چه آدم مهربونی رو پنهان کرده

 خوبی قشنگم؟_

کنارش که می شینم، خیلی زود دست سردم توی دست گرم 
ا  و پر چین و چروک پروین خانم قرار می گیره. از خد

خواسته، دلتنگ محبتش، بوسه ای روی دستش می زنم و با 
همه ی محبتم جوابش رو می دم. نگاه خیره و سنگین خاله  
سمانه رو احساس می کنم، خوب می تونم بفهمم که هنوز 

 نسبت به این عمارت و خانواده
   



 
اعتماد کامل کسب نکرده. ولی زیاد هم مهم نیست، این 
 !زندگیه که من انتخابش کردم، پس باید باهاش کنار بیاد

 ! نهال_

با صدای پچ پچ وار پروین خانم، متعجب نگاهش می کنم. 
خواد کسی متوجه شه و وقتی نگاهم رو می بینه،  انگار نمی 

به حالت خنده داری، به امیرحافظ کنار دستم اشاره می کنه 
 :و دم گوش من که کمی به سمتش خم شدم، زمزمه می کنه

   



 
این پسر چرا یه من اخم کرده؟ زشته جلوی مهمون ها. _

بهش بگو این اخمشو وا کنه تا خودم دست به کار نشدم. تو  
 ! بگی بهتره، کارساز تره

می خندم. و مگه کار دیگه ای هم می تونم بکنم؟! از وقتی  
عمارت، نگاه همه شون یه طور خاصیه. مدام به که برگشتیم 

 کال هر نحوی به رفتنمون اشاره می کنن و ترانه که دیگه 
هم پروین حاال واضح درموردش حرف می زنه!  کامال 

متوجه شده باشم که خاله سمانه چرا  االنخانم! فکر کنم 
 !اینطور نگرانه

خانم با چهره با نفس عمیقی، به مبل تکیه می دم و پروین 
ای متبسم، انگار نه انگار که چطور دم گوشم شیطنت می 
کرد، خاله سمانه و یکی از خانوم های دیگه رو که برام 

غریبه است، به حرف می گیره و کمی از شدت نگاه هایی  
 گاهی که بهمونه کم می کنه. با نیم ن

   



 
به پرویز خان و عمو اکبر که خیلی خوب جمع آقایون رو به 

با  امیرحافظ دست گرفتن، سرم رو به طرفش می چرخونم. 
جدی درحال تایپ کردنه و انگار مشکلی   کامال چهره ای 

پیش اومده که اینطور چهره اش درهمه. سعی می کنم کمی 
، ولی مگه کار  تا ببینم چی شده خودم رو بهش نزدیک کنم

می گیره  باال اشتباهی می کنم که با اولین حرکتم سرش رو 
 !و با جدیت و سرزنش بار نگاهم می کنه؟

 چیزی شده؟_

ای می کشه و با  کالفه با تعجب زمزمه می کنم که نفس 
همون اخمش، گوشیش رو روی میز می ذاره. صداش رو 

خوب میشه می شنوم، صدایی که با وجود آروم بودنش خیلی 
 !به عصبانیت و نارضایتیش پی برد

   



 
لبخند کمرنگی می زنم. خیلی خوب می فهمم که توی این 

میشه بدونم  _ !روبرو بشمزندگی قراره با چالش های زیادی 

تصویر  اصال بقیه  چیشده که اینطوری اخم کردید؟ جلوی
با من   البد با خودشون فکر می کنن  االنقشنگی نداره. 

 . بحثتون شده
من  _ با چشم های ریز شده و به دقت بهم نگاه می کنه. 

 کردی؟ همیشه همین طوری بودم و هستم. فراموش
ه زندگی خوب، یه حس  مسیر روبرومون برای داشتن ی

ه. ولی طوالنی آرامش و یه لبخندی که همیشگی باشه، خیلی  
من دختر مادری هستم که صبر توی وجودش بود و به 

 ! دخترش هم یاد داد
 
   



 
نه. ولی اگه من خواهش کنم یه امشب رو اخم نکنید، قبول _

می کنید؟ دلم نمی خواد خاله ام فکر کنه با یه مرد اخمو و  
 . ازدواج کردم و نگرانم باشه اخالق بد

لبخند کمرنگی آروم آروم گوشه ی لبش جا می گیره. با یه 
 : پریده زمزمه می کنه باال تای ابروی 

 !مگه نیستم؟_

 
   



 
خودم هم نمی دونم! نمی دونم باید به مردی عادت کنم که 

 منو بعد از ماه ها دوری برده بود به خونه ی پدریم 
رو مثل قبل خالی از ترانه خواسته بود که اون خونه ی 

 ... اینطور اخم کرده کنارم نشسته االنبچینه، یا مردی که 
مرد متاسفانه بیشتر خاطراتم هم منتهی می شه به همین 

 .اخمو و مغرور
 
   



 
نفس عمیقی می کشم. نگاهش با جدیت توی نگاه درمونده ام  

باید بگم؟ م، چی کلیف تبالقفله. وقتی اینطور با خودم هم 
جز اینکه به کمی شیطنت و شاید هم ناز دخترونه متوسل 

 !بشم
مگه مهمه؟ باشین یا نباشین، همه چی تموم حاال نمی دونم.  _

 ! پستون بدم شده دیگه. نمی تونم که ببرم به مامانتونَ 
می پره و با حالتی شبیه  باال واکنشش برام جالبه. ابروهاش 

به نگاه کردنش ادامه  «نه بابا؟!» اینکه انگار داره می گه
 ! می ده. اما در سکوت مطلق 

کمی معذب می شم. با تک سرفه ای، خودم رو روی مبل 
جابجا می کنم و از سر ناچاری لبخند کوچیکی تحویل خاله  

 سمانه و زن مسنی که کنارش نشسته می
 
   



 
دم تا بلکه چشم ازم بگیرن و بذارن دو دقیقه با خودم کنار 

 .بیام
چقدر عروس بودن سخته! اونم وقتی فقط چند ساعت از 

ازدواجت گذشته باشه و از قضا، دو ساعت بعد عقد هم همه 
رو قال گذاشته باشین و رفته باشین! به خدا که به همه شون 

 بکنن!   دیگ حق می دم اگه با خودشون فکرای 
 اصال لپ هام رو با هوا پر می کنم و  تو جام جابجا می شم. 

راحتی ندارم و دلم می خواد هرچه زودتر این  احساس
...  اصال مهمونی شام هم تموم بشه و بتونم کمی تنها باشم. 

 !من از این به بعد می تونم مثل قبل تنها باشم؟
 .انقدر وول نخور_

   



 
جدیش متعجب به سمتش می چرخم. فکر می  کامال با تذکر 

کردم اشتباه شنیدم اما، واقعا جدیه و اخمش غلیظ تر از قبل 
است و به طرز خاصی که نمی  کالفه هم شده! انگار 

 ! فهممش، ازم رو گرفته
 با منین؟_

در برابر لحن متعجبم پاش رو روی پاش می اندازه و نفسش  
 :رو بلند بیرون می ده. باز هم بدون اینکه نگاهم کنه می گه

جز تو کس دیگه ای هم کنارم نشسته؟ چرا نگاهم نمی کنه؟  _

 !  از دستم عصبی شده؟
ه الزمیعنی تکون خوردن من انقدر اذیتتون می کنه که _

 اینطور جدی بهم تذکر بدین؟
 
   



 
چرخه. قبل از اینکه بتونه با حرص پنهانی به سمتم می 

چیزی بگه، صدای بلند معصومه خانم که داره برای سرو  
شام دعوتمون می کنه، باعث می شه که منصرف بشه و تنها 

 .با چهره ای درهم از جاش بلند بشه
لبخند ژکوند و مسخره ای روی لب هام می شونم. همپای 

نم رو  امیرحافظ از جام بلند می شم و می خوام که پروین خا 
همراهی کنم اما، اجازه نمی ده و با نشون دادن عصاش ازم  

 می خواد که کنار شوهرم باشم!
   



 
مزمه های  چقدر دلشون خوشه! حتما فکر می کنن ز

  عالقه زیرلبمون هم فقط حرف های عاشقونه و از روی 
 !است

بفرمایید خواهش می کنم. دیگه شرمنده اگه کم و کسری _

هست. به خاطر اینکه هنوز سال پدرومادر نهال جان رد  
نشده، تصمیم گرفتیم زیاد مهمونی و عقد رو شلوغ نکنیم.  

یه عروسی  سال اون دوتا عزیز که بگذره، با  هللا  انشاء
 .مفصل جبران می کنیم. بفرمایید، تعارف نکنید توروخدا

غم زده از نبود مامان بابایی که باید بودن و بهم قوت قلب  
می دادن، در سکوت می خوام روی یکی از صندلی ها 

بشینم که دست مردونه ای مچ دستم رو می گیره و به سمت 
 .خودش می کشه

 
   



 
شوکه نمیشم. در سکوت، روی صندلی که امیرحافظ با اخم 

ظریف روی پیشونیش برام عقب کشیده می شینم و سعی می 
نشستنش در کنارم، باعث حس خوبی توی کنم به اینکه چقدر 

 !وجودمه؛ زیاد فکر نکنم
خواهش می کنم معصومه خانم، این چه حرفیه؟ این _

بزرگی و محبت شما رو می رسونه که به احترام اون 
عزیزان مراسم عقد پسرتون رو مختصر برگزار کردید. من  

این دوتا جوون باهم خوشبخت   هللا   ممنون شما هستم، انشاء
 .ن و روح پدرومادر نهال جان هم آرامش می گیرهمیش

با صدای حزین و مادرانه ی خاله سمانه، زمزمه ی آرام 
همه رو می شنوم. به آرامی تشکر کوتاهی زمزمه  هللا  انشاء

می کنم و ترانه با گذاشتن آخرین دیس برنج کنار همسرش 
 .می شینه

   



 
می کنم، و همه با گفته ی محترمانه به تعارفاتشون توجهی ن

باید چی صداش کنم، شروع حاال ی پرویز خان که نمی دونم 
به خوردن می کنن. بی حرکت به انواع غذاهایی که روبروم 
چیده شدن نگاه می کنم و واقعا هیچ میلی برای خوردن توی  
وجودم نمی بینم. خاله عطیه که کنار دستم نشسته، دم گوشم  

 :می گه
ر عزیز دلم. از صبح چیزی نخوردی، ضعف می بخو_

 .کنی
 میل ندارم، خیلی بده اگه چیزی نخورم؟  اصال خاله _

با ناراحتی بهم نگاه می کنه و چیزی نمی گه. به ناچار دستم  
رو جلو می برم تا حداقل کمی سوپ بکشم که امیرحافظ  

جلوتر از من، بشقاب خالیم رو با سوپ سفید محبوبم پر می 
 .کنه
 
   



 
دلم ضعف بره و با لبخند ازش تشکر کنم؟  االنمگه نباید 

 !پس چرا انقدر حرصی میشم؟
 .میل ندارم اصال چرا این همه کشیدین برام؟ من _

زیرلب به آرومی زمزمه می کنم و اون بی توجه، کمی 
برنج برای خودش می کشه. در همون حال که داره این 

 :کارو انجام می ده، طوری که کسی متوجه نشه می گه
   



 
چاره ای جز خوردن این بشقاب نداری. حواست به _

اطرافت هست؟ خیلی بیشتر از چیزی که فکر می کنی تحت  
 .نظر بقیه ای خانوم دکتر

بینیم رو چین می دم و به اجبار قاشقی رو توی دهنم می 
داره، احساس می کنم کم کم  ذارم. طعم خیلی خوبی 

 !گرسنگی سرکوب شده ام داره بیدار میشه
وای. چرا اینطوری دارن بهم نگاه می کنن؟ انگار آدم _

 .کشتم. خیلی نگاه هاشون سنگینه
طوری غر می زنم که انگار هرروز خدا بغل این مرد می 
نشستم و براش حرف می زدم! با لبخند کمرنگی نگاهم می 

 هرچند، خیلی زود نگاهش رو می گیرهکنه. 
با غذاش مشغول میشه. درهمون حین هم مثل من آهسته می 

 :گه
 
   



 
ی تحملت خیلی کم اینو میگی پس باید آستانه  االناگه _

باشه. باید بری خداتو شکر کنی خانم دکتر. اگه دختر همین  
بر اینکه   عالوه اینجا بود،  االنزنی که روبرمون نشسته هم 

مجبورمون می کرد توی یه بشقاب غذا بخوریم، حتما کاری 
می کرد که دهن همدیگه هم غذا بذاریم که سوژه ی عکس 

 !برداریش تامین بشه
می گیرم. خیلی خنده  باال با چشم های گرد شده سرم رو 

داره که تو همین چند دقیقه با اشتها دارم غذایی رو که بهش  
 !میل نداشتم رو می خورم؟

 جدی میگید؟_

 . نمی دونم_

 
   



 
با تفریح بهم نگاه می کنه که چهره ام رو درهم می کشم. با 

 :قاشقش به بشقابم اشاره می کنه و در کمال خباثت می گه
داری   االنشاید منم مثل تو که با جدیت گفتی میل ندارم و _

بشقابتو تموم می کنی،زیاد هم جدی نباشم. پس واقعا نمی 
 ! دونم

واضح به غذاخوردنم اشاره می کنه. ناراحت نمیشم.   کامال 
و برعکس، نمی تونم جلوی خنده ام رو بگیرم! پس با 

صدای آرومی می خندم و نگاه امیرحافظ، خیره ی صورتم، 
 !حس توی قلبم رو پررنگ تر می کنه

 ...  اولین ارتباطاتمون عجیبه و دلنشینچقدر 
** 
 
   



 
نگاهم رو از معصومه خانم می گیرم و همونطور که همراه 

 :خاله سمانه به طرف در خروجی میرم، صادقانه می گم
خب شبو می موندید اینجا خاله جان. شما که زود بر می _

گردید، دیگه برای چی می رید هتل؟ به خدا اینجا انقدر 
 .دارهخالی  بزرگه که کلی اتاق 

لبخند خسته ای می زنه. به جای خاله، عمران خان دستی به 
 :جواب می دهسیبیلش می کشه و 

   



 
نه نهال جان، بریم بهتره. درست نیست بمونیم خونه ی _

 !خانواده ی عروس! ما همچین رسم هایی نداریم
ان؟ چرا به این چیزا ربطش می دید؟  رسم چیه عمران خ_

من دارم ازتون می خوام به جای اینکه این وقت شب پاشید 
 .برید هتل، بمونین همین جا خب. باور کنید همه راضی اند

ریحانه جلو میاد و برای درست کردن چادرش، کیفش رو به  
دست داوود می ده. ظاهرا همه شون قصد رفتن دارن و من  

 :می کنم  تالشبیخودی دارم 
نه عزیزدلم. عمران راست میگه، موندمون صورت _

خوشی نداره. نگران نباش عزیزخاله، میریم هتل، جامون هم  
 . راحته. تو دلواپس نباش

 
   



 
ای  عالقه از سر ناچاری کوتاه میام و با همه ی احترام و 

که بهشون دارم، برای بدرقه شون پیش می رم. هوا واقعا  
سرده و این سرما به تن منی که پالتو تنمه هم نفوذ می کنه،  

چه برسه به امیرحافظی که فقط پیراهن نازکی رو به تن 
 !داره

 .نهال جان_

گویای اینه که می خواد باهام  کامال خاله می ایسته و توقفش 
حرف بزنه. برای همین معصومه خانم با لبخند ازمون 

فاصله می گیره و برای بدرقه ی بقیه ی مهمون هاش جلو 
میره. نگاهم رو ازش می گیرم، و فکر می کنم چقدر امروز 

سرپا بوده و روز شلوغی رو به عنوان مادر داماد سپری 
 ! کرده

 شده؟جانم خاله جان؟ چیزی _

 
   



 
با تردید بهم نگاه می کنه و انگار نمی دونه چطور حرفش  

رو بزنه. لبخند مهربونی می زنم و دستش رو توی دستم می 
ازم دور هم باشه، خالمه... دوسم داره و  گیرم. حتی اگه

 !دوسش دارم
 الهی من قربونتون برم که امشب همش اینطور نگران_

دلواپس بهم نگاه می کنید. آخه مگه چیزی شده که شما 
اینطور آشفته اید؟ چیزی ناراحتتون کرده؟ من اشتباهی کردم 

 ؟
محکمی رو تند تند سرش رو به اطراف تکون می ده و نه 

به زبون میاره. منتظر و کنجکاو بهش چشم می دوزم که در 
کمال تعجبم کمی بهم نزدیک میشه و پر چادرش رو طوری 

 ! می گیره که صورت هامون مخفی بشه
 : آروم،نگران، ترسیده، با اضطراب زمزمه می کنه

   



 
می دونم دختر عاقلی هستی نهال. خوب می دونم که پریسا  _

تو تربیتت چیزی کم نذاشته عزیزم ولی... به عنوان یه 
بزرگتر می خوام بهت یادآوری کنم که بیشتر مراقب خودت 

 !باشی. می فهمی عزیزدلم؟
می فهمم! می فهمم و همه ی تنم غرق خجالت و شرم می 

شه. بی حرف سرم رو به نشونه ی تایید تکون می دم که با  
 :تاکید بیشتری ادامه می ده

   



 
نمیگم به شوهرت نزدیک نشو، بهش محبت نکن، فاصله  _

ی بین تون رو برندار... نه... ولی هرچیزی سرجای خودش 
عزیزم. حواست باشه که تا مراسم عروسی اتفاقی  نیفته. من 

شم، ولی خدا   امروز فرداست که برگردم زاهدان و ازت دور
به حق پنج  هللا  می دونه که همه ی فکر و ذهنم تویی. انشاء

تن صاحب یه زندگی خوب و آروم بشی و دل منم از این 
 .آشوب راحت بشه

 .چشم_

 به آرومی زمزمه می کنم و بوسه ی خاله ای که با همه
سماجت و قدرتش مقابل همه ایستاده بود و خودش هزینه 

که به من ختم می شد رو پرداخت کرده  های مراسم عقد 
 بود، روی پیشونیم می شینه. چقدر خوبه 

 
   



 
گوشت که حداقل خاله رو کنارم دارم. حتی اگه بی کسی با 

 !و خونم عجین شده باشه
بد شد. همش اصرار کردم بمونن ولی قبول نکردن. آخه  _

 باشه و مهمون من بره هتل؟خالی این درسته این همه اتاق  
با رفتن مهمون ها، عقب می ایستم و به معصومه خانم که با 
ناراحتی داره برای پرویز خان این حرف هارو میزنه خیره  

حافظ نیست. و من انگار دارم دنبال می شم. اثری از امیر
 ! خودم که گم شده ام می گردم

اینطوری راحت بودن دیگه خانم. اگه زیاد اصرار  البد _

می کردم تو رودروایسی می موندن و اذیت می شدن.  
 . خودت رو ناراحت نکن

 
   



 
نگاه ناراحت و ناراضی معصومه خانم که متوجه ام می شه،  

در آنی لبخند عمیقی روی لب هاش می شینه و با عشق به  
طرفم میاد. از چشم های پرویز خان خجالت می کشم. انگار 

 !باهام حرف دارن
ایسادی قربونت برم؟ بیا بریم تو، هوا چرا اینجا تو سرما و_

 .سرده یه وقت سرما می خوری
لبخند کمرنگی می زنم. محبتش واقعیه. می تونم بفهمم چقدر 

 :داره عالقه بهم 
خوبم معصوم... یعنی... خوبم مامان جان. اگه اجازه بدید  _

 .یکم قدم بزنم، میام خودم
میشه، چیزی نمیشه از اینکه چقدر از مامان گفتنم خوشحال 

گفت. یادمه مامان همیشه می گفت اگه روزی ازدواج کردم، 
 نباید به مادر همسرم این حس رو بدم که

 
   



 
و دارم به زور تحملش می کنم. مامان  برام ارزشمند نیست 

می گفت با محبت کردن و صادق بودن میشه جلوی خیلی از  
اتفاقات شوم رو گرفت. مامان یقین داشت که در محبت،  

 !چیزی جز عشق و خوشبختی وجود نداره
 هوا سرده باباجان. این وقت شب هوس قدم زدن کردی؟_

قدم زدن بهانه بود، می خواستم به نحوی بفهمم که امیرحافظ  
که پرویز خان داخل نرفته و مقابلم ایستاده حاال کجاست اما، 

بود، بهم می فهموند که می خواد باهام حرف بزنه. 
باباجان... بابا هم عادت داشت زیاد از این واژه ی دوست 

 !داشتنی استفاده کنه
 
   



 
 زیاد هم سرد نیست. شما چرا نرفتید تو؟ چیزی شده؟_

دستی به ریش خاکستریش می کشه و با نفس عمیقی نگاهش  
سرمون می دوزه. چطور می شه که  الی به آسمون با رو 

پدر و پسر انقدر شبیه هم باشن؟ و یه پدر همه ی جذابیت و 
 ! پختگیش رو به پسرش داده باشه؟

چیزی که... نمی دونم. اگه ازدواج پسرم اتفاق خاصی  _

 . نیست، نه. چیزی نشده
لبخند کوچیکی می زنم. کوتاه می خنده و جلوتر از من  

 درخت های بی جون و برگ میالی شروع به قدم زدن 
   



 
حرف زدن با این مرد باتجربه و کنه. دنبالش می رم. شاید 

 !دنیا دیده، آرومم کنه
می خوام ازت یه سوال بپرسم دخترم. اگه می تونی بهم _

 . راستشو بگی، بگو که ازت بپرسم
در برابر لحن جدی و مردانه اش احساس ضعف می کنم. 

اما تو این شرایط هم قلبم داره می پرسه... امیرحافظ  
 !کجاست؟

 .پدرجان. من به شما دروغ نمی گمبفرمایید _

برای لحظه ای کوتاه، پر از عشق و محبت نگاهم می کنه. 
شوکه میشم. تنها واژه های مامان جان و پدر جان، می تونه 

 انقدر باعث خوشحالیشون بشه؟ 
 تو به این ازدواج راضی بودی دخترم؟_

 
   



 
سؤالش، سوال عجیبی نیست. در سکوت به قدم زدنم روی  

برگ هایی که صدای خش خشون روانم رو تسکین می 
تر تکرار می  مالحظه  بخشه، ادامه می دم. جدی تر و با 

 :کنه
می خوام بدونم تا چه حد نسبت به بله ای که به این ازواج _

دادی، رضایت داشتی؟ زندگی با پسر من کار راحتی نیست 
ال. می دونم که خوب متوجه مسیری که توش قرار نه

 .گرفتی، هستی
تلخندی روی لب هام می شینه. در برابر این جذبه و ابهت،  

 !می تونم ساکت بمونم؟
نمی دونم پدرجان. من... من به اجبار کسی به این ازدواج _

رضایت ندادم. خودم خواستم که بیام جلو. خودم خواستم که 
 ...قبول کنم. ولی

 
   



 
ولی رفتار امیرحافظ مثل یه سنگه که هربار روی قلبت  _

 می شینه، آره؟
چه خوب پسرش رو می شناسه! امیرحافظ چطور نسبت به 

مهره؟ هنوز یادمه که بعد از عقد، چطور به این پدر بی 
 ! سردی در آغوشش گرفته بود

شاید فکر کنی من یه مردم که از قضا سنی ازش گذشته و _

هیچ جوره عواطف و احساسات تو رو درک نمی کنم. اما 
دوتا قبال عروس من نیستی، دخترمی! اگه االننهال جان، تو 

یه دختر باهوش و برازنده هم دارم! پس  االنپسر داشتم، 
ازت می خوام خوب به حرف هایی که می زنم گوش کنی. 

چون تو هم مثل امیرحافظ و صدرا، برام عزیزی. خوشبختی 
شما آرزوی من به عنوان یه پدره. آرزویی که دلم می خواد 

 !به واقعیت زندگیتون مبدل بشه
   



 
   



 
بارها  قبال  سمت درخت گردویی کهمی ایسته. پشت بهم به 

زیر سایه اش خودم رو به خواب عمیق بعدازظهر دعوت 
کرده بودم، می ره و بهش تکیه می ده. مسخ شده بهش خیره  

می شم. به مردی که احساس می کنم شونه هاش داره زیر 
 !سنگینی باری که نمی دونم چیه، خم می شه

گذرونده. انقدر سخت که وقتی  پسر من روزهای سختی رو _

یاد اون روزها میوفتم، نفسم بند میاد. من یه پدرم. همیشه 
فراهم کنم اما، نتونستم   ه هام سعی کردم بهترین رو برای بچ

که خوب این وظیفه رو انجام بدم. نمی خوام از گذشته بگم، 
که تکرار کردنش فقط زجر آدم هارو بیشتر می کنه. ولی 

، توی االن که امیرحافظ بیست و نه ساله ی می خوام بدونی 
 سه سالگی 

   



 
مادرش رو از دست داد. تنهایی بهش تحمیل شد که برای 
سنش زیادی بزرگ بود. تا اینکه معصومه اومد و کم کم  

اون روز  بهش اخت گرفت. همه چیز به خوبی می گذشت تا 
شوم و اتفاقاتی که پشت سرهم افتاد و امیرحافظ رو نه فقط  
از من که پدرش بودم، از معصومه هم که به قول خودش 

دنیاش بود هم روند. اون زمان دیگه آرامشی نبود. امیرحافظ  
 . با خودش همه ی زندگی رو از خونه برده بود

 به سمتم می چرخه. نمی تونم لبخندش رو تو این تاریکی
ببینم اما، برق چشم هاش خنده ی تلخی رو به تصویر می 

 :کشن. شمرده تر و محتاطانه تر، ادامه می ده
توی حساس ترین برهه ی زندگیش که نیاز داشت خانواده  _

 اش کنارش باشن، بهش کمک کنن و دستشو
   



 
بگیرن، رهامون کرد. به هیچکس حتی صدرا اجازه نداد که 

بهش نزدیک بشه. سخت ترین و آزاردهنده ترین روزهای 
ش رو مشکالت زندگیش رو تنها سپری کرد. همه ی 

خودش به دوش کشید. از من هم فقط یه نفرت و کینه ی 
بزرگ موند که تو دلش جا خوش کرده بود. نفرتی که هنوز 

 .هم بینمون فاصله انداخته
اون زمان چه اتفاقی افتاده بوده؟ چه چیز مهمی بوده که _

 باعث شده یه خانواده از هم بپاشه؟ 
کنجکاو نیستم، عمیقا برای مرد تنهای زندگیم نگرانم. مردی  

غریبه رو دوست داشته که برای اولین بار وادارم کرد یه 
باشم، بهش عشق بورزم و بهش فکر کنم. چه اتفاقی افتاده؟ 
چند سال قبل... تو همون روزهایی که همه ازش با واژه ی  

شوم یاد می کنن... چیشده که هنوز اثرش هست و از بین  
 نمیره؟

   



 
این چیزیه که خودت بعدا باید بفهمی. ممکنه خود امیرحافظ  _

 االنبهت بگه یا به نحو دیگه ای متوجه بشی. به هرحال، 
وقتش نیست. اگه این حرف هارو بهت زدم، برای اینه که 

مام این مدت بارها بهت بگم این پسر درد زیادی کشیده. ت
شده که ازش خواستم به ازدواج فکر کنه اما، جوابش یه نه  

 االنمحکم و قاطع بوده که جای بحثی باقی نذاشته. ولی 
دیگه خبری از اون قاطعیت نیست. امیرحافظی که کنار تو 
سر سفره ی عقد نشست و به این ازدواج تمایل نشون داد، 

فظ اون روزا. این یعنی زمین تا آسمون فرق داره با امیرحا 
فرق کرده. یعنی می خواد که تغییر کنه. تو بهش فرصت  

بده. اگه با میل و خواسته ی خودت اومدی جلو، بهش 
 فرصت بده که خودش رو بسازه. ازش خسته نشو

 
   



 
نهال. بذار بعد این همه مدت حس کنه تو کنارشی. به من و  

 ! مادرش که اجازه نداد، شاید تو بتونی
 :مکث می کنه. با جدیت خیره ی چشم هام، زمزمه می کنه

می خوام ازت به عنوان یه پدر بخوام که برای این زندگی _

 کنی. با سختی هاش کنار بیای و به تالش 
 
   



 
برات مهمه. از سختی امیرحافظ بفهمونی که این زندگی 

هاش خسته نشو دخترم. کنار بیا. سازش کن. مطمئن باش  
خوشبختی که بعد این سختی براتون رقم می خوره، انقدر 

شیرین هست که همه ی این تلخی هارو از بین ببره. مطمئن 
 ! باش

به داخل که بر می گردم، پرویزخان هنوز داره تو حیاط قدم  
حافظ نیست. با ذهنی درگیر می زنه و هنوز خبری از امیر

و در سکوت، از سالن نیمه تاریک و به هم ریخته رد میشم  
و برای سر زدن به پروین خانم به طرف اتاقش می رم. می 
دونم که خواب نیست، و برای همین بی صدا وارد اتاقش می  

شم و می بینمش که نشسته روی تخت، با نور کم اتاق 
ا می دونه که این زن درحال خوندن قرآنه. فقط خود خد

 ! چقدر بهم حس خوبی می ده
   



 
 قبول باشه. دیر وقته، نمی خواین بخوابین؟_

رنگی قرآن رو  جلو می رم و کنارش می شینم. با لبخند کم
محبت آمیز  گاهی می بنده و بوسه ای روش می ذاره. با ن

رو بهم، لبخندش رو عمق می بخشه و سرش رو تکون می  
 : ده
بعد این همه سال، انقدر ذوق و هیجان تو وجودمه که نمی _

تونم بخوابم. الهی دور سرت بگردم که از همون روزی که 
 .داشته باشماومدی، فهمیدم چقدر قراره دوست 

بی حرف فقط دستش رو می بوسم. آروم صورتم رو نوازش 
 :می کنه و می گه

دل نگرون هیچی نباش عزیزم. همه چی رو بسپار به اون. _

 اگه دلت با امیره، بدون که خدا هم کمکتون می
   



 
وظیفه ی بزرگی داری. نباید ضعیف باشی. باید  االنکنه. تو 

محکم و استوار، درست مثل یه زن، مثل مادرت، بایستی و 
 .از زندگیت دفاع کنی

هیچوقت فکر نمی کردم به این زودی پا بذارم به دنیای پر 
دغدغه و شلوغ زنانه! چقدر ساده لوح بودم که فکر می 

پر قو باشم و عشق و محبت مامان الی کردم قراره تا آخر 
 !بابا رو داشته باشم

نگران نیستم. فقط یکم هضم این زندگی جدید برام سخته.  _

شما که بهتر از هرکسی می دونید، من انقدر مصیبت کشیدم  
که دیگه پوستم کلفت شده. ولی گیجم انگار. نمی دونم باید 

 .باید کاری بکنم یا نه اصال چیکار کنم، 
 
   



 
نفس عمیقی می کشه و با مهر دست های سردم رو توی 

دستش می گیره. حیران نگاهش می کنم که با آرامش نجوا  
 :می کنه

تنها کاریه که باید انجام بدی! یادت باش نهال،  محبت! این  _

مهر و محبت هر سختی رو شیرین می کنه. کنار شوهرت 
بمون. بهش محبت کن. بذار حتی یه لحظه هم نتونه زندگی 

 !رو بدون تو تصور کنه
لبخند شرمگینی می زنم که بوسه ای روی پیشونیم می ذاره. 

تونم بفهمم که چقدر خسته است، و داره سعی می کنه که می 
این خستگی رو پنهان کنه. برای همین بدون اینکه حرف 

دیگه ای بزنم، وضعیت جسمیش رو چک می کنم و 
 مجبورش می کنم که بخوابه. در نهایت، وقتی

   



 
از اتاقش بیرون میام که حس می کنم از نوک انگشت های 
پام تا فرق سرم بی حال و خسته اند. چقدر به یه دوش آب  

 .رو رفع کنه کسالتگرم نیاز دارم تا هرچه زودتر... این 
 به اتاقم می رم. پالتو و روسریم رو روی تخت می ذارم

 با برداشتن حوله مستقیم وارد حمام میشم. دوش مختصری
می گیرم. درواقع تنها برای اینکه خستگی روح و جسمم  

، که االنقدری آروم تر بشه. آب مایه ی آرامش منه. نه فقط 
 !از همون بچگی

 ! عافیت باشه عزیزدلم_

چراغ حمام رو خاموش می کنم و متعجب و شوکه از 
حضور معصومه خانم، سریع دستی به حوله ی تنم می کشم.  

 :ی گهمی خنده و به شوخی م
 
   



 
خجالت نکش بابا. منم مثل مادرت دیگه. چیز پنهونی که از  _

 .  هم نداریم
رها می  لبخند ژکوندی می زنم. موهای بلند و خیسم رو پشتم  

 :کنم و جلو می رم
ببخشید، نمی دونستم اینجایید یکم شوکه شدم. چیزی شده؟  _

 . چرا نخوابیدید؟ امروز واقعا خسته شدید
می خوام با حوله کنارش بشینم که اجازه نمیده و ازم می 

خواد که برای سرما نخوردنم لباس بپوشم. لباس مناسبی از  
معصومه خانم شروع به کمد بر می دارم و جایی پشت 

پوشیدنشون می کنم. با خنده ای که می دونم داره به معذب 
 : بودن من می خنده، می گه

تا باشه از این خستگی ها مادر. چطوری برم بخوابم وقتی _

 بالخره  و به جایی نرسیدن،  تالش بعد این همه 
   



 
امروز ازدواج پسرم رو دیدم. خدا خودش مواظب زندگیتون  

 . باشه و خوشبختتون کنه
کنارش می لبخند کوچیکی می زنم. لباس پوشیده و آماده 

 :شینم. با محبت و لبخند تلخی خیره ی موهام، ادامه می ده
 .خشک می کردیشون. یه وقت سرما نخوری_

 : معذب جواب می دم
 .نه، اتاق گرمه. خودشون خشک می شن_

چند لحظه ای سکوت می کنه. بعد، انگار که با یادآوری 
 :چیزی جون گرفته باشه، می گه

 !امیرحافظ چقدر از موی بلند خوشش میاد؟می دونستی _

 
   



 
می پره که خیره ی موهام، انگار به   باال متعجب ابروهام 

 : چند سال قبل بر می گرده
اون زمان که هنوز ازم فاصله نگرفته بود، انقدر شیطون و _

شوخ بود که حد نداشت. همیشه وقتی می خواستم سر به 
سرش بذارم و بگم براش زن می گیرم، پررو پررو تو 

ه! چشمای من نگاه می کرد و می گفت لطفا موهاش بلند باش
 .پسره ی تخس 

می خنده و خنده اش غم انگ یز تر از هر گریه ایه! ناراحت  
از این همه غصه اش، دستم رو روی پاش می ذارم که با  

 : تمنای توی چشم هاش، مادرانه و با محبت می گه
 !دیگه شوهرته. تنهاش نذار االنبرو پیشش نهال. اون _

 
   



 
شوکه می شم. نه برای خواسته اش، که از همون اولش هم 

باشم. می دونستم باید مثل هر زن دیگه ای کنار همسرم 
شوکه می شم چون معصومه خانم بدون هیچ مقدمه ای این 

موضوع رو بیان می کنه و با دیدن شرمی که توی چشم هام 
 : می شینه، مهربون و با احتیاط ادامه می ده

   



 
دختر  االناما عزیزدلم، تو تا دیروز دختر پروین بودی، _

من و پرویزم هستی. خداشاهده که هر لحظه دارم بابت 
اومدنت به این زندگی شکر می کنم. اومدن تو لطف خدا به  

 . ما بود. لطفی که باید قدرشو بدونیم
مامان همیشه می گفت وقتی وارد زندگی مشترک شدی، هیچ  

وقت نذار شخصیت و جایگاهت نه به عنوان یه عروس،  
بلکه یه انسان خرد بشه. مامان به سکوت به موقع، صحبت 

درست، و حتی نگاه درست هم تاکید داشت. می دونم که 
خوشحاله از اینکه چقدر به طرز عجیبی برای این  االن

 ! ست داشتنی عزیزمخانواده ی دو
منم مثل هر مادر دیگه دخترم، خوشبختی پسرم آرزومه. _

البته خود تو همون خوشبختی هستی که این همه مدت 
 که اومدی تو اتاقحاال متنظرش بودیم، ولی 

   



 
خودت، بازم امیرحافظ من تنهاست. می دونم غده، می دونم  
خیلی سرسخته و همش سعی داره خودش رو غیرقابل نفوذ 

نشون بده اما، اینو بدون نهال تو خیلی وقته به جسم و 
و بهش روحش نفوذ کردی. بهش محبت کن. محبت کردن ر

یاد بده. عشق رو براش یادآوری کن. بذار انقدر بهت عشق 
بورزه که به عنوان یه زن دیگه هیچی از زندگی نخوای و 

مرد زندگیت عاشقانه دوستت داشته باشه. پسر من خیلی 
وقته حواسش به تو هست، خیلی وقته فکرشو درگیر کردی، 

تو   نداره. عالقه ولی هیچ راهی برای ابراز این توجه و 
یادش بده. تو کنارش باش. بذار این سرسختی و غد بودنش 

 ! از بین بره
 
   



 
خجالت تمام تنم از صراحت گفته های معصومه خانم غرق 

میشه. در سکوت بهش گوش می کنم که لبخند براقی می زنه 
 :و می گه

منم یه زنم، می فهمم چقدر پیش قدم شدن برای یه زن _

سخته. زن ذاتش نازه و نوازش. ولی این اولین بارهارو، تو 
سختی رو به جون بخر و قدم پیش بذار. می فهمی چی میگم 

 دختر قشنگم؟ 
خیلی عجیبه، ولی واقعا از جام بلند می شم و وسایلم رو  

برای نقل مکان به اتاق امیرحافظ جمع می کنم! البته وسیله 
ی خاصی هم برام باقی نمونده و معصومه خانم دلیل کمد و  

رو که نمی دونم چرا متوجه شون نشدم رو، خالی کشوهای 
 اینطوری بیان می کنه

   



 
که قبل از برگشتن ما به کمک ترانه همه چیز رو به اتاق 

می فهمم معنی چشم و ابرو اومدن حاال امیرحافظ بردند! 
 !رفتن چی بود های بی دلیل ترانه موقع

میگم مامان جان، بذارید حداقل لباسم رو عوض کنم. زشت _

 نیست اینطوری؟
 
   



 
 :معصومه خانم درحال خروج از اتاق خندون جواب می ده 
 نه عزیزم. چرا زشت باشه؟ _

شرمگین گوشه ی لبم رو به دندون می گیرم و پشت سر 
می رم و   باال معصومه خانم درست مثل یه بچه از پله ها 

سعی می کنم با نفس های عمیق پی در پی از شدت 
اضطراب و استرسم کم کنم. چاره ای نیست. این بار باید تن 

به خواسته ی بزرگتر ها بدم تا شاید بتونم به این زندگی 
 !جدید خو کنم

   



 
بیا عزیزم. دیگه بقیه راهو خودت بری بهتره. کاری با من _

 نداری؟
کیفم رو از دست معصومه خانم می گیرم و خجالت زده  

سرم رو به نشونه ی نه تکون می دم. می خنده و با بوسیدن  
 میره و منو با فاصله گونه ام، از پله ها پایین 

کمی که با اتاق امیرحافظ دارم، تنها می ذاره. ای خدا...  
 !برم تو، بهش چی بگم؟ االن

* 
پر از شرم و استرس، بی آنکه در بزند، وارد اتاق می شود  
و با نفسی حبس شده نگاهش را در اتاق سوت و کور و نیمه 

کاملی که تاریک امیرحافظ می چرخاند. درواقع سوئیت 
تخت دو نفره ی بزرگی در وسط آن قرار دارد و به نظر  

 می رسد به تازگی توسط معصومه 
 
   



 
اینکه شبیه اتاق یک پسر تغییر دکوراسیون داده و بیشتر از 

 !مجرد باشد، شبیه اتاق یک زوج است
نفسش را با صدا بیرون می دهد. اثری از امیرحافظ نیست. 

نمی داند کجاست اما همینکه نیست و او فرصت دارد تا 
خودش را جمع و جور کند، کفایت می کند. مسخره است اما  

ش  حس می کند انقدر اضطراب دارد که هرآن ممکن است نق
 زمین شود! وای اگر ترانه بود

 این حال و روزش را می دید... تا سال ها دست مایه 
 ! خنده و شوخی هایش می شد

جلو می رود و با دست هایی یخ زده گوشه ای تخت می 
حس   کامال نشیند. روتختی زیبایی دارد که بوی نو بودنش 

از نم موهایش، بافت را از  کالفه می شود. نگران است. 
روی شانه اش کنار می زند و سعی می کند موهایش را  

 سرش جمع کند اما، انگار فراموش الی با 
   



 
کرده کش مویش را بیاورد. چهره اش درهم می شود. از 

آنجایی که ترانه همه ی وسایلش را به اینجا آورده، برای پیدا 
کردن یک کش از جا بلند می شود و یکی از کشوهای میز 
آرایشی که روبرویش قرار دارد را به سمت خود می کشد.  

منظم در کشو   کامال درست حدس زده بود. همه ی وسایلش 
یده شده اند و چندتا از رژ هایش هم روی میز قرار دارند.  چ

امیرحافظ این ها را دیده بود؟ کجا بود که هنوز به اتاقش  
 برنگشته بود؟

 
   



 
سرش، طوری الی در فضای نیمه تاریک اتاق موهایش را با 

که روی شانه هایش نیفتد می بندد و دوباره روی تخت می 
نشیند. اتاق سرد نیست اما، از درون احساس سرما می کند.  

آمدن امیرحافظ است. تمام سرمایی که ناشی از اضطراب 
تی که... وقتی می آمد چطور با او واال ذهنش پر است از س

 ! چیزی باید بگوید؟ یا نه؟ اصال رفتار کند؟ به او چه بگوید؟ 
 .فعالبهت خبر می دم احسان. _

با صدایی که ناگهان از سمت تراس می شنود، ناخواسته 
جمع می کند.  هینی می کشد و ترسان خودش را روی تخت  

قامت بلند امیرحافظ با همان لباس های رسمی، خیلی زود  
در مقابل نگاه شوکه اش قرار می گیرد. امیرحافظی که این 

 بار به جای عطرش، بوی
   



 
سیگارش از خودش پیشی می گیرد و با دیدن نهال نشسته 

 :می اندازد باال تخت، متعجب ابرویی  روی
 تو اینجا چیکار می کنی؟ _

آرام زمزمه می کند اما، نهال می شنود و معذب روی تخت  
جابجا می شود. تک سرفه ای می کند. می خواهد در تراس  

را نیمه باز بگذارد اما با دیدن موهای نمناک نهال که با 
موج سواری می وجود بسته شدنشان، حتی روی شانه هایش 

کنند، پشیمان شده و برای سرما نخوردنش در را می بندد.  
نگران این دختر بود! و نمی دانست کی قرار بود اعتراف 

 !کند که تا چه اندازه او را دوست می دارد
 .مجبور نبودی بیای_

 
   



 
داخل می شود و با گذاشتن گوشی روی میز، به طرف کمد  

می رود تا لباس هایی را که از صبح به تن دارد عوض کند.  
 با حرفی که می زند بیشتر نهال را خجالت زده تر می کند  

 شما همیشه انقدر سیگار می کشید؟_

 مشکلی با این موضوع داری؟_ وابش متفاوت است. ج

 
   



 
این جوابی نیست که نهال می خواهد بشنود. اخم هایش را  

بلند می شود. نمی داند چه  درهم می کشد و از روی تخت 
شده، اما با جرأت و بدون اضطراب آنقدر جلو می رود که 

 سرزنش بار مقابل امیرحافظ می ایستد.   گاهی محکم و با ن
معلومه که دارم. این همه سیگار کشیدن دلیلش چی میتونه _

باشه؟ این سیگار چی داره جز ضرر و زیان که انقدر باید 
 ازش استفاده کنین؟

 . رامش. درکش سخته؟آرومم میکنهآ_

 
   



 
روبروی هم، چشم در چشم، یکی عصبی و دیگری با 

یکدیگرند. و این... شاید لبخندی کنج لب هایش، نظاره گر 
 ! اولین بحث جدییشان به حساب بیاید

 آرامش؟ به قیمت چی؟ آسیب رسوندن به خودتون؟_

می رود. این بحث برایش   باال گوشه ی لب های امیرحافظ 
شیرین است. یا شاید هم خود دختری که با سماجت 

 روبرویش ایستاده و با آن چشم های لبریز از
 
   



 
برایش خط و نشان می کشد و خشمگین نگاهش  زیبایی اش، 

 .  می کند
نمیشه این آرامشی که می گید رو با چیزای دیگه بدست _

بیارید؟ با چیزی که بهتون آسیب نزنه و ضرر نداشته باشه؟  
هیچ چیز دیگه ای تو این دنیا نیست که آرومتون کنه جز  

 ! سیگار؟
 .بعدشو مطمئن نیستمبه حاال که نه. نبود. ولی از  قبال_

نجوای آرامش و نگاه متفاوتی که دارد، نهال را گیج می 
کند. با تعجب به چهره ی مردانه اش نگاه می کند و انگار  
تازه می فهمد که در چه موقعیتی قرار گرفته و چطور با 

 !تخسی دارد این مرد را بازخواست می کند
 میری؟ کجا؟ تز هاتو دادی و داری در _

 
   



 
 خیلی کارها هست که هم ضرر ندارن، هم آرومم می کنن.  _

 
   



 
گیج و عاجز از درک این احساسات جدید و  امیرحافظ 

 .عجیب، بی درنگ از اتاق بیرون می زند
کجا باید برود؟ با که باید حرف بزند؟ چرا دیگر خودش را  
نمی شناسد؟ چرا اینطور ناگهانی تبدیل به مردی شده که به 

 حضور نهال دل بسته است؟ چگونه باید با این
 
   



 
آدم ناشناخته ی درونش کنار بیاید؟ پس آن امیرحافظ سخت و 

 ! غیرقابل نفوذ... کجاست؟
 با رفتن امیرحافظ، 

هنوز هم قلبش تند می کوبد. هنوز هم از هجوم این 
 احساسات غریبه و دلنشین ترسیده است. 

   



 
مویی؟! یعنی آخه من چرا انقدر دوست دارم؟ چرا انقدر اخ_

روزی می رسه که دیگه انقدر اخم نکنی؟ بلند بلند بخندی و 
 !باهم دیگه با لبخند عکس بگیریم و بزنیم به دیوار اتاقمون؟
به حرف های متضادش می خندد و لرزان از سرما زیر 

روتختی نرم و گرم تخت فرو می رود. آن را تا زیر گردنش 
می کشد  و زیرلب دعاهای محبوبش را که همیشه  باال 

 .آرامش می کنند، زمزمه می کند
چرا آنطور یهویی  اصال نمی داند این وقت شب کجا رفته و 

 و عجیب رهایش کرد. اما می داند که بر می
 
   
 

گردد. مرد پخته و مسئولیت پذیری چون او، قطعا او را در 
 ! اتاق تنها نمی گذارد

متوجه نمی شود چقدر زمان می گذرد، اما وقتی با آن رکابی 
نازک تنش در حیاط و سرمای شب هنگام پاییزی احساس  

این سرما به درونش هم نفوذ می کند، در نهایت،  می کند که 
به اتاق بر می گردد.  به فرصت نیاز دارد. به  کالفه 

 !فرصتی که بتواند خیلی خوب با این تجربه ها کنار بیاید
  



 
می شود که نهالی وارد اتاق که می شود، با یک نگاه متوجه 

زیر روتختی پنهان شده. لبخند کوچکی روی لب هایش می  
 نشیند. در تاریکی اتاق لباس هایش را عوض می کند 

کاش می توانست بلند بلند به کارهای بچگانه ی نهال، وقتی 
اینطور ناشیانه خودش را به خواب زده و مدام پلک هایش  

 می لرزد، بخندد!  
   



 
 
   



 
صدای پیامک گوشی اش بلند می شود. دست خودش نیست 

اما، هیچ حس خوبی به پیامی که این وقت شب برایش 
ارسال شده ندارد.  کاش می توانست آینده ای که در  

 . انتظارشان بود را ببیند
 
   



 
با اخمی از سر دقت کمی نیم خیز می شود و گوشی را از 

 روی پاتختی برمی دارد. 
با حاال امیرحافظ گوشی را به سمت خود می چرخاند و  

حس بدی که بسیار قدرتمند تر در وجودش خودنمایی می 
کند، بار دیگر کلماتی را که پشت سر ردیف شده اند را می 

 :خواند
   



 
 ںمی ہک ہے افسوس هےخوش قسمتی، میجر. مج

آپ کو  ےن ں. لیکن میںوہ و سکتا ں ہ یہن ںآپ کی شادی می
ا. یقینا  ه ا تہ ا لگ رہا. تم ایک خوبصورت دولهدیک  ےدور س

 * «!وهمزید دیک ےی. اسهن تہآپ کو ایک خوبصورت دل
شماره ی فرستنده برایش ناآشنا است. با گیجی به سرعت 

روی تخت نیم خیز می شود و بی توجه به نهال که متعجب  
از رفتار ناگهانی او نگاهش می کند، بارها و بارها آن 

کلمات نحس را می خواند تا شاید چیزی دستگیرش شود. اما 
 !دریغ

ام دستی به صورتش می کشد. معنا ی این پی کالفگی با 
به چه زبانی نوشته شده؟ چه کسی  اصال مسخره چیست؟ 

 برایش فرستاده؟ یعنی طرف مقابلش آنقدر
 
   



 
 دادن به او را هم دارد؟جرات پیام حاال  پیشروی کرده که 

اشتباه کرده بودند. هم او و هم احسان و هرکس دیگری که 
پای این پرونده ی زیادی پیچیده است! شک ندارد که این 
پیامک به نحوی مربوط به همین پرونده است. پیامکی که 

 . نمی تواند هیچ چیزی از آن را متوجه شود
 چیزی شده؟_

 : با نگرانی بیشتری می پرسد 
 برای کسی اتفاقی افتاده؟ چی شد یهو؟_

 
   



 
خیره ی صورت نهال، فکر می کند که نکند برنامه هایشان 

تصوراتی که داشتند و پیش بینی کرده به هم بریزد؟ همه ی 
اند؟ چرا این چند کلمه اینطور آشفته اش کرده اند؟ ترسیده؟  
ترس از چه چیزی؟ مگر نه اینکه تا به امروز بارها جانش 

به خطر افتاده و در سخت ترین موقعیت ها قرار گرفته؟ پس  
 این ترس گنگی که به سراغش آمده، چه دلیلی دارد؟

را چیزی نمی گید؟ به خدا من مردم از آقا امیر... چ_

گیج، معلق   .نگرانی. اینو بخورید حالتون رو بهتر می کنه
در خالئ افکارش، لیوان آب را از دست نهال می گیرد و  

یک نفس سر می کشد. نهال! دلیل این ترس نهال است. 
 !که شاید خیلی بیشتر از حد تصور او، در خطر باشدنهالی 

 
   



 
 .چیزی نیست. خوبم_

را از دستش می خالی نهال با چشم هایی دلواپس لیوان 
را گیرد. می خواهد حرفی بزند که امیرحافظ  گوشی لعنتی 

 می گذارد  وی پاتختیر
 چرا اینطوری می کنین؟ نمی خواین جوابمو بدین؟ _

 واقعا فکر کردید من بچه ام؟
 
   



 
پرحرف تماشایش می کند. می   گاهی نهال در سکوت و با ن

داند چه می خواهد بشنود اما، حتی اگر تا ابد با این چشم 
های فریبنده اش نگاهش کند هم، باز نمی تواند جوابی 

برایش داشته باشد. نمی تواند او را نیز همپای خودش آشفته  
 . کند کالفه و 

در زندگی هرچه اتفاق تلخ هم اگر افتاده بود، از پدرش 
اد گرفته بود که چطور آرامش را برای شریک خوب ی

زندگی اش فراهم کند. پدرش مرد عاشقی است. حتی اگر از 
حسی که نسبت به نهال دارد هم مطمئن نباشد، باز هم 

 !همچون پدرش، به او توجه خواهد کرد
   



 
  



 
درسته گفتم آرومم می کنی، ولی بهت اجازه ندادم سین _

 .جیمم کنی بچه. بیخیال شو 
   



 
 .می خوام بخوابم، شب خوش 
خیله خب، چیز خاصی نبود. یه شماره ی ناشناس بود که _

اشتباه فرستاده بود. جای  احتماال خودمم نمی دونم کیه. 
 نگرانی نیست. بهم که اعتماد داری؟

   



 
 .حواستون به خودتون نیست اصال دارم. ولی نگرانم. شما _

 
   



 
دیگه هست. حداقل به خاطر توهم شده   االنقبال شاید. ولی _

 !که هست
* 
 
   



 
کرد و هرچه که می فکر می  تمام ذهنش درگیر بود و مدام

دانست را با خودش مرور می کرد. نباید به خودش دروغ 
 می گفت، آن پیامک زیادی به همش ریخته بود.

   



 
هیچ چیز از آن را نفهمیده بود اما، حس  پیامکی که شاید

ششم پلیسی اش مدام هشدار می داد. هشدار وجود یک تهدید 
 ! بسیار بزرگ

اولین جرقه ی این حس عجیبی باشد که در درون او رخ  
 داد. همان زمان که احسان پرونده ی قطور را

   



 
مقابلش گذاشت که عکس یک خانواده ی شاد هم در آن قرار 

 .داشت
خانواده ای که پدرش هاتف امیرخانی بود و مادرش پریسا 

دختری که با معصومیت به دوربین لبخند زده بود، نام اما، 
بسیار متفاوت با همه ی آنها بود. همان زمان هم چشم هایش  

کار خودشان را کردند. حتی اگر بی توجه عکس را روی 
پرونده رها کرد و به ظاهر فراموش کرد اما، آن حس 

چیزی بود که در عمق وجود او هک شد، نه در حافظه ی  
 !کوتاه مدتش

 بخند کوچکی گوشه ی لب هایش می نشیند.  ل
 ! سالم_

صدای خواب آلودش بسیار شیرین است. لبخندش عمق می  
گیرد. با تکان دادن سرش جوابش را می دهد که نهال 

 : درحال مالیدن چشم هایش دوباره می پرسد
 ساعت چنده؟_

 :آرام زمزمه می کند
 .شیش و نیم_

 
   



 
 .شیش؟ ای وای. نمازم قضا شد_

نهال با عجله به طرف سرویس می رود و بعد از وضو 
گردد. می گرفتنش، توی کمد به دنبال چادر نمازش می 

خواست نماز بخواند؟ در اتاق او؟ این دختر خیلی خوب 
 !داشت قوانین نانوشته ی زندگی او را نقض می کرد

   



 
نهال با چشم هایی سوزان از خواب، روبروی میز آرایشش  

محکم می کند. سنگینی  می ایستد و چادر را روی موهایش
وقت خجالت  حاال نگاه امیرحافظ را احساس می کند اما، 

کشیدن نیست. یعنی اگر بخواهد درست رفتار کند، باید به 
آرامی خجالت و فرار کردن را کنار بگذارد. چه برسد به 

که نمازش هم قضا شده و قولش با خدایش خدشه دار  االن
 ! شده

همانطور که زیرلب اذان را زمزمه می کند، جانماز  
یادگاری پدرش را روی زمین پهن می کند و بی توجه به  

امیرحافظ که دست به سینه تماشایش می کند، قامت می بندد  
 .اکبر قاطعش سکوت اتاق را می شکند هللا  و صدای 

دست می برد و با برداشتن لیوان آب، همانطور که جرعه به 
 نگاه می کند که بانهالی  جرعه می نوشد، به 

   



 
 ، سجده می کندحوصله و در آرامش به رکوع می رود 

او  الاقلمی برد. خوش به حالش!  باال دست نیاز و قنوت 
خدایی دارد که انقدر عمیق به آن ایمان دارد و به خاطر  

رضایت او، این وقت صبح، از خواب دلنشینش می زند و  
قامت بندگی می بندد. او چه؟ اویی که سال هاست با خدایش  

ه وضو گرفتن حرف زدن را هم فراموش کرده، چه برسد ب
 !و... به سمت قبله ایستادن را

نهال با تمام کردن نمازش، طبق عادت، و همچنان زیر نگاه 
امیرحافظی که شب را بی هیچ اتفاقی که می توانست برای 
خاله سمانه اش نگران کننده باشد سپری کرده، ذکرهایش را  

هم می گوید و با جمع کردن سجاده اش، با وجود آنکه به 
 . خواب بعد از نماز عادت ندارد، به سمت تخت می رود

 
   



 
 . من هنوز خوابم میاد. می خوام بخوابم_

 
   



 
 چشم هایش را می بندد  

 .قبول باشه حاج خانم_

 مرسی. شما نماز نمی خونین؟_

دونم، ولی وقتی صبح قبل از هرکاری نماز بقیه رو نمی _

 می خونم، انگار حالم خوب میشه. سبک میشم. 
   



 
هرچی از خدا می خوام رو بهش می گم و باهاش حرف می 
زنم. البته قبلنا نهایت دعا می کردم که بتونم امتحانمو بنویسم  

 ...حاال م کنار بیام، ولی مشکالت  یا اینکه بتونم با 
 مکث می کند. 

برای شما  ه هام فکر کنم بیشتر دعاها و خواستحاال ولی _

 باشه. برای شما که جونتونو گذاشتید کف دستتونو 
به قول خودتون برای امنیت یه ملت می جنگین. از این به 
بعد سالم بودن شما میشه تکراری ترین دعای هرروزم سر 

 !نماز
 
   



 
این حرف هارو می زنی، نمیگی یه جور دیگه جبران می _

 !کنم؟
 نگفتید... شما نماز نمی خونید؟_

سؤالش را که تکرار می کند، باز هم همان تلخی در چهره 
زمزمه می ی امیرحافظ نقش می بندد. مختصر نه کوتاهی 

کند که نهال با چشم هایی پر از سوال نگاهش می کند.  
 چطور باید جواب بدهد؟ وقتی که 

 
   



 
را نمی داند و بعد آن  طوالنی خودش هم دلیل این قهر 

 !روزهای شوم، از خدایش هم دوری کرد؟
چراشو نپرس. که خودمم جوابشو نمی دونم. مطمئن باش  _

ای به من نداره. همین که تو باهاش  عالقه خداتم چندان  
 .حرف می زنی کافیه

 .بگیر بخواب. من باید برم_

 !بیاین یه قراری بذاریم_

 
   



 
 چه قراری؟ _

  



 
اگه  اصال یه قراری که هرچی شد، هر اتفاقی افتاد، _

دعوامون هم شد و دلمون نمی خواست همو ببینیم هم، باز  
 بهش عمل کنیم. قول می دین؟

  



 
شغلم ایجاب می کنه که قبل از اینکه به طور کامل از _

موضوع سر دربیارم و مطمئن بشم، چیزی رو قبول نکنم 
 .رخانم دکت

مگه شما تو این اتاق به عنوان یه سرگرد وظیفه حاال _

 شناس حضور دارید که انقدر سخت گیرانه می خواین
 
   



 
فقط یه مرد خوبید که نباید خواسته ی  االنرفتار کنین؟ شما 

 . همسرتون رو رد کنید
 !عه... نباید؟ اون وقت این نباید هارو کی تعیین کرده؟_

نهال با جدیتی ظاهری، اهومی می کند و همچنان دلربا می 
 : گوید

اینشو نمی دونم کی تعیین کرده، ولی از شما بعیده این _

 چیزا رو ندونید.  
می خندد. نهال خیلی خوب کیش و ماتش می کند. جوری 

حرف می زند و با آن نگاهش تماشایش می کند که هیچ کلمه 
 .ای به یاری امیرحافظ نمیآیند

 
   



 
زناشویی زوجین  ارتباط خیله خب، تا سخنرانیت درمورد _

 ! ادامه پیدا نکرده بگو ببینم چیه این قول و قرارت
   



 
بیاین باهم قرار بذاریم که شما هروقت خواستید برید _

عاشقونه دعوت کنید!  صبحونه سرکار، همسرتون رو به یه 
همسرتون هم بهتون قول می ده که وقتی برگشتید، جبران 

 !کنه. هوم؟ چطوره؟
چند لحظه ای به چشم های خواب آلود و کشیده اش نگاه می 

ته دل می زند زیر  کند. و نمی داند کی، اینطور بلند و از
 خنده! صدایش بیرون می رفت؟ شاید! 

هرچند اهمیتی هم نداشت، حتی اگر بقیه هم صدای خنده اش  
را می شنیدند، برایش مهم نبود وقتی این دختر انقدر متفاوت  

 !عمل می کرد و شوکه اش می کرد
 .جدی گفتم کامال چرا می خندین؟ من _

  



 
، دیگه میکنمتو که قول و قرارتو گذاشتی، منم بهش عمل _

 !خجالت کشیدنت چیه بچه؟
 
   



 
کمک کن بتونم آرومت کنم. بهم یاد بده. ازت خواهش می  _

 .کنم
 اینم جزو قرارمونه؟ _



 
   
خواهشه. یه خواهش برای اینکه بتونم کنارت باشم و نه. یه _

باعث آرامشت بشم. من از هیچی خبر ندارم، نمی دونم  
چیشده و چه اتفاقاتی افتاده، ولی می دونم که هیچی نمی تونه 

آسیب زدن به خودت رو توجیح کنه. میشه دیگه سیگار 
 !نکشی؟ ازت خواهش می کنم

 
   



 
داری ازم می خوای چیزی رو که سال هاست بهش عادت  _

 کردم رو کنار بذارم؟
اگه این سیگار نبود که تنهاییمو پر کنه، شاید همون روزا _

که هیچ خبری از تو هم نبود و همه ی زندگیم شده بود مثل  
داری میگی حاال یه آشغال، همه چی رو تموم می کردم.  

 بذارمش کنار؟
خوب فهمیده بود که نباید به خندیدن ها و لبخند زدن ها، و  

زخم کهنه ای در  حتی محبت های کمرنگش دلخوش کند. 
وجود این مرد نهفته بود. زخمی که نهال دلش می خواست 

 ! بعد از سال ها آن را درمان کند
 
   



 
شما این کارو بکنید، منم بهتون  آره. بذارینش کنار. اگه  _

قول می دم همه ی حرف هاتون رو فراموش کنم و دیگه هم 
 .هیچوقت بهشون فکر نکنم

 ادامه میده
من دلشکستگیم رو فراموش می کنم، شما هم عادت چند _

ساله تون رو! مطمئن باشید برای هردومون سخت خواهد 
 ! بود

 ! بخوام تو بشنویاون حرف ها... چیزی نبود که _

 :قاطع ادامه می دهد و با سخت می گوید 
 
   



 
فراموششون کن. نه به خاطر معامله ای که می خوای _

بکنی. چه این سیگار دست من باشه یا نباشه، بدون حرف 
بهت چیزی بگم،  االنهایی که شنیدی، اشتباه بود. نمی تونم 

 ! ولی فراموش کن. این چیزیه که ازت می خوام
از اتاق که بیرون می زند، هنوز هم بوی عطرش در تمام 

است. نهال گیج و منگ از جوابی که شنیده، به اتاق پراکنده 
 ...   تخت بر می گردد

چرا هرچه بیشتر سعی می کند بفهمد، بیشتر گیج تر می 
 ! شود؟

 !  انگار که حقیقت هرلحظه بیشتر از او فاصله می گیرد
 
   



 
* 
 
   



 
و عصب ی از اینکه نمی توانست با همسر محبوبش   کالفه 

صادق باشد و بتواند چند کلمه ای با او حرف بزند، بدون  
خوردن صبحانه و سر زدن به آشپزخانه، از عمارت بیرون  

حیاط را فرا گرفته و  گاهی می زند. مه سنگین صبح
 .خنکای حس خوشایند عجیبی را به آدم القا می کند

جیبش بیرون می کشد. پسورد را که می گوشی اش را از 
زند، قبل از هرچیز همان پیامک نحس مقابل چشم هایش 

نقش می بندد. چهره اش درهم می شود. با پوف بلندی، بی 
درنگ تماسی را با احسان برقرار می کند و سوار ماشین  

 . می شود
طولی نمی کشد که احسان جواب می دهد. صدایش کمی 

ست. اما از آنجایی که خوب می داند خواب آلود و گرفته ا
 اگر موضوع مهم و دلیل موجهی نباشد، امیرحافظ

   



 
کند و می  با او تماس نمی گیرد، پر انرژی و خندان سالم می 

 : گوید
چه سحر خیز شادوماد. چه عجب تونستی انقدر زود از یار _

داری که این وقت  عالقه دل بکنی. نمی دونستم انقدر به من 
 ! صبح بهم زنگ بزنی

همه  بالخره کیفش را روی صندلی شاگرد پرت می کند و 
ی به هم ریختگی اش از وقتی که پیام را دریافت کرده بود  

و مجبور شده بود به خاطر نهال پنهانش کند، نمایان می 
شود. به صندلی تکیه می دهد و درحال ماساژ پیشانی اش  

 :جواب می دهد
 یه مشکلی پیش اومده احسان. شوخی رو بذار کنار._

 .باید حرف بزنیم
 
   



 
مکثی در گفتار احسان احساس می شود. می تواند حدس 

های  تالش بزند رفیقش از چه چیزی به هم ریخته. ظاهرا، 
اخیر از او، به دلیل  مشکالت او و اکبر برای پنهان کردن 

 . باید به پایان برسندحاال ازدواجش، 
با صدای آرامی که دیگر هیچ رنگی از آن نشاط را ندارد، 

 :می پرسد
 چیشده؟_

امیرحافظ نگاهش را از دست هایی که به راحتی می  
توانستند دست های کوچک نهال را در خود پنهان کنند، 

گرفته و با آشوب و هرج مرجی که در درونش برپاست،  
 :لبی تر می کند

ساعت دوازده و نیم.  الی  برام یه پیامک اومده. دیشب، حو_

 شده.هیچی ازش نفهمیدم چون به فارسی نوشته ن
   



 
از طرفی به شماره ای ارسال شده که جز تو و چند نفر دیگه 

بهشون اطمینان دارم، کسی ندارتش. چه خبره  کامال که 
احسان؟ یعنی طرف تا حدی پیش رفته که جرات پیام دادن  

 به منو پیدا کرده؟
احسان در سکوت نفس عمیقی می کشد. عصبی و پر غیظ 

 : از این وضعیت ادامه می دهد
 
   



 
چیزی ازش متوجه نشدم اما، حس پلیسیم بهم میگه که یه  _

جور تهدیده! فکر می کنم، یعنی یه جورایی مطمئن هم هستم  
 پاکستانیه. نمیدونم... . که به زبان 

 ولی احسان این موضوع خیلی منو به هم ریخته. می فهمی؟
می فهمم. منم از همون لحظه ای که سارا وارد زندگیم شد،  _

چندساله که به هم ریختم. چند ساله که نگرانم و مدام آشفته  
ام که مبادا اتفاقی بیفتم. می فهمم امیر، ولی چاره ای جز  

 .تادامه دادن نیس
با اعصابی داغان دستی به ته ریشش می کشد و سر تکان 

می دهد. حق با احسان است. شاید او بهترین کسی باشد که 
درکش کند. او نیز سارا را عمیقا دوست دارد. همچون او...  

 ! که نهال را
 
   



 
می دونم. حرف منم ادامه ندادن نیست. حرفم اینه که _

 چطور تونستن این جرات رو داشته باشن که به شماره
شخصی پلیس مملکت پیام تهدید آمیز بفرستن؟ چرا حس می  

مطمئنی همه چیز  کنم از خیلی چیزها خبر ندارم احسان؟ تو 
 همونطوریه که بهم گفتی؟ 

از جدیت و خشم صدای امیرحافظ سعی می  کالفه  احسان 
 :کند به نحوی کارش را توجیح کند

نه. ببینم تو که انتظار نداری وقتی داشتی برای مراسم _

عقدت آماده م ی شدی، همه چیزو بهت بگم و این یه روزو 
 برات زهرمار کنم؟

 ! احسان.... احسان_

زیرلب می غرد که احسان برای کم کردن عصبانیت 
 :دوستش به خندیدن رجوع می کند

 
   



 
جون احسان! خدایی جون داداش نمیشد که. درک کن دیگه. _

ش تو این همه مراعات مارو کردی، یه بارم ما حاال تا 
مراعات کنیم. چی میشه مگه؟ گناه نهال خانوم چی بود که 

باید تو مراسم عقدش تو رو عنق می دید؟ فکر می کند با این 
ی وجود هم نهال باز بیشتر اخم کردن او را دیده، تا رو

خوشش را! باید جبران کند؟ اما چطور؟ چطور باید تلخی  
 های آرمیده در قلب او را پاک کند؟ 

احسان بلند می  .خیله خب. توجیح مسخره تو قبول می کنم_

 : خندد و راضی از کوتاه آمدن او می پرسد
 کجا میری؟ اداره؟حاال خب  _

 
   



 
نه. باید برم شرکت. باید از یه سری چیزا سر در بیارم. _

خوب نیست احسان. این دختره فتوحی...  اصال وضعیت 
خیلی مشکوکه. یه مدته حواسم بهش هست. مطمئنم خیلی  

بیشتر از چیزی که ما می دونیم، خبر داره و نقشش پررنگ  
 . تر از این حرف هاست

احسان مطلع از همه چیز، به نشانه ی تایید اهومی می کند و  
موهای آشفته اش را بیشتر به هم می ریزد. سارا که غرق 
در خواب کنارش دراز کشیده، به پهلو می چرخد و احسان  

 :برای بیدار نکردنش، ناچار از اتاقشان بیرون می زند
من که از همون اول بهت گفتم برادر من. راستی، اینجا هم  _

 .یه خبرایی هست
   



 
 چه خبرایی؟ _

 :نیشخندی روی لب های احسان می نشیند
دارن فرش صادر   مثال به ظاهر سرشون خیلی شلوغه. _

می کنن ولی، شک ندارم این فقط یه پوششه برای گند 
 کاریشون. اون روز هم اتفاقی این عربه رو دیدم... 

همون که سری قبل کلی فرش ازمون خرید... یادت که 
 هست؟ 

با سکوت امیرحافظ به نشانه ی تایید، با جدیت ادامه می 
 : دهد

چند روز پیش که رفته بودم شرکت دیدمش دم آسانسور _

وایساده. عصبی بود. مدام داشت فتوحی و اسکندری رو 
فحش می داد. ازش که پرسیدم جریان چیه، گفت شرکتشون  

 ه و بهمان. مثلفالن بدقوله و
 
   



 
اینکه قرار بوده براش فرش ابریشم دست بافت ایرانی 

دبه کردن. با این بهونه که سرشون شلوغه  االنبفرست که 
 . و نمی رسن

مکث می کند. در یخچال را باز می کند و همانطور که 
برای خودش میز صبحانه ی مختصری می چیند، ادامه می 

 : دهد
چرا فتوحی  می دونی چی این قضیه جالب تره؟ اینکه حاال _

 ! و اسکندری دارن دبه می کنن
به  گاهی چشم های امیرحافظ با دقت ریز می شوند. با ن

 : ساعت، استارت می زند و همزمان می گوید
 یعنی چی؟ مگه چیشده؟ _

یعنی اینکه هردو شعبه ی تهران و اصفهان دارن کارهای  _

 ارسال محموله ی گل سرخ رو به پاکستان می
   



 
چینن. درواقع خانم فتوحی و اسکندری دارن این کارو می 
 ! کنن! برای همین سرشون شلوغه و این عربه رو پیچوندن

 !گل رز؟_

خندد و پشت اپن می نشیند. با خنده ی کوتاهی  احسان می  
 :جواب می دهد

آره به روحیه ی لطیفشونم می خوره! البته باید عرض کنم _

آماده  االنکه دارن بزرگترین محموله ی صادراتی رو تا به 
قانونی و رسمی.  کامال می کنن تا بفرستن بره پاکستان. 

 ولی خب... خودت که میدونی... همه
 ! کثافت کاری هاشون رو با این پوشش قانونی مخفی کردن

 
   



 
 !تف بهت که انقدر دیر داری اینارو بهم میگی_

 احسان بلند به صدای حرصی امیرحافظ می خندد و لقمه 
که  درحالی بزرگی را توی دهنش جا می دهد. امیرحافظ 

 :پشت چراغ قرمز می ایستد، با جدیت ادامه می دهد
حس خوبی ندارم. به هیچی حس خوبی ندارم احسان! یه _

مغزم میگه هرچی که فکر کردیم و طبق اون صدایی ته 
پیش رفتیم اشتباه از آب دراومده! این پیامک... کارهای 

 عجیب فتوحی و اسکندری... محموله ی گل
   



 
رز... پاکستان! چطور باید اینارو به هم دیگه ربط داد؟ 

 ...این... این یعنی
این یعنی پیچیدگی پرونده از حد تصور ما خارجه. ما با  _

هبردار یا رئیس باند طرف نیستیم. قضیه  کال چندتا دزد و 
از این حرف هاست، که امیدوارم قبل از اینکه  خیلی بزرگتر 

 !دیر بشه بفهمیم دقیقا می خوان چه غلطی بکنن
اخم های امیرحافظ جایی برای در آغوش گرفتن یکدیگر 

و عصبی از این همه اتفاقات جدید و نحس،   کالفه ندارند. 
 :می پرسد

 تو که نمی خوای بگی چیزی دستگیرتون نشده؟ _

 
   



 
احسان تند تند لقمه ی توی دهانش را می جود. عصبانیت 

امیرحافظ را احساس می کند. نم ی خواهد باعث دلخوری او 
 : شود

نه برادر من. انقدر ها هم بی خبر نیستیم. ولی انقدری هم  _

حرف می زنیم حاال  نمی دونیم که گره از کارمون باز کنه. 
من باید برم شرکت تا یه سر به کارها بزنم. فعال باهم، 

فردا میام تهران، با بچه های تیم می شینیم همه چی   احتماال 
رو دقیق بررسی می کنیم. اوکی؟ بی حوصله می خواهد 

 :تماس را قطع کند که احسان با صدای بلندی می گوید 
چشم از پراید  .اووو... راستی امیر یه موضوع خیلی مهم_

سفیدی که پشت سرش درحال حرکت است، بر نمی دارد.  
 پیچد و در مسیراما وقتی می  

 
   



 
او حرکت می کند، می فهمد که این حساسیتش اشتباه ف  الخم

 ! بوده
 دیگه چیشده که خبر ندارم؟_

خندد و با اشاره از سارای خواب آلودی  احسان تو گلو می 
 :که تازه وارد آشپزخانه می شود، تقاضای چای می کند

 چیشده که.... خبر داری داداش. فقط حس می کنم باید_

 ! بیشتر روش دقیق بشی
گوشی را توی دست جابجا می کند و کمی از سرعتش می  

ف کاهد. رو به احسان پشت خط که دارد با این تکه تکه حر
 :زدنش کفرش را درمیآورد، تشر می زند

 بیاد؟ باال میگی حرفتو احسان یا می خوای اون روی سگم _

 
   



 
لبخند دلسوزانه، برای  احسان لبخند می زند . یک 

 !امیرحافظی که می داند چقدر نگران است
نهال خانوم! باید بیشتر حواست بهش باشه امیر. با همه ی _

اتفاقاتی که افتاده، مطمئن باش طرف انقدر عاقل هست که 
بفهمه نهال خانم این وسط هیچ کاره است و از هیچی خبر  

نداره. از پدرش هم که چیزی نمی دونه و با توجه به اینکه  
 البد  خونه شون رو هم گشتن،  

   



 
فهمیدن که هاتف امیرخانی مدرکی برای دخترش باقی 

دیگه مدرک و چندتا کاغذ پاره براشون   االننذاشته.. پس 
اما یه هدف بزرگتر و مهم نیست. چون بهش نمی رسن. 

 !کارآمد تر میتونن انتخاب کنن... یعنی خود نهال خانوم
سارا با نگرانی به همسرش نگاه می کند و با گذاشتن استکان 

چای روی میز کنارش می نشیند. برای نهال اتفاقی افتاده 
 بود؟ چرا احسان انقدر هشدارآمیز حرف می زد؟

چرا چرت میگی احسان؟ نهال به چه درد اونا می خوره؟ _

نهال چیکاره است که   اصال چرا باید بخوان داشته باشنش؟ 
بخوان به خاطرش ریسک کنن؟ با صدای بلند امیرحافظ، 

آشفته سکوت می کند. امیرحافظ با نفس های پی در پی از 
 سر خشم، ماشین را

   



 
به گوشه ی خیابان می کشاند و چند لحظه ای سرش را 

روی فرمان قرار می دهد. این دیگر چه نحسی است که به  
افتاده؟ نهال؟ نهالش در جان زندگی تازه شیرین شده اش 

 خطر است؟ 
داری ولی اگه کوتاهی  حالی  آروم باش امیر. می فهمم چه_

کنیم ممکنه اون دختر عذاب زیادی بکشه. ببین، منم نمی 
دونم چرا باید بخوان نهال رو داشته باشن. ولی با این 

اتفاقات اخیر بهم حق نمیدی که به همچین حدسی برسم؟ 
ازشون خبری نیست و دیشب به تو که وقتی یه مدته که 

همسرشی پیغام فرستادن، چه معنی می تونه داشته باشه جز  
 اینکه نهال در خطره؟ 

من نمی خوام به هم بریزی، ولی مطمئن باش متن اون پیام 
 !چیزی جز تهدید زندگی نهال خانم نیست 

 :ای، ادامه می دهد کالفه مکث می کند و با پوف 
 
   



 
یه چیزی هست که ما نمی دونیم. روند پرونده عوض شده  _

امیر. از دستمون خارج شده انگار. طرف به کل استراتژیشو 
عوض کرده. نه خبری از کارهای قبلش هست، نه جوری 

هم که نهال حاال که ما پیش بینی کرده بودیم رفتار می کنه. 
به خانم... نمیدونم اما، حس می کنم دلیل خیلی بزرگی برای 

 !دست آوردنش دارن
تماس را که قطع می کند، حس این را دارد که در آتش 

درونش درحال سوختن است! آشفته و حیران دستش را تکیه 
گاه سرش می کند و تصویر نهال مقابل چشم هایش نقش می  
بندد. دختری که تازه تازه داشت یخش در برابر او آب می 

ر بودن او را چطور باید در خط  .قرار می گذاشت .شد 
 ! ... تحمل می کرد؟ اگر او را از دست می داد

   



 
**** 

گذشت. خبری از چند ساعتی از حضورش در شرکت می 
فتوحی نبود و انگار طبق گفتهی احسان واقعا سرش شلوغ 

بود که پیدایش نمیشد. هرچند این بهترین اتفاق امروز او به 
حساب می آمد. در چنبن شرایطی، واقعا نمی توانست 

 ! حضور منفور او را تحمل کند
 
   



 
ساعتی می شد که پیام را به همکارانش فرستاده بود و در  

همان چند دقیقه هم جوابش را گرفته بود. احسان درست پیش  
ال در خطر بود. واژه به واژه ی پیامک بینی می کرد. نه

 ! ترجمه شده ی دیشب، آغشته به تهدید... و مرگ بود
 خوشبخت باشی جناب سرگرد! متاسفم که تو

عروسیت نبودم، ولی از دور تماشات می کردم. داماد 
برازنده ای بودی، البته عروس زیبایی هم داشتی. بیشتر 

 «!مراقبش باش
به ساعت و گوشی روی میز، بی حوصله آن را  گاهی با ن

در دست می گیرد و برای یکی از نیروهایش پیغام می 
فرستد که عمارت را با دقت بیشتری تحت نظر داشته باشند. 

 به بعد باید بیشتر حواسش به حاال از 
 
   



 
خانواده اش می بود، حتی بی طرف ترینشان که افسانه به  

 !حساب می آمد
همه یشان در خطر بودند، و بیشتر نهال! نباید می گذاشت 

کار به جایی برسد که در دوراهی نجات دختری که برایش  
که به امنیت کشورش ختم می شود، مهم است، و پرونده ای 

 ! مردد بماند
نفس عمیقی می کشد و آشفته و پریشان حال، با دختری 

تماس می گیرد که گفته بود می تواند به جای سیگار آرامش  
کند. اما چرا فکر کرده بود که ارزشش برای امیرحافظ در 
حد سیگار است؟! حیف که غرور اجازه نمی داد تا زبان به 

 !سی که در کنار او دارد، بگشایداعتراف ح
 بله؟ _

 
   



 
با صدای خواب آلود نهال لبخندی روی لب هایش می نشیند.  

متعلق به خود و احساساتش حس دلچسبی است که او را 
دارد. از او محافظت می کند. به هر قیمتی که هست، به هر 

 !نحوی که شده
 ! سحرخیز مثال ساعت ده و نیمه. خانم _

نهال کمی مکث می کند و انگار یکهو از خواب می پرد که 
 : سراسیمه می گوید

 ! وای. چرا خواب موندم؟ داروهای پروین خانم هم مونده_

می خواهد بگوید فدای سرت اما، زبانش برای ابراز دلش 
محبت در دهانش نمی چرخد. هنوز سخت است. هنوز هم 

 .نیاز به زمان دارد
 نخندید بهم! خواب موندن بقیه هم خنده داره؟_

 
   



 
نهال که غر می زند، لبخندش رنگ شیطنت می گیرد. اگر 

 !دارد؟ اشکالیکمی سر به سرش بگذارد... 
اگه این ساعت بری بیرون   االننه. فقط دارم فکر می کنم _

بقیه چه فکری با خودشون می کنن!  قضاوت اشتباه می 
 ! کنن

نهال هینی می کشد و از شدت شرم که تماس را قطع می 
کند، امیرحافظ با خنده ای واقعی گوشی را پایین میآورد و 

 :خیره ی نامش روی صفحه، زمزمه می کند
 !...مراقبتم_

** 
 
   



 
  گاهی دستپاچه و گیج خواب از تخت بیرون مي زنم و با ن

به ساعت آه از نهادم بلند می شه. حق با امیرحافظ بود.  
 برعکس چیزی که فکر می کردم دستم 

   



 
  االنننداخته و ساعت واقعا ده و نیمه! چطور تونستم تا 

 ! بخوابم؟
توی   االناز تیکه ی امیرحافظ و افکاری که به حتم  کالفه 

ذهن بقیه، به خصوص معصومه خانم وول می خوره، 
خودمو توی سرویس می اندازم و مشغول شونه کردن 

 . موهایی می شم که حسابی تو هم دیگه گره خوردن
با وجود اینکه به اندازه ی کافی دیر کردم، با حوصله و دقت 

ی می کنم ذوق و اشتیاق دخترانه ام  به ظاهرم می رسم و سع
خوابیدم و بهترین  االنرو نشون بدم. به هرحال، من که تا 

اگه نیم ساعت حاال فرصتو برای خیال بافی دادم دست بقیه، 
 ! هم دیر کنم، به جایی بر می خوره؟

 
   



 
لبخندی به خودم، با آرایش کمرنگی که کردم می زنم و با 
زدن کمی عطر به گردنم از آینه فاصله می گیرم و با نفس  

عمیقی از اتاق خارج می شم. استرس دارم؟ زیاد! باور 
رب باشم و قلبم کردنی نیست که تا چه اندازه می تونم مضط 

 !توی دهنم بزنه
از پله ها پایین میرم و قبل از رفتن به طرف آشپزخونه که 

سروصدای کمی ازش به گوش می رسه، نگاه کوتاهی حواله  
ی در بسته ی اتاق سابقم می کنم. کی باورش میشه زندگی 
انقدر عجیب با آدما تا کنه؟ یه روز یه غریبه بودم که برای 

اتاق هم اولین بار پا گذاشتم تو این عمارت و حتی به این 
 چی؟حاال  عادت نداشتم، ولی 

دارم به عنوان عروس بزرگ خانواده ی نیک نام ها تو این  
 و پر از خالی عمارت راه می رم. قلبم که اون زمان 

   



 
عشق عمیقی رو توی خودش جا داده و تنهایی  حاال درد بود، 

با  حاال عظیمی که اون روزها محکم در آغوشم گرفته بود، 
حضور مرد محبوبم رهام کرده. همینقدر متفاوت و 

 ! متضاد... اما شیرین
 . ، روز همگی بخیرسالم_

با لبخند کوچکی وارد آشپزخونه می شم. طبق چیزی که 
انتظار داشتم اثری از پرویز خان نیست و تنها عضو جدید 

این میز صبحانه، صدرای موفرفریه! که با دیدنم قبل از 
 :همه، نیشش باز می شه و درست عین بچه ها می گه 

 !، ظهر شما هم بخیر زن داداشسالم_

این خانواده ی دوست داشتنی! به روی خب... اولین تیکه از 
 خودم نمیارم و همچنان با لبخند جلو می رم و به

 
   
 

آکنده از گفته ی معصومه خانم، کنارش می شینم. نگاه 
 !دوست داشتن پروین خانم مایه ی دلگرمیمه

هنوز هیچی نشده شروع کردی صدرا؟ بخور صبحونتو _

 .برو رد کارت تا با لگد ننداختمت بیرون



معصومه خانم می گه و لیوان شیرعسل رو جلوم می ذاره.  
از اینکه  البد می تونم بگم تو چشم هاش ستاره بارونه! 

