
 

 



 بوی مه
 نویسنده: راضیه عباسی

 باران نم نم می بارید. قطرات درشت روی شیشه ماشین می

 .نشست

 هوای اسفند ماه آن هم با، بارانی که می بارید حسابی

 .دلچسب بود

 تبسم از شیشه به ماشین های در حال حرکت با چراغ های

تر از همیشه در تکاپوروشن که در آخرین ماه سال بیش  

 .بودنند نگاه می کرد

 نیم حواسش پی آدم های پر از مشغله ی خیابان ها بود و

 نیم دیگر حواسش به آهنگ درحال پخش و راننده کنار

دستش.نزدیک کافه که رسیدند باربد اتومبیل را پارک کرد و 

 هر

 دو

 .با هم از اتومبیل پیاده شدند

 تبسم به کافه رو به رو نگاه کرد. کنار باربد ایستاد دستش

 .را دور بازویش حلقه کرد و گفت: چه هوای خوبیه امشب



 .چه کافه ی قشنگی! تا حاال اینجا نیومدم

 .باربد نگاهش کرد و لبخندزد

 تبسم خودش را باال کشید و بی هوا بوسه محکمی روی

لبمصورت او کاشت و گفت: تولدت مبارک عزیز ق . 

 باربد نگاهی در اطراف که از قضا حسابی هم شلوغ بود

 چرخاند و به تبسم چشم غره ای رفت و گفت: ما ازخونه تا

 اینجا توی ماشین بودیم. نمی تونستی اونجا صورتم رو

 ببوسی و تولدم رو تبریک بگی باید بذاری همینجا جلو مردم

 یادت بیفته؟

گتر شد. باربدلبخند روی صورت پر از شیطنت تبسم بزر  

 جزء درموارد ضروری از این چشم غره ها وحساسیت ها

خرج نمی کرد.بیشتر اوقات روی خوش اخالقش را به تبسم 

 نشان

 .میداد

 .ریز خندید و گفت: خوب چیکارکنم یکهویی دلم خواست

 باربد میان شوخی و جدی گفت: اتفاقا منم یکهویی دلم

ولدمخواست دعوتم رو پس بگیرم و نبرمت به ت . 

 تبسم باز باربد را محکمتر میان دستش فشرد و گفت: حاال

 یکبار به جای اینکه ما سوپرایزت کنیم خودت برای خودت

 .تولد گرفتی. ببین چقدر ناز می کنی

 .خنده باربد که تا پشت لبش آمده بود همانجا متوقف شد



 .صحنه مقابلش حواسش را پرت کرد

ین پیاده شد و لبخند ازآیدا ماشینش را پارک کرد و از ماش  

 روی لبهای تبسم جمع شد و با صورتی در هم پرسید: اینو

 واسه چی دعوت کردی؟ حتما میخوای دعوتت رو از من

 پس بگیری، من رو بفرستی برگردم خونه امون تا با خیال

راحت کنار این خوش باشی؟باربد سعی کرد اوضاع را 

 .کنترل کند

 دست جلو برد و آهسته

را کشید و گفت: نمیری از حسودی؟لپ تبسم   

 تبسم اما حوصله شوخی نداشت و باعصبانیت گفت: اگه می

 ....دونستم اونم هست نمی اومدم

 انگشتش را باال آورد و تهدید وار گفت: باربد یک امشب رو

 بی خیالش بشو. اطرافش نپلک. میدونی که حالم خیلی هم

 .خوب نیست واقعا حوصله اشو ندارم

دور کمر تبسم حلقه کرد و گفت: میدونی که باربد دست  

 .جفتتون رو دوست دارم

 تبسم خودش را از میان دستان باربد بیرون کشید و گفت: نه

 عزیزم دو پادشاه در یک ُملک نگجد. تو هم برو بچسب به

 همون آیدا جونت. وقتی من رو آوردی فکر کردم قرار همراه

قراره بیاد.باربد امشبت من باشم نمی دونستم این آکله هم 

 کالفه



 .دست میان موهایش کشید

 آیدا چون با گوشی اش در گیر بود آنها را ندید و مستقیم

 .وارد کافه شد

 باربد دوباره دست دور کمر تبسم حلقه کرد. و او را به خود

 فشرد و گفت: بیا بریم قول میدم کاری به کارش نداشته

 .باشم

 لبخند خبیثی روی لبهای تبسم نشست و با شوقی وصف

 ناشدنی پرسید: قول مردونه؟

 .باربد نفسش را کالفه فوت کرد

 عجب تولدی شده بود. نه می توانست به آیدای عزیزش بی

 .توجهی کند و نه توان شکستن دل تبس ِم محبوبش را داشت

 کاش یکیشان را دعوت نکرده بود. از اینکه می خواست هر

یشان را در این شب کنار خودش داشته باشد پشیمان شددو . 

 .البته که آیدا مثل تبسم سر جنگ نداشت

 هم باربد و هم آیدا با تمام وجود اطمینان داشتند که آخرش

 .برای هم میشوند

 تبسم خودش را به حلقه ی محکم دست باربد سپرد و به

ا درسمت کافه رفتند.نزدیک کافه باربد یکبار دیگر برگشت ت  

 روشنایی کافه

 به صورت بی نقص تبسم نگاهی بیفکند که متوجه شد کیف

 دستی اش را که با هزار اصرار و التماس از سوی باربد



 باالخره راضی به برداشتنش شد ودل از کمد کند در ما شین

 جا گذاشته و گفت: کیفت رو توی ماشین جا گذاشتی. برم

می ایستی؟بیارمش. میری توی کافی شاپ یا همینجا   

 تبسم تازه متوجه دست خالی اش شد و بر خالف پیشنهاد او

 گفت: نه خودم میرم. بذار از توی آینه آرایشم رو هم چک

 .کنم

 باربد ریموت را از جیبش بیرون آورد.قفل های ماشین را

 باز کرد و گفت: باشه

 تبسم در ماشین را باز کرد و کیفش را برداشت و بعد از

در آینه وارسی کرد پیاده شداینکه صورتش را  . 

 همزمان اُمید یکی از رفقای باربد به همراه همسرش، با

سبد گلی میان دستش به سمت او رفت.به باربد که رسید 

 دستش را

 جلو برد و سالم داد و با

 خوشمزه گی گفت: به به سالم، تو که تازه به دنیا اومدی

باشی ازت توقع نداشتیم توی این بارون اینجا ایستاده . 

 باربد دهانش را باز کرد و گفت: ه ه ه ه، شیرین عسل تو باز

 زبون ریختی؟

 و نگاهش را به نوشین نامزد عقدی امید داد و گفت: سالم

 .نوشین. چطوری؟ خوش آمدی

 .نوشین لبخند زد و گفت: سالم خوبم ممنون، تولدت مبارک



 باربد مهربان به نوشین لبخند زد و تشکر کرد و دوباره رو

 به امید گفت: دسته گل برای چی آوردی؟ مگه اومدی

 خواستگاری؟

 امید پاسخ داد: آره اومدم خواستگاری عمه ات....خوب

 کادوی تولدته دیگه.باربد چشم غره ای رفت و گفت: مگه من

 دخترم برای تولدم

 گل آوردی؟

 امید سریع گفت: واال بچه ها گفتن تولد باربده، ما هم دیدیم

 اسمت بیشتر شبیه دخترهاس، نمیدونستم همچین نره غولی

 .هستی

 .امید همیشه به اسم باربد گیر میداد

 وقتی اینبار هم باربد به شوخی اش نخندید. دسته گل را به

 .نوشین داد و گفت: برو داخل من میام

 نوشین از مرد جوان پرسید: تبسم نیومده؟

ی ماشین جاباربد پاسخ داد: چرا، اومده. کیفش رو تو  

گذاشت بود رفته بیاره.نوشین به جای کافه به سمت اتومبیل 

 .رفت

 امید از باربد

 پرسید: چته؟ چرا پکری؟

 باربد به رفیقش نگاه کرد و گفت: تبسم همین االن آیدا رو

 .دید. حالش گرفته شد



 امید دست روی شانه رفیقش فشرد و گفت: عاقبت اینکه دو

همینه دیگهنفر همزمان عاشق آدم باشن  . 

 پارت

 باربد پوزخند زد. و گفت: تو هم از این ماجرا هی برای

 .خودت قصه دربیار، برای خودت تعریف کن

 امید، نوشین وتبسم را دید که با هم می آیند. دست روی

 :شانه باربد گذاشت آهسته به سمت کافه هلش داد و گفت

 واال این ماجرا خودش یک رمان طوالنیه. مردی که همیشه

 عاشق دخترخاله اش بود. اما بعد از نامزدی با او عاشق

 دختر دیگری شد. حاال این مرد میان هر دو زن زندگیش

 مانده. کدام را انتخاب کند؟ عشق اول یا عشق دوم؟

 باربد عصبی خندید و گفت: برو گمشو مرتیکه، انگار داره

 .تیزر فیلم سینمایی میخونه

لم هم خوبه. اصال ازش فیلمامید اما سرحال خندید و گفت: فی  

می سازیم اسمش رو هم میذاریم آیدا یا....صدای تبسم مانع 

 ادامه

 .جمله اش شد: سالم امید

 امید با همان صورت پر از خنده نگاهش را به او داد و

 گفت: سالم تبسم خانوم. چه خبر؟

 .تبسم پاسخ داد: خبر سالمتی

ی؟باربد به صورت تبسم نگاه کرد و پرسید: خوب  



 و بی آنکه منتظر جواب او باشد پشت دستش را روی

 پیشانی تبسم گذاشت و پرسید: تب نداری؟

 تبسم به جای جواب به او رو به نوشین و امید گفت: انگار

 .با بچه اش طرفه. هر نیم ساعت یکبار من رو چک می کنه

 باربد به عادت همیشه دستش را دور شانه تبسم حلقه کرد و

فشرد و گفت: از بس دوستت دارماو را به خودش  . 

 .نگرانتم.تبسم خنده ی شیرینی کرد

 عشق باربد را با تمام وجودش باور داشت.او در زندگی همه

 .کار برایش می کرد

 نوشین میان حرفهایشان پارازیت انداخت و بازوی تبسم را

اینجا سرده. بچه ها داخل منتظرن کشید و گفت: بریم . 

پ شدنندچهار نفری وارد کافی شا . 

 .بیشتر بچه ها قبل ازآنها رسیده بودنند

 میز بزرگی وسط قرار داشت و روی آن چند نمونه شیرینی

 .و نوشیدنی بود

 چند نفر دور میز ایستاده بودنند و چند نفری هم روی میز و

 صندلی های اطراف پراکنده

 جمع چهار نفره اشان که وارد شد صدای دست و سوت بلند

 .شد

 محیط کافه علی و احسان که تازه ان را راه انداخته بودنند و

اولین مهمانی اشان تولد باربد بود نیمه تاریک بود.البته که 



 همه را

 به واسطه نورهای ضعیف موجود به خوبی

 می شد تشخیص داد

 بچه ها همه دور میز جمع شدنند و همراه دست هایی که با

ر تولدت مبارک راریتمی منظمی بر هم کوبیده میشد شع  

 .بارها و بارها خواندند

 .استقبال گرمشان که تمام شد

 دوباره کنار هم دو میز ایستاده اند. احسان کیک بزرگ

 .شکالتی را روی میز گذاشت

 .علی هم یک سینی بزرگ پر از نوشیدنی گرم بود اورد

 هر کس نوشیدنی مورد عالقه اش را برداشت و تبسم به

بوبش که همیشه با عذاب وجدان میلیوان هات چاکلت مح  

 .نوشید و چشم دوخت

 این چند روز بیماری کمی ضعیفش کرده بود و می شد یک

 .لیوان بزرگ هات چاکلت را زیر سیلی رد کرد

 پس بی درنگ آن را برداشت. با وجود آنکه از داغی زیادش

 .مطمئن بود جرعه اول را نوشید

ه نگاهش بهطعم مطبوعش با زبانش مزه مزه می کرد ک  

 نگاه مردی درست آن سمت میز ایستاده در رو به رویش

 .افتاد

 مرد که با اسپریو گلویش را تر کرده بود وقتی چشمان



 .تبسم را متوجه خود دید آهسته سری تکان داد

 تبسم هم سر تکان داد و فی الفور به دنبال نوشین گشت تا

ته که قبال اطالعات کامل را از او درباره این مرد بگیرد.الب

 هم او

 را دیده بود و اما به طور کامل نمی

 .شناختش

 .از قضا نوشین را ایستاده کنار آیدا پیدا کرد

 .چیزهایی می گفتند و آهسته می خندیدند

 بر خالف همه چیزهای دنیا که اگر محبوب باربد بودنند او

 هم به یقین با تمام وجود دوستشان می داشت. تنها دلیل

ین دختر برایش همان محبوبت نزد باربد بودمنفور بودن ا . 

