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 بـن بسـت بهشـت قصـه ي دختـري اسـت بـه نـام شـاداب

 خجسـته کـه بـا سـفارش

یکی از اقوام پدري اش در یک شرکت مشغول به کار .

 میشود

و ماجراهـا و اتفاقـات شـرکت مسـیر ارام زنـدگی او را 

 دسـت

 خـوش تغییـر مـی کنـد

 و در این میان عشق را تجربه میکند.

 رمان موضوعی اجتماعی دارد و البته عاشقانه ب پایانی

 خوش.

 پاییز میرسد تا مرا مبتال کند

تازه مرا آشنا کند با رنگهاي  

 پاییز میرسد که همانند سال پیش خود را در دل قالیچه جا کند

 او میرسد که بازهم عاشق کند مرا

 او قول داده است به قولش وفا کند

خش خش صـداي پـاي خـزان اسـت ،یـک نفـر در را بـه 

 روي

 حضـرت پـاییز وا کنـد.

»  « علیرضا بدیع

ان خـود را از الي پنجـره يانـوار خورشـید خرامـان خرامـ  



 فلـزي بـه داخـل کشـاند و

 نرم نرمک روي دیوار نشست.

 یک نور باریـک و الجـون ، بعـد هـم زوایـه دار از کـنج

 دیـوار خـودرا بـه کاشـی هـاي

 چرك و لب پر رساند ، و روي زمین پهن شد.
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سرماي اول صـبح روي تـار تـار وجـودش نشسـت و 

 لرزشـی

 هـم میـان تـنش ...! بعـد

 از یـک شـب بیـداري دیگـري ، زبـانش را نـرم روي لبهـاي

 خشـک و قـاچ شـده اش

 کشید ونگاه ماتش را از کنج دیوار گرفت.

 پتـوي سـربازي بـوي کهنـه گـی و کثیفـی اش بیـداد مـی کـرد

آن مثـلو بـوي بـد   

 چسب بـه پـرز هـاي بینـی اش چسـبیده بـود. آن را بـه کنـاري

 پـس زدو تکـه اش را

 به دیوار گچی اتاقک نه متري داد.

 صــداي قیــژ قیــژ تخـت چــوبی ســکوت اتاقـک را بــرهم

 زد و میــان هیــاهوي افکــار

 پریشانش نشست.

رفتــه و زوارچشــم هــایش روي کتــانی هـاي رنــگ و رو   



 رفتــه اش ثابــت شــدکه بــا

نخی سیاه رنـگ محکـم دوختـه شـده و رویـه را بـا کـوك 

 هـاي

 درشـت بـه کـف آن

 متصل کرده بود.

 لبخنـدي روي لـب هـایش جـان گرفـت و قـدري خـم شـد و

 دسـتی نـوازش وار بـه

 روي کوك هـاي درشـت کشـید ، پشـت هرکـوك ، دنیـایی

ق و محبـت خوابیـدهعشـ  

 بود....
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 شده بـود حـوایی کـه از بهشـت رانـده شـده و حـاال چشـم بـه

 راه بـود تـا جفـتش از

 گرد راه برسد و او را مانند شوالیه ایی نجات دهد

 .... بغضی سر دلش سـنگینی مـی کـرد بـه بزرگـی یـک کـوه

 و ماننـد یـک جـالد او .

 را تا مرز اعدام نفس هایش می برد.

 زانو هایش را خـم کـرد تـا جفـت سـینه اش بـاال کشـاند و

 دسـتانش را دور آن حلقـه

 زد و سـر بـر روي آن گذاشـت و قطـره اشـکی سـرگردان از

 گوشـه ي چشـمش قـل



 خورد

و کج کج تا امتدادچانه اش آمدو عاقبت در گو دي گردنش 

 محو

 و ناپدید شد.

 حس سربازي را داشت که از جنـگ بـر گشـته اسـت ، همـان

 قـدر خسـته و فرسـوده

 ..... و غنیمـت ایــن جــدال عشــقی بـود نــاب ..،!.. عشـقی
 کــه بــا تمــام تــارو پــودش

 عجین شده بود.

 نگــاهش روي پــارگی مــانتواش نشســت گــویی آن هــم از

یــنکــازار برگشــته کــه ا  

 چنین زار و نزار بود..!.

 میـان آن همـه بغـض و کمبـود نفـس ، در آهنـی اتاقـک بـاز

 شـد ، بـا صـداي سـرباز
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 سر برداشـت و نگـاه سـردش تـوي صـورت پهـن و آفتـاب

 سـوخته ، چشـمان بـادامی

 او

 نشست.

بـا صـدایی ناسـورسرباز لبهاي کلفتش را از هـم بـاز کـرد و   

 تـر از قیـژ قیـژ در آهنـی



 گفت:

 »خجسته... پاشو بیا باالخره اومدن دنبالت!«....

 چشــم از چشــمان ریــز و بــادامی ســرباز گرفــت و

 نمیدانســت لهجــه اش ریشــه در

 کدام منطقه دارد ....؟

 کش و قوسی بـه بـدن کوفتـه اش دادباقـدري تامـل ازروي

 تخـت بلنـد شـدو دسـتی

 به مانتوي درب و داغونش کشید ، باگامهایی سست از اتاق

 بیرون آمد.

 نمیدانسـت چنـد روز چشـم بـه در انتظـار ایـن لحظـه را مـی

 کشـید ، مـی بایسـت

 خوشحال می بود ،اما حاال از هر هیجانی خالی بود....

!... ماند تهی مثل بادکنکی که در هوا سرگردان معلق می  

 بوي نم را پشت در اتـاق جـا گذاشـت و بـا گامهـاي لـرزان

 پشـت سـر سـر بـاز بـه راه

 افتاد.

 هوهــوي بــاد در ســکوت بیابــان مــی پیچیــد و گــاهی
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 صــدایش نالـه وار مــی شــد و

 حتی از پشت در هاي بسته هم صداي ناله اش به گوش می

. یدرس  



 باز هم وارد اتاق افسـر نگهبـان شـد همـان مـرد چـاق و کـم

 حوصـله ایـی کـه حـرف

 حسابش هم نا حسابی بود..!..

 آقــا جــون و شــهاب بــا دیــدنش بــه طرفــه العینــی از

 جایشــان برخاســتند و مثــل

مجسمه ایی بی حـرف و کالمـی بـه تماشـا ایسـتادند 

 ...نگـاهش

حلقـه ي اشـک تـوي  

 چشمان آقاجون که میلرزید جا

 ماند و نفس هاي خودش هم در سینه...!

 اشکهایش بی اراده در چشم بـه هـم زدنـی تـوي یـک خـط

 صـاف راه گونـه اش را در

 پیش گرفت ، ممتـد و یـک نواخـت ... لبهـایش بـی آوا روي

 هـم تکـانی نـرم خـورد و

 مثل ماهی که روي پاشویه

..».. آقا جون« حوض افتاده باشد بی صدا گفت :   

 آقا جانش در سکوت فقط نگاه می کرد و چانه اش از بغض

 می لرزید....

 شهاب پاپیش گذاشـت و بـه آن همـه هیجـان غلبـه کـرد و

 قـدري نزدیـک تـر شـد و

 بغض مردانه اش را فرو داد و با صدایی پر خط و خش گفت



: 

7 

Romanbooki هشتبن بست ب  

 شاداب «!«....

و اشـکهاي او هـم فـرو ریخـت....سـپس دسـت پـیش بـرد و 

 او

 را بـه آغـوش کشـید و

 شاداب در اغوش برادرانه ي او گم شد....

 آقا جانش بـا پشـت دسـت اشـکهایش را پـس زد و بـا صـدایی

 کـه همچنـان میلرزیـد

 رو به افسر نگهبان شدو دعا هایش را ردیف کرد:

 » ـاب سـروان خــدا چیــزي از بزرگــی تــون کــم نکنــهجنـ

 خــدا بچــه هــاتون رو ....

 براتـون نگـه داره ....مـی تـونم دیگـه دختـرم رو ببـرم

 مـدارکش رو هـم کـه تقـدیم

 کردم..«..

 دعا هایش تمام شد و حاال وقت ناله ونفرین هایش بود...

....»!. هخدا از باعث و بانیش نگذر « 

 هنـوز چنـد تـایی از نفـرین هـایش مانـده بـود کـه شـهاب بـه

 میـان حـرفش آمـد و

 گفت:

 »آقا جون .... دیر وقته بهتر راه بیافتیم وگرنه دیر میشه..«..



 بـراي آخـرین بـار نگـاهش روي صـورت گوشـت آلـود

 سـروان میـان سـال نشسـت و

 بـراي آخــرین میخواســت ســراغی از او بگیــرد امـا شــرم

 حضــور آقاجــانش و شــهاب
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 مانع شد و سوالش پشت

 لبهایش جا ماند...

 خب همه چیـز بـه پایـان رسـید ، گـویی خـوابی بـوده کـه بـا

 طلـوع خورشـید پشـت

م قصـه ي آدم و حـوایشپلـک شـب جـا مانـده باشـد... تمـا  

 همـین جـا تمـام شـد و

 یقین داشت که

 دیگر هیچ چیز به روال سـابق بـر نخواهـد گشـت ....بـه یـاد

 بهشـتی افتـاد کـه عاشـق

فرزند آدم شد و حال او را میان کش و قوس بازي روزگار 

 گم

 کرده

 بود..!..

 و او چقدر دلش می خواست بازهم بر می گشت به همان بن

 بست بهشت....!

 باز هم خواب مانده بود..!..



 یک لنگه جورابش را از زیر تخت پیدا کرد و لنگه ي بعدي

 را زیر فرش....!

سرش را از زیر تخـت بیـرون کشـید ، محکـم بـه کشـوي 

 میـز

 کنـار تخـت ،کـه مثـل

دهان اژدها بـاز مانـده بـود اصـابت کـرد و صـداي آخ 

 خفـیفش

 میـان دنـدانهایش جـا

 ماند.

 بــی خیــال درد پیچیــده در ســرش برخاســت ، موهــاي
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 تــاب دارش را شــانه نکــرده

 تابی داد با کلیپسی باالي سرش فرستاد.

 مقنعه اش را از زیر تلی لبـاس هـاي تلنبـار شـده ي روي

 صـندلی بیـرون کشـید بـی

ه چـروك هـاي ریـز و درشـتش، آن را روي سـرشتوجـه بـ  

 نشـاند موهـایش را زیـر

 مقنعه ي مشکی اش پنهان کرد..!.

 دستش بنـد کـیفش بـود ، وقتـی دکمـه هـاي مـانتواش را یکـی

 بعـد از دیگـري مـی

 بست...!



گویی شـلختگی هـایش را روي یـک خـط ممتـد گذاشـته 

 بودنـد

 کـه پایـانی نداشـت

 ... لختگی کـه شـاخ و دم نداشـت !.... البـد شـلخته هـمشـ
 کسـی بـود خیلـی شـبیه

 او..!.

رو بروي آینه ایستاد و دستی به چشم هاي پف دارش ....

 کشید

بی خیال آرایش و مقوله ایی از این دسـت قرتـی بـازي هـا 

 شـد

 امـروز بـه قـدر کـافی

 دیرکرده بود وقت بزك دوزك نداشت..!

ز اگر تـاخیر میخـورد دیگـر چیـزي از حقـوق مهـیج وامرو  

 چشـم گیـرش بـاقی نمـی

 ماند و مجبـور بـود تـا پایـان مـاه در نقـش مرتـاض ظـاهر

 مـی شـد.... ،و قیـد خیلـی
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 چیزها را میزد و ساندویج سوسیس بندري یکی از آنها بود.

 اصال این قانون مزخرف را آقاجانش گذاشـته بـود کـه اگـر

 شـاغل شـود و بـه سـر کـار

 برود دیگر از پول توجیبی ماهانه خبري نیست!....



 و او در یــک محاســبه ي دو دو تــا چهارتــا اســتقالل را

 تــرجیح داد و قیــد پــول

 توجیبی چشم گیر آقا جانش را زد.

را به خاطر شلختگی هایش از دست محال بود این شغل  

 بدهد...

 آن هـم بعــد از آن همــه التمـاس و قربــان صـدقه کــه خــرج

 شــهاب کـرده بــود تـا

 آقاجانش را راضـی کنـد ،و کـرور کـرور منتـی کـه هوشـنگ

 خـان پسـر عمـوي همـه

 فن حریف آقا جانش برایش ردیف کرده بود..!.

ـه اتـاق درهـم و بـرهم و شـلخته اشآخـرین نگـاهش را ب  

 انـداخت ونظافـت آن را بـه

 آخر هفته موکل کرد ....و براي اطمینان در پشت سرش

 بست...!.

 تا مبادا مامـان زري بـه فکـر تمیـز کـردن ایـن بـازار شـام

 بیفتـد ...و بعـد از ظهـر بـه

 محض ورودش سخنرانی دست به نقدش را برایش رو کند...

در باب اینکه وقتی هم سن او بـود نـه تنهـا ازدواج کـردهو   

 بـود بلکـه دوتـا بچـه قـدو
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 نیم قد به همسر دست گلش تقدیم کرده بود..!..



اصـال تقصـیر ایـن فـیلم هـاي مهـیج هــالیودي اسـت کـه او 

 را

 تـا دیـر وقـت مــیخ

راس سـاعت ده مثـل یـک دختـر خـودش میکنـد .!... وگرنـه  

 خـوب و وظیفـه شـناس

 میخوابید و صبح زود هم بیدار میشد.

 در حـالی کـه سـاعتش را دور مچـش مـی بسـت... بـه دنبـال

 موبـایلش چشـمی بـه

 اطراف چرخاند و وارد سـالن پـذیرایی شـد بـه حالـت دو بـه

 سـمت جـا کفشـی کـنج

 در ورودي آپارتمان رفت میخواست بپرسد:

 »مامان موبایل من رو ندیدي ....؟«

 که لقمه ي مامان زري بـه همـراه سـاندویچ پـرو پیمـانش بـه

 سـمتش روانـه شـد ... و

 سوالش را فراموش کرد.

 تازه یادش آمده که به اهالی خانه سالم و صبح به خیر نگفته

 است..!..

را از دســت مامــان زري اش گرفــت ولقمـه ي پــرو پیمـان   

 آن را بــه داخـل کــیفش

 ر داد س...

 لقمـه کوچـک تـر را درسـته در دهـانش چپانـد طعـم پنیـر و



 گـردو زیـر دنـدانهایش
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 نشست و با همان دهان پر با کلماتی نا مفهوم گفت:

..».. درد نکنهسالم مامان دیرم شده ... دستت  « 

 ســپس بــه ســختی لقمــه اش را جویــده و نجویــده فــرو

 داد.... و از پــس شـانه هــاي

 مامان زري که مثل سـتونی روبـرویش ایسـتاده بـود گـردن

 کشـید و بـا صـدایی رسـا

 تر گفت:

 »سالم آقا جون صبح به خیر.....«

پــرو پیمــانشآقــا جــانش دل از لقمــه ي نــان و مربــاي   

 نگرفــت و آن را در دهــان

 گذاشت و رویـش هـم چـاي شـیرینش را بـا هـورتی صـدا دار

 سـر کشـید و بـه تکـان

 سري اکتفا کرد....

امـا زریـن خـانوم غرغـر کنـان تـابی بـه دامـن چیـت 

 گلـدارش

 داد و سـالمش را بـی

 پاسخ گذاشت و معترض گفت:

 مگه سـاعت کـوك نکـرده بـودي .....؟از صـداش مـن بیـدار

« 



 شـدم ، آخـه مـن نمـی

 فهمم توي اون فیلم ها چی نشـون میـدن کـه تـو رو تـا سـاعت

 دو نیمـه شـب بیـدار

 نگه میداره !...؟«

 خب توي اون فیلم ها خیلی چیز ها بود....
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. که او عاشق آن بودحس خوبی مثل هیجان   

 گاهی هـم یـک عشـق زیـر پوسـتی همچـون ریـز و لطیـف

 میـان قهرمانـان فـیلم بـه

 این هیجان اضافه می شد..!..

 و صــحنه هــاي رمانتیــک آن کــه بعضــا ســر از مثبــت

 هیجــده در مــی آورد!.... و آن

 هم خالی از لطف نبود..!.

مـو نشـد و سرکشـی کـرد و کلیپسش حریـف آن همـه حجـم  

 بـاز شـد و موهـاي فـر

 فري اش از زیر مقنعه بیرون زد و تا کمرش پهن شد..!..

 آه از نهادش بر آمد.... توي این هـاگیر واگیـر کـه دیـرش هـم

 شـده بـود ایـن موهـاي

 سرکش را کم داشت...!.

انشپــر مقنعــه اش را از پشــت بــاال داد و موهــاي پریشــ  

 را داخــل مــانتویش هــل



 داد....

 مامان زري این بار دیگـر چشـمانش گـرد شـد و در حـالی

 لقمـه ایـی دیگـر در دهـان

 او می چپاند گفت:

 » چند بـار بهـت بگـم موهـات رو همـین جـوري نفرسـت

 تـوي لباسـت ...!مـانتوت از

 پشت پف میکنه و انگار قوز در آوردي!«....
14 
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 سپس دستهایش را در هوا تابی داد و اضافه کرد:

 همـین کـار هـا رو مـی کنـی کـه خواسـتگار شـده جـن و تـو

« 

 بسـم هللاا .... دختـر

 منیر خانوم ، همسایه ي کوچه پشتی رو میگم..... اون هم

 عروس شد«

ن سـینه لقمه ي دوم خیال پـایین رفـتن نداشـت و جـایی میـا

 اش

 جـا مانـده بـود بـا

 دوضربه ي محکم به سینه اش آن را فرو داد.....

 و براي اینکـه بحـث جـذاب همشـیگی مامـان زري راکـه

 حـول خواسـتگار و عروسـی

می چرخید را قیچی کند نیم نگاهی به ساعت مچی اش 



 انداخت

 و بی توجه

زده به غرولند هاي مادرانه ي مامان زري هول و شتاب  

 نامربوط گفت:

 » واي مامان.... دیرم شده ....!باشه، باشه..... دفعه ي دیگه

 آالن دیرم شده..«..

 زرین خـانوم منظـورش را از دفعـه ي دیگـه نفهمیـد ....بـی

 خیـال چرنـدو پرنـد هـاي

او شد،قري به گردنش داد و دستی به موهایش کشید و با 

 لحنی

 دلخور گفت:

 » عصـر بعـد از شـرکت جـایی نـرو .....شـهاب و نـدا بـراي

 شـام میـان اینجـا میخـوام
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 کوفته بـار بگـذارم و کنـارش هـم یـه آش ماسـت... زود تـر

 بیـا کمـک.... ایـن کـار رو

 که میتونی بکنی...؟«

، قامـت خم شد و پاشـنه ي کتـانی هـایش را بـاال کشـید 

 راسـت

 کـرد بـا همـان بـی

 حواسی اش گفت:



 »باشه ...باشه زود میام..«..

 سپس رو به آقا جانش کـه بـا زیـر جامـه ي راه راه محبـوبش

 چهـار زانـو کنـار سـفره

 همچنان نشسته بود و دل از مرباي آلبالو نمی کند گفت:

 »آقا جون خداحافظ من رفتم«....

ـرو پیمـان کـره و مربـا را داخـل دهـانشآقـا جـانش لقمـه ي پ  

 فـرو بـرد . بـا همـان

 دهـان پـر در حـالی کـه جمالتـش را همـراه لقمـه میجویـد و

 چنـدان مفهـوم نبـود

 گفت:

 » صبر کـن ....ماشـین خـودم تعمیـر گاهـه ....آالن عمـو

 منصـور میـاد دنبـالم بـا هـم

». یی می رسونیممیرم مغازه ، تو رو هم تا جا  

 چینی ریز به بینی اش داد و گوشه لبش نا محسوس قدري باال

 رفت....!

 حوصله ي عمو منصور و نصیحت هاي صبحگاهی اش را
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 نداشت....

 هنـوز سـالمش بـه احـوال پرسـی نرسـیده شمشـیر از رو مـی

 بسـت و در بـاب ایـن

 موضوع که زن مال خونه است و کار مال مرد.... داد سخن



 می داد.

 بعــد از ســخنرانی غرایــی رو بــه آقــا جــانش مــی کــرد و

 بــادي تــوي غبغــبش مــی

 انداخت و می گفت:

 » منـوچهر..... زود وا دادي هـا .... ! ایـن دختـر آالن بایـد

 بچـه هاشـو بـزرگ کنـه نـه

بح خـروس خـون بـراي چنـدر غـاز بـره سـرکاراینکه ص !... 

 بـا مـردو نـامرد سـرو کلـه

 بزنه...!..

 مــن رو نگــاه کــن نــدا رو فرســتادم خونــه ي بخـت

 نگذاشــتم سـرش هــوا بخــوره و

 خیال کار کردن بزنه به سرش .... حاال خودش میدونه و

 شوهرش!«...

تقـالی کـه زیـر بینـی اشبا صداي مامان زري و بوي پر  

 پیچیـد ،عمـو منصـور و نطـق

 غرایش را به گوشه ي ذهنش پرتاب شد.....

 ـر داد و شتاب زده پرتقـال را هـم بـه داخـل کـیفش س

 نگـاهش بـه سـمت آقاجـانش
17 
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 چرخید:

 » مرســی آقــاجون دیــرم شــده نمــی تــونم صــبر کــنم



 ،خــودم میــرم ، تــا بعــد

 خداحافظ..«..

زریــن خــانوم موبایــل شــاداب را از شــارژ بیــرون آورد 

 و

 شــتابان چنــد پلــه را بــه

 دنبالش روان شد....

 صـداي کوبیـدن در آهنـی آپارتمـان تـوي راه پلـه پیچیـد و آه

 از نهـاد زریـن خـانوم

 برآمد....

..!.. هوایش باز هم موبایلش را جا گذاشته بود شاداب سر به  

 در آهنی سنگین آپارتمان را به هم کوبید....

 بــا دیــدن ماشــین ون ســبز رنــگ اقــاي نــوروزي کــه بــه

 قــدر نفــس کشــیدنی

 سرکوچه ایستاد و بعد به راه افتاد....

دنابتدا قـدمهاي بلنـد ي برداشـت و بعـد گامهـایش حالـت دویـ  

 بـه خـود گرفـت

 پا تند کرد...و دوان دوان خود را به سر خیابان رساند..!..

 میــان نگاههــاي خیــره و گــاه متعجــب عــابرین بــه دنبــال

 ون ســبز رنــگ آقــاي

 نـوروزي شـروع بـه دویـدن کـرد و دسـتهایش را چیـزي

 شـبیه بـه بـال بـال زدن در
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 هوا تکان داد....

 و تنهـا چیــزي کـه از ایــن بــال بـال زدن نصــیبش شـد فـرو

 رفــتن پـایش دورن

 گودالی از آب بود و دیگر هیچ!....

 چرا که آقـاي نـوروزي گـاز ماشـین را گرفـت و تنـدو تیـز

 مثـل شـوماخر از میـان

 ماشین ها الیی کشید و رفت...

 حـاال اگــر تــوي ماشــین نشســته بــود از حرکــت حلزونـی

 آن بــه خــواب پادشــاه

 هفتم هم می رسید..!.

 براي شروع یـک روز عـالی فقـط بـاران پـاییزي را کـم

 داشـت و چالـه چولـه هـاي

 خیابان را که زیر رگبار پاییزي در دم پر آب شده بودند..!..

اگـر صـف عـریض و طویـل مسـافرانبـه ایـن روز عـالی ،   

 چتـر بـه دسـت را هـم

 اضافه مـی کـرد ،جـا مانـدن از آقـاي نـوروزي را هـم

 کنـارش مـی گذاشـت مجموعـه

 ي خوشی هایش تکیمل می شد...!

 از این تالش بیهـوده بـا نفـس هـاي خسـته وسـط خیابـان

 ایسـتادو بـاران شـالقی



 روي صورتش نشست....

هـر دم و بـازدمش هالـه ایـی از بخـار دور دهـانش شـکلبا   

 مـی گرفـت....و لحظـه
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 ایی بعد در هوا نیست و نابود می شد...

 نگاهی به کتـانی هـاي غـرق آبـش انـداخت و نـیم نگـاهی هـم

 بـه چالـه ي پشـت

 سرش و غرو لند کنان زیر لب با خودش گفت:

 » در به در شده تو دیگه وسط خیابون چه غلطی چاله ي

 میکنی!....؟«

 خسـته از دویـدن بــی حاصـلش دو دسـتش را روي زانــو

 گذاشـت ، حـالتی مثــل

 رکوع.... نفسی چاق کرد و دستی به صورت غرق آبش

 کشید...

چـاره ایـی نبـود بایـد بـا تاکسـی میرفـت ...امـا بـا دیـدن 

 صـف

 مسـافران ، قیـد

 آخـرین تـروال بـاقی مانـده از حقـوقش را زد و سـر خـم کـرد

 و از کلمـه ي جـادویی

 استفاده کرد و به اولین تاکسی گفت:

..»..  » آقا دربست



 کلمـه ي جـاودیی کـار خـودش را کـرد ... تاکسـی ، دردم

 جلـوي پـایش ایسـتاد و

یـره و منتظـر سـایراو مثل فاتحی جلـوي نگاههـاي خیـره خ  

 مسـافران سـوار ماشـین

 شد....

 و تمام نفس هاي خسته اش را روي صندلی تاکسی هوار
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 کرد...

تروال درشـتش تبـدیل شـد بـه سـه تـا اسـکناس درب و 

 داغـون

 پـنچ هزارتومـانی

ـاو یک هزار تومـانی کـه از وسـط بـه دونـیم شـده بـود وب  

 مهـارت بوسـیله ي چسـب

 نواري به هم متصل شده بود....

باران بی وقت پـاییزي گـویی ماموریـت داشـت بـه اسـتقبال 

 او

 بیاییـد بـه هـیکلش

 گنـد بزنـد و بـرود هنـوز هـم تمـام لباسـش خـیس بـود و حـس

 میکـرد نـم کشـیده

 است....

نـدین از همـه بـدتر موهـاي مجعـدش کـه حجـم آن چ



 برابرشـده

 بـود ....و حـتم

 داشت پف پشت مانتو اش را دوبرابر کرده است..!.

 از تاکســی پیــدا شــد .... نفســی در هــواي بــاران خــورده

 ي شــهر تــازه کــرد و

 لطافت بعد از باران خلق تنگش را تلطیف کرد....

 بـه قـدر سـر خـم کردنـی کوتـاه ، نگـاهی بـه مـانتو ي سـرمه

 ایـی اش انـداخت

 ... ...گویی از مـاراتون سـخت در جـاده ي گلـی برمـی گشـت
 و شـلوار و کتـانی هـایش

 هم که دیگر گفتن نداشت.

دستی براي آقاي رمضانی نگهبان خوش قلب و مهربان دم 

 در
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 تکان داد.

بــه نظــر او آقــاي رمضــانی تنهــا فــردي بــود کــه در 

 ایــن

 شــرکت، صـادقانه کــار

 میکرد...و از وقت کاریش هم اصال نمی دزدید...

بـاالم«انسان شریفی کـه بـا آن لهجـه ي شـیرینش همـه را   

صـدا مـی زد،،» جـان  



چـاییش بـه راه پیرمـرد خـوش رویـی کـه همیشـه خـدا بسـاط  

 بـود و سـماور نفتـی

 اش غریبه و آشنا نمی شناخت!....

 و بـرج نگهبـانی اش جـایی درسـت گوشـه ي حیـاط ، کنـار

 در ورودي تـوي یـک

 اتاق چند متري نقلی و جمع و جور بود.

 وقتی کارتش را کشید .... آه پر حسرتی از سینه اش خارج

 شد..!.

ورد ایــن مــاه هــم شکســته شــد وخــب بــه ســالمتی رکــ  

 یقــین داشــت چهارتــا

 تــاخیري تــاثیرش خــودش را بــر روي حقــوق الغــر

 مردنــی و ال جــون او خواهــد

 گذاشت..!..

 یعنی تنها قـانون شـرکت کـه خـوب و بـه جـا انجـام مـی شـد

 همـین قـانون بـود،

 که البته کارمندان لطـف میکردنـد و در زمـان غیبـت دوسـتان

 عزیزشـان کـارت آنهـا
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 را هم می کشیدند..!.

 تا مبادا خدایی نا کرده به حقوقشان خدشه ایی وارد شود..!..

 هستی هم چند بـار پیشـنهاد داده بـود، کـه ایـن کـار را بـرایش



امـاانجـام دهـد ،   

 از آن جایی که اعتقاد شدیدي به نان حالل داشت

 مخـالف سرسـخت ایـن کـار بـود و بعـد از کلـی سـخنرانی در

 بـاب نـان حـالل و

 مزایاي آن.... هستی بینوا رسما به غلط کردن افتاد و عذر

 خواهی کرد....

 بـا قـدمهاي خسـته و هـن هـن کنـان وارد کریـدور شـد و بعـد

ـم سـالناز آن ه  

 شرکت....

 خانوم نعمتی پرونده بـه دسـت بـه سـمت پلـه هـاي طبقـه ي

 دوم مـی رفـت و بـا

 دیدن او ایستاد و چنـد قـدم فاصـله ي میانشـان را پـر کـرد

 روبـرویش قـرار گرفـت و

درحالی که سـعی داشـت صـدایش کوتـاه باشـد در قـد و 

 قـواره

 ي یـک گفتگـوي دو

: مان چرب زبانی ذاتی اش گفتنفره با ه  

 » سالم خجسته جون ... صبحت به خیر تو سروي

 س ندیدمت !...؟«

 لبخند بی حس و حالی رو لبش نشست...
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 » سـالم خـانوم نعمتـی صـبح شـما هـم بـه خیـر ....خـواب

 مونـدم بـه ون آقـاي

 نوروزي نرسیدم..«..

 بـه ایـن نـوروزي ذلیـل شـده گفـتم یکـم صـبر کـن هـا ،آالن

« 

 پیـداش میشـه....

 ولی یه گوشش شد در و اون یکی دروازه..«..

خـانوم نعمتــی دســت از دلســوزي هــایش برداشــت و 

 ادامــه

 ي جملــه اش را بــی

 خیال شد و با سر به پرونده هاي دستش اشاره ایی کردو ادامه

 داد:

 » ... دارم این پرونده هـارو میبـرم بـراي آقـاي ریـیس

 نمیـدونی امـروز چـه گـردو

 خاکی به پا کرد و چقدر عصبانی بود« ....

سـرش را بــیخ گــوش شـاداب بــرد و بــا احتیــاط نگـاهش 

 را

 تــوي ســالن خلــوت

 چرخی داد وپچ پچ وار گفت:

 » ش ....راسـتی زیتـونبـا یـه مـن عسـل هـم نمیشـد خـورد

 آوردم ... ایـن دفعـه



 اصال تلخ نیست ... کارت سبک شد بیا ببر..«.

 خـانوم نعمتــی مســئول بایگــانی شــرکت و کارخانــه بــود و

 کنــار شــغل شــریفش

 زیتون هم میفروخت...
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 از همه نوع با هسـته و بـی هسـته ،حتـی پـروده اش کـه

 طرفـدار زیـادي داشـت و

 از چند روز قبل باید سفارش میدادي...

 خیلـی هـم بـا سـلیقه بـود و شیشـه هـا را بـه ردیـف زیـر میـز

 میچیـد ... چیـزي

شبیه به فروشگاه!.... یکی دوتا از آن ها براي نمونه روي 

 میز

... شتمی گذا  

 لبخندي روي لبش جـان گرفـت .... ایـن زن بـا ایـن زبـان

 چـرب و نـرمش زهرمـار

 را هم به راحتی می فروخت زیتون که جاي خود داشت....

 لبخندش را جمع و جـور کـرد و دسـتی بـه مـانتوي نـم دارش

 کـه بـد جـوري بـه

 تنش چبیده بود ،کشید و گفت:

 » عت کـاري ...ان شـاهللاا آخـرچشـم میـان ولـی نـه بـین سـا

 وقـت یـه سـر میـام



 پیشتون..«..

 خانوم نعمتی خیـالش از فـروش یـک شیشـه ي دیگـر زیتـون

 هـایش راحـت شـد

 و لبخنـــدي روي لـــب هـــاي بـــاریکش نشـــاندو دنـــدانهاي

 کـــج ومعـــوجش را

 سخاوتمندانه به نمایش گذاشت در جواب او گفت:

 » س منتظـرتم دیـر نکنـی هـا...آقـایی کـه بـرام ایـن زیتـونپـ
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 هـا میـاره خیلـی

 تعرفیش رو می کرد و میگفت درجه یکه واسه ي خودمم

 برداشتم« ....

 سرش به سمت ساعت مچی اش رفت و شتاب زده گفت:

 » اوخ اوخ دیر شـد...! بـرم ،خـانوم حقّـی گفـت آب دسـتت

 بگـذار زمـین و پرونـده

 ها را بیار باال... اون وقت واستادم با تو دل و قلوه رد و بدل

 می کنم.«..

 این را گفت و بـی آنکـه منتظـر جـواب شـود بـه هیکـل فربـه

 اش تـابی داد و قـل

..!.. کشاندقل کنان آن را به سمت باال   

 چشم از خانوم نعمتـی و قـدمهاي سـنگینش گرفـت بـه سـمت

 آبـدار خانـه بـه راه



 افتاد ....و آقاي ت ّرقی موبایل به دست از اتاقش خارج شد...

 و بی آنکه متوجه ي او بشود به سمت حیاط شرکت به راه

 افتاد...

 نگاهش به سمت قـد کوتـاه و شـکم بـر آمـده اش کشـیده شـد

همیشـه خـداکـه   

 شکم قلی قلی اش از زیر کت تنگ و ترشش بیرون میزد....

آقـاي ت ّرقـی مسـئول تنظـیم قـرار داد هـاي فـروش 

 محصـوالت

 کارخانـه بـود ....
 البته نه تنها چیزي نمی فروخت بلکه با چرب زبانی هم
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 میخرید....

! خریـدو فروشـش هـم اصـالبلـه همـه چیـز مـی خریـد ....  

 ربطـی بـه کـار هـاي

 شرکت نداشت....

 از ماشین گرفته تا ملک ، بـاغ و باغچـه ، البتـه وسـایل خانـه

 هـم جـزء ایـن خریـد

 و فروش ها محسـوب میشـد ... ، درسـت مثـل یـک سمسـار

 فقـط خریـدار بـود و بـه

 نوعش هم کاري نداشت..!..

ظاهرا آقاي ت ّرقـی .... پلـه هـاي ت ّرقـی را پیـدا کـرده 



 بـود و

 در آمـدش هـم خیلـی

 خوب بود ، این را از ماشین خارجی زیر پایش به راحتی می

 شد فهمید..!.

 فقط دقیقا نمـی دانسـت چیزهـاي کـه مـی خـرد دقیقـا بـه کـدام

 بخـت برگشـته

 ایی می فروشد...!

ـرون سـالن همراهـی کـرد .... و عاقبـتنگاهش او راتـا بی  

 شـانه هـایش را بـی قیـد

 باال انداخت .... قدمهایش به سمت آبدارخانه روان شد.

 البـد بـاز هـم لقمـه ي چـرب و نرمـی بـه تـورش خـورده بـود

 کـه قسـم راسـت و

 دروغش را به هم می بافت و پشت سر هم ردیف می کرد...

رو آقـاي رحمتـی بـود و از تمیـزي بـرقآبدارخانه تحت قلمـ  
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 میـزد و کسـی جـرات

 نداشــت حتــی یــه قطــره چــاي بــر روي ســرامیک هـاي

 ســفید آشــپزخانه بریــزد و

 قوري چاي وسماور برقی اش هم براه بود

ـب اما براي او نه ... ! همیشه بـا قیافـه ایـی حـق بـه جان

 چشـم



 هـایش را در حدقـه

انتهــاي راه رو خــارج از« تــاب میــداد مــی گفــت :   

 محــدوده ي کــاري منــه چــایی

 میخواي خودت بیا ببر« .....

 چرا که آقاي رحمتـی فکـر مـی کـرد شـاداب خجسـته حـق

 دختـر او را خـورده و

ي بـه جـاي بـا قـانون و تبصـره ایـی بـه نـام پـارتی بـاز

 دختـر

 او در مسـند منشـی

 شرکت نشسته است...!.

 به همین خـاطر از دیـد آقـاي رحمتـی بـه خـارج از محـدوده

 پرتـاب شـده بـود....

 فنجان هاي چاي خوش عطر و بویش نصیب او نمی شد..!.

 و او مجبور بـود هـر روز صـبح فالسـک چـایی اش را زیـر

 نگاههـاي غضـب آلـود و

 ـر کنـدو تـا پایـان البتـه غیـر دوسـتانه ي آقـاي رحمتـی پ

 وقـت اداري جلـوي چشـم

 این مرد محترم نباشد...

 آخـر وقـت هـم دوبـاره فالسـک چـایش را بعـد از شسـتن
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 کنـار سـماور بگـذارد و



 زود ، تند ، سریع از حیطه ي او دور شود..!..

چـاي تـازه دم در آبدارخانـه غوغـا مـی کـرد و اوبوي عطـر   

 مسـت ایـن بـو داخـل

 شد و سالمی بلند داد و تنها تکـانی سـر ، همـراه بـا چشـم

 غـره ایـی جانانـه نصـیبش

 شد....

 چشــم غــره هــاي آقــاي رحمتــی را نادیــده گرفــت و زیــر

 ســیبلی رد کــرد

 ..... اسـت آن را پـر کنـد کـه بـافالکسش را برداشت و میخو
 صـداي آقـاي رحمتـی بـه

 سمت او چرخید...

 » چایی رو تازه دم کـردم هنـوز بـراي آقـاي ریـیس نبـردم

 هـا.... همـش رو خـالی

 نکنـی تـوي فالکسـت !.... آب جـوش هـم کـم بریـز تـا آب

 دوبـاره جـوش بیـاد کلـی

 طول میکشه..«..

 جواب چشمش خفیف بـود ، لبهـایش بـی صـدا فقـط تکـان

 خـورد .....هنـوز چـاي

 قوري به سمت فالکس سرازیر نشده بود که لیلی سرابی از

 گرد راه رسید....

 لیلـی سـرابی دختـر خوشـگل و خـوش پـوش شـرکت نـه تنهـا



 مثـل مـانکن هـا
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مثـل آنهـا هـم راه مـی رفـت، مسـئول لبـاس میپوشـید بلکـه  

 بـازار یـابی محصـوالت

 کارخانــه بــود و حاضــر نبــود هــیچ کــس را کنــار خــوش

 داشــته باشــدو دلــش

 میخواست مانند زیبایش تک تاز میدان باشد و بس..!.

 لیلی از در داخل شد و با عشوه و صدایی کش دار گفت:

چـی شـد ایـن چـایی اول صـبحت آقاي رحمتـی ... پـس .... « 

 ؟ میـدونی کـه مـن!

 خونه صبحانه نمیخورم....«

 آقاي رحمتی بـا دیـدن لیلـی بـه سـرعت ازجـایش بلنـد شـد

 دسـتمال چهارخانـه

ي را که همیشه بند گردنش را میکرد برداشت و توي 

 دستانش

 گرفت و گفت:

یدید اومدیـدسالم خـانوم سـرابی شـما چـرا زحمـت کشـ ..... « 

 آالن انجـام وظیفـه

 میکنم یه چایی تازه دم میارم خدمتتون..«..

 لیلی با دیدن شاداب خوش خدمتی آقاي رحمتی را نا دید

 ه گرفت و نگاهش به سـمت او چرخیـد ،یـک تـاي ابـروش



 بـاال رفـت و منتظـر سـالم

ه ي او چیـزي عایـدششـاداب مانـد امـا جـز نگاههـاي خیـر  

 نشـد ... از ایـن دختـر از

 همان بدو ورودش خوشـش نمـی آمـد و خوشـحال بـود کـه از

 قلمـرو کـاري خـودش
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 به بیرون پرتش کرده بود....

 عاقبـت تـاب نبـاورد وحـرص بـی احترامـی و خیـره سـري

 شـاداب را پشـت نـیش

. هان کردزبان هایش پن  

 » به به .... ببین کی اینجاست...!. مسئول امور

 بیخودي!....؟«

 سپس با همان لحـن کـش دار و تحقیـر آمیـز بـه سـمت آقـاي

 رحمتـی چرخیـد و

 ادامه داد:

 » آقاي رحمتی هنوز خجسته نیومده توي محدوده ي کاریتون

 ؟....!«

و دسـتهایش مشـت شـد مـی خواسـت جـوابی دنـدان شـکن  

 مـرد افکنـی نثـارش

 کند اما نیما صبوري میـان جملـه هـاي قطـار شـده ي ذهنـی

 اش رسـید و بـه ناچـار



 ،ناخواسـته مجبـور بـه سـکوت شـد ..... سـالمی کوتـاه بـه او

 داد و بـه سـمت قـوري

 چرخید تا فالسکش را هر چه زود تر پرکند و به اتاقش

 برود..!..

خـوش تیـپ خــوش پـوش و البتـه  نیمـا صـبوري پســر

 مجــرد

 شـرکت بـود کــه

 هواخواهان بسیار داشت و عاشق سینه چاك هم بسیار....
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 دختر هاي شرکت بـرایش سـرو دسـت مـی شکسـتندو لیلـی

 سـرابی در اول صـف

 بود! ...

 بــه دو زبــان زنــده ي دنیــا آلمــانی و انگلیســی تســلط

 کــافی داشــت وعــالوه بــر

ترجمـه ي نامـه هـا و قـرار داد هـاي خـارجی بـا آقـاي 

 ت ّرقـی

 همکـار بـود و در سـفر

 هاي خارجی هم همراه تیم آقاي رییس به عنوان مترجم راهی

 میشد..!.

که در حـال قـل قـل کـردن قوري را سرجایش روي سماري  

 بـود سـوار کـرد و تـر



 و فرز ،فالسک را زیر شیر سـماور گرفـت و بعـد از ثانیـه

 ایـی کوتـاه بـه همـان مقـدار

 آبجوش قناعت کرد....

 در فالســک را بســت و قبــل از اینکــه لیلـی نــاز و غمـزه

 هــایش را رو کنـد عــزم

ما را ایستاده در چهار چوب در دیدرفتن کرد...اما وقتی نی  

 قدري تامل کرد.

 لیلی با دیـدن نیمـا بـا آن کـت جیـر قهـوه ایـی اش کـه

 خواسـتنی تـر از همیشـه

 شده بود نگاهی خریدار به کت جدید او انداخت با لحنی اغوا

 کننده گفت:

.... »  » سالم آقاي صبوري .... صبح پاییزي تون به خیر
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نیمــا از آســتانه ي در قــدري کنــار تــر ایســتاد و بــی 

 آنکــه

 شــخص خاصــی را

 مخاطب قرار دهد جواب داد:

..»..  » سالم .... صبح همگی به خیر

 لیلی براي اینکه سر حرفی رابا نیمـا بـاز کنـد ..... بـا همـان

 لحـن کشـدار بـه مـاگ

 دستش اشاره کرد و گفت:



 » عجب ماگ گوگولی و نایسی .... لیوانتون رو عوض

 کردید!....؟«

 نیمـا مـاگش را روي میـز آبدارخانــه گذاشـت ، بـی آنکـه بــه

 عشـوه هـاي زیــر و

 درشت لیلی جوابی بدهد ، نگاهش به سمت آقاي رحمتی

 چرخید...

 » آقـاي رحمتـی ... لیـوانم دیـروز شکسـت لطفـا از امـروز

مـن تـوي ایـنبـراي   

 ماگ چایی بیارید..«..

 سپس بدون آن که به چراغ قرمـز لیلـی جـوابی بدهـد بـه

 سـمت شـاداب چرخیـد

 و گفت:

 » خانوم خجسته ... تایـپ انگلیسـی تـون مثـل تایـپ فارسـی

 تـون خوبـه... ؟ یکـی

 دوتا قرارداد به زبان انگلیسیه خـانوم حقّـی سرشـون شـلوغه

33 

Romanbooki بن بست بهشت 

 قـرار شـده بـدم بـه شـما

 تایپ کنید....«

فالســک را بــه دســت چــپش داد و بــا دســت آزادش 

 دســتی

 بــه پــر مقنعــه اش



 کشید و جواب داد:

 » بلــه آقــاي صـبوري بــه تــرو فــرزي تایــپ فارســی

 نیســتم ولــی از پســش بــر

 میام....«

 نیما تشکر کوتاهی کرد و رو به آقاي رحمتی گفت:

.»..  » رحمتی... چایی من یادت نره

و بعد هم از در خـارج شـد.... و لیلـی هـم مثـل گربـه ایـی 

 کـه

 بـه دنبـال گوشـت

 باشد به دنبالش عزم رفتن کرد....

 ولی قبل از بیرون رفـتن بـدون آن کـه چشـم از قامـت بلنـد

گیـردنیمـا صـبوري ب  

 خطاب به آقاي رحمتی گفت:

..»..  » رحمتی مال منم بیار اتاقم... داغ داغ باشه

 آقــاي رحمتــی ســینی مخصــوص و فنجــان شــیک آقــاي

 ریــیس را روي میــز

 گذاشت ورو به او شدسري از روي تاسف تکان داد:

 » هـی هـی ... اگـه نـرگس مـن آالن ایـن جـا بـود.... جـاي

از آقـاي صـبوريتـو   
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 دستور میگرفت... هی بسوزي روزگار با این بد عهدیت..«.



بـا قـدمهاي بلنـد از آبدارخانـه بیـرون رفـت ...تحمـل ایـن 

 همـه

 مـوج منفـی ، آن

 هم سـر صـبح را نداشـت.... و دلـش قـدري هـواي تـازه تـر

 مـی خواسـت کـه مثبـت

.... د و بتواند مثبت بیاندیشدباش  

 با قدمهایی بلند فالسک به دست به اتاقش رسید و چراغ را

 روشن کرد....

اتاقی چند متـري جمـع و جـوري کـه از نعمـت پنجـره 

 محـروم

 مانـده بـود و تنهـا

 روشـنایی اش المـپ کـم مصـرفی سـفید رنگـی بـود کـه بـی

 قـواره از سـیم مشـکی

 رنگی از سقف آویزان میشد.

 در حقیقت اتاقش یـک انبـاري بـود کـه تغییـر کـاربري داده و

 حـاالدر نقـش اتـاق

 کار خصوصی او ایفاي نقش می کرد..!.

و ایـن را هـم مـدیون لیلـی سـرابی بـود کـه مـدام غـر میـزد 

 و

 میگفـت مسـئول

دشفروش و بازار یاب شرکت باید یک اتاق مستقل از خو  



 داشته باشد...

 و از آن جـایی کـه هـیچ عشـوه و کرشـمه ایـی بلـد نبـود و

 لیلـی سـرابی در ایـن

 مورد چند پله که هـیچ فرسـنگها از او جلـوتر بـود موفـق شـد
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 آقـاي فراهـانی معـاون

ـنآقـاي ریـیس را مجــاب کنـد تـا شــاداب خجسـته را بـه ایـ  

 انبـاري شـوت کنــد و

خودش در آن اتاق دلباز با پنجره هایی عریض و طویل رو 

 به

 شهر باقی بماند...

 و او چقـدر متنفـر بـوداز اتـاقی کـه بـی شـباهت بـه یـک

 سـلول انفـرادي نبـود!...

 بدون هیچ درز و روزنه ایی به بیرون....

گ بـراي هـرو از انجـایی کـه اعتقـاد داشـت بـه جـز مـر  

 مشـکلی راه حلیسـت....
 یک بعد از ظهر جمعه بعد از برگشتن از خونه ي عمو

 منصور دست به کار شد

 و بــا کمــک مــیخ و چکــش وچوبهــاي بــال اســتفاده ي

 گوشــه ي پارکینــگ

 آپارتمـان یـک چهـار چـوب مربعـی سـاده سـاخت و بـه آن



 رنـگ سـفید زد و پشـت

آن یک منظره از کوچه باغی پر درخـت کـه انتهـایش در 

 پـیج

 گـم میشـد، بـا سـلیقه

 پشت آن چسباند و با پارچـه هـاي اضـافی پـرده ي آشـپزخانه

 شـان یـک پـرده سـاده

 آبی رنگ که گلهاي ریز و سفیدي داشت هم برایش دوخت....

ـرفو کنـار ه هـاي پـرده را چینـی ظریـف داد و بـه دو ط  

 پنجـره متصـل کـرد ...
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 چنان کـه کوچـه بـاغ از داخـل قـاب چـوبی پنجـره ي دسـت

 سـاز بـه راحتـی دیـده

 می شد....

 آن را به دیوار تنـگ و تاریـک شـرکت آویخـت .... و هـر

 بـار بـا دیـدن ایـن کوچـه

بـه فلـک کشـیدهباغ و دیوار هـاي کـاهگلی و درختـان سـر   

 اش کـه دسـت و دل بـاز

 شاخه و برگش را سایبان کوچه باغ کرده بود

 پر از حس خوب مـی شـد و تمـام خسـتگی هـایش یـک جـا

 دود میشـدو بـه هـوا

 میرفت....



 نگــاهش را از پنجــره ي دســت ســاز و کوچــه بــاغ

 دلخــواهش گرفــت و کتــونی

بیـرون کشـید و آن را ایسـتاده بـه هـاي خیسـش را از پـا  

 دیـوار تکیـه داد تـا قـدري

 خشک شود....

 .... کــامپیوترش را روشــن کـرد و پشــت میــز نشسـت

 هنــوز بــه بســم هللاا کــارش

 نرسیده بود که هسـتی سراسـیمه وارد اتـاق شـد و بـا دیـدنش

 دسـتش را بنـد قفسـه

: که سالم کند گفتي سینه اش کرد و بی آن  

..»..  » خدا رو شکر اومدي شاداب جان

 [ چشـم هـایش را قـدري باریـک کـرد و بـه چشـمان مـوربش
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 انهنـایی کوتـاه دادو

 موشکافانه تر نگاهش را به سمت او روانه کرد....

 این هستی مارمولک را میشـناخت و میدانسـت هـر وقـت ایـن

 طـور شـاداب جـان

 به نافش می بندد البد طبق معمول خواسته ایی نامعقول

 دارد..!...

 و به قول مامان زري سالم هیچ گرگی بی طمع نیست...!.

 نگــاهش را از او گرفــت و بــه صــفحه ي مــانیتورش کــه



 دریــایی را نشــان میــداد

 چشم دوخت و گفت:

 دومـا تنـد و سـریع کـارت رواوال سـالم صـبح بـه خیـر ... 

« 

 بگـو کـه خیلـی کـار

 دارم« ....

 هســتی لبخنــد روي لبهــایش کــش آمــد و در حــالی کــه

 روي صــندلی روبــروي

 میـز شـاداب مـی نشسـت ، آرنـج دسـتش را روي میـز

 گذاشـت کـامالروي میـز خـم

 شد و با لحنی چاپلوسانه گفت:

 » اهــت .... دیــدم دیــر کــردي دلواپسـتسـالم بــه روي م

 شــدم.... چنــدتا فــیلم

 برات دانلود کردم از همون هایی که دوست داري عشقی و

 هیجان انگیز« ....
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از باالي مانیتورش نیم نگـاهی بـه او انـداخت و بـاز هـم 

 چشـم

 هـایش پـی برنامـه

 ي ورد که طبق معمول اطوار در می آورد کشیده شد.

 » .... هســتی قربونــت بــرم حــرف آخــرت رو اول بــزن



 چــی میخــواي ایــن رو

 بگو!....؟«

 هسـتی اوضـاع را بـراي مطـرح کـردن خواسـته اش نـا

 مسـاعد دیـد سـر حـرف را

 به سمت دیگر چرخاند....

 » یـک سـاعتی کـه دیـرواي شاداب نمیدونی توي این 

 رسـیدي چـه خبـر هـا کـه

 نبود!.... آقـاي ریـیس شمشـیر رو از رو بسـته بـود و حریـف

 مـی طلبیـد و هـوار هـوار

هـا میکشـد بیـا و ببـین.... میگفـت مـن نمـیفهم چـرا هـیچ 

 کـس

 تـوي ایـن شـرکت

 کارش رو درست انجام نمیده..«..

یـن همـه هیجـان هسـتی کـه بـا آب وشـاداب نگـاهش را از ا  

 تـاب مـاجراراتعریف

 میکرد گرفـت.... و بـاالخره موفـق شـد برنامـه ي سـرکش

 ورد ایـن کـامپیوتر قـدیمی

 را باز کند....

 » خــب بابــا بنــده خــدا حــق داره ایـن شــرکت و کارخونــه
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 یکــی از معروفتــرین



شرکت ها توي صنف خودشه ولی تـوي ایـن هشـت مـاهی 

 کـه

 مـن ایـن جـا مشـغول

 به کار شدم همش داره ضرر میده!.... و علتش هم معلوم

 نیست....«

 هستی هیجانش خیال فـرو کـش کـردن نداشـت و بـا همـان آب

 تـاب اولیـه ادامـه

 داد:

 » ایـن بحـث هـا رو ولـش کـن.... تـوي ایـن تـایمی کـه آقـاي

 ریـیس اومـده بـود

 تـوي سـالن پـایین و بـراي همـه شـاخه شـونه میکشـیدو

 حریـف میطلبیـد ... نبـودي

 ببینی لیلی چه عشـوه هـایی خـرج نیمـا صـبوري مـی کـرد و

 قربـونش بـرم اون هـم

نی از خوشی چقدر قند توي دلماصال محلش نمیداد....نمیدو  

 زیر رو شد!«....

 حوصله ي لیلی سرابی را که در نقش مجنون به د

 نبــال مجنــونی سرگشــته میگشــت نداشــت ... همــین طــور

 وراجــی هــا و پرچــانگی

 هاي هستی مشیري را...!.

 چینی به بینی اش داد گفت:



 » ـش داري غیبــتهســتی تــرو خــدا بــس کـن نشســتی هم

 مــی کنــی ... بــرو
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سرکارت بگـذار مـنم بـه کـارم برسـم. هنـوز نامـه هـاي 

 تـایپی

 دیـروز مونـده لیسـت

 حقوقی کارمنداي شرکت رو هم باید براي آقاي رییس تایپ

 کنم...«

تـنشهسـتی حرفـی تـا پشـت لبهـایش آمـده بـود و مـردد از گف  

 حرفهـایش را ....

 مزه مزه کرد و عاقبت دل بـه دریـا زد و در حـالی کـه بـا

 ریشـه ي شـال آبـی رنگـش

 بازي میکردگفت:

 » شاداب جونم .. میدونم سـرت شـلوغه ایـن حقّـی نـاجوانمرد

 هرچـی نامـه اسـت

 میده تو تایپ کنی ... ولی میدونم به هستی خودت نه

 نمیگی!«...

 خب این هم روشی براي خر کردن بود دیگر! ....

 نگـاهش را از مـانیتور گرفـت و نگـاهش تـا امتـداد نگـاه او

 بـاال آمـد...پـس اشـتباه

 نمی کرد این همه پس و پیش شـدن هـا مقدمـه ایـی بـود بـراي



 خـانوم گرگـه تـا بـه

 هدفش برسد...

م تـا تکه ایی از مـوي مـوج دارش را کـه پـر پـیچ وخـ

 انتهـایی

 چانـه اش میرسـید

 را به زیر مقنعـه اش هـول داد ...بایـد فکـري هـم بـراي

 موهـاي پریشـان و سـرگردان
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 زیر مانتواش میکرد...

 کیفش را پـیش کشـید ، زیـپ آن را بـاز کـرد ،سـرخم کـرد

 درحـالی کـه خـرت و

میـد پیـدا کـردن گیـره ایـی زیـر روپـرت هـاي کـیفش را بـه ا  

 میکردلبخنـدي کـنج

 لبش نشست و گفت:

..»..  » هستی ....به اندازه کافی خر شدم حرفت رو بزن

 هســتی ایــن لبخنــد را مثــل شــکارچی مــاهري شــکار

 کــرد و بــا همــان لحــن

 چابلوسانه اش گفت:

 » دور از جون .....قربـون دلـت بـرم کـه مثـل طـال مـی

 درخشـه.... آالن از سـیر تـا

 پیازش رو برات میگم«



هسـتی یعنـی کلـی» سـیر تـا پیـاز «و او میدانست ایـن از   

 حـرف و پشـتش کلـی

 ماجرا و دردسر..!..

 هســتی آب دهــانش را ســفت و محکــم فــرو داد ، جملــه

را در ذهــن پــس وهــایش   

 پـیش کـرد ...سـرش را قـدري نزدیـک تـر بـرد و چشـمان

 گـردش را باریـک تـر..... و

 گفت:

 » شاداب جونم میدونی که امروز قرار بود برم
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 مرخصی!....؟«

 .... لیســت حقــوق کارمنــدان را پــیش رویــش بــاز کــرد

ـدن براســاساســامی کارمنـ  

 میزان حقوق دریافتی آنها نوشـته شـده بـود ،اسـم آقـاي ترقـی

 در صـدر بـود و لیلـی

 سرابی هم بعـد از او قـرار داشـت و اسـم خـودش هـم در

 انتهـاي جـدول آخـرین نفـر

بود.... پول توجیبی آقـا جـانش خیلـی چـرب و نـرم تـر از 

 ایـن

 حقـوق شـگفت انگیـز

..!.. ودب  



لـپ هـایش را از هـوا پـر و خـالی کـرد و پـوفی صـدا دار 

 در

 سـکوت اتـاق پیچیـد و

 پرسید:

 »خب بقیه اش!«....

 » بقیه اش ،دیگه دلـم رو کبـاب کـرده.... دیـروز آقـاي

 فراهـانی مرخصـی بـود و نشـد

 برگه ي مرخصی رو بدم امضا کنـه ....صـبح بـه مامـانم اینـا

 گفـتم تـا شـما سـاك هـا

رو جمع و جور کنید مـنم میـرم شـرکت و برگـه مرخصـی 

 رو

 امضـا میکـنم و جلـدي

 برمیگردم .... اون وقـت مرتیکـه بـاد تـوي حنجـره اش

 انداختـه و بـا صـدایی کلفـتش

 میگه نمیشـه آقـاي ریـیس دسـتور داده کـار آمـوز جدیـد بـا

43 

Romanbooki  بهشتبن بست  

 شـما کـار کنـه... بهـش

 میگم اگه یـه نفـر رو جـاي خـودم بگـذارم چـی برگـه

 مرخصـی رو امضـا میکنیـد یـا

 نه... ؟با یـه پوزخنـد مسـخره میگـه ، شـما نفـر جـایگزین رو

 پیـدا کـن مـنم برگـه رو



 امضا می کنم.«...

و شـاداب لیسـت حقـوقی کارمنـدان را بـه کنـاري گذاشـت  

 نگـاهش در سـکوت بـه

 سمت او سرازیر شد.

 » شـاداب جـون بـه دادم بـرس ، آقـاي فراهـانی بـازم میخـواد

 یـه کـارآموز دیگـه رو

 وبال گردنم بکنه و چنـد مـاه اسـیر و گرفتـار بشـم...حـاال

 مرخصـی کـه بـه فنـا میـره

 به جهنم ،مسافرت نازنین مشهد رو بگو..«..

: ا بی حوصله در هوا تابی داد و اضافه کردسپس دستش ر  

 مـن اصـال نمـی فههـم چـرا ایـن خنـگ و خـول هـا رو نمـی

« 

 فرسـته خـط تولیـد

 کارخونه بلکه یه چیزي هم یاد بگیرن...!.

 ایـن یکـی نـوبره بهـاره ... !آقـاي فراهـانی میگفـت سـفارش

 شـده ي اقـاي رییسـه و

 دستور داد که من کمکـش کـنم..... بـه خـدا اون دوتـا کـار

 آمـوز قبلـی کبـابم کردنـد

 ... از کـامپیوتر فقـط فـیس بـوك بلـد بودنـد و چـت کـردنش
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 رو..... یـه سـره ،ور ور از



 دوسـت پسرهاشـون در گـوش هـم پـچ پـچ میکردنـد.... فقـط

نـد یـه امضـااومـده بود  

 پاي ورقه ي کارآموزي کوفتیشون بخوره« ....

هستی تندو فرز دالیلـش را بـا منطـق و بـی منطـق پشـت 

 سـر

 هـم ردیـف میکـرد و

 قسم و آیه هایش را هم کنارش میگذاشت..!..

 خب محبت هـاي گـاه و بـی گـاه هسـتی را نمیتوانسـت منکـر

 شـود .... ولـی در ایـن

مـاه هـم بـه خـوبی فهمیـده بـود هسـتی وقتـی  مدت هشـت

 روي

 دنـده ي خواسـتن

 چیزي می افتد تا به آن نمی رسید محال بود کوتاه بیاید....

 و آن قدر زبون می ریخـت و قربـان صـدقه ات میرفـت تـا

 عاقبـت بـا کمـال میـل یـه

 چیزي هم دستی روي خواسته اش میگذاشتی به او پس

 میدادي..!..

 » هستی ترو خـدا مـن فقـط یـه منشـی سـاده ام... و فقـط

 کارهـاي تـایپی رو انجـام

 میدم.... بگـذریم کـه در نقـش آچـار فرانسـه شـرکت هـم کـار

 میکـنم و هرجـا گیـرو



 گوري باشه میان سراغ من!.... فقـط مونـده جـارو و تـی

 کشـیدن کـه اگـه اون کـار رو

 هم به من محـول کننـد مجموعـه ي وظـایفم تکمیلـه!.... حـاال
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 بمانـد کـه هـیچ کـس

 هم، من رو این وسط آدم حساب نمیکنه...«

 چشم از چشمان خمار هسـتی کـه سـعی داشـت بـا خمـار

 کـردن چشـم هـایش او را

ا بـا فشـارتحت تاثیر قـرار دهـد گرفـت و خنـده هـایش ر  

 لبهـایش روي هـم فـرو داد

 و اضافه کرد:

 از اون گذشـته خـودت یـه نگـاه بـه ایـن اتـاق بنـداز اینجـا ،

« 

 جـا بـراي خـودم هـم

 نیست چه برسه یه نفر دیگه....«

 هسـتی بـازي را برنـده میپنداشـت.... از جـایش بلنـد شـد و

 دسـتی بـه پشـت مـانتو

: کهایش را صاف کند و با چابلوسی گفتاش کشیدتا چرو  

 قربـون آچـار فرانسـه ي خـودم بـرم کـه ماهـه .... بـه جـون

« 

 خـودت از صـبح بـه



 هرکی رو انداختم روم افتاد زمـین !... قـرار نیسـت چیـزي

 یـادش بـدي فقـط بایـد بـا

 قسمتهاي مختلف آشـناش کنـی و توضـیح بـدي هـر بخـش چـه

ام میـدهکـاري انجـ  

 ... یه چند وقت این جاسـت بعـد هـم میـره کارخونـه ....بـه
 خـدا راسـت مـیگم آقـاي

 فراهانی خودش گفت....به همین سادگی... دیدي اصال هم

 سخت نیست« ..!.
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سپس شالش را بـاز کـردو دسـتی شـانه وار بـه موهـاي 

 لخـتش

 کشـید و بـاز هـم آن

 را روي سرش نشاند....

 » ممنون که قبـول کـردي آالن میـرم پـیش آقـاي فراهـانی و

 مـیگم کـارآموز جدیـد

 رو بفرسـته پیشـت.... از سـفر کـه برگشـتم یـه سـوغاتی تپـل

 پـل پـیش مـن داري وم

..»..  .... بهتر زود تر برم ظهر پرواز داریم

سـتش را بـهو درحالی که به سـمت در اتـاق میرفـت د  

 عالمـت بـاي بـاي تکـان داد و

 بوسی فرضی در هوا به سمت او پرتاب کرد و از در اتاق



 خارج شد....

 بازهم لپ هایش را از حرص پر و خالی شد....

 نفس هاي پـر حرصـش را بـا دم و بـازدمی عمیـق جـا بـه جـا

 کـرد ...و چقـدر دلـش

دقه رفـتن هـاي نـاب ومیخواست هسـتی را بـا ایـن قربـان صـ  

 یـونیکش بـه چنـدین

 فرســخ دور از کــره خــاکی پرتــاب کــرده ودر دم تبــدیل

مــی» نیســتی اش «بــه   

 کرد..!..

 "فصل دوم"

 چشم در خیابانهاي همیشه شلوغ شهر تهران چرخاند....
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 آن هم به امید پیـدا کـردن جـاي پـارکی ... ! نگـاهش را از

 ماشـین هـاي قطـار شـده

 ي کنار خیایان گرفت و راهنما زد و به خیابان دیگر پیچید....

 عاقبـت مجبـور شـد ماشـین را یـک خیابـان بـاالتر از

 سـاختمان شـرکت نگـه دارد و

از گـل و آب به محض پیاده شـدن پـایش درون چالـه ایـی 

 فـرو

 رفـت و کتـانی هـاي

 درب و داغـوش خـیس و پـر آب شـد و آنچنـان کـه موقـع راه



 رفـتن ردي از خیسـی

 .....از خود به جا میگذاشت...

 ناسـزایی جانانـه نثـار کـامران کـرد ... سـرماي بـی وقـت

 پـاییزي لـرزي میـان تـنش

یـه ایـی اش را بـه هـمنشـاند و باعـث شـد لبـه ي کاپشـن عار  

 نزدیـک تـر کنـد و بـا

 گامهاي بلندبه سمت ساختمان شرکت به راه افتاد....

 بـراي اینکـه از همـان بـدو ورود زیـاد تـوي چشـم نباشـد

 تـرجیح داد بـه جـاي اتـاق

 مدیر عامل یک راست به سراغ آقاي فراهانی معاون شرکت

 برود! ...

ـرد خـوش مشـربش گذشـت و وارداز سـد نگهبـانی و پیرم  

 سـالن گـرد شـرکت شـد

..... 

در تمـام اتاقهــا بســته و سـالن بــا چنــد صــندلی و یـک 

 میــز
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 روبــرویش در ســکوتی

 مطلق فرو رفته بود.... دکوراسیون سـالن بـا چنـد سـال پـیش

 چنـدان تفـاوتی نکـرده

 و فقط صندلی هایش قدري کهنه تر شده بودند....



 با قدمهاي بلند به سـمت طبقـه ي دوم رفـت و پشـت میـز

 منشـی شـرکت ایسـتاد و

 منتظر شد تا منشی چشم از صفحه ي مانیتور پیش رویش

 بردارد...

انتظارش قـدري طـوالنی شـد....عاقبـت مجبـور شـد بـا 

 سـرفه

 اي مصـنوعی توجـه او

... ه خود جلب کندرا ب  

 منشی بـا سـنگینی پلـک هـاي غـرق ریملـش را بلنـد کـرد و

 از پشـت عینـک طبـی

 اش ،نــیم نگــاهی خــرجش کــرد و چشــم از کاپشــن زوار

 در رفتــه او گرفــت و

همـانطور کـه نگـاهش مـیخ مـانیتورش بـود سـرد و خشـک 

 بـا

 صـدایی تـو دمـاغی

 پرسید:

..».. نامرتو « 

 حوصــله ي منشــی جماعــت ....مخصوصــا از نــوع قــرو

 اطــواري اش ....کــه حســابی

 فیس و افاده و ناز و کرشمه خرج خلق هللاا ارباب رجوع می

 کردند نداشت....
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 نفــس عمیقــی کشــید و نگــاهش را بــه سـمت دیگــر

ی کــهچرخانــد و روي در اتــاق  

 نوشته بود مدیر عامل ثابت شد....

 »آقاي فراهانی تشریف دارند...؟«

 دخترك حتی بـه خـودش زحمـت نـداد تـا چشـم بـه چرخانـد و

 بـه او نگـاه کنـد ....

 وهمان طور که نگاهش به مانیتور چسبیده بود جواب داد:

 »استخدام نداریم .... به سالمت..«.

 اخـم هـایش از ایـن تـوهین آشـکار در هـم گـره شـد و خطـی

 بـین دو ابـرویش جـا

 ....خوش کرد .....امـا چـاره ایـی جـز سـکوت نداشـت

 نگـاهش را بـا همـان اخـم هـاي

 غلیظ به سمت دیگر کشاند و گفت:

 »من کار آموز جدیدم....براي استخدام نیامدم..«..

ت از بـاالي عینـک طبـی اش بـهدختـرك گـویی عـادت داشـ  

 مخاطـب نگـاه کنـد ...
 چرا که باز هم این کار را تکرار کرد و با لحنی بی ادبانه

 گفت:

 » مــن در جریــان کـار آمــوز جدیــد نیســتم ... منتظـز

 بنشــیند تـا بهشـون اطــالع



 بدم..«..

رف وپوزخنـدي کـنج لـبش نشـاند ....سـري جنبانـد و بـی حـ  
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 کالمـی بـه گوشـه ي

 سالن رفت و روي صندلی به انتظار آقاي فراهانی نشست...

مردي که زیاد از او شنیده بود ولی این اولین بار بود که او 

 را

 می دید!

 آخــرین نامــه را تایــپ کــرد و نگــاهش بــه ســمت میــز

 همیشــه شــلوغش کشــیده

 شد....

 میـان ایـن همـه کـار فقـط یـک کـار آمـوز را کـم داشـت کـه

 بـه لطـف هسـتی بـه

 مجموعه ي خوشی هایش اضافه شد....

 به سمت میـزش رفـت و گلهـاي خشـک شـده را روانـه ي

 سـطل زبالـه کـرد و خـرده

 بیسکویت ها را از روي میز جمع کرد....

رکت و میـز کـارش هـمخـب دامنـه ي شـلختگی هـایش بـه شـ  

 نفـوذ کـرده بـود ....
 خودکار هاي اضافی را داخـل جـا مـدادي گذاشـت و نامـه

 هـاي تـایپی را هـم مرتـب



 کرد و با دستمال کاغذي میزش را هم از گرد و خاك پاك

 کرد...

 نگاهش را در اتـاق نـه چنـدان دلبـازش چرخـی داد ... همـه

 چیـز مرتـب شـده بـود ،

 از پشـت میـز ش بیـرون آمـد.... میخواسـت بـه داد موهـاي

 پریشـان زیـر مـانتو اش
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 برسد که صداي چند تقه ي در اتاق منصرفش کرد.

 به آنی پر مقنعه اش را پایین داد و صاف ایستاد و گفت:

 »بفرمایید....«

ـا هیکلـی نـهدر به آهستگی باز شـد و مـردي بلنـد قامـت ب  

 چنـدان ورزشـی امـا پـرو

 چهار شانه داخل شد....

 نگاهش روي مـرد پـیش رویـش ثابـت مانـد ... کـه منتظـردر

 آسـتانه ي در نیمـه بـازا

 تاق ایستاده بود....

خب اگر از کتـانی هـاي کهنـه و گـل آلـودش فـاکتور 

 میگرفـت

 و کاپشـن زوار درفتـه

 اش را که رنگهایش مثل مشرق و مغـرب بـا هـم در تضـاد

 بودنـد ندیـد مـی گرفـت....



 مـرد پـیش رویـش بـا ریـش و سـیبل پـر و مشـکی خوابیـده

 روي صـورتش چنـدان

 هم بدك نبود...

نگــاهش روي موهــاي صــاف و مشــکی او نشســت کــه 

 بــا

 ریــش و ســیبلش عجیــب

ت و اخـم پـر رنگـی میـان دو ابـروش چسـبدههمـاهنگی داشـ  

 و سـردي خاصـی بـه

 نگاهش بخشیده بود...

بیش از این دیـد زدن پسـر مـردم را صـالح ندیـد ... 

 صـدایش

 را قـدري صـاف کـرد و
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..».. سالم خوش آمدید امرتون« پرسید:   

... ل شدمرد در نیمه باز اتاق را بست و داخ  

 نگـاهش را در فضـاي خفـه و بـدون پنجـره ي اتـاق چرخـی

 داد و روي چهـار چـوب

 مربع شکلی با پرده ایی آبـی رنـگ کـه منظـره ي کوچـه

 بـاغی را نشـان میـداد ثابـت

 شــد .... چشــم از آن گرفــت و نگــاهش بــه ســمت دختــر

 پــیش رویــش چرخیــد و



: مردانه پرو محکم گفتمودبانه با صدایی   

 »سالم ... من مسیح

 طلوعی هستم کار آموز جدید.!«..

 ابــرو هــایش از تعجــب انحنــایی رو بــه بــاال گرفــت و

 چشــمانش هــم قــدري گــرد

 شد..!..

 دو کـار آمــوز قبلـی هسـتی هـر دو دختــر بودنـد و او

 انتظــار یـک جـنس مونــث را

 داشت..!.

 هســتی اگــر میدانســت کــار آمــوز جدیــد یــک مــرد

 خــوش چهــره و خــوش قــد و

 باالست ... سفر به داخل کشور کـه هـیچ .... اگـر قـرار بـود

 بـه کـره ي مـاه هـم سـفر

 کند یقینا آن را هم لغو می کرد...
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گذاشــت ،اخمــی میــان دو مســیح بــه آرامــی قــدمی پــیش  

 ابــرویش نشــاند .... بــا

 صدایی پر و مردانه اش گفت:

 » مــن بــا خــانوم خجســته کــار دارم آقــاي فراهــانی بــه

 مــن گفتنــد بیــام انتهــاي

 راهروي..«..



 شــاداب تعجــب هــایش را بــراي وقــت دیگــر گذاشــت....

او آمــد و بــه میــان حــرف  

 دنباله ي حرف او گفت:

 » آقاي طلوعی ... من شاداب خجسته هستم.... از آشناي تون

 خوشبختم..«..

سپس براي اینکه بتواند جمله هـاي بهتـري پیـدا کنـد بـه 

 انـدازه

 ي عمـر یـک نفـس

ذهنش را زیر و رو کرد ، دستانش را طبق عادت در هوا 

 تاب

 داد و اضافه کرد:

 » حقیقتش رو بخواهیـد شـما قـرار بـود بـا خـانوم مشـیري

 مسـئول آي تـی شـرکت

همکــاري کنیــد ولــی ایشــون مرخصــی هســتند ... مــن 

 یــه

 منشــی ســاده ام.... یــه

تایپیسـت.... نمیـدونم میتـونم کمکتـون کـنم یـا نـه ... ولـی 

 هـر

 کمکـی از دسـتم بـر

»... تون انجام میدمبیاد برا  
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مسـیح لبخنـدي نـرم گوشـه ي لـبش نشـاند... و بـه احتـرام 

 ایـن

 همـه صـداقت بـی

 ادعا قدري سرش را خم کـرد و چشـم هـایش بـه زیـر افتـاد

 وکوتـاه و مختصـر گفـت:

»....  « به همچین.... از لطفتون ممنونم

ـل گلـی و بـدون کفـش و نگاهش روي جوراب هـاي گ

 شـاداب

 نشسـت وچشـم هـایی

 ...متعجـبش بــی حــرف تــا امتــداد نگــاه او بـاال آمــد

 شــاداب متوجــه ي نگــاه هــاي

 متعجب مسیح شده بـود بـا خجالـت کـف یـک پـایش را روي

 پـاي دیگـرش گذاشـت

ی کوتـاهو بـه آن فشـار آورد .... قـدري سـر خـم کـرد ،نگـاه  

 بـه جـوراب هـاي گـل

 منگولی اش انداخت و با لبخندي روي لبهایش گفت:

 اینجـوري نگـام نکنیـد!.... بـه خـدا بـا کفـش اومـدم ....تـوي

« 

 بـارون خـیس شـد ،

 مجبور شدم درش بیارم تا خشک بشه...«

 سپس با سر به کتانی هاي خیس او اشاره کرد و ادامه داد:



 »درست مثل شما..«...

 مسـیح لبخنـد ي نـرم کـنج لـبش نشسـت....سـري بـه عالمـت

 تاییـد حـرف او تکـان

 داد... بــا ایــن دختــر ســاده و بــی تکلــف کــه هــیچ

 آرایشــی روي صــورتش نداشــت
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 ،خیلـی راحـت تـر مـی توانسـت ایـن دوران اجبـاري را سـر

 کنـد ..و خوشـحال بـود

 ،قرو قنبیله هاي منشـی طبقـه ي بـاال مثـل یـک مـرض

 واگیـردار بـه او هـم سـرایت

 نکرده و خود واقعی اش بود....

 شاداب بـه سـمت کفـش هـایش رفـت و مسـیح چشـمش بـه

 پشـت مـانتوي او افتـاد

 ....! که به طرز عجیبی بر آمده بـود چیـزي شـبیه بـه قـوز

 شـاداب خـم شـد و کفـش

 هاي نم دارش را تـر و فـرز بـه پـا کـرد و سـر بـر داشـت بـا

 دسـت بـه تـک صـندلی

 مقابل میزش اشاره زد و رو به مسیح گفت:

 » آقاي طلـوعی خـواهش میکـنم تشـریف داشـته باشـید مـن

 چنـد دقیقـه ي دیگـه

 برمی گردم.«...



زش برداشـت بـه سـمتسپس کلیـپش را از لبـه ي میـ  

 سـرویس بهداشـتی رفـت تـا

 به داد موهاي سـر گـردان و پریشـان زیـر مـانتو اش برسـد

 کـه او را تـا مـرز کالفگـی

 برده بودند....

 موهـاي پریشـانش را تـابی داد محکـم بـاالي سـرش بسـت تـا

 مبـادا بـاز هـم خیـال

 پریشان شدن بـه سرشـان بزنـد.... بـا دسـت هـاي مرطـوبش
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 دسـتی هـم بـه مـانتوي

 لی اش کشید و قدري پایین آن را پاك کرد گ....

 وقتـی بـه اتـاقش برگشـت حـس بهتـري داشـت ....بـا ورودش

 مسـیح در حـالی کـه

. صندلی برخاست چشمانش به زیر بود به احترامش از روي  

 خب عالوه بر اسم بـا کالسـش کـه خیلـی یونیـک و کمیـاب

 بـود، مـرد پـیش رویـش

جنـتلمن هـم بـود و از بخـت و اقبـال خوشـش نگاههـاي 

 نجیبـی

 هـم داشـت و مثـل

 آقاي ت ّرقی پیچ چشمانش شل نبود و مدام

 هرز نمی چرخید..!..



کوتـاه بـود .....میـز تاملش به قدر همان چند جملـه ي ذهنـی  

 را دور زد بـا دسـت بـه

 صندلی اشاره کرد و گفت:

 »لطفا بنشیند آقاي طلو عی .... من رو شرمنده نکنید..«.

 مسیح لبخندي کـنج لـبش نشـاند و نگـاهی گـذرا بـه چهـره ي

 شـاداب انـداخت، امـا

ـیآن قـدر طـوالنی نشـد کـه چهـره اش را آنـالیز کنـد .... ول  

 از قـوز پشـت مـانتو اش

 دیگر خبري نبود..!..

 شــاداب دســتهایش را روي میــز گذاشــت و آنهــا را در هــم

 قــالب کــرد ، نگــاهش را

 در اتاق چرخی کوتاه داد و ساده و راحت گفت:
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 » آقاي طلـوعی ... ببخشـید ایـن جـا نـه شـوفاژ داره نـه

 دریچـه ي کـولر ... زمسـتون

 هاش میشه زمهریر و تابستون هاش هم جهنم« ....

 دستی در هوا تکان داد و با لبخند ادامه داد:

 » البته نگـران نباشـید !....شـما بـه جهـنمش نمیرسـید، ان

 شـاهللاا تـا اون موقـع کـار

 آموزي تون تموم شده..«..

ــم شــد از زیــر میــزجملــه اش بــه پــایین نرســیده خ  



 فالســک چــایی اش را بیــرون

 کشـید و لیـوان یـک بـار مصـرف شـیک و فـانتزي را هـم از

 داخـل کشـوي میـزش

بیرون آورد ، درون آن چایی ریخت و پیش روي او گذاشت 

 و

 گفت:

 » بفرماییـد تـوي ایـن سـرماي زود رس پـاییزي هیچـی نمـی

اتونـه جـاي چـایی ر  

 بگیره..«.

 مسیح چشم از قلبهـاي قرمـز ریـز و درشـت لیـوان یـک بـار

 مصـرف گرفـت آن را بـر

 داشت بـی توجـه بـه قنـدون فـانتزي کـه آن هـم شـبیه بـه قلـب

 بـود جرعـه ایـی از

 چایی اش را نوشید و پرسید:

 تعجب میکنم این شرکت بـا ایـن همـه اسـم و رسـم آبـدارچی

« 
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 نـداره ... بـراي شـما

 چایی بیاره!....؟

شاداب گره دستهایش را باز کـرد ....بـه یـاد عـداوت بـی 

 دلیـل



 آقـاي رحمتـی افتـاد و

 نفس هایش را جا به جا کرد:

 » چرا اتفاقا یـه آبـدارچی داره ....یـه آقـاي بسـیار محتـرم ،

 شـریف و وظیفـه شـناس،

 آشــپزخونه اش از تمیــزي بــرق میزنــه .... ولــی ایشــون

 اعتقــاد داره کــه تــه راهــرو

 خارج از محدوه ي کاریش میشه و حاضر نیست این جا چایی

 بیاره..«.

 قنـدان قلبـی شـکل را بـه سـمت او محترمانـه هـدایت کـرد و

 دسـتهایش را همـراه

 سرش تکان داد:

... » یتونیم مطابق میل خودمون تغییر بدیمآدمهارو نم « 

 مسیح جرعـه ایـی دیگـر از چـاي را بـاز هـم بـدون قنـد

 نوشـید و تعجـبش را همـراه

 تلخـی چـاي فـرو داد .... بـی خیـال بحـث چـایی و آبـدارچی

 شـد ، سـپس لیـوان را

 روي میز گذاشت و لبهایش را روي هم کشید:

 » عرفـی و کـار آمـوزي دانشـگاهخانوم خجسته ... نامه ي م

 پـیش آقـاي مـدیر عاملـه

 .... آقـاي فرجـام بـه مـن خیلـی لطـف دارنـد و قـرار شـد مـن
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 مـدت کـار آمـوزي بـا

 فعالیت هاي شرکت و کار خونه آشنا بشـم همـین طـور بـا

 قـرار دادهـا ، نامـه هـا....

» 

 نفسی میان جمله هاي قطار وارش کشید و ادامه داد:

 از بخــش اداري گرفتــه تــا وظــایف کارمنــدان شــرکت و

« 

 کــارگران کارخونــه ....
خالصه اش می کنم میخـوام بـا تمـام زیـر و بـم شـرکت و 

 بعـد

 هـم کـار خونـه آشـنا

 بشم..«.

هـیچ قـوسشاداب کنجکاو چشـم از بینـی او کـه بـدون   

 وانهنـایی در صـورت مردانـه

 اش خوش قواره بود گرفت .... مـرد پـیش بـا ایـن ریـش و

 سـیل پـرو پیمـان خوابیـده

 .... روي صورتش بیشتر شـیبه بـه یـک بـازرس مخفـی بـود

 شـاید هـم یـک جاسـوس

 از شرکت رقیب و شاید هـم هـیچ کـدام فقـط یـک کـار آمـوز

و بسـیارفرصـت طلـب   

 کوشا بـود کـه دلـش میخواسـت سـر از هرچیـزي در



 بیـاورد.... بـالحنی پـر از شـک و

 بد گمانی در حالی چشم هایش را باریک کرده بود پرسید:

 » آقاي طلوعی ... میشه بپرسم رشته ي تحصیلی تون چیه

60 

Romanbooki بن بست بهشت 

 ؟....!«

وي صـورت شـادابمسیح به آنی نگاهش بـاال آمـد و تـ  

 نشسـت ... یـک تـاي ابـرویش

 را باال داد و با زیرکی و لحنی چکشی جواب داد:

 »نگران نباشید آدم بی سوادي نیستم!«....

 سـپس بعـد از تـاملی کوتـاه در حــالی کــه چشـمانش روي

 نگاههــاي او ثابــت شــده

 بود ادامه داد:

 »حاال شما فکر کنید صنایع!«....

 چشــم از صــورت جــدي و پــر اخــم او گرفــت.... لحــن

 ســرد و کوبنــده ي او تمــام

 افکــارش را در دم پــر داد.... بــه جملــه اوصــاف مســیح

 طلــوعی عــالوه بــر چشــمان

 نجیب ، و جنتلمن بودن باید بی اعصابی را هم اضافه

 میکرد....

یـد بـراي خـودش نـوبر حق با هستی بود کار آمـوز جد

 بهـاري



نـوبر بهـاري« بـود...  »  

 که از بخت و اقبال او فصل پاییز نصیبش شده بود.

 اخــم هــایش بــه آنــی در هــم رفــت و دلخــوري بــه جــاي

 چهــره ي خنــدانش

نشست.... ! بـراي اینکـه دلخـوري اش را پنهـان کنـد 

 نگـاهش

 را بـه سـمت صـفحه ي
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 مانیتورش برگرداند....

روي صـندلی اش جـا بـه جـا شـد و دلـش نیامـد پاسـخ 

 چکشـی

 او را بـی جـواب

 بگذارد و با لحنی پر کنایه جواب داد:

 » آقاي مهندس آینده..... بهتره امـروز بـا کـار شـرکت و

 کارخونـه آشـنا تـون کـنم

.....» 

ده را چنـان محکـم و کشـیده بیـان کـرد کـهآقاي مهندس آینـ  

 مسـیح متوجـه ي

 دلخوري او شد امـا اهمیـت نـداد و نگـاهش بـه سـمت نامـه

 هـاي تایـپ شـده ي روز

 میز برگشت:



 » بله موافقم بهتره وقـت تلـف نکنـیم.... هرچنـد توسـط آقـاي

 فرجـام تـا حـدودي

 با فعالیـت هـاي کارخونـه و شـرکت آشـنا شـدم ولـی شـما هـم

 یـه توضـیح اجمـالی

 داشته باشید بد نیست..«.

 شـاداب حـرص هـاي انباشـته شـده در سـینه اش را بـا نفسـی

 محکـم و پـر صـدا

 بیرون فرسـتاد . ایـن نـوبر بهـار زیـادي از خـود متشـکر

 بـودو اعتمـاد بـه نفسـش بـه

 طاق چسبیده بود...
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 نگـاهش را تـا امتـداد صـورت جـدي او بـاال کشـاند و پشـت

 سـر هـم بـی وقفـه

 شروع به توضیح دادن کرد:

 » آفـاي طلـوعی ... بـه دالیلـی کـه مـن از اون بـی خبـرم

 دفتـر کارخونـه بسـته

عـم از پرداخـت حقـوقشـده و تمـام فعالیـت هـاي کارخونـه ا  

 کـارگران و کـار هـاي

 اداري و فروش محصوالت و غیره از طریق دفتر تهران

 انجام میشه...«

 مسـیح بـا اخـم هـاي چسـیبده میـان دو ابـروش سـري تکـان



 داد و بـی حـواس

 گفت:

...!. »  » بله در این مورد آقاي فرجام صبحت کردند

انگشـت اشـاره اش انتهـاي ابـرو اش را شـاداب بـا نـوك  

 خارانـد و گوشـه ي لـبش

را بـه سـمت بـاال متمایـل کـرد و دردل چنـد ناسـزاي آبـدار 

 بـه

 روح و روان هسـتی

 فرستاد کـه نـوبر بهـارش را پیشـکش او کـرده بـود و چنـد تـا

 از همـان آبـدار هـایش

در دهانش نمی»نه «رابی زبانی خودش فرستاد ....! که   

 چرخید! ....

 نفســی از ســر استیصــال، پــر حــرارت بیــرون داد و

 آخــرین نامــه را برداشــت و
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 گفت:

 » آقـاي طلـوعی بهتـره از نامـه هـا شـروع کنـیم کـه بیشـتر

 مکاتبـات شـرکت بـا

....»! خریدارهنماینده هاي شرکت ها و فروشگاه هاي   

 صداي زنگ مالیم و گـوش نـواز تلفـن همـراه مسـیح باعـث

 شـد جملـه اش نیمـه



 تمام بمانـد....و نگـاه کنجکـاوش روي صـفحه ي موبایـل او

 کـه روي میـز قـرار داشـت

 بنشیند....

 مسـیح بـا دیـدن اسـم مـارال بـه سـرعت تمـاس را قطـع کـرد

 و موبـالیش را بـه

: ا عذر خواهی کوتاهی گفت داخل جیب کاپشنش سر داد و ب  

..»..  » معذرت میخوام لطفا ادامه بدید

و او یـک نفــس تــا ســاعت دوازده ونــیم ادامــه داد ... و 

 بــه

 غیــر از چنــد پرســش

 کوتاه از سوي مسیح یک سره حرف زد و حرف زد....

 آنقدر که متوجـه ي گذشـت زمـان هـم نشـد و تمـام مـدت

 مسـیح در سـکوت بـه

 دقت به حرفهایش گوش میداد....

 صـداي تقـه ي در اتـاق فاصـله اي شـد تـا دسـت از توضـیح

 دادن بکشـد .... هنـوز

 بفرما از دهانش خارج نشده بـود کـه خـانوم نعمتـی خنـدان بـا
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 شیشـه ي زیتـونی در

 دسـتش داخـل شـد و میخواسـت بگویـد خجسـته جـون بـرات

 زیتـون آوردم امـا بـا



 دیـدن مـرد داخـل اتـاق جملـه اش را همـراه سـالم فرامـوش

 کـرد ... و خنـده هـاي

 همیشگی روي لبهـایش کـم رنـگ شـد ... و بـا ببخشـیدي

 آهسـته شیشـه ي زیتـون

میز گذاشت .زیر چشـمی مـرد نشسـته روبـروي  را روي

 میـز

 شـاداب را بـر انـداز کـرد

 و قـري بـه سـر و گـردنش داد و در حـالی کـه چشـم از او

 نمـی گرفـت بـا لحنـی پـر

 معنا پرسید:

 » خجسته جـون معرفـی نمیکنـی.... ؟ از آشـنا هـا هسـتند

 ؟ نکنـه خبریـه و مـا....

» .؟بی خبریم!...  

 مسیح مغذب رو از او گرفـت و نگـاهش بـه سـمت پنجـره ي

 دسـت سـاز و کوچـه

 باغ نشسـت ولـی شـاداب بـراي اینکـه جلـوي خیـال پـردازي

 هـاي خـانوم نعمتـی را

 بگیرد تر و فرز جواب داد:

 » خـانوم نعمتـی ... ایشـون آقـاي طلـوعی کـار آمـوز جدیـد

 هسـتند و قـرار یـه

 مدت در خدمتشون باشیم..«..
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 نعمتی همچنان چشمش بـه مسـیح و نگـاه سـرگردانش بـود و

 حاضـر نبـود سـوژه

 ي تر و تازه و دسـت اولـش را از دسـت بدهـد ....تـابی بـه

 سـر و گـردنش دادو دسـتی

 به پر مقنعه اش کشید:

 » ... ایـن همـه سـالوا ....که این طـور ... خیلـی عجیبـه .

 ایـن جـا کـار میکـنم تـا

 به حال سابقه نداشته یه کار آموز آقا بیاد شرکت« ....

 اخم هاي مسیح در هـم شـد .... فرهنـگ خالـه خـان بـاجی

 دامنـه اش تـا شـرکتی

به این سر شناسی هم رسیده بود و چیزي که اصال حوصله 

 ي

 آن را نداشت...

م هـاي مـرد پـیش رویـش تنـد و پشـت سـرنعمتی با دیدن اخـ  

 هـم جملـه اش را

 تصحیح کرد:

 » ناراحت نشـید آقـاي طلـوعی ..... آخـه میدونیـد...؟آقـاي

 ریـیس مـرد نازنیینـه و

 بـراي راحتــی حــال خـانوم هــاي شــرکت اجـازه نمیــده کــه

 کـار آمــوز آقــا داشـته



....»! تعجب کردمباشیم... واسه همین   

 سپس سرش را با تاسف قدري به اطراف تکان دادو اضافه

 کرد:
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 » ...البته اگه با وام من موافقـت میکـرد نـازنین تـر هـم میشـد

 ولـی خـب انگـاري

 خواست خدا نیست..«.

 مسیح اخـم هـاش پـر کشـید ایـن زن رو بـازي میکـرد تـا

 عیـبش همـان فضـولی

 هــایش بــود .... لبخنــدي نــا محســوس گوشــه ي لــبش

 نشــاند و کوتــاه و مختصــر

 جواب داد:

....»!  » ایشون به من لطف دارند

 خانوم نعمتی با سر به شیشه ي زیتون اشاره کرد و

 در حالی که یک چشمش همچنان پی مسیح بود گفت:

 » زیتونـت رو ببـري وقـتخجسته جـون دیـدم نیومـدي 

 ناهـار شـد گفـتم خـودم

 برات بیارم تا با غذات نوش جان کنی« ....

 سپس تابی به هیکل فربه اش داد رو به مسیح شد و ادامه داد:

 » آقـاي طلـوعی ... شـما هـم یکـی دوتـا امتحـان کـن خیلـی

 آبـدار وشـیرین و



ه خوشـت اومـد خوشـمزه اسـت ، اصـال هـم تلـخ نیسـت اگـ

 بیـا

 اتـاق بایگـانی ببـر

 قیمتش هم خوبه ها فکر نکنی گرون حساب میکنم ها....«

«: مسیح با نگاهی متعجب ...والبته گرد شده فقط کوتاه گفت

 بله
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 حتما....«

 خانوم نعمتی فضولی هایش بـا یـک معرفـی سـاده اغنـا نشـده

 و شـم فضـولی هـایش

 میگفت که کاسـه ایـی زیـر نیمـه کاسـه اسـت و مـرد خـوش

 چهـره ي پـیش رویـش

 بی خود و بی جهت صرفا بـا یـک لطـف سـاده سـراز ایـن

 شـرکت بـه نـام بـه عنـوان

 کار آموز در نیاورده..!..

 چشــمان ریــز و دکمــه ایــی اش را قــدري ریــز تــر کــرد،

ـمت مســیح برگشــت ،سـ  

 دستی در هوا تـاب داد و بـا لبخنـدي پـرو پیمـان رو بـه او

 تنـدو سـریع و پشـت سـر

 هم خیلی خودمانی گفت:

 »به کارت برس ... به کارت برس مزاحمت نمیشم..«..



 ان گاه رو به شاداب چرخیـد و کـه خنـده هـایش را بـه سـختی

 پشـت لبهـایش نگـاه

با سر و گردن و چشمکی نا محسوس به در اتاقداشته بود،   

 اشاره کردو گفت:

 »خجسته جون میشه یه دقیقه بیاي بیرون کارت دارم..«..

 شـاداب باشـه ایـی کوتـاه و آهسـته گفـت ... از پشـت میـزش

 بلنـد شـد و کـیفش را

 برداشت و با عذر خـواهی کوتـاهی از مسـیح بـه همـراه

ـاق خـارجخـانوم نعمتـی از ات  
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 شد و به محض بسـتن در پشـت سرشـان خـانوم نعمتـی مثـل

 یـک نارنجـک فضـولی

 اش در هوا منفجر شد و پشت سر هم بی وقفه پرسید:

 خجسته این یـارو کیـه .... ؟چیکـارس ... ؟چـی شـده اومـده

« 

 کـار آمـوزي!....؟ آقـاي

 رییس از این اخالق ها نداشت هـا.... محالـه بـود بگـذاره یـه

 آقـا واسـه ي کـار آمـوزي

 بیاد شرکت .... چرا نفرستادش با صبوري یا ترقی کار

 کنه...؟«

تمام سوالهاي خانوم نعمتی بی جـواب مانـد چـرا کـه بـی 



 وقفـه

 یـک نفـس میپرسـید

 .... میدانسـت اگـر و مجـالی بـراي پاسـخ دادن نمیگذاشـت و
 انتهـاي سـوال هـایش را

 قیچی نکند تا غروب هم کش خواهد آمد....

از در فاصــله گرفــت و صــدایش را قــدري پــایین تــر 

 آورد

 و پــچ پــچ وار بــا لحنــی

 معترض گفت:

 » خانوم نعمتی ... یارو چیه ... ! بنده خدا اسم داره .....آقاي

 طلوعی«

اینکــه از جــواب دادن بــه ســوالهاي پــی در پــیو بــراي   

 او خــالص شــود دســت در

 کــیفش بــرد و دو اســکناس بــاقی مانــده از تــروال صــبح

 را بــه ســمت او گرفــت و
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 گفت:

 »خانوم نعمتی دستتون درد نکنه زحمت کشیدید..«..

ن دو اســکناس ده هــزار تومــانی چشــمانشنعمتــی بــا دیــد  

 برقــی زد و بــی خیــال

 فضولی هایش شد:



 » اوا... خجسته جـون دسـتت درد نکنـه ... حـاال چـه عجلـه

 ایـی داري .... باشـه بعـدا

 حساب میکنیم.«

 شـاداب بـی توجـه بـه تعـارف هـایی کـه او تکـه پـاره میکـرد

 دو اسـکناس را میـان

 مشتهاي او جا داد و گفت:

 » دسـتتون درد نکنـه ... بـا اجـازه مـن بـرم درسـت نیسـت

 بنـده ي خـدا رو تنهـا

 گذاشتم..«..

 نعمتـی سـر خـوش از فـروش یـک شیشـه ایـی

 دیگرتشـکرکنان راهـش را بـه سـمت

 اتاق بایگانی کج کرد و شاداب داخل اتاق شد....

: ش برخاست و محترمانه گفتومسیح با ورود او از جای  

 » فکر میکنم وقـت ناهـار باشـه ... مـن میـرم تـا شـما هـم

 بریـد آبدارخونـه ناهـارتون

 رو میل کنید..«.

 هنـوز دسـت مسـیح بـه دسـتگیره ي در نرسـیده بـود کـه
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 شـاداب بـی فکـر، تنـدو

 شتاب زده گفت:

 » آبدارخونـه نمیـرم... و بـا خـودم یـهآقـاي طلـوعی مـن 



 سـاندویج خـونگی اوردم ...

 اگر مایل باشید میتونیم با هم نصفش کنیم....«

 چشــمان متعجــب مســیح از مــرز گــرد شــدن هــم گذشــت

 و روي او ثابــت مانــد...
 وقتـی شـاداب نگـاه متعجـب او را دیـد ، از بـی فکـر حـرف

 زدنـش پشـیمان شـد و

 براي اینکـه خـراب کـاري هـایش را جبـران کنـد دسـتی

 درهـوا تـاب داد و مـن مـن

 کنان گفت:

 آخه ... میدونیـد... یعنـی ....بـه رسـم مهمـون نـوازي و ایـن

« 

 کـه شـما نمیدونسـتید

 باید ناهـار همـراه خودتـون بیاریدبـه هرحـال اگـر مایـل

رسـتوارن دو تـا نیسـتید یـه  

 پــالك پــایین تــر از ایــن جــا هســت میتونیــد تشــریف

 ببریــد اونجــا ناهــار میــل

 کنید..«..

 شاداب ایـن را گفـت و نفـس هـاي حـبس شـده اش را بیـرون

 فرسـتاد و نفسـی تـازه

کـرد...و مسـیح نگـاهش در صـورت بـی آرایـش او نشسـت 

 و



چنـان گـردي صـورتش  

71 

Romanbooki بن بست بهشت 

 بود که گویی با پرگاري دقیق آن را رسم کرده اند.

 این دختر ساده و بـی تکلـف تـر از آن بـود کـه تصـورش را

 میکـرد.... و صـادقانه بایـد

اعتراف میکرد عاشق این لقمه هـاي خـانگی بـود کـه عطـر 

 و

 بـوي بـی نظیـر زنـدگی

... آورد را به یادش می  

اخم هایش پر کشـیدند و لبخنـدي از ایـن همـه بـی ریـایی 

 روي

 لـبش جـان گرفـت

.... 

 » ممنـون از دعوتتـون نمیشـه از ایـن پیشـنهاد فـوق العـاده

 گذشـت... از فـردا یـادم

 می مونه حتما ناهار بیارم.«...

 شاداب از موقعیـت مزخـرفش خـالص شـد و نفـس هـاي

 آسـوده اش بـاز گشـت ... و

 با لبخندي کم رنگ کـیفش را پـیش کشـید و سـاندویجی کـه

 آخـرین لحظـه مامـان

زري بــه دســتش داده بــود را از کــیفش بیــرون کشــید و 



 از

 کمــر ، آن را گرفــت و

 نصف کرد و قسمتی را که داخل کیسه فریزر بود را به سمت

 او گرفت:

 طلوعی ... مامانم کوکوسبزي گذاشته با گوجه بفرمایید آقاي

« 

 و خیار شور..«.
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 مسیح قـدمی پیشـتر گذاشـت و سـهم خـودش را بـی تعـارف

 گرفـت و روي صـندلی

 نشســت ، وسوســه ي خــوردن ســاندویج خــانگی باعــث

 شــد بــی خیــال شســتن

کی بـه آن زد و در حـالی کـه دستهایش شـود...گـاز کـوچ

 لقمـه

 را در دهـانش جـا بـه

 جا می کرد گفت:

 »دستشون درد نکنه عالیه..«..

 شاداب به یـاد دسـت پخـت بـی نظیـر مامـان زري افتـاد و

 لبخنـدي نـرم روي لـبش

 نشســت... شیشــه ي زیتــون را پــیش کشــید در آن را بــاز

 کــرد وقاشــق یــک بــار



 مصرف درونش گذاشت و رو به مسیح کوتاه و نرم گفت:

 »نوش جان بفرمایید زیتون هم میل کنید..«..

 طعم کوك

وسبزي با گـردو و زرشـک میـانش فـوق العـاده بـود .... 

 سـر

 برداشـت و نگـاهش روي

 شیشه ي زیتون نشست و پرسید:

 » این خانوم توي یـه شـرکت بـه نـام و اسـم و رسـم دار

 زیتـون مـی فروشـند .... اون

 هم توي ساعت کاري ، وقت اداري!...؟«

 شـاداب لقمـه ي دهـانش فـرو داد وقبـل از اینکـه لقمـه ایـی

 دیگـر را جـایگزین آن
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 بکند جواب داد:

.... خـانوم نعمتـی مسـئول بخـش بایگـانی  » آقاي طلـوعی

نـهدفـاتر شـرکت و کارخو  

 هسـتند .... بنـده ي خـدا گویـا چنـد ســال پـیش شـوهرش رو

 تـوي یـه تصــادف از

 دســت میــده و خــودش میمونــه بــا دو تــا دختــر کوچیــک

 و یــه خونــه ي

 ـر کـه از قضـا از مسـتاجري....بـا سـفارش یـه آدم خی



 دوسـتان نزدیـک آقـاي ریـیس

ـش بایگـانی مشـغول بـه کـار میشـه وهـم بـوده ....تـوي بخ  

 بـراي کمـک خـرجش

 زیتون عمده می خره و به دوست و آشنا می فروشه..«.

 مســیح متــاثر از زنــدگی ســخت خــانوم نعمتــی

 خوشــحال شــد کــه ندانســته....

 قضاوتش نکرده بود! ...

 سـپس دسـت پـیش بـرد قاشـق یـک بـار مصـرف را داخـل

 شیشـه فـرو بـرد و دوتـا

 زیتون سهم آن شد و آن را به دهان برد....

حق با خانوم نعمتی بود زیتون هایش شیرین بود و خوشمزه 

 و

 آبدار...

 بعد از یک روز پـر هیـاهوي پـاییزي ... و کـارآموز جدیـد

 کـه بـه لطـف هسـتی در

.... ددامنش افتاده بود خسته و از پا افتاده به خانه رسی  
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 و تنها بوي آش ماسـت مامـان زري کـه تمـام راه پلـه قـرق

 کـرده بـود میتوانسـت

 کنار یک فیلم مهیج هالیودي خستگی یک روز کاري اش را

 از تن به در کند.



 کشان کشان پله ها را یـک بـه یـک طـی کـرد و بـه تمـام

 خسـتگی هـایش وعـده

جانانـه را داد ....امـا همیشـه همـه چیـز  ي یک اسـتراحت

 اون

 جـوري نمیشـه کـه مـا

 آرزو میکنم....و او هم از این قاعده جدا نبود!

 مامـان زري مالقـه در دسـت بـه اسـتقبالش آمـد و طـره ایـی

 از موهـاي زیتـونی

رنگـش راپــس زد و عاقبــت آن را پشــت گوشــش فرســتاد 

 و

ردن پــیشدر ســالم کــ  

 دستی کرد:

 » سالم مادر.... بجنب عمو منصـور و بـا اهـل و عیـالش

 امشـب میـان اینجـا ... نـدا

 و شـهاب هـم تـوي راه هسـتند ...زود لبـاس هـات رو عـوض

 کـن بیـا کمـک ... کنـار

 آش ماسـت و کوفتــه یــه خورشــت قیمــه هــم بــار گذاشــتم

 ولــی بـرنجش بــا تــو...

 حواست باشه ها مثل دفعه ي پیش وا نره..«.

 سالمش از خستگی میان راه جـا مانـدو خـودش هـم مثـل

 بـرنج دفعـه ي پیشـش
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 وا رفت و فقط معترض گفت:

....»!  » مامان

 امــا زري خــانوم همــان مامــان را هــم نشــنید و هــول و

 وشــتاب زده بــه ســمت

 حمام رفت و ضمن رفتن گفت:

»....  » کاهو ها رو هم شستم یه ساالد هم درست کن

 شیشــه ي زیتــون را از نــایلون در آورد و روي میــز

 اشــپزخانه گذاشــت ...امــروز از

 زمـین و زمـان بـرایش میباریــد ... اون از نـوبر بهــار اول

ـم عمــوصـبحش ... حــاال ه  

 منصور و اهل و عیالش..!..

 و نمیدانسـت خالـه بـازي هـاي ایـن دو بـرادر کـه بـا بهانـه و

 بـی بهانـه مـدام بـه

 سمت خانه ي یک دیگر سرازیر بودند کی تمام می شد!...؟

 خب دیگر قوز و باال قور که میگفتند البد همین بود دیگر..!.

م و بـرهم شـد ... کـه با صداي مامـان زري افکـارش در هـ

 از

 الي در حمـام همـراه

 حجم وسیعی بخار سرش را بیرون آورد فریاد زد:

..»..  » شاداب یه شامپو بیار براي من



سـبزي خـوردن هـاي تـر و تـازه را درون سـبد هـاي 

 کوچـک

 گذاشـت و کنـارش

 هم چند پیاله ي کوچک ماست و ترشی خانگی...
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 ندا وارد اشپزخانه شد و سر بیخ گوش او فرو برد و پچ پج

 وار گفت:

 » شاداب میـدونی امشـب عروسـی سـپیده دختـر منیـر خـانوم

 همسـایه ي کوچـه

 پشتیه....؟«

 تمام خستگی روش را بر سر صندلی آشپزخانه هوار کرد و

 سري تکان داد:

 » ا منیـر خـانوم قهـرهاره بابا میـدونم .... مامـان زري بـ

 واسـه همـین مـارو دعـوت

 نکردند..«.

 ندا سرکی به بیرون کشید و تند و تیز گفت:

 » مــیگم شــاداب جــونم نظــرت چیــه تــا بابــا اینــا

 نیومدنــد بــریم پشــت بــوم و

 عروســی شــون رو دیــد بــزنیم.... نمیــدونی اون دفعــه

چــه تعریفــی ازمنیــر خــانوم   

 دامادش میکردو چپ و راست به نافش مهندس ، مهندس می



 بست..«..

 از میـان سـبزي خـوردن تربچـه ي نقلـی اش را جـدا کـرد و

 بـه دهـانش گذاشـت

 وخرت خرت کنان چانه ایی باال انداخت و گفت:

 » .... میـدونی کـه شـهاب خوشـش نمیـاد بـریم پشـت بـوم

 یادتـه اون دفعـه چـه
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 قشرقی به پا کرد ....؟«

 » شــهاب خســته بــود رفــت چــه چرتــی بنــدازه... تــا

 بیــدار بشــه میــریم و زود

 برمیگــردیم... بــه زن عمــو گفــتم میــریم پشــت بــوم یــه

 هــوایی بخــوریم و زود

 برمیگردیم.«...

خیال سبزي خوردن شـد و بـه سـراغ ترشـی رفـت و یـک بی  

 کلـم ترشـی درشـت

 باب دندانش جدا کرد و به دهان گذاشت و از ترشی آن

 صورتش در هم شد....

 حــس کنجکــاوي آمیختــه بــا فضــولی اش مثــل آب دهــانش

 زیــاد شــده بــود و

.امـا بـهبدش نمی امد بی دعوت سري بـه عروسـی بزنـد ...  

 یـاد شـهاب افتـاد و بـازهم



 بی خیال حس قوي کنجکاوي اش شد:

 » چــی میگــی واســه ي خــودت ...؟ تــو زنشــی و بــا دو

 تــا نــازو کرشــمه و قــرو

 قنبیله خرش میکنی ولی کله ي من رو میکنه..«..

 » اي بابــا جــون نــدا نــه نیــار ....زود میــریم و

ـردیم خــدا رو چــه دیــديبرمیگـ  

 شایدسپیده رو هم توي لباس عروسی دیدیم..«..

 عاقبـت وسوسـه هـاي پـر رنـگ نـدا کـار خـودش را کـرد و
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 از جـایش برخاسـت و

 انگشت نشانه اش را به سمت او گرفت و تهدید وار گفت:

 » باشه میام... ولی اگـه شـهاب فهمیـد ... مـیگم تـو مجبـورم

 کـردي هـا.... واي بـه

 حالت اگه زیرش بزنی..«

 ندا از خوشی خندید و سر خوش روي پنجه ي پا جستی زد

 وگفت:

 » قربـون شـاداب خـودم بـرم کـه همـه جـوره پایـه سـت بیـا

 بیـرم شـال و مـانتو

نیم . دم در روي جا لباسینمی خواد چادر سر می ک  

 هست..«...

 .... هر دو تا کمر از لبه ي سیمانی پشـت بـام خـم شـده بودنـد



 و خیـره بـه حیـاط

 خانه ي منیر خانوم چشم دوخته بودند....

 ریســه هــاي رنگــی ســبز و قرمـز و ابــی بســته شــده در

 حیــاط در ســوز پــاییزي

ا تـاب مـی خوردنـد، امـا بـر خـالفویلـون و سـیلون در هـو  

 سـوز زود رس پـاییزي....

 بازاردیده بوسی و تبریک و مبارك بادشان داغ داغ بود....

 سـرما از دمپـایی هـاي ال انگشـتی اش نفــوذکرد و تـا رگ و

 ریشـه ي تـنش هــم

 نشست .... چادر را قدري بیشتر بـه خـود پیچیـد از میـان
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 دنـدانهایی کـه تیـک تیـک

 به هم می خورد گفت:

 اي بابـا .... چـه کاریـه خـرج عروسـی کـه بـا دامـاده الاقـل

« 

 باشـگاه جشـن مـی

 گرفتند

 .... ومهمـون هاشـون رو ایـن جـوري تـوي سـرما نگـاه

 نمیداشـتند .. آخـه ایـن هـم

شد عروسی زن هـا و بچـه هـا تـوي سـاختمون و مـرد هـا 

 هـم



 تـوي حیـاط ویلـون و

 سیلون تیک تیک بلزرند!.....؟

ندا نگاهش مثـل عقـابی بـه ایـوان دوختـه بـودو پنجـره ي 

 قـدي

 آن تـا بلکـه کـه

 معجزه ایی شـود از آن فاصـله سـپیده را ببینـد چـادرش را از

چیـدسـرما بـه خـود پب  

 و گفت:

 » شـوخی کـه نیسـت پـاي شـوور در میونـه .... اون هـم

 تـوي ایـن وانفسـاي بـی

 شوهري حاال خدا زده پس گردن یه بنده ي خدایی اومده

 خواستگاري....

 اون وقت منیر خـانوم دسـت روي دسـت بگـذاره و تـا دامـاد

 از چـنگش بپـره..تـازه

ا باشـگاه بـا قیمــت مناســبمحـرم و صـفر تمـوم شـده گویــ  

 پیـدا نکردنـد ... واســه
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 همین عروسی رو توي خونه گرفتن....«

 نگاهش روي ریسه هایی که با وزش باد پاییزي تاب

 میخوردند ثابت شد....

 ایـن عروسـی بـی دعـوت.... همـراه بـا صـداي موزیـک شـاد



 ، سـوت هـاي بلبلـی ،

 ـل کشـیدن هـا وشـور و شـادي و هلهلـه.... حتـی از ک

 همـان راه دور هـم او را پـر از

 حس هاي خوب میکردونا خود آگاه لبخند به لبش می آورد

 نـدا جفـت او شـانه بـه شـانه اش ایسـتاده بـود ... و بـا شـانه

 تلنگـري بـه او زد و بـا

 لحنی کشیده گفت:

 » انوم ....حیـف کـه مامـانم فریـالایشاهللاا عروسی شما خـ

 دختـر خالـه رعنـا رو بـراي

 نــادر تیکــه گرفتــه وگرنــه بــدم نمــی اومــد میشــدي زن

 داداشــم و یکــم بدجنســی

 خرجت میکردم..«..

 بـه یـاد نـادر افتـاد و اسـتایل دختـر کشـش !... همـان عشـق

 پنهـانی نوجـوانی اش....
ه همـراه بـا بلـوغش سـر از احساسـش در آورد و آنهمـان کـ  

 را مثـل یـک راز میـان

 سینه اش مخفی کرد....

 و بـه یـاد آن ظهـر تابسـتانی افتـاد و کتـک مفصـلی کـه از او

 نـوش جـان کـرده بـود
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 .... سنگینی دسـتهاي نـادر تمـام ایـن سـالها همـراه ذهـنش بـود



 و تـا مـدتها کـابوس

 آن میان خوابهایش..!..

 دستهایش را بند لبه ي سیمانی کرد و سرش به سمت ندا

 چرخید و گفت:

 نـدا یادتـه اون تابسـتون رو کـه خونـه ي شـما دو تـایی تنهـا

« 

 بـودم... هـوا خیلـی

 گرم بود وتو گفتی بیا بریم توي حیاط با شلنگ همدیگه رو

 خیس کنیم....؟«

 نـدا ذهـنش بـه آن روز گـرم تابسـتانی سـفر کـرد و لبخنـدي

 عمیـق روي لبهــایش

 پهن شد ...سري به عالمت تایید تکان داد:

 » آره یادمـه.... یـادش بـه خیـر چهـارده ،پـونزده سـاله

 بـودیم... چـه کیفـی داشـت

 ... نـادر چـه قـدر بهمـون خــوش گذشـت.... کـه یــه دفعـه
 مثــل اجـل معلـق کلیــد

 انـداخت و اومـد تـوي حیـاط.... یادمـه اون روزهـا سـرباز

 بـود و بـی خبـر اومـده بـود

 مرخصی...مـن و تـو سـر تـا پـا خـیس وسـط حیـاط غـش

 غـش میخندیـدم و تـو بـا

 دیدن نادر شلنگ از دستت افتاد روي زمین..«..



زدنـد و بـه ناکجـا آبـاد راهـی  شاداب لبخند هایش پـر

 ....شـدند

 بـه یـاد طـپش هـاي
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قلب بی قرار آن روزش افتـاد کـه بـا دیـدن نـادر در سـینه 

 بـی

 تـابی میکـرد وشـادي

 بی حد و اندازه ایی که کنج دلش نشست و سالمی که پاسخی

 نداشت...

رگشــت تــا خــاطره ي تلــخ نگــاهش بــه ســمت آســمان ب

 آن

 روز را در ذهــنش تــه

 نشین کند و آهسته گفت:

 » نـادر اومـد تـوي حیـاط و بـا دیـدن مـا چشـمانش رو

 انـداخت زمـین و آروم و نـرم

 گفـت بریـد لبـاس هـاتون رو عـوض کنیـد بعـد بیاییـد حیـاط

 و مـا از تـرس زود.....

 رفتیم با لباس خشـک و تـر تمیـز برگشـتیم.امـا همـین کـه

 اومـدیم تـوي حیـاط یـه

 ...! کشیده ي آبدار سهم تـو شـد سـهم مـن یـه کتـک مفصـل

 یادتـه چـه زجـه مویـه



 ایـی میـزدي تـا مـن رو از زیـر دسـت و پـاي نـادر نجـات

 بـدي و اون فقـط مشـت و

 لگد نثار من میکرد..«.

دا کامال بـه سـمت او چرخیـد و دسـت در بـازوي اون  

 انـداخت... نفـس هـایش همـراه

 با بخار روي صورت او نشست:

 » میـدونی تـوي ایـن سـالها ایـن چنـدمین بـاره کـه ایـن

 خـاطره رو تعریـف میکنـی
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ایـن ومن هر بار به خودم میگم بـذار بگـه تـا سـبک بشـه  

 دفعـه ي آخـر ...ولـی انگـار

 دفعه ي آخـري بـراي تـو وجـود نـداره ....! بارهـا بهـت گفـتم

 ایـن بـار هـم مـیگم ....
 چنـد روز بعـد نـادر گفـت لبـاس هـاتون بـه تنتـون چسـبیده

 بـود و پسـر همسـایه

 داشت دیدمون میزد اونم رگ غیرتش ورم کردو زد به سیم

 آخر..«.

شاداب بـه سـمت لبـه ي پشـت بـام چرخیـد و ایـن بـار 

 نگـاهش

 روي چنـد تـا پسـر

 فوکول و کرواتـی نشسـت کـه بگـو بـه خندهایشـان جمـع



 صـمیمی شـان را گـرم تـر

 کرده بود...

 » ندا ما به یک اندازه مقصر بودیم ولـی سـهم تـو فقـط یـه

 کشـیده بـود و سـهم مـن

تو ... یادتـه از تـرس اینکـه روابـط خیلی بیشتر از 

 خـانوادگی

 مـون بـه هـم نخـوره بـا

 هـم قــرار گذاشــتیم بــه کســی حرفــی نــزنیم... و مــن

 همـون شــب ســخت مــریض

 شدم..«.

 » اره خوب یادمـه ...امـا نـادر بـه تالفـی و بـراي عـذر

 خـواهی بـرات یـه جـا مـدادي

.».. که تازه مد شده بود خریدسیندرالیی   
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سـر بـه آسـمان بلنـد کـرد تابـاز هـم بـا دیـدن آسـمان 

 خـاطرات

 تلخـش تـه نشـین

 شود....ندا هـیچ وقـت حـس و حـالی راکـه آن روزهـا داشـت

 نفهمیـد!... و نمیدانسـت

هـايدر آن ظهر تابستانی تمام عشـق و احساسـش زیـر لگـد   

 کسـی کـه بـراي نفـس



 هـایش جـان میـداد لـه شـد و بـر بـاد رفـت... عشـق دوران

 نوجـوانی اش در همـان

 سالها دفن شـد و نـادر بـرایش شـد یـک پسـر عمـوي خـوش

 تیـپ بـا اخالقـی تنـدو

 تیز...همین و دیگر هیچ....

پوزخندي کنج لبش نشاند ، شانه ایی از سر القیدي باال 

نداختا  

 و گفت:

 » مــن هــم اون جـا مــدادي رو انــداختم تــوي ســطل زبالــه

 و الکـی گفـتم گمــش

 کردم..«..

 ندا با دست به شانه ي او زد و دلخور گفت:

 » خیلـی نـامردي !.... ایـن یکـی رو دیگـه اولـین بـار داره

 میگـی.... میـدونی چقـدر

 التماس نادر کردم تا یکی هم براي من بخره .. و هیچ وقت

 نخرید..«..

 هـردو در گذشـته پــرواز مــی کردنــد و نــدا خــاطرات

 خوشــش را زنـده مــی کــرد و
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 سهم شاداب خاطرات تلخ و گس بود...

» ....؟مگه قرار نبود دیگه شما دوتا تنهایی نیاید پشت بوم! « 



با صداي شهاب از گذشته بـه زمـان حـال پرتـاب شـدند آن 

 هـم

 بـا سـر...بـه آنـی دل

از لبه ي سیمانی کندنـد و نـدا دسـت پاچـه قـدمی پـیش 

 گذاشـت

 و بـا صـدایی کـه

 میلرزید و نمیدانست از سرماست یا ترس شهاب گفت:

 »اوا شهاب جون .... بیدار شدي عزیزم.«...

تن ندا چنـدان کـار سـاز نبـود و شـهاب بـا عبـارتعزیزم گف  

 عزیـزم دراز گـوش نشـد

 و با حفظ هان اخم هاي اولیه اش گفت:

 » چند بار بگم ایـن پشـت بـوم هـا همـه بـه هـم راه داره و

 دوسـت نـدارم تنهـایی یـا

 حتی دو تایی بیاید پشت بـوم....نمـی فهمیـد اگـه کسـی بیـاد و

 بالیـی سـرتون بیـاره

 کسی متوجه نمیشه!....؟«

 ندا قدمی پس رفت سر بیخ گوش شاداب

 برد و پچ پچ وار گفت:

 » هرچی گفتم به دل نگیر... من میـرم یـه دسـتی سـر و

 گوشـش بکشـم تـو هـم یـه

 راه براي جمع کردن اخم هاي خان داداشت پیدا کن..«.



ـد بـه سـمت شـهاب رفـت ونـدا ایـن را گفـت وبـا قـدمهاي بلن  
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 دسـت دور بـازوي او

 انداخت و به صدایش قرو قنبیله را هم اضافه کرد و گفت:

 واي شهاب جـون چقـدر هـوا سـرده ... هـی بـه ایـن شـاداب

« 

 ورپریـده مـیگم نـریم

 باال ها... آقامون خوشش نمیاد هـا بـه خـرجش نمیـره هـی

گـه بـریم از پشـت بـوممی  

 عروسی دختر منیر خانوم رو تماشا کنیم« .....

سـپس در حـالی کـه خـو د را بـه شـهاب مـی چسـباند 

 چشـمکی

 حوالـه ي شـاداب

 کرد و ادامه داد:

 »واي شهاب جون بریم پایین هوا خیلی سرده.«...

 شــاداب خنــده هــایش را از تــرس شــهاب پشــت لبهــایش

نهــان کــرد و معتــرضپ  

 گفت:

 » داداش به خدا دروغ میگه ... خودش اصرار داشت بیاد

 باال...«

شـهاب و نـدا در آسـتانه ي در پشـت بـوم ایسـتادندو شـهاب 



 بـه

 سـمت او برگشـت و

 بی توجه به حرفهایش گفت:

 » شاداب چرا معطلـی نکنـه منتظـري تـا عـروس کشـون رو

 هـم ببینـی ... راه بیفـت

 بریم پایین..«..
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 خب دیگر دیـوارت وقتـی کوتـاه باشـد همـه جـرات میکننـد از

 آن بـاال برونـد . اصـال

میبایست رکـورد کوتـاه تـرین دیـوار جهـان را بـه نـام 

 خـودش

 در کتـاب گیـنس بـه

 ثبت میرساند.

ن عمـو منصـور در واقـع اسـمشزن عمـو سـوري ، ز  

 سوسـن بـود و اصـرار عجیبـی

 داشـت کـه همـه او را سـوري صـدا بزننـد . بـر خـالف ذات

 پـاك و بـی غـل و غـش

 زرین خـانوم نـا خالصـی هـایی هـم داشـت و بـدش نمـی آمـد

 گـاه و بـی گـاه حـال

 جاري عزیزش را هم بگیرد...

قلقلـی اش قـري داد وچهـار زانـو بـه هیکـل فربـه و قـل  



 نشسـت پـر چـادر سـفید و

 گلــدارش راگرفــت و روي دهــانش گذاشــت پــچ پــچ وار

 کنــار گــوش مامــان زري

 گفت:

 زرین جون به فکر لباس عروسی بـاش ... اگـه خـدا قسـمت

« 

 کنـه همـین روزهـا یـه

 عروسی در پیش داریم..«..

 زرین خانوم تا اسم عروسـی آمـد شـش دنـگ حواسـش جمـع

 شـد بـا لبخنـدي روي

 لبهایش نگاهش سمت او برگشت:
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 »به سالمتی باالخره داداشت رضایت داد داماد بشه؟«

 »نه بابا حرف داداشم نمی زنم که منظورم نادر بود« ....

ـادر بـود و چشـمسپس در حالی کـه یـک چشـمش پـی ن  

 دیگـرش بـه زریـن خـانوم

 ادامه داد:

 » دختـر خـواهرم فریـال رو کـه دیـدي ...؟ ماشـاهللاا مثـل

 پنجـه ي آفتـاب میمونـه

خوش هیکل و خوش برو رو .... درست مثل این مدل 

 خارجی



 ها میمونه..«.

 شـاداب ظـاهرا چشـمش پـی سـلایر تلویزیـون بـود امـا شـش

حواسـش پـیدنـگ   

 حرفهاي سوري خـانوم بـود ،کـه بـا چـه آب و تـابی از دختـر

 خـواهرش فریـال حـرف

 میزد.

 نگاهش به سـمت نـادر رفـت کـه جفـت شـهاب نشسـته و بـه

 حرفهـاي عمـو منصـور

 گــوش میــداد و آقاجــانش هــم گــاهی بــا ســر حرفهــاي او

 را تاییــد میکــردو یقــین

شت کـه حـرف حسـاب کتـاب سـوپر میـوه شـان اسـت ودا  

 نقـل مجلسشـان ،قیمـت

 جعبه هاي سیب و پرتقال و موز و نارنگی است..!..

 نادر به عادت همیشه شـلوار جینـی بـه پـا داشـت و اصـال

 شـلوار جـین جـزء الینفـک
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استایلش شـده بـود بـدون آن روزش شـب نمیشـد.... و بـا 

 تیـپ

 دختـر کشـش یقـین

 داشت که چند تا نم کرده ي ترگل و ورگل تر از فلایر زیر

 سر دارد....



 ایشی کشیده زیر لبـی نثـارش کـرد چشـم غـره ایـی هـم ،

 همـان بهتـر ، ایـن تحفـه

می و عهـد بـوقش کـهبا ایـن اخـالق تنـدو تیـز ،افکـار قـدی  

 جفـت عمـو منصـور بـود

 نصیب فلایر میشد...

چشم هایش را بست و سـعی کـرد فریـال را بـه خـاطر 

 بیـاورد

 آخـرین بـاري کـه او ...

 را دیده بود به چند سـال پـیش برمیگشـت ...میـان خـاطراتش

 پرسـه میـزد تـا فریـال

ـا صـداي شـهاب بـه را گوشه کنار هاي آن پیـدا کنـد کـه ب

 آنـی

 چشـم هـایش را بـاز

 کرد:

 » شاداب خوابت میاد برو بخواب فردا باید صبح زود بري

 سرکار....«

تمـام نگاههـا بـه سـمت او برگشـت و او دسـت پاچـه پـر 

 چـادر

 پـس رفتـه اش را تـا

مرز پیشانی اش کشاند و با صداي عمو منصور نگاهش 

 روي



 او نشست:

 » ب خـانوم چـه خبـر ... چیکـار هـا میکنـیخب شـادا
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 عمـو.... هنـوز از صـرافت کـار

 کردن نیافتادي...؟«

 لبهـایش را بـا زبـان تـر کـرد و نگـاهش تـوي چشـم هـاي

 نـادر نشسـت و بـه طرفـه

 العینی از او چشم گرفت... بازم هم بوي دردسر میآمد و

 نصیحت...

 عمو منصور بـادي بـه غبغـبش انـداخت دسـتی هـم بـه گوشـه

 ي سـیبل هـاي پـر و

 مردانه اش کشید و گفت:

 » میــدونم بــا اجــازه ي آقاجونــت و شــهاب رفتــی ســرکار

 ایــن رو هــم میــدونم

 هوشــنگ واســت پــیش یــه آدم مطمــئن و شــناس کــار

ورهجــور کــرده و همــه جــ  

 تضمین شده ست ...ولـی هنـوز تـوي کـتم نمیـره دختـري از

 خانـدان خجسـته صـبح

 کلـه ي سـحر بـره سـرکار و غـروب برگـرده خونـه اونـم

 بـراي پـولی کـه بهـش نیـاز

 ـردم... اون سـوپر میـوه بـه شـکر خـدا نداره.... مگـه مـن م



 داره خـرج زنـدگی سـه تـا

اگه نـادر هـم بـره قـاطی خـروس هـا میشـه خانواده رو میده  

 چهـار خـانواده ... بمـون

 تـو خونـه.... خونـه داري یـاد بگیـر و خـودم حقـوقی رو کـه

 از اونجـا میگیـري بهـت
91 

Romanbooki بن بست بهشت 

 میدم... هوم نظرت چیه...؟«

از شـدت اضـطراب حـس میکـرد رخـت تـوي دلـش 

 میشـورند

ام دلـش زیـر روو مـد  

 میشد ...اگه جواب تندو تیزي میداد آقـا جـانش سـرلج مـی

 افتـادو محـال بـود اجـازه

 بدهد باز هم به سر کـار بـرود... مستاصـل نگـاهش بـه سـمت

 شـهاب برگشـت و تـوي

 نگاههاي خیـره ي نـادر قفـل شـد کـه سـیبی در دسـتش بـودو

 اخمـی غلیظـی هـم

 میان دو ابرو هایش..!.

افکــاردرهم و بــرهمش را جمــع و جــور کــرد ونگــاهش 

 را

 تــوي جمــع چرخــی داد ،

 که همراه سکوتشان خیره او را تماشا میکردند... و با صدایی



 آهسته گفت:

 عمـو منصـور ... مـن دوسـت دارم تـوي جامعـه باشـم و بـا

« 

 مـردم تعامـل داشـته

ایـن مـدرك تحصـیلی ام دلـم میخواسـت معلـمباشم ... با   

 میشـدم ولـی خـوب بـازار

 کار کساد تر از اونه که من حق انتخاب داشته باشم..«.

 با هرجمله ي شاداب گره کور اخـم هـاي عمـو منصـور کـور

 تـر میشـد و هنـوز نطـق

 غراي شـاداب بـه سـرانجام نرسـیده بـود کـه شـهاب بـه دادش

، بعـد از سـرفهرسـید   
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 ایی تصنعی گفت:

 » عمـو منصـور ....فرمـایش شـما متـین امـا شـاداب تـازه

 چنـد مـاه رفتـه سـرکار ...

 اجــازه بدیــد یــه چنــد وقـت بـره مــن حــتم دارم خــودش

 خســته میشــه و اســتفاء

نـده ي خـدا کلـی بـهمیده....از هوشنگ خـان زشـته ... ب  

 دوسـش رو انـداخت تـا ایـن

 کار رو براي شاداب جور کرد... خوبیت نداره به این زودي

 بیاد بیرون..«..



 آقا جانش سري حنباند و به تایید حرف او گفت:

 » آره داداش ... نگــران نبــاش خــودم بــا شــهاب رفــتم

 محــیط کــارش رو دیــدم ....

 اکثرا خانوم هستند جاي نگرانی نیست« ....

 سـپس بـراي اینکـه سـر بحـث را بــه چرخانـد پـیش دسـتی

 میـوه را پــیش روي او

 گذاشت گفت:

 بفرما میوه انگور هاش از همون جعبه هاي سفارشی صبح

 اوردم ...شیرین و آب

 داره..«.

نـادر نفـس عمیقـی کشـید قـدري جـا بـه جـا شـد و سـیب 

 سـرخ

 درون دسـتش را
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محکم به درون بشقاب انداخت و سیب قـل قـل کنـان بـه 

 سـمت

 شـاداب روانـه شـد

... 

شاداب بی توجه به آن از جایش بلند شد و به آشپزخانه ...

 رفت

شب و دورهمی خانوادگی خجسـته هـا بـه پایـان رسـید و 



 وقـت

 رفـتن نـدا در حـالی

: التو اش را میپوشید سر بیخ گوش شاداب برد و گفتکه پ  

 » یه کم زبون ریختن رو از من یـاد بگیـر ببـین چـه جـوري

 سـور و سـات ناهـار فـردا

 رو هم جور میکنم...«

 سپس تابی به گردنش داد وبا قرو قنبیله هاي خاص خودش

 گفت:

 » زن عمو کوفته هـاتون خیلـی خوشـمزه بـود سـهم کوفتـه

 هـاي کـه پابرجاسـت...؟

 آش ماست هم میخوام ها..«..

 زرین خانوم از این تعربف سرخوش شد و لبخندي کنج لبش

 نشست:

 » نــه قربونــت بــرم ســهم کوفتــه و آش ماســت شــما

 سرجاشــه گذاشــتم تــوي یــه

کیسه کنار در ....مبادا یادتون بره فردا ظهر گرم کنید و با 

 هم

..».. ریدبخو  

 نـادر بگـو بخنـد هـایش بـا شـهاب تـه کشـیده بـود اخـم
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 پررنگـی میـان دو ابـرویش



نشسته بود و تا انتهـاي شـب همـراهش بـود وقـت رفـتن 

 وقتـی

 عمـو منـوچهر علـت

 سگرمه هاي درهمش را پرسید کوتاه جواب داد::

 » م از صـبح سـرپام و حـاالببخشـید عمـو .... یکـم خسـته ا

 هـم دیـر وقتـه ان شـاهللاا

 فردا توي مغازه می بینمتون...«.

 دستی به پشت او زد و گفت:

 » حق داري جـوون صـبح خـروس خـون از خـواب بلنـد

 شـدن و رفـتن میـدون تـره

 بار و تا بوق سگ کار کردن همت بلنـد میخـواد ...کـه شـکر

مـتخـدا هـم تـو ایـن ه  

رو داري هــم شــهاب.... میخــواي فــردا رو اســتراحت 

 کــن

 شــهاب تنهــایی میــره بــار

 میوه و سبزي رو تحویل میگیره....؟«

 نادر اخم هـایش کـم رنـگ تـر شـد امـا محـو نشـد و بـا

 صـدایی کـه خسـتگی از آن

 میبارید جواب داد:

 » نـه عمـو ...یکـم اسـتراحت کـنم رو بـراه میشـم... شـهاب

 دسـت تنهـا نمیتونـه اون



 همه جعبه ي میوه رو جا به جا کنه..«.

 شـاداب از خسـتگی چشـمانش تـار میدیـد و مـدام دل ،دل
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 میکـرد تـا اهـل و اعیـال

ن را جمـع کننـد وعمـو منصـور بـارو بنـدیل تعارفهایشـا  

 برونـد....بـا صـداي پـچ پـچ

شهاب آن هم درسـت کنـار گوشـش چشـمان خمـار از 

 خـوابش

 قـدري بـاز شـد و بـه

 ســمت او برگشــت...هنــوز هــم بــه محــض دیــدن او

 ســگرمه هــایش در هــم گــره

 میشد..!.

 » ت بـومدفعه ایی دیگـه بـاد بـه گوشـم برسـونه رفتـی پشـ

 دور کـار کـردن رو بایـد

 خط بکشی... محال دیگه پشتت در بیام..«.

 سپس کامال رو به او شد و پیشانی اش را بوسید....

و شــاداب لبخنــدي شــیرین رو لــبش نشســت و دل گــرم 

 بــه

 برادرانــه هــاي داداش

.».. چشم داداش خیالت :«خوش غیرتش شد و فقط گفت 

 راحت



تهـاي شـب رسـیدند و دورهمـی خجسـته هـا هـم بـه بـه ان

 اتمـام

 رسـید و او تمـام

 خستگی اش را بـه تـن رختخـواب سـپرد و تـا اذان صـبح

 خـواب کـار آمـوز جدیـدي

 به اسم مسیح طلوعی را دید..!..

 خسـتگی از سـر و کـولش میباریـد ...کلیـد را داخـل قفـل

 چرخانـد و حجـم وسـیعی

 از تنهـایی و تـاریکی بـه اسـتقبالش آمـد...نفـس هـاي خسـته
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 اش را مهمـان سـکوت

 سرد خانه کرد...

 دســتش را پــیش بــرد ،روي کلیــد گذاشــت و نــور و

 روشــنایی بــه ســالن خانــه

 برگشت....

ـاییکتونی هاي مزخـرفش را بـا حـرص در اورد وبـا دمپ  

 هـاي راحتـی خانـه تعـویض

 کـرد و کاپشـن اسـقاطی وبـد قـواره را بـا حرصـی بیشـتر بـه

 کنجـی انـداخت وتمـام

 خستگی اش را روي کاناپـه ي راحتـی جلـو تلویزیـون هـوار

 کـرد...بـه خسـتگی هـاي



 بـدنش کـش و قوسـی داد و پاهـایش را روي میـز جلـوي

ش راکاناپـه گذاشـت ، سـر  

 به کاناپـه تکیـه داد و بـی انکـه سـر بچرخانددسـت پـیش بـرد

 و دکمـه ي پیـام گیـر

تلفن را که روي میـز عسـلی کنـار دسـتش قـرار داشـت 

 فشـرد

 و اولـین پیـام بعـد از

 صداي بوقی ممتد ازبه استقبالش آمد.

 » ســالم آقـاي دکتـر ... مغـانی هسـتم... معــذرت میخـوام

زاحمتـون شـدم تلفــنم  

 همراهتـون خـاموش بـود و ناچـار شـدم بـا منـزل تـون تمـاس

 بگیـرم....میخواسـتم

 بپرسم فردا مطب تشریف میارید یا خیر..«.
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 نفـس عمیقـی کشـید آن چنـان کـه قفسـه ي سـینه اش بـاال و

 پـایین شـد ... میـان

 این حجم کاري اش به قول کامران مامور دو صفر هفت شدن

 را کم داشت....

 پیام بعدي از مارال بود و طبق معمول با کلی سوال شروع

 شد....

 » ســالم داداش صــبح زنــگ زدم وقتــی دیــدم ریجکــتم



 کــردي فهمیــدم ســرت

 شــلوغه.... بعــد هــم هرچــی زنــگ زدم خــاموش بــودي

 چــی شــد رفتــی شــرکت....

 چیـزي دسـتگیرت شـد ؟دایـی رو هـم دیـدي...؟ میدونسـتم از

 بیمارسـتان مرخصـی

 گرفتــی ... ولــی فکــر نمیکــردم مطــب رو امـروز تعطیــل

 کنـی ...؟ زنــگ زدم مطـب

 منشـی ات خـانوم مغـانی رو مـیگم .....انگـار از دمـاغ فیـل

گفـتم خـواهرافتـاده تـا ن  

 آقاي دکترم جـواب سـالمم رو نـداد...تـرو خـدا ایـن تحفـه رو

 ردش کـن بـره قحطـی

 منشی که نیومده .... امـروز از عصـر بـه بعـد وقـت غـروب

 مانـدانا و مامـان عکـس اون

 خدا بیامرز رو گذاشـتند جلوشـون و یـه ریـز گریـه کردنـد و

 خشـایار هـم هـی ونـگ

خونه رو کردند مـاتم کـده...انگـار نـه انگـار کـه اون زد...  
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 خـدا بیـامرز ده ماهـه پـیش

 بـه رحمـت خـدا رفتـه .... چنـان زجـه مویـه ایـی مـی کردنـد

 بیـا و ببـین... کاشـکی

 امشـب مـی اومـدي اینجــا دیشـب هـم کـه خونــه ي خـودت



 بـودي....هـر دوشــون

 خستم کردند درس هاي مدرسه ام روي هم تلنبار شده....

 راستی قرص هاي قلـب مامـان تمـوم شـده همـونی کـه گفتـی

 حیاتیـه و حتمـا بایـد

 بخوره ....اگه زحمتی نیست براش بگیر .... فعال خدا حافظ«

 صداي بوق ممتـد منشـی تلفنـی روي اعصـابش خـط انـداخت

بـه یـاد قـرص هـايو   

 مــادرش افتــاد کــه طــپش هــاي قلــبش بــه آن وصــل بــود

 ســرش را روي مبــل ...

 گذاشت و چشم بست و زیر لب تکرار کرد:

 »فردا حتما براش میگیرم.«...

 هنوز توي شش و بش پیام مـارال بـود کـه پیـام بعـدي تنـدو

 تیـز از گـرد راه رسـید...
ریــف و نــازکی کــه مشــخص بــود صــاحبش ازصــداي ظ  

 عمــد جملــه هــا را قــدري

 کشدار بیان میکند...

 » سالم آقاي دکتر... نمیدونم به جـا اوردیـد یـا خیـر ... مـن

 بیتـا هسـتم نـوه عمـوي

 کامران .... چندبار بـا موبـایلتون تمـاس گـرفتم ولـی متاسـفانه
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 گوشـی تـون خـاموش



 بود ... مزاحم شدم تـا بـراي مهمـونی آخـر هفتـه دعوتـون

 کـنم...فـردا زنـگ میـزنم و

 ادرس رو خــدمتتون عــرض میکــنم ....خــواهش میکــنم از

 آالن بــه نیامــدن فکــر

 نکنید..«.

 حوصله اش از این همـه نـاز و کرشـمه حتـی در قالـب پیـام

 بـه تنـگ آمـد و پیـام را

 نصـفه و نیمـه قطـع کـرد ... میـان بلبشـوي زنـدگی اش فقـط

 یـک دختـر آن هـم از

 نـوع سـریش کـم داشـت... پـر حـرص پنجـه هـایش را میـان

 موهـایش فـرو بــرد و

 ـر خوردنـدو بـه سـر موهاي لجوجش باز روي هم س

 جایشـان برگشـتند... و طـره ایـی

 از آن روي پیشانی بلندش نشست...!

 زیر لب ناسزا هـایش را بـراي کـامران ردیـف کـرد و خـم

 شـد از کنـار دسـتش تلفـن

 همــراهش را برداشــت و آن را روشــن کــرد ،بــه اســم

 کــامران کــه رســید بــا نــوك

 انگشت روي صـفحه ضـربه ایـی زد میخواسـت ناسـزاهایش

ردیـف کنـدرا پشـت هـم   

 اما کامران با لحن همیشه شوخ و شادش پیش دستی کرد:



 به به سـالم... جنـاب دکتـر دوصـفر هفـت خودمـون احـوال

« 
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 شـریف.... چـه خبـر...؟

 چرا همش خاموشی؟ بابا دوصفر هفتم یه گوشی اضطراري

 داشت..«.

و مثـل تیـري کـه از  سـالم کـامران را بـی پاسـخ گذاشـت

 چلـه

 رهـا شـده باشـد از

 جایش بلند شد طول سالن را شروع به قدم زدن کرد:

 » کامران تمومش کن این مسـخره بـازي هـا رو ... بابـا مـا

 یـه شـکر اضـافی خـوردیم

 و اومدیم مهمـونی عمـوي محتـرم شـما .... از اون روز بـه

 بعـد ایـن نـوه عمـوي شـما

سریش چسـبیده بـه موبـایلش و یـه خـط درمیـون شـمارهمثل   

 ي مـن رو میگیـره ...

 تلفـن مطـب و موبایـل رو بهـش دادي گفـتم جهـنم ... همـه

 دارنـد ایـن هـم یکـی

 مثل همه چرا دیگه شماره ي خونه رو بهش دادي

 مرتیکه!....؟«

 کامران خنده هایش قطع شد و با لحنی کامال جدي پرسید:



 » بیتـا رو میگـی... مگـه زنـگ زده بـود خونـه تـون....؟

 عجـب دختریـه ... بـی خـود

 نبود امروز اومد شـرکت !؟ بـه جـون مسـیح مـن شـماره رو

 نـدادم بـی شـرف البـد از

 توي گوشی ام کف رفته و مـن متوجـه نشـدم... میـدونم چقـدر

 بـه شـماره ي خونـت
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 حساسی !... ازم شماره ي تورو خواست ، ولی پیچوندمش و

 بهش ندادم..«..

 بـه کنـار پنجـره رفـت و پـرده را قـدري کنـار زد ... چـراغ

 هـاي خانـه هـاي شـهر از

 فاصله ي

 دور بعد از یـک روز بـارانی مثـل سـتاره هـاي آسـمان

 میدرخشـید ....نفـس هـایش را

: ی جا به جا کرد و گفتبا بازدمی عمیق  

 » نمی دونم .....با تـا یـا بـی تـا... همـون نـوه عمـوت زنـگ

 زده خونـه ام.... بهـش بگـو

 پـاش رو از زنـدگی مزخـرف مـن بکشـه بیـرون ایـن قـدر

 دارم سـمن کـه ایـن یکـی

 توش میشه یاسمن..«..

ر کـامران بـراي اینکـه مسـیح را قـدري آرام تـر کنـد سـ



 بحـث

 را بـه شـرکت کشـاند

 ....و با همان لحن شوخ و شنگش گفت:

 » دکتـر جـون بیتـا رو ول کـن ، اون بـا مـن ... بهـش مـیگم

 جنـاب دکتـر دو صـفر

 هفت ما صبح به صـبح یـه قاشـق کـافور میخـوره ....بگـو از

 شـرکت چـه خبـر چیـزي

 خـی هـاش دستگیرت شـد....؟ حـال و احـوال دوخـی م

 چطـور بـود ... ؟ بـا تیپـی کـه

 بـرات سـاختم حـال کـردي دو صـفر هفـت بایـد بیایـد پـیش
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 مـن تـا لبـاس مبـدل

 براش پیدا کنم«

 صداي همیشه شاد و سرخوش کـامران کـه گـاهی هـم لـوده

راهش میکـردبـازي همـ  

 از موج عصبانیتش کم کرد .... وحاال قدري آرام تر شده

 بود..!..

 » بـس کـن کـامران کمتـر چـرت و پـرت بگـو..... امـروز

 مزخـرف تـرین روز زنـدگیم

بـود .... اگـه بـه دایـیم قـول نـداده بـودم کـه کمکـش میکـنم 

 از



 همـون دم شـرکت

چـرا اصـرار داشـت لبـاس سـاده برمیگشتم خونـه.... نمیـدونم  

 تـنم کـنم اون شـرکتی

 که من دیدم مشکلش بیشتر از این حرفهاست«

 کامران خنده هایش را به سختی میان لبهایش پنهان کرد و

 گفت:

 » حـاال چـرا موبایلـت رو خـاموش کـردي.... زنـگ زدم

 ببیـنم در چـه حـالی دیـدم

 گوشیت خاموشه..«..

 میســح بــی حوصــله تلفــن همــراهش در دســتش جــا بــه

 جــا کــرد و آن را جــایی

 زیرشانه و گوشش گذاشت و مشغول باز کردن دکمه هاي

 پیراهش شد..
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 » از بیمارسـتان زنـگ زدن نمیتونسـتم اون موقـع جوابشـون

 رو بـدم مجبـور شـدم

... » نم بعدش هم اونقدر سرم گرم شد یادم رفتخاموشش ک  

 کامران بی توجه به غرولند هاي مسیح به میان حرفش آمد و

 سریع پرسید:

 » مســیح کاپشــن رو چیکــارش کــردي ... بــال مالیــی

 ســرش نیــاري هــا امانــت



 گرفتم... باید پسـش بـدم هـا ... صـبح کـه بهـت گفـتم ماشـین

شـرکتمـال نگهبـان   

 خودمـه فعـال بـه خـاطر دیسـک کمـرش ازش اسـتفاده نمیکنـه

 بنـده خـدا کلـی ....

 هـم خوشـحال شـد کـه بـه مـدیر عامـل شـرکت خـدمتی میکنـه

 ماشـینت رو از....

 تعمیرگاه گرفتی یه وقـت نزنـه بـه سـرت و بـا اون عروسـک

 بـري شـرکت داییـت هـا

 !.... و جلـو سـه سـوت میرسـی بـهبا نقشه هاي ناب من بـر
 آقـا دزده ....خیالـت راحـت

 ....لبـاس هـا هـم مـال خـودم بـود میخواسـتم بنـدازمش دور

 حـال کـردي چـه فیـت

 تنت بـود ... ولـی کاپشـن رو از مسـتخدم افغـانی برجمـون

 قـرض گـرفتم .... المصـب

 نمــی داد کــه.... بهــش گفــتم اگــه هربالیــی ســرش اومــد

 یــه چــرمش رو بــرات
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 میخرم.«...

 مسیح با دمپایی هاي راحتی اش لـخ لـخ کنـان بـه گوشـه ي

 سـالن رفـت خـم شـد و

 کاپشـن را برداشـت بـه سـمت آشـپزخانه مسـیرش را تغییـر



ـپس آن را گلولـهدادو س  

 کــرد از دریچــه ي شــوتینگ راهــی ســطل زبالــه اش

 کــردو بــا صــدایی نــرم و

 خونسردي گفت:

 » کـامران همـین آالن انـداختمش دور ... بـه فکـر یـه کاپشـن

 چـرم بـراي مسـتخدم

 بـرج تـون بـاش...در ضـمن بهتـره تـا چنـد وقـت جلـوي

نـه بـدچشـمم نباشـی وگر  

 میبینی« ...

 سپس با لبخندي کـنج لـبش بـدون آن کـه خـدا حـافظی کنـد

 تمـاس را قطـع کـرد

 ... اشتباه کرد از همـان اول هـم نبایـد بـه حرفهـاي صـد مـن
 یـه غـاز کـامران گـوش

 میکــرد کــه یــک ســرش بــه لــوده بــازي وصــل اســت و

 ســر دیگــرش بــه خنــده

 هایش..!..

 تماس کامران را ریجکـت کـرد و باالفاصـله شـماره ي خانـه

 شـان را گرفـت و صـداي

 گرم مادرش به استقبالش آمد.
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 »سالم مسیح جان خسته نباشی قربونت برم.«...



 "فصل سوم"

 از اتوبوس پیاده شد و حس کرد از قوطی کنسرو به بیرون

..!.. دهپرتاب ش  

 نفــس عمیقــی در هــواي پــاییزي کشــید و اکســیژن تــازه

 بــه ریــه هــایش برگشــت

 امـروز بخـت بـا او یـار بـود اگـر کمـی دسـت مـی جنبانـد ،

... 
 میتوانسـت سـر وقـت

 کارت بکشد و تاخیر نخورد...

 کـارت را کشـیدو حـس سـرداري فـاتح زیـر پوسـتش نشسـت

هـم کـنج و لبخنـدي  

 لبش...

 »سالم صبح شما به خیر....«

 بـا شـنیدن سـالم و صـبح بـه خیـر کامـل چرخیـد و بـه پشـت

 سـرش نگـاه کـرد و

مسـیح طلـوعی همـان کـار آمـوز دیـروزي را دیـد امـروز 

 بـر

 عکـس دیـروز ظـاهري

 مرتب تر و به مراتب شیک تري داشت....

 در آن کت و شلوار اسپرت سـرمه ایـی زیـادي بـه چشـم مـی

 آمـد .... بـه یـاد خـواب



 هاي شب گذشته اش افتاد که تا خـود صـبح پـاي ثابـت خوابـه

 هـایش بـود. زیـر لـب

 اسـغفرهللاا ي گفـت تـا شـیطان پـی کـار وبـار خـودش بـرودو
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تاقـکنگـاهش را بـه ا  

 نگهبانی کنار در کشاند ودر جوابش گفت:

 »سالم آقاي طلوعی صبح شما هم به خیر.«...

 مســیح نگــاهش را در صــورت او چرخــی داد امــروز

 رنــگ و لعــابش بیشــتر از روز

 پیش بود و شلختگی روز گذشته هم خبري نبود...

بــه دریــا شــاداب مــردد میــان گفــتن و نگفــتن عاقبــت دل  

 زد و از ســکوت مســیح

 استفاده کرد وبعد از تاملی کوتاه گفت:

 » آقاي طلـوعی ... امـروز بـا آقـاي فراهـانی معـاون آقـاي

 ریـیس صـحبت میکـنم تـا

 یکی دیگه از همکاران من بـا شـما همکـاري کننـد ... خـانوم

 سـرابی چنـد سـاله ایـن

ون توي کار خیلی وارد تر از منجا مشغول به کارند... ایش  

 هستند..«..

 مسیح بـه آنـی اخـم هـایش در هـم فـرو رفـت و دختـر پـیش

 رویـش محترمانـه او را



 دك میکـرد ... نگـاه سـیاهش را تـوي چشـمان او سـرازیر

 کـرد و بـا لحنـی سـرد بـه

 میان جملـه اش آمددسـتش را بـاال آورد و کـف دسـتش را بـه

مـت سـکوت رو بـهعال  

 او گرفت پرسید:
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 » شما دارید من رو به یه خانوم دیگه پاس میدید درست

 متوجه شدم....؟«

 مسیح این را گفـت و بـدون اینکـه منتظـر جـواب بمانـد بـا

 قـدمهایی بلنـد راهـش را

 به داخل ساختمان شرکت در پیش گرفت...

 شـاداب بـه رفـتن او نگـاه کـرد و از حـرص نفـس عمیقـی

 کشـید و بـه دنبـالش روان

 شد...

 » آقاي طلوعی باور کنید من چنـد مـاه بیشـتر نیسـت کـه

 اینجـام و چنـدان بـا زیـرو

 بــم کــار آشــنا نیســتم... خــانوم ســرابی از کارمنــداي

 قــدیمی شــرکت هســتند و در

.».. دت کار آموزي تون میتوند بهتون کمک کنندم  

 مسـیخ صـداي نـرم شـاداب را از پشـت سـر مـی شـنید کـه

 چنـد قـدم از او فاصـله



 داشـت .... بـه آنـی ایسـتاد و شـاداب هـم بـا یـک قـدم فاصـله

 روبـرویش ایســتاد و

 مسیح نگاه گذرایی بـه صـورت او انـداخت و اولـین چیـزي

رش را جلـب کـردکـه نظـ  

تکه ایی از موي فرفري او بـود کـه مثـل سـیم تلفـن پـچ در 

 پـچ

 تـاب خـورده بـود تـا

 انتهاي صورتش ادامه داشت و همراه باد پاییزي تاب

 میخورد...

108 

Romanbooki بن بست بهشت 

 چشم از مـوي پـرو پـیچ وخـم او گرفـت و برگشـت در حـالی

 کـه بـه مسـیرش ادامـه

 میداد گفت:

 قـرار نیسـت از ایـن جـا انیشـتین بیـرون بـرم....همـین قـدر

« 

 کـه بتـونم بـا قسـمت

 هاي مختلف آشنا بشم کافیه« ...

سـپس ایسـتاد رو بـه شـاداب کـه چنـد قـدم از او فاصـله 

 داشـت

 بـا لحنـی محکـم و

 مردانه گفت:



 »خانوم خجسته تشریف نمیارید... !؟«

ستش را باال آورد به ساعتش اشاره ایی کرد وسپس مچ د  

 ادامه داد:

 » من امـروز تـا ظهـر بیشـتر وقـت نـدارم هـا و مثـل دیـروز

 نمیتـونم تـا پایـان وقـت

 اداري بمونم....نکنه قرار تا ظهر همون جا بیاستید!...؟«

 نفس عمیقی کشید تـا حـرص هـاي انباشـته شـده تـوي سـینه

ـا شـوداش جـا بـه ج  

 ... ایـن مسـیح طلـوعی بـا ایـن اسـم شـیک ، تیـپ رسـمی و
 دلربـایش زیـادي پیگیـر

بـود و سـمج.... لحـن قـاطع و مردانـه اش جـایی بـراي 

 حـرف

 و حـدیثی دیگـر بـاقی

 نمی گذاشت..«..
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 هـیچ نگفـت و بـا تکـان سـري آن هـم نـا محسـوس همـراهش

 بـه راه افتـاد و یـا دو

 قدم بلند خـود را بـه او رسـاند و کلیـد اتـاقش را از داخـل

 کـیفش بیـرون کشـید بـه

 سمت او گرفت و گفت:

 آقاي طلوعی ... پـس لطفـا شـما تشـریف ببریـد اتـاق تـا مـن



« 

 فالسـک چـاي رو پـر

 کنم و از آبدارخونه بیارم...«

 مسیح هنوز اخم هـایش پـر رنـگ بـود فقـط سـري تکـان داد

 بـی آنکـه حرفـی بزنـد

کلید را از او گرفت به سمت اتاق شاداب که انتهاي راهرو 

 یود

 به راه افتاد....

 ایـن شـرکت هـرج و مـرج تـر آن بـود کـه تصـورش را

را میکـرد.... برگـه ي قـرارداد  

 پیش رویش گرفت و با لحنی توبیخی پرسید:

 » خانوم خجسـته ایـن کپـی از اصـل قـرار داده ... سـند بـه

 ایـن مهمـی دسـت شـما

 چیکار میکنه تـا اونجـایی کـه مـن اطـالع دارم قـرار داد

 فـروش محصـوالت و قیمـت

 تمام شـده اش جـزء اسـناد مهـم شـرکته بایـد اصـل اون بـه

ـراه کپـی تـوي گـاوهم  

 صندوق شرکت باشه .. مسئول تنظیم قرار داد ها توي شرکته

 کیه....؟«
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شاداب در حال سـرو کلـه زدن بـا ورد بـود و نمیدانسـت 



 چـرا

 بـاز نمیشـود بـی آنکـه

 به او نگاه کند سري تکان داد و جواب داد:

 » .... مسئول تنظیم قرار داد هاي شـرکت آقـاي ترقّـی هسـتند

 مـن فقـط نامـه هـاي

 اداري رو تایپ میکنم ولـی گـاهی اوقـات آقـاي ترقـی یـه

 قـرار داد میـاره پـیش مـن

تا برایش تایپ کنم و من یه کپـی از اون بـراي خـودم 

 میگیـرم

 تـا اگـه یـه جـا رقمـی

د کپـی رو نشـون بـدم و از خـودم رفـع اتهـامبـاال و پـایین شـ  

 بکـنم... در واقـع ایـن

 کپی هاي اضافی رو براي خودم میگیرم....میدونم این کار

 خالف

 قـوانین شـرکته ... تـرو خـدا آقـاي طلـوعی اون کپـی هـا رو

 بگذاریـد سـرجاش واسـه

 ي من دردسر درست نکنید...«

از پــیش چشــمانش پــایین آورد و مســیح کپــی قــرار داد را  

 نگــاهش تــوي صــورت

 شاداب نشسـت کـه چشـم از مـانیتور بـر نمیداشـت و

 استیصـال در خطـوط صـورتس



 موج میزد...

 مشــکلتون بــا اون کــامپیوتر بــد خــت چیــه ....؟ کــه نــیم

« 

 ســاعته داریــد باهــاش
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 کلنجار میرید ...!.؟«

 کالفه موس را رها کرد و به صندلی اش تکیه داد با لحنی

 کالفه تر گفت:

 » برنامـه ورد بـاز نمیشـه...چنـد تـا نامـه از دیـروز مونـده

 بایـد امـروز تایـپ کـنم یـه

 نامه انگلیسی هم هست..«.

 سپس با طعنه اضافه کرد:

 این کار هاي عقـب افتـاده ي دیـروزه کـه بـه لطـف شـما بـه

« 

 امـروز موکـل شـده....
همین جوري پیش بره نیازي بـه اسـتفاء نـدارم اخـراج میشـم 

 و

 خـالص... و همـه بـه

 آرزوشون میرسند!«...

 مســیح غرولنــد هــاي او چیــزي نفهمیــد و آن را بــه پــاي

ـت ازکالفگــی اش گذاشـ  



 جایش برخاست و با قدري فاصله از او ایستاد و گفت:

 »لطفا بلند شید ببینم چش شده..«..

شاداب از خـدا خواسـته از جـایش بلنـد شـد و مسـیح بـی 

 انکـه

 بنشـیند قـدري خـم

 شــد و مــوس را بــه دســت گرفــت و نگــاهش را بــه

 صــفحه ي مـانیتور داد....پــس از

: نه چندان طوالنی سر برداشت و پرسید دقایقی  

 »رشته ي تحصیلی تون چیه ....خانوم خجسته....؟«
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 شاداب دستی به پشت پلک هاي خسته اش کشید و صادقانه

 گفت:

 زبان و ادبیات فارسی خوندم... البتـه کـامپیوتر هـم بلـدم هـا

« 

 ولـی نـه حرفـه ایـی ،

بتـونم گلـیم خـودم رو از آب بیـرون بکشـماونقدر کـه  .... 

 هروقـت جـایی گیـر میکـنم

 دوستم که توي همین شرکته به دادم میرسه ولی آالن رفته

 مرخصی...«

 مسیح لبخندي کنج لبش نشاندقامت راست کرد و گفت:

 »پس بچه ادبیاتی هستی!....؟«



 سپس با چشم ابرو به مانیتور اشاره کرد و با همان لبخند کنج

 لبش ادامه داد:

 »بیا درست شد مشکلش چندان هم پیچیده نبود.«..

 شاداب باالفاصله خم شـد بـا دیـدن صـفحه ي ورد گـویی دنیـا

 را بـا تمـام متعلقـاتش

را به او داده باشند هیجان زده پشت سرهم و مسلسل وار :

 گفت

 » رو شـکر دسـتتون درد نکنـه الهـی خیـر ببینـد ...خـدا خـدا

 خیرتـون بـده... اگـه

 کسی میفهمید برنامه ي ورد رو نمیتـونم بـاز کـنم آبـروم تـوي

 شـرکت مـی رفـت...

» 

 مسـیح لبخنـدش عمـق گرفـت از دعاهـاي خیـري کـه ایـن
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 دختـر مثـل پیـرزن هـا

 کنار هم می چید و روانه اش میکرد..!..

 روز پاییزي میرفت تا بـه نیمـه برسـد و مسـیح بـی وقفـه

 سـرش میـان کپـی نامـه

هــا و کپــی قــرار داد هــا بــود و مــدام چیــزي را در 

 کاغــذ

 ریــز دســتش یادداشــت



 میکرد...

ــق عــادتشــاداب آخــرین نامــه را هــم تایــپ کــرد و طب  

 یــک کپــی از آن بــراي

 خودش گرفت و به صندلی تکیه داد و به مسیح خیره شد...

 نمیدانسـت چـرا ولـی یـک حـس مـوزي و سرکشـی تـه دلـش

 را قلقلـک میـداد و

 مـدام در ذهـنش پـچ پـچ میکـرد کـه زیـر کاسـه ي ایـن تـازه

 وارد نـیم کاسـه ایـی

 است.... و یک جاي کارش میلنگید....

چشــم هــایش را قــدري باریــک تــر کــرد و بــه مســیح 

 کــه

 غــرق مطالعــه ي

 قراردادي بود خیره شد...

 .... شاید مرد پـیش رویـش بـازرس بـود یـا مـامور مالیـاتی

 شـایدهم یـک رقیـب و

اسـوسنفوذي از شـرکت رقیـب .... چیـزي شـبیه بـه یـک ج  

 آقـاي فراهـانی هـم ! ....

 دیـروز فقـط بـه او گفـت بـا کـار آمـوز جدیـد همکـاري کـن
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 شـاید اصـال بـا آقـاي

 فراهانی دستش توي یـک کاسـه باشـد ! چینـی بـه بینـی اش



 انـداخت و از تـرس تـه

 دلش خالی شد..!.

خمـی میـان ابروهـایش نشسـتاز تصـور جاسـوس بـودن او ا  

 وآخـرین کپـی نامـه

 کــه درخواســت بازنشســتگی یکــی از پرســنل بخــش

 حســابداري بــود را روبــرویش

 گذاشت و با طعنه گفت:

....»!  » بفرمایید... آقاي طلوعی از این نامه هم عقب نمونید

رارمسیح با لحن طعنه آمیز و پـر کنایـه شـاداب چشـم از قـ  

 دادي کـه پـراز اعـداد

و ارقام عجیب و غریـب بـود گرفـت و پرحـرص برگـه را 

 بـه

 روي میـز پـرت کـرد و بـا

 اخم هایی که دلهره آور بود گفت:

 » میدونیـد .. از بچگـی یعنـی از وقتـی کـه دسـت چـپ و

 راسـتم را شـناختم از

 طعنه و کنایه بدم می اومد.... خانوم خجسته مشکلتون با من

 چیه!....؟«

انتظار ایـن رفتـار تنـدو تیـز را نداشـت سـعی کـرد خـودش 

 را

 نبـازد ، بـه صـندلی



 اش تکیه داد و اولین جمله ایی که توي سرش چرخ میخورد

 را به زبان آورد:
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»  » اعتراف کنم یه جاش میلنگه!.....؟ آقاي طلوعی باید

 اخـم هــاي مســیح نــا خــود آگــاه بـاز شــدو بــه ســختی

 خنــده هـایش را پشـت

 لبهایش پنهـان کـرد وبـا صـدایی کـه خنـده در آن مـوج میـزد

 یـک تـاي ابـرو اش را

 باال داد و پرسید:

»  » خانوم خجسته شما بگید کجاش میلنگه!....؟

داب تازه متوجه شـده کـه جملـه اش نـاقص بیـان شـدهشا  

 چشـمانش را قـدري....

 باریـک تــر کــرد و نگــاهش را بــه چشــمان خنــدان مســیح

 دوخــت ، از چیــزي کــه

بــدش مــی آمــد الس زدن بــود و ایــن نــو بهـار بــا 

 زیرکـی

 وکلمــات پرسشــی از آن

 استفاده میکرد...

حـاال نوبـت او بـود کـه مثـل مـاده ببـري بـه دل حریـف 

 بتـازد

 بـه آنـی از جـایش



 بلنـد شـد و چشـمانش را قـدري گـرد کـرد و در حـالی کـه

 سـعی داشـت صـدایش

 محکم و تاثیر گذار باشد گفت:

 » آقاي طلوعی با بچـه طـرف نیسـتید اون قـدر عقلـم میرسـه

 و میـدونم کـه یـک

 دانشجوي صنایع باید براي کـار آمـوزي بـره کارخونـه نـه

 اینکـه بیـاد شـرکت و مـدام
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 قــرارداد هــا رو زیــر و رو کنــه .... دیــروز و امــروز

 فقــط نامــه هــا رو قــرارداد هــا را

ایـن خوندید و مـدام یـه چیـزي یاداشـت میکنیـد هـدفتون از  

 کارهـا چیـه ....؟ اصـال

 چرا نامه ي کار آموزي تون رو نشون ندادید!...؟«

 شاداب نفسی عمیقـی کشـیدتا افکـارش را نظـم دهـد .... بـه

 چشـمان مسـیح کـه

 صــاف و مســتقیم نگــاهش میکــرد خیــره شــد و دودســتش

 را روي میــز گذاشــت و

: ري ادامه دادقدري خم شد و با لحن آهسته ت  

 » اقاي طلوعی نکنه شـما بـازرس هسـتید یـا یـه نفـوذي از

 شـرکت رقیـب چیـزي

 که بهش میگن جاسوس!«....



 مسـیح لبخنـد هـایش را بـه سـختی جمـع کـرد بـاز هـم یـک

 تـاي ابـرویش بـاال

 رفت و با لحنی مالیم تر از شاداب جواب داد:

 » خیلـی باهوشـی....! تـو فکـرنـه خوشـم اومـد بچـه ادبیـاتی 

 کـن آشـناي ریـیس

 شــرکت هســتم اومــدم همــین جــوري واســه خــودم فــر

 بخــورم ... تــو مشــکلی

 داري!...؟«

 از جواب هـاي دو پهلـوي مسـیح بـر آشـفت ... دیگـر تـاب

 نیـاورد و تـوي چشـمان
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 تیره ي او زل زد:

 » ... بچـه صـنایع همـین االن از اتـاق مـن میـري بیـرون

 حاضـر نیسـتم بـا کسـی

 کـه هـویتش بـرام معلـوم نیسـت کـار کـنم مگـر اینکـه خـود

 آقـاي ریـیس شخصـا

 دستور بدند!«....

 مســیح از ایــن بــازي خوشــش آمــده بــود و بعــد از مــدتها

واقعــی رويلبخنــدي   

 لـبش نشسـته بـود .... بـا صـداي زنـگ پیامـک بـا همـان

 لبخنـد کـم رنـگ چشـم از



 نگاههاي جدي و پراخم شاداب گرفت و پیامک را باز کرد.

 » سالم آقاي دکتر خسـته نباشـید.... همـون طـور کـه

 فرمودیـد از سـاعت پـنج تـا

 نه شب براي بیمار هاتون وقت گذاشتم« ...

 زیــر چشــمی نگــاهی بــه شــاداب و چهــره ي برافروختــه

 ي او انــداخت کوتــاه

 جواب منشی اش را نوشت آن را ارسال کرد.

».  » سالم . ساعت پنج مطب هستم

سپس از جـایش بلنـد شـد و بـا خونسـردي کـت اسـپرت 

 سـرمه

 ایـی رنگـش را از

وي ســاعدشروي دســته ي صــندلی برداشــت آن را ر  

 انــداخت و انگشــت اشــاره ي
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 دست دیگرش را به سمت او نشانه گرفت:

...»!  » یادت باشه بچه ادبیاتی خودت خواستی

 مسـیح ایـن را گفــت از اتـاق خــارج شـد . بـا رفـتن او

 شـاداب روي صــندلی اش

 هوار شد و نفس هـاي پـر حرصـش یکـی بعـد از دیگـري بـه

 پـرواز درآمدنـد.... چنـد

 تا ناسزا ریز و درشت هم نثار هسـتی کـرد بـا ایـن نـانی کـه



 در دامـنش گذاشـته بـود

 و معلوم نبود خودش کجا در حال خوش گذراندن است..!.

 نمی

زیـردانست چرا ولی باز هـم همـان حـس مـوزي مـدام   

 گوشـش پـچ پـچ میکـرد کـه

 ایـن مـاجرا سـر دراز دارد و طلـوعی بـرایش جـز دردسـر و

 گرفتـاري ارمغـان دیگـري

 ندارد...

 حاال که قدري ارام تر شده بـود پشـیمان شـد نبایـد ایـن قـدر

 بـی سیاسـت پـیش

 میرفت تمـام افکـارش را بـراي او رو میکـرد .... بـه یـاد

چسـبیده روي لبهـايلبخنـد   

 مسیح افتـاد.... اگراشـتباه کـرده باشـد و طلـوعی واقعـا یـک

 کـار آمـوز سـاده و عزیـز

 کرده ي رییس و صاحب شرکت باشد فاتحه اش خوانده

 است....
119 

Romanbooki بن بست بهشت 

 و مـدام خـدا ، خـدا میکـرد طلـوعی بـراي چغلـی پـیش آقـاي

دریـیس نـرود و زو  

 برگردد....

 حدسش درست بـود!... چـرا کـه بـه کوتـاهی عمـر بیسـت



 دقیقـه منشـی از دمـاغ

از طبقـه ي بـاال تمـاس» حقـی « فیل افتاده ي آقاي ریـیس   

 گرفـت و بـا صـداي تـو

 دماغی اش گفت:

..»..  » خجسته آقاي فرجام فرمودند همین آالن بري اتاقشون

وا رفــت درســت مثــل بــرنج هــایش کــه همیشــه خــدا 

 شــل

 و وارفتــه میشــد

 گوشــی تلفــن را ســرجایش گذاشــت و آه از نهــادش بــر

....! 
 آمــد ... از چیــزي کــه

 واهمه داشت به لطف نوبر بهار بـه سـرش آمـد...فاتحـه ایـی

 بـراي اسـتقالل نـو پـایش

نوز نیامده باید بارو بندیلش را جمع میکرد وخواند، که ه  

 میرفت!....

 از روي صــندلی برخاســت و نگــاهش بــه کوچــه بــاغ

 کشــیده شــد وخــود را بــا

 پاهایی برهنه میان کوچه باغ تصـور کـرد کـه سـالنه سـالنه

 بـی خیـال غـم دنیـا زیـر

 درختان قدم میزند ...قدري ارام تر شد....

پس آه غلیظی میان سینه اش نشست ....با بسم اللهی راهیس  

120 



Romanbooki بن بست بهشت 

 شد...

 آقــاي فرجــام پرونــده هــاي روبــرویش را قــدري جــا بــه

 جــا کــرد ،بــه صــندلی

 چرخانش تکیه داد رو به مسیح گفت:

 » مسیح جان شـرمنده ... نتونسـتم ایـن مـدت بـرم و بـه

 فـرنگیس و دختـر هـا یـه

 ســري بــزنم، بعــد از فــوت رضــا وظیفــه ام بــود بیشــتر

 هــواي مانــدانا و خشــایار رو

 داشـته باشــم ......ولـی اوضــاع قاراشـمیش شــرکت و

 کارخونـه از یــک طـرف اوضــاع

 نابسـامان زنـدگیم از طـرف دیگـه مـن رو حسـابی آچمـز

.. بیمـاري پریـوشکـرده .  

 اون رو خیلــی تنــد خــو و بــد اخالقــش کــرده ، دیــروز

 رفتــه بـود پــیش متخصــص

 زنـانی کـه معرفـی کـرده بـودي ، طفلـک فرنـوش هـم بـین

 گرفتـاري هـاي مـا گیـر

 کرده دیروز از مدرسـه زنـگ زدنـد و مدیرشـون میگفـت

 دچـار افـت تحصـیلی شـده

....» 

آقـاي فرجـام بـه ایـن جـاي جملـه اش رسـید مکثـی کوتـاه 

 کـرد



 و نفـس هـاي

 ســنگینش را جــا بــه جــا کــرد و دو انگشــت شســت و

 اشــاره اش را روي چشــمان
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 خسته اش کشید وادامه داد:

 » گفـتم سرت رو درد نیـارم.... همـانطور کـه قـبال هـم بهـت

 دفتـر کارخونـه رو....

 به خاطر کم کردن هزینه هـا مجبـور شـدم تعطیـل کـنم و بـه

 غیـر از آقـاي فراصـتی

 که جزء کارمندان بـا سـابقه و قـدیمی بخـش حسـاب داري

 محسـوب میشـه بقیـه رو

مـرخص کـردم... از اون طـرف شـرکیم نشسـته اون سـر 

 دنیـا

دشو سـاالنه پـول سـو  

رو میخواد کـاري بـه ضـرر و زیـان کارخونـه نـداره 

 ...بـاور

 کـن خیلـی دسـت تنهـام و

 به کسی غیـر تـو اعتمـاد نـدارم ... میـدونم خـودت هـزار تـا

 گرفتـاري داري و مجبـور

 شدي از بیمارستان مرخصی بگیري« ...

 با صداي تقـه ي در آقـاي فرجـام حرفهـایش را نیمـه رهـایش



 کـرد و نگـاهش بـه

..». بفرمایید« سمت در برگشت ومحکم با صدایی رسا گفت:  

آقـاي رحمتـی بـا یـک سـینی کـه حـاوي دو فنجـان قهـوه 

 بـودو

 کنـارش دو تکـه

 کیک بـرش خـورده در آسـتانه در ایسـتاده بـود و در حـالی

 کـه نگـاهش پـی مسـیح

دافنجان مسـیح رابـود سـالمی داد و داخـل شـد.... ابتـ  

 روبـرویش گذاشـت وبعـد هـم
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 فنجان آقاي رییس را و بدش نمـی آمـد سـر از کـار ایـن تـازه

 وارد کـه دیـروز از اتـاق

 خجسـته بیـرون آمـده بـود در بیـاورد امـا مجـالی نیافـت و

 م فضـولی آقـاي فرجـام د

: تهایش را قیچی کرد و گف  

....»!  » آقاي رحمتی ممنونم ... میتونید تشریف ببرید

 رحمتـی کـه شـش دنـگ حواسـش پـی مسـیح بـود چشـمی

 ناراضـی گفـت و از

 اتاق خارج شد...

مسـیح خـم شـد فنجـان قهــو ه اش را از روي میـز برداشـت 

 و



 قـدري آن را مـزه

ـداختمزه کرد و نـیم نگـاهی بـه پنجـره ي قـدي اتـاق ان  

 بـاران پـاییزي شـروع بـه...

 باریــدن کــرده بــود...نگــاهش رااز بــاران نرمــی کــه

 میباریــدگرفت بــه ســمت آقــاي

 فرجام کشاند:

 » دایـی ... نگـران کـار مـن نباشـید .... چنـد وقـت از

 بیمارسـتان مرخصـی گـرفتم

 و یکـی از همکـارم رو جـاي خـودم تـوي بخـش گذاشـتم ولـی

 سـعی میکـنم بعـد از

ظهر هـا بـرم مطـب و از بیمارهـام غافـل نشـم......دیـروز 

 تـا

 آخـر وقـت شـرکت بـودم

 تمــام تالشــم رو میکــنم ببیــنم ایــن کســري بودجــه و
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از کجــا آبضــرر و زیــان   

 میخـوره ...قـول امـروز فـردا نمیـدم ولـی نهایـت سـعی ام رو

 میکـنم خیلـی زود سـر

 نخی پیدا کنم....«

 قهـوه اش را جرعـه ایـی نوشـید و بـا صـداي شـرق شـرق

 بـاران کـه حـاال شـدتت



گرفتـه بـود و تنـدو پـر شـتاب بـه دل شیشـه و پنجـره 

 میخـورد

سـمت ونگـاهش بـه  

 آسـمان تیـر و تـار پـاییزي کشـیده شـد و ایـن بـار بـا صـداي

 آقـاي فرجـام چشـم از

 باران پاییزي گرفت:

 » با ایـن دختـره خجسـته مشـکلی داري ... ؟میخـواي بفرسـتم

 پـیش یکـی دیگـه

 ....؟«

 مسـیح چهـره ي دختـر صـاف و صـادق تـه راهـرو پـیش

 چشـمانش جـان گرفـت

نظـر کـه ماننـد یـک کارگـاه وظیفـه شـناس مـدام او را زیـر  

 داشـت .. جرعـه ایـی از

قهوه اش را نوشید و سري به عالمت نفی باال انداخت و :

 گفت

 » ممنـون تـرجیح میـدم بـا خجسـته کـار کـنم دختـر بـدي

 نیسـت و بزرگتـرین

 حسـنش صداقتشـه.... حـاال چـرا فرسـتادیش تـوي اون

 انبـاري

 دخمـه بـدون پنجـره
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....!» 

 فرجام به صندلی چرخانش تابی داد و لبخندي کنج لبش

 نشست...

 » به جورایی نخودي محسوب میشه و بودو نبودش زیاد

 فرقی نمیکنه...«

 سپس فنجـان بـزرگ قهـوه اش را بـه لبهـایش نزدیـک کـرد و

 جرعـه ایـی نوشـید

: ادامه داد و  

 » در واقـع بـه سـفارش ، خـواهش و اصـرار یکـی از

 دوسـتان قـدیمی ام کـه زیـر

 دیـنش بـودم اسـتخدامش کـردم... حقـوقش چنـدان زیـاد نیسـت

 و بـار مـالی بـراي

 شرکت نداره ... اوایل

 تـوي اتـاق خـانوم سـرابی مسـئول بازاریـابی شـرکت مـی

ی دونشسـت ... امـا سـراب  

 هفته هم نتونسـت تحملـش کنـه و بنـاي ناسـازگاري گذاشـت و

 مـدام آقـاي فراهـانی

معاون شرکت رو میفرستاد که خجسته مـزاحم کـار منـه و 

 مـن

 بـراي کـار کـردن بـه

 یه اتاق مجزا نیـاز دارم ... و مـنم بـراي اینکـه ایـن غائلـه



 بخوابـه دسـتور دادم انبـاري

 ته راهرو رو خالی کننـد و یـه میـز و کـامپیوتر بـرایش

 بگذارنـد و خجسـته بـره اونجـا
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 مشغول به کارشه....همین..«.

 مسیح به یاد پنجره ي دست ساز و کوچه باغ اتاق شاداب افتاد

 و گفت ...:

 » ـهدایی لطفا بهش سـخت نگیریـد ... دلـم نمیخـواد فکـر کن

 مثـل ایـن بچـه ننـه

 هــا اومــدم شــکایت ... حــق داره بهــم شــک کنــه از

 دیــروز مــدام اعــداد و ارقــام

 یادداشت میکـردم ...همـین قـدر کـه بـاهم همکـاري کنـه تـا

 بتـونم زیـر عنـوان کـار

 آمــوز ســر از کــار کارمنــداي شــرکت دربیــارم و بــه دزد

 اصــلی برســم کافیــه ....
 شرمنده میدونم قرار بود بـی سـرو صـدا مثـل یـه کـار آمـوز

 معمـولی بیـام تـا راحـت

 تـر بــه هــدفمون برسـیم ولــی انگــار مــن هنرپیشـه ي

 خــوبی نیســتم هنــوز دو روز

 نشده دستم رو شد..«..

 فرجام لبخندي کنج لبش نشاند و سري تکان داد:



 » ـوز هـم کسـی چیـزي نمیدونـه حتـی فراهـانی بـه اونهن

 هـم گفـتم یکـی از

 آشنا هـام هسـتی .... نگـران خجسـته هـم نبـاش میـدونم چـه

 جـوري مجـابش کـنم

 بدون اینکه آب از آب تکـون بخـوره باهـات همکـاري کنـه

 حرفـی از اینکـه کـار آمـوز
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 نیستی نزنه ...همین قـدر کـه کمکـم میکنـی یـک دنیـا ازت

 ممنـونم واقعـا نمیـدونم

 چطوري لطفت رو جبران کنم.....«

 صـداي زنـگ تلفـن روي میـز نقطـه ي پایـانی شـد بـراي

 تشـکر هـایی کـه آقـاي

فرجــام بــراي مســیح ردیــف میکــرد گوشــی را برداشــت 

 و

حقــی درصــداي خــانوم   

 گوشش طنین انداخت...

»  » آقاي رییس .. خجسته اومد بفرستمش داخل ...؟

 آقاي فرجام سر برداشت و به مسیح نگاه کرد و گفت:

...»!  » بله لطفا بگید بیاد داخل

 ســپس در حــالی کــه گوشــی را ســر جــایش میگذاشــت در

 ادامــه ي جملــه اش



 گفت:

..»..  » خلخودشه داره میاد دا

 شــاداب پشــت در اتــاق ایســتاد و نفــس هــاي مضــطربش

 را بــا بــازدمی عمیــق

 بیرون فرستاد...

 از شـدت اسـترس دلـش مـدام زیـر رو میشـد و چالـه چولـه

 هـاي اعصـابش یکـی

 بعد از دیگري از اضطراب و پریشانی پر میشد....

 بعد از اولین جلسـه ي معارفـه و اسـتخدامی کـه بـه ایـن اتـاق
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 آمـده بـود در ایـن

 مدت هشت ماه دیگر کارش بـه ایـن اتـاق نیافتـاده بـود .... و

 فقـط اسـم آقـاي ریـیس

 را میشنید و دستوراتش را...

ی بلنـدش میدیـدگاهی هم او را میدیـد کـه سـوار ماشـین شاسـ  

 از شـرکت خـارج

 میشد... حتی نامه هاي تایپی را هم برایش ایمیل میکرد....

 پس چند نفس کوتاه ، تقه ایـی بـه در زد و بعـد از مکثـی

 کوتـاه تـر داخـل شـد و

 براي پنهـان کـردن لـرزش دسـتهایش آن هـا را بـه بهتـرین

 جـاي دنیـا یعنـی همـان



. فرو برد !.... و سالمی کوتاه و مختصر دادجیب ها ي لباس   

 مسـیح بـا دیـدن او خـم شـد فنجـان قهـوه اش را روي میـز

 گذاشـت ، بـه مبـل

 چرمی تکیه داد و پاهاي بلندو کشیده اش را روي هم

 سوارکرد...

 و بــراي اولــین بــار بعــد از دو روز بــا دقــت بیشــتري او

ورترا برانــدازکرد ... صــ  

 گردي داشت و اجزاي صورتش بـا وجـود آن کـه چیـز

 خاصـی نبودنـد ولـی کنـار هـم

 همــاهنگی دلنشــینی داشــتند ..... قامــت متوســط و گــردو

 تپلــی داشــت و چکمــه

 هـاي چـرمش از تمیـزي بـرق میـزد و خبـراز نـو بـودنش
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اي شـادابمیـداد...بـا صـد  

چشم از چکمه هاي او گرفت و باز هم نگاهش روي 

 صورتش

 نشست...

»  » با من امري داشتید...؟

 سکوت ، فاصله ایی بین شان شـد و بـه اضـطراب شـاداب

 دامـن میـزد ....بـی آنکـه

 نگـاهش بـه سـمت طلـوعی بچرخـد ندیـده یقـین داشـت کـه



 فاتحانـه بعـد از یـک

 چغلی پرو پیمـان بـه تماشـاي او نشسـته اسـت.... بچـه ننـه

 ایـی در دل نثـارش کـرد

 ... که مثل پسر بچه هاي ننر براي شکایت پیش بزرگ ترش

 آمده..!.

 آقـاي فرجـام بـی هـدف روان نویســی را از روي میـز

 برداشــت و میـان دســتانش

شــتانش تــاب گرفــت و در حــالی کــه آن را میــان انگ

 میــداد

 عاقبــت ســکوت را

 شکست و گفت:

 » خانوم خجسـته فکـر میکـنم آقـاي فراهـانی معـاون شـرکت

 شـرح وظـایفتون رو

به شما گوشزد کرده باشـند .... ... مـن هنـوز بـرام مبهمـه 

 کـه

 چـرا شـما از دسـتورات

چـیآقاي فراهانی که زیر نظـر مـن انجـام میشـه سـر پی  

 میکنیـد .... و علـت همکـاري
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 نکردن شما رو با آقاي طلوعی نمی فهمم...«

 شاداب نگاهی گذرا به میسح انداخت و محترمانه جواب داد:



 » آقاي رییس به مـن حـق بدیـد ... ایـن آقـا بـه عنـوان

 دانشـجوي صـنایع اومـده

براي کار آموزي ولی مـدام سرشـون تـوي نامـه هـا 

 میچرخیـد

 هـیچ عقـل سـلیمی ...

 باور نمیکنه که ایشون یـه کـار آمـوز باشـه ....جـاي کـار

 آمـوز تـوي محـیط کارخونـه

 است نه ال به الي نامه ها...«

 آقــاي فرجــام روان نــویس را روي میــز گذاشــت دســتی

وهــايبــه میــان م  

 جوگندمی و پرو پشتش کشید و با لحنی آرام گفت:

 » آفرین به شما ... کـه ایـن قـدر تـوي کـارتون دقیـق و

 وظیفـه شـناس هسـتید...
 راسـتش رو بخواهیـد وقتـی هوشـنگ شـمارا بـراي کـار

 معرفـی کـرد خیلـی ازتـون

اشــتتعریــف میکــرد ... ایشــون از شــما شــناخت کامــل د  

 همــین طــور اعتمــاد ...
 دوسـت دارم مـن هـم مثـل هوشـنگ رفیـق قـدیمی ام بـه شـما

 اعتمـاد کـنم رازي

 براتون بگم فکر میکنید راز دار خوبی باشید!...؟«

 حال دل و روده اش از پـیچ تـاب خـوردن گذشـته بـود کـم کـم



 داشـت از حلقـش
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ن میـزد .... بـا زبـان لبهـایش را تـر کـرد و چشـم بیرو

 هـایش

 را بـه زیـر سـر داد وبـا

 صدایی که خط و خش داشت کوتاه جواب داد:

»...  » بله فکر میکنم ، باشم

 خوب پس من هم به تـو اعتمـاد میکـنم ... خـوب گـوش کـن

« 

 ببـین چـی مـیگم

 آقاي طلوعی پسر خواهر من هسـتند و بـراي کمـک تحـت

 عنـوان کـار آمـوز بـه ایـن

 شرکت اومدنـد ... حتمـا در جریـان هسـتی شـرکت و

 کارخونـه چنـد وقتیـه کـه داره

 مـدام ضـرر میـده و یکـی داره تـوي ایـن شـرکت زیـر گـوش

 مـن دزدي میکنـه اون

بـه عنـوان کـار آمـوز میخـواد هم کلـون .... و آقـاي طلـوعی  

 بـدون اینکـه دزد اصـلی

 متوجــه بشــه بــه اون برســه ... میتونســتم حســاب رس

 زبــده اســتخدام کــنم ولــی

 یقــین دارم اون شخصــی کــه داره تــوي شــرکت یــا



 کارخونــه دزدي میکنــه خیلــی

دارك جــرمش رو پــاكســریع وارد عمــل میشــه و تمــام مــ  

 میکنــه بــراي همــین از

 ایشون خواهش کردم کمکم کند..«.

شاداب به آنی نگاهش از سـرامیک هـاي سـفید کـف جـدا 

 شـدو

 بـه مـوزات چشـم
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 هاي آقاي فرجام باال آمد...

 » ـهببـین خـانوم خجسـته شـما دوراه بیشـتر نـداري اولـیش این

 کـه همـین آالن

 بـري پـیش منشـی مـن حقّـی و برگـه اسـتفاء رو بنویسـی و

 بیـاري همـین آالن مـن

 امضـاش کـنم و یـا اینکـه بمـونی و بـه مـن و آقـاي طلـوعی

 کمـک کنـی تـا بـه دزد

 شـرکت برسـیم ....در ضـمن هـیچ کـس هـم نبایـد از ایـن

 موضـوع خبـر دار بشـه ...
ی آقاي فراهانی معـاون مـن....اگـه میتـونی بسـم هللاا ودرحت  

 غیـر ایـن صـورت خـوش

 اومدي..«.

 بعد از انتخـاب رشـته ي دانشـگاه ...ایـن سـخت تـرین دو



 راهـی و تصـمیم زنـدگی

 اش بـود ...عقـل سـلیم میگفـت عطـا را بـه لقـایش ببخشـد و

 قیـد اسـتقالل مـالی و

 توي جامعه بـودن را بزنـد بـرود وردسـت مامـان زري

 بنشـیند و روش درسـت پخـتن

 بـرنج را یــاد بگیـرد ... ولــی از طرفــی همـان حــس

 مرمــوز درونــی اش او را تشـویق

 می کرد به ماندن و کسب تجربه هاي جدید که یقینا خالی

 از هیجان نبود..!.

ریـا زد و تنـد وسـریع بـرايمیـان دل ،دل هـایش دل بـه د  
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 اینکـه مبـادا پشـیمان

 شود گفت:

 » قبوله آقاي رییس میمـونم ... حـاال دیگـه خیـالم راحتـه کـه

 خـود شـما هـم در

 جریــان هســتید و کــاري بــر خــالف مقــرارت شــرکت

 انجــام نمیشــه .... خیــالتون

» ی از این موضوع هم جایی درز نمیکنهراحت حرف  

 آقـاي فرجـام نفسـی از سـر اسـودگی کشـید و نـیم نگـاهی بـه

 مسـیح انـداخت و

 بعد نگاهش به سمت شاداب چرخید:



 » خوبــه پــس میتــونم روي کمکتــون حســاب کــنم... شــما

 نیــازي نیســت کــار

ون کـارآموز هسـتندخاصی انجام بدید فقـط وانمـود کنیـد ایشـ  

 و یکـی از آشـنا هـاي

من که براي دوران کـار آمـوزي چنـد وقتـی ایـن جـا 

 ....آمدنـد

 و اگـر نیـاز بـه کمـک

 داشتند و میخواسـتند قسـمتی رو ببینـد کمکشـون کنیـد فکـر

 نمیکـنم کـار چنـدان

 مشکلی ازتون خواسته باشم...درسته!...؟«

 دیگـر از آن اضـطراب اولیـه خبـري نبـود و نفـس هـایش

 قـدري مـنظم تـر شـده

ـر ُشـر  ُُ بود .... حاال که آرام تـر شـده بـود صـداي ُش ُ

 بـاران

 را میشـنید ... بـی امـان بـه
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 شیشــه میخــورد وروي لبهــاي پنجــره ســرازیر میشــد ، دل

ـره ي پــاییزياز پنجـ  

گرفت و مسـیر نگـاهش بـی آنکـه روي مسـیح متوقـف شـد 

 بـه

 سـمت آقـاي فرجـام



 برگشت ، سري به عالمت تایید تکان داد و گفت:

 » خیالتون راحت هر کمکی از دستم بر میاد براشون انجام

 میدم..«.

 فرجام تابی به صندلی چرخانش داد و با لحنی آمرانه گفت:

.»..  » تونید تشریف ببرید سرکارتونخوبه می

 بـا اجـازه ایـی گفـت قبـل از بیـرون رفـتن نگـاهش روي

 مسـیح نشسـت .... یـک

 پایش را روي پاي دیگـرش سـوار بـود بـی آنکـه بـه او نگـاه

 کنـد چشـمش بـه بـاران

 پاییزي بود...

وقتی در اتـاق را پشـت سـرش بسـت لحظـه هـاي پـراز 

 دلهـره

ـم بـه پایـاناش ه  

 رسـید حقـی بـا دیـدن او عینــک طبـی را روي تیغـه ي بینـی

 اش برداشــت و آن را

 روي میز گذاشت بر با لحنی پر کنایه پرسید:

 » چـی شـد... ؟رنـگ و روت داد میزنـه بـد جـور زده تـوي

 برجکـت ... و حالـت رو

 گرفته ... کجا خراب کاري کردي بگو شاید بتونم کمکت
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 کنم!....؟«



 روبروي میز حقـی ایسـتاد و تـوي چشـمان غـرق ریمـل او

 خیـره شـد و بـا لحنـی

 محکم اما ارام و نرم جواب داد:

 » اتفاقــا بــرعکس ... آقــاي ریــیس از مــن خواســتند تــوي

 ســر شــماري تعــداد

ـن هـم بـا کمـال میـلفضول هاي شـرکت کمکشـون کـنم و م  

 قبـول کـردم.... حـاال

 هم با اجازتون میرم لیست فضول ها رو تهیه کنم!«...

 حقـی کـاردش میـزدي خـونش قطـره ایـی هـم چکـه نمیکـرد

 میخواسـت جـواب

 دنــدان شــکنی بدهــد امــا مجــالی نیافــت چــرا کــه مســیح

 از اتــاق خــارج شــد ... و

... داب بی توجه به او به سمت پله ها سرازیر شدشا  

 مسیح نیم نگـاهی بـه چهـره برافروختـه ي حـانوم حقـی کـرد

 کـه خیـره نگـاهش

 ... میکـرد و نـیم نگـاهی هـم بـه سـاعت مچـی اش انـداخت

 بایـد قـرص مـادرش را

حتما میگرفت و سري به خانـه شـان میـزد .... و بعـد از 

 ظهـر

مطـب میرفـت هـم بـه  

 پس دیگر امروز مجـالی بـراي پیـدا کـردن سـرنخی کـه بـه



 دزد برسـید نداشـت....بـی

توجه به حقی با چنـد گـام بلنـد خـود را بـه شـاداب رسـاند و 

 او
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 را پـایین راه پلـه هـا

 متوقف کرد و آهسته جایی حوالی گوشش زمزمه کرد:

..»..  » بچه ادبیاتی فردا میبینمت... فعال خدا حافظ

 مسـیح ایـن را گفـت و بـا قـدمهاي بلنـد از شـرکت خـارح شـد

 و شـاداب پشـت

 چشمی غلیظ برایش نازك کرد.

 آقـاي رحمتـی بـا رفـتن مسـیح قـدمی هـایش را تنـد کـرد و

 خـودر ا بـه شـاداب

: هن هن کنان پرسید رساند و قبل از ایتکه او داخل اتاق بشود  

 خانوم خجسته ... ایـن آقـا کـی بـود؟ آالن اتـاق آقـاي ریـیس

« 

 دیـدمش و دیـروز

 هم از اتاق شما اومد بیرون... خبریه ...؟«

 خـب بایـد بـه لیسـت فضـول هـاي شـرکت آقـاي رحمتـی را

 هـم اضـافه میکـردو

 اصال اسم او رادر صدر جدول قرار میداد...

: قی کشید و جواب دادنفس عمی  



 » چه خبري آقاي رحمتـی ... ؟ایشـون یـه کـار آمـوزه و

 بـراي مـدتی اومدنـد ایـن

 جا دوره ي کار آموزیشون رو بگذرونند...و قرار شده با من

 کار کنند...همین«

 شـاداب ایـن را گفـت و داخـل اتـاقش شـد و در را پشـت

 سـرش بسـت...و پشـت
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 در ایستاد و به آن تکیه داد و زیر لب گفت:

 » خب امروز هـم بـه خیـر گذشـت.... خـدا آخـر و عاقبـت

 ایـن قصـه رو خـتم بـه

 خیر کنه...«

 در اهنـی و سـنگین سـاختمان بـا صـداي تقـی بـاز شـد و

 صـداي قیژقیـژ لوالهـاي

 روغن نخورده اش به استقبالش آمد....

 مثـل همیشـه بـی خیـال آسانسـور شـدو تـر وفـرز راه پلـه هـا

 را در پـیش گرفـت و

 نفش هاي خسـته اش بـه طبقـه ي دوم رسـید...و بـاز هـم مثـل

 همیشـه مـادرش در

 را به رویش گشود و بـه اسـتقبالش آمـد آن هـم بـا چنـد بوسـه

 ي مادرانـه از تـه دل

 و جانش....



نــد بوســه رضــایت نــداد و خــم شــدومســیح بــه چ  

 دســتانش را دور شــانه هــاي

 فرنگیس خانوم حلقه کـرد و مـادرش را بـه آغـوش کشـید و

 غـرق بـوي مادرانـه هـاي

 او شدو گفت:

 »احوال مامان فرنگیس خودم .... خوبی؟«

 فـرنگیس خـانوم قـدري از او فاصـله کـردو نگـاه مشـتاقش را

هـره ي مسـیح بـادر چ  
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 لذتی وافر چرخی داد:

 »دورت بگردم ... مگه میشه تو رو ببینم و بد باشم!...؟«

 سرش راقدري به چپ خم کـرد و از پـس شـانه هـاي مـادرش

 مـارال را دیـد، بـا یـک

 لبخند وسیع چند قـدم دورتـر ایسـتاده بـود و جفـت او شـانه بـه

 شـانه اش مانـدانا بـا

 لبخندي محزون و رنگ پریده ایی قرار داشت....

 مـارال کتـابش را در دسـتانش جـا بـه جـا کـرد و دسـت

 دیگـرش را بـاال بـرد ، کـف

 دسـتش را رو بـه او گرفـت و بـه اطـراف تکـان داد بـا همـان

 لبخنـد پهـن شـده روي

 لبش گفت:



.... » ديسالم داداش خوش اوم « 

 سپس فاصـله ي بیشـان را بـا چنـد قـدم کوتـاه پـر کـرد و

 بـاوزي فـرنگیس خـانوم را

 به کناري کشید و معترض گفت:

 »بسه مامان خانوم مگه نمیبینی چه صفی درست شده..«..

 وبی آنکه مجالی بـه مسـیح بدهـد دسـتانش را دور گـردن

 مسـیح حلقـه کـردو گونـه

و بوسـه ي آبـدار کـرد و رد آب دهـانشهـاي او را مهمـان د  

 روي گونـه ي مسـیح بـه

 جا ماند...
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 مسیح دسـتی بـه جـاي تـف هـاي او کشـید آن را پـاك کـرد و

 قبـل از اینکـه جـواب

 سالمش را بدهد و با اخم هاي درهم پرسید:

 » ـی ... تـاببیـنم مگـه قـرار نیسـت تـو آالن مدرسـه باش

 اونجـایی کـه مـن میـدونم

 ساعت سه تعطیل میشی و هنوز دوساعت دیگه مونده تا

 ساعت سه !....؟«

 مـارال موهـاي نـرم و صـافش را بـه زحمـت بـه روي شـانه

 هـایش میرسـید را پشـت

 گوشــش فرســتاد فاتحانــه قــري بــه گــردنش داد بــا خنــده



 ایــی ســر خــوش تــوي

 چشمان مسیح خیره شد:

 » امـروز بچـه هـا میـرن اردوي تفریحـی مـن مونـدم خونـه

 تـا بـه درسـهاي عقـب

 افتــاده ام برســم....واي داداش یــه عــالم حــرف بــرات دارم

 ولــی قــبلش بایــد از....

بسـم» ب« شرکت بگـی ، از آقـا دزد نـاقال... و خالصـه از   

 هللاا تـا نـون پایـان ... یـه واو

 هم نباید جا بیافته« ...

 مارال با این انرژي پایان ناپـذیرش مـی توانسـت بـدون

 خسـتگی سـاعت هـا بـی هـیچ

وقفه ایی حـرف بزنـد و هـیچ یـک از حرفهـایش هـم 

 تکـراري

 نباشـد ... نگـاهش را از
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پهـن شـده ي مـارال و وراجـی هـایش گرفـت و بـه لبخنـد  

 سـمت مانـدانا نگـاهش

 سرازیر شد....

نگاهشـان کـه در هـم نشسـت ، مانـدانا لبخنــد محـزونش 

 کمـی

 پــر رنـگ تـر شــد



 ،فاصـله یشـان را بـا دو گـام کوتـاه پـر کـرد ، روبـرویش

 ایسـتاد و بـا صـداي نـرم و

 ریزش گفت:

 »سالم داداش خوش اومدي« ...

 نگـاهش روي چهـره ي تکیـده ، بـی رنـگ و حـس وحـال او

 نشسـت ، در آن پیـراهن

 بلند مشکی الغر تر و رنجـور تـر بـه نظـر مـی رسـید

 موهـاي مشـکی اش بـه انـدازه...

 ي دو بنـد انگشـت از فـرق سـر بیـرون زده و ادامـه ي آن

 رنـگ بـور زرد و زارش بـد

 جوري توي ذوق میزد... وگودي و سیاهی زیر چشمانش

 کامال محسوس بود...

 ماندانا و زندگی پـا در هـوایش را کـه میدیـد غـم عـالم بـی

 محابـا بـه سـمتش لشـکر

 کشی میکـرد لبخنـد محـزون او را بـا لبخنـدي نـرم جـواب داد

 ، دسـت روي یکـی از

کـرد و پیشـانی اوبازوي هاي او گذاشت،قدري سـر خـم   

 رابوسـید .... بـا وجـود اینکـه
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 میدانســت مســخره تــرین ســوال دنیــا از او میپرســد

 نگــاهش را تــوي چشــمان بــی



 حس و حال او چرخی داد و پرسید:

 »سالم احوال خواهر گل خودم ... خوبی...؟«

و موهـاي صـاف و بـی حالـت  ماندانا قدري کنار تـر رفـت

 را

 پشـت گوشـش فرسـتاد و

بـا چشـمانی کـه از نـم اشـک بـراق شـده بـود سـري تکـان 

 داد

 و بـی حـس و حـال

 جواب داد:

 »ممنونم داداش بد نیستم....«

 ماندانا را مثل کف دستش مـی شـناخت وقتـی مـی گفـت بـد

 نیسـتم بعنـی افتضـاح

ـا را داشــت ..... بــراي دلــداري دســتی تــرین حــال دنیـ

 بــر

 روي گونــه هــاي الغــر و

 برامــده اش کشــید و هــیچ نگفــت تــا حلقــه اشــک

 ســرگردان چشــمان خــواهرش

 جاري نشـود، چشـم از او گرفـت و نگـاهش را در سـالن

 پـذیرایی چرخـی دادپرسـید

: 

 »خشایار کجاست نمی بینمش ...؟«



ماندانا با سر به در بسته ي یکی از دو اتاق خانه اشاره کرد 

 و

 جواب داد:
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 » ناهارش رو دادم ... اینقدر تک و تقال کرد تا خسته شدو

 خوابید..«

 صــداي زنــگ پــی درپــی تلفــن همــراه مســیح نقطـه ي

ده بــراي جملــهپایــانی شــ  

 ماندانا ... تلفـتش را از جیـب کـتش بیـرون کشـید و بـا دیـدن

 شـماره ي بیتـا پـوفی

 کالفه کشید و تماس را قطع کرد...

 این دختر بیش از آنکه تصور میکرد سمج بود!

 فرنگیس خانوم با لبخنـد وسـیع در حـالی کـه بـه سـمت

 آشـپزخانه راهـی میشـد رو

: گفتبه مسیح   

 » دورت بگردم ...برات لوبیا پلـو درسـت کـردم همـونی کـه

 دوسـت داري تـا دسـت و

 صورتت رو یه آبی بزنـی مـنم ناهـار رو میکشـم ... مـارال

 دسـت بجنبـون بیـا کمـک

....» 

 کفــش هــایش را بــا دمپــایی هــاي چرمــی اش عــوض



 کــرد و دارو هــاي مــادرش را

لفن گذاشت ... بی درنگ بیتا را به بیرون از روي میز ت

 ذهنش

 پرتا

 ب کرد همراه ماندانا راهی اشپزخانه شد

 دلــش مــی خواســت ایــن چنــد ســاعت فقــط در جمـع

 خــانواده اش باشـد و اجــازه
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 نمیداد هیچ کس حتی بیتاي سمج و تلفن هاي مکررش مانع آن

 شود...

*** 

 فرنگیس خانوم فنجـان چـاي مسـیح را قـدري هـول داد و

 قنـدان کریسـتال را پـیش

 رویش گذاشت:

 » ....چاییـت رو بخـور مـادر ناهـار هـم کـه چیـزي نخـوردي

 ؟کاشـکی مـی اومـدي!

همــین جــا پــیش مــا زنــدگی میکــردي ... حــداقل وقتــی 

 از

 بیمارســتان و مطــب

ـردي خونـه یکـی هسـت کـه یـه لیـوان آب دسـتت بـدهبرمیگ  

 اي کـاش رضـایت ....



 بدي بعد از سـال رضـا یکـی رو بـرات نشـون کـنم ... چـه

 میـدونم واال سـلیقه ي مـن

 رو قبول نداري یه خـانم دکتـري، خـانوم پرسـتاري بـاب دلـت

 معرفـی کـن بقیـه اش

 با من« ...

ث را همـین جـا قیچـی نکنـد، درد دلمی دانسـت اگـر بحـ  

 هـاي مامـان فرنگیسـش

 سـر از جـا هـاي باریـک در مـی آورد..فنجـان چـاي اش را

 بـه لبهـایش نزدیـک کـرد

 جرعه ایی نوشید از طعم مطبوع آن که بوي مادرانه ایی

 داشت مدهوش شد:

143 

Romanbooki بن بست بهشت 

 هنـه رو رهـا کـن.... مـنمامان خواهش میکـنم ایـن بحـث ک

« 

 تـا اونـی کـه میخـوام

پیدا نکنم محاله تـن بـه ازدواج بـدم... از اون گذشـته مـا 

 هنـوز

 عـزا داریـم ....در ثـانی

 از صـبح تـا شــب بایــد یــک ســره بیمارسـتان باشــم و در

 هفتــه دو شــب هـم بایــد

 کشیک بیاسـتم ، بقیـه وقـت هـا هـم تـا دیـر وقـت مـریض



 ویزیـت میکـنم اونقـدري

خونـه نیسـتم کـه شـما دلـواپس تنهـایی مـن هسـتید ....فعـال 

 هـم

 کـه دارم کمـک

 دایی میکنم سـرم خیلـی شـلوغ شـده وقـت سـر خارونـدن هـم

 نـدارم چـه برسـه بـه

.... » ج فکر کنماینکه بخوام به ازدوا  

 فـرنگیس خـانوم سـر جـایش تـابی خـورد ،قـدري نزدیـک تـر

 شـد و نگـاهش را بـه

 مسیح دوخت وپرسید:

 » خوب شد حـرفش پـیش اومـد... چـی شـد تونسـتی بـه

 داداشـم کمکـی بکنـی ...؟

 اون دزد بــی نــاموس رو پیــدا کــردي ....؟ جلــوي دختــر

شــاید هــا نپرســیدم گفــتم  

 نخواي حرفی بزنی« ...

 مسیح لبخندي به سادگی مادرش زد سري به عالمت نفی باال

 انداخت:
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 » نـه بابـا .. بـه ایـن زودي کـه نمیشـه انگشـت اتهـام رو بـه

 سـمت کسـی گرفـت ...

 دارم تمام تالشم رو میکنم .... تا خدا چی بخواد....؟«



 سپس براي اینکه جلـوي کنجکـاوي هـاي مـادرش را بگیـرد

 سـر حـرف را بـه سـمت

 ماندانا چرخاندو پرسید:

 » ماندانا توي این یه هفته خیلـی الغـر شـده ... تـرو خـدا

 مامـان بـه جـاي اینکـه دل

 داریش بدي ... دل به دلش میدي و پا به پاش گریه میکنی

 ؟...«

ــل گهــواره خــودرا بــه اطــراف تکــانفــرنگیس خــانوم مث  

 داد و در حــالی کــه یــک

چشــمش بــه در بســته ي اتــاق بــود و حواســش پــی 

 مســیح

 باصــدایی پــچ پــچ وار

 گفت:

 » غـم مانـدانا و خشـایار داره روي دلـم سـنگینی میکنـه ...تـا

 مانـدانا از اتـاق نیومـده

رات بگـم .... دو روز پـیش حـاج آقـا و حـاجبیرون بگذار بـ  

 خـانوم پـدر و مـادر رضـاي

 خدا بیامرز اومده بودند ایـن جـا ظـاهرا بـراي دیـدن خشـایار

 اومـده بودنـد .... امـا تـه

 حرفش این بود که سال تمـوم یشـه بایـد مانـدانا و خشـایار

 بیـان پـیش اونهـا زنـدگی
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 کنند..«.

 اخم هاي مسیح بـه آنـی در هـم گـره شـد فنجـان چـایی اش را

 روي میـز روبـرویش

 گذاشت:

 یعنی چـی...؟ حـق ندارنـد بـراي مانـدانا و خشـایار و مکـان

« 

 زنـدگی شـون تصـمیم

 بگیرند .... ماندانا خودش چی میگه...؟«

 فرنگیس خـانوم نفـس عمیقـی کشـید غصـه هـایش را بـا آه

 غلیظـی از سـینه بیـرون

 فرستاد و جواب داد:

 » چی بگم واال ... حـاج آقـا میگفـت دوسـت دارم عـروس و

 نـوه ام زیـر دسـت و بـال

 خودم باشند ... ماندانا رو هم که مـی شناسـی مثـل فلفـل تنـدو

 تیـزه زیـر بـار حـرف

ور نمیره ... میگه سـال تمـوم بشـه میـرم سـرکار و دسـتمز  

 میـره تـوي جیـب خـودم

»....  .... بچه ام رو بی منت کسی خودم بزرگ می کنم

 مسیح دستی به ریش هاي خوابیده ي صورتش کشید و پچ پچ

 وار گفت:



 » شـما نگـران نباشـید ....اگـه مشـکلی پـیش بیـاد بـراش

.مملکـتوکیـل میگیـرم....  

... » کسی هم کار نداره» دل بخواه «قانون داره و به   
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 سـپس روي مبـل دراز کشـید و سـرش را روي کوسـن

 گذاشـت و دسـت راسـتش را

 از ســاعد ســایبان چشــم هــایش کــرد وپلــک هــایش از

 خســتگی روي هــم افتــاد

 آهسته و کوتاه گفت:

 »مامان لطفا ساعت چهار بیدارم کن باید برم مطب..«..

 این را گفت و غرق دنیاي پر رمز و راز خواب شد....

 وفتی به مطب رسید ساعت پنج و سی دقیقه را نشان میداد....

 مغانی با دیـدنش بـه آنـی از صـندلی جـدا شـد سـیخ پشـت

 میـزش ایسـتاد و سـالم

 کـرد ، چنـد تـا از بیمـاران هـم بـه احتـرامش از جایشـان

 برخاسـتند..... رسـم ادب را

 به جاي اورد و به احترامشان سري خم کرد و بالفاصله داخل

 اتاقش شد...

با ورودش بوي عطر نـرگس بـه اسـتقبالش آمـد... نگـاهش 

 بـه

 سـمت گلهـاي نـرگس



ا بـا سـلیقه روي میـزشروي میز کشـید کـه مغـانی آن هـا ر  

 گذاشـته بـود ...بـه یـاد

مارال افتاد کـه چشـم دیـدن مغـانی را نداشـت و مـدام بهانـه 

 ي

 ناکـار آمـد بـودن او

 را کنار هم میچید....

 با صداي تقـه ي در لبخنـدش کـم رنـگ تـر شـد و مغـانی در

 حـالی کـه دفترچـه ي
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 یادداشتی همراهش بود با اجازه ایی گفت و داخل شد....

 آقاي دکتـر ... همـانطور کـه دسـتور دادیـد... تـا سـاعت نـه

« 

 بیمـار پـذیرش کـردم...
 چون مطب دیروز تعطیـل بـود چنـد تـا ازبیمـار هـا اصـرار

 داشـتند کـه حتمـا امـروز

ه اونهـاویزیت بشن و به همین خـاطر مـن مجبـور شـدم بـ  

 وقـت بـین مـریض بـدم...

 دکتــر موحــد هــم از بیمارســتان تمــاس گرفتنــد گفتنــد

 باهاشــون حتمــا تمــاس

 بگیرید... ظاهرا موبـایلتون در دسـترس نبـوده...چنـد تـا نامـه

 و یـه دعـوت نامـه بـراي



 کنفرانس پزشکی هم اومده که« ...

 بــراي مغــانی ســري تکــان داد و در حــالی کــه بــه ســمت

 جــا لباســی میرفــت تــا

 روپوشش را به تن کند ، به میان توضیحات او آمدوگفت:

 » یـه قهـوه ي غلـیظ بـرام خـانوم مغـانی ممنـونم... لطفـا اول

 بیاریـد بعـد هـم اولـین

» رو هم بعدا بگیدمریض رو بفرستید داخل... بقیه مواد   

 مغــانی دســتی بــه موهــاي هــایالیتش کشــید و چتریهــایش

 را پــس زد و آهســته

 گفت:

 »بله آقاي دکتر هرچی شما دستور بدید..«.
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 سپس روي پاشنه کفش هایش چرخید و از اتاق خارج شد...

لفـن همـراهش آنورود اولین بیمـار مصـادف شـد بـا زنـگ ت  

 را از روي میـز برداشـت

 بـا دیـدن اسـم کـامران بالفاصـله دکمـه ي تمـاس را فشـرد و

 کوتـاه مختصـر جـواب

 داد:

 کـامران مـن آالن مطـب هسـتم و بیمـار ویزیـت میکـنم بعـدا

« 

 خـودم تمـاس مـی



 گیرم«

 » مسیح جون من قطع نکن این نـوه عمـوي مـا تینـا رو

 مـیگم... کچلـم کـرد از بـس

 گفت آقاي دکتر آقاي دکتر« ....

 به میان جمله هاي قطار شده ي او رفت:

 »کامران گفتم بعدا تماس میگیرم«

 سـپس تمـاس را قطـع کـردو سـر برداشـت و بـا دیـدن بیمـار

 کـه زنـی میـان سـال

 بودبا چهره ایی تکیده با دست به صندلی روبروي میزش

: اي کرد گفتاشاره   

 »لطفا بنشیند .... من درخدمتم مشکلتون چیه...؟«

 ســاعت نــه و ربــع را نشــان میــداد و هنــوز از مــامور دو

 صــفر هفــت آقــاي ریــیس

 خبري نبود...!
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 و تـه تـه دلـش خوشـحال بـود کـه ایـن مـامور دوصـفر هفـت

و هنـوز دانشجوسـت  

 حداقل در این مورد نسبت به او برتري دارد...

امروز حس حال عجیبی داشت... اصال ساز روزمرگی 

 هایش

 کوك نبود..!.



 روز صـندلی نشسـت و یـک دسـتش را سـتون چانـه اش

 کـرد... از تصـور اینکـه یـک

دزد در چند قدمی اش باشـد مـوي تـنش سـیخ شـد و حـس 

 بـدي

 تمـم وجـودش را

 فرا گرفت...

دزدهایی که مـی شـناخت از محـدودي داسـتان و رمـان و 

 قـیلم

 تجـاوز نمـی کردنـد

 نا خود آگاه ترسی گنگ ته دلش را خالی کرد....

 کارمنـدان شـرکت را تـوي ذهـنش بـه خـط کـرد و اولـین نفـر

 آقـاي ترقـی را قـرار

داد... به یاد شـکم گـرد فلنبـه اش افتـاد و چـاکرم نـوکرم 

 گفـتن

 هـایش...! چینـی بـه

 بینی اش انداخت... نچ محکمی هم روي لبهایش نشست...وبا

 خودش گفت:

 » نچ... آقاي ترقـی فقـط بلـده سـر مـردم را کـاله بگـذاره و

 بنجـل هـایش را بفروشـه

..».. ري و این مقوله ها نمیخورهگروه خونی اش به کالهبردا  

 آقـاي فراصـتی حسـابدار ارشـد شـرکت و کارخانـه و دو
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 جوجـه حسـاب دارش پـیش

 چشمانش جان گرفت ... استغفراللهی زیر لـب گفـت وتـا بـاز

 هـم شـیطان را پـی کـار

 و بار خودش راهی کند...

یـک جـا میـرود و ایمـان قدیمی ها راست میگفتند که مـال  

 هـزار جـا... تـوي کـش و

 قـوس افکـار درهـم وبـرهمش در اتـاقش بعـد از صـداي تقـه

 ایـی کوتـاه بـاز شـدو

 مسیح داخل شد.

 دســت از زیرچانــه اش برداشــت ... بــا دیــدن مــامور

 دوصــفر هفــت آقــاي ریــیس از

کــت و شــلواري نخــودي بــهجــایش بلنــد شــد... امــروز   

 تــن داشــت و ریــش هــاي

خوابیـده روي صـورتش جایشـان را بـه تـه ریشـی مرتـب 

 داده

 بودنـد حـس و حـال

 بدش در دلش پیچ میخـورد و گـاهی تـا حلقـش بـاال مـی آمـد

 زبـانش را روي لبهـاي

 خشک شده اش کشید و ارام و نرم گفت:

»... خیرسالم صبح به  « 



 مســیح آهســته در را پشــت ســرش بســت .... روبــروي

 میــز او ایســتاد و اهســته و

 شمرده تر از او جواب داد:

 » .... سالم خانوم خجسته ... صـبح شـما هـم بـه خیـر
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 امیـدورم از بنـده رفـع اتهـام و

 سوء ظن شده باشه..«..

 از یاد آوري فکر هایی که در مورد او کرده بود شرمنده

 شد....

 دســتهایش را هــم گــره کــرد حــس و حــال بــدش را بــه

 پــاي پــر خــوري دیشــب

 گذاشت .. لبخندي روي لبش نشست وگفت:

 » خب من یه عذر خواهی به شما بـدهکارم... بـه مـن حـق

 بدیـد کـه مشـکوك بشـم

 .... براي اینکـه حسـن نیـتم رو ثابـت کـنم بـراي حاال هم

 جبـران حرفهـاي دیـروزم ...

 بــه ســري جــزو و کتــاب دروس عمــومی دانشــگاه رو

 براتــون آوردم... خــب تــوي

درسـهاي اختصاصـی نمیتـونم کمکـی بهتـون بکـنم ولـی 

 درس

 هـاي عمـومی مثـل



 زبان رو خوب بلدم« ...

نده هایش را پشت اخم هایش پنهان کرد و به سختی مسیح خ

 آن

 را

 فرو داد ....نگاه خیره اش را از او برنداشت...

 شـاداب بــا دیــدن چشـمان خیــره ي او و اخــم نشســته میــان

 ابروهـایش بــه تصـور
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 اینکه باز هم بی ربط حرفی زده تندو شتاب زده گفت:

 » آقـاي طلـوعی چـرا ناراحـت مـی شـید ... مگـه نگفتیـد

 دانشـجوي صـنایع هسـتید

 اســتادها معمــوال بــراي دروس عمــومی یــه کتاهــایی

 مشخصــی رو معرفــی میکنــد

 خب اگه دروس عمومی روتـا حـاال نگرفتـه باشـید و مـن

 میتـونم کمکتـون کـنم ایـن

.».. دمه ها خیلی خوبه به خداجزوها دست نویس خو  

 براي اینکه خنده هـایش را مهـار کنـد نفـس عمیقـی کشـید و

 هـیچ نگفـت تـا مبـادا

 خنده هایش به پرواز در آیند..!..

 یـک دسـتش را در جیـب شـلوارش فـرو بـرد و فکـش را

 قـدري روي هـم فشـار داد



 تاخنده هایش را پنهان کند.

وت او و ایــن نفــس هــاي عمیــق وشــاداب نمیدانســت ســک  

 چشــمانی کــه خیــره

 نگاهش میکند را بـه پـاي چـه بگـذارد... پشـیمان شـد اصـال

 خـوبی بـه ایـن دوصـفر

 هفت نیامده....

 نگاهش را بـه سـمت پنجـره ي مصـنوعی و کوچـه بـاغش

 کشـیده شـده .... وسـکوت

مسـیح سـکوت بینشـان را بینشـان فاصـله انـداخت...و عاقبـت  

 شکسـت در حـالی کـه
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 نگاهش در صورت گرد او ثابـت مانـده بـود قـدري سـر خـم

 کـرد و آهسـته و شـمرده

 گفت:

 » بچه ادبیاتی این قدر این لیسانست رو نکوب توي سر

 من!«....