انقدر آراسته می بینتم، خوشحاله و خیالش راحته که من...  
 ! دلم... با پسرش خوشه

بخور عزیزدلم. به حرف این پسرم گوش نکن. خوب _

 .کردی استراحت کردی. دیروز واقعا خسته شدی
  



 
 لیوان چای شیرینش رو سر می کشه  بیخیالیصدرا با 

درحال گرفتن لقمه رو به پروین خانم می کنه. سبد نان تست 
رو از افسانه خانم می گیرم و معذب از این نگاه های شیرین  

 :و معنی دارشون خودم رو با صبحانه مشغول می کنم 
ببین عمه جون، ببین این زن داداشت چطوری با پسرش _

حرف می زنه. آیا این تبعیض نیست؟ این فرق گذاشتن بین  
اگه اون پسره ی اخموی  االنبچه ی اول و دوم نیست؟!  

 !برج زهرمار هم اینجا نشسته بود، اینطوری می گفت؟
   



 
 ! آقا صدرا_

با تک سرفه ای که می کنم و اخم ظریفی که روی پیشونیم  
می شینه، صدرا گیج نگاهم می کنه و تازه دوهزاری خنگش  

جا میوفته که جلوی من داره به شوهرم توهین می کنه! 
محض یه حال گیری ساده هرچند این عصبانیتم ظاهریه و 

اما... پروین خانم و معصومه خانم ریز ریز می خندن و  
 . مشتاق بهمون خیره میشن

عه... ای بابا! چرا نمیگین زنداداش محترم هم اینجا هستن! _

منظوری نداشتم جون خودم. خود داداش میدونه چقدر برای 
من عزیزه. فقط داشتم واضح توضیح می دادم، یه وقت 

 !تفاهم نشهسوئ 
می دم و به دقت نگاهش می کنم. فقط   باال یه تای ابروم رو 

چند ساعته که دیدمش اما، چرا انقدر به نظرم دوست داشتنی 
 میاد؟! همیشه دلم می خواست یه برادر 

   



 
داشته باشم... درست مثل موجود مو فرفری گوگولی 

 ! روبروم
، گند زدی نمیشه جمعش کرد. صبحونتو بخور حاال  خبه  _

 .دیرت نشه
می خورم دیگه مامان جان. انقدر میگی حس مزاحم بودن  _

 .بهم دست می ده به خدا
می گه و لقمه ی بزرگش رو توی دهنش فرو می کنه. با 

لبخند شیرعسلم رو مزه مزه می کنم که پروین خانم دستی 
 :موهای فرش می کشه و با خنده می گهالی 

نه جون دل عمه. اگه همه ی مزاحما عین تو شیرین بودن،  _

 !که من راه به راه مزاحم راه میدادم تو این خونه
 
   



 
ذوق کردن صدرا واقعا خنده داره. با خنده رو به پروین  

 :خانم می پرسم
خوردین؟  شما حالتون خوبه قربونتون برم؟ داروهاتون رو _

 .ببخشید، امروز خواب موندم
خوبم عزیزدلم. نگران نباش، اول صبح افسانه داد خوردم. _

 .خیالت راحت 
دست از  بالخره با نفس راحتی ازش چشم می گیرم. صدرا 

نون های بیچاره می کشه و کمی روی میز، به سمت من خم 
میشه. خندون و کمی متعجب نگاهش می کنم که ابروهاش  

 :می ده و می گه باال رو 
 به نظر زنداداش پایه ای میای! هوم؟_

 ! صدرا_

 
   



 
معصومه خانم با تذکر صداش می کنه اما، بی توجه بهش 

 :ادامه می ده
امروزو افتخار می دید بریم کوه زنداداش؟! یا هرجای _

دیگه ای که شما بگید! هوم؟ باور کن خوش می گذره! بریم  
 !بدن، مهمون خان داداشیه ناهار دبش بزنیم به 

 خان داداش؟ _

با استفهام می پرسم که اهومی می کنه و سر تکون می ده.  
 :خندون می گه

 
   



 
داداش! چون اگه خبر دار بشه شما رفتی بیرون، بله. خان _

مطمئن باش زودتر از ما می رسه! در نتیجه ما هم همه 
 !چیزو می اندازیم گردن جناب سرگرد

پروین خانم در سکوت داره به شیرین کاری های این بشر 
می خنده! و معصومه خانم که از عهده اش بر نمیاد و 

جه، من موندم و این ترجیح داده چایش رو بخوره! در نتی
گوزیالیی که هیچ جوره شبیه بقیه ی اعضای خانواده اش  

 !نیست
اون وقت شما فکر نمی کنید این روش خیلی هم جالب _

نباشه؟ خب اگه نمی خواین دست کنین تو جیبتون چرا  
 !مهمون دعوت می کنین

 
   



 
وای خدای من. چرا این امیر انقدر طرفدار داره؟! بابا من _

قول می دم فقط دو سیخ کباب بخورم که خرج زیادی نمونه 
 رو دست شوهر شما، خوبه؟ 

دستم می از ته دلم می خندم و لقمه ای که معصومه خانم به 
ده رو با خجالت می گیرم. جوابی بهش نمیدم. یعنی نمی 

دونم باید بگم آره، یا رد کنم! اونم با وجود هشدارهای 
 !امیرحافظ 

خب این که حل شد. اگه اجازه می دید یه سوال دیگه هم _

 !دارم
چطور می تونه انقدر لطیف و بامزه باشه؟! چقدر دلم می 

 !انقدر بکشم تا داداش دربیادخواد دست کنم تو موهاش و 
 ! بفرمایید_

 
   



 
عجیب در برابرش احساس بزرگتر بودن می کنم! نمی 

اعث شده. اما به  دونم... شاید روحیات و رفتار خودمونیش ب
هرحال، اینو بهتر از هرکسی می دونم که هر صمیمیتی... 

 !یه حدی داره
 شما هندی هستین، نه؟_

 آخه تو چیکار داری بچه؟ _

می خندم و دستمو روی دست معصومه خانم می ذارم تا 
انقدر دعواش نکنه. با مهربونی در برابر نگاه مشتاقش سری 

و  اخالق تکون می دم. یه حس قوی بهم می گه پسر خوش 
 !  پرانرژی روبروم... باید روحی از هنر داشته باشه

 .نه. پدرم پاکستانی بودن، برای همین یکم شبیه ام_

 
   



 
چونه ی ته ریش دارش رو می خارونه. میشه گفت، پسر 
 ! خوش قیافه ایه ... اما قطعا نه به اندازه ی مرد جدی من

وقت شما خواهری... چیزی ندارید مارم بکشید  آهان. اون _

 !قاطی خودتون؟
می خندم و صدرا همچنان با شوخی هاش سکوت عمارت  

رو درهم می شکنه. کنارشون می مونم و کمی بعد که صدرا  
به نشیمن می ره تا به قول خودش استراحت بعد صبحانه 

 بکنه، با پروین خانم و معصومه 
کنم به حس معذب بودنم   خانم صحبت می کنم و سعی می

غلبه کنم. در نهایت وقتی بعد از دو ساعت به اتاق بر می 
گردم، با چند تماس از دست رفته از امیرحافظ روبروم 

 ! میشم
 
   



 
نه به اون غرور اعصاب خرد کن قبلش...  واال می خندم. 

 !نه به این پشت هم زنگ زدن هاش
با لبخند رضایت مندی روی تخت می شینم و باهاش تماس  

کشم، صدای می گیرم. همزمان که روی تخت دراز می 
 : مردونه ی دوست داشتنیش توی گوشم می پیچه

 
   



 
 ! بله؟_

تند می گه و من واقعا نمی تونم جلوی خنده ام رو بگیرم! و  
اینه که باید در برابر تمام سختی  ارتباط واقعیت محض این 

 ! های این مرد، نرمی و لطافت دخترانه به خرج بدم
 ؟حاال ! چرا انقدر عصبانی سالم علیک _

چیزی نمیگه و فقط صدای نفس هاش توی گوشم می پیچه.  
میاد، متوجه میشم که در اتاقی رو می بنده.  از صداهایی که 

 !شوهرم کجاست؟ االنخیلی عجیبه که نمی دونم 
  االنببخشید، گوشیمو گذاشته بودم تو اتاق، نشنیدم. همین _

اومدم و تا دیدم زنگ زدین باهاتون تماس گرفتم. به خدا  
 ! عمدی نبود 

 
   



 
 بیشتر از اینکه بخوام ناز کنم، با شیطنت حرف می زنم

نظرم این روش خیلی بهتره! مامان همیشه لبخند داشت. به 
یادمه تو بدترین دعواها و بحث های خانوادگیمون هم، مامان 

بعد از مدت زمان کوتاهی که برای آروم شدنش کفایت می 
کرد، با لبخند و خنده های آغشته به ناز ، بابا رو مجبور می 

 !کرد که حرف بزنه
شتم و همیشه صبرش رو ش رو دوست دااخالق چقدر این 

تحسین می کردم. بابا مرد نرم تری از امیرحافظ به حساب 
 !میاد اما، میشه گفت نقاط اشتراک زیادی هم با همدیگه دارن

قهر؟  _ من که عذر خواهی کردم، دیگه چرا قهر می کنین؟_

 !نکنه فکر کردی با بچه ی دوساله طرفی؟
 
   



 
گوشه ی لبم رو با خنده به دندون می گیرم و به پشت روی  
تخت دراز می کشم. چطوریه که حرف زدن با مردی که تا 

انقدر حاال هش هم برام گناه بود، چند روز پیش نگاه کردن ب
دلچسبه؟! معجزه ی این چندتا کلمه ی عربی که خونده  

 !میشه.... اینه؟
نه. ولی به نظرتون این رفتار برای اینکه فقط تماستون رو  _

 جواب ندادم، درسته؟
کمی دلخوری قاطی صدام می کنم تا بلکه بفهمه نباید به 

 رخورد کنه. خاطر همچین چیز کوچیکی انقدر تند ب
و من، باید برای روزی که محبتش همیشگی باشه و عیان...  

 !صبر کنم. درست عین مامان
   



 
امروزت چقدر طول می کشه. کالس زنگ زدم که بپرسم _

نیروی جدید می فرستم دنبالت، باید با اون بری دانشگاه. 
هم از این بعد افرادی که ازت مراقبت می کنن  احتماال 

بهت می گم تا این موضوع گیجت  االنعوض بشن. از 
 .نکنه

   



 
نگرانی مثل یه آبشار توی دلم روون میشه. صدای جدی و  

قاطع امیرحافظ، رنگی از پریشونی داره که خیلی خوب 
 : احساسش می کنم

 م کنسل شده، نمی رم دانشگاه. ولی...کالسامروز که _

چرا باید این کارو بکنید؟ مگه... مگه اتفاقی افتاده؟ نفس  
 ای می کشه. چه چیزی رو داره ازم پنهان می کنه؟ کالفه 

نه. نگران نباش. اینطوری بهتره تا مشکلی پیش نیاد. اگه  _

امروز دانشگاه نداری، خب پس چه بهتر. بمون خونه بعد از 
 !ظهر با خودم می ریم

ی اشکال ی خواد چیزی رو پنهان کنه، اصرار نمی کنم. اگه م
نداره. نباید تحت فشارش بذارم. نباید بیشتر آشفته اش کنم. به 

 جاش، باید کم کم بهش بفهمونم که
 
   



 
و درگیری هاش سهیمم.   مشکالت من، توی ذره به ذره ی 

 ... کم کم
 .خونه که نمی مونم، قراره با آقا صدرا بریم بیرون_
 صدرا؟ _

در برابر صدای متعجبش با خونسردی اهومی می گم و با 
 :پولک های شالم ور می رم

بله. آقا صدرا! چیش عجیبه؟ قراره بریم یکم تفریح کنیم، _

 .ی ناهار بخوریمبعدشم یه جای 
 ! داری ازم اجازه می گیری؟ االناون وقت _

صدای خندونش باعث میشه بهم بر بخوره. داره به من می 
 خنده؟

می دم! وگرنه آدم زنده که وکیل  اطالعمعلومه که نه. دارم _

 !وصی نمی خواد
   



 
می خنده. صدا ی خنده اش بیشتر حرصم رو درمیاره. با 

 : لجبازی و دلخوری ادامه می دم
برای چی اجازه بگیرم؟ مگه شما چیزی به من می  اصال _

من باید برای کوچک ترین کارهام اجازه حاال گید که 
 بگیرم؟
مکث می کنه. چرا دلم برای دیدن صورت مردونه اش  کمی 

 تنگ شده؟
 چی باید بهت می گفتم که نگفتم؟ _

آروم زمزمه می کنه و این بیشتر قلبم رو به بازی می گیره. 
 :با لب های برچیده جواب می دم

خیلی چیزها. شما همه چیزو از من قایم می کنید، بعدشم  _

 ...انتظار داری
 
   



 
من اگه چیزی نمی گم، به خاطر خودته. نمی خوام ذهنت _

درگیر بشه. به هم ریخته بودن من کافی نیست؟ اگه تو هم  
 ، دیگه کی آرومم کنه؟بدونی و به هم بریزی

 
   



 
انگار هرچقدر من بلدش نیستم، اون خوب بلده چطور قانعم  

 کنه؟ 
چیه؟ ساکت شدی؟ مگه دیشب خودت نگفتی آرومم می _

 کنی؟ نکنه زدي زیرش؟ 
لبخند کوچیکی روی لب هام می شینه. این حرف ها یه جور  

ابراز محبت نیست؟! حتما که نباید از لفظ های تکراری 
طرز منحصر به فردی استفاده کرد. همین کلمات که با 

 ! زمزمه میشن... خیلی خیلی شیرینن
 : جواب می دم

گه حرفی  امن هیچوقت زیر حرفم نمیزنم جناب سرگرد. _

 .  زدم پاش وایمیستم
 
   



 
باز هم صدای خنده اش... چقدر مرز بین اخم کردن و 

 !  خندیدنش باریکه! و چقدر صدای خنده اش قشنگه
زیاد مطمئن نیستم. به نظرم اتفاقا خیلی هم راحت زیر _

 . حرفت میزنی 
 چی؟ _

ای سکوت می کنه و بعد خیلی  متعجب می گم که چند لحظه 
 :یهویی می پرسه

 !شماره ی من رو تو گوشیت چی سیو کردی؟_

 : خب... کمی شوکه میشم! با تعجب و خنده می گم
 بود؟ الی چه یهویی! این دیگه چه سو_

 :احساس می کنم کمی حرصی میشه
 
   



 
چه سوالیه؟ اینکه می خوام بدونم زنم شماره ام رو چی _

 سیو کرده عجیبه؟ 
 ... نه... آخه_

دیدی! خیلی وقت پیش بهت گفتم شماره ام رو سیو کن، _

تز  ولی زدی زیر حرفت و سیو نکردی! پس الکی برا من 
 !  نده من هیچوقت زیر حرفم نمیزنم

به خنده می افتم. واقعا حرصی شده! بعدشم وقتی میگی عین  
 !بچه هایی، بهش بر می خوره

با اینکه هیچوقت نفهمیدم چرا انقدر اصرار به این کار _

دارید... ولی باید بگم این بار هم زود قضاوت کردید. من  
 .شماره ی شما رو سیو کردم

نه. لبخندم عمق می گیره و با کمی شرم سکوت می ک
 : دخترانه ادامه می دم

   



 
البته باید بگم امروز صبح سیوش کردم. بعد از اینکه شما  _

 .رفتید
 چی سیو کردی؟و _

اشتیاق خاصی توی صداشه که برام قابل حسه و می تونم  
بفهمم که سعی داره پنهانش کنه. این مرد همینه. در عین  

 !پیچیدگی، رنگی از سادگی هم داره
 :زیرلب نجوا می کنم

 ...همه ی من_

  



 
صدای نفس عمیقش رو می شنوم و لبخندم عمیق تر روی 
لب هام جا خوش می کنه. از چی باید خجالت بکشم وقتی  

 ه هام انقدر راحت می تونم این مرد سرسخت رو با عاشقان 
 !کیش و مات کنم؟

 !... همه ی من_

زمزمه ی زیرلبش رو می شنوم و دلم می خواد غش غش 
سختی که هست جلوی خودم رو می گیرم بخندم! اما به هر 

 :و با کمی ناز می گم
اهوم؟ همه ی من! البته گفتم که، امروز صبح سیوش کردم. _

راستش با اون حرف هایی که زده بودید و دلخوری که توی 
 دلم بود، تو این فکر بودم شماره تونو

   



 
پاک کنم، د یگه چه برسه به سیو کردن و این حرفا! اما   کال 
 ... خب

 :مکث می کنم که نرم می خنده و می گه
 خب چی؟ _

 :و من که عین بچه ها با ذوق ادامه می دم
خب اینکه بعد از اتفاق دیروز و اینکه بردینم خونه ی _

پدریم، منم دلخوری برطرف شد و تصمیم گرفتم این بار 
ببخشمتون و نادیده بگیرم! از اونجایی هم که گفتین بعدا برام 
توضیح می دید و نباید فکر اشتباه کنم، دیگه تصمیم گرفتم به 

این شد که  خالصه اون خاطره ی تلخ فکر نکنم. دیگه 
 ! شماره تون سیو شد

خنده اش شدت می گیره. با لبخند عمیقی منتظر واکنشش می 
 :مونم که با لحن خاصی می گه

   



 
وقتی یه دختر اینطوری شیرین زبونی می کنه می دونستی _

 !نمیزد، باید باهاش چیکار کرد؟قبال  و حرف هایی میزنه که
 :یخ می زنم. با تعجب زمزمه می کنم

 ! چیکار؟_

 ! اش کردم؟ کالفه باز هم صدای نفس عمیقش... 
 کارای زیادی که میشه کرد...  _

نه _ !غریب باشن؟چرا باید عاشقانه هاش هم انقدر عجیب  

  !گالبیهخیر. مگه دختر مردم 
 هرچی...  حاال_

نمی تونم جلوی خودم رو بگیرم. صدای خنده ام رو که می 
 :شنوه، ادامه می ده

آره. بخند. می خوام ببینم وقتی حرفمو عملی کردم بازم می _

 !خندی؟
خب از اونجایی که می دونم نمی تونیم عملی کنین، می _

 !خندم
 !نمی تونم؟_

 
   



 
اهومی می گم و دست می برم تا با باز کردن شالم این گر 

برداره. چقدر صداش  گرفتگی ناشی از شرم دست از سرم 
 !به نظرم جذاب و گیراست 

می خوام بدونم شما دلتون میاد یه  اصال بله. نمی تونین! _

همچین دختر شیرینی رو اینطوری تنبیه کنین؟ اونم برای 
 اینکه اسم شوهرشو سیو کرده همه ی من؟

 
   



 
 ! نهال_

اش در برابر لحن آغشته به ناز و لطافت من  کالفه  صدای 
 :می گه کالفگی شوکه ام می کنه. سکوت می کنم که با 

مراقب خودت باش. از صدرا جدا نشو. برای هیچ کاری! _

 .بهتون خوش بگذره
قطع می شه! متعجب گوشی رو از گوشم فاصله  تماسی که 

 :می دم و زیرلب نجوا می کنم
 وا... چی شد یهو؟_

رفتارش متعجبم کرده. همونطور دراز کش به دلیل این 
کارش فکر می کنم اما واقعا به نتیجه ای نمی رسم! ما که  

داشتیم خوب پیش می رفتیم! چرا یهو قطع کرد؟ حرف بدی  
 زدم؟ لحنم بد بود؟

   



 
صدای پیامک گوشیم بلند میشه. گیج از واکنش امیرحافظ  

پسوردش رو می زنم که با پیامی از جانب ترانه مواجه می  
 : شم. نوشته

 «!غلطی داری می کنی؟چه 

چقدر آدمای دور و بر من محبت کردنشون عادیه! اینم از 
 ! ترانه که با فحش دادن باید حالمو بپرسه 

 :می خندم. براش می نویسم
 نمی دونم چرا بعد ازدواج با افخم بیچاره هم این

حرف زدن تو درست نشد. آخه آدم شوهرش انقدر متشخص  
 «! ادب؟باشه و خودش انقدر بی 

منتظر جوابش می مونم. هنوز ذهنم درگیر امیرحافظه. نمی 
دونم چرا حس بدی ندارم. یعنی ناراحت نشدم! یه حسی ته  

 دلم می گه قطع کردن تلفن به خاطر عصبانیت 
   



 
شد که   کالفه نبود. انگار از شرایطی که توش قرار داشت 

 !  اش کرده بود؟ من؟ کالفه یهو این کار رو کرد. اما چی 
تو برو دعا کن آرش بعد ازدواج با من هنوز از دانشگاه 

 «! درست شدن من پیشکشحاال اخراج نشده، 

به این صداقت دوست داشتنیش می خندم و چندتا ایموجی  
 :براش می فرستم که دوباره پیامش می رسه

 «! خب... نگفتی؟ کجایی؟ چیکار می کنی؟ چه خبر؟

می برم. چیزی تایپ نمی خیلی خوب به هدف پلیدانه اش پی 
کنم که طبق انتظارم بعد چند دقیقه تماس می گیره! خندون  

جوابش رو می دم و خدایا شکرت...برای آرامشی که حداقل  
 ! تو این لحظه دارمش

 
   
 
دیگه جواب منو نمیدی؟ بیام دونه دونه ی موهاتو بکنم  حاال _

ت؟ با صدای به ظاهر  اخالق  بذارم کف دست اون شوهر بد
 :حرصیش خنده ام شدت می گیره. شیطنت بار می گم 

کوتاه بشن  نگو توروخدا. آقامون رو موهام حساسه، یکم _

بیا و حاال غوغا می کنه. زمین و زمان و به هم می دوزه، 
 !آرومش کن



  



 
ایییی... چقدر تو چندش شدی_ ََ ! 

هردومون می خندیم و من به این فکر می کنم که چقدر 
شیرینه! حتی اگه مسیر روبرو چندان رسیدن به عشق آدم 

 ! هموار نباشه
 جدی حالت چطوره؟ خوبی دیگه؟حاال  _

صداش کمی رنگی از جدیت گرفته. از اونجایی که خیلی 
 :زیاد با ترانه احساس صمیمیت کرده و می کنم، می گم

باور کن هیچ اتفاقی نیفتاده که بخوام بد باشم. می بینی که؟  _

 !خندم، پس حالم خوبه دارم می گم و می 
زمزمه ی شکرش رو که می شنوم، لبخندم رنگ مهر می 

 :گیره. با خنده می گه
   



 
 همیشه خوب باشی و هللا  خب خداروشکر. انشاء_

 بخندی. چه خبر؟ شوهرت کجاست؟ خونه ای؟ 
 یکم بعد با صدرا برم حاال خونه ام، شاید فعال آره. _

 . بیرون
 :مکث می کنه. می پرسه

 !صدرا؟ اوهوع... چه برادر شوهر خوبی_

 : با یادآوری موهای فرفریش به خنده می افتم
بچه اس بابا! انقدر بانمکه که نمی دونی. البته احتمال زیاد _

 . امیرحافظ هم قراره بیاد
 نهال، مشکلی که به وجود نیومده؟ هوم؟اهوم... ببینم _

 همه چی رو به راهه دیگه، آره؟
 
   



 
گم  نگرانی ترانه برام ارزشمنده. باهاش حرف می زنم و می 

که حال دلم چقدر خوبه و چقدر حس خوبی دارم. دروغ 
نمیگم، و از حقیقتی براش تعریف می کنم که همه ی وجودم 

 .رو فرا گرفته 
تماس رو که قطع می کنم، بلند می شم تا کمی به سر و روی  
اتاق دستی بکشم. با وجود اینکه همه چی مرتبه، اما باز کمد 

هارو طبق چیزی که می خوام می چینم و با لبخند پیراهن 
های مردونه اش رو که شسته شدن اتو می کنم. واقعا از کی 

رو تسخیر همه ی وجودم حاال این محبت توی دلم افتاد که 
 کرده؟

 زن داداش... چیشد؟ میای یا منتفیه؟ _

با صدای صدرا از روی صندلی آرایشم بلند می شم. اصرار  
صدرا برای بیرون رفتن باعث شده کمی کنجکاو بشم. حس  

 ! عجیبی دارم. انگار قراره اتفاقی بیفته
   



 
 : لبخند می زنم و می گم

 .، تا چند دقیقه حاضر میشماالنمیام _

لباس مناسبی به تن می کنم و با آرایش مختصری از اتاق  
خارج می شم. با خداحافظی از معصومه و پروین خانم، 

 همونطور که همه ی توجه ام به گوشی توی
   



 
دستمه، به سمت در خروجی میرم. اما دریغ از حتی یه 

 ! به روم قطع کردهپیامک کوچیک! اونم بعد اینکه تماس رو 
لبی کج می کنم و حرصی از این بی تفاوتیش وارد صفحه  

 :اش میشم و براش می نویسم
 «!؟اخالق می دونی دوستت دارم آقای بد

گوشی رو خاموش می کنم و ته کیفم سر می دم. لبخند 
شیطنت باری روی لب هام می شینه. باورم نمیشه که انقدر 

به سر گذاشتن اون مرد راحت روش اذیت کردن و سر 
 . سرسخت و غد رو بلد شدم 

البته که دروغی هم نمیگم و فقط دارم در قالب شوخی،  
 راحت تر احساسم رو ابراز می کنم... و به نظرم فعال 

 
   



 
نباید به خاطر خجالت عقب بکشم و بذارم که فاصله ی 

 ... بینمون همینقدر بمونه یا بیشتر هم بشه
 ... من... عین مامان

 !این رابطه رو می سازم
 . دوباره. شرمنده اگه د یر کردم سالم_

سوار ماشین صدرا میشم و کیفم رو روی پاهام می ذارم. با 
لبخند بهم نگاه می کنه و من برای لحظه ای حواسم پرت دم 

 اسبی کوچیک موهاش میشه. خدایا.... 
مگه میشه انقدر این پسر با بقیه ی اعضای خانواده اش فرق  

 ! داشته باشه؟
ها انتظار داشتم بمونم اینجا، حاال حاال دیر چیه زن داداش؟ _

 . ولی شما فراتر از حد تصورم زود اومدین. ایول
 
   



 
خندم و خب، خیلی خوب میشه اگه بتونم به لحن شوخش می 

با این پسر مهربون و خوش قلب، درست عین خواهر، 
 !محبت آمیز رفتار کنم

اون وقت چطور؟ نکنه تجربه ی بدی از این منتظر بودنا _

 ! دارید، هوم؟ ایشون دیر آماده می شدن؟
چند لحظه ای به چشم های شیطنت بار و خندونم نگاه می 

انگار تازه دو هزاریش جا میوفته که از ته دلش کنه و بعد 
می خنده و با تک گازی ماشین رو از حیاط عمارت خارج 

 :می کنه. می گه
شنیده بودم زن داداش آدم از خواهر آدم تیز تر و مچ _

 ! گیرتر میشه... ولی خب تجربه اش نکرده بودم
کوتاه می خندم و چیزی نمیگم. لرزیدن گوشیم رو توی کیفم 

 حساس می کنم اما توجهی بهش نشون نمیدم. این ا
   



 
ی  اشکالهمه بد داره رفتار می کنه، کمی دیر جواب دادن که 

 !نداره، داره؟
کسی تو زندگیم  فعال نه زن داداش. متاسفانه یا خوشبختانه _

نبوده که بخوام منتظرش بمونم. فکر می کنی شوخی کردم  
 !وقتی گفتم اگه خواهری داری معرفی کن؟

 
   



 
 :اخم تصنعی می کنم. به شوخی می گم

 کی گفته اگه من خواهر داشتم با شما ازدواج می کرد؟حاال _

این _ :گردنش میکشه. با لحن خنده داری می گهدستی به 

منظوری  گردن ما از مو باریک تر. عصبانی نشو که
 .نداشتم

صدای خنده مون سکوت اتاقک ماشین رو می شکنه. 
که همه ی فکرم سمت گوشیمه و با سماجت سعی  درحالی 

کجا حاال _ :دارم خودمو بی تفاوت نشون بدم، می پرسم

 داریم میریم؟
   



 
هرجا که شما بگی! می خوای بریم تا میشه ترشک و _

 لواشک بخریم؟
متعجب از این اتفاق نظر و روحیه ی لطیفش ذوق زده بهش 
نگاه می کنم. لبخندم رو که می بینه پاش رو روی پدال گاز 

 :فشار می ده و می گه
ببرمت یه جایی که تا آخر عمرت مزه ی ترشک هاشو _

 !یادت نره
واقعا به حرفش هم عمل می کنه! کنار هم به سمت مغازه 
های لواشک فروشی میریم و من بعد از مدت ها زندانی 

بودن تو عمارت، با لذت از این تفریح کوتاه مدتم استفاده م 
 .  ی کنم

نیروی  حتماال ابین جمعیت و البته تحت مراقبت صدرا و 
 محافظی که امیرحافظ ازش دم میزد، قدم می زنم و با

   



 
شوق به لواشک ها ترشک های رنگارنگ نگاه می کنم.  

مغازه ی کوچیکی هستم که صدرا بهم درحال خرید از 
 :نزدیک میشه و خندون می گه

 !می دونستی این شوهرت چقدر ترشک دوست داره؟_

واقعی  کامال چشم هام جایی برای گرد شدن ندارن! با تعجب 
به سمتش می چرخم و نگاهش می کنم که می خنده و ادامه 

 :می ده
میمیره براش! به خصوص ترشک توت  اصال به خدا! _

 !خشک که دیگه نگو. سرش آدمم می کشه
 جدی میگین آقا صدرا؟ یا منو دست انداختین؟ _

خنده اش شدت می گیره. زن و مردی از کنارمون رد میشن  
که صدرا با حواس جمع بهشون اجازه نمیده که بهم نزدیک 

 بشن. انگار فقط منم که از هیچی خبر ندارم
   



 
نمیدونم چرا باید انقدر تحت مراقبت، حتی از جانب صدرای 

 ! تازه از راه رسیده هم باشم
باور نمی کنی؟ البته حق هم داری. این مرتیکه از بس گند _

ی ظریفش رو هضم   عالقه رفتار می کنه، آدم نمی تونه این 
 !کنه

 ! مرتیکه؟_

احساس می کنم داره از خنده خفه میشه. چقدر خوش خنده 
 ! است و حالش خوبه

منظورم خان داداش بود. بفرمایید شما، خریدتون رو بکنید.  _

 .ات عمومی داده باشماطالعفقط خواستم یه 
با نگاه هشدار آمیزی ازش چشم می گیرم و کنار لواشک و 
ترشک های دوست داشتنی و عزیزم، کمی هم ترشک توت  

 خشک برای امیرحافظ می خرم. باید از 
   



 
ی عجیبش مطلع   عالقه  صدرا ممنون باشم که منو از این 

 !کرد
هامه کنارم روی صندلی می شینم و کیفم رو که حاوی خرید 
 می ذارم. صدرا برای خریدن قهوه رفته و بارون

 
   



 
نرم نرم درحال باریدنه، اما انقدر شدید نیست که نشه بیرون  

 .  نموند
چقدر از صدرا متشکرم. به اندازه ی چند ماه برای خودم 

لواشک خریدم و چقدر خوب که درک کرد و بدون اصرار،  
گذاشت که خودم هزینه ی خرید هام رو اصرار کنم. این 

 !پسر زیاد از حد باشعوره
 . بفرمایید_

 گوشیم رو روی میز می ذارم و بی توجه به پیام دوباره
لبخند از صدرا تشکر می کنم و فنجان قهوه ام امیرحافظ با 

رو به دست می گیرم. صدرا درحال نشستن، نگاهش رو 
روی دخترهای جوونی که روی میز کناری نشستن و بلند و  

 :از ته دل می خندن، می گیره و زیرلب با اخم غر می زنه
 
   



 
 !از کی انقدر همه چی عوض شده؟_

نمیدونم چیشده که باعث شده صدرا اخم کنه، ولی چیزی هم 
نمی پرسم و در سکوت جرعه ای از قهوه ی شیرینم رو می  
خورم. صدرا هم که خیلی زود دوباره به حالت قبل خودش  

 :می گرده، پر انرژی رو بهم می گهبر 
 ! ات دیگه ای هم بهت بدم؟اطالعمی خوای _

خنده ام می گیره. انگار دارم با یه بچه ی شیش ساله حرف 
 !می زنم

 ! اتی؟ مگه جنگه؟اطالع چه _

 : می خنده و سرش رو تکون می ده
 مطمئنم نمی دونی که تولد امیر شب یلداست! مگه نه؟ _

 این موضوع یادم نبود؟  اصال شوکه میشم. چرا 
   



 
 بهت گفتم که بدونی! االندیدی نمی دونستی! البته من _

 !داریببین چه برادرشوهر خوبی 
 می دونستم نزدیکه، ولی نمی دونستم شب یلداست. _

 .ممنون که گفتید
 !تولدش... چقدر فرصت برای نفوذ به قلب سختش دارم

خواهش می کنم. قابلی نداشت. البته منم زیاد تاریخ تولد ها _

یادم نمی مونه. ولی چون این یکی شب یلداست یادم مونده.  
بابا همیشه می گه امیر اگه دختر میشد حتما اسمشو می 

 ! اون موقع هم عنق میشد احتماال ذاشت یلدا! هرچند 
م.  جوری از ته دلش می خنده که نمی تونم بی تفاوت بمون

 !این پسر زیادی شیرین و دوست داشتنیه
 
   



 
صدای پیامک گوشیم دوباره بلند میشه. با لبخند محوی فنجان  

فاصله می دم و بدون واکنش به قهوه ام رو از لب هام 
صفحه ی گوشی خیره میشم. همه ی فکرم پیش فرستنده ی  
این پیام هاست که صدای جدی و سخت صدرا مبهوتم می 

 :کنه
 !امیره! چرا جوابش رو نمیدی؟_

 
   



 
رو از صدرای خندون   گاهی می گیرم، ن باال سرم رو که 

می بینم که زمین تا آسمون با قبلش فرق داره! جدیه... 
 ! عصبی... شاید هم پر از سرزنش

بی حرف گوشیم رو توی دستم می گیرم و با باز کردن  
 :می بینم که نوشته صفحه اش،

 «!نه. یادم نمیاد بهم گفته باشی

بگو... شاید  » :بعد که از من جوابی نگرفته، دوباره نوشته

 «!اون موقع فهمیدم

بی توجه به واکنش عجیب صدرا، با خوندنش جواب هاش  
خنده ای روی لبم می شینه و بی فوت وقت، و البته بدون  

 : باشه، می نویسماینکه گفته ی صدرا برام مهم 
   



 
نه دیگه. این هم تنبیه قطع کردن گوشی. یادتون باشه جناب 

 «!سرگرد، منم روش های خودم رو دارم

گوشی رو که روی میز می ذارم، هنوز لبخند واقعی روی 
رنگی از حاال لب هام پایداره. نگاهم به صدرا میوفته که 

 : پشیمونی توی چهره اش مشهوده. با نارحتی می گه
ارتباطتونو قصد دخالت تو  اصال ببخشید زن داداش. من _

 !رو ندارم... نمی دونم یهو چم شد
دستی به پشت گردنش می کشه. لبخندم رو حفظ می   کالفه 

برام قابل درک نیست اما، فکر می کنم  اصال کنم. رفتارش  
 ! بشه کمی حرف زد

 : با لحنی دوستانه کمی روی میز خم می شم و می گم
 
   



 
نداره. متوجه ام. می خواین براتون یه لیوان آب ی اشکال _

 بیارم؟ 
بهم نگاه می کنه و با دیدن چشم های خندونم لبخند کمرنگی 

می فهمم که حتی خوش خنده ترین آدم های حاال می زنه. 
 ! تونن در آنی غمگین بشندنیا هم مثل صدرا، می 

خیلی خانومی واقعا! هرکس دیگه ای جات بود هرچی از  _

دهنش در می اومد بارم می کرد! امیر حق داره بعد این همه 
 . سال دلشو پیشت جا گذاشته باشه

گیج از حرف های یهوییش بهش خیره می شم که با نفس 
 :عمیقی ادامه می ده

شما، زندگی شخصی  بازم می گم. زندگی شخصی _

 شماست! من چیکاره ام که بخوام دخالت کنم یا اظهار 
   



 
نظر. هرچند نه فقط من، بلکه هیچ کسی همچین حقی نداره. 

اما زن داداش... می خوام اینو برای اولین و آخرین بار 
بگم... داداش من خیلی تنهاست. یعنی بهتر بگم... تنها بود. 

که اومدی و تو زندگیشی، بهش حاال که شما هستی... حاال 
تو این بی توجهی نکن. بهش بی محلی نکن. نذار فکر کنه 
 !زندگی هم که می دونم چقدر دوسش داره، کم اهمیته

 یعنی چی؟ _

به چهره ی درهم شده ام نگاه می کنه. لبخند گوشه ی لبش  
 :کمرنگ تر میشه

یعنی اینکه از وقتی شما پیداتون شده، ام یر ما از این رو  _

به اون رو شده! امیر این آدمی نبود که شما می بینی. بعضی 
وقت ها چند ماه ازش دور بودم و نمی تونستم برادرم رو 

 ببین... چون شما حاال ببینم! ولی 
   



 
هستی، امیر هم هست، ما هم هستیم، خونواده مون هم 

هست... نه امیر، و نه هیچ کدوم از ما نمی خوایم این روز 
های خوب رو از دست بدیم. مطمئن باش برای همه مون  

 !خیلی زیاد عزیزی
 
   



 
کم کم منحنی واقعی روی لب هام نقش می بنده. با خجالت  

 :می خندم و می گم
شما لطف دارید. ولی من به کسی لطف نکردم! اگه تو این  _

زندگی ام، اگه کنار همسرم هستم، چون خودم خواستم. چون 
دارم و برام مهمه! نباید فکر کنید من با اومدنم    عالقه بهش 

به این زندگی به همه ی شما و حتی امیرحافظ محبت کردم  
تم که باشم، و باید راه به راه ازم تشکر کنید. من خودم خواس

 . با همه ی سختی هاش
 !  و البته شیرینی هاش_

با خنده حرف همو تایید می کنیم. صدرا با نفس عمیقی از 
 :جا بلند می شه و می گه

باید بگم بیش از اندازه خانومی! میدونم که امیر  االن_

 کنارت خوشبخت میشه. عشق رو می فهمه. فقط یه 
   



 
وتی اذیتش نکن.  توصیه ی برادرانه... هیچوقت با بی تفا

درسته هنوز  .وگرنه این زندگی شماست، منم هیچ کاره ام
علت اینکه انقدر داره از بی تفاوت بودن منعم می کنه رو 
نفهمیدم اما، با لبخند سری تکون می دم و به دنبالش از جا  

بلند می شم. صدرا با کوبوندن کف دست هاش به هم خندون  
 :می گه

رستوران خفن هم پیدا کنیم که خان داداش  خب... بریم یه _

 مهمونمون کنه. نظر شما چیه زن داداش؟ 
به شوخی چپ چپ نگاهش می کنم و می خندم. با هم به 

سمت ماشین میریم که گوشی دوباره توی دستم می لرزه. با 
اشتیاق و همه ی عشق و محبتم پیامش رو باز می کنم و 

 : جواب کوتاهش رو می خونم
 
   



 
مشکلی نیست. ولی حواست باشه منم روش های خودمو  

 «!برای به حرف آوردنت دارم خانم دکتر

صدای خنده ام بین شلوغی جمعیت گم میشه. خنده ای لبریز 
از عشق و شادی. چقدر این حرف زدن توام با غرورش رو 

اوقات ازش خوشم نمیاد! انگار  گاهی هم دوست دارم، و هم 
 !ی توی قلبم هم عادی نیست عالقه حتی این 

دیگه چیزی نمی فرستم و سوار ماشین میشم. صدرا 
 : ش رو می بنده، می گههمونطور که کمربند

شما دیگه چیزی نمی خواین؟ اگه خریدی دارین قبل _

 . رستوران ببرمتون
 
   



 
رو توی کیفم می ذارم. یه سرم رو تکون می دم و گوش ی 

حسی بهم می گه که باید بیشتر با این صدرای درون گرا 
 !حرف بزنم

ندارم. انگار شما هم می  الزمنه خیلی ممنون. چیزی _

 دونین که من اجازه ندارم تنها از عمارت بیام بیرون، آره؟ 
 :با دقت ماشین رو از پارکینگ درمیاره. همزمان می گه

اما  ایی گفته، ولی خیلی در جریان نیستم.امیر بهم یه چیز_

می دونم وقتی امیر انقدر تاکید بکنه رو چیزی، حتما مهمه! 
البته نگران نباشید. ما همه حواسمون بهتون هست... و خان 

 !داداش خیلی بیشتر
 ! مغرور من اخالق مرد دوست داشتنی بد

 ازتون بپرسم؟الی سوآقا صدرا. می تونم یه _

سوال ناگهانیم بعد از چند دق یقه سکوت، لبخند و تعجب 
صدرا رو در پی داره. با احترام سری تکون می ده و می 

 :گه
 خواهش می کنم. بفرمائید، چیزی شده؟_

   



 
دم. این بهترین فرصته. نباید سرم رو به اطراف تکون می 

 !از دستش بدی نهال
بپرسم که احتمال می دم الی نه. فقط می خوام یه سو_

 ! نخواین جواب بدید
در سکوت چند لحظه بهم نگاه می کنه و بعد به روبرو خیره 

 :میشه. زیرلب زمزمه می کنه
از این تیز   !گذشته فقط درده. دونستنش چه فایده ای داره؟_

بودنش خوشحال میشم. این یعنی خیلی راحت می تونم 
 !باهاش حرف بزنم

م گره  االندر تلخ بودن گذشته شکی ندارم اما، وقتی زندگی _

  کالفه خورده به این گذشته، باید ازش مطلع باشم یا نه؟ 
فقط خنده اش رو  االننیست، اما این جدیتش برای من که تا 

 ! دیدم غریبه
   



 
چرا من؟ چرا از بقیه نمی پرسین زن داداش؟ لبخند _

لرزونی می زنم. چیه این گذشته ی لعنتی که گفتنش برای 
 صدرا هم سخته؟ 

شما تنها کسی هستین که می تونم ازش بپرسم و  شاید چون _

مطمئن باشم که همه چیزو بهم می گه! شما که انتظار ندارید  
برم از معصومه خانم یا پروین خانم بپرسم و داغ دلشونو  

 تازه کنم؟
 :نگاه گوشه چشمی بهم می کنه. می پرسه

 چرا از خود امیر نمی پرسی؟_

 :میشم. با اخم ظریفی می گم کالفه 
یه جوری می گین انگار برادرتون رو نمی شناسین! به _

نظرتون میشه ازش بپرسم؟ چرا باید به خاطر خودم اذیتش 
 کنم؟

   



 
 : باز هم سکوت متفکرانه اش! ادامه می دم

دونستن این گذشته ای که برای همتون تلخ و دردناکه، _

مطمئنا برای من شیرین نخواهد بود! ولی می خوام بدونم که 
اخته  بتونم به همسرم کمک کنم این دیواری که دور خودش س

رو خراب کنه. بتونه راحت تر بخنده. همیشه لبخند داشته 
باشه. زندگی رو قشنگ تر ببینه! من فقط می خوام بدونم  

سر همسرم اومده که   بالییآقاصدرا. این حقمه که بدونم چه 
 !بعد این همه سال هنوز هم خودش نیست

شما که قبلش رو ندیده بودید... خب اصوال باید به _

 !مند شده باشین دیگه عالقه ش االنشخصیت  
لحن صدرا جوریه که انگار داره برای حرف زدن و 

 !شکستن سکوت همه قانع میشه
 
   



 
 :با تبسم کمرنگی میگم

های  تالش  نه! من عاشق مردی شدم که با وجود همه ی _

برای بد بودن و دوری از همه ی خوبی ها، باز هم نمی 
تونه چشم روی وجدانش ببنده. مردی که وظیفه شناسه، 

دقیقه، به همه چیز اهمیت می ده و اتفاقا با محبت و عشق 
هم آشناست اما، داره سعی می کنه تظاهر کنه که نیست! 

فکر نمی کنید دونستن گذشته و کمک من، می تونه باعث 
امیرحافظ این تظاهر کردن به بد بودن رو برای همیشه  شه

 کنار بذاره؟
   
 

چند دقیقه ای در سکوت می گذره. بی حرف منتظر می 
مونم و به روبرو و خیابون های شلوغ خیره میشم. همه ی 

وجودم شده گوش و منتظر صدایی ام که مخاطبم قرار بده و  
به  بالخره می کنه اما،  طوالنی صدرا... این انتظار رو 

 ! حرف میاد
 ! بدبا یه صدای غمگین... غریبه... و لبربز از حس 

! می فهمی عالقه هیجده سالش بود. پر از هیجان، ذوق، _

 !چی میگم زن داداش؟ برادر من فقط هیجده سالش بود
  



 
نفسم توی سینه ام یخ می زنه. صدرا با نیشخند تلخی تند تند  

اشک جمع شده توی چشم هاش رو  احتماال پلک می زنه تا 
 !از من مخفی کنه

تازه از کنکور تموم شده بود. امیر درس خون و مطیع اون _

زمان بعد از کنکور انگار مثل یه زندانی بود که برای مدتی 
تونست تفریح کنه و مجبور نباشه  تا شروع دانشگاهش می 

شب تا صبح رو توی کتاب هاش سر کنه. برای همین به 
سالم بود،  12 فکر افتادیم که بریم مسافرت. اون زمان من

 تابستون هم بود و 
   



 
و امیر به مسافرتش یه مزه ی دیگه داشت. همین شد که من 

 .هر نحوی که ممکن بود، مامان و بابا رو راضی کردیم
بهم نگاه می کنه. لبخندش فقط و فقط غم رو از خودش بروز 

 !می ده
از اونجایی که امیر تازه گواهینامه گرفته بود و دلش _

ضعف می رفت برای پشت فرمون نشستن، با وجود اینکه 
  مثال می دونم مامان اصرار داشت با هواپیما بریم تا ن

گرمای راه اذیتمون نکنه! ما اصرار کردیم که با ماشین 
بریم. بابا مخالفتی نداشت. اونم مثل ما رانندگی رو دوست 

داشت! می موند مامان که قانعش می کردیم. مامان در برابر 
میشد. امیر بهتر از هرکسی تو این دنیا بلد بود   سالحما خلع

 !مامانو قانع کنه
 
   



 
 خیلی خوب بود، آره؟ارتباطشون _

 :سری تکون می ده و همزمان راهنما می زنه. جواب می ده
کلمه ای برای توصیف رابطه   اصال خیلی بیشتر از خوب! _

شون وجود نداشت! مامان مادر واقعی امیر نبود اما اونو  
بیشتر از منی که بچه اش بودم دوست داشت. این به این 

 معنا نیست که بهش حسودی می کردم ها...
می خوام بگم عشقشون یه چیز دیگه بود. امیر همیشه می 

میومد اگه گفت مامان معصومه همه ی دنیاشه! جونش در 
 ! مامان مریض می شد... یا حالش خوب نبود

واژه به واژه ی حرف هاش حس سنگینی عجیبی رو روی  
دلم می ذارن. در سکوت به صندلی تکیه می دم و نگاه ماتم 

 :خیره ی چهره ی درهمش میشه
 
   



 
مامان قبول کرد. البته ای کاش که قبول نمی کرد! صبح _

زود مثل هر خانواده ی دیگه وسایلمون رو جمع کردیم و  
زدیم به دل جاده. من آهنگ های اجق وجق می ذاشتم و زیر  

برامون میوه پوست نگاه تاسف بار بابا می رقصیدم. مامان 
می َکند و فقط می خندید، بدون اینکه هیچ کدومشون به 
کارمون ایراد بگیرن. چقدر خوشحال بودیم. چقدر حال  

 ... داداشم خوب بود
صدای نفس عمیق صدرا، برام مثل آژیر خطره. اون موقع 
که این اتفاقات افتاده، من کجا بودم؟ چند سالم بود؟ چیکار  

هر وضعی که بودم ، هیچ ربطی به هیچ می کردم؟ قطعا تو 
کدوم این اتفاقات نداشتم. اما... اما چرا با وجود این بی ربط  

بودن ها، قلبم هنوز هم برای امیرحافظ نوزده ساله ی اون 
 زمان می لرزه؟

 
   



 
اول قرار شد بریم مشهد. از اونجایی که همه و البته خود _

امیر مطمئن بودیم که تو بهترین رشته قبول میشه، مامان می 
خواست نذرش رو ادا کنه و بعد مدت ها آقا رو زیارت کنیم. 

نزدیک های شهر سبزوار رسیده بودیم که برای استراحت  
یه جایی نگه داشتیم. یادمه بابا شدیدا خسته بود، اما اصرار  

داشت که خودش پشت فرمون بشینه. ولی مامان از اون  
 مصرتر بود و نذاشت

   



 
که این کارو کنه. آخرش هم امیر با سماجت پشت فرمون  
نشست و بابا برای استراحت روی صندلی عقب کنار من  

خوابید. مامان نگران بود. می ترسید. امیر گواهینامه داشت 
سرحال شه بزنیم   اما بی تجربه بود. می گفت بهتره تا بابا 

کنار و ما هم استراحت کنیم اما، امیر قبول نکرد. خندید. به  
که انقدر نزدیک آقایی معطل  حاال مامان گفت دلت میاد 

 !کنی؟
مکث می کنه. فشار دست هاش رو به فرمون احساس می  
کنم. و حس کدری که از این خاطرات، روی قلبم سایه می 

 ...اندازه
کرد. من داشتم با هدفونم آهنگ های مامانو هم راضی _

خودمو گوش می کردم که مزاحم بقیه نشم. ولی حواسم بود  
که مامان و امیر باهم حرف می زنن و مامان حسابی 

 حواسش به پسرش بود. خوشحال بودم.
   



 
خوشحال بودیم. ولی یهو... یهو نمی دونم چیشد که همه چی  

 !در یک آن از بین رفت
تنم رو منقبض می کنم. خیلی خوب احساس می کنم که 
صدرا چطور داره جلوی اشک هاش رو می گیره، و 

ن! چطور باید این همه پشیمونم از اصرارم برای دونست
 !تلخی و درد رو هضم کنم؟

رانندگی امیر خوب بود، به خاطر مامان هم خیلی خیلی با  _

دقت رانندگی می کرد. ولی خب حادثه که خبر نمی کنه. به 
خاطر دوتا ماشین دیگه که باهم کورس گذاشته بودن و مقابل  

ما پیچیدن، ماشینمون از مسیر منحرف شد و امیر هیچ 
ه نتونست کنترلش کنه. چیز زیادی دیگه یادم نمیاد. جور

چون تو همون برخورد اول سرم به شیشه خورد و بیهوش 
 ! شدم

 
   



 
می گیره. صدرا با لبخند تلخی نیم دستم روی دهنم قرار 

 به من که انگار وسط اون جاده ی نحس ایستادم گاهی ن
دارم بیرون کشیده شدن تن بی جون امیرحافظ رو تماشا می  

 :کنم، می گه
همه مون آسیب دیدیم. تصادف وحشتناکی بود. ماشین به یه _

وانتی دیگه هم خرده بود و طرف رفته بود تو کما. وضعیت  
غیرقابل تحملی بود. زندگیمون سیاه شده بود. این وسط امیر  

بیشتر از همه داغون شده بود. فکر کنم حقته بدونی که 
همسرت چند سال پیش به خاطر این تصادف شنوایی کامل  
 یه گوشش رو از دست داده بود و گوش دیگه اش هم حدود

 !درصد آسیب دیده بود! مصیبت پشت مصیبت 70

 چ... چی؟ _

 
   



 
تصور ناشنوا بودن مرد دوست داشتنیم غیرقابل هضمه. 

 چطور باید قبول کنم؟! کاش... کاش اونجا بودم. 
 
   



 
روزهایی که قرار بود برامون خاطره باشه، تبدیل شدن به  _

گریه و بدترین کابوس زندگیمون. مامان کارش شده بود 
زاری. خدا بهمون رحم کرد که مامان کمترین آسیب رو دیده  

بود و بابا با یه عمل کوتاه روبراه شد. منم به نسبت حالم  
 خوب بود. ولی امیر...

امیرداغون مطلق بود! حتی یه کلمه هم حرف نمیزد. دلش 
نمی خواست هیچ کدوممون رو ببینه. بابا خودش رو مقصر  

خودش رو سرزنش می کرد. منم که... می دونست و همش 
هیچ جوره اون همه مصیبت رو درک نمی کردم. عصبی  

 ! شده بودم. حتی نمی تونستم بخوابم. زندگیمون سیاه شده بود
توی ترافیک گیر می کنیم. همینطور که برف پاک کن رو  

 می زنه تا شیشه رو از قطرات بارون بشوره،
 
   



 
نگاهش رو به وضوح از چشم های اشک بار من می دزده  

 :و تند تند ادامه می ده
یکم که وضعیت بهتر شد، برگشتیم تهران. اون مدت تو _

بیمارستان مشهد بودیم، چون امیر باید تحت نظر می بود.  
هم از لحاظ روحی، هم جسمی! کم چیزی نبود. یه گوشش 

رو از دست داده بود و اون یکی هم... بگذریم! به تهران که 
و برگشتیم بابا در به در دنبال دکتر خوب می گشت تا امیر ر
ببره پیشش. دکتر نموند که مامان و بابا پیشش نرن، حرف 
همشون هم این بود که میشه با جراحی مشکل شنواییش رو 

یی داره. حتی مطمئن نبودن که باال حل کرد اما، ریسک 
 !نتیجه اش موفقیت آمیز باشه

 ...خدای من_

 
   



 
 زیرلب زمزمه می کنم و دستی به صورتم می کشم. 

 :  صدرا بی توجه ادامه می ده
اون زمان حتی رتبه ی سه رقمی امیر هم کسی رو _

خوشحال نکرد. چون امیری که ما می شناختیم دور از 
تصادف مرده بود! شدیدا گوشه گیر شده  جونش، انگار تو 

بود و بعضی وقت ها که مامان به گریه می افتاد، به خاطر  
اون یکی دو کلمه حرف می زد. حتی دانشگاه هم نمی 

خواست بره! همون امیری که ماه ها برای کنکور زحمت 
 ! کشیده بود

چراغ سبز میشه. به آرومی ماشین رو حرکت می ده و 
 :یرون می دهنفسش رو با صدا ب

یه مدت همین طور گذشت. اما به قول مامان پایان شب _

 بالخره سیه ما سفید بود! صبر و گریه های مامان 
 
   



 
 بهمون خبر دادن مرد وانتیه از کما دراومدهنتیجه داد و 

حالش خیلی بهتره. از طرفی یکی از دکترهای کاربلد هم 
پرونده ی امیر رو دیده بود و گفته بود که می تونه این عمل  

رو با درصد خطای کم انجام بده اما، خواسته بود که یک 
بهتر  کامال سال بگذره تا ضربه ای که به سرش خورده 

ب  بشه. تا اون زمان هم باید از سمعک استفاده می کرد. خ
براش سخت بود. امیر تازه داشت پا تو جوونیش می ذاشت. 
دورانی که هر پسری به ظاهرش خیلی زیاد اهمیت می ده. 
 !اون وقت برادر من مجبور بود سمعک بذاره تا بتونه بشنوه
تصور سخت بودن این موضوع برای پسر مغروری مثل 

 توی حساس ترین برهه امیرحافظ، اونم به قول صدرا، 
زندگیش، زیادی راحته. می تونم خیلی خوب بفهمم که چه  

روزها و لحظات پرتنشی رو تحمل کرده و البته این سختی 
و عذاب رو به خانواده اش هم تحمیل کرده. امیر سختی 

 ...کشیده ی من 
 چطوری با این وضعیت کنار اومد؟_

 
   



 
صدرا با لبخند کوچیکی نگاهم می کنه. چرا حس می کنم  

هرچقدر بیشتر ادامه می ده، یه اضطراب خاصی توی 
 شینه؟ نگاهش می 

خیلی خیلی سخت! هممون دست به دست هم دادیم تا دوباره _

امیرو مثل قبل کنیم. مامان گریه و زاری رو کنار گذاشت و 
بابا دوباره مثل قبل، و حتی بهتر بنیان خانواده مونو توی 
دستش گرفت. این وسط احسان و دوستای دیگه شون که 

ی کردن.  خیلی با امیر صمیمی بودن هم به شدت کمکمون م
و من که با وجود سن کمم سعی می کردم حداقل این وسط یه  

نقشی ایفا کنم. کم کم، با گذشت زمان وضعیت بهتر و بهتر  
از اتاقش بیرون زد. با احسان برای ثبت  بالخره شد. امیر 

 نام دانشگاه رفت و دوباره صداش توی خونه پیچید. مثل
 
   



 
رویا می موند برای مامان که امیر مثل قبل دورش می گشت 

 !و وقت و بی وقت محبتش رو ابراز می کرد
لبخند عمیقی کش می ده.  شیرینی حرف هاش لب هام رو به 

صدرا خنده ی کمرنگی می کنه و انگار از لبخندم می فهمه  
 !که چقدر برادر سختی کشیده اش رو دوست دارم

 کال تر شد. دیگه  عالیدانشگاه که شروع شد وضعیت هم _

یادمون رفته بود که تصادف کردیم. امیر هم با سمعک و 
جراحی رو  گوش هاش کنار اومده بود تا زمان بگذره و

انجام بده. دقیق یادم نیست، فکر می کنم ترم دو یا سه 
 ! بود....که دیدیم رفتارهای امیر عوض شده

 یعنی چی عوض شده بود؟_

 
   



 
دستی به گردنش می   کالفگی خنده اش رنگ می بازه. با 

به من کنجکاو بهش خیره ام، می  گاهی  کشه و ناچار با نیم ن
 :گه
خب... چطور بگم! زیاد می خندید. زیادی حالش خوب _

ش می رسید. خب این  بود! پر انرژی شده بود. بیشتر به خود
عادی نبود دیگه. امیر هرچقدر هم که خوب شده بود بازم یه 

عوض شده   کال وقت هایی می رفت تو خودش. ولی این بار 
 ! بود

گیج از نامفهوم بودن منظورش چهره ام رو درهم می کشم  
که نفسش رو توی سینه حبس می کنه و به یکباره و تند می 

 :گه
 ! بود! دلیل تغییر رفتارهاش هم همین بودامیر عاشق شده _

 
   



 
 :با چشم های گرد شده بهش نگاه می کنم. زمزمه می کنم

 ! عاشق؟_

   



 
صدرا با تاسف و ناراحتی بهم نگاه می کنه. گیج و منگ به  

طرف پنجره می چرخم و با پایین کشیدن شیشه، سرم رو در  
 .معرض باد سرد قرار می دم. نفس کشیدن برام سخته

همسر منه و یکبار هم بهم  االنامیرحافظ... مردی که 
عاشق دختر دیگه ای قبال اعتراف نکرده که دوستم داره...

 شده؟ بهش دوستت دارم گفته؟ با شیفتگی نگاهش کرده؟ 
زن داداش. تو روخدا فکر اشتباه نکن که فقط خودتو اذیت _

 . می کنی. مهلت بده توضیح بدم
طرفش می چرخم و در سکوت بهش نگاه  با لبخند تلخی به 

 ! می کنم. فکر اشتباه نکنم؟ چی اشتباهه دقیقا؟
 
   



 
ببین زن داداش، من و امیر به جز مامانمون با هیچ جنس  _

حسی که آدم   اصال دیگه ای در ارتباط نبودیم که بفهمیم  کس
پیدا می کنه چیه! من که بچه بودم و تحت نظارت شدید بابا 

باید به درس هام می رسیم، می خواستم سر و گوشم هم 
هیچکس بجنبه، بابا گوشمو می پیچوند. ولی امیر با اینکه 

کاری به کارش نداشت و به سنی رسیده بود که می تونست 
این ارتباط برقرار کنه، بازم میلی نشون نمی داد. سرش فقط  

تو کتاب هاش بود و با دنیایی که توش دخترها هم وجود  
نداشتن آشنا نبود! برای همین وقتی رفت دانشگاه جو گیر 

هر حسی   شد. فکر کرد عاشق شده. انقدر بی تجربه بود که
 !رو عاشقی معنا کرد

 
   



 
نفسش رو با پوف بلندی بیرون می ده و ماشین رو کنار 

رانندگی هم خیابون پارک می کنه. انگار حتی برای  
 !تمرکزی نداره

امیر ساده دل بود! دلش پاک بود. با وضعیتی که داشت _

حساس تر هم شده بود. همین شد که بهترین طعمه برای 
دختری باشه که هیچ بویی از شعور و انسانیت نبرده بود.  

امیر ساده هم فکر می کرد با وضعیتی که داره و شنواییش،  
اگه هم کسی بهش نزدیک هیچ کس نباید بهش توجه کنه. 

شد، لطف بزرگی در حقش کرده و قطعا عاشقشه! متاسفانه  
 ! اون عفریته هم اینو فهمیده بود و امیر رو خام کرده بود

 
   



 
 یعنی چی؟ _

 : کش موهاش رو باز می کنه. همزمان توضیح می ده
ببین. گفتم بهت که با یه داستان عشقی طرف نیستی. اگه _

متوجه میشی که هیچی اونطور  کامال بیشتر هم گوش کنی 
 !که تو فکر می کنی نیست زن داداش جان

 :به تلخی می خندم. نگاهم رو به روبرو می دوزم و می گم
   



 
گیرم اگه فکر اشتباه هم بکنم، چه فرقی داره آقا صدرا. _

ادامه بدید لطفا، نگران نباشید، من دختری نیستم که با 
فهمیدن گذشته ی همسرم ولش کنم و به خودم اجازه بدم که 

 !بازخواستش کنم
 !خب دیگه... وقتی می گم خیلی خانومی، نگو نه_

دوباره بستن  خجالت زده و غمگین می خندم و صدرا با 
 : موهای بامزه اش می گه

داشتم می گفتم، امیر به کل اعتماد به نفسش رو از دست _

داده بود. بی تجربه و خام هم که بود... ولی به همین اندازه 
طرف مقابلش کاربلد و ماهر بود! نمی دونم... ولی به روش 

های مختلف بهش نزدیک شده بود و کارشو کرده بود. یه 
بهونه ی جزوه گرفتن... دفعه ی بعد با مظلوم نمایی  بار با 

 که برای عمل
 
   



 
بهمان. امیر هم که فکر می کرد   فالنمامانم پول کم دارم و

دختره عاشق و شیداشه، کور و کر شده بود و هرچی دختره 
می گفت انجام می داد. دختره هم که بهترین منبع درآمد پیدا  

 !کرده بود، حق می دادم بهش ولش نکنه 
 یعنی ازش سوئ استفاده می کرد؟_

واقعا هضمش سخته که مرد پخته و باتجربه و البته دقیق  
 !، روزی توسط یه دختر بازیچه شدهاالن

دقیقا! ولی می دونی زن داداش... شاید تنها اثر خوبی که _

این دختره ی بی همه چیز توی زندگیمون داشت، این بود که  
 به امیر انگیزه ی جراحی داد! برادر ساده

ختره ثابت کنه عیب و ایرادی نداره، من به خاطر اینکه به د
پنهانی و بدون اینکه کسی رو توی دانشگاه در جریان بذاره، 

 بره و  مثال برای جراحی آماده شد. که 
   



 
دختره رو سوپرایز کنه! بی خبر از اینکه قراره همه چیزش  

 !نابود بشه
 !جراحیش موفقیت آمیز بود دیگه؟ زیاد که اذیت نشد؟_

با لبخند محوی بهم نگاه می کنه. انگار نگرانی توی چشم 
 !هام براش تسکینه

خداروشکر آره. امیر به کسی نگفته بود که اگه احیانا عمل _

نشد، کسی براش دلسوزی نکنه. ولی درست انجام  
خداروشکر جراحی خیلی خوب انجام شد و امیر شنواییش 

رو به دست آورد. ولی نه به طور کامل، اما دیگه نیازی به 
استفاده از سمعک نبود. نبودی ببینی زن داداش... تو 

خونمون غوغایی بود! خنده های مامان تموم نمیشد! بابا 
 زارقربونی می داد و انگار ه

 
   



 
سال جوون تر شده بود! امیر هم که این وسط هم دلش خوش  

 ! ما بود... هم خوش دختره
توی دلم لب هام رو روی هم فشار می دم. این حس ی که 

 ! می جوشه، حسادته؟
 
   



 
چند روز که از جراحیش گذشته بود، تصمیم گرفت بره _

دانشگاه. می خواست دختره رو غافلگیر کنه و بهش بگه که  
دیگه مشکل شنوایی نداره. هیچوقت یادم نمیره که چقدر 

جلوی آینه وایساد و به خودش رسید. مامان با اسپند بدرقه  
رو توی چشم های بابا دید.  ی خوشحال  اش کرد و میشد 

. ولی باز هم همه چیز خراب شد. این بار جوری ولی..
خراب شد که دیگه هیچی نمی تونست درستش کنه. امیر 
نابود شد. و در تمام این سال ها، هیچوقت به حالت قبل 

 !خودش برنگشت
دستام توی هم گره می خورن. صدرا با نیشخندی به سمتم  

می  می چرخه و بی توجه به حال آشفته ی من ادامه می ده. 
گه و من... میمیرم. هزاربار برای قلب شکسته و غرور لگد 

مال شده ی امیرحافظ میمیرم و فکر می کنم چی می تونه 
 این درد رو تسکین بده؟ 

   



 
مرد عزیز من... چطور باید با وجود این زخم، آرامشت رو 

بهت برگردونم؟! چطور دردت رو التیام ببخشم؟ من...  
چطور تونستم تو این مدت با بی خبری رفتار تندت رو 

 ! قضاوت کنم؟
**** 

پسر کجا  _ *چندسال قبل _محوطه ی دانشگاه _اصفهان

 . بودی؟ دلمون برات یه ذره شده بود 
با لبخند احسان را در آغوش می گیرد، و بعد یاشار و به 
دنبال آن دوستانی که رفاقتشان را اثبات کردند. احسان با 

ح شده اش می کشد و خندان اصال شیطنت دستی به صورت 
 : می گوید

می بینم که حسابی هم خوشتیپ کردی... این مدت خبری _

 !بوده و ما بی خبریم؟
   



 
یاشار به بازوی احسان می کوبد و امیرحافظ در سکوت 

 : لیوان چایش را مزه مزه می کند. یاشار می گوید
رفته جاهای خوب خوب! دیگه! مارو قال گذاشته و  البد _

 !حقش نیست بزنیم دهنشو پر خون کنیم؟
فاتح و پرویز با خنده ی از ته دلی تایید می کنند. وقتی جلو  

میآیند و هرکدام به شوخی مشتشان را به سمت امیرحافظ  
بردن دستش به نشانه ی تسلیم  باال خندان می گیرند، او با 

 : می گوید
 ! خیله خب بابا، وحشی بازی درنیارید توضیح میدم_

 :می گویند ضربه ی محکم فاتح روی کتفش می نشیند. 
 ! بنال_

با هیجان به لب هایش چشم می دوزند تا بگوید این مدت که 
 بی خبر رفته، کجا بوده! امیرحافظ با شیطنتی 

   



 
هایش را تر می کند و با طمانینه ای که حسابی مشخص لب  

 : حرص احسان و بقیه را درمیآورد، می گوید
به جای اینکه پاچه ی منو بگیرید، بهتره رو آی کیوی _

خودتون کار کنین. این مدت هرروز خدا بهم زنگ زدین  
 ! ولی انقدر خرین که نتونستین حدس بزنید رفیقتون کجا رفته

ی شود. پرویز با لب و دهانی کج شده  چهره ی یاشار درهم م
 : می گوید

آخه کی از کار تو سر درمیاره که ما دربیاریم. میگی کدوم  _

 ! گوری بودی یا ادامه بدیم؟
می خندد. نگاهش را در محوطه می چرخاند تا شاید ردی از 

کرده. دختر محبوبش ببیند. هیجان خفیفی ته دلش جا خوش 
 چقدر دلش می خواهد آن صدای دخترانه 

ملیح و نازآلود را این بار بهتر بشنود... بدون سمعک... با 
 !گوش های خودش

 !بسکه نفهمید! به نظرتون چی تو ظاهر من تغییر کرده؟_

 
   



 
حاجی مارو با دختره اشتباه گرفتی. ما چهره ی خودمونو  _

یادمون نیست بعد توقع داری ظاهر تو رو تجزیه تحلیل 
 کنیم؟

فاتح که بی حوصله این را می گوید، امیرحافظ با نیشخندی 
می شود. احسان با اندکی  به چهره های ناپخته یشان خیره

 !نکنه...؟_ :مکث، ناباور زمزمه می کند

چشم های پیروز و پر از غرور امیرحافظ حدسش را تبدیل  
 : به یقین می کند. با بهت می گوید

صدای  !حاجی پشمام... عمل کردی؟! اوکی شد همه چی؟_

خنده ی ناباورانه و خوشحالشان محوطه ی دانشگاه را فرا  
یرحافظ همانطور که مشت های حاصل از می گیرد. ام

 شادی دوستانش را به جان می خرد، از 
   



 
مصیبتی که فکر   بالخره ته دل می خندد و فکر می کند که 

 . می کرد همیشگی است، دست از سرش برداشته است
حالش خوب است. از خودش متنفر نیست. عذاب حاال  

آن سمعک حاال وجدان ندارد. نمی ترسد، و تهی نیست! 
لعنتی روی گوش هایش سنگینی نمی کند، نگاه های  

و دختری که دوستش دارد، با اطرافیان آزارش نمی دهد، 
 . خیال آسوده ای از این پس در کنارش خواهد بود

مادرش راست می گفت... زندگی زیبایی های خودش را هم 
 !دارد

 شان فرا می رسد، با شوخیکالسکمی بعد، وقتی زمان 
خنده به سمت دانشکده می روند. هرچه چشم می گرداند، 

 ببیند. دوستانش همنمی تواند اثری از دریا را 
 
   



 
در محوطه حضور ندارند، اما امیرحافظ مطمئن است که او 

 . حاضر خواهد بودکالس حتما در 
 ببینم... این خانم آقایی می دونه؟_

در جواب سوال احسان نچی می کند که فاتح به طرز فجیعی  
 :می خندد

می خواد غافلگیرش کنه. فقط حیف حراست امون نمیده...  _

 ! شاهد اتفاقات جذابی می بودیماگه خارج بودیم مطمئن باش 
می شود.  کالس بی توجه به صدای هرهر خنده یشان وارد 

حضور دارد. در کنار کالس درست حدس زده بود. دریا در 
دوست صمیمی اش نشسته و مشغول صحبت با اوست. 

اش تماشا   عالقه امیرحافظ را می بیند، اما او دریا را با تمام 
 می کند. دختری که از حسش 

 
   



 
نسبت به خودش مطمئن است... دریا در بدترین روزهای 

 !زندگی اش کنارش بوده
کیفش را روی شانه اش جابجا می کند و با دادن جواب هم 

می رود. نگاه زیبا  کالس ی هایش به سمت صندلی آخر کالس
 روی قامت بلند او  بالخره و پر از ناز دریا 

 
   



 
مکث می کند. به رویش لبخند می زند، و چشم های عاشق  

 !امیرحافظ تصنعی بودن لبخندش را نمی فهمد
جلو می رود و با حسی خوب کیفش را روی میز می گذارد.  

با او صحبت کند. می کالس می داند دریا دوست ندارد در 
گوید از اینکه توجه بقیه را جلب کند، خجالت زده می شود.  

 و امیرحافظ با مطیع بودن مطلق خواسته 
او را پذیرفته است. می خواهد روی صندلی بنشیند که این 

واضح می شنود   کامال ، نه گنگ و نامفهوم، بار خیلی خوب
 : که دریا رو به دوستش می گوید

حاال  معلوم نیست این مدت سرش کدوم آخوری بند بوده که _

 ! پیداش شده! با چه رویی به من لبخند می زنه آخه؟
دوستش ریز ریز می خندد و زیرچشمی امیرحافظ مات شده 

 با حماقت را تماشا می کند. اگر روزهای قبل بود، 
   



 
فکر می کرد دریا از عشقش نسبت به او می گوید و دوستش 

... با این گوش های االنبا خنده جوابش را می دهد. اما 
جراحی شده... نه صدایی برایش گنگ است... و نه فکر می 

 !کند که دریا درباره ی عشقش به او حرف می زند
نگو اینطوری به عشقت دریا! چطور دلت میاد؟ببین بچه  _

 !عصومه... آخی... دلم خیلی براش می سوزهرو چه م
دختر کنار دست دریا می گوید و این بار نگاهش پر از 

ترحم است. امیرحافظ ناباور سرجایش خشک شده است. و 
احسان، و فاتح، و یاشار و پرویزی که حیرت زده این فاجعه 

را تماشا می کنند. دخترک احمق خبر ندارد که امیرحافظ  
ست و کلمات تهوع آورش را به خوبی می دیگر ناشنوا نی

 ! شنود
   



 
وای پری انقدر نگو عشق که حالمو به هم می زنی. این  _

اید برم با یه کر پسره فقط برای من عابر بانکه، چرا ب
دوست بشم؟ مغز خر خوردم؟ تو فکر می کنی من امیدو ول  

 !می کنم؟
طفلک این پسره. نمی دونه توی بیشعور مسخره اش _

 . کردی
دریا با فکر اینکه امیرحافظ هیچ نمی شنود، می چرخد به 

قبال   سمتش و لبخند مضحکی تحویلش می دهد. لبخندی که
حس تنفر را ذره  حاال دل امیرحافظ را گرم می کرد اما... 

 !ذره در وجودش می جوشاند
خفه شو بابا. مسخره چیه؟ خود خرش قبول کرده. من _

چیکار کنم این بشر انقدر ذلیله که نمی فهمه حالم ازش به هم  
 !می خوره؟

 
   
 

دست هایش زیر صندلی مشت می شوند. و قلبش آرام آرام 
شکافته می شود. یک شکاف عمیق... درد وحشتناکی دارد.  

دردی که در عمق قفسه ی سینه اش زنده می شود. در 
 سکوت، می بیند، می شنود، و همه



... و حس زندگی اش در عالقه باورها... اعتماد.. عشق... 
 ! آنی نابود می شوند

 :احسان خشمگین فریاد می زند
 ! خفه شو دختره ی کثافت_

  



 
می شود و  دریا مقابل نگاه مات زده اش با حرص از جا بلند 

 :رو به احسان، افسار گسیخته فریاد می زند
 !خودت خفه شو مرتیکه. چته؟ کی با تو کار داره؟_

احسان به سمتش هجوم می برد که در میان دست های فاتح 
و پرویز اسیر می شود. اما همچنان، بی توجه به امیرحافظ  

 : یخ زده، رو به دختر وقیح روبرویش می گوید
دیگه کارت به جایی رسیده جلو روی ما رفیقمو حاال _

هرچی از دور و ور شنیدم به  االنمسخره می کنی؟! تا 
خاطر امیر چشم بستم. گفتم دروغه، شایعه است، ولی مثل 

 ! اینکه همونقدر که بقیه می گفتن کثافتی
   



 
به دوستش که پشت او سنگر گرفته، نگاه می  یخیالیبدریا با 

 : کند و خندان می گوید
نترس بابا. اینا الکی کاسه ی داغ تر از آشن. اصل کاری _

 . اینه که صم بکم داره بهم نگاه می کنه
بعد، آن لبخند نحسش را کش می دهد و این بار رو به 

 :امیرحافظ مسکوت می گوید
 چیزی به این رفیقات بگی؟ امیر... نمی خوای _

 !دهنتو می بندی یا بزنم دهنتو پر خون کنم عوضی؟_

دریا دست هایش را با طلبکاری روی سینه اش قفل می کند 
و با نیشخند به احسان برافروخته نگاه می کند. قطعا اگر 
دست های دوستانش نبود، می توانست او را همین جا به 

.. یقین دارد که امیرحافظ  مرگ محکوم کند. اما خیال خام.
 خام شده این حرف هارا باور نخواهد

   



 
کرد! به خصوص که این اواخر وضعیت شنواییش هم بدتر  

 !هم به کارش نمیآید شده و دیگر سمعک 
 .بیا عقب احسان_

با صدای آرام امیرحافظ همگی مبهوت بهش نگاه می کنند.  
نفس عم یقی می کشد. زیر نگاه خیره و کنجکاو دانشجویان،  
از جا بلند می شود و سعی می کند خود شکسته اش را جمع  

و جور کند. جلو می رود. با قدم هایی سست. آنقدر که در 
 .قدمی دریا می ایستدفاصله ی یک 

، دریا دچار اضطراب می شود. متعجب از نگاه حاال 
متفاوت امیرحافظ می خواهد چیزی بگوید که صاعقه می آید 

و صدا ی سوت مطلق در گوش سمت راستش پیچیده می 
 ! شود

 
   



 
ناباور و حیرت زده دستش را روی گونه ی سر شده اش در 
اثر ضربه ی امیرحافظ می گذارد و صدای هین ناباورانه ی 
دانشجویان بهتش را شدت می بخشد. و امیرحافظ با صدایی  

و خسته از این از قعر چاه، نابود و ویران شده، بی نفس 
 :همه درد، زمزمه می کند

 ... آشغال_

 
   



 
و شکسته از حرف هایی که شنیده، قدم بر می دارد و به 

سمت در خروجی می رود. گونه اش تر می شود. و سایه ی 
تاریک نفرت آرام آرام می آید و روی قلبش چیره می شود.  

 !این بود آخر آن همه رویا و عشق؟
این بود آن چیزی که برایش برنامه ریخته و زیر تیغ 

 !جراحی رفته بود؟
 ... چه باید می کرد

 ... با این وجود از هم پاشیده
 !باید چه می کرد؟او 

*** 
هیچی دیگه. بعد این ماجراها کار به حراست و شکایت  _

 رسید. دختره فکرشم نمی کرد که اینطوری همه
   



 
 چیز از بین بره. سوتی داده بود و همه ی برنامه هاشو

 بابت سیلی که بهش زده بودخراب کرده بود. امیر 
 تاوان زیادی داد. کار به اخراجش هم رسید. اما با 
 وساطت بابا و یه سری از اساتید دانشگاه که می 

 دونستن امیر مغزه اون دانشگاهه و این اولین اشتباهه،
 به زحمت رفع و رجوش کردن. دختره هم با وقاحت 

 موند. ولی امیرهرچه تمام باز هم تو اون دانشگاه 
 نه... اومد تهران. و کل زندگ یش عوض شد. شد امیری

 می بینی و بعضی وقت ها برای منم غریبه االنکه 
 !میشه

همزمان با تموم شدن حرف های صدرا، به صندلی تکون  
ات وارد شده به اطالعمی دم. جدا چطوری باید این حجم از 

مغزم رو بپذیرم؟ اونم چیزایی که فقط و فقط تلخی دارن و  
 ! حرص

   



 
گذشته چرا انقدر غم داره؟! چرا هرکس می خواد راجع به 
روز های گذشته اش حرف بزنه، یه بغضی، یه دردی، یه 

 !حسرتی توش پیدا می شه؟
خب با این اوصاف چرا رابطه اش با پدرومادرش اینطور _

یی که تعریف کردین، من بازم نمی تونم شده؟ با همه ی چیزا
رفتارش با پدرش رو به خصوص درک کنم. امیرحافظ  

 ! خیلی سرد باهاشون رفتار می کنه. دلیلش چیه؟
نیشخندی روی لب های صدرا می شینه. با خوردن جرعه  

ای آب، نگاهش رو توی محیط شیک و زیبای رستورانی که  
 :اومدیم می چرخونه و می گه

 ! مادرش_

 
   



 
خب... کلمه ی شوکه کننده ایه! و فکر می کنم یه مادر 

مرده، چطور می تونه باعث از بین رفتن رابطه ی یه پدر و 
 !بشه؟پسر 

 . مادرش؟ ایشون که فوت کردن_

صدرا می خنده. البته خیلی زود خنده اش رو جمع می کنه. 
می کنه. اما به  خالی انگار به این نحو داره حرصش رو 

هرحال، با حس و حال بهتری نسبت به قبل نگاهم می کنه و 
 : سرش رو به نشونه ی نه تکون می ده

 !فوت کرده، اما اون زمان نه_

 
   



 
 یعنی چی؟ _

ق گرفته بوده! ظاهرا به خاطر عشق  طال یعنی اینکه  _

ول می کنه و می قدیمیش از بابا جدا میشه و امیر رو هم  
ره. البته امیر حس خاصی نسبت بهش نداشت ها، ولی خب  

 بعد اون جریان دختره و اخراجش از دانشگاه
اینا زیادی حساس و اعصاب خرد کن شده بود. از شانس گند 

ما هم همون زمان یه نامه ای از مادرش رسید که گویا 
سرطان گرفته بوده و می خواسته قبل مرگش پسرش رو 

 ه. اما بابا امیر رو در جریان ببین
   



 
نذاشت. یعنی بهش نگفت و نامه رو ازش مخفی کرد. بعد هم  

دعوای بزرگی که امیر فهمید، مادرش واقعا فوت شده بود. 
تو خونمون اتفاق افتاد. می دونم که دلیل امیر حس عشقش  
به مادرش نبود، چون اون امیر رو تنها گذاشته بود و رفته  

بود؛ اما به خاطر لجبازی و یک دندگیش با بابا بحث کردن.  
آخرشم از خونه گذاشت رفت و به کل همه چی رو خراب  

میدم. به هرحال  کرد. اینم بگم که من یه کوچولو بهش حق 
مادرش بود. بابا نباید نامه اش رو مخفی می کرد که امیر 

 .انقدر ضربه بخوره
 . الهی بمیرم براش_

 زمزمه ی زیرلبم از اعماق قلب غمگینم نشات می گیره.
 :صدرا با لبخند تلخی می گه

 
   



 
شما هستین داداش حالش خوبه.  االنخدانکنه زن داداش. _

 . ما داشتنشو مدیون شماییم
دست هامو روی صورتم می ذارم و بی توجه به صدرا، به  
چشم هام اجازه ی باریدن می دم. هرچند سعی می کنم که 

 !بگیرم اما... واقعا نمیشهجلوی خودم رو 
انگار در وجود من هم رسوخ کرده. می  حاال درد امیرحافظ،

تونم با تک تک سلول های بدنم تنهایی و حس وحشتناک بی  
کسی اون روزهاش رو درک کنم. حسی که بهش می گفته  

نباید به کسی اعتماد کنه، نباید به کسی دل ببنده، و باید 
 .ش هم محروم کنهخودش رو از محبت خانواده ا

امیرحافظ من، در تمام این سال ها خودش رو برای دلدادگی 
 و اشتباهش عذاب داده. شکنجه کرده تا بتونه

 
   



 
بده. اما هربار بدون اینکه راضی بشه، این تاوانش رو 

 .  عذاب رو بیشتر و بیشتر کرده
مرد غمگین و تنهای من... چطور می تونی این همه رنج 

 !رو پشت چشم های یخ زده ات پنهان کنی؟
من غلط   اصال وای زن داداش... داری گریه می کنی؟! _

کردم گفتم! بابا خودت گفتی برات تعریف کنم. من که نمی 
 !خواستم بگم

با صدای دستپاچه ی صدرا تند تند دستی به صورتم می کشم  
و زیرلب معذرت خواهی آرامی رو زمزمه می کنم. صدرا 

همونطور که دستمال کاغذی رو زیر دستم می ذاره، با لبخند  
 :مهربونی می گه

میرحافظ که شما انقدر دوستش دارید! خوش به حال ا_

 مطمئنم عشق و محبت شما خیلی راحت چند سال گذشته
   



 
گریه نکنین.   االنرو جبران می کنه. فقط توروخدا حداقل 

 .امیر بیاد ببینه من اشکتون رو درآوردم گردن منو می شکنه
میون گریه از ته دلم می خندم که صدرا نفس راحتی می 

 :کشه. تاکید می کنه
 
   



 
به خدا! همین که بفهمه من عین این فضوال همه چی رو _

بهتون گفتم، انگیزه ی قتلم رو داره. د یگه چه برسه بیاد 
 ... گریه می کنیدببینه شما دارید 

 !از کجا مطمئنید که میاد؟حاال _

در برابر سوالم با سر به بیرون اشاره می کنه. متعجب 
سرمو می چرخوندم و می بینم که از ماشینش پیاده می شه و 
چقدر با اون عینک دودی و تیپ مردونه اش جذاب به نظر  

 !می رسه
 :لبخند عاشقانه ای می زنم که صدرا می گه

از این جهت که این بشر هرچی هم باشه باز داداش منه! _

 ...خیلی خوب می شناسمش! فقط زن داداش
با وجود اینکه حواسم پی امیرحافظه، کنجکاو نگاهش می 

 :کنم که با کمی جدیت می گه
   



 
من اینارو بهتون گفتم چون با همه ی عقل و منطقم بهتون  _

اعتماد دارم! لطفا به برادر من کمک کنید! بهش زندگی 
کردن رو یاد بدید. شاید منو به خاطر گفتن این حرف ها 

که شما با دونستن نیست. همین الی سرزنش کنه اما... خی
این چیزا بتونید بهتر و مطمئن تر کنارش باشید، برای من  

 ! کافیه
لبخندم عمق می گیره. سعی می کنم چهره ام ردی از گریه 

 : ام رو نشون نده. جواب می دم
ممنون به خاطر اعتمادتون. نگران نباشید، حواسم به همه  _

 . چیز هست
امیرحافظ کنار صدرا فرصت نمی کنه که چیزی بگه، چون 

میزمون می ایسته و با برداشتن عینکش، با چشم های ریز 
 شده، دقیق و متفکر به هردومون خیره می

 
   



 
زیر مژه های نمناکم می کشم و از شه. دستپاچه دستی به 

 : روی صندلی بلند می شم. اما صدرا با شیطنت می گه
 !عه. شما اینجا چه می کنی خان داداش؟_

 کامال بی توجه به صدرا بهم نگاه می کنه. یه نگاه سخت و 
پیچیده! زیرنگاهش گر می گیرم. اما همچنان لبخندم رو حفظ  

می کنم و امیرحافظ با بیرون کشیدن صندلی، همزمان که 
 :کنارم می شینه، با لحنی خونسرد می گه

 احیانا باید بهت توضیح بدم رستوران چیکار می کنن؟_

در سکوت به کلکل بچگانه ی این دوتا مرد گنده نگاه می 
 :صدرا غش غش می خندهکنم. 