 لبخند گرم ایدا را با لبخند نیم بندی پاسخ داد و به نوشین

 .گفت: میشه چند دقیقه بیایی باهات کار دارم

 نوشین صحبتش را کوتاه کرد با معذرت خواهی از آیدا

 .فاصله گرفت و کنار او ایستاد

وی صندلیو تبسم از گوشه چشم به مرد جوان که حاال ر  

 کمی دور نشسته بود نگاه کرد و پرسید: اسم این پسر چیه؟

قبال هم دیدمش اما فکر کنم از رفقای صمیمی باربد 

 نیست.نوشین

 :به مرد جوان مورد اشاره تبسم نگاه کرد و گفت

 ماهان رو میگی؟ اتفاقا میونه اشون با هم خیلی خوبه. فقط



 .خیلی وقت آزاد نداره

 تبسم ابرو باال انداخت و پرسید: مگه چیکاره اس؟

 نوشین لبخندی زد چون می دانست تبسم چقدر از جواب

 .سوالش خوشش خواهد آمد و گفت: خلبانه

 تبسم متعجب نگاهش کرد. سپس نگاهش را از نوشین گرفت

 .و به مرد جوان دوخت

 .ماهان به رسم ادب و البته آشنایی برایش لبخند کوتاهی زد

شان کوچک بود اما چون بعضی هایشان را نمی شناختجمع  

 .زیاد حس صمیمت نمی کرد

 ولی از اینکه ماهان مچش را موقع نگاه کردن گرفت حس

 .بدی نداشت

 .پس او هم لبخند بر لب نشان و کلمه سالم را لب زد

دو باره حواسش را به نوشین داد و گفت: واقعا خلبانه؟نوشین 

 با

شده درباره اش می شیطنت خندید: آره. چی  

 .پرسی چشمت رو گرفته

 تبسم به دوستش چشم غره رفت و گفت: گمشو. ولی چقدر

 جوونه اصال بهش نمیخوره خلبان باشه. من همیشه فکر می

 کردم خلبان ها پیرن

 .باید برم باهاش یک سالم و علیکی بکنم

 نوشین به لبخند احمقانه اش عمق بیشتری داد و گفت: آره



شغلش همونه که تو عاشقشی برو. اتفاقا . 

 تبسم ویشگونی از بازوی نوشین گرفت و بعد از اینکه از

 .کبودش شدن خیالش راحت شد به سمت ماهان رفت

 حواس مرد جوان به گوشی اش بود و دیگر مچ نگاه های

 .متعجب او را نمی گرفت

تبسم سالم دادم.سرش را از گوشی بیرون کشید و به تبسم 

 نگاه

 .کرد

لند شد و در جواب سالم دخترک گفت: سالم تبسماز جاب  

 خانوم خوبین؟

 با همان حرکت اول دخترک را غافلگیر کرد. نامش را می

 .دانست

 .لزومی نداشت جا خوردنش را بروز دهد

 .پس حالت معمولی صورتش را حفظ کرد و گفت: ممنون

 شما خوبین؟

 :ماهان گوشی اش را توی جیب شلوارش قرار داد و گفت

کرممتش . 

 .همین

 حرف دیگری نداشت که بزند. آمدن تبسم را پیش بینی نمی

 .کرد

 دخترک اما جمله ی بعد را هم آماده داشت و گفت: قبال



 یکی، دوبار گذری شما رو دیده بودم اما افتخار آشنایی

 نداشتیم. راستش شغلتون باعث شد برای آشنایی پا جلو

من عاشق پرواز بذارم. نوشین میگه شما خلبانید. می دونید  

و آسمونم. از آسمون، پرواز، هواپیما خیلی خوشم میاد.ماهان 

 ابرو

 باال انداخت و لبخند زد و جرعه ای از

 اسپرسویی که بویش حسابی دلبری می کرد و طعمش یقنا

 .به خوشی عطرش نبود را نوشید

 .به جای ماهان دهان تبسم طعم زهر مار گرفت

 چطور می توانست از این همه تلخی لذت ببرد؟

 او هم نوشیدنی محبوبش را به لب هایش نزدیک کرد تا

 تلخی اسپرسویی ماهان را که در دهانش حس می کرد پاک

 .کند

 ماهان گفت: یکی از بهترین حس های دنیا پروازه. اما اگه

 میخوای پرواز واقعی رو تجربه کنی به جای خلبانی و پرواز

حجم فلزی که جزء چندتا شیشه و تماشای منظرهبا یک   

 بیرون هیچ حسی از بودن توی آسمون بهت نمیده. پیشنهاد

 می کنم پرواز با چتر رو امتحان کن . پرواز واقعی و حس

 .بودن توی آسمون رو اونجا تجربه می کنی

تبسم مشتاق پرسید: شما تجربه کردین؟ماهان لبخندش را 

 بییشتر



آره. پروازنشان داد و گفت:   

 واقعی رو اونجا تجربه می کنی. لمس آسمون. حس پرنده

 بودن. پیشنهاد می کنم حتما امتحانش کن

 .تبسم با اطمینان گفت: حتما امتحان می کنم

 ماهان باز دهانش را با اسپرسو تازه کرد و گفت: به باربد

 آدرس میدم. ببرتت یک جایی عالی

 .نگاه تبسم دیگر به ماهان نبود

ش رفته بود پی آیدا که کنار باربد ایستاده بودحواس . 

 .شمع مقابلشان را روشن دید

 پس می خواستند شمع ها را فوت کنند

 .....بی حواس گفت: خیلی ازتون ممنون

 ببخشید مزاحمتون شدمش را زیر لبی زمزمه کرد و ماهان

نصف و نیمه شنید ودخترک منتظر جواب هم نشد.و به سمت 

 میز

 .رفت

هان به تبسم و قدم هایش بودنگاه ما . 

 چرا فکر می کرد می تواند سد راه عشق شود؟

 او که از دوستان صمیمی باربد بود به خوبی می دانست که

 قلب باربد برای آیدا می تپد و اگر امشب مثل همیشه زیاد

 اطراف آیدا نچرخیده فقط و فقط به احترام حضور تبسم و

او بود هزار البته بابت عالقه ی وافرش به . 



 ماهان خوب می دانست باربد امشب فقط سعی کرده بود با

 .قلب تبسم راه بیاید

 .آیدا زودتر از باربد متوجه آمدن تبسم شد

 از مرد جوان فاصله گرفت و با لبخندی مهربان میان خودش

 .وباربد برای دخترک جا باز کرد

 او بیشتر از هر کسی می دانست که تبسم چقدر برای باربد

ز استعزی . 

 بخصوص این روزها که یک سرما خوردگی اساسی را پشت

 .سر گذاشت و حسابی باربد را نگران کرده بود

 سرما خوردگی که ریه ها دخترک را هم درگیر کرد و

 مجبورش کرد چند روزی در بیمارستان بستری شود

 پارت

 .باربد اتومبیل را رو به روی ساختمان متوقف کرد

کرد و گفت: ممنون باربد، خیلیتبسم با رضایت نگاهش   

 .خوش گذشت

باربد لبخند زد و گفت: به منم خیلی خوش گذشت.تبسم دستش 

 را

 روی دستگیره گذاشت و قبل از باز کردن در

 پرسید: میایی بریم داخل؟

 باربد به جای جواب نه سر باال انداخت و پس از مکث

 .کدتاهی گفت: حوصله شنیدن طعنه و کنایه ندارم



 سکوتش کمی طوالنی شد و بعد ادامه داد: ولی فردا شب

 حتما میام. یک چیزایی دارم که همه اتون رو غافلگیر می

 .کنه

 نگاه تبسم رنگ دلخوری گرفت و گفت: مثل آیدا که با رو

 .شدنش همه امون غافلگیر شدیم

 باربد محکم گفت: آیدا قرار نبود پنهان بمونه. میدونی که

نبودم. فقط می خواستم به وقتش بهتون من اهل قایم کردنش  

 .....بگم

سرش را پایین انداخت: که خودتون زودتر فهمیدین.تبسم 

 سری

 تکان داد و گفت: چی بگم. خوب من برم کاری

 نداری؟

 باربد برای بار آخر اصرار کرد: مطمئنی نمیخوای بیایی

 پیش من؟

 تبسم لبخند زد و پاسخ داد: آره. بابا زنگ زد گفت بیام

 .خونه

 باربد با شیطنت خندید: ته تغاری عزیز کرده مامان و

 باباش. دل بابات برات تنگ شده؟

 تبسم ابرو باال انداخت و پرسید: فقط عزیز کرده ی مامان و

 باباش؟

 باربد دست دور شانه تبسم انداخت و گفت: هزار البته که



اول و آخرش عشق خودم.جوابش مثل تمام این روزها 

 تکراری بود

 و گفت: عشق شما

 .که آیدا خانمه

 باربد دستش را برداشت. خیره در چشمان تبسم گفت: فردا

 .یک چیزایی می شنویی که قراره خیلی غافلگیر بشی

 .مطمئنم اصال انتظارش رو نداری

 تبسم کمی اضطراب داشت. خودش هم نمی دانست چرا

 حرفهای که قرار بود باربد بزند هنوز نشنیده نگرانش می

.دست هایش را در هم قفل کرد و پرسید: خوب همینکرد  

 .االن بیا تو بگو

 باربد بر خالف تبسم اصال مضطرب نبود و گفت: وقتش

 .فرداس

 :انگشتش را نوازش وار روی گونه تبسم کشید وگفت

نگران نباش همه چی درست میشه.خودش را به سمت 

 دخترک

 متفکر نشسته روی صندلی کشید

رتش کاشت و گفت: برو بهبوسه ای محکم روی صو  

 سالمت. فردا می بینمت

 روز بعد در آشپزخانه رو به روی حنانه زن برادرش که با

 ولع از کتلت های یخ کرده شب گذشته لقمه های بزرگ می



 .گرفت و میخورد نشسته بود

 حنانه تکه های ک لم ترشی را چنان با اشتها به دهان می

کردگذاشت که تبسم هم هوس خوردنشان را   

 آمنه مادرش رو به روی یخچال ایستاده و مثل همیشه ُمردد

 به این فکر می کرد که چه چیزی را بیرون بیاورد تا برای

 .شام درست کند

 حنانه را مخاطب قرداد و پرسید: برای شام چی درست کنم

حنانه جان؟تبسم به آخرین کلم ترشی که تا چند ثانیه بعد قرار 

 بود

 توسط حنانه بلعیده شود نگاه کرد و گفت: مامان جون مگه

 حنا با این حجم از عصرونه که خورده می تونه شام بخوره؟

 دست حنانه که به سمت نان سنگک دراز شده بود همانجا

 ماند و تازه فهمیده دوباره با نهایت اشتهایش به جان کتلت

 .ها افتاده

د بخوره نوشآمنه به دخترش چشم غره رفت و گفت: بای  

 جونش زن حامله باید خوب بخوره تا بچه اش سرحال باشه

 تبسم با شیطنت و خنده گفت: واال مامان تا جایی که من یادم

 میاد این قبل حاملگی هم عشق کتلت اونم از نوع یخ کرده

 اش بود. منتهی حاال به جای یکنفر به جای چهار نفر

 .میخوره

ک پاش را به سویحنانه دور از چشم مادر شوهرش نم  



 تبسم پرت کرد. مطمئن بود تبسم نمک پاش را می گیرد

 وگرنه که اگر زمین می افتاد و می شکست خونش حالل

 .بود

خوب می دانست جان آمنه به ظرفهایش بسته اس.آمنه دوباره 

 با

 :نگاهش توی فریز را وارسی کرد و گفت

 چیکار داری بهش دختر، زشته این حرفها بذار غذاشو

ورهبخ . 

 تبسم با آخرین دانه کتلت برای حنانه لقمه درست کرد و

 .گفت: مامان امشب باربد میاد اینجا

 عمدا گفت تا مادرش را از فکر کردن به اینکه برای شام چه

 .چیزی درست کند نجات دهد

 اسم باربد کافی بود تا مادرش بداند برای شام چه باید درست

 .کند

ش کرد. برق چشمانش باامنه در یخچال را بست و نگاه  

 .دلخوری نشسته میانشان تضاد داشت

 به سمت در آشپز خانه رفت و گفت: برم ببینم این دوتا

 .کارگرها چیکار می کنن

 از صبح بیست بار به کارگرهای بیچاره که مشغول خانه

تکانی بودنند سر زد و اُرد های جدید داد.امسال داریوش 

 شوهرش



 توانست حرف خودش را به

سی بنشاند و برای خانه تکانی چند روزی کارگر بگیرندکر . 