 ســپس مــچ دســتش را بــاال آوردو ســاعتش را نشــان داد،

 بــا انگشــت اشــاره بــه آن

 ضربه ایی کوتاه زد و اضافه کرد:

 » من تا سـاعت یـک بیشـتر نمیتـونم ایـن جـا باشـم .... حـاال

 کـه آتـش بـس اعـالم



 کردي بهتر بریم سرکارمون« ....

سري به عالمت تایید  نفس عمیقی کشید هیچ نگفت و فقط

 تکان

 داد...

خب گویا با این مامور دو صـفر هفـت گنـد اخـالق قـرار 

 نبـود

 سـاز روز مرگـی هـایش

 کوك باشد..!..

سگرمه هاي در هـم شـاداب و نگـاه فـرو افتـاده ، ولحـن 

 سـرد

 و خشـکش حکایـت از

 دلخوري دختر پبش رویش داشت...!.

اقت و ســاددلی ایــن اخــم هــايپــاداش ایــن همــه صــد  

 درهــم و دلخــوري نبــود ...
 پشـیمان شـد و لبخنـد نرمـی روي لـبش نشـاند و بـا همـان
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 لبخنـد جـا مانـده روي

 لــبش کــتش را از تــن بــه در آورد ، آن را روي دســته ي

 صــندلی ســوار کــرد و در

 حالی که روي آن می نشست گفت:

 » خانوم خجسته شما دیروز متوجه نشدید که من دانشجو



 نیستم!....؟«

 به آنی چشم هاي فرو افتاده اش بـه مـوزات نگـاه مسـیح بـاال

 آمـد و تنـدو پـر شـتاب

 پرسید:

 » دانشــجو نیســتید!....؟ آقــاي فرجــام دیــروز از ایــن

ــنموضــوع حرفــی بــه م  

 نزدند!....؟«

 سکوت و نگاهـاي خنـدان مسـیح باعـث شـد همـانطور کـه

 دسـتانش را در هـوا تـاب

 میداد جمالتش را پشت سر هم قطار کند...

 » ببخشـید آقـاي طلـوعی مـن قصـد جسـارت نداشـتم... لطفـا

 ایـن رو بگذاریـد بـه

 پاي یه اشتباه و سوء تفاهم.«...

چتـري هـاي موهـاي مجعـد و تـاب سـپس در حـالی کـه 

 دارش

 را کـه بـال تکلیـف از

 زیر مقنعه بیرون زده بود را به داخل هول داد و اضافه کرد:

 »انگار قرار نیست این سوء نفاهم هاي بین ما تموم بشه..«..
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 مســیح منــار ســادگی ایــن دختــر حــس خــوبی داشــت و

ـاهش خیــره اش را ازنگـ  



چشمان بـراق او گرفـت و بـراي اینکـه او را ازموقعیـت 

 عـذر

 خـواهی نجـات دهـد بـه

 میان حرفش آمـد و بـا سـر بـه فالسـک چـاي کنـار کـامپیوتر

 اشـاره کـرد بـا لحنـی

 دوستانه گفت:

 » خانوم خجسـته فکـر میکـنم دو تـا چـایی شـروع خـوبی

 بـراي اعـالم آتـش بـس و

 همکاري باشه ... هوم نظرتون چیه...؟«

 نفــس هــاي رفتــه ي شــاداب بــازهم خــوش و خــرم بــه

 ســینه اش بازگشــت ...

لبخندي روي لبهایش نشاند و روي صندلی اش نشست و :

 گفت

 »موافقم .... دو تا چایی دوستانه همیشه شروع خوبیه..«.

*** 

ین جرعـه ي چـاي را نوشـید و لیـوان یـک بـارمسیح آخـر  

 مصـرفش را راهـی سـطل

 زباله کنار میز کرد و گفت:

 » خــانوم خجســته امــروز میخــوام از اتــاق بایگــانی

 شــروع کــنم ... اســم مســئول

 بایگــانی خــاطرم نیســت... همــون خــانومی کــه زیتــون



 میفروختنــد و روز اول
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 دیدمشون..«..

 شاداب ماگ ازغوانی اش را کـه یـک قلـب بـزرگ و

 سـفیدروي آن حـک شـده بـود را

 به کناري گذاشت و نگاهش را به سمت مسیح کشاند:

 » منظورتــون خــانوم نعمتیــه .... ایشــون بــه خــاطر

 بیمــاري دخترشــون دو روز

 مرخصی هسـتند و در اتاقشـون وقتـی نباشـند رو قفـل میکننـد

 البتـه آقـاي رحمتـی

 کلید یـدك تمـام اتاقهـا رو داره و فقـط بـا اجـازه ي آقـاي

 ریـیس در اتـاقی و رو بـاز

میکنــه ....بــا شــناختی کــه از ایشــون دارم محالــه تــا 

 ســر

 از کــارتون در نیــاره از

تون تکون بخوره .... اگه قـرار خیلـی بـی سـرو صـدا کنار

 بـه

 دزد شـرکت برسـید بهتـر

 از جاي دیگه شروع کنید«

 کالفـه دسـتی بـه تـه ریشـش کشـید و سـپس انگشـتانش را

 میـان موهـاي صـافش



 فرو برد....

 مرد جا زدن و کوتاه آمدن نبود و قولش حکم نفس هایش را

 داشت....

ی تکیــه داد و نگــاهش را در اتــاق چرخــی داد بــه صــندل

 و

 بــه منظــره کوچــه بــاغ

 رسید... ایـن منظـره ي تابسـتانی، دیـوار کـاهگلی و
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 درختانشـان حـس هـاي بـدش را

 قدري کم رنگ تر کـرد نفـس عمیقـی کشـید تـا بـه افکـارش

 نظـم دهـد و سـرش را

: ه سمت شاداب چرخاندو نگاهشان در هم نشستب  

 خانوم خجسته من حسـابرس نیسـتم و اصـال تخصصـم چیـز

« 

 دیگـه ایـه .... ولـی بـه

 دایـم قـول دادم کمکـش کـنم.و خیـال کوتـاه اومـدن هـم

 نـدارم.... میـدونم خیلـی

بهتر بود از یه حسابرس زبده اسـتفاده میکـرد ولـی کـافی 

 بـود

ي یـه حسـابرس بـهپـا  

شرکت باز میشد محال بود کسـی متوجـه نشـه..مـن بـه 



 عنـوان

 یـه کـار آمـوز اومـدم

 .... ولی دو روز نشده خـود شـما بـه مـن شـک کردیـد... دزد
 یـا احیانـا اون بانـدي کـه

 تـوي شـرکت ماهرانـه دزدي میکننـد اگـه بـو ببرنـد زود

 دسـت بـه کـار میشـن و رد

 پاي دزدي هاشون رو پاك میکننـد !....شـما کـه هشـت ماهـه

 تـوي ایـن شـرکت کـار

 میکنیـد یقینـا خیلـی بهتـر از مـن بـا خـم و چـم شـرکت اشـنا

 هسـتید و میتونیـد

 کمکم کنید« ...

 شــاداب نگــاهش را بــه ســمت پنجــره ي دلخــواهش کشــاند

ــد از مکثــی کوتــاهو بع  
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 گفت:

 » آقـاي فروغـی نمیـدونم ایـن مطـالبی رو کـه میخـوام

 خـدمتتون عـرض کـنم بـه

 دردتون میخـوره یـا خیـر ... مـن تـوي ایـن شـرکت یـه

 تایپسـت سـاده ام... و وظیفـه

ه تایـپ میکـنمام اینه کـه نامـه هـایی رو کـه بهـم محـول میشـ  

 و بعـد از از تایـپ ....



 اون هـا رو بـه بخـش هـاي مربوطـه میرسـونم.... و مـن از

 تمـام ایـن نامـه یـه کپـی

 میگیـرم و بــا ذکــر تــاریخ روز ومــاه داخــل یــک فایــل

 جــدا گانــه تــوي کــامپیوترم

اره ولـی چـونذخیـره میکـنم ... میـدونم ایـن کـار لزومـی نـد  

 اوایـل کـارم بـا اصـول

 منشی گري چنـدان اشـنا نبـودم ایـن کـار رو محـض احتیـاط

 انجـام میـدادم تـا اگـه

 جایی نیاز شد اونها را نشون بدم..«..

 مسـیح گـویی بـه نقطـه ي روشـنی در تـاریکی رسـیده باشـد

 چشـمانش برقـی زد و

 هیجان زده پرسید:

 » یعنـی شـما یـه کپـی از تمـام نامـه نگـاري هـا شـرکت

 داریددرسـته...؟ از قـرار داد

 ها و بخش حسابداري چطور...؟«

 شاداب سري به عالمت تایید تکان داد و جواب داد:

159 

Romanbooki بن بست بهشت 

 » بله .... البته قرار داد هاي مهـم رو آقـاي ترقـی شخصـا

ایـپ کـنم ومیـاره تـا مـن ت  

 بعد از تایپ کپی میکـنم و بـه ایشـون میـدم ....از اون جـایی

 کـه تـوي قـرار داد هـاي



 فروش و یا خرید مواد اولیه کارخونه رقم هاي باالیی وجودد

 اره یواشکی به کپـی هـم بـراي خـودم مـی گـرفتم تـا اگـه

 رقمـی بـاال و پـایین شـد

خـودم داشـته باشـم... کـه دیـروز سـندي بـراي رفـع اتهـام از  

 شـما یکـی از اونهـا را

 ... اتفاقی دید....آالن هم کپی قـرارداد هـا رو بایگـانی کـردم

 شـاید تـوي ایـن نامـه هـا

 و قرار داد ها چیز به درد به خوري پیدا کنید«

 ســپس نگــاهش را از مســیح گرفــت و روي صــفحه ي

ــوس را زیــرمــانیتور نشــاند م  

 دستانش چرخی دادو بعد از چند کلیک و رو به مسیح گفت:

 بفرمایید آقـاي طلـوعی شـما تـا یـه نگـاهی بـه ایـن نامـه هـا

« 

 بیندازدیـد مـن هـم

کپی قرار داد ها رو براتـون میـارم....ولـی خـواهش میکـنم 

 از

 ایـن موضـوع حرفـی بـه

 آقاي رییس نزنید«

 انگاه از روي صندلی اش برخاست و کنار میزش ایستاد...

 مسیح بـه چشـمان بـراق شـاداب خیـره شـد و چهـره ي سـاده

 ي دخترانـه اش ....بـا
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 خود فکر میکرد توي روزگاري که همـه لبـاس گـرگ بـه تـن

 میکنـد دیـدن یـک بـره

... خوبی دارد گرچه عجیب است اما حس و حال  

 و خوشـحال بـود از ایـن کـه بـه جـاي گـرگ هـاي شـرکت ،

 بـره ي آن بـه تـورش

 خورده است..!..

 "فصل چهارم"

 روزهاي جمعه برایش حـال و هـوایی دیگـر داشـت و طبـق

 یـک رسـم قـدیمی کـه از

بچگــی بــه یــاد داشــت ظهــر جمعــه خــانواده ي دو 

 بــرادر

ک ســفره جمــعگــرد یــ  

 میشدند ....آن هم به صرف آبگوشت با نان سنگک تازه...

و بازهم طبق همان رسم هر جمعـه ایـن سـفره ،خانـه یکـی 

 از

 دو بـرادر پهـن میشـد

... . 

 عمه ملیحه به خـاطر شـوهر گنـد دمـاغ و البتـه خسیسـی کـه

 داشـت از ایـن قاعـده

بسـاط آشـتی کنـان بینشـانمستثنی بود و گاهی اوقـات اگـر   



 بـر پـا بودبـه همـراه دو

 قلوه هاي شر و شیطانش به این جمع اضافه میشدند..!.

 امــا ایــن جمعــه بــا جمعــه هــاي دیگــر کمــی متفــاوت

 بــود و زن عمــو ســوري آب

گوشت پر و پیمانی بار گذاشته بود و بساط سفره رنگین تر 

 از
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 همیشه بود...

 چــادرش را از روي ســرپس زد و روي شــانه هــایش

 نشــاند... وچشــم از کاســه هــاي

 گــل ســرخی چیــده شــده روي میــز آشــپزخانه گرفــت ،

 نگــاهش را روي زن عمــو

 سوري نشاند و چقدر دلش میخواست دلیل دست پاچگی او را

 می فهمید...

خــانوم مالقــه را داخــل دیــگ آبگوشــت کــه ســوري  

 صــداي قــل قلــش بــه گــوش

 میرسـید ،چرخـی داد و قـدري از آب آن را بـه دهـان بـرد و

 مـزه مـزه کـرد و رو بـه

 زرین خانوم و شدپرسید:

 زرین جون قربون دست وپنچه ات... بیا یکم بچش فکر کنم

« 



 شور شده!«....

ـابی بـه هـیکلش داد و پـر چـادر را گرفـت ومامان زري ت  

 روي سـرش نشـاند و مالقـه

 را از او گرفت و قدري از آن چشید و سري به عالمت نفی

 باال انداخت:

 » نــه بابــا وسـواس بـه خــرج میــدي... خــوش نمــک شــده

 آش نیســت کــه خــالی

ش روبخورند ... نون توي آبش خورد میکنند خوش نمکی  

 میپوشونه..«..
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 سوري خانوم نفسی از سـر آسـودگی مهمـان ریـه هـایش شـد

 و پـر سـبزي خـوردنی

 در دهانش گذاشت:

 » خـدا خیـرت بـده خیـالم راحـت شـد... شـما کـه غریبـه

 نیسـتید و بـا شـمارو در

 بایســتی نــدارم... ولــی واســه ي ناهــار خــواهرم رو

 دعــوت کــردم از شــوهرش

 رودبایستی دارم... فلایر هـم هسـت ... میخـوام تـوي چشـم

 نـادر باشـه بلکـه مهـرش

 به دلش بیافته ... از خـدا کـه پنهـون نیسـت از تـو هـم پنهـون

 نمیکـنم... نـذر کـردم



..».. دوتا سر بگیره عروسی این  

 مامـان زري صــاف و ســاده اش الهــی آمینــی از تــه دل

 گفــت و جملــه اش بــا یــاهللاا

 گفتن نادر نیمه تمام ماند...

 با صداي نـادر شـاداب بالفاصـله پـر چـادرش را بـه دسـت

 گرفـت وآن را روي سـرش

ــوردنشــاند و بــی آنکــه از روي صــندلی اش تکــان بخ  

 همچنــان پشــت بــه نــادر

 نشست.

 زیر لب الهی آمینی هـم او گفـت... اگـر شـر ایـن نـادر بـه

 لطـف فریـال کـم میشـد ...
 دیگر مجبـور نبـود خانـه ي عمـویش چـادرو چـاقچور کنـد و
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 میتوانسـت لبـاس هـاي

پریشان روي شانه اش دلخواهش را بپوشد و موهایش را هم  

 بریزد...

 صداي نادر رادرسـت از پشـت سـرش مـی شـنید امـا بـاز هـم

 برنگشـت تـا او را نگـاه

 کند...

 » ...مامان یـه سـینی چـایی بـده ببـرم سـالن طبقـه ي بـاال

 کنـارش خرمـا و پـولکی



 هم بگذار..«.

 با صداي زنگ بلبلی آیفون خانـه زن عمـو سـوري بـی خیـال

 چـاي شـد تنـدو شـتاب

 زده چادرش را از روي صـندلی کنـار دسـتش برداشـت و

 روي سـرش نشـاندو بـا سـر

 به در حیاط اشاره کرد و گفت:

 نادر قربون قدت و باالت برم مـادر فکـر کـنم خالـه ات اینـا

« 

رهـم اومدنـد جلـدي د  

 رو باز کن خوبیت نداره ... پشت در معطل بمونند..«..

 سوري خانوم این را گفت و خودش زود تر او راهی ایوان

 شد...

 از روي کنجکاوي سر بـه عقـب چرخانـد و نگـاهش بـا نـادر

 تالقـی کـرد و در زوایـاي

 چهره ي افتاب سوخته اش به جز یک اخم پر رنگ نشانی از
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 شادي ندید! ...

 صـداي زنـگ بلبلـی آیفـون بـاز هـم در خانـه طنـین

 انـداخت... و هـیچ کـس قـدمی

 براي باز کردن آن بـر نمـی داشـت ....نـادر بـی توجـه بـه

 صـداي زنـگ قـدمی پـیش



 گذاشت و رو به زرین خانوم گفت:

 »زن عمو میشه لطفا یه لیوان آب بدید« ...

 مامـان زري بـه چشـم بهـم زدنـی ... لیـوان آبـی پـر کـرد و

 کنـار دسـتش روي میـز

 گذاشت و گفت:

 » نـادر جـان ... بـه داد چهچـه بلبلتـون بـرس مهمـون هـاتون

 پشـت درجـا مونـدن

 ها....خوبیت نداره!«...

 نـادر دسـتی بـه موهـاي کوتـاه و قیصـري اش کشـید و پـف

ی هـم ...و بـاکالفـه ایـ  

 چشمی کوتاه از درآشپزخانه خارج شد...

 شاداب خنده هـایش را پشـت لبهـایش نگـه داشـت و بـا دیـدن

 مامـان زري جمـالت

 ناب و یونیکش خنده هایش پر صدا از میان لبهایش به بیرون

 پرواز کردند...

 » کوفــت ... کجـاش خنــده داشــت پاشــو بـریم استقبالشــون

 ســوري پـس فــردا ....
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 پشت سرمون میگه البد حسودیشون شد..«.

 شاداب پـر چـادرش را روي سـر کشـید و وقتـی پشـت سـر

 مامـان زري بـه راه افتـاد



 خند هایش همچنان پابرجا بودند..!..

 بعد از ناهار ...دل بـه آفتـاب ملـس پـاییزي داد کـه بـی رمـق

حـس و حـال کشـانو   

 کشان از الي پرده ي تـور پنجـره هـاي قـدي سـالن پـذیرایی

 خـود را بـه روي فـرش

 زمینه الکی رسانده بودو میان گل و بته هاي فرش دست بافت

 نشسته بود...

چـادرش را قـدري جمـع کـرد و نگـاهش روي مردهـا 

 نشسـت

 و طبـق معمـول عمـو

 منصــور مجلــس مردانــه را بــه دســت گرفتــه بـود و

 دیگــران ســر تــا پــا گــوش بــه

 احترامش فقط سـر تکـان میدادنـد...و بحـث شـان از کسـادي

 بـازار و قیمـت سـیب و

 پرتقال فرا تر نمی رفت!....

از آنها روي برگردانـد و سـرش بـه سـمت مامـان زري و 

 زن

و خـواهرش عمـو سـوري  

 چرخیـد ... هـر سـه پـر چـادر هایشـان را تـا روي لبهایشـان

 بـاال آورده بودنـد و بــه

 مطلبی که نمیدانست چیست قهقه ها میزدند..!.



 البــد آنهــا هــم حرفهــاي زنونــه ایــی داغ داشــتند...! کــه
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 ایــن چنــین میخندیــد..!.
گاهش را از روي آنهـا جمـع کـرد و بـه سـمت و نـدا ون  

 فریـال چرخیـد... کـه کنجـی

نشسته بودند و ندا مـدام سـرش بـیخ گـوش فریـال بـود پـچ 

 پـچ

 میکـرد ...و احتمـاال

 در مورد محاسن نادر برایش قصه هـا میگفـت!... و فریـال

 هـم یـک چشـمش پـی نـدا

ا میپایید و بـاز هـم احتمـاال دربود و چشم دیگرش نادر ر  

 دلـش کیلـو کیلـو قنـد جـا

 به جا میکرد!... و لبخند محوي گنج لبهایش می نشست...!

 فلایر با آن موهـاي بلنـد بـور خـدا دادي اش و چشـمان عسـلی

 همیشـه خـدا مرکـز

توجه ي ندا و البتـه زن عمـو سـوري بـود ...بـد جنسـی هـا 

 را

میگذاشـت و اگـر کنـار  

 اگــر از چانــه ي دراز و بــد قــواره ي او را هــم فــاکتور

 مــی گرفــت چهــره ي خــوبی

 داشت...



 گوشه ي لبش را به دندان گرفت وزیر چشمی نگاهش به نادر

 رسید...

 طبق معمول شلوار جـین بـه پـا داشـت بـا یـک پیـراهن

 مردانـه آسـتین بلنـد...اصـال

 انگاري از بدو تولد با شلوار جین و پیـراهن مردانـه بـه دنیـا

 آمـده بـود و شـلوار جـین
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 جزء الینفک استایلش شده بود.!..

 خــب صــاداقانه اگــر اعتــراف میکــرد و هنــوز مثــل

 دوران نوجــوانی در تــب و تــاب

لت فرخنـده و خجسـته ازعشـق نـادر بـود از ایـن وصـ  

 حسـادت تـا مـرز خفگـی هـم

 پیش میرفت ... امـا حـاال هرچـه دلـش را زیـر و رو کـرد و

 شـخم زد ،ردي از عشـق و

 عاشـقی ندیـد ... و عشـق نـادر در کوچـه پـس کوچـه همـان

 سـالهاي نوجـوانی جـا

 مانده بود...

ي او کـه عاشـقنفسـی از سـر بـی حوصـلگی کشـید ... بـرا  

 هیجـان بـود ایـن جمـع

 کسالت اور جز دهن دره و خمیازه هاي مکرر ارمغانی دیگر

 نداشت! ...



 بـا صـداي آقـا جـانش سـر برداشـت و افکـارش ، همـراه

 خمیـازه ایـی بـه پـرواز در

 آمد...

 » شاداب جان پاشو یه سري چایی بیار کنار این بحث داغ

 میچسبه!«...

م از دهانش خـارج نشـده بـود کـه فریـال تـر وفـرزهنوز چش  

 از جـایش بلنـد شـد در

 حـالی کـه همچنـان یـک چشـمش بـه نـادر بـود تـابی بـه

 چـادرش داد و آن را روي
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 سرش نشاند و گفت:

 »شاداب جون تو بنشین من چایی میارم.«...

 ســوري خــانوم بـا حظــی وافــر در حــالی گوشــه چشــمی

 بــه نـادر داشــت و گوشــه

 چشمی هم به فلایر گفت:

 » ماشـاهللاا ....الهـی کـه عروسـیت رو ببیـنم .... خـانومی از

 سـر روت میبـاره آدم خـظ

 میکنه....«

 فلایر سرخ و سفید شـدن هـایش را جمـع کـرد و بـه سـمت

پزخانه راهـی شـد وآشـ  

ندا با رفـتن او از جـایش بلنـد شـد و کنـار شـاداب نشسـت و 



 بـا

 همـان لبخنـدي کـه

 روي لبهایش پهن بود سر بیخ گوش شاداب فرو برد گفت:

 » یـاد بگیـر بـد بخـت از تـو کـوچکتره ولـی همچـون قـاپ

 مامـان رو دزدیـده کـه

... اونوقــت تــو داداش مامــان ســوري شــیفته اش شــده  

 بــدبخت مــن رو مــی بینــی

دیدي و ازش رم میکنی.. تا مبادایه» لو لو خورخوره« انگار  

 وقت قورتت بده..«.

 نگاهش ناخود آگاه بـه سـمت نـادر رفـت ... حـق بـا نـدا بـود

 نـادر لولـو خورخـوره ي

ش دوران نوجـوانی اش بـود همـان کـه بـراي یـک نگـاه

 جـان
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 میـداد و در رویاهـاي

 دخترونه اش با او قصه ها میبافت...!

 ولـی در دل یـک ظهـر گـرم و تـب دار تابسـتانی زیـر خشـم

 مهـار نشـدنی و ضـربات

 مشت گلد او تا هفته ها هم جسمش بیمار بود و هم ذهنش..!

بار و بنـدیل افکـار ش را از خـاطرات تلـخ گذشـته جمـع 

 کـرد



 و بسـاطش را در زمـان

حال پهـن کـرد ... نـیم نگـاهی بـه نـدا انـداخت کـه سـر 

 خـوش

 روي پرهـاي نـارنگی

 نمک میپاشید به دهان می برد....

 تفکـر نـدا بـراي رسـیدن بـه خوشـبختی دو پلـه بیشـتر نداشـت

ین پلـه ازدواجاولـ ...  

 بود و دومـین و آخـرین پلـه بچـه دارشـدن... و دایـره ي

 فکـري اش از ایـن دو تجـاوز

 نمیکـرد و اصـال کپـی برابـر اصـل زن عمـو سـوري بـود بـا

 همـان خالـه زنـک بـازي

 هایش..!.

 سر بیخ گوش او فرو برد و با لحنی عادي گفت:

 » ..مـن بـراي دیـده شـدنمبارك تون باشـه بـه سـالمتی ..

 نیـازي بـه سـایه نـدارم....

 همین که زیر سایه ي خدا باشم کافیه...«

 شـاداب ایـن را گفـت و خـواب آلـودگی و خـواب نـیم روز را

 بهانـه کـرد و از جـایش
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 برخاست و به طبقه ي پایین رفت...

یلولـه بهتـرین مکـان اتـاقیبراي یـک خـواب نـیم روز و ق  



 بزرگـی بـود کـه بـه خـاطر

 نداشتن پنجره حکـم انبـاري خانـه را پیـدا کـرده بـود و گوشـه

 ي آن تـا سـینه کـش

 دیوار رخـت خـواب چیـده شـده و تمـام وسـایل اضـافی خانـه

 از آن جـا سـر در اورده

 بود....

در را پشت سرش بسـت ، چـادر از سـر برداشـت و دسـتی 

 بـه

 کـش موهـایش کشـید

 و آن را قدري شـل کـرد و هنـوز تـوي شـیش و بـش اینکـه

 دقیقـا کجـا بخوابـد بـود

 که دربدون صداي تقه ایی باز شد و او با دیدن نادر د

 ر آسـتانه ي در بـه طرفـه العینـی چـادر را ازسـر شـانه

ایش برداشـت و آن را رويهـ  

 ســرش نشــاند.... و چنــد تکــه از چتــري هــاي مجعــدش

 جــا ماندنــد روي صــورتش

نشســتند ، بــا صــداي نــادر چشــم از جــارو برقــی 

 ایســتاده

 ي در گوشــه ي دیــوار

 گرفت و نگاهش به سمت او چرخید:

 » سـرده سـرما میخـوريدیدم اومدي پایین بخوابی ... اینجـا 



 بیـا بـرو تـوي اتـاق مـن
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 بخواب..«.

 چادرش را بـیخ چانـه اش محکـم تـر کـرد در حـالی کـه بـه

 سـمت در اتـاق میرفـت

 روبروي نادر ایستاد وبی انکه نگاهش کند جواب داد:

 » رمممنونم خواب از سرم پرید لطفا برید کنار می خوام ب

 بیرون..«.

 نادر اخم هایش را در هـم کشـید نـه تنهـا کنـار نرفـت بلکـه

 رخ بـه رخـش ایسـتاد و

به واسطه ي قد بلندش سرش را قدري به سمت صورت او 

 خم

 کرد:

 »از این سکوت و قهر بعد این همه سال خسته نشدي!...؟«

 قدمی پیش تر گذاشت و شاداب هم قدمی پس رفت:

 » تــوي ایــن همــه ســال خســته نشــدي مــن شــدم جــن و

 خــودت شــدي بســم

 هللاا!«....

شاداب نفس توي سـینه اش پـر تـب و تـاب بـاال و پـایین 

 میشـد

 هـرم نفـس هـاي ...



 نادر روي صورتش می نشست و حس می کرد تا خفه شدن

 راهی ندارد...

 » من روت رو ازم خسته نشدي این همه سال با دیدن

! ».  ُ  برگردونی..

 صدایش قدري باالتر از قبل شدو چشمانش هم پر از خشم.....

172 

Romanbooki بن بست بهشت 

د... المـذهب فرصـت بـده مـنم حـرف بـزنم ...!ایـن همـه 

 سـال

 دنـدون روي جیگـر

 گذاشـتم و هیچـی نگفـتم بلکـه از خـر شـیطون بیـاي پـایین

... ـن همـه سـالامـا ای  

 چهار نعل تاختی!«...

 نادر قـدمی پـیش گذاشـت و شـاداب یـک قـدم پـس کشـید

 وپشـتش بـه رختخـواب

 هـاي چیـده شـده ي کـنج اتـاق ممـاس شـد و چشـم از چشـمان

 تیـره و اخـم هـاي

 تیره ترش نمیگرفت...!

 نگاهش به دسـتان مشـت شـده ي نـادر نشسـت کـه البـد خشـم

 مهـار شـدنی اش را

 میــان پنجــه هــایش مــی فشــرد...میخواســت از کنــار ش

 رد شــود و از اتــاق بیــرون



 برود امـا هنـوز قـدمی دورنشـده بـود کـه نـادر چنگـی بـه

 بـازویش انـداخت ، دسـت

 بــزرگ و مردانــه ش را از روي چــادر دور ان قفــل کــرد

ردانــه اش بــهو اورا بــا زور م  

 سمت خود برگرداند .... نزدیکی شـان انچنـان بـود کـه نفـس

 هـاي نـادر روي صـورت

 او می نشست...

 نــادر نگــاهش رادر چهــره ي شــاداب چرخــی داد ودر

 چشــمان مــورب و کشــیده ي
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برد و او او ذل زد ، انگشت اشاره ي دست دیگرش را باال 

 را

 نشانه گرفت:

 اگـه مـاهی بشـی و بـري تـه دریـا و سـتاره بشـی و بچسـبی

« 

 طـاق آسـمون محالـه

 ازت دسـت بکشـم...پـس بهتـره از خـر شـیطون پیـاده بشـی و

 بگـذاري مـنم حـرف

 بزنم.«...

 شـاداب نگـاهش روي دسـت قفـل شـده ي او کـه روي

 بـازویش نشسـت بـود ثابـت



 شد و با لحنی که سعی داشت لرزشی نداشته باشد گفت:

 »دستت روي بازوي من جا مونده پسر عمو!«...

 سـپس بـا یـک حرکـت تنـدآن را از حصـار دسـت او بیـرون

 کشـید ودر بـاز کـرد از

 اتاق خارج شدو بـا دیـدن شـهاب در یـک قـدمی اش از تـرس

 نفـس هـایش یـک بـه

 یک به دیار نیستی پرواز کردند...

 شـهاب بـا دیـدن رنـگ پریـده و لبهـاي سـفیدو بـی رنـگ و

 رویـش اخـم هـایش را

 درهم کشید و با لحنی ترسناك پرسید:

 » چیـزي شـده ... ؟ چرارنـگ بـه روت نیسـت...؟ دیـدم

 اومـدي پـایین بخـوابی...نـادر

» قاجون بیاره ....؟کجاست گفت میام پایین یه بالشت براي ا  
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 نفـس هـایش پـس و پـیس میشـد و گـاهی میـان راه جـا مـی

 مانـد.... بـراي پنهـان

کردن لرزش دستانش یکی را مشت کـرد و زیـر چـادر بـرد 

 و

 بـا دیگـري پـر چـادرش

 ر گرفت ..... هـر چـه تـالش کـرد بزاقـی در دهـانش پیـدا

د تـا فـرو دهـد و زبـاننکـر  



 روي لبهــاي خشــکش کشــید ، دروغ گــوي خــوبی نبــود و

 شــهاب ایــن را خــوب

میدانسـت!...هـر چـه ذهـنش را پـس و پـیش کـرد ، جملـه 

 ایـی

 کـه آبـرو ریـزي بـه

 همراه نداشته باشد پیدا نکرد..!.

پـا میـزد کـهمیـان دل ، دل هـا و خـدا ، خـدا هـایش دسـت و   

 شـهاب ایـن بـار بـا

 اخمی غلیظ تر پرسید:

 »با توام میگم چرا رنگ به روت نیست....؟«

 حـرف شـهاب میـان راه بـود کـه در اتـاق انبـاري بـاز شـد و

 نـادر درحـالی کـه دو تـا

 بالشت زیر بغلـش بـود بیـرون آمـد وبـا لحنـی عـادي و در

 نهایـت خونسـردي از پـس

شانه هاي شاداب که پشت به او ایستاده بود رو به شهاب شد 

 و

 گفت:

 » رنگ و روي پریده ش تقصـیر منـه ... اومـدم بالشـت

 بـردارم خـواب بـود و بـا تـرس
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 بیـدار شـد....! مامـان سـوري بالشـت هـا رو گذاشـته بـود



 زیـر پتـو هـا واسـه همـین

.».. ل کشیدطو  

سپس بی آنکه به شاداب نگاه کنـد از کنـارش رد شـد و رو 

 بـه

 شـهاب بـا همـان خـم

 در هم گفت:

 »بیا بریم باال داداش فکر کنم چایی هامون یخ کرد..«.

 شــهاب دســتی بــه پشــت گــردنش کشــید ...ســري تکــان

 داد و شــیطان را همــراه

: اداب گفتدسیسه هایش لعنت کرد و روبه ش  

 » بــرو یــه لیــوان آب بخــور و دیگــه هــم تــوي اتــاق

 انبــاري نخــواب!... یــه آب بــه

 صورتت بزن بریم باال« ...

 باشه داداش شما برید باال من یه آبی به صورتم میزنم و زود

« 

 میام....«

 وقتـی نـادر و شـهاب بـه سـمت راه پلـه ي طبقـه ي دوم

فـس هـاي سـفرمیرفتنـد ن  

 کرده اش یـک بـه یـک سـر جایشـان برگشـتند...روزگـار

 عجیبـی اسـت زمـانی بـراي

 یک نفس نـادر جـان میـداد و حـاال از سـایه اش هـم فـرار



 میکـرد. او و نـادر دو خـط

 موازي بودند که هیچگاه بهم نمی رسیدند..!.
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 سر برداشت نگاهش را رو به باال داد و زیر لب نجوا کرد:

 خدایا .....قربونت برم که این قدر ماهی و به موقع به دادم

 رسیدي... ! سپس ن

گـاهش روي سـاعت دیـواري سـالن نشسـت کـه عقربـه 

 هـایش

 سـاعت سـه بعـد از

 ظهر را نشان میداد وتا وقت رفتن زمان زیادي باقی مانده

...!.. ودب  

 نیم نگـاهی بـه سـاعت مچـی اش انـداخت ... عقربـه هـاي

 سـاعت عـدد سـه را نشـانه

 رفته بودند....

 روي تخت سنگی بزرگ پـا گذاشـت و سـر بـاالیی را طـی

 کـرد و روبـه شـهر همیشـه

 بیدار تهران ایستاد. بـه لطـف بـاد ،هـواي تهـران بـه طـرز

 عجیبـی تمیـز بـود و شـهر

ر نـور آفتـاب پـاییزي مـی درخشـید و خانـه هـا و حتـیزیـ  

 پنجـره هایشـان از ایـن

 فاصـله ي دور بـه خـوبی دیـده میشـد...کـوه را بـه خـاطر



 سـکوت و طبیعـت بکـرش

 دوست داشـت ....کـوه او را جـادو میکـرد و بـه خلسـه ایـی

 بـاور نکردنـی مـی کشـاند

 .... از حــس خــدا و او را از همیشــهاینجــا پــر مــی شــد 
 بــه خــود نزدیــک تــر

میدید...نفـس هـاي کهنـه اش را در هـواي پـاك کوهسـتان 

 تـازه
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 تـر کـرد و سـرمایی

 نه چندان موزي و گزنده توي تار و پود وجودش نشست...

 کـامران پــا جــاي مســیح گذاشــت و از روي تختــه ســنگ

 بــاال رفــت و نفــس هــاي

 خســته اش را هــن هــن کنــان بــه او رســاند و شــانه بــه

 شــانه اش ایســتاد و بســاط

 غرغر هایش را همان جا پهن کرد:

 مسیح چه خبرته بابـا ؟ صـبر کـن مـن هـم بهـت برسـم ، از

« 

 سـاعت شـیش ، مثـل

 بز کوهی سینه کـش کـوه داري میـري بـاال .... مـن خـل و

 بگـو اسـتراحت روز جمعـه

 ام رو زدم و بـا تـو اومـدم کـوه ... مـرد حسـابی سـاعت سـه



 شـد مـردم از گشـنگی...

 رستوران بعدي باید ناهار میخوریم...«

به سمت چشم از شهر و خانه هاي ریز و درشتش گرفت و 

 او

 چرخید:

 » وقت کردي یکـم غـر بـزن ... اگـه اون سـیگار کـوفتی رو

 بگـذاري کنـار نفـس کـم

 نمیاري.«...

 کـامران نفـس هـاي خسـته اش را روي تختـه سـنگ بزرگـی

 کـه قـدري نـاهمواري

 داشت هوار کرد و نفس هاي عمیقش را با پف صدا داري
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: یرون فرستاد وگفتب  

 » سیگار من رو ولش کن جنـاب دکتـر دوصـفر هفـت ... از

 شـرکت چـه خبـر بـه آقـا

 خــی هــاش بگــو ....از دزده رســیدي...؟ از دوخــی ، م

 اون ترگــل و ورگــل هــاش... از

 صبح مدام میخوام بپرسم حرف پشت حرف اومد و فرصت

 نشد« ..!.

 چشم غره ایی جانانـه نثـارش کـرد ... کنـارش ایسـتاد و بـاز

 هـم دل بـه شـهر و خانـه



 هاي براقش داد که زیر نور خورشید می درخشید....

 » هیچ خبر!... هفت شهر عشق را عطـار گشـت ، مـا هنـوز

 انـدر خـم یـک کوچـه ایـم

 ... !به جز یه مشت کپی و اعداد و ارقام چیزي دستم نیست«

... 

 سرش را به سمت او کج کرد و ادامه داد:

 » توي آشناهات یـه حسـابرس مطمـئن سـراغ نـداري تـا ازش

 مشـاوره بگیـرم ... ؟ یـه

 سـري کپـی نامـه و قـرار داد دسـتمه مـی خـوام یـه نگـاهی

 بهشـون بنـدازه ببینـه

چیزي دستگیرش میشه ... هزینه اش هم هرچی باشه 

 پرداخت

 میکنم.«..

کامران دستش را باال برد و روي یک چشمش گذاشت و :

 گفت
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 » بـه روي چشـم ... خـودم کـه سـراغ نـدارم ولـی یکـی رو

 میشناسـم ، آشـنا زیـاد

 توي دست و بالشه ... امر دیگه!...؟«

 مسـیح سـنگ ریـزه ایـی را زیـر پـایش بـه بـازي گرفـت و

 عاقبـت آن را بـه کنجـی



 پرتاب کرد:

 » یـه وکیـل خـوب هـم میخـوام... تـوي بیمارسـتان هسـتند

 دکتـر هـایی کـه وکیـل

کار کشـته سـراغ دارنـد ولـی دوسـت نـدارم مسـائل 

 خـانوادگیم

 بـه محـیط کـارم راه

 پیدا کنه..«.

د کـامران از روي تختـه سـنگ بلنـد شـد و روبـرویش ایسـتا

 و

 بـا اخـم هـایی کـه بـه

 ندرت میان دو ابرویش می نشست پرسید:

 »وکیل ...؟ چیزي شده ...؟ اتفاقی افتاده ... ؟«

 » براي ماندانا میخوام ... پـدر و مـادر رضـا خـدا بیـامرز

 چنـد روز پـیش اومـده بودنـد

خونمون و ظاهرا مـی گفتنـد مانـدانا بـا خشـایار بایـد بیـاد و 

ابـ  

 اونهـا رنـدگی کنـه ...
 میـدونم قـانون حضـانت ایـن اجـازه رو بهشـون نمیـده تـا

 مانـدانا رو از خشـایار جـدا

 کنه ولی دوست دارم قانونی پیش بره تا ماندانا بشتر از این
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 اذیت نشه..«.

ـم هـايکامران به نقطه ایی نا معلوم خیـره شـد و بـا همـان اخ  

 کـور سـري تکـان داد

 و باز هم دستش را روي چشمش گذاشت:

 » این هم به چشم... یه وکیل خانواده ، که کارکشته هم باشه

 پیدا میکنم....«

 سپس براي این کـه او را از ایـن حـال و هـوا بیـرون بیـاورد

 دسـتش را مشـت کـرد و

 ضربه ایی آهسته به شانه ي او زد:

 » خوش تیپ شـدي .. خـوب کـردي ریـش هـات رو کوتـاه

 کـردي، تـه ریـش بیشـتر

 بهت میاد درست از وقتی که رضا فوت کرد دیگر ریشت رو

 نزدي درسته ...؟«

 مسیح لبخنـدي نـرم روي لـبش نشـاند.... قصـد رفـتن کـرد،

 ولـی بـا هیـاهو و خنـده

ـا رسـیده بودنـد، هاي گرو ه دختر وپسر جـوانی کـه بـه آنه

 دل

 از منظـره ي تهـران و

 خانه هـایش گرفـت ،روي پاشـنه پـا چرخیـد و بـه سـمت آنهـا

 برگشـت...و در نهایـت

 تعجب و ناباوري بیتا همان نوه عموي کامران را بین آنها



 دید....

 اولـین عکـس العملـش ایـن بـود کـه نگـاه غضـب نـاك وتنـدو
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 تیـزي روانـه کـامران

 کنـد...کـامران وقتـی نگاهـاي غضـب نـاك مسـیح را دیـد

 حسـاب کـار دسـتش آمـد

 قبل از این کـه اکیـپ بیتـا و دوسـتانش بـه آنهـا نزدیـک شـوند

 و هـول و شـتاب زده

 سر بیخ گوش او فرو برد و گفت:

 »به جون خودم ... خبر نداشتم میان«..!.

مران را مــی شــناخت ..... هــر وقــت میخواســت قســمکــا  

 دورغ بخــورد از هــیچکس

 مایه نمی گذاشت و پاي جان خودش را وسط می کشید...

 با صداي بیتـا در یـک قـدمی اش .....اخـم هـایش را از روي

 کـامران جمـع کـرد و بـه

 سمت او کشاند:

 » بـه بـه ... چـه حسـن تصـادفی ! سـالم آقـاي دکتـر حـالتون

 چطـوره .....؟اي کـاش

 ازصبح میدونستم شما هم تشریف اوردید کوه تا باهم هم قدم

 می شدیم...«

 مسیح به نشانه ي ادب سري خم ك



 رد و نرم و مردانه جواب داد:

 »سالم خانوم... ممنونم از لطفتون..«.

ه الغـر انـدام و بلنـد قامـت بـود و جفـتیکی از دختر ها کـ  

 بیتـا راه میرفـت.. قـدمی
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پـیش گذاشـت و درحـالی کـه سـعی میکـرد بـه صـدایش 

 لحنـی

 پـر غمـزه دهـد رو

 بیتا گفت:

 »بیتا جون معرفی نمیکنی....!؟«

ه بیتا دستی به کالهـی کـه روي شـال سـبز رنگـش گذاشـت

 بـود

 کشـید وبـا لبخنـدي

 کنج لبش ، رو به دوستانش کرد و مسیح را با دست نشان داد

 وگفت:

 » بچــه هــا ایشــون دکتــر مســیح طلــوعی هســتند از

 دوســتان خــوب و صــمیمی

 کامران..«.

 سپس رو به مسیح کرد و با همان عشوه هاي ریز و درشتش

 ادامه داد:

 »آقاي دکتر اینها هم دوستان من هستند..«.



 هنوز معرفی اش به پایـان نرسـیده بـود کـه یکـی از پسـر هـا

 بـا پشـت دسـت بیتـا را

 بـه کنـاري زد و قـدمی پـیش گذاشـت دسـتی بـه نشـانه ي

 دوسـتی رو بـه مسـیح

 پیش برد و مردانه با او دست داد:

 » خوشـبختم ... چـونسـالم آقـاي دکتـر از آشـنایی تـون 

 جـنس مـذکر تـوي ایـن

 جمع پنج نفره اقلیته اول از آقایون شروع می کنیم ....من
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 فرزام هستم«

روي پاشــنه ي پــا چرخیــد ،دســتش را بلنــد کــرد و 

 پســري

 بــا قــامتی متوســط و

 خنده رو را نشان رفت و ادامه داد:

 ایشون هم آرمان دوست عزیز من هستند« ....

 سپس به دختري ریز نقش و کـم سـن و سـالی اشـاره کـرد و

 کـه کنـار همـان دختـر

 قد بلند و الغر اندام ایستاده بود ادامه داد:

 » اون دختــر خــانوم هــم فرانــک خواهرمــه و اون خــانوم

 قــد بلنــد کنــار دســتش

.».. ستمهتاب دوست بیتا  



مسیح با لبخنـدي محـو ي بـا آرامـان دسـت داد و بـراي 

 خـانوم

 هـا سـري بـه نشـانه

 ي احترام خم کرد و محکم ومردانه گفت:

 »از آشناییتون خوشبختم..«..

مهتاب چشم از مسیح نمی گرفت قدري کنـار تـر ایسـتاد 

 وسـر

 بـیخ گـوش بیتـا فـرو

 برد و آهسته پچ پچ کرد:

 » ایــن همــون دکتــري کــه ازش حــرف میــزدي....؟ از

 قــدوقامتش کــه بگــذریم ...
 قیافه اش خیلی هم خاص نیست که تو این همه ازش تعریف

 میکردي!....؟«
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 بیتا در حـالی کـه چشـم از مسـیح و تـه ریـش دلخـواهش

 برنمیداشـت آهسـته تـر از

: واب داداو ج  

 شـاید قیافــه اش خـاص نباشـه ... مهـم اخالقشـه کـه خاصـه

« 

 تـو هنـوز خیلــی...

 مونـده ایـن چیـز هـارو بفهمـی... یـک سـاعت پیشـش بنشـینی



 شـیفته اش میشـی

...» 

 مسیح بعد از تاملی کوتاه رو به جمع آنها کرد و مودبانه گفت:

.».. نمیشم خوش بگذرهاز دیدارتون خوشحال شدم مزاحم  « 

 اما هنوز گام اول به دوم نرسیده بود بیتا خود را به مسیح

 رساند:

 » آقـاي دکتـر خـواهش میکـنم...افتخـار بدیـد بـا هـم همـراه

 بشـیم... یـه رسـتوران

 توي پـیچ بعـدي هسـت میتـونیم اونجـا اسـتراحت کنـیم و اگـه

 موافـق باشـید ناهـار

 بخوریم...«

 دلش میخواست کـامران را همـراه ایـن نقشـه هـاي نـابش بـه

 تـه دره پرتـاب کنـد....
محکـم بـه صـورت بیتـا پرتـاب» نـه«اما قبل از اینکـه یـه   

 کنـد اصـرار هـاي فـرزام و

 آرمان مـانع شـد و بـاالخره بـه ایـن همراهـی ناخواسـته تـن
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بـا آنهـا همگـام در داد و  

 شد...

 با چنـد گـام بلنـدخود را بـه کـامران کـه مـدام از او فاصـله

 مـی گرفـت رسـاندو سـر



 بیخ گوش او فرو برد و گفت:

 » کامران بعـدا.... حسـابی از خجالتـت در میـام تـا بـه فکـر

 دور زدن مـن نیـوفتی...

» 

ه زور جمـعکـامران در حـالی کــه خنـده هــایش را بـ  

 میکردآهســته تـر از او جـواب

 داد:

 »مسیح ....به جون خودم خبر نداشتم!«...

مسیح گامهاي بلند بر می داشت و چند گام جلو تر آنها راه 

 می

 رفت...

 بیتا سعی میکرد تا بـا او همـراه شـود امـا تمـام سـعی اش بـه

 دو گـام فاصـله منتهـی

 میشد....

نفــس هـاي خسـته اش بـازهم دســت از کـامران بــا وجـود  

 شـوخی وخنـده برنمــی

 داشـت و مـدام وعـده ي پـیچ آخـر را میـداد وغـذا هـاي

 رسـتورانی را کـه بعـد از آن
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 قرار داشت! ...

 وقتی به پیچ رسـیدند و بـا دیـدن رسـتوران شـیک و پیـک



 کوهسـتانی گـویی بـه آب

 حیـات رسـیده باشـند جـان تـازه ایـی گرفتنـد....و بـا وجـود

 شـلوغی رسـتوران روي

 تنها میز خـالی کـه کنـار در قـرار داشـت نشسـتند و نفـس

 هـاي خسـته شـان را بـر

 سر صندلی هاي چوبی رستوران هوار کردند...

 بیتا مدام پی فرصـتی بـود تـا کنـار مسـیح بنشـیند منتظـر

سـتادو تـا مسـیح جـايای  

 نشستنش را انتخاب کند ولی فرزام مجالی نداد و گفت:

 » خوب خـانوم هـا افتادیـد تـوي اقلیـت ... شـما سـمت دیـوار

 بنشـیند تـا راحـت تـر

 باشید آقایون هم این سمت کنار در..«.

 بیتا ناراضی باشه ایی گفت به سمت دیگر میز راهی شد...

ـه کـم رنـگ شـد بـازهم بسـاط شـوخیخسـتگی هایشـان ک  

 وخنـده هایشـان بـه راه

افتاد ... آرمان تکه جوجه کبابی به دهان برد رو به مسیح 

 شدو

 پرسید:

 » آقاي دکتر من یه چند وقته یـه مشـکلی دارم اشـکالی نـداره

 ازتـون کمـک بخـوام

.... » 
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 مسـیح در افکـار خـودش غوطـه ور بـود وچنگـالش را درون

 غـذاي نیمـه خـورده اش

 بــی هــدف میچرخانــد ... بــا صــداي آرمــان چنگــالش را

 داخــل بشــقاب گذاشــت

 وسرش به سمت او برگشت مودبانه جواب داد:

 »خواهش میکنم ... بفرمایید.«..

 » ه وقتـی دو تـا چشـمام روآقاي دکتر نمیدونم چرا چنـد وقتـ

 میبنـدم دیگـه جـایی

 رو نمیبینم...!؟«

مســیح آرنجــش را روي میــز گذاشــت و لبخنــد نــرم و 

 بــی

 صــدایش را پشــت کــف

 دستش پنهان کرد و هیچ نگفت....

 فرزام خنده هایش را فرو برد سرش را به سمت مسیح خم

 کرد:

 » ـان ذاتـا لـوده و سـر خوشـهآقاي دکتر به دل نگیریـد آرم

 یـه سـوال جـدي مـن ....

 از خـدمتتون مـی پرسـم... مـن چنـد وقتیـه سـرم درد میکنـه

 فکـر میکنیـد علـتش

 چی باشه....؟«



 کامران مجالی نداد تـا مسـیح جـوابی بدهـد ... تکـه ایـی از

 کبـاب کوبیـده ي خـود را

ـه اش را جـا بـه جـا مـی به دهان برد و در حـالی کـه لقم

 کـرد
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 تـا راحـت تـر جویـده

 شود رو به فرازم شد و جواب داد:

 » واال من دکتر نیستم ولـی فکـر میکـنم نشـونه ي خـوبی

 باشـه!... ایـن نشـون میـده

 که تمام حجم سرت رو کچ پر نشده و یه چیزي هم توش

 هست..«..

 بـاز هـم خنـده هـا ي جمـع بـه پـرواز درآمـد و یـک پـس

 گردنـی جانانـه از سـمت

 فرزام سهم کامران شد...

فرانـک سـاکت تـر از بقیـه بـود عاقبـت سـکوت را شکسـت 

 و

 بـه میـان شـوخی هـا

 وخنده ها ي جمع آمد و رو به مسیح پرسید:

 » صیلآقاي دکتر میشه بپرسم تخصص تون چیه و کجا تح

 کردید..«.

 مــن جــراح و متخصــص کلیــه و مجــاري ادراري هســتم



« 

 وتــوي یکــی از دانشــگاه

 هاي پایتخت تحصیل کردم..«.

مهتــاب بــراي اینکــه بحــث را بــه دســت بگیــرد قــدري 

 از

 نوشــابه اش را نوشــید و

 انگشت اشاره اش را به گوشه ي ابرویش کشید و گفت:

 » آقــاي دکتــر .... میشــه یــه کــم کنجکــاوي بکــنم و یــه

 ســوال خصوصــی ازتــون
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 بپرســم .... چنــد ســالتونه...؟ بــراي تخصــص گــرفتن و

 جــراح بــودن خیلــی جــوون

 هستید !؟«

د از این که شناسنامه اش را زیر و روکننـد بیـزار بـو

 ...کالفـه

 نفـس اش را جـا بـه جـا

 کرد و سرد و خشک جواب داد:

 »شما فکر کنید سی و شیش سال..«.

 مهتاب از لحن سـرد و خشـک و حالـت تـدافعی او جـا خـورد

 ولـی خـود را نباخـت و

 تشکر کوتاهی کرد...بیتـا سـرش رابـه زیـر انـداخت و



 درحـالی کـه کـاهو هـاي داخـل

 بشــقابش را بـا چنگــال زیـر رو میکـرد زیــر لــب آنچنــان

 کــه گفتگویشــان دونفــري

 باشد گفت:

 » خوشم اومد خوب زد توي برجکـت گفـتم کـه ایـن فـرق

 میکنـه و بـه ایـن راحتـی

 ها وا نمیده!«...

 کــامران میدانســت مســیح چقــدر از ایــن فضــولی هــا کــه

کــاوي رویــشاســم کنج  

میگذاشـتند بیـزار بــود بحـث را بــه دسـت گرفـت و تــا 

 پایـان

 ناهـار را بـه خنــده و

 شوخی گذراند.

 وقتی به پـایین کـوه رسـید روز هـم همـراه آفتـاب بسـاطش را
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 جمـع کـرد تـا راهـی

 فردا شود...

مثـل همیشـه پـر انــرزي امـروز روز دلخـواهش نبـود و  

 برنمــی گشــت و روز جمعــه

 اش به لطف نقشه هاي ناب کامران خراب شده بود...

 کاپشــنش را روي صــندلی پشــت ماشــینش گذاشــت و



 ســوار شــد ... کــامران دوان

 دوان خـود را بـه او رسـاندو روي صـندلی کنـار دسـتش

 نشسـت و خسـتگی هـایش

 روي آن هوار کرد و بریده بریده گفت:

 بابا چه خبرته آتیش کـه نمیبـري صـبر کـن مـنم بیـام... چتـه

« 

 تـو از وقتـی از بچـه

 ها جدا شدیم مثل برج زهرمار میمونی« ...

اخم هایش را در هم کشاند و ماشین ر ا استارت زد و با 

 لحنی

 تندو سرد گفت:

 » جمعــه ام رو بـه گنـد کـامران دهنــت رو ببنـد ... روز

 کشــیدي... چـرا بــا نــوه ي

 عموي محترمتـون برنگشـتی!...؟ میـدونی متنفـرم از اینکـه

 مـن رو تـوي عمـل انجـام

 شده قرار بدي..«.

 حــال و هــواي مســیح طوفــانی بــود و هرچــه میگفــت

 صــاعقه هــایش برســرش
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 میبارید... لحنش را کمی مالیم تر کرد از در دلجویی برآمد..

 کوتاه بیا مـرد ...میـدونم دلخـوري ... ولـی بـه جـون مامـانم



« 

 قسـم دیشـب خـودش

 زنگ زد وهی گیر داد... و من مجبور شـدم بگـم فـردا بـا هـم

 میـریم کـوه اونـم گفـت

ر شکر خوردم ومنم با دوستام میام همین به خدا... من یه با  

 از دهنم پریـد کـه دوخـی مخـی تـو زنـدگیت نیسـت ... اونـم

 رو هـوا حـرفم قـاپ زد

 .... ... بابا ....یه فرصـت بهـش بـده شـاید ازش خوشـت اومـد
 واال بـه خـدا دختـر بـد و

 ... سـبک سـري نیسـت وگرنـه مـن دمـش رو قیچـی میکـردم

 حـاال چشـمش تـو رو

 گرفته و منتظر یه چراغ سبزه ، این کجاش بده ...؟«

بــی حوصـله و کالفـه تــر از دقــایقی پــیش راهنمــا زد 

 وارد

 خیابــان اصــلی شــدو بــا

 لحنی کمی آرام تر از قبل گفت:

 » ایـن رو بفهـم ....مـن مثـل تـو نمیتـونم فکـر کـنم... و بـه

 یـک عشـوه و کرشـمه و

و دل نمیبـازم....از هیجـده سـالگی تـا همـین دوچشـم وابـر  

 ،سـه سـال پـیش درس

 میخوندم و فرصت این کار ها رو نداشتم....



 حاال هـم کـه سـنم رفتـه بـاال دیـدم بـه زنـدگی عـوض شـد

 وقتـی رابطـه ایـی رو....
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 شروع میکنم که قصد ازدواج داشته باشم...«

پس بـراي اینکـه بـه ایـن بحـث مزخـرف پایـان بدهـد و سـ

 سـر

 حـرف را بـه سـمت

 دیگر کشاند و بعد از تاملی کوتاه گفت:

 » ماشــینی کــه از نگهبــان شــرکت گرفتــی رو گذاشــتم

 جلــوي در خونــه ي

 خـودم...فـردا سـرم خلـوت بشـه میـارم شـرکت... درسـت

دهنیسـت ماشـین اون بنـ  

خـدا دسـت مـن باشـه ... شـاید بهـش نیـاز داشـته باشـه و 

 تـوي

 رو دربایسـتی نتونـه

 حرفی بزنه...«

 سربحث وقتی به سمت دیگـر چرخیـد کـامران بـاز هـم خنـده

 و شـوخی هـایش را از

 سر گرفت رو به مسیح چرخید و گفت:

 » یادم صبح گفتـی بعـد از کـوه بـراي شـام میـري خونـه ي

 مامانـت ... فکـر میکنـی



 فرنگیس خانوم یـه بشـقاب اضـافه هـم بـراي مـن روي میـز

 میگـذاره!...؟ خیلـی دلـم

 میخواد بدونم فرنگیس خانوم شام چی پخته...؟«

 لبخندي روي لبش نشست و زیـر چشـمی نـیم نگـاهی بـه

 کـامران انـداخت کـه مـرز

ك تـر بـود ...و اخـمشوخی و جدي بـودنش از مـو هـم نـاز  

 تـوي صـورتش بـه نـدرت
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 دیده میشد...

 با لبخند روز لبهـایش سـري تکـان داد و بـی آنکـه جـوابی

 بدهـد بعـد از سـبز شـدن

 چراغ قرمز به راه افتاد....

 با رسیدن صبح شـنبه وتمـام شـدن مرخصـی خـانوم نعمتـی

... 

کـارآموزخبـر آمـدن   

 جدید مثل بمبی داخل شـرکت منفجـر شـدو ترکشـش بـه تمـام

 اتاقهـا کشـیده شـد

 و یک کـالغ بـه همـراه چهـل تـاي دیگـر بـه پـرواز درآمـد و

 عقربـه هـاي سـاعت بـه

 یازده صبح نرسیده باراز شایعه داغ داغ شد! ...

مرخصــی و تــوي ایــن هــا گیــر واگیــر هــا هســتی هــم  



 اش تمــام شــدو از ســفر

 برگشـت ...آن هـم بـا سـوغاتی دیـار خراسـان، زرشـک و

 نبـات و جـا نمـاز و نخـودو

 کشمش...

 شاداب جا نمـاز را از روي میـز برداشـت و بـوي گـالب

 نـابش او را تـا خـود صـحن

 امــام رضــا بــرد ... جــا نمــاز را بــه همــراه بقیــه ي

 ســوغاتی هــایش و درون کشــوي

 میزش گذاشت و گفت:

 » خـوش بـه سـعادتت بـه امـام رضـا ارادت خاصـی دارم

 ولـی چنـدین سـاله کـه
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 من رو نطلبیده...ممنونم براي سوغاتی ها« ...

کالفه سـر جـایش جـا بـه جـا شـد و دل تـوي دلـش هستی 

 نبـود

 تـا یـک راسـت

 برود سر اصـل مطلـب و سـر از چنـدو چـون مـاجرا در

 بیـاورد ... خـواهش میکـنمش

 را تندو سریع گفت و با هیجان پرسید:

 » مـیگم شــاداب راسـته کــه مـیگن کــار آمـوز جدیــد در

 واقـع جانشــین آقــاي



 ریسسه... از حقی شنیدم چنـد بـار رفتـه پـیش آقـاي ریـیس

 حسـابی بـا هـم جیـک

 تـو جیـک هسـتند.حقـی رو کـه میشناسـی الکـی از هـیچ کـس

 تعریـف نمـی کنـه و

 میگه خیلی طرف جنتلمن.. آقـاي نعمتـی هـم مـی گفـت کـار

 آمـوزي و ایـن حرفهـا

ـار خونـه رو یـک جـاکشکه !....طـرف میخـواد شـرکت و ک  

 بخـره و اومـده ببینـه چـه

 خبره !.... خانوم نعمتی هم میگفـت احتمـاال بازرسـی چیـزي

 بایـد باشـه کـه بـه اسـم

 کـار آمــوز اومــده تـا بــه شـرکت و کارخونـه ســرك بکشــه

 و ایـن وســط مــو رو از...

 ماسـت بیـرون بکشـه... لیلــی هـم میگفـت هنـوز ندیــدتش

 ولـی از نعمتـی شــنیده

 خوش قد وباالست« ..!..
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پف پـر صـدایی از دهـانش بیـرون فرسـتاد و ارنـج دسـتش 

 را

 روي میـز گذاشـت و

 آن را ستون چانه اش کرد...

همیـد کـه میگفـتحاال مصداق شعر مولوي را مـی ف »: 



 هرکسـی از ظـن خـود یـار

 من ، از درون من نجست اسرار من«

هــر یــک از کارمنــدان شــرکت بــا دیــدگاه خودشــان 

 آمــدن

 طلــوعی را تفســیر

 میکردند....اگر باد بـه گـوش هسـتی میرسـاند کـه ایـن آقـاي

 جنـتلمن بـه نیـت پیـدا

رکت امـده تـا جلـوي دزدي هـايکردن یک عدد دزد به شـ  

 کالنـی را کـه زیـر گـوش

 اقــاي ریــیس مــی شــود را بگیــرد .... دل بــه ایــن شــایعه

 هــاي صــد مــن یــه غــاز

 نمیداد..!..

 هستی نیم نگاهی بـه سـاعتش انـداخت قـدري صـندلی اش را

 پـیش کشـید و بـه

: سیدسمت شاداب خم شد و پچ پچوار پر  

»  » ساعت یازده شد چرا نیومد همیشه این قدر دیر میاد....؟

 سپس با افسوس روي پشت دستش ضربه ایی آهسته زد و

 ادامه داد:

 » عجـب حمـاقتی کـردم کاشـی سـفر رو کمـی عقـب تـر

 میانـداختم... و خـودم
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 کار آموز جدیـد رو بـر مـی داشـتم اگـه راسـت باشـه و

 جانشـین آقـاي ریـیس باشـه

که نونم تـوي روغـن قـل قـل میخـورد !... خـدا رو چـه 

 دیـدي

 شـاید میشـدم معـاون

 شرکت...«

هسـتی از آرزو هـایش میگفـت و او بـی آنکـه حرفـی بزنـد 

 بـه

 تماشـاي منظـره ي

ســتانی نشســته بــود ....ایــن هشــت مــاهکوچــه بــاغ تاب  

 فرصــت خــوبی بــود تــا او را

بشناسد و مـی دانسـت جـاي نمـی خوابـد کـه آب ریـزش 

 بـرود

 ،تـا مبـادا روزگـارش

 نم دار شود... و هر کاري میکـرد تـا مـوقیعتش در شـرکت

 ارتقـاع دهـد ....ویـک جـور

داشـت ... و از هـر پلـه ایـی بـراي هـایی بـا لیلـی مسـابقه 

 بـاال

 رفـتن اسـتفاده مـی

 کرد..!.

 نگــاهش را از پنجــره و منظــره ي دلخــواهش گرفــت و



 دســت از زیــر چانــه اش

 برداشت...

 » هستی تورو خدا پاشو بـرو سـر کـارت... بگـذار مـنم بـه

 کـارم برسـم ، بـه جـاي

این جا نشستی و مدام حرف کار کردن درست نیم ساعت  

 میزنی.«..
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 جمله هـاي اعتراضـی شـاداب بـا صـداي تقـه ي در نیمـه

 کـاره رهـا شـد وبعـد از

 تاملی به کوتاهی چند نفس در اتـاق بـاز شـدو مسـیح داخـل

 شـد...و بـوي عطـر فـوق

 العاده اش زود تر از خودش اعالم حضور کرد...

 هســتی بــه چشــم بهــم زدنــی از روي صــندلی اش

 برخاســت و ســیخ ایســتاد و

 تندو شتاب زده گفت:

.»..  » سالم صبح تون به خیر

 ولی شاداب بـی آنکـه تغییـري در مـوقعیتش بدهـد سـالمی

 آهسـته تـر از هسـتی

تاه از جایش برخاست و رو به مسیحگفت و بعد از تاملی کو  

 گفت:

 » صــبح بــه خیــر آقــاي طلــوعی ایشــون همکــار مــن



 خــانوم هســتی مشــیري

 هستند و توي بخش آي تی شرکت کار میکند«

هستی از شدت دست پـاچگی ذهـنش یـاري نمـی کـرد و 

 جملـه

 هـایش گـویی از

ـد مصـنوعی و بـی ذهنش پر کشـیده بودنـد...عاقبـت لبخن

 حـس

 و حـالی روي لـبش

 نشاند و رو به مسیح گفت:

 » از آشـناییتون خوشـبختم.... مـن مشـیري هسـتم، هسـتی

198 

Romanbooki بن بست بهشت 

 مشـیري ...مرخصـی

 بودم و تازه امروز اومدم..«.

 مسـیح دسـت پـاچگی دختـر پـیش رویـش را دیـدو متعجـب

 شـد ... ولـی خیلـی

 عادي برخورد کرد و در جوابش مودبانه کمی سرخم کرد

 گفت:

 » از آشـنایی تـون خوشـبختم مـن هـم طلـوعی هسـتم

 کـارآموز جدیـد و چنـد

 روزیه که مزاحم خانوم خجسته شدم..«.

 هســتی نــیم نگــاهی بــه شــاداب کــرد و ســپس نگــاهش را



 بــه ســمت مســیح

 برگشــت در حــالی کــه دســتانش را در هــوا تــاب میــداد

 ــن کنــان و بریــده ــن، م م

 ،بریده گفت:

 » آقـاي طلـوعی .... حقیقـتش رو بخواهیـد قـرار بودکـار

 آمـوزي تـون رو بـا مـن

 بگذرونید... ولی براي من سفري پیش اومد و قرار شد خانو

ـون کننـد ... حـاال کـه برگشـتمم خجسـته در غیبـت مـن کمکت  

 در خـدمت هسـتم

 وخوشحال میشم همراهی تون کنم« ..

 هســتی نفــس هــاي حــبس شــده اش را بــا دم و بــاز دمــی

 عمیــق از ســینه اش
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 بیرون فرستاد و بی درنگ جمله هایش را ادامه داد..

 » وظیفـه شناسـی هسـتم نگـاه نکنیـد میدونیـد مـن اصـوال ادم

 کـه آالن ایـن جـا

 هســتم هــا... بــاور بفرماییــد وقــت ســر خارونـدن نــدارم

 فقــط اومــدم بگــم مــن در

 خدمت هستم همین..«.

 شاداب خنده هـایش را بـا روي هـم فشـردن لبهـایش فـرو بـرد

 یقـین داشـت کـه



را بــاورکرده مســیح را جانشــین و هســتی ، شــایعه هــا  

 صــاحب جدیــد شــرکت و

 کارخانه تصور میکند....

 نیم نگاهی به سـمت مسـیح روانـه کـرد ... متعجـب و گـیج از

 رفتـار هـاي هسـتی

 همچنان به تماشاي رفتار شتابزده ي او ایستاده بود...

 مسیح تعجـب هـایش را پـس زد و اخـم ظریفـی میـان

 دوابـرویش نشـاند و کمـی

 جدي تر از قبل شد و جواب داد:

 » خـانوم مشـیري شـما لطـف داریـد ... اگـه مشـکلی نیسـت

 مـایلم دوره ي کـار

 آموزیم روبا خـانوم خجسـته بگـذرونم بـا آقـاي فرجـام هـم

 هماهنـگ کـردم و از ایـن

 بابت مشکلی نیست« ...
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مام ذوقش کور شـد.... ایـن را انحنـاي نـرم لبهـاي رو بـهت  

 پـایینش نشـان میـداد و

 صداي دلخورش...

 » باشـه هرجـور کـه مایلیـد بـه هرحـال هـر کـاري از دسـتم

 بـر بیـاد خوشـحال

 میشـم براتـون انجـام بـدم اتـاق مـن سـومین اتـاق سـالن از



 سـمت راسـته... فعـال بـا

 اجازتون مرخص میشم.«..

 سـپس بـا خـدا خـافظی زیـر لـب و سـري بـه زیـر افتـاده و

 گامهـایی بلنـد تنـد و

 سریع از اتاق خارج شد...

 مســیح همچنــان گــیج رفتــار هــاي شــتاب زده ي دختـر

 پــیش رویــش بــود بــه

 محض بسته شدن در ، رو به شاداب پرسید:

»  » این خانوم چرا این قدر دست پاچه بود... اتفاقی افتاده...؟

 شـاداب خنــده هــایش عمـق گرفــت و در حــالی کــه برگـه

 هـاي نــا مــنظم روي

میزش را مرتب میکرد با همان لبخند روي لبهایش جواب :

 داد

 » توضـیحش زیـاد سـخت نیسـت !.... تـوي شـرکت شـایعه

جـايشـده شـما قـرار   

آقاي فرجـام مـدیر عامـل شـرکت و کارخونـه بشـید... و 

 قـرار

 کـار خونـه و شـرکت رو
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 یـک جـا بخریـد!... و البتـه چنـد تـا شـایعه دیگـه ...و فکـر

 میکـنم ایشـون هـم ایـن



 شایعه ها رو باور کرده..«.

بـاال رفـت و  مسیح با شنیدن این حرف سـرش بـه سـمت

 خنـده

 هـایش بـه پـرواز

 در آمــد ودر حــالی کــه کــت خــوش دوخــتش را درمــی

 آورد و از پشــت روي تکیــه

 گاه صندلی آویزان می کرد یکی در میان بین خنده هایش

 گفت:

....»!  » عجب موضوع جالب شد

 نگــاهش روي خنــده ي بــی پــرواي مســیح نشســت ونمــی

انســت آن را هضــمتو  

 کند...

 روي صــندلی اش نشســت بــه آن تکیــه داد ... در حــالی

 کــه بــا تــه خودکــارش

 آهســته روي میــز ضــربه ایــی کوتــاه میــزد ... پلــک

 هــاي چشــمانش را قــدري بــه

نزدیک تر کرد و عمیق تر بـه مسـیح خیـره شـد... ایـن 

 شـایعه

 هـاي دسـت و پـا گیـر

 اولین ضـررش ایـن بـود کـه دزد و کالهبـردار را هشـیار تـر

 میکـرد .... آن وقـت او بـا



...»! عجب موضوع جالب شد«: خنده و سر خوش میگفت   

 مســیح موبــایلش را از جیــب کــتش در آورد آن را روي
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 میــز گذاشــت و ســر

شت و بادیدن نگاه خیـره ي شـاداب فهمیـد کـه بـاز هـم بردا

 بـه

 چیـزي فکـر میکنـد

 و این مدت به خـوبی متوجـه شـده بـود ایـن دختـر هرگـاه

 بخواهـد فکـر کنـد پلـک

 هایش را مثل گربه ایی که در کمـین طعمـه باشـد بـه هـم

 نزدیـک میکنـد ...و یقـین

... سوالی خوابیده است داشت پشت این نگاهاي خیره  

 شاداب از بیهود گشتن میان افکارش خسته شد و باز هم بی

 حواس پرسید:

 » آقـاي طلــوعی میشـه بگیــد دقیقــا کـدوم قســمتش جالــب

 شــد...؟بــازار ایــن

 شایعه ها کاسه و کـوزه ي شـما رو بهـم میریـزه ... شـما بـه

 اسـم کـارآموز اومدیـد تـا

ـدا بـه دزد برسـید ولـی وقتـی همـه تصـوربی سر و ص  

 کنندمـدیر عامـل اینـده بـین

 شون میچرخه محاله دست از پا خطا کنند درست نمی



 گم!...؟«

 در تمام مـدتی کـه شـاداب حـرف میـزد مسـیح نگـاهش روي

 صـورت سـاده ي او

 چرخ میخـورد و بـرایش جالـب بـود کـه حـد ومـرز خـودش

 را میشـناخت و پـا از آن

 فرا تر نمـی گذاشـت و هـیچ وقـت از شـغل و تحصـیالت او
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 سـوال نمـی کـرد ...حتـی

 کمی خصوصی تـر بـه سـراغ شناسـنامه اش نمیرفـت .... بـه

 یـاد روز گذشـته و بیتـاو

خـوش دوستان نـه چنـدان دلچسـبش افتـاد.... کـه اگـر روي  

 مـی دیدندشـجره نامـه

 ي خانوادگی اش را هم طلب می کردند..!.

 بیتــا و دوســتان نچســبش را بــا دم و بــاز دمــی عمیــق بــه

 بیــرون پرتــاب کــرد

 نگاهش را به کنج میز کشاندو جواب داد:

 » خـانوم خجسـته خودتـون میگیـد شـایعه ... پـس اعتبـاري

ون نـرهنـداره... یـادت  

 اون دزد و کالهبـردار یـا احیانـا کالهبـرداران... تـا حـاال بـی

 سـرو صـدا بـدون تـرس

زیر گوش ریـیس تـوي همـین شـرکت دزدي کردنـد پـس 



 نبایـد

 واهمـه ایـی داشـته

 باشند از این شایعه هـا...تـازه ممکنـه فکـر کننـد شـرکت

 بلبشـو شـده و بـی پـروا تـر

.».. م کنند و یه جایی سوتی بدهنداقدا  

 شاداب تمام مـدت حواسـش پـی افعـال جمعـی بـود کـه مسـیح

 بـه کـار میبـرد و

 عاقبت تاب نیاورد و پرسید:

 » آقاي طلوعی چرا همـش افعـال جمـع بـه کـار مـی بریـد

 یعنـی تصـور میکنیـد
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 چند نفر با هم این کار رو دارند انجام میدن!...؟«

 مسیح سري به عالمت تایید تکان داد ودر جواب شاداب گفت:

 » بله یقینا... یـک نفـر بـه تنهـایی هـیچ کـاري از دسـتش

 سـاخته نیسـت و حتمـا

 کسی یا کسانی باید باشـند تـا تـوي جعـل سـند و دسـت بـردن

 تـوي حسـابها کمـک

کالهبردار اصلی بکنه و حتمـا منفعتـی هـم بـه اونهـااون   

 میرسـه.. فعـال نمـی تـونیم

 به کسی تهمت بزنیم تا واقعیت روشن بشه..«.

 مسـیح ایـن را گفـت خـم شـد و از جیـب کـتش فلشـی را



 بیـرون آورد و آن را بـه

 سمت او هل داد و اضافه کرد:

 » ی نامـه هـا و قـراردادخانوم خجسته .... لطفا فایلی کـه کپـ

 هـا رو تـوش ذخیـره

 می کردیـد رو داخـل ایـن فلـش بریـزد تصـمیم دارم اون رو

 بـه یـه کارشـناس خبـره

 نشون بدم شاید اون چیزي دستگیرش بشه..«.

عاقالنـه اسـت و« شاداب سـري تکـان داد و کوتـاه گفـت:   

 زود تـر بـه نتیجـه مـی

 رسید..«..

را برداشـت وآن را بـه کـامپیوترش وصـلسپس فلش   

 کـرد...هنـوز بـه فایـل مـورد
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 نظرش نرسیده بود که در با صداي تقـه ایـی کوتـاه بـاز شـد

 ودر کمـال تعجـب آقـاي

 رحمتی سینی بـه دسـت بـا دوتـا فنجـان چـاي خـوش عطـر و

 بـو بـه همـراه برشـی

ل شـد سـالمی گـرم داد و آن را روي میـز گذاشـتکیـک داخـ  

 قبـل از رفـتن رو بـه

 مسیح شد و گفت:

 » نـوش جـانتون آقـا ببخشـید چنـد روز گذشـته انجـام وظیفـه



 نکـردم از امـروز

 چاي تازه دمتون با من ...امري دیگه ایی ندارید...؟«

 خب تعجب اولین چیزي بـود کـه کنـار سـوال هـاي ردیـف

 شـده ي ذهـن مسـیح

نشست... اما هیچ نگفت و بـه تشـکري کوتـاه اکتفـا کـرد و 

 بـه

 محـض رفـتن رحمتـی

 ... شاداب خنده هـایش را بـی پـروا روي لـبش نشـاند از
 جـایش بلنـد شـد ودر حـالی

بـر مـی داشـت رو بـهفالسک چـایی اش را از زیـر میـز   

 مسـیح شـدوبا همـان لبخنـد

 پر رنگ کنج لبش گفت:

 » بفرماییـد چـایتون رو میـل کنیـد جنـاب مـدیر عامـل آینـده

 ایـن چـایی هـا ...

 براي من نیسـت و مـن همچنـان خـارج محـدوده هسـتم و

 تـرجیح میـدم از فالسـک
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»... یی بخورمخودم چا  

 مسیح از حـرص لبخنـدش طـرح پوزخنـد گرفـت ... بیـزار

 بـود از ایـن تملـق هـا و

 چابلوسی ها... نگاهش را از چاي فنجانی گرفت و رو شاداب



 سر برداشت:

 » متنفـرم از چـایی کـه رنـگ و بـوي تملـق داشـته باشـه

 لطفـا بـراي مـن هـم از

 فالسک خودتون چایی بریزید« ...

 رفتار بی شـیله و پیلـه ي مسـیح بـد جـوري بـه دلـش نشسـت

 و لبخنـدش عمـق

 گرفت بعد از ریختن دوتـا چـاي داخـل لیـوان یـک بـار

 مصـرف بـا همـان قلـب هـاي

قرمـز رنـگ ریـز و درشـت بـه کیـک بـرش خـورده ي 

 داخـل

 سـینی اشـاره کـرد و

 گفت:

 » ی هـم رنـگ و بـويپس با این حساب کیـک کنـار چـای

 چابلوسـی میـده و نمـی

 خوري

 د !...من امـروز سـر راهـم دوتـا دونـات گـرفتم کـه رنـگ و

 بـوي دوسـتی داره و اصـال

 هم مزه ي تملق نمیـده ... هـوم.... نظرتـون چیـه بـا چـایی
 بخـوریم و بعـد بـریم سـر

 وقت کارهامون...؟«
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 شـاداب ایـن را گفـت کـیفش را پـیش کشـید و از درون آن

 دوتـا دونـات بـا رویـه

 ي شکالتی بیرون آورد و یکی از آنها را به سمت مسیح

 تعارف کرد ادامه داد:

.»..  » بفرمایید این هم دوناتی که تعریفش رو می کردم

 مسیح با تشکري زیـر لبـی دونـات خـوش آب و رنـگ را کـه

 چشـم نـواز بـود و دل

مــی بــرد را از او گرفــت ....و کیســه ي نــایلونی آن را 

 بــه

 کنــاري زد گوشــه ي آن را

 به دهان برد...

حق بـا خجسـته بـود دونـات شـیرین و خـوش طعمـش رنـگ 

 و

 مـزه ي سـادگی و

 دوستی داشت...

 شنبه روز عجیبی بود....!پراز شگفتی...!

ها همـان اول صـبح از آبدارخانـه ....دهـان بـه تمام شایعه  

 دهـان گشـت و بـه پـچ پـچ

هـاي درگوشـی مبـدل شـد!.... و همـه بـه تصـور اینکـه 

 مسـیح

 طلـوعی مـدیر عامـل



 آینــده و احتمــاال صــاحب کارخانــه خواهــد شــد ماســت

 هایشــان را حســابی کیســه

 کردند...

ـل هـاي بـافتی هسـتی و هنرنمـایی هـایش جمـعآنچنـان کـه می  

 شـد و بـه داخـل
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کشـوي میـزش رفـت!... و مثـل یـک کارمنـد نمونـه و 

 وظیفـه

 شـناس پشـت میـزش

 نشست و تمام روز چشم از کامپیوترش بر نداشت...

شـد شیشه هـاي زیتـون خـانوم نعمتـی هـم از روي میـز جمـع  

 و البتـه جـاي خیلـی

 دوري نرفت و به کمدو زیر میزش منتقل شد..!.

ســوهان و لـوازام آرایشــی لیلـی ســرابی هــم بعــد از 

 تجدیــد

 آرایـش از روي میــزش

 جمع وبه داخل کیفش سرازیر شد..!.

 آقـاي ترقـی هـم از ایـن قاعـده مسـتثنی نبـود و تلفـن هـاي

مـوالکـاري اش کـه مع  

خرید و فروش لوازم منـزل بـود و گـاهی هـم کنـارش زمـین 

 و



 ملکـی یـا باغچـه ایـی

معامله می کردبا شنیدن این شایعه شکل پنهانی به خود .

 گرفت

 تـوي ایـن آشـفنه بـازار .... فقـط نیمـا صـبوري بـه دلیـل

 مرخصـی از شـایعه هـا دور

 ماند..!.

راهــروي باریــک و اتــاقی کــه در انتهــاي آن قــرار 

 داشــت

 بعــداز مــدتها بــه چشــم

 کارمندان شـرکت آمـده بـود و هـرکس بـه بهانـه ایـی از کنـار

 آن رد میشـد وسـرکی

 میکشید تا بلکه خبر جدیدي عایدش شود..!.

ـش درآنبیرون از اتاق شاداب ولوله یی برپـا بـود و امـا آرام  
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 اتـاق چنـد متـري دلگیـر

 موج میزد....

 مسـیح از جـایش بلنـد شـد ،کـتش را از روي لبـه ي صـندلی

 برداشـت و بـه سـینی

 چـایی کـه دیگـر یـخ کـرده و از دهـن افتـاده بـود نـیم نگـاهی

 کـرد و رو بـه شـاداب

 گفت:



 » پـی هـایی کـه داخـل فلـش ریخـتمخب حاال تا تکلیف اون ک

 مشـخص بشـه بهتـر

 ما هم بیکار نمـونیم مـن فرصـت چنـدانی نـدارم و مرخصـی

 ام تمـوم شـده و بایـد از

 فردا برگردم سر کارم .. ولی بعد از ظهر ها یه سر میام.«...

 نگـاهش روي منظـره ي کوچـه بـاغ نشسـت و حـس خـوبی

 زیـر پوسـتش نشسـت و

 بی آنکه چشم از ن بردارد اضافه کرد:

 » به نظرتون از کدوم اتـاق شـروع کنـیم ... شـایعه ي مـدیر

 عامـل شـدن مـن خیلـی

 بد نشد حداقل حسنش اینه تـا خالفـش ثابـت بشـه کارمنـداي

 شـرکت بـه خـوبی بـا

 هامون همکاري می کنند...«

 شــاداب از روي صــندلی اش برخاســت وموبــایلش را از

 روي میــز برداشــت و آن را
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 ر داد و گفت به سمت جیب مانتواش س:

 » بله حق با شماست ...بـه نظـر مـن بهتـر از اتـاق بایگـانی

 شـروع کنـیم کـه مسـئول

بـاالخره تمـام اسـناد وایـن قسـمت خـانوم نعمتـی هسـتند ...  

 مـدارك شـرکت اونجـا



بایگانی میشه درسته قـدیمی هسـتند ولـی شـاید البـه الي 

 اونهـا

 یـه سـر نخـی پیـدا

 بشه ...امیدوارم کپی هـا هـم بـه درد بـه خـوره و اون آقـایی

 کـه قـرار کمکتـون کنـه

 چیز به درد به خوري بینش پیدا کنه« ...

درست«: عالمت تاییدتکان داد و کوتاه گفتمسیح سري به   

 میگید موافقم...«

 سپس مثل یک جنتلمن قـدري کنـار تـر ایسـتاد تـا شـاداب اول

 از اتـاق خـارج شـود

.... 

 اتـاق بایگـانی از تمیـزي بـرق میـزد آن چنـان کـه مسـیح را

 شـگفت زده کـرده بـود

هـر طبقـه نگاهش به قفسه ي زونکن هـا ثابـت شـد ...  

 مخـتص بـه یـک رنـگ بـود و

 از تمیـزي مـی درخشـید وروي میـز خـانوم نعمتـی گلـدان

 آپارتمـانی کـوچکی قـرار

 داشت ..و کنارش فقط یک شیشه زیتون دیده میشد...

 خانوم نعمتـی بـا دیـدن مسـیح بـه آنـی از پشـت میـزش بلنـد
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 شـد بـه استقبالشـان



 رفت و هول و دست پاچه گفت:

 »سالم خوش اومدید ... سر افرازم کردید در خدمتم...«

 سـپس تنـدو شـتاب زده بـه سـمت میـزش رفـت و شیشـه ي

 زیتـون را زیـر میـزش

 گذاشت و با همان شتابزدگی ادامه داد:

 » . زیتــونتــرو خــدا ببخشــید ایــن جــا ریختــه و پاشــه....

 مــال یکــی از کارمنــداي

 شرکته روي میز من جا مونده..«

 حاضـر بـود قسـم بخـورد کـه خـانوم نعمتـی دل بـه شـایعه هـا

 داده کـه ایـن چنـین

 لفظ قلم حرف میزند و تعارف هایش را یک به یک پاره می

 کند...

 مسـیح سـالمش را آهســته جــواب داد و نگـاهش روي

ــن هــاي ســبز و قرمــز وزونک  

 آبـی چیـده شـده در قفسـه ثابـت شـد...و بـا صـداي شـاداب

 نگـاهش بـه سـمت او

 برگشت:

 »عــرف خــانوم نعمتــی آقــاي طلــوعی کــه م

 حضــورتون هســتند کــاراموز جدیــد

 شرکت ...امروز اومدیم ایـن قسـمت تـا ایشـون بـا بخـش

بشـن البتـه ازبایگـانی آشـنا   
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 قبل با آقاي رییس هماهنگ شده و جاي نگرانی نیست...«

 خانوم نعمتی با دست به قفسه اشاره کرد و رو یه مسیح گفت:

 » خواهش میکنم ... بفرماییـد...طبقـه هـاي پـایین بـراي سـال

 هـاي گذشـته اسـت و

 باال ترین قفسه مربـوط بـه سـال جاریـه... تـا شـما یـه نگـاهی

 بهشـون بندازدیـد مـن

 هم میام خدمتتون و براتون توضیح میدم..«.

 خانوم نعمتی این را گفت و با دوگـام بلنـد خـود را بـه کنـار

 شـاداب رسـاند سـر بـیخ

 گوش او فرو برد و با لحنی جـدي گـویی بـه کشـف بزرگـی

 رسـیده باشـد پـچ پـچ وار

 گفت:

 » خجسته از مـن مـی شـنوي کـار آمـوزي و ایـن حرفهـا

 کشـکه و بـاد هـوا... طـرف

 بازرس و مامور ...ا چه خوب شد شیشـه هـاي زیتـون رو

 جمـع کـردم هـا... مـیگم بـد

نشد شیشـه زیتـون رو روي میـز دیـد ...سـفارش لیلـی 

 سـرابی

شـما بـود پـیش پـاي  

 اومــد اتــاقم .... یــه شــیش زیتــون خریـد و یکــم ســر



 گــوش آب داد و مــدام از ایــن

 طلوعی پرسـید... ایـن قـدر وراجـی کـرد اخـر سـر هـم

 زیتـون رو یـادش رفـت ببـره

 وروي میز من جا مو
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 ند!«...

ودر حـالی کـه نگـاهش بـه لبخندي محـو کـنج لبهـایش نشسـت  

 مسـیح بـود ... کـه

بـدون توجـه بـه آنهـا زونکـن هـا را یکـی بعـد از دیگـري 

 بـاز

 مـی کـرد و ورق میـزد

 ...آهسته و نرم مانند خود او پچ پچ وار جواب داد:

 نـه بابـا مـامور و بـازرس کجـا بـوده .. ایـن چـه حرفیـه ...؟

« 

 خیـالتون راحـت باشـه

بنده ي خدا کار آموزه یه چند وقتـی تـوي شـرکت فـر 

 میخـوره

 و میـره سـرکار و بـار

 خودش..«.

نعمتی چشم هـاي زیـر و دگمـه ایـی اش مثـل چسـب بـه 

 مسـیح



 چسـبیده بـود و از

 او جدا نمیشد .... بازهم با همان صداي ریزش بیخ گوش او

 نجوا کرد:

 » ونی و نپختـه ایـن هـا رو از مـن بپـرس کـه دوتو هنوز جو

 تـا پیـرهن از تـو بیشـتر

 پاره کردم ....کار آمـوز هـاي قبلـی یادتـه بچـه سـال بودنـد و

 چقـدر هـم جلـف بـازي

 در مــی اوردنــد ... ایــن یــه جــوري برخــورد میکنــه کــه

 آدم مجبــور بهــش احتــرام

سـن و سـالش نمیخـوره کـار امـوز باشـه بگـذاره... بـه  
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 شـاید هـم حـق بـا رحمتـی....

 باشه طرف سـرمایه دار و میخـواد شـرکت و کارخونـه رو

 یـک جـا بخـره .. خـوش بـه

 حالش اون وقت مـن خـدا خـدا میکـنم امـروز دو تاشیشـه ي

 زیتـون بیشـتر بفروشـم

....».. لکه لنگ اجاره خونه نمونمب  

 لپ هایش را از هوا پـر و خـالی کـرد .. پـر حرفـی هـاي

 خـانوم نعمتـی همـراه شـایعه

 ها را گویی با نخ بی نهایت دوخته بودند که هیچکدام تمامی

 نداشتند..!.



 صـداي دینـگ کوتـاه زنـگ پیـامکش بـه دادش رسـید و نقطـه

 پایـانی شـد بـراي پـر

 حرفـی هـاي خـانوم نعمتـی ....بـا عـذر خـواهی کوتـاهی

 موبـایلش را از جیـب مـانتو

اش بیرون آورد و با دیدن شماره ي نادر نفس هایش به 

 پرواز

 در امدند...

 » من بیرون شرکت ایستادم بیا بیرون می خوام باهات حرف

 بزنم« ...

ار خوانـد وآنقدر متعجب و ناباور بود کـه پیـام را چنـدین بـ  

 هـر بـار حـس بـدي زیـر

 پوسـتش مــی نشسـت... اگــر بیســت دقیقـه ي پــیش بــا

 مامــان زري حــرف نمیـزد

 یقینا از دلواپسی دل و روده اش از حلقش بیرون میزد..!.
215 

Romanbooki بن بست بهشت 

 به سختی آب دهـانش را فـرو داد وبـا دسـتانی لـرزان بـراي

... ر آخـر پیـام را خوانـدبـا  

 منطقی اش این بود که با یک عذر خـواهی پیـام میـداد کـه

 نمیتوانـد بیایـد امـا نـادر

 مـرد منطـق نبـود و حـرف زورش را بـی منطـق هـم بـه

 کرسـی مـی نشـاند و مـی



 دانست اگر نرود بـی توجـه بـه نگهبـانی یـک راسـت بـه

 شـرکت مـی آبـد و اتـاق بـه

 اتاق براي پیدا کردن او سرك میکشد وتمام ابرو یش را

 میبرد...

 نفس توي سینه اش پـس و پـیش میشـدو از ایـن سـماجت هـاي

 نـادر ترسـی مـبهم

ته دلـش را زیـر و رو میکـرد .... عاقبـت صـدایش را بـا 

 چنـد

 سـرفه ي کوتـاه تصـنعی

 صاف کرد و رو به مسیح گفت:

 » آقاي طلوعی اگه با من کـاري نداریـد مـن میـرم خـانوم

 نعمتـی ایـن جـا هسـتند و

 راهنماییتون میکنند«

 بــا صــداي شــاداب ســر برداشــت و نگــاهش بــه ســمت

 اوچرخیــد چهــره اش رنــگ

 پریده اش او را متعجب کرد اما درمورد آن علت آن سوالی

 نکرد و فقط گفت:

 » میکــنم.. عرضــی نیســت مــن هــم ایــنخــواهش 
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 زونکــن هــا رو نگــاه میکــنم و

 میرم..خسته نباشید..«.



 خداحافظی زیر لبی گفـت از اتـاق بیـرون آمـد ....بـی خیـال

 ژاکـتش شـد و مثـل بـاد

خـلبـه سـمت حیـاط دویـد ... بـه محـض اینکـه پـایش را دا  

 حیـاط گذاشـت سـوز

 ـر مقنعـه اش گذشـت وبـی روزهاي پایانی آبـان مـاه از پ

 اجـازه روي گـردنش نشسـت

 اما باز اهمیت نـداد ... در مقابـل چشـمان متعجـب نگهبـان

 شـرکت آقـاي رمضـانی از

در نگهبـانی خـارج شـد .... بـا دیـدن نـادر کـه دسـت بـه 

 سـینه

نشتکیـه بـه ماشـی  

 درسـت روبـروي شـرکت ایسـتاده بـود از روي جـدول و

 جـوب آب گذشـت و خـود را

 به او رساند و با یک قدم فاصله کنارش ایستاد...

 نـادر بـا دیـدنش تکیـه اش را از ماشـینش گرفـت و قـدمی

 پـیش گذاشـت و سـالمی

 کوتاه داداما شاداب سالمش را بی پاسخ گذاشت و تندو سریع

 پرسید:

 »اینجا چیکار میکنی ... ؟«

 انتظار استقبالی گـرم و صـمیمی نداشـت ولـی ایـن همـه

 سـردي تلنگـري سـخت بـه



 غــرورش بــود... برزخــی شددســتش را بــال بــرد روي
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 فــرق ســرش گذاشــت و کــف

لی کـه بـهدسـتش را روي موهـاي کوتـاهش کشـید و در حـا  

 انتهـاي خیابـان خیـره

 شده بود گفت:

 ... غریبه نیستم که پسر عموتم !... اومدم باهات حرف بزنم

« 

 همین آالن« ...

 شاداب نفس عمیقی کشید تـا بـه افکـارش نظـم دهـد و یـک

 بـار بـراي همیشـه بایـد

 به این موضوع ناتمام بـین خـودش و نـادر سـرو سـامانی

پس در حـالی کـهمیـداد سـ  

چشــمانش را از او کــه خیــره نگــاهش میکــرد مــی 

 گرفــت

 از ســرما دســتهایش را

داخل جیب مانتو اش جاي داد و بعد از تاملی کوتاه به قدر 

 چند

 نفس گفت:

 » آالن نمی تونم وقتـه اداري . بایـد سـریع برگـردم..اگـه

 میخـواي حـرف بزنـی ، بعـد



»... ساعت چهار و نیم دم شرکت باش از ظهر  

 نــادر نگــاهش رادر صــورت شــاداب چرخــی داد و بــه

 لبهــایش رســید کــه از ســرما

 سفید و بی رنگ شده بود وگفت:

 » باشـه... سـاعت چهـار و نـیم میـام .... چـرا لبـاس گـرم

 تنـت نکـردي هـوا سـرده
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 !...؟«

 نگـاهش را بـه مــوزات نگـاه سـیاه او بــاال کشـاند ...عمیـق

 تــر نگـاهش کـرد، دیگــر

 دلســوزي هــایش بــه دلــش نمـی نشســت ...بــی آنکــه

 حرفــی بزنــد بــا خــداحافظی

کوتاهی میخواسـت از او جـدا شـود کـه مسـیح از در 

 نگهبـانی

 بیـرون امـد و نگـاهش

چرخید و بعد سري به نشانه ي خداحافظی خم کرد بین آن دو  

 و رفت...

 نـادر دسـتش را بـاال بـرد دو انگشـتش را بـه نشـانه ي

 خـداحافظی از بـاالي ابـرویش

 قدري دور کرد و با

 صدایی سر خوش گفت:



 » سـاعت چهـار میـام دیـر نکنـی هـا... ممنـون کـه قبـول

 کـردي بیـاي.... میـریم یـه

 جاي دنج..«.

 سپس سوار دویسـت شـش نقـره ایـی رنگـش شـد ومسـیح هـم

 همزمـان بـا او سـوار

 ماشین سرمه ایی رنگ شـیکی کـه درسـت پشـت سـر ماشـین

 نـادر پـارك شـده بـود

 شد و هر دو هم زمان با هم به راه افتادند...

 مــات ومبهــوت چشــمانش راه میگیــرد و تــا بدرقــه ي هــر

 دو ماشــین راهــی
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 میشود..!.

در تـه تـه دلـش حـس عجیبـی داشـت ... بـا خـودش کـه رو  

 بایسـتی نداشـت دلـش

 نمیخواست طلوعی ایـن مـردي کـه هـیچ چیـز بـه غیـر از

 قرابـت او بـا آقـاي ریـیس

 نمی دانست او را با نادرببیند...!

الش عجیـب بـود و متغییـر !.... درسـتاین شنبه حس و حـ  

 مثـل هـواي پـاییزي کـه

 گاهی میبارید ، وقتی دیگر خورشید را وسط آسمان می

 کاشت...



*** 

 به لطف و صدقه سر ترافیـک تمـام نشـدنی تهـران کـه مثـل

 گـره کـوري همیشـه پـا

 برجا بود....

ـاه سـرشو حرکت الپشت وار ماشـین هـا ،نـادر گـاه و بـی گ  

 را بـه سـمت شـاداب

 مــی چرخانــد در ســکوت چشــم هــایش را متــر کــرده و و

 شــاداب را را وجــب مــی

 کردو حتی از دیدن نیم رخ او هم سیر نمی شد.

 عاقبت براي اینکه سـر حـرف را بـاز کنـد نـیم نگـاهی بـه

 گونـه هـاي سـرخ و تـب

ز هم به انبوه ماشین هاي قطاردار او انداخت و نگاهش را با  
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 شده داد و گفت:

»  » سرخی گونه هات رو بگذارم پاي چی!....؟

 شاداب تمام هوش و حواسـش پـی بوتیـک هـا بـود بـا چـراغ

 هـاي روشنشـان کـه

 دل به پـاییز داده و اجنـاس شـان رنـگ و بـوي پـاییزي بـه

 خـود گرفتـه بودنـد...وبـه

 خود وعده ي خرید یک پالتوي زمستانی شیک و مد روز را

 می داد...



 با صداي نادر سرش به سمت او چرخید...

 گونـه هـایش داغ شـده بـود امـا نـه از هیجـان و خجالـت و

 شـرم ... التهـاب گونـه

 هایش از بعد از ظهـر همـراهش بـود و دقیقـا نمـی دانسـت

لـت ایـن همـه حـرارتع  

چیسـت!...؟ دسـت روي دکمـه ي لمسـی کنـار دسـتش 

 گذاشـت

 و قـدري پنجـره را

 باز کرد و هواي سـرد پـاییزي مهمـان اتاقـک ماشـین شـد

 سـپس بـا سـر بـه بخـاري

 روشن اشاره کرد و سرد و چکشی جواب داد:

 » هسـرخی گونـه هـام مـال ایـن بخـاري روشـنه کـه درجـ

 اش رو تـا انتهـا زیـاد

 کردي!«...

 پیام آنقدر رسا و واضح بود تا بـه قـدر کـافی نـادر تنـدو تیـز

 را آتیشـی کنـد ....پـر
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 غیض با کف دسـت ضـربه ایـی محکـم بـه روي فرمـان

 کوبیـد و بـا صـدایی همچنـان

 تندو تیز گفت:

 » دسـت از ایـن کینـه ي کهنـه بـرداربس کـن شـاداب .... 



 وایـن قـدر تلـخ نبـاش

.... »  ... بابا من چند سال پیش یه

 به ایـن جـاي حـرفش کـه رسـید بـاقی اش را بلعیـد و

 اسـغفراللی زیـر لـب گفـت

 بعد از تاملی به کوتاهی دوتا دم و بازدم عمیق ادامه داد:

 » بابـا .... مـن چنـد سـال پـیش یـه شـکر اضـافی خـوردم کـه

 دسـت روت بلنـد

 کـردم حـاال تـو بچسـب بـه اون روز ول نکـن ... د

 المـذهب.... بگـذار مـنم زر خـودم

 رو بزنم شاید یه چیزي از توش در اومد و بی خیال شدي..«.

هـنش بـارشـاداب بـی آنکـه بخواهـد تـوي دل پـاییز تمـام ذ  

 سـفر بسـت وبـه آن

ظهر تب دار تابستانی سفر کـرد... لگـد هـایی کـه بـه 

 پهلـویش

 خـورده بـود تـا مـدتها

 جــاي کبــودي آن بــاقی بــودو او مجبــور شــد عــالوه بــر

 درد، کبــودي هــا را هــم از

 مامان زري پنهان کند وجسمش هـم نـوا بـا روح بیمـارش

شـد و وقتـی لبـاس بیمـار  

 سالمتی به تـن کـرد و از رختخـواب بلنـد شـد از حسـی بـه
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 نـام عشـق خـالی ،خـالی

 بود...

 نگاهش را به سـمت نـادر چرخیـد ... هنـوز هـم همـان نـادر

 بـود کنـار محاسـنش

... داخالق تندو تیزش هم همچنان پابر جا باقی مانده بو  

نادر یک دسـتش را روي لبـه پنجـره ي ماشـین سـتون کـرد 

 و

 دسـتی بـه صـورت

 شیش تـیغش کشـید و بـا صـدایی آرام و نـرم در حـالی کـه

 نگـاهش مسـتقیم بـه رو

 به رو بود گفت:

 » اون روز وقتـی از پادگـان برگشـتم دل تـوي دلـم نبـود

 ،ایـن مرخصـی تشـویقی

 برام حکم شیرینی عسـل رو داشـت وقتـی از سـر خیـابون

 پیچیـدم تـوي کوچـه بـال

 در آوردم... اون روزهــا دختــر شــاداب و ســرزنده ي

 فامیــل بــد جــوري تــوي ذهــنم

 نشسته بود و دلم براي دیدنش یـه جـور خاصـی قیلـی ویلـی

 مـی رفـت .... وقتـی بـه

بلنـد کـردم و بـا تعجـب پسـر همسـایه در حیاط رسیدم سـر 

 رو



 دیـدم کـه از پنجـره

ي خونه شون تـوي حیـاط مـارو تماشـا مـی کـرد و مـی 

 خندیـد

 وهمـین کـه مـن ...

رو دید به آنـی دمـش رو گذاشـت رو کـولش و رفـت و 

 پنجـره
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 رو هـم بسـت ... وقتـی

ر رو بـاز کـردم تـو رو دیـدم کـه شـینگ بـهکلید انداختم و د  

 دسـت خنـده کنـان بـا

 ندا آب بازي مـی کـردي و تمـام لبـاس هـاتون خـیس شـده و

 بـد جـوري بـه تنتـون

 چسبیده بود....

 ندا جثه ي ریز تري نسبت بـه تـو داشـت و هیکـل اش بـه

 چشـم نمـی اومـد ولـی

ـه چشـم مـی اومـدي وقتـی تو درشت تـر بـودي و زیـادي ب

 تـو

 رو اون شـکلی دیـدم

 تازه فهمیدم که پسر همسایه به چی نگاه میکنه....

 ایـن شـد کـه وقتـی لبـاس هـاتون رو عـوض کردیـد و اومدیـد

 تـوي حیـاط یـه



 کشـیده بـه نـدا زدم و اون کـه اخـالق مـن خـوب دسـتش بـود

 زود فلنـگ و بسـت و

 سهم کتک ندا هم نصیب تو شد...

 وقتــی دیــدم حرفــی از کتکــی کــه خــوردي نــزدي

 شــرمنده شــدم وبیشــتر

 گرفتـارت.... البتـه ایـن رو هـم بگـم فـردا رفـتم و پسـر

 همسـایه رو تـه کوچـه گیـر

 شـت بهـش زدم تـا دیگـه غلـط اضـافه انـداختم و یـه کتـک م

ازتـرسنکنـه ... اونـم   

 ابروش صداش در نیومد« ...
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 شاداب به یاد عشقی کـه مـی توانسـت جاودانـه باشـد فاتحـه

 ایـی خوانـد و سـرش

 به سمت او چرخید ومیان حرفش آمد و سرد و بی روح گفت:

 » خب همین ایـن هـا رو کـم و بـیش بـار هـا گفتـی آخـرش

چـیرو بگـو....واسـه   

 اومدي در شرکت اون هم ساعت اداري ....؟«

 نادر با باز شدن گـره کـور ترافیـک تنـدو تیـز میـان ماشـین

 هـا الیـی کشـیدو بـه

 دل اتوبان زد صدایش را باال برد:

 » آخرش رو مـی خـواي بـدونی ...؟ باشـه آخـرش رو بـرات



 مـیگم... میخوامـت قـد

 جونم...!

ار مـی کنـی بـا خـودم گفـتم عیـب نـدارهوقتی دیدیم ازم فـر  

 پسـر بهـش فرصـت

 بده کم کم یادش میره ... از دلش در میاري ... دختره و ناز

 داره...

 ولـی تـو حـب کینـه رو هـر روز صـبح همـراه چـایی قـورت

 مـی دادي تـا مبـادا

 یادت بره بهت چه کردم وقتی شهاب

 اومد خواستگاري ندا تـوي دلـم عروسـی بـود بـا خـودم گفـتم

 خـدا رو شـکر خـانواده

225 

Romanbooki بن بست بهشت 

 ها بهم نزدیک تر میشن و کینه ها هم کهنه تر...

 بـازم صـبرکردم تـا دلـت رو بدسـت بیـارم و بعـد بیـام

 خواسـتگاري .... دلـم نمـی

...وتـوي فامیـل بپیچـه کـهخواست جواب نـه ازت بشـنوم   

 شـاداب ،نـادر رو پـس زد...

 ... نادري که دسـت روي هـر دختـري بگـذار نـه نمـی شـنوه

 شـاداب قبـولش نکـرد...

 ... هـر بـار کـه بـرات خواسـتگار میاومـد دل تـوي دلـم نبـود

 خـدا ،خـدا مـی کـردم



 خواستگارت دندون گیر نباشه....

بـازم دنـدون سـر جیگـر گذاشـتم تـا درسـت رفتی دانشـگاه  

 تمـوم بشـه ... مامـانم

 هرکـی رو معرفـی میکـرد یـه بهونـه کنـار اسـمش مـی

 گذاشـتم و ردش مـی کـردم

 حـاال هـم کـه فریـال شـده سـنجاق سـینه ي مامـان سـوري و

 یـه لحظـه از کنـارش

نده به ریشجدا نمیشه .... و مامانم می خواد اون رو بب  

 نداشتم..«..

صدایش را باز قدري باال تر برد و سرش به سمت او 

 چرخیدو

 گفت:

 » بابا به چه زبونی بگم می خوامت ... بسه ... یا بازم

 بگم!....؟«

 چشـم از نـم بـاران پـاییزي کـه قطـره قطـره روي شیشـه مـی
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 نشسـت گرفـت و

 سرش به سمت او چرخید:

 این همه سال زمـان کمـی نبـود تـا ایـن کینـه رو کهنـه کنـی

« 

 مـی تونسـتی بـا



 یه عذر خواهی ساده و بی غل و غش از دلم در بیاري...؟«

 کامران بازهم بـه نقطـه ي جـوش رسـید و درحـالی کـه یـک

 چشـمش بـه مسـیر

لند تر از قبلبود و چشم دیگرش هم به شاداب با صدایی ب  

 گفت:

 » آخـه بـی مـروت .... بـه فکـر غـرور و مردونگـی مـن هـم

 بـاش... غـرورم اجـازه

 نمیداد بیام ازت عذر خواهی کـنم بعـد هـم تـو فاصـله گرفتـی

 و کـم محلـی کـردي...
 جلـوي شـهاب و عمـو منـوچهر هـم کـه نمـی تونسـتم راه و

 بـی راه دنبالـت باشـم و

ازت رو بخـرم تـا ایـن دو زار اعتبـارم پـیش عمـو و نـ

 شـهاب

 بـه بـاد فنـا بـره... حـاال

 اومدم عذر خواهی مشکلش کجاست!...؟«

 مشکلش زمانی بود که از دست رفته بود....

نادربی منطق مـی گفـت و مـی گفـت تنـدو پـر شـتاب از 

 میـان

 ماشـین هـا الیـی

هــایش پــر تــوان از درد مــیمــی کشــید و او شــقیقه   

 کوبیــد و نمــی دانســت چــه
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حکمتی است وقتـی کنـار او مـی نشسـت ارامـش پـرواز 

 کنـان

 ازبـام دل و جـانش پـر

 می کشید ....دستی به پـر مقنعـه اش کشـید و جملـه هـایش را

 قـدري پـس و پـیش

 کردو عاقبت دل به دریا زد حرف اخرش را همان اول زد:

 » بـه قـول مامـان زري گـل بـی عیـب خداسـت مـنم مثـل

 همـه ي آدمهـا ،یـه

 نقص هاي پر رنگـی دارم مثـل همـین کینـه ... حـق بـا توئـه

 یـه جـا بایـد ایـن کینـه

وشتموم بشه مـن سـعی مـی کـنم ایـن کینـه ي کهنـه رو فرامـ  

 کـنم ولـی بـیش از

 این ازمن انتظار نداشته بـاش... بگـذار همـون دختـر عمـو و

 پسـر عمـو بـاقی بمـونیم

...» 

همین یک جمله بـراي فـروریختن غـرورش کـافی بـود 

 عـادت

 بـه شـنیدن جـواب

 نه نداشت و دختـر هـاي دوربـرش زیـادي لـی لـی بـه ال

 الیـش مـی گذاشـتند.... بـی



تاب از جواب نه غیر مستقیم شاداب رو به او شد باز هم 

 کوتاه

 آمد و گفت:

 » نگـو ....بـه خـودت و بـه مـن» نـه «شاداب بـه مـن 

 فرصـت بـده ... مـن خیلـی

وقته که مـی خوامـت ، تـو فقـط لـب تـر کـن تـا دنیـا رو 

 بـرات
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 فـرش کـنم ...تـو یـه

 اشاره بکن ببین چه قدر عشق به پات بریزم« ...

 حرفهـایش بـا تمـام قشـنگی هـایش بـاز هـم بـه دلـش نمـی

 نشسـت .... گـویی

 عاریـه ایـی بـود درسـت مثـل وصـله ي نـاجوري کـه خیـاط

 تمـام سـعی اش را مـی

 کند تا وصله درسـت سـر جـایش بنشـیند امـا اخـر کـار بـاز

 هـم یـک جـایی آن مـی

 لنگد...و نشان میدهد که کار وصله و پینه شده است...

 نـادر تـا ابـد بـرایش پسـر عمـو بـاقی مـی مانـد و محـال

 بـوددل یـه یـک عشـق

 قدیمی بدهد نگـاهش را بـه سـمت او چرخانـد و بـه نـیم رخ

 پـر اخـم او نگـاه کـرد و



: و گفتبه سختی آب دهانش را فرو داد   

 جواب من همونی کـه گفـتم ...بـراي مـن همیشـه پسـر عمـو

« 

 بـاقی مـی مـونی

... » 

 هنوز جمله اش به انتهـا نرسـیده بـود کـه نـادر بـازهم آتیشـی

 شـد و بـه سـمت او

 چرخید با صدایی بلند فریاد گونه گفت:

 » د....المـذهب یـه سـاعت دارم التماسـت مـی کـنم .....بگـم

 فـالن خـوردم راضـی
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 می شی ...از خر شیطون پیاده شو دیگه«

از ترس یکه خورد و کمی چشمانش جمع شد...و خودرا 

 عقب

 تر کشید...

 نادر را نمـی فهمیـد... نـادر را بـا ایـن اخـالق تنـد و تیـزو

 زور گـویی هـایش نمـی

ی کـرد بیـزار بـود... ازفهمید ... از مردي که التمـاس مـ  

 مـردي کـه سـوار مرکـب بـی

 منطقی هایش می تاخـت هـم بیـزار بـود....او عشـق مـی

 خواسـت نـه التمـاس کـردن



 را... نـادر بعـد از ایـن همـه سـال هنـوز یـاد نگرفتـه بـود

 عاشـقی کنـد....نـادر حـس

 تملک داشـت نـه عشـق وگرنـه بـا تغییـر هـر فصـل دوسـت

 دختـرش را عـوض نمـی

 کرد..

 عاشق واقعـی صـبوري مـی کـرد تـا بـاالخره راهـی بـراي

 رسـیدن بـه دل مجنـون

 پیدا کنـد ....حتـی اگـر آن راه از آسـمان سـردر

 بیـاورد....حرفهـاي نگفتـه اش را بـراي

... بازهم سکوت کرد خودش نگه داشت و  

 نادر از شدت عصبانیت گوشـه ي لـبش را تنـدو پسـت سـر

 هـم مـی جویـد وقتـی

 به سر چهار راه رسیدبا دیدن چراغ قرمز پا روي ترمز

 گذاشت و متوقف شد...
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شاداب بی آنکه نگـاهش کنـد خیـره بـه شـماره هـاي قرمـز 

 کـه

 معکـوس تـا سـبز

 شدن پیش می رفتند ارام و شمرده گفت:

 » من و تو نیمه ي هم دیگه نیستم ... این رو بارها با خودت

 تکرار کن



 تا باورت بشه.«..

 این را گفت وبه آنی کمربندش را بـاز کـرد و آخـرین دقـایق

 تـا سـبز شـدن اعـداد

 در ماشین را باز کرد و مثـل بـاد میـان ماشـین هـا شـروع بـه

یـدن کـرد و نـادر رادو  

 میان بهت و حیرت تنها گذاشت...

نــادر مثــل کســی کــه رو دســت خــورده باشــد هنــوز 

 گــیج

 و منــگ بــود ...کــه

 باصداي راننده سمت راستش به خودش آمد ونگاهش به سمت

 او چرخید...

 » خوشحال... توي عالم هپروتـی راه بیافـت دیگـه ...چـراغ

 سـبز شـد پشـت سـرت

 ترافیک شد...«

دستش را باال برد توي هـوا تـابی داد بـرو بابـایی نثـارش 

 کـرد

 و بـه ناچـار پـر گـاز

 از چهار راه گذشت و شاداب را میان انبوه ماشین گم
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 کرد...زیر لب گفت:

 » ر روشـاداب خــانوم بچـرخ تــا بچــرخیم هنــوز نــاد



 نشـناختی .... آخــرش مـال

 خودمی و حرفی هم توش نیست«

*** 

 شاداب وقتـی بـه خانـه رسـید درد تـوي سـرش دورانـی مـی

 چرخیـد و هـر دم از

 یک جا سر در میاورد... کفـش هـایش را بـی حـس و حـال

 کنـار جـا کفشـی گذاشـت

بـه سـمت و بـه سـالمی کوتـاه اکتفـا کـرد و همـانطور کـه  

 اتـاقش مـی رفـت رو بـه

 مامان زري که روي کاناپه جلوي تلویزیون نشسته بود گفت:

 » مامـان مـن سـرم خیلـی درد میکنـه دسـت و صـورتم رو

 مـی شـورم و میـرم

 بخوابم لطفا براي شام هم صدام نکن..«..

 مامـان زري هراسـان دل از سـلایر اون ور آبـی جـدا کـرداز

ناپـه برخاسـتروي کا  

 و می خواست به اتاق او برود کـه صـداي تلفـن خانـه مـانع

 شـد و بـه ناچاربـه سـمت

تلفـن رفـت و بـا دیـدن شـماره ي موبایـل نـادر کـه هیچگـاه 

 بـا

 خانـه تمـاس نمـی

 گرفت متعجب و نگران جواب داد:
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»  » سالم نادر جان....چیزي شده ...؟

 نادر دم وبـازدم عمیقـی کشـید.... قـدري بیشـتر از در مغـازه

 فاصـله گرفـت ، بایـد

مطمئن می شد که سالمت بـه خانـه رسـیده اسـت ...ذهـنش 

 را

 بـراي بهانـه ایـی زیـر

 رو کرد و آخر دم دستی ترین بهانه ایی که به ذهنش رسید را

 ردیف کرد:

 » سالم زن عمو ... ببخشید ترو خـدا مـزاحم شـدم، عینـک

 افتـابی مـن اونجـا جـا

 نمونده دو روزه هرچی میگردم پیداش نمی کنم.!..؟«

 » نه مادر ... این جا نیسـت مـن امـروز تمـام خونـه رو تمیـز

 کـردم عینـک افتـابی

 مردونه ندیدم..«.

رهم فشـرددسـتش مشـت شـدو چشـمانش را از حـرص بـ  

 ایـن جـوابی کـه مـی...

 خواست نبود ...بعد از قدري تامل زیرکانه پرسید:

 » زن عمــو ....شــاداب از ســر کــار برگشــته ؟ اگــه

 اومــده میشــه ازش ســوال

 کنید...؟«



 زرین خانوم به در اتاق بسته ي شاداب نیم نگاهی انداخت و

 جواب داد:

 » باشه مادر... شاداب تـازه از سـرکار برگشـته ازش مـی
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 پرسـم اگـه ایـن جـا باشـه

 فردا عینکت رو همراه عموت می فرستم مغازه..«.

 نادر خیالش راحـت شـد ونفسـی از سـر آسـودگی کشـید و بـا

 خـداحافظی هـول و

با اعتراض شهاب شتاب زده ایی به داخل مغازه برگشت و  

 مواجه شد....

 » چیـه اون مـاس ماسـک رو مـدام گرفتـی دسـتت!....؟ مگـه

 نمـی بینـی چقـدر

 سرمون شلوغه و مشتري داریم....امروز چه مرگته تو!...؟«

شـانه ایـی بـاال انـداخت بـه پشـت میـز رفـت و رو بـه یکـی 

 از

 مشـتري هـا گفـت

ـی کـنم و در حـالی کـه کیسـه يبیاید این سمت مـن حسـاب م  

 خرمـالوي مشـتري

 را روي ترازو می گذاشت رو به شهاب پرسید:

»  » بابام و عمو منوچهر کجابا هم غیبشون زده ...!.؟

 و او همانطور که کیسـه هـاي میـوه را یـک بـه یـک روي



 تـرازو مـی گذاشـت و آن

 ها را می کشید جواب داد:

 » رفتنـد فرودگـاه بدرقـه ي هوشـنگمگـه خبـر نـداري....؟

 خـان ... دسـت زن و

 بچه اش رو گرفته و واسه ي همیشه داره از ایران میره..«.

 از هوشــنگ خــانی کــه باعــث و بــانی کــار پیــدا کــردن
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 بــراي شــاداب بــود دل

 خوشــی نداشــت ...ســري بــه عالمــت تاییــد تکــان داد و

بــه«: فقــط گفــت   

 سالمتی..«..

**** 

 شنبه پاییزي بـا تمـام اتفاقـات ریـز و درشـتش بـراي شـاداب

 بـا روي هـم افتـادن

 پلک هایش به پایان رسید ...پایانی که آبستن سرآغازهاي

 بسیاري بود..!..

 "فصل پنجم"

ال و بی رمق نـیم نگـاهی بـه سـاعتش انـداخت هنـوزبی ح  

 یـک سـاعت تـا پایـان

وقت اداري باقی مانده بود...و همچنان خبري ازمسیح 

 طلوعی



 نبود!

درد پر توان توي سرش مـی چرخیـد و تفـرج کنـان بـه 

 شـقیقه

 هـایش مـی رفـت

و سر از گوشهایش در مـی آورد ... اسـتخوانهایش هـم نـوا 

ـاب  

 هـم یکـی در میـان تیـر

 مـی کشـیدند... بایـد بـه حـرف مامـان زري گـوش مـی داد و

 امـروز را مرخصـی مـی

 گرفت...

 دســتهایش را روي میــز گذاشــت و ســرش را روي ســاعد
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 دســتانش قــرار داد....
سـرش را بـا این نوع مریضـی دیگـر نـوبر بـود ... گـویی  

 چـاقوي تیـز از گـردنش جـدا

کرده و بعد ناشیانه بـا نـخ و سـوزن بـه گـردنش دوختـه 

 بودنـد

 کـه ایـن چنـین روي

 گردنش سنگینی می کرد!...حرارت از چشمانش تنوره می

 کشید.

 بــه ســختی آب دهــانش را فــرو داد و بــا بــاز شــدن در



 اتــاقش ســر برداشــت و

 هستی و لیلـی را دیـد کـه خنـده کنـان یکـی بعـد از دیگـري

 داخـل شـدند...هسـتی

در تمــام مــوارد بــا لیلــی ســازش یکنواخــت کــوك مــی 

 زد

 و بــا او موافــق بــود ...
 دوستی شان بی غل و غش تـر هـم مـی شـد و اگـر نیمـا

 صـبوري در بـین نبـود !....و

حـول محـور حرفهایشـان از نیمـا صـبوري ویقـین داشـت   

 گـاهی هـم طلـوعی تـازه

 وارد فرا تر نمی رود..!.

 هستی لبخند پهن شده روي لبش را جمع کرد و کنار میز

 ایستاد و گفت:

 » ـردي بیچـاره پاشـو بـرو احـوال کارمنـد نمونـه ... م

 خونـه یـه سـوپی ،قرصـی

بشـه.... قـول شـرف میـدمچیـزي بخـور بلکـه حالـت خـوب   
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 تـوي ایـن یـک سـاعت

 مرخصــی تــو ...کــار شــرکت لنـگ نمونــه... ایــن

 طلــوعی هــم کــه امــروز نیومــد تــا

 چشمون به جمالش روشن بشه« .!..



 حوصله جـواب دادن بـه طعنـه هـا و متلـک هـاي هسـتی را

دسـتمالشنداشـت ...   

را جلـوي بینـی اش گرفـت و بـه داد آب بینـی اش کـه در 

 حـال

 سـرازیر شـدن بـود

 رسـید و نگـاهش بـه سـمت لیلـی رفـت کـه چشـم از پنجـره

 کوچـه بـاغ بـر نمـی

 داشت...و عاقبت سکوت رو شکست و پرسید:

 از آقاي طلـوعی چـه خبـر امـروز تشـریف نیاوردنـد... بلـه

« 

 دیگـه ریـیس شـرکت

 باید هم کالس بگـذاره و نیـاد ... همـین روزهاسـت کـه آقـاي

 فراهـانی بیادبـه عنـوان

 مدیر عامل معرفی اش کنه...«

 حوصله ي خاله زنـک بـازي و قـر و اطـوار لیلـی سـرابی را

 هـم نداشـت ... ! ودلـش

 یه رختخواب نرم و گرم می خواست و دیگر هیچ..!.

تـوي چشـمانش باعـث شـده بـود بـه سـختی پلـک گرمـا 

 هـایش

 را بـاز نگـه دارد

 وبراي اینکه از شر وراجی هاي آن دو خالص شود زیرکانه



 گفت:
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 » به نظر مـن بهتـر بریـد... مـن سـرما خـوردم و ایـن جـا

 محـیطش بسـته اسـت و

دن ایـن حـرف تنـد و شـتابمریض می شد ... لیلـی بـا شـنی  

 زده چنگـی بـه کـیفش

 زد و گفت:

 » راست میگـه هسـتی ... بـریم تـا دیـر نشـده ...! خریـد

 هـامون زیـاده هـا تاشـب

 طول میکشه ها ...بجنب دیگه!«....

 سپس بی خدا حـافظی در حـالی کـه دسـت هسـتی را مـی

 کشـید از اتـاق خـارج

 شـد و هسـتی همـانطور کـه دسـتش توسـط لیلـی کشـیده مـی

 شـد ، وقـت بیـرون

 رفتن تندو پشت سر هم گفت:

 » مــن و لیلــی داریــم میــریم خریــد... تــو هــم پاشــو بــرو

 خونــه... خــداحافظ

 ویروس..«..

 هستی این را گفـت و یـک دسـتش را روي لبهـایش گذاشـت و

یی هـمبوسـه هـوا  

 به سمت او پرتاب کرد....و در اتاق با رفتشان پر صدا بسته



 شد...

 باز هم سرش را روي دسـتهایش گذاشـت ... تـا کمـی بهتـر

 شـود وبعـد بـا آژانـس
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 تمـاس بگیـرد... بـاز هـم در اتـاق بازشـد .. از تصـور اینکـه

 هسـتی بـه همـراه چرنـد

ویی هــایش برگشــته مــوي تــنش ســیخ شــد ســرگــ  

بــاز چــی«برداشــت تــا بگــه   

کـه در نهایـت تعجـب مسـیح را پـیش رو » میخـواي...؟

 ...دیـد

 همیشـه عطـرش جلـو

تر از خودش اعالم حضـور مـی کـرد و حـاال بـه لطـف 

 سـرما

 خـوردگی حـس بویـایی

.. و متوجه ي حضور او نشداش را از دست داده بود..  

با دیدن او بعـد از تـاملی کوتـاه از جـایش بلنـد شـد ودسـتی 

 بـه

 موهـایش کشـید

 و چتریهاي سرگردانش را به داخل هل داد و گفت:

.»..  » سالم ببخشید متوجه ي اومدتون نشدم

 مسـیح بـا دیـدن گونـه هـاي و چشـمان سـرخ و بـی حـال او



 اخـم هـایش را روي

 هـم سـوار کـرد قـدمی پـیش گذاشـت داخـل شـدو سـالمش را

 بـه بـه آرامـی پاسـخ

 گفت و پرسید:

»  » چیزي شده حالت خوبه ....؟

 لبخنــد بــی حــال وبــی رمــق روي لبهــایش نشــاند و در

 حــالی کــه موبــایلش را

 داخل کیفش می گذاشت جواب داد:

 » اگـه میشـه کـار رو ممنونم خوبم چیز مهمی نیسـت...
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 بگـذاریم بـراي فـردا مـن

 از خانوم نعمتـی خـواهش کـردم بایگـانی هـاي سـال جـاري

 رو در اختیـارم بگـذاره و

 اونها رو امانت گرفتم تا به شـما نشـون بـدم..... بـا هـم اونهـا

 رو بررسـی کنـیم ... ولـی

..». واهید امروزحال مساعدي ندارمحقیتش رو بخ  

 مسیح بـی حـرف گامهـاي بلنـد تـري برداشـت و میـز را دور

 زد و کنـارش ایسـتاد

 چشمان بی حال و حسی داد میزد کـه تـب دارد امـا بـاز هـم

... 
 دسـتش را بـاال بـرد و



 روي پیشانی او گذاشت...

 شاداب قدري سرش را پس کشید و معترض گفت:

.»..  » آقاي طلوعی چیکار می کنید

 مسـیح بـی توجـه بـه اعتـراض او انگشـتان کشـیده اش را

 روي نـبض مـچ دسـت

 شــاداب گذاشــت و مــچ دســت دیگــرش را بــه مــوزات

 نگــاهش بــاال بــرد و بعــد از

 دقایقی کوتاه گفت:

 » دختـر داري تـوي تـب میسـوزي ضـربان نبضـت هـم یـک

ـت نیسـت اوننواخ  

 وقت میگی یکم سرما خوردم... اصال براي چی او

 مدي سرکار با ایـن حالـت بایـد مـی رفتـی دکتـر و حسـابی
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 معاینـه مـی شـدي بعـد

هم استراحت می کردي... اون وقت میگی چیزمهمی !«

 نیست

دسـتشـاداب بـی توجـه بـه او مـچ دسـتش را از میـان   

 اوبیـرون کشـید قـدري

 فاصله اش را بیشتر کرد:

 » ممنـونم کـه نگـران مـن هسـتید اگـه حـالم بـد بشـه میـرم

 دکتـر ... آالن هـم



 زنگ میزنم آژانس و میرم خونـه... درسـت نیسـت بـا ایـن

 حـال خـرابم تـوي سـرویس

 آقاي نوروزي بنشینم وخدایی نکرده باعث بیماري کسی بشم«

اخم کردو خطـی عمیـق میـان دو ابـرویش نشسـت و دسـتی 

 بـه

 موهـایش کشـید

 و آن را تا گردنش امتداد داد ...قدري از او فاصله گرفت:

 » اگه منظورت آژانس سـر خیـابون بایـد بگـم وقتـی داشـتم

 مـی اومـدم دیـدم دو

تا از راننده هاش دارند کتـک کـاري مـی کننـد و فکـر 

 نمیکـنم

 کسـی بـه ایـن زودي

 جوابت رو بده...آماده شو تا یه جایی می رسومت« ...

مسیح نـیم نگـاهی بـه سـاعتش مچـی اش انـداخت اگـر ایـن 

 دل

 خجسـته دسـت

 دست نمی کرد می توانست او را تـا جـایی برسـاندو سـر

 وقـت هـم بـه مطـب برسـد
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... 

ــد بــی حــس و حــال دیگــري روي لــبششــاداب لبخن  



 نشــاند و تعــارف را کنــار

 گذاشت و صاف و ساده آن چنان که به دل می نشست گفت:

 » یه وقت مزاحم نباشم رویروي هر آژانسی هم نگه دارید

 ممنون میشم...«

 مسـیح نگـاهش تـوي چشـمان بیمـار او نشسـت کـه قـدري

 خمـار تـر شـده بـود

: بخندي چاشنی دعوتش کرد جواب دادل ... 

 » بچه ادبیاتی بجنب تـا مـنم بـه کـار هـام برسـم....کـدوم

 قسـمت تهـران زنـدگی

 میکنی...؟«

شــاداب کــیفش را برداشــت روي شــانه هــایش ســوار 

 کــرد

 و کوتــاه و مختصــر

..».. شرق تهران« جواب داد:   

ـاي متعجـب آقـاي رحمتـی ازسـپس هـر دو بـا هـم زیـر نگاه  

 در شـرکت خـارج

 شدند..!.

**** 

تمام طـول مسـیر چشـمانش را یـک خـط در میـان بسـته 

 میشـد

 و تمـام مـدت...



 بینشان سکوت حـاکم بـود فقـط دو بـار صـداي زنـگ موبایـل
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 مسـیح ایـن سـکوت را

 شکسـت.. کـه یکـی را بـی پاسـخ گذاشـت و بـه تمـاس بعـدي

خـانوم«: کوتـاه گفـت  

مغانی خسته نباشید سعی میکنم تا چهل دقیقه ي دیگه خودم 

 رو

 برسونم..«.

 سـپس راهنمـا زد و روبـروي یـک دارو خانـه ایـی پـر زرق

 و بـرق و شـیک و پیـک

 نگه داشت...

آژانـس رسـیده انـد چشـمانش را شاداب بـه تصـور اینکـه بـه  

 در دو طـرف خیابـان

چرخی داد ، اما آژانسـی ندیـد... امـا هـیچ نگفـت وبـه 

 سـرعت

 کمربنـدش را بـاز کـرد

 و با همان صداي پر خط و خشش بعد از چند سرفه ي کوتاه

 گفت:

 » ... ممنــونم تــا همــین جــا هــم خیلــی لطــف کردیــد

متــون نمــیدیگــه مزاح  

 شم..«.



 دســتش روي دســتگیره ي در بــود کــه مســیح گوشــه ي

 آســتین مــانتو اش را

 کشید و گفت:

 » کجـا میـري دختـر نگـه نداشـتم کـه پیـاده شـی ... بنشـین

 بـرم تـا بـرات یـه
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 چندتا قرص مسکن بگیرم«

 سپس کمر بندش را باز کرد اضافه کرد:

 » ســرفه کــه میکنــی آب ریــزش بینــی هــم داري دیگــه

 کجــات درد میکنــه...

 احتماال با این تب استخون درد هم داري... درسته؟«

شاداب معذب و متعجب از موقیعت پیش امده با همان بی 

 حس

 و حالی گ:

 » خودتــون رو بــهآقــاي طلــوعی ... نیــازي نیســت 

 زحمــت بندازیــد یــه قــرص

 مسکن هم کفایت میکنه« ...

هنوز تعارف هایش به انتها نرسـیده بـود کـه مسـیح بـه آنـی 

 از

 ماشـین پیـاده شـد

 و به سمت داروخانه که چراغ هاي نئونش دلربایی میکردند



 راهی شد...

ح را دیـدشاداب سـرش بـه سـمت داروخانـه چرخیـد و مسـی  

 کـه بـا مـردي میـان

 سال اتو کشیده ایی خوش و بش مـی کنـد و بعـد از مـدتی بـه

 کوتـاهی عمـر بیسـت

دقیقه بـا یـک کیسـه دارو و یـک لیـوان یـک بـار مصـرف 

 پـر

 آب برگشـت دارو هـا را

روي داشـبرد ماشـین گذاشـت و لیـوان را بـه سـمت او 

 گرفـت

شـشو قرصـی را از پو  
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 آن جدا کرد و گفت:

 » این قرص رو بخور یکی دو ساعت دیگه حالت بهتر

 میشه..«.

 شاداب گیج از رفتار هـاي مسـیح ...مـن مـن کنـان جملـه

 هـایش را پـس و پـیش

 کرد و عاقبت نرم و محترمانه گفت:

 » آخه آقاي طلـوعی بـدون تجـویز پزشـک درسـت نیسـت

 دارو سـر خـود مصـرف

 کنیم« ...



 مســیح کمــر بنــدش را بســت و ماشــین را روشــن کــردو

 بعــد از راهنمــا زدن از

 پارك بیرون آمد:

 » نگران نباش ... .. این دارو هـا رو هـم یـه دکتـر بـرات

 تجـویز کـرده ..چنـد بـرگ

. آنتـیقـرص مسـکنه بـا قطــره ي بینـی و شـربت سـینه ..  

 بیوتیـک هـم هسـت دو

برگه ...حتما بایدسر وقـت بخـوري و کامـل... مایعـات گـرم 

 و

 سـوپ هـم بایـد کنـارش

باشه به اضـافه ي اسـتراحت... یـادت کـه نمیـره هـوم!...؟ 

 یـه

 سـرما خـوردگی فصـلیه

 با استراحت مایعات گرم زود خوب میشی..«.

خــوردن و نخــوردن و شــاداب دل دل میکــرد بــراي  
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 عاقبــت مثــل همیشــه بــه

 حـرف دلـش گـوش کـرد ودل بـه دریـا زد و قـرص را روي

 زبـانش گذاشـت و آب را

 تا انتها روي آن نوشید...

سپس سرش را رو به پیاده برگرداند و حرف دلش را 



 صادقانه

 به زبان آورد:

 » آقاي طلوعی یه جوري حرف میزنید آدم خیال میکنه

 دکترید!«...

 لبخنـدي نـرم روي لبهـایش نشـاندو زیـر چشـمی نـیم نگـاهی

 بـه سـمت او روانـه

 کرد و کوتاه و مختصر گفت:

..»..  » خب هستم

 » دو کلمـه بــود ولــی بـراي او دریــایی» خـب هســتم 

اهتعجــب و نابــاوري بـه همــر  

 داشت..!..

 آنچنــان کــه بــه آنــی نگــاهش از پنجــره ي ماشــین جــدا

 شــدو ســرش بــه ســمت

 اوچرخید و دهانش از تعجـب نیمـه بـاز مانـد و چشـمانش هـم

 قـدري گـرد شـد و از

 حالت خماري و خواب آلودگی در آمد..!.

ید و آن راو براي لحظه ایـی هـر چنـد کوتـاه درد هـم پـر کشـ  
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 فرامـوش کـرد .!.. هـر

 شغلی بـراي طلـوعی متصـور بـود غیـر از حرفـه ي

 پزشـکی!... و حتـی تـا مهنـدس و



 حسابدار وکارمند بانک هـم پـیش رفتـه بـود و طـی یـک

 نتیجـه گیـري منطقـی دو ،

ر میدوتا چهاري ذهنی اش او را یک کارمند بانک تصو  

 کرد...

 پلک هایش را جمع کرد و چشـمانش را باریـک تـر و سـعی

 کـرد قـدري عمیـق تـر و

 موشـــکافانه تـــر او را برانـــداز کنـــد و از زوایـــاي

 صـــورتش راســـت و دروغ آن را

 دریابد....

 خـب پزشـک عنـوان پـر طمطراقـی و بسـیار دهـن پـر کنـی

 بـود... و اگـر هسـتی و

 رفیق فـابریکش لیلـی متوجـه ي ایـن موضـوع مـی شـدند ،

 سـر نیمـا صـبوري بینـوا

این قدر بـاهم کلنجـار نمـی رفتنـد!....و بـراي بـه دسـت 

 آوردن

 دل او بـا هـم کـورس

 نمی گذاشتند..!.

 لبخندي پنهان و محو کنج لـب مسـیح جـا خـوش کـرد . یقـین

ت کـه بـاز هـمداشـ  

 مثـل گربـه ایـی کـه پـی شـکار اسـت ، چشـمانش را باریـک

 کـرده و راسـت و دروغ
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 حرف هاي او را سبک و سنگین می کند...!.

 زیر چشمی نگـاهی خـرج او کـرد و پشـت چـراغ قرمـز

 ایسـتاد و سـرش بـه سـمت او

 چرخید:

» ر باشم!....؟چیه بهم نمیاد دکت « 

 خـب اگـر راسـت و حسـینی اش را مـی خواسـت بگویـد بایـد

نـه«اول جـوابش یـه   

 درشــت و کلــه گنــده مــی کاشــت... خــب طلـوعی دلیلــی

« 
 هــم بــراي دورغ گفــتن

 نداشـت آن هـم حرفـه ایـی کـه بـه یمـن اینترنـت راسـت و

 دروغـش بـه راحتـی آب

 خوردن مشخص می شد ..... و چـه خـوش خیـال بـود کـه

 ـرش بـراي او خانـه ي پـ ُر پ

 یک فوق لیسایس تصور می کرد و الغیر...

 نمی دانست تاثیر قـرص چنـد دقیقـه ي پـیش اسـت یـامیزان

 ولتـاژ شـوك و تعجـب

 وارده شده .... که درد هایش کم جـان شـده بودنـد... امـا

ان پـر خـطصـدایش همچنـ  

 و خش ناموزن باقی مانده بود...

 سـر برداشـت و نگـاهش روي شـماره هـاي قرمـز کـه



 معکـوس تـا صـفر پـیش مـی

 رفتنــد ثابــت شــد و ناخودآگــاه ذهــنش بــه روز گذشــته و

 ســاعاتی حــول و حــوش

248 

Romanbooki بن بست بهشت 

ر بـازي هـایش تمـام قـدهمین دقایق پـر کشـید و نـادر قلـد  

 پـیش چشـمانش ظـاهر

 شد...

 با سبز شدن اعداد و حرکت ماشین ها نادر را پشت چراغ

 قرمز جا گذاشت....

 مسیح نیم نگاهی به سمت او روانه کرد و شکاف بین مکالمه

 شان را پر کرد:

 »خانوم خجسته سوال من جواب نداشت!...؟«

ات دیـروز از ذهـنش پـربا صـداي مسـیح تـه مانـده ي خـاطر  

 کشـید ....لبخنـدي بـی

حــس و حــال روي لبهــایش نشــاند و ســاده افکــارش را 

 بــه

 زبــان آورد... و در حــالی

 دستهایش را در هوا تاب میداد گفت:

 » خب حقیقـتش رو بخواهیـد همـون روزهـاي اول کـه گفتیـد

 مـن دانشـجو نیسـتم

 من هـم جسـارت نکـردم تـا بپرسـم شـغلتون چیـه بـا خـودم



 گفـتم خـب اگـه مایـل

 بودند حتما میگفتند... ولی توي ذهـنم چنـد تـا شـغل براتـون

 ردیـف کـردم آخـر بـه

 کارمنــد بانــک رســیدم... از همــون هــایی کــه صــبح تــا

 شــب پــول مــردم رو مــی

کی دو بـار هـم وام مـی گیرنـد و تـا آخـرشمردند و سالی ی  

 عمرشـون قسـط میـدن....
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 ولی وقتی دیروز ماشین تون رو دیدم نظرم عوض شد..«.

 مسـیح خنـده هـاي نیمـه جـانش را جمـع کـرد و در حـالی کـه

 راهنمـا میـزد و بـه

 سمت راست خیابان می رفت پرسید:

 » ی باعث شده بود بین این همه شغل به کارمنداون وقت چ

 بانک برسی...؟«

 » خب شـاید دلـیلم منطقـی نباشـه ...خیلـی سـطحی بـه نظـر

 برسـه .... وقتـی آقـاي

 فرجـام شـما رو معرفـی کردنـد و گفتنـد کـه ایشـون قـرار

 کمـک کننـد تـا کسـري

دا کنـه .... بودجه شرکت و کسی که باعـث و بـانی اونـه پیـ

 بـا

 خـودم گفـتم حتمـا بـا



 توجه به حرفه تون ازتـون کمـک خواسـتند ، کسـی مثـل

 حسـابدار یـا کارمنـد بانـک

 ... و من بی دلیل تمام تصورم حول وحوش کارمند بانک می

 چرخید«

 شاداب و میگفت و خنده هـاي مسـیح یـک بـه یـک بـه پـرواز

 در مـی آمـد و عاقبـت

 کنارخیابــان نگــه داشــت و خنــده هــایش را جمــع کــرد و

 ســرش بــه ســمت او

 چرخید:

 » مـن دیگـه دیــرم داره میشـه ... ایـن هـم یـه آژانـس ... یـه
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 ماشـین بگیـر و بـرو

 خونه... ولی قبلش شماره موبایلت رو بگو تا توي گوشیم سیو

»... مکن  

 شــاداب در حــالی کــه کمــر بنــدش را بــاز مــی کــرد

 شــماره ي موبــایلش را گفــت

 ر دادو گفت کیسه ي دارو ها را به داخل کیفش س:

 آقاي طلوعی... خیلـی لطـف کردیـد ... لطفـا شـماره حسـاب

« 

 بدیـد پـول دارو هـا رو

 به حسابتون بریزم...«



رفت وبا چشم و ابرو به بیرون مسیح یک تاي ابرویش باال  

 اشاره کرد:

 » بچه ادبیـاتی ... پیـاده شـو دیـرم شـده... بـرات یـه تـک

 مینـدازم شـماره ي مـن رو

 هم داشته باشی.«..

 شاداب وقتی سـوار ماشـین آژانـس راهـی خانـه شـان میشـد

 درد هـا را تـوي ماشـین

 مسیح طلوعی جا گذاشته بود..!.

 وقتی به مطـب رسـید عقربـه ي کوچـک سـاعت دوان ، دوان

 خـود را بـه عـدد شـش

 رسـاند و همـراه عقربـه ي بـزرگ یـک خـط صـاف را

 تشـکیل دادو صـفحه ي سـاعت
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 را به دو قسمت مساوي تقسیم کردند..

زیـر نـیم نگـاهی بـه سـاعت مچـی اش انـداخت و اوه اوه ي  

 لـب گفـت و بـی خیـال

 آسانسور همیشه شلوغ ساختمان پزشکان شد و راه پله ها را

 در پیش گرفت...

وقتـی بـه در مطـب رسـید قبـل از ورود نفـس هـاي خسـته 

 اش

 را بـا دم و بـازدمی



 عمیقـی یکنواخــت کـرد و داخـل شـد و مغــانی بـه همــراه

 چنـد تــا از بیمـاران بــه

ترامش برخاستند و او فقط بـه تکـان سـري اکتفـا کـرد و بـااح  

 قـدمهاي بلنـد داخـل

 اتاقش شد... و باز هـم بـوي نـرگس هـاي شـیراز و عطـر

 جـادویی و مسـت کننـده ي

 آن به استقبالش آمد...

 بــی درنــگ روپــوش ســفیدش را از داخــل کمــد بیــرون

 آورد و بــه جــاي کــت روي

 لبـاس هـایش پوشـید و دسـتی شـانه وار بـه موهـایش کشـید و

 بعـد از دقـایقی بـه

 کوتاهی چند نفس مغانی با تقه ایی به در داخل شدو گفت:

 » سالم آقاي دکتـر خسـته نباشـید هـر وقـت بفرماییـد اولـین

 بیمـار رو مـی فرسـتم

 داخل..«.

 مســیح بــه پشــت میــزش رفــت و موبــایلش را همــراه
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 ســویئچ ماشــیت روي آن

گذاشت و نفس هاي خسته اش را آوار صندلی چرخانش کرد 

 و

 جواب داد:



 » سـالم . ممنـونم لطفـا یـه چـایی بـراي مـن بیاریـد و اولـین

 مـریض رو بفرسـتید

 داخل..«.

انی چشـم کوتـاهی گفـت و بعـد از کمـی تامـل و دسـت،مغـ  

 دسـت کـردن از جیـب

 مــانتو اش چهــار تــا تــروال در آورد و آن را روي میــز

 مســیح گذاشــت و نگــاهش را

 بـه چـراغ مطالعـه ي روشـن روي میـز ثابـت شـد و بـا

 صـدایی آهسـته و شـرم زده

 گفت:

 » طـف کردیـد و حقـوقم رو بـه حسـابمآقـاي دکتـر دیـروز ل

 ریختیـد ...ولـی فکــر

 میکنم اشتباهی شد و این مبلغ اضافی بود..«.

 مسیح نگـاهش روي چهـار تـا تـروال پـیش رویـش نشسـت و

 طبـق عـادت یـک تـاي

 ابرویش را باال داد محکم و مردانه جواب داد:

 » کـه ایـن مـدتنه اشتباه نشـده ... ایـن هزینـه ي گلهـاي 

 زحمـت کشـید خریدیـد

 وروي میز گذاشتید..«.
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 مغــانی بــازهم دســتی بــه چتــري هــاي همیشــه پریشــان



 روي پیشــانی اش کشــید

 وقدري بلندتر از قبل هول و شتاب زده گفت:

 » آقـاي دکتـر شـرمنده ام مـی کنیـد ایـن بـراي جبـرات لطفـی

 کـه شـما بـه مـن و

 شــوهرم کردیدهیچــه...لطفــا ایــن گلهــا رو بگــذاردي بــه

 پــاي قــدر دانــی و

 سـپاس....همسـرم بعـد از مـاجراي چـک بـی محـل و

 طلبکارهـاش حسـابی چسـبیده

..». طبیعی به خودش گرفته به کار و زندگیم روال  

 » مسیح قدري روي میزش خم شد و تروال ها را به سوي او

 هول داد:

 » خـانوم مغـانی اون یـه قـرض بـود و یـه قـراري مردونـه

 بـین مـن و همسـرتون .
 دلیلی نیست که شما خودتون موظـف بـه جبـران کنیـد و بـه

 زحمـت بندازیـد...لطفـا

 پول ها رو بردارید..«.

 مغانی لبخنـد وسـیعی روي لبهـایش نشسـت بـا تشـکري زیـر

 لبـی تنـدو شـتاب زده

 چنگـی بـه تـروال هـا زد ، آنهـا را از روي میـز برداشـت و

 بـه سرجایشـان برگردانـد و

 همچنان تشکرکنان از اتاق خارج شد...
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*** 

بـه اسـتخوانهاي پـر دردش کـه حـاال قـدري آرام تـر شـده 

 بـود

 کـش و قوسـی داد و

 پتو را تا زیر چانه اش باال کشید...

 صداي رادیـو پیـام مامـان زري از آشـپزخونه بـه گـوش مـی

 رسـید ، آهنـگ عاشـقانه

اي قدیمی را پخـش مـی کـرد کـه نوازنـده بـا مهـارت و 

 چیـره

اصـی ،آن رادسـتی خ  

 با پیانو می نواخت و با فس فس صداي زود پز روي گاز هم

 نوا شده بود...

 پلک هایش رو هم انـداخت و طلـوعی پشـت پلـک چشـمش

 نشسـت ...مـردي موجـه

 و موقري که رفتار خـاص و ابهـتش بـه وقـت صـبحت کـردن

 بـه قـول خـانوم نعمتـی

کــرد هرچنــد چهــره يمخاطــب رو وادار بــه احتــرام می  

 خیلـی خــاص و بــی بــدیلی

 نداشت ولی از نعمت قدو باال بی بهره هم نبود و خوش قدو

 قامت بود.



 از او به جـز حرفـه اش چیـزي نمیدانسـت و از یـک سـاعت

 پـیش کـه حـالش قـدري

 بهتـر شـده بـود .... یـک فکـر مـوزي تـوي سـرش مـدام

فضـولیچـرخ مـی خـورد و   

 هـایش را قلقلـک میـداد ، دورغ چـرا...؟بـدش نمـی آمـد
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 دوسـت دختـر ، یـا احتمـاال

نامزد و شاید هـم همسـر طلـوعی را میدیـد .... بـاز هـم 

 همـان

 فکـر مـوزي بـی حیـا

یعنـی چـه جـوري«: شد وتوي سـرش بـا صـداي بلنـد گفـت  

د وبـا زنـش رونـاز نـامر  

 می خره !....؟«

 به این جا کـه رسـید پلـک هـایش را بـه چشـم بـه هـم زدنـی

 بـاز کـرد و شـیطان را

 لعنت فرستاد تا بسـاطش را از ذهـن او جمـع کنـد و پـی کـار

 رو بـار خـودش بـرود...

غلتـی زد و نگــاهش بــه روي کتـاب هشــت بهشــت 

 سـهراب

 ســپهري کــه روي میــز

 کنـار تخـتش بـود نشسـت ...دوبـاره چشـم بـرهم گذاشـت و



 ایـن بـار نـادر مهمـان

 پشت پلک هایش شـد ... و بـه لطـف مامـان زري زیـاد

 مهمـانش نبـود و بـا صـداي او

 به آنی چشم هایش را باز کرد.

را زریــن خــانوم کتــاب هشــت بهشــت ســهراب ســپهري  

 برداشــت و پــایین تخــت

 گذاشت و بـه جـاي آن لیـوان آب پرتقـال راروي میـز قـرار

 داد و خـودش هـم لبـه ي

 تخت نشست و دستی به موهاي شاداب کشید و گفت:

 » شاداب جان پاشـو بـرات آب پرنقـال گـرفتم ... زنـگ زدم
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 بـه آقـا جونـت و سـفارش

کردم شب وقته اومدن یه جعبه لیمو شیرین بیاره و یه جعبه 

 هم

 شلغم« ....

 با شـنیدن اسـم شـلغم چینـی بـه بینـی اش داد خـب بـا لیمـو

 شـیرین میشـد کنـار

آمـد ولــی نمیدانســت یـک جعبـه شـلغم را دقیقــا کجـاي 

 دلــش

 بگــذارد... و یقــین

ه ي آخـر شـغلم هـا را پختـه وداشـت کـه مامـان زري تـا دانـ  



 نپختـه بـه خـوردش

 خواهد داد! ...

 از زیر پتو کنده ش

 دو تکیه اش را به لبه ي تخت داد و معترض گفت:

 »مامان ... یه جعبه شلغم!... نیم کیلو هم کافی بود..«.

 زریــن خــانوم بــی توجــه بــه اعتــراض پــر رنــگ او

 لیــوان آب پرتقــال را برداشــت و

 جلوي دهانش گرفت و او به ناچار چند جرعه نوشید...

خبه... ُخبه ... نمی خواد به من بگی چیکار کنم من خودم ُُ 

« 

 کارم رو بلدم« ...

 سپس نیم نگاهی به کیسه ي دارو ها ي روي میز انداخت و

 گفت:

 » یـا از ایـنببیـنم حـاال رفتـی یـه دکتـر درسـت و حسـابی 
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 جوجـه دکتـر هـا بـود...

 نسخه ات کجاست توي کیسه نبود ها..«.

 لیــوان آب پرتقــال را از مامــان زري اش گرفــت جرعــه

 ایــی نوشــید و مســیح تــوي

 ذهــنش نقــش بســت و در حــالی کــه خنــده اش را همــراه

رو میــدادآب پرتقــال فــ  



 گفت:

 » نه بابا .. آدم حسابیه ... از عصر تا حاال حالم خیلی

 بهتره..«..

 سپس براي اینکه سر حرف به سمت دیگر بچرخاند بعد از

 کمی تامل گفت:

 مامان یه چیزي میخوام بگـم ولـی بایـد قـول بـدي بـه بابـا و

« 

 شـهاب حرفـی نزنـی

...!» 

ن بـه سـمت زریـن خـانومنگرانی هاي مادارنـه هوراکشـا  

 لشـکر کشـی کردنـد.... اخـم

 کرد و ابروهاي رنگ شده اش را روي هم سوار کرد و

 پرسید:

 » توي شـرکتتون چیـزي شـده ... کسـی اذیتـت میکنـه...؟

 میخـواي خـودم بیـام بـی

 صدا حالش رو بگیرم...«

 مامـان زري اش بــی نظیــر بــود یقینــا دوســتی بهتــر از او
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 در دنیــا پیــدا نمــی کــرد

 لبخندي روي لبهایش نشسـت و سـري بـاال انـداخت و زریـن

 خـانوم بـا دیـدن لبهـاي



خنـدان او نفسـی از سـر آسـودگی کشـید و بـا دسـت روي 

 پـاي

ب ضـربه ایـیشـادا  

 کوتاه زد و گفت:

 » نمیـري دختـر خـب از اول بگـو خواسـتگار بـرات پیـدا

 شـده از نگرانـی دل و روده

 ام اومد توي حلقم..«.

 شــاداب لبخنــدش وســیع تــر شــد و بــا حفــظ همــان

 لبخنــدو صــداي پــرو خــط و

» مامان خواستگار کجا بود ...؟«: خشش گفت   

: باز زرین خانوم معترض شد و چشمانش را گرد کرد این  

 » به جـاي مامـان مامـان کـردن ...درسـت حـرف بـزن ببیـنم

 چـی شـده ، الل مـونی

 که نگرفتی ...؟«

 شاداب به غیـر از کتـک مفصـلی کـه از نـادر خـورده بـود

 حـرف نـا گفتـه ي دیگـري

با مامان زري اش نداشـت و بـا او راحـت تـر از یـک 

 دوسـت

 همسـن خـودحرف میـزد

زری« ــن ،مهربــان مــادري کــه درســت مثــل اســمش   

 قلــبش از مهربــانی مــی»



 درخشید... به افکـارش نظـم داد و جملـه هـا یـش را قـدري
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 سـبک و سـنگین کـرد و

عاقبت من من کنان با چشمانی که به گلهاي صورتی پتو 

 خیره

 شده بود گفت:

 »مامان دیروز نادر اومد بود دم در شرکت..«.

 زرین خـانوم بـه آنـی چشـمهایش درشـت شـد و شـتاب زده

دم«: ومتعجـب پرسـید   

 در شرکت !....خب چیکار داشت....؟«

کـرد و بـاز شاداب گوشه چشمی بـه مامـان زري اش نگـاه 

 هـم

 چشـمانش را بـه روي

 ـرداد...و درحـالی کـه گوشـه ي پتـو را میـان پتـو س

 انگشـتانش مـدام تـاب میـداد بـا

 سانسور کردن موضوع کتک خوردنش جواب داد:

 » نمیــدونم...حرفهــاي تــازه میــزد میگفــت منــو میخــواد و

 اگــه بلــه بــدم میــاد

.».. ي و از این جور چیزهاخواستگار  

 »خب تو چی جواب دادي!...؟«

 » بهش گفتم نه... وبهتر همون دختر عمو و پسر عمو باقی



 بمونیم....«

 لبخند جاي اخم روي صورت زرین خانوم نشست و گفت:

 » خوب کردي مادر ... نـه اینکـه نـادر پسـر بـدي باشـه هـا

 نـه... مـرد بـدي نیسـت....
 اهل کـاره ،خـوش بـرو روئـه و خـوش قـدو باالسـت ،چشـم
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 پاکـه تـوي دسـت و بـال

 خـودم بـزرگ شـده ولـی تیکـه ي تـو نیسـت و زن عمـو

 سـوریت نمـی ذاره یـه آب

 خوش از گلوتون بره پایین...

میـره حاال هم که فلایر رو براي نادر تکیـه گرفتـه و هـر جـا  

 بـا خـودش میبـره ... بـه

خیالش حـرف نمیـزنم حـالیم نمیشـه ایـن کارهـا رو میکنـه 

 کـه

 یعنـی فکـر و خیـال

 در مورد نادر من نکنید...

یـه دختـر دادیـم دلیلـی نـداره بـه « یه بار به خودم گفت 

 دختـر

مـن»....هـم بگیـریم  

یخــواد الزم بــه خیلــی وقتــه فهمیــدم نــادر تــو رو م

 حــرف



 زدن نبــود همــون زیــر

 چشمی نگاه کـردنش دسـتش رو بـرام رو کـرد... غلـط نکـنم

 سـوري هـم فهمیـد کـه

 فلایر رو میخواد هر چه زود تر ببنده به ریش نادر.!..

 از اون گذشته لیاقـت تـو خیلـی بیشـتر از نـادره تـو بایـد زن

 دکتـر و مهنـدس بشـی

 ... ف رو همین جـا بـین خودمـون نگـه دار و حرفـی هـمحر
 بـه نـدا نـزن.. هنـوز کـه

 بزرگ تر هاش حرفی نزدند پس به روي خودت نیار...«

 سپس در حـالی کـه بـه گـردنش قـري میدادبـه چشـم ابـرو اش

 تـابی داد بـا ریـتم و
261 

Romanbooki بن بست بهشت 

 خوش آهنگ خواند:

 » یه دختر دارم شـاه نـداره ...صـورتی داره مـاه نـداره.. بـه

 بـه

کـس َکسـونش نمیـدم َُ  

 همه نشونش نمیدم .... به کسی میـدم کـه َکـس باشـه پیـرهن

 تـنش اطلـس باشـه....

 به راه دورش نمیدم به حرف زورش نمیدم...

هبـه ایـن و اونـش نمیـدم بـه همـه نشـونش نمیـدم... بـه را  

 دورش نمیـدم بـه مـرد



 لک باشه و کورش نمیدم به کسی میدم که تک باشه م

 لک باشه م...«.

زرین خانوم شعر فولکلور را می خوانـد و خنـده هـاي 

 شـاداب

 یـک بـه یـک بـه پـرواز

 در می آمد، مامان زري اش بی نظیر بود....

هبا صداي زنـگ موبایـل شـاداب زریـن خـانوم شـعر را نیمـ  

 رهـا کـرد و از روي تخـت

 بلند شد و گفت:

 » بقیه شـعر رو بعـدا بـرات میخـونم ...تـا تـو بـه موبایلـت

 جـواب بـدي مـنم بـرم یـه

 سري به سوپت بزنم نمیگذارم مثل دیشب گرسنه بخوابی..«.

 شاداب با حظی وافر بـا چشـم قامـت مامـان زري اش تـا

 بیـرون در اتـاق بدرقـه کـرد

 و عاقبت به داد زنگ پشت هم ردیف شده ي م
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 وبــالیش رســید.... لیــوان آب پرتقــال نیمــه خــورده اش را

 روي میــز گذاشــت و

موبایلش را برداشت و با دیدن اسم طلوعی چشمانش از 

 تعجب

 چهار تا شد...!.



عقربه ها بـه سـاعت هشـت و چهـل دقیقـه رسـیدند واو 

 متوجـه

 ي عبـور زمـان کنـار

 گوشش نشد....

 با بیـرون رفـتن بیمـار از اتـاق از خسـتگی آرنجـش را روي

 میـز قـرار داد وانگشـت

 شســت و اشــاره اش را گوشــه ي چشــمانش گذاشــت فشــار

 مختصــري بــه آن وارد

 کرد...

پس گوشــی تلفــن را از روي دســتگاه برداشــت ،شــمارهســ  

 ي یــک رافشــار داد و

: مغانی گفت»... بله آقاي دکتر«به محض شنیدن   

 » خـانوم مغـانی میخـوام تلفـن بـزنم لطفـا بیمـار بعـدي رو

 پـنج دقیقـه ي دیگـه

 بفرستید داخل.«..

ر جــایشمنتظــر چشــم مغــانی نشــد وگوشــی را ســ  

 گذاشــت .... موبــایلش را

 ـر داد برداشت انگشـتش را روي صـفحه ي لمسـی آن س
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 وقـدري شـماره هـا را بـاال و

 پـایین کـرد تـا بـه اسـم خجسـته رسـید ، بـا اشـاره ایـی کوتـاه



 روي صـفحه، تمـاس

پـی درپـی صـداي نـرم برقـرار شـده و بعـد از چنـد تـا بـوق 

 و

 البتـه خـش دار او در

 گوشش پیچید:

»...  » سالم آقاي طلوعی شبتون به خیر

 درحالی که از روي صندلی اش بر می خاست جواب داد:

»  » سالم شب شما هم به خیر

 به پشـت پنجـره ي اتـاقش رفـت و پـرده ي شـید رول را

 قـدري بـاال کشـید و بـه

 تماشاي ترافیک همیشگی خیابانهاي تهران ایستاد و اضافه

 کرد:

»  » حالتون چطوره... بهتر شدید...؟

 شـاداب دل از رختخـواب کنـد ... بـه پشـت پنحـره رفـت و

 پـرده را قـدري کنـار

 زدو بـه تماشـاي شـهر و مردمـی کـه همچنـان بـه دنبـال

 روزمرگـی هایشـان بودنـد

: صدایی که خط و خش بسیار داشت جواب داد،ایستاد و با   

 » ممنــونم از لطفتــون دارو هــا خیلــی حــالم رو بهتــر

 کــرده ... امــروز باعــث

 زحمتون شدم..«.



264 

Romanbooki بن بست بهشت 

 مســیح لبخنــد محــوي روي لــبش نشســت.... نگــاهش روي

 ماشــین هــاي قطــار

م بـود و چـراغ هـاي روشـن شـانشـده ي پشـت سـر هـ  

 دسـتش را روي شـوفاژ.....

 نیمه جان اتاقش گذاشتو جواب داد:

 » خــواهش میکــنم ... فرامــوش نکنــی ، حتمــا بایــدآنتی

 بیوتیــک هــات رو ســر

 وقت بخوري... فردا هـم زنـگ بـزن و مرخصـی بگیربمـون

 تـو خونـه اسـتراحت کـن ...

 با این حالت پانشی بیاي شرکت..«.

 سفارش هاي مسیح حـس خـوبی زیـر پوسـتش نشـاند

 لبخنـدي کـم رنـگ روي...

لبهـایش نشـاند بـا زبـانش لبهـاي خشـک شـده اش را کمـی 

 تـر

 کـرد و نـرم آهسـته

 جواب داد:

 » ممنون از یاد آوري تون .. چشم فردا رو هم مرخصی می

 گیرم.«..

مانـه اش ایـن اسـت کـه او را بـا عنـوانشمی دانست محتر  

 صـدا کنـد ولـی دقیقـا



 این را نمیدانست چـرا هـر چـه تـالش میکـرد آقـاي دکتـر

 گفـتن بـرایش ثقیـل بـود

 ودر دهانش نمی چرخید..!.

 بعـد از سـکوتی کـه بـه قـدر عمـر چنـد نفـس بیشـان حـاکم
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ـاداب بـرايبـود ، ش  

 حرف زدن پیش قـدم شـد و سـکوت را شکسـت بـا تردیـد مـن

 مـن کنـان بـا همـان

 صداي نرم و خش دارش بـی آنکـه قـرو غمـزه ایـی بـه آن

 اضـافه کنـد جملـه هـایش

 را ردیف کرد:

 آقـاي طلـوعی یـه موضـوعی .... هسـت کـه بایـد خـدمتتون

« 

 بگـم ...دیـروز اون

 آقایی که دم در شرکت ایستاده بودو شما ما رو باهم دیدید..«.

 مسـیح دسـتی بـه میـان موهـایش کشـید موهـاي نـرمش روي

 ـرخوردند و هـم س

 به میان حرفش آمد و نقطه ایی انتهاي آن گذاشت و گفت:

 » خـانوم خجسـته ... نیـازي نیسـت خصوصـی هـاتون

 روبـراي مـن توضـیح بدیـد

...» 



بار شاداب بـود کـه حـرفش را نیمـه قیچـی کـرد و بـهاین   

 میـان جملـه ي ناتمـام

 مسیح آمد:

 » نه آقاي طلـوعی بـه خـدا خصوصـی در کـار نیسـت اون

 آقـا فقـط پسـر عمومـه

 .... نمیدونم چرا ...؟ولی بـی فکـري کـرد بـراي کـاري اومـد
 دم شـرکت ... !پـیش شـما
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 و آقــاي رمضــانی خیلــی بــد شــد دلــم نمیخــواد خــدایی

 نکــرده همکــار هــام فکــر

 ناصوابی در موردم بکنند..«.

 سپس بعد از تاملی کوتاه اضافه کرد:

 » ما فعال تا پیدا کردن کالهبردار با هم همکاریم دیگه

 درسته!...؟«

سـیع .. نمیدانسـتلبخنـد کـنج لـب مسـیح عمیـق شـد و و  

 صـداي نـرم او ایـن

 چنـین او رامجـذوب کــرده یــا صــداقت خوابیـده در کالمــش

 کـه حتــی گذشـت ....

 این پنج دقیقه را هم حس نکرد....

امـا بـا صـداي»..... بلـه درسـته«: میخواست که جواب دهـد  

 تقـه ي در حـرفش نـا



 گفته مانـد... دل از پنجـره جـدا کـرد پیرمـردي عصـا زنـان

 همـراه زن جـوانی داخـل

 شدند و مسیح با دست به صندلی اشاره کرد و گفت:

 » خــانوم خجســته مــن یکــم ســرم شــلوغه دیگــه نمیتــونم

 صــحبت کــنم

 میخواستم جویاي حالتون باشم اگه کاري ندارید خدا حافظی

 کنیم.«.....

شـاداب دل از پنجـره شـهر و خیابـان پـاییزي اش جـدا کـرد 

 و

 روي لبـه ي تخـت
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نشست و دستی به موهاي پریشان روي شانه اش کشیدو 

 آهسته

 جواب داد:

 » ممنون عرضی نیست لطف کردي تماس گرفتید ... خدا

 نگهدار..«.

ـوي گوشــش نشســت تمــاس راخــدا حــافظی مســیح کــه تـ  

 قطــع کــرد و نفــس

 عمیقی کشید و باز هم همان فکـر مـوزي بـی حیـا میـان

 ذهـنش سـرکی کشـیدو بـا

خـوش بـه حـال زنـش«: صدایی بلنـد در ذهـن او گفـت  



 فکـر کـنم خـوب بلـد نـاز...

 زنش رو بخره.«..

بهـایش را هـم لعنـت برشـیطان ل ....ایـن بـار عـالوه بـر

 محکـم

 گـاز گرفـت و بـی

 ادبی نثار خودش کرد..!.

*** 

نـیم نگـاهی بـه سـاعت روي میـزي اش انـداخت یـک ربـع 

 از

 نـه گذشـته بـود و

 دیگر قادر نبود حتی یـک بیمـار دیگـر ویزیـت کنـد....از

 گرسـنگی طاقـت طـاق شـده

 اش بـه طـاق اتـاق چسـبیده بـود گوشـی را برداشـت و

 بالفاصـله بـا شـنیدن صـداي

 مغانی با صد
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 اي خسته ایی گفت:

»  » خانوم مغانی بیمار دیگه ایی هست یا نه!...؟

 » آقاي دکتر یـه نفـر دیگـه مونـده چـون وقـت قبلـی نداشـتند

 نشسـتند تـا آخـر

 وقت و ویزیت بشن..«.



 مســیح آرنجــش را روي میــز گذاشــت دســتی بــه چشــمان

 خســته اش کشــید

 وکوتاه گفت:

..»..  » لطفا بفرستشون داخل

 هنــوز خســتگی هــایش پــر نکشــیده بــود کــه بــا بــاز

 شــدن درو دیــدن بیتــا

ـان نـداد ودرشـگفتی و تعجـب فـرو رفـت !... امـا آن را نش  

 خیلـی خونسـرد سـالمش

 را آهسته پاسخ داد...

 بیتـا بـا کفـش هـاي پـر صـدایش تـق تـق کنـان وارد شـد

 وبرگـه ایـی مسـتطیل

 شـکل کـه اسـم و مشخصـاتش را در آن نوشـته شـده بـود را

 روي میـز گذاشـت و بـا

 لبخندي کنج لبهاي قرمز رنگش گفت:

 » آقاي دکتر خسته نباشید... ببخشید دیر وقت مزاحمتون

 شدم..«.

 مســیح پرونــده ي بیتــا را برداشــت و بــه قســمت اســم و
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 فامیـل آن نــیم نگــاهی

 کرد گفت:

»  » شفق در خدمتم مشکلتون چیه...؟ خانوم م



خت ...مشـکلش دقیقـا خـودبیتـا نگـاه فریبنـده ایـی بـه او انـدا  

 او بـود کـه مـدتی

 مثل چسب به افکارش چسبیده بود و خیال جدا شدن هم

 نداشت...

 لبخند ملیحی روي لب نشاند و به چشمان کشیده اش تابی و

 جواب داد:

.»..  » آقاي دکتر براي چکاب خدمتتون رسیدم

 جنس دخترانـی بـه رنـگ بیتـا را خـوب مـی شـناخت و

یکـی از جـنس او صـابون  

 خوب به تـنش خـوب خـورده بـود... بهانـه ي دم و دسـتی اش

 زیـادي تـابلو و کلیشـه

 ایی بود....اما به روي خودش نیاورد و خونسرد پرسید:

 » اگه منظورتون چکـاب سـالیانه اسـت کـه خـب یـه سـري

 آزمـایش هـاي روتـین

 رو شامل میشه ولی اگه مشـکل یـا بیمـاري خاصـی داریـد

 بگیـد تـا آزمـایش مربـوط

 به اون رو هم اضافه کنم.«..

 مسیح حـرف میـزد و بیتـا بـا اشـتیاق حرفهـاي او را مـی

 بلعیـد... ابهـت ایـن مـرد
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کـرده بـودچهـره ي معمـولی او را خواسـتنی و دلنشـین تـر   



 نفـس عمیقـی کشـید...

 تـا طـپش هـاي قلـبش را یـک نواخـت کنـد و بـا صـدایی کـه

 از هیجـان مـی لرزیـد

 جواب داد:

 » نــه ... نــه... بیمــاري خاصــی نــدارم فقــط میخــوام یــه

 چکــاب معمــولی بشــم

 همین..«..

کوتاه گفت سري به عالمت تایید تکان داد و زیر لب آهسته : 

» 

 صحیح..«..

 سـپس تکیـه اش را از صـندلی برداشـت ....خودکـارش را

 میـان انگشـتانش گرفـت

 و همانطور کـه تنـدو سـریع و پشـت هـم آزمـایش هـا را یـک

 بـه یـک یاداشـت مـی

 کردسرد و خیلی رسمی گفت:

 » خـانوم مشـفق یـه پزشـک عمـومی هـم میتونسـت ایـن

ـا رو براتـونآزمـایش ه  

 بنویسه و دیگه نیاز نبود ویزیت یه پزشک متخصص رو

 پرداخت کنید!«...

 این جملـه ي محترمانـه بـراي رنـگ بـه رنـگ شـدن بیتـا

 کـافی بـود ... لبخنـدي



 هر چند مصنوعی روي لبش نشاند و با حفظ همان لبخند
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 مصنوعی گفت:

 » شما بگذارید به پاي این که دنبال بهانه بودم تا دیدار ها رو

 تازه کنم....«

 مسـیح چشـم از نسـخه ي پـیش رویـش برداشـت.... نگـاهش

 تـا امتـداد چهـره ي

 بیتا باال آمد....

بیتـا هـم بـا لبخنـدي محـوکنج لـبش....بـی انکـه پلکـی بزنـد 

 بـه

 مسـیح کـه نـور

ي روي میـز بـه چهـره اش تابیـده بـود خیـره چـراغ مطالعـه  

 خیـره نگـاه مـی کـرد

 ..... عاقبـت چشـم از اخـم غلـیظ میـان دو ابـروي اوگرفـت و
 سـکوت سـنگین بینشـان

 را شکست:

 » اومـدم سـنت شـکنی ... اومـدم تـا حـرف دلـم رو بـزنم

 وبگـم تـا فکـرم خیلـی

 وقته درگیر شما شده..«..

خـط حـرفش را خوانـد ... » ته تـه«ح از این جا تا مسی

 پیمانـه



 طـاقتش لبریـز شـد

 و کف دستش را به عالمت سکوت باال اورد و جواب داد:

 » ...خواهش میکـنم خـانوم مشـفق همـین جـا تمـومش کنیـد

 شـاید شـما سـنت

 شکن خوبی باشید ولی مـن بـه سـنت هـام احتـرام مـی
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 گـذارم... حـاال کـه بـی پـرده

 حرف میزنید من هم صـاف و پوسـت کنـده حرفهـام رو مـی

 زنـم... بـی پـرده وبـدون

 ابهام....!من ترجیح میدم تـا شـما بـراي مـن همـون آشـناي

 دور بـاقی بمونیـد .... مـن

رو دارم و عالقه ایی هـم بـه ایـن کـه  معیار هاي خودم

بطـهرا  

 ایـی رو بـا شـما شـروع

 کنم ندارم« ...

 بیتـا خیـال کوتـاه آمـدن نداشـت... آمـده بـود تـابراي دلـش

 بجنگـد... از جـایش

 بلنـد شـد و روي میـز قـدري خـم شـد و نگـاهش روي نگـاه

 سـردو بـی روح مسـیح

 نشست:

 کـهآقاي دکتر... ایـن قـدر عجوالنـه تصـمیم نگیـرد ... ایـن 



« 

 دختـري غـرورش رو

 بگذار زیـر پـا و بـه مـرد مـورد عالقـه اش ایـن مطلـب رو

 بگـه دلیـل بـر بـد بـودنش

 نیست ...هست..!.؟«

 معـده اش بـا صـداي قـارو قـور اعـالم حضـور کـرد و دردي

 خفیـف از گرســنگی

 هــرش را برداشــت و پــایین نســخه درآن پیچیــد کالفــه م

ـر کــرد .... بیتــا بــی را مهـ  

 درنگ دسـتش را روي نسـخه و درسـت کنـار دسـت مردانـه
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 و کشـیده ي او گذاشـت

 و گفت:

 » آقاي دکتر یه فرصـت بـه مـن بدیـد ... یـه فرصـت کوتـاه

 اگـه از مـن خوشـتون

 نیومد قول میدم دیگه مزاحمتون نشم« ...

 دسـتش را بـه آنـی پـس کشـید ...نگـاهش را تـوي صـورت

 بیتـا چرخـی داد نـور

چــراغ مطالعــه ي روي میــز تمــام زوایــاي چهــره ي او 

 را

 بــه نمــایش گذاشــت بــود



 چهـره ي خـوبی داشـت بـا چشـمانی کشـیده و بینـی کـه یقینـا

 عمـل شـده بـود و

دي مصـنوعی و بـد قـواره بـه نظـرفقط لبهاي پروتـزش زیـا  

 میرسـید...نگـاهش را از او

گرفت روي تخت سفید کنج دیوار نشست و دوباره به سمت 

 او

 باز گشت:

 » اولین معیار من ، براي یه دختر غرورشه که

 شما همراه بـا اون سـنت شـکنی دیگـه از بـین

 بـردینش....امیـدوارم متوجـه منظـورم

 شده باشید..«..

 بیتـا همچنـان بـه روي میـز خـم شــده و دسـتش روي نسـخه

 جـا مانـده بــود و

 ناخن هاي فـرنچ شـده ي قرمـز رنگـش زیـر نـور چـراغ
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 مطالعـه زیـادي خـود نمـایی

 مـی کـرد... مسـیح چشـم از الك قرمـز و بـراق او گرفـت و

 بـه جملـه ي سـرد و بـی

 روحش جمله ایی دیگر اضافه کرد:

 » خـانوم مشـفق نسـخه تـون رو برداریـد، جـواب آزمـایش

 هـاتون رو یـک پزشـک



 عمومی هم میتونه بررسی کنه... خدا نگهدار..«.

 بیتــا بــی انکــه نســخه اش را از روي میــز بــردارد قامــت

 راســت کــرد ...زوایــاي

 صورتش گـیج ونابـاور بـود و دیگـر حتـی خبـري از آن

 لبخنـد مصـنوعی هـم نبـود ...
 خـم شـدو کـیفش را از روي مبـل چرمـی قهـو ایـی رنـگ

 برداشـت و روي دوشـش

 سوار کردو وقت رفتن با لحنی ارام و مطمئن گفت:

 » حاال که سـنت شـکنی کـردم و غـرورم رو هـم بـه حـراج

پـس چیـزيگذاشـتم   

 .براي از دست دادن نـدارم و بـا تمـام قـوا بـراي دلـم میجـنگم

 خسـته نباشـید آقـاي

 دکتر شبتون خوش..«.

 بیتـا ایـن را گفـت و مثـل بـاد از اتـاق خـارج شـد....و مسـیح

 بـا حـرص نسـخه را

 همـراه پرونـده ي سـفید او برداشـت و میـان دسـتانش مچالـه

قـدرت بـه کـرد و بـا  

275 

Romanbooki بن بست بهشت 

 سمت سطل زباله زیر پـایش پرتـاب کـرد و همزمـان بـا

 برخاسـتنش مغـانی تقـه ایـی

 کوتاه بـه در زد و داخـل شدسـپس پولهـاي دسـته شـده را کـه



 اکثـرا تـراول بودنـد را

 روي میز گذاشت و گفت:

 » ـا پـول ویزیـت روخسته نباشید آقـاي دکتـر بیشـتر بیمـار ه

 بـا کـارت پرداخـت

 کردند و عـده ي کمـی پـول ویزیـت رو َکـش پرداخـت

 کردنـد....شـما تشـریف داریـد

 یا من درهارو قفل کنم« ...

 مسیح در حـالی کـه روپـوش سـفیدش را بـا کـتش معاوضـه

 میکـرد رو بـه مغـانی

 گفت:

 » خـانوم مغـانی مـن مرخصـی ام تمـوم شـده و از فـردا بایـد

 بیمارسـتان باشـم و

 دقیــق نمیــدونم ولــی ممکنــه عمــل هــم داشــته باشـم. لطفــا

 بیمارهــاي زیــادي رو

 پذیرش نکنید که تا این موقع شب طول بکشه.«..

 سـپس خـم شـد و چنگـی بـه کیـف لـب تـاپش کـه پـایین

 میـزش

 بـود زد و بـی

خسـته نباشـید شـبتون بـه «: آنکـه پولهـا را بـردارد گفـت

 خیـر

 واز مطـبش خـارج »



 شد...
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 خانوم مغانی پولهـاي ویزیـت را زیـر گلـدان گـل نـرگس کـه

 دیگـر تـرو تازگیشـان

یــک بـهرا از دسـت داده بودنــد گذاشــت و چراغهــا را   

 یــک خــاموش کــرد و بعـد از

 قفل کردن در مطب او هم راهی شد...

**** 

 سـکوت و آرامـش خانـه اش خسـتگی هـایش را مثـل آب

 روانـی مـی شسـت و بـا

 خـود مـی بـرد... تیشـرت آسـتین حلقـه ایـی سـفید رنگـی را

 روي گـرمکن ورزشـی

میـز کوچـک مربعـیاش پوشیدو به آشـپرخانه رفـت و پشـت   

 آن نشسـت و تکـه ایـی

 از مــرغ ســوخاري را همــراه نــان بــه دهــان گذاشــت و

 هنــوز لقمــه ي اول بــه دوم

 نرسـیده موبـالیش زنـگ خـورد ... بـا دیـدن اسـم مامـان

 فـرنگیس لبخنـدش عمیـق

 شد نیمی از لقمه اش را جویـده نجویـده فـرو داد و در حـالی

 کـه هنـوز دهـانش مـی

 جنبید گفت:



....»  » سالم فرنگیس خانوم خودم شب شما به خیر

 » سالم بـه روي ماهـت ... امشـب بـراي شـام چـرا نیومـدي

 مـادر مـن کـه گفـتم

ـکیبـرات شـام میگـذارم بیـا بخـور وبعـد بـرو... کاش  
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 میاومـدي همـین جـا زنـدگی

 میکردي این جور منم خیالم راحت بود«

 تکه ایی از سیب زمینی سرخ شده اش را به چنگال زد و به

 دهان برد...

 » ....شرمنده تا دیـر وقـت بیمـار ویزیـت میکـردم و نشـد

 براتـون کـه پیامـک دادم

ـرم نباشـید... از اون گذشـته مامـانشما شام بخوریـد ومنتظ  

 جـان... ایـن بحـث کهنـه

 رو مدام زنده اش نکن ... شـما کـه بهتـر وضـع مـن رو

 میدونیـد تـا دیـر وقـت مطـب

هسـتم و هفتـه ایـی دو شـب هـم شـیفت بیمارسـتان از فـردا 

 هـم

 کـه مرخصـی ام

گذشـته کـار  تمـوم میشـه بایـد برگـردم سـرکارم... از اون

 مـن

 شـب و روز نمیشناسـه



 یه وقت مریض بـد حـال باشـه بایـد نصـف شـب بـرم

 بیمارسـتان و شـما و دختـر هـا

 زابراه می شید« .....

 سپس براي این که سر حرف را بچرخاند پرسید:

»  » ماندانا و خشایار زلزله اش چطوره ... مارال خوبه ... ؟

 » آره مادر هرسـه تاشـون خـوبن...مانـدانا یـه چنـد روز

 رفتـه خونـه ي بابـا مامـان

 رضــاي خــدا بیــامرز ...بــاالخره خشــایار نــوه ي اونهــا

 هــم هســت و حــق دارنــد
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 ... نمیخواســت بــره مــن راضــیش کــردم کــه چنــد روز

ـم پــیش اونهــا باشــههـ ...  

مزاحمـت نمیشـم دیگـه مـادر.... انگـاري داري شـام 

 میخـوري

 فـردا شـب بـراي شـام

 منتظرت هستم . برات یه چند تـا غـذاي نیمـه آمـاده ي

 فریـزري هـم گذاشـتم یـادم

 بنداز حتما بهت بدم ببري ... مواظب خودت باش قربونت

 برم...«

هـاي بـی پایـان مـادرش زد و گفـت لبخندي بـه مادرانـه  » 

 دسـتت درد نکنـه بـه



 روي چشم...«

 خــدا حــافظی بینشــان کــه رد و بــدل شــد تکــه دیگــر از

 مــرغ را بــه دهــانش

 گذاشت و شـماره ي کـامران زیـر دسـتش نشسـت بـا اشـاره

 ایـی کوتـاه صـداي بـوق

چنـدین زنـگ خـورد و  خـط کـامران بـه گوشـش رسـید...

 بـی

 نتیجـه تمـاس قطـع

 شد....و به فاصـله ي یـک جرعـه نوشـیدن نوشـابه پیامـک

 کـامران از گـرد راه رسـید:

»...  « مسیح دستم بنده فردا بهت زنگ میزنم

 بـی شـعوري نثـارش کــرد ....کـامران را ایـن سـالها مثــل

 کـف دسـتش از حفــظ

 شده بود... هر وقت می گفت دسـتش بنـد اسـت بـه قـول
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 خـی خـی م خـودش پـاي د

 ایــی وســط بــود... موبــایلش را روي میــز گذاشــت و بــه

 ســراغ مــرغ ســوخاري اش

 رفت...

 وقتی ت

 مـام خسـتگی اش را بـه رختخـواب میسـپرد ذهـنش حـول



ـایع روز چرخیـدتمـام وق  

 انقدر که پلک هایش سـنگین شـد و روي هـم سـوار شـدند و

 بـه خـواب عمیقـی فـرو

 رفــت... و خــواب دیــد کــه از دره ایــی مخــوف و عمیــق

 در حــال ســقوط اســت و

 شـاداب اشـک ریـزان دو دسـت او را کـه میـان زمـین و

 آسـمان معلـق مانـده محکـم

..!. فته و نمی گذارد که به داخل دره سقوط کندگر  

پاي ثابـت سـرویس آقـاي نـوروزي بـه غیـر از شـاداب 

 خـانوم

 نعمتـی بـود بـه همـراه

 شیشـه هـاي زیتـون اش... و والبتـه آقـاي رحمتـی خلـق

 همیشـه تـنگش و جوجــه

 حساب داري کـه زیـر دسـت آقـاي فراصـتی کارمنـد ارشـد

داري کـار بخـش حسـاب  

 میکرد .... جـوانکی کـه تـازه فـارق التحصـیل شـده بـود و
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 سـرش تـوي الك خـودش

بودو دنیا را اگر آب میبـرد صـدایش هـم در نمـی آمـد 

 ....البتـه

 گـاهی هـم حقـی بـه



 این جمع اضافه می شد...

 همراه حجم وسیعی سـوز پـاییزي سـوار سـرویس شـد و بـا

 بسـتن در سـرما را پشـت

 در جا گذاشـت رو بـه جمـع بـا صـدایی کـه همچنـان ناسـور

 بـودخس خـس میکـرد

 گفت:

 »سالم صبح به خیر« ...

 و جواب سـالمی گـرم و رسـا یـی از جانـب آقـاي نـورزوي

 نصـیبش شـد و بـر خـالف

ه آقـاي رحمتـی جـواب سـالمش را بـی جـواب همیشـ

 نگذاشـت

 و زیـر لبـی سـالمی

 همراه با چشم غره مهمانش کرد...

 خــانوم نعمتــی بــا دیــدن شــاداب کیســه ي شیشــه هــاي

 زیتــون اش را از روي

 صندلی کنار دسـتش برداشـت و کنـار پـایش گذاشـت و بـراي

 او جـایی بـاز کـرد بـه

 محض نشستن شاداب گفت:

 » حالـت چطـوره مـادر... خـوبی جـات دیـروز خیلـی خـالی

 بـود .. خـدا بـد نـده از

 مشـیري شـنیدم مـریض بـودي .... حـاال بهتـر شـدي...؟ تلفـن
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 نـزدنم رو نگـذار پـاي

 بی معرفتی سرم خیلی شلوغ بود..«..

روي دنـده ي پرحرفـی مـی افتـاد بایـدخانوم نعمتی وقتی   

 صـبري جزیـل از خداونـد

 طلب میکردي...نگـاهش را از مـردي کـه بـا نـان سـنگک

 عـرض خیابـان را طـی مـی

 کرد گرفت و جواب داد:

 »ممنونم یه کم سرما خورده بودم... االن شکر خدا بهترم..«..

 خانوم نعمتی پر چـادرش را تـا روي لبهـایش بـاال آورد و در

 حـالی کـه سـعی میکـرد

 لحنش ارام باشد پچ پچ وار گفت:

 خــدا پــدر و مــادر آقــاي ریــیس رو بیــامرزه یــه ماشــین

« 

 بــراي ایــاب و ذهــاب

 کارمنـدان گذاشـت وگرنـه بایـد هرچـی در مـی آوردم میـدادم

کرایـه تاکسـی و پـاي  

 اتوبـوس...البتـه اکـه امـروز شیشـه هـاي زیتـونم سـالم برسـه

 نمیـدونم ایـن نـوروزي

کورنشده امروز چـش شـده هـی زیـر لـب آواز میخونـه و 

 مثـل



 مـار بـین ماشـین هـا

 میپیچه ... چند بار هم الیی کشید دلم هري ریخت پایین« ....

متـی بـه انتهـایش نرسـیده بـود کـههنـوز جملـه ي خـانوم نع  

 ماشـین تـوي دسـت

 انـدازي افتـاد و یـک تکـان درسـت و درمـون بـه سرنشـینان
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 سـرویس داد و عاقبـت

 خانوم نعمتی با صدایی بلند ومعترض گفت:

 آقـاي نـوروزي دل و روده مـون اومـد تـوي حلقمـون....ایـن

« 

ضـع رانندگیـهچـه و  

 مرد حسابی دو تا بچه یتیم چشم به راهم هستند ها..«.

بـا خـانوم نعمتـی اره مـی آقاي نوروزي برخالف همیشـه کـه  

 داد و تیشـه مـی گرفـت

یه چشم غلیظ گفت و سرعتش را کـم کـرد آنچنـان کـه همـه 

 بـه

 غیـر از شـاداب بـه

 خواب رفتند و تا وقت رسیدن دو ، سه پادشاه را هم خواب

 دیدند..!.

*** 

 مســیح بــه دنبــال جــاي پــارکی چشــم در خیابــان هــاي



 همیشــه شــلوغ چرخانــد

 ... شـانس بـا او سـاز موافـق میـزد کـه باالفاصـله ماشـینی از
 پـارك خـارج شـد و بـه

ــرد مــچ دسـتش را قـدري بــاالراحتـی ماشــنش را پـارك ک  

 آورد و نـیم نگــاهی بــه

ساعت مچی اش انداخت تا رفـتن بـه بیمارسـتان، یـک 

 سـاعت

 و نـیم فرصـت داشـت

 ، تاسرو گوشی آب دهد و پرونده هاي بایگانی را هم بررسی

 کند....

 بــی توجــه بــه صــداي زنــگ موبــایلش ...کیــف لــپ
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 تــاپش را از روي صــندلی کنــار

 دسـتش برداشـت وعاقبـت بـه داد آن رسـید کـه پشـت سـر هـم

 بـی وقفـه آهنـگ

 مالیمــش را بــی خســتگی یــک ســره مینواخــت ... و بــا

 دیــدن اســم کــامران روي

 صـفحه، تمـاس را وصـل کـرد و همـانطور کـه از ماشـین

ـاده میشـد گالیـه آمیـزپی  

 گفت:

 » سـالم صـبح بـه خیـر.... چـه عجـب گرفتـاري تـون تمـوم



 شـد... خـوب شـد پـاي

 مرگ و زندگی در بین نبود!«...

 کامران همانطور کـه از انسانسـور خـارج مـی شـد بـا خنـده

 ي پـر صـدایی بـه میـان

 حرفش آمد و میان خنده هاي بی پروایش گفت:

 » سالم به جناب دکتـر دو صـفر هفـت خودمـون گالیـه هـات

 رو هـم بـه جـون مـی

 خرم... شرمنده داداش بـه جـون خـودم دیشـب بـد رقمـه

 گرفتـار بـودم و یـه جلسـه

 ي مهم داشتم...و نشد تماس بگیرم..«.

 مسـیح عـرض خیابـان را بـا قرمـز شـدن چـراغ راهنمـایی

روي طـی کـردو لبخنـدي  

 لبش نشاند ، جنس خراب کامران درست شدنی نبود..!.
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 » کامران دیشـب زنـگ زدم بپرسـم اون حسـاب رسـی کـه

 مـی گفتنـی پیـدا کـردي

 یانه!....؟«

 کــامران بــه در ورودي شــرکتش رســید و داخــل شــد و

 منشــی اش بــه احتــرامش

ـط تکـان سـري نصـیبش شـد.واوبـاز هـمبرخاست ولی فق  

 عجوالنـه جملـه ي مسـیح



 را قیچی کرد و تند پشت سرهم جواب داد:

 » اره..اره پیـدا کـردم.. دیـروز اومـد شـرکتم ... فلـش رو

 بهـش دادم ...آدم کـار کشـته

 و مطمئنیه ... کارش رو هم خـوب بلـده مـو رو از ماسـت

 بیـرون میکشـه اگـه چیـزي

 تـوي اون کپـی هـا باشـه حتمـا متوجـه میشـه... یـه وکیـل

 خبـره هـم کـه دنبـالش

 بودي پیـدا کـردم بـرادر یکـی از دوسـتامه کـارش درسـته

..... 

 راسـتی تـا یـادم نرفتـه

 دوشنبه تعطیلـه بـراي ناهـار خونـه ي مـا دعـوت هسـتی بـه

ده ... البتـهاتفـاق خـانوا  

 مامانم تا آخـر هفتـه بـر مـی گـرده و خـودش بـا فـرنگیس

 خـانوم تمـاس مـی گیـره

 این رو محض اطالع شما گفتم تا برنامه هات رو تنظیم

 کنی....«

هنوز چند تا از جمله هاي کـامران بـاقی مانـده بـود امـا 

 مسـیح
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هبـا نزدیـک شـدن بـ  

باشـه «: شـرکت مکالمـه اش را کوتـاه کـرد .... گفـت



 کـامران

 بعـدا حـرف میـزنیم ...

 »و خداحافظی هم چاشنی آن کرد و موبایلش را به داخ

 ر داد ل جیب کتش س.

**** 

 خـانوم نعمتـی بـا دیـدن مسـیح چشـمانش را بـه شـکل خاصـی

 باریـک کـرد و مثـل

ر حمـل میکنـد، تـرو فـرز پـر قاچـاقچی کـه مـواد مخـد  

 چـادرش را روي کیسـه ي

 شیشه هاي زیتون کشید و چشمکی ریز به شاداب زد و گفت:

 » مــدیر عامــل آینــده ي شــرکت داره میادچــه کــت و

 شــلواري پوشــیده ال

 مذهب...!من زود تر برم تا این شیشه هاي زیتون رو دستم

 ندیده..«.

 ســپس بــا قــدمهاي بلنــد پشــت ســر آقــاي رحمتــی کــارت

 کشــید و بــه ســمت

 ساختمان شرکت راهی شد...

 اما شاداب به احتـرامش ایسـتاد و داخـل نشـد...لبـه هـاي

 ژاکـتش را بـه هـم نزدیـک

 تر کرد تا راه سـرما را سـد کنـد ونگـاهش مسـیح را کـه بـا

حظـه بـهقـدمهاي بلنـد ل  
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 لحظه نزدیک تر می شد دنبال می کرد....

 به نظـرش خـوب بـود ، خیلـی هـم خـوب بـود..!.. و برزانـده

 تـر از همیشـه... بـاز هـم

 همان فکر مـوزي مـی خواسـت بـی حیـایی کنـد امـا ایـن بـار

 بـه آن مجـالی نـداد و

ه آسـفالت زیـر پـایش دادو بـا صـدايچشـم از او گرفـت و بـ  

 هسـتی ، آن هـم جـایی

 کنار گوشش به آنی سر برداشت و او را همراه لیلی در کنار

 خودش دید...

 » سالم احواالت خانوم مریض اینجا چرا واستادي و نمیري

 داخل!....؟«

 جواب سالمش به توضیح نرسید چـرا کـه مسـیح بـه یـک

ود وقـدمی شـان رسـیده بـ  

درحالی که کیف لـپ تـاپش را در دسـتانش جـا بـه جـا 

 میکـرد

 بـا گردنـی افراشـته و

 لحنی محکم ومردانه گفت:

 »سالم خانومها صبحتون به خیر..«..

 شـاداب پـیش از آن دو سـالم او را گرفـت و درسـت ماننـد

 روز هـاي گذشـته خیلـی



 عادي و بدون رنگ به رنـگ شـدن بـا همـان صـدایی کـه

 خـس خـس میکـرد جـواب

 داد:
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 »سالم آقاي طلوعی صبحتون به خیر...«

 اما هستی اصالانتظار دیدن او را نداشت هول و شتاب زده و

 دست پاچه گفت:

 » اوا.... سالم اقاي طلوعی حالتون چطوره ...؟ صبحتون

 خوبه...؟«

 شاداب خنـده هـایش را بـا برگردانـدن سـرش بـه سـمت دیگـر

 پنهـان کـرد ومسـیح

هم لبخندش را همراه آب دهـانش فـرو داد و تشـکر 

 کـرد...امـا

 لیلـی بـا شـنیدن اسـم

 طلوعی نگاهش مشتاق تر و البته موشکافانه تر شد....

ــاکتور مـیاگــر از قــدو قامــت و شــیک پوشــی اش ف  

 گرفــت مـرد پــیش رویــش در

 مقایسه با نیما صبوري چندان آش دهان سوزي هم نبود.

 اما خـب شـایعه هـاي را نمـی توانسـت نادیـده بگیـرد .. اگـر

 او صـاحب کارخانـه و یـا

 حتـی فقـط مـدیر عامـل میشـد .... از نظـر شـغلی از نیمـا کـه



 فقـط متـرجم شـرکت

ک کارمنده سـاده مـوقعیتی بـه مراتـب بهتـري داشـتبود وی  

 وایـن امتیـازي بـود کـه

 نمیشد آن را هم نادیده گرفت...

 آنالیزهـایش را بـراي وقـت دیگـر گذاشـت و بعـد از سـوتی

 ـر دسـت اورا هسـتی بـا پ

 قـدري کنـار تـر زد و قـدمی کوتـاه پـیش گذاشـت و رو بـه
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 مسـیح بـا صـدایی نـرم

 لطیف بدون هیچ قرو غمزه ایی گفت:

 » سـالم آقـاي طلـوعی مـن سـرابی هسـتم ... مـدیر بخـش

 بـازار یـابی و بازرگـانی از

 آشنایی تون خوشبختم...«

 ... نگاهی گـذرا بـه دختـر شـیک پـوش روبـرویش انـداخت

 پـس ایـن همـان دختـري

انه خجسـته را بـه انبـاري تـه راهـرو شـوتبود که ماهر  

 کـرده بـود.... افکـارش را پـس

 ر داد و مردانه ومحترمانه مثل زد و چشمانش را به زیر س

 خود او گفت:

 »سالم منهم از آشنایی تون خوشبختم...«

 سپس با دست به در حیاط شرکت اشاره کرد و ادامه داد:



..».. گیرم ممکنه تاخیر بخوریدلطفا بفرمایید وقتتون رو نمی « 

 شـاداب بـا عـذر خـواهی کوتـاهی زیـر لبـی زود تـر از آنهـا

 راهـی شـد و طبـق روال

 همیشه سالم بلنـد بـاالیی بـه آقـاي رمضـانی داد و کـارتش را

 کشـید و دیگـر منتظـر

 همراهی مسیح نشد بـا قـدمهاي بلنـد خـود را بـه سـاختمان

سـتیشـرکت رسـاند...ه  

 هرچند سر بـه زیـر داشـت امـا نگـاهش پـی مسـیح بـود و

 چشـمانش بـا قـدمهاي او
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 پس و پیش میشد...

 لیلی با رفتن شاداب فرصت رو مناسـب دیـد در حـالی کـه بـا

 کمـی فاصـله از مسـیح

 قدم برمی داشت گفت:

 » آقـاي طلـوعی خـانوم خجسـته یـه منشـی سـاده و در واقـع

 یـه تایپیسـت هسـتند

 که به تازگی استخدام شدن و چنـدان بـا زیـر و بـم شـرکت

 آشـنا نیسـتند اگـر مایـل

باشــید مــن خوشــحال میشــم کمکتــون کــنم جســارتا 

 میتــونم

 بپرســم رشــته ي



 تحصیلیتون چیه...؟«

لیلـی سـرابی اصـال خوشـش نیامـد یـک جـور هـاییاز   

 زیرکانـه حرفهـایش بـوي بـد

 جنســی و زیــر آب زدن میــداد... تحــت تــاثیر حــس بــدي

 کــه از او گرفتــه بــود

 صدایش قدري سرد و بی روح شد:

 » ممنونم از لطفتـون ... خـانوم خجسـته بـا حـس مسـئولیت

دشـونپـذیري فـوق العا  

 یقــین دارم آینــده ي درخشــانی تــوي شــرکت در

 انتظارشــونه .... ! از پیشــنهادتون

 ممنونم ولی ترجیح میدم با ایشون کار کنم.«

 سپس بـی توضـیح اضـافی تشـکر کوتـاهی چاشـنی خـدا

 حـافظی اش کـرد و از آنهـا
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تـه راهـرو رفـت کـه دختـري آن جدا شـد و بـه سـمت اتـاق  

 جـا بـا دسـتان خـودش

 پنجـره ایـی رو بـه خیـال نصـب کـرده بـودو پنجـره ي دسـت

 سـازش رو بـه کوچـه

 باغی چشم نواز باز می شد.

 همین جمله کـافی بـود تـا دهـان هسـتی و لیلـی رو از تعجـب

 بـاز نگـه دارد ... !و در



 بهت و ناباوري فرو ببرد...!

 فکرش پر بود از چالـه چولـه هـاي احساسـی پـر دسـت انـداز

 ، کـه نمیدانسـت دقیقـا

 از کـی تـوي ذهـنش بوجـود آمـده اسـت و البتـه اگـر آب

 ریـزش بینـی و فـین فـین

 هایش اجازه میداد میتوانست ذهنش را متمرکز کند منشاء آن

 را پیدا کند...

خـاطر پرسـتیژ شـغلی اش بـود کـه ذهـن او را ایـنشاید به   

 چنـین در گیـر خـود

 کرده بود ...گوشه ي لبش انهنـایی بـه سـمت بـاال گرفـت و

 نـوچی نرمـو آهسـته زیـر

 لب گفت ... نـه فکـر او خیلـی قبـل تـراز آن کـه بدانـد شـغلش

 چییسـت بـه ذهـنش

ازه میان افکارش میگره خورده بود و وقت وبی وقت بی اج  

 نشست...
291 

Romanbooki بن بست بهشت 

 شاید هـم ابهـت خوابیـده در کـالم و رفتـارش کـه مخاطـب را

 مجـذوب خـود مـی

 کرد .... شـاید هـم مقصـر اصـلی عطـر مردانـه ي بـی

 نظیـرش بـود کـه حتـی بعـد از

ـدارفتنش مثل چسب به در رو دیـوار اتـاق مـی چسـبید و ج  



 نمـی شـد...! هرچـه کـه

 بـود مسـیح طلـوعی میـان افکـارش لنگـر انداختـه بـود و

 خیـال بیـرون رفـتن هـم

 نداشت...

 به ظاهر نامه ایی را تایپ مـی کـرد امـا تمـام هـوش

 وحواسـش پـی حضـور مسـیح

 بود که از وقتـی بـه اتـاق آمـده بـود چشـم از دفـاتر بایگـانی

ه و بـا دقـت آنبرنداشـت  

 هارا مطالعه مـی کـرد... و یقـین داشـت کـه اگـر نامـه ي

 تایـپ شـده اش را تصـحیح

 می کرد غلط امالیی و تایپی از سرو کوله نامه باال می

 رفت....!

 عاقبت شیطان را لعنت فرستاد تا پـی کـار و بـارش بـرود و

 بگـذارد او هـم بـه کـار

و بار خـودش برسـد و بـراي اینکـه از شـ ّر افکـار مـوزي 

 اش

 نجـات پیـدا کنـد فکـري

که از دیروز ذهنش را مشغول کرده بود به زبان اورد و :

 گفت

 » آقاي طلـوعی ... یـه مطلبـی هسـت در مـورد شـرکت کـه
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 بایـد خـدمتتون بگـم

ون هسـتید یـا نـه... ولـی شـاید مهـمنمیـدونم در جریـان ا  

 باشـه... بهتـره شـما هـم

 بدونید..«.

 مسیح بـا صـداي شـاداب هـوش و حواسـش را از روي دفـاتر

 بایگـانی جمـع کـرد ،

 سـر برداشـت و نگـاهش بـه سـمت او سـرازیر شـد ابـرو

 هـایش را درهـم کشـید و بـا

: طراف تکان داد و پرسیدچهره ایی سوالی سرش را ریز به ا  

.»..  » چه مطلبی ...بگو میشنوم

 شاداب نفس عمیقـی کشـید تـا بـه جملـه هـاي ذهنـی اش سـرو

 سـامانی دهـد و

 بعد از تاملی کوتاه گفت:

 » آقاي طلـوعی درجریـان هسـتید کـه آقـاي فرجـام تـوي

 کارخونـه و شـرکت یـه

ون شریکشریک کاري دارند و توي سود شرکت با ایش  

 هستند !...؟«

مسیح سري بـه عالمـت تاییـد تکـان داد و بـا حفـظ همـون 

 اخـم

 مالیـم میـان دو

 ابرویش جواب داد:



 » بله میدونستم دایـیم درمـورد ایشـون بـه مـن گفتـه بودنـد

 چطـور مگـه اتفـاقی

293 

Romanbooki بن بست بهشت 

 افتاده!...؟«

 » پـس ایـن رو هـم میدونیـد کـه پسـر شـریک ایشـون آقـاي

 فـرزام صمصـامی

 گاهی به شرکت میـان و بـه دیـدن آقـاي ریـیس میرنـد!...؟

 البتـه مـن خـودم ایشـون

 رو یکی دو بـار بیشـتر ندیـدم ولـی بـه لطـف خـانوم نعمتـی

 کـه هـیچ خبـري از زیـر

ایشـون مـی اومدنـد شـرکتدستشـون در نمیـره هـر وقـت   

 حتمـا بـه مـن هـم مـی

 گفتند...یه چیز که خیلـی بـه نظـر مـن عجیـب بـود ایشـون

 تـاریخ هـاي مشخصـی از

 ماه به دیدن آقاي فرجام میاومدند« ...

 مسـیح دفتـر بایگـانی را بسـت بـه کنـاري گذاشـت و قـدري

 روي صـندلی جـا بـه

نـدان مهمـی بـه نظـر نمیرسـید امـا ازجـا شـد هرچنـد چیـز چ  

 ایـن موضـوع هـم

 اطالعی نداشت...

 » نه نمیدونسـتم ... خـب طبیعیـه کـه بیـاد و بـه دوسـت



 وهمکـار والبتـه شـریک

پدرش سـر بزنـه . تـا اونجـایی کـه مـن اطـالع دارم 

 پسرشـون

 رو نمیـدونم ولـی پـدر

 ومادرش خـارج از کشـور زنـدگی میکننـد حـاال ایـن کجـاش

 ایـراد داره و عجیـب بـه
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 نظر میرسه....؟«

شـاداب بـازهم چشـمانش را مثـل گربـه باریـک کـرد و 

 مسـیح

 بـا دیـدن چشـمان

 گربه ایـی او لبخنـدي روي لـبش نشـاند و گـره ي ابروهـایش

آگـاه بـاز شـد و نـاخود  

 پرسید:

 » باز به چی فکر میکنی فکر هات رو بلندبگو من هم

 بشنوم!...؟«

 امـا شـاداب ذهـنش چنـان درگیـر فـرزام صمصـامی و کشـف

 جدیـدش بـود کـه

 متوجه نگاه هاي خندان مسیح نشد و تندو سریع ، پشت هم

 گفت:

 » ـنآقاي طلوعی ... ممکنـه آقـاي صمصـامی هـم تـوي ای



 کالهبـرداري هـا نقـش

 داشته باشه... یه حسی به من میگه یه جاي کار این آقا بد

 جوري میلنگه« ...

 مســیح لبهــایش رنــگ بــی تفــاوتی گرفــت و انهنــایی رو

 یــه پــایین بــه آنهــا داد

 وشانه ایی باال انداخت ودستش را در هوا تاب داد:

 » . دلیلـی نـداره کسـی ازمنطقی به نظر نمـی رسـه ..

 سـرمایه ایـی کـه در نهایـت

 مال خودش بخواد دزدي کنه...«
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شــاداب کــه مــی خواســت بــه ایــن جــاي بحــث 

 برســدتکیه

 اش را از صــندلی

برداشـت و دسـتهایش را روي میـز گذاشـت ، قـدري 

 صـدایش

 را آهسـته تـر کـرد پـر

 هیجان اما شمرده تر از قبل گفت:

 » میدونم فقط ایـن یـه حدسـه... ولـی میتونـه انگیـزه هـاي

 زیـادي پشـتش باشـه

 مثــل ایــن کــه ســهم بیشــتري از شــرکت و کارخونــه

 عایــدش بشــه یــا حتــی ایــن



جـام وکسـري بودجـه ي هنگفـت باعـث بشـه آقـاي فر  

 مستأصـل بشـن وسهامشـون

رو با قیمت کمتـري بـه شـریکش واگـذار کنـه... کـه 

 درنهایـت

 بـازهم سـود اصـلی رو

 شـریک ایشـون یعنـی آقـاي صمصـامی مـی بـره بـه هرحـال

 ایـن هـم یـه احتمـال

 نمیشه بی تفاوت ازش رد بشیم.«..

یجــانی کــهمســیح نگــاهش را تــوي صــورت شــاداب و ه  

 تــوي زوایــاي صــورتش

 موج میزد چرخی داد این دختـر ذهـن خـالق و پویـایی داشـت

 و علـی رغـم سـادگی

 اش ظاهري اش از هوش و زکاوت خوبی برخودار بود.

 ...حق با او بود اصال این مـورد بـه فکـر او نرسـیده بـود
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ه تحسـینلبخنـد چاشـنی نگـا  

 آمیزش کرد و آهسته و شمرده گفت:

 » حق با توئه.... این هم یـه احتمـال و نمیشـه سـاده ازش رد

 شـد ولـی بـا حـدس

 ...و گمان و از روي حس ششـم نمیشـه کسـی رو مـتهم کـرد

 نیـاز بـه سـند ومـدرك



 داریم ...من فلش رو که کپـی هـاي تـو روش بـود دادم بـه

 حسـابرس تـا بررسـی کنـه

 و فکر میکنم یه چند وقتی طول بکشـه فعـال نمـی تـونیم بـه

 کسـی تهمـت بـزنیم تـا

 همه چی روشن بشه«

 شـاداب بـه قـدر دو نفـس عمیـق تامـل کـرد بـراي چیـزي کـه

 میخواسـت بگویـد

نیاز داشـت تمـام جـراتش را یـک جـا جمـع کنـد ... دلـش 

 نمـی

ت نـا بـه جـاخواسـ  

قضاوت شـود وانـگ خنگـی و دسـت وپـاچفلتی بـودن را 

 یـدك

 بکشـد...عاقبـت میـان

 دل ، دل کــردن هــایش دل بــه دریــا زد و کــیفش را پــیش

 کشــید و از داخــل آن

 فلشی قرمز رنگ کـه یـک قلـب طالیـی کوچـک بـه آن

 آویـزان بـود را بیـرون آورد و

: و گذاشت و گفتپیش روي ا  

..»..  » آقاي طلوعی... فکر میکنم این فلش به دردتون بخوره
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مسیح گـیج و گنـگ نـیم نگـاهی بـه فلـش روي میـز انـداخت 



 و

 سـرش را قـدري

» توي این فلش چیه....؟«: تکان داد و پرسید  

ه رويو شـاداب تکـه ایـی از چتـري هـاي فرفـري اش را کـ  

 صـورتش نشسـته بـود

را به داخـل مقنعـه اش هـل داد اخـم ظریفـی میـان دو 

 ابـرویش

 نشـاند و نگـاهش را

 ر داد و با لحنی نرم و آهسته گفت به زیر س:

 » روزهـاي اولـی کـه مـن اومـده بـودم شـرکت و خـانوم

 سـرابی تحمـل نکـرده و

 ایــن قــدر نــق زد تــا آقــاي فراهــانی مــن رو بــه صــورت

 موقــت فرســتاد بخــش

 حسـابداري تـا انبـاري تـه راهـرو یعنـی همـین اتـاقی کـه االن

 تـوش هسـتم تمیـز و

 مرتب بشه...

 یکـی از همـون روزهـا آقـاي فراسـتی کـه دسـتیارش آقـاي

 نامـدار مرخصـی بـود،

رش زنــگ زد و مجبــور شــدبراي کــاري مرخصــیهمســ  

 ســاعتی بگیــره و از مــن

 خواست تا وقتی برمی گرده ازفایل ها یه کپی بگیرم....



 منم بـه اشـتباه تصـور کـردم منظورشـون فایـل هـاي داخـل

 کـامپیوتر ...و از تمـام

هفایـل هایـه کپـی گـرفتم و ریخـتم داخـل فلشـی کـه همیشـ  
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 همـراهم بـود .... یـه

 نسخه هم داخل کامپیوتر سیو کردم....

 وقتـی آقـاي فراسـتی برگشـت تـازه متوجـه شـدم منظورشـون

 فایـل هـاي داخـل

 طبقه بندي اتاق بوده وکلی تـوبیخم کـه چـرا کـاري کـه بهـم

 محـول شـده رو انجـام

 ندادم...

ـه جـرات نکـردم بگـم اشـتباه متوجـه شـدم بـرايحقیقـتش دیگ  

 همـین فلـش رو

 دیگه با خودم نیـاوردم انـداختم تـوي خـرت و پـرت هـاي

 کشـوي میـزم و دیـروز کـه

خونـه بـودم بـه طـور اتفـاقی اونـو پیـدا کـردم و نگـاهی 

 بهـش

 انـداختم از اعـداد و

همـین بـا خـودم  ارقـامش چیـزي سـر در نیـاوردم بـراي

 اوردم

 بدیـد بـه حسـابرس



 تـون شـاید ایشـون چیـزي داخـل فایـل هـا پیـدا کنـه ولـی

 خـواهش میکـنم آقـاي

 فرجـام چیـزي از ایـن موضـوع نفهمنـد مـن بعـد هـا فهمیـدم

 کـه ایـن کـار خـالف

 قانونه و نباید فایل هاي و اسناد شرکت رو کپی کرد«

مسـیح تمـام مـدت نگـاهش پـی اخـم ظریـف و دلنشـین بـین 

 دو

 ابـروي شـاداب

 بود و در سکوت همراهیش می کرد...
299 

Romanbooki بن بست بهشت 

شاداب تمام ایـن را بـا اخمـی غلـیظ میـان دو ابـروي 

 بـاریکش

 میگفـت ،بـی آنکـه

کـه نگاهش را از روي میز بردارد . بـه انتهـاي جملـه اش  

 رسـید مکثـی کوتـاه کـرد و

 نگــاهش را تــا مــوازت نگــاه مســیح بــاال کشــاند و ســعی

 کــرد در نگــاه خیــره ي او

 چیزي بفهمد اما موفق نشد...

 سـپس بـا حفــظ همـان اخــم هـاي درهمـش بــا لحنــی محکـم

 و بـدون لــرزش

 گفت:



 » رو بگذاریـد بـه پـايآقاي طلوعی لطفا این حرفهـاي مـن 

 بـی تجربگـی و اینکـه

 توي این شرکت من رو هـیچ کـس بـه حسـاب نمیـاورد و

 کمکـی بـه مـن نمـی کـرد

 ...و حتــی نمــی گفــت کــه چــه کــاري بایــد انجــام بــدم

 وگرنــه مــن دختــر دســت

 پاچلفتی و گیج وگولی نیستم..«..

یـاي چهـري سـاده ي شـاداب مسـیح نگـاهش تـوي زوا

 چرخـی

 داد ... ایـن دختـر

 بــا ســادگی هــایش راه را بــرایش همــوار کــرده بــود

 لیاقــت ایــن همــه صــداقت و

 سادگی چیزي فراتر از این دخمه ي تنک و تاریک بود...

 لبخنــد کــنج لــبش نشــاند و از جــایش برخاســت و فلــش را
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 از وي میــز برداشــت

 ر داد وقدر شناسانه گفت وآن رابه داخل جیب بغل کتش س:

 » من هیچ قضاوتی جز سادگی تـو نـدارم.... ایـن معمـا وقتـی

 حـل بشـه مـن بهـت

 قول میدم توي این شرکت پست خـوبی بهـت محـول میشـه

 البتـه بـا حقـوق بـاال....



» 

: دست را تا امتداد نگاهش باال آورد و ادامه داد سپس مچ  

 » من دیگه یـواش یـواش بایـد بـرم از امـروز بایـد برگـردم

 بیمارسـتان و مرخصـی

ام تمـوم شـده ولـی قـبلش بایـد بـرم طبقـه ي بـاال یـه سـري 

 بـه

 دایـیم بـزنم ...اگـه

 کاري داشتی شماره ام رو که داري تماس بگیر..«.

از اینکه از اتاق خارج شود با سر به لیوان یک بار وقبل  

 مصرف اشاره کرد:

 » بـراي چـایی ممنـونم خیلـی چسـبید...آنتـی بیوتـک هـات

 رو یـادت نـره سـر

 وقت بخوري فعال خداحافظ..«.

 نوش جان گفـتن شـاداب بـا خـداحافظی اش همـراه شـد و

 مسـیح رفـت و بـازهم

... شاداب جا گذاشتبوي عطرش را براي   
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هستی گویی به در چسـبیده بـود و کشـیک مـی کشـید چـرا 

 کـه

 هنـوز عطـر مسـیح

 از بین نرفته بـود کـه بـا یـک عـدد ژورنـال لبـاس عـروس



 سـرو کلـه اش پیـدا شـد و

 مثل همیشه بـی آنکـه در بزنـد داخـل شـد... ژورنـال را روي

 میـز انـداخت و خـودش

 هم روي صندلی هوار شد و گفت:

 » چه عجب بـاالخره رفـت ... بـه رحمتـی سـپرده بـودم

 حواسـش باشـه هـر وقـت

 طلــوعی از اتاقــت اومــد بیــرون خبــرم.... میگفــت رفــت

 طبقــه ي بــاال پــیش آقــاي

 رییس« ..!..

شـاداب زل زد و سـپس قـدري خــم شـد و تــوي چشـمان  

 آهســته و پـچ پــچ وار

 پرسید:

 » ... خودمـونیم کلـک کـار آمـوزي و ایـن حرفهـا کـه کشـکه

 جـون مـن راسـتش

 رو بگــو میــاد تــوي اتاقــت از چــی حــرف

 میزنــه....؟اصــال از مــن ســوال نکــرد ... ؟

بینـی وقتـیمـدیونی اگـه از مـن تعریـف نکنـی !... نبـودي ب  

 رفتـی چـه دفـاعی ازت

 میکرد... عجـب ابهتـی داره ... حـرف میرنـه آدم الل میشـه

 غلـط نکـنم همـین کـه ...!
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 مــدیر عامــل بشــه تــو رو میکنــه معــاون خــودش .... بــه

 جــاي آقــاي فراهــانی کــه

ـت بـه بهانـه ي کارخونـه میـرههمیشه خـدا تـوي شـرکت نیس  

 بیـرون وخـدا میدونـه

 چه غلطی می کنه!....؟«

هســتی مــی گفــت و لبخنــد روي لبهــایش بــا هرجملــه ي 

 او

 عمیــق تــر میشــد

عاقبـت بـراي اینکـه بحـث را عـوض کنـد بـا چشـم و ابـرو 

 بـه

 ژورنـال لبـاس عـروس

 اشاره کرد و گفت:

 » ژورنال رو از کجا آوردي ...لباس روي جلدش خیلی

 شیکه!«...

شـروع بـه هسـتی صـندلی اش را پـیش کشـید و بـی هـدف  

 ورق زدن آن کـرد و

 جواب داد:

 » مال من نیست لیلی آورده.... گفـتم یـه نگـاه بهـش بنـدازم

 بلکـه خـدا دلـش بـه

یـه»ه کـوري کتمـ«رحم بیاد به جـاي ایـن خواسـتگار هـاي   

 بخـت درسـت ودرمـون



 هم نصیب ما بکنه« ...

 سپس سرش را روي به سقف باال برد و گفت:

 » آ... خدا یعنی میشه تا پنجشنبه نیما از من خواستگاري
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 بکنه..«.

 دسـتانش را روي میـز گذاشـت و بـه هسـتی نگـاه کـرد کـه بـا

 حـرص ژورنـال را

ق میــزد و یقــین داشــت کــه او و لیلــی تنهــا دامــاديور  

 کــه در کنــار خــود تصــور

 میکنند فقط نیما صبوري است و دیگر هیچ..!.

*** 

 پنجشنبه از راه رسـید وبسـاط عروسـی هـم بـر پـا شـد البتـه

 نـه هسـتی بـا نیمـا

 صــبوري.... و یــاحتی لیلــی .... ! بلکــه خــانوم نعمتــی و

 آقــاي نــوروزي راننــده ي

 سرویس شرکت ... که دو سال پیش همسرش فوت شده بود!

وقتی خبر توي شرکت مثـل بمبـی منفجـر شـد دهـان بـه 

 دهـان

 چرخیـد و همـه

وداز تعجب دهانشان باز مانده و چشمانشان طرح گردي به خ  

 گرفته بود! ...



 ایــن بمــب شــادي پــچ پــچ هــاي درگوشــی را هــم فــراهم

 کــرد.... قصــه ي ایــن

 وصـلت درسـت بـه سـادگی قصـه ي کتابهـاي داسـتان

 کودکـان بـود...آقـاي نـوروزي

 سـه شـنبه از خـانوم نعمتـی خواسـتگاري کـرد و چهارشـنبه

 جـواب بلـه را گرفـت و

صر همـان روز آقـاي نـوروزي بـه همـراه دوتـا دختـروع  
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 دامادهـایش بـه خواسـتگاري

 خانوم نعمتی رفت....

پـنج شــنبه هــم قـرار ،خریــد مختصــر عروســی را 

 گذاشـتند

 و جمعــه شـب هــم

 مهمانی کـوچکی منـزل آقـاي نـوروزي برپـا کـرده بودنـد...

 و

 همـه ي اهـالی شـرکت

 دعوت داشتند...و بهترین زمـان بـراي دعـوت وقـت ناهـار

 بـود کـه همـه ي کارمنـدان

 در آبدارخانه جمع می شدند...