 
   



 
نه حاجی. نیازی به توضیح نیست، اونم وقتی خودم آدرسو  _

 برات فرستادم! بگو ببینم... پسندیدی؟ 
امیرحافظ با بی تفاوتی توی محیط رستوران می چرخه.  نگاه 

 : با صدای مردونه و به نظر من زیادی جذابش می گه
باید بپسندم؟ وقتی توی نره غول با این سنت عمدا اومدی _

 !اینجا که رو دست من خرج بذاری؟
 
   



 
خنده ی صدرا انقدر شیرینه که نه تنها من، بلکه لب های 

امیرحافظ رو هم به لبخندی مزین می کنه. با پررویی و البته  
شیرینی خاص خودش، انگار نه انگار که چند دقیقه ی قبل 

م از گذشته می گفت، به حرف میاد داشت با غم و تلخی برا
 !  و من فکر می کنم که چقدر مدیون این پسرم

اگه اون نبود... شاید من به این زودی ها درباره ی گذشته 
نمی دونستم، و همچنان در بی خبری دست و پا می زدم.  

صدرا لطف بزرگی به من، امیرحافظ، و این رابطه ی هنوز 
 !نیمه جون کرد

   



 
کدوم سن برادر من؟ من پنجاه سالمم بشه باز میام دستتو _

می گیرم می برمت برام خرج کنی. فکر می کنی ولت می 
کنم؟ حتی اگه بچه هاتم دورتو بگیرن بازم باید منم حساب  

 !کنی
هم خجالت زده  «ه ها بچ» از گفته ی بی مهاباش و واژه ی

 میشم، و هم دلم ضعف میره! فکرشم متفاوته...
حاصل عشق من، و مردی که فکر می کردم سهمم از  

 ! دوست داشتنش فقط حسرت و افسوسه
یه جوری میرم تو فکر رویاهای دوست داشتنیم که متوجه  

می  باال نمیشم امیرحافظ چی بهش می گه. وقتی سرم رو 
 :صدرا میشم و ناخواسته می پرسمخالی گیرم، متوجه جای  

 عه... پس آقا صدرا کجا رفت؟ _

 
   



 
برای اولین بار بعد از نشستنش کنار دستم، می  بالخره 

 :چرخه و بهم نگاه می کنه. بدون لبخند... جواب می ده 
 رفت دستاشو بشوره. امروز بهت خوش گذشت؟ _

 :ادامه می ده
 !خانم بدقول؟ _

لب های برچیده زیر نگاه متفاوتش که تعجب می کنم. با 
 :معنی کردنش برام سخته، می گم

 بدقول چرا؟ مگه چیکار کردم؟_

 
   



 
 صبحتو یادت رفته؟ قول و قرار _

 
   



 
 !اینجا؟ واقعا توقع داشتید اینجا قولمو عملی کنم؟_

همون حکم خنده رو برای این آدم نمی خنده. اما لبخندش 
 مغرور داره. نفسی می کشه که حس می کنم از عمده 

به من ارتباطی نداره. وقتی من انجامش دادم، تو هم باید _

 !انجام می دادی
 متعجب از این یک دندگیش و البته با خنده

 !از جات جم نخور_

 
   



 
 ! چیکار دارید می کنید؟_

 !قرار برام نذاشتی_

 
   



 
متوجه رفتارهای  کامال در سکوت کنار هم می شینیم و من 

 !  ی مرد کنار دستم هستم کالفه 
دلم می خواد از ته دلم به این بچه بودنش بخندم که با یه 

ه اعتراف ساده انقدر از خود بیخود شده اما... از اونجایی ک
دلم نمی خواد بیشتر اذیتش کنم سکوت می کنم. چند لحظه  
بعد، صدرا سر می رسه و مثل همیشه لب هاش خندونه و 

 :تیکه می اندازه
 !خب... اگه اجازه می دید خلوتتون رو به هم بزنم_

صدرا راست می گفت. نهار خیلی لذیذی رو کنار هم 
خوردیم و من در سکوت به کلکل ها و شوخی های این دوتا  

برادر خندیدم و به افکارم اجازه دادم که کمی خودشون رو  
، من از گذشته خبر دارم و چیزی ازم حاال سروسامون بدن. 

 راحت  االنپنهان نیست. فکر می کنم 
 
   
 

و رفتار مردی که واقعا برام مهمه، کنار  اخالق تر بتونم با 
 . بیام و همراهش باشم

هرچند... مامان همیشه می گفت حرف زدن با شریک 
ه، و مشکالت زندگی آدم بهترین راه حل برای همه ی 



امیدوارم یه روز فرصتی سر برسه که خودش... همه چیز  
رو برام تعریف کنه. حتی اگه من از همه چی خبر داشته 

 !باشم



 
که به صندلی تکیه می  درحالی با تموم شدن ناهار، صدرا  

 :ده، با خنده می گه
هروقت تو برای من چیزی  اصال قربون دستت برادر... _

 !می خری ها، گوشت میشه به تنم
آبم رو می نوشم.  با خنده نگاهش می کنم و جرعه ای از  

امیرحافظ با حرص مصنوعی که می تونم خنده ی توی چشم 
 :هاش رو هم ببینم بهش می گه

 .می کنی مفت خورخالی کوفت بخوری که هربار جیبمو _

می خنده و همراه امیرحافظ، با خنده به  بیخیالیصدرا با 
 سمت پیشخوان میرن. از روی میز بلند می شم و 

   



 
همونطور که دارم شال روی موهام رو مرتب می کنم، 

 .  منتظر می مونم تا برگردن
 در همین حین که کنار در خروجی ایستادم، پسر جوون
قدکوتاهی از کنارم رد می شه که اگه خودم رو از سر 

کشیدم، تنه ی محکمی نثارم می کرد. راهش کنار نمی 
تعجب می کنم. زیرلب بی فرهنگی زمزمه می کنم و خیلی  
زود نگاهم رو ازش می گیرم. اما پسر جوون، تا زمانی که 

 !ازم دور بشه... با خنده ی عجیبی نگاهم می کنه
 .زن داداش چقدر این شوهرت خسیسه _

واسم با صدای غرغر صدرا به عقب می چرخم و به کل ح
از نگاه معنی دار و کمی ترسناک پسر پرت می شه. گیج به 

 :صدرا نگاه می کنم و می پرسم
 
   



 
 چی؟ _

 : با خنده توضیح می ده
گم یه پرس بگیر ببرم خونه می گه نه. شما بگو، بهش می _

 !یه پرس این حرف هارو داره؟
 .خفه شو صدرا_

 :بی توجه به تشر خندون امیرحافظ نچ نچی می کنه. می گه
افسانه جونم  االننخواستم.  اصال خب بابا... عصبی نشو. _

هم نیست منت کسی رو بکشم.   الزم برام ناهار نگه داشته، 
 ...میگم زن داداش

نگاهش می کنم و به طرف خروجی رستوران راه  والیس
میوفتیم. صدرا در این حال هم مزه پرونیش رو کنار نمی 

 :ذاره. می گه
   



 
نظرت چیه من با همین افسانه خانوم ازدواج کنم؟! به خدا  _

تنها کسیه که به فکر خرد و خوراک منه. همیشه هم 
 !غذاهاش خوشمزه است

خیلی سعی می کنم صدای خنده ام بلند نباشه. امیرحافظ با  
پهلوی برادر زیادی خوش مشربش، می  زدن ضربه ای به 

 :گه
بیا برو گمشو. بس کن این چرت و پرت هارو. افسانه _

 .خانوم جای مادرته بیشعور
 
   



 
با خنده به طرف ماشین امیرحافظ می رم که با احساس اسیر  

شدن کیفم، متعجب می ایستم و به صدرا نگاه می کنم که 
 ! باعث این کاره

با دیدن چشم های متعجبم، لبخندش رو شیطنت بار کش می  
ده و سرش رو به نشونه ی سرزنش به اطراف تکون می 

 : ده
داداش. رفیق نیمه راه نباش! کجا داری نشد دیگه زن _

 !میری؟! با من اومدی، با منم بر می گردی
می تونم بفهمم که چطور با خباثت داره امیر رو دست می 

 .اندازه
   



 
 برای همین نقش ضدحال رو تو شوخیش ایفا نمی کنم 

سکوت منتظر واکنش امیرحافظ می مونم. چقدر این در 
 !صدرا بدجنسه

 .چی داری میگی صدرا؟ بیا برو رد کارت_

به زور جلوی خنده ام رو می گیرم و زیرچشمی به چهره ی 
عصبی امیرحافظ نگاه می کنم. حس خوبیه؟ معلومه که آره! 

وقتی اینطور بودنم در کنارش براش مهمه و انقدر سریع 
 ! نشون می دهواکنش 

صدرا نداریم دیگه برادر من. من آوردمش، خودمم برش _

مگه شما می خواین کجا برید؟  اصال می گردونم عمارت. 
چه معنی داره دوتایی برید بیرون؟ یا من خودم باید باهاتون  

 ...باشم، یا زن دادا
 . بیا برو تا خفه ات نکردم_

 
   



 
با چهره ی برزخی امیرحافظ، هردومون می خندیم. صدرا 

کوتاه میاد و این بار مرد و مردونه، دستی رو شونه  بالخره 
 :ی برادرش می کوبه و می گه

 ! مراقب خودتون باشین. ممنون بابت ناهار_

***** 
گرم  حاال پشت چراغ قرمز که می ایستیم، دست هام رو که 

شدن، از بخاری ماشین فاصله می دم و به خیابون های 
شلوغ و ماشین های متراکمی که بینشون قرار داریم، نگاه  
می کنم. فکر می کنم باید این سکوت رو بشکنم، نمی دونم  

چرا روزه ی  حاال  چرا با اون رفتار متفاوتش تو رستوران، 
 !سکوت گرفته 

 ...می گم_

 
   



 
با صدای آرومم، بدون اینکه نگاهم کنه هومی از بین لب 

هاش زمزمه می کنم. گوشه ی لبم رو به دندون می گیرم و  
 :اینکه نگاهم نمی کنه، ادامه می دمدمغ از 

 کجا داریم میریم؟_

ای شیشه پاک کن رو میزنه. به جای جواب   کالفه  با نفس 
 :دادن، می پرسه

 !تو خونه کاری داری؟_

 :متعجب می گم
 !نه! چرا؟_

نگاهم می کنه. نمی دونم چرا احساس می کنم چشم  بالخره 
هاش خسته ان. یا یه جورایی پریشون. انگار نیاز عمیقی 

 ! درونشون پنهان شده
 .دارم می برمت یه جای دیگه. آروم بگیر تا برسیم_

   



 
طنز توی صداش لبخند کوچیکی روی لب هام می شونه. 

 :دست هامو به هم می کوبم و با ذوق نگاهش می کنم
 ! نکنه میریم خونه ی ما؟_

 
   



 
لبخند کوچیکی گوشه ی لب هاش می شینه. با صدای جذابش  

 : جواب می ده
 .نه! یه جای دیگه_

با وجود اینکه برام سوال پیش اومده، چیزی نمیگم و ترجیح 
بهترین نحو سپری کنیم. برای می دم کنارهم بودنمون رو به 

همین با هیجان، بدون توجه به رفتار امیرحافظ که انگار یه  
 جورایی داره ازم فاصله می گیره

نمی دونم چرا، لواشک ها و ترشک هارو از توی کیفم 
 :بیرون می کشم و خندون می گم

 !ببینین چی خریدم_

 نخوره.توجهش به ترشک ها باعث میشه توی ذوقم 
 :حس می کنم خنده اش گرفته

 باز این صدرا دهنشو باز کرده و همه چی رو گفته؟ _

 
   



 
تیکه لواشک انقدر وسوسه شدم که مثل زنای حامله اول یه 

توی دهنم می ذارم تا حالم جا بیاد و بعد میرم سراغ ظرف 
ترشک محبوب جناب سرگرد! همزمان با شیطنت جواب می  

 : دم
همه چی که نمی دونم... ولی گفتن که چقدر ترشک دوست _

 !دارید
 و تو هم باور کردی؟_

با ظرفی که درش رو باز کردم، متعجب نگاهش می کنم. 
 : جدیه. ذوقم در آنی فروکش می کنه کامال چهره اش 

 !یعنی چی؟ دروغ گفت بهم؟ خوشت نمیاد؟_

ته ریشش رو می خارونه و باز همچنان احساس می کنم که 
 داره جلوی خنده اش رو می گیره. آخه چرا؟ 

   



 
که دیگه یه دختره غریبه نیستم که خنده اش رو ببینم و   االن

 ! پررو بشم... من همسرشم
مزه شون هم  نمی دونم. خیلی وقته که دیگه نخوردم. حتی _

 . یادم رفته
 !و این یعنی... دارم برات ناز می کنم

که من براتون خریدم، یکم بخورید تا مزه حاال خب دیگه،  _

 !اش یادتون بیاد. انقدر خوشمزه است که نگو
بهش امون نمیدم و قبل از اینکه ماشین حرکت کنه، قاشقی  

از ترشک رو به سمت دهنش می برم و اون بدون هیچ 
مخالفتی محتویاتش رو می خوره. سریع قاشق دیگه ای رو  

 توی دهن خودم می ذارم  
 
   



 
دیدید چه خوشمزه است؟ وای خدا. خیلی وقت بود که یادم _

 !رفته بود ترشک هم دوست دارم
قاشق دیگه ای توی دهنم می ذارم و بعد قاشق دوم رو به 

که  درحالی سمت صورتش جلو می برم. نگاهم می کنه. 
واسش به روبرو هم باشه، با لحن خاصی می  سعی می کنه ح

 :گه
هوم... منم خیلی وقت بود که فراموش کرده بودم چقدر یه _

 ! سری کارا برام لذت بخشه
 
   



 
چشم هامو ریز می کنم و لبخند کوچیکی شرمآگین گوشه ی 

لبم می شینه. جوابی به نگاه متفاوت و معنی دارش نمی دم و  
 .بی توجه قاشق دیگه ای رو توی دهنم می ذارم

نظیرش جمع می شه که ظاهرا  چهره ام از طعم ترش و بی 
قیافه ام باعث می شه نتونه جلوی خنده اش رو بگیره. می 

 :گه
هیچوقت نفهمیدم چرا وقتی میلتون نمی کشه خودتونو  _

 .مجبور می کنین انقدر از این چیزای ترش بخورین
   



 
 خوبه که داریم حرف می زنیم! بدون دلخوری...خیلی  

بدون تلخی... و مثل دوتا آدم عادی که توی یه رابطه هستن  
 !و سعی دارن زنده نگهش دارن

کی گفته میلمون نمی کشه؟ البته بعضی وقت ها آره. اما _

خب این یه خودآزاری خیلی شیرینیه. من عاشق چیزای 
 !ترشم

ه قاشق دیگه ای رو توی در سکوت بهم نگاه می کنه ک
دهنش می ذارم. به زور! سرش رو به عقب می کشه و با 

 :دهن پر اعتراض می کنه
 !بسه دیگه. نمی خوام. خودت بخور_

به طرز مصنوعی اخم هام رو درهم می کشم. البته که ردی 
 : از ناز هم توی صدام مشهوده

 
   



 
یعنی چی بسه؟ تا این ظرف تموم شه باید منو همراهی _

 .کنین. اینطوری بیشتر خوش می گذره
کنه، نیشخندی   به ملچ ملوچ کردن و اشتیاقم که نگاه می

 :گوشه ی لبش می شینه. با جدیت خنده داری می گه
 !اشتیاقی به خوردنش ندارم_

من فکر می کنم که چرا یه مردی به این سن باید خودشو  
 ! برای من لوس کنه؟

می خندم و قاشق رو توی ظرف نگه می دارم. طول می 
که چی؟ قراره تا آخرش   بالخره کشه تا تصمیم بگیرم اما،  

ازش دوری کنم؟ قراره تا آخر برام آقای نیک نام باشه و 
 فعل هام رو هنگام مخاطب قرار دادنش جمع ببندم؟

 
   



 
 مگه نه اینکه همه ی قلبم متعلق بهشه؟  

 ! اشتیاق؟ می خواین باعث شم اشتیاق درتون ایجاد شه؟_

 
   



 
در برابر صدای خندونم، متعجب نگاهم می کنه. متوجه  
میشم که در ع ین اینکه خنده اش گرفته، شدیدا از لحن 

 خاصم هم تعجب کرده 
تصمیم باخودتونه، می خورین یا نگه  حاال اینم از اشتیاق! _

 ! دارم بعدا خودم نوش جان کنم؟! هوم؟
   



 
 !تو... تو داری با من چیکار می کنی؟_

زیرلب زمزمه می کنه و من با لبخند عاشقانه ام، قاشق رو 
به سمتش می گیرم که بی حرف دهن باز می کنه و به این 

 . رسهترتیب، تمام محتویات ظرف توی دستم، به اتمام می 
من... با تمام محبتم عشقم رو ابراز می کنم... محبت می 

کنم... و خیلی راحت جواب این مهر رو از چشم های مرد 
محبوبم می گیرم. خاصیت عشق همینه. همینقدر غیرقابل  

 ! پیش بینی... همینقدر شگفت انگیز
 
   



 
*** 

با توقف ماشین، روبروی ساختمان ناشناخته ای، متعجب و  
کنجکاو از ماشین پیاده می شم. بهش نگاه می کنم سوئیچ  

ماشین رو دست سرایدار که مرد جوونی هست می ده و با 
 . هدایتم می کنهجلو اومدنش، سمت جلو 

خب حدسش زیاد سخت نیست، و خیلی راحت متوجه می شم 
که به احتمال زیاد اومدیم به خونه ای که خیلی وقت ها 
وجود داشتنش رو از زبون افسانه خانوم شنیده بودم. و  

هربار که از پناه بردن امیرحافظ به این خونه و تنهاییش گله  
 ! ه این خونه می ذارممن دارم همراهش پا ب حاال می کرد... 

لبخند کمرنگی روی لب هام می شینه و در کنارش سوار 
 آسانسور میشم. هیجان و شرم خاصی زیر پوستم 

   



 
ین باعث می شه که نگاهم رو ازش بدزدم اما،  دویده و هم

سنگینی نگاه اون رو به راحتی احساس می کنم! همین هم  
 ... پیشرفت خوبیه

با توقف آسانسور، ازش خارج میشیم و زنی به همراه 
  سالمپسرش پشت سر ما وارد آسانسور میشه. البته قبلش هم 

علیک مختصری با امیرحافظ می کنه که همین آشناییت،  
باعث میشه با اخم ظریفی و همین طور دقت زیاد به چهره 

 .  ی زنانه ی ساده اش نگاه کنم
هرچند جای هیچ فکر اشتباه یا سوئتفاهمی باقی نمی مونه و 
امیرحافظ خیلی کوتاه، من رو براش معرفی می کنه و بدون  

حرف اضافه بده، در واحدی رو باز اینکه به زن اجازه ی 
 .  می کنه و با نگاهش وادارم می کنه داخل بشم

 
   



 
لبخند محترمانه ای به روی زن می زنم، و جلوتر از 

میرحافظ وارد واحدش میشم. پشت سرم، در رو محکم می ا
 !بنده و همونجا تکیه داده به در می ایسته! انگار که منتظره

 اینجا خونه ی خود شماست، نه؟ _

 
   



 
 :با شیطنت، دوباره می گم

 یعنی چی؟! خونه ی مجردی و انقدر تمیز؟! مگه می شه؟ _

 . رفته به پشت می چرخم باال و با ابروهای 
دست هاش رو روی سینه در هم گره کرده و با نگاه عجیبی 
بهم خیره است. زیر این نگاه معذب میشم. خیلی زیاد! برای  

و تا به این سن تجربه ی دوستی هم ندارم، حاال منی که تا 
 هضم این حجم از اتفاقات که انقدر 

 
   



 
سریع میوفتن، واقعا سخته! اما به هر نحوی که هست باید به 

 !این احساسات خو کنم
شاید هم این وسط یکی هر بار اومده و  حاال که شده. فعال _

 . یه دستی به سر و روش کشیده
متوجه می شم  کامال با لبخند کجی گوشه ی لبش می گه که 

داره دستم می اندازه. کیفم رو روی دسته ی مبل های چرم 
 :مشکیش می ذارم و با لحن مچ گیرانه ای جواب می دم 

می  حساس دارین احساسات زنونه ی منو  االن نه بابا؟ _

 کنین؟
ابروم می خنده. کوتاه و مردونه. چیزی نمی گه که یه تای  

 :می دم و با جدیتی ظاهری می گم باال رو 
 
   



 
باشه! دیگه خودتون خواستین! من می خواستم بدهیمو _

دیگه بدهی ندارم. شما بیشتر بهم  االنصاف کنم... ولی 
 !بدهکارید تا من

 !داری واسه من باید و نباید تعیین می کنی؟ االن_

 در برابر زمزمه ی آرومش، با تخسی سرجام می ایستم
 به زحمت جلوی خنده ام رو می گیرم. جلو میاد. 

با لب های چفت شده که بهم نگاه می کنه، دیگه واقعا نمی 
 تونم جلوی خنده ام رو بگیرم 

   



 
 
   



 
  
 چرا اینطوری بهم نگاه می کنین؟_

 با لب های برچیده زمزمه می کنم و وقتی هیچی نمی گه
 فقط نگاهم می کنه 



 
 .دارم فکر می کنم_

 :ادامه می ده 
این روزها زندگیم خیلی عجیب شده. خودمم عجیب شدم.  _

 حالمم همین طور! برام قابل تصور نیست که تو...
دختر تخسی که پرستار عمه بود و هربار که منو می دید، 

  االنسعی می کرد بیشترین فاصله رو باهام داشته باشه... 
 !اینجاست... تو خونه ام... کنارم

 
   



 
خب دیگه شما ببین چقدر ترسناک و خطرناک بودین که _

قول خودتون تخس ازتون فاصله می گرفتم! یادتون   من به
 .رفته؟ شما تا دلتون بخواد منو اذیت کردید

 :زیرلب می گه 
 ! عذاب می کشیدماذیتت کردم؟ خودم بیشتر از تو _

 
   



 
 
   



 
 می دونی همیشه چی دلم می خواست خانم دکتر؟ _

اینکه دختری که قراره برای همیشه توی زندگیم باشه،  _

بتونه یه جا، همه جانبه، هرچی سختی و زمختی تو این دنیا 
زدنش فرق داشته هست رو... با ظرافتش بشوره ببره! لبخند 

باشه. بوی عطرش منحصر به فرد باشه. چشم هاش... چشم 
 ...هاش قشنگ باشه! و

  



 
 و چی؟ _

 و اینکه موهاش بلند باشه. خیلی بلند. عین موهای_

 ... تو
بوده و من نمی جناب سرگرد از این حرف ها هم بلد _

 ! دونستم؟
 
   



 
نقش بازی کردنت صفره خانم دکتر. می دونم صدرای _

از خودم هم بهتر  االندهن لق همه چی رو بهت گفته. تو 
 !درمورد گذشته ام می دونی

 :ادامه می ده 
خوبه که صدرا همه چی رو بهت گفت. و بهتر که مجبور _

نشدم خودم از اون روزا برات بگم. هرچند حساب صدرا 
 دستش اما...رو به وقتش می ذارم کف 

 
   



 
دیگه با این حاال خوبه که کنجکاوی تو رو برطرف کرد. 

 !بهم نگاه نمی کنیالی چشات همش سو
من... من قصدم فضولی نبود. فقط می خواستم بیشتر راجع  _

تنها کسیه که توی زندگیمه. دلم می  االنبه مردی بدونم که 
خواست بتونم کمکت کنم. فکر می کنم فقط دوست داشتن 

نیست که کمک می کنه... من باید یه چیزایی رو می دونستم  
بد که یه روزی بهت حق بدم اگه خوب نباشی... و حتی اگه 

 ! باشی
 
   



 
دوست داشتن؟ یعنی تو منو دوست داری خانم دکتر؟ کسی _

 !که به گفته ی خودت همیشه اذیتت کرده رو؟
   



 
 !یعنی نمی دونستین؟ فکر کنم یه بار هم صبح بهتون گفتم_

 ! نگفتی! از من سوال پرسیدی_

 
   



 
دوست داشتن که فقط به گفتن نیست. یعنی شما نفهمیدید که _

 چقدر برای من عزیزین؟ 
 :ادامه می دم 
دوست داشتن زن ها با کلمات نیست. همین که همه ی _

دارین... و  فکرم پیشتونه... نگرانتون می شم... برام اهمیت 
از همه مهم تر با همه ی اذیت هاتون خواستم که کنارتون  

 !باشم... یعنی خیلی خیلی زیاد دوستون دارم
 :با لب های برچیده، نق می زنم 

 
   



 
بهم اعتراف نکردین.  حاال  تا  اصال ولی حواسم هست شما _

اینطوری نمیشه ها. من یادم میمونه. اون وقت وقتی که 
 ... خواس

   



 
***** 

 
   



 
 
   



 



   
که امشب قرار نیست به عمارت برگردیم، چطوره که  حاال 

 !با یه شام کوچیک شوکه اش کنم؟
 خب.... چی بپزم؟_

با شوق و ذوق، وسایل مورد نیازم رو روی اپن می چینم و 
  الزانیاییبا دقت و حساسیت زیاد، شروع به پختن یه 

خوشمزه می کنم. انقدر غرق کارم میشم که متوجه نمیشم 
زمان چطور می گذره و همه ی حواسم، پرت غذاییه که دلم 

 .اد خوشمزه ترین غذایی باشه که می خورهمی خو
یه جوری که چندسال بعد، وقتی خیلی مدت از این روز 

 گذشته، با یادآوری امشب و این شام کوچیک اما پر از
   



 
عشق، لبخند بزنیم... پر از مهر به هم نگاه کنیم... و احساس  

خوشبختی توی قلب هامون پمپاژ بشه. خاطرات همینن  
دیگه... و چقدر خوب اگه سعی کنیم خاطرات شیرین برای 

 !همدیگه بسازیم
دماش رو هم تنظیم می کنم و با گذاشتن ظرف توی فر، 

راضی از خودم، با لبخند ازش فاصله می گیرم و نگاهم رو  
به ساعت می دوزم که چیزی حدود نه و نیم رو نشون می 
ده. فکر می کنم این چندساعت خواب براش کافی باشه... 

 !دیگه وقت بیدار شدنهحاال 
   



 
 !عه... بیدار شدی؟_

 :تکرار می کنم 
   



 
نمی  اصال ساعت کم مونده بشه ده! اینطوری دیگه شب _

 .تونی بخوابی! پاشو دیگه
  

 
   



 
  ساالدغذا هم آماده می شه. تا  االنمن خیلی گرسنمه. _

بگیرم و میزو بچینم، تو هم یه دوش بگیر تا این کسلیت 
 بره... هوم؟ 

 
   



 
 !چه توقعاتی ازم داری_

  



 
 ...آقا امیر_

 برام سخته که اسم خودش رو صدا کنم، و زمزمه 
ازم فاصله   بالخره آرومم باعت می شه که تکونی بخوره و 

بگیره. با لبخند به چهره ی درهمش نگاه می کنم و نیشم با 
 :شیطنت چاک می خوره

   



 
 !دیگه! باید میزو بچینم. هوم؟ وبیدار ش_

   



 
رو هم درست می کنم و میز کوچیکی رو برای  ساالد

دوتامون می چینم. ظرف الزانیا رو که روی اپن می ذارم، 
با حوله ای که داره موهاش رو خشک می کنه، روی 

صندلی روبروم می شینه و نگاه راضی و متفاوتش روی  
میز چرخ می خوره. لبخند مهربونی می زنم. درست عین  

ی کشم و با همه ی عشقم زمزمه مامان، اول برای اون غذا م
 :می کنم

 . نوش جون_

 ! این... اولین شام دوتایی زندگی ما بود
**** 

 
   



 
. 

ساعت سه و سی و سه دقیقه   _قرارگاه عامر بند_پاکستان*

 ی ظهر
 
   



 
زبون نفهما؟  معلوم هست دقیقا دارین چه غلطی می کنین _

چقدر دیگه باید یه حرفی رو تکرار کنم که تو اون مغز 
 پوکتون فرو بره؟

صدای فریاد عامر طوری در اتاقک خفه ی قرارگاه می 
پیچد که نیروهای زیر دست بیچاره اش با ترس سرشان را 

پایین می اندازند و سعی می کنند که نگاهشان به نگاه آتشین  
 !او نیفتد

رخنه کرده. خشم عامر، شبیه خشم تمام  ترس در جانشان
دنیا می ماند. می سوزاند، نابود می کند و هیچ ازشان باقی  

نمی ماند. حرف زدن در این موقعیت سخت است، و هرکدام 
این وظیفه ی خطرناک و سخت را به دیگری واگذار می 

 . کند
 !آن هم در سکوت، و با چشمانی وق زده و وحشت زده

 
   



 
عاقبت... جوانی بلند قامت که کمی... تنها کمی جرات 

گرفته، با نفسی حبس   باال بیشتری نسبت به بقیه دارد، سر 
 : شده در سینه و دست هایی مشت کرده می گوید

ببخشید آقا، اشتباه ما بود. ولی عامر خان به جون خودم  _

وضعیت خیلی به هم ریخته است. قبول کنید که دست ما هم 
نیست. وقتی پلیسا مثل مور و ملخ همه جا ریختن، چیکار  

 !می تونیم بکنیم که نکردیم؟
نفس پرحرص و غیظ عامر قفسه ی سینه اش را ترک می 

کند. پشت به افرادی که کم و بیش بهشان اطمینان دارد، 
سیگاری روشن می کند و این بار صدای دیگری در گوشش 

بند حرف های دوستش  می پیچد که با تته پته و لرز، پشت
 :ادامه می دهد

 
   



 
مور و ملخ که سهله آقا... المصبا از اونم بدترن. یه جوری _

ازش مراقبت می کنن که دور و بر دختره رو گرفتن و 
نمیشه یه قدم بهش نزدیک شد. هرجایی که فکرشو بکنید 
تحت نظره. خونه، بیرون... حتی تو مراسم عقدشون هم  
نامحسوس و به شکل مهمون های عادی همه جارو تحت  
نظر داشتن. عامر خان باور کنین تقصیر ما نیست،دختره 

 ! مراقب زیاد داره
! آن ها خوب می دانند که عامر کم مانده گریه یشان بگیرد

اگر بخواهد و اگر فقط اراده کند، همینجا نفسشان را بند 
خواهد آورد. نباید بمیرند... باید هرجوری شده، آن دختری 

 ! را که حافظ جانشان است را پیدا کنند
ولی آقا با همه ی این محافظت و مراقبت هنوز نفهمیدن  _

چیه. این محافظت شدید هم  هویت واقعی عروس نیک نام ها 
 به خاطر اون سرگرده است که با

   



 
دختره ازدواج کرده و حتما با همه ی قدرتش از ناموسش 

فرصت داریم عامر خان... تا  مراقبت می کنه. ما هنوز
 ! وقتی نفهمیدن دختره کیه... میتونیم گیرش بیاریم

. 

 
   



 
عامر با بی حوصلگی سیگار را روی زمین پرت می کند و  
تمام حرصش را توی مشتی که به کیسه بوکس مقابلش می  

می زند. صدایش بلند است... و تصویر نهال خالی زند، 
 !مقابل چشم هایش

محافظت... مراقبت... هر کوفت و زهرماری که هست... _

و تند تند  من دختره رو می خوام! می شنوین یا نه؟ با ترس 
سر تکان می دهند که عامر با نیشخندی عصبی، ادامه می 

 : دهد
هرجوری شده برام گیرش میارید. این آخرین فرصتیه که  _

به شما ابله ها میدم. اون پسره ی آشغال کی باشه که جلوی  
برنامه ی منو بگیره؟ وای به حالتون. وای به حالتون اگه  

اید هرجوری شده  برگردید. من بخالی این بار هم دست 
سردار مردانی رو سرجاش بشونم و چاره اش اون دختریه  

 که نه خودش می دونه کیه ... 
   



 
کنید... دست پر نه اون شوهر احمقش! حواستون رو جمع 

 ! بر گردید
چشم عامر خان... چشم... شده بمیریم هم دختره رو _

 !میاریم... خیالتون تخت
ریش های پر پشتش الی عصبی چشم می بندد و دست ی 

می کشد. خیالش تخت باشد؟ عمرا. نه حداقل تا وقتی که تمام 
چیزی که دارد، در گرو داشتن آن دخترک است. دختری که 

 !نباشد... شاید عامر تاوان بزرگی پس دهداگر 
******************** 

 تهران*

اش روی  کالفه تمام ذهنش درگیر است. نگاه گرفته و  
 پرونده ی مقابلش چرخ می خورد و دستی که بند شقیقه 

   



 
هایش شده، آرام درحال ماساژ دادن آن نواحی است. هیچ 
حس خوبی ندارد. هرچه بیشتر نوشته های این پرونده ی 

تمام نشدنی لعنتی را می خواند، بیشتر در عمق فاجعه ای که 
فرو می رود...  شاید رخ داده و شاید قرار است رخ دهد، 

 !خطر را احساس می کند. یک خطر بزرگ
آشفته پرونده را می بندد و دستش را روی صورتش می 
گذارد. چرا احساس می کند با وجود همه ی تحقیقات و 

هایشان در این مدت، از مهم ترین موضوع این  تالش 
پرونده بی خبرند؟ چرا نگرانی بزرگی ته دلش خوش کرده؟  

این پریشانی چه از جانش می خواهد؟ و آیا تمام چیزی که 
 !باید درمورد این پرونده می دانستند را... می دانند؟

 قربان... می تونم بیام تو؟ _

 
   



 
با صدای احسان، تک سرفه ای کرده و با حفظ ظاهر جدی 

و پخته اش به عنوان مافوق نیروهایی که چشم به صالبت او  
صندلی تکیه می دهد و اجازه ی ورود را دوخته اند، به 
 .صادر می کند

احسان با پرونده ای در دست داخل می شود و با گذاشتن  
احترام نظامی، با گام های بلند و استوار به سمت میزش 

میآید. اکبر با دقت به نیروی جوان و مورد اعتمادش نگاه 
می کند. یقین دارد که هرچقد اوضاع بر این ممکلت سخت و 

طاقت فرسا باشد... این جوانان با تمام چیزی که دارند، از 
 !خاک و ناموسشان حفاظت خواهند کرد

 خسته نباشی... خب، چه خبر؟ _

احسان با چهره ای جدی پرونده را با احترام روی میز اکبر 
می گذارد و بعد، روی یکی از صندلی ها می نشیند. لختی  

کند. سکوتی برای جمع آوری آنچه که در ذهنش سکوت می 
پراکنده است... باید بهترین نتیجه را به مافوقش گزارش 

 ! دهد
ممنون قربان. نتیجه که به صورت کتبی خدمتتون ارائه  _

 ی چیزی که هست رو خالصه کردم. اما بخوام 
   



 
بگم... فقط می تونم بگم هیچی درست نیست قربان. از 

 !قانونی ترین اقدامات... تا بدون رعایت قانون
نگاه منتظر و توضیح خواه اکبر احسان را وادار می کند که 

کمی مکث کرده، با جدیت و ذهنی خسته از این همه تکه 
 :های پراکنده ی پازل مانند ادامه دهد

دارن درست و قانونمند رفتار   اسکندری و فتوحی زیادی_

می کنن قربان. محموله ای که قراره صادر بشه، بار 
محموله، افراد صاحب محموله، کشور دریافت کننده، مراحل  

ثبت محموله... همه چی... هرچی که به نظرتون برسه 
زیادی قانونی و درسته! از طرفی این همه مهارت و  

ستان ارتباطی نداشته با پاک حاال کاربلدی برای شرکتی که تا 
عجیبه. انگار خیلی زیاد همه چیزو می دونن. جز به جز... 

 !قدم به قدمشون سنجیده است
   



 
چانه اش می کشد. این روزها سپیدی  اکبر متفکر دستی به 

ریش ها و موهایش بیشتر شده، و عطیه هربار با مهربانی  
که برایش دلبری می کند، روی تک تک این تارهای سفید  

را بوسیده، قربان صدقه ی مردی می رود که مردانگی اش  
 ! را ستایش می کند

درسته. من و سردار هم به این نتیجه رسیدیم. باید بیشترین  _

حساسیتتون رو این محموله و روندی که طی می کنه باشه.  
فقط نمی دونم این موضوع به پرونده ی هاتف هم ربطی  

 !داره... یا نه
داره قربان. دقیقا با همین پرونده مرتبطه. البته به عقیده ی  _

 ! من
با صدای قاطع احسان متعجب نگاهش می کند که او با 

 قطعه عکس را از پروندهجدیت از جا بلند شده و چند 
 
   



 
بیرون می کشد و مقابلش می گذارد. اکبر با دقت به عکس 

 : های توی دستش خیره می شود
این عکس هارو دوربین مداربسته ی مغازه ای گرفته که  _

تو خیابونی بوده که می خواستن خانم امیرخانی رو بزنن...  
ببینید قربان. مرد راننده دقیقا همون مردیه که توی قرار 

تجاری اسکندری و طرف پاکستانی حضور داشته. این به 
ی  نظرتون بهترین دلیل برای این نیست که بگیم هم پرونده 

با این موضوع  کامال هاتف امیرخانی... و هم دخترش 
 ارتباط دارن؟

مسکوت به احسان خیره می شود. نیشخندی  گاهی اکبر با ن
 :کنج لب های احسان می نشیند. با تاسف، ادامه می دهد

اشتباه اومدیم جلو... این پرونده  حاال من فکر می کنم ما تا _

 نهال امیرخانی بزرگتر از این حرف هاست، و 
   



 
اینک که به  حاال  رو هم در بر می گیره. درست مثل پدرش! 

 چه دلیل و یه دختر ساده چرا باید به این پرونده 
 ! مرتبط باشه رو دقیقا نقطه ی کور ماجراستسیاسی 

 نهال وسط این بلبلشوعه؟ االنیعنی _

 
   



 
سر تکان می دهد. جهانی از از احسان با چهره ای سخت  

آشفتگی و حیرت در جان اکبر می نشیند. دستش را بند 
سرش کرده، با یادآوری هاتف، مردی که فکرش را نمی 

کرد سرنوشت رفاقتشان به اینجا ختم شود، زیرلب زمزمه 
 :می کند

 چیکار کردی هاتف؟ چیکار کنم با این مصیبت؟ _

همه تشویش بلند رو به احسان  بعد... خسته و ویران از این 
 : می گوید

زنگ بزن به امیرحافظ و بگو با نهال بیان اینجا. باید _

 .حرف بزنیم
*** 

گوشه ی لبم رو به دندون می گیرم و با اضطراب پوست لبم 
 رو می کنم. نمی دونم بار چندمه اما، طعم

   



 
خون رو که توی دهنم حس می کنم، نگاه ماتم رو از روبرو 

می گیرم و به امیرحافظ که داره با سکوتش بیشتر نگرانم 
 . می کنه، خیره می شم
 :آروم صداش می کنم

 ...آقا امیر_

وقتی نه تنها بهم جواب نمیده، بلکه حتی نگاهم هم نمی کنه،  
دلخور و عصبی از این رفتار و نگرانی که داره با هر بار 

 :تپش قلبم به تمام بدنم سرایت می کنه، تکرار می کنم
 ! امیرحافظ _

لحن تاکیدیم کارسازه. هرچند این بار هم نگاهم نمی کنه و 
 که همه ی حواسش به ظاهر به رانندگیشه،  درحالی 

 
   



 
 هوم کشداری می گه. حرصم می گیره. 

توقع جانم و اینا ندارم، هوم چیه؟! بله گفتن حاال _

 فراموشتون شد؟
شوکه نگاهم می کنه و وقتی می بینه که واقعا عصبی شدم، 
کمی از سرعت ماشین می کاهه. لبخند کوچیکی روی لب 
هاش می شینه. لبخندی که بوی تظاهر و دروغ داره. اون 

عد از تماس یکباره ی احسان... و خواسته اش  هم درست ب
جانم؟ امرتون رو بفرمایید خانم _ !بریم گاهی برای اینکه به آ

 !دکتر
صدای خندونش باعث میشه با نگرانی به روش لبخند بزنم.  

 .چقدر راحت دلخوری و عصبانیتم ازش فروکش می کنه
 
   



 
 : چیزی نمیگم که این دفعه با عوض کردن دنده، ادامه می ده

تازگیا خیلی لوس شدی ها... حواسم بهت هست. یه هوم _

تو همون دختر تخسی نیستی که مقابل  گفتن قهر کردن داره؟ 
 !بدترین رفتارهام خم به ابرو نمیآورد؟

به صندلی تکیه می دم و خیلی خوب متوجه میشم که داره با 
حرف زدن، ذهنم رو منحرف می کنه. اما چطور؟ رفتن به 

برای من جزو بدترین و سیاه ترین خاطره هاست...  گاهی آ
 ... م رو تهدید می کنهدارم به جایی میرم که آبرو و پدر

 اون برای قبل بود. اون زمان مگه شما اینطوری بودین؟_

می پره و منتظر و با  باال با ناز که می گم، یه تای ابروش 
لبخند جذابی گوشه ی لبش نگاهم می کنه. کمی به سمتش خم  
می شم و دستم رو روی بازوی پهنش می ذارم. چقدر خوبه  

 ... که این روزها لبخند هاش بیشتر شدن
امیرحافظ نیک نام اون زمان، جز اخم کردن و طعنه زدن _

 و دل شکوندن کاری هم بلد بود؟ خب منم به این
   



 
روش عادت کرده بودم. برای همین برام فرقی نداشت چی  

 ...االنبگه... چطور رفتار کنه... ولی 
 چی؟  االن_

با اطمینان قلبی، خیره ی چشم های لبخند عمیقی می زنم و 
 :مشتاقش جواب می دم

دیگه من عادت کردم ... بعد به نظرت نباید با هوم   االن_

 !گفتنش ناراحت بشم و فقط انتظار جانم شنیدن داشته باشم؟
کمی نگاهم می کنه و بعد، با تک خنده ای نگاهش رو به 

 :گه روبرو میدوزه. زیرلب بدون اینکه نگاهم کنه، می 
 !این دلبری ها آخرش کار دستت میده... ببین کی گفتم_

 
   



 
 :با پریشانی می گم 
 !یعنی باهام چیکار دارن؟ _

نگاهش روی نیم رخم میشم. سرم رو به متوجه سنگینی 
 :سمتش می چرخونم و ادامه می دم

حس خوبی به این اتفاق  اصال نگرانم... خیلی نگرانم. _

 .ندارم
چشم هاش در سکوت تماشام می کنن، و من می تونم  

آشفتگی رو توی نگاه اون هم بخونم. آره. حقیقت همینه. همه 
اند. حتی امیرحافظی که به هم ریخته ان. همه مضطرب 

داره سعی می کنه ظاهرش رو حفظ کنه... و من... دارم 
 میمیرم تا بفهمم دوباره چه اتفاقی 

 
   



 
لعنتی افتاده که عمواکبر حاضر شده منو  گاهی تو اون آ

 بکشونه اونجا؟
 .پیاده شو_

قرار می گیرم. اما با   گاهی دوباره توی محوطه ی آشنای آ
این تفاوت که این بار امیرحافظ به عنوان همسرم، نه پلیسی 
که بخواد ازم بازجویی کنه، کنارمه و حضورش درست مثل 

 .حضور بابا هاتف برام دلگرم کننده است
اما با این وجود، وقتی جلوتر از من پیاده می شه و منتظر  

ختی که هست از نگاهم می کنه، باز هم نمی تونم به هر س
ماشین پیاده بشم. انگار پاهام قفل شده ان... ترسیده...  

 ...وحشت زده
نمیدونم چی تو صورتم می بینه که با نگرانی به طرفم میاد 

 :و با باز کردن در بهم نگاه می کنه. می گه
 نهال؟ خوبی؟_

 :خیلی سریع، با مظلومیت زمزمه می کنم
 ! نه_

انگار قراره بدترین خبرهای زندگیم رو بشنوم... آبروی 
 پدری که میتونه به راحتی پایمال بشه... و تصوری که 

   



 
 !شاید نابود بشه... من... من نمی خوام این اتفاق بیوفته

ن نیست. چیزی برای وقت ضعیف بود االنپیاده شو نهال. _

 ! ترسیدن وجود نداره. من کنارتم نهال
صدای مطمئن و هشدار آمیز امیرحافظ، باعث می شه با  

دلواپسی از ماشین پیاده می شم و با پاهایی لرزون مقابلش  
 می ایستم. 

 مطمئن باش هر اتفاقی بیوفته... هرچیزی که_

بیوفته... با وجود همه بشنوی... هرچیزی که می تونه اتفاق 
 چیز کنارتم. هیچوقت نمی ذارم احساس تنهایی 

 
   



 
بکنی. نترس نهال. من... مراقبتم... مثل قبلنا که بودم...  

 ! یشه و هرلحظههم
 :چونه ام از بغض می لرزه. با صدای تحلیل رفته ای می گم

حتی اگه... حتی اگه آبرو و شرافت خانواده ام بره زیر _

سوال؟ حتی اگه... بفهمی پدر زنت توی پرونده ای که 
مربوط میشه به امنیت کشورت نقش داره... بازم... بازم این 

 حرف هارو میزنی؟
 :تاریک پیش روم رو می سازهدنیای 

 
   



 
 !هرچی که بشه... تو برای منی_

*** 
برایش درست مثل یک کودک پشت سر امیرحافظ که 

 همچون پناه می ماند در این مکان ترسناک... قدم بر
 
   



 
می دارد و سعی می کند با کشیدن نفس های عمیق و پی در 

 . ه و وحشت زده اش را آرام کندپی، خود ترسید
می خواهد محکم باشد، با اطمینان قدم بر دارد، به هیچ چیز، 

یا بهتر، به پدری که تمام زندگی اش بوده و هست شک 
نداشته باشد، و بتواند به قاطعیت صدای مردی که گفته بود 

در کنارش خواهد ماند اعتماد کند... اما هیچ چیز به این 
وقتی سرمای تردید و غم نرم نرم تمام تنش  آسانی ها نیست. 

را احاطه کرده... دارد همان ته مانده ی گرمای توی قلبش  
 !را هم می کشد

با متوقف شدن امیرحافظ، نگاه ماتش را از افرادی که لباس  
نظامی به تن دارند و مدام در برابر امیرحافظ احترام می 

می آورد. امیرحافظ با نیم   باال گذارند، می گیرد و سرش را 
دستی به  کالفه به چهره ی نگران و آشفته ی نهال،  گاهی ن

 صورتش می کشد و ناچار با
   



 
 .ضربه ای به در اتاق اکبر منتظر اجازه ی ورود می ماند

نمی داند باید چه کار کند. نهال به شدت ترسیده و پریشانی  
می کند. شرایط بیش از اندازه اعصاب   اش او را نیز دچار

 خرد کن است. و او به عنوان یک مرد،
همسر، تنها چیزی که می داند، این است که باید تحت هر 

که می داند بی ربط نهالی شرایطی از نهال محافظت کند. 
ترین مهره ی این پرونده است و... دارند به همه چیز 

 !ربطش می دهند
 .بیا تو_

صدای اکبر، در را باز می کند و عقب کشیده، منتظر به  با 
نهال نگاه می کند تا وارد شود. صدای نفس عمیق مضطرب  

او را می شنود و به جان کندن، از چشم های لبریز از 
 : خواهشش نگاه می گیرد

   



 
 ...سالم_

صدای آرام و ضعیف نهال سکوت اتاق را می شکند. اکبر 
سخت و جدی به   گاهی با لبخندی کمرنگ، و احسان با ن

 دختر بی دفاع روبرویش خیره می شود. 
با بستن در، همچون حامی قدرتمند،  بالفاصله امیرحافظ 

پشت سر همسرش می ایستد و احسان... با خودش فکر می 
کند که اگر اتفاقی برای نهال بیفتد... امیرحافظ چه خواهد 

 !کرد؟
دخترم. ممنون که اومدین. بیاین بشینید، می دونم که  سالم_

 .مزاحمتون شدم
د و قبل نهال با خواهش می کنم آرامی زیرلب، جلو می رو

از نشستن، به امیرحافظ نگاه می کند تا واکنش او را ببیند.  
انگار تنها کسی که دارد فقط اوست و وقتی چشم بستن از 

 روی تایید او را می بیند، با استرس 
   



 
روی صندلی می نشیند و دست هایش را محکم زیر میز در  

 :یکدیگر گره می کند
خسته نباشید قربان. ببخشید اگه دیر شد، یکم راه ترافیک  _

 . بود
 
   



 
امیرحافظ می گوید و بی تردید، با چهره ای متمرکز و 

  کالفگی قاطع، کنار نهال می نشیند. احسان و اکبر، هردو با 
نگاهشان را از زوج مقابلشان می دزدند و اکبر، با لبخندی 

 : تصنعی می گوید
نه، اتفاقا خیلی هم به موقع رسیدید. شرکت بودی، درسته؟ _

 وضعیت اونجا چطوره؟ 
نهال در سکوت سر پایین انداخته و سعی دارد این وضعیت  

رو به او، جواب می  گاهی را تحمل کند. امیرحافظ با نیم ن
 : دهد

اکبر   .همه چیز تحت کنترله تا ببینیم بعدا چی پیش میادفعال _

از روی تایید سر تکان می دهد و این بار، امیرحافظ نگاه 
 اش را روی احسان سوق می سوالی

 
   



 
دهد. خوب می داند که او از همه چیز مطلع است و به 

 .احتمال زیاد، خبرهای خوبی هم در چنته ندارد
نگرانت کردم... نمی خواستم دوباره تو خوبی دخترم؟ حتما _

 . بیای اینجا اما، چاره ای نبود. باید میومدی
مخاطب صدای مهربان و   بالخره وقتی بعد از چند دقیقه 

می گیرد و سعی می  باال نرم اکبر قرار می گیرد، سرش را 
کند تصویر چهره ی پدرش را از مقابل چشم هایش کنار 

کرد نامش به چنین مکانی   بزند. پدری که فکرش را هم نمی
 ... کشیده شود 

ببخشید عموجان... میشه بگید چیشده که گفتین بیام؟ من...  _

 .من یکم دلواپسم. اگه زودتر بگید چیشده ممنونتون میشم
 
   



 
تر می کند. اکبر  کالفه صدای لرزان نهال هرسه یشان را 

سکوت می کند و واقعیت این است که نمی داند چطور از 
این دختر داغ دیده سوال و جواب کند. نهال، با دیدن سکوت 
او که دارد روحش را می خراشد، ناخواسته و بی اختیار، با  

 : صدایی که کم ی بلند است می گوید
خواهش می کنم عموجان... وقتی اینطوری سکوت می _

بیشتر عذاب می کشم. خواهش می کنم بگین چیشده.   کنید
 درمورد بابا چیز جدیدی فهمیدید؟ یا نه...

 تونستید قاتلشون رو پیدا کنید؟ آره عمو؟ پیداشون کردین؟
 می گوید و دلش برای خودش می سوزد که با ته مانده

 امیدش... با همان روزنه ی بی جان توی قلبش... 
 تمام شدن این پرونده و اثبات بی امیدوار است به 

 
   



 
گناهی پدرش. پدری که خیلی وقت است دیگر به خوابش 

ی کند.  نمیآید، و خودش را در عالم خواب هم از او دریغ م 
 چه اتفاقی داشت می افتاد که او از آن بی خبر بود؟

یم که تالشنه دخترم. هیچکدوم این اتفاقات نیفتاده. ما در _

پیداشون کنیم اما، اینکه گفتم بیای اینجا برای این موضوع 
 .نیست. گفتم بیای تا مسئله ی خیلی مهم تری رو بهت بگم

دهد و راستش را  با مکث اکبر، سست به صندلی تکیه می  
بخواهد بگوید... دیگر حتی توقع حمایت مرد کنار دستش را  

هم ندارد. از چه می خواست حمایت کند؟ از دختری که 
 ! حساب پدرش معلوم نبود؟

 
   



 
. 

ببین نهال جان، این کار درستی نیست که من مسائل پرونده  _

ای که روش کار می کنیم رو بهت بگم. اما از اونجایی که 
تو هم وسط این داستان پر هیاهویی، باید بدونی که همه  االن

چیز به اون سادگی ها هم که تو فکر می کنی نیست. پدرت 
که تو فکر  کشته شده نهال، درسته... اما نه به خاطر دلیلی

می کنی. پدرت اونقدرها هم بی گناه نبود دخترم. اون...  
 یعنی هاتف امیرخانی... 

   



 
امنیتی هست که ما سال  _مهره ی پررنگ پرونده ی سیاسی

هاست داریم روش مانور می دیم. متوجه هستی نهال؟ پدرت 
با سیاست درگیر بود... و بعد از مرگش هم این اتفاق ادامه 

 !داره
چیزی توی مغزش منفجر می شود. چیزی شبیه به خاطرات 
پدری که لبخند هایش بوی مردانگی و شرافت می داد. چشم 

، و صدایش می توانست آشوب دل هایش لبریز از ایمان بود
او را آرام کند. پدری که نمی توانست عذاب هیچ کسی را 

تحمل کند، مهربانی اش حد نداشت، عشق را از خودش 
اکبر چه داشت می گفت؟ سیاست؟ حاال منتشر می کرد... 

 چیزی که پدرش همیشه می گفت باید از آن دوری کرد؟
ببینید خانم امیرخانی، شما برای همه ی ما محترمید و  _

 و اینجا به عنوان دختر شخصی االندارای اهمیت. اما 
   



 
با قاطعیت می  کامال حضور دارید که ما بعد این همه مدت 

تونیم بگیم که طبق تصورات ما یه قربانی بی گناه نیست و 
نقش زیادی توی پرونده ای که به امنیت کشور مرتبطه، ایفا 

کرده. پدر شما یه شخص عادی نبوده. گذشته ای داشته که 
که زیادی قطعا شما حتی اگه دقیق ازش ندونید، مطلع هستید 

مرموز و مخفی بوده. از طرفی پدر شما یک شخص  
پاکستانیه، و سال ها قبل به ایران اومده. تمام این ها، و البته 
چیزایی که ما توی این مدت بهشون رسیدیم، اثبات می کنن 

که پدر شما نه تنها بی گناه نیست، بلکه شاید عضو مهمی هم 
ن، تمام فکر و بوده باشه. عضو گروهی که کارشون، هدفشو

 .خیالشون... نابود کردن امنیت و آرامش این مملکته
نگاه عصبی و خشمگین امیرحافظ روی احسان قفل می شود  

 و می خواهد فریاد بزند که نیازی به این همه
   



 
جدیت و قاطعیت هست؟! نهال او به اندازه ی کافی  

 ترسیده... چرا بیشتر از این او را به وحشت دچار می کند؟
احسان متوجه نگاه خیره ی او می شود. و این بار دیگر سر 

قاطعیت در چشم نمی چرخاند. برعکس، با همان جدیت و 
های رفیقش خیره می شود و امیرحافظ، خیلی خوب از آن 

 :نگاه می خواند که می گوید 
 من اشتباه نمی کنم. کسی که اشتباه می کنه، تویی که 

داری به خاطر همسرت کار و وظیفه ات رو ندید می 
 «!گیری

درسته. من نمی خوام تو بترسی نهال، اما این واقعیتی _

باید ازش سر در بیاری. ما هنوز از اینکه   بالخره هست که 
 پدرت دقیقا چه نقشی داشته و چه کاری 

   



 
کرده مطلع نیستیم اما، کمکم متوجه می شیم. ولی به هرحال  
می دونیم که اون قبل از اومدنش به ایران یه شخص معمولی 

نبوده و کارهایی کرده که حتی بعد گذشت این همه سال،  
تونن خیلی خطرناک  افراد زیادی دنبالشن. افرادی که می 

منو به  االنباشن نهال، بیش از حد تصور تو! و چیزی که 
هم ریخته، اینه که دقیقا همون آدم هایی که دنبال پدرت بودن  

دنبال توان. نه تویی که حاال و بهش مربوط می شدن، 
دانشجو و شخص معمولی هستی، اونا دنبال نهال امیرخانی،  

تصحیح می کنم... عارف دختر هاتف امیرخانی، البته 
امیرخانی هستن که ما هنوز هویتش رو به طور دقیق نمی 

 ! دونیم
لبخند تلخی نرم روی لب های نهال می نشیند. سر می 
چرخاند و دیگر، روی نگاه کردن در چشم های مرد 

محبوبش را ندارد. پدرش در امنیت یک کشور نقش داشته و 
ازدواج کرده که کارش دستگیری آدم هایی  او... با مردی 

 !همچون پدر اوست! چه تضاد زجر آوری
 من باید چیکار کنم؟ االن خب... _

صدای نهال انگار متعلق به او نیست. انگار شنیدن اتهامات  
وارده به پدرش، او را در درونش کشته و تنها به خاطر  

 حفظ ظاهرش ادامه می دهد. گیج و منگ 



   



 
است. گیج مطلق! او هنوز حرف های احسان و اکبر را 

 !هضم نکرده و... باید باز هم سوال و جواب شود
 ت سخته نهال... می دونم شنیدن این حرف ها برا_

ببخش دخترم... ببخش که هربار باید خبرای بد زندگیت رو 
ات کمر خودم رو هم اطالعاز من بشنوی. ولی بدون این 

 ...شکست. باورش سخته... هاتف... رفیقم
اکبر سکوت می کند و قطره ی اشک نهال، پر شتاب روی 

 میز می چکد. احساس تنهایی مطلق دارد 
با بغض سر می چرخاند و وقتی می بیند که او با چشم هایی 

 پر از جدیت به اکبر خیره است و نگاهش نمی 
 
   



 
کند، دلش بیشتر می گیرد و شرم می کند از اینکه باید 

 !همیشه برای او دردسر باشد
اتی که به دست آوردیم مطلع  اطالعالبته ما هنوز از صحت _

نیستیم جناب سرهنگ. هرچند، من خودم هم از این  
ات جدید بی خبر بودم و این در نوع خودش عجیب اطالع
 !هست

اما به هرحال، این موضوع اهمیتی نداره. حداقل تا وقتی که  
مطمئن بشیم هاتف امیرخانی کی بوده و چیکار کرده. درست 

 !نمیگم؟
سکوت سنگینش را  بالخره ی که روی حرف امیرحافظ

شکسته، احسانی است که می داند چه می خواهد بگوید. او  
قرار نیست وظیفه اش را فراموش کند، اما منطقی است که  
به خاطر اشتباه یک پدر، نهال تاوان دهد؟! هاتف امیرخانی 

 هرکاری که کرده باشد هم... 
   



 
برای او فرقی نمی کند، وقتی که نهال با معصومیت و 

 !مظلومش بی گناه ترین آدم این ماجراست 
درسته امیرجان. منم امیدوارم ارتباط داشتن هاتف به این _

اگه گفتم بیاید اینجا، حاال پرونده به جاهای بدی نکشه. اما 
برای اینه که بتونیم یه سرنخی گیر بیایم. خوب گوش کن  

دخترم، تو دخترشی. قطعا تو این همه سال هاتف یه چیزی 
ی مثل سند و  داشته که ازتون پنهانش کنه. نمیدونم... یه چیز

 ! مدرک. یا هرچیز دیگه ای. هوم؟
 
   



 
تر به اکبر نگاه می کند، و می خواهد بگوید   گاهی نهال با ن

نه که یکهو چیزی به مغزش خطور می کند. بی اختیار،  
کمی به جلو خم می شود و خسته از این همه شک و تردید،  

هنوز هم بی جان، نه برای اثبات گناهکاری پدرش بلکه 
و حفظ آبروی او، لب تر می کند و دلخوش به    تالش برای 

 : گرمای دستی که احساس می کند، می گوید
یادم اومد. بابا... یه کیف داشت که همه   االنچرا... _

چیزشو تو اون می ذاشت. یادمه... یادمه همیشه این کیفو تو 
 اتاقش نگه می داشت. من هیچوقت محتواش 

   



 
رو ندیده بودم، تا اینکه روزای آخر مجبور شدم به خاطر  

چک کردن یه سری اسناد توش رو بگردم. البته چیز خاصی  
 . هم پیدا نکردم. یه سری مدارک معمولی بود

 مطمئنین که خوب گشتینش؟ _

صورتش می کشد. چقدر دلش می  با سوال احسان دستی به 
خواهد برگردد سمت امیرحافظ و ازش التماس کند که او را  

 ! از اینجا بیرون ببرد
بله. بابا همه چیزشو تو اون کیف می ذاشت، حتی یادمه _

بعضی اوقات یه سری کاغذ و اینا میآورد که چون به یه 
زبان دیگه نوشته شده بودن، من نمی تونستم بخونمشون. بابا 

هم اونارو مثل بقیه ی چیزا میذاشت تو کیفش. همین. دیگه 
 .چیزی یادم نمیاد

 
   



 
 «!من کنارتم

اون کاغذ هارو هم  خب مگه نمیگید توی کیفو گشتین؟ پس _

 ! پیدا کردین دیگه، درسته؟
احسان با کنجکاوی و دقت نگاهش می کند. نگاه سخت 

امیرحافظ کارساز بوده و او، کمی از جدیت لحنش کاسته 
است. خوب می داند که او شوخی ندارد و باید با دختری که 

همه ی داشته ی امیرحافظ است، باید درست رفتار حاال 
 !کرد

ت نه. چیزی یادم نمیاد. اون روزا هنوز زمان زیادی از فو_

 مامان و بابا نگذشته بود، من هوش و حواس 
 
   



 
درست و حسابی نداشتم. فقط دنبال چک و حساب های بابا  

 . بودم
دستی به چانه اش می کشد.  با جواب نهال، احسان متفکر 

 : اکبر دم عمیقی گرفته، می گوید
 درمورد این کیف بهم نگفته بودی؟قبال همین هم خوبه. چرا_

نهال با چشم هایی غمگین، سرش را پایین می اندازد و 
 :زمزمه می کند

 !چون اون موقع بابا بی گناه بود... نه یه مجرم سیاسی_

سوزاند. با ناراحتی نگاه می دزدد  لحنش قلب اکبر را هم می 
و این بار، امیرحافظ برای تسکین همسرش، به آرامی می 

 : پرسد
 
   



 
 اون کیف کجاست؟  االن خب... _

اگر میشد عزیزمی هم تنگ جمله اش اضافه می کرد... یا  
 !حداقل کمی نرم تر و مهربان تر... اما افسوس که نمی شد

نهال با گیجی به چهره ی امیرحافظ نگاه می کند که به 
خوبی می تواند زیر نقاب جدیتش، توجه و حمایت را  

می کشد و راضی از دستی احساس کند. چهره اش را درهم 
که هنوز دست سرد و لرزانش را در بر دارد، سعی می کند  
به ذهنش فشار بیاورد. مدت زیادی گذشته، و کمی زمان می 

 :خواهد تا به یاد بیاورد
   



 
دقیق نمی دونم. ولی یادمه آخرین بار که توش رو گشتم، با _

ترانه بودم. اونم کمکم کرد. بعد دوباره باهم جمعش کردیم و  
بعدشم که می خواستم اسباب کشی کنم، دادمش به ترانه که  

 ه...بذاره یه جای مطمئن. میگم ک
من اون زمان حال روحی خوبی نداشتم. بیشترکارهارو می 

سپردم به ترانه، برای همین نمی دونم کجا گذاشته. چیزی هم 
 .بهم نگفته

 !منظورتون خانم سلیمیه؟_

در برابر سوال احسان تنها سر می دهد و اکبر، با به میان 
آمدن نام دخترش، عقب کشیده و به صندلی اش تکیه می 

این دیگر چه پرونده ی لعنتی است که پای تک تک دهد. 
 !عزیزانش را وسط می کشد؟

 چیکار کنیم قربان؟ _

 
   



 
پرسد و منتظر جواب،  احسان با قاطعیت رو به اکبر می 

نگاهش می کند. اما اکبر خسته از این همه درگیری، با  
کوتاه به امیرحافظ، کار را به او می سپارد و لحظه   گاهی ن

 :ای بعد صدای محکم امیرحافظ سکوت اتاق را می شکند
با سروان افخم تماس بگیرید... با ایشون صحبت کنیم _

 !  بهتره
**** 

 
   



 
نگاه حیرت بارم خیره ی آرش افخمی هست که با لباس 

نظامی روبروم ایستاده و با جدیت هرچه تمام، منتظر 
عمواکبره تا از حالت احترام دربیاد! نمی دونم باید آزادباش 

چی بگم و که واکنشی از خودم نشون بدم... دیدن افخم گیج 
 . ترم کرده

حس می کنم وسط آدم های ناشناخته ای قرار دارم که 
همشون به نحوی به علت خاصی بهم نزدیک شدن. افخمی 
  که فکر می کردم فقط یه استاد معمولیه و همیشه شخصیت

در لباس یک  حاال منحصر به فردش رو تحسین می کردم، 
 . پلیس روبروم ایستاده بود

   



 
حق نداشتم شوکه بشم؟! به خدا که داشتم. همه چیز برای من 

هر شوکه کننده بود. از اخباری که منتهی شد به بابا... تا 
 !اتفاق دیگه ای

 خسته نباشی ، چیزی که ازت خواسته بودم رو آوردی؟_

 با سوال عمواکبر، به نشانه ی تایید سری تکون می ده
چند قدم جلو رفته، با احترام کیف مشکی رنگ بابا رو روی  

میز عمواکبر می ذاره. احسان و امیرحافظ با دقت به کیف 
می کنم که ترانه ی  روی میز نگاه می کنند و من... فکر

دهن لقم چطور تونسته همچین موضوع مهمی رو ازم پنهون  
 کنه؟ 

 ... باید ازش دلخور باشم؟ نمی دونم
 
   



 
بله قربان. همین که باهام تماس گرفتید سریع آوردمش. _

واقعیتش قربان من خودم هم از وجود این کیف بی خبر 
بودم. گویا همسرم به خاطر شرایط روحی خانم امیرخانی،  
یه سری عکس و فیلم و آلبوم که فکر می کرده اون زمان 

بودنشون خانم امیرخانی رو اذیت می کنه رو با خودش 
ه و یه جایی گذاشته بوده تا هروقت نیاز بود پسش آورده خون

ی از محتوای خاص این کیف نداشت اطالعبده. اون ه یچ 
 .قربان. امیدوارم سوئتفاهمی ایجاد نشه

لبخند تلخی گوشه ی لبم می شینه. ترانه ی عزیز من... قطعا  
خدا با دادن تو لطف بزرگی در حقم کرده که در همه حال به  

 ...فکرمی
 متوجه هستم. خودت توی کیف رو گشتی؟_

 
   



 
به عمواکبر نگاه می کنم که چطور با جدیت به چهره ی 

نه. انگار نه افخمی که داماداشه، خیره است و حرف می ز
انگار که این وسط، پیوندی از جنس خانواده وجود داره. 

 !سخت و غیرقابل نفوذ
 متوجه این کیف شدم.  االن خیر قربان. من همین _

 . ی ازش نداشتماطالع
عمواکبر سری تکان می ده و با نگاه مهربونی رو به من، 
که بیشتر داغ دلم رو تازه می کنه، از احسان می خواد تا 

کیف بابا رو بگرده. مثل یه مجسمه روی صندلی نشستم و  
دارم از بین رفتن حریم شخصی پدرم رو تماشا می کنم، و 

 چطوره که هنوز زنده ام؟
من باید بمیرم. بمیرم تا نبینم چطور احسان با چشم هایی 

 غمگین، قبل از هر کاری، آلبوم و عکس های
 
   



 
خانوادگیمون رو به سمتم می گیره و در سکوت، با چشم 

 .هاش، ازم عذرخواهی می کنه
نفره ی مامان و بابا رو، درحال  باید بمیرم وقتی عکس دو 

خوردن چای و با لبخندهایی عمیق، توی دستم می گیرم و  
 پررنگ تر از هرچیزی در ذهنم... اتهاماتیه 

 
   



 
جود دارند. اتهام به پدری که با عشق دستش رو دور  که و

 شونه های مامان تپل و دوست داشتنیم حلقه کرده
داره بهم لبخند می زنه... لبخندی که وجودم رو زخمی می 

 .کنه
 خوبی؟ می خوای ببرمت بیرون؟_

 :با عکس توی دستم، بهش لبخند می زنم 
 می خوای مامان بابامو ببینی؟_

نگاهم می کنه... و من چقدر مظلومانه عکس رو به فقط 
 : سمتش می گیرم و می گم

 
   



 
نگاشون کن... ببین چقدر کنار هم خوشگلن. آخه خدا _

مثل   االنچطور دلش اومد ازم بگیرتشون؟ مامان اگه بود... 
پروانه دورت می چرخید. مطمئن باش تو رو بیشتر از من  

 .دوست داشت
قطره ی اشک با سرکشی روی گونه ام می چکه. امیرحافظ 

محتوای کیف بابا  طوری روم خم شده تا شاهد پراکنده شدن 
نباشم اما، می تونم ببینم که احسان و افخم چطور با چهره 
ای درهم، وقتی چیزی پیدا نمی کنن، کیف رو می برن و  

 :صدای پاره شدنش توی اعماق وجود من نفوذ می کنه
ببین امیر... ببین بابامو... ببین چطور داره با زیبایی لبخند  _

ی من مجرم سیاسیه؟ می زنه. آخه چطور باور کنم بابا 
 چطور کنار بیام؟ بابای من آدم بدی نبود امیر، 

 
   



 
مگه نه؟ تو بهم بگو... بابای من قراره آدم بده ی این قصه  

 باشه؟ 
آروم باش عزیزم... هنوز اتفاقی نیفتاده... نباید به هیچی  _

 !شک کنی
عکس رو شبیه باارزش ترین شی دنیا به سینه ام فشار می 
 :دم. می خوام چیزی بگم که احسان، با صدای بلندی می گه

 !پیداش کردم_

من سست و درمونده نگاهش می کنم. به احسانی که با لبخند  
 پیروزی، کاغذهایی رو توی دستش داره و

   



 
انگار... بابا اونارو توی کیف جاساز کرده بوده! ریتم نفس  

تدریجی... و بابا قرار بود هام کند می شه... شبیه یه مرگ 
 !واقعا متهم باشه؟

 این دیگه چیه؟ _

 
   



 
کاغذهارو به سمت عمواکبر می گیره وقتی احسان مسخ شده 

و ناباور چیزی رو زیرلب زمزمه می کنه، بی قرار  
نگاهشون می کنم و برای شنیدن حرفی از زبون عمواکبر 
بهش خیره می شم. اما نه تنها حرفی گفته نمی شه، بلکه 
چهره ی عمواکبر هم با خوندن نوشته های اون کاغذهای 

بیشتر درهم می شه و در  لعنتی که نمی دونم چیه، هرلحظه 
 !نهایت، کاغذ هارو به سمت امیرحافظ می گیره

انگار هیچ کدومشون نمی تونن از شدت بهت و حیرت 
 حرفی بزنن... و من.... میون این آدم هایی که ناباورانه

بهم خیره اند... فکر می کنم که بابا، هیچ جوره نمی تونه آدم 
 !بدی باشه

*** 
 «!مردانی کشته شدهاتف »
   



 
هاتف مردانی، پسر سردار مردانی به شیوه ای فاجعه بار 

 «.کشته شد

از سردار مردانی طی حادثه ای دلخراش فرزند خود را 
 «.دست داد

 سیاست مدار بزرگ پاکستان، فرزند خود را درحالی 
از دست داد که بقایای جنازه ی او را از دل آتش بیرون  

 «!کشید
 هاتف مردانی، در آتش سوزی بزرگ کارخانه ی

نساجی کشته شد. پدر وی، سردار مردانی، هنوز به این 
جسد سوخته ی  حادثه ی تلخ واکنشی نشان نداده است. گو یا 

هاتف مردانی قابل شناسایی نیست و جسد به صورت تکه  
تکه جمع آوری شده است. باید دید سردار مردانی با این داغ  

 «!چه خواهد کرد؟
 
   



 
مرگ هاتف مردانی... خانواده ی سردار مردانی داغدار 

 «!شد

این تیترها تمامی نداشت. هرچقدر بیشتر آن نوشته های 
پاکستان زبان ترجمه می شدند، همگی شان بیشتر در حیرت  

هایی که در دست فرو می رفتند. باور کردنی نبود. کاغذ
داشتند، روزنامه ای بود که متعلق به چند سال قبل بود و نام 

هاتف مردانی و پدرش سردار مردانی، پررنگ تر از 
هرچیزی به چشم می خورد. چطور باید چیزی که می 

 خواندند را هضم می کردند؟
 ...خدای من... هاتف_

اکبر با تنی سست به صندلی تکیه می دهد و سر سنگینش را  
میان دست هایش می گیرد. احسان با روزنامه ی قدیمی که 
در دست دارد، نگاهش را از افخم به روی اکبر سوق می 

 نهال وخالی دهد و بعد... جای  
   



 
امیرحافظی که با بد شدن حال او به اجبار او را از اتاق  

 . بیرون برد
نمی داند باید از این به بعد چه کار کنند. روزنامه ی توی 
دستش، شبیه سنگ در دستانش سنگین شده بود. انگار به 

گین بود. نمی توانست درک کند.  اندازه ی ناباوری اش سن
نمی توانست به چیزی بیندیشد. تمام آن ها خیلی  اصال 

راحت کیش و مات شده بودند. هاتف امیرخانی... یا بهتر...  
 ! هاتف مردانی همه یشان را کیش و مات کرده بود

  



 
با بستن در ماشین، پشت فرمان می نشیند و با نگاه به  کالفه 

قفل می کند که بی حال سرش نهالی هم ریخته اش را روی 
 : را به پنجره تکیه داده و انگار حتی نمی تواند نفس بکشد

 خوبی؟ _

که لبخند هایش برای او نهالی عادت ندارد به اینگونه دیدن 
ماند. نهال باید همیشه می خندید. همیشه شبیه جانی تازه می 

صدایش را به او هدیه می کرد. همیشه زندگی را زنده می 
 ... کرد

 ... بریم از اینجا... خواهش می کنم_

   



 
زمزمه ی زیرلب نهال حال بدش را تشدید می کند. با پوف 

ای چشم از او که بی حس نگاهش را به جایی که  کالفه 
نمی داند دوخته، می گیرد و با حرص ماشین را روشن می 

کند. از محوطه که بیرون می آید، نهال با تنی کرخت و 
سست سرش را از شیشه ی پنجره فاصله می دهد و با 

 : دهانی که خشک شده، نجوا می کند
 چرا نذاشتی ببینم تو اون کیف چی بود؟_

نیشخند عصبی روی لب های امیرحافظ می نشیند. یک روز 
فکرش را می کرد بین زندگی شخصی و کارش، در چنین 

فکر نمی کرد  اصال تنشی قرار بگیرد؟ قطعا که نه... چون 
روزی در زندگی اش زنی باشد که دنیایش را طور دیگری 

 ...بسازد
همین طوریش داری از حال میری. توقع داشتی بذارم _

 شتر داغون بشی؟بی
   



 
 : چانه ی نهال از شدت بغض می لرزد. مظلومانه می گوید

من باید می دیدم تو کیف چی بود. باید می فهمیدم بابا واقعا  _

اری کرده یا نه... تو بگو امیر... اون کاغذها چی بودن که  ک
وقتی دیدین رنگ از صورتتون پرید؟ امیرحافظ در سکوت 
و با اخمی غلیظ نگاهش را به روبرو می دوزد. آنقدر قاطع 
و جدی که نهال مطمئن می شود قرار نیست چیزی از زبان 

ی این او بشنود. برای همین، با ناامیدی و دلی پر از زجرها
 : دنیا، دوباره به صندلی تکیه می دهد و این بار می پرسد

 کجا داریم میریم؟_

 !بیمارستان_ :خیلی تند می شنود

   



 
می خواهد اعتراض کند. اما وقتی سر می چرخاند و چشم 

  کالفگی های طوفانی امیرحافظ را می بیند، خیلی خوب به 
اش پی می برد. پس در سکوت به روبرو خیره می شود، 
بدون آنکه مخالفتی کند. وقتی در آخر او کاری را خواهد 

 ! کرد که می خواهد، دیگر مخالفت برای چه؟
چرخاند و همزمان که به بیرون خیره می شود، سر می 

قطره ی اشکی با سرکشی از گوشه ی چشمش جاری می 
 :شود و زیرلب نجوا می کند

الهی دورت بگردم بابا... چیکار کنم که آرومت کنم؟ _

چیکار کنم که به این آدما بفهمونم تو فقط یه آدم عادی بودی  
ات بابا... الهی که مهربونی توی وجودت بود؟ الهی بمیرم بر

 ...بمیرم برات
 
   



 
غم بزرگی بود. ولی باید کنار میآمد. تمام امیدش به گفته ی 
امیرحافظ بود. به اینکه هنوز از هیچ چیزی مطمئن نیستند.  
قصد داشت صبر کند، آنقدر صبر کند که این بار اکبر خبر 

بی گناهی پدرش را به او بدهد. آن وقت دلش آرام می یافت.  
 آن وقت به دیدن پدرش می

   



 
رفت. و حرف می زد. و اشک می ریخت. و دوباره می 

 ...توانست آسوده نفس بکشد
با ورود ماشین به محوطه ی بیمارستان، بی حوصله و کسل  
دستی به صورتش می کشد. می خواهد بگوید که خوب است  

و نیازی به معاینه ی پزشک نیست، چرا که درد او درد  
کند، صدای  روح است اما، قبل از آنکه حتی دهان باز

 :عصبی امیرحافظ ساکتش کرد
می خوای بگی خوبی؟ اوکی. فقط برام تعریف کن واژه ی _

خوب بودن یعنی چی! رنگ و روت شده مثل گچ، حال  
نداری حتی نگام کنی، این خوب بودنه؟ فکر نمی کنی داری 

 به شعورم توهین می کنی؟
 خنده اش می میرد. یک خنده ی خسته و بی جان. 

 ...امیر_

این فقط یک صدا کردن عادی نبود. متفاوت نامش را به 
زبان رانده بود. طوری که امیرحافظ را بیشتر نابود می 

 کرد.  
 .پیاده شو_

خودش زودتر از او از ماشین پیاده شد. رفتارش برای نهال 
عجیب نبود.  این سکوتش برای امیرحافظ بدتر از هر داد و  

 !فریادی بود



 
   



 
او با یک رفتار اشتباه نهال را از خودش رانده بود. بی آنکه  

قصدی برای انجام این کار داشته باشد. آن هم در شرایطی  
حال روحی به سر می برد و باز، برای  که او در بدترین

مهر ورزیدن پیش قدم شده بود... انگار باید برای مرد این 
 ! زندگی بودن بیشتر خودش را تغییر می داد

فی که کم مونده  ینگاش کن... زن نگرفتم که... انقدر ضع_

 . از حال بری
 الزماین هم یک نوع معذرت خواهی بود دیگر! حتما که  

 نبود کلمات کلیشه ای را به زبان بیاورد! 
   



 
گرفت، و همانطور که داشت  به سمت ساختمان  باال سر 

بیمارستان می رفت، خسته از این همه کشمکش، دل به دل 
 : عاشقانه های منحصر به فرد او داد

وقتی مردی مثل تو رو دارم، ضعیف بودنم به چشمم نمیاد. _

 !به چشم تو هم نیاد
 
   



 
لبخندی کنج لب های امیرحافظ نشست. خاصیت عشق همین 

بود؟ که داشت در بدترین موقعیت زندگی نهال که آبروی 
خانواده اش در خطر بود، آن ها را از هیاهو دور می کرد؟ 

 !بی آنکه خودشان بفهمند؟
 !اینجا رو شناختی خانم ظریف من؟_

نگاه غمگین نهال روی محوطه ی بیمارستان چرخ می 
خورد. معلوم بود که شناخته بود. از همان ابتدا، نیت او را 

 : فهمیده بود
 ! اسمت جناب سرگرد؟اهوم... فکر می کنی من نم ی شن_

قفسه ی سینه ی امیرحافظ تکان می خورد. وارد ساختمان 
 خلوت بیمارستان می شوند و نهال با کمک 

   



 
او، روی صندلی می نشیند. امیرحافظ که با گرفتن نوبت، به  

تبسمی محو و کمرنگ نگاهش می  کنارش بر می گردد، با 
 : کند که او با صدای مردانه اش به حرف میآید و می گوید

آوردمت اینجا که تجدید خاطرات بشه... برای من که _

خاطره ی خوبیه. اون روز، اولین بار بود که بعد مدت ها  
 .از ته دلم خندیدم. قیافه ات هیچوقت یادم نمیره

امیرحافظ را برای  ش تالتبسم نهال کمی جان می گیرد. 
بهبود حالش می بیند و قلب عاشقش، نمی تواند بی تفاوت  
باشد. وقت برای غمگین بودن بسیار است. اما عاشقی... 