 حاملگی حنانه و مریضی تبسم و دست تنها بودنش هم

 .دستش را توی پوست گردو گذاشت و مجبور شد قبول کند

 .چند دقیقه بعد دوباره به آشپز خانه برگشت

 آخ بیچاره کارگرها که حتما امانشان را با حساسیت هایش

 .بریده بود

سراغ یخچال رفت و کلم پیچ را برداشت. بسته دوباره  

 .گوشت چرخی را هم از فریز خارج کرد

 لبخند روی لب های تبسم نشست. مادرش با همه دلخوری

 اش می خواست دلمه کلم یکی از غذاهای مورد عالقه ی

 .باربد را درست کند

 .کارهایش را کمی سر و سامان داد و پشت میز نشست

 حنانه هم کاسه ترشی و بشقاب کتلت را شست و سه تا چای

 ریخت و روی میز گذاشت و آمنه با لحنی که دلخوری اش

 از باربد را به خوبی نشان می داد پرسید: چی شده که

 میخواد بیاد اینجا؟ اون که آیدا جونش رو پیدا کرده دیگه

نم میخواد بیاد سراغ ما چرا؟تبسم سر تکان داد و گفت: نمیدو

 می

 گفت میخواد بیاد

 .صحبت کنه. می گفت خیلی چیزا امشب روشن میشه



 ....باالخره امشب میاد می فهمیم

 .هنوز جمله اش تمام نشده بود که صدای زنگ بلند شد

 همزمان هومن از اتاق پدرش که حتی روز جمعه ای هم

 دست از کار بر نمی داشت خارج شد.راهش را به سمت

داد: سالم بیا تو آیفون کج کرد و جواب . 

 به آشپزخانه آمد و گفت: پرستو بود. خانوم های محترم

 آشپزخونه یکی زحمت بکشه دوتا چایی برای من و بابا

 .بریزه. در خواست چای دادن پدر جان

 پارت

 .تبسم بلند شد و گفت: من می ریزم

 کارش تمام شد که پرستو هن هن کنان وارد شد و همان دم

سر کند وگفت: سالم به همه در حال شالش را از . 

 تبسم سینی چای را به دست هومن داد و گفت: بفرما داداش

 .چای

 و صورت پرستو را که کنار برادرش ایستاد بود بوسید و

گفت: سالم ابجی، خوش اومدی.دستش را روی شکم قلمبه 

 پرستو

 گذاشت و پرسید: عشق

 خاله چطوره؟

گاه کردپرستو خجالت زده از گوشه چشم به هومن ن . 

 در ماه هشتم به سر می برد و هنوز هم از اینکه مقابل



 .مردان خانواده به حاملگی اش اشاره شود خجالت می کشید

 او هم صورت تبسم را بوسید و گفت: خوبی قربونت بشم؟

 .یک لیوان شربت بهم میدی؟ نفسم باال نمیاد

 تبسم راهش را به سمت یخچال کج کرد و هومن هم رفت باال

رستو با شالش خودش را باد زد و گفت: اولین باره تویو پ  

 .عمرم اسفند انقدر گرمه

 آمنه صندلی را برای دخترش عقب کشید و گفت: مال

 حاملگیه مادر، منم سر هومن همینقدر سختم بود همیشه

حس گرما داشتم.پرستو قبل از نشستن صورت مادرش را 

 بوسید و

 کنار

چطوری؟ نی نی قشنگهمسر برادرش نشست و پرسید: تو   

 ما خوبه؟

 حنانه لبخند زد و گفت: خوبم، نی نی هم خوبه. تو خوبی؟

 آمنه از دخترش پرسید: شوهرت چرا نیومد؟

 پرستو جواب داد: میاد، یک کم کار داشت منم می خواستم

 .پیاده روی کنم خودم زودتر اومدم

 .تبسم لیوان شربت را مقابل خواهرش گذاشت

عه ای نوشید و گفت: دستت درد نکنهپرستو بالفاصله جر  

 قربونت بشم. مامان شام چی میخوای درست کنی؟

 آمنه ظرف آلو را از کابیت برداشت و گفت: دلمه کلم.تبسم به



 .خواهرش نگاه کرد و لب زد که: باربد امشب میاد

 !پرستو خوشحال و متعجب ابرو باال انداخت

 دور هم نشسته بودند و حرفهای زنانه اشان گل انداخته بود

 که باز صدای زنگ به گوش رسید. اینبار تبسم رفت تا در را

 بازکند و چند ثانیه بعد صدای پر از شوقش به آشپزخانه

 رسید که می گفت: باربده. مامان باز این آیفون گیر کرده

 .من برم در رو باز کنم

قبل از باربد، دسته گل میان دستشدر را به روی اوگشود و   

 .وارد شد

 .دخترک خندید و گفت: سالم

 باربد بی آنکه جواب سالمش را بدهد بوسه ای روی گونه

 .اش کاشت و گفت: سالم عزیز دل باربد

 تبسم به دسته گل و جعبه شیرینی نگاه کرد و پرسید: واسه

آشتی کنونه؟باربد شیرینی را به تبسم سپرد تا یکی از 

تهایش رادس  

 آزاد

 کند و بعد از اینکه همان دست آزاد شده را دور کمر او حلقه

 .کرد گفت: با اجازه شما بله

 .پابه پای هم وارد خانه شدند

 داریوش و هومن روی مبل ها وسط سالن نشسته بودند و

 انگار تا تبسم برای باز کردن در رفته بود آنها هم از اتاق



 .خارج شده بودند

تشان رفت دستش را به سمت داریوش درازباربد به سم  

 کرد.داریوش دست داد و سرسنگین سالم و علیک کرد. بر

 .خالف او هومن حسابی باربد را تحویل گرفت

 همراه تبسم وارد آشپزخانه شد. آمنه کنار اجاق گاز و پشت

 .به در آشپزخانه ایستاده بود

متشباربد سالم کرد. پرستو خوشحال از جا بلند شد و به س  

 .رفت

 باربد دخترک را به آغوش کشید و روی موهای دو رنگش

 .که از ریشه تا نیمه مشکی و باقی رنگ شده بود را بوسید

 از پررستو که فارغ شد به حنانه نگاه کرد و در جواب سالم

 پر محبتش گفت: چطوری حنا؟

 حنانه لبخندش را بزرگتر به روی اوپاشید و پاسخ داد: خوبم

به سمت آمنه رفت. کنارش ایستاد و دسته گل راممنون.باربد   

 .مقابلش گرفت و گفت: سالم عرض کردم بانو

 .آمنه دلخور نگاهش کرد و گفت: سالم خوش آمدی

 با همه دلخوریش دسته گل را از دستش گرفت و باعث

 .نشستن لبخند بر لبهای باربد شد

 .همانجا که ایستاده بود گفت: اومدم صحبت کنیم

گل را به پرستو سپرد و گفت: درباره چی حرفآمنه دسته   

 بزنیم؟ تو که راهت رو مشخص کردی. حرفی مونده مگه؟



 باربد دلتنگ نگاهش کرد. اما با اطمینان به حرفهای که می

 دانست نه تنها نظر آمنه که نظر همه را عوض خواهد کرد

 گفت: همه ی حرفها مونده. حرفی زده شده مگه؟ امشب

میشه که من قلبا دوست نداشتم بگم. خیلی چیزا مشخص 

 امابرای

 زندگی خودم الزمه، برای اینکه دل رنجیده شما آروم

 .بگیره

 :صدای داریوش از پشت سرشان به گوش رسید و گفت

 خوب بگو، ما همه امون سرپا گوشیم بینیم چی قراره روشن

 .بشه تا ما به تو بابت کاری که کردیم حق بدیم

 باربد به سمت او برگشت و گفت: همه چی توی لب تاپه

 .بریم نشونتون بدم

 خودش پشت سر داریوش از اتاق بیرون رفت و بقیه هم

 .خارج شدند

 .باربد روی کاناپه نشست و لب تاپ را باز کرد نشست

 اعضای خانواده هم، همه طوری که به لب تاپ مسلط

ادندباشند یا کنار او نشستند یا پشت سرش ایست . 

 باربد باالخره فایل مورد نظر را باز کرد بدون هیچ حرف و

توضیحی عکس های مورد نظرش را باز کرد.عکس های 

 مورد

 نظر دانه، دانه پشت هم پخش میشد و



 باربد هم درباره اشان هیچ حرفی نمی زد. خودشان نگفته

 .ها را می گفتند

 همه با چشمانی گشاد شده نگاه می کردند

ه متعجب تر بود. این مرد نشسته توی کافه،تبسم از هم  

 رستوران، اتومبیل یا پاساژ را تا این حد صمیمی نمی

 شناخت. هزار البته که او را قبال دیده بود. سالم و علیک

 .کرده بودند. اما هیچ درباره اش نمی دانست

 این همه صمیمت از یک آشنایی مختصر یا هم کالسی به

 .مراتب فراتر بود

عجب حنا سکوت جمع را شکست و با بُهت پرسیدصدای مت : 

 واقعا خود مهنازه؟

 .واقعا خود مهناز بود

 نشسته در کنار پسری که تبسم هم او را یکی، دوبار دیده

 بود. می شناختش. به واسطه برادر دوست مشترکشان

بودن می شناختش.باربد بیچاره چقدر دست و پا زد، چقدر از 

 همان

 اول گفت که

را نمی خواهد اما گوش هیچ کس بدهکار مهناز او  

 .حرفهایش نبود

 باربد باالخره لب به سخن باز کرد: این دختر خواهرته

 مامان، دختری که سالها ازش برام گفتی و حرف زدی و



 انقدر زیر گوشم خوندی که باورم شد برای من بهتر از

 مهناز توی این دنیا وجود نداره. از همون اول که رفتیم

ری و نامزد شدیم می دونستم یک چیزی این وسطخواستگا  

 .غلطه

 .حس می کردم دلش با من نیست ولی حرف نمیزد

 اما زیاد طول نکشید که باالخره با اصرار من اعتراف کرد

 که من رو نمیخواد. دلش با یکی دیگه اس اونم وقتی برای

 ....اولین بار با هم دیدمشون

اعصابش را به هم یاد آن روز دوباره حالش را بد کرد و  

 ریخت و با اعصابی تحت فشار ادامه داد: گریه کرد و

 التماس کرد که به کسی نگم، می گفت خانواده اش خبر

 دارن اون پسرو رو میخواد اما اصرار دارن که با با من

 ازدواج کنه، همون حرفهای قدیمی احمقانه که ما اسم مون

 سر زبون افتاده و جلوی فامیل آبرو داریم و این چیزا. گریه

 .....می کرد و بهم می گفت که فراموشش می کنه

 !تبسم مبهوت به حرفهای برادرش گوش می داد

 او داشت درباره چه کسی صحبت می کرد؟! مقصود

حرفهایش مهناز بود؟همان که همیشه از محبتش به باربد می 

 گفت

 و تبسم فکر

دیوانه وار دوستش دارد؟می کرد   



 آن ها که دوست صمیمی بودنند؟ حرفی از هم پنهان نمی

 !کردنند. همه چیزشان کف دست هم بود

 !یعنی تمامش دروغ بوده؟

 حرفهای باربد چون پتک برسرش فرود آمد: من از همون

 شب قیدش رو زدم. دختری که دلش با من نبود نمی

بگه.اما قبول خواستم. بهش گفتم خودش بیاد همه چیزو  

 نمی کرد از خانواده اش می ترسید چند ماه باهاش چونه

 زدم خودم رو زدم به بی غیرتی هر طور تونستم باهاش

 حرف زدم که خودش بیاد بگه. وقتی دیدم قبول نمی کنه

 بهش گفتم حداقل به تبسم بگو بذار اون که صمیمی ترین

خوامدوستته بشنوه توی دلت چی میگذره. فکر می کرد می  

 تبسم رو بکشم توی جبه ه خودم. بیشترین ترسش خراب

 شدن قضییه تبسم و کامران بود می گفت مامانش اینا

 میخوان بعد عقد ما واسه خواستگاری از تبسم اقدام کنن،

 .می گفت کامران خیلی تبسم رو میخواد و از این حرفها

 می گفت اگه کسی از ماجرا بویی ببره و نامزدی ما به هم

ره، کامران می کشتش....نفسش را پر سر و صدا بیرون بخو

 .داد

 حال خودش بیشتر از

 .همه، از گفتن این حرفها خراب بود

 هنوز نامزد بودند و او داشت بر طبل بی غیرتی اش می



 کوفت وقتی از دوست پسر داشتن نامزدش برای خانواده

 .اش حرف میزد

سلط ترحنانه نسبت به سایر اعضای خانواده بر خودش م  

 .بود

 به آشپزخانه رفت و پارچ آب و لیوان آورد و روی میز

 .گذاشت

 .همه ی اعضا خانواده در ناباوری به سر می بردنند

 باربد همچنان حرف میزد: من همون هشت ماه پیش قیدشو

 زدم بابا، اگه حرفی نزدم، اگه سر و صدا راه ننداختم چون

ی اش درستهنمی خواستم توی فامیل بی آبرو بشه. خدای  

 کارش اشتباه ه اما حقش بی ابرویی نیست. من رو نمیخواد،

 دلش پیش کس دیگه اس. سه ماه بیشتر نیست با آیدا ارتباط

دارم اگه زودتر نگفتم چون نمی خواستم دقیقا همین چیزیبشه 

 که

 االن شد. نمی خواست شما فکر کنید من نامردم، من

مقصر بدونهخیانت کارم، نمی خواستم کسی آیدا رو  .... 