 آقاي نوروري در حـالی کـه کنـار خـانوم نعمتـی ایسـتاده

 بـودظرف فلـزي غـذایش



 را روي میز گذاشت و گفت:

 » یف میاریـد کـه... جشـنآقاي رحمتـی انشـاهللاا تشـر

 عروسـی کـه قابـل باشـه در

 کـار نیسـت.... بـاالخره دیگـه سـن و سـالی از مـا گذشـته

 یـه مهمـونی خودمـونی....

 کوچکه..«.

 آقـاي رحمتـی کـه همیشـه از زمـین و زمـان طلبکـار بـود

 تبـریکش در حـد یـه

 دیده بوسی شدو گفت:

 » شرمنده واسه دخترم قرار خواستگار بیاد انشاهللاا خوشبخت

 بشید..«..
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 خانوم نعمتـی بـد جـوري تـوي ذوقـش خـورد امـا هـیچ نگفـت

 رو بـه لیلـی شـدو

خــانوم ســرابی شــماکه حتمــا تشــریف میاریــد«: گفــت  ... 

 یــه مهمــونی مختصــره.

».. شحال میشیم اگه بیاییدخو  

لیلـی بـه موهـاي هـایالیتش دسـتی کشـید ،جمعـه شـب 

 مهمـانی

 نیمـا صـبوري

 بود محال بود این موقعیـت عـالی را بـه خـاطر خـانوم نعمتـی



 از دسـت میـداد وتـابی

 به گـردنش داد و تکـه ایـی از موهـایش را کـه روي

 صـورتش افتـاده بـود پـس زد بـا

بـوق مـاکرویو ظـرف غـذایش را بیـرون آوردو در صداي  

 حـالی کـه ازآبدرخانـه خـارج

 میشد با لحنی بی تفاوت گفت:

 » شرمنده جمعه یکم سرم شلوغه ... امیدوارم خوشبخت

 بشید..«.

 خــانوم نعمتــی دیگــر واقعــا پنچــر شــد فکــر نمیکــرد

 همکــارنش او را ایــن قــدر

 دسـت کـم بگیرنـد... هسـتی هـم بـه مهمـانی نیمـا صـبوري

 دعـوت داشـت و محـال

 بود میدان را بـراي تاخـت و تـاز لیلـی خـالی مـی گذاشـت و

 قبـل از ایـن کـه حـانوم

 نعمتی او را هم دعوت کند پیش دستی کرد و گفت:
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 » مـنم جمعـه جـایی دعـوتخانوم نعمتی ترو خـدا ببخشـید 

 هسـتم و قـول دادم

 حتما برم انشاهللاا خوشبخت بشید«

 ســپس ظــرف غــذایش را از روي گــاز برداشــت زیــر آن

 را خــاموش کــرد بــدون



 اینکه به خانوم نعمتی نگاهی بکند از آبدار خانه خارج شد...

ه اش کشــیدآقــاي نــوروزي دســتی بــه موهــاي تنــک شــد  

 و جــایی زیــر گــوش

 خانوم نعمتی پچ پچ وار گفت:

 » آقاي رمضـانی بنـده خـدا راهـش خیلـی دوره بـدون وسـیله

 نمیتونـه بیـاد عـذر

 خـواهی کـرد آقـاي ترقـی و صـبوري هـم گفتنـد نمیتونـد

 بیـان... خـانوم حقـی هـم

 همون اول آب پاکی رو ریخت روي

بـراي ایـن چیزهـا وقـت نـداره...فقـط میومـهدسـتم و گفـت   

 خـانوم خجسـته بـریم

 اتاقش دعوتش کنیم...«

 خانوم نعمتی بالبهایی آویزان که دلخوري از آن می بارید

 گفت:

 » باشـه بـریم بـه خجسـته هـم بگـیم هـرکس اومـد قـدمش

 سرچشـم و هـرکس
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 هم نیومد انشاهللاا هرجا هست بهش خوش بگذره..«.

*** 

 شــاداب بــا صــداي تقــه ي در لقمــه ي خــانگی مامــان

 زري اش را روي میــز



 گذاشـت وبـه احتـرام خـانوم نعمتـی و آقـاي نـوروزي از

 جـایش برخاسـت میـز را دور

 زد خود را خانوم نعمتی رساند و گونه اش را بوسید و با

: جان گفتهی  

 » خـانوم نعمتـی تبریـک مـیگم نـیم سـاعت پـیش از هسـتی

 شـنیدم میخواسـتم

 بعد از ساعتت ناهار بیام و تبریک بگم باور کنید خیلی

 خوشحال شدم« ...

 سپس رو به آقاي نورزوي شد و ادامه داد:

 » آقاي نوروزي به شما هـم تبریـک مـیگم چـه خوبـه بـا هـم

یدبـه تفـاهم رسـید  

 ... یه شریک خوب میتونه تحمل سختی هاي زندگی رو آسون

 بکنه..«.

 آقـاي نـوروزي لبخنـدي روي لـبش نشسـت ایـن اولـین

 تیریـک گـرم و صـمیمانه

 ي بود که از یک همکار هدیه می گرفت...

 شاداب با صداي خانوم نعمتی سرش به سمت او چرخید:

 » خجسـته جـون ... جمعـه صـبح یـه عقـد محضـري داریـم و
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 غـروبش هـم یـه

 مهمونی مختصرتر ... اومدیم دعوتت کنیم ان شاهللاا که



 میاي...«

 « بله ... حتما چه سعادتی از این باالتر حیلی هم خوشحال

 میشم....«

لبخنـد روي لبهـایشخـانوم نعمتـی سـگرمه هـایش بـاز شـد   

 نشسـت و بـا حفـظ

 همون لبخند روي لبهایش جواب داد:

 » خـدا رو شـکر بـاالخره یکـی رومـون رو تـوي شـرکت

 زمـین ننـداخت آدرس رو

 بــرات پیامــک میکــنم...آقــاي طلــوعی رو امــروز ندیــدم

 اگــه شــمارش رو داري بــه

.».. ا دعوتشون کنایشون هم خبر بده از جانب م  

 شاداب به یاد مسیح افتاد کـه از سـه شـنبه بـه بعـد از او

 خبـري نداشـت افکـارش

 را به کنج ذهنش فرستاد و بعد از یک نفس عمیق گفت:

... »  » چشم به ایشون هم خبر میدم

 آقــاي نــوروزي بــا تشــکر و خــداحافظی کوتــاهی از اتــاق

 بیــرون رفــت و رو بــه

مـن بیـرون منتظـر هسـتم بیـا کـه«: نوم نعمتـی گفـت خا  

 مرخصـی بگیـریم و بـریم

 خرید..«.
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 با رفتن آقاي نـورزوي خـانوم نعمتـی مثـل همیشـه سـر بـیخ

 گـوش او فـرو بـرد و

 پچ پچ وار گفت:

 » خـدا کنـه اشـتباه نکـرده باشـم مـرد بـدي نیسـت زنـش

 دوسـال پـیش فـوت

 ... کـرده دو دختـر هـاش شـوهر کردنـد و رفتنـد خونـه بخـت

 فقـط یـه پسـر یـازده

 ساله داره کـه بـا خـودش زنـدگی میکنـه .... دختـر هـاي مـن

 رو هـم قبـول کـرده ...

 کور نشده این قد زبون ریخت تـا قبـول کـردم...از بخـت اولـم

 کـه خیـر ندیـدم وخـدا

 بیــامرز آفتــاب عمــرش زود از لــب بــوم پــر زد و مــن و

 دوتــا بچــه یتــیم رو تنهــا

 گذاشت«

 خــانوم نعمتــی مــی گفــت و گــویی فقــط منتظــر تاییــد

 شــاداب بــود و عاقبــت

 شاداب از صمیم دل او رادر آغوش کشید و گفت:

 » ـدا آقـاي نـوروزيدلواپسی واسه چـی!...؟توکـل کـن بـه خ

 مـرد خـوب و آرومیـه

 ان شاهللاا خوشبخت بشید..«.

خـانوم نعمتـی وقتـی میرفـت اشـکهایش را کـه رنـگ شـادي 



 و

 غـم داشـت پـاك

 کرد تا تازه داماد منتظر پشت درآنها را نبیند...!
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**** 

از وقتی به خانـه برگشـته بـود مـدام پـی فرصـتی بـود تـا 

 تنهـا

 شـود و بـا مسـیح

 تماس بگیـرد و او را بـراي مهمـانی خـانوم نعمتـی دعـوت

 کنـد امـا بـه لطـف مامـان

زري و رادیــوي همیشــه روشــنش کــه دیلینــگ ، 

 دیلیــنگش

 بــه راه بــود.... و نــدا و

از سـر شـب مثـل اجـل معلـق از راه رسـیدهشـهابی کـه   

 بودنـدو مـدام تـوي اتـاق او

 چرخ میخوردند این فرصت فراهم نمیشد! ....

 و میدانسـت بـه سـالمتی شـب را هـم مونـدگار هسـتند و بایـد

 اتـاقش را بـه انهـا

 بدهد و خودش براي خوابیدن به سالن پذیرایی شوت شود..!.

ولش بـاال میرفـت کـه اي کـاش قبـل ازپشیمانی از سرو ک  

 آمـدن بـه خانـه تمـاس



 می گرفت !... لپ هـایش را از بـاد پـر و خـالی کـرد و بـی

 هـدف چرخـی خـورد ازالي

در سرکی کشـید نـدا بـا موبـالیش گوشـه ي سـالن در حـال 

 پـچ

 پـچ بـود و شـهاب و

مـان زري تـويآقاجـانش هـم فوتبـال تماشـا میکردنـد و ما  

 اشـپزخانه دل بـه همـان

 رادیـو پیـامش داده بـود ...نـیم نگـاهی بـه سـاعتش انـداخت

 خـب سـاعت ده چنـدان
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 دیر هم نبود اگر آالن تماس نمیگرفت دیگر فرصتی بهتر این

 پیدا نمیکرد...

ـبش موبایلش را برداشت و به اسـم طلـوعی رسـید و قل

 شـروع

 بـه طپیـدن کـرد ...
 صـداي تـاالپ تولـوپش تـا گـوش هـایش هـم مـی رسـید نفـس

 عمیقـی کشـید تـا

 تنفسش را بکنواخت کند... سپس با اشاره ایی تماس برقرار

 شد...

*** 

 مسیح کنار تخت ایستاد بـه چـک لیسـت بیمـار کـه زنـی میـان



 سـال بـود نگـاهی

 انداخت و رو به پرستار کنار دستش گفت:

 » اگـه بیمـار درد داشـت بهـش یـک نوبـت مسـکن تزریـق

 کنیـد نـه بیشـتر ...در

 ضمن فشار خونش رو هم بگیرد اگه باال بود بهم اطالع

 بدید..«.

 پرستار نیم نگاهی به چشمان بسته ي زن انداخت و گفت:

 گذاشـته بـود روي آقـاي دکتـر از عصـر تـا حـاال بخـش رو

« 

 سـرش اونقـدر کـه

 مجبـور شـدیم زنـگ بـزنیم و بـراي تزریـق کسـب تکلیـف

 کنـیم دکتـر صـادقی هـم

 توي بخش نبودند و گرنه مزاحمتون نمیشدم..«.
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 مســیح بــا صــداي ویبــره ي موبــالش چــک لیســت رو بــه

د ودســت پرســتار دا  

»... اگر مورد اورژانسی باشه ایرادي نداره... « گفت: 

 ممنونم

 سپس

از اتــاق خــارج شــد و بــه داد موبــایلش رســیدکه بــی 

 وقفــه



 تــوي جیــب روپــوش

 سفیدش می لرزید...با دیـدن اسـم خجسـته متعجـب از ایـن

 تمـاس بـی وقـت اخمـی

ـالی کـه از اتـاقظریـف بـین دو ابـرویش نشسـت و درح  

 بیمـاران فاصـله مـی گرفـت

 تماس را برقرار کرد محکم و مردانه گفت:

..»!.  » بله بفرمایید

 شاداب با شـنیدن صـداي خشـک و رسـمی مسـیح لحظـه ایـی

 پشـیمان شـد امـا

 دیگـر مجـالی بـراي پشـیمانی نبـود ...در حـالی کـه نگـاهش

 بـه در بسـته ي اتـاقش

 بود نرم و اهسته گفت:

 » ســالم آقــاي طلــوعی مــن خجســته هســتم ... ببخشــید

 بــی وقــت زنــگ زدم

 میتونید صحبت کنید!...؟«

 مسیح نگـران اخـم هـایش بیشـتر در هـم گـره شـد وبـا لحنـی

 جـدي تـر از قبـل
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 گفت:

 » نم صــحبت کــنم ...مــن آالنبلــه خــانوم خجســته میتــو

 بیمارســتان هســتم



 اتفاقی افتاده...؟«

 شـاداب لبـه ي تخـت نشســت و دســتی بـه موهـاي پریشـانش

 کشــید و یکــی از

 تکه موهـاي فرفـري اش را بـین انگشـتانش گرفـت و بـه ان

 تـاب داد و بعـد از مکثـی

 کوتاه گفت:

 » ـدم تـا بگـم خـانوم نعمتـیآقـاي طلـوعی مزاحمتـون ش

 همـون خـانومی کـه....

 زیتون می فروشه ، بـا یکـی از کارمنـداي شـرکت قـرار

 ازدواج کننـد و فـردا شـب یـه

جشــن کوچولــو هــم گرفتنــد و شــما رو هــم دعــوت 

 کردنــد

 و از مــن خواســتند تــا

 بهتون اطالع بدم«

مسیح لبخندي روي لـبش نشسـت در حـالی کـه بـه سـمت 

 اتـاق

 رسـت پزشـکان

 می رفت گفت:

 » صـحیح.... اینکـه خیلـی عالیـه....فـردا شـب شـیفت نیسـتم

 و برنامـه ي خاصـی

 ندارم... شما هم تشریف میارید...؟«
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ـر دسـت کنـار زد وشاداب به کنار پنجره رفـت پـرده را بـا پ  

 دل بـه آسـمان برفـی

شهر داد ....دانه هاي بـرف سـبکبال ریـز و درشـت از 

 آسـمان

 فـرود مـی امـد و نـرم و

 بـی صـدا کنـار هـم مـی نشسـت دسـتش را روي شیشـه ي

 بخـار کـرده پنجـره ي

اتاقش گذاشت و آهسته ونرم به لطافت برفی که میبارید 

 جواب

 داد:

 » ... مـن هـم میـام ....سـاعت و ادرس و رو براتـونبلـه 

 پیامـک میکـنم اگـه امـري

 ندارید خدا حافظی کنیم دیگه مزاحمتون نمی شم!....؟«

 مســیح دل بــه صــداي نــرم و وقــار خوابیــده در کــالم او

 داده بــود و در امتــداد

ـت وســکوت شــاداب نگــاهش بــه ســمت پنجــره برگش  

 دانــه هـاي برفــی کــه مثــل

 مرواریدي از آسمان میبارید و کوتاه گفت:

.»..  » ممنونم عرضی نیست تا فردا خداحافظ

 مکالمـه اش بـا مسـیح هرچنـد کوتـاه بـود امـا یـک دنیـا حـس



 خـوب بـه دلـش

 سرازیر کرد آن چنان کـه تـاب نیـاورد و پنجـره را بـاز کـرد

 و بـرف نشسـته روي لبـه

 ي پنجره را شـکار کـرد و میـان مشـتهایش گرفـت و دانـه

 هـاي بـرف دل بـه گرمـاي
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 دستش دادند و در دم آب شدند..!.

 » ببینـد اون پنجـره رو دختـر ... اتـاق رو کـردي مثـل

 یخچـال !...شـب میخـواهیم

...»! ا بخوابیم هامن و شهاب این ج  

 یا صداي ندا و اعتـراض هـایش.... دل از بـرف و حـس

 خـوبش جـدا کـرد و پنجـره

 را بست و از اتاق خارج شد تـا کنجـی خلـوت تـر پیـدا کنـد و

 بـا حـس هـاي خـوبش

 تنها باشد...!

 نــدا آینــه ي دســتی اش را قــدري بــاال تــر آورد وخــط

لــکچشــمی پهــن پشــت پ  

 چشمش نشاند....

 از گوشه ي چشم نیم نگـاهی بـه شـاداب انـداخت کـه تـازه

 حمـام بیـرون آمـده بـود

 وبـابلوز و شـلوار صـورتی رنگـش لبـه ي تخـت نشسـته و



 حولـه ایـی کوچـک را دور

 موهــایش پیچیــده بــود ....وگونــه هــایش از گرمــاي حمــام

ـاسدرســت بــه رنــگ لبـ  

 هایش در آمده بود ... چشم غره ایـی جانانـه بـه سـمتش رفـت

 و بـاز هـم نگـاهش بـه

 سمت خط چشم هایش برگشت و گفت:

 » حـاال خیلـی واجبـه بـري عروسـی... امـروز مامـانم آش
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 نـذري داره و همـه رو هـم

 دعــوت کــرده ... اون وقــت تــو مــی خــواي بــري

 عروســی همکــارت....خــدا واســت

خواســته کــه عمــو منــوچهر و شــهاب روي حرفــت 

 حــرف

 نمیزننــد و هرجــا دلــت

 میخواد میتونی بري.... من که از این چیزها نداشتم!«...

بـدش نمـی ندا هم بدجنسی هاي خـاص خـودش را داشـت و  

 آمـد گـاهی زیـر آب او

 را بزند و چغلی هم چاشنی آن بکند و به دست شهاب

 برساند....

حولـه را روي موهـایش چنـد بـار بـاال و پـایین کـرد تـا 

 قـدري



 آب موهـایش گرفتـه

 شود و حسـادت هـاي نـدا را بـی جـواب گذاشـت و بـه جـاي

 آن لبخنـدي محـو روي

: و جواب دادلبهایش کاشت   

 » نــذرتون قبــول..... از زن عمــو ســوري عــذر خــواهی

 کــن ... و ســهم آش مــن رو

 بفرست با مامان زري بیاد« ....

 ندا در حال ردیـف کـردن گوشـه و کنایـه هـایش بـود کـه

 شـهاب سـرش را از الي در

 داخل کشاندو با صدایی بلندو معترض گفت:

 » واب نمیـدي پاشـو زود تـر بـریم کمـکنـدا پـس چـرا جـ

 نـادر رو عمـو منصـور....
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 ....دسـت تنهـا هسـتند و از پـس چهـار تـا دیـگ آش برنمیـان

 اقـاجونم کـه کمـرش

 درد میکنه نمیتونه سبک و سنگین کنه«

 ندا ایشـی گفـت عاقبـت دل از خـط چشـمش کـه همخـوانی

 نداشـت و هرکـدام سـاز

 خودش را میزد کند و با غر غر هـاي زیـر لبـی از اتـاق

 خـارج شـد و شـهاب بـا رفـتن

 او قــدمی پــیش گذاشــت و کامــل داخــل شــد و شــاداب بــه



 احتــرامش از جــایش

 برخاست...

در یــک قــدمی اش ایســتاد و تکــه ایــی از موهــاي 

 فرفــري

ـش را کــه رويخیسـ  

 پیشانی اش جا مانده بودرا به دست گرفت و گفت:

 » عروسـی کـه میخـواي بـري مطمئنـه دیگـه ... مـی خـواي

 بعـد شـام خـودم بیـام

 دنبالت!....؟«

 شــاداب نگــاهش را در چهــره ي افتــاب ســوخته ي بــرادر

 ش چرخــی داد دســت را

وهـاي مجعـد او کشـید و بـاال بـرد و نـرم سـبک روي م

 سـري

 بـه عالمـت نفـی بـاال

 انداخت و گفت:

 » حیالـت راحـت داداش عـروس و دومـاد هـر دو از

 همکارهـام هسـتند و جـایی کـه
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 میخــوام بــرم هــم مطمئنــه ... موبــایلم کــه همراهمــه و

 آدرس رو هــم دادم مامــان

 زري«



 شهاب خم شد و پیشانی خواهر محبوبش را بوسید و گفت:

 » پس با آژانس بـرو و بـا آژانـس هـم برگـرد شـب وقتـی

 رسـیدي خونـه یـه پیامـک

 بده تا خیالم راحت بشه..«.

 لبخند شاداب به چشـم نرسـید چـرا کـه ایـن بـار نوبـت مامـان

 زري بـود بـا سـفارش

حـالی کـه چـادر مشـکی اش را هـایش ...زریـن خـانوم در  

 زیـر بغـل زده بـود داخـل

 شد و معترض رو شهاب گفت:

 » چـی بـه نـدا گفتـی اخـم هـاش توهمـه ...داري میـري یـه

 کیسـه ظـرف و ظـروف

 گذاشتم جلوي در ... با خـود ببـر پـایین مـنم یـه چنـد دقیقـه ي

 دیگـه میـام... حـاال

رفت و گرنه زن عموت چشمون خوبه منوچهر صبح زود 

 رو

 در میاورد..«.

شهاب دستی به شانه ي شاداب زدو با لبخندي روي لبش :

 گفت

 » من برم ببیـنم بـانو از چـی دلـش پـره و میخـواد سـر مـن

 خـالی کنـه مامـان تـرو

 خدا زود راه بیفـت حوصـله ي گوشـه کنایـه هـاي زن عمـو
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ـدارم کـه همیشـه خـدان  

 شمشیرش رو برامون از رو بسته..«.

 زرین خانوم با چشـمانش شـهاب را تـا بیـرون رفـتن بدرقـه

 کـرد و سـپس رو شـاداب

 شد و گفت:

 » مادر کاشکی میومـدي بعـد از ظهـر بـا شـهاب راهیـت

 میکـردم میاومـدي خونـه و

 آماده میشدي ....سوري روکـه مـی شناسـی منتظـر یـه گـزك

 دسـتش بیـاد و چـپ و

 راست کلفت و کنایه بارمون کنه..«.

 شـاداب حولـه را از دور موهـایش بـاز کـرد موهـاي پریشـان

 و فرفـري اش روي شـانه

 اش رها شد با دست آن را پس زد و گفت:

 » ل یـه دو سـاعتی وقـتمامان یه نگاه به اینها بنـداز حـداق

 میبـره تـا صـاف بشـه .....
 حـاال کـه آقـا جـون رضـایت داده نـه نیـار ....قربـون او

 موهـاي زیتـونی رنگـت بـرم

 خودت امروز رو یه جور راست و ریستش کن«

 زرین خانوم اخـم هـایش را بـا لبخنـدي تعـویض کـرد وکـیفش

 را قـدري بـاال کشـاند



ــل آن یــک جعبــه ي مســتطیلی کوچــک کــه رويو از داخ  

 آن روبــانی قرمــز بــود
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 بیرون آورد و رو به شاداب گرفت و گفت:

 » بیا مادر داري میري عروسـی دسـت خـالی نـرو یـه نـیم

 سـکه بـرات گذاشـتم بـده

 عروس خانوم ان شاهللاا سفید بخت بشه..«.

ب به یاد عـروس و دومـادي افتـاد کـه هـردو بخـتشادا  

 دومشـان را تجربـه میکردنـد

 و از ته ته قلبش دعا کرد بختشون مثل ماه بدرخشد.

 زریــن خــانوم وقتــی بیــرون میرفــت همچنــان زیــر لــب

خــدایا بــه« دعــا میکــرد   

 بزرگیت قسم دختر من رو هم خوشبخت کن..«.

*** 

 سشـوار موهـایش بـه بیسـت دقیقـه هـم نکشـیدزود تـر آن کـه

 فکـرش را مـی کـرد

 تمام شد چرا که برق رفت وتا ساعت پنج ونیم هم نیامد...

 چراغ شـارژي را روي میـزش گذاشـت و نـا امیـد از آمـدن

 بـرق موهـایش را شـانه زد

ـرو روي شانه چپش ریخـت و آن را بافـت و یـک گـل سـر پ  

 نگـین و بـراق بـه شـکل



 پاپیون رو به انتهاي آن آویخت....

 و با چراغ قوه مثل دزد ها بـه سـراغ کمـد لبـاس هـایش رفـت

 و از بـین انبـوه لبـاس

 هایش یک کت و شلوار مشکی انتخاب ك
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رد که لبـه هـاي کـتش چـپ و راسـت روي هـم مـی نشسـت 

 و

یـک دکمـه ي فقـط  

 پــاییونی شــکل در پهلــو هــایش قــرار داشــت و آرایشــش

 را بــا یــک ریمــل ســاده و

 رژلبی صورتی بـه پایـان رسـاند ودقیقـه ي نـود وقـت رفـتن

 بـرق قـدم رنجـه کـرد و

 ازراه رسید....و او به ناچار بـه سشـوار چتـري هـایش اکتفـا

ف کـردکـرد و آنهـا را صـا  

 وکج روي صـورتش انـدخت و پـایین موهـاي بافتـه شـده اش

 را هـم صـاف کـرد و بـا

 بسم اللهی راهی شد..!.

*** 

خانه ي آقاي نـوروزي جـاي پـایین هـاي شـهر بـود 

 همانجـایی

 کـه زنـدگی هـا رنـگ



ساده تري به خود میگیرند و خانه ها کوچک تر میشود و 

 دلها

 بزرگتر!...

 بـا صـداي دینـگ پیامـک موبـایلش دل از خیابانهـاي شـلوغ و

 رفـت و آمـد گرفـت و

پیامکش را باز کرد ... با دیدن اسم طلوعی لبخندي روي 

 لبش

 جان گرفت:

 رســیدم ســرکوچه شــون داخــل ماشــین منتظــر مــی مــن

« 

 مــونم تــا شــما هــم
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..».. رسیدب  

باز هم همان حس هاي خـوبش بـه سـمت دلـش سـرازیر شـد 

 و

 تـه دلـش را قلقلـک

 وار بــه بــازي گرفــت دلهــري ایــی شــیرین، حســی مثــل

 ســرازیر شــدن از یــک

 ره رس س....

 و ایـن حـس خـوب تـا رسـیدن بـه مقصـد همـراهش بـود و

 همچنـان تـه دلـش را



..!.. دقلقک میدا  

*** 

 مسیح نـیم نگـاهی بـه سـاعتش مچـی اش انـداخت سـاعت بـه

 هفـت رسـیده بـود و

هنوز از شاداب خبـري نبـود دسـتی بـه موهـایش کشـید و 

 پـف

 بلنـدي هـم چاشـنی

 اش کرد....

 در همین حین ماشین پرایـدي جلـوي ماشـینش نگـه داشـت و

 شـاداب پیـاده شـد و

وشـن خیابـان شـاداب را شـناخت و مسـیح در تاریـک و ر

 بــه

 محـض دیـدن او خــم

شدو دست گل بزرگی را که خریده بود برداشت و از 

 ماشنیش

 پیاده شد...

 شـاداب بـا کفـش هـاي پاشـنه بلنـدش حـس خـوبی نداشـت و

 تصـور میکـرد تمـام
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 مدت با آن لق لق می خورد...

 زیـر لـب چنـد تـا ناسـزایی جانانـه نثـار کفـش هـایش کـرد و



 کـه بـا صـداي مسـیح

 نگاهش از کفـش هـایش جـدا شـد و او را در یـک قـدمی اش

 دیـد آن هـم بـا چهـره

 ایی که لبخندش زیر نور چراغ خیابان می درخشید..

 »سالم شبت به خیر با کفش هات حرف میزنی !...؟«

آن هم از ته دل و جواب سالمش همسفر خنده شاداب خندید  

 هایش بود...

 سالم شب شما هم به خیر ... با این کفـش هـا حـس مـی کـنم

« 

 شـبیه حـاجی لـک

 لک شدم.... موقع راه رفتن لق لق میزنم.«

این بار نوبـت مسـیح بـود کـه خنـده مهمـان لـب هـایش 

 ...شـود

 و یـک بـه یـک بـه

...سـپس خنـده هـایش را مهـار کـرد و سـرش پـرواز در آیـد  

 را قـدري جلـو تـر بـرد

 گفت:

 » پـس تـا ایـن کفـش هـاي لـق لقـی کـار دسـتت نـداده راه

 بیافـت بـریم داره دیـر

 میشه..«..

سپس هردو با قدري فاصله از یک دیگر راهی جشن 



 عروسی

 شدند...
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*** 

 خانه ي آقـاي نـوروزي درانتهـاي یـک کوچـه باریـک و بـن

 بسـت قـرار داشـت و سـر

 در خانه کـه دري باریـک و قـدیمی داشـت بـا یـک رشـته

 چـراغ سـبز و قرمـز سـاده

 تزیین شده بود و صداي همهمه از حیاط خانه به گوش

 میرسید...

قــدیمیمســیح نگــاهش را از در آبــی رنــگ کهنــه و   

 گرفــت و ســرش بــه ســمت او

 چرخیـد صـورت گـردش زیـر نـور سـبز و قرمـز چراغـانی

 بـاالي سـرش دلنشـین تـر

 شده بود...

نگاه شاداب که به سمت او چرخیـد بـه آنـی چشـم گرفـت 

 ونـیم

 نگـاهی بـه در نیمـه

 بـاز خانـه انـداخت و نگـاهش روي تـک زنـگ کوچـک

ت نشسـت و آن راسـمت راسـ  

 فشـرد و صـداي جیرینـگ زنـگ بـه استقبالشـان آمـد و پشـت



 بنـدش بـه قـدر یـک

 نفس کوتاه زنـی چـادري بـا رویـی گشـاده در نیمـه بـاز را

 گشـود و بادیـدن آن دو در

 آستانه ي در با لبی خندان و رویی گشاده گفت:

 »بفرمایید بفرمایید خوش اومدید..«.

بــه زنــی دیگــر کــه شــباهت زیــادي بــه ســپس رو  
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 خــودش داشــت و کنــار حــوض

کوچک خانه در حال شستن پرتقال ها و سیب ها ي داخل 

 سبد

 بود گفت:

 » آبجی ول کن اون میوه هـا رو بچـه هـات رو ببـر داخـل

 سـرما میخورنـد بـرو منیـر

 خانوم رو صدا بزن مهمون هاش رسیدند..«.

 زن دل از ســبد میــوه هــا کنــد و دســت یکـی از بچــه هــا

 را کــه بــا ورود شــاداب و

 مسیح خسـته از دویـدن دور حـوض خانـه ایسـتاده بودنـد

 ونفـس نفـس میزدنـد و از

 سـرما گونـه هایشـان گـل افتـاده بـود گرفـت و در حـالی کـه

 پـر چـادر سـفیدش را

 روي پیشـانی اش میکشـید سـالم و خـوش اومدیـد زیـر لبـی



 گفـت وبـه همـراه بچـه

 هایش به ایوان کوچک خانه رفت و بعد هم داخل ساختمان

 شد...

 شاداب نگاهش رادرخانـه چرخـی داد ... حیـاط خانـه بـا

 وجـود کـوچکی بـا صـفا بـود

حیــاط بـا آن کاشــی هــاي و حـوض دایــره ایـی وســط  

 فیـروزه ایــی اش و فــواره ي

 وسط آن او را به یاد قصه ي مادر بزرگ ها میانداخت

امـا مسـیح بـا دیـدن حیـاط خانـه و بچـه هـایی کـه دور آن 

 مـی

 چرخیدنـد و خنـده
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فـاوتهایشـان تـا اسـمان هـم مـی رفـت حـس و حـالی مت  

 داشـت و او را بـه دوران

 خـوش کـودکی هـایش بـرد و خانـه ي مـادربزرگی کـه دیگـر

 در قیـد حیـات نبـود

....! 

 قدمهاي آهسته بشان به ایـوان کوچـک خانـه رسـیده بـود وبـا

 صـداي خـانوم نعمتـی

 هـر دو از افکــار نوســتالوژي یشــان را رهــا کردنــد و

گذاشــتند خــانومقــدمی پــیش   



 نعمتی با رویی گشـاده ولبـی خنـدان در حـالی کـه چـادر

 سـفیدي بـه سـر داشـت و

 تــه آرایشــی روي صــورتش بــود بــه اسقبالشــان آمــدو در

 آســتانه دري کــه رو بــه

 راهرویی کوچک بـاز میشـد ایسـتاد و بـا دیـدن دسـته گـل

 بـزرگ دسـت مسـیح پـر

 هیجان و تندو پشت سرهم بی وقفه گفت:

 » سـالم آقـاي طلـوعی خـوش اومدیـد قـدم سـر چشـمم

 گذاشـتید...چـرا زحمـت

 کشیدي خودتون ماشاهللاا گلید«

 مسیح سالمش را با تبریک یک جا

 گفت و خـم شـد و دسـته ي گـل را پـایین جـا لباسـی کنـار در

 کـه مملـو از مـانتو و
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 کـت و پـالتو بـود گذاشـت ....و نگـاهش در داخـل راهـرو ي

 باریـک چرخـی داد کـه

 دو تا اتاق در آن باز میشد و صداي همهمه از آن به گوش

 میرسید...

خانوم نعمتی خم شد گونه ي شاداب را بوسید و بازهم با 

 همان

 هیجان گفت:



 » دم اومـدي فکـرخجسته جـون نمیـدونی چقـدر خوشـحال شـ

 میکـردم تـو هـم یـه

 بهانه ایی رو میزاري تنـگ دلـم و نمـی آیـی ... مـانتوت رو

 در بیـار بـده بـه مـن بـریم

 داخل اتاق این جا سرده..«.

مسـیح قـدري کنـار تـر رفـت تـا شـاداب راحـت تـر مـانتو 

 اش

 را در بیـاورد و خـانوم

گرفــت و بادیــدن او در آن  نعمتــی مــانتوي شــاداب را

 کــت

 و شــلوار دخترونــه و

 شـیک و شـال شـیري رنگـش ماشـاهللاا.... ماشـاهللاا هـایش را

 ردیـف کـرد و بـاز هـم

 روي دنده ي پر حرفی افتاد و گفت:

 » چشــمم کــف پــات تــوي شــرکت ایــن قــدر مــانتو و

 مقنعــه میپوشــی و ســاده

 میچرخی اصال به چشم نمیایی«

 سپس انتهـاي موهـاي بافتـه شـده ي شـاداب را کـه از زیـر

 شـال بیـرون آمـد و روي
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 شانه ي سمت چپش افتاده بود گرفت و گفت:



 »رپشت و قشنگه .... مثل موهاش رو بیین ماشاهللاا چه پ

 ماه شدي«

اب چرخیـد روي او نشسـتمسـیح نگـاهش بـه سـمت شـاد ... 

 بـا دیـدن اودر آن کـت

 و شلوار دخترونـه نظـرش عـوض شـد شـاداب نـه تنهـا چـاق

 نبـود بلکـه هیکـل پـرو

 کشیده ایـی داشـت و کـت خـوش دوخـتش انهنـا و قـوس

 کمـرش را بـه زیبـایی بـه

 نمایش گذاشته بـود و موهـاي بافتـه شـده ي روي شـانه ي

بـا آن پـاپیون پـر چـپش  

 نگـین و بـراق ظـاهر دخترانـه اش را حفـظ کـرده و آرایـش

 ملـیحش چهـره سـاده او

 را دلنشین ترکرده بود

 حــق بــا خــانوم تعمتــی بــود قــرص صــورت ســاده ي او

 امشــب مثــل مــاه مــی

 درخشید....

یـفخانوم نعمتی پشـت سـرهم بـی وقفـه از شـاداب تعر  

 میکـرد و عاقبـت شـاداب در

 حالی که از شر کفـش هـاي لـق لقـی اش نجـات پیـدا میکـردو

 آن را بـه گوشـه ایـی

 انـداخت و لـب ریـزینش را بـه دنـدان گرفـت و شـرمنده از



 ایـن تعریـف هـاي اغـراق
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 آمیز و با چشم ابرو مسیح را نشان داد و زیر لب گفت:

 » خــانو م نعمتــی ..... آقــاي طلــوعی منتظــر مــا هســتند

 بــریم داخــل مهمــون ....

 هاتون هم تنها موندن..«..

 مسـیح چشــم از شــاداب گرفـت و نگـاهش را بــه زیــر

 ســرداد و بعــد از دقــایقی بــه

... چند ثانیه هر سه داخل اتاقی بزرگی شدند کوتاهی  

*** 

 مهمونی ساده تر از آنچه بود که تصورش را می کرد! ....

 نه خبري ازمیـز و صـندلی و گلـدانهاي گـل بـود و نـه

 ارکسـتر و دیجـی.... همـه دو ر

 تا دور اتاق بزرگی تکیـه بـه دیـوار زن ومـرد گـرد هـم

 نشسـته بودنـد و بشـقاب هـاي

 میــوه ایــی پــیش رویشــان بــود آقــاي نــوروزي روي

 گشــاده بــه استقبالشــان آمــد و

 مهمان ها قـدري جـا بـه جـا شـدند و بـراي آن دو جـایی بـاز

 کـرد ومسـیح کـتش را

در آورد و منتظر ایسـتاد تـا شـاداب بنشـیند وسـپس خـودش 

 بـا



 قـدري فاصـله بـا او

ـاهش بـی اداره پـی موهـاي بافتـه شـده ي نشسـت و نگ

 شـاداب

 رفـت و چتـري کـه

 بلنــدي تــا چانــه اش مــی رســید و روي صــورتش گــاهی

 تــاب میخــورد تــا روي
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 چشمش هم میامد....

 خانوم نعمتی دو تـا دختـر بچـه بـه همـراه یـه پسـر بچـه ي ده

 ،یـازده سـاله از میـان

 مهمان بلند کرد و روبروي آنها ایستاد و گفت:

 » خجسته جـون ... ایـن هـا هـم دوتـا دختـر هـاي مـن هسـتند

 نـرگس و نسـترن....
 این هم امیر علی پسر نوروزیه و از امشب قرار بشه برادر

 نرگس و نسترن..«..

یـاد شـنیدهشاداب از دختـر هـاي شـیطون خـانوم نعمتـی ز  

 بودسـرجایش نـیم خیـز

شد و گونه هاي آنها رابوسـید و مسـیح هـم بینـی امیـر علـی 

 را

 کـه اخـم هـایش بـد

جوري درهم بود میان دو انگشت شست و اشاره اش فشار 



 داد

 و گفت:

 » مرد جوان اخم هـات رو بـاز کـن ببـین خـدا یـه شـبه هـم

 بهـت دوتـا خـواهر داده

.».. یه مادر خوب ومهربون با  

 اما امیر علی خیال کوتـاه آمـدن نداشـت لبـه ي کـت تنـگ

 ترشـش را روي هـم آورد

ا»... اصال هم نمیخوام«: و با همان اخم هاي درهم تر گفت  

 با رفـتن خـانوم نعمتـی و دختـر هـا مسـیح سـرش را قـدري

 بـه شـاداب نزدیـک تـر
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 کرد رو به شاداب گفت:

 » کاشکی یه فرصتی بـه ایـن بچـه هـا میدانـد تـا بـا ایـن

 موضـوع کنـار بیـان و ایـن

 قدر زود ازدواج نمی کردند..«.

 بوي عطر بی نظیـر مسـیح مشـامش را قلقـک میـداد و

 لجوجانـه بـه پـرز هـاي بینـی

 اش چسبده بود ... نـیم نگـاهی بـه نـیم رخ مردانـه ي او

 انـداخت کـه بـی آنکـه بـه او

 نگاه کند اهسته و متین حرف میزد...

 کیــف دســتی اش را روي پــا هــایش گذاشــت و در حــالی



 نگــاهش روي دســتان

 کشیده و مردانه ي او بود آهسته و نرم جواب داد:

 » ـال باعـث میشـه آدمهـا تصـمیماتگـاهی اوقـات استیص

 عجوالنـه بگیرنـد.... خـانوم

 نعمتــی مشــکل مــالی داره و از عهــده ي دوتــا بچــه ي

 یتــیم و کرایــه ي خونــه

 برنمیــاد و آقــاي نـوروزي هـم مشــکل پسـرش رو داره کـه

 دامادهــاش دیگــه قبــول

ــه ي شــیطون نگهــداري نمیکننــد کــه از یــه پســر بچ

 کننــد

 و نمیتونــه اون رو هــم

 تنها توي خونـه بگـذاره .... از مـاه دیگـه هـم خـانوم نعمتـی

 میشـه خانـه دار و دیگـه

 نمیاد سرکار« ...
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 جملـه ي شـاداب بـا بلنـد شـدن صـداي ضـبط صـوت و

 خواننـده ي لـوس انجلسـی

خوشـگل هـا بایـد برقصـن «ـه پشـت سـرهم میخوانـد ک

نیمـه»  

 کـار مانـد و نسـترن

 دختـر کوچـک خـانوم نعمتـی بـا تشـویق یکـی از مهمـان هـا



 بـه وسـط اتـاق آمـد و

 شروع به تاب دادن کمرش کرد وقر هایش را یکی یکی به

 زمین ریخت و آ

 نچنان میرقصید کـه حضـار را بـه وجـد آورده بـود و همـراه

 موزیـک دسـت میزدنـد و

 همراهیش میکردند...

 محو تماشاي قر هـاي خشـک شـده ي کمـر نسـترن ،دختـر

 خـانوم نعمتـی بـود کـه

 ـر بوي خـوش پرتقـال زیـر بینـی اش پیچیـد مسـیح پ

 پرتقـالی بـه سـمتش گرفـت و

: را نزدیک تر بردو بیخ گوش او گفتقدري سرش   

 »بخور.... خیلی شیرینه ...بقیه اش هم توي بشقابه..«.

 با دیدن پرتقـال پوسـت کنـده توجـه هـاي زیـر پوسـتی مسـیح

 حـس خـوبش بـازهم

 ته دلش را به قلقلک گرفت و دلش را به سرازیري دلنشینی

 برد...

بـه دهـان با تشکري کوتاه گوشـه ي پرتقـال راگرفـت و  
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 بـرد.... حـق بـا او بـود پرتقـال

 شیرین و آبدار بود....درست مثل حسی که توي دلش جوانه

 زده بود..!..



*** 

 بساط شام به سادگی مهمانی بود که برپاشده بود..!..

 یک سفره ي سـفیده گشـوده بـا یـک کاسـه ي کوچـک ماسـت

ـابهو یـک لیـوان نوش  

 در کنار زرشک پلـو بـا مـرغ....وسـط سـفره هـم سـبزي

 خـوردن و در کنـارش سـاالد

 نشسـت ....همـه چـی در نهایـت سـادگی بـود و هـیچ زرق و

 بـرق و ریخـت و پاشـی

 در آن دیده نمی شد...

 مسـیح تمـام مـدت هـوش و حواسـش پـی شـاداب بـود و

 نگـاهش مثـل چسـب بـه

 موهـاي بافتـه شـده ي او میچسـبید و غـذا خـوردن او را نگـاه

 میکـرد کـه نـرم و بـا

 متانت قاشق به دهان میبـرد ... و گـاهی بـا پـر دسـت چتـري

 هـایش را بـه زیـر شـال

 شیري رنگش هول میـداد و بـی آنکـه بـه کسـی نگـاه کنـد

 چشـم از غـذایش برنمـی

ـت چــه وسوســه اي اســت کــه دلــش داشــت....و نمیدانسـ

 را

 بــه بـازي گرفتــه بــود و

 . دلــش میخواســت موهــاي بافتــه شــده ي او را لمــس کنــد
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 عاقبــت نگــاهش را بــه

 سمت غذایش برگرداند تا وسوسه ها یش را مهار کند....

ی کـه دختـر بچـه ایـی یـکدر همین حین ، زنی جوان درحـال  

 سـاله بغـل داشـت بـا

 ببخشید ،ببخشید براي خود جا باز کرد و کنار شاداب

 نشست....

 شـاداب خـود را قـدري جمـع تـر کـرد تـا بـا مسـیح در تمـاس

 نباشـد و مسـیح هـم

 خود را قدري کنار تـر کشـید هنـوز در گیـر جـا بـه جـایی

ه بـابودنـد کـه دختـر بچـ  

 جستی خـودر ا از بغـل مـادرش بـه میـان سـفره انـداخت و

 لیـوان نوشـابه بـه سـمت

 بشــقاب شــاداب ســرازیر شــد و مــرغ و بــرنج و زرشــک

 هــایش در نوشــابه غــرق

 شـدند.... زن تـا بـه خـود بنجنبـد دختـر بچـه را بگیـرد بـه

 سـمت کاسـه ي ماسـت

ب هجــوم بــردو دســتش را داخــل آن کــرد وکنــار شــادا  

 بعــد هــم آن را بــه شــلوار

 شــاداب زد و و در حــالی کــه مــی خندیــد و دو دنــدان

 نــیش اش را بــه نمــایش

میگذاشت نـیم خیـز شـد و قبـل از ایـن کـه توسـط مـادرش 



 بلنـد

 شـود مـا دسـتان

... بافته شده ي شاداب را گرفتماستی اش انتهاي موهاي   
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زن بــازهم ببخشـید ببخشــیدش را راه انــداخت و دختــر 

 بجــه

 را ازتــوي ســفره بلنــد

 کـرد ...سـفره را دور زد همـراه زلزلـه ي کـوچکش بیـرون

 رفـت.... شـاداب در حـالی

 که رو بـه خـانوم نعمتـی کـه مـدام عـذر واهـی میکـرد

 دسـتمال کاغـذي برداشـت و

 مشغول پاك کردن شلوارش شد و جواب داد:

 »ایرادي نداره بچه اس دیگه... چیزي نشد!«

 هنوز چند تـا از تعـارف هـایش میـان آن بلبشـویی کـه بـه پـا

 شـده بـود بـاقی مانـده

عجـب و نابـاوري اش مسـیح قـدري خـمبـود کـه در نهایـت ت  

 شـد و انتهـاي موهـاي

 بافته شده اش را گرفت و نرم مشغول پاك کردن آن شد...

 بشقاب شاداب دسـت بـه دسـت از سـفره خـارج شـد و دختـر

 بـزرگ آقـاي نـوروزوي

 شــرمنده .... بعــد از تــاملی کوتــاه میخواســت از جــایش



قاب غــذايبلندشــود و بشــ  

 دیگري براي شاداب بیـاورد کـه مسـیح بشـقابش را پـیش

 کشـید بـا تشـکري مودبانـه

 گفت:

نیازي نیست خانوم زحمت نکشید ...ما باهم می « ....

 »خوریم

 دختــر آقــاي نــوروزي کــه از همــان بــدو ورود تصــور

 میکــرد ایــن دو زن و شــوهر
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 هستند از خدا خواسته نشست و زیر گوش خواهر کوچکترش

 گفت:

 » خدا خیرش بده ابرومـون رو خریـد از غـذا هیچـی

 نمونـده....یـه تعـارفی زدم مونـدم

 توش« ..!.

 شاداب معـذب از وضـعیت پـیش آمـده بـه آرامـی قاشـقش را

 در بشـقاب مسـیح بـرد

و نرم و آهسته مشغول خـوردن شـد و تکـه هـاي مـرغ کـه 

 بـه

 سـمتش روانـه میشـد

 حس هاي خوبش اوج میگرفت و به پرواز در می آمد...

*** 



 شب به پایان رسید و و قـت رفـتن شـاداب نـیم سـکه اش را

 هدیـه داد و مسـیح هـم

یک سکه البته ازنوع کاملش را پـیکش عـروس و دامـاد 

 جدیـد

 کـرد....و امیـر علـی بـا

 همان اخـم هـاي درهمـش همـراه خـواهر هـاي جدیـدش بـه

 خانـه ي یکـی از اقـوام

رفتند تا عروس و دوماد شبی خلوت و رومانتکی رو پشت 

 سر

 بگذارند....

میـان همهمـه ي کـه در حیـاط بـه پـا بـود وبازاردیـده بوسـی 

 و

 خـداحافظی گـرم...

: جایی حوالی گوش اوبرد و گفت مسیح سرش را  
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 » عــروس و دومــاد سرشــون داغــه ... ولــی مــن یــخ

 بســتم خــداحافظی کــن زود

 بریم« ....

 خب از خدایش بود این شـب عـالی بـا ایـن همراهـی بـه پایـان

 مـی رسـید امـا حـس

مودبانه و بدون  هاي خوبش را براي خودش نگه داشت و



 نازو

 غمزه ایی گفت:

 » مزاحم نباشم.... به خـانوم نعمتـی گفـتم بـرام آژانـس بگیـره

 ولـی ایـن قـدر سـرش

 شلوغ بود فراموش کرد..«.

مسـیح گوشـه ي مـانتو ي او را گرفـت ودر حـالی کـه نـرم 

 او

 را بـه دنبـال خـود مـی

 کشاند و با لحنی دلنشین و خنده ي کنج لبش گفت:

 » راه بیافت بچه ادبیاتی... دیر میشه خانواده ات نگران

 میشن..«.

 شــب بــراي مهمانهــا بــه پایــان رســید ولــی بــراي خــانوم

 نعمتــی و آقــاي نــوروزي

 ...شروعی دوباره بود و براي مسیح و شاداب آغازي جدید

حس اغازي پراز  

 هاي خوب و دلنشین..!..
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 برف پاك هاي ماشین صـداي جیـر جیرشـان بـا موزیـک بـی

 کالمـی کـه پخـش مـی

 شـد هــم نــوایی مــی کــرد و دانـه هـاي ســرگردان بــرف

 روي شیشـه را بــه چــپ و



 راست هول میداد...

فـوق العـاده ي مسـیح تـه شاداب نفش عمیقـی کشـید تـا عطـر  

 تـه ذهـنش ذخیـره

شود و به یاد روزي افتـاد کـه سـخت مـریض بـود و مسـیح 

 او

 را روبـروي یـک آژانـس

 پیاده کرد تا بـاقی راه را بـا آژانـس گـز کنـد ...سـپس بـی

 آنکـه بـه سـمت او برگـردد

 دستی به انتهاي موهاي بافته شده اش کشید و گفت:

 » طلوعی مزاحمتون نمیشم هرجا یه آژانس دیدید لطفاآقاي 

 نگهدارید..«.

مسیح نگاهش را از دانـه هـاي درشـت و سـرگردان بـرف 

 کـه

 بـی هـدف در هـوا تـاب

 میخـورد و هرکـدام سـهم گوشـه ایـی میشـد لحظـه ایـی بعـد

 بـه قطـره آبـی مبـدل

 ،گرفـت .... نـیم نگـاهی بـه سـمت او انـداخت و دوبـاره

 نگـاهش را بـه روبــه رو دادو

 محکم و مردانه جواب داد:

 ایـن موقـع شـب ...! میرسـونمت فقـط ادرس دقیـق رو بگـو

« 



 تـا قبـل از ایـن کـه از
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»... کنماتوبان خارج نشدیم مسیر درست رو انتخاب   

 باز هم خوشـی بـه دلـش سـرازیر شـدلبخندي چاشـنی تشـکر

 کوتـاهش کـرد وآدرس

 را شمرده و آرام گفـت و دل بـه موزیـک بـی کـالم داد کـه

 چیـزي شـبیه بـه آهنـگ

 هاي رادیو پیـام مامـان زري اش بـود...از اتوبـان کـه خـارج

 شـدند و بـه خیابـان هـاي

... رافیک رسیدندهمیشه شلوغ و پر ت  

 ایــن شــهر گــویی بـا خــواب غریبــه بــود وروز و شــب

 بــرایش معنــا نداشــت ،مغــازه

 هایش از روشنی مـی درخشـیدند و بـرف بهانـه ایـی خـوبی

 بـراي بسـاط لبـو فـروش

 ها بود که همیشه خدا باقالی و گلپر همـراه چـرخ هـاي چـوبی

 شـان بـودو بخـار آنهـا

 دل رهگذارن سرما زده را با خود میبرد..!..

 پشت چراغ قرمـز کـه ایسـتادند نـیم نگـاهی بـه سـاعتش کـرد

 کـه چهـل دقیقـه تـا

ساعت یازده باقی مانده بود موبالیش را برداشت و براي 

 مامان



 زري نوشت.

 »مامان توي راهم دارم میام نگران نباش..«.

 پیــامش را ســند کــرد ودوبــاره آن را بــه داخــل کــیفش

 ــردادو بــا صــداي مســیح س

 سربرداشت و نگاهش به سمت او چرخید:
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 » فکـر میکنـی بـه انـدازه ي یـک لبـوي داغ و یـک بشـقاب

 باقـالی بتـونی دیـر تـر

 خونه بري !....؟«

هاد خیلـی داغ و غافـل گیـر کننـده بـود بـدشخب این پیشـن  

 نمیآمـد بـا یـک دکتـر

که خیلی هـم جنـتلمن و مـودب اسـت یـک پـرس باقـالی 

 بـاگلپر

 و کنـارش هـم لبـو

 بخورد...نگاهش را از عـابرانی کـه سـر در گریبـان و دسـت

 درجیـب تنـدو تیـز از بـرف

رش را نـرم بـه سـمت بـی رمـق مـی گریختنـد گرفـت و ســ

 او

 چرخانـد و تـوي دل

 تاریک وروشن ماشین وبه چهره ي او خیره شد و لطیف اما

 کوتاه جواب داد:



 »اگه باقالی هاش با گلپر باشه موافقم...«

 مســیح لبخنــدي روي لــبش جــان گرفــت و بــا ســبز شــدن

 چــراغ راهنمــایی و

پـدال گـاز بـود راهنمـا زد رانندگی در حالی کـه پـایش روي 

 و

 بعـد از چهـار راه کنـار

 بساط لبو فروشی نگه داشت نگاهش رو به شاداب چرخید

 پرسید.:

 » میتونی زیر این بـرف بـا ایـن کفـش هـاي لـق لقـی بیـاي

 پـایین و کنـار بسـاطش

 باقالی بخوریم با اینکه برم بگیرم و بیام توي ماشین
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 بخوریم!...؟«

 شاداب نگـاهش روي بسـاط باقـالی فـروش نشسـت کـه یـک

 سـینی باقـالی داشـت و

 کنـارش هـم یـک سـینی لبـو قرمـزو خـوش آب و رنـگ

 وچـراغ زنبـوري گوشـه ي...

 چرخ چوبی اش قرار داشـت و نـور مهتـابی آن زیـر بـارش

 نـرم بـرف مـات و کـم سـو

....و صاحبش پیرمردي بـا چهـره ایـی خسـته و ؤنـدهشده بود  

 پوشـی بـود و در حـالی



 که کاله پشمی به سـر داشـت گـاهی بـا کفگیـر باقـالی هـا را

 زیـر و رو میکـردو بخـار

 ان میــان دانــه هــاي ســرگردان بــرف گــم مــی

 شــد...شــاداب چشــم از بخــار هــاي

باقالی فـروش گرفـت و بـا پـر دسـت فریبنده ي رو بساط  

 چترهـایش را بـه زیـر شـال

 هول داد و با لبخندي نرم جواب داد:

 » زحمــت نکشــید پیــاده میشــم... چنــد قــدم تــا بســاط

 باقــالی فــروش بیشــتر راه

 نیست...«

 شــاداب ایــن را گفــت و در حــالی کــه مــوي بافتــه شــده

زیــر مــانتو پنهــان اش را  

 میکرد دست به دستگیره در برد و تقریبا همزمان با مسیح

 پیاده شد...
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*** 

 پیرمـرد دسـت فـروش بـا دیـدن آن دو جـان تـازه ایـی گرفـت

 و بـا شـوق بیشـتري

 باقــالی هــا را زیــررو کــرد و خــوش آمدیــدخوش آمدیــد

 هــایش را ردیــف کــرد...و

 مسیح با شب به خیري بلند گفت:



 »سالم پدر جان دوتا بشقاب باقالی بده با دو تا بشقاب لبو..«..

سپس نـیم نگـاهی بـه سـمت شـاداب کـرد کـه بـا قـدري 

 فاصـله

 از او ایسـتاده بـودو

 اضافه کرد گلپر یادت نره..«..

می اش کشــید و اول بــهپیرمــرد دســتی بــه کــاله پشــ  

 ســراغ باقــالی هــا رفــت دو

 بشــقاب پــرو پیمــان روبرویشــان گذاشــت بــا کیســه ي

 گلپــر را هــم کنــارش... بــا

 صدایی خش دار گفت:

 بفرمایید نـوش جـان االن لبـو هـا روهـم میکشـم.... لبوهـاي

« 

 امـروز عالیـه شـیرین و

.».. دهن آب میشه خوشمزه توي  

 شاداب با دیدن لبوهاي قرمـز و خـوش اب ورنـگ و بـراق

 کـه بـد جـوري چشـم نـواز

بــود و همــراه بخــاري کــه پیوســته از ان برمیخواســت 

 ودل

 میبــرد بــذاق دهــانش را

 فرو داد با صداي مسیح نگاهش را از لبو گرفت به سمت
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: گشتاوبر  

 » موافقی اول لبـو بخـوریم قیافـه اش کـه خیلـی خوبـه

 صـاحبش خیلـی تعـریفش...

 رو میکنه...؟«

 دستش را داخل جیب هـاي مـانتوي نیمـه ضـخیمش فـرو بـرد

 امشـب کـال بـا تمـام

ساز هاي این مرد موافـق بـود .. هرچـه کـه مینواخـت 

 عجیـب

 بـه او گـوش او خـوش

 میامد... لبخندي همراه تشکر کوتاه کردو جواب داد:

 »موافقم به نظر

 من هم خیلی خوش آب رو رنگه..«.

مســیح خــم شــد بشــقاب لبــو را از کنــار بســاط برداشــت 

 و

 بــه ســمت او گرفــت و

 درحالی که نگاهش روي برفهاي نشسته روي چتري هاي او

 بود گفت:

»... ه تا ادم برفی نشدیم بخور و بریمبرف داره شدید میش « 

 شاداب با تشکر زیـر لبـی و کوتـاهی ظـرف لبـو را گرفـت و

 چنگـال یـک بـار مصـرف

 را تـوي دل لبوهـاي سـرخ و شـیرین فـرو بـردو همـراه دانـه



 هـاي برفـی کـه روي آن

 مــی نشســت بــه دهــان فروبــرد و داغــی مطبــوعی زیــر
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 پوســتش دوانــد و مســیح

 نگــاهش در چهــره او چرخــی داد و روي لبهــایش کــه

 ســرخی لبــو هــا را بــه خــود

گرفتـه بـود نشسـت... آرام و نـرم میجویـدو بـا لـذت تکـه 

 هـاي

 کوچـک لبـو را فـرو

رمیداد بشقاب مشترك زرشک پلـو بـا مـرغ حـس خـوبی زیـ  

 پوسـتش نشـانده بـود و

 ...بدش نمی امـد یـک بـار دیگـر ایـن اشـتراك را تجربـه کنـد

 چنگـالش را از بشـقاب

 لبـوي خـودش برداشـت و بـی تعـارف داخـل ظریـف لبـوي

 شـاداب کـه در دسـتش

 بود فرو برد...و آن را بـه دهـان بـرد و داغـی و شـیرینی

 دلچسـبی بـه اسـتقبالش آمـد

 وبه تکه ي سوم را کـه بـه دهـان گذاشـت دسـت در جیـب

 کـتش بـرد وکیـف پـولش

 را بیــرون آورد و تراولــی پنجــاه هــزار تومــانی گوشــه ي

 بســاط پیرمــرد لبــو فــروش



 گذاشت و گفت:

 پدر جان لطفا یه ظرف لبو و باقالی با گلپر بکش با خودمون

« 

 میبریم.«...

ه بـا دیـدن تـراوال چشـمانش از خوشـی برقـی زدپیرمرد کـال  

 و چشـم چشـم هـایش

 را ردیــف کــرد و بــی درنــگ خــم شــد و دو تــا کاســه ي
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 یــک بــار مصــرف از زیــر

بساطش بیـرون کشـیدو هـر دو را مملـو از لبـو و باقـالی 

 کـرد

 و درش هـم گذاشـت و

 داخل کیسه ایی قرار داد...

شاداب آخرین تکه ي لبـو را بـه دهـانش بـرد و نـیم نگـاهی 

 بـه

 سـاعتش انـداخت تـا

 یازده شب چند دقیقـه فاصـله مانـده بـود ... رنگـاهش را از

 مسـیح مـردي کـه امشـب

 در دلش غوغایی به پا کـرده بـود انـداخت و درحـالی کـه

ـلسـعی میکـرد لحـنش مث  

 همیشه باشد گفت:



 » آقــا ي طلــوعی دســتتون درد نکنــه لبــو هــاش خیلــی

 شــیرین و خوشــمزه ایــی

 بود....مـن رو یـاد بچگـی هـام انـداخت اون روزهـایی کـه تـا

 زانـو بـرف میاومـد ومـن

 تمـام هـوش و حواســم پـی لبــو فـروش کنـار مدرسـه بـود و

 هیچـی از درس نمــی

 فهمیدم.«..

 حق بـا او بـود لبوهـاي امشـب شـیرینی خاصـی داشـت و

 گرمـاي دلنشـینی !....بـاقی

 پـولش را از روي بسـاط لبـو فـروش برداشـت و درحـالی کـه

 خـودش هـم پـر بـود از

 حس هایی ناشناخته و مردانه ومحکم مثل همیشه جواب داد:
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 » نــوش جانــت .... وقــت بــراي خــوردن باقــالی هــا

 نیســت ممکنــه دیــرت بشــه و

 خانواده ات نگران بشن ... برات گرفتم ببر خونه سر فرصت

 بخور..«.

 ســپس در حــالی نگــاهش را روي کفــش هــاي پاشــنه بلنــد

 شــاداب نشســت اضــافه

 کرد:

..».. س شده مواظب باش نخوري زمینزمین ها خی « 



 خـب ایـن محبتهـا و توجـه هـاي زیـر پوسـتی ایـن مـرد

 جنـتلمن مـی توانسـت هـر

دختـري را شـیفته ي خـود کنـد بـا لبخنـدي نـرم کـنج لـبش 

 قـدم

 برداشـت و قـدم

 اول بـه دوم نرسـیده موبایـل مسـیح بـه صـدا در آمـد وآن را

ناز جیـب کـتش بیـرو  

 آورد و با صدایی بشاش و سر زنده گفت:

 »سالم به فرنگیس خانوم خودم... شب شما هم به خیر...«

 شـاداب تمـام هـوش و حواسـش پـی فـرنگیس خـانوم پشـت

 خـط بـود و کـه مسـیح

 گـرم و صـمیمی جـواب او را میـداد .... طبـق عـادت موقـع

 فکـر کـردن چشـماهایش

 را قدري باریک کردو زیر چشمی نـیم نگـاهی بـه مسـیح

 انـداخت کـه همـانطور قـدم

 برمیداشــت قربــان صــدقه ي فــرنگیس خــانوم پشــت خــط
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 میرفــت...مکالمــه ي

 کوتاهشان تا بـه ماشـین برسـند بـه انتهـا رسـید و مسـیح قبـل

ـاراز سـوار شـدن کن  

 ماشین ایستاد وبـه چشـمان باریـک شـده ي او خیـره شـد و بـا



 لبخنـدي کـنج لـبش

 نگـاهش را در صـورت او چرخـی داد و یقـین داشـت کـه

 پشـت ایـن چشـمان خـوش

حالت باریـک شـده یـک دنیـا فکـر و سـوال خوابیـده در 

 حـالی

 کـه سـرش را قـدري

: تاه گفتجلوتر میبرد وبا لحنی نرم کو  

 »خصوصی در کار نیست فرنگیس خانوم مادرمه..«.

 سپس کیسه ي لبو هـا و باقـالی را را قـدري بـاالتر بـردو بـه

 سـمت او گرفـت و ادامـه

 داد:

 » بچه ادبیاتی ....این کیسه رو بگیر و راه بیفت بریم دیرت

 شد..«.

یشـاداب شـرمنده از ایـن کـه دسـت افکـارش رو شـده بـود بـ  

 حـرف وکالمـی سـوار

 شدوتا انتهاي راه سکوت کرد.

*** 

 شب تـا پایـان راه رسـیدن بـه صـبح فـردا چهـل دقیقـه ي

 دیگـر کـم داشـت کـه در

 ســکوت و کلنجــار بــا حســهاي جدیــد و نابشــان بــه خانــه
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 ي شــاداب رســیدند ...

 شاداب درحـالی کـه کـیفش دسـتی اش را همـراه کیسـه ي لبـو

 و باقـالی برمیداشـت

 سرش به سمت مسیح چرخید و گفت:

 » آقـاي طلـوعی خیلـی لطـف کردیـد بـراي لبـو هـاي

 خوشـمزه و باقـالی هـا هـم

 ممنونم«

 مسیح نگاهش رااز روبـرو گرفـت و سـرش بـه سـمت او

ـرویشچرخیـد و یـک تـاي اب  

 باال رفت و لبش طرحی از لبخندي گرفت و با صدایی نرم

 جواب داد:

 » خواهش میکنم... خونه تون کدومه... صبر میکنم تا بري

 داخل ،بعد میرم..«.

 شـاداب دلـش گـویی روي االکلنـگ نشسـته بـود کـه بـا هـر

 جملـه ي مسـیح بـاال و

عمیقـی پایین می رفـت وپـر میشـد از خوشـی ... نفـس  

 ضـمیمه ي احسـاس خـوبش

 کرد و با سر به ساختمان سفید سـه طبقـه ایـی کـه نمـایش

 سـنگ مرمـر بـود اشـاره

 کرد و گفت:

 » اون ســاختمان ســه طبقــه ي بــا ســنگ مرمــر خونــه ي



 ماســت... بــازم ممنــونم
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 شبتون خوش..«..

 شاداب با کفـش هـاي لـق لقـی اش اهسـته قـدم برمـی داشـت

 تـازمینی کـه از بـرف

 نیمه جان خیس شده بود

 ـره نشـود و دسـته گلـی بـه آب ندهـد!.... رس برایش س

 وقتـی بـه در سـاختمان رسـید

 برگشــت و بــراي مســیح دســتی تکــان داد و مســیح هــم

 جــوابش را باروشــن و

اموش کردن لحظه ایی ماشینش داد و زیر لب با خودشخ  

 گفت:

 »بچه ادبیاتی ... امشب خیلی خوشگل شده بودي« ...

سپس پایش را روي گاز فشرد و به دل خیابانهاي همیشه 

 بیدار

 تهران زد...

****** 

 پله هـا را پـر انـرژي بـاال رفـت .. انقـدر هیجـان کـنج دلـش

 تلبـار شـد بـود کـه سـه

 طبقه که هیچ ، قلـه ي کـوه دماونـد راهـم مـی توانسـت بـا

 همـین کفـش هـاي لـق



 لقی فتح کند...

در آپارتمان که به رویش بـاز شـد وبادیـدن مامـان زري 

 چـادر

 بـه سـر تعجـب هـایش

 هـم یـک یـه یـک ازراه رسـیدند و در حـالی کـه کفـش هـایش
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درمیـاورد قبـل ازرا   

 این که داخل شود سالمش با سوالهایش همراه شد و گفت:

 »سالم ... کسی اومده واسه چی چادر سرت کردي..«.

مامــان زري اوقــاتش تلــخ بــودآن هــم خیلــی ..... و ایــن 

 را

 بــه راحتــی میتوانســت

 درخطـوط منحنـی گوشـه ي لـبش ببینـد و قبـل از اینکـه بـه

 جـواب برسـددر اتـاق

باز شد و نـادر تمـام قـد در اسـتانه ي در ظـاهر شـد و 

 نگـاهی

 بـه سـرتا پـاي شـاداب

 انــداخت و نگــاهش روي کیســه ي ظــرف لبــو و باقــالی

 نشســت ودســتی بــه میــان

د از تاملی کوتاه با لحنی نه چندان دوستانهموهایش کشید و بع  

 گفت:



 » سـالم دختـر عمـو شـبت بـه خیـر عروسـی خـوش گذشـت

 انشـاهللاا همیشـه بـه

 خوشی این ور و اون ور بري..«.

 شـاداب هنـوز گـیج بـود و متعجـب کیسـه ي نـایلونی در

 دسـتش را روي میـز کنـار

ـر لبـی جـواب دادو سـپسجا کفشی گذاشت وسالم نـادر را زی  

 نگـاه پـر سـوالش پـی

 مامـان زري رفـت کـه چـادر بـه سـر در آسـتانه در اتـاق

 ایسـتاده بـود و دل نگـران

 پرسید:
351 

Romanbooki بن بست بهشت 

 » مامان ... آقاجون کجاست ...؟خدایی نکرده اتفاقی

 افتاده!...؟«

نثــار نـادر کـرد و زریـن خـانوم چشـم غـره ایــی جانانـه  

 سـرش بــه سـمت شــاداب

 چرخیددر حالی که به سمت اتاق شاداب میرفت رو به نادر

 گفت:

 » نـادر جـان ... صـبر کـن بـرم بـرات رختخـواب بیـارم تـا

 همـین جـا تـوي پـذیرایی

 بخوابی..«..

 سپس رو به شاداب شد و گفت:



 نـه مـادر ... نگـران نشـو بابـات امـروز تـو خـوردن زیـادي

« 

 روي کـرد و دوتـا کاسـه

 آش خورد و بعدش هـم کلـی هلـه و هولـه روش.... همـین

 باعـث شـد معـده اش درد

 بگیره بریدمش دکتـر الحمـدهللاا حـالش بهتـره و آالن هـم

 خوابیـده...حـاال هـم دم در

....» ا آماده شو فردا باید بري سرکارخشکت نزنه بی  

 شـاداب زیـر نگاههـاي خیـره ي نـادر بـه دنبـال مامـان زري

 بـه راه افتـاد و قبـل از

 اینکــه بــه اتــاقش برســد نــادر جســتی زدو خــود را بــه او

 رســاند و در حــالی کــه

 نگاهش پی رفتن زرین خانوم بود پچ پچ وار زیر گوشش
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 گفت:

 یه ربع دیر تر میاومدي بـه جـاي شـب بـه خیـر ، بهـت مـی

« 

 گفـتم صـبحت شـنبه

 ات به خیر!«...

 نفس هاي تنـد و پرحـرص نـادر روي شـالش نشسـت و تمـام

 حـس هـاي خـوبی کـه



از حضور مسیح گرفته بـود پـر زدو رفـت ...بـی جـواب 

 ،بـی

ـد قـدمآنکـه نگـاهش کن  

 تند کردو به سمت اتـاقش رفـت همـین کـه در پشـت سـرش

 بسـته شـد شـالش را از

 سرش جدا کردو روي تختش پرتاب کرد و گفت:

 » مامـان تـرو خـدا درسـت و حسـابی حـرف بـزن ببیـنم چـی

 شـده نـادر ایـن وقـت

 شب این جا چیکار میکنه...؟«

 زریـن خـانوم درحـالی کـه کمـد رختخـواب هـا رابـاز میکـرد

 پتـوي برداشـت و بـه

 زمین انداخت و گفت:

 چــی میــدونم واال دم غروبــی آقاجونــت یــک دفعــه معــده

« 

 اش درد گرفــت و بــا

 شهاب شـال و کـاله کـردیم و بـردیمش درمانگـاه و پشـت

 سـرمون دیـدیم نـادر هـم

مد... درمانگاه پشت بـه پشـتش ادم نشسـته بـود وبـراي یـهاو  
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 ویزیـت سـاده بـاور کـن

 دوساعت توي نوبت بودیم..«..



 زرین خانوم بالشتی هم به پتو اضافه کرد وادامه داد:

 » خالصـه تـا آقاجونـت ویزیـت بشـه و از زیـر سـرم بیـاد

د.بـابیـرون سـاعت ده شـ  

شهاب برگشتیم خونه و نادر هـم پشـت سـرمون اومـد...و 

 پـیش

 پـاي تـو نـدا زنـگ زد

 وشهاب رفت از دستت شـاکی بـود مـادر کـه چـرا تـا ایـن

 وقـت شـب بیـرون مونـدي

 چند بـار هـم زنـگ زد و جـواب نـدادي .....نـادر هـم بـی

....! 
 رودر بایسـتی عمـوش رو

ـت اگـه امشـب بمونـه خیـالش راحـت تـره بهانه کردو گف

 وقتـی

 دیـدم آقاجونـت هـم

 راضی دیگه موندم تو رودر بایستی و هیچی نگفتم.«..

 روي لبه ي تخت نشسـت تمـام خوشـی هـاي شـبش در دم دود

 شـد و بـه هـوا رفـت

 ... آقاجـانش مـریض شـده بـود ... شـهاب از دسـتش شـاکی
 بـود و میدانسـت تامـدتها

 غرولنـد هـایش را بایـدجواب گـو باشـد و از همـه بـدتر ایـن

 تحفـه ي نـادر و کمیـاب



 را نمیدانست دقیقـا کجـاي دلـش جـاي دهـد... نفـس عمیقـی

 کشـیدو نگـاهش را از

 مامان زري که تشـک سـنگینی را از میـان رختخـواب هـا
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 بیـرون کشـید بـر روي پتـو

 و بالش هوار مـی کـرد گرفـت و بـه سـمت پنجـره ي اتـاقش

 کشـانداز پـس پـرده ي

 توري کنار رفته ي پنجـره چشـم بـه سـیاهی شـب دوخـت و

 برفـی کـه دانـه هـایش

 درشت شده بودند و میرفت تا شهر را فردا مهمان سفیدي و

 سرمایش کند....

نوم نفــس هــاي خســته اش را بــا دم و ازدمزریــن خــا  

 عمیقــی بیــرون فرســتاد و

 گفت:

 »این موقع شب لبو و باقالی رو از کجا خریدي!....؟«

 شـاداب نگـاهش از بـرف بـه سـمت مامـان زري اش برگشـت

 و در حـالی کـه دکمـه

 هاي مانتو اش را باز میکرد جواب داد:

 » با یکـی از همکارهـام برگشـتم سـر راه رفتـیم لبـو خـوردیم

 و یـه مقـدار هـم بـراي

 من گرفت براي همین دیرشد....واي مامان از فردا چه



 خــوري اخــم و تَخــم شــهاب رو جمــع کــنم بــه خــدا

 متوجــه ي زنــگ موبــایلم

 نشدم..«..

لـش زد و در حـالی کـهزرین خـانوم بـالش و پتـو را زیـر بغ  

 در آسـتانه ي در ایسـتاده
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 بود گفت:

 » خیلـی خـوب نمیخـواد عزابگیـري ... زبـون آقاجونـت رو

 بلـدم .... یـه چنـد روز بـا

اخــم وتخــم شــهاب هــم کنــار بیــا.... حــاال هــم یــه 

 پیامــک

 بهــش بــده بگــو

...خودت هـم همـون طـور نشـین روي تخـت بیـا رسیدي.

 بـرو

 دستشـویی و هرکـاري

 داري انجـام بــده ... نــادر شـب وســط پــذیرایی میخوابــه

 جلـوي ایـن پسـره مجبـور

 نشی نصف شب بري دست شویی..«.

 زرین خانوم این را گفت و با دست آزادش در راباز کرد و

 بیرون رفت....

تخـواب رفـت چشـمانش را بـه سـقف دوخـتوقتـی بـه رخ  



 جمعـه بـا تمـام فـراز و....

 فـرود هـایش بـه اتمـام رسـید ... جـواب پیـامکی کـه بـه

 شـهاب زد بـی جـواب مانـد

 فهمید اوضاع از آن که فکـر میکنـد خـراب تراسـت.... نفـس

 عمیقـی کشـید و جـا بـه

و نگــاهش را بــه پنجــره جــا شــد و روي پهلــو خوابیــد 

 داد

 و برفــی کــه همچنــان

 میباریـد چشـم هـایش را بسـت و مسـیح پشـت پلـک چشـمانش

 نشسـت و تـا خـود

 صبح مهمان خوابش بود...
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*** 

 با صداي زنگ موبالیش شنبه آغاز شد...

 مانتو و مقنعـه اش را پوشـید وقـت بیـرون رفـتن نگـاهش را

 تـوي اتـاق چرخـی داد...
 باز هم بـازار شـام بـود و شـلختگی از سـر رویـش بـاال

 میرفـت ...بـه سـلیقه ایـی زیـر

 لب نثار خودش کرد در اتاق را بست...

 بـا دیـدن آقـا جـانش کـه بـا همـان زیـر جامـه ي گـل گلـی

 محبـوبش بـه سـمت



 سرویش بهداشتی میرفت گفت:

 »سالم آقا جون ... صبح به خیر حالتون چطوره...؟«

آقاجانش دستی به صورتش کشید و پیشانی اش را بوسید :

 گفت

 صبحت بـه خیـر بابـا ... شـادابم کـه تـوي خونـه باشـه حـال

« 

 مـن هـم خوبـه... بابـا

و هـم کـه جـوابدیشب چرا دیرکـردي... موبالیـت ر  

 نمیـدادي... خـواب و بیـدار بـودم

و دل نگران وقتی زرین اومد و گفت رسیدي تازه خوابم 

 عمیق

 شد..«.

 شـاداب شـرمنده سـرش را بـه پـایین انـداخت نگـاهش روي

 گلهـاي قـالی نشسـت و

 کوتاه و مختصر جواب داد:

 »ببخشید آقاجون دیگه تکرار نمیشه..«..
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آقاجـانش خـم شـد و پیشـانی شـادابش را بوسـید و نادرچشـم 

 از

 ایـن صـحنه گرفـت

و آخـرین جرعـه ي چـایی اش را ال جرعـه نوشـید و از 



 کنـار

 سـفره برخاسـت و رویـه

 شاداب گفت:

 » شـاداب مـن دارم میــرم مغـازه ... بیــا صـبحونه ات رو

ســنگینی رويبخــور بـرف   

 زمین نشسته من میرسومت....«

 سپس به سمت عمو منوچهرش برگشت و اضافه کرد:

 » عمو شما هم هنوز حال ندارید بهتر بمونید و استراحت

 کنید..«.

 نگاهش به سمت نـادر برگشـت کـه درحـال پوشـیدن کاپشـن

 چـرم خـوش دوخـتش

» نـه« بـود.... میخواسـت کنـار پیشـنهاد یـونیکش یـه 

 درشـت

 بگـذاد امـا آقاجـانش

 پیش دستی کرد و در حالی که به سمت سرویش بهداشتی

 راهی بود گفت:

 » آره بابا ... با نادر برو توي این برف خیال من هم راحت

 تره..«.

 و نادر با لبخندي از سر رضایت ورو به شاداب گفت:

 »من زودتر میرم پایین تا ماشین رو گرم کنم...«

خــداحافظی روانــه ي زریــن خــانوم کــرد و از راهســپس   
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 پلــه هــا ســرازیر شــدو بــا

رفتنش مامـان زري قـدمی پـیش گذاشـت و طبـق معمـول 

 لقمـه

 ي خـانگی را روانـه

 ي کیفش کرد و گفت:

 واکــن اون ســگرمه هــاتو .... بــرو باهــاش نمیتــونی کــه

« 

 مــدام ازش فــرار

 کنی!...؟نگـران چـی هسـتی!؟ مـن پشـتم...اگـه تـو نخـواي

 بابـات کـه سـهله یـه تنـه

 جلوي تمام دنیا میایستم.«...

 مامـان زري اش بـی نظیـر بـود قـدمی پـیش گذاشـت و

ـاي نـرملبهـایش را روي لپه  

 او گذاشت او را بوسید ... بوسـه ایـی کـه تـه دلـش را پرکـرد

 از حمایـت هـاي مادرانـه

ي مامان زري اش سپس بی آنکه صبحانه بخوردبا 

 خداحافظی

 راهی شد....

*** 

 نــادر بـرف روي موهــاي مشــکی اش نشســته بــود درحـال



 پــاگ کــردن بــرف هــاي

بـود بـا دیـدن شـاداب کنـار ماشـین بـی نشسته روي ماشـینش  

 خیـال برفهـاي بـاقی

 مانـده روي کـاپوت شـد و درحـالی کـه از هنگـام حـرف زدن

 از دهـانش بخـار بیـرون

 میامد گفت:
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 »بنشین بریم هوا خیلی سرده!«....

هش چشــماهایش را طبــق عــادت باریــک کــرد و نگــا

 روي

 نــادر نشســت و او را از

 پشت دانه هاي ریز و درشـت بـرف میدیـد.... نـادر بـا دیـدن

 نگـاه مـات او وبرفـی کـه

 روي مقنعــه اش تلبــار شــده بــود دســتی بــه کاپشــنش

 کشــید و بــا لحنــی عــادي

 گفت:

 » این جوري نگام نکن... از ایـن بـه بعـد زیـاد تـوي دسـت و

 بالـت چـرح میخـورم تـا

 بهم عادت کنی... اوقدر کـه مجبـور بشـی بهـم فکـر کنـی

 اونقـدر کـه وقتـی نباشـم...

 نبودنم رو حس کنی...حاال هـم اونجـوري نگـام نکـن کـه دلـم



 بـراي چشـمات خیلـی

» ... سوار شو بریم تا برسونمتوقته س ُر خورده .  

 شـاداب پـر حـرص سـرماي هـوا را بلعیـد و ریـه هـایش پـر

 شـد از سـرما وشـمرده و

 آرام در حالی بخار دهانش هاله ایی دور صورتش بوجود

 آورده بود گفت:

 » نادر به خـدا قسـم .. بـه جـون مامـان زري اگـه بخـواي

 پـاپیچم بشـی بـه شـهاب و

...». قا جونم میگمآ  

 نــادر از آن ســوي ماشــین قــدري خــم شدودســتهایش را
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 روي کــاپوت گذاشــت و

ابروهاي سیاه و کلفتش را درهم تاب داد و برزخی با لحنی 

 تند

 گفت:

 » مــن رو میترســونی .... !؟مــن از خدامــه یکــی بگــه

....؟ و اوننــادرتو چــه مرگتــه  

 وقت بگم بابا من االغ عاشق دختر عمـوم شـدم فقـط منتظـرم

 یـه گوشـه چشـم بهـم

 نشـون بـده و بـرم خواسـتگاریش ... شـاداب تـرو جـون زن

 عمـو زري بـه مـنم فکـر



 کن... بابا دشمنت که نیستم پسر عم

وتـم .... ! تـرو بـرام نازهـات و ردیـف کـن مـنم اونقـدر 

 زیـر

 گـوش عمـوم منـوچهر و

 شهاب خود شیرینی میکنم تـا وقتـی لـب تـر کـردم منتظـر

 جـواب تـو نباشـن و بهـم

 بله رو بـدن.... در ثـانی آقاجونـت رو کـه میشناسـی جـونش

 بنـد بابامـه و روي جـرف

» نمیاره .... تو زن می شی ب برادر بزرگترش نه  

 برف همچنان بی وقفـه میباریـد و هـر دم دانـه هـایش درشـت

 تـر میشـد و بـر سـر و

رویـش مینشسـت و در دم آب میشـد .... پـر حـرص دسـتش 

 را

 روي کـاپوت ماشـین

 کوبید و با صدایی بلند تر او جواب داد:
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 » بگـم... ایـن رو خـوب تـوي» بله« که به تونادر من محاله 

 گـوش هـات فـرو کـن...

» 

سـپس بـی آنکـه سـوار شـود راهـی شـد و رفـت ....نـادر 

 لگـد



 محکمـی نثـار چـرخ

 ماشین کـرد و بـه تماشـاي رفـتن او ایسـتاد کـه بـا قـدمهاي

 بلنـد بـه دل خیابـان زد

ان دنـدانهاي کلیـد شـدهسوار تاکسی شده وو پرحـرص از میـ  

 اش بـا خـودش زمزمـه

 کرد:

 » عاشقتم ... تـوهم ایـن رو تـوي گـوش هـات فـرو کـن چـه

 بخـواي چـه نخـواي زن

 من میشی... این رو بهت قول میدم..«.

*** 

 شـنبه بـا دغدغـه هـایش از راه رسـید وبـراي او پربـود از

 حـس هـاي خـوب و بـد....و

میـان ایـن دغدغـه هـاي فکـري اش فقـط هسـتی را کـم 

 داشـت

 و پرحرفـی و چرنـد

 وپرند هایش را...

 هستی صندلی را پیش کشید و قدري جلوتر نشست و گفت:

 » میگم شاداب عروسـی چطـور بـود ... غیـر تـو دیگـه کـی

 اومـده بـود...؟ شـام چـی
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ه ي آقاي نوروزي چه جوري بود...؟دادن .. خون  



 بـی حوصـله افکـار درهـم و بـرهمش را کـه نیمـی از آن را

 نـادر تسـخیر کـرده بـود

 پس زد و جواب داد:

 »من و آقاي طلوعی ... چطور مگه ...؟ مهمه....؟«

 هسـتی بـا شـنیدن اسـم طلـوعی گـوش هـایش تیـز شـد و بـا

 چشـمانی گـرد شـده

: فتمتعجب گ  

 » جون من راست میگی اونم دعـوت بـود ... اگـه میدونسـتم

 کـه حتمـا مـی اومـدم...

 چه بد شد« .!..

 سپس سري به نشانه ي تاسف تکان داد و جمله اش را ادامه

 داد:

 مهمونی نیما هم اصـال بهـم خـوش نگذشـت... و مثـل ایـن

 عقـب مونـده هـا تـا آخـر

شـب فقـط الکـی لبخنـد زدم .....زریتـا حقـی بـود اونـم بـا 

 چـه

 لبـاس مکـش مـرگ

 مـایی ... زده بـود رو دسـت لیلـی .. !نیمـا هـم اونقـدر سـرش

 گـرم بـود کـه گـاهی

 میاومد یـه تعـارفی میکـرد و میرفـت ... حیـف اون هزینـه و

 خرجـی کـه بـراي لبـاس



 و ارایشگاه کردم..«.

 جملـه هـاي پراکنـده ي هسـتی کـه هـر دم از چیـزي و کسـی
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 میگفـت بـا صــداي

موبایل شاداب نیمه کـار مانـد.... بـا دیـدن اسـم طلـوعی 

 قلـبش

 پـر طـپش شـروع بـه

 طپیدن کـرد و صـدایش تـا ارتعـاش پـرده ي گوشـش رسـید

 نگـاهش را بـه مـوازت...

 هســتی بــاال کشــاند ....جلــوي هســتی حــرف زدن

 مصــادف بــود بــا هــزاران شــایعه

 وحرف و حدیث... ! موبالیش را برداشت و به هستی گفت:

 » هســتی جــون میشــه چنــد لحظــه میشــه تنهــام بگــذاري

 بایــد تنهــا صــحبت ...

 کنم....«

م غــره اش کــرد و از اتــاقهســتی ایشــی همــراه چشــ  

 بیــرون رفــت... و او دکمــه ي

 تماس را فشرد و گفت:

 »سالم آقاي دکتر روزتون به خیر..«.

 مســیح در حــالی کــه بــه ســمت ســاختمان بیمارســتان

 میرفــت صــداي شــاداب



 لبخندي روي لبش اورد و جواب داد:

 » سالم خانوم خحسته صـبح شـما هـم بـه خیـر .... تمـاس

 گـرفتم بگـم امـروز سـرم

 خیلی شلوغه و نمیتـونم بیـام شـرکت ... البتـه بـه دایـیم هـم

 گفـتم میخواسـتم شـما

 هم مطلع باشید... فعال تـا حسـابرس تمـام فایـل هـا مطالعـه
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دسـت مـا کنـه کـاري از  

 برنمی یاد و باید صبر کنیم.«..

 شاداب کوتاه و مختصر جواب داد:

 »بله متوجهم... ان شاهللاا زود تر گره این مشکل باز بشه....«

 مسـیح کنـار در آسانسـور ایسـتاد ونگهبـان کنـار در ورودي

 بـا صـدایی بلنـد گفـت«:
ـوابشدر ج».... سالم آقـاي دکتـر ... صـبحتون بـه خیـر  

 سـري خـم کـرد و چشـم در

 ســالن شــلوغ بیمارســتان چرخانــد و صــداي شــاداب مثــل

 همیشــه نبــود شــادابی

 همیشگی را نداشت !....ولحن صدایش این را بی صدا فریاد

 میزد...

 » ببیـنم ... دلخـوري تـوي صـدات مربـوط بـه دیـر رسـیدن

 دیشـب کـه نمیشـه...؟



» کلی بوجود اومد....؟برات مش  

 این توجه هـاي کـم رنـگ بـازهم دلـش را بـه بـازي گرفـت و

 بـه لبخنـدش را جـانی

 تازه بخشید و با همان لبخند کنج دلش جواب داد:

 »نه... مشکلی نیست یه کم امروز بی حوصله ام!«....

مسیح حرفش را باور نکرد اما به روي خودش نیاورد با 

 آمدن

 آسانسور گفت:

 روز خـوب رو آدمهـا خودشـون مـی سـازند ...سـرم خلـوت

« 
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 تـر بشـه باهـات تمـاس

 میگیرم ....اگه کاري نداري خدا حافظی کنیم...«

 شــاداب بــه کنــار پنجــره ي کوچــه بــاغ رفــت و لبخنــدش

 عمــق گرفــت وکوتــاه

: ف جواب دادومختصر ... اما نرم و لطی  

 »عرضی نیست ....به خدا نگهدارتون«

 تماس که قطـع شـد چشـم هـایش را بسـت تـا مسـیح بـاز پشـت

 پلـک چشـماهایش

 بنشیند...

 با دلش کـه رو دربایسـتی نداشـت!... یعنـی اصـال هـیچ آدمـی



 بـا دلـش رو دربایسـتی

کنـدندارد!... و وقتی توي کنج تنهایی بـا دلـش خلـوت مـی   

 وکنـار هـم مـی نشـینند

 ،رودربایستی را کنار می گذارد و بی مالحظه حرفش را

 میزد...

 دلخــور بــود ...! خیلــی هــم دلخــور بــود!... هرچنــد کــه

 حقــی نداشــت امــا بــازهم

 دلخـوري کـنج دلـش نشسـته بـود و خیـال رفـتن هـم نداشـت

 بـه او گفتـه بـود....

خلوت شود زنـگ میزنـد امـا گویـا ایـن فرصـتی کـهسرش   

 وعـده اش را داده بـود تـا

 انتهــاي شــب از راه نرســید و او در تمــام مــدت روز یــک
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 چشــمش پــی روزمرگــی

 هایش بود و چشم دیگرش پی صفحه ي موبایل..!.

 عاقبــت بــا رســیدن عقربــه هــاي ســاعت بــه دوازده شــنبه

 بــا تمــام اتفاقــات ریــز و

 درشتش به اتمـام سـید ....موبـایلیش را از روز میـز کنـار

 تخـتش برداشـت و یـه یمـن

 تعطیلی فـردا آن را خـاموش کـرد ... تمـام خسـتگی هـا و

 دغدغـه هـاي یـک روز نـه



دلچسب را با رختخواب تقسیم کرد و خواب عمیقیچندان   

 رفت...

*** 

 زودتر از بقیه عوامـل اتـاق عمـل بیـرون آمـد و خسـتگی سـه

 سـاعت سـرپا ایسـتادن

 را با نفسی عمیق جا بـه جـا کـرد و رو بـه پرسـتاري کـه

 همزمـان بـا او از اتـاق عمـل

 بیرون امده بود گفت:

 حـال بیمارشـون خوبـه ولـی امشـب به همراهاش خبـر بدیـد

« 

 بایـد بخـش مراقبـت

 هاي ویژه باشند من هـم خـودم فـردا بعـد از ظهـر میـام و

 ویـزیتش مـی کـنم... اگـه

 مشکلی داشت یا موبایلم تماس بگیرد.«

 ایــن را گفــت و بــه ســمت دسـت شــویی کــوچکی کـه

 درســت در امتــداد راهــروي
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 عریض و طویل اتاق عمـل تعبیـه شـده بـود رفـت و دسـت

 کشـهاي یـک بـار مصـرف

 پالســتکی اش را بیــرون آوردو آن را روانــه ي ســطل

 زبالــه کــرد و دســتانش را بــه



 دسـت قطـره هـاي آب سـپرد و بـا صـداي پرسـتار بخـش

 مراقبـت هـاي ویـژه کـه

در»جیــر جیــر «صــداي کفــش هــایش چیــزي شــبیه   

 فضــا مــنعکس مــی کــرد....
 نگـاهش را از قطـره هـاي آبـی کـه روي دسـتش سـر

 میخوردنـد گرفـت و سـرش بـه

 سمت او چرخید:

 » خسته نباشید آقـاي دکتـر... امـروز روز خیلـی شـلوغی

 داشـتید... یـه عمـل صـبح ،

د از ظهـر ... حـاال هـم ایـن مـوردیکـی بعـ  

 اورژانسـی....دکتـر ملکـی گفتنـد بهتـون

اطــالع بــدم ایشـون امشــب جـاي شـما کشــیک مــی مونـد 

 و

 شــما تشــریف ببریــد

 منزل..«..

 دستهایش را بعد از قطـره هـاي آب بـه دسـت بـاد گـرم

 دسـتگاه دسـت حشـک کـن

 برقی داد وجواب داد:

 » ممنــونم بـه همچنــین ... خــودم آالن میـرم تــوي بخــش و

 بــا ایشـون هماهنــگ
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 میکنم« ...

 با صداي خنـده هـاي و خـوش و بـش دکتـر بـی هوشـی و

 تکنسـین اتـاق عمـل کـه

 دختر جوان و خوش خنـده بـود کـاله لبـاس گـانش را از سـر

و نگـاهش بـهبرداشـت   

 سمت آنها چرخید:

 » خسـته نباشـید دکتـر ... عمـل خـوبی بـود بـا

 وجوداورژانسـی بـودن ولـی راحـت و

 بی دردسر تموم شد..«..

 چشـم از تکنسـین اتـاق عمـل و خنـده هـایش گرفـت و در

 حـالی کـه بـه سـمت در

 خروجی می رفت جواب داد:

 »ممنونم شما هم خسته نباشید« ...

 وقت رفـتن نگـاهش روي سـاعت دایـره ایـی سـر در بخـش

 جراحـی نشسـت ... فقـط

 پنج دقیقه از صبح یکشنبه گذشته بود....

 شنبه هم براي او با تمام دغدغه هـایش بـه پایـان رسـید بـی

 آنکـه فرصـت پیـدا کنـد

ادبیـاتی امـروز مثـلتـا بـا شـاداب تمـاس بگیـرد .... بچـه   

 همیشـه صـدایش شـاداب

 نبود...



 دل کــه بــه رختخـواب ســپرد ... شــاداب پشــت پلــک
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 چشــمش نشســت و زیــر لــب

 زمزمه کرد:

 »فردا بهت زنگ میزنم بچه ادبیاتی!«....

ل کــردوســپس خــواب او را بــا تمــام خســتگی هــایش کــو  

 بــه دنیــاي بــی خبــري

 برد..!..

**** 

 تعطیلی روز یکشـنبه بهانـه ایـی شـد تـا بـرادران خجسـته

 ،بـارو بندیلشـان را ببندنـد

و بـه همـراه زیلـو و کبـاب ،سـیخ و منقـل و زغـال بـی 

 توجـه

 بـه سـرماي روزهـاي

 پایانی اذر ماه شال و کـاله کننـدو بـه بـاغ گـیالس آقـاي

 سـالمت دوسـت مشـترك و

خـانوادگی شـان برونـد...البتـه جمـع خیلـی هـم خودمـانی 

 نبـود

 و سـر جهـازي زن

 عمو سوري ،فلایر به همراه خانواده اش حضور داشت...

ی ازبـاغ آقـاي سـالمت در واقـع در منطقـه ي لواسـانات یکـ  



 بهتـرین منـاطق ییالقـی

 اطــراف تهــران قــرار داشــت .... بــاغ هــزار متــري کــه

 ورودي اش را بــا ســنگ ریــزه

 فرش کرده وسـنگ ریـزه هـا زیـر الیـه ایـی از بـرف نـه

 چنـدان قطـور مـدفون شـده

 بودند ... بعد از ورودي به فاصله ي چنـد متـر خانـه بـاغی
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 قـرار داشـت بـا پنجـره ایـی

 ... قــدي زیبــا رو بــه بــاغ و یــک ایــوان دلبــاز و مســقف

 کــه درختــان ســرمازده ي

 گـیالس را نشـان میـداد و بـرف پـاییزي مثـل پنبـه ایـی روي

 شـاخه هـاي آنهـا زیـر

... ی بردتیغ آفتاب پاییزي می درخشید و دل م  

 بـا رسـیدن بـه بـاغ ...خانومهـا همچنـان در موضـع لیـدي

 بـودن بـاقی مانـدن و بـی

 آنکـه دسـت بـه چیـزي بزنـد کیـف دسـتی شـان را گرفتنـد

 وسـالنه سـالنه داخـل

 شدند !... و وسایل را براي آقایون و البته جوان تر ها جا

 گذاشتند..!.

رد دسـت بـه چیـزي نـزد وآقاجـانش چـون کمـرش درد میکـ  

 عمـو منصـور و آقـاي



 صـولتی پـدر فریـال هـم بـراي اینکـه دستشـان خـالی نباشـد

 هـر یـک وسـیله ایـی

 سبک برداشتند و راهی شدند.

 ندا براي رفـع تکیلـف سـیخ هـا را برداشـت و جلـو تـر از

 همـه بـه دنبـال آنهـا بـه راه

 افتاد و دوان ودوان خود را به آنها رساند...

 شـاداب خـم شـد سـبد میـوه رابـردارد ولـی قبـل از اینکـه از

 زمـین آن را بلنـد کنـد

 نادربی آنکه نگاهش کند دسته ي سبد را گرفت و کوتاه گفت:
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 »این سنگینه ... من میبرم تو زغال ها رو بردار..«..

از اخم هاي درهم نـادر گرفـت .... سـرش بـه سـمت چشم  

 شـهاب چرخیـد هنـوز هـم

 در حالت قهر به سر میبرد و اخم هایش رامثل خنجر توي

 دلش فرو میکرد..!.

 اما فلایر تمام هـوش و حواسـش پـی نـادر بـود تنـدو تیـز

 زغالهـا را از پشـت ماشـین

ت شـمرد و دوان برداشـت و چنـد قـدم همراهـی را غنیمـ

 دوان

 خـود را بـه او رسـاند

 درحالی که با فاصله از او قدم بر میداشت...با هم داخل باغ



 شدند...

 زیرچشمی نگاهی با شـهاب انـداخت و مـردد قـدمی پـیش

 گذاشـت و در یـک قـدمی

...!.» داداش«: او ایستاد و نرم و کوتاه صدایش زد  

وسـایل را یـک یـه یـک  اما شهاب بـی توجـه بـه صـداي او

 از

 صـندوق عقـب ماشـین

 پایین می گذاشـت ....تحمـل قهـر شـهاب را نداشـت و کوتـاه

 نیامـد... ایـن بـار قـدمی

 پیش تر گذاشت و باز تکرار کرد:

 »داداش... ترو خدا نگام کن دیگه..«.

 شهاب سربرداشت وتمام قـد روبـروي خـواهرش ایسـتاد و بـا

هـاي درهـم همـان اخـم  
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 گفت:

 نمیگـی دلواپسـت میشـم وقتـی جـواب تلفـن هـات رو نمیـدي

« 

 نمـی گـی یـه ..

 داداش دارم که جونش به جونش خواهرش بنده..«.

 شــهاب مــی گفــت و اشــکها نگــاهش را لغــزان کــرده

 بـود....او را از پــس آن رقصــان



 میدیـد.... شـهاب نگـاهش را از چشـمان بـارانی خـواهرش

 گرفـت ودسـت روي بـازوي

 او گذاشت مثل همیشه پیشانی اش را بوسید و گفت:

 » آخ کــه دلــم وا شــد .... بــه قــول آقــاجون شــاداب کــه

 باشــه حــال همــه ي مــا

میـري  خوبه....این تبنیه حقـت بـود تـا تـو باشـی وقتـی

 بیـرون

 حواسـت بـه موبایلـت

 باشه..«.

 خنـده اش مجـالی بــه قطـره اشــک ســرگردان نـداد و روي

 گونــه اش نشســت ... بـا

 صداي نادر هر دو سرشان به سمت او چرخید:

 » چیـه خـواهر بـرادر بـد جـور خلـوت کردیـد... شـهاب راه

 بیفـت لنـگ ظهـر شـد

ـراه کنـیم.... مـیگم، جـنس آقـاي سـالمتبسـاط کبـاب رو روب  

 هـم شـیش و هشـت

 میزنـه هـا ... کلیـد بـاغش رو تابسـتون فصـل گـیالس نمیـده
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 میگـذاره زمسـتون کـه

 درخت هاش خشک و بی بارو بر شدند..«.

 شــهاب لبخنــدش عمیــق شــد در حــالی کــه چنــد وســیله را



 همزمــان بــاهم بلنــد

 میکرد گفت:

 »اسب پیش کشی رو دندونش رو نمی شمرند آقا نادر...«

 سپس رو به شاداب شد و گفت:

 » نمی خواد تو چیزي بیاري ... نادر خودش بقیه اش رو

 میاره..«..

 نادر نگاهی گذرا به شاداب انداخت و لبخندي عمیق روي لب

 نشاند و گفت:

...»! ی نامرديبی شرف ... خیل « 

شاداب و شهاب هم داخل شدند نادر را با کوهی از وسایل 

 تنها

 گذاشتند....

**** 

 خانومهـا گرمـاي مطبـوع خونـه بـاغ را بـا هـواي سـرد بـاغ

 تعـویض نکردنـد وکنــار

 شومینه ي روشـن بسـاط بگـو بخندشـان را همـراه تخمـه و

 چـاي و میـوه و شـیرینی

ـد ... و آقــایون هــم شــال و کــاله کردنــد بــه راه انداختنـ

 بــه

 همــراه جــوانتر هــا بــه

 محوطه ي باغ رفتند....
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شهاب زغالهـاي گداختـه را زیـر رو کـرد و سـیخ هـاي 

 کبـاب

 و جوجـه کبـاب را روي

راهمنقـل گذاشـت و شـروع بـه بـاد زدن کـرد و دود بـه همـ  

 صـداي جلـز و لـزش بـه

 هــوا برخاســت ...نــدا و فریــال درحــالی کــه تخمــه مــی

 شکســتندو مــدام هرهــر و

 کرکرشـان رو هـوا بـود دل بـه گرمـاي مختصـر منقـل داده

 بودنـدو.... فریـال هـم از

 هیچ نازو غمزه ایی فروگـذار نبـود و گـاهی هـم تکـه هـاي

 لـوس و نچسـبی بـه نـادر

 میگفــت و نــادر مردانــه بــا یــک اخــم درشــت جــوابش را

 کوتــاه و مختصــر

 میــداد...تچنــان کــه از دیــد شــهاب هــم پنهــان تمانــد و

 زیــر گــوش نــادر پــچ پــچ

 وارگفت:

 »فکر کمک طرف حسابی گلوش پیشش گیر کرده ها!....؟«

ـی حوصـله بـرو بابـایی نثـار ش کـرد و بـاد بـزن رانـادر ب  

 مخکـم تـر نکـان داد ودود

 ایوان خانه باغ را برداشت..!.



شاداب تکیه اش را بـه سـتون فلـزي ایـوان داد ونگـاهش 

 روي

 نـادر نشسـت قـد بلنـد

 و هیکـل ورزیـده اش اولـین امتیـازش بـود و بـا مهـارت

ا بـاچهـره ي معمـولی اش ر  
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 تیـپ و لبـاس دختـر کشـش مـی پوشـاند ... و بـا سیاسـت

 رفتـار میکـرد ... و محـال

 بــود تــوي جمــع بــه صــورت او خیــره شــود و یــا حتــی

 کالمــی حــرف بزنــد و او را

مخاطـب قـرار دهـد... مردانـه رفتـار مـی کـرد و پـایش را 

 از

 گلـیمش فـرا تـر نمـی

 گذاشـت.... نـدا و فریـال بـا بلنـد شـدن دود کبـاب بسـاط خنـده

 هـا یشـان را همـراه

کیسه ي تخمه جمع کردنـد و بـراي قـدم زدن راهـی بـاغ 

 شـدن

 و شـهاب ونـادر هـم

 درحالی که کبـاب هـا را زیـررو میکردنـد گذشـته را ورق

انمیزدنـد و کـودکی هایشـ  

 را دوره میکردند...



 شـاداب روي تـک صـندلی ایـوان رو بـه بـاغ نشسـت و

 تـرجیح داد بـا خیـال کسـی

 تنهـا باشـد کــه حـس خــوبی بـه او میــداد و خودخواهانـه

 هنــوز از دسـتش دلخـور

 بود....

 غرق در خیالتش بود و بـی خبـر از اطـراف .... کـه بـوي

 کبـاب زیـر بینـی اش پیچیـد

 ... مسـیح بـه کـنج ذهـنش رفـت و سـر برداشـت و نـادر را
 دیـد کـه لقمـه ایـی بـه

سمتش روانه کرده ... درحالی که یک چشمش به در خونه 

 باغ
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 بود گفت:

 »بگیر بخور... نوش جونت..«.

لبـی گرفـت .....و  گیج و منگ لقمـه را بـا تشـکري زیـر

 نـادر

 بـا بیـرون آمـدن شـهاب

 تندو تیـز از شـاداب دور شـد و بـه کنـار منقـل برگشـت

 وقـوري چـاي را از او گرفـت

 و گفت:

 » .... دسـت درد نکنـه چـایی زغـالی یـه طعـم دیگـه داره



 کبـاب هـا کـه تمـوم شـد

یی رو دم میگذارم روي زغال ها تا جوش بیاد و بعدهم چا

 می

 کنیم.«..

 گرماو مزه ي لقمـه ي تعـارفی نـادر هنـوز بـه زیـر دنـدان

 هـایش نشسـته بـود ، کـه

 صداي زنگ موبـایلش او را از خـوردن پشـیمان کـرد و بـا

 دیـدن اسـم طلـوعی نفـس

 هایش بارو بندیلشا

 ن را بستندو به مرخصـی رفتنـد ... از هـولش لقمـه ي نـادر

 را داخـل جیـب پـالتواش

 گذاشــت از روي صــندلی برخاســت و درحــالی کــه از آن

 دو دور میشــد و بــه ســمت

 باغ می رفت تماس را برقرار کرد...

**** 

377 

Romanbooki بن بست بهشت 

 تعطیلـی یکشـنبه امـا بـراي مسـیح رنـگ و بـوي پـر زرق و

 بـرق تـري داشـت و بـه

... انواده اش منزل پدري کامران دعوت بودنداتفاق خ  

 خانه ي پدري کامران در یکـی از بهتـرین منـاطق شـمالی

 تهـران قـرار داشـت جـایی



 کــه خانــه هــایش هــوش از ســر بیننــده مــی بــرد و

 انگشــت بــه دهــان نگــاهش

 میداشت....

یمیپدر کامران یک سرهنگ بازنشسـته ي خیلـی خیلـی قـد  

 بـود کـه بـا وجـود سـن

بــاالیش همچنــان شــق و رق و اتــو کشــیده بــود و فوکــل 

 و

 کــروات بــه نــدرت از او

 جـدا میشـد و عاشـق تخـت نـردو شـطرنج بـود و همیشـه خـدا

 حریـف میطلبیـد ...

 مادر کـامران فخـري خـانوم هـم از بازمانـدگان نـواده هـاي

د....زنـی افتـادهقاجـار بـو  

حال خونگرم و صـمیمی کـه اصـالتش را همچنـان حفـظ 

 کـرده

 بـود و خیلـی مبـادي

 آداب برخورد میکرد...

مــارال نگــاهش را در حیــاط باغچــه زمســتانی چرخــی 

 داد

 ودر حــالی کــه ســعی

 میکرد چکمه هایش تمیز بـاقی بمانـد و از شـر گـل و شـل در

 امـان ... بـا صـدایی نـه
378 



Romanbooki بن بست بهشت 

 چندان آهسته گفت:

 » واي داداش مــن عاشــق ایــن نــرده هــاي شیشــه ایــی

 خونـه ي جنــاب ســرهنگ

هستم با این خط نستعلیق قشنگ و شعر هایی که دل « ...

 میبره

 ماندانا کاله خشایار را از ترس سرما تا بیخ گوشش پایین

 کشید

 و گفت:

 » چه خبرته اروم تر حرف بزن ...ندید ، بدید بازي در نیار

 ابرومون رو بردي..«.

 ماندانا مجالی بـراي پایـان جملـه اش پیـدا نکـرد چـرا کـه

 کـامران بـه همـراه فخـري

 خانوم با رویی گشـاده بـه استقبالشـان امدنـد و بـازار دیـده

 بوسـی و خـوش بـش داغ

تـرو تـازه!... بـا دعـوت گـرم و صـمیمانه ي فخـريشـده و  

 خـانوم همگـی بـه داخـل

 ساختمان راهی شدند...

**** 

 پـدر کـامران ... بـا همـان ابهـت همیشـگی قـدمی پـیس

 گذاشـت و بـا استقبالشـان



 آمد و با دیدن مسیح گفت:

به به آقاي دکتر ... چه افتخاري نصیبون شد خوش ..«.

 »امدید

سیح به احتـرامش قـدمی هـایش را بلنـد تـر کـرد و خـود رام  

 بـه او رسـاندو درحـالی
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 که دستش را به گرمی می فشرد گفت:

 » سالم جنـاب سـرهنگ حـال شـما چطـوره...؟ شـرمنده

 نفرماییـد همراهـی بـا شـما

 براي من افتخاري است..«.

 مــارال کــه محــو دکوراســیون مجلــل خانــه ي دو بلکــس

 ســرهنگ شــده بــود و

مجسمه ها و تابلوهاي دسـت بافـت نفیسـی کـه در جـاي 

 ،جـاي

 خانـه بـه در و دیـوار

 اویخته شده بود .... سپس نرم زیر گوش ماندانا پچ پچ وار

 گفت:

 » ه... نگـاهخوش به حال هرکی عـروس ایـن خـانواده میشـ

 کـن بـا هـر کـدوم از ایـن

 تابلو ها میشه یه ماشین خرید....«

ماندانا لبخند مصـنوعی روي لـب نشـاند و در حـالی کـه 



 سـعی

 میکـرد جملـه هـایش

 فقط به گوش مارال برسد جواب داد:

 »زشته مارال به در و دیوار نگاه نکن« ...

ا دعـوت فخـري خـانوممـارال شـانه ایـی بـاال انـداخت و بـ  

 همگـی نشسـتندو بـازهم

 طبق معمول تمـام مهمـانی هـا بـازار احـوال پرسـی و آب و

 هـوا و ترافیـک و آلـودگی

 هوا داغ داغ شد و فخري خانوم رو به مادر مسیح شد و گفت:
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 » هچیکـار میکنیـد بـا زحمـات کـامران ایـن چنـد وقتـه کـ

 فرانسـه پـیش کامیـار

 ... بودیم...کامران گفت چند باز براي شام مزاحمتون شده

 واقعا لطف کردید..«.

 فــرنگیس خــانوم دســتی بــه روســري شــکالتی نشســته

 روي ســرش کشــید و گــره

 کوچک ان را بیخ گلویش سفت کرد و جواب داد:

 »چه زحمتی کامران خان هم مثل مسیح ، پسر خودمه« .....

 تعارفات دومـادر هـم چنـدان داومـی نیافـت چـرا کـه زنـگ

 خانـه بـه صـدا در آمـد و

 ملـوك خـانوم مسـتخدم خـانواده ي سـرهنگ در را بـاز



 کردودقـایقی بعـد در نهایـت

 تعجب بیتا به همراه خانواده اش از گرد راه رسیدند...

ح بـه احتـرام مهمانـان از جـایش برخاسـت و بـا پـدر بیتـامسی  

 دسـت داد و سـرهنگ

 رو به مسیح کرد گفت:

 »آقاي دکتر ایشون داماد برادرم هستند«

 سپس نگاهش به سمت مسیح برگشت و اضافه کرد...

 » مـوقر ... آقــاي دکتــر مســیح وایــن آقــاي برازنـده و

انطلـوعی هسـتند از دوســت  

 خوب کامران.. والبته دوست خانوادگی ما..«..

 پدر بیتا دستی به موهاي پر پشتش کشید و جواب داد:
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 »بله افتخار آشنایی ایشون از پیش دارم..«..

 بیتــا بادیــدن مســیح چشــمانش از خوشــی برقــی زد ولــی

 پرســتیژ خــودش را

همچنان حفظ کرد و خیلی مودبانه با او دست داد و کوتاه :

 گفت

 »سالم آقاي دکتر خوشحالم از دیدارتون..«.

 مسیح به یاد آخرین مالقاتشان افتـاد و نـا خـود آگـاه اخـم

 هـایش درهـم شـد ....و بـا

دور شدن بیتا ....کامران کـه آب و هـوا را طوفـانی دیـد ... 



 بـا

ود را بـهدوگـام بلنـد خـ  

 او رساند و گفت:

 » به جان مامانم مـن خبـر نداشـتم کـه ایـن هـا هـم دعـوت

 هسـتند ... صـبح وقتـی

 دیدم مامان فخري داره بـه ملـوك خـانوم دسـتور غـذا میـده

 متوجـه شـدم کـه بیتـا

 به همراه خانواده اش میاد..«..

ــد نشســت ،و مســیح بــی انکــه جــوابی بــه کــامران بده

 دل

 بــه مهمــانی داد کــه

 میدانست اصال به او خوش نخواهد گذشت...

*** 

 مارال محو هیکل صاف و کشیده و موهاي خـوش حالـت بیتـا

 شـده بـود کـه بـا سـرو

 زبـانش مجلـس را بـه دسـت گرفتـه بـود و درکمـال ادب
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بـهحـرف میـزد و همـه را   

 تحسین وا داشـته بـود... یـک پـر پرتقـال بـه دسـت خشـایار

 داد و ایـن بـار سـر بـیخ

 گوش مسیح برد و گفت:



 »داداش..

 میگم این بیتا هم بد نیسـتا و خـوش برخـورد و خـوش سـرو

 زبونـه ... قیافـه اش هـم

 که خوبه... می خواي بهش فکر کنی!...؟«

 مسیح سرش را با خیاري که پوست کنده بود گرم کرد و زیر

 لب گفت:

 »بچه ... به کار بزرگتر ها کارنداشته باش..«.

 مارال با اوقاتی تلـخ ایشـی زیـر لـب گفـت و حواسـش رفـت

 پـی بیتـا و خـوش سـرو

 زبانی هایش...!

*** 

 بیتا با سیاسـت از جبهـه ي فـرنگیس خـانوم و خـواهران

ح مـارال و مانـدانا واردمسـی  

 شـده بـود و آنهـا را شـیفته ي خـود کـرده بـود ..... در حـالی

 کـه بـه همـراه دخترهـا

 میز ناهار را می چید...گل میگفت و گل میشنفت...

 نگاهی به سرهنگ انداخت کـه بـا دامـاد بـرادرش مشـغول
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دشـطرنج بـازي کـردن بـو  

 و کامران هـم دل بـه شـیطنت هـاي خشـایار سـپرده و بـا

 شـکلک هـاي مسـخره اش



 سعی داشت که او را بخنداند...

 بی حوصله از ایـن مهمـونی کسـل کننـده بـه ایـوان خانـه

 رفـت و روبـروي باغچـه ي

 زمسـتانی ایسـتاد و موبـایلش بیـرون آورد و بـه اسـم خجسـته

دختــررسـید.... ایـن   

 برایش مثل عالمت سوالی بزرگ بـود... نـه اهـل دلبـري بـود

 و نـاز و غمـزه ... نـه کـل

 کل کردن هاي بچه گانه! ....

 هر دختري به جـاي او بـود تـا آالن بـا هـزاران بهانـه واهـی

 تمـاس گرفتـه بـود و سـر

 صحبت را بـاز مـی کـرد... نـخ کـه هـیچ طنـاب بـه سـمتش

انـه میکـرد ... درسـترو  

 مثل بیتا که به قول خودش سنت شکنی کرده بود...

 این بچه ادبیاتی مغـرور را میشـناخت میدانسـت محـال اسـت

 قـدمی پـیش بگـذارد و

 تماس بگیرد ....همین غرور دلش را به بازي میگرفت...

 نفسـی عمیقـی کشـید و چشـم از درختـان خشـک و بـی بـار

 بـر باغچـه ي شـیک و

 دلباز حیاط گرفت و دستش روي شماره ي شاداب نشست...

 و بعد از چند بوق ممتد صداي نرم و لطیف او توي گوشش
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 نشست:

 »سالم آقاي دکتر ... روزتون به خیر....«

 مسـیح دسـتی بـه موهـاي صـافش کشـید و بـا زیـر و بـم

لبخنـديصـداي شـاداب   

 روي لبش نشست و گفت:

 »سالم خانوم خجسته حال شما چطوره ...؟«

 شاداب با صـداي مسـیح دلخـوري هـایش رنـگ باختنـد در

 حـالی کـه یـک چشـمش

 به نادرو شهاب بود که پشت هاله ایی از دود کباب پنهان شده

 بودند گفت:

 »ممنونم از لطفتون خوبم..«..

ذهـنش را زیـر رو کـرد تـا در  مسیح به دنبال جملـه ایـی

 لفافـه

 بابـت دیـروز و تلفـن

 نکردنش عذر خواهی کند ....و عاقبت بعد از تاملی کوتاه

 گفت:

 » میدونم گفـتم دیـروز تمـاس مـی گیـرم ولـی بـاور کـن سـرم

 خیلـی شـلوغ شـد و

 باید بگم متاسفم..«..

شاداب نفس هایش بـه شـماره افتـاد دسـت بـرد و بـرف 

 خشـک



 شـده روي شـاخه ي

 درخـت را میـان مشـتهایش گرفـت تـا حـرارت درونـش را

 التیـام دهـد و نـرم مثـل
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 برف تو ي دستانش گفت:

 » خــواهش میکــنم... درك میکــنم... مســئله ایــی نیســت

ـف کردیــد تمــاسلطـ  

 گرفتید...«

 گویی روي لحن صـداي او نمـک پاشـیده بودنـد کـه او ایـن

 چنـین عطـش جملـه ي

 بعدي را داشت ... دست روي نرده هاي شیشه ایی سرد

 گذاشت و گفت:

میخواستم حالت رو بپرسم دیروز زیاد سرحال نبودي «

 »!...؟

ـت دادو بـاشاداب از خوشی تکیـه اش را بـه تنـه ي درخ  

 نزدیـک شـدن فریـال و نـدا

 راهش را به سمت مخالف کج کرد و با لبخندي کنج لبش

 جواب داد:

 »ممنونم امروز بهترم« ...

 مسیح نگاهش روي استخر خالی نشست و بعد از تاملی کوتاه

 گفت:



 » بچه ادبیـاتی مواظـب خـودت بـاش.... فـردا قبـل از اینکـه

تبـرم مطـب میـام شـرک  

 میبینمت اگه کاري نداري خداحافظی کنیم.«..

 شــاداب فکــر میکــرد از خوشــی عنقریــب در حــال بــال

 در آوردن اســت امــا تمــام

 خوشی هایش را با یک جمله ي کوتاه جواب داد:
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 »ممنونم .. عرضی نیست...خدانگهدار..«.

 مسـیح تمـاس را قطـع کـرد و بـا صـداي بیتـا دل از نـرده هـا

 گرفـت و بـه سـمت او

 چرخید:

 »آقاي دکتر شما اینجا تشریف دارید.... ناهار حاضره..«.

 مسیح سـرش را بـه عالمـت تاییـد کوتـاه تکـان داد و

 محترمانـه گفـت شـما تشـریف

 ببرید آالن میام...

... راهی شدو سپس بعد از بیتا   

*** 

 شـاداب بـا قطـع شـدن تمـاس مسـیح ، لبخنـدش را جمـع کـرد

 و بـا صـداي نـادر

 قدمهایش را بـه سـوي خونـه بـاغ سـریع تـر کـرد کـه او را

 بلنـدو فریـاد گونـه پشـت



 سرهم صدا میزد ومی گفت:

 »شاداب کجایی بیا ناهار ... کباب یخ کرد..«.

ه ي تعـارفی نـادر را گوشـه يشـاداب دسـت بـرد و لقمـ  

 درختـی گذاشـت تـا سـهم

 گنجشـک هـا و پرنـده هـا شـود و خـودش مثـل ابـري سـبک

 بـه سـمت خونـه بـاغ

 دوید...
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 صــبح دوشــنبه حــال دلـش خــوب بــود .... و اشــتیاقی

 وصــف ناشــدنی تـه دلــش را

 همچنان قلقلک میداد...

یعنی آنقدر حال و هواي دلـش خـوب بـود کـه از شـوق 

 زودتـر

 رفـتن لقمـه خـانگی و

 موبایلش را فرامـوش کنـدآنها را بـا خـود نبـرد..و گویـا ایـن

 حـال خـوب مسـري بـود

 چرا که دامنه اش تا شرکت هم رسیده بود..!.

سـر مسـت تازه عـروس و دومـاد از وصـال یـک دیگـر  

 بودنـد و حـال و هـواي دلشـان

 بهاري بودو کبکشان خروس می خواند..!. .

 آقاي فراهانی معـاون شـرکت هـم در غیـاب آقـاي ریـیس کـه



 مـدتی بـه سـفر رفتـه

 بـود جانشـین او در امـور کارخانـه و شـرکت شـده بـود و بـا

 مـش بشـکن میــزد و د

 حسابی حالش خوب بود...

ن حال خوب آقاي ترقـی را هـم بـی نصـیب نگذاشـتهای  

 بـود......و البـد او هـم معاملـه

 ....!ایی ، چـرب و چیلـی و پرسـودي بـه تـورش خـورده بـود

 و ایـن مـوج مثبـت مثـل

 نسـیم روي حـس و حـال همـه مـی نشسـت بـه داد سـگرمه

 هـاي همیشـه در هـم

د و لبخنـدي هرچنـد کـم رنـگآقـاي رحمتـی هـم رسـیده بـو  
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 روي لبهـاش نشـاند

 بود...و البته دلیل حال خوب آقاي رحمتی را دیگرنمی

 دانست..!..

 از حال لیلی که بگـذریم ....امـا بـراي هسـتی اوضـاع کمـی

 متفـاوت بـود و ایـن حـال

...و نیمـا درخوب او را تا سیر در ابر هـا هـم بـرد بـود.  

 مقابـل چشـمان متعجـب لیلـی

 به صرف قهوه در یک کافی شاپ رومانتیک دعوت

 کــرده بــود...و هســتی اعتقــاد شــدیدي داشــت کــه ایــن



 یــک مقدمــه ایــی بــراي

 خواستگاري است...!

شاداب نیم نگـاهی بـه سـاعت مچـی اش انـداخت .. کـه 

 عقربـه

 هـایش روي هشـت و

 نــیم ایســتاده بودنــد...تلفــن روي میــزش را برداشــت و بــا

 مامــان زري اش تمــاس

 گرفت و گفت کـه موبـایلش را فرامـوش کـرده و نگـران

 نباشـد.. و بعـد هـم بـا همـان

 حـال خـوب تـا پایـان وقـت اداري بـی آنکـه چیـزي بخـورد

و یـک سـره تایـپ کـرد  

 حتی کار هاي حقی که امروز مرخصی بود را انجام داد...

 اما این حال خوب فقـط تـا پایـان سـاعت اداري همـراهیش

 کـرد و درسـت وقتـی کـه

 از آمدن مسیح نـا امیـد شـد حـال خـوبش هـم مثـل دودي پـر
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 پـیچ و تـاب بـه هـوا

 رفت و نابود شد..!.

ه بود کـه قبـل از رفـتن بـه مطـب میایـد .. امـا سـاعت گفت

 یـک

 ربـع بـه پـنج بـود و



 هنــوز خبــري از او نبــود!... و حــال خــوبش مثــل بــاد

 کنکــی کــه از یــک روزنــه ي

 کوچـک بـادش فـیس و فـیس مـی رود ذره ، ذره کـم رنـگ

 تـر و کـم رنـگ تـر مـی

..!.. رفت تا محو و نابود شود شد... و می  

بـا بـاز شـدن در اتـاقش افکـار درهـم و بـرهمش بـه پـرواز 

 در

 آمـد و خـانوم نعمتـی

 سرش را از الي در داخل برد و معترض گفت:

 » خجسـته ... پـس کجـا جـا مونـدي دختـر .. شـرکت تعطیـل

 شـد آقـاي رمضـانی

 داره درها رو قفل میکنه ...پاشو همه توي سرویس منتظر تو

 هستند ها..«.

 خب دیگـر بـیش از ایـن نمـی توانسـت تعلـل کنـد ... کیـف و

 وسـایلش را برداشـت و

 همراه دلخوري هایش و راهی شد...

**** 

 نیم نگاهی بـه سـاعت مـچ اش انـداخت یقینـا شـرکت دیگـر

رتعطیـل شـده بـود و پـ  

 حـرص لعنتـی نثـار ترافیـک تمـام نشـدنی تهـران کـرد و بـا
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 شـاداب بـراي بـار سـوم

تماس گرفت امـا بعـد از چنـد زنـگ ممتـد خـاموش 

 شـد.تـالش

 دوبـاره اش کـه بـی

 نتیجه ماند برایش پیامک زد:

 » زنگ سالم بد قول نیستم ..توي ترافیک موندم...شب بهت

 می زنم.«..

 سپس تلفن اش را پـر حـرص روي داشـبورد ماشـین انـداخت

 امـا بـا صـداي زنـگ ...

 موبـایلش لبخنـدي محـو روي لـبش جـان گرفـت تنـدو سـریع

 ان را براشـت ... ولـی

 بـا دیـدن شـماره ي مطـبش و اسـم مغـانی لبخنـدش محـو و

 نـابود شـد و بـا لحنـی

: م گفتجدي ومحک  

 »عصر تون به خیر خانوم مغانی..«.

 سـالم آقـاي دکتـر عصـر شـما هـم بـه خیـر میخواسـتم ببیـنم

« 

 تشـریف نمیاریـد

 ...؟بیمارهاتون همه اومدن..«.

 نگـاهش را بـه حجـم وسـیعی از ماشـین هـاي قطـار شـده

 انـداخت و کوتـاه جـواب



 داد:

 پشت ترافیک موندم سعی میکنم تا چهل دقیقه ي دیگه مطب

« 

 باشم...«
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 مکالمه ي کوتاهشان با یک خدا حافظی کوتـاه تـر هـم بـه

 پایـان رسـید و بـه محـض

 رسـیدن بـه اولـین خروجـی از دسـت ترافیـک کـور اتوبـان

 فـرار کـرد و بـه سـمت

... دمطبش راهی ش  

*** 

یکی از مزایـاي تکنولـوژي همـین ویبـره ي موبایـل اسـت 

 کـه

 وقتـی روي آن تنظـیم

 می شود مخاطـب پشـت خـط اگـر تـوي سـر و کلـه خـودش

 هـم بزنـد فقـط و فقـط

 یک لرزش مختصر ومفید به گوشی میدهد و دیگر هیچ...!

 نفس هاي خسـته از راهـش را بـا دمـی عمیـق بـه پـرواز

 درآوردو فقـط دل از مقنعـه

 اش کنـد و بـا همـان مـانتو وشـلوار کنـار تخـت چهـار زانـو

 نشسـت... و موبـایلش را



 برداشت.

 پنج تمـاس بـی پاسـخ داشـت و دوتـا هـم پیامـک!... اولـین

 تمـاس از مامـان زري اش

 بودآن هم همان اول صبح..!..

 تمـاس دوم از نـادر بـود چیـزي حـول و حـوش ظهـر ...بـا

 دیـدن اسـم او چینـی بـه

 بینی اش انداخت و از آن مثـل بـرق و بـاد رد شـد...امـا سـه

 تمـاس بـی پاسـخ دیگـر
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 همگـی از آن مسـیح بـود ... بـه اسـم او کـه رسـید قـدري

د کـهتامـل کـرد هرچنـ  

 میدانست حقـی بـه مسـیح نـدارد .. امـا همچنـان از بـد قـولی

 اش دلخـور بـود..... بـه

 لبـه ي تخـت تکیـه داد و زانـو هـایش را تـا امتـداد سـینه اش

 بـاال آوردو نگـاهش را

 به کنج دیوار داد... بـا خـودش کـه رودبایسـتی نداشـت... آس

 دلـش را بـد جـوري بـه

خته بود نفـس عمیقـی کشـید تـا مسـیح تـه تـه ذهـنش تـهاو با  

 نشـین شـود ... وبـه

 سراغ پیامک ها رفت...

 اولــین پیامــک از نــادر بــود .. بـی حــرف و کالمــی



 بــرایش چنــد تــا اســتیکر گــل و

 سیب، گیالس و

تـوت فرنگـی و بـا چنـد بـرش هنداونـه و طـالبی فرسـتاده 

دبـو  

 لبخنـدي بـی اراده...

 ...روي لــبش نشســت ...و دیوانــه ایــی هــم نثــارش کــرد

 ایــن اســتیکر هــا تــه تــه

 رمانتیک بودن او بود..!.

 اما پیامـک اخـر از مسـیح بـود و او بـا دیـدن اسـم طلـوعی

 دلـش ماالمـال از خوشـی

داشــت ، وقتــیشــد .... حــس و حــال بچگــی هــایش را   

393 

Romanbooki بن بست بهشت 

 کــه بســتی میخریــد و او از

 ترس تمام شدن فقط به آن نگـاه میکـرد و گـاهی بـا نـوك

 زبـانش لـیس کوتـاهی بـه

 آن میــزد...دل بــاز کــردن پیامــک مســیح را از تــرس

 تمــام شــدن نداشـت... عاقبـت

 نفس عمیقی کشید و ان را باز کرد:

 » سالم بد قول نیستم... توي ترافیک موندم ... بهت زنگ

 میزنم«

 پیـام سـه جملـه ي کوتـاه بـود در یـک خـط ... امـا او بـار هـا



 و بارهـا آن را خوانـد ...
 میگفت بد قول نیسـت قـرار بـود خـودش بیایـد امـا ایـن اتفـاق

وزهـانیافتـاد... ایـن ر  

 مسیح توي کوچه و پس کوچـه هـاي ذهـنش زیـاد پرسـه و

 میـزد و وقـت وبـی وقـت

 سر از خانه ي دلش در میآورد...

 دستانش را بـه زمـین سـتون کـرد و از جـایش بلنـد شـد و بـه

 کنـار پنجـره رفـت ...
که تکه ي کـوچکی از آسـمان از پشـت آن مهمـان اتـاقش 

 .بـود

وري را بـهپـرده ي تـ  

 کنــاري زد وســرش را بــه ســمت آســمان همــان تکیــه

 ایــی کــه از پنجــره ســهم او

 بودبلند کرد و زیر لب شعر فروغ را زمزمه کرد:

 » سهم من آسمانی است که پرده ایی آویخته آن را ازمن
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 میگیرد..«..

و بـازدمی جـا بـه جـا کـرد ونفـس هـاي عمـیقش را بـا دم   

 بـازهم بـه مـدد همـین

 تکنولـوژي نوظهـور... کـه هروقـت دلـت بخواهـد میتـوانی

 دکمـه ي پـاورآن را فشـار



دهــی و بــه جزیــره ي تنهــایی خــودت بــروي 

 ....موبــایلش

 را خــاموش کــرد تــا بــه

 خـودش فرصـتی بدهـد و ذهـنش را بـراي حـس هـایی کـه

 مثـل پیچـک بـی مهابـا

 توي تار تار وجودش ریشه می دواند آماده کند...

 دستش را روي تـن سـرد شیشـه گذاشـت و چشـم هـایش را

 بسـت تـا مسـیح پشـت

 پلک چشـمانش بنشـیند..امـا مسـیح آن جـا زیـاد لـم نـداد چـرا

ن زري اشکـه مامـا  

 همــراه یــک لیــوان چــاي و کنــارش یــک تکــه کیــک

 خــانگی و یــک دفترچــه ي

 یاداشــت قطــور و پــرو پیمــان کــه نشــان از صــفحات

 بــاالیش داشـت از راه رســید و

 مسیح در دم از پشت پلک چشمانش پر زد و رفت...!

و خـودش هـممامـان زري سـینی را روي تخـت گذاشـت   

 روي لبـه ي آن نشسـت و

 رو یه شاداب که کنار پنجره ایستاده بود گفت:

 » ... اوا ... مــادر پــس چــرا لبــاس هــات رو در نیـاوردي
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 بیــا یــه کیکــی پخــتم کــه



انگشتهات رو هم باهاش بخوري ... تا شام حاضر بشه ته 

 دلت

..».. میگیرهرو   

 دل از پنجــره گرفــت و روي لبــه ي تخــت جفــت مامــان

 زري اش نشســت ....از

 گرسنگی دلش ضعف میرفت وصـداي اعتـراض معـده اش را

 بـا قـارو قـور مـی شـنید

 ... چنگــال را بــه دل کیــک فــرو بــرد تکــه ایــی از آن را
 بــه دهــان گذاشــت ،طعــم

وش کیـک وانیلـی مامـان زري بـی نظیـرششـیرین و خـ  

 دلـش را از خوشـی لبریـز

 کرد ... و در حالی که دهانش همچنان می جنبید گفت:

 »دست درد نکنه مامان عالی شده ...مثل همیشه..«..

 زرین خانوم دسـتی نـوازش وار بـه موهـاي شـاداب کشـید و

 در حـالی کـه نگـاهش را

 با لذت در صورت او میچرخاند گفت:

 » ان شا هللاا کیـک عروسـیت رو بخـورم ....بعنـی میشـه مـن

 عروسـی تـو رو ببیـنم ...

 بري ارایشگاه و موهـات رو درسـت کنـی ... بعـد هـم لبـاس

 عروسـی بپوشـی و دامـاد

 بیاد دنبالت !... و بگه به به چه عروسی نصیبم شد..!.



ـایش را فـرو داد و کوتـاه امـا هشـدار دهنـدهشـاداب خنـده ه  

مامـان..... بـاز«: گفـت  
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 رفتی سر شوهر کردن من!«...

 امـا زریـن خـانوم کـه غـرق در رویاهـایش بـود بـه اعتـراض

 شـاداب تـوجهی نکـرد و

 ادامه داد:

کـه آقـا بعـد هـم مـن موهـام رو مـش کـنم از همونهـایی  

 جونـت دوسـت داره وبـه

 لباس ماکسی انچنانی بپوشـم و همـه بـا دسـت مـن رو نشـون

اوا ایـن«: بـدن و بگـن  

 مادر عروسه ...!.. چه خوب مونده ، ما فکر کردیم خواهر

 بزرگترش باشه!«...

 شاداب تکه ایی دیگـر از کیـک را بـه دهـانش گذاشـت تـا

دخنـده هـایش را فـرو دهـ  

......»! مامان«:و بازهم گفت  

 امــا زریــن خــانوم خیــال کوتــاه آمــدن نداشــت و همجنــان

 در رویــا هــایش پرســه

 میزد...

 » صبح عروسـی هـم یـه سـینی پـرو پیمـون صـبحانه براتـون

 بفرسـتم....و شـبش تـو



 دومادم بیاید مادر زن سـالم و یـه کـادوي تعـارفی بـرام

 بیاریـد... و سـال بعـدش هـم

 یه نوه ي خوشگل..«.

...»! مامان«: شاداب بازهم کوتاه گفت  
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 مامـان گفـتن هـاي مکـرر شـاداب کـار خـودش را کـرد

 واعصـاب مامـان زري اش را

 بهم ریخت و معترض گفت:

 » گـییامان !... چیـه یـه سـاعته پشـت هـر جملـه ي مـن می

 مامـان ... مامـان... !بابـا

گناه نکردم که دلـم میخـواد دختـرم عـروس بشـه، واال بـه 

 خـدا

 مـن هنـوز جـوونم....
چهل و سه سال به خـدا جوونـه دلـم میخـواد اگـه زود 

 شـوهرم

 دادنـد وزود هـم بچـه

 ...دار شدم حاال که بچـه هـام بـزرگ شـدن کـیفش رو ببـرم

ـی شـهاب کـهسـر عروس  

 هیچی نفهمیـدم... دلـم بـه تـو خوشـه کـه قربـونش بـرم

 سـوزنت گیـر کـرده و مـدام

 میگی مامان مامان!« ...



شاداب چایی اش را بـا شـیرینی کیـک فـرو داد و درحـالی 

 کـه

 حواسـش پـی موهـاي

 زیتونی مامان زري اش بود بی مقدمه پرسید:

 »مامان تا به حال عاشق شدي..!.؟«

 زرین خانوم با پر دست به ضـربه ي آهسـته ایـی بـه پـاي

 شـاداب زد و بـا خنـده ایـی

 ریز و نمکی گفت:

 »بی حیا شدي ها ... واسه چی میخواي بدونی..«.

 دست برد و درحالی که دکمه هاي مانتو اش را یک
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: رد جواب دادي یکی باز میک  

 »جون شاداب بگو دیگه تا به حال عاشق شدي..«.

 زرین خانوم دستی به موهاي کوتاه مجعدش کشید و گفت:

 » واال بارهـا بهـت گفـتم اونقـدر زود شـوهرم دادن کـه بـه

 عشـق و عاشـقی نرسـیدم

 .... مادرم وقتی هشت یا نه سـالم بـود از دنیـا رفـت و بـرادر
ابـام هـم دوکـه نداشـتم ب  

 تـا خـواهر هـام رو زودشـوهر داد و فرســتاد خونـه ي بخـت

 و مـن مونـدم و بابــام ...

 .... پـدرم خــدا رحمــتش کنــه نــاراحتی قلبــی داشـت و از



 تــرس اینکــه بمیــره و تــه

 تغاریش سر سـفره ي ایـن و اون بـزرگ بشـه همـین کـه قـدو

مـنمبـاالم رشـد کـرد   

 رو هم شوهرم داد«

 شاداب با هیجان آخرین نکه ي کیک وانیلی اش را به دهان

 برد و گفت:

 » با آقاحون چی جوري آشنا شدي ... اصال چی شد که اومد

 خواستگاري..«.

 زرین خانوم ذهنش به روزهاي خیلی دور سفر کرد و گفت:

 » راستش رو بخـواي ... یـه روز ظهـر بـراي غـذا پیـاز

 میخواسـتیم و از بـس پیـاز هـا
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 ...ررو جزغالـه میکـردم زود بـه زود پیـازمون تمــوم میشـد

 بابــاي خـدا بیــامرزم ســر

 نماز بود و گفت چـادرت رو سـرت کـن بـرو از مغـازه ي

 سـر کوچـه پیـاز بخـر .. مـنم

و گـل گلـی سـرم کـردم همین کـار رو کـردم یـه چـادر سـفید  

 و رفـتم مغـازه .. امـا

بسـته بـود و مجبـور شـدم بـرم یـه خیـابون اون ورتـر تـا 

 پیـاز

 بگیـرم.. اقاجونـت اون



 موقع ها بـا عمـو منصـورت تـوي مغـازه ي میـوه فروشـی

 پـدر خـدا بیامرزشـون کـار

ـن دیـدمیکردند .. خالصـه اش کـنم آقـا جونـت همـین کـه م  

 چشـم ازم برنداشـت و

وقتی از مغازه اومدم بیرون بـه بهانـه ایـی مغـازه رو ول 

 کـرد

 افتـاد دنبـالم و بـا چنـد

خالـه قـزي ... خالـه قـزي چـه« قـدم فاصـله مـدام میگفـت  

 چـادر خوشـگلی سـرت

 کردي..«.

 شـاداب لبخنـدش بـه خنـده هـاي بلنـد مبـدل شـد و در حـالی

ـه مـانتواش را درک  

 میاورد گفت:

 » پـس مـاجراي ایـن خالـه قـزي کـه گـاهی بـه شـما میگـه

 اینـه... آقـاجونم عجـب

 بالیی بوده ومن خبر نداشتم!«...
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زرین خانوم باز هم بی حیایی نثارش کرد و درحالی که او 

 هم

 میخندید گفت:

 » ایـن موضـوع رو ولـش کـن... روز مـادر نزدیکـه میخـوام



 امسـال کـادوي روز مـادر

 رو خودم انتخاب کنم.«...

 شاداب خنده هایش را جمع کرد و پر هیجان جواب داد:

 » قربـون ایـن خالـه قـزي خـودم بـرم امسـال دسـتم تـوي

 جیـب خودمـه هرچـی

 بخواي برات میخرم!«...

: دستش را درهوا تاب داد و رو به شاداب شد زرین خانوم  

 » قربونـت بـرم .. پـول هـات رو واسـه ي خـودت پـی انـداز

 کـن ... ظـرف وظـروف و

 کاسـه کــوزه و کریســتال زیــاد دارم ... لبـاس هــم نمیخــوام

 تــازه خریـدم ... طــال رو

 هم که آقاحونت برام میگیره...«

شمان باریک شده ي او نگاه میکردسپس در حالی که به چ  

 ادامه داد:

 » یادته وقتـی ده ، یـازده سـالت بـود روز مـادر یـه دفترچـه

 بهـم دادي و اسـمش رو

 گذاشته بودي کـوپن هدیـه ....و تـوي هـر کـدوم از صـفحه

 هـاش یـه کـاري رو بـراي

 انجام دادن نوشته بـودي مثـل ظـرف شسـتن ... گـرد گیـري
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 چـه میـدونم اتـو کـردن



 .... و هرکاري که انجام میدادي یه صفحه ي اون رو

 میکندي!...؟«

 شاداب کودکی هایش لبخندي به لبش اورد و با حفظ همان

 لبخند گفت:

 » اره خوب یادمه شما هم تا ته کوپن هدیه رو استفاده

 کردي..«.

داشــت قطــوري کــه جلــدزریــن خــانوم دفترچــه یا  

 صــورتی رنگــی هــم داشــت از

 کنارش برداشت و روي پاي شاداب گذاشت:

 » بیـا مـادر امسـال هـم مـن بـراي روزمـادر همـون کـوپن

 هدیـه رو میخـوام ... ایـن

 ... دفترچه یاداشت رو از آقـا رضـا بقـال سـر کوچـه گـرفتم

 بهـش گقـتم یـه دفترپـرو

مون میخوام .. اینقدر سرش شلوغ بود یه دویست برگش روپی  

 بهم داد« ...

 شاداب نگاهی به دفتر انداخت و معترض با چشمانی گرد شده

 جواب داد:

 » مامان !... اون دفترچه یاداشـت فقـط بیسـت بـرگ داشـت

 ولـی ایـن دویسـت برگـه

»  ... مگه این خونه چقدر کار داره ...؟

 زرین خانوم درحـالی کـه سـینی چـاي را برمیداشـت از
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 جـایش بلنـد شـد و خنـده ي

 نمکی کرد وگفت:

 خــب قربونــت بــرم از هرکــاري چنــد بــار بنــویس مثــل

« 

 ظــرف شســتن نظافــت

 سـرویس بهداشـتی ... غذادرسـت کـردن ... درضـمن شیشـه

دن و نظافـت کمـدپـاکر  

 ها هم یادت نره... دلـم میخـواد اولـین بـرگش مربـوط بـه

 نظافـت اتـاق خـودت باشـه

 ها..«.

مامان زري اش ایـن را گفـت از اتـاق بیـرون رفـت و 

 شـاداب

 مانـد و یـک دفترچـه ي

 دویســت برگــی کـه یقــین داشــت مامــان زري تــا اخــرین

هدیــه رابرگــه ي کــوپن   

 استفاده خواهد کرد..!.

مامان زري تو فوق«: با لبخندي روي لبش زمزمه وار گفت  

 العاده ایی..«.

 شـاداب بـا حـس تـازه اش کلنجـار میرفـت و میـان دلخـوري

 هـایی کـه فکـر میکـرد



 حقش نیست پس و پیش میشد ... اماحس و حال مسیح جور

 دیگري بود..!.

 وقتـی بــه مطــب رســید حـس میکــرد اعصــابش کــش آمـده

 و بـا دیـدن تعــداد
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 بیمــاران مثــل آتشفشــانی از کــوره در رفــت همــان بــدو

 ورود رو بــه مغــانی شــد و

 محترمانه اما عصبی گفت:

 » ي کـنمخـانوم مغـانی ... چنـد بـار بهتـون یـاد آور

 روزهـایی کـه مـن شـبش

 کشـیک بیمارســتان هســتم ایــن قــدر بیمــار پــذیرش

 نکنیــد.... ایــن بیمــار هــا یــه

 سرماخودگی ساده کـه ندارنـد ، همشـون بیمـاري هـاي خـاص

 کلیـوي دارنـد و بایـد

 به دقت معاینه بشن..«.

لـب متاسـفم اش رامغانی سـرش را بـه زیـر انـداخت و زیـر   

 بـه اهسـتگی گفـت و

 ادامه داد:

 » آقـاي دکتـر بـاور بفرماییـد بعضـی هاشـون اینقـدر اصـرار

 میکننـد کـه مجبـور

 میشم پذیرششون کنم.. چشم دیگه تکرار نمیشه.«..



 مسیح دستی به میـان موهـاي صـافش فـرو بـرد و درحـالی

 کـه روپـوش سـفیدش

شت میزش رفت ، روي صندلی اش نشسترا می پوشید به پ  

 و گفت:

 » لطفــا یــه چــایی خیلــی داغ بــرام بیاریــد و اولــین

 مــریض رو هــم بفرســتید
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 داخل..«..

 اولین بیمـارش زنـی جـوان بـود بـه همـراه شـوهرش.... زن

 چهـره ي رنـگ پریـده

 ایــی داشــت و چشــمانش بــی فــروغ بــود ... و نســبت آن

 را همــان بــدو ورودشــان

 متوجه شـد چـرا کـه مـرد پرونـده ي همسـرش را همـراه

 دفترچـه ي بیمـه اش روي

 میز گذاشت و بعد از سالم همانطور که می نشست گفت:

 » ه کـهآقاي دکتر من شوهر ایـن خـانوم هسـتم وایـرادي نـدار

 موقـع معاینـه ایـن

 جا باشم...؟«

 مســیح نفــس عمیقــی کشــید و در حــالی کــه پرونــده ي زن

 را برمــی داشــت

 نگـاهش روي قسـمت بـاالي پرونـده نشسـت...مغـانی بـا



سـارا«خطـی خـوش اسـم   

را قسـمت نـام ونـام خـانوادگی نوشـته بـود بـی»... یزدانی  

مـرد کـه هیکـلتوجـه بـه   

 درشتی داشت و چهره ي عبوسی جواب داد:

»  » خواهش میکنم مشکلی نیست

 سپس نگاهش را از مرد پیش رویش گرفت و سرش به سمت

 زن چرخید...

»  » خانوم یزدانی من درخدمتم مشکلتون چیه...؟
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 اما زن مجالی براي حرف زدن پیدا نکرد و شوهرش زود تر

 او گفت:

 » آقا ي دکتر چیـزیش نیسـت همـش ادا واطـوار خـودم

 باهـاش اومـدم تـا راسـت

 ودروغ حرفش مشخص بشه...«

 مسیح دیگر تاب نیاورد و رو مرد شدو گفت:

 » آقاي محترم بگذارید همسرتون حرف بزنه ببینم مشکلش

 چیه ...؟«

 مرد علی رغم مـیلش سـاکت شـد و زن درحـالی کـه یـک

 چشـمش بـه شـوهرش

 بود و چشم دیگرش به مسیح مردد و من من کنان گفت:

 » آقاي دکتـر گـالب بـه روتـون ... وقتـی ادرار مـی کـنم



 سـوزش شـدیدي دارم و

 از ترسم یه قطره آب هم نمی خورم..«.

 مســیح تکــه اش را از روي صــندلی برداشــت و نگــاهش

 را از مــردي کــه زیــر

مردانگی اش راه بی راه چشم غره خرج زنش می کردپرچم   

 پرسید:

»  » چند وقته این مشکل رو دارید...؟

 زن بـاز هـم بـا همـان تردیـد خوابیـده در کالمـش کوتـاه

یـک هفتـه«: جـواب داد  

»  .... میشه
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 ابروهاي مسیح از تعجب انهنایی خفیف به خودش گرفت:

 صحیح ... چطور درد به این وحشتناکی رو یک هفته تحمل

« 

 کردید!....؟«

 سپس با دست صندلی کنار دستش را نشان داد و ادامه داد:

 » لطفا بیاید روي صندلی کنار من بنشیند تا معاینه تون

 کنم...«

 زن بازهم مـردد از جـایش بلنـد شـد و بـا قـدمهاي کوتـاه و

 اهسـته میـز را دور زد

 و روي صــندلی کنــار مســیح نشســت و مســیح بعــد از



 معاینــه او و چنــد پرســش

 کوتــاه دفترچــه ي بیمــه اش را برداشـت و شــروع بــه

 نوشــتن کــرد و همــانطور کــه

 چشمش به دفترچه بیمه ي پیش رویش بود گفت:

 » بـه خوشـبختانه تـب نداریـد براتـون انتـی بیوتیـک نوشـتم

 همـراه مسـکن و یـه

 قرصی کـه جلـوي سـوزش ادراري تـون رو بگیـره... امشـب

 بهتـون قـول نمیـدم ولـی

 از فردا سوزش ادرارتـون خـوب میشـه فرامـوش نکنیـد انتـی

 بیوتیـک هـاتون رو سـر

 وقـت بخوریـد... یـه آزمـایش هـم براتـون نوشـتم حتمـا اون

ـامرو در اسـرع وقـت انج  

 بدید..«..
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 آخرین دارو را هـم کـه نوشـت دفترچـه ي بیمـه را مهـر کـرد

 و بـه سـمت شـوهر

 زن که بی منطق اخم هایش در هم بود گرفت و گفت:

..»..  » به سالمت

 و بـا نگـاهش، شـوهر زن را کـه فقـط اسـم مـردي را یـدك

 مـی کشـید همراهـی

کرد .....با رفتن آنها مغانی بـا یـک فنجـان چـاي پـرو پیمـان 



 و

 البتـه داغ از راه رسـید

 و آن را پیش روي مسیح گذاشت و گفت:

 » ببخشـید آقـاي دکتـر دیـر شـد منتظربـودم بیمـارتون بیـاد

 بیـرون بعـد براتـون

 چایی بیارم... نوش جان«

بــه پشــت پنجــره مســیح از روي صــندلی اش برخاســت و  

 ي اتــاقش کــه دقیقــا

 پشت سرش قرار داشت رفت و گفت:

 » خــانوم مغــانی لطفــا بیمــار بعــدي رو ده دقیقــه ي دیگــه

 بفرســتین داخــل

 میخوام تلفن بزنم..«.

 مغــانی مطیــع چشــمی گفــت و از در خــارج شــد

 موبــایلش را از روي میــز...

و باالفاصـله روي اسـم خجسـته اشـاره ایـی کوتـاه برداشت  

 کـرد و تمـاس برقـرار شـد
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دسـتگاه مشـترك مـورد نظـر خـاموش« و باصداي   

تمـاس را قطـع کـرد و»...میباشـد  

 ـر داد و در حـالی موبایـل را بـه داخـل جیـب روپوشـش س

 کـه نگـاهش بـه خیابـان



بروي مطبش بود و درختان بی برگ و بار ردیف شده يرو  

 آن زیر لب گفت:

 تلفنت رو چرا خاموش کردي بچه ادبیاتی .... ؟ میدونم دلخو

« 

 ر شدي!« ....

حسی عجیب درونش را بـه تالطـم انداختـه بـود.... یـک 

 شـور

 تـازه ، یـک اشـتیاق،

 یــک دل شــوره ي شــیرین ؛ حســی کــه توصــیفش در

 قامــت هــیچ کالمــی نمــی

گنجید...و نیاز به واژه هاي تـازه تـر داشـت...کنـار ایـن 

 دختـر

 تـه دلـش حـس خـوبی

 به جریان می افتاد کـه بـازهم قـادر بـه وصـف آن

 نبـود....دختـري کـه زیبـایی چشـم

قـرو غمـزه و نـاز و اطـوار دختـر هـايگیـري نداشـت حتـی   

 همسـن خـودش را هـم

 نداشت...اهل نخ دادن و این مقوله هـا هـم نبـود... امـا بـد

 جـوري تـوي دل و ذهـنش

 پر رنگ شده بود...

 با صداي زنـگ موبـالیش و دیـدن اسـم مامـان فـرنگیس
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 شـاداب بـه کـنج ذهـنش

: فت...گرم و پر حرارت جواب دادر  

.»..  » سالم به فرنگیس خانوم خودم... شب شما به خیر

 » سالم مادر ... شـب تـو هـم بـه خیـر ....میـدونم مطـب

 هسـتی زنـگ زدم تشـکر

 کـنم بابـت پــولی کــه ریختــی ... حقـوق بازنشســتگی بابــاي

 خــدا بیــامرزت و ســود

ـک گذاشـتم کفـاف زنـدگیمون رو میـدهپـولی کـه تـوي بان ... 

 چـرا زحمـت کشـیدي

 مادر...؟«

 چشم از خیابـان پـاییزي شـهر و ماشـین هـاي قطـار شـده ي

 آن گرفـت و جـواب

 داد:

 » میدونم مادر مـن ... ولـی آالن مانـدانا و خشـایار هـم

 هسـتند ... مانـدانا هـم کـه

 در آمدي نداره ...مارال هم جوونه ریخت و پاش هاش کم

 نیست...«

 با صداي تقه ي در وارد شدن بیمار بعدي محترمانه گفت:

 مامـان امـروز یکـم سـرم شـلوغه ... و آالن هـم بیمـار دارم

« 



 ،بهتـون زنـگ میـزنم

 ، اگه کاري ندارید خدا حافظی کینم!...؟«

نــه ي فــرنگیس خــانوم کــهخــداحافظی و دعاهــاي مادار  
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 همــراهیش کــرد ســالم

 بیمــار ش را جــواب داد وخــم شــد وجرعــه ایــی از چــایی

 اش را کــه حــاال قــدري

 خنک تر شده بـود بـی قنـد نوشـید وسـپس پشـت میـزش

 نشسـت تـا عـالوه بـردرد

... شکالت آنها هم سهیم باشدهاي بیمارانش با م  

*** 

 بــا صــداي دیلینــگ دیلینــگ رادیــو پیــام مامــان زري از

 خــواب بیــدار شــد کــه

 گوینـده رادیــو پـر انــرژي و پـر حــرارت ســالم و صـبح

 بــه خیـر هــایش را در کنــار

ارزوهاي خوبش ردیف میکـرد و یـک روز آفتـابی ولـی 

 سـرد

 و یـخ زدگـی معـابر را ....

 به اهالی شهر نویدمیـداد...مـدام پشـت سـر هـم مـی گفـت

 امـروز روز فـوق العـاده ي

 خواهد بود اگر لبخندي بزنی...



 بـا چشــم هــاي بسـته لبخنـد ي زد و خـوش خیــالی نثـارش

 کــرد و عاقبــت بــه

 سـختی دل از رختخـواب گـرمش جـدا کـرد و بعـد از بیسـت

 دقیقـه آمـاده شـد... بـا

 دیـدن مامــان زري و آقاجــانش کنـار ســفره ي چهــارگوش

 صـبحانه ســالمی داد بــه

 سراغ کفش هایش رفـت و مامـان زري باالفاصـله دسـت بـه
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بلنـدزانـو شـد از جـایش   

 شد و گفت:

 » ...بیا مـادر ... سـاندویجت رو مثـل دیـروز فرامـوش نکنـی

 موبایلـت رو هـم یـادت

 نره ها.... دیروز تا برسی خونه جونم تا حلقم باال اومد..«..

 آقاجانش استکان چاي را با صداي هورتی فرو داد و گفت:

»  .. ؟شاداب بابا... بیا یه لقمه بخور بی صبحانه چرا میري.

« 

 چشـم از زیرچامـه ي گـل گلـی آقاجـانش گرفـت و در حـالی

 کـه خـم شـده بـود

 پشت کتانی هایش را باال می کشید گفت:

 » ...مرسی آقاجون دیشب زیـاد شـام خـوردم مـیلم نمیکشـه

 بـرم تـا بـه موقـع بـه



 سرویس آقاي نوروزي برسم.«...

و درحـالی کـه تکـهآقاجانش دستی بـه کلـه ي طاسـش کشـید   

 ایـی بزرگـی نـان

 سنگک برمیداشت رو به زرین خانوم گفت:

 » خالـه قـزي ....داري میـاي اون مربـاي آلبـالوت رو هـم

 بیـار ... مـیگم امـروز سـر

 سفره یه چیزي کمه!«...

 شـاداب خنـده هـایش را پشـت لبهـایش نگـه داشـت و بـه

 سـختی آن را فـروداد و

 با چشم و ابرو آقاجانش رانشان داد و زیر گوش مامان زري
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 اش گفت:

»  » خاله قزي برو ببین دلبرت چیکارت داره ...؟

مامـان زري اش بـازهم خنـده ایـی نمکـی روي لبهـایش 

 نشـاند

 و بـا دسـت ضـربه

و او بـاایی کوتاه به بازوي او زد و بـی حیـایی نثـارش کـرد   

 همـان لبخنـد روي لـبش

 خداحافظی کـرد تـا خالـه قـزي بـا مجنـونش کـه عالقـه ي

 وافـري بـه مربـاي آلبـالو

 داشت ،دمی تنها باشند..!.



**** 

 گوینده رایو پیام چنـدان بـی راه هـم نمـی گفـت.. بـه محـض

 اینکـه در سـاختمان

ه سـوزي مـوزيرا باز کرد حجمی از هـواي سـرد بـه همـرا  

 و ازار دهنـده بـه سـراغش

 ـر ـر س آمد ....پیاده رو هـا از شـدت یـخ زدگـی لیـز و س

 ماننـد شـده بـودو اگـر کمـی

 شیطنت هم همراهت بود میتوانسـتی همـراه کـودك درونـت

 ـره بـازي کنـی و ـر س س

 دلی از عزا در بیاوري! ...

ـان تـا سـر خیابـان رفـت و با قـدمهاي آهسـته تـاتی تـاتی کن

 بـه

 محـض رسـیدن

 چشـمش از دیـدن آن چـه میدیـد گـرد شـد و سـرما راکـه هـیچ

 سـوز مـوزي اش را
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 هم فراموش کرد...

 مسیح با دیدن او همـراه لبخنـدي ازماشـینش پیـاده شـد ودر

 حـالی کـه چشـم از

 او برنمی داشت تا رسیدن او به ماشینش تکیه داد.

 شــاداب حــس میکــرد قــبلش از هیجــان در حــال پــرواز



 اســت و حــال غریبــی

 داشـت نـاگفتنی ... ! نگـاهش روي لبخنـد نـرم مسـیح

 میخکـوب شـده بـود کـه آن

 ....سوي خیابان دسـت بـه سـینه بـه ماشـینش تکیـه داده بـود

 نفـس هـاي ملتهـبش

 را بـا دمــی عمیــق بیــرون فرســتاد .... خوشـحالی اش را

اخــم ظریفــی میــان پشــت  

 ابروهایش پنهان کـرد تـا دسـت دلـش رو نشـود...و گامهـایش

 را آهسـته تـر برداشـت

 تا به خیابان برسـد ...هرچندبـه لطـف عبـور و مـرور ماشـین

ـريهـا از یـخ زدگـی خب  

 نبود اما باز گامهایش را آهسته و خان

 ومانـه برداشـت تـا فرصـتی بـه خـودش بدهـد و بـه التهـاب

 دورنـش غلبـه کنـد.....
وقتی به او رسـید در یـک قـدمی اش ایسـتاد ودر حـالی کـه 

 از

 دهـانش بخـار بیـرون

 میآمد به چشمان سرخ و خسته او ذل زد و گفت:
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»....  » سالم آقاي دکتر صبحتون به خیر

 مســیح تکیــه اش را از ماشــین گفــت و روبــرویش ایســتاد



 ونگــاهش را تــوي

 صورت او چرخی داد وبه نـوك بینـی او کـه از سـرما قرمـز

 شـده بـود رسـید و دوبـاره

 توي چشمان خوش حالت او نشست و گفت:

... »  » سالم صبحت به خیر

 سپس همانطور که نگاهش سمت او سرازیر بود ادامه داد:

 » فکر میکنی.... بتونی با یه دکتـر کـه چهـل هشـت سـاعته

 نخوابیـده و دیشـب تـا

 ساعت ده بیمار ویزیت مـی کـرده ..... تـا خـود صـبح هـم

 کشـیک بیمارسـتان بـود.....

تـا بیـاي بیـرون و البتـه  و درست نـیم سـاعته کـه منتظـر

 دوتـا

 بـد قـولی هـم تـوي

 کارنامــه اش داره بــري یــه صــبحانه ي گــرم بخــوري

 و بــه خــاطرش مرخصــی....

 ساعتی بگیري..!.؟«

 مسیح میگفت و شاداب بـا همـون اخـم هـاي ظریـف بـین

 ابروهـایش کـرور کـرور

بـود کـه بتوانـد بـهدل میباخـت.... ایـن دعـوت چیـزي ن  

 راحتـی از آن بگـذرد کنـار

 اخـم ظریـف بـین ابروهـایش لبخنـدي محـو روي لبهـایش



 نشسـت و بـی نـازو غمـزه
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 ایی جواب داد:

 » پیشنهاد خیلی قشنگیه ... تا به حال به صرف صبحانه

 دعوت نشدم!«...

بـا لبخنـدي روي لـبش درمسیح قدري سـرش را خـم شـد و   

 حـالی کـه نگـاهش

 به نوك بینی قرمز شده ي او بود گفت:

 » پــس بچـه ادبیــاتی اخــم هــات رو بـاز کـن ســوار شــو

 بــریم... داري یــخ مــی

 بندي!«....

 حـق بــا گوینــده رایــو پیــام بــود.... امــروز روز خــوبی

 خواهــدبود....یــک روز فــوق

 العاده.... اگر لبخند بزنی!«...

 این یک تجربه ي ناب و جدید بود....

 تجربه ایـی کـه پـیش از ایـن نداشـت.... خـب قـبال دوران

 دانشـجویی چنـد بـار بـراي

 ناهار دعـوت شـده بـود تـاهمراه دوسـتانش بـه فسـت فـودي

 برونـد وکنـار هـر هـر و

ق بزننــد.....گــاهی کرکرهایشــان ســاندویجی هــم ســ  

 هــم همــراه شــهاب و نــدا بــه



رستوران رفته بود ... عمو منصور هم سـالی یـک بـار 

 وقتـی

 پـنج شـنبه ي آخـر سـال
416 

Romanbooki بن بست بهشت 

میشد ،هنگامی که از زیارت اهـل قبـور برمـی گشـتند همـه 

 را

ران و صـرفبـه رسـتو  

 چلوکباب دعوت میکرد ....ولی تجربه ي دعوت صبحانه را

 نداشت..!.

 بــه محــض اینکــه داخــل ماشــین نشســت حجمــی از

 هــواي گــرم روي پوســتش

نشست و گونه هایش را بـه گـز گـز انـداخت ... مسـیح 

 درجـه

 بخـاري را بـه سـمت او

از پـارك بیـرون امـد .. درتنظیم کـرد و سـپس راهنمـا زد و   

 حـالی کـه حواسـش بـه

 پشت سرش هم بود زیر چشمی نگاهی به شاداب انداخت و

 نرم پرسید:

 »گرم شدي...؟«

 شـاداب گرمـا زیـر پوسـتش نشسـته بـود آنچنـان کـه حـس

 میکـرد یـخ هـاي تمـام



 وجودش که هـیچ ... یخهـاي احساسـش هـم کـه سـالها منجمـد

 مانـده بـود در حـال

اب شـدن اسـت.!..فـن بخـاري بـی رحمانـه بـوي عطـر 

 مسـیح

 را بـه سـمتش سـرازیر

 میکرد و به پرز هاي بینـی اش مـی چسـباند... و بـاز هـم

 همـان موزیـک مالیـم پیـانو

 او را مســخ خــود کــرده بــود ... بــی انکــه نگــاهش را از

ی ورهگــذارن صــبحگاه  
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 شتابشان بگیرد نرم و کوتاه جواب داد:

 »ممنونم خوبه....«

دلـش میخواسـت بـیش از ایـن حـرف بزنـد و اصـال یـک 

 سـره

 بـی ربـط و بـا ربـط از

 زمـین ، هـوا و آسـمان بگویـد اصـال از احساسـی کـه مثـل

 پیچـک بـه دیـواره هـاي

د بگویـد... امـا تمـام خواسـتن هـایش را دردلش چسـبیده بـو  

 صـندوقچه ي غـرورش

 ریخت و درش را هـم محکـم بسـت و هـیچ نگفـت و دل بـه

 رهگـذران صـبح داد کـه



 بعضی ها با نان داغ بـه خانـه برمیگشـتند و بعضـی هـا شـال

 و کـاله کـرده گوشـه ي

بودنـد..... و  خیابان به انتظار تاکسی یـا اتوبـوس ایسـتاده

 بچـه

 هـاي مدرسـه ایـی کـه

 بــا کولــه پشــتی هــاي رنگارنگشــان بــه دنبــال شــیطنت

 هایشــان مـی دویدنــد....بــا

 صـداي مسـیح چشـم از شیشـه ي ماشـین کــه رو بـه زنـدگی

 بـاز میشـد گرفــت و

 ســرش نــرم بــه ســمت او چرخیــد وبــه روي نــیم رخ

 مردانــه ي او نشســت کــه تــه

 ریشش امروز قدري بلنـد تـر از همیشـه بـود بـه سـرعت

 نگـاهش را از او گرفـت و بـه

 روبرو داد:
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 » براي دیروز متاسفم ... بهـت زنـگ زدم ولـی موبایلـت

 خـاموش بـود... میـدونی تـوي

چیـز قابـل پـیش بینـی نیسـتحرفـه ي مـا پزشـک هـا هـیچ   

... 

 گـاهی بـه مــورد

 اورژانسی پیش میـاد و گـاهی هـم ناچـار میشـی بـه جـاي



 دوسـت و همکـار پزشـکت

 شیفت بمونی ... خالصه از ایـن گـاهی هـا تـوي ایـن شـغل

 زیـاده ... وگرنـه مـن ذاتـا

 ادم بد قولی نیستم..«..

ره کـرد و روي کـیفش گذاشـتشـاداب دسـتهایش را درهـم گـ  

 دلخـوري هـایش را....

 هم توي همـان صـندوقچه ي غـرورش ریخـت و مودبانـه بـی

 انکـه سـرش بـه سـمت

 او بچرخد جواب داد:

 » آقاي دکتـر نیـازي بـه توضـیح نیسـت... امـروز هـم لطـف

 کردیـد و بـراي صـبحانه

 دعوتم کردید..«.

مهابـا راننـدگی میکـرد و خیابـان مسیح از وانت آبی که بی  

 هـاي تهـران را بـا پیسـت

 رالــی اشــتباه گرفتــه بــود ســبقت گرفــت و بــه الیــن

 ســرعت رفــت ...زیــر چشــمی

 نگاهی بـه شـاداب انـداخت... ایـن دختـر یـک سـد دفـاعی بـه

 قطـر دیـوار چـین دور
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 خـودش کشـیده بـود و هـیچ راه و روزنـه ایـی بـراي ورود

 نگذاشـته بـود... بـا دختـر



 هاي زیادي اشنا شـده بـود و هردختـري غیـر او بـود یقینـا از

 هـیچ عشـوه و کرشـمه

 ایی فرو گذار نبود و شاید کلی هم از بدقولی اش گله

 میکرد...!

نشـاند وتـا لبخندي هرچنـد محـو وکـم رنـگ روي لـبش  

 رسـیدن بـه مقصـد هـر دو

 ســکوت کردنــد و بــه موزیــک مالیمــی کــه نوازنـده بــا

 چیــره دسـتی اهنــگ هــاي

 قدیمی و عاشقانه را با پیانو مینواخت دل سپردند....

*** 

 مسیح خیابانها را یک به یک طـی کـرد و بـه بـاالي شـهر

 رسـید وبـه دل یـک فرعـی

رخت پیچید و کنار یک رسـتوران شـیک و زیبـا نگـهپر د  

 داشـت و سـرش بـه سـمت

 او برگرداند ونگاهش را روي چهره ي ساده و بی آرایش او

 چرخی داد و گفت:

 »رسیدم.... صبحانه هاي این جا معرکه است.«..

 شاداب نگاهش بـه سـمت رسـتوران برگشـت کـه شیشـه هـاي

 دودي زیبـایی داشـت

ا هنرمنــدي اشــعار حــافظ را روي شیشــه بـا خــطو بــ  

 نســتعلیق و بــه رنــگ ســفید
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 نوشــته شــده بودنــد ... گلــدانهاي گــل زیبــاي کنــار در

 ورودي ،بــا آن همــه گــل و

غنچه ي صورتی رنـگ ، گـویی در بهـار بـه سـر مـی 

 بردنـد

 کـه چنـین تـرو تـازه بـه

 نظــر میامدنــد ...بــا تشــکر کوتــاهی کمربنـدش را بــاز

 کــرد و اهســته پیــاده شــد...و

 منتظر ماند تا مسـیح هـم همـراهش شـود ..اولـین قـدمش

 محکـم بـود ولـی دومـین

 گام کتانی هـایش شیطنتشـان گـل کـرد و روي آب هـاي یـخ

یـاده رو سـر بسـته ي پ  

 خوردنـد ولـی قبـل از اینکـه سـقوط کنـد مسـیح بـا فاصـله

 دسـتش را دور کمـر او

 حلقه کرد و اهسته زیر گوشش گفت:

 » مواظب باش دختر .. زمین یخ بسته... نزدیک بود بخوري

 زمین..«.

 شاداب شـرمندگی هـایش را در یـک جیـب ریخـت و خجالـت

 هـایش هـم در جیبـی

،بــا تشــکري کوتــاه ایــن بــار قــدمهاي محکــم  دیگــر

 تــري



 برداشــت... و بــا ورودش

 چشمانش از تعجب گرد شد...

 تصور او از صبحانه ي گـرم چیـزي شـبیه بـه کلـه پاچـه ي

 چـرب و چیلـی بـود !... از

 همان هـایی کـه آقـا جـانش گـاهی اوقـات صـبح هـاي جمعـه
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 میخریـد یـا حلـیم بـا

 دارچین و روغن فراوان... اما میز سلف سرویس پیش روبش

 چیز

 ي فراتر از یک صبحانه ي گرم بود..!..

 انواع پنیر ... کره ، مربا هـاي مختلـف حتـی مربـاي نـارنگی

 هـم بـود.... تخـم مـرغ آب

رد قـرارپز کـه پوسـت کننـده زیـر در پـوش شیشـه ایـی گـ  

 داشـت... نیمـرو را درون

 ظـرف وارمـر داري گذاشـته شـده بودنـد همـین طـور حلـیم

 را.... سوسـیس و انـواع

 کالباس ، میوه ي خـورد شـده و قـارچ سـرخ کـرده ، شـیر و

 انـواع اب میـوه ، قهـوه و

 هات چاکلت و انواع نان... این صبحانه شاهانه بود و چیزي

 فراي تصوراتش..!.

 گارســون بــا دیــدن مســیح بــا کــت و شــلواري ســرمه



 ایــی و پیــراهن ســفیدي بــا

 قدمهاي بلند خودرا به او رساند و با لبخندي گرم گفت:

 »سالم آقاي دکتر صبحتون به خیر ....خوش آمدید..«.

 سپس سرش را به سمت شاداب چرخاند و گفت:

هــم بــه خیــر خــوش آمدیــدخــانوم صــبح شــما  ... « 

 بفرماییــد صــبحانه آمــاده

 است...پیشنهاد میکنم حیلم امروز رواز دست ندید« ...
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 مسـیح تشـکر کوتـاهی کـرد و کمـی کنـار تـر ایسـتاد تـا

 شـاداب اول راهـی شـود ...

 سپس جایی حوالی گوش او گفت:

 » دسـتهام رو بشـورم..... سـریع از بیمارسـتان مـن میـرم

 اومـدم بیـرون فرصـت نشـد

 دستهام رو بشورم.......تا تو مشغول بشی منم برگشتم..«

شاداب سـرش بـه سـمت او چرخیـد نگـاهش تـا امتـداد نگـاه 

 او

 بـاال آمـد چشـمانش

 سرخ بودنـد و خسـتگی را هـوار میزدنـد....نگـاهش را از او

 گرفـت و سـرش را بـه زیـر

 انداخت و گفت:

 »خواهش میکنم من منتظر می مونم تا تشریف بیارید..«..



با رفتن مسیح نگـاهش را بـه اطـراف چرخـی داد .... بـه 

 غیـر

 آنهـا زن ومـردي ، دنـج

 ترین جاي رستوان نشسته بودنـد و ضـمن صـبحانه خـوردن

 بـه ارامـی بـا هـم حـرف

 میرنــد .... رســتوران بــا وجــود ســادگی درنهایــت ســلیقه

 دیــزاین شــده بــود وگویــا

 صاحب رسـتوران ارادت خاصـی بـه حضـرت حـافظ داشـت

 چـرا کـه در جـاي ، جـاي

رستوران بر دیوارهـا تـابلوي هـاي بـزرگ و کـوچکی 

 نصـب

 کـرده بـود و روي همـه ي

طــاط بــا چیــره دســتی وخــط خــوشآنهــا هنرمنــد خ  
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 نســتعلیق ، اشــعار حــافظ را

 نوشته بود....

نگـاهش روي یکـی از تـابلو هـا نشسـت کـه خطـاط آن ، 

 روي

 دل صـفحه ي سـفید

 تابلو ، دست و دلباز با خطی خوش نوشته بود...

 » اري که دراین گنبداز صداي عشق ندیدم خوش تر ...یادگ



 دوار بماند..«.

نگـاهش روي تـابلوي بعـدي نشسـت و ایـن بـار خطـاط 

 سـلیقه

 بـه خـرج داده بـود و

 شعر را با هنرمندي پر پیچ و تاب نوشته بود:

 » گفتم غم تو دارم گفتا غمت سراید گفتم که ماه من شو گفتا

 اگر برآید..«.

مسـیح نگـاهش بـه سـمت به تـابلوي سـوم نرسـیدوبا صـداي 

 او

 چرخیـد کـه در یـک

 قدمی اش ایستاده بود آن هم با یک لبخند وسـیع ... بـا سـر بـه

 تـابلو هـا اشـاره کـرد

 و گفت:

 الحق که بچـه ادبیـاتی هسـتی .!.. دیـدم داشـتی بـه تـابلو هـا

« 

 نگـاه میکـردي ....بـه

 اشعار حافظ عالقه داري...؟«

 شاداب نگاهش را به سمت تابلو هاي اویخته به دیوار

 برگرداند و گفت:
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 » براي اینکه عاشـق حـافظ باشـی نیـازي نیسـت کـه ادبیـات



 خونـده باشـی... حـافظ

 حرف دل میزنه و شعر هـاش جـون داره بـا شـعر هـاش

 میتـونی زنـدگی کنـی و غـم

... » ه دست فراموشی بسپاريهات رو ب  

 سپس نگاهش را به سـمت مسـیح کـه درسـکوت بـه گـوش

 میـداد ، کشـاند و اضـافه

 کرد:

 » اگه دل به دلش بـدي باهـات حـرف میزنـه... شـاعر هـاي

 بزرگـی در وصـفش شـعر

دیـوان« سـرودن مثـل گوتـه شـاعر و ادیـب آلمـانی ...   

خـودش رو» شـرقی و غربـی  

 تحت تاثیر اشعار حافظ سروده ... حافظ یه معجزه است« ....

مسیح بشقابی چهار گـوش سـفید رنگـی از روي میـز 

 برداشـت

 و بـه سـمت او گرفـت

 و گفت:

 » اشـعار حـافظ رو زیـاد خونـدم و بـرایش احترامـی خـاص

 قـائلم ولـی ایـن قـدر بـا

 احساس بهش نگاه نکرده بودم« ...

 سپس چند تا قـارچ سـرخ شـده ي پـر و پیمـون بـه بشـقاب او

 سـرازیر کـرد و ادامـه



 داد:
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 » قـارچ هـاي اینجـا معرکـه اسـت ... تـا بشـقاب دسـتت

 پرنشـه از پشـت ایـن میـز

 تکون نمی خوریم...«

ـروحرفش در حد تهدید نبود چرا کـه تـا بشـقاب شـاداب پ  

 پیمـون نشـد اجـازه نـداد

 از کنار میز تکان بخورد..!.

**** 

 ... همه چیز بـرایش مثـل یـک رویـا بـود یـک خـواب نـرم

 موزیـک الیـت رسـتوران و

 بوي خوش چاي و توجـه هـاي گـاه و بـی گـاه مسـیح او را از

 دنیـا جـدا میکـرد و بـه

ته چنگـال در دلان سـوي ابرهـا میبـرد.... نـرم و اهسـ  

 خـوراکی هـاي پـیش رویـش

 ...! فـرو میبـرد امـا در دلـش غوغـایی بـه پـا بـود نـاگفتنی

 بـراي اینکـه افکـارش را از

هیـاهوي درونـش دورکنـد نگـاهش را از بشـقاب پـیش 

 رویـش

 گرفـت و نگـاهش تـا

 امتداد چشمان خسته ي او باال امد و پرسید:



 » ابرسی که ازش کمک حواستید تونستآقاي دکتر... حس

 کمکتون کنه ...؟«

 مسیح از خسـتگی دسـتی بـه چشـمانش کشـید و تکـه ایـی از

 تخـم مـرغ پختـه اش
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 را به دهان برد و درخالی که ان را میجوید جواب داد:

 دوروز پــیش تلفنــی بــا ایشــون حــرف زدم ... ظــاهرا از

« 

 روي همــون فایــل هــاي

 داخل فلش به سر نخ هایی رسـیده ...ولـی هنـوز مطمـئن

 نیسـت و بـه زمـان احتیـاج

 داره... متاسـفانه دایـیم هـم بـه خـاطر افسـردگی خـانومش

 مجبـور شـده تـوي ایـن

البته ظـاهرا بـه معـاونش گفتـه یـه سـفرشرایط بره سفر ...  

 کاریـه ولـی حقیقـت چیـز

 دیگه ایه...من فـردا بـراي یـه سـمینار پزشـکی بایـد بـرم

 اصـفهان و تـا شـنبه نیسـتم

 ولی به محض اینکـه برگـردم حتمـا پیگیـري میکـنم بعـد از

 تمـوم شـدن ایـن مـاجرا

 ... وي شداییم قرار شده یه تغییر اساسی ت
 رکت و کارخونه بده ....این بار هوشمندانه تر کارمندانش رو



 استخدام بکنه..«.

 سـکوت چنـد لحظـه بینشـان نشسـت و زیـاد دوام نیـاورد و

 راهـش را کشـید و رفـت

 .... شــاداب نگــاهش را تــوي چشــمان ســرخ او نشــاند کــه
 از خســنگی زار میــزد و

 گفت:

..».. دکتر بهتر زود تر بریم چشماتون خیلی خسته  آقاي

 »است
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 مسیح لبخند نرمی روي لـبش جـان گرفـت و در حـالی کـه

 روي صـندلی جـا بـه جـا

 میشد گفت:

 » صـبر کـن چـایی هـاي اخـر ایـن جـا خـوردن داره.... تـو

 رو کـه برسـونم شـرکت

 میرم خونه و یه کله تا ساعت چهار بعد از ظهر میخوابم..«..

 به قد چنـد نقـس کوتـاه از حرفهـاي مسـیح نگذشـته بـود کـه

 گارسـون همـراه یـک

 سینی بـا دوفنجـان چـاي از گـرد راه رسـید کـه کنـارش یـک

 جعبـه ي چـوبی زییـا

 قرار داشت ودرون آن پـر بـود از بـرگ هـایی کـه اشـعار

 حـافظ روي ان نوشـته شـده



بـود.....گارسـون بـا احتـرام قـدري سـرش را خـم کـرد ... 

 آن

 را روي میـز گذاشـت بـا

 اجازه ایی گفت و رفت...

مسیح بارفتن گارسـون بـا سـر بـه جعبـه اشـاره کـرد و 

 همـراه

 لبخنـدي کـنج لـبش

 گفت:

 » حضـرتدوسـت داري دل بـه دل حـافظ بـدیم تفـالی بـه 

 حـافظ بـزنیم ببیـنم چـه

 جوري با دلمون راه میاد!...؟«

 شــاداب کــه انتظــار ایــن ســورپرایز فــوق العــاده را

 نداشــت لبخنــدي وســیع روي
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 لبهایش نشست و بی اراده گفت:

 »این که خیلی عالیه!«...

 سپس نیـتش را بـه نـام عشـق زد و دسـت بـرد و برگـی را

 برداشـت بـا صـدایی بلنـد

 خواند:

 » فــاش میگــویم و از گفتــه ي خــود دلشــادم بنــده عشــقم و

 از هــر دو جهــان



 ازادم..«.

 مسیح یک تاي ابـرواش بـاال رفـت و بـا همـان لبخنـد کـنج

 لـبش سـري تکـان داد و

 گفت:

 » شعر قشنگی بود حاال نوبت منه ببینم حافظ چی میخواد بهم

 بگه..«.

 سپس دست بـرد ودر حـالی کـه نگـاهش روي شـاداب و

 چشـمان خنـدانش بـود بـی

 آنکه نییت کند برگه ایی برداشت ...و او هم با صداي بلند

 خواند...

 » ـیزلف برباد نده تـا نـدهی بربـادم.. نـاز بنیـاد مکـن تـا نکن

 بنیـادم....مـی نخـور بـا

همه کس تا نخورم خون جگر...سر مکش تا نکشد سر به 

 فلک

 فریادم....«

 مسیح جرعه ایی از چایش را نوشید و با لحن بامزه ایی گفت:
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 » فکــر کــنم حــافظ زیــاد بــا مــن میونــه نــداره شــعرهاي

ــوخــوبش رو بــراي ت  

 فرستاد..«.

 و یک لبخند وسیع تنها پاسخی بود که شاداب به مسیح داد و



 دیگر هیچ..!.

 صبحانه ي فوق العاده ي مسـیح بـا آن شـعر هـاي نـاب حـافظ

 ، یـک خـاطر شـیرین

 کنج دلش شد و سالها همراه همشیگی لحظه هایش...

*** 

وسوســه تـه دلــش را قلقلــک میــداد و او دمــی دل بــه 

 دلــش

 میــداد و دمـی دیگــر

 ...شیطان را لعنت میکرد تـا پـی کـار و بـار خـودش بـرود

 خـب تشـکر بـراي صـبحانه

 بهترین بهانه بود! ....

 نفـس عمیقـی کشـید و بـه صـندلی اشـپزخانه تکیـه داد و

زري نگـاهش پـی مامـان  

اش رفت که ترو فرز همراه آهنـگ شـاد رادیـو پیـام کـاهو 

 هـا

 را مـی شسـت و داخـل

 سبد می ریخت و گاهی هم تابی به کمرش میداد...

چتري مـزاحمش را پشـت گوشـش فرسـتاد و بـاز هـم 

 وسوسـه

 هـا بـه سـراغش امـد

 .... و او دیوانــه وار تــالش میکــرد آن را ازخــود دور کنــد
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 مامــان زري بــه میــان ...

 وسوسـه هـایش امـد و سـبد کـاهو را همـراه بـا چـاقو و یـک

 کاسـه ي گـود پـیش

 رویش گذاشت و گفت:

 » شـاداب جـان مـادر تـا مـن میـرم حمـام تـو هـم ایـن کـاهو

 هـا رو خشـک کـن و

 ساالد درست کن آالن هاست که بابات از راه برسه..«..

 شاداب انقدر ذهنش درگیـر تردیـد هـایش بـود کـه فقـط بـه

 چشـمی کوتـاه و تکـان

 سري اکتفاکرد و بـا رفـتن مامـان زري عاقبـت دل بـه دریـا

 زد و بـه پیـامکی سـاده و

 کوتاه بسنده کردو نوشت:

». نه ي صبح ممنونمسالم آقاي دکتر .... براي صبحا « 

 همین ... پیام کوتـاه بـود امـا او بـا وسـواس خاصـی ان را

 بارهـا چـک کـرد تـا صـداي

 اعتـراض غـرورش را هـم درنیـاورد.... سـپس آن را قبـل از

 اینکـه بـاز پشـیمان شـود

 ارسال کرد...

 چشم هایش را بست وسپس خطاب به غرورش در دل گفت:

پ مطمئن بـاش اگـه از عشـقش پ ـر بـزنم محـال ـر  



 بگـذارم بـه تـن ظریـف تـو خـط و

 خشی بیافته!...
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*** 

 پیام ارسال شـد و او هـم پشـیمان ... چـرا کـه نـه تنهـا بعـد از

 درسـت کـردن سـاالد

 ،بلکـه بعـد از امـدن اقاجـانش از مغـازه و خـوردن شـام و

ـا هـم جـوابشسـتن ظرفه  

 پیـامکش نیامـد ... دریـغ از یـک خـواهش میکـنم سـاده ... یـا

 یـک تعـارف کوتـاه و

 متداول!... غـرورش قـد علـم کـرده بـود و تـوبیخی نگـاهش

 میکـرد و او مـدام توجیـه

بابـا یـه « هـایش را بـراي او ردیـف میکـرد و مـی گفـت: 

 کـم

 کوتـاه بیـا شـاید ایـن

ـارهم یکـی از اون گـاهی هــا باشـه ... یادتــه صــبح چـیب  

 مـی گفـت.. امــا غــرورش

 سرکش تر از ان بود که با این توجیه ها راضی شود..!.

 صداي رادیوي مامـان زري همچنـان از آشـپزخانه میامـد

 گوینـده ي رادیـو پیـام بـا...

 اعـالم سـاعت بیسـت دو شـروع بـه گفـتن اخبـار کـرد و او



 شـرمنده از غـرورش بـی

 آنکـه چـاي بعـد از شـام را بخـورد از کنـار آقاجـانش کـه

 درحـال تخمـه شکسـتن بـا

 خاله قزي اش بود بلند شد و با شب به خیري کوتاه به اتاقش

 رفت...

شـتر منتظـر نمانـد به غرورش قول داد تا یـک ربـع دیگـر بی

 و
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 بعـد بـی خیـال مسـیح

 به رختخواب برود ... و براي اینکه ایـن انتظـار کوتـاه تـر

 شـود بـه پشـت پنجـره رفـت

 و به انتظار ایستاد..!.

*** 

 با بیرون رفتن اخـرین بیمـار از مطـب .... تمـام خسـتگی

ـردهـایش را خمیـازه ایـی ک  

 و بـا کـش و قوسـی بـه بـدنش ان را بیـرون فرسـتاد و

 موبـالش را برداشـت تـا ان را

چک کند...و بادیدن پیامـک شـاداب کـه چیـزي حـول و 

 حـوش

 سـاعت هشـت شـب

فرستاده بود اه از نهادش بر آمد... پیامک را باز کرد و آن 



 را

 خواند:

.».. بح ممنونمسالم آقاي دکتر .. براي صبحانه ي ص « 

 همـین ....کوتـاه و مختصـر بـدون هـیچ اسـتیکر و

 گیفـی!...نفـس عمیقـی کشـید بـه

 پشت پنجره اتاقش رفت...

 امـروز کنـار او بـا تمـام خسـتگی هـایش پـر بـود از حسـهاي

 خـوب.... ایـن دختـر بـا

 تمام سادگی هایش به نظـر خواسـتنی مـی امـد ... وقتـی بـا

 شـور و هیجـان از حـافظ

 حرف میزد یا حتی وقتی غذا میخورد... تمام حرکاتش به دل

 می نشست...
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 نگــاهی بــه ســاعتش انــداخت ســاعت ده و یــازده دقیقــه را

 نشــان میــداد ... عاقبــت

 میان تردید هایش دل به دریا زد و تماس گرفت:

ـدن اسـم طلـوعی روي صـفحه ي موبـایلش ازشاداب با دی  

 خوشـی قـبلش بـه دسـت

 و پا افتاد و پر تالطم شـروع بـه طپیـدن کـرد وخطـاب بـه

 غـرور اخـم آلـودش گفـت

 «: دیـدي گفـتم صـبرکن اون گـاهی هـاش تمـوم بشـه زنـگ



بعـد از چنـد»...میزنـه   

 نفسی عمیق تماس را برقرار کرد:

.».. قاي دکتر شب شما به خیرسالم آ « 

 مسـیح کـف دسـتش را روي تـن سـرد شیشـه گذاشـت و

 درحـالی کـه نگـاهش بـه

 خیابان همیشه شلوغ تهران بود که مرزي بین شب و روزش

 نبود ،جواب داد:

 » سالم شب شما هم به خیـر .. نمیـدونم چـه حکـایتی کـه مـن

 همیشـه بـه تـو دیـر

پیامکـت رو همـین آالن دیـدم ... امـروز مـی رسـم... متاسـفم  

 یکـی از همـون گـاهی

 ها بود..«.

 شاداب لبخندي روي لـبش نشـاند و درحـالی کـه سـعی میکـرد

 طـپش هـاي قلـبش

 رســوایش نکنــد دل از پنجــره جــدا کــرد و روي لبــه ي
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 تخــت نشســت و نــرم و

 شمرده گفت:

 خواهش میکـنم مسـئله ایـی نیسـت .. میخواسـتم فقـط ازتـون

« 

 بابـت صـبح تشـکر



 کنم همین...«

 مســیح لبخنــدي روي لــبش جــان گرفــت از میــان تعــارف

 هــاي متــداول دلنشــین

 ترین آنها را انتخاب کرد ... با لحنی محکم و مردانه کوتاه

 جواب داد:

..».. ننوش جا « 

 سپس به دنبال سکوت شاداب جمله هاي بعدي اش را ردیف

 کرد...

 فــردا میــرم اصــفهان ... ایــن چنــد روز ســرم شــلوغه و

« 

 نمیتــونم باهــات تمــاس

 بگیرم... شنبه صبح برمیگـردم ولـی سـعی میکـنم قبـل از

 مطـب حتمـا یـه سـر بیـام

ی کـه قـرار کمکـونشرکت ببینمت ... امروز بـا حسابرسـ  

 کنـه تمـاس گـرفتم و گفـت

 باید حضوري برام توضـیح بـده...فعـال بـه دایـیم حـرف نـزدم

 تـا همـه چـی مشـخص

 بشه« ...

 شاداب براي اینکه صداي غرورش را در نیاورد و تا صبح
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 برایش لُغ



ز نخواند کوتاه و نرم گفت : ُُ ُُ  

 . ســفر بــه خیــر ... ان شــاهللاا ســفر خــوبی داشــته باشــید

« 

 اگــه امــري نداریــد

 مزاحمتون نشم و خداحافظی کنیم..«..

 مسـیح کـف دسـتش را از دل شیشـه برداشـت و چشـم هـایش

 را روي هـم گذاشـت

 .... زیر وبم صـداي شـاداب ....غـرور خوابیـده در لحـن
ـی داشـت کـه اوصـدایش کشش  

 را هر دم مشتاق تر میکرد ... نفـس عمیقـی کشـید وبعـد از

 مکثـی بـه کوتـاهی چنـد

 نفس جواب داد:

 »خواب هاب خوب ببینی بچه ادبیاتی... شبت به خیر..«

 تمـاس هـاي کـه قطـع شـد ذهـن هـر دوي آنهـا پـر بـود از

 یـک دیگـر و روزي کـه

 پشت سر گذاشته بودند.

*** 

 هفته تمام شد و شنبه از راه رسید...

 اوضاع شرکت ظـاهرا ارام بـود و هـرکس بـه کـار خـودش

 میرسـید امـا مثـل درختـی

که ریشـه اش پوسـیده باشـد ...شـرکت و کارخانـه از ریشـه 



 و
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 بنیـادي مشـکل داشـت

 در آســتانه ي ورشکســتگی بــود... نبــود آقــاي فرجــام هــم

 بــه ایــن اوضــاع دامــن

میـزد...و باعـث شـده بـود هـرکس سـاز خـودش را بـه 

 دلخـواه

 کـوك کنـد !.... آقـاي

 فراهـانی علـی رغـم تمـام اولـدورم ، بلـدورم هـایش اصـال

 مـدیر الیقـی نبـود مثـل

در غیاب معلـم بـه هـرج و مـرج کـالس دامـنمبصري که   

 میزدنـد.... فقـط سـعی در

 خوب نشان دادن اوضاع داشت!...

 خــانوم نعمتــی خــداحافظی کــرد و بســاط شیشــه هــاي

 زیتــون ش را جمــع کــرد و

 خانوم خانه ي آقاي نوروزي شد... و در بایگانی به طور

 موقت بسته شد....

ت خطیر خبـر رسـانی را بـه هسـتی محـول کـرد واما مسئولی  

 هسـتی هـم بـه خـوبی

 انجام وظیفـه میکـرد... بـه خصـوص اینکـه ایـن روزهـا

 کـبکش هـم حسـابی خـروس



 میخواند و کیفش کوك ،کوك بـود و بـا نیمـا صـبوري هـم

 حسـابی جیـک تـو جیـک

سـمت اتـاق نیمـا شده بـودن وبـا بهانـه وبـی بهانـه مـدام بـه  

 سـرازیر بـود .... و البتـه

 روابطش با لیلی هـم قـدري شـکراب شـده بـود و بیشـتر بـه
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 اتـاق شـاداب مـی امـد...
 تمام اخبار شرکت را بی کـم کاسـت کـف دسـت او مـی

 گذاشـت.. ولـی لیلـی مغـرور

بیـاورد و هرچـه کـه  تر از آن بود که بـه روي خـودش

 هسـتی

 میگفـت فقـط بـا یـک

 لبخند بی معنا همراهیش میکرد...

 خـانوم حقـی هـم از نبـود آقـاي فرجـام سوءاسـتفاده میکـرد و

 ـب جـیم را قـورت ح

داده یه خط درمیان بـه شـرکت میامـد و تمـام کارهـایش را 

 بـه

 او محـول کـرده بـود

که شامل جواب دادن بـه تلفـن هـا و تایـپ نامـه هـاي اداري 

 و

 غیـره و غیـره ... بـود



 ! و

 کنـار تمـام تکـرار روزمرگـی هـایش حـس و حـال جدیـدش

 حـال و هـوایی دیگـر

 داشت!... حسی نـاب کـه حتـی دوران نوجـوانی اش بـا عشـق

 نـادر تجربـه اش نکـرده

قلـب و روحـش تاختـه بـود کـه مغلـوب بود . مسـیح چنـان بـه  

 ایـن دشـمن شـیرین

 !ودلخواه فقـط بـه تماشـاي دلـی کـه باختـه بـود ، نشسـته بـود

 امـروز از سـفر برمـی

 گشت و گفتـه بـود کـه قبـل از رفـتن بـه مطـب بـه دیـدنش

 میایـد ....یـاد اوري ایـن
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تـه دلـش را نـرم و لطیـف قلقلـک داد ،چنـان موضوع بازهم  

 کـه لبخنـدي روي لـبش

 نشست...

 بــا صــداي پیــامکش دســت از زیــر چانــه اش برداشــت و

 نگــاهش را از پنجــره ي

دلخواهش گرفت و با بـاز کـردن پیامـک دیـدن پیـام نـادر 

 تمـام

 حـس هـاي خـوبش

... رفتدر دم دود شدند و به هوا   



 » سالم به بهترین دختر عموي دنیا که یـه گوشـه چشـمی هـم

 خـرج مـا نمیکنـه تـا

 دلـم خـوش باشـه ...شـرم حضـور شـهاب و عمـو منصـور

 باعـث میشـه نتـوتم وقتـی

میبینمت یه دل سـیر نگاهـت کـنم ...آالن سـاعت یـک ربـع 

 بـه

 چهـار و فکـر میکـنم

اگـه برزحـی نمـی شـی بیـام چهار و نیم تعطیل میشـی 

 دنبالـت

 بـریم تـوي خیابونهـا

 یه فري بخوریم..«.

 بعــد هــم طبــق معمــول چنــد تــا اســتیکر گــیالس و ســیب

 و طــالبی و هندوانــه

ضـمیمه ي پیـامش کـرده بـود... نـادر سـمج تـر از ان بـود 

 کـه

 تصـورش را میکـرد...
 موبـالیش را بــه کنـاري هـول داد و آرنـج هــاي دسـتش را

 روي میــز سـتون کــرد و
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 سرش را میان دستهایش گرفت...

نادر بـرایش شـده بـود یـک بـن بسـت... کـه بـی منطـق 



 بـدون

 توجـه بـه خواسـت او

ش علنـی میتاخـت ...و میترسـید از روزي کــه خواســتن

 شــود

 و بــرخالف مــیلش بنـا

 بــر مالحظــه هــاي فــامیلی... نــادر کنــار سرنوشــتش

 بنشــیند ... همــانطور کــه نــدا

 ....! منتظر یک شـاهزاده ي سـوار بـر اسـب سـفید بـود

 خواسـتگاري بـه مراتـب بهتـر

را از شهاب .... ! اما علـی رغـم مـیلش بـه شـهاب بلـه  

 گفـت.... او هـم مجبـور بـه ایـن

 کار شود...و نمـی دانسـت آقاجـانش وقتـی پـاي بـرادر

 محبـوب و شـریک کـاریش بـه

 میان بیاید چقدر حرف منطق را می شناسد..!.

 پیـامکش را بـی جـواب گذاشـت ...نفـس هـایش را بـا دمـی

 عمیـق بیـرون فرسـتاد و

نگـاهش روي سـقف سـفید اتـاقش سـرش را قـدري بـاال بـردو  

 نشسـت و بـا صـدایی

 زمزمه وار زیر لب گفت:

 » خدایا توکل به خودت میکنم .... پیش بیار اونچه که به

 صالحمه..«..



 با صـداي تقـه ي در نگـاهش از سـقف جـدا شـد و دسـتی بـه

 پـر مقنعـه اش کشـید
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 وکوتاه و محترمانه گفت:

 »بفرمایید...«

 در با صـداي جیـر جیـر لوالهـایش روي پاشـنه چرخیـد و بـا

 بـاز شـدن آن باالفاصـله

 از جایش بلند شد و گفت:

 »سالم آقاي صبوري امري داشتید....؟«

نیمـا صـبوري بــا قـدري تامـل در اســتانه ي در ایسـتاد و 

 بعـد

 کــامال داخـل شــد و

 درحـالی کـه پوشـه ي سـبز رنـگ دسـتش را روي میـز

 میگذاشـت چشـم هـایش را

 در صورت شاداب چرخی داد و گفت:

 سـالم خـانوم خجسـته ..... میخواسـتم خـواهش کـنم از برگـه

« 

 هـاي داخـل پوشـه

 بــرام پرینــت بگیریــد...خــانوم حقــی تشــریف نیاوردنــد

حم شــمابــراي همــین مــزا  

 شدم..«..



شـاداب نگـاهش را از چهــره ي جـذاي نیمــا صـبوري 

 گرفـت

 بــا خـواهش میکنمــی

 پوشه را برداشت و اضافه کرد:

 » مزاحمتـی نیسـت مـن ایـن جـا هسـتم کـه ایـن کـار هـا رو

 انجـام بـدم ... سـریع
441 

Romanbooki بن بست بهشت 

 براتون پرینت می گیرم.«..

 نیما لبخندي زد و محترمانه گفت:

 »پس ایرادي نداره این جا بنشینم و منتظر بمونم !...؟«

 شاداب دستگاه پرینتر را روشن کرد و بی انکه به او نگاه کند

 جواب داد:

 چــه ایــرادي...؟ خــواهش میکــنم بنشــیند برگــه هــا زیــاد

« 

 نیســت ســریع تمــوم

 میشه..«

کوتـاه نشسـت و نگـاهش را در اتـاق و فضـاي نیما بـا تشـکر  

 بسـته اش چرخـی داد و

 روي پنجره ي دست سازش نشست و گفت:

 » چه طور میتونید چندین سـاعت متـوالی تـوي ایـن دخمـه

 کـار کنیـد بـدون هـیچ



 پنجره و روزنه ایی رو بیرون ... دلتون نمیگیره !؟«

و بـاز هـم بـی انکـه  شاداب اولین برگـه هـا را کپـی گرفـت

 او

 را نگـاه کنـد لبخنـدي

 نرم روي لبهایش نشاند وجواب داد:

 » آب و هـواي دل آدمهـا جـا و مکـان نمـی شناسـه ... و

 گـاهی اوقـات ممکنـه تـوي

قصـر هــم احســاس دلتنگــی کنـی و شــاید آب و هـواي 

 دلــت

 تــوي همــون دخمــه

 بهاري باشه« ...
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 سپس با سر به پنجره ي اویخته به دیوار اشاره کرد و ادامه

 داد:

 »از اون گذشته این جا بدون پنجره نیست..«.

 »بله متوجه شدم .شما دختر باذوقی هستید...«

 لبخنـد روي لبهــاي شــاداب بـا تشــکر کوتــاهی همــراه شـد

 و در بــا چنــد ضــربه ي

 کوتاه به صدا در امد و روي پاشـنه چرخیـد و بـا همـان

 صـداي جیـر حیـر بـاز شـد و

 مسـیح درحـالی کـه مثـل همیشـه اتـو کشـیده و مرتـب بـود



 داخـل شـد... نیمـا بـا

 دیدن مرد قد بلنـد و خـوش پـوش باالفاصـله از جـایش

 برخاسـت ...شـاداب بـا دیـدن

رقـی زد بعـد از سـالم کوتـاهشمسیح چشمانش از خوشی ب  

 بـدون تامـل رو بـه نیمـا

 شدودستش را محترمانه به سمت مسیح نشانه رفت و گفت:

 » آقـاي صـبوري .. ایشـون آقـایی طلـوعی هسـتند ... کـه

 بـراي کـار آمـوزي مـدتی

 تشریف اوردند شرکت...«

 نیما درحالی که لبخندي مصـنوعی روي لـبش بـود دسـت

ش بـرد و بـه نشـانه يپـی  

 دوستی دست مسیح را گرم فشرد و گفت:

 » از دیــدنتون خوشــبختم ... ازتــون خیلــی شــنیده بــودم
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 ولــی ســعادت نداشــتم

 ببینمتون... پسرخواهر آقاي ریـیس یـه دنیـا شـایعه دنبـال

 خـودش داره و هـر کسـی

 رو مشتاق براي دیدارش میکنه!«.....

 مسیح از حضور ایـن مـرد کـه بیشـتر بـه سـوپر مـدلها

 شـباهت داشـت حـس خـوبی

نمــی گرفــت.... لبخنــد هــایش زیــادي بــوي تظــاهر 



 میــداد

 حــس هــاي بــدش را ...

 پشت لبخندي مصنوعی پنهان کرد و جواب داد:

 » شـبختم .... دل بـه شـایعه هـامن هـم از آشـنایی بـا شـما خو

 ندیـد آقـاي صـبوري

 خودتون هم میگید شایعه....! پس نمیشه زیاد روش حساب

 کرد..«.

 نیمــا بــا حفــظ همــان لبخنــد مصــنوعی کــنج لــبش در

 حــالی کــه تمــام هــوش و

 حواسش پی مسیح بود رو به شاداب شد گفت:

 » اگـه تمـوم شـد مـن مـرخص خانوم خحسته پرینت برگه ها

 بشـم چیـزي دیگـه بـه

 پایان وقت اداري نمونده..«.

 شــاداب برگــه هــاي پرینــت شــده را همــراه پوشــه رو بــه

 روي او گذاشــت و نیمــا

 تشکري کوتاه کـرد و درحـالی کـه بـا قـدمهاي کوتـاه از در

 اتـاق بیـرون مـی رفـت رو
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 به مسیح شد:

 » بـه هرحـال خوشـحالم کـه دیـدمتون... امیـدوارم ایـن بـابی

 بـراي اشـنایی بیشـتر



 باشه ... مزاحم نمیشم ... وقتتون به خیر...«

 بـا رفـتن نیمـا صـبوري لبخنـد مسـیح هـم برگشـت ونگـاهش

 را بـه سـمت شـاداب

 سـرازیر کـرد و بـه قـدر ایـن سـه روز غیبـت بـه تماشـاي او

 ایسـتاد .... امـروز مقنعـه

اش به جاي مشـکی سـرمه ایـی شـده بـود و بـا پوسـت 

 گنـدمی

 روشـنش همـاهنگی

 غریبـی داشـت و چهـره ي گـردش را زیبـا تـر نشـان میـداد

 و بـازهم تکـه ایـی از ...

اش روي صـورتش تـاب میخـوردچتـري هـاي فرفـري   ... 

 گونـه هـایش مثـل همیشـه

 تـه رنـگ صـورتی داشـت و چشـمان خـوش حـالتش بـدون

 هـیچ آرایشـی همچنـان

 زیبــا بــود . زیبــایی شــگرف و افســانه ایــی نداشــت امــا

 چهــره اش بــه دل او مــی

 نشست...

رد چشـمانش را بـهنگاه شاداب که تـوي نگـاهش تالقـی کـ  

 زیـر سـر داد و بـا صـداي

 شاداب باز به سمت او برگشت:

 » آقاي دکتر رسیدن به خیر ... خسته نباشید سفر خوبی
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 داشتید...؟«

با این سـوال ذهـنش پـی سـفري رفـت کـه عـین سـه روزش 

 او

 مثـل سـنجاق وصـل

 فکر و دلش بود...

ي میـز تکیـه داد و بـی انکـه چشـم از او بـردارد بـابه لبـه   

 لبخنـدي کـنج لـبش بـه

 سوال او جواب نداد و به جاي آن گفت:

 » چیـزي دیگـه بـه پایـان وقـت اداري نمونـده وسـایلهات رو

 جمـع کـن بـریم تـورو

 برسونم و بعد هم میرم مطب...«

 شــاداب فکــر میکــرد از خوشــی در دم درحــال پــس

 افتــادن اســت و قــبلش ایــن

 خوشـحالی را بـا کوبیـدن بـه سـینه اش نشـان میـداد . امـا

 وقتـی غـرور سرکشـش

 نیشگون ریزي از او گفت به خودش امد و جواب داد:

 » یدممنـونم آقـاي دکتـر مـزاحم نمیشـم شـما هـم خسـته هسـت

 بـا سـرویس آقـاي

 نوروزي میرم... ممنونم از لطفتون..«.

مسیح با شنیدن ایـن حـرف اخـم هـایش درهـم گـره شـد... 



 میـز

 را دور زد و در یـک

 قدمی اش ایستاد و سرش را قد
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 ري خم گردو جایی حوالی گوشش نرم گفت:

 » ون سـر شـهر نیومـدم تـويبچه ادبیـاتی ایـن همـه راه از ا

 دل ترافیـک کـه تـوبهم

 بگی مرسی وممنونم... راه بیافت بریم کارت دارم..«.

شاداب دیگر فقـط یـک گـام تـا غـش کـردن از خوشـی 

 فاصـله

 داشـت ولـی بـاز هـم

 غرورش به دادش رسید و نرم و لطیف گفت:

 »آخه مزاحم نباشم!...؟«

ش کـه بیشـتر شـد لبخنـدي روياخم هاي مسـیح گـره کـور  

 لبهـایش نشـاند و نـرم

 گفت:

 » خیلی خوب چـرا اخـم مـی کنیـد ... پـس اجـازه بدیـد مـن

 وسـایل هـام رو جمـع

 کنم بعد بریم...«

 مسیح با این حرف شاداب اخم هایش را با لبخندي معاضه

 کرد:



 » باشه پس من جلـو تـر میـرم ....ماشـین رو بـاالتر از

 شـرکت سـمت راسـت خیـابون

روبــروي بانــک پــارك کــردم تــا جلــوي همکارهــاتون 

 بــد

 نشــه ....تــوي ماشــیم

 منتظرتون هستم« .

مسیح که رفت شاداب باالفاصله گوشی اش را دراورد و 

 براي
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 نادر پیام داد:

. » یاي دنبالمممنونم من توي راهم نیازي نیست ب « 

پیامک را که ارسال کـرد راهـی شـدو قبـل از اینکـه بـه 

 سـمت

 ماشـین مسـیح بـرود

 خـوب دورو بـرش را نگـاه کـرد تـا نـادر مثـل اجـل معلـق از

 اسـمان میـان خوشـی

 هایش فرود نیاید..!.

*** 

 کـاري کـه مسـیح از آن حـرف میـزد ... رنـگ و بـوي

دو بسـته گـز سـوغاتی میـداد...  

 اعـال و پــولکی اصـفهان آن هـم دو بسـته بــا طعـم هــاي



 مختلـف و در نهایــت یــک

 شـال ابریشـمی سـفید کـه بـا خـط خـوش نسـتعلیق روي آن

 اشـعار حـافظ را سـیاه

 قلم نوشته بودند و شال از لطافت و نرمی توي یک مشت هم

 جا میشد...

از بـه سـمت ابرهـا فاصـله ایـیاز خوشـی روحـش تـا پـرو  

 نداشـت !... تمـام سـپاس و

 قدر دانی اش لبخندي شد روي لبش و سرش به سمت مسیح

 برگشت و گفت:

 » آقاي دکتر این شال فـوق العـاده اسـت ... همـین کـافی بـود

 چـرا زحمـت کشـیدید
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 گز و پوکلی دیگه چرا ...؟«

 مسـیح درحـالی کـه از تـوي اینـه پشـت سـرش را نگـاه

 میکـرد سـبقت گرفـت و بـه

 الین سرعت رفت و سرش به سمت او برگشت و پرسید:

 » مبارکـت باشـه ... از شـال خوشـت اومـد...؟ فروشـنده اش

 میگفـت اگـه بـا دسـت

 شسته بشه شعر هاش پاك نمیشه« ...

ا را بـه داخـل کیسـهشاداب درحالی که سـوغاتی هـ  

 برمیگردانـد همـانطور کـه سـرش



 به زیر بود با لحن نرمی جواب داد:

 » لطف کردید ... این ها خیلـی عـالی هسـتند ... گـز از

 شـیرینی هـاي محبـوب منـه

...» 

 مسـیح نـیم نگـاهی بـه سـمت چهـره ي شـاد او روانـه کـرد

 ودوبـاره نگـاهش را بـه

نوش« نرم و زمزمه وار جوابش را داد:  روبرو داد و  

 جونت..«..

 سکوت که بازهم بین شـان لنگـر انـداخت مسـیح بـراي اینکـه

 سـر حـرف را بـاز کنـد

بـه سـراغ آب و هـواي بینـوا رفـت کـه مثـل مـرغ عروسـی 

 و

 غـزا تـوي هـر مجلسـی

 حضوري مداوم دارد و هر کس حرف کم میاورد به آن بند
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 میکند...

 » هواي تهران امـروز خیلـی الـوده اسـت و متاسـفانه همـین

 کـه بـرف و بـارون قطـع

 میشـه الـودگی هـا هـم شـروع میشـه هـواي اصـفهان هـم

 خیلـی تمیـز نبـود ... مـن

 همیشـه بـراي فـرار از الـودگی و البتـه مشـغله هـاي زنـدگی



پنـاه میبـرم وبـه کـوه   

 کوهنوردي یکی از تفریحات مورد عالقه ي منه..«.

 سپس همانطور که مسـیر را بـراي ماشـین پشـت سـرش کـه

 مـدام چـراغ میـداد بـاز

 میکرد ادامه داد:

 »اهل کوهنوردي هستی...؟«

 شاداب لبخنـدي زد و دسـتی بـه پـر مقنعـه اش کشـید و

 همـانطور کـه از شیشـه ي

: ن بیرون را تماشا میکرد جواب دادماشی  

 » اگـه منظورتـون حرفـه ایـی نـه ...زمـان دانشـجویی از

 طـرف دانشـگاه چنـد بـاري

 رفتم تپه ي نور الشهدا توي ارتفاعات کلک چال ...همین..«.

 مسیح نیم نگـاهی بـه نـیم رخ شـاداب انـداخت گونـه هـایش

 صـورتی پـر رنـگ شـده

بخاري را کم کرد و درحالی که حواسش به بود ....درجه ي  

 روبرو بود گفت:
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 » اگـه موافـق باشـی یکـی از همـین جمعـه هـا بـریم

 کوهنـوردي ... نمیـدونم اگـر

 دعوتـت کـنم بـه کوهنـوردي موقعیـت خانوادگیـت جـوري

 هسـت کـه اجـازه بـدن



 بیاي یه نه!...؟«

 خب اگـر قـرار بـود حقیقـتش را بگویـد ....بایـد مـی گفـت

 اصـال موقعیـت خـانوادگی

 اش که شامل شهاب و آقا جـانش میشـد محـال اسـت اجـازه

 ایـن تفـریح سـالم را بـه

 او بدهند..!.

 لبخنــدش پــر زد و رفــت و نگــاهش روي خانــه هــاي

 ردیــف شــده ي کنــار اتوبــان

: ست و نرم اهسته جواب دادنش  

 » آقاي دکتر من خانواده ي سـنتی دارم کـه خیلـی بـه دختـر

 هاشـون اجـازه نمیـدن

 بیــرون از خونــه باشــند، بخصــوص روزهــاي تعطیــل و

 روي ایــن مســائل حســاس

هسـتند ... ولـی مامـانم بـرام مثـل یـه دوسـته و خـدا رو 

 شـکر

... رو دارهخیلـی هـوام   

 سعی می کنم بیام... ولی قول نمیدم..«.

 شـاداب ایـن را گفـت و تـا مقصـد سـاکت شـد و وقتـی بـه

 نزدیکـی خانـه ي شـاداب

 رسیدند مسیح با قـدري فاصـله از کوچـه ایـی کـه خانـه ي
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 آنهـا قـرار داشـت ماشـین

: چرخید و گفت را متوقف کرد و به سمت شاداب  

 » متاســفم ... مــن نمیدونســتم کــه خــانواده ي ســنتی داري

 و روي ایــن مســائل

 حسـاس هسـتند وگرنـه اون روز صـبح بـی مالحظـه دم

 خونتـون نمـی امـدم... حـاال

 هم یکم باال تر نگه داشتم تا برات مشکلی پیش نیاد..«.

شـاداب حـس میکـرد خوشـی زیـر پوسـتش کـش میایـد و 

 مثـل

 پیچـک بـه عمـق

 وجــودش راه پیــدا کــرده اســت.. لبخنــدي وســیع روي

 لــبش نشــاند و ســرش بــه

 سمت او برگشت و گفت:

 » آقا دکتر خیلی لطـف کردیـد ... بـراي سـوغاتی هـا هـم

 ممنـون واقعـا فـوق العـاده

»... ستند... اگه امري ندارید خداحافظی کنیمه  

 مسیح درحالی که نگاه م

 شتاقش را درصورت او چرخی میداد گفت:

 »مبارکت باشه .. برو به سالمت..«.

 شاداب که می رفت نگـاه مسـیح هـم قـدمهاي او را بدرقـه

 میکـرد و تمـام مـدت ایـن



 فکر در سرش چرخ میخورد که امروز چه بعد از ظهر فوق
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 العاده اي است...

*** 

 ایــن بعــد از ظهــر فــوق العــاده بــا تعــداد کــم بیمــاران در

 مطــب و دیــدن مامــان

 فرنگیس و خواهرانش همچنان ادامه پیدا کرد...

 فـرنگیس خـانوم بـا دیـدن او دسـت در گـردنش انـداخت و

 بوسـه هـایی آبـدار روي

 گونه اش کاشت و مدام قربان صدقه اش میرفت...

 » قربونت برم دلم برات یه ذره شده بود .. سفر خوش گذشت

 ؟ ...«

 فـرنگیس خـانوم کماکـان قربـان صـدقه ي مسـیح مـی رفـت

 کـه مانـدانا همـراه بـا

 کفگیـري درحـالی کـه پـیش بنـدي آبـی بـا خالهـاي قرمـز

هبسـته بـود از اشـپزخان  

بیــرون آمــد ... مســیح از پــس شــانه هــاي مــادرش 

 گــردن

 کشــید و بــا دیــدن او

 لبخندش پر رنگ شد و گفت:

 » احوال ماندانا خانوم خـودم .... ایـن جـور کـه بـوش میـاد



 شـام امشـب دسـت پختـه

 شماست«

 مانــدانا بــه یــک قــدمی اش رســید و خــواهر و بــرادر

وســه هایشــان را رد و بــدلب  
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کردند و ماندانا ي همیشه ساکت و ارام ... با لبخندي نرم :

 گفت

 خوش اومدي داداش ... شـام امشـب بـا منـه خـدا کنـه خـوب

« 

 از اب دربیـاد خیلـی

 وقته که اشپزي نکردم..«.

ـداخت ومسیح نگاهی پـر محبـت بـه سـمت خـواهرش ان  

 دسـتی بـه موهـاي صـاف و

 بی حالتش که با کلیپسی بند سرش بود کشیدو گفت:

 » خیلـی خوبـه کـه خـودت رو سـرگرم مـی کنـی... خشـایار

 رو چیکـارش کـردي ؟

 مارال کجاست ؟«

 مانـدانا مجـالی بـراي جـواب پیـدا نکـرد چـرا کـه مـارال در

 حـالی کـه خشـابار را بـه

 بغل داشت از اتاقش بیرون آمد و با صداي بلند و تقریبا جیغ

 مانند گفت:



 »داداش قربونت برم کی اومدي که من متوجه نشدم!«...

 سـپس خشـایار را کـه مـات جیـغ بـنفش خالـه اش بـود را بـه

 زمـین گذاشـت و بـه

 سـمت مسـیح پـرواز کـرد وتقریبـا بـه گـردن او اویـزان شـده

ح مجبـور شـدو مسـی  

 قدري سرش را خم کند و بوسه هاي پر تُف مارال را تاب

 بیاورد...

 و هنوز فرصتی براي خشک کـردن جـاي تـف هـاي مـارال
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 پیـدا نکـرده بـود کـه بیتـا

درحالی کـه بلـوز و شـلوار شـیک و پوشـیدي بـه تـن داشـت 

 و

 موهـایش را سـاده دم

بی کرده بود از اتاق مارال بیرون آمد و با صداي نرم واس  

 خانومانه ایی گقت:

 »سالم آقاي دکتر .. شبتون به خیر..«.

 از پــس شــانه اي مــارال بیتــا را دیــد و تفریبــا از تعجــب

 لحظــه ایــی مــات شــد و

 نگاهش روي او ثابت ماند .... امـا خیلـی زود تـر از عمـر

حظـه بـه خـودش امـدچنـد ل  

و درحالی که از مـارال فاصـله میگرفـت بـا اخمـی ظریـف 



 بـا

 لحنـی محکـم و مردانـه

 جواب داد:

 »سالم خانوم مشفق ... خوش آمدید..«..

 سپس بـراي اینکـه فرصـتی بـه خـودش بدهـد تـا تعجـب

 هـایش را فرامـوش کنـد ...
به سمت خشایار کـه تـاتی تـاتی کنـان سـعی داشـت خـودش 

 را

 بـه مـادرش برسـاند

رفـت و خـم شـد و اورا از زمـین بلنـد کـرد و گونـه هـایش 

 را

 محکـم بوسـید .... بـه

 .... سمت اتاق مادرش رفـت ودر را پشـت سـرش بسـت

 خشـایار را کـه بـا دیـدن تلـی
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 از اسباب بـازي هـاي رنگـانگش بـی قـراري میکـرد و

 صـداهاي نـامفهومی از خـودش

در میـاورد را بـه زمـین گذاشـت و روي لبـه ي تخـت 

 نشسـت

 و چنگـی بـه موهـاي

صافش کشید و با امدن مامـان فـرنگیس و بسـته شـدن بـه 



 آنـی

 از جـایش بلنـد شـد

ا شـده باشـد بـا اخـم هـاي درهـم وو مانند تیره که از چله رهـ  

 صـدایی اهسـته و پـج

 پچ وار گفت:

 »مامان ... این دختره این جا چیکار میکنه ... ؟.«

 فـرنگیس خـانوم خـم شـد و عروسـکی را کـه خشـایار سـعی

 داشـت آن را کـامال در

 دهانش جا دهد را بیرون اورد و روي لبه ي تخت نشست:

 » .بعـد مهمـونی خونـه ي سـرهنگ مـارالچـی بگـم مـادر ..

 بـا بیتـا دوسـت شـد

 وشماره تلفن رد و بدل کردن ... یکـی دو بـار هـم بـا هـم

 رفتنـد بیـرون ... امـروز هـم

 غروب ناغافلی اومـد و گفـت بیتـا رو بـراي شـام دعـوت

 کـرده ... دختـر بـدي نیسـت

 مارال میگه اومده تـوي درسـهاش کمکـش کنـه .... ولـی

 مانـدانا زیـاد از رفتـار هـاش

 خوشش نمیاد ... حاال که چیـزي نشـده یـه شـام میخـوره و

 میـره سـر خونـه زنـدگی
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 خودش..«.