 !شاید نه
ولی برای من نه... اون روز دلم می خواست خفه ات کنم. _

 یا نه، یه کاری کنم که همه ی حرف های دکتر 
 
   
 

یادت بره. ولی نه تنها یادت نرفت، بلکه با بدجنسی به روم 
 ! هم آوردی

 امیرحافظ کوتاه و مردانه می خندد. نهال تعجب می کند
 :نگ شیطنت را در چشم های او می بیندوقتی ر

 یادم بره؟! هرچی که یادم بره، عمرا اون حرف هارو_



 فراموش کنم. البته دلیلی هم برای این کار نیست.
 هست؟ 

  



 
دیگه هرچی که به خانوم ظریف من ربط داشته باشه،   االن_

به منم مربوطه... حتی خصوصی ترین مسائلش! هوم؟ 
 درست نمیگم؟

در سکوت منتظر ماندند تا در نهایت، پذیرش نوبتشان را 
که بی حوصله زیرلب غر می زد  درحالی کرد. نهال  اعالم

امیرحافظ به  و خوب بودنش را تکرار می کرد، جلوتر از 
سمت اتاق پزشک رفت و ندید که امیرحافظ چطور با خنده 

 زیر نظرش دارد. هرچند که 
   



 
شدن در، زن   حال هردویشان موقت بود، و وقتی که با باز

سفیدپوش آشنای پشت میز را، با آن عینک روی چشم هایش  
دیدند، یکه خورده سرجایشان متوقف شدند و انگار... 

 ! خاطرات واقعا داشتند مرور می شدند
 !سالم_

 
   



 
نهال با دستپاچگی می گوید و چهره هردویشان آنقدر متعجب  

است که دکتر بیچاره کمی با سوال نگاهشان می کند و بعد  
انگار تازه متوجه آشنا بودن تصویرشان می شود که لبخندی 

 : زده، با مهربانی سری تکان می دهد
 .. بفرماییدسالم_

صدای پق خنده ی امیرحافظ حرص نهال را در می آورد.  
اما نگاه خیره و خندان دکتر آنقدر شرایط را سخت کرده که 
فقط به یک چشم غره ی مختصر اکتفا می کند و جلوتر از 

 . او وارد اتاق می شود
امیرحافظ با لبخندی که واقعا نمی تواند از روی لب هایش  

کند، در را می بندد و فکر می کند که نهال واقعا حق  جمع 
 !دارد اگر از دستش حرصی باشد

 بفرمایید عزیزم. مشکلتون چیه؟ _

 
   



 
نهال معذب روی صندلی کنار دکتر می نشیند. امیرحافظ  

که استفاده از این فرصت را بهترین وقت برای  درحالی 
دست انداختن و اذیت کردن نهال بغ کرده می داند، با حالتی 

جذاب و مردانه روی صندلی همراه می نشیند و درحال 
 : انداختن پایش روی پای دیگری جواب می دهد

خوب نیست خانوم دکتر. بیحال و سسته. دمای یکم حالش  _

بدنشم خیلی پایینه. احتمال می دم سرگیجه هم داشته باشه.  
 . درضمن هرآن هم ممکنه از حال بره

نهال با حرص گوشه ی لبش را به دندان م ی گیرد و به 
جدی امیرحافظ نگاه می کند. فکر  مثال چهره ی خندان و 

دست می اندازد؟ قطعا اگر   می کرد که نمی فهمد دارد او را
از این اتاق خارج می شدند، می دانست چطور جوابش را  

 . بدهد
 
   



 
گی که که اینطور. خب عزیزم، به نظرم بهتره خودت ب_

آقایون عادت دارن پیازداغ همه   معموالمشکلت چیه. چون 
 ! چی رو زیاد کنن

گفته ی دکتر ، یک جورهایی به مذاق نهال خوش میآید.  
نفسی می گیرد و با لبخندی تنها برای خونسرد نشان دادن  

طبیعی، زیر نگاه خیره ی امیرحافظ رو به  کامال خودش، 
 :دکتر می گوید

من یکم فقط بی حالم خانم دکتر. مشکل خاصی ندارم.  واال _

اد می کنن. وگرنه به قول شما، ایشون دارن پیازداغشو زی
 .من اگه یکم استراحت کنم خوب میشم

دکتر با خنده نگاه زیرچشمی حواله ی امیرحافظ می کند. و  
 نهال نیز همین طور! انگار بدون اینکه از چیزی 

 
   



 
خبر داشته باشند، با احساس زنانه یشان، پشت یکدیگر قرار  

 !گرفتند
 ایشون که میگه حالش خوبه پسرم. من باید چیکار کنم؟_

امیرحافظ با چشم های ریز شده به نهال نگاه می کند. خنده  
 اش گرفته؟ خیلی زیاد! 

 
   



 
 دکتر. این خانم عادت داره بگه خوبمتوجه نکنین خانم _

 من کی از حال رفتم آخه؟ _ .دو دقیقه بعدش از حال بره

نهال که با خنده اعتراض می کند، دکتر لبخند عمیقی می زند 
و عینکش را روی چشم جابجا می کند. زوج مقابلش را 

شناخته، چهره یشان برایش آشنا نیست و حسی که با  
 .نوع خودش جذاب استخودشان دارند، در 

برای همین، درحال گرفتن فشار خون نهال، با لبخند و لحنی  
 : مادرانه می گوید

   



 
بیا اینجا فشارتو بگیرم، ببینم چی به چیه. شاید شوهرت _

 . راست میگه
با خباثت به نگاه خیره ی  نهال در سکوت منتظر می ماند و 

امیرحافظ جوابی نمی دهد. دکتر با چک کردن وضعیت 
 :نهال، در حال نوشتن نسخه، می گوید

نگران نباش پسرم. چیز خاصی نیست. یه ضعفه که چون _

 .زیادی نگرانی براش سرم می نویسم تا اونم رفع بشه 
شیطنت صدای دکتر نهال را به خنده می اندازد. اما  

امیرحافظ در سکوت سر تکان می دهد و این بار، دکتر با 
 : گرفتن نسخه به سمتشان، با لبخند می گوید

 .همیشه همینقدر به فکر هم باشین هللا  بفرمایید. انشاء_

 
   



 
از اتاق که بیرون میآیند و نهال روی تخت در انتظار 

برگشتن امیرحافظ دراز می کشد، پر است از حس خوب  
خوشبختی. لبخندی روی لب هایش است که حتی با وجود 

 .قلب آکنده از غمش هم براق و واقعی است
کتر شبیه زیباترین کلمات در دلش رسوخ دعای خیر د

کردند. اینکه در نگاه زن دنیادیده ای چون او، شبیه به 
زوجی آمدند که نگران یکدیگر بودند، برایش دلچسب است. 

برای اویی که گمان نمی کرد زندگی بعد از آن بله ای که 
 ! گفت، انقدر شیرین و دلنشین باشد

 .ام عزیزماینم از این. مشکلی بود من همینج_

با گفته ی پرستار، تشکر کوتاهی زمزمه می کند و آرنجش  
را روی چشم هایش می گذارد تا قدری تاریکی را هم بهشان 

 هدیه کند. به طرز وحشتناکی احساس 
 
   



 
خسته بودن می کند. خستگی که انگار درمانش فقط خواب 

 ... است و بی خبری
نفس عمیقی می کشد. نمی داند چقدر می گذرد اما، پلک 

 هایش تازه  گرم  شد  
 وای... ترسیدم...  _

 
   



 
 !دیوونه ام می کنی_



 
 .پایین ببینمبرو _
 نگران نباش. _

 :زمزمه کرد
 
   



 
باورم نمیشه که دوباره تو این اتاقیم، و همون دکتر معاینه  _

ام کرد. چرا کنار تو انقدر همه چی عجیبه؟ گوشه ی لب 
 های امیرحافظ کش میآید.  

امروز خیلی شوکه شدی. فکر کردم همونجا جلوی دکتر _

 .خفه ام می کنی
 :آرام پچ می زند

 کنم، هوم؟مثل اون روز که دلم می خواست خفه ات _

 
   



 
 .اهوم_

لبخندش کش میآید. با عشق در چشم های او خیره می شود  
 : که این بار امیرحافظ می پرسد

 !اوکی ای؟ یا بازم می خوای خفه ام کنی؟ االن_

خنده ی نهال شدت می گیرد. آنقدر شیرین که لب های 
امیرحافظ هم می خندند. با خنده، میان حال خوبش، می 

 : گوید
 نه... _
 
   



 
 .نوکرتم هستم_

**** 
   



 
فضای اتاق را فرا گرفته بود. هرکدام در  سکوت محض 

فکری عمیق فرو رفته بودند و انگار هیچ کس نمی دانست 
 . چطور باید این سکوت را بشنود

اکبر هیچ توانی در خود نمی دید. حیرت زده به صندلی تکیه  
داده بود و خیره شده بود به پرونده ای که مقابلش قرار 

 .داشت
افظ روبرویش را زیر نظر احسان در سکوت رفتار امیرح

داشت و او که عصبی از آشفتگی این پرونده سعی داشت 
 این به هم ریختگی را سامان ببخشد. شرایط

   



 
کننده ای بود، و در آخر آرش افخم بود که تصمیم  کالفه 

 :گرفت اولین کسی باشد که این بحث را آغاز می کند
 .دو فرض مهم داریم االنما _

صدایش آنقدری مطمئن و قاطع هست که توجه همه را به 
خود جلب کند. اکبر، نگاهش را به آرشی که یکی از آن 

ا نسبت به روزنامه های لعنتی را که شک و تردیدش ر
می توانست چشم بسته به شرافت و بی قبال برادری که

گناهی اش شهادت دهد، بیشتر کردند؛ در دست دارد و خیره 
 : ی نوشته هایش ادامه می دهد

اول، قتل هاتف مردانی توسط هاتف امیرخانی! زیاد دور  _

از ذهن نیست. می تونیم اینطوری فکر کنیم که هاتف 
قتل کار رو برای خودش زیادی سخت کرده امیرخانی با این 

بوده و تصمیم به فرار گرفته، و البته چه جایی بهتر از 
 ایران؟! بعدشم که این روزنامه هارو 

   



 
مخفی کرده... درواقع سعی داشته این قتل آشکار رو پنهان 

 .کنه
امیرحافظ با چشم های ریز شده به چهره ی جدی آرش می  
نگرد. لبخند کوچکی روی لب های احسان می نشیند. یک 

لبخند رضایت مند. چقدر از اینکه انقدر با یکدیگر تفاهم نظر  
لذت می دارند و انگار در ذهن یکدیگر رسوخ کرده اند، 

 !برد
و دوم... فرض آخر و منطقی تر، اینکه این جناب هاتف _

مردانی همون هاتف امیرخانیه. که تو پاکستان به قتل رسیده  
چرا و حاال اما، درواقع زنده مونده و به ایران اومده. 

 !چطور... اینش دیگه مشخص نیست
آرش که روزنامه را روی میز می گذارد، احسان با چهره 

 کر دستی به چانه اش می کشد. امیرحافظای متف
 
   



 
هنوز سکوت کرده، و این یعنی دارد بسیار عمیق تر از آن 

 ! ها به این موضوع می اندیشد
من با فرض دوم بیشتر موافقم. عقالنی تره. از طرفی _

فرض اول زیادی همه چیز رو ساده و سطحی می کنه. یه 
دلیلش می تونسته هرچی که  حاال قتل که اتفاق افتاده بوده و  

می خواد باشه! این پرونده به این سادگی ها نیست که بتونیم 
با فرض به قاتل بودن مهره ی اصلی جمعش کنیم. پس 

ض دوم، و احتمال اینکه این شخص به قتل رسیده همون  فر
 هاتف امیرخانیه، منطقی تر 

 . قابل قبوله
 جز این دلیل دیگه ای هم داری؟_

با سوال اکبر، احسان نگاهش را به او می دوزد. دوباره 
 :همان لبخند محو و پیروزمند روی لب هایش می نشیند

قربان. من تو این یکی دو روز راجع به این پرونده  بله _

خیلی زیاد تحقیق کردم، و همین طور این روزنامه ها. به  
نتایج خوبی هم رسیدم. میشه گفت به یه شناخت کافی از این 

آقای هاتف مردانی که یه جورایی مطمئنم پدر خانم 
 ! امیرخانیه

   



 
اخمی از سر دقت روی پیشانی امیرحافظ جا خوش کرده.  

به او، ورقه های دست نویس مقابلش   گاهی احسان با نیم ن
الی ات پخش و پاطالعرا جابجا می کند و درحال مرور 

 :توی ذهنش، بلند و رسا توضیح می دهد
ساله ای بوده که ظاهرا اهل درس  29 هاتف مردانی، مرد_

و دانشگاه هم بوده و لیسانس علوم سیاسی دانشگاه کویید  
ور مردانی، یکی از اسالم آباد رو داشته. فرزند ارشد سنات

سیاسیون به نام و مشهور پاکستان بوده و خیلی جاها پدرش 
رو همراهی می کرده. میشه گفت سناتور مردانی هم به 

پسرش توجه زیادی داشته و این دو زیاد تحت نظر بودند.  
همسر سناتور مردانی و درواقع مادر هاتف مردانی هم، 

هاتف مردانی،  خانمی به اسم طریقت فرحیه هست و به جز 
 دو پسر و یه دختر

   



 
دیگه هم داشتن. درست عین چیزی که خانم امیرخانی گفتن، 

 !داشتهکه پدرشون بهشون گفته که دوبرادر و یه خواهر 
مکث چند لحظه ای احسان، فرصتی است تا تصاویر مختلفی  

روی صفحه ی مقابلشان نقش ببندد. امیرحافظ همچنان در  
سکوت نظاره گر این بحث است. احسان دست پر آمده، و او 
با اعتمادی که به رفیقش دارد، می تواند از خیلی از ندانسته 

 ! ها سر در بیاورد
سخت   اصال این تصاویر رو ببینید قربان. پیدا کردنشون _

نبود. درواقع یه سرچ ساده ی اینترنت کافی بود تا عکس  
سناتور مردانی و پسرش رو پیدا کنید! ظاهرا خیلی زیاد 

ی رسانه ها بودن. به عکس ها دقت  عالقه مورد توجه و 
 کنین لطفا، به نظرتون این مرد جوان

 
   



 
خیلی زیاد شبیه هاتف امیرخانی نیست؟ یا بهتر بگم... به 

 !نظرتون این شخص خود هاتف امیرخانی نیست؟
یشان تصویر جوان مقابلشان را نگاه دقیق و متفکر هرسه 

که شاید نهایت بیست و چهار سال داشته باشد را زیر نظر 
می گیرد. جوانی که درست همانند هاتف امیرخانی، با قدی 

که لباس الی بلند و چهره ای مقتدر، در کنار مرد میانس
نظامی و پرجذبه ای به تن دارد، ایستاده و مگر می شود تا 

 !ف امیرخانی باشد؟این اندازه شبیه هات
 
   



 
 . حق با توئه... این مرد خیلی زیاد شبیه هاتفه_

تایید سر تکان می دهد  با زمزمه ی اکبر، احسان به نشانه ی 
و نگاهش را به امیرحافظ می دوزد. انتظار دارد که او با 
شنیدن این توضیحات واکنشی نشان دهد اما، دریغ! انگار  

 ...عمیق تر از حد تصور او، در فکر فرو رفته
با این اوصاف، اگه بگیم که این شخص هاتف امیرخانیه. _

امیرخانی پسر ت زیادی به وجود میاد. اگه هاتف واال س
همچین شخصیت مهمی بوده، چرا به ایران اومده و تغییر 

 هویت داده؟ چرا خبر کشته شدنش 
   



 
توی پاکستان پخش شده؟ هاتف امیرخانی چرا باید به تصور 

اشتباه بقیه راجع به مرگش رضایت بده و برای شروع یه 
این قتل ساختگی توسط  اصال زندگی جدید به ایران بیاد؟  

چه شخص یا گروهی انجام شده؟ و هزارتا سوال بی جواب  
 !دیگه

اش را با صدا از سینه  کالفه با گفته ی آرش، اکبر نفس 
بیرون می دهد. احسان خسته از شب بیداری این مدتش،  

 :دستی به چشم هایش می کشد و می گوید
درسته. اما مهم تر از همه ی این سوال ها، اینه که ما باید _

هویت واقعی هاتف امیرخانی و به دنبال اون، هویت خانم  
یط برای امیرخانی رو قبول کنیم! که در این صورت، شرا

دختر مردی که پسر یکی از سیاسیون با نفوذ پاکستان بوده،  
 !جالب نیست اصال 

 
   



 
 !سناتور مردانیو این یعنی یه خطر بزرگ، برای نوه ی _

تایید احسان، دنیایی از پریشان حالیست برای امیرحافظ! 
چقدر تلخ است، چقدر درد است، چقدر زجر است که هربار 

 !باید نام نهال به میان بیاید و خطری که او را تهدید می کند
 . میشه یه جور دیگه هم فکر کرد_

ی شکسته م بالخره با صدای سخت امیرحافظ و سکوتی که 
شود، نگاه کنجکاو و دقیق همه یشان به روی او خیره می 
ماند. اویی که می خواهد درباره ی امنیت دختری حرف 

متعلق به جان اوست و وای از روزی که حاال  بزند که 
 ...نباشد

 
   



 
شاید هاتف مردانی مجبور شده که از کشورش خارج بشه _

و زنده بودنش رو مخفی کنه. درواقع اینکه شخص مهمی 
مثل یه سناتور زنده یا مرگ پسرش رو اشتباه متوجه بشه، 

ف مردانی زیاد با عقل جور درنمیاد. مگر اینکه خود هات
خواسته باشه که مرده به نظر برسه! من احتمال می دم پای 

 گروهک تروریستی کاربلد 
باتجربه ای وسط باشه که هاتف مردانی رو مجبور به انجام 

این کار کردن، و خبر مرگش رو در عین صحت نداشتن  
با مرگ واقعی هاتف مردانی و حاال درست جلوه دادن. و 

  عالی دستش داشتن، دنبال یه فرصت یه سری آتو که احتماال 
 برای احیای دوباره ی قدرتشونن. 

 ! این وسط... دختر هاتف مردانی بهترین گزینه است
اگه اینطور فکر کنیم، میشه از این زاویه هم نگاه کرد که _

 شاید هاتف مردانی هم جزو همین گروهک 
   



 
تروریستی بوده! یعنی اجباری نبوده و این یه نقشه ی برنامه  
ریزی شده، برای ورود به ایران بوده! هوم؟ ما کم با اینجور 

 ! رو نشدیمپرونده ها روب
اکبر با ابروهایی درهم احسان را می نگرد. کاش هاتف 

 .بود... که اگر بود این گره ها به راحتی باز می شدند
امکانش هست. در هرصورت، نهال امیرخانی در خطر  _

بزرگیه، و با این اوصاف حفظ جان اون دختر در عین اینکه 
از نظر حفظ جان یک انسان اهمیت داره، از این نظر که 

یه شخص عادی هم به حساب نمیاد مهمه. باید خیلی  حاال 
 بیشتر از قبل مراقبش باشید. حواستون باشه، 

   



 
همونقدر که ما داریم میریم جلو و بیشتر می فهمیم، طرفمون 
هم داره میاد جلو و بهمون نزدیک می شه. نباید بذاریم جان 

بیوفته. که اگه بیوفته، شاید امنیت دو کشور کسی به خطر 
 ... زیر سوال بره

 
   



 
نبود یه دختر چقدر تلخه که امنیت کشور ما به بود و _

 !بستگی داره
با گفته ی آرش، نگاه تند و تیز امیرحافظ او را نشانه می 

ی به لب دارد، در مالیم که لبخند  درحالی رود. آرش 
 : تصحیح گفته اش ادامه می دهد

اشتباه متوجه نشین لطفا. روی حرف من با خانم امیرخانی _

محترم اند. حرف  نیست که ایشون بیش از اندازه برای من 
من اینه که امروز امنیت این ممکلت انقدر برای یه عده 

عذاب آور شده که به خاطرش حاضرن هر راهی رو 
امتحان کنن. نمی دونم چرا آرامش این کشور انقدر برای 

 !بعضی ها آزاردهنده است
 
   



 
احسان با نیمچه لبخندی، جرعه ای از چای سرد شده اش را  

 : می نوشد. در تایید حرف آرش سر تکان داده، می گوید
دلیلش که خیلی وقته مشخصه. اما به هرحال باید اینو در  _

ما با یه شخص عادی طرف نیستیم.   االننظر بگیریم که 
خانم امیرخانی، یا بهتر، خانم مردانی، نوه ی فرزند ارشد یه 

سناتور سیاسیه. طبیعیه که دردسر های زیادی برامون به 
 !وجود بیاد. و بیشتر برای جناب سرگرد

سان، امیرحافظ است که با دمی عمیق از سر روی حرف اح
، به صندلی تکیه می دهد و این بار احسان می کالفگی 

 : گوید
 
   



 
چه مستقیم و  حاال  شما با یه دختری که ازدواج کردین، که _

غیرمستقیمش مهم نیست، اما به هرحال میشه گفت جزو 
خانواده ای هست که تو سیاست یه کشور نقش دارن. چطور  

می خواین همچین چیزی رو بهشون بگین؟ این موضوع 
شوخی بردار نیست. شاید یه روزی مجبور بشیم  اصال 

 ! بدیم که نمی خوایمکاری رو انجام 
هشدار احسان، هشدار تمام وجود امیرحافظ بود. می دانست. 

خیلی خوب، و بهتر از احسان بغرنج بودن شرایطی که 
درش قرار داشتند را می دانست. اما قطعا راه چاره ای بود.  
یا اگر نبود، او راه چاره را خلق می کرد. هرطوری که شده 

 !ادبود... نهال را از دست نمی د
این موضوع رو بذارید کنار. چون اوال فعال به هرحال،  _

 ون مطمئن نیستیم و دوم ه هام هنوز از صحت فرضی 
   



 
حاصل بشه، خود نهال کم کم متوجه  حتی اگر اطمینانی هم 

حقیقت زندگیش می شه. اگر هم مشکلی پیش بیاد، حلش می  
کنیم. یعنی باید حلش کنیم! نهال دختر هرکسی که می خواد 
باشه، اون متولد ایرانه. شهروند ایرانه. متعلق به اینجاست! 

 !قرار نیست اتفاقات بدی بیوفته سروان
قاطع اکبر، با خستگی سری تکان احسان در برابر گفته ی 

می دهد و فکر می کند که کاش همه چیز طبق گفته ی او 
پیش می رفت. حسی در درونش بود که می گفت روزهای 

 ...خوبی روبرویشان قرار نگرفته
خب... سرگرد نیک نام. یکمی هم شما از چیزی که به _

دست آوردین بگین. چه خبر از شرکت؟ چیز جدیدی متوجه  
 ؟نشدی

 
   



 
با صدای اکبر نگاهش را به سختی از تصاویر روبرویش 

چندساله  می گیرد. درد بود که نهال حتی به هاتف بیست و 
 ! ی توی عکس ها هم شبیه بود. یک شباهت آشکار

این مدت تحقیقاتمون فشرده تر و دقیق تر شده. البته فضای  _

امنیتی هم شرکت هم شدید تر شده. حواسشون زیادی جمعه.  
 برای همین سردرآوردن از کارشون

   



 
بچه ها تونستیم یه سری  تالش سخت تر از قبله، اما با 

 . ات مفید رو پیدا کنیماطالع
می گوید و با ذهنی که تمام و کمال درگیر این مانع بزرگ 
برای داشتن پر از آرامش نهال است، پرونده ی مقابلش را  

دست اکبر می دهد. کسی در سرش مدام سوال می پرسد.  به 
 !و آیا نهال را از دست می داد؟

بفرمایید قربان. شخصی که طرف مقابل این  مالحظه  _

معامله ی بزرگه، مردی جوان به اسم عامرخانه. تاجر  
باتجربه ای نیست، بهتر بگم، فقط یک سال و نیمه که وارد 

ی نداریم اما، حداقل اطالعتجارت شده! از کار قبلیش 
چرا به حاال مطمئنیم که تو تجارت دستی نداشته! و اینکه 

 .دلیل خاصی داشته  احتماال سمت تجارت میل کرده، 
 
   



 
مکث می کند و این بار تصویر مردی هیکلی با ریش های  
بلند روی صفحه نقش می بندد. امیرحافظ با ابروهایی که 
دیگر جایی برای در یکدیگر فرو رفتن ندارند، ادامه می 

 : دهد
با وجود اینکه تو تجارت مهارت و تجربه ی زیادی نداره، _

معامالتش کسب کرده. یه اما تو این مدت کم سود زیادی از 
جورایی در عین معمولی بودن، بیش از اندازه شخص 

قدرتمند و کارکشته ایه! طبق حدسیات ما تو سیاست پاکستان 
هم دست داره. میگم حدس، چون سابقه یا مدرکی که این 

فرض رو ثابت کنه به دست نیاوردیم. اما با مشاهداتی که 
که یه تاجر معمولیه! هست، احتمال می دیم این فقط ظاهرشه 

از طرفی به تازگی متوجه شدیم که این آقا، با قدرتی که 
داره، دولت پاکستان رو وادار کرده که به معامله ی با ایران 

 تن
   



 
 !اینکه چطور همچین قدرتی داره، زیادی عجیبهحاال بده! 

یعنی بار گل رز انقدر براش سودمنده که حاضر شده این  _

 همه دنگ و فنگ رو تحمل کنه تا این معامله رو عملی کنه؟ 
هر چهارتایشان نقش است که در ذهن الی سوال آرش، سو

بسته. اکبر با نیشخندی که رنگی از دنیا دیدگی دارد، زمزمه 
 :می کند

 ! بوی خیانت میاد... بوی توطئه_

امیرحافظ در سکوت نگاهش را از تصویر عامر می گیرد.  
 : احسان با چهره ای مشتاق و متبسم روی میز خم می شود

 
   



 
در تکمیل حرف های جناب سرگرد، باید خدمتتون عرض _

کنم که قربان کنار همه ی این مسائل، تاریخ فرستاده شدن  
 ! نوع خودش عجیبهاین محموله هم در 

 :اکبر با استفهام به احسان می نگرد
 تاریخ؟ _

 
   



 
در دست می احسان با جدیت سری تکان می دهد. کنترل را 

گیرد و این بار چند تصویر مختلف از مردم پاکستان 
روبرویشان نقش می بندد. زن هایی با لباس های رنگی و 

 !مردهایی که درحال رقص و آواز اند
به این عکس ها توجه کنین قربان. این تصاویر مربوط _

میشن به جشن بزرگی که هرساله در پاکستان برگزار می 
م دسامبر، روز فرهنگ سندی که توسط  شه. درواقع روز دو

دوم دسامبر حاال ایالت سندی پاکستان جشن گرفته می شه. 
میشه چند؟ میشه یازدهم آذرماه! یعنی یه روز بعد از روزی 

 !که محموله به پاکستان فرستاده می شه
سکوتی برای چند دقیقه بر فضا حاکم می شود. در نهایت  

 : گویدآرش با چهره ای درهم می 
 
   



 
قراره معامله ی  بالخره این موضوع که عجیب نیست. _

بزرگی انجام بدن که از قضا دردسر زیادی براشون داشته. 
باید جوری برنامه ریزی کنن که سود زیادي ببرن. چی بهتر  

 از جشنی که ظاهرا این محموله ی گل رز هم براش نیازه؟ 
احسان که خودش هم جواب این همه سوال را نمی داند، 

به  کالفگی  با  دستی به صورتش می کشد و این بار اکبر
 : حرف میاید

فعال این چیزهایی که می گین چه ربطی به نهال دارن؟ _

ات مفرد رو بذارین کنار. دنبال چیزی باشین که به  اطالع
نهال مربوط باشه. ما باید بفهمیم این آدما چه کاری با یه 

دختر از همه جا بی خبر دارن و برای چی دنبالشن. بعدا هم 
 .محموله مانور دادمی شه روی این 

 
   



 
 ولی قربان، اگه همه ی اینا به هم ربط داشته باشن چی؟_

امیرحافظ با فکی منقبض شده به چهره ی مطمئن احسان که 
ین حرف را زده نگاه می کند. کاش می توانست نام نهال را  ا

از هرچیزی که به این پرونده مربوط می شود، بیرون 
 ! بکشد

چطوری می خوای به هم ربطشوم بدی؟ چی پیدا کردی _

 سروان که تو گفتنش شک داری؟
لبخند مرددی روی لب های احسان می نشیند. نمی داند 

تحقیقاتی که به تنهایی انجام داده چطور باید از نتایجی که در 
و به دست آورده بگوید. اما حال امیرحافظی که همچون  

برادر برایش عزیز است، آنقدر اهمیت دارد که برای تسکین  
آشفتگی او به عنوان مردی که زندگی همسرش در خطر  

 : است، به حرف میآید و می گوید
   



 
راستش قربان، من تو این مدت جدا از بقیه یه سری  _

درباره  االن ه. تا به الزمتحقیقات خاصی کردم که فکر کردم 
 االنی این تحقیقات باهاتون صحبت نکردم اما، فکر می کنم 

وقتشه که مطلع بشید. هرچند اطمینان صد درصدی ندارم 
 ...اما 
 بگو سروان. چی دستگیرت شده؟_

در برابر نگاه کنجکاو اکبر، با تردید تصویر دیگری را 
لباس روی صفحه می اندازد. تصو یر مردی جوان با 
 نظامی که همچون چندعکس قبل در کنار سناتور

 
   



 
مردانی ایستاده اما، هاتف نیست. و در عین هاتف نبودن، 

 !بسیار شبیه اوست
این شخص رو ببینین قربان. به نظر شما این مرد جوون  _

 کی می تونه باشه؟ 
 
   



 
هاتف امیرخانی داره که انقدر هرکی هست یه نسبتی با _

 !شبیهشه
آرش جواب می دهد، و احسان لبخندی به چهره ی گیج 

هرسه یشان می زند. عکس ها را رد کرده، در تایید گفته ی 
 : او سری تکان می دهد

 این آقا سرهنگ هاتف مردانی هستن! سرهنگ شیعه _

 ی پاکستانی که بیشتر از یه سرهنگ ساده حاشیه داره. 
اینجا تو این عکس کنار پدربزرگش ایستاده، یعنی سناتور 

 !مردانی
امیرحافظ با اعصابی به هم ریخته دست می برد و لیوان 

مقابلش را از آب پر می کند. خدا می داند که هرلحظه 
 نشستنش روی این صندلی و بیشتر دانستنش

 
   



 
راجع به این پرونده ی ژرف چه عذابی را در وجودش زنده 

 !می کند
 یعنی چی؟ پدربزرگش؟ چی داری میگی سروان؟_

لبخندی خسته، پرونده ی دست نویس را مقابل اکبر احسان با  
می گذارد. در برابر چشم های حیرت زده یشان، با تکان 

 :سر، قاطعانه جواب می دهد
بله قربان. این مرد جوان پسر آقای هاتف مردانی هستن که _

احتمال زیاد به خاطر زنده نگه داشتن اسم پدرش بوده که 
سرهنگ کارکشته و مسلمان این اسم رو روش گذاشتن! یه 

که از قضا دشمنای خیلی زیادی هم داره. تو تحقیقاتی که این 
مدت انجام دادم، به یه مورد سوئ قصد هم برخورد کردم که 

 هدفش همین سرهنگ 
 
   



 
هاتف مردانی بوده! البته اتفاقی براشون نیفتاده اما، همین  

 ! نشون می ده که دشمن زیادی داره
 پسرش؟ مگه هاتف پسر داره؟_

نیشخند ناباورانه ای روی لب های امیرحافظ می نشیند.  
ه نهال می توانست او را هاتف پسر داشت؟ یعنی مردی ک

 !برادرش بداند؟! چه اتفاقی داشت می افتاد؟
به احتمال زیاد بله قربان! البته این چیزیه که من متوجهش  _

شدم. ببینید قربان، هاتف امیرخانی قبل از اومدنش به ایران 
متاهل بوده و با زنی به اسم بهار شریف ازدواج کرده بوده.  

 ذدختری از خانواده ی پرنفو 
قدرتمند. زمانی که این اتفاقات برای هاتف امیرخانی میوفته،  

ازشون بی  احتماال همین قتل و چیزای دیگه ای که ما 
 خبریم، فقط سه ماه از ازدواجشون می

 
   



 
گذشته. و گویا حاصل این ازدواج هم شخصیه که دارین 

 ! تصویرش رو می بینید
اکبر با ناباوری به صندلی اش تکیه می دهد. چیزی که 

شنیده برایش قابل هضم نیست. هیچ جوره نیست! چطور باید 
هاتف، یک ازدواج دیگر، و یک فرزند دیگر باور کند که 
 ! داشته است؟

نهال این موضوع را می داند؟ قطعا نه! که اگر بداند، شاید 
کاخ تصوراتش در آنی تبدیل به ویرانه شود. هاتف چه کار  

پنهان کاری  باتالق کرده بود؟ چرا گذشته را تا این حد در 
 !فرو کرده بود؟

خیلی عجیبه! نمی تونم این همه اتفاق عجیب غریب رو _

کنم. مگه می شه یه آدم همچین گذشته و خانواده ای باور 
داشته باشه و بعد عین یه آدم معمولی تو این کشور زندگی 

 کنه؟ تشکیل خانواده بده و همه چیز رو چال کنه؟ 
می  باال امیرحافظ با صدای مبهوت آرش نگاه کدرش را 

کشد. نهال... نهال شکننده و دل شکسته اش... چطور باید با 
 یقت های غیرقابل درک کنار میآمد؟این حق

 
   



 
اولش برای منم خیلی شوکه کننده بود. اما یکم که بهش _

هاتف امیرخانی فکر کردم، دیدم خیلی هم عجیب نیست. 
قطعا دلیلی برای این کارهاش داشته که شاید از نظر ما 

منطقی بوده.  کامال غیرقابل قبول باشه اما، برای اون 
مطمئنا تحمل کردن این همه سختی، مهاجرت به ایران، 

تغییر هویت، و دوباره ساختن زندگیش کار ساده ای نبوده.  
باید دید چی باعث شده که این آدم زندگی و زن و بچه اش  
رو ول کنه و فرار کنه. بدون اینکه بخواد دوباره ازشون  

 !خبری بگیره
جواب احسان سر تکان می دهد.  آرش با چهره ای درهم در 

اندکی به سکوت می گذرد. هرکدام می خواهند یک چیز 
 .مشترک بگویند اما، انگار هیچ کدام میلی در خود نمی بیند

 
   



 
درواقع این پرونده تفاوت بسیاری با دیگر پرونده های 

امنیتی دارد که با سختی های زیاد به نتیجه رسیدند. تفاوتی  
که ختم می شود به جان یک دختر تنها و بی خبر از همه 

علت به وقوع  چیزی که بود و نبودش، شاید می توانست
 .پیوستن یا نپیوستن اتفاقات بزرگی باشد

دیگه به راحتی می شه علت اینکه   االنبا این توصیفات، _

چرا دنبال نهال هستن رو مشخص کرد. نهال فقط یه قربانیه.  
یه قربانی که با استفاده از اون بتونن این خانواده رو تحت  

فظ نام فشار بذارن. مطمئنا برای کسایی که به خاطر ح 
هاتف، اسمش رو روی پسرش گذاشتن، نهال بی اهمیت 

نخواهد بود. این مرد اگر برادرش باشه، برای نهال هرکاری 
 ! اون رو یکبار هم ندیده باشه االنمی کنه. حتی اگه تا به 

 
   



 
و گیج کننده   طوالنی اکبر، خاتمه ی این جلسه ی  کالم 

که به چهره ی خنثی امیرحافظ می  گاهی است. احسان با ن
دوزد، فکر می کند که چرا باید همه ی مصیبت ها سر راه 

 طوالنی او سبز شود؟ چرا یکبار هم که شده خوشبختی او 
 نمی شد؟

هنوز چند روزی نشده بود که لبخندهایش جان بیشتری گرفته  
 بودند و همه ی این ها به خاطر نهال بود اما...

زندگی نهال در خطر بود و او... باید این  کهحاال چه؟  حاال  
میان به فکر امنیت کشور و شغلش می بود... نه چیز 

 !دیگری
** 

می کرد که نمی گفتم می خوام  الل  کاش اون روز خدا منو_

با تو شلخته کار کنم! این چه وضعیه ترانه؟ یکم مرتب باش.  
 اینجا هم می خوای آبرومونو ببری؟

   



 
که داره روی صندلی می شینه و نمی دونم   درحالی ترانه 

برای بار چندمه که ماگ بزرگی رو توی دستش گرفته، با  
به میز کار به هم ریخته اش می اندازه و   گاهی ن بیخیالی

 :مثل همیشه نیشش تا بناگوش باز می شه
   



 
نگیر بابا. اینجا کی با ما بچه مدرسه ای ها کار سخت _

 .داره؟ ببین. همه سرشون تو کار خودشونه
با چشم های ریز شده دستکش هامو از دستم درمیارم و 

همونطور که به سمت سطل مخصوص می رم، تشر می 
 :زنم

 .بچه مدرسه ای خودتی. صدبار گفتم منو جمع نبند_

ش رو مزه مزه می کنه! نگاه ریز ریز می خنده و کافه میکس
چپ چپی حواله اش می کنم و درحال مرتب کردن میزش،  

 :می گم
ببند نیشتو. نمی دونم تو که اینقدر بچه ای، چطور تونستی _

 ! همچین چیزی رو از من مخفی کنی؟
 
   



 
خیلی واضح اشاره می کنم به شغل آرش افخم! ولی ترانه  

 !نگاهم می کنه و این واقعا حرص دراره بیخیالیهمچنان با 
 ! مخفی کجا بود؟ من فقط بهت نگفتم، همین_

تی می لبی کج می کنم که در ادامه ی حرفش، تک سرفه 
 :کنه و می گه

یاد بگیر خانم نهال امیرخانی! توی زندگی مشترک یه _

چیزهایی هست که باید بهشون توجه زیادی داشته باشی. ما 
هرچقدر هم رفیق صمیمی باشیم، حریم و روابط زناشویی 
جدای از همه ی ایناست! آرش می خواست این موضوع 

همسرم  گفته نشه، و من به عنوان یک زن به خواسته ی
عمل کردم تا آرامشش رو به هم نزنم. تو هم باید همین کارو 

 انجام بدی. نکنه می 
 
   



 
رو به من  خوای هرچی که بین تو و اون شوهر عنقت هست 

 !بگی؟! هوم؟ اگه می خوای بگی من پایه ام
شیطنتش بیشتر حالت سرزنش داره تا مثل همیشه! لبخند 

کوچیکی می زنم و با دست هایی که روی سینه ام قفل می 
کنم، بهش خیره می شم. ما کی انقدر بزرگ شدیم که دارین 

 !درمورد روابط زناشویی حرف می زنیم؟
! منم نگفتم چرا این کارو کردی، گفتم یاد گرفتم خانم دکتر_

 !ازت بعید بود
 :می خنده و با لودگی چشم و ابرویی میاد

 !. ما اینیم دیگهحاال _

به ساعت مچیم می  گاهی با خنده سری تکون می دم و ن
 اندازم. با گفتن اینکه ترانه نمونه های خون رو تحویل

   



 
آقای خاتمی بده، به طرف اتاق استراحت می رم تا لباس هام 

عوض کنم. ساعت کاریم دیگه تمومه و من واقعا خسته  رو 
ام. از طرفی چند ساعتی هم می شه که از اونی که باید بی 

 !خبرم، و خنده داره اگه بگم دلم براش تنگ شده؟
از خانم سلیمانی که می دونم درستش اینه بهش بگم سروان 

سلیمانی، خداحافظی می کنم و با شنیدن توصیه های  
بر اینکه مراقب خودم باشم و هنگام خارج  همیشگیش مبنی

شدن از آزمایشگاه حواسم رو جمع کنم، وارد اتاق می شم.  
خسته و با پاهایی که توی این کفش های اسپرت واقعا درد  

گرفتن، روبروی کمد می ایستم و می خوام که لباس هام رو 
عوض کنم اما، با لرزیدن گوشی توی جیب روپوشم متوقف 

 ه یه حس توصیف ناپذیره وقتی نوشته یمی شم. و شبی
 رو «همه ی من»
   



 
می خونم و قلبم که با تمام توان عشق رو به تک تک وجودم 

 !پمپاژ می کنه 
با لبخند شدیدا از ته دل، تماس رو برقرار می کنم و راضی  

 : از تنها بودنم تو اتاق، با محبت می گم
 ! جانم؟_

 
   



 
 واقعا از سر ناز نبود اگه انقدر جانم گفتنم کشیده خب 

پر از ظرافت بود! من عاشق بودم. یه عاشقی که عشقش 
تنها داراییشه. محبت کردنم، عاشق ی کردنم، و حتی طرز  

 !... ناخواسته و دلی بوده هام نگا 
فکرشم نمی کردم یه روزی از زبون دختری که حتی به _

داد، جانم بشنوم... چیکار داری می پیام هام جواب هم نمی 
 !کنی تو؟

صدای خسته اش دلم رو چنگ می زنه. در کمد رو می بندم  
و همونطور که دارم دکمه های مانتوم رو باز می کنم، 

 : جواب می دم
فکرشم نمی کردم با  اصال اگه به این چیزا فکر کنیم، من _

 و همیشه طلبکار معصومه خانم ازدواج  اخالق  پسر بد
 
   



 
 کنم که! صدات چرا اینطوریه ؟! می خوای منو نگران کنی؟

چیزی نمی گه. تنها صدای نفس هاشو می شنوم و خودم  
م برای حفظ این حس مقدس توی قلب  تالش ادامه می دم به 

 !هامون
 :صداش می زنم

 ! امیر؟_

نمی دونم تاثیر صدامه یا چی... که سکوتش رو می شنوه و  
 :با دم عمیقی می گه

 !خسته ام. خیلی خسته ام. کجایی؟_

بیقراری خاصی توی صداش حس می کنم که باعث یه جور 
 می شه کمی نگران بشم. اما با وجود اینکه می 

 
   



 
 مذاقش دونم حساسیت زیاد به خرج دادنم چندان به 
 : خوش نمیاد، با لبخند کمرنگی جواب می دم

 کارم تموم شده، دارم  االنخسته نباشی عزیزم! من _

 حاضر می شم برم عمارت. تو کجایی؟ 
 : مکث می کنم. و با افزودن کمی شیطنت به صدام می گم

 ! دلت برام تنگ شده جناب سرگرد؟_

دلم رجوع کنم!  دلمو که نمی دونم... زیاد عادت ندارم به _

 ولی خسته ام! آروم نیستم. هوس سیگار کردم
   



 
من کی ولت کردم؟ این چه حرفیه می زنی؟ اگه هوس _

در دسترست  االنسیگار کردی خب بکش، چون که من 
 ! نیستم

نخودی که می خندم، حس می کنم اونم می خنده! با صدای 
 :آرومی می گه

که در دسترسم نیستی؟ اونوقت فکر نمی کنی این _

دردسترس نبودن نهایت تا چندساعت دیگه است و اگه گیرت  
 !بیارم راه فرار نداری؟

 
   



 
خنده ام آروم آروم کمرنگ می شه و جاشو به خجالت می 

ده! گوشه ی لبم رو به دندون می گیرم و به قول ترانه، نیشم 
که یکی بزنه پشت خالی داره می ره که چاک بخوره! جاش  

 ! کمرم و بگه نیشتو ببند
 .من یه چیزی گفتم. زیاد جدی نگیر جناب سرگردحاال _

 
   



 
با خنده که می گم، چند لحظه ای مکث می کنه و خیلی آروم 

 :زمزمه می کنه
 !کنه؟ هوم؟چی داری با خودت که حرف زدنتم آرومم می _

آروم شدی؟ اگه آره، پس منم چون انقدر پسر  االنیعنی _

میرم برات یه   االنخوبی هستی و به قولت عمل می کنی، 
قورمه سبزی خوشمزه می پزم. شایدم کیک هم پختم. یادته 

 سری قبل حتی یه ذره برا خودم نگه
 
   



 
 !احسان شکمو خوردین تموم شدنداشتین؟ همشو با اون 

 :بعد چند لحظه، با شیفتگی می گه 
 .ببینم چی میشه... بلکه منم برات بستنی خریدم_

با نیش باز مانتوم رو می پوشم. چقدر باید عشق کنم که 
شوهرم هم انقدر پایه است که تو این سرما برام بستنی می 

یه بستنی  خره؟! یادمه مامان همیشه می گفت تو رو میدم به
فروش! انقدر که بستنی دوست داشتم... و این دوست داشتن، 
 !بیشتر دلیلش این بود که بابا اون بستنی هارو برام می خرید

 ؟ از آزمایشگاه اومدی بیرون؟االنکجایی _

 
   



 
با سوال یه دفعه ایش، متعجب گوشه ی ابروم رو می 

 :خارونم. جواب میدم
 نه هنوز، دارم حاضر میشم برم عمارت. چطور؟ _

 ! عمارت نه_

گیج منتظر توضیحش می مونم که با جدیت، انگار نه انگار  
 :قبل چطور داشت می خندید، می گهکه چند لحظه 

به سروان سلیمانی گفتم مراقبت باشه . حاضر شو و باهاش  _

برو. می برتت خونه ی خودمون. برو تو و یادت باشه حتما  
درو قفل کنی. رو کسی هم به هیج عنوان درو باز نکن! من  

خودم کلید دارم، نهایت دو ساعت دیگه میام. همه ی این 
ه گفتی تو خونه ی خودمون برگزار کن.  برنامه هایی هم ک

 ! اوکیه؟
 :لحنش یه جوریه که ناخواسته با نگرانی می پرسم

 
   



 
 .چیزی شده؟ داری نگرانم می کنی امیر_

نه. لطفا هم به اون ذهن کوچولوت انقدر فشار نیار که _

یه دلیلی پیدا کنی و تا وقتی من بر می گردم   بالخره 
 خودخوری کنی! 

 
   



 
قبل از اینکه بتونم حتی چیزی بگم، با گفتن اینکه باید بره، 

می کنه و من می مونم و گوشی توی ۰۰تماس رو قطع 
دستم! متعجب به صفحه اش نگاه می کنم و زیرلب با لب  

 :های برچیده زمزمه می کنم
 !کرد؟ چرا اینطوری_

انقدر ذهنم مشغوله که نمی فهمم ترانه کی وارد اتاق میشه و 
کی اینطور محکم می کوبه پشت کمرم! ترسیده هینی می 

 :می پرم که غش غش می خنده و می گه باال کشم و 
 !عه. ترسیدی؟_

چشم غره ی جونداری نثارش می کنم. درحال ماساژ دادن  
 : کمرم می گم

 . کمرمو شکوندیچته وحشی؟ _

 
   



 
با نیش باز به سمت آویز می ره و درهمون حال که جلوی 

 :چشم های غضبناکم با آرامش قدم رو می ره، می گه 
 ! خدانکنه عزیزم. کمر بدخواهات بشکنن الهی_

از این همه پرروییش به خنده میوفتم. چشم ازش می گیرم و  
دلم برای _ :مقنعه ام رو با شال عوض می کنم که می گه

خوام بیام ببینمش،   پروین خانم تنگ شده. این روزا همش می
 ولی نمیشه. انقدر که کار سرم ریخته. حالش خوبه؟ 

های ریز و درشتش برای  تالش پروین خانم و  با یادآوری
پاس دادن من به سمت امیرحافظ خنده ی کوتاهی روی لبم 

 :می شینه. با تایید می گم
 
   



 
آره خداروشکر. این روزا روحیه اش هم صدبرابر بهتر _

و پایین میشه که خب  باال فشارش  گاهی شده. یکم هراز
 . برای سنش طبیعیه. حواسم بهش هست

خوبه که هست. یادت باشه نباید بعد ازدواجت فراموشش _

کنی. تو برای پروین خانم خیلی خیلی مهمی. اگه تو هم 
 !ش کنی، دلش می شکنهمشغول زندگی خودت بشی و ول

به چهره ی محزون ترانه نگاه می کنم. آه عمیقی از سینه ام 
 :بیرون میاد. با ذهنی درگیر می گم

نمی دونم باید چیکار کنم. پروین خانم مثل مامان برام _

عزیزه. نمی دونم چطور باید یه مدت بعد تو اون عمارت 
 . تنهاش بذارم. فکرشم دیوونه ام می کنه

 
   



 
رو تنش می کنه. خیلی   شترانه چیزی نمی گه و مانتوی بلند

عجیبه، ولی عشق همینقدر قدرت داره که باعث شده ترانه  
ای که تا دیروز عاشق مانتوی هایی با مدل های عجیب و 

به خاطر آرامش زندگیش و رابطه  حاال غریب و کوتاه بود، 
ای که توش قرار داره، سعی می کنه به نظر همراه زندگیش 

هم اهمیت بده! و قطعا که این کار برای اونی که عاشق  
 !اتفاق ناراحت کننده ای نیست اصال آرش افخمه، 

 ! ؟ شوهرت بود؟ چی می گفت؟حاال با کی حرف می زدی _

 
   



 
نمی تونم جلوی خنده ام رو بگیرم. ترانه هرچقدر هم که 
بزرگ بشه... هرچقدر هم زمان بگذره... هیچوقت این 

 !هفضول بودنش عوض نمیش
 
   



 
حداقل بذار ده دقیقه، فقط ده دقیقه از سخنرانیت درمورد  _

تاثیر بگیرم، بعد همه حریم روابط زناشویی بگذره، من 
 . چیزو خراب کن

که داره دوباره موهاش رو می  درحالی ریز ریز می خنده. 
 :بنده، می گه

ای بابا. من اگه می دونستم انقدر تحت تاثیر قرار می _

 .گیری نمی گفتم. زیاد جدی نگیر
صدای خنده مون اتاق رو فرا می گیره. همین حین تقه ای به 

خانم سلیمی با ظاهری آماده تو چارجوب در در می خوره و 
 : نمایان می شه. لبخندی به روش می زنم و می گم

 . ببخشید خانم سلیمی، امروز مزاحم شما هم می شم_

 
   



 
خیلی مودبانه سری خم می کنه و با لبخند کمرنگ و البته 

 :خسته ای، جواب می ده
خواهش می کنم نهال جان. این وظیفه ی منه. لطفا اگر _

آماده ای، زودتر بیا بریم تا دیرمون نشه. جناب سرگرد تاکید 
 .زودتر خونه باشینداشتن که 

با محبت سری تکون می دم و ناراضی از این همه حساسیت  
و تو اسارت بودن، با لبخند مصنوعی حاضر میشم و با 

خداحافظی از ترانه همراه خانم سلیمی از آزمایشگاه خارج 
 . میشم

واقعا برام جالبه. خانم سلیمی زن واقعا ظریفیه و این ظرافت  
من بارها در رفتارش دیدم، اما  زنانه ی منحصربهفردش رو

چطور باید باور کنم که این زن، با اخم غلیظی که  االن
 داره، همون خانم سلیمیه خندونه؟ 

 
   



 
خاصیت این شغل همینه... که نقاب سختی رو به انگار 

 !آدماش هدیه می کنه
 کامال حتما خیلی این وضعیت برات آزاردهنده است. من  _

درکت می کنم. چون هیچکس از اینکه مدام تحت نظر این و 
 !اون باشه خوشش نمیاد

با گفته ی خانم سلیمی، غمگین نگاهش می کنم. خودم هم می  
کنم که چهره ام حتی با وجود تبسم کمرنگ تونم تصور می 

 !لب هام هم... چقدر سوگوار باورهای به گل نشستمه
چاره ای جز تحمل ندارم.  بالخره آزاردهنده باشه یا نه، _

 دارم؟
 :با لبخند نگاه کوتاهی حواله ام می کنه. خیلی یهویی می گه

 
   



 
 !می تونم باهات روراست باشم؟! بدون رودروایسی؟_

می دونم عادت حاال پاسخ مثبتم رو که می دم، به شکلی که  
ینه اش حبس می کنه و درحال همیشگیشه، نفسش رو توی س

 :رانندگی می گه
به نظر من این شرایط سختیش برای آدمی مثل تو کمتره _

. ولی به اصال  ت بشم، نه مشکالت عزیزم! نمی خوام منکر 
نظرت بهتر نیست یکمی هم قشنگی های این روزها رو 

ببینی؟ محبت و توجه جناب سرگرد رو ببینی؟ اینکه همیشه 
حواسش بهت هست؟ اینکه توی شلوغ ترین و هرلحظه 

روزهای کاریش، مدام احوال و وضعیت تو رو جویا میشه 
و بارها و بارها تاکید می کنه که مراقبت باشیم؟ اینا قشنگی 

 !نیست نهال جان، پس چیه؟ 
 
   



 
به آرومی و خیلی کوتاه می خندم. باید بگم اینکه که همه ی 
آدمای اطرافمون به این محبت و حسی که این میون هست،  
پی بردن، چقدر لذت می برم؟ عشق که نباید پنهان باشه... 

باید جار زد... باید فریاد زد... عشق رو باید عشق رو 
 !فهموند

   



 
حق با شماست خانم سلیمی. من حواسم به این چیزایی که _

شما می گین هست، منتهی یکم این روزها زیادی برام سخت 
نمی  اصال می گذره. البته اگه همسرم رو نداشتم، شاید 

 ! گذشتن
همچنان لبخند به لب سری تکون می ده. کمی که سرعت 

ماشین کم میشه، تعجب می کنم اما چیزی نمی گم و منتظر 
می مونم. چند دقیقه ی بعد، دویست و شیش سفید رنگی به 
سرعت از کنارمون رد میشه و من نگاه دقیق خانم سلیمی 

ات ماشین رو به اطالعش می بینم! در نهایت هم پالکرو به 
می ده و رو به من که مبهوت این همه  اطالعهای دیگه نیرو

 : دقت و تیزبینی ام، می گه
 
   



 
دوتا هم جناب سرگرد حق دارن که نگران باشن! یکی _

 !نیستن! از لحظه ای که از آزمایشگاه خارج شدیم، دنبالمونن
ترس توی دلم روونه میشه. خانم سلیمی با بی سیم چیزهایی  

می گه که متوجه شون نمیشم اما، وقتی ازم می خواد که 
کمربندم رو ببندم و محکم بشینم، حیرت زده کاری رو که 

و میدوزم. باور خواسته انجام می دم و نگاهم رو به روبر
کردنی نیست اما توی اتوبان های تهران با سرعت خیلی 

زیاد از بین ماشین ها عبور می کنم و میشه به راحتی 
ماشینی رو که سعی داره گممون نکنه رو دید! این دیگه چه 

 !بدبختیه؟ چرا من باید این همه عذاب رو به دوش بکشم؟
ارد پارکینگ لحظه ها به تندی سپری می شن. زمانی که و
 مجتمع میشیم، دست های سردم رو توهم گره

   



 
می کنم و سعی می کنم خود ویران شده ام رو جمع و جور 

ترسناکه! خیلی زیاد! من همه ی این اتفاقات  کنم! زیادی برام 
رو نهایتش توی فیلم و سالیر های محبوبم می دیدم، نه تو  

 ! واقعیت مزخرف زندگیم
 یه وقت اینجارو پیدا نکنن؟_

با صدای تحلیل رفته ام، خانم سلیمی نگاه خسته ای روانه ام  
می کنه. دست می بره و همونطور که چادر مشکیش رو 

 :کنه، با قاطعیت می گهمرتب می 
نه عزیزم، نگران نباش. حواسم بود که حتما گممون کنن.  _

ترسیدی؟ ببخشید واقعا. نمی خواستم اینطوری بشه. ولی 
چاره ای نبود. نباید بذاریم امنیت اینجا هم زیر سوال بره. 

 !متوجه اینجا میشن، اما هرچقدر دیرتر، بهتر بالخره البته 
 
   



 
با تنی خشک شده از ماشین پیاده می شم و خانم سلیمی در  
عین ناباوریم تا لحظه ای که کلید بندازم و وارد واحد بشم، 

چشم های دقیقش نظاره ام می کنه. ازش می ایستاده و با 
خوام که بیاد داخل اما، رد می کنه و با اون چهره ی جدیش  

که تا چند لحظه ی پیش داشت با مهارت بین ماشین ها 
ویراژ می داد، به طرز خنده داری می گه که باید برگرده  

خونه و برای شوهر عنقش غذا بپزه تا وقتی میاد با  
ه هم نریزه! واقعا تضاد جالبیه. حتی  غرغرهاش اعصابشو ب

زنی مثل خانم سلیمی هم، توی محیط خونه اش، برای  
آرامش زندگیش دست به تکراری ترین کارها می زنه... و 

 !من فکر می کنم همین توصیف زندگی مشترکه
وارد خونه که میشم، چند دقیقه روی کاناپه دراز می کشم تا 

شوکه شدن دست از سرم برداره و بعد با مطمئن شدن  این 
برام غریبه قبال  از اینکه در رو قفل کردم، به سمت اتاقی که

اتاق مشترکمونه که خاطرات شیرین زیادی حاال بود اما، 
توی خودش جا داده، می رم و لباس هام رو با لباس های 

راحتی که چندروز پیش باهمدیگه خریدیمشون، عوض می 
 .کنم
   



 
یه تیشرت  و شلوارک لی که ظاهر خوبی بهم می ده. 

هرچند هنوز هم شوکه ام. واقعیت اینه که درک اینکه اون 
ماشین ها دنبال من بودن و هدفشون همین بود، برام سخت  

ین اتفاق، بیشتر از ترین کار دنیاست! و فکر به علت ا
 !هرچیزی دیوونه کننده است

سرم، به طرف الی پوفی می کشم و با بستن موهام با 
آشپزخونه میرم. اتفاق چند دقیقه ی پیش حوصله ام رو از 

بین برده اما، از اونجایی که امیرحافظ تا یکم دیگه می رسه 
و من واقعا نمی خوام که گرسنگیش رو بعد یه روز شلوغ 

ینم، به طرف یخچال فریزر میرم و طبق گفته ام کاری بب
 . مشغول پختن قورمه سبزی میشم

برحسب عادت، قبل از شروع شالم رو سرم می کنم تا از 
وجود هر مویی توی غذا جلوگیری کنم و بعد با ذهنی درگیر 

 روبروی گاز می ایستم. پختن غذا میشه 
   



 
گفت کمی حالم رو بهتر می کنه. یه جورایی اون شوک رو 
از تنم بیرون می کشه و باعث میشه با کمی فکر کردن به 

دیگه باید به این اتفاقات عادت کنم. تا این نتیجه برسم که 
شاید یه روز... ته مونده ی امید توی دلم نتیجه بده و... 

زندگی مثل قبل بشه. و مهم تر از همه، بابا فقط بابا باشه! نه 
 !یه مجرم سیاسی! نه کسی که هیچ شباهتی به بابا نداره

ه  به ساعت به طرف تلفن خون گاهی غذا که آماده م یشه، با ن
میرم و با نگرانی به عمارت زنگ می زنم. افسانه خانوم 
جواب می ده که ازش می خوام گوشی رو به پروین خانم  
بده تا بتونم باهاش حرف بزنم. چند دقیقه ی بعد، صدای 

 : مهربونش توی گوشم می پیچه
 !جانم دخترم؟_

 
   



 
. الهی من قربونتون برم. ببخشید واقعا که نشد ناهار  سالم_

 ! بیام خونه. خوبین؟ ناهارتونو خوردین؟ قرص هاتون چی؟
 می خنده، و خنده اش برای من مرهمه... درمانه...

 ...تسکینه
عزیزم. آره، همین یکم پیش با داداشم و معصومه  سالم_

خوردیم. نگران نباش دختر، قرص هامم خوردم. خونه ی 
 !خودتونی؟

شیطنت صداش باعث میشه از خجالت سرخ بشم! هنوز که 
 ! هنوزه این زندگی برام عادی نشده

دورت بگردم مادر که شرم و حیات همش باعث میشه _

زیزم! خوب کردی رفتی  بخوام اذیتت کنم! خوب کردی ع
 ! زن و واال اونجا! به من باشه میگم همونجا بمونین! 

   



 
یه مراسم عروسیه که دو روز حاال شوهر که فرقی نداره، 

دیگه هم میشه گرفت. شما مال همین، از این دوران شیرین 
لذت ببرید. عاشقی کنین. یادت باشه نهال جان، نذار هیچی  

حالتونو بد کنه. باشه دخترم؟ به خدا که اگه شما خوب 
 !باشین، منم خوبم. نیازی هم به هیچ دارو و درمانی نیست

 
   



 
که  درحالی لبخند کوچیکی می زنم. روی مبل می شینم و 

 :نگاهم به ساعته می گم
بزنم هم حالتونو بپرسم، عزیزدل منین شما. خواستم زنگ _

هم صداتونو بشنوم خستگیم در بره. آخه فقط خدا می دونه 
 !که من چقدر شمارو دوست دارم

برای دلخوشی و شاد کردن پروین خانم می گفتم، اما کلمه 
ای از حرف هام دروغ نبود. حقیقت محضی بود که بهش 

اقرار می کردم. پروین خانم توی زندگی من شبیه فرشته ای 
بود که از روزهای سیاه بعد از پدرومادرم بیرونم کشیده  

بود. تنهایی هام را تا حدودی پر کرده بود و سعی کرده بود  
 . حداقل کمی هم که شده، مادرانگی برام به خرج بده

   



 
سوال بوده و خواهد بود، که اما این میون. برام این همیشه 

چرا زنی چون پروین خانم که محبت و مهر در وجودش 
نهفته است، تا به حال ازدواج نکرده؟ چطور زن مهربونی 

 مثل او عاشق نشده و مردی در زندگی اش وجود نداشته؟ 
به نظرم زندگی پروین خانم، زندگی عجیبیه. انگار یه نوع  

 !غم خاصی هم توی خودش داره
شوهرت فعال بونت برم دخترم. تو هم عزیزمنی. ولی قر_

واجب تره. برو عزیزم، برو به کارات برس. نمی خوام 
 .مزاحم شما دوتا جوون باشم. خوش باشین باهم

تماس رو که قطع می کنم، با خستگی ناشی از کار زیاد 
 دستی به پیشونیم می کشم و از اونجایی که احتمال می

 
   



 
دم امیرحافظ هنوز به این زودی ها از راه نرسه، برای 

 . دوباره به آشپزخانه بر می گردم ساالددرست کردن  
با چک کردن قورمه سبزی روی گاز، به طرف یخچال می  

شیرازی رو توی  ساالدرم و گوجه و خیارهای مورد نیاز 
می کنم. تو این مدت، خیلی خوب فهمیدم که خالی  سینک 

امیرحافظ هم مثل خیلی از مردهای دیگر، مثل بابا هاتف و 
احسان و عمواکبر! شدیدا شکموئه. و البته پرویز خان، حتی 

 !همه چیز خوار
متوجه نشدم که از غذایی خوشش نیاد، یا ایراد حاال تا 

بگیره. فکر می کنم این امتیاز خوبی باشه تا در آینده باهم 
دچار مشکل نشیم! چون خیلی خوب یادمه که مامان چقدر با 

دن!  بابا، سر اینکه از آش خوشش نمیومد دعوا می کر
آخرسر هم مامان قهر می کرد و بابا مجبور می شد به 

 خاطر پریسا خانومش آشی که پخته 
   



 
خونمون تکرار می شد، بود رو بخوره! این روند همیشه تو 

و هربار بابا عشقش رو نسبت به مامان، بیشتر بهم نشون  
 ... می داد

با صدای چرخیدن کلید توی در، با سکوت سنگینی که خونه  
رو فرا گرفته، سریع به طرف در می چرخم و خب، حق 

دارم بترسم یا نه؟ اونم بعد دزد و پلیس بازی دو ساعت 
 !پیش

 ! نهال؟_

بلندش کافیه که همه ی ترس و نگرانیم در لحظه از  صدای 
بین بره. با لبخندی که از سر عشق روی لبم می شینه، تند 
تند دست هام رو می شورم و درحال خشک کردنشون به 

طرف سالن میرم. وقتی می بینمش که همون طور کیف به 
دست، جلوی در ایستاده و نگاهش رو توی خونه می 

 :ی گمچرخونه، می خندم و م
   



 
 !من هیچی... از این بوی قورمه سبزی که معلومه خونه ام_

جاش رو به  نگاهش که روم ثابت می شه، آشفتگی چهره اش  
 :لبخند کمرنگی می ده. جلو می رم و دوباره می گم

 
   



 
 . . خسته نباشی. چقدر دیر کردیسالم_

 . دلم برات تنگ شده بود_

توی چشم هاش خیره می شم. چشم هایی که خسته ان و شبیه  
 این می مونن که یه دنیا حرف تو خودشون

 
   



 
کنه؟ یعنی ممکنه اتفاقی دارن! چی رو داره ازم پنهان می 

 افتاده باشه که من بی خبر باشم؟
 منم دلم تنگ شده بود. نگرانتم بودم. حالت خوبه امیر؟_

اینکه دلم برات تنگ شده...  انقدر عجیبه که فکر می کنی _

 !حالم خوب نیست؟
 
   



 
 . نه... فقط حالتو پرسیدم. همین_

اگه   حتما خیلی خسته ای. یه قورمه سبزی برات پختم که_ 

 بخوری هرچی خستگی تو تنت هست در میره! تا 
 
   



 
 مو آماده می کنم. ساالدتو لباساتو عوض کنی، منم 

 باشه؟ 
 که انگار پر از خنده است! تعجب می کنم.  گاهی یه ن

 :می پرسم
 چرا اینطوری نگام می کنی؟ چیزی شده؟_

 نه _

 
   



 
گیج بهش خیره می شم. سرم رو می چرخونم و نگاهم رو به 

 خودم توی آینه ی قدی اتاق می دوزم.  
   



 
ستمش تا یه وقت موهام نریزه تو غذا. منتهی شما موهامو ب_

   !است جناب سرگرد بدنگاهت به همه چیز 
 
   



 
 ! یه چیزیو می دونستی خانم دکتر؟_

  
 
   
 
می گم که بدونی یه حدیثی داریم که میگه زن باید سه _

تاچیزش بلند باشه! یکی موهاش، دومیش خیلی مهم نیست، 
سومیشم زبونش که وظیفه ی کوتاه کردنش به عهده ی 

 !فهمیدی؟حاال شوهرش باشه! 
 :با خنده می گم 
وای. یعنی باورم نمیشه. چطوری می تونی انقدر خالق  _

 ! باشی؟
  



 
این حدیثی که گفتی از پیامبر اکرم ص که می فرمایند  اوال_

سه تا چیز زن بلند باشه! یکیش موهاش، دومیش ناخونش،  
سومیش مژه هاش! سومی رو نظر نگیریم، ناخوناش باید 

شد چشای شوهرشو دربیاره  الزمبلند باشه تا به موقعش اگه  
 !بذاره کف دستش

ه و طلبکار بهش رفت  باال خیره بهم می خنده. با ابروهای 
 : نگاه می کنم که میون خنده هاش می گه

 !سرتق! بعد میگم زبونت درازه میگی نه_

 
   



 
 : می اندازم. خیلی خونسرد می گم باال رو  ه هام شون

مطمئن بشی بعد ازدواج بال ق همینه که هست. می خواستی_

 .کنی
 ! پاشو دست و صورتتو بشور بیا ناهار ، پسر بد_

بلند داد می زنم و با چهره ی خندون دستی به ظاهرم می 
 کشم تا لباس هام رو مرتب کنم. چقدر حالمون

   



 
،  مشکالت خوبه... چقدر خوب یاد گرفتیم با وجود همه ی 

 !کنار هم، پیش هم، آروم باشیم
روبروی اپن می ایستم و سریع مشغول خرد کردن مابقي 

 گوجه ها می شم که 
حتی معصومه خانم هم همچین قورمه حاال شک ندارم تا _

 .سبزی برات نپخته. یه همچین همسر کدبانویی داری
قبال طعم غذاهاتو چشیدم. فکر می کنی الکی گرفتمت؟ _

 !همه ی کارهای من حساب شده است
 ! های گرد شده نگاهش می کنم. بدجنسبا چشم 

خیلی بدی. یعنی فقط دستپختم باعث شد به قول خودت منو _

 بگیری؟
   



 
دهنم رو کج می کنم و به با پررویی سرش رو تکون می ده. 

 :شوخی می گم
وای که چه لطفی در حقم کردی! تو منو به خاطر دستپختم _

، من نمی دونم واسه خاطر چی تو آخه اومدم  الاقل گرفتی 
 ..زنت شدم!َاییی

لقمه ی توی دهنش خشک می شه! با دهن متوقف شده بهم  
 :نگاه می کنه که پر از شیطنت، لبخند عمیقی می زنم

 هوم؟ چیه؟ انتظار داری بگم عاشقت شدم؟_

 ! نهال_

 . شوخی کردم بابا، عصبی نشو_

 راضی می شه تا لقمه  بالخره چپ چپ نگاهم می کنه و 
 ! توی دهنش رو بجوه! وای که چقدر شبیه بچه هاست

   



 
 امروزت چطور بود؟ توی آزمایشگاه که مشکلی نداری؟_

لیوانش رو از دوغ پر می کنم و با نگاه مهربونی بهش خیره  
عجیبه، ولی همه ی فانتزی های دخترانه هم می شم. خیلی 

داره به حقیقت مبدل میشه. اینکه با مردی که دوسش دارم،  
کنار هم راجع به همه چیز حرف بزنیم. صحبت کنیم، نقد 
کنیم، نظر بدیم! خیلی وقت ها به جای زن و شوهر، رفیق  

باشیم، رفاقت کنیم... و اینکه کنار هم باعث پیشرفت و ترقی 
 ! بشیم، زندگی مشترک رو زیبا جلوه می دههمدیگه 

نه خداروشکر، همه چیز اوکیه. همین که ترانه پیشمه همه  _

چیزو قشنگ می کنه. اگه هم مشکلی باشه باهم حلش می 
 . کنیم. نگران نباش

 
   



 
ولی از اینکه مجبورت کردم انقدر تحت نظر بقیه باشی،  _

 ناراحتی.... مگه نه؟ 
می گیرم. نیشخندی  باال متعجب از سوال یهوییش سرم رو 

عصبی روی لب هاش می شینه و درحال خوردن غذاش،  
 :می گه

یکم دیگه تحمل کن. به زودی همه چیز درست میشه. اون _

یعنی چی؟  _ .نیست این چیزارو تحمل کنی الزمموقع دیگه 

 مگه قراره چی بشه؟ چیزی که هست من نمی دونم؟ 
جواب نمیده. در سکوت سنگینی غذاش رو می خوره و من  
از اونجایی که از سوال و جواب کردن متنفرم، دیگه چیزی 

 !نتظر می مونم تا خودش بهم جواب بدهنمی پرسم و م
 
   



 
 . دستت درد نکنه. خیلی خوشمزه بود_

خم می شه بشقاب و ظرف های خودش رو برمی داره و  
سینک می ذاره. گیج از رفتارهای متضادش، مابقی توی 

وسایل رو جمع می کنم و کنارش می ایستم. چهره اش شدیدا  
خسته است و من... چقدر این حفظ ظاهر و پختگیش رو 

 !دوست دارم
 : ظرف هارو توی سینک می ذارم و می گم

برو یکم استراحت کن، منم اینجارو جمع و جور می کنم و  _

 .میام
سمتم می چرخه. تردید خاصی توی چشم هاشه. اما با  به 

 :تبسم کمرنگی می گه
 ! تنهایی نشور. بیا بریم، بعدا باهم می شوریمشون_

 
   



 
دونم که این فقط یه بلوف نیست! امیرحافظ برعکس می 

خیلی از مردها، کمک کردن رو ننگ نمی دونه! تو این چند 
باری که تونستیم شام و ناهار دو نفره داشته باشیم، اینو 

متوجه شدم. و چقدر هربار، فهمیدن خصوصیت های 
 !منحصر به فردش شوکه ام می کنه

ر خاصی نیست. برو نه عزیزم. تو خسته ای، بعدشم کا _

استراحت کن، اینطوری منم راحت ترم. وقتی اینطوری 
 .خسته ای منم حوصله ام سر می ره

امیرحافظ که از آشپزخونه خارج می شه، می چرخم و با 
که حاال ذهنی درگیر آشپزخونه رو جمع و جور می کنم. 

تنها شدم، دلشوره ی ته دلم داره خودی نشون می ده. اینو 
نمیشه انکار کرد که امیر رفتار عجیبی داره. و شبیه کساییه 

تفاق  که می خوان یه چیزی بگن اما، نمی تونن. بازم داشت ا
 بدی می افتاد؟ من از چی بی خبرم؟ 

   



 
نمی دونم چقدر می گذره، ولی انقدر می شورم و پاک می 

کنم که خسته و کوفته، بدون اینکه حتی میلی به خوردن چای 
 هم داشته باشم، به سمت اتاق میرم 

 !چقدر دیر کردی_

   



 
 ...باید یه چیزی بهت بگم_

 چیشده امیر؟_

باید برم ماموریت نهال. چند روز دیگه راهی میشم. _

 ...ماموریت مهمیه، نمی خواستم این روزا تنهات بذارم اما 
 ماموریت؟ _

 . تنها سری تکون می ده
 خیلی طول میکشه که برگردی_

 
   



 
 :وقتی که چیزی نمیگه با لب هایی لرزون، مظلومانه می گم

 خطرناکه؟ _

 !  متفاوت... عجیبچشم هاش تماشام می کنن.  
 : جواب می ده

 !آره_

تا حدی که _ :چونه ام از بغض می لرزه. دوباره می پرسم

اشک هجوم میاره. اشک هایی   جونت در خطر باشه، آره؟
 ....  که دیگه با من آشنان

چقدر بی رحم بود... که اشک های مظلومانه ام رو دید و  
 : جواب داد

 
   



 
 !آره_

 
   



 
واسه چی داری گریه می کنی؟ چی گفتم مگه بهت؟ صدای _

 خندونش باعث میشه گریه ام شدت بگیره. 
 من می گم تو از وقتی اومدی یه جوری هستی... _

عین بچه  !سعی کردم آروم بگم ناراحت نشی مثال بابا من _

 :ها با گریه بهش نگاه می کنم و سریع جواب می دم
 . آره. دیدم چطور گفتی_

 
   



 
ببینم خانم دکتر، تو وقتی داشتی بله می گفتی و این حلقه _

رو دستت می کردی، به شغل من فکر نکرده بودی؟ یادت  
 رفته بود که شوهرت چیکاره است و شغلش چطوریه؟

نه. فراموش نکرده بودم. و هرلحظه دعا می کردم تا هیچ 
 چی؟ در بدترین حاال دوری بینمون اتفاق نیفته. اما 

ترین شرایط زندگیم، باید نبود امیرحافظ رو، یا دلهره آور
 . بهتر بگم، نبود همه ی زندگیم رو هم تحمل می کردم

 
   



 
 می دونم شغلت چیه نباید نگران شم؟چه ربطی داره؟ چون _

صدای بغض آلودم لبخند کوچیکی رو روی لب هاش می 
 :نشونه.  با تاکید می گه

! نه. ولی نباید هم گریه کنی. هرکسی ندونه فکر می کنه_

 ... 
 !امیر_

 
   



 
سکوت می کنه. رو به من که با همه ی خواهش و التماسی 

که میشه بهش نگاه می کنم تا ادامه نده، می کنه و با نفس  
 .عمیقی که می کشه، ازم نگاه می گیره

م رو  نمی دونم باید چی بگم. یا نه... باید چطور جلوی خود 
بگیرم... من که گناهی ندارم مامان، دارم؟ این مرد تنها 

کسیه که برام مونده... چطور با ترس از دست دادنش 
 دیوونه نشم؟

 
   



 
منو باش فکر می کردم یه جور دیگه رفتار می کنی. ببینم، _

دیگه محکم و استواری؟ چی   مشکالت  تو فقط در برابر 
بهت گفتم که داری اینطوری گریه می کنی آخه؟ بده دارم 

 !فرصت کسب امتیاز همسر یه شهید رو بهت می دم؟
واقعا داشت تو این لحظه اذیتم می کرد؟ اونم وقتی ترس 

 نبودنش همه ی وجود من رو گرفته بود؟
   



 
نمی خوام. امتیاز به چه دردم می خوره؟ من خودتو می _

 !خوام
پس به جای امتیاز خود شهیدو می خوای! متاسفیم، همچین _

 .امکانی وجود نداره
 .انقدر اذیتم نکن_

 
   
 
اذیتت نمی کنم. دارم سعی می کنم که برام بخندی. نمی _

لبخندت چقدر برام مهمه، اینطوری با دونم وقتی می دونی 
 !گریه هات میری رو مخم

 :ناخواسته میون گریه می گم
 !همینه که هست_

  



 
ببین. بعد می گم زبونت درازه میگی نه. مثل اینکه واقعا  _

 .ه کوتاهش کنمالزم
 !با این کارا نمی تونی حواسمو پرت کنی_

دقیقا  _ :اونکه بی تفاوت، لبخندش رو حفظ می کنه و می گه

 از چی؟ 
 
   



 
رفتم شهید شدم؟ چرا بچه بازی  االننهال! مگه همین _

درمیاری؟ می خوای برم استعفا بدم بیام بشینم ور دلت؟ این 
شغل منه خانم دکتر. مثل شغل تو و همه ی آدمای دیگه. یکم 

خطرناک هست، ولی دلیل نمیشه هروقت میرم ماموریت 
یعنی دارم میرم بمیرم! من چندساله که تو این شغل تجربه  

ا ید چیکار کنم. وقتی اینطوری گریه کسب کردم. می دونم ب
می کنی، حس یه سرباز بی تجربه ای رو دارم که قراره  

برای اولین بار از خانواده اش جدا بشه و هیچی نمی دونه! 
 تو به من... به کارم... به مهارت و تجربه ام اعتماد نداری؟

 !دارم_

 های امیرحافظ می شینه و لبخند خسته ای که روی لب 
: 
خب... پس دیگه حرفی نیست. بعدشم تو فکر کردی من به _

 همین راحتی تو رو ول می کنم و میرم؟! من تا 
 
   



 
با هفت تا پسر خاندان نیک نام هارو گسترش ندم دو دیقه 

 !ولت نمی کنم. مطمئن باش 
 !اینطوری نگام نکن. همون که شنیدی. من پسر می خوام_

 هفت تا پسر؟ اونوقت اگه دختر بود چی؟_

   



 
 گفتم اگه دختر بود چی؟_

این بار خنده اش شدت می گیره! اما بهم نگاه می کنه و با 
 : خنده و خستگی می گه

 ! میشه عمر باباش_

بیا بگیر بخواب بابا. هرکی ندونه فکر می کنه خانوم حامله  _

فردا هم نوبت زایمانشه که سر جنسیت بچه بحث  اس، پس 
داریم. دیگه نمی دونن که من انقدر پسر خوبی ام که تا به  

 !حال به زنم دست ندم
 
   



 
چقدر هم که تو پسر خوبی هستی. هیچوقت هم منو خفت  _

 !نمی کنی
 ! یه خفت کنی نشونت بدم_

 
   



 
دارم. همانقدر بی اختیار... تو را همچون نفسهایم دوست _

 * !همانقدر تا پای جان
 مونا واعظی*

***************** 
از اتاق خارج می شم و درحال کش و قوس دادن تنم، به 

به ساعت دیواری می  گاهی سمت آشپزخونه می رم و ن
اندازم. خب... هنوز وقت زیادی داریم. می تونم تو این مدت 

 !یک کیک خوشمزه درست کنم
وارد آشپزخونه میشم و قبل از هرکاری صورتم رو با چند 

مشت آب سرد میشورم تا قرمزی حاصل از گریه ی چند 
ساعت پیشم از بین بره. هرچند من دیگه انقدرها هم حساس  
نیستم و اگه قبل از اینکه به زور امیرحافظ بخوابم، صورتم 

 چشم هام اینطوری  االنرو می شستم، 
   



 
پف نکرده بود! تا وقت هست،باید هرجور شده پفشون رو از 

 ! بین ببرم
م برای بی تفاوت تالش نفس عمیقی می کشم و با همه ی 

دلنگرانی توی قلبم، لبخند کمرنگی روی لبم می بودن به 
 . نشونم و به سمت فر میرم تا روشنش کنم

این روزها، انقدر به این خونه رفت و آمد داشتم که دیگه 
برام از هر جایی آشناتر و آرامش بخش تره. واقعیت اینه که  
حس مالکیت یک زن نسبت به خانواده، خونه اش، عشقش... 

اینکه چند روز پیش با ذوق چندتا  ثال متوصیف ناپذیره! 
خریدم و آوردم توی بوفه چیدمشون، برام الی نمکدون کریست

شیرین ترین حس بود! حتی اگه امیرحافظ مدام به خاطر  
 !ذوق و هیجانم بهم می خندید

 
   



 
من تازه داشتم معنی آرامش رو می فهمیدم. تازه داشتم  

فراموش می کردم.   گاهی اتفاقات تلخ اون روز رو توی آ
 تازه داشتم اتهام مجرم بودن بابا رو از یاد می بردم...