 گلویش خشک شده بود انگار

 از پارچ جرعه ای آب برای خودش ریخت و لیوان را یک

 .نفس سر کشید

 و ادامه حرفهایش را از سر گرفت: خاله همیشه همه چی رو

 انداخت گردن من باوجود اینکه خودش از همه چی خبر



 داشت. "باربد نمیاد، باربد نمیره، باربد کادو نمیخره،

 باربد... "دوندون سر جیگر گذاشتم تا خودشون سر عقل

 بیان. دوباره، سه باره، ده باره با مهناز حرف زدم که بیا

 نامزدی رو به هم بزنیم و بی سر و صدا تمومش کنیم اما

 قبول نکرد که نکرد. شده بودم مرغ سر کنده نمی دونستم

 .... چیکار کنم

اگه مهناز عمدابه مادرش خیره شد و گفت: مامان بخدا   

 واسه گناه کار بودن من آیدا رو لو نداده بود محال بود تا

 آخر عمرم همچین عکس های رو ببینید. االنم هم این عکس

 ها واسه گناه کار کردن مهناز نیست. فقط برای اینه که

 بدونید من هیچ وقت نخواستم دل شما و بابا رو بشکنم. اما

کس از اعضا فامیل بفهمه با مهناز نمی تونم. نمیخوام هیچ  

 ماجرا چیه فقط ازتون میخوام پشتم باشید و بدون دردسر

 نامزدی تموم کنیم

 به پشتی مبل پشت سرش تکیه داد: البته فکر کنم بهتره

 بذاریم کامران و تبسم برای آینده خودشون تصمیم بگیرن و

این دوتا قضیه رو به هم ربط ندیم.تبسم از جا بلند شد و به 

 اتاقش

 .رفت

 حال بدی داشت، انگار یکباره همه اعتماد و دوستی اش با

 .مهناز را از دست داده بود



 .حس بدی تمام وجودش را در می نوردید

 اصال نمی توانست بپذیر مهناز، دوست صمیمی اش، کسی

 که فکر می کرد تمام رازهایش را به او می گوید همچین

 .رکب بزرگی زده باشد

کارها را هم بلد بود؟اصال مگر مهناز این  ! 

 می توانست دروغ های به این بزرگی بگوید؟! انقدر خوب

 !بازی کند

 .صدای در اتاقش به گوش رسید

 .مطمئن بود کسی جزء باربد نیست

 حرفی نزد اما باربد خودش در را باز کرد و وارد شد و با

 لبخند پرسید: عشق باربد خوبه؟

سوال تکراری این روزها عادت کرده بود در جواب این  

 کنایه بزند و آیدای مثال نشانه خیانت بوده را در صورت

باربد بکوبد.با همه ی محبتی که برادرش داشت اما پشت 

 مهناز در

 آمده

 .و سفت و سخت هم پایش مانده بود

 حاال تازه می فهمید آن که نیاز به حمایت داشته بردار

 .همیشه مهربانش بوده

و بارها توسط تبسم بی گناهبرادری که حتی وقتی بارها   

 .محاکمه شد باز هم نه ذره ای از محبتش کم کرد



 .نه ذره ای از عاشقانه های برادرانه اش

 باربد کنارش روی تخت نشست و گفت: چرا اخم های

 زنگوله توی همه؟

 بر خالف همیشه بابت زنگوله خواندنش جیغ نکشید. فقط

 .شرمنده برادرش را نگاه کرد

و بینی اش را کشید و گفت: چرا مثل خر شرکباربد خندید   

 نگاه می کنی؟

 .این یکی هم نتوانست صدای جیغش را بلند کند

 شرمنده باربد بود بابت آن هم مخالفت، شرمنده خودش بود

 برای آن همه اعتماد، مهناز یکی از آدم های مهم زندگیش

بود و حاال انگار او را از دست داده بود.این همه دروغ آن 

 هم از

 طرف صمیمی ترین دوستش زیادی

 .برایش گران آمد

 جلو رفت و سر روی سینه باربد گذاشت

 باربد دست دورش حلقه کرد و تبسم گفت: حسم خیلی بده،

 باربد من تمام مدت پشت مهناز ایستادم و مقابل تو، مقابلی

و همه جا پشتم بودی. مهناز میدونه چقدر تویی که همیشه  

 بهت وابسته ام ولی کاری کرد که ازت برنجم و

 ....برنجونمت

 قطرات اشک بی اختیار خودش جاری شد: از طرفی اون



 .جزء بهترین دوستام بود و حاال دروغ به این بزرگی

 احساس می کنم تمام مدت داشته به ریش نداشته ام می

می افتاد براش می گفتم و فکر می خندیده. هر اتفاقی که  

 .کردم اونم همه چیز رو بهم میگه

 باربد روی موهای خواهرش را بوسید و گفت: به جون

 خودت که برام از همه عزیز تری یکی از مهم ترین دالیلم

 برای صبر کردن این بود که مهناز خودش بهت بگه ماجرا

کهچیه، از زبودن خودش بشنوی. نمی خواستم این حسی   

 االن داری رو تجربه کنی. نمی خواستی یک روزی از زبون

 .من بشنوی صمیمی ترین دوستت چه دروغ های بهت گفته

 تبسم بینی اش را باال کشید و گفت: حتی توی اون شرایطی

 .که من ازت دلخور بودم بازم تو به فکرم بودی

 باربد لبخند زد و باز شیطنت کرد: چیکار کنم دیگه، یک

ه بیشتر نداریم.تبسم در آغوش برادرش مچاله شدزنگوله ک . 

 باربد چانه اش را به سر دخترک تکیه داد و تبسم مظلومانه

 پرسید: حاال چی میشه؟

 باربد سوالش را با سوال جواب داد: چی؟

 کدام سوالش را باید می پرسید؟

 می پرسید یک عمر دوستی اش با مهناز چه میشود؟

قدمت دار می آید؟یا چه بالیی سر این نامزدی   

 یا اصال رابطه دو خواهر بعد از به هم خوردن نامزدی به



 کجا می رسد؟

 .درباره آیدا هم سواالت زیادی داشت

 .اینکه چقدر از این ماجرا می داند

یا مثال....باربد که نمی دانست دخترک در ذهنش سواالت را 

 باال و

ان چیپایین می کند گفت: منظورت اینه که برای تو و کامر  

 پیش میاد؟من با مامان و بابا، بازم حرف میزنم. بهتره

 .عاقالنه رفتار کنیم این دوتا ماجرا رو به هم ربط ندیم

 تبسم از آغوش برادرش بیرون آمد و رو به رویش نشست

 و گفت: منظورم من و کامران نبود. خودت می دونی که بین

م. کالمن و اون عالقه ای نبوده که االن نتونم ازش بگذر  

 برام فرقی نمی کرد. اگه مامان اینا می خواستن خوب منم

 ....قبول می کردم

 نگاهش را به دستهایش دوخته بود و با الک های روی

 .ناخنش در گیر شد

 کال عادت داشت زمان های پریودی الک میزد و هر وقت هم

 اعصابش یا به هم می ریخت الک های بیچاره اش اولین

 .مقصدش بودند

 ادامه سخنش را گفت: اما االن یک حس بدی دارم، انگار کل

 خونواده ی خاله با مهناز برای من معنا می شدن و حاال که

مهناز با اون قیافه معصومش وادعای صمیمیتش اینجوردو 



 رو از

 آب دراومده دیگه نمی تونم به هیچکدومشون

 .اطمینان کنم

وگفت باربد به طرح عروسک روی هودی تبسم نگاه کرد : 

 .با همین یک اتفاق کل دوستیتون رو نبر زیر سوال تبسم

 مهناز می ترسید بهت بگه چون اگه به گوش کامران می

 .رسید براش خیلی بد میشد

 ....تبسم پوزخند زد: این یعنی به من اطمینان نداشت

 نگاهش را دلسوازنه به برادرش دوخت و پرسید: وقتی من

خرابه، ببین چی به سر تو از رکبی که خوردم انقدر حالم  

 .اومده که دوستش داشتی

 باربد نیشخند زد و چیزی نگفت. آن روزها تا مرز ویرانی

 .پیش رفت

 مهناز اعتراف کرده بود نمی خواهدش در حالی که او

دوستش داشت.دیوانه اش نبود، نخواستنش تا مرز خودکش 

 نمی

 بردش

 .ولی برنامه ها داشت برای آینده اشان

بودن مهناز با شخص دیگری حالش را به هم از طرفی  

 میزد.هربار تنها میشد به خودش و مهناز فکر می کرد. به

 حرفهای که زیر گوش دخترک خوانده بود بی خبر از آنکه



 او این حرفها را با دل و جان از مرد دیگری می شنود و

 .حتما به او می خندند

 .آما یکباره آیدا پیدایش شد

یک معجزه بود آمدنش بیشتر شبیه . 

 .آمد تا او را فکر ،هناز و بازی که راه انداخت بیرون بکشد

 نجاتش داد از فکر های ویران گری که چون موریانه مغزش

 را می خوردند و پیش می رفتند

 .تبسم حال برادرش را از چشمانش خواند

 سر او را در آغوش گرفت و با گریه گفت: بابت تمام

لی نمی دونستم داره چی به سرتروزهای که الزمم داشتی و  

 .میاره معذرت میخوام

 باربد نمی خواست بیشتر از این ادامه دهد. یادآوری ان

 .روزها جزء داغان کردن اعصابشان سود دیگری نداشت

 کمر خواهرش را نوازش کرد و گفت: پاشو بریم بیرون

 .مامان اینا نگرانتن.تبسم از برادرش جدا شد

و به خواهرش که همچنان روی تخت باربد کف اتاق ایستاد  

 .نشسته بود نگاه کرد

 با مهربانی پرسید: بعد شام بریم یک دوری بزنیم؟

 .تبسم نگاهش کرد

 .چقدر خوب بود که او را داشت

 اصال وقتی برادری چون او داشت دیگر چه نیازی به دوست



 صمیمی بود؟

 .آهسته پلک زد: باشه بریم

 :باربد هم چشم برهم زد. قبل از بیرون رفتن از اتاق گفت

 راستی شوهر پرستو اومده ها اگه خواستی لباس بهتر

 .بپوش

 .تبسم سر تکان داد

 نگاهش روی هودی و شلوار طرح دار عروسکی اس

چرخید و به سمت کمد رفت تا لباس سنگین تری بپوشد.سر 

 میز

بیرونشام که به جای دلمه ی کلم، با چلوکباب   

 آن هم زحمت خریدش افتاد گردن هومن و حنا پر شده بود

 .نشسته بودند

 آمنه به باربد نگاه کرد و فکری گفت: باربد من بی خبر از

 همه جا صبح زنگ زدم واسه فردا شب خاله ات اینا رو

 وعده گرفتم. می خواستم هم یک جشن تولد کوچیک برای

گیریمتو بگیریم هم مثال میونه شما دوتا رو ب . 