 مسیح کالفـه بـازهم انگشـتانش را عصـبی در موهـایش فـرو

دهـانش مـدام پـربـرد ..   

 میشد و کلمـات تـا پشـت لبهـایش میامـد و میخواسـت از

 خواسـتگاري بـدون دسـته

گل بیتا بگوید امـا حرمـت نگـه داشـت و بـا همـان لحـن 

 اهسـته

 و پـچ پـچ وارش امـا

 برزخی رو به مامان فرنگیسش شد:

 ـويمامــان .. اخــه بــدون شــناخت کــه ادم هرکســی رو تـ

« 

 حــریم خونــه اش راه

 نمیده .... مـا بـه جـز اینکـه نـوه ي بـرادر سـرهنگه چـی از

 ایـن دختـر و خـانوده اش

 میـدونیم ....؟.. از اون گذشـته مـارال بـه جـاي دوسـت و

 رفیـق بـازي بایـد بـه فکـر

 کنکـور سـال دیگـه باشـه .... تـوي درسـها مشـکل داره مـن

گفتـه بـودم کـه بهـش  

 بــراش معلــم میگیــرم .... مــن از ایــن دختــر و رفتــار

 ســبک ســرش اصــال خوشــم

 نمیاد«

 فرنگیس خـانوم از روي لبـه ي تخـت برخاسـت و خشـایار را



 همـراه ماشـینی کـه بـه

 بغل داشت بلند کرد و روي پاهایش نشاند کالفه تر از مسیح

 جواب داد:
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 » واال چــی بگــم ... هرچــی بچــه ام مانــدانا مظلــوم و

 حــرف گــوش کنــه ... مــارال

 ... سـرتق ،آپـارتی و اتیشـپاره اسـت و حـرف حـرف خودشـه

 بهـش گفـتم داداشـت از

 این دوست رفیق بازي تمـام نشـدنی تـو خوشـش نمیـاد هـا

ـوش شـنواولـی کـو گ ....  

 این دختر رفت یـه دور گوشـش رو بپیچـون مـن کـه حـریفش

 نمیشـم... واال بـه خـدا

خــودمم مونــدم از یــه طــرف غصــه ي مانــدانا و بچــه 

 اش

 از یــک طــرف غصــه ي ..

 داداشم و زندگی پادرهواش و حاال هم این مارال شده بالي

 جونم« ....

بـه موهـاي نـرم و کـم پشـت خشـایارفـرنگیس خـانوم دسـتی   

 کشـید و بوسـه ایـی

 روي آن کاشت واضافه کرد:

 » مادر مـن فـردا بـا حـاج خـانوم همسـایه ي طبقـه ي بـاالیی



 میـرم مشـهد زیـاد....

 نمی مـونم دو روز برمیگـردم ... میـدونم سـرت شـلوغه ولـی

 بعـد از بیمارسـتان شـب

تـا تنهـا نباشـن .... میـرم پـا بـوس امـام ها بیا پیش دختر ها  

 رضـا بلکـه خـدا فرجـی

 کنه پدر شوهر مانـدانا از خـر شـیطون بیـاد پـایین و دسـت از

 سـر زنـدگی ایـن بچـه
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 برداره..«.

مسیح با همـان اخـم هـاي گـره شـده نگـاهش را از کـنج 

 دیـوار

 گرفـت و سـرش بـه

 سمت مـادرش چرخیـدو نگـاهش روي موهـاي جوگنـدمی او

 کـه هـیچ ردي از رنـگ

 نداشت نشست و با همان لحن ارامـش در حـالی کـه بـه

 چشـمان قهـوه ایـی مـادرش

 خیره بود گفت:

 بـا وجوداینکـه بـراي ایشـون احتـرام زیـادي قـائلم ولـی اگـه

« 

 بخـواد کوتـاه نیـاد

مجبورم وکیل بگیـرم... ایـن مـدت هـم اگـه دسـت دسـت 



 کـردم

 بـراي ایـن بـود کـه

 داغ دار هستند و درست نیست نمک زخمشون باشیم...«

 » چــی میگــی مــادر... واســه ي یــه پیرمــرد و پیــرزن

 کــه داغ دار هســتند و تنهــا

.».. کرد کهپسرشون رو از دست دادن که نمیشه آجان کشی   

 سپس بـراي اینکـه سـر بحـث را بچرخانـد خـرس عروسـکی

 خشـایار را از روي تخـت

 به زمین انداخت و گفت:

 » راسـتی مـادر اون حسـابرس چـی شـد ....؟ تونسـت

 کالهبردارشـرکت رو پیـدا کنـه

 ... داییــت نــیم ســاعت پـیش بـا مــن تمــاس گرفــت و گفـت
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 حتمــا باهــاش تمــاس

 بگیري .... اون بیچـاره هـم سـر درگریبـون زنـدگی بـی سـر

 سـامون خـودش شـده ...

 میگفت پریوش حالش به شکر خدا بهتر شد..«..

 مسیح تکه ایی از لگوي سـبز رنـگ خشـایار را کـه روي

 تخـت افتـاده بـود برداشـت و

میان انگشتان دستش تاب داد ودر حالی که نگاهش پی 

 خشایار



 بود جواب داد:

 » اره بـه یـه سـر نـخ هـایی رسـیده فـردا فرصـت کـنم میـرم

 پیشـش تـوي دفتـر

کــامران باهــاش قــرار دارم... از اول هــم اشــتباه کــردم 

 بــا

 ایــن حجــم کــاري ایــن

... کـاري کـه هـیچ سـر رشـته  مسـئولیت رو قبـول کـردم

 ایـی

 ازش نـدارم... اوضـاع

شـرکت و کارخونـه ي دایـی خیلـی خرابـه و بایـد بـه فکـر 

 یـه

 تغییـر اساسـی باشـه

....» 

 با باز شدن درو امدن یک

 دفعـه ایـی مـارال حـرف مسـیح نیمـه تمـام مانـد .از روي

 تخـت بلنـد شـد ودر یـک

سر خم کردو با چشمان برزخی زیر گوش قدمی اش ایستاد  

 مارال گفت:
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 » حساب تو رو هم بعدا میرسم که تا دیگه حدو وحدودت رو

 بدونی..«.



 فرنگیس خانوم در حالی کـه خشـایار را بـه بغـل داشـت بـه

 آنـی از جـایش برخاسـت

و و به کنار مسیح رفت و دست روي بازوي او گذاشت 

 هشدار

 دهنده گفت:

 » ... مسـیح خـواهش میکـنم.... بیـابریم بیـرون زشـته

 بـاالخره هرچـی باشـه نـوه ي

 برادر سرهنگه ... که عمري با هشون نون و نمک

 خوردیم..«..

 مسیح تمـام حـرص هـا و دلواپسـی هـایش را بـا نفسـی عمیـق

 بیـرون فرسـتاد و بـی

 انکه به چشمان متعجب مارال نگاه کند همراه مادرش از اتاق

 بیرون رفت...

*** 

شام میان شوخی هاي بی نمک مـارال و خنـده هـاي بـی 

 نمـک

 تـره تینـا صـرف شـد

 و تمام تالش مارال براي باز کـردن اخـم هـاي مسـیح بـی

 نتیجـه مانـد ... مسـیح کـه

نگـه دارد تمـام مـدت سعی میکـرد حرمـت مهمـان را هـم  

 زیـر نگـاه هـاي گـاه وبـی



 گـاه بیتـا بـه سـواالت او جـوابی کوتـاه میـداد و عاقبـت

 خـورده نخـورده بـا تشـکر ي
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 کوتـاه از جـایش برخاسـت .بیمارسـتان را بهانـه کـرد و در

 حـالی کـه نـارنگی از روي

: یه مامان فرنگیسش گفتمیز برمیداشت رو   

 »مامان اگه کاري نداري من دیگه باید برم...«

 مارال که نوع اخم هـاي درهـم مسـیح را کـه بـا سـکوتش

 عجـین میشـد ، بـه خـوبی

 مـی شـناخت وقـبال نیـز آن را تجربـه کـرده بـود.... ماسـتش

 را حسـابی کیسـه کـرده

ا بـا او بـاز کنـدبود و تمام مدت سعی میکرد سـر صـحبت ر  

 امـا بـه جـز جـواب هـاي

 کوتاه و سطحی هیچی عایدش نمیشد...

 ولی بازهم نا امید نشد با لحنی لوسی گفت:

..»..  »ا... داداش نرو دیگه ... تازه سر شبه

 بیتـا جرعـه ایـی از نوشـابه اش را نوشـید و دنبـال حـرف

 مـارال بـا لحنـی پـر معنـا

 گفت:

 آقاي دکتـر ... قـدم مـن شـور بـود یـا حضـورم زیـاد سـنگین

« 



 کـه نیومـده تشـریف

 میبرید!...؟«

 مسیح نگاه پر غیضش را روانه ي بیتا کرد و محکم جواب

 داد:

 »هیچ کدوم از سفر برگشتم و خسته ام« ....
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مسـیح سـپس  زنگ موبایل بیتا نقطه ایی شـد میـان حرفهـاي

 بـا

 عـذر خـواهی کوتـاه

از سر میز بلند شد و بـه اتـاق مـارال رفـت... و مسـیح هـم 

 بـه

 سـمت جالباسـی رفـت

 تــا کــتش را بــردارد ... و فــرنگیس خــانوم هــم تنــد وتیــز

 بــه دنبــالش روان شــد ...
برد و ماندانا که کنار مارال نشسته بود سر بیخ گوش او فرو  

 پچ پچ وار گفت:

 » دیـدي حـق بـا مـن بـود ... ایـن دختـره گلـوش پـیش داداش

 گیـر کـرده ... گفـتم

 زیاد بهش رو نده بازم سـر تـق بـازي در بیـار ... حـاال بـدو

 تـا کـی بتـونی اخـم هـاي

 داداش رو جمع کنی....«



ثـارمارال گوشش پی این حرفهـا نبـود و چشـم غـره ایـی ن  

 مانـدانا کـرد و ایشـی هـم

 پشت بندش گذاشت و با لحنی طلبکار اهسته تر از او جواب

 داد:

 » مگه چیکار کردم ....؟ تو خوشش میاد همش به من ایراد

 بگیري.«..

 سپس از پشت میز برخاست و با قدمهاي بلند خود را به مسیح

 رساند و گفت:

 »داداش بمون نرو دیگه« ....

463 

Romanbooki بن بست بهشت 

 مسیح کتش را به تن کرد و با همان چشمان برزخی رو به او

 شد گفت:

 » به جاي درس خوندن فقـط پـی یللـی و تللـی هسـتی .. مـن

 از ایـن دختـر خوشـم

 نمیـاد امشـب کـه گذشـت ولـی بـاد بـه گوششـم برسـونه کـه

 بـازم بـا ایـن دختـره

. ..». طوفانی میشممیپري بدجوري   

 ســپس چشــم از چشــمان پــر اشــک مــارال گرفــت و از

 پــس شــانه هــاي او گــردن

 کشید رو به ماندانا گفت:

 »ممنونم براي شام....خوشمزه شده بود خداحافظ«



 ســپس قبــل از اینکــه بیتــا از اتــاق بیــرون بیایــد دســت

 دور شــانه هــاي مــادرش

: او را به اغوش کشید و گونه هایش را بوسید و گفت انداخت  

 خیالت راحت از فردا شب میام پیش دختر ها ... سفر خوش

« 

 بگذره..«..

 مسیح این را گفت وبی آنکه با مارال خداحافظی کند راهی

 شد....

 یکی از مزایاي کالن شـهر تهـران همـین ترافیـک تمـام

 نشـدنی آن اسـت ، کـه شـب

 و روز نمی شناسد و بـه هـر اتوبـان یـا خیابـانی سـر میزنـی
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 محـال اسـت کـه بـه دام

 این غول بی سرو ته گرفتار نشوي..!..

 آن وقت است کـه پـا از روي گـاز برمیـداري و بـا خیـال

 راحـت دل بـه ترافیـک هـاي

 ذهنی خودت میدهی...!

اهو و کشــمکش ، بــی پایــانی در جــدال ذهــنش در هیــ

 بــود

 درســت مثــل یــک ....

 ترمینال که مسافرانش مـی امدنـد و میرفتنـد و هـر کـی بـه



 سـبک و سـیاق خـودش

 قد علم میکرد...

 مـارال و خلـق و خـوي سـرکش و روحیـه ي تـاثیر پـذیرش

 اول از همـه در ذهـنش

العینـی شـکل ظـرف را بـه خـودنشست کـه مثـل آب طرفـه   

 مـی گرفـت و نگـران از

 روزي بود که ظرفی آلوده ، لب پـر ، یـا شکسـته ایـی بـه

 تـورش بخـورد !... حـاال هـم

 که شکل ظرف بیتا نـامی در آمـده بـودو یقـین داشـت ،پشـت

 خنـده هـاي محترمانـه

 و ظاهر موقر این دختر خواب هاي رنگارنگی خوابیده

 است..!.

 بــا صــداي بــوق ماشــین پشــت ســرش ، مــارال بــه

 همــراه بیتــا از ذهــنش پــر

 کشیدند..!.

465 

Romanbooki بن بست بهشت 

 پایش را روي گاز به نرمی فشرد و قدري جلوتر رفت....

 ترافیک هاي ذهنـی خـودش بـیش از ترافیـک تمـام نشـدنی

 کـالن شـهر تهـران بـود

 !... این بار نوبت مانـدانا و زنـدگی بـی سـرو سـامانش بـود و
 پـدر شـوهري کـه چشـم



 طمع به تنها یادگار پسر از دست رفته اش داشت...

 با باز شدن گره کـور ترافیـک و حرکـت ماشـین هـا ، مانـدانا

 و بـه همـراه مشـکالتش

ایـن در ذهنش به حرکت در امـد و بیـرون رفـت.....و میـان  

 یـک دو سـه هـاي ذهنـی

 بـه مـادرش رسـید کـه بیمـاري قلبـی اش را پشـت لبخنـدش

 پنهـان میکـرد و مـدام

 آن را بـه پیـري ربـط میـداد و بـه فکـر تمـام دنیـا بـود غیـر

 خـودش!.... و عاقبـت بـه

 د نگـاهش در افکـارش پـر دختري به نام شاداب رسید کـه ر

مانـده بـودرنـگ بـه جـا   

....! 

 دسـتی بـه پیشـانی بلنـدش کشـید .... و نفـس هـاي خسـته اش

 را عمیـق و طـوالنی

 بیـرون داد....بایـد بـه ایـن دختـر کـه چشـمان خـوش حـالتی

 داشـت و خنـده هـاي

 ساده ایـی.... قـدري جـدي تـر فکـر میکـرد حسـی کـه بـه او

 داشـت نـاب بـود و تـرو
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 ....تـازه... چیـزي کـه پـیش از ایـن تجربـه اش نکـرده بـود

 حـس و حـالی غریـب و نـا



 گفتنی... ! این روزها یـک خـط در میـان بـه او میرسـید و

 کنـار تمـام مشـغله هـایش

 مثـل گیـره وصـل دل و فکـرش بـود و حـس خـوبی کـه از

 حضـور او میگرفـت انکـار

 ناپذیر بود...

با صداي زنگ موبایل کـه ریتمـی نـرم و یـک نواخـت 

 داشـت

 ، راهنمـا زد و یـه الیـن

 سـوم اتوبـان رفـت و سـرعتش را قـدري کـم تـر کـرد و

 عاقبـت بـه داد زنگهـاي پـی

 درپـی آن رســیدو از روي داشـبورد آن رابرداشــت و

نیمــی از حواســش درحــالی کـه  

به پیش رویش بود نیمی دیگر بـه پشـت سـرش نـیم نگـاهی 

 بـه

 صـفحه ي موبـایلش

 انداخت و بـا دیـدن اسـم کـامران خلـق تـنگش ، تنـگ تـر شـد

 و طوفـانی!.... و مثـل

تیـري کــه از چلـه رهــایش کننـد پــر حـرص بــا لحـن 

 طلــب

 کارانـه ایــی گفــت: «

 بفرمایید.«..



کــامران لحــن تنــد و تیــز مســیح را میشــناخت و 

 میدانســت

 پــس و پشــت ایــن

 « محترمانــه ، هــزار حــرف نگفتــه خوابیــده» بفرماییــد 
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 اســت..... خنــده هــایش را

خنـده پشـت لبهـایش پنهـان کـرد و در حـالی کـه هنـوز آثـار  

 میـان کلمـاتش مـوج

 میزد گفت:

 سالم بـه دکتـر دو صـفر هفـت کـه همیشـه ي خـدا موبـایلش

« 

 در دسـترس نیسـت

 ، چنـد بـار گرفتمـت تـا تونسـتم بیـام روي خطتـت !... چیـه

 بـاز توپـت پـر شـده بـه

 سمت کوتاه ترین دیوار که من باشم پرتابش میکنی....؟«

 لبخندي کج کـه فقـط طرحـی از لبخنـد داشـت روي لبهـایش

 نشسـت و از سـالمش

 هم فاکتور گرفت:

 » کامران جون مامان فخریـت بـا ایـن بیتـا حـرف بـزن و

 بهـش بگـو پاشـو از زنـدگی

 ... مــن بکشــه بیــرون ... حــرف مــن کــه حــالیش نمیشــه



 تــو بهــش بگــو شــاید

.».. مید...فقط مونده بود که براي شام بیاد خونمونفه  

 ... مسیح جمله اش به اتنهـا نرسـید.... چـرا کـه کـامران بـدو

 بـدو بـه میـان آن آمـد و

 شناب زده گفت:

 » بابــا عجـب بـی شــرفیه ایـن دختـر !.... شــام اومـده بـو

 خونــه ي شـما .!..؟ پــس

468 

Romanbooki بن بست بهشت 

سابی گلـوش پیشـت گیـر کـرده ....! تـا بـه حـال ندیـده ح

 بـودم

 بـه کسـی ایـن قـدر

 ...پیله کنه... به جون مامانم بهش گفـتم بـی خیـال تـو بشـه

 ولـی انگـار مـرغش فقـط

 یه پا داره..«.

سپس در حـالی کـه سـعی میکـرد خنـده هـایش را فـرو دهـد 

 و

 بـه صـدایش لحنـی

: و اضافه کرد جدي داد  

 » خـب مـرد حسـابی بهـش میگفتـی کـه کـافور مصـرف

 خـی خـی م میکنـی و بـا د

 جماعت کاري نداري این رو که می شنید خودش بی خیالت



 می شد!«...

 مـرز شـوخی و جـدي کـامران بـه بـاریکی یـک تـار مـو بـود

 و روي لبـه ي مـرز راه

 میرفـت و مـدام بـه سـمت شـوخی و خنـده در حـال غـش

 کـردن بـود.... میخواسـت

 چند ناسزاي درشت بارش کنـد امـا مجـالی نیافـت و کـامران

 پشـت بنـد جملـه هـاي

 قبلی اش گقت:

 حاال بیتا رو ولـش کـن.... خـودم ردیفـش میکـنم و اگـه الزم

« 

 شـد گوشـش رو هـم

..».. ...براي موضوع مهم تري زنگ زدممی پیچونم .  

کنجکــاو ، قــدري چشــمانش را باریــک کــرد در حــالی 

 کــه
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 نگــاهش بــه تابلوهــاي

» چه موضوعی....؟«: خروجی اتوبان بود کوتاه پرسید  

 » آقاي یعقوبی چنـد دقیقـه ي پـیش بـه مـن زنـگ زد همـون

هـتحسابرسـی کـه ب  

 .... معرفی کـردم ...گویـا نتوسـته بـود باهـات تمـاس بگیـره

 میگفـت یـه کـار ضـروري



 بــراش پــیش اومــد و فــردا صــبح زود پــرواز داره و

 معلــوم نیســت کــه کــی بگــرده

 میخواســت تــوي دفتــرش امشــب ببینتــت و درمــورد

 شــرکت آقــاي فرجــام باهــات

بت کنهصح  

 .... اگه بیمارستان شیفت نیستی یه زنگی بهش بزن و

 هماهنگ کن....«

 نفـس عمیقـی کشـید ... همـان بهتـر کـه ایـن قصـه همـین

 امشـب تمـام میشـد و

 دغدغه ایی از دغدغه هایش کم میشد.

 نــه بیمارســتان شـیفت نیسـتم ... اتفاقــا ایــن جــوري بهتــر

« 

 شــد ...فـردا از صــبح

بیمارستان هستم و عصر هـم مطـب ...مونـده بـودم چـه 

 جـوي

 وقـتم رو تنظـیم کـنم

 .... لطفا با ایشون تمـاس بگیـر بگـو تـا چهـل دقیقـه ایـی دیگـه
 اونجـا هسـتم خـودت
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 هم اگه کاري نداري بیا.«..

چاشـنی جملـه اش کـرد و بـه سپس خدا حـافظی کوتـاهی  



 سـمت دفتـر بعقـوبی بـه

 راه افتاد....

 یعقوبی مردي بـود میـان سـال بـا قـامتی متوسـط و فربـه بـا

 شـانه هـایی افتـاده کـه

 برآمــدگی شــکمش را بیشــتر نشــان میــداد .....موهــاي

 جوگنــدمی تنــک شــده اش

ده بـود و طاسـی رد پـایش فقط در اطراف سرش به جـا مانـ

 را

 در فـرق سـر او بـه جـا

 گذاشته بود...

هر گاه کـه سـرش را بـاال مـی گرفـت ، چشـمان ریـز و 

 دکمـه

 ایـی ماننـدش از پـس

 عینکـی چهـار گـوش، کـه نـوك بینـی اش سـوار شـده بـود ،

 قـدري بزرگتـر دیـده

 میشد..!.

 یعقـوبی بـراي چنـد لحظـه ایـی روي یــک تکـه کاغـذ بلنـد

 چنـد خطـی نوشــت و

 ســپس بــه پشــتی صــندلی اش تکیــه داد و دســتهایش را

 روي ســینه درهــم قــالب

 کـرد و رو بـه مسـیح کـه درسـت روبـروي میـز چـوبی قهـوه



 ایـی رنـگ کهنـه ي او
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 نشسته بود گفت:

 » آقــاي دکتــر قبــل از هرچیــز عــذر خــواهی مــن را بــه

 خــاطر وقــت نشناســیم

 بپذیریـد....بـاور بفرماییـد کـار مـا حسـابرس هـا هـیچ وقـت

 حسـاب کتـاب درسـت و

 درمونی نداره ... سـفر فـردا یـه سـفر کاریـه و خیلـی

ـیضـروري ، وگرنـه جسـارت نم  

 کـردم و قـرار مالقـات فـردا رو بهـم نمیـزدم و ایـن موقـع

 شـب مـزاحم اوقـات شـما

 نمی شدم.... به هرحال عرضم اینه که لطف کردید و تشریف

 اوردید..«..

 مسـیح پاهـاي بلنـدش را روي هـم سـوار کـرد و خـواهش

 میکنمـی کوتـاه و مودبانـه

امران کـه جفـت مسـیحگفت و یعقـوبی نگـاهش بـه سـمت کـ  

 نشسـته بـود چرخیـد

 ... و مانند همیشه ته لبخندي روي لبش جا خوش کرده بود و

 ادامه داد:

 » البتـه مـن بـه جنـاب سـرهنگ و پسرشـون ارادت خاصـی

 دارم و هـر امـري رو کـه



 اطاعت کردم ، انجام وظیفه است..«..

 کامران سري بـه نشـان ادب خـم کـرد و کوتـاه در جـواب

 تعارفهـاي یعقـوبی گفـت«:

. و سپس سکوت کرد»!.... شما بزرگوارید  
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 یعقوبی دستی به سر طاسـش کشـید و امتـداد آن بـه پشـت

 گـردنش رسـید وبعـد از

 تاملی کوتاه به قدر عمر یکی ،دوتا نفس گفت:

 » ولی هنوز هم اعتقاد دارم خیلی بهتـر بـود کـه آقـاي فرجـام

 از همـون ابتـدا از یـک

 حســابرس کمــک مــی گرفتنــد... یقینــا خیلــی زود تــر از

 مــن بــه ایــن نتیجــه

 میرسیدند..«..

 مسیح سري به عالمت تفهیم خم کرد و نرم و ریز آن را

 جنباند:

 رمایشـات شـما متـین ....همونطـور کـهبلـه جنـاب یعقـوبی ف

« 

 قـبال هـم خـدمتتون

 گفتم آقاي فرجام مایل هستند ایـن کـار بـی سـرو صـدا انجـام

 بشـه تـا کالهبـردار یـا

 احتمـاال کالهبـرداران فرصـتی بـراي پـاك سـازي اسـناد و



 مـدارك پیـدا نکننـد ....از

ک بـد قلقـی دارنـد کـهاین موضـوع کـه بگـذریم ایشـون شـری  

 شصـت درصـد سـهام

 کارخونه و شرکت بـه نـام ایشـونه وخـارج از کشـور زنـدگی

 میکننـد ،البتـه پسرشـون

 به عنـوان نماینـده ي پـدر گـاهی اوقـات بـه کارخونـه و

 شـرکت سـر کشـی میکننـد

 .... ولی تمام امور زیـر نظـر اقـاي فرجـام اداره میشـه و
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 شریکشـون بـه دنبـال فرصـتی

 یــا بهانــه اي کوچــک هســتند ، تــا آقــاي فرجــام رو مــتهم

 بــه بــی لیــاقتی بکننــد

 وایشـــون رو تحـــت فشـــار بگذارنـــد و چهـــل درصـــد

 ســـهام رو از چنگشـــون در

 بیارند..«..

دکمـه ایـی اش را قـدري ریـز تـریعقوبی چشـمان ریـز و   

 کـرد و چینـی بـه آن داد و

 خطوط مـورب پـاي چشـمانش عمیـق تـر شـد و بـا نـوك

 انگشـت اشـاره اش عینـک

 طبی اش را رو به بـاال هـل داد و سـرش را چنـدبار تکـان

 داد... دسـتهاي بـی قـرارش



: فترا به لبه ي میز چوبی زهوار درفته ي بند کرد وگ  

 »بله متوجه فرمایشات شما هستم..«..

 سپس نگاهش را از روي برگه هاي پیش رویش برداشت و

 اضافه کرد:

 » آقاي دکتر با اون دوتـا فلشـی کـه در اختیـار مـن گذاشـته

 بودیـد مـن بـه نتـایجی

 نصفه و نیمه ایـی رسـیدم ...ولـی تجربـه ي چنـدین و چنـد

 سـاله ي مـن بهـم یقـین

 میده که همین نتایج نصفه و نیمه هم درسته..«..

 مسیح کنجکاوي تـوي الیـه هـاي ذهـنش پـر پـر میـزد

 ومشـتاق جملـه هـاي بعـدي
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 بـود ... پـاي سـوار شـده اش را از روي پـاي دیگـرش

 برداشـت و قـدري بـه جلـو خـم

 شـد و از فنجـان چـاي پـیش رویـش کـه مـزه ي کهنگـی اش

 بیـداد میکـرد جرعـه

 ایی نوشید ... بـا آن کـه سـرش پـر از سـوال بـود امـا جانـب

 ادب را نگـه داشـت و بـا

 وجود تمام کنجکاویهایش حرف او را قطع نکرد....

 یعقوبی با مهارت بـا جملـه هـا بـازي میکـرد و از دیـدن

شـتیاق خوابیـده در نگـاه دوا  



 مرد پیش رویش لذتی وصف ناشدنی زیر پوستش می

 نشست...

 سپس تعللی به خود داد و جمله هاي بعدي اش را آرام تر بیان

 کرد و گفت:

 » آقـاي دکتـر فلـش اولـی کـه بـه مـن دادیـد حـاوي یـک

 سـرس نامـه هـاي اداري

رار داد خریـد و فـروشروزمـره و روتـین بـود و چنـد تـا قـ  

 محصـوالت کارخونـه کـه

 چیز چنـدان مهمـی بـه نظـر نمـی رسـید.... امـا فلـش دوم

 اوضـاع رو کمـی متفـاوت

 کـرد ... مـن نمیـدونم ایـن فلـش چـه طـوري بـه دسـت شـما

 رسـیده ...امـا ایـن رو

يمیدونم براي کسی کـه ایـن کـار رو انجـام داده ممکنـه تـو  

 مراحـل تحقیـق توسـط

475 

Romanbooki بن بست بهشت 

 پلیس دردسر ایحاد بشه.... به هرحـال ایـن یـه قانونـه وقتـی

 آتـیش بـه جـایی میافتـه

 تر و خشک با هم میسوزند« ...

 ذهـن مسـیح بـه سـمت شـاداب پـرواز کـرد .... اولـین چیـزي

 کـه از او تـوي ذهـنش

نقــش بســت موهــاي بافتــه شــده اي بــود کــه روي شــانه 



 ي

 چــپش نشســته و دل

میبرد... محال بود بگذارد تـوي ایـن مـاجرا بـه او صـدمه 

 ایـی

 برسـد بـا صـداي آقـاي

 یعقوبی دلواپسی ها یش براي شاداب به گوشه ي ذهنش فرار

 کرد....

 » توجـه ي اخـتالفآقـاي دکتـر .... فلـش دوم مـن رو م

 فـاحش بـین اعـداد وارقـام

 کرد ، من با بررسی اسناد مربوط به حساب داري و تاریخ

 اسناد متوجه شدم

 این کالهبرداري شـروعش از کارخونـه و تقریبـا بـازده

 زمـانی یـک سـال پـیش شـروع

 شده و اول آفتابه دزدي بوده و بعد ها به کالهبرداري

 رسیده!«....

ی بـه ایـن جـاي جملـه اش رسـید ، آن را قطـع کـرد و یعقوب

 بـا

 سـر بـه چـایی هـاي

 پیش روي آنها اشاره کرد و گفت:
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 »بفرمایید چایی هاتون سرد شد میل کنید..«..



 کـامران دیگـر طاقـت نیـاورد و حـرف دلـش را روي زبـانش

 گذاشـت و بـا تـه حنـده

: وي لبهایش گفتایی ر  

 » ... آقاي یعقـوبی خـواهش میکـنم بریـد سـر اصـل مطلـب

 بـاور بفرماییـد چنـان بـا

 هیجــان تعریــف میکنیــد کــه مــن از شــدت هیجــان دل و

 روده ام بهــم پــیچ

 میخوره..«.

 یعقـوبی همـین را مـی خواسـت ... اشـتیاق و کنجکـاوي را ،

 تـا ارزش کـار خـودش را

 بـاالتر ببـرد ....لبخنـدي از سـر رضـایت روي لـبش نشسـت

 بـا لـذت لـب زیـرینش را

محکم به دندان گرفت ،درسـت مثـل کسـی کـه طعـم ترشـی 

 را

 زیـر دنـدانش تسـت

 میکند و نگاهش را آرام و شکیبا به سمت مسیح چرخاند و

 گفت:

 » خیلـی سـاده اسـت... شـماصـبور باشـید .... توضـیحش 

 بهتـر از مـن میدونیـد کـه

 قلــب هــر کارخونــه ، موسســه یــا شــرکتی ، حســابداري

 اونجاســت و تمــام پولهــاي



خروجی و ورودي به اونجـا منتقـل میشـه .. کسـري بودجـه 

 از

 سـند سـازي بـا مبـالغ
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شـده مثـل فـاکتور هـاي خریـد اقـالم ضـروريپـایین شـروع   

 و هزینـه هـاي جـاري

 کارخونه و شـرکت ، کـه اعـداد و ارقـامش بـا منطـق مـن

 حسـابدار کـه عمـري تـوي

 این کار مو سـفید کـردم جـور درنمیـاد ... و بـا وجـود اینکـه

 از نزدیـک بـا کارخونـه و

ت ناقصـی در اختیـارم بـودهشـرکت آشـنا نشـدم .... واطالعـا  

 ولـی تجربـه ي چنـدین

 ... ساله ام به من ایـن یقـین رو میـده کـه ایـن اتفـاق افتـاده

 البتـه ایـن آفتابـه دزدي

 هـا زیـاد بـه چشـم نمیـاد و کسـی رو حسـاس نمیکنـه ، ولـی

 وقتـی پـاي قـرار داد

 فــروش محصــوالت کارخونــه بــه میــون میــاد اوضـاع

 فــرق میکنـه و اونجاســت کــه

 خودش رو نشون میده« ! ...

 مسیح دیگر تاب نیاورد و به میان حرف او آمد و با عذر

 خواهی کوتاهی پرسید:



 جنـاب یعقـوبی پـس شـما اعتقـاد داریـد کـه کالهبـرداري از

« 

 بخـش حسـابداري

» وع شده و کارمندان او بخش مقصر هستند...؟شر  

 » بله همین طوره ..... مـن سالهاسـت کـه تـوي ایـن حرفـه

 هسـتم و بـر پایـه مهـارت

 حساب داري و تجربـه ایـن عـرایض رو خـدمتتون عـرض
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 کـردم البتـه اگـه بـه عنـوان

ونـه میاومـدم قطعـایک حسابدار رسمی بـه شـرکت و کارخ  

 بـه نتـایجی قطعـی تـري

 میرسیدم.. ولی یقـین دارم ایـن تغییـر اعـداد وارقـام در

 قـرارداد هـا و اسـناد شـرکت

 صورت گرفتـه ... البتـه طبـق توضـیحاتی کـه قـبال دادیـد

 محصـوالت کارخونـه عـالو

ه هـمبر فـروش در بـازار داخلـی ... بـه کشـور هـاي همسـای  

 صـادرات داشـته ... پـس

 وقتــی پــاي ارز و دالر بــه میــون بیــاد کارخونــه و

 شــرکت بــا کســري بودجــه ایــی

 هنگفــت مواجــه میشــه ... وقتــی آقــاي فرجــام از ســفر

 برگشــتند بایــد یــک فکــر



 اساسی و ریشه ایـی بـراي اوضـاع اسـفناك کارخونـه و

تشـون بکننـد ....وگرنـه تـاشرک  

 ورشکستگی فاصله ایی نخواهند داشت« ...

مسـیح کـف دسـتش را زیـر تیغـه ي بینـی اش گذاشـت و آن 

 را

 تـا امتـداد چانـه اش

 پایین آورد سـعی کـرد چهـره ي آقـاي فراسـتی حسـابدار

 ارشـد را بـه خـاطر بیـاورد

 مـردي کـه بـا دایـی اش دوسـتی دیرینـه داشـت و اطمینـان

 حـرف اول را بـین آنهـا

 میزد...
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 نگاهش را از کتابخونـه ي کهنـه ي پشـت سـر یعقـوبی کـه

 کتابهـایش بـی نظـم روي

 هم چیده شده بودند گرفت و گفت:

 » ه ایشـون اطمینـاناما جنـاب یعقـوبی.... آقـاي فرجـام بـ

 کامـل دارنـد و دوستشـون

 به سـالها پـیش برمیگـرده و حتـی وقتـی دفتـر کـار خونـه رد

 منحـل کردنـد از بـین

 کارمندان فقط ایشون رو نگه داشتند..«.

 یعقـوبی نگـاهش را از مســیح گرفـت و روي ســاعت



 رومیـزي پــیش رویـش نشسـت

اصـله ایـی کوتـاه بـا عـدد یـازدهکـه عقربـه هـاي سـاعت ف  

 داشـتند.. تکیـه اش را بـه

 صــندلی چرخــانش داد وبعــد از تــاملی کوتــاه بــه قــدر

 عمــر فــرو دادن آب دهــانش

 جواب داد:

 بله دقیقا ... باید پـذیرفت کـه گـاهی یـک دوسـت هـم میتونـه

« 

 خیانـت کنـه ...دیـر

هـم خسـته هسـتید .. عرایضـم رو کوتـاهوقته و یقینـا شـما   

 میکـنم آقـاي فرجـام بـه

 محـض برگشـتن از سـفر بایـد از حسابدارشـون بـه جـرم

 خیانـت در امانـت شـکایت

کننـد ... بـا توجـه بـه اینکـه ایشـون آالن خـارج کشـور 

 هسـتند

 و معاونشـون سـکان
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 هدایت رو به دسـت گرفتنـد مـن صـالح نمیبیـنم تابرگشـتن

 ایشـون از سـفر موضـوع

 علنی بشه ... مـا هنـوز نمیـدونیم دسـت چـه کسـانی تـوي ایـن

 کـاره و شـاید معـاون



 ایشون هم یـک پـاي مـاجرا باشـه ... بـه محـض فهمیـدن رد

 پـاي خودشـون رو پـاك

مـن بهتـر موضـع فعـال مسـکوتیا کم رنگ کنند به عقیده   

 بـاقی بمونـه تـا ایشـون از

 سفر برگردند از طریق قانون جلو برن..«..

 جمله اش که به پایـان رسـید ، بـه احتـرام مهمانـانش خسـتگی

 هـایش را بـا مالیـدن

 پلــک چشــمانش پنهــان کــرد و و پوشــه ي قرمــز رنــگ

 پــیش رویــش را بســت بــه

 سمت روبرو هل داد و گفت:

 » آقاي دکتر تمام اطالعات بـا توجـه بـه فایـل هـایی کـه در

 اختیـار مـن قـرار دادیـد

 همراه فلش هـا ضـمیمه ي پرونـده کـردم و یقـین دارم وقتـی

 دسـت حسـابداري کـه

 با ایـن تبحـر اعـداد و ارقـام رو جـا بـه جـا کـرده رو بشـه

و البتـهدسـت همکـارانش   

 کالهبرداري هـایی کـه مـا از اون سـندي نـداریم رو خواهـد

 شـد...بـه هرحـال براتـون

 ارزو موفقیت میکنم..«
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 مسیح مج دستش را تا امتداد چشمانش باال کشاند ... ع



 قربـه هـا ي سـاعتش از یـازده گذشـته بودنـد....خسـتگی

 هـایش را بـا نفسـی آسـوده

 جا به جا کرد ... حس میکرد بار سنگینی از دوشش برداشته

 شده است...

این قصه هم با تمام فـراز و فـرود هـایش بـه پایـان رسـید... 

 تـا

 همـین جـاي قصـه را

قـول داده بـود و بــاقی اش بـه عهــده ي دایـی اش بودتــا 

 کمـر

 همــت ببنـد و سـرو

انی به شرکت و کارخانه اش بدهدو این بارهوشیارتر گامسام  

 بردارد...

 از جـایش برخاسـت و قـدمی پـیش گذاشـت و یعقـوبی تیـز بـه

 احتـرامش ایسـتاد و

 مسیح دست او را به گرمی فشرد و تشکرهایش را ردیف

 کرد...

**** 

وقتـی از پلـه هـاي قـدیمی و فرسـوده ي سـاختمان بـا آن 

 نـرده

ـاي زنـگ زده اشه  

 ســرازیر میشــد حــس میکــرد ســبک شــده اســت و بــا



 اولــین قــدمی کــه بیــرون

 ساختمان گذاشت نفس عمیقـی مهمـان ریـه هـایش شـد و نفـس

 هـاي کهنـه اش را

482 

Romanbooki بن بست بهشت 

 با هواي تـازه ي پـاییزي تعـویض کـرد و سـر برداشـت و

وي آسـمان سـرمهنگـاهش ر  

 ایی رنگ شب نشست و ماه نقـره ایـی کـه خـوش میدرخشـید

 و تکـه ابـري نـازك ....

 کـه بـا وزش بـاد ، بازیگوشـی اش شـروع میشـد و بـه دنبـال

 مـاه میدویـد و گـاهی

 مثل توري عروس روي قرص او می نشست و دمی دیگر

 کنار او می ایستاد....

ش را از مـاه نقـره فـام گرقـت وبا صداي کامران نگـاه  

 سـرش بـه سـمت او کـه شـانه

به شانه اش ایسـتاده بـود چرخیـد... از سـرما دسـتهایش را 

 پـی

 در پـی بهـم میسـابید

 و بخار دهانش موقع حرف زدن بیرون می آمد و به سرعت

 درهوا گم میشد...

 » ببینم تـوي بسـاطت دوتـا چـایی تـازه دم کـه مـزه ي آب

 جـوب نـده و تـوش هـم



 کافور نریخته باشـی پیـدا میشـه.!..؟ چـایی هـاي ایـن یعقـوبی

 بـد جـوري مـزه ي آب

 جوب میداد!«...

 لبخنـدي روي لبهـایش نشســت و سـوز روزهــاي پایــانی آذر

 مـاه لــرزي بــه جــان او

: انداخت ... و گفت هم  

 » تـوکی میخـواي دسـت از ایـن شـوخی هـاي بـی مـزه ات
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 بـرداري !...؟ راه بیفـت

 .....بـریم چـایی بهـت میـدم بـه شـرط اینکـه زود بخـوابی

 فـردا صـبح زود بایـد بـرم

 بیمارستان و بعد از ظهر هم میرم مطب و تا شب درگیرم«

.... 

 و قبل از اینکه مجـالی بـه لـوده بـازي هـاي کـامران بدهـد بـه

 راه افتـاد و بـه سـمت

 ماشینش رفت...

 خوشــحالی و آرامــش نــرم نرمــک زیــر پوســت خیــالش

 مینشســت.... قصــه ي

 کالهبرداري شرکت براي او تمام شده بود.

رو خواهد غافل از اینکه روزگار قصه هاي تازه تري برایش  

 کرد..!.



 داخـل خانـه کـه شـدند ... حجمـی از هـواي گـرم بـه

 استقبالشـان آمـد همـراه بـوي

عطري مردانه که پـرز هـاي بینـی را نـوازش میـداد... 

 مسـیح

 دسـت روي کلیـد کنـار

 در ورودي گذاشت و نور مهمان خانه شد...

 کـامران درحــالی کـه کفــش هــایش را در میــاورد بــا تُــک

 پــا آن را بــه ســمت جــا

 کفشـی چـوبی پـرت کـرد و بـه مامـان فخـري اش پیامـک زد

 کـه امشـب خانـه ي
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 مســیح میخوابــد....و مســیح ســوییچ ماشــین و موبــایلش را

ل ، درســتروي کنســو  

 روبروي آینه قرار داد وکـتش را از بـه دسـته ي صـندلی

 ناهـارخوري آویـزان کـرد بـه

 سمت آشپزخانه روان شد...

کــامران هــم بیکــار ننشســت وقــدمی پــیش گذاشــت و 

 قبــل

 از هرچیــز ، ســگک

 کمربنـدش را بـاز کـرد ....وآسـودگیش را بـا آوایـی شـبیه بـه

نشـان داد» آخـیش  «  



... 

 سر برداشـت و نگـاهش بـه روي میـز شیشـه ایـی روبـروي

 مبـل نـیم سـت شـکالتی

 خانه نشسـت.... و بـا دیـدن کتـاب قطـور آنـاتومی عمـومی

 بـدن انسـان ، کـه عکـس

 دل و روده و قلب و کلیه هـا را بـا تمـام رگ و پـی هـایش بـه

 نمـایش گذاشـته بـود ،

ینـی بـه بینـی اش داد ... همـان بهتـر کـه مهندسـی عمـرانچ  

 خوانـده بـود و سـرو

 کارش با آجر ، سیمان و گـچ و آهـک بـی جـان بـود و نقشـه

 هـاي سـاختمانی... خـم

 شـد و کتـاب را بـرعکس کـرد تـا چشـمش بـه دل و روده ي

 پـیچ در پـیچ نیافتـد و

خودش را روي مبل رها کـرد .... و بـه محـض نشسـتن 

 جسـم
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 نرمـی زیـرش بـه صـدا

 در آمد.... آوایی شبیه به اردك..!..

قدري به سمت چـپ مایـل شـد و جسـم نـرم را بیـرون کشـید 

 و

 بـا دیـدن اردك زرد



آبـیرنگی که نوك قرمز پـر رنگـی داشـت بـا چشـمانی   

 فیـروزه ایـی ، لبخنـدي روي

 لبش جان گرفت ، ایـن اردك زرد رنـگ یقینـا متعلـق بـه

 خشـایار بـود و عاقبـت بـی

 اراده افکارش به ماندانا رسید...

 دختر ظریف و ریـز نقشـی بـا صـورتی مینیـاتوري ، رفتـار

 خانومانـه ي او.... بـه همـراه

ال بــود ذهــن مخاطــب راصــداي نــرم و مخملــی اش محــ  

 درگیــر خــود نکنــد.... بــا

 صـداي مسـیح کـه ازآن سـوي اوپـن آشـپزخانه از کـارو

 بـارش مـی پرسـید دسـتی

 نوازش وار به نوك قرمز اردك کشید و بعد از نفسی عمیق

 جواب داد:

 »بد نیست.... چند تا کار جدید گرفتم.«..

ش را از مانــدانا دور کنــدســپس بــراي اینکــه ذهــن  

 نگــاهش را در نشــیمن کوچــک

 خانه چرخـی داد ......دوتـا مبـل شـکالتی مخملـی مایـل بـه

 سـمت شـومینه ي کـنج

 دیوار بود و چنـان نزدیـک هـم قـرار داشـتند کـه گـویی
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 میخواهنـد یـک دیگـر را در



..و پـاي آن یـک قالیچـه فـانتزي بـاآغـوش بگیرنـد...  

 طرحهـاي شـطرنجی کـرم قهـوه

 ایی قرار داشـت و کمـی آن سـو تـر سـه ردیـف قفسـه هـاي

 چـوبی ، کـه افقـی روي

 هـم چیـده شـده بـود و مملـو از کتابهـاي پزشـکی بـود و

 کنـارش آبـاژوري بـا پایـه

هاي بلند قـرار داشـت.... نگـاهش را بـه سـمت میـز 

 تلوزیـون

 کـه روبـروي نـیم سـت

 خانه قرار داشت چرخاند و پرسید:

 » خیلـی وقتـه نیومـدم خونـت ...!. دکواسـیون خونـت رو

 عـوض کـردي .... پسـر تـو

 کی وقت میکنی خونت رو تمیز کنی ...؟ از تمیزي برق

 میزنه« ..!..

آشپزخانه سـینی بـه دسـت بیـرون آمـد روي مبـل مسیح از  

 کنـاري نشسـت و طبـق

 عادت یک پایش را روي پـاي دیگـرش سـوار کـرد و دسـتی

 هـم بـه چشـمان خسـته

 اش کشید و گفت:

 » دکوراسـیون جدیـد خونـه سـلیقه ي مانداناسـت ...در ضـمن

 خـودم خونـه رو تمیـز



یـک بــار مــیگم مســتخدم بـرج بیــادنمیکــنم ... هفتــه ایــی   

 و تمیــز کنــه .... از اون
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گذشته قصر که نیست ... این جا فقط هفتاد متره.... یه اتاق 

 هم

 بیشتر نداره!«

 کــامران بــدن نــرم اردك رافشــار داد و صــداي عجیــب

 غریــب اردك میــان ســکوت

و بـاز هـم خنـده هـایش را پشـت لبهـایش نگـه آنها نشسـت  

 داشـت بـا یـک حرکـت

 تند و تیز اردك را به سمت او پرتاب کرد:

 »آقاي دکتر ... وقت هاي بیکاري اردك بازي میکنی!....؟«

 مسیح اردك را میـان هـوا قاپیـد و آن را بـا یـک دسـتش

 گرفـت ، او هـم فشـاري بـه

بـدن نــرم اردك داد و بـا صــداي عجیـب اردك لبخنــدي 

 روي

 لـبش نشســت، اردك

 را کنار دستش روي مبل گذاشت وبا حفظ همان لبخند جواب

 داد:

 » مال خشایار ... هفته ي گذشته دختر ها با مامانم این جا

 بودند..«..



 سپس با سر به شومینه ي خاموش اشاره ایی زد و ادامه داد:

» سردته شومینه رو روشن کنم!...؟اگه  « 

کـامران خـم شـدو فنجـان چـایی اش را از روي میـز 

 برداشـت

 و در حـالی نگـاهش از

 پس بخار چاي به مسیح بود محتاط پرسید:

 »فرنگیس خانوم چطورند .... مارال ... ماندانا...؟«
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شدو بعد از تاملی کوتاهبه اسم ماندانا که رسید قلبش پر طپش   

 ادامه داد:

 فکــر میکــنم چیــزي دیگــه بــه ســال رضــاي خــدابیامرز

« 

 نمونــده باشــه.... خــدا

 رحمتش کنه... هیچ وقـت فکـر نمیکـردم یـه روز دوسـت

 صـمیمی مـن بشـه دوسـت

 مشترکمون و بعد ها هم شوهر خواهر تو« ! ...

ش را نوشـید و سـري بـه عالمـتمسیح جرعه ایـی از چـای  

 تاییـد و تاسـف تکـان داد

: 

 » خـدا رحمـتش کنـه ... اجـل بـه جـوونیش رحـم نکـرد و

 خیلـی زود بیمـاري ازپـا



 انداختش ... مانـدانا دختـر عاقلیـه و میـدونم بـراي زنـدگیش

 بهتـرین تصـمیم رو مـی

گیره و خودم تا آخر پشـتش هسـتم ... ولـی مـن نگـران 

 مـارال

 هسـتم .... کـه خیلـی

زود قالب دوست و همراهش رو بـه خـودش میگیـره و 

 تـازگی

 هـا خیلـی خـود سـر و

 لجباز شده ... دلواپسی هاي من توي جامعـه ایـی کـه گـرگ

 هـاش بـه سـایه هـا هـم

ختر ها سرو سامون نگیرندرحم نمی کنند تا وقتی این د  

 تمومی نداره..«

 سپس درحالی که

489 

Romanbooki بن بست بهشت 

 نگاهش به نقطه ایی نامعلوم خیره مانده بود با صداي آرام

 تري اضافه کرد:

 » چهار سال گذشته روزهـاي سـختی بـراي مـن و خـانواده ام

 بـود .... فـوت پـدرم ....
ـود ، هرچنـد تولـد خشـایار ایـنضربه ي سنگینی به خانواده ب  

 غـم رو کـم رنـگ کـرد

 ولی با مریضی ناگهانی رضا.... برگشتیم سر خونه ي اول«



.... 

 مسـیح بـه ایـن جـاي جملـه اش رسـید سـکوت کـرد و بـه

 کـامران خیـره شـده کـه

 سـرخم کـرده بـود بـا اخـم هـاي درهـم بـه فنجـان چـاي در

ه ودسـتش خیـره شـد  

 نـوك انگشـت اشــاره اش را بـه نرمــی و دایـره وار بــه لبـه

 ي فنجــان مـی کشــید و

 چنان غرق در افکارش بود که متوجه ي سکوت او نشد..!..

 پس و پشـت سـکوت مـردي کـه یـک لحظـه دسـت از شـوخی

 و خنـده برنمیداشـت

 حرفهـاي بسـیار بـود جرعـه ایـی از چـاي خـوش طعمـش را

 نوشـید و عاقبـت دل از

 چــاي جــدا کــرد ....آن را روي میــز گذاشــت و درحــالی

 کــه بــه ابروهـاي پــر پشــت

 کامران که گره شده باالي چشمان کشیده اش نشسته بود خیره
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 شده گفت:

 » اون سـکوتت چـی پنهـون کـردي کـه خنـده هـاي یـه پشـت

 مـرد شـوخ و خـوش

 خنده رو به باد داده و به جاش اخم هاش روکور کرده ....!؟«

 با صداي مسیح سر برداشت و از افکار در هم و برهمش جدا



 شد...

 خـب اگـر قـرار بـود سـفره ي دلـش را بـراي صـمیمی تـرین

 دوسـت و رفـیقش بـاز

میکرد اولین کسی کـه سـر سـفره ي دلـش مـی نشسـت 

 مانـدانا

 و عشـق کهنـه ایـی

که دوباره سر باز کرده بود ... حرمـت رضـایی کـه هنـوز 

 بـه

 سـالش هـم نرسـیده بـود

 نگه داشت و اخم هـاي کـورش را بـا خنـده معاوضـه کـرد و

 در حـالی کـه روي مبـل

ـه ي چـاي را نوشـید و بـا جا به جـا میشـد آخـرین جرع

 همـان

 لبخنـد روي لبهـایش

 گفت:

 » حـرف پشـت سـکوتم رو بهـت مـیگم ولـی حـاال نـه ...! تـو

 بگـو ... چـه خبـر هنـوز

 کسی دلت رو نبرده یا منتظري از آسمون بیافته توي

 دامنت!...؟«

 مسیح نفـس عمیقـی کشـید بـی اراده دختـري بـا چشـمان بـراق

 و خـوش حالـت در
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 خیالش نقـش بسـت ... کـه نـه از آسـمان ...! بلکـه درسـت از

 وسـط مـاجراي دزدي و

 کالهبـرداري شـرکت دایـی اش ، وسـط زنـدگی او سـرازیر

 شـده بـود ....درحـالی کـه

 ســاعت مچــی اش را از دوردســتانش بــاز میکــرد نــیم

ـاهی بــه آن انــداخت کــهنگـ  

 عقربــه هــایش بــه صــبح رســیده بودنــد ... آن را روي

 میــز شیشــه ایــی روبــرویش

 گذاشت و با صدایی نرم در حالی که ذهنش پر بود از شاداب

 گفت:

 » چرا یکی هست ... که چند وقته بد جوري توي ذهنم لنگر

 انداخته« ...

نی روي هـوا زد و بـا صـدایی بلنـدکـامران از خوشـی بشـک  

 خوشـحالی اش را نشـان

 داد:

 » بدین مژده گر جان فشـانم رواسـت... ایـن دختـر کـه دل

 مسـیح مـا رو ببـر دیـدن

داره ... کیه ...؟ خوشگله ...؟ دکتر یا پرستار...؟ از 

 کارمندان

 بیمارستانه ...؟«



مران از روي مسیح بی توجـه بـه سـوالهاي پـی درپـی کـا

 مبـل

 بلنـد شـد ....تکلـیفش

 با دلـش روشـن بـود او را میخواسـت خیلـی هـم میخواسـت

 ولـی بایـد تکلـیفش را...
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 با شاداب و دل او هم مشخص میکرد....

 در حالی که به سمت سرویس بهداشتی میرفت جواب داد:

 » همین قدر بـدونی کافیـه... مـن میـرم دنـدون هـام رو

 مسـواك بـزنم ... رختخـواب

توي کمد رختخواب هـا تـوي اتاقـه... خـودت بـرو بـردار 

 اگـه

 سـردت میشـه شـومینه

 رو روشــن کــن مــن صــبح زود میــرم خواســتی بــري در

 خونــه رو ببنــدي کافیــه ،

ون باز نمیشه ... فقط یادت نره شومینه روبدون کلید از بیر  

 خاموش کنی...«

 سپس بی توجه به ناسزاي هـایی کـه کـامران ریـز و درشـت

 بـارش میکـرد و مـدام از

 دختـر شـاه پریـانش میپرسـید بـه سـمت کتابخانـه ي کنـاره

 شـومینه رفـت ...پوشـه



ول کتابخانــهي قرمــز رو کــه یعقــوبی داده بــود طبقــه ي ا  

 گذاشــت و بــا شــب بــه

 خیري راهی سرویس بهداشتی شد...

وقتی به اتاقش برگشت بـه کنـار پنجـره ي مریـع شـکل 

 اتـاقش

 رفـت و بـا پـر دسـت

 پـرده ي تـور را قـدري کنـار زد و روبـروي پنجـره ایسـتاد

 کـه سـخاوتمندانه شـهر را

راغهـایی ریـز و درشـتش ،بـه نمـایش گذاشـته بـود بـا چ  

 بعضـی کـم سـو و بعضـی
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دیگر پر نو رو درخشـان ،کـه بـه بـازي نـور و تـاریکی 

 رفتـه

 بودنـد.... کـف دسـتش را

 روي تـن سردشیشـه گذاشـت و درحـالی کـه بـه دور دسـتها

 خیـره بـود و چشـمک

 :«هـاي پـی درپـی نورهـا .....زیـر لـب زمزمـه وار گفـت

 بچـه ادبیـاتی .... تـو از کجـا

 وســط زنــدگی مــن افتــادي و درســت وســط دلــم فــرود

 اومــدي ... شــب خــوب

 بخوابی..«.



 سپس دل از چراغها و نورهاي محسور کننده اش گرفت و به

 رختخواب رفت...

*** 

ل و هـواي دیگـري داشـت!.... وقتـی سـرش بـهکـامران حـا  

 بالشـت رسـید ، بـه پهلـو

 چرخید نگـاهش روي شـعله هـاي سـرکش شـومینه کـه از

 فضـاي خـالی بـین دو تـا

 مبل بـه خـوبی دیـده میشـد نشسـت.... شـعله هـایی کـه بـه

 رقـص و پـایکوبی رفتـه

.. دسـت پـیش بـردبودندو هرکدام به سـمتی راهـی بودنـد..  

 اردك را از کنـار دسـتش

برداشــت و بــه نــوك قرمــز اردك خیــره شــد و و آهســته 

 و

 زمزمــه وار بــا خــودش

 گفت:
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 ماندانا خانوم دفعـه ي پـیش پـاي رفاقـت بـا رضـا بـه میـون

« 

 اومـده بـود کـه پـس

گـه دنیـا هـم جلـوم روم واسـته کوتـاه کشیدم ... این بار ا

 نمیـام



 و نمیگـذارم فرصـتی

 که خدا بهم داده از دستم بره...این رو بهت قول میدم..«.

 کـامران ایـن را گفـت و اردك را بـه کنـاري گذاشـت و

 درحـالی کـه چشـمانش پـی

رقص شعله ها بود به سمت دنیاي خواب و بی خبري 

 سرازیر

 شد....

*** 

 ارمغان آذرماه پاییز سوز و سرمایی بود ناگفتنی...!

 آذر ماه تمام قدظاهر شـده بـود تـا در روزهـاي پایـانی خـودي

 نشـان دهـد و از هـیچ

 سـوز و سـرمایی هــم فــرو گــذار نبـود!... از همـان

 ســرماهایی کــه دنــدانهایت تیــک

رد و بی تیک به هم میخورد و نوك انگشتانت از سرما س

 حس

 می شود! ...

 اما وقتی ته ته دلت کـه گـرم باشـد سـرما هـیچ روزنـه ایـی

 بـراي داخـل شـدن پیـدا

 نمیکند و فقط و فقط روي پوستت مهمان میشود..!.

شـروع مـی شـود ... دل اسـت کـه»دل «اصال همه چیـز از   

 عاشـق میشـود و عقـل را
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د میدهـد!... قطـرش هـم خیلـی نـازك اسـت ... چـرا کـهبربـا  

 زود میشـکند و میشـود

 حکایت چینی بند زده...! دل اسـت کـه بـه وقـت دلتنگـی بـه

 قـدر یـک قطـره ي آب

کوچک می شود و دلتنگ می گـردد... یـه وقتـایی هـم 

 وسـعت

 دریـا پیـدا میکنـد آن

... غصـه هـا هـم سـرمیشـوي »دریـا دل «وقت است کـه   

 دلـت مـی نشـیند و شـادي

 ها هم ... دل حکایـت غریبـی دارد هـم جـا بـراي مهربـانی

 دارد و هـم کینـه ... گـاهی

 با یک حرف یخ میزند و گاهی حتی با یاد عزیزي گرم

 میشود..!..

 حاال او هم هر وقت به یاد مسیح و لبخنـد هـایش مـی افتـاد تـه

رم مـیتـه دلـش گـ  

 شد...!حس نابی که مثل یک مخمل نرم پوستت را به نوازش

 میگیرد...!.

 این روزهـا آقـاي نـوروزي ، راننـده ي سـرویس شـرکت هـم

 بـه لطـف خـانوم نعمتـی

ته دلش گرم بود و لبخنـد دمـی از لبهـاي جـدا نمیشـد...و 



 تمـام

 طـول مسـیر آهنـگ

 هاي خواننده هاي لـوس انجلسـی و اون ور آبـی را مـی

 گذاشـت و بـا آنهـا هـم نـوایی

 می کرد و گاهی هم قري به گردنش میداد..!..
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باقی مسافران هم از این قاعـده جـدا نبودنـد و سرجایشـان 

 ریـز

 گـردن تـاب میدادنـد

هرچنــد دمــی کوتــاه .....امــاوبــا ریــتم شــاد آهنــگ ،   

 غصــه هایشــان را بــه دســت

 فراموشی می سپردند..!..

 شاداب دل به خیابانهـاي پـاییزي داده بـود و تکـاپوي مردمـی

 کـه بـه اسـتقبال شـب

 یلدا میرفتند .... و یکی درمیـان ذهـنش بـه سـمت و سـوي

 مسـیح پـرواز میکـرد ... و

مسـیر فکـرش را عـوض کنـد مـدام مسـیر بـراي اینکـه  

 نگـاهش را عـوض میکـرد و

 ولی بازهم ناموفق به مسیح میرسید..!..

 هستی بـه داد افکـار دربـه درش رسـید ،در حـالی کـه او هـم

 بـه سـرو گـردنش تـاب



میداد بشکن هاي ریز و بـی صـدایی هـم میـزد ، سـر خـم 

 کـرد

 و جـایی بـیخ گـوش

: گفتاو   

 » این آقاي نـوروزي عجـب آدم باحالیـه!..... اگـه میدونسـتم

 تـوي سـرویس ایـن قـدر

 خوش می گذره آویزون لیلی نمـی شـدم کـه ایـن همـه سـرم

 منـت بگـذاره ... دوبـار

 با نیما رفتم بیرون بیا ببین چه جوري دماغش رو برام باال

 میگیره« ..!.
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 حرفهــاي خالــه زنکــی هســتی تمــامی نداشــت ....! رو ي

 غیبــت هــایش برچســب

 « میگذاشـت و بـی پـروا از خـدا رشـته ي سـخنش» درد دل 
 بـه هـر سـو پـرواز مـی

 کـرد و خـوب و بـد را بـه هـم میبافـت ... ایـن بـار لیلـی و

 رابطـه ي شـکرابش بـا او

ز درد دل هــایش....! همــان بهتــر کــهشــده بــود مرکــ  

 خیــالش را غــرق مســیح مــی

 شد....! مردي که از او کم می دانست ، و بسیار به او فکر

 میکرد...!.



میان وراجی هاي هستی کـه یکـی بـه مـیخ میکوبیـد و 

 دیگـري

 را بـه دیـوار نـا کجـا

استیکر هاي آباد ... ! فقط پیامک نادر را کم داشت با آن 

 میوه

 ایی اش..!.

 امـروز ابتکـار بـه خـرج داده ، کمـی رمانتیـک شـده و میـان

 میـوه هـاي اهـدایی اش

یکی در میـان شـاخه گلـی هـم کاشـته بـود !....میـان بـی 

 سـرو

 سـامانی هـاي ذهنـی

 اش نادر دیگـر نـوبر بـود!.... تمـام ذهـنش را زیـر رو کـرد

یـی بـراي نـرفتنتـا بهانـه ا  

 جمعه به خانه ي عمـو منصـور پیـدا کنـد ... امـا نمیدانسـت

 چـرا نمیتوانـد ذهـنش را

 سرو سامانی دهـد و یکـی درمیـان بـازهم بـه مسـیح مـی
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 رسـید ... مـردي کـه مثـل

 یــک ســردار فــاتح بــه ســرزمین دل و روحــش تاختــه و

 جــاي ، جــاي آن را اشــغال

 کرده بود و دیگر حتی تکه ایی کوچک از سرزمین دلش سهم



 نادر نبود..!.

 لبخنـدي کــج روي لــبش نشســت .... موبـایلش را داخــل

 ــر دادو ســرش را جــیش س

داد ، دوبـاره هسـتی بـه دادبه شیشـه سـرد ماشـین تکیـه   

 افکـار درمانـده اش رسـید

 و ایــن بــار ســرش را روي مقنعــه ي او چســباند آنچنــان

 نزدیــک کــه هــرم گرمــاي

 دهان او را روي الله ي گوشش حس می کرد و پچ پچ وار

 زمزمه کرد:

 » مـیگم شـاداب جمعـه ایـن هفتـه یـه قـرار بگـذار یـه کـادو

 بخـریم و بـریم دیـدن

 خانوم نعمتـی ... زشـته خـانوم نعمتـی مـن رو بـراي

 عروسـیش دعـوت کـرد و نـرفتم

»  ... هوم نظرت چیه....؟

 سرش را بـه سـمت هسـتی چرخیـد و نگـاهش روي چشـمان

 قهـوه ایـی او کـه فقـط

ي محکـم بـود نشسـت» بلـه«منتظـر شـنیدن یـک  !.... 

ز او جـدا کـردوچشـمانش را ا  

 ســرش بــه ســمت شیشــه برگشــت و مســیر نگــاهش روي
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 عــابرانی کــه در صــف



 اتوبـوس منتظـر ایسـتاده بودندنشسـت .... خـب ایـن هـم

 بهتـرین بهانـه بـراي نـرفتن

 بـه خانـه ي عمـو منصـوربود تـا از ّشـر خـوردن مراسـم

 آبگوشـت خـوردن و نگاهـاي

 گاه و بی گاه نادر خالص شود..!..

 بـا صـداي زنـگ پیامـک موبـایلش دسـت بـرد و آنـرا بـاري

 دیگـر از جیـبش بیـرون

 کشید و بـا دیـدن اسـم مامـان زري اش تمـام خسـتگی روزش

 یـک جـا پـر کشـید و

و به هستیبه هوا رفت ....اما قبل از اینکه پیام را بخواند ر  

 شد و گفت:

 »باشه موافقم .... حتما شب قبلش باهات هماهنگ میکنم«...

 سپس سر خم کرد با خواندن پیامک مامان زري لبخندي روي

 لبش نشست:

 » امشب تولد نداست.... مگه قـرار نبـود زود بیـاي بـا هـم

 بـریم ... سـوري چشـم مـن

 رو در اورد از

ـد ...؟ مـن زودتـر میـرم تـا بـس زنـگ زد و پرسـید کجایی

 مـن

 رو نخـورده....! تـو هـم

 رسیدي آماده شو یه آژانس بگیر و زود بیا..«.



 لبخنـدش عمیـق شـد و پرجـان.... بـه شـکل خنـده روي
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 لبهـایش نشسـت و بـرایش

 تایپ کرد:

 »مامان تو فوق العاده ایی ... باشه«

*** 

م بیـرون آمـد موهـایش را روي شـانه اش ریخـت و از حمـا

 بـا

 ـر حولـه نـم آنهـا را پ

 گرفت....

 ـرو فـر و ترگـل و ورگـل شـدن نداشـت !.... نیازي به ق

 هرچـه سـاده تـر بهتـر... ! نـادر

 نزده بدون اهنگ خـوش رقصـی میکـرد واي بـه حـال اینکـه

 خـودش را هـم ترگـل و

 ورگل بکند..!..

 روبــروي کمــد لباســهایش ایســتاد و بــی اراده ذهــنش بــه

 ســمت و ســوي شــب

 عروسـی خـانوم نعمتـی و آقـاي نـوروزي کشـیده شـد ... و

 مسـیحی کـه روي دلـش

 چنباتمـه زده بـود و خیـال رفـتن هـم نداشـت !... بـه آینـه

 خیـره شـد و دسـتی بـه



حواسـت هسـت« ید و زیـر لـب گفـت: تصویر خودش کش  

 داري مـی افتـی تـوي یـک

 عشق یک طرفه ها که تهش به بن بست میرسه....«

 ســپس مستاصــل دل از آینــه جــدا کــرد و راه رفتــه را

 برگشــت و لبــه ي تخــت
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ج نشسـت و نگـاهش بـه کـارتون هـاي چیـده شـده ي کـن

 اتـاقش

 افتـاد کـه در یـک

دوتا از آنها نیمـه بـاز مانـده بـود و روي هـر کـدام بـا 

 ماژیـک

 مشـکی محتویـات آن را

 نوشته بود....

 تـوي ایـن هـاگیر واگیـري فقـط اسـباب کشـی راکـم داشـت

 اصـال تقصـیر عمـو ....!

 منصـور شـد کـه مـدام زیـر پـاي آقاجـانش نشسـت و از

ایـاي داشـته و نداشـته يمز  

 کوچــه و محلــه ي خودشــان گفــت وگفــت ، تــا آقاجــانش

 راضــی شــد آپارتمــان را

 بفروشد و عالوه بر پس انـداز خـودش مبلـغ قابـل مالحظـه

 ایـی هـم از عمـو منصـور



 به عنوان قرض بگیرد تـا آپارتمـان نوسـاز و البتـه بـا متـراژ

ا خریـداري کنـدبـاالتري ر  

 ، خانه ایی کـه هنـوز گـج دیوارهـایش خشـک نشـده و رنـگ

 روي آن ننشسـته بـودو

 حتی یک خط تلفن هم نداشت..!.

 قسمت بد مـاجرا وقتـی بـود کـه فقـط و فقـط یـک کوچـه بـا

 خانـه ي عمـو منصـور

 نازنین بـا ایـن پیشـنهاد هـاي نـابش فاصـله داشـتند ... و ایـن

 بـه ایـن معنـا بـود کـه

 وقت و بـی وقـت یـا عمـو منصـور بـه اتفـاق اهـل و عیـالش
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 بـه سـمت خانـه ي آنهـا

 سرازیر بود و یا بالعکس..!..

 سربرداشت و نگاهش را رو به باال کشاند و با صدایی مثل

 نجوا گفت:

 م ولـی نـه اونقـدر کـهخدایا ... درسته که دختر خـوبی نیسـت

« 

 نـادر رو بچسـپونی ور

دلم ... این تنبیـه بـرام خیلـی زیـاده ... ! قربونـت بـرم یـه 

 دور

 چشـم بگردونـی خـوبی



 هام رو هم می بینی ها!«....

 به انتهاي درد دل هـایش یـه آمـین چسـباند و بـا نفسـی عمیـق

 از جـایش برخاسـت

ـت وسـفارش ماشـینی بـراي پـانزدهو بـا آژانـس تمـاس گرف  

 دقیقـه ي بعـد داد بــه

 سرعت موهایش را همراه با تـابی پـر پـیچ خـم بـه بـاالي

 سـرش فرسـتاد و خـم شـد

 از میـان خــرت و پــرت هـاي روي میـز کــه بـراي جمــع

 شــدن کنـار گذاشــته بـود

یـک شـلوارکلیپسـی برداشـت و موهـایش را بنـد آن کـردو   

 جـین سـاده و یـک بلـوز

 بافـت بـا اسـتین بلنـد آخـرین انتخـابش بـود.... و بـا صـداي

 زنـگ آیفـون گوشـی را

 برداشت با شنیدن صداي راننده ي آژانس کوتاه گفت:

 »لطفا صبر کنید تا چند دقیقه ي دیگه پایین هستم«
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 ســپس کفــش هــایش را پوشــید و کــیفش را روي شــانه اش

 ســوار کــرد و بعــد از

 خاموش کردن چراغ هاراهی شد...

**** 

 با باز شدن در آهنـی سـنگین آپارتمـان یـک دنیـا تعجـب بـه



 سـمتش سـرازیر شـد و

 تقریبا حرف در دهانش که هیچ در ذهنش هم ماسید..!.

ذاشـت و بـه او کـه در آسـتانه ي در نادر قـدمی پـیش گ

 ایسـتاده

 بـود نزدیـک شـد و

 به دستش حرکت پرو پیچ و تاب شیطنت آمیزي داد بعد از

 سالم نرمش گفت:

 » رو رد کـردم رفـت ... وقتـی بـه موقـع رسـیدم ... آژانـس

 زن عمـو گفـت قـراره بـا

 آژانس بیاي مثل قرقی خودم رو رسوندم« ...

خواســت در را ببنــد و تعجــب هــایش را بــهدلــش می  

 همــراه نــادر پشــت در جــا

 بگذارد...

سگرمه هایش بی اختیـار در هـم رفـت ... قـدمی پـس رفـت 

 و

 بـی آنکـه بـه سـالمش

 پاسخی بدهد با لحنی تند و گزنده گفت:

 » به نظرم بهتره به نظـر دیگـران احتـرام بگـذاري و بـه

.... شـون تصـمیم نگیـريجا  
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» 



 نــادر تــوي دل تاریــک و روشــن خیابــان چشــمانش را

 روي صــورت او یــک دور

چرخاند ... حرصـش را میـان مشـت هـایش مخفـی کـرد و 

 بـه

 صـدایش لحـن آشـتی

 داد:

 » خـودت کـه نمیـدونی !...؟هرچـی پسـم میزنـی مشـتاق تـرم

 میکنـی ... حـاال فکـر

 کن من راننده ام نمیشه....؟«

 سپس قدمی پیش گذاشـت سـرش را بـه مـوازت صـورت او

 پـایین کشـید و بـا همـان

 لحن نرم اما هشدار دهنده ادامه داد:

 همه ي این رو میگذارم به پاي ناز دختروت ... حاال هم راه

« 

 بیفت بریم« ...

و کـامال داخـل پـاگرد در وروديبـاز هـم قـدمی پـس رفـت   

 سـاختمان شـد و نـادر

همگام با او پیش آمـد و بـا بسـته شـدن در پشـت سـرش 

 دسـت

 پـیش بـرد و پشـت

 . دســتش را نــرم و نــوازش وار بــه گونــه ي او کشــید



 وبــی انکــه چشــم از شــاداب

 بردارد نرم و پچ پچ وار اضافه کرد:

 » ونه تـون کـه تمـوم شـد .... بـا بابـام حـرفاسباب کشی خ
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 میـزنم پـا پـیش بـذاره و

 با عمو منوچهر صحبت کنـه واجـازه بگیـره بـراي

 خواسـتگاري ، دلـم میخـواد یـه بلـه

 ي خوشگل ازت بشنوم« ...

 شاداب حس میکـرد روح از بـدنش در حـال جـدا شـدن اسـت

 و قلـبش مثـل چکـش

به سینه میکوبید !... خـودش را قـدري پـس کشـید ....لـب 

 بـاز

 کـرد تـا اعتـراض کنـد

 اما مجالی نیافت وبا صداي گـام هـایی کـه از راه پلـه هـا

 سـرازیر بـود و دیـدن خـانوم

 ه

 مســایه ي طبقــه ي دوم ، نــادر بــه ســرعت از او فاصــله

داب از خجالــتگرفــت...شــا  

 شــتاب زده ســالمی کــرد وچنگــی بــه دســته ي کــیفش زد

 و تنهــا چیــزي کــه ...

 نصیبش شد سـالم کوتـاه خـانوم همسـایه ي طبقـه ي بـاال بـود



 آن هـم بـا چشـمانی

کنجکاو!.... اما نادر زود تر از او بـه خـود آمـد و بـا 

 صـدایی

زشـیبلنـد بـدون اینکـه لر  

 داشته باشد محکم و مردانه گفت:

 دختــر عمــو راه بیفــت بــریم ... زن عمــو ســفارش کــرد

« 

 زود تــر بــریم تــا دیــر
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 نشده..«.

 دیگـر چـاره ایـی نداشـت !...بایـد بـا نـادر مـی رفـت ، سـالم

 شـتاب زده اش بـا خـدا

تـري از خـانوم همسـایه همـراه شـد سـپسحافظی شتاب زده   

 هـر دو زیـر نگاههـاي

 خیره او سوار ماشین نادر شدند و رفتند...

راه رفتـه را برگشـت و مثـل سـربازي کـه موظـف بـه قـدم 

 رو

 میباشـد بارهـا وبارهـا

 طول پذیرایی را طی کرد وهـر چنـد دقیقـه مـچ دسـتش را تـا

 امتـداد چشـم هـایش

 بـاال میبـرد واز پـس اشـکهایی کـه تمـامی نداشـت و متصـل



 بـه هـم جـاري بـود بـه

 ســاعتش نــیم نگــاهی انــداخت .... از پــس پــرده ي نــازك

 اشــک هــایش صــفحه ي

 گرد ساعت را تار و درهم می دید...

 مارال هنوز به خانـه برنگشـته بـود ...... گفتـه بـود بـراي

تولـد دوسـتانه میـرود ویـک   

 تا سـاعت هفـت هـم بـر میگـردد امـا عقربـه هـا ي سـاعت

 پـانزده دقیقـه از ده شـب

 هم گذشته بودند و همچنان از او خبري نبود!

 میان دلواپسی هایش.... یکی درمیـان بـا مسـیح و مـارال

 تمـاس میگرفـت کـه هـر دو
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.!.. شش بی نتیجه بود و هیچکدامشان جواب نمی دادندتال  

 عاقبت خسـته از ایـن دسـت و پـا زدن هـاي بیهـوده سـرجایش

 درسـت وسـط سـالن

 بزرگ خانه ایستاد و نگاهش بـه سـمت خشـایار رفـت کـه

 روي مبـل بـه خـواب رفتـه

 ، آب از گوشه ي دهانش سرازیر بود...

و رفـت و پتـوي آبـی رنگـش با گامهاي بلند تري به سـمت ا

 را

 تـا جـایی حـوالی چانـه



 اش بــاال کشــاند و قــد راســت کــرد و دســتی هــم بــه

 موهــاي صــاف و بــی حالــت

 خـودش کشـید ...در حـالی کـه شـماره ي موبایـل مسـیح را

 مـی گرفـت و زیـر لـب

 زمزمه کرد:

 » ...؟ نکنـه سـرش بالیـیخـدایا مـن حـاال چـه غلطـی بکـنم 

 اومـده ...؟ داداش تـرو

 خدا جواب بده ...؟«

داداش« عاقبت دست به دامـن پیامـک شـد و بـرایش نوشـت   

 بـا خونـه تمـاس بگیـر

 ». همین بدون اینکه هیچ توضـیحی بدهـد... و بـی درنـگ بـه
 سـمت دفتـر تلفـن کـه

 داخل کشوي میز تلفن قرار داشـت رفـت و در حـالی کـه بـا

 پشـت دشـت اشـکهایش

 را پاك کرد و با دستانی لـرزان حـرف مـیم را بـاز کـرد وبـه
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 مهرانفـر رسـید ... و خـب

 ایــن شــماره ي خانــه ي شــان بــود قطــره اشــکی از روي

تــر افتــادگونــه اش رو دف  

 درسـت روي اسـم کـامران مهرانفـر نشسـت و مثـل ذربینـی

 آن را قـدري درشـت تـر



 کرد و به آنی شماره ي او را گرفت....

*** 

کامران بـا صـداي زنـگ موبـایلش از میـز نقشـه کشـی 

 قـدري

 فاصـله گرفـت و رو بـه

عـالیبچـه هـا خسـته نباشـید ،کـارتون «: همکـارانش گفـت   

 بـود همـین نقشـه رو

 اجرا میکنیم ...من تلفنم رو جواب بدم برمیگردم« ...

 ســپس درحــالی کــه تمــام حواســش بــه روي میــز نقشــه

 کشــی جــا مانــده بــود ،

 موبــایلش را بــاز کــرد و بــا دیــدن شــماره ي خانــه ي

 مــادر مســیح اول تعجــب بــه

مـد امـا بـی وقتـی آن باعـث شـد بـی اراده سـگرمهسـراغش آ  

 هـایش درهـم شـود ...
 دل نگـران بـا گامهـایی بلنـد بـه سـمت اتـاقش رفـت و در را

 پشـت سـرش بسـت بـا

 صدایی محکم گفت:

 »سالم فرنگیس خانوم شبتون به خیر...«

 مانــدانا لبهــایش را بــه دنــدان گزیــد و تمــام تالشــش را

509 

Romanbooki بن بست بهشت 

 کــرد تــا صــدایش لرزشــی



 نداشته باشد ، بغضش را همراه آب دهانش فرو داد و نرم

 گفت:

 » سـالم کـامران خـان ... مـن مانـدانا هسـتم ببخشـید مـزاحم

 شـما شـدم ... بـاور

یید چاره ایی نداشتم . مامان رفته قم زیارت و خونهبفرما  

 نیست...«

 کامران حس میکرد قلـبش از سـینه هـر دم بـال بگشـاید و بـه

 پـرواز در آیـد عاقبـت

طاقت نیاورد و به میان جمله هاي او دوید و شتاب زده :

 پرسید

 »براي خشایار اتفاقی افتاده ... خالش خوبه!....؟«

 » . خشــایار خوبـه آالن هـم خوابیــده ... مشـکلنــه ... نـه..

 مـارال کــه هنـوز خونــه

نیومده و موبایلش رو هـم جـواب نمیـده ... غروبـی مـدام 

 پـاپی

 مـن شـد کـه میخـوام

 برم تولد دوسـتم بهـش گفـتم از مسـیح اجـازه بگیـره گـوش

 نـداد و گفـت تـا داداش

اصـرار کـرد کـه حرفـی بـه  بیاد خونه ، منم برگشـتم و

 مسـیح

 نـزننم .... قـرار بـود تـا



ساعت هفت خونـه باشـه ولـی هنـوز برنگشـته !..... بـا 

 مسـیح

 تمـاس گـرفتم اون هـم

گوشــش رو جــواب نمیــده بــه بیمارســتان زنــگ زدم 

 گفــتن

 بــاالي ســر یــه بیمــار
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 اورژانسی و نمـی تونـه حـرف بزنـه ، بـراش پیامـک دادم

.... 

 اگـه دایـی فرشـادم ایـران

 بود مزاحم شما نمی شدم... دلواپسم و نمیتونم با این بچه برم

 دنبالش« ....

ماندانا بـه ایـن جـاي جملـه اش کـه رسـید دیگـه تـاب نیـاورد 

 و

 اشـکهایش راه گونـه

و او مستاصـل بـه حالـت چمباتمـه  ها را در پیش گرفتنـد

 کنـار

 میـز تلفـن نشسـت و

 تکیه اش را به دیوار داد.

 مانـدانا مـی گفـت و اشـکهایش را ردیـف میکـرد و دل

 کـامران ایـن سـوي خـط بـی



 قرار در سینه میکوبید...

 عاقبــت هــول و دســت پاچــه چنگــی بــه پــالتوي مشــکی

روي جــا اش زد و آن را از  

 لباسی کنج دیوار برداشت و گفت:

 » حاال چـرا گریـه میکنـی ... رفتـه خونـه ي دوسـتش و

 سـرش گـرم شـده حواسـش

 به ساعت نیست ...آدرس خونه ي دوستش رو داري...؟«

 ماندانا با پشت دست اشکهایش را پاك کرد و جواب داد:

 شونآدرس دقیق رو ندارم ولی حول و حوش و پالك خونه 

« 

 رو بلدم..«..

 کامران پالتو بـه دسـت از اتـاق بیـرون آمـد و موبـالیش را از
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 دهـانش قـدري دور کـرد

 رو به کارمندانش گفت:

 » آقایون خسته نباشید مـن کـار ضـروري بـرام پـیش اومـده

 بایـد بـرم درمـورد اجـرا

 ي نقشه فردا حرف میزنیم« ....

 سپس رو به آبدارچی شرکت شد با جمالتی تندو شتاب زده

 ادامه داد:

 » آقـاي صـادقی حواسـت باشـه وقـت رفـتن حتمـا پکـیج رو



 خـاموش کنـی و مثـل

 دفعه ي پیش روشن نمونه..«..

 کامران ایـن را گفـت و بـدون اینکـه منتظـر چشـم آقـاي

لیش راصـادقی بمانـد موبـا  

کنار گوشش گذاشـت ... صـداي پـر خـط و خـش مانـدانا 

 روي

 اعصـاب او هـم خـط و

 خش انداخته بود و درحالی که

 سعی می کرد بر اعصابش مسلط باشد گفت:

 مانـدانا گریـه نکـن.... همـون ادرس نصـفه و نیمـه رو بـرام

« 

 پیامـک کـن ... سـعی

... » میرم دنبالش کن با مسیح هم تماس بگیري من  

کامران این را گفت وبه سرعت سوار آسانسور شد و به 

 سمت

 پارگینگ رفت...
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*** 

 حس میکرد اعصابش کـش آمـده ... هـر بـار کـه بیمـاري از

 مـرز مـرگ و زنـدگی بـه

 خط زندگی بـر میگشـت حـس میکـرد خـودش بـه زنـدگی



 رسـیده اسـت ... روبـروي

 بخـش پرسـتاري ایسـتاد و دسـتی بـه شـقیقه هـاي دردنـاکش

 کشـید و سـر پرسـتار

بخش که زنی میان سـال و خـوش برخـورد بـود بـا خنـده 

 ایـی

 بـه اسـتقبالش آمـد و

 یک لیوان چاي همراه با باقلوایی پیش رویش گذاشت و گفت:

 » ثـل همیشـه کـارتون عـالیخسته نباشید نـوش جـان ... م

 بـود ...خواهرتـون تمـاس

 گرفتند و بهشون گفتم که نمیتونید صحبت کنید« ...

 مسیح دستی به موهایش کشـید و دلـش نیامـد بـا دسـتهاي

 کثیـف کـه یقینـا آلـوده

 هم بود به بـاقلوا هـا دسـت بزنـد ... بـا تشـکري کوتـاه فقـط

 جرعـه ایـی از چـایش را

 نوشید و موبـایلش را بـاز کـرد و بـا دیـدن پیامـک مانـدانا تـه

 دلـش بـه شـور افتـادو

 باالفاصله با خانه تماس گرفت...

**** 

 کـامران در حـالی کـه گوشـی موبـالیش بـه دسـت داشـت و بـا

 مسـیح حـرف میـزد
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نا ادرس داده بــود متوقــفروبــروي خانــه ایــی کــه مانــدا  

 شــد ....تــوي دل تــاریکی

 ... کوچــه چشــم چرخانــد و بــا دیــدن پــالك یــازده

 وماشــین هــاي قطــار شــده ي

 ...روبــروي آن حــدس زد کــه آدرس را درســت آمــده

 نفســی از ســر آســودگی

 کشیدورو به مسیح که پشت خط منتظر ایستاده بود گفت:

 » مسیح پالك یـازده رو پیـدا کـردم ....خیابـابون نسـترن

 شـمالی رو بگیـر بیـا پـایین

 انتهــاي خیابونــه... ماشــینم رو دوبلــه پــارك کــردم راحــت

 پیــدام کنــی...مــن زنــگ

 میزنم و میرم دنبالش« ....

ایش او را به مـرز جنـون رسـانده بـود ...پـردلواپسی ه  

 حـرص باشـه اي گفـت و تمـام

 حرصــش را ســر موبــایلش خــالی کــرد و آن را بــه روي

 داشــبورد ماشــین پرتــاب

کــرد...و بــا دیــدن تــابلوي خیابــان نســترن شــمالی 

 راهنمــا

 زد و بــه دل خیابــان

 پیچید...

*** 



یـدن ماشـین کـامران روبـرویش ایسـتاد و بـه سـرعتبا د  

 پیـاده شـد و کالفـه پنجـه

 در موهــایش فــرو بــرد و چشــم چرخانــد ، نگــاهش کــه
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 روي پــالك یــازده نشســت

 قدمهایش را به سـمت آن تنـد کـرد وکـه ناگهـان در آهنـی دو

گ بـازلنگـه تیـره رنـ  

 شـد و کـامران بـه همـراه مـارال از خانـه بیـرون آمدنـد....و

 قبـل از اینکـه مسـیح بـه

 آنها نزدیک شود کامران سر بیخ گوش مارال برد و نرم وپچ

 پچ وار گفت:

 » دکمـه هـاي مـانتوت رو ببنـد ، نبینـه چـه لباسـی تنـت بـود

 بـین اون همـه ! ....

» ردي...؟آشغال چه غلطی میک  

 ... مارال با دیدن اخم هاي درهـم مسـیح درجـا خشـک شـد

 حتـی سـالم در دهـانش

 نچرخید.... مسیح در یک قـدمی اش ایسـتاد بـا چشـمانی کـه

 مثـل آتشفشـان گـدازه

از آن میبارید دست بـاال بـرد و سـیلی محکمـی بـه صـورت 

 او

 نواخـت و بعـد آهسـته



 زیر گوشش گفت:

 این رو زدم تـا یـادت بمونـه بـی اجـازه جـایی نـري ... ایـن

« 

 رو زدم تـا یـادت بمونـه

 دروغ نگـی ... سـیلی کـه مـن بهـت زدم دردش خیلـی کمتـر

 از سـیلی کـه روزگــار

 بهت می زنه .. حاال هم گمشو برو سوار شو..«.

 مــارال دســت روي گونــه ي ســرخ و تــب دارش گذاشــت

 و
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 بــا قــدمهاي بلنــد و

 چشمانی پر اشک به سمت ماشین مسیح راهی شد...

 مسـیح چشـم از چشـمان غـرق اشـک مـارال گرفـت رو بـه

 کـامران شـد و بـا لحنـی

 آرام تر اضافه کرد:

 »براي همه چی ممنونم ... ببخشید که افتادي توي زحمت.«..

ـدي روي لـبش نشـاند و دسـتی بـه شـانه ي او کـامران لبخن

 زد

 و سـپس دسـتش را

 میـان دسـت او گذاشـت و قـدري پـیش امـد و همـانطور کـه

 دسـتهاي او را میفشـرد



 گفت:

 » خواهش میکنم ... خـدا شـکر بـه خیـر گذشـت ... زیـاد

 بهـش سـخت نگیـر جوونـه

از نگرانی درشو کم تجربه ... یه زنگ به ماندانا بزن   

 بیار....«

 ســپس ســر خــم کـرد و شــانه ي او را بوســید و درحــالی

 کـه بــه ســمت ماشــینش

 میرفت گفت:

 » راسـتی جوجـه هـاي آخـر پاییزیـت رو شـمردي ...؟

 پیشـاپیش شـب چلـه ات هـم

 مبارك ... بهت زنگ میزنم.«...

کامران این را گفت و پر گاز به سمت خانه یشان راهی ....

 شد
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 روز براي شاداب و مسـیح بـه پایـان رسـید ....هـر دو وقتـی

 بـه رختخـواب رفتنـد کـه

 روز پر از نشیب و فرازي را هر یـک تجربـه کـرده بودنـد

 وسرشـان پـر بـود از اتفاقـات

ـوب و بـد... ایـن تنهـا وجـه اشتراکشـانریز و درشت ، خ  

 نبـود و هـر دو بـا خیـال آن

 دیگري چشم بستند و به خواب رفتند....



*** 

 شب چله که میشد طبق یـه رسـم نـه چنـدان قـدیمی همـه بـه

 خانـه ي خالـه بتـی

 میرفتنــد ...خــوارکی هــاي شــبه چلــه شــان را همــراه

نی و انــار وباآجیــل و شــیری  

 هندوانه به زیر بغل میزدند و راهی خانه خاله بتی میشدند....

 خالـه بتـی دختـر عمـوي آقاجـان و عمـو منصـور بـود ....در

 واقـع خالـه ي هـیچکس

 نبود یعنی اصال خواهر نداشـت کـه خالـه کسـی باشـد ولـی

 زیـر و درشـت کوچـک و

نظـر گــرفتن قرابــت بـزرگ و پیــرو جــوان بــدون در  

 فــامیلی بـه او خالـه بتـی مــی

 گفتند! ....

 خالـه بتـی زنـی بـود قبـراق و سـر حـال وخنـده رو .... خنـده

 دمـی از لبهـایش جـدا

 نمـی شـد و گـویی آن را از روز ازل بـا نـخ و سـوزن بـه
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 لبهـایش دوختـه بودنـدو در

 آستانه ي شصت سالگی همچنان زیبـا بـه چشـم میامـد و بـه

 دالیلـی کـه هـیچ کـس

 نمی دانست با وجود خواستگار هاي ریز و درشتش هرگز



 ازدواج نکرده بو

 د..!..

و بعد از فوت پـدر ومـادرش در همـان خانـه ي قـدیمی 

 پـدري

 مانـد و خـرج روزمـره

د و خـودش هـم بیکـاراش را سـه بـرادر بـه عهـده گرفتنـ  

 ننشسـت و کنـار خیـاطی

خیاطی خاله بتی« اموراتش را میگذراند ... اسم خیاطی هم « 

 بود..!..

 خانه ي پدري خالـه بتـی از آن خانـه هـاي قـدیمی بـود کـه

 هنـوز بافـت سـنتی اش

 را حفـظ کـرده بـود از همانهـایی کـه همیشـه خـدا پـرده ایـی

ي درضـخیم بـه جلـو  

 ورودي حیاط آویخته می شد....

و حـوض مربـع شـکل آن باگلـدانهاي شـعمدانی لبـه ي 

 حـوض

 بهتـرین محـل بـراي

 بازي بچه ها بود ودر ایـوان قـدیمی خانـه تخـت چـوبی قـرار

 داشـت کـه تابسـتان هـا

 دلـت میخواسـت بـه پشـتی هـاي دسـتبافش تکیـه دهـی و بـی

518 

Romanbooki بن بست بهشت 



 خیـال زنـدگی بـه

 باغچه ي کوچک حیاط چشم بدوزي و غرق در دریاي ارزو

 هایت شوي....

 بســاط کرســی خالــه بتــی هــم از نیمــه مـاه دوم پــاییز بــه

 راه بــود و وقتــی دل بــه

 گرماي مطبوع آن میسپردي گویی گرما آن غصه هایت را هم

 آب میکرد...

 خانـه ي خالــه بتــی مزایــاي دیگــري هــم داشــت بــه

 خــاطر بــزرگ بــودنش بســاط

 .... عروسـی و دوراز جـون عـزا را در آن پـر پـا میکردنـد

 وهـر گـاه زنـی از شـوهرش

 قهر میکرد بـه جـاي خانـه ي پـدرش بـه خانـه ي خالـه بتـی

 میرفـت انجـا میمانـدتا

... و غمزه اش را بخرد و از در آشتی در آید شوهرش ناز  

 گاهی هـم تـازه نـامزده هـا بـراي اینکـه بـدون پاسـبان و

 نگهبـان یـک دیگـر را یـک

 دل سیر ببیند دیدن خالـه بتـی را بهانـه میکردنـد بـه آنجـا

 میرفتنـد بـه جـاي خالـه

 بتی ، یک دل سیر یک دیگر را تماشا میکردند...

چلـه اش حـال و هـوایی دیگـري داشـت... خالـهاما شبهاي   

 بتـی سـفره ایـی سـفیدي



 پهـن میکـرد و تمـام فامیـل گـرد آن مـی نشسـتند و هـر کـس

 خـوراکی هـاي شـبه
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 چلــه اش را وســط سـفره میگذاشــت... انـار دون شــده ي

 ســرخ یــاقوتی بــا گــردو ...

بوهاي سرخ شـیرین، کـدو حلـوایی ، آجیـل شـب چلـه بـا آنل  

 راحتـی حلقـوم هـایی

 کـه دل آب مـی کـرد و مـی بـرد .... قـاچ هـاي هندوانـه ،

 کنـارش پشـمک و بـاقلوا و

 گز ... دهان کوچکتر ها که هیچ دهان بزرگتر ها را هم آب

 میانداخت...

لنـد سـال کاسـه ایـی خاله بتی به نشـان روشـنی ایـن شـب ب

 آب

 را بـا چنـد پـر گـل

 وسط سفره میگذاشـت و کنـارش قـرآن و آینـه و حـافظ زینـت

 سـفره ي سـفید مـی

 شد.... و شمع هایی روشن بـا پایـه ایـی بلنـد دو طـرف سـفره

 مـی گذاشـت وخالصـه

 بساط حافظ خوانی و قصه و حدیث و بگو وبخند به راه بود..

 امسـال فریـال هـم بـه لطـف زن سـوري عمـو بـه همـراه

 خـانواده اش بـه ایـن جمـع



 اضـافه شـده بودنـد بـه حرمـت مهمـان تـازه از راه رسـیده

 صـدر مجلـس از آن آنهـا

 بود! ...

شــاداب کاســه ي انــارش را برداشــت قاشــق پــري از آن 

 را

 بــه دهــانش بــرد و ســر

ت و با نـادر چشـمانش تالقـی پیـدا کردکـه درسـتبرداش  
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 روبـروي او آن سـوي سـفره

 نشســته بــود .... نگــاه از او گرفــت و ســرش بــه ســمت

 مخــالف چرخیــد و فریــال را

 ..باچشــمانی ســرگردان مــابین خــودش و نــادر دیــد

رت درهــم اونگـاهش را در صــو  

چرخـی داد امـا هرچـه گشـت در زوایـاي صـورتش نشـانی 

 از

 دوسـتی ندیـد و نگــاه

 خصـمانه اش حرفـی دیگــر میــزد!....بـا صـداي نــدا چشــم

 از او گرفــت و ســرش بــه

 سمت او چرخید...

 ندا در حالی که تندو بی وقفه تخمه مـی شکسـت بـا صـدایی

ن همهمـهبلنـد بـه میـا  



 ي جمع آمد و گفت:

 » خالـه بتـی از اون قصـه هـاي قشـنگت بـود ... شـیرین و

 فرهـاد لیلـی و مجنـون .

 شهرزاد قصه گو و داستان هزار و یک شبش....«

 حاله بتی لبخنـدي روي لـبش نشـاند و روبـه شـهاب کـه کنـار

 دسـتش نشسـته بـود

 اشاره کرد و گفت:

 » ... قربونـت بـرم... توکـه بـه فرهـاد و مجنونـت رسـیدي

 قصـه ي لیلـی و مجنـون

 میخواي چیکار !....؟ایـن قصـه هـا مـال مجـرد هاسـت کـه

 دلشـون آب بشـه و زودتـر
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 دست به کار بشن..«..

 نــدا از خوشــی تــوي پوســتش نمیگنجیــد دســت دور

ـازوي شــهاب حلقــه کــرد وبـ  

 :شهاب بـه نرمـی حلقـه را بـاز کـرد و زیـر لـب آهسـته گفـت

 زشـته نـدا... بزرگتـر «

 نشسته..«..

 ندا ایشی گفت و سر چرخاند که سیامک پسر بزرگ برادر

 خاله بتی گفت:

 » خالـه بتـی قصـه رو ولـش کـن مثـل پارسـال برامـون بقچـه



... کني قسـمت بـاز  

 ببینیم امسـال نوبـت کیـه کـه عـروس بشـه .... خـدا رو چـه

 دیـدي شـاید سـاراي مـا

 امسال از توش دراومد و از شرش خالص شدیم« ...

 بزرگتر ها خندیدند و سارا هم پشت چشمی نازك کرد....

 ولی دخترها از این پیشنهاد ناب استقبال کردنـد و بـا هـم یـک

 صـدا بـا جملـه هـایی

 درهم رضایتشان را اعالم کردند...

 بقچه ي قسمت جنبـه ي سـرگرمی و شـوخی داشـت درواقـع

 چـادر نمـاز خالـه بتـی

بـود کـه هـر کـدام از دخترهـاي دم بخـت یـک تکـه از 

 وسـایل

 همراهشـان را داخـل

 آن میانداختنـد و بچـه ي دبسـتابی آسـیه دختـر بـرادر خالـه

 بتـی کـه دختـر سـرو
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ساکت و ارامـی بـود دسـت در بقچـه میکـرد و شـی ایـی را 

 از

 درون بقچـه ي قسـمت

 بیــرون میکشــید....و عــروس آن ســال بــا شــوخی وخنــده

 مشــخص میشــد ... ایــن



داخرافات وقتی قوت گرفـت کـه سـال گذشـته گوشـواره ي نـ  

 از بقچـه بیـرون امـد و

 همان سال عروس شد..!..

 خالـه بتـی خنـده ي ریـز و نخـودي کـرد و درحـالی کـه دانـه

 هـاي انـار را بـا نـوك

 قاشق زیرو رو میکرد رو به جمع شد و جواب داد:

 خالـه قربونـت بـره ... اون شـوخی بـودو سـرگرمی وگرنـه

« 

 قسـمت رو کـه خـدا روي

نی ادمهـا مینویسـه و بـس.. ولـی اگـه دلـت بـه ایـنپیشـو  

 شـوخی و خنـده خوشـه

 حرفی نیست.... یکی چادر نماز من رو بیاره دختره

 ا یه چیزي از سرو گردنشون باز کنند و بندازن توش« ....

 دخترها به تکـاپو افتادنـد و شـاداب فقـط بـا لبخنـدي فقـط

 نظـاره گـر بـود ... و نـادر

ل توي دلش نبـود تـا شـاداب هـم چیـزي داخـل آن بینـدازدد  

... 

 فریـال لنگـه کفـش

رو فرشی اش را انداخت و سیامک چـادر رو پـس کشـید و 

 بـا

 لحـن بـامزه ایـی گفـت
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: 

 » نه شـد دیگـه فریـال خـانوم ایـن دمپـایی زیـاد بزرگـه و

 شـانس سـاراي مـا رو کـم

 میکنه لطفا النگویی ،انگشتري ، ساعتی چیزي بندازید..«.

 فریـال شــرمنده از جمــع ســاعتش را بــاز کـرد و آهســته

ببخشــید حواســم«: گفــت  

 نبود..«..

 باز هم لبخند ها به پرواز درآمد...

 بقچـه جمـع شـد بـدون اینکـه شـاداب شـی ایـی از خـودش

 داخـل بقچـه بنـدازد و

 نادرکه این بازي را باور کرده بود نگاهش پی شاداب بود و

 مدام در دل میگفت:

 » دختر امسال تـو عـروس میشـی ...و عـروس مـن .... تـرو

 خـدا یـه چیـزي بنـداز تـو

 ي بقچه.«..

 بقچه جمع شد و لجظـه ي اخـر زري خـانوم دسـت زیـر شـال

رشـاداب بـرد گـل سـ  

 پر نگـین شـاداب را از سـرش جـدا کـرد و موهـاي شـاداب

 بـاز شـد و روي شـانه اش

 ریخــت و شــاداب بــا اعتــراض آهســته موهــاي پریشــانش



 را بــه ســختی زیــر شــال

 پنهان کرد و زیر گوش مامان زري با دلخوري گفت:
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 » ایـن هـا همـش خرافاتـه ...و بـرايمامان از شـما بعیـده 

 سـرگرمیه ... درثـانی قـرار

 نیســت کــه از تــوش شــوهر در بیــاد کــه ایــن جــوري

 موهــاي مــن پخــش و پــال

 کردي!....؟«

 زري خانوم بی توجه به غـرو لنـد او چشـمش پـی بقچـه بـود

 وقتـی بچـه ي آسـیه ...

 ... دست داخل بقچـه بـرد نفـس هـا ي دختـر هـا حـبس شـد

 دختـر هـا چنـان ایـن

 بقچـه قسـمت را بـاور کـرده و بـه آن چشـم دوختـه بودنـد کـه

اجـی و«گـویی بـا   

..!.. یک شوهر همه چی تمام براشان ظاهر میشود» مجی  

 خاله بتی لبه هـاي چـادر را بـه هـم نزدیـک کـرد و اشـیاء

 داخـل آن را چرخـی داد و

 رو به دختر آسیه گرفت و گفت:

 قربونـت بـرم دسـت کـن تـوي بقچـه اولـین چیـزي کـه زیـر

« 

 دسـتت اومـد بیـار



 بیرون..«..

بعد از دقایقی به کوتاهی عمر چنـد نفـس دختـر آسـیه گـل 

 سـر

 پـر نگـین شـاداب را

بـر آمـد و زري بیـرون اورد ... دختـر هـا آه از نهادشـان  

 خـانوم بـا لبخنـد بـاقلوایی در

مبارکه ... این هم«: دهان گذاشت و زیر گوش شاداب گفت  
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 شیرینی اش..«..

 خاله بتی براي این که حال و هواي دختر هاي دمغ شده را

 عوض کند گفت:

 » ــهدختــر هــا ایــن یــه شــوخی و بازیــه ... الهـی ک

 پیشــونی نوشــتتون بــه خیــر و

 خوشبختی رقم بخوره ... حـاال نـوبتی هـم کـه باشـه نوبتـه

 حـافظ ... چشـم هـاتون رو

 ببنید و نیت کنید الهی که حاجت دل همتون روا بشه«

 سپس خـم شـد و حـافظ را از میـان سـفره برداشـت و فاتحـه

 ایـی قرائـت کـرد و آن

 را باز کردو با صدایی بلند خواند:

دوش وقت سحر از غصه نجاتم دادند ... و اندر آن ظلمت 

 شب



 آب حیاتم دادند

چه مبـارك سـحري بـود و چـه فرخنـده شـبی ....آن شـب 

 قـدر

 کـه ایـن تـازه بـراتم

 دادند

 خاله بتی حافظ را بـا حظـی وافـر میخوانـد وجمـع دل بـه

و مـژدهحـافظ داده بودنـد   

 هایی که ردیف میکـرد ....و هـر کـس بـه فـرا خـور حـال و

 هـواي دلـش نیتـی در دل

 زمزمه می کرد...

شاداب با لـرزش ویبـره ي موبـالیش آن را بـه نرمـی از 

 جیـب

 ژاکـتش بیـرون کشـید
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 و با دیدن اسم طلوعی لبخند روي لبهایش طلوع کرد:

 »سالم بچه ادبیاتی ، شب یلدات مبارك....«

 شبه چله تمام شد و آذرماه پشت سـر پـاییز کاسـه آبـی ریخـت

 بـه امیـد اینکـه پـاییز

 سال دیگر باز گردد و با لبهاي خندون به استقبال زمستان

 رفت...

 شاداب به کنـار پنجـره ي اتـاقش رفـت و پـرده را قـدري پـس



 کشـید و بـه تماشـاي

ـهر و عـابرین پیـاده اش ایسـتاد، برخـی باعجلـه گـام بـرش  

 میداشـتند و برخـی دیگـر

 کاله بر سر ، شـال گـردن هایشـان را چنـان بـه دور خـود

 پیچیـده بودنـد کـه گـویی

 در بوران و برف قدم بر می داشتند..!.

 زمسـتان از راه رسـید و بـراي او عشـق را بـه ارمغـان اورد

 بـا یـاد پیامـک مسـیح و ...

 تبریــک کوتــاه شــبه چلــه اش ... بــاز هــم تــه تــه دلــش

 گــرم شــد و لبخنــد روي

 لبهایش جان گرفت... پیـام یـک خـط بـود ولـی بـراي او دنیـا

 دنیـا ارزش داشـت ... و

 هر بار که میخواند گویی تـازه تـر میشـد....!و چقـدر تـالش

د تـا غـرورش را حفـظکـر  

 کند و از خط قرمز هایش رد نشود...
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ســالم«: درجــواب مســیح کوتــاه و مختصــر جــواب داد  

 شــب چلــه ي شــما هــم

اما دلش میخواست هـزار ، هـزار حـرف نگفتـه بـین» مبارك  

 پیـام تبـریکش بگنجانـد

 ... همـه جـا بـرایش بگویـداز خالـه اصال ربط و بی ربط از



 بتـی و سـفره ي شـبه چلـه

اش ...ازخـوراکی هـا از بقچـه ي قسـمت و از خیلـی 

 چیزهـاي

 دیگـر.... امـا نگاههـاي

 غضبناك غرورش را که دید به همان جمله کوتاه اکتفاکرد...

 بــا بــاز شــدن در افکــارش را پــس زد دل از پنجــره جــدا

ــرد و بــه ســمت درک  

 چرخید.... مامان زري درحـالی کـه کـارتون خـالی را کـه

 عکـس چنـدتا مـوز روي آن

 بـود در دسـت داشـت داخـل شـد و آن را روي بـاقی کـارتون

 هـا گذاشـت و رو بـه او

 گفت:

 » شاداب مـادر .... ایـن هـم یـه کـارتون خـالی دیگـه ... از

 میـوه فروشـی آقـا نصـرت

 گرفتم .... وسایل هات رو جمع کن این هفته باید خونه رو

 تحویل بدیم..«.

 سـپس روي لبـه ي تخـت نشسـت ودسـتی بـه موهـاي زیتـونی

 مجعـدش کشـید و

دست دیگرش را دورانی دور سینه اش تاب داد و اضافه :

 کرد
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 » امــروز دلــم آشــوبه .....! مــادر کاشــکینمیــدونم چــرا 

 یــه روز دیگــه بــا دوســتت

 میرفتــی دیــدن خــانوم نعمتــی ....بعــد از مــدتها خــواهر

 زن عمــو ســوریت ناهــار

 دعوتمـون کـرده زشـته تـو نیـاي... میترسـم حـرف و حـدیث

 درسـت بشـه ... سـوري

نتظره یه اتو بگیره و لق لق حرفهاشرو که میشناسی فقط م  

 بشه..«..

 شـاداب بـه سـمت مامـان زري اش رفـت و کنـار او لبـه ي

 تخـت نشسـت و دسـتی

 روي گونه هاي او کشید و نرم گفت:

 » ... قربونت برم ... یـه بسـم هللاا کـه بگـی دل آشـوبیت میـره

 درثـانی مـن بـه هسـتی

رون یـه سوسـیس بنـدري بخـوریم وقـول دادم قـرار بـریم بیـ  

 بعـد یـه کـادو خـانوم

 نعمتی بخریم و بـریم دیـدنش... درثـانی امـروز اونجـا اینقـدر

 شـلوغ هسـت کـه نبـود

 من به چشم نمیاد ... مگـه ندیـدي دیشـب بنـده خـدا جـو گیـر

 شـده بـود و همـه رو

ـد جـوري پـاپیدعوت کرد...تـو کـه بهتـر میـدونی ...نـادر ب  

 ام شـده ... حـاال هـم کـه



 داریم میریم ور دل شون ....بگذار حداقل امروز براي دل

 خودم باشم..«..
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 زري خانوم دل نگران ... سر چرخاند و نگاهش در نگاه

 شاداب نشست:

 نمی دونم ... چی بگـم وهللاا ... خـدا آخـر ایـن قصـه رو خـتم

« 

 بـه خیـر کنـه ... نـادر

 کـه رسـما پـا پـیش نگذاشـته کــه پاشـو دم در قلـم کـنم

 میترسـم حرفـی بــزنم....

 اتیش بشه به دامن دوتـا بـرادر کـه جونشـون واسـه هـم در

 میـره ....شـهاب هـم مثـل

 بابات غیرتیه و جونش بـه جـون تـو بنـده میترسـم بگـم نـادر

سـر راهـت راه وبـی راه  

 سبز میشه رگ گردنش باد کنه و دعوا و بگیر و به بند به پا

 بشه..«.

 جملــه هــاي زري خــانوم نیمــه ي راه بــود کــه منــوچهر

 خــان از الي در ســرش را

 داخل آورد و با دیدن شاداب که هنوز لباس خانه به تن داشت

 با تعجب گفت:

 دا رســیدند و پــایین منتظرنــدشــاداب بابــا ... شــهاب و نــ



« 

 تــو کــه هنــوز آمــاده

 نیستی...؟!«

 شـاداب از روي لبـه ي تخـت برخاسـت و بـه سـمت آقاجـانش

 رفـت و در حـالی کـه

 تکه ایی از مویش را دور انگشتش میچرخاند گفت:
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 وام بـا دوسـتم بـرمآقا جون من نمیام به مامان هـم گفـتم میخـ

« 

 دیـدن همکـارمون

 که چند وقت پیش عروسی اش بود« ...

 منوچهر خان از پس شانه ي شاداب گردن کشید و رو به

 همسرش پرسید:

 »دوستش رو میشناسی ... دختر خوبیه ... ؟«

زري خـانوم بسـم اللهـی گفـت دل از لبـه ي تخـت جـدا کـرد 

 و

 دسـتی درهـوا تـاب

 داد و جواب داد:

 » اره بابا میشناسمش یکی دو بار اومد اینجا .... دختر بدي

 نیست...«

مـادر ایشـاهللاا بهـت خـوش«: سـپس رو بـه شـاداب شـد گفـت   



 بگـذره ... شـماره ي

 هسـتی رو هـم بـرام پیامـک کـن ... اگـه یـه وقـت موبایلـت

 آنـتن نـداد بـا دوسـتت

 تماس بگیرم.«..

داب لبخنـدي کــنج لــبش نشــاند قــدمی پــیش گذاشــت وشـا  

 گونــه ي مامــان زري

 اش را بوسید:

 » مامان تو فـوق العـاده ایـی .... باشـه همـین آالن بـرات

 میفرسـتم ... قـول میـدم تـا

 ساعت چهار خونه باشم....«
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: شید و گفتزرین خانوم دستی روي گونه اش ک  

 خیلی خب... براي خر کردنم همـون بـوس کـافی بـود دیگـه

« 

 نمیخـواد پیـاز داغـش

 رو زیاد کنی... زود بیا و وسایلت ها رو جمع کن..«.

 سـپس ازکنـار منـوچهر خـان کـه در آسـتانه در ایسـتاده بـود

 رد شـد غـر غـر کنـان

 گفت:

 » اخـه مـن نمـی فهمـم زمسـتون کـی اسـباب کشـی میکنـی

 ؟ ایـن همـه عجلـه...!



براي چی ... ؟ تا خرخر رفتیم زیر بار قرض واسه ي یه 

 اتاق

 خواب بیشتر« ...

 اقاجان قدمی پیش گذاشت و دست برد و پیشانی شاداب را

 بوسید

 و با لبخندي روي لبهایش گفت:

ـن بایـد کتکـتش رو بخـورمببین تو نمیاي مهمـونی .. م  !... « 

 حـاال بایـد تـا شـب نـاز

 این خاله قزي رو بکشم تا یه گوشه چشمی نشونم بده..«..

 شاداب خندید از ته دل ... سر پیش برد و گونه زبر آقا جانش

 را بوسید و گفت:

 »خوش بگذره ... منم زود برمیگردم..«.

 »باشه بابا مواظب خودت باش.«..
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شاداب با رفتن انها نـیم نگـاهی بـه سـاعتش انـداخت بـا 

 هسـتی

 سـاعت دوازده تـوي

 پاساژ نزدیـک شـرکت قـرار داشـت ... بـه سـرعت مـانتو

 راحتـی از بـین مـانتو هـایش

 انتخاب کـرد وچـون میدانسـت هسـتی او را مثـل گوسـفند

 قربـانی از ایـن سـو بـه ان



 سـو میکشـاند ترجیحـا کتـانی هـاي راحتـی بـه پـا کـرد

 وژاکـت سـرخابی هـم روي

 لباس هایش پوشید و او هم با بسم اللهی راهی شد...

*** 

 را ه رفتــه را برگشــت و چشــم از ویتــرین بوتیــک هــا

 مغــازه هــا برداشــت و مــچ

ـا دیـدن عقربـهدستش راتـا امتـداد چشـمانش بـاال کشـاند و ب  

 هـا کـه از دوزاده نـیم

 هم گذشته بودنـد پـر حـرص لـپ هـایش را از هـوا پـر و

 خـالی کـرد و موبـالیش را از

 میان خـرت و پـرت هـاي کـیفش بیـرون کشـید و بـی درنـگ

 شـماره ي او را گرفـت

 ... تعداد بوق ها از پنج تا هم گذشت که هستی با صداي

: دادضعیفی جواب   

 »بله بفرمایید...«

 دلـش میخواسـت همـین دو کلمـه را در فـرق سـر هسـتی

 خـورد کنـد ... پـر حـرص
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 بدون انکه سالم کند پشت سرهم گفت:

 ببیـنم ایـن جـوري قـول میـدي دختـر حسـابی ... مگـه قـرار

« 



 نبـود سـاعت دوازده

گاه بـه سـاعتت بنـداز ...کجـا جـاتوي پاساژباشی ... یه ن  

 مونـدي کـه مـن نـیم سـاعته

 این جا عالفه تو شدم..«.

 هستی با صداي ضعیفی که از ته چاه در میاد جواب داد:

 » واي شاداب جـون ببخشـید.... دیشـب شـبه چلـه بـود زیـاده

 روي کـردم معـده درد

 گـرفتم.... رفـتم دکتـر یـه ارامـش بهـم تزریـق کـرد و اومـدم

 خونـه بـه کلـه تـا آالن

 خواب بودم ببخشید نمیتـونم بیـام... یـه زنـگ بـزن خـانوم

 نعمتـی از قـول مـنم عـذر

 خواهی کن..«.

 قــدري از در ورودي پاساژفاصــله گرفــت تــا از ســوز و

انــدســرما در امــان بم ...  

خـودت زنـگ«: چشـمانش را از حـرص بسـت کوتـاه گفـت  

البتـه ایـن جملـه»... بـزن  

 ي کوتاه بـرایش کـم بـود و بایـد چنـد تـا ناسـزا هـم بـه ان

 اضـافه میکـرد امـا وقتـی

 ... سکوت هستی را دید متوجـه شـد کـه تمـاس قطـع شـده

 میخواسـت دوبـاره زنـگ

یش را ردیــف کنـد کـه بــا صـداي زنـگبزنـد و ناسـزاها  
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 موبــایلش بـه تصـور اینکــه

هستی پشت خط است تماس را وصل کرد وسلسله وار و 

 بدون

 وقفه گفت:

 » هسـتی ... مـرده شـورت رو ببـرن کـه هیچیـت مثـل آدم

 نیسـت... یـه دور دیگـه

شـه هفـت دور و کـل پاسـاز روایـن پاسـاز رو دور بـزنم می  

 طـواف کـردم ... میمـردي

 زود تر خبرم میکردي تا توي این سرما تیک تیک نلزرم.«..

 شـاداب ناسـزا هـایش را ردیـف میکـردو مسـیح یقـین داشـت

 کـه هسـتی مشـیري

 مخاطب این همه الطـاف شـاداب اسـت و لبخنـد دمـی از

 لبهـایش جـدا نمیشـد... تـا

 به حال صداي عصبابی او را نشنیده بود...

 به میان این همه اظهار لطف امد و بـا صـدا و لحنـی کـه تـه

 خنـده زمینـه ي ان بـود

 نرم و ارام گفت:

 » ....فکر نمیکنم اسـتحقاق ایـن همـه لطـف رو داشـته باشـم

 سـالم حالـت چطـوره...

 ؟«



وع بـه طپیـدنشاداب میخ کوب شـد و قلـبش مثـل چکـش شـر  

 کـرد ... انچنـان کـه

 صـدایش در گلـویش جـا مانـد ... حتـی یـک درصـد هـم

 تصـور نمیکـرد پشـت خـط
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 مسـیح باشـد... دلـش میخواسـت از خجالـت یـه قطـره ابـی

 میشـد و بـه زمـین فـرو

اب دهـانش رامیرفت ....!بـراي اینکـه بـه خـود مسـلط شـود   

 فـرو داد و بعـد از تـاملی

 کوتاه گفت:

 » سالم آقاي دکتر....واقعا ببخشـید... بـا خـانوم مشـیري

 حـرف میـزدم کـه قطـع شـد

 و باالفاصله شما زنگ زدید ... فکر میکردم هستی باشه« ...

 مسیح از راهروي بیمارستان عبور کرد و به سمت اسانسور

 رفت و گفت:

 » ـه شــدم .... ایـن جــوري کـه فهمیـدم خــانومبلـه متوج

 مشـیري بــد قـولی کــرده

 درسته...؟«

 شاداب کنار یکـی از بوتیـک هـا ایسـتاد کـه لـوازم خـانگی

 میفروخـت و درحـالی کـه

 چشمش به روي چاي ساز مدرنی ثابت شده بود ارام جواب



 داد:

 » بلـه .. قـرار بـود اول ناهـار بخـوریم و بعـد بـریم دیـدن

 خـانوم نعمتـی ولـی بـدون

 اینکه به من بگه سر قرار نیومد... ببخشید شما را با هستی

 اشتباه گرفتم«

 مسیح به میان حرف آمد و سریع پرسید:
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 »کدوم پاساژ هستی ....؟«

فـه اش کـرده بـود ، طنـین صـداي آن تـاشاداب تپش قلبش کال  

 حلقـش بـاال میـاد و

 توي گوشـش هـایش میپیچیـد ، نفـس عمیقـی کشـید و نگـاهش

 را از ویتـرین مغـاز

 جداکرد و جواب داد:

 » همون پاساژي که سر خیابون شرکت آقاي فرجام و چند

 طبقه داره..«.

هش بــه شــمارهمســیح لبخنــدي روي لــبش نشســت و نگــا  

 هــاي بــاالي اسانســور

 نشست که معکوس پیش می رفت...

 » من بیمارستانم و تا ساعت سـه کـاري نـدارم ، خـب فکـر

 میکنـی بتـونی بیسـت تـا

 بیست و پـنج دقیقـه دیگـه هـم صـبر کنـی و یـه دور دیگـه هـم



 پاسـاژ رو دور بزنـی

تا من خودم رو بهت برسونم ... بریم با هم ناهار بخوریم... 

 و

 یکم حرف بزنیم ؟«

 شــاداب حــس میکــرد از هیجــان قلــبش در دســتانش مــی

 تیپــد.. میخواســت بــا او

 حرف بزنـد ... تـازه ناهـار هـم بخـورد ... ایـن یـک دعـوت

 بـود خیلـی هـم محترمانـه

 !... ـزي نبـود بیسـت سـاعت هـم میتوانسـتبیست دقیقه که چی
 صـبر کنـد ذهـنش را
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 براي یک جواب خانومانه زیر رو کرد و عاقبت گفت:

 »ممنونم از دعوتتون... م

 نتظرتون میمونم..«.

 مسیح لبخندیش عمق گرفت وبـی خیـال اسانسـور شـد و بـا

 قـدمهاي بلنـد تـري بـه

اه پله ها رفت و از انجا سـرازیر شـد و همـان طـورسمت ر  

 کـه پلـه هـا را طـی میکـرد

 گفت:

 » امــروز جمعـه اســت وخیابونهـا خلوتــه خــودم رو زود

 بهــت میرســونم... فعــال خــدا



 حافظ..«.

تمـاس کـه قطـع شـد شـاداب حـس میکـرد در اوج 

 اسمانهاسـت

 دسـتی بـه روي....

شانه هایش کشید تا ببیند از خوشی بال در اورده است یا ...!

 نه

 بهترین جاي دنیا میان این ازدحـام شـهر و شـهر نشـینی، تـا

 دمـی بـا خـودت خلـوت

 کنی و وقت بگذرانی گوشه ي دنج یک کافی شاپ است....

دل بـه آنجـا میتـوانی مـدهوش بـوي قهـوه ي فنجانـت شـوي و  

 کتـاب پـیش رویـت

 دهی و در دنیاي قهرمانـان کتـاب گـم شـوي .... یـا حتـی
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 میتـوانی منتظـر بمـانی تـا

 عزیزي از گردراه برسد، قـرار عاشـقانه کـه باشـد دیگـر دل

 تـوي دلـت نیسـت...و یـک

 چشم به در داري و یک چشم به قهوه ي پیش رویت...

شـده ي طبقـه ي دوم پاسـاژ میتوانسـتکافی شاپ تازه افتتـاح   

 همـان جـاي دنجـی

 باشد کـه شـاداب بـه دنبـالش میگشـت داخـل شـد و بـا خـوش

 آمـد گـویی پسـرکی



 الغر اندام مواجه شـد... بـوي قهـو ه بیـداد میکـرد و پـرز

 هـاي بینـی اش را بـه بـازي

کـه بـهمیگرفت....نگـاهش را در کافـه خلـوت چرخـی داد   

 غیـر خـودش یـک زوجـی

دیگر دنج ترین جاي کافه نشسته بودند و آرام حرف ....

 میزدند

 نگاهش بـه کوتـاهی عمـر چنـد نفـس در کافـه بـه گـردش

 درآمـد ....تمـام کافـه بـه

 .....دست طراحـی چیـره دسـت بـا چـوب دیـزاین شـده بـود

 ـکان میـز و نیمکـت و س

تزیینـی بـه دیـوار آویختـه شـده بـود همـراهچوبی کشتی کـه   

 بـا زنجیـر و لنگـر او را

 به یاد کشتی هایی می انداخت که توي فیلم هاي خارجی دیده

 بود....

 طراح سعی داشـت محـیط دریـا را بـراي مشـتریان کافـه القـا

 کنـد بـراي ایـن کـار از
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 آکواریــومی عــریض و طویــل بــا مــاهی هــا ي عجیــب و

 غریــب و گیاهــان دریــایی

 کمک گرفتـه بـود کـه در بـدو ورود بـه کافـه اولـین چیـزي

 کـه بـه چشـم مـی امـد



 همــان اکواریــوم بــا مــاهی هــاي متنــوع و رنگــانگش

 بــود... کنــار ایــن همــه ذوق و

وقتی یک موزیـک مالیـم پیـانو مـی نشـیند فضـا را سلیقه  

 دلنشـین و رمانتیـک هـم

 میکند....

 بـا قـدمهاي نـه چنـدان بلنـد بـه سـمت آکواریـوم رفـت و پشـت

 میـز دو نفـره ایـی

 نشسـت و بـا امـدن همـان جوانـک الغـر انـدام بـه کنـار

 میـزیش سـفارش قهـوه ي

: راي مسیح پیامک دادفرانسوي داد....و ب  

 » آقاي دکتر من طبقـه ي دوم پاسـاژ تـوي کـافی شـاپ هسـتم

 لطفـا تشـریف بیاریـد

 اینجا..«.

 سـپس دسـت زیـر چانـه اش سـتون کـرد و نگـاهش را بـه

 سـمت مـاهی هـایی کـه

 مدام بـی قـرار از گوشـه ایـی بـه گوشـه ي دیگـر میرفتنـد

 چرخانـد... خـب تماشـاي

 مـاهی هـاي شـیطون و بـازي گـوش کـه بعضـی هـا خیلـی

 عجیـب و غریـب بـود بـه
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 مراتب بهتر از بـی هـدف چرخیـدن در پاسـاژ بـود و پشـیمان



 شـد کـه چـرا از همـان

 ابتـدا تـوي ایـن جـاي خلـوت و دنـج بـه انتظـار هسـتی

ورننشسـته اسـت و تـا مجبـ  

 نباشد شش دور پاساژ را بی هدف دور بزند..!..

 با یاد هستی چینـی بـه بینـی اش داد ... هرچندکـه شـده بـود

 مصـداق همـان ضـرب

عـدو شـود سـبب خیـر اگـر خـدا« المثل معروف که میگفـت   

امـا هنـوز از» خواهـد   

دستش دلخور بود آنقدر معرفت نداشـت کـه حتـی بعـد از 

 قطـع

 شـدن تمـاس زنـگ

 بزنـد ... و میدانسـت کـه یقینـا بـا خـانوم نعمتـی هـم تمـاس

 نخواهـد گرفـت بـراي

 همین با هزار شـرمندگی بـراي خـانوم نعمتـی پیامـک داد کـه

 کـاري برایشـان پـیش

 امده و انشاهللاا فرصتی دیگر مزاحمش خواهند شد...

ز ایـن مالقـاتخـب بـراي مامـان زري اش هـم بایـد ا  

 میگفـت... نگـاهش روي مـاهی

 کــه چشــمانش بــه طــرز عجیبــی از حدقــه بیــرون آمــده

 بودنشســت کــه شــباهت

 عجیبـی بـه وزغ داشـت ، چنـان رو بـه او ایسـتاد بـود و دم



 پروانـه ایـی اش را تکـان

: تمیداد، که گویی او را تماشا میکند آهسته و زري لب گف  
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 این جوري نگـام نکـن وقتـی رفـتم خونـه بـراش مـیگم خـب

« 

 تـوي اون شـلوغی ....

 مهمونی چی بهش بگم !....؟«

با رفتن ماهی چشم وزغی نگاهش پـی مـاهی سـیاه رنگـی 

 کـه

 دمـی بلنـد و مخملـی

یعنی شما ها هم عاشق«: داشت کشیده شد و با خودش گفت  

 می شید!....؟«

 فنجـان قهـوه ي فرانسـوي روبـرویش نشسـت و بـوي بـی

 نظیـرش مدهوشـش کـرد

 تشکر کوتاهی از همان جوانـک کـرد و بـازهم نگـاهش پـی

 بـازي مـاهی هـا رفـت ....و

 غرق دنیاي ساده و آرام انها شد....انقدر که آمدن مسیح را

 متوجه نشد...

**** 

مسیح لحظه ایـی کنـار در بـه تماشـاي او ایسـتاد ... ایـن 

 دختـر



 ضـربان قلـبش را بـه

 بـازي مـی گرفـت و کنـار او تمـام حسـهاي خـوب بـه دلـش

 سـرازیر میشـد....حسـی

 ،مثل زمانی کـه سـوار قـایقی میشـوي و دل بـه مـوج هـا ي

 سـرکش دریـا میـدهی ،

!.... ی وافر را توام با هم تجربه میکنیترس و اشتیاق و حظ  

 امروز باید از خواسـتش بـه او میگفـت ... میگفـت کـه روي

 دل و فکـرش خانـه کـرده
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 و مثل یک پیچک به دور احساسش تنیده است...

 هنوز متوجه ي حضور او نشده بـود و غـرق در دنیـاي آبـی

 پـیش رویـش بـود قـدمی

: یش گذاشت و اهسته کنارش میز ایستاد و نرم گفتپ  

 »سالم ... ممنونم که دعوتم رو قبول کردي..«...

 با صداي مسیح بـه آنـی نگـاهش از آکواریـوم و مـاهی هـایش

 جـدا شـد و بـه احتـرام

 او برخاست و نگـاهی کوتـاه بـه مسـیح انـداخت لبخنـدي نـرم

 روي لبهـایش نشسـته

ش هـم یقینـا مـی خندیـد .. ایـن را از نگـاهبود و چشـمان  

 بـراقش فهمیـد....شـرم بـه

 سراغش امد و درحالی که سرش به زیر بود گفت:



 »سالم ببخشید متوجه ي اومدنتون نشدم..«..

 مسیح دل از چهـره ي او کـه بـرایش عجیـب دلنشـین میآمـد

 جـدا کـرد و بـا همـان

 لبخند کنج لبش درحالی که با دست صندلی شاداب را نشانه

 میرفت گفت:

 »بله متوجه شدم ... خواهش میکنم بنشیند....«

 شــاداب قلــبش از شــدت اســترس ریتمــی ناهماهنــگ

 داشــت گــویی یکــی درمیــان

 میزد و گاهی هم اصال نمیزد... داغی را زیر پوست گون

د ودلــش میخواســت خــودش را مثــله هــایش حــس میکــر  
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 مــاهی هــاي آکواریــوم

 داخل آب بندازد تا قدري از گرمایی نشسته زیر پوستش کم

 کند....

 مسـیح بــا نشســتن شــاداب چشـم از گونــه هــاي صــورتی

 او گرفــت و نگــاهش پــی

عجیب غریب رفت و ماهی هاي رنگارنگ وزیبا و گاهی  

 گفت:

 » ماهی ها دنیاي ساکتی دارنـد ولـی یـه کـوه حـرف پشـت

 سکوتشـون پنهـون شـده

 که باید دل به دل شون بدي تا صداشون رو بشنوي!«....



شـاداب سـر برداشـت و نگـاهش بـا نگـاه مسـیح تالقـی کـرد 

 و

 دلـش هـري پـایین

تــاب میشــوي واهســته ریخــت ... مثــل وقتــی کــه ســوار  

 اهســته اوج مــی گیــري و

 وقتی به آخرین نقطه ي اوج میرسی و به یک بار به زمین

 فرود میایی! ...

لبخنـدي نـرم تنهـا جـوابش بـود چشـم از او گرفـت نگـاهش 

 را

 بـه فنجـان قهـوه اش

 داد کـه یقینـا دیگـر سـرد شـده بـود .... و بـا صـداي نـرم

یح دوبـاره نگـاهش درمسـ  

 نگاه او نشست که خیره نگاهش میکرد:

 موافقی یه کم قـدم بـزنیم .... یـه کـم پـایین تـر از شـرکت یـه

« 

 رسـتوران ایتالیـایی
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 هست که پاسـتا هـاي خـوبی داره ... البتـه اگـه مایـل نیسـتی

 ماشـین رو کنـار پاسـاژ

 پارك کردم میتونیم با ماشین بریم..«.

 ماشـین بـه چـه کـارش مـی امـد!...؟ وقتـی دوتـا پـا بـراي



 رفـتن داشـت و دلـی بـی

 قـرار.... میتوانسـت از ایـن جـا تـا انتهــاي دنیـا همـراش قـدم

 بزنـد... لبخنــدي روي

 لبش نشست و نرم و محترمانه جواب داد:

 » م قـدم بـزنیم اون رسـتوان ایتالیـاییممنـونم ... تـرجیح میـد

 رو دیـدم تـا اون جـا

 زیاد راه نیست و یه کم پایین تراز شرکته..«.

 مسـیح لبخنــدش عمــق گرفــت ... ایــن دختــر بــدون رنــگ

 لعــاب ، بــدون عشــوه و

 بــدون هــیچ دلبــري ....بــی نظیــر بــود .... چیــزي کــه

ویاهــایش تصــورفقــط در ر  

 میکرد....

 از جایش بلنـد شـد و مثـل یـک جنـتلمن بـه پشـت پیشـخوان

 رفـت و سـفارش او را

 حساب کرد و با تامل کنار در ایستاد تا اول او بیرون برود...

وقتی شاداب از در کافی شـاپ بیـرون میرفـت تصـور 

 میکـرد

 بـه سـبکی مـاهی هـاي

!... تواند تا بینهایت شنا کندآکواریوم است و می  
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*** 



 رستوران انتهاي خیابان بود و کمی بعد از شرکت آقاي فرجام

 قرار داشت...

 قــدم زنــان ، هــر دو بــا فاصــله و البتــه اهســته گــام

 برمیداشــتند.... گــویی دلشــان

 نمیخواست هرگـز بـه انتهـاي خیابـان برسـند... مسـیح

 درسـکوت جمـالت ذهـنش را

 مرتـب میکـرد تـا آغـازي بـراي حرفهـایش پیـدا کنـد و

 شـاداب بـا قلبـی بـی قـرار

 نگاهش پیوسته به زیر بود و هم گام با کفش هاي مسیح

 درحرکت بود...

 عاقبت سکوت مابین شان را شکست و گفت:

 ي دکتـر ... حسابرسـی کـه اسـتخدام کـرده بودیـد تونسـتآقا

« 

 کمکـی بهتـون بکنـه

 !....؟«

مسیح نگـاهش را از درختـان زمسـتانی ردیـف خیابـان 

 گرفـت

 و سـرش بـه سـمت او

 چرخید و به نیم رخ او رسید و نرم و شمرده جواب داد:

 » هـا ازکـم و بـیش .... ایشـون اعتقـاد دارنـد تمـام دزدي 

 بخـش حسـابداري شـروع



 شده و از دزدي هاي کوچک بوده و بعدها به کالهبرداري

 رسیده!«....
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 شـاداب چهـره ي آقـاي فراسـتی و نوچـه ي بـی سـر و

 صـدایش آقـاي نامـدار پـیش

 چشمش جان گرفت و با تعجب پرسید:

 آقاي فراستی ....؟ چطـور ممکنـه .... ایشـون امـین شـرکته

« 

 وتـا اونجـایی کـه مـن از

 خانوم نعمتی شنیده بودم از دوستان قدیمی آقاي رییس

 هستند..«.

 مسیح سرش را بـه سـمت او برگردانـد و ایـن بـار نگـاهش

 تـوي چشـمان متعجـب او

بگویـد و دوسـتنشسـت .... آمـده بـود تـا حـرف دلـش را   

 نداشـت و نمـی خواسـت

 حرفی غیر از حـرف دلـش بـا او داشـته باشـد... نگـاهش را

 از چشـمان او گرفـت و بـه

 روبرو داد و گفت:

 » خیانت دوست و اشـنا سـرش نمیشـه ... بـه هرحـال بقیـه ي

 کـار هـا بـه عهـده ي

ت کــردم و دایــی فرشــادم ... تلفنــی بــا ایشــون صــحب



 تمــام

 چنــدو چــون مــاجرا را

 براشـون توضـیح دادم.... امشـب از سـفر برمیگـرده و فـردا

 قـانونی شـکایت میکنـه ...
 فعال شما هم از این موضوع با کسی صحبت نکن تا همه چیز

 مشخص بشه...«

شاداب سري به عالمت تفهیم تکان داد و اما فکرش پر بود 

 از
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 فراستی! ....

 بــازهم ســکوت بینشــان فاصــله انــداخت وشــاداب بــا

 نزدیــک شــدن بــه شــرکت ....

خلوتی خیابان را در ایـن سـاعت روز تعطیـل را بـا 

 روزهـاي

 عـادي مقایسـه کـرد و بـا

 خودش گفت:

 » ...»کاشــکی همیشـه خیابابونهـا مثــل جمعـه خلـوت باشـه

 هنـوز افکـارش حــول

 محور خلوتی و شلوغی خیابـان میچرخیـد کـه بـا صـداي

 مسـیح سـرش را بـه سـمت

 او چرخید که نگاهش به سـمت در شـرکت بودکـه تنهـا دو یـا



 سـه گـام بـا آن فاصـله

 داشتند:

 » ـاي رمضـانی جمعـه هـا میـادخـانوم خجسـته ....آق

 شـرکت.... در حیـاط شـرکت

 نیمه بازه!....؟«

 شــاداب هــم نگــاهش بــه ســمت در نیمــه بــاز کشــیده شــد

 و هــر دو بــا گامهــاي

بلندجایی نزدیک در شرکت ایستادند ومتعجب رو به مسیح 

 شد

 و گفت:

 ـاعت تعطیلـی کسـینه ...آقاي فرجام اکیـدا دسـتور دادنـد س

« 

 تـوي شـرکت نباشـه
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 ... فقط کارخونه است که بیست و چهار ساعته نگهبان

 داره..«..

 مسیح قدمی پـیش گذاشـت بـی آنکـه داخـل شـود و سـرکی

 داخـل حیـاط کشـید و

 بـا دیـدن ماشـین شاسـی بلنـد طوسـی رنـگ و یـک وانـت

 سـفید بـا اتـاقکی فلـزي

کهنـه کـه قفلــی بـزرگ و زنـگ زده بـه در ان زده بــود 



 ...بـا

 صــدایی آرام تـري کــه

 جدي و محکم بودرو به شاداب پرسید:

 »نگاه کن ببین این ماشین ها رو میشناسی .... !؟«

 شاداب کنجکاو در نیمه باز حیـاط را بـا فشـار آرامـی قـدري

رد و بـا دیـدنبـاز تـر کـ  

 م

 اشین شاسی بلندو وانـت سـفید درب و داغـون ، قـدمی پـس

 رفـت بـه سـمت مسـیح

 که جایی نزدیک در حیاط بود برگشت و گفت:

 » نـه ایـن ماشـین رو نمیشناسـم و تـا بـه حـال ندیـدمش

 ولـی از هسـتی شـنیده....

ماشـینبـودم آقـاي صمصـامی پسـر شـریک اقـاي فرجـام یـه   

 شاسـی بلنـد طوسـی

 رنگ داره ... شاید ایشون اومدن شرکت!«....

 شاداب حرف میـزد و مسـیح همچنـان نگـاهش از الي در
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 نیمـه بـاز بـه داخـل حیـاط

 بــود و هــیچ چیــز مشــکوکی ندیــد ولــی شــاداب زبــان

 دلشــوره اش را بــه خــوبی

 میفهمید و میدانست بیخود به قُل قُل نمی افتد...!



 دسـت پـیش بـرد و گوشـه ي آسـتین نـیم پـالتوي او را بـه

 سـمت خـود کشـید و بـا

 صدایی پر ترس گفت:

 » آقاي دکتر بهتـر زنـگ بـزنیم صـدو ده .... یـه حسـی بـه

 مـن میگـه یـه جـاي کـار

 میلنگه« ! ....

 مسیح که تمام هوش و حواسش داخل حیاط جا مانده بود بی

 حواس گفت:

 » دختـر خـوب زنـگ بـزنیم چـی بگـیم ... ! ؟ بگـیم حـدس

 میـزنیم پسـر شـریک

شرکت و کارخونه بـا ماشـینش اومـده تـوي حیـاط شـرکتی 

 کـه

 بابـاش سـهم داره!....
ی دلیــل کــهو یــه وانــت هــم بــا خــودش اورده ... بــ  

 نمیشــه بــا پلــیس تمــاس

 گرفت.«...

 » ....تو این جا بمون تـا مـن بـرم یـه سـرو گوشـی آب بـدم

 اگـه چیـز مشـکوکی تـوي

 حیاط دیدم زنگ میزنیم صدو ده« ....
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 شــاداب دلشــوره اش قــل قــل کنــان از معــده اش راه



ــا حلقــش بــاالگرفــت و ت  

 آمد....بی توجه بـه حـرف مسـیح دنبـال او بـه راه افتـاد و

 داخـل حیـاط شـد...بـا یـک

 گام بلند شانه به شانه ي اوایستاد..

 مسیح با دیدن شاداب با اخم هاي درهم توبیخی گفت:

 »مگه بهت نگفتم بیرون باش!....؟«

ـا چشـمانی پـرشـاداب بـی توجـه بـه لحـن تـوبیخی مسـیح ب  

 تـرس نگـاهش را در

 حیــاط شــرکت و اتاقــک خــالی نگهبــانی آقــاي رمضــانی

 چرخــی داد...ماشــین هــا

 فضاي زیادي را اشغال کرده بودند و درست وسط حیاط قرار

 داشتند...

 مسـیح قـدري بـه ماشـین هـا نزدیـک شـد سـکوت غریبـی

 حـاکم بـود نگـاهش بـه

 سـمت نگهبـانی سـوت و کـور کشـیده شـد و بعـد از آن مسـیر

 نگـاهش بـه سـمت

ساختمان شـرکت برگشـت ... دلشـوره هـاي شـاداب هـم بـه 

 او

 سـرایت کـرد...قـدمی

 پیش تر گذاشت...

 بـا صـداي بسـته شـدن درآهنـی حیـاط میخواسـت بـه پشـت



 سـرش برگـردد ، ولـی

ایـی محکـم بـه سـرش خـورد و بـیمجالی نیافت و ضربه   
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 هـوش نقـش زمـین شـد و

 شـاداب باافتـادن یـک بـاره ي مسـیح قلـبش از طـپش

 افتـادوجیغ خفـه ایـی کشـید

 که آواي گنگی داشت.....

 بعد از ثانیـه هـایی بـه کوتـاهی عمـر یـک نفـس بـه خـودش

د،آمـد، کنـارش زانـو ز  

 مسیح بی حرکـت روي کاشـی هـاي حیـاط افتـاده وپلکهـاي

 چشـمانش بسـته بـود...

 بی اراده به گردنش زاویه داد قدري کـج شـد مـردي را دیـد

 تنومنـد بـا لباسـی سـیاه

 ، خطــوط چهــره اش پهــن و آویختــه بــود و ســیبل پــر

 پشــتش زیــادي بــه چشــم

روهـاي پـر پشـتش را گـره کـوري زده بـودمیآمد مـرد کـه اب  

 قـدمی بـه سـمت او ....

 برداشت ، شاداب دهان باز کـرد تـا فریـاد بکشـید امـا او هـم

 مجـالی نیافـت و بـا درد

شدیدي که در پشـت سـرش پیچیـد .... ُگـرپ بـه زمـین افتـاد 

 و



 بـه عـالم بیهوشـی و

 تاریکی رهسپار شد..!..

 مسـیح چشـمانش را بـا رخـوت و سسـتی نیمـه بــازکرد و

 دردي بـی امـان در سـرو

 گردنش پیچید...
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 حـس میکـرد از ّشـدت سـر درد سـرش روي گـرنش سـنگینی

 مـی کنـد !... صـداي

 پـچ پـچ بـه شـکل همهمـه در گـوش هـایش مـی نشسـت و

رددقـایقی بعـد روي د  

 هاي سرش جا میگرفت....

 به کوتـاهی عمـر چنـد ثانیـه هوشـیار تـر شـد ...پارچـه ایـی

 محکـم بـه دور دهـانش

 بســته شــده بــود و بــوي چربــی و تعقــن آن روي پــرز

 هــاي بینــی اش مــی

 نشست....سعی کرد ذهنش را متمرکز کند...

ـداخت ، کـه جفـت هــمنگـاهی بـه پاهــاي بسـته شـده اش انـ  

 بـا طنـابی زرد رنــگ

محکـم بسـته شـده بودنـد و از پشـت سـفتی و زیـري طنـاب 

 را

 روي مـچ دسـتانش



حــس میکــرد...نگــاهش را بــی رمــق بــه اطــراف 

 چرخــی

 داد .... چراغهــاي روشــن

 ســقفی ، دکوراســیون ، راهرویــی کــه اتــاق شــاداب

ــاي آن قــرار داشــت ، همــهانته  

حکایت از ایـن داشـت کـه در سـالن شـرکت قـرار دارد 

 وتکیـه

 اش بـه دیـوار نزدیـک

 ابدارخانه است....

اولین دلواپسی که بـه سـراغش آمـد شـاداب بـود 

 ...چشـمهایش

 را بـه اطـراف چرخـی
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له بـا دسـت و پـایی بسـته بـه پهلـوداد و او را با انـدکی فاصـ  

 افتـاده دیـد... صـورتش

 رنگ پریده و پلکهاي چشمانش روي هم سوار بودند..!..

 حبـاب هـاي تـرس درون سـینه اش بـزرگ و بـزرگ تـر شـد

 در حـالی کـه چشـم از

خدایا چه بالیی «: شاداب بر نمیداشت در دل نجو اکرد 

 سرش

 اوردند .... !؟«



 و کنار این دلواپسـی هـا ذهـنش پـر بـود از سـوال ...؟ نمـی

 توانسـت جـواب منطقـی

 بــراي ســوالهایش پیــدا کنــد ... آمــدن دزد بــه شــرکت

 اولــین چیــزي بــود کــه بــه

 ذهنش رسید ... ولی وقتـی بـه یـاد ماشـین شاسـی بلنـد داخـل

 حیـاط افتـاد فرضـیه

رف شد ... عاقبـت میـان کنکـاش هـاي ذهنـیي دزدي منص  

 اش بـه غیـر از مـاجراي

 کالهبرداري هیچ جواب منطقی دیگري نیافت...!

 در نبــردي بــی پایــان میــان تــرس؛ دلهــره ، نگرانــی هــا

 و ســوالهاي بــی جــوابش ،

 دست پـا میـزد و پـس و پـیش مـی شـد کـه مـردي ریـز نقـش

انـدام و سـیه والغـر  

چرده با قـامتی متوسـط کنـارش زانـو زد و مسـیح نگـاهش 

 بـه

 روي چهـره ي آفتـاب

سـوخته او نشسـت... کـه در اوج جـوانی طاسـی بـه سـر 

 وقـت
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 موهـایش امـده و ردي

 آشکار از خود روي فرق سر او به جا گذاشته بود...



میـزد ، کنـارش» دو دو«بـا چشـمانی کـه  مرد الغر انـدام  

 زانـو زد و چشـمان عسـلی

 اش رادر صـورت او بـه گـردش در اورد و عاقبـت نگـاهش

 را میـان نگـاه او جـا داد ....

 ثانیه ایی بعـد بـه گـردنش زاوبـه داد درحـالی کـه سـرش بـه

 سـمت عقـب چرخیـده

 بود با صدایی بلند گفت:

..».. ور.... آقا داور به هوش اومد ... زنده ستآقا دا « 

 نگاهش را از چهـره ي افتـاب سـوخته و صـورت الغـر مـرد

 پـیش رویـش گرفـت و از

 پس شانه ي او مردي را دیـد تنومـد بـا قـامتی بلنـد و چهـار

 شـانه کـه سـرتا مشـکی

 به تـن داشـت و مثـل نقطـه ایـی درشـت و سـیاه پـیش

 چشـمانش مـدام در حرکـت

 بـود.... و طـول سـالن رابـا قـدمهاي کوتـاه طـی میکـرد و

 دوبـاره راه رفتـه را برمــی

 گشت....

 داور بـی توجـه بـه جوانـک پـیش روي مسـیح ، بـه سـبیل

 هـاي پـر پشـتش کـه از

 اطراف تا روي صورتش هم رسیده بود تابی داد و خیلی

 خونسرد جواب داد:
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 » مبارکـه .... یـه جـوري زدم تـا نفلـه نشـه !.... اگـه چلمـن

 بـازي در نمیـاوردي و در

حیاط رو پشت سـرت مـی بسـتی ایـن پـارتی هـم بـی درد 

 سـر

 تمـوم میشـد... ببـین

 یه دقیقه ازت غافـل شـدم چـه گنـدي زدي !....؟بـی خـود

» مـیگننیسـت کـه بهـت   

حــاال جــواب آقــا رو چــی بــدم تلفــنش»! ایــاز نفلــه....  

 تمــوم بشــه اومــده ســر

 وقتمون!....؟«

داور ایـن را گفـت و بـه سـمت شـاداب رفـت کنـارش زانـو 

 زد

 و دسـتی بـه شـال او

 کشـیدو امتـداد مسـیر دسـتش بـه صـورت او رسـید و عاقبـت

هـايتکـه ایـی از چتر  

 فرفـري او را در دسـت گرفـت و بـا لبخنـدي کــج درحـالی

 کـه همـانطور بـا دسـت

 دیگرش به سیبل هایش تاب میداد آهسته با همان لبخند مشمئز

 کننده گفت:

 » دختر بـا نمکیـه ... چـه موهـاي خوشـگلی داره ... ! نفلـه

 چـه جـوري زدي تـوي ....



 سرش که هنوز بهوش نیومده....!؟«

ایاز بالفاصـله از جـایش کنـده شـد و بـه کنـار شـاداب رفـت 

 و

 کنـارش زانوزدبـا نگـاه

 ترسیده دست روي مچ دست شاداب گذاشت رو به داور گفت:
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 » آقا داور ... به خدا نمیخواستم محکـم بـزنم ترسـیدم و هـول

بـه خـدا زنـده شـدم...  

 است ببین بدنش گرمه!«...

 » خیلی خب پاشو برو اون طـرف ....فعـال کـه زنـده اسـت

 تـو کـه جیگـر ایـن کـار.....

 رو نـداري غلـط اضـافی میکنـی میـایی تـوي ایـن کـار

 شـانس اوردم ایـن آخـرین.....

 کارمونه ...وگرمه معلوم نبود باز چه گندي میزدي!....؟«

اوري کـه آقـا داور صـدایش میزنـد رسـم آقـایی را د

 نمیدانسـت

 و پـیچ نگـاهش شـل

 بود و مدام هرز میچرخید...!.

 مسـیح نگاهـاي هـرز داور را روي شـاداب میدیـد ، کـه بـا

 چشـمان هـرزش حریصـانه

 او را وجب میکـرد.... واو نـاتوان از واکنشـی دفـاعی ، بـی



ا میـانثمـر تمـام حرصـش ر  

 مشتهاي دستش جـا میـداد ... و تـا آنجـا کـه تـوان داشـت آنهـا

 را درهـم مـی فشـرد

 .....چنان که درد میان کف دست و بند، بندانگشتانش نشست...

 و عاقبـت میـان ایـن جنـگ بـی سـالح و نـا برابـر ....بـراي

 دمـی کوتـاه چشـمانش را

 روي هم فشرد و زیر لب با خود زمزمه کرد:

 »با رب العالمین....به خودت سپردمش ....مواظبش باش..«.
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 هنوز نفـس هـایش بـوي دعـا میـداد کـه شـاداب چشـم بـاز

 کـرد و پشـت بنـدش در

 اتاق باز شد....

*** 

 شاداب نمیتوانست جنب بخورد ....به سخت

ـایش را بـازکرد ، گـویی سـیمان روي آن ریختـهي پلکه  

 باشـند کـه چنـین سـنگین

 شده بود..!..

درد توي سرش دورانـی میچرخیـد و گـاهی بـه اوج مـی 

 رفـت

 و دمـی کوتـاه متوقـف

 ... میشــد ... صــداها را گنـگ و نــامفهوم مــی شـنید



 هیــاهویی میــان پــچ پــچ هــاي

 مبهم! ....

ولین چیزي کـه حـس کـرد سـفتی و سـردي سـرامیک بـود وا  

 بعـد زبـري دسـتمالی

گرفتـه و محکـم پشـت سـرش گـره که ما بین دو لـبش قـرار  

 شـده بـود، انچنـان کـه

دهانش نیمه باز مانده بـود و حتـی تـوان ایـن را نداشـت تـا 

 اب

 دهـانس را فـرو دهـد

!...  !... و عجیب اینکه نمیدانست چرا دنیا را ورانه می بیند

 تکـانی بـه دسـتهایش داد، هـر دو محکـم از پشـت بسـته شـده

 بودنـد ... بـه سـختی
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پلـک هـاي نیمــه بـازش را قـدري بـازتر کــرد و دمـی 

 کوتــاه

 بـه عمــر چنـد نفــس

و پایی بسته به پهلو روي زمین افتادهدریافت که با دست   

 است!

 صداي تق تـق پاشـنه هـاي کفـش روي سـرامیک هـا در

 سـرش طنـین میانـداخت و

 بعد روي درد وحشتناك سرش می نشست...



با چشمان نیمه بـاز یـک جفـت چکمـه ي زنانـه بـا پاشـنه 

 هـاي

 بلنـد روبـروي خـود

ق شـان دور شـدند و کفـشدید .... چکمه ها با صداي تـق تـ  

 هـاي مردانـه ورنـی کـه

 از تمیزي برق میزد جاي آن ها را گرفت...

 آب دهــانش از گوشــه ي لــبش ســرازیر بــود وراهــی

 بــراي بیــرون رفــتن پیــدا

 نمیکردند و به پارچه ي دور دهانش که میرسید در آن حل

 میشد..!..

هـیچ انعطـافی چنگـی بـهصـاحب کفـش هـاي ورنـی بـدون   

 شـانه اش زد وبـا یـک

 حرکت سـریع او را از روي زمـین بلنـد کـرد و نشـاند.... و

 محکـم پشـتش را بـه دیـوار

 کوبید ، تکیه اش را به دیوار داد وکنارش زانو زد....

 شاداب آنچه را که میدیـد بـاور نداشـت و تعجـب بـراي دمـی

 کوتـاه دردهـایش را بـه
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پرواز در اورد .... و باعث شد حلقه اشک نشسته در 

 چشمانش

 ته نشین شود...



 بود همان پسـر خـوش تیـپ شـرکت کـه مثـل» نیما صبوري

« 

 مـدلهاي میچرخیـد و

 کرورکور دل درو میکرد..!..

 نیمــا نگــاهش را بــه چشــمان ترســیده و متعجــب شــاداب

 دوخــت ، حلقــه اشــک

 چشمانش را براق تر کرده بـود ....عاقبـت سـکوت مـا بیشـان

 را بـا لبخنـدي شـبیه بـه

 پوزخند شکست وبا لحنی تندو گزنده گفت:

 فکرنمیکــردم دختــر ســرو ســاکت و بــی حاشــیه شــرکت

« 

 ایــن قــدر فضــول

 باشه!....؟«

سـمت سـقف کشـیده شـد و شـاداب بـی اراده نگـاهش بـه 

 روي

 دوربـین هـاي مـدار

 بســته نشســت و بــا صــداي عصــبی نیمــا کــه خشــم در آن

 مــوج میــزد بــه آنــی از

 دوربین ها چشم گرفت و نگاهش به سمت او چرخید:

 » خودت رو خسته نکن دوربـین هـا از کـار افتـاده ... ایـن

 شـرکت ایـن قـدر بـی در و



 پیکـر و هرکـی، هرکـی هسـت کـه کســی متوجـه ي تـایم

 گمشـده ي دوربـین هـا
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 نشه.... فقط موندم گندي کـه ایـن دوتـا یـابو زدن چـه جـوري

 جمعـش کنـیم... شـما

 دوتا دیگه از کدوم گوري پیداتون شد!....؟«

نگاهش توي چشمان نیمـا صـبوري قفـل شـد ...سـبیک 

 گلـویش

 بـاال و پـایین میشـد

 پره هـاي بینـی اش مـدام بـاز و بسـته ......و نفـس هـاي پـر

 حرصـش را از آن بیـرون

 میـداد و همـه ایـن هـا نشـان از خشـم پنهـان داشـت .... تـه

 چشـمان خـوش حالـت

ود ....نیمــا صــبوري مــودب و بــیمردانــه اش هیچــی نبــ  

 حاشــیه را کــه هــر روز در

 ...ابدارخانه میدید بیشـتر از ایـن مـرد پـیش رویـش میشـناخت

 تمـام افکـارش حـول

 محـور مـاجراي کالهبـرداري شـرکت مـی چرخیـد و

 نمیدانسـت او ایـن وسـط دقیقـا

براي چیست!....؟ چه نقشی دارد!...؟و این بگیر و به بند ها  

 با نزدیک شدن صداي تـق تـق کفـش هـا.... نگـاهش را از



 نیمـا صـبوري برداشـت کـه

 بـی وقفـه درسـکوت بـه چشـمانش زل زده بـود و تعجـب

 هـایش بـا دیـدن صـاحب

 کفش ها ، بازهم به پرواز درآمدند..!..

ـیبه دختر پیش رویـش چنـان نگـاه میکـرد کـه گـویی بـه یک  

 از سرنشـینان کـره ي
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بـود منشـی آقـاي » آزیتـا حقـی «مریخ نگاه میکنـد .... 

 فرجـام

 ، همـان دختـري کـه

 شـــاداب را هـــووي خـــود میدانســـت و چشـــم دیـــدنش را

 نداشـــت و خیلـــی

ل میسخاوتمندانهراه و بی راه کار هایش را هم به او محو  

 کرد..!.

 حقّــی یــک لنگــه ابــروي پهــن و قهــوه ایــی رنگــش را

 بــاال داد و پوزخنــدي روي

 لبهایش نشاند با لحنی کشدار گفت:

 از اول هـم ازت خوشـم نمـی اومـد ... آب زیرکـاهی هسـتی

« 

 واسـه خـودت .... بـی

 سر و صدا با پسر خواهر آقاي فرجام می پري«! ....



 سپس سـرش را قـدري نزدیـک تـر کشـاند و بـه مـوزات

 چشـمان او نگـه داشـت وبـا

 لحن سرد و ارام تري ادامه داد:

پ«خوشم اومد.... اونقـدر هـا هـم کـه نشـون میـدي » پـه  « 

 و سـاده لـوح نیسـتی یـه

 چیزایی سرت میشه..«.

بــهشــاداب از تــرس حــس میکــرد قلــبش تــوي دهــانش   

 طــپش افتــاده و انعکــاس

 صداي آن راتا گوش هایش هم می شنید...

 از اون دوســت ســاده لــوح و احمقــت چــه خبــر ... !؟ دو

« 
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 بــار نیمــا باهــاش قــرار

 گذاشت تا ته و توي این شازده رو در بیاره ....وهم برداشت

 که خبریه!«...

مسـیر نگـاهش را بـه سـمت مسـیح چرخانـدو بـازهمسـپس   

 یـک تـاي ابـرویش بـاال

 رفت و اضافه کرد:

 » ...! آقاي دکتر... کـار آمـوزي ایـن حرفهـا کـه کشـک بـود

 شـایعه ي ایـن کـه قـرار

 جانشین فرجام هم بشی مال خالـه زنـک هـایی مثـل نعمتـی و



 هسـتی مشـیري بـود

 واله...؟ چـی شـد کـه یـه دفعـه یـه اسـم کـارهنـوز واسـم سـ

... 
 آمـوز دل از مطـب و

 بیمارسـتان کنـدي سـر از ایـن شـرکت بـی سـرو صـاحب

 درآوردي !....؟از اون هسـتی

 خنگ و خول که چیزي نصیبمون نشد« ..!...

 ازیتا به این جاي جمله اش که رسید تامل کوتا

 هــی کــردو چشــمان کشــیده اش را قــدري باریــک تــر

 کــرد وپلــک هــایش را بهــم

 نزدیکتر ....و با لحنی ارام تر گفت:

 » نکنه به دله دزدي هاي فراستی و نوچه اش مشکوك

 شدي!....؟«

 آزیتانفسی عمیقـی کشـید نگـاهش بـه سـمت شـاداب
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.و بـه صـدایش لحـنبرگشـت..  

 مطمئن تري داد:

 » احمق خیلی رو بازي میکـرد ....همـین روزهاسـت کـه

 فرجـام از سـفر برگـرده و بـا

 مــامور بــره ســر وقــتش ... خوشــحالم کــه مــن و نیمــا

 لــه دزدیــش وارد بــازي د



 نشدیم!«....

پـر رنـگآزیتا حقی میگفت و معما هاي ذهـن مسـیح هـر دم   

 تـر میشـد... ! اگـر ایـن

بگیـر و ببنـد هـا بـر سـر موضـوع کالهبـرداري نیسـت و 

 ایـن

 دو ربطـی بـه مـاجراي

 کالهبـرداري شـرکت ندارنـد ... پـس سرشـان دقیقـا بـه کـدام

 مـاجرا بنـد اسـت کـه

 آنها را در آخرین روز هفتـه بـه شـرکت کشـانده!....؟ و میـان

 معمـا هـاي بـی جـوابش

 ، تمام حواسش پـی صـداي شخصـی سـومی بـود کـه صـداي

 مـبهم حـرف زدنـش را

 با موبایل از پشت در بسته ي یکی از اتاق ها می شنید...!

 میان معما هـاي ذهنـی مسـیح.... نیمـا بـه یـک بـاره از آن

 سـوي سـالن بـا قـدمهایی

د، دسـتهایش را بـیخ یقـه يبلند به سـوي داور حملـه ور شـ  

 پیـراهن مشـکی او بـرد
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 و صدایش را در گلویش انداخت و گفت:

 » مرتیکـه گفـتم حواسـت باشـه آب از آب تکـون نخـوره اون

 وقـت تـو بـا ایـن دو تـا



تـن لـش برگشـتی !....؟ یـابو ... تـو اصـال میـدونی آدم 

 ربـایی

ش چیـه!....؟ اگـهجـرم  

 یکی از ساختمون هاي اطراف دیده باشه چی...؟«

داور تابی به ابروهاي پـر پشـت درهمـش داد .... نگـاه تیـره 

 و

 مثـل شـبش ، خیـره بـه

 نیمـا بـود و حتـی پلـک هـم نمیـزد!.... گـویی مجسـمه ایـی

 روبـروي نیمـا ایسـتاده

ا کـه الیـه ، الیـه روي باشـد .....!داور دسـتهاي بـزرگش ر

 آن

 مـو خوابیـده بـود را روي

 مچ دستان نیما گذاشت و بـا یـک حرکـت سـریع آنهـا را از

 بـیخ بقـه اش جـدا کـرد و

 با صداي زمخت و خش دارش گفت:

 » دسـتت رو بکـش جوجـه فکلـی مـن از تـو دسـتور نمـی

 گیـرم کـه پـی فرمونـت

.».. شه دست بنده یقه ي آقا داور میشهباشم ....بار آخرت با  

 ....نگاههــاي خصــمانه ي آن دو روي هــم باعــث شــد

 آزیتــا سراســیمه پاشــنه هــا ي

 کفش را به زمـین بکوبـد .... بـا قـدمهایی بلنـد خـود را بـه آن



 دو برسـاند و بـه میـان

 جــدل آنهــا بیایــد.... ســپس دســت روي بــازوي نیمــا
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 گذاشــت و هشــدار دهنــده و

 کوتاه .....در حالی که چشم از نگاه او بر نمیداشت گفت:

 » نیمـا خـودت رو کنتـرل کـن....نگـران چـی هسـتی !...؟

 سـاختمون هـاي اطـراف

ند و هـیچ کـدوم مسـکونی نیسـتند از اوناین جا همـه شـرکت  

 گذشـته امـروز جمعـه

است همه جا تعطیله ... ایـن دم آخـر نگـذار همـه چـی 

 خـراب

 بشـه ... مـا پولمـون رو

 میگیرم و پس فـردا شـب پـرواز میکنـیم... بـه بقیـه اش هـم

 کـاري نـداریم... خـودش

 میدونه این دوتا سرخر..«.

انـه بـا لحـن و الفـاظ نـرمش نیمـا صـبوري را هـمآزیتـا ماهر  

 نـرم کـرد و باعـث شـد

 کمی آرام بگیرد....

مسیح به نزاع میـان آنهـا نگـاه میکـرد و ذهـنش آشـفته ، 

 تیـره

 وتـار، عـاجز و نـاتوان



 از فکري مستمر و منطقـی بـود ....و میـان ایـن افکـار پـر

 تـنش در اتـاق آقـاي ترقـی

باز شد نفر سـومی کـه او کنجکـاو بـه دیـدنش بـود بیـرون 

 امـد

 مـرد پـیش رویـش....

 .... حسـابی شـیک و اتـو کشـیده بـود شـق و رق راه میرفـت

 او را تـا بـه حـال ندیـده

 بود !... موهاي اب و جارو شده اش زیادي به چشم میآمد....
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 اما شاداب بالفاصـله او را شـناخت... فـرزام صمصـامی بـود

 همـان پسـر شـریک آقـاي

 فرجام.... که مـاهی یکـی دو بـار بـه شـرکت مـی آمـد هـیچ

 کـس را هـم بـه حسـاب

نمیآورد ....مردي که مثل سایه می آمـد و مثـل سـایه بـی 

 صـدا

 تـر مـی رفـت و هـیچ

.... دك نمی کشیدشایعه ایی را هم ی  

 ... فرزام موبایل به دست بیـرون آمـد آن هـم بـا قـدمهاي بلنـد

 آنچنـان عصـبانی بـود

 که متوجه ي حضور مسیح و شـاداب نشـد ... و نگـاه پـر

 اخمـش را بـه سـمت نیمـا و



 بعد آزیتا چرخاند و گفت:

 » ...چــه خبرتونــه... صــداتون رو انداختیــد رو ســرتون

ــه یــه دقیقــه تنهــاتوننمیش  

 بگذارم و مدام باید یکـی مثـل دایـه بـاال سـرتو باشـه!..؟

 نمیگیـد امـروز روز تعطیلـه و

 صداتون میره بیرون و ممکنه یکی ّشک کنه...!؟«

نیما دیگر تاب نیاورد به سمت قسمت شرقی سالن با سر 

 اشاره

 کرد و گفت:

سـوغاتی اوردنـد تحویـل بگیـر ... نوچـه هـات واسـت  ... « 

 در حیـاط رو بـاز گذاشـتند

 و اومدنــد داخــل .....مــن کــه پــولم رو میگیــرم و میــرم

 کــاري بــه بقیــه اش هــم
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 ندارم..«..

 نگرانی بیکار نشسـت و بـه سـروقت فـرزام هـم آمـد

 فـرزام بـا اخـم هـاي درهمـش....

گـاهش بـه گوشـه ي شـرقی سـالن برگشـت بـا دیـدن مسـیح ن

 و

 شـاداب دسـت و پـا

 بسته مثل گرگی زخمـی بـه سـمت داور حملـه ور شـد و



 کشـیده ایـی جانانـه نثـار او

کرد ... ایاز نفلـه از تـرس قـدمی پـس رفـت .... داور بـاز 

 هـم

 مثـل مجسـمه بـی انکـه

 عکس المعلی نشـان دهـد همچنـان نگـاه میکـرد و خشـمش را

 میـان مشـتهایش جـا

 داد و باصدایی پر خط و خش و ناموزن گفت:

 » آقا به سرت قسـم شـش دونـگ حواسـمون بـود ..... ایـاز

 نفلـه رفـت یـه نـخ سـیگار

 بخــره ... وقتــی برگشــت گــردن شکســته یــادش رفــت در

شــت ســرش ببنــدهو پ ...  

 رفــتم کـه درحیــاط رو ببنــدم کــه دیــدم ایــن دوتــا پشــت

 درایســتادن و دارنــد زاغ

 سـیاه چـوب میزننـد... آقـا بـه سـرت قسـم ....دختـر میگفـت

 زنـگ بـزنیم صـدو ده و

 مردهم راضی شده بود وقتی اومدنـد تـوي حیـاط دیگـه چـاره

زدیـم وایـی نداشـتیم   

 بیهوشون کردیم..«.
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فرزام بـا قـدمهاي بلنـد بـه سـمت شـاداب رفـت و پـیش پـاي 

 او



 ایسـتاد .... نگـاه پـر

 خشـمش را در صـورت شـاداب چرخـی داد بعـد از تـاملی

 کوتـاه بـا نـوك کفـش بـه

 پاي او ضربه ایی آرام زد:

.... » توي همین شرکت دیدمش دختر رو یه بار « 

 سپس نگاهش به سمت مسـیح چرخیـد و بـا همـان خشـم مهـار

 شـده اش پـر غـیض

 گفت:

 » البـد ایــن هـم دوسـت پسرشـه.!... جیـب هاشـون روگشـتید

 یـه وقـت پلـیس ...

 نباشه!«...

داور جمله ي فرزام را با صداي کلفتش قطع کرد و شتاب 

 زده

 گفت:

 نـه آقـا.... خیـالتون جمـع..... جیـب هاشـون رو گشـتم دو تـا

« 

 موبایـل داشـتند کـه

 برداشتم مرد دکتـر خـودم کـارتش رو دیـدم ... دختـر هـم بـه

 غیـر از همـون موبایـل

 کارت شناسایی همراهش نبود!«

 نیمـا کالفـه و عصـبی دسـتی بـه میـان موهـاي خوشـحالتش



ت آنهـاکشـید بـه سـم  

 رفت کنار فرزام ایستاد و درحالی که نگاهش پی مسیح بود
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 گفت:

 » فرزام این پسر خواهر فرجام .... توي بد مخمصه ایی

 افتادیم....

چنـد بـار بهـت گفـتم انبـار شـرکت بـه درد جـنس هـا 

 نمیخـوره

 و دیـدي آخـرش

 برامون ّشر شد« ....

د قدمی از انهـا دور شـد .... صـداي پاشـنه کفـشفرزاد چن  

 هـایش در سـالن پیچیـد ،

 دیگــر از عصــبانیت دقــایقی پــیش خبــري نبــود و

 خونســردي غریبــی روي زوایــاي

 چهـره اش سـایه انداختـه بـود ...! دسـتش را بـاالبرد انگشـت

 اشـاره اش را زیـر تیغـه

 ي بینی اش کشید و با صدایی مرموز و همچنان خونسرد

 جواب داد:

 چـه ّشـري ....!؟ انبـار قـدیمی لـو رفتـه بـود و دیگـه امنیـت

« 

 نداشـت ....بـا طـرف



 معامله حرف زدم قرار شـد راننـده بفرسـته پـول روبـده و

 جـنس هـا را رو بـار بزنـه و

رواز داریـم... ترتیـب ایـنببره ....ما هم که پس فـردا شـب پـ  

 دوتـا رو هـم داور میـده...

 کارش رو خوب بلده... میدونه چیکار باید بکنه« ...

 سپس بـه لبهـایش انهنـایی رو بـه بـاال داد و لبهـایش طرحـی
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 مضـحک از لبخنـد بـه

 خود گرفت و ادامه داد:

 » ي ایـن کـار.... از ایـن چیزهـادیدي همه چی حلّـه.....! تـو

 زیـاد پـیش میـاد ....پـول

 بی زحمت و درشت میخواي باید پی خیلی چیزها رو به تنت

 بمالی« ...

 فرزام صدایش را قـدري اهسـته ترکـرد....آنچنـان کـه جملـه

 هـاي بعـدي اش را فقـط

 خودش میشنید:

 » چنـد غـازي بابام فکر کرده به ریز و بـه پـاش مـن بـا اون

 کـه هـر کـه هرمـاه بـرام

 می فرسته جمع و جور میشه!«....

 سپس به سمت داور چرخید و اضافه کرد:

 داور با ایاز برید توي زیـر زمـین بیسـت دقیقـه وقـت داریـد



« 

 تـا جـنس هـا رو تـوي

 ماشین من جا سـازي کنیـدتا دو سـاعت دیگـه بایـد سـر قـرار

 باشـیم ..... ایـن جـا رو

 جوري مرتب کنید کـه انگـار آب از آب تکـون

 نخـورده....تمـام مـدارك ایـن دوتـا سـر

 خر رو هم از بین ببرید به اضافه ي موبایلهاشون« ...

 شاداب بـا هرجملـه ي فـرزام حلقـه اشـک چشـمانش درشـت

 تـر میشـد .... حرفهـاي
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 فــرزام صمصــامی بــوي خــوبی نمیــداد و دلشــوره هــایش

 گــواه ایــن موضــوع

 بودند....بغض گلـویش را میفشـرد وسـنگین تـوي سـینه اش

 مـی نشسـت .... نگـاهش

خدایا راضیم به«: را رو به باال داد و در دل نجوا کنان گفت  

 رضاي تو..«..

و قطـره ي سپس نگاهش بـه سـمت مسـیح برگشـت 

 سـرگردان

 اشـک بـه روي گونـه

 هایش نشست...

 مســیح وقتــی چشــمان تــر او را دیــد ، حــس میکــرد در



 مــرز استیصــال در حــال

 سقوط اسـت .....و تنهـا کـاري کـه در آن لحظـه بـراي

 دلـداري شـاداب مـی توانسـت

روي هـم انجام دهد این بود کـه پلکهـاي چشـمانش را نـرم  

 فشـرد و دوبـاره بـاز کـرد

 .... و شاداب بـا دیـدن پلـک هـایی کـه فقـط بـاز و بسـته شـد
 تـه دلـش گـرم شـد و

 حلقه هـاي اشـک راه گونـه هـایش را پـی گرفتنـد و جـاري

 شـدند ... و مسـیر اشـکها

 خیلی طوالنی نشد توي دستمال دور دهانش محو شدند..!..

 بـا صـداي زنـگ موبایـل شـاداب سـکوتی غریـب در فضـا

 حـاکم شـد ... نگاههـا بـی

 هدف روي هـم میچرخیـد .... آزیتـا دسـتهایش را روي سـینه
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 جفـت هـم قفـل کـرده

 بود و مـدام گوشـه ي لبهـایش را میجویـد و در حـالی کـه بـه

ـود،دیـوار تکیـه داده ب  

 یکی از پاهـایش را مـدام تکـان میـداد ....... نیمـا هـم حـال و

 روزي بهتـر از او نداشـت

..!..  و شاداب یقین داشت که مامان زري اش پشت خط است

.. 



 فــرزام در حــالی کــه بــه ســمت در خروجــی ســالن

 میرفــت رو داور کوتــاه و آمرانــه

..».. داور خفه ش کن«: گفت  

 صــداي زنــگ تلفــن همــراه شــاداب بــه ســکوت رســید و

 چشــمان وحشــت زده ي

 شـاداب مـدام تغییـر مسـیر میـداد .... داور تـابی بـه هیکـل

 تنومنـدش داد و کپسـول

 آتـش نشــانی را از بــیخ دیــوار برداشــت ... تلفـن هــاي

 همـراه او و مســیح رابــه روي

داخت بـا گوشـه ي کپسـول بـه جـان موبایـل هـايزمـین انـ  

 بخـت برگشـته افتـاد و

نشـاند و عاقبـت ضـربه هـاي محکمـی بـه روي صـفحه ي آن  

 سـیم کـارت هـایش را

 از میـان خـورده شکسـته هـا برداشـت و آنهـا را هـم از وسـط

 شکسـت و بـا لبخنـدي

 مشمئز کننده رو به مسیح شده و گفت:

 »دکی .... دیگه بهش نیاز نداري!«....
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 مســیح نگــاهش را از تکــه هــاي شکســته ي موبایلهــا

 برداشــت و چشــم هــایش را

 بست و در دل نجوا کنان گفت:



 »پروردگارا... به دادمون برس..«..

*** 

ان مرتـبهمه چی مثـل بـرق و بـاد انجـام شـد.... شـرکت چنـ  

 شـد کـه گـویی هـیچ

 کـس نیامـده... دوربینهـا دوبـاره بـه کنـار افتادنـد و انبـار

 شـرکت کـه جـایی در زیـر

 زمین بود به شکل سابق چیده شد....

 حقیقت تلـخ سرنوشـتی نـا معلـوم پـیش چشـمان مسـیح و

 شـاداب رژه میرفـت .... و

ـر دو بادســتهایی بســته وایــن را وقتــی دریافتنــد کــه هـ  

 درحــالی کــه دســتمالی

 همچنـان روي دهانشـان بـود سـوار اتاقـک فلـزي وانـت درب

 و داغـون سـفید رنـگ

 شدند و دوباره پاهایشان بسته شد...

 ایـاز همـانطور کـه کـارتون هـاي خـالی را جلـوي آنهـا روي

 هـم مـی چیـد... رو بـه

اتاقـک وجفـت شـاداب نشسـته بـود شـد و بـامسیح که انتهـاي   

 صـدایی پـچ پـچ وار

 گفت:

 » نگران نباشید ... اتاقک پر سوالخه...هوا میره و میاد خفه
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 نمی شید« ....

 شاداب ترس و دلهـره بـه افکـارش چنـگ انداختـه بـود و

 خیـال رفـتن هـم نداشـت و

 هر کارتونی که چیده میشد گویی نفسش پشت جعبه هاي خالی

 جا میماند....

 داور خـم شـدو کـارتون خـالی را از روي زمـین برداشـت و

 روي کـارتون هـا انـداخت

 و با کف دست محکم به کتف ایاز زد و گفت:

 » نفلــه.... چـی واســه ي خــودت بلغـور میکنـی .... ؟چنــد

فتشــونســاعت دیگـه ج  

 نفس کشیدن یادشون میره... اون وقت تو نگران رفت و آمد

 هوا هستی!...؟«

 ایاز دستش را

 روي کتــف دردنــاکش گذاشــت و ســرش را قــدري جلــو

 تــر بــرد و در حــالی کــه

 نگاهش به داخل ماشین فرزام بود باز هم بیخ گوش داور پچ

 پچ کرد:

.».. بیابی خیال بابا.... کوتاه  « 

داور با اشاره ي فرزام بـی توجـه بـه پـچ پـچ هـاي ایـاز 

 جملـه

 اش را قطـع کـرد خـم



 شـد چنـد تـا کـارتون خـالی را بـا هـم برداشـت و بـه داخـل

 اتاقـک پرتـاب کـرد ودر
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 حالی که لنگه هاي در آهنی رابه روي آنها می بست گفت:

 » ور میزنی... در و قفـل کـن ....سـوار شـو و نفله.. زیاد

 روشـن کـن بـریم ، مـن میـرم

 ببینم آقا چیکار داره!«...

 در هـاي فلـزي اتاقـک کـه بسـته شـد نـور و روشـنایی رفـت

 و تاریـک بـه جـاي آن

 نشست...سـرماي همـراه تـرس بـه جـان هـر دو افتـاد و تنهـا

 چیـزي کـه مـی دیدنـد

نورهـاي کـوچکی بـود کـه از درز هـاي اتاقـک بـه داخـل 

 راه

 پیـداکرده بـود و بـراي

 تاریکی اتاقک وانـت حکـم سـتاره هـاي کوچـک داشـت ....و

 تنهـا چیـزي کـه هـر دو

حس میکردند ، گرماي شانه هاي یک دیگر بود و صداي 

 نفس

 هایشان....

شکافت و پیش وانت هلک هلک کنان دل تاریک جاده را می  

 می رفت....



 بـا فـرا رسـیدن شـب نـور هـاي کوچـک سـتاره ماننـد اتاقـک

 فلـزي وانـت محـو

شــدند و تــاریکی مطلــق تمــام فضــاي را پــر کــرد 

 ...تمــام

 امیــد مســیح بــه ایســت

 بازرسی پلیس جـاده بـود کـه آن هـم بعـد از یکـی دوتـا توقـف

شـد و بـه کوتـاه دود  
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 هوا رفت...تمام اسـتخوانهاي کمـر ،کتـف و گـردنش بـه

 واسـطه ي نشسـتن هـاي پـی

 در پـی خشـک و دردنـاك شـده بـود ، و دلواپسـی هـایش بـه

 شـاداب منتهـی میشـد

دختري که دلـش را پشـت نگاههـاي سـاده و لبخنـد هـاي 

 سـاده

ذاشـتهتـرش جـا گ  

بـود ..مسـیح در تمـام طــول راه پـی درپـی بـی وقفــه 

 خـودش

 را بـراي بـی فکــري

هـایش سـرزنش میکـرد ...بـه خـانواده ي شـاداب فکـر 

 میکـرد

 کـه یقینـا دلـواپس و



نگران بودند .. بـه مامـان فـرنگیس خـودش و دختـر هـا.... 

 و

 بیمارسـتانی کـه مطمئنـا

 متوجه غیب بی دلیلش شده است...

 میان افکار درهم و بـرهم پریشـانش بـا متوقـف شـدن وانـت

 افکـار او هـم متوقـف

 شد ... صداي بگو و مگـو هـاي داور و ایـاز را گنـگ مـی

 شـنید ... صـدا هـا گـاهی دور

میشـدند و گـاهی نزدیـک ...تکـان شـانه هـاي شـاداب را 

 حـس

سمیکـرد وخـس خـ  

 نفس هایش را هم .... سـرش را بـه سـمت او برگردانـد امـا

 هـیچ ندیـد ....صـداي ایـاز

 که نزدیک شد تمام حواسش به بیرون پرتاب شد.

 » آقـا داور ... از خـر شـیطون بیـا پـایین.... ننـه ام میگـه
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 خـون دسـت پـا گیـره...

نت تا دودمانـت رو بـه بـاد نـده راحـتخون که بیافته به دام  

 نمیشـه... حـون ایـاز بـی

 خیـال شـو ...حـاال اون مرتیکـه یـه زر مفتـی زد مـا کـه

 پولمـون رو گـرفتیم و فـردا



 شب هم میریم اون ور آب .... واسه چی خودمون رو بندازیم

 توي هچل!....؟«

 » ولشـون کنـیمزر مفت نزن ایـاز ...قیافـه ي مـا رو دیدنـد 

 سـه سـوت رفـتن سـر

 وقت پلیس و یه جور دیگه دودمانمون به باد میره!«...

ایاز خیال کوتاه آمدن نداشت و سـر جـان آنهـا بـا داور چـک 

 و

 چانـه میـزد.... یـک

 ریز زبان میریخت...

 » تــو بســپرش بــه مــن ..دوســتم تــوي یکــی از شــهر

 هــاي دور افتــاده زنــدگی

میکنه این وانت هم مـال اونـه میـریم تـوي یکـی از کـوه 

 هـاي

 اطـراف اونجـا ولشـون

میکنیم اگه عمرشون به دنیـا باشـه زنـده میمونـد و اگـه نـه 

 کـه

 دیگـه خـونی گـردن

 ما نیافتـاده ... بـه فـرض هـم زنـده بمونـد و بـرن پـیش پلـیس

مـا تـوفیري بـه حـال  

 نداره چون اون تا موقع ما هم پریدم اون ور آبیم..«..

 سپس دست روي گونه اش گذاشـت و بـا لحنـی ملـتمس
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ایـن تـن بمیـره«: گفـت  

 نـه نیـار.... پـول قاچـاق بـه قـدر کـافی کوفـت و زهرمـار

 هسـت دیگـه زهرمـار تـرش

 نکن!«...

اسـتخوان سـوزکنار جـاده بـا رد شـدن ماشـین هـاسـرما   

 بیشـتر میشـد داورکـه

 خیال کوتاه امـدن نداشـت لبخنـد کجـی بـه خـوش خیـالی ایـاز

 زد ، لبـه ي کاپشـن

 مشکی اش را روي هم آورد و در حالی که در سمت شاگرد

 را باز میکردگفت:

 » ده پیـدا نشـدهفعـال راه بیفـت بـریم تاسـرو کلـه ي پلـیس جـا

 و بهمـون شـک

 نکردند!«...

ایــاز بــه تصــور اینکــه داور را قــانع کــرده اســت 

 لبخنــدي

 روي لبهــاي بــاریکش

 نشست و دندانهاي زرد و نامرتبش را به نمایش گذاشت...

 » چاکرتم ....تا تو بـراي خـودت از فالسـک چـایی بریـزي

 مـنم اومـدم ،بـرم ببیـنم

 یه وقت نمرده باشن!«...



 ایــاز ایــن ر گفــت دیگــر معطــل نکــرد وبــه ســمت در

 اتاقــک رفــت و ان را بــاز

 کرد...
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*** 

 بـا بـاز شـدن در آهنـی حجمـی از سـوز و سـرما بـه داخـل

 هجـوم اورد .... مسـیح

ا حـس کـردو ایـاز جعبـهتکـان خـوردن شـانه هـاي شـاداب ر  

 هـاي خـالی کـارتون را

 پس زد و دست پـیش بـرد وکلیـد ي را کـه در کنـار در تعبیـه

 شـده بـود را فشـرد و

 چراغ کوچک و زرد رنگ سقفی اتاقـک روشـن شـد و سـپس

 بـا جسـتی تـرو فـرز بـه

 داخل اتاقک فلـزي رفـت...تـاریکی ممتـد باعـث شـد همـان

انـدك پلکهایشـان رانـور   

 قدري جمع تر کند و نگاهاشان را باریک تر...

 شاداب از شـدت دلهـره پاهـایش را در شـکمش جمـع کـرد در

 خـود مچالـه شـد...

 مســیح بــه آنــی ســرش بــه ســمت شــاداب چرخیــد و

 نگــاهش روي نــیم رخ رنــگ

رتش بـه جـاپریده ي او نشسـت ....رد اشـکی کـه روي صـو  



 مانـده بـود.... ایـاز نگـاهی

 بـه چشـمان آن دو انـداخت و اول بـه سـمت مسـیح رفـت و

 کنـارش زانـو زد ریـز و

 اهسته گفت:

... »  » خدا رو شکر زنده هستید

 سـپس نگـاهش بـه سـمت چشـمان وحشـت زده ي شـاداب
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 برگشـت و در حـالی

 که دستمال دور دهان مسیح را باز میکرداضافه کرد:

 » خیـالتون راحـت کـاریتون نـدارم....خـالف مـن از آفتابـه

 دزدي و پـادویی بـراي

 قاچــاقچی جماعــت فراتــر نرفتــه ... دهنتــون رو بــاز

 میکــنم.... از ایــن جــا بــه بعــد

یس دوبـاره عوارضـی نیسـت ، ایسـت بازرسـی بعـدي پلـ

 میـام

 و دهنتـون رو میبنـدم

 ... شـرمنده دسـت و پاهـاتون رو بـاز نمیکـنم ولـی چـراغ رو
 روشـن میگـذارم ...یکـم

 که جلو تر بریم یه چیزي براتون میارم بخورید..«..

ایاز ایـن را گفـت و دسـتش را بـه سـمت شـاداب دراز 

 ....کـرد



 و او از تـرس بیشـتر

له شد، ایاز بادیدن واکنش دفاعی شاداب آهستهدر خود مچا  

 گفت:

 » نترس کاریت ندارم... میخوام دستمال دور دهنت رو باز

 کنم«

ســپس دســتمال را از دور دهــان او بــاز کــرد و بــا 

 صــداي

 داور کــه میپرســید «:
تـر و فـرز جسـتی زد و از» نفله کـدوم گـوري هسـتی ؟  

رون پریـد واتاقـک فلـزي بیـ  

 دوباره جعبه ي خالی کارتون ها را روي هم تلنبار کرد .. با

 بست
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ه شدن در آهنی اتاقک ، دقایقی بعد باز هم وانت لخ لخ کنان 

 به

 راه افتاد...

**** 

 بــا رفــتن ایــاز و بســته شــدن در ....مســیح بــه انــی

 نگــاهش بــه ســمت شــاداب

 برگشــت چهــره ي رنــگ پریــده اش دلــش را بــه درد

 آورد... تکــه ایــی از چتــري



 فرفري اش روي صـورتش افتـاده بـود وبـه واسـطه ي

 دسـتهاي بسـته اش قـادر نبـود

آن را پــس بزنــد ...چانــه اش از بغــض میلرزیــد و تــرس 

 و

ــه چشــمانشدلواپســی ت  

 موج میزد...

 مسیح هنـوز زیـري دسـتمال دور دهـانش را حـس میکـرد و

 بـوي مسـمئز کننـده

 آن روي پــرز هــاي بینــی اش جــا مانــده بــود ....بــی

 هــدف فکــش را جنبانــد و بــه

سختی به کمـرش تـابی داد و بـا نـوك پـا جعبـه هـاي خـالی 

 را

ـردپـس زد سـعی ک  

 روبــه او بشــیند، نگــاهش بــه ســمت او کشــاند و ســپس

 ســرش را نزدیــک تــر

 بردآهسته و نرم گفت:

 نمیپرسـم خـوبی ....؟ چـون ایـن مسـخره تـرین سـوال تـوي

« 
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 ایـن لحظـه اسـت

 متاسفم.... مقصر همه ي ایـن دردسـر هـا ، بـی فکـري مـن



.... 
 بـود.... نبایـد ایـن قـدر

 بی پروا داخل میشدیم..«..

 شاداب حس میکـرد روي مفصـل هـایش سـیمان ریختنـد کـه

 ایـن چنـین دسـت

 و پــایش ســنگین و دردنــاك شــده بودنــد ...بــا صــداي او

 بــه ســختی بــه ســمت او

 چرخید ونگاهشان در هم تالقی کرد....

 مسیح زیر نور کم سوي چـراغ سـقفی هـم مـی توانسـت

 سـرخی و تـورم چشـمان

 او و رد دستمالی کـه بـی رحمانـه محکـم روي دهـانش بسـته

 بودنـد و اشـکهایی کـه

 بـی امـان جـاري بودنـد ببینـد.... و چقـدر دلـش میخواسـت

 دسـتهایش بـاز بـود تـا

.... دستش پاك کنداشکهاي او را با سر انگشتان   

 شـاداب نفـس هـایش گـویی در سـینه گـره شـده بودنـد و کـه

 ایـن چنـین سـینه

 اش خـس خـس میکـرد و از پـس حلقـه هـاي درشـت اشـک

 مسـیح را تـارو لـرزان

 میدید و عاقبت به سختی به فکش حرکتی داد و با صدایی پر

 خش گفت:



 » چشماشون پر بمیرم براي مامان زري و آقاجونم که االن
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 اشکه« ..!..

مسیح هرچه ذهنش را زیـر رو کـرد جملـه ایـی بـراي 

 تسـکین

 پیـدا نکـرد و فقـط

 به چشمان پر اشک او خیره شد.... و هیچ نگفت...

..»..  » حتما تا حاال خانواده ي شما هم متوجه نبودنتون شدن

 شـاداب اشـک میریخـت و مسـیح نمیدانسـت چـرا زیـر بـار

 اشـکهایی کـه وزنـی

ندارند درحال له شدن است !... عاقبت نرم و پچ پچ وار :

 گفت

 » هـیش... گریـه نکـن... خـدا رو از یـاد بـردي... ؟ تـوي

 هرکـاریش مصـلحتیه کـه

 ما بی خبریم« ...

پیشــانی داغ و تــب دارششــاداب دیگــر طاقــت نیــاورد و   

 را بــه شــانه ي مســیح

 رساند و تکیـه اش را بـه آن داد و نـرم و بـی صـدا اشـک

 ریحـت و مسـیح در سـکوت

 فقط وزن اشکهاي او را که روي دل و جانش می نشست تاب

 می آورد...



 شاداب به سختی بغض را فـرو داد و بعـد از دقـایقی بـه

نفـس کوتـاهی عمـر چنـد  

 در حالی که همچنان شانه ي مسیح تکیه گاه پیشانی اش بود

 گفت:

 » از مـردن نمـی ترسـم ... اگـه خـدایی نکـرده سـرم بـاالیی
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 بیـارن تـرجیح میـدم

 همین آالن بمیرم..«.

جملــه ي شــاداب تمــام نشــده تــه دل مســیح خــالی شــد 

 امــا

ه روي خــودشبــ  

 نیاورد و با همان لحن نرم و مالیمش گفت:

 » هـیش... بــازم کـه خــدارو فرامــوش کـردي!... ذهــن

 آدمهـا عــادت داره وقتــی

 توي شرایط سخت قرار میگیره به سراغ افکار منفی بره..«.

 شــاداب پیشــانی اش را از روي شــانه ي مســیح جــدا کــرد

 نمیدانســت چــه ...

 ــري در کــالم و لحــن اوســت کــه ایــن چنــین س

 آرامــش را بــه رگهــایش ترزیــق

 میکنــد!....؟ لبخنــدي کــم رنــگ روي لبهــایش نشســت و

 مســیح بــا دیــدن همــان



 لبخند بی رمق ته دلش گرم شد و سر پیش برد و ادامه داد:

 » ونی ســرت رو بگــذاري روي شــونهفکــر میکنــی بتــ

 هــاي مــن و یــه کــم

 بخوابی!...؟«

 شاداب بی انکه جـواب دهـد پلـک هـایش کوتـاه بـاز و بسـته

 کـرد . مسـیح چشـم

 از نگاه پر اشـک او گرفـت تکـانی بـه خـود داد و درحـالی

 کـه بـه دیـوار اتاقـک تکیـه
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 میداد گفت:

 » پس مـن تکیـه میـدم تـو هـم کنـارمن بنشـین و سـرت رو

 بگـذار روي شـونه ام

 و سعی کن بخوابی هوم...باشه...«

 شـاداب همـان کـرد کـه او گفـت ....وقتـی سـرش بـه شـانه

 هـاي مسـیح رسـید

 چشـم هـایش را بسـت و مامـان زري را در خـواب دیـد کـه

سـرتسـبیح بـه دسـت   

 سجاده نشسته....

 زریـن خـانوم تسـبیح سـفیدي بـه دسـت داشـت ... از همـان

 تسـبیح هـایی کـه روي

 آن نام هللاا حک شده..!.



 صـلوات میفرسـتاد ....یـک چشـمش پـی سـاعت بـود و چشـم

 دیگـرش بـه منـوچهر

 خـان کـه کنجـی کـز کـرده بـود و یکـی درمیـان ذهـنش بـه

 سـمت شـاداب پـرواز

 میکــرد ... دوبــاره حواســش را جمــع میکــرد و دوبــاره

 صــلوات هــایش ردیــف مــی

 شد....

 عمو منصور متکلم وحده بـی رحمانـه میتاخـت... جملـه

 هـایش را حـق و نـا حـق بـه

 هم میبافت و زن عمو سوري به آن باال پر میداد:
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 » ...داداش چقدر بهت گفتم ... به ایـن دختـر بـال و پـر نـده

 گـوش بـه حـرف نـدادي

و گفتی زمونه عوض شده و اله و بلـه ... بفرمـا تحویـل 

 بگیـر

 سـاعت ازیـک صـبح هـم

 گذشت ازش خبري نیست«

 منـوچهر خـان سـرش را رو بـه بـاال گرفـت تـا اشـکهایش در

هکاسـه ي چشـمانش تـ  

 نشین شود.... و هیچ نگفت....

فلایر همان سـنجاق سـینه ي زن عمـو سـوري.... سـینی 



 چـاي

 را چرخانـد امـا هـیچ

 کـس چـایی برنداشــت فنجــان هــاي پـر بـه آشـپزخانه

 برگشــتند... نــدا دســتی بــه

 موهایش کشـید و بـی هـدف از جـایش بلنـد شـد و بـه سـمت

رفـت وزریـن خـانوم   

 گفت:

 شــاید» هســتی«زن عمـو ... بــازم زنـگ بــزن دوســتش 

« 

 یــه خبــري ازش داشــته

 باشه!«....

 سـوري خــانوم صـلوات هــایش را بـه ردیــف کنـار هــم

 میچیـد بــا صـداي نــدا ســر

 برداشت و گفت:

 » زنگ زدم ... میگقت مـریض شـده نرفتـه سـر قـرار بهـش
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 زنـگ زده و گفتـه نمیـاد

 .... با همکارش خانوم نعمتـی هـم تمـاس گـرفتم اون بنـده خـدا
 هـم بـی خبـر بـود و

 مـی گفـت بـه اون هـم پیامـک داده عـذر خـواهی کـرده و

 گفتـه یـه فرصـت دیگـه



 میره خونشون.«..

و بـرد و کالفـهشـهاب عصـبی پنچـه در موهـاي مجعـدش فـر  

 از کنـار نـادر کــه در

 سـکوت گوشـه ي لـبش را میجویـد بلنـد شـد ، طـول سـالن

 پـذیرایی را طـی کـرد و

 بی هدف راه رفته را برگشـت بـراي هـزار مـین بـار شـماره

 ي شـاداب را گرفـت و بـاز

 هم همـان صـداي ضـبط شـده در گوشـش نشسـت کـه

شـتركدسـتگاه م« میگفـت  

 مورد نظر خاموش است«

 زن عمـو سـوري پـر چـادر گــل دارش را روي هـم آورد و

 سـرش بـه سـمت شــهاب

 چرخید و با چشمانی ریـز شـده ،دسـتهایش را مثـل بـاد بـزن

 بـه اطـراف تکـان داد و

 گفت:

 » معلوم نیسـت سـرش کجـا گـرم شـده و مـارو مثـل اسـپند

 ریختـه روي آتـیش !....

 وقتـی تـوي بیمارسـتانها پیـداش نکـردیم و تـوي پزشـک
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 قـانونی هـم نیسـت پــس

 حتما سرش به دلبري گرمه دیگه!«...



 زرین خانوم طعنه ها ي سـوري خـانوم را یـک بـه یـک

 میشـنید و بـا هـر کـدام یـک

صـداي منصـورخان نگـاه پـرصـلوات میفرسـتاد.... و بـا   

 غیضـش را از سـوري خـانوم

 جدا کرد:

 منــوچهر عکســش رو دادي ریســس کالنتــري چــی گفــت

« 

 کاشــکی شــماره ي ...

 من رو هم میدادي... !؟«

 منوچهر خان دستی بـه سـر طاسـش کشـید و نفـس عمیـق از

 تـه دل و جـان زمینـه

 آن کرد وگفت:

فـت عکسـش رو میـدیم واحـد هـا ي گشـتیهیچـی ... گ  ... « 

 اگـه خبـري ازش شـد

 با هامون تماس میگیرند....«

 نــادر کالفــه و عصــبی دســتی روي پیشــانی اش کشــید و

 آن را بــه میــان موهــایش

 کشاند و تا امتـداد گـردنش پـیش بـرد حرفهـاي مـادرش

 افکـارش را بـه هـم ریخـت

 .... اینکه شاداب با کس دیگري باشد تا مرز جنون از تصور

 پیش رفت....
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میـان ایـن جمــع فریــال ظــاهري آرام تــر داشـت و تـه 

 دلــش

 از نبــود رقیــب غــنج

میرفـت ....و تمـام هـوش و حواسـش پـی نـادر بـود و چشـم 

 از

 او برنمیداشـت...شـده

بـود مـاهیگیري کـه کـه از آب گـل آلـود مـاهی صـید 

 ...میکنـد

 و دم بـه دم خـودي

 نشـان میـداد....یـا لیـوان آب قنـد دسـت عمـو منصـور میـداد

 یـا سـینی چـاي را دور

 میچرخاند و مدام اطراف نادر چرخ میخورد...و بی محلی

 نصیبش میشد...!

پنجـره ي پـذیرایی میخـوردصداي ُشر ُشـر بـاران کـه بـه دل   

 تنهـا صـدایی بـود کـه

 سکوت سنگین حاکم بـر جمـع را مـی شکسـت... و کنـارش

 صـداي نفـس هـاي بلنـد

 وکوتاه نادر بود و صداي ریز نجوا هاي مامان زري...

 زن عمـو سـوري بـا هـم آتـش بیـار معرکـه شـد و تـابی بـه

 گـردنش داد و چشـم بـه



: تونهاي چیده شده گوشه ي پذیرایی داد وگفتردیف کار  

 » زرین جون بدت نیـاد هـا... مـنم مثـل خـواهرت ....چقـدر

 بهـت گفـتم حواسـت بـه

 این دختر باشـه ببـین بـا کـی میـره بـا کـی میـاد...؟ جـوون و

 سـرش بـاد داره بهـت

 گفتــه بــا دوســتش میــره دیــدن همکــارش ولــی خــدا
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 عالمــه ســر از کجــا در

 اورده!«....

 شهاب دهان باز کرد تـا مـادر خـانوم نـه چنـدان محتـرمش را

 بشـورد و کنـار بگـذارد

که مامـان زري پـیش دسـتی کـرد ، دیگـر تـاب نیـاورد 

 گـویی

 آتشـش زده باشـند از

 جــایش برخاســت و پــر چــادرش را بــه روي پیشــانی اش

 کشــید و رو بــه ســوري

 خانوم گفت:

 » اگه خواهرم بودي مثـل زغـال سـر قیلـون آتـیش نمیشـدي

 سـر دلـم نمـی نشـتی

 .... منوچهر زبون بـه کـام میگیـره و حرفـی نمیزنـه چـون
 احتـرام بـرادر بزرگتـرش رو



غروب بـه ایـن طـرف هرچـی دلتـون خواسـت  داره .. از

 بـار

 شـاداب مـن کردیـد و دم

 نزدم..«..

 زرین خانوم با کـف دسـت چنـد بـار روي سـینه اش کوبیـد و

 بـا همـان لحـن عصـبی

 ادامه داد:

 » شاداب رو مـن بـزرگ کـردم و میـدونم محالـه بـا آبـروي

 خـانواده اش بـازي کنـه ...

ل بـرگ گـل پـاك تـوي مـرامش دورغ نیسـتبچه ام مث  .... 

 هرکـی هـم بخـواد پسـت
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 سر بچه ي من حـرف بزنـه بـا مـن طرفـه ... از هـیچ کـس

 غیـر خـدا نمیترسـم و یـه

 تنه جلوي همه ي حرفهاي مفت می ایستم« ....

 زریـن خـانوم نگـاهش را از نگاههـاي پـر بهـت سـوري

 خـانوم گرفـت و در حـالی کـه

 به سمت اتاق شاداب میرفت رو به ن

 دا با لحنی محکم گفت:

 » نـدا ... مامانـت اینـا اگـه شـب مـی مونـد براشـون تـوي

 پـذیرایی رختخـواب پهـن



جـاي اینکـه کن..... نـا سـالمتی عـروس ایـن خونـه ایـی بـه » 

مـن رو»خیـره ، خیـره   

 تماشا کنی یه آب قند بـا عـرق نعنـا بـده دسـت عمـوت کـه

 رنـگ بـه روش نمونـده...

 من میرم توي اتاق شاداب نماز بخونم..«..

 منصـور خـان تـاب نیـاورد تنـد وآتیشـی از جـایش برخاسـت

 و رو بـه سـوري خـانوم

 گفت:

 » ـاي مـا اینجـا نیسـت.... نـدا هـمپاشو سوري ... دیگه ج

 اختیـارش دسـت شـوهرش

... » 

 منوچهر خان به سختی از جایش برخاست و بی رمق گفت:
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 ... داداش بـه دل نگیـر ... زریـن جـونش بـه شـاداب وصـله

« 

 عصـبانی بـود یـه چـی

حـق بـده... مـاگفت تو بزرگ تري کن و بـبخش ... بـه مـا   

 دلواپسـم ... شـاداب دختـر

 سر به هوایی نیست که بی خبر جایی بره«

 » باشه داداش من کـه حرفـی نـدارم.... هرچـی گفـتم خیـرو

 صـالح بـود تـا ایـن روز



 رو نبینی ... حاال هم خود دانی؟ خبري شد ما رو هم بی خبر

 نگذارید..«.

منصور خان این را گفت در آپارتمـان را بـا حـرص بـاز 

 کـرد

 و از پلـه هـا سـرازیر شـد.
 نادر به سـمت منـوچهر خـان رفـت و دسـتی روي شـانه هـاي

 افتـاده ي او گذاشـت و

 سرش را قدر ي نزدیک تر برد و گفت:

 عمو گوشی من روشـنه .. خبـري شـد بـدون اینکـه نگـاه بـه

« 

نـدازي زنـگسـاعت ب  

 بزن من بیدارم....«

 اهـل و عیـال عمـو منصـور کـه بـارو بندیلشـان را جمـع

 کردنـد و رفتنـد خانـه غـرق

 سکوت شد...

*** 

 گویی نام مادر را از روز ازل از بهشـت آوردنـد کـه همـه
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 شـبیه بـه هـم هسـتندو جـز

... الفبایی دیگر نمی شناسند» نّتمهربانی بی م«الفباي   

 حـال و روز مامـان فـرنگیس مسـیح ، دسـت کمـی از مامـان



 زري شـاداب نداشـت و

 مثل ابر بهار اشـک میریخـت و بـی قـراریش را بـا کوبیـدن

 دسـت بـر زانـویش نشـان

 میـداد ومیدانسـت حـس هـاي مادرانـه اش دروغ نمـی گویـد و

 مـدام زیـر لـب نجـوا

 میکرد:

 » کامران خـان ... مـن بچـه ام رو میشناسـم بـی فکـر نیسـت

 تلفـنش چـرا خاموشـه

 ... ؟خونـه اش هـم کـه نیسـت... بیمارسـتان هـم کـه برنگشـته
 خونـه دوسـت و اشـنا

 هم که نرفته... نکنه خدایی نکرده بالیی سرش اومده باشه..«.

اشـک میریخـت و فـین فـین هـایش بـه راهمارال پی در پی   

 بـود و دسـت و دلبـاز بـا

 هـر قطـره اشـکش دسـتمالی از جعبـه جـدا میکـرد و بعـد

 مچالـه کـرده و کنـارش

تلنبار میکرد.... اما ماندانا خانومانه اشک میریخت ، نرم و 

 بی

 صدا....

جـايکامران خنده هـاي سرخوشـش پـر کشـیده بودنـد و بـه   

 آن دلواپسـی و نگرانـی

 نشسـته بـود ...و میـان دلواپسـی هـایش ، بـراي چنـدمین
594 



Romanbooki بن بست بهشت 

 بـارنیم نگـاهی بـه سـاعت

 مچـی اش انـداخت ، عقربـه هـا سـاعت یـک صـبح را نشـانه

 رفتـه بودنـد و دلشـوره

..حـق هاي او هم هر چه که میگذشت پـر رنـگ تـر میشـد .

 بـا

 فـرنگیس خـانوم بـود،

 مسـیح و ایـن همـه بـی خبـري محـال بـود . جرعـه ایـی از

 چـاي سـرد شـده اش را

نوشــید ... و چشــمانش پــی چشــمان تَــر مانــدانا رفــت ... 

 و

 کالفــه از ایــن همــه

 استیصــال خــم شــد و پنجــه هــایش را درهــم فشــرد و بــا

 صــداي مانــدانا چشــم از

 دستهاي مشت شده اش برداشت:

 »مامان خودت رو هالك کردي... به فکر قلبت هم باش«

سپس رو به مارال کـه جعبـه ي دسـتمال کاغـذي رو سـرو 

 تـه

 کـرده بـود تـا آخـرین

 برگ آن را هم بی نصیب از فین هایش نگذارد شدو گفت:

 » رو قسـمش نـده ، بـرو اون جعبه ي خالی دسـتمال کاغـذي

 از تـوي کابینـت یکـی



 دیگه بردار... اون قرص هاي قلب مامان رو بایه لیوان آب

 براش بیار..«..

 مارال بـا گوشـه ي آسـتین لبـاس خـانگی اش بـه داد آب

 سـرازیر شـده ي بینـی اش

 رسید و از روي مبل برخاست و بـا چشـمی زیـر لبـی بـه
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 سـمت آشـپزخانه روان شـد

.... 

 فـرنگیس خـانوم بـی قـرار دمـی کنـار پنجـره بـود و دمـی

 دیگـر شـماره ي موبایـل

 مسـیح را میگرفـت و عاقبـت میـان ایـن بـاالتکلبفی هـایش بـه

 اتـاقش رفـت و در را

 بست.... کـامران دیگـر بـیش از ایـن مانـدن را صـحیح ندیـد

جـایش برخاسـت و رو از  

 به ماندانا که مانند یـک فرمانـده ي الیـق ، اوضـاع آشـفته ي

 خانـه را فرمانـدهی مـی

 کرد شد و گفت:

 با اجازتون من دیگه رفع زحمـت میکـنم ... سـر راهـم بـازم

« 

 میـرم یـه سـر خـونش

 ،شاید تا حاال برگشته باشه..«..



کامران ایـن را گفـت و بـه سـمت در ورودي آپارتمـان بـه 

 راه

 افتـاد و مانـدانا خـودش

 را به او رساندو دریک قدمی اش ایستاد:

 » خیلی لطـف کردیـد ... ایـن چنـد وقـت... راه وبـی راه

 باعـث اذیـت و دردسـر شـما

 شــدیم.... دایــی فرشــادم پــنج صــبح میرســه تهــران

 دیگــه بهتــون زحمــت...

 نمیدیم....«

صـداي مخملـی مانـدانا ....وقـار کـالم و رفتـارش، روي 

 روح
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 و جـانش مـی نشسـت و

ارمغــانش بــی قــراري بــود ... نگــاهش را از حلقــه 

 اشــک

 نشســته چشــمان مانــدانا

 ر داد و گفت گرفت و به زیر س:

 » یه نکـن .... تـوي ایـن شـرایط تـو بایـد بشـی سـتونگر

 خونـه ... مـارال هنـوز بچـه

 است و مادرت بـه واسـطه ي قلـب بیمـارش خیلـی آسـیب

 پـذیره ... ان شـاهللاا اتفـاق



 خاصی نیافتاده و فردا پیـداش میشـه .... مـنم هسـتم ... لطفـا

 مـن رو هـم بـه حسـاب

 بیار!«....

ران میگفت و ماندانا با چشـمان بـه زیـر افتـاده اشـکهایشکام  

 را یـک یـه یـک ردیـف

 میکـرد ...و عاقبـت کـامران دیگـر تـاب نیـاورد و بـا

 خـداحافظی کوتـاهی بـه سـمت

 آسانسور به راه افتاد...

*** 

 .... چشـمان مسـیح و شـاداب زود تـر از خورشـید بیـدار شـد

 دل نگـران از تقـدیر ي

 نامعلوم ! به تصور اینکه آن

 دیگــري خــواب اســت از جایشــان تکــان نخوردنــد، تــا

 مبــادا خــواب کوتاهشــان بــه
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 بیداري دلهره آوربرسد....

 بعــد از آخـــرین توقــف کـــه دهـــانش را ایــاز بـــاز کـــرده

ود دیگـــر تـــوقفیبــ  

 نداشتند....مسـیح درتمـام طـول شـب بیـدار بـود و بـراي راه

 نجـاتی مـدام ذهـنش را

 زیر رو میکرد....



 وانت دم به دم در پیچ و خـم جـاده مـی پیچیـد و بـه دلهـره ي

 شـاداب دامـن میـزد

 ... عاقبـت سـر از شـانه ي مسـیح برداشـت و مسـیح بـا

:» کوتـاه و نـرم گفـتصـدایی   

 تونستی بخوابی!....؟«

 خب اگر کابوس ها جز خـواب بـه حسـاب بیایـد بایـد میگفـت

 خیلـی خـوب خوابیـده

 است !... دستهاي بسته شـده از پشـت سـرش بـی حـس شـده

 بودنـد... نفـس عمیقـی

 کشید و اهسته با صدایی پر خش گفت:

 »خیلی نه!«....

 مسـیح بــه کمــرش زاویــه داد و ســرش بــه ســمت او

 برگشــت و بــا لحنــی جــدي و

 محکم گفت:

 » ببین شـاداب دلـم نمیخـواد چیزهـایی رو کـه مـیگم باعـث

 وحشـتت بشـه ... ولـی

این یه حقیقته ... این آدمهایی کـه مـن دیـدم بـه خـواهر 

 ومـادر
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 خودشـون هـم رحـم

 نمیکنند ... بایـد قبـل از اینکـه دوبـاره بیـان سـروقتمون ،



 دسـتهامون رو بـاز کنـیم...
سعی کن بچرخی و پشت بـه مـن بنشـین و مـن هـم همـین 

 کـار

 رو میکـنم و سـعی

 میکنم دستهاي تـو رو بـاز کـنم ... دسـتهاي تـو کـوچکتر از

بمنـه اگـه یـه کـم طنـا  

 ها رو بتونم ُشل کنم میتونی دستهات رو از الي طناب ها

 بکشی بیرون« ....

 سـپس بـه چشـم هـاي بـی حـال و حـس او زل زد کـه رگ

 هـاي قرمـز خـون در آن

 مـوج میـزد و تـرس در آن همچنـان بـاقی بـود ...چهـره ي

 رنـگ پریـده اش دلـش را

کـرد انچنـان کـه  به درد آورد سرش را قدري بـه جلـو خـم

 بـه

 قـدر یـک نفـس بـا او

 فاصله داشت:

 »سعی تو بکن... باشه....؟«

شـاداب سـري بـه عالمـت تاییـد تکـان داد و همـان کـرد کـه 

 او

 گفـت و بـه سـختی

 پشت به هم نشستند و دستهاي گرم مسیح روي دستهاي شاداب



 نشست...

دقایق نفیس گیـر طـی میشـد و هـر لحظـه کـه میمـرد لحظـه 

 ي

 دلهـره آور دیگـري
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 متولـد میشـد.... مسـیح دسـتهایش روي گـره هـا بـاال و پـایین

 میشـد و بـه سـختی

سـعی میکـرد طنـاب هـا را حـداقل شـل کنـد و شـاداب 

 پوسـت

 مـچ دسـتش گـاهی

 کشیده میشد و دم نمیزد! ....

 گاهی اوقات شاداب مچ دسـش را تکـان میـداد و مسـیح نـرم

دسـت رو« مـی گفـت:   

دقـایق نفـس گیـر کـه ..».. تکون نده گره ها را گم میکـنم 

 طـی

 شـدند شـاداب حـس

 کرد طناب ها دور مچ دسـتش شـل شـدن نـوري از امیـد بـه

 دلـش تابیـد و اهسـته و

: چ وار گفتپچ پ  

 » طنـاب هـا شـل شـدن .....بگـذار امتحـان کـنم شـاید بتـونم

 مـچ دسـتم رو بیـارم



 بیرون..«.

 تمام تالشش را کرد پوسـت دسـتش کشـیده میشـد امـا نـا امیـد

 نشـد و بـه سـختی

 یک دستش را بیـرون آورد و دسـت دیگـرش راحـت تـر از

 حصـار طنـاب نجـات پیـدا

لبخندي از رنگ امید روي لبش نشستکرد....   

 به طرفه العینی به سمت مسیح برگشت و همان طور پچ پچ

 وار گفت:

 »دست هام باز شد صبر کنید مال شما رو هم باز کنم« ....
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 مسـیح ضـربان قلـبش پـر طـپش شـد ....و نفسـی عمیقـی

 کشـید و بـه محـض بـاز

 شـدن دسـتهایش بـه سـمت شـاداب چرخیـد و ابتـدا بـه سـمت

 مـچ پـاي او رفـت و

 طنـاب هــایش را بـاز کــرد و سـپس بــه ســمت پاهـاي

 خــودش خـم شــد انهــا را از

 حصــار طنــاب نجــات داد... شــاداب گــویی راهــی بــه

 آزادي یافتــه باشــد لبخنــدي

ـق روي لبهــاي رنــگ پریــده اش نشســتههرچنــد بــی رمـ  

 بــودو بــا اشــتیاق مــچ

دستهایش را درهم تابی میداد و کف دستانش را مدام بازو 



 بسته

 می کرد..

 مسـیح دل نگـران حـال شـاداب ،سـرش بـه سـمت او چرخیـد

 و نگاههاشـان بـا هـم

یافـتتالقی کرد ،میخواست حـالش را بپرسـد ، امـا مجـالی ن  

 وانـت بعـد از هلـک ، ....

 هلک کردن هاي مداوم متوقف شد....

 وانت ایستاد و قلب شاداب هم.... نفس هاي هر دو به شماره

 افتاد..!..

 مسیح زود تر از شاداب به خـودش آمـد وتنـدو تیـز سـر در

 گـوش شـاداب فـرو بـرد و

 آهسته نجوا کرد:
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 » ات رو ببـر پشــت و پاهـات رو هــم بفرســت زیــردســته

 کارتونهــا نگــذار متوجــه

 بشن که دستهامون بازه« ...

سـپس چـوب دسـتی قطـور و بلنـدي را جـایی کنـار در 

 اتاقـک

 وانـت افتـاده بـود

 برداشت و نزدیک خودش کنار پایش گذاشت....

 شـاداب تـرس تـا حلقـش بـاال آمـده کـه بـی رحمانـه دسـتهایش



 را بـیخ گلـویش

 گذاشته بـود و هـر دم فشـارش را بیشـتر مـی کـرد... سـرس

 بـه عالمـت تاییـد تکـان

زیــر لــب گفــت و همــان کــرد» باشــه ایــی«داد وکوتــاه   

 کــه مســیح گفتــه بــود ....
ا صـدایی ناسـوري بـاز شـد و حجمـی ازدراهنی وانت ب  

 هـواي سـرد همـراه بـا سـوز و

 دانه هاي سرگردان برف به داخـل اتاقـک نـه چنـدان گـرم

 راهـی شـد....شـاداب بـراي

 اینکه ترس هایش را پر دهـد ، قـدري خـودرا بـه مسـیح

 نزدیـک کـرد و جفـت شـانه

 ي او نشست...

زنـد بـه در نیمـه بـاز بـود و چشم هایش بی آنکه پلک ب

 صـداي

 جـر و بحـث ایـاز و

 مردي که آقا داور صدایش میزند....

 هـوا گـرگ ومـیش بـود ... زمـانی کـه روز میخواهـدزیر
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 سـایه ي شـب بـال و پـر

 بگیرد و بـه اسـتقبال خورشـید بـرود .... چشـم هـایش را

کـرد ....از آن قـدري باریـک  



 زاویه پیچ جـاده ي کوهسـتانی را میدیـد و برفـی کـه نـرم،

 نرمـک میباریـد و نـرم تـر

 روي هم سوار میشد.... نـیم رخ ایـاز تـوي دل تاریـک و

 روشـن کـدر و تـار دیـده مـی

 شـد ... مـدام دسـتهایش را در هـوا تـاب میـداد و گـاهی بـا

پـر دسـت بـرف نشسـته   

 روي کـاله بـافتنی سـیاه رنگـش را پـس میـزد .....در همـین

 حـین ناگهـان در نیمـه

 بـاز وانـت مثـل دهـان اژدهـا بـاز شـدو هیبـت داور بـا آن

 سـیل هـاي از بنـا گـوش

 دررفته اش نمایان شد.... آن هم با یک اسلحه در دستش..!.

مسیح اضطراب تـا شـقیقه هـایش امتـداد پیـدا کـرده بـود و 

 پـر

 نـبض در طـرفین

 سرش میکوبید... نگـاهش بـه سـمت چـوب دسـتی کشـیده شـد

 خیـز برداشـت تـا ....

 آن را بردارد اما بـا دیـدن اسـلحه در دسـت داور قـدري تامـل

 کـرد.... شـاداب مـات و

ک زدن هـم نداشـت ... و مبهوت شده بود و جرات پلـ

 نگـاهش

 خیـره بـه اسـلحه ایـی



 ...! بـود کـه پـیش از ایـن فقـط فقـط در فـیلم هـا دیـده بـود
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 دقـایق پـر دلهـر ه پـی

 درپـی طـی مـی شـد.... ایـاز دسـت در بـازوي داور انـداخت

 و او را کـه خیـال بـاال ...

: وانت داشت به سمت خود کشید و گفتآمدن از   

 » آقا داور بی خیال بابا... مگه قرار نشـد... یـه کلـه بیـایم

 تـوي ایـن نـا کجـا آبـاد و

ولشون کنیم!....؟ ایـن جـا یـه جـاده ي کوهسـتانی فرعیـه 

 هـیچ

 بنـی بشـري ازش رد

نمیشه ....ولشون میکنـیم اگـه زنـده بمونـد خـوش بـه 

 حالشـون

 اگـه هـم مـردن کـه

 خدا بیامرزتشون !....خون به خدا دامن میگیره.... کوتاه

 بیا....«

سپس نفسش را با دمـی و بـازدم عمیقـی جـا بـه جـا کـرد و 

 بـا

 لحنـی مالیـم تـر

 گفت:

 » بیا برو یه چـایی بـراي خـودت بریـز تـا مـن پنچـري



 ماشـین رو بگیـرم و زنجیـر

..پامون برسه اون ور آب میریم سیتی ،چرخ بهش بندازم..  

 صفا منگوله« ...

 داور بازویش را محکم از دست او بیرون کشید و او را به

 عقب هول داد:

 » تو واسـه خـودت زر مفـت زدي و مـن تـا ایـن جـا گـوش
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 کـردم ... جیگـرش رو

تـامن بـه کـارم برسـم... بـه جـاي » مـوال «نداري برو 

 اینکـه

 مثـل مگـس دم گوشـم

کنـی بـرو پنچـري اون لگـن رو هـم بگیـر» وز ور«مـدام   

 چـرا نمـی فهمـی مـارو .....