قلب شکسته ام رو با چرا باید تو این روزا که من داشتم 
عشق به این زندگی ترمیم می کردم، پا ی ماموریت رفتن به 
میون میومد؟ چرا من هربار باید به نحوی، دلتنگی و غم رو  

 ! تجربه کنم؟
چیکار داری می کنی خانم دکتر؟ مگه نگفتی قراره شامو _

 بریم عمارت؟ 
با صدای امیرحافظ، از فکر بیرون میام. نگاهم رو از سطل 

آرد می گیرم و به اون که به اپن تکیه داده و با حوله ی 
روی گردنش داره موهای خیسش رو خشک می کنه، نگاه 

 می کنم. چطور باید دوریش رو تحمل کنم؟ 



 
 .نریم خالی می خوام کیک بپزم. دست _

 چندتا آجیل توی دهنش می اندازه و با حظ بهم نگاه می
 کنه. اینکه داره یه جوری رفتار می کنه که انگار قرار

 نیست یه هفته ی دیگه بره ماموریت و این یه هفته 
 ! آروم کردن منه مثال مرخصی برای رفع دلتنگی و 

 اصلیش اینه که داری برای من میآفرین. البته دلیل _

 پزی، هوم؟؟
لبخند کمرنگی می زنم و تنها سری تکون می دم. با الک  
آرد، وسایل دیگه رو روی اپن می ذارم و برای برداشتن  

 یی میرم. باال همزن به سمت کابینت های 
   



 
 
   



 
اهام  نمی دونستم ناز خانومم انقدر زیاده که هنوز نرفته ب_

قهر کرده. چیکار کنم من با تو؟ اینطوری بغ می کنی چاره  
 !ای جز احساسی شدن برام نمیذاری

 .کار دارم، باید کیک بپزم _
 
   



 
یعنی اگه فقط یکی از نیروهام بفهمن یه جغله بچه با _

مافوقشون چطور رفتار می کنه، دیگه احترام و ترس که  
 ! سهله، هرکدوم بیان تو اتاقم اول لپمو می کشن

 !من هم میزنم_

 
   



 
احیانا فکر نمی کنین این اپن تاب تحمل وزن شمارو نداره  _

 جناب مافوق؟ 
 خندون بهم نگاه می کنه. چطور شد که چشم هاش 

 ! اینطوری قدرت لرزوندن دلمو پیدا کردن؟
 .زودتر تموم شهنترس، چیزی نمیشه. بیار بپزیم _

 دیگه چیزی نمیگم و مشغول کیک می شم. امیرحافظ
 هم درست مثل یه کارآموز جدی و دقیق، با تمرکزی که

 برام خنده داره مواد رو هم می زنه ! هرچقدر هم 
 
   



 
با لیسک مواد رو هم می زنم و درنهایت زیر نگاه کنجکاو  

امیرحافظ، توی قالب می ریزم و روانه ی فر می کنم. 
مشغول جمع کردن ظرف های کثیف میشم که امیرحافظ با  

 :می گه  دیدن سکوتم، نیشخندی می زنه و
   



 
می خواستم عین این فیلما یکم آردپاشی کنیم ولی دیدم _

 . اعصاب نداری، ترسیدم
رفته نگاهش می کنم و بی حوصله   باال با یه تای ابروی 

شستن ظرف هارو از سر میگیرم. رو بهش که کنارم ایستاده 
 : دقیق بهم خیره است، جواب می دم گاهی و با ن

 ! ترس از من؟ یه چیزی بگو باورم شه حداقل_

اینطوری با من تا نکن... داری دیوونه ام می کنی با این _

 .چشات
 
   



 
تو با من اینطوری نکن! نمیگی وقتی رفتی چطوری _

 !نبودنت رو تحمل کنم؟ به دلم رحم کن نامرد
من نامردم؟ نیستم نهال. به خدا نیستم. مجبورم برم. این _

کار منه. تو باید باهاش کنار بیای. اگه قرار باشه هربار با  
ون میره تو هم. می کالم این نگاه غمگینت به همم بریزی، 

دونی که با دخترای بد چیکار می کنن؟ میون گریه می خندم 
 : و می گم

 
   



 
ولی فقط دخترای بد تنبیه دارن؟ با پسرای بد چیکار  آره_

 می کنن پس؟
 هیچکار. _

صدای خنده ام توی آشپزخونه می پیچه. مشغول شستن 
موفق میشه تا باعث خنده ام باشه!  بالخره ف ها میشم و ظر

 خنده هایی واقعی و از ته دل اما... کم جون! خنده هایی
 
   



 
نبودش رنگ می بازن... کمرنگ میشن... و  که با فکر به 

 !عمرشون به همین کوتاهیه
به خودم،  گاهی رژ لب رو روی میز بر می گردونم و با ن

راضی از اینکه چهره ام هیچ نشونی از لحظات بد و 
 غمگینی که گذروندم رو نداره، از آینه فاصله می 

 
   



 
روی موهای رنگ شده ام مرتب می گیرم و شال قرمزم رو 

کنم. برای بار آخر نگاهم رو دورتادور اتاق می چرخونم و  
وقتی از همه چیز مطمئن میشم، کیفم رو بر می دارم و با 

 . قدم های بلند از خونه بیرون می زنم
از آسانسور که خارج میشم، امیرحافظ رو می بینم که پشت 

توت فرنگی توی فرمون نشسته و داره نامحسوس به کیک 
دستش ناخونک می زنه. لبخند کوچیکی می زنم و از 

اونجایی که زیاد به کفش پاشه بلند عادت ندارم، آروم به 
طرف ماشین حرکت می کنم. امیدوارم که مسیر ترافیک 

 !نباشه، چون به اندازه ی کافی داریم دیر میریم
 انقدر به اون کیک ناخونک نزن، زشته جلوی بقیه._

 .باهمدیگه بخوریم بذار
 
   



 
سوار ماشین میشم و تذکر سریع و قاطعانه ام باعث میشه 
رو شوکه نگاهم کنه. انگار که فکر نمی کرد ناخونک زدنش 
ببینم! خنده ی من رو که می بینه، با چهره ای درهم کیک 

 :رو به دستم می ده و می گه
فکر می کنی چیزی از این کیک  البا اون صدرای گودزی_

به من می رسه؟ تو شاید بتونی جلوی منو بگیری، ولی 
 .عمرا بتونی کیکو از دست اون شیکمو نجات بدی

رنگ مهربونی داره،  خنده ام شدت می گیره. با لبخندی که
 :با دقت بهم نگاه می کنه و خیلی شیرین می گه

 ! چه خانوم خوشگلی! خوش به حالم_

انقدر به دختر مردم زل نزن. راه بیوفت جناب سرگرد که _

 .به اندازه ی کافی دیر کردیم
درحال خارج کردن ماشین از پارکینگ مجتمع، رو به من 

 :بندم، می گهکه دارم کمربندم رو می 
یعنی تو یه کاری با من کردی، که دیگه خودمم خودمو _

 مرخصی گرفتم که  مثال نمی شناسم. این یه هفته رو 
   



 
دارم   االنپیشت باشم و روزای نبودنم زیاد اذیت نشی اما... 

 !به این فکر می کنم که خودم قراره بدون تو چیکار کنم؟
لبخندم رنگ دلتنگی می گیره. نگاهم رو از خیابون های 

 شلوغ عصرهنگام تهران می گیرم 
خیلی زود می گذره. تو میری و خیلی زود هم بر می _

ار هم می مونیم که تموم اون روزای گردی. بعدشم انقدر کن
 دوری جبران بشه. مگه نه؟

لب هاش به تبسم کمرنگی مزین می شن. به نشانه ی تایید 
سرش رو تکون می ده . به معنای واقعی میمیرم تا جلوی  

 !اشک هامو بگیرم و حال خوب عاشقیش رو مکدر نکنم
 .منو دیوونه می کنهوای خدا، بوی این کیکت داره _

غر می زنه و من فقط ریز می خندم و سکوت  کالفگی با 
که نگاه آشفته ی من به مردم توی خیابون   درحالی می کنم. 

 هاست، امیرحافظ با دقت داره رانندگی می
   



 
برای اینه که سریعتر به عمارت ش تالش کنه و همه ی 

 .  برسیم
چیزی   اصال نمی دونم داره به چی فکر می کنه، و آیا 

ذهنش رو مشغول کرده یا نه اما، من با همه ی وجودم به 
این فکر می کنم که اگه برم و وسط این مردم داد بزنم که 

هنوز نرفته، دلم برای مردی که عاشقانه دوسش دارم و 
 !حرفمو باور می کنن؟ کنارمه، تنگ شده؛

میشد دلتنگی رو جار زد؟ این مردم عشق رو احساس می   
و تاریکی های زندگیشون   مشکالت کردن؟ یا انقدر توی 

 غرق شدن که این عاشقی ها براشون مسخره به نظر بیاد؟
   



 
نفس عمیقی می کشم و با چرخوندن سرم، به نیم رخ اخم  
آلودش نگاه می کنم. حتی اگه با مهارت تظاهر کنه حالش  

اوکیه، بازم خیلی راحت میشه فهمید که ذهنش درگیر 
نمی  کارشه. شغلی که به زندگی و آرامشش برتری داره.

 دونم چطور تونسته میون این روزای شلوغ
سنگین کاریش، یه هفته مرخصی بگیره اما، قطعا این کارو 

 . فقط برای من کرده
 همون امیرحافظی که فکر می کردم هیچ درکی از محبت

 با هر رفتارش شوکه ام می کنه. حاال احساس نداره، 
 !همین طور عاشق تر از قبل

دکتر؟ خودت نسخه می پیچی، بعد زل میزنی به چیه خانم _

 ! پسر مردم؟
 
   



 
 با حرفی که می زنه، از دریای افکارم بیرون می زنم. 

 :کمرنگی می گمبا خنده ی 
این پسر مردم شوهرمه. هرچقدر دلم بخواد بهش زل می _

 !زنم. می خوام ببینم کی مشکل داره
با خنده دستش رو به نشونه ی تسلیم تکون می ده که خیلی  

 :یهویی می گم
 امیر... می دونی که چقدر دوست دارم، مگه نه؟ _

 ! نه_

شیطنتش لبخندم رو عمق می بخشه. خوب می فهمم داره 
 واسه چی ساز ناکوک می زنه! 

 
   



 
 ناپرهیزی می کنی خانم دکتر. _

می  باال و ه هام کوتاه می خندم. به صندلی تکیه میدم و شون
 :اندازم

 !دیگه دیگه. برو حالشو ببر_

صدای خنده اش توی فضای ماشین می پیچه. دستی به چونه  
 :اش می کشه و با بدجنسی می گه

یادم بنداز رسیدم خونه بگم یه اسپندی چیزی دود کنن.  _

اینطور که تو بهم زل زده بودی، بعید نیست چَشم زده باشی! 
آدم شوهرش انقدر جذاب و  بالخره  البته حق هم داری، 

 ... خوشتیپ باشه 
وییی ... خودشیفته! به جای این حرف ها سر راه برو _

 .ارمخونه ی پدریم، باید یه چیز مهمی رو برد
   



 
می خنده و سری تکون می ده. وقتی بعد از نیم ساعت با 

برداشتن وسیله ی مورد نظرم بر می گردم و سوار ماشین  
 : رفته می پرسه باال میشم، با ابروهای 

 چی برداشتی که مجبورم کردی با این ترافیک بیام اینجا؟ _

   



 
 :با اخم نگاهش می کنم. خیلی سریع تصحیح می کنه

البته امر، امرشماست. هرچی بگین به دیده ی منت خانم  _

 . دکتر، فقط سوال برام پیش اومد
 :  با لذت می خندم. راه میوفته و ادامه می ده

کنی پلیس مملکتو مطیع خودت هان، داری کیف می _

 !کردی، آره؟ نمیدونم چم شده. من اینطوری نبودم واقعا 
چقدر لذت می برم از اینکه به راحتی و صادقانه از افکارش  

 :برام میگه. با محبت می گم
قدرت عشقه جناب سرگرد. وقتی من این همه دوست دارم، _

همین خب قلب تو هم مهر قلب منو احساس می کنه. به 
 !سادگی

 
   



 
هوا داره کم کم تاریک میشه. با روشن کردن ضبط، آروم 

 :زمزمه می کنه
عمرم شدی خانم  نمیدونم از کی ولی... میدونم که نهال_

 !دکتر
تنها لبخند می زنم. یه لبخندی که غمگین هم هست. بابا هم 

بهم میگفت نهال عمر من. بابایی که مهر و محبتش مثل 
 !نمی تونم از آبروش دفاع کنم االننداشت. اما من، حتی 

  «پیاده شو» وارد حیاط عمارت میشیم. امیرحافظ با گفتن
زودتر از من پیاده میشه اما، من با ذهنی درگیر نگاهم رو  

به حیاط عمارتی می دوزم که د یگه هیچ خبری از اون  
 سرسبزی و طراوت نیست. انگار تمام

   



 
درخت ها در سرما فرو رفتن و هیچ حس رنگی رو توی  

 !خودشون جا ندادن. دلگیره... ترسناکه... غمگینه
در ماشین باز میشه و تا بخوام چیزی بگم، امیرحافظ با 

 :تفریح میگه
داری اسم پسرامونو انتخاب چیه؟ پیاده نمیشی چرا؟ نکنه _

 !می کنی؟
خنده ام می گیره اما چشم غره ای نثارش می کنم و با کیک  

 توی دستم پیاده میشم. کنار هم به طرف ساختمون میریم 
 عزیزای دلم. کجا موندین پس شما؟  سالم_

 
   



 
با دیدن معصومه خانم که برای پیشوازمون اومده، می ایستم 
و سعی می کنم نفس نفس نزنم! امیرحافظ با چهره ای پر از 

میاد و من، بی تعارف، خودم   باال  خنده همراهم از پله ها 
 :می کنمرو مهمون آغوش باز معصومه خانم 

 .مامان جان، ببخشید واقعا. همش تقصیر این پسرتونه سالم_

 دقیقا چیکار کردم که تقصیر منه؟ _

معصومه خانم از ته دلش می خنده و من با چشم و ابرو 
سعی می کنم امیرحافظ پشت سرم رو ساکت کنم. نیشخندی 

 :می زنه و می گه
 !اینه؟روابط حسنه ی مادرشوهر و عروس که میگن _

 
   



 
چشم هامو براش ریز می کنم. خیلی سخت نیست فهمیدن  

بیقرایش نسبت به مادرش! برای همین رو به معصومه خانم  
موهای بلندش رو دم اسبی بسته و واقعا یکم زیادی که 

 :خوشگل به نظر می رسه، می گم
حواستون هست مامان جان؟ مثل اینکه یکی داره حسودی  _

 !می کنه
معصومه خانم با لبخند عمیقی به پسرش نگاه می کنه. 

همونطور که از من فاصله می گیره، به طرف امیرحافظ که  
دوباره با نگاه سردش به مادرش خیره است، میره و  حاال 

 !من واقعا دلم می خواد بگم بس کن این همه بی محبتی رو
 چرا حسودی ؟ تو عمر منی پسرم. الهی قربونت برم._

 . رت بگردم عزیزدلمدور س
وقتی با اون قد بلندش مجبور میشه که خم بشه تا معصومه  

خانم بتونه در آغوشش بگیره، با لذت لبخند می زنم و 
 بهشون خیره میشم. نمیدونم چرا با وجود 

   



 
چهره ی رضایت مندش، بازم سعی داره وانمود کنه که از  

 !همچین مادر دوست داشتنی دلخوره
ظاهرا باید یکم بیشتر راجع به روابط خانوادگیش صحبت 
کنیم، چرا که تحمل غصه خوردن معصومه خانم و پرویز 

 !واقعا برام سختهخان 
از طرفی هم این همه ساله که می گذره. حتی اگه هر  

دلخوری هم وجود داشته باشه، باز هم نباید این کینه کش پیدا 
کنه. بماند که معصومه خانم فقط یه مادر بوده... یه مادر 

 !دلسوز
به به، ببین کی اینجاست. زوج کم پیدا، عاشق، کیک به  _

 !دست
صدرا، تا به خودم بیام و بهش نگاه کنم، کیک توی با صدای 

 دستم با فرزی از دستم کشیده میشه! و هرسه
   



 
نگاه می کنیم  مون با خنده به این موجود فرفری روبرمون 

 ! که کم مونده از ذوق کیک پس بیوفته
اوه شت، ببین زن داداش جان چه کرده. همه رو دیوونه _

 . کرده
صدرا گفتن حرصی امیرحافظ، توی صدای خنده های ما گم 

میشه. صدرا که بی توجه به طرف داخل میره. بلند از 
بخوره،  افسانه خانوم می خواد که با سینی چای بیاد و کیک 

 :معصومه خانم با خنده رو بهم میگه
زحمت کشیدی عزیزم. تو این خونه همه عاشق کیک _

خونگی ان. بیاین تو که تا صدرا همه رو نخورده یه چیزی 
 .هم به ما برسه

داخل میشیم و من بعد دیدن پروین خانم و پرویز خان، به  
 میرم و لباس هام  باال اتاق مشترکمون توی طبقه ی 

   



 
رو عوض می کنم. وقتی به سالن بر می گردم، صدرا با  
صدا داره با ام یرحافظ سر اینکه می خواد سهم بیشتری 

هم مامانشو بخوره، کلکل می میخواد س اصال داشته باشه و  
 !کنه و صداشون کل خونه رو برداشته

می خندم. خوشحال از این همه حال خوب، خودمو کنار 
پروین خانم جا می کنم و تا می خواد چیزی بگه، پشت 

دستش رو به آرومی می بوسم. سعی می کنه دستش رو از 
توی دستم بیرون بکشه و با چشم های مهربونش به کارم 
اعتراض می کنه اما، من بی تفاوت دستش رو توی دستم 

نگه می دارم و با تشکر از افسانه خانوم برای دوتامون چای 
 .برمی دارم

نگاهم به امیرحافظ میوفته که خنده ی عمیقی روی لب هاشه  
 و صدرا سعی داره قانعش کنه که اون فقط می 

 
   



 
خواد سهم مادرش رو بخوره! و امیرحافظ که با مقاومت می 

 :گه
نداره سهمشو  خیلی اشتباه کردی. مگه مامان خودش دهن _

بخوره؟ مثل بچه ی آدم سهم خودتو بردار و بکش عقب 
 .صدرا تا یه جور دیگه حالیت نکردم

 
   



 
روز مسواکتو دوتایی برادر انقدر بی معرفت؟ پسر تا دی_

زن گرفتی یه تیکه کیک از   االناستفاده می کردیم، 
برادرت، هم خونت، رفیقت، یار و یاورت دریغ می کنی؟ با 

خنده چهره ام رو درهم می کشم که ضربه ی آروم 
صدرا می شینه. این پس.  الغرامیرحافظ روی بازوی 

 !پدر و برادر بزرگترش ظریف به نظر می رسهخالف بر
ن کی همچین غلطی کردم مرتیکه؟ بزنم لهت کنم؟ صدرا م_

با خنده ی پرصدایی می خواد جواب امیرحافظ رو بده که 
 :معصومه خانم خندون تشر میزنه

بسه دیگه. مگه بچه شیش ساله این؟ صدرا بیا بشین ببینم _

 . اینجا 
 
   



 
با دست به فاصله ای که بین خودشو پرویز خانه اشاره می 

 :کنه. صدرا با چشم و ابرویی، خیلی دوست داشتنی میگه
می خوام ببینم کنار ننه بابام هم جرات می کنی منو بزنی _

 جناب سرگرد؟
معصومه خانم، درست عین بچه ی شیش ساله به قول 

خودشو بین مامان و باباش جا می کنه! از ته دلم می خندم و 
اشک گوشه ی چشمم رو پاک می کنم. پروین خانم با دیدن  

 : ت، آروم زیر گوشم پچ میزنهیاین وضع
 .پاشو بشین پیش شوهرت عزیزم، تنها موند بچه ام_

! می خوام کمی  خب، منو به آرزوی خودم می رسونه
 خجالت بکشم اما، با چشم کوتاهی بلند میشم و زیر 

 
   



 
نگاه خیره ی امیرحافظ کنارش می شینم. نفس عمیقی می 

برای جلوگیری از هر رفتار اشتباه، کمی ازش  کشه. و من 
 :فاصله می گیرم

نهال جان، بی زحمت خودت کیکو ببر تا این دوتا همو _

 . نکشتن
رو به معصومه خانم لبخندی می زنم و چاقو رو از دست 
افسانه خانوم که کنار پروین خانم می شینه و درست مثل 

نگاهم به   عضوی از این خونواده برامون عزیزه، می گیرم.
کیک خوشگلم میوفته. کی باورش میشه نهال تنها و 

 !دوباره یه خانواده ی شاد داره؟حاال سرخورده ی قبل، 
 .بفرمایید آقا صدرا_

 
   



 
بعد از پرویز خان و پروین خانم، بشقاب صدرا رو به 

دستش میدم و اون با خنده ی آرومی تشکر می کنه. پرویز 
به موهای فر پسرش می کنه و من لبخند پر از  گاهی خان ن

ی یه مرد عشق پدرانه اش رو می بینم! مردی که نمونه 
 ! واقعی و خانواده دوسته

تیکه ی بزرگی از کیک رو توی بشقاب می ذارم و با لبخند 
 کمرنگی به سمت امیرحافظ کنار دستم می چرخم. 

   



 
انگار حواسش یه جای دیگه است که با دیدنم تازه متوجه  

که داره بشقاب رو از دستم می گیره، آروم  درحالی میشه و 
 :زمزمه می کنه

 .دست شما درد نکنه خانم دکتر_

بودن کنم! و چقدر  فکر نمی کنم بیشتر از این احساس خوب 
عجیبه که میون این جمع، کمی از تلخی ماموریت رفتنش 

 ! برام کم شده
 . نوش جانت عزیزم_

  



 
 
   



 
 
   



 
داری اینطور زن داداش، چیکار کرده این داداش ما که _

 مواخذه گرانه نگاهش می کنی؟
خب، توجه همه جلب ما میشه! لبخند ژکوندی میزنم. زمزمه 

 :ی آروم امیرحافظ رو می شنوم که میگه
ببین چقدر طرفدار دارم، دفعه آخرت باشه به من اخم و _

 !تخم می کنی
   



 
من، دادن جواب اون رو می ذارم برای بعدی که تنها می 

بودیم! اون موقع خیلی خوب می تونستم از خجالتش دربیام. 
، نگاه محبت آمیز و کنجکاو افرادی که روبروم االنولی 

 : وندی بگمقرار داشتن، باعث شد که با لبخند ژک
 .نه بابا، مواخذه گرانه کجا بود؟ داشتیم حرف می زدیم_

 : بعد طی یه حرکت ناشیانه، برای تغییر بحث میگم
 !کیک خوشمزه بود؟ دوست داشتین؟_

 
   



 
بله. خوشمزه بود. ولی اخم کرده بودی دیگه زن داداش... _

 مگه نه مامان؟
مثل اینکه صدرا نمی خواد بیخیال شه! چقدر شبیه ترانه  

 !است! خوی مردم آزاریش که گل کنه، دیگه تمومه
 .پسر، کیکتو بخورتو کار بقیه دخالت نکن _

 
   



 
این بچه به کی رفته انقدر فضوله معصومه؟ سر بارداریش  _

 !لقمه ی کسی رو گرفتی؟
با پیروزی می خندم و ابروهام رو برای صدرای ناباور 

 :می اندازم. با بهت رو به پروین خانم میگه باال روبروم 
 !دستت درد نکنه عمه_

اما معصومه خانم بی توجه به اون، با خنده ی از ته دلی در 
 :جواب سوال پروین خانم میگه

نمی دونستم  اصال از شما که پنهون نیست، من  واال _

باردارم! آخه فکرشم نمی کردم بعد اون همه دوا و درمون و  
به نتیجه نرسیدن، خدا یهو بهم بچه بده. قربون حکمتش برم. 

انقدر که من گیج بودم از این اتفاق، تا پنج شیش ماهگیش  
 رو هوا بودم. هرکی هم

   



 
 ! هرچی دستم میداد می خوردم. دیگه نمیدونم تاثیر کدوم بوده

پروین خانم از ته دلش می خنده و من واقعا با دیدن نگاه 
محبت آمیز و منحصر به فرد پرویز خان به همسرش، 

یه آدم انقدر متفاوت  احساس عجیبی پیدا می کنم. مگه میشه 
 ! عشقش رو نشون بده؟

مرسی واقعا. خیلی در حق من لطف داشتین و دارین!  _

. افسانه جونم، چیزی از ناهار برا من نگه اصال نخواستم 
 !نداشتی؟ من گرسنمه

که داره از ته دلش می خنده، با محبت   درحالی افسانه خانم 
 :به صدرای شیش ساله! ی روبروش نگاه می کنه

 
   



 
یکم ماکارونی مونده مادر. ولی شام پختم. صبر کن شام _

 .بخور
که به سمت  درحالی صدرا با نچی از جاش بلند میشه و 

 : افسانه خانم میره، دستش رو میگیره و بلندش می کنه
بیا بریم ماکارونی رو بده  فعال . حاال شامم می خورم _

 ! بخورم، بلکه این همه محبت خانواده رو هضم کنم
افسانه خانوم خندون همراهیش می کنه. معصومه خانم بلند  

 :میگه
 !تو که عمر منی عزیزم، حقیقتو گفتم دیگه_

 !منم گفتم مرسی_ :صدرا که با دلخوری مصنوعی می گه

 
   



 
جلوی خودم رو بگیرم. معصومه  واقعا نمی دونم چطور باید  

خانم با لبخندی به پرویز خان نگاه می کنه و چیزی رو لب 
 :می زنه که متوجه نمیشم. همین لحظه امیرحافظ می گه

بهت گفته باشم، سر پسرای من حواستو شیش دنگ  حاال از _

جمع می کنی خانم دکتر. من می خوام مرد تحویل این جامعه  
 ! بدم
 
   



 
به زحمت جلوی خنده ام رو می گیرم. گوشه ی لبم رو به 

 :دندون می گیرم که ادامه می ده
این مادر من نشی. آمادگی تو بهت گفتم که مثل حاال از _

 ! خودت ایجاد کن
با خنده صداش می کنم که لبخند کمرنگی می زنه و خیلی  

خاص بهم خیره میشه. واقعیتش یکم خجالت می کشم! از بس 
که عاشقانه هاش متفاوته و من واقعا نمیدونم چطور باید 

 ! بهشون عادت کنم
 شنیدم مرخصی گرفتی؟ _

امیرحافظه. سکوت می کنم و سعی می مخاطب پرویز خان، 
 کنم لبخند روی لبمو کمرنگ تر کنم. امیرحافظ با

   



 
داشت زیر گوش  االنجدیت تمام، انگار نه انگار که همین 
 : من چی پچ پچ می کرد، جواب می ده

 .بله. یه ماموریت مهم دارم که گفتم قبلش یکم استراحت کنم_

 دقیق به پسرش سری تکون میده. گاهی پرویز خان با ن
 :معصومه خانم با نگرانی میگه

 ماموریت؟ کی هست؟ چند روز طول می کشه؟ _

ولی نمی دونستم چطور باید ت منم بود! واال اینا دقیقا س
بپرسمشون که گریه امونم بده! دوباره لبخند از روی لب هام  

 ... محو میشه. به همین سادگی
مرخصی گرفتم. مشخص نیست چقدر  فعال بله. یه هفته _

ه یه مدت الزمطول بکشه. به هرحال، ماموریت مهمیه که 
 .روش متمرکز باشم کامال 

   



 
سالم و سالمت بر می گردی پسرم. نگران نهال  هللا  انشاء_

تعجب می کنم  .نباش، ما مراقبش هستیم. برو در امان خدا
از اینکه پروین خانم چقدر این حرفو با قاطعیت میزنه! 

سرش ایمان الی انگار عمیقا به برادرزاده اش و خدای با
داره که به هیچ نگرانی این حرفو میزنه. و من از لبخند 

، احساس می کنم که اون می خواست که این حرف امیرحافظ 
 ! و قاطعیت رو از زبون من هم، به عنوان همسرش، بشنوه

آره مامان جان. نگران هیچی نباش. این یه هفته هم که _

مرخصی داری، حسابی ببر دخترمو بگردون که وقتی 
برنامه ی خاصی برای این یه حاال نباشه.  کالفه نیستی زیاد 
 هفته دارین؟ 

لبخند غمگینی روی لب هام می شینه. چشم های معصومه 
 خانم دلواپسیش رو داد می زنن، و میشه

   



 
خرج می ده.  فهمید که داره به خاطر پسرش حفظ ظاهر به 

کاری که من هم به هر نحوی که هست، باید انجام بدم. حتی  
 ! اگه از دلتنگی بمیرم

نمی دونم. این یه هفته متعلق به دخترتونه، من دخالتی _

 !ندارم
با گفته ی امیرحافظ، نگاه خندونشون روم قفل میشه. 

کمرنگ می خندم و فکر می کنم تا چه اندازه می تونم 
 !شم؟دوستش داشته با 

نه راستش، برنامه ی خاصی که مدنظرمون نیست. سفر و _

مسافرت هم که فکر نکنم بشه. آخه من این یه هفته چندتا 
 .مهم دارم که نمی تونم شرکت نکنمکالس 

 
   



 
هرجور که راحتید عزیزدلم، به هرحال مهم بودنتون کنار _

سفر رفتن و نرفتن مهم نیست. باید از حاال همدیگه هست. 
 .لحظات کنار هم بودنتون لذت ببرین

با آه نامحسوسی حرف معصومه خانم رو تایید می کنم. چند 
حظه ای سکوت جمع رو فرا می گیره. تا اینکه پروین خانم ل

 :با مهر به حرف میاد و می گه
سعی کن زود برگردی امیرجان! زیاد نهال منو تنها نذار. _

تو یه ماه هم مرخصی بگیری، باز اگه دو روز نباشی این 
 ! دختر من دلش می گیره. نذار زیاد غصه بخوره

آرومی قطره ی اشک روی گونه ام رو پاک می کنم.  به 
امیرحافظ سری تکون می ده و بی توجه به همه بهم خیره 

که می دونم انقدر  گاهی می شه. نگاهم رو ازش می دزدم. ن
 ... غم داره که بیشتر به همش بریزه

پرویز خان، امیرحافظ رو مخاطب قرار می ده و وقتی 
رن و یکم بعد هم صدرا با  دوتایی به گوشه ای از سالن می

دهن پر و بشقاب ماکارونی به دست، بهشون ملحق میشه؛ با  
 خیال آسوده ای از جانب رفتار امیرحافظ با

 
   



 
درش کنار پروین خانم می شینم و داروهاش رو با یه لیوان پ

 .آب دستش می دم
حاال که نگاهش رو از جمع اونا که  درحالی معصومه خانم 

انگار مشغول بازی شطرنج شدن و صدرا بیشتر نقش 
هوادار دو طرفه رو ایفا می کنه، می گیره؛ به من خیره می 

 !شه و چشم هاش، باهام حرف می زنن
می دونم چقدر نگرانی عزیزم. چقدر غمگینی و ناراحتی  _

از این اتفاق. بهت حق می دم. باور کن! تو تازه عروسی، 
 !امیر نباید تنهات بذاره... اما چیکار کنه، چاره ای هم نداره

چیزی نمیگم و در سکوت جعبه ی داروهای پروین خانم رو 
س می توی دستم فشار می دم. چقدر عجیبه که واقعا احسا

 کنم فقط یه زن عاشق می تونه عمق حسمو
 
   



 
درک کنه، و حتی خود امیرحافظ که مسبب این حاله هم، از 

 !درکش عاجزه 
بیقراره. همش داره سعی می کنه یه جوری بچه ام خودشم _

یه حرفت بیاره. طاقت یه لحظه ناراحتیتو نداره. چیکار 
 !کردی تو با این پسر نهال؟

پروین خانم با خنده می گه و این بار، از خجالته که سرم رو  
 :پایین می اندازم. معصومه خانم هم با لذت می خنده

ن قبلش. حتی لباس دیدی پروین؟ این روزها بچه ام شده عی_

پوشیدنشم مثل قبل شده. دیگه همش تیره نمی پوشه. آشفته  
نیست. صورتش خستگی رو داد نمیزنه. انگار بعد این همه 

مدت به آرامش رسیده. چقدر خوشحالم که تو این آرامشو  
 بهش دادی نهال. نمی دونم

 
   



 
تو نتیجه ی کدوم کارمون بودی اما، قطعا خدا با دادنت 

 ! بهمون لطف و عنایت بزرگی درحقمون کرد
 .آب میشم از خجالت  االنوای مامان ، اینطوری میگین من _

های سردم رو  معصومه خانم از ته دلش می خنده و انگشت 
توی دستش می گیره. پروین خانم که بینمون نشسته، با 

 :عجیب بهمون خیره می شه و می گه گاهی ن
ذات آدم همینه. دنبال محبته. دنبال چیزی که بتونه بهش دل _

 بالخره ببنده. امیر دل بستن رو فراموش کرده بود. اما تو 
همین همه ی دنیاش تویی عزیزم. برای  االنیادش دادی. 

می خوام ازت بخوام این روزا کمتر جلوش ناراحت باشی. 
بذار تو این روزا هم بهت تکیه کنه. بذار حس کنه حتی اگه  

 در برابر بزرگترین موانع
 
   



 
قرار بگیره، یکی هست که بتونه با خیال راحت کنارش 

مشکالت  بشینه و نگران نباشه از اینکه ممکنه بازگو کردن 
ش اون رو به هم بریزه! استقامت به خرج بده دخترم. 

وقت ها تو  همیشه قرار نیست اون تکیه گاه تو باشه. خیلی
ش رو باهات  مشکالت باید بذاری که اون به تو تکیه کنه. 

درمیون بذاره. از همه چیز برات بگه. اگه خیلی حساسیت 
به خرج بدی و ضعیف به نظر بیای، به خاطر عشقش خیلی  

چیزهارو ازت مخفی می کنه که ناراحت نشی. تو نباید 
ای همه اجازه بدی اینطوری بشه. باید بهش نشون بدی که پ

  ارتباط و سختی ها و درعین حال شیرینی این  مشکالت ی 
 !و زندگی هستی عزیزدلم

خب، یکم شوکه میشم از اینکه پروین خانم اینطور صریح 
چیزی که خودم هم بهش فکر کرده بودم رو به زبون آورد.  

حقیقت نمی دونم چی بگم. واژه به واژه ی این حرف ها  
 . محض اند

من این موضوع رو توی رابطه ی مامان و بابا هم می دیدم.  
اینکه بابا درباره ی همه چیز با مامان حرف می زد و 
هیچوقت ندیده بودم که سر پنهان کاری یا دروغ گفتن 

 بحثشون بشه. هرچند، بابا مهم ترین مسائل
   



 
زندگیش رو از مامان مخفی کرده بود. و متاسفانه فرصتی  

 !هم نشد که بخواد به زبونشون بیاره
گرفته. تعجب می کنم   باال صدای خنده و حرف زدن آقایون 

از اینکه نیم ساعت بعد عمواکبر و خاله عطیه، همراه ترانه  
و همسرش از راه می رسن. نمی دونستم اونا هم دعوت 

هستن، که اگه می دونستم کیک بیشتری می پختم! و ترانه  
 :هم با چشم های ریز شده فوری اینو به روم میاره و می گه

 !ه نداشتی؟تف بهت. کیک پختی برای من نگ_

هرچند صداش آرومه اما،. پروین خانم متوجه میشه و ریز 
که دارم به چهره ی متبسم   درحالی ریز می خنده. زیرلب، 

 : و بشاش خاله عطیه نگاه می کنم، مثل خودش جواب می دم
 
   



 
من از کجا بدونم تو هم قراره بیای نکبت. انقدر نیشگونم _

 .نگیر جونم دراومد
دقیقا دارم می گیرم که جونت دراد، دفعه ی بعد بدون من  _

 .کیک کوفت نکنی
ی نمی تونم جلوی خنده ام رو بگیرم. خاله عطیه حالمو م

پرسه و من با لبخند بهش جواب می دم. طوری که واقعا 
 .خیالش از بابتم راحت باشه 

 .اینا چه سروصدایی راه انداختن_

همراه ترانه همونطور که داریم به آشپزخونه میریم تا میز 
شام رو بچینیم، به سمت دیگه ی سالن نگاه می کنیم و من با 

همسرم روی لبم می شینه،  لبخندی که از سر عشق نگاه به 
 : جواب می دم

 
   



 
 مجلس گرمشونو رونق بخشید.الی اومدن شوهر جنابع_

 . شوهرتم عین خودت زلزله کردی
 :شیطنت می خندهبا 
پس چی؟ وقتی داره با یکی مثل من زندگی می کنه که _

 ! نباید عین شوهر تو پیرمرد باشه
 :چشم هام گرد میشه.  با حرص میگم

 . پیرمرد باباته. دفعه ی اخرت باشه به شوهر من گیر میدی_

 . عوضی بابای من میشه عموی تو_

 :می اندازم باال شونه ای  بیخیالیبا 
 
   



 
 .به من چه. به هرحال شوهر در اولویته_

هردو با خنده وارد آشپزخونه میشیم. افسانه خانوم لبخندی به 
 :و ترانه رو بهش می گه رومون می پاشه

شما برید بشینید افسانه جون، خسته شدین. بقیه ی کارهارو _

 .ما انجام می دیم
به هر طریقی که هست اون رو از آشپزخونه بیرون می 
فرسته. روبروی یخچال می ایستم و درحال خارج کردن  

 : دسر ها با لبخند میگم
مادرشوهر چقدر چه تدارکی دیده معصومه خانم. ببین _

 . دوسم داره
چپ چپ نگاهم می کنه. درحال بیرون کشیدن بشقاب ها غر 

 :می زنه
اینا به چشمم نمیاد. هرموقع من اینجا مهمون دعوت  واال _

شدم، انقدر عین کوزت کار کردم که شبش از خستگی 
بیهوش شدم. بابا من تو خونه ی خودم ظرف های دو روزو 

نگه می دارم یه جا میشورم، بعد مهمون رفتنی دو لقمه 
 .خورده، نخورده، باید یه دنیا ظرف بشورم

   



 
ریز ریز می خندم. درحال شمارش قاشق ها بی توجه ادامه  

 :می ده
اون روز مامان آرش اینارو دعوت کرده بودم، شامم به _

اندازه ی مهمونام بود. یهو دیدم عمه و عموشم اومدن! نگم  
خواست خفه شون کنم.  برات چقدر حرص خوردم. دلم می 

طفلی مادرشوهرم از خجالت من آب شد. بسکه این قوم 
 .مغول پررواَن

مهمون حبیب خداست بابا . انقدر غر نزن، آقا آرش می _

 .شنوه ناراحت میشه
 :با دهن کج، ادامو درمیاره

آره، ولی تا وقتی که حد خودشو بدونه. مجبور شدم شام _

 این مهمون حبیبه واقعا؟ بگم بیارن که آبروم نره. 
 
   



 
با خنده به غر زدن هاش گوش می کنم. چیدن میز ده دقیقه  

کنیم که از هم طول نمی کشه اما، با ترانه انقدر غیبت می 
 !این قدرتمون تعجب می کنم

آخر سر هم ترانه است که همه رو سر میز شام دعوت می 
نوبت غذاهاست که چیده بشن. از همینجا، می حاال کنه و 

 :شنوم که صدرا بلند بلند میگه
 .چه میزی. آدم سیرم گشنه میشه_

و نامحسوس به خودش اشاره می کنه! می خندم و ظرف 
دست ترانه می دم. در حال کشیدن ظرف دومم  سوپ رو به 

که کسی وارد آشپزخونه میشه. به عقب نمی چرخم.  
همونطور که دارم زرشک رو روی سوپ می ریزم، با 

 :فرض اینکه ترانه است، می گم
 .از اونجا سه تا دیس بده، یادم رفت بیارم_

 
   



 
 : با دیدن چهره ی پر از تفریح امیرحافظ، تند تند میگم

 . ترانه میاد االنوای ترسیدم. برو  _

 : متعجب می گهوترانه از راه می رسه 
 .شما زحمت نکشین آقا امیر، بفرمایید من خودم میارم_

ظرف سوپ تزئین شده رو از دست منی که خشکم زده، می 
 :گیره. امیرحافظ با لحنی محترمانه، جواب می ده

 .خواهش می کنم. بشینید شما، بقیه رو من میارم_

 
   



 
 انقدر لحنش قاطع هست که ترانه دیگه مخالفت نکنه 

 :می گم االنن 
تا چند روز همش دستم می اندازه، فهمید دیگه امیر!  االن_

 ... آخه اینطوری که خیلی ض 
 ! من فقط اومدم کمکت کنم خانم دکتر. تو ذهنت منحرفه_

 
   



 
 : با چشم های ریز شده، کشیده میگم

 ! آره! تو که راست میگی_

 ببین من کاریت ندارم_

می خندم و تند تند سرم رو به نشونه ی تسلیم تکون می دم تا 
کرد تا مابقی میز رو هم  جلو نیاد. درست گفته بود. کمکم 

 کامل کنیم و غذاهایی که من می کشیدم و
   



 
تزئین می کردم، بدون توجه به تیکه های صدرا و آرش،  

 .برد و با چهره ای خندون بر می گشتسر میز می 
منتهی تفاوتش این بود که با خنده و زور، برای هر دیس 

برنج یا هر بشقاب خورشتی که دستش می دادم،  از 
 .آشپزخونه بیرون می رفت

مثل رویا بود؟ باید بگم حتی فراتر از اون! من داشتم توی  
دریای محبت مردی که فکر می کردم وجودش یخ زده، 

 ق می شدم. غر
 
   



 
مهمونی ساده ای که فکر می کردیم یه شام کوچیکه، تا ده 

شب طول کشید و درنهایت بعد از اینکه خیالم از بابت 
خانم راحت شد، با خداحافظی از همه، به خونه پروین 
 .  برگشتیم

 یه جورایی شبیه نخود نخود، هرکه رود خانه ی خود... 
خب حس خیلی شیرینی بود اینکه منم خونه ای داشتم که 

 !متعلق به خودم و عشقم بود 
 خسته شدی؟ _

با صدای آرومش، نگاهم رو از خیابون های خلوت می گیرم 
خیره می شم. با تک بوقی برای سرایدار، وارد و بهش 

 : پارکینگ میشه و من میگم
 . اهوم. خیلی خوابم میاد. امروز روز شلوغی بود_

 
   



 
لبخند کوچیکی میزنه و ماشین رو پارک می کنه. همراه هم 

 پیاده میشیم و به طرف آسانسور حرکت می کنیم.  
 !چیه این کفش ها پوشیدی؟ خود همینا جون آدمو درمیاره_

ریز ریز به غر زدنش می خندم. وارد آسانسور میشیم.  
ناز   مثال می گیرم، با خنده و  باال که سرم رو  درحالی 

 :میگم
بده برات خوشگل کردم؟ پاشنه بلند دوست نداری جناب  _

 !سرگرد؟
 :نچی می کنه و می گه

 
   



 
 !فقط خودتو دوست دارممن _

 
   



 
کفش هام رو از پا می کنم و برعکس امیرحافظ که به سمت 

وارد اتاقمون میشم و دلم می  ،کاناپه ی جلوی تی وی میره 
 ! خواد هرچه زودتر یه دست لباس راحتی تنم کنم

 ! چایی بذارم نهال؟_

با صدای بلند امیرحافظ، همزمان که دارم بلوز و شلواری 
 :جواب می دمرو از کمد بیرون می کشم، خندون 

   



 
 .بذار عزیزم_

با عوض کردن لباس هام، موهام رو از شر گیره راحت می 
کنم و خیلی شل می بافمشون. همه ی آرایشم رو پاک می 

 ای به موندشون روی صورتم ندارم عالقه  اصال کنم چون 
! 

متوجه هم شدم که امیرحافظ هم زیاد از آرایش کردن 
خوشش نمیاد! برای همین راضی و با چهره ی بشاش تری 

به ورودم به اتاق، درحال مالیدن کرم به دست هام از نسبت 
 اتاق بیرون می زنم و می بینمش که تو

   



 
کرده و همزمان با  پر تنقالتاین چند دقیقه روی میز رو از 

ورود من به سالن، اون هم سینی به دست از آشپزخونه 
 .خارج می شه 

 اینا چیه؟ تو مگه خسته نیستی؟_

با خنده می پرسم و  روی کاناپه می شینه و با گذاشتن سینی  
 :روی میز، به کنارش اشاره می کنه و می گه

بعضی  نه. همین چندساعت پیش از خواب پاشدم. من عین _

ها بچه نیستم خانم دکتر که سر ده شب خوابم بگیره! 
 !  درضمن... مرغم نیستم

با خنده و حرص کنارش می شینم. با دقت داره توی نت 
 :میگمکه دنبال فیلم می گرده 

 آدم به زنش نمیگه مرغ! اینم باید بهت بگم؟_

 
   



 
یه فیلمی رو انتخاب می کنه و با نگاه به من که اخمو بهش 

 :و می گه می کنه خیره ام
 ! بخور غر نزن بچه_

این بچه گفتنش واقعا رو مخ منه! دیگه حرفی نمیزنم. فیلم 
شروع میشه و من انگار نه انگار که چند دقیقه ی قبل داشتم 

 میمردم از خستگی! 
فیلمی که گذاشته بود، محشر بود. نمی تونستم باور کنم این  
نتیجه ی انتخاب اون باشه! یه فیلم عاشقانه ی درام و خیلی  

 ز لحظه ی شروعغمگین که باعث شد ا
   



 
شدنش، تا آخر در سکوت تماشاش کنیم. بدون اینکه خبری 

 !از فیلم های اکشن باشه
 
   



 
 .وای چقدر قشنگ بود_

با بغض زمزمه می کنم. اهومی می گه و تی وی رو 
 :می گه و خاموش می کنه

 !دونستم قراره اشکت دربیاد نمی ذاشتماگه می _

می خندم و اون برای زدن مسواک وارد سرویس میشه. 
  گاهی روی تخت می شینم و دستی به صورتم می کشم. با ن

 :به ساعت، می گم
 امیر... یه چیزی بپرسم جواب میدی؟_

 ! نه_

   



 
با حرص به در بسته ی سرویس نگاه می کنم. سکوت می 
کنم اما هیچ صدایی هم از جانب اون به گوش نمی رسه. 

 :برای همین دوباره این منم که با تردید میگم
 چیشد؟ گاهی میشه بگی اون روز که من رفتم تو آ_

رفته بهم نگاه می  باال از سرویس بیرون میزنه. با ابروهای 
 :کنه! لبخند مضطربی میزنم

خیلی وقته می خوام ازت بپرسم. خب تو که چیزی نمیگی،  _

منم دارم از کنجکاوی و نگرانی میمیرم. نمی خوای بگی تو 
کیف بابا چی پیدا کردین؟ یه حسی بهم میگه حتی این  

 !ی بابا ربط دارهماموریتت هم به پرونده 
 پلیس شدی بچه؟حاال نه بابا؟ از کی تا _

 
   



 
وقتی هی بچه بچه میکنی، فکر اینجاشو هم باید بکنی _

پیرمرد. همش رو اعصاب من میری. کی به زنش میگه 
 بچه؟ بعدشم من کجام شبیه بچه هاست؟  

 
   



 
خیلی جذاب لبخند می زنه. با حرص و چپ چپ نگاهش می  

 کنم 
 بهت برخورد؟ دروغ گفتم مگه؟ بچه نیستی؟_

حرص میخورم. اونقدر آشکارا که خیلی راحت میفهمه و 
حرص و آروم می خنده. و من چقدر احمقانه، میون این همه 

میره. حتی با اینکه نسبت به  ه هاشعصبانیت، دلم برای خند
 ! م بی تفاوته و سعی داره تو بی خبری نگهم دارهواال س
 دیگه واقعا خوابم میاد.  االنبیخیال شو نهال، _

 
   



 
 
   



 
  



 
******** 

  



 
صبح برحسب عادت همیشه، خیلی زود از خواب بیدار می 

 شم.
وارد سرویس میشم و بعد از اینکه ظاهرم رو مرتب می  

 .کنم، از اتاق بیرون می زنم 
مامان راست می گفت که کار خونه هیچوقت تمومی نداره. 

و اگه با عشق انجامش بدی، لذتش دوچندان میشه. انگار 
ی مامان تو وجود من هم نهفته بود که بدون   عالقه عشق و 

ریخته رو مرتب کردم و  هیچ نارضایتی خونه ی به هم 
 .ظرف های مونده ی شام رو با کمترین سروصدا شستم

البته اینکه ذهنم هم درگیر بود، بی تاثیر نبود. چند روز دیگه 
امیر می رفت و من مطلقا برای مدتی که نمیدونستم چقدر 

قراره طول بکشه، ازش بی خبر می موندم. حتی نمی 
قراره کجا بره، و چقدر دونستم این ماموریت برای چیه،  

 ! خطرناکه
 
   



 
توی یه بی خبری مطلق دست و پا می زدم و این بیشتر از 

داد. کاش این رو  اینکه باعث راحتیم باشه، عذابم می 
امیرحافظ هم می فهمید و سکوتش رو در برابر سوال هام 

 .می شکست
با یاد دیشب، تلخی که داشت از جواب ندادنش به سوالم توی 

 .دلم می نشست
اون لحظه امیرحافظی که می شناختم نبود. مثل   اصال انگار 

این می موند که امیرحافظ بیست ساله ی به قول صدرا،  
همیشه خندون مقابلم بود. و چیزی که عجیبه، اینه که برای 

 .،صبح بخیر سالم_ من فقط بودنش مهمه... همین!
   



 
با صدای خشدار و خواب آلودش، زیر کتری رو روشن می  

بهش که با موهای ریخته ی روی پیشونیش  گاهی کنم و با ن
 : به اپن تکیه داده، می خندم و می گم

عزیزم، صبح تو هم بخیر. بیدار شدی؟ تازه داشتم  سالم_

 .میومدم بیدارت کنم
 لبخند کوچیکی می زنه و گونه اش رو می خارونه. رو

 : بهم که نون تست هارو روی میز می ذارم، می گه
 چه میزی... چه بویی... چه خانم خوشگلی! ای بابا..._

 چی بخوریم؟ خجالت یا صبحونه؟  االنما 
 :به سروضعش می گم گاهی از ته دلم می خندم. با ن

شما برو یه آبی به دست و صورتت بزن، این موهاتو _

نه _ .نیست خجالت بکشی الزممرتب کن، بیا بشین سر میز. 

 .دیگه. داری شیرین بازی درمیاری
   



 
بیا اینم به قرارت اضافه کن. همیشه اینطوری صبح بخیر _

 !بگیم
 
   



 
 نکرده. اون موقع دیگه زیادی خوش به حالت  الزم_

 میشه. فکر می کنی یادم رفته که دیشب بازم جوابمو 
 ندادی؟

می خنده و ازش آشپزخونه بیرون می زنه. لبخند  بیخیالیبا 
کوچیکی به لب دارم و با گذاشتن ظرف مربا، خسته از 

سرپا موندن، روی صندلی می شینیم. دارم اولین لقمه رو 
می گیرم که درحال خشک کردن صورتش وارد آشپزخونه  

 :میشه و با دیدن من نچ نچی می کنه
   



 
صبر کن بذار شوهرت بیاد. زنم، زنای قدیم. بدون  _

 !شوهرشون یه چیکه آب از گلوشون پایین نمیرفت
با غرغر صندلی رو عقب می کشه و روبروم می شینه. با 
لذت لقمه ی توی دهنم رو می جوم و خندون بهش نگاه می 

کنم. می دونم که داره طفره میره. باز هم نسبت به اعتراضم 
برای سکوتش بی تفاوتی به خرج داد. چی داره انقدر اذیتش 

 ! می کنه که با این سماجت ازم پنهونش می کنه؟
اون مال وقتی بود که شوهرای مردم صبح زود می رفتن _

نون داغ می گرفتن میاوردن میذاشتن سر سفره. نه شما 
 !رگردجناب س

یه بار نرفتما. شما زنا چرا انقدر عادت دارین نقطه  حاال _

 !ضعف بگیرین از آدم؟
 
   



 
می چرخونه می خندم و چیزی نمیگم. نگاهش رو روی میز 

 :و دوباره می گه
 !همه چی داره وسوسه ام می کنه، از کدوم شروع کنم؟_

سوالشو جدی می گیرم و می خوام ظرف مربا رو که زیادی 
خوشمزه است به سمتش هل بدم که با شیطنت، حرفش رو 

 :ادامه می ده
به نظر من اول از یکی که نمیدونم سرصبحی کی وقت  _

 کنه، شروع کنم بهتره! هوم؟ کرده انقدر خوشگل 
 :با جدیت تظاهری میگم 

 
   



 
صبحونتو بخور جناب سرگرد. یهو دیدی جمع کردم، _

 .موندی ها 
 نمیشه؟یعنی _

خنده ی دلنشینش منم به خنده می اندازه. نچی میگم که 
 :درحال لقمه گرفتن، غر می زنه

 باشه بابا، نخواستیم. _

نخودی می خندم. بلند میشم و برای هردومون چای می 
که داره زیر نگاه محبت آمیز من   درحالی ریزم. امیرحافظ 

 :چای شیرینش رو مزه مزه می کنه، می پرسه
 داری؟کالس امروز چیکاره ای؟ _

 
   



 
کمی مکث می کنم تا امروز رو توی ذهنم مرور کنم. با 

و استاد حال گیری که امروز داشتیم، چهره کالس یادآوری 
 :ام رو درهم می کشم و می گم

که دارم، ولی نمیرم. جزوه ی ترانه رو می کالس آره،_

 گیرم. چطور؟
 
   



 
چیزی نمیگه و کمی بعد با سر کشیدن چایش از آشپزخونه 

بیرون میزنه. متعجب از روی اپن خم میشم و وقتی می بینم 
که یه راست به سمت کاناپه میره و انگار نه انگار که همین 

بیدار شده، خودش رو روش پرت می کنه، با حرص حاال 
 .می خندم

و این همش  نمی دونم چرا انقدر خسته و شلخته اس انگار!
 !حرص منو درمیاره

ظرف هارو توی سینک میذارم و با قدم های بلند پشت 
سرش روانه میشم. چشم هاش رو بسته و با دست هایی که 

 روی سینه قفل کرده، غرق خواب به نظر میاد! 
می خوام بدونم به نظرت این یه هفته رو چیکار کنیم؟ اگه _

کار دیگه باشیم!  همش خونه بمونیم،  بهتر که مشغول یه 
 هوم؟

 از این صداقت و اعترافش خنده ام می گیره. 
مثل همه ی مردم ما هم زندگیمونو می کنیم! کار خاصی  _

قرار نیست انجام بدیم. من آزمایشگاه میرم، تو هم به کارای  
دیگه ات میرسی. باهم ناهار و شام می خوریم، میریم خرید، 

 ... تونیمپیاده روی می کنیم. حتی می 
 
   



 
 تپالحتی می تونیم مثل بقیه ی زن و شوهرا از این نی نی _

 !هم بیاریم
 کامال با چشم های از حدقه بیرون زده نگاهش می کنم. 

جدی توی چشم هام زل زده. و من واقعا فکر نمی کردم این  
 !آدم انقدر بچه دوست باشه

 
   



 
خیلی این حرف رو می زنی! نی نی دوست داری جناب _

 سرگرد؟
ضربه ی آرومی روی بینیم می زنه. لبخندش حس خوبی 

 :داره
 کدوم مردی پدر شدن رو دوست نداره؟_

می پره. بی توجه به من، با جدیت ادامه می   باال ابروهام 
 : ده
قد کشیده شده دومتر، بیست و  االنهمین صدرا که _

چهارساعته دست من بود. سنی نداشتم ولی خیلی حواسم 
بهش بود. یه سری آزمایشات هم روش انجام می دادم! یادمه 

یه بار سس مایونز دادم خورد! مامان و بابا تا نصفه شب 
ودن! نگو پسره ی بدترکیب به سس حساسیت بیمارستان ب

 .داره
 
   



 
 از ته دلم می خندم. 

عذاب وجدان نداشته باش، شک ندارم صدرا به اندازه حاال _

 کافی ازت انتقام گرفته! اینطور نیست؟ ی 
 صدرا رو دوست داره. مثل پدرش، مادرش، پروین خانم 

همه! این آدم محبت رو می شناسه، آن چنان قلبش مهربون و  
پر از عشقه که نمیشه توصیفش کرد. منتهی اونطور که باید 
کنار گذاشتن غرورش رو بلد نیست. اما من صبورم. خیلی  

معصومه خانم! قطعا یه روزی امیرحافظ بی هیچ زیاد. مثل 
 ! سرمایی، دوباره خانواده اش رو به آغوش می کشه

هوم... صدرا بیشتر دشمنم بود تا برادر! کوچیک که بودیم _

 کارش دستکاری دوچرخه ام بود، خدا رحم کرد
   



 
طرف ماشینم نمیرفت! چندبار سر همین نمک ریختنش با  

 .دوچرخه افتادم و هربار یه جام می شکست
دیدی گفتم!  _ !با چشم های گرد شده می خندم. صدرای خبیث

نی پرسیدم. گفتم نی  این حرفارو بیخیال، ازت سوالحاال 
 دوست داری؟

 :که ادام رو درمیاره، خندون میگه درحالی 
چی می خوای بشنوی؟ می خوای بهت بگم نه فقط تو  االن_

 !رو دوست دارم؟
بدجنس! نیشگونی از قفسه ی سینه اش می گیرم که بی توجه  

نه خیر. دارم _ :فقط می خنده. با چشم های ریز شده می گم

دوست داری، می خوای   اگهجدی ازت سوال می پرسم. خب 
 !برات نی نی بیارم؟

 
   
 

خنده اش بند میاد. گوشه ی لبمو به دندون می گیرم و زیر 
 : نگاهش ادامه می دم

کن! هی نی نی، نی نی می کنی دلم برات می سوزه  باور _

 ! خب
 !از این توانایی ها هم داری مگه؟_



   



 
 کجا؟ حرفتو میزنی و در میری؟ فکر کردی شوخیه؟ _

میرفتم فقط میزو جمع کنم.  مگه من شوخی کردم؟ داشتم _

 ! شوخی نداریم که. سر حرفم هستم
   



 
 نه بابا؟ _

حرفای گنده گنده میزن ی! فکر نمی کنی برعکس داری _
 میگی؟ اونی که باید نی نی بخواد تویی نه من

 
   



 
نه بابا؟ نکنه تو قراره نه ماه یکی رو با خودت این ور و  _

 ..اون ور ببری؟ زایمان کنی؟  بزرگش کنی؟ بعدش
 !انقدر غر نزن! می خوای برات شرح بدم؟هی هی! _

چون اصرار داری قبول می حاال نکرده.  الزمنه خیر، _

 .کنم
 :می پره باال یه تای ابروش 

پس یاد بگیر که اونی که باید این سوالو بپرسه، منم نه شما _

 !خانم دکتر
 
   



 
 !بگم می خوام چی؟ االناگه _

 ! من نی نی می خوام_

 !خب، تقصیر خودم بود که هی سر به سرش می ذاشتم
 
   



 
*************** 

پیراهن مشکی رنگشو توی دستم می گیرم. لبخند غمگینی 
 روی لب هام می شینه. انقدر از این عطر تلخ

   



 
استفاده کرده که بدون هیچ استثنایی، حتی وسایلش هم این بو  

 ! رو به خودشون گرفتن. چه برسه به لباس هاش
آه عمیقی می کشم. دونه دونه ی لباس هایی رو که شستم و  

تاقی که سوت و اتوشون کردم رو، کنارم چیدم و دارم توی ا
کوره و شبیه این میمونه که می خواد همینجا چالم کنه، ساک  

 .کوچیکش رو براش می چینم
باور کردنی نبود. همه چیز خیلی زود به آخرش رسیده بود.  
یه هفته ای که فکر می کردم می تونم از لحظه به لحظه اش  
استفاده کنم، همینقدر سریع، همینقدر غمگین، و آشوب وار 

پایان رسیده بود. انگار من هفت روز پیش، یکی دیگه به 
نهالی  یه نهال دیگه نشسته پای ساک همسرش!   االنبود، و 

که دیگه نمی خنده، رنگش پریده است، دستاش می لرزه، 
 تنش سرده،

   



 
حالش خوب نیست... انگار دارن میان که عشقشو ازش 

 !بگیرن و ببرن
قبل از اینکه پیراهن رو توی ساک بذارم، ناخواسته با قطره  
ی اشکی که می چکه، لک میشه. چونه ام می لرزه. پیراهن  

به تک تک این لحظات فکر رو روی صورتم می ذارم و 
می کنم. به روز هایی که گذشت، به اتفاقاتی که افتاد، به  

 !حس زندگی که داشتم به دستش میآوردم
من این یه هفته رو با تمام وجود زندگی کرده بودم. یه هفته 
ای که مال خود خودمون بود و من از ترس اینکه مبادا از 

نکرده بودم. هام شرکت کالس دستش بدم، حتی توی 
هرچقدر که ترانه و بقیه سرزنشم می کردن و می خواستن 

که قوی باشن، وابستگی و دلتنگی من بیشتر میشد. حال 
 همون لحظه ای رو داشتم و دارم، که

   



 
مامان و بابا رفتن و دیگه هیچوقت برنگشتن. من حق ندارم 

بترسم؟ حق ندارم از غصه بمیرم؟ وقتی عزیزترین هامو 
راهی کرده بودم و دیگه هیچوقت ندیده بودمشون؟ حق  

 !نداشتم وحشت کنم از این رفتن؟
کرده بودیم. خرید رفته   تالش هردومون توی این دو هفته 

بودیم. ساعت ها دست در دست هم، توی بازارهای شلوغ 
قدم زده بود یم. زیر بارون و سرما بستنی خورده بودیم.  

 برای همدیگه لباس خریده بودیم. 
من انقدر ناز اومده بودم و خودمو لوس کرده بودم، که مبل 

 ! ن رو هم عوض کردیمها و پردهای خونه مو
شباهتی به هیچ کسی نداشت و فقط    اصال البته که امیرحافظ 

می خواست با نه گفتن سر به سرم بذاره! به قول خودش باید  
فکر جیبشو می کرد! اما آخرسر بهترین چیزی که می 

 ،ه هام خواستم رو برام خرید. پای خند
   



 
خندید. همپای من ذوق کرد و تنها سرگرمی و تفریحش این 

بود که توی پاساژها، مدام بگرده و جلوی مغازه های 
 !سیسمونی کودک وایسه
به فکر اتاق پسرهاش می بود و   االنبه قول خودش باید از 

 انقدر سماجت و جدیت به خرج می داد که با زور 
 خنده از مغازه ها دورش می کردم. وقتی داخل میشد

از فروشنده ی بیچاره که خبر نداشت ما هنوز عروسی هم 
نگرفتیم و درواقع نامزد به حساب میایم، قیمت لباس صفر  

ی پرسید، از خنده غش می کردم. انقدر دیوونه نوزاد رو م
بودیم که هنوز هیچ اتفاقی نیفتاده، آخرسر دوتا پستونک 

خریدیم که فروشنده به خاطر خل بازیمون نکشتمون! من  
پستونک صورتی رو انتخاب کردم و امیر، خاکستری! به 
 ! قول خودش پسرش قرار بود مرد واقعی باشه. مثل خودش

   



 
 نهال؟ کجایی؟_

با صدای بلندش، سریع دستی به صورتم می کشم و دستپاچه  
اشک هام رو پاک می کنم. بله ی لرزونی رو زمزمه می 

که با عجله لباس هاش رو توی ساک می  درحالی کنم و 
ذارم و می بندمش، سعی می کنم با نفس های عمیق شر این 

بغض منحوس رو از سرم باز کنم. هرچند که بی فایده  
 !زیاد است... خیلی 

   



 
با چهره ای درهم و دست هایی سرد از اتاق بیرون می زنم. 

ساکش رو آماده و مرتب کنار در می ذارم و درست مثل 
 همون روزایی که سیاه مامان و بابا تنم بود 

مون این ور  مثل یه روح توی خونه ی ویرون زده ی مسکوت
و اون ور می رفتم، نگاهم رو دورتادور خونه می چرخونم 

 . تا ببینمش
که پشت  درحالی در نهایت، توی آشپزخونه پیداش می کنم. 

به من ایستاده و درحال تایپ کردن چیزی توی گوشیش،  
 داره آب می خوره. لبخند تلخی می زنم. جلو می رم 

نمی دونی وقتی اینطوری با محبتت شوکه ام می کنی چقدر  _

 میشی. اگه هربار اینطوری ازم استقبال  خوشگل
   



 
 .برم، خیلی زود بر می گردمکنی، مطمئن باش هر جایی که 

 و میگهخیلی تلخ می خندم. لیوان رو روی سینک می ذاره 
 !اینطوری نگام می کنی که نرم؟_

 !دلم واسه خودم می سوزه. چقدر ترحم برانگیزم
ساکتو  االنمگه رفتن و نرفتنت بند نگاه منه؟ اگه بود، _

 ! آماده نمی ذاشتم جلو در که رفتنی یادت نره
 
   



 
در سکوت بهم نگاه می کنه. و من هم هیچ حرفی نمی زنم. 

 :ش می کنم که  به حرف میاداونقدر خیره تماشا
 حالت خوبه؟_

سؤالش مسخره است. باز هم می خندم. چشم هام تا اینجا  
خوب همراهیم کردن. فقط یکم دیگه... یکم دیگه باید تحمل  
کنم تا بعد رفتنش، بتونم از ته دلم زار بزنم! بدون ترس... 

 !بدون نگرانی از اینکه مبادا گریه ام آشفته اش کنه
آره، باید بد باشم مگه؟ گرسنه ات نیست؟ صبحونه ام _

 .درست و حسابی نخوردی
درحال رفتن به سمت یخچال، میخوام چیزی براش بیارم که   

 مانع میشه. 
 
   



 
صبح رفتم عمارت که از بقیه هم خداحافظی کنم. نگران _

نباش، مامان انقدر برام لقمه گرفت که اگه ناهار هم نخورم 
 چیزیم نمیشه. تو خودت چیزی خوردی؟

 
   



 
باید از صورت رنگ پریده ام می فهمید که دو لقمه ای که 

آره، _ !به زور دهنم گذاشته بودم هم، زهر شده بود برام

 خوبه با تو خوردم. خوب بودن بقیه؟
خوب بودن. یکم دیگه صدرا می رسه، باهاش میری _

 عمارت. منم میرم اداره. باشه؟ 
چشم هامو روی هم می ذارم، به نشانه ی تایید! حرفی ندارم. 

 ...صدایی ندارم. دلی ندارم
داری دیوونه ام می کنی نهال. اگه گریه کنی، کمتر به هم _

 .ریزم تا اینکه اینطوری آروم باشی. یه حرفی بزنمی 
 
   



 
چی باید بگم ؟ وقتی از همه چی بی خبرمو تو هم هیچی  _

این همه استرس منو می کشه بهم نمیگی. فکر نمی کنی 
امیر؟ چرا هیچی بهم نمیگی؟ چرا داری جوری وانمود می  
کنی که من فکر کنم رفتنت، دخلی به پرونده ی بابا نداره؟ 

 هوم؟
 اصال  االنبرگشتم همه چیزو بهت میگم، بهت قول می دم. _

 وقتش نیست نهال. نمی خوام بیشتر به همت
 
   



 
بریزم. اگه به من اعتماد دار ی، بدون که بی خبر موندنت 

 ! بهتر از هر باخبرییه
 .امیرنرو _

هوم! پیشنهاد خوبیه! استعفا میدم، میام باهم پسرامونو _

 بزرگ کنیم. خوبه اینطوری؟
داشت دستم می انداخت. می خواست خنده ام رو ببینه. و من  

 !می خواستم بیشتر داشته باشمش
می حاال . پسری در کار نیست. میارمدختر اصال من _

 ؟مثال خوای چیکار کنی 
وجود حال داغونم، جوابش رو می دم، باعث میشه اینکه با 

 چشم هاش جون بگیرن. می خنده و تا به خودم
   



 
 بیام

از همون روز اولی که دیدمت، زبونت جلوتر از خودت _

وقت ندارم، ولی مطمئن باش وقتی   االنکار می کرد. حیف 
 !برگردم درست و حسابی کوتاهش می کنم دختره ی سرتق 

  



 
زود برگرد. صبر می کنم. سعی می کنم برگرد امیر. خیلی _

که زیاد هم گریه نکنم. پس نگران من نباش و فقط روی این 
تمرکز کن که سالم، سالمت، و زود برگردی. یادت باشه من 

 منتظرتم. هرلحظه و هرروز، منتظرم که 
   



 
 !ام نذار امیرزیاد تنه.بیای 

وقتی داشتم آماده می شدم تا با صدرا برم، مدام برای لباس  
های تیره ای که پوشیده بودم غر می زد و آخرسر هم 

مجبورم کرد که لباس روشنی به تن کنم و با کمی آرایش،  
 .چهره ام رو از اون حالت رنگ پریده دربیارم
گرفتم تا، تا  اون متوجه نبود. من داشتم جلوی خودمو می 

آخرین لحظه جلوش گریه نکنم اما، نشد! خودش نذاشت. 
وقتی درست عین یه پدر، شال لیمویی رنگ رو روی سرم  

اشک های داغم تصویرش رو برام تار کردن.   ،مرتب کرد
نمی دونم، شاید خدا باهام بود که به هر نحوی امیرحافظ باز 

اینکه دارم به هم متوجه گریه ام نشد. می فهمیدم که چقدر از 
 روش 

   



 
لبخند می زنم و آروم به نظر میام، راضیه. اون خودش به 

داشت، اندازه ی کافی به هم ریخته بود، نگران بود، آشفتگی 
 ! من حق نداشتم این عذاب رو براش بیشتر کنم

کنار هم، از خونه خارج شدیم و امیر کلید های خونه رو به 
دستم داد. هنوز هیچ حرفی نزده بودیم. سوار آسانسور شدیم  
و سکوت، همچنان بینمون برقرار بود. تا لحظه ای که می 

 .خواستم با گفتن خداحافظ، به سمت ماشین صدرا برم
  



 
امیر، جلوی چشم هام، برام دست تکون داد و سوار ماشین 

مشکی رنگی شد و رفت. به همین سادگی امیر منو تنها 
گذاشت. توی پارکینگ، کنار صدرای مغموم، و چند نفر از 

 .نیروهایی که برای محافظت ازم گذاشته بود
اون زمان بود که شکستم. پاهام لرزید و قطعا اگه صدرا 

نبود، پخش زمین می شدم. اشک هام صورتمو خیس کرد.  
بی امان و دیوانه بار گریه کردم. بدون خجالت و یا هر حس  

دیگه ای. صدرا کمکم کرد سوار ماشین شم و در سکوت،  
بهم اجازه داد که برای رفتن عزیزترین آدم زندگیم اشک 

زم. که منفجر نشم از غم. و من، قطعا دختر بیچاره ای بری
 بودم که تو همچین

 
   



 
روزی، به جای رفتن به خونه ی پدرو مادرم، راهی 

 !عمارت بودم و... بی َکس تر از همیشه
 زن داداش، می خوای بریم بهشت زهرا؟_

 با سوال صدرا، نگاه سرخ و غمناکم رو بهش دوختم.
 .تلخند روز لبهام قدرت زیادی برای زنده موندن داشت 

 
   



 
 .نمی خوام مزاحمت شم، همینجا نگه دار با تاکسی میرم_

نیشخندی می زنه. پاش رو روی پدال گاز فشار می ده و می  
 :گه
انقدر بی رگ نشدم تو این وضعیت ناموسمو تنها ول کنم.  _

 .باهم میریم زن داداش
بغض کرده به روبرو خیره میشم. صدرا صبر زیادی 

داشت. تا وقتی که کنار قبر مامان و بابا نشسته بودم و داشتم  
همه ی بغض و سرکوب شدن های این چند روز رو تخلیه  
می کردم، توی ماشینش نشسته بود و حتی نگاهم هم نمی 

 . کرد که مبادا معذب نشم
نیا غم داشتم. و تنها دلم گرفته بود. به اندازه ی همه ی د

 چیزی از که مامان و بابا نصیبم میشد، سردی و 
   



 
سکوت سنگ قبرشون بود. این، نمی تونست دلیل خوبی 

که فکر می کنم، من دختر قوی  حاال برای تسلیم شدن باشه؟ 
بودم. خیلی قوی. انقدر که از سیاه ترین لحظات تونستم 

 !بیرون بیام
********** 

 *زاهدان_یک هفته بعد 
وارد اتاق می شود. دلش می خواهد تمام متعلقات این  کالفه 

شرکت را در یک آن از بین ببرد. مگر می شود تا این 
 اندازه چیزی اعصاب خرد کن باشد؟ این پرونده چرا

 
   



 
 انتها نداشت؟ چرا تمام نمی شد؟ بس نبود این همه گره کور؟

ی صورتش را مالیم پنجره ی اتاق را باز می کند. نسیم 
هست که این آرامش به   کالفه نوازش می کند. اما او آنقدر 

 .چشم نیاید
واقعیت این است که با وجود آنکه این اولین ماموریت 

نیروی باتجربه ای چون او نیست، اما همچنان عواطف 
پریشانی توی سرش وول می خورند. یک نگرانی منحصر  

تجربه اش نکرده بود. برای او که سال   االنبه فرد که تا با 
هاست جانش را کف دستش گذاشته و در خطرناک ترین 

بروی افراد ترسناکی قرار گرفته؛ مرگ موقعیت ها، رو
واقعا اتفاق ترسناکی نیست. پس اگر نگرانی هم هست، به  

 هرچیزی ختم می شود جز
 
   



 
تر... تمام این پریشانی ها ختم می شود به خودش... و یا به

 !نهال
می چرخد و خودش را روی تخت می اندازد.   کالفگی با 

گوشی اش را از جیب تنگ شلوار جینش بیرون می کشد و  
که فکر می کند چقدر سکوت این هتل برای ذهن   درحالی 

 : آشفته اش تسکین است، برای نهال می نویسد
وقت قهر کردن   االنحواسم هست به بی محلیات بچه... _

ام، داری  کالفه نیست، من به اندازه ی کافی از نداشتنت 
 !صداتم دریغ می کنی؟

برایش می فرستد. نیشخند تلخی روی لب هایش می نشیند.  
به نهال حق می دهد اگر جوابش را ندهد. او بهترین  

 ریک روزهای زندگی هردختری را برای نهال، تا
 تلخ کرده بود. نهال حق داشت اگر هر رفتاری می 

   



 
کرد. منتهی نباید او را کنار می گذاشت. امیرحافظ به شنیدن  

بود. نهال اگر به آرامی او را عزیزم صدای او خو کرده 
خطاب می کرد، می توانست خستگی اش را یکجا نابود کند.  

 !نهال مثل معجزه می ماند. برای او که با اعجاز بیگانه بود
 
   



 
از این تنهایی و آشفتگی،   کالفه بودن نهال،  الینبا دیدن آف

گوشی را روی تخت می گذارد و به پهلو می چرخد. 
نگاهش روی تلفن روی پاتختی قفل می شود، و برای 

هزارمین بار برنامه هایی که برای لحظه به لحظه یشان 
 . دقت و تفکر شده را در ذهن مرور می کند

او به هرچند، چندان هم فایده ندارد. فردا روز معامله است و 
عنوان شخص مورد اعتماد شرکت که از هفته ی پیش برای  

بررسی موقعیت و انجام کارهای باقیمانده ی معامله به 
زاهدان آمده، با دادن گزارش کاملی به آنها ، زمینه را برای 
آمدنشان به زاهدان فراهم کرده است و فتوحی و اسکندری 

 . همین امشب به زاهدان خواهند رسید
   



 
بدون آنکه کوچکترین مشکل یا بی قانونی وجود داشته باشد! 

آنقدر همه چیز سرجای خودش و درست هست که واقعا  
شرایط را برایش غیرقابل تحمل می کند. وقتی که می داند  

ی و بی تمام این ها ظاهر سازی است و دنیایی از پست
 !وجدانی در پشتشان پنهان شده... و مجبور به سکوت است
صدای زنگ گوشی اش در سکوت اتاق می پیچد. سریع 

پلک هایش را که کم کم داشت گرم می شد، باز می کند الی 
و گوشی را از روی تخت چنگ می زند. توقع دارد نهال 
باشد اما، اشتباه کرده. نام احسان، روی صفحه ی گوشی 

نمایی می کند و او واقعا بیقرار دختریست که روزی خود
 !فقط سوژه ی پرونده اش بود

 ! چی میگی احسان؟_

 : و خواب آلودش، احسان کوتاه می خندد کالفه با صدای 
   



 
و احوال پرسی گرمی! ظاهرا زاهدان خوش نمی   سالمچه _

 گذره داداش، آره؟
احسان را می فهمید. زمانی که بعد از ازدواجش، با  حاال 

ماه ها برگشتشان  گاهی یکدیگر به ماموریت می رفتند و 
دیل به یک انسان دیگر میشد. تند و  طول می کشید، احسان تب

عصبی رفتار می کرد و بیقراری اش مشهود بود. آن زمان 
در تمسخر حال او تنها نیشخند میزد اما، حال چه؟ خودش 

 ! هم به همان بیقراری دچار بود
با این عوضیای کاربلد نه! فردا همه چی داره تموم میشه _

 تمومه، می فهمی؟ احسان. محموله بره کویته دیگه 
ی احسان را می شنود. ساعدش را روی چشم  کالفه پوف 

 : هایش می گذارد احسان دم گوشش می گوید
   



 
ام. یعنی همه مون! تو خبر جدیدی  کالفه می دونم. خودمم _

 نداری؟ اتفاق خاصی نیفتاده؟
 :صدایش آرام است. خنثی. بدون هیچ حسی

نه. فقط فتوحی و اسکندری امشب می رسن. می خوان _

با _ .هرچه زودتر محموله رو از مرز رد کنن بره

 خودروهای خودمون میبرن آره؟
تکان سر تایید می کند و دست دراز برحسب عادت، با 

کرده، کپی قراردادها را از روی میز برمی دارد و همان 
 :طور درازکش مقابل چشم هایش می گیرد

آره. حمل اولیه با خودروهای ایرانه، تا به کویته منتقل بشه _

 .و از اونجا هم باقی مسیر
 
   



 
میدونی حالم داره به هم می خوره وقتی انقدر همه  _

می چیزشون قانونیه؟! بچه ها اینجا دارن شب و روز جون 
کنن که یه چیزی پیدا کنن ولی دریغ از حتی موردی 

مشکوک که بخوایم روش سوار شیم! تو چیزی دستگیرت 
 نشده؟ تحقیقاتت رو کامل کردی؟

احسان همچون او بود. یک شباهت کم نظیر و ناب. خیلی  
 وقت ها همچون او فکر می کرد، جلو می رفت و 

   



 
تصمیم می گرفت. رفاقتشان را بی حد و اندازه ستایش می  

 .کرد
کپی قراردادهای نحسشون توی دستمه. هزاربار   االنهمین _

ر خوندمشون که شاید یه جا یه نقطه ای رو جا  از اول تا آخ
انداخته باشم. امضاهارو چک کردم. با بعضی از کارکنای 
قدیمی شرکت هم حرف زدم، فکر کردم شاید چیزی بدونن  
اما هیچ به هیچ. چیزی پیدا نمی کنیم احسان. اگه اینطوری 

 .  پیش بریم، به جایی نمی رسیم
ندارم که یه گاف آره ولی من مطمئنم، حتی شک هم _

بزرگ پشت همه ی این قانون مداری ها هست. پیداش می  
 !  کنیم. هرجوری که شده

 
   



 
وت دمی می گیرد قاطعیت احسان حس خوبی دارد. در سک 

 :که احسان، با مکث کوتاهی ادامه می دهد
  کالفه بیشتر مراقب خودت باش. می دونم تک و تنها _

شدی. اونم با این زبون نفهم ها. ولی از امشب کارت سخت  
اونجا بودم و   االنتر میشه. اگه خودت نخواسته بودی، من 

 !سرشون بود! نه منباال بچه ها هم مافوقشون 
 : می خندد. یک خنده ی خسته و بیحال

خفه شو بابا. تا تو هستی، مشکلی پیش نمیاد. حواست رو _

نذار چیزی از روند پرونده از دستت  جمع کن احسان. کامال 
 . خارج شه

 
   



 
نگران نباش رفیق. مراقبم. سرهنگ هم نظارت کامل داره.  _

دست نده. چند روز دیگه منم بهت ملحق  تو تمرکزت رو از 
 . میشم

چند لحظه ای سکوت می کند. و امیرحافظ به این می اندیشد  
که مگر به سکوت عادت نکرده بود؟ پس چرا در این لحظه  

انقدر تمنای شنیدن صدای نهال و خدشه دار شدن این سکوت 
 !لعنتی را دارد؟

اکستانی اوه راستی جناب سرگرد، حواست که به طرفای پ_

 هست دیگه؟ 
با سوال احسان ابروهایش را درهم می کشد. هاتف 

امیرخانی... چرا زندگی ات انقدر به این کشور مرتبط  
 ! است؟

 
   



 
قراره با کسایی که دنبال نهالن هم روبرو  احتماال هست. _

 !شم. پس قطعا براشون آشنام
 !و البته در خطر هم هستی_

خطر واژه ی عجیبی بود. اما برای او در این لحظه معنایی  
 نداشت. او سال ها بود که این حس عجیب را به 

   



 
جان خریده بود. بارها و بارها، در قاب شخصیت هایی 

خاص نفوذ کرده بود و تا پای به  ه های  غریبه، در گرو
 .جانش پیش رفته بود

 که هنوز اتفاقی نیفتاده و همه چیز ریتم تکراریحاال 
کسل کننده ی خود را داشت، دیگر واژه ی خطر پوچ هم به 

 !نظر نمی رسید
حواسم هست احسان، اتفاقی نمیفته. این چند روز بچه ها _

سخت شدن ماجرا سر هم کامل جاگیر شدن، باید تا قبل از 
از کارشون دربیاریم. خطر اصلی برای همسرمه. حواست  

 که به خانواده ام هست؟
هست داداش، خیالت تخت. محافظت از نهال خانوم رو _

بیشتر کردم. نمی خوام نگران شی اما، یکی دو روز بود که 
یه ماشین مشکوک اطراف عمارت می پلکید. بچه ها روش 

 ز اینکه بتونیم واردسوار بودن. اما قبل ا
   



 
از رفتنت بو بردن، وگرنه  احتماال عمل بشیم، در رفت. 

 ! جرات نمی کردن تا عمارت پیش بیان
بود. اگر اتفاقی برای او می افتاد، قطعا  نهال او در خطر 

امیرحافظ دیگر بهانه ای برای زندگی کردن پیدا نمی کرد.  
نهال تمام او بود. هرچه که داشت، و هرچه که می توانست 

 !داشته باشد
شد، رفتن به آزمایشگاه رو کنسل کن تا از  الزماگه _

عمارت خارج نشه. باهاش صحبت می کنم، خودم براش  
 . شد این کارو انجام بدی الزمتوضیح می دم که اگه 

احسان چشمی زمزمه می کند. با مکثی کوتاه، در جواب 
سربازی که وارد اتاقش شده سری تکان می دهد و با  

ی پشت خط، نگاهش را به  کالفه خداحافظی از امیرحافظ 
 .پرونده ی مقابلش می گذارد 

 
   



 
نمی دانست آخر و عاقبتشان به کجا ختم می شود، هیچ 

ت. احساس می کرد چیزی خاصی به پایان این ماجرا نداش
این میان وجود دارد که از نگاهشان دور مانده... و این به 

 ! شدت آزاردهنده بود
روی تخت می نشیند و  کالفه تماس را که قطع می کند،  

کاغذ های قرارداد هارا روی زمین پرت می کند. انگشت 
هایش را به شقیقه هایش می رساند و با چهره ای درهم، 

سعی می کند سردردش را با ماساژ دادن شقیقه هایش تسکین  
 . دهد، اما افاقه نمی کرد

داشت به معنای واقعی دیوانه می شد! او کیلومتر ها از نهال 
فاصله داشت و معلوم نبود که تا چند ساعت دیگر حتی زنده 

باشد یا نه! لو رفتن و نرفتن او بند یک اتفاق ساده بود، و 
تمام این ها دست به دست هم داده بود تا نهال تنها باشد.  

 !تنها، و بسیار آسیب پذیر
   



 
. 

با غیظ می چرخد و در سکوت اتاق دوباره تلفن همراه 
مخصوصش را در دست می گیرد. تلفنی که تنها راه 

ارتباطی اش با دیگران است و می تواند با خیال راحت از 
 . شنود نشدنش، تماس داشته باشدلو نرفتن و 

   



 
، این نام نهال است که روی صفحه نمایش داده می حاال 

 ! شود و صدای بوق های نحسی که تمامی ندارند
بیشتر در جانش می نشیند. تلفن بیچاره  کالفگی خشم و 

آنقدر بوق می خورد که قطع می شود و او مصرر، دوباره 
 . تماس را برقرار می کند

چند دقیقه می گذرد. نه می داند تماس چندم است، و نه می 
خواهد بداند. تنها وقتی صدای مبهوت نهال توی گوشش می  

 :اد می زندپیچد، با آشفتگی که دارد خفه اش می کند، د
معلوم هست کجایی ؟ چقدر دیگه باید زنگ بزنم تا جواب _

 بدی؟
نهال شوکه از شنیدن فریادش سکوت می کند. به آرامی 
 روی تخت می نشیند و امیرحافظ با پریشانی، دستش را

 
   



 
موهایش فرو می برد و به هم ریخته، با صدای آرام الی 

 :تری می گوید 
که تک و تنها اینجا   االنوقت قهر کردنه بی معرفت؟!  االن_

که بیشتر از هر  االندارم با یه قوماش سروکله می زنم؟ 
 وقتی باید صداتو بشنوم؟ آره؟

 !امیر_

نهال با بغض و تعجب نامش را بر زبان می راند. ترانه با  
دیدن چهره ی غمگین و شوکه ی او، بی حرف از اتاق  

سراغ خارج می شود و در را می بندد. رو به مادرش که 
نهال را می گیرد، سری تکان داده و جواب کوتاهی می 

دهد. و در دل، برای این حجم از غصه ی رفیقش به غم می  
 ... نشیند

 
   



 
 نی چندبار بهت زنگ زدم؟ چندبار بهت پیام دادممی دو_

وقت قهر کردن و بی محلی   االنتو هیچ جوابی ندادی؟ نهال 
نیست. من به اندازه ی کافی به هم ریخته ام، به اندازه ی  

بیشتر از هر وقتی تو باید  االنکافی نگران تو و بقیه هستم. 
 ! باشی، اما نیستی، بعد تو این وضع جوابمم نمیدی ؟

ای برایش   کالفه امیرحافظ بود؟! مردی که داشت با صدای 
بود؟ چه باید می  اخالق گله می کرد، همان مرد مغرور و بد

 گفت؟ چگونه دنیای آشفتگی پشت صدایش را آرام می کرد؟
امیر به خدا گوشیم شارژ نداشت، زدمش به شارژ، با ترانه  _

و خاله عطیه رفته بودم انباری خونشون. خاله می خواست 
ندیدم پیام داد   اصالاونجارو مرتب کنه، گفتم کمکش کنم. 