 :باربد پودر نعنا خشک را توی لیوان دوغش پاشید و گفت

 .بد هم نشد مامان، باالخره که باید تکلیف مشخص بشه

 آمنه بی نهایت ناراحت بود. هم بابت بی مهری خواهرش و

 .اینکه مدتها حقیقت را پنهان کرد

 هم بابت اینکه مدتها پسرش آزار دیده و دم نزده بود و حتی



ه رازش را فاش کرد طوری وانمود می کردهمین حاال ک  

 انگار هیچ اتفاقی نیفتاده

 باربد به پدرش نگاه کرد و ادامه داد: بابا نظرتون چیه به

هم خوردن نامزدی ما رو به ازدواج کامران و تبسم 

 ربطندیم.؟

 بنظرم این دوتا خودشون برای آینده اشون تصمیم

 بگیرن بهتره

د و گفت: چی بگم بابا، صبرداریوش ساالد مقابلش را هم ز  

 کن ببینم چی میشه؟

 آمنه با همان حالت درهم گفت: اصال فکر نکنم دیگه خواهرم

 همچین اجازه بده که کامران بخواد بیاد خواستگاری

 هومن ابرو در هم کشید و با اخم گفت: میخوام که نیاد

 مامان، مگه خواهر ما روی دستمون مونده که بخوایم غصه

ران رو بخوریمنیومدن کام . 

 آمنه با ناراحتی گفت: چی بگم مادر، کامران خیلی پسر

 خوبیه. اما ان اشاهللا هرچی خیره همون پیش میاد

 داریوش به پسرش باربد نگاه کرد و پرسید: چندماه ه از

 همه چی خبر داری، ولی به ما هیچ چی نگفتی. گذاشتی کار

 به دعوا و از خونه رفتنت برسه. چرا؟

اشق را توی ظرف غذا بازی داد و گفت: نمیخواستمباربد ق  

 این ماجرا مطرح بشه، نمی خواستم پای آبروی مهناز وسط



 بیاد. دلم می خواست خودمون دوتا بی سر و صدا تمومش

کنیم. نه اینجوری.داریوش نفس عمیقی کشید وگفت: نگران 

 نباش

 بابا،

 .درستش می کنیم

که جو را عوض کندباربد با لبخند سرتکان داد برای این  

 گفت: مامان قرار بود دلمه بهمون بدی ها اما به جاش غذای

 بیرون گذاشتی تو سفره، فکر نکن نفهنیدم

 آمنه با محبت نگاهش کرد و گفت: فردا برات درست می کنم

 .مامان بخدا از وقتی این خبر رو شنیدم ریختم به هم

 باربد قربان صدقه مادرش رفت: قربونت برم، بهش فکر

 نکن همه چی درست میشه. فردا فکر نکنم برسم بیام. اما

 هر وقت اومدم برام درست کن؟

 داریوش به پسرش نگاه کرد و گفت: مگه کجا مبخوای بری

 که فردا خونه نیستی. چهار روز یک اختالفی داشتیم رفتی

عمرت اونجا باشی که. همینخونه رفیقت قرار نیست تا آخر   

 امشب برو وسایلت رو جمع برگرد خونه کلید وسایلش هم

بهش پس بده.باربد دست روی چشمش گذاشت و گفت: ای به 

 روی

 چشمم

 حاج بابا، امر دیگه؟



 به تبسم نگاه کرد و گفت: فردا با زنگوله میریم وسایلو جمع

 .می کنم

: آقا ببخشیدداریوش چپ چپ نگاهش کرد و باربد باز خندید  

 .منظورم تبسم بانو بود

 نگاه آمنه چسبید به خنده قشنگ پسرش و پر از بغض و بی

 مقدمه پرسید: مامان جان این دختره آیدا دختر خوبیه؟ اذیتت

 نمی کنه؟

 باربد به مادرش نگاه کرد و گفت: آره قربونت برم دختر

 خوبیه، حاال درباره اون بعدا حرف می زنیم. صبر کن فعال

ین ماجرا تموم بشه.اشکهای آمنه فرو چکید: الهی مادرت ا

 برات

 بمیره چندماه ه

 خون به جیگرت کردن ولی ما هیچکدوم از دلت خبر

 .نداشتیم

 باربد از جایش بلند شد. سر مادرش را در آغوش گرفت و

 متاثر گفت: همه چی تموم شد عشق باربد، من همین که شما

سته و دلخور نباشید برامو بابا رو داشته باشم، ازم دلشک  

 .کافیه

 .خواهر و برادر تمام روز را با هم گذراندند

 .بعد از صبحانه مفصل مامان از خانه خارج شدند

 مقصدشان آپارتمان عاریه ای باربد بود. وسایل باربد را



 .جمع کردند

 یک فیلم کمدی خوب با هم دیدند و کلی هم الکی و راستکی

 .خندیدند

رینی که باربددر راه خرید خوردندچای را همراه شی  

 و قبل از نهار بود که باربد اتومبیلش را به سوی مقصد

 جدید یعنی خانه پدری ماهان برای تحویل دادن کلید ها به

 .حرکت در آورد

 .مادر ماهان در را به رویشان باز کرد

 سالم و احوال پرسی اش با باربد گرم بود. میان احوال

ن کشیده شد و تبسم را وادار کردپرسی نگاهش داخل ماشی  

 .برای سالم و علیک پیاده شود

 .جلو رفت و سالم داد ودستش را دراز کرد

 زن هم دستش را دراز کرد وگفت: سالم عزیزم خوبی؟

بفرمایید داخالز در بزرگ سفید فاصله گرفت و حیاط را به 

 نمایش

 گذاشت

 :و در حالی که با دستش به داخل اشاره می کرد گفت

 .بفرمایید داخل، االن ماهان می رسه

 ...تبسم به صورت زن خیره شد. او را می شناخت

 باربد گفت: ممنون مزاحمتون نمیشیم فقط اومدیم کلید

 آپارتمان بدیم خدمتتون



 زن با همان لبخند روی صورتش گفت: اِ اینم ماهان خودشم

 .رسید

ینینگاه باربدو تبسم که به سمت محل اشاره او چرخید. ماش  

 .مقابل در متوقف شد

 .ماهان پوشیده در لباس خلبانی از ماشین پیاده شد

 نگاه تبسم روی قد و باالی مرد جوان با عینک آفتابی زیادی

 .شیکش بود

چقدر این لباس بر تنش خوش نشسته.جلو آمد به مادرش سالم 

 .داد

 دستش را به سمت باربد دراز

 .کرد و گفت: سالم باربد جان، خوش آمدی

 پس از جواب باربد نگاهش را سمت تبسم روانه کرد: سالم

 .خانوم خیلی خوش آمدید

 تبسم هنوز محو مرد خوشتیپ رو به رویش بود لبخند گرمی

 .بر لب نشاند و گفت: سالم ممنون، خسته نباشید

 .ماهان متواضعانه سرتکان داد: سالمت باشید ممنون

ته خونهباربد بی مقدمه از رفیقش پرسید: االن چه وق  

 اومدنه؟ وسط روز

 ماهان سر تکان داد: اینم شرایط کاری منه دیگه، ساعت

 ....مشخص نداره

به باربد نگاه کرد: دم در چرا بفرماید داخل.نگاه تبسم در 



 حیاط

 خانه گردش کوتاهی کرد. خانه ای مرتب

 و معمولی بود. روی بهار خواب تا جایی که از در دید داشت

شمعدانی. تبسم عاشق گل شمعدانی بود پر از گلدان های گل . 

 باربد در جواب تعارف ماهان گفت: ممنون، اومدم کلید

 .آپارتمان عموت رو بهت بدم و تشکر کنم

 و همزمان کلیدها را از جیب پالتویش بیرون آورد

 .ماهان گفت: حاال عجله ای نبود

 باربد خندید: واال من که عجله نداشتم خیلی هم بهم خوش

لی حاجی عجله داشت واسه برگشتن پسر ناخلفشگذشت. و  

 .به خونه

 .ماهان هم خندید: پس به سالمتی صلح برقرار شد

باربد سرتگان داد: بله، خدا روشکر.کلید را به ماهان داد و 

 :گفت

 آقا دمت گرم، خیلی زحمتی

 .کشیدی

 ماهان کمی سرش را کج کرد: کاری نکردم، یک آپارتمان

ش دادم بهتخالی بود چند روز کلید  

 مادر ماهان دوباره به حرف آمد: خوب بریم داخل یک چای

 .بخورید همونجا هم حرف بزنید

 ماهان هم حرف پادرش را تایید کرد: مامان راست میگه، دم



 .در خوب نیست. تبسم خانوم بفرمایید داخل

 باربد به خواهرش نگاه کرد: نه دیگه ما باید بریم. قراره

 .امروز دوتایی با هم نهار بخوریم

 ماهان به مادرش نگاه کرد و گفت: می بینی یک خواهر هم

 برام نیاوردی اینجوری باهاش پُز بدم.خنده کوتاهی حسن ختام

 صحبت هایشان بود و بعد از آن

 خداحافظی

 پارت

 نهار را با هم خوردند و بعد از کمی گشت و گذار راهی خانه

تشان را با هم خوش گذراندند تا برایشدند.خالصه که همه وق  

 .جنگ شب انرژی داشته باشند

 شب که مهمان ها از راه می رسیدند و موضوع به هم

 .خوردن نامزدی مطرح میشد و امان از ادامه اش

 .ادامه ای که معلوم نبود چه باشد و چقدر طول بکشد

 .شب زود رسید و مهمان ها آمدند

د و تبسم بر خالف همیشهدو خانواده دور هم نشسته بودن  

 که در مهمانی های خانوادگیشان بیشتر وقتش را کنار مهناز

 .می گذراند این بار از او کناره می گرفت

 از طرفی پذیرایی از مهمان ها را هم بیشتر او و باربد به

 عهده گرفته بودند و شاید خودش دلیل خوبی برای فرار از

 .جمع بود



ینی و چای آوردن چقدر وقتاما خوب مگر یک میوه و شیر  

 می گرفت؟

 .باقی را مجبور بودند در جمع حاضر باشند

 تبسم هر از گاهی به بهانه سر زدن به غذا وارد آشپزخانه

 میشد و چند دقیقه آنجا می ماندبه این بهانه وقت بیشتری را به

 تنهایی و ندیدن دوست دو

 .رنگش می کرد

اش می گشت کهپشت میز نشسته بود و بی هدف در گوشی   

 مهناز با لبخندی بزرگ روی صورتش وارد آشپزخانه شد

 وگفت: ماجرا چیه تبسم خانوم؟ خیلی کدبانو شدی این

 سری؟ همه اش آشپز خونه ای، شنیدی کامران حسابی دل

 باخته ات شده و تصمیم داره همین روزا بیاد خواستگاری

 میخوای حسابی نشون بدی که از هر انگشتت یک هنر می

 باره؟ بابا داداش من همینجوری هم قبولت داره. ما هم که

 خانوادگی همه طرفدارتیم

 .اینکه خودش را کنترل سخت بود

 .اینکه دو رویی مهناز را در صورتش نکوبد هم همین طور

 اما بخاطر باربد باید تحمل می کرد تا آنها بی سر و صدا

 .همه چیز را تمام کنند

ند و مهناز دوباره همه چیزمی دانست ممکن است حرفی بز  

 .را گردن باربد بیاندازد



 لبخندی بر لب نشاند و گفت: پرستو و حنا دیگه سنگین

شدن. مامان دست تنهاست گفتم یک کم کمک حالش 

 باشممهناز

 پشت میز نشست و سر حال پرسید: یعنی کل تحویل

 نگرفتنت واسه همینه؟

 باید باور می کرد؟

صمیمی همچین آدم دو روئی بوده؟ باید باور می کرد این یار  

 او را بازی داد و برادر عزیزتر از جانش را عذاب؟

 باید می پذیرفت این چشمان زیبایی دوست داشتنی مدتهاست

 که دنبال مردی دیگریست و وانمود به عاشق ماندن برای

 !باربد عزیز او می کردند؟

 باصدای مهناز به خودش آمد و تازه فهمید چند ثانیه ای

 میشود که به او خیره مانده و مهناز پرسید: کجایی تبسم؟

 سری تکان داد و لبخندی زورکی بر لب نشاند و برای اینکه

 مانع هر حرف و صحبتی شودگفت: همینجام، پاشو بریم

بیرونمهناز سری در آشپزخانه چرخاند و پرسید: کاری 

 نداری

 کمک کنم؟

 .پاسخش را داد: نه کاری نیست

لی بلند شدو از روی صند . 

 مهناز دستش را گرفت و روی صندلی نشاند و گفت: بشین



 .کارت دارم، کجا میخوای بری

 بی حوصله سر تکان داد: هیچ جا، چی شده؟

 مهناز با ذوق گفت: کامران با مامان و بابا صحبت کرده

 همین روزا میان خواستگاری. دیشب بهت پیام داده بود چرا

 جوابشو ندادی؟

 پارت

مران را شب قبل دید بودپیام کا . 