 دیدنـد پاشـون برسـه پاسـگاه سـه سـوت میگیرمـون .....زیـاد

 خـرمگس معرکـه بشـی

دسـت ایـن دوتـا .... واسـه مـن دوتـا تورو هم میفرسـتم ال  

 جنـازه بـا سـه تـا تـوفیري

نداره.... تـازه سـهم مـن بیشـتر هـم میشـه ... دیـدم پولهـات 

 رو

 زیـر صـندلی ماشـین

 چپونـدي .....پـس تـا نـزدم لهـت نکـردم از جلـوي چشـمم



 گمشـو.... بگـذار مـنم بـه

 کارم برسم....«

ـت نگـاهش بـه سـمت شـاداب چرخیـد و بـاداور این را گف  

 لحنـی مشـمئز کننـده

 گفت:

»  » چطوري مو خوشگله...؟

 سپس در حالی کـه اسـلحه در دسـت داشـت خیـز برداشـت تـا

 سـوار وانـت شـود

 اما مجالی نیافـت .... ایـاز کـه خـود را مغبـون ایـن بـازي

 میدیـد زود تـر از او جسـتی

داخـل خـم شـد و چـوبی دسـتی را از کنـار  زد تا کمر بـه

 پـاي
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 مسـیح بـر داشـت تـا

 داور به خودش بیاید از پشت به کمر او کوبید و گفت:

 » قـرار مـون آدم کشـی نبـود .... بـا زبـون خـوش نمـی

 فهمـی بـا چـوب حالیـت

 میکنم.«..

 صداي آخ داور خفیف بود امـا صـداي غـ ّرش خشـمش طنـین

 انـداز.... بـه آنـی بـه

 ســمت ایــاز برگشــت از چشــمان برزخــی اش خــون



 میباریــد .... و بــا دســت ازادش

 چنـان زیــر گــوش او زد کــه خــون از بینـی اش ســرازیر

 شــد او را قـدمی بــه عقـب

کشـیده ي بعـدي محکـم تـر از قبلـی بـود و بـهپرتاب کـرد...   

 واسـطه ي بـرف هـایی

 ـر خـورد تعـادلش را از که یخ زده بودنـد ایـاز پـایش س

 دسـت داد روي زمـین افتـاد و

 دردي پر پیچ و تاب در سرو گردنش پیچید و گیج و منگش

 کرد....

زنممرتیکـه ي نفلـه ... مـن رو میزنـی ... !؟ آتیشـت میـ ... « 

 اون صمصـامی فـالن

 فالن شده دست روي مـن بلنـد کـرد فکـر کـردي تـو هـم

 میتـونی... !؟ حـاال نشـونت

 میدم..«.

 دوبـاره بـه سـمتش خیـزي بلنـد برداشـت و مسـیح بـه چشـم
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 بهـم زدنـی ماننـد

یـاده شـد و تیري که از چله رهـا شـده باشـد از ماشـین پ

 چـوب

 دسـتی رهـا شـده را

از روي زمـین برداشــت و از غفلــت داور کــه پشــت بــه 



 او

 بـود اســتفاده کــرد و آن را

 محکم به گردن او

 کوبید ... داور درد وحشـتناکی در سـرش پیچیـد و تلـو تلـو

 خـوران بـه سـمت مسـیح

 چرخید اسـلحه اش را بـه سـوي اونشـانه رفـت امـا بـاز ایـاز

 شـد فرشـته ي نجـات ....

 او را از پشـت سـر هـول داد و داور بـا زانـو بـه زمـین افتـاد

 و اسـلحه از دسـتش رهـا

 شد و به گوشه ایی افتاد... ایـاز میخواسـت بـه سـمت اسـلحه

 بـرود امـا مجـالی نیافـت

ـر وفـرز از جـایش برخاسـت و بـه سـمتش رفـتو داور ت  

 ولـی مسـیح زود تـر از او پـا

 تند کرد و اسـلحه را بـا نـوك پـا هـول داد اسـلحه روي یـخ

 هـاي جـاده لیـز خـورد و

 شتابان به سمت دره پرتاب شدو به سمت نا کجا آباد رفت....!

 در آن جاده ي کوهستانی برفی آشوبی بر پا بود...

**** 

 داور مثــل گــرگ زخمــی خــون جلــوي چشــمانش را
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 گرفتــه بــود.... و رحــم را



قورت داده و مروت را یک سره قـی کـرده بـود... یـک 

 دفعـه

 تمـام قـد بـه سـمت ایـاز

 برگشت قبـل از اینکـه دسـت ایـاز بـه سـوي او بلنـد شـود او

اد بـازهم پـايرا هـول د  

 ـر خـورد و روي زمـین افتـاد و داور مجـالی نـداد ایـاز س

 تنـدو تیـز خـم شـد چنـان

 مشـت محکمـی بـه چانـه ي او زد کـه ایـاز تقریبـا نیمـه

 بیهـوش گـیج و منـگ روي

 زمین افتاد...!

 شاداب مثل کسـی کـه مسـخ شـده باشـد بـی اراده پشـت سـر

 مسـیح ایسـتاد ....و

 نفــس هــایش از اضــطراب پــس و پــیش میشــد گــاه میامــد

 و گــاه میــان راه جــا

 میمانـد.... سـینه اش خـس خـس میکـرد ....خیـره چشـم از

 صـحنه ي پـیش رویـش

 بــر نمیداشــت... و فقــط توانســت دســتهاي بــی رمقــش را

ـی بــهبــاال بیــاورد وچنگـ  

 بازوي مسیح بزنـد .... مسـیح شـاداب را بـه پشـت سـرش

 هـول داد و حـائلی میـان او

 نگاههاي هرزداور شد...



 داور با دیـدن شـاداب لبخنـد چنـدش اوري روي لبهـایش

 نشسـت و بـا لحنـی کـه
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 مثل زلزله دل میلرزاند گفت:

 » ونه میکشـی!؟ حـاال ببـین جلـويدکی واسه من شـاخه شـ

 چشـمات بـا دلبـرت

 چیکار میکنم....«

 سپس به قدر و قامت کوتاهی یـک نفـس بـه سـمت مسـیح

 حملـه ور شـد مشـتی

 محکم به چانه اش روانـه کـرد و دردي بـی امـان درفـک و

 چانـه ي مسـیح پیچیـد....

وز درد میـانبی اراده خـم شـد حـالتی مثـل رکـوع.... هنـ  

 سـرش چـرخ میخـورد کـه

 مشتی دیگر بـه شـکمش روانـه شـد و نفسـش رفـت

 وصـورتش درهـم شـد ، شـاداب

 جیغ کوتاهی کشـید.... مسـیح نفـس هـاي گـره شـده اش کـه

 برگشـت بـه سـمت او

حملــه ور شــد ..... داور بــه ســمت چــوب دســتی رفــت 

 آن

ـم بــهرا برداشــت و محکـ  

 ســاق پــاي مســیح زد وصــداي فریــاد پــر دردش در



 فضــاي کوهســتان پیچیــد...
عاقبت تاب نیـاورد و دو زانـو بـه زمـین افتـاد ... داور 

 چـوب

 دسـتی را بـاال آورد تـا بـر

 سر مسیح بکوبـد امـا شـاداب در چشـم بهـم زدنـی خـودش را

 بـه مسـیح رسـاندمثل

 دیوار دفاعی و پشـت بـه داور رو بـه مسـیح ایسـتادو قـدري
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 خـود را روي سـر او خـم

 کرد و چـوب دسـتی داور محکـم بـه کتـف او اصـابت کـرد و

 نفسـس از درد در سـینه

 حبس شد .... وبی اراده حلقه اشکی درشت در چشمانش

 نشست...

یـه ي کوتـاه اتفـاق افتـاد ... مسـیحهمـه چـی در یـک ثان  

 نگـاهش بـه روي چهـره

 رنگ پریده ي شاداب نشسـت کـه چهـره اش از درد در هـم

 فـرو رفتـه بـود... بـه انـی

بـه خـود آمـد و قبـل از اینکـه دسـت داور بـه شـاداب برسـد 

 از

 جـایش برخاسـت و

ک حرکـتدردي وحشـتناك در سـاق پـایش پیچیـد وبـا یـ  



 سـریع شـاداب را پشـت

 سرش فرستاد و این بـار اوشـد بـال گـردان شـاداب و بـا

 صـدایی محکـم در حـالی کـه

 بخار از دهانش خارج میشد گفت:

 » به خداي احد و واحد ... بهش دست بزنی زنده ات

 نمیگذارم..«..

 داور لبخنــد کجــی بــه روي لــبش نشســت و دســتی بــه

وارش کشــید بــا دوشــل  

 انگشـت شسـت و اشـاره سـیبل اش را تـابی داد و نگـاهش بـه

 سـمت ایـاز رفتـه کـه

 سرش را میـان دسـتهایش گرفتـه بـود هنـوز گـیج و منـگ
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 بـود.... سـپس چشـمانش

به سمت شاداب و مسیح برگشت ... .با آرامشی ساختگی :

 گفت

»  باشه اول تو رو میکشم تا نبینی سر دلبرت چی میاد .... !؟

« 

 بــرف ریــزي میباریــد و بــر صورتشــان مینشســت....داور

 چــوب دســتی را در هــوا

 نمایشــی تــاب میــداد و ســمت بــاال و پــایین مــی رقصــاند

 و گــاهی چــوب را بــه.....



و بـراي اینکـه چـوب دسـتی سمت مسـیح نشـانه میرفـت و ا

 بـه

 او اصـابت نکنـد جـا

 خــالی میــداد انچنــان کــه قــدمهایش بــه لبــه ي دره رســید

 داور لبخنــد شــومی ...

 روي لـبش نشسـت و مسـیح نـیم نگـاهی بـه پشـت سـر

 انـداخت و میخواسـت از دره

تی بـه شـانهدور شـود امـا مجـالی نیافـت و داور بـاچوب دسـ  

 ي او تلنگـري زد و بـه

 ســمت دره هــولش داد.... مســیح پــایش روي ســنگ

 غلتــانی رفــت و بــه ناگــاه بــه

 سمت دره سرازیر شد و صداي جیغ شاداب در دره طنین

 انداخت..

**** 

 داور سرمســت از ایــن پیــروزي چــوب دســتی را انــداخت

یــدو خــم شــد تــا ببن  

 مسـیح بـه کـدام نقطـه ي دره سـقوط کـرده کـه شـاداب پـا تنـد
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 کـرد وبـه طرفـه

 العینــی چــوب دســتی را برداشــت و محکــم بــه ســر او

 کوبیــد و داورنیمــه هوشــیار



نقــش زمــین شــد... مبهــوت و ترســیده قــدمی پــس رفــت 

 و

 چــوب دســتی رو بــه

چـوب دسـتی کـه مـدام» تَلـق« کناري انـداخت ....وصـداي  

 دسـت بـه دسـت میشـد

 در سکوت کوهستان طنین انداز شد..!.

شاداب نفس هایش تندو پـر شـتاب همـراه بخـاري سـفید 

 رنـگ

 از دهـانش خـارج

 میشدند ....بـی اراده حلقـه اشـک خشـک شـده چشـمانش

گونـه هـایش سـردراهـی   

 یخ زده اش شد ، پـا تنـد کـرد بـه سـمت دره خـم شـد و

 درکمـال نابـاوري مسـیح را

دید که معجزه وار دستهایش بند تخته سنگی است و زیر 

 پایش

یا:« دره ایی عمیق قرار دارد... زیر لب اهسته فقط گفت   

 ارحمن الرحمین..«..

تختــه ســنگ یـخ زدهمسـیح بــه ســختی دسـتهایش را بنـد   

 کـرده بــود و میــان

 زمین و هوا معلق مـدام پاهـایش را تکـان میـداد تـا تکیـه

 گـاهی بـراي پاهـایش پیـدا



 ـر میخـورد کنـد بـا هرتکـانی دسـتهایش بیشـتر س
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 شـاداب درنـگ نکـرد بـه چشـم...

شـید و مـچ دسـتهاي مسـیح رابهـم زدنـی روي زمـین دراز ک  

 محکـم در دسـتهایش

گرفت ... وبا تمـام تـوانش سـعی کـرد او را بـاال بکشـد... 

 وبـه

 سـختی بـا جمالتـی کـه

 منقطع بود گفت:

»....  » سعی کن ....خودت رو بکشی باال

 مسیح که خود را در یک قـدمی مـرگ میدیـد بـا صـدایی پـر

 خـش بریـده ،بریـده

 گفت:

 » ... دستم رو ول کن من سنگینم تو رو هم با من می افتی

 ؟!«

شــاداب روي زمــین افتــاده بــود و مــدام پــایش روي 

 بــرف

 ــر هــاي یــخ زده س

 میخورد و بارش برف بی امان مـانع دیـدش میشـد .... گـاهی

 بـه سـمت جلـو کشـیده

ا کنـد تـرجیح میـداد میشـد ، امـا محـال بـود دسـت او را رهـ



 بـا

 او بمیـرد تـا شـاهد

 مرگ او باشد....همـانطور کـه چشـم از او برنمیداشـت بریـده

 ،بریـده بـا کلمـات نصـفه

 ونیمه گفت:

 » دسـتت رو ول نمیکــنم ســعی کـن پــات رو یــه جـا بنــد

 کنـی تـا راحــت تــر
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.... » االبکشمت ب  

میان این کش قوس هاي پـر دلهـره فقـط مـه را کـم داشـتند 

 کـه

 آن هـم از گـرد

 راه رسـید ...مـه ي غلـیظ روي کوهسـتان نشسـت همـه چیـز

 در هالـه ایـی از ابهـام

 فرو رفت آنچنان که چند قدم ان سو تر دیده نمیشد..!.

دسـتشمسـیح پاهـاي معلقـش را در هـوا چنـد بـار تـاب داد   

 روي تختـه سـنگ

 ر خـورد و نفـس هـر دو بـه شـماره افتـاد یخ زده قدري س

 شـاداب او را محکـم تـر ....

گرفــت و ســعی کــرد او را بــه ســمت بــاال بکشــاند 

 ....هــر



 دو بــی کالمــی تــالش

 میکردند...

 عاقبت پاي سالم مسیح بـه شـکافی رسـید قـدري خـود را بـه

 سـمت بـاال متمایـل

 کــرد .... شــاداب درد کــتفش را تــاب میــآورد و تمــام

 تــوانش را بــه دســتهانش داده

بود قدري آرنج دسـتش را سـتون کـرد و بـه سـختی بـا 

 آخـرین

 تـوانش او را بـه بـاال

 کشـاند..... وقتـی مسـیح بـه سـطح صـاف جـاده رسـید بـا

ـه هـايوجـود سـرما دان  

 درشت عرق پیشـانی اش را پـر کـرده بـود .... نفـس هـاي

 بریـده ،بریـده از سـینه اش
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 خارج می شد سربرداشت و روبـه آسـمان بـا همـان نفـس

 هـاي بریـده کوتـاه گفـت«:

 خدایا شکرت..«..

ــینه اششــاداب حــال و روزي بهتــر از او نداشــت ...!. س  

 همچنــان خــس خــس

 میکـرد و نابـاور بـه مسـیح کـه از یـک قـدمی مـرگ برگشـته

 بـود نگـاه مـی کـرد ..



 قلـبش پـر طـپش در سـینه اش مـی کوبیـد و درد میـان کتـف

 ضـرب دیـده اش پـر

 توان ظاهر شده بـود .... نگـاه مسـیح بـه سـمت نـاجی اش

ـگبرگشـت ... شـادابش رن  

 به رو نداشت ... چتري اش روي بینـی اش افتـاده بـود نگـاه

 بـی رمقـش بـه سـمت او

 بـود ... و قفسـه ي سـینه اش بـا هـر نفـس بـاال و پـایین مـی

 شـد ....هنـوز از شـوك

 بیرون نیامده بودندو نگاههایشان روي هم ثابت بود...

یح از پـس شـانهدقایقی به کوتـاهی ثانیـه کـه طـی شـد ...مسـ  

 هـاي شـاداب داور

 ....را دید که نیم خیـز شـده بـود خیـال بلنـد شـدن داشـت

 دسـتش را سـتون بـدنش

 کرد و بـه سـختی روي پـاي سـالمش فشـار آورد نگـاهش را

 از داور گرفـت و بـه آنـی

دست شاداب را میان دستانش جاي داد او را از زمین بلند 

 کرد
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 و گفت:

 » پاشـو تـا هـوش و حواسـش کامـل برنگشـته فـرار کنـیم

 مـه شـده و نمیتونـه....



 به این راحتی پیدامون کنه ... اون و رفیقش از پس هم بر

 میان..«.

شــاداب دســتش را میــان دســت مردانــه ي مســیح جــاي 

 داد

 بــه انــی از جــایش

و درحالی کـه نگـاهش پـی داور بـود و سـبیل هـايبرخاست   

 پهـن و از بنـا گـوش در

 رفته اش!.... بـی انکـه بـه ایـاز نگـاه کنـد ، بـه همـراه مسـیح

 کـه از درد سـاق پـا بـه

 سـختی قـدم برمـی داشـت ، میـان برفـی کـه بـی وقفـه

 میباریـد، بـه دل جـاده ي

ـت مخـالف مسـیري کـه آمـده کوهسـتانی زدنـد و در جه

 بودنـد

 ، در وهـم و سـکوت

 مه ناپدید شدند....

 پــیش رویشــان پــیچ و خــم جــاده ي کوهســتانی بــود

 ،بــرف و هــواي مــه آلــود و

 سرمایی که مثل شالق بی پروا به صورتشان کوبیده میشد..!.

خــوردهقــدمهاي مضطریشــان روي تــن بــرف هــاي پــا ن  

 مــی نشســت و مــی

 دویدند... و هر چند گام یـک بـار بـه پشـت سرشـان نگـاه
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 میکردنـد ...و بـا هـر قـدمی

 کـه بــر مـی داشــتند صــداي قــرچ قــرچ خــورد شــدن

 برفهــارا زیـر پاهایشــان مــی

 شـنیدند ...مسـیح درد سـاق پـایش را تـاب میـاورد وآن را

 پنهـان مـی کـرد و شـاداب

 درد نشسته روي کتفش را و دم نمیزد! ....

 از اولـین پـیچ کـه گذشـتند مسـیح بـا دیـدن شـکافی کـم عمقـی

 کـه در دل

کوه بوجود آمد و برف کم تـري آنجـا تلنبـار شـده بـود بـا 

 نفـس

سـته ایسـتادهـاي خ  

 و بریده ، بریده گفت:

 » صبر کن ..

 فکـر نمیکـنم دیگـه تـوي

 ایـن مـه بتوننـد بیـان

 دنبـالمون ... بیـا

 یکم بوي این شکاف بیاستیم و

 نفس تازه کنیم.«..
 

 ـر آسـتین شـاداب را گرفـت و بـه سـمت شـکاف سـپس پ

 کـوه بـرد .... کـه بـه

 قدر ایستادن دو نفر زیر آن جاي داشت...



 شــاداب تمــام هــوش و حواســش بــه پشــت ســرش بــود و

 حــس میکــرد هــر

لحظه داور مثل غول چراغ جـادو از میـان مـه تمـام قـد 

 ظـاهر

 میشـود !... دسـتهایش
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ثـل رکـوعرا روي دو زانـو گذاشـت و خـم شـد حـالتی م ... 

 نفـس هـاي خسـته اش را

 قـدري تـازه تـر کـرد .. سـرکه برداشـت درد کـتفش چنـان

 پرتـوان ظـاهر شـد کـه

 صورتش در هم شـد امـا هـیچ نگفـت .... دسـتهایش ار سـرما

 کـرخ و بـی حـس شـده

 بود وقادر نبود انگشتانش را در هم مشت کند....

دســت یــخ زده اش کــه در دســت مســیح نشســت ، 

 نگــاهش

 یــه ســمت او

 کشــیده شــد کــه چشــمانش ، نگــران در صــورت او چــرخ

 میخــورد.... شــاداب مثــل

 مجسمه ایستاده بود بی حـرف و کالمـی، گـویی سـرما ذهـنش

 را هـم منجمـد کـرده

 باشد..!.



جـا گذاشـته بـود ، بـی رحمانـه تـوان کابوسـی کـه پشـت سـر  

 روحـیش را بـه

 یغمــا بــرده بــود ....تمــام لحظــه هــا پــیش چشــمش هــم

 هنــوز جــان داشــتند، از

 نگاههــاي هــرزه ي داور گرفتــه تــا صــحنه ي افتــادن

 مســیح !... دوري از خــانواده و

شــت نامعلومشــان ....همــه بــی خبــري از انهــا ، و سرنو

 و

 همــه ، مثــل بختکــی روي

 روحش سنگینی می کرد و راه نفس کشیدن رابرایش سخت
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 کرده بود.

 مسیح وقتـی چشـمان مـات او را دیـد قـدمی پـیش گذاشـت

 روبـرویش ایسـتاد

س زد، بـا پـر دسـت بـرف هـاي نشسـته روي شـالش را پـ  

... 

 نگـاهش بـا نگـاه بـی

 رمقش تالقـی کـرد .. چشـمان خـوش حـالتش دو گـوي سـرخ

 بودنـد !.... ایـن دختـر

 ناجی زندگی اش بود و فاتح قلـبش ... بـه یـاد لحظـه ایـی

 افتادکـه چـوب بـی رحمـی



 داور تا مرز سرش امد و شاداب سپر بـال شـد ....بـه یـاد

لـق در هـوالحظـه ایـی کـه مع  

 بین مرگ و زندگی دست و پـا میـزد و شـاداب مـچ دسـتهایش

 را محکـم گرفتـه بـود

.!..  ... این صحنه را خیلی پیش ازاین ها درخواب دیده بود

 ... در برابـر شـجاعت و بزرگـی ایـن دختـر بایـد زانـو میـزد

 دختـري کـه خیلـی

 پیش از این ها میان دلش نشسته و احساسش را درگیر کرده

 بود.

 هر دو خیره و مـات یـک دیگـر بودنـد ،سـکوت کوهسـتان

 بـود و صـداي نفـس

 هایشان..!..

*** 

 مسیح نگاهش را از نـی نـی چشـمان لـرزان شـاداب گرفـت و
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 سـر خـم کـرد دو

ده ي اورا در دسـتان بـزرگ خـودشدسـت کوچـک ویـخ ز  

 جـا داد، آن را قـدري بـاال

 آورد سپس مچ دست او را یکی بعد از دیگري نرم وکوتاه

 بوسید...

شاداب بـا ایـن بوسـه ناگهـانی از شـوك بیـرون آمـد ... 



 دسـتش

 را پـس کشـید

 ،چانـه اش از بغـض لرزیـد و حلقـه اشـکی در چشـمانش

ـه بـرهمنشسـت .. چشـم ک  

 گذاشت اشکها دسـت یـک دیگـر را گرفتنـد و پشـت سـر هـم

 جـاري شـدند.. همگـی

 در یک خط صاف و ممتد..!.

 هــر دو گــویی در دنیــایی دیگــر بودنــد .... مســیح قــدمی

 پــیش تــر گذاشــت

 نفــس بــه نفــس!... دســت روي بــازوي شــاداب گذاشــت و

ــه ســینه اشنــرم او را ب  

 فشــرد حلقــه ي دســتانش را بــه دور او گــره زد و شــاداب

 دســتهایش را بــاال بــرد و

 لبــه هــاي پــالتوي او را در دســت گرفــت و ســرش را

 روي ســینه اي او قــرار داد و

 باریـد باریـد .... و میـان اشـکهایی کـه گـویی تمـامی نداشـت

 بـا صـدایی پـر خـط و
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 چشماش که به خاطر من گریه میکنه....«

مســیح بــا صــداي هــق هــق شــاداب 

 .. قلــبش فشــرده شــد



 بــه یــاد مامــان

فـرنگیس خـودش افتـاد و قلـب بیمـارش ، 

 بـی شـک حـال و

 روز او دسـت کمـی از

مامــان زري شــاداب نداشــت ....چانــه 

را روي ســر اواش   

 گذاشــت و چشــم هــایش را

 بست و نرم و آهسته نجوا کرد:

هیش ... متاسـفم ....تمـام لحظـات بـدي 

 » رو کـه تجربـه

 کـردي مسـببش بـی

فکرهاي من بود ... مـی دونـم چـه فشـار 

 روحـی سـختی رو

 تحمـل کـردي .... اشـکها

 وزنی ندارند ولی گاهی

ادم رو سـبک میکنـه  اوقات وقتی می باره

 ... مـی فهمـت ،

 خـانواده هـاي هـر دومـون

نگران هستند و مسببش منم!.... قرار شد 

 خدا رو از یاد نبریم

 یادت رفت...!؟«



شـاداب سـرش تـوي سـینه ي فـراخ 

 مسـیح گـم شـده بـود و
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 خش بریده و منقطع گفت:

« 

 ي ب

 میــ

  ...ـی خبــري مــن دق میکنــه

 رم بــراي
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سـپس سـر خـم کـرد پـر شـال رهـا شـده 

 ي او را بـه لبهـایش

 نزدیـک کـرد و

 بوسید...

*** 

شاداب اولـین لبخنـدکم رنـگ بعـد از 

 سـاعتها روي لـبش

 نشسـت... دلـش مـی

خواسـت مـی گفـت: اصـال هـم شـجاع 

 نیســتم ایـن قـدرت

 عشـق اسـت کـه تــوي
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 چشـمانش بـی



وقفه میباریـد....قـدري کـه سـبک تـر شـد 

 از او فاصـله گرفـت

 و قـدمی پـس رفـت و

بی آنکـه بـه او نگـاه کنـد بـا سـري افتـاده 

 کـف دسـتش را

ارانی اشروي چشـمان بـ  

کشــید و اشــکهایش را پــاك کــرد 

 ....مســیح دســت زیــر

 چانــه اش بــرد و ســر او را

قدري باال تر گرفـت ... گونـه هـایش 

 سـرخ و گلگـون شـده

 بـود و لبهـایش بـی رنـگ

نگاهشــان کــه در هــم تالقــی کردســر 

 .... انگشــتانش را
 روي گونــه هــاي خــیس او

 کشید و نرم و نجوا گونه گفت:

« 

 تعظیم خم کرد و زانو زد..«.

 ر بـراي ایـن همـه شـجاعت ، واژه ي

 کیـه....! بایـد در برابـر تـو سـر
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 دستهایم جمع شده بود، می گفـت: ایـن لطـف خـدا بـوده کـه

 صـدایم را شـنید تـو را

 به زندگی برگرداند ...لبخندش کـه عمـق گرفـت مسـیح سـر

 پـیش بـرد و نـرم گفـت

: 

.... »  » بچه ادبیاتی خنده هاي بی جونت هم قشنگه

سپس قدري از او فاصـله گرفـت نفـس عمیقـی کشـید وتـا 

 حـال

 وهـواي دلـش

 عـوض شـود ....پـالتویش را در آوردو روي شـانه هـاي

رد و در حـالیشـاداب سـوار کـ  

 که نگاهش به زیر بود گفت:

.»..  » بپوش با این ژاکت سردت میشه

 شـاداب نگـاهش بـه سـمت او بـود و چشـمانی کـه بـه زیـر

 ـر خـورده بـود و س

پس خودتون چی.... هوا«: معترض اما نرم و خانومانه گفت  

 سرده !...؟«

 » سردممن مثل تو یه ژاکت پرپري نپوشیدم و پلیور تنمه ، 

 نمیشه..«.

 سپس قـدمی از او دور شـد و جـایی وسـط جـاده ایسـتاد



 نگـاهش را میـان مـه

 چرخی داد و پرسید:
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برف دیگـر شـتاب زده نمـی باریـد و نـرم 

 و گـردي بـه روي

 زمـین مـی نشسـت

به جاي آن سوز و سرما پر توان در دل 

 کوهستان سر خوش

 می چرخید...

شاداب کـه تـازه بـه آرامـش رسـیده بـود و 

 قـدمی از شـکاف

 فاصـله گرفـت بـه

کنار مسیح رفت و نگاهش را به امتداد :

 جاده داد و پرسید

یعنی ممکنه ماشینی از این جا رد بشه «

 » !...؟

مسـیح بـا نـوك پنجـه کفـش هـایش قـدري 

 بـرف را کنـار زد و

 بـا دیـدن گـل

: داشت و جواب دادزیر پایش سر بر  

بعیـد میـدونم ایـن جـا یـه جـاده ي فرعیـه 



 » کـه حتـی

 آسـفالتش نکردنـد و

احتمـاال فقـط بـراي دسترسـی محلّیـه ... 

 فکـر نمیکـنم کسـی

 تـوي ایـن مـه و بـرف

خیال گذشتن از این جاده به سرش ..«.

 بزنه

شـاداب مستاصـل بـه سـمت مسـیري کـه 

گشـتآمـده بودنـد بر  

 ومـدام نگـران

بود تـا مبـادا بـاز هـم داور مثـل غـول 

 بیـابونی از میـان مـه

 ظـاهر شـود... دسـتی بـه
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« 

 ببینم !....؟«

 االن کـدوم نقطـه هسـتیم.... بـا ایـن مـه

 ـه جـایی رو
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 کتف دردناکش کشید و با صورتی درهم پرسید:



 » آقـاي دکتـر بـه نظرتـون بهتـر نیسـت بـه راهمـون ادامـه

 بـدیم بـه بـاالخره

 انتهـاي ایـن جـاده بـه جـایی میرسـه دیگـه...اگـه از مسـیري

 کـه اومـدیم برگـردیم

 ممکنه دوباره با اون غول بیامونی روبرو بشیم«

بیــر بــه جــاي شــاداب درمــورد داورمســیح ازایــن تع  

 لبخنــدي روي لــبش

 نشست سري تکان داد و گفت:

 » درست میگی ولی نمیدونیم انتهاي این جاده به کجا میرسه

 ؟! ...«

 هــر دو بالتکیــف بــه اطــراف نگــاه میکردنــد و در پــی

 راه درســت ذهنشــان را

پـایش کالفـه اش کـرده بـود زیـر رو میکردنـد....مسـیح درد 

 و

 میدانسـت بـا ایـن درد

 نمــی توانــد خیلــی پــیش روي کننــد نگــاهی بــه جــاي

 خــالی ســاعتش انــداخت و

 درمانده گفت:

 » سـاعت هـامون رو هـم اون پسـره کـه اسـمش ایـاز بـود از

 دسـتمون در اورد



 .... در از روز بــاقینمیــدونیم دقیقــا چـه سـاعتیه و چقــ
 مونــده .... تــا کجــا میتــونیم
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مسیح سرش به سـمت شـاداب چرخیـد و 

 صـداي خنـده اش بـه

 آسـمان پـرواز

 کرد و میان خنده هایش بریده ،بریده گفت:

شاداب با تو میشه تو دل جهنم هم !«...

 » رفت و خوشحال بود

سپس دست روي بازوي او انداخت و :

 گفت

پس راه بیفـت بـریم ببیـنم انتهـاي ایـن 

 » جـاده چیـه ...؟ خـدا

 رو چـه دیـدي

شاید به ایستگاه پلیس یا یـه پاسـگاه برسـیم 

 .... همـین قـدر کـه

 زنـده هسـتیم جـاي

 شکر داره..«.

مسیح و شاداب بـه دل جـاده زدنـد وفقـط 

 رد پاهایشـان تـوي

 دل بـرف بـه جـا



 میماند...

*** 

مـه ي امیدشـان بـه جـاده بـود کـه بـه ه

 جـایی برسـد امـا

Romanbooki بن بست بهشت 

 پیش بریم که به شب نخوریم!....؟«

شـاداب پـایش را روي بـرف پـا نخـورده 

 ایـی گذاشـت و بـی

 آن کـه حواسـش

 باشد گفت:

« 

 نجات داد..«

 .... ش ....ایـن یکـی دیگـه حاللـش

 نمـون رو از مـرگ
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 نرسـید... ! هـر چـه

 پیش تر میرفتند جاده باریـک تـر میشـد و کـم عـرض تـر

 گرسـنگی دیگـر خـودي....

نشـان میـداد و ارمغـانش نـاتوانی بدنشـان بـود...مسـیح از 

 درد



 پـا قـدمهایش آهسـته

 بـود و بـه سـختی درد ان را تحمـل میکـرد و سـعی میکـرد

 تمـام فشـارش روي پـاي

 سالمش باشد

.... 

درد کتــف شــاداب هــم دســت کمــی از پــاي مســیح 

 نداشــت

 تقریبــا از درد

 نیمـی دســتش بــی حــس شــده بــود و تــوان تکــان دادن آن

 را نداشــت .... تشــنگی

تـر از گرسـنگی اش خـودش را نشـان میـداد... دیگـرغالـب   

 تـاب نیـاورد و ایسـتاد و

 مسیح چند قدم از او پـیش افتـاد و بـا ایسـتادن شـاداب سـر

 چرخانـد و روبـه او شـد

 پرسید:

»  » چی شده پس چرا نمیاي!...؟

 شــاداب دیگــر تــوان راه رفــتن نداشــت ... تمــام تــنش پــر

ض از دردنــب  

میکوبیـد... بـه سـختی آب دهـانش را فـرو داد و رو بـه 

 مسـیح
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 کـه منتظـر نگـاهش

 میکرد گفت:

 » باور کنید نمیخوام ُغر بزنم ولی دارم از تشنگی هالك

 میشم« ....

مســیح قــدمهاي رفتــه اش را برگشــت و لنــگ لنگــان 

 خــود

 را بــه او رســاند....

 خم شد از روي برفهاي پـا نخـورده مشـتی بـرف میـان

 دسـتانش گرفـت و تـا امتـداد

 دهان شاداب باال آورد و گفت:

 » از ایــن بــرف بخــور ... تشــنگیت رو رفــع میکنــه ،

 حســنش اینــه کــه از

 آلودگی تهران و شهر هاي بـزرگ ایـن جـا خبـري نیسـت و

تـونی بـا خیـال راحـتمی  

 بخوري.«..

 شاداب دسـتی راکـه درد نمـی کـرد بـاال بـرد تـا گلولـه بـرف

 را از کـف دسـتان

 مسیح بردارد اما مسیح دستش را پس زد و نرم گفت:



 » تو دست نزن ...

 دستات بـه قـدر کـافی

 یـخ کـرده ، سـعی کـن

 همـین جـوري

 که توي دست منه از گلوله ي

 برف بخوري.«...
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شاداب سر خم کرد و بی آنکه بـه چشـمان او نگـاه کنـد 

 گـازي

 بـه گلولـه بـرف

 دســتان مســیح زد و ســرما تمــام وجــودش را گرفــت

 دقــایقی بعــد آب خنکــی در

 دهانش جمع شـد گـاز برفـی دیگـري زد تشـنگی اش بـر

 طـرف شـد ....مـی خواسـت

 تشکري کنـد ....امـا قـدردانی شـاداب بـه تشـکر نرسـید

 چراکـه هـر دو بـا بـا صـداي

 مهیـب مـردي کـه از دل مـه بیـرون آمـده بـود وحشـت زده

 سرهایشـان بـه سـمت

 صدا چرخید...

**** 

 مردي میـان سـال بـا کالهـی پشـمی و باالپوشـی کهنـه ،



ـتی اش راچـوب دس  

 به حالت دفاعی دو دستی بـاالي سـرش گرفتـه و بـا چنـد قـدم

 فاصـله کمـی آن سـو

 تر ایستاده بود.... چهره آفتـاب سـوخته ایـی داشـت و بینـی

 عقـابی بزرگـی کـه بـیش

از هـر عضـوي دیگـر در صـورتش بـه چشـم میامـد ... 

 نـوار

 پارچـه ایـی پهـن سـفید

مچ پا به پاچه شـلوار گشـاد مشـکی اش بسـتهرنگی در روي   

 بـود و پـوتین هـا کهنـه

ایـی بـه پـا داشـت .. فارسـی را نـه سـلیس و روان امـا 

 واضـح
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 حـرف میـزد ...قبـل از

 اینکــه مســیح حرفــی بزنــد چــوب دســتی اش را پــایین

ـیآورد و بــا آن خطــی افقـ  

 روي تن برف هاي پا نخورده کشید و گفت:

 » ... از این خط پـا ایـن ورتـر بگذاریـد پـاتون رو قلـم میکـنم

 راسـتش رو بگیـد

 ایــن جــا چیکــار مــی کنیــد...؟ نکنــه دزد و قاچــاقچی

 باشــید کــه میــزنم لهتــان



 میکنم« ....

مســیح زد و شــاداب بــی اراده چنگــی بــه بــازوي 

 ضــربان

 قــبلش اوج گرفــت

 مسـیح ، شــاداب را بــه پشــت ســرش هــول داد و حــائلی

... 
 میــان او مــرد چـوب بــه

 دست شد و گفت:

 » پــدر جــان دزد و قاچــاقچی کدومــه !...؟ قصــه اش

 طوالنیـه ... همــین قــدر

 بگم که اتفـاقی گیـر یـه بانـد قاچـاق افتـاده بـودیم ، مـارو

 دزدیدنـد و مـی خواسـتند

 بکشـنمون ... چقـدر تـا ایسـتگاه پلـیس راه مونـده مـا بایـد بـه

 خـانواده هـامون خبـر

 بدیم..«.

 » مـرد ابروهـاي پـر پشـت و کوتـاهش را کـه یکـی درمیـان

 سـایه و سـفید بـود
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 در هــم کــرد هنــوز حرفشــان را بــاور نداشــت ... ایــن را

 چــوب دســتی افراشــته اش

 گواهی میداد...با سر به شاداب اشاره کرد و پر ظن پرسید:



 » چه نسبتی بـا ایـن دختـره داري...؟دروغ بگـی بـا ایـن

 چـوب دسـتی پـات رو

خـودت دختـر رو دزدیـده باشـی و داري قلـم میکـنم... نکنـه  

 دروغ میگـی... هـان زود

 باش حرف بزن؟«

زنمــه .... چــرا بــاور«: مســیح بــی درنــگ کوتــاه گفــت  

 نمیکنــد مــا رو

 دزدیدند« ..!.

سـپس در حـالی کـه شـاداب وصـل بـازوي او بـود قـدمی 

 پـیش

 گذاشـت ، درد

در ساق پایش بی امان پیچید اخم هایش را درهم کرد و :

 پرسید

 » این جـا کجاسـت ... ؟اصـال نمیـدونیم کـدوم نقطـه ي

 کشـور هسـتیم ... چـه

 جوري میتونیم به پاسـگاه پلـیس برسـیم یـا یـه جـایی کـه

 بتـونیم بـا تهـران تمـاس

 بگیرم وخانواده هامون رو از نگرانی دربیاریم..«.

رد چوب به دسـت بـی توجـه بـه مسـیح و سـوالهاي پـی درم  

 پـی اش نگـاهش



 را به سـمت شـاداب داد .... وقتـی بـازوي مسـیح را میـان

 دسـتان شـاداب دیـد کمـی
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داشتیم.... دو روز پیش کوه ریزش ..«.

 » کرد و قطع شد

مســیح تمــام امیــدش رنــگ باخــت و 

یدنفــس عمیقــی کشــ  

 و مستاصــل بــه

سمت شاداب برگشت و نگاهش در نگاه 

 دل نگران او نشست

دستی بـه میـان موهـایش فروبـرد ... و 

 بـه سـمت مـرد چرخیـد
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نرم شد و این بار با لحنی نرم تر رو به :

 شاداب پرسید

!...؟«  » راست میگه ... زنشی

شـاداب کـه اضـطراب تـا حلقـش بـاال 

 آمـده بـود فقـط سـري

 تکـان داد و بـه

مسـیح نزدیـک تـر شـد... مـرد نگـاهش 

 را از او جـدا کـرد



 یـک پـایش را محکـم روي

 دل برف کوبید و گفت:

ایـن جـا زمـین خداسـت ... مـا هـم بنـده 

 » هاشـیم ... وقتـی

 میگـی از دهـن

اژدهـا برگشـتی و زنـده مونـدي پـس خـدا 

 .... رو شـاکر بـاش

 و پـی بقیـه اش نگـرد

 توي این کوه کمر تلفن آنتن نمیده« ...

مسیح نا امید نشد این بار مشتاق تر :

 پرسید

« 

 ثابت بود..«.
 موبایـل آنـتن

 متـوجهم تـوي ایـن کوههـا ورم تلفـن
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 بـا جملـه هـایی کـه

 بوي نا امیدي به خود گرفته بود پرسید:

« 

 نقلیه پیدا کنیم....؟«



سوال مسیح به جـواب نرسـید ... چـرا 

 کـه مـرد جـوان و

 الغـر انـدام دیگـري در

حـالی کـه بـزي قهـوه ایـی رنگـی را در 

 آغـوش داشـت دوان

 دوان از دل مـه بیـرون

: یستاد و رو به امد و نفس نفس زنان ا

 مرد چوب به دست گفت

« 

 باال....«

پسر جوان بـا دیـدن دو غریبـه پـیش 

 رویـش حالـت دفـاعی بـه

 خـود گرفـت و

ابروهاي پر و مشکی اش را درهم کور 

 کرد و با لحنی خاص

 پرسید:

»  » عزیز خان اینا کین !...؟

عزیز خان با چوب دسـتی بـه سـر بـز 

 نـرم کوبیـد و بـا همـان



 صـداي زمخـت و

 زنگ دارش گفت:

« 

 به دادت رسید..«.

 ... جـا تـا ایسـتگاه پلـیس چقـدر راهـه

 ـونیم یـه وسـیله ي

 عزیـز خـان پیـداش کـردم ....داشـت ...

 ـوه میرفـت

 ـم .. فـرار کـردي تـا خـوراك گـرگ

 شـانس اوردي ریحـان..
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 بالیی سرمون نیارن..«..

مســیح دســتهاي ســرد و یــخ زده ي 

 شــاداب را میــان

 دســتش گرفــت و بــا

صداي عزیز خان حواسش پی او :

 برگشت

پاسگاه پلـیس تـا ایـن جـا چنـد فرسـخ 

 » فاصـله داره ... ایـن

 جـا یـه جـاده ي

محالــه کــه  و» مــال روئــه « فرعــی



 یـه ماشــین غریبــه

 ازش رد بشــه... روســتاي مــا

پـایین همــین دره تــوي دل کوهــه .... از 

 ظهــر سـاعتی

 گذشــته و چشــم بهــم بزنــی

غروب شده امشـب مهمـان مـا بـاش ... 

 فـردا ، پـس فـردا

 عبـدهللاا بـا وانـتش بـر مـی

 گرده و راهیتون میکنم« ...

مســیح درمانــده از ایــن کــه هــر دري 

 را میزدنــد بســته

 میشــد مستاصــل
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حـال و روز شـاداب شـده بـود حـال روز 

 مـاري کـه از

 ریسـمان سـیاه و سـفید

هراس دارد ... بازوي مسیح را بـه سـمت 

 خـودش کشـید سـر

 او کـه بـه سـمتش خـم

 شد آهسته پچ پچ وار گفت:

« 



 آقــاي دکتــر  .... برگــردیم دارم قــبض روح

 دا بیــا ....یــه وقــت
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 روستا هست دیگه..«.

عزیـر خـان کـه قـدري خیـالش از نـاخلف 

 نبـودن غریبـه هـا

 راحـت شـده بـود

درحالی که دستی به سر بز می کشید :

 رو به ریحان گفت

چند بار بهت بگم در آغل رو محکم ..«.

 » چفت کن

 سپس رو به مسیح شد و اضافه کرد:

پسـر شـهري ... همـین آالن بهـت گفـتم 

 » دو روز پـیش کـوه

 ریـزش کـرده و

جاده ي اصلی بنده اومد وفعال تنها راهـی 

 کـه میشـه بـه شـهر

 رسـید همـین راهـه ...

ن دوراه بیشــتر نــداري یــا بــه مــ

 پیرمــرد اطمینــان کنــی

 دســت زنــت رو بگیــري و



همراهمـون بیـاي و منتظـر بشـی تـا 

 عبـدهللاا بیـاد و بـا اون بـه

 شـهر برگردیـد .....یـا

اینکـه پـاي پیـاده راه بیافتیـد تـوي دل کـوه 

 و کمـر و دسـت بـه

 دعـا بشـید اگـه از

سرما یخ نزدید .... خوراك گرگ ها .«..

 هم نشید
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 پرسید:

« 

 پس جـاده

 ی کجاسـت ...؟ یـه جـاده حتمـا بـراي آمـد اهـالی
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 مسیح مستاصل به سمت شاداب برگشت و آهسته کنار گوشش

 گفت:

 » چاره ایی نداریم ...

 بـا پـاي پیـاده نمیتـونیم

 جـون سـالم بـدر ببـریم

 بهتـره ...



با هاشون بریم هر چی روبه 

 غروب

 پیش بریم هوا سرد تر میشه..«.

 

 شــاداب کــه دیگــر تــوان ایســتادن نداشــت ودلــش جــاي

 گــرم میخواســت و

»... باشه موافقم«: نوشیدنی گرم تر ، با بی رمقی کوتاه گفت  

 شــاداب دیگــر تــوانی نداشــت و حــس مــی کــرد دنیــا دور

 ســرش درحــال

 چرخیدن است وبراي اینکـه بتوانـد خـودش را سـر پـا نگـه

 دارد بـه بـازوي او چنگـی

 انداخت و مسیح نگاهش را در صورت بی حس و حال او

 چرخی داد گفت:

»  » فکر میکنی بتونی تکیه ات رو بدي به من راه بیاي ...؟

 شاداب با همان بـی حـالی بـی حـرف سـري جنبانـد و تمـام

 تکیـه اش را بـه او

 داد و مسیح با صداي بلند رو به عزیز خان گفت:
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عزیـز خـان کـه بـراي رفـتن تعلـل 

 میکـرد تـا تکلـیفش را بـا

 دو غریبـه بدانـد

ستی را به سـمت مسـیح پـرت چوب د



 کـرد و جلـوي پـاي

 مسـیح روي برفهـا افتـاد و

 گفت:

پسـر شـهري چـوب دسـتی رو بـردار 

 » راحـت تـر از دره

 بیـاي پـایین ....بـرو

دعا به جون ایـن بـز بکـن کـه از آغـل 

 فـرار کـرد ومـن پسـرم

 ریحـان مجبـور شـدیم

تون بیایم دنبالش وگرنه امشب هر دو

 خوراك گرگ ها می

 شدید«

عزیـز خـان ایـن را گفـت و قـدمهایش 

 بلنـدي تـر برداشـت و

 بـا همـان صـداي

 زنگ دارش ادامه داد:

..»..»! روستاي «... این جا بهشته.

 » بهشت

روســتاي بهشــت جــایی بــود در دل 

 کــوه ... بــا خانــه

 هــایی کــه پلکــانی و



یـدن سـنگ هـاي مستطیل شکل کـه از چ

 کوهسـتانی روي هـم

 سـاخته شـده بودنـد
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« 

 نیست...اسم روستاتون

 چیه...؟«

 ر جــان مــا امشــب مهمــون شــما

 تیم خــانومم حــالش خــوب
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 ... خانه هایی ساده با یک یا دو پنجره و دري چوبی

 و سقفی مسطح... با یک دود کش در روي بام! ....

 درســت مثــل نقاشــی کــه دوران کــودکی مــی کشــیم بــه

 همــان ســادگی ....
اَجی م«نقاشـی هـا جـان گرفتـه و بـه دنیـاي گویی با » جـی  

 واقعـی رسـیده بودنـد....
 روستایی کـه رو بـه دره ایـی وسـیع بـاز میشـد... ومثـل

ـی زیبـا سـر بـر دامـنعروس  

 کوهستان گذاشته بود...

 ... خانــه ي عزیــز خــان از بیــرونش هــم ســاده تــر بــود



 خانــه ایــی کــه تنهــا

 دارایش یک اتاق با در چـوبی بـود و سـالنی کـه بـا فرشـهاي

 دسـتبافت پشـمی فـرش

ـش فـرششده بود ....دور تا دور سـالن مخـده هـایی بـا روک  

 بـه دیـوار لـم داده بـود ،

 روي هـر کـدام یـک قـالب بـافی زیبـایی قـرار داشـت کـه

 نشـان از سـلیقه ي خـانوم

 خانه داشت....انتهاي سـالن آشـپزخانه خانـه بـود، بـا یـک

 ردیـف کابینـت فلـزي کـرم

 رنگ مختصر مفیـد وسـایل آشـپزخانه از ان هـم مختصـر

 تربـود !.... امـا ایـن سـادگی

 ها چیزي از سخاوت صاحب خانه کم نکرده بود..!..
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 سـفره ایـی بـراي آن دو گسـتردند بـا نـان و پنیـر محلـی ،

 شـیر گـرم و عسـل

 هم مهمان سـفره بـود ... مسـیح اولـین لقمـه را از عسـل

 برداشـت بـه دسـت شـاداب

: اد و لیوان شیر را پیش رویش گذاشت و گفتد  

»  » از دیروز هیچی نخوردي ...بخور رنگ به روت نمونده

.... 

 شـاداب حـس مـی کـرد سـالن دور سـرش مـی چرخـد و تمـام



 اشـیاء در حـال

 حرکــت هســتند بــی حــرف لقمــه را از دســت او گرفــت و

 بــه دهــان بــرد .... طعــم

رین عسـل کـه در دهـانش نشسـت ، حـس هـايخوش و شی  

 بـدش کـم رنـگ شـدند

 .... مسـیح لقمـه ي بعـدي را کـوچکتر برداشـت بـه دهـان بـرد
 و نگـاهش بـه سـمت

عزیز خـان برگشـت کـه در صـدر مجلـس نشسـته و بـه 

 مخـده

 ي دسـت بـاف تکیـه

چهـار زانـوداده بـود و بـه ردیـف تمـام اعضـاي خـانواده اش   

 بـه ترتیـب ،جفـت هـم

 شـانه بـه شـانه نشسـته بودنـد.... از بـزرگ تـا کوچـک..... و

 چشـم از مسـیح و شـاداب

 بر نمی داشتند..!.

عزیــز خــان زانــوي یــک پــایش را خــم مــی کــرد و 

 روي
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 آن نشســت، ســپس

 دست پیش برد و اسـتکان چـایی اش را بـه داخـل نعلبکـی

 سـرازیر کـرد و تـا قـدري



 خنک تر شود دستی به ریش هاي جو گندمی اش کشید روبه

 مسیح گفت:

 » عجـب مـاجراي غریبـی داشـتید ... دعـاي پـدر مـادرتون

 دنبـالتون بـوده کـه

ـی از همـیناز ایـن مهکـه نجـات پیـدا کردیـد... پارسـال یک  

 قاچـاقچی هـا از دسـت

 پلیس فرار کرده بود اومده ده مـا ویکـی از اهـالی روسـتا از

 همـه جـا بـی خبـر بهـش

پناه داد... وقتی مامورها پیداش کردند تـازه کـاچی عمـل 

 اومـد

 کـه آقـا قاتلـه یـه نفـر

 هم کشـته .... واسـه همـین وقتـی دیـدمتون خـوف بـرم داشـت

 کـه نکنـه قاچـاقچی

 ،چیـزي باشـید...انشـاهللاا عبـدهللاا پسـر ننـه زینـت فـردا ، پـس

 فـردا از شـهر بـر مـی

 گرده وباهاش بر میگردید به کاشونه ي خودتون« ....

 سـپس سـر بلنـد کـرد و بـه سـیم آویختـه از سـقف و المـپ

 روشـنش اشـاره

 کرد و ادامه داد:



« 

کرشباز هم جاي شـ  

 باقیـه کـه دکـل بـرق
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شاداب نگاه بی رمقـش بـه سـمت زن 

 جـوان کشـیده شـد کـه

 سـعی داشـت بـا

پــر چــادرش شــکم گــردو قلنبــه اش را 

 بــه پوشــاند ،

 چهــره ي ســاده و معصــومی

داشت و گونه ایش به طرز عجیبی ...

 سرخ بودند
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عزیــز خــان ایــن را گفــت کــاله پشــمی 

 اش را از ســر

 برداشــت و کنــار پــایش

گذاشـت و رو بـه خـانواده اش سـرش را 

 چرخانـد و روبـه

 زنـی کـه چـادر بـا گلهـایی

درشت به سر داشت و رویش را سفت و 

 سخت گرفته بود شدو

 گفت:



این چراغ خانه ي منه .....مادر بچه «

 » شهربانو هام...

سپس به زن باردار جـوانی کـه بغـل 

 دسـت شـهربانو نشسـته

 بـود اشـاره کـرد و

 ادامه داد:

« 

 مسافر هم دارند« ....

 زیـر اوار سـنگ

 نرفـت و برقمـون

 قطع نشد وگرنه سر سیاه زمستون

 اهالی ده مصیبتی داشتند..«.

 عروسـم حناسـت... زن پـس بـزرگم

 اگـه خـدا بخـواد بـه ...
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مسـیح نگـاه خسـته اش بـه سـمت اسـد 

 رفـت کـه اخـم هـایش

 زیـادي درهـم

بود .... الغر انـدام بـود امـا بـازوي هـاي 

 پـرو پیمـان و



 عضـالنی اش نشـان از کـار بـی

 وقفه یدي او میداد....

بــا صــداي عزیــز خــان چشــم از او 

 گرفــت و خــم شــد و

 قــدري از شــیرش را

نوشید.... عزیز خان چاي داخـل نعلبکـی 

 را بـه سـمت اسـتکان

 سـرازیر کـرد و قنـدي

به دهان گذاشت و با صـداي هـورتی 

 جرعـه ایـی چـاي نوشـید

 و بـا چشـم و ابـرو بـه

اخـتالف سـنی دوتا دختر نوجوانی کـه 

 چنـدانی بـا هـم نداشـتند

 و جـایی نزدیـک در

ورودي خانه نشسته بودند نشان داد و :

 گفت
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عزیز خان چشم از حنا گرفـت و رو بـه 

 پسـر جـوانی کـه

 نـوزده یـا بیسـت سـال

داشت واو هم چهره ایی سرخ و آفتاب 



 سوخته ایی داشت

 شدوادامه داد:

« 

 اجباري...«

 ســد پســر کوچکترمـه ، تــازه دیــپلم

 ســال دیگــه میــره
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مسیح از درد بـه سـختی پاهـایش را جمـع 

 کـرده بـود و تمـام

 هـوش حواسـش

دور وبر شادابش مـی چرخیـد کـه رنـگ 

 ... بـه رو نداشـت

 چشـمان بـی رمقـش گـواه

ن حال بدش بود.... با صداي عزیز خا

 نگاهش به سمت او

 چرخید:

بخـور جـوون ....تعـارف نکـن از سـر 

 » سـفره ي عزیـز

 خـان هـیچ کـس نبـاس

گشنه بلند بشـه ... بـه زنـت هـم لقمـه بـده 



 ... زن چـراغ خونـه

 سـت.... نباشـه چـراغ

 خونه ات هم خاموشه« ...

ســپس رو بــه دختــر بــزرگش 

شــد کــه پوســت»نعنــا«  

 ســفیدي داشــت و لپهــا ي

سرخی و گـره روسـري اش چنـان زیـر 

 چانـه محکـم کـرده

 بـود کـه صـورت گـردش

 بیشتر به چشم میامد:
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« 

 « و دختر کوچکترم

 پونه..«..«

ـ

ت

 ن
 

نعنـا«دختـر بزرگتـرم   

 دوتـا هـم تربچـه هـاي سـفره ي خونـه
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مسیح تشکري کوتـاه کـرد و دسـت بـه 

 سـفره بـرد و لقمـه ایـی

 دیگـر از عسـل

برداشت و به سـمت شـاداب گرفـت در 

 حـالی کـه نگـاه



 نگـرانش پـی رنـگ پریـده ي

 او بود گفت:

بخور فشارت داره افت می کنه و ..«.

 » رنگ به روت نیست

شــاداب مســیح راپــیش چشــمانش تــار 

و در حــالمیدیــد   

 حرکــت .... گــوش

هایش یک صدا مثل قطـار سـوت مـی 

 کشـیدند ....بـا بـی

 حسـی دسـت او را پـس زد

دنیا پیش چشمانش تیر و تار شد و به ....

 ناگاه از هوش رفت

*** 

بـا افتـادن شـاداب همهمـه ي بـه پـا شـد 

 ... شـهربانو زن

 عزیـز خـان در حـالی

که به سمت شـاداب مـی آمـدبا صـدایی 

یـا خـدا« بلنـد گفـت  ... 

 سـپس کنـار پـاي »

 شاداب زانو زد رو به ریحان گفت:

جلدي برو سراغ ننه زینت .... بگو آب 



 » دستشه بگذاره

 زمین و بیاد..«.
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 » نعنا ...

 چایی توي این سرما گوشت

 به تن میشه..«.

پا

 ش

د

و

 ر
 

 و برو یـه چنـد تـا چـاي بریـز بیـا

 بـه چرخونـه ... هـوا سـرده و

 

644 

همـه بـا صـداي عزیـز خـان مثـل آبـی 

 کـه بـه النـه ي موچـه

 بریزنـد پراکنـده

 شدند:
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مسـیح بـی توجـه بـه همهمـه ایـی کـه بـاال 

 سـرش بـود بـه

 سـرعت خـم شـد

وســفره را پــس زد وپــالتو را از تــن 

 شــاداب بیــرون آورد

 و او را روي زمــین خوابانــد



ویکی از مخده ها را بـه زیـر پـایش 

 گذاشـت تـا قـدري

 پاهـایش بـاالتر از سـرش قـرار

بگیـرد و خــون راحـت تـر بــه مغــزش 

 برســد..... و

 نبضــش را میــان دســتش گرفــت

بود و یکـی درمیـان میـزد ...  ضعیف

 ... کالفـه از همهمـه ي
 کـه بـه دور شـاداب بـر پـا

بود هرکس تجویزي میکرد سر برداشت :

 و گفت

« 

 لیوان آب قند هم برام

 بیارید..«..

 هش میکنم یـه کـم بریـد کنـار تـر

 اریـد هـواي درجریـان باشـه ....یـه

 » چـه خبرتونـه ...

 بریـد کنـار بگذاریـد بـه

 زنـش برسـه ... اسـد تـو

 واسـه چـی



 باالي سر زن نامحرم واستادي ...؟

 حیا هم خوب چیزیه« ...
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مسیح با پشـت دسـت چنـد بـار بـه 

 صـورت او نـرم ضـربه زد

 و رو بـه نعنـا کـه

چمباتمه باالي سر شاداب نشسته :

 بودسریع گفت

..»..  » یه کم آب بیار

نعنـا میخواسـت از جـایش بلنـد شـود امـا 

 پونـه تـرو فـرز تـر

 او لیـوان آبـی بـه

دسـت مسـیح داد ... ومسـیح قـدري آب 

 کـف دسـتش ریخـت

 ونـم نمـک بـه صـورت

شاداب پاشید چشمان شـاداب کـه نیمـه 

 بـاز شـد نفـس هـاي

 میسـح هـم برگشـت و

 در همین حین در خانه ي روستایی باز

 شد و ننه زینت از گرد

 راه رسید....



*** 

شهربانو با دیدن چشمان نیمه بـاز شـاداب 

 الهـی شـکر زیـر
Romanbooki بن بست بهشت 

اسد بـا همـان اخـم هـاي درهـم بـه کـنج 

 خانـه رفـت و چهـار

 زانـو همـان جـا

نشست ... حنا در حالی کـه لیـوان آب 

 قنـدي بـه دسـت داشـت

 و قاشـق را تلـق تلـق

میان قند ها می چرخاند لیوان را به :

 دست شهربانوداد و گفت

« 

 یهو از حال رفت..«.
 بیچـاره

 جـان اب قنـد اوردم ...بـی مـروت هـا

  نـد کـه دختـر
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مسیح بـه سـختی بـه پـاي ناسـورش 

 فشـاري اورد و از جـاي

 برخاسـت و دسـت

زیر پاهـا وکمـر شـاداب بـرد و او را از 



 زمـین بلنـد کـرد و بـا

 مشـقّت چنـد قـدم را تـا

اتاق طی کـرد و شـاداب را میـان 

 رختخـوابی کـه شـهربانو

 تنـدو تیـز پهـن کـرده بـود

 خواباند....

نعنــا بــا لیــوان آب قنــد از گــرد راه 

 رســید مســیح لیــوان

 را از او گرفــت و

کنارشــاداب جــایی نزدیــک ســرش 

 نشســت ، او را بلنــد

 کــرد ودر حــالی کــه نگــاه
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 لـب گفـت و دسـت

به زانو شد و از جایش بلند شد و روبه :

 ننه زینت شد و گفت

سپس درحالی که به سمت تک اتاق خانه 

 میرفت رو به مسیح

 گفت:

« 

 زینت به دادش بسه..«.



 » دسـتت بـی بـال ننـه

 ... بـه ایـن دختـر بـرس
 نفسـش رفـت ....و غـش

 کـرد

 ..... قصه ي اومدنشون رو هم بعدا

 برات میگم« ....

 پاشـو زنـت رو بغـل کـن بیـارش تـوي

 یحـان و حنـا .... تـا ننـه
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 نگـرانش تـوي صــورت او ثابـت مانــده بـود جرعــه ایـی از

 آب قنــد بـه او داد وبــراي

 اینکه سطح هوشیاري او را بسنجد نرم نجوا گونه جایی کنار

 صورت او پرسید:

 » شــاداب صــداي مــن رو

 میشــنوي

 ... ؟ دیگــه ســر گیجــه
 نــداري !....؟ اگــه

ات رونمیتونی حرف بزنی چشم  

 باز و بسته کن....«
 

 شاداب صـداي او را مـی شـنید امـا تـوان پاسـخ دادن نداشـت

 همـان کـرد کـه

 او گفت... چشمانش را نرم باز و بسته کرد....



 ننــه زینــت چــادرش راضــربدري روي هــم آورده و پشــت

 گــردنش گــره ایــی

 محکم زده ... گوشه ي پلیور او را کشید وبا صدایی بلند و

 معترض گفت:

 » پاشو بچه شهري ... بگذار به دادش برسم.... مگه تو

 دکتري ...؟«

 شهربانو تندو تیز نگاهش را به سمت ننه زینت داد و گفت:

»..  » ننه ... شوهرشه خب دلواپسه

مسیح نگاهش بـه سـمت پیرزنـی برگشـت کـه موهـاي 

 سـفیدش

 را حنـا بسـته

 آن را از فرق باز کرده بـود .... صـورت زخمـت و مردانـه
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در چوبی اتـاق کـه پشـت سرشـان بسـته 

 شـد ننـه زینـت رو بـه

 شـاداب شـد و

دسـت روي کتـف او گذاشـت تـا او را 

 بخوابانـد بـا فشـار
Romanbooki بن بست بهشت 

 ایـی داشـت پشـت لـبش مـو

خوابیـده بـود و روي چانـه اش چنـد تـا 



 ....ریـش دیـده میشـد

 چشـمان ریـزیش زیـر

ابروهاي اصالح نشده بی قواره دیده ...

 می شد

شهربانو قدمی پیش گذاشت و کنار شاداب 

 نشست و رو به

 مسیح گفت:

 » جوو

ــه زینــت کــارش ن ... نگــران نبــاش نن

 رو بلــده ... از

 وقتــی دکتــر روســتا رفتــه و

برنگشته اون شده حکیم ده ...نگا به زبون 

 تندش نکن دلش قد

 گنجشکه..«..

سپس دست بـه زانـو گرفـت و از جـاي 

 برخاسـت و بـه سـمت

 نعنـا و پونـه کـه

در آستانه ي در اتاق ایستاده بودند و چشم 

یاز آنها برنم  

 داشتند رفت و گفت:



« 

 یه آش شوربا تیار کنم.«..

بـر و«ها به جاي این کـه ایـن واسـتید و   

 گـاه کنیـد بیایـد کمـک
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 دسـتش نالـه ي شـاداب بـه

 هوا رفت ... و اخم هاي مسیح از درد او درهم شد...

« 

 به جاي اینکـه سـگرمه

 هـات رو تـوي هـم

 کـور کنـی بیـا کمـک

 کـن لبـاس

 هاي زنت رو دربیارمl.... مگه نمی

 بینی رنگ به روش نیست!...؟«
 

 مسیح با صداي زنـی کـه ننـه زینـت صـدایش میزنـد نگـاهش

 را از شـاداب کـه

 حاال قدري هوشیار تر شده بود گرفت...

 ننه زینت غـر و لنـد کنـان دسـت پـیش بـرد ژاکـت شـاداب را

 از تـنش بیـرون

 آورد ومیخواست شالش را هـم از سـرش بـردارد امـا شـاداب



 مـانع شـد و بـی حـس و

 حال دست روي دستهاي زبر ننه زینت گذاشت و نرم گفت:

..»..  » شالم رو در نیارید

: پس زدننه زینت بی توجه به او دست را او   

 » ننه .... از چی خجالت میکشی ...؟ نـامحرم کـه ایـن جـا

 نیسـت ایـن هـم کـه

 شــوهرته ایــن لچــک رو از ســرت بــردار بگذارشــونه ات

 رو ببیــنم کــه دســت بهــش
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 نزدم صداي ناله ات به هوا رفت..«.

 ســپس بــه چشــم بــه هــم زدنــی شــال را از روي

 سرشــاداب برداشــت و بــی

 درنــگ بــه ســمت دکمــه هــاي مــانتو اش رفــت بــه چشــم

 بــه زدنــی دو دکمــه ي

 ابتدایی را بـاز کـرد و یقـه ي تیشـرت اورا کـه گـرد و بـود و

 عمیـق از روي شـانه اش

 پس زد....

نگـاهش بـه سـمت یقـه ي کـج شـاداب رفـت و سـیاهیمسیح   

 کـه مثـل شـب

 روي شـانه اش نشسـته بـود .....! چشـم هـایش را از دردي

 کـه شـادابش بـه خـاطر او



 تاب آورده بـود بـرهم گذاشـت و مشـتهایش را درهـم فشـرد

... 

 بـا صـداي ننـه زینـت

 چشم هایش باز شد:

 » ـم چشـم هـات رو ببنـدي... بی مروت بی دیـن... بایـد ه

 دسـتت بشـکنه چـه

 طور دلت اومد تن برگ گلـش رو زیـر مشـت و لگـد

 بگیـري...شـده یـه پارچـه سـیاه

....» 

شـاداب از شـرم بـی حـس و حـال لبـه ي یقـه اش را بـاال 

 اورد

 ودر حـالی کـه

 روي نگاه کردن به مسیح را نداشت نرم و کوتاه گفت:
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 » گیر قاچاقچی ها افتاده بودیم اونها این بال رو سرم

 اوردند..«..

 ـر داد و کالفـه از مسیح نگـاهش را از شـرم بـه زیـر س

 جـایش برخاسـت ... خـم

شد وشال شـاداب را از کنـار رختخـواب پهـن شـده برداشـت 

، 

 بـه پشـت سـر او رفـت



 و شــال را روي ســر شــاداب نشــاند ...و لنــگ لنگــان بــه

 پشــت پنجــره مربــع شــکل

چوبی اتاق رفت کـه پـرده ایـی سـبز رنـگ بـا گلهـاي 

 نـارنجی

 درشـت زینـت آن بـود

 ...و نگاه پر غصه اش را به برفی داد که بی وقفه میبارید...

*** 

جیبـی داشـت شـانه يننه زینت بـا روغنـی کـه بـوي ع  

 شـاداب را ماسـاژ داد و

 کارش که تمـام شـد نگـاهش پـی مسـیح رفـت کـه همچنـان

 پشـت بـه آنهـا و روبـه

پنجـره ایسـتاد بـود و سـپس در حـالی کـه دسـته هـاي 

 چـادرش

 را دور گـردنش بـاز

 میکرد سر بیخ شاداب فرو برد و گفت:

 » مهتـو کتـک خـوردي مـردت سـگر

 هـاش توهمـه

 !... ؟ مـن میـرم
 یکـم بـراش
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 .... قَمیش بیـا بـزار نـازت رو بخـره

 فـردا بـازم میـام .... تـا از ایـن روغـن

 بـه شـونه ات

 بمالم .... این آب قندت رو هم بخور واست خوبه« ....

 ننــه زینــت ایــن را گفــت از در بیــرون رفــت و شــاداب

 باالفاصــله مــانتواش را

 پوشید و شالش را به سر کرد و قلبش بی قرار شروع کرد

 طپیدن....

*** 

 دقایقی بعـد بـه کوتـاهی چنـد نفـس ...مسـیح دل از دانـه هـاي

 بـرف گرفـت و

بـه سـمت شـاداببه سـمت شـاداب چرخیـد و لنـگ لنگـان   

 رفـت و کنـار او نشسـت

 وشاداب سرش تـوي یقـه اش بـود وریشـه هـاي شـال را بـی

 هـدف میـان انگشـتانش

 تاب میداد...

 مسـیح بـا تـب عشـق شـاداب حـال غریبـی داشـت و زبـانش

 بـه کالمـی کـه

 احساسـش را بیـان کنـد بـاز نمـی شـد !.... حـاال خـوب مـی

کـه نفسـش بـه فهمیـد  

 نفــس هــاي او پــر پــیچ تــاب گــره خــورده و درد شــاداب



 چنــدین برابــر روي دل و

 جاش می نشیند ... دست پـیش بـرد و نـرم بـا سـر انگشـتانش
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 گونـه هـاي او را کوتـاه

بی وخـوبی...؟ فشـار عصـ« لمس کرد و نجـوا وار پرسـید:   

 گرسـنگی باعـث شـد یـک

 دفعه از حال بري..«..

 شــاداب بــا تمــاس نــوك انگشــتان او روي گونــه هــایش

 ســربر داشــت و رد

 نگاهش تا امتداد چشمان خیر ي او باال آمد و سري جنباند:

 » خـدا رو شـکر بهتـرم ....

 پـاي شـما چطـوره

 ؟منوجـه شـدم گـاهی...

 اوقـات

 لنگ میزدید!... اون غول بیامونی

 بد جوري به ساق پاتون کوبید.«...
 

 مسیح اخم هـایش را تصـنعی در هـم فـرو بـرد و بـا لبخنـد

 کـنج لـبش جـواب

 داد:

 » خوبـه ... فرصـت نشـد بهـش یـه

 نگـاه بنـدازم

 ... فکـر نمیکـنم
 چیـز مهمـی



 باشه ...احتماال یه ضرب دیدگی سـاده

 اسـت... ولـی کتـف تـو بـد جـوري

 ضـرب دیـده

 

 رفتیم تهران حتماباید به یـه متخصـص ارتوپـد نشـونت

 بـدم...تـا خیـالم راحـت بشـه
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مسیح در دنیـاي دیگـري بـود ...ومحـو و 

 مـات چشـمان او ،

 پلـک هـم نمیـزد...

کششـی عجیـب !....کـه میـان ایـن همــه 

 گرفتـاري هـاي ریـز

 و درشـت معجـزه وار

حـال دلـش را خـوب کـرده بـود .... بـی 

 انکـه جـوابش را

 بدهـدنفس عمیقـی کشـد

چشم برهم گذاشـت و شـیطان را لعنـت 

 کـرداز جـایش

 برخاسـت وبـاز هـم بـه پشـت

پنجره ي مربع شکل اتاق رفت . برف 

 همچنان نرم وسبک و

 رقصان میبارید...



*** 

روز با تمام دشواري ها و فـراز و فـرود 

 هـایش بـه پایـان

 رسـید بـه انتهـاي شـب

رسید ...به رختخواب شاداب یـه بـالش 

 اضـافه شـد و یـک
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....» 

یتم صداي مسیح حرف میزد و شاداب با ر

 ا

و قلــبش مــی طپیــد... بــراي اینکــه 

 ذهــنش را از ایــن

 ریــتم ناهماهنــگ دور کنــد

 گفت:

« 

 بیاد و بتونیم برگردیم

 تهران..«..

 خوبم ... فقـط خـدا کنـه

 ي نیست من دا ایـن آقـا عبـدهللاا کـه مـیگن
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سـپس بـه سـمت بخـاري روشـن کــنج 

 اتـاق رفـت وپاچـه ي



 شـلوارش راکــه

گلـی و پــاره شــده بــود قــدري بــاال تــر 

 زد و بادیــدن ســاق

 پـاي متــورم و کبــودش

فهمیـد کـه از ضـرب دیـدگی چیـزي فـرا 

 تـر اسـت ...شـاداب

 بـی انکـه بـه سـمت

کنـار او  رختخواب پهن شده بـرود بـه

 رفـت و بـا دیـدن سـاق

 پـاي متـورم و کبـود او

اشــک در چشــمانش حلقــه زد ... کنــار 

 پــاي او دو زانــو

 نشســت از تصــور دردي کــه

مسـیح تـاب آورده بـود و مردانـه دم نـزد 

 ه بـود اشـکهایش بـی

 اراده غلتـان پـی یـک

دیگر جاري شدند ... چانه اش از بغض 

 می لرزید و بریده

 ،بریده گفت:

Romanbooki بن بست بهشت 

 لحـاف گـرم و نـرم دو نفـره

با رویه ایی مخمل قرمز ...و ملحفه ...



 ... ایی سفید
شهربانو مهمـان نـوازي را بـا گذاشـتن 

 پـارچ آب و لیـوانی

 تکمیـل کـرد و وقتـی

در اتـاق را پشـت سـرش بسـت.... مسـیح 

 بالشـتش را برداشـت

 بـه کـنج اتـاق و کنـار

بخاري پناه برد و پشت به شاداب شد و :

 گفت

« 

 راحت تر بخوابی« ...

 جا کنار بخـاري پشـت بـه تـو میخـوابم

 شـالت رو در بیـار تـا
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  و متـورم شـده چطـور

 مـن رو از دره پـایین

وقتـی پـاتون ایـن جـوري 

 » کبـود

اوردید ...چرا چیزي نگفتید 

 ...؟ تا

 بهتون تکیه ندم« ....

 



 شــاداب دیگــر تــاب نیــاورد و ســر روي زانــو خــم کــرد

 واشــکهایش میــان

 دســتهایش پنهــان شــد مســیح لبخنــدي رو ي لــبش نشــاند و

 دســتش را روي ســر

 شاداب گذاشت گفت:

.»...  دوست دارم از آالن تا وقتی زنده هستم به من تکیه کنی

« 

 شاداب میبارید و برف هم میبارید.....

بهتــرین لــذت زنــدگی ..... داشــتن کســی ســت کــه 

 دوســت

 داشــتن را بلــد

 است... به همین سادگی

ـی انکـه بـه مسـیح نگـاه کنـدشاداب سـر از زانـو برداشـت ب  

 بـا پشـت دسـت...

اشکهایی را که راز دلش را بـر مـال کـرده بودنـد را پـاك 

 کـرد

 روي نگـاه کـردن بـه ....

 مسیح را نداشت...

 اما مسیح حالی خوشـی داشـت نـا گفتنـی !... دسـت پـیش بـرد

 و قطـره اشـک

خیــال پــایین رفــتن ســرگردانی را کــه روي چانــه شــاداب  



 داشــت را بــا نــوك
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 انگشتانش گرفت و زمزمه وار گفت:

 » ایــن قطـره اشــکها کــه حــرف دل رو میزنــد بـرام

 خیلــی بـا ارزشــه...تمــام

 .... زنـدگیم رو بـه پـاي ایـن قطـره هـاي اشـک میریـزم

 امـروز بـراي هـر دومـون روز

 سختی بود پاشو برو بخواب منم همین جا میخوابم و پالتو رو

 روم میکشم...«

 مسیح حـرف میـزد و شـاداب همچنـان سـر در یقـه اش فـرو

 بـرده بـود ، حـاال

 هر دو بی آنکه حرفی از دوسـت داشـتن بزنـد ، یقـین داشـتند

 کـه حـس زیبـایی بـه

... میانشان هل هله و پایکوبی می کند» شقع« نام   

 شاداب دیگـر تـاب نیـاورد و نگـاهش را تـا امتـداد چشـمان

 مسـیح بـاال کشـاند

 ... چشـمهاي او هـم نـوا بـا لبهـایش میخندیدنـد...!مسـیح
 پلکهـایش را نـرم روي هـم

 فشرد و باز کرد ونرم تر گفت:

 » ن روز تازه ايپاشو برو بخواب ....فردا براي هر دومو

 شروع میشه..«..



 شاداب بـی حـرف و کالمـی ، از جـایش برخاسـت وکلیـد

 بـرق را خـاموش کـرد

 و به رختخوابش رفـت... هـر دو گرچـه پشـت بـه هـم بودنـد

 امـا خیالشـان بـه سـمت
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 یک دیگر پرواز می کرد....

فردابــه تهــران برمیگردنــد بــهشــاداب بــا امیداینکــه   

 خــواب رفــت و در تمــام

 طول شب کـابوس داور مهمـان خـوابش بـود کـه بـه دنبـال او

 میدویـد و مامـان زري

 اش که بر سجاده اشک می ریخت...!.

*** 

"  " فصل هفتم

 خورشـید یکشـنبه صـبح وقتـی طلـوع کـرد کـه مامـان زري

 شـاداب سـر بـه

 سجاده گذاشـته و چمباتمـه بـه خـواب رفتـه بـود .... منـوچهر

 خـان بـا دیـدن زریـن

 محبوبش و بـی تـابی هـایش .... اشـکهایش را پـس زد ونـرم

 داخـل اتـاق شـاداب شـد

 و سـینی صـبحانه را بـه آهسـتگی کنـار سـجاده مامـان زري

 گذاشـت .... بـا قـدمهاي



کتابهـاي شـعر شـاداب رفـت ، خـم شـدآهسته تري بـه سـمت   

 انهـا را دسـته کـرد و

 به داخل کـارتون خـالی رهـا شـده روي تخـت او گذاشـت و

 زیـر لـب زمزمـه وار و پـر

 عجز گفت:

 » شاداب کجایی بابا ... خونه که نباشی شادابی خونه هم

 میره« ...
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بها را را داخل جعبه سرداد و منوچهر خان کتا  

 بــا بیــدار شــدن زریــن خــانوم اشــکهایش را پــس زد و

 کنــارش و جــایی نزدیــک

 سجاده نشست ......سینی صبحانه رو به سمت او هول داد

 گفت:

« 

 بیــدار شــدي خالــه

 قــزي ... دیــدم ســر

 ...ســجاده خوابــت بــرد

 بــرات یــه

 صبحونه مفصل اوردم دو روزه

 هیچی نخوردي« ....

 



 زریــن خـانوم دســتی بــه چشـمان پــف الــود وسـرخش

 کشــید و نگــاهش بــه

سمت صـبحانه مفصـلی کـه منـوچهر خـان وعـده اش را 

 میـداد

 کشـیده شـد .....یـک

 کاسه مرباي البـالو همـراه یـک لیـوان چـاي و تکـه ایـی نـان

 سـنگگ... ! لبخنـد کـم

 رنگی روي لـبش نشسـت ....بـه نظـر منـوچهر خـان مربـاي

 آلبـالو کـه باشـد صـبحانه

 مفصل میشود! ....

 چادر نماش را پـس زد و روي شـانه اش افتـاد و قـدردان بـه
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منوچهر خان بـا شـنیدن اسـم شـاداب آه 

 پـر رنگـی میـان سـینه

 اش نشسـت و

نکه ذهن زرین خـانوم را منحـرف براي ای

 کنـد لقمـه ایـی از

 نـان و مربـا بـه سـمت او

 گرفت و گفت:

خالـه قـزي هـر وقـت چادرنمـاز گـل گلـی 

 » سـرت میکنـی



 بـه یـاد اون روزي

میـافتم کـه بـا اون چـادر نصـفه ونیمـه 

 اومـدي در مغـازه ي

 آقـام و نـیم کیلـو پیـاز

پـی چشـم و ابـروت  میخواستی ... دلم

 رفـت و شـدم کبـوتر

 جلـد خونـه ات ... ممنـوم

که این همه سال با دار و نـدار مـن 

 سـاختی و بـا هـر سـازي

 کـه زدم رقصـیدي و بـه

 دلم راه اومدي.«..

منو چهر خان ایـن را گفـت قـدري روي 

 زانـو هـایش بلنـد شـد

 سـر پـیش بـرد

... نرم بوسیدپیشانی زرین محبوبش را   

زرین خانوم لبخنـدي روي لـبش نشسـت 

 ذهـنش بـاز هـم پـی

 شـاداب رفـت و
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 ایـن همـه محبـت



ساده ي همسرش لبخندي زد و با :

 صدایی پر خش گفت

« 

 شاداب جا مونده« ...

 درد نکنــه ... چیــزي از گلــوم پــایین

 دلــم پــیش بچــه ام ..
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زرین خـانوم خـم شـد و تسـبیحش را از 

 میـان سـجاده برداشـت

 و و نـرم و پـچ

 وپچ وار گفت:
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درحالی که خودش را مثل گهواره به 

 اطراف تکان میداد زیر

 لب زمزمه کرد:

منــوچهر یعنــی میگــی بچــه ام االن 

 » تــوي چــه حالیــه

... ـش؟ دل مــادر بهـ  

دروغ نمیگـه دلـم گـواهی میـده حـالش 

 خوبـه ... خـدا رو چـه

 دیـدي شـادي امـروز



برگشــت... نــذر کــردم ســالمت 

 برگــرده بــا هــم بــریم پــا

 بــوس امــام رضــا...دیــروز

خواهرت ملیحه هم زنـگ زده بـود و 

 هـاي هـاي گریـه میکـرد

 و میگفـت شـرمنده ....

ــه نمیتونــه بیــاد کمــک اســت ک

 حــالمون باشــه ....اون

 شــوهر شــمر ذي الجوشــنش

 نمی زاره از خونه تکون بخوره..«.

منوچهرخان اخم هایش را درهم فرو برد 

 و با لحنی جدي تري

 پرسید:

« 

 ....شوهر نامردش میکشه

 کی بهش گفته...؟«

خ

ا

 ن

 

م

ل

 ی

 داداش سـپرده بـودم حرفـی بـه

حـه نزنـه اون بـه قـدر کـافی از 

 اون
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 » چـه میـدونم واال میگفـت ... سـوري بهـش زنـگ زده و

 گفتـه ... ایـن زن یـه

 شــیپور دســتش گرفتــه و داره بــه نوبــت همــه رو خبــر

 میکنــه ... اون شــب خــودم

 بهش گفتم حـرف شـاداب رو سـر زبـون هـا ننـداز و لـق لـق

 دهـن ایـن و اون نکـن...

 خاله بتی هم خبر دار شده ... حاال بگیر برو تا آخر..«.

 منوچهر خان دسـتی بـه مومهـاي تنـگ شـده ي سـرش کشـید

 و پـر غـیض از

 جایش بلند شد:

 » و بیـدارایـن زن همـزاده شـیطانه ... مـن بـرم شـهاب ر

 کـنم بـریم مغـازه ...
 امروز باید دست وپاي ایـن سـوري رو جمـع کـنم تـا دیگـه

 لـنگش وسـط زنـدگی مـا

 ولو نباشه... بعد هم میرم کالنتـري ببیـنم چیـزي دسـت

 گیرشـون شـده یـا نـه ... تـو

 هم پاشو یه لقمه بخور جون داشته باشی بازم گریه کنی..«.

 منــوچهر خــان کــه رفــت ... مامــان زري هــم ســر بــه

 ســجده گذاشــت ...و

 دعاهایش را ردیف کرد.



*** 

 یکشنبه صبح در خانه ي مادر مسیح به شکل دیگري شروع
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 شد..!.

 مانـدانا میـز صـبحانه را بـا گذاشـتن نـان تسـت روي میـز

ککامـل کـرد و یـ  

 فنجان چاي پـیش روي مـارال گذاشـت کـه چشـمانش از فـرط

 گریـه سـرخ و متـورم

 شده بود و یک فنجان چاي هم بـراي کـامران کـه از دیشـب

 یـک سـر پابـه پـاي انهـا

 بیــدار بــود ... روبــروي کــامران کــه موبــالیلش را بــی

 هــدف در دســت تــاب میــداد

 نشست و گفت:

... »  » کامران خان براتون چایی ریختم

 کــامران بــا صــداي مخملــی مانــدانا ســر برداشــت و

 نگــاهش بــه روي چهــر ه

 خسـته ي او نشسـت ...شـالی نـرم وسـبک روي سـرش

 نشسـته بـود و چتـري هـاي

 صاف و بی حـالتش روي صـورتش تـاب میخـورد.. بـا

هشصـداي گریـه ي مـارال نگـا  

 به سمت او چرخید...



« 

 تــرو خــدا کــامران

 خــان مــن دارم دق

 میکــنم ... یــه کــاري

 بکنیــد ... اگــه
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 خدایی نکرده بالیی سر دادشم بیاد

 من میمیرم« ...

 ماندانا با صـداي گریـه ي مـارال تنـدو تیـز از جـایش

 برخاسـت و بـه سـمت در

 اشـپرخانه رفـت آن را بسـت و انگشـت اشـاره اش را روي

 تیغـه بینـی اش گذاشـت و

 آهسته گفت:

« 

هـیش ... مگـه 

 نمیبینـی

 مامـان تـازه بـه زور

 قـرص ارامـبخش

 خـوابش بـرده



 ... به جاي گریه کردن پاشو برو
 دایی رو صدا کن بیاد صبحونه

 بخوره..«.

 

 مـارال لبـه ي آسـتینش را بـه بینـی اش کشـید و فـین فـین

 هـایش را جمـع

 کرد و از آشپزخانه بیرون رفت....

با رفـتن مـارال کـامران نگـاهش را بـه سـمت مانـدانا کـش 

 داد

 مانـدانا بـا آه... .

 غلیظی خود را روي صندلی هوار کرد و پشیمان از تندي که

 کرده بود گفت:
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 » به مارال حق میدم ... حال و روز منم دست کمی از اون

 نداره .... وقتی رضـا فـوت شـد .... خیـالم راحـت بـود کـه

 داداشـم هسـت و حواسـش

 بــه مــارال و مامانمــه ... ولــی حــاال در نبــود مســیح بایــد

 مــن حواســم پــی مــادر و

اشـه ... دایـی فرشـادم خـودش بـه قـدر کـافی بـینخـواهرم ب  

 زنـدگی هچـل هفـتش

گیر کرده ... نمیشـه زیـاد ازش توقـع داشـته باشـم.... یکـی 

 دو



 سـاعت دیگـه خشـایار

 رو میبرم پیش مـادر و پـدر رضـا و میگـذارم پـیش اونهـا تـا

 راحـت تـر بتـونم اوضـاع

 رو کنترل کنم.«...

جرعـه ایـی از چـایی اش را نوشـید و روبـه کـامرانماندانا   

 کـه بـا چشـمان فـرو

 افتاده فنجان را در دست گرفته بود شد و ادامه داد:

 » دیـروز صـبح بـا موبایـل خـانوم مغـانی منشـی مطـب

 مسـیح تمـاس گـرفتم

 بهش گفتم بـراي مسـیح کـار ضـروري پـیش اومـده و رفتـه

ـه تمـامسـفر و ایـن هفت  

 وقتهـاي بیمارهـا رو کنسـل کنـه ... امـروز هـم میـرم بـا

 ریـیس بیمارسـتان صـحبت

کـنم و مــاجرا رو بــراش توضــیح میــدم تــا ان شــاهللاا 

 وقتــی
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ماندانا نفـس عمیقـی کشـید ... دسـت پـیش 

 بـرد و فنجـان چـاي

 راپـیش روي

 او قرار داد و نرم گفت:
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 برگشــت کــارش رو بــی

 دلیل از دست نده..«.

مانـدانا بــه ایــن جــاي جملــه اش کــه 

 رســید کــامران بـه

 میــان آن آمــد و بـا

 صدایی گرفته گفت:

قـرار شـد مـن رو هـم بـه حسـاب بیـاري 

 » ....بعضـی اوقـات

 فکـر میکـنم ، بـه

ـودنم کسـی مـن رو خاطر خوش خنده ب

 بـه حسـاب نمیـاره و

 نمـی دونـه کـه گـاهی

وقتها ادمهـا غصـه هاشـون رو پشـت 

 لبخنـد هاشـون پنهـون

 میکننـد .... مانـدانا چـرا

همیشـه مـن رو کنـار میگـذاري !...؟ 

 کـافی لـب تـر کنـی

 تـاببینی همیشـه هسـتم

...... » 

هـا  کامران حـرف دلـش را میـان جملـه



 پیچیـده بـود و بـا

 احتیـاط آن را بیـان

میکرد .... و از خط قرمز هایش ...

 عبور نمی کرد

« 

 نگرانشم« ...

 ه داداشــه توئــه بــراي مــن کمتــر از

 ــت .... مــن هــم
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 » تا شما چایی تـون رو بخوریـد مـن هـم میـرم لبـاس هـام و

 بیوشـم و وسـایل

هـاي خشـایار روجمـع کـنم .... اگـه زحمتـی نیسـت اول 

 بـریم

 خونـه ي پـدر و مـادر

 رضا و خشایار رو اونجا بگذاریم ... باید یه سري هم بریم

 کالنتري.«..

 کامران بی قراري قلبش را بـا جرعـه ایـی چـاي تلـخ پنهـان

 کـرد ... دلـش مـی

ـرت میمـانم از حـاال تـا ابـدمن منتظ« خواست بگوید:  «.... 

 امـا بـا داخـل شـدن آقـاي



فرجـام بـه آشـپزخانه افکـارش پراکنـده شـدند ... بـه احتـرام 

 او

 برخاسـت .... فرجـام

 دستی به موهاي نـا مـرتبش فـرو بـرد و صـندلی راپـیش

 کشـید و روي آن نشسـت و

 با صدایی خسته گفت:

 » چــایی پــر رنــگ بــه مــن بــده سـرم داره مانــدانا ... یــه

 میترکـه .... بــه زور

 خوابش برده و توي خـواب همـش اسـم مسـیح رو تکـرار

 میکنـه .... نگـران قلبشـم ...

 نمیدونم این چه بالیی بود که به سرمون اومد..«.

ماندانا چایی پر رنگ و پرو پیمانی پیش رویش دایی 

 فرشادش

 گذاشت:

 » ایی از دیروز کـه از فرودگـاه اومدیـد یـه لحظـه هـم چشـمد
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 بهـم نگذاشـتید

 فعــال کــه کــاري از دســتمون سـاخته نیســت بهتــر شــما

 بریــد خونــه پریــوش هــم

 ناخوش احواله.«..



« 

 نگــران پریــوش

 نیســتم دیشــب

 زنــگ زدم مامــان

 بابــاش اومــدن

 پیشــش

 ... حواسشـون بـه او بچـه هـم هسـت

 نگـران مسـیح هسـتم کـه دو روز ازش

 خبـري

 

 نداریم .. مسیح رو من میشناسـم مـرد بـی مسـئولیتی نیسـت

 شـکر خـدا وقتـی تـوي

 بیمارستان و پزشک قانونی نیست پش البد مشکلی براش پیش

 اومده..«.

 کامران در حالی که حرفش را مزه مزه می کرد گفت:

 » جناب فرجـام دیشـب تـا صـبح یـه فکـري بـد جـوري ذهـنم

 رو بـه خـودش

 مشغول کرده بود....گفتم بـا شـما در میـون بگـذارم البتـه

 همـش حـدس و گمانـه نـه

 چیز بیشتر.«...
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فرجام بی تاب از حرفهاي نگفته .... با 

م هاي درهمهمان اخ  



 کوتاه گفت:

آقـاي فرجـام ... االن عـرض مبکـنم... 

 » مسـیح یـه رد پـایی

 از کالهبـردار هـا

پیدا کرده بـود سـندهاش رو هـم 

 حسابرسـی کـه اسـتخدام کـرده

 بـودیم روز قبـل از

گم شدن مسـیح بهمـون داد ، مـیگم شـاید 

 ناپدیـد شـدن مسـیح

 کـار کالهبـردار هـا

 باشه« ....

آقاي فرجام دستی به چشمان خسته اش :

 کشید
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مانـدانا نگـاهش جـدي تـر شـد و ابروهـاي 

 نـازك و ظـریفش

 را کـه خـدادادي

بود در هم گره کرد و نگاهش روي 

 کامران ثابت شد



« 

 شرکت شما بود و به سر نخ

 هایی هم رسید«

ج

 نـ

کـ

  ه

 اب فرجـام خودتـون بهتـر میدونیـد

 مسـیح دنبـال کالهبـردار هـاي

 » ، حرفهــات رو بگــو.... کــامران خــان آخــرین خــط

 مــاجراي کالهبــرداري

 شرکت چه ربطی به گم شدن

 مسیح داره ....؟«
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 » ایــن هــم یــه فرضـیه اســت و

 هــیچ چیــزي بعیــد

 و دور از ذهــن

 نیســت ..

 ... امروز میـرم رسـما شـکایت میکـنم

 امیـدوام همـین امـروز و فـردا خـودش

 پیـداش

 

 بشه ... فقط نمی دونم سند هایی رو که ازش حرف میزد کجا

 گذاشته ...؟«

 کامران از پشت میز صبحانه بلندشد و جواب داد:



« 

اخرین بـار کـه مـن 

 دیـدم

 اونهـا رو گذاشـته بـود

 تـوي کتابخونـه ي

 نزدیـک

 شومینه ي خونش ... امیدوارم

 برش نداشته باشه« .....
 

 سپس رو به ماندانا شد و محترمانه اضافه کرد:

.»..  » ماندانا خانوم من پایین توي ماشین منتظرتون هستم

حـافظی کوتـاهی ، چنگـی  کـامران ایـن را گفـت و بـا خـدا

 بـه

 موبـایلش زد آن

 را از روي میز بر
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 داشت و راهی شد...

*** 

 به خـدا گفـتم بیـا دنیـا رو قسـمت کنـیم .. آسـمونش مـال مـن

 ابرهـاش مـال

 تو... دریا مال من موج هاش مال تو ، ماه مال من ، خورشید

 مال تو ،



کـن تمـام دنیـا مـال تـو»بنـدگی « و گفـت خـدا خندیـد ... » 

 مرحـوم حسـین

 پناهی

 یکشنبه در روستاي بهشت به شکل دیگري شروع شد.....

 فقط چند گام از نیمـه شـب گذشـته بـود ...... سـکوت بـودو

 بـارش بـرف و پـت

 پت بخاري نفتی کنج اتاق کـه سوسـو کنـان نـور بـاریکی را

 در اتـاق پهـن کـرده بـود

... 

 مسیح بـا نالـه هـاي زیـر و خفـه ي شـاداب و کلمـات نـامفهوم

 یکـی درمیـانش

 بـه هـراس از خـواب بیـدار شـد و ترسـان نشسـت ... ! زمـان

 و مکـان را از یـاد بـرده

 بـود و تصـور میکـرد در بیمارسـتان اسـت و صـداي نالـه از

ش اسـتبیمـاران بخـ ...  

 دمی کوتاه به قدر عمـر چنـد نفـس هوشـیاري پشـت پلـک

 چشـمش نشسـت و تمـام
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 اتفاقات دو روز گذشـته پـیش چشـمانش جـان گرفـت ، بـه

 خـودش آمـد دسـتی بـه

 پشت پلک هایش کشید سرش را سمت شاداب متمایل شد....



ر ،کـه از میـان سـوراخ زیر نور محو بخـاري کـنج دیـوا

 هـاي

 ریـز و درشـت روي

 بدنه ي فلزي اش به بیـرون سـرك میکشـید ، فقـط سـایه ایـی

 مـات ازاو میدیـد کـه

همچنـان پشـت بـه او در خـود مچالـه شـده بـود !... بـی 

 خیـال

 درد سـاق پـا و ذوق

ذوق هــاي پــی درپــی اش ..... از جــایش برخاســت و 

کتــ  

 المــپ آویختــه از ســیم

 سیاه سقف را روشن کرد و اهسته کنارش نشست ،.....

شـالش همچنـان روي سـرش بـود و تکـه ایـی از چتـري 

 هـاي

 فرفـري اش بـه

 دانـه هـاي درشـت عـرق روي پیشـانی ، محکـم چسـبیده و

 میـان ابروهـایش اخمـی

 ظریف جا گرفته بود.....و چنان در خود فـرو رفتـه و مچالـه

 شـده بـود کـه گـویی زیـر

 بار سنگینی در حال له شدن است...!.

 بی انکه بـه او دسـت بزنـد سـر خـم کـرد و جـاي نزدیـک



 صـورتش نـرم و پـچ

..».. شاداب«: پچ وار صدایش زد   

امـا دومـی هنـوزاولین شاداب گفـتن مسـیح بـی جـواب مانـد   
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 کامـل ادا نشـده

 بـود کـه شـاداب از اوج کـابوس هـایش بـه هـراس بـه عـالم

 بیـداري پرتـاب شـد واز

جـایش برخاسـت .... بـی اراده خـود را قـدري کنـار تـر 

 کشـید

 و پتـو را تـا زیـر چانـه

ش از تـرس دو دو میـزد واش بـاال کشـید ... نـی نـی چشـمان  

 میـان نفـس هـایی کـه

 به شماره افتاده بود کوتاه گفت:

..»..  » به من دست نزن

 مسیح قدري پـس کشـید و دو کـف دسـتش را بـه حالـت تسـلیم

 بـاال اورد وبـا

 همان لحن پچ پچ وار تندو پشت سر هم جواب داد:

.»..  » ت ندارمنترس ... نترس...شاداب منم مسیح .... کاری

سـپس خـم شـد لیـوان اب کنـاررختخواب او را برداشـت و 

 بـه

 سـمت لبهـایی



 که خاموش بود وبی صدا همچنان میلرزید برد و گفت:

... »  » یه کم از این اب بخور

 شاداب هنـوز چهـره ي نفـرت انگیـز داور کـه در حـال بـاز

 کـردن کمـر بنـدش

بود پـیش چشـمانش جـان داشـت .... !درد کـتفش پـر 

 سـخاوت

 بـه ذوق ذوق رسـیده

 بـود ....بـه سـختی اب دهـانش رافـرو دادو چشـم هـایش را

 بـرهم فشـرد تـا کـابوس
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هـایش تـوي سـیاهی پشـت پلـک چشـمانش کـم رنـگ شـود 

 ..و

 بـا صـداي مسـیح

: تر شد هوشیار  

.... »  » شاداب یه کم اب بخور

 دسـت هـاي لـزرانش را بلنـد کـرد تـا لیـوان را بگیـرد امـا

 مسـیح دسـت او را

 پــس زد و لیــوان را بــه لبهــایش نزدیــک کــرد و نــرم

ســعی کــن اهســته«: گفــت  

 بخوري« ....

 آب نه چندان خنک لیوان سطح هوشیاریش را بیشتر کرد



: وتاه گفتک  

.... »  » ممنونم کابوس میدیدم

مسیح نگران کتـف شـاداب بـودو نالـه هـاي او را بـه پـاي 

 درد

 کـتفش گذاشـت

 ... لیوان آب را جایی نزدیـک رختخـواب قـرار داد وبـا همـان
 لحـن پـچ پـچ وار سـرش

 را کمی نزدیک تر برد:

 » شـاداب اجـازه میـدي کتفـت رو معاینـه کـنم ... تـو ي

 خـواب همـش نالـه

 میکردي ، دیشب چنـد بـار میخواسـتم بهـت بگـم ولـی وقتـی

 دیـدم معـذب هسـتی

 جــب و حیــایی کــه داري مــن رو پشــیمون شــدم ح

 خیلــی محتــاط تــر کــرده .... از
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 روي مانتو نمیشه معاینه ات بکـتم و بایـد ببیـنم کتفـت تـا چـه

 میـزان اسـیب دیـده

....» 

 نفـس عمیقـی کشـید تـا تـه مانـده کـابوس داور و چشـمان

 هـرزش از ذهـنش

دور شود.... نگاهش تا امتداد چشمان مسـیح بـاال امـد .... 



 خـب

 اگـر مـچ دسـتش بـود

کـتفش کمـی فـرق میکـرد ... دیشـب شاید اجازه میداد ولـی  

 هـم ننـه زینـت او را در

 عمل انجـام شـده قـرار داده بـود وگرنـه محـال بـود شـانه اش

 را نشـان میـداد .... بـه

 یـاد اشـکهایی افتـاد کـه بـی اراده روي گونـه اش نشسـت و

 دسـت دلـش را رو کـرده

گـش بـود!... چتـريبود ... خجالت و شرم اولین حـس پـر رن  

 ـر اش را بـه زیـر شـال س

 داد و با چشمانی فرو افتاده نرم و آهسته گفت:

 » چیـزي نیسـت ....خـوب میشـه ... ببخشـید شـما رو بیـدار

 کـردم ... دو روز گذشـته

 بـراي هــر دومـون سـاعتهاي ســختی گذشـت .... ممنــونم

 کــه منـو از خـواب بیــدار

»... ید کابوس بدي میدیمکرد  

 نگـاهش در .... میسـح لبخنـد نرمـی روي لـبش نشســت
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 صـورت رنـگ پریــده

اي او نشســت .... ایــن دختــر چــراغ دل خونــه هــر 

 مــردي



 کــه میشــد روزگــارش

 چلچراغی میشد...

 دیگــر اصــرار نکــرد چــون میدانســت بــی فایــده اســت

 بــه نرمــی از جــایش

 برخاست انگشت اشاره اش را به سوي او نشانه رفت و گفت:

« 

 اصرار نمـی کـنم تـا

 معـذب نشـی ولـی فـردا

 اگـه دسـتت ورم کـرده

 باشـه ...

دیگه ازت اجازه نمیگیرم و 

 معاینه

 ات میکنم« ....

 

 ســپس خــم شــد و پتــو را روي او کشــید .....و نــرم و

خــوب« کوتــاه گفــت:   

 بخوابی..«..

 با خاموش شـدن تـک المـپ اتـاق..... شـاداب بـه امیـد اینکـه

 فـردا روز بهتـري

 خواهد بود به خـواب رفـت ، ولـی مسـیح پشـت بـه شـاداب

 چشـم هـایش بـه رقـص

 شـعله هـاي بخـاري بـود کـه از پشـت صـفحه ي مشـبک آن



 سـو سـو میزدنـد و تـا
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 سپیده ي صبح فکر کرد....

*** 

 صبح یکشنبه وقتی اغاز شد....

 خورشید پشت ابرهایی که یـک نفـس مـی باریـد و مـی باریـد

 جـا مانـده بـود و

 برف تمام پستی بلندي هـا یـک دسـت کـرده وتـا جـایی بـاالي

 زانـو روي هـم تلنبـار

 شده بود ...هرچند که حال و هـواي آسـمان ، زمـین و هـوا

 خـوب نبـود..!.. ولـی حـال

 دل آن دو خوب بود و سـاز دلشـان کـوك کـوك .!... اصـال

 حـال دل کـه خـوب باشـد

..!..  ... ها ي جسمی رنگ می بازندپر رنگ ترین درد 

 بعد از شب کـذایی کـه پشـت سـر گذاشـته بـود و کـابوس اون

 غـول بیـابونی و

 چشـمهاي حریصـش .... ! بـا محبـت هـا و توجـه هـاي زیـر

 پوسـتی مسـیح ، امـروز

 حال دلش از مرز خوب گذشـته وفـوق العـاده بـود.... و تمـام

 مـدت از فکـر اینکـه آقـا

 عبدهللاا با وانتش میاید و آنهـا تاشـب مـی تواننـد بـه تهـران



 برسـند تـه دلـش را غـنج

مـی رفـت ..... نگـاهی بـه دسـت ورم کـرده اش انـداخت و 

 بـه

 یـاد التیمـاتوم دیشـب

 مسیح افتاد و آستین مانتو اش را قدري پایین تر کشید....
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عتـراف نصـفه ونیمـه دیشـب ، روي نگـاه کـردن بـهبعـد آن ا  

 مـردي کـه نفـس

 هـایش بنـد او بـود را نداشـت و چشـمانش از شـرم ماننـد

 سـواري بـر اسـب مـدام در

 حال فرار از نگاههاي او بود! ...

 دلش میخواسـت بـا او حـرف میـزد از کـابوس هـاي شـب

 گذشـته اش میگفـت

 ... از اتفاقــاتی کــه ایــن دو روز افتــاده از شــرکت و نیمــا
 صــبوري و ازیتــا .... اصــال از

 همـه مهـم تـر از پـاي ضـرب دیـده اش مـی پرسـید ولـی

 خواسـتن هـاي بـی جـاي

 دلــش را در همــان صــندوق غــرورش گذاشــت و درش را

 هــم محکــم بســت .... بــه

امان زري اش دختر کـه بـی حیـا باشـد سـکه اش ازقول م  

 رونـق میافتـد ... بـا همـان



 چشمان فرو افتاده خم شـد تـا رختخـواب هـا را جمـع کنـد کـه

 مسـیح بـه سـمتش

 امد با قدري فاصله کنارش ایستاد و خم شد و گفت:

 » برو کنار من جمعشون میکنم .... توبا این کتفت چیزي بلند

 نکن« ....

 خب ایـن توجـه هـا ، تـه دلـی را کـه بـه درد عشـق دچـار

 نشـده باشـد مـالش

 میدهد چه برسد به او کـه قلـبش بـا زیـر وبـم صـداي او مـی
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 تپیـد.... تشـکر کوتـاهی

کـرد و بـه سـمت پنجـره رفـت و چشـم بـه برفـی کـه بـی 

 وقفـه

د و بـامیباریـد دا  

 صدایی و لحنی پر امید گفت:

 » آقــاي دکتــر .... خــدا کنــه ایــن اقــا عبــدهللاا زود بیــاد و

 تــا شــب بتــونیم

 برگـردیم تهــران .... نگــران مامــان زري و اقــا جــونم

 هســتم .... بــی خبــري و چشــم

 انتظـاري خیلــی ســخته ... خــانواده شــما هــم همــین طــور

 حتمـا تــا حــاال متوجــه

 نبودنتون شدن .... خدا خیلـی بهمـون رحـم کـرد کـه بـه



 واسـطه ي فـرار اون بزغالـه

عزیز خان مارو پیدا کرد وگرنه معلوم نبود چه بالیی 

 سرمون

 میاومد« ..

ـا کـرد و کـنج اتـاق روي هـم چیـدمسـیح رختخـواب هـا را ت  

 نگـاهش را از ....

 اسمان برفی گرفت ... حجم برف نشسـته تـه دلـش را خـالی

 میکـرد امـا دلـش نیامـد

 آن همه امید و اشتیاق شـاداب را زیـر حرفهـاي منفـی لـه کنـد

 بـه سـمت بخـاري.....

 رفت و لبخندي روي لبش نشست و گفت:

 » تی خدا را از یاد نبري اونم نا امیدتبهت که گفتم وق

 نمیکنه....«
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سپس اه عمیقی از از سینه اش بیرون :

 امد و ادامه داد

مــنم نگــران مــادرم هســتم ... 

 » بخصــوص کــه قــبلش



 هــم مریضــه و

ترین هیجانی بـراش سـمه ... ولـی کوچک

 در ایـن شـرایط هـیچ

 کـاري از دسـتمون بـر

نمیاد و باید منتظر باشیم ببینم که خدا چی 

 برامون مقدر

 میکنه...«

جمله ي مسیح بـه فعـل نرسـیده بـود کـه 

 در چـوبی اتـاق بـدون

 صـدایی تقـی

بازشد و نعنا درحـالی کـه مجمعـه ایـی 

 مسـی بـا لبـه هـاي

 گنگـره داري در دسـتش

بود ، سـالمی تنـدو تیـز داد و داخـل شـد 

 و پشـت سـرش پونـه

 خـواهر کـوچکترش ،

هیکل گـردو تپلـی اش را تـابی داد و 

 همـانطور کـه خنـده

 هـایش را بـا چفـت کـردن

... نگه میداشت لبهایش روي هم به سختی 

 وارد اتاق شد



نعنا با قـدمهایی بلنـد و محکـم بـه سـمت 

 بخـاري کـنج دبـوار

 رفـت مجمعـه را

 جایی کنار بخاري گذاشت و گفت:

« 

 خان باتون حرف داره..«..

 جـان گفتنـد ناشـتایی تـون رو بیـارم اتـاق

 د بیایـد بیـرون عزیـر
 

681 

Romanbooki بن بست بهشت 

اتـاق کشـید و در  

 با خ

 ود همراه کرد در حالی که زیر لب غر میزد گفت:

 » ... تو واسه چی اومدي برم چغلیت رو به بانو جان بکنم

 ؟!«

 پونــه کــه دیــدن تــازه وارد هــاي شــهري بــه وجــد آمــده

 بــود درحــالی کــه

د وهمچنــان بــه ســمت در میرفــت و ســرش بــه عقــب بــو  

 چشــم از آن دو برنمــی

 داشت جواب داد:

.»..  » خب مگه چیه ...؟ میخوام تماشاشون کنم



 با رفتن آن دو مسیح بـا خنـده ایـی روي لبهـایش سـري بـه

 اطـراف تکـان داد

: 

.»..  چه بامزه این دوتا ... اسمهاشون هم با نمکه نعنا و پونه

« 

 شـاداب نگـاهش روي سـینی صـبحانه نشسـت ... نـان و کـره

 ي محلـی ، شـیر

 و عســل و دو اســتکان چــاي در نعلبکــی هــاي گــل

 ســرخی .... نهایــت ســخاوت و

 مهمان نوازي صاحب خانه در عین تنگدستی!

 مسـیح کنـار سـینی صـبحانه روبـروي شـاداب نشسـت و پـاي
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میق و کشـش داري کشـید سپس نفس ع

 وبـا سـر بـه لقمـه ایـی

 نـان و عسـلی

که در دستش بود و میان و زمین وهو ا 

 معلق ، اشاره کرد و

 گفت:

دوســت داري تــوي دل ایــن بهشــت 

 » اولــین لقمــه ي

 نــون و عســل رو از



دسـت مـن بگیـري ... بشـی شـاداب 

 زنـدگی مـن و عمـري

.... پـا بـههمـراهم باشـی   

پاي مـن ، نفـس بـه نفـس.... ؟ حـرف دلـم 

 رو میخواسـتم

 روزجمعـه بهـت بـزنم ولـی

 فرصت نشد و اون اتفاق افتاد.«...

شاداب به انی نگـاهش را از نـان داخـل 

 سـینی گرفـت و تـا

 امتـداد نگـاه او بـاال

آمـد..... انتظـار هرچیـزي را داشـت 

 ....!غیـر خواسـتگاري

 آن هـم صـبح خـروس خـون

کنـار سـفره ي صـبحانه ....! تعجـب 

 !.... چشـمانش را مـیخ
 مسـیح کـرد .... ایـن یـک

Romanbooki بن بست بهشت 

 ضـرب دیـده اش

را دراز کردومیــان دل ، دل هــایش ، 

 اولــین لقمــه ي نــان



 عســل رو بــراي شــاداب

 گرفت گفت:

« 

 ادمهاش هم بهشتی اند« ....

 روســتا چــه اســم برازنــده ایــی داره

 ـتاي بهشــت ... انگــار کــه
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 خواستگاري بود ،البته نـه از نـوع رمـانتیکش ..!. نـه خبـري

 از شـمع و عـود بـود و نـه

، ولـی گـل و طـال و جـواهر هـاي انچنـانی .... ! سـاده بـود  

 پـر از حـس زنـدگی پـر از

 خواســتن و عشــق .... برکــت آن نــان بــودو شــیرینی اش

 عســل ... همراهــی بــا او از

 ......مــرز خواســتن گذشــته و نهایــت آرزویــش بــود

 تعجــب هــایش را همــراه اب

 دهانش فرو داد....

شــرم بــه زیــر س ــر خــورد و دســتهایش را نگــاهش از  

 درهــم تــاب داد .....
انگشتان کشـیده اش در هـم گـره شـد و ضـربان قلـبش بـه 

 اوج



 رسـید ...دمـی کوتـاه

 به قدر عمر یـک نفـس سـر برداشـت و لبخنـدي نـرم و

 خواسـتنی روي لـبش نشـاند

و بی آنکه به چشمان مسـیح نگـاه کنـد دسـت پـیش بـرد و 

 لقمـه

 ي نـان و عسـل را

 گرفت ... و نوك انگشتان یخ زده اش به انگشتان گرم او

 رسید....

شــیرینی عســل روي زبــانش نشســت و کــامش مثــل 

 عســل

 شــیرین شــد ،

 درست مثل خواستگاري که در اوج سادگی طعم عسل

 داشت...
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یش دوختـه بودنـد کـه دمـی ازمسـیح گـویی لبخنـد را بـه لبهـا  

 روي آن محـو

 نمیشد .... نگـاهش روي گونـه هـاي صـورتی شـاداب بـود و

 چشـمان فـرو افتـاده اش

 و دهانی که نرم می جنبید! ...

 در حــالی کــه چشـم از او بــر نمیداشــت ســر پــیش بــرد و

 نــرم و نجــوا گونــه



 چیزي شبیه به پچ پچ گفت:

..»..  » تاج سرم .... نوش جانت

*** 

 زندگی شهد گـل اسـت و زنبـور زمـان ثانیـه بـه ثانیـه اش را

 میخـورد ، آن چـه

 میماند عسل خاطرهاست....

 در خانــه ي روســتایی عزیــز خــان همــه گــوش تــا گــوش

 تکیــه بــه مخــده

فتـه تـاهایشان نشسته بودند ... از پونه تـه تغـاري خانـه گر  

 ریحـان پسـر ارشـد.... ننـه

 زینت هم بود....

 عزیــز خــان در حــالی کــه قلیــانی پــیش رو داشــت و

 دســته ي چــوبی آن را

 میـان دسـتان بـزرگش تـاب میـداد ، گـاهی کـامی از قلیـون

 ـل

 میگرفـت و صـداي قُ 

 قُـل آن سـکوت نشسـته در جمـع را مـی شکسـت ... چنـدتایی
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 از اهـالی روسـتا هـم

بودند ...دو زن به همراه یـک مـرد.... و 

 پـیش روي هـر کـدام

 بـه رسـم مهمـان نـوازي

یک استکان کمر باریک چایی بود ! ...

 قندي هم کنارش

بوي تنـد تنبـاکو آمیختـه بـا چـاي تـازه دم 

 زیـر بینـی هـر

 دویشـان غوغـا مـی

کرد .... و بخاري کـنج خانـه بیرحمانـه 

 اکسـیژن خانـه را یـک

 سـره مـی بلعیـد و هـوا

 را بیش از حد سنگین و خفه کرده بود....

نفـس تـوي سـینه شاداب حس می کـرد 

 اش از سـنگینی دیگـر

 بـاال نمـی آیـد

ودلش می خواسـت بـراي اکسـیژن بیشـتر 

 دهـانش را نیمـه

 بـاز نگـه دارد .... سـنگین

تر از هـواي خانـه نگاههـاي خصـمانه ي 

 مهمانـان عزیـز



 خـان بـود کـه در سـکوت آن

 دو را وجب به وجب نگاه می کردند...

م آن دو را بـا عیلـک عزیز خـان سـال

 سـالمی گـرم تـر جـواب

 داد چـوب قلیـان

را به دهان برد و دودش هاله ایی شد :

 روي صورتش و گفت

« 

 چشم جا دارد..«..

 تخـم

 .... مدیـد ... بفرماییـد کنـار بخـاري

  عزیـز اسـت و روي
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 شـهربانو بـه رسـم مهمـان نـوازي جلـدي از جـایش برخاسـت

 پرچـادرش را بـه زیـر

 بغل جمع کرد و جایی کنار بخاري برایشان باز کرد....

 وقتــی هــر دو نشســتند شــاداب حــس میکــرد قلــبش از

 شــدت اضــطراب در

 حلـق میتپـد ....و نمـی دانسـت چـرا دلشـوره هـا بـاز هـم

ساطشـان را در دل و رودهب  

 اش پهـن کــرده انـد .... و یقــین داشــت کـه پــس و پشــت



 ایـن ســکوت و نگاههــاي

 خصمانه ي مهمانان عزیز خان حرف هاي نگفته ایی

 خوابیده..!..

 نعنـا تـر وفـرز دوتـا چـاي بـی رنـگ رو در همـان اسـتکان

 هـاي کمـر باریـک

داد و قنـدانی پالسـتیکی سـفید رنگـی پیش روي هـر دو قـرار  

 هـم کنـارش گذاشـت

 و به سرجایش برگشت ..... بـاز هـم صـداي قُـل قُـل قلیـان

 عزیـز خـان دل شـاداب را

 به قُل قُل انداخت و زیر رو کرد....

 مسیح نگـاهش را درجمـع چرخانـد و مـی خواسـت کـه از

 مهمـان نـوازي عزیـز

ـا مجـالی نیافـت .... زیـرا یکـی از خان تشکر کنـد ام

 مهمانـان

 عزیـز خـان کـه مـردي
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 بود الغر اندام وبـا صـورتی آفتـاب سـوخته ، و پوسـتی پـر

 چـین و شـکن ، چینـی بـه

پاي چشمان چـروك شـده اش نشـاند و یـک دسـتش را بـه 

 پهلـو

 تکیـه داد بـادي در



 غبغبش انداخت ، عاقبت صداي کلفتش را در حنجره رها کرد

 گفت:

 » عزیز خـان ... گـوش بـه حـرف

 بـده
... 

 مشـدي رحـیم

 درس عبـرت نشـد

 ؟...!

 بـه گمـونم یـادت رفتـه پارسـال بـه

 اون از خـدا بـی خبـر قاتـل جـا داد

 چـی شـد ..

  

 ... ؟هان یادت رفته .... !؟ اومـد ثـواب کنـه کبـاب شـد و
 نزدیـک بـود جـونش رو بـاالي

 مهمـون نـوازیش بـده !...؟ خــدا رحـم کـرد مـامور اومــد و

 اون از خـدا بــی خبــر رو

 دستگیرش کرد..«..

 » یــدهللاا ....

مــروت کجــا 

 رفتــه

 ســر ســیاه

 زمســتون تــوي

بــرف کجــاایــن   
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 راهیشــون کــنم بــرن ...فکــر کــن

 خــواهر خــودت رضــا میشــدي ...؟

 مهمــان عزیــز

 خداست حرمـت داره ... مـن ایـن موهـام رو تـوي آسـیاب

 روزگـار سـفید کـردم و آدم

شناســم .... ایــن بنــده خــدا هــا از دســت یــه مشــت 

 نــامرد

 فــرار کــردن ...تــوي راه

 مونـدن..... کجــا بـه دزد و قاچــاقچی مـی مونـد ... !؟ نوبـه

 ي قبــل هـم بــه مشــدي

 رحــیم گفــتم حواســت بــه ایــن مرتیکــه باشــه... مشــکوکه

ـی تــهو حکمــا یــه ریگـ  

 کفشـش نشســته ...دیـدي کــه پنهــونی اسـد رو فرســتادم

 پاسـگاه ..... یـادت نیسـت

 !؟«

 یدهللاا... بـادي بـه غبغـبش انـداخت تـا جـواب عزیـز خـان را

 بدهـد امـا مجـالی

 نیافت... چرا که مسیح به میان مجادله ي آنها آمد:

 » نــوازي رو در عزیــز خــان بــا لطفتشــون ، مهمــان

 حــق مــا تمــام کردنــد ...

 نیـازي بـه جـدل نیسـت مـا اصـال قصـد مونـدن رو نـداریم و



 انشـاهللاا همـین کـه آقـا

 عبدهللاا بیاد ما رفع زحمت می کنیم« ....
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 شاداب نگاهش بین جمـع مـی چرخیـد و قُـل قُـل معـده اش تـا

 حلقـش بـاال آ

 مـد .... چشـمانش بـین عزیـز خـان و یـدهللاا سـرگردان بـود

 عزیـزي خـان لولــه ي..

 قلیــان را بنـد دسـته ي آن کــرد و کــاله پشــمی اش رااز

 سربرداشــت و کنــار پــایش

 گذاشت:

 » جـوون ... درد همینـه دیگـه عبـدهللاا رو تمـام ده میشناسـن

د بـیمیدونـ ...  

 غیرت تر از این حرفهاست کـه تـوي ایـن بـرف کـه تـا زانـو

 بـاال اومـده دل بـه جـاده

 بده و بیاد و به ننه پیرش سر بزنـه ... بـد بختـی ایـن جاسـت

 کـه وقتـی میرفـت کـوه

ریـزش نکـرده بـود ، حکمـا خیـالش راحتـه کـه وانـت 

 قراضـه

 ي مـن و مینـی بـوس

... » راي رفت و امد اهالی هستصولت ب  

 عزیـز خـان پشـت سـر هـم جملـه هـایش را ردیـف میکـرد و



 مسـیح و شـاداب

بـا هـرکالمش تـه دلشـان بیشـتر خـالی میشـد و عاقبـت 

 سـرش

 را بـه سـمت یـدهللاا

 چرخاند و پشت بند جمله هایش گفت:

 » مـومن خـدا... چـرا حـرف زور میزنـی ... مگـه اصـال

اهـی هسـت ...!؟ جـادهر  
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 ي اصــلی کــه بســته شــده.... تــوي ایــن بــرف و بــوران

 گیــرم از ســینه کــش کــوه

 ببرمشـون بـه جـاده ي فرعـی کـه سـال بـه سـال کسـی ازش

 عبـور نمیکنـه .... چـه

 جوري چند فرسخ رو پاي پیـاده تـا پاسـگاه برنـد .... تـا شـب

 اگـه از سـرما یـخ نزننـد

 خوراك گرگ هاي گرسنه میشن ....خداي باالي سرت رو

 نمیبینی !؟«

 کـیش و مـات شـدند هـر دویشـان و ایـن را نگاههـاي خیـره و

 ماتشـان نشـان

د و بـه بـن بسـتمیداد... تمام امیـد هـر دو در دم سـقوط کـر  

 رسـید ... شـاداب نگـاه

 گیجش بین دهانهایی که بـاز و بسـته مـی شـد سـرگردان بـود



 و مسـیح کالفـه تـر از

 او ذهنش را براي یـافتن راهـی زیـر رو میکـرد ....عاقبـت

 دسـتی کالفـه بـه موهـایش

 کشید ومستاصل رو به عزیز خان گفت:

 » ه راهـی بایـد باشـه ... اگـرآخه مگه میشه ... حتمـا یـ

 خـدایی نکـرده بیمـاري

 براي اهالی ده پـیش بیـاد و نیـاز بـه فوریـت پزشـکی داشـته

 باشـید کـی بـه دادتـون

 میرسه .... ؟اگه احتیاح به مواد غذایی داشته باشید چی...؟«

نگاهش را به نیم رخ شاداب داد و درمانده تر از قبل ادامه :

 داد
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جمـع تـوي سـکوت سـنگینی فـرو رفتـه 

 بـود ... دیگـر حتـی

 صـداي قـل قـل

.... عزیز خان هم نمیامد قلیان  

عزیــز خــان آخـرین جرعــه ي چــاي 

 سـرد شــده اش را

 یــک سـره بــا صــداي

هورتی سر کشید و با پشت دست رطوبت 

 دور دهانش را



 گرفت:

اي کوه غافل گیرمون کـرد .... چـاره 

 نیسـت بایـد بمونیـد تـا

 بـرف کمـی سـبک بشـه

و یکی از شهر بیاد ... مشـدي رحـیم 

 دسـتش بـه خیـر و وقتـی

 قصـه شـما رو فهمیـد

پیغوم داد مادرش نا خـوش احوالـه و 

 زمـین گیـر شـده و پـیش

 خـودش بـرده و حـاال

خــونش خالیــه ... وســایل مختصــري 

 هــم داره ....فعــال

 دســت زنــت رو بگیــر و ببــر
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« 

 یقینا نگرانمون شدند..«..

 خـان مابایـد برگـردیم تهـران خـانواده

 ن خبـر ندارنـد و تـا حـاال

 » برف و

 زمستون کـه تـازه بـه

 .....!مـا نرسـیده جـوون



 هـر سـال همـین بسـاط

 رو داریم ... به فکر زمستونمون

 هستیم ... فقط امسال این ریزش
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 اونجا تاببینم خدا چی می خواد و قرار این آسمون تا کی

 بباره!....؟«

 سپس سري به اطراف چرخاند و ادامه داد:

« 

 مهمون قـدمش سـر

م ماسـت ... ولـیچشـ  

 خودتـون کـه مـی

 بینیـد عیـالوارم

 و چند سر عائله دارم و جام تنگه

 وگرنه روي تخم چشمام جا

 داشتید..«.

 

 بـا ایـن حـرف عزیـز خـان ، یـدهللاا روي تُـرش کـرد و از

 جـایش برخاسـت بـه

 سمت در خانـه رفـت درحـالی کـه کـاله پشـمی سـیاهی را از

 داخـل جیـب بـاالپوش

 کهنه و فرسوده اش در می آورد غر غر کنان گفت:

..»..  » عزیز خان خود دانی از ما گفتن بود



 بـا بلنـد شـدن یـدهللاا دو زن دیگـر هـم بلنـد شـدند و بـا همـان

 روي تُـرش و

 خلــق تنــگ از خانــه بیــرون رفتنــد .... در بــاز شــد و

ســرد هــوحجمــی از هــواي   

 هوکنـان داخـل شـد ... شـاداب مـات بـه روبـه رو خیـره شـده

 بـود و گـویی ذهـنش

 منجمد شده باشد....
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 نــاتوان از فکــري مســتمر و منطقــی بــه یــک بــاره از

 جــایش برخاســت و بــه

را بـاال سمت کتانی هایش هجوم برد بـی آنکـه پشـت آن 

 بکشـد

 بـی حـرف و کالمـی

 شتابان میان نگاههاي حیرت زده بیرون رفت....

**** 

 وقتی به بیرون از خانه قدم گذاشت.....

 دنیـا پـیش چشـمانش تیـره و تـار بـود ....جلـوي در خانـه ي

 عزیـز خـان کـه

 بـرف هـایش پـارو شـده بـود قـدري ایسـتاد بـه قامـت عمـر

ـه ... نـاتوان ازچنـد ثانی  

 افکاري که بـه بـن بسـت مـی رسـیدند ، چشـمانش را بـه



 اطـراف چرخانـد.... بـه هـر

 سو که نگاه میکرد بـرف بـود و بـرف .... پهنـاي اسـمان را

 هـیچ نـوري نمـی خراشـید

 مه بودو بوران برفی کـه بـی امـان میباریـد .....ذهـنش فقـط

 بـه راهـی بـراي رفـتن از

 این بهشت فکر میکرد ... دیگـر ثانیـه ایـی نمیتوانسـت بمانـد

 چـه برسـد بـه ایـن کـه

 تا آب شدن برفها صبر کند..!..

 بایـد میرفـت همـین آالن .... بـی درنـگ بـه دل بـرف زد و

 پاهـایش تـا زانـو در

م بعـديبرف فرو رفت و هر گـامش را بـه سـختی بـه گـا  
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 میرسـاند..... بـرف روي سـرو

 صورتش بی امان می نشست و او بی توجـه بـه حجـم بـرف

 پـیس رویـش بـه سـختی

 میان آن قدم می گذاشت...

 ... چنــد گــام جلــوتر روبــروي خانــه دره ایــی عمیـق بــود

 نگــاهش بــه ســمت

از آن آمـده بودنـد ، سـینه کـش کـوهمسیري برگشـت کـه   

 بـرف پشـت بـرف روهـم

 خوابیـده بـود ... راهـش را بـه آن سـمت کـج کـرد و بـی



 توجـه بـه شـاداب شـاداب

 گفتن هاي مسیح به سـمت کـوه رفـت .... بـا دسـت بـرف هـا

 را پـس میـزد و گـاهی

و به زمین میخورد و باز سر سختانه از جایش بلند میشد  

 راهش ادامه میداد....

 گویی به جنـون رسـیده باشـد ...!. بـه دامنـه ي کـوه رسـید بـا

 دسـت بـرف هـا

 پـس زد ، بـی اختیـار قـدمهایش شـتاب گرفـت .... اولـین

 ـر خـورد ، مـی قـدمش س

 خواست قدمی بعدي را امتحـان کنـد کـه دسـتش پـس کشـید

 شـد و نگـاهش تـوي

ق برف مسیح نشست و تندو پشت سرم هم پرصورت غر  

 بغض گفت:

 » ... ببــین از همــین راه اومــدیم ... درســته دیگــه
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شـاداب فکـرش کـار نمیکـرد و فقـط فکـر 

 رفـتن بـه خانـه در

 سـرش جـوالن

میداد ...دست مسـیح را پـس زد و بـا 

 صـدایی کـه میلرزیـد و

 عـادي نبـود شـتاب زده



 گفت:

مـن بایـد بـرم ... بـه مامـان زري قـول 

 » دادم تـا سـاعت

 چهـار خونـه باشـم ....
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 ؟میتــونیم بــریم بــاال و

بـاالخره یـه نفـر پیـدا میشـه مـارو ببـره 

 شـهر ... از اون جـا

 هـم میـریم تهـران .... بـه

 خدا سخت نیس ... میتونیم بریم همین

 جوري دیگه !....؟ مگه

 نه ...؟«

مسـیح دسـت روي هـر دو بـازوي او 

 گذاشـت نگـاهش در

 چهـره ي شـوك زده

و سـفید و بـی روح او کـه هالـه ایـی از 

 غـم روي آن سـایه

 انداختـه بـود نشسـت بـه

چشـمان سـرد و مـاتش کـه حلقـه اشـکی 

 آن را شـفاف کـرده



 بـود خیـره شـد و بـا

: یی درمانده گفتصدا  

 » عزیــز دلــم ...

 نمیتونیم سینه کش کوه رو

 بریم باال«...

و

 م

 

..

 تـ

 بــاش ... بیــا برگــردیم داخــل

 ـوي ایــن بــرف بــوران
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 .. امروز چند شـنبه اسـت ....؟ فکـر کـنم یکشـنبه باشـه

 درسـته ...؟ ببـین مـن هنـوز

 بــر نگشــتم خونــه .. آقــا جــونم شــهاب اونهــا چــی میشــن

 آالن در بــه در دنبــالم

 میگردن« ....

 شـاداب ایـن را گفـت و تـرو فـرز بـه سـمت دامنـه ي کـوه

 برگشـت و بـاز هـم

شروع بـه پـس زدن بـرف هـاي خوابیـده ي روي هـم کـرد 

 بـا

 همـان صـداي و لحـن

: ادامه داد درمانده  

..»..  » من باید برم خونه ... ببین اصال هم سخت نیست



 قدم اولش را به سـختی روي بـرف محکـم کـرد ولـی بـاز هـم

 ـرخورد و بـی نتیجـه س

 روي تلــی از بــرف ســرنگون شــد ....بــرف تــا دهــان و

 چشــمانش هــم نفــوذ کــرد ...

و زد و بـا دسـت بـرفمسـیح روي بـرف هـا کنـارش زانـ  

 هـاي نشسـته روي موهـاي

 بیــرون امــده از شــالش را پـس زد بــرف روي پلکهــاي او

 را هــم گرفــت ..... درمانــده

 سر ش را بـه سـوي اسـمان بلنـد کـردو چشـمانش را از ایـن

 همـه استیصـال بـر روي
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سپس سرش را به عقـب برگردانـد 

 و اهـل و اعیـال عزیـز

 خـان را از پـس برفـی

که می باریـد دیـد کـه بـه صـف 

 کنـار درخانـه ایسـتاده بودنـد ،

 همسـایه هـاي عزیـز
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 هم فشرد و زیر لب کوتاه گفت:

« 

 خدایا کجایی  ....



 من نمی فهمم.....«..

دانـه هـاي بـرف در جـاي جـاي 

 صـورتش رقصـان مـی

 نشسـت و زیـر لـب در

سکوت کوهستان خدا را صدا 

 میـزد .... دمـی کوتـاه بـه قـدر

 یـک نفـس سـرخم کـرد

و به چشمان مات شـاداب نگـاه 

 کـرد کـه شـوکه نـی نـی

 چشـمانش دو دو میـزد .... و

دمی قرار نداشـت ... دهـانش نیمـه 

از مانـده بـود و بـا هـربـ  

 نفـس هالـه ایـی از بخـار

دور دهــانش کوتــاه مــی آمــد و 

 مــی رفــت ... بایــد او را

 ارام مــی کــرد ......دســتهاي

سرد و یخ زده ي او را میان 

 دستانش گرفت و نرم تر از قبل

 گفت:

 



« 

 ....؟««

 

 ـرف و بـن بسـت ایـن بهشـت چـه ی داره کـه

 بریم داخل یـه کـم گـرم شـو بعـد بـاهم

 زنـیم ،باشـه
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 خــان هــم بودنــد .. نگــاهش را بــه ســمت چشــمان شــاداب

 برگردانــد کــه مــات و

 مبهوت فقط نگاه میکرد:

 » دلــم میخــواد آالن ســرت رو بگــذارم روي شــونه هــام

 بگــم نتــرس مــن ...

 پیشتم ... بگم نفسـم بنـد نفـس هـاي توئـه کـه پـس و پـیش

 میشـه .... ولـی نمیشـه

 ببین اهالی روستا دارند نگاهمون میکند« ..!.

 شـاداب سـد مقـاومتش شکسـته شـد و اشـکهایش پـی در پـی

ه یـک دیگـربـ  

 دوخته شدند و یک سره در خطـی صـاف راه گرفتنـد ... بـا

 صـداي پـر بغـض و لبـانی

 که میلرزید گفت:

..... »  » من این بهشت و بن بستش رو نمیخوام



هنوز جمله هاي شاداب بـه نقطـه نرسـیده بـود کـه شـهربانو 

 بـا

 شـالی بـه کنـار

 او رسید گفت:

  ... ؟ تـوي جهـنم کـه

 اسـیر نشـدي ... !

تصـدقت ... ایـن کارهـا چیـه 

 » میکنـی

شکر خدا شوهرت هـم 

 همراهتـه و

خـانواده ات مـی دوننـد کـه 

 بـاهم هسـتید

 و بـا ...
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خودشون میگن البد بی خبـر رفتیـد سـفر ایـن کـه دیگـه 

 غصـه

 نـداره ... پاشـو بـریم

 خونه کنار بخاري ، بی تابی نکن تصدقت« .....

 مســیح دســتهاي شــاداب را میــان دســتانش گرفــت و بــا

 یــک حرکــت او را از

 زمـین جـدا کـرد خـم شـد برفهـاي نشسـته روي مـانتو اش را

 بـا پـر دسـت پـس زد



 وشهربانو شال بافت را روي شانه ي او نشاند و پیش افتاد و

: به مسیح گفترو   

...».  » جوون دست زنت رو بگیر بیا.... من جلو تر میرم

 شــاداب دل بــه تقــدیر نــامعلومش داد ... و اشــکهایش تنــد

 تــر از قــدمهایش

 جـاري شـدند ....بـار غمـی کـه بـر دوش داشـت ذهـنش را

 خـالی کـرد و بـراي دمـی

 کوتاه در خلسه ایی از بی فکري افتاد...

**** 

 عزیـز خـان بـا دیـدن آن دو کـه بـا قـدمهاي آهسـته نزدیـک

 مـی شـدند .. بـا

 نـوك پـا گـرده بـرف هـاي جمـع شـده در خانـه را پـس زد و

 مثـل یـک فرمانـده ي

 توانا و مقتدر فرمانهایش را ردیف کرد....

 » بـ ّر و ب«واسـتادي تماشـا.. پـارو و اسـد چـرا » ـر
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 روبـردار تـا سـقف نیومـده رو

 سرمون برف هاي پارو کـن .... حواسـت بـه لولـه بخـاري

 باشـه هـا ... مثـل نوبـه قبـل

نزنی نابودش کنی .... بعد هـم بیـا پـایین بخـاري هـا نفـت 

 کـن



 ریحـان جلـدي بـرو....

ه از گرسـنگی تلـفبه آغل و به داد اون زبون بسـته هـا برسـ  

 شـدند ... حواسـت باشـه

 در آغل مثل دیروز باز نمونه ها« ....

 سپس رو به نعنا و پونه شد با همان صالبت ادامه داد:

 » نعنـا و پونـه .... بریـد ور دسـت

 بـانو جـان

 ... و کمکـش کنیـد

 خنـده هـاي

 نخودیتون رو هـم بریزیـد تـوي جیـب

تـون واسـه ي بعـد .... !حنـا تـو هـم 

 یـه

 پیالـه

 

 شیر واسه ي این دختر گـرم کـن سـرما تـوي دلشـه ریشـه

 کـرده کـه رنـگ بـه روش

 نیست....«

 بـا فرمانهـاي پـی درپـی عزیـز خـان همـه پراکنـده شـدند

 شـهربانو همـین کـه

ا در اورد ورسید تندو تیـز کفـش هـاي پـر بـرفش را از پـ  

 داخـل شـد ..... عزیـز خـان

 سش گفت س خ رو به شاداب کرد و با همان صداي خ:
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 سپس رو به ننه زینت کرد و ادامه داد:

مسـیح نگاههـاش را بـه سـمت شـاداب داد 

 چهـره ي سـردش

 غـم را بـه دلـش

سرازیر کـرد و عاقبـت او را بـه دسـت 

 ننـه زینـت سـپرد و

 خـودش هـم همـراه عزیـز

 خان داخل شد....

*** 

مســیح در انتهــایی تــرین نقطـه ي اتــاق 

 کنــار عزیـز خـان

 نشســت ، گرمــا ي

بخــاري روي پوســتش مــی نشســت ، 

 امــاا هنــوز ســرما

 تــوي دلــش بــود و تمــام
Romanbooki بن بست بهشت 

« 

 قدمت باالي سرمان« ....

 ین همـه بـی تـابی بـراي چیـه .... ؟ بـا

 رت هسـتی و مهمـان مـا



 » ننه زینت ...

 دستت بـی بـال بـه داد

 ایـن دختـر بـرس

 رنـگ بـه روش

 نمونـده

 .. هر جوشنده ایی هم که خواستی
 بگو اسد رو بفرستم خونه ات تا

 بیاره..«.
 

702 

Romanbooki بن بست بهشت 

 حواسش پی در بسته اتاق بود و شادابی که پشت در بود...

 با صداي عزیز خان سربرداشت:

« 

چــایی تــو بخــور جــوون ... 

 کــار

 و کاســبیت چیــه... ؟ زیردســتی و

 مواجــب

 بگیر....؟ یا خودت

 اوستا کار
 

 ي و نون رسون !....؟«

 مســیح انگشــتانش را دور کمــر باریــک اســتکان چفــت

 کــرد و جرعــه ایــی از



 چایی اش را نوشید و با خـودش فکـر کـرد کـه تـوي کـدام

 دسـته اسـت ... !؟ ذهـنش

 پر بود از شـاداب و بـی تـابی هـایش و سرنوشـت نـامعلومی

 کـه پـیش رو داشـتند .. و

مراتب این شرایط براي شاداب سختمیدانست یقنن داشت به   

 تر است...!

 نگاهش را از رشته اسپند خشـک شـده کـه بـه شـکل

 گردنبنـدي بـا یـک نظـر

 قربانی درشـت بـه سـینه ي دیـوار کوبیـده شـده بـود گرفـت و

 آهسـته جـواب داد: «

 من پزشکم....«

اغشعزیز خان بـه یـاد دکتـر روسـتا افتـاد جـوانکی کـه دمـ  
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 جلـوتر از خـودش

 راه مـی رفـت وعاقبـت سـختی روسـتا را تـاب نیـاورد و بـا

 اولـین بـارش بـرف بـارو

بنـدیلش را جمـع کـرد و بـه بهانـه ي مرخصـی راهـی شـهر 

 و

 دیـار خـودش شـد....
چشمانش را قدري باریک تـر کـرد و چینـی بـه چشـمان 

هقهـو  



 ایـی اش داد و گفـت

: 

»  » اینی که گفتی راسته دیگه !....؟

مسیح بـی حوصـله از سـین جـیم کـردن عزیـز خـان دسـتی 

 بـه

 پشـت پلکـش

 کشید:

»...  » این کجاش عجیبه بهم نمیخوره دکتر باشم

 سپس براي اینکه سر حرف را بچرخاند پرسید:

 » مـن نمـی فهمـم چطـور یـه روسـتا ي دور افتـاده پزشـک

 نـداره ... معمـوال

تمـام دانشـجوهاي پزشــکی بایـد طرحشـون رو تـوي یکــی 

 از

 منـاطق محــروم و دور

 افتـاده بگذروننـد .... یـا حتـی دوران سربازیشـون رو بایـد

 تـوي یکـی از ایـن منـاطق

ه دوران سـربازي رو تـوي یکـی ازباشـند ، مثـل خـودمن کـ  

 ایـن منـاطق گذرونـدم

....» 
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 عزیــز خــان چــایی اش را هــورتی ســر کشــید بــا گوشــه



 ي آســتین پلیــور

حاکسـتري رنگـش دهـانش را پـاك کـرد و تـابی هـم بـه 

 سـیبل

 هـاي پـرو پیمـانش

 داد وگفت:

 » گم یـه خانـه ي بهداشـت هسـت ... یـه دکتـر هـمواال چی ب

 از شـهر اومـد ....
 جوانــک نمیتونســت شــلوارش رو بکشــه بــاال چــه برســه

 بــه طبابــت ... بــازم راضــی

بودیم ... بـاالخره یـه قـرص و دوایـی مـی داد ، ولـی 

 ناغـافلی

 بـارو بنـدیلش رو جمـع

 ... کـرد و بـه بهونـه ي دیـدن خـانواده اش دو هفتـه رفـت

 نشـون بـه اون نشـون کـه

 دو هفته اش شد یـک مـاه ... حـاال هـم کـه جـاده بسـته شـده و

 فکـر نمیکـنم تـا اب

 شدن برف برگرده اینجا و ننه زینت شده حکیم ده..«..

م نیمـهباباز شدن در تـک اتـاق خانـه حـرف عزیـز خـان هـ  

 مانـد و سـر هـر دو

 به سمت در اتـاق چرخیـد... پونـه دوان دوان بیـرون آمـد و



 رو بـه مسـیح شـد وتنـدو

 پشت سرهم گفت:
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مسیح به انی از جایش برخاست و به ...

 سمت اتاق راهی شد

**** 

شاداب کنج اتـاق کنـار بخـاري نشسـته 

 بـود ... سـرش را کـج

 روي زانـو هـایش

کـه تـا امتـداد سـینه بـاال آمـده بـود قـرار 

 داده و حلقـه دسـتانش

 را محکـم دور آن

گره زده بود .... قطره هـاي اشـک 

 سـرگردان کـج کـج تـا

 چانـه اش کـش مـی آمدنـد

و نگاهش روي نقطه ي نامعلومی ...

 امتداد پیدا کرده بود

همـه بـه دورش حلقـه زده و نـیم دایـره 

در کـنج اتـاق ایـی را  

 سـاخته بودنـد...

ننه زینت اول دایره بـود و بعـد حنـا و 



 شـکم قـل قلـی اش و

 نعنـا و پونـه هـم قبـل از

بانو جان نشسته بودنـد و هـرکس بـراي 

 دلـداري چیـزي مـی

 گفـت و اولـین نفـر بـانو

جـان بـود کـه قاشـق عسـل را داخـل 

 لیـوان شـیر گـرم چرخـی

بـه سـمت او داد و  

 گرفت و گفت:

بخـور تصـدقت ... دل نگرونـی نـداره 

 » کـه خـبط کـه

Romanbooki بن بست بهشت 

« 

 میکنی شیرش رو هم

 نمیخوره..«..

و 

 ج

ـان گفـت خبرتـون کـنم ...بگـم 

 بیایـد

 ق ... زنتـون همـش گریـه
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 نکـردي..... بـا شـوهرت

 بیرون بودي که گیـر ایـن از خـدا بـی خبـر هـا افتـادي و

 سـراز ایـن جـا درآوردي ....



 دلواپس خانواده ات نبـاش خـدا ارحـم الـراحمین بـه دلشـون

 راحتـی خیـال مینـدازه

 .... این شیر و عسل رو بخور سرما از تنت بره بیرون

 تصدقت« ...

نـرم و مادرانـه اش محبت هاي پـر رنـگ بـانو جـان و لحـن  

 او را بـه یـاد مامـان

 زري اش انــداخت .... و قطــره اشــکی از چشــمش راه

 گرفــت و میــان چانــه اش گــم

 شد....

 ننه زینت پـر چهـار قـدش را بـه پشـت سـر هـول داد و گـیس

 بافتـه شـده اش

 بیرون افتاد و گفت:

 ننـه ... بـی تـابی نکـن خـدا قهـرش میگیـره هـا.... دنیـا دار

« 

 امتحانـه و خـدا

 همـه رو یـه جـور تـوي سـختی مینـدازه تـا سـبک و

 سنگینشـون بکنـه و اون وقـت

 میشـینه بنـده هـاي خـوبش رو غربـال میکنـه ... شـاید خـدا

 میخـواد تـو شـوهرت رو

.».. کمت خدا غافل نشو ننهامتحان کنه ... از ح  

حنا دستی نـوازش وار بـه شـکم برآمـده اش کشـید حـاال 



 نوبـت
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 او بـود کـه بـه

 سبک و سیاق خودش دلداري دهد...

 » دختــر شــهري شــنیدم کــه شــوهرت صــدات میکــرد

 شــاداب ... چــه اســم

ن بـرف و زمسـتون آدم یـادقشـنگی داري اسـمت تـوي دل ایـ  

 بهـار مینـدازه ... یـاد

 تازگی و زندگی یـاد شـقایق هـاي وحشـی کـه فصـل بهـار

 تـوي دره در میـاد ....بهـار

 هاي این جا این قدر قشنگه که نگو..«..

نعنـا و پونـه کـه نمیخواسـتند از قافلـه عقـب بمانـد ... 

 ذهنشـان

 را بـراي جملـه

گذار زیر رو مـی کردنـد، کـه یـک بـاره پونـه ایی تاثیر 

 دسـت

 درجیـبش بـرد و چنـد

 تـا آلوچـه جنگلـی بیـرون آوردپـر سـخاوت کـف دسـتش

 گذاشـت وبـه سـمت او دراز

 کرد:



« 

 اصال بیـا آلوچـه بخـور

 پارسـال تابسـتون ...

 خـودم بـا نعنـا رفتـیم

 جمعشـون

 کردیم و بانو جان خشکشون کرد

 این قدر خوشم
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پونه قري به گردنش داد و چشمانش را 

 گرد کرد و رو به نعنا

 براق شد:

شهربانو خسته از سکوت و اشکهاي بی 

 وقفه ي شاداب رو به

 پونه گفت:

به جاي اینکه بـا خـواهر بزرگتـرت دهـن 

 » بـه دهـن

 بگـذاري بـرو شـوهرش رو

صدا کن و بگو بیـاد ، بهـش بگـو همـش 

 گریـه میکنـه و

 شـیرش رو هـم نمیخـوره...

» 



پونـه جلـدي آلوچــه هـا را تــوي مشـت 

 شـاداب جـا داد

 وبــراي اینکـه نیافتــد

انگشتان او را در هم مشت کرد تندو ...

 تیز بیرون رفت
Romanbooki بن بست بهشت 

».... رو خوب زه است که نگو حال آدم 

 میکنه

نعنا سقلمه ایی به پهلوي خواهر 

 کوچکترش زد و معترض

 شد:

« 

 رو خوب می کنه هان !...؟«

 ی میخـواي بـزرگ بشـی ... !؟ از کـی تـا

 آلوچـه جنگلـی حـال آدم

 » آلوچـه خیلـی هـم حـال آدم رو

 خـوب میکنـه

 .. هـر وقـت بانوجـان
 دعـوام

 میکنه من از این آلوچه ها میخورم

 و حالم خوب میشه..«.
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حنا هم تابی به هیکـل گـردو قلنبـه اش داد 

 و درحـالی کـه

 سـعی مـی کـرد بـا

پر چادرش شکمش را بپوشـاند بـه دنبـال 

 .... آنهـا راهـی شـد

 ننـه زینـت هـم دسـتی
Romanbooki بن بست بهشت 

**** 

خدایا تـو میـدانی آنچـه را کـه مـن نمیـدانم 

 ...در دانسـتن تـو

 آرامشـی اسـت و

در ندانستن من تالطم ها ...تو خود با 

 آرامشت تالطم هایم را

 آرام ساز

قامت مسیح که در آسـتانه در ظـاهر شـد 

 همـه سـر هـا بـه

 سـمت او چرخیـد

.... 

مسـیح بـا سـري افتـاد قـدري کنـارتر 

ـتاد اول از همـهایس  



 شـهربانو از جـایش

 بلند شد و رو به مسیح گفت:

« 

 بخوره براش خوبه..«.

سـپس پـر چـادرش را بـه زیـر بغـل زد و 

 دسـت پونـه را

 گرفـت و رو بـه نعنـا

 گفت:

« 

 بجنب تا دیر نشده..«..
 ا

 شـیر و عسـل درسـت کـردم نخـورد

 کنـار دسـتش ... یکـم

ــا کمــک دســتم ... ظهــر شــد کارهــروي زمــین مونــده 

 هــا
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 به زانـو گرفـت و بـا نفـس خسـته از جـایش بلنـد و گـیس

 باریـک بافتـه شـده اش را

که تا روي کمر میرسـید را بـه پشـت سـر هـول داد و در 

 یـک



 قـدمی مسـیح ایسـتاد

: 

 » میـرم بیـرون.... زبـون زن رو شـوهرش بهتـر ننه من هم

 میدونـه ، یـه چیکـه

 شیر گرم بده بهش بخـوره ... بـه اسـد مـیگم گـل گـاو زبـون

 از خونـه ام بـراش بیـاره

 یه کم که بخوره آروم میشه..«.

 بـارفتن ننـه زینـت و بسـته شـدن در مسـیح نگـاهش را بـه

 شـاداب داد ، کـه

م بغل گرفته و سرش را کج روي زانو هایش زانو ي غ

 گذاشته

 بود...

 نفـس عمیقـی کشـید و بـه کنـارش رفـت و روبـرویش

 نشسـت... چشـمانش از

 اشـک پـرو خـالی مـی شـد و قطـره هـاي سـرگردان کـج کـج

 راه گونـه اش را پـیش

 می گرفتند و جایی میـان دسـته هـاي شـال پیچیـده دور

 گـردنش محـو و نـابود مـی

 شدند...

. 

 دمـی کوتـاه تـوي صـورت و چشـمان گریـان او خیـره شـد
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 ذهـن خـالی اش را

 زیر رو کرد تـا جملـه ایـی بگویـد.... عاقبـت حـرف دلـش را

 صـادقانه بـه زبـان آورد و

 نرم وپچ پچ وار گفت:

 » کـه بتونـه تـو رو آروم کنـه خالیـه ذهنم از هـر جملـه ایـی

 فقـط میتـونم ....

 بگم بعد از خدا به مـن تکیـه کـن ... همـون طـور کـه بـا هـم

 قـرار گذاشـتیم ... مگـه

 قرار نشد پابـه پـاي هـم باشـیم ... نفـس بـه نفـس ... ! سـخت

 کـردن شـرایط سـخت

دونم سـخته ، ولـی فقط گـره کـور رو بیشـتر میکنـه .....میـ

 دل

 بـه تقـدیري بـده کـه

 خدا برامون رقم زده« ...

 ســـپس نـــوك انگشـــتان دســـتش را روي رد خیســـی

 اشـــکهاي او کشـــید

 ونگاهش به دسـتی کـه ورم مختصـري روي آن جـا خـوش

 کـرده بـود نشسـت و نـرم

 زمزمه وار ادامه داد:

 » ـن شـیر بخـور ... بعـد مـن کتفـتحاال هم پاشو یه کـم از ای



 رو معاینـه کـنم

 ... قرار دیشبمون بود یادتـه ....؟ گفـتم اگـه دسـتت ورم کنـه
 دیگـه بـه حرفـت گـوش

نمیـدم معاینـه ات میکــنم .... عزیــز خــان میگفــت ایــن 

 جــا
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لبخند بی جان و کم رنـگ شـاداب میـان 

 اشـکهایش امضـایی

 شـد بـراي اینکـه

مســیح دســت ببــرد و یکــی از آلوچــه 

 هــا را بــردارد و بــه

 دهــان شــاداب بگــذارد و

 آلوچه ي بعدي هم سهم خودش شد...

ترشی و شـیرینی آلوچـه هـا لبخنـد 

 شـاداب و مسـیح را پـر

 رنـگ کـرد ... حـق

با پونه بود آلوچه ها حال آدم را خوب ...

 میکند

*** 
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 خانــه ي بهداشــت داره



حتما دارو هاي ضروري اونجا پیدا میشه 

 .... هوم موافقی

 ؟...«

مسیح میگفـت و اشـکهاي شـاداب پـی 

 ... درپـی جـاري بـود

 صـداي نـرم و آرام

او قــدري آرامــش رفتــه ي او را بــاز 

 گردانــد ســر

 برداشــت و قطــره هــاي ســرگردان

اشک راه مسـتقیم را پـیش گرفتنـد ... مـچ 

 دسـتش را بـازکرد

 دو تـا آلوچـه میـان آن

پیـدا شـد .... مسـیح بـا دیـدن آلوچـه هـا 

 لبخنـد بـی رمقـی روي

 لـبش نشســت و

 سرخم کرد و نرم گفت:

« 

 یه آلوچه بگذارم دهنت !...؟«
 دادن

 یـن آلوچـه هـارو نعنـا و پونـه بهـت میخـواي بـه جـاي شـیر
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یکشنبه بساطش را جمـع مـی کـرد تـا چهـار سـاعت دیگـر 

 بـه

 صـبح دوشـنبه

 برسد ...در دل تهران همیشه بیدار خبري از برف نبود و به

 جا

 ي آن آلودگی پر قدرت خود نمایی می کرد.!..

امران خســته از تــالش بیهــوده اش بــراي یــافتن مســیح کــ

، 

 نقشــه پــیش رو

 یـش را بـی حوصـله بـه کنـاري هـول داد و از پشـت میـزش

 بلنـد شـد و بـه پشـت

پنجـره ي اتـاق کـارش رفـت ... پنجـره ایـی کـه روبـه 

 خیابـان

 هـاي همیشـه شـلوغ

بـا فاصـله ي انـدکی از او بـیشهر باز می شد و بـرج مـیالد   

 خیـال از آلـودگی هـا بـا

 چراغهاي رقصانش خـاموش و روشـن مـی شـدو در هالـه

 ایـی از دود فـرو رفتـه بـود

....! 

 نفس عمیقی کشـید و دسـتی بـه میـان موهـاي پـر پشـت و

 مشـکی اش بـرد و



» پسر تو کجایی...؟«: زیر لب زمزمه وار گفت  

ن افکـارش پـس و پـیش مـی شـد کـه بابازشـدنمسـیح میـا  

 ناگهـانی در اتـاق

 باالفاصــله بــه کمــرش زاویــه داد و ســرش بــه عقــب
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 چرخیــد... بــا دیــدن مهمــان

 ناحوانده ....ابروهایش از تعجب به سمت باال متمایل شد..!.

 بیتـا بـا قـدمهاي بلنـد در حـالی کـه پـالتوي خـوش دوخـت

 کوتـاهی بـه تـن

 داشت و پاشـنه هـاي چکمـه هـایش را روي دل سـرامیک

 هـاي کـرم رنـگ میکوبیـد

خـانوم دقیقـی«بی توجه بـه اعتـراض هـاي منشـی شـرکت   « 

 داخـل شـد و روبـروي

د لبــه هــاي آن کــرد میــز او ایســتاد و دو دســتش را بنــ

 بــی

 آنکــه ســالمی بکنــد

 پرسید:

»  » راسته که مسیح از جمعه تا حاال گم شده ...؟

خانوم دقیقی گـامی پـیش گذاشـت و بـا فاصـله از بیتـا ایسـتاد 

 و



 بـا اخـم هـاي

 درهم گفت:

« 

 آقاي مهندس به خدا

 اصـال اجـازه ندانـد مـن

 حتـی بپرسـم شـما... !؟

 همـین

 جوري از در نیومده یک دفعه

 اومدن داخل دفتر شما!«....
 

 کامران اخم هایش را کمـی درهـم کـرد نـیم نگـاهی بـه بیتـا و

 قیافـه ي طلـب
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خانوم دقیقی چشم غـره ایـی جانانـه نثـار 

 بیتـا کـرد و بـا

 خـداحاقظی کوتـاهی

از دفتر بیرون رفـت و کـامران مسـیر 

 نگـاهش تـا بسـته شـدن

 در اتـاق همـراه او بـود

با بسته شـدن در سـفید رنـگ اتـاق مثـل 

 .... تیـري کـه از چلـه
 رهـا شـده باشـد بـه



سمت بیتا برگشت و با اخم هایی درهم :

 گفت

بیتــا وا رفــت و تمــام اجــراي 

ـرصــورتش بــه ســمت زیـ  

 ســرازیر شــد و ُشــل و

وارفتـه روي مبـل رویـروي میـز کـامران 

 پخـش و پـال شـد و

 بـا لحـن درمانـده ایـی
Romanbooki بهشت بن بست  

کارش انداخت و سپس مسـیر نگـاهش بـه 

 سـمت خـانوم دقیقـی

 نشسـت و بـا لحنـی

 جدي گفت:

« 

 نباشید..«..
 خسـته

 ره خـانوم ... سـاعت هشـته میتونیـد

 » ریـد خونـه حاال گیـرم گمشـده شـده تـورو

 س

 ـننه....؟ کـه بـی هـیچ

 مالخظـه ایـی مثـل

 یابو سرت رو انداختی اومدي محیط



 کارم... ببینم اصال کی بهت گفت

 ؟...«
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 گفت:

 » .... پس راسته ... وقتی مـارال گفـت دلـم نیومـد بـاور کـنم

 آخـه مگـه میشـه

 یـه مـرد عاقـل و بـالغ گـم بشـه ... و خبـري ازش نباشـه

 ؟واي نکنـه بالیـی سـرش...!

اومــده باشــه خداکنــه هرجــا هســت ســالمت باشــه و 

 مــیگم

 شــاید بــی خبــر رفتــه

...»! ایدسفر...ش  

 کامران به میان شاید هاي بیتا دوید و با همان اخم هاي درهم

 گفت:

 » خانوم مارپـل.. نظرهـا و پیشـنهاد هـاتون روبـراي

 خودتـون نگـه داریـد و دور

 مسـیح و خـانواده اش رو خـط بکـش... بابـا مـن یـه شـکري

 خـوردم تـوي مهمـونی

را نمـی فهمـیعمـو ... مسـیح رو هـم دعـوت کـردم .. چـ  

 مسـیح تـورو نمـی خـواد



عشق با چشم ابرو و تیـپ و قیافـه کـار نـداره و یـه سـره 

 میـره

 سـراغ دل !... دلـه کـه

 باید بخواد بفهـم... بیتـا شـدي بـرام تـف سـرباال و مسـیح همـه

 ایـن رو از چشـم مـن

 می بینه.«..

ــد و دســت بــردآب بینــی بیتــا همــراه اشــکهایش روان ش  

 زیــپ کــیفش را
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بازکرد و دستمالی بیرون آورد و به داد فین فین هایش رسید 

 و

 گفت:

 » تو بفهم مـن دوسـتش دارم ... اصـال میـدونی دوسـت

 داشـتن یعنـی چـی ....
 ... ؟ مـن نمیتـونم از مسـیح دسـت بکشـم ...ایـن رو تـو بفهـم

 فقـط کافیـه بهـم یـه

 فرصت بده..«.

کــامران کالفــه از اصــرار هــاي بــی نتیجــه ي بیتــا 

 دســت

 مشــت شــده اش را

 روي میز کوبید و با صداي بلند و فریاد گونه گفت:



 » احمـق ... آالن وقـت ایـن حرفهاسـت ...؟ مسـیح دو روزو

 نـیم کـه گمشــده

 ... نــداره حتــی ماشــینش هــم و هــیچ کــس ازش خبــري

 تــوي پارکینــگ نیســت ...

 شـکر خـدا تـوي بیمارسـتانها و پزشـک قـانونی هـم نبـوده و

 مـادرش یـه چشـمش

اشـکه یـه چشـمش خـون و دسـتش رو قلـبش و شـب تـا 

 صـبح

 راه میـره ....خـواهر

بـاال  هاش دارن بال بال میزنند .... اون وقـت تـو نشسـتی

 سـر

 قبـري کـه تـوش مـرده

 نیست گریه میکنی ... و حرف از دوست داشتن میزنی!؟«

کـامران بــا اعصــابی درب و داغــون پشــت بــه بیتـا شــده 

 و

 بـا لحنــی آروم تــر
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 خبري ازش شد بهت زنگ می زنم...«

بیتـا بـه آنـی برخاسـت درسـت مثـل بـرق 

 گرفتـه هـا ... بـا

 صـداي پـر غـیض



 گفت:

براي من تعیین و تکلیف نکـن ... مـن 

 » هـر کـاري کـه دلـم

 بخـواد میکـنم ... و

منتظـر اجـازه ي تـو هـم نمـی مـونم ایـن 

 رو تـوي گوشـت

 فـرو کـن ، پسـر جنـاب

 سرهنگ!«...

بیتارفـت و در را پشــت ســرش محکــم 

 بهــم کوبیــد و

 صــداي آن تمــام فضــاي

 شرکت را پر کرد....

کــامران نفــس عمیقــی کشــید و 

 موبــایلش را برداشــت و

 بــراي مانــدانا بــا

 کلماتی پر از احترام تایپ کرد:

 سالم شبتون به خیر پدرم توي نیرو انتظ

« 

امـی یـه آشـنا ي قـدیمی پیـدا کـرده کـه 

 قـرار سفارشـی پیگیـر
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 میان گریه هاي پر صداي بیتا ادامه داد:

« 

  .... هــم دوربــر ایــن خـانواده  گــ

 لـک .. هــر وقـت
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 باشـه شـاید ردي از

 مسیح پیدا کنه ... بتونـه زود تـر بـه نتیجـه برسـه ...اگـه

 کـاري داشـتید مـن همیشـه

 هستم« .

 ذهـنش را بـراي جملـه هـاي بعـدي زیـر و رو کـرد دلـش

 میخواسـت بـیش از

 ایـن هـا مـی گفـت اصـال حـرف دلـش را میـزد ولـی بعـد از

 نفسـی عمیـق عقـل بـر

 احساس چیره شد و فقط همان جمله را پیامک کرد.

 دقایقی به عمر چند نفس جواب پیامک آمد:

.»..  » سالم شبتون به خیر ... ممنونم که هستید

**** 

 شهاب با نفـس هـاي خسـته کـارتون هـا را روي هـم چیـد و

 کنـار آشـپر خانـه



 گذاشت ..... وقتی بیـرون مـی رفـت بـی حـواس پـایش بـه

 چنـد وسـیله کـه کنـار در

گیـر کـردو سـکندري خـورد و دسـتش آشپرخانه رها شده بود  

 را بـراي اینکـه پخـش

 زمین نشود به دیـوار بنـد کـرد . وقتـی تعـادلش را حفـظ کـرد

 پـر حـرص بـه سـمت

 ندا برگشت و گفت:

 » چند بار بهـت گفـتم ایـن را از سـر راه بـردار ... یـک

 سـاعت پـیش قـرار بـود
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ها رو جمـع کنـی ...مامـانم کـه تـوي حـال و روز  این

 خـودش

 نیسـت .... مـنم دسـت

 تنها نمیتونم این همه وسیله رو جمع کنم.«..

 نـدا چشـمانش را درحدقـه تـابی داد و بـا صـدایی بلنـد ، تنـدي

 شـهاب رو بـی

 پاسخ نگذاشت:

 » چـه خبرتـه سـرمن داد میزنـی ...؟ جلـوي چشـمت رو

 نگـاه کـن ...! شـاداب

 غیـبش زده مـن بایـد داد و بـی دادش رو بشـونم .. اصـال

 معلـوم نیسـت کجـا رفتـه و



 چه غلطی میکنـه ... ؟ مامـانم راسـت میگـه همـین روزهـا

 تشـت رسـواییش میافتـه و

 خبرش بـه گـوش همـه برسـه ... وقتـی تـوي بیمارسـتان و

 پزشـک قـانونی نیسـت ...

دوستاش هـم ازش خبـر ندارنـد پـس حتمـا بـه گورسـتونی 

 داره

 واسـه خـودش صـفا

 میکنـه دیگـه .. شـکر خـدا دیـدي کـه امـروز اون دوسـت و

 همکـارش هسـتی هـم

 زنــگ زد و ســراغ شــاداب رو مــی گرفــت و مــی پرســید

 چــرا شــاداب نیومــده ســر

» خاموشه !...؟کار!...؟ و چرا موبایلش   

 شهاب به سمت ندا هجوم برد و از میان دندانهاي چفت شده

 اش گفت:
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 » هــیس ... یــواش تــر ، ببنــد دهنــت رو ، دفعــه ي

 آخــرت باشــه کــه ایــن

مزحرفات رو به خواهر مـن میبنـدي .... ایـن پـرت و پـال 

 هـا

دترو زن عمـو بـه خـور  

 داده دیگــه .. مگــه نمــی بینــی مامــانم تــوي اتاقــه شــادابه



 و یــه وقــت صــدات رو

 میشنوه..«

« 

 حرف مامـانم تنهـا کـه

 نیسـت حـرف همـه ي

 فامیلـه ... فقـط زورت

 بـه مـن

 میرسه ...!؟ برو جلوي دهن اونها

 رو بگیر!«....

 

با بیـرون آمـدن زریـن خـانوم از اتـاق شـاداب .... حـرف 

 نـدا

 نیمـه کـاره مانـد و

 بقیه ي تهمتش را با آب دهانش فرو داد:

 درد حرفهاي ندا قطـره اشـکی شـد کـه در چشـمان شـهاب

 نشسـت و سـر بـاال

 برد تا قطـره اشـکها تـه چشـمانش تـه نشـین شـود .... سـپس

ان زريبـه سـمت مامـ  

 رفت و با صدایی که سعی داشت عادي باشد گفت:

 » مامـان کـارتون هـا را جمـع کـردم ... دیگـه کـاري نیسـت

 فـردا کـامیون از
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باربري میداد گفتم چندتا کـارگر هـم بـا 

 خودشـون بیـارن دیگـه

 نیـازي نیسـت شـما

 بیاید« ...

ینکــه ذهــن مــادرش را شــهاب بــراي ا

 منحــرف و جــو را

 کمــی آرام کنــد پــی

درپی جمله هایش را با ربط و بی ربط :

 ردیف میکرد

بـه خریــدار خونــه هـم زنــگ زدم گفــتم 

 » خونـه رو فــردا

 تحویــل میــدیم ...
کچلم کـرد از بـس زنـگ زد و گفـت 

 مهلتـون تمـومش شـده

یشـدپـس کـی بلنـد م  

حاضـر بشـید بـریم خونـه ي مـا 

 .... رختخـواب هـا رو هـم
 بقچـه کـردم ... دیگـه شـب

نمیتونید این جا بخوابید .... سرراه کبـاب 

 کوبیـده میگیـرم بـه

 آقـا جـونم گفـتم بیـاد



...» 

زرین خانوم که تمـام حرفهـاي بـی ربـط 

 نـدا را شـنیده بـود

 بغضـش را فـرو داد

و رو به ندا ایستاد و توي چشمان فرو 

 افتاده ي او خیره شد و

 گفت:

« 

 یی که باال سرته!«....

ـ

 ز
 

 بتـرس از خـدا ...

 یـزي کـه نمـی دونـی ایـن قـدر محکـم
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 سپس د رحالی که به سـمت اتـاق شـاداب میرفـت بـا همـان

 صـداي پـر بغـض

 گفت:

 » شـهاب مـن خونـه ي

 شـما نمیـام یـه زنـگ

 بـزن آژانـس امشـب

 رو میـرم



خونه ي خاله بتی .... به آقاجونت 

 هم

 خودم خبر میدم بیاد اونجا..«...

 

**** 

 دریا دل که باشی هیج موجی آرامشت را بر هم نمیزند.

"  " فصل هشتم

 در خانــه ي روســتایی بهشــت ، لحظــه هــاي تنهــایی شــان

 چنــدان دوام و

قوامی نداشت ... شـاداب هنـوز ترشـی آلوچـه در دهـانش 

 بـود

 کـه ننـه زینـت همـراه

 سینی کوچـک رنـگ و رو رفتـه ایـی و سـه اسـتکان چـاي

 بـی آنکـه در بزنـد داخـل

.... نه هم از گرد راه رسیدندشد و پشت بندش نعنا و پو  

 ـر مسیح خود را قدري کنـار تـر کشـید و ننـه زینـت پ

 چارقـد سـفید رنگـش را

 گرفت طبـق عـادت آن را بـه پشـت سـرش هـول داد و بـی

 تعـارف کنـار دسـت آنهـا

 نشست و با دیـدن شـادابی کـه اشـکهایش بنـد آمـده بـود ،
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ري تکـان داد و رو بـهسـ  

 مسیح شد و گفت:

« 

 دیـدي گفـتم زبـون زن رو شـوهرش

 میدونـه و بـس ....میدونـه چـه

 جـوري

  قر وقمیش

 زنش رو بخره ... ما که هرچه گفتیم اشک چشماش خشک

 نشد« ..!.

 سپس آه غلیظی ازته دل چاشنی حرفهایش کرد و اضافه کرد:

 » خــدا بیــامرزه شــوهرم رو..... همــین کــه عبــدهللاا رو

 گذاشــت تــوي دامــنم

 اجـل مهلـتش نـداد و یـه روز کـه از شـهر برمـی گشـت تـوي

 جـاده تصـادف کـردو

 .... رفت جـایی کـه حقّـه و دیـر یـا زود همـه ي مـا میـریم

 خـدابیامرز بـراي خـودش

اون روز به بعـد دلخوشـی مـن شـد پسـر ساالري بود..... از  

 نـا اهـل و تـن پـروري کـه

 تا دسـت راسـت و چـپش رو شـناخت رفـت شـهر و حـاال

 هرازگـاهی میـاد و بـه مـن

 پیرزن سر میزنه و چنـدر غـازي میـذاره کفـه دسـتم... شـکر



 بـه همـین هـم راضـیم
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...» 

از میان خـاطراتش بـه زمـان حـال پرتـاب شـد و ننه زینت  

 سـینی را بـه سـمت

 آن دو هول داد و گفت:

... »  » چایی داغش می چسبه ....بخورید تا از دهن نیفتاده

 ه قنـدي بـه دهـان گذاشـت ، اسـتکان را قـدري سپس حب

 خـم کـرد و نعلبکـی

هـورتی پـراش را تا لبه ي آن از چـاي پـر کـرد و آن را بـا   

 صـدا سـر کشـید ، قنـد را

به گوشه ي لپ هـاي چـروك شـده اش فرسـتاد و چشـمانش 

 را

 قـدري ریـز تـر کـرد

 روبه مسیح گفت:

 » جـوان برازنـده ایـی هسـتی بهـت نمیـاد دورغ بگـی عزیـز

 خـان مـی گفـت

 طبیب هسـتی ... درسـته ...؟ اگـه ایـن جوریـه پـس ننـه حتمـا

 یـه نگـاه بـه شـونه ي

زنت انداختی دیگه ...؟فکر میکنم ضرب دیده باشه .... 

 درسته



 ؟«

سـادگی هـاي ایـن پیـرزن روسـتایی کـه گـویی از بهشـت 

 آمـده

 بـود لبخنـدي

 روي لبهــاي هــر دو نشــاند و مســیح ســري تکــان داد

 ذهــنش را بــراي جملــه ایــی

: عاقبت گفتمناسب زیر رو کرد و   
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.  

درسته ننـه زینـت  ....

 » مـن پزشـکم

 دیـروز روز

سـختی رو 

 هـر

دومـون 

 پشـت

سـر گذاشـتیم و حـال 

 مـن چنـدان

مسـاعد نبـود تاشـاداب 

 رو معاینـه

 کـنم ...وقتـی

  

 شما لطف کردید و به جاي من معاینه اش کردید ،خیالم راحت

 شد« ...



 شــاداب دنبــال جملــه ي مســیح را گرفــت و قــدر شناســانه

 رو بــه ننــه زینــت

 ادامه داد:

 » دستتون دردنکنـه

 ... بـا روغنـی کـه شـونه ام رو ماسـاژ
 دادیـد خیلـی راحـت

 خوابیدم آالن هم درد کمتري دارم..«.

 ننه زینت که حـس مثمـر ثمـر بـودن تـوي رگ و پـی اش

 خـوش نشسـته بـود

 ، بــادي بــه غبغــبش انــداخت لبخنــدي نــرم روي لبهــاي

 باریــک و پــر چــروکش

 نشست و جواب داد:

..»..  » خدا رو شکر پس هنوزم به یه دردي میخورم

 نعنـا و پونـه چهـار زانـو روبـروي آن دو نشسـته بودنـد و
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برنمـی چشـم از آنهـا  

 داشـتند ... یـک بـاره پونـه سـرجایش نـیم خیـز شـد پشـت

 دسـت راسـتش را رو بـه

 مسیح گرفت و تندو پر شتاب گفت:

 » اگه دکتري .. پس میتونی زگیل هاي دست من رو خوب

 بکنی !....؟«



 نعنا گوشه ي پیـراهن سـبز رنـگ و رو رفتـه ي او را بـه

 سـمت خـودش کشـید

....»! پونه«: دار دهنده و کوتاه گفتو هش  

 پونه دست او را پس زد و سرتق توي چشمان او خیره شد:

 » خــوب مگــه چیــه ... !؟ دوسـت نــدارم منیــر بهـم بگــه

 زگیلــو ... زگیلــو... !

 دیـدي کـه اون دکتـر شـهري افـاده هـاش طبـق ،طبـق بـود و

 جـوابم رو نمیــداد

....!» 

 لبخنـد مسـیح و شـاداب پـر عمـق شـد ..... مسـیح قـدري خـم

 شـد و دسـت

 کوچـک پونـه را در دسـتش گرفـت و روي پوسـت خشـک و

 سـرما زده ي او دسـتی

 کشـید.....چنـد تـا زگیـل کوچـک و بـزرگ روي دسـتش

 خودنمـایی مـی کـرد ، بـه

ه چشـمان درشـت و قهـوایی رنگـش خیـره شـد ، گـر

 روسـري

 آبـی رنگـش کـج تـا
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سـپس رو بـه شـاداب 

نـیم خیـز شـدو بـه 



 کنـارش رفـت و اورا

 در مقابـل عمـل

انجـام شـده قـرار 

داد...... و بـی آنکـه 

بـه چشـمان او نگـاه 

 کنـد
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جـایی نزدیـک 

گوشــش آمـده بــود و 

چهـره ي کودکانـه ي 

 او

شـین تـر کــردهرا دلن  

بود ... به لبهاي قاچ :

شده ي او نگاه کرد و 

 گفت

بـراي از بـین بـردن 

ایـن زگیـل هـا بایـد 

 » دارو اسـتفاده کنـی

 و نبایـد زیـاد

بهشون دست بزنی ... 

حتمـا هـم بایـد تـوي 



 ایـن سـرما بـراي

 دسـتهات کـرم اسـتفاده

کنی تا این ..«.

جوري خشک و 

نشهپوسته پوسته   

پونـه خوشـحال از 

اینکـه بـاالخره از ّشـر 

 ایـن زگیـل هـاي

 مـزاحم خـالص مـی

شود لبخندي روي :

لبش نشست و دستش 

 را باال برد و گفت

« 

می خواهید من 

 ببرمتون

 اونجا..«..

  ي

 لیـد

انـه بهداشـت یـه 

 عـالم دوا هسـت

ش هـم دسـت 

 عزیـز خـان

مسیح لبخند هایش 

طرخ خنـده بـه خـود 

 گرفـت وسـري بـه

  



 اطـراف تکـان داد

: 

.  » باشـه

میریم .... موافقی «

 ...؟

..  

 

 خ

 ک

 ل صـبر کـن مـن کتـف شـاداب رو بکـنم بعـد بـاهم
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 دو دکمـه ي بـاالیی

 مــانتوي شــاداب را بــاز کــرد و مــانتو و تیشــرت را

 همزمــان قــدري پــایین کشــیدبا

 آرامـش کتـف ضـرب دیـده ي او را معاینـه کـرد ننـه زنیـت

 بـه همـراه نعنـا و پونـه

 چنان به مسـیح چشـم دوختـه بودنـد کـه گـویی از کـره ي

 دیگـري بـه ایـن بهشـت

 آمده است..!.

*** 

 خانه بهداشت روستا جایی همان حوالی بود.....



 خانه اي کـه بـر خـالف خانـه هـاي دیگـر روسـتا دیوارهـاش

 از آجـر بـاال رفتـه

بود و در آهنی زنـگ زده ایـی داشـت و در واقـع یـک 

 مکعـب

 مسـتطیلی کـه یـک در

 داشت و یک پنجـره !... و سـالنی مسـتطیل شـکل بـا دیـوار

ي کچـی بـدون رنـگهـا  

 .... و تنها دارایی اش یک تخـت معاینـه بـود بـا ملحفـه اي
 چـرك مـرده کـه روزگـاري

 رنگش سفید بود و یک میز آهنی قدیمی همر

]: .................]..... 

اه با صندلی زهوار در رفتـه اي... یـک بخـاري آهنـی 

 قـدیمی

 هـم داشـت و کمـی آن

..!.. دارو ها بود همین و دیگر هیچ سو ترش کمد  
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 عزیز خان بـا نـوك پـا بـرف هـاي تلنبـار شـده ي کنـار در را

 پـس زد در حـالی

 که کلید را در قفل آهنی زنگ زده می چرخاند گفت:

.»..  » باید به اسد بگم بیاد این برف ها رو پارو کنه

قهـوه اي رنگـش را از سـرسـپس داخـل شـد و کـاله پشـمی   



 برداشـت و گـرده

 هاي بـرف روي باالپوشـش را پـاك کـرد و بـاز هـم او را

 جـوون خطـاب کـرد ، گـویی

 هنوز باور نداشت که مسیح پزشک باشد:

 بفرما جـوون ... ایـن هـم خانـه ي بهداشـت مـا .... اون هـم

« 

 گنجـه ي دوا هـا

 .. .... ببین به کارت میـاد....؟ مـا کـه ازش سـر در نمیـاریم
 وقتـی دکتـر شـهري رفـت

 کلیدش رو داد به مـن .....مـن هـم درش رو بسـتم تـا خـدایی

 نـاکرده ،شـیطنت بچـه

 ها گل نکنه و بیان سراغ دوا ها وکار دستمون بدند..«.

وي شــانهمســیح بــا پــر دســت گــرد بــرف نشســته ر  

 هــایش را پــاك کــردو

 نگـاهش بـه سـمت کمـد داروهـا چرخیـد.... و قـدمی پـیش

 گذاشـت ، نگـاهش روي

طبقـه ي اول نشسـت ... لــوازم کمـک هـاي اولیــه و 

 پانسـمان

 بـه ردیــف کنـار هــم

 چیده شـده بـود ... بتـادین ، یـک شیشـه الکـل ، انـواع سـوزن
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 جراحـی ، پنبـه و گـاز

 استریل... چنـد بسـته سـرنگ ، دماسـنج شیشـه ایـی و گوشـی

 پزشـکی وفشـار سـنج

 .... نگــاهش روي طبقــه ي دوم کشــیده شــد ، چنــد بســته
 مســکن بــا مــارك هــاي

 مختلف ... آنتی بیوتک هم چنـد بسـته بـود ... البتـه از نـوع

 ایرانـی و نـه خـارجی اش

 !.... کمـد داورهــا در واقـع داروخانــه ي خیلـی کــوچکی
 بـود کــه داروهـاي ضــروري

 درآن به راحتی پیدا می شد...

 مســیح یکــی از بســته هــاي قــرص مسـکن را برداشـت و

 در حــالی بــه تــاریخ

 انقضاي آن نگاه می کرد پرسید:

.»..  » عزیز خان این دارو ها رو چه تاریخی براتون آوردند

 صــداي قــدمهاي ســنگین عزیــز خــان در فضــاي کوچــک

 خانــه ي بهداشــت

 طنین انداخت و در حـالی کـه بـه لولـه ي بخـاري کـج و

 معـوج آن کـه از بـیخ و بـن

 کنده شده بود نگاه می کرد جواب داد:

 » واال ...
ابسـتونپارسال ت  

 دکتـر شـهري کـه



 اومـد از مرکـز

 بهداشـت شـهر هـم
 

732 

Romanbooki بن بست بهشت 

 دوتا آقا همراهش بودند این دارو ها

 رو اونها آورند... چیه به درد

 نمیخوره ...؟«

مسـیح چنـد تـا دیگـر از دارو هـا را برداشـت ...وقتـی 

 خیـالش

 از بابـت تـاریخ

 انقضاي آنها راحت شد سري به عالمت نفی تکان داد:

.... »  » نه .. نه .. اتفاقا خدا رو شکر تاریخ مصرف دارند

 سپس وسایلی که بـراي معاینـه نیـاز داشـت بـه همـراه یـک

 سـرنگ ، مسـکنی

تزریقی و پمـادي بـراي کتـف شـاداب برداشـت .... چنـد 

 بـرگ

 هـم مسـکن قـوي بـه

 آن اضافه کرد ....و بـه یـاد زگیـل هـاي دسـت پونـه افتـاد و

 میـان داروهـایی کـه بـی

نظم روي هم تلنبـار شـده بـود ، قـدري جسـتجو کـرد و 

 آخـرین



 لحظـه همـان دمـی

 که از پیدا کردنش نـا امیـد شـده بـود ، ژل مـورد نظـرش را

 یافـت و بـا صـداي عزیـز

: روي داروها جدا کردخان نگاهش را از   

 میگم جوون ... حـاال کـه میگـی دکتـري بـه نگـاه بـه ننـه ي

« 

 مشـدي رحـیم

 بنـداز ، همـونی کـه قـرار فـردا بـا عیالـت بریـد خونـه اش و

 تـا بـاز شـدن راه اونجـا

 باشید ... ثواب داره پیرزن ناغـافلی از پـا افتـاد و تـبش بنـد
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 نمـی یـاد جوشـنده هـاي

 ننه زینت هم افاقه نکرد ... ببین میتونی درمونش کنی ...؟«

 ـر داد و مسیح دارو ها را بـه داخـل جیـب پـالتوش س

 دسـت آخـر پنبـه و الکـل

 را هـم برداشـت و آنهـا را همـراه وسـایل دیگـر بـه داخـل

 کیسـه ي بـی رنگـی کـه

: ده بود سرازیر کرد و گفتهمان نزدیکی افتا  



 » باشــه ....

 ولـی اول بــریم خونــه

 ي شــما تــا مــن بـراي

 خــانومم یــه مســکن

 تزریق کنم بعد بریم دیدن مادر

 مشدي رحیم...«

 

 عزیز خان جلـو تـر از او راهـی شـد و درحـالی کـه نگـاهش

 بـه آسـمان گرفتـه

 ي بهشــت بــود برفــی کــه رقصــان ونــرم روي دل هــم

 مــی نشســتند رو بــه مســیح

 گفت:

 » آسمون دلش پـره و انگـاري ایـن بـرف خیـال نـداره بـه

 ایـن زودي هـا تمـوم

بشه ... باید به شهربانو بگـم یـه کـاله همـراه چکمـه 

 پالسـتیکی

 ریحـان رو بهـت بـده

...»! برف کفش هات یارت نیستند توي این  

 مســیح وقتــی از در خانــه ي بهداشــت خــارج شــد ســکوت
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 کوهســتان بــود و

 دانه هاي برفی که هزار ، هزار میبارید...!.



**** 

 مـن مشـکالت زیـادي در زنـدگی دارم، ولـی لبهـاي مـن از

 آنهـا خبـر ندارنـد ،

» چارلی چاپلین«... میشه می خندندآنها ه  

 شـاداب بعـد از آن همـه بـی تـابی ... قـدري ارام تـر شـد و

 حقیقـت بـی پـروا

 پیش چشمانش عیان گشت...!.

 واقعیت این بود که مقـدر شـده بـود تـا او و مسـیح در بـن

 بسـت بهشـت چنـد

 صباجی را سر کنند و آنجا بمانند ......می

]: .................]..... 

 ان دلشوره هـایی کـه پایـانی نداشـت و همـه بـه یـک سـوال

 مـی رسـید کـه عاقبـت

 این بن بست چه خواهد شد....؟

 تصـمیم گرفـت بـی حـرف و کالمـی کـه ذره ایـی بـوي گلـه

 وشـکایت داشـته

م باشد .... رضـا بـه رضـاي قلـم پروردگـاري بدهـد ، کـه آرا

، 

 آرام بهتـرین هـا را بـراي

 بندگانش رقم میزند....

بعـد از آن شـوك عصـبی و رفتـار هـاي هیجـانی کـه بـی 



 اراده

 انجـام داده بـود
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 !.... سـاکت کــنج اتــاق کنــار بخــاري نشســت و دل بــه
 گرمــاي آن و اهــالی خانــه ي

.... دعزیز خان دا  

 مســیح بعــد از برگشــتن از خانــه ي بهداشــت روســتا

 کنــارش نشســت و

 نگـاهش را در صـورت رنـگ پریـده و سـاکت او چرخـی

 داد.... زیـر چشـمانش کمـی

فرو رفته و هاله ایی از غـم روي چشـمانش سـایه انداختـه 

 بـود

 نفـس عمیقـی کشـید

... چ او برداشتو چشم از لبهاي سفید و قاچ وقا  

 دلش بی پروا بـه سـمت و سـوي او پـرواز مـی کـرد و دلـش

 مـی خواسـت یـک

 دنیا نجواي عاشقانه نثارش مـی کـرد ، امـا خلـوت عاشـقانه

 شـان چنـدان خلـوت هـم

 نبـود!.... و نعنـا ، پونـه بـا فاصـله ایـی انـدك از آنهـا چهـار

 زانـو جفـت هـم نشسـته

بودند....زل زل به آن دو نگاه می کردند و لحظه ایی چشم 



 بر

 نمی داشتند..!..

 مسیح بـا چشـمان خیـره ي ان دو لبخنـدي نـرم روي لـبش

 نشسـت و از خیـر

 نجواهــاي عاشــقانه اش هــم گذشــت..... ســرنگ را

 برداشــت و آن را از داروي تزریقــی
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از بـی شاداب که گویی در خلسـه اي 

 فکـري فرورفتـه باشـد

 همـان کـرد کـه او

گفت ...مسیح چند بار بـا کـف دسـت بـه 

 سـاعد او ضـربه زد

 تـا رگـش را پیـدا کنـد ،

سـپس پنبـه ي حـاوي الکـل را چنـد بـار 

 روي رگـش کشـیدو

 نـرم و اهسـته نـوك

ســوزن را در دســتش فــرو کــرد .... 

 سوزشــی گزنــده روي

 پوســت شــاداب نشســت و

بـی اراده چشـمانش را روي هـم فشـرد و 

 مسـیح بـا دیـدن



 بسـته شـدن چشـمان او

 نرم تر از قبل گفت:

..»..  آالن تموم میشه چند لحظه صبر کن

« 

سـپس همـانطور کـه نـرم و مالیـم انتهـاي 

 سـرنگ را فشـار

 میـداد تـا دارو وارد

ـاهی بـه نعنـا رگهاي شاداب شود ، نـیم نگ

 و پونـه انداختـه کـه

 هـر دو چشمانشـان را

روي هم فشار میدادند و اصال خیال ..!.

 بازکردن هم نداشتند

محفظــه ي ســرنگ کـه از دارو خــالی 

 شــد، مسـیح سـوزن

 را بیــرون کشــید و
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مسکن پر کرد و پنبه و الکل را هم آماده 

و روان کرد و نرم  

 رو به شاداب گفت:



« 

 کنم....«

 رو که ضـرب ندیـده بـاال بـزن مـی

 مسـکن تزریـق

737 

پونــه از تــرس آمپــول نفــس در ســینه 

 اش حــبش شــده بــود

 بــه آنــی از....

جـایش برخاسـت و دسـته هـاي شـل و 

 وارفتـه ي روسـري اش

 را گرفـت خـالف هـم

کشید و آن را زیر چانـه اش محکـم گـره 

 کـرد و تنـد و

 پرشـتاب پشـت سـرهم گـویی

 کسی دنبالش کرده باشد گفت:

میگم ها ... آقاي دکتراگـه قـرار بـراي 

 » خـوب شـدن زگیـل
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پنبه الکلی را روي آن گذاشت و رو به :

 شاداب آهسته گفت

ر ......تا خون این پنبه رو روش نگه دا



 » نیاد ... اذیت که

 نشدي !....؟«

این توجـه هـاي زیـر و درشـت و نـرم 

 .... الیـه ، الیـه حـس

 هـاي بـدش را کـم

رنگ می کرد سري به عالمت نفی باال :

 انداخت و گفت

»....  » نه اقاي دکتر ممنونم

مسـیح نگـاهش را از شـاداب گرفـت و 

 سـرش بـه سـمت نعنـا

ه چرخیـدو پونـ  

کـه همچنـان چشمانشـان را محکـم روي 

 هـم فشـار مـی

 دادنـد...بـا لبخنـدي خـاص

سري به اطراف تکان داد و رو به آن :

 دو گفت

« 

 رو بسته اید!...؟«

 تمـوم شـد.... مـن شـاداب رو آمپـول

 ها چـرا چشـمانتون
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 هـام بـه مـن هـم

 آمپول بزنید ...اصال عیب نـداره کـه منیـر دختـر آقـا یـدهللاا

 بهـم بگـه زگیلـو مـن کـه

 ناراحت نمیشم« ..!.

 ســپس بــراي تاییــد حــرفش ســرش را بــه ســمت نعنــا

 خــواهر کــم حــرفش

» مگه نه نعنا !....؟«: چرخاند و از او پرسید  

دسـت کمـی از او نداشـت نعنا هم که حسـابی ترسـیده بـود و 

، 

 تنـد بـی وقفـه

 سرش را به عالمت مثبت تکان داد...

 مسیح و شاداب هـر دو هـر زمـان خنـده هایشـان بـه پـرواز

 در آمـد ولحظـه اي

شـادي تمـام وجودشـان را پـر کـرد ...مسـیح نگـاهش بـه 

 روي

 خنـده هـاي دلنشـین

نـد و دسـت بـرد ازشـاداب نشسـت وبـه سـختی از او دل ک  

 داخـل کیسـه ي نـایلونی

 ژلی را کـه بـراي درمـان زگیـل بـود را بـه سـمت پونـه

 گرفـت و بـا همـان لحـن پـر



 خنده اش گفت:

... »  » شجاع دل... نیازي به آمپول نیست

 سپس رو به نعنا شد با همان ته خنده اش ادامه داد:

 » به تو مـیگم کـه خـواهر بزرگتـرش هسـتی ... روزي

 دوبـار بایـد ایـن ژل بزنـه
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 به دسـتش یـک بـار صـبح و یـک بـار هـم شـب ولـی بایـد

 قـبلش حتمـا دسـتش رو

بشـوره و خـوب خشـک کنـه .... حواسـت باشـه یـادش نـره 

 تـا

 دوره ي درمـان کامـل

» شه بعد از ده روز نشونم بده ببینم تغییر کرده یا نه...؟ب  

 سـپس بـراي اینکـه قـدري بـا شـاداب تنهـا باشـد ، آن دو رو

 بـه دنبـال نخـود

سیاه روانه کرد و در حالی که یک تاي ابرویش باال بود :

 گفت

...»!.  » خب پس چرا معطل هستید پاشید برید دیگه

کـج کـرد وجلـوتر از نعنـا پونه سري به عالمـت تاییـد 

 بیـرون

 رفـت و نعنـا هـم

 جلــدي از جــایش بــر خاســت و بــه دنبــال او روان شــد



.... 

 در چــوبی اتــاق پشــت

 سرشـان بـا صـداي تقـی بـه هـم چفـت شـد....مسـیح رو بـه

 شـاداب کـه هنـوز آثـار

 خنده

]: .................]..... 

بود شد.... قدري سر خم کرد و جایی حوالیروي لبهایش   

 صورتش گفت:

....»!  » میدونی خیلی خوشگل می خندي .... ؟همیشه بخند

 خب براي اینکه بـه عـرش بـرود و بـه زمـین برگـردد همـین

 جملـه کـافی بـود

 !... چشـمانش بـه زیـر افتـاد و لبخنـد چاشـنی حـس خـوبش
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 شـد.... مسـیح را نمـی

 دید اما صداي پچ پچ او باز هم در دلش غوغایی به پا کرد:

« 

 من میرم دیدن مـادر

مشـدي رحـیم تـو هـم 

 بـه

 بهانـه ایـن کـه مـن

 نیسـتم



 به یکی از خانومها بگو این پماد

 رو روي کتفت بماله..«.

 

 ســپس پمــادي پــیش روي او گذاشــت و بــا یــک نفــس

 عمیــق از جــایش

 برخاست و به سرعت بیرون رفت...

 بــا بیــرون رفــتن مســیح..... خلــوت و تنهــایی اش چنــدان

 طــوالنی نشــد تــا

 زانوي غم بغل بگیرد و بـه یـاد موقعیـت کنـونی اش هـزار ،

ـبهـزار غصـه داخـل جی  

 تنهایی اش بریزد..... چـرا کـه حنـا قلقـل کنـان بـه همـراه دو

 یـار جدانشـدنی ،نعنـا و

پونه خنده کنان بی تعارف داخل شدند و کنار او و غصه 

 هایش

 نشستند...

در ایــن بــن بســت بهشــت ، غصــه هــا رنــگ مــی 

 باختنــد

 و فرصــتی بــراي

 خوردنشان پیدا نمی کردي وباید آنها را دور میریختی....!

**** 
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 مسیح با بیرون آمـدن از اتـاق نفـس عمیقـی کشـید ، تـا حـس



 هـاي پـر رنـگ

 هیجانی اش کم رنگ شود و عقل جاي احساس را پر کند.....

ل آنو نفسهایش پر شـد از بـوي آبگوشـتی کـه صـداي قُـل قُـ  

 فضـاي کوچـک

 خانـه را پـر کـرده بـود ... شـهربانو بـا دیـدن او پـر چـادرش

 را پـیش کشـید و نـوك

 انگشـتش را داخـل کاسـه آبـی کنـار دسـتش فـرو بـرد و بـا

 نـوك انگشـتانش آب را

 روي نانهـاي خشـک شـده پاشـید و بـا دیـدن او لبخنـدي نـرم

 روي لـبش نشسـت

.... 

ا و پونه بـه همـراه حنـا عـروس عزیـز خـان بـا بیـروننعن  

 آمـدن مسـیح گـویی

 منتظر همین لحظه باشند ، تر و فـرز جلـدي بـه داخـل اتـاق

 رفتنـد ودر چـوبی را بـا

 صداي تقی پشت سرشان بستند....

 در گیــرو دار طــپش هــاي قلــب بــی قــرارش در خانــه

ـانبــاز شــدو عزیــز خـ  

 همـراه حجمـی از هــواي سـرد .....و برفــی کـه روي ُگـرده

 هــایش نشسـته بـود وارد

 خانه شـد و روي نـایلونی بـی رنگـی کـه شـهربانو در اوج



 سـلیقه کنـار در پهـن کـرده
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 ــل و بــرف وارد خانــه نشــود ایســتاد ، و بــا بــود تــا گ

 دیــدن مســیح ، چکمــه هــاي

 پالستیکی سیاه رنگی را به سمت او گرفت و بی مقدمه گفت:

 » ... بیـا جـوون از تـوي انبـاري بـرات چکمـه پیـدا کـردم

 بپـوش اگـه انـدازه

 نشـد چکمـه هـاي اسـد رو بـرات میـارم ... پاهـاي اون

 بزرگتـره ... بعـد هـم یـه سـر

دي رحـیم یـه نگـاه بـه ننـه اش بنـداز ببـینبریم خونـه ي مشـ  

 مـی تـونی درمـونش

 کنی....«

لبخنـدي قدرشناسـنانه بـه ایـن همـه سـخاوت در اوج 

 تنگدسـتی

 زد و چکمـه

 هـا را پالسـتیکی را گرفـت.... روي نـایلون پهـن شـده ي

 کنـار در ایسـتاد و آن هـا را

بش رو بـه عزیـز خـان پایش کرد و با همـان لبخنـد روي لـ

 کـه

 منتظـر تاییـد او بـود

.... » ممنونم اندازه است« گفت:   



 هنـوز بـا کفـش هـاي پالسـتیکی اش مـانوس نشـده بـود کـه

 شـهربانو پارچـه

ایـی سـفید رنـگ روي نانهـاي محلـی خشـک کشـید ودل از 

 آن

 کنـد و درحـالی کـه

رد بـه سـمت مسـیح آمـد،کلـه قنـدي پـر چـادرش پنهـان میکـ  

 کالهـی پشـمی بـه
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 سمت او گرفت و گفت:

 » بیا جوون ....تـو هـم بـراي مـن مثـل ریحـان و اسـد هسـتی

 و بـه چشـم مـن

بـا اونهـا تـوفیري نـداري .... ایـن کـاله رو بگـذار سـرت 

 هـوا

 سـرده نـاخوش میشـی...

 عزیز خان می گفت دکتـري ... اگـه ایـن جـور باشـه کـه خـدا

 تـورو از آسـمون واسـه

 این بهشت فرستاده« .!...

مســیح بــه یــاد مهربــانی هــاي مامــان فــرنگیس اش 

 افتــادو

 قلــب بیمــارش ...
 نفس عمیقی کشید تا غـم هـایش تـه دلـش تـه نشـین شـود و بـا



کـالهتشـکر کوتـاه   

 مشکی رنگ را بر سرش گذاشت...

 شـهربانو کلـه قنـد را زیـر چـادرش جابـه جـا کـرد و رویـه

 عزیـز خـان شـدو

 گفت:

 » عزیـز خـان مـنم میـام... بـه بهانـه ي دیـدن ننـه ي مشـدي

 رحـیم ، بلکـه

 بتونم سر صـحبت رو وا کـنم و حـرف رعنـا و اسـد و پـیش

ه ایـنبکشـم... نمیشـه کـ  

 دختر این قدر شیرینی خورده باقی بمونه....«

شــهربانو ایــن را گفــت و تــرو فــرز جلــو تــر از آن دو 

 بــه

 راه افتــاد...و مســیح
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 کیسه اي که وسایل معاینه داخلش بود برداشت و راهی شد....

**** 

بـا خانـه ي عزیـز خـان خانه ي مشدي رحـیم فقـط چنـد خانـه  

 فاصـله داشـت

 و بـرخالف سـایر خانـه هـاي دیگـر روسـتا کـه روبـروي

...... 
 آن بـرف هـم روي تلنبـار



 شده بود...! کنـار در خانـه ي مشـدي رحـیم از بـرف هـاي

 تلنبـار شـده خبـري نبـود

 !... و این به لطف عشق اسد به رعنا دختر مشـدي رحـیم بـود
 کـه پـارو بـه دسـت پـر

توان برفها را در کنجی روي هم تلی می کرد...و یک دانه 

 ب

]: .................]..... 

 رف هم از زیر دستش در نمی رفت....!

 عزیزخـان بـا دیـدن اسـد پـارو بـه دسـت کـه زیـر بـارش بـی

 امـان بـرف بـی

 خستگی پارو به دل برفها می کشید شدو گفت:

 » سه دیگهب ...

 بگـذار چهـار تـا بـرف روي هـم سـوار شـه

 بعـد پـارو کـن... بـرو

 خونه ریحان دست تنهاست« ....

 اسـد شـرمنده برفهـاي نشسـته روي صـورتش را پـاك

 کـردکاله پشـمی اش را
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 پایین تـر کشـید و چشـمی گفـت و بـا سـري افتـاده پـاروي

را چنـد بـار روي چـوبی  

زمین کوبید تا برف هـایش را بتکانـد وقتـی نگـاهش بـه 



 سـمت

 مسـیح برگشـت گـره

 هاي ابرو هایش کـور تـر شـد و دو قـدم فاصـله ي بـین

 خـودش و مسـیح را پـر کـرد

 و روبـرویش ایسـتاد... دانـه هـاي درشـت و سـرگردان بـرف

 میانشـان بـه ماننـد پـرده

 اي تور سـفید رنگـی حائـل شـد و اسـد بـا همـان اخمهـاي

 درهـم و لحنـی کـه بـوي

 دوستی نداشت گفت:

 » عزیز خان زود به همـه اعتمـاد

 میکنـه

 و بـر عکـس آقـام مـن

 دیـر بـه کسـی

 اعتماد میکنم، عزیز خان میگه

 گفتی دکتري« ...!...

 

 اســد ســري خــم کــرد و بخــار هــاي جمــع شــده دور

 دهــانش روي صــورت

 مسیح نشست و با لحنی سرد تر از دانه هاي برف ادامه داد:

 » من به معجره اعتقـادي نـدارم... کـی بـاور میکنـه یـه دکتـر

 شـهري بـا زنـش

اي دورگرفتــار بانــد قاچــاقچی بشــه و ســر از ایــن روســت  

 افتــاده در بیــاره اون هــم



 وقتی کـه دکتـر افـاده اي روسـتا رفتـه و کـوه ریـزش کـرده و
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 بـرف و بـوران کـوالك

 میکنه !...؟«

خب بعد از ورودشان به روستاي بهشت ایـن اولـین بـاري 

 بـود

 کـه بـا اسـد هـم

کــه گــره از میــان ابروهــایش کـالم میشــد پســر اخمــویی  

 بــاز نمیشــد... یــک تــاي

 ابـرویش بـاال رفـت و بـه چشـمان درشـت او کـه نابـاور

 نگـاهش میکـرد خیـره شـد و

 گفت:

 » حق داري بـاور نکنـی ... ! مـن هـم هنـوز بـاور نکـردم

 کـه چـی شـد سـر ....

ایـن جـا در آوردم !....؟ ولـی یـادت باشـه دسـتهاي خـدا پـر 

 از

 معجـزه اسـت و کـاري

 به باور بنده هاش نداره..«.

 سپس بی آنکه جملـه ایـی دیگـري بگویـد همـراه عزیـز خـان

 و شـهربانو داخـل

 خانه ي مشدي رحیم شد...



*** 

انـهخانه ي مشـدي رحـیم کوچـک بـود درسـت مثـل تمـام خ  

 هـاي روسـتایی

 دیگـر ... بـا ورودش بـوي نـم و چربـی و مانـدگی بـه همـراه

 بـوي سـیگاري نـامرغوب

 زیر بینـی اش نشسـت ... و غالـب تـر از همـه ، بـوي عـرق
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 بـدن بـود کـه میـان بوهـا

.... هی می کردپادشا  

مشدي رحـیم بـه همـراه اهـل و اعیـالش 

 بـه صـف کنـار هـم

 ایسـتاده بودنـد...
اول صـف مشـدي رحـیم بـود ، قـامتی 

 متوسـط داشـت والغـر

 انـدام بـود .... محاسـن

ســفیدش چهــره ي او را نــورانی کــرده 

 بــود و بینــده را

 تحــت تــاثیر قــرار میــداد ،



عـرقچین سـبزي بـه سـر داشــت و جلیقـه 

 اي مشـکی رنـگ و

 گشـاده و فرسـودایی

روي پیـراهن کـرم رنگـش پوشـیده بـود 

 .... کنـار ایـن همـه

 سـادگی مهمـان نـوازي

هایش به راه بود ...پشت سر هم خوش ...

 آمدمی گفت

کنـار مشـدي رحـیم زن و دختـرش رعنـا 

 پیچیـده در چـادر

ده بودنـد وایسـتا  

شـهربانو بـا دیـدن آنهـا قـدمی پـیش 

 گذاشـت و کلـه قنـد را از

 پـر چـادرش بیـرون

 آورد رو به رعنا گفت:

« 

 مثل قند شیرین باشه« ...

 عنـا جـان ایـن کلـه قنـد رو بگیـر قابلـت

 اره ....الهـی کـه بختـت
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 » نـازان جـان ..... حـال ننـه مشـدي چطـوره ....؟ ایـن

 جـوون میگـه دکتـره ان

 .... شاهللاا دستش خیر باشه و ننـه لبـاس عافیـت بـه تـنش کنـه

 مـا هـم بـراي رعنـا و

بیــایم زیــر ســایه ي ننــه مشــدي اســد وعــده بگیــریم و  

 ایــن دوتــا جــوون رو بهــم

.».. شون کنیممحرم  

زیـر لـب گفـت و سـریع»..... الحمدهللاا بد نیسـت « نازان یه  

 نگـاهش بـه سـمت

 مسیح چرخیـد ... مشـدي رحـیم از خوشـی اشـک در چشـمش

 نشسـت و بـا صـداي

 بلند گفت:

 » الحمـدهللاا ... الحمـدهللاا کـه خـدا دعاهـاي مـن پیرمـرد رو

 زمـین ننـداخت و

 به اجابت نزدیـک کـرد ... داسـتانت رو عزیـز خـان بـرام

 گفـت جـوون ... ولـی حرفـی

 نزد که طبیبی !... اگـه ایـن جـور باشـهکه میگـی ، خـدا تـو

 رو بـراي ننـه ي پیـر مـن

 فرستاد..«.

سـپس بـا چشـمانی کـه از اشـک تـر شـده بـود دسـت مسـیح 

 را



 گرفـت و بـه

... ین نقطه ي خانه بردانتهایی تر  

 کنــار بخــاري در رختخــواب پیــر زنــی فرتــوت بــا چهــر

749 

پیـرزن بـه سـختی چشـمانش را بـاز کـرد 

 و نیمـه هوشـیار بـا

 کمـک عروسـش

در رختخـواب نشسـت و مسـیح وسـایل 

 معاینـه را بیـرون

 اوردو ابتـدا شـرح حـالی از

ن بیمـاري سن و مـدت بیمـاري و داشـت

 هـاي خـاص از نـازان

 همسـر مشـدي رحـیم

پرسید و در مقابل چنـدین جفـت چشـم 

 معاینـه اش را شـروع

 کـرد ... کـارش کـه بـه

انتها رسید گوشی را از روي گوشش 

 برداشت و روي به
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 ه ایــی رنــگ پریــده

خوابیـده بـود .... پلـک چشـمانش روي 

 هـم افتـاده و نفـس



 هـایش خـس خـس مـی

کـرد.... قـدمی پـیش گذاشـت و کـاله از 

 سـر برداشـت و کنـار

 رختخـواب او نشسـت

:  .... و رو به مشدي رحیم شد و گفت

لطفا بیاید کمک کنید بنشینه تا معاینه ..«.

 » شون کنم

زن مشـدي رحـیم جلـدي حـرف »نازان 

 » او را میـان زمـین

 و هـوا قاپیـد و بـه

سمت دیگـر رختخـواب رفـت ..... زانـو 

 زد و قـدري سـرخم

 کـرد آهسـته جـایی کنـار

 صورت پیر زن گفت:

« 

 میشنوي؟«

د

 ک

 تـر اومـده بـاال سـرت میخـواد

 و کنـه ....... صـدام رو
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 مشدي

]: .................]..... 



 رحیم که روي دو زانو کمی آن سو تر و روبروي او نشسته

 بود شد و گفت:

 » مـادرتون ریـه هـایش متاسـفانه عفونـت کـرده مبـتال بـه

 ذات الریـه شـده ...
 تب باالیی داره ....اگـر تهـران بـودیم یـا حتـی شـهر حتمـا

هـاش عکـش بایـد از ریـه  

 رنگی می گرفت ولـی در شـرایط حاضـر مـن فقـط سـعی

 میکـنم عفونـت رو برطـرف

کـنم و تـبش رو پـایین بیـارم البتـه بایـد آنتـی بیوتیـک 

 تزریقـی

 بهـش بـزنم و آنتـی

 ...بیوتیک خوراکی براشـون در حـال حاضـر تـاثیري نـداره

 تـوي خانـه ي بهداشـت یـه

 چند بسته دیدم« ...

 سپس رو به عزیز خان شد و پرسید:

 » .... عزیـز خـان ... فرامـوش کـردم از تـون سـوال کـنم

 برخـی از ایـن داروهـا

 بایــد در یخچــال نگــه داري بشــن ... و درمــیحط عــادي

 قابــل اســتفاده نیســتند ...

 خانه ي بهداشت یخچال نداره...!؟«

: به محاسن جو گندمی اش کشید وجواب دادعزیز خان دستی   
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 » چـرا .. جـوون یـه یخچـال کوچیـک داشـت یـه هفتـه پـیش

 وقتـی رفـتم

 چسـب زخـم از تـوي خانـه بهداشـت بـردارم دیـدم موتـورش

 از کـار افتـاده و دیگـه

سـدکـار نمیکنـه ... داروهـاش رو خـالی کـردم و بـا ا  

 بـردیمش تـوي انبـار خونـه ي

 خودم ببینم چه مرگشه.... یعنی میگی دارو ها دیگه به درد

 نمیخوره !؟«

 مسیح وسایل معاینه اش را به داخل نایلون سرازیر کرد و

 گفت:

 » فکـر نمیکـنم خـراب شـده باشـه... چـون هـواي ایـن جـا

 خیلـی سـرده ولـی

 اگه باشه دماي یخچال مطمـئن تـره ... هـر چـه زود تـر بـه

 فکـر تعمیـرش باشـید...

» 

 سپس سرش به سمت نازان چرخید و ادامه داد:

 » هـواي ایـن جـا خیلـی خفـه و گرفتـه اسـت چنـد ثانیـه در

 پنجـره رو بـاز

 کنید تـا هـواي عـوض بشـه ، سـر بخـاریتون حتمـا یـه کتـري

اریـد تـا مـدامآب بگذ  



 بجوشه و بخار کنـه.... بـه هـیچ عنـوان داخـل خونـه سـیگار

 یـا قیلـون نکشـید... غـذا
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 ... فقط سوپ و غذاهاي سـاده کـه سـرخ کردنـی نباشـه

 مایعـات گـرم مثـل شـیر هـم

 خیلــی بهشــون کمــک میکنــه دارو هــاش رو بــراش از

 خانــه ي بهداشــت میــارم و

 روش استفاده اش رو بهتون میگم«

 مســیح چشــمانش را در خانــه ي کوچـک مشــدي رحـیم

 چرخــی داد و میــان

 جمله هایش نفسی تازه کرد:

 » بایـد براشـون سـرم هـم وصـل کـنم ... رختخـواب ننـه رو

 ببریـد کـنج دیـوار

تـا بتـونم سـرم رو بهـش یه میخ بزرگ به دیوار بزنیـد 

 وصـل

 کـنم... آمپـول هـاش رو

 خودم هر روز میام و بـراش تزریـق میکـنم .... ایـن بیمـاري

 بـراي افـراد مسـن و بچـه

 ها کـه سیسـتم بـدنی شـون ضـعیفه خیلـی شـایعه تـره

 بهتـره تـا بهبـودي کامـل.....

 ایشون بچه ي کوچک داخل خونه نیاد..«..



 مسیح به اقتضـاي شـغلش پشـت سـر هـم دسـتور هـاي

 پزشـکی اش را ردیـف

 می کـرد و اهـالی روسـتاي بهشـت چشـم از او بـر نمـی

 داشـتند وگـویی بـه واقـع او

 معجزه وار از آسمان آمده تا مرحمی بر غصه و درد هایشان

 باشد.
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*** 

ـام فــراز و نشــیب هــایش بــراي آن دوروز یکشــنبه بــا تمـ  

 بــه پایــان رســید و

 ســفره ي ســخاوت عزیــز خــان بــاز هــم گشــوده شــد و

 کوچــک و بــزرگ گــرد آن

 نشستند...

 برکت سفره نان محلـی بـود ، همـان نـان هـایی کـه شـهربانو

 بـا پـر دسـت نـم

و نـرم شـوند و یـک پاتیـل دار کـرده بـود تـا تـرو تـازه  

 آبگوشـت کـه بـوي محسـور

 کننده ایی داشت..... سـفره ي سـخاوت عزیـز خـان خیلـی

 خـالی هـم نبـود.... ماسـت

 محلی و دوغ و پیاز هاي قاچ شده هـم کنـار کـدبانو گـري

 هـاي شـهربانو خـوش مـی



 درخشید....

ســت .... و بــه شــاداب بــا قــدري فاصــله از مســیح نش

 یــاد

 آبگوشــت هــاي

 دورهمی روزهـاي جمعـه افتـاد و غـم دوري خـانواده اش بـی

 امـان بـه سـمت دلـش

 لشکر کشیدند ... اما بـازهم میـان شـور و هیجـان ، صـفا و

 صـمیمیت اهـالی خانـه ي

 عزیز خان غصه هایش پر کشیدند و رنگ باختند...

در ســفره چرخــی داد تــا چیــزي کــم شــهربانو نگــاهش را  
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سپس با سر به سمت ریحان و حنا :

 اشاره کرد و اضافه کرد

 » ببین ریحان

و حنـا رو از تـرس مـن حتـی اگـه قهـر 

 باشـن ،

 بـازم سـر سـفره

 جفت هم می شینند..«.

شهربانو این را گفـت و بـازهم بـه رسـم 

 مهمـان نـوازي میـان

 سـفره خـم شـد ،



کاسـه ي برداشـت و پـرو پیمـان از 

 آبگوشـت خـوش بـوي

 وبرنـگ پـر کـرد و پـیش

 روي شاداب گذاشت و گفت:

با دستهاي خودت براي شوهرت نون 

 » خورد کن تا بهش

 بچسبه..«.

شاداب کـه جفـت مسـیح نشسـته بـود بـه 

 ناچـار چشـمی گفـت و

 همـان کـرد

Romanbooki بهشت بن بست  

 نباشــد ســپس بــا

نفس هاي خسته تـابی بـه خـودش داد و 

 کنـار شـاداب چهـار

 زانـو نشسـت و او را بـه

سمت مسیح هـول داد و فاصـله ي بـین 

 ...آنهـا را پـر کـرد

 سـپس سـر بـیخ گـوش او

 برد و پچ پچ وار گفت:

 » زن

 تنشون بچسبه«



 جـوون بایـد ور دل هـم بنشـیند تـا

 گوشـت بشـه و بـه
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 کـه شـهربانو گفتـه بـود ...... و مسـیح تمـام مـدت نگـاهش

 روي دسـتان کشـیده ي

 الغر شاداب بود که نان ها را نرم و آهسته خورد و ریز

 میکرد.

را بـه دهـان بـرد» تلیـت آبگوشـت«وقتـی اولـین قاشـق   

 طعمـی بـاور نکردنـی

 به اسـتقبالش آمـد . حـق بـا شـهربانو بـود آبگوشـت آن شـب

 کـه بـا دسـتان شـاداب

 نانهایش خورد شده بودند به جان و تنش خوش نشست و نوش

 جانش شد...

یــد و مــدامولــی شــاداب هــیچ از طعــم آبگوشــت نفهم  

 ذهــنش بــه ســمت

فردایی می رفت که می بایست همراه مسیح در زیر یک 

 سقف

]: .................]..... 

زنــدگی کنــد آن هــم بــراي روزهــا و شــبهاي متمــادي 

 کــه

 تعــدادش را فقــط خــدا



 میدانست..!.....

*** 

بلنــد ، مثــل زنــدگی آرام اسـت مثـل آرامــش یــک خـواب  

 شـیرینی یــک روز

 قشنگ ،زندگی آب روانـی اسـت کـه روان میگـذرد ؛ آنچـه

 تقـدیر مـن توسـت همـان

 میگذرد.
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]: .................]..... 

 دوشنبه ي تهران با بـاد آغـاز شـد..... بـاد تنـدي کـه تمـام

 آلـودگی هـاي شـهر را بـه

 دور دستها برد ، هـوا چنـان تمیـز شـده بـود کـه میتوانسـتی

 رشـته کـوه البـرز را پـر

 صالبت ببینـی ونخـود و لوبیـا هـاي تـه شـهر را هـم

 بشـماري!.... وبعـد از مـدتها ریـه

 هاي شهر به جاي دود پر از اکسیژن شد...

وشرکت آقـاي فرجـام هـم از تمیـزي و پـاکی دور نمانـد   

 دسـت کالهبـردار هـا

 در دست قانون قـرار گرفـت .... آقـاي فراسـتی و نوچـه اش

 راهـی کالنتـري شـدند ....

 بعــد از بلبشــوي روز گذشــته همــه ي کارمنــدان ماسـت



 هایشــان را حســابی کیســه

 کردند و مثل یک کارمند وظیفـه شـناس بـه اتاقهایشـان رفتنـد

.... صـدا از چنـان کـه  

 دیوار در می آمد امـا از آنهـا در نمـی آمـد و تمـام پـچ پـچ

 هـاي در گوشـی شـان بـه

 وقت ناهار موکل شده بود....

 البته هستی بـا آن چانـه ي لـق و حـس کنجکـاوي فعـالش از

 ایـن قاعـده جـدا

طـال کـه پاکـه چـه منـتش«بود و اسـتداللش هـم ایـن بـود کـه   

و از» کـه!.... بـه خا  
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سـاعت ده در اتــاق لیلـی ســرابی نشســته بـود و ســلول 

 هـاي

 خاکســتري مغــزش را

 براي حل معماي پیش رویش زیر رو می کرد...

 بـی توجـه بـه لیلـی کـه مشـغول مرتـب کـردن فایـل هـایش

 بـود .... صـندلی

ـه میـز لیلـی قـدري نزدیـک تـر پیش کشـیدو خـودش را ب

 کـرد

 کاغـذي برداشـت ....

 روي آن اول اســم نیمــا صــبوري را نوشــت و زیــرآن



 آزیتــا حقّــی و بعــد هــم اســم

شاداب را گذاشـت و در آخـر اسـم مسـیح طلـوعی را جـا داد 

 و

 جلـوي هـر اسـم یـک

عالمـت سـوال گذاشـت و عالمـت سـوال کنـار اسـم شـاداب 

 را

 قـدري بزرگتـر و پـر

 رنگ تر گذاشت...

 بـه اسـم هـا نگـاهی کـرد و نمیدانسـت چـرا ایـن چهـار نفـر

 یـک بـاره بـا هـم

غیبشــان زده ... انگشــت اشــاره اش را از بــه زیــر 

 شــالش

 بــرد و قــدري ســرش را

ند و خسـته از اینکـه نمیتوانسـت رابطـه ایـی منطقـی خارا

 بـین

 ایـن غیـب شـدن هـا

 پیدا کند بـاز هـم صـندلی را پـیش کشـید و صـداي قیژقیـژ

 آزار دهنـدي آن در اتـاق

 پیچید . رو به لیلی با هیجان گفت:
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هستی که تمام فکرش پـر بـود از 



 سـوالهاي بـی توجـه بـه

ار لیلـیتـوهین آشـک  

 پر هیجان گفت:

مـیگم لیلـی عجیـب نیسـت نیمـا صـبوري 

 » و آزینـا یـه دفعـه

 بـا هـم رفتنـد

مرخصی از شنبه نیامدند شرکت...مـیگم 

 نکنـه بـا فراسـتی

 دستشـون تـوي یـه کاسـه

 باشه !....؟«

لیلـی چشـم از مـانیتور برداشـت چشـمان 

 پـر آرایشـش را

 قـدري خمـارتر کـرد

 رو به هستی شد:

این رو بـه هـیچ کـس نگفـتم ولـی بـه تـو 

 » مـیگم ... بـراي

 مـن آدمهـا تـاریخ

انقضــا دارنــد و تــاریخ انقضــاي نیمــا 

 صــبوري تمــوم

 شــده .... غیبشــون هــم چیــز

 عجیبی نیست البد باهم رفتند شمال« ....



Romanbooki بن بست بهشت 

نمیدونم چرا سلول هاي خاکستري «

 » مغزم کار نمیکنه !....؟

لیلی نیم نگاهی به او کرد و دوبار چشم 

 هایش به سمت مانیتور

 برگشت:

« 

!» 

 خسـته نکـن چـون چیـزي تـوش نیسـت کـه

 ر کنـه
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 هسـتی نگـاهش بـه سـمت اسـم هـاي نوشـته ي پـیش رویـش

 رفـت دور اسـم

 شاداب دایره کشید و از آنجایی کـه چانـه اش لـق بـود وآلـو

 تـوي دهـانش نمـی مانـد

 تا خیس بخورد چه برسد به حرف ...! با صدایی پچ پچ وار

 گفت:

 » ر ... د خــب اونهــا رفتنــد مرخصــی و شــمال و د

 شــاداب رو چــی میگــی...

ه غیـبش زده قـرار بـود بـا هـمپـیش خودمـون بمونـه از جمعـ  



 بـریم دیـدن خـانوم

 نعمتــی و مــریض شــدم و نــرفتم بهــش گفــتم هــا

 خــانواده اش از اون روز ازش.....