 ی، چرا باید قهر کنم؟ مگه بچه ام عزیزم؟
   



 
گله مند سکوت می کند. نهال باید بیشتر برایش حرف بزند.  

 ! بش کند. بیشتر حالش را تسکین ببخشدبیشتر عزیزم خطا 
نمی خواستم اینطوری  اصال امیر؟ عزیزم؟ ببخشید واقعا. _

بشه. تو فکر می کنی من حالم خوبه؟ نیست به خدا. فقط  
دارم به خاطر قولی که بهت دادم، تحمل می کنم تا برگردی.  

اون موقع وقتی برگشتی تازه باهات قهر می کنم تا تو هی 
 !منت کشی کنی

 
   



 
خنده ی غمگین نهال، با اشکی که روی گونه اش می چکد 

در تضاد است. انگار همه ی غم های دنیا روی قلب او 
سنگینی می کند. چیست این دلتنگی؟ این نگرانی که آدم را 

 !ذره ذره نابود می کند؟
 من اگه برگردم، تو فرصتی برای قهر کردن نداری. _

لبخند لرزانی روی لب های نهال می نشیند. امیرحافظ  
که با حال به مراتب بهتری، به تاج تخت تکیه می  درحالی 

 : دهد؛ نفس ی گرفته و می گوید
خسته ام نهال. خیلی خسته ام. نداشتن تو هم این خستگی _

 .رو صدبرابر می کنه
   



 
که من دارم ظاهرمو حفظ می کنم، حاال سختش نکن امیر. _

تو دلمو نلرزون. خوبی؟ غذا خوردی؟ یه وقت اونجا از سر 
بی حوصلگی گرسنه نمونی. من تو رو می شناسم، خیلی  

 .وقت ها خودتو فراموش می کنی
نیشخندی روی لب هایش می نشیند. اگر خوردن چندلقمه  

برای سرپا ایستادن و انرژی داشتن، آن هم بی میل و اجبار 
را میشد غذاخوردن به حساب آورد، حرفی نبود. او حتی به 

طرز عجیبی دلتنگ غذاهای مادرش هم بود. انگار آمدن  
نهال، عشق خاک خورده ی میان او و پدر و مادرش را هم 

 !کرده بود زنده
نگران نباش. به خاطر کارمم که شده، با ید حواسم به _

خودم باشه. همه چیز اوکیه؟ بقیه خوبن؟ رفتی خونه ی 
 سرهنگ؟ 

 
   



 
نهال دستی به صورت خیسش می کشد و سعی می کند 

صدایش انرژی بخش باشد. امیرش به اندازه ی کافی تحت  
 . فشار بود، باید التیامش می بود، نه درد روی درد

خوبن همه. آره، ترانه اصرار کرد، گفتم بیام یه سری _

می خواد حواس منو پرت کنه که به تو فکر  مثال بزنم. 
 !نکنم

می پرد. صدای خنده اش قلب نهال   باال میرحافظ ابروهای ا
 :را نشاط می بخشد

بیخود نکنه! بنده از ذهن همسرم  تالش به ترانه خانم بگو _

 !بیرون بیا نیستم
که دلش   درحالی هردو میان آن حال به خنده می افتند. نهال 

لک زده برای لمس صورت مردانه و در آغوش گرفتنش، با  
 : عاشقانه ای می گویدلبخند 

 
   



 
من فقط یه روز تو رو فراموش می کنم. روزی که قراره _

دیگه نفس نکشم! تو همه چیز منی امیر. همه ی منی! مگه 
میشه بهت فکر نکنم؟! هرلحظه داره به اندازه ی یه سال 
طول می کشه، اما صبر می کنم، انقدر صبر می کنم که 

برگردی و باهم بریم خونمون. چند روز حتی از  بالخره 
رون نزنیم. انقدر کنار هم بمونیم، انقدر باهم حرف خونه بی

 بزنیم، که همه ی این دوری ها جبران شه. باشه؟ 
باشه، ولی من قول نمی دم فقط حرف بزنم! چه معنی داره _

تو کنار من باشی و من فقط حرف بزنم؟ چی فرض کردی  
 !منو؟

 !امیر_

 «جون»با صدای معترض نهال، از ته دلش می خندد و با 
ذهن منحرف و  کشداری جوابش را می دهد. نهال خندان از

شوخی های تمام نشدنی امیرحافظ، سری تکان می دهد و با 
 : شیطنت می گوید

چون این مدت داره سخت می گذره، این حاال  خیله خب،  _

 ! دفعه حرفی نیست. اگه فقط حرف زدن نباشه
   



 
 ! نهال_

 :با چشم های نمناک می خندد و امیرحافظ تشر می زند 
که دورم داری اجازه صادر می کنی؟ حواست هست حاال _

رو این موضوع شوخی  اصال که برمی گردم دیگه؟ و منم 
 !ندارم،. هوم؟

داشت از غصه منفجر میشد اما، شنیدن   لبخند می زند. قلبش
صدای امیرحافظ قدری آرامش کرده بود. اگر همین شنیدن  

صدایش هم نبود، قطعا از دلتنگی دیوانه می شد. همین که دم  
 گوشش می خندید، شوخی می کرد

دستش می انداخت، دنیای تاریک تنهایی اش را رنگ می 
دوست داشت. و این  بخشید. او امیرحافظ را از عمق جانش 

 !دوست داشتن، به گمانش هیچوقت به انتها نمی رسید
 
   



 
 !تو برگرد، دیگه بقیه اش مهم نیست. فقط برگرد امیر_

*********** 
که داشت پیراهنش را توی تنش مرتب می کرد، از  درحالی 

هتل خارج شد و سوار ماشینی شد که شرکت در اختیارش  
گذاشته بود. زمان زیادی تا رسیدن فتوحی و اسکندری 

نمانده بود و او باید به عنوان یک همکار و دوست مورد 
پیشبرد اعتمادی که خودش خواسته بود برای کمک به 
 . پروژه به زاهدان بیاید، به استقبالشان می رفت

برنامه ریزی شده   کامال درست بود که آمدنش به زاهدان 
بود اما، هدف اصلی او جلب اعتماد و زیر نظر داشتن 
فتوحی و اسکندری بود که تمام تدارکات این معامله ی 

 بزرگ را چیده بودند. لحظه ای که انتظارش 
 
   



 
را می کشید، داشت نزدیک و نزدیک تر می شد... و این 

 ! خوشایند به نظر می آمد
با دادن پیامی به احسان و گزارش موقعیتش به نیروهایی که  
تحت نظرش دارند، گوشی اش را توی داشبورد جاساز می 

کند و کم ی از عطر همیشگیش اش را روی گردنش می 
قابل تحمل  اصال زند. قرار بود با فتوحی روبرو شود و این 

نبود. اما چاره ای هم نداشت، وقتی آن دختر مغرور و 
 !پای ثابت این معامله بودسرکش 

پایش را روی پدال گاز می فشارد و نیم ساعت بعد با 
ظاهری شیک و آراسته، با قدم های بلند وارد فضای شلوغ 
فرودگاه می شود. حالش به مرتاب بهتر بود. نهال دقیقه ها  

 کالفگی برایش حرف زده بود و خیلی خوب توانسته بود 
 هاش را بهبود ببخشد. نهال معجز

   



 
زندگی او بود. معجزه ای که به هر نحوی از آن محافظت  

 !می کرد
  گاهی گذرد. با نپشت شیشه می ایستد و از بین جمعیت می 

نامحسوس نگاهش را دورتادور فضای   کامال به ساعت، 
 فرودگاه می چرخاند و با دیدن چهره 

 
   



 
نیروهایش درحال چرخیدن بین جمعیت،  آشنای چندنفر از 

راضی از پیش رفتن صحیح برنامه هایش نگاهش را دوباره 
 . به روبرو می دوزد

اخم غلیطی روی چهره اش نشسته. زیاد طول نمی کشد که 
فتوحی و اسکندری را در کنار هم، از بین جمعیت تشخیص  
می دهد. قبل از آنکه خودش را به آن ها نشان دهد، رو به 

ی از افرادش سر تکان می دهد و رسیدنشان را تایید می یک
کند. چند دقیقه ی بعد، فتوحی و اسکندری با لبخند عمیقی 

 !مقابلش می ایستند و خب... لبخندهایشان تهوع آور است
به به، امیرجان. نیازی نبود تا اینجا بیای پسر، خودمون  _

 .میومدیم خب
همیشه خندان. چهره ی  اسکندری... مردی با ظاهر ساده و 

 معمولی دارد اما می توان گفت از شخصیت 
   



 
پخته ای برخوردار است. زیاد به تیپ و ظاهرش اهمیت 

خاصی به فتوحی داشته است.   نمی دهد و همیشه توجه
 !ظاهرا فتوحی هم چندان بی میل نیست

لبخند محوی روی لب می راند. نهال لبخند زدن را به طور  
واقعی یادش داده بود، و این ها چیزی جز تظاهر و اجبار 

 ! نبود
 این چه حرفیه؟ رسیدن بخیر. مشکلی که پیش نیومد؟_

از آن زمان که فتوحی را از خود رانده، کمتر به پر و پایش  
و دردسر درست  عالقه می پیچد. دیگر خبری از ابراز 

 !کردن نیست اما، همچنان احساس صمیمیت زیادی می کند
 
   



 
وای امیرحافظ، کارا که تمومی نداره. اینو انجام میدی، _

اون یکی می مونه. میشه بریم؟ من واقعا خسته ام. تو راه 
 ! حرف میزنیم خب

خیلی دلش می خواهد بگوید به درک، اما فقط سری تکان 
اسکندری به طرف خروجی به راه می افتند. می دهد و کنار 

فتوحی درحال کشیدن چمدانش غر می زند و زیادی پررو 
 !نیست که توقع دارد چمدانش را او حمل کند؟

اینجا همه چی مرتبه؟ تونستی کارهایی که بهت سفارش  _

کرده بودم رو تکمیل کنی؟ ما وقت نداریم ها امیر، معامله  
که گفتم، نباید چیزی ناقص فردا صبح انجام میشه. بهت 

 . باشه
 
   



 
اخمی از سر دقت و تمرکز روی پیشانی اش خودنمایی می 

دقیق و کنترل شده، تحت تعقیب هستند و باید قبل  کامال کند. 
از آنکه دیر شود، سر از کار این مرد عجیب و مرموز 

 !دربیاورد
بله رئیس! همه ی کارا اوکی شده. قراردادها و محل _

خیالتون معامله رو هم بررسی کردم. مشکلی وجود نداره، 
 . راحت

قبل از آنکه سوار ماشین شوند، اسکندری به سمتش می 
چرخد و با لبخندی پیروزمندانه روی شانه اش می کوبد. و  
امیرحافظ فکر می کند که اگر قبل از تمام شدن پرونده لو 
برود، همین اسکندری آرام و مهربان، چه رفتاری با او 

 !خواهد داشت؟ 
 
   



 
آفرین، من همیشه به داشتن نیرویی مثل تو نیاز داشتم.  _

خوبه که حواست به همه چیز هست امیر، من این زحمتی که  
 ! فراموش نمی کنم، مطمئن باشمی کشی رو 

 
   



 
مرد زرنگی بود. البته اگر حماقت نمی کرد و آنقدر در 

قاچاق و سیاسی دخالت نمی کرد که عاقبت  پرونده های 
بشود مهره ی اصلی چنین پرونده ای و سال ها تحت نظر  

باشد! فریدون اسکندری، مرد باهوش و مدیر خبره ای بود، 
 !اگر طمع کورش نمی کرد

سوار ماشین می شوند و او بی توجه به ریز خندیدن های 
دوزد.  فتوحی و اسکندری، از آینه نگاهش را به عقب می 
 !در این چند روز، همه چیز باید به درستی پیش برود

خیلی خسته ام. انقدر هم گرسنمه که میتونم یه فیلو بخورم. _

 ! کجا می بریمون آقا امیر؟
 
   



 
صدای شوخ و لحن کشیده ی اسکندری بیشتر شبیه این بود  

 ! بود گیج باشد! مطمئن نبود، شاید هم واقعا گیج که 
تو یه هتل خوب اتاق رزرو کردم. همونطور که گفته _

 . بودین
شالش را از سرش باز فتوحی بی توجه به حضور آن ها، 

می کند و با حوصله موهای به هم ریخته اش را مرتب می 
کند. پوزخندی روی لب های امیرحافظ می نشیند. به بی 

رحمانه ترین شکل ممکن، حتی همان نگاه سردش را هم از 
 ! او دریغ می کند. چه برسد به توجه

 ایول... می دونی امیر؟ تو آدم خیلی خفنی هستی!_

 باهوشی، کاربلدی ، از همه مهم تر جذابی!زرنگی، 
 
   



 
میتونم به قطعیت بگم اولین چیزی که یه نفرو مشتاق می کنه 

جدیت و پختگیت هم حاال  که باهات هم صحبت بشه، چهرته! 
که جای خود! درکل تو خیلی برای من و شرکت و بیزینسم  

سودمندی. من واقعا بهت نیاز دارم. برای همین می خوام 
وقتی از این آشغال دونی رفتم لندن، برات دعوت نامه 

 ! بفرستم. میای، مگه نه؟
 آشغال دونی؟_

با نیشخند عصبی می گوید. بی توجه به سوال اصلی 
که نگاهش را به چهره ی بیخیال   درحالی اسکندری. فتوحی 

اسکندری دوخته، با نیشخندی، بدون آنکه به او اجازه بدهد  
 :که پاسخ لحن تند امیرحافظ را بدهد، با تمسخر می گوید

دلتو صابون نزن فریدون. آقا ازدواج کرده! دیگه در بیخود _

 شانش نیست با یکی مثل تو بگرده! درثانی
   



 
 !نکنم طرف اجازه بدهباید از زنش کسب تکلیف کنه که فکر 

 هوی مگه من چمه؟ _

حلقه ی انگشت هایش به دور فرمان محکم تر می شود.  
فتوحی انسان رقت انگیزی بود. مدام به دنبال کسی می 

کند اما، نمی دانست خالی  گشت که عقده هایش را برسر آن 
ی هم که درش فرو  باتالق که بیشتر عذاب خواهد کشید. این 

 !ا به جای خوبی ختم نمی شدرفته بودند، قطع
  



 
راست میگه مهسا؟ ازدواج کردی امیر؟ اوه بیخیال! چه  _

زود خودتو گرفتار زن و زندگی کردی! بابا تو تازه اول 
 جوونیته، چرا گند زدی بهش؟ 

 ! البد عاشق شده _

حوصله ی هیچ چیز را نداشت. بیشتر دلش می خواست به  
جای گوش کردن به مزخرفاتشان، دندان هایشان را توی 

دهانشان خرد کند! با فک منقبض شده، به اجبار، در سکوت 
به صحبت هایشان گوش می دهد و تنها برای آنکه مبادا 

در جواب اسکندری چیزی می  گاهی شکی ایجاد کند، هراز
 . گوید

   



 
ش را برای عادی بودن و فرونشاندن  تالش درواقع همه ی 

 :حرصش انجام می دهد اما، وقتی اسکندری می پرسد
کی هست اینکه تونسته دل تو رو نرم کنه؟ حتما باید حاال _

گل باشه! یا نه... فکر نکنم معیار تو خوشگلی  خیلی خوش
باشه... خودت بگو، چطوریه که آدمی مثل تو رو تور 

 !کرده؟
 : و فتوحی با وقاحت و گستاخی جواب می دهد

نه بابا، طرف کلفت خونشون بوده. همین داستان تکراری _

 ...دیگه! پسر خوشتیپ و دختر فقیر و
دهنت رو » بگیرد. فریاددیگر نتوانست جلوی خودش را 

ش بلند بود. آنقدر که اسکندری هم یکه خورده «ببند احمق 
 نگاهش کرد، چه برسد به فتوحی که فکر می

   



 
دختری که تنها یکبار از دور دیده بودتش، حق او را  کرد آن 

 ! ازش دزدیده بود
زندگی شخصی من به هیچ احدالناسی مربوط نیست. دفعه  _

ی آخرت باشه راجع به همسر من صحبت می کنی. بارها  
بهت به  اصال  بهت گفتم خانم فتوحی، انقدر پاپیچ من نشو که 

 ! نفعت نیست
دلی جمع می کند. بغض فتوحی ترسیده خودش را توی صن

کرده بود. به نظر خودش او حتی از لحاظ ظاهر هم از آن 
 تالش دختر توی ماشین سرتر بود، اما چرا هیچ کدام از 
 هایش برای جلب توجه امیرحافظ نتیجه نداده بود؟ 

برعکس، همان احترامی را هم که برایش قائل بود، دیگر 
 داده بود. وجود نداشت. او امیرحافظ را از دست 

 
   



 
مثل خیلی از چیزهای ارزشمند دیگری که فقط حسرت 

 . داشتنشان را خورده بود
ناراحت نشو، ما بیخیال بابا، مهسا منظوری نداشت امیر. _

 . فقط داشتیم شوخی می کردیم پسر
دست اسکندری روی بازویش می نشیند. اگر به او بود، از 

روی خشم دستش را پس می زد و چیزی هم بار او می کرد 
اما، نمی شد. اسکندری رئیس کارمندی چون او بود.  

و زحمت او و نیروهایش   تالش اعتمادش، نتیجه ی سالها 
 . بود

ن به هر سختی که بود، نگاه طوفانی اش را از برای همی
فتوحی پشت سرش گرفت و به نشانه ی تایید برای اسکندری  

 .سری تکان داد
 
   



 
. 

شده بود، تنها چشم غره ای  کالفه اسکندری که از این جو 
چشم هایش را بست. وقتی چند  بیخیالینثار فتوحی کرد و با 

دقیقه ی بعد، از ماشین پیاده شدند و فتوحی با حالتی شبیه 
قهر زودتر از آن ها پیاده شد و به سمت هتل رفت، 

ای رو به امیرحافظ که هیچ چیزی  کالفه اسکندری با پوف 
قدرت از هم باز کردن گره اخم غلیظ روی پیشانی اش را  

 :نداشت، کرد و گفت
   



 
دلخور نباش امیر. استرس این معامله همه ی مارو به هم _

ریخته. نبین دارم میگم و می خندم، اعصابم داغونه. تا این 
 ! از استرس میمیرمچند روز بگذره 

با مکث کوتاهی به سمتش می چرخد. میتوانست از 
اسکندری حرف بکشد؟ چرا حس می کرد نقطه ی اشتباه این 

 ! ماجرا درست روبروی چشمانش بود؟
بهتره برین استراحت کنین، بهتر میشی. پس فردا شب فعال _

با طرفای پاکستانی قرار گذاشتم. همه چیز همین طوری که 
 !خواسته بودی

سعی می کند با لحن خونسردش آشفتگی اسکندری را بیشتر  
کند. موفق هم می شود. اسکندری با چهره ای درهم می 

 : گوید
 
   



 
می دونم، ولی این معامله فرق داره امیر! من زندگیم رو _

 !کردم معاملهسر این محموله 
 : چشم هایش ریز می شود. آرام می گوید

 همه چیز قانونی و تمیزه رئیس! از چی نگرانی ؟ _

 !مطمئن باش همه چی به خوبی پیش میره
اسکندری شاید زیادی ساده بود که لحن مچ گیرانه ی او را 

 ! سوزی تلقی می کرددل
آره... می دونم... ولی تا وقتی از مرز خارج نشه حال من _

 ! همینه. می فهمی امیر؟ نباید دل به این امضاها بست
چیزی توی سر امیرحافظ تکان خورد. شبیه آنکه کسی توی 

سرش داشت طبل هوشیاری می کوبید! اسکندری دیگر ادامه  
 دنبال اونداد. وقتی فتوحی صدایش کرد، به 

   



 
روانه شد و امیرحافظ بعد از اوکی کردن اتاق هایشان، با بی 

حواسی از هتل بیرون زد و تا جای ممکن از آن فاصله  
 . گرفت
انست چطور سر از پارکی که درش قرار داشت نمی د

درآورد، اما به سرعت گوشی را که از داشبورد ماشین 
برداشته بود، از جیبش بیرون کشید و با احسان تماس 
گرفت. انگار احسان هم مثل او آشفته بود که به ثانیه  

 :نکشیده، جواب داد و گفت
 جانم امیر؟ _

تر و به هم ریخته تر از همیشه، بی مقدمه  کالفه امیرحافظ 
 :پاسخ داد

اگه تا یه ساعت پیش به این معامله و فریدون شک داشتم، _

 مطمئنم که یه دنیا ندونسته پشت این ظاهر  االن
   



 
قانونی و امضاهای معتبره! ما داریم وقتو از دست میدیم  

یه کاری بکنیم. ما فقط تا وقتی  االناحسان، باید همین 
فرصت داریم که محموله از خاک خودمون خارج نشده...  

فریدون و دار بعدش دیگه هیچ کاری از دستمون برنمیاد و 
 ! و دسته اش به چیزی که می خوان می رسن

 
   



 
رفته  احسان آشفتگی او را احساس می کند. با صدایی تحلیل 

 : می گوید
مو می کنم، تالش می دونم امیر، باور کن دارم همه ی _

کوچیک خالف ولی دستمون به هیچ جا بند نیست! چندتا 
مالیاتی ازشون پیدا کردم که نهایت کاری که میشه باهاش  

کرد، به تعویق انداختن روز معامله است، اما شخص سردار 
وی این فاجعه رو اجازه ی این کارو نداد و تاکید کرد که جل

بگیریم. نه اینکه به تعویق بندازیمش! در ثانی، این معامله با  
مقامات و تجار دو کشور در ارتباطه... نمیدونم دیگه باید 

 ! چیکار کنیم
می دهد،  باال که یقه ی کاپشنش را  درحالی امیرحافظ 

خودش را روی نیمکت سرد می اندازد و بی توجه به 
 : سکوت و خلوتی پارک، رو به احسان تاکید می کند

 
   



 
چابهار، قرار کاری رو با طرفای  برای پس فردا شب، _

پاکستانی هماهنگ کردم. صبح روز بعدش محموله از مرز 
ریمدان خارج میشه و ما هنوز نتونستیم یه مدرک برای 

 !اثبات این توطئه پیدا کنیم
احسان سعی می کند نه فقط رفیق، بلکه مافوقش را به 

  آرامش دعوت کند. خوب می داند که اگر ام یرحافظ بخواهد،
می تواند او را برای این کند پیش رفتن در روند پرونده  

 ! و تکاپو است تالش محکوم کند اما، همپای او در 
با بچه ها هماهنگ می کنم که حواسشون به همه چی باشه  _

و برنامه رو درست اجرا کنن. فقط امیر، تو نباید به اون 
نظر قرار کاری بری، می دونی که؟ ما باید احتمال رو در 

 ! بگیریم، ممکنه جونت به خطر بیوفته
 
   



 
حواسم هست احسان، تو روی پرونده متمرکز باش. کی _

 می رسی اینجا؟ 
 : احسان که پاسخ می دهد

 «.سعی می کنم تا فردا شب اونجا باشم

دیگر حرفی نزده و با سفارشات همیشگی اش، تماس را 
که نگاه خسته  درحالی و بی خواب،  کالفه قطع می کند. 

اش را دورتادور پارک خلوت می چرخاند، فکر می کند که 
پایان این روزها چگونه خواهد بود؟ آیا خواهد توانست مثل 

 پیروز باشد یا این بارشکست را تجربه خواهند کرد؟همیشه 
برحسب عادت، یک عادت کهنه ی چندساله، دستش را در 

جیبش فرو می برد و بسته ی سیگارش را بیرون می 
 کشد.بی حواس سیگار را گوشه ی لبش می گذارد و 

 
   



 
فندک را در دستش می گیرد. انگار در لحظه ای ناممکن و  

رویایی، نهال روبرویش می ایستد و سرزنش بار نگاهش  
 می کند. گفته بود سیگار نکشد... 

 خواهش کرده بود... و او قول داده بود.....ولی داشت
 !ش می گذاشت؟پا روی قول

با اعصابی به هم ریخته سیگار را روی زمین پرت می کند.  
اگر نهال بود، قطعا این روزهای سیاه آسوده تر طی می 

شدند. حضور نهال برایش روشنی هر تاریکی بود. دریچه  
ای به سمت طلوع آفتاب، در روزهای زمستانی و سرد 

 !زندگی او
نهال در عمق جان او ریشه دوانده بود. درست مثل نامش. و 

نهال، تنها چیزی بود که در این جهان می حاال چشم هایش.  
توانست او را آرام کند. یک آرامش حقیقی، اگر فقط و فقط 

 !نگاهش می کرد
   



 
***** 

 شوخی می کنی؟! منو باش گفتم میریم باهم یه عشق_

هم می کنیم، بعد تو میگی نمیای؟ خر مغزتو گاز  حالی
 گرفته؟ 

 
   



 
که با دقت روی رانندگی اش متمرکز است، در  درحالی 

 : جواب اسکندری ناراضی پشت خط می گوید
کار دارم رئیس، باید بهشون برسم که بعدا مشکلی پیش _

خودت می دونی که من از این مناسبات دل  عالوه نیاد. به 
خوشی ندارم، همون بهتر که برم انبار هم به بارها سر بزنم، 

 .هم اگه مشکلی بود حلش کنم
وقتی مرد قاطع و خبره ای چون او اسکندری را رئیس 

قدرت طلبی خاصی در وجود  خطاب می کرد، حس خوشایند 
اسکندری جان می گرفت. امیرحافظ خوب رگ خواب او را 
بلد شده بود، و داشت به هر سختی که بود، برای روزی که 
 ! همه چیز به پایان می رسید، او و فتوحی را تحمل می کرد

 
   



 
اسکندری دیگر ترجیح داد اصرار نکند. امیرحافظ را می 

، با تصور اینکه اینطور جدی در خدمت  عالوه شناخت. به 
 . اوست، احساس رضایت می کرد

آسوده از جانب الی پس تماس را قطع کرد و امیرحافظ با خی
عت بیشتری به سمت انباری راند. باید بار را او، با سر

بررسی می کرد. باید به هر نحوی که شده، نقطه ی سیاه 
 ! این داستان پیدا می شد

 با رسیدن به انبار، پیامی برای سروان همتی می فرستد
با زدن تک بوقی برای سرایدار محلی، ماشین را وارد 

متفکر از ماشین پیاده محوطه ی انبار می کند. با چهره ای 
می شود و بی توجه به سرایدار که خیره نگاهش می کند، 

وارد ساختمان انبار شده و بی فوت وقت کلید برق را لمس  
 .می کند

 
   



 
ثانیه ای بعد، روشنایی انبار در تاریکی فرو رفته را در بر  

می گیرد و او با گام های کوتاه و کوچک، به آرامی بین  
 . کامیون ها حرکت می کند

این یک تضاد بزرگ بود. تضادی که هیچ عقلی آن را درک 
که داشت با هر نفس،   درحالی نمی کرد. او چطور باید 

عطر دلچسب گل ها را به جان می خرید، به یک توطئه ی  
 !سیاسی فکر می کرد؟

چی پشت این زیبایی قایم شده؟ دارم حست می کنم... ولی _

 !چرا نمی تونم پیدات کنم لعنتی؟
ه ی زیرلبش، در سکوت فضای بزرگ انبار گم می زمزم

شود. کنار یکی از کامیون ها می ایستد و برگ گلی که از 
پشت کامیون بیرون زده را در دست می گیرد. لطافت گل 

 را احساس می کند، و این نرمی شبیه لمس 
 
   



 
زمخت ترین شی آزارش می دهد. این زیبایی حقیقی نبود.  

 ! دنیایی از کثیفی در پشت آن پنهان شده بود
از انبار بیرون می زند. با سفارشاتی رو با سرایدار و تاکید 

کامل محیط،  چند باره به نیروهایش، مبنی بر احاطه ی 
سوار ماشین می شود و دوباره مسیر هتل را در پیش می 

باید  االنبه ساعت، فکر می کند که احسان  گاهی گیرد. با ن
رسیده باشد اما، چرا خبری از او نیست؟ قرار بود به محض  

 ! رسیدن با او تماس بگیرد
 
   



 
شماره ی احسان را لمس می کند و منتظر به صدای بوق 

های ممتد گوش می دهد. طولی نمی کشد که صدای احسان  
ماشین را در بر می گیرد. منتهی یک صدای گرفته و اتاقک 

 !سرخورده
 ! بله قربان؟_

ارتباط آنها رئیس و کارمندی نبود و احسان هم عادت نداشت 
او را مافوقش صدا بزند، مگر اینکه در جایی حضور داشت 
که باید! پریشانی در یک آن به جانش سرریز شد. با اخمی  

 :غلیظ پرسید
 صداییه؟ معلوم هست کجایی؟ نرسیدی هنوز؟این چه _

   



 
. هرچه  کالفه احسان مکث می کند. ناراحت بود. یا شاید هم 

 :که بود، داشت امیرحافظ را دیوانه می کرد. پاسخ داد
 !تهرانم_

همین شبیه جرقه ای کوچک در وجود از هم تنیده ی 
امیرحافظ بود! خطر را احساس کرد. خیلی زود فهمید که 

چیزی این میان درست نیست. به سرعت، ماشین را به 
که سعی داشت حواسش پرت  درحالی کناری کشاند و 

تصویر نهال نشود، با صدایی که داشت افزایش می یافت  
 : گفت

 تهرانم؟ معلوم هست داری چیکار می کنی؟یعنی چی _

 اینجا باشی؟ چیشده احسان؟  االنمگه قرار نبود 
 
   



 
موهایش فرو الی و شرمندگی دستش را  کالفگی احسان با 

می برد و چندقدمی از اتاق مراقبت های ویژه فاصله می 
احسان _گیرد. چه باید می گفت؟ چه داشت که بگوید؟ 

نرو و بگو  باتوام، چرا ساکتی ؟ انقدر روی اعصاب من
 !چیشده

 اتفاقی برای نهال نیفتاده بود، مگر نه؟ 
باید در کنار ترانه می بود، یا  احتماال  االننهال سالم بود. 

شاید هم پروین. بعد هم که امیرحافظ با او تماس می گرفت،  
با ناز و دلتنگی جواب می داد و بیشتر و بیشتر بیقرارش می  

 .کرد
 !نهال سالم بود... هیچ اتفاقی نیفتاده بود، مگر نه؟

 ه ام... ولی شد... شرمنده ام داداش... خیلی شرمند_

 !چیزی که می خواستیم نشه
 
   



 
سست و بی حال به صندلی تکیه می دهد. نهال با خنده دم  

 : گوشش می گوید
فرصت زیادی داریم... برای عاشق بودن، برای امیر ما _

زندگی کردن، برای خوشبخت بودن. مطمئن باش هیچ کسی  
 ! حق نداره این فرصت هارو ازمون بگیره

دستش مشت می شود. آرام... گیج... و احسان با ناراحتی و 
 :به سختی ادامه می دهد

می خواستن بدزدنش، این بار خیلی حساب شده جلو _

چه ها سعی شونو کردن که ازش محافظت کنن اما،  اومدن. ب
نشد... یعنی وضعیت یه جوری به هم خورد که نفهمیدیم  

چیشد. سرش ضربه خورده امیر... ما فقط تونستیم نذاریم که 
 !ببرنش اما، حالش خوب نیست

 
   



 
نگاهش خیره به روبروست و همه ی وجودش منجمد می 
شود! دستش پایین می آید و منگ این حرف های مسخره،  
تماس احسان را قطع می کند و بی درنگ، شماره ی نهال 

اشت مزخرف می را می گیرد. احسان اشتباه کرده بود. د
 ! گفت. مزخرف محض

گوشی را روی گوشش می گذارد و در سکوت منتظر شنیدن  
 صدای نهال می ماند. شبیه آن بود که دنیا در

 
   



 
یک آن روی سرش آوار شده باشد، و تنها کسی که می 

 .توانست او را از این ویرانی بیرون بکشد، نهال بود
اما نهال جواب نمی داد. فقط و فقط صدای بوق های نحس  
بود که در گوشش می پیچید. درد تا عمق استخوانش نفوذ 

کرد. درد بی خبری و ترس! بلند، جوری که صدایش خش  
 : اد زدبرداشت، فری 

 !جواب بده نهال... تو می دونی که من از انتظار متنفرم_

اما نه خبری از جانم گفتن نهال بود، نه کسی که بیاید و او  
را از این برزخ نجات دهد. احساس خفگی می کرد. باورش  

سخت بود اما، بغض راه گلویش را سد کرده بود. به  
 زحمت، خودش را از ماشین بیرون انداخت و 

 
   



 
 تکیه داده به چرخ ماشین، تماس صدرا را برقرار کرد.

 :صدای گریان و ناله وار او، تیر آخر بود
شرمنده ام به قرآن... باور کن نمی ببخشید داداش... _

دونستم اینجوری میشه، وگرنه یه لحظه هم تنهاش نمی 
 ... ذاشتم

 ! صدرا_

با ناله صدایش کرد و گریه ی صدرا، تنها جوابش بود.  
 تماس را قطع کرد. سرش را به بدنه ی ماشین تکیه داد

خیره ی ماشین هایی که به سرعت از روبرویش عبور می 
کردند، به آسمان خیره شد. به خدایی که به حتم داشت 

و پایین شد.   باال نگاهش می کرد. سیبک گلویش به سختی 
 :در ابتدا به آرامی زمزمه کرد

 چرا؟ _

 
   



 
بعد آنقدر بلند، که حتی به گوش خدایی که انگار او را واقعا  

 : از یاد برده بود، برسد؛ فریاد زد
 ! چرا؟_

صی اش از این آشوب باشد اما،  ال گریه می توانست راه خ
بلد نبود. او حتی گریستن را هم بلد نبود. درد گلویش هم به 

دردش اضافه شده بود. بی حس و سست، همانطور تکیه داده 
تماس تصویری احسان را برقرار کرد و   بالخره به ماشین، 

 !صدای عصبی احسان واقعا ذره ای برایش اهمیت نداشت
؟! بچه شدی؟ چرا اینطوری می چرا جواب نمیدی امیر_

 کنی؟
تنها به تصویر احسان نگاه دوخت. در سکوت. احسان 
 چیزی از درون او می فهمید که بخواهد توضیح دهد؟

 
   



 
دختری که آن ها راجع بهش حرف می زدند، درحال حاضر 

تمام چیزی بود که به او و روح زخم خورده اش تعلق 
داشت. او با نهال معنی گرفته بود. دوباره خواسته بود زنده  

 باشد. احسان چه می فهمید؟
 
   



 
نفهمید احسان چه در نگاه مسکوت و کدرش دید که در آنی 

که داشت حرکت می  درحالی از صدایش بلندش پشیمان شد. 
 : و پایین میشد، با نگرانی گفت باال کرد و تصویرش مدام 

ببخشید داداش، یه لحظه عصبی شدم، نفهمیدم چیشد. بیا با _

دکترش حرف بزن، اینطوری میفهمی که چیزی رو ازت 
 مخفی نکردم. باشه امیر؟ 

همچنان در سکوت تماشا می کرد. چند لحظه ی بعد، 
تصویر تار مرد جوانی مقابل نگاه از دنیا بریده اش نقش 

 بست. باید حفظ ظاهر می کرد؟
سالم آقای نیک نام، دکتر فرجام هستم. پزشک همسرتون، _

 حالتون خوبه؟ می تونم باهاتون راحت صحبت کنم؟
 
   



 
چند کلمه ای به زور از میان لب هایش بیرون جهید. حتی  

صدای خودش را هم نمی شنید. تمامش گوش شده بود برای 
 !شنیدن صدای گاه ناواضح مرد جوان

چون وقت نداریم، میرم سر اصل مطلب. همسر شما باید _

جراحی بشن آقای نیک نام، ضربه ای که به سرشون خورده 
جراحی داره. ما با تجدید آزمایشات متوجه  جدیه و نیاز به 

خونریزی مغزی شدیم که این کار رو سخت کرده. شما 
 ! رضایت دارید؟ برای جراحی همسرتون عرض می کنم

هرچه خواست فکر کند، هیچ واژه ای در صحبت های مرد 
نبود که بتوان به آن دل بست. با صدایی خشدار، بله ای 

حتی برای خودش هم غریب  زمزمه کرد و بعد، با لحنی که
 : بود، پرسید

 
   



 
 حالش چطوره؟ خوب میشه؟  االن_

شبیه عذاب مطلق بود. نهال داشت با مرگ دست و پنجه نرم  
 !کرد و او... حتی در کنارش هم نبودمی 

وضعیتشون تحت کنترله. ما جراحی رو انجام میدیم، فعال _

توکلتون به خدا باشه آقای نیک نام. مطمئن باشین تو  
هرچیزی که به ما مربوط بشه، کم نمی داریم. منتهی باید از 

 !سری بخواین که مراقب همسرتون باشهباال اون 
در سکوت نگاهش را از صفحه ی گوشی گرفت. باد سردی  
می وزید و برای او این سرما حتی جلب توجه هم نمی کرد.  

نگاهش به آسمان بود. نهال همیشه رو به آسمان دعا می 
تماشایش می  باال کرد. همیشه اصرار داشت که خدا از آن  

 ! کند
 
   
 
امیر،. حالت خوبه؟ باور کن قرار نیست هیچ اتفاق بدی _

بیفته داداش. میدونم، تا آخر عمرم شرمنده اتم. اگه کوتاهی  
اینطوری نمیشد اما، نهال خانم دختر قوییه. دووم  ما نبود 

 ! میاره امیر... حالش دوباره خوب میشه



نیشخند تلخی روی لب هایش نشست. بسیار تلخ! او درست 
 فهمیده بود. در این زندگی، خوشبختی در مبارزه

اینگونه ترس از  حاال با او بود. نه در کنارش! که اگر نبود، 
 !جانش نمی نشاند دست دادن نهال را در 

 .می خوام ببینمش. برو پیشش احسان، باید ببینمش_

  



 
احسان داشت از عذاب وجدان، ترس، نگرانی و دلشوره 

دیوانه می شد! حال امیرحافظ را می فهمید، و در شرایطی  
قدرتی برای آرام کردن او در خودش قرار داشت که هیج 

 . نمی دید
برای همین بی حرف به راه افتاد و از کنار معصومه ای که  
با گریه به همسرش تکیه داده بود و به پهنای صورت اشک 
می ریخت، گذشت. چگونه پروین را مطلع می ساختند؟ او 

 !اگر می فهمید، دق می کرد
میرحافظ در سکوت با اجازه از پرستار، وارد اتاق شد. ا

نگاهش را به صفحه ی گوشی دوخته بود. لحظه ها به اندازه 
 ی یک قرن می گذشتند. باورش غیرممکن بود. 

چطور می پذیرفت دختری که روی تخت بیمارستان قرار  
 داشت و زیر خرواری از سیم و لوله نفس می 

 
   



 
کشید، نهالش بود؟ چه به روزش آورده بودند که زنده  

 ماندنش، بند این دستگاه ها شده بود؟ 
 ...نهال_

شکست خورده! احسان با  آرام صدایش کرد. خسته و 
آشفتگی و بغض، نگاهش را از تصویر غمناک نهال بیهوش 

روی تخت گرفت و فکر کرد که چطور با این حجم از 
 شرمندگی که در وجودش بود، کنار بیاید؟

چرا به این روز افتادیم؟ چرا خوابیدی نهال؟ اینطوری _

 منتظرم بودی بی معرفت؟ 
چشم هایش را بسته بود.  صدایش داشت می لرزید. نهال 

 !چشم هایی که دنیای او بودند
چیکار کنم من نهال؟ چیکار کنم اینجا؟ چیکار کردی تو با _

 ! من؟ وای... وای نهال
 
   



 
قطره ی اشک به آرامی راه خودش را پیدا کرد و میان ته 

ریشش گم شد. این مرگ بود. یک مرگ تدریجی و دردناک،  
که تماس قطع شد و همان تصویر تار را هم ازش دریغ 

 .کرد
خواست که دوباره تماس بگیرد اما، نشد. نتوانست. دست 

قلبش  هایش می لرزید. بعد از سال ها، احساس می کرد که 
از شدت ترس و وحشت کم مانده از کار بایستد! چه کار باید 

 می کرد؟ با این دوری و درد... چه می کرد؟
صدای پیامک گوشی اش بلند شد. نمی دانست چه مدت است  

با بی   11 به ساعت و دیدن عدد گاهی که همانجا نشسته، با ن

حسی، گوشی اش را در دست گرفت و از ذهنش گذشت که  
 ا اسکندری و فتوحی چه می باید ب

 
   



 
 کرد؟ دنیایش ویران شده بود. چگونه باید سرپا می ایستاد؟

اسکندری نبود.  اما اشتباه فکر می کرد. پیامک از جانب 
نگاه یخ زده اش که روی کلمات قفل شد، خشمی نرم نرم در  
جانش نشست. خشمی بی انتها که با هربار یادآوری تصویر 

 ! نهال، بیشتر و بیشتر شعله ور می شد
 ۔وگا ہ یان دینا هد همیجر ، آپ کو اپنی افواج کو زیاد

  ے۔کی کو گرڑاس دن اس ل ہا که تا تہچا  ںیہواقعتا ن ںمی
 ہے صحتمند ه، اگر و ہ! البتںوہ  تا ہنا چا هرک هزند ےاس ںمی

،  ہے وا ں ہیہبرا ن هپر کچ  ےرہخوبصورت چ  ےاور اس ک
 * «.واپس آؤنگا  ں! میرا انتظار کرو. میہے ترہتو کتنا ب

 
   



 
 ..به زبان اردو*

با فکی منقبض شده به این پیام نحس می نگریست. خوب می  
دانست چه تهدیدی پشت این کلمات پنهان است. حتی باوجود 

 آنکه معنی اش را نمی فهمید. 
   



 
فرستنده ی این پیام، همانی بود که مسبب حال نهال بود.  

 !همان شخص پنهان
بی درنگ، انگشت هایش شروع به حرکت کردند. با تمام 

 : خشمش، در جواب نوشت
نرسه می دونم باهات چیکار کنم آشغال، دعا کن دستم بهت 

 «!که اگه برسه، اون روز مرگ برات میشه آرزو

توان بلند شدن نداشت. همانجا روی آسفالت نشست و آنقدر 
به رفت و آمد ماشین ها نگاه دوخت که حتی گذر زمان را 

هم احساس نکرد. وقتی به اجبار، با آشفتگی از جا برخاست 
و سوار ماشین شد، ساعت از نیمه شب گذشته بود و اتوبان 

 .خلوت تر از همیشه خودنمایی می کرد
 
   



 
هیچ خبری از نهال نداشت، و این اضطراب تلخی را در 

بزند که درحال حاضر  دلش نشانده بود. می توانست حدس 
تن ظریف نهالش زیر تیغ جراحی بود و نفس هایی که هر 

لحظه می توانست متوقف شود. این بدتر از هر مرگی بود.  
 ! بدتر از عذاب و نداشتن و زجر

دستی به صورتش کشید و با چشم هایی به مانند خون آلود، 
شروع به حرکت کرد. اگر می خواست به حرف دلش گوش 

نزد نهال بر می گشت. باید خودش را به   االنهمین  کند، باید
 . کنار او می رساند و از حالش مطمئن میشد

اما کارش چه؟ با تعهد به شغل و وطنش چه کار می کرد؟ 
چطور می توانست زحمت چندساله و امنیت یک کشور را 

 به خطر بیندازد؟
 
   



 
چشم بست. مثل همیشه چشم روی دلش بست و با سرعت 

تمام به طرف هتل راند. تمام حواسش پرت آخرین تصویر 
احسان باید بهش می داد اما،  تار نهال بود و خبر خوشی که 

 . سعی داشت خودش را جمع و جور کند
خدای نهال که او را ازش نمی گرفت، می گرفت؟ او اگر 

نهال را هم از دست می داد، چگونه باید می خواست که باز  
 ! به زنده بودن ادامه دهد؟

سنگ سختی راه گلویش را سد کرده بود. ماشین را که 
که آشفتگی و سراسیمگی ازش می پارک کرد، با ظاهری 

بارید، وارد هتل شد. قصد داشت هرچه زودتر خودش را به  
اتاقش برساند و با احسان تماس تصویری برقرار کند اما، از  

شانس زیادی خوبش اسکندری و فتوحی چشم انتظارش،  
 ! بودند البینشسته در 

   



 
ایستاد. اندکی مکث کرد تا بتواند ذهن به هم ریخته اش را  

، چشم های خندان اسکندری و فتوحی هم حاال جمع کند. 
جلب او شده بود و منتظرش بودند. دست هایش مشت شد. 
حرارتی عجیب تنش را فرا گرفته بود. دلش می خواست 

 !امشب، آخرین شبی باشد که این لبخندهای لعنتی را می بیند
 
   



 
 !آقای مهندس! چه عجب برگشتی  سالمبه به، _

جلو می رود و کوچکترین توجهی به چهره ی بشاش فتوحی  
که به دقت ظاهر آشفته و  درحالی هم نمی کند. اسکندری 

کمی خاکی او را از نظر می گذراند، یک تای ابرویش را  
می دهد و امیرحافظ با زجر، لبخند کوچکی تحویل نگاه  باال 

 :تیز او می دهد
ردید. فکر کردم  رئیس، نمی دونستم امشب بر می گ سالم_

 .امشب مهمون باشین
 !برای همین تا این وقت شب بیرون بودی؟_

فتوحی نمی خواست خفه شود؟ واقعا دلش نمی خواست به  
 !خاطر او، همه چیز را از شدت خشم خراب کند

 چرا انقدر آشفته؟ چیزی شده امیر؟_

   



 
حتی رئیس گفتنش هم کارساز نبود. پریشانی اش عیان بود و  

اسکندری باهوش خیلی خوب متوجه اش شده بود. سکوت 
کرد. چیزی برای گفتن نداشت. باید فکر می کرد و این گند  

 .را یک جوری جمع و جور می کرد
 : اسکندری دوباره با شک پرسید

باتوام، میگم چیشده؟ این چه سروضعیه؟ از جنگ  _

 !برگشتی؟
تمرکز نداشت. مدام تصویر نهال و صدای گریه ی صدرا دم 

نفس می کشید؟ آن دستگاه های  االنگوشش بود. نهال 
 لعنتی... هنوز زنده بودنش را تایید می کردند، مگر نه؟ 

 
   



 
اومدنی یکم سرعتم زیاد بود، زدم به یه پسر جوون. تا _

درگیر اون بودم، تا برسونمش بیمارستان و بعد ببرمش  االن
 . خونه اش طول کشید

سعی کرده بود بهترین جواب را بدهد. فتوحی با ابروهای 
پریده، جرعه ای از قهوه اش را نوشید. حتی در این  باال 

 .آراسته و مرتب داشت کامال بازه از زمان هم، ظاهری  
سرت. بیا بشین یکم  اوفف! فکر کردم چیشده بابا! فدای_

 . خوش بگذرونیم. گفتم یه وقت برای بار مشکلی پیش اومده
همینقدر پست! جان یک انسان که چیزی نبود، امیرحافظ می  

 توانست به یقین بگوید که جان آدم های 
 
   



 
بسیاری توسط این کفتارها در خطر بود. خطری که باید قبل 

 .از اینکه دیر شود، متوجه اش بشوند
اگه میشه من برم استراحت کنم، خیلی خسته ام. شما راحت  _

 .باشین
می چرخد که برود اما، فتوحی با لحنی که ابدا رنگی از ناز  

جدی است، قبل از اسکندری می  کامال و عشوه ندارد و 
 : گوید

بشین جناب مهندس! ما می خوایم پیروزیمون رو جشن  _

بگیریم! تو دیگه چطور همکاری هستی که می خوای 
 !تنهامون بذاری

 چ
روبرویش خالی اسکندری به تایید فتوحی، با دست به مبل 

اشاره کرد. البی کم و بیش خلوت بود و این برای اسکندری 
 :ذره ای اهمیت نداشت

مهسا راست میگه، بشین امیر. یکم حرف بزنیم من تخلیه  _

 !شم بابا 
چطور فراموش کرده بود؟ آن ها از قرار با طرف پاکستانی 

د می توانست چیزی از زیر زبانشان برگشته بودند و شای
بیرون بکشد. حالش ترحم برانگیز بود. نمی دانست چطور 

 ! باید خودش باشد



   



 
ناچار روی مبل نشست. پسر جوانی  نفس عمیقی کشید و به 

فنجانی قهوه برایش آورد. بی درنگ فنجان را در دست 
 . گرفت و جرعه ای ازش نوشید

احساس می کرد که به شدت به نوشیدن و گرمای آن نیاز 
دارد. باید فکر می کرد. باید این وضع را سروسامان می 

 .بخشید
همم  به کال حواسم نبود، این تصادف  اصال ببخشید _

ریخته. اعصاب نمونده برام. از شما چه خبر؟ قرار کاریمون 
 چطور پیش رفت؟ همه چی اوکی بود؟

این بار هردو به خوبی گول ظاهر مشتاقش را می خورند.  
فتوحی از ته دلش می خندد و اسکندری با هیجان پاسخ می 

 : دهد
 
   



 
معلومه که اره، همه چی سر جای خودش بود. فقط خیلی  _

مشتاق دیدنت بودن. مدام ازم سراغتو می گرفتن. فکر می 
همه این کارارو جفت و جور می کنه کردن قراره کسی که 

 ! رو ببینن اما، تو بد ضایعشون کردی
با چشم های خسته به اسکندری خندان خیره می شود. چطور  
شده که این پرونده باید به کشوری مربوط شود که پرونده ی  

هاتف امیرخانی نیز به آن مربوط است و همه ی این ها،  
نداره. قرار  ی اشکال_تنها شرایط را برای آن ها سخت کند؟ 

برسن! من نیروی شمام  نیست که به هرچی که خواستن
ئیس، نه اونا که هروقت خواستن در خدمتشون باشم! به ر

منو نبینن به جذابیت و نفوذ گروهمون اضافه    اصال نظرم 
می کنه. نباید احساس کنن از ما جلوترن! می فهمین چی  

 !یس! داری میگی باید خفن باشیم_میگم که؟ 

   



 
 در برابر فتوحی سری تکان می دهد، و نیشخندی گوشه
لب هایش می نشیند. قلبش به آرامی در تپش است و به 

راستی، این زنده بودن، زمانی که از نهالش بی خبر است،  
 ارزشی دارد؟

راستی رئیس، نگفتین مقصد اصلی این بار کجاست؟ خیلی  _

 !؟ مثال کنجکاوم بدونم کجا قراره بفرستنش! کدوم شهر 
اسکندری که شدیدا از گفته های امیرحافظ و البته، پیش 

رفتن درست برنامه هایش سرحال است، لبخند عمیقی می 
 بیخیالیزند و درحال انداختن چند پسته توی دهانش، با 

 :ی دهدجواب م
 
   



 
اینش دیگه به ما ربطی نداره امیر! ما فقط باید بارو از _

مرز خارج کنیم، بقیه اش رو خودشون می دونن چه غلطی  
 !باید بکنن

تیرش به سنگ می خورد. عصبی و بی قرار به مبل تکیه 
 می دهد و فنجان قهوه اش را سر می کشد. 

 
   



 
اسکندری سرخوش درحال پذیرایی از خودش است و به 

نظر می رسد که کم کم درحال از دست دادن هوش و  
 !حواسش هم هست

در فکر فرو می رود. فکر بی انتهایی که هربار به یک 
شاخه ی فرعی ختم می شود. نهال، امنیت خانواده اش،  

محموله ی گل اسکندری، پیامک ناشناس، برنامه ی پنهان 
 ...اسکندری و

البته تا کویته قراره با کامیون های خودمون برن. وقتی به  _

راه آهن کویته برسن، قراره که بارها تفکیک بشن و 
هرکدوم به یه شهر مخصوص فرستاده بشن. امشب یه پسر 
سیاه سوخته بود فریدون، گفت مثل اینکه قراره به یه جشن 

 فرستاده بشن. اسم جشنه چی بود؟
 : با خنده ی سرخوشی بی درنگ می گویدفریدون 

   



 
 !سند.. جشن سند دیگه خنگول_

بلند بلند می خندد! فتوحی با نگاه چپی چپی به او، بی توجه  
ات فتوحی  اطالعدوباره نگاهش را به امیرحافظ که شوکه از 

 : خیره اش شده، می دوزد و می گوید
آره، همین که فریدون گفت. قراره برای این جشن فرستاده _

 !ندارم اطالعبشن. البته من زیاد 
 !توروخدا ببین، اونا هم جشن دارن، ما هم جشن داریم_

فتوحی سعی می کند جلوی رفتارهای غیرقابل کنترل و از 
روی مستی اسکندری را بگیرد. دیگر چیزی برای فهمیدن  

ترش می کند. برای همین نگاهش را   کالفه نیست. این جو 
 . از آن دو گرفته و از جا بلند می شود

 : در برابر نگاه متعجب آن ها، خیلی کوتاه توضیح می دهد
 
   



 
 واقعا خسته ام، فردا باید تا لب مرز با کامیون ها برم._

 . باید استراحت کنم
فتوحی حرفی نمی زد. تنها پر حسرت نگاهش می کند.  

 : که لبخند عمیقی به لب دارد، می گوید درحالی اسکندری 
برو استراحت کن امیر! فردا روز مهمیه. این بار لعنتی که _

تمومه! من و مهسا هم همون فردا خارج بشه دیگه همه چی 
 !شب میریم لندن. بعدشم هرکس میره سوی زندگی خودش

باز می خندد و به طرف فتوحی می چرخد. امیرحافظ بدون  
حرف اضافه ی دیگری، تنها با شب بخیر کوتاهی به طرف  

 اتاقش قدم بر می دارد و با اعصابی به هم
 
   



 
کمی  االنریخته وارد تنها مکانی می شود که در شرایط 

 . آسایش را برایش فراهم می کند
کشد و خیره بدون روشن کردن چراغ، روی تخت دراز می 

ی تصویر تاریک روبرویش، به نهال می اندیشد. به دلهره و  
ترس توی چشم های اسکندری، حتی با وجود خنده هایش!  
به شوق و هیجان فتوحی. به عطر محشر گل های بار توی  

 ...   انبار! به آن پیامک عجیب
فکر می کند و فکر می کند! و بعد، وقتی به خودش میآید که 

رحسب عادت، می خواهد با نهال تماس بگیرد ناخواسته و ب
و صدای او و خنده هایش خاتمه بخش این آشفتگی و هیاهو 

باشد اما... کدام نهال؟! حتی اگر هزاربار با او تماس می 
گرفت، کسی نبود که به او جواب دهد، و به آرامش دعوتش 
کند. به جای آن همه زیبایی، تنها تصویر تاری بود که او را 

 چندمیان 
   



 
دستگاه و روی تخت بیمارستان نشان می داد. همینقدر 

 !واقعی و تلخ
نفس نداشت. احساس می کرد سد مقاومتش درحال شکستن  
است. داشت خفه میشد. در این اتاق بزرگ احساس خفگی  

می کرد. حتی با وجود پنجره و باد سردی که می وزید. نگاه 
که نهالی دوخته بود به تصاویر ذخیره شده ی گالری اش و 

 مدام از خودش و او
   



 
عکس گرفته بود. در حالت های مختلف، در مکان های 

 ! مختلف
با چشم هایی سرخ، در نهایت وقتی که ساعت از سه نصفه  

تماس تصویری با احسان برقرار کرد.  شب گذشته بود، 
دست و دلش می لرزید. از خبری که او می توانست به او 

بدهد و جهانش را ویران کند. از شنیدن خبر احسان می 
 .ترسید. و این ترس غیرقابل انکار بود

   



 
چند لحظه ای طول کشید تا احسان با سروضعی به هم 

ریخته، همچون او، جواب بدهد و تصویرش مقابل نگاه مات  
تصویر او را واضح تر می دید و  حاال امیرحافظ نقش ببندد. 

حرفی برای گفتن اینترنت هم یاری اش می کرد! البته که  
نداشت و تنها در سکوت به احسان خیره شد. آنقدر که او بی 

 : مقدمه و با کوهی از ناراحتی، گفت
 ! هنوز تو اتاق عمله امیر... جراحیش تموم نشده_

احسان گفته بود که به محض تمام شدن جراحی اش با او 
تماس خواهد گرفت اما، هنوز زمان آن نرسیده بود. احساس  

شکاف عمیقی در روحش می کرد. حتی عمیق تر از 
چندسال پیش. حزن صدایش می توانست احسان را بار 

 :دیگر، همچون چندسال قبل، به غم عزیزترین رفیقش بنشاند
 
   



 
چرا من انقدر بدبختم احسان ؟ چرا یه بار نشد روی خوش  _

زندگی رو ببینم؟ چرا نشد یه بار دلم خوش یه چیزی بشه و 
خیالم راحت باشه که دارمش؟! چرا حواست بهش نبود؟!  

ون به حال من چرا گذاشتین این بال سرش بیاد؟! چرا دلت
نمیسوزه احسان؟ چرا من انقدر باید بال سرم بیاد؟! چرا من 
انقدر باید زمین بخورم؟ بس نیست؟ من چیکار کنم احسان؟  

 چیکار کنم؟ 
احسان شوکه نگاهش می کرد. چشم بست و تماس را قطع  

کرد. چشم هایش می سوخت، اما هنوز خبری از اشک نبود. 
 .هنوز مقاومتش جان داشت

چند دقیقه ای به همان حالت چشم هایش را بست که احسان 
دوباره تماس گرفت. این بار تماس تصویری نبود. آن را بی 
جواب نذاشت. احسان برای او بسیار عزیز بود، و نزدیک. 

 پشیمان نبود از گفتن آن حرف ها
   



 
که نوعی ضعف بود وقتی، احسان در بدترین و سیاه ترین 

 !روزهای زندگی اش کنارش بود
می شدم و وقتی امروز ازم خواهش کرد که بهش  الل  کاش_

اجازه بدیم بره آزمایشگاه تا به قول خودش حداقل کارهای 
تمومش رو تکمیل کنه، نمی گفتم باشه! کاش می مردم نیمه 

و وقتی اونطور با التماس ازم خواست که بهت چیزی نگم و  
بازم به قول خودش نگرانت نکنم، نمیگفتم باشه! شرمنده ام  
داداش. تا جون دارم شرمنده ام. ولی چیکار باید می کردم؟ 

ه؟ این دختر جرمش، گناهش چیه که باید این همه عذاب بکش
خیرسرم خواستم برادری کنم در حقش، تنها دلخوشیش رو 
تو این روزا که تو نیستی ازش نگیرم. اگه می دونستم به 
اینجا می رسه... وای امیرحافظ... کاش نمی گفتم باشه! 

 ! می شدمالل  کاش
   



 
نیشخند تلخی روی لب هایش نشست. احسان گناهی نداشت. 

 او به خوبی نهال را می شناخت. با وجود همه
 اخطار ها و تذکرهایش، حتی در برابر او هم برای

خرج می داد. میگفت که اگر رفتن به آزمایشگاه سماجت به 
 آن جا را هم از او بگیرند، دیگر دلیلی برای زندگی

 .کردن در این روزهای پر عذاب نخواهد داشت
   



 
امیرحافظ تسلیمش شده بود. درست مثل احسان. نهال آنقدر 

تو حتی اگر قدرتش را هم داشتی،  مظلوم و بی دفاع بود که 
نمی توانستی آزارش دهی. دختر زجر کشیده ای که هربار 

به جای آنکه تسکینی از راه برسد، برعکس به شدت این 
 .عذاب ها اضافه می شد

عوضی ها فهمیدن تو نیستی، دست از سرش بر نمی _

بچه ها دوتا ماشین مشکوک رو اطراف  االندارن. همین 
بیمارستان پیدا کردن. روشون سوارن، منتهی نمی تونیم 

وارد عمل بشیم. چون هیچی تو چنته نداریم امیر. ما حتی  
نمیدونیم هویت واقعی اینا چیه، فقط داریم سعی می کنیم نهال 

 !خانم زنده بمونه
ر هم شرایط بسیار بغرنج بود. به طرز عجیبی همه چیز د

 گره خورده و همه ی اتفاقات با یکدیگر درآمیخته 
 
   



 
بودند. نمی دانست باید در برابر کدام مشکل قد علم کند. این  

 !نهال نیز شده بود داغی روی دلشمیان،حال 
نفس عمیقی کشید. احسان بسیار آشفته بود و او به عنوان 

مافوق درماندگی و خستگی اش را احساس می کرد. با اینکه  
دختری که منتظر زنده بیرون آمدنش از اتاق عمل بودند، 

همه چیز او بود؛ باز هم نمی توانست نسبت به وظایفش به  
 . اوت باشدعنوان مافوق بی تف

احسان تحت فشار بود. سعی داشت جای او را هم پر کند.  
 . قطعا عذاب وجدان حال بد نهال نیز بسیار آزاردهنده بود

همینکه حواسشون بهشون باشه تا کار اضافه ای نکنن _

هیچ کاری نباید بکنیم احسان، می  االنکفایت می کنه. 
 فهمی؟ صبر می کنیم تا جراحی نهال تموم

 
   



 
بشه و بعد دوباره طبق برنامه پیش میریم. حواست به بچه ها  

 . هم باشه. خسته شون نکن
لبخند تلخی روی لب های احسان نشست. امیرحافظ همین  
بود. خیلی زود تبدیل شده بود به همان شخصیت همیشگی 

هایش نبود، اما احسان می  گالیهاش. دیگر خبری از 
 .توانست هیاهوی قلب او را احساس کند

دیگر ادامه نداد و تنها چشمی کوتاه زمزمه کرد. امیرحافظ  
 ی سنگین از افکار با چشم هایی سوزان و سر 

بی پایان، درباره ی پروین و پدرومادرش نیز  مشکالت 
پرسید. ممکن بود آن ها نیز در خطر باشند، برای همین  

را به احسان بکند و تاکید کرد که  الزمسعی کرد سفارشات 
 . پروین به هیچ عنوان از حال نهال باخبر نشود

 
   



 
س را تا زمانی که جراحی اش تمام شود. و بعد تما  الاقل

قطع کرد! البته خودش هم نمی دانست باید چکار کند، حس  
 اسیری را داشت که دست و پایش را بسته باشند

مقابل چشم هایش عزیزش را تکه تکه می کنند و او فقط می  
تواند نگاهش کند! حال او همین بود. شاید دردناک تر و 

 !ترحم برانگیز تر
 !نهال زنده می ماند، مگر نه؟

 
   



 
پلک هایش سنگین بودند. نفهمید کی و چطور، در همان حال  

خوابش برد. با پنجره ای که باز بود و لباس های سنگین و  
آزاردهنده ای که به تن داشت. او این روز ها حتی یک 

خواب راحت را هم از خودش دریغ می کرد، و چقدر نهال 
 ! هربار برای آنکه به فکر خودش هم باشد، نگران بود

هوا هنوز تاریک بود. زمان زیادی به طلوع خورشید باقی  
د. تا نمانده بود. در خوابی سنگین و پر از کابوس غرق بو

آنکه صدای زنگ گوشی اش در سکوت اتاق پیچید و او را 
 .از اسارت خواب بیرون کشید

 
   



 
فضای تاریک اتاق  چشم هایش در آنی گشاد شدند. اندکی به 

خیره شد تا بفهمد چه اتفاقی افتاده و بعد با درک صدای 
 گوشی، هراسان تماس احسان را برقرار کرد. 

جنگی در وجودش به پا بود. جنگی که فقط نهال می توانست 
 ! آتش بسش باشد

 الو احسان؟ _

صدایش بسیار گنگ و خشدار بود. تمامش گوش شده بود  
احسان. اگر صدایش ناراحت و حتی برای شنیدن صدای 

گریان بود، یعنی همه چیز تمام شده بود و او نیز باید از این 
 ...پس به مرگ خو می کرد. یا هم

منتقلش کردن به بخش مراقبتهای   االن تموم شد امیر. همین _

 ویژه . دکترش گفت که جای نگرانی نیست
 
   



 
وضعیتش تحت کنترله. دیدی داداش؟ دیدی گفتم دووم 

 !میاره؟
فرصت نکرد افکارش را تکمیل کند. صدا ی خوشحال اما  

خسته ی احسان خاتمه بخش همه ی دل مشغولی ها 
اضطراب ها بود. نفس کشید. می تواند قسم بخورد که 

توانست به طرز عادی نفس بکشد، و احساس سبکی  بالخره 
 !  کند

واقعا دست خودش نبود اگر پرده ی اشک مقابل دیدگانش  
 ! گرفت و... خدای نهال او را به او بخشیده بود قرار

باید برم امیر. خیلی کار هست که باید انجام بدم.  فعال من _

زنگ زدم که خیالت راحت باشه و با آرامش به کارت 
برسی. وقتی به هوش بیاد، البته اگه اینجا باشم، باهات تماس  

 می گیرم تا با خودش حرف بزنی. چون
   



 
بعد اینکه به این شرایط یکم سروسامون بدم، میام پیشت. این 

 !دفعه واقعا میام داداش
نشست. تماس که قطع شد، با آشفتگی و حیران روی تخت 

نگاهش را به دنبال پیدا کردن پناهی دورتادور اتاق چرخاند 
اما، او بی اندازه تنها بود! حتی نهال را هم نداشت، چه برسد 

 !به مادرش، یا حداقل عمه اش
تنها بود، و عجیب حضور کسی را میان این تاریکی احساس  

می کرد. درست مثل همان وقت ها که نهال عاشقانه با 
یستاد و جوری به سجده کردنش عشق می عبادت می ا

 .ورزید که انگار خدایش را با تمام وجود احساس کرده است
حالش غریب بود. غریب تر و عجیب تر از هر زمانی. او 

 نیز حضور خدای نهال را احساس می کرد. برای
 
   



 
اولین بار، بعد از چندین سال بی توجهی. می توانست با او 

 ! نیز آشتی کند؟ خدای نهال... خدای او هم بود؟
شانه هایش لرزید. در میان تاریکی و سکوت اتاق، تمام 

را بارید. ها، ترس ها و حسرت هایش  کالفگی آشفتگی ها، 
گریه اش مردانه و بسیار حزن انگیز بود. احساس می کرد  
 . با هر قطره ی اشک، باری از روی دلش برداشته می شود

می حاال سال ها بود که احساس سنگینی و انجماد می کرد. 
توانست قدری راحت نفس بکشد. دیگر خبری از سنگ در  

او با خدای نهال احساس غریبی نمی حاال گلویش هم نبود. 
 !کرد

****** 
 
   



 
صبح زودتر از همیشه از اتاق خارج شد. با ظاهری   کامال ََ

و درماندگی نبود.   کالفگی آراسته و مطمئن! دیگر اثری از 
از بابت حال نهال اطمینان داشت و این نه فقط حال دلش،  

 . بلکه وجودش را خوب کرده بود
می توانست تمام تمرکزش را روی این پرونده بگذارد.  حاال 

این ماموریت هم که تمام شود، می تواند خیلی زود برگردد  
 و خودش را به نهال برساند. آن وقت

   



 
آنقدر زمان در اختیار خواهد داشت که به تماشای نهال 
بنشیند و تمام این دلتنگی هارا نابود کند. نهال متعلق او 

 !متعلق به تمام عواطف و احساساتشبود... 
 رساند و با بررسی موقعیت  البیخودش را به  

نیروهایش، نگاهش را به ساعت می دوزد و تک زنگی به  
 .  اسکندری می زند

چند دقیقه ی بعد، کمی با تاخیر، اسکندری با ظاهری به هم 
ریخته به طرفش میآید. چشم هایش سرخ است و می توان  

نوز هوش و حواسش به حالت عادی احساس کرد که ه
 !برنگشته و در فضا سیر می کند

نیشخندی می زند. اسکندری که روبرویش می ایستد، با نگاه 
کوتاهی به چهره ی مطمئن و جدی امیرحافظ، او نیز به 

سرعت متوجه شرایطش می شود. امروز، روزی بود که 
 محموله از مرز خارج می شد، محموله 

   



 
ای که تمام زندگی اش به آن وابسته بود، چطور انقدر سست 

 !و احمقانه رفتار می کرد؟
که داشت  درحالی سعی کرد خودش را جمع و جور کند. 
موهایش کشید و  الی پیراهن تنش را مرتب می کرد، دستی 

کرد که به سردرد مزمنی که گرفتارش شده بود، فکر  تالش 
 .نکند

رو به امیرحافظ که همچنان این حالش را نظاره گر بود، 
 : تشر می زند

 !اینطوری نگام نکنمی دونم حالم میزون نیست، _

نیشخند امیرحافظ عمق بیشتری یافت. اما خیلی زود نگاه 
تاسف بار و تحقیرآمیزش را از او گرفت. سعی کرد 

 :صدایش اسکندری را به آرامش دعوت کند
 
   



 
چطوری رئیس؟ من فقط منتظرم. اگه حرفی نیست، برم _

 .سراغ بار
خواست قدمی بردارد که اسکندری با بلند کردن دستش مانع  

شد. ایستاد، و به او خیره شد. هنوز هم از حقیقت این داستان 
خیلی خوب احساس می کرد که هرلحظه  بی خبر بودند اما،  

به زشتی پنهان آن همه زیبایی و بوی خوش نزدیک می 
 ! شوند

ببین امیر، بار آخره که دارم بهت سفارش می کنم. حتی یه  _

اشتباه... حتی یه اشتباه کوچیک هم می تونه دودمان منو 
فتوحی و خیلی های دیگه رو به باد بده. نذار هیچ مشکلی  

رت رو به نحو احسن انجام می ده، می فهمی؟ پیش بیاد. کا 
به هم خوردن این معامله یعنی مرگ همه ی ما... یعنی نابود 

شدن همه چیز! من نمی خوام تاوون بدم امیر. واقعا نمی 
 !خوام

   



 
صدای پیامک گوشی اش بلند شد. تمام تمرکزش برای 

 کلمات پر از ترس و دلهره اصال شنیدن این ندا بود، و 
اسکندری را که بیش از اندازه تکراری به نظر می آمدند، 

اش کرد.  نمی شنید. نگاه کوتاهی حواله ی صفحه ی گوشی 
می توانست از هتل خارج شود، وقتی که همه چیز حاال 

 .تحت نظارت نیروهایش بود
 
   



 
برنامه برای چک کردن  حواسم هست رئیس. اول طبق _

مجدد بار به انبار میرم و بعد با کامیون ها به طرف مرز 
ریمدان حرکت می کنیم. شما خودتون نمیاین؟ اسکندری با 

نگرانی و دلشوره روی کاناپه ی البی نشست. سیگار در 
 . دستش برای امیرحافظ بسیار غریبه به نظر میآمد

می کشه. نمی دونم!   مهسا خوابه، تا بیدار شه طولفعال نه. _

شاید هم اومدیم ریمدان، شاید هم نه! ولی تو حواست به همه  
چیز باشه و اگه مشکلی هم پیش اومد بهم گزارش بده. می 

 فهمی که چه کار مهمی رو بهت سپردم، مگه نه؟ 
 !داشت تهدیدش می کرد؟

 ! به راستی که واقعا مسخره بود
 
   



 
 .فعالبله رئیس!  _

با گام های بلند از اسکندری دور شد. زمزمه ی زیرلبش 
 ! بسیار آرام بود. اما سرشار از نفرت

فطرت... خیلی نمونده، فقط صبر کن تا مرتیکه ی پست _

 !بهت نشون بدم که کی، چیو می فهمه
سوار ماشینش شد و استارت زد. از هتل که فاصله گرفت،  
با یکی از نیروهایی که به تازگی به تیمشان ملحق شده بود  
تماس گرفت و گوشی را روی آیفون گذاشت. این ماشین و  

بودند که می توانست   اتاق رزرو شده اش در هتل، تنها جایی
 . با اطمینان خاطر با بقیه ارتباط برقرار کند

مش الصدای مرد جوان توی اتاقک ماشین پیچید. با جدیت س
 را پاسخ داد و بی مقدمه درباره ی دیشب

 
   



 
پرسید. می خواست بداند که آیا در این چندساعت اتفاق  

جدیدی در اطراف انبار محوله رخ داده، و یا مورد  
 : مشکوکی مشاهده شده یا نه. پاسخ مرد جوان عجیب بود

 بله قربان. دیشب بعد از اینکه شما رفتین، اسکندری »

فتوحی، همراه چند مرد پاکستانی به انبار اومدن. با بررسی 
موقعیت متوجه شدیم که داشتن محموله ی کامیون هارو 

بررسی می کردن. یه بازدید ساده بود و وقتی نشد که 
باهاتون تماس بگیریم، گزارش رو خدمت جناب سرهنگ 

 «.ارائه کردیم. جز این اتفاق دیگه ای نیفتاده قربان

نمی فهمید. یک جور خاصی گیج شده بود. وقتی پرسید که 
 دستور سرهنگ در این رابطه چه بوده است، مرد 

 
   



 
جوان که از حساسیت این موضوع باخبر بود، به راحتی  

 : جواب داد
دستور دادن اقدامی نکنیم قربان. گفتن که بازدید از بار 

 «.طبیعیه و نباید شک و تردید ایجاد کنیم

سرعتش افزود. چه خبر  تماس را قطع کرد، و بی درنگ به 
بود؟! چه چیز آن گل ها بررسی و بازدید می خواست که 

بار هر کامیون را به دقت بررسی کرده بودند؟! یک چیزی،  
 ! گنگ وعجیب به نظر می رسد. بسیار عجیب

از طرفی اسکندری این موضوع را با او درمیان نگذاشته 
دری بود. و این به خودی خود شک برانگیز بود! چرا اسکن

 او را از این مسئله باخبر نساخته بود؟
 
   



 
چه چیزی وجود داشت که او خواسته بود آن را مخفی نگه 

 !شد؟دارد؟ چطور باید متوجه آن می 
چند دقیقه بعد به انبار رسید. از ماشین که پیاده شد، این بار 

 سرایدار بود که با خوشروئی به استقبالش آمد.
   



 
به نظر می رسید اسکندری سفارش او را کرده بود! و حتی  
وقتی با زیرکی درمورد دیروز و محموله پرسید، سرایدار 
بدون هیچ کم و کاستی توضیحات نیروی جدیدش را تکرار 

 .کرد
باید می فهمید چرا متعجب با اسکندری تماس گرفت. او 

راجع به بازدید دیشب چیزی به او نگفته بودند. مگر نه 
 !اینکه او ستون تیم آن ها بود؟

 جانم امیر؟ _

صدای پر از تشویش اسکندری فک مردانه اش را منقبض 
می کند. از سرایدار که با آن چشم هایش بهش خیره شده، 

اصله هم فاصله می گیرد و وارد انبار می شود. از همین ف
 ! می کندگیج عطر گل ها آدم را 

 
   



 
دیشب بار رو بررسی کردین؟ چیزی شده که من خبر _

 !ندارم؟
بازجویانه بود. او به عنوان اهمیتی نداشت اگر لحنش 

شریک و همکار این معامله، مسلما حق داشت از بی خبر 
 !بودنش عصبی باشد. این طبیعی تر به نظر می رسید

 اوه، تو از کجا فهمیدی؟ سرایدار بهت گفت؟ _

 جوابی نداد که اسکندری، متوجه ناراضی بودنش شود.
 : دلجویانه بودلحظه ای بعد لحن اسکندری شوخ و 

مسئله ی مهمی نبود که بخوام بهت بگم که! این حاال بابا  _

پاکستانی ها خواستن بار رو ببینن، منم گفتم باشه. حقشون 
بود خب! از طرفی هم تو انقدر به هم ریخته اومدی که 

 همه چی یادم رفت. واقعا کال دیدمت  اصال 
 
   



 
موضوعی نبود که بخوام  اصال جای نگرانی نیست پسر. 

 !ذهنتو مشغول کنم، همه چیز اوکیه
فکر کردم شاید مشکلی هست و به من نگفتی. دوست ندارم _

 !کاری که بهم سپردن رو ناقص انجام بدم
هم بافته بود، از این بابت حتم  اسکندری فقط دروغ به 

داشت! اما سعی کرد جلوی خشمش را بگیرد و او را 
 . مشکوک نکند

اسکندری دیگر حرفی نزد. در همین چند ثانیه هم پی به 
نگرانی و استرسش برده بود و این تردید او را بیشتر می 

تیز  گاهی کرد. تماس را که قطع کرد، دست در جیب و با ن
روبرویش که در فضای بزرگ انبار پارک   به کامیون های

 شده بودند، خیره شد. باید تمامشان 
 
   



 
 ! را می گشت؟ چه چیزی درون این گل برگ ها پنهان بود؟

جلو رفت. فقط چند دقیقه زمان می خواست تا بتواند 
محتویات بار کامیون ها را بررسی کند. می توانست قسم 

بخورد که چیزی که این همه مدت به دنبالش بودند، همینجا  
است. در همین نزدیکی اش اما... در عین حال دور! نمی 

دانست باید چطور، در حضور سرایدار فضول، این کار را 
 !دهد انجام

در، سرایدار را دید که الی از  گاهی نفس عمیقی کشید. با ن
به نظر می رسید. باید کار را   عالی توی دکه اش بود. فرصت

تمام می کرد، حتی اگر ریسک بود. باید می فهمید چه چیزی 
 ! از نگاهشان دور مانده... باید پیدایش می کرد

 
   



 
جلو می رود. چند دقیقه بیشتر وقت ندارد و هرآن ممکن 

کار را هم است سرایدار سر برسد. همین که قصد انجام این 
 ! دارد، خودش یک ریسک بزرگ است

می کشد و   باال به سراغ اولین کامیون می رود. خودش را 
 با عجله پوشش روی بار را کنار می زند. چراغ قوه

 
   



 
کوچکش را در دست می گیرد و با اضطراب سر رسیدن  

تیز و دقیق به داخل بار نگاه می کند.   گاهی سرایدار، با ن 
اما به جز جعبه های گل ها که مرتب روی هم قرار دارند، 

در این شرایط   هیچ چیزی به چشم نمی خورد و این بیشتر،
 !پر خطر عصبی اش می کند

کمی داخل بار را می گردد. وقتی چیزی پیدا نمی کند، با 
سرعت پایین میآید و به سراغ کامیون بعدی می رود. این هم 

می شود. خیره ی    کالفه منظم و مرتب!  کامال مثل قبلی، 
جعبه ی گل ها، فکر می کند که کاش می توانست تک تک 

را بگردد اما، زمانی نداشت و این واقعا شرایط  این جعبه ها  
 !را سخت می کرد

برای همین سریع چند جعبه را توی دستش گرفت و روی 
 زمین گذاشت. قصد داشت از هر کامیون حداقل 

 
   



 
چند جعبه را بگردد اما، محتویات کامیون دوم و حتی سوم  

 !  هم چیزی جز گل برگ نبود
خشم به جانش نشسته بود. با صورتی سرخ به سراغ کامیون 

بعدی رفت. خیلی خوب پنهان شدن علت اصلی همه ی این  
حساس می کرد و هنوز نتوانسته بود ردی از آشفتگی ها را ا

 !آن را بیابد
حرکاتش سریع و با شتاب بود. سرایدار هنوز سر نرسیده  

بود و او می خواست برای آخرین شانس هم که شده، 
محتویات کامیون بعدی را بگردد اما، هنوز قدم از قدم 

برنداشته بود که با صدا ی گام های کسی بی حرکت  
 .شدسرجایش خشک 

پشت به در ورودی، و ایستاده میان کامیون ها! شخص پشت 
 سرش داشت نزدیک و نزدیک تر میشد و صدای

 
   



 
شد. نفس سختی کشید.  قدم هایش در سکوت انبار اکو می 

 .یک اشتباه، برای نابود شدن همه چیز کافی بود
 !خسته نباشین مهندس_

صدای مرد ناشناس بود. دم عمیقی گرفت، و خیلی خوب  
باظاهری خونسرد به عقب چرخید. دیدن مرد غریبه ی 

روبرویش اخم غلیظی روی پیشانی اش نشاند. چراغ قوه را 
آورد که مرد با خنده ای عصبی، دستش را جلوی چشم  باال 

 :هایش گرفت و گفت
 
   



 
چیکار می کنین؟ به نظرم نور انقدری هست که بتونیم همو  _

 !ببینیم
رسید.  او نمی فهمید، اما بیش از اندازه مزاحم به نظر می 

فک مردانه اش منقبض شده بود. چراغ قوه را پایین آورد و  
 : بی مقدمه و تند پرسید

 ! شما؟_

مرد سعی کرد لبخند ژکوندش را جمع کند. کم و بیش هم سن  
و سال پدرش نظر می رسید. چهره ی پخته ای داشت، و 

عجیب گیرا و عمیق نگاه می کرد. در برابر لحن برنده ی  
 : دوستانه پاسخ داداو، آرام و کمی 

   



 
شریف هستم! آقای اسکندری در جریانن مهندس، برای _

کمک اومدم. فکر کنم منتقل کردن بار به این بزرگی کار 
 !ساده ای نباشه! اگه مشکلی ندارین البته

اسکندری داشت او را به جنون می رساند! چطور انقدر 
 ! عیان بود کامال ناشیانه رفتار می کرد؟ بی اعتمادی او، 

چرخید و بدون حرف، با اسکندری تماس گرفت. پیدا نکردن 
چیزی که دنبالش بود، به همش ریخته بود. به خصوص که 

 !از وجودش اطمینان داشت 
 باز چیشده امیر؟_

دانست تماس خواهد گرفت که به بوق دوم نرسیده  انگار می 
 : جواب داد! نیشخندی روی لب هایش نشست. عصبی گفت

 
   



 
نمی دونستم انقدر بهم بی اعتمادی که یکی رو میفرستی _

جور  اصال مراقبم باشه! این کارا با حرف هایی که میزنین 
نیست آقای مهندس! و واقعا داره منو عصبی می کنه! میشه 

 بدونم چی باعث شده بهم شک کنی و بی اعتماد باشی؟
سخن  مالحظه  تند و بی  کامال اسکندری اندکی مکث کرد. 

گفته بود. او خیلی خوب می دانست و پیش بینی کرده بود که  
احتمال زیاد مراقبی برایش در نظر بگیرند اما، این 

عصبانیتش دست خودش نبود. نفرت بند بند وجودش را پر 
 ! کرده بود

بیخیال بابا! شک چی؟بیاعتمادی چی؟! اون آدمی که اومده _

نداری وقتی اونا هم  رو پاکستانی ها فرستادن. تو که انتظار
یه سر این معامله ان، نذارم که برای محموله ای که 

 خریدارشن نیرو بذارن؟ با عقل جور
   



 
هیچی رو  اصال اعتماد نداشتم درمیاد پسر؟ من اگه به تو 

 ! بهت نمی سپردم، چه برسه همه ی شرکتو بسپارم به تو
 .ازش خوشم نمیاد_

غرش زیرلبش اسکندری را می خنداند. خنده ای که برای 
گوش های امیرحافظ بی اندازه گوش خراش بود. نخواست 
که دیگر ادامه دهد. اسکندری فقط داشت توجیح می کرد.  