 اما صفحه چتش را باز نکرد؛ اصال حوصله صحبت با او را

 .نداشت

 البته که کامران هم تا کار مهمی نداشت پیام نمی داد و چت

 نمی کرد ولی شب قبل حوصله هم صحبتی با او را نداشت

 .حتی اگر مهم ترین صحبت دنیا بوده باشد

د و متوجه در حالپس وقتی سالم و علیک کامران را دی  

 تایپ بودنش شد از وات ساپ خارج شد و گوشی را کنار

گذاشت.ذهنیتش به حدی درباره مهناز به هم ریخته بود که 

 دیگر

 .هیچ اعتمادی به اعضای خانواده خاله اش نداشت

 حس می کرد دیگر هیچ کدامشان را نمی شناسد و نمی داند

 .از حرکاتشان چه برداشتی بکند

ناز گفت: دیشب یک کم حالم خوش نبود، خیلیدر جواب مه  

 .به گوشی سر نزدم



 مهناز ب

 بر خالف تبس ِم ی حوصله برای حرف زدن سماجت

 کرد و گفت: دیشب حالت خوش نبود از صبح تا حاال

 نتونستی جوابش رو بدی؟

 تبسم کالفه بود اما به روی خودش نیاورد و پاسخ داد: از

بستیم و بعد هم یک دوریصبح با باربد رفتیم چمدونش رو   

 .توی شهر زدیم. سرگرم بودم یادم رفت

 ابروهای مهناز باال رفت: باربد برگشته خونه؟! جدی؟! چی

شده؟ تعریف کن برامتبسم بیش از این حوصله نداشت. از 

 جایش

 :بلند شد و گفت

 حاال بریم بعدا برات مفصل می گم چی شده

بودن کنار مهناز،از آشپزخانه بیرون رفت و برای فرار از   

 .روی کاناپه دونفره کنار حنا نشست

 .کمی که از صحبتهای معمولی گفتند

 هیچ کس هم به روی مبارکش نیاورد که تا چند روز پیش

 میان این خانواده و دامادشان یعنی باربد بحث و دلخوری

 .پیش آمده

 انگار خانواده خاله اش این مهمانی را به حساب آشتی کنان

 .و رفع دلخوری گذاشته بودند

 نسرین خواهر آمنه که معلوم بود حسابی از وضع موجود



 البته وضع به وجود آمده طبق تصور خودش نه آنچه که)

 :در واقعیت پیش آمده( راضی ست با صورتی بشاش گفت

 آمنه جون لطف کرد برای امشب دعوتمون کرد، بهانه خوبی

ازه بگیریم کی میشد برای ما تا خدمت برسیم ازتون اج  

 تونیم مزاحم بشیم برای خواستگاری کامران از تبسم، واال

بخدا این پسر ما دل توی دلش نیستداریوش بشقاب میوه 

 پوست کنده

 که آمنه دستش داده بود را

 روی میز گذاشت و گفت: نسرین خانوم حاال وقت زیاده، شام

 .میل کنید بعدا درباره اش حرف می زنیم

ران که کنار باربد نشسته بود نگاه کردنسرین به کام . 

 .نگاه تبسم هم روی کامران بود

 پسر خاله اش از نظر فامیل همه چی تمام بود. البته از نظر

 .خود تبسم هم هیچ کم نداشت

 حاال چند ماهی میشد که زمزمه خواستگاری کامران از تبسم

 به گوش می رسید و دخترک نمی دانست کامران هم مثل

حت تاثیر میل و خواسته خانواده ها ست یاخواهرش ت  

 .اینکه قلبا خواهان این خواستگاری ست

 هزار البته که تبسم هم بی میل، بی میل نبود. باالخره کامران

 .بیشتر معیارهایش را داشت

 کامران نگاه تبسم را روی خودش شکار کرد و لبخند گرمی



 .زد

گفت: چه  نگاه تبسم درگیر لبخند کامران بود.خاله نسرین

 فرقی می

 کنه آقا داریوش، هر چه

 زودتر بریم سر صحبتمون شام هم می خوریم اما اول اجازه

 .بدین خیال ما از بابت روز خواستگاری راحت بشه

 پارت

 داریوش تمایل داشت صحبتها بماند برای بعد از شام؛ می

 دانست حرفهایشان عواقب دارد و عواقبش ممکن است

نباشد. نمی خواست مهمان هایشخوشایند مهمان هایش   

شام نخورده بروند.اما حاال که نسرین اصرار می کرد چاره 

 ای

 جز حرف زدن

 نداشت پس گفت: واال نسرین خانم، حمید جان بنظر من

 بهتره که صحبتهای ما درباره آقا کامران بمونه برای یک

 .وقت مناسب تر

 حمید در سکوت به حرفهای نسرین و داریوش گوش می

ددا . 

 البته که می دانست وقتی داریوش می گوید صحبت ها بماند

 .برای وقتی مناسب تر حتما دلیل محکمی برایش دارد

 نسرین پرسید: چرا آقا داریوش مشکلی هست؟



 داریوش به باربد نگاه کرد و گفت: من فکر می کنم بهتره

 .فعال درباره مهناز عزیز و باربد صحبت کنیم

رین جمع شده بود دوباره آمد ولبخندی که از لبهای نس  

 روی صورتش نشست و گفت: به نظر من هم بهتر هرچه

 زودتر برای این دوتا بچه مراسم عقد بگیریم به هم محرم

بشن. دیگه بیشتر از این نامزد باشن به صالح نیستآمنه به 

 شوهرش

 خیره بود. خواهرش حرف عقد و ازدواج

 .میزد و نمی دانست آنها می خواهند همه چیز را تمام کنند

 از خواهرش بابت پنهان کاری هایش بیشتر از هر کسی

 .دلخور بود

 درایوش گفت: درسته نسرین خانم، دیگه بیشتر از این

 نامزدی به صالح نیست. اما فکر کنم کال قسمت بچه ها با

کنیم همدیگه نیست. مصلحت در اینه که نامزدی رو تموم  

 همه اعضای خانواده نسرین متعجب به داریوش نگاه می

 !کردند

 قبل ازنسرین، حمید شوهرش به حرف آمد و گفت: چی شده

 داریوش خان؟ اتفاقی افتاده؟

 داریوش نفسی تازه کرد گفت: خوب اصل نامزدی برای

 همینه دیگه، برای همین که بچه ها بفهمن به درد همدیگه

این نتیجه برسن که کنار هم میخورن یا نه؟ وقتی به  



حالشون خوب نیست دیگه ادامه دادنش چه فایده داره؟نگاه 

 مهناز

 روی باربدی که از سر شب یک بار هم نگاهش

 .نکرده بود قفل شد

 به پدر و مادرش چه حرفی زده بود که راضی شدند نامزدی

 را تمام کنند؟

 نسرین و شوهرش از حرفهای داریوش جا خوردند و نسرین

 پرسید: باربد به این نتیجه رسیده که کنار مهناز من

 خوشحال نیست؟

 آمنه دلسوزانه به پسرش نگاه کرد، اینبار دیگر اجازه نمی

 .داد کاسه و کوزه ها را سر او بشکنند

 اما فعال ریش و قیچی را گذاشته بود دست شوهرش ببینید تا

 :کجا پیش می رود و داریوش در جواب خواهر زنش گفت

هر دو بچه ها به این نتیجه رسیدن که برای هم مناسب نه،  

 نیستن؟

 حمید به دخترش نگاه کرد و پرسید: درسته مهناز جان؟

 شما هم به همین نتیجه رسیدی؟

حمید مثل نسرین نبود.واقعا از چیزی خبر نداشت، نه اینکه 

 مثل

 همسرش خودش

 .را به خبری بزند



پدرش چرخاندمهناز وحشت زده نگاهش را بین باربد و  . 

 اگر باربد همه چیز را امشب می گفت چه برسرش می آمد؟

 همین کامران که در سکوت نگاهش می کرد اگر می فهمید

 گناه کار واقعی اوست چه رفتاری نشان می داد؟

 .نمی دانست چه بگوید

 .پارت نمی دانست چه بگوید

 شاید حاال که صحبتش پیش آمده بود بهتر بود او هم بی

ش به این ازدواج را نشان دهدمیلی ا . 

 شاید هم باربد سر حرفش می ماند و بدون سر و صدا و

 .برمال کردن اصل ماجرا تمامش می کرد

 .همان طور که خودش بارها گفته بود

 :سکوتش که طوالنی شد حمید دوباره به حرف آمد و پرسید

 همینجوریه مهناز؟ شما هم نمیخوای ادامه بدی؟

 .نسرین قبل مهناز پاسخ داد: معلومه که اینجوری نیست

 ...خوب این بچه خجالت کشیده وقتی

 از بد ذاتی اش نبود که تقال می کرد. فقط نمی خواست باربد

 را از دست بدهد. کجا برای دخترک بی عقلش بهتر از او

 پیدا می کرد؟

 از نظر خودش به صالح هر دو طرف کار کرد که نگذاشت

شق و عاشقی مهناز بویی ببردکسی از ع . 

 همه میانه اشان خراب نمیشد هم بچه ها خوشبخت می



 .شدند.حمید دستش را باال آورد

 به موقع اش بلد بود چطور با یک نگاه دهان نسرین را

 ببندد و حاال یکی از همان وقتها بود ودوباره از دخترش

 پرسید: بابا جان نظرت چیه؟ االن وقت سکوت نیست. تو هم

 میخوای این نامزدی تموم بشه؟

نگاهش حتی مهناز پدرش را نگاه کرد و بر خالف پدرش،  

 یک لحظه سمت چشمان مادرش نچرخید

اگر سکوت می کرد. اگر باربد از دست مادرش می رفت 

 باید

 .منتظر دنیا دنیا شماتت او می شد

 اگر هم دوباره دل به دل مادرش می داد پس خواسته های

دش چه میشد؟قلب بی چاره خو  

 .سنگینی نگاه همه را حس می کرد

 این وسط باید به رابطه کامران و تبسم هم می اندیشید یا نه؟

 اینکه به احتمال قوی به هم خوردن نامزدی اش یعنی اینکه

 .کامران هم باید دور تبسم را خط بکشد

 .اما اینبار در لحظه تصمیم گرفته بود

ار بگذارد، بی خیالمی خواست ترس و نگرانی هایش را کن  

همه بشود و به خواسته دلش فکر کند.پس با صدای آهسته 

 :گفت

 بنظر من هم قسمت ما با هم



 .نیست

 نسرین با چشمانی وق زده به دخترش نگاه کرد. کامران و

 .حمید هم از حواب او جا خوردند

 باربد اما نفس راحتی کشید اگر مهناز اینبار هم حرفی نمیزد

د او بدش نمیاد دو طرفه بازی کند و هردیگر مطمئن میش  

 .دو مرد را برای خودش داشته باشد

 تبسم هم نفسش را از سینه بیرون فرستاد؛ او هم اصال

 .دوست نداشت مهناز بیش از این در ذهنش خراب شود

 نسرین دوباره پرید وسط: مهناز جان چی میگی مادر؟ خوب

بگی نه درسته بهت برخورده ولی بهتره نظر واقعیت رو  

 .اینکه برای حفظ غرورت هر حرفی بزنی

 مهناز دیگر نتوانست مقاومت کند و نگاهش سمت چشمان

 مادرش چرخید، چشمانی که بدجور برایش خط و نشان می

 .کشیدند

 آمنه که تالش خواهرش را آن هم به زور برای عوض کردن

 حرف دخترش می دید به او نگاه کرد، نگاهش خصمانه بود

 و گفت: نسرین چرا داری تالش بیخود می کنی؟ این

تصمیمه که خود بچه ها گرفتننسرین به سمت خواهرش 

 :برگشت

 خودت داری میگی بچه

 ها، اصال بر فرض که این تصمیم جفتشون باشه اینا بچه ان



 هنوز نمی دونن چی به صالحه، چی درست چی غلط. ما

درست و غلطنباید بذاریم به حال خودشون. ما باید راه   

 نشونشون بدیم. اینجوری که نمیشه امروز عاشق فردا

 .فارغ، ما هم فقط بگیم چشم

 :داریوش گلویش را با جرعه ای شربت تر کرد و گفت

 نسرین خانم از اینجا به بعدش دست ما نیست. ما پیشنهاد

 دادیم، نامزدی هم گرفتیم تا با همدیگه آشنا بشن، اخالق

ودشون بسنجن ببین به درد آیندههمدیگه بیاد دستشون. خ  

 همدیگه میخورن یا نه؟ اما وقتی خودشون صالح دیدن که

 نمی تونن ادامه بدن دیگه ما نباید دخالت کنیم. از اینجا به

 .بعدش همه تصمیم ها فقط با خودشونه

 نسرین به کامران و حمید که هیچ تالشی نمی کردند نگاه

 .کرد

را پذیرفتند؟نگاهش سمت یعنی به همین راحتی این اتفاق 

 باربد هم

 رفت و بعد دوباره داریوش و آمنه

 که کنار هم نشسته بودند را مخاطب قرار داد و گفت: انگار

 شما هم خیلی با این موضوع مشکلی ندارید؟

 داریوش نفس عمیقی کشید بر خالف ظاهر آرامش در دلش

 .آشوب به پا بود

شه ها داشت وگفتآخ که برای ازدواج باربد و مهناز چه نق : 