 خبـر ندارنـد تـوي بیمارسـتان و پزشـک قـانونی هـم نیسـت

 تلفـش هـم خاموشـه ...
 دیــروز زنــگ زدم خونشــون هــیچکس گوشــی رو

 برنمیداشــت ... بــه نظــرت عجیــب

 نیست!...؟«

 لیلـی کـه اصـوال بـه چیزهـاي بـی اهمیـت اصـال فکـر

 نمیکـرد و شـاداب هـم

 یکی از آن بی اهمیت ها بود کالفه گفت:

 » هســتی جــون مــادرت پاشــو بــرو اتــاق خــودت ... بــا

 ایــن کالهبــرداري و

بـه پـا شـده همـین روزهـا یـه بلبشویی که تـوي شـرکت  
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]: .................]..... 

سـتهایش بـی اراده مشــت و سـرش تــا 

 روي ســینه اش خـم

 شــد ....میــان کشــمش

هاي ذهنـی اش مامـان سـوري از گـرد 

 راه رسـید و سـري بـه
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 حسـابرس میـاد و مـو رو از

ماست می کشه و من باید تمام پرونـده 

 هـام رو مرتـب کـنم

 وگرنـه تـوي ایـن اوضـاع

میترسم تـر و خشـک بـا هـم بسـوزه و 

 دامـن مـن رو هـم

 بگیـره .... مگـه آدم بـالغ و

عاقل توي ایـن دور زمونـه گـم میشـه کـی 

 نـون خـور اضـافی

 میخـواد .... !؟ خوشـگل

ود کـه بگـیم و حوري پري هـم نبـ

 خواسـتگار ناکـامش اون رو

 دزدیـده .... بابـاش هـم

میوه فروش بود و میلیارد نبـود تـا بـراي 

 پـول گروگـانش

 گرفتـه باشـند ... حتمـا ننـه

 ر کرده و رفته شمال و باباش و دو د..«.

هسـتی کـه شـاداب را بـه خـوبی 

 میشـناخت و میدانسـت

 خـانواده سـنتی دارد

و محال اسـت ایـن کـار را بکنـد کالفـه از 



 جـایش برخاسـت

 کاغـذ را مچالـه کـرد بـه

 درون سطل زباله پرتاب کرد و گفت:

« 

 باها
 .... همـه رو راهـی شـمال کـردي...

 هـم ح طلـوعی هـم
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 اطـراف چرخانـد دور و

 برش را که خلوت دید با صدایی که سعی داشت آرام باشد

 گفت:

 » برو خـدا رو شـکر کـن ... دسـت ایـن دختـر قبـل

 خواسـتگاري بـرات رو شـد

 .... معلوم نیست سـرش تـوي کـدوم آخـور بنـده کـه هـیچ
 اثـري ازش نیسـت... غصـه

يچــی رو میخــوري دختــر بــرات نشــون کــردم پنجــه   

 آفتــاب ... ! نــه روي حــرفم

 بیاري شـیرم رو حاللـت نمیکـنم.... یـه دختـر بهشـون دادیـم

 بسـه ....نـدا رو هـم بـه

 اصرار بابات دادم به شـهاب ... وگرنـه دل بچـه ام هـم بـا

 شـهاب یـک ال قبـا نبـود بـه



 زور زن این پاپتی شد ... بچه ام خواستگار دکتر و مهندس

 داشت« ...

 سوري خانوم مـی گفـت و غافـل از اینکـه کمـی آن سـو تـر

 شـهاب شـنونده ي

 گفتگوي دونفـر ي آنهاسـت و کلمـات مثـل خنجـري آختـه

 روحـش را مـی شـکافد و

 تکه تکه می کند ... هنـوز جملـه سـوري خـانوم بـه انتهـا

 نرسـیده بـود کـه شـهاب از

ه روي هــم ســوار بودنــد بیــرون پشــت مبــل هــایی کــ

 آمــد

 ســرش بــه ســمت ..
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با صـداي فریـاد گونـه ي شـهاب زریـن 

 خـانوم دل از لبـاس

 هـاي شـاداب جـدا

کرد و به سرعت به پذیرایی رفت و بی :

 حواس گفت

»  چی شده مادر .... چرا داد میزنی !...؟

« 

شـهاب خـون جلـوي چشـمانش را گرفتـه 

 بـود .... از شـدت



 عصـبانیت صـدایش

میلرزید و نفس هایش بریـده بریـده شـده 

 بـود ...! نـدا

 سراسـیمه از آشـپزخانه بیـرون

 آمد و هاج و واج پرسید:

»  » ربده میکشی!....؟ چی شده....چرا ع

شـهاب رگهـاي کنـار شـقیقه اش پـر 

 نـبض شـد ... ایـن روزهـا

 اعصـابش مثـل

ه شـده بـود و بـا هرتلنگـري شیشه شکنند

 مـی شکسـت و فـرو

 مـی ریخـت ... تهمـت

هاي زن عمو سوري به شادابی کـه حتـی 

 نمیدانسـتند زنـده

 اسـت یـا مـرده و گوشـه
Romanbooki بن بست بهشت 

آشپزخانه چرخید و با صداي بلند !«...

ندا«: فریاد گونه گفت  

ســوري خــانوم از دیــدن یــک بــاره ي 

 شــهاب جــا خــورد



 زبــانش لکنــت !....

 گرفت و دست پاچه گفت:

« 

 است..«.

 ب جــون اینجــایی ... چیــزي میخــواي

 ي آشــپزخونه
 

763 

Romanbooki بن بست بهشت 

 ، کنایه هاي تمام نشـدنی اش از یـک سـو و ناسـازگاري هـاي

 نـدا کـه هـر دم سـازي

 کوك می کرد ، از سـویی دیگـر..... باعـث شـد بـه سـیم آخـر

 بزنـد و مقابـل چشـمان

 حیرت زده ي آقاجانش و عمـو منصـور کـه تـازه از اتـاق بـه

 پـذیرایی آمـده بودنـد بـا

 صدایی که میلرزید بگوید:

« 

 فقـط بلـد هسـتید

 لیچـار پشـت سـر

یـدخـواهر مـن بگ  

 چیـزي کـه لیاقـت



 ! .... خودتونه به خواهر مـن ببندیـد

 نـادري کـه تـوي هـرجیبش ده تـا

 دوسـت دختـر

 

داره .... شــکر مــی خــوره بیــاد خواســتگاري خــواهر 

 مــن

 شــاداب پیــدا بشــه مــن ...

 ل می گیرم اگه بخواد به نادر بله بگه دهنش رو گ..«.

جمـع در سـکوت غـرق شـده بـود و صـداي نفـس هـا در 

 خانـه

 اي کـه هنـوز

 وسایلش چیده نشده بود می پیچید....

 منــوچهر خــان ســکوت را بــا صــداي هشــدار دهنــده اش

 شکســت و کوتــاه

.».. شهاب تمومش کن«: گفت  
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سپس دستش را بـاال بـرد و افقـی زیـر 

 تیغـه ي بینـی اش

 گذاشـت و بـا همـان

 نفس هاي بریده ، بریده گفت:

سپس روبـه زن عمـو سـوري شـد و بـه 

 چشـمان متحیـر و



 ترسـیده ي او خیـره

 شدو گفت:

زن عمــو ... منهــاي نســبت فــامیلی 

 » مــون مــا یــه عمــر

 نــون و نمــک هــم
Romanbooki بن بست بهشت 

اما شهاب که بـه سـیم آخـر زد بـود ... 

 نفـس هـایش گـره گـره

 در سـینه خـس

خس می کرد و باال نمی آمـد .... بـا 

 همـان لحـن پـر لـرزش

 کـه سـعی داشـت خیلـی

 بلند نباشد گفت:

« 

 یک بار«

 .... نم آقـا جـون بگذاریـد حـرفم رو بـزنم

 بـار شـیون

 » بـه اینجـام رسـیده ....

 سـکوتم رو میگذاریـد

 .... بـه پـاي رضـایتم

 بـه قـرآن



 دارم کم میارم ...هر روز یه سازي

 کوك میکنه و منم باهاش

 میرقصم.«..
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 خوردیم ... مگه قرار نبود کسـی نفهمـه کـه شـاداب از جمعـه

 گـم شـده ولـی شـیپور

دي .... آبـروي خـواهر مـنگرفتی دسـتت و بـه همـه خبـر دا  

 رو کـه خدامیدونـه آالن

 توي چه موقعیتی اسیر شده به چوب حراج زدي..«..

 عمــو منصــور قــدمی پــیش گذاشــت و چشــم ّغــره ایــی

 جانانــه نثــار ســوري

 خانوم کرد و دست روي شانه هاي شهاب گذاشت و گفت:

 » وي مـنم هسـتسوري خبط کـرد ... آبـروي شـاداب آبـر

 ولـی وقـت ایـن ......

 حرفها نیست باید دسـت بـه دعـا بشـیم بـه سـالمت خبـري

 ازش بـه دسـتمون برسـه

 .... براي سالمتی اش گوسفند نذر کـردم وقتـی بـه امیـد خـدا
 برگـرده خونـه ، خـودم

 چاکرشم....«

 شهاب بـه یـادخواهر محبـوبش اشـک در چشـمش حلقـه

ی غـرور مردانـهزدولـ  



 اش آن را پس زد و سرش به سمت ندا چرخید...

 » ندا تـوي چشـماي مـن نگـاه کـن و بگـو ، تـو بـه زور زن

 مـن شـدي !....؟ آره

 ... ؟ وقتــی خواســتگار دکتــر و مهنــدس بـرات مــی اومــد
 بــه مامــان گرامیــت گفتــه

 بـودي کـه مـن یـک سـال بـا پسـر عمـوي دیپلمـه ي بـی
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 سـوادم دوسـت بـودم و

 یواشــکی پنهــونی باهــاش مــی رفــتم بیــرون ... بهشــون

 گفتــی اینقــدر پــاپی پســر

 عمـوي پـاپتی ام شـدم و التماسـش کـردم تـا بیـاد

اي حرمـتخواسـتگاریم!... میخـو  

 ها رو بشکنم و چیزهاي دیگه رو هم بگم یا....«

دیگـر جـان نگرفتنـد و بـا آب دهـان» یـا «کلمـات بعـد از   

 شـهاب فـرو رفتنـد

 .... شهاب«: چرا که زرین خانوم با صداي فریاد گونه گفت

]: .................]..... 

مـن شـون رفتـه .... شـاداب اصـال مرخصـی نگرفتـه بـود  

 میـرم پـیش آقـاي فرجـام

 فرضیاتم رو به خودش میگم .... !؟«

 هستی دیگر صبر نکرد و با گامهاي بلند خارج شد...



*** 

 به سـرعت راهـی طبقـه ي بـاال شـد و میـان راه پلـه آقـاي

 فرجـام را دیـد کـه

 کیف به دست در حالی که بـا تلفـن صـحبت مـی کـرد بـه

 سـمت پـایین سـرازیر بـود

 ... آقـاي فرجـام بـا دیـدن هسـتی کـه راهـش را سـد کـرده بـود
 ،قـدري گوشـی را از

 خــودش دور کــرد ، منتظــر رو بــه او ایســتاد و ســرش را
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هستی که هول شـده بـود و نمـی توانسـت 

 میـان موضـوعات

 ذهنـی اش رابطـه

قدمه ي مناسبی برقرار کند بی آنکه م

 براي گفته هایش داشته

 باشد گفت:

فرجام کالفه از فضولی هاي هستی پوف 

 محکمی کشید و

 گفت:

خــانوم مشــیري ... آقــاي صــبوري و 

 » خــانوم حقّــی

 هفتــه ي پــیش از مــن



شخصـا درخواسـت مرخصـی کردنـد تـا 

 بـراي کارهـاي

 عروسـی شـون اقـدام کننـد و

کـنم جـرم آقـاي فراسـتی  باید عرض

 ثابـت شـده و کالهبـرداي

 هـیچ ربطـی هـم بـه

 آقاي صبوري و خانوم حقّی نداره..«..

هســتی مثــل بــادکنکی کــه بــادش بــا 

 ســوزن خــالی شــده
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 بــه طــرفین تکــان داد و

 پرسید:

« 

 برم...«

 یري ... لطفــا زودتــر حرفتــون رو

 ـن کــاردارم بایــد

 » و منشـی تـون خـانوم اقاي ریـیس .. آقـاي صـبوري

 حقّـی از شـنبه نیسـتند

 به نظرتون عجیب نیست شاید به

 کالهبرداري ربط داشته باشند.«...
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 باشــدتمام شــور

: .... و با صدایی بی رمق گفت هیجانش در دم فرو کش کرد  

..»..  » آخه خانوم خجسته هم از شنبه نیومدن

 فرجـام کـه عجلـه داشـت و مـی خواسـت هـر چـه زود تـر

 بـرود رو بـه هسـتی

 شد و گفت:

 » اگــه مرخصــی گرفتنــد کــه هــیچ وگرنــه از حقوقشــون

 کســر میشــه ... بــه

ه خـاطر مشـکل خـانوادگی کـههرحـال فرقـی هـم نمیکنـه بـ  

 بـرام بوجـود اومـده و

 کالهبرداري شرکت و کسـري بودجـه .. تـا اطـالع ثـانوي

 شـرکت تعطیلـه و کارخونـه

 هم بـه صـورت نیمـه وقـت کـار میکنـه و فعـال فقـط دفتـر

 کارخونـه نیمـه فعالـه ....
و بــه اعالمیــه اش رو دادم رحمتــی بزنــه دم در ورودي  

 کارمنــدان هــم حضــوري

اطـالع بـده .... ایـن دوهفتـه روزکـاري کارمنـدان هـم 

 حسـاب

 میشـه ظـرف یکـی دو

 روز آینـده بـه حسابشـون واریـز میشـه .....شـرکت کـه

 شـروع بـه فعالیـت کـرد بـراي



 تمدید قرار داد باهاتون تماس میگیریم« ...

 فرجـام ایـن را گفـت در حـالی کـه از پلـه هـا سـرازیر میشـد
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 گوشـی را کنـار

 گوشش گرفت و با صدایی بلند گفت:

هسـتی از شـنیدن تعطیلـی شـرکت چنـان 

 شـوکه شـده بـود کـه

 سـلول هـاي

خاکستري مغزش یک سره از کار 

 افتادند...و شاداب را

.!... اموش کردفر  

*** 

مامــان فــرنگیس مســیح چشــمه ي 

 اشــکهایش در کــویر

 دلواپســی هــایش

خشک شده بودند و دیگر گریـه نمـی کـرد 

 ولـی چشـم از تلفـن

 بـر نمـی داشـت و بـا

هر صداي زنگ تلفن قلب او هم پر 

 نواسان باال و پایین



 میشد...

ماندانا بشقاب سوپی روبرویش گذاشت :

 وگفت

« 

  .... هـم چیـزي نخـوردي ....اخـر  شـب

 » معذرت میخـوام کـامران خـان ... تـا چنـد دقیقـه ي

 دیگـه خـودم رو بهتـون

 میرسوم... با هم بریم پیش جناب

 سرگرد..«..

 ایـن
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 قلب مریضت کار دستمون میدي..«..

 فــرنگیس خــانوم قاشــق را در ســوپ نــارنجی چرخــی داد

 و در حــالی کــه

 سرش به زیر بود گفت:

»  » یعنی بچه ام االن گشنه اش نیست !....؟

 ماندانا اشکهایش را پاك کرد و گفت:

 » مـادر مـن .... قربونـت بـریم تـه دل یـه مـادر هیچوقـت

 بهـش دورغ نمیگـه

دلـت روشـنه کـه مسـیح زنـده اسـت و مگـه نمیگـی تـه 



 حـالش

 هـم خوبـه .. مگـه

دیشب خـوابش رو ندیـدي کـه پیرزنـی دسـتهاش رو بـرده 

 بـود

 بـاال و رو بـه آسـمون

براش دعا میکرد .... این هـا همـه یـه نشـونه اسـت کـه 

 حـالش

 خوبـه ... خـدا رو چـه

اي کـامران خـاندیـدي شـاید ایـن جنـاب سـرگرد کـه آشـن  

 بتونـه کمکمـون کنـه

 دایی فرشـاد هـم بـا کـامران خـان رفتـه و قـرار شـد بعـد از

.... 
 دیـدن جنـاب سـرگرد

 مستقیم بیان اینجا« ....

 فــرنگیس خــانوم بــی رمــق قاشــق را بــاال بــرد و گرمــاي

 ســوپ روي زبــانش

...». توکل به خدا« نشست و زیر لب آهسته گفت:  
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*** 

 آرامشی که در خانـه ي فـرنگیس خـانوم مـوج میـزد میـان

 خـانواده ي شـاداب



 ري نایاب به یمن حضور مدام خانواده ي عمو منصور د

 بود..!..

 بعد از نقل مکـان بـه خانـه ي جدیـد کارتونهـا بـی نظـم روي

ـم سـوار بودنـده  

 ... فرشـها لولـه شـده گوشـه ایـی افتـاده و هـیچ چیـز سـر
 جـایش نبـود . میـان ایـن

 هـرج ومـرج نـا گفتنـی... مامـان زري شـاداب مثـل مـرغ پـر

 کنـده میـان اسـباب و

 اثاثیه هاي پخش و پـال بـی هـدف مـی چرخیـد .... و گـاهی

 هـم نـیش وکنایـه هـاي

 سوري را تاب می آورد...

 نـادر در یکــی از جعبــه هـا را کــه متعلــق بـه شــاداب بــود

 بـاز کــرد و کتــاب

 شعري از روي جعبـه برداشـت و بـی حوصـله آن را بـاز و

 بسـته کردودوبـاره آن را بـه

 داخل جعبه پرتاب کرد از سر دلتنگی نفس عمیقی کشید....

و همدسـت توانـایش نـدا مثـل حرفهـا ي مامـان سـوري  

 موریانـه تمـام ذهـنش

 را مـی جویـد و دمـی راحـتش نمـی گذاشـت ....! حتـی از

 تصـور مـرد دیگـردر کنـار
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 شاداب خون در رگهایش می جوشیدو قُل قُل می کرد .... د

]: .................]..... 

 حرمت زنت رو نگه دار..«..

 نــادر نابــاور بــه نــدا خیــره شــد کــه در آســتانه ي در

 ایســتاده و ســر بــه زیــر

اشــکهایش جــاري بــود و در دســتمال چــرك تــابی را 

 مــدام

 میــان دســتهایش مــی

 چرخاند....

 باز هـم سـکوت تـوي جمـع سـایه انـداخت زن عمـو سـوري

ـن بـاز کـرد تـاده  

حرفـی در دفـاع از نـدا بگویـد امـا اولـین کلمـه در دهـانش 

 جـا

 مانـد چـرا کـه عمـو

 منصور میانجی این جـدل شـد کـف دسـتش را بـاال آورد و

 روبـه سـورخانوم گرفـت و

 گفت:

 » ... سـوري دهنـت رو ببنـد .... گذشـته دیگـه تمـوم شـد

 حـاال دیگـه نـدا زن

ـهاب .... زن و شـوهر بـا هـم دعـوا میکنـد ولـی شـب کـهش  

 سرشـون روي یـه بـالش



 میره دعوا هاشون یادشون میره..«.

 ندا هق هق هـاي گریـه هـایش را بـا آب دهـانش فـرو داد رو

 بـه شـهاب شـد و

 گفت:
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من دیگه حاضر نیسـتم یـک روز دیگـه 

 » هـم بـا تـو زنـدگی

 کـنم همـین آالن

هم خیلـی هـا منـتم رو میکشـند .... تـو 

 بـرو تشـت رسـوایی

 خـواهرت رو کـه از روي

 بوم افتاده جمع کن«

ندا این را گفت و دستمال را بـا حـرص 

 بـه گوشـه ایـی پرتـاب

 کـرد چنگـی بـه

زد هـول هـولی و سـر  مـانتو و شـالش

 سـري بـی توجـه بـه

 نـدا گفـتن هـا ي نـادر و

 منوچهر خان از آپارتمان بیرون رفت...

شــهاب درد غیــرت تــوي رگ و پــی 



 وجــودش ســایه

 انــداخت و راه نفســش را

بسته بود..... روي جعبه اي نشسـت و بـا 

 صـدایی پـر خـط و

نـادر بـرو« خـش گفـت:   

 دنبالش ببر خونه ي خودتون..«..

نادر کالفه دستی به میان موهایش ...

 کشید و راهی شد

عمو منصـور نگـاهش روي مشـتهاي 

 گـره شـده ي شـهاب

 نشسـت و سـري کـه

تا سینه خم شده بود و رو به سوري :

 خانوم گفت

« 

 جوري بین دو تا برادر رو

 بهم میزنی....«

بو

 ن

ن

ــ

  ه

دي کــه ازشــت رو از جهــنم آور  

 و آتــیش میبــاره ... بــین چــه
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 سپس بـا دو گـام خـود را بـه شـهاب رسـاند و دسـت روي



 شـانه اش گذاشـت و

 گفت:

..»..  » یکم که آروم شدي بیا دنبال زنت و برید سر زندگیتون

 شــهاب ســکوت کــردو هــیچ نگفــت.... شــکاف عمیقــی

 کــه بــین خــانواده ي

 خجسته ها افتاده بود حتی با برگشتن شاداب هم پر نمی شد

 دوشـنبه بـراي مسـیح و شـاداب بـا بـرف آغـاز شـد و

 دلواپسـی هـایی کـه تـه

هذهنشان بد جوري لنگر انداختـه بـود.... ولـی هـیچ یـک بـ  

 روي خـود نمـی آوردنـدو

 صبور دل به تقدیر داده بودند..!.

 امــروز همــان روزي بــود کــه مــی بایســت بــه خانــه ي

 ننــه مشــدي رحــیم

 میرفتند و مدتی را آنجا می ماندند....

 شــاداب شـال ســه گــوش دســت بــافی را کــه حنــا بــه او

 داده بــود را تــا روي

شـانی اش پـایین کشـید و بـه سـختی پاهـایش را روي دلپی  

 بـرف هـایی کـه ارتفـاع

 آن از زانو هم بیشتر شـده بـود میگذاشـت .... صـداي قـرچ

 قـرچ برفهـایی کـه زیـر پـا

 خورد مـی شـدند تنهـا صـدایی بـود کـه در کوهسـتان طنـین



 مـی انـداخت....و بـرف
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 بی امان می بارید و بر سرو رویشان می نشست....

 شهربانو و نـازان تیـز و بـز بـی توجـه بـه حجـم بـرف جلـو

 تـر از آنهـا قـدم بـر

 میداشتند چنان که گویی در جاده اي صاف و چمن شده راه

 میروند..!.

 شاداب بـه سـختی پـایش را بلنـدکرد روي بـرف هـاي پـا

 نخـورد گذاشـت و بـه

 یکباره در دم به میـان برفهـا سـرنگون شـد .. مسـیح کـه تمـام

 حواسـش پـی شـاداب

 بود ، ایسـتاد یـک قـدم رفتـه اش را برگشـت و دسـتش را بـه

 سـمت او پـیش بـرد و

 گفت:

»....  » دستت رو بده من کمکت کنم

بـه چهـرهشـاداب از پـس پـرده ي تـور سـفید بـرف نگـاهش   

 ي مسـیح ثابـت

 شد وقتـی دسـتش را در دسـت گـرم او قـرار گرفـت سـرما

 بـار و بنـدلیش را بسـت و

 رفت...

 مسـیح بـا یـک حرکــت سـریع او را از میــان برفهـا جـداکرد



 محکـم و مردانــه

 گفت:
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شاداب بی حرف و کالمی دل به گرماي 

 دست او داد و راهی

 شد...

**** 

انــه ي ننــه مشــدي رحــیم از ده خ

 قــدري فاصــله داشــت

 امــا از دره ي پــر

درخت که شاخه و برگ درختانش پر از 

 برف بود چندان دور

 نبود...

خانـه ي کـوچکی کـه درواقـع یــک اتـاق 

 دوازده متــري

 بیشـتر نبــود بـا یــک

پنجـره کــه رو بــه دره بـاز مــی 

ي آن فانوسـی شــدروي لبـه  

 کهنــه قــرار داشــت ....
شــاداب نگــاهش روي زیلــوي ریــش 

 خــورده و فرســوده ي



 پهــن شــده وســط اتــاق

نشست کمی آن سـو تـر کـنج اتـاق 

 بخـاري آهنـی قـرار داشـت

 کنـارش هـم زیـر ....

چادر شبی گل گلی تکیه به دیوار ...

 رختخوابی قرار داشت

آشپزخانه اش جایی مجـرا نبـود و درواقـع 

 یـک کابینـت سـفید

 فلـزي بـود کـه

رویــش ســینکی قــرار داشــت ....و 

 جفــت آن روي یــک

 چهــار پایــه ي فلــزي گــازي
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« 

 پاهات رو بگذار جاي پاي

 من..«..

ت

 ت
 

 ... رو از دســت مــن در نمیــاري

 ن یــه قــدم جلــوتر میــرم و تــو
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 کهنه با دو شعله قرار داشت و یک کپسول زنگ زده ي هم

 همان گوش



]: .................]..... 

 ه کنار ها بـود ..... نـازان تـر فـرز داخـل شـد و کیسـه ي

 نـایلونی سـیاه رنگـی از زیـر

آن را بــه گوشــه اي گذاشــت وخــمچــادرش بیــرون آورد   

 شــد جــارو را از زیــر گــاز

 برداشت و گفت:

 » آقاي دکتر آالن ایـن جـا رو براتـون

 مثـل دسـته

 ... ي گـل میکـنم

 گـالب بـه

هـم پشـت» دست بـه آب«روتون   

 .... خونـه اسـت ..... بخـاري پـر نفتـه

 یـه دبـه نفـت

 

 هم بیرون کنار در هسـت .....کپسـول گـاز هـم تـا نصـفه پـره

 یـه دسـت رختخـواب ...

تمیـز هـم دیـروز مشـدي رحـیم براتـون از خونـه آورد یـه 

 پتـو

 اضـافی هـم براتـون

 گذاشتم .... توي لولـه هـاي هـم آب هسـت ...ولـی بـراي

 حمـوم منـت بگذاریـد بیایـد

اینجـا حمـوم نـداره خـدا خیرتـون بـده خونـه ي مـا..... 

 دیشـب



 ننـه مشـدي یـه کـم

 راحت خوابید و صبح هـم وقتـی از خـواب بیـدار شـد گفـت
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هنــوز گــره ي چــادر شــهربانو پشــت 

 ســرش محکــم نشــده

 بــود کــه شــاداب

کتــانی هــاي خــیس و ســنگینش را در 

 آورد وپــایش روي

 ســرماي زیلــو نشســت ....

به سمت نازان رفت خم شد و جارو از :

 دستش گرفت و گفت

اجازه بدید خودمون این جا تمیز می « ...

 » کنیم
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 حـالش بهتـره نمیدونیـد

 مشدي رحیم چقدر دعاتون کرد« ...

شهربانو رو بـه مسـیح شـد و درحـالی 

 چـادرش را ضـربدري

مـی آورد روي هـم  

 و به پشت گردنش گره میزد گفت:

شـرمنده آقــاي دکتــر ... خودتـون دیدیــد 



 » کــه جـا مــون

 کمـه وگرنــه روي

تخم چشمم جا داشـتید ... انشـاهللاا همـین 

 روزهـا بـرف بـد میـاد

 و بـاالخره عبـدهللاا از

شهر میاد و شـما رو راهـی میکنـیم.... 

 تـوي ایـن اوضـاع و

 احـوال خـدا شـما رو بـراي

 مردم ده فرستاد« ...

 سپس رو به نازان شد و گفت:

« 

 میشه« ....

 مـنم کمکـت میکـنم .... بخـاري رو

 م ایـن جـا گـرم
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مسـیح نگـاهش بـه 

سـمت کیسـه ي 

نـایلون سـیاه رنـگ 

 رفـت

 و میدانسـت ...



اگر قبول نکند به 

عـزت نفـس آنهـا بـر 

میخـورد لبخنـدي 

 روي

 لـبش نشـاند و گفـت
Romanbooki بن بست بهشت 

سپس جارو را از او 

گرفت و نیم نگاهی 

 روانه ي مسیح کرد و

 گفت:

نـازان سـري بـه 

اطـراف تکـان داد و 

نفـس خسـته اي 

 چاشـنی

 حرفهـایش کـرد

 و گفت:

 » دختر..... گ

الهی به پاي هم « ...

 پیر بشید

 ایـن جـور

سپس با چشم ابرو به 

کیسه ي مشکی کنج 
 



 آشپزخانه اشاره کرد

 و گفت:

« 

کمه ، وسعمون بیشتر 

 از این

 نمی رسه...«

  ابـل

 باب

شـما رو نـداره 

 آقـاي دکتـر مـزد

ـت دیشـب 

تونـه..... شـرمنده 

 کـه

« 

 خودمون میتـونیم بخـاري

 .... رو هـم روشـن کنـیم

 مـزاحم شـما نمـی شـیم

 ... تا همین جا هم خیلی بهتون

 زحمت دادیم..«.

 و رو از بهشـت برداشـتند کـه ه دل مـی شـینی
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: 

 » نـازان خـانوم .. دسـتتون درد نکنـه از قـول مـن بـاز از

شـکرمشـدي رحـیم ت  

 کنیـد کـه ایـن خونـه رو بـه مـا امانـت داد... بعـد از ظهـر

 بـراي تزریـق آمپـول ننـه



 مشدي میام....«

زیــر لــب» قــل هــو هللاا و احــدي «نــازان و شــهربانو   

 خواننــد و بــه مســیح و

 شاداب فوت کردند و راهی خانه هایشان شدند...

*** 

 بـا رفـتن آن دو بـاالخره از چیـزي کـه از آن میترسـید اتفـاق

 افتـاد .... قلـبش

 بی قرار شروع به طپیدن کرد و نفس هایش به شماره افتاد...

 ـرد و امـا مسـیح خونسـرد و آرام بـه سـمت بخـاري گ

 آهنـی کـنج اتـاق رفـت

بعـد  کمـی سـر چرخانـد کبریـت را پیـدا کـرد ....بخـاري را

 از

 قـدري کلنجـار رفـتن

 روشن کرد و گرمـا مهمـان فضـاي خانـه شـد ... شـاداب بـه

 سـمت اشـپرخانه رفـت و

لکه هاي چربی خشک شـده در جـاي جـاي گـاز دیـده م یشـد 

 و

 بـوي مانـدگی غوغـا

 می کرد ....کنار سـینک یـک جـا ظرفـی کهنـه ي پالسـتیکی

 قرمـز رنگـی قرارداشـت
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 و تنها دارایی اش چند تا قاشق و چنگـال و سـه یـا چهارتـا

 لیـوان کـه یکـی دوتـا لـب

 پـر هـم بیشـان بـود ودوتـا بشـقاب مالمـین رنـگ و رفتـه هـم

 کنـارش ..... خـم شـد

 کابنت را باز کرد یک کتـري قـوري رویـی درب و داغـون

زنـگ زده هـم زیـر کابینـت  

 بود....

شاداب سر برداشت و مسـیح نگـاه کـرد کـه پشـت بـه او 

 کنـار

 بخـاري ایسـتاده

 بــود ... کیســه ي نــایلونی مشــکی را برداشــت آن را بــاز

 کــرد ... اولــین چیــزي کــه

 بیـرون آمـد یـک بسـته چـاي بـا مـارکی بـی نـام و نشـان بـود

 آن را بـه کنـاري ...

 گذاشـت و بسـته بعـدي کـه بیـرون آمـد پـنج عـدد تخـم مـرغ

 محلـی همـراه بـا دو

 قــرص نــان کوچــک داخــل دســتمالی پیچیــده شــده بــود

... 

 از ایــن همــه ســخاوت

لبخنـدي نـرم روي لـبش نشسـت ....چنـان غـرق افکـارش 

 بـود



 کـه متوجـه حضـور

سیح در یـک قـدمی اش نشـد .... و بـا صـداي او سـرم  

 برداشـت کـه بـا فاصـله اي نـه

 چندان زیـاد در کنـارش ایسـتاده بـود ..... مسـیح پـیش از او
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بـود کـه هـر دومـون تـوي ایـن هچـل 

 افتـادیم ... دوم اینکـه

 نبایـد بـه عزیـز خـان

تم کـه مـا زن و شـوهر هسـتیم .. میگفـ

 ولـی بـاور کـن اون

Romanbooki بن بست بهشت 

 دسـت بـه داخـل کیسـه

برد و سیب زمینی را بیرون کشید و :

 گفت

« 

 سخاوتمندانه می بخشند..«..

سپس رو به شاداب شـد و گفـت بیـا بـریم 

 کنـار بخـاري

 میخـوام باهـات حـرف

 بزنم.«...



*** 

کنــار بخــاري نشســت و حتــی شــاداب 

 گرمــاي آن

 نتوانســت اضــطرابش را

کـاهش دهـد ... مسـیح پـالتویش را بـه 

 مـیخ کوبیـده شـده

 آویـزان کـرد و چشـم از

پنجـره ي کـه رو بـه حریـر نـرم بـرف 

 بـاز میشـد گرفـت و

 کنـار شـاداب بـا فاصـله

 نشست و بعد از تامل کوتاه گفت:

« 

 هایی من

 وت بـین ایـن مـردم معنـا پیـدا میکنـه کـه

 وج تنگدسـتی بـاز هـم

 عـذر خـواهی بـه تـو بـدهکارم ... اول

 اطر بـی فکـر
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 لحظـه هیچـی بـه فکـرم

 نرسید و ترسیدم بهت آسـبیی برسـه ... بعـد هـم دیگـه نشـد



 دروغـم رو درسـت کـنم

 ....و ترسـیدم تـوي ایـن شـرایط دیگـه بهمـون اعتمـاد نکننـد

 متوجـه منظـورم کــه

 میشی....«

 شــاداب دســتهایش را در هــم گــره کــرد ونــرم و ســبک

 ســرش را بــه عالمـت

 ـر تاییـد تکـان داد و نگـاهش روي صـورت سـبزه ي پ

 ومردانـه ي او نشسـت .... ریـش

گـش ایـن چنـد روز صـورتش را پوشـاندههاي مشکی رن  

 بودنـد و هـارمونی خاصـی بـا

 موهاي تیره و صافش که همیشه بدون فـرق رو بـه بـاال شـانه

 میشـد پیـدا کـرده بـود

، مسیر چشمانش را بـه سـمت بخـاري برگردانـد وکوتـاه 

 گفـت

 بلـه ي آقـاي دکتـر :«

 متوجهم....«

 مسـیح نفـس عمیقـی کشـید چشـم از چشـمان مـورب و خـوش

 حالـت او کـه

 زیـر ابروهـاي باریـک دخترانـه ي او کـه میـان صـورت

 گـردش خـوش مـی درخشـید

 گرفت و گفت:



 » ببـین ایـن یـه واقعیتـه کـه مـن و تـوبراي مـدت نـا معلـومی
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 بایـد ایـن جـا

ـدگی کنـیم ... و بایـد جلـوي اهـالی روسـتا وانمـود کنـیم زن

 کـه

 زن و شـوهر واقعـی

هسـتیم... خیلـی دلـم میخواسـت منعـی از نظـر قـانونی نبـود 

 و

 میشـد کـه بـا هـم

محــرم بشــیم ولــی تــا زمــانی کــه اجــازه ي پــدرت 

 نباشــه

 محرمیــت مــا درســت

تــا روزي کـه بیـام خواسـتگاري رســمی نیسـت.... و مـن  

 صـبر میکــنم و فاصـله هـا

 بینمون باقی می مونه ، چیزي به اسم خط قرمز« ...

 ســپس تــوي چشــمان فــرو افتــاده ي شــاداب خیــره شــد و

 نــرم تــر از قبــل

» به من که اعتماد داري !....؟« پرسید:   

ز هم بی حرف فقط سريشاداب قلبش پر طپش تر شدو با  

 تکان داد.

 مسـیح دسـتش را بـه گرمـاي بخـاري نزدیـک تـر کـردو بعـد



 از تـاملی کوتـاه

 گفت:

« 

 خـب پـس ایـن

 همخونـه شـدن قـانون

هـاي خـودش رو 

 داره

 یـه قـانون مـن
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می گذارم و توباید اجرا کنی یه 

 قانون

تو بگذار من اجرا میکنم «

 قبوله..!..؟

 سپس انگشت اشاره اش را باال برد و تاکیدي اضافه کرد:

»  » البته قانون منطقی و معقول ... موافقی !...؟

شـاداب سـر برداشـت بـه چشـمان تیـره او نگـاه کـرد کـه 

 زیـر

 ابروهـاي پهـن

 ومردانه اش مصـمم بـه نظـر میرسـید و کوتـاه و نـرم

 مخملـی



مـوافقم ... یـه«: گفـت  

 قانون منطقی ومعقول..«..

 مســیح لبخنــدي زد و نگــاهش بــه تکــه مــوي او کــه

 فرفــري روي پیشــانی

 صافش نشسته بود افتاد و گفت:

 » اولین قانون... مـا قـرار یـه مـدت نـامعلوم بـا هـم همخونـه

 باشـیم پـس بایـد

م صـدا کنـی وبگـی مسـیح و اینقـدرمن رو به اسـم کـوچیک  

 دکتـر دکتـر بهـم نگـی

...» 

 شـاداب چشـمانش را قـدري باریـک تـر کـرد کـاري کـه

 همیشـه موقـع فکـر

کـردن انجـام میـداد .. خـب قـانون اول چنـدان سـخت هـم 

 نبـود

 فقـط بایـد کمـی
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ارش می شد سري به عالمت تمرین می کرد تا عادت گفت

 تایید

 تکان داد:

»....  » باشه این قانون خیلی سخت هم نیست

 سـپس نفـس عمیقـی کشـید حـاال نوبـت اوبـود تـا قـانونش را



 بگویـد بعـد از

 تاملی کوتاه گفت:

« 

 شـب هـاي موقـع

 خـواب بـا ملحفـه یـه

 پـرده بیمـون بکشـیم تـا

 مـن بتـونم

 موقع خواب مانتو و شالم رو

 دربیارم و راحت بخوابم..«.

 

 مسیح لبخندش عمق گرفت و او هم سري تکان داد و گفت:

 » قانون خوبیه ... باید شـب بتـونی راحـت بخـوابی عـرض

 ایـن جـا زیـاد نیسـت

 و شب حتما این کاررو بـرات انجـام میـدم ولـی روزهـا بـرش

 میـداریم تـا اگـه کسـی

 اومد شک نکنه..«..

 مسیح به سختی چشم از شاداب گرفت و بعد از نفسی عمیق

 گفت:

 » حـاال نوبـت قـانون دوم منـه ... ببـین شـاداب درسـته کـه

 مـن و تـو رسـما و
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 شرعا زن و شوهر نیستیم وقرار ایـن اتقـاف بعـدا بیفتـه



 ولـی دلـم مـی خـواد تـوي.....

 این مدت کـه تـوي ایـن روسـتا هسـتیم مـن بـه عنـوان مـرد

 خونـه تصـمیم گیرنـده

 باشـم و اجــازه بـدي مــن تصــمیم بگیــرم و تــو هـم بــه

 حــرفم گـوش کنـی چــون

 نمیـدونیم ایـن جـا چـه اتفاقـاتی ممکنـه برامـون پـیش بیـاد و

اینکـه سـازخالصـه   

 خودت رو نزنی ... قبوله ....؟«

 شاداب بـه بینـی مردانـه ي او کـه نـه خیلـی بـزرگ بـودو نـه

 خیلـی کوچـک و

 در صورتش خوش قواره ، خیره شد.... خـب ایـن قـانون

 برمـی گشـت بـه بعـد مردانـه

 و ریاست طلبی او ...و بـدش نمیامـد بـه او تکیـه کنـد....امـا

ـت اشـاره اش را بـاالانگش  

 برد و به سمت او نشانه رفت و گفت:

 » تا جایی که خواسته هاتون معقول ومنطقی باشه ....قبول

 میکنم.«..

 مسیح دستهایش را محکم در هـم مشـت کـرد تـا بـی اجـازه ي

 او بـراي لمـس

صورت گندم گون شـاداب پـیش نـرود و نفـس هـاي کهنـه 

 اش



: گفـت را تـازه کـرد و  

»...  « خب نوبت توئه که قانونت رو بگی
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 شاداب ذهنش را زیر رو کردو محتاط گفت:

 » راســتش رو بخواهیــد مــن دختــر ترســویی نیســتم

 کــه از تنهــایی و....

 تاریکی و این جور چیزها بترسـم ،ولـی محـیط ایـن جـا بـران

 ناشـناخته اسـت و بایـد

 هر جـا میریـد مـن رو روهـم بـاخودتون ببریـد و تنهـا تـوي

 خونـه نگذاریـد... قبولـه

...» 

 ایـن حـرف شـاداب نشـان از اعتمـادش داشـت و مسـیح از

 خوشـی تـه دلـش

 غنج رفت خوشـحال از اینکـه شـاداب بـه او تکیـه میکنـد بـا

 لبخنـدي عمیـق گفـت:

..».  « باشه هرجا برم تورو هم باخودم میبرم

]: .................]..... 

 سپس با اندکی تامل اضافه کرد:

 » قانون سوم من در واقع قانون نیست و یه در خواست و

 خواهشه« ...

 شاداب اخـم هـایش در هـم شـد و بـازهم چشـمان مـوربی اش



 راباریـک کـرد و

 منتظر ادامه ي حرفهاي مسیح شد:

 » ببین شاداب من زیاد با پخـت و پـز و ایـن جـور کـار هـا

 میونـه ایـی نـدارم ...
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اگه میشه تو این کار هـا رو انجـام یـده ... 

 ایـن جـور کـه

 پیداسـت خودمـون بایـد بـه

 فکر غذامون باشیم..«..

شــاداب بــه ایــن همــه تنبلــی مســیح 

خنــدي وســیع زدلب  

 چنــان کــه تمــام

دنـدانهاي ردیـف شـده اش را بـه نمـایش 

 گذاشـت و مسـیح بـی

 تـاب خنـده هـاي او

باز هم دستهایش مشـت شـد ....و بـا 

 صـداي او نگـاهش تـا

 امتـداد نگـاه هـاي گـرم او

 باال امد:

این قانون خوبیه ... من آشپزي « ....



 » کردن رو دوست دارم

خب حاال نوبت او بـود تـا قـانون سـومش 

 را بگویـد... امـا

 هرچـه ذهـنش را زیـر

رو کرد چیزي بـین آن پیـدا نکـرد بـه 

 چشـمان خیـره و منتظـر

 مسـیح خیـره شـد و

 گفت:

آقاي دکتر من دیگه قانون هام تموم ..«..

 » شد

مســیح انگشــت اشــاره اش را بــه 

ـت وســمت او نشــانه رفـ  

 بــا اخمــی تصــنعی

 گفت:

« 

 من نگی آقاي دکتر!«...

 ار نشـد

 ولـین قـانون مـن ... مگـه قـررو صـدا کنـی و دیگـه بـه
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 شاداب پـوف کالفـه ایـی کشـید اشـتباه میکـرد ایـن قـانون

 خیلـی هـم آسـون



 نبود ...مثل بچه دبسـتانی کـه غلـط امالیـی اش را گرفتـه

 باشـند تنـدو پشـت سـرهم

 گفت:

...».  » ببخشید .... ببخشید دیگه نمیگم آقاي دکتر

 مسـیح خنـده هـایش بـه پـرواز درآمـد و آواي خنـده هـایش در

 بهشـت طنـین

... بین شان پرچم دار» عشق « انداز شد و قانون مشترك  

 بعــد از قــوانین ، زنــدگی همخانــه اي شــان آغــاز شــد و

 هــر یــک بــه کــاري

 مشغول شدند...

 مسـیح شــیلنگ کپســول گـاز را وصـل کــرد و شــاداب

 بـراي ناهــار بــه ســراغ

 سـیب زمینـی ، و تخـم مـرغ هـا رفـت ... خـب اگـر روغـن

 داشـت میتوانسـت کوکـو

ه ســیب زمینـی درسـت کنــد ...امــا خانــه ي محقـر ننـ  

 مشــدي از حــداقل امکانــات

 برخودار بود..!..

 مستاصـل دسـت بـه کمـر زد و پـوف کـش داري کشـید و

 گونـه هـایش از هـوا

 پـرو خـالی شـد.... عاقبـت از خیـر درسـت کـردن کوکـو

 سـیب زمینـی گذشـت و بـه
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 همان تخم مـرغ و سـیب زمینـی پختـه قناعـت کـرد.... ولـی

 خـب کمـی هـم سـلیقه

 به خرج داد و سیب زمینـی و تخـم مـرغ را بعـد از پخـتن بـا

 پشـت چنگـال نـرم ودر

 انتها با هم مخلوط کرد و رویـش هـم پونـه ي کـوهی خشـک

 شـده پاشـید کـه عطـر

نـه مشـدي آن را داخـل پارچـه ایـیسحر انگیزي داشـت و ن  

 سـفید بـه مـیخ آویـزان

 کرده بود.....

 ناهار شاهانه یشان ، سـفره اي چهـار گـوش بـود ، بـاتخم

 مـرغ و سـیب زمینـی

 پختـه و دو قـرص نـان و کنـارش هـم دو لیـوان آب... کـه

 شـاداب آن را کنـار بسـاط

 بخاري پهن کرد ...کدبانو گـري هـایش کـه بـه پایـان رسـید

 شـال بـافتش را کـه حنـا

 داده بـود را از مـیخ آویختـه بـه دیـوار برداشـت و روي شـانه

 اش نشـاند و بـه سـراغ

 مسیح رفت که بیرون مشـغول پـارو کـردن بـرف هـاي جمـع

 شـده رویـروي در خانـه

 بود....



ن در چـوبی خانـه حجمـی از هـواي سـرد هـورابـا بـاز شـد  

 کشـان بـه داخـل

 سرازیر شدند و چندتایی هم دانه ي برف مهمان گرماي خانه
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 شد...

 شــاداب شــالش را بــه دور شــانه اش محکــم پیچیــد و بــه

 تماشــاي مــردي

فـس هـاي او بـودایستاد که نفـس هـایش گـره شـده بـه ن  .... 

 بـرف روي ریـش هـاي

 مشـکی اش نشسـته و مردانـه و زیـر بـارش بـی امـان بـرف

 پـاروي چـوبی را روي دل

 حجم وسیع برف می کشید و کفـه ي پـارو کـه پـر مـی شـد و

 آن را بـه سـمت دیگـر

خ« پـارو روي ـرت خ هـوار مـی کـرد و صـداي» ـرت  

ی بـود کـه دربـرف تنهـا صـدای  

 کوهستان طنین انداز می شد..!.

مســیح سربرداشــت و بادیــدن شــاداب کــه کنـار در 

 ایســتاده

 بــود ، پــارو رابــه

 صورت عمـودي سـتونی کـرد و بـه آن تکیـه داد و بـا نفـس

 هـاي خسـته و لبخنـدي



..».. سرما میخوري برو تو«: نرم گفت  

ـرواز در آمـد بـا فشـار لبهـایش بـرشاداب بازهم دلش بـه پ  

 روي هـم بـال و پـر

 دلش را بست جواب لبخند او را با لبخندي نرم تر داد و گفت:

..»..  » خسته شدید بیاید داخل ناهار حاضره

 توجه ي کم رنگ شـاداب مثـل آفتـاب تمـوز میـان آن همـه

 سـرما ، دنیـا دنیـا
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 گرما بـه دلـش سـرازیر کـرد و لبخنـدش را عمـق بخشـید

 سـري جنبانـد و پـارو را....

 به دیوار تکیه داد و همراه شاداب داخل شد....

 اولین ناهار دونفریشان یک غـذاي سـاده بـود کـه میـان

ب«هچـه هـاي ـه و چ ـه ب   

 » مسیح از دست پخت شاداب و تع

]: .................]..... 

 ریــف خــاطراتی از دســت پخــت مادرهایشــان ، خــورده

 شــد...... و رفــت تــادر ایــن

 بهشت ، جزء اولین خاطرات مشترك دو نفریشان باشد....

*** 

 در روســتاي بهشــت زمــان جــوري دیگــر ي جــاري بــود

 و گذشــت زمــان را



دي رحـیم حس نمی کردي ...وقتـی بـراي دیـدن ننـه مشـ

 رفتنـد

 بـه اصـرار شـهربانو

براي شام ماندنـد و مهمـان سـفره ي مختصـر آنهـا شـدند 

 ....و

 از بـدو ورودشـان نعنـا

 و پونه هـم جفـت آنهـا نشسـتند.... نعنـا چشـم از شـاداب

 برنمـی داشـت و پونـه هـم

 بـدون پلـک زدن خیـره بـه مسـیح بـود .... آنچنـان کـه مسـیح

 متوجـه ي نگاههـاي

خیره ي او شـد و سـرش را قـدري بـه سـمت شـاداب خـم 

 کـرد
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ســپس دســت نعنــا را هــم گرفـت و او 

 را کنـار خــود نشــاند

 وبــا همـان لحــن

نعنـا خـانوم مـن بیـاد «: مهربـان ادامـه داد

 پـیش مـن ببیـنم

 اسـمت قشـنگش رو از

..».. ین قدر خوش عطر و کجا آورده که ا

 بوئه



مسیح دسـت پونـه را میـان دسـتش گرفـت 

 ولـی تمـام حواسـش

 پـی مهربـانی

هاي شاداب و خنده هاي مخملی اش ..!...

 جا مانده بود

*** 

شــب کــه بــه انتهــا رســید و وقــت 

 خـواب..... نوبــت
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 و بـا لبخنـدي کـنج

: چ پچ وار گفتلبش آهسته و پ  

« 

 پیش روت داري!«....

شــاداب بــا دیــدن چهــره ي کودکانــه ي 

 پونــه کــه چشــم از

 مســیح بــر نمــی

داشـت لبخنـدي زد و خـم شـد و دسـت 

 پونـه را گرفـت ، او را

 از جـایش بلنـد کـرد

وکنار مسیح نشاند ، روي روسري آبی 



 رنگش را بوسید و

 گفت:

« 

 ببینه خوب شده یانه« ....

 ت باشــه هــا ... ببـین چــه قـدر هواخـواه

 رقیــب ســر ســختی.

 شین پـیش آقـاي دکتـر تـا یـه نگـاهی بـه

 هـاي دسـتت بنـدازه
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 اجــراي قــانون ملحفــه اي

 شاداب شد....

 مسیح با حوصله دوتـا مـیخ از میـان خـرت و پـرت هـاي ننـه

 مشـدي کـه تـوي

 کاسه اي ریخته بود پیدا کرد و به دو طـرف دیـوار کوبیـد و

 بـا چـادر شـب گـل گلـی

 خانه ي کوچک ننه مشـدي رابـه دو قسـمت تقسـیم کـرد سـهم

 شـاداب یـک دسـت

.... بالش کنار بخاريرختخواب بود و سهم مسیح یک پتو و   

 خب همـه چیـز بـراي شـاداب خـوب پـیش مـی رفـت اگـر

 نیـاز دسـت شـویی



رفـتن پیـدا نمـی کـرد.... البتـه ایـن یکـی از مشـکلهایش بـود 

 و

 حـاال نمـی دانسـت

آقـا«و »مسـیح خـان «مسـیح را چـه طـوري صـدا بزنـد   

کمـی بـه نظـرش» مسـیح  

ش نمـی چرخیـد... مسـیح بـدون پسـوندوثقیل بود تـوي دهـان  

 پییشـوند هـم زیـادي

 براي رابطـه ي نـو پایشـان صـمیمی بـود ....میـان بالتکلیفـی

 هـایش مسـیح بالشـتش

 را بـه زیـر بغـل زد و مـی خواسـت بـه آن سـوي پـرده بـرود

 کـه بـا صـداي شـاداب

 برگشت....

....»!  » آقاي دکتر
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آنــی بـه سـمت او برگشــت و  مسـیح بـه

 منتظـر نگـاهش کــرد

 سـرش را ریــز

» چیزي شده !....؟«: تکان داد وپرسید  

شــاداب دســتهایش را درهــم پــیچ داد و 

 ســرش را بــه زیــر
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مسیح به نشانه ي اعتراض یک تاي :

 ابرویش باال رفت و گفت

قرار مون یادت رفت ... من اسم ..«..

 » دارم

شاداب چشمانش را روي هم فشار :

 دادصادقانه اعتراف کرد

.... »!  » گذاشتید باور کنید قانون سختی

مسیح به سختی از چشمان او دل کند 

 نگاهش را به روي زیلو

 ر داد س:

مسـیح ایـن را گفـت پشـت بـه او شـد 

 ... وعـزم رفـتن کـرد

سشـاداب کـه حـ  

کرد مسیح دل گیر شده .....تندو پر شتاب 

 بی آنکه نام او را

 ببرد گفت:

« 

 ....؟«

 » فقط بگـو مسـیح بـدون پسـوندو

 پیشـوند



 ...... همونطـور کـه
 مـن تـورو صـدا

 میکنم شاداب.....من براي تو فقط

 مسیح هستم نه آقاي دکتر....«

 دم دیگـه نگـم آقـاي دکتـر ....میشـه حـاال

 بکـنم
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مســیح نگــاهش روي صــورت شــاداب 

 جــا مانــده بــود

 لبخنــدي روي لــبش

نشـاند و بالشـت را همــان جـا روي 

 زمــین انــداخت و سـرش

 را قــدري پــیش بــرد و

 نرم گفت:

حاال چرا نگام نمی کنی این که خجالت «

 » نداره .... !؟

سپس در حـالی کـه بـه پشـت پـرده ي 

 قسـمتی کـه پنجـره و

 بخـاري سـهم او

 بود رفت وگفت:

تا تو کفش بپوشی منم فانوس رو ....«



 » روشن می کنم

*** 

خب رفتن تا دست شـویی یـک قسـمت 

 مـاجرا بـود و داخـل

 شـدن بـه آن هـم

قسـمت دیگـر مـاجرا .... دسـت شـویی 

 در واقـع چهـار

اري کـوچکی بـود ، بـدوندیـو  

در !.... و یــک پــرده ي آویختــه ي 

 پــاره و نــخ نمــا ،

 نقــش در آن را بــازي میکــرد ....
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 انــداخت و بریــده ،

بریده بی انکه اسم دست شویی را :

 بیاورد گفت

« 

 المپ نداشت« ....

 اهش کنم...... با مـن بیایـد تـا مـن بـرم

 ونـه ... صـبح دیـدم
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مسیح دیگـر تـاب نیـاورد و خنـده هـاي 



 بـی پـروایش همـراه

 بخـار دهـانش بـه

بیرون پرواز کرد و میان پرواز خنده :

 هایش گفت

 » مگه میخواي چیکار کنی....که باید

]: .................]..... 

 گوش هام رو بگیرم....؟«

شاداب دلش مـی خواسـت از خجالـت 

 همـراه دانـه هـاي بـرف

 بـه کنجـی مـی

رفت تا سـر فرصـت و حوصـله آب مـی 

 شـد... مسـیح نگـاه

 فـرو افتـاده ي او دیـد بـه
Romanbooki بن بست بهشت 

همـین و دیگـر هـیچ....! مسـیح فـانوس 

 روشـن را کـه نـورش

ارش بـرف مثـلزیـر بـ  

ستاره ایی درخشان سوسو میزد به :

 سمت او گرفت و گفت

بیا فانوس رو با خودت ببر من همین جا 

 » صبر می کنم تا



 بیاي....«

شاداب سـرما تـوي تـن و جـانش نشسـته 

 بـود ....دسـتی بـه

 بـرف نشسـته روي

صورتش کشید و در حـالی کـه سـعی 

 میکـرد آب دهـانش را

با صـدایی کـهفـرو دهـد  

 از سرما میلرزید گفت:

« 

 بگیرید!«...

 واهش کــنم پشــت تــون رو بکنیــد و

 تون رو هــم
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شاداب که همراه خجالـت هـایش راهـی 

 شـد مسـیح خنـده

 هـایش را بـی صـدا

 به پرواز درآورد....

*** 

بعد از آن دست شـویی پـر مـاجرا ... 

 تـک المـپ آویـزان از



 سـقف خـاموش شـد

 و هر دو به رختخوابهایشان رفتند....

مسـیح بـه سرنوشـت نامعلومشـان فکـر 

 مـی کـرد ...گـاهی

 فکـرش بـه سـمت

مامـان فـرنگیس و قلـب بیمـارش مـی 

 رفـت و گـاهی بـه

 مـارال و مانـدانا و خشـایار

مـی رسـید .... و انتهـاي همـه ي افکـار 

 پریشـانش بـه دختـري

 بـه اسـم شـاداب کـه

بهار زنـدگی اش شـده بـود خـتم مـی شـد 

 ....نفـس عمیقـی

 کشیددسـتهایش را زیـر

سرش گذاشت و درحالی کـه زیـر نـور 

 انـدك فـانوس لبـه ي

 پنجـره بـه سـقف خیـره

بچـه ادبیـانی برسـیم «: بود با خود گفت

 تهـران اولـین کـاري
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ی خنده هایش را پنهـان کـرد و سخت

 فـانوس را بـه یـک دسـت



 او داد و آفتابـه ي پـر

 آب را به دست دیگرش و گفت:

« 

 می گیرم....«

 رو بگیـر مـن چنـد قـدم جلـوتر مـی

 ـوش هـام رو هـم
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 کـه مـی کـنم اینـه کـه

 بیام خواستگاریت..«..

 ولـی افکـار شــاداب کمـی متفــاوت بــودو بـه ایـن مــی

 اندیشــید کــه زنــدگی

 همخونـه اي واقعـی خیلـی خیلـی متفـاوت تـر از زنـدگی

 همخونـه اي رمانهاسـت!....
 و به یاد آخرین رمان هم خونـه اي کـه چنـدي قبـل خوانـده

 بـود افتـاد ....کـه دختـر

در آغــوش مــرد قصــه غــش و  قصــه راه وبــی راه

 ضــعف

 مــی رفــت و کلــی نــازو ادا

 برایش ردیف میکـرد ...درحـالی کـه او بـراي یـک قضـاي

 حاجـت معمـولی جـانش تـا



 حلقش باال آمد..!..

 نفــس عمیقــی کشــید و شــالش را از ســرش برداشــت

 دســتی بــه موهــایش

قـدري سـرش را ماسـاژداد و کشید کش آن را بـازکرد و  

 دوبـاره بـا کـش آن را پشـت

....  سرش بست..... مانتو اش را هم در آورد

 در رختخـوابش دراز کشـید و سـعی کـرد تـا بـا افکـار خـوب

 و امیـدوار کننـده

 بـه خـواب بـرود .....امـا از آنجـایی کـه شـب و تـاریکی و

 سـکوتش راز عجیبـی دارد و

و غصه ها گویی منظر ایـن لحظـه هسـتند تـا سـرت غم ها 

 بـه
801 

Romanbooki بن بست بهشت 

 بالشـت برسـد و هـورا

 کشـان از گـردو راه بیاینـد بـر سـرت هـوار شـوند و

 بساطشـان را روي خیـال آسـوده

 ات پهن کند ،غم ها هم به سمت شاداب لشکر کشی کردند..!..

 به یـاد مامـان زري اش افتـاد وقطـره اشـکی از گوشـه ي

 چشـمش جـاري شـد

 ، اشک بعدي سهم آقاجـانش شـد و اشـک بعـدي هـم مـال

 شـهاب بـود ... میدانسـت



 کــه زن عمــو ســوري مثــل عقــرب دســت از نیشــه و

 کنایــه برنمــی دارد و از تصــور

ســرش نــا حــق و نــاروا بــه اینکــه چــه حرفهــایی پشــت  

 دامــنش مــی چســبانند ،

 اشکهایش پشت سـر هـم جـاري شـد و صـداي فـین فـین گریـه

 اش سـکوت خانـه را

 بر شکست...

 مســیح کالفــه از گریــه هــاي شــاداب ســر از بالشــت

 برداشــت و نشســت و

 آهسته گفت:

»  » شاداب داري گریه می کنی...!.؟

 شـاداب بـه سـختی بغضـش را فـرو بـرد و بـا پشـت دسـت

 اشـکهایش را پـاك

 کرد حاشاکنان گفت:

...».  » نه... گریه نمی کنم ....آب بینی ام راه افتاده
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 مسـیح مـی دانسـت و یقـین داشـت کـه دروغ میگویـد چنگـی

 بـه پیـراهش زد

: اهن رکابی اش پوشید و گفتوآن را روي زیر پیر  

..»..  » شاداب یه چیزي سرت کن دارم میام اون طرف

 شـاداب تـا ایـن را شـنید جلـدي از جـایش بلنـد شـد و نشسـت



 شـال سـه ....

 گوش و بافـت را روي سـرش نشـاند جـوري کـه همزمـان

 موهـا و دسـتهایش زیـر آن

 پنهان شد....

 مسیح بعد از قـدري تعلـل المـپ را روشـن کـرد و سـمت

 شـاداب رفـت و کنـار

 رختخـواب او نشسـت بـا دیـدن صـورت گـرد و دلنشـین او

 کـه غـرق اشـک بـود بـی

 تاب گفت:

»  » واسه چی گریه می کنی .... !؟

 شاداب به سختی بغـض اش را فـرو داد نگـاهش را بـه زیـر

یی سـرداد و بـا لبهـا  

 که می لرزید جواب داد:

 » هیچ کـس بـه غیـر از او غـول

 بیـابونی داور

 و دوسـتش ایـاز

 نمیدونـه کـه مـا

کدوم منطقه ي کشور هستیم .... 

 یعنی

 ممکنه پلیس دنبال ما بگرده!....؟«
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 مسیح نفس هایش براي بغض خوابیده در صداي او رفت و



 گفت:

 » مگه قرار نشد دل به تقدیري بدیم که خدا برامون رقم زده

 ؟...!«

 شاداب اشکهایش در یک خط صاف جاري بود....

 » مسـیح.... خیلـی سـخته ... مـن یـه دختـرم و خـدا میدونـه

 چـه حرفهـایی

 پشـت ســرمه ... زن عمـو ســوریم زبــون تنـدو تیــزي داره

 و مـی دونـم تـا حــاال دل

 مامان زري ام رو با حرفهاش خون کرده!«...

 مسیح دلش بی پروایی مـی کـرد و بـه سـمت او پـرواز مـی

 کـرد وچقـدر دلـش

 مـی خواسـت دسـت پـیش میبـرد تـا اشـکهایش را پـاك کنـد یـا

 حتـی بـراي دمـی

 کوتــاه ســراو را روي شــانه هــایش بفشــارد ... امــا

لــش را بــا نفــسخواســته هــاي د  

 ر داد ودر حالی که به چشمان غرق اشک او عمیقی پ

 خیره بود جواب داد:

 » خیلـی دوسـت دارم مامـان زري تـو رو ببیـنم .....اون

 خیلـی خوشـبخته کـه

 دختري مثل تو داره ... وقتـی برگشـتیم تهـران مـن سـینه ام

 رو سـپر مـی کـنم و رو
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 به دنیا فریاد میزنم که دامـن ایـن دختـر پـر از گلهـاي نجابتـه

 و مـن منـتّش رو مـی

 کشم و براي اون مجنون که هیچ ....فرهـاد کـوه کـن هـم مـی

 شـم .....بهشـون مـیگم

 که آرزوم

]: .................]..... 

 ه که این دختر تاج سرم بشه و خانوم خونم« ...

شـاداب شـوري اشـکهایش کنـار شـیرینی خنـده هـایش 

 نشسـت

 و بـا هـم در

آمیخـت .... و مسـیح بـراي اینکـه حـال هـواي خـودش و او 

 را

 عـوض کنـد بـا لحنـی

 شوخ ونرمی ادامه داد:

 » هیش بسه دیگـه ..... گریـه نکـن ایـن اشـکها رو کجـا قـائم

 کـرده بـودي ....!؟

، مـن میـرم سـمت خـودم و تـا تـو نخـوابی و بگیـر بخـواب  

رو» خـر ُخـرت « ُصـداي   

 نشنوم بیدار می مونم!«....

 شاداب باز هم خنده مهمان لبهایش شد و با لحنی معترض



 گفت:

... »!  » من اصال هم ُخر ُخر نمی کنم

مسیح خـم شـد و گوشـه ي شـال او را بلنـد کردونـرم بوسـید 

 و
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ن را گفـت از جـایش برخاسـت ، مسـیح ایـ

 بـه سـمت دیگـر

 پـرده آویختـه ي

بــین شــان و چــراغ را خــاموش کــرد 

 ..... خــواب دیگــر

 بســاطش را از پشــت پلــک

هایش جمع کرده و رفته بود..... بـه پشـت 

 پنجـره ي چـوبی

 خانـه رفـت بـا دلـی پـراز

یسـتاد تب وتاب بـه تماشـاي حریـر بـرف ا

 کـه نـرم و رقصـان

 دانـه بـه دانـه روي هـم

 سوار شده و کوهی می شدند...

شــاداب شــال رااز روي ســرش 

 برداشــت و دراز کشــید و

 لحــاف را تــا جــایی



حوالی گردنش باال آورد و نرم ...«

شب به خیر«: گفت  

..».. شب «: و مسیح از ته دل جواب داد

 به خیر عزیز دلم

به بـا برفـی نـرم در تهـران آغـاز سه شن

 شـد و روي بـام هـا

 نشسـت و روي تنـه

 ..... ي پرو پیچ و خم شاخه ها ي درختان

 و اهالی تهران را به

 وجد آورد..!..

اما این شادي راهـی بـه خانـه هـاي دو 

 خـانواده ي خجسـته و

 طلـوعی نداشـت
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 آهسـته و نجـوا

 گونه گفت:

« 

 بخوابی« ....

 ، میــدونم .... مــی خواســتم لبخنــدت

 خــوب
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 و سایه ي سنگین دلواپسـی ، برایشـان فرشـی وسـیع پهـن

 کـرده بـود و فقـط سـبک

 و سیاقش فرق می کرد!

 در خانـه ي طلـوعی هـا ،مامـان فـرنگیس کـارش از گریـه

 گذشـته بـود ،گوشـه

اي مـی نشسـت و گهـواره وار خـود را بـه اطـراف تکـان 

 مـی

 داد و تسـبیح بـه دسـت

 زیر لب اسماء خداوند را یک به یک ردیف می کرد.

 مارال هم دل و دمـاغ مدرسـه رفـتن را نداشـت و بـرخالف

 اصـرار هـاي مانـدانا

فرنگیسـش اشـک خانه نشین شده بود و پـا بـه پـاي مامـان 

 مـی

 ریخـت ، فقـط ایـن

 میان ماندانا بود که با تمام بـد قلقـی هـاي خشـایار مثـل سـنگ

 زیـرین آسـیاب تـاب

 می آورد و دم نمی زد...!

 امــا خــب خیلــی هــم تنهــا نبودنــد، بــر خــالف میــل

 مانــدانا ، بیتــا حضــوري

 پررنـگ داشـت و بـه عنـوان دوسـت مـارال لحظـه ایـی

 راحتشـان نمـی گذاشـت !...



 دمــی کنــار فــرنگیس خــانوم مــی نشســت و بــه او

 دلــداري مــی داد و دمــی دیگــر

 دلــداري هــایش را بــراي مــارال ردیـف مــی کــرد و

 مانـدانا بــه احتــرام نســبتش بــا
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 کامران خود شیرینی هاي او را هم تاب می آوردو هیچ نمی

 گفت....!

**** 

بیتا دستی به موهـاي دم اسـبی اش کشـید، بـی آنکـه سـرش 

 را

 برگردانـد نـیم

 نگـاهی بـه مـارال انـداخت کـه تکیـه بـه لبـه ي تخـت نشسـته

 و زانـو هـایش را تـا

د و کنـارش کـوهی از دسـتمال کاغـذي سینه باال آمد بـو

 مچالـه

 شـده بـود . نگـاهش

را از روي او برداشــت و بــه کنــار پنجــره رفــت .... 

 پــرده

 ي گلــدار آویختــه را قــدري

 کنار زد و به تماشاي برفی کـه گـرداب وار پـرو پـیچ و خـم

 بـر سـر اهـالی شـهر مـی



براي آنها چتر هاي گشوده يبارید، ایستاد که سوغاتش   

 رنگارنگ بود....

 دل از پنحــره ي برفــی جــدا کــرد ..... از روي میــز

 تحریــر کنــار تخــت مــارال

 قــاب عکــس مســیح را برداشــت و میــان دســتانش گرفــت

 ، کــه او را در یــک روز

سـتینتابسـتانی در جنگلـی نشـان میـداد، مسـیح پیراهنـی آ  

 کوتـاه سـفید و شـلوار

جینی به تن داشـت ومردانـه دسـت در شـانه ي مـارال 

 انداختـه

 بـود و رو بـه دوربـین
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 لبخند میزد ، شانه هـاي فـراخش در عکـس هـم بـه خـوبی

 خـود نمـایی مـی کـرد و

 موهــاي مشــکی شــانه زده ي رو بــه بــاالیش ، میــان

 ســبزي درختــان جنگــل در

 تضادي دلنشین می درخشید....

عکــس بعــدي یقینــا در بیمارســتان بــود کــه او را 

 درلبــاس

 گــان ســبز رنــگ

 جراحی نشان می داد ... ایـن جـا هـم عکـاس از لبخنـد او بـی



نمانـده بـودنصـیب  ....  

 همــراه آهــی ، دســتی نــوازش وار بــه روي لبخنــد هــاي

 دلنشــین او کشــید و روبــه

 مارال که فین فین هایش تمام نشدنی بود گفت:

 » بســه دختــر خــودت رو هــالك کــردي... انشــاهللاا داییــت

 و کــامران بــا

.... بـا گریـه کـهخبرهـاي خـوب از کالنتـري برمـی گردنـد  

 چیـزي درسـت نمیشـه

....!» 

 مــارال دســتمال مچالــه شــده دیگــري را بــه روي کــوه

 دســتمال کاغــذي هــا

گریـه قـرار نیسـت« پرتاب کرد و می خواسـت بگویـد:   

 کـاري را درسـت کنـد و فقـط

امــا مجــالی پیــدا» وظیفــه اش ســبک کــردن دل اســت  

 نکــرد، چــرا کــه مانــدانا
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 سراسیمه در را

]: .................]..... 

 باز کرد سرش را از الي در داخل آورد و پر شتاب گفت:

 » مارال پاشو بیا ....دایی فرشاد و کامران خان اومدند دارند

 میان باال...«



 مارال با شـنیدن ایـن خبـر تـرو فـرز جلـدي از روي تخـت

 پـایین پریـد و جلـو

 تر از بیتا راهی شد....

*** 

 با ورود کامران و آقاي فرجـام امیـد هـا هرچنـد کـم رنـگ بـه

 دلهـا برگشـت ....

 وهمه به استقبالشان رفتند...

روي کامران بـا دیـدن مانـدانا و چهـره ي تکیـده اش غـم 

 دلـش

 سـایه انـداخت

 و به سالمی کوتـاه اکتفـاکرد ...سربرداشـت از پـس شـانه

 هـاي مـارال ، بیتـا را دیـد و

 بی اراده اخم هـایش درهـم شـد ... سـماجت هـاي ایـن دختـر

 او را هـم کالفـه کـرده

 بود و نمی دانست با چه زبان وکالمی او را از این خانواده

 دور کند..!..

ـرنگیس خــانوم تســبیح را میــان مشــتش گرفــت و رو بــهفـ  
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آقـاي فرجـام بـه احتـرام او سـري خـم 

 کـرد ، آهسـته سـالمش

 را پاسـخ داد و



به سمت مبـل رفـت ، کیـف دسـتی اش را 

 بـه کنـاري گذاشـت

 و خسـتگی هـایش را

بر سر مبل هوار کرد و فرنگیس ....

شستخانوم هم جفت او ن  

دستی بـه میـان موهـاي تنـگ شـده اش 

 کشـید و نفـس خسـته

 ایـی هـم و بـا
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 بــرادرش تنــدو

 پرشتاب ، بی سالم و احوال پرسی پرسید:

فرنگیس خانوم بـی وقفـه سـوال مـی کـرد 

 بـی آنکـه بـه

 جـوابی برسـد .... بیتـا

قدمی پـیش گذاشـت و رو بـه آقـاي فرجـام 

 سـالم کـرد و

 مانـدانا بـه رسـم ادب او را

 به دایی اش معرفی کرد و گفت:

« 

 خان..«..



 » چــی شــد داداش ...؟

 پلــیس تونســته ســر

 نخــی بدســت بیــاره

 اون ....

 سرگردي که آشناي پدر کامران

 خان ، تونست کمکی بکنه .... !؟«

 ن بیتـا خـانوم دوسـت مـارال هسـتند و

 ام کـامران
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 لحنی که بوي از امید نداشت گفت:

 » فـرنگیس جـان بـبخش جـواب تلفـن هـات رو نـدادم موبایـل

 هـامون رو دم

 نگهبــانی کالنتــري ازمــون گرفتنــد وقتــی اومــدم بیــرون

 مــیس کــال هــات رو

 دیدم..«..

 فــرنگیس خــانوم کــه لحــن بــرادرش را مــی شــناخت ،

 حلقــه اشــکی تــوي

پــس هنــوز خبــري از« چشــمانش نشســت و پرســید:   

 مســیح مــن نشــده ...

 درسته!...؟«



 مارال چشمش بـه دهـان دایـی اش بـود پلـک نمـی زد حاضـر

 بـود جـان دهـد

 تـا خبـر خوشـی از مسـیح پیـدا کنـد ، آقـاي فرجـام نفسـی از

 سـر کالفگـی مهمـان

 ریه هایش شد و جواب داد:

 » ســفارش آشــناي جنــاب ســرهنگ خیلــی بهمــون کمــک

 کــرد ...تــوي

 کالنتري جناب سرگردي که پیگیر گـم شـدن مسـیحه بـاز هـم

 چنـدتا سـوال ازمـون

ر جور فرضیه کنارش چیـد ......مـی گفـت اگـرپرسید و هزا  

 مسـیح رو بـه خـاطر پـول

دزدیه باشند، می بایست تـا حـاال گروگـان گیـر هـا تمـاس 

 مـی

812 

Romanbooki بن بست بهشت 

 گرفتنـد و درخواسـت

 پول می کردند ، پـس همچـین مسـئله ایـی نیسـت ...! مـی

 گفـت از جمعـه تـا حـاال

تـل یـا پیـدا شـدن جنـازه ي مشـکوکی گـزارش نشـدههـم ، ق  

 کـه ایـن امیـد زنـده

 بـودن او را تقویـت مـی کنـه..... مـی گفـت عکسـش رو بـه

 تمـام واحـد هـاي گشـتی



 داده و پیرینــت آخــرین تمــاس هــاي مســیح رو هــم از

 مخــابرات گرفتنــد ، آخــرین

اب خجسـته یکـی از کارمنـدايتماسـش بــا خـانوم شــاد  

 شــرکت بـوده ....پلــیس بـا

 . خجســته هــم تمــاس گرفتــه تلفــن اون هــم خــاموش بــود

 بــه پلــیس هــم گفــتم

 شــرکت بــه خــاطر اینکــه در آسـتانه ي ور شکســتی قــرار

 گــرفتم تــا اطــالع ثــانوي

 تعطیل کردم« .

 با شنیدن اسـم شـاداب حـواس هـا جمـع تـر شـد و نگاههـا

 قـدري باریـک تـر

 بیتا بـیش از همـه مشـتاق بـود تـا رابطـه ي شـاداب خجسـته

... 
 را بـا مسـیح بدانـد و

 شش دونگ حواسش پـی آقـاي فرجـام بـود و بـا صـداي

 مـارال نگـاهش بـه سـمت او

 برگشت:
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ـوش و حواسـش پـی دایـی مانـدانا تمـام ه

 فرشـادش بـود و

 دختـري بـه اسـم



شـاداب خجسـته !...... بـا تشـکري کوتـاه 

 خشـایار را بـه

 آغـوش کـامران سـپرد و روي

مبل نشسـت .... و آقـاي فرجـام نگـاهش 

 را از کـامران کـه
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کامران تمام حواسـش پـیش مانـدانا جـا 

 مانـده بـود و خشـایاري

 کـه در آغـوش

او بــی قــراري مــی کــرد ...... او 

 ســعی در آرام کــردن

 خشــایار کــوچکش داشــت ودر

حـالی کـه او را مـدام در آغوشـش تکـان 

 میـداد ، دو قـدم رفتـه

 را برمـی گشــت ....

ز ایـن همـه درمانـدگی عاقبت بـی تـاب ا

 مانـدانا ازجـایش

 برخاسـت بـه کنـار مانـدانا

رفت در صورت مینیاتوري و ظریف او 

 کـه قـدري هـم الغـر



 تـر شـده بـود خیـره شـد

 و گفت:

« 

....» 

« 

 دایـی ایـن خـانوم رو مـی شناسـی

 باهـاش تمـاس گرفتـی.... شـاید

 خبـري از

 مسیح داشته باشه!....؟

 بده مـن کالفـه ات کـرد بـرو بشـین بـا

 ت گـوش بـده
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 خشـایار را بـه سـمت اتـاق

 می برد گرفت و رو به مارال گفت:

 » شـاداب خجسـته رو مـی شناسـم یکـی از کارمنـدي شـرکته

 کـه بـه اصـرار

میـک دوسـت قـدیمی بـه شـغل سـاده تـوي شـرکت بهـش داد  

 یـه دختـر سـرو ....

 ساده ، معمـولی و بـی حاشـیه ، قـرار بـود یـه مـدت پنهـونی

 بـه مسـیح در رابطـه بـا



 کالهبــرداري شــرکت کمــک کنــه ... کالهبــردار شــرکت

 کــه پیــدا شــد و فراســتی

 حسابدار ارشد به جرم خـودش اعتـراف کـرد ... احتمـاال

ـا خـانومتمـاس مسـیح هـم ب  

 خجسته در این رابطه بود..«.

 آقاي فرجـام بـه ایـن جـاي حـرفش کـه رسـید بـه مبـل تکیـه

 داد و از آنجـایی

 که همیشه از روي هر موضوعی سطحی رد میشد اضافه

 کرد:

 هرچند میدونم این دختر ربطی به مسیح نداره ....ولی چون

« 

 آدر

]: .................]..... 

 ســش رو پلــیس خواســته بــود رفتــیم از بایگــانی شــرکت

 شــماره تلفــن خونــه و

 آدرسش رو پیدا کـردم بـه پلـیس دادم.....مـن مطمئـنم ایـن
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 دختـر ربطـی بـه مسـیح

 نداره .... و رابطه شـون فقـط درحـد همـون کمـک بـه مسـیح

ن دسـتبـراي رو کـرد  

 کالهبردار هـا بـود و نـه چیـز دیگـه ایـی !.... ولـی بـه



 اصـرار کـامران خـان رفتـیم در

خونه شـون کـه یـه آپارتمـان سـه طبقـه ي تـک واحـدي بـود 

، 

 هرچـی زنـگ زدیـم

 کسـی جـواب نـداد..... اپارتمـان طبقـه ي اول کـه خـالی بـود

 و اصـال پـرده نداشـت و

داخلـش رو ببنـی ....ولـی همسـایه ي طبقـه ي دوم میشـد 

 گفـت

 آقـاي خجسـته از

این جـا رفتنـد و اونـم تـازه از سـفر برگشـته و خبـري 

 ازشـون

 نـداره.... و ایـن رو هـم

 وقتی فهمیده که صاحب خونه ي جدید رو دیده..«...

مانـدانا دسـتی بـه شـقیقه هـاي پـر دردش کشـید و قـدري آن 

 را

 ماسـاژداد و

 پرسید:

 » دایـی فرشـاد اون دوسـت قـدیمی کـه خـانوم شـاداب

 خحسـته رو معرفـی

 کـرده چـی ؟ بـا اون تمـاس بگیریـد حتمـا ازشـون خبـر

 داره....!؟ کارمنـدان شـرکت



 چطور حتما دوستی بین شون داره..«.

 » مانـدانا جـان تمـاس گـرفتم تلفـنش خـاموش بـود بـا کـامران
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 خـان رفتـیم

 درخونش ، همسـایه هـاش گفتنـد چنـد ماهیـه کـه بـا خـانواده

 اش از ایـران رفتـه و

 خبــري ازش ندارنــد.... بــا کارمنــدان دیگــه زیــاد نمــی

رحمتــی جوشــید ، حتــی از  

 شده بودم براي نهار هـم بـه آبدارخونـه نمیـاد ، ولـی بـا یکـی

 از کارمنـدي خـانوم بـه

 اسم هستی مشـیري چنـدبار دیـده بـودمش .... بـا اون هـم

 تمـاس گـرفتیم موبـایلش

 کـه اصـال در دسـترس نبـود ، بـه خونشـون زنـگ زدیـم و

 مختصـر موضـوع رو بـراي

ـیح دادم ، موضـوعی کـه بـراي مـا حیاتیـهمـادرش توض  

 بـراي او اهمیتـی نداشـت و

 ـري اش مـی شـد فهمیـد ، ـر س این رو از جواب هـاي س

دختـرش بعـد«: مـی گفـت   

 تعطیلی شرکت با دوستاش رفتـه دوبـی یـه چرخـی بزنـه

 معلـوم نیسـت کـی برگـرده

 ».... خالصـه راست ودروغـش رو دیگـه خـدا میدونـه ....



 امـروز هـر دري رو کـه زدیـم

 بسته شد... حاال باید صبر کنیم تا ببینم پلیس به چه نتیجه اي

 میرسه..«..

 فــرنگیس خــانوم امیــد هــایش کــه بــه بــن بســت رســید

 دســت روي قلــبش
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 گذاشت و از جایش برخاست و رو به آقاي فرجام گفت:

 » ممنــونم داداش زحمــت کشــیدید تــوي ایــن مریضــی

 پریــوش اوضــاع و

 احوال کارخونه وشرکت مـا هـم بـه مشـکالتت اضـافه شـدیم

. 

 از کـامران خـان هـم از

 جانب من تشـکر کـن ، پـنج شـنبه سـال رضـاي خـدا بیـامرزه

 مراسـم نمـی گیـرم ...

 مانــدانا هزینــه اون را بــه ســازمان خیریــه محــک اهــدا

 کــرده و فقــط همــراه پــدرو

 مادرش میریم سر خـاك .. یـادت نـره بیـاي...بـا اجـازه ات

 مـن میـرم یـک اسـتراحت

 کنم«

 فـرنگیس خـانوم کـه رفـت مانـدانا هـم دیـوار اسـتقامتش

کهایششکسـت واشـ  



 یک به یک جاري شدند...

*** 

 ماندانا با پشـت دسـت اشـکهایش را پـاك کـردو قـدري بـه

 خـود مسـلط شـد و

 گفت:

 » مارال پاشـو بـرو بـراي چنـد تـا چـایی بریـز مـنم بـرم

 خشـایار رو از کـامران

 خــان بگیــرم آالن کالفــه اش مــی کنــه .... در ضــمن

روزیــه کــه تــو امــروز آخــرین  

818 

ایـن خـود شـیرینی هـاي بیتـا اصـال بـه 

 دل مانـدانا نمـی

 چسـبید.... نچسـب

بودن هایش باعث شـد فقـط بـه تشـکري 

 کوتـاه اکتفـا کنـد ...بـه

 سـمت اتـاق مـارال

 راهی شود....

*** 

کـامران بــا دیــدن چشـمان تــر مانــدانا ، 

 عروسـک خرســی

 بزرگــی برداشــت و



پــیش روي خشــایار کــه مشــغول بــازي 

 بــود گذاشــت و در

 یــک قــدمی او ایســتاد

راهـش را سـد کـرد و تـوي چشـمان تیـره 

 ي سـرکش او خیـره

 شـد و نـوك انگشـت

اشــاره اش رانــرم روي رد اشــکهاي او 

 گذاشــت وبــه آنــی

 آن را برداشــت و نــرم و
Romanbooki بن بست بهشت 

خونه هستی و فـردا بایـد بـري مدرسـه 

 داداش برگـرده بینـه

 مدرسـه نرفتـی حسـابی

رست چقدر از دستت کفري میشه میدونی 

 که روي د

 حساسه!«....

بیتا به آنی از جایش بلند شدو ترو فرز :

 گفت

« 

 خودم میام فردا می برم

 مدرسه..«..

ـد

ا

 ن

ایی میـارم.... تـو ا جـان مـن چـ

 بـرو

 ـه ات بـرس... مـارال را هـم



ب

 چ
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 آهسته گفت:

.... »  » اشکهات مثل خنجر توي قلبمه دیگه گریه نکن

 کــامران ایــن را گفــت مثــل بــاد از اتــاق بیــرون رفــت و

 مانــدانا پشــت ســر او

 چشمانش را روي هم فشرد و اشکهایش جاري شد....

**** 

 در روسـتاي بهشـت کـه بـن بسـت رسـیده بـود روز بـراي

 شـاداب و مسـیح بـه

 شکل دیگري آغاز شد....

 مســیح خــواب مامــان فرنگیســش را مــی دیــد ..... میــان

 خــوابی کــه رویــایی

نـه بـه هـراس ازصادق بـود بـا صـداي کـوبش در چـوبی خا  

 عـالم خـواب بـه بیـداري

 پرتـاب شـد ...قـدري سـرجایش نشسـت تـا هوشـیاري پشـت

 پلـک چشـمش جـاري

 شــود و چنگــی بــه پیــراهنش زد و آن را بــه تــن کــرد

 دســتی هــم بــه موهــایش....



شـاداب«: کشید و به آنـی از جـایش برخاسـت و گفـت   

..؟ یـه چیـزي تنـتبیـداري !.  

 کن ببینم کی پشت در!« ....

 شاداب کـه درحـال پوشـیدن مـانتو و شـالش بـود تنـدو پشـت

 سـر هـم جـواب

» آره... بیدارم ، بیدارم .... یعنی چی شده !...؟« داد:   
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 مسـیح باالفاصـله چـادر شـب را از میـان برداشـت و در

ـرد و بـا دیـدنرابـاز ک  

 آقا یدهللاا او را بـه خـاطر آورد ....همـان مـردي کـه اعتقـاد

 داشـت نبایـد بـه هرکسـی

اعتماد کـرد و او را بـه ده راه داد .... یـدهللاا زیـر بـارش 

 بـرف

 بـدون کـاله و بـاال پـوش

 ایستاده و برف تمام

]: .................]..... 

 سر و صورتش را پوشـانده بـود .... نفـس هـایش تنـدو پـر

 شـتاب ، پـس و پـیش مـی

 شد و بخار دهانش میان بارش برف گم....!

 مسیح می خواسـت بپرسـد چـی شـده ؟ امـا یـدهللاا مجـالی نـداد

 و زودتـر او بـا



 همان نفس هاي بریده بریده گفت:

 » گفـت دکتـري ... تـابه دادمون بـرس..... عزیـز خـان مـی 

 ایـن جـا تـوي ایـن

 برف یکه کلـه دویـدم ... منیـرم دسـتش بـا داس ناکـار شـده و

 خـونش بنـد نمیـاد ....

 ننه زینت گفت بفرستیم پی شما....«

 مسیح سري به عالمت تایید تکان داد و گفت:

 » باشه.... دخترتون رو ببرید خانه ي بهداشت تا منم آماده

..». شم بیامب  
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شــاداب نگــاهش روي ریــش هــاي 

 مشــکی خوابیــده روي

 صــورت مســیح

محبـت هـا و توجـه هـاي  جاماند ، این

 مسـیح حـال دلـش را

 کـه هـیچ ؛ حـال روزش

را هــم خــوب مــی کـرد.... لبخنــدي 

 لطیــف روي لبهــاي

 خشــکش نشســت و تشــکر

کـرد... شـال را  کوتـاهی هـم چاشـنی آن

 دور گـردي



 صـورتش محکـم کـرد ....مسـیح

هــم کــاله برســرش گذاشــت و کیســه ي 

 لــوازم پزشــکی را

 برداشــت و جلــوتر از او

 بیرون رفت...

شــاداب قــدم بــه بیــرون گذاشــت .... 

 نگــاهش روي حریــر

 بــرف نشســت و

دانهـاي برفـی کـه روي هـم کـوهی شـده 

 وتـا جـایی بـاالي
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 یدهللاا چشمی گفت و دوان دوان راهی شد

شــاداب پــر عجلــه شــال بــافتش را 

 روي ســرش نشــاند و

 چشــم چرخانــد تــا

کتانی هـایش را پیـدا کنـد کـه بـه یکبـاره 

 قامـت مسـیح کنـارش

م شـد و کفـشخـ  

هایش را جفت شده روبروي پایش گذاشت 

 و سربرداشت و

 نرم گفت:



« 

 خشک بشه..«..

 کفشـهات خـیس بـود ، دیشـب

 ـه خیـر نـار بخـاري تـا
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 زانـواش باالآمـده بـود و

بازهم همچنـان بـی وقفـه و خسـتگی مـی باریـد...بـارش 

 بـرف

 کنـار مـه اي کـه روي

بهشــت نشســته بــود تصــویر رویــایی را درقــاب 

 چشــمانش

 جـا گذاشــت و لبخنــدي

 روي لبش نشاند...

مسـیح دسـتش را بـه سـمت او دراز کـرد و درحـالی کـه او 

 را

 از پـس برفهـاي

 ریز و درشت میدید مردانه گفت:

 » بخوري دستت رو بده من حجم برف زیاده و ممکنه

 زمین..«..

 شـاداب بـی حـرف همـان کـرد کـه او گفـت دسـتش در

 گرمـاي دسـت مسـیح



 که جاي گرفـت راهـی شـدند و ایـن حـس خـوب تـا خانـه ي

 بهداشـت امتـداد پیـدا

 کرد....

**** 

 در خانه ي بهداشت غلغله اي برپا بود..!..

 یـدهللاا در خانـه ي بهداشـت زیربــارش بـی امـان بــرف چشـم

 انتظـار ایسـتاده

 بود ..با دیدن آنها هراسان با چند قدم به استقبالشان رفت:

 » ترو خدا به داد بچه ام برس منیرم رو بردم توي خانه ي
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مسـیح کـاله پـر بـرفش را از سـر 

 برداشـت و نگـاهش بـه

ینـهسـمت تخـت معا  
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 بهداشت..«..

مسیح سري بـه عالمـت تفهـیم تکـان داد 

 دسـت شـاداب رارهـا

 کـرد بـا عجلـه

 داخل شد....

همـه بـه صـف ایسـتاده بودنــد ، چنـدتایی 

 از از زنـان روسـتا



 ، شـهربانو و ننــه

زینت ، البتـه نعنـا وپونـه هـم از قافلـه 

 عقـب نمانـده و آخـر

 صـف ایسـتاده بودنـد! بـا

ورودش بــه خانــه ي بهداشــت ، پــیش 

 از همــه

 شــهربانودرحالی کــه چــادرش را

ضربدري به پشت گردنش گره زده بود :

 به استقبال آمد

 سپس روبه مادر منیر شدو گفت:

« 

 به دادش برسه.«...

« 

 سـالم آقـاي دکتـر بـه

 داد منیـر آقـا یـدهللاا

 بـرس بچـه از دسـت

 داره میـره

 زده با داس دستش رو ناکار کرده و

 خونش بند نمیاد..«..



 اج ...این قـدر بـاالي سـر ایـن بچـه

 ـن....بگـذار آقـاي دکتـر
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مسـیح سـوال ننـه زینـت رو بـی جـواب 

 گذاشـت و رو بـه

 منیـر کـه اشـکهایش

سلسله وار بر روي گونه اش جاري بود :

 گفت
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ي کنـار دیـوار رفـت کـه دختـري بـا 

 موهـاي طالیـی و

 چشـمانی روشـن روي تخـت

دراز کشـیده و دور دسـت راسـتش بـا 

ارپارچـه اي گلـد  

 پیچیـده شـده و غـرق خـون

 بود...

به سرعت به سمت او رفـت و بـی توجـه 

 بـه شـیون هـاي

 مـادر منیـر پارچـه ي

خــونی را از دور دســتش بــاز کــرد ، 

 زخمــی عمیــق بــه

 حالــت اوریــب روي کــف



دستش نشسته بود که خون آن دمی ....

 قطع نمیشد

ه چشـم بـر شـاداب بـا دیـدن ایـن صـحن

 هـم گذاشـت و سـرش

 را برگردانـد...

همه دورشان حلقه زده بودند ننه زینت پا 

 پیش گذاشت و رو به

 مسیح گفت:

« 

 شده !...؟«

ـ

و

 ن

ی بـراش کــاري بکنــی ... 

 دســتش

 بــا داس ناکــار

« 

 ... میدونم درد داري

 ولی اول انگشتهاي

 دستت
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]: .................]..... 

 رو تکون بده ببینم میتونی....!؟«

منیـر میـان اشـکهایش سـري جنبانـد و انگشـتان دسـتش را 



 بـه

 نرمـی تکـان

 داد و مســیح دســت منیــر را از میــان دســتهایش بیــرون

 آورد و همــانطور کــه

 پالتویش را به دسته ي صندلی آویزان می کرد جواب داد:

.... »  » ننه زینت باید دستش رو بخیه بزنم

 سپس به سمت کمد دارو ها رفت رو شاداب شدو ادامه داد:

 » شاداب باید کمکم کنـی اول

 دسـتهات

 و بـا الکـل ضـد

 عفـونی کـن بعـد هـم

 چند تا گاز استریل زیر دستش پهن

 کن تا من وسایل پانسمان رو

 بیارم.«...

 

 یــدهللاا بــا چشــمانی نگــران کنــار در ایســتاده بــود و زنهــا

 دور مســیح و

 شادابحلقه زده و چشـم از آنهـا برنمـی داشـتند ... ننـه زینـت

 تـابی بـه گـردنش داد و

 صدایش را در حنجره اش انداخت و گفت:

 » چــه خبرتونــه ... همــه تــون ایــن جــا جمــع شــدید

 ودوره اش کردیــد !....؟

 بریـد سـرکار و بـارخودتون ..... بگذاریـد بـه داد ایـن بچـه
826 
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 برسـه.... فقـط مهتـاج بـاال

 سر بچه اش بمونه« ...

هایشـان کـرد امـا فریـاد ننـه زینـت همـه را روانـه ي خانـه  

 یـدهللاا و مستاصـل

 در حــالی کــه چشــم از منیــر برنمــی داشــت کنــار در

 ایســتاد ومهتــاج هــم کنــار

 منیر....

 مسـیح بـا کمـک شـاداب دسـتهایش را ضـد عفـونی کـرد و

 دسـتکش یـک بـار

 مصـرفی هـم بـه دسـت کـرد.....ماسـک هـم زد ، بعـد از بـی

 حسـی موضـعی و ضـد

عفـونی کـردن آن ، پـنس و نـخ و سـوزن بخیـه را برداشـت 

 و

 قبـل از اینکـه شــروع

 کنــد بــه چشــمان عســلی منیــر و موهــاي طالیــی اي او

 کــه از زیــر روي ســري

چهارگوشـش بیـرون زده بـود ، خیـره شـده ... رد اشـک 

 روي

 پوسـت سـفیدش مـی

 ...درخشـید .... و چشـم از نـخ سـوزن بخیـه برنمـی داشـت

 مسـیح بـراي اینکـه ذهـن



باید اسمت رو می گذاشتند«: او را منحرف کند پرسید  

 طال..«..

 منیر توجـه اش از نـخ سـوزن جـدا شـد وبـه سـمت چشـمان

 مسـیح رفـت وبـا
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منیــر دردرا فرامــوش کــرد و بخیــه 

م رويســوم هــ  

 دســتش نشســت .... و

شـاداب بـا هـر بخیـه خونهـاي اطـراف را 

 تنـدو سـریع پـاك

 مـی کـرد ....مسـیح نـیم
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 لحن کودکانه اش جواب داد:

.»..  » اسم من طال نیست من منیرم

مسیح که توجه او را بـه خـود جلـب 

 کـرده بـود سـوزن بخیـه

و بـارا فـرو کـرد   

پنس آن را کشید اولین بخیه را محکـم 

 کـرد و رو بـه شـاداب

 گفـت : شـاداب بـا گـاز

استریل خون هـاي اطـراف زخـم رو 

 پـاکن تـا بتـونم بخیـه



 بـزنم... شـاداب کـه تـا بـه

حال بخیـه کـردن را از نزدیـک ندیـده 

 بـود از شـدت

 اضـطراب قلـبش جـایی حـوالی

.اما مسـیح خونسـرد گـویی حلقش میطپید..

 پارچـه ایـی را

 میـدوزد روبـه منیـر شـد و

 پرسید:

خوندن ونوشتن بلدي ... میدونی معنی «

 » اسمت چیه !....؟

بــازهم توجــه ي منیــر بــه ســمت او 

 برگشــت و مســیح

 بخیــه دوم را زد و بــا

: منیر همراه شد و مسیح بی توجه » آخ 

 «به آخ پردرد او گفت

« 

 درخشی« ....

 ان ..... خــودت هـم

 ی تابــان و درخشــثــل اســمت مــی
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نگـاهی بـه شـاداب انـداخت کـه رنـگ بـه رو نداشـت و رو 



 بـه

 منیـر کـه نگـاهش بـه

 سمت سوزن بخیه بود گفت:

»  » میدونی شاداب یعنی چی ....؟

 منیر که دردي گزنـده را تـاب مـی آورد سـري بـه عالمـت

 نفـی بـاال انـداخت و

نچ ضعیفی گفت و اشک سرگردان از گوشه ي چشمش 

 جاري

 شد...

 مســیح چهــارمین بخیــه را زدو خــودش ســوالش را جــواب

 داد و گفــت«:

....»! اداب یعنی پر طراوت ، یعنی زندگیش  

 شـاداب بـه یـک بـاره نگـاهش بـه سـمت او چرخیـد کـه

 بـاتبحر زخـم منیـر را

بخیه میزد و نگاه از روي بخیه هـا برنمـی داشـت ... بخیـه 

 هـا

 کـه تمـام شـدند خـون

 ریزي هـم تمـام شـد . مسـیح دسـت بـردو ماسـک را از روي

 بینـی اش پـایین زدو رو

 به مادر منیر مهتاج گفت:

 » خانوم ....بریـد از خونـه یـه ملحفـه و پتـو ي تمیـز بیاریـد



 روي تخـت معاینـه

 پهن کنید تا مـن یـه سـرم بـراش وصـل کـنم .... حـدود یـک

 سـاعت دیگـه میتونیـد

 ببریدش خونه« ....
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:  سپس درحالی که به سمت بخاري سرد

 خاموش می رفت گفت

به روي چشم آالن بخاري رو ....«

 » روشن می کنم

ننـه زینـت الهـی شـکري گفـت و شـال 

 پشـمی اش را روي

 سـرش نشـاند و رو

 به مهتاج گفت:

مهتاج خدا خیلـی خـاطرت رو مـی 

 » خواسـت کـه سـر سـیاه

 زمسـتون و تـوي

این اوضـاع و احـوال یـه طبیـب بـه ایـن 

اومـد و نـاجی بهشـت  

 منیـرت شـد.... رفتـی

خونه بساط چاي رو هم بیـار آقـاي دکتـر 



 و زنـش گلـویی تـازه

 کننـد مـن هـم میـرم
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ســپس رو بــه یــدهللاا کــه ســاکت و بــی 

 حــرف گوشــه اي

 ایســتاده بــود شــدو

 گفت:

« 

...» 

ید هللاا قـدمی پـیش گذاشـت خـم شـد تـا 

 دسـت مسـیح را ببوسـد

 امـا مسـیح

دستش را پس کشید و معترض با اخم :

 هاي درهم گفت

»  » آقا یدهللاا این کارها چیه می کنید !...؟

« 

 دادي.!«..

 هم لطفـا ایـن بخـاري رو روشـن کنیـد

 ی سـرده

 ر بــه مـوال نـوکرتم ... غالمیــت رو



 چـه ام رو نجــات
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 به زندگیم برسم..«.

 شــاداب بــه چهــره ي مســیح خیــره شــدو شــانه هــاي

و از ذهــنش فــراخش  

مسیح من چه اسم پرمعناو الحق برازنده ایی« گذشت:   

 داري!«....

*** 

العینـی برگشـت بـا ملحفـه ي ، پتـو ومهتـاح بـه طرفـه   

 بالشـت و البتـه بسـاط

 چاي ... یدالل

]: .................]..... 

 ه هم بخاري را روشن کرد و گرما مهمان خانه ي بهداشت

 شد....

 مهتــاج کتــري رویــی دود گرفتــه اي را ســر بخــاري

 روشــن گذاشــت و قــوري

گل قرمزي چینی هـم رویـش و در حـالی کـه یـک چشـمش 

 بـه

 منیـر بـود کـه زیـر

 رم به خواب رفتـه بـود و یـک چشـمش بـه مسـیح .... س

 وبـرخالف روز اول کـه چشـم



دیدن او را نداشت ، قربان صدقه هایش را براي او ردیف 

 می

 کرد...

یدهللاا مسیح روي صندلی نشست و رو به او لبخندي زد و به  

 گفت:
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 » مـن سـاعت نـدارم ولـی حـدود یـک سـاعت دیگـه بیایـد

 ببـردیش تـا اون

 ــرمش تمــوم شــده.... فعــال کــه بــراش مســکن موقــع س

 تزریــق کــردم و خوابیــده

 ... نگــران نباشــید تــا چنــد روز دیگــه دســتش خــوب
ه خــدا رو شــکر رگهــايمیشــ  

 دستش آسیب ندیده..«..

 یــدهللاا و همســرش دعــا گویــان از در بیــرون رفتنــد و بــا

 بیــرون رفــتن آنهــا

شاداب بـه سـمت کتـري دود گرفتـه رفـت و دوتـا لیـوان 

 چـاي

 خـوش رنـگ و لعـاب

 ریخت و روي میز پیش روي مسیح گذاشت

و مـی خواسـت بـه سـراغ» نـوش جـان....«و آهسـته گفـت:   

 کیسـه ي کوچـک



قند بـرود کـه مسـیح گوشـه ي آسـتین او را گرفـت و بـه 

 سـمت

 خـودش کشـید ودر

 حالی که لیوان چاي را به لبهایش نزدیک می کرد وبا لحنی

 نرم گفت:

 » کجـا میـري

 !... .... ؟ مـن چـاي قنـد پهلـو دوسـت دارم
 صـبر کـن همـین جـا

 تا من چایی ام تموم بشه..«..

 لبخنـدي روي لـبش جـان گرفـت لبخنـدي از تـه دل ......از
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 همـان جـایی کـه

عشق مـی آیـد ... مسـیح گـام بـه گـام او 

 را عاشـق تـر مـی

 کـرد...!درحـالی کـه مـی

خندیـد نگـاهش را نـرم و لطیـف بـه 

 ســمت دیگـري کشـاند

 امـا در دلـش غوغــایی

 بود...

*** 



هنــوز حــالوت و شــیرینی جملــه ي 

 مســیح زیــر پوســت

 ذهــنش بــود کــه در

آهنـی بـا صـداي غژغـژي باشـدو نعنـا و 

 پونـه همـراه حجمـی

 از هـواي سـرد و برفـی

ویشـان نشسـته بـود در کـه روي سـرو ر

 حــالی کــه کـه یـک

 بقچـه ي کوچــک بــه

 دست نعنا بود داخل شدند...

مسـیح چشـم از خنـده و نگـاه پـراز 

 لطافـت شـاداب گرفـت

 بـا دیـدن آن دو....

لبخنــدي روي لــبش نشــاند و لیــوان 

 چــاي را بــه روي میــز

 گذاشــت واز جــایش

برخاست روبه شاداب نرم و پچ پچ وار :

 گفت



« 

 نعنا وپونه اشاره کرد و ادامه

 داد:

 ادبیاتی خنده هـات دل و دیـنم رو بـرده

 سـپس بـا چشـم و ابـرو بـه

833 

نعنـا کـه حـاال مسـیح شـخص مهـم تـري 

 بـرایش شـده و

 دکتربـودن او را بـاور

کرده بـود ... دمـی چشـمانش از مسـیح 

 جـدا نمـی شـد

 باسـالمی تنـدو شـتاب زده....

قدمی پیش گذاشت بقچه را روي میز :

 گذاشت و گفت

آقاي دکتر ... بانو جان براتون نون فطیره 

 » با پنیر

 فرستاده..«..

مســیح نگــاهش در صــورت بیضــی 

 شــکل و ســاده ي نعنــا

نچرخیــد چشــما  

درشـتش میـان اجـراي صـورتش بـیش از 



 همـه خودنمـایی

 مـی کـرد....روي پیـراهن

چین دار بنفش رنگـش یـک پیلـور سـاده 

 ي دسـت بافـت بـه

 تـن کـرده بـود زیـر آن

شـلواري گلـدار بـا پاچـه هـایی گشــاد.... 

 و گونـه هــایش از

 سـرما ســرخ و ســرمازده

...دستهاي سرد او  شده بودند دستهایش هم

 را میان دستهایش

 گرفت و گفت:

دست درد نکنه ... از قول مـن از بـانو 

 » ...جـان تشـکر کـن

 حـاال هـم بـرو کنـار

بخـاري و خـودت رو گـرم کـن بعـد هـم 

 بیـا بـا هـم صـبحونه
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« 

 از روي من برندارند..«.

 ي سر سختت هـم اومـدن ....قـول میـدم

 تـا وقتـی بـرن چشـم



834 

بقچه که گشـوده شـد میـانش دو قـرص 

 نـان فطیـره بـود

 کنـارش پنیـر محلـی
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 بخـوریم هـوم مـوافقی

 !....؟«

مسیح حرف میـزدو شـاداب بـه زوایـاي 

 چهـره ي او خیـره

ربـود کـه مهربـانی د  

خطـوط آن رج بـه رج ، مـوج میـزد و 

 بـدون تکبـر ،فخـر

 فروشـی سـاده و بـی ریـا از

کوچک و بزرگ و بیشتر از همه از او 

 کرور کرور دل می

 برد..

نعنـا بـا لبخنـدي بـه کنـار بخـاري رفـت و 

 پونـه کـه یـک

 چشـمش بـه منیـر

خوابیــده روي تخــت بــود و چشــم 

ســیح ازدیگــرش بــه م  

 گــرد راه رســید و دســت



درجیب هـاي کوچـک پیـراهن نـارنجی 

 ....رنگـش فـرو بـرد

 آن را بیـرون آورد و روبـه

مسیح باز کرد ..... میـان مشـتهاي 

 کـوچکش چنـد تـایی گـردو

 بـود کـه تعـدادش بـه

سه یاچهار تا هم نمـی رسـید در چشـم بـه 

 هـم زدنـی ، تـرو

 فـرز گـردو هـا را میـان

 مشتهاي مسیح جاي داد و گفت:

« 

...!» 

 ا رو خـودم همـین آالن شکسـتم ... ایـن

 کـه نگـو
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 و البته گـردو هـاي پونـه ....مسـیح اولـین لقمـه را بـه سـمت

 شـاداب گرفـت و گفـت:

 «بخور رنگ به روت نمونده..«.

 خب دلش مـی خواسـت جملـه ي عاشـقانه تـري همـراه ایـن

 جملـه اش راهـی



 می کرد اگـر نگاههـاي نعنـا و پونـه آنجـا نبـود .... شـاداب

 لقمـه را بـا تشـکري کوتـاه

گرفـت و دهـانش گذاشـت و هنـوز لقمـه در دهـانش بـود و آ 

 ن

 رامیـان دنـدانهایش

در خانـه ي بهداشـت بـار  این سـو آن سـو مـی کـرد کـه

 دیگـر

 بـاز شـد و پیرمـردي

عصا زنان در حالی کـه کـاله پشـمی ضـخیمی بـه سرداشـت 

 و

 بـاال پوشـی فرسـوده ،

 همراه هو هوي باد و سوزي سرد داخـل شـد و بعـد از قـدري

 تامـل نگـاه بـی رمقـش

 را بـه مسـیح داد و بـا صـدایی کـه خـس خـس مـی کـرد و

 سـرفه هـاي پـر خـط و

 خشی داشت ، گفت:

 » از مشـدي رحـیم شـنیدم غریبـه هـایی کـه تـوي راه مونـدن

 و عزیـز خـان

بهشون پنـاه داده یکیشـون دکتـره ...راسـت میگـه.... 

 ؟میتـونی



 دردم رو درمـون کنـی

 !....؟«
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پیرمــرد عصــا ي چــوبی اش را روي 

 دل کاشــی هــاي

 چهــار گــوش کوبیــد و

صداي تق تقش طنین انـداز شـد ....بـا 

 نفـس هـاي خسـته روي

 چهـار پایـه ي چـوبی

کوچکی که کنار مسیح قرار داشت نشست 

 و از درد هایش

 گفت...

حـاال شـاداب هـم همـراه وهـم نـوا بـا نعنـا 

 و پونـه گوشـه اي

 ایسـتاده بـود و

..!.. سیح برنمی چشم از معاینه کردن م

 داشت

**** 

شـاداب نگـاهش را بـه پنجـره ي برفـی 

 داد .... حـال و روز

 غصـه هـایش مثــل



دانه هاي برف بود که دانـه بـه دانـه روي 

 هـم انباشـته مـی شـد

 مـی رفـت تـا کـوهی

شود.... !حـس مـی کـرد قلـبش زیـر آوار 

 غصـه هـا درحـال

 لـه شـدن اسـت و صـداي
Romanbooki بن بست بهشت 

 مسیح بقچه ي نان و پنیر و گ

]: .................]..... 

ردو را جمع کرد ..به دست شاداب داد :

 و گفت

« 

 !....؟«

 ن بیـا ایـن جـا بنشـین معاینـه ات کـنم

 ت چیـه
 

837 

Romanbooki بن بست بهشت 

 مچاله شدنش را هم می شنید...!

 بـا یـاد مامـان زري اش افتـاد و آقاجـانش و شـهاب...بـه قـدر

 تمـام دانـه هـاي

 برفی که از آسمان می باریـد دلتنگشـان بـود .... حتـی بـراي



 نـدا و نـادر و زبـان تنـدو

تیز زن عمو سوري و اخـم هـاي همیشـه درهـم عمـو 

 منصـور

 دلـش بـی پـروا بـه ! ....

مـی گشـود...اشـک تـوي چشـمانش حلقـه زدسمت آنهـا بـال   

 پلـک هـایش کـه روي

 هم افتاد اشک ها هم لرزان راهی گونه هایش شد....

 مسـیح تمـام هـوش و حواسـش پـی شـاداب بـود کـه دقـایقی

 طـوالنی پشـت

پنجره ایستاده بی حرکـت بـه بیـرون زل زده بـود ...بـا 

 بیـرون

 رفـتن آخـرین بیمـار از

انـه ي بهداشـت ... از پشـت میـز برخاسـت و بـه سـمتشخ  

 راهـی شـد .....و شـانه بـه

 شــانه اش ایســتاد ، شــاداب بغــض نشســته در گلــویش را

 همــراه شــوري اشــکهاي

 نشســته روي لبهــایش را فــرود داد ، ســرش را بــه زیــر

 انــداخت و ناشـیانه ســعی در

 پنهـان کـردن اشـکهایش داشـت، کـه بـه یـک بـاره دسـت

 مسـیح بـه روي بـازویش

 نشست و او را بـه سـمت خـودش برگردانـد ،انگشـتش را بـه
838 
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 زیـر چانـه ي او گذاشـت

 و سرش را قدري باال تر آورد و با لحنی نرم و خواستنی

 گفت:

»  » ري گریه می کنی ...!؟هی ،هی .... ببینمت دا

 خب براي غصه هاي تلنبـار شـده روي دلـش بایـد بـیش از

 ایـن هـا اشـک مـی

 ریخت و این چهارتا قطـره اشـک از پـس غصـه هـایش

 برنمـی آمدنـد .... بـه چشـمان

او زل زد و تاب نگـاه خیـره ي او را نداشـت و عاقبـت 

 سـرش

 همـراه نگـاهش بـه زیـر

و بـه روي پلیـور بافـت سـرمه اي رنـگ مسـیحافتـاد   

 نشسـت..... میـان حجـم غصـه

 هایش صداي مسیح روحش را به نوازش گرفت:

 » یه وقتهـاي هسـت کـه دلـت پـر میشـه درسـت مثـل لیـوانی

 کـه از آب سـر

 ریـز میشـه ... اون وقـت دیگـه حتـی گریـه بـه دادت نمـی

 رسـه و دلـت مـی خـواد

صه ها و دلتنگی هـات رو رو فریـاد بزنـی و اونقـدر کـهغ  

 احسـاس کنـی بـا هـر فریـاد

 غصه هات به پرواز در میاد« ....



 شـاداب از بغـض لبهـایش میلرزیـد و اشـکهاي حلقـه زده در

 چشـمانش هـم ...

 سربرداشــت و بــه چشــمان مســیح خیــره شــد و او را از
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دست شاداب در دست گـرم مسـیح نشسـت 

 راهـی شـدندو هـر

 دو بـی پـروا بـه

 دل برف زدند....

*** 

مسیح دسـت شـاداب در دسـتش بـود و 

 گـامی جلـوتر از او قـدم

 برمـی داشـت
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 پــس اشــکهاي لــرزان تــارو

مبهم میدید ... مسـیح سـر خـم کـرد و 

ر شـقیقه هـايجـایی کنـا  

 شـاداب نـرم و پـچ

 پچ وار گفت:

« 

 فریاد بزنی....!؟«



بغـض بـی رحمانـه بـه بـیخ گلـویش 

 چنـگ انداختـه و بسـاطش

 را روي نفـس

هایش پهـن کـرده بـود ..بـی حـرف و 

 کالمـی سـري جنبانـد و

 مسـیح دسـت روي رد

خیسـی اشـکهاي او گذاشـت و بـه نرمـی 

ـرد سـرآن را پـاك ک  

 خـم کـرد و انتهــاي

شال شاداب را میان دستش گرفت و بوسه 

 اي سهم آن شد و

 گفت:

« 

 کسی نیومده بریم..«..

 تـا

 دلـت مـی خـواد غصـه هـا و.....

 ـات رو روبـه آسـمون

 ـت رو بـردار..... کلیـد ایـن جـا رو

  .... خـان روي در گذاشـته
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 من ناسزا بگی کالهمون تو هم میره!«...



شــاداب لبخنــدي روي لبهــاي یــخ بســته 

 اش نشســت و دانــه
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و شاداب بی حـرف پـایش را جـاي پـاي 

 مسـیح مـی گذاشـت

 قـدري از ده و خانـه ....

هاي پلکانی اش دور شدند و بـه زمینـی 

 ....رسـیدند همـوار

ي از کـوه فاصـلهکـه قـدر  

داشـت و رو بـه دره بـاز مـی شـد و چنـد 

 درخـت بـا شـاخه هـا

 ي پـر بـرف در ضـلغ

شرقی آن بـود و دیگـر هـیچ.... ! شـاداب 

 چشـم چرخانـد جـز

 سـفیدي بـرف و بـارش

بی وقفـه ي آن هـیچ نمـی دیـد ... مسـیح 

 بـه وسـط زمـین

 رفـت و بـا نـوك چکمـه

تیکی اش بـرف هـا را بـه کنـار هاي پالسـ

 زد و دایـره ایـی بـه



 قـدر ایسـتادن درسـت

 کرد و رو به شاداب گفت:

« 

 غصه هات رو فریاد بزن..«.

ســپس انگشــت اشــاره اش را تــا 

 مـوازت چشــمان شـاداب

 بــاال بــرد و بــالحنی

 شوخ گفت:

« 

 ولـ

ی حواسـت باشـه مـن مـرد 

  دمکراتـی

 جـا وسـط ایـن دایـره بیاسـت و هرچقـدر

 ت داري روبـه آسـمون

 یسـتم و بـه
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 هــاي بــرف

 نشسته روي صورتش ر

]: .................]..... 

 ا پاك کرد وبه سـمت دایـره رفـت سـر بـه آسـمان بلنـد کـرد و



 دانـه هـاي بـرف روي

 صــورتش نشســت .... حــس مــی کــرد روبــروي خــدا

 ایســتاده ، دســتهایش را از

 طرفین روبه آسمان هم گشود و پر بغض داد زد:

 » مامـان زري دلـم بـرات تنـگ شـده ... بـراي موهـاي

 زیتـونی رنگـت ، بـراي

 درد دل هایی که با هم مـی کـردیم... مامـان زري شـادابت

ن بـن بسـت گیـرتـوي ایـ  

 افتاده براش دعا کن« ...

 شـاداب گـویی در خلسـه اي فـرو رفتـه باشـد صـوفی وار

 چرخـی زد و ایسـتاد

 و بازهم روبه آسمان فریاد زد:

« 

 آقـاجون دلـم بـراي

 شـما هـم تنـگ شـده،

بـراي صـبحهایی 

 کـه

 مربـا آلبـالو

 می خوري و به مامان زري میگـی

 خالـه قـزي ....دلـم بـراي زیـر جامـه

 ي گـل گلیـت
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 هم تنگ شده ....براي دستات که همیشه بوي میوه میده« ..!..

 شاداب فریادش بلند شد....

.... »!  » آقا جون به خدا من دختر بدي نیستم

 شـاداب گـویی در عـالم دیگـر بـود و جـز آسـمان هـیچ نمـی

 دیـد ، و بـا هـر

 .... چرخیــدن غصــه هــایش بــه پــرواز در مــی آمدنــد

 چرخــی دیگــر زد و ایســتاد و

 دستهایش باز روبه آسمان گشـوده شـد سـر بـه آسـمان

 برداشـت وفریـاد زد از تـه تـه

 دلش.:...

 » .. بـراي غیـرت داداش شهاب دلم بـرات پ ـر میزنـه

 هـایی کـه خـرج مـن مـی

 کردي ... دلم براي اخمهـاي بـین ابـرو هـات هـم تنـگ شـده

 داداش نگـذار کسـی ....

 پشت سرم حرف بزنه...«

 شاداب می گفـت و مسـیح از غصـه ي شـاداب قلـبش پـر

 طـپش مـی طپیـد و

.... ی باختدلواپسی هاي خودش رنگ م  

 شاداب بـا دسـتهاي بـاز چرخـی دیگـر زد و بـرف هـا هـم



 همـراه او گـرداب وار

 بـه دورش بـه رقـص در آمدنـد....ایـن بـار وقتـی ایسـتاد سـر

 بـه آسـمان برداشـت و
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....».. مسیح«: فریاد زد  

 مسیح درحالی کـه در چنـد قـدمی او ایسـتاده بـود زیـر لـب از

 تـه دل آهسـته

...». جانم«: گفت  

شــاداب بــه همــان اســم مســیح قناعــت کــرد و جملــه 

 هــاي

 بعــد آن را

 نگفـت....صـوفی وار چـرخ دیگـري زد و ایـن بـار رسـا تـر

خـدا صـدام رو« فریـاد زد:   

» ؟شنیدي.....  

 وعاقبــت تــاب نیــاورد و خــم شــد و دســتهایش را روي

 زانــو هــایش گذاشــت

 حــالتی مثــل رکــوع...!دقــایقی کوتــاه بــه آن حالــت مانــدو

 قامــت راســت کــرد،

 اشکهایش بی وقفه وسلسله وار میبارید....

ا بـامسـیح بـی تـاب ایـن همـه بـی تـابی شـاداب فاصـله اش ر  

 او کوتـاه کـرد



 یقـین داشـت کـه جملـه ي بعـد مسـیح حـرف از عشـق میـزد

 روبـرویش ایسـتاد ...

 نفس بـه نفـس .... آنچنـان کـه گرمـاي دهـانش روي صـورت

 شـاداب مـی نشسـت ...

 برف بازهم پرده ي توري بود میانشان .....مسیح سر خم

 آهسته گفت:
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اورد سـرش بـه شاداب دیگر تـاب نیـ

 شـانه ي فـراخ مسـیح

 تکیـه داد و گرمـاي

او مهمـان گونـه هـاي سـردو یـخ زده اش 

 شـد ،اشـکهایش یـک

 بـه یـک در پـالتوي

 مشکی مسیح گم شد....

مسیح دسـتهایش را بـه دور شـانه هـاي 

 شـاداب گـره زداو را

 بـه خـود فشـرد و

 جایی زیر گوشش گفت:

..»..  » واي بی قرار من گریه نکن ح

**** 

ســه شــنبه بــارو بنــدیلش را جمــع کــرد 



 تــا راهــی شــود و

 جــایش را بــه

چهارشـنبه ي تـازه نفـس بدهـد ....شـاداب 

 بعـد از آن فریـاد

 هـاي روبـه آسـمانش ،

حاال دلش قدري سـبک تـر شـده بـود و 

 دلـش قـرار و آرام

.... بـازهم بیشـتري داشـت  

دل به تقدیري سپرد که خدا برایش رقم ...

 زده بود

دل بـه گرمـاي بخـاري کـنج خانـه داد و 

 صـداي قُـل قُـل

 کتـري و قـوري سـر

آن کــه تنهــا موزیــک خانــه بــود .... و 

 درحــالی کــه

Romanbooki بن بست بهشت 

« 

 شونه هاي من ....؟«

 کنـی بتـونی بـه قـدري کـه دلـت آروم

 رت رو بگـذاري روي
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مسیح کـه گرمـاي بخـاري خـواب را تـا 

 پشـت پلـک چشـمانش

 آورده بـود بـی

آنکه چشمانش را باز کند کوتاه ..«..

نوش جانت«: جواب داد  

شــاداب تکــه اي دیگــر از لواشــک را 

 بــه دهــان بــرد و

یــاد آبهمــراه حجــم ز  

دهانش فرو داد و کوتاه اما سوالی «

مسیح ....؟«: گفت  

مسیح این بار بـازهم بـی انکـه چشـمانش 

 را بـاز کنـد بـا لحـن

 خـاص خـودش

» جانم....؟«: جواب داد  

چهـار حـرف بیشـتر » جـانم «خب این 

 نداشـت ولـی قـدرتش

 از بـرق دویسـت

و بیسـت ولـت هـم بیشـتر بـود چـرا کـه 

 قلـبش را بـه طـپش

 هـاي پـی در پـی وادار

کـرد وآنچنـان کـه کــوبش آن را در 



 گوشـهایش هـم مــی شـنید

 ،تمـام هیجــانش را

همراه تکه اي دیگر از لواشک فرو داد :

 و گفت
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 لواشــک تــرش و شــیرین را بــه

دهانش می گذاشت و طعـم ملـس آن در 

 دهـانش جـا مـی مانـد

 و رو بـه مسـیح کـه

 تکیه به دیوار چشم هایش بسته بود گفت:

« 

 ویزیتش هم مال من .... !؟«

 ت درد نکنــه چـه حــق ویزیــت

 ـمزه اي... طبـابتش از تــو ، حــق
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 » مسـیح فکـر مـی کـردي یـه روز بـه جـاي حـق ویزیـت ،

 لواشـک ونـون و

 ماست یا چهار تا تخم مـرغ بهـت بـدن ... یـا ایـن کـه بـدون

 پـول بـراي رضـاي خـدا

 بیمارهــا رو ویزیــت کنــی.... وقتــی از آقــا یــدهللاا پــول



 نگرفتــی ایــن لواشــک هــا رو

» یدهللاا به همراه ماست و نون برامون آورد!...؟مهتاج زن آقا   

 مسیح و با صـداي مخملـی شـاداب خـواب ازپشـت پلـک

 چشـمش فـرار کـرد ،

بی آنکه چشم هایش را بازکند لبخندي نرم روي لبش نشست 

 و

 جواب داد:

« 

 حقیقـتش رو بخـواي نـه

 تـوي خـواب هـم نمـی

 دیـدم ... ولـی بایـد

 اعتـراف

 کنم ارزش این تخم مرغها و نون

 وماست و لواشک برام

 

]: .................]..... 

 ... خیلی بیشتره از تروال هایی کـه بابـت ویزیـت مـی گـرفتم

 ایـن مـردم تنهـا دارایـی

 شون رو می بخشند و این برام خیلی باارزشه!«...

 شاداب از بسته بودن چشـم هـاي مسـیح اسـتفاده کـردو بـه

 صـورت مردانـه ي
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 او خیــره شــد و چقــدر دلــش مــی خواســت دســت روي

 ریــش هــاي خوابیــده روي

 صـورتش بکشـد بـراي مهـار ایـن وسوسـه تکـه اي لواشـک

 در دهـانش گذاشـت ودر

ش آن زیـر زبـانش نشسـت .. مسـیح از زیـر چشـم طعم خـو

 او

 را دیـد کـه خیـره بـه

 صورتش پلک بـرهم نمـی زنـد لبخنـد روي لبهـایش مهمـان

 شـد وحـس خـوبی هـم

 مهمان دلش.... باز هم چشمانش را بست...

 شـاداب بـراي اینکـه ذهـنش را از وسوسـه ي لمـس صـورت

 مسـیح دور کنــد

 گفت:

 » مسـیح یعنـی فکـر مـی کنـی نیمـا صـبوري و آزیتـا حقـی و

 اون شریکشـون

صمصــامی االن اون ور آب دارنــد چیکــار مــی کننــد ... 

 !؟

 فکــر نمــی کــنم دســت

 پلیس بهشـون رسـیده باشـه چـون اگـه ایـن جـوري بـود

 بوسـیله ي اونهـا بـه داور و

فهمیدنـد کـه مـا کـدوم منطقـه هسـتیمایـاز مـی رسـیدند و مـی   



 و خـانواده هـامون

 می اومدند دنبالمون..«..

 مسـیح بـه ظـاهر چشـم هـایش بسـته بـود ولـی تمـام هـوش و

 حواسـش پـی
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 شاداب بود و صداي نرمـی کـه دلـش را نـوزاش مـی

 داد....خـواب از پشـت چشـمانش

و بی خوابی جـاي آن نشسـت ، و بـراي اینکـه بـهسفر کرد   

 حـس هـاي قـوي مردانـه

اش غلبه کندبه میان صداي نـرم شـاداب آمـد و بـی انکـه 

 چشـم

 بـاز کنـد، همـانطور

که سرش رابه دیوار تکیه داده بودبی توجه به حرفهاي 

 شاداب

 گفت:

 » شاداب دارم از گرسنگی هالك می شم چیزي براي شام

» اریم....؟د  

 شاداب که تازه داشت سـلول هـاي خاکسـتري مغـزش فعـال

 مـی شـد ، بـا ایـن

 ...! حرف مسیح در دم ذوق کاراگـاه بـازي اش کـور شـد

 دلـش مـی خواسـت بـیش از



 اینها پرحرفـی کنـد !.....چینـی بـه بینـی اش داد وبـه تصـور

 اینکـه مسـیح چشـمانش

د شـد دهـان کجـی رو بـه او کـردبسته است از جایش بلنـ ..... 

 امـا مسـیح بـا چشـمان

 نیمه باز، دهان کجی او را دید و خنده اش را به سختی جمع

 کرد...

 شــاداب درحــالی کــه بــه ســمت آشــپزخانه ي مختصــر

 کــنج خانــه راهــی

 بودجواب داد:
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 » تخم مرغ و چند تا سیب زمینی داریـم بـانو جـان هـم یـه

 کاسـه روغـن بهـم

 داد ، کوکـو سـیب زمینـی درسـت مـی کـنم و بـا دوتـا نـونی

 کـه بابـت حـق ویزیـت

 گرفتی می خوریم ، فقط باید صبر کنی ... آقاي دکتر

 طلوعی..«.

روي هـمشاداب که رفـت مسـیح ایـن بـار واقعـا چشـمانش را   

 گذاشـت قـدري

 جـا بـه جـا شـدپاهایش را دراز کـرد، دسـتهایش روي سـینه

 اش در هـم گـره زدو و

 زیر لب گفت:



 » عزیز دلم... حواسم رو پرت می کنی ... برو بگذار یه کم

 بخوابم..«.

 مسیح این را گفت خواب مهمان چشمانش شد....

**** 

 یک استکان چاي داغ مهمان منی ،

.... ار پنجره ي بخار گرفته ي تنهاییکن  

 نوش جانت...

 چاي رفاقت من همیشه تازه دم

"  " فصل نهم

سه شـنبه میـان حجـم و هیـاهوي شـبهاي تهـران در حـال 

 محـو

 شـدن بـود و
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 می رفت تایک روز دیگر به خاطره ها بپیوندد..!..

 شهاب خم شـد آخـرین جعبـه ي پرتقـال را بـه داخـل آورد و

 بـی آنکـه نگـاهی

 به نادر بیاندازد با لحنی سرد گفت:

 » من دارم میرم خونه.... ریموت کرکره رو هم خودت

 بزن..«.

 شهاب ایـن را گفـت و کاپشـنش را برداشـت و عـزم رفـتن

 کـرد کـه بـه یکبـاره



نداخت و جایی کنار صورتشنادر دست در بازوي او ا  

 معترض گفت:

 » چتـه تـو... ؟ از صـبح تـا بـه حـال

 شـدي بـرج زهرمـار

 و جـوابم رو یـه

 خـط

 درمیـون میـدي !....؟ مـیگم بگـذار

 ...! باهـات بیـام کالنتـري نمـی گـذاري

 ازت مـی

 

 پرسم رفتی کالنتري چی شـد بـازم جـوابم نمیـدي... ! عمـو

 منـوچهر بنـده خـدا هـم

 که خونه نشین شد و باباي منم که دل و دماغ کار کردن

 نداره....

 میدونم دلت پر ، میـدونم نگـران شـادابی ولـی ایـن چـه دخلـی

 بـه مـن داره ...

 !.. ؟ که اخم و تَخمـت رو خـرج مـن مـی کنـی ... مـن هـم
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 نگـران شـادابم ... ! دل تـو

 دلم نیست که کجاست و چه مـی کنـه !... بـه خـدایی کـه بـاال

 ي سـرمه شـاهده کـه

 می خوامش ....خیلی سـاله کـه مـی خـوامش ، مـی خواسـتم

 بعـد از شـب چلـه بیـام



 خواستگاریش که این اتفاق افتاد« ....

هاي او بیـرونشـهاب بـازویش را بـا ضـرب از میـان دسـت  

 کشـید و قـدمی پـس

 رفت ، یک تاي ابرویش را باال داد و پر غیض گفت:

« 

 دیروز هم بهـت

 گفـتم اسـم خـواهر

 مـن رو نمیـاري

.... 

 متوجـه نشـدي

 جـور

 دیگه ایی حالیـت کـنم.... !؟ نسـبت مـا

 فقـط پسـر عمـو و متاسـفانه همـون

 بـرادر زن

 

 باقی می مونه نه چیزي بیشتر از این« ....

نادر کالفه دستی بـه میـان موهـاي پرپشـتش کشـید بـا نـوك 

 پـا

 بـه جعبـه ي

 نـارنگی هـا ي پـیش پـایش لگـدي زد و قـدري آن را بـه جلـو

 هـول داد و بـه سـمت

 شهاب چرخید گفت:
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 » شهاب ... تورو به قرآن کوتاه بیا ... مید

]: .................]..... 

 ونم مامانم شده اسـتخون الي زخـم!..... ولـی بابـا مـن نمـی

 تـونم روي حـرف مامـانم

 حرفی بزنم دیروز اگه باهـاش نمـی رفـتم و جلوشـون در مـی

 اومـدم مامـان هـزار تـا

رو بـا خـودش بکشـونه خونـهترفنـد رو مـی کـرد تـا مـن   ... 

 شـاداب برگـرده خونـه

 خودم خاك پاش میشم« ....

 شهاب برآشـفت مثـل آتشـی کـه زیـر خاکسـتر باشـدیک بـاره

 شـعله ور شـد و

 صداي طوفانی اش میزان خشمش را نشان میداد:

 » د.... آخـه مرتیکـه دهـن مـن رو بـاز نکـن.....دم خروسـت

ا قسـمرو ببیـنم یـ  

 دروغت رو.... مـن شـبیه دراز گوشـم !...؟ اگـه شـاداب رو

 مـی خواسـتی جلـوي لیچـار

گـویی مـادرت در مـی اومـدي .!... عمـو نیومـد مغـازه نـه 

 از

 غصـه ي خـواهر مـن....

 نیومد تا سـرش جلـوي کسـبه اي کـه فهمیدنـد شـاداب گـم شـده

 خـم نشـه!.... ایـن



هن لق زن عمـو سـوري بـوده کـه بـا یکـی دوتـاهم به لطف د  

 از خانومهـاي کسـبه ي

 ایــن راســته مــراوده داره ... ! فکرمــی کنــی نفهمیــدم
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 دیشــب رفتیــد خواســتگاري

 دختــر خالــه ات فریــال اون هــم وقتــی کــه آقــا جــون

 مامــان زري بیچــاره ي مــن

 زانوي غم بغل گرفتن« ....

 نـادر کـیش شـد و مـات.... حـرف تـوي دهـانش نمـی چرخیـد

 ، جملـه اي کـه

 ... ایــن خــراب کــاري را درســت کنــدو آن را توجیــه کنــد

 شــهاب وقتــی چهــره ي

 متعجب نادر را دید با صداي کوتاهتري جواب تعجب هاي

 نادر را داد:

 » زیاد به مغزت فشـار نیـار ... خالـه ات هـم مثـل خـواهرش

 ـل

 پـیچ دهـنش ُش

 و صبح به مامان زري زنـگ زده بـود و از دامـاد شـاخ

 شمشـادش مـی گفـت و پـز تـو

 رو به مادر بیچاره ي من میداد.«...

 شهاب خسـته از فشـار هـاي کـه روي شـانه اش سـنگینی مـی



کاپشـنش کـرد  

 را از جا لباسی بیخ دیـوار برداشـت و درحـالی کـه شـانه

 هـایش رو بـه پـایین سـرازیر

 بود گفت:

 » مبارکت باشه ... بـه شـاداب مـن دل نبنـد ... دلـم روشـنه

 ،اگـه خـدا بخـواد ،

همین روزهـا پیـداش میشـه و حتـی لنگـه کفشـش هـم سـهم 

 تـو
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 نمیشـه ... بـه نـدا

 هم بگو خودش قهر کرده از خونـه رفتـه خـودش هـم برمـی

 مـی گـرده ، مـن محالـه

 دنبالش بیام..«.

 سـپس بـی آنکـه خـداحافظی کنـد در حـالی کـه مـی رفـت

 دسـتی بـه نشـان

 خـدا حـافظی بـرایش بلنـد کـرد و بـه دل شـب سـرد و

 زمسـتانی تهـران زد و راهـی

 شد...

*** 

 در روستاي بهشت زنـدگی بـا تمـام سـختی هـایش جـاري بـود

 و مـردم روسـتا



 کنــار غصــه هایشــان شــادي هــایی هــم داشــتند شــادي

 هــاي از جــنس پیونــد و

 عروسی..!.

 چهار شـنبه بـا شـادي و دل خوشـی از راه رسـید .... و ایـن

 دل خوشـی بـا بنـد

 آمدن برف براي مسیح و شاداب پر رنـگ تـر شـد هـر چنـد

 کـه هنـوز هـوا ابـري بـود

 ولی امید هاشان همچنان پر رنگ....

بعـد از بهبـودي ننـه مشـدي رحـیم ، عاقبـت خـدا بـه فریـاد 

 دل

 رعنـا و اسـد

و رسید و بساط عروسیشـان بـه پـا شـد و همـین شـور و حـال  
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 غوغـایی در روسـتا بـه

 و در یـک قـانون نانوشـته ، مسـیح و شـاداب .... راه انداخت

 بـه خانـه بهداشـت رفتنـد

 و ساعتی بعد ، حنا به دنبال شـاداب آمـد در حـالی کـه تـابی

 بـه شـکم قـل قلـی اش

 می داد رو به مسیح گفت:

 » دکتــر اجــازه مــی دیــد شــاداب رو بــا ســالم...... آقــاي

 خـودم ببــرم امــروز



 عروسی داریم و می خـواهیم شـیرینی درسـت کنـیم ... بـه

 امیـد خـدا امشـب رعنـا و

 اسد محـرم میشـن ... بانوجـان مـی خواسـت خـودش بیـاد

 اجـازه اش رو بگیـره ولـی

 من زودتر راه افتادم و اومدم..«..

مسیح سالم او را بـا جـواب داد ....نـیم نگـاهی بـه شـاداب 

 کـه

 کنـار او ایسـتاده

 بود انداخت وسرش را جایی حوالی گوشش برد و زمزمه

 کرد:

»  » دوست داري بري !....؟

 شـاداب نگـاهش را از حنـا گرفـت وبـه سـمت او برگشـت کـه

 چشـمانش یـک

: م پرسیدنفس با او فاصله داشت و با لحنی نر  

»  » اگه تنها بمونی ، حوصله ات سر نمیره !....؟

 مسـیح دلـش مـی خواسـت دسـت روي ابروهـاي نـازك
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 شـاداب بگـذارد آن را

لمس کنـد ایـن حـس قـوي را میـان مشـت 

 دسـتهایش پنهـان



 کـرد و اخـم تصـنعی

بین ابروهاي مردانه و پرش نشاند و :

فتگ  

« 

 موافقی...؟«

شاداب صداي تاپ تـاپ قلـبش را تـوي 

 سـرش مـی شـنید و

 نمـی دانسـت چـرا

امروز صداي قلـبش عجیـب شـده و 

 درحـالی کـه درگیـر

 صـداي عجیـب قلـبش بـود

 قدمی از او فاصله گرفت و گفت:

..».  » پس ظهر می بینمت

شــاداب و حنــا هنــوز از در خانــه ي 

 بهداشــت بیــرون

 نرفتــه بودنــد کــه زنــی

جوان بـا چهـره اي تکیـده و الغـر انـدام 

 درحـالی کـه دسـت

 پسـر بچـه اي در دسـت

داشت داخل شـد وهمـانطور کـه یـک 



 چشـمش بـه مسـیح بـود

 و یـک چشـمش پـی

: پچ پچ  شاداب بی مقدمه رو به شاداب

 وار پرسید

« 

 ، دکتر معاینه اش می کنه

 ؟...!«

 خـوش بگـذره ... طرفهـاي ظهـر میـام

 یم خونـه ....هـوم

 دم این دکتـري کـه از شـهر اومـده

 ش بـه خیـره ....بچـه ام مریضـه
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 مسیح پچ پچ هاي او را شنید پشت میزش نشست و رو به زن

 گفت:

 » معاینه اش می کنم پسرت رو بیار اینجا ببینم مشکلش چیه

 ؟....!«

 شــاداب وقتــی بیــرون مــی رفــت مســیح بــه نشــانه ي

 خــداحافظی کنــار

 لبخنـدش چشـم هـایش را کوتـاه بـرهم فشـرد و دل شـاداب

 میـان پلکهـاي مسـیح



 جا ماند....

*** 

 در خانـه ي عزیـز خـان بـوي عروسـی مـی آمـد بـوي خـوش

 شـادي ... شـاداب

 این را از تنور

]: .................]..... 

 روشن فهمید و بـوي خـوش نـان تـازه و بـوي شـیرینی کـه

 غوغـا مـی کـرد .... همـه

 بودند ننه زینـت و شـهربانو ، نـازان زن مشـدي رحـیم و

هللاا حتـی ننـهمهتـاج زن یـد  

 مشدي رحیم هم بود و نعنا و پونه هم به همراه منیر سر قفلی

 این مراسم..!..

 بـا ورودش همـه بـه احتـرامش برخاسـتندو بـه اسـتقبالش

 رفتنـد ... راه بـی راه

 به نافش خانوم دکتـر، خـانوم دکتـر مـی بسـتند .... بـراي
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یح از او تشـکرزحمـات مسـ  

 می کردند...

 هیاهویی شیرینی به پـا بـود و هـر کـس بـه کـاري مشـغول

.... 

 مهتـاج همـراه !



 زینت و نازان کنار بخـاري درحـال گـرد کردنـد گلولـه هـاي

 خمیـر شـیرینی بودنـد و

درون سـینی اي مـی چیدنـد و کـه در پوشـی مخروطـی 

 داشـت

 و شـهربانو شـیرینی

را به تنـوري کـه پشـت خانـه در گوشـه اي از انبـاري  ها

 بـود

 مـی بـرد و داخـل تنـور

 می گذاشت و بـا سـینی پـراز شـیرینی برمـی گشـت و نعنـا و

 پونـه هـم دوراز چشـم

 بانوجــان شــیرینی کــنج دهانشــان مــی گذاشــتند ....و از

 کنــار شــاداب تکــان نمــی

 خوردند...

 شــهربانو هــم مثــل فرمانــده اي الیــق بــه کــار همــه

 نظــارت مــی کــرد و

 دستورهایش را به ردیف کنـار هـم مـی چیـد ....بسـاط شـادي

 پهـن بـودو بگـو بخنـد

 نقــل مجلــس ....و شــاداب میــان ایــن همــه شــادي غصــه

 هــایش را پشــت درجــا

شادي هاي اهالی بهشت می داد ومیگذاشت و دل به دل   

 خندید....
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 ناهار زنانه و مردانه شـد و زنهـا سـهم خانـه ي عزیـز خـان

 شـدند و مردهـا هـم

 سـهم خانـه ي مشـدي رحـیم .... نگـران مسـیح بـود کـه

 بانوجـان خیـالش را راحـت

ن مشــدي رحــیم اســتدکتــر هــم مهمــا:« کــرد و گفــت   

 همــان جــا هــم حمــام

 میرود..«..

 شاداب گویی به دنیـایی دیگـر پرتـاب شـده بـود!.... دنیـایی

 کـه سـادگی حـرف

 اول را می زد ، قلبهایی که درس محبت را از حفظ بودند....

 میـان ایـن خوشـی هـا حمـام حـس تـازگی و طـراوت را زیـر

 پوسـتش نشـاند

لبته خیلی هـم بـا خوشـی هـایش تنهـا نبـودو طرفـدارانا  

 پروپـاقرص مسـیح ،نعنـا و

 پونه هم دمی از او جدا نمی شدند و چشم از او برنمی

 داشتند...

دستی بـه میـان نمـدارش کشـید تـابی بـه آن داد.... پونـه 

 دیگـر

 تـاب نیـاورد و

ري اورا میـاناز جـایش بلنـد شـدو تکـه اي از موهـاي فرفـ  

 دسـتانش گرفـت و رو بـه



 نعنا گفت:

....»!  » نعنا ببین موهاش چه خوشگله مثل سیم تلفن میمونه

 خـب ایـن تعریـف چنـدان دلچسـب نبــود ولـی باعـث شـد
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 خنـده هـایش بـا

 صداي پقی به پـرواز درآیـد ....حنـا خنـده هـایش را جمـع

 کـرد و دسـت نعنـا و پونـه

 را گرفت وپی نخود سیاه روانه شان کرد و گفت:

« 

 دخترهـا بریـد

 لباسـهاتون رو بپوشـید

 آالن عـروس میـاد شـما

 هنـوز حاضـر

 نیستید اون وقت آقاي دکتر میگه

 چه دخترهاي زشتی!«....

 

 نعنــا و پونــه بــا شــنیدن ایــن حــرف جلــدي از جایشــان

 برخاســتند و شــتابان

 بیــرون رفتنــد و حنــا بقچــه اي از پشــت پــرده ي اتــاق

 بیــرون آورد و پــیش روي او

 گذاشت و گفت:

 » شاداب جـان .... ایـن لباسـهاي منـه یـه لبـاس محلـی کـه



 تـوي عروسـی هـا

قط به تن می کنم ولی بـا ایـن شـکم دیگـه انـدازم نیسـتف  

 بانوجـان بـرات شسـت....

 و خشک شون کـرد ایـن رو گفـتم کـه بـدونی تمیـزه و دلـت

 بـرداره و بپوشـی ... یـه

 چند تـا سـرخاب و سـفیداب هـم مـال عروسـیمه گذاشـتم

 کنـارش یکـم بـه خـودت
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 برس رنگ به روت بیاد ...تو آماده شو بعد من میام لباس تنم

 می کنم.«...

 شاداب مات این همـه محبـت مانـد ... محبتهـاي کـه بـی دریـغ

 بـودو از جـنس

 آسمان .....گویی براستی اینجا بهشت بودو این آدمها بهشتی!

.... 

کمحنا این را گفـت دسـتی بـه زانـویش گرفـت و تـابی بـه شـ  

 قلقلـی اش داد و

 از جایش برخاست و بیرون رفت...

*** 

 بـا بیـرون رفـتن حنـا شـاداب باالفاصـله موهـایش را شـانه

 زدو همـانطور نمـدار

 آنهــارا روي شــانه ي چــپش ریخــت و آن را بافــت و



 انتهــایش را بــا دســتمال زري

حکـم کـرددوزي کوچکی که میان بقچـه ي لبـاس هـا بـود م  

 لبـاس محلـی حنـا را ...

 هم پوشید ، پیراهنی بود بلنـد ، کـه دامـن پـرچینش رنگـین

 کمـانی از رنـگ هـا بـود

 ، روسري زري دوزي چهـار گوشـی هـم داشـت بـه همـراه

 شـالی قرمـز رنـگ پـر زرق

 و برقی...

روســري زري دوزي را روي ســرش نشــاند و از 

 ســرخاب

یدابی کــه حنــاو ســف  
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 می گفت فقط یک رژلب صورتی رنگش رابرداشت و روي

 لبهایش نشاند....

می خواسـت در آینـه ي کوچـک آویختـه بـه نگـاهی بکنـد 

 امـا

 مجـالی نشـد و

 بانوجـان از گـرد راه رسـید و بــا دیــدن او در لبـاس محلــی

 حنـا .... قــول هــو وهللاا و

 احدي خواند به او فوت کردو گفت:

 ماشاهللاا مـاه شـدي ... بـه حنـا گفـتم لبـاس انـدازت میشـه هـا



« 

 چشـم مـن ...

 اشتباه نمـی کنـه ... دکتـر هـم اومـده بیـرون نشسـته سـراغت

 رو مـی گرفـت گفـتم

ندت روتوي اتاقی آالن صداش می کنم تا برات سر ب  

 ببنده..«..

 نمی دانست چه حکمتی اسـت تـا اسـم مسـیح را مـی شـنید

 دلـش تـوي سـرو

 کله ي خودش می زند و به در و دیوار سینه اش می کوبد..!.

 نفـس عمیقـی کشـید تـا بـه هیجـانش مسـلط شـود ، امـا مجـالی

 بـراي نفـس

ـانو جـاندوم پیدا نکردو مسیح با صداي آقـاي دکتـر گفـتن ب  

 داخـل اتـاق شـد البتـه

 باز هم تنها نبودو نعنا و پونه مثل چسبی همراهش بودند..!..

*** 

 از صداي گذر آب چنان می فهمم .....تند تر از آ
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]: .................]..... 

. 

 مسیح در آستانه ي در ایسـتاد و بـا دیـدن شـاداب در لبـاس

کـه دامـن محلـی  



 پرچینی داشـت و رنگهـاي شـاد در آن فریـاد میـزد ، نگـاهش

 از فـرق سـر او تـا روي

 موهاي بافته شده اش امتداد پیدا کرد....

عمر این نگـاه تیـره بـه قـدر نفسـی بـود چـرا کـه شـهربانو 

 در

 حـالی کـه شـال

 قرمــز پــر زرق و برقــی در دســت داشــت قــدمی بــه

 ســمت مســیح برداشــت و پــر

 چادرش را روي پیشانی اش کشید و گفت:

... »  » آقاي دکتر ماشاهللاا زنت مثل ماه شده

 سپس شال قرمز زري دوزي شده را به سمت او گرفت و

 گفت:

  و

این شال را هم ببنـد 

 » بـه پیشـونیش

ت از پشـ

 سـر گـره

 کـن .... ایـن

 رسـمه،

زنهایی که شوهر 

 دارند به خصـوص

زنهـاي جـوون تـوي 

  



 عروسـی یـه

 سـربند قرمـز بـه
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شـهربانو بـه همـراه نعنـا و پونـه خـوش 

 عطـر و بـویش

 خـارج شـد و در چـوبی

 پشت سرش بسته شد....

*** 

شـاداب وسـط اتـاق ایسـتاده بـود و قلـبش 

 از هیجـان نگاههـاي

 خیـره مسـیح

تاالپ و تو لـوپی مـی کـرد بـی پـروا..... 

 ضـربان قلـبش ریـتم

 گرفـت و مـدام تنـدتر و

تنـدتر شـد کـوبش آن را حتـی در کـف 

 دسـتهایش هـم مـی

 شـنید ....! عاقبـت تـاب

و پلـک نگاههـاي مسـیح را نیـاورد 

 چشـمانش بـه زیـر افتـاد و



 دسـتهایش را در هـم

 پیچ و تاب خورد....
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پیشونی شون می بندد ، این کار رو شما 

 براش انجام بده

 شگون داره« ...

شــهربانو ایــن را گفــت و شــال قرمــز 

 را میــان دســتان

 مســیح جــا داد و بــا

قدمهایی بلند به سمت نعنا و پونـه کـه 

 کنـار در ایسـتاده بودنـد،

 رفـت ....دسـت پونـه

: بیرون می رفت  را گرفت و در حالی که

 رو به نعنا گفت

« 

 دوتا هست ها« .!...

 را اونجـا خشـکت زده ...!؟ بیـابریم

 بـه شـیطونی هـاي شـما
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 مسیح قـدمی برداشـت بـی آنکـه نگـاهش را بـردارد ... قـدمی



 بعـدي فاصـله ي

 بین شان به قدر یک نفس شد.....

 مسیح روبروي شـاداب ایسـتاد و بـه صـورت گنـدمی روشـن

 او چشـم دوخـت ،

 گونه هـایش کمـی گلگلـون بودنـد و لبهـایش صـورتی خـوش

 رنـگ .... موهـاي بافتـه

ـم کـه از زیـر روسـري بیـرون زده و روي شـانهشـده اش ه  

 ي چـپش مهمـان بـود ،

 دل مـی بـرد ....در دلـش غوغـایی بـود نـا گفتنـی !.... جـز

 شـاداب هـیچ نمـی دیـد و

صدا ها و همهمه ها پشت در جامانده بودند و گویی فقط او 

 بود

 شاداب...

 شــال رامیــان دســتانش بــاال آورد و قــدري نزدیــک ترشــد

 آن را روي پیشــانی

شاداب گذاشت و سـر او را قـدري بـه سـمت خـودش خـم 

 کـرد

 و شـال را پشـت سـر

 او محکــم گــره زد ، قــدري از او فاصــله گرفــت و بــه

 چشــمان مــورب و دلخــواه او

.... که صاف بود و می درخشید خیره شد و پوستی  



 نفـس هـاي او هـم از هیجـان پـس و پـیش مـی شـد ... سـرش

 را قـدري بــه

سمت شاداب متمایل کرد و آهسته جایی نزدیک صورتش 

 نجوا
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 کرد:

 » وقتی بچه بودم ، یک بـار قصـه ي مـاه پیشـونی رو مـادرم

 بـرام تعریـف کـرد

وي عالم بچگـی همیشـه بـا خـودم فکـر مـی کـردم مـاهو من ت  

 پیشـونی چـه شـکلیه

 !.... ؟ آرزو می کردم یه روز من هم یه مـاه پیشـونی داشـته
 باشـم....حـاال خـدا یـه مـاه

 پیشونی بهم داده..«.

 شاداب الیـه هـاي وجـوش پـر شـده بـود از مسـیح ، اصـال

 مثـل خـونی کـه در

ریسـت ، مسـیح در رگ و پـی بـدنش مـی چرخیـد ورگهـا جا  

 سـر از قلـبش در مـی

آورد ...عاشقانه هاي او تمام حس هاي خوبش را به غلیان 

 می

 انداخت...

 نگاهش را به دسـتهاي بـی قـرارش دادکـه درهـم تـاب مـی



 خـورد ، کـه نـوك

 انگشتان مسـیح زیـر چانـه اش نشسـت و سـرش را نـرم

 بـاالتر آورد ، مسـیح بـه مـژه

 ــر او خیــره شــدکه روي چشــمانش خــوش هــاي پ

 میدرخشــید ، ســپس بــی آنکــه

 دســتهایش او را لمــس کنــد قــدري جلــوتر آمــد و روي

 شــال نشســته بــه پیشــانی

 شاداب را بوسـید دقـایقی بـه کوتـاهی عمـر یـک نفـس سـر
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 خـم کـرد و مـوي بافتـه

شده ي او را به دست گرفت و بوسه اي نرم هم سهم آن ....

 شد

 ولـی خـب از آن جـایی کـه خلـوت و تنهـایی در خانـه ي

 عزیـز خـان چنـدان

 معنایی نداشـت در اتـاق بـه یکبـاره بـاز شـد و نعنـا و پونـه

 داخـل شـدند مسـیح بـه

ـاداب فاصـله گرفـت و نگـاه هـر دو بـه سـمت درآنـی از ش  

 برگشـت و نعنـا و پونـه را

 کنار در دیدند ، لبخندي وسیع روي لب هردو نشست..!.

 » را هیج وقـت فرامـوش نمـی کردنـد ودر» نعنا و پونه

 خاطرشـان محـو یـا کـم



 رنگ نمی شد چرا که کـم و بـیش میـان لحظـات عاشـقانه

و کلـه ي هـریشـان ، سـر  

 دو پیدا می شد و حضوري پر رنگ داشتند!

**** 

 عروســی حــال و هــواي خــودش را دارد و عروســی

 روســتا حــال و هــوایی

 دیگر..!..

 خانه ي عزیـز خـان اگرچـه کوچـک بـود امـا دل وسـیع

 صـاحب خانـه و اهـالی

 آن براي همه جا داشت ... گرد تا گرد خانه مهما

]: .................]..... 

ن نشسـته بـود و مجمعـه پـراز شـیرینی وسـط بـود و همـین 

 و
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 دیگـر هـیج... زنهـا ي

 لبـاس محلـی بـه تـن کـرده بودنـد و آنهـایی کـه شـوهر داشـتند

 سـر بنـد قرمـز بـه

بندهایی بـاپیشانی بسـته بودنـد و دخترهـاي مجـرد هـم سـر  

 رنگهـاي شـاد .... نعنـا و

 پونه هم سر بند سـبز رنگـی بـه پیشـانی داشـتندو بـا لبـاس

 محلـی و از کنـار مسـیح



 جم نمی خوردند...

 مسـیح نگـاهش گـاه و بـی گـاه مثـل آهـن ربـا جـذب گـیس

 بافتـه ي شـاداب

ايمیشـدو کـه انتهـاي آن را بـا دسـتمال زري دوزي شـده   

 بسـته بـود ... گـاهی هـم

 نگاهش به روي نیم رخ او می شست که لبخند نرمی مهمان

 لبهایش بود..

 رعنــا هــم لبــاس محلــی ســفید رنگـی بــه تــن داشــت و

 چــادر ســفیدي روي

 سرش ، که چهـره اش را کـامال پوشـانده بـود بـا صـداي

 عزیـز خـان ولولـه اي کـه در

فرو نشست و عزیز خان رو به مشدي رحیم شدوجمع بود   

 گفت:

 » بـا اجـازه ي

 مشـدي رحـیم صـیغه ي

 محرمیـت رو بخـونم ان

 شـاهللاا کـه راه
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 باز شد میریم شهر و عقد

 محضري می کنیم...«



 مشدي رحیم سـري تکـان داد و عزیـز خـان قـرآن را گشـود

 بسـم اللهـی گفـت

 و شــروع بــه خوانــدن صــیغه ي محرمیــت کــرد بعــد

 دقــایقی شــهربانو دســت روي

 ـل کشـیدن کـرد و شـادي دهـانش گذاشـت و شـروع بـه ک

 بـه پـرواز درآمـد.... اسـد

 چادر رعنا را از روي چهـره اش پـس زد و سـر بنـد قرمـز

 رنگـی بـه پیشـانی او بسـت

 و رعنا هم شد محرم او....

 فـی را از کنـار دسـتش برداشـت و میـان ننـه زینـت د

 دسـتانش رو بـاال گرفـت

 و شروع به خواندن کرد:

«  ، 

 بس که خوشگله عروس به آسمون

 می کنه ناز ،

 

 شادوماد اسب سفید سر بتاز

سـر راه کنـار بریـد دومـاد مـی خـواد نـار بزنـه ، سـیب 

 سـرخ

 ، انـار سـرخ بـه

 دومن یار بزنه....«



 ننه زینـت بـا انگشـتانش بـر روي دف ضـرب گرفتـه بـود و

 مـی خوانـد ،شـادي
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 نُقل مجلس بود و خنده ها دوختـه شـده بـه لـب ...در ایـن

 بهشـت کنـار غمهـا خنـده

 سهم همه ي لبها بود....

*** 

عروسی با تمام شادي هایش تمام شـد و خنـده هـا و شـادي 

 هـا

 رفـت تـا جـزء

 خاطرات خوش مسیح و شادب کنج ذهن و دلشان باقی بماند.

مسیح چادر شـب را بـر داشـت و میانشـان حـائلی سـاخت و 

 از

 پشـت پـرده بـه

 شاداب کـه مـدام از زیـر نگاههـاي او فـرار مـی کـرد نـرم و

شـب بـه«: ه گفـتآهسـت  

 خیر خوب بخوابی..«.

 ســپس شــعله ي فــانوس کــنج طاقچــه ي پنجــره را قــدري

 مالیــم کــردو

 پلیورش را در آورد و به زیـر پتـو خزیـد ....سـرش کـه بـه

 بـالش رسـید، دسـتهایش را



زیــر ســرش گذاشـت و نگـاهش را بــه ســقف دود گرفتـه 

 داد

و بـا ســربندو شــاداب   

 قرمزش در سرش به پرواز درآمد...

 حــال و روزشــاداب هــم حــول و هــوش مســیح مــی

 چرخیــد و تمــام ذهــنش

 پرشــده بــود از او..... در تــاریکی ســر بنــدرا از ســرش

 بــاز کــرد وروســري را هــم
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س هـاي محلـی بـه رخـت خـواب رفـتبرداشـت بـا همـان لبـا  

 و شـروع بـه شـمردن

بچـه ادبیـاتی « لقـب هـایی کـرد کـه مسـیح بـه او داده بـود... 

، 

 تـاج سـرم ، و مـاه

آخرین لقبش را زیـادي دوسـت داشـت و بـد»... پیشونی  

 جـوري بـه مـذاقش شـیرین

 آمده بود....

لبخنـدي روي لـبش زیر لـب تکـرار کـرد مـاه پیشـونی و  

 نشسـت ،تـوي خـواب

 هـم نمـی دیـد مـردي بـه او کـه دختـري بـود بـا چهـره اي

 معمـولی ،چنـین لقبـی



 دلنشینی بدهد...

 دل از سـقف جـدا کـردو بـه پهلـو شـد دسـتش را روي چـادر

 شـب حائلشـان

 کشید و آن را نرم نـوازش کـرد و نـرم تـر از نـوازش هـاي

 دسـتش روي چـادر شـب ،

..».. مسیح«: کوتاه گفت  

 مسیح صـداي نـرم و نـوازش دار او در دلـش انقالبـی بـه پـا

 کـرد و کوتـاه مثـل

».... جانم«: او فقط گفت  

 شـاداب نفـس عمیقـی کشـید.... دلـش مـی خواسـت تـا خـود

 طلـوع خورشـید

ویـدرا صـدا کنـدو او هـر بـار فقـط بگ» طلوعی« این  

872 

Romanbooki بن بست بهشت 

...» همـین و دیگـر هـیچ» جـانم  

 اما بی حیایی هایش را داخل صندوق شرم و خجالت ریخت و

 پرسید:

 یعنی میشه فـردا صـبح کـه از خـواب بلنـد مـی شـیم آفتـاب

 دراومـده باشـه و

 هوا اونقدر خوب بشه که پسر ننه زینت بیاد و ما برگردیم

 تهران..«.

 مســیح هــم دل از ســقف جــدا کــردو رو بــه پــرده آویختــه



 ي بینشــان شــد و

هرچی خواست خدا باشه همون میشه ، فعال که مقدر«: گفت   

 اینجا باشیم...«

 صداي مسـیح ،حرفهـایش ...دنیـا، دنیـا آرامـش بـه قلـبش

 سـرازیر مـی کـرد و

ب دلـش مـی خواسـتاو را به عالم دیگري می برد ... شـادا  

 فقـط یـک جـانم دیگـر از

..».. مسیح«: او بشنود براي همین کوتاه و نرم گفت  

 مسـیح بـا صـداي او قلـبش پـر تـپش شدشـاداب بـا سـربند

 قرمـز و چشـمان

 مورب و خـوش حالـت پـیش چشـمانش جـان گرفـت ، سـر

 جـایش نـیم خیـز شـد و

 به سمت مخالف چرخید و چشم هایش را برهم گذاشت و

 جواب داد:

 » ماه پیشو
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]: .................]..... 

 نی مـن ... حواسـم رو پـرت مـی کنـی بگیـر بخـواب بگـذار

 مـنم بخـوابم... شـبت بـه

 خیر«

.؟ نمی دانست حـواس مسـیح بـه کجـا پرتـاب مـی شـود..!.



 امـا

 خـودش از شـور

 و شـوق ایـن لقـب دلنشـین در حـال غـرق شـدن در دریـاي

 خوشـی بـود ، شـب بـه

 خیر کوتاهی گفت و غرق در دریاي خواب شد...

*** 

 مسیح و شـاداب میـان خوابهایشـان صـداي کـوبش در را مـی

 شـنیدند وهـر دو

ـداري را گـیج و منــگ بودنـد و فــرق بــین خـواب و بیـ

 نمــی

 دانسـتند ، مســیح ســر

 جــایش نشســت و صــداي کــوبش مکــرر در بــا صــداي

واق«نــامفهموم پشــت آن و   

سگ با هم آمیخته شده بود.....صـدا هـا را مـی شـنید» واق  

 ولـی هنـوز گـیج و گنـگ

 بود ، صداي شاداب هوشیار ترش کرد...

»  » مسیح بیداري ...؟ صداي ریحان پسر عزیز خان... !؟

اره«: مسـیح بـه چشـم بهـم زدنـی از جـایش بلنـد شـد و گفـت  

 بیـدارم... یـه

 چیـزي تنـت کـن ببیـنم چـی شـده ... نمـی دونـم سـاعت
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 چنـده...؟ هـوا کـه روشـن

 نشده !؟«

ه بیشـان رابـه گوشـه اي مچالـهسـپس چـادر شـب آویختـ  

 پرتـاب و بـه شـتاب

 در را بازکردو حجمی از هواي سـرد مهمـان خانـه شـد.و

 ریحـان را فـانوس بـه دسـت

 در حالی که نفس ، نفس میزد روبروي در خانه دید...

 ریحـان فـانوس را قـدري بـاالتر گرفـت بـا نفـس هـاي خسـته

 و بریـده بریـده

: گفتومنقطع   

 » آقـاي دکتـر بـه دادم برسـید دارم بـدبخت میشـم حنـا... حنـا

 درد زایمـانش

 گرفته و ننه زینت هیچ کاري ازش بـر نمـی یـاد و گفـت

 بفرسـتم پـی شـما ... دسـتم

 به دامنتون زنم داره از دست میره..«.

 مسیح لحظـه بـه یـاد شـبهایی افتـاد کـه بـراي بیمارهـاي

میبایسـت اورژانسـی  

 به بیمارسـتان مـی رفـت...دسـتی بـه میـان موهـایش کشـیدو

 نگـاهش از سـگی کـه

 کنارریحــان ایســتاده و زبــانش قــدري بیــرون آمــده بــود

 گرفــت و تنــدو پــر شــتاب



 گفت:

 » باشــه تـو بـرو
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 .... مـن اول میـرم خانـه ي بهداشـت یـه چنـد
 دارو و وســیله

 بردارم بعد سریع میام اونجا..«..

 شاداب بـا شـنیدن ایـن خبـر قلـبش شـروع بـه تپیـدن کـرد و

 تنـدو بـی وقفـه

 پشـت سـرهم بـه قفسـه ي سـینه اش کوبیـد .... رعنـا و شـکم

 قـل قلـی اش پـیش

، بـی آنکـه شـال بـافتش را بـردارد چشـمانش جـان گرفـت  

 کتـانی هـایش را از کنـار

 بخـاري برداشــت بـه ســرعت خـم شــد آنهــا را پوشـید ســر

 کـه برداشــت مســیح را

 دریک قدمی اش دید ، شال بافت را روي سرو شانه هاي او

 انداخت و گفت:

..»..  » خودت رو بپوشون سرما می خوري

از لـب طاقچـه برداشـت و دسـت کشـیده ي سـپس فـانوس را  

 شـاداب را میـان

 دست گرم خودش گرفت و هر دوراهی شدند...

**** 



 در خانــه ي عزیــز خــان هرچنــد رختخوابهــا وســط خانــه

 پهــن بــود امــا از

کوچک و بـزرگ همـه بیـدار بودنـد اسـد بیـرون خانـه 

 ایسـتاده

ـابـود و بـا آمـدن آنه  

قدري کنار تر رفـت و باالفاصـله در را بـاز کـرد .... 

 صـداي
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 فریـاد هـاي دلخـراش حنـا

 ســکوت بهشــت را در دل شــب مــی شکســت و تــرس و

 دلواپســی بــه ســمت دلهــا

 ســرازیر مــی کــرد .. عزیزخــان بــا دیــدن شــاداب و

 مســیح ازکنــار مــرد روســتایی

 دیگـري کـه چهـره ي آشـنایی برایشـان نداشـت برخاسـت و

 بـه استقبالشـان رفـت و

 بی مقدمه گفت:

 دستم بـه دامنـت دکتـر عروسـم داره از دسـتم میـره .... ننـه

« 

 زینـت همـه ي

 بچه هـاي ده رو بـه دنیـا اورده ولـی نمـی دونـم چـی شـده کـه

 گفـت بفرسـتیم پـی



 شما..«..

 فریاد دل خراش دیگـر حنـا جملـه عزیزخـان را نیمـه کـاره

 گذاشـت ریحـان بـا

مــی زد نگــاهش بــه» دو دو«چشــمان کــه از تــرس   

 مســیح بــود ، زبــان در کــامش

 نمی چرخید تا باز هـم بـراي نجـات جـان همسـرش التمـاس

شکنـد .. شـاداب نگـاه  

 بــه ســمت نعنــا و پونــه برگشــت کــه مچالــه کــنج خانــه

 نشســته بودنــد و دیگــر از

 شــیطونی هایشــان خبــري نبــود، دلــش بــراي معصــومیت

 خوابیــده در نگــاه آن دو
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 رفت...

طـلمسـیج سـري بـه عالمـت تفهـیم تکـان داد و دیگـر مع  

 نکـرد وبـا قـدمهاي

 بلند به سمت اتاق رفت یاهللاا گویان همراه شاداب داخل شد...

 حنا در رختخوابی وسط اتاق خوابیـده بـود و گـرد تـا گـرد آن

 چنـد تـا از زنـان

 روسـتا هـم نشسـته بودنـد....! شـهربانو هـم بـاالي سـر حنـا

 نشسـته و درحـالی کـه

 اشک می ریخت دستان حنا در دستش بود....



 و کنـار دسـت ننـه زینـت لگـن ابـی بـود خـون الـود .... ننـه

 زینـت بـا دیـدن

 مسیح پر چـار قـدش را پـس زد و از پـیش پـاي حنـا بلنـد شـد

 و بـه سـمت مسـیح

 رفــت وشــهربانو هــم سراســیمه برخاســت ،رختخــواب را

ا بــه آنهــادور زد و خــود ر  

 رساند و ننه زینت پیش از او گفت:

« 

 دکتـر بــه داد ایــن

 دختــر بــرس از

 دســت مـن پیــرزن

 کـاري بــر نمیــاد ...

 کیسه ي آبش پاره شد ولی نمیدونم

 چرا بچه به دنیا نمیاد !...؟«
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 مسیح نگـاهش بـه سـمت زنهـایی کـه دور حنـا حلقـه زده

 بودنـد کشـید شـدو

 درحــالی کــه پــالتویش را از تــن بیــرون مـی آورد و بــه

 گوشــه اي انــداخت و رو بــه

 شهربانو گفت:

 » اینجـا رو خلـوت کنیـد فقـط ننـه زینـت بمونـه و شـاداب،



 بقیـه هـم بـرن

 بیرون چند تـا ملحفـه ي تمیـز و آب گـرم هـم سـریع آمـاده

 کنیـد و بیاریـد ..سـپس

 رو به شاداب شد و گفت:

.... »  » شاداب تو هم باید کمکم کنی

شاداب گیج بود و نمی دانسـت چـه کمکـی از دسـت او 

 سـاخته

 اسـت و بـا هـر

 فریاد حنا ته دلش خالی تر می شد و دلش می خواست همراه

 زنهایی که از ات

]: .................]..... 

 اق خارج مـی شـوند او هـم بیـرون مـی رفـت ، حتـی بـه

 خـواب هـم نمـی دیـد کـه

 روزي زایمـانی را ار نزدیـک ببینـد و حـس مـی کـرد جـان

 از نـوك انگشـتان پـایش

 در حال بیرون رفتن است ، با صداي مسیح حواسش به سمت

 او برگشت:
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حنـا مسـیح رااز پـس اشـکهایش تـار 

 میدیـد و فقـط صـداي او

 را مـی شـنید،



گره روسـري اش بـاز شـده و موهـاي 

 خـیس عـرقش بـه

 پیشـانی چسـبیده بـود ، بـه

عالمت تایید سري تکان داد و مسیح بسم 

 اللهی گفت و شروع

 کرد..

*** 

شـاداب بـاالي سـر حنـا نشسـته بـود و 

هاي او در دسـتشدسـت  

 بـود و قلـبش

توي دهانش تاپ و تـوپ مـی کـرد بـا هـر 

 فریـاد حنـا گـویی

 بـه آسـمان پرتـاب مـی

شدو دوباره بـه زمـین بـاز مـی گشـت امـا 

 مسـیح خونسـرد

 کـارش را انجـام میـداد و
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شـاداب کمـک کـن دسـتهام رو ضـد 

 » عفـونی کـنم و

 دسـتکش دسـتم کـنم

..» 



شاداب ترس زبـانش را سـنگین کـرده 

 بـود ، فقـط سـري

 جنبانـد و همـان کـرد

کـه او گفتـه بـود ... مسـیح پـایین پـاي 

 حنـا نشسـت و بـه

 چهـره ي خـیس عـرق او

 نگاه کرد و گفت:

« 

 کنی...باشه!....؟«

 ی کـنم تـا بچـه ات بـه دنیـا بیـاد ولـی

 ـم بایـد کمـک
 

880 

Romanbooki بن بست بهشت 

 ننه زینت هم از کنارش جم نمی خورد....

 بـا آخـرین فریـاد حنـا مسـیح نـوزادي خـون آلـود را میـان

 دسـتانش بـا آورد و

 دو پاي او را گرفـت و سـر تـه کـرد و بـا پشـت دسـت آهسـته

 بـه پشـت نـوزادي کـه

نمـی آمـد ضـربه زد .... ننـه حتـی صـداي گریـه اش هـم  

 زینـت دسـت روي سـرش

 گذاشت و با صدایی خفه گفت:



!... »  » یا خدا بچه نفس نمی کشه

 حنا تمام رمقـش را جمـع کـرد قـدري خـودر ا بـه بـاالتر

 کشـاند و نگـاهش بـه

نوزاد سرو ته اش بود که ساکت و آرام چشمانش بسته و 

 عرق

 خون بود...

 شـاداب قلـبش ایسـتادو دیگـر نـزد و مسـیح ضـربه ي محکـم

 تـري بـه او زد و

 آرام زیر لب پشت سر هم نجوا می کرد:

..»..  » نفس بکش پسر ... نفس بکش

 نوزاد نفـس نمـی کشـیدو نفـس هـاي هـر چهـار نفرشـان رفتـه

 بـود وچشـم از

میـد نشـد ونوزاد سر وته شده بر نمی داشـتند ....مسـیح نـا ا  

 ضـربه هـا ي دیگـر زد و

 ایــن بــار صــداي گریــه ي نــوزاد در ســکوت شــب پیچیــد

 و او هــم یکــی از اهــالی

881 

 ،فردا براي معاینه ات میام« ....

مســیح از جــایش برخاســت خــم شــد و 

 پــالتویش را از روي

 زمــین برداشــت و



بیـرون مـی رفــت درحـالی کـه از اتــاق 

 رو بـه شـاداب بــا

 صـدایی محکـم و مردانــه

 گفت:

»...  » شاداب من بیرونم آماده شو بریم

مسـیح بـه محــض اینکــه بیــرون آمـد ، 

 ریحــان قــدمهایش را

 تنــد کــرد و بــه

سمت او رفت و خـم شـد تادسـت او را 

 بوسـید ، امـا مسـیح
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 بهشت شد..

شـاداب بــا صـداي گریــه ي نـوزاد نفــس 

 هـایش برگشــت و

 اشـکهاي شــوقش

هـم جـاري شـد..... شـهربانو و تعـدادي 

 از زنهـا ي روسـتاي

 بـه اتـاق سـرازیر شـدند ،

مسـیح نـوزاد را بـا کمـک ننـه زینـت الي 

 ملحفـه اي تمیـز

 پیچیـد و بـه دسـت ننـه



زینــت داد و دســتکش هــاي خــونی اش 

 را بیــرون اورد و

 بــه گوشــه اي گذاشــت

وکنار دست حنا نشست ومسکنی براي :

 او تزریق کردو گفت

« 

 مبارك باشـه پسـره  ...

 ت یـه مسـکن تزریـق کـردم تـا ـت تـر بخـوابی
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 دسـتش را معتـرض پـس

 کشید و صورت او را بوسید و گفت:

..»..  » مبارکت باشه ، پسر دار شدي

 مـرد روسـتایی کـه چهـره اش بـراي او غریبـه بـود و قـامتی

 خمیـده داشـت بـا

 مو و ریـش هـایی جوگنـدمی قـدمی پـیش گذاشـت و در حـالی

 کـه اشـکهایش را بـا

 دستمال چرك تابی پاك می کرد گفت:

 » و بـه خیـرت کنـه ، جـون دختـرم و نـوه امخدا عاقبتـت ر

 رو مـدیون تـوام ...

 من این دختر رو بـی مـادر بـزرگ کـردم خـدا خوشـبختت



 کنـه کـه دل جمـاعتی رو

 شاد کردي..«.

 عزیز خان قدمی پیش گذاشت و دستی به شانه ي مسیح زد:

 » قربون خدا برم کـه هـیچ کـارش بـی حسـاب و کتـاب

 نیسـت ....! خـدا تـو رو

 ... فرستاد تـا جـون عـروس و نـوه ي مـن رو نجـات بـدي

 اسـم اولـین نـوه ام رو مـی

 گذارم مسیح که روزي مثل تومرد بار بیاد..«.

 مسـیح لبخنـدي روي لـبش نشسـت و لبخنـدي از شـادي و

 شـوق ... لبخنـدي

ن شـاداب وکـه رنـگ سپاسـگزاري داشـت و بـا بیـرون آمـد  
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 شـهربانو در حـالی کـه

 نــوزاد را در آغــوش داشــت نگــاهش بــه ســمت آنهــا

 برگشــت شــهربانو نــوزاد را بــه

 اغوش ریحان سپرد و گفت:

»  » مبارکت باشه .... گل پسري خدا بهت داد آدم حظ می کنه

: مه دادسپس رو به شاداب و مسیح شدو ادا  

« 
 الهی که خدا از ایـن

 پسـرها تـوي دامـن شـما



 ... دوتـا هـم بگـذاره

 الهـی کـه

 دامتنون پراز خوشی بشه که دل ما

 رو خوش کردید..«.

 

 شهربانو دعا هـایش را ردیـف مـی کـرد و مسـیح لبخنـد

 نرمـی روي لـبش بـود

 و شاداب تعداد خجالت هایش را دانه به دانه می شمرد...

**** 

 شــاداب و مســیح وقتــی بــه خانــه برگشــتند روز هنــوز

 شــروع نشــده بــود ...

 مسیح خسـته کنـار بخـاري نشسـت پاهـایش رادراز کـردو

 تکیـه اش را بـه دیـوار داد

... 

از دیـدن تولـد ولـی بـراي شـاداب امشـب شـب عجیبـی بـود  
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 یـک نـوزاد حـال

غریبـی داشــت وپـر بــود از حــس هـاي متفــاوت !.... 

 حــس

 زنــدگی ،حـس شــروعی

 دوباره و قدري هم خجالت از مسیح میان حس هایش بود..!.



 بی آنکـه بـه مسـیح نگـاه کنـد کتـري را از روي بخـاري

ي تـازهبرداشـت و چـا  

 دمی درست کر

]: .................]..... 

د و دوتـا لیـوان پـرو پیمـان از چـاي ریخـت ...تـابی بـه 

 دامـن

 پـر چیـنش داد و بـا

 قدري فاصله کناراو نشست...

 مسـیح درحـالی کـه نگـاهش پـی او بــود خـم شـد لیـوان چـاي

 رابرداشــت و

خـاص خـودش بـود و دل جرعه اي نوشـید و بـا لحنـی کـه  

 نـوازش میـداد پرسـید«:

 خوبی ...؟«

 شـاداب هـم خـم شــد لیـوان چـاي اش را برداشـت و حبــه

 قنـدي هـم کــنج

 لپش گذاشت و صادقانه گفت:

 » از اینکه حنا و پسرش هـردو سـالمند حـالم خیلـی خوبـه ،

 از اینکـه بـازم تـو

 تونستی گره اي از مشکالت ایـن مـردم رو بـاز کنـی حـالم

 خیلـی خوبـه ...ولـی هنـوز
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یه کم توي شوکم من تـا بـه حـال زایمـان رو از نزدیـک 

 ندیـده

 بـودم وقتـی حنـا اون

 جوري جیغ می کشـیدته دلـم خـالی مـی شـد..... نفسـم رفـت

حنـا وقتـی کـه پسـر  

 نفسش باال نمی اومد..«.

 مسـیح لبخنـد نرمـی کـنج لـبش نشسـت و جرعـه اي

 دیگرازچـایش را بـدون

 قند نوشید:

 » من تخصصم چیزه دیگه ایـه ....ولـی ایـن اولـین بـاري

 نبـودم کـه نـوزادي رو

 به دنیا مـی اوردم ، تـوي دوران طـرحم کـه تـوي یـه منطقـه

ـرومي دورافتـاده و مح  

 بود مجبور شدم نوازدي رو به دنیا بیارم« ...

مســیح نگــاهش را از چشــمان شــاداب گرفــت و جرعــه 

 اي

 دیگــر از چــایش را

 نوشید:

 » از این لحظه هـاي نفـس گیـر بـراي مـن کـه بـا جـون

 آدمهـا سـرو کـار دارم

مـارزیاد پیش میاد، توي شـغل مـن لحظـه هـایی هسـت کـه بی  



 اون ور خـط زندگیـه

 و با مرگ قـدمی بیشـتر فاصـله نـداره و همـه ي عزیـزانش

 چشـم دوختنـد کـه خبـر

 خوشی بهشون بدیم ...اون لحظه ها نفـس مـن هـم میـره تـا
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 بیمـار بـه خواسـت خـدا

 معجــزه وار بــه زنــدگی برگــرده درســت مثــل لحظــه اي

 کــه پســرحنا نفــس نمــی

 کشید!«...

 شـاداب حبـه قنـدي دیگـر برداشـت و کـامش را شـیرین

 کردوجرعـه اي دیگـر

 ازچایش را نوشید:

 » مسیح حاال کـه چنـد روز گذشـته دارم مـی فهمـم چـرا خـدا

 مقـدر کـرد تـا

و اینجا باشیم... تو این جـا هسـتی تـا گـره ي مـردم دهمن وت  

 رو تـوي بـن بسـتی کـه

 اسـیرش شـدن بـاز کنـی ودردي از درد هاشـون بـرداري

 ومـن اینجـا هسـتم تـا خـدا

 من رو توي سختی ها امتحان کنه تـا ببینـه بـه وقـت سـختی

 هـا چقـدر بهـش امیـد

 دارم«



: نداخت و بعد از نفسی عمیق گفتشاداب شانه اي باال ا  

 » نمیدونم شاید هم خدا می خواسته ایمان من رو محک

 بزنه....«

 مســیح جرعــه اي دیگــر از چــایش را نوشــید و درحــالی

 کــه بــه چشــمان او

 خیره شده بود نرم نجوا کرد:
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 » مقدر شد تا من تـو ، تـوي ایـن بهشـت کنـار هـم عشـق رو

 زیـر یـک سـقف

 تجربه کنیم فرصتی که خداونـد بـه تمـام بنـده هـاي عاشـقش

 نمیـده ...ولـی بـه مـن

 و تــو ایــن فرصــت رو داد تــا بــدور از هیــاهوي شــهر

 کنــار ســادگیهاي ایــن مــردم

یم ...از عالیق هـم بـا خبـر بشـیم وهمدیگر رو بهتربشناس  

 خـود واقعـی مـون رو تـوي

شرایط سخت نشون بـدیم ، شـاید اگـر تـوي تهـران بـودیم 

 هـیچ

 وقـت عشـق مـا بـه

هم این قدر عمیـق و ریشـه دار نمـی شـد و مـن نفسـم بـه 

 نفـس

 هـاي تـو ایـن تـور



و معمـولی رو گـره نمـی خـورد و یـه زنـدگی خیلـی روتـین  

 کنـار هـم شـروع مـی

 کـردیم ....! خـدا بـه مـن و تـو ایـن فرصـت رو داد کـه یـه

 عشـق پـاك رو کنـار هـم

 تجربه کنیم و من از این بابت تا اخر عمرم شکرگزارش

 هستم..«..

 شاداب نگاهش به دستهایش بـود کـه پـر پـیچ وتـاب درهـم

 تـاب مـی خـورد و

م مسـیح از خوشـی اوج مـی گرفـت ، مسـیحبـا هـر کـال  

 قـدري نزدیـک تـر شـد و

روبـرویش نشسـت و دسـت زیـر چانـه ي او بـرد و سـرش 

 را
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 قـدري بـاالتر کشـاند و

 درحالی که نگاهش توي صورت او چرخ می خورد گفت:

 » رو کـممـن و تـو ، تـوي ایـن مـدت عـادت هـاي همـدیگر 

 وبـیش شـناختیم

 مـثال مـن فهمیـدم کـه وقتـی خجالـت مـی کشـی سـرت رو

 مینـدازي پـایین ، و یـا

 وقتی که داري فکر مـی کنـی چشـمات رو باریـک مـی کنـی

 و زل میزنـی.... تـو هـم



من و عادت هام رو شناختی مثال میـدونی کـه بـا چـایی ام 

 قنـد

 نمـی خـورم و دیگـه

 برام قندون نمیاري و به جاش خودت مـی شـینی کنـار چـایی

 ام تـا قنـد پهلـو بشـه

.... » 

 مسـیح مـی گفـت و مـی گفـت و شـاداب نمـی دانسـت ایـن

 حجـم عشــق را

 دقیقـا کجـاي دلـش جـا دهـد قلـبش از هیجـان در دم درحـال

 پـرواز بـود و بـه در و

 دیوار سینه اش می کوبید...

سـیح دسـتی نـوازش وار بـه مـوي بافتـه ي شـده او کشـید وم  

 نجـوا وار ادامـه

 داد:
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« 

 خـدا خیلـی دوسـتم داره

 کـه مـاه پیشـونی مـن

 چهـل گـیس هـم هسـت و

 دلم براي موهاي بافته شده اش

 ضعف میره« ...

 



 شاداب نگـاهش را از دسـت مسـیح کـه موهـایش را نـوازش

 میـداد گرفـت و تـا

 موازات چشمانش باال آمد و مسیح نرم تر از قبل گفت:

« 

 چهـل گـیس مـن پاشـو

 بـرو بخـواب فکـر مـی

 کـنم زمـان زیـادي بـه

 صـبح

 نمونده باشه پرده رو میزنم تا

 راحت بخوابی....«

 

 شــاداب از خوشــی بــال هــایش رو بــه آســمان در حــال

 پــرواز بــود....! چهــل

 گیس لقب چهـارم او بـود شـاهزاده ي قصـه اش بـا تبحـر او

 را بـه عـالم قصـه پرتـاب

 می کرد

]: ............]..... 

 پـا قـدم پسـر ریحـان و حنـا سـبک بـود و ابرهـا بـارو

جمـع کردنـد وبندیلشـان را   
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چنـد تکـه ابـر پنبـه اي در آسـمان بهشـت جـا رفتنـد و فقـط  

 گذاشـتند پـنج شـنبه



وقتی آغاز شـد کـه ابـر هـاي تیـره وتـار سـایه سیاهشـان را 

 از

 رخ خورشـید برداشـته

 بودند و آفتاب عالم تاب شد بود....

جـره ي چهـار گـوش خانـه بـه داخـلنـور خورشـید از الي پن  

 سـرك کشـید و

 کشان کشان زوایه دار خـود را بـه صـورت مسـیح رسـاند و

 نـور و گرمـا هـم زمـان بـا

 هم مهمان گونه هاي او شـد روشـنایی تـا پشـت پلـک چشـمش

 آمـد و وقتـی چشـم

 گشود ، حجم وسیعی از نور پیش چشمانش جان گرفت...

و سرجایش نشست و دستی به موهایش کشید و نیم خیز شد

 نرم

 گفت:

»  » شاداب بیداري .... !؟

 شـاداب کـه صـداي مسـیح را میـان خـواب و بیـداري مـی

 شـنید غلتـی زد و

 زیر لب با کلماتی نا مفهموم جواب داد:

....»!  » مسیح ترو خدا بگذار یه کم دیگه بخوابم

 مسـیح لبخنـدي روي لـبش درخشـید از جـایش بلنـد شـد و بـه

 کنـار پنجـره



 رفت انعکاس نـور خورشـید روي دل برفهـا باعـث شـد

 چشـمانش را قـدري جمـع تـر

891 

شـاداب بـا شـنیدن ایـن جملـه بـه آنـی سـر 

 جـایش نـیم خیـز

 شـد و قـدري

 چشــمانش را بــا پشــت دســت مالیــد و

 بــه کوتــاهی عمــر

 چنــد ثانیــه از جــایش

برخاست و به چشـم بـه هـم زدنـی شـالی 

 روي سـرش نشـاند

 پـا تنـد کـرد و پـرده را

به کناري زد و به پشـت پنجـره رفـت .... 

 سـالم صـبح بـه

 خیـرش را هـم پشـت پـرده

جا گذاشـت و شـانه بـه شـانه ي مسـیح 

 ایسـتاد و تـا حضـور

 خورشـید را بـاور کنـد ،

باور کند که دعاهـایش بـه اجابـت رسـیده 

 هـیچ نمـی دیـد جـز

 تیـغ آقتـاب نشسـته



 روي برفها! ...

مثل کسی کـه بـه معجـره اي رسـیده باشـد 

 هیجـان زده بـه آنـی

 دل از پنجـره

جدا کرد وبـه سـمت در خانـه رفـت و 

 کتـانی هـایش را هـم

و پـا روي کامـل نپوشـید  

لبـه ي پشـت آن گذاشـت و دوان دوان بـه 

 بیـرون رفـت رو بـه
Romanbooki بن بست بهشت 

کنـد و نگـاهش بـه آسـمان آبـی داد و تکـه 

 ابـر پنبـه اي اش و

 بـا صـداي بلنـد تـري

 گفت:

« 

 بخوابی !....؟«

 ه بهـت بگـم هـوا صـاف شـده و خورشـید

 بـازم میخـواي
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 دره ایسـتاد ، کـه پـر



ابهــت در دامنــه ي کوهســتان زیــر خــروار هــا بــرف 

 آرام

 آرمیــده بــود ...ایــن اولــین

 باري بود که دره را بدون مـه یـا برفـی میدیـد درختـان

 کوچـک و بـزرگش بـا شـاخه

کـه بـه  هاي پر از برف زیر نور خورشـید مثـل عروسـی

 نـاز

 نشسـته باشـند بـه ردیـف

 کنار هم نشسته بودند....

 از خوشی دلش می خواسـت رو بـه آسـمان آبـی خوشـی

 هـایش را فریـاد بزنـد

 ... خــم شــد و کــف دســتهایش را در برفهــا فــرو بــرد و
 مشــت ، مشــت آنهــا را رو

: لند فریاد زدآسمان پرتاب کرد و رو به دره با صدایی ب  

... »  » خدایا ممنونم که دعاهام رو اجابت کردي

 مسـیح بـه کنـار در آمـد و دسـتهایش را درهـم روي سـینه

 گـره کـرد و تکیـه

 به دیوار به تماشـاي او ایسـتاد... و تنهـا سـکوت کوهسـتان

 بـودو صـداي هوهـوي بـاد

 که دست نوازش اش را روي تن سفید برف می کشید.....

 شــاداب پــا روي دل برفهــا گذاشــت چرخــی زدو رنگهــاي



 دامــن پــر چیــنش

 مثل رنگـین کمـانی در بـرف هـا بـه رقـص در آمدنـد و بـا

 هـر چـرخش مـوي بافتـه
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ی رقصـید وبرفهـا يشده اش همراه او پرو پـیچ و تـاب مـ  

 اطـرافش بـه پـرواز در مـی

آمدنــد !.... مســیح عاقبــت تکیــه اش را از دیــوار 

 برداشــت

 وچکمــه هــاي پالســتیکی

 اش را پوشـید و بـه سـمت او رفـت و بـا یـک قـدم فاصـله از

 او ایسـتاد و شـاداب بـا

بریده و دیدن او تندو پر شتاب میان نفس هایش که بریده  

 منقطع بود گفت:

 » مسیح اگه خدا بخواد همـین روزهـا

 برمـی گـردیم تهـران
  .... ننـه زینـت مـی

 گفـت بـرف کـه بنـد بیـاد و هـوا آفتـابی

 بشـه پسـرش از شـهر برمیگـرده ده و

 مـی

 

 گفت دلش طاقت نمیاره از ننـه زینـت بـی خبـر بمونـه اون

 وقـت میتـونیم بـا اون تـا



 شهر بریم و از اونجا هم برگردیم تهران مگه نه.!..؟«

 مسـیح زیـر تـابش شـدید نـور خورشـید و انعکاسـش روي

 برفهـا چشـمانش را

 قــدري باریــک تـر کــرد و دســتش را ســایبان چشــمانش

 کــرد از ایــن همــه شــادي

 شاداب لبخندي روي لبش نشست گفت:
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سـپس دســتش را از بـاالي ابروهـایش 

 برداشـت و قــدمی

 پـیش تــر آمـد و بـا

لحن خاص خودش که دل می برد و :

 هالك می کرد نرم گفت

اگه خـدا بخـواد همـین روزهـا برمـی 

 گـردیم تهـران و تـو

 میشـی خـانوم خونـه

م ... مامـان ي مـن .... میشـی تـاج سـر

 فـرنگیس ، مانـدانا و

 مـارال مـاه پیشـونی کـه

 دل من رو برده می بیند....«

شـاداب بـه چشـمان جمـع شـده ي او نگـاه 

 کـردو موهـاي تیـره



 و صـافش کـه

زیر انـوار خورشـید مـی درخشـید ذوق 

 کـرد و دلـش بـی تـاب

 شـد حرارتـی مطبـوع

: فت و حق زیر رگ و پی بدنش جریان یا

 شناسنانه گفت
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« 

 تموم میشه....«

 ود دوران بـن بسـت بهشـت بـا تمـوم

 خـوب وبـدش هـم

« 

 ممنونم کـه مـن رو

 ایـن مـدت تحمـل

 کـردي ،بـد قلقـی هـام

 ، گریـه هـاي

 وقت و بی وقتم رو ، دلتنگی ها م

 رو تاب اوردي .....بدون حرفهاي

 پر
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]: ............]..... 



 امیدت محال بود که توي این بن بست تاب می آوردم..«..

 مسیح لبخندي نـرم کـنج لـبش نشـاند ونفـس عمیقـی هـم کشـید

 وسوسـه ي

 لمس صورت شاداب را میان مشتهایش اسیر کرد:

 » بـا بچه ادبیاتی از مـن سـوپر نسـاز ...! مـن هـم یـه آدمـم

 تمـام اشـتباهاتم ...
 به خاطر اشتباه و بی تـوجهی مـن بـود کـه بـدون توجـه بـه

 هشـدار تـو رفتـیم تـوي

 شرکت و گیر اون از خدا بی خبـر هـا افتـادیم ....بـه خـاطر

 اشـتباه مـن بـود کـه آالن

 هر دوي مـا یـک هفتـه اسـت از خـانواده هـامون دور هسـتیم

رو هـم تـويو اون هـا   

 دردسـر انـداختیم .... مـن هـم مثـل تـو ترسـیدم و دلتنـگ و

 دلـواپس مـادر وخـواهر

 هام هسـتم کـه جـز مـن کسـی روندارنـد ، نگـران و دلـواپس

 اونهـایی کـه دل نگـران

من هستند .. ولـی وقتـی تـوي شـرایط سـخت افتـادیم 

 دلواپسـی

 هـا و تـرس هـام رو

».... زدم تا تو بتونی به من تکیه کنیپس   

 مسیح می گفت و شـاداب غـرق مـرد پـیش رویـش ،کـه بـه



 راسـتی سـوپر مـن

 زنــدگی اش شــده بــود، چشــم و دل پــاك او و حیــاي
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 نشســته در آن چهــار کــنج

 دلش را قرص می کرد....

 مسـیح دسـتی بـه مـوي بافتـه شـده شـاداب کـه از زیـر شـال

 بیـرون زده بـود

کشـید و برفهـاي نشسـته روي آن را نـرم پـاك کـرد ودر 

 حـالی

 کـه بـه چشــمان او

 خیره بود گفت:

 » یکـی دیگـه از عیـب هـاي مـن تنبلـی منـه کـه حوصـله ي

 پخـت و پـز و

رو نـدارم و آالن دارم از کارهـاي مربـوط بـه خونـه  

 گرسـنگی هـالك میشـم و هـوس

 یه نیمرو درست و حسابی کردم«

 شاداب لبخندي وسـیع بـه ایـن اعتـراف صـادقانه زد ولـی

 مجـالی بـراي جـواب

 دادن پیـدا نکـرد و ریحـان درحـالی کـه ظـرف اسـتوانه اي

 فلـزي در دسـت داشـت و

را مـی شـکافت از دور بـه آنهـا بـا گامهـاي بلنـدش دل بـرف  



 سـالم داد و بـا صـداي

 بلند گفت:

..»..  » سالم آقاي دکتر براتون شیر تازه آوردم با نون تازه

 مسیح دستی به نشان سالم باال بردو جواب داد:

»  » سالم پدر جوان صبحت به خیر
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**** 

 در روسـتاي بهشـت تـابش خورشـید ولولـه اي بـه پـا کـرده

 بـود و در خانـه ي

عزیز خان تولد نـوزاد تـازه از راه رسـیده ... صـداي 

 قوقـولی

 قوقـول خـروس هـا بعـداز

 روزها طنین انداز شـد و کنـار بـوي تـازه ي نـان حـس

 زنـدگی را زیـر پوسـت اهـالی

 بهشت نشاند..

ان بـه یمـن اولـین نـوه اش گوسـفندي از میـانعزیـز خـ  

 گوشـفندانش قربـانی

 کرد و گوشت آن سهم اهـالی روسـتا شـد و شـهربانو هـم یـک

 دیـگ پـرو پیمـان آش

 محلـی بــار گذاشــت و از مهمانـانش بــا آش محلــی خــوش

 بــو برنــگ پــذیرایی مــی



 کرد...

همـراه شـاداب کنجـی از خانـهمسیح بعـداز معاینـه ي حنـا   

 نشسـتند و کاسـه

 آشی پرو پیمان هم نصـیب آنهـا شـد و نعنـا و پونـه هـم مثـل

 همیشـه جفـت آنهـا از

 کنارشان تکان نمی خوردند! ...

مسـیح قاشـقی از آش بـه دهـان بـردو زیـر چشـمی بـه 

 شـاداب

 نگـاه کـرد کـه

ران بهـا در آغـوش داشـت ونـوزاد حنـا را ماننـد گـوهري گـ  
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 دمـی او را زمـین نمـی

 گذاشـت... ننـه زینـت همـراه کاسـه آشـی از راه رسـید و

 روبـروي آن دو چهـار زانـو

 نشسـت و پرچهـار قـدش را بـه پشـت سـر هـول داد و دو تـا

 گـیس بافتـه شـده ي

و پونـه را کـه جفـت مسـیحباریکش نمایـان شـد و نعنـا   

 نشسـته بودنـد را بـه دنبـال

 نخود سیاه روانه کرد و گفت:

 » دختر ها بلند شید ده تا دونـه نمـک بـراي مـن از بـانو جـان

 بگیـرد تـا بریـزم



 توي آشم حواسـتون باشـه ده تـا دونـه بیشـتر نشـه بـه بـانو

 جـان کـه بگیـد خـودش

 میفهمه!«....

 نعنا و پونه دلخـور بـا لبهـایی آویـزان بـه چشـمی نـا راضـی

 اکتفـا کردنـد و دل

 از مسیح کندند و راهی شدند....

 ننـه زینـت بـا رفـتن آنهـا قـدري خـودش را جلـوتر کشـید در

 حـالی کـه زیـر

 چشمی به شاداب نگاه می کرد رو به مسیح پچ پچ وار گفت:

 » مـن پیـرزن هـم جـاي مـادرتننه فضولی نباشه ها ... 

 وقتـی زنـت ایـن همـه

 بچه دوست داره چـرا بچـه دار نمیشـید ... ماشـاهللاا خـودت

 دکتـري و بهتـراز مـن بـی
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 سوات می فهمی ولـی بچـه نمـک زندگیـه ویـه شـور و شـوق

 دیگـه بـه زنـدگی زن و

 شوهر میده..«.

ه آنـی نگـاهش را از دسـتان کوچـک نـوزاد گرفـت شاداب بـ

 و

 سـرش بـاال آمـد

 ننه زینـت و راحتـی کالمـش را مـی شـناخت و مـی دانسـت



 بـه کوتـاهی عمـر چنـد

 ثانیه پایش را روي خط قرمز هـایی کـه بـین او مسـیح اسـت

 مـی گـذارد و بـی پـرده

 حرفش را می زند.

همــراه قاشــق آشــی فــرو داد و مســیح خنــده هــایش را  

 هــیچ نگفــت و ننــه

 زینت بینوا سکوت مسـیح را بـه پـاي رضـایتش گذاشـت رو

 بـه شـاداب شـد و گفـت

: 

 » ننــه ...

 تــو هـم جــاي دختــرم

 وقتــی شــوهرت

 راضــیه و خـودت هـم

 بچــه

 دوست داري دست ،دست نکن

 ننه.... بگذار دامنت سبز بشه....«
 

 شاداب از بغـل کـردن بچـه پشـیمان شـد و دلـش مـی خواسـت
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 هرچـه زودتـر

 ننه زینـت نقطـه ي پایـانی بـراي پـر حرفـی هـایش بگـذارد

 کـه مسـیح درحـالی کـه



 لبخندش جمع شدنی نبود به میان فضولی هاي ننه زینت آمد و

 گفت:

 » چشم ننه زینت ما تازه اول راهیم ....و هنوز خیلی فرصت

 داریم..«.

مسـیح بـود » چشـم گفـتن«ننـه زینـت کـه منتظـر همـین 

 سـري

 بـه عالمـت

 رضایت تکان داد:

  عبـدهللاا ام یـه دختـر

 مثـل پنجـه ي آفتـاب

پیـر شـی ننـه ... مـنم واسـه 

 » ي

نشون کردم اگه دل به دل ننه 

 ي

پیرش بده این نوبه که اومد 

 میریم

 خواس

 

]: ............]..... 

 تگاري ... خـدا رو شـکر هـوا خـوب شـده و بـه امیـد خـدا

 همـین امـروز ، فـردا سـرو

 کلــه اش پیــدا میشـه ...دل بچــه ام قـد یــه گنجشــکه نمــی

 تونــه دوري ننــه اش رو



 ـر تحمـل کنـه....ان شـاهللاا بـا عبـدهللاا راهیتـون مـی کـنم پ

 بگیریـد و بریـد سـمت و

 سوي آشیونه ي خودتون..«..
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نظرش عـوض شـد ایـن سـوپر مـن خیلـی 

 ! هـم بـی حیـا بـود

 پشـت چشـمی

غلیظ براش نازك کرد و رویش را بـه 

 سـمت دیگـر برگردانـد

 تـا حسـاب کـار دسـتش

بیاد و خنده هاي بلند مسیح به پرواز ...

 در آمد

میـان پـرواز خنـده هـا ي مسـیح ، اسـد 

 در چـوبی خانـه را

 بـاز کـرد وهمـراه

حجمی از هواي سرد که بـه داخـل مهمـان 

 شـده بـود بـا

 صـداي بلنـد و فریـاد گونـه

 گفت:
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ننــه زینــت روي دور پــر حرفــی افتــاده 

 بــود و بــا ربــط



 وبــی ربــط از زمــین و

نـوزاد حنـا بـه دادشـان » ـق ونـوق 

ن«آسمان می گفـت کـه   

 رسـید و شـاداب از خـدا

خواسته اورا به آغوش ننه زینـت سـپرد و 

 ننـه زینـت تـابی بـه

 خـودش داد و بـا بسـم

الهی راهی شـد تـا نـوزاد را بـه مـادرش 

 بسـپارد و مسـیح

 نگـاهش را از قـدمهاي ننـه

زینت گرفت و سر بیخ گـوش شـاداب 

 بـردو بـا همـان لبخنـد

 هـاي نصـفه و نیمـه اش

 گفت:

« 

...» 

مـادرمیگـه   

 ـن.... ننـه زینـت راسـت بهـت میـاد
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..»..  » ننه زینت ... ننه زینت مشتلق بده عبدهللاا اومد

*** 



]: ............]..... 

 پـنج شـنبه بـه سـبک و سـیاقی دیگـر بـراي خـانواده هـاي

 طلـوعی و خجسـته آغـاز

 شد و براي شهاب شروعش از یک پارك دنج و خلوت در دل

 تهران بود....

 شـهاب نگــاهش را از درختـان بــی بـرگ و بـار پـارك

 گرفــت تکیـه اش را بــه

 نیمکــت ســرد ســیمانی داد ... خلــوت و ســکوت پــارك را

 صــداي کالغهــا مــی

 شکستندو خش خـش جـاروي رفتگـري کـه خـارو خاشـاك رو

 ایـن سـو آن سـو مـی

 کرد.....

شهاب تمام مدت حواسـش بـه نـیم رخ نـدا بـود کـه در 

 سـکوت

 بـه دور دسـتها

 نگاه می کرد .....آمـده بـود تـا بـراي نجـات زنـدگی اش

 آخـرین تالشـش را هـم بکنـد

ـخم زد تـا جملـه اي پیـدا، ذهن درهـم و بـرهمش را ش  

 کنـد....! کالفـه از ایـن همـه

 استیصـال دسـتی بـه میـان موهـایش بـرد پـوفی کـش داري

 کشـید.... جملـه اي تـا



 نـوك زبـانش آمـد ولـی بـا صـداي نـدا همـان جملـه ي نصـفه
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 ونیمـه پـر کشـید و

 رفت...

»  » بت خبري نشد !....؟از خواهر محبو

 تلخی کـالم نـدا زهـر جـانش شـد...دنـدانهایش را پرحـرص

 بـر روي هـم فشـرد

 و نفـس عمیقـی کشـید و درحـالی کـه نگـاهش بـه روي چمـن

 هـاي زردو زار سـرما

 زده ي پارك بود ،با سري افتاده گفت:

« 

 نــه قبــل از اینکــه

 بیــام اینجــا کالنتــري

دم خبــري تــازهبــو  

 اي پیــدا

 نکردند....انگار ي که یه قطره آب

 شده و رفته توي زمین!«...

 

 پوزخند نـدا را دیـد ولـی بازپـا روي دلـش گذاشـت و دم نـزد

 بـا همـان لحنـی

... » ندا برگرد خونه«: مالیم و نرم گفت  

 ندا مسـیر نگـاهش بـه نقطـه ي نـامعلومی بـین شمشـاد هـا ي



 ردیـف شـدهی

 پیش رویش گیر کرده بـود ، بـی تفـاوت بـی آنکـه بـه سـمت

 شـهاب برگـردد جـواب

 داد:
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»  » واسه همین من رو از خونه تا اینجا کشوندي !....؟

م گـره کردتـا تلخـی هـايشهاب کالفه تر مشـتهایش را درهـ  

 نـدا روي لحـنش

 اثر نگذارد:

 » میخواسـتم تنهـا باشـیم بـدون حضـور و دخالـت هـاي زن

 عمـو سـوري ....

براي همین گفتم بیاي این جـا تـا باهـات راحـت حـرف بـزنم 

، 

 نـدا نگـذار زنـدگیمون

 خراب بشـه ... تـوي ایـن روزهـاي سـخت کـه شـاداب غیـبش

 زده دلمـون هـزار راه و

 بی راه رو میره و برمی گرده دلـم بـه تـو خوشـه چـرا نمـک

 میشـی و روي زخـم دلـم

مـی شـینی ...مشـکلت بـا مـن چیـه....؟مـن وتـو یـه عمـر 

 پسـر

 عمـو و دختـر عمـو



 هستیم ، یـه مـدت کوتـاه بـا هـم دوسـت بـودیم و حـاال هـم زن

 و شـوهر، تـازه بهـم

 نرسیدیم که بگیم همدیگه رو نمی شناختیم« ....!

 نــدا بــا نــوك انگشــت اشــاره اش خطــی فرضــی بــین

 خــودش و شــهاب روي

 نیمکت سیمانی کشید و گفت:

 شـهاب بـین مـن تـو یـه خـط فاصـله افتـاده و باعـث و بـانی

« 

 اش شـاداب ...
ـاداب تـوي زنـدگیمون سـایه انداختـه حتـیعالقه ي تـو بـه ش  
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 آالن هـم کـه نیسـت

 باز حضورش پر رنگه...«

 شــهاب برآشــفت از جــایش برخاســت و روبــروي او

 ایســتاد ... نگــاهش را از

 رفتگر پارك که چند قدم بـا او فاصـله داشـت گرفـت و بـا

اشـتصـدایی کـه سـعی د  

 آرام باشد از میان دندانهاي قفل شده اش گفت:

 » د آخـه ال مـذهب .... بفهـم جـنس دوسـت داشـتن شـاداب بـا

 تـو کـه زنمـی

 زمین تـا آسـمون فـرق مـی کنـه .... تـو کـه بـا شـاداب



 مشـکلی نداشـتی ... !؟ حـرف

 آخرت رو اول بزن« ...

چهـار نعـل میتاخـت ندا که سوار اسـب بـی منطقـی هـایش 

 بـه

 آنـی از جـایش

 بلند شد و سـینه بـه سـینه ي شـهاب ایسـتاد و یـه چشـمان بـه

 خـون نشسـته ي او

 زل زد:

 » خیلـی خـب حـرف آخـرم رو میخـواي....؟ بهـت مـیگم

 از شـاداب و توجـه....

 هــاي تــو بــه اون متنفــرم اصــالهم بــرام مهــم نیســت کــه

 کجاســت وچــه غلطــی

 میکنه.... ازتو متنفرم کـه حتـی عرضـه ي گـرفتن یـه مـدرك

 فـوق دیـپلم رو نـداري
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 ... احمق بودم کـه گـول تیـپ و ظـاهرت رو خـوردم و فکـر
 کـردم عاشـقتم و دنبالـت

ـروازمراه افتـادم... مـن دختـر بلنـد پـروازي ام تـو بـال پ  

 نمیشـی، درخواسـت طـالق

 دادم و همـین روزهـا بـه دسـتت میرسـه ...بـراي مـن هـزار

 تـا بهتـر از تـو ریختـه !...



 بسه یا بازم بگم !....؟«

 بـراي فـرو ریخـتن دیـوار مردانگـی شـهاب ، جملـه ي آخـر

 کـافی بـود اولـین

رتشخشـت دیــوار غــرورش بــود و خشــت آخـر غیــ !.... 

 دســتهایش را در هـم فشـرد

 آنقدر کـه بنـد بنـد انگشـتانش سـفید شـد و از میـان دنـدانهاي

 بهـم فشـرده اش در

 حالی که خون از چشمانش می بارید گفت:

« 

 تا نـزدم جلـوي مـردم

 لهـت نکـردم از جلـوي

 چشـمام گمشـو و یـک

 درصـد

 هم فکر برگشت رو نکن ...روز

 دادگاه می بینمت..«..

 

 ندا پـر حـرص بـه کیـف نشسـته روي شـانه هـایش چنگـی زد

 و بـی حـرف بـا

 گامهـاي بلنـد بـه سـمت در خروجـی پـارك رفـت و شـهاب
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 کـوه آتشفشـانی شـد و

 موبــایلش را محکــم بــه زمــین پرتــاب کــرد صــداي



 شکســتن آن در پــارك طنــین

 انداخت و مثل بمب خوشه اي هرکـدام بـه سـمتی روانـه شـد

 رفتگـر قـدمی پـیش ...

 گذاشت و جارو ي دسته بلندش

]: ............]..... 

 را بـه درختـی همـان نزدیکـی تکیـه داد خـم شـد و از میـان

 شکسـته هـاي موبایـل

: دست او دادسیم کارت را پیدا کرد و به   

 » بیـا جـوون

 ... ایـن موبایـل کـه دیگـه بـرات موبایـل
 نمیشـه....! حـداقل سـیم

 کارتت رو داشته باشی..«.

 شهاب هنوز نفـس هـایش پـس و پـیش میشـد تشـکرش از

 رفتگـر فقـط تکـان

 سري بـود سـیم کـارت را گرفـت و بـا شـانه هـاي خمیـده

 راهـی شـد و رفتگـر تکـه

 هاي موبایل را که مثل غرور صاحبش هـزار تکـه شـده بـود

 زیـر خـش خـش جـاروي

 دسته بلندش به سویی پرتاب کرد.

*** 

در خانواده ي طلوعی ها پنح شنبه بـا فـرا رسـیدن سـال 



 مـرگ
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 رضـا آغـاز شـد

فقـطو در خانـه ي آنهـا سـکوت سـنگینی جـاري بـود ... و   

 صـداي فـین فـین هـاي

 گریه ي مارال سکوت را می شکست...

هر یک بی حوصله بـه کنجـی نشسـته و میزبانشـان بیتـا بـود 

، 

 سـینی چـاي را

 پـر میکـرد و حلـوا و خرمـا را تعـارف ....! گـویی عضـویی

 از خـانواده اسـت بـه همـان

 راحتی...!

ـان بــا بیتــا بــراي دورکــامران خســته ازجــدلی بـی پایـ  

 نگــه داشــتنش از ایــن

 خــانواده ،نگــاهش را از او گرفــت و ســرش بــه ســمت

 مانــدانا چرخیــد و چهــره ي

محزون او را از پس تور مشکی دیدکه بـه نقطـه اي نـا 

 معلـوم

 خیـره بـود و پلـک هـم

انوم ازنمی زد ، غرق دنیاي او شد و با صداي فرنگیس خ  

 دنیاي او جدا...



« 

مانـدانا مـادرخیلی بـد 

 شـد

 بعـد از بهشـت زهـرا بـا

پـدرو مـادر رضـا 

 نرفتـی

 خونشون باالخره مهمون براشون

 میاد زشته مادر..«.
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مانــدانا نگــاهش از نقطــه ي نــامعلومی 

 جــدا شــدو تکیــه

 اش را بــه مبــل دادو

نگاهش به سمت مامان فرنگیسش :

 برگشت

حشایار در اغوش آقاي فرجـام بـی تـابی 

 مـی کـرد و دمـی بنـد

 نمـی شـد و تـا

مـرز گریـه فاصـله اي نداشـت و مـدام 

 بـین او و همسـرش

 پریـوش دسـت بـه دسـت



می شد . عاقبت پریوش در حـالی کـه او 

نرا در آغوشـش تکـا  

 میـداد بـه اتـاق مـارال

 رفت و بازهم سکوت به جمع برگشت...

آه غلیظـی مهمـان سـینه ي فـرنگیس 

 خـانوم شـد و بیتـا سـینی

 چـاي را روي

میـز گذاشـت دسـتی هـم بـه مـو هـاي 

 پریشـانش کشـید و کنـار

 فـرنگیس خـانوم

نشست و دستهاي او را براي دلداري :

 میان دستهایش گرفت

« 

 کنم ...؟«

 گذشـته

 » مامــان حوصــله ي

 شــلوغی رو نــدارم

 حــاج آقــا و حــاج

 خــانوم خودشــون

 ازشرایط روحی و دلواپسی هامون



 براي مسیح خبر دارند..«.

 انوم یکـی دو سـاعت از ظهـر رچی درسـت
910 

ســپس در حــالی کــه درد مــوزي قفســه 

 ي ســینه اش را

 تــاب مــی آورد از

 جایش بلند شد و روبه کامران گفت:

کامران که پـی فرصـتی بـود تـا تمـام 

 خشـمش رابرسـر بیتـا

 آوار کنـد چشـمی

گفــت تلفــن را از روي میــز پــذیرایی 

 برداشــت و درحــالی

 کــه بــه ســمت آشــپزخانه

 راهی بود رو به بیتا گفت:
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فرنگیس خانوم کـه حوصـله ي خـودش را 

 هـم نداشـت چـه

 برسـد بـه دلـداري

هــا و دلســوزي هــاي ایــن غریبــه ي 

 تــازه از راه رســیده



 ،دســتهایش را از حصــار

 دستان او بیرون کشید:

« 

 میزنیم از بیرون غذا

 بیارن...«

 ردنکنــه بیتــا جــان ... نیــاز

 ت ت چیــزي درســت کنــی زنــگ

« 

 کـامران خـان لطفـا

 زحمـت ایـن کـار رو

 شـما بکشیدشـماره اش

 تـوي تلفـن

 ذخیره شده بگید کارت خوان بیارن

 من میرم کمی استراحت کنم.«...
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»....  » بیتا میشه لطفا یه لحظه بیاي

**** 

کامران بـا آمـدن بیتـا بـه طرفـه العینـی 

 قـدمی پـیش گذاشـت و

 در نیمـه بـاز

آشـپزخانه را بسـت و درحـالی کـه سـعی 



 مـی کـرد خشـمش را

 مهـار کنـد در یـک

قدمی او ایستاد و با لحنی پر غیض پچ :

 پچ وار گفت

بـه چـه زبـونی بهـت بگـم تـا دسـت از 

 » سـر ایـن خـانواده

اري !....؟ چـرابـرد  

نمـی فهمـی بـه غیـر از مـارال کـه 

 خـودت رو بـه عنـوان

 دوسـت بهـش چسـبوندي

هیچ کدومشون دوست ندارند که تـو ایـن 

 قـدر بهشـون نزدیـک

 بشـی چـرا ایـن قـدر

خودت رو کوچیک می کنـی ... اونهـا بـه 

 خـاطر احترامـی

 کـه بـراي مـن و خـانوداه ام

» به تو حرفی نمی زنند!؟ قائل هستند  

بیتــا موهــاي صــاف و بلنــدش را از 

 روي شــانه پــس زد و

 ســینه اش را ســپر

 راق شد کرد وتوي چشمان او ب:



« 

 برام تصمیم میگیري...؟«

 میکـنم بـه تـو یکـی ربطـی داشـته باشـه

 ه ي صـغیر نیسـتم کـه
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 کامران جملـه ي تنـد و تیـز دیگـري تـا پشـت لبهـایش نشسـت

 امـا بـا صـداي

 تقـه ي کوتـاه در آن را فـرو داد و قـدري از بیتـا فاصـله

 گرفـت ،دقـایقی بـه کوتـاهی

 عمر لحظه اي در باز شد و مانـدانا بـا عـذر خـواهی کوتـاهی

 داخـل شـد و بـا کلمـاتی

که نشان از هیجانش داشت پشت سر هم کلماتش را ردیف 

 کرد

 وگفت:

 » کــامران خــان دایــی فرشــاد گفــت بهتــون بگــم از

 کالنتــري زنــگ زدنــد و

 خواسـتند کـه بـریم اونجـا..... مـن بـا دایـی فرشـاد دارم میـرم

 اگـه شـما هـم مایلیـد

 تشریف بیارید..«.

ـدت خشـم صـدایش در حنجـره اش جـا کـامران کـه از ش

 مانـده



 بودبـه تکـان

سـري اکتفـا کـرد و از کنـار بیتـا گذشـت ... قـدري تامـل 

 کـرد

 تـا اول مانـدانا خـارج

 شود سپس بی آنکه نگاهی به بیتا بکند او هم به دنبال ماندانا

 راهی شد...

*** 

]: ............]..... 

تـوي زنـدگی از میـان روزهایـت گـاهی اوقـات لحظـه هـایی  

 سـر در مـی آوردنـد کـه
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عمرشون به طـوالنی عمـر نـوح اسـت ودر دم نفـس هایـت 

 بـه

 اسـارت مـی بـرد !... و

 براي ماندانا حاال همان لحظه از راه رسیده بود..!.

 در کالنتـري ولولـه اي برپـا بـود ...! یکـی بـا دسـت بنـد

 همـراه سـربازي راهـی

 بـود و گوشـه اي مـرد کتـک خـورده اي بـراي ضـارب خـط

 و نشـان هـایش را ردیـف

 مـی کـرد و گوشـه اي دیگـر مـردي مردانگـی اش را بـا پـر

 خـاش بـه زن بینـوایش



رییس کالنتري همهمه ها پشت درنشان میداد ....اما در اتاق   

 جا مانده بود..!.

 ماندانا مردمـک هـاي لغـزانش روي چهـره ي سـرگرد پشـت

 میـز پـس و پـیش

 می شد ، که چهـل و چنـد سـاله نشـان مـی داد ، بـا ریشـی

 بسـیار مرتـب و موهـایی

 کوتاه و ابروهـایی پیوسـته ..... هالـه ي سـیاه زیـر چشـمانش

از هرچیـز دیگـريبـیش   

 به چشـم مـی آمـد و خونسـردي گـویی بـا تـارو پـودش عجـین

 شـده بـود ....! ایـن را

 حرکات نـرم و آهسـته اش نشـان میـداد و نـوك خودکـاري کـه

 ـپ بـا آن روي ـپ ت ت

 میز ضربه هایی کوتاه میزد..!..

ـاسرگرد عاقبت به میـان ایـن همـه اضـطراب و نگرانـی آنه  
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 آمـد وآرام چشـم از

 پوشه ي سبز رنگ پیش رویش برداشـت ، زیـر چشـمی نـیم

 نگـاهی بـه هـر سـه نفـر

 آنهاکه به خط روبرویش نشسته بودند انداخت و با لحنی سرد

 گفت:

 » نیازي به لشکر کشی نبود ...! آقاي فرجام می اومدند کافی



 بود..«.

ـی خواسـت از نگرانـی هـایش بگویـد امـا مجـالیمانـدانا م  

 نیافـت و سـرگرد بـا

 خودکار دایره اي روي کاغذ پیش رویش کشید و گفت:

»  » آقاي فرجام آقایی به اسم نیما صبوري رو می شناسید...؟

 آقـاي فرجـام ابروهـاي پـرو کوتـاهش در هـم تـاب خـورد و

 سـري بـه عالمـت

 تایید تکان داد:

»  » بله ایشون یکی از کارمندان شرکتم بود اتفاقی افتاده!...؟

 سرگرد بـی توجـه بـه سـوال او بـار دیگـر دایـره اي روي

 برگـه ي پـیش رویـش

 کشید و با همان لحن همچنان بازجویانه اش پرسید:

»  » خانوم آزیتا حقّی رو چطوره ایشون رو هم می شناسید!؟

و سـوالهاي بـی جـواب درسـرش آقـاي فرجـام گـیج شـده بـود  

 پرسـه میـزد و

 نمی دانست این ها چه ربطی بـه مسـیح دارنـدباز هـم سـري
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 بـه عالمـت تاییـد تکـان

 داد و جواب داد:



« 

بلــه ایشــون هــم 

 کارمنــد

 شــرکت بودنــد ولــی

 جنــاب ســرگرد ایــن

 هاچــه

هر زاده ي گم شدهربطی به خوا  

 ي من داره !...؟«

 

 بـرخالف سـاده پنداشـتن آقـاي فرجـام ، کـامران یقـین داشـت،

 پـس و پشـت

 حرفهاي سرگرد به مسیح ختم می شود و دل توي دلش بی

 قراري می کرد..!.