واضح بود که این مرد مراقب تک تک کارهای او  کامال 
است والبته از آدم زیرکی مثل او این کار زیاد هم عجیب  

 ! ایش برنامه داشتنبود. بر
. 

تماس را قطع کرد و با جا دادن گوشی در جیبش، نگاه 
سختش را به کامیون ها دوخت. دلش می خواست قدرت آن 

را داشت که زمان بخرد و آنقدر این کامیون ها را بگردد که 
نقطه ی سیاه این داستان را پیدا کند.چیزی را که با  بالخره 

همه ی وجودش حس می کرد ولی حضور مرد پشت سرش،  
 . بود برای پیدا کردن آن مانع

 مطمئن شدین که سرخود نیومدم؟حاال _

با صدای مرد، چرخید و تیز نگاهش کرد. می توانست با  
 یک حرکت ساده او را همینجا رها کند، طوری که تا

   



 
چندساعت در بیهوشی به سر ببرد و مزاحم او هم نباشد 

 ...اما 
 !با ماشین خودت میای یا با من؟_

سوال بی ربطش لبخند کج و کوله ای روی لب های مرد 
فهمانده نشاند. امیرحافظ در چند واژه ی کوتاه، خوب به او 

 !بود چقدر از حضورش ناراضی است
 . اگه اجازه بدین همراه شما بیام. اینطوری بهتره_

پوزخندی زده و تنها سر تکان داد. بی توجه به مرد، به 
طرف در خروجی حرکت کرد و او را در بهت این رفتار  

سرد و خشکش قرار داد. واقعا انتظار این استقبال عجیب را  
 !نداشت

خروج از انبار، بی تردید به طرف راننده هایی که جلوی  با 
 اتاقک سرایدار کنار هم جمع شده بودند، قدم تند

   



 
تمامشان نیروهای آموزش دیده و مسلط کرد. راننده هایی که 

به اوضاع بودند. و امیرحافظ عمیقا آرزو داشت که هیچ 
 !اتفاقی، برای هیچ کدام از نیروهایش نیفتد

زیر نگاه خیره ی سرایدار برای از بین بردن هرگونه شک،  
 با راننده های نمادین کمی صحبت کرد و با جدیت 

آماده شوند. بعد از  احترام از آنها خواست که برای حرکت
آن ها فاصله گرفت و با حرصی که هنوز از موفق نشدنش 

 . در جست و جو در وجودش بود، با احسان تماس گرفت
او نیز داشت آماده ی حرکت می شد و تا چند ساعت دیگر 

خودش را به امیرحافظ می رساند. این باعث آسودگی خیالش  
اما، آن ها وسط  بود. می خواست که درمورد نهال هم بپرسد 

 ماموریتی بودند که سال ها
 
   



 
برایش زحمت کشیده و برنامه ریزی کرده بودند. چطور می  

 ! میان بکشد؟توانست مسائل شخصی اش را به 
بی خبر از نهال، در برزخ فکر و خیال های بی انتها، تماس  

را قطع کرد و دست در جیب به خروج کامیون ها، پشت 
سر هم از انبار خیره شد. مردی که شریف نام داشت، 

همچون او گوشه ای ایستاده و با لبخند کوچکی نظاره گر 
برد...  کامیون ها بود. انگار داشت از دیدنشان لذت می 
 !برعکس امیرحافظ که عصبی و به هم ریخته بود

 
   



 
آرنجش را به پنجره ی باز تکیه داده بود و بی توجه به 

سرمایی که صورتش را هدف قرار داده بود، متفکر و خیره 
ی کامیون های مقابلش رانندگی می کرد. تمام فکرش پرت 
محموله ای بود که هر لحظه داشت به مرز نزدیک تر می 

شد و ممکن بود بدون دست یافتن به هدفشان، از کشور 
 ! بود. به معنای واقعی کلمه کالفه د. خارج شو

دم عمیقی گرفت و سرش را به سمت شریف چرخاند. بی 
 توجه به او با گوشی اش مشغول بود و حتی کلمه 

   



 
ای هم صحبت نکرده بود. نگاهش را از ریش منظم و آن  

ش گرفت و فکر کرد که چرا باید نیرویی به تارهای گاه سفید
 !این سن، برای مراقبت از بار در نظر بگیرند؟

شما رو ندیدم. نه اصفهان، و نه تهران! به نظر  حاال  من تا _

هم نمی رسه که تازه کار باشی، سن و چهره ات پخته به  
 ! ندیدمتحاال نظر میاد. برام عجیبه که چطور تا 

آنکه بتواند مرد میانسال کنار دستش را قدری امیدوار بود به 
به صحبت بگیرد. هیچ چیز که ناممکن نبود، شاید می 

 ! توانست چیزی از زیر زبانش بیرون بکشد
 !فکر کردم نمی خوای باهام صحبت کنی جناب مهندس_

 
   



 
فعال  شریف نیز به راحتی صحبت می کرد و خبری از احاال 

جمع نبود! چهره اش تمسخربار و لحنش مچ گیرانه به نظر  
 .  می رسید

امیرحافظ سعی کرد از در دیگری وارد شود. نباید بیش از  
کرد، اما عصبانیت پیدا نکردن حقیقت  اندازه تند رفتار می 

 !این محموله واقعا به همش ریخته بود
شریف آدم زیرکی جلوه می کرد. همچون خودش، اسکندری  

و خیلی های دیگری که در این داستان نقش داشتند. باید به 
 . نحوی با او هم صحبت می شد

فکر می کنم رفتارم ناراحتت کرده آقای شریف، ولی باید _

من حق بدی اگه باهات تند رفتار کردم! من مسئول این به 
محموله ام و به عنوان ناظر حق دارم قبل از هرچیزی، در 
جریان همه ی امور قرار بگیرم. نه وقتی که دیگه تصمیم 

 گرفته شده و موافقت و نظر منم
   



 
باد هواست! می فهمی که چی میگم؟! من مشکلی با شما 

 ! ندارم، مشکل من با رفتار رئیسم بود
نگاه نافذ شریف به دقت چهره اش را رصد می کرد. این 

نگاه سنگین اعصابش را به هم می ریخت اما، سعی کرد با 
 .های گیرایش پاسخ این نگاه را به خوبی بدهدچشم 

شریف با دیدن واکنشش و پختگی و مهارتی که داشت،  
نیشخند آشکاری زد. چند لحظه ای مکث کرد و بعد در حال  

 : جا دادن گوشی توی جیبش، گفت
تازه رسیدم ایران . درخواست عامر خان بود و نمیتونستم  _

 .اشم و منم اومدم نه بگم. ایشون خواستن که ناظر بار ب
 
   



 
عامرخان! گره کوچکی مابین ابروهایش جا خوش کرد.  

شریف عجیب نگاهش می کرد. یک طور خاصی با تمسخر! 
 !بسیاری از ندانسته ها را در خود پنهان کرده بودانگار 

 عامرخان؟ همون طرف قرارداد پاکستان دیگه؟ _

 
   



 
 شریف تنها سر تکان داد. نگاه اخمویش را از او گرفت

درحال زمزمه ی این نام ناآشنا، به روبرو خیره شد. خشمی 
که به زور داشت سرکوبش می کرد، هرلحظه بیشتر به 

 . همش می ریخت
به خصوص آنکه تابلوهای کنار جاده ، کم شدن فاصله را با 

می کردند و این باعث می شد فکر نابودی همه  اعالممرز 
 !هایشان دیوانه اش کند تالش ی 

ساکت بود. سعی کرد  کامال نفس عمیقی کشید. شریف  
خونسردی اش را حفظ کند و به هر نحوی که ممکن است،  

زمان بخرد. اما هنوز دقیقه ای از کاهش سرعت ماشین 
 : نگذشته بود که شریف با جدیت تشر زد

   



 
وری دیر لطفا سریع تر حرکت کن جناب مهندس! اینط _

 .میشه
همه ی حس های بد ذهنش پررنگ تر شده بود. نگاه حاال 

کوتاه اما عمیقی حواله ی شریف کرد و سعی کرد با بی 
 :تفاوتی، پاسخش را بدهد

چه سریع بریم، چه آروم، فرقی نمی کنه جناب شریف! به _

هرحال ما زمان زیادی رو قراره برای بررسی بارها معطل 
 ! بشیم

ترین ری اکشنی که می توانست از شریف ببیند، عادی 
عصبی شدن و یا ابراز بی حوصلگی بود. اما شریف انگار  
که حتی صدایش را هم نشنیده باشد، بی توجه گوشی اش را  
بار دیگر از جیبش بیرون کشید و تماسی که روی سایلنت  

 . بود را برقرار کرد
 
   



 
نفهمید چه شنید اما، بی توجه به حضور او، با لبخند رو به 

 :فرد پشت خط گفت
 ! خودتو نشونم بده_

دوخت. امیرحافظ با چشم بعد چرخید و نگاهش را به عقب 
هایی تیزبین خیلی زود ماشین مشکی رنگی را که انگار  

 !یکهو از وسط آسمان روی زمین افتاد را تشخیص داد
 ! خوبه_

زمزمه ی شریف هم نتوانست نگاهش را از ماشین و 
یی که داشت منحرف کند. همه چیز در کسری باال سرعت 

ای غفلت و بی توجهی،  از ثانیه از کنترلش خارج شد. لحظه  
 .برای آنکه هدف اسلحه ی شریف شود، کفایت می کرد

 
   



 
اسلحه ای که درست روی شقیقه اش قرار داشت، و آن لبخند 

 !منحوس شریف
 !چه غلطی داری می کنی؟_

که مجبور بود به روبرو  گاهی خشمگین زمزمه کرد، با ن 
هم بدوزد. شریف خونسرد خندید. انگار نمی توانست بهتر 

 !از این لحظه را تصور کند
ی من جناب   عالقه خب... رسیدیم به قسمت مورد _

ه سرگرد! نمی دونی چقدر عذاب کشیدم تا این چند دقیق
 ! تحملت کنم، سرگرد امیرحافظ فرجام نیک نام

چیزی که تمام مدت به آن فکر می کرد اتفاق افتاده بود!  
شوکه نشد. او برای لحظه به لحظه ی این مأموریت فکر 

 کرده و هر اتفاقی که ممکن بود بیفتد را، 
 
   



 
پیش بینی کرده بود. تنها امید داشت که این لو رفتن هویت 

 ! واقعی اش، به نابودی همه چیز ختم نشود
 
   



 
باید چیکار کنم؟! توقع که نداری بهت  االنخب که چی؟! _

 !التماس کنم اسلحه تو بکشی عقب و بذاری زنده بمونم؟
با لحنی خونسرد گفت و با اندکی مکث، پوزخند به لب ادامه 

 :داد
انقدر احمق باشین که وقتی فقط چند ساعت فکر نمی کردم _

 . مونده به خروج محموله از مرز این بازی رو شروع کنین
شریف دهن کجی کرد. زیادی آرام به نظر می رسید، و 

می فهمید که چرا یک  حاال مطمئن به خودش!  کامال 
 ! شخصی در این سن برای چنین کاری فرستاده شده

فشرده شد. نفسی گرفت. نوک اسلحه بیشتر به شقیقه اش 
 سعی کرد ذهنش را جمع و جور کند. از مرگ

   



 
هراسی نداشت اما، از آسیب دیدن بقیه ی نیروهایش چرا!  

 ! این شرایط را کنترل می کردباید هرطور شده 
دهنت رو ببند و حرف اضافه هم نزن که به اندازه ی کافی  _

دارم تحملت می کنم. زود باش پاتو فشار بده رو اون پدال 
لعنتی و از کامیون ها جلو بزن. باید قبل از اونا برسیم 

گمرک و شما به عنوان آقا پلیسه درخواست معتبر و البته  
 !مطرح کنی! زود باشقانونی مارو  

لعنت! درست حدس زده بود! شریف با بی حوصلگی ادامه  
 :داد
نباید اجازه بدی بارها بررسی بشن. می فهمی که؟! البته  _

باید ازت یه  بالخره همه چی اوکی و قانونیه ها، ولی 
 استفاده ای بکنم دیگه جناب سرگرد! حیفه بدون

 
   



 
 !یه نفعی برام داشته باش الاقلهیچ استفاده ای بکشمت! 

با چشم هایی خشمگین و غبضناک، به شریف لبخند به لب  
انگشت هایش به دور فرمان هرلحظه  نگاه کرد. حلقه ی 

 .محکم تر می شد و این تنها راه برای بروز تمام خشمش بود
باید از بررسی شدن بارها جلوگیری می کرد؟! بارهایی که  

فقط حاوی گل برگ بودند؟! چرا هرچیزی که به آن اندیشیده  
بود، داشت به حقیقت می پیوست؟! حتی این فرضیه که 

. سرپناهی برای مخفی شدن یک پوشش زیبای گل ها..
 !حقیقت سیاه است

واقعا برات متاسفم آقای شریف! البته با این اوصاف فکر _

کنم اسم واقعیتم این نباشه! هرچند مهم نیست. مهم اینه که 
 می خوام بدونم چه فکری با خودت کردی که

   



 
تصور کردی با کشتن من و تهدید کردنم، می تونی چیزی 

 !که می خوای رو به دست بیاری؟
هیچ تغییری در سرعت ماشین ایجاد نکرد! شریف داشت 
عصبی می شد. این را از چهره اش می فهمید، و شرایط  

 !غیرقابل تحمل تر هرلحظه 
تو تنها نیستی آقای شریف، ماشینی که دنبالمونه قطعا فقط  _

عده ی کم ی از آدماتن! چرا فکر کردی من تنهام؟ که با 
 کشتنم همه چی رو تموم کنی؟

سریعتر حرکت کن لعنتی! کشتنت برام کاری نداره، فقط  _

نمی خوام بیهوده بمیری! پس خفه شو و کاری که بهت گفتم 
 !رو انجام بده

پوزخندش شریف را بیشتر به هم ریخت. بی توجه جواب  
 :داد
 
   



 
مرگ برا من معنی نداره! فکر می کنی از مرگ می _

قرار نیست برنده ی این بازی باشی آقای شریف، ترسم؟! تو 
 ! اسکندری و فتوحی هم همین طور. هیچ کدومتون

سکوت شریف آزاردهنده بود. چند لحظه ای خیره و سنگین  
به او که با خونسردی داشت رفتار می کرد، خیره شد. و بعد  

 :به طرز ناگهانی پاسخ داد
داریم که  خودت خوب می دونی که ما چیزی رو توی چنته_

تو نمی تونی نسبت بهش بی تفاوت باشی جناب سرگرد. می 
 !خوام بدونم مرگ پدر عزیزت هم برات کاری نداره؟

مردمک های امیرحافظ لرزان روی چهره ی خندان شریف 
 !خیره می ماند. چه شنیده بود؟ پدرش؟
چشم هایش نقش می  تصویر چهره ی پرویز، با درد مقابل 

 :بندد و شریف تشر می زند 
 !گاز بده، به نفعته رو مخم نری یاال _

   



 
هنوز هم هیچ فشاری به پدال گاز نیاورده بود. داشت فکر 

تواند واقعی  می کرد. به اینکه تهدید شریف تا چه اندازه می 
باشد. مگرنه اینکه احسان گفته بود خانواده اش در امان 

 هستند؟ شریف داشت از چه دم می زد؟
حرفمو پس می  اصال چیه؟ داری به پدرت فکر می کنی؟ _

که بهتر فکر می کنم، می بینم اون پیرمرد حاال گیرم! آخه 
از کار افتاده که عمر خودشو کرده، فکر نکنم مردنش چندان  

رقی به حالت داشته باشه. زنتم که بی جون رو تخت ف
نفسش قطع نشده!  حاال بیمارستانه و عجیب سگ جونه که تا 

 ! می مونه فقط یه نفر که احتمال زیاد خیلی برات عزیز باشه
 
   



 
چیزی راه نفسش را بسته بود. هیچ صدایی از گلویش خارج  

 مگر چیزی هم می توانست بگوید؟ اصال نمی شد. 
شریف خیلی خوب این را فهمیده بود، از چزاندنش لذت می 

خونسردی و  برد، و حتی بی توجه به سرعت آرام ماشین، با 
 :آرامش ادامه داد

صدرا زیادی جوونه سرگرد! حیفه واقعا. بابا تازه اول _

زندگیشه، تازه می خواد جوونی کنه، حیف نیست همین اول 
 ! راه بره زیر خاک؟

چنان به سمتش سر چرخاند که صدای مهره های گردنش را 
به خوبی حس کرد. چهره اش سرخ شده بود. داشت از شدت 

 .که در جانش بود، خفه میشد  فشار خشمی
 
   



 
دست دراز کرد. احمقانه و بی فکر! دست دراز کرد تا شاید 

 نتیجه بتواند شریف کنار دستش را ساکت کند اما، 
این حرکت نسنجیده تنها فشرده شدن اسلحه روی شقیقه اش 

بود. و صدای خنده ی شریف که تصویر خندان و دوست 
 :داشتنی صدرا را در نظرش تار کرد

بیخیال بابا جناب سرگرد، چی فکر کردی با خودت؟! یعنی _

 یاال داداشت انقدر برات عزیزه؟ خب پس به هدفم رسیدم. 
گاز بده تا کاری که نمیخوام رو انجام بدم. من واقعا اعصاب 
خردی زیادی دارم، دلم نمی خواد این وسط اون پسره ی بی 

خبر از همه چی رو هم قاطی این وضعیت خودم کنم. پس 
 !یاال 

هیچ راه فراری وجود نداشت. او در دام شریف گیر افتاده 
. رگ گردنش برجسته شده و نمی باتالق بود. همانند یک 

 دانست با هجوم وحشت و خشمی که در وجودش 
   



 
بود چه کند. تسلیم شد. عاقبت، به ناچار سرعت ماشین را 

 .برد و آن پدال لعنتی را فشار داد باال 
خنده ی پیروزمندانه ی شریف جانش را می گرفت. نفس  
هایش لرزان بود. در بدترین شرایطی که فکرش را می 

قرار گرفته بود و... باید... باید هرطور شده خود را کرد، 
 ! نحس بیرون می کشید باتالق از این 

   



 
 !تو کی هستی عوضی؟_

خیره به روبرو از عمق وجودش فریاد زد. اما تغییری در  
چهره ی لبخند به لب شریف ایجاد نشد. خونسرد و بی 

 : تفاوت، با چشم هایی سرد، برعکس او و به آرامی پاسخ داد
چه سوال احمقانه ای! اینو من باید ازت بپرسم! تو کی _

هستی جناب سرگرد که تونستی با این همه دامی که برات  
 گذاشته بودم، خودتو به اینجا برسونی؟ بعدشم توی چشم های

یدم به این *من زل بزنی و بگی ناظر محموله ای؟! من ر
 ! ناظر بودنت کثافت

   



 
طوفانی نثارش کرد. شریف  گاهی با فکی منقبض شده ن

معنی این نگاه را به خوبی می فهمید. اگر اسلحه ی بینشان 
 ! هزاربار به دست امیرحافظ کشته شده بود االننبود، تا به 

زنتو بگو! تو دیگه کی هستی که تونستی با اون همه _

اخطاری که بهت دادم، زنتو ول کنی و بیای اینجا؟ مگه بهت  
 بودم؟ مگه بهت نگفته بودم منتظرم باش؟هشدار نداده 

 !ازت پرسیدم کی هستی_

امیرحافظ که با غیظ و بی توجه به توهین های او سؤالش را  
تکرار کرد، توانست خیلی خوب شریف را به هم بریزد.  

آنقدر که با اسلحه ی توی دستش ضربه ی محکمی نثار سر 
 امیرحافظ کند و بعد هم با لذت، به 

 
   



 
 ! خونی که آرام از بینی و سرش جاری می شود، خیره شود

 ! لعنت بهت_

امیرحافظ با دستی که بند شقیقه ی دردناکش شده بود، 
زمزمه کرد اما... آخی هم از دهانش بیرون نجهید. این درد  

بود، بارها و بارها مرگ را به   الزم ها که درد نبودند. اگر 
 ! جان می خرید اما... سر خم نمی کرد

همینو می خواستی؟ برو خداتو شکر کن پشت فرمونی _

شین تیکه تیکه ات می کردم مرتیکه ی وگرنه تو همین ما 
 !نفهم

 میان درد، با خونی که نصف صورتش را فرا گرفته بود
داشت روی پیراهن تنش می چکید، نیشخند زد. برای آنکه  

 بتواند مقابلش را ببیند، با پشت دست خون روی 
   



 
چشم هایش را پاک کرد و از دردی که تمام سرش را فرا  

 !گرفته بود، نفسش را در سینه حبس کرد
بهم بگو تو کی هستی آقای شریف؟! انقدر ازم می ترسی _

 !که برای یه سوال ساده انقدر ناشیانه رفتار می کنی؟
او کم و بیش بازی را به دست گرفته  حاال دوئل جذابی بود. 

بود. شریف عصبی و به هم ریخته نگاهش می کرد. حتی با  
وجود آنکه ماشین با سرعت داشت از کامیون ها سبقت می  

گرفت. و قطعا لطف خدا بود که هربار، ترافیک بودن مسیر  
  از سبقت گرفتنش مانع می شد و به نحوی زمان را حفظ می

 .کرد
او باید تا زمانی که احسان سر می رسید، هم جان خانواده 

می حاال اش را حفظ می کرد، و هم از محموله ای که 
 توانست کم و بیش محتویاتش را حدس بزند.

   



 
داشت سخت ترین و زجرآور ترین لحظات کاری اش را از 

 !سر می گذراند
. 

 
   



 
تو آدم زرنگی هستی جناب سرگرد، پس شوکه نمیشی اگه  _

حاال بهت بگم من دقیقا همون کسی ام که تو اون ذهنته! پس 
 .دهنتو ببند و فقط رانندگیتو بکن

نیشخند روی لب های امیرحافظ، با جواب شریف عمیق تر 
ی گرفت. باید به درد توی سرش بی توجه می بود.  شد. دم

 ! باید ادامه می داد
 !عامر شریف، تو خود عامری، مگه نه؟_

با صدای آرام و مرددش، شریف با پوزخند نگاهش کرد. این  
مرد بسیار از چیزی که فکرش را می کرد زیرک تر بود.  

 ! حیف که باید جانش را می گرفت
کجا رسیده که خود عامر شریف اینجارو باش! کار به _

 اومده ایران؟! تو چی راجع به ممکلت ما فکر کردی
 
   



 
مردک حریص؟ فکر کردی با سالمت از این مرز خارج 

 میشی؟ آره؟
صدای پر از تمسخر امیرحافظ، روان شریف را به هم می 
ریخت. ضربه ی آرام تری روی شقیقه ی امیرحافظ کوبید 
که همان هم برای تشدید بخشیدن به درد زخمش کفایت می 

کرد. چشم هایش از درد سیاهی رفت اما، باز هم ناله ای از 
 ! دهانش خارج نشد

انقدر رو مخ من راه نرو احمق! کدوم ممکلت؟! کدوم  _

فکر؟! خیلی به خودتون اطمینان داری جناب سرگرد. دوست  
دارم وقتی دارم با همین محموله از ایران خارج میشم و  
بعدشم یه جوری که خودتم نفهمی زنتو با خودم می برم، 

   احتماالحالتو ببینم. البته فکر نکنم تا اون موقع زنده باشی. 
 ..تو اس

 !عوضیاسم زن منو به زبونت نیار _

   



 
فریاد امیرحافظ، با فریاد شریف درهم آمیخت. لحظات به 

 :کندی و تاریکی سپری میشد
بی شرف خودتی و هفت جد و آبادت مرتیکه! تو هیچ _

میدونی با کی ازدواج کردی؟ میدونی چرا دارم بهت فرصت  
زنده بودن میدم؟! جناب سرگرد، من عامر شریفم. 

پسرعموی بهار شریف! بهارو که می شناسی؟ زن همون  
 ! که این همه سال فکر می کردم مردهالی هاتف آشغ

هایی سرخ و غضبناک نگاهش  مکث کرد. امیرحافظ با چشم
را به روبرو دوخته بود. همه چیز توی ذهنش نابود شده  

 ! بود
 
   



 
نیستم. شاید به خاطر همینه که  می بینی؟ من زیادم غریبه _

دارم یکم بهت فرصت میدم زنده بمونی! البته اگه اعصابمو  
 !به هم نریزی

سکوت اتاقک ماشین را فرا گرفت. امیرحافظ از شدت خشم 
نفس نفس می زد اما، نمی دانست باید چطور این بحث 
مزخرف را ادامه دهد. چقدر خدا حواسش بهش بود که 

رفتن گاز می داد، ماشینی جلویش سبز هربار برای سبقت گ
میشد و مجبور میشد از سرعتش بکاهد. و این شریف را هم 

 !مزمن کالفگی کرده بود. یک  کالفه 
من قراربود با بهار ازدواج کنم. با دختری که همیشه برام _

متفاوت بود. ولی هاتف نذاشت. اون و خانواده ی آشغال تر 
من اگه به اینجا رسیدم،  از خودش! می دونی جناب سرگرد؟

 !مسببش هاتفه! هاتفی که همه ی زندگیمو از من گرفت
   



 
امیرحافظ روی چهره ی آشفته و عاصی عامر نگاه مات 

شریف خشک شده است. و شریف انگار که مهم نباشد دارد  
با چه کسی حرف می زند، با بی توجهی و غیظ ادامه می 

 : دهد
   



 
یه خانواده ی سرشناس و قدرت مند! هاتف هرچی داشت _

از خانواده اش داشت! اون زمان انقدر قدرت داشتن که 
میتونستن هاتف دست رو هرچی بذاره، براش مهیا کنن.  

و اون زمان چیه    االنم هستن. منتهی می دونی فرق االن
 جناب سرگرد؟

 چرخاندهسکوت امیرحافظ باعث می شود که سرش را 
به او نگاه کند. یک نگاه ناخوانا، و نیشخندی تلخ که گوشه 

 :ی لب هایش جا خوش کرده
انقدر قدرت دارم که جلوشون حاال فرقش اینه که من _

وایسم. می بینی؟! دارم هرچی که هاتف داره رو ازش می  
هم دخترش. این وسط حاال گیرم! اول جون خودش و زنش،  

شد و خیلی وقت ها گند زدی به تو بودی که یهو پیدات 
 اون دختر االن. تو اگه نبودی، ه هام برنام

 
   



 
ازدواج کرده  البد تو دست های من بود، تو هم با یکی دیگه 

 ! بودی
امیرحافظ با حرصی که جان می کند تا فرو بنشاندش، دندان 

روی دندان می سابد و شریف، بار دیگر ضربه ای روی 
شقیقه اش می نشاند. درد بود و درد بود و درد... تمامی 

 !نداشت
ره؟ تو تمام این می بینی چه حس بدیه آدم رو دست بخو_

مدت فکر می کردی من انقدر پخمه ام که نفهمم تو عین یه 
موش کثیف وسط همه چی قرار گرفتی؟ نه آقا پلیسه، من  

حواسم هست. خیلی بیشتر از تو و اون دوستای مزاحم تر از 
 !خودت

مشکلی با آروم کردن خودت ندارم عامر شریف، ولی باید _

 ه من یکم تو رو بهت بگم کارت اینجا تمومه. اگ
 
   



 
دست کم گرفته باشم، تو بیش از اندازه مارو ساده فرض 

 ! کردی. این هشدارم یادت باشه
شریف اخم روی پیشانی اش را  خنده ی توام با بی تفاوتی  

غلیظ تر می کند. نگاهش را به روبرو می دوزد و از سر 
ناچاری، از ماشین جلویش سبقت میگیرد. هنوز تعداد زیادی 
از کامیون ها روبرویش قرار دارند و می تواند در این مدت 

فکری برای کنترل این وضعیت بکند. اگر شریف بگذارد 
 !ش امان بدهدو... درد غیرقابل توصیف سر

بیخیال بابا جناب سرگرد، خسته نشدی از این همه زر مفت _

داشتم برات  مثال زدن؟! ه ی میپری وسط حرف زدنم! 
داستان پدرزنت رو می گفتم. البته نگران نباش. زنتو که 
بیارن پیشم، اینارو کامل برای اونم میگم. وای که چقدر 

 !لحظه شماری می کنم برای اون زمان
   



 
سکوت غضبناک امیرحافظ همان چیزیست که می خواهد. 

خوشحال است. لذت می برد از اینکه مرد باتجربه و 
 !کاربلدی چون او را گیج کرده است

   



 
مردانی ها خیلی بیشتر از چیزی که تو و دوستات می _

دونین، حرف برای گفتن دارن! سناتور مردانی، کسی بود  
که همه براش احترام خاصی قائل بودن. یه مرد پرنفوذ، 

ش  قدرت مند، مردم دار! هاتف عوضی ام هرچی که پدر
داشت رو به دست آورده بود! کم کم می خواست جای اون 

بشینه و بشه یکی مثل پدرش! تا وقتی که با بهار ازدواج 
خانواده ها، چیزی صالح کرد. ازدواج اجباری و از روی 

بود که زندگی خیلی هارو به هم ریخت. بهاری که من برای 
 داشتنش عذاب کشیده بودم، خیلی راحت متعلق به یکی دیگه
شده بود. چیزی که همیشه بود و مردانی ها هرچی که می 

 !خواستن رو، باید به دست می آوردن
نام نهال به شدت توی ذهنش پررنگ بود. همانطور که خیره 

 ی جاده ی شلوغ روبرویش بود و داشت فکر می 
   



 
کرد، همزمان گفته های عامر شریف را هم می شنید. و 
هربار تکرار نام هاتف، ختم می شد به یادآوری تصویر 

 !نهال
نمی توانست شرایطی از این بدتر را تصور کند! عامر 

آن  شریف جوری با خونسردی حرف میزد و همچنان،
اسلحه ی لعنتی را به طرفش نشانه رفته بود که انگار 

 !اطمینان داشت اینجا، پایان کار آن ها خواهد بود
بعد از ازدواج هاتف و بهار، هردوشون تغییر کردن.  _

 هاتف دیگه مثل قبل نبود. پدرش رو همراهی نمی کرد
یه جورایی داشت اون جو قبلی رو از بین می برد. این وسط 

بهار بود که قربانی خواسته ی خودخواهانه خانواده اش و 
سناتور مردانی شده بود. م ی خواست فرار کنه. می خواست  

خودش رو از دست هاتف نجات بده. پس منم باید بهش 
 کمک می کردم! آوردن بهار از

   



 
اون خونه و البته نابودی مردانی ها آرزوی همیشگی من  

بود. و بهار خوب می تونست باعث بشه که به هدفم برسم.  
برای همین ازش خواستم یه سری مدارک که فقط کافی بود 

ی واقعی نابود یکیش دست پلیس بیوفته و مردانی ها به معنا 
بشن رو، بهش دادم تا توی صندوق اسناد سناتور مردانی 

جاساز کنه. تصورش هم شیرین بود. اگه هاتفی وجود  
نداشت و سر نمی رسید تا اون مدارک رو دست بهار نبینه،  

نهالی  شاید  اصال من اینجا نبودم. شاید تو هم نبودی!  حاال 
 !وجود نداشت که بخواد زنت باشه! نه؟

شریف که مکث کرد، بی توجه به چهره ی متفکر 
امیرحافظ، تماسی را که از طرف نیروهایش بود برقرار 
 کرد و زیر نگاه سرتاسر خشم او، با دقت به سخنان فرد

 
   



 
پشت خط گوش فرا داد. چند دقیقه بعد، با لبخند تماس را 

 ! قطع کرد و یک نفس راحت هم کشید
عامر شریف کارش را خوب بلد بود. با خونسردی اش،  

 !امیرحافظ را تا مرز جنون می کشاند
 
   



 
شریف شده بود؟  ی خوشحال  چه اتفاقی افتاده بود که باعث 

یعنی ممکن بود برای نیروهایش مشکلی پیش بیاید؟ و وضع 
 ! شود؟ االنبدتر از 

خوب می دونم این سکوتت چقدر حرف داره. تظاهر _

 !  بیهوده نکن جناب سرگرد، تو باید حقیقت رو بپذیری
امیرحافظ به تندی به شریف سرحال نگاه می کند. خدایا...  

همه چیز طبق خواسته ی او پیش یعنی ممکن بود واقعا 
 !برود؟

اسکندری و فتوحی زیادی احمق بودن. باید بگم تو خیلی  _

خوب تونسته بودی هردوی اون هارو شیفته ی خودت بکنی! 
نکنن! و من هم   تالش طوری که حتی برای بیشتر شناختنت 

 با آدمای ساده لوح کاری ندارم، می فهمی که؟ 
 
   



 
چیزی در سرش تکان خورد. شقیقه اش بی امان تیر می 

کشید و درد را در وجب به وجب جانش می نشاند. فتوحی و  
میدان خارج شده بودند، و این  اسکندری به همین سادگی از 

 .به وضوح قدرت و نفوذ شریف را نشان می داد
گیج شده بود. عصبی و حیرت زده رانندگی می کرد و به 
 باال دنبال یک راه نجات داشت همه ی دانسته های ذهنش را 

و پایین می کرد. با وجود نیروهایی که در هتل مستقر بودند،  
 شریف چطور دستش به اسکندری و فتوحی رسیده بود؟

شوکه شدی؟ ولی نباید بشی جناب سرگرد! من برای تو  _

نیومده   باال قصه تعریف نمی کنم، پس تا اون روی سگم باز 
رد  نکردم تو مغزت، گاز بده و خالی و این دفعه واقعا یکی  

 ! یاال شو. 
   



 
با فریاد شریف خسته نگاهش کرد. ناامید نشده بود اما، خسته  

 ! چرا! و بسیار زیاد نگران و آشفته
کارو انجام بدی. تا وقتی من پشت فرمونم، نمی تونی این _

مردنم یعنی مرگ خودت. حماقت نکن شریف! تو خودت 
خوب می دونی که همه ی این راننده ها منو به عنوان ناظر  
می شناسن، و اگه نباشم، احتمال زیاد سر بررسی بار خیلی  
زود شناسایی میشی! پس با تهدیدهای پوچت اعصابمو به هم 

 !نریز
دندان قروچه ای کرد. خواست بار دیگر ضربه ای شریف 

نثارش کند اما، با دیدن خونی که با شدت زیاد از سرش  
جاری بود، پشیمان شد. با حرص نفسی گرفت و دستمال  
کاغذی روی داشبورد را به طرفش پرت کرد. امیرحافظ  

 درست گفته بود. او هنوز به حضورش نیاز 
 
   
 

داشت، و نمی توانست به هیچ وجه با کشتنش خودش را به  
 ! خطر بیندازد



صورتتو پاک کن. تو خودت خوب میدونی که فقط کافیه  _

دست از پا خطا کنی تا اعضای خانواده ات یکی یکی برن 
 .هم گاز بدهحاال اون دنیا. بهتره غلط اضافه نکنی آقا پلیسه. 

لعنتی نمی بینی چقدر شلوغه؟ چطوری گاز بدم؟! کجا  _

 !برم؟



 
با تمام خشمش به ستوه رسیده فریاد زد و اخم غلیظی روی 
پیشانی شریف نشاند. متاسفانه حق با امیرحافظ بود و هیچ  

جوره نمی توانستند سبقت بگیرند. دلش می خواست از شدت 
 !ماشین ها را به گلوله ببنددحرص تمام 

خفه شو. دفعه ی آخرت باشه صداتو برای من بلند می کنی _

 .مرتیکه
فشار اسلحه روی سرش به شدت اعصابش را به هم می 

 ریخت. سعی داشت با نفس های عمیق خودش را 
   



 
نمی دانست احسان کجا بود که هنوز پیدایش کنترل کند. 

نشده بود. مگر نه اینکه او از اینکه خانواده اش در امنیت 
کامل هستند، اطمینان خاطر داده بود؟ پس شریف داشت از 

 !قتل عام که حرف می زد؟
اون مدارک چی بودن که باعث شد هاتف هویت خودش _

 !رو نابود کنه؟
ید تا زمان بخرد، به حرف  تنها راهی که به ذهنش می رس

گرفتن شریف بود. عامر شریف هرچقدر هم می خواست 
قدرت مند باشد، همین اول راه نقطه ضعفش را نشان داده  

بود و آن، هاتف بود. هاتف مردانی که انگار بعد از مرگش 
 ! هم عامر شریف را رها نکرده بود

فکر می کنی باید چی می بودن؟! همه ی جنایت ها و _

 کارهایی که طی اون سال ها انجام داده بودم و برای 
 
   



 
تک تک شون برنامه ریزی کرده بودم! به نظرت سرداری 

وطن به شمار می رفت که  که طبق اون مدارک یه خائن به 
دستور هزاران قتل عام رو داده بود، می تونست بخشیده  

 االنبشه؟! آخ اگه هاتف نبود و همه چیزو نابود نمی کرد.. 
 !حتی اسمی هم از مردانی ها نمونده بود 

توقع جواب دادن نداشت اما، شریف با حرص پاسخ داده بود  
هاتف و جوری با نفرت نگاهش می کرد که انگار او 

نقش هاتف مردانی حاال  مردانی ست! پوزخند کمرنگی زد. 
 ! را می فهمید، و بی گناهی اش را

فکر می کردم بعد اون آتش سوزی که افتاد، هاتف مرده  _

اما اشتباه می کردم. اون همه ی این سال ها زنده بود و 
بزرگترین حقیقت زندگیش رو از همه مخفی کرده بود.  

 همیشه پرنفوذ و قدرتخانواده اش هم مثل 
   



 
مند به کارشون ادامه می دادن! تا اینکه چند سال پیش فهمیدم 

 .زنده است
 چطوری توی ایران پیداش کردی؟_

اش، عامر شریف خندان  کالفه ل امیرحافظ و صدای با سوا
نگاهش کرد. نحسی و شرارت از چشم هایش می بارید.  

انگار هیچ ذره ای از مهر و انسانیت در وجودش باقی نمانده 
 ! بود

چند سال پیش توی زاهدان یه انفجار بزرگ رخ داد که _

شدن،  اتفاقا چند نفر از همکاران خودت هم به درک فرستاده 
 * !یادته که؟

 مگر می توانست آن داغ را فراموش کند؟! نه فقط او... 
که خیلی ها! آن انفجار، نیروهای عزیزی را از این خاک 

 !گرفت که داغشان همیشه زنده است
 
   



 
غم به آنی در چشم هایش النه کرد. غمی همراه با خشم! و  

 :عامر شریف با خونسردی ادامه داد
اون بمب گذاری هم کار ما بود! و من درست وقتی برای _

هاتف رو دیدم. زنده و اون انفجار به ایران اومده بودم، 
 ! صحیح و سالم! درست روبروی خودم

   



 
سعی می کند در برابر این حجم از پستی و بدی دیوانگی 

نکند. اگر تنها جان خودش به شریف بستگی داشت، قطعا تا 
بارها برای کشتن او در همین اتاقک ماشین اقدام  االنبه 

خالی  با گلوله ای که شریف در سرش  احتماال کرده بود و 
 !  می کرد، همان دم مرده بود

 
   



 
اما انگار همه چیز دست به دست هم داده بود تا این شرایط  
رنج آور را به جان بخرد و برای حفظ جان بسیاری از آدم 

ه حل باشد، نه کشتن شریف! برای همین بود  ها به دنبال را
که دم عمیقی گرفت تا سیاهی مقابل دیدگانش از بین برود و  
بعد، با قلبی درد کشیده از یادآوری آن حادثه وحشتناک، با  

 :پوزخندی تلخ و تحقیر آمیز گفت
هم دخترش! تو  االنپس برای همین دنبال هاتف بودی و _

دنبال اون مدارکی عامر شریف. مدارکی که هاتف مردانی 
با خودش به ایران آورده و تو فکر می کردی با مرگ 

با تغییر  االنشریف، اون مدارک هم نابود شدن. مدارکی که 
وضعیت خانواده ی مردانی ها، نه تنها بر علیه اون ها 

ر بندازه. که نیست، که اتفاقا میتونه خودت رو هم به دردس
 !می اندازه! درست نمیگم؟

   



 
شریف با چشم های ریز شده از حرص نگاهش می کرد.  

قدری در   امیرحافظ بیش از اندازه باهوش بود. تا می آمد
چزاندن و دیوانه کردن او پیش برود، او با پاسخی که می 
داد، شریف را گیج می کرد. و وجود همین نیروها بود که 
هربار در رسیدن آن ها به هدفشان، یعنی ایران، شکست 

 !خورده باقی می گذاشت
آدم باهوشی هستی. خیلی زود حرفمو متوجه شدی. من از _

میاد، ولی فقط تا وقتی که به دست و آدمای باهوش خوشم 
پام نپیچن. و متاسفانه تو نه تنها به دست و پام می پیچی، که  

. همین هم خوبی هوشت رو ه هام هربار گند میزنی به برنام 
 ! از بین می بره آقای فرجام نیک نام

پاسخ سرتاسر غیظ و خشم شریف لبخند تمسخرباری روی 
 می کرد از لب های خون آلودش نشاند. احساس

   



 
لحاظ جسمی درحال سپری آخرین لحظات توام با استقامت و  

قدرتش است! درد سرش امان نمی داد... و خونی که 
 ! همچنان جاری بود

قدری سکوت کرد. سعی داشت تکه های پیدا شده این پازل 
بهتر می توانست پیچیدگی حاال کهنه را کنار هم بچیند. 

پرونده ی زیر دستش را درک کند. هاتف مردانی بی گناه 
 ! بود

او هم فقط یک قربانی بود که سعی داشت از اعتبار و 
ارزش خانواده ی خودش و در نهایت، کشورش مراقبت کند. 

و کلیدی که همراه احسان از بررسی کیف مدارکش پیدا 
کرده بودند، به احتمال زیاد مربوط به مخفی کردن مدارک 

 . عامر شریف بود
 
   



 
جز این، هاتف مردانی هیچ کار دیگری انجام نداده که بتوان 

 ! به آن اتهام مجرم بودن زد، و این خبر خوشی نبود؟
اگر بر می گشت، اگر زنده می ماند و می توانست دوباره 

نهالش را ببیند، قطعا این خبر را خیلی زود به او می داد. و  
ی  شحال خوبعد به تماشای لبخند های اشک آلودش از شدت 

 !می نشست
اما... آیا این اتفاق می افتاد؟ او دوباره می توانست نهال را 

ببیند؟ صدرا را به آغوش بکشد؟ و بار دیگر، این بار اما  
 !همچون سال های قبل، پدر و مادرش را با محبت بنگرد؟

 ! شده؟تف به این شانس، این همه ماشین از کجا پیداشون _

با رضایت، داشت با کمترین سرعت حرکت می کرد. نگاه 
خدا را به خودش و این اتفاق بزرگ به خوبی احساس می  

کرد. همیشه که قرار نبود آن ها بهتر باشند، خدا همیشه 
 ! بهترین ها را برایشان فراهم می کرد

   



 
با کثافت خودت و کارت  اصال محموله ی عجیبیه. _

 !هماهنگ نیست
اش را از   کالفه با زمزمه ی زیرلب امیرحافظ، شریف نگاه 

جاده ی شلوغ گرفت و به او خیره شد. کم کم نیشخندی 
 : گوشه ی لب هایش نشست و بی درنگ، به تندی پاسخ داد

ناهماهنگی در کار نیست. فکر می کنی نفهمیدم که داشتی _

 !توی کامیون هارو می گشتی؟
امیرحافظ کمی جا خورد. اما سعی کرد این را در چهره اش 

 ! لعنت... عامر شریف زیادی حواس جمع بودنشان ندهد. 
داری میمیری برای حاال ولی فکر کنم موفق نشدی که _

 فهمیدن بار اصلی این کامیون ها! خوب می دونم که م ی
   



 
دونی من احمق نیستم این همه گلو ببرم پاکستان. ولی 

نمیدونم اگه بفهمی چی توی این کامیون هاست و قراره که 
تو مجوز خروجشون از مرز رو بگیری، چه واکنشی نشون  

 ! میدی
که انگار دارد فکر می کند،  درحالی شریف می گوید و بعد  

 :ادامه می دهد
زیاد شوکه نشی. آخه تو با این چیزا غریبه نیستی.  احتماال _

 !باهاش آشنایی عمیقی داری
حرف های دوپهلوی شریف روانش را به هم می ریخت.  

که  درحالی چند لحظه ای متفکر به روبرو خیره شد و بعد 
سیدن هرچه سریعتر احسان و نیروهای دیگر را از از راه ر

 : خدا طلب می کرد، با شک پرسید
 تو بین این گل ها بمب جاساز کردی لعنتی، آره؟ _

 
   



 
خنده ی شریف مانند سوهان روحش را می خراشید. نفسش 

رفت. با چشم هایی سرخ و مضطرب، نگاهش را از شریف 
گرفت و سعی کرد راه حلی که به ذهنش خطور کرده بود  
را، برای کنترل این فاجعه دوباره مرور کند. اما صدای 

 :نحس شریف اجازه نمی داد
ستی! زیاد خودت دیدی بهت گفتم که زیاد باهاش غریبه نی_

رو اذیت نکن جناب سرگرد، کاری از دستت برنمیاد. میدونم  
همکارهای عوضیت دارن صدامون رو می شنون، ولی  االن

رفیقای منم دارن صدامون رو می شنون! می بینی؟! من  
یه تماس کافیه تا جنازه ی   االنفکر همه چیو کردم. همین  

ن عمارت سر بریده ی اون پیرزن رو توی تختش، تو او
 ! مجللش پیدا کنن. تو که اینو نمی خوای، می خوای؟

 
   



 
با مردمک هایی لرزان، چشم به شریف دوخته بود. پروین!  

که میان این آشوب نهالی مادرش... و پدرش... صدرا... 
 ! قرار داشت

پس مثل آدم کاری که بهت گفتم رو می کنی. این کامیون _

ها از این مرز رد میشن و بعد هم طبق برنامه ای که احتمال  
زیاد اسکندری مرحوم بهت گفته بوده، تفکیک میشن و برای  

جشن به شهرهای مختلف فرستاده میشن. بعدش... بعد ی 
یش  میشه یه آت تالش دیگه وجود نداره! و نتیجه ی این همه 

 !بازی خیلی بزرگ
عامر شریف داشت با لبخند حرف می زد و واژه به واژه ی 

سخنانش مثل سنگی بود که به سر امیرحافظ برخورد می 
خیره ی روبرو بود و دست هایی که با قدرت حاال کرد. 

 . فرمان ماشین را در بر گرفته بودند
اهمیتی  اصال صدای عامر شریف را گنگ می شنید، و 

نداشت که از چه حرف می زند. او باید هرچه زودتر کاری 
انجام می داد، باید هرچه زودتر دو کشور را از خطری که 

بخاطر حمل این کامیون های در حرکت تهدید می کرد، 
 نجات می داد. باید اقدامی می کرد. او خانواده 

   



 
اش را اول به خدا و بعد به احسان و نیروهایش سپرده 

 !سرشان نمیآمد، نه؟  بالییبود... 
تردیدی، پایش را روی نفسی عمیق کشید. بدون هیچ مکث و 

پدال گاز فشرد و با سرعت بسیار زیاد خواست که از 
کامیون جلویش سبقت بگیرد. آنقدر ترسناک و مصمم جلوه 

می کرد که شریف مبهوت از این حرکت ناگهانی و  
 : خطرناک او، آن هم با وجود شلوغ بودن جاده، فریاد زد

کشتنم چه غلطی داری می کنی مرتیکه؟ می خوای به _

 بدی؟
هیچ توجهی به فریادهایش نمی کرد. با سرعت بسیار زیاد 

حرکت می کرد و حتی ضربه های محکم شریف هم کارساز  
توانست پشت سر اولین  بالخره نبود. آنقدر جلو رفت تا 

 که از آن درحالی کامیون قرار بگیرد. و بعد  
   



 
هم سبقت می گرفت، طبق چیزی که می دانست از نگاه تیز 

راننده ی کامیون دور نخواهد ماند، دستش را از پنجره 
اشاره عالمت خاصی را به   خارج کرد و با انگشت شست و

 . طرف کامیون پشت سرش گرفت
ماشین امیرحافظ و دستی الی مرد راننده با دیدن سرعت با 

که از پنجره خارج شده بود، خیلی زود منظور مافوقش را  
فهمید و بی درنگ با زدن تک بوقی پاسخش را داد. شریف 

مبهوت به این منظره می نگریست. و با هرچه در توانش  
 :بود، فریاد زد

دستتو بیار تو ماشین احمق، نباید بهت فرصت زنده موندن  _

 !می دادم آشغال
بی توجه به اسلحه ای که با فشار بیشتری روی شقیقه اش  

کوبیده میشد، چشم از کامیون و راننده ای که حرفش را 
 فهمیده بود، گرفت و بی درنگ به طرف

   



 
شریف چرخید. نترس و قدرت مند، دست دراز کرد و چنان 
مشتی در دهان شریف کوبید که صدا ی او برای چند لحظه  

 !قطع شد کامال 
تازه پیدا کرده بود که با تمام خشم و نفرت انگار جان 

سرکوب شده اش، ماشین را به شدت وارد جاده ی خاکی 
کرد و تا شریف به خودش بیاید، اسلحه را از دستش بیرون  

 . کشید
شرایط به کل تغییر کرده بود. عامر شریف با دهانی پر  حاال 

از خون و چشم هایی غضبناک به او نگاه می کرد و 
امیرحافظ... میان آن هیاهو، لبخند پیروزمندانه ای به لب 

  کالفگی داشت. لبخندی که حرص، خشم، درد، خستگی، و 
 !را میشد از آن احساس کرد

 
   



 
شریف سعی کرد حرفی بزند اما، مشت های امیرحافظ که  

نگذاشتند. او  روی صورتش فرود آمدند، توانی برایش باقی 
شریف را زنده می خواست، کشتنش ساده ترین تاوانی بود  

 . که می توانست برای جنایت هایش بدهد
 
   



 
ماند و آنقدر در انتظار حکمش عذاب شریف باید زنده می 

 !می کشید، که آنطور که باید تاوان می داد
تمام کامیون ها سرجایشان متوقف شده بودند. مسیر جاده 

بسته شده بود و صدای تیراندازی تنها چیزی بود که  کامال 
 .  به گوش می رسید

نگاهش را از شریف که سعی داشت خودش را جمع و جور 
گرفت و با درد گوشی اش را از جیبش بیرون کشید. و  کند، 

بعد بدون آنکه لحظه ای وقت را تلف کند، با احسان تماس  
 .  گرفت

او باید با کاری که کرده بود، از خانواده اش، از عزیزانش  
باخبر می شد. اگر تنها یک درصد تهدید های شریف عملی 

 اصال ؟! می شد، چطور باید با عذاب زندگی اش کنار میآمد
 ! چطور باید به زندگی ادامه می داد؟

   



 
خسته و نفس بریده به صدا ی بوق های لعنتی گوش می 

پاسخش را داد. با صدایی کرد. طولی نکشید که احسان 
مضطرب، بلند و آشفته. صدایی که حتی به گوش شریف هم 

 : رسید
همه چیز تحت کنترله امیر، نگران نباش. شریف هیچ _

غلطی نمی تونه بکنه، ما حواسمون به خانواده ات هست. 
 ... دار االن

صدای احسان نصفه و نیمه قطع شد، وقتی که صدای بلند 
مبهوت به   گاهی ین پیچید و او با نگلوله در اتاقک ماش

چهره ی خشمگین شریف کنار دستش خیره شد. احسان فریاد 
 :زد
 ! امیرحافظ _

 ....و هیچ نشنید
 
   



 
********** 

تا به حال درد را اینگونه تجربه نکرده بود. دردی که با جز  
به جز تنش درهم آمیخته بود و احساس می کرد حتی 

استخوان هایش هم به گزگز افتادند. صدای سوت مانندی در  
سرش به پا بود و پشت پلک های بسته اش، تنها چیزی که 

 !می توانست ببیند، تاریکی بود و.... تاریکی
به سختی نفس می کشید. می خواست که تکانی به بدن  

خشک شده اش روی تخت بدهد اما، انگار هیچ چیز در 
کنترل او نبود. حتی نمی توانست پلک هایش را از هم  

فاصله بدهد و بتواند محیطی که در آن قرار داشت را ببیند.  
 ...همه چیز سیاه بود. ترسناک بود. و بسیار خوف انگیز

 
   



 
لب هایش خشک بودند. نیاز مبرمی به نوشیدن آب در 

خودش احساس می کرد اما، صدایی برای درخواست آن 
 بالییودش رخنه کرد. چه  شد. ترس در وج کالفه نداشت! 

سرش آمده بود؟ چرا نمی توانست همچون همیشه ببیند، 
 بفهمد، و حرف بزند؟

 .آروم باش عزیزم، آروم باش_

این صدایی بود که به طور ناواضحی مدام می شنید. حتی 
نمی توانست تشخیص دهد که این صدا متعلق به کیست. گیج 

تقالیی که به هیچ و منگ بود. بی حال و سست، دست از  
نتیجه ای ختم نمی شد، برداشت و قبل از آنکه دوباره در  

 . خواب فرو برود، خنکی آب را روی لب هایش احساس کرد
 
   



 
گم شده بود؟ اینجا دیگر کجا بود؟ چرا خبری از بقیه نبود؟ 

 چرا هیچ شباهتی به خودش نداشت؟ چه اتفاقی افتاده بود؟
که حتی قبل از آنکه به ذهنش خطور کنند، الی هزاران سو

 ... با بیهوشی دوباره اش، هیچ کدام پرسیده نشدند
 
   



 
ترانه با نگرانی و اشک هایی که روی صورتش روان 

بودند، از جلوی شیشه ی بخش مراقبت های ویژه کنار رفت  
پاک کردن صورتش به طرف احسان که در راهروی و با 

بیمارستان ایستاده بود و با سروضعی به هم ریخته، مشغول 
 .صحبت با آرش بود قدم برداشت

 آرش با دیدن چهره ی غم زده ی همسرش، سکوت کرد
نگاهش را به او دوخت که همین برای آنکه توجه احسان را 

که روبرویشان  حالی درهم به او جلب کند، کافی بود. ترانه 
 :می ایستاد، نفسی گرفت و بی تردید گفت

نهال دوباره از حال رفت. دکترش هم یه جواب درست و _

 حسابی نمیده. حال آقا امیرحافظ خوبه؟ 
احسان حس میکرد که میان این هیاهو درحال له شدن است. 

 آشفتگی و حیرانی از چهره اش می بارید. و مدام 
   



 
سعی داشت درد زخم سطحی که روی کتفش بود را نادیده  

 .بگیرد
امیرحافظ سرپا نبود، در این شرایط او نیز نمی توانست از 

 ! هدخودش ضعف نشان د
حال امیر خوبه. فقط باید استراحت کنه. نهال خانم هم به _

هوش میاد، لطفا نگران نباشین. و سعی کنید به خانواده شون  
هم روحیه بدین. اگه شما هم ضعیف باشین اونا هم خودشونو  

 .می بازن
ترانه با چشم هایی گریان تنها سر تکان داد. احسان که با گام  

فاصله گرفت، نگاهش را به چهره ی  هایی سست از آن ها 
 : محزون آرش دوخت و لب زد

 چرا همه چی خراب شد آرش؟ _

 
   



 
آرام کردن همسرش  آرش تنها کاری که می توانست برای 

انجام دهد، این بود که دست هایش را به دور شانه ی او 
حلقه کند و اجازه دهد که ترانه قدری در حصار بازوان 

 .همسرش احساس امنیت و آرامش کند
ترانه حق داشت. شرایط بسیار رنج آوری بود، و هر لحظه  
به اندازه ی چند سال طول می کشید. باید صبر زیادی برای 

 ... از این روزها به خرج می دادند گذر
مثل همیشه، بعد از آنکه به نهال سری زد و با دکترش 

صحبت کرد، راهی بخش شد تا خودش را به کنار رفیقش  
 برساند. نهال وضعیت ثابتی داشت و هیچ

 
   



 
بهبودی خاصی در روند درمانش دیده نمیشد اما، شرایطش 

 !  بدتر هم نشده بود
همین امیدی بود برای آنکه کم نیاورند و به امید روزی که 
آن دو را در کنار یکدیگر می دیدند، در انتظار بهبودیشان 

وسط، احسان بیشتر از هرکسی داشت فشار این باشند. و این  
 .روزها را تحمل می کرد

از یک طرف عذاب وجدان حال نهال، و از طرفی نگرانی 
حال امیرحافظ، و داغ دوستانش که در آن ماموریت پرعذاب 

از دست داده بود... احسان احساس ویرانی می کرد و تنها 
خوب شدن حال  چیزی که این حالش را تسکین می بخشید، 

 !عزیزانش بود
 
   



 
وارد اتاق امیرحافظ شد و با خستگی، خیره ی چهره ی 

بدون آنکه بخواهد  غرق در خواب او، روی صندلی نشست. 
حرفی بزند، به شانه ی باند بیچی شده ی او در اثر آسیب 

گلوله ای که اگر کمی زاویه اش تغییر می کرد، درست 
 .  روی قلبش می نشست ، خیره شد

متی الچه حرفی می توانست بزند؟ جز آنکه برای س اصال 
رفیقش فقط دعا کند و دعا... کار دیگری هم از دستش 

ای کاش می آمد و مجبور نمیشد بدون هیچ  برمیآمد؟ که
 ...ی، این حال برادرش را بنگردتالش 

چشم هایش را بست. خسته و درمانده از این همه تکاپو و  
قدری آرام نگرفتن ها! از صدای گلوله هایی که هنوز در 
ذهنش بود، از یادآوری تصویر غرق خون امیرحافظی که  

 از ماشین بیرون کشید، و از عامر
   



 
شریفی که تا لحظه ی آخر مقاومت کرده بود. و مگر ظلم و 

جنایت، تا چه اندازه ارزشمند بود که او برای حفظش 
 ! هرکاری انجام می داد ؟

توانست نفسش را تکه تکه از سینه بیرون می دهد. می 
لحظه به لحظه ی آن روز را بارها و بارها در ذهنش مرور 

 کند. وقتی که ام یرحافظ جانش را کف 
 
   



 
پیام خطر داده بود، همه چیز دستش گذاشته و به راننده ها 

 . در جاده در آنی کن فیکون شده بود
با تمام سرعتی که می شد، خودشان را به آنجا رسانده بودند  
اما، نشد، یعنی نتوانستند که مانع از آسیب دیدن نیروهایشان  

شوند. تعداد افراد شریف بیشتر از حد انتظار آن ها بود و  
 ! یشان می شدمعلوم نبود از کجا ناگهان پیدا

عاقبت همه ی آن درگیری ها و جنگیدن ها هم شده بود به 
شهادت رسیدن چند تن از برادرانشان، و بعد هم بیرون  

 !کشیدن تن نیمه جان امیرحافظ از ماشین
باور کردنی نبود. امیرحافظ با وجود گلوله ای که شریف 

نثارش کرده بود و زخم های عمیق چاقویی که روی جای  
بدنش قرار گرفته بود،باز هم حاضر نشده بود که جای 

 !  شریف را از بین ببرد
   



 
او را زنده نگه داشته بود. منتهی با زخمی که روی بازویش 

 .  ه بود و به جان کندن، مانع از فرار او شده بود نشاند
احسان حتی نمی توانست تصور کند که امیرحافظ برای گیر 
انداختن و دستگیر کردن عامر شریف، چه زجری را تحمل 

 !کرده است
چشم هایش را باز کرد. تنش را عقب کشید و طوری قرار  

می  گرفت که سرش پایین قرار بگیرد. در این حالت احساس 
کرد کمی از سردرد وحشتناکی که دارد، آرام می گیرد.  

لحظه های سختی را می گذراند. لحظه هایی که دعا می کرد 
 ! خیلی زود بگذرند

امیرحافظ خون زیادی از دست داده بود، و این به شدت 
بدنش را ضعیف کرده بود. اکبر اصرار داشت که به جای  

 بیمارستان زاهدان بستری انتقالش به تهران، در 
   



 
باشد اما، این خواسته ی خود امیرحافظ، قبل از آنکه در 

 !ببردآغوش احسان از حال برود، بود؛ که او را پیش نهال  
احسان نمی خواست او وقتی به هوش میآمد، خود را دور از 
نهال احساس کند. برای همین بعد از آنکه کمی وضعیتش در 

زاهدان بهتر شد، تنها به خواست برادرش او را به  
بیمارستان تهران، همان بیمارستانی که نهال آنجا بود، منتقل 

 . کرده بودند
آسمانی  الی نگار که بهیچکس حال و روز خوبی نداشت. ا

بر سرشان نازل شده بود. نهال روی تخت بی جان و غرق 
در خواب بود و روزها می شد که کسی صدای دوست 

داشتنی اش را نشنیده بود. و امیرحافظ که با وجود شرایط  
جسمی بهترش، همچنان به مراقبت و توجه زیادی احتیاج  

 .داشت
   



 
امیرحافظ به هوش آمد و با خانواده اش و به خصوص 

احسان صحبت می کرد اما، زخم هایی که شریف روی تنش 
خطرناک بودند که به این زودی  نشانده بود، آنقدر عمیق و 

ها بهبود نیابند. امیرحافظ را خدا به آنها بخشیده بود. این را 
معصومه با گریه در راهروی بیمارستان بارها و بارها 

 !اقرار می کرد
 
   



 
 عمارت در غم و نگرانی به سر می برد. با وجود همه 

متوجه اتفاقی که افتاده بود،   بالخره هایشان، پروین  تالش 
 !شد. و حال و روزی که داشت، غیرقابل توصیف بود 

 معصومه افسردهپروین نه اشک می ریخت، و نه مثل  
گوشه گیر شده بود. بالعکس، هرروز همراه صدرا به 

بیمارستان میآمد و با چشم هایی امیدوار حال عزیزانش را  
 .جویا میشد

پروین امیدوار بود، و این امید با غم و غصه ی بسیاری 
عجین شده بود. او به قوی بودن نهال ایمان داشت، و همین 

آغوشش قد کشیده بود. یقین داشت طور امیرحافظی که در 
 ! که بار دیگر آن هارا در کنار یکدیگر خواهد دید

 
   



 
به پرویز به عنوان یک همسر، پدر، و برادر سعی داشت 

نحوی این اوضاع نابسامان را کنترل کند. مدام به معصومه  
روحیه می داد و سعی داشت به زور هم که شده، امید را در 

دل او جا کند اما، معصومه بیش از حد تصور آن ها 
 .دلشکسته بود

او تازه می خواست شاهد خوشبختی پسرش باشد و لذت 
می کرد؟! درد  ببرد، چطور باید این بال و مصیبت را هضم 

 !  او نیز، درد بسیار بزرگی بود
 !احسان_

احساس کرد که اشتباه می شنود اما، وقتی بار دیگر صدای 
 باال تحلیل رفته ی امیرحافظ را شنید، به تندی سرش را 

گرفت و با دیدن چشم های باز او که داشت نگاهش می کرد، 
 .انگار جانی تازه گرفت

 
   



 
 :لبخند دستپاچه ای زد و با جلو کشیدن خودش، تند تند گفت

 جانم داداش؟ چیزی می خوای؟_

بیمارستان می چرخید. نگاه کدر امیرحافظ دورتادور اتاق 
موقعیتش را درک می کرد، اما دلش را نه. احساس بیقراری 

 . عجیبی در تار و پودش پیچیده بود
 . کمکم کن بلند شم_

 احسان خواست مخالفت کند اما، وقتی مقاومت و چهره
درهم شده ی او را از درد دید، با چشمی کمک کرد که 

که با دقت چهره ی رنگ  درحالی روی تخت بنشیند. بعد  
 : پریده اش را نگاه می کرد، پرسید

 چیزی می خوری برات بیارم؟ _

 
   



 
امیرحافظ خسته نگاهش کرد. از این همه درک نشدن خسته  
بود! چرا هیچکس نمی فهمید که او فقط می خواهد نهال را 

 ببیند؟
 نه. نهال خوبه؟ _

احسان مردد خیره اش شد. باید چه می گفت؟ هربار که این 
سوال را پرسیده بود، به نحوی از خوب بودن حالش گفته  

چه می گفت وقتی نهال هنوز به هوش نیامده حاال بود اما... 
 بود؟

خوبه داداش. دکترش گفته داره بهتر میشه. بیا جلو بذار _

 .بالشتو بذارم پشتت، راحت بشینی
رد. زخمی بود؟ درد داشت؟ این ها چه اهمیتی مخالفت ک

 داشتند وقتی روز ها بود که از نهال خبر نداشت؟
 
   



 
نمیخوام بشینم، باید نهال رو ببینم. هرطوری که شده! _

 خودت کمکم می کنی یا پرستار رو صدا کنم؟
احسان سکوت کرد. نمی دانست باید چه کار کند. امیرحافظ  
هربار که به هوش بود، سعی می کرد با دیدار خانواده اش 
یا صدرا به نحوی حواس او را پرت کند اما... موفق نشده  

 هبود وقتی ک
 
   



 
 !تمام ذهنش درگیر نهال بود

 !  انقدر منو نپیچون احسان_

تشر زیرلب امیرحافظ بوی غصه می داد! بوی غرور 
مردی که به همسرش قول یک زندگی جریحه دار شده ی 

 ! آرام داده بود اما، بدقول شده بود
 .باشه، خودم کمکت می کنم_

بی حرف و در سکوتی سنگین با کمک احسان از تخت پایین 
آمد و با پوشیدن دمپایی های بیمارستان، به طرف در 

خروجی رفت. احسان نگران بود. نمی دانست امیرحافظ با  
او  بالخره واکنشی نشان خواهد داد. اما  دیدن حال نهال چه

 باید همسرش را می دید، نه؟
 حالت خوبه امیر؟_

 
   



 
بی توجه به سوال احسان، با چهره ای مصمم سعی داشت 

بیشتر خودش قدم بردارد تا به کمک او! جز به جز وجودش  
دیدن نهال را طلب می کرد، و در این سه روزی که در 

بیمارستان بود، پزشک و احسان مانع از این خواست او شده  
سر نهالش   بالییبودند. اما دیگر نمی توانست تحمل کند، چه 

 مده بود که او را از دیدنش منع می کردند؟آ
 !آقا امیر_

با دیدنشان، ترانه مبهوت و نگران از روی صندلی بلند شد.  
نگاه امیرحافظ از روی صورت ساده و خسته اش، روی  

کتاب زیارت عاشورای کوچکی که به دست داشت، چرخید.  
 داشت برای حال نهال دعا می کرد؟

 !االنمیخوام ببینمش. همین _

 
   



 
ترانه خواست چیزی بگوید که با دیدن اشاره ی احسان 

منصرف شد. گیج و مردد، به طرف پذیرش رفت و  
درخواست امیرحافظ را مطرح کرد اما، طبق چیزی که 

 .انتظار داشت پرستار مانع ورودشان شد 
امیرحافظ با دردی که در تمام تنش پیچیده بود، تکیه داده به 
احسان نظاره گر ترانه بود. وقتی چهره ی درهم او را دید، 

خیلی زود متوجه شد و به جلو گام برداشت. احسان نمی 
برای  گاهی دانست چه باید بگوید، تنها در سکوت تکیه 

 !  رفیقش شده بود
اید ببینمش! چند روزه که من می خوام همسرم رو ببینم، ب_

همه دارن جلوم رو می گیرن. کجای دنیا همچین قانونی 
 هست که مردی رو از دیدن همسرش محروم کنن؟

 
   



 
چشم هایی اشک بار به این مرد خسته و بریده نگاه ترانه با  

می کرد، و احسان حزین لب فرو بسته بود. پرستار سعی 
داشت امیرحافظ را قانع کند که حال خود او نیز مناسب 
نیست و باید بیشتر استراحت کند اما، انگار خدا دلش به 

حالش سوخت که پزشک معالج نهال از راه رسید و با دیدن  
فته ی امیرحافظ، با در خواستش موافقت کرد و  وضعیت آش

 .اجازه داد که چند دقیقه نهال را ببیند
انگار به عنوان یک مرد، به خوبی امیرحافظ را فهمیده بود.  
حسی که داشت، و آشفتگی که دچارش بود را! و نهایت این 
همدردی، شده بود امیرحافظی که بدون حضور احسان، با 

سختی وارد اتاق نهال شده بود و  پوششی مناسب، به 
ناباور... او را روی تخت بیمارستان، در حصار آن دستگاه 

 ! ها نگریسته بود
   



 
با قدم های آرام جلو می رود. صدای دستگاه ها تنها 

چیزیست که سکوت اتاق را می شکند. ناباور و حیرت زده 
از تماشای جسم ضعیف روی تخت، آنقدر نزدیکش می شود  

اما هنوز زیبای همسرش را   الغرکه بتواند بهتر صورت 
 . ببیند

   



 
چیزی در دلش می جوشد. چیزی شبیه به زهر تمام غصه ها  

و دردهایی که این روزگار به او تحمیل کرده و می کند...  
 این دختر واقعا نهال بود؟ چطور باید باور می کرد؟

  



 
 نهال؟ _

آرام صدایش می کند. آنقدر آرام و شکسته، آنقدر فروریخته  
و ویران شده، آنقدر مظلوم و تنها که حس می کند دیوارهای  

 !اتاق نیز با ترحم نگاهش می کنند
 ! نمی خوای جواب بدی؟ قهری؟ نهال؟_

نهال در سکوت و با چشم های بسته روبرویش قرار دارد.  
 دستش بند گلویش می شود. چطور باید نفس بکشد؟ 

 من برگشتم نهال، چرا بیدار نمیشی؟_

 
   



 
 عشق همین است

 دلت جایی میان 
 !دست های کسی تا ابد جا میماند

 
   



 
***************** 

 *یک ماه بعد
 
   



 
با ظاهری آراسته و مطمئن از اتاق خارج می شود. احسان  

که لبخند عمیقی به لب دارد، نگاهش را به نیم رخ  درحالی 
 :جدی او می دوزد و با پیروزی می گوید

تونستیم به آخرش  اینم از این پرونده... باورم نمیشه که _

 !برسیم
 تنها در سکوت سری تکان می دهد. احسان توقع لبخند

یا شادی ندارد، این مرد روزهاست که دیگر لبخندش را 
کشته است، از همان وقتی که فروریخته از اتاق نهال بیرون  

 :زد و رو به پزشک تاکید کرد
 !حالش بهتر میشه_

همراهی می کند. وارد اتاق  آهی می کشد و در سکوت او را 
 کارشان که می شوند، احسان از سربازی می

 
   



 
خواهد که برایشان چای بیاورد و بعد در را بسته و خودش 

 .روی مبل پرت می کندرا 
به امیرحافظ که درحال مرتب کردن پرونده ی به  گاهی با ن

هم ریخته ی روی میزش است، گوشی اش را چک می کند 
های همسرش باعث می شود که لبخند نیم   الکو دیدن میس

وری بزند. اما صحبت با او را به بعد موکول می کند و با 
فظ مسکوت این جا دادن گوشی در جیبش، رو به امیرحا 

روزها می کند و تنها برای شکستن این سکوت مزخرف که 
 : معلوم نیست تا کی ادامه پیدا کند، می گوید

فکرشم نمی کردم پلیس پاکستان باهامون همکاری کنه. _

عامر شریف توی سیاست کشورش هم دخیل بود، تصور می 
کردم به خاطر اینم که باشه چندان میلی برای همکاری 

 .باشن نداشته
   



 
عامر شریف اعتراف کرده و جایی برای عدم همکاری _

 .وجود نداره
جواب قاطع و کوتاه امیرحافظ باعث می شود که درمانده لب  

هایش را روی هم بفشارد. امیرحافظ میل به حرف زدن  
 .نداشت. روزها بود که نداشت

 پرونده ای که بهت گفته بودم رو بررسی کردی؟_

که استکان چای را در  درحالی با سوال ناگهانی امیرحافظ، 
دستش می گیرد، لبخند تلخی روی لب هایش می نشاند. او  

مشغول کند اما... در نهایت  سعی داشت با کارش ذهنش را 
تمامش ختم میشد به دختری که انگار میلی به برگشتن به این 

 !دنیا نداشت
 
   



 
گفته بودی. چندان پیچیده نبود. به نظر بله. همونطور که _

میرسه یه سری قاچاق ساده باشه. البته اگه بعدش مثل پرونده  
 !ی قبلی آخرش به سیاست ختم نشه

امیرحافظ نگاه یخ زده اش را از احسان می گیرد و به 
پرونده ی روی میز می دوزد. تصمیمش را گرفته بود. 

 : قاطع گفت
بسپار به بچه ها تحقیقات اولیه رو روش کار می کنیم. _

 . شروع کنن
با جدیت پرونده را به سمت احسان می گیرد. احسان بی 

حرف آن را از دستش می گیرد و فکر می کند که به همین  
زودی باید روی پرونده ی بعدی متمرکز می شدند؟  

 امیرحافظ قصد داشت خودش را با خستگی از پا دربیاورد؟
 
   



 
 ...امیر_

نگاهش می کند. جوری که انگار می گوید زودتر حرفت را  
هم مزه ی این بزن! و همزمان، چای تلخی را که درست 

روزهایش است، می نوشد. احسان با احتیاط و ناراحتی می 
 : گوید

 
   



 
انی  هنوز اونطور که باید پرونده ی شریف بسته نشده. در ث_

به نظرم این حق همه ی ماست که یه مدت استراحت کنیم.  
 خود تو، خسته نیستی؟ برادر من، چرا یه مرخصی نمیری؟
استکان را روی میر برگرداند. تنش را جلو کشید و عادی، 
انگار که گفتن این حرف برایش ساده است، خیره در چشم 

 : های نگران احسان گفت
 !کجا برم مرخصی؟ خونه ام؟_

که لبخند  درحالی احسان درمانده سکوت کرد. امیرحافظ 
 :عصبی به لب می راند، ادامه داد

که گوشیتو چک کردی، نگاهت به چی افتاد که   االنهمین _

لبخند زدی احسان؟ همسرت باهات تماس گرفته بود، نه؟ چه  
 حسی داشتی؟ اون چه حسی داشت وقتی بهت 

 
   



 
زنگ زده بود؟ چرا وقتی از همه چی زندگی نکبت من خبر 

 داری، الکی حرف میزنی؟
 ...من منظ _

نهال نیست احسان! یک ماهه که خونه ام شده اون  _

بیمارستان کوفتی. دکتر و پرستاری نیست که من نشناسمش!  
مجبورم وقتی خسته از اداره بیرون میزنم، به جای اینکه  

مثل تو، مثل جناب سرهنگ، مثل همه ی مردای دیگه برم 
خونه ام، جایی که آرامش داشته باشم، راهی بیمارستان بشم!  

مرخصی بگیرم احسان؟ می خوای مرخصی بگیرم که 
 ! راحت تر برم بیمارستان دیدن زنم؟

می کشد. چهره ی عصبی احسان ناباور و عاجز عقب 
امیرحافظ قلبش را به درد آورده است. خوب می داند که 

 ! زدن این حرف ها چقدر برای یک مرد سخت است
   



 
بهت گفتم فراموشت نشه. می خوام فردا صبح کاری که _

 .نتیجه ی تحقیقات روی میزم باشه
وقتی با برداشتن پالتوی مشکی رنگ مردانه اش از اتاق  
بیرون زد، هنوز هم نگاه خیره ی احسان به دنبالش بود.  

همانطور که در راهروی شلوغ اداره به سمت در خروجی  
 قدم بر می داشت، پالتواش را تن زد 

 . د با چهره ای سخت و غیرقابل نفوذ سوار ماشینش شدبع
هوا هنوز هم سرد بود. سردتر از همه سالهایی که به  

 .  عمرش دیده بود
بی معطلی استارت زد و پریشان و آشفته از اداره بیرون  

 زد. نمی دانست باید کجا برود، حتی نمی خواست 
 
   



 
 که به طرف بیمارستان براند. به آخر خط رسیده بود. 

 .داشت زیر بار فشار این تنهایی قد خم می کرد
و آواره. کار  بالنکلیف کمی در خیابان ها چرخید. 

هرروزش بود. بعد از نهال، او درست همین طور آواره 
جلوه می کرد. حتی خانه ای که روزی تنها مکان آرامشش 

با خاطرات و صدای نهال عجین شده بود. انگار حاال بود، 
 !در تمام این جهان، هیچ جای بدون نهال وجود نداشت

همچون هرروز، و مثل تمام لحظه های این یک ماه، با 
خودش لج کرده بود. آنقدر عصبی و دل شکسته بود که مدام 

به خودش تاکید می کرد که حتی به بیمارستان هم نخواهد 
که احساس می   درحالی رفت. یک جور خودآزاری! و بعد  

شکست خورده است، زمانی به خودش میآمد که  کامال کرد 
 اتاق نحس، روی آن صندلیتوی آن 

   



 
که حتی پزشکان نهالی همیشگی، و کنار نهال نشسته بود. 

که نیز از روند نزولی بهبودی اش مبهوت بودند، و اویی 
 !مدتی می شد در کما به سر می برد

نمی دانست چند دقیقه است که روی این صندلی نشسته و به 
 نهال زل زده است. پرستار که کمی پیش برای

 
   



 
بررسی وضعیت نهال آمده بود، با دیدن سکوت او خواسته 

 . بود که با صحبت کردنش به بهبودی همسرش کمک کند
پرستار گفته بود که او می تواند به صداهای اطرافش مسلط 

داشت، اما باشد و قطعا صحبت های او تاثیر خوبی خواهد 
 باید چه می گفت؟ 

شده   خالصه یک ماه تمام زندگی اش در آمدن به این اتاق  
بود. از چه حرف میزد؟ از چه می گفت که حال نهال را 
بهتر کند؟ از تنهایی اش؟ از غم و اندوه پروین؟ از حال  

 آشفته ای که همه دچارش بودند؟ 
ین از چه حرف میزد وقتی احساس می کرد تاروپودش با ا

 درد عجین شده و هیچ چیز دیگر زیبا نیست؟
  



 
 :زمزمه کرد

قبول دارم خسته بودی. آروم نبودی. می دونم درد می _

کشیدی، تنها بودی. می فهمم نهال، می فهمم که احتیاج 
راحتت کنه از همه چی... اما داشتی به این خواب عمیق که 

 تا کی؟ تا کی قراره رو این تخت ببینمت؟
خسته ام نهال. از صبر کردن خسته ام. تو بهتر از هرکسی _

 اینو میدونی که چقدر از انتظار کشیدن متنفرم.
   



 
تا کی می خوای به این وضع ادامه بدی؟ من تحملشو ندارم  

نهال. می شنوی؟ من تحمل بدون تو زندگی کردنو ندارم. 
 . خیلی وقته که اینو فهمیدم

 : با خنده ای که انگار قلبش را خراش می داد، گفت 
برگردم باهام قهر می کنی تا منت کشی  گفته بودی اگه_

باهام قهر کنی  طوالنی کنم، ولی فکرشو نمی کردم انقدر 
بی معرفت. همه دلشون برام می سوزه. من از این زندگی 

خسته ام نهال. نمی خوای برگردی؟ تو که نمی خوای بودن  
پیش پدر و مادرت رو به من ترجیح بدی، مگه نه؟ تو منو 

 ! ، مگه نه؟ول نمی کنی نهال 
 
   



 
این روزها آسوده تر می توانست اشک بریزد. انگار آن سد  

چندساله شکسته بود و تنها زمانی که روبروی نهال قرار 
داشت، می توانست خودش باشد. خود همان امیرحافظی که 

تنها نهال می دانست چقدر با نقابی که همیشه به چهره دارد، 
 .متفاوت است

او به محبت نهال خو کرده است. به لبخند هایش، عزیزم 
گفتن هایش، و تمام آن توجه های ریز و درشتش! نهال  

نداشت او را در میان حق حاال  زندگی را به او فهمانده بود، 
 !خاطراتش تنها رها کند

 
   



 
می دونم گفتن این خبر حتما خوشحالت می کنه. نمی دونم  _

میشنوی یا این پرستاره یه چیزی میگه تا دل واقعا صدام رو 
منو خوش کنه اما، می خواستم بهت بگم تو راست می گفتی 
عزیزم! پدرت بی گناه بود. پدرت انسان شریفی بود نهال ،  

تو سعی داشتی اینو بهمون بفهمونی اما همه چیز بر علیه 
پدرت بود. ولی امروز، امروز که بعد از چند سال جون  

رش رسیدیم، چیزی جز قربانی بودن پدرت ثابت  کندن به آخ
 .نشد نهال. می شنوی صدامو؟ بابات بی گناهه خانومم 

حس غریبی داشت. توده ی مزاحم توی گلویش روزها بود 
 که راه نفسش را بسته بود. 

 :زمزمه کرد
هیچوقت بهت نگفتم که چقدر بابت اون روزی که قبل _

شنیدی، پشیمونم. هیچوقت ازت عقدمون اومد ی و حرفامو 
نخواستم منو ببخشی، هیچوقت بهت نگفتم که چقدر ترسیدم  
نهال ولی... من اشتباه کردم نهال. اشتباه بزرگی کردم. من  

احمق فقط می خواستم غرور خرد شده ام رو ارضا کنم. می 
خواستم با آزار دادن پدرم بهش بفهمونم که قرار نیست 

فقط می خواستم انتقام چیزی که   آرامش خاطر داشته باشه،
سال ها نداشتم رو ازش بگیرم نهال... ولی تو هم اومدی. تو  
همه ی حرف هام رو شنیدی و وقتی با خودخواهی زل زدم  



توی چشمات، فقط مظلومانه و پر از حرف بهم نگاه کردی.  
 من اون روز ترسیدم نهال، خیلی زیاد ترسیدم! از اینکه 

   



 
مبادا بری. تنهام بذاری و مراسم رو به هم بزنی. چشمات  

منو ترسونده بود نهال، منو که فکر می کردم هیچوقت قرار  
 .دگیم باز بشهنیست پای یه زن به زن

ولی تو نه تنها نرفتی، که موندی و جوری منو به خودت _

وابسته کردی که حس می کردم برای هر نفسی که می کشم، 
یه دلیل خیلی بزرگ دارم و اونم دیدن دوباره ی توئه! وقتی 

با دلخوری بهم بله گفتی و محبتت رو، لبخندت رو به پای 
شرمنده ام کردی. بیشتر باعث شدی  من نامرد ریختی، بیشتر  

 بخوام داشته 
   



 
باشمت. تو تنها داشته ی من از این زندگ ی هستی که 

بدم. زندگی بدون تو حاضرم به خاطرت هرکاری انجام 
مفهومی نداره، به همون خدایی قسم که هرروز عبادتش می  
کردی و با نگاهت ازم می خواستی که باهاش آشتی کنم! بر  
گرد نهال، فقط یه بار دیگه... مثل همه ی فرصت هایی که  
بهم دادی... فقط یه بار دیگه بهم فرصت بده داشته باشمت. 