 ما فکر کردیم خودشون تصمیم بگیرن بهتره. وقتی تصمیم

 هر دوشون اینه ما این وسط چیکاره ایم؟

 نسرین دیگر نتوانست خودش را کنترل کند از جا برخواست

 و گفت: آره انگار درست حدس زدم شما خیلی هم مخالف

 ....نیستین با به هم خوردن نامزدی باشه هر طور صالحه

کامران و حمید و البته مهناز که نشسته بودند نگاه کرد و به  

گفت: چرا هنوز نشستین پاشین بریم دیگه.آمنه هم ایستاد و 

 :گفت

 کجا نسرین جان، نامزدی بچه ها به

 هم خورده و خواهری ما که به هم نخورده چرا انقدر

 ناراحتی؟

 نسرین به خواهرش نگاه کرد پوزخندی زد و گفت: ناراحت

م؟! دختر من این وسط ضرر می کنه. اسم دختر مننباش  

 افتاده توی دهن فامیل. از فردا هزار جور حرف و حدیث

 پشت سر دختر من در میاد

 :کامران بلند شد ایستاد و دست روی بازوی مادرش گذاشت

 .مامان حرص نخور، وقتی این خواست خود مهناز هم هست

میریم خونه،چرا تو داری خودتو ناراحت می کنی صبر کن   

 حرف می زنیم ببینیم چی شده که کار به اینجا رسیده

 نسرین به پسرش نگاه کرد و گفت: تو میدونی چی شده؟ بعد

 چند سال که توی فامیل همیشه اسم این دوتا کنار هم بوده



 حاال معلوم شده هیچ خبری نیست. هیچ چی به هیچ چی. این

مسی کوره رو بدممنم که از فردا باید جواب اره و اوره و ش  

 که چی شده دخترم بعد چند سال قصه و ماجرا نه نامزد داره

نه قرار ازدواج و عروسی.پرستو زبان باز کردو گفت: خاله 

 جان

 شما یک جوری حرف

 می زنیدانگار ما مقصریم. خوب وقتی این دوتا دلشون با هم

 نیست گور بابای حرف مردم. مهناز و باربد باید کنار هم

 خوشبخت بشن یا نه؟

پارت نگاه پر از غضب نسرین اینبار پرستو را هدف گرفت: 

 شما

 بایدم بگی گور بابای حرف مردم؛ مال شما پسره. این نشد

 یکی دیگه. الحمدهللا توی جامعه ما اونی که ارج و قرب

 زیاد داره جنس مذکره. ولی دختر من چی؟ فردا روز فامیل و

ن چی شد بعد چند سال حرفدر و همسایه چی میگن؟ نمیگ  

 و ذوق و چند ماه نامزدی یک شبه بچه ها گفتن ما به درد

 !هم نمیخوریم شما هم گفتین چشم؟

 پر غضب به مهناز که همچنان نشسته بوده و ترسیده

 نگاهشان می کرده نگاه کرد و گفت: نمیخوای از جات بلند

 شی بریم؟ دیگه عروس این خونه نیستی ها که اینجوری

ت نشستیراح  



 .آمنه به خواهرش اصرار کرد: بمون نسرین، دلخور نرو

 نذار دلخوری پیش بیاد

 .نسرین اینبار بدون نگاه به خواهرش گفت: دلخور نیستم

بچه ها، حمید بریمهمه از جا بلند شدند نسرین خداحافظی سر 

 سری

 کرد و

 بیرون رفت اما خداحافظی کامران و حمید و مهناز گرم تر

 بود

ه داریوش رسم مهمان نوازی را به جا آوردند و تا دمخانواد  

 .در همراه مهمان ها رفتند

 نسرین در عقب را باز کرد تا سوار شود وآمنه دستش را

 گرفت و گفت: نسرین یک دقیقه بیا

 و بدون خواست خواهرش دست او را به همان سمت که

 خوش می خواست کشید. کمی که از جمع فاصله گرفتند

چشمان خواهرش نگاه کرد و محکم گفتمستقیم در  : 

 خواهریمون به جا اما نسرین سعی نکن بیشتر از این

 اوضاع رو خراب کنی هر کس ندونه تو خوب می دونی

 ماجرا چیه و خوب می دونی دختر خودت مقصره. باربد همه

 ...چی رو بهمون گفت

 .نسرین حسابی جا خورد

دست جلووحشت زده به خواهرش نگاه کرد و بی حوصله   



برد و موهای مش سده اش را زیر روسری فرستاد نمیدانست 

 از

 رو شدن دستش بترسد یا از این روی آمنه که

 .معموال کم پیش می آمد نشانش دهد

 آمنه بی توجه به چشمان وق زده خواهرش گفت: اگه حرفی

 نزدیم چون می دونیم کامران چقدر روی این مسائل

ناز پیش پدر و برادرشحساسه و از طرفی نخواستیم مه  

 خراب بشه پس سعی نکن همه چی رو بندازی گردن بچه

 من و ما رو بیشتر از این توی ذهن بچه هات و شوهرت

 خراب کنی

 نسرین طلبکار اما ترسیده دستش را از دست آمنه بیرون

 .کشید

 .خدا لعنت کند مهناز را که این گونه رسوایش کرد

 بدون حرف رفت ووبغ کرده روی صندلی عقب با بیشترین

 فاصله از مهناز نشست

 کامران ماشین را راه انداخت و از توی آینه به مهناز نگاه

کرد و پرسید: جریان چیه؟مهناز ترسیده به بردارش نگاه 

 کرد. نباید

 دست و پایش را

 گم می کرد حاال که باربد چیزی نگفته بود نباید خودش همه

را خراب می کرد چیز . 



 صورتش را ناراحت گرفت و گفت: هیچی چی اخالقمون با

 هم جور درنمیاد

 کامران باز او را از توی آینه مخاطب قرار داد: شما دختر

 خاله و پسر خاله بودین یک عمر با هم بزرگ شدین حاال

 فهمیدین اخالقتون با هم جور در نمیا؟ از طرفی تو چرا

تون به اینجا رسید تا ما اینجوریزودتر به ما نگفتی کار  

 .غافلگیر نشیم

 مهناز از پنجره بیرون را نگاه کرد و پاسخ داد: فکر نمی

 کردم باربد به خانواده اش گفته باشه

 .خانواده داریوش دوباره دور هم در سالن نشستند

 همه به نوعی از اتفاق رخ داده ناراحت بودند. هر چند هیچ

ی را بروز دهدکس نمی خواست این ناراحت . 

 داریوش به چهره پکر باربد نگاه کرد و با محبت گفت: چرا

 :ناراحتی بابا؟باربد سر بلند کرد و به پدرش خیره شد و گفت

 ببخشید من

 نمی خواستم دلخوری پیش بیاد؛ نمی خواستم روابط فامیلی

 به هم بخوره

 داریوش لبخند گرمی زد: همه چی درست میشه بابا جان

نشست و گفت: بابا راستی ممنونم که اجازهباربد صاف   

 ندادی کار به مطرح کردن اصل ماجر ا برسه. من هیچ

 تمایلی برای رو شدن نداشتم. باالخره هرچی باشه مهناز هم



 .نامزد بوده هم دخترخالمه

 داریوش دست روی شانه پسرش گذاشت و گفت: چرا وقتی

ردمیشه بدون مطرح کردن و بدون آبرو ریزی تمومش ک  

 باید می گفتم و همه چیز رو به هم می ریختم. باباجون

 درسته که مهناز اشتباه کرده اما قرار نیست ما توی این کار

 دخالت کنیم و آبرو ریزی راه بندازیم. بهتره اگه قراره

مطرح بشه خودش به خانواده اش بگه.باربد در سکوت سر 

 تکان

 داد و هومن پس از چند دقیقهو

و گفت: مامان با اجازه اتون من و حنا بریم از جا بلند شد  

 .خونه

 آمنه متعجب گفت: شما که هنوز شام نخوردین. در ضمن

 مگه قرار نبود شب اینجا بمونید؟

 هومن پاسخ داد: آره اما حنا یادش رفته داروهاشو بیاره

 .مجبوریم بریم

 بهانه خوبی بود برای از خانه بیرون زدن باربد؛ نیاز

خوری داشتشدیدی به هوا  . 

 پس فورا بلند شد و گفت: کلید خونه اتون بده من میرم

 .میارم

 و پشت بند حرفش چشمکی حواله برادرش کرد تا بداند

 پشت این در خواست قصدی دارد.هومن کلید ها را از جیبش



 بیرون آورد و گفت: بیا دستت

 درد نکنه، اتفاقا من و حنا حال رفتن نداشتیم

 .باربد با لبخند از برادرش تشکر کرد

 تبسم بشقاب های میوه را به سمت آشپزخانه برد و در همان

 حال پرسید: منم بیام باربد؟

 باربد به خواهرش نگاه کرد نمی دانست در حق او خود

 خواهی کرده؟ با این کارش لگد به بخت او زده یا نه؟

هرکامران پسر دیده و شناخته خاله نسرین، برای شو  

 مناسب بودن هیچ کم نداشت حاال به واسطه به هم خوردن

 نامزدی او و مهناز فکر نمی کرد دیگر نسرین اجازه دهد

 .گذرش این اطراف بیفتد

 تبسم به نگاه خیره برادرش لبخند زد و پرسید: خوشکل

 ندیدی آقاه ه؟ بیام یا نه؟

 حال او هم مثل حال بردارش زیاد رو به راه نبود اما سعی

کرد خودش را آرام نشان دهد فقط همین.باربد سرتکان  می

 :داد

 مانتوت بردار بریم. نمیخواد لباس عوض

 کنی فقط میریم خونه هومن و برمی گردیم

 از اتاق اولین لباسی که دستش آمد را برداشت و همراه

 .باربد از خانه بیرون زد و سوار پارس سفید او شد

روشن کردهمان اول کار باربد سیستم پخش را  . 



 تبسم کمی شیشه را پایین داد هوای زمستان این شبها بوی

 .بهار می داد

 به باربد نگاه کرد وپرسید: ناراحتی؟

 باربد کوتاه گفت کرد: آره؟

 پارت

 تبسم پرسید: چرا؟ من فکر می کردم از وقتی با آیدا آشنا

 شدی از مهناز بریدی؟

حسی کهباربد سرتکان داد: آره؛ اما یک حالی ام؛ یک   

 .خودمم دقیقا نمیدونم چیه

 دوباره به خواهرش نگاه کرد و پرسید: تو چی؟ اگه خاله

 اجازه نده کامران بیاد خواستگاریت ناراحت میشی؟

 تبسم پوزخند زد: من این روزها بیشتر به رابطه خودم و

 مهناز فکر می کنم. همه اش از خودم می پرسم دیگه چه

رو بهم نگفته؟ چرا من دروغ های بهم گفته؟ چه چیزای  

 انقدر صاف و ساده همه چی رو میذاشتم کف دستش؟ از

طرفی یاد روزهای خوبمون می کنم. خاطرات 

 بچگی،روزهای

 مدرسه، پاساژ گردی و بیرون رفتن هامون و با

 خودم فکر می کنم یعنی دیگه هیچ وقت اون روزهای خوب

ران همرو تجربه نمی کنم؟ اون وقت دلم تنگ میشه. به کام  

 فکر کردم به اینکه همیشه به من گفتن کامران مرد



 ....آیندته

 به در ماشین تکیه داد و برادرش را نگاه کرد و متفکر

 گفت: من عاشق کامران نیستم باربد، اینجوری نبوده که با

 دیدنش دلم بلرزه و با ندیدنش بی قرار بشم. اما خوب تو من

این باشم که آدم حتما رو می شناسی آدمی هم نیستم که پایند  

 باید عاشق بشه بعد ازدواج کنه. سر همین هم هر وقت به

 آینده فکر کردم کنار کامران بوده. به قول تو نمی دونم االن

 ....چه حالی دارم. دل شکسته نیستم

 .دستش را باال آورد: البته چرا دلم از دست مهناز شکسته

 درباره کامران منظورم بود. می دونی انگار همه چی ریخته

 به هم اون برنامه ریزی که خانواده ها کرده بودن و منم

 منتظر بودم اتفاق بیفته حاال خراب شده. االن نمی دونم قرار

آینده چی بشهباربد در سکوت و به معنای درک کردن 

 حرفهای

 تبسم سر

 تکان داد

رد شد و توجهش را جلب کرد همزمان اتومبیلی از کنارش . 