 سـرگرد بـا نـوك خودکـار ضـربه ي کوتـاهی بـه میـز زد و

 یـک تـاي ابـرویش

 باال رفت و جواب داد:

 » االن خـدمتتون ربطـش رو مـیگم... روز شـنبه ي همـین

 هفتـه یـه محمولـه

ي مواد مخدر که داخل یه ماشـین شاسـی بلنـد جـا سـازي 

 شـده

 و بـه سـمت غـرب

 کشـور راهـی بـوده شناسـایی و کشـف و ضـبط میشـه



 ماشـین دزدي بـوده پالکـش...

راننـده حاشـا مـی کنـه و میگـه فقـط هـم عـوض شـده بـود  

 ماشـین رو دزدیـده و
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 خبري از جنس هـا نداشـته و از ایـن پـرت و پـال هـا ...تـا

 اینکـه همـین امـروز صـبح

 باالخره اعتـراف کـرد اسـم چنـد نفـر رو بـرد .... نیمـا

 صـبوري و ازیتـا حقّـی و آقـاي

صمصـامی پسـر شـریک شـما کـه قـبال هـم از ایشـون فرزام  

 بـراي مـا گفتـه بودیـد

....» 

 آقــاي فرجــام از شــدت بهــت پلــک نمــی زد و کــامران و

 مانــدانا چشــم از

 سرگرد برنمی داشتند و نگاهش به دهان او دوخته شده بود...

 سرگرد نفس عمیقی کشید و به صندلی اش تکیه داد:

 » ــن اجــازه نــدارم در مــورد ایــن پرونــده خیلــی بهتــونم

 توضــیح بــدم....
احتماال براي پـاره اي از توضـیحات و تکمیـل پرونـده 

 ازشـما

 خواهـد خواسـت کـه بـه

ســتاد بریــد ، ولــی همــین قــدر بدونیــد کــه نیمــا 



 صــبوري

 ، آزیتــاحقّی و فــرزام

صمصـامی وقتـی مـی فهمنـد کـه محمولـه ي مـواد لـو رفتـه 

، 

 از تـرس اینکـه تـوي

 فرودگاه دستگیر بشن، همراه قاچـاقچی هـا راهـی کـوه وکمـر

 شـدند، تـا از مـرز فـرار

 کننــد و چــون مقــدار زیــادي دالر و طــال همراهشــون

 بــوده همــین باعــث حــرص
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وطمـع قاچـاقچی هـا میشـه و هـر سـه نفرشـون رو مـی 

 کشـند

 و جنـازه هاشـون رو

 دیروز توسط محلی ها پیدا میشه....

 البتـه قاچـاقچی هـا هـم دسـتگیر شـدند و بـه جرمشـون

 اعتـراف کردنـد ....بـا

 توجه به این که قبال هـم گفتـه بودیـد آقـاي مسـیح طلـوعی یـه

دت تـوي شـرکتمـ  

 شما براي پیدا کردم کالهبردار هـا رفـت و آمـد مـی کـرد مـن

 تقریبـا یقـین دارم کـه

 گم شدن ایشون مربوط به همین آدمهاست...



 شاید اقـاي طلـوعی متوجـه چیـزي شـده بودنـد و اونهـا بـه

 طریقـی ایشـون رو

 از سر راهشون برداشتند..« .

روي ریــش هــاي مرتــبســرگرد کــف دســتش را   

 صــورتش گذاشــت آن را تــا

 چانه اش امتداد داد و نفـس هـاي کهنـه اش را تـازه کـرد

 درحـالی کـه بـه صـندلی...

 تکیه می داد اضافه کرد:

« 

 البته از اون باند دو نفـر دیگـه بـاقی

 موندنـد بـه اسـم داور و ایـاز

 معـروف بـه

ك» ایاز نفله  »  
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]: ............]..... 

 ه متـواري شـدند و پلـیس هـاي سـتاد دنبالشـون هسـتند و

 مطمئـنم بـا پیـدا شـدن

 این دونفـر مـا هـم بـه آقـاي مسـیح طلـوعی مـی رسـیم فقـط

 امیـدوارم خیلـی دیـر

 نشده باشه..«.

ظـه فـرو مـی سرگرد مـی گفـت و مانـدانا لحظـه بـه لح



 ریخـت

 حبـاب هـاي ...

 ترس از زنده نبودن در دلـش بـا هـر کلمـه بـزرگ وبـزرگ

 تـر مـی شـد آنچنـان کـه

 دنیا پیش چشمانش تیرو تـار شـد و از هـوش رفـت و مثـل

 تکـه سـنگی بـی جـان از

 صندلی به روي زمین افتاد...

*** 

ـان از حلقـش بیـرونتا باز شـدن چشـمان مانـدانا ، کـامران ج  

 آمـد !.....معـذب

 از حضــور آقــاي فرجــام نمــی دانســت چگونــه دلــداري

 هــایش را بــراي لیلــی اش

 ردیف کند..!.

 ماندانا با پاهـاي بـی رمـق و گامهـایی کوتـاه در حـالی کـه

 آقـاي فرجـام بـازوي

 او را گرفته بود از کالنتـري بیـرون آمـد آقـاي فرجـام شـوکه

 شـده از ایـن کـه بـازهم
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چـوب سـادگی و بـی درایتـی اش را خـورده بودبـا رسـیدن 

 بـه



 ماشـین روبـه کـامران

 گفت:

« 

 کامران خان مـن میـرم

 از اون طـرف خیـابون

 یـه آب میـوه بـراش

 بگیـرم تـا

 شما ها سوار ماشین بشید من هم

 برگشتم.«..
 

 کـامران بـا رفـتن اقـاي فرجـام نگـاهش را در چهـره ي

 مهتـابی و رنـگ پریـده

ي مانـدانا چرخـی داد و آهـی غلـیظ همـراه نفـس هـایش شـد 

 و

 در حـالی خیـره بـه

 چشمان تیره ي او بود نجوا کرد:

 » دختـر نصــف عمـر شـدم وقتـی بــی هـوش شــدي و نفـس

 هــام رفـت تـا

 چشمات باز شد !.... اگه به خـودت رحـم نمـی کنـی بـه نفـس

 هـاي مـن رحـم کـن

....!» 

 مانـدانا نگـاه بـی رمقـش تـا مـوازات چشـمان کشـیده و قهـوه



 اي کـامران بـاال

 آمــد ، نــوازش خوابیــده در کــالم کــامران لبخنــدي هرچنــد
920 

کــامران دلــش مــی خواســت از 

 احســاس هــاي ناگفتــه اش

 مــی گفــت از

حرفهـاي تلنبـار شـده روي دلـش ، امـا 

 امـروز و ایـن لحظـه

 جـایش نبـود ... کالفـه و

د سـر درگـم دسـتی بـه موهـاي پـرش کشـی

 ،افکـارش مثـل

 پنبـه ي حالجـی رشـته

،رشته و هزار تکه بود میان تکـه پـاره 

 هـاي افکـارش بـه

 دنبـال جملـه اي مـی گشـت

کـه زنـگ موبـایلش بـه داد سـردر گمـی 

 هـایش رسـید، بـا

 دیـدن شـماره ي مـارال

ابروهــایش را درهــم کشــید دو گــام از 

 مانــدانا فاصــله

و باالفاصــله دکمــه ي گرفــت  



تمـاس را فشـرد و هنـوز بلـه اش بـه 

 بفرماییـد نرسـیده بـود کـه

 صـداي پـر خـط و

خــش مــارال همــراه بــا طنــین گریــه 

 هــا و جمالتــی تنــدو

 شــتاب زده در گوشــش

 پیچید:

کامران خـان مامـانم سـکته کـرده 

 » اورژانـس اومـد و داره
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 بــی حــس وحــال روي

لبش نشاند و با همان صداي مخملی اش :

 گفت

« 

 !....؟«

 چیزهـایی رو کـه آرزو شـو دارنـد بـه

 ـت نمیارنـد
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 مـی بـرنش .... مـنم

 همراهش میرم ، تلفن دایـی فرشـادم خاموشـه و خـط مانـدانا



 هـم آنـتن نمیـده لطفـا

 بهشـون بگیــد... نمـی دونــم کـدوم بیمارسـتان میــریم ســوار

 آمبـوالنس شــدم مــی

 پرسم و براتون پیامک می کنم«...

 کامران میـان گریـه هـاي مـارال زیـر لـب آهسـته زمزمـه

یـا الـرحمن« کـرد :   

 الرحیم به دادمون برس..«..

*** 

مـی رفـت تــا بـه انتهـایش برسـد، و درپـنج شـنبه بـه   

 روسـتاي بهشـت فــرا

 رسیدن شب نوید استراحت ، آرامش و سکون براي اهالی

 بهشت را میداد....

 شـاداب نگـاهش را از مسـیح کـه کنـار بخـاري خوابیـده و

 زیـر سـرش بالشـتی

 گذاشـته و چشـمانش بسـته بــود گرفـت و دل ازگرمـاي

خـاري جـدا کـردمطبــوع ب  

 .... بـه پشـت پنجـره رفـت و نگـاهش روي نـور نقـره اي
 رنـگ مهتـاب کـه نـرم روي

برف هـا خوابیـده بـود ثابـت شـد.... قصـه ي بـن بسـت 

 بهشـت

 بـا طلـوع صـبح فـردا



 تمام می شـد او مـی مانـدو یـک عشـق پـر شـور...نفـس
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 عمیقـی کشـید و پسـر ننـه

 زینـت پـیش چشـمانش جـان گرفـت ، مـردي بـا قـامتی

 متوسـط و هیکلـی پـر کـه

 صورت باریـک و اسـتخوانی داشـت بـا سـیبل هـاي پـر و

 پیمـان و خـط ریـش هـایی

 بلنـد .... چهـره ي پسـر ننـه زینـت او را بـه یـاد عشـق الت

 هـاي فـیلم هـاي فارسـی

ــی انــداخت از همــان الت هــایی کــه پــا روي لبــه يم  

 پشــت کفــش هایشــان مــی

 گذارنـد، کـت را روي شـانه یشـان سـوار مـی کننـد و کـاله

 مخملـی بـر سـر دارنـد و

 روي بازویشان خال کوبی مار و اژدها حک می کند! ...

  پســر ننــهحســش بــه او دورغ نمــی گفــت بــه عبــدهللاا

 زینــت حــس خــوبی

 نداشت از اول هفته منتظر بـود و چشـم بـه راه تـا پسـر ننـه

 زینـت بیایـدتا بتوانـدبا او

 به تهـران برگردنـد، ولـی حـاال نمـی دانسـت چـرا تـه دلـش

 قُـل قُـل مـی کنـد مـی

 جوشد و تا حلقش باال می آید..!.



دوري مسـیح را هـم نداشـت و دردش فقـط ایـن نبــود تـاب  

 نمـی دانسـت در

 تهران چـه چیـزي هـایی در انتظـارش اسـت .... !؟ بـا وجـود

 شـناختی کـه از خـانواده
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 اش داشت بـاز هـم از واکـنش شـهاب و آقاجـانش هـم مـی

 ترسـید...مـی دانسـت زن

نـدا دمـی از زخـم زبـان عمـو سـوري و همکـار پـر تـوانش  

 زدن غافـل نمـی شـوند...

 برخوردو واکنش فامیل که دیگر جاي خود داشت...!

 دلشوره هایش مثل کتري کـه سـر بخـاري صـداي قُـل قُلـش

 فضـاي را سـاکت

 خانـه را پـر کـرده بـود بـه جـوش وخـروش افتـاد و سـایه اش

 را روي نفـس هـایش

 انداخت...

 کـف دسـتش را روي تـن ســرد شیشــه گذاشـت و نــرم و

 نجـوا گونــه گفــت«:

 مسیح..«.

 مسیح هـر بـار کـه اسـمش را از دهـان شـاداب مـی شـنید تـا

 اوج مـی رفـت و

بر می گشـت و حـس خـوب و لطیفـی روي دلـش مـی 



 نشسـت

 لبخنـدي نـرم روي....

 لبش جان گرفت ، قدري پلک هایش را

]: ............]..... 

 نیمـه بــاز کــرد و شــاداب را کنــار پنجــره دیــد

 چشــمانش را بسـت واز تــه دل بــا....

.».. جانم«: لحنی که دل می برد گفت  

 شاداب هم لبخندي روي لـبش جـان گرفـت !.... بایـد اعتـراف
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 مـی کـرد معتـاد

ن هـاي مسـیح شـده بـود و هـر بـار کـه مـی شـنیدبه جانم گفـت  

 مثـل معتـادي کـه

 مواد تزریق کرده باشـد حـس خـوبی زیـر پوسـتش میدویـد

 اصـال جـانم گفـتن هـاي

 او بــرایش حکــم دم مســیحا را داشــت....دلــش مـی

 خواســت بــراي روز مبــادا جــانم

.. ان می کردهاي او را می گرفت کنج دلش پنه  

مسـیح«: کـف دسـتش را روي دل شیشـه امتـداد داد گفـت   

 نمـی دونـم چـرا

 دلم شور میزنه« ...

 مسیح غـم نشسـته در صـداي شـاداب را تـاب نیـاورد از



 جـایش برخاسـت و بـه

 کنار پنجره رفت پشت او ایستادو سرخم کرد و کنار گوشش

 نرم نجوا کرد:

 » دلم می خواد هزار بار صـدام

 کنـی

 و بگـی مسـیح و مـن

 بهـت بگـم جـانم ...

 ماه پیشونی من دل شوره هات

 براي چیه !...؟«
 

شـاداب دل از پنجـره جـدا کـرد و بـه آنـی سـمت او چرخیـد 

 و

 فاصـله یشـان

 یک نفس شـد .... آنچنـان کـه نفـس هایشـان روي هـم مـی
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مســیح چشــمانش در صــورت دلنشــین 

 شــاداب چرخــی

 خــورد و روي تکــه

موي فرفري اش که از زیـر شـال مهمـان 

 صـورتش شـده بـود
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 نشسـت ، مسـیح قلـبش

پر تپش به تالطـم افتـاد و بـه سـختی 

 قـدمی پـس رفـت و نفـس



 عمیقـی کشـید تـا

قدري به احسـاس برانگیختـه شـده اش 

 مسـلط شـود... شـاداب

 هـم حـالی بهتـر از او

نداشـت گرمـاي عجیبـی زیـر پوسـت 

 گونـه اش حـس مـی

 کـرد و از هیجـان قلـبش

 بال و پر باز کرده و خیال پرواز داشت..

دقایقی شـاید بـه عمـر چنـد نفـس زمـان 

 بـرد تـا هـر دو بـه

شاحسـاس سـرک  

شان مسلط شـوند و مسـیح زود تـر از 

 شـاداب موفـق شـدو بـا

 صـدایی کـه دو رگـه و

 پر خش شده بودگفت:

»  » نگفتی دلواپسی هات براي چیه !....؟

شــاداب بــراي مســلط شــدن بــه 

 هیجــانش نگــاهش را از او

 دزدیــد و بــه

 دستهاي گره شده اش داد و جواب داد:



« 

...!» 

 بـه ایـن پسـر ننـه زینـت حـس خـوبی

 ـوري بـود
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مســیح دســت زیــر چانــه ي شــاداب 

 بــرد و ســرش را

 قــدري بــاالتر آورد ، بــه

 چشمان او زل زد نجوا کرد:

ماه پیشونی مـن غصـه هـات هـم مثـل 

 » ... خـودت سـاده انـد

 وقتـی رسـیدیم

گ مـی زنـیم شهر با موبایـل عبـدهللاا زنـ

 بـه خـانواده هـامون

 تـا از نگرانـی در بیـان و

بعد از یه آژانـس ماشـین دربسـت مـی 

 گیـریم تـا دم در خونـه

 ي مـا و اونجـا پـولش

رو حسـاب مـی کـنم .... بعـد هـم تـو رو 

 مـی بـرم خونـه تـون
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 ثابـت شـد.... دسـتش را

را نرم نوازش کردو نرم تر باال برد وآن 

 ازنوزاش هاي

 دستش گفت:

من هم ازش خوشـم نیومـد ولـی در حـال 

 » حاضـر انتخـاب

 دیگـه ایـی نـداریم

و مجبوریم با اون بریم . اگه بخواهیم تـا 

 بـاز شـدن جـاده

 اصـلی صـبر کنـیم، ممکنـه

زمـان زیـادي طـول بکشـه ...خـانواده 

 هـامون نگرانمـون

 هسـتندو خـدا میدونـه آالن

 توي چه وضعیتی قرار گرفتند..!؟«

 » مسیح ...

 جوري به خانواده هامون

 خبر بدیم !....؟«

ق

ت

 ی

 

ـ

 و

 رسـیدیم شـهر بـدون پـول چـه

 ي تـا تهـران بـریم ....چـه
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 و امـانتی میسـپرم بـه

 اقاجونت تا بیام و ماه پیشونی ام رو با خودم ببرم..«.

 خب این سوپر من فکـر همـه جـارا کـرده بـود ..!. اي کـاش

 یـه فکـر هـم بـراي

 دلتنگی هـاي دل بینـواي او مـی کـرد هنـوز ایـن فکـر در

 سـرش جـوالن میـداد کـه

 دعـایش بـه اجابـت نزدیـک شـد ومسـیح در حـالی کـه سـر

ـتانش را نـرم رويانگش  

 گونه هاي او می لغزاند گفت:

 » قصـه ي بـن بسـت بهشـت بـا تمـام خـوبی هـا و بـدي هـا ،

 سـختی هـا و

 آسونی هـاش داره تمـوم میشـه ولـی قصـه ي مـا تـازه اول

 راهـه ...مـن وتـو یـه عمـر

فرصت داریم تا کنار هـم عشـق رو مـزه ، مـزه کنـیم ... 

 فـردا

 و فرداهـا مـال ماسـت ...

 بهت قول میدم بازم بر گردیم به این بهشت..«..

مسیح مـی گفـت و شـاداب احساسـش لبریـز از عشـق مـی 

 شـد

 لبخنـدي روي



 لـبش جـان گرفـت و مسـیح سـر انگشـتانش کشـیده اش را

 روي لبهـایی او کـه بـه

بـه چشـم خنده بـاز شـده بـود نـرم و نـوازش وار رسـاند و 

 بهـم

 زدنـی از او جـدا شـد
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شـاداب لبخنـدش عمـق گرفـت ، عمیـق 

 مثـل عشـقی کـه مسـیح

 تـوي دلـش

جا گذاشـته بـود تـابی بـه گـردنش داد 

 ودرحـالی کـه بـه سـمت

 قابلمـه ي غـذا مـی

 رفت جواب داد:

مسـیح خنـده روي لـبش خشـک شـد 

 چهـره اش را درهـم کشـید

نـار دربـه ک  

خانه رفت ،خم شد وکفـش شـاداب را کـه 

 پـاره شـده بـود و

 رویـه ي آن از کـف جـدا

:  .... برداشت و گفت

باشه تا شام آماده میشـه مـن هـم ایـن لنگـه 



 » کفشـت رو کـه

 پـاره شـده مـی
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ودستی به میان موهایش برد و امتداد 

 دستش به گردنش رسید

 و گفت:

« 

 گاز میاد...«

 بـراي شـام آخـر چـی درسـت کـردي

 خـوبی از سـر

 » آقــاي دکتــر یکــم بــرنج و

 عــدس داشــتیم

 عــدس پلــو درســت

 کــردم ....
 میدونم دوست نداري ولی انتخاب

 دیگه اي هم نداري مجبوري

 بخوري..«.
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 دوزم..... امـروز اســد ســوزن بــزرگ و نــخ مشـکی آورد،

 فـردا بخــواهیم بــریم سـمت



 جاده ي فرعـی مجبـوري از کـوه بـري بـاال بـا ایـن کفـش

 هـاي پـاره نمـی تـونی راه

 بري...«

 شـاداب بـه سـمت مسـیح چرخیـد لنگـه کفـش کتـانی اش در

 دسـتان او بـود

 .... ـرد بـه خـواب هـم نمـی دیـد کـه روزيباید اعتراف می ک
 یـک پزشـک متخصـص

 کفش هایش را این چنین عاشقانه بدوزد...

]: ............]..... 

! 

 شام آخرشـان در بـن بسـت بهشـت ، عـدس پلـو بـود و در

 سـکوت عاشـقانه اي

 که بین شان حاکم بود خورد شد....

 مســیح علــی رغــم اینکــه بــه عــدس پلــو عالقــه اي

 نداشــت.... ولــی ایــن بــار

 عجیب برایش دل چسب و خـوش طعـم آمـد، گـویی براسـتی

 ایـن غـذا بهشـتی بـود

...! 

**** 
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هـایش دعـا مـی کـرد کـهکـابوس میدیـد ...! یعنـی میـان خواب  

 کـابوس باشـد و یـک

 دنیا با واقعیت فاصله داشته باشد..!.

 مامـان فرنگیسـش را دیـد کـه بـا پیراهنـی سـفید معلـق میـان

 زمـین و آسـمان

 ایستاده و مارال و مانـدانا بـا چهـره اي محـزون گوشـه ي

 پیـراهن سـفید او را گرفتـه

ان بـه ایـن سـو وآن سـو مـی بـرد ،و باد موهایشـان پریشـ  

 فریـاد هـاي بـی صـدایش

 مثـل بختکـی راه نفسـش را بنـد آورده بـود و دمـی تـامردن

 فاصـله نداشـت ، عاقبـت

 هراسان از خواب بیدار شد و با صداي بلند و فریاد گونه فقط

..». مامان«: گفت  

 شـاداب بـا صـداي مسـیح بـه آنـی از خـواب بیـدار

 شـد....سـرجایش نشسـت و بـه

 عمر یک چشم بـرهم زدن وقتـی صـداي نفـس هـاي بریـده ،

 بریـده مسـیح را شـنید

 پرشتاب شال بافـت را روي شـانه هـایش انـداخت پـرده ي

 حائـل میـان شـان را پـس

 زد و به سمت او رفـت چـراغ را روشـن کـردو کنـارش
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ـت بـا دیـدن نفـس هـاينشس  

 منقطع و پیشانی بـه عـرق نشسـته اش بـه آنـی برخاسـت و بـا

 لیـوان آبـی برگشـت و

 کنـارش زانـو زد درحـالی کـه لیـوان آب را بـه لبهـایش

 نزدیـک مـی کـرد بـه نرمـی

 پشت سرهم گفت:

»!  خواب دیدي ... خواب دیدي عزیزدلم ... یه کم آب بخور

« 

.... 

ـیح بــا صــداي شــاداب قــدري هوشــیار شــد ،جرعــهمسـ  

 اي آب نوشــیدو نفــس

 هایش برگشت ، شـاداب بـا گوشـه ي شـال روي شـانه هـایش

 ،عـرق پیشـانی مسـیح

 را پاك کرد و جرعه اي دیگر از آب را به او داد و گفت:

»  » مسیح بهتري!....؟

: یق دیگري کشیدسري به عالمت تایید تکان داد و نفس عم  

 » بــبخش تــو رو هــم از خــواب بیــدار کــردم کــابوس

 مــی دیــدم .... پاشــو بــرو

 بخواب حالم بهتره..«.

 شاداب دلش بـراي لمـس ریـش هـاي خوابیـده روي صـورت

 ـر میـزد ـر پ مسـیح پ



 عاقبت وسوسه چنگـالش را تـه دلـش محکـم کـرد و کـف
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 دسـتش را نـرم روي ریـش

 هاي نه چندان نرم او کشید و به آنی از جایش بلند شد و گفت:

.... »  » من میرم بخوابم، خوب بخوابی

 و بـه سـمت خـودش آنسـوي پـرده رفـت ... مسـیح دل شـوره

 ي مامـان فـرنگیس

دمی رهایش نمی کرد تـا سـپیده ،دمـی چشـم بـرهم نگذاشـت 

 و

ا طلـوع خورشـیدبـ  

 پلک هایش سنگین شد و به خواب رفت...

*** 

 خورشید بساطش را از مشـرق جمـع کـرد تـا جـایی نزدیکـی

 وسـط آسـمان آمـده

 بــود کــه شــاداب از خــواب بیــدار شــد... دســتی بــه

 موهــایش کشــید مــانتویش را

چینپوشـید و شـال را هـم روي سـرش نشـاند و پـاور  

 پـاورچین بـه آن سـوي پـرده

 رفـت و مسـیح را درخـواب عمیقـی دیـد ... بـه یـاد شـب

 گذشـته افتـاد و بـا قـدري

 فاصـله کنـار مسـیح نشسـت کـه بـه حالـت جنینـی در خـود



 مچالـه شـد بـود و نـور

 خورشید کشـان ،کشـان تـا روي صـورتش امتـداد پیـدا کـرده

ي خـود رابـود .... قـدر  
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 جا به جا کـرد تـا سـایبان صـورتش شـود دسـتش را نـوازش

 وار روي پتـوي او کشـید

.... » مسیح«: و ارام و مخملی گفت ... 

 نفـس هـاي مـنظم و چشـمان فـرو بسـته اش نشـان از خـواب

 بـودنش داشـت ...
بـار دیگـر سـرش را جلـوتر بـرد و خـم شـد و نـرم تـر از 

 قبـل

مسـیح بیـدار«:گفـت   

 شو..«.

 عاقبت از بیـدار شـدن او نـا امیـد شـد فرصـت را غنیمـت

 شـمرد و یـک دل سـیر

 بــه تماشــایش نشســت ... پلیــور ســرمه اي رنــگ مســیح

 را از کنــارش برداشــت و

صـورت او را بـا بوسـه اي بـر روي پلیـور وسوسـه ي لمـس  

 مهـار کـرد آن را جلـوي

 بینی اش نگه داشت و بوید و پر شد از بوي مسیح..!..

 مســیح کــه میــان خــواب و بیــدار حضــور شــاداب را



 کنــارش حــس مــی کــرد ،

 چشـمانش نیمـه بـاز شـد و شـاداب را در کنـارش دیـد و بـا

خـواب آلـوديصـدایی   

»... سالم صبح به خیر«: گفت   

 شاداب به آنـی پلیـور دلـدارش را بـه کنـاري گذاشـت و هـول
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 و شـتاب زده جـواب

 داد:

 » سالم صبح شـما هـم بـه خیـر آقـاي دکتـر دیشـب خـوب

 خـواب دیـدي... فکـر

از خـواب بیـدار میکـنم کـابوس مـی دیـدي کـه بـه هـراس  

 شـدي ، بـد جـوري هـم

 عرق کرده بودي !...؟«

 مسـیح بـه یـاد مامـان فـرنگیس وخـواب عجیـبش افتـاد بـراي

 اینکـه دل شـوره

 هـایش را پــس بزنــد لبخنــدي نــرم روي لــبش نشــاند و

 همــانطور کــه نگــاهش بــه

 چشمان خندان شاداب بود گفت:

 » همـش کـابوس نبـود ... یـه قسـمتی از خوابهـام یـه رویـاي

 قشـنگ بـود تـوي

 خواب می شنیدم که صدام می کردي عزیز دلم.....«



 چشمانش را قـدري باریـک کـرد بـه چهـره ي خنـدان او زل

 زد .. ایـن سـوپر مـن

 بی حیا آب نمـی دیـد وگرنـه شـنا گـر مـاهري بـود پلیـور

از کنـار دسـتش مسـیح را  

 برداشت و روي صورت او انداخت و در حالی از جایش بلند

 می شد گفت:
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 » آقــاي دکتــر بلنــد شــو صــبحانه بخــوریم و بــریم

 امــروز بایــد از بهشــت خــدا

 حافظی کنیم...«

 مسیح از جایش برخاست و پتو را به کناري زد و با صداي

 بلند گفت:

..»..  » هر جا تو باشی بهشت هم براي من همون جاست

*** 

عبدهللاا دسـتی بـه موهـاي کوتـاهش کشـید و درحـالی کـه 

 بـارو

 بنـدیلش را درون

 ساك مشکی می چپاند و بی حوصله از قربان صدقه هاي ننه

 زینت گفت:

 » ننه مرگ عبدهللاا کوتاه بیـا دیـروز عزیـز خـان گفـت ایـن

 غریبـه هـا رو تـا شـهر



 ببر نتونسـتم رو حـرفش حـرف بیـارم و گفـتم چشـم ... بابـا

 مـن ایـن همـه راه تـوي

 ایـن بـرف کوبیـدم اومـدم تـورو ببیـنم و یـه پـولی بهـت بـدم و

 برگـردم... جـاده ي

پایین که بسته بود مجبـور شـدم از جـاده فرعـی بـاال بیـام 

 گفـتم

ه چنـد روزحـاال کـ  

 میرم سفر بی پول نمونی... این غریبه ها دیگه چه

].....: ............]..... 
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 صیغه اي هستند...هرجوري اومدن همون جوري هم برگردن

 دیگه..«.

 ننه زینت دستی به چهار قدش کشیدو دستی هم به سر

 پسرش...

 » رده ي تـو کـه سـوارننه قربون قدو بـاالت بـره روي ُگـ

 نمیشـن ... ماشـین میـره

 اونهــا رو هــم مــی بــره تــا شــهر ببرتشــون از اونجــا

 خودشــون میدونــد ... وهللاا ادم

 حسابی هسـتند ،مـرد دکتـر اون دختـر هـم زنشـه دیشـب کـه

 قصـه شـون رو بـرات

 گفتم.«..



رگشـت دسـتی بـه چهـره يعبـدهللاا کالفـه قـدم رفتـه اش را ب  

 الغـر و اسـتخوانی

 مادرش کشید و با لحنی نرم گفت:

 » ... ننه این دفعه رو کوتاه بیـا بگـذار بـه سـالمت بـرم

 رسـیدم شـهر بـه راهـداري

 ... خبر میـدم بیـاد و راه رو بـراي اهـالی روسـتا بـاز کنـه

 آقـاي دکتـر و زنـش هـم بـا

 صولت برگردند..«.

 ننه زینت که مـرغش یـک پـا داشـت و دیگـر هـیچ ...! روي

 از او گرفـت و بـا تغیـر
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 گفت:

 » حرف ننه رو بنـدازي زمـین نوبـه ي دیگـه بـه خـودت

 زحمـت نـده و نیـا ده تـا

 ننه زینت رو ببینی حاال هم برو به سالمت..«.

میـان چـه کـنم ،چـه کـنم هـایش عبدهللاا پوف کشداري کشـید و  

 نعنـا در خانـه را

 باز کرد و با صداي بلند گفت:

 » ننـه زینـت ، ننـه زینـت آقـاي دکتـر و زنـش اومـدن عزیـز

 خـان گفـت بـه اقـا

 عبدهللاا بگم زودتر راه بیافتند تا به شب نخورند.«..



ا بــهعبــدهللاا پــر حــرص ســاك مشــکی لبــاس هــایش ر  

 ســمتی پرتــاب و لبــاس

 هایش وسط خانه پخش و پال شد..!..

*** 

 براي خداحافظی تقریبـا نیمـی از اهـالی بهشـت آمـده بودنـد

... 

 اول صـف خـانواده

 ي عزیـز خـان بـودو کنـارش شـهربانو ، ریحـان ، حنـا و

 مسـیح کوچکشـان ، اسـد و

ا وپونـه ایسـتادهرعنا کمـی آن سـوتر و آخـر صـف نعنـ  

 بودنـد...ننـه زینـت و خـانواده

 ي مشـدي رحـیم هـم حضـور داشـتند حتـی پـدر حنـا و منیـر
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 مـو طالیـی یـدهللاا و

 همسرش هم بود....

 عزیز خان قدمی پیش تر گذاشت و دستی به شانه هاي مسیح

 زد و گفت:

 » دیدنت برامون نعمتـی بـود راسـته کـه مـیگن گـر خـدا

 زحکمـت ببنـدد دري ز

 رحمـت گشـاید در دیگـري ... اومـدنت بـه ایـن ده برامـون

 نعمـت بـود جـون نـوه و



 عروسـم رو از تـو دارم تـوي ایـن مـدت گـره مـردم روسـتا

 رو بـاز کـردي و درمـون

ي بهشـت دیـدنی تـره دسـتدردشـون شـدي ... تابسـتونها  

 زنـت رو بگیـر و بـازم بیـا

 پیشمون..«.

 مسیح با عزیز خان دیده بوسی کرد و دستش را به نشان

 دوستی فشرد:

 » محبتها ي شـما چیـزي نیسـت کـه از خـاطرم بـره شـماره

 تلفـن خونـه ومطـب

 رو به همراه ادرس بـه ریحـان دادم اومدیـد حتمـا بهمـون سـر

نیـد خوشـحالم مـیبز  

 کنید..«.

 شهربانو پـر چـادرش را پـیش کشـید وشـاداب را در آغـوش
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 کشـید و گونـه هـایش

 چنــدتا بوســه ي آب دار مهمــان کــرد حــاال نوبــت اوبــود

 کــه مهمــان نــوازي اش را

 کامل کند:

 » قربونت برم مثل نعنا و پونـه بـرام عزیـزي ...خـوبی هـا

 رو بـا خـودت ببـر و بـدي

 ها رو براي ما جـا بگـذار ...بـازم بیـا پیشـمون نگـاه بـه



 سـرماي زمسـتون نکـن ، بهـار

 هاي این جا بهشت..«..

 شـاداب میـان آغـوش مادرانـه ي او گـم شـد و بـوي مامـان

تـازهزري اش بـرایش   

 شد و گفت:

 » ببخشـید خیلـی باعـث دردسـرتون شـدیم انشـاهللاا روزي

 تشـریف بیاریـد تهـران

 تا محبتهاتون رو جبران کنم....«

 حاال نوبت ننه زینت قابلـه و زن خـوش نیـت بهشـت بـود

 قـدمی پـیش گذاشـت و

 روبروي شـاداب ایسـتاد و بـا پـر چهـار قـدش اشـکهایش را

ـرد ، شـاداب را درپـاك ک  

 آغوش کشید و چند تا بوسه ي آبدار مهمان جاي ،جاي

 صورتش کرد و گفت:
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 » الهـی سـفید بخـت بشـید نگـران اخـم هـاي عبـدهللاا نباشـید

 بـه خـاطر گـیس

 سفید من هم که شده شما رو سالمت به شهر می رسونه..«..

غ بـود و هـرکس بـه سـبک سـیاقبازار خدا حـافظی دا  

 خـودش دعاهـاي بدرقـه را

 ردیــف مــی کــرد ...!مســیح بــه نعنــا و پونــه کــه رســید



 جلــوي پــاي آنهــا زانــو زد

 ونگـاهش در گونـه هـاي سـرخ و سـرما زده ي آنهـا چرخیـد،

 روسـري هایشـان مثـل

 .... همیشه تا جایی حوالی گونه هایشـان کـج بـاال انـده بـود

 خـم شـد و یـک بـه یـک

 پیشانی آنها را بوسید و گفت:

»  خاطره ي قشنگ شما دوتا هیچ وقت از ذهنم محو نمی شه

« 

... 

 سپس دسـت پونـه را میـان دسـتانش گرفـت و نگـاهی بـه

 زگیـل هـایش انـداخت

: بودند و ادامه دادکه قدري کوچکتر شده   

 » زگیل هاي دستت هـم داره خـوب میشـه تـا آخـر ژل رو

 مصـرف کـن هـر وقـت

 عزیز خـان و بـانو جـان اومدنـد تهـران حتمـا باهاشـون بیایـد

 دلـم براتـون تنـگ مـی
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 شه..«.

تـانعنا و پونـه چشـم از مسـیح محبوبشـان برنمـی داشـتند   

 مـرز گریـه فاصـله اي

 نداشتند ، عاقبت نعنـا دسـت درجیـب پیـراهن گلـی گلـی پـر



 چیـنش کـردو مشـتی

 گردو در آورد کف دست مسیح گذاشت و گفت:

 » ایــن هــا رو خــودم شکســتم .... خیلــی شــیرین و

 خوشــمزه اســت ... مشــت

ـد تـا آلوچـه يمسیح هنوز بسته نشده بـود کـه پونـه هـم چن  

 جنگلـی بـه آن اضـافه

 کرد و بعد سریع انگشتان دست او را جمع کرد و تند و پر

 عجله گفت:

.»..  » آلوچه هاش هم خیلی خوشمزه است

 با صداي عبدهللاا همه نگاهها به سمت او چرخید:

 دکتر راه بیفت دیگـه.... مـارو عـالف کـردي هـا تـا برسـیم

« 

 بـاال شـب شـده مـن

 مسافرم باید زودتر برسم شهر.«...

 ... مســیح و شــاداب از اهــالی بهشــت خــداحافظی کردنــد

 مســیح دســتش را بــه

 سوي شاداب دراز کرد و دست او که میان دستش نشست

 محکم
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].....: ............]..... 

گذاشتند و راهیگرفت و همراه عبدهللاا پا روي دل برفها   



 شدند....

 قصـه ي بـن بسـت بهشـت بـراي آن دو تمـام شـد غافـل از

 اینکـه روزگـار بـازي

 جدید تري برایشان رو می کند..!.

].....: .......]..... 

 وقتی به بـاالي دره رسـیدند نفـس هـاي خسـته ي هـردو بـا

 هـن هـن همـراه بـود و

... تخوان هایشان نفوذ می کردسوز و سرما تا جاي میان اس  

شاداب خم شد و دو دسـتش را بـه زانـو هـایش گذاشـن 

 ،حـالتی

 مثـل رکـوع ..... سـر

 برداشت و نگاهش به سمت نیسـان آبـی رفـت کـه پشـت آن

رفیـق بـی«نوشـته بـود   

 کلک مادر« ...

عبدهللاا نـیم نگـاهی بـه آن دو انـداخت ،دسـتی بـه پـر 

 شـلوارش

 کشـید و بـرف هـاي

نشسته روي آن را پاك کـرد وهمـانطور کـه سـوار مـی شـد 

 بـا

 لحـن مشـمئز کننـده

 اي گفت:



 »دکی به پر باال وقت تنگه !.... بنشین تا راه بیافتیم.«..
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 سـپس تنـدو تیــز ، پشـت فرمــان نشســت و مسـیح هـم از

ارش وســمت دیگــر کنــ  

شاداب هم جفت مسیح کنار شیشـه ... شـاداب وقتـی سـوار 

 شـد

 دلـش مـی خواسـت

 دلشـوره هـایش را همـان جـا بیـرون ماشـین جـا بگـذارد امـا

 آنهـا تـرو فـرز تـر از او

 همراه دلش سوار ماشین شدند..!.

عبـدهللاا بـه محـض نشسـتن اسـتارت زد تـا ماشـین گـرم شـود 

، 

ی دي در در دم سـ  

 ضبط گذاشت و آهنگ کوچه بازاري فضـاي ماشـین را پـر

 کـردو هـم نـوا بـا خواننـده

 شروع به خوانـدن کـردو بـا ریـتم آهنـگ قـري هـم بـه

 گـردنش مـی داد !.... براسـتی

 گویی او را از درون فیلم هاي فارسی به دنیاي واقعیت پرتاب

 کرده باشند! ....

حواسـش پـی شـاداب بـود و نگـاهش روي نـیممسـیح همـه ي   

 رخ و رنـگ پریـده ي



او نشســت ، دســت او را حمایــت گــر میــان دســتش 

 گرفــت

 و بــیخ گــوش او نجــوا

 کرد:

 » خسته شـدي ...سـرت بگـذار روي شـونه ي مـن و سـعی
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 کـن یکـم بخـوابی.... ایـن

 جوري گذشت زمان رو هم حس نمی کنی!«...

 شـاداب بـی حـرف و کالمـی سـري جنبانـد و دل بـه تَلـق تَلـق

 زنجیـر چـرخ هـاي

 ماشـین داد ، کـه بـا آهنـگ کوچـه بـازاري معجـون گـوش

 خراشـی داشـت و عاقبـت

 خســتگی و ســرما پلــک هــایش را ســنگین کــرد و ســر

مســیح روي شــانه ي فــراخ  

 گذاشت و به خواب رفت...

*** 

 هرچه پیشتر مـی رفتنـد ،گـویی جـاده هـم پـیش هـم پـیش

 چشمانشـان کـش مـی

 آمــد.... ! ماشــین از پــیچ و خــم جــاده مــی گذشــت و دل

 جــاده ي برفــی را مــی

شکافت ...خورشید هم بساطش را نـرم نرمـک جمـع مـی 



 کـرد

ا پشـتو مـی رفـت تـ  

 کوهها پنهان شود....

 عبدهللاا خسته از آهنـگ هـاي کوچـه بـازاري ضـبط را

 خـاموش کـرده بـود و خـودش

را بـا» عزیـز دلـم زلیخـا، یـار خوشـگلم زلیخـا « آهنگ   

 سـوز و گـدازي خاصـی مـی
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پـیچ وخـم خواند، بـا افتـادن چـرخ هـا در دسـت انـدازي پـر  

 ماشـین تکـان شـدیدي

 خـورد و شـاداب بـه هـراس بیـدار شـد و نگـاهش را بـه

 اطـراف چرخـی داد و مسـیح

 دست او را میان دستش گرفت به میان هنرنمایی عبدهللاا آمد

 گفت:

 » آقــا عبــدهللاا ببــین موبایلــت آنــتن میــده ...؟ تــا مــا بــا

 خــانواده هــامون تمــاس

 بگیریم.«..

را نیمه رها کرد و سري».... عزیز دلم زلیخا«عبدهللاا شعر   

 باال انداخت:

 »نوچ ... اگه آنتن هم بده به درد شما نمی خوره !...؟«

 شاداب گوش هایش تیـز شـد و مسـیح اخـم هـایش غلـیظ و بـا



 همـان ابروهـاي گـره

: سوءظن پرسیدشده با لحنی سرد و پراز   

 »اونوقت چرا به درد ما نمی خوره !....؟«

عبـدهللاا در حـالی کـه آدامـس در دهـانش مـدام درچـرخش 

 بـود

 و موقـع حـرف زدن

 رنگ صورتی آن دیده می شد جواب داد:

 » واسـه خـاطر اینکـه خطـتم اعتباریـه و شـارژ پـولی اون

 تمـوم شـده ، بـاس صـبر
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 کنید تا برسیم شهر و شارژ بخرم..«..

 مسیح حـس خـوبی بـه او نداشـت و مـی دانسـت یـه جـاي

 کـارش یقینـا میلنگـد !...

 با همان لحن سرد و البته قاطعش گفت:

 » باشه ایرادي نداره بـه پاسـگاه رسـیدیم نگـه دار، تـا مـا از

 اونجـا بـا خـانواده هـامون

» متماس بگیری  

 عبـدهللاا رو تُـرش کـرد ... شیشـه را قـدري پـایین کشـید و

 آدامـس اش را همـراه آب

 دهانش به بیرون تُف کرد و روبه مسیح شد:

 » د... نشـد دیگـه!.... اومـدي و نسـازي .... قـرار مـون ایـن



 نبـود !.... مـا بـه ننـه مـون

 قـول دادیـم شـما رو برسـونم شـهرو پاسـگاه و ایـن جـور

 حرفهـا رو نداشـتیم!.... اگـه

 خوش داري بري پاسـگاه یکـم اون ور تـرش خـالی تـون مـی

 کـنم شـما رو بـه خیـرو

مارا به سالمت ....از قدیم گفتن سري که درد نمی کنه 

 دستمال

 نمی بندند..«.

دي لینـگ ، دي« لطـف صـداي وراجـی هـاي عبـدهللاا بـه   

زنـگ موبـایلش» لینـگ   

قطـع کـرد...درحـالی کـه یـک دسـتش بـه فرمـان بـود و 

 دسـت
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 دیگـرش بـه گوشـی

 تماس را برقرار کرد و با لحنی التی گفت:

 »بنال تا حرفت یادت نرفته....!؟«

بـود و ادبیـاتی کـه مسیح و شـاداب تمـام حواسشـان پـی او  

 رنـگ و بـویی از فرهنـگ

 و ادب نداشت..!.

 » به جاي ویز ویز کردن زبون بـه دهـن بگیـر ببـین چـی

 مـیگم تـو بـرو ترمینـال یـه



 چیزي بریز تـوي حنـدق بـال و مـنم خـودم رو بهـت مـی

 رسـونم، مسـافر خـورده بـه

ـرت ، یـه تورم این ها رو خالی کـنم چتـر مـی شـم س

 سـاندویچ

 سوسـیس هـم بـراي

 مــن بگیــر از ظهــر هیچــی نخــوردم روده بزرگــه داره از

 خجالــت روده کوچیکــه در

 میاد..«.

عبـدهللاا بـی خـدا حـافظی تمـاس را قطـع کـرد ودوبـاره 

 شـروع

 بـه خوانـدن ترانـه ي

 وسـرش را» عزیز دلم زلیخا، یـار خوشـگلم زلیخـا کـرد....

» 

 بـه اطـراف تـاب میـداد !...
 هنوز شعرش بـه نیمـه نرسـیده بـود در وصـف زلیخـا همـان

 یـار خوشـگلش دسـت و
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 پـا میـزد کـه ایسـت بازرسـی پاسـگاه مـرزي عالمـت ایسـت

تـا آنهـا رارا بـاال بـرد ،  

 متوقـف کنـد و عبــدهللاا بـا دیــدن سـربازي کــه عالمـت

 توقــف میدادترانـه خوانــدن



 یادش رفت و محکم روي فرمان کوبید گفت:

 »مذهبت رو شکر.... همین رو کم داشتیم

].....: .......]..... 

 ، هیچ وقت به مـا گیـر نمـی دادنـد !... کـم بـود جـن و پـري

یکـی هـم از دیـوارایـن   

 پرید!«...

*** 

 پــوف کشــداري کشــید ، کــف دســتش را روي فــرق

 ســرش گذاشــت و آن را روي

 ـر داد .... پلـیس ایسـت موهاي کوتاهش تـا مـرز پیشـانی س

 بازرسـی بـه کنـار شیشـه

 آمـد و تقـه اي بـه آن زد و عبـدهللاا هـول و دسـت پاچـه شیشـه

 را پـایین داد و قبـل

 از اینکه دهان باز کند ،پلـیس راه کـه مـردي بـود الغـر انـدام

 بـا قـامتی بلنـد..... سـر

 خم کرد و با لحنی دستوري و خشکی گفت:

 »گواهینامه ومدارك ماشین..«.
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 مسیح سر خم تا او را بهتر ببیند اما به جز اورکت تیره ي او

 چیزي ندید...!.

 عبدهللاا چشم غلیظـی گفـت و چـراغ سـقفی را روشـن کـرد،



 سـایبان بـاالي سـرش را

پــایین داد و تروفــرز مــدارك را بــه دســت او داد.... 

 پلــیس

 چــراغ قــوه اش را روي

 مدارك لغزاند و سپس قدري خم شد و نگاهی به داخل انداخت

 و گفت:

 » دت کجاست با این خانوم و آقا چهاز کجا میایی و مقص

 نسبتی داري...؟«

 مسیح که حتی سـر سـوزنی بـه عبـدهللاا اعتمـاد نداشـت آرام

 بـیخ گـوش شـاداب پـچ

ولـی مجـالی بـراي حـرف زدن »... پیـاده شـو«: پـچ کـرد

 پیـدا

 نکـرد و عبـدهللاا تنـدو

 شتاب زده با جمله هایی درهم وبرهم گفت:

 » روان مـا خودمـون محلـی هسـتیم از روسـتايجنـاب سـ

 بهشـت میـاییم کـف ایـن

 جاده ها بزرگ شدیم..«..

 سپس سرش به سمت مسیح و شـاداب کـج شـد و بـا همـان

 جمـالت بـه هـم ریختـه

 اش ادامه داد:
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 ایـن دوتـا زن و شـوهرند و مسـافر هـام هسـتند از روسـتاي

« 

 بهشـت میـایم ، آخـه

 ....! نیسـت کـه کـوه ریـزش کـرده وجـاده اصـلی بسـته شـده

 ایـن دوتـا هـم مهمـون

 عزیز خان بودند.... یهویی هوار مـا شـدند!.... گفتـیم صـواب

 داره مـا کـه خـالی میـریم

 اینها رو تا شهر می بریم و اونجا خالیشون می کنیم.«...

بلند باال کـه گـویی کـار کشـته تـر ایـناندام و پلیس الغر  

 حرفهـا بـود، شـتاب زدگـی

 جمله ها و دست پاچگی رفتار عبـدهللاا باعـث شـد ،تـا لحظـه

 بـه لحظـه حبـاب شـک

و تردیـد دردلـش بـزرگ و بـزرگ تـر شـود ، نـیم نگـاهی 

 بـه

 مسـیح انـداخت و بعـد

شسـت و دامنـه ينگـاهش روي چشـمان ترسـیده ي شـاداب ن  

 شـکش وسـعت یافـت

 ... قامــت راســت کــرد بــا دســت بــه محوطــه ي خــالی
 اشــاره کــرد و درحــالی کــه

 گامهاي بلند برمی داشت با صدایی رسا گفت:

 » بزن کنار و هـر سـه نفرتـون پیـاده بشـید مـدارك و کـارت



 شناسـایی تـون رو هـم

.».. ون بیاریدهمراه ساك سفرت  
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 سـپس روبـه ســربازي چـاق و هیکـل داري کــه اسـلحه بـه

 دســت کنـار در پاســگاه

 ایستاده بود ،دستوري و آمرانه و تحکم آمیز گفت:

مرتضوي.... با یکی از بچه ها خوب ماشین رو ..«..

 »بگردید

 شـاداب و مسـیح قبـل از حرکـت ماشـین باالفاصـله پیـاده

 شـدند و عبـدهللاا محکـم

 روي فرمان کوبید و زیر لب پرحرص گفت:

 »گندت بزنند ننه ... گند زدي به برنامه هام« ...

*** 

 باد از روي محوطـه ي بـاز بـا سـوزي گزنـده برمـی خاسـت

 و همـراه هـو هـویی زوزه

د شــالق بــر روي گونــه هــاي هــر دو مــیکنــان ماننــ  

 نشســت و تنهــا صــدایی کــه

 سـکوت سـرد جـاده را بـرهم میـزد رد شـدن گــاه و بـی گـاه

 ماشــین هـا بـود کــه

 تعدادي از آنها با عالمـت ایسـت بازرسـی مـی ایسـتادند و

 راننـدگانی کـه حـس شـک



کنار ایست بازرسی پاسگاه می پلیس را قلقلک نمی دادند از  

 گذشتند..!.

 شاداب دمی از مسیح جـدا نمـی شـد و دسـتش را رهـا نمـی

 کـرد ..... مسـیح همـراه
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شاداب با گامهاي بلند بـه سـمت پلـیس ایسـت بازرسـی رفـت 

 و

 و روبـروي او ایسـتاد

و آرم نشســته رويونگــاهش روي اورکــت او چرخــی داد   

 ســینه ي او را گــذرا از

سـعی»... سـتوان دوم احمـد لطفـی « زیـر چشـم رد کـرد   

 کـرد بـه افکـارش نظمـی

 دهد و جمالت درست و بـه جـا را انتخـاب کنـد امـا بـاز هـم

 مجـالی نیافـت ،سـتوان

لطفی پیش دستی کرد و بـه سـرو وضـع آشـفته ي آنهـا 

 نگـاهی

 انـداخت و بـا همـان

 لحن خشک و بی روحش کوتاه گفت:

 » مدارك شناسـایی خـودت و خانومـت رو بـده سـاك هـاي

 سـفر تـون رو سـرباز هـا

 میارن جلوي خودتون داخلش رو ببینم...«



 مســیح اخــم کــرد و خطــی روي پیشــانی نشــاند ،تمــام

 جمــالت ردیــف شــده ي

آمد ...دسـتی بـه موهـاي پـر و صـافش ذهنش به پرواز در  

 بـرد وتـا گـردن امتـداد داد

 و کالفه با لحنی پراز استیصال جواب داد:

 » مـا مـدارك شناسـایی نـداریم و البتـه یـه سـري مسـائل

 هسـت کـه بایـد توضـیح
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 بدیم..«.

ایسـتاده بـود ، بـا عبدهللاا که پشت سر آنها کمـی آن سـو تـر  

 شـنیدن ایـن جملـه بـر

 آشفت و مثل سیخ کباب روي منقـل شـروع بـه جلـز و لـز

 کـرد رو بـه همـان سـتوان

 لطفی گفت:

 جنـاب سـروان اگـه مـی دونسـتم اینقـدر مشـکوك هسـتند بـه

« 

 گـور خـودم مـی

وخندیدم که سوارشون کـنم ننـه ام مـی گفـت تـوراه مونـدن   

 ـدون اسـیر بـرف و یخب

 شدند..«.

 عبدهللاا هربار که دهان بار می کرد اوضاع خراب تر می



 شد...

 سـتوان لطفـی چشـمانش را قـدري ریـز تـر کـرد ،عمیـق بـه

 مسـیح و بعـد هـم بـه

 شاداب که تقریبا بـه گوشـه ي پـالتوي او آویـزان بـودخیره

 شـد... بـا دیـدن چهـره ي

 رنـگ پریـده ي او و چشـمانی کـه از تـرس دو دو میـزد

 وکـنج لـبش بـه سـمت بـاال

 کج شد وبه یاد دختر و پسر فراري ماه پیش افتاد و پرسید:

 »البد نسبتی هم با این خانوم نداري ....؟«
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 مسیح کـه مـی دانسـت دروغ وضعیتشـان را پیچیـده تـر مـی

ـد صـادقانه جـوابکنن  

.».. نه ما زن و شوهر نیستیم«داد:   

 قاطع مسـیح هنـوز بـه توضـیح نرسـیده بـود کـه سـتوان» نه

« 

 لطفـی روي پاشـنه ي

 پا چر

].....: .......]..... 

 خید پشت به هـردوي آنهـا شـد و بـه تصـور اینکـه داسـتان

 ایـن دو حکایـت عشـق و

ست با گامهایی بلنـد بـی توجـه بـهعاشقی و دخترو مرد فراری  



 آنهـا بـراه افتـاد و روبـه

 سـربازي کــه جفـت پــا کنــار در پاسـگاه ایســتاده بــودو

 چشـم از آنهــابرنمی داشـت

 شدو گفت:

 » توفیقی.... سـه تـا شـون رو بیـار اتـاق ریـیس پاسـگاه

 حواسـت باشـه مثـل دفعـه....

 لمن بازي در بیاري دوماه برات اضافه خدمت می ي قبل چ

 نویسم..«.

 سرباز پاهایش را محکم بهـم کوبیـد سـالم نظـامی داد و بـه

 سـمت آنهـا راهـی شـد و

 شاداب از ترس درحـال غالـب تهـی کـردن بـودو نفـس هـایش
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 یکـی در میـان از ریـه

ـرواز در میامــد عاقبــت تــاب نیــاورد و قبــلهـایش بــه پـ  

 از ایــن کــه گــامی بــردارد

.».. مسیح« آهسته نجوا کرد:   

 مسیح قدري سرش را به سـمت او خـم کـردو شـاداب بـا

 صـدایی کـه مـرتعش بـود و

 لرزان کنار گوش او گفت:

 » من دارم از ترس سـکته مـی کـنم ...! بـدون مـدارك

ـایی حرفهـامون رو بـاورشناس  



 می کنند ... !؟«

خودش گرفت و قدري به مسیح دست او را میان دست حامی  

 آن فشار داد:

 نگـران نبـاش عزیـزم ، کـاري نکـردیم کـه بترسـیم ... فقـط

« 

 بایـد براشـون توضـیح

 بدیم...من مطمئنم مشکلی پیش نمیاد« ...

ـرباز از پشـت سـر بـههنوز جملـه اش تمـام نشـده بـود کـه س  

 آنهـا نزدیـک شـد وبـا

 لهجه ي خاصی که براي هردوي آنها نا آشنا بودگفت:

 » ....پچ پچ ممنوع.... از هم جـدا شـید وبـا فاصـله راه بریـد

 واسـه ي مـن َشـر درسـت

 نکنید..«.
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هردو قدري از هم فاصله گرفتند .... صداي عبدهللاا را از 

 پشت

 سر می شنیدند:

 » اي بابـا اومـدیم صـواب کنـیم کبـاب شـدیم اونهـا مـدارك

 شناسـایی ندارنـد چـه

 دخلی به من داره تورو حضرت عباس بی خیال ما بشید..«..

*** 



ــامتیریــیس پاســگاه مــرزي مــردي بــود ،عبــوس بــا ق  

 کوتــاه و هیکلــی فربــه

 چشـمانی داشـت ریـز و دکمـه اي ماننـد کـه زیـر ابروهـاي

.... 
 پـرو پیمـان و سـیاهش

گــم شــده بــود و لبهــاي بــاریکش هــم زیــر ریــش و 

 ســیبل

 صــورتش پنهــان !.... و

 طاسی سـر و صـورت گوشـت آلـودش بـیش از هـر چیـزي

نـده را بـه سـمتنگـاه بین  

 خود جلب می کرد....

 تکـانی بـه هیکـل فربـه اش داد و پایـه ي صـندلی بـا صـداي

 عـژ غـژ ناسـوري رو دل

 سرامیک هاي کهنـه و کثیـف کشـیده شـد وسـالم مسـیح و

 شـاداب را هـم بـا تکـان

 سـري جـواب داد ،چشـمان دکمـه اي اش را قـدري زیـر تـر

 کـرد و نگـاهی اجمـالی
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 بــه ظــاهر درب و داغــون هــر دو انــداخت و ســپس

 نگــاهش را از پــارگی گوشــه ي

 مـانتوي شـاداب گرفـت و رو بـه سـتوان لطفـی کـه جفـت پـا



 کنـار در ایسـتاده بـود

 ،بالحنی پر ابهت و کوبنده پرسید:

» !.....؟ داستانشون چیه « 

 لطفی سینه اي جلو داد و با لحن محکمی گفت:

 » قربــان مــداراك شناســایی ندارنــد و حرفهاشــون هــم بــا

 راننــده ضــد ونقــیض!....

 راننـده مـی گفـت زن و شـوهرند ولـی خودشـون تکـذیب

 کردنـد ! مـیگن یـه سـري

نیسـان آبـی داره ومسائل رو باید توضـیح بدنـد ... راننـده یـه   

 بچـه هـا دارنـد ماشـین

 رو بررسی می کنند..«.

 جمله هاي لطفی به نقطه نرسـیده بـود ،کـه عبـدهللاا مثـل اسـپند

 رو آتـش شـد و بـه

 سمت میز رییس کالنتري رفت و دستهایش را روي میز

 گذاشت:

 » جناب سروان جان بچـه تـون بگذاریـد بـرم ....مـن شـب

بلـیط دارم و بایـد مسـافرم  

 برم ترمینال !... منه ننه مرده رفـتم روسـتا بـه ننـه ام سـر
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 بـزنم کـه ایـن دوتـا غریبـه

 خــوردن بــه پســتم... مهمــون عزیــز خــان بودنــد راســت



 ودورغ قصــه شــون پــاي

 خودشون ما فقط به ننه ام قول دادم توي شهر خالی شون

 کنم...«

مسیح پی فرصتی بود تا حرف بزند قدمی پیش گذاشت و :

 گفت

 »جناب سروان اجازه بدید براتون توضیح بدم.«...

 اما ریـیس پاسـگاه ابرهـاي پـرو سـیاهش تـامرز چشـمانش

 پـایین آورد کـف دسـتش

همان لحن خشک و بی روحش را به عالمت سکوت باال و با  

 گفت:

 » اون که شکی درش نیست ....به موقع همه چی رو باید

 توضیح بدید!«....

 سپس چشم از مسیح گرفـت و سـرش بـه سـمت عبـدهللاا

 چرخیـدبا دسـت گوشـه ي

 اتاق دوازده متري اش را نشان داد:

 »برو اون گوشه بایست تا ازت سوال نپرسیدم حرف نزن...«

و قاطعیـت صـداي ریـیس پاسـگاه عبـدهللاا را در دمابهـت   

 گرفـت و ماسـت هـایش را

 کیسه کرد ، چشم ،چشـم هـایش را ردیـف کـرد و بـه کـنج

 اتـاق رفـت و کـف دسـت
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.».. چشم ما خفه می شیم«: روي دهانش کوبید و گفت  

بســاطش را روي  در میــان لحظــه هــایی کــه اضــطراب

 دل

 و روده ي هــردوي آنهــا

 درست و حسابی پهن کرده بـود در بـا صـداي تقـه اي بـاز

 شـدو سـربازي داخـل شـد

 و بعـد از سـالم و احتـرام نظـامی بسـته ي مربـع شـکلی کـه

 دور تـا دور آن چسـب

 برق مشکی پیچیده شده بود روي میز رییس پاسگاه گذاشت و

 گفت:

 » قربان ایـن بسـته تریـاك رو زیـر ماشـین جـا سـازي شـده

 بـود و سـگ مـواد یـاب

 پیدا کرد..«..

ریــیس پاســگاه دســتی بــه فــرق طــاس اش کشــید و 

 ســري

 تکــان داد و بــا همــان

 چهـره ي عبـوس و درهمـش درحـالی کـه نگـاهش بـین هـر

 سـه ي آنهـا چـرخ مـی

 خورد گفت:

 » داسـتان داره جالـب میشـه ...! یـه دختـرداریم و یـه مـرد ،

 بـا سـرو وضـعی آشـفته



 که مدرك شناسـایی ندارنـد وتـوي جـاده هـایی کـه فاصـله

 چنـدانی بـا مـرز نـداره ،
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 واسه خودشون مـی چرخنـد و یـه قاچـاقچی کـه فقـط بلـد قسـم

ره و یـهدورغ بخـو  

 بسته تریاك...«

 مسیح چشـم از بسـته ي تریـاك روي میـز گرفـت برآشـفت و

 قـدمی پـیش گذاشـت

 و گفت:

 »جناب سروان اجازه بدیدما هم حرف مون رو بزنیم این آق

].....: .......]..... 

 ا و این بسته هیچ ربطی به ما نداره چرا نمی گذارید براتون

 توضیح بدم !....؟«

**** 

].....: .......]..... 

 سـکوتی سـنگین بـر فضـا حـاکم شـد ، کـش دار و طـوالنی ،

 دقـایقی دلهـره آور در

گذر بودند !.... آنچنان که صداي نفس ها فقط شنیده می ..!.

 شد

عبدهللاا از ترس چشمانش بـی هـدف بـه اطـراف مـی چرخیـد 

 و



 لبهـایش مثـل مـاهی

بـاز و بسـته مـی شـد و رنـگ بی صدا ،بـی حـرف و کالمـی  

 پریـده اش گـواه حـالش

 بود..!..

 شاداب نگـاه ملتهـب و خسـته اش را روي چهـره ي عبـوس ،
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 گوشـت آلـود و زمخـت

 ریـیس پاسـگاه نشسـت و بسـته ي تریـاك چسـب کـاري شـده

 ي روي میـز ، تـا بـه

ـا و شــنیده هــایش از مــواد مخــدر بــهحــال تمــام دیــده هـ  

 فــیلم هــا ي مســتند و

 داسـتان حـوادث و روایـت هـا منتهـی مـی شـد و دیگـر

 هـیچ....! نگـاهش سـرگردان

 مدام بین مسیح و رییس پاسـگاه مـی چرخیـد و حـس نـا امنـی

 در تـار تـار وجـودش

ـک تـر شـد و بـرايبیـداد مـی کـرد، قـدري بـه مسـیح نزدی  

 حـس امنیـت گوشـه ي

پالتوي او را گرفت ...گویی با او فقط به دنیا وصل می ....

 شد

 ریــیس پاســگاه مثــل عقــابی در کمــین ،همــه ي حرکــات

 را زیــر نظــر داشــت !....



 مسـیر نگـاهش را از شـاداب بـه سـمت مسـیح کـج کـرد و

 ابروهـاي پـر پشـتش روي

 هم افتـاد ، نگـاهش تـا امتدادچشـمان مسـیح بـاال آمـد و بـه

 چهـره ي برافروختـه ي

 او خیـره شـد ،خونسـرد انگشـت شسـت دسـت راسـتش را

 گوشـه ي لـبش کشــید،

 تکیه اش را به صندلی داد و رو به لطفی دستی درهوا پرتاب
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 کرد و گفت:

 ن بازداشـتگاه .... تـا تکلـیفش رو معلـوم کـنمراننده ي نیسـا

« 

 یـه تسـت اعتیـاد هـم

 ازش بگیرید..«.

 سپس به سمت شاداب چرخید و یک تاي ابرواش را باال داد

 اضافه کرد:

 دختر رو هـم ببریـد انبـاري پشـت بـاز داشـتگاه فعـال اونجـا

« 

 باشـه تـا ببیـنم قصـه

ه .... حواسـت باشـه داسـتانشهاشـون چقـدر بـه هـم نزدیکـ  

 مثـل دختـر فـرار مـاه

 پیش نشه که بد میبینی ....!؟«



لطفی به کوتاهی عمـر چنـد ثانیـه چکمـه هـایش را بهـم 

 کوبیـد

 و صـداي کـوبش آن

 در فضا طنین انداز شـد و پشـت بنـدش عبـدهللاا دو دسـتش را

 بـاال بـرد و محکـم بـر

: عجزو البه گفتفرق سرش کوبید و با   

 »هتـون ... ! اصـال بـه جناب سـروان ایـن هـا همـش ب

 قیافـه ي مـن مـی خـوره مـال

 این حرفها باشـم، ایـن مـواد بـراي مصـرف شخصـیه ، دوتـا

 نخـود کـه ایـن حرفهـا رو

 نداره!...؟«
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 دامنه ي صبر ریـیس پاسـگاه بـه انتهـا رسـید و در دم بـه

 آتشفشـانی در حـال فـوران

 مبـدل شـد ، از جـایش برخاسـت و بسـته ي تریـاك را میـان

 دسـتش بـاال آورد آن را

 در هوا تابی داد گفت:

 » مرتیکـه تئـاتر بـراي مـن بـازي نکـن!... پـس مصـرف

 مـوادت خیلـی باالسـت کـه

کیلو، کیلو حمـل مـی کنـی .....؟ بـه تـور بـد کسـی خـوردي 

، 



 مـی فرسـتمت جـایی

 که عرب نی بندازه و رنگ آفتاب رو دیگه نبینی!«....

 سپس طبق عادت دستی به سـر طاسـش کشـید و نفـس هـاي

 پـر حرصـش را بـا دم

 و بــازدم عمیقــی از ســینه بیــرون فرســتاد .. هیکــل فربــه

 اش روي صــندلی هــوار

 کـردو صـداي غـژ غـژ آن را هـم در آورد و بـی حوصـله

 دسـتی درهـوا رو بـه سـتوان

 لطفی تکان داد و دستوري و آمرانه گفت:

 » این مرتیکه رو ببـر بازداشـتگاه تـا سـر فرصـت خـدمتش

 برسـم .... بـه زاهـدي هـم

شـه ي حیـاط درش بگو بیاد این دختـر رو ببـره انبـاري گو

 رو

 هـم قفـل کنـه تـا مـن
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 تکلیف این دوتا رو هم مشخص کنم!«...

 خب تکلیف او که مشـخص بـود تـا قالـب تهـی کـردن فقـط

 گـامی فاصـله داشـت !...
 بماند که دلهره و دلشوره دمـی رهـایش نمـی کردنـد وآنهـا را

 دانـه بـه دانـه در سـبد

 دلش جا مـی داد ، ذهـن خسـته اش تـاب و تـوان مـاجرایی



 دیگـر را نداشـت و حـس

 نا امنـی از دوري مسـیح ماننـد تـار عنکبـوتی تمـام تـار تـار

 وجـودش در هـم تنیـده

 بود...

 عبــدهللاا مثــل اســپند روي آتــش شــده بــود و بــراي تبرئــه

ود قســم راســت وي خــ  

جـان مـن و جـان تـو را« دورغش را به هم می بافـت و « 

 پشـت هـم ردیـف مـی کـرد

 مسیح منتظر ایستاد تا فضـا قـدري آرام تـر شـود و بـا بیـرون

 رفـتن عبـدهللاا سـربازي

 کـه زاهـدي نـام داشـت داخـل شـد و بـه رسـم سـالم نظـامی

 چکمـه هـاي بـراق و

زده اش را محکم به هم کوبید و خبردار کنار درواکس   

 ایستاد....

شـاداب از شـدت اضـطراب دسـتها و لبهـایش بـه وضـوح 

 مـی
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 لرزیـد ودنیـا را از پـس

 اشـک حلقـه زده در چشـمانش تـارو ارزان میدیـد ، ریـیس

 پاسـگاه گوشـه ي لـبش

با دست به زاهدي اشاره اي زد ورا به سمت باال کج کرد   



 گفت:

 » ایـن خـانوم فعـال ببـر انبـاري گوشـه ي حیـاط تـا ببیـنم

 قصـه ي ایـن یکـی چیـه

 !....؟«

مسـیح تمـام هـوش و حواسـش پـی شـاداب بـود و رنـگ و 

 رخ

 پریـده اش و لبهـایی

 که قـاچ قـاچ و بیرنـگ شـده بـود!.... بـی تـاب از ایـن همـه

 بـی تـابی اونفـس هـایش

 رفت و یقـین داشـت کـه مـرد عبـوس پـیش رویشـان محـال

 اسـت کوتـاه بیایـد و از

 هردوي آنهـا در یـک زمـان بـازجویی کنـد ! کالفـه از

 درمانـدگی و تـرس خوابیـده در

 چشـمان او سـر خـم کـرد ودسـتی بـه میـان موهـاي نـامرتبش

 بـرد و بـا صـداي پـر

 بغض شـاداب سـر برداشـت ، نگـاهش را از کاشـی هـاي

 مربـع شـکل و درب و داغـون

 کف جدا کرد و باز هم چشمانش سمت او چرخید:
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 »من هیچ جا نمیرم!«....

 ریـیس پاسـگاه لبخنــدي کـه بشــتر شـبیه بـه پوزخنــد بـود



 گوشـه ي لـبش جــان

نگشـتانش روي میـز ضـرب گرفـت بـا صـدايگرفـت و بـا ا  

 پـر تحکـم رو بـه زاهـدي

 گفت:

 »ننه من غریبم رو بگذار براي بعد ....زاهدي ببرش«

 مسیح نهایت تالشش را مـی کـرد تـادربرابر رفتـار تنـدو

 خشـن ریـیس پاسـگاه صـبور

 و بردبار باشد، اوضاع را از آنچه که هست خراب تر

سمت شاد نکند!....سرش به  

].....: .......]..... 

 اب برگشــت و نگــاهش بــه دو خــط خــیس و صــاف گونــه

 هــاي او ثابــت شــد و بــا

 لحنی نرم البته مردانه حامی گفت:

 »چرا گریه می کنی !...؟«

 پلـک هــایش را بــرهم گذاشــت و اشــکهایش مثــل طنــابی

 پــر گـره روي یــک خــط

 ممتـد بـر روي گونـه هـایش نشسـت و بـا لبهـایی کـه مـی

 لرزیـد زیـر لـب آهسـته

 گفت:
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 »مسیح من می ترسم بدون تو جایی نمیرم....«



 مسیح قبلش فشرد شـدو روحـش الي منگـه ي درمانـدگی

 رفـت بـا صـدایی نـرم تـر

 از قبل پچ پچ وارگفت:

 » ی !...؟ مـن همـین جـا هسـتم ، همـه چـیاز چی میترسـ

 براشـون توضـیح میـدم و

 بعد با خانواده هامون تماس می گیریم، با این آقا برو..«.

شاداب پلک هـایش را بـرهم گذاشـت و تـه مانـده ي 

 اشـکهایش

 هـم جـاري شـد وبـا

سـري افتـاد و پاهــایی کـه از سـنگینی گــویی در سـیمان 

 فـرو

رده باشـند همــراهبـ  

 سرباز به راه افتاد و دل و روح مسیح میان چشمان تر او جا

 ماند..!.

با بسته شدن دراتـاق ریـیس پاسـگاه چشـمان گـردو ریـزش 

 را

 ریـز تـر کـرد وچینـی

ریز و درشت پاي آن لنگر انداخت و با لحنی پر طعنه :

 پرسید

 »خب انگار خیلی هم با هم غریبه نیستید !....؟«

ســپس کاغــذ ســفیدي را بــا آرام نیــروي انتظــامی ،روي 



 دل

 شیشــه ي رو میــز بــه

 سمت جلو هول داد و گفت:

 » حـاال بــریم ســر وقــت قصـه ي تــو .... واي بــه حالـت
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رغ و دونــگ قــاطی اگــه دو  

 حرفهات باشـه ... هرچـی رو هـم کـه مـی گـی بعـدش تـوي

 کاغـذ مـی نویسـی آخـر

 هـم اظهـارات رو امضـا مـی کنـی... قبـل از هرچیـز از نـام

 نـام خانوادگیـت و شـغلت

 شروع کن تـاببینم قصـه ي تـو چیـه ...؟ واي بـه حـالتون

 قصـه هـاي شـما دوتـا یـک

» نخونه !....؟خطش هم با هم   

مسـیح شـقیقه هـایش از درد پـر تـوان مـی کوبیـد ،رفتـار 

 تنـدو

 تیـز ریـیس پاسـگاه

 اعصابش را شیشه اي کرده و آسـتانه ي صـبرش تـا لبریـز

 شـدن بـه مـویی بنـد بـود،

اما بـاز زبـان در کـام گرفـت وبـی حـرف و کالمـی سـري 

 بـه

 عالمـت تاییـد جنبانـدو



ی پــیش گذاشــت ، صــندلی روبــروي میــز ریــیسقــدم  

 پاســگاه را پــیش کشــید ،

 نشست و شـروع بـه نوشـتن کـرد .... نگـاهش روي اولـین

 سـطر رفـت و بـا خطـی نـه

 چندان خوش نوشت

 نام: مسیح

 نام خانوادگی: طلوعی
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*** 

 وقتی خداوند تو را تا لبه ي پرتگاه مشکالت سوق میدهد ؛

 تماما به او اعتماد کن زیرا دو چیز ممکن است اتفاق بیافتد

 یا خودش تو را میان زمین و آسمان می گیرد

 یا پرواز کردن را یادت میدهد

]: .......]..... 

پایــان رازیــر » ن« بســم هللاا تــا » ب« مســیح از

 نگاههــاي

 ریــز بــین ریــیس پاســگاه

 گفت و نوشت و انتهاي آن را امضا کرد....

 ریــیس پاســگاه برگــه ي اظهــارت او را برداشــت و

 نگــاهی گــذرا بــه آن انــداخت و

 تکیه اش را به صندلی داد بعـد از دقـایقی نـه چنـدان طـوالنی



 بـا لحنـی کـه نـرم تـر

 از قبل بود گفت:

فهـات بایـد خـب آقـاي دکتـر بـراي صـحت و سـقم حر « 

 اسـتعالم کـنم ، تااسـتعالم

 بیـاد مهمـون مــا هســتی ، حرفهــاي اون دختــر خــانوم رو

 هــم بایـد بشــنوم بعـد از

 اسـتعالم و صــحت حرفهــاتون میتونیــد بــا خانوادهــاتون

 تمــاس بگیریـد تــا مـدارك

.».. و بیارن و به سالمتی تشریف ببریدشناسایی تو ر  
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 مسیح از جایش بلند شـد و دسـتی بـه پیشـانی پـر دردش کشـید

 و بـا صـدایی کـه از

 خستگی پر خط و خش شده بود گفت:

 » خواهش میکـنم زودتـر ایـن کـاررو انجـام بدیـد مـن نگـران

 حـال مـادرم هسـتم و

 ... این هشت روز مطمئنم بـه قـدر سـالی بـراش گذشـته

 خـانواده ي خـانوم خجسـته

 هم یقنا نگران و دلواپس هستند.«..

 رییس پاسگاه سري بـه عالمـت تاییـد تکـان داد طبـق عـادت

 بـاز هـم دسـتی درهـوا

 تاب داد ورو به سرباز آماده به خدمت کنار در اتاق گفت:



 » هـم ببـر فعـال مهمـون مـا هسـتند تـازاهدي این آقا رو 

 اسـتعالمش از تهـران بیـاد

 .... دختر و هم بیار قصه ي اون رو هم بشنوم ، یه چایی داغ

 هم برام بیار«....

 زاهدي چکمه هایش را محکـم بـه هـم کوبیـد مسـیح همـراه

 سـرباز دیالقـی کـه قـد

روي شــانه دراز و بــی قــواریی داشــت و اســلحه اش 

 هــاي

 بــاریکش ســنگینی مــی

 کردبه سمت بازداشتگاه پاسگاه راهی شد....

**** 
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 سوز موزي و گزنـده اي زیـر پوسـت شـهر همیشـه آلـوده ي

 تهـران نشسـته بـود و از

 روي پوست و گوشت عبور می کرد تا مرز استخوان ها هم

 نفوذ می کرد..

 مامان زري میان دل شوره هایی کـه پـس و پـیش میشـد ، بـی

 توجـه بـه سـوز سـرد

 زمستانی و دمپایی هایی کـه بـه پـا داشـت کنـار ماشـین قـدم

 میـزد و مـدام دو گـام

 رفته اش را بر مـی گشـت و یـک نگـاهش بـه سـاعت مچـی



 اش بـود و نگـاه دیگـرش

ه داخـل اتاقـک فلـزي اسـلحههم به در کالنتري و سربازي ک  

 بـه دسـت ایسـتاده بـود

 تسبیح به دست پشت سر هم اسماء خداوند را زیر لب زمزمه

. 

 می کرد...

« با بیرون آمـدن شـهاب و منـوچهر خـان از کالنتـري ذکـر

 یـا

را» الـرحم و الـرحیمن  

 بلندتر گفت و بی طاقـت بـه سـمت آنهـا روانـه شـد و در یـک

ی شـان ایسـتاد ،قـدم  

 تند وپرشتاب ، پشت سرهم پرسید:

 » چـی شـد از بچـه ام خبـر داشـتند .. ؟چـی مـی گفتنـد ....؟

 پیـداش کردنـد ،چـرا
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 این قدر دیر کردیـد... ؟بهتـون گفـتم بگذاریـدمنم بیـام ودلـم

 ایـن جـا طاقـت نمیـاره

....»! ...جونم اومد توي حلقمتا برگردید !..  

زریـن خـانوم پشـت سـر هـم اضـطراب هـایش را میـان 

 جملـه

 هـایش جـا میـداد و



 حــرف مــی زد و شــهاب از هیجــان صــدایش جــایی در

 گلــویش جــا مانــده بــود و

 چشمان منوچهر خان از اشک خـیس بـود ،زریـن خـانوم بـا

 دیـدن چشـمان تـر او در

 دم هیجانش فـرو کـش کـرد و قبـل از اینکـه کسـی حرفـی

 بزنـد بـا صـدایی کـه بـه

 ناله شبیه بود گفت:

 »منوچهر ... نکنه سر بچه ام بالیی اومده باشه .... !؟«

 سینه اش خس خس مـی کـرد گـویی نفـس هـایش را یـک بـه

 یـک در سـینه اعـدام

ورده بـود شـهاب زودمـی کردنـد کـه ایـن چنـین نفـس کـم آ  

 تـر از آقـا جـانش بـه

 هیجان هاي نشسته روي تـار هـاي وجـودش غلبـه کـرد و بـا

 صـدایی کـه مـی لرزیـد

 گفت:

 »مامان زري شاداب رو پیدا کردند« ...
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 همین جمله کافی بود تـا زریـن خـانوم در دم سـقوط کنـد ،

شـد و زانـو هـایش خـم  

 سر بر آسـفالت خیابـان گذاشـت ، سـجده کـرد و بـا چشـمانی

 کـه اشـک شـوق مـی



خدایا شکرت «بارید میان هق هق گریه هایش مدام می گفت 

، 

 خدایا شکرت«

 ـر کـتش پـاك کـرد و کمـر منـوچهر خـان اشـکهایش بـا پ

 خـم کـرد و در حـالی کـه

: د کند آهسته گفتسعی می کرد او را از روي زمین بلن  

 »خاله قزي .... شاداب مون برمی گرده خونه..«..

 زریــن خــانوم ســر از ســجده برداشــت و بلنــد شــد

 چــادرش را جمــع کــرد و بــا

 چشمانی که اشک شوق مثل مرواریدي غلتان در آن تاللو

 داشت پرسید:

 »کجاست ....؟ آالن بریم دنبالش ....؟ حالش خوبه ...؟«

 شــهاب خــم شــد و پــایین چــادر مامــان زري اش را از

 خــاك پــاك کــرد ومنــوچهر

 خان چادر او را که پس رفتـه بـود قـدري جلـوتر کشـید و بـا

 صـدایی کـه بـوي شـوق

 میداد گفت:

 » قصه اش مفصـله ... همـین قـدر بـدون کـه حـالش خوبـه
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ار شـو تـا بـرات بگـمسـو  

 رییس کالنتري چـی گفـت.... آالن کـه دیـر وقتـه ولـی فـردا



 صـبح زود وقـت اذان راه

 میـافتیم خـدا رو چـه دیـدي شـاید هـم زنـگ زد و صـداش رو

 شـنیدیم....فعـال هـیچ

 کس نمیخوام چیزي بدونـه حتـی منصـور ... بهانـه ي سـفر

 فـردا رو هـم خـودم جـور

 میکنم«

منوچهر خان از شادي پشت سـر هـم سلسـله وار جملـه 

 هـایش

 را بـا ربـط وبـی ربـط

 ردیف می کرد .....سپس رو بـه شـهاب کـه بـدون کـت و

 کاپشـن و لبـاس گـرم کمـی

 آن سو تر ایستاده بود گفت:

 » پسـر یـه ال قبـا اومـدي بیـرون نمیگـی میچـاي.!...؟ سـوار

ـن بـریمشـو ،روشـن ک  

 فـردا راه طـوالنی در پـیش داریـم شـب زنـگ میـزنم بـه

 داداشـم و مـیگم زریـن رو

 یکی دو روز میبـریم شـمال تـا حـال و هـواش عـوض بشـه

 نـادر هـم چیـزي پرسـید

 همین رو بگو .... ندا و سوري هم که فعال نیستند و رفتند

 کیش..«.
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شهاب با شنیدن اسـم نـدا گریـه رقصـانی هـاي ایـن 

 روزهـایش

 شـادي هـایش در دم

 دود شد و به هوا رفت اخم هایش

]: .......]..... 

نا محسوس در هم شد سري تکان داد و چشمی زیر لب ...

 گفت

 خـانواده ي خجسـته وقتـی میرفتنـد امیـد تـه دلشـان لنگـر

 انداختـه بـود و رد پـاي

 لبخند روي لبهایشان بود..!.

*** 

 براي خـانواده ي طلـوعی جمعـه حـال و هـوایی دیگـر داشـت

 ومیـان آنهـا دلشـوره و

 دلهــره بــی امــان دســت وپــا میــزد و دقایقشــان همــراه

 دلواپســی روي صــندلی

 بیمارستان و پست دراتاق سی سی یو می گذشت...!

د و بازهم فین فین هایش ردیفمارال اشکهایش بند نمی آم  

 بود..!..

 اما ماندانا بی آنکه گریـه کنـد ، اضـطرابش را بـا قـدمهایش

 تقسـیم مـی کـرد و مـدام

 راه رفته اش را بر می گشت!....



 آقاي فرجـام هـم کنجـی درهـم فـرو رفتـه نشسـته بـود و بـه

 سـرامیک هـاي سـفید
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 بیمارستان چشم دوخته بود.... بیتـا هـم کمـی آن سـوتر تکیـه

 بـه دیـوار سـرش تـوي

موبایلش بود و مدام چت می کـرد ... کـامران قـدمی بـه او 

 کـه

 تزدیـک شـد و سـرش

 را بیخ گوش او کشاند و پچ پچ وار گفت:

 » الاقـل بـه احتـرام دلواپسـی ایـن خـانواده هـم کـه شـده اون

سماسـک رو بگـذارما  

 کنار.... یا بیا برو خونه تون و جلوي چشم مون نباش..«.

 بیتــا پشــت چشــمی نــازك کــرد و موبــایلش را بــه داخــل

 ــر داد ، زنــگ کــیفش س

موبایـل آقــاي فرجـام صــداي اعتـراض پرســتار گـردو 

 تپلــی

 کـه مــانتو و مقنعــه اي

اشـت را در آورد او را بـا قـدمهاي بلنـد سرمه اي بـه تـن د

 بـه

 سـوي آنهـا کشـاند وبـا

 صدایی که سعی داشت ارام باشد گفت:



 » لطفا تا یک ربع دیگه همگـی از ایـن جـا بریـد بیـرون ،

 اصـال نیـازي بـه حضـورتون

نیسـت تـا همـین جـا رو بـه سـفارش دکتـر موحـد کـه 

 آشـناتونه

 گذاشـتم پشـت در

 اتاق بنشینید« ....

 آقـاي فرجــام بـه چشــم بـرهم زدنــی زنـگ موبــالیش را
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 خـاموش کــرد و بـا دیــدن

 شماره ي کالنتري از جـایش بلنـد شـد قبـل از اینکـه بیـرون

 بـرود بـه کنـار کـامران

 رفت و تندو پرشتاب جایی حوالی گوشش زمزمه کرد:

 » کالنتریه من برم ببینم چی میگن فعـال حرفـی بـه دختـر از

 هـا نـزن نمیخـوام بـی

 جهت امیدوار بشن..«..

 سپس با قدمهاي بلند، تند و تیز به سمت انتهاي راهرو دوان

 دوان رفت....

 کـامران ســري بـه عالمــت تاییــد تکـان داد و نگــاهش روي

 چشــمان نگــران مانــدانا

 نشست و بی تاب قـدمی بـه سـمت او برداشـت ، روبـروي او

 ایسـتاد و بـا صـدایی کـه



 نرم و پچ پچ واربود گفت:

 » نگران چی هستی ... !؟ قول میدم بهت همه چی درست

 میشه« ...

 مانـدانا نـیم نگـاهی بـه بیتـا کـه چشـم از آن دو برنمـی داشـت

 انـداخت و معـذب از

 حضور او گفت:

 » خشـید کـامران خـان امشـب باعـث زحمـت فخـري خـانومبب

 و جنـاب سـرهنگ
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 شدم اگه پـدر و مـادر رضـا مشـهد نبودنـد خشـایار رو بـه

 اونهـا مـی سـپردم پریـوش

 جـون هـم حــال و روزي بــراي نگـه داشــتن بچــه نـداره

 وگرنـه مـزاحم شــما نمــی

 شدم..«..

 کامران دلش می خواست مـی گفـت تـو خیلـی وقـت اسـت کـه

 مـزاحم دلـم هسـتی

 ولـی نگاههـاي خیـره بیتـا مـانع شـد و بـه جـواب خـواهش

 میکـنم اکتفـا کـرد و بـا

ویبـره ي موبـالیش آن را از جیـب کـت چـرمش بیـرون 

 کشـید

 وبـا دیـدن شـماره ي



 ناشناس حک شـده روي صـفحه ي موبـایلش کـه یقینـا از

 شهرسـتان بـود چنـد گـام

از ماندانا فاصله گرفت و تماس را برقرار کرد و آهسته :

 گفت

 »بله بفرمایید...«

 هنوز بله بفرماییدش ترو تازه بود که صدایی آشنا در گوشش

 طنین انداز شد...

 »سالم کامران ، مسیح هستم!«....

*** 

].....: .......]..... 

 کامران مات شد گویی او را به عالم خلسه پرتاب کرده
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 باشند....

 لحظــه اي بــه گوشــش هــایش اعتمــاد نکــرد بــه پشــت

 ســر برگشــت و نگــاه ســر

 درگمـش روي مانـدانا نشسـت کـه بـا دو قـدم فاصـله از او

د ... مانـدانا بـاایسـتاده بـو  

 دیـدن چشـمان بـی حرکـت کـامران دلشـوره چنگـال

 نیرومنـدش را تـه دلـش فـرو

 کـرد و دوگـام فاصـله بـین شـان را پـر کـرد مسـیح کـه

 سـکوت ممتـد پشـت خـط



آزارش میـداد چشـم از نگـاه خیـره ي ریـیس پاسـگاه گرفـت 

 و

 ایـن بـار بـا صـدایی

 بلند تر گفت:

 »کامران صدام رو داري هنوز پشت خطی !....؟«

 کامران با شنیدن صداي مسـیح از عـالم خلسـه جـدا شـد و

 درحـالی کـه نگـاهش بـه

 سمت ماندانا ثابـت و بـی حرکـت مانـده بـود ، کوتـاه لـب زد

 مسـیح پشـت خطـه :«

...» 

 حــاال نوبــت مانــدانا بــود کــه از شــوك ایــن خبــر مــات و

 مبهــوت شــود هــر دو

 چشمانشان در هم قفل شده بود و کامران با صداي مسیح به
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 خود آمد:

 »کامران صدام رو داري من مسیح هستم..«..

درحـالی کـه کامران دسـت مانـدانا را میـان دسـتش گرفـت و  

 بـه سـمت در خروجـی

 که انتهاي راهرو بود میدوید با صداي بلند گفت:

 »نوکرتم به خدا صدات رو دارم کجایی مسیح ..!.؟«

 کامران دسـت مانـدانا بـین دسـتانش بـود هـردو یـه سـمت در



 خروجـی بخـش سـی

 ...!سـی یـو نمـی دویدنـد، بلکـه از شـادي پـرواز مـی کردنـد

ـارال بـا شـنیدن اسـمم  

 مسـیح هـم بـی خیـال فـین فـین هـایش بـه دنبـال آنهـا دویـد و

 بیتـا هـم پشـت

 سرشان....

 با رفتن آنها از بخش سـی سـی یـو پرسـتار گـردو تپلـی نفـس

 عمیقـی کشـید او هـم

خدا را شکر کردو در را پشت سرشـان بسـت بـا خـودش 

 عهـد

شـانکـرد تـا دیگـر راه  

 ندهد...

*** 

 , وقتی به بیرون از راهـروي بخـش قلـب رسـیدند کـامران از

 شـوق نفـس نفـس میـزد
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 و ماندانا هم.....

 کـامران نفـس عمیقـی کشـید، نگـاهش را از مانـدانا و نفـس ،

 نفـس زدن هـاي پـی

 در پــی او گرفــت ، کمــرش خــم کــرد و یــک دســتش را

 روي زانــو گذاشــت و بــا



 کلمات منقطع بریده ، بریده گفت:

 » مرد حسابی دقمون دادي....! کجایی که هشت روزه ازت

 خبري نیست....!؟«

 » کـامران االن فرصـتی بـراي توضـیح نـدارم ... مامـان

ـافرنگیسـم چطـوره دختـره ه  

 ماندانا و مارال خوبند !...؟«

 کـامران قامــت راســت کــرد و نگــاهش بــاچهره ي بـی

 تــاب مانــدانا تالقــی کــرد ....
مـارال از هیجـان نفـس تـوي سـینه اش جـا مانـده بـود و 

 پلـک

 هـم نمیـزد قـدمی

 پیش گذاشت و با لحنی پراز التماس گفت:

...». ن بده صداش رو بشنومکامران خان ترو قرآ « 

مســیح صــداي پــر عجــز مــارال را از پشــت خــط شــنید 

 و

 از نــاراحتی دســتی بــه

 پیشانی اش کشید وگفت:

 » گوشـی رو بـده مـارال باهـاش صـحبت کـنم . مامـانم
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 کجاسـت ... ؟ تلفـن خونـه

 موبــایلش رو کــه جــواب نمیــده، حــالش خوبــه!..؟ بــه



 دایــی فرشــادم زنــگ زدم

 موبالیش مدام بوق اشغال میزنه« ....

 »آره بابا همه خوبند وقت نگران تو بودیم..«..

 سپس اولین و دم دستی ترین دورغی که به ذهنش رسید را

 گفت:

یم بیـرونبا دختر هـا و فـرنگیس خـانوم شـام اومـد  .... « 

 قـرنگیس خـانوم رفتنـد تـا

 دستهاشــون رو بشــورند ....تلفــنش پــیش دختــر هاســت و

 البــد اونهــا هــم متوجــه

 نشدند..«..

 مســیح نفســی از سرآســودگی کشــید عمیــق و طــوالنی و

 همــراه آن دل نگرانــی

 هایش به پرواز درآمد:

 وي یـه پاسـگاه مـرزي هسـتم بـرو خونـهببین کامران مـن تـ

« 

 ي مـن شناسـنامه ام

 رو از توي کشوي کنار تختم بـردار و بـه آدرسـی کـه بـرات

 مـیگم بیـار زیـاد نمیتـونم

 حـرف بـزنم یعـدا همـه چـی توضـیح میـدم ،بـه مامـانم و

 دختـر هـا سـالم برسـون ،

983 

Romanbooki بن بست بهشت 



» ظرت هستمفردا منت  

 کامران از هیجـان نگـاهش بـین مـارال و مانـدانا و گـاهی هـم

 بیتـا مـدام درچـرخش

بود وبا دیدن آقاي فرجام که دوان دوان خود را به انها 

 میرساند

 گفت:

 »باشه باشه آدرس رو بگو..«..

 آقاي فرجام با دیـدن آنهـا پشـت در بخـش سـی سـی یـو

 دلـواپس بـا قـدمهایی بلنـد

بـه سـمت آنهـا دویـد وبیتـا بـه داد ولواپسـی هـایش رسـید و 

 بـا

 لبخنـدي کـه روي

 لبهایش ثابت شده بود گفت:

 » فرشـاد خـان خـدا رو شـکر مسـیح زنـگ زد و آالن هـم

 پشـت خطـه و بـا کـامران

 حرف میزنه.«..

و دل نگرانـی بـراي همـه خوشـحال بودنـد در اوج دلواپسـی  

 فـرنگیس خـانوم دریچـه

 اي به دنیاي امید بـاز شـده بـود همـین را هـم شـکر گـذار

 بودنـد .... و در ایـن میـان

 بیتا هم شریک شادي خانواده ي طلوعی ها بود...



**** 

 کامران تلفـن را قطـع کـرد و مانـدانا و مـارال چشمانشـان بـه
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 دهـان کـامران دوختـه

 شده بود ...کامران نیم نگاهی به ساعتش انداخت و روبه آقاي

 فرجام گفت:

 » باید اطالعات پرواز چک کنم اگه پرواز باشه همین آالن

 میرم دنبالش..«..

 آقـاي فرجـام حـرف پشـت لـبش بـود کـه بیتـا پشـت بنـد جملـه

 ي کـامران تنـدو

 شتاب زده و البته پر هیجان گفت:

 » یکـی از دوسـتان مـن تـوي فرودگاهـه میتونـه کمکـون کنـه

 اگـه پـرواز باشـه ...

 حتما بلیط صادر میکنه....«

 کامران سري به عالمت تایید تکان داد و پنجه هایش میان

 موهایش فرو برد:

 » دوتـااگه بتونه کمکـون کنـه عالیـه ... فقـط سـعی کـن بلـیط 

 بلـیط بـراي برگشـت

 رو هـم بگیـري ... فـرنگیس خـانوم همـین کـه صـداي مسـیح

 رو بشـنوه قلـبش بـه

 ریتم زندگی برمیگرده..«..



 آقاي فرجام میان رفتن و ماندن دل ، دل میزد عاقبت رو به

 کامران شدو گفت:

 کـامران خـان ایـن چنـد وقـت فقـط باعـث زحمـت شـدیم مـن

« 
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 مـی مـونم پـیش

 دختر ها و خواهرم.... شاید اینجا خد

].....: .......]..... 

 اي ناکرده مشکلی پیش بیاد..«.

 کــامران از خوشــی روي پــایش بنــد نبــود درحــالی کــه

 بــه ســمت در خروجــی

 بیمارستان میدوید با صداي بلند گفت:

 » ـت مــن بایــد بــرم خونــه ي مســیحبیتــا راه بیافـ

 شناســنامه اش رو بــردارم ببــین

 میتونی با اولین پرواز برام جا بگیري....«

 مارال که از او هیجـان زده تـر بـود بـه دنبـالش دویـد و در

 حـالی کـه کلیـد خانـه ي

 مسیح را میان انگشتانش به رقص در آمده بود فریاد گونه

 گفت:

».... یادت رفت کلید خونه ي مسیح رو « 

 کــامران محکــم بــه پیشــانی اش زد ایســتاد و کلیــد را



 گرفــت و شــروع بــه دویــدن

 کرد...

 کامران نیازي به هواپیما نداشت و خودش بال درآورده بود

 پرواز می کرد...!.

**** 
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ـله داشـت امـا فاصـله ي دلـش بـاچنـد فرسـخ بـا تهـران فاص  

 مـادرو خـواهرانش بـه

 قامت تار مویی بود !.... و دلش براي دیدنشان پرپر میزد....

 بعــد از خــداحافظی نفســی از ســر آســودگی کشـید رو بــه

 ریـیس پاســگاه گفــت: «

 لطف کردید جناب سروان..«.

ده بـود و لحـنش نـهریـیس پاسـگاه حـاال از در آشـتی در آمـ  

 خیلـی ولـی نـرم تـر از

 چند ساعت قبل بود جرعه اي از چایش را نوشید و روي به

 مسیح گفت:

 »رشـتی و بـد خلقـی مـا رو مـا عفـو کنیـد ... آقاي دکتـر د

 شـرایط کـاریمون باعـث

خلق تنگمون میشه ... جنـاب سـرگردي کـه پیگیـر پرونـده  ُُ

 ي

 گـم شـدن شـما بـوده



 خودشون شخصا با مـن تمـاس گرفتنـد ....انشـاهللاا وقتـی

 تشـریف بردیـد تهـران حتمـا

 باهاتون صحبت مـی کننـد .... از نظـر مـن رفـتن شـما هـیچ

 منعـی نـداره حتـی مـی

تونسـتم درخواسـت یـه کپـی از شناسـنامه یـا کـارت ملـی 

 تـون

امرو بکـنم و کـه بـر  

فَکـس بشـه ولـی بـدون پـول و اوراق شناسـایی درسـت 

 نیسـت
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 کـه تـوي جـاده راه

 بیافتید و بهتر منتظر بشید تا بیان دنبالتون..«..

 :«مسـیح سـرش را بـه عالمـت تاییـد ریـز تکـان داد و پرسـید

 پـس بـا ایـن حسـاب

..».. راي رفتن ندارندخانوم خجسته هم منعی ب  

 رییس پاسگاه از جایش بلند شد و دستی به چشمان خسته اش

 کشید:

 » بلـه ایشـون هـم بـراي رفـتن مشـکلی ندارنـد ولـی خـب

 فعـال دسـت مـا امانـت

 هستند تا پدرو مادرش بیان دنبالش« ...

 مسیح میان دل ،دل هایش عاقبت دل به دریا زد و گفت:



» ه ایشون رو ببینم !....؟امکانش هست چند دقیق « 

ابروهایش درهم جفـت شـد و نگـاه عقـابی اش تیـز تـر ، 

 خنـده

 اي محـو گـنج لـبش

 نشست:

 بمونـه بـراي فـردا صـبح بهتـره ... هـر وقـت خـانواده تـون

« 

 بـا مـدارك شناسـایی

 اومدند میتونید تشریف ببرید....«

 مســیح کــه اصــرار کــردن را بــی ثمــر میدانســت دل بــه

 فــردا صــبح ســپرد هــیچ

 نگفت....
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 روز جمعه با تمام سـختی هـایش یکـی دوسـاعت تـا صـبح

 فـردا راه داشـت و مسـیح

و شاداب هر دوبـی آنکـه چشـم بـر هـم بگذارنـد بـی بـال و 

 پـر

 خیالشـان در آسـمان

 آن دیگري پرواز میکرد...!

**** 

 دوست وقتی به یک دیگـر رسـیدند گـویی دنیـایی از رفاقـت



 بـه هـم رسـیده باشـد و

 دستهایشــان کــه بــه نشــان دوســتی بهــم رســید مردانــه

 یکــدیگر را در آغــوش

 گرفتند....

ازوي او جـدا کنـدکامران بـی انکـه دسـتهایش را از دور بـ  

 قـدري از او فاصـله گرفـت

 و نگــاهش را در چهــره ي او تــاب داد ، ریــش هــاي بلنــد

 خوابیــده روي صــورتش ،

 پوست سبزه ي سرما زده اش را گذرا نگاهی کرد و گفت:

 » پسر این هشت روز چقدر عوض شدي .... چی شد که یه

 دفعه غیبت زد!...؟«

: ا شد و قدري فاصله گرفت و گفتمسیح از او جد  

»  » بعدا همه چیز رو برات توضیح میدم ،

 سپس نگاهش به سـمت سـاعت دبـواري اتـاق ریـیس پاسـگاه
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 نشسـت کـه عقربـه هـا

 پنج دقیقه هم از سه بامداد گذشته بود.

 »فکر نمی کردم به این زودي بیاي و فردا منتظرت بودم..«..

 » با پارتی بازي بلیط پیدا کـردم از فرودگـاه هـم تـا ایـن جـا

 ماشـین دربسـت گـرفتم

 و آالن هــم دم در پاســگاه منتظــره.... جــاده هــا لغزنــده



 اســت بایــد زود تــر راه

 بیافتیم« ....

 کامران قصـد داشـت کمـی بیشـتر توضـیح دهـد امـا مجـالی

طفـینیافـت و سـتوان ل  

 برگــه خــروج مســیح را نوشــت و امضــاء کــرد و روي

 شناســنامه ي او گذاشــت و

 گفت:

 »آقاي طلوعی میتونید تشریف ببرید به سالمت.«...

 مسـیح کـه تمـام سـاعتهاي گذشـته فکـر شـاداب بـه ذهـنش

 سـنجاق شـده بـود بـا

اشتشـکري کوتـاه برگـه خـروج را همـراه شناسـنامه   

 برداشـت درحـالی کـه از اتـاق

 بیرون می آمد رو به کامران گفت:

 » آالن نمیتونیم راه بیافتیم من ایـن جـا یـه کـار نیمـه تمـوم

 دارم....! بـریم شـهر یـه
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 هتل پیدا کنیم، فردا صبح حرکت می کنیم«

منظـور او را از کـار نیمـه تمـام نفهمیـد ... امـا وقتـی 

 اصـرار

 او را بـراي مانـدن دیـد

 عاقبت محتاط گفت:



 مسـیح بایـد هرچـه زود تـر برگـردیم تهـران مـن دوتـا بلـیط

« 

 بـراي برگشـت هـم

 گرفتم اگه دیر حرکت کنیم به پرواز نمی رسیم...«

سـگاه بـه آنـی ایسـتاد بـا اخـممسـیح کنـار در اتـاق ریـیس پا  

 هـاي درهـم و لحنـی

» اتفاقی افتاده !....؟«: جدي پرسید  

 کـامران کـه لـب بـاز کـرد بـاهر کالمـش فـرو مـی ریخـت و

 آخـر جملـه ي او آواري

برایش به جا مانـد ... گـویی بـه عـالم بـرزخ پرتـاب شـده 

 بـود

 کـه ایـن چنـین میـان

ایش دست و پا می زد ،دل، دل میزد میان رفتن وبالتکلیفی ه  

 ماندن..!.

 یک سو مامان فـرنگیس اش را داشـت کـه بـا مـرگ دسـت و

 پنجـه نـرم مـی کـرد و

 سویی دیگـر شـاداب را !.... و هـردو حکـم نفـس هـایش را

 داشـتند ....میـان چـه کـنم

او پا هاي ذهنی اش ستوان لطفی بیرون آمد به آنی به سمت 

 ت
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].....: .......]..... 

 ند کرد و پر شتاب گفت:

 » میشـه خـواهش کـنم قبـل از رفتـنم اون خـانومی رو کـه

 همـراه مـن بـود ببیـنم

 ...؟«

ستوان لطفـی سـري بـه عالمـت نفـی بـاال انـداخت در اتـاق 

 را

 پشـت سـرش بسـت و

 گفت:

 » سـه چهــار سـاعت صــبر کنیـد جنــاب سـروان تشــریف

 بیاردنـد ایشــون دوسـت

 ندارند در غیبتشون کاري بدون دستورشون انجام بشه..«..

 محال بـود بـدون دیـدن شـاداب از ایـن جـا بـرود کالفـه و

 مستاصـل بـازوي او را کـه

 قصد رفتن داشت ، گرفت و به سمت خود برگرداند:

 » اهش مـی کـنم مـن نمـی تـونم تاصـبح صـبر کـنم بایـدخـو

 قبـل از رفتـنم حتمـا

 ببینمشـون .... ایشـون جرمـی مرتکـب نشـدند کـه منعـی

 داشـته باشـند اسـتعالمش

 هم اومده!«....

 لطفی دستی به پلک هاي خسته اش کشید:



 » باشه ... فقط در حد پنج دقیقه نه بیشتر ....بعدا هم تشریف
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 ببرید..«.

 کامران گیج و گنگ بود و نمـی دانسـت مسـیح از چـه کسـی

 حـرف میزنـد و مجـالی

 هم نشد تا بپرسد چرا که ستوان لطفی رو به او شد و گفت:

 » آقا شما تشریف ببرید بیـرون از پاسـگاه منتظـر باشـید

 ایشـون هـم تـا پـنج دقیقـه

 ي دیگه بیرون هستند..«.

*** 

 بـا بـاز شـدن در آهنـی انبـاري و صـداي غـژ غـژ آن کـه

 روي لـوال هـا نالـه وار مـی

 چرخید به آنی سـر از زانـو برداشـت بـا دیـدن مسـیح در

 آسـتانه ي در جـان بـه روح

 و تـنش برگشـت ...بـه طرفـه العینـی تکیـه اش را از دیـوار

شـتاب برداشـت وهـول و  

زده از تخــت پــایین امــد نگــاهش بــه روي آن دو نشســت 

 و

 ســتوان لطفــی نــیم

 نگـاهی بـه شـاداب انـداخت و آهسـته و تاکیـدي رو بـه مسـیح

لطفـا کوتـاه«: گفـت  



....» 

 سپس بیرون رفت و الي در نیمه باز گذاشت و پشت در

 ایستاد....
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 مسـیح بـا دیـدن صـورت رنـگ پریـده ي شـاداب کـه زیـر

 نـور سـفید رنـگ المـپ

سقفی، رنگ پریده تر هـم بـه نظـر میرسـید بـه سـمتش 

 پـرواز

 کـرد ودر یـک قـدمی

 اش ایستاد و نگاهش روي حلقه اشک لرزان چشمان او

 نشست...

بـود هردو چشمانشان بی آنکـه پلـک بزننـد در هـم قفـل شـده 

 و

 شـاداب دیگـر تـاب

 نیاورد و پلـک کـه بـرهم گذاشـت اشـکهایش راه گونـه هـایش

 را در پـیش گرفتنـد و

 مســیح دســت روي رد خیســی گونــه ي او گذاشــت آن را

 پــاك کردونــرم و نجــوا

 گونه گفت:

 » ماه پیشونی مـن واسـه چـی گریـه مـی کنـه .... !؟بـا

 خـانواده ات صـحبت کـردي...



 ؟«

با شنیدن ماه پیشونی تـه دلـش غـنج رفـت و لبخنـدي هـم 

 روي

 لـبش جـان گرفـت

و نگاهش را به سـمت مخـالف چرخیـد و بـی حـرف و 

 کالمـی

 سـرش را تکـان دادامـا

 شادي ته دلش عمـرش بـه قـدر نفسـی کوتـاه بـود ... ! مسـیح
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 بـی تـاب نـاز خوابیـده

 در چشمان او دستهایش را میان دستهاي بزرگ و مردانه اش

 گرفت و گفت:

 » عزیز دلـم رفیـق نیمـه راه نیسـتم ... مجنـون تـر از ایـن

 حرفهـام کـه لیلـی رو رهـا

 کـنم ولـی بایـد بـرم ، مامـان فرنگیسـم سـکته کـرده و االن

 بیمارسـتان بسـتریه بـاور

 کـن بـه غیـر از مامـانم هـر اتفــاق دیگـه اي میافتـاد محـال

 بـود تنهـات بگــذارم ...

 میترسم خدایی ناکرده از دستش بدم« ...

 مسیح میگفت و چشمان شاداب از اشـک پـر و خـالی میشـد

 نفـس هـایش هـم پـس



و پــیش ....! بــاز دلشــوره هــا خــوش وخــرم بساطشــان 

 را

دلــش پهــن کــرده روي  

بودند... حس نا امنی زیر پوستش نشست و ترس دوري 

 مسیح

 هم کنارش....!

 ولـی هـیچ نگفـت و بـا پشـت دسـت اشـکهایش را پـاك کـرد و

 بـا صـدایی کـه مـی

..».. برو به سالمت«: لرزید کوتاه گفت  

 مسیح قدمی پیش تر گذاشـت و نفـس بـه نفـس او ایسـتاد

 دسـتهایش را بنـد بـازوي
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 او کــرد و شــاداب پیشــانی اش را بــه پــالتوي او چســباند و

 بوســه اي یواشــکی از

همان بوسه هایی کـه دلـت مـی بینـد و چشـمت نمـی بینـد 

 روي

 پـالتوي او گذاشـت

.. شد و سربرداشت و با همان چشمان بارانی به او خیره  

 مسیح دست او را باال آورد و بوسه اي پشت دست او گذاشت

 و نرم نجوا کرد:

 » میــام دنبالــت مــاه پیشــونی .... شــماره ي مــن رو کــه



 داري برســم تهــران ســیم

 کارتم رو فعال می کـنم شـماره ي تـو رو هـم از حفظـم فقـط

 یـه شـماره دیگـه بـده

.... » تر بشه تا خیالم راحت  

 شـاداب ذهـن خسـته و درمانـده اش را کـه نـاتوان از فکـري

 مسـتمر و منطقـی بـود

 براي بـه خـاطر آوردن شـماره تلفـن هـا زیـر رو کـرد و

 عاقبـت تلفـن خانـه و شـماره

 نـد تـر بـود پشـت سـرهم ي موبایل شهاب که از همه ر

 تکـرار کـرد بـا صـداي سـتوان

از هـم فاصـله گرفتنـد و مسـیح سـر خـم کـرد ولطفی قـدري   

 شـال او را بـاال بـرد و

 بوسه اي هم سهم آن شد زیر لب زمزمه کرد:
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 »خدا حافظ ماه پیشونی من تهران می بینمت...«

 مسـیح کـه رفـت روح شـاداب هـم همـراهش پـرواز کـرد و

 زانـو هـایش خـم شـد و

 همان جا روي کاشی ها نشست و سر بر زانو گذاشت...

*** 

 انوار خورشید خرامان خرامـان خـود را الي پنجـره ي فلـزي

 بـه داخـل کشـاند و نـرم



 نرمک روي دیوار نشست....

 یـک نـور باریـک و الجـون ، بعـد زاویـه دار از کـنج دیـوار

 خـود را بـه کاشـی هـاي

وي زمـین پهـن شـد ... سـرمايچـرك و لـب پـر رسـاندو ر  

 اول صـبح روي تـار، تـار

 وجــودش نشســت و لرزشــی هــم میــان تــنش ...! بعــد از

 یــک شــب بیــداري دیگــر

 زبـانش را نـرم روي لبهـاي خشـک و قـاچ شـده اش کشـید و

 نگـاه مـاتش را از کـنج

 دیوار گرفت.....

کثیفـی اش بیـداد مـی کـرد پتـوي سـربازي بـوي کهنگـی و  

 و بـوي بـد آن مثـل...

 چسب به پرزهاي بینی اش چسبیده بود.

آن را به کناري پـس زد وتکـه اش را بـه دیـوار گچـی 

 اتاقـک
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 نـه متـري داد و صـداي

 غژ غژ تخت چوبی سکوت اتاقک را برهم زد و

].....: .......]..... 

 میان هیاهوي افکار پریشانش نشست....

 چشم هایش روي کتانی هـاي رنـگ و رو رفتـه و زهـوار



 درفتـه اش ثابـت شـد کـه بـا

 نخی سیاه رنـگ محکـم دوختـه شـده بـود ورویـه را بـا کـوك

 هـاي درشـت بـه کـف

متصل کرده بود لبخنـدي روي لـبش جـان گرفـت و قـدري 

 خـم

 شـد دسـتی نـوازش

ر بـه روي کـوك هـاي درشـت کشـید ، پشـت هـر کـوكوا  

 دنیـایی عشـق خوابیـده

 بود....

 شده بود حوایی که از بهشت رانده شده و میان بزرخ دنیا جا

 مانده..!..

 خب همه چیـز بـه پایـان رسـید ، گـویی خـوابی بـوده کـه بـا

 طلـوع خورشـید پشـت

م قصـه ي آدم و حـوایشپلک شب به جـا مانـده بـود .... تمـا  

 همـین جـا تمـام شـد و

 یقین داشت که دیگـر هـیچ چیـز بـه روال سـابق برنخواهـد

 گشـت ... بـه یـاد بهشـتی
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 افتـاد کـه همـراه فرزنـده آدم عاشـقی کـرد و حـال او را میـان

 کـش و قـوس بـازي

 روزگار از دست داده بود..!..



و او چقــدر دلــش مــی خواســت بــاز هــم برمــی گشــت 

 بــه

بــن بســت«همــان   

 بهشت.....«

]: .......]..... 

 »فصل دهم«

 تهران حـال و هـواي همـان ده روز پـیش را داشـت پـراز

 ترافیـک و خیابانهـاي شـلوغ

 ، خانه هـایی بـا چراغهـایی روشـن ، و مردمـی کـه پـی

 روزمرگـی هایشـان بـی وقفـه

 می دویدند..!.

و براي شاداب خانـه ي جدیـد حـال و هـواي دیگـري داشـت 

 و

 هنـوز بـا آن نامـأنوس

 بـود .... !،حتـی بـا پنجـره چهـار گـوش نـو و تـرو تـازه اش

 کـه دسـت و دلبـاز رو بـه

 شهر باز میشد !... آپارتمانی در طبقه ي دهم یک برج شیک

 و نوساز..!.

 بـه خانــه برگشـت..... بـی آنکــه مامـان زري و شـهاب و

 آقاجـانش ســین ، جــیم اش
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 کننـد... بـی آنکـه او را در منگـه بگذارنـد و از ندانسـته

 هایشـان بپرسـند ...! و چقـدر

دشسپاسگزار آنها بود که به او فرصت دادند تا قدري با خو  

 خلوت کند..!.

 نفس هاي کهنه اش را ترو تازه کرد و مسیح پیش چشمانش

 جان گرفت...

 ...! هنـوز خـاطرات بـن بسـت بهشـت بـرایش جـان داشـت

 نعنـا و پونـه ، حنـا و بـانو

 جان ؛ خانـه ي مشـدي رحـیم و سـوپر منـی کـه مـی گفـت از

 مـن سـوپر مـن نسـاز

..!.. ن قلب و روحش بودولی براستی سوپر م  

 در اتاق با تقه اي کوتـاه بـاز شـد و چشـم از چراغهـاي ریـزو

 درشـت شـهر کـه از دور

 سوسو می کردنـد گرفـت و بـه سـمت در اتـاق چرخیـد و

 شـهاب بـا لبخنـدي نـرم و

 همراه اناري سرخ و چشم نوازي داخل شد و با لبخندي کنج

 لبش گفت:

 » یه مزاحم انـار بـه دسـت نمیخـواي !....؟انـارش خیلـی

 شـیرینه دلـم نیومـد تنهـایی

 بخورم..«..

شــهاب ایــن را گفــت و روي زمــین کنــار تخــت نشســت 



 و
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 دســتمال چهــار گــوش

 سـفیدي را روبـرویش پهـن کـرد و انـار سـرخ را روي دل

 سـفید دسـتمال گذاشـت ...

 و کارد را فرو بردو دانه هاي انار از دلش بیرون پریدند...

 روي نگاه کردن بـه شـهاب را نداشـت در حـالی کـه مـدام از

 چشـمان او فـرار میکـرد

 ،روي دو زانــو روبــرویش نشســت ، شــهاب دانــه هــاي

 ســرخ انــار را کــف دســتش

ه همچنان پلک هایش به زیر بود ،ریخت و به سمت او ک  

 گرفت و نرم گفت:

 » یادته وقتی بچه بـودیم مـن بـرات انـار دون میکـردم و

 میـریختم کـف دسـتم و تـو

 میخوردي ....؟«

 یادش بود خیلی خـوب هـم یـادش بـود اصـال مگـر محبـت

 فرامـوش شـدنی اسـت و

سـت و قـانونتـاریخ انقضـاء دارد...! همیشـه تـرو تـازه ا  

 گذشـت زمـان شـامل حـالش

 نمی شود..!.

 لبخندي نرم روي لبش نشست .... دسـت بـرد انـار هـا را



 برداشـت بـه دهـان گذاشـت

 لــس آن وجــودش را پــر کــرد... و نگــاهش بــا و طعــم م
1001 

Romanbooki بن بست بهشت 

 چشــمان شــهاب کــه بــی

 شباهت به چشمان خودش نبود تالقی کرد و بریده و منقطع

 گفت:

 » ببخشـید ... ایـن مـدت خیلـی شـما سـه تـا رو نـا خواسـته

 اذیـت کـردم و باعـث

 ناراحتی تـون شـدم ،نیـازي بـه گفـتن نیسـت میـدونم بـه قـدر

 یـه کـوه پشـت سـرم

 حرفه...«

رگ ومردانـه اششهاب دست شـاداب را میـان دسـتان بـز  

 گرفـت و دانـه هـاي سـرخ

 را به سمتش سرازیر کردو محکم و مردانه جواب داد:

 » به خالق دونه هـاي ایـن انـار قسـم خـودم مثـل کـوه پشـت

 سـر آبـروت ایسـتادم و

 نمیگذارم کسی خط و خشی بهش بندازه..«..

 ـل قّـل کنـان بـه شـاداب حلقـه اي اشـک از چشـمانش ق

وي گونـه سـرازیر شـد ور  

 جــایی حــوالی چانــه اش ناپدیــد شــد .... شــور اشــکهایش

 روي لبخنــد شــیرینش



 نشست و با پشت دشت رد خیسی چشمانش را گرفت و گفت:

 » ممنـونم کـه بـه فامیـل بـه خصـوص عمـو منصـور اینـا

 حرفـی از برگشـتنم نزدیـد
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 واقعا به ایـن اسـتراحت نیـاز داشـتم ....از نـدا چـه خبـر از

 مامـان شـنیدم بـا زن عمـو

 سوري رفته کیش..«.

 اسـم نـدا اخـم هــایش در هـم کشـاند و دل و دمــاغ انـار

 خـوردن را از دســت داد!...

دل از دانه هاي سرخ و آبـدار گرفـت وسـري تکـان داد و 

 بعـد

 از نفسـی عمیـق کـه از

 ته دلش همراه بود گفت:

 » این چند وقت که نبودي خیلی چیزهـا عـوض شـد انگـار

 خـدا مقـدر کـرده بـود تـا

 بــا ایــن اتفــاق دوســت و دشــمن خودشــون رو نشــون

 بدهنــد ... نــدا هــم یکــی از

ـو بهـماونهایی بـود کـه خـدا لطـف کـردو چهـره ي واقعـی ش  

 نشـون داد ... حرفهـاي

 تازه اش بد جوري روي دلم سنگینی میکنه«

 شـاداب دسـت روي دسـتهاي قرمـزو چسـبناك شـهاب گذاشـت



 و نـرم و پـچ پـچ وار

...»! چرا !...؟ شما که با هم خوب بودید«: پرسید  

 » آره خوب بودیم ... یعنی من نشـون میـدادم کـه خـوب

تـیش زیـرهسـتیم ...! نـدا آ  

 خاکسـتر بـود کـه بـه یـه جرقـه بـراي شـعله ور شـدن نیـاز

1003 

Romanbooki بن بست بهشت 

 داشـت و اون جرقـه تـو

 شـدي .... میگـه منـه بـی سـواد و یـه ال قبـا بـه دردش نمـی

 خـورم و بهتـر از مـن

 براش ریخته و درخواست طالق داده« ..!...

یـرت در هـم مشـت کـرد وبـی آنکـه دسـتهایش را از درد غ

 بـه

 شـاداب نگـاه کنـد بـا

 همان لحن درمانده ادامه داد:

 » می خـواهیم تـوافقی ازش جـدا بشـیم .....زنـی کـه فـرش

 خودخـواهی هـاش رو ي

 غیـرت شـوهرش پهـن کنـه نمـی تونـه همـدم خـوبی بـراش

 باشـه فعـال حرفـی بـه

 مامان زري و آقاجون نزدم تو هـم چیـزي نگـو تـا وقـت

 مناسـبش خـودم بگـم و فکـر

 می کنند یه دعواي زن و شوهري ساده است و دیر یا زود



 تموم میشه« ....

 به چشمان پر غم شـهاب خیـره شـد و سـکوت کـرد تـا خلـوت

 پـر بغـض مردانـه اش

ش را چند بار مزهرا بر هم نزدند و بعد از تاملی کوتاه حرف  

 مزه کرد و گفت:

داداش میشه بري مخابرات و سیم کارتم رو فعال کنی «

 »!...؟

 شـهاب دسـتهاي انـاریش را بـا گوشـه ي دسـتمال پـاك کـرد و
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 بـا همـان اخـم هـاي

 درهم جواب داد:

 » یه خط جدید بـرات میگیـرم بـا یـه موبایـل گوگـولی

 خوشـگل .... دلـم نمـی خـواد

 خط قدیمی ات روشن بشه و یه مشت

]: .......]..... 

 خالـه خـان بـاجی مـدام زنـگ بزننـد و بـه اسـم دلسـوزي

 فضـولی کننـد ... گـاهی

 اوقــات الزم کــه آدم بــه دور از ایــن تکنولــوژي هــاي

 دســت و پــا گیــر چنــد وقــت

 ازهمه دور باشه تا بـه ذهـنش اسـتراحت بـده و بـا خـودش

 خلـوت کنـه، راسـتش بـا



 ندا که حـرفم شـد تمـام حرصـم رو سرگوشـی بینـوا خـالی

 کـردم و چنـان بـه زمـین

 کوبیدمش که هزار تکه شد و دیگه هم گوشی نخریدم..«..

 خـب گوشـی داغـون شـده ي شـهاب فقـط بینـوا نبـود و دل

 بیچـاره ي او هـم بینـوا

 محسوب میشد کـه دسـتش از سـوپر مـن خـوش قـد و بـاالیش

 کوتـاه مـی گشـت!....
 و حــاال ســوپر مــن فقــط شــماره ي خانــه ي قــدیمی را

 داشــت و شــماره ي خــط
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 خاموش شهاب را..!.

د ومیـان چـه کـنم هـایشغصه هابه سمتش هورا کشـان آمدنـ  

 آقاجـانش بـا سـیبی...

 سرخ و درشت داخل شد و ان را در هوا تاب داد و گفت:

 »مزاحم که نیستم دلم نیومد تنهایی این سیب رو بخورم..«.

 :«سپس آن را کنار بینـی بـرد و عمیـق بـو کشـید و ادامـه داد

 واي خـداي مـن بـوي

 بهشت میده..«.

ر جامه ي گـل گلـی آقـا جـانش گرفـت و شاداب چشم از زی

 بـه

 احتـرام او بلنـد شـد ،



 دستهاي از هـم گشـوده ي او را کـه دیـد بـه سـمتش پـرواز

 کرددسـتهایش را بـه دور

 کمر او حلقـه زد و جـایی در آغـوش پدرانـه ي او گـم شـد

 آقـا جـانش دسـتی روي....

ود دور کـرد و بـهموهـاي او کشـید و قـدري او را از خـ  

 پیشـانی اش بوسـه اي پدرانـه

 زد و گفت:

 » بـراي مـن هنـوز همـون شـاداب هسـتی ، هیچـی تـوي ایـن

 خونـه عـوض نشـده

 درست مثل همـین سـیبی کـه تـوي دسـتمه همونطـور سـرخ و

 شـیرین و تـرو تـازه
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...» 

 آقاجانش بـوي سـیب میـداد بـوي محبـت پدرانـه ..... قـدري

 فاصـله گرفـت دسـتهاي

 کــار کــرده و زیــر او را میــان دســتش گرفــت ســر خــم

 کــرد وآن را بوســید و بــوي

 خوش میوه زیر بینی اش پیچید....

 میـان ایـن همـه خوشـی و حمایـت کـه بـه سـمتش سـرازیر

مـان زري بـامیشـد ما  

 پرتقالی درشت و براق از گـرد راه رسـید واو هـم داخـل شـد



 و درحـالی کـه روي لبـه

 ي تخت می نشست شـروع بـه پوسـت کنـدن پرتقـال کـردو

 بـوي خـوش آن در فضـا

 مهمــان شــد ...و تکــه اي از موهــاي مجعــد زیتــونی

 رنگــش را بــه پشــت گوشــش

: فتفرستاد و گ  

 » شهاب جان فوتبال شروع شد تیم مورد عالقه ات بازي

 داره« ...

سـپس در حـالی کـه پرتقـال را پرپـر درون بشـقاب 

 میگذاشـت

 رو بـه منـوچهر خـان

 اضافه کرد:

 » منوچهر دستت درد نکنه حواست بـه سـیب زمینـی هـاي
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 سـر گـاز باشـه یـه وقـت

 نسوزه..«.

 مامان زري اش همه بـه روش خـودش کـیش کـیش کـرد

 وشـاداب کنـار او روي لبـه

 ي تخت نشست ، با بسته شدن در اتاق پر پرتقالی در دهان او

 گذاشت و گفت:

 »دلم براي گپ هاي مادر دختري مون لک زده بود« ....



 شــاداب از طعــم شــیرین و خــوش پرتقــال حــس خــوبی

و هنــوز درگیــرگرفــت   

 شیرینی آن بود که مامان زري گفت:

 » ....! میدونی وقتی نبودي ،فقـط جـاي دختـرم خـالی نبـود

 جـاي دوسـتم هـم خـالی

 بود، کسی که همدم حرفهام می شد..«.

 ـر پرتقـال را شاداب به مامان زري اش نگـاه کـرد کـه پ

 میـان انگشـتانش تـاب میـداد

: نگاهش تا امتداد چشمان او باال آمدو با صداي او   

 » حاال هم مادرت ایـن جـا ننشسـته !... یـه دوسـت کنارتـه تـا

 بـا اون حـرف بزنـی!....
 حرفهاي خیلی خصوصـی کـه دخترهـا فقـط بـه دوسـتاي

 صـمیمی شـون مـیگن و از

خانواده هاشون قـائم میکننـد . دوسـت داري بـا یـه دوسـت 

 درد
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 دل کنـی تـا یـه کـم

 سبک بشی!....؟«

 شاداب مـات شـد....! مبهـوت ایـن همـه مادارنـه ي مامـان

 زري اش ! بایـد در برابـر او

 زانو میزد، سر خم می کرد و به سجده می رفت...!



 پـر پرتقـالی از درون ظـرف برداشـت و میـان انگشـتانش

 گرفـت و در حـالی کـه بـه

 آن تاب میداد با صدایی نرم گفت:

 » با اتفاقاتی که افتاد، بهتون حـق میـدم کـه ذهنتـون درگیـر

 ایـن موضـوع باشـه !....
 ممنونم که به مـن احتـرام گذاشـتید و چیـزي نپرسـیدید....ولـی

 حقّتـون کـه بدونیـد

..»!. دهمن همون شاداب هستم و هیچی عوض نش  

 زري خــانوم بــا پشــت دســت اشــکهایش را کــه خیــال

 چکیــدن داشــت را گرفــت و

 دستش را روي گونه ي شاداب گذاشت:

... حـاال قصـه ي  » سفید بخـت بشـی خیـالم رو راحـت کـردي

 ایـن سـفر نـا خواسـته

 ات رو برام بگو..«.

بـه یـکشاداب شد شهرزاد قصه گـو و قصـه هـایش را یـک   

 تـا انتهـا گفـت از مسـیح
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 و قــرار روز جمعــه اش گرفتــه تــا روســتاي بهشــت و

 قانونهــاي بینشــان .... گفــت

 وبارید وسبک شد...

*** 



 برگشــتن مســیح بــه خانــه ، بــراي فــرنگیس خــانوم حکــم

 دم مســیحا را داشــت و

 قلبش به ریتم زندگی برگشت و بعد از بهبودي نسبی به بخش

 منتقل شد....

 مسیح هم به روزانـه هـایش برگشـت کفـش هـاي بـراق و

 واکـس زده ، کـت و شـلوار

 خوش دوخت و صـورتی تمیـز و اصـالح شـده کـه پوسـت

 سـبزه اش را بیشـتر بـه رخ

ـر از دلـش کـه می کشید.... همه چیـز بـه روال بـود بـه غی

 دل

 ،دل میکـرد بـراي مـاه

 پیشونی به اسم شاداب..!.

 ساعت مالقـات همـه بودنـد پـدرو مـادر کـامران جنـاب

 سـرهنگ و همسـرش فخـري

 خانوم ... مارال و ماندانا و کامران البتـه بیتـا هـم از قافلـه

 عقـب نمانـده بـود و حضـور

ـر نمیداشـت پـدر کـامرانداشت و چشم از قد بـاالي مسـیح ب  

 درحـالی کـه چشـمش

1010 

Romanbooki بن بست بهشت 

 به مسیح بود گفت:

 » دکتر باید اعتراف کنم همه ي ما رو تـوي شـوك بـرده



 بـودي!.... ایـن یـه هفتـه بـه

همه ي ما سـالی گذشـت و از همـه ي مـا بـدتر حـال 

 فـرنگیس

 خـانوم بـود .... همـه

ا نگران حالشون بودیم حاال که بهي ما واقع  

]: .......]..... 

 شـکر خـدا برگشـتید بـه نظرتـون بهتـر نیسـت بـه بیمارسـتانی

 کـه خودتـون اونجـا

 هستید منتقلشون کنید به هرحال اونجا بیمارستان به نام و

 مشهوریه..«.

 فـرنگیس خـانوم دسـت مسـیح را بـین دسـتانش گرفـت و

 همـانطور کـه چشـم از او

 برنمی داشت با صدایی پر خش گفت:

 »مسیح که برگشت نفس هاي منم برگشت« ...

 مـارال روي پاشـنه ي پـا ایسـتاد و گونـه ي مسـیح را محکـم

 بوسـید و تـف هـایش را

 روي صورت او به جا گذاشـت و مسـیح دسـتی بـه جـاي تـف

 او کشـید و معتـرض بـا

...»! مارال«: ارام گفت صداي   

 و سپس رو به جناب سرهنگ شد و جواب داد:
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 » ممنـونم جنـاب سـرهنگ شـما وفخـري خـانوم و همـین

 طـور بیتـا خـانوم لطـف

 کردید که ایـن مـدت خـانواده ام رو تنهـا نگذاشـتید ... دکتـر

 موحـد یکـی از بهتـرین

دوسـت نزدیـک مـن و نیـازي نیسـت کـه بـهها هستند و البته   

 بیمارسـتان دیگـه اي

منتقل بشـن نـیم سـاعت پـیش بـا ایشـون صـحبت کـردم و 

 طـی

 یکـی دو روز دیگـه

 مادرم رو مرخص می کنند« ...

 بیتا قدمی پیش گذاشت نمی دانسـت ایـن مـرد چـه دارد کـه

 واژه هـا را بـراي حـرف

ـرد و دسـت و پـایش را هـم ... تـابی بـهزدن بـا او گـم میک  

 گـردنش داد و دسـتی بـه

 موهاي بیرون آمده از شالش کشید و گفت:

 آقاي دکتر انجـام وظیفـه بـوده .... فـرنگیس خـانوم ایـن قـدر

« 

 مـاه هسـتند کـه آدم

 به سختی دل ازشون میکنه..«.

مسیح نگاهش به سـمت بیتـا کشـیده شـد کـه نگـاه بـی 

 پـروایش



 را از روي او برنمـی

 داشــت، معــذب دســتی بــه میــان موهــاي صــاف و شــانه

 زده اش بــرد و رو جنــاب
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 سرهنگ و همسرش شد و گفت:

 » خصمعذرت میخـوام... چنـد دقیقـه از حضـورتون مـر

 میشـم از خودتـون پـذیرایی

 کنید من آالن برمی گردم...«

 سپس با قدمهاي بلنـد از اتـاق بیـرون رفـت و کـامران هـم بـا

 عـذر خـواهی کوتـاهی

 به دنبالش روان شد...

].....: .................]..... 

 مسیح با گامهاي بلند قـدم برمـی داشـت وبـا هـر گـام از

له مـی گرفـتکـامران فاصـ  

..... 

 فکر دختـري کـه دلـش را بـه یغمـا بـرده بـود دمـی راهـش

 نمـی کـرد و وقـت وبـی

وقت میان روزمرگی هـا و مشـغله هـایش تمـام قـد ظـاهر 

 مـی

 شـد، بـا خـودش کـه

 رودربایستی نداشت!... دلـش مـی خواسـت بـازهم برمـی



 گشـت بـه همـان بـن بسـت

ایی کـه عشـق را مـزه مـزه کـرد و همـراهبهشت همان ج  

 حـواي زمینـی اش عاشـقی

 کرد...

 بـی توجـه بـه صـداي کـامران کـه او را آهسـته صـدا مـی
1013 

Romanbooki بن بست بهشت 

 کـرد بـراي هـزارمین بـار

 شماره ي شاداب را گرفت و بازهم نـا امیـد نشـد و هـزار

 یکمـین بـار را امتحـان کـرد

... 

 گامهـاي بلنـدش کـه بـه انتهـاي راهـرو رسـید..... خـوش

 شانسـی یـارش شـد دهـان

 آسانسور بازشد ودر آخرین لحظه کامران را پشت در

 آسانسور جا گذاشت...

هـواي سـرد و ملـس زمسـتانی حـال و هـوایش را قـدري 

 بهتـر

 کـرد ..... دنـج تـرین

کــت را کــه زیــر یــک ردیــف درخــت بیــد مجنــوننیم  

 گوشــه اي لــم داده بــود را

 انتخاب کردو مهمان تنهایی نیمکـت شـد ...دلـش خلـوتی مـی

 خواسـت تـا قـدري بـا



 خـودش تنهـا باشـد و اصـال خـودش باشــدو خـاطرات شـاداب

 مــاه پیشـونی کــه !...

.!.. آن را گم کرده بودتوي قصه ي زندگی   

 دسـتش را روي تـن چـوبی نیمکـت گذاشـت و صـداي غـار

 غـار کالغهـا پـس زمینـه

 ي افکار درهم و برهمش شد...

 دسـتی کـه از پشـت روي شـانه اش نشسـت اورا از بـن بسـت
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 بهشـت و دختـري بـا

مران لبخنـدي محـوسربند قرمز جـدا کـرد و بـا دیـدن کـا  

 لبهـایش را انهنـایی رو بـه

 باال داد..

 کامران بـی حـرف وکالمـی کنـارش نشسـت و بعـد از دقـایقی

 نـه چنـدان طـوالنی و

 کش دار نگاهش را از نیم رخ او گرفت و گفت:

 میدونم توي این مدت لحظـه هـاي سـخت و نفـس گیـري رو

« 

 پشـت سـر گذاشـتی

 !.... دلت می خواد بـریم گوشـه ي یـه کافـه ي دنـج و بـا هـم
 یـه گـپ مردونـه بـزنیم

 ....؟«



مسـیح نگـاهش بـه روي کالغـی بـود کـه در باغچـه تکـه 

 نـان

 خشـکی را بـه منقـار

 گرفته بـود و بـا هـر پـرش بـا آن کلنجـار مـی رفـت ....بـا

 پـرواز کـالغ افکـار درهـم و

: مش هم پرواز کرد و نفس عمیق کشید و گفتبره  

 » کامران نمیـدونم چـرا جـواب نمیـده !....؟قـرار بـود رسـید

 تهـران خطـش رو فعـال

 کنـه االن چهـار روز گذشـته ، بـا شـماره ي بـرادرش هـم

 تمـاس گـرفتم موبایـل اون
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رو بـه دریـا زدم ورفـتم  هم خاموشـه ... دو روز پـیش دلـم

 در

 خونـه شـون و همسـایه

 .... هـا گفتنـد ده یـا دوازده روز پـیش از ایـن جـا رفتنـد

 مـدارك خـط قـدیمی ام رو

 هـم کـه پیـدا نکـردم و نتونسـتم اون رو فعـال کـنم مجبـور

 شـدم یـه خـط جدیـد

 بخرم... نمیـدونم چـرا یـه قـدم بـراي تمـاس بـا مـن برنمیـداره

 اگـه بخـواد میتونـه ...

 ادرس و شماره ي مطب رو پیـدا کنـه بـا مـن تمـاس بگیـره



... 

 نگرانشـم نکنـه بـراش

 اتفاقی افتاده باشه !....؟«

 نفـس عمیقـی کشـید از تـه دل .!... از جـایی کـه دلتنگـی

تلنبـار شـده هـایش روي  

 بود....

 »انگار همه ي دنیا بسیج شده تا ما رو از هم جدا کنه«

 کـامران دسـتهایش را روي سـینه درهـم گـره کـرد لبخنـدش

 عمـق گرفـت و دسـتی

 روي پاي مسیح ضربه ي کوتاه زد و گفت:

 دختـري کـه دل مسـیح رو ببـره و ایـن طـور کالفـه اش کنـه

« 

پاشـودیـدن داره ...!   

 رفیق بریم گوشه ي دنج یه کافه قهوه بخوریم و یه کم گپ
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 بزنیم«

 مسیح از جایش بلند شد کتش را قدري مرتب کرد و بی

 حوصله جواب داد:

 » بایـدبرم مطـب ، و درضـمن بـراي مالقـات مامـان

 فـرنگیس میـان ودرسـت نیسـت

 که من نباشم...«



 » ـار ...سـاعت پـنج بایـد بـري مطـب و االن سـاعتبهانـه نی

 سـه و نـیم ، بهانـه ي

 رفتنت هم بـا مـن .... کارهـاي مـن هـم تـوي شـرکت تلنبـار

 شـده و امشـب تـا دیـر

 وقـت مجبـورم شـرکت باشـم و فرصـتی بهتـر از ایـن پیـدا

 نمـی کـنم ، نگـران خـط

 قدیمی ات هم نباش با یه کـم پـارتی بـازي حـل میشـه بهـم

 فرصـت بـده اون پـارتی

 رو پیدا کـنم ...فعـال بـریم بـاال خـدا حـافظی کنـیم بعـد بـریم

 سـروقت گـپ مردونـه

 مون« ...

 دو دوسـت شـانه بـه شـانه ي هـم بـه راه افتادنـد و نیمکـت

 چـوبی را بـا تنهـایی اش

..!.. ت سر جا گذاشتندپش  

*** 
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 آفتـاب میرفـت تـا جـایی بـراي شـب بـاز کنـد وکشـان کشـان

 دامـن نـور زرد و کـم

 رنگش را روي پشت بام خانه ها می نشاند و بعد هم آن را

 جمع میکرد...!

 روي پشــت بــام ذهــن او هــم مســیح نشســته بــود و خیــال



تن هــم نداشــت ورفــ  

هـایش بـود» جـانم گفـتن « دلتنـگ دسـتهاي حمایـت گـر و   

 کـه دل میبـرد و دل

 آب می کرد...

 اصالتنها حسن این خانـه فقـط همـین پنجـره اش بـود کـه رو

 بـه شـهر بـاز میشـد و

 میتوانستی دل تنگی هایت را با آن تقسـیم کنـی دلـش مـی

 خواسـت تـا خـود صـبح

 کنــار ایــن پنجــره مــی ایسـتاد و دل بــه چراغهــاي روشــن

 شــهر میــداد و مســیح و

هاي او را » جانم گفتن « خاطراتش را دوره می کرد ، 

 بیشتر

 از همه..!.

 مامان زري بایـک کاسـه آش رشـته خـوش بـو و برنـگ

 داخـل شـد از همـان همـایی

ـامی کنـد .... روي لبـه که بـوي نعنـاو سـیر داغـش غوغ

 تخـت

 نشسـت و نفـس هـاي
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 خسته اش را ترو تازه کرد و با نشستن شاداب کنارش گفت:

 » تـوي ایـن سـرما آش میچسـبه ... یـه کـم بخـور جـون



 بگیـري زیـر چشـمات گـود

 افتاده..«..

شـاداب کـه دلتنگـی هــایش را بــه انـدازه کــافی خـورده 

 بــود

 و حــاال سـیر بــود بـا

 تشـکري کوتـاه قاشـق را بـه میـان دل آش فـرو کـردو نعنـا و

 سـیر داغـش درمیـان

 رشـته هـا گـم شـدند، زریـن خـانوم بـه پلـک هـاي فـرو افتـاده

 ي شـاداب و سـکوت

: د و گفتلبهایش نگاه کر  

 »مامان زري رو

].....: .................]..... 

 گذاشتم تـوي آشـپزخونه و خـودم اومـدم تـا ، دو تـا کلـوم بـا

 دوسـتم اخـتالط کـنم

 که از وقتی اومده درست و حسابی لب به چیزي نزده«

 شــاداب روي نگــاه کــردن بــه بهتــرین مامــان دنیــا را

ي اشــک ازنداشــت و حلقــه   

 چشمش قَل خـوردو روي گونـه هـایش نشسـت و بـا پشـت

 دسـت اشـکهایش را پـاك

 کرد ، سربرداشت و به چشمان خندان مامان زري خیره شدو
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 گفت:

 » ببخشید مامـان ایـن مـدت خیلـی تحـت فشـار بـودم و

 اعصـابم شیشـه اي شـده و

 با تلنگري چشمام پر اشک میشه!«....

 زرین خانوم دسـتی نـوازش وار روي صـورت او کشـید و بـا

 لحنـی نـرم کـه تـه خنـده

 اي هم داشت پرسید:

 » احیانا این اعصاب شیشه اي ربطی به اون دکتر خوش قد

 وباال نداره ....؟«

 شـاداب قطــره اشــک دیگــر از چشــمانش سـرازیر شــد و

ایش جــان گرفـتلبخنــده  

 ....مامان زري حرف دل او را گفت...

زرین خانوم کاسه آش را به سمتش هول داد و قدري جا به 

 جا

 شد:

 » حرف دلـت رو زدم کـه میخنـدي .... !؟ مـن از تـو بیشـتر

 مشـتاق تـرم تـااین آقـاي

 دکتر رو ببیـنم.... ولـی اگـه بهـت گفـتم بهـش زنـگ نـزن و

و بـراي ایـنسـراغش نـر  

 بود که یه کم دنبـال لیلـی اش بگـرده تـا قـدر اون رو بیشـتر

 بدونـه !.... مـرد جماعـت



 اگه زنـی رو راحـت بـه دسـت بیـاره قـدر و قیمـت اون رو
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 نمیدونـه....! بگـذار یـه کـم

ردي کـه تـودوري بـین تـون بیافتـه تـا بـی تـاب تـره بشـه مـ  

 ازش تعریـف کـردي

 فکرنمیکنم بی خیالـت بشـه یقـین دارم بـراي دیـدنت بـی تـاب

 و بـی قـراره... ! فعـال

 کردن سیم کـارت قـدیمی ات کـاري نـداره میتـونیم اصـال

 بـاهم بـریم مخـابرات ایـن

 کاررو انجام بدیم ولی یکم صبور باش..«..

چشـمانش را قـدري باریـک کـرد ؛مامـان زري بـراي 

 خـودش

 چرچیلـی بـود....! پـس

 بی دلیل نبود کـه آقاجـانش یـک خالـه قـزي مـی گفـت و

 صـدتاي دیگـر از دهـانش

 میریخت...!

 لبخنـدي عمیـق دنـدانهاي ردیـف شـده اش را بـه نمـایش

 گذاشـت و حـرف دلـش را

 گفت:

 » کـه آقـاجون دلـش بـراي شـما ضـعفمامان براي همین 

 میـره از بـس بـا سیاسـت



 رفتار میکنی!«...

 زرین خـانوم از لبـه ي تخـت بلنـد شـد ذهـنش را بـراي جملـه

 اي کـه مـی خواسـت
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 بگوید پس و پیش کردو عاقبت گفت:

 » اومـدنت روشاداب جـان مـادر دیگـه نمیشـد بیشـتر از ایـن 

 از فامیـل بـه خصـوص

 عمومنصورت اینـا پنهـون کـرد امشـب آقاجونـت بهشـون

 میگـه..... سـوري و نـدا هـم

 از کیش برگشتند و احتمـاال امشـب تـا بفهمنـد کـه برگشـتی

 سـر و کلـه شـون پیـدا

 میشه .... به خودت برس و لبـاس خـوبی هـم تنـت کـن دلـم

 میخـواد بهشـون نشـون

بدي که زیر دست و بـال مـن بـزرگ شـدي ... احتمـاال 

 فریـال

 هـم همراهشـون میـاد

مخصوصا حاال که شـیرین خـورده ي نـادر هـم هسـت 

 ....خـدا

 کنـه نـدا هـم دسـت از

 این بچه بازي هاش برداره و با شهاب اشتی کنه و بره سر

 زندگیشون..«..



ه از اتاق خارج شود در استانه ي در ایستادسپس قبل از اینک  

 و گفت:

 » برو حمام یه دوش بگیر و بعد هم بیا یـه کـم کمـک کـن تـا

 شـام رو آمـاده کنـیم

...» 

 مامــان زري اش رفــت و در را پشــت ســرش بســت و او
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 مانــدو دلهــره ي حــرف و

 حدیث ها..!.

*** 

 گاهی بین حرف تا عمل یک دریا فاصله است..!..

 مامان زري گفته بود بایـد محکـم باشـد، قـوي و پـراز اعتمـاد

 بـه نفـس !... ولـی حـاال

 دلواپسی و دل نگرانی هایش دست به نقد تر بود..!.

 خبر برگشتنش بـه خانـه مثـل گـرد بـاد در فامیـل پیچیـد و

 دهـان بـه دهـان شـد...
و خالـه ـر ق تلفن خانه یـک سـره مسلسـل وار قرکـرد   

 خانبـاجی هـا کـه حـاال حرفـی

 بــراي لَــق لَــق دهانشــان پیــدا کــرده بودنــد ، اســم

 فضــولی هایشــان را دلواپســی و

 دلسوزي گذاشتند و پشت بنـد یـک دیگـر تمـاس گرفتنـد ،



 آنچنـان کـه مامـان زري

 ن قطع کرد از خیر تلفن گذشت و آن را از بیخ و ب....

 اما فضول تر هایشـان نـا امیـد نشـدند و شـال و کـاله کردنـد

 وهـورا کشـان بـه خانـه

ي آنهـا سـرازیر شـدند ...! گـویی شـهاب سـنگی از آسـمان 

 بـه

 خانـه ي خجسـته هـا

 فرود آمده باشد که این چنین قشون کشی کرده بودند..!.
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همـه بودنـد از پسـر عمـو آقاجـانش گرفتــه تـا اهـل و عیـال 

 و

 عـروس هـا و دامــاد

هـایش ... و البتـه در صـدر مجلـس خـانواده ي عمـو 

 منصـور

 بـود منهـاي نـدا ولـی

 درعـوض فریـال ترگـل و ورگـل کـرده جفـت نـادر نشسـته و

ـایش راقـرو قنبیلـه ه  

 ردیف میکرد...!.

 شـاداب زیـر منگـه ي نگاهـاي پـر معنـی تـک تـک آنهـا در

 حـال لـه شـدن بـود و

 اضـطراب از نـوك انگشـتانش کـش مـی آمـد و تـا قفسـه ي



 سـینه اش امتـداد پیـدا

 می کـرد و ایـن را از دسـتهاي یـخ شـده اش مـی فهمیـدو راه

 نفسـی کـه بنـد آمـده

 بود....

 شهاب که جفت شـاداب نشسـته بـود سـیبی را بعـد از پوسـت

 کنـدن تکـه تکـه کـرد

 و پیش روي او گذاشت و نرم گفت:

 »سیب بخور خیلی آبدار و خوشمزه است..«..

 خـب ایـن توجـه هـاي زیـر پوسـتی شـهاب بـرایش اکسـیژنی

 بـود کـه بـه رگهـایش

ــه ایــن حرکــت ظریــف ازتزریــق مــی کردنــد ....و البت  
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 چشــم زن عمــو ســوري دور

 نماند ...! گره ي روسري ساتن کـرم رنگـش را زیـر چانـه

 بـاز و بسـته کـرد و تـابی بـه

 گردنش داد و رو به زرین خانوم شد وگفت:

 زریـن جـون دیـدي بـی خـود و بـی جهـت دل شـوره داشـتی

« 

 و نگـران بـودي از

 قدیم گفتن سکه ي شاه والیت هر جا رود پس آید« ....

 جمله اش فقط چند کلمـه داشـت ولـی سـنگینی بـار آن شـانه



 هـایش را قـدري خـم

 کرد و نگاهش را به زیر انداخت و مامان زري به داد دل

 بینوایش رسید:

 »سوري جون شاداب نور چشم این خ

].....: .................]..... 

 ونه است و وقتی نبود شادابی خونمـون رفتـه بـود خـدا شـکر

 کـه سـالمت برگشـت و

 چراغ خونمون روشن شد..«.

سوري خانوم پشت چشمی نازك کـرد و ایشـی زیـر لبـی 

 گفـت

 و عمـو منصـور بـراي

 اینکه سر حرف را بچرخاند بادي به غبغبش انداخت وپی

 حرف را گرفت:

 » شـکر خـدا همـه چـی بـه خیـر گذشـت و شـادابخـب بـه 
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 بـه سـالمتی برگشـت

داســتانش رو کــه از زبــون منــوچهر شــنیدم فکــر 

 میکــردم

 داره فــیلم ســینمایی

 تعریف میکنه.«..

 سپس رد نگاهش که بین جمع می چرخید به شاداب رسید و



 ادامه داد:

 » عمو جون وقتـی مـی گفـتم دختـر نبایـد بـره سـر کـار و

 بایـد زودتـر شـوهر کنـه

 واسه همین وقـت هـا بـود !.... مـا بزرگتـر هـا کـه بـد بچـه

 هـامون رو نمـی خـواهیم

...» 

 حاال نوبـت آقـا جـانش بـود کـه جـواب حملـه هـاي بـرادرش

 را بدهـد زیـر نگاههـاي

سکوتی سنگین تري که حاکم بود ، محکم و سنگین جمع و  

 قاطعانه گفت:

 » داداش نمیشـه کـه از تـرس پیشـامد آدم خـودش رو تـوي

 خونـه حـبس کنـه !...

 شاداب اگه دوست داشته باشه بازم می تونه بره سرکار....«

 جواب آقا جانش به مـزاق عمـو منصـور خـوش نیامـده بـود

 ایـن را اخـم هـاي درهـم

 گره شده و لبهاي آویزانش نشـان میـداد .... شـهاب هـیچ نمـی
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 گفـت و فقـط حرمـت

مهمانان را نگه می داشـت و لبهـایش را از حـرص بـرهم 

 مـی

 فشـرد .... ! هـر کـس از



 شـاداب چیـزي مـی پرسـید یکـی کنجکـاو شـکل و قیافـه ي

يدزد هـا بـود و دیگـر  

 ازسـن و سالشـان میپرسـید .... و شـاداب سرسـري و کوتـاه

 جـواب همـه را میـداد ...

 و نـادر دمـی چشـم از او نمـی گرفـت و نگـاهش در صـورت

 گـرد او مـی چرخیـد و

 ــري اســت کــه نمیتوانســت دل بکنــد نمیدانســت چــه ّس

 شــهاب هــم متوجــه ي ..!

 نگاههـاي خیـره ي او شـد و فریـال هـم .. آنچنـان کـه فریـال

 سـرش را بـیخ گـوش

 نادر برد و و پچ پچ وار گفت:

 » از فضــا کــه نیومــده!....؟ فقــط ده دوازده روز نبــوده و

 غیــبش زده ایــن نگاههــاي

 لت براي چیه !....؟ ل ز ز«

گرفتـه باشـد نادر که گویی حین ارتکـاب جـرم مچـش را  

 دسـت پاچـه شـد و سـرش

را بــه زیــر انــداخت و بعــد از تــاملی کوتــاه کــه بــه 

 خــود

 مســلط شــدهمانطور کــه
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 لبخندي مصنوعی روي لب داشت آهسته تر از فلایر گفت:



 »اگه یاد نگرفتی درست حرف بزنی خودم یادتت بدم!....؟«

ـر پرتقــالی فــرو داد و فریــال حــرص هــایش را بــا پـ  

 بــا صــداي زري خــانوم مســیر

 نگاهش به سمت او برگشت و سعی کرد ظاهري خونسرد

 داشته باشد:

 » ... فلایر جان تبریک مـیگم ان شـاهللاا سـفید بخـت بشـی

 بـبخش بایـد بهـت زودتـر

.».. ودیمتبریک میگفتم ولی یکم درگیر ب  

 سـوري خـانوم فرصـت را بـراي نـیش زدن غنیمـت شـمرد و

 چـاي سردشــده اش را

 با صداي هورتی سـرمی کشـیدرو بـه زریـن خـانوم شـددر

 حـالی کـه مسـیر نگـاهش

 پی شاداب بود گفت:

 » ... زرین جون دختـر نجیـب ایـن روزهـا کـم پیـدا میشـه

 هرچنـد کـه نـادرمن هـم

 خواهان زیاد داشت«

 تــرکش هــاي زن عمــو ســوري روح شــاداب را تکــه و

 پــاره مــی کــرد و بــه حرمــت

 بزرگتــر هــاي مجلــس فقــط لــب گزیــد و هــیچ نگفــت

 ولــی شــهاب تــاب نیــاورد و
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 آتشفشان خشمش فوران کرد:

 » .آخـه بایـد دیـد نجابـت رو کـی معنـیمیدونی زن عمـو ...

 میکنـه !...؟ بـه نظرتـون

 زنی کـه بـدون اجـازه ي شـوهرش پامیشـه میـره مسـافرت

 اون هـم جـایی کـه اصـال

 راضی نیست خیلی نجیبه !...؟«

 سوري خانوم جا خـورد !.... انتظـار ایـن عکـس المعـل تنـدو

 تیـز را از شـهاب نداشـت

: رش کرد و نگاهش را به سمت دیگر کشاندروي تُ   

 ...! وا شـهاب جـون ... مگـه بـا غریبـه رفتـه بـود مسـافرت

« 

 خـب بـا مـادرش بـود و

جاي نا آشنا هـم نبـود و خونـه ي یکـی از دوسـتام رفتـه 

 بـودیم

 حـاال شـما بـا هـم !

قهـر هسـتید چـه دخلـی بـه نجابـت زنـت داره ..!.؟ خـواهر 

 تـو

 ده ،دوازده روز غیـبش

 زد ومعلــوم نیســت کجــا بــوده و چیکــار میکــرده ، اون

 وقــت غیرتــت رو بــراي زن

 بیچارت خرج میکنی !...؟«



 زن عمــو ســوري پــایش را گذاشــته بــود روي غیــرت

 شــهاب و راه نفســش را بنــد

آورده بود از جایش بلند شد و به رنگ پریده شاداب نیم 

 نگاهی
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 کرد و گفت:

 » غیرت من روي آبـروي خواهرمـه کـه هـرکس و ناکسـی

 چـوب حـراج بـه اون نزنـه

 ... غیرت مـن روي زنمـه کـه پـا نشـه بـره خونـه ي صـد
 پشـت غریبـه کـه آمارشـون

ه !... حرف نمیزنم خیال می کنید پشت گوش هامزیر دستم  

 مخملیه !...؟«

 زنهـا گـوش تیـز کردنـد. مردهـا هـم بـا صـلواتی سـعی در

 آرام کـردن جـو متشـنج

 داشتند شاداب هم لحظه به لحظه زیر نگاههاي پر معنی خم

 میشد..!.

 سـوري خــانوم پــرغیض از جـایش برخاســت و چنگــی بـه

د و بـا قــدمهايکــیفش ز  

 بلند به حال قهر به سمت در آپارتمان میرفت گفت:

 » تـو خونـه اي کـه حرمـت مهمـون نگـه داشـته نشـه نبایـد

 یـک دقیقـه ي دیگـه



 موند..«.

 زریـن خـانوم تـه دلـش از جـواب دنـدان شـکن شـهاب دلـش

 غـنج میرفـت ولـی بـا

 سیاست تـر ایـن حرفهـا بـود کـه نشـان دهـد بـا بلنـد شـدن

 سـوري و قهـر او نـرم و
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 آهسته نمایشـی بـه صـورتش ضـربه اي زد از رفتـنش گلـه

 کـرد ولـی اصـراري بـراي

 ماندنش هم نکرد..!.

بـابا رفتن سـوري خـانوم ،عمومنصـور و نـادر و فریـال هـم   

 عـذر وخـواهی کوتـاهی از

 جمع خداحافظی کردندوبـه دنبـال او راهـی شـدند و آرامـش

 بـه جمـع برگشـت ولـی

 دل شاداب همچنان متالطم بود وبی قرار...!

].....:.......... ............]..... 

 حق با مامان زري زیـرك و زبـل شـاداب بـود ... هـر روز

 کـه مـی گذشـت مسـیح بـی

 تاب تر میشد آنچنان کـه بـی تـابی هـایش دسـت دلـش را رو

 کـرد و اهـالی خانـه ي

 طلوعی ها همه به وجود دختري به نام شاداب پی برده

 بودند..!.



 مامـان فـرنگیس از خوشـی روي پـایش بنـد نبـود و قربـان

 صـدقه ي عـروس نیامـده

شـت و اش می رفـت و مـارال دسـت از شـیطنت برنمـی دا

 از

 سـرو کـول مسـیح بـاال

 می رفت و مـدام از رنـگ مـو ،چشـم و پوسـت شـاداب

 میپرسـید...و شـیطنت هـایش
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 بــه ایــن جــا منتهــی نشــد و روي مبــل کنــارش روي دو

 زانــو نشســت و بــا هیجــان

 پرسید:

 »داداش جون من بگو موهاش بلنده !....؟«

 مســیح چهــل گــیس اش پــیش چشــمانش جــان گرفــت و

 نفــس عمیقــی از ســر

 دلتنگی کشید و نرم جواب داد:

 مارال این آخرین سوالیه که جوابش رو میدم ... بله موهاش

« 

 بلنده.!«..

یمــارال از خوشــی دو کــف دســتش را بهــم کوبیــدم  

 خواســت بــدون توجــه بــه

التیماتوم مسیح سوال بعـدي را بپرسـد امـا مانـدانا پـیش 



 دسـتی

 کـرد و طـره ایـی از

 چتریهایش را به پشت گوشش فرستاد و پرسید:

 » داداش یعنــی یــه شــماره ازش نــداري کـه بشــه تمــاس

شــاید دایــی گرفــت !...؟  

نـه بـاالخره یـه زمـانی کارمنـد اونفرشـاد بتونـه کمکـون ک  

 عـرفش دوسـت بـوده و م

 قدیمیش..«..

 مسیح تکیه اش را بـه مبـل راحتـی داد و پاهـاي بلنـدي را را

 روي هـم مهمـان کـرد
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: 

 » از دایــی فرشــاد پرســیدم اون هــم مثــل مــن آدرس

 قــدیمی خونــه رو داره و

 دوسـتی کـه معـرف شـاداب بـوده از اقـوام دور اونهاسـت و

 متاسـفانه مهـاجرت کـرده

 و به همراه خانواده از ایران رفتند..«.

فرنگیس خانوم با حظی وافر قد و باالي مسیح را وجب کرد 

 و

 گفت:

 » قربون قـد و بـاالت بـرم فقـط یـه شـماره ازش بهـم بـده



 ببـین فرنگیسـت واسـت...

 چه کارهایی بکنه!؟«

 کـامران کــه نیمــی بیشــتر توجــه اش بــه مانـدانا بــود و

 طــره ي رقصــان چتریهــاي

 سرکشش و نیمـی دیگـر بـه مسـیح ....! بـراي اینکـه ذهـنش

 را از مانـدانا دور کنـد بـا

 لبخندي که سعی در مهار آن داشت گفت:

 » بـه امانـت مـی گرفتـیخب پسر یه لنگه کفـش از سـیندرال 

 تـا بـا یـه نشـونه تـوي

 شهر می گشتیم و پیداش می کردیم..«.

وقتی کوسن روي مبل را مسـیح بـه سـمتش پرتـاب کـرد 

 خنـده

 هـایش بـه پـرواز در
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 آمد و دو دستش را به عالمت تسلیم باال برد و گفت:

 » م بعد از ظهر جمعه حال و هواتبابا شوخی کردم .... گفت

 عوض بشه« ....

 مارال که همچنان هیجان زده بود رو به مسیح گفت:

 » داداش ... شــاداب میتونــه خیلــی راحــت آدرس و شــماره

 ي مطــب شــما رو از

 اینترنت پیدا کنه... فکر میکنی چرا تا به حال این کار رو



 نکرده !...؟«

فرنگیس خـانوم کـه روي چـرخ و فلـک روزگـار بـاالو 

 پـایین

 هـاي بسـیار دیـده بـودو

 دنیا دیده تر از بقیه بود ،رو به مارال شد و جواب داد:

 از ایـن جـا فـرق شـاداب بـا دختـر هـاي دیگـه معلـوم میشـه

« 

 شـاید هـر دختـر ...

مـی  دیگه بود فـرداش سـرش مـی گذاشـت جـاي پـاش و

 اومـد

 مطـب تـادل عاشـق

 دلخسـته اش رو ببـره ولـی اون سـنگین و رنگـین نشسـت

 سـرجاش تـا قـدرو قیمـت

 خودش رو باال ببره« ....

مانـدانا سربرداشـت و نگـاهش بـا نگـاه کـامران تالقـی کـرد 

 و

 بـه قـدر یـک نفـس ،

 نفس هر دو رفت و براي اینکه به خود مسلط شود گفت:
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 » قابل توجـه مـارال خـانوم یـاد بگیریـد .... کـی فکـرش رو

 مـی کـرد مسـیح عاشـق



 بشه« ...

 مارال چینی بینی اش داد و معترض شد:

 » اي بابا عجب اوضـاعی شـده ...؟ مـا شـدیم اینـه ي عبـرت

 و همـش مـارو نصـیحت

...»! حسابی ملس شدهمیکنند ... و نصیحت خورمون   

 سپس بـراي اینکـه سـر حـرف را بچرخانـد پشـت چشـمی

 غلـیظ بـراي مانـدانا نـازك

 کرد سرش را به سمت مسیح چرخاند:

 » داداش یادتــه پارســال یــه دوره آمــوزش طراحــی چهــره

 رفــتم ...؟ میخــواي

 مشخصـاتش رو بگـو و مـن مرحلـه بـه مرحلـه طـرح

 صـورتش رو مـی کشـم تـا بـه

چهره ي کاملش برسیم!...؟ شاید توي دوست هام کسی اون 

 رو

 بشناسه!«...

 مسیح باز هم چهـره گـرد و چشـمان مـورب شـاداب پـیش

 چشـمانش جـان گرفـت و

 با صداي کامران توجه اش به سمت او رفت:

 » مسـیح مـن جـاي تـو بـودم قبـول نمـی کـردیم چـون اگـر

 قـرار باشـه بـا طراحـی
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 چهــره ي مــارال تــوي شــهر راه بیــافتیم ، میترســم بــه

 جــاي ســیندرال آناســتازیا

 نصیبت بشه!«...

 ماندانا خنده هایش بـه پـرواز در آمـد و کوسـن هـا هـم بـه

 سـمت کـامران ... و میـان

ن خانـه هـم بـه صـدا در آمـد وخنده هایشان زنگ آیفـو  

 فـرنگیس خـانوم بـه عقربـه

 هاي ساعت نگاه کرد کـه سـاعت پـنج بعـد از ظهـر را نشـان

 میـداد .... مانـدانا خنـده

 هایش را جمـع کـرد و خـم شـد عروسـکی خرسـی را پـیش

 روي خشـایار گذاشـت و

بـا لحنـی بـه سـمت وآیفـون رفـت و بـا دیـدن تصـویر بیتـا  

 ناراضـی کـه شـوقی هـم

 درآن نبود گفت:

 »بیتا اومده..«..

 با شنیدن اسم بیتا خنده هایشان رنگ باخت و اولین نفر مسیح

 بود....

*** 

 مسیح چشم غـره اي جانانـه بـه مـارال رفـت و مـارال حسـاب

 کـار دسـتش آمـد و بـا

 تته و پته البتـه آهسـته و کوتـاه جـوري کـه مالحظـه ي
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 کـامران را هـم کـرده باشـد

 پچ پچ وارگفت:

 »داداش به خدا من بهش نگفتم بیاد!« ....

کامران هم اخم هـایش درهـم شـد بیتـا ذره اي بـراي حـرف 

 او

 تـره خـورد نمیکـرد و

به حرمت او ، رفت و آمد هاي بیتا رامیدانست طلوعی ها   

 تاب می آورند! ...

 بیتا بـا یـک جعبـه ي شـیرینی تـر و تـازه و یـک پاتیـل آش

 رشـته ي آمـاده از گـرد

 راه رسید

].....:.......... ............]..... 

 ... مثـل همیشـه شـیک پـوش و مرتـب ... بـوي عطـرش هـم

 گفتنـی نبـود بـا هـر

 قدمش رایحه شیرین وتیزي از خودش به جا میگذاشت...

 مسـیح شـرط ادب رو بـه جـا آورد و بـه احتـرامش از جـایش

 برخاسـت سـالم کـرد و

 بیتـا بـا دیـدن او در پیـراهن سـفید یقـه گـرد آسـتین کوتـاه کـه

 بازوهـاي عضـالنی

ین ســبزه اش را بــه نمــایش گذاشــته بــود و شــلوار جــ



 آبــی

 ، دلــش لحظــه اي بــه

 آسـمان پـرواز کـرد ... و درحـالی کـه نگـاهش مشـتاق در
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 چهـره ي او چـرخ میخـورد

 گفت:

 » سـالم آقـاي دکتـر ببخشـید مـزاحم شـدم ....بعـد از ظهـر

 هـاي جمعـه بـدترین

 لحظه ها براي تنهایی هستند بـراي همـین مـزاحم شـدم ،بـا

 خـودم فکـر کـردم تـوي

 این سرما آش رشته میچسبه و براي همین سر راه آش

 گرفتم«...

 مسیح با چهره ي بی تفـاوت تشـکري کوتـاه کـرد و فـرنگیس

 خـانوم کـه حـاال خـوب

نیســت در میدانســت ســالم بیتــا همچــین بــی طمــع هــم  

 حــالی کــه بــه ســمت

 آشپزخانه می رفت رو به بیتا گفت:

 » بیتـا جـان دسـتت دردنکنـه تـوي ایـن مـدت خیلـی بهـت

 زحمـت دادیـم مسـیح

 حاال به جـاي دو تـاخواهر ، سـه تـا خـواهر داره کـه ایـن

 مـدت مثـل مـارال و مانـدانا



عروسـی مسـیح بـراش نگرانش بـوده ... ان شـاهللاا تـوي  

 خـواهري میکنـی ...سـپس رو

 به مارال که کنار مسیح ایستاده بود گفت:

 » مارال بیا کمـک کـن آشـی کـه بیتـا جـون زحمـت کشـیده
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 اورده رو بکشـیم تـوي

 کاسه..... آش رشته داغش خوشمزه است..«..

 همین حرف براي کور شدن ذوق بیتا کـافی بـودواز صـد تـا

 فحـش ابـدار کـه هـیچ از

 آن هم برایش بدتر .... امـا ابروهـاي کـامران از ایـن زیرکـی

 رو بـه بـاال پریـد وطرحـی

 از لبخند گوشه ي لبش نشست...

 خب دیگر فرنگیس خانوم هم براي خودش چرچیلی بود..!..

*** 

ـی بــه خــوردن آش رشــته اي کــه بیتــا آوردهمســیح رغبتـ  

 بــود نداشــت و مــدام

قاشــقش را در دل آش فــرو میبــرد و آن را هــم میــزد و 

 بــه

 جــاي او بیتــا رغبــت

 شـدیدي داشـت تـا بازوهـاي عضـالنی او را لمـس کنـد و

 پنجـه هـایش را بـه میـان



بـه بـاالي او فـرو کنـد و چقـدر موهـاي مشـکی شـانه زده رو  

 دلـش میخواسـت بـه

جاي مارال کنار دست او نشسـته بـود ... عاقبـت تـاب 

 نیـاورد

 و بـه مسـیح کـه سـرش

 پایین بود و رشته هاي آش را زیر رو میکرد گفت:

 » آقاي دکتر آش رشته دوست ندارید یا میترسید نمک گیر
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» شید!....؟ب  

 مسیح نگاه سردش تـا امتـداد چشـمان او بـاال آمـد و بـی خیـال

 هـم زدن آش رشـته

 شد جواب داد:

 »هیچ کدوم ... ناهار رو خیلی دیر خوردیم و میل ندارم..«.

 بیتا خیال کوتـاه آمـدن نداشـت مـی خواسـت بـه هـر قیمتـی

 توجـه مسـیح را جلـب

 کند در حالی که سعی میکرد خودش را صمیمی نشان دهد

 گفت:

 » اقاي دکتر این مدت که مامـان ، بابـا ایـران نبودنـد مـن

 خیلـی بـه فـرنگیس جـون

 زحمــت دادم و مــدام شــام وناهــار اینجــا بــودم مامــانم اینـا

 فــردا صــبح برمیگردنــد



اگـه شـما و فـرنگیس ایـران و یکشـنبه تعطیلـی رسـمیه 

 خـانوم

 و دختـر هـا افتخـار

 بدیــد شــام در خــدمتتون باشــیم تــا جبــران زحمــات

 فــرنگیس جــون رو کــرده

 باشیم...«

 مسیح نیاز بـه فکـر کـردن نداشـت و جـواب منفـی اش دسـت

 بـه نقـد آمـاده بـود ...
ودبانه یک پایش را روي پاي دیگرش انداخت و خیلی م

 جواب
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 داد:

 » ممنون از دعوتتـون میـدونم شـرط ادبـه کـه دعـوتی رو رد

 نکنـیم ولـی بعـد از اون

 ماجراها واقعا نیاز به استراحت دارم..«.

 بیتا حاضر نبـود حتـی یـک قـدم عقـب نشـینی کنـد و گـویی

 خـودش را بـه چـالش

ا توانــایی اش را محــک برنــد !...و بــازهمکشــیده باشــد تــ  

 بــا آب و تــاب دعــوتش را

 تکرار کرد ،سـپس رو بـه کـامران کـه خشـمش را بـا فشـردن

 مشـتهایش پنهـان مـی



 کرد شدو ادامه داد:

 کـامران از االن بـه تــو هــم مــیگم شـما و جنـاب ســرهنگ

« 

 و فخــري جــون هــم

 دعـوت هسـتید بابـا بـزرگ هـم میـاد چنـد روز پـیش سـراغت

 رو از مـن میگرفـت و

 میگفت کامران نمیخواد یه سري به عمومی پیرش بزنه

 ؟....!«

 کــامران کــه حتــی دیگــر تحمــل یــه ثانیــه اي بیتــا و

 رفتــار ســبک ســرانه ي او را

ت دارم مطلبـی هسـتکـار«: نداشـت بـرایش کوتـاه پیـام زد  

 کـه بایـد بـدونی بهـم
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 زنگ بزن.«...

 ســپس برخاســت بــا تشــکري بابــت ناهــار فــرنگیس

 خــانوم از مســیح و دخترهــا

 خداحافظی کـرد ومسـیح او را تـا کنـار در مشـایعت کـردو

 بعـد ازبسـتن در آپارتمـان

حضـور بیتـا و نگاههـاي بـی پـروایش بـا بـی حوصـله از  

 عـذر خـواهی کوتـاهی رو بـه

 شد و مودبانه گفت:



 »بیتا خانوم براي آش خیلی ممنون« ...

 سپس نگاهش را به سمت فرنگیس چرخاند و گفت:

 » مامان من میرم توي اتـاق شـما یـه کـم بخـوابم امشـب

 کشـیک هسـتم و تـا صـبح

..».. ونمباید بیدار بم  

 نگاه بی تاب بیتا همراه قدمهاي بلند او تا پشت در اتاق

 همراهش شد...

مسیح رفت تا بخوابد .. بلکه خواب ماه پیشونی اش را ....

 ببیند

*** 

 شاداب هفته ي پر تالطم را پشت سر جا گذاشت و شنبه از

 گرد راه رسید.!..

 ــر تلفــن بــه راه بــود و بــازار رق هنــوز هــم ق

 فضــولی هــا داغ !..... و او چقــدر ممنــون
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 مامان زري بادرایـت اش بـود کـه از مسـیح بـه آقـا جـانش و

 شـهاب فقـط یـک اسـم

 گفته بود که او هم همراه قاچـاقچی هـا دزدیـده شـده و

 روسـتایی هـاي خـوش قلـب

.....!.. نها پناه دادنددر خانه یشان به هردوي ا  

 داستانش هم از آنچـه کـه پلـیس بـراي آقاجـان و شـهاب



 تعریـف کـرده بـود چنـدان

دور نبود و البته این قصـه فقـط بـراي آقاجـانش و شـهاب 

 بـود

 و بـراي فامیـل همـان

 اسم را هم فاکتور گرفته شده بود..!.

 شاد

].....:.......... ............]..... 

هــاي تــرو تــازه ي ســبزي را از ســاقه جــدا اب بــرگ  

 کــردو داخــل ســبد ریخــت و

 مامان زري تـابی بـه گـردنش داد و بـه او کـه بـی حـرف

 اهسـته سـاقه هـا را از بـرگ

 جدا می کرد شدو گفت:

 » میگم شاداب نمیدونم چرا پهلو هام درد میکنه نکنه کلیه هام

 باشه!...؟«

 به آنی نگاهش باال آمدو شتاب زده گفت:

 » خسته شدي برو استراحت کـن بقیـه ي سـبزي هـا بـا مـن
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 ناهـاررو هـم درسـت....

 می کنم.«..

 زرین خانوم خنـده هـایش را پشـت لبهـایش نگـه داشـت و

 کنـار دسـت شـاداب روي



: روي دست او گذاشتصندلی اشپزخانه نشست و دستش را   

نه با استراحت خوب نمیشه ... باید برم دکتر !«...

 »متخصص

 شـاداب کـه خنـده هـاي محـو کـنج لـب مامـان زري را دیـد

 چشـمهایش را قـدري

 باریک تر کرد و درحالی که نگاهش به سمت او خیره بود

 پرسید:

 »مامان شوخیت گرفته و سربه سرم می گذاري!....؟«

...».. قربونت برم سر به سرت نمی گذارمنه  « 

 سپس خودش را همراه صندلی قدري جلوتر کشید و با هیجان

 ادامه داد:

 مـیگم شـاداب چطـوره یـه کـم بـه ایـن آقـاي دکتـر تـوي پیـدا

« 

 کـردن تـو کمـک

کنیم ... !؟ با هم میـریم بیمارسـتانی کـه ایـن آقـاي دکتـر 

 اونجـا

 کـار میکنـه و صـبر

ی کنیم تا از اتـاقش بیـاد بیـرون جـوري وانمـود مـی کنـیمم  

 کـه بـراي مریضـی مـن

 رفتیم اونجا و بعد هـم انگارنـه انگـار، خیلـی سـنگین و
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 رنگـین حـال مـادرش رو مـی

 پرسیم و من ازش بـراي ایـن کـه هـواي دختـرم رو تـوي

 غربـت و بـی کسـی داشـته

 تشـکر میکـنم ... اول فکـر کـردم بـریم مطـبش ولـی دیـدم

 خیلـی تابلوئـه ، وبــراي

 همین منصرف شدم.... خالصه یـه کوچولـو بهـش کمـک

 میکنـیم تـا تـورو پیـدا کنـه

»  فقط خرجش یه حق ویزیت ....! نظرت چیه...؟

بایـد مـی آمـد جلـوي خـب نظـرش کـامال معلـوم بـود چرچیـل  

 مامـان زري او لنـگ

 میانداخت..!..

 او بی نظیر ترین مامان دنیا بود...

].....:..... ............]..... 

 گاهی اوقات فاصله ي خواست آدمها با اون چه که مقدره

 زمین تا آسمونه..!..

تمام نقشـه ي مامـان زري گرچـه حسـاب شـده بـود ولـی از 

 آن

ه وقتـیجـایی کـ  

خواست خدا نباشد برگی هم از شاخه جدا نمیشود ،دود شدو 

 به

 هوا رفت...!



 وقتــی روبــروي میـز منشــی ایسـتادند شــاداب قلــبش از

 هیجــان جـایی در کــف
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دسـتهایش مــی تپیــد !... و بــه غیـر آنهــا مراجعــه کننــده 

 ي

کنــار میــز دیگــر هــم  

 ایستاده بود وکه با منشی بحث میکرد...

 منشی بخـش پـذیرش بیمارسـتان ،دختـري الغـر انـدام بـود و

 بـا بینـی عقـابی نـا

 فرمی که نیاز شدیدي به عمل داشت به زور جوابشان داد و

 فقط گفت:

 دکتر طلوعی فقط روزهـاي یکشـنبه و سـه شـنبه از سـاعت

« 

 یـک تـا چهـارو نـیم

 بیمار ها رو ویزیت میکنند و باید از قبل وقت بگیرید..«.

 سـپس دفتـر بـزرگ مسـتطیلی شـکلی را پـیش رویـش بـاز

 کـرد و نگـاهی بـه آن

 انـداخت و گفـت آخـرین وقتـی کـه میتـونم بـدم بـراي مـاه

 آینـده اسـت اگـه عجلـه

 دارید باید برید مطب شون...

ی ایــن را گفـت و بــاز ســرش را داخـل مــانیتور فـرومنشـ  



 بـرد ...مامــان زري پــر

 چادرش رو گرفت و رو به شاداب با چشمان گرد و لحنی

 متعجب گفت:

 » وا ...مادر انگاري آدم حسابیه و از این دکتر درپیتی ها

 نیست« ..!..
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د و تـه دلـش غـنج رفـت نگاههـايشاداب به یاد مسیح افتـا  

 چـپ ،چـپ منشـی را

 که دید و درحالی کـه سـعی میکـرد خنـده هـایش بلنـد نباشـد

 بـاوزي او را کشـید و

 قدري از میز منشی دور شد و زیرو پچ پچ وار گفت:

..»..  » مامان ترو خدا یواش تر دارند نگاهمون می کنند

ـه دلـش را قلقلـک میـدادمامـان زري کـه کنجکـاوي هـایش ت  

 و میخواسـت ایـن

 دکتر خـوش قـد بـاال کـه شـاداب از او داسـتانها گفتـه بـود را

 همـین امـروز ببینـد و

 خیــال کوتــاه آمــدن هــم نداشــت !...بــازویش را از دســت

 شــاداب بیــرون کشــید و

 همانطور که به سمت میز منشی قدم برمیداشت گفت:

 » تو کاریت نباشه باالخره دکتـر ایـن بیمارسـتانه غیـب کـه

 نشـده!.... یـه جـا تـوي



 این بیمارستان هست دیگه!«...

مامان زري این را گفت بازهم به سمت میز منشی راهی شد 

 و

 پرسید:

 » ببخشــید خــانوم مــن بایــد درمــورد یــه مســئله پزشــکی

 از ایشــون مشــورت

و تــا عصــرهم نمیتــونم صــبر کــنم و بــرم بگیــرم  
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 مطــب.... کجــا میتــونم پیداشــون

 کنم...؟«

 منشی کـه گویـا دمـاغش مـانع دیـدن آدمهـاي اطـرافش شـده

 بـود سـرش را بـی

 آنکه از داخل مانیتورش بیرون بکشد سرسري جواب داد:

.»..  شب کشیک بودند و صبح تشریف بردنددکتر طلوعی دی

« 

 مامان زري آه از نهادش برآمد و رو به شاداب گفت:

 » مادر انگار قسمت نیست کـه امـروز چشـمون بـه جمـال

 ایـن دکتـر روشـن بشـه

 ... چاره اي نیسـت بایـد شـهاب رو راضـی کـنم بـره خـط
 قـدیمیت رو فعـال کنـه یـا

 اصـال مـدارکش رو ازش میگیـرم و خـودم ایـن کـار رو



 میکـنم .... فـردا کـه یکشـنبه

 است تعطیل رسمیه و سه شـنبه هـم از صـبح بایـد بـرم کمـک

 خالـه بتـی شـعله زرد

 نذري داره ... این جوري باید تا هفته ي دیگه هم صبر

 کنیم.«...

ـش داده بـود دمـغشـاداب کـه وعـده ي دیـدن مسـیح را بـه دل  

 شـد و لبهـایش

 انهنایی رو به پایین گرفت...

 مامان زري نگاهی بـه چهـره ي دلخـور شـاداب انـداخت و
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 قـدري نزدیـک تـر شـد

 تا گفتگوهایشان دونفره شود زیر گوشش پچ پچ کرد:

 » غصـه نخـوري مـادر ... خـودم سـر دیـگ شـعله زرد

 بـرات نـذر میکـنم تـا خـدا

شما دوتا رو بهـم برسـونه .... میـدونی کـه چقـدر حاجـت 

 میـده

 حـاال بیـا بـریم یـه...

 ...جا یه چلو کبـاب مـادر دختـري بخـوریم و بـریم خونـه

 واسـه ي آقاجونـت و شـهاب

 هم میگیرم نظرت چیه !....؟«

اي هـم زیـر لـب سـري بـه عالمـت تاییـد تکـان داد وباشـه  



 گفـت و نگـاهش را از

 اســم حــک شــده روي صــفحه ي طالیــی کوبیــده شــده

 روي در اتــاق گرفــت کــه

» دکتر مسیح طلوعی«: نوشته بود  

 وقتـی همـراه مامـان زري راهـی میشـد دلـش را پـیش اسـم

 طالیـی حـک شـده

 روي در اتاق جا گذاشت.

*** 

 یکشــنبه بــراي مســیح روز دلخــواهش نبــود ... بــه

 خصــوص اینکــه تــوي قــانون

رودربایستی قـرار گرفـت و مجبـور شـده بـه خـواهش 

 عمـوي
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 کـامران کـه پـدربزرگ

 بیتا هم بود دعوت خانواده ي بیتا را بپذیرد...

نبـود و درواقـع پنـت هاوسـی بـودخانه پـدري بیتـا .. خانـه   

 چسـبیده بـه آسـمان

 که بالکنی به قدر پنجاه متر داشـت کـه چشـم انـداز آن

 چراغهـاي روشـن شـهر بـود

... 

 م کلفتـی بـود کـه پـدر بیتـا آقـاي صـفاري بسـاز و بفـروش د



 بـوي تـازه بـه دوران

ید و رسیدگی اش از چند متري هـم بـه مشـام مـی رسـ

 مـادرش

 هـم خـانوم صـفاري

 دست کمی از شـوهر دسـت گلـش نداشـت و بلکـه گـوي تـازه

 بـه دوران رسـیدگی را

 از او هـم ربـوده بـود !... و ایـن را رفتـار هـاي متظـاهرش

 نشـان میـداد کـه یـه خـط

 درمیان از سفرهاي خارج و خرید هاي انچنانی اش می

 گفت...!

بـه سـاعتش انـداخت کـه عقربـه هـا حـول و مسیح نیم نگاهی  

 حـوش هفـت بعـد

 از ظهر میچرخیدند و نمی دانسـت تـا کـی بایـد بـه مزخرفـات

 آقـاي صـفاري در بـاب
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 مزایاي برج سازي لبخندي مسخره بزنند..!.

 آنقدر مهمانی کسـالت بـاري بـود کـه مـارال دهـن دره هـایش

 بـه پـرواز در آمـد و

 :«مانـدانا سـر بـیخ گـوش او فـرو بـرد آهسـته پـچ پـچ کـرد

 مـارال زشـته دهـن دره

 نکن..«.



 و او که طبیعت پر جوش وخروشی داشت ناراضی فقط سري

 تکان داد...

].....:..... ............]..... 

 اما بیتاحـال خوشـی داشـت و سـرخوش از حضـور مسـیح

 سـرازپا نمـی شـناخت و در

 پیـراهن حریـر آبـی آسـمانی اش کـه دامنـی پـرچین داشـت و

 خیـاط دسـت و دلبـاز

دریقه و قـد دامـن خساسـت بـه خـرج داده بـود میچرخیـد و 

 بـا

 کفـش هـاي پاشـنه

ک هـا میکوبیـد !... گـاهی بلنـدش تـق تـق روي دل سـرامی

 هـم

 دسـتی بـه موهـاي

 پریشـان روي شـانه اش مـی کشـید و از مهمانـان پـذیرایی

 میکـرد و بیشـتر از همـه

 از مسیح..!.

 بیتــا دمــی چشــم از مســیح کــه امشــب در کــت و شــلوار
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 ســرمه اي خــوش

یداشـت و یـک خـط درمیـان نگـاهش بـه اومیدرخشـید بـر نم  

 میرسـید و سـعی در



 جلـب توجـه مسـیح داشـت، آنچنـان کـه همـه کـم بـیش متوجـه

 ي رفتـار هـاي او

 شده بودند...

 عاقبت به میان صحبت پدرش آمد به صدایش نرمش خاصی

 داد و گفت:

 » بابا خواهش میکـنم بحـث بـرج و سـاخت و سـاز رو

 تمـومش کنیـد آقـاي دکتـر

 و فرنگیس جون خسته شدند..«.

 عموي کامران هـم دل خوشـی از دامـادش نداشـت سـري بـه

 عالمـت تاییـد تکـان

 داد:

 » من هم موافقم فرنگیس خانوم و دختر خانوم هم خسته

 شدند..«..

 بیتا از جایش برخاست و روبه مارال و ماندانا شدو گفت:

 » انداز دیدنی داره دوست دارید ببیند بچه ها بالکن چشم

 ؟...!«

 سپس رو به مسیح کـه درگیـر پوسـت کنـدن پرتقـالی بـود

 شـدو لونـدي چاشـنی
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 صدایش کرد:

.»..  » آقاي دکتر خوشحالم میشم شما هم تشریف بیارید



یمسـیح نگـاهش تـا امتـداد صـورت بیتـا کـه آرایـش ملیحـ  

 روي ان نشسـته بـود

 باال آمد و با لحنی مردانه جواب داد:

»...  » ممنونم شما تشریف ببرید

بیتـا کـه بـه رفتـار هـاي سـردو یخـی مسـیح عـادت کـرده 

 بـود

 کوتـاه نیامـد و

 میخواست بازهم اصـرار کنـد ولـی همـین کـه قـدمی پـیش

 گذاشـت ، پاشـنه کفـش

اش در ریشـه هـاي فـرش گیـر کـرد ، پـایش پـیچ خـورد و 

 در

 دم بـه زمـین سـقوط

 کرد...

*** 

 بعد ازآن سقوط نا بـه هنگـام تمـام توجـه هـا بـه سـمت بیتـا

 جلـب شـد و اولـین

کسـی کـه بـه دادش رسـید جنـاب سـرهنگ بـود کـه زیـر 

 بغـل

 او را گرفـت و روي

 مبل نشاند...

که این اتفاق نـا خواسـته بـود ولـی بـراي بیتـا هـمهرچند   



 چنـدان بـد نشـد چـرا
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 که مسیح به خـواهش عمـوي کـامران مجبـور بـه معاینـه ي

 پـاي بیتـا شـد ... خـانوم

 صفاري زیر بغـل او را گرفـت و بـه سـمت مبـل راحتـی

 هـایی کـه روبـروي تلویزیـون

 قـرار داشـت و بـرد واو را آنجـا نشـاند و مسـیح بـی میـل از

 جـایش برخاسـت و بــه

 سـمت او رفـت و فــرنگیس خـانوم و دختـر هــا و البتـه

 کـامران بــه دنبـالش بــه راه

 افتادنـد...همـه بـه دور مبلـی کـه بیتـا روي ان نشسـته بـود

 حلقـه زدنـد و هـرکس

... تچیزي می گف  

مسیح با اخم غلیظی پـایین پـاي او زانـو زد و بـی آنکـه بـه 

 او

 نگـاه کنـد مـچ پـاي

 او را که خلخال طالیی به دور آن بسته بود در دست گرفت و

 گفت:

 » من کمی مچ پاتون رو فشار میدم هرجا درد گرفت لطفا

 بگید !...؟«

 بیتا از گرماي دست مسـیح بـه فضـا پرتـاب شـده بـود و دلـش



 میخواسـت تـا ابـد

 ایــن حــس امتــداد پیــدا کنــد هرچنــد کــه پــایش انچنــان

 درد نمیکــرد ولــی بــا
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 کوچکترین فشـار عکـس المعـل شـدیدي نشـان میـداد و دسـت

ـایش راو دل بـاز پاه  

 به نمایش گذاشته بـود و مسـیح نگـاهش فقـط بـه مـچ پـاي او

 بـود و عاقبـت بعـد از

 دقایقی کوتـاه مـچ پـاي او را بـه زمـین گذاشـت و از جـایش

 برخاسـت و بـه چشـمان

 بیتا نگاه کرد وگفت:

 » یـه ضـرب دیـدگی سـاده اسـت نبایـد یکـی دو روز بـه

و یـهپـاتون فشـاربیارند   

 مسـکن هـم شـب موقـع خـواب بخوریـد بهتـون کمـک میکنـه

 درد اذیتتـون نکنـه

...» 

 خانوم صـفاري بـا تشـکري کوتـاه زیـر بغـل بیتـا را گرفـت و

 او را لنـگ لنگـان بـه

 سمت اتاقش برد وکامران هم به دنبالش راهی شد...

در بیـرونفاصـله ي خشـم کـامران تـا فـوران شـدن آن بـه قـ  

 رفـتن مـادر بیتـا از



اتاق بودبا بسـته شـدن در انگشـت اشـاره اش را بـه سـمت 

 بیتـا

 کـه روي لبـه ي تـت

 نشسته بود نشانه رفت و پچ پچ وار گفت:

 » بیتـا ... بیتـا داري دیوونـه ام میکنـی ... جلـوي ایـن
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 خـانواده داري آبـروي مـن

 رو میبري...! مگه ما با هم حرف نـزدیم .!..؟ مگـه بهـت

 نگفـتم مسـیح بـه یکـی دیگـه

 فکـر میکنـه و دورش رو خـط بکـش ...مگـه رفتـار هـاي

 سـردش رو نمـی بینـی ایـن

 بازي هـا چیـه کـه راه انـداختی پـات زخـم شمشـیر خـورده

 بـود کـه خـودت رو اون

» ه بودي!....؟جوري جلوي همه ولو کرد  

 بیتـا پـاي ضــرب دیـده اش را روي تخــت دراز کـرد و

 موهــاي ریخـت شــده روي

 راق شد صورتش را پس زد و به چشمان او ب:

 » ! ....تـو گفتـی ولـی یـادم نمیـاد مـنم گفتـه باشـم چشـم

 مسـیح سـهم منـه!....
ت سنگ هم که باشه یخش رو آب میکنم بـرام هـم مهـم نیسـ

 یـه



 دختـر دیگـه تـوي

ذهنش نشسـته اتفاقـا حـاال کـه ایـن موضـوع رو فهمیـدم 

 مصـر

 تـر شـدم، تـو خیـال

 میکنـی بـراي مـن پسـر کـم ریختـه !...؟ فقـط کافیـه اشـاره

 کـنم تـا بـه دسـت پـام

 بیافتند ولی من مردي رو میخـوام کـه دلـم عاشـقش شـده ،

همـردي کـه شـاید چهـر  
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 ي معمـولی داشـته باشـه ولـی رفتارهـاي خاصـش اون رو

 جـذاب و خواسـتنی کـرده

 ... آالن هم از اتاق من برو بیرون.... یـه کـم کـه حـالم بهتـر
 شـد خـودم میـام بیـرون

....» 

 صبحت هاي بیتا بـا تقـه ي در نیمـه تمـام مانـد و کـامران

 کالفگـی اش را بـا فـرو

 بردن دست میان موهـایش تقسـیم کـرد و بـا آمـدن خـانوم

 صـفاري بـا عـذر خـواهی

 کوتاهی بیرون رفت...

**** 

 یکشنب



].....:..... ............]..... 

 ... ه براي شاداب هم بـا دلتنگـی بـراي مسـیح شـروع شـد

 حـس میکـرد میـان زمـین

مـان زري میگفـت صـبوري کنـد ولـیمعلق رهـا شـده ما  

 گوشـهاي دلـش کـر بـود و

 .. حـرف حسـاب در آن فـرو نمیرفـت و مـدام بیتـابی میکـرد

 مثـل مـاهی کـه از آب

 بیرون افتـاده باشـد نفـس هـایش بـراي یـک دم دیـدن مسـیح

 میرفـت عشـق قـانون
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..!... یدانست و غرور و را هم نمی شناختصبر و تحمل نم  

غصـه «: به دل بیتابش وعـده ي فـردا را داد و گفـت 

 نخـوري

 هـا فـردا میـرم خـط

 موبایلم رو فعال می کنم میدونم بدون اون نمیتونی نفس

 بکشی!«...

 اگرچه روز یکشنبه بـراي او همـراه بـا دلتنگـی آغـاز شـد

 ولـی بـراي آقـا جـانش و

..!.. ان زري از این دلتنگی خبري نبودمام  

 آقا جانش هـم دسـت خالـه قـزي اش را کـه هـوس زیـارت

 شـاعبدالعظیم و کبـاب



 هـاي چـرب و چیلــی بـازار آن را کــرده بـود ، گرفــت و

 راهـی شــدند و او بـا وجـود

 اصــرار هــاي مامــان زري خانــه مانــد و لیلــی و مجنــون

 قــدیمی را راهــی زیــارت

 شاعبدالعظیم کرد...

 شهاب هم که ایـن روزهـا حـال و هـواي دلـش ابـري بـود و

 اخـم هـایش درهـم!....
 به خانه ي خودش رفت تا تنهـایی هـایش را وجـب کنـد و

 هنـوز هـیچ کـس بـه غیـر

 از شاداب از تصمیم او براي طالق ندا خبر نداشت..!.

را بـه دسـت آب سـپرد و بعـد از یـه دوش دلتنگی هایش  
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 طـوالنی بـا گونـه هـایی

 سـرخ بیـرون آمـد حـس تـازگی بـه زیـر پوسـتش نشسـت و

 هنـوز درگیـر موهـاي

کـه مثـل عقـابی رفـت و آمـد» البی من« بلندش بود که  

 مهمانـان رازیـر نظـر داشـت

... آمدن مهمان را خبردادتماس گفت و   

با شـنیدن اسـم نـادر قلـبش بـدون تـپش جـایی کنـار پـایش 

 افتـاد

 میـان دل دل



 هـایش بـراي بـاز کـردن در .... هـول و دسـت پاچـه موهـاي

 نـم دارش را تـابی داد و

 باکلیپسی بـه بـاالي سـرش فرسـتاد و روي تـاپ دوبنـده اش

 هـم مـانتو پوشـید و بـه

مین هم اکتفـا نکـردو چـادر ي روي سـرش نشـاند و بـاه  

 صـداي زنـگ نفـس هـایش

 رفت...!

 پاهایش سست شـد بـا یـک تصـمیم آنـی روي مبـل نشسـت

 خیـال بـاز کـردن .....

 در را نداشــت ولــی زنگهــاي ممتــدد تصــمیمش را بربــاد

 فنــا داد!... وقتــی مشــتهاي

ده شد از تـرس آبـرو ریـزي میـان همسـایه نادر به در کوبی

 هـا

 ي سـاکن طبقـه دیگـر
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 درنگ نکرد و در را با بسم الهی تا نیمه باز کرد..!.

 نادر نیم نگاهی به در نیمه باز انداخت و با لحنی پر از طعنه

 گفت:

 » سالم دختر عمو .... مهمون نمی خواي که در رو برام باز

 نمی کنی ...!؟«

 نفس توي سـینه اش از شـدت اضـطراب حـبس شـده بـود و



 یکـی درمیـان راهـی

 بــه بیــرون پیــدا مــی کردنــد...چــادرش را بــیخ گلــویش

 محکــم تــر چنــگ زد و بــا

 صدایی که سعی داشت محکم باشد بدون سالم گفت:

 » هم رفته خونهآقا جونم و مامان زري خونه نیستند شهاب 

 خودش« ...

 نادر یک تاي ابرویش باال رفت و به گونه هاي صورتی

 شاداب خیره شد:

 » دختـري کـه وصـف فـرارش رو از دسـت قاچـاقچی هـا

 شـنیدم فکـر میکـردم

 شجاع تر ازین حرفها باشه که از پسر عموي خودش

 بترسه!«...

آورد و نگــاهیســپس موبــالیش را امتــداد چشــمانش بــاال   

 بــه آن انــداخت و

 صفحه ي آن را روشن و خاموش کرد و با همان لحن
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 خونسردش ادامه داد:

 میــدونم عمـو و زن عمـو خونـه نیسـتند و نـیم سـاعت پـیش

« 

 تلفنــی بـا هــم

 حرف زدیم ... بـا خـودت کـار داشـتم مـی خواسـتم تنهـایی



 حـرف بـزنیم، شـماره ي

 جدیدت رو نداشتم ، ندا که فعال قهر اومـده خونـه و حاضـر

 نشـد تـا یـه زنـگ بزنـه و

 شماره رو ازت بگیره ... شهاب هم کـه سـایه ي مـن رو بـا

 تیـر مـی زنـه بـراي همـین

 مجبور شدم خودم بیـام ... زیـاد وقتـت رو نمیگیـرم یـه چنـد

مـیگمجملـه ي کوتـاه   

 و میرم...«

 شــاداب مرددقــدمی پــس رفــت ، نــادر بــدون اینکــه کفــش

 هــایش را در آورد

داخل شد و در پشت سرش بـا صـداي تقـی بسـته شـد و 

 همـان

 جـا کنـار در ایسـتاد

 ،بعـد از تـاملی کوتـاه بـه قـدر چنـد نفـس نگـاهش را در

 صـورت او چرخـی داد و بـا

ینه اش چند ضربه ي کوتاه زد وبی پ ت دست تپ به س  

 مقدمه گفت:

... ! »  » هنوز این جایی و هیچی عوض نشده
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 شاداب به آنی نگـاهش را از شـلوار جـین او گرفـت تـا امتـداد

 چشـمانش بـاال آمـد



 نفس هایش رفت و دیگر هم بر نگشت...!

رفهــاي نــادر َشــ ّري خوابیــدهمیدانســت پــس و پشــت ح  

 کــه دیــر یــا زود ُشــ ّره

 میکند ....با صداي نادر افکار درهم و برهمش به سمت او

 کشیده شد:

 شاداب اومدم تـا بـرات توضـیح بـدم و بگـم نـامزدي مـن بـا

« 

 فریـال بـه خواسـت

 مــن نبــوده و بــه اجبــار مامــانم تــن بــه ایــن کــار دادم

... ســر از»نــه «تــا گفــتم   

 بیمارستان و نوار قلـب در آورد درسـت تـوي زمـانی کـه تـو

 گـم شـده بـودي مـن رو

 مجبور کرد تا به خواسته اش تن در بدم..«.

: ی ادامه نادر لبهاي خشکش را تر کرد و بعد از نفس عمیق

 داد

 » دیشـب تـا صـبح فکـر کـردم ... دیگـه نمیگـذارم مامـانم

 بـرام تصـمیم بگیـره ...
 اومدم پی دلم.... اومدم تـا بهـت بگـم همـین امـروز نـامزدیم

 رو بـا فریـال بهـم میـزنم

 و میام خواسـتگاریت ... کـاري هـم بـه مخالفـت شـهاب و

مدیگـران نـدارم ، تـو رو هـ  
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 راضی میکنم.«..

 شاداب قـدمی پـس رفـت و بـا صـدایی کـه سـعی میکـرد خـط

 و خـش و لرزشـی

 نداشته باشد جواب داد:

 » نادر از زنـدگی مـن بـرو بیـرون .... بـا ایـن کـارت فقـط

 رابطـه ي دو خـانواده رو

برادر به بهم میزنی ... به قدر کافی بین این دوتا  

].....:..... ............]..... 

لطف زن عمو سـوري جـدایی افتـاده ، نـدا هـم داره آتـیش 

 ایـن

 کـدورت هـا رو زیـاد

 میکنه تـو دیگـه بهـش دامـن نـزن ... مـن محالـه کـه بـه تـو

 بلـه بگـم ... بـرو دنبـال

 زندگی خودت بگذار منم زندگی کنم...«

نادر چشـمان بـه خـون نشسـته اش را قـدري باریـک تـر 

 کـرد

 و بـا لحنـی تهدیـد

 آمیز جواب داد:

 » تو زندگی میکنـی اون هـم فقـط بـا مـن ...ایـن همـه سـال

 عاشـقت نبـودم کـه



حاال راحت از دستت بدم...تا حاال خیلی اشتباه کردم ولی 

 دیگه

 نمیگذارم« ...

...». نادر تو نامزد داري این رو بفهم«: الید شاداب زیر لب ن  
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 نادر دست روي سینه اش کوبید و محکم تر از او جواب داد:

 » نامزدي مـن االغ بـا فریـال بـه اجبـار بـوده ایـن رو تـو

 بفهـم .... ! شـده زمـین و

ــودتآســمون رو بهــم بــدوزم بلــه رو ازت میگیــرم!... خ  

 مــن کلــه خــر رو کــه مــی

 شناسـی تـا همـین جــا هـم زیـاد بـه دل مامــانم راه اومـدم

 میـام خواســتگاریت و...

 فقط یه جواب بله ازت میخوام«

 نـادر بـه چشـمان بهـت زده ي شـاداب خیـره شـد و در رابـاز

 کـرد و درحـالی کـه

 بیرون میرفت اضافه کرد:

 » شـده تـو و عمـو رو الي منگـه بگـذارم و بـه زور بلـه

 ازت بگیـرم ایـن کـار رو

 میکنم...... زنم که بشی یـه سـه چهـار مـاه نـازت رو میخـرم

 بعـد هـم عـادت میکنـی

 که من رو کنار خودت داشته باشی..«.



 نادر این را گفـت و سـري بـراي او خـم کـرد بیـرون رفـت

ـد چشـمانیشـاداب مان  

 کـه حـاال میباریـد ...و میدانسـت و یقـین داشـت کـه نـادر در

 لجبـازي یـد طـوالیی

 دارد..!.
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 چـادر از سـرش افتـاد و هـول و دسـت پاچـه بـه سـمت تلفـن

 خانـه رفـت وبـراي

 اولــین بــار شــماره ي مســیح را گرفــت و بــا شـنیدن

 دســتگاه مشـترك مــورد نظــر

 خاموش است در دم سـقوط کـرد و کنـار میـز تلفـن نشسـت و

 اشـکهایش روان شـد

.... 

شـاداب تـا پاسـی از شـب فکـر کـرد و بـراي اینکـه 

 اشـکهایش

 پـرچم رسـوایی را

 بــاال نبرنــد بــا آمــدن آقــا جــانش و مامــان زري خــود را

زد ... و دلــش بــه خــواب  

 میخواســت ایــن بــار خــودش بــراي زنــدگی اش تصــمیم

 میگرفــت ...پــاي درســت و

 غلط آن هم می ایستاد...



*** 

 مســیح شــاداب را میــان خوابهــایش بــا چشــمان گریــان

 میدیــد اشــکهایی کــه

 مسلسل وار میبارید و فریادي که بی صدا بود.....

 به هراس از خواب بیـدار شـد و بـه سـیاهی اتـاقش چشـم

 دوخـت و بعـد از نفسـی

کوتاه ،هوشیاري به سراغش آمددستی به موهایش کشید و 

 زیر
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 لب گفت:

 ماه پیشونی من گریه هات براي چیه ... ؟کجا بگردم دنبالت

« 

 ؟....!!«

**** 

].....: ............]..... 

 دوشنبه ي تهران با برف آغاز شد...

 برفی نرم و سبک مثل دانه ي مروایـد بـر سـر اهـالی شـهر

 مـی نشسـت و بـه فقیـر و

 غنـی هـم کـاري نداشـت و دانـه هـایش سـهم همـه بـود ...و

 بـراي او کـه یـک شـب

زنده داري پر استرس را پشت سر گذاشته بود صبح از 



 ساعت

... ز شدیازده آغا  

 امروز دلش سـکوتی میخواسـت ممتـد تـا روي تمـام دقـایقش

 کـش بیایـد و ذهـنش

 را به آرامـش برسـاند ... دلـش تنهـایی میخواسـت خلـوتی تـا

 عاشـقانه هـایش را دوره

 کند و به جانم گفتن هاي مسیح برسد...

 دلش هواي مسیح را کـرده بـود و نگاههـاي نـرم و نـوازش

کـه بـی لمـس اوگـرش را   

 راه و رسم نوازش را میدانست...

 نـیم نگـاهی بـه سـاعتش انـداخت کـه سـاعت یـازده و نـیم را
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 نشـان میـداد کـش و

 قوســی بــه بــدنش داد و از رختخــواب بلنــد شــد دل بــه

 تقــدیري داد کــه خداونــد

 امروز برایش رقم زده بود.

 بعـد از ناهـار زیـر نگاههـاي خیـره ي مامـان زري بـی آنکـه

 کالمـی بگویـد مـانتوي

 ضخیم مشکی رنگی پوشـید و شـال سـاده مشـکی رنگـی هـم

 بـه سـر کـرد و نگـاهی

 به چشمان پـف آلـودش انـداخت بـی خیـال آرایـش شـد و بـه



 کـرم مرطـوب کننـده

.... ي اکتفا کردا  

 زرین خانوم کـه تمـام مـدت حواسـش پـی او بـود، دانـه هـاي

 عـدس رابـی هـدف در

 سینی زیر و رو کرد پرسید:

اوغور به خیر ... کجا میري مادر شال و کاله کردي «

 »!....؟

شــاداب شــال گــردن قرمــزي را از روي جــا لباســی 

 کنــار

 در برداشــت و آن را دور

: ن تابی داد و گفتگرد  

 مامـان دلـم یکـم تنهـایی میخـواد ... اول میـرم مخـابرات تـا

« 

 تعطیـل نشـده سـیم

 کارت قدیمیم رو فعـال کـنم و بعـد هـم یـه گشـتی تـوي شـهر
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 میـزنم و یکـم خریـد

سـرمیکـنم ... شـاید یـه سـري هـم رفـتم شـرکت و بـه هسـتی   

 زدم شـماره اش رو

 نداشتم که بتونم بهش زنگ بـزنم ...خالصـه دلـم تنهـایی

 میخوادتـا کمـی فکـر کـنم



....» 

 مانان زري دسـتی بـه زانـو اش گرفـت و ازجـایش برخاسـت

 و روبـرویش ایسـتاد و بـه

 چشمان پف آلود او خیره شد:

 » مـن رو نمیتـونی گـول بزنـی ایـن چشـم هـاي قرمـز نشـون

 از یـه شـب بیـداري و

 گریه داره ... دیشب که دیـر وقـت اومـدیم ندیـدمت.... صـبح

 هـم اومـدم تـوي اتاقـت

 خواب بودي ....!به منـوچهر گفـتم سـرو صـدا نکنـه تـا بیـدار

 نشـی ، دلـم همـش پـی

» در !....؟تو بود چیزي شده ما  

 شاداب به یـاد نـادر و خـط و نشـان هـایش افتـاد.... خـب

 میبایسـت مـی گفـت ولـی

 امروز براي خودش بود ... لبخندي تلخ روي لبش نشست و

 آهسته زمزمه کرد:

 » مـیگم مامـان ... بـرات همـه چـی رو مـیگم، ولـی امـروز
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ال خودمـهنـه ... امـروز مـ  

...» 

زرین خانوم دست بـرد و شـال گـردن او را مرتـب کـرد و 

 در



 حـالی کـه نگـاهش روي

 صورت او می چرخید گفت:

 » حرفش پیش نیومد که بهـت بگـم شـرکتی کـه تـوش کـار

 میکـردي تعطیـل شـده

 اون روز هـایی کـه گـم شـده بـودي شـهاب یـه بـار رفـت تـا

غت رواز دوسـتات سـرا  

 بگیره که متوجه این موضوع شد..«..

 نفس عمیقی کشید تـا خـاطرات مسـیح تـه نشـین شـود

 نمیدانسـت چـه حکمتـی!....

 است که یه خط درمیان به خاطرات او می رسید..!.

 مــدارك هــاي ســیم کــارت قــدیمی ات رو دیشــب ســرراه

« 

 از شــهاب گــرفتم ..
 گذاشـته بـودم روي میـز ناهـار خـوري برداشـتی!...؟

 حواسـت هـم بـه موبایلـت باشـه

 سر بند دزدیـده شـدنت وقتـی تنهـا میخـواي بـري بیـرون دلـم

 همـش تـوي هـول و

 والست .... پول همراهت هست اگه کم داري بدم بهت !....؟

 دیر نکنی مادر.«..

1069 

Romanbooki بن بست بهشت 

داب سري بـه نشـان تاییـد تکـان داد و لبخنـدي نـرم بـه دلشا  



 نگرانـی هـاي مامـان

 زري که کنـار سـفارش هـاي مادرانـه اش ردیـف میکـرد زد

 و بـا خـدا حـافظی کوتـاه

 پی دلش رفت...

*** 

 بعـد از فعـال کـردن سـیم کـارت قـدیمی اش آن را بـا سـیم

 کـارت جدیـد تعـویض

.... و به مامان زري پیام داد تا دلواپس نشودکرد   

 هندز فري موبـایلی گوگـولی کـه شـهاب بـرایش گرفتـه بـود

 را تـوي گوشـش هـایش

 فـرو کـرد ، ّهنـگ مالیمـی پـس زمینـه ي افکـارش شـد و

 زیـر بـرف شـروع بـه راه

 رفتن کرد و با هر قدم خاطره اي از مسیح در سرش جان

 گرفت...

 برف که شدتت گرفـت بـه کـنج کـافی شـاپی پنـاه بـرد و کنـار

 تنهـایی هـایش قهـوه

اي خورد و باز هم دل بـه بـرف سـپرد و البتـه خیلـی هـم 

 تنهـا

 نبـود و پیامـک هـاي

 مامان زري تقریبـا هربیسـت دقیقـه از گـرد راه میرسـید و

 هـر بـار فقـط یـک جملـه
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کجــایی ...؟تمــاس« ي تکــراري را ارســال میکــرد :   

 نمیگیــرم تــا مـزاحم تنهــایی ات

 نشوم« ..!..

 و او هربار با حوصله جوابش را میداد برایش استیکر بوس

 می فرستاد...

وقتی از تاکسی پیـاده شـد بـرف بنـد آمـده و بـه جـاي آن 

 سـوز

 گزنـده اي جـایگزین

... میکرد شده بود که پوست صورتت را از سرما س ر  

 روبــروي ســاختمان پزشــکان ایســتاد ، کــه داروخانــه اي

 شــیک و لــوکس زیـرآن بــا

 چراغهـاي نئـون خـود نمـایی میکـرد، نگـاهش روي تـابلو

 هـاي کنـار در ورودي کـه

د واسم پزشکان بـه همـراه تخصـص آنهـا نوشـته بـود چرخانـ  

 بـین آنهـا اسـم مسـیح

 دلش را به تب و تاب انداخت و ضربان قلبش رو به هزار

 رفت.....

 مـردد بـین رفـتن ومانـدن لحظـه اي ایسـتاد مـی توانسـت بـا

 سیاسـت مامـان زري

 پیش بـرود و مثـل یـک لیـدي صـبر کنـد تـا مسـیح تمـاس

 بگیـرد و بعـد او بـا نـازو



دهد و کمی هم تئـاتر بـازي کنـد کـه سـرشغمزه جوابش را ب  
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 شـلوغ بـوده و غیـره و

 غیـره.... ولـی عشـق قـانون سیاسـت زنانـه را نمـی شناسـد

 وتئـاتر هـم بلـد نیسـت و

 پیرو حرف دل است...!

 تردید هایش را زیر پایش ریخت و سوار آسا

].....: ............]..... 

 نسـور شـد و بـه طبقـه ي سـوم رسـید کـه دو واحـد روبـروي

 هـم داشـت قـبلش از

 هیجان مثل طبل میکوبید! ....

 عقل از یک سو نهیـب میـزد و از غـرور مـی گفـت و دل

 وسوسـه میکـرد کـه عقـل را

 چه به عشق و عاشقی !...؟

رچمعاقبــت میــان جنــگ نــابرابر عقــل و دل ... دل پــ  

 پیــروزي بــه دســت گرفــت و

 همراه بسم الهی با گامهایی کوتاه داخل مطب شد...

 نفســش دســتپاچه شــد و دلهــره اي عمیــق ، دل انگیــز و

 شــیرین زیــر پوســتش

 نشست...

 نگــاهش را در ســالن چرخــی داد، ســالنی بــود چهــار



 گــوش شــیک و مرتــب .... و

ـایش رنگــی مالیــم شــیري روي آن لـم داده بــود ودیوارهـ  
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 زینــت آن چهــار تــابلو در

 ابعاد کوچک بود کـه در یـک خـط مسـتقیم کنـار هـم چیـده

 شـده و چهـار فصـل را

 ... به تصویرکشیده بود وسـرامیک هـا از تمیـري بـرق میـزد

ـتمیـز منشـی هـم درس  

 کنار در اتاقی که بی شک متعلق به مسیح بود قرار داشت...

 شــاداب نگــاهش را از زن ومــردي کــه روي صــندلی

 نشســته بودنــد گرفــت بــا

قدمهایی نه چنـدان محکـم بـه سـمت میـز منشـی رفـت 

 ...بـوي

 گلهـاي نـرگس روي

ي ازمیــز پــرز هــاي بینــی اش نــوازش داد و قــدر  

 استرســی کــه بــی امــان میــان

 رگهایش جاري بود کاست وبعد از تعللی کوتاه سالم کرد و

 پرسید:

 »ببخشید آقاي دکتر طلوعی تشریف دارند !..؟«

 مقانی دستی بـه چتریهـاي بلونـدش کشـید، نگـاهش تـا امتـداد

 چشـمان او بـاال آمـد



 و خیلی خشک و بی روح جواب داد:

 » آقــاي دکتــر هســتند ولــی امــروز زود تشــریف مــی

 برنــد بــراي همــین بیمــار

 پـذیریش نمیکـنم ... میتـونم براتـون وقـت بگـذارم کـه حـدود
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 سـه هفتـه ي دیگـه

 میشه«

 شاداب نـیم نگـاهی بـه سـاعت مچـی اش انـداخت ... یـک

هفـت شـب بـاقیربـع بـه   

مانده بود و می بایست زود تر بـه خانـه بـر مـی گشـت ، 

 نفـس

 کهنـه اش را تـرو تـازه

 کرد و مستاصل گفت:

 » نه ممنـون وقـت نمـی خـوام ... میدونیـد آقـاي دکتـر چـه

 سـاعتی کارشـون تمـوم

 میشه !...؟«

ـاداب مقـانی اخـم هـایش رویهـم افتـاد و بـه تصـور اینکـه ش

 از

 همـان دختـر هـاي

آویزان است که گاهی سر از مطب دکتر طلوعی در 

 میاوردند



 روي تُرش کرد:

 »خیر خبر ندارم... میتونید تشریف ببرید....«

 شاداب طبق عادت چشـم هـایش را قـدري باریـک کـرد ، مـی

 توانسـت پـس ذهـن او

 را بخوانـد یقـین داشـت کـه او را از آن دختـر هـاي آویـزان

 تصـور کـرده بـود ... یـک

 تاي ابرویش باال رفت و گفت:

 » میشـه خـواهش کـنم بهشـون اطـالع بدیـد شـاداب خجسـته
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 اومـده مـن یکـی از

 دوستان خانوادگی شون هستم..«.

سـماجت شـاداب بـراي اینکـه او را دسـت  مقـانی کالفـه از

 بـه

 سـر کنـد ، روي برگـه

 پذیرش پر حرص نوشت شاداب خجسته و سپس دور آن دایره

 اي هم کشید...

شـاداب دلـش بـی بـال و پـر بـه پشـت دربسـته ي اتـاق 

 پـرواز

 میکـرد و دلـش مـی

کنـد خواست مثل این فیلم ها بـدون اجـازه منشـی در را بـاز 

 و



 وصـال یـار برسـد امـا

 رویاهایش را پس زد و با لبخندي گفت:

 » مـن آالن فرصـت نـدارم کـه منتظـر بمـونم ولـی فـردا هـم

 میـام لطفـا فرامـوش

 نکنید اسم من رو بهشون بگید.«...

 مقانی لحظـه اي شـک کـرد کـه مبـادا دختـر پـیش رویـش

 واقعـا از آشـناهاي دکتـر

بــراي همــین ســرش را ریــز تکــان داد ....و بــا باشــد  

 ورورد کــامران و دیــدن او

 لبخنــدي جــایگزین اخــم هــایش شــد وبــه احتــرامش از

 روي صــندلی برخاســت و

 گفت:

1075 

Romanbooki بن بست بهشت 

 »سالم آقاي مهندس شب شما به خیر خوش اومدید..«.

 کامران به دختـري کـه ظـاهري سـاده داشـت بـا شـال گردنـی

 قرمـز خـوش رنـگ و

 کنار میـز مقـانی ایسـتاده بـود نـیم نگـاهی کـرد و بـه تصـور

 اینکـه از بیمـاران اسـت

 نگاه سطحی اش را از او گرفت و جواب سالم مقانی را داد:

 »شب شما هم به خیر دکتر خیلی کار داره !...؟«

 »تشریف داشته باشید االن بهشون اطالع میدم شما اومدید..«



 شـاداب نگـاهش را از نـیم رخ مـرد کنـار دسـتش کـه زیـادي

 خـوش تیـپ و شـیک

 پوش بود گرفت و روبه مقانی شد و با لحنی محترمانه گفت:

لطفا فراموش نکنید اسمم رو بگید ممنونم شبتون به ..«..

 »خیر

بـه سـمت درخروجـی بـه راه افتـاد و بـهشاداب ایـن را گفـت   

 سـمت آسانسـور رفـت

 ... وقتی کـه بیمـار از اتـاق مسـیح بیـرون آمـد ، مقـانی پـیش
 از اینکـه بیمـار آخـر رو

 به داخل راهنمـایی کنـد گوشـی را برداشـت ودر حـالی کـه

 نگـاهش بـه کـامران بـود

 آهسته گفت:

 » ریف آوردند ومنتظرتونآقاي دکتر آقاي مهندس تش

 هستند..«.
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 مسیح لبخندي محـو روي لـبش نشسـت و از خسـتگی دسـتی

 بـه چشـمانش کشـید

لطفـا بهشـون بگـو منتظـر باشـند تـا کـارم تمـوم« و پرسید :   

 بشـه ...چنـد تـامریض

 دیگه مونده!...؟«

 مقــانی نگــاهش بــه روي دایــره اي کــه اســم شــاداب



 خجســته در ان جــاي داشــت

 افتادو جواب داد:

 » چشـم بهشـون مـیگم .... یـه بیمـار بیشـتر نمونـده ،

 همـانطور کـه دسـتور دادیـد

 دیگــه بیمــار پــذیرش نکــردم ...درضــمن خــانومی چنــد

اســم دقیقــه ي پــیش بــه  

 شاداب خجسته هم اومده بودند.«..

 کـامران بـا شـنیدن اسـم شـاداب خجسـته تنـد و تیـز و پـر

 شـتاب لحظـه اي تامـل

 نکرد و دوان دوان از پله ها سرازیر شد...

مسیح هـم بـه طرفـه العینـی گوشـی را روي میـز رهـا کـرد 

 و

 روپوشـش را در آورد و

ــیش چشــمان حیــرت زده ي بــدون کــت دوان دوان پ

 مقــانی

 از پلــه هــا ســرازیر

 شد....
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**** 

 کامران و مسیح تقریبا با هم به پـایین پلـه هارسـیدند نفـس

 هـردو خسـته بـود وهـن



 هن میکردند کامران نفس عمیقی کشید و گفت:

 مسیح قیافه اش رو خوب ندیدم ولی یه شال گردن قرمز دور

« 

 گر

].....: ............]..... 

 دنش بود..«.