 !نسوزونم خانوم منو تو این جهنم تنها ول نکن.
دل گرفته از سکوت ممتد نهال، نگاه از چشم های بسته اش  
گرفت و با مرتب کردن پتو با قامتی شکسته از اتاق بیرون  
زد. ترانه که مشخص بود تازه از راه رسیده، با دیدن چهره 

کرد و خیلی   سالمیی غم زده و چشم های سرخ او، غمگین 
 .زود نگاهش را از چشم های طوفانی امیرحافظ گرفت 

   



 
نمی دانست چرا اما، هرکار می کرد، نمی توانست او را در  

چنین حال و روزی ببیند. امیرحافظ به معنای واقعی کلمه  
ویران شده بود و در اوج جوانی، چندتا سپید نیز می 

 !توانستی الی موهای مشکی اش پیدا کنی
. بفرمایید تو. من دیگه میرم. اگه کاری داشتین بهم  سالم_

 .زنگ بزنین
با صدایی که انگار از قعر چاه بود، آرام زمزمه کرد و با 

گام هایی کوتاه از ترانه دور شد. نگاه غمگین ترانه تا لحظه  
ای که از سالن خارج شود، همراهی اش کرد و با خود 

 !قدرت مند است؟اندیشید که مگر عشق تا چه اندازه 
از آن فضا که بیرون زد، تازه توانست نفسی بکشد. سوار 

ماشین شد و خیره ی اولین برف زمستان که نرم نرم درحال  
 باریدن بود، سر دردناکش را به صندلی تکیه

   



 
 . داد. تصمیم داشت همینجا توی ماشین قدری استراحت کند

برگشتن به آن عمارت ماتم زده آن امیرحافظ بی تفاوت قبل  
خیلی وقت بود با حضور نهال حاال  را می خواست، که  
 !دیگر وجود نداشت

داد و چشم هایش را برای قدری صندلی را به عقب هل 
خواب هرچند ناآرام بست، اما هنوز چند دقیقه هم از گرم 

شدن پلک هایش نگذشته بود که صدا ی زنگ موبایلش 
 .همچون سوهان روی مغز به صدا درآمد

پوفی کشید. دست دراز کرد و با دیدن شماره ی احسان، بی 
نمی  هیچ حسی تماس را برقرار کرد. او این روزها حتی

 !توانست در عالم خواب هم آرامش را احساس کند
 
   



 
 بله؟ _

 !یه موضوع خیلی مهم پیش اومده امیر_

احسان به کل خواب را از سرش صدای جدی و کمی نگران 
 :پراند. تنش را جلو کشید و با اخمی غلیظ، پاسخ داد

 چیشده؟_

  اطالعاحسان که سعی کرد خیلی کوتاه این خبر ناگهانی را 
 ! دهد

خانواده ی نهال خانوم می خوان ببیننش. یعنی سناتور _

مردانی و سرگرد هاتف مردانی! اونا می خوان دختر هاتف 
امیرخانی رو ببینن امیر، درواقع بهتر بگم، می خوان نوه ی  

 ! سناتور مردانی رو ببینن
 
   



 
کند شنیدن حرف های احسان بیشتر و بیشتر احساس می 

مات به روبرو و خیابان شلوغ،  گاهی منجمدش می کند. با ن
 :زمزمه می کند

 چی گفتی؟ _

 
   



 
 موهایش می کشد. خوب میالی دستی  کالفه  احسان 

 که دارد، این اتفاق قطعا  حالی داند که این میان و با 
 :می گوید کالفه چندان خوشایند نیست. با پوف بلندی 

اونا خانواده شن امیر، ما نمی تونیم نهال رو ازشون مخفی  _

 کنیم داداش. می تونیم؟
عصبی و با شقیقه هایی  چهره اش را درهم می کشد. 

 : دردناک، شمرده شمرده تاکید می کند
چرت نگو احسان، کی خواستم مخفیش کنم؟! دارم می _

پرسم تو از کجا فهمیدی؟ این دیگه از کجا پیداش شد؟ احسان  
با تردید چند لحظه ای مکث می کند، و امیرحافظ سعی می 
  کند با مرور چندباره ی حرف های احسان در ذهنش چیزی

 . که گفته را درک کند
 
   



 
سرگرد هاتف مردانی، درست هم نام هاتف امیرخانی، برادر 

سادگی پیچیده خونی نهال... چرا انقدر همه چیز در عین 
 بود؟

امروز خبرش بهمون رسیده. همین که تو رفتی. امیر تو  _

خوب میدونی که پدربزرگش کم آدمی نیست، به همین خاطر  
دادن. انگار یکی دو روز دیگه راهی  اطالعبه سرهنگ 

ایران میشن، و تاکید اکید داشتن به دیدن نهال. میشه بگی من 
 چیکار کنم؟ االنباید 

حسان تنهایی اش را شدت می بخشد. نهال که درماندگی ا
نیست، انگار هر لحظه درون جهنمی بی انتهاست که تمام 

 ... شده اند پاره هایی از آتش و می سوزاندش مشکالت 
چرا زندگی اش انقدر فراز و نشیب داشت؟ او از نوجوانی  

 هیجان را دوست داشت، از تکرار بیزار بود 
   



 
اما، دست سرنوشت آنقدر زندگی اش را در مسیر ناهموار 
قرار داده بود که احساس می کرد دیگر گنجایش این همه 

 .فراز و فرود را ندارد
دلش آرامش می خواست، کنار نهال، شاید در کنار دریایی  

که نهال در آغوشش باشد و او درحال نوازش موهای بلندش 
که با هر وزش باد به رقص درمیآیند، نگاهش را به موج 

 ... های دریا دوخته باشد
حتی تصور این آرامش نیز میان این سختی ها و دردها هم 

 !دلچسب بود
 لع هستن؟از وضعیت نهال مط _

. 

 :با صدای سردی پرسید و احسان خیلی سریع پاسخ داد
نمی دونم. یعنی چیزی بهم نگفتن. ولی... از کجا باید مطلع _

باشن آخه؟ یعنی تو فکر می کنی می دونن؟ از این موضوع 
 . که بهشون چیزی نگفتیم

 در جلسه نیشخندی روی لب هایش نشست. زمانی که 
سیاسی با سیاسیون پاکستان، تمام ماجرای هاتف و دختری 

که هیچکس از وجودش با خبر نبود را برایشان توضیح داده  
بودند، مطمئن بود که روزی پای نهال به آن کشور که 

 زادگاه پدرش حساب میشد، باز شود اما، 



   



 
هیچوقت به این فکر نکرده بود که خانواده اش در این 

 .وضعیت برای دیدنش به ایران بیایند
انگار نهال برای این موضوع کمی شوکه اش کرده بود. 

خانواده ای که هیچ شناختی از آنها نداشت،بسیار عزیز و 
 !باارزش بود

احتمال زیاد می دونن. دونستن این خبر برای آدمایی مثل _

اونا زیاد کار سختی نیست. شاید هم می خوان از حالش 
 .مطمئن شن

 حال نهال خانم چطوره؟_

های سوزناکش کشید.  با سوال بی ربط احسان دستی به چشم 
کمی درجه ی بخاری ماشین را کم کرد و نفس بریده از این 

همه تنش شیشه ی پنجره را پایین کشید. سرمای استخوان 
 سوزی به شدت به صورتش برخورد 

 
   



 
کرد که کاش قدرت این را داشت که او را در همین لحظه با  

تا  الاقلتمام این دردها و زخم ها و تنهایی ها منجمد کند. 
 !زمانی که نهال چشم باز می کرد

نده، باید تو کاری انجام فعال تغییری نکرده. مثل همیشه. _

ببینیم کی میرسن ایران، که به استقبالشون بریم. جز این 
کاری از دستمون برنمیاد، نهایتش یکی دو روز میان و بعد  

 . دیدنش میرن
 !همینقدر ساده امیر؟_

الی  فکرش را می کرد که احسان با این لحن چنین سو
که نگاهش به بخار نفس هایش بود، سعی  درحالی بپرسد. 

 :خونسرد باشدکرد 
 ساده؟ منظورت چیه؟ _

 
   



 
احسان تردید نکرد. امیرحافظ حق نداشت خودش را فریب  

باید با حقیقت مواجه  دهد. هرچقدر هم که تحت فشار بود، 
 .می شد

 :جدی پاسخ داد
یعنی اینکه اونا خانواده شن برادر من! اگه بیان و بگن چرا _

حواسمون به نوه ی عزیز سناتور مردانی، یکی از افراد 
پرنفوذ و قدرتمند سیاسی یه کشور دیگه نبوده، چه جوابی 
باید بدیم؟ اگه به عنوان پدربزرگش تشخیص بده که ایران 

رای نوه اش که سال ها از وجودش بی خبر بوده امن نیست ب
 ...چی؟ اگه بخوان

 !نهال زن منه احسان_

با صدای بلندی میان حرف های شدیدا آزاردهنده ی احسان  
قرار گرفت. سکوت غم زده ی احسان برایش اهمیت 

دارند نداشت. احساس می کرد تکه های شکسته ی غرورش 
 :جانش را می گیرند

هیچکس قرار نیست بازخواست بشه. هیچکس قرار نیست _

تشخیص بده که موندن نهال اینجا درست نیست و باید 
 باهاشون بره و هر فکر مزخرف دیگه ای. نهال

   



 
دنیا اومده. من اجازه نمیدم هیچ  همسر منه و اینجا به 

 .احدالناسی بخواد زنم رو ازم بگیره
 ...ولی اونا آدم عادی نیستن امیر_

صدای آرام و غمگین احسان پوزخند تلخی روی لب هایش  
نشاند. نفسی گرفته و نگرفته، با ته مانده ی توانش تاکید 

 :کرد
من برای داشتن همه ی زندگیم جلوی هرکسی وایمیستم، _

 ! هرکی می خواد باشهحاال 
******* 

شب شده بود. آنقدر در ماشین نشسته بود و خیابان هارا دور 
زده بود که وقتی به عمارت می رسد بهانه ای برای هم 

نشینی با اعضای خانواده نداشته باشد و خستگی اش را بهانه 
 نتوانسته بود نهال راکند. دیگر 

   



 
ببیند، یعنی پرستار اجازه نداده بود و با دیدن ظاهر آشفته ی 

اطر او با زبان بی زبانی بهش یادآور شده بود که به خ
همسرش هم که شده، بیشتر حواسش به خودش باشد. 

امیرحافظ اما نمی شنید. او روزها بود که دیگر گفته های 
 . هیچکس را نمی شنید

به خانه که رسید، با صورتی سرخ از سرما و چشم هایی که  
بی خوابی، تنهایی و درد را فریاد می زدند وارد ساختمان 

ام افسانه هنوز در خانه شد. چراغ ها خاموش بودند و بوی ش
جریان داشت. احساس گرسنگی می کرد. تنها چیزی که 

امروز خورده بود، همان چند لقمه ای بود که مجبور می شد 
زیر نگاه خیره و پر از غصه ی پروین به زحمت قورت 

بدهد. نگران پروین بود. نگران همه، غیر از خودش. انگار  
 یادش رفته بود

 
   



 
که کسی هم هست امیرحافظ نام که به کل زندگی را از یاد 

 !برده است
تاریکی  پالتو اش را از تن کند و راضی از گرمای خانه، در  

به طرف آشپزخانه قدم برداشت. وقتی قابلمه ی گرم روی  
گاز را دید، لبخند تلخی از محبت مادرش روی لب هایش  
نشست. قابلمه را برداشت و بی هیچ چیز دیگری، تنها با  

یک قاشق سعی کرد گرسنگی را که کم کم داشت به ضعف 
 .تبدیل میشد، رفع کند

مجبور بود که کمی آب   هر قاشقی که در دهانش می گذاشت،
پشت بندش بنوشد که بتواند لقمه را قورت دهد! انگار راه 

باید حاال گلویش بسته بود. درد و تنهایی اش کم بود، که 
اعصاب خردی آمدن خانواده ی نهال را هم به جان می 
خرید. اگر احسان درست می گفت، اگر وقتی می آمدند 

 جلویش قد علم می کردند که چرا 
   



 
دخترمان به این روز دچار شده، چه می گفت؟ چطور بهشان 

می فهماند که این دختر، متعلق به تمام وجود اوست و آن 
رسیدند، هیچ جوره، حق بازخواست هایی که تازه از راه 

 کردنش را ندارند؟
به تلخی نیشخندی زد و سر تکان داد. قاشق را که توی 

قابلمه رها کرد، به صندلی تکیه داد و نگاهش را به تاریکی 
در  االنکه تمام قد در برابرش ایستاده، دوخت. نهال 

بود؟ اگر فقط یک لحظه از نفس کشیدن با آن  حالی چه
ها خسته میشد چه؟ اگر او را تنها رها می کرد؟ دستگاه 

 نهال این کار را انجام می داد؟
سرت شلوغه، یا ماها دلتو زدیم که دیگه باهامون سر یه _

 سفره هم نمیشینی؟
 
   



 
صدای صدرا بود. صدای بی نهایت جدی و خشکش. صدرا 

آدم عجیبی بود. آدم عجیبی که هیچکس، هیچوقت نمی 
 ...توانست درونش را ببیند

جوابی نداد. نگاهش را از او گرفت و در سکوت دست 
 هایش را روی سینه اش قفل کرد. صدرا تکیه اش را از 

 
   



 
دیوار گرفت و همچون او، بی حرف و با اخم هایی درهم 

دو برادر، بعد حاال نشست.  جلو آمد و روی صندلی مقابلش 
از مدت ها، در فضای نیمه تاریک آشپزخانه چشم به  

 . یکدیگر دوخته بودند
رو مخمی امیر... بدم رو مخمی! نمیدونم کی صبرم لبریز _

میشه و میزنم زیر هرچی حرمت و احترام برادر بزرگتریه! 
 !اون موقع است که دهنتو سرویس می کنم

رفته بی حس نگاهش می   باال امیرحافظ با یک تای ابروی 
کرد. این رفتارها عجیب نبود. صدرا کم پیش می آمد در 

قالب آن آدم جدی و سختی که همیشه ی خدا پنهانش می کرد 
فرو برود، و وقتی می رفت، به گفته ی خودش دیگر چیزی 

 !برایش اهمیت نداشت
 
   



 
من دهنم سرویس شده داداش کوچیکه، نیازی به لطف تو  _

 . نیست. پاشو شرو کم کن
بیشتر امیرحافظ دردش را   بیخیالیصدرا با حرص خندید. 

می کرد. تنش را روی میز جلو کشید و با حالتی تهاجمی، با  
 :صدایی که داشت جان می کند بلند نشود، غرید

د آخه مرتیکه مگه دنیا به آخرش رسیده که این زندگی _

 اصال کوفتی رو داری برای همه مون کوفتی تر می کنی؟ 
حواست هست به خودت؟ خودتو تو آینه دیدی؟ مطمئن باش  

اگه به هوش بیاد و تو رو با این  االندختر بیچاره همین اون 
همه پشم ببینه یه جوری می گرخه که بعید نیست دوباره بره 

 !تو کما 
 .خفه شو صدرا. فقط خفه شو_

 
   



 
بی توجه به نگاه عاصی صدرا از جا بلند شد و با قدم های 
آهسته به طرف اتاقش رفت. بعید می دانست صدرا رهایش  
کند. همین طور هم شد. صدرا به دنبالش روانه شد و وقتی 

بست، با روشن کردن  با ورود به اتاق، در را پشت سرش 
 :چراغ خیلی تند گفت

 کن. مثل همیشه. مثل قبلنا! خالی بیا. حرصتو رو من _

 ! شیخالی بعدش حرف میزنیم که 
به  گاهی پالتویش را روی تخت که انداخت، چرخید و ن

قامت برافراشته ی برادرش دوخت. چهره ی قاطع صدرا،  
روزهای گذشته را به یادش می آوردند. همان وقت ها که  
صدرا با وجود سن کمش از هر برادری به او نزدیک تر 

 .بود و پا به پای درد های او درد می کشید
 
   



 
 . نیشخند تلخی زد. آن روزها زیادی دور بودند

اگه حرصم از زندگی بود، قبال هیچی مثل قبلنا نیست. االن_

 !کنمخالی از خودمه. دووم نمیاری اگه بخوام سرت  االن
ز جانش بیشتر  صدرا با چشم های ریز شده برادرش را که ا

دوست داشت، می نگریست. او خوب بلد بود چطور او را 
 . از زندانی که خودش را در آن اسیر کرده بود بیرون بکشد

 : از این رو بی توجه گفت
منتظرم. فقط سعی کن زیاد سروصدا نکنی، وگرنه جواب  _

 . مامان و بابا رو خودت باید بدی
بهش خیره شد. قاطعیت صدرا  کالفه امیرحافظ ایستاد و 

 نشانی از کوتاه آمدنش نمی داد. پوفی کشید و بی 
   



 
غافل مشت سنگین صدرا حوصله سعی کرد بخوابد که نا 

روی پهلویش نشست. نفسش رفت. با غیظ چرخید و صدرا 
 : با خنده ای عصبی گفت

زود باش. البته اگه نمی خوای تو تنها کسی باشی که فقط  _

 !کتک می خوره
 
   



 
قصد این کار را نداشت اما وقتی ضربه ی بعدی صدرا 

روی شکمش فرود آمد، انگار دیگر کنترلی روی خودش 
نداشت. حرص، خشم، بغض، غم، درد و هزاران هزار حس 

می تلخ دیگر، روزها بود که شبیه توده ای در قلبش سنگینی 
کرد. و باور کردنی نبود که درست مثل همان روزها، همان 
وقت ها که زندگی هنوز بازی اش را شروع نکرده بود، با 

صدرا همراهی کرد و با هر ضربه ای که در برابر مشت و 
لگد های دردناک، که صدرا نثار او می کرد، کم ی هم از 

 . شدت خشمش کم می شد
زیرلب صدرا را خیلی خوب  درد می کشید، و فحش های 

می شنید. اما بی توجه سعی داشت همان کاری را بکند که 
همیشه می کردند. آنقدر یکدیگر را زدند که سرآخر با نفس  

 نفس و بدنی دردناک کنار یکدیگر، روی فرش 
   



 
اتاق فرود آمدند. خنده اش گرفته بود. خنده ای تلخ و غم  

 !انگیز
 . تف به روت بیاد که انقدر زور داری_

 درحالی با گفته ی ناله مانند صدرا خنده اش شدت گرفت. 
خندید و صدرا که خون کمی از گوشه ی لبش جاری بود، 

 :که نگاهش کرد، بی مکث گفت
فکرشو نمی کردم بعد این همه سال دوباره بریم سراغ این _

 !بازی
صدرا هنوز داشت نفس نفس می زد. نگاهش را از چهره ی 

سرشان، الی غم زده ی امیرحافظ گرفت و خیره ی سقف با 
 :تلخ زمزمه کرد

 کتک بازی!تنها چیزی که به ذهنم رسید همین بود. _

 ! توی عوضی قبلنا هم میزدی داغونم می کردی
 
   



 
امیرحافظ که خندید، بغض در گلوی صدرا سنگین تر شد.  

چشم هایی که روزها بود، با نبود چهره ی برادرش با آن 
نهال خاموش بودند، دل سنگ را نیز آب می کرد... چه  

 ! برسد به آن ها که جانشان برایش در می رفت
حرف بزن امیر. اگه نگی چیشده هیچوقت نمیتونم کمکت _

 . کنم. بگو دردت چیه که انقدر داغونی
 دردم؟ یعنی شماها دردمو نمی دونین؟ _

امیرحافظ با خنده می گفت و این بیشتر دلش را می آزرد. 
نفس عمیقی کشید و سعی کرد مثل همان وقت ها که بعد این  
بازی می نشستند و ساعت ها حرف می زدند، بار دیگر با 

 ! برادرش حرف بزند
 
   



 
نهال خوب میشه امیر. همه ی ما اینو باور داریم. ولی می  _

دونی چیه؟ به نظرم مهم ترین کسی که باید باور داشته باشه  
به خوب شدنش، تویی. نهال تو رو بیشتر از هرکسی دوست 

 ین حالت؟ داشت امیر، فکر می کنی راضیه به ا
خنده از روی لب های امیرحافظ پر کشید. چشم هایش می  
سوخت، دست هایش هم... مشت هایی که نثار صدرا کرده  

بود و در عوض هم نوش جان کرده بود، درد داشتند...  
 !زیاد

 اگه باور نداشتم دیگه به این زندگی ادامه نمی دادم._

 نیست صدرا.باور دارم، ولی خسته ام. خستگیم عجیب 
 .شما عجیبین که نمی تونین بفهمینم

 
   



 
من اگه نمی فهمیدمت نمی ذاشتم عین چی منو بزنی _

 ! داداش
انداخت. نفسی کشید و خیره ی طرح   گاهی تلخ به صدرا ن

 :روی دیوارها، خشک شده زمزمه کرد
 
   



 
بدون اون تصور کنم صدرا...  من حتی نمیتونم زندگیمو  _

 چم شده؟
 صدرا ناباور از این همه زجر برادرش سکوت کرد.

 . نیشخند امیرحافظ روحش را زخمی می کرد
اگه فقط یه لحظه نخواد که بمونه... اگه تصمیم بگیره بره  _

چرا باید  اصال پیش پدر و مادرش... چی میشه صدرا؟  
 بخواد برگرده پیش من؟ من که فقط اذیتش کردم.

فقط براش عذاب بودم. تو بهترین روزهای زندگیش تنهاش  
گذاشتم و باعث شدم این بال سرش بیاد. من لیاقتشو نداشتم 

 .. اون بایدم منو نخوادصدرا..
هیچ زن عاشقی از معشوقش دل نمی بره. حتی اگه تو _

 . جهنم دست و پا بزنه
 
   



 
هردو بهت زده به عقب با صدای ناگهانی معصومه 

سرشان ایستاده بود و با یک دنیا  الی چرخیدند. مادرشان با 
سرزنش به خون دماغ صدرا و گوشه ی لب زخمی  

امیرحافظ نگاه می کرد. انگار برگشته بودند به چند سال 
 !قبل

باز یاد این کار مسخره تون افتادین؟ این چه کاریه؟ شما _

ی مچتونو بگیرم؟ امیرحافظ  بزرگم بشین من باید بیام اینطور
مادرش را برای پاک کردن خون  تالش تکیه داده به تخت 

دماغ صدرا می نگریست. معصومه سنگینی نگاه پسرش را  
احساس می کرد اما، توجهی نمی کرد. تا آنکه صدرا با حس  

اضافی بودن حضورش بی حرف از اتاق خارج شد و 
 :، چشم به پسر ماتم زده اش دوخت بالخره معصومه 

 
   



 
بیا صورتتو پاک کن. برات یه مسکن میارم که بتونی _

 .راحت بخوابی
دستمال را از دستش که گرفت، معصومه داشت بلند می شد  

اما، اجازه نداد. مچ دست مادرش را که گرفت،  که برود 
انگار تمام تنهایی هایش یک جا هجوم آوردند که بی پناه 

 :نالید
 ! مامان؟_

 معصومه با چشم هایی لبریز از اشک نگاهش کرد. 
 :امیرحافظ درمانده ادامه داد

 !چرا من انقدر باید تنها باشم مامان؟_

معصومه روان شدند. چیزی قطرات اشک روی صورت 
نمی گفت. یعنی چیزی برای گفتن نداشت. تنها پسرش را  

 می نگریست که با دیدن سکوت او، 
   



 
ید و بعد از مدت ها، سرش را  خواهشمند خودش را جلو کش

روی پای مادرش گذاشت. چیزی در دل معصومه فرو 
 .ریخت. درد پسرش درد بزرگی بود

 میشه بمونی؟_

انگشتان لرزان معصومه روی صورتش نشستند. تمام 
اجرای صورتش را نوازش کردند و در آخر، روی ریش 
پررنگ صورتش مکث کردند. امیرحافظ چشم هایش را 
 ! بسته بود، و معصومه داشت می مرد از این همه غصه

قوی باش مامان جان، درست میشه همه چی. درست _

 ...میشه
زیرلب زمزمه کرد اما، امیرحافظ نشنید چون در خوابی 

 عمیق فرو رفته بود. وسط اتاق، سر گذاشته روی پای
 
   



 
مادرش، و با چراغی که روشن بود. معصومه به پهنای 
صورت اشک می ریخت و امیرحافظ بعد از مدت ها به  

ی که احساس می کرد آرامی به خواب فرو رفته بود. خواب
نهال را در خودش جا داده است. خوابی که کاش می 

 .توانست همیشگی باشد
******** 

 
   



 
حواست به همه چیز باشه، نمی خوام هیچ مشکلی پیش _

 !بیاد. متوجه هستی احسان؟ هیچ مشکلی
به دیوار هتل تکیه داده بود و دست به سینه، داشت  

دستورات اکبر به احسان را گوش می داد. احسان مطیعانه و 
با جدیت چشمی گفت و آن وقت بود که نگاه اکبر، چرخید و 

ر از هیاهوی آمدن مردانی ها بود، او را که در گوشه ای دو
 . پیدا کرد

وقتی اکبر با اخم هایی درهم به سمتش آمد، دم عمیقی گرفت  
و راست ایستاد. اکبر مقابلش قرار گرفت و امیرحافظ با  

 :احترام زمزمه کرد
 مشکلی پیش اومده قربان؟_

   



 
اکبر با چشم های ریز شده به مرد روبرویش می نگریست. 

هیچ کس باورش نمی شد که وضعیت نهال او را اینگونه 
زمین زده باشد که دیگر خبری از آن امیرحافظ سرسخت  

خو می  نباشد . این ها تمامش درد بودند که داشتند به آن
 ! کردند

حواست به همه چیز باشه. من باید برگردم اداره و گزارش  _

نهایی رو با سردار در میون بذارم. تو بهتر از هرکسی می 
فهمی که اگه تو این مدتی که اینجا هستن، مشکلی پیش بیاد،  

چقدر برای وجهه کشورمون و روابط دو کشور  
 ی فهمی؟دردسرسازه. من نمی خوام مضحکه بشیم امیر، م

 گرفت و سعی کرد به این فکر آزاردهنده باال سرش را 
سرش که خانواده ی همسرش دارای چنین قدرتی هستند، بها 

 : ندهد. با جدیت گفت
   



 
این اتفاق هیچوقت نمی فته قربان. خیالتون راحت. من _

 . اینجا هستم
اکبر سری تکان داد و با فشردن شانه اش، نگاه کوتاهی 

که انگار دنیایی از همدردی را در  گاهی حواله اش کرد. ن
 : خودش جا داده بود

می دونم اینکه خانواده ی زنت همچین کسایی باشن، زیاد _

خوشایند نیست... نمی دونم اون دختر بیچاره وقتی به هوش  
چاره ای فعال بیاد، خودش قراره چه واکنشی نشون بده! ولی 

م چی پیش نیست، باید کنار بیایم و منتظر بمونیم که ببینی
 .میاد

امیرحافظ بی حرف در چشم های دنیا دیده ی اکبر خیره شد.  
هتل حرکت می کرد،  البیکه به طرف  درحالی با رفتن او، 

 با دقت بادیگاردهای خانواده ی پرنفوذ مردانی
 
   



 
را زیر نظر گرفت. همه چیز در عین پیچیدگی به نظرش  
 ! مسخره بود. نمی توانست این حجم از تضاد را هضم کند
روی مبل نشست و خسته از چندساعت سرپا بودن برای 

مبل مراسم مفصل و حساس آمدن مردانی ها، سرش را به  
تکیه داد و بی توجه به شلوغی فضای هتل چشم هایش را 

بست. با وجود آنکه این چند شب به لطف حضور مادرش و 
گه گاه مسکن هایی که می خورد، خواب راحتی داشت، اما 

 .هنوز هم احساس خستگی می کرد
می کرد خوب   تالش چه فایده؟! او هرچقدر هم که  اصال 

باشد، تا پایش به بیمارستان می رسید و نهال را در آن حال  
تکراری می دید، تمام آن خوب بودن ها و نبودن ها هم پر 

 می کشید. تا وقتی نهال اینگونه بود، چگونه
   



 
هم که خانواده ی تازه از راه حاال باید به آرامش می رسید؟!  

 ! رسیده اش بسیار سروصدا کرده بودند
 .حس خوبی ندارم اصال _

احسان این را گفت و روبرویش روی مبل نشست. چشم 
 هایش را باز کرد. نیروهایشان با اسلحه هایی که به 

   



 
دست داشتند، تمام هتل را زیر نظر گرفته بودند و مدیر هتل 

حضور مهمان های خاصش مدام به نگران از حساسیت 
 .  پرسنلش تذکر می داد

امیرحافظ به چه کسی باید می گفت که او حالش از این همه 
تفاوت به هم می خوَرد؟! چرا او نیز مثل همه ی مردهای 
دیگر، نمی توانست به سادگی با خانواده ی همسرش در 

 ! ارتباط باشد؟
 تونستی ببینیشون؟_

احسان، نیشخندی روی لب هایش نشست. تنش را  با سوال 
 :جلو کشید و با دست گرفتن استکان چایش زمزمه کرد

با اون بادیگاردهایی که دورشونو گرفته بودن چطوری باید _

 می دیدمشون؟
 
   



 
لعنتی... چرا باید انقدر آدم مهمی باشن؟ نمیشد دوتا آدم _

عادی بودن که نیازی به این همه تشریفات نبود؟ چهره ی  
درهم احسان باعث می شود تلخ بخندد. جرعه ای از چای را  

 : می نوشد و می گوید
نمی دونی که تو زندگی من همه چی باید متفاوت  یعنی تو _

 ! باشه؟
احسان حرفی نزد. تنها خیره به چهره ی ظاهرا بیخیال او 

خیره شد. خوب می فهمید که تحمل این وضعیت چقدر برای 
او که حوصله ی هیچ چیز را نداشت، آزار دهنده است. به 

 ... خصوص آنکه پای نهال هم در میان بود
چی میشه. انتظار داشتم برای دیدن نهال  نمی دونم آخرش_

 خانم پافشاری کنن، اما حرفی نزدن. سرهنگ می 
   



 
مسلط هستن. ظاهرا سردار  کامال گفت به زبان فارسی 

جعفری هم رابطه ی خوبی با سناتور مردانی داره و درکل 
 . همه چی خوب پیش رفته

آنقدر این موضوع برایشان پر اهمیت بود که پای سردار 
جعفری هم به میان آمده بود. شخصا از مهمان های خاصش 
استقبال کرده بود و امیرحافظ آنقدر درگیر شلوغی های این 

مراسم بود که حتی نتوانسته بود پدربزرگ زنش را ببیند!  
تنها برای لحظه ای کوتاه هاتف مردانی را دیده بود. برادر 

نهال. مردی بلند قامت که انگار خود هاتف امیرخانی بود. با 
 ! تند و تیز، و طلبکارانه گاهی اخم هایی درهم، ن

ما  سالمتیشون برای  االنخودشون خوب میدونن که چقدر _

مهمه و این وقت شب رفتنشون به بیمارستان کار درستی 
 فردا صبح بخوان که ببیننش،  احتماال نیست. 

   



 
 بیمارستان مشکلی پیش نیاد.باید آماده باشیم که تو 

 . عامر شریف هنوز زیاده تو این مملکت مثال ا
به ساعت مچی اش   گاهی احسان با دقت سری تکان داد. ن

که ده شب را نشان می داد، انداخت و با دیدن چشم های 
 : سرخ امیرحافظ گفت

 من امشب اینجا می مونم، تو برو استراحت کن._

 . حواسم به همه چی هست
رفتن آرزوی قلبی امیرحافظ در این لحظه بود. به دلیل 

مشغله کاری امروز حتی از دیدن نهال هم محروم شده بود و  
اگر می رفت، می توانست خودش را به نهال برساند اما... 

 !اکبر خواسته بود خودش اینجا باشد
 :سری تکان داد

 
   



 
خودم میمونم، نگران نباش، تو برو به سرهنگ گفتم که _

 . استراحت کن که فردا بتونی زودتر بیای. خودم میمونم
 !مطمئنی؟ نکنه می خوای بری پدرزنت رو ببینی؟_

را روی  خالی با شوخی احسان نیشخند کمرنگی زد. استکان 
 :میز برگرداند

پدرزن من خیلی وقته عمرشو داده به شما، اگه منظورت _

 .ای به دیدنش ندارم عالقه پدربزرگشه که... نه. واقعا 
 ! میشه گفت بزرگتر نهال خانومه االن اما باید ببینیش، اون _

نیشخندش عمیق تر شد. نگاه تندی به احسان انداخت که 
آشفتگی چهره ی او با آن ریش پررنگ سعی داشت نسبت به 

 :خوشبین باشد
خبری ازش نبوده؟  االنبزرگتر؟ کدوم بزرگتر که تا _

حوصله ی بحث ندارم. پاشو برو، من  اصال بیخیال احسان. 
 .خودم حواسم به همه چی هست. پاشو

احسان با لبخندی خداحافظی کرد و رفت. حتی بدون آنکه 
 ، دیگر میان حلقه ی دیگر حرفی بزند. با رفتن او

   



 
بادیگارد های سناتور مردانی و نیروهای خودش تنها شده 
بود. احساس خستگی می کرد. باید کم ی هم که شده می 

 .خوابید
از روی مبل بلند شد و به طرف یکی از نیروهایش قدم 

روبرویش که رسید، با تکان دادن سرش در برابر برداشت. 
 :احترام او، با جدیت پرسید

 همه چیز مرتبه؟ _

مرد جوان نگاه قاطعی داشت. جدیت از چشم هایش می 
 ! بارید و این... قطعا باعث حس خوبی در امیرحافظ بود

 االنبله قربان. اولش یکم نسبت بهمون گارد داشتن ولی  _

مشکلی نیست. ظاهرا خیالشون از ما راحت نیست که انقدر 
 .نسبت به بادیگاردهاشون حساسیت به خرج میدن

 
   



 
با خستگی پوزخندی زد. نهال اگر خانواده ی پدرش را با  

 این همه ارج و قرب می دید، چه واکنشی نشان می داد؟
به ما ارتباطی نداره، ما وظیفه مون مراقبت ازشونه تا _

هومه؟ اگه زمانی که سوار هواپیماشون بشن و برن. مف
مشکلی پیش اومد سریع بهم خبر بده، من تو همین اتاق  

 .پایینیم
با شنیدن چشم سرباز، طبق گفته اش به طرف اتاقی که 

مخصوص آن ها آماده شده بود رفت و با بستن در، روی 
تنها تختی که قرار داشت دراز کشید. بدون آنکه بخواهد 

چیزی بخورد. احساس خستگی مفرط می کرد. انگار بیشتر  
بود.   کالفه از جسمش، روحش بود که از این همه شلوغی 

شاید برای همین بود که تا چشم هایش را بست، خوابی 
 عمیق او را در بر گرفت. خوابی 

   



 
شبیه یک که هرچند کوتاه بود اما، حالش را بهتر کرد. 

 !تجدید قوا
نمی دانست ساعت چند است، اما وقتی از سرویس بیرون  

از اتاق   کالفه زد و نگاهش به ساعت سه و نیم صبح افتاد، 
بیرون زد تا بار دیگر به نیروهایش سری بزند.قطعا آن ها 
نیز خسته بودند و حضور او می توانست تاثیر خوبی داشته 

نشست و  البیت و در همان باشد، برای همین به اتاق برنگش
با چهره ای متفکر و درهم مشغول خواندن پرونده ی جدیدش  

 . شد
 متمرکز و با دقت، کلمات را می خواند و به دنبال نقطه 

اشتراکی بود اما... وقتی ناگهان همه ی بادیگارد های سیاه 
پوش پاکستانی تغییر حالت دادند و آماده باش ایستادند، 

 پر اخم گاهی گرفت و با ن باال متعجب سر 
 
   



 
تماشایشان کرد. آن وقت بود که صدایی پخته و مردانه از  

 : پشت سرش، با لحجه ی کمرنگی گفت
 !سرگرد نیک نام... درسته مرد جوان؟_

سر که چرخاند، مردی با هشتاد و خرده ای سن، و موهایی  
سپید بودند و با ریش روی صورتش همخوانی   کامال که 

 سرش دید. دروغ بود اگر شوکهالی داشتند، با 
 
   



 
شدنش را کتمان کند. ساعت چهار صبح بود و حضور 

ناگهانی سناتور مردانی، با این قامت برافراشته و استوار،  
ایستاد، پرونده   .شبیه خطی سیاه روی همه ی افکارش بود

ی مرد را روی میز گذاشت و با اخم ظریفی در چشم ها 
روبرویش خیره شد. ناخواسته بود که صدایش سراسر سرما 

 !بود و جدیت
بله ، خودم هستم. چی باعث شده این وقت از اتاقتون بیاین _

 بیرون؟ مشکلی پیش اومده؟
سناتور مردانی چهره ی بسیار پخته ای داشت. حتی نگاه 

هایش هم متفاوت بود. برعکس چیزی که امیرحافظ فکر می 
اس راحتی به تن داشت که ظاهر اسپرتی را برایش  کرد، لب

خلق کرده بود. ساعت مچی مارک دارش و ظاهر بسیار 
 مرتب و مردانه اش چشم

 
   



 
البته اگر می توانستی نگاه از چشم های نافذش نواز بود. 

 ! بگیری و بتوانی به چیزهای دیگرش توجه کنی
اگه صحبت با شوهر نوه ای که سال ها از وجودش بی _

خبر بودم، مشکل حساب میشه، میشه گفت آره! مشکل بدی  
 !هم هست جناب سرگرد

پوزخند کمرنگی روی لب های امیرحافظ نشست اما، در  
ظر نگاهش کرد. سناتور، به آرامی چشم از چشم سکوت منت

های خسته ی امیرحافظ گرفت و دست در جیب، با دور 
زدن او، روی مبل مقابلش نشست. پا روی پا انداخت و با  
 .اشاره ای به یکی از بادیگارد هایش درخواست قهوه کرد

همه چیز متفاوت بود. متفاوت با تمام تصورات امیرحافظ از 
 ! این لحظه

 
   



 
 . بشین. سرپا نایست_

لحنش رنگی از دستور نداشت. تصمیم گرفت تا لحظه ای که  
بگیرد. ناچار نبود، سکوت را در برابر این آدم غریبه پیش 

چرخید و همانطور که گفته بود، مقابلش نشست. سناتور 
 ! مردانی دوباره خیره اش شده بود. این بار سنگین تر

درواقع اگر می خواستی با خودت روراست باشی، این مرد  
قدرتمند، حتی چهره اش هم ترسناک بود! پوست گندم گون، 

با چشم های ریز و بینی خوش حالتش، همراه آن سپیدی  
اصل از سال ها گذر عمر، یک جور خوف را ته دل آدم ح

می نشاند. انگار از همه چیز مطمئن بود. از خودش، از او،  
 ...از همه

 می خوای ساکت بمونی تا من حرف بزنم؟_

 
   



 
اخم ظریفی روی پیشانی سناتور نیز نقش بسته بود.  حاال 

امیرحافظ نفس عمیقی کشید. خیره ی مردی که داشت 
استکان های قهوه را روی میز می چید، سعی کرد مرد 

رگ مقابلش را صرفا یک غریبه در نظر بگیرد، نه پدربز
 !که جانش بودنهالی 

حرف خاصی ندارم. فکر می کنم شما خواستید که صحبت _

 .کنیم
 ! جوان رکی هستی_

او سعی داشت روان صحبت کند اما، لحجه اش کم و بیش 
احساس میشد. امیرحافظ نمی خواست به هیچ وجه در برابر 

او ضعف نشان دهد. اگر قدرتمند ترین شخص این دنیا هم 
بود، او برای حفظ نهال همچنان در برابرش قد علم می می 

 کرد. و از این رو بود که در
 
   



 
عین حفظ لحن محترمانه اش، سری خم کرد و خیلی 

 :د گفت خونسر
اومدن شما به اینجا، این موقع درست نیست. کافی بود به _

یکی از نیروهاتون بگید تا خدمتتون برسم. فکر نمی کنم  
صحبت دونفره ی ما، اینجا، برای شخصی مثل شما تصویر 

 . خوبی باشه
 
   



 
من برای همین کار به اینجا اومدم آقای نیک نام. برای _

حرف زدن با تو! منتهی انقدر عجول بودم که نتونستم تا 
ای ندارم  عالقه صبح صبر کنم. از تشریفات هم بیزارم. 

  االنزیر نگاه های بقیه مجبور باشم با دامادم صحبت کنم! 
 !بهترین موقع است پسرجان

با آرامش حرف می زد و سعی داشت امیرحافظ مقابلش را  
هم به آرامش دعوت کند. خم شد، و قبل از برداشتن استکان 

خودش، استکان دیگر را به دست امیرحافظ داد. و بعد 
که به مبل تکیه می داد، جرعه ای از آن قهوه ی   درحالی 

 خوش عطر را نوشید. جوان روبرویش
   



 
برازنده و شایسته بود. حتی بیشتر از چیزی که فکرش را  

 .می کرد
 ! از نهال برام بگو. اون دختر... حالش چطوره؟_

با سوال یکباره اش، نگاهش را از قهوه ی در دستش گرفت  
دانی خیره شد.  و به چهره ی پر چین و چروک سناتور مر

تمام وجودش از تلخی لبریز بود، و قرار گرفتن در این 
 ...موقعیت تلخ تر

می دونم که شما از وضعیتش خبر دارید. تو این مدت هم _

 . تغییری تو حالش به وجود نیومده
و تو داری بدون حضور همسرت خیلی عادی زندگیت رو _

 !می کنی
کوچکی کنج لبانش نشاند. چشم های طوفانی امیرحافظ لبخند 

 درست طبق چیزی که انتظارش را داشت، او 
   



 
خوب می توانست احساساتش را کنترل کند. با وجود خشمی  

خالف  لبریز شده بود، با لحنی درست، بر که در چشم هایش 
 : خیلی از جوان هایی که می شناخت و دیده بود، پاسخ داد

بستگی به این داره که شما زندگی کردن رو چطور معنا _

کنید. من از روزی که همسرم تو این حاله، فقط دارم ادامه 
 . می دم

 باال خیره ی چهره ی درهم امیرحافظ یک تای ابرویش را 
انداخت. مرد جوان روبرویش ترسیده بود. حتی اگر با تمام 
وجود تظاهر به محکم بودن می کرد، ته چشم هایش، آن جا  
که همه ی غم هایش را پنهان کرده بود، می توانستی ترس  
را ببینی. او این ترس را درک می کرد. می دانست برای 
امیرحافظ فقط یک مزاحم دردسر ساز است که بعد از این 

 همه سال، آمده تا پدربزرگ نوه
   



 
نسبت به او نمی اش باشد! به او حق می داد اگر نگاه خوبی 

 !داشت
من اون دختر رو ندیدم، مدت کوتاهیه که حتی از وجودش  _

خبردارم. اومدنم به اینجا قطعا برای تو خوشایند نبوده 
سرگرد نیک نام. من متوجه این موضوع هستم. پس نیازی 

نیست حقیقت خودت رو کتمان کنی. انسان های متظاهر، 
 !انسان های حقیری هستن

دیگر حفظ ظاهر کند. به آخرش رسیده بود.  نمی توانست 
آخر خط! احساس می کرد چیزی روی تنش سنگینی می کند 

که هرآن امکان دارد زیر فشار به بدترین شیوه ی ممکن 
 !بکشدش

 
   



 
نهال امیرخانی همسر منه سناتور. و خواهد موند. من به _

هیچکس اجازه نمیدم بخواد همسرم رو ازم بگیره. حتی 
 . خانواده اش

 هایش، پر غیظ زمزمه کرده بود تالش با وجود همه ی 
های سناتور مردانی نشانده لبخند پر از تجربه ای روی لب 

بود. گذر عمر همین بود دیگر! یکی در آستانه ی جوانی،  
خام، ندیده و کشف نشده... دیگری سال ها دیده، شنیده، لمس  
کرده و پیراهن ها پاره کرده! تضاد شاید عجیب اما دلچسبی  

 ! بود
کی گفته من می خوام زنت رو ازت بگیرم؟ من برای دیدن  _

اومدم، نه برای خراب کردن زندگیش. تو چه فکری نوه ام 
 راجع بهم کردی؟

امیرحافظ در سکوت و با چشم هایی طغیان زده به مرد آرام 
 روبرویش نگاه می کرد. سناتور با مکث کوتاهی، 

   



 
دستی به ریش صورتش کشید و بعد، با تکان دادن سرش، با  

 : حالتی شبیه افسوس گفت
هاتف رو که می شناسی؟ اون پسرم بود. من پدر همون  _

دخترش روی تخت بیمارستانه. چرا باید برای  االنپسرم که 
نابودی زندگی دختر پسری که برام از همه بیشتر عزیز 

بود، به اینجا بیام؟ نهال متعلق به اینجاست، به این کشور، به 
این خانواده، و به احساسش نسبت به تو! من دنبال جنگ  

نیستم، دنبال خراب کردن و ویران کردن هم نیستم. اومدم که  
ید بشه جبران کرد. که شاید بشه دوباره هاتف رو توی شا 

چشم های اون دختر ببینم. هاتف، نوه ی دیگه ام، یعنی 
برادر نهال، حقش بود که خواهرش رو ببینه جناب  

سرگرد... اما مطمئن باش هیچوقت قرار نیست فکر گرفتنش  
 از تو به ذهنش خطور کنه. می دونی چرا؟ 

   



 
سؤالش بی جواب ماند اما، راضی از خشمی که کم کم 
داشت در چشم های امیرحافظ آرام می گرفت، با لحنی 

 :ادامه دادعجیب 
چون یه مرده. هر مردی که تو رو ببینه، می فهمه که _

 دست و پا می زنی. حال نوه ام عذابم حالی داری تو چه
   



 
میده اما، هیچوقت به اندازه ی تو عذاب نمی کشم چون، 

اندازه ی تو بتونم که دوستش داشته هیچوقت، قرار نیست به 
 باشم. این یه حقیقته که من نمی خوام مضحکانه و ساده

 !لوحانه کتمانش کنم
امیرحافظ داشت با اخمی از سر دقت به این مرد می حاال 

نگریست. یکه خورده بود. حرف هایی که می شنید، شبیه 
 !حرف های یک آدم عادی بود، نه شخصی چون او 

می خوام ببینمش. نه فقط برای چند لحظه، می خوام خیلی  _

خوب ببینمش و باهاش حرف بزنم. من باید خیلی زود 
برگردم، نمی دونم قراره فردا چه اتفاقی بیوفته، پس می 

که اینجام خیلی خوب نوه ام رو ببینم. ازت می حاال خوام 
 خوام شرایطش رو آماده کنی. می تونی؟

 
   



 
امیرحافظ سعی داشت آنقدر نگاهش کند تا شاید بتواند 

تصویرش و افکار پس ذهنش را درک کند. این مرد زیادی 
 ...کلماتشعجیب بود، حتی صدایش، حتی 

بله. فردا صبح میریم بیمارستان. اما سناتور، شما متوجه  _

 شرایطش هستین، درسته؟
اون دختر فقط نمیتونه حرف بزنه، اما گوش خوبی برای _

 ! حرف های منه. میتونم خیلی چیزهارو براش بگم، نه؟
لبخند روی لب های سناتور مردانی ، امیرحافظ را وا داشت 

 :که بگوید
شما دقیقا همون پدربزرگی هستید که نهال احتمال زیاد _

 ! همیشه می خواسته داشته باشه
 
   



 
قدرتش، خیلی تلخ، خیلی  سناتور مردانی که با تمام جذبه و 

 :محزون و پدرانه، زمزمه کرد
 ! پدربزرگی که می تونست داشته باشه و... نداشت_

 
   



 
با وجود آنکه ظاهر مقتدری داشت، لرزش کمرنگ دست 
هایش از نگاه تیز امیرحافظ دور نمانده بود. او مردی بود  
که قطعا نداشتن فرزندش در تمام این سال ها بسیار باعث 

حاال د. همین رنجشش شده بود . او این رنج را درک می کر
 ! ، خودش نیز نداشتن نهال را تجربه می کرد

فردا صبح به بیمارستان میریم. لطفا برگردید به اتاقتون و  _

باشه رو آماده می  الزماستراحت کنین. من هرچیزی که 
 .کنم

با گفته ی امیرحافظ، لبخند تلخی روی لب هایش نشست که  
داد و با  ما بین ریش پر حجمش پنهان می شد. سری تکان

مکث از روی مبل بلند شد. وقتی امیرحافظ نیز برای حفظ  
پر اخم خیره اش شد،  گاهی احترامش از جا برخاست و با ن

 : با لحنی که به کل متفاوت بود، پرسید
   



 
نهال حالش خوب می شه. و بعد، من قراره اون رو به تو _

اگر از اینجا   االنبسپارم. تا به حال ازش بی خبر بودم اما، 
برم، یه تیکه از وجودم رو کنارت میذارم جناب سرگرد.  

بر دوست داشتنش، مراقبش هم باشی.  عالوه ازت می خوام 
 !همیشه

چهره ی امیرحافظ درهم می شود. با کنجکاوی کمرنگی،  
 :زمزمه می کند

چرا احساس می کنم دارید یه جوری صحبت می کنین که _

 مارو ببینه؟انگار قرار نیست نهال ش
 !مگه قراره ببینه؟_

سکوت کرد. مرد بزرگ روبرویش با چند قدمی، فاصله  
 بینشان را کمتر کرد. روبرویش که ایستاد، ناخواسته 

 
   



 
کمی از خیرگی نگاهش کم کرد. سناتور مردانی، مرد قابل  

 .احترامی بود
که حالش طوریه که نمی تونه منو می بینه. از طرفی  فعال _

من نمیتونم با این همه تشریفات زیاد اینجا بمونم. نمی خوام 
دستم برنمیاد و هیج تغییری اتفاق  وقتی هیچ کاری از

نمیوفته، زندگی سخت تو رو هم سخت تر کنم. پس احتمال 
 !زیاد اون دختر قرار نیست من رو ببینه و بشناسه

ازش که دور شد، نتوانست نسبت به حرف هایش بی تفاوت  
باشد. با گام های بلند جلو رفت و بی توجه به بادیگارد هایی 

ی کردند، سد راه سناتور مردانی شد.  که تند و تیز نگاهش م
 : چشم های ناخوانای او، عجیب نگاهش می کردند

 
   



 
به فکر نمی کنین کمی ناامید صحبت می کنین؟ نهال _

محیطش پاسخ می ده. صداهای اطرافش رو می شنوه. این  
یعنی حالش داره بهتر میشه. پس قطعا حقشه که شمارو 

 ببینه. درسته؟
من برای همین اومدم جوان، ولی چه کاری از دستم برمیاد _

جز صبر؟ که یه روز بهم زنگ بزنن و بگن نوه ات به 
 هوش اومده؟

 
   



 
چیزی در عمق چشم های امیرحافظ فرو ریخت. چیزی شبیه 

بهبودی نهال به آخرین امید. او پدر بود و اینگونه درباره ی 
حرف میزد. انگار هیچکس به این نمی اندیشید که شاید فردا 

نهال چشم هایش را باز کرده باشد. انگار هیچکس امید 
 !نداشت. انگار همه خسته تر از او بودند 

به خودش که آمد، سناتور مردانی همراه نیروهایش به اتاقش  
پاهایی  برگشته بود. سرمایی وجودش را در بر گرفته بود. با 

سست، برگشت و زمانی که روی مبل نشست، دیگر هیچ 
توانی در خودش نمی دید. سرش را به مبل تکیه داد و با 

سرش خیره شد. به این الی چشم های باز به چراغ های با 
 روشنایی مضحک و مسخره... 

   



 
ود خوب شود؟ چقدر دیگر باید تکه های از هم نهال قرار نب

فرو پاشیده ی قلبش را به امید خوب شدنش، کنار هم نگه 
 !می داشت؟
******* 

 خوبی؟ _

گرفت و به او که کنارش  باال با صدای احسان سرش را 
روی صندلی انتظار بیمارستان نشسته بود، نگاه کرد. سری  
تکان داد. بی حرف و در سکوت. احسان، با لبخند برادرانه  

 :ای روی شانه اش کوبید
برادر زنت رو دیدی رنگت اینطوری پریده؟! چیشده؟ چرا  _

اومدی نشستی اینجا؟ این برادره چشش فقط دنبال توعه. فکر 
 !کنم می خواد یه جا خفتت کنه بزنه بکشتت

 !واقعا می تونه؟_

 
   



 
 : لبخند احسان پر کشید. گیج پرسید

 چی؟ _

 !می تونه بکشتم؟_ :حالت پاسخ دادامیرحافظ که با همان 

 چرا چرت میگی؟_

از احسان رو گرفت و با نیشخندی به کف براق بیمارستان 
 :خیره شد. احسان با اعصابی خراب، گفت

فکر کنم دیشب زیادی بی خوابی کشیدی. پاشو گمشو برو  _

 .خونه تا نزدم لهت کنم
 .دکترش باهام حرف نمیزنه احسان_

چهره ای گیج و درهم نگاهش می کرد. دقیقه ها  احسان با  
 بود که سناتور مردانی در اتاق نهال، کنارش نشسته 

 
   



 
نیز باز باشند. انگار از همه خواسته بود که پرده های اتاق 

ی نگاه ها بیزار بود و کمی آن سوتر، برادرش بود که تکیه  
داده به دیوار، درست طبق گفته ی احسان، با اخم غلیظی به  

 :امیرحافظ ویران شده ی این سمت نگاه می کرد
 یعنی چی حرف نمیزنه ؟ چرا؟ _

  چشم های امیرحافظ در سکوت جوابی برای احسان بودند.
 : آهی کشید. سعی کرد خونسرد باشد

انقدر بدبین نباش. خودت می بینی که حالش بد نشده، پس  _

نیست فکرای بیهوده بکنی. پاشو برو خونه امیر،   الزمیعنی 
 !داری میمیری بدبخت

از جا بلند شد. می  کالفه با صدای حرص آلود احسان 
خواست به سمت خروجی قدم بردارد که صدای هاتف 

مردانی وادارش کرد بایستد. چرخید و نگاه درمانده اش 
چهره ی عصبی و غمگین او را دید. نهال اگر می فهمید  

 برادری قدرت مند همچون او دارد، خوشحال میشد؟ 
، کجا داری میری؟ خواهر منو انداختی رو تخت بیمارستان_

 داری میری دنبال زندگی خودت؟! خیلی برام
   



 
جالبه، چطور پلیسی هستی که حتی عرضه ی مراقبت از 

 ! زنت رو هم نداشتی؟
 ! آقای مردانی _

احسان سعی داشت مانع او شود اما، هاتف مردانی با 
درست روبروی حاال پوزخند واضحی بی توجه جلو آمد و 

امیرحافظ ایستاده بود. خشمگین، طوفانی، اما با ظاهری 
 ! خونسرد

مرد روبرویش، امیرحافظ ، او تنها مقصری بود که می 
 !را گردن او بیندازد مشکالت توانست همه ی 

چرا ساکتی؟ بگو ببینم اون موقع که داشتن این بال رو سر  _

 زنت میاوردن کجا بودی؟ کجا بودی سرگرد نیک نام؟ 
 
   



 
روان حرف میزد. نه با صدای بلند، آرام، طوری که  کامال 

ش از کالم فقط سه تایشان می شنیدند. اما خشم و زهر 
صدای آرامش هم به خوبی احساس میشد. تصور می کرد 

ان مردی که هاتف امیرخانی روبرویش ایستاده است. هم
 . اولین بار تصویر او را در دست گرفته بود

 .  فکر نمی کنم نیازی باشه به شما توضیح بدم_

امیرحافظ خیره ی آن چشم های عصیان گر و پر از طعنه  
 ی هاتف مردانی، آرام و خونسرد زمزمه کرده بود 

از این بحثی که ناگهان پیش آمده بود، سعی  کالفه  احسان 
می کرد توجه بقیه را از این منظره پرت کند. اما هاتف 

مردانی بی توجه، خیره ی چشم های یخ زده ی امیرحافظ،  
 :پوزخند صداداری زد

موندم چطور از بی  اصال نه! چرا داشته باشی! _

 عرضگیت خجالت نمی کشی؟ من نبودم؟ آره! از
   



 
خواهرم مراقبت نمی کردم؟ درست! ولی چرا؟ چون حتی  

خبر نداشتم پدرم بعد از مادرم ازدواج کرده و خواهر دارم!  
داره. چون بی خبر بودم. ولی تو چون نمی دونستم وجود 

چی سرگرد نیک نام؟ تو می دونستی. خوب هم می دونستی 
که چه خطری زنت رو تهدید می کنه! مگه پلیس نیستی؟ 

من و تو که چیزی نیست!  مثال دونستن این چیزا هم برای ا
ولی چیکار کردی؟ گذاشتی رفتی! فکر نمی کنی این 

 ! توئه؟وضعیت نتیجه ی بی عرضگی و حماقت 
نگاه سرما زده ی امیرحافظ اشک حلقه زده ی چشم های 

هاتف را می نگریست. بی توجه به او که داشت تمام  
 این مهم بود؟   اصال تقصیرهارا گردنش می انداخت. 

 
   



 
هاتف هرچه که می خواست، می توانست بگوید. تفاوتی نمی 

 ! کرد. همه چیز او به نهال وابسته بود، همین
 حرف بزن. داماد خانواده ی مردانی! چرا ساکتی؟ _

 !هوم؟
. 

خالی  ش حرص خودش را کالم هاتف مردانی داشت با زهر 
می کرد اما، انگار ناگهان همه چیز به هم ریخت. وقتی 
سناتور مردانی با چشم هایی نگران از اتاق بیرون زد و 

پرستارها با شتاب وارد اتاق نهال شدند، چیزی امیرحافظ را 
 سرجایش میخکوب کرد. حتی هاتف 

   



 
مردانی نیز مبهوت به این صحنه می نگریست. و چه اتفاقی  

 !داشت می افتاد؟
 چیشده؟_

کرده بود و به سرعت خودش را به  هاتف با بهت زمزمه 
 کنار پدربزرگش رساند. امیرحافظ خشک شده 

   



 
سرجایش ایستاده بود و به عبور ادامه دار پرستارها می 

 .نگریست
وقتی قامت مرد جوانی که پزشک معالجش بود، مقابلش  

چشم هایش نقش بست که با عجله وارد اتاق نهال شد، حسی 
سرتاپایش را فرا گرفت. انگار در همان نقطه منجمد شده  

بود. حتی احسان نیز همانند او، ترسیده و نگران به شلوغی 
لحنی متفاوت   مقابل اتاق نهال خیره شده بود. و امیرحافظ، با 

 :نجوا کرد
 !به هوش اومدی؟_

احسان سر چرخاند و گیج نگاهش کرد. وقتی دید که 
امیرحافظ قصدی برای حرکت ندارد، خسته از این همه 
آشفتگی، جلو رفت و برای فهمیدن موضوع به چهره ی  

 نگران و غمگین سناتور مردانی و هاتف، نوه اش 
 
   



 
نگاه دوخت. سعی کرد لحنش درست باشد. مناسب شخصی  

 !چون سناتور
ببخشید سناتور، میشه بگید چیشد که پزشکشون رو خبر _

 خانم مردانی خوبه؟ کردین؟ حال  
سناتور طوری نگاهش می کرد که احسان را متعجب کرد. 

را تجربه   حالی  انگار حتی تا به این سنی که داشت هم چنین
چشم هاش...  _ :نکرده بود که با صدایی تحلیل رفته پاسخ داد

 !دیدم که چشم هاشو باز کرد
احسان با چشم های گرد شده سعی کرد چیزی که شنیده بود  

که داشت از آن ها  درحالی را هضم کند. هاتف مردانی 
موهای خوش  الی فاصله می گرفت، آشفته و نگران دستی 

حالتش کشید و سعی کرد خودش را جمع و جور کند. تا به 
 همین جا هم اشتباه زیادی کرده بود، و او

 
   



 
واقعا حق نداشت مردی که در سکوت شاهد این صحنه بود 

و ویرانی از چشم هایش آشکار بود را با خودخواهی 
 !بازخواست کند

 !مئنین؟شما... شما مط _

پرده ی نازک اشک در چشم های سناتور حکم تاییدی برای 
سوال احسان بود. احسانی که لبخند زد. یک لبخند ناباور و  

حیرت زده. زمانی که به عقب چرخید و نگاهش را به 
رفیقش دوخت، نتوانست شادی و بهتش را سرکوب کند. با 

 : خنده ای سراسر حیرت، رو به امیرحافظ گفت
 ! چشم هاشو باز کرده امیر... به هوش اومده_

دست هایش مشت شد. او در این لحظه، به عنوان مردی که 
روزها انتظار کشیده و عذاب را به جان خریده بود، متحمل 

هجوم احساسات زیادی بود که فقط با این راه می توانست 
آمده بود؟ چشم هایش  وادار به سرکوبشان کند. نهال به هوش  

را باز کرده بود؟ شنیدن این خبر... بعد از این همه تلخی...  
 !به خودش حق می داد اگر به گوش هایش باور نداشته باشد

   



 
کم کم، خیلی آرام، لبخند کوچکی روی لب های خشکش 

ی که می توانست خیلی از زخم ها را التیام نشست. لبخند
ببخشد. لبخندی که می توانست زندگی را زیباتر جلوه دهد.  
و چه عمر کوتاهی داشت این لبخند، وقتی که قبل از آنکه  

حتی فکر رفتن پیش نهال را بکند، نگاهش روی مرد جوان 
کشیده و با گام های   باال و بلند قامتی که ماسک صورتش را 

ه این سمت می آمد، خیره ماند. مردی که ظاهر شاید بلند ب
زیاد عجیبی هم نداشت اما، در نگاه تیز او بسیار مزاحم 

جلوه می کرد. لبخندش پر کشید. باز ایستاد و منتظر ماند که 
مرد عبور کند اما، وقتی نگاهش به حلقه ی از هم پاشیده ی  

ش بادیگارد های سناتور مردانی، هاتفی که از پدربزرگ
فاصله گرفته بود، احسانی که داشت با یکی از نیروهایشان 

 حرف میزد، و در نهایت، به سناتور 
 
   



 
مقابل اتاق نهال ایستاده مردانی عصا به دستی که به تنهایی 

بود، افتاد؛ کسی در سرش فریاد کشید. و بعد، تشخیص دادن  
 !چاقویی که مرد در دست داشت، کار سختی نبود

فریاد کشید. فریاد بلندی که نگاه های همه را به آن سمت 
متمرکز کرد و نام سناتور را با صدای بلندی به زبان راند. 

چه تمام به سمت   وقتی گام برداشت و به سرعت هر
سناتوری که متعجب به او نگاه می کرد دوید، زخم روی 
قلبش عمیق تر شد. و ایستاد، مقابل سناتور، همچون سدی  

 ! محکم، و بعد تنها درد بود که احساس میشد
************ 

خوبی عزیزدلم؟ آخه من چطوری برم وقتی این همه مدت _

 از دیدنت محروم بودم مادر؟
   



 
با لبخند کم جونی به چهره ی خندون و اشک آلود پروین  

خانم نگاه می کنم. درد عجیبی تو جونمه که حس می کنم با 
میشه. هرچند که به امید مسکن ها گذشت زمان بیشتر هم 

 !میتونم تحمل کنم
باور کنین حالم خیلی خوبه پروین خانم. موندن شما زیاد  _

اینجا درست نیست. اذیت میشین. مامان که هست، دیگه 
 .نگران نباشین

الهی قربون این صدای مهربونت بشم که این مدت تشنه ی _

 ! شنیدنش بودم
دوباره میام که ببینمت. باشه؟ کاش  باشه. میرم، ولی شب _

زودتر مرخصت کنن، بریم خونه، من بتونم یه دل سیر 
 ! نگات کنم

نمیدونستم باید چی بگم. هنوز گیج بودم. هنوز معلق بودم تو  
فضایی که برام ناشناخته بود. حتی با وجود اینکه چند 

روزی میشد از به هوش اومدنم می گذشت. من درست مثل 
بودم که بعد از هزاران کتکی که خورده بود، یه آدم منگ 

احساس می کرد استخوان هاش هم درد دارن... یه درد شاید 
 ! تلقین شده

. 
 



   



 
 .خیلی وقته تموم شده مالقات بریم پروین جان؟ وقت _

با گفته ی پرویز خان، پروین خانم از ضعفم استفاده می کنه 
و با بوسه ای روی کف دستم ازم فاصله می گیره. با چشم 

که  های غمگینم بهش نگاه می کنم و بعد، نوبت پرویز خانه 
 :گهمی
 .مراقب خودت باش دخترم_

   



 
 میشه خالی پروین خانم رو با خودش ببره. وقتی اتاق 

حتی از معصومه خانم که برای انجام کاری بیرون رفته،  
خبری نیست، با خستگی که نمیدونم از کجا تو جونم نشسته 

و   الغرت های  سر سنگینم رو به بالشت تکیه می دم و به دس
 .  کشیده ام نگاه می کنم

باورم نمیشه. یعنی باید چطور اینو هضم کنم که بیشتر از 
یک ماه توی کما بودم و با مرگ دست و پنجه نرم می 
کردم؟ که وقتی ترانه رو دیدم، از شدت غمی که توی 

صورتش بود، متعجب بشم! غمی که به خاطر من بود و 
 .همیشه خندون رو به اون روز بندازهتونسته بود ترانه ی 

همه، حتی صدرا، حتی احسان! همه شون از به هوش 
رو  ی خوشحال  اومدنم خوشحال بودن، و نمی دونستن این 

 چطور ابراز کنن. برام عجیب بود. من 
   



 
برای آدم های زیادی ارزشمند بودم که به خاطرم تو این 
حال به سر می بردن و محبت تک تکشون نصیبم میشد  

چطور باید خوب می  اصال اما... چرا حالم خوب نبود؟ 
 بودم؟! وقتی اونی که باید می بود، نبود.  

چطور باید خوب می بودم؟ چطور وقتی همه ی وجودم من 
رو مدت ها میشد که ندیده بودم و داشتم از دلتنگی خفه 

میشدم؟! خیلی عجیب و غیرقابل باوره اگه اقرار کنم من  
 !حتی تو خواب هم... دلتنگ دیدنش بودم؟

 رفتن؟ بالخره _

با ورود معصومه خانم، سعی می کنم چشم های خیسم رو 
سک چای رو توی  الکه ف  درحالی پاک کنم. معصومه خانم 

 دستش داره، جلو میاد و بی دلیل، مثل همیشه، 
   



 
گونه ام رو می بوسه. بعد بی توجه به اینکه متوجه گریه ام 
شده، همونطور که داره میوه و شیرینی هایی که آوردن رو  

 :با صدرا بفرسته خونه، می گه احتماال مرتب می کنه تا 
ه بریم خونه، حال اونم پروین زیادی بی تابی می کنه. اگ_

بهتر میشه. اون تو رو خیلی زیاد دوست داره. مثل همه ی 
ما. من واقعا بهش حق میدم اگه از تنها موندن تو عمارت 

 . بشه کالفه 
حرفی نمیزنم. در واقع چند روزه که این لحظات تکرار 
میشن و معصومه خانم به هیچکس اجازه نداده که کنارم 

خودش. به جز وقت هایی که برای لباس عوض بمونه، جز  
کردن به عمارت بر می گشت و ترانه کنارم می موند. همه 
چیز تکراریه، کسل کننده است، گیج کننده و تاریک! و من  

 !از این شرایط متنفرم
   



 
 چیزی میخوری برات بیارم عزیزم؟_

. 
در برابر سوال معصومه خانم ،سری به نشونه ی نه تکون  
می دم و سعی می کنم دست دردناکم رو از سوزن هایی که  

حال، با صدای توش فرو می کردن رو تکون ندم. در همون 
 :آرومی می گم

ممنون. کاش شما هم می رفتین استراحت می کردین، ترانه  _

 .می موند کنارم. خسته شدین
می ایسته. در یخچال رو می بنده و با لبخند کمرنگی نگاهم 
می کنه. ناخواسته بغض می کنم. چونه ام می لرزه و خیلی  

 :بی اراده میگم
   



 
پسرتون خیلی بی معرفته مامان! چرا نمیاد دیدنم؟ چرا ولم _

 !کرده؟
تفاوتی یا شاید هم بی در آنی معصومه خانم از قالب بی 

 خبریش بیرون میاد و با آه عمیقی، به طرفم میاد.
 
   



 
وقتی کنارم می شینه و دستم رو توی دستش می گیره، با 

 :ای لرزون، بی پناه و تنها زمزمه می کنم چونه
دلم می خواست اولین نفری که می دیدمش، باهاش حرف _

 اصال می زدم، نگرانی رو توی چشم هاش می خوندم... 
اولین نفری که صداش رو می شنیدم، اون بود! ولی نیست 

کجاست؟ حالش خوبه؟ چرا یه   اصال مامان، نمی دونم چرا، 
خبری ازش بهم نمیدین؟ به گمونتون بی خبر بمونم، حالم  

 !خوبه؟ شما حال منو می فهمین مامان... می فهمین
و ناخواسته، صورتم رو با دست هام می پوشونم و صدای 

ضعیفم تو سکوت اتاق می پیچه. در واقع تو این  گریه ی
چند روز، هربار که بغض کرده سراغش رو می گرفتم و  

 «میاد عزیزم» جواب همیشگی مبنی بر
 
   



 
رو دریافت می کردم، این درد و حسرت توی دلم به شکل 

 . وحشتناکی بزرگتر و قدرتمند تر میشد
یه چیزی هم وجود داشت به اسم غرور! که مانع میشد از 

اینکه بپرسم چرا باید بعد از این همه، تو این شرایط، همسرم  
کنارم نباشه؟! و یه چیز دیگه هم بود به اسم ضعف و 

مجبورم کرده بود برای کوچکترین کارهام به ناتوانی که 
دیگران وابسته باشم، چه برسه به اینکه بخوام دنبالش 

 !بگردم
به طرز ترحم برانگیزی چشم دوخته بودم به دهن بقیه تا یه 

خبری ازش بهم بدن و راست و درست بگن که کجاست اما، 
درواقع همه به نحوی، حتی ترانه هم منو می پیچوندن! و من  

قط می دونستم که قراره بیاد... اما پس کی؟! یعنی حال این ف
 !لحظه ی من هم... براش اولویت نبود؟

   



 
بیشتر درد میگیره. نهال جان، عزیزم گریه کنی سرت _

گریه نکن مامان جان، باور کن به منم حرفی نزده، فقط گفت  
بهت بگم میاد و خودش برات توضیح میده. چرا فکر می 

کنی امیر ولت کرده؟ همهی ما شاهد بودیم که چقدر تو 
 . نبودت عذاب می کشید

با چشم های گریون تنها سری تکون می دم و سعی می کنم 
شم. دردی وجودم رو فرا گرفته که واقعا  نفس های عمیقی بک

تحملش آزار دهنده است. اما در سکوت به جون می خرمش  
 .و دم نمی زنم 

باید به کی می گفتم؟! برای کی خودمو لوس می  اصال 
کردم؟! من ناز و نوازش و محبت هیچکس رو نمی 

 ! خواستم... جز مردی که تمام قلبم بهش تعلق داشت
 
   
 
اگه پرستار بیاد و ببینه داری  االنبیا این آب رو بخور، _

 .گریه می کنی، هردومونو دعوا می کنه ها 
با خنده می گه و من به ناچار لیوان آب رو از دستش می 

ر گیرم. همین موقع در باز میشه و قامت خندون پرستا 
مقابلمون نقش می بنده. دختر ریزنقشی که تو این چند روز 



آشنام و درست طبق چیزی که معصومه  کامال دیگه باهاش  
 :خانم گفت، با دیدنم خنده اش پر می کشه و تشر میزنه

 ! ای بابا... باز که تو سیل راه انداختی_

  



 
معذب لبخند کوچیکی میزنم و صورتم رو پاک می کنم. جلو 

میاد و درحال چک کردن وضعیتم، رو به معصومه خانم  
 :میگه

من هی به شما بگم مراقب این عروس لوست باش، بعد _

بدتر سردرد میشه، ببین  االنشما می ذاری گریه کنه؟ 
 . چیکار می کنی با خودت

 .عزیزم من بهش میگم، گوش نمیده که واال _

در سکوت بهشون خیره ام. چهره ی زیبای پرستار با گفته 
ین بار ی معصومه خانم، به لبخند مهربونی مزین میشه و ا

 :رو به من میگه
   



 
 !دلتنگشی، آره؟_

 ! می دونست دردم چیه؟
من همسرت رو می شناسم. یعنی هممون می شناسیمش! تو _

این مدتی که تو کما بودی، هرروز اینجا می دیدمش. هر 
روز بهت سر میزد و بی توجه به تذکرات ما تا هروقت که  

 االنمی خواست و می تونست کنارت می موند. عجیبه چرا 
نمی بینمش! اون مرد بی قرار و آشفته ای که ما می دیدیم،  

 !  اینجا بود االند بای
نگاه غمگین و مهربون معصومه خانم رو که می بینم، به 

زحمت سعی می کنم جلوی چشم هام رو بگیرم. شنیدن این  
 !حرف ها بیشتر دلم رو پرتر می کنه تا سبک تر

 
   



 
خب دیگه، من برم. اگه دیدی دردت بیشتر شد خبرم کن.  _

 .عزیزمفعال 
پرستار با دیدن سکوتم، دیگه ادامه نمی ده و با لبخند از اتاق 
خارج میشه. معصومه خانم بوسه ای روی سرم می ذاره و  

 :راز بکشم. همزمان میگهمجبورم می کنه که د
یکم استراحت کن عزیزم، خیلی وقته بیداری. باید خوب _

 .استراحت کنی که بهتر بشی
پتو رو روی تنم مرتب می کنه. چه زمستون دلگیری! 

باریدن برف همیشه باعث میشد حس کنم غم خاصی تو 
 ، این حس پررنگ تره...حاال وجودمه و 

 ... خیلی پررنگ تر
 :آروم نجوا می کنم

 
   



 
 چرا حتی بهم زنگ نمیزنه؟ _

با سستی حاصل از مسکن هایی که بهم تزریق شده، چشم 
می بندم و چهره ی محبت آمیز معصومه خانم آخرین چیزیه  

که می بینم. چقدر از خواب بیزارم، و چقدر تلخه که این 
همین خوابه که می تونه حداقل چند ساعتی روزها فقط 

آرومم کنه. بیداری بدون امیرحافظ کم از جهنم نداشت... بی 
خبری از حالش و اینکه کجاست هم یه درد دیگه... من تا 

 !کی می تونستم این وضعیت رو تحمل کنم؟
*********** 

با احساس تشنگی شدیدی سعی می کنم چشم هام رو باز کنم.  
خواب عمیقی فرو رفتم که این کار برام خیلی سخته   انقدر تو

اما، وقتی چشم باز می کنم و خودمو تو اتاق غرق در 
 تاریکی می بینم، به زحمت سعی می

   



 
بکشم و کمی برای خودم آب  باال کنم که تنم رو روی تخت 

بریزم. خبری از معصومه خانم نیست و من تو این تاریکی 
چیزی جز سیاهی نمی بینم، دلمم نمی خواد که این وقت شب 

بیدارش کنم، برای همین به هر سختی که هست کمی خم 
میشم و لیوان رو از روی میز کنارم برمی دارم. چقدر 

احساس سستی می کنم!  عجیبه که برای انجام چنین کاری هم
 !سرم اومده؟ بالییواقعا چه 

 
   



 
با نفس عمیقی به بالشت پشت سرم تکیه می دم و جرعه ای 
از آب رو می نوشم. کم کم، چشم هام به تاریکی فضای اتاق  

دلم شنیدن یه موزیک آروم رو   االنعادت می کنه و چقدر 
می خواد... یه چیزی که این سکوت رو بشکنه... یه چیزی 

 !که فکرم رو به خودش اختصاص بده
مون حالت می مونم و فکر می کنم اما،  نمی دونم چقدر تو ه

وقتی احساس می کنم که دارم از شدت بغض می ترکم، 
لیوان رو روی میز بر می گردونم و می خوام که دوباره به 

خواب پناه ببرم اما، نمی دونم چرا... یه حسی وادارم می 
کنه به گوشه ی اتاق که در سیاهی فرو رفته، خیره بشم.  

اس میشه... حضور شخصی که انگار حضور کسی احس
 ! نشسته و بهم خیره است

   



 
دیگه تشخیص دادن شخصی که روی حاال وحشت می کنم. 

صندلی نشسته و داره بهم نگاه می کنه سخت نیست و ندیدن  
های صورتش ترس رو توی دلم سرریز می کنه. با چشم 

 وحشت زده، سعی می کنم بفهمم کیه
 مامان؟ شمایین؟_ :صدام... به وضوح می لرزه

جوابی نمیده. ترس قدرتمند تر به دلم چنگ میزنه. دلی که 
داره از این همه غصه دار بودن می ترکه! نفسم بند میاد... 

شبیه تیری توی تاریکی... شبیه یه توهم... این بار با صدای 
 :میگمبغض آلودم 

 امیر؟ _

 
   



 
حس می کنم شکستگی صدام رو موقع ادا کردن اسمش! 

 نمیدونم... چطور می تونم توصیفش کنم اما...
 !صدا زیادی غیرقابل باور بود شنیدن این 

هیچوقت عادت نکردی اسمم رو کامل بگی... ولی بازم _

 !حق نداری انقدر متفاوت صدام کنی
خودش بود؟ باید باور می کردم؟ باید باور می کردم مردی  
که نمی تونستم صورتش رو تو این تاریکی تشخیص بدم، 

 امیر منه؟ 
 واقعا خودتی؟_

صورتم خیس از اشک شده! و کی این همه نمی دونم کی 
اشک ریختم! اینو که میگم، آروم از جاش بلند میشه و با قدم 

 های کوتاه به سمتم میاد. و روبروم که
 
   



 
خودمم خانم! خود بی معرفتم که زندگیمو گذاشتم  _ !می شینه

 اینجا
اجازه دارم حرفی   اصال رفتم! چطوری بگم ببخش؟ یا نه... 

 بزنم؟
 ...می کشم. برام مثل یه رویا میمونه باال ناباور تنم رو 

 خیلی بدی امیر... خیلی... مردم تا بیای... کجا بودی آخه؟ _

 
   



 
. 

 و  گرفته صدام 
 : خشدار به گوش می رسه

 . دلم برات تنگ شده بود_

 
   



 
آشفته است... خیلی زیاد... حس دلچسبیه... اما نه وقتی که 

 !انقدر پریشونه
 
   



 
تا به این سن هیچوقت این حالو تجربه نکرده بودم که دست _

و رو دست بذارم و آب شدن زندگیم رو ببینم. به خاطر من  
د. به خاطر من بود که اون اتفاق افتاد و به این حال و بو

روز دچار شدی. اگه نمی رفتم، اگه بیشتر حواسم بهت بود، 
انقدر عذاب نمی کشیدی... انقدر درد نمی کشیدی خانوم! من  

 ! گند زدم... خیلی زیاد هم گند زدم
 :زمزمه می کنم 
خیر، از این حرف هارو میزنی که باهات قهر نکنم؟ نه _

 ! این خبرا نیست جناب سرگرد. اشتباه فکر کردی
 
   



 
امیر برای من آرامش مطلق بود. بودنش، صداش، حرف  

دردهارو تسکین بده... و همین هاش... می تونست همه ی 
 !قدرت حسی بود که ما بهش می گفتیم عشق 

ترسی از قهر کردنت ندارم، چون تو این یه ماه ناز کشیدنو  _

خوب یاد گرفتم! ولی می ترسم از اینکه باز نداشته باشمت... 
پر حرفم نهال، انقدر پرم که نمی دونم چطور باید آروم کنم  

 !ادی تا وا کنی این چشاتوخودمو! دقم دادی... دقم د
دلم می گیره از اینکه خستگی رو توی چهره اش می خونم. 

 مرد من عذاب زیادی کشیده بود... ترسیده بود... 
   



 
ولی چشم که وا کردم، کنارم نبودی آقا! فکر نکردی اگه _

نبینمت، اگه صداتو نشنوم، می میرم؟ حتی بهم زنگ هم 
نمیزدی! داشت باورم میشد که ولم کردی... که دیگه دوسم  

 ... ند
 
   



 
میدونی چی داره از این دهنت بیرون میاد بچه؟! میخوای  _

دیوونه ام کنی؟ می خوای همینجا دوست نداشتنو نشونت 
 !بدم؟ من کم کشیدم، می خوای دردمو بیشتر کنی؟

 !دیوونه_

 انقدر دوست دارم وقتی اینطوری عصبی میشی! _

 
   



 
 !چرا انقدر پشمالو شدی؟ _

 :با بی قراری میگه
زنمو بدن بهم که بردارم با نمیشه ببرمت؟ کی می خوان _

 خودم ببرمش؟ من نخوام زنم اینجا بمونه کیو باید ببینم؟
 
   



 
یه جا که فقط  من بیشتر دلم می خواد بریم از اینجا. بریم _

دوتامون باشیم، هیچکس نباشه که بخواد مزاحم بشه. انقدر 
 !حرف بزنیم، انقدر نگات کنم، که شاید جبران بشه این روزا

تو که خواب بودی، من بودم که هر لحظه ی این روزارو _

 !پیر شدم خانومم
ما روزای تلخی رو گذروندیم. انقدر تلخ که حتی اگه 

چندسال بعد هم بهش فکر کنیم، بازم تلخیش زنده است. اما 
مونه که کنار همیم... روبروی االنچیزی که مهمه، حال 
 ! هم... چشم در چشم هم

فکر می کنی چون خواب بودم چیزی نفهمیدم؟ اگه بگم تو _

 ه؟ خواب هم دلتنگی کشیدم، باورت میش
. 

 
   



 
 ...گوشه ی لب هاش که به لبخندی مزین میشه

دلتنگ بودی و پیرم کردی تا چشاتو وا کنی؟ هوم؟ خانم  _

 !دکتر
ببخشید عزیزم. ببخشید که تنهات گذاشتم، آقا احسان خیلی  _

بهم اصرار کرد که مراقب باشم، اگه به حرفش گوش می 
سرم نمیومد. دلم نمی خواست تو اون شرایط   االکردم اون ب

م نتیجه ی عکس داد. اگه تالشسخت نگران منم باشی. ولی 
 می دونستم رفتن به اون

 
   



 
آزمایشگاه کوفتی این همه مدت تو رو ازم می گیره، 

 !هیچوقت پامو از عمارت بیرون نمی ذاشتم امیر
کارهایی که سال ها خالف دستگیریاز ماجرای ماموریت و 

دنبالشون بودن، تا زخمی شدنش، باخبر شدن خاله سمانه از  
حال من و بی قراریش و در آخر، اومدن خانواده ی بابا  

هاتف به ایران! بعدشم از سوئ قصدی که به جون سناتور 
مردانی شده بود، یعنی درواقع پدربزرگم! می گه و برام 

ند روز، شب و روز درگیر  توضیح میده که تو این چ
ی بوده  مشکالت کارهای برگشت اون ها به پاکستان و حل 

 که به وجود اومده بودن. 
   



 
چی برام میگه که حس می  انقدر آروم و با آرامش از همه 

 کنم دیگه چیزی نیست که بخوام راجع بهش بدونم!
واقعیتش اینه که زندگی من زیاد از حد عجیب و پر فراز و 

پیدا حاال نشیب بود! بعد از اون همه اتفاقات تلخ و شیرین، 
شدن یه خانواده ی جدید که از قضا آدم معمولی نبودن و من  

زیادی رو طی می کردم، چندان خبر برای دیدنشون باید راه 
 خوشایندی نبود. اما با

   



 
این حال از شنیدنش شوکه نشدم چون می دونستم بابا هاتف 
قطعا خانواده ای داره و من یه روز قراره باهاشون روبرو 
بشم... اما با این شرایط و این وضعیت... نه! حتی فکرشم 

نمی کردم بابا هاتف چنین سرگذشتی داشته باشه و گذشته ای 
خب... که همیشه مخفیش می کرد، انقدر عجیب باشه. ولی 

دیگه اثبات حاال زیاد هم مهم نبود. مهم بی گناهی بابا بود که 
شده بود و دیگه هیچکس تو هیچ کجای این دنیا نمی تونست 

به بابا تهمت مجرم بودن بزنه. همین کافی بود، و میشد  
دیگه هم فکری کرد! تا وقتی که خدایی بود   مشکالت برای 

تم... هیچ مشکلی و مردی که من با تمام وجودم دوستش داش
 ! حل نشدنی نبود

 . عشق بسیار بی انتهاتر از حد تصور ماست
 
   



 
 کمی بخشیدن را بلد باشیم، گاهی کافیست 

 گذشتن را یاد بگیریم،
 .  و فراموش کردن را تمرین کنیم

با عشق می شود خیلی زیباتر، آسان تر، و شیرین تر زندگی 
 .  کرد

تر از عشق واال اگر یاد بگیریم که چیزی در این جهان،  
 !نیست
 . پایان
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