 مســیح قــبلش از هیجــان در حــال پــرواز بــود و میــان

 ازدحــام و تاریــک، روشــن

 خیابــان بــا چشــمانی ســرگردان پــی مــاه پیشــونی اش

یمیگشــت و هــیچ نمــ  

 دید...عاقبت زیر لب از تَه تُه دل نالید:

 »یا الرحمن الرحیم نگذار گمش کنم...«

دعایش به اجابت نزدیـک شـد و شـاداب قـدري آن سـو تـر 

 در

 ایسـتگاه اتوبـوس دیـد

 که در حال سـوار شـدن بـود ...بـی درنـگ بـه سـمتش دویـد

 وکـامران هـم از پـی او

.... 

لیلـی اش میدویـد پاهـایش محکـم بـه ـیمسیح مثل مجنـونی پ  

 زمـین کوبیـده مـی
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 شـد و قلـبش هـم در سـینه .... از میـان مسـافران گذشـت و

 آنهـا را پـس زد و وقتـی

 به او رسید گویی به دنیـا رسـیده باشـد چنگـی بـه بـازویش زد

 و شـاداب بـه انـی بـه

ت و با دیدن او دنیا براي او هم از حرکتسمت او برگش  

 ایستاد..!.

 هردو فقط به یـک دیگـر نگـاه مـی کردنـد!.... اتوبـوس بـه

 همـراه مسـافرانش رفـت و

 ان دودر خلوت ایستگاه به جا ماندند...

 شاداب تاب نیاورد و زانـو هـایش خـم شـد روي آسـفالت

 خـیس فـرود آمـد ... مسـیح

 کنــارش زانــو زد و شــاداب او را از پــس حلقــه هــاي

 اشــک تــارو لــرزان میدیــد ...!

 چشمانش ابري بود و لبهایش بی قرار..

 مسیح هم نفـس هـایش در سـینه مبحـوس بـود و چشـم از

 شـاداب بـر نمـی داشـت

 وعاقبت قدري سر خم کرد و گفت:

 » مـین زانـو زدي پاهـاتمـاه پیشـونی مـن ... چـرا روي ز

 رو بگـذار روي چشـمهاي

 من..«.

هـر دو از زمـین و زمـان جـدا بودنـد گـویی دنیـا فقـط بـود 



 آن
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 دو... مسـیح ایـن بـار

 آهسته تر زمزمه کرد:

 »یه چیزي بگو بگذار صدات رو بشنوم..«.

م بــرهم گذاشــت و دوشــاداب دیگــر تــاب نیــاورد وچشــ  

 قطــره اشــک درشــت روي

 :« گونه هایش نشست و آهسته لبهایش تکان خورد و گفت

 مسیح..«.

و او حس کرد بال بـراي پـرواز پیـدا کـرده و عاقبـت کلمـه 

 ي

 جـادویی را کـه شـاداب

» جانم«: بی تاب آن بود زیر لب زمزمه کرد و گفت   

 کامران که کمی آن سو تر آ نها را نگـاه مـی کـرد سـرش را

 قـدري بـاال تـر گرفـت تـا

 اشکهایش ته نشین شود وقدمی پیش گذاشت و گفت:

 » بابـا ... لیلـی و مجنـون بایـد بیـان جلـوي شـما دوتـا لنـگ

 بندازنـد!... پاشـید بـریم

ا رو همداخل مطب مردم دارند نگاهتون می کنند!... اشک م  

 در آوردید..«.

مســیح دســت پــیش بــرد و شــاداب دســتش را میــان 



 دســت

 گــرم او جــاي داد و از

 روي زمین برخاست...

**** 
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 شاداب هیجان و شوقی وصـف ناشـدنی مثـل پیچـک بـه روي

 تـار تـار دلـش نشسـته

و صــداي قــدمهاي مســیح بــود ، نگــاهش بــه زیــر 

 بــرایش

 خــوش آهنــگ تــرین

 موسیقی دنیا بود.

 مقـانی بـا دیـدن شـاداب کنـار مسـیح و کـامران ابروهـایش از

 تعجـب بـاال پریـد بـه

 احتـرام مسـیح از جـایش برخاسـت و مسـیح بـی توجـه بـه

 مقـانی بـا لحنـی مردانـه

 ومحکم خیلی رسمی گفت:

 » خجسته لطفا منتظر بمونید تا من آخرین بیمارم روخانوم 

 ویزیت کنم.«...

 کامران قدمی به سـمت مسـیح برداشـت و دسـتی بـه نشـانه ي

 دوسـتی بـه سـمت او

 پیش برد و قدري خود را به او نزدیک کرد و کنار گوشش



 گفت:

 » چشم دلت روشـن، سـیندرالت رو پیـدا کـردي خـودم بـه

 فـرنگیس خـانوم ودختـر

 شتلق بگیرم ها خبرش رو میدم تا م« ...

 سپس از او قدري فاصله گرفت و ادامه داد:

 »من میرم ...قرار مون باشه براي یه روز دیگه..«.
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 مسیح قلبش تازه به ریـتم عـادي برگشـته بـود ولـی هیجـان

 همچنـان زیـر پوسـتش

نگـاهی بـه شـاداب کـه کمـی آن سـو تـر ایسـتاده بـودبود نیم   

 انـداخت و بـا کـامران

 خدا حافظی کرد و درحالی که به سمت اتاقش میرفت رو به

 مقانی گفت:

 » خـانوم مقـانی لطفـا بیمـار آخـر رو بفرسـتید داخـل.... بعـد

 هـم خـانوم خجسـته

 تشریف بیارند«

ـتی پیـدا کـرد تـا سـیندرالي اوکـامران بـا رفـتن مسـیح فرص  

 را ببینـد کـه صـورتی

 گرد داشت و بـه غیـر از چشـمان مـورب زیبـایش ... زیبـایی

 چشـم گیـر و افسـانه اي

 نداشت..!..



 قدمی پیشتر گذاشت و فاصله ي بینشان را قدري کمتر کرد:

 » .... خــانوم خجســته مــن کــامران هســتم دوســت مســیح

اشــنایی بــا شــمااز   

 خوشبختم راستش رو بخواهید توي قصه ها دنبالتون می

 گشتیم!«...

 شــاداب متعجــب بــه چهــره ي جــذاب کــامران نگــاه کــرد

 ومنظــورش را از قصــه
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 نفهمید!... ولی گیج و گنگی اش چندان طوالنی نشد و کامران

 ادامه داد:

 » قصـه اش مفصـله ... ایـن مـدتی کـه مسـیح بـه دنبـالتون

 بـود بهتـون مـی گفتـیم

 سیندرال...انشاهللاا فرصت هاي بعدي بیشتر آشنا میشم«

 کامران این را گفت و از خانوم مقانی خداحافظی کرد و

 رفت....

مقانی تمام مدت نگـاهش پـی شـاداب بـود و حـس فضـولی 

 اش

کـشبـد جـوري قلقل  

 میـداد و میخواسـت سـر صـحبت را بـا او بـاز کنـد ولـی

 مجـالی نشـد آخـرین بیمـار

برون آمد و با لحنی دوستانه درحالی که لبخندي هم چاشنی 



 ان

 بود گفت:

 » خانوم خجسته لطفا تشریف ببرید داخل دکتر منتظرتون

 هستند..«.

*** 

ک و نـرم حـس سـیالی را داشـت مثـل آب ... همـانطور سـب

 و

 روان ... حـس آرامشـی

کـه از دیـدن مسـیح کنـار دلـش نشسـته بـود وصـف ناشـدنی 

 و

 تـا امتـداد روحـش

 کش آمده بود....
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 میان ایـن حـس هـاي شـیرین فقـط تلفـن شـهاب را کـم داشـت

 کـه ناچارشـد آن را

 قطــع کنــد، ولــی پــیش از وارد شــدن بــه اتــاق ، بــرایش

 پیامــک زد ، و یــک دورغ

 کوچولو هـم چاشـنی آن کـردو دیـر آمـدنش را بـه گـردن

 ترافیـک تهـران انـداخت و

و مشـابه »... تـوي ترافیـک هسـتم دارم میـام«: نوشـت 

 همـین



 پیـام را بـراي مامـان

. داخل شد زري فرستاد و  

 در اتا

].....: ............]..... 

 ق پشت سرش بسـته شـدو او مانـد ومسـیح ، او مانـدو مـردي

 کـه چشـم از او برنمـی

داشت و حتی پلک هم نمیـزد و نفـس هـایی کـه بـا ریـتم 

 قلـبش

 پـس و پـیش مـی

 شد..!.

اد ،مســیح قــدمی پــیش گذاشــت و نفــس بــه نفــس او ایســت  

 شــاداب دیگــر تــاب

 نگاههاي سـرکش او را نیـاورد و چشـم هـایش را بـه زیـر

 ـر داد و نفـس هـاي گـرم س

 مسیح جایی روي الله ي گوشش نشست:
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 » بی انصاف می دونستی هالکتم و یه هفته بی خبرم گذاشتی

 ؟...!«

 همین یک جمله کافی بود تـا نفـس هـایش بـارو بندیلشـان را

 جمـع کنـد و پـی کـار

 و بـار خودشـان برونـد!... نگـاهش همچنـان بـه یقـه ي



 پیـراهن مسـیح بـود درسـت

همـان تکـه هفـت بـازکوچکی کـه از زیـر پیـراهن بیـرون 

 مـی

 مانـد، صـداي نـرم او

: ش دادبازهم گوشش هایش را نواز  

 »ماه پیشونی نمی خواي نگام کنی !....؟«

 چشمانش تا امتداد صـورت او بـاال آمـد و بـا نگـاه او اوج

 گرفـت و پـرواز کـرد و حلقـه

 اشکی چشمانش را شفاف ...! مسیح این بار نرم تر از قبل

 نجوا کرد:

 »اجازه دارم یه کوچولو بغلت کنم !....؟«

چشــمانش عاقبــت بــه ســرانجامحلقــه اشــک بالتکلیــف در   

 رســید و راهــی گونــه

 هـایش شـد ، بـی درنـگ دسـتهایش را بـه دور کمـر مسـیح

 حلقـه کـردو سـرش را

 روي ریـتم قلـب او گذاشـت و دلتنگـی هـاش را بـه دسـت

 گریـه هـاي بـی صـدایش
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ـقانه بـه قـدر عمـر چنـد نفـسسپرد وهـر دو در سـکوتی عاش  

 در خلسـه فـرو رفتنـد

 گویی فقط یک کره ي زمین بود شاداب و مسیح!....



 و از انجایی که همیشه یه چیـزي هسـت کـه حـال خوبـت را

 خـراب کنـد، بـا صـداي

زنـگ موبایـل شـاداب هـردو بـه آنـی از هـم فاصـله گرفتنـد 

 و

 شـاداب هـول و دسـت

بـایلش را از کـیفش بیـرون کشـید و بـا دیـدن اسـمپاچه مو  

 شـهاب آن را قطـع کـرد

 و بـرایش پیامـک زد تـا نـیم سـاعت دیگـه خونـه ام و رو بـه

 مسـیح کـه چشـم از او

 برنمی داشت گفت:

 » مسیح من باید برگردم خونه تا همین آالن هم خیلی دیر

 کردم..«..

مســیح تمــام هیجــانش را بــا نفســی عمیــق از ســینه 

 هــایش

 بیــرون فرســتاد و بــا

 دوانگشت نرم لپ او را میان انگشتانش گرفت و کشید:

 » مـن میرسـونم ... تـوي راه بـا هـم حـرف میـزنیم تـو آدرس

 خونـه ي جدیـدت رو

ـماره يبـرام میگـی بـه اضـافه ي شـماره ي موبایلـت و ش  

 خونـه ... دیگـه نمیگـذارم
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 مثل ماهی از دستم لیز بخوري!«

 لبخنـدي روي لـبش نشسـت عمیـق و از تـه دل ... نیـازي بـه

 ایـن محکـم کـاري هـا

 نبود ،کبوتر جلد هرجاي دنیا که باشد بازهم به آشیانه

 برمیگردد.!...

].....: .......]..... 

دا که بخواهـد زمـین و آسـمان دسـت بـه دسـت مـی دهنـد خ

 تـا

 چـرخ گـردون بـه

 مراد دلت به گردش در آید..!.

 شاداب به حرمت حرف مامـان زري کـه از او خواسـته بـود

 بـراي دیـدار مسـیح پـیش

 قدم نشـود حرفـی از مالقـاتش بـا او نـزد ... مـاجراي تهدیـد

 نـادر و آمـدنش را بـه آن

 جا هم به وقت دیگري موکل کرد...

 فرنگیس خانوم همـان شـب حـول و حـوش سـاعت نـه ونـیم

 تمـاس گرفـت و اجـازه

ي خواسـتگاري خواسـت و مامـان زري بـا حظـی وافربعـد 

 از

 تـاملی کوتـاه ، تـابی بـه

ـد و گـردنش داد و گفـت بایـد از همسـرش کسـب تکلیـف کن



 در

 مقابـل اصـرار هـاي

 فـرنگیس خـانوم کـه خیـال کوتـاه آمـدن نداشـت بـا اجـازه ي
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 منـوچهر خـان وعـده

 بعداز ظهر جمعه را داد....

 لـق زریـن خـانوم از خوشـحالی دل تـوي دلـش کلّـه و م

 میـزد و در رویاهـایش لبـاس

..!.. م دوخت و پرو کردو پوشیدروز عروسی را ه  

 آقاجـانش هـم کـیفش کـوك شـد و مـی دانسـت دهـان لیچـار

 گویـان فامیـل کـه

 شاداب نقل مجلس شان شده بود بسته می شود..!.

امــا شــهاب حــال خوشــی نداشــت و کالفــه بــود ... ایــن 

 را

 ســگرمه هــاي درهمــش

ه ي تلویزیـونی کـه مثـلمیگفـت و نگـاه خیـره اش بـه صـفح  

 همیشـه گـل و بتـه را

 نشان میـداد بـا شـنیدن حـرف خواسـتگار نگـاهش را از

 صـفحه ي تلوزیـون گرفـت و

 رو به مامان زري پرسید:

 »کی معرفشون بود پسره چیکاره است !...؟«



 مامـان زري بـازهم سیاسـتهاي زنانـه اش رابـه کـار گرفـت و

جمعـه بـراي اینکـه روز  

 آنها را با ایـن خواسـتگار درسـت و درمـون غافـل گیـر کنـد

 دسـتی درهـوا تـاب داد و

 درحالی که به سمت آشپزخانه می رفت جواب داد:
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 مادرش میگفت ، پسـرش تـوي بیمارسـتان کـار میکنـه حـاال

« 

 جمعـه معلـوم میشـه

 دیگه!«...

 شادابکه از خوشـی در پوسـت خـود نمیگنجیـد، لبخنـدي بـه

 چرچیـل تمـام عیـارش

زد و نگاهش یـه سـمت شـهاب برگشـت ، دلـش تـاب چهـره 

 ي

 درهـم او را نیـاورد و

به بهانه ي روشن نشدن سشوارش او را به اتاق کشاند و :

 گفت

 » ازيشــهاب میشــه بیــاي یــه نگــاه بــه سشــوارم بنــد

 نمیــدونم چــرا روشــن

 نمیشه!...؟«

 شهاب با همان اخم هـاي گـره شـده دسـتی بـه زانـو گرفـت و



 از روي مبـل برخاسـت

 وبه دنبال شـاداب راهـی شـد،با دیـدن سشـوار ،روي زمـین

 وسـیمی کـه بـاالتکیف از

 پریـز بیـرون افتـاده بـود خـم شـد آن را برداشـت ، یـک تـاي

ـرویش را بـاال داد واب  

 درحالی که سـیم را در دسـتش تـاب میـداد، بـا لحـن خاصـی

 کـه پـر از تعجـب بـود

 گفت:

 »فکر کنم اگه به برق بزنی روشن بشه ها..«.
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شاداب در اتـاق را بسـت و دسـت او را گرفـت و لبـه ي 

 تخـت

 نشـاند درحـالی کـه بـه

 چشمان او زل زده بود جواب داد:

 » سشـوار بهانـه بـود !....... ایـن رو گفـتم تـا تنهـا بـاهم

 حـرف بـزنیم ، تلفنـی کـه

 نمیشـه حـرف دل رو شـنید ....صـبح هـا کـه خیلـی زود

 میـري و شـبها هـم بـا آقـا

 جون برمیگردي ، نمی خواسـتم حـواس آقـا جـون تـوي اتـاق

!... از مامـان جـا بمونـه  

 زري شــنیدم کــه نــدا برگشــته خونــه ، مگــه همــین رو



 نمــی خواســتی ... ؟ دیگــه

 غمت چیه ...؟«

 سپس دست بـرد و بـا سـر انگشـتانش دو خـط اخـم نشسـته

 بـین دو ابـرویش را بـاز

 کردبا لحنی نرم ادامه داد:

 » م و سـبکدلـت میخـواد یـه کـم بـا هـم حـرف بـزنی

 بشـی....؟ میـدونم ایـن روزهـا

 خیلـی تحـت فشـاري ...! مـن هـم پـا پیچـت نشـدم تـا بـا

 آرامـش فکـر کنـی و یـه

 تصمیم درست بگیري، حتـی بـه آقـا جـون ومامـان زري هـم

 حرفـی نـزدم... نـدا هـم
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نگفته وگرنه آالن  یقینا حرفی از طالق به خانواده اش

 غوغایی

 به پا بود!« ...

 شهاب کلیـپس قرمـز رنـگ شـاداب را کـه پـر از نگـین بـود

 را از روي تخـت برداشـت

 و آن را میان انگشتان دو دستش گرفت و به آن تابی داد:

 » چی بگم...؟ شدم کالفه هـزار سـر و سـر رشـته ي زنـدگیم

 رو گـم کـردم !....بـا دلـم

 که رودربایستی نـدارم بـا تـو هـم نـدارم...! نـدا ار اول فقـط



 بـرام یـه دختـر عمـو بـود

 ولـی اونقـدر پـاپی ام شـد و دلبـري کـرد کـه دل مـن هـم

 بـراش رفـت... یـه مـدت

 کوتاه با هم یواشـکی دوسـت بـودیم و بعـد هـم ازدواج کـردیم

 نـدا اگـه دهـن بـین ...

جاي بلند پروازي قد بـالی کـه خـدا بهـش داده  نبود و به

 پـرواز

 مـی کـرد زنـدگیمون

 پا می گرفت..«

 شهاب نگـاه بـه زیـر افتـاده اش را بـاال کشـاند و سـرش بـه

 سـمت شـاداب برگشـت و

 با همان لحن محزون ادامه داد:

 »عیب ندا اینه که می خواد بدون بال پرواز کنه!«...

بــه میـان موهــاي مجعــد بــرادرش کشــید و شــاداب دســتی  
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 نرمــی آن زیــر پوســت

 دستش نشست و نوازش وار امتداد آن به الله ي گوشش

 رساند:

 » چـرا بـال پـرواز نمیشـی ... ؟مـن بهـت کمـک میکـنم تـا

 درسـت رو ادامـه بـدي

ـا کــارکنی و شــبها هــم،میتــونی کــالس بــري ،روزهـ  



 درس بخــونی و لیسانســت رو

 بگیري و توي یه شرکت استخدام بشی...«

 شــهاب دو انگشــت شســت و اشــاره اش را روي چشــمانش

 گذاشــت و گوشــه هــاي

 آن را قدري فشار داد و گفت:

 » بــال پــرواز میشــدم اگــه پــاش رو روي غیــرتم نمــی

 گذاشــت و اون رو قلقــک

نمیـداد ... بعضـی حرفهـا گفتـی نیسـتند و یـه چیزهـایی 

 هسـت

 کـه حتـی یـادآوري

 اون یه زخم عمیق روي غیرت مرد بـه جـا مـی گـذاره وفقـط

 بایـد اجـازه بـدي زمـان

 مرهم این زخم بشه..«..

 شـهاب دسـته اي از موهـاي پریشـان رو شـانه ي شـاداب را

یـان دسـتش گرفـت وم  

 کلیپس را به آن آویخت و ادامه داد:
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 » امشـب وقتـی رفـتم خونـه دیـدم کـه نـدا برگشـته ،حـال و

 هـواي خونـه و حضـور

 اون داشت خفه ام میکرد و اومدم اینجا .... سعی میکنم این

 مدت



].....: .......]..... 

کنم تا وقت دادگـاه برسـه دلـم نمـی رو کج دار مریز طی  

 خـواد حـرفم لَـق لَـق دهـن

خاله و خان باجی هاي فامیل بشه و نقل مجلس شون « ....

 بشم

 شـهاب ایـن را گفـت و از روي لبـه تخـت برخاسـت و

 روبـروي شـاداب کـه همچنـان

 نشسته بود ایستاد دستی به موهاي پریشان روي شانه اش

 کشید:

 کوچیکــه ... جمعــه قــرار بــرات خواســتگار بیــادآبجــی 

« 

 از آالن بگــم آدم حســابی

 نباشه محاله که رضایت بدم زنش بشـی هـا ... شـبت بـه خیـر

 مـن میـرم خونـه ، اگـه

 نرم قیل و قالی بـه پـا میشـه ... آالن هـم بـه بهانـه ي وسـیله

 هـام اومـدم اینجـا ایـن

 مدت رو هم دندون سرجیگرم می گذارم تا همه چی تموم

 بشه« ...

 ســپس خــم شــد و پیشــانی او را بوســید و بــا شــانه هــایی
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 خمیــده بیــرون رفــت



 .... شــاداب ومانــد ویــک دنیــا فکــر خیــال و درد غیرتــی
 کــه شــهاب آن را میــان

شتهایش پنهان میکرد !... و از آن جـایی کـه چیزهـایی هـمم  

 هسـت کـه وسـط حـال

 م حالــت بـد و پریشـانت سـرو کلــه یشـان پیـدا شـود و در د

 را خـوش و ّخـرم کنــد،

 پیامک مسیح از گرد را ه رسید و لبخندي هرچند محو گنج

 لبش نشاند...

» ...؟شب به خیر ماه پیشونی من حالت چطوره  « 

 پیـام کوتـاه بـود امـا پـر از نـوازش عاشـقانه کـه او را از

 زمـین جـدا میکـرد و کنـار

 ستارها می نشاند ... چشم هایش را بست و لحظه اي بعد

 احساسش را نوشت:

 فــاش میگــویم و از گفتــه ي خــود دلشــادم بنــده ي عشــقم

« 

 از هــر دو جهــان

 آزادم..«.

 مسیح با خواندن شعر ته دلش غنج رفت و برایش تایپ کرد:

 » بچه ادبیاتی حواسـم رو پـرت نکـن امشـب تـا دیـر وفـت

 بیمارسـتان هسـتم و بایـد

 آالن برم چند تا بیمار رو ویزیت کنم.«..



1094 

Romanbooki بن بست بهشت 

 شـاداب بـا خوانــدن پیـام پـر از حــس زنـدگی بوسـه ي

روي پیامـک مســیح نرمــی  

 نشاندو جواب داد:

 »خسته نباشی آقاي دکتر شب شما هم به خیر...«

 پیـام را ارسـال کـرد و بـراي اینکـه دوبـاره وسوسـه نشـود

 موبـایلش را داخـل کمـد

 دیـواري زیـر انبـوهی از لباسـهاي درهـم و بـرهمش مبحـوس

 کـرد و در کمـد را هـم

ـم زیـر فـرش گذاشـت!...تـا میـادقفل !... کلیـدش را ه  

 وسوسـه شـود و پیـام دیگـري

 ارسال کند..!.

 خاصیت عشق این است پاي اراده ات را سست میکند و دلت

 را بهاري...!

*** 

 خواب پشت پلک چشـمانش بـود و صـداي مامـان زري زیـر

 گـوش هـایش کـه مـدام

» شاداب ...شاداب«: و پی درپی صدایش میزد   

ختی پلـک هـایش را ار هـم گشـود و مامـان زري را دربه س  

 آسـتانه ي در اتـاق دیـد

: 



 شاداب مـادر پاشـو ... گوشـیت رو کجـا گذاشـتی کـه جـواب

« 
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 نمیـدي شـهاب دوبـار

 زنگ زد و نگران شد ه بود!«...

 سپس درحالی که خـم شـده بـود تـاجوراب هـاي سـرگردان

 شـاداب را از روي زمـین

 بردارد ادامه داد:

 » دختر هم ایـن همـه شـلخته نـوبره ... ! مـن نمـی دونـم ایـن

 دکتـره چـی تـوي تـو

 دیده که عاشـقت شـده!...؟ نمیـدونی مامـانش دیشـب چـه بـال

 بـالی میـزد تـا وقـت

.».. استگاري بدیمخو  

 سپس درحالی که از اتاق بیرون میرفت دستی درهوا چرخاند:

 » پاشو یه آبـی بـه صـورتت بـزن خـواب از سـرت بپـره

 نـدا صـبح زنـگ زد و گفـت...

 داره میاد این جا خدا رو شکر دعواي زن و شوهري این دوتا

 هم تموم شد..«.

ري شـودبـراي اینکـه خـواب از پشـت پلـک هـایش فـرا  

 نیـازي بـه آب نبـود ، مـیس

 کال و پیامک مسیح همـان کـار را هـم مـی کـرد!.... بـه در



 کمـد دیـواري تکیـه داد و

 موهاي پریشانش را روي شانه ي چپش ریخت پیام مسیح را

 باز کرد:
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 » ـهصبح به خیـر مـاه پیشـونی .. مـن چهـل دقیقـه ي دیگـه ی

 عمـل جراحـی دارم و

 باید برم اتـاق عمـل وتـا بعـد از ظهـر گرفتـارم بـه محـض

 اینکـه سـرم کمـی خلـوت

 شد تماس میگیرم... مواظب خودت باش..«.

 لبخندي اول صبح مهمان لبهایش شد...

 پیــام ســاده بــود ومردانــه ، بــدون هــیچ اســتیکر گــل و

 قلــب و بوســه اي ... ونمــی

 دانست چه رازي در ایـن پیـام بـود کـه کیلـو کیلـو تـه دلـش

 قنـد آب میشـدو کـرور

 کرور دل آب می کرد...!

***** 

 آدمها مثل کتاب می مانند...!

 برخـی جلـد عـالء دارنــدا....از همـان هـایی کـه زرکــوب

 اسـت ولـی نوشـته هــایش

ارد و بــه ســختی یــک خطــش را هــم میخــوانیمحتــوا نــد  

 مثــل نــادر کــه بــزك !



 هـره ....تمـام الـدورم دوزکـش دل میبـرد و رفتـارش ز

 وبلـدورم هـایش در حـد حـرف

 باقی ماند و بـاز هـم از تـرس زن عمـو سـوري لـب بـاز

 نکـرد !... و علـی رغـم تـرس و
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 دلهره ي شاداب فلایر همچنان نامزدش باقی ماند...

 اما در کنار ش کتابهایی هم هسـتند کـه بـا وجـود جلـد سـاده

 یشـان ، ولـی محتـواي

غنی دارندو باید خط به خط آنهـارا از حفـظ کنـی و دلـت 

 نمـی

 آیـد حتـی بـه امانـت

ـادر بـودنشبـه کسـی بـدهی !...مثـل مامـان زري کـه بـوي م  

 غوغـا مـی کـردو زیـر

 پوست خانه زندگی را به جریان میانداخت....

 برخی کتابهـا هـم عاشـقانه هسـتند و بایـد گوشـه ي دنـج کافـه

 بنشـینی و کنـار یـه

 قهوه ي شیرین آن را مـزه مـزه بخـوانی... مثـل مسـیح کـه

 شـاداب دلـش میخواسـت

 بارها وبارها آن را دور می کرد...

امـا بعضـی از آدمهـا مثـل کتـاب هـاي سـرو تـه هسـتند کـه 

 نـه



 اول آن را متوجـه

 میشــوي و نــه چیــزي از آخــر داســتان مــی فهمــی ...و

 تکلیفشــان بــا خودشــان

 مشخص نیست چه برسـد بـه خواننـده ي بینـوا ... و نـدا از

سـته کتابهـا بـودایـن د !...  

 که تکلیفش با خودش روشن نبود..!.

 اولـین مالقــات بــا نــدا بعــد از برگشــتن از بــن بســت
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 بهشــت ســهم نیمکــت پــارك

 خلوت و سوت کوري شد که فقط کمی با خانه یشان فاصله

 داشت..!.

 ندا

].....: .......]..... 

یش را روي ســینه در هــم گــره زد ، بــه نــیم رخدســتها  

 شــاداب کــه درســکوت بــه

الغر« روبروي خیره شده بود نیم نگاهی انداخت و گفت:   

 شدي...؟«

 سپس نگاهش به تـک درخـت بـی بـرگ و بـار گوشـه ي

 پـارك کشـید شـد و بعـد از

: ادتاملی کوتاه که با نفس عمیقی همراه بود ادامه د  

 » میـدونم زود تـر بایـد بـه دیـدنت مـی اومـدم ... ولـی مثـل



 تـو روحیـه ي مناسـبی

 نداشــتم ، قصــه ات رو از مامــانم شــنیدم ظــاهرا روزهــاي

 ســختی رو پشــت ســر

 گذاشـتی اگـه ایـن داسـتان رو پلـیس تعریـف نمیکـرد محـال

 بـود کسـی حرفـت رو

 باور کنه !.... حاال حالت خوبه صحیح و سالمتی!...؟«

 شـاداب کـه حواسـش پـی مسـیح مـی چرخیـد، متوجـه طعنـه

 ي خوابیـده در کـالم
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 نـدا نشـد و دسـتهایش را از سـرما بـه داخـل جیـبش چپانـد و

آره چـه«: جـواب داد  

 طور مگه !...؟«

کـچ روي لـبش نشسـت و گوشـه ي آن را بـه نـدا پوزخنـدي  

از«: سـمت بـاال کشـاند  

 اون لحاظ میگم هنوز صحیح و سالمتی !...؟«

به آنی سرش به سـمت نـدا چرخیـد ، مسـیر نگـاهش بـه 

 سـمت

 او برگشـت و قلـبش

 بـه در آمـد ...! مـی دانسـت پـچ پـچ زنهـاي فامیـل ونقـل

 صـحبت مردانـه ي نـامرد

ایشـان عفـت و آبـروي اوسـت... لـب زیـرنش را بـه دنـدانه  



 فشـرد و سـرش را رو بـه

 آسـمان گرفـت ، همـان جـایی کـه خـدا از آن بـه بنـدگانش

 نگـاه مـی کنـد ، حلقـه

 اشکش را تـه چشـمانش جـا داد تـا سـرازیر نشـود !... جـواب

 دنـدان شـکنی را جفـت

اي گفتنش نشد و ندا به میان دلو جور کرد اما مجالی بر  

 شکسته اش آمد:

 » ناراحت نشو آخه کی بـاورش میشـه یـه دختـر رو هفـت و

 هشـت روز دزدیـده بشـه

 و بالیی سرش نیاد ... بـه هرحـال ایـن مسـئله خصوصـیه و
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 بـه خـودت مربـوط میشـه

 ولـی فکـر نکـنم دیگـه خواسـتگار درسـت و حسـابی بیـاد

 سـراغت ... دو روز پـیش از

 مامانم شنیدم که برادر شوهر عمه ملیحه کـه پارسـال زنـش

 ـرد و سـه تـا بچـه هـم م

 داره برات پاپیش گذاشـته ... عمـو جـوابش کـرد و البـد

 مامانـت بـراي اینکـه ناراحـت

نـزده ...! مامـانم دسـت نـادر رو هـم بنـدنشـی حرفـی بهـت   

 کـرد و فریـال رو بـراش

 نشون کرده« ...



دیگر تاب نیاورد به آنـی از جـایش برخاسـت بـه میـان 

 حـرف

 هـاي او کـه جـز تلخـی

 چیزي نداشت آمد ، روبروي او ایستاد و با اخم هاي درهم

 پرسید:

 » ... !؟چـرا بـینندا خودت بگو دقیقا مشـکلت بـا مـن چیـه 

 دعواهـاي زن و شـوهري

 تـو شـهاب پـاي مـن وسـطه !....؟ فکـر میکـردم بعـد از ایـن

 ده ، دوازده روز اومـدي

 کـه مثـل دوتـا دوسـت بـاهم گـپ بـزنیم ولـی از وقتـی اومـدي

 فقـط گوشـه کنابـه

 نصیبم شده !...؟«
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م هاي درهم شاداب کـه بـه نـدرت پـیش مـی ندا با دیدن اخ

 آمـد

 زبـان تنـدو تیـزش

 را غـالف کـرد و بـا صـداي نرمـی کـه لحـن دوسـتانه اي هـم

 همـراهش بـود جـواب

 داد:

 » خیلی خـوب بابـا.. چـرا جـوش میـاري !؟ اومـدم بـاهم درد

 دل کنـیم ،گفـتم شـاید



دلت بخواد حرفهایی رو کـه بـه زن عمـو زري نمیتـونی 

 بگـی

 بـراي مـن تعریـف کنـی

..».  !... حاالکه دوست نداري ، من برات درد دل می کنم

 شاداب دوباره نشسـت و تمـام حرصـش را تـوي جیـب هـاي

 صـبرش ریخـت و نفـس

 عمیقی کشید تـا قـدري بـر اعصـابش مسـلط شـود ...نـدا هـم

ی مقدمـه سـر درد وبـ  

 دل هایش رفت و گفت:

 شــاداب مــن مــی خــوام بــا شــهاي زنــدگی کــنم.... ولــی

« 

 شــهاب روي دنــده ي

 لجبـازي نشسـته و خیـال کوتـاه اومـدن نـداره .... شـهاب

 تـورو خیلـی دوسـت داره و

 به حرفهات گوش میـده ازش بخـواه یـه فرصـت بهـم بـده و

بـازي رو بگـذار کنـارلج  
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....» 

 نگاهش بـه سـمت نـدا برگشـت چهـره ي او قـابی از جـوانی

 زن عمـو سـوري بـود بـا

 همـان صـورت بیضـی و چشـمانی تیـره اگـر بـی انصـافی



 نمیکـرد چهـره ي خـوبی

ایـش داشت که او هـم بـا تبحـر عیـب هـایش را بـه مـدد آر

 مـی

 پوشـاند ... اخالقـش

 هم مثل او بود مصلحت گرا و سطحی نگر!«...

 مسـیر نگـاهش بـه باغچـه ي زمســتانی پـارك برگشـت بعـد

 از دم و بـازدم عمیقــی

 جواب داد:

 » درسته که من وشهاب رابطـه ي خـوبی بـاهم داریـم ولـی

 شـهاب مـرد دهـن بینـی

 نیســت کــه حــرف و مــن و مامــان زري تــوي تصــمیمش

 دخــالتی داشــته باشــه ...
نمیدونم بین شما چـی شـده کـه از شـهاب آروم صـبور یـه 

 کـوه

 درد سـاخته و وقتـی

اسم تو به میون میاد غیرتش رو بین دستهاي مشت شده اش 

 جا

 میده..«.

در جیـب پـالتویشندا از روي نیمکت برخاسـت دسـتهایش   

 فـرو بـرد و بـا لحنـی کـه
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 سـر دي عجیبـی در آن مـوج میـزد نگـاهش را تـا امتـداد

 چشـمان پرسشـگر او بـاال

 کشاند و گفت:

 از اول هم می دونستم کمکـم نمـی کنـی ولـی بـا خـودم گفـتم

« 

 شـاید اشـتباه مـی

 کنم....«

ـن را گفـت بــی آنکــه خــدا حــافظی کنــد راهــی نــدا ایـ

 شــد

 و رفــت..... شــاداب بــه

 قدمهاي ُشل و وارفته ي او و شانه ي خمیده اش خیره شد...

 نظرش عوش شد ندا کتابی بـود کـه نـه تنهـا سـرو تـه نداشـت

 بلکـه واژه ي حسـادت

 و پیش داوري در آن به وفور یافت می شد...!

].....: ............]..... 

هرچنـد حرفهـاي نـدا و شـاداب چنـدان دوسـتانه نبـود!... 

 ولـی

 بـه جـاي آن صـحبت

 هاي کامران و مسیح یک گپ مردانه و صمیمی بود..!.

 مســیح ســر مســت آخــرین پیامــک مــاه پیشــونی اش را

 خوانــد و حــس شــیرین و



ـال و هـواي نوجـوانی رالطیفی زیر پوسـتش نشسـت ،ح  

 داشـت کـه بـا گوشـه چشـم

 یار دلش بـه پـرواز در مـی آمـد ...عاقبـت دل از موبـالیش
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 جـدا کـرد خـم شـدو تکـه

اي از پیتـزا را برداشـت و بـا صـداي کـامران مسـیر 

 نگـاهش

 از ذرت هـاي روي آن بـه

: رگشتسمت چشمان کامران ب  

 » خـدا رو شـکر تـو هـم سـیندرالت رو پیـدا کـردي ... بـه

 امیـد خـدا جمعـه میـري

 خواستگاریش و قصه ي عشقتون به وصال منتهی میشه...«

 مسیح سر مثلثـی پیتـزا را بـه دهـان گذاشـت و درحـالی کـه

 نـرم بـی صـدا میجویـد

 آرام سرش را تکان داد و جواب داد:

 » درالم رو پیـدا کـردم و تکلـیفم بـا زنـدگیممـن کـه سـین

 روشـن شـد تـو ، تـوي

 کدوم قصه جا موندي که هنوز مجرد باقی موندي!...؟«

 کامران زهـر خنـدي زد وطعـم پیتـزا بـرایش بـه تلخـی زهـر

 مـاري شـد ...قصـه ي او

 .. ســر دراز داشــت و ســالهاي نــه چنــدان دور برمیگشــت



 نــا گفتــه هــایش را بــراي

 خودش نگه داشت و جواب داد:

 » چند وقته که می خوام با هـم حـرف بـزنیم ولـی منتظـر یـه

 فرصـت مناسـب بـودم

 تا بگم می خوام ازدواج کنم..«.
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مسـیح از خوشـحالی جعبـه ي پیتـزا را بـه جلـو هـل داد و 

 سـر

لبخنـدي خـوش بـا  

 کنج لبش گفت:

 » بــدین مــژده گــر جــان فشــانم رواســت ... حــاال کــی

 هســت ایــن دخنــر

 خوشبخت!...؟«

 کــامران دل ، دل هــایش را بــا جرعــه اي نوشــابه پــایین

 داد ،نگــاهش را از چشــمان

 خنــدان مســیح گرفــت بــا ســر انگشــتان دســتش خطــوط

ــامرئی روي میــز ناهــارن  

 خوري کشید:

 » بــی مقدمــه مــیگم ....میخــوام بــا مانــدانا ازدواج کــنم

 ولــی اول از تــو کــه بــرادر

 بزرگترش هستی بابد اجازه می گرفتم«...



 خـب بـراي اینکـه ابروهـایش بـه پـرواز در آیـد و روبـه بـاال

 بـرود و چشـمانش هـم

رد شـود همـین یـک جملـه کفایـت میکـرد ...! هنـوزقـدري گـ  

 میـان تعجـب هـایش

 دست و پا میزد که صداي آرام کامران هم کنار آن نشست:

 من با علم بر اینکه ماندانا یـه زن بیـوه اسـت و یـه بچـه هـم

« 

 داره مـی خـوام بـا اون
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 ازدواج کـنم وفکـر مـی کـنم اونقـدر مـن رو بشناسـی کـه

 بـدونی اهـل دلسـوزي و از

 این دست واژه هـا نیسـتم ... مـن مانـدانا رو میخـوام و

 امیـدوارم بهـم نـه نگـی چـون

 مطمئن باش براي راضی کردنت یه راهی پیدا می کنم.«..

بـرد و سـرو مسیح به لیوان نـیم خـورده ي نوشـابه اش پنـاه  

 سـامانی بـه افکـارش داد

 وبعد از نفس عمیقی گفت:

 » ممنونم که به من احتـرام گذاشـتی و اول بـا مـن در ایـن

 مـورد صـحبت کـردي ...
 مانـدانا زن مسـتقلیه و میتونـه بـراي زنـدگی و آینـده اش

 خـودش تصـمیم بگیـره....



ـتگاري مـن شـما دوتـایـه برنامـه مـی چیـنم کـه قبـل از خواس  

 بـاهم حـرف بزنیـد

 ....تصمیم نهایی رو هم ماندانا میگیره..«.

 کامران تمـام دلهـر هـایش بـار سـفر بسـته ، دسـت اضـطراب

 را هـم گرفتنـدو راهـی

 شدند!... لبخندي روي لبش جان گرفت ونفس عمیقی از سر

 آسودگی کشید:

»! رد کردمنوکرتم پسر... اولین خان رستم رو  « 

 لبخند مسیح هم عمق گرفت و دیوانه اي زیر لب نثارش
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 کرد....

 پیتزاها هرچند یخ کـردو از دهـن افتـاد .. امـا وقتـی کبـوتر

 آرامـش روي بـام خیالـت

بنشیند دنیـا برایـت پـر میشـود از طعـم هـاي خـوب 

 ....پیتـزاي

 یـخ کـرده کـه هـیچ

 زهرمار هم برایت گواراست..!.

**** 

 عشق حس لطیفی است که تمام حس هاي پنج گانه ات را

 درگیر می کند...!

با عشـق معشـوق را زیبـا تـر مـی بینـی .... صـداي او 



 برایـت

 خـوش آهنـگ و مـوزون

 مــی شــود و دســتهایت بــه دنبــال لمــس دســتهاي او بــی

حتــیتــابی مــی کنــد ...  

 مشـامت هـم بـوي معشـوق را از میـان هـزاران بـو تشـخیص

 میدهـد و هـیچ طعمـی

 جز او برایت دلنشین وگوارا نیست...!

حاال کامران حواس پنچ گانه اش به سـمت مانـدانا کـه فقـط 

 بـه

 قـدر یـک میـز چهـار

 گوش بین دو مبل با او فاصله داشت پرواز میکرد..!.

جـایی کنــار اللـه ي گـوش اش بــرد و مسـیح عطـرش را  

 چنـدتا پـیس پــیس از آن
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 مهمان زیرگوشش کردو فضاي خانه از بوي خوش عطر

 مردانه سرشار شد.....

 ماندانا براي فرار از زیر نگاهـاي گـاه و بیگـاه کـامران کـه

 دلـش را بـه بـازي میگرفـت

 از روي مبل برخاست و با دیدن مسیح که آماده ي رفتن بود

 گفت:

 » داداش لطفا من رو هـم تـا یـه جـایی برسـون ... گفتـی بیـام



 ایـن جـا بـاهم حـرف

 بزنیم ولی ظاهرا کار داري و میخواي بري !...؟«

 مسیح کتی را که روي سـاعدش سـوار بـود را بـه تـن کـرد

 وقـدمی پـیش گذاشـت و

 گونــه ي او را بوســید ، نــیم نگــاهی بــه کــامران کــه آن

 ســوي میــز ایســتاده بــود

 انداخت و جواب داد:

 » درسته ولی اونـی کـه قـرار بـا تـو حـرف بزنـه مـن نیسـتم

 کـامران میخـواد بـاتو ...

 صــحبت کنــه .. گفــتم شــاید تــوي خونــه پــیش مــارال و

ـان فــرنگیس راحــتمامـ  

 نباشــید بــراي همـین خواســتم بیایدخونــه ي مــن تــا راحـت

 حرفهــاتون رو بزنیــد...

 کلیـد هـم روي دره وقتـی رفتیـد در رو قفـل کـن شـب میـام
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 خونـه و کلیـد رو ازت

سته منمیگیرم.. آالن هم باید برم کلی مریض توي مطب نش  

 هنوز اینجام..«.

 مسـیح ایـن را گفـت بـا کـامران دســت داد و پـر عجلـه

 خــداحافظی کـرد در خانــه

 پشت سرش با صداي تقی بسته شد...



 آن دو همچنان دو سوي میـز ایسـتاده بودنـد.... مانـدانا دل

 تـوي دلـش بـی قـرار مـی

 تپید و کامران هم دست کمی از او نداش

].....: ............]..... 

ت ... صداي تپش قلبهایشان تنهـا صـدایی بـود کـه زیـر 

 گـوش

 هایشـان مـی نشسـت

 !... انگـاري نفـس هایشـان الي دربسـته جـا مانــد کــه جـایی
 میــان ســینه هایشــان

 خس خس می کرد..

 کـامران سراسـر چشـم بـود وعاشـقانه نگـاهش میکـرد،

بـه سـختی چشـم ازعاقبـت   

چهره ي ظریف ماندانا گرفت ، دسـتی بـه میـان موهـاي 

 پـرش

 بـردو آن را تـا امتـداد

 گـردنش کــش داد و از میـز قــدري فاصــله گرفــت وبـراي

 اینکــه بــه افکـارش ســرو
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رگشت سامانی دهد چند قدم کوتاه رفت و به آنی به سمت او ب

 و

 گفت:



 میدونم براي گفتن یـه حرفهـایی بایـد مقدمـه چیـد ولـی دیگـه

« 

 طـاقتم طـاق شـده

 و بـی پـرده مـیگم مانـدانا مـی خوامـت ... خیلـی سـاله کـه

.... 
 میخوامـت از همـون

وقتی که یه دختر دبیرستانی بود بـاب دوسـتی پـدر مرحـوم 

 تـو

 بـا پـدرمن بـاز شـدو

.».. ابط خانوادگیمون شکل گرفت می خواستمترو  

 ماندانا گویی با سرعت نـور بـه گذشـته پرتـاب شـد باشـد

 روزهـاي عاشـقی اش پـیش

 چشــمانش جــان گرفــت ...دل ،دل هــایش ... فــال حــافظ و

 دزدکـی دیــد زدن هــا و

 پرسه در خیال کـامران !... بـا صـداي کـامران بـه زمـان

 حـال برگشـت و بـا چشـمانی

 که پلک نمیزد به او خیره شد..

 » مـن عاشـق دختـري شـدم کـه چهـره ي ظریـف اون

 نقاشـیهاي مینیـاتوري رو بـه

 یاد من میاره ، بـا چشـمانی درشـت و خمـار.... کـه لبهـاي

 خـوش فـرمش زیـر بینـی



قلمـی و صـافش ، هماهنـگ و مـوزون میدرخشـه ...بـا 

 خـودم
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 گفـتم کـامران داشـتن

 این دختر لیاقـت مـی خـواد بایـد بـراش از جونـت مایـه

 بگـذاري ... ایـن شـد کـه بـا

 خودم عهـد کـردم وقتـی بـرم خواسـتگاریش کـه بـدون تکیـه

 بـه ثـروت پـدرم مثـل

ین بعـد ازیک مرد روي پاهاي خـودم باشـم .... بـراي همـ  

 سـربازي چسـبیدم بـه کـار

 و این شرکت رو باز کـردم ... اونجـا بـود کـه رضـا رو بعـد

 از سـالها پیـدا کـردم و بـاب

 آشنایی شدم براي دوستیش با مسیح..«.

کـامران مـی گفـت و مانـدانا تـاب و تـوانش را از دسـت 

 میـداد

 خیـالش در دریـاي ...

!... د و خاطرات براش پرده به پرده باز میشدگذشته شناور بو  

کامران بـه چشـمان پـر از آب مانـدانا خیـره شـد ،شـور 

 عشـق

 مثـل نفـس در حصـار

 سینه اش بال بال میزد، نفسی عمیقی کشید و با لحنی درمانده



 ادامه داد:

 رضا پسـر تـو داري بـود و هـیچ وقـت حرفـی از احساسـش

« 

 نمـی گفـت ...وقتـی بـا

 خانواده اش اومد خواسـتگاریت کـه مـن بـراي بیمـاري پـدرم

 خـارج از کشـور بـودم ،
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 خبرش من رو توي یه کشـور غریـب بـه مـرز جنـون رسـوند

 نمیتونسـتم بـه مسـیح!...

ن از ســفربگــم اجــازه ي خواســتگاري بهــش ندیــد تــا مــ  

 برگــردم ،از اون گذشــته

مـوقعیتم جـوري نبـود کـه از اون سـر دنیـا از احساسـم بـه 

 تـو

 یـا بـه مسـیح حرفـی

 بزنم ... ولـی تـه دم قـرص بـود کـه بهـش میگـی نـه ... تـه

 چشـمات عشـق رو دیـده

بـودم و بـا خـودم عهـد کـردم دیگـه تعلـل نکـنم باالفاصـله 

ـدبع  

 از برگشـتنم بیــام

 خواسـتگاریت.... ولـی در کمـال نابـاوري تـو جـواب بلـه

 بهـش دادي .... و مـن در دم



 سقوط کردم«

 مانــدانا میــز را دور زد و رویــرویش ایســتاد و او را از

 پــس حلقــه ي اشــک هــاي

جـاري اش تـار و لـرزان میدیـد، اشـکهایش را بـا پشـت 

 دسـت

ـس زد و بـا لبهـاییپ  

که میلرزید انگشت اشاره اش را مثل پیکانی به سمت او 

 نشانه

 رفت:

 توي نـامرد مـی دونسـتی مـن عاشـقتم و عاشـقم بـودي و پـا

« 

 پـیش نگذاشـتی !...؟
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 تـو عاشـقم بـودي و هـیچ وقـت نشـون نمیـدادي ... !؟مـن

ـر یـهاحمـق فقـط منتظ  

 اشاره از طرف تو بودم تا با سر بیام طرفـت... ولـی هـیچ

 وقـت یـه قـدم هـم برداشـتی

 تـا نشـون بـدي دوسـتم داري ... ! وقتـی رضـا اومـد

 خواسـتگاري مـن بـا خـودم ،بـا

 احساسم ، به تو لج کـردم و بهـش گفـتم بلـه و بعـد هـم مثـل

 سـگ پشـیمون شـدم



.»..  ... وقتی که دیگه راه برگشتی نداشتم

 ماندانا می گفت و چشـمانش میباریـد ... بـی وقفـه پشـت سـر

 هـم ... گـویی دریاچـه

 اي پشـت پلـک چشـمانش جـا گذاشـته بودنـد....!صـدایش اوج

 گرفـت و بـه فریـادي

 بدل شد...

 میـدونی وقتـی تـوي خلـوت خصوصـی ام کنـار رضـا بـودم

« 

ام تـو مـی اومـديمـد  

 جلـوي چشـمان چـه عـذابی مـی کشـیدم ... !؟ میـدونی یـه

 شـب چیکـار کـردم !...؟

رفـتم تـوي آشــپزخونه و قاشـقی داغ کـردم و اون رو 

 گذاشــتم

 روي دسـتم تـا یــادم

حتی تـوي ذهـنم خیانـت بکـنم...یـادم بمونه که نباید به شوهرم  
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 باشـه کـه بایـد پـاي

 اشتباهم بمونم ....و به همه گفتم موقع اشپزي این اتفاق برام

 افتاده..«.

 ماندانا این را گفـت آسـتین مـانتو یـش را بـاال زد و جـاي

 سـوختگی عمیقـی کـه بـه



 شـکل بیضـی روي سـاعدش جـا خـوش کـرده بـود را نشـان

 داد ....بـا پشـت دسـت

 اشکهاي مزاحمش را پاك کرد:

 » ببین نامرد ... به خاطر این کـه مردیـت رو بـه خـودت

 اثابـت کنـی مـن چـه رنجـی

 رو ایـن سـالها متحمـل شـدم... مـی تونسـتیم ایـن همـه سـال

 زنـدگی عاشـقانه اي

 داشته باشیم ولی به جاش فقط وجدان درد نصیب من شد..«.

ان خشـت بـه خشـت فـرو میریخـت ،ماندانا می گفـت و کـامر  

 قـدمی پـیش گذاشـت

و بـی حـرف و کالمـی و نفـس بـه نفـس اوایسـتاد و مانـدانا 

 بـا

 مشـت بـه شـانه ي او

 ضربه ي محکمی زد و با صدایی پر خط و خش گفت:

 »نامرد به من نزدیک نشو، ازت متنفرم.«...

ی پـس نرفـت وکـامران سـینه بـه سـینه ي او ابسـتادو قـدم  

 چشـم از چشـمان تـر او
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 برنمیداشت و نفس هایش با هر قطره اشک او به مرگ

 نزدیک می شد...

ضربه بعدي ماندانا سـهم سـینه اش شـد همـان جـایی کـه 



 دلـش

 بـی قـرار میتپیـد ،

 چشمان را کوتاه برهم فشرد و بازهم همچنان اي

].....: ............]..... 

 ستاد...

 ماندانا میباریـد و ضـربه هـایش پـی در پـی بـه سـینه کـامران

 فـرود مـی آمـد و هـر

 مشت کم جون تر مشت بعدي میشد..!.

 کامران قـدمی پـیش گذاشـت ودسـتهایش را بـه دور بـدن

 ظریـف او حلقـه کـرد و او

 را به سینه اش فشرد و نرم زیر گوشش نجوا کرد:

 » ... عزیـز دلـم سـرت رو بگـذار روي سـینه ي ایـن نـامرد

 دسـتت رو خسـته نکـن

 نیازي به این مشت هـا نیسـت گریـه هـات مثـل خنجـر تـوي

 قلـبم فرومیـره ...گریـه

 نکن اشکهات راه نفسم رو بسته..«.

مانـدانا بعـد از سـالها بـه ارامـش رسـید و قـدري از او 

 فاصـله

بـه چشـمان گرفـت و  

 گیــراي او زل زد و عاقبــت ســد مقــاومتش فــرو ریخــت
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 ،دســتهایش را بــه دور کمــر

 کامران حلقه کرد و سرش روي ریتم زندگی او قرار داد...

 عشق زیبا ترین حس دنیاست ... موهبتی که خدا به همه عطا

 نمی کند...

**** 

].....: .......]..... 

 روز کـه بـه پایـان برسـد دلـت میخواهـد بـه خانـه برگـردي

 وزیـر نـبض خانـه کـه

 ــش و زنــدگی جاریسـت روي مبـل لــم بــدهی و ک

 قوســی هــم چاشــنی ایـن حــس

 خوب شـود.... وقتـی کنـارش غـذاي مامـان پـز هـم باشـد

 خسـتگی هـا خجالـت زده

 بارو بندیلشان را جمع میکند و راهی نا کجا آباد میشوند...

 مارال کتاب درسـی اش را بـه گوشـه ي مبـل پـرت کـرد و

 کتـاب بینـوا جلـد قراضـه

 اش از جــا کنــده شــد خــودش هــم جســتی زدکنــار مســیح

 نشســت گونــه اش را

 محکم بوسید و آب دهانش را روي صورت او به جا گذاشت

 و

 گفت:

 » داداش دلـم آب شـد دیگـه طاقـت نـدارم تـا جمعـه برسـه و



 سـیندرال رو ببیـنم...
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یعنی بـه عکـس کوچـک هـم نـداري بهمـون نشـون 

 بـدي!....؟

 بـاهم کـه حـرف مـی

 زنید اصال شماره اش رو بده خودم بهش زنگ میزنم«

ارال کشید و با خنده ي گوشه يمسیح دستی به جاي تف م  

 لبش جواب داد:

 » برو بچه پرو .... بگذار رسمی بشه خودش شماره اش رو

 میده..«..

 سپس بـه سـینی غـذایی کـه مامـان فـرنگیس بـرایش امـاده

 کـرده بـود نگـاه کـرد...
 خورشت بادمجانی بود خـوش بـو و برنـگ چشـم نـواز .... و

ـتکنـارش کاسـه اي ماس  

و سـبزي کـه دل آب مـی کـرد ...مسـیح بادمجـانی روي 

 بـرنج

 زعفرانـی اش گذاشـت

 و بوي خوش زعفران و بـرنج مشـامش را نـوازش داد و رو

 بـه مامـان فـرنگیس کـه بـا

 حظی وافر روبـرو ي او نشسـته بـود چشـم از عزیـز دردانـه

 اش برنمـی داشـت شـد و



 گفت:

 »دست درد نکنه مامان مثل همیشه فوق العاده شده..«.

 » نوش جونـت .. فکـر کـردم امشـب هـم بیمارسـتانی بـراي

 همـین مـن و دختـر هـا
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 زود شام خوردیم..«.

 مسـیح بـا قاشـق دیگـري از خورشـت و بـرنج از خـودش

 ـر سـبزي پـذیرایی کـردو پ

: گذاشتهم به دهان   

 » خـوب کـاري کردیــد کـار مــن حسـاب کتــاب نـداره

 ،امشــب شـیفت نیسـتم ،از

مطـب یـک سـره اومـدم اینجـا.... امیـدوارم مـورد 

 اورژانسـی

 هـم پـیش نیـاد ، چنـد

 وقته یه خواب راحت ندارم..«.

فــرنگیس خــانوم دســتی بــه زانــو گرفــت و از جــایش 

 بلنــد

حــالی کــه میرفــتو در  

 گفت:

 » بازم بـرنج هسـت اگـه خواسـتی بگـو دختـر هـا بـرات

 بکشـند .... تـا تـو شـامت رو



 میخوري من هـم بـرم یـه زنـگ بـه فخـري خـانوم بـزنم بنـده

 خـدا یـه کـم نـاخوش

 احواله« ....

 با رفـتن مامـان فـرنگیس مسـیح رو بـه مـارال شـد و آخـرین

ـه اش را فـرو داد ولقم  

 گفت:

 » مارال پاشو برو بـه درسـهات بـرس ... چنـد مـاه دیگـه
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 کنکـور داري و میـدونی کـه

 یــه رتبــه ي خــوب تــوي یــه دانشــگاه سراســري ازت

 میخــوام ... غیــر از ایــن باشــه

 کالهمون تو هم میره ها..«.

مارال دستی به موهـایش کـه دم اسـبی پشـت سـرش بسـته 

 بـود

 کشـید و بـا اوقـاتی

 ...تلخ کتاب را برداشـت و بـا چشـم زیـر لبـی راهـی شـد

 مسـیح کـه منتظـر فرصـتی

 مناسب بود با دور شـدن گـام هـاي مـارال نگـاهش بـه سـمت

 مانـدانا کشـیده شـد و

 کوتاه پرسید:

 » کامران زدي ...!؟ میتونم بپرسم جوابت چیه حرفهات رو با



 ؟...!«

 ماندانا خـم شـد و پتـو را روي خشـایار کـه روي مبـل بـه

 خـواب رفتـه بـود کشـید و

 آهسته جواب داد:

 » داداش شما که شرایط مـن رو میدونیـد ... مـن یـه زن بیـوه

 هسـتم کـه تـازه چنـد

ش میگـذره و یـه بچـه يهفته از سال شـوهرش خـدا بیـامرز  

 یـه سـاله دارم.... دیگـه

 یه دختر مجرد نیستم کـه بـی پـروا جـواب بـدم... نمیـدونم
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 واکـنش جنـاب سـرهنگ

 و فخـري خـانوم چیـه !...؟ بـاالخره یـه پسـر بیشـتر ندارنـد و

 یقینـا بـراش ارزو هـاي

 زیادي دارند که من شـاید جـزء لیسـت آرزو هاشـو ن نباشـم

 پـدرو مـادر رضـا هـم ...

هستند کـه چشـم امیدشـون بـه همـین نـوه ي پسـریه ... 

 نمیتـونم

 باالفاصـله بعـد از

 سـال بهشـون بگـم میخـوام ازدواج کـنم .....و نظـر شـما و

 مامـان فـرنگیس هـم بـرام

 خیلی مهمه....«



 مســیح قاشــق و چنگــالش را درون بشــقاب گذاشــت و

 لبخنــدي بــه رویــش پاشــید

 مانـدانا دختـر عـاقلی بـود کـه بـا تبحـر جـواب مثبـتش را

 میـان جملـه هـایش جـا

 میداد...

 » پس مبارکـه .... کـامران پسـر خوبیـه یـه وقـت هـایی

 شـیطونی هـایی داشـته ولـی

رنگ نبوده کـه بشـه روش فکـر کـرد ،کـار و اونقدر پر  

 بـارش هـم داره رونـق میگیـره

 و مـرد خـود سـاخته ایـه مـن هـم همـه جـوره پشـت هسـتم و

 هـر تصـمیمی کـه
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 بگیري برام محترمـه... مـن فقـط نگـران مـارالم و روحیـه ي

 تـاثیر پـذیرش ... دوسـت

م زیاد بهش امرو نهی کـنم دلـم میخـواد خـودش بـه ایـنندار  

 نتیجـه برسـه کـه بیتـا

 دختري نیست که به درد دوستی و معاشرت بخوره« ...

 ماندانا دستی بـه موهـاي نـرم و نـازك خشـایار کشـید وبـه

 بشـقابی کـه حـاال از غـذا

 خالی بود نگاهی انداخت:

 » نمیـاد ....خیلـی تابلوئـه کـهمـن هـم از ایـن دختـر خوشـم 



 گلـوش پـیش تـو گیـر

 کـرده ... سـر شـب بـه هـواي دیـدن مـارال اومـده بـود

 اینجـا.... وقتـی مـارال بهـش

 گفــت مســیح میخــواد ازدواج کنــه یــه اخــم درشــت روي

 پیشــونی اش نشســت...
 مامان فرنگیس هم سیاسـت بـه خـرج داد و بـا اب وتـاب از

 شـادابی کـه هنـوز ندیـده

 تعریف کرد و اون هم با اوقاتی که معلوم بود تلخ شده رفت«

... 

 مسـیح بـا صـداي زنـگ پیـامکش بـا عـذر خـواهی کوتـاهی

 موبـالیش را از روي میـز

نـوش جـانش شـد برداشت و با دیـدن اسـم مـاه پیشـونی غـذا 

 و
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 لبخنـدي هـم دسـر

 آن ... و پیامک را باز کرد:

 » یــک» خســته نباشــی آقــاي دکتــر.... شــبت بــه خیــر 

 اســتیکر خروپــف هــم

 همراهش بود...

 مسیح نیم نگـاهی بـه سـاعتش انـداخت کـه از ده فقـط کمـی

ایشگذشـته بـود و بـر  



 تایپ کرد:

 »بی انصاف من تازه رسیدم خونه و شامم رو تموم کردم

].....: .......]..... 

 .... نخواب بگذار صدات رو بشنوم، تا نیم ساعت دیگه بهت

 زنگ میزنم.«..

شاداب بـا خوانـدن پیـام روحـش هـم بـه سـمت سـوپرمن 

 قلـبش

 بـه پـرواز درآمـد ،

 خواب کدام است او نمیدانسـت کـه تـا نیمـه هـاي شـب پشـت

 پلـک چشـمانش یـک

 سره بست می نشیند از آنجا تکان هـم نمیخـورد ایـن فقـط

 بهانـه اي بـود تـا جویـاي

 احوالش باشد ....برایش کوتاه تایپ کرد:

 »نوش جان ... منتظر می مونم..«.

*** 
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ـه بــرایش روزي خــاص بــود و هرچــه بــه ســاعتجمعـ  

 شــش بعــد ازظهــر نزدیکتــر

 میشد تاالپ و تولوپ قلبش هم بیشتر می شد...

 گویی ماشین قلـبش تـوي دسـت انـدازه دلهـره مـی افتـاد کـه

 مـدام ریـتم آن بـاال و



 پایین مـی رفـت ...!مامـان زري بـاز هـم سیاسـت زنانـه اش

 را بـه کـار گرفـت و خالـه

 بتی و زن عمو سوري و عمو منصور را دعـوت کـرد البتـه

 نـدا هـم بـود ،کـه مـدام بـه

 دنبال شهاب موس موس میکردو بی محلی نصیبش میشد..!.

 مامان زري در مقابـل سـوال خالـه بتـی کـه از کـارو بـار

 دامـاد مـی پرسـید قـري بـه

: درهوا تاب... و با لحنی مظلومانه  گردنش داد ودستی هم

 گفت

 » قربونت برم مـن هـم مثـل شـما!.... همـین قـدر میـدونم کـه

 تـوي بیمارسـتان کـار

 میکنـه !... فقـط مـادرش زنـگ زدو وقـت خواسـتگاري

 گرفـت گویـا ریـیس شـرکتی

 که قبال شاداب اونجـا کارمنـد بـوده دایـی ایـن آقاسـت و

 شـاداب رو هـم اونجـا دیـده

 و پسندیده..«.

سپس با حظی وافـر گویـا کـه بـاقلوایی زیـر دنـدان دارد 

 پشـت
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 چشـمی جانانـه بـراي

 سوري خانوم نازك کرد و ادامه داد:



 » خاله بتی نمی دونی مادرپسـره چـه قـدر اصـرار کـرد تـا

قـرارمنـوچهر اجـازه بـده   

 خواستگاري همین جمعه باشه« ...

 زن عمــو ســوري کــه نــیش زبــانش را هــم همــراه

 خــودش آورده بــود خیــاري را از

 داخــل ســبد برداشــت و الي دســتمال پیچیــد و آن را

 خشــک کــرد و روي میــوه

هاي دیگر گذاشت ... و با بدجنسی که چاشنی زبان تندو 

 تیزش

: د گفتبو  

 » زرین جون با این توصـیف هـایی کـه تـو کـردي فکـرنکنم

 آدم حسـابی باشـه چـون

اگه کارو بـارش درسـت و درمـون بـود مـادرش تـوي بـوق 

 و

 کرنـا میـزد و از محاسـن

 داشته و نداشته ي پسرش می گفت..«.

 سپس بی آنکه سـرش را بـه سـمت شـاداب بچرخانـد بـه

داد و اضـاقهنگـاهش زاوبـه   

 کرد:

 » هرچند با شرایط شاداب جون بایـد خـدا رو هـم شـکر کنیـد

 کـه بـراش خواسـتگار
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پیدا شده ... آخه کی میاد تـوي ایـن دوره و زمونـه بـا 

 دختـري

 کـه یـه هفتـه دزدیـده

 شده ازدواج بکنه..«.

 خالـه بتـی بـه شـاداب کـه سـرش بـه زیـر بـود در ظـاهر

 شـیرینی هـا را در ظـرف

 میچیدنگاه کردو با چشم ابرو شاداب را نشان داد و لب گزید:

 »سوري جون ، یکم مالحظه هم بد نیست ها..«..

 شــاداب شــیرنی هــا را مثــل بغــض هــایش یــک بــه یــک

ـیروي هــم میچیــد ... مـ  

دانست حرفهایی به مراتب بـد تـر از ایـن بـین فامیـل دهـن 

 بـه

 دهـن میچرخـد و زن

 عمو سوري چوبی برداشته و حراج به ابروي او زده..!.

مامان زري احواالتش خوش تـر از آن بـود کـه بـا نـیش 

 زبـان

 هـاي سـوري نـا خـوش

بهشود!.... بازهم صبوري پیشه کرد و بی توجه به او رو   

 شاداب گفت:

 شاداب جان مادر... ول کـن ایـن شـیرینی هـا رو مـن خـودم



« 

 روبـراهش میکـنم تـو

 بیا برو آماده شو تـا نیومدنـد، و یـه لبـاس درسـت درمـون

 تنـت کـن.... سـپس رو بـه

 نـدا کـه نگـاه خیـره اش بـه پرتقـالی ثابـت مانـده بـود و در
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 عـالم دیگـر سـیر میکـرد

 شدو ادامه داد:

 » ندا جون قربونت برم تو هم برو کمکش تا زود تر آماده

 بشه..«..

*** 

 لبــاس درسـت و درمـونی کــه مامــان زري میگفــت بــه

 یــک شــلوار جــین ســاده ي

 تنگ منتهـی شـد و یـک تونیـک سـبز و شـالی تقریبـا بـه

 همـان رنـگ ...موهـایش را

 هم براي اینکه از زیـر شـال بیـرون نزنـد تـابی داد و بـاالي

 سـرش بـا کلیپسـی جمـع

 کرد...

 نــدا رژلــب قرمــز رنگــش را چنــد بــاري روي لبهــایش

 کــش داد و عاقبــت ان را بــه

 سـمت شـاداب گرفـت و بـا پوزخنـدي کـنج لـبش ولحنـی کـه



طعنـه خـالی هـماز   

 نبود گفت:

 »بیا بگیر یکم بزن بلکه به چشم بیاي!«...

شـاداب ایـن طعنـه را هـم گوشـه ي دلـش جـا داد و روي 

 بقیـه

 ي نـیش زبـان هـا

 ...!تلنبـار کـرد ، ایـن بـار او پوزخنـدي روي لبهـایش نشسـت
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 نـدا نمـی دانسـت کـه

قیافــه ي درب و داغــون او را بارهــا دیــده و مســیح 

 بــازهم

 عاشــقانه نگــاهش مــی

 کرد....

 پر حـرص دسـتش را پـس زد و رژلـب صـورتی خـودش را

 از روي میـز کنـار تخـتش

 برداشت و بـدون آینـه آن را روي لبهـایش چنـد بـار کشـید و

نیـازي نیسـت«:گفـت   

 همین رژلب کافیه..«.

دا طعنـه ي تـازه تـري پشـت زبـانش بـود کـه مامـان زرين  

 شـتابان در را بـاز کـرد و

 درحالی که چادر سـفیدي بـا گلهـاي ریـز آبـی بـه سرداشـت



 داخـل شـد و پـر عجلـه

 گفت:

 » شـاداب خواسـتگارها اومـدن سـریع بیـا بیـرون ، کنـار مـی

 ایسـتی و آخـرین نفـر

 سالم میکنی و بعد هم میري تو آشپزخونه تا صدات کنم..«.

 شـاداب نفـس عمیقـی کشـید تـا ضـربان قلـبش قـدري عـادي

 شـود و چنـدتا پـیس

 پـیس عطـر هـم مهمـان سـرو صـورتش کـرد و بـه دنبـال نـدا

 از اتـاق خـارج شـد و
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ـب صـورتی را کـه درشمامان زري هم آخـرین لحظـه رژل  

 بـاز مانـده بـود را برداشـت

 و رنگ صورتی هم مهمان لبهاي او شد...

*** 

 عمــو منصــور ،آقاجــانش و شــهاب جلــوتر از همــه

 ایســتاده بودنــد و بــه اســتقبال

 مهمانان رفتنـد و در صـف پشـت سرشـان خالـه بتـی بـود و

 زن عمـو سـوري ومامـان

.!.. ري... نداد و شاداب هم آخر صف بودندز  

 پیش از همه فرنگیس خانوم به همراه آقاي فرجام داخل

].....: .......]..... 



 شـدند و مامـان زري تنـدو تیـز قـدمی پـیش تـر گذاشـت و بـا

 خـوش آمـدگویی بـه

استقبال فرنگیس خانوم رفت و پشـت سـر آنهـا مـارال بـا 

 یـک

 جعبـه شـکالت شـیک

 و فـانتزي بـه همـراه مانـدانا کـه او هـم دو جعبـه شـیرینی

 بـزرگ در دسـت داشـت

داخل شدند...و در آخـر مسـیح بـا یـک سـبد گـل رز قرمـز 

 کـه

 طـراوت و تـازگی اش

 بیداد میکرد...

شاداب با دیـدن او در کـت و شـلوار دودي و بلـوز یقـه 

 اسـکی
1129 

Romanbooki بن بست بهشت 

 شـیري رنـگ، دلـش را

 دید که بال بال زنان بـه سـوي او بـال مـی گشـود و هنـوز

 سرمسـت ایـن حـس زیبـا

 بود که ندا سرش را بیخ گوش او کشاند و پچ پچ وار گفت:

 »عجب قدو باالیی داره« ! ...

 مسیح با آقایون دست داد ومثـل یـک جنـتلمن بـراي خانومهـا

 قـدري سـرخم کـرد و



برداشت بـا دیـدن مـاه پیشـونی اش دل او هـم بـی بـال وسر   

 پـر بـه سـمت او پـرواز

 کرد..!.

 فــرنگیس خــانوم بعــد از ســالم و احــوال پرســی بــی تــاب

 دیــدن شــاداب نگــاه

 سرگردانش بـین شـاداب و نـدا مـی چرخیـد کـه آقـاي فرجـام

 بـه دادش رسـید و رو

: تیه شاداب گف  

 »سالم خانوم خجسته خوشحالم که دوباره می بینمتون..«.

 فرنگیس خانوم که از بالتکلیفـی در آمـده بـود قـدمی پـیش تـر

 گذاشـت و شـاداب را

محکم و مادرانه در آغوش کشید و زیر گوشش نرم نجوا :

 کرد

 » قربـون قـدوباالت بـرم... پـس شـادابی کـه دل مسـیح مـن

 رو بـرده تـو هسـتی ...

1130 

Romanbooki بن بست بهشت 

 !؟«

 به چهره ي گـرد وتپـل زنـی کـه شـباهت چنـدانی بـه مسـیح

 نداشـت لبخنـد نرمـی

 پاشید و نرم و خانومانه گفت:

 »سالم خوش اومدید..«.



 مانـدانا هرچنـد کـه مشـتاق دیـدن شـاداب بـود، امـا خانومانـه

یبـا او دسـت داد، ولـ  

 مـارال کـه شـیطنت هـایش را هـم بـه همـراهش آورده بـود او

 را محکـم در آغـوش

 کشید و آهسته و پچ پچ وار گفت:

 »سالم سیندرال خیلی دلم می خواست می دیدمت..«.

 شاداب بـه چهـره ي سـاده و دخترانـه ي مـارال کـه شـیطنت

 هـاي خاصـی در زیـر و

.... انداخت و لبخندش قدري عمیق بم آن پنهان بود ، نگاهی 

 شد

 ـه

 خب کدام دختـر اسـت کـه لقـب سـیندرال را یـدك بکشـدو تَ 

 تَـه دلـش از خوشـی

 غنج نرود..!.

*** 

 صحبت ها مثـل تمـام خواسـتگاري هـا از آب و هـوا شـروع

 شـدو بـه ترافیـک تهـران

 رسید! ...
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 مسیح نـیم نگـاهی بـه مامـان زري شـاداب انـداخت کـه

 شـباهت عجیبـی بـین شـان



مــوج میــزد بــا همــان صــورت گــردو چشــمانی مــورب 

 و

 خــوش حالــت .... لبهــاي

 صــورتی هــردو ، آنهــا را مثــل دو خــواهر بــا فاصــله ي

 ســنی چنــد ســال نشــان

 میداد..!.

فرجام مجلـس را بـه دسـت گرفـت و از بحـث هـاي بـی آقاي  

 هـدف بـه خواسـتگاري

 کشاندو قدري سینه اش را صاف کردو بعد از سرفه اي کوتاه

 رو به جمع گفت:

 » بـا اجـازه ي خـواهرم فـرنگیس خـانونم بـریم سـر اصـل

 مطلـب کـه بـه خـاطرش

 مزاحم شما شدیم..«.

: الی که او نگاه می کرد ادامه سپس رو به مسیح کردو درح

 داد

 » مسیح دختر خـانوم شـما رو وقتـی کـه تـوي شـرکت مـن

 مشـغول بـه کـار بودنـد

 دیده ...! حاال هم سوالی دارید درخدمتتون هستیم تا جواب

 بدیم«

 نگاههاي سرگردان بین هم مـی چرخیـد و همـه بـه مسـیح

 منتهـی مـی شـد و نـداد
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 چشم از شـانه هـاي فـراخ او برنمـی داشـت !... زن عمـو

 سـوري هـم بـه ظـاهر چـاي

 می نوشید ولی تمام هوش و حواسش پی مسیح بود..!...

 آقاجانش فنجـان چـاي را داخـل نعلبکـی کنـار دسـتش گذاشـت

 و قـدري سـینه اش

 را صاف کرد و رو به مسیح پرسید:

 » ... خب پسرم از خودت بگو از کارو بار و تحصیالتت

 سربازي رفتی .!..؟«

 مسـیح اشـتیاقش را بـراي دیـدن شـاداب بـا جرعـه اي چـاي

 فـرو داد فنجـان نیمـه

 خـورده اش را روي میـز کنـار دسـتش گذاشـت و بـا لحنـی

 مردانـه و محکـم جـواب

 داد:

 » هــار ســالمه و پزشــکآقــاي خجســته ... مــن ســی وچ

 هســتم و ســربازي رو هــم

 تموم کردم...«

 همین یک جمله کافی بـود تـا چشـم هـا گـرد شـود و چـاي بـه

 همـراه حبـه ي قنـد

 در گلوي زن عمو سوري جا بماند و سرفه پی درپی مهمانش

 شود...



 خاله بتی لبخندي نـرم کـنج لـبش نشسـت و بـا دسـت چنـد بـار
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 بـه پشـت او ضـربه

 اي کوتاه زدو با صداي مسیح نگاهش به سمت او برگشت...

 » البتـه تخصـص دارم و تـوي یـه بیمارسـتان خصوصـی هـم

 مشـغول بـه کـارم .. یـه

 آپارتمان هفتاد متري هم دارم ولی مطبم اجاره ایه..«

: مه دادسپس رو به فرنگیس خانوم شدو ادا  

 » پـدرم در قیــدحیات نیسـتند ولــی مـادرم فـرنگیس خـانوم

 تــاج سـرم هســتند و

 دوتا خواهر هم دارم.بازهم اگه سوالی هست درخدمتم« ...

 مامان زري به آنچه کـه مـی خواسـت رسـید .. و بـا حظـی

 وافـر عکـس العمـل هـا را

 زیـر نظـر داشـت ... نـدا لبهـایش را از حـرص میجویـد، زن

 عمـو سـوري هنـوز تـوي

بهــت و نابــاوري بــودو عمــو منصــور هــم دســت کمــی 

 از

 او نداشــت !... خالــه بتــی

 لبخندي نـرم کـنج لـبش جـا خـوش کـرده و در زوایـاي چهـره

 ي شـهاب و منـوچهر

... خنه کرده بودخان هم شادي ر  



 بعد از سکوتی نه چندان طـوالنی عمـو منصـور بحـث را بـه

 دسـت گرفـت و بـادي بـه

 غبغش انداخت و گفت:
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 » فرمـایش شـما متـین ولـی بایـد تحقیـق کنـیم بـدون تحقیـق

 کـه نمیشـه دختـر

 دست کسی داد.!«..

نوم بـود تـا مادرانـه هـایش راایـن بـار نوبـت فـرنگیس خـا  

 خـرج مسـیح کنـد، نفـس

 عمیقی کشید و جواب داد:

 » تا اونجایی که مـن اطـالع دارم هوشـنگ خـان دوسـت

 قـدیمی بـرادر مـن هسـتند

و از اقـوام شـما ... میتونیـد از ایشـون هـم درمـورد مـا 

 سـوال

 کنیـد، آدرس مطـب و

.».. نه ي مسیح را رو هم خدمتتون میدیمبیمارستان ، البته خو  

 شاداب از شدت د

].....: .......]..... 

 لشــوره تــه دلــش گــویی رخــت مــی شســتند!... ایــن را از

 دســتهاي یــخ کــرده اش

 فهمیـد و صـداي قلبـی کـه خیـال آرام شـدن نداشـت و بـا



 صـداي زن عمـو سـوري

 نگاهها به سمت او چرخید:

 خـب فـرنگیس خـانوم ... حـاال کـه شـما همـه چـی رو گفتیـد

« 

 یـه چیـز هـایی هـم

 هست که شما باید بدونید بـاالخره قـرار دو تـا خـانواده بـا هـم
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 وصـلت کننـد و نبایـد

 س و پنهونی بین شون باشه حرف پ..«.

ی مظلومانـه کـه سـعیسپس رو به منوچهر خان شدو بـا لحنـ  

 داشـت بـی طـرف هـم

 باشد ادامه داد:

 » منـوچهر خـان از اون هفـت و هشـت روزي کـه شـاداب

 نبـود هـم بـراي فـرنگیس

 خانوم بگو باالخره حقشونه که بدونند!«...

 مامــان زري حــرص هــایش را بــا فشــار لبهــایش نشــان

 داد و شــهاب آن را بــین

اش مشـت کـرد و منـوچهر خـان هـم ابروهـایش درهـمدسـته  

 شـد... شـاداب حـال

 کسی را داشت که در دریایی متالطم درحال غرق شدن

 است...



 مسـیح بـه سـر فـرو افتـاده ي شـاداب نگـاه کـرد و او هـم

 حـرص و نـاراحتی اش را

 بین مشت هاي فشرده شـده اش لـه کـرد و بعـد از سـکوت

 سـنگینی کـه حـاکم بـود

فـرنگیس خـانوم کـه تمـام مـاجرا را مـی دانسـت بـی توجـه 

 بـه

 زن عمـو سـوري بـا

 اقتدار رو به جمع گفت:
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 » اقـاي خجسـته زریـن خـانوم اگـه اجـازه بدیـد پسـرم تنهـا

 چنـد کلمـه بـا شـاداب

ـرار ایـن دوتـا بـاهم زنـدگی جون صـحبت کنـه بـاالخره ق

 کننـد

 بایـد حرفهاشـون رو

 بهم بزنند .... و ما هم تا اون موقع با یه چایی دیگه

 درخدمتتون باشیم..«.

 آقاي خجسته سري به عالمت تایید تکان داد وروبه شاداب

 گفت:

 » شاداب جان پاشو همراه آقاي دکتر برید حرفهاتون رو

 بزنید..«.

فــت و از جــایش برخاســت و زیـرشـاداب چشــمی گ  



 نگاههــایی خیــره جمــع تقریبـا

 هم گام بـا مسـیح بـه راه افتـاد و بـازهم مسـیح مثـل یـک

 جنـتلمن قـدري کنـار تـر

 ایستاد تا اول او داخل شود...

*** 

 اضـطراب بـراي حسـی کـه داشـت واژه ي کـوچکی بـود

 گـویی اولـین بـار اسـت کـه

ایی را با مسـیح تجربـه مـی کنـد هـردو لبـه ي تخـتتنه  

 شـاداب نشسـتند و مسـیح

 بـه نگـاه فـرو افتـاده ي شـاداب زل زد و عاقبـت تـاب نیـاورد
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 دسـت زیـر چانـه اش

بردو نرم سر او را به بـاال کشـاند و بـا همـان لحـن خـاص 

 کـه

 دل مـی بـرد و آب مـی

 کرد گفت:

 »ماه پیشونی من نمی خواي نگام کنی ...!؟«

 سربرداشـت و مسـیر نگـاهش تـا چشـمان بـراق او کـه

 ازخوشـی مـی درخشـید بـاال

 آمد و به قدر یک نفـس هـر دو مـات یـک دیگـر شـدند و

 حـالتی مثـل خلسـه و بـی



وبعـد از نفسـی عمیـقخبري !...و مسیح زود تـر بـه خـود آمد  

 کـه سـینه اش را بـاال و

 پایین برد گفت:

 » فکــر نمیکــردم مامانــت بــه ایــن جــوونی داشــته

 باشــی... مثــل خــواهر بزرگتــرت

 میمونه!«...

 خب اگر مامان زري این جملـه را مـی شـنید از خوشـی بـه

 آسـمان هفـتم مـی رفـت

 و برمی گشت..!.

ودر حـالی کـه چشـم از شــاداب و لبهـاي صـورتیمسـیح   

 رنـگ او برنمـی داشــت و

 صورت او را وجب به وجب نگاه میکرد بعد از تاملی کوتاه
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 ادامه داد:

 » ما کـه تـوي بهشـت حرفهـامون رو بـاهم زدیـم و مـن بلـه

 رو هـم کـه ازت گـرفتم

 ...حاال اگه خواسته اي داري بگو !...؟«

 سعی کرد به احساسـاتش غلبـه کنـد و منطـق جـاي عشـق را

 بگیـرد و بعـد از لجظـه

 اي به کوتاهی عمر چند نفس پرسید:

 »مسیح بعد از ازدواج اجازه میدي کار کنم ... !؟«



 ـر داد و مسیح پشت دسـتش را نـرم روي گونـه هـاي او س

نـوازش دسـتشنـرم تـر از   

 جواب داد:

 » عزیز دلم درآمـد مـن خوبـه نیـازي نیسـت تـو کـار کنـی ،

 ولـی اگـه دوسـت داري

 کار کنی حرفی نیست ...به شـرط اینکـه بـه محـض اینکـه

 بچـه دار شـدیم ،کـارت رو

 بگذاري کنار.... دوست ندارم بچه ام توي مهد کودك بزرگ

 بشه..«.

د یا قیـد بچـه دار شـدن را میـزد یـا کـارخب با این حساب بای  

 کـردن را ....و احتمـال

 دومی خیلی بیشتر بود ...... ! اخم هـایش درهـم گـره شـد و

 مسـیح دلـش بـراي تـاب
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 ابرو او رفت و بـی قـرار شـد، قـدري نزدیکتـر نشسـت و

 سـرخم کـرد و کنـار گوشـش

: جوا گونه گفتنرم و ن  

 » ابروهات سـقف دلـم شـده َخمشـون نکـن تـا سـقف دلـم

 نریـزه ،مـاه پیشـونی ،بـاز

 کن اون اخم هات رو« ...

 سپس قدري از او فاصله گرفت و با لبخندي کنج لبش اضافه



 کرد:

 » توي بهشت بهت گفته ام که من مرد دمکراتی نیستم ،یادت

 رفته !....؟«

 سـپس بـا نـوك انگشـت اشـاره اش دو خـط بـین پیشـانی

 شـاداب را بـاز کـردو ریـز

 نجوا کرد:

 ولـی بـه جـاش خـوب بلـدم نـازت بخـرم ، ایـن رو لطفـا بـه

« 

 محاسـنم اضـافه کـن

...!» 

 ر شال او را بوسید شاداب خندید و مسیح خم شدو پ...

ـتش از آسـمان بـههمـین اسـت دیگـر خـدا کـه بخواهـد دس  

 زمـین مـی آیـد و تـورا

 برمیدارد و کنار ستاره ها می نشاند..!.

].....: .......]..... 

1140 

Romanbooki بن بست بهشت 

 "فصل دوزادهم"

 آروارهـایش از شـدت خشـم چفـت هـم شـده بـود و پـره هـاي

 بینـی اش تنـوره مـی

 کشید..!..

شـده خیـال بیـرون رفـتنبازوري ندا را کـه بـزك دوزك   



 داشـت بـه تنـدي کشـید و

 او را به سمت خودش برگرداند...

 » وقتی اومدي قهر .. بـا ایـن ایـن سـرو شـکل کـدوم گـوري

 میـري ..؟ واسـه شـهاب

 بدبخت که از این خاصه خرجی ها نمی کنی..!.؟«

 راق شد و سینه اش را جلو داد چانه ندا توي چشمان نادر ب

 اش را هم....

 » تـو رو سـننه !؟ شـوهرمی یـا آقـا بـاال سـر ، کـه رگ

 غیرتـت قلنبـه شـده !...؟ مـن

 اگه آقا باال سر مـی خواسـتم شـوهرم بـود!.... اصـال خـودت

 واسـه چـی ایـن وقـت روز

 اومدي خونه!...؟«

 سیلی پر ضـرب نـادر بـرق از چشـمانش پرانـد و در دم

سـمت مخـالف چهـره اش بـه  

 پرتاب شد و دست روي جاي سـیلی گذاشـت کـه مـی سـوخت

 و کـز کـز مـی کـرد و
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 زیر لب غرید:

 »عوضی بیشعور!«...

نادر شـالش نـدا را بـا یـک حرکـت تنـد از سـرش جـدا کـرد 

 و



 بـا صـدایی کـه امـواج

: دخشم در آن غوطه ور بود مثل او غری  

 » اگه چیزي نمیگم خیال نکـن خـرم و نمـی فهمـم ... مگـه

 برنگشـتی بـودي خونـت

و گفتی میخواي با شهاب زنـدگی کنـی چـی شـد دوبـاره 

 هلـک

 و هلـک قهـر کـردي

 و برگشـتی اینجـا !....؟ چـرا اون موقعـه کـه شـهاب اومـد

 دنبالـت و نـازت رو کشـید

 باهاش نرفتـی ..!.؟ و برگشـتی وردسـت مامـان ... ایـن کـیش

 رفـتن هـاي وقـت و بـی

 وقتت چه معنی میده ... !؟«

نادر به سمتش یورش بـرد و بـا صـداي فریـاد گونـه 

 دسـتهایش

 را بـه سـمت او نشـانه

 گرفت و ادامه داد:

 »ـره تـر کجـا پیـدا میکنـی !...؟ آخـه االغ از شـهاب ب

 چـرا لگـد بـه بخـت خودتـت

میزنی و خون بـه جیگـرش میکنـی ؟ و هـر روز بـراش 

 سـاز

 تـازه اي میزنـی !....؟ مـن
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 با شـهاب بـزرگ شـدم واز ایـن مـرد صـبور دور و بـرم

 ندیـدم .... اگـه زن مـن بـودي

..».. گیرممیدونستم چه طوري افسارت رو به دستم ب  

سوري خانوم بـه میـانجیگري آمـد و قـدمی پـیش گذاشـت 

 ولـی

 مجـالی بـراي دفـاع

 از ندا پیدا نکردو ندا فریاد زد:

 کار هاي من به تو مربوط نیست ... من هر کاري دلم بخواد

« 

 می کنم!«...

نادر دسـتهایش را مشـت کـرد و روي میـز ناهـار خـوري 

 کـه

 در یـک قـدمی اش بـود

وبید و گلدان به همراه گلهاي مصنوعی اشت در دم واژگونک  

 شد...

 سـپس رو بـه سـوري خـانوم کـه تکیـه بـه میـز ناهـار خـوري

 ایسـتاده و نظـاره گـر

 مشاجره ي آن دو بود شد:

 مامـان خـانوم همـه ي ایـن هـا مقصـرش شـما هسـتید .. ایـن

« 



 قـدر از شـهاب بـد

 گفتی و تا نـداي دهـن بـین روانـداختی بـه جـونش و بـه

 زنـدگی شـون گنـد زدي !...

 بـه زنــدگی مـن گنــد زدي بـس نبـود !...؟ بــدون اینکــه

 بخـوام رفتـی خواســتگاري
1143 

Romanbooki بن بست بهشت 

 فریــال و مــن رو تــوي عمــل انجــام شــده قــرار دادي و

ا رو انــداختی ســراســم مــ  

 زبونها...!.

 و تــا اومــدم بگــم نــه ســر قلبــت درد گرفــت و ســر از

 بیمارســتان در آوردي و یــک

ساعت زیر سرم خوابیدي...فقـط مـن نبـودم !... از بابـا هـم 

 یـه

 مـرد بـی اراده سـاختی

 کـه فقـط بـزك دوزك یـه مـرد و داره و جـرات نـداره روي

 حـرف تـو حـرف بزنـه ....

 تـو میدونسـتی مـن شـاداب رو میخـوام ولـی مـدام سـنگ

 انـداختی و نگذاشـتی بـه

 چیزي که میخوام برسم حاال هم که داره با یک دکتر ازدواج

 می کنه« ....

 نادر صدایش را قدري ارام تر کردو با لحنی درمانده اضافه



 کرد:

 » ی مـن گنـد زدي تـرو خـدامامان معلم خوبی نیستی به زندگ

 بـه زنـدگی نـدا گنـد

 نزن..«..

 نـدا قـدمی پـیش گذاشـت سـینه سـپر کـرد و روبـرویش ایسـتاد

 و صـدایش را روي

 سرش انداخت:
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 » بیخــودي پــاي مامــان رو نکــش وســط ... مــن از

 شــاداب منتفــرم ... اگــه مامــان

 راضی میشد من نمی گذاشـتم کـه زن تـو بشـه ... تـو اصـال

 غلـط کـردي کـه شـاداب

رو دوسـت داري !.... الزم نیسـت بـراي مــن کاسـه ي از 

 آش

 داغ تـر بشـی ....! کـدوم

 وقت برادري خرجم کـردي کـه حـاال دلسـوزیت رو بـاور

تـی دختـر خونـهکـنم!....؟ وق  

 بودم زیـر مشـت و لگـدتت نفسـم مـی رفـت اگـه یـک سـوم

 حمـایتی کـه شـهاب از

 شــاداب میکنــه تــو از مــن میکــردي مــن بــرات جــون

 مــی دادم و االن ســرم مــی



 گذاشتم جاي پام و مـی گفـتم چشـم داداش...ولـی حـاال بـرات

 تـره هـم خـورد نمـی

 کنم« ...

 نا درکه دستهاي هرزي داشـت بـه قصـد سـیلی دیگـري بـاال

 رفـت و میـان راه مشـت

 شد و شل و ارفته به زمین فرود آمد...

ســوري میــان دو خــواهر و بــرادر قــرار گرفــت و رو 

 بــه

 نــادر ایســتاد و ســینه اش را

 سپر کرد:
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 » ختـره ي ایکبیـري منتفـرم!... اون چشـم سـفیدمـنم از اون د

 چـی داره کـه بـراش

 بال بال میزنـی ...؟ خیـال نکـن راضـی میشـم بـا دختـري کـه

 معلـوم نیسـت دختـره

 یـا نـه !..؟و ایـن مـدت بـا کـی بـوده و چیکـار میکـرده

 عروسـی کنـی همـین نـدا رو

 دادم به پسرشون کافیه!« ...

 سپس وقتی چشمان مـات نـادر را دیـد و صـورت بـی

 حـرکتش را.... بـه خیـال اینکـه

 آرام شده قدمی از او فاصله گرفت و دستی درهوا تاب داد:



 مــیگن خواســتگارش دکتــره ... دکتــر کیلــویی چنـده !...؟

« 

 همشــون وقتـی میــان

خرشـون  خواسـتگاري دکتـر و مهنـدس هسـتند و همـین کـه

 از

 پـل گذشـت میشـن

 یه کارمند جزء ... داماد ملوك خانوم یادتون نیست!...؟«

 سوري خانوم می گفت و آتشـی مـی شـد بـه شـاخه هـاي

 خشـک خشـم نـادر و او را

 شــعله ور میکــرد وعاقبــت نــادر تمــام خشــمش را میــان

 مشــتهایش جــا داد و بــه

نــار دســتش فــرود آورد و شیشــه شیشــه ي ویتــرین ک

 قــدي

 دکــور بــا صــداي
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جیرینگی مهیب مثل آواري در دم فرو ریخت و ردي از 

 خون

].....: .......]..... 

 میان انگشـتان دسـتش بـه جـا گذاشـت و او بـی توجـه بـه آن

 بـا صـدایی خشـداري

 گفت:



 »من نمیگذارم این عروسی سر بگیره..«.

 سوري خانوم دسـتش را نمایشـی رو قلـبش گذاشـت و بـا

 صـدایی تقریبـا بلنـد گفـت

 «: و خــودش را بــا چشــمانی بســته روي»!... آخ قلــبم
 صــندلی کنــار دســتش هــوار

 کرد و ندا با جیغ خفیفی به سمتش دوید و نادر هم...

.. ز به دلخواه سوري خانوم شدباز هم همه چی  

*** 

 بعضی روزها تارو پودش را باخوشـی دوختـه بودنـد و اسـفند

 مـاه بـرایش ایـن چنـین

 بود..!.

 و سر تمام ایـن خوشـی هـا بـه مسـیح متصـل میشـد و پیامـک

 هـاي عاشـقانه اش و

 تلفن هـاي یواشـکی آخـر شـب هـا!....و قسـمت خـوب مـاجرا

کـه شـانس وقتـی بـود  

 یـارش شـد و سـخاوتمندانه سـفره اش را بـرایش پهـن کـرد و
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 آقـا جـانش و شـهاب

 متوجه نشدند که مسـیح همـان مـردي اسـت کـه پلـیس از آن

 حـرف میـزده...! فقـط

 ضمن توضیحاتشان گفته بـود نـد ، دختـر شـما بـه همـراه



ان شـرکتییکـی ازکارمنـد  

 که آنجا کـار مـی کـرده بـه دام قاچـاقچی هـا افتـاده انـد و

 آدرس پاسـگاه را بـه انهـا

 داده بود و همین دیگر هیچ..!..

 و خـوش شانسـی بیشـتر وقتــی نصـیبش شـد کـه وقتـی از

 سـتاد مبـارزه بـا مــواد

 مخـدر بــراي پــاره اي از توضــیحات او را فــرا خواندنـد

 مامــان زري زود وتنـد ســریع

 شال و کاله کردو بـه اسـم دلشـوره خـودش بـه تنهـایی همـراه

 شـاداب راهـی شـد و

 بازهم اسم مسیح طلوعی براي منوچهر خان و شهاب پنهان

 ماند...

اشـت و کنـار سـبدمسیح سـنگ تمـام گذ» بله بران «براي   

 بزرگـی از گـل رز قرمـز ،

 یک سـبد گـل نـرگس شـیراز هـم کـه بـوي محسـور کننـده اي

 داشـت آورد و چنـد

 جعبه شـیرینی ، کیـک و چنـد جعبـه کـادویی کوچـک بـزرگ
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 کـه همگـی بـا روبـان

ـده بودنـد، پیشـکشهاي سـاتن بـراق سـفید و قرمـز تـزیین ش  

 کـرد.... و مامـان زري



 حظی وافـر میبـرد و زن عمـو سـوري تمـام حواسـش بـه

 هـدایا بـود و محتوایـات آن

....! 

 همه ي بزرگتـر هـاي فامیـل دعـوت بودنـد و عمـه ملیحـه و

 شـوهر عنـق و خسـیس

 اش هم بودند و خاله بتی هـم کـه سـرجهازي ایـن مراسـم هـا

ود حضـور داشـت...وبـ  

 تنها غایب جمع نادر بود..!.

مهـر نـه سـر بـه فلـک زد و نـه سـر از اعـداد نجـومی 

 درآورد

 و نـه خبـري از تـاریخ

 شمسی و میالدي روز تولـد بـود ... ! فقـط صـدو چهـارده

 سـکه تعیـین شـد همـین و

 دیگــر هــیچ ...! و همــین شــگفتی مســیح و فــرنگیس

 خــانوم را کــه انتظــار رقمــی

 خیلی باالتر از این را داشتند برانگیخت! ...

 مســیح کــه دوران نــامزدي اش را بــا شــاداب در بهشــت

 گذرانــده بــود و دیگــر او را

 خوب میشناخت بـا دوران نـامزدي مخـالف کـرد و اصـرار
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 بـه عقـد و عروسـی در یـک



 روز را داشــت و عمــو منصــور اخــم هــایش را درهــم

 کشــید و بــادي بــه غــبغش

 انداخت و گفت:

 »آقاي دکتر ..اومدید عروس ببرید یا آتیش ... !؟«

 و منوچهر خـان و مامـان زري بـراي اینکـه خـود را هـول و

 شـتاب زده نشـان ندهنـد

هــاز را آورنــد و فــرنگیس خــانوم ســینه ســپربهانــه ي ج  

 کــرد و بــا افتخــار گفــت

نیـازي بـه جهـاز پسـرش تمـام وسـایل زنـدگی را دارد و  

 نیسـت و البتـه میـان بحـث

 هایی کـه حوصـله ي مسـیح و البتـه شـاداب را سـر میبـرد

 توافـق شـد تـا عقـدي در

گزار شود جمعی از اقوام طرفین خانه ي فرنگیس خانوم بر

 را

 دعوت کنند...

 ...و جشن عروسی به اردیبهشـت مـاه سـال جدیـد موکـل شـد

 آقـاي فرجـام پیشـنهاد

 صیغه ي محرمیت داد و منوچهر خان زیـر بـار نرفـت و

 گفـت وقتـی قـرار اسـت یـک

 هفته ي دیگر عقـد رسـمی کننـد لزومـی نـدارد صـیغه ي

وانـده شـود ومحریمـت خ  

1150 



Romanbooki بن بست بهشت 

 بـراي انجـام آزمـایش هـا و خریـد عروسـی یـک بزرگتـر

 همراهشـان باشـد ،کفایـت

 میکند! ...

 مسـیح بـراي شـاداب سـنگ تمـام گذاشـت و وقتـی حضـار بـه

 خـوش یـومنی ایـن

 وصلت صـلواتی خـتم کردنـد و کـف زدنـد جعبـه ظریـف و

 کـوچکی را از جیـب کـت

 خوش دوخـتش بیـرون آورد و انگشـتري بـا یـک تـک نگـین

 درشـت المـاس مهمـان

 انگشـت ظریـف و کشـیده ي شـاداب شـد و همـه را متحیـر

 کـرد و زري خـانوم تـوي

 پوستش نمی گنجید و شهاب و آقا جانش هم همین طور...

ـاد پزشـک اسـت شـوهر عمـه ملیحـه کـه فهمیـده بـود دام

 تمـام

 امـراض داشـته و

 نداشــته اش عــود کــرد و مــدام از مســیح ســوال مــی

 پرســید وعاقبــت بــا متانــت

 درحالی که لبخندي کنج لبش بود مودبانه جواب داد:

 » و» انشــاهللاا تشــریف بیاریــد مطــب در خــدمتتون هســتم 

 عمــه ملیحــه ي بینــوا

ام خجالت زده لب می گزید و پشت سر هم عذر خواهیمد  



 میکرد...!
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 بازار لبخند و بگو بخند داغ بـود ....نـدا بـی محلـی شـهاب را

 میدیـد بـه ظـاهر لبخنـد

 میزد ولی کینه هایش را یک به یک کنار هم میچید..!.

*** 

رق و بـاد گذشـتیک هفته براي مسـیح و شـاداب مثـل بـ  ... 

 بزرگتـري کـه قـرار بـود

 همراشان باشد خاله بتـی بـود ... کارهـاي آزمـایش خـون و

 جـوابش بـه خـاطر پـارتی

 بازي مسیح بـه طرفـه العینـی تمـام شـد ومسـیح بـه دلیـل

 مشـغله ي کـاري حاضـر

 نشــد بــه کــالس هـاي قبــل از ازدواج بــرود و شــاداب هـم

 از خــدا خواســته از ایــن

 موضوع اسـتقبال کـرد .... عمـر خریدشـان هـم خیلـی

 طـوالنی نبـود و فقـط بـه قـدر

 خریـد حلقـه هایشـان رسـید و مسـیح بـه خـاطر یـک مـورد

 اورژانسـی عـذر خـواهی

اري اش را بـه او داد و خالـه بتـی و کردف کارت اعتب

 شـاداب

 را بـه یـک دیگـر سـپرد



 و راهـی بیمارســتان شـد و روزهــاي بعــد هــم مانــدانا و

 کـامران نماینــده ي مســیح

شدند براي خریـد عروسـی بـه دل خیابانهـاي تهـران کـه 

 حـاال
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هرنـگ و بـوي عیـد بـ  

 خود گرفته بود زدند....

].....: .......]..... 

*** 

همــه ي آدمهــا در خیالتشــان آرزو هــاي محــال دارنــد و 

 او

 همیشــه آرزو داشــت

 روزي روي ابرهـا راه بـرود و قـدم بزنـد و حـاال بـه

 آرزویـش رسـیده بـود ... صـبح روز

 عقد کنان با پیامک مسیح از خواب بیدار شد:

 » سـالم مـاه پیشـونی صـبحت بـه خیـر از امـروز بـراي

 همیشـه مـال مـن میشـی ...
 من به کـم تـوي بیمارسـتان کـار دارم نمیتـونم بیـام دنبالـت

 مانـدانا داره میـاد تـا بـا

 هم برید آرایشگاه ، بعد از ظهر می بینمت«...

 مثل همیشه یـک پیـام عاشـقانه و البتـه مردانـه بـدون هـیچ



 اسـتیکر خاصـی !...بسـم

 الهی گفت و دل به تقدیر سپرد و از رختخواب برخاست...

 البته خیلـی تنهـا نبودنـد و دقیقـه ي نـود زن عمـو سـوري و

 نـدا هـم بـا آنهـا راهـی

عـوت مانـدانا راشدند!.... امـا مامـان زري مثـل یـک لیـدي د  

 رد کـردو گفـت خـودش
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 می تواند و به داد سرو کله اش برسد..!.

 آرایشـگر از دوسـتان قـدیمی فـرنگیس خـانوم بـود صـدایش

زنـی» مـادام « میزدنـد   

 میان سال که با خنـده سـر مـی بریـد و خواسـته اش را بـه

لمشـتري بیچـاره تحمیـ  

 میکـرد و مـی خواسـت آرایـش خلیجـی روي صـورت او

 پیـاده کنـد ، از همـان هـایی

 کـه چشـم عـروس سـیاه و کبـود میشـود و چنـان تغییـر مـی

 کنـد کـه دامـاد بینـوا

عـروس خـودش را هـم دیگـر نمـی شناسـد !.... و البتـه 

 مـادام

 عالقـه اي عجیبـی بـه

ســت داشــت موهــاي او را بــه شــکلشــینیون داشــت و دو  

 کــوزه اي درســت کنــد و



 تاجی هم روي این کوزه بگذارد..!..

 اماوقتی گفت یه عقد کنـان سـاده اسـت و مجلـس مخـتلط و

 بایـد شـال روي سـرش

 بگــذارد ،او هــم منصــرف شـد و بــه خواســت شــاداب

 موهـایش را بــا سشــوار صــاف

تمـام موهـایش را روي شـانه ي چپـپش سـرازیر  کـردو

 کـردو

 بافـت تمیـز و جدیـدي

روي آن انجـام داد ، کمـی هـم سـلیقه بـه خـرج داد و البـه 

 الي

1154 

Romanbooki بن بست بهشت 

 گـیس بافتـه شـده

 اش را پـراز نگـین هـاي بـراق و زیـر کـرد ، گـویی آبشـاري

 از سـتاره بـه او آویختـه

 باشـند ...چنـد طـره اي از موهـایش را روي صـورت ریخـت

 در نهایـت تلـی کـه پـراز

 نگـین هـاي شـفاف و درخشـان بـود روي پیشـانی اش

 گذاشـت....و بـه جـاي آرایـش

 خلیجــی او را گــریم کــردو ارایــش ملــیح و نرمــی روي

لصــورتش نشــاند کــه د  

 میبرد...



 امــا در عــوض مــدل موهــاي را عمــو ســوري را

 مخروطــی بــه شــکل قفــس پرنــده

 درست کردو چنان کـه بـا دیـدنش حـس میکـردي پرنـده اش

 پـر زده و رفتـه اسـت .
 آرایــش تنــدو تیــزي هــم چاشــنی آن کــرد و نــدا و مانــدانا

 هــم زرنگــی کردنــد و

ودشان مدل شـینیون را انتخـاب کردنـد و البتـه نتوانسـتند ازخ  

 زیـر ارایـش خلیجـی

 مادام فرار کنند و چشم چارشان سیاه و کبود شد...

 لبـاس عـروس هـم در عـین سـادگی شـیک و گـران قیمـت

 بـود و درواقـع ماکسـی
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گ دوزي شـده داشـت وسفید دلکته اي کـه نـیم کتـی سـن  

 آسـتین هـایس تـا ارنـج

 امتداد پیـدا مـی کـرد... و در نهایـت شـال سـفید حریـري هـم

 روي سـرش نشـاندواز

 انجایی کـه ارایشـگاه جفـت خانـه ي فـرنگیس خـانوم بـود

 مسـیح بـه دنبـال شـاداب

 نرفت و خودش تانی تـانی کنـان درحـالی کـه چـادر سـفیدي

سـرش بـود راهـی روي  

 خانه ي بخت شد



 با ورودش همه از دیدن او شگفت زده شدند و مسیح بیش از

 همه! ....

و تـل غـرق نگـین و بـراقش بـی شـک از موهـاي بافتـه شـده  

 او یـک مـاه پیشـونی

 واقعـی سـاخته بـود همـان کـه همیشـه در عـالم کـودکی ارزو

 داشـت تـا او را داشـته

 باشد..!.

 شــاداب میــان هلهلــه شــادي ، دود اســپندو ســوت و دســت

 و اشــکهاي مامــان زري

 داخل شد و شهاب بـه اسـتقبالش رفـت وبـرادر انـه در

 آغوشـش کشـیدو او راتـا پـاي

 ســفره ي عقــد کــه گوشــه ي ســالن قــرار داشــت
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ـرد و کنــار مســیحراهنمــایی کـ  

 نشاند.... خطبه ي عقـد کـه خوانـده شـد مامـان زري ذکـر

 میگفـت و اسـماء خداونـد

 را براي شاداب هدیه مـی فرسـتاد و بلـه ي او کـه سـکوت

 حـاکم بـر فضـا را شکسـت

 زیر لب گفت:

 »یا ارحم راحمین بچه ام رو به خودت سپردمش..«.

مردانــه ي مســیح حلقــه هــا کــه  بعــداز بلــه ي محکــم و



 رد

 وبــدل شــد ، هدیــه ي

 مسیح بـه شـاداب هـم را در بهـت فـرو بـرد و از همـه بیشـتر

 نـدا و زن عمـو سـوري

 را..... هدیه او سرویس جواهري بسـیار شـیک و گـران

 قمیتـی بـود چشـم هـارا خیـره

شـد شـهاب پـیش از میکـرد!... بـازار دیـده بوسـی کـه داغ  

 همـه مسـیح را در اغـوش

 کشید و زیر گوشش گفت:

 » تبریک میگم مواظب خواهرم باش که براي من خیلی با

 ارزشه..«..

سـپس هدیـه اش را کـه بـراي هرکـدام سـاعتی مـارك دار 

 بـود

 بـه آنهـا داد . رو بـه

 شاداب شـد پیشـانی اش را بوسـید... نـدا هـم بـا خنـده ي
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 مصـنوعی تبریـک گفـت و

 بوسـه اي کــه بیشــتر ســهم هــوا بــود بــه روي گونــه ي

 شــاداب نشــاند مســیح هــم

 مردانه شهاب دست داد و با لبخندي ته دلش را قرص کرد...

ب از آقــا جــانش بوســه اي بـود کــه رويســهم شــادا  



 پیشــانی اش نشســت و مامــان

 زري دسـت در گـردن مسـیح انـداخت او را در آغـوش کشـید

 و و زیـر گوشـش نـرم

 گفت:

 » ... از امــروز مــن یــه دو دختــر دارم دوتــا پســر

 مواظــب دختــرم بــاش کــه هــم

.».. مدخترمه و هم دوست  

 مسیح گونـه ي مـادر زنـش را بوسـید و او را بـه لبخنـدي

 مهمـان کـرد و همـه بـراي

 تبریـک امدنـد بـه غیـر از نـادر کـه کنجـی ایسـتاده بـود و

 چشـم ازشـاداب و مـوي

 بافته شده ي پر نگینش برنمی داشت...

مامـان فــرنگیس هــم بــا چشــمانی تــر عزیــز دور دانــه 

 اش

 را بارهـا بارهــا بوســید و

 شاداب را محکم بغل کردو هدیه اش را که دوتا زنجیر طال

 بود به آنها داد....
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مارال با صداي موزیک خودش را ریز تکان میداد و قري 

 هم

 به س



].....: .......]..... 

 رو گـردنش ....و مثـل عقـاب همـه را زیـر نظـر داشـت و

 بـیش از همـه شـهاب را کـه

 حسابی هیکل پـرو مردانـه و وقـار متانـت دل میبـرد و رفتـار

 سـردش بـا نـدا بـرایش

 یک عالمت تعجب بزرگ شـده بـود بـاالي سـرش !...؟ و

 هنـوز تـوي آنـالیز رفتـار ایـن

بـه سـبد گـل پروپیمـانی افتـاد کـه گوشـه دوتا بود که نگاهش  

 ي سـالن لـم داد بـود

بـراي عـرض تبریـک« که بـا خـط درشـت نوشـته شـده بـود  

... یـا دیـدن پیـام» بیتـا  

 تبریک که بیشتر شـبیه بـه پیـام تسـلیت بـود....! چینـی بـه

 بینـی اش داد و کـارت را

دا و آن را راهـی پـیشبـا حـرص از روي بـرگ سـبد گـل جـ  

 دسـتی کـرد کـه پـر از

 پوست میـوه بـود و لحظـه ي اخـر وقتـی بـر مـی گشـت بـا

 شـهاب سـینه بـه سـینه

 شدو با عذر خواهی کوتاهی از کنارش گذشت...

 مسـیح تمـام هـوش حواسـش پـی شـاداب بـود و نمـی توانسـت

1159 

Romanbooki بن بست بهشت 

ـردارد وچشـم از او ب  



 زیـر نگاههـاي خیـره اقـوام شـاداب گـاهی نـیم نگـاهی

 خـرجش مـی کـرد عاقبـت

 مانــدانا دســت شــاداب را گرفــت و بــا خــودش راهــی

 اتــاق کــرد و در را کــه پشــت

 سرش بست رو به شاداب شد وگفت:

 » سـپس دسـت بـرد و»...شــاداب جـان شـالت رو بــردار 

ک کـرد تـا کــتش راکمــ  

 دربیاورد و قدري موهاي روشـانه اش را مرتـب کـرد همـین

 طـور طـره مـوي نشسـته

روي صورتش را و زیر نگاههاي سرگردان شاداب ادامه :

 داد

االن مسیح رو می فرستم داخل تا یه کم با هم تنها « ....

 »باشید

 هنوز حرفش بـه انتهـا نرسـیده بـود کـه مـارال شـادو شـنگول

 و بشـکن زنـان همـراه

 مسیح داخل شد و پر جوش و خروش گفت:

 »مانی ماموریت با موفقیت انجام شد این هم از محموله« ....

 شـاداب بـه ایـن همـه انـرژي خوابیـده زیـر پوسـت مـارال

 لبخنـدي زد و مانـدانا دم

ـل از رفـتن رژلـب قرمـزي را روي میـز کنـار تخـتاخـر قب  

 گذاشـت و همـانطور کـه



 دست مارال را میکشید و با خود همراه میکردگفت:
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 »شاداب جان وقتی اومدي بیرون رژلب رو تجدید کن..«.

 مــارال خنــده ي نخــودي کـرد و گونــه ي مســیح را بوســید

گــیج شــاداب بــودکــه   

وموي بافته شده ي پـر نگـین او .... و همـراه مانـدانا از 

 اتـاق

 بیـرون رفـت ... بـا بسـته

 شـدن در اتـاق مسـیح نگـاهش بـه شـانه هـاي صـاف شـاداب

 نشسـت کـه دسـت و

دلبـاز دل میبـرد و شـرم خوابیـده در نگـاهش کـه چشـم 

 هـایش

سـرداده را بـه زیـر   

 بـود ... در یـک قـدمی اش ایسـتاد ، نفـس بـه نفـس ....قلـبش

 مثـل طبـل میکوبیـد

 عنقریت بی بـال وپـر خیـال پـرواز داشـت و عشـق زیـر

 پوسـت تـنش کـش میامـد و

 تا رگهاي قلبش امتداد پیدا می کرد....

 قـدمی پیشـتر گذاشـت ودسـت هـایش را بـا فـراخ بـال بـه دور

 کمـر او حلقـه کـرد ،

 اورا قدري به خود نزدیک تر ....و زیر گوش او نجوا کرد:



 ماه پیشونی خیلی خوشگل شدي نفسم رفت نمی خواي نگاهم

« 

 کنی !...؟«

 شـاداب سـر برداشـت و نگــاهش را بـه بـاال کشــاند بـه

 چشـمان تیــره ي او زل زد و
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: تر از قبل سوالی پرسیدمسیح نرم   

 »حاال دیگه اجازه دارم پام رو بگذارم روي خط قرمز !...؟«

 شاداب چشمانش را قدري باریک کـرد ،خـب بـدش نمـی آمـد

 همـراه سـوپر مـن بـی

 حیایش سري به خـط قرمـز و حـوالی آن بزنـد تـا ببینـد آب و

 هـوایش چگونـه اسـت

 !... ایش نشسـت ... تـازه؟ وقتـی نفـس مسـیح روي نفـس هـ
 دریافـت کـه روي خـط

 قرمز خبر هاي بسیار خوبی است ،که او بی خبر است..!.

].....: .......]..... 

بعد از پایـان مراسـم عقـد کنـان ..... شـد حکایـت همـان 

 شـعر

 قـدیمی کـه بچـه هـا

هنخــود نخــود هــر کــ« انتهــاي بــازي هایشــان میخوانــد   

و»... رود ، خانــه ي خــود   



 شاداب به خانه ي خودشان رفت و مسیح به خانه ي

 خودش..!..

 البته تا پاسی از شـب تلفنـی عاشـقانه هایشـان را ردیـف

 کردنـد و مسـیح بـا تبحـر

دانه به دانه ناز هاي تـازه عروسـش را جمـع میکـرد و 

 گوشـه

 ي دلـش مـی گذاشـت

... ! 
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 اولین روز زندگی متـاهلی اش بـا جمعـه آغـاز شـد بـرخالف

 تصـوراتش نـه خبـري

از قرار عاشقانه بود و نـه ناهـار و شـامی رمانتیـک 

 !....چـرا

 کـه مسـیح مـی بایسـت بـه

 جــاي یکــی از همکــارانش کــه کــار ضــروري بــرایش

بخــش پــیش آمــده بــود در  

 اورژانـس بیمارسـتان شـیفت مـی مانـد .... و سـهم او از

 اولـین روز زنـدگی مشـترك

 فقط یک پیامک سالم صبح به خیر عاشقانه بود و دیگر

 هیچ..!.

 تـا بعـد از ظهـر مثـل مـرغ ســرکنده بـراي شـنیدن صـداي او



 بـال بـال میــزد و

ا بـا مسـیح تمـاسبیرحمانـه دلـش را بـه زنجیـر کشـید تـ  

 نگیـرد ولـی عاقبـت تـاب

 نیاورد ، نگاهی به ساعت مچـی اش انـداخت کـه عقربـه هـا

 روي چهـارو نـیم نشسـته

 بودنـد ، دسـتی نـوازش وار بـه روي حلقـه ي ازدواجـش

 کشـید وبـی حوصـله از روي

مبل برخاسـت و آقـا جـانش و بـا خالـه قـزي اش تنهـا 

 گذاشـت

بـا عالقـه بـازي کـه  

 تــیم فوتبــال آبــی و قرمــز را تماشــا میکردنــد و تنــدو
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 پشــت ســرهم تخمــه مــی

 شکستند و هریک تیم مـورد عالقـه یشـان را تشـویق مـی

 کردنـد و گـاهی هـم بـراي

 هم کري می خواندند..!.

ماره ي مســیح را گرفــت وموبــایلش را برداشــت و شــ  

 صــداي او در دم روح بــی

 قرارش را به نوازش گرفت:

.... »  » جانم

 خب این جانم هـاي او بـرایش حکـم دم مسـیحا را داشـت و



 جـان بـه روحـش بـاز

 می گرداند ،سالم او را به نرمی جواب داد و گفت:

 » میــدونم ســرت خیلــی شــلوغه و وقــت نــداري ،زیــاد

 مزاحمــت نمیشــم

 میخواستم حالت رو بپرسم بگم خسته نباشی...«

لبخندي روي لبش کـش آمـد و خسـتگی هـایش ، بـارو 

 بنـدیلش

 را جمـع کـرد و

 راهـی شـدند ، بـه ســمت در اتـاق بخـش اورژانـس رفــت ،

همــان آن را بسـت و بـا  

 لحن خاصش گفت:

 » عزیز دلم... آدمهـا همیشـه بـراي کسـانی کـه دوستشـون

 دارنـد وقـت دارنـد !....
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 خوبی ...؟«

 شاداب نفس عمیقـی کشـید و تمـام هیجـانش را بـا نفـس هـایش

 بـه پـرواز داد و

 صداي مسیح باز او را به اوج پرتاب کرد:

 » پیشـونی ممنـونم کـه درکـم میکنـی .... میـدونم اولـین مـاه

 روز زنـدگی مـون

بایـد بـا هـم میگذرونـدیم ... ولـی نمـی تونسـتم بـه همکـارم 



 نـه

 بگـم و اون بنـده ي

 خـدا خیلـی جـور مـن رو کشـیده..... مخصوصـا بـا نزدیـک

 شـدن بـه چهـار شـنبه ي

اخـر سـال و حـوادث هـاي ریـز درشـت اون بخـش 

 اورژانـس

 خیلـی شـلوغه میشـه و

 باید حتما دو سه تا دکتر مدام حضور داشته باشند..«.

 » درکـت میکـنم .... مـن تـو یـک عمـر فرصـت داریـم کنـار

 هـم عشـق رو دوره

 کنیم خط به خطش رو..«.

یز تکیه داد و مسیح لبخندي روي لبش نشست و به لبه ي م

 نرم

 گفت:

... »  » عزیز دلم حواسم رو پرت نکن

هنـوز جملـه هـایش بـه نقطـه نرسـیده بـود و جملـه ي 

 عاشـقانه

 ي دیگـري روي
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 زبانش بود کـه در اتـاق بـا آنـی بـاز شـد و پرسـتاري شـتابان

 الي در ایسـتاد و نفـس



 نفس زنان گفت:

 » ـاي دکتــر تشــریف بیاریــد یــه مــورد اورژانســیآقـ

 داریــم وضــعیتش خیلــی

 وخیمه..«..

 مسـیح بــا شـنیدن ایـن جملـه بالفاصــله درحـالی کــه بـه

 سـمت در مـی دویــد

 گفت:

»...  » شاداب ... من باید برم بعدا تماس می گیرم

 سکوت که بـین دو خـط نشسـت لـپ هـایش از بـاد پـرو خـالی

 شـدو پـف بلنـدي

 کشـید... گویـا زنـدگی بـا یـک پزشـک درد سـرهاي خـودش

 را دارد ، و خیلـی هـم

 نمی توانشت نـاز و قـر قنبیلـه خـرج کنـد... بـا صـداي گـل

 گـل آقـا جـانش کـه سـر

ه قـزي مسـاوي شـدیم یـکخوش با صداي بلند مـی گفـت خالـ  

 بـه یـک... حواسـش

 بــه ســمت آنهــا برگشــت ... از الي در آن دو را دیــد

 ،مامــان زري هــم از اینکــه تــیم

 مورد عالقه ي همسرش گل زده بود خوشحال بود..!..
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*** 



ي کـاريشـنبه بـرایش متفـاوت شـروع شـد یعنـی مامـان زر  

 کـرد کـه متفـاوت

 باشد! ...

 آن هم وقتی که با جـارو برقـی و انـواع شـوینده هـا و سـفید

 کننـده هـاو دسـتمال

گرد گیري به استقبالش آمد و او را از خواب ناز بیدار ..!.

 کرد

 شـاداب خسـته از کـار مـدام سـه ، چهـار سـاعته دسـتی بـه

 کمـرش کشـید و تـا

اعتراض بـاز کنـد مامـان زري نردبـان را کشـانآمد لب به   

 کشـان بـه سـالن پـذیرایی

 آورد و گفت:

 » شاداب جـان قربـون دسـتت .. دسـت بجنبـون ایـن پـرده

 هـاي پـذیرایی رو هـم

 بکن ... همـین طـور پـیش بـریم تـا سـه چهـار روز دیگـه

 خونـه تکـونی تمـوم شـده

...!» 

 شاداب با پشـت دسـت عـرق پیشـانی اش را پـاك کـرد و

 عاقبـت اعتراضـش را بـه

 زبان آورد:

 » مامان !... بابا کارگر هـم کـه بـراي کـار میارنـد یـه چـایی
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 بهـش میـدن از صـبح

 تـا حـاال مثـل اسـب عصـاري کـار کـردم مـثال خیـر سـرم

ـم قیافـه ام روتـازه عروس  

 ه مطبخـی بیشـتر شـباهت دارم تـا تـازه د ببـین بـه د

 عـروس!... حتـی فرصـت نکـردم

 یه زنگ به مسیح بزنم... مگه ما تازه این جا اسباب کشی

 نکردیم...«

 مامان زري که گوش بـه ایـن حرفهـا نبـود کریسـتال هـاي

 ویتـرین کـنج سـالن را

: روي میز ناهار خوري چید یک به یک بیرون آورد و  

 » خونه تکونی عید حال و هواي خودش دار

].....: .......]..... 

 ه ... از خجالتت درمیام.... تا ظهـر چیـزي نمونـده یـه ناهـار

 خوشـمزه درسـت میکـنم

 که انگشت هات رو هـم همـراهش بخـوري .... بـا سـه چهـار

 تـا تخـم مـرغ یـه نیمـرو

سـر هـم میکـنم و بعـد هـم یـه چـایی بـا هـمدرست و درمون   

 میخـوریم ... میخـوام

فرنگیس خانوم و دختر هاش رو دعوت کنم ... خونه باید 

 تمیز



 باشه یا نه...؟«

 سـپس در حـالی کـه شــکالت خـوري را کنـار بقیـه ي
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 کریســتال هـا مـی چیــد

 ادامه داد:

 » خیلــی دلــم بــراي مانــدانا میســوزه چــه دختــر صــبور

 و ســاکتی ...عحــب

 سرنوشــتی داره ســر جــوونی بیــوه شــده !... هرچــی اون

 ســاکته خــواهرش مــارال

 شیطون و بازیگوشه..«..

 مامــان زري یــه خــط درمیــان بحــث را بــه عقــد کنــان

اهی هــممیرســاند و گــ  

 غیبتـی چاشـنی آن میکـرد . دسـتور هـاي ریـزش و درشـتش

 را هـم کنـار آن مـی

گذاشت ... شاداب پـف کالفـه اي کشـیدو لپهـایش از هـوا 

 پـرو

 خـالی شـد و زیـر لـب

» مسیح ترو خدا به دادم برس چرا زنگ نمیزنی «: نالید 

 ....!؟

تــرو تــازه ...کــههنــوز دعــا هــایش میــان راه بــود و  

 پیامــک مســیح از گــرد راه



 رسیدمثل همیشه کوتاه و مختصر...

 » عزیز دلم برات یه سورپرایز دارم بیا بیمارستان ،رسیدي

 تماس بگیر...«

همین... بدون هیچ توضـیح اضـافه اي .... تـه دلـش از 

 خوشـی

 قیلـی ویلـی رفـت ،
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سورپرایز بود وبا شوق به سمت مامان زري رفت و عاشق  

 گفت:

 » واي مامـان مسـیح پیامـک داد بـرام سـورپرایز داره و بایـد

 االن بـرم بیمارسـتان

»  .... یعنی چی میتونه باشه !...؟

 زري خـانوم کاســه هــاي بلــور آجیــل خــوري را روي

 میــز گذاشــت و دســتی بــه

 داخل ویترین کشید و گفت:

 » از تو براي من آبـی گـرم نمیشـه ... بیـا بـرو حمـوم یـه

 دسـتی بـه سـرو شـکلت

 بکـش یـه لبـاس درسـت ودرمـون هـم زیـر مـانتو تنـت کـن

... 

 بقیـه ي کـار هـا رو

 خودم میکنم ... فقط حواست باشه سورپرایزش کار دستت نده



 ؟...!«

...»! مامان«: ی معترض گفتشاداب با لحن  

 » کوفت مامان... بیا برو حاضر شو ببین شوهرت چی

 میگه!«...

 شـاداب بشـکن زنـان قـري بـه کمـرش داد و بـه سـمت حمـام

 شـیرجه زد!... و بـا

 خــودش فکــر میکــرد بعــد از دو روز دوري ایــن

 ســورپرایز چــه چیــزي مــی توانــد
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 ســورپرایز مســیح شــگفت زده اش کــرد !... و چــه

 ســورپرایزي بهتــر از اهــالی

 بهشت عزیز خان و بانو جان و نعنا و پونه اش!...

 به محـض بـاز کـردن در اتـاق مسـیح عزیـز خـان و بـانو

 جـان پـیش پـایش بلنـد

شدن و او از خوشی جیغ خفیفی کشید و بانو جان را در 

 آغوش

 کشید و گفت:

...»!  » واي خداي من ... سالم باورم نمیشه خوش اومدید

 بانو جان صورتش را چند بار پی درپی بوسید و گفت:



 » قربون قدو باالت بـرم ... بـه آقـاي دکتـر گفـتم مـزاحم

 زنـت نشـو اومـدیم فقـط

»... رو تازه کنیمدیدار ها   

شاداب ذوق زده به عزیز خـان سـالمی کـرد و کنـار پـاي 

 نعنـا

 و پونـه کـه مـانتو و

شلوار شبیه به فرم مدرسه بـه تـن داشـتند زانـو زد و بـا 

 شـوق

 بـه سـمت مسـیح کـه

 پشت میزش نشسته بود شدو گفت:

 » واي مسیح ممنونم، نعنا و پونه رو ، این بهترین هدیه

.».. ودب  
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 سپس گونه هاي آنها را بوسید...

 مسـیح بـا حظـی وافـر بـه شـاداب و ذوق کـردن هـایش نگـاه

 میکـرد و لبخنـدي

 هم کنج لبش بود .... و نیم نگاهی به ساعت مچی اش انداخت

 و گفت:

 » عزیزم من بایـد بـرم شـما عزیـز خـان و بانوجـان و دختـر

 هـا رو ببـر خونـه مـن

 هم شب میام.«..



 عزیـز خـان تعـارف هـایش را ردیـف کـرد و عاقبـت بعـد از

 اصـرار هـاي مسـیح و

 شاداب آنها مهمـان خانـه ي مسـیح شـدند و مسـیح قبـل از

 اینکـه شـاداب را همـراه

 آنها راهی کند محکم و با صالبت گفت:

 » بیـرون صـبر کنیـد تـا مـنعزیز خان شما لطفـا چنـد دقیقـه 

 سـو یـیچ ماشـین

 رو بدم شاداب تا راحت برید خونه..«.

 آنگـاه بـی انکـه در اتـاق را ببنـدد سـوییچ و بـه همـراه کـارت

 اعتبـاري اش بـه او

 داد و مردانه بدون هیچ لحن عاشقانه اي گفت:

 » رمز کـارت رو کـه میـدونی ، راحـت خریـد کـن ... کلیـد

 حونـه رو بهـت میـدم،
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 ماشین هم توي پارکینگ بیمارسـتانه ، زنـگ میـزنم بـه

 نگهبـانی بـراي بیـرون رفـتن

 مشکلی نداشته باشـی... نمیتـونم همراهـت بیـام....ولـی ادرس

 خونـه رو بـرات پیامـک

» له دارهمیکنم زیاد دور نیست یه خیابون با بیمارستان فاص  

 شاداب که دلش پر میزد بـراي یـک جملـه عاشـقانه ي مسـیح

 و فکـر میکـرد بعـد



 از دو روز دوري حـداقل دم آخـر یـه مـاه پیشـونی یواشـکی

 خـرجش مـی کنـد اخـم

 هایش نا محسوس در هم شد:

 بـا تشـکري کوتـاه کلیـد را گرفـت ، لبخنـد بـی حـس و حـال

 چاشـنی آن کـردو

 سري به عالمت تایید تکان داد:

 نیـازي نیسـت آدرس رو بلـدم ، هفتـه ي پـیش بـا مانـدانا یـه

« 

 بـار رفـتم اونجـا

 ...مواظب خودت باش ، فعال خداحافظ«

شاداب ایـن را گفـت و همـراه عزیـز خـان و بـانو جـان 

 دختـر

 هـا راهـی شـد،و دل

 مسیح میان خم ابروي او جا ماند...

به پارکینگ نرسیده بود که پیامک مسیح از گرد راههنوز   

 رسید:
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 » ماه پیشونی اون اخـم هـات بـراي چـی بـود ...!؟ عزیـز

 دلـم سـعی میکـنم شـب

 زود بیام..«.

 شـاداب پیـام را خوانـد و پـر از انـرژي شـد گـویی دوپینـگ



 کـرده باشـد و همـراه

تی اش راهی شدمهمان بهش  

*** 

 سوغاتی مسافران بهشت لواشک محلی بود و آلوچه جن

].....: .......]..... 

 گلــی و عســل کوهســتان ... کــه درنهایــت تنــگ دســتی

 ســخاوتمندانه پیشــکش

 کردنـد .. شـاداب هـم سـنگ تمـام گذاشـت و از خجالـت

 کـارت اعتبـاري مسـیح در

 امد و حسـابی ،پـرو پیمـان خریـد کـرد .... ناهـار زرشـک

 پلـو بـا مـرغ درسـت کـرد و

 براي شام هـم خورشـت مـورد عالقـه ي مسـیح یعنـی همـان

 خورشـت بادمجـان را و

 کنـارش هـم سـوپی گذاشـت و بـراي دختـر هـا انـواع اسـنک

 و پاسـتیل و تـنقالت را

الـت شکمشـان در آمدنـد درحـالی کـهخریـدو آنهـا هـم از خج  

 چشـم از تلویزیـون و
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 ....! برنامـه هـایش بـر نمـی داشـتند اسـنک مـی خوردنـد

 شـاداب هـم همـراه زبـان

شــیرین بانوجــان بــه بهشــت ســفر کــرد و بــا هــر 



 تعریــف

 او اهــالی بهشــت پــیش

.... جان می گرفت چشمش  

 خب ایـن هـا قسـمت آسـان مـاجرا بـود سـختی از جـایی

 شـروع شـد کـه بعـد از

 شـام مسـیح بـه بهانـه ي کمـک کـردن در آشـپزخانه مانـدو

 زیـر گـوش او پـچ پـچ

 کرد:

 » ماه پیشونی زنگ بزن خونه و بگو امشب اینجا می

 مونی!«...

رده را تمیــز کــرد وشــاداب بشــقاب هــاي نیمــه خــو  

 داخــل ماشــین ظرفشــویی

 چیدو مستاصل مثل خود او پچ پچ زد:

 » مسیح اگـه آقـاجونم بگـه نـه چیکـار کـنم نمیتـونم روي

 حـرفش حـرف بـزنم از

 اون گذشته نمیشه بانوجان رو هم تنها بگذارم...«

 مسـیح یـک تـاي ابـرویش بـاال رفـت و بـا لحنـی کـه هـیج

 نرمشـی نداشـت تـوي

 چشمان او زل زد گفت:
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 تو اون کاري رو میکنی که مـن مـیگم ... زنـگ بـزن بگـو



« 

 اینجـا مـی مـونی اگـه

 نمیتونی من خودم زنگ میزنم«...

شاداب لب باز کرد تا حرفی بزند اما مجـالی نشـد نعنـا و 

 پونـه

 بـاز هـم مثـل آهـن

ا بـه مسـیح چسـبیدند و او بـا دیـدن آنهـا دسـت هـر دو راربـ  

 گرفـت و روبـه شـاداب

 گفت:

... »  » من با طرف دار هام میرم، تو هم برو زنگ بزن

 شاداب زورگـویی زیـر لـب نثـارش کـرد و بشـقاب هـا را در

 ماشـین ظـرف شـویی

 چید...

**** 

هـد شـب را خانـهمامان زري وقتـی فهمیـد کـه شـاداب میخوا  

 ي مسـیح بمانـد از

 سـر حـرص نفـس عمیقـی کشـید و سـینه اش از هـوا پـرو

 خـالی شـد بـاز هـم بـا

سیاست رفتـار کـرد از اتـاق بیـرون آمـد و بـا صـداي بلنـد 

 رو

 بـه منـوچهر خـان کـه



 تازه از دستشویی بیرون آمده بود گفت:

 » ... میگـه اجـازه هسـتمنـوچهر آقـاي دکتـر پشـت خطـه 
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 شـاداب شـب اینجـا

 بمونه« ...

 منـوچهر خـان هـم تـوي گـودال رودبایسـتی افتـاد و بـا اخـم

 هـاي درهـم جـواب

 داد:

 » بـه آقـاي دکتـر سـالم برسـون ...بـاالخره شوهرشـه ، و

 محـرم هسـتند ایـرادي

 نداره !....؟«

مامـان زري لبخنـدي از سـر پیـروزي زد و بـه اتـاق 

 برگشـت

 و در را پشـت سـرش

 بست و پشت گوشی پچ پچ کرد:

 » نمیـري دختــر ببــین مـن رو بــه چــه کارهـایی وا

 میــداري !...؟ مواظــب بــاش

 سورپرایز دستت نده !...؟«

...»! مامان«: شاداب معترض شد  

 » بـانو جـان و عزیـز خـان رو کوفت ومامان!.... فـردا

 بـراي شـام بیارشـون اینجـا ...



 به مسیح هم بگو بیاد..«.

 شـاداب کـه از خوشـی در پوسـت خـود نمـی گنجیـد بوسـی

 روي گوشـی بـراي او

 فرستادو گفت:
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...»!  » قربون چرچیل خودم برم که بی نظیره

*** 

 بانوجان دسـتی بـه پیشـانی پونـه کشـید و پتـو را روي نعنـا

 قـدري مرتـب کـرد و

 بالشت زیـر سـرش را جـا بـه جـا کـرد و نگـاهش را از

 عزیـز خـان کـه کنـار شـومینه

 خرو پفش رو به هوا بود گرفت و گفت:

 » شاداب جان شرمنده مادر خیلی مزاحمت شدیم و باعث

 زحمت« ...

نگـاهی بـه پونـه انـداخت کـه پاسـتیلی را کـه مسـیحشـاداب   

 بـرایش خریـد بـود

 باالي سرش گذاشته بودو در خواب عمیق گاهی لبخند میزد و

 جواب داد:

 » دشــمنتون شــرمنده اینجــا خونــه ي خودتونــه ، دکتــر

 روســتا برگشــت معلــم

سیحروستا چطور...!؟ ننه زینت چیکار میکنه حنا و م  



 کوچولش!...؟«

 » اره مادر بعد رفـتن شـما راهـداري اومـد راه رو بـاز کـرد

 دکتـر بـد عنـق روسـتا

 هـم برگشـت ولـی معلـم قـرار شـد از بهـار بیـاد و تابسـتون

 بـراي بچـه هـا کـالس
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چـارهجبرانی بگذاره ... حنا و پسـرش هـم خوبنـد ... ولـی بی  

 ننـه زینـت پسـرش رفتـه

 حبس« ...

 شاداب به یـاد وانـت نیسـان آبـی رنـگ افتـاد و صـاحبش کـه

 آهنـگ هـاي کوچـه

 بــازاري درب و داغــون مــی خوانــد و بــا صــداي بــانو

 جــان سربرداشــت و عبــدهللاا از

 ذهنش پرید:

 » شـرمنده مـادر تـو هـم مثـل دختـرم ....یـه مشـکل زنـانگی

 پیـدا کـردم اومـدم

 تهـران بـرم دکتـر زنـان ... راسـتش جـایی رو نمـی شـناختیم

 بـراي همـین مـزاحم

 شما و آقاي دکتر شدیم« ...

شــاداب تــوي تاریــک و روشــن ســالن کــه فقــط 

 روشــنایی



کنــار آن نــور آبــاژور  

 شـومینه بـود بـه چهـره تکیـده ي او نگـاه کـرد و دسـتی

 نـوازش وار روي صـورت او

 گذاشت و گفت:

 » انشاهللاا که چیزي نیسـت ، نگـران نباشـید ...شـما هـم مثـل

 مـادرم .....بـه مسـیح

 میگم یه دکتر خوب معرفی کنه«
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را پس زد و سرش را روي بالش شهربانو پر روسري اش  

 گذاشت:

 » خیر ببنی مادر ... پاشو برو بخواب تو رو هم از خواب

 انداختم..«.

 شــاداب بــا شــب بــه خیــري راهــی اتــاق شــد و مســیح را

 در دل تــاریکی دیــد ،

 درحـالی کـه سـاعدش را روي پیشـانی اش بـود و بـا همـان

ارتیشـرت سـفید و شـلو  

 گـرم کـن بـه رختخـواب رفتـه بـود !... بـه نرمـی از کنـار دو

 دسـت رختخـواب پهـن

 شـده ي پـایین تخـت گذشـت و آهسـته پسـت بـه او ایسـتاد و

 مـانتو شـلوارش را در

 اورد و تیشرتی گشادي را که سر شب روي تخت گذاشته بود



].....: .......]..... 

 پوشـید و نـرم و سـبک بـه زیـر پتـو خزیـد و بـوي خـوش او

 مهمـان مشـامش شـد و

 مسیح به آنی بـه سـمت برگشـت دسـتهایش دروازه اي شـد ،

 یـک دسـتش را از سـر

و گــردن او گذرانــدو دســت دیگــرش را هــم از روي 

 کمــر

 او رد کــرد ،شــاداب میــان

و قلب شـاداب بـاز ایـن همـهسینه پهن او قرار گرفت   
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 نزدیکـی پـر تـپش شـد مسـیح

 نفسـهایش را بـه پیشـانی شـاداب رسـاند و بوسـه اي سـهم آن

 شـد و دوبـاره او را بـه

 خودنزدیک تر کرد و زیر گوشش نرم نجوا کرد:

 » دست عزیز خان و بانوجان درد نکنه که بانی خیر

 شدند..«..

 سپس سرش را میان موهاي فر فري او فرو برد و نرم تر

 نجوا کرد:

... »!  » هوم چه بوي خوبی میده

 شـاداب قـدري از او فاصـله گرفـت و تـوي دل تاریـک و

 روشـن اتـاق بـه چشـمان



 او زل زد و گفت:

»  » مسیح یه دکتر زنان خوب سراغ داري ...؟

 مسیح ابروهایش را درهم کشید و نرم تر او پرسید:

»  » چی شده عزیزم مشکلی داري!...؟

او باالفاصــله جملــه ي نیمــه تمــامش را کامــل کــردو 

 هــول

 و شــتاب زده جــواب

 داد:

.»..  » نه ، نه .... براي خودم نمیخوام بانو جان مشکل داره

خـم کـرد نفـس مسیح به شتاب زدگی او لبخنـدي زدو سـر  

 هـایش بـه کـنج لـب
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 او رسید و دوباره او را به سینه اش فشرد گفت:

 » باشــه ... بیمارســتان دکتــر زنــان خــوب و بــه نــام

 زیــاد داره ببیــنم فــردا

 کدومشون بیمارسـتان هسـتند ....حـاال هـم بگیـر بـه خـواب

رو راه و بـی حـواس مـن  

 راه پرت نکن ، مـن صـبح زود بایـد بـرم ، فـردا عمـل پیونـد

 کلیـه دارم و بایدچنـدین

 ساعت سرپا بایستم..«.

 شاداب دل به بـوي مسـیح داد و چشـم هـایش را بسـت و بـه



 خـواب رفـت و کنـار

 او خواب بهشت را دید...

**** 

].....: .......]..... 

 مســافران بهشــت ،فــرداي همــان روز کــارو زنــدگی و

 بهانــه کردنــد و شــبانه راهــی

بهشت کوچک خودشـان شـدند و شـهر و هیـاهوي آن را 

 بـراي

 شهرنشـین هـا بـه جـا

 گذاشتند..!.

 مامــان زري هــم بــی خیــال خانــه تکــانی نشــدو تــا

ه رانخــودو لوبیــا هــاي خانــ  

 شست و روي بند رخت پهـن کـرد ...! تـا همـه چیـز بـراي
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 مهمـانی آخـر هفتـه مهیـا

 باشد و البته شاداب هم ور دستش بود و آن هم با سگرمه هاي

 درهم...!

 مسیح هم بـراي شـرکت در سـمینار پزشـکی راهـی اصـفهان

 شـد و تنهـا سـهمش

هـاي شـبانه بـود کـه خسـتگی آنقـدر ازصـدایشاز او تلفن   

 سـر ریـز میکـرد کـه بـه



 جیک جیک عاشقانه که هیچ ، و دل و قلوه گرفتن نمی رسید!

 البتــه سـالم صــبح بــه خیــر هــاي عاشــقانه اش همچنــان

 پابرجــا بــود و هــر روز

ـابصـبح بـا طلـوع خورشـید مـی درخشـید... شـاداب بـی ت  

 دیـدن مسـیح روزهـاي

 هفته را یک به یک می شمرد تـا بـه جمعـه شـب برسـد و

 البتـه بـه وصـال یـار...ولـی

 ته دلش دلواپسی هـم بـراي خـودش جـوالن میـداد و بـیش از

 همـه بـراي شـهاب بـا

 آن سکوت عجیب و لبخند تلخ وگس روي لبهایش..!.

هــاي درهــم شــاداب مامــان زري نگــاهی بــه ســگرمه  

 انــداخت کــه تــوي حــال

 وهـواي خـودش بـود و بشـقاب هـا را روي میـز ناهـار

 خـوري را مـی چیـد و کنـارش
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 دسـتمال سـفره اي سـفید و قاشـق و چنگـال مـی گذاشـت ...و

 همـانطور کـه موزهـا

 را روي میوه ها قرار میداد گفت:

 تازه عروس و این قدر بد اخالق ... ! با مسیح تماس گرفتی

« 

 ؟...«



 شــاداب آخــرین بشــقاب را روي میــز گذاشــت و ســرش

 بــه ســمت مامــان زري

 زاویه دار شدو لبخند بی جونی روي لبش نشست:

 » ـرف زدیـمآره مامان.... نـیم سـاعت پـیش کوتـاه بـا هـم ح

 ،گفـت فرودگاسـت و

پروازش تاخیر داره ولی خودش رو به مهمونی ....«

 میرسونه

 سپس درحالی که لیوان ها را کنار بشقاب ها می چید ادامه

 داد:

 » مامـان بـا تـو کـه رودبایسـتی نـدارم دلـم بـراش پـر میزنـه

 از دوشـنبه تـا حـاال

 ندیدمش« ....

شسـته شـده ي قلمـی تـرو تـازه رازري خانوم خیار هـاي   

 کنـار بـاقی میـوه هـاي

 روي میز چید وتابی به گردنش داد و گفت:

 » مامـان زري رو فرسـتادم رفـت خریـد و خـودم اومـدم

 بپرسـم فـرداي اون روز
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بعــد از رفــتن بــانو جــان و عزیــز خــان کــه رفتــی 

هخونــ  

 ي مســیح ســورپرایز کــه



 نشدي!...؟«

 شــاداب سربرداشــت وطــره اي از موهــاي فرفــري اش را

 بــه پشــت گوشــش

فرستاد و تا ته حرف مامان زري را خواند و معترض 

 :«گفت

 مامان!«...

 » کوفــت و مامــان... ! ایـن حرفهــا رو میــزنم تــا قــدر

 قیمــت خــودت رو بــدونی

 ،حتی بـراي شـوهرت ...قصـه ي اون اوسـتا بنـا رو شـنیدي

 کـه وقتـی پسـرش بـزرگ

 میشه و همین که دسـت راسـت وچـپش رو مـی شناسـه مـی

 بـره ور دسـت خـودش

و بنایی یادش میـده ....ولـی پسـره کـه خـام وبـی تجربـه 

 بـوده

 مـالت بـین آجرهـاور

مــی کشــید و بابــاي شــلخته و بــی نظــم بینشــون  

 بیچارهــاش بــراي اینکــه صــداي

 صاحب کار درنیاد یـه مالـه دسـتش بـود مـدام پشـت سـرش

 خـراب کـاري هـاي اون

 رو ماله می کشید! ...

 حاال من شدم اون اوستا بنا و یه مالـه دسـتم گـرفتم و مـدام
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 دسـت گـل هـاي تـو

و راســت و ریــس مــی کــنم ... نبایــد شــب خونــه ير  

 مســیح مونــدي ... درســته

 شوهرته ، درسته محرمته ، ولی هنـوز یـه بـزرگ تـر شـما

 رو دسـت بـه دسـت نـداده

 ... پس حرمت نگه دار و تا عروسـی صـبر کـن ... عزیـز
 خـان و بـانو جـان رو هـم مـی

 تونستی به بهانه اي به کشونی ایـن جـا تـا مهمـون مـا باشـند ،

 مـنم حواسـم بـود تـا

 حرفی از همخونه بودن تـو و مسـیح نزننـد .... تـا مـن بـه تـو

 راه و رسـم شـوهر داري

 و زندگی رو یاد بدم موهام رنگ دندون هام شده..«.

تمال سـفرهشـاداب سـر بـه زیـر انـداخت و درحـالی کـه دسـ  

 را میـان انگشـتانش

 بی هدف تاب میداد گفت:

..»..  » ببخشید مامان دیگه تکرار نمیشه

زري خــانوم نفــس خســته اش را روي صــندلی هــوار 

 کــرد

 دســتی بــه موهــاي

 سته بود کشید و مجعدش که بخشی از آن هم روبه باال ج

 ادامه داد:



 » ـردن رو یـادت میـدم خـطنگران تو نیستم ،خـودم زنـدگی ک
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 بـه خـط ... نگـران

سر بـه جـونش میکنـه و مـدام تـوي شهاب هستم ، ندا خیلی  

 سـر ایـن بچـه میزنـه و

 راه وبی راه بی سـوادیش رو بـه رخـش مـی کشـه ... از

 وقتـی کـه تـو و دکتـر بـا هـم

ر شـده ... عیـب نـدا دهـن عروسی کردید اوضاعشون بـدت

 بـین

 بودنشـه کـه چشـمش

 به دهن سوریه ... عیبش اینـه کـه نمیدونـه از زنـدگی چـی

 مـی خـواد و تکلـیفش بـا

 خـودش هــم معلــوم نیســت وگرنــه نمـی رفــت درخواســت

 طــالق بــده و بعــد هــم

 پشیمون بشه..!..

 مـی تونسـت بـه جـاي اَره دادن وتیشـه گـرفتن سیاسـت بـه

 خـرج بـده و دسـتی

 سـرو گـوش شـوهرش بکشـه و اون رو تشـویق بـه ادامـه ي

 تحصـیل کنـه .... مـن و

بابات کلی با شهاب حرف زدیم تـا راضـی شـد از فکـر 

 طـالق



 بیـاد بیـرون یـه فرصـت

واال فعال که رفتند سردیگه به ندا بده ....چه میدونم   

 زندگیشون..«..

 زري خانوم این را گفت و دسـتی بـه زانـو گرفـت و بـا نفـس
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 خسـته اي بلنـد شـد

 و رو به شاداب گفت:

 » ....تو هم بلند شـو بـرو یـه دوش بگیـر و بـه خـودت بـرس

 بـه بهانـه ي کـوچکی

رو دعـوت نکـردم تـا نـادر هـمجا عمـو منصـور اینـا   

 دنبالشـون بیـاد و تـو بتـونی یـه

 لباس درست و درمـون بپوشـی و ایـن بـدبخت کـه از سـفر

 میـاد یـه چیـزي از زنـش

 ببینه و خستگی از تنش در بـره ... درضـمن واي بـه حالـت

 اگـه بـا نـدا سـرد برخـورد

 کنی ،

].....: .......]..... 

.».. هنوز زن برادرته و احترامش واجباون   

 زري خانوم این را گفت و راهی آشپرخانه شد...

 شاداب بـه رفـتن مامـان زري اش نگـاه کـرد و میدانسـت تـا

 بـه درایـت و پختگـی



 او برسد باید عمري خرج کند...!

**** 

 وسواس عجیبی پیدا کـرده و نمـی توانسـت از بـین لبـاس

 هـایش بـه قـول مامـان

 زري یه درست درمونش را انتخاب کند!
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 لباسی که بتواند بعـد از چنـد روز جـدایی دلبـري کنـد ... بـاز

 هـم مامـان زري بـه

 دادش رسید و پیراهینـی فیـروزه اي از جـنس حریـر بـرایش

 انتخـاب کـرد ، کـه یقـه

ـاز شـانه هـایش را بـه نمـایش مـی گذاشـت بازش دسـت ودلب

 و

 آسـتین هـایش هـم

چندان بلند نبـود ... موهـایش را بـازهم بافـت و روي شـانه 

 ي

 چـپش انـداخت همـان

 طور که دلخواه مسـیح بـود و آرایشـی لطیـف روي صـورتش

 نشـاند و رژلـب قرمـز ي

... ردکه رنگ جیغی داشت رابه دلبري هایش اضافه ک  

 براي شاداب مهمانی از وقتـی آغـاز شـد کـه مسـیح زنـگ زد

 و بـا دسـت گلـی بـه



 جمعشــان پیوســت ... منــوچهر خــان بــه اســتقبال دامــادش

 رفــت و شــهاب هــم ...

مسیح دلش پر میـزد تـا شـاداب را ببینـد امـا بـه حرمـت پـدر 

 و

 بـرادرش نظـر بـازي

عـد گذاشـت و خیلـی معمـولی و عـادي فقـطهایش را براي ب  

 سـالم شـاداب را پاسـخ

 و با او هم مثل بقیـه دسـت داد .... گـل را هـم بعـد از

 روبوسـی مامـان زري داد... نـدا
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 که تمام مدت آن دو را زیر نظر داشت ... سر بیخ گوش

 شاداب برد و گفت:

 » ظـاهرا آقـاي دکتـر زیـاد از دیـدنت ذوق نکـرده.... انگـار

 نـه انگـار تـازه از سـفر

 بگشته!«...

 شاداب بـه حرمـت حـرف مامـان زري کـه خواسـته بـود

 احتـرام نـدا را نگـه دارد و

 بـا او گـرم بگیـرد ، لبخنـدي بـی حـس و حـال چاشـنی بغـض

 نشسـته در صـدایش

 کرد و گفت:

 » نـدا جــون بـرو پــیش شـهاب بنشـین تـا مــن چـایی بیــارم



 از اون شــکالت ...

 هایی هم که دوست داري روي میز هست..«

 مسـیح کـه تمـام هـوش حواسـش پـی شـاداب بـود بـا رفـتن او

 بـه سـراغ مامـان

 فــرنگیس و دخترهــا رفــت و بعــد از دیــده بوســی کنــار

منــوچهر خــانشــهاب و   

 نشست و شهاب گفت:

»  » چه خبر دکتر سفر خوش گذشت !...؟

 مسیح دکمه ي کتش را باز کرد و به مبل تکیه داد:

»...  » ممنونم ... یه سمینار پزشکی بود که میبایست می رفتم
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 منوچهر خان با افتخار به داماد تحصیل کرده اش نگاهی

 انداخت و پرسید:

 » خـدا قــوت... پزشــک بــودن شــغل ســخت و پرکاریــه

 بایــد خیلــی بایــد درس

 خوند تا پزشک بشی اون هم متخصص!...؟«

 مسیح که خسـتگی از سـرو رویـش مـی باریـد، مـی خواسـت

 کوتـاه جـواب دهـد،

 اما ندا مجالی نداد و درحالی که پرتقالی را پوست می گرفت

 گفت:

 » بله عمو جون ... همه مثل شـهاب نیسـتند کـه بـی سـواد



 باشـند... مـن و نـادر ،

 شاداب حداقل یه لیسانس به درد نخور گرفتیم...«

 همــه ي نگاههــا بــه ســمت شــهاب برگشــت و پــیش از

 همــه مــارال ... حتــی

ـه يتصورش را هم نمیکـرد کـه شـهاب بـا ایـن تیـپ و قیاف  

 دخترکشـش یـه دپیلمـه

 ي ســاده باشــد ... مامــان زري لــب گزیــد ، فــرنگیس

 خــانوم مانــدانا متحیــر رفتــار

 زشت ندا سر به زیر انداختند...

شهاب دلش می خواسـت زمـین دهـن بـاز کنـد و بـه جـایی 

 در

 اعمـاقش فـرو رود
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 ... تلخ و گس روي لبهایش نشست و مسیح راهمان لبخند 

 خطاب قرار داد:

 » آقــاي دکتــر مــن از اون اولــش هــم زیــاد بــه درس

 عالقــه نداشــتم و بعــد از

 دیپلم رفتم سربازي وبعد هم پیش پدرم مشغول شدم..«.

اینکـه حـال و مسیح که میدانسـت شـهاب دپـیلم اسـت بـراي  

 هـواي جـو سـنگین

 حاك بر مهمانی را عوض کند گفت:



 » هرکسی مـی تونـه تـوي هـر شـرایط شـغلی کـه داره

 خوشـبخت باشـه و ربطـی

 به تحصیالت و میزان درآمـد آدمهـا نـداره و بـه تفکـر و

 دیدشـون برمیگـرده کـه چـه

جــوري بــه زنــدگی نگـاه مــی کننــد... هرچنــد مــن 

ــدممتعق  

 هنــوز فرصــت داري و

 میتونی ادامه تحصیل بدي..«.

 شاداب کـه تمـام مکالمـات بـین آنهـا را شـنیده بـود بیشـعوري

 زیـر لـب نثـار نـدا

 کرد وبـا سـینی چـاي بـه پـذیرایی رفـت و بـه بحـث تحصـیل

 خاتمـه داد ... بـاز هـم

ــاه کنــد چــاییمســیح خیلــی عــادي بــی انکــه بــه او نگ  

 اش را برداشــت و تشــکر
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 کوتاهی هم زیر لب گفت...

 شاداب حس می کـرد همـان بغـض چنـد دقیقـه ي پـیش جفـت

 پـا بـیخ گلـویش

 ایسـتاده کـه راه نفسـش بنـد آمـده... کنـار فـرنگیس خـانوم

 نشسـت نگـاهش را بـه

روي مبـل کنـار دسـت مانـدانا داد . مـارال خشـایار خوابیـده  



 نـیم نگـاهی اخـم هـاي

 درهم شهاب انداخت با همان شیطنت ذاتی اش گفت:

 » بابا بیخیـال درس و مشـق بشـید ، مـنم دیـپلم هسـتم... اسـم

 کنکـور کـه میـاد

 چهــار ســتون بــدنم میلــرزه بــاالخره یــه صــندلی بــراي

 مــن و شــهاب خــان کنــار

 گذاشتند دیگه ... مگه نه داداش..!.؟«

 مسیح لبخندي به این شیطنت زد و جواب داد:

 » امیدوارم براي شهاب صندلی مهندسی باشه و براي تو

 پزشکی...«

 بگو به خند کـه راه افتـاد مسـیح نگـاهش پـی مـاه پیشـونی اش

 کشـیده شـد کـه

و نگاهش هم نمـی کـرد و دلـش بـهدور از او نشسته بود   

 سـمت سـوي او پـرواز کـرد

 ماندانا به داد دل هردوي انهـا رسـید و بـه قصـد بلنـد کـردن

.. 
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 خشـایاري را کـه روي

 مبل کنار دستش غرق خواب بود از جایش برخاست و گفت:

 » ابـونم میترسـمشـاداب جـان کجـا میتـونم خشــایار رو بخو

 از روي مبـل پــرت



 بشه پایین!...؟«

 سپس روبه مسیح شد و ادامه داد

].....: .......]..... 

: 

 » داداش میشه لطفا خشایار رو ببري براي من یکم سنگینه

 ؟...!

 مسیح باشـه اي گفـت خـم شـد و خشـایار را بـه بغـل گرفـت و

 بـه دنبـال شـاداب

 به راه افتاد...ونگاه ندا تا پشت در همراهشان بود.

*** 

 مسـیح خشـایار را روي تخـت شـاداب گذاشـت و رویـش را

 کشـید و شـاداب کــه

 هنوز از برخـورد سـرد مسـیح دلخـور بـود قصـد رفـتن

 داشـت کـه مسـیح بـه چشـم

بهـم زدنـی بـازوي او را گرفـت ، بـه سـمت خـود برگردانـد 

 و

 او را بـه در بسـته تکیـه

 داد و نفس به نفسـش ایسـتاد، دسـتهایش را بـه دور کمـر او
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 کـه حـاال قـدري باریـک

 تر از قبل شده بود حلقه زد وگفت:



»  » ماه پیشونی دلم برات پر میزنه کجا داري میري!....؟

ر چشـمششـاداب بغـض نشسـته در صـدایش مثـل اشـک د  

 حلقـه زد و نگـاهش

 را از او گرفت و مسـیح دسـت زیـر چانـه اش گذاشـت و

 سـرش را بـه بـاال کشـاند ...و

 گفت:

»  » هی هی ... این اشکهات براي چیه ... !؟

 حلقــه اشــک ســرگردان راهــی گونــه اش شــدو در حــالی

 کــه مســیح رواز پــس

: گفتاشکهایش تار میدید صادقانه   

 » دلم برات تنگ شده بود بعـد از چنـد روز فکـر نمـی کـردم

 وقتـی ببینمـت ایـن

 قدر سرد بامن برخورد کنی ... !؟«

 مســیح لبخنــدي روي لبهــایش کــش آمــد ،عمیــق و

 شــیرین... وتــوي مردمــک

 رقصان چشمان او زل زد:

 » عزیــز دلــم نمیتونســتم کــه جلــوي بــرادر و پــدرت و

 چنــدین جفــت چشــم

 احساساتم رو بهت نشـون بـدم .... خلـوت خصوصـی مـا فقـط
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 مخـتص بـه خودمونـه و



 کسی حق نداره پا تـوي حـریمش بگـذاره ... تـوي خلـوت

 خصوصـی تـو مـاه پیشـونی

 مـن هسـتی و مـن دونـه دونـه نـاز هـات رو میخـرم و روي

 چشـمم میگـذارم ... ولـی

 توي جمع تو میشی فقط شاداب و من هم مسیح همین..«.

 سـپس ســر خــم کــرد نفــس هــایش را بــه پیشــانی او

 رســاند و بوســه اي نــرم و

 عاشقانه مهمان آن شد ادامه داد:

 » بـرات یـه ذره شـده بـود اخـم کـه مـیماه پیشونی ، دلم 

 کنـی نفسـم میـره...

» 

 خـب شـاداب همـین را مـی خواسـت .. یعنـی دلـش همـین

 نـازکردن هـا را مـی

 خواسـت و همـین نـاز خریـدن هـا را...!دسـتهایش از زیـر

 کـت مسـیح گذشـت و دور

 کمر او حلقـه شـدو بـه ریـتم زنـدگی او رسـیدو

 آرامـش...لحظـه هـاي عاشـقی شـان

 کـه طـی شـد مسـیح قـدري از او فاصـله گرفـت وبـه لبهـاي

 قرمـز او خیـره شـد بـا

 لبخندي کنج لبش گفت:
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 » به نظرت چه طوري میتونم خط قرمز روي لبهات رو

 بردارم !....؟«

وبعـد از عقـد د م خب سوپر من اش باز بی حیـا شـده بـود  

 م روي خـط قرمـز بـه د

 می رفت ... چشمهایش را که بست خط قرمز لبهایش هم

 رفت...!

*** 

 بعد از شام همگـی دور هـم نشسـتند و بـازار گفتگـو هـا داغ

 شـد ولـی شـاداب تـه

 دلـش یـه جـوري میشـد مثـل اینکـه رخـت بشـویند و دردي

 مـوزي میـان دل روده

چید و هر دم که مـی گذشـت بیشـتر وبشـتر مـی اش می پی

 شـد

 مسـیح کـه تمـام ...

 حواسش پی شاداب بود و رنگ پریده اش سرش را قدري خم

 کرد و پرسید:

 » شاداب ... حالت خوبه چرا رنگت پریده... شامم که

 نخوردي!...؟«

و او کـه دل پیچـه امـانش را بریـده بـود بـه سـختی لبخنـدي 

 زد

ت چیـزيو گفـ  



 نیست فکر کنم زیاد شیرینی خوردم یه کم دلم درد می کنه

 ؟...!«
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 فرنگیس خانوم نگاهش را به شاداب داد و مادرانه گفت:

 » شـاداب جـان مـادر پاشـو بـرو تـوي اتـاق اسـتراحت کـن

 فکـر کـنم خیلـی ...

 خسته شدي!...؟«

شـرمنده بـه سـختی از جـایش بلنـد شـد و نمیدانسـت چـرا 

 همـه

 جـا را تـار مـی

 دید!...؟ زري خانوم نگران به سمتش آمد و گفت:

 » شـاداب جـان مـی خـواي یـه چـایی نبـات بـرات بیـارم

 رنگـت چـرا ایـن قـدر

 پرید!...؟«

یدشاداب دیگـر صـدا هـا را یکـی درمیـان و مـبهم مـی شـن ... 

 بـا احسـاس تهـوع !

 دسـت روي دهـانش گذاشــت بـه ســمت سـرویس بهداشـتی

 رفــت و مسـیح نگــران

 زیـر بغلـش را گرفـت ....و مامـان زري و فـرنگیس خـانوم

 دلـواپس پشـت سـر مسـیح

 بـه راه افتادنـد منـوچهر خـان و شـهاب هـم ....ولـی فقـط



 مسـیح همـراهش داخـل

س بهداشــتی شــد و او بــه محــض رســیدن کنــارســروی  

 ســرویس فرنگــی زانــو زد و

تمــام محتویــات معــده اش بیــرون آمــد و مســیح دل 

 نگــران
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 دســتش را عمــودي

 نوازش وار روي پشت اومی کشید مدام زیر لب می گفت:

 » نکن زیاد به خودت فشارهیش عزیزم یواش تر... سعی 

 بیاري.«..

 وقتی شـاداب تمـام محتویـات معـده اش خـالی شـد حـس مـی

 کـرد تمـام مسـیر

 مـري تـا زبـانش مـی سـوزد و روي لبهـایش زغـال داغ

 گذاشـتند...!مسـیح او را ازروي

 زمین بلند کـرد بـا یـک دسـت او را گرفـت و بـا دسـت دیگـر

 شـیر آب را بـاز کـرد و

مشـتی آب بـه صـورت رنـگ پریـده ي او زد در کـه بـاز 

 شـد

 همـه نگـران بـه صـف

 ایستاده بودند....شاداب نـاي جـواب دادن نداشـت هنـوز صـدا

 هـارا گنـگ مـی شـنید



 ... همـین کـه از سـرویس بهداشـتی بیـرون آمـد دیگـر تـاب
 نیـاورد و در دم سـقوط

 کردو بی حس و حال میان دستان مسیح فرود آمد...

مسـیح دسـت زیـر دو پــاي او گذاشـت و او را از زمـین 

 جــدا

 کـرد ودر خـالی بــه

 سمت اتاق میرفت رو به مارال گفت:

 » مارال سریع برو کیف من رو من رو از پشت ماشینم
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 بیار...«

*** 

مسیح بـود و کـه بـا دقـت شـاداب را معاینـه همه ي نگاهها به  

 مـی کـرد ، مسـیح

 به صورت رنگ پریده ي او خیره شد و پرسید:

»  » این ها عالئم مسمومیته ، چی خوردي!...؟

 شاداب که ناي فکر کردن نداشت چه برسد به جواب

].....: .......]..... 

نمیــدونم امــروز« دادن بــی حــس و حــال جــواب داد:   

 فقــط شــیرینی زیــاد

 خوردم..«.

 مســیح عینــک مطالعــه اش را زد و در نســخه اي کــه



 همیشــه چنــد بــرگ از آن

 همراهش بود داروها ي مورد نیاز را نوشت ومهر کرد به

 دست شهاب داد:

 » ه ي شــبانه روزي ایــن داروشــهاب لطفــا از دارو خانــ

 هــا رو بگیــر... داروي

 رم هم رنگ و س اولش حتما باید خارجی باشه ... س

 یادت نره..«.

 شهاب به آنی چشمی گفت و راهی شد...

 شب مهمانی به پایان رسـید شـاداب بـه زیـر سـرم رفـت ...و
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 مسـیح آن شـب آنجـا

گار شــد و مامــان زري هــم بــا اجــازه ي منــوچهرمانــد  

 خــان دو دســت رختخــواب

 پایین تخت شاداب پهن کـرد و یکـی از زیـر جامـه هـاي گـل

 منگـولی منـوچهر خـان

 را بــه مســیح داد و از آنجــایی کــه میدانســت مســیح شــش

 دونــگ حواســش پــی

خستگی هایش را به رختخواب شاداب است با خیالی راحت  

 برد...

و مسـیح شـاداب را کـه حـاال قـدري حـالش بهتـر شـده بـود 

 در



 آغـوش گرفـت و

 هردو به خواب رفتند...تا روزي دیگر را درکنار هم آغاز

 کنند...

]: .......]..... 

 چرخ و فلک روزگار می گردد و ایام خوب و بد هم

 میچرخید...!.

 شـاداب خوشـی هـایش را روي هـم مـی گذاشـت و فقـط چنـد

 کوچـه و خیابـان آن

 سو تـر شـهاب غـم هـایش را ردیـف میکـرد غصـه هـایش را

 در چمـدان تنهـایی مـی

 چید و درخانه ي اجاره اي شصت متري اش غوغایی بر پا
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 بود..!.

چلـه رهـا شـده باشـد لگـد محکمـی شهاب ماننـد تیـري کـه از  

 بـه آبـاژور گوشـه ي

 سالن خانه زد و آن را همـراه میـزش سـرنگون کـردو گلـدان

 بینـوا نقـش زمـین شـد

 و خــاك هــایش هــم .... و از ســر استیصــال دســتی بــه

 موهــاي پریشــانش کشــید و

ه ي کــوچکشچشــمان بــه خــون نشســته اش را در خانــ  

 چرخانــد کــه حــاال گــور



 آرزوهایش شده بـود ، حـس مـی کـرد دسـتی بـیخ گلـویش را

 گرفتـه فشـار میدهـد

 که راه نفسش بند آمده...

 مشتی به دیوار کوبید و رد انگشتانش در دیوار به جا ماند..

 قدمی بـه سـمت میـز ناهـار خـوردي شـش نفـري کـنج خانـه

چنگـی بـه برداشـت ،  

برداشــت و بــه کاپشــن رهــا شــده روي میــز زدو آن را  

 ســمت در ورودي رفــت ... و

 نـدا مثـل سـایه بـه دنبـالش راهـی شـد گـام بـه گـام ، کاپشـن

 شـهاب را از دسـتش

 کشید و اشکهایش را با دست دیگر پس زد و پر بغض گفت:

 » شهاب بگم غلـط کـردن خوبـه ...؟ بگـم شـکر خـوردم
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 خوبـه...؟ تـرو جـون شـاداب

که میدونم خیلی دوستش داري نرو... ببخش.. اشتباه می «

 کنی

 شـهاب از خیـر کاپشـنش گذشـت آن را در دسـت نـدا جـا

 گذاشـت و نـدا هـم آن را

ه دنیـال شـهاب بـه راه افتـاد و مثـلروي زمین رها کرد و بـ  

 گرامـافونی کـه سـوزنش

 گیر کرده باشد مسلسل وار می گفت:



 »شهاب ترو خدا نرو...غلط کردم..«.

 ابروهـاي بلنـدو کشـیده اش را درهـم خمیـده تـر کـرد و از

 میـان دنـدانهایی کـه بـه

 هم فشرده میشد پر حرص گفت:

»... و تا زدم لهت نکردمندا از جلوي چشمام گمش « 

 ســپس پنجــه هــایش را بــه میــان موهــاي مجعــدش کشــید

 و بغــض مردانــه اش را

 پس زد و سرش را قدري نزدیک تر برد وآهسته پچ پچ کرد:

 » دیـوار حاشـا بلنـده ... ! اون بـی نـاموس چلغـوز کـه

 شـلوارش رو هـم بـه زور مـی

ـن رو بهـش فروختـی !...؟ مـیکشه باال چی داشـت کـه م  

 گفـت و کـارو بـارش تـوي

 ـکه اسـت تـو بـه خـاطر پـولش رفتـی سـمتش کیش س

 راسـت میگفـت!...؟ از همـون
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 بار اولی که خونـه ي مامانـت اینـا دیـدمش ازش بـدم میاومـد

 تـو ایـن رو میدونسـتی

 و بدون اجازه ي من رفتی کیش و دو هفته خونشون

 موندي..«.

 ندا قدمی پس رفت و در حالی که بـه چشـمان تیـره ي شـهاب

 خیـره شـده بـود زیـر



...»! شهاب هر چی گفته دورغه«... لب نالید   

شهاب کـوه آتشفشـانی شـده بـود سـیار و میدانسـت اگـر 

 فـوران

 کنـد گـدازه هـایش

ـاك نـدا را هـم مـی گیـرد و دسـت روي زانـو هـایشدامـن ناپ  

 گذاشـت خـم شـد ،

حـالتی مثـل رکـوع ... سـر کـه برداشـت از تـه ،تـه دل 

 فریـاد

خـدا بـه فریـادم«: زد   

 برس دردم رو به کی بگم ...!؟«

 سپس با نفـس عمیقـی بـه خشـم انباشـته در سـینه اش غلبـه

 کـرد تـا پشـیمانی بـه

 بار نیاورد ... و گفت:

 » بــه حرمــت مــوي ســفید عمــو کــه ملعبــه ي دســت زن

 عمــو شــده ،حرفــی از

 خیانتی که کردي نمیـزنم ... میـدونی کـه اگـه بـه گـوش نـادر

 برسـه اون دیگـه مثـل
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 من بی غیرت نیست و زنده از زیر دست و پاش بیرون

 نمیاي« ...

 ندا باوزي شهاب را میان دسـتش گرفـت و ایـن بـار ملـتمس



 تـر نالیـد و درحـالی کـه

 هق هق می کرد گفت:

 » شـهاب اون مرتیکـه دورغ میگـه ... مامـانم بـا مـادرش

 دوسـته و مـن فقـط تـوي

 کیش مهمونشون بودم همین« ...

 شـهاب بـر آشـفت و ظـرف شـکالت خـوري را از روي میـز

 ناهـار خـوري برداشـت و

 محکم به دبـوار روبـرویش کوبیـد و بـا صـداي مهیبـی بـه

 صـد هـا تکـه ي نامسـاوي

 م تمام سـالن کوچـک خانـه پـر شـد از تقسیم شد و در د

 خـرد شیشـه ...نـدا از تـرس

ـایش گذاشــت و چشــم هــایشدســتهایش را روي گــوش هـ  

 را بســت و شــهاب

 صدایش اوج گرفت و عصبی نعر ه زد:

 »ـراق مـی شـدي ومـن رو مـدام بـا وقتـی تـوي چشـمام ب

 ایـن و اون مقایسـه مـی

 کردي غـرورم مثـل شـمع جلـوي چشـمام اب مـی شـد مـی

 گفـتم عیبـی نـداره !....

1205 

Romanbooki بن بست بهشت 

 وقتـی سـر ناســازگاري گذاشـتی بهـت حــق دادم کـه بـه

 شــاداب حسـودي کنـی و



 تمام توجـه مـن رو بـراي خـودت بخـواي ... و از شـاداب

 فاصـله گـرفتم... تـوي نفهـم

 هیچ وقت نفهمیـدي کـه تحصـیالت و پـول شـعور و معرفـت

 نمیـاره ....امـا وقتـی تـه

ـتم تـوي سـطل زبالـه و اومـدممونده ي غرورم رو ریخ  

 دنبالـت و بهـم گفتـی صـد تـا

 بهتر از تو برام ریختـه مـن االغ نفهمیـدم یـه دنیـا حـرف

 پشـت حرفـت خوابیـده...

» 

 ـر ندا نفـس هـایش پـس و پـیش میشـد و صـدایی مثـل خ

 ـر از سـینه اش بیـرون خ

 می آمد ... با پشت دست اشکهایش را پس زد گفت:

 » شهاب اون نامرد گولم زد باورنکن ... به جون شاداب قسم

 می خورم....«

اسم خواهر«: شهاب فریاد پر خشمش به بیرون پرواز کرد   

 من رو نیار« .....

 سـپس بـدون توجـه بـه خـورده شیشـه هـاي کـف زمـین قـدمی

 پـیش گذاشـت و

ش ایســتاد ، دســتهایش مــی لرزیــد و صــدایش روبــروی

 هــم
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 موبــایلش را از جیــب ..

 شلوارش بیرون کشید با انگشت اشاره اش صفحه ي

لمسی آن را بـاال و پـایین کـرد و عکسـی را بـاز.... و 

 صـفحه

 ي موبـایلش را بـه سـمت

مـردي بـا قـامتی کوتـاه و الغـر او گرفـت کـه نـدا را همـراه  

 انـدام نشـان میـداد کـه

 دست در دست هم کنار ساحل قدم میزدند...

 شهاب فریاد زد:

 » ایـن عکـس چـی اونـم دورغ میگـه ... ..؟ بـازم هسـت مـی

 خـواي بشـونت بـدم ...؟

 من احمق هم اولش باور نکردم ...! با مشت توي صورتش

]: .......]..... 

 خوابوندم ، وقتـی بلنـد شـد ، ایـن عکـس هـا رو بـرام فرسـتاد

 و گفـت بـه زنـت بگـو

 پاش رو از زندگی من بکشه بیرون من می خوام ازدواج

 کنم...«

 ندا لبهایش از ترس بی صـدا تکـان مـی خـورد و چشـم از

 چشـمان بـه خـون نشسـته

ـیلیشـد س ي او برنمـی داشـت ف شـهاب تمـام غیـرتش  

 محکمـی و بـه صـورت نـدا



 فرود آمد و ندا از ضـرب دسـت او صـورتش بـه سـمت
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 مخـالف چرخیـد و دسـت روي

 کز کز صورتش گذاشت و لحظـه اي مبهـوت مانـده بـود

 آنچنـان کـه پلـک هـم نمـی

 زد ، حلقــه اشــک تــوي چشــمانش میلرزیــد وشــهاب را

 هــم لــرزان میدیــد ....تمــام

 خــاطرات روزهــاي خوشــش مثــل پــرده ي ســینما جلــوي

 چشــمانش جــان گرفــت

 شهاب را به وقت نوازش هایش به یاد آورد....

 شــهاب قــدمی از او فاصــله گرفــت و تکــه شیشــه اي

 پــایش را گزیــد ... و او ســر

زه بــا صـداي خشــدارش کــه حـاالخـوش از ایـن درد تـا  

 قــدري آرام تـر شــده بـود

 گفت:

 » تـو هـیچ وقـت نخواسـتی پلـه پلـه نردبـون زنـدگی رو طـی

 کنـی و همیشـه بـه

 ــر بــودي ... نفهمیــدي کــه آدم دنبــال یــه راه میــان ب

 بــودن ربطــی بــه ســواد و

 تحصیالت و مـدرك ، میـزان دارایـی آدمهـا نـداره و بـه

 شـعور اجتمـاعی اونهـا برمـی



 گرده« ...

شهاب چشـم از اشـکهاي نـدا کـه در یـک خـط صـاف 

 میباریـد
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 گرفـت و پشـت بـه او

 ایستاد و نگاهش به روي عکـس دو نفـره ي عروسـی شـان

وار بـود ثابـتکـه قـاب دیـ  

 ماند و ادامه داد:

 » خیانت فقـط پـنج حـرف داره ولـی سـنگینی یـه کـوه رو

 روي غـرورت بـه جـا مـی

 گـذاره ... حـق خیانـت مرگـه ولـی تـو لیاقـت مـردن رو هـم

 نـداري و مـن آرزو مـی

کـنم، سـالیان طـوالنی زنـدگی کنـی و درد عـذاب وجـدان 

 مثـل

بـه دوریـه پیچـک   

 تمام لحظه هاي زندگیت بپیچه...!

 مـن بـه زنـدگیمون فرصـت دادم ولـی تـو نفهمیـدي ...!تیشـه

 بـه ریشـه ي زنـدگی

 زدي که میتونست جور دیگه اي به بار به بنشینه« ! ...

 نفس عمیق کشید تا غم هایش ته نشین شود و ادامه داد:

 » دراز گــوش نیســتم اونقــدر هــا هــم کــه فکــر مــی کنــی



 متوجــه ي رفتــار هــاي

 مشکوکت شـده بـودم بـه روت نیـاوردم تـا شـاید یـه جـا بـه

 زنـدگی برگـردي ...حـاال

 هم تنها مردونگی که میتـونم بکـنم اینـه غیـرتم رو بگـذارم

 زیـر پـام بـه حرمـت نـون
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 نمکی که با عمو منصـور سـر یـه سـفره خـوردیم حرفـی از

 خیـانتی کـه کـردي نـزنم

 و بگم باهم تفاهم نداشتیم ازت جـدا بشـم .... تـا لـق لـق زبـون

 لیچـار گوهـاي فامیـل

 نشی!«...

 نــدا شــوري اشــکهاي نشســته روي لبهــایش را همــراه آب

 دهــانش فــرو داد ... از

ب متنفـر بـود و حـاال اسـم او شـده بـود طنـاب نجـاتشـادا  

 زنـدگی اش ... آخـرین

تالشــش را کــرد و روي دو زانــو بــه پــاي شــهاب افتــاد 

 و

 دســت او گرفــت و بــه

 صورتش چسباند:

 شــهاب جــون شــاداب بــبخش ... تــرو خــدا یــه فرصــت

« 



 بهــم بــده هیچــی ازت

 نمیخوام بگذار فقط کنارت باشم اشتباه کردم..«.

 با انزجار دسـتش را میـان دسـتهاي نـدا بیـرون کشـید ، قـدمی

 از او فاصـله گرفـت و

 انگشت اشاره اش را به سمت او نشانه رفت:

 »دیگه هیچ وقت به من دست نزن« ...

سپس به سمت کاپشنش کـه بـال تکلیـف روي زمـین افتـاده 

 بـود

ـم شـد آنرفـت خ  
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 را برداشـت و نگـاهش کـه بـاال آمـد روي سـاعت دیـواري

 نشسـت کـه عقربـه هـایش

 سـه و یـازده دقیقــه بعـد از ظهــر را نشـان میـداد و بــا شـانه

 هــاي خمیـده بــه دل

خیابــان پــر ازدحــام تهــران زد و میــان مردمــی کــه 

نــارک  

 روزمرگــی هایشــان بــه

 اسـتقبال بهـار میرفتنـد قـدم زد و اشـکهاي مردانـه اش بـا

 بـارانی کـه نویـد بهـار را

 میداد و نرم نرمک می بارید در آمیخت...

*** 



حرفهــاي مامــان زري درمــورد اینکــه قــدر قیمــت 

 خــودش

 را بدانــد حتــی بــراي

 شـوهرش ، مثـل گوشـواره اي آویـزه ي گوشـش شـد وقتـی

 مسـیح از او خواسـت در

 تایم اسـتراحتش بـه جـاي رسـتوران ناهـار را در خانـه ي او

 بخوردنـد کمـی سیاسـت

بـه خـرج داد و نـه روي حـرفش نگذاشـت ولـی بـا خـود 

 عهـد

 کـرد نگـذاردتا پــاي

... برسد مسیح به آن سوي خط قرمز هم  

 مســیح تکــه اي از کبــاب بــرگش را روي بــرنج زعفرانــی

 شــاداب گذاشــت و شــاداب
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 معترض شد:

 »مسیح کباب خودم مونده تازه یکم الغر شدم.«..

 مسـیح تکـه اي از کبـاب را روي بـرنج گذاشـت و آن را

 سـوار قاشـق کـرد و نگذاشـت

: اداب به نقطه برسد و قاشق را به دهان او گذاشتجمله ش  

 »بخور نگران چاقی هم نباش من زن چاق دوست دارم..«.

 شـاداب بـه ضـرب دوغ کنـار دسـتش لقمـه اش را فـرو داد ،



 مسـیح هـم خـودرا بـه

 قاسـق پـر پیمـانی دیگـر مهمـان کـرد ظـرف یکبـار مصـرف

 غـذا را پـس زد و روي

: شد و نیم نگاهی به ساعتش انداخت و گفت صندلی بلند  

 » عزیـز دلـم ... سـاعت سـه و یـازده دقیقـه اسـت ... دیشـب

 چهـار سـاعت بیشـتر

 نخوابیدم ... من میرم بخوابم ساعت پـنج بایـد بـرم مطـب ،

 روزهـاي آخـر سـال سـرم

 خیلی شلوغه..«.

 ســپس خــم شــد موهــاي پریشــان او را از روي شــانه بــه

 کنــاري زدو جــایی روي

تو نمی خواي«: گردنش بوسید و زیر گوشش نرم نجوا کرد  

 بخوابی!....؟«

شاداب سعی کـرد بـا سیاسـت رفتـار کنـد و درحـالی کـه 

 قلـبش
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 پـر تـپش میکوبیـد

ـادي از روي صـندلی برخاسـت وهمـانطور کـهخیلـی ع  

 ظـرف هـاي نیمـه خـورده را

 جمع می کرد با لبخندي گفت:

 آقـا ي دکتـر .... میـدونی کـه مـن عـادت بـه خـواب بعـد از



« 

 ظهـر نـدارم و نـه آالن

 کمبـود خـواب ...! تـو بـرو یـه چرتـی بنـداز کـه چشـمات از

 خسـتگی بـاز نمیشـه تـا

 منم به این بازار شامی که توي خونه درست کردي برسم« ...

 مسیح پشت به او ایستادو دستهایش را به دور کمر شاد

]: .......]..... 

 اب حلقه کرد سر در گـردن او فـرو بـرد و چنـد بوسـه ي پـی

 در پـی سـهم آن شـد و

 گفت:

 » تا حواسم بیشتر از ایـن پـرت نشـده بـرم بخـوابم ... لطفـا

 مـن روچهـارو نـیم بیـدار

 کن تا آماده بشم..«.

 شـاداب بـه ایــن پیـروزي اش لبخنــد دنـدان نمـایی زد و

باشـه عزیــزم«: جـواب داد  

 برو ،خوب بخوابی...«

یمسیح به سـختی از بـوي خوشـی کـه مشـامش را قلقلـک مـ  
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 داد دل کنـد و راهـی

اتاق خواب شدو شاداب هم مثـل یـه کـدبانو ریخـت پـاش 

 هـاي



 خانـه را سـرو سـامان

 داد... چنــد تــا پیــراهن و شلوارمســیح را اتــو کشــید و

 ماشـین لبــاس شــویی را هــم

کثیــف درآیــد و روشــن کــرد تــا از خجالــت لبــاس هــاي  

 دسـتی هــم بــه ســرویس

 بهداشــتی و حمــام و در نهایــت آشــپزخانه کشــید و آنقــدر

 ســرگرم کــار شــد کــه

 متوجه ي عبور زمان نشد و مسیح را یک ربع دیر از خواب

 بیدار کرد...

 مسیح وقتی از خـواب بیـدار شـد بـا دیـدن سـاعت بـه آنـی از

برخاسـت و رختخـواب  

 در حالی که جوراب هایش را به پا می کردگفت:

 » عزیزم دیرم شد توي ترافیـک ایـن سـاعت روز تـا برسـم

 مطـب سـاعت شـش شـده

 کاشکی زودتر بیدارم میکردي!«...

 شـاداب شـرمنده از ایـن بـی تـوجهی درحـالی کـه لبـاس هـاي

 اتـو کشـیده ي او را

: واب دادکنار دستش گذاشت نرم ج  

 »ببخشید سرم به کار گرم شدو حواسم رفت...«.
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 مسیح بـا یـک حرکـت تیشـرتش را در آورد و سـینه ي



 فـراخش مسـیر نگـاه شـاداب

 را تغییـر داد و بـه او کـه تنـدو شـتاب زده لبـاس هـایش را

 میپوشـید زل زده بـود...
 بــه ســختی از ســوپرمن خــوش قــد وبــاالیش دل کنــد و

 کــت او را از روي صــندلی

 میز تحریر کـنج اتـاق برداشـت و پشـت بـه او ایسـتاد تـا

 راحـت تـر کـتش را بپوشـد

 مسیح بعد از پوشـیدن کـت بـه چشـم بهـم زدنـی بـه سـمت او

 چرخیـد و او را میـان

جا داد و کنج لبش را نرم بوسید و نرم دروازه ي دستهایش 

 تر

 از آن گفت:

 » ماه پیشونی براي لباس هاي اتو شده ممنونم ... امشب اینجا

 می مونی !...؟«

 شاداب خودش را قدري میان دستان حلقه شده ي او جا به جا

 کرد:

 » نه نمی مونم .. به قـول مامـان زري تـو آتیشـی و مـنم پنبـه

  روياجـازه بـده فعـال

 خط قرمز و حوالی اون باشیم«

 مسیح لبخندي زد و پیشانی اش را بوسید و از او فاصله

 گرفت:
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 » باشه عزیزدلم ... فعال این آتـیش تـا دیـرش نشـده بـره

 کـه بـا ایـن ترافیـک آخـر....

 سال شانس بیارم بـه موقـع برسـم مطـب ... تـو هـم خواسـتی

 بـري یـه آژانـس خبـر

کن، شماره اش توي گوشی ذخیره شده ،رسیدي خونه یه 

 تماس

 بگیر....«

 سپس بـه سـمت میـز تحریـر رفـت و چنـد تـراول از جیـب

 کـیفش بیـرون آورد روي

 آن گذاشت و ادامه داد:

 » ..شـب شـماره حسـابت رو بـده تـويبـرات پـول گذاشـتم ..

 گوشـیم ذخیـره کـنم و

 از این به بعد پول توي کارتت بریزیم« ....

 مسیح تنـدو شـتاب زده سـفارش هـایش را ردیـف کـرد و بـا

 بوسـه اي هـول ، هـولی

 راهی شد...

*** 

 شـاداب نگـاهی بـه خانـه انـداخت لبـاس هـاي مسـیح هرکـدام

سـوییبـه سـمت و   

 پخش و پال شده بودند وبا رفتنش از خود میدان جنگی به جا



 گذاشته بود..!.

 خــم شــد لنگــه ي جــورابش را برداشــت و لنگــه ي دیگــر
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 را از کمــی آن ســو تــر و

مامـان زري«: شـلخته اي نثـار او کـرد و بـا خـودش گفـت   

نـی دامـادکجـایی کـه بب  

 دست گلت از من هم شلخته تره..«.

 نفـس عمیقـی کشـید نگـاهش را در اتـاق چرخـی داد ، مـی

 خواسـت قبـل از رفـتن

 سرو سامانی به این بـازار شـام بدهـد کـه زنـگ خانـه بـه

 صـدا در آمـد ، متعجـب بـه

ساعت مچی اش نگاه کـرد ، کـه از رفتـنش ده دقیقـه هـم 

 نمـی

 گذشـت و در حـالی

 :«که به سمت در آپارتمـان میرفـت زیـر لـب غـرو لنـد کـرد

 عزیـز دلـم مگـه نگفتـی

 دیرت شده چی جا گذاشتی !....؟«

 سـپس بـی انکـه از چشـمی در نگـاه کنـد در را گشـود و

 درنهایـت تعجـب نـدا را بـا

 چشـمان پـف کـرده و قرمـز پشـت در دیـد !... و مـات و

 مبهـوت بـه حضـور او بعـد از



 لحظه اي تامل با صداي ندا به خودش آمد:

 » مهمـون نمـی خـواي !...؟ یـا از دیـدن مـن تعجـب کـردي

 کـه ایـن طـوري ماتـت

 برده!«...
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شاداب که تازه بـه خـودش آمـده بـود، تـرو فـرز سـالم کـرد 

 و

تمـاناز جلـوي در آپار  

 کنار رفت:

 » ببخشـید .. بیـا تـو راسـتش از دیـدنت تعجـب کـردم آخـه

 معمـوال هرکـی بیـاد

از طریــق تلفــن داخلــی» البــی مــن«داخـل بـرج   

 حضـورش را بـه ســاکنین اطــالع

میـده تعجـب کـردم کـه چـرا ایـن بـار زنـگ نـزد ... اصـال 

 از

 کجـا میدونسـتی مـن

» جام و آدرس رو چه جوري پیدا کردي!...؟این  

 ندا داخل شد در را پشت سرش بست چکمه هایش را در آورد

 و گفت:

 » زنگ زدم گوشیت جـواب نـدادي بـا زن عمـو زري تمـاس

 گـرفتم گفـت بـا مسـیح



 ناهــار رفتــه بیــرون و عصــر برمیگــرده ... حــدس زدم

 بیــاي خونــه ي دکتــر و یکــم

 بـاهم خلـوت کنیـد بـا خـودم گفـتم اگـه ایـن جـا نباشـی نهـایتش

 اینـه کـه بـا یـه

دربســتی برگــردم ... ادرس رو هــم از تــوي تقــویم 

 شــهاب

 برداشــتم و راهــی شــدم

 .....!وقتی هم مـی اومـدم بـاال کسـی تـو البـی بـرج نبـود
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رو چنـد دیـدم کـه ازدکتـر   

 پارکینـگ بـرج بیـرون میرفـت میخواسـتم بـرم جلـو و سـالم

 کـنم ولـی انگـار عجلـه

 داشت چون سریع رفت.«..

 ندا این را گفت و سپس نگاهش را به اطراف چرخی داد

 اضافه کرد:

 » تا به حـال اینجـا نیومـده بـودم... آقـاي دکتـر خونـه ي

وريخوشـگل و جمـع و جـ  

 داره وسایل زندگیش هم که کامله و نیاز به جهاز نداري« ...

 شاداب خم شد و شـلوار گـرم کـن سـرگردان مسـیح را از

 روي زمـین برداشـت و نـدا

 یک تاي ابرو



]: .......]..... 

یــش را بــاال دادو بادیــدن شــلوار در دســت شــاداب 

 لحــنش

 بــوي طعنــه و کنایــه

 گرفت:

 » .. خب مثل ایـن کـه نیـازي نیسـت عروسـی هـم بگیریـد

 خودتـون زودتـر عروسـی

 رو راه انداختید..«.

شاداب آب دهـانش را پـر حـرص فـرو داد و لبهـایش را 

 روي

 هـم کشـید بـراي اینکـه
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 مســیر صــحبت را از پــیش داوري هــاي نــدا دور کنــد،

گــاهش را در چشــمان پــفن  

آلود او بـه گـردش در آورد و در حـالی کـه چشـمانش را 

 طبـق

 عـادت باریـک میکـرد

 پرسید:

 » نـدا ... طـوري شـده ...؟ چشـماي قرمـزت داد میزنـه کـه

 گریـه کـردي نکنـه بـا

 شهاب دوباره حرفت شده!...؟«



ت و گفـــت وقـــتنـــدا لبخنـــدي تلـــخ روي لـــبش نشســـ  

 داري پـــاي درد دلـــم

 بنشینی!...؟«

شاداب شلوار مسیح را تا کرد و روي مبل کنار دستش 

 گذاشت

 و گفت:

 » معلومه کـه وقـت دارم ... میـدونی از آخـرین بـاري کـه بـا

 هـم یـه درد دل درسـت

 و حسـابی کـردیم چنـد وقـت میگـذره .. بیـا تـوي آشـپزخونه

ـا هـم یـه چـاییتـا ب  

 بخوریم« ...

 ندا به دنبالش راهی شد و با دیدن یخچال ساید باي ساید رو به

 شاداب گفت:

 » چـایی مـیلم نمـی کشـه ، گلـوم خیلـی میسـوزه ببـین دکتـر
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 تـوي یخچـالش آب

 میوه داره !...؟«

 شاداب لبخندي زدو جواب داد:

 » فـرنگیس جـون یخچـال مسـیح رو همیشـه مثـل یـه سـوپر

 مارکـت کوچـک پـر

میکنه اره آب میوه هم داریم بنشن تا برم دوتا لیوان ..«.



 بریزم

 لیوان هاي آب پرتقال کـه روبرویشـان قـرار گرفـت نـدا

 جرعـه اي نوشـید و در حـالی

 که نگاهش به لیوان نارنجی اش بود گفت:

 » ف کـنم همیشـه بهـت حسـودیم میشـد .... نـادر ازباید اعترا

 همـون بچگـی عاشـق

 تو بود و موهاي فرفریـت !... حتـی وقتـی بـزرگ شـدي ایـن

 عشـق ادامـه پیـدا کـرد ،

 من ایـن رو مـی دونسـتم ولـی هـیچ وقـت نـه بـه روي

 تـواوردم ونـه بـه روي نـادر ...
زن بــرادرم ...! فریــال رو هــم دلــم نمیخواســت تــو بشــی  

 مــن تــوي دهــن مامــان

 انـداختم ف فکــر میکـردم تــو هـم بــه نـادر عالقــه داري و

 بـا ایــن کـار میخواســتم

 تالفی کنم ولی بخت باز هم با تویار بود و یکی بهتر از نادر

 رو پیدا کردي« ...
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 شاداب لبخند تلخی زد و او هم صادقانه جواب داد:

 ندا لطف بزرگی بـه مـن کـردي ... مـن هـیچ وقـت بـه نـادر

« 

 بـه عنـوان یـه همسـر



نگاه نکـردم... اون همیشـه بـراي مـن یـه پسـر عمـومی 

 مونـه

 حسـادت حـرف تـازه ...

ناي نیست مـنم بـه تـو حسـودیم میشـد همـون وقتـی کـه ز  

 شـهاب شـدي و تمـام

 توجه اون رو به خودت جلب کـردي ... ولـی بعـد هـا فهمیـدم

 دنیـا بـراي همـه ي مـا

 جـا داره و شـهاب حقشـه کـه کنـار یـک زن احسـاس ارامـش

 کنـه ....از ایـن حرفهـا

 بگذریم قصه ي خودت بگو..«.

 ندا خنده ي هیستریکی کرد و جرعه اي دیگر از آب پرتقالش

 را نوشید:

 » یـه آدم شکسـت خـورده و از همـه جـا رونـده ومونـده شـده

 حرفـی بـراي گفـتن

 نداره... قصـه ي از یـه اشـتباه شـروع میشـه از یـه بلنـد

 پـروازي بـی جـا ،خیانـت بـه

 اعتمـاد همسـرم ....گـول حرفهـاي ساسـان پسـر دوسـت

 مامـانم رو خـوردم پشـت پـا

شــهاب و زنــدگیش ... فکــر میکــردم کنــارزدم بــه   
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 ساســان خوشــبختی رو پیــدا



 میکنم ولی غافل از اینکه اون نامرد تر ازاین حرفهاست« ...

شاداب این بـار واقعـا دیگـر مـات ومبهـوت شـد و بـا 

 چشـمانی

 کـه پلـک هـم نمیـزد

» زندگیت چیکار کردي!...؟ندا تو با «: فقط گفت  

نـدابی آنکـه گریـه کنـد بـا چشـمانی کـه حـالتش قـدري 

 عـوض

 شـده بـود و لحـن

 صدایش هم گفت:

 » نگــران نبــاش .. انتقــامم رو ازش گــرفتم رفــتم بــه

 نــامزدش کــه دختــر شــریک

 تجـاریش بـود همـه چـی رو گفـتم و نـامزدي شـون روبهـم

 زدم ... حـاال مونـده فقـط

 شهاب رو راضی کـنم کـه مـن رو ببخشـه .....شـاداب کمکـم

 کـن ... شـهاب بـه حـرف

 تو خیلـی گـوش میـده و تـورو خیلـی دوسـت داره .. .بـه خـدا

 راسـت مـیگم تـو ازش

 بخـواه زنـدگی مـن درسـت میشـه ،فقـط یـه فرصـت دیگـه

همیخـوام... آالن از خونـ  

 میام هرچی التماسش کردم گوش نداد و رفت اومدم تا کمکم

 کنی...«



 شاداب به آنی از روي صـندلی بلنـد شـد از غیـرت خوابیـده
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 زیـر پوسـت شـهاب خبـر

 داشت ومیدانست که چـه رنجـی را متحمـل میشـود ... نابـاور

 قـدمی پـس رفـت و بـا

: ه با صدایی که از عمق فاجعه میلرزیدگفتلحنی درماند  

 » ندا اگـه یـه خنجـر تـو ي سـینه ي شـهاب فـرو مـی کـردي

 درد کمتـري رو حـس

 می کرد... ! من نمیتـونم کمکـت کـنم .. شـهاب محالـه بـا ایـن

 مسـئله کنـار بیـاد تـو

 که بهتر از من باید از غیرت شهاب خبر داشته باشی« ..!.

شـفت .. گـویی تمـام آرزوهـایش را همـراه بـادکنکیندا بر آ  

 بـه هـوا فرسـتاده باشـند

:  ... چهره اش در دم تغییر کرد و گفت

 » مـن الـالغ فکـر میکـردم وقتـی حـال و روزم رو ببینـی

 کمکـم کنـی ... حقـت بـود

 میمـردي .. روز مهمـونی یادتـه ... راه و بـی راه شـیرینی

 میخـوردي و مـن یـه لیـوان

 آب میو ه ي خنـک دسـتت دادم تـو بـا شـنیدن صـداي زنـگ

 خونـه از هـول اومـدن

 مســیح فقــط اون رو مــزه مــزه کــردي و نخــوردي... مــن



 تــوي آب میــوه ات ســم

 ریختــه بــودم ....اگــه تمــام آب میــوه رو خــورده بــودي
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 آالن مراســم هفتمــت هــم

 برگزار شده بود..«.

 شـاداب مبهـوت قـدمی پـس رفـت در آسـتانه ي در آشـپزخانه

 قـرار گرفـت ... نـدا را

 دیگر نمیشناخت بـه یـاد بـازي هـاي کودکانـه بـین شـان افتـاد

 و خنـده هـا ، لطیفـه

.. نابـاور کوتـاههـاي مثبـت هیجـده و حرفهـاي درگوشـی .  

نـدا ... تـو داري«: لـب زد   

 با خودت چیکار میکنی حسادت کورت کرده!«...

ندا خنده ي هیستریکی کردو به جنون رسید به آنی از کنار 

 جا

 ظرف

]: .......]..... 

 ي کنار سینک چاقوي دسته بلندي را برداشت و گفت:

 » یشــه همــهازت منتفــرم .... حــالم ازت بهــم میخــوره هم

 چیزهــاي خــوب مــال

 ... توبوده ... حتی اسمت رو هـم دیگـه نمیتـونم تحمـل کـنم

 بگـذار فـردا تـوي اخبـار



 حوادث بنویسند زن برادري خواهر شوهر خودش رو کشت«

.... 

 شاداب بـا دیـدن بـرق چـاقوي دسـته بلنـد در دسـت نـدا

 هراسـی مثـل سـیل نـا بـه
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 هنگام به دلش سرازیر شـد بـه چشـم بـه هـم زدنـی بـه سـمت

 پـذیرایی دویـد و نـدا

 هــم بــه دنبــالش!... و شــاداب صــندلی ناهــار خــوري را

 بــه ســمتش پرتــاب کــرد و

 گفت:

 ندا ... تو داري چوب ندونم کـاري هـا خـودت رو میخـوري

« 

ا بـه مـن کـاريتـرو خـد  

 نداشته باش..«.

ندا هیچ نمی فهمید و چـاقو بـه دسـت بـه دنبـال شـاداب 

 میدویـد

 فقـط بـه مـردن او

فکر میکـرد و خشـم مثـل تـار عنکبـوت روي منطـق و 

 عقلـش

 تنیـده بـود ... صـداي

 تلفن داخلـی بـرج در فضـا پیچیـد و لحظـه اي حـواس نـدا را



و شـادابرا پـرت کـرد   

 از فرصــت اســتفاده کــرد وآبــاژور را بــه ســمت او

 واژگــون کــرد تــا فاصــله اي بــین

 خودش و او بوجـود آورد امـا نـدا گـویی شـکارچی کـه بـه

 دنبـال شـکار باشـد خنـده

از ت« هایش به مـرز جنـون رسـیده بـود مـدام مـی گفـت  

سـپس جسـتی» منتفـرم  

ه سـمت او رفـت و چـاقو را بـه سـمت او پرتـاب کـردزدو بـ  
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 و شـاداب خـود را کنـار

 کشید اما چاقو بـه دسـتش اصـابت کـرد چشـمام هـایش از درد

 بـه هـم فشـرده شـد

 ردي عمیــق و کــج روي دســتش بــه جــا گذاشــت و خــون

 مثــل فــواره بــه بیــرون

 جست... ندا با دندانهاي کلید شد فریاد زد حرفهایش را بازهم

 تکرار کرد:

 » ازت متنفــرم همیشــه همــه چیزهــاي خــوب مــال تــو

 بــوده ... حتــی تــوي

 شوهرکردن هم شانس اوردي.«..

زقلبش در سینه از ترس بـاال و پـایین مـی شـد و خیـال پـروا  

 داشـت ، نگـاهش را بـه



 ســمت زخــم مــورب دســتش رفــت و خــونی گرمــی کــه

 از آن جــاري بــود وروي

سـرامیکها مـی چکیـد ، دسـت دیگـرش را روي زخـم 

 گذاشـت

 و کـف دسـتش غـرق

 خون شد...درد تا عمق وجودش کنار ترس هایش نشست...

سـمتش برداشـت و اونـدابا همـان چشـمان برزخـی قـدمی بـه   

 کـه زبـانش از تـرس

بند آمد بود به طرفه العینـی بـه سـمت درتـک اتـاق خانـه 

 دویـد

 و نفـس نفـس زنـان
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دررا بست و پشـت بـه آن نشسـت صـداي کـوبش مشـتهاي 

 نـدا

 را مـی شـنید و یـک

زیـر لـب نالیـد خـط درمیـان خنـده و گریـه هـایش را...و » 

 خـدایا بـه هردمـون رحـم

 کن..«.

*** 

 مسـیح بـی حوصـله از ترافیــک تمـام نشـدنی دل بـه اهنــگ

 مالیمـی کـه از ضــبط



 ماشـین پخـش میشـد و داد و بـا صـداي زنـگ تلفـن و دیـدن

 شـماره ي مطـب بـه

 دکمه ي تماس اشاره اي زد وگفت:

 »خانوم مغانی بفرمایید....«

 » ســالم آقــا ي دکتــر خســته نباشــید مــریض هــاتون

 اومــدن شــما کــی تشــریف

 میارید !...؟«

 » خـانوم مغـانی ترافیـک سـنگینیه و سـعی میکـنم خـودم رو

 زودتـر برسـونم ، فعـال

 خدا حافظ..«.

و  گوشی را که قطع کـرد بـاز هـم تلفـنش زنـگ خـورد

 بادیـدن

 شـماره ي البـی بـرج

:  .. اخم هایش را درهم کشید و جواب داد
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 »آقاي صفایی روز تون به خیر مشکلی پیش اومده ...؟«

 سالم آقاي دکتر ترو خـدا ببخشـید هـا جسـارت کـردم تمـاس

« 

 گـرفتم همسـایه ي

بـی تمـاس گرفـت وطبقه ي پایین یه پیرزن کم طاقتـه بـا ال  

 گفـت بهتـون بگـم ایـن



 قـدر بـدو بـدو و سـرو صـدا سـرش نکنیـد ، اعصـاب نـداره

 بـا تلفـن داخلـی تمـاس

 گرفتم کسی جواب نـداد بـراي همـین زنـگ زدم و جسـارت

 نکـردم تـا بیـام در خونـه

 تون..«..

مطمئن هستید سرو صدا از خونه « مسیح متعجب پرسید... 

 ي

 منه !...؟«

 » بله آقاي دکتر همسایه ي بغل دستتون هم زنگ زدو شاکی

 بود..«.

 دل شـوره خـوش و خـرم بـه دلـش راه یافـت و بسـاطش را

 پهـن همـان جـا مسـت

 نشست و با ولواپسی جواب داد:

 » آقـاي صـفایی مـن نزدیـک خونـه هسـتم تـا چنـد دقیقـه ي

 دیگـه خـودم رومـی

 رسونم«

ـن را کـه قطـع کـرد شـماره ي شـاداب راگرفـت وقتـی بـیتلف  
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 جـواب مانـد بـاز هـم

تماس گرفت و پشـت بنـدش شـماره ي خانـه را ....تالشـش 

 کـه



 بـه بـن بسـت رسـید

 و بــی درنــگ اولــین دوربرگــردان کــه چنــدان بــا آن

زد و فاصــله نداشــت را دور  

 باسرعت به سمت برج رفت...

*** 

میکـرد » گـوم گـوم «مسـیح صـداي کـوبش هـاي ممتـد کـه 

 را

 مـی شـنید و فریـاد

 ...! هـاي مــبهم زنــی را از پشــت در بســته ي خانــه اش

 نفــس در ســینه اش حــبس

 شـد... حـس تـرس و دلهـره تـا مـرز اعـدام نفـس هـایش امـد

 صـداي آقـاي صـفایی

 مدام زیر گوشش بود که مدام و پی درپی میگفت:

 آقــا ي دکتــر دیدیــد راســت میگفــتم ... بنــده خــدا خــانوم

« 

 کریمــی حــق داره

 اعتراض کنه...«

مسـیح دسـتانش میلرزیـد و کلیـد در دسـتش هـم 

 همـراهش....و

 نمیدانسـت پشـت

از سکوت بوده چه چیزيدر خانه اش که همیشه پر   



 درانتظارش است !....؟
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 کلید را که در قفـل چرخانـد در بـاز شـد و نـدا را دیدکـه بـه

 پـی درپـی بـه در اتـاق

ازت متنفـرم« خواب میکوبد و بـا هـر مشـت فریـاد میزنـد  « 

 مسـیح گـیج وگنـگ بـا

ش روي خانــه ي درهــم و بــرهمکفــش داخــل شــد و نگــاه  

 و صــندلی و آبــاژور

 واژگـون افتـاد و ردي از خـون تـازه کـه تـا پشـت در اتـاقش

 راه گرفتـه بـود ... گکـی

آن سو ترش چـاقویی کـه رد از خـون داشـت...بـه یـاد 

 شـاداب

 افتـاد و نفسـش دیگـر

یـا ارحـم«: یـد بی تعـارف رفـت و نیامـد !...و زیـر للـب نال  

قـدمهایش را».... الـرحیمن  

 تند کـرد و بـه سـمت در اتـاقش دویـد نـدا راپـس زد و سـعی

 کـرد در را بازکنـد کـه

 چیزي مانع باز شدنش میشد و چند بار پی در پی گفت:

 »شاداب عزیزم حالت خوبه !...؟ منم مسیح

]: .......]..... 

 در رو باز کن« ...



ندا در حـالی کـه چشـمانش میباریـد ... بـی حـس و حـال 

 روي

 زمـین نشسـت و سـر

 روي دو زانــو گذاشــت و هـق هقـش فضــا را پــر کــرد و
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 شــاداب بــا شــنیدن صــداي

 مسـیح از پشـت در برخاسـت و بـا دیـدن او در آسـتانه ي در

رودياشـکهایش چـون   

 جــاري شــدند و مســیح نگــاه پــر ترســش روي دســت

 غــرق خــون او نشســت کــه

 امتـدادش تـا سـر انگشـتانش هـم مـی رسـید و چکـه مـی کـرد

 وبـا بهـت ونابـاوري

 گویی مسخ شده باشد گفت:

 »عزیز دلم چه بالیی سرت اومده ... !؟«

برگشـت و درحـالی کـهشـاداب بـا دیـدن مسـیح حـس امنیـتش   

 کـف دسـتش روي

 دسـت زخمـی فشـار مـی داد قـدمی پـیش گذاشـت و سـرش را

 روي سـینه و ریـتم

 زندگی او گذاشت و چشم هایش را بست..

*** 

 همه چیز تمام شـد... شـاداب راهـی بیمارسـتان شـد و نـدا



 راهـی کالنتـري... شـاداب

ــتش و زخــم وحشــتی کــهبــا چنــدین بخیــه بــه روي دس  

 تجربــه کــرده بــود خانــه

 برگشت و اما مسـیح رضـایت نـداد کـه نـدا بـه خانـه برگـردد

 و بـه التمـاس هـاي زن
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 عمو سوري هم اهمیتی نداد...

مامـان زري هــم از یــک ســو نگــران نــدا بــود و از 

 ســوي

 دیگـر شــادابش !.... او هــم

 حریف مسیح نشدتا رضایت دهـد البتـه بـاز هـم بـا سیاسـت

 نگذاشـت آبـرو ریـزي در

 فامیل به پا شـود و مالـه اي بـه دسـتش گرفـت و اوضـاع را

 کمـی سـرو سـامان داد و

 از مسیح خواست تا به خانواده اش هم حرفی نزدند..!.

ـاه مـی کـرد کـه کنـار مسـیح رويشهاب نگران به شاداب نگ  

 لبـه ي تخـت نشسـته و

 اشک چشـمش خشـک نمـی شـد و کمـی ان سـو تـرش

 منـوچهر خـان متحیـر از ان

چه شـنیده ، مـات بـه نقطـه اي نـا معلـوم بـود...! مامـان 

 زري



 سـینی سـو پ را کنـار

 تخت گذاشت و روبه آن دو پچ پچ وار گفت:

 » گذارید با شوهرش تنها باشه ... بچه ام هنوزبیاید بیرون ب

 توي شوکه..«.

 شـهاب و آقـا جـانش سـري بـه عالمـت تاییـد تکـان دادنـد و

 راهـی شـدند و مامـان

 زري در را پشــت ســرش بســت و مســیح بــا بســته شــدن

 در خــود را بــه شــاداب
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رد و دسـتهایش را بـه روي او گشـود و اورا نزدیـک تـر کـ

 در

 حصـار دسـتانش جـا داد

 و پیشانی اش را بوسید نرم گفت:

 » عزیـز دلـم ایـن اشـکهات بـراي چیـه ... خـدا رو شـکر

 همـه چـی بـه خیـر تمـوم

 شد« ....

 شــاداب چشــم هــایش را بســت و اشــکهایش فــرو ریخــت

 ذهــنش خــالی بــود !....
 میدانسـت یقینـا او هـم اشـتباهاتی داشـته کـه نـدا را تـا مـرز

 جنـون نفـرت بـرده !...

 همان طـور کـه شـهاب ، نـادر و زن عمـو سـوري و عمـو



 منصـور بـه سـهم خودشـان

 مقصر بودند... باید فکـر میکـرد ، بایـد خیلـی فکـر میکـرد

... 

ی هـایشبایـد نـا پختگـ  

 را پشت در خانه ي مشـترکش بـا مسـیح جـا میگذاشـت و

 کمـی حسـاب شـده رفتـار

 میکرد...

 ولـی حـاال دلـش ارامــش اغـوش مسـیح را میخواســت و

 بهشـت را... ونـرم صــدایش

...»! مسیح«:زد  

 جانم او را که شنید جان گرفت و گفت:
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 بهشـت ... دلـم بـراي خونـه ي ننـه مشـدي، نعنـامیشـه بـریم 

« 

 ، پونـه وبـانو جـان

 ،حنا و بوي نون محلی تنگ شده..«.

مسیح در حالی کـه سـعی میکـرد بـه دسـت بانـد پیچـی شـده 

 او

 فشـار نیـاورد ، او را

 به سینه اش فشرد و جواب داد:

نی حواي بی قـرار مـن هـوس بهشـت کـرده ... مـاه پیشـو « 



 بـراي مـن هرجـا کـه تـو

 باشی بهشت همون جاست..«.

*** 

 روز گــار میچرخــد و چــرخ گــردون هــم همــراهش مــی

 گــردد و در هــر چــرخش

سـهمی از دنیـا نصـیب زمینــی هـاي میشـود و بـراي 

 خـانواده

 ي خجسـته هـا هــم

 چنین بود...

 .... بعد از آن اتفاق کـه در روزهـاي پایـانی سـال افتـاد

 شـراکت دوبـرادر کـه جانشـان

 بند یـک دیگـر بـود بهـم خـورد ... منـوچهر خـان سـهم

 پـدریش را بـه عمـو منصـور

فروخـت خـودش را بـاز نشسـته کـرد و آن را بـه بانـک 

 سـپرد

 تـا سـودش را بگیـرد و
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خودش هم ور دل خالـه قـزي اش نشسـت و جـدول حـل 

 کـردو

 بـه تماشـاي فوتبـال

 نشست...



 عمو منصور هـم مغـاز ه را بـه نـادر واگـذار کـرد و خـودش

 هـم بعـد از فـروش خانـه

 اش بـه یکــی از شــهر هــاي اطــراف تهــران پنــاه بــرد و

ن شــداو هــم خانــه نشــی ...  

 مسـیح فــرداي همـان روز رضــایت داد تـا نــدا ازاد شـود و

 نـدا بعـد ازطــالق و یــک

 دوره افســردگی شــدید بــه یکــی از کشــورهاي همســایه

 ایــران رفــت و همانجــا

 ماندگار شد...

 شــهاب هــم تمــام غصــه هــایش را میــان درس و کتــاب

رشــته يتقســیم کــرد و   

 حسابداري قبول شد و بعـد از چهـار سـال کارمنـد شـرکت

 کـامران شـد ... شـش مـاه

» مـارال«بعد هم بـه خواسـتگاري عاشـق دل خسـته اش 

 رفـت

 کـه شـیطنت از سـرو

 کولش میبارید و بـا زبـان بـی زبـانی بـه او فهمانـده بـود کـه

 دوسـتش دارد ... و بعـد

 از شرط و شروط هاي پر پیچ خم مسیح به عقد یک دیگر
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 درآمدند...



 اما اوضاع براي ماندانا و کـامران بـر وفـق مـراد نبـود و بـا

 مخالفـت جنـاب سـرهنگ و

 فخــري خــانوم مواجــه شــدند ... و بعــد از کشــمکش هــاي

 بســیار بــه عقــد هــم در

 آمدند ...خواهري به اسم خورشید کنار خشایار نشاندند...

 نادر و دست هـرزش کـه بـا هـر خشـمی سـیلی و مشـت و

 لگـد میشـد سـهم فریـال

 شـد... هرچنـد کـه دیگـر بـا هـم رفـت و امـد خـانوادگی

 نداشـتند امـا بـا فریـال بـر

ـایشخـالف گذشـته دوسـتان صـمیمی شـدند و او درد دل ه  

 پنهـانی پـیش شـاداب

 مـی بـرد و گـاهی هـم بـدن کبـودش را بـا خجالـت نشـان او

 میـداد و دل خـوش بـه

 پسر بچه ي سه ساله اش بود...

 مسـیح هـم کـه تـاب دوري از مـاه پیشـونی اش را نداشـت

 اواخـر عیـد همـان سـال

رامراســم عروســی را برگــزار کــرد و دســت شــاداب   

 گرفــت و بــراي مــاه عســل بــه

 بهشت رفت و باز هم مهمان اهالی بهشت شدند.... و چند

]: .......]..... 
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 روزي هـم مهمـان خانـه ي ننـه مشـدي کـه همچنـان خـالی

 بـود... البتـه ایـن بـار

نـه بدون هیچ خط قرمـزي ... ! وسـوغاتی شـان از بهشـت  

 مـاه بعـد دختـري شـد کـه

 اسم او را نعنا گذاشتند! ...

 بیتـا هـم بعـد از عروسـی مسـیح دریافـت کـه جنگیـدن بـراي

 چیـزي کـه سـهم تـو

 نیست معنا ندارد و بارو بندیلش را جمـع کـرد و بـه فرانسـه

 رفـت وبـا مـردي کـه بـه

 شغل بابا پول داري مشرف بود ازدواج کردو همان جا

 ماندگار شد...

امـا آقـاي فرجـام روزگـار بـر وفـق مـرادش چرخیـد دولـت 

 بـا

 وام او موافقـت کـردو

 دوباره کارخانـه و شـرکتش سـر پـا شـد و ایـن بـار

 هوشـیارانه کارمنـدانش را انتخـاب

آقـاي نـوروزي شـوهرکرد از میان کارمندان قـدیمی فقـط   

 خـانوم نعمتـی همـان کـه

 زیتون میفروخت بـه شـرکت برگشـت و آقـاي رمضـانی

 نگهبـان شـرکت کـه همیشـه

... به راه بود» باالم باالم جانش « خدا سماورش قل میزدو   



*** 
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هـايشـاداب دفتـر چـه نقاشـی نعنـا را کـه پـر بـود از خـط   

 کـج و معـوج رنگـی ، از

روي زمـین برداشـت و روي تخـت او نشسـت چشـم از 

 لحـاف

 صـورتی رنگـش گرفـت

 و دستی به جاي زخم روي ساعدش کشید که یادگار پنج سال

 پیش بود...

 خاطراتش همان تلـخ و شـیرین هـایی کـه زنـدگی را میسـازد

 پـیش چشـمانش جـان

آن روز بـارانی پـاییزي شـروع شـدوگرفت.... همـه چیـز از   

 بـا دیـدن مسـیح قصـه ي

 عشــقش کلیــد خــورد و زیــر پوســت تــنش کــش امــد و در

 بــن بســت بهشــت اوج

 گرفـت ...صـداي مسـیح و نعنـا را از پـذیرایی مـی شـنید کـه

 مسـیح ، نعنـا را قلقـک

ه حکمیداد و صداي خنده هایشان روي خوشی خاطر  

 میکرد....

 مداد سبز را برداشت و جایی کنار خط هاي کج ومعوج نعنا

 نوشت:



 » زنــدگی همــین اســت دیگــر ... پــر از فــراز و نشــیب

 وکنــار هــر ســختی اسایشــی

 خوابیده وزندگی باال و پایین هـاي بسـیار دارد..یـک سـیب را
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 کـه بـه هـوا پرتـاب مـی

 کنیم هزاران چرخ میخورد تا به زمین فرود آید..!

خوشـی هـا کنـار غـم هـا معنـا پیـدا مییابـد و آسـانی هـا قـدر 

 و

 قیمـتش در کنـار

 سختی ها جان می گیرد..

 چرخ و فلک روزگار می چرخد وهر بار بـه نـام کسـی رقـم

 میخـورد ... هـر یـک از مـا

روزمرگی هایم بـار هـا و بارهـا بـه بـن بسـت را کنار 

 تجربـه

 میکنـیم کـه هرکـدام بـا

 کلید ي به نام امید باز می شود...

منتهی»بهشت « و چه زیباست وقتی تمام بن بست ها به  

 شود..«.

 پایان

 .»اسفند ماه سال هزار و سیصد و نودو پنج«