 به تبسم نگاه کرد و پرسید: ماهان بود؟

 .تبسم پاسخ داد: نمیدونم

 باربد شماره ماهان را گرفت و گوشی را روی آیفون

 گذاشت. صدای مرد جوان در اتومبیل پیچید: سالم باربد



 چطوری؟

 باربد: خوبم ممنون، تو چطوری؟ کجایی ماهان؟

یی؟ماهان: من بیرونم تو کجا  

باربد پاسخ داد: منم بیرون...تا خواست بپرسد کدام خیابان 

 هستی

 :ماهان با شیطنت گفت

 به به اومدی گردش، دوتا دوتا هم که داری حسابی سرت

 شلوغه. حاال با کدومشون هستی؟

 .باربد خندید: با هیچکدوم، در ضمن دیگه دوتا دوتا ندارم

 .امشب نامزدیم با دخترخاله ام به هم خورد

 !ماهان جدی گفت: اِ. راست میگی پس باالخره تموم شد؟

 .باربد پاسخ داد: آره تموم شد

 ماهان گفت: ما که آخرش نفهمیدیم چرا یکهو تصمیم گرفتی

 نامزدی رو به هم بزنی و با آیدا باشی. ولی امیدوارم ا این

 .به بعد پشت هم اتفاقات خوب برات بیفته

ز پرسید: راست باربد باربد لبخند زد: ممنونم.ماهان با

 عصری یک

 سر رفتم

 .....آپارتمان عمو، دوتا عروسک توی اتاق بود

 !با تمسخر پرسید:عروسک بازی می کنی؟

 باربد خندید: روانی من عروسک بازی می کنم؟ مال تبسمه؟



 :ماهان هم خندید و با لحنی که کمی هم تمسخر داشت گفت

با االن دیگهخواهرت با این سن عروسک بازی می کنه؟! با  

 وقت شوهرشه! بهش بگین زشته این کارا

 تبسم لبخند شیرینی زد و گفت: اشکالی نداره من ناراحت

 .نشدم

 باربد با چند ماشین فاصله از ماهان پشت چراغ قرمز توقف

 .کرده بود

 صدای ماهان در اتومبیل پیچید: باربد جان لطفا گوشی رو از

 آیفون بردار

ود اما پر از تهدید. باربد متوجهلحنش ظاهرا محترمانه ب  

 تهدید کالمش شد خندید و گفت: داداش گوشیم امروز از

 دستم افتاد زمین خراب شده فقط روی آیفون میشه حرف

 بزنم. روی حالت معمولی صدا نداره

 صدای پوف کالفه ماهان در گوشی پیچید و گفت: باشه

راستی چیکار داشتی زنگ زدی؟چراغ سبز شد باربد دنده را 

 جا

 زد و قصد حرکت کرد و در

 جواب ماهان گفت: زنگ زده بودم بگم من تو خیابون

 ...پشت

 .تق صدای تصادف به گوش رسید

 باربد حرفش را قطع کرد و پس از چند لحظه گفت: ماهان



 من توی خیابون پشت سرتم انگار تصادف شد

گذشت تا ماهان پاسخ داد: آره من تصادف کردمچند ثانیه  . 

 فعال خداحافظ

 :باربد اتومبیلش را گوشه خیابان پارک کرد و به تبسم گفت

 من میرم ببینم چی شده میایی؟

 تبسم به سر و ضعش نگاه کرد و گفت: نه لباسم مناسب

نیست تو بروباربد از ماشین پیاده شد و چند دقیقه بیشتر از 

 رفتنش

ود که به تلفن تبسم زنگ زد و تا دخترک جوابنگذشنه ب  

 داد گفت: الو تبسم یک باطری آب از توی ماشین بردار بیار

 این خانومه که با ماهان تصادف کرده خیلی ترسیده این

 .اطراف هم مغازه نیست

 بدون اینکه منتظر هر جوابی از سوی دخترک باشد تلفن را

 .قطع کرد

رد ناچار بطری آب راتبسم مردد به سر و ضعش نگاه ک  

 برداشت و از ماشین پیاده شد و به سمت اتومبیل ماهان

 .رفت

 سر و وضعش برای رفتن در جمع زیادی مسخره بود ست

 تونیک و شلوار خانگی طرح دار بنفش بر تن داشت که

 پالتوی جلو باز کالباسی اش را روی آن پوشیده بود با

ال آبیدمپایی عروسکی خرگوشی خانگی قهوه ای و ش  



 .خالصه رنگین کمانی بود برای خودش

 .ناراضی و با خجالت جلو رفت

 ماهان و باربد و چند نفر دیگر کنار زن جوانی که تکیه زده

به پراید نقره ایش نشسته بود ایستاده بودند.ماهان زودتر 

 متوجه

 دخترک شد و تبسم معذب از سر

 وضعش گفت: سالم آقا ماهان

ببخشید زحمت شد براتماهان پاسخ داد: سالم.   

 باربد متوجه خواهرش شد و گفت: تبسم اومدی؟ بیا یک کم

 آب بده بخوره ترسیده

 تبسم کنار زن جوان نشست و دست روی شانه اش گذاشت

 و پرسید: خانوم خوبی؟

 زن جوان نگاهش کرد و تبسم بطری آب را به دهانش

 نزدیک کرد ودر همان حالت که سعی می کرد کمی آب به او

خوراند گفت: چیزی نشده که چرا ایطوری ترسیدی؟ب  

 زن بعد از اینکه کمی آب نوشید گفت: تازه گواهینامه گرفتم

شوهرم رفته ماموریت منم ماشین برداشتم گفتم خیابوناخلوته 

 بیام

 یک دوری بزنم ترسم بریزه. که اونم اینطوری

 شد

 یکی گفت: آخه خانوم جون واسه تمرین میان خیابون به این



 شلوغی اونم شب؟! با اون اعتماد بنفس هم چراغ رد کردی

 و زدی به این آقا

 .پارت زن پاسخ داد: من داشتم می رفتم حواسم به چراغ نبود

 رنگ و رویش حسابی پریده و بدجوری ترسیده بود. ماهان

 کنار تبسم خم شد و به زن گفت: اتفاقی خاصی نیفتاده

 .نمیخواد نگران باشید

 و در همان حالت به تبسم نگاه کرد و گفت: میشه کمکشون

 کنید بلند بشن؟

 تبسم سر تکان داد و دست زیر بازوی زن انداخت و کمک

 .کرد برخیزد

 :زن با همان رنگ و روی پریده به ماهان نگاه کرد و گفت

 حاال باید چیکار کنیم آقا؟

 ماهان دست به پهلو ایستاد بود و گفت: هیچ چی خانوم

رمایید بریدبف  

 :زن متعجب گفت: پس خسارتتون چی میشه؟!ماهان پاسخ داد

 ماشین من آسیب خاصی ندیده. نگران

 نباشید

 .به پراید زن نگاه کرد و گفت: ولی ماشین شما چرا

 زن سر باال انداخت: اون اشکال نداره شوهرم بیاد میگم

 ببره تعمیرگاه

سوارشید ماهان به ماشین اشاره کرد و گفت: پس بفرماید  



 ما هم با اجازه اتون بریم

 زن وحشت زده پرسید: خودم برم؟

 ماهان متوجه منظورش نشد و گفت: یعنی چی؟

 زن روسری کج و کوله شده اش را مرتب کرد و خجالت زده

گفت: من می ترسم رانندگی کنمباربد گفت: خوب زنگ بزنید 

 یکی

 بیاد دنبالتون

وقع؟زن نالید: آخه به کی زنگ بزنم این م  

 تبسم به زن جوان نگاه کرد لبختد زد و گفت: اشکالی نداره

 ...نگران نباشید من ماشینتون میارم

 به برادرش گفت: باربد تو هم پشت سرمون بیا بنده خدا رو

 تا خونه انش برسونیم

 ماهان به تبسم نگاه کرد و گفت: نه شما پشت ماشین خانوم

آسیب دیده نشین باالخره تصادف کرده شاید یک چیزیش  

 .باشه خطرناکه

 باربد گفت: تبسم شما با ماشین من بیایید من با ماشین

ایشون.ماهان باز گفت: تو مگه نگفتی ترمز ماشینت بازی 

 درمیاره

 یک مقدار اذیت می کنه؟ درستش کردی؟

 باربد پاسخ داد: نه فردا میخوام ببرمش تعمیرگاه

کنیم شما و ماهان به تبسم نگاه کرد و گفت: خوب یک کاری  



 .این خانوم با ماشین من بیایید من ماشین ایشون میارم

 ...باربد تو هم با ماشین خودت

 سرش را به سمت باربد چرخاند و گفت: چطوره؟

 .باربد سر تکان داد: باشه فکر خوبیه

 زن جوان با ناراحتی گفت: ببخشید تو رو خدا هم باهاتون

 .تصادف کردم هم براتون دردسر درست کردم

ماهان پاسخ داد: اشکال نداره. خوب بریم دیگهتبسم و زن 

 جوان به

 سمت ماشین ماهان رفتند و سوار

 .شدند

 ماهان کنار پنجره تبسم ایستاد گفت: شما برید ما پشت

 سرتون میاییم

 باربد هم شانه به شانه رفیقش ایستاد و گفت: تبسم، این

 روی ماشینش خیلی حساسه ها نزنی به جایی بدبختمون

 .کنی

 تبسم چشم غره ای به برادرش رفت و گفت: یک جوری

 .میگی انگار روزی ده بار تصادف کردم

 باربد با شیطنت گفت: حاال ببینیم و تعریف کنیم

 تبسم به ماهان نگاه کرد و گفت: باربد داره شوخی می کنه

وبهماهان با لبخند سر تکان دادخیالتون راحت من رانندگیم خ : 

 خیالم راحته. برید به سالمت



 مواظب خودتون باشید

 باربد باز شیطنت کرد: منظورش اینه که مواظب ماشین

 عزیزش باش

 .پارت ماهان خندید و تبسم استارت زد

 ماهان کت مشکی اش را که روی تیشرت سفید پوشیده

کت را روی بودبیرون آورد و در صندلی عقب را باز کرد و  

 .آن گذاشت

 .تبسم گفت: پس ما رفتیم فعال با اجازه اتون

 ماشین را حرکت داد و راه افتاد. به زن جوان نگاه کرد و

 گفت: خوب شما زحمت بکش آدرس بده من ببینم کجا باید

 .برم

 زن درحالی که با انگشت هایش بازی می کرد گفت: باشه

 .چشم. شرمنده براتون دردسر شدم

خند زد: نه عزیزم، پیش میاد دیگه بیخودی خودتتبسم لب  

 .رو ناراحت نکن. اتفاقه

 سکوت زن را که دید پرسید:شوهرت بیاد ببینه تصادف

کردی دعوات می کنه؟زن لبخند کم رنگی زد: نه اینجوری 

 .نیست

 تبسم پرسید:آخه خیلی ناراحتی فکر کردم اون دعوات می

 کنه؟

رسیدم. وگرنه اونزن پاسخ داد: نه ولی خودم خیلی ت  



 .همیشه بهم می گفت ممکنه تصادف کنم و این عادیه

 تبسم سر تکان داد و پرسید: خونه اتون همین حوالیه؟

 زن سر تکان داد: آره زیاد دور نیست. ببیخشید برای شما

 .هم زحمت شد

 تبسم خندید: نه بابا واسه این نگفتم که همین طوری

به گوش رسیدپرسیدم.صدای موبایل از صندلی عقب  . 

 تبسم گفت: گوشی آقا ماهان داره زنگ میخوره. فکر کنم

 توی جیب کتشه

 زن پرسید: میخوای بدم بهت جواب بدی؟

 تبسم پاسخ داد: نه، الزم نیست

 تا زمان رسیدن به منزل زن جوان تلفن ماهان یکبار دیگر

 .هم زنگ خورد

 نزدیک خانه که شدند نگاه زن متعجب به در خانه و مردی

 !که کنارش ایستاده بود ماند و گفت: اِ، این که یاسینه

 تبسم پرسید: شوهرته؟

زن پاسخ داد: آره. قرار بود فردا بیاد.تبسم ماشین را متوقف 

 کرد و

 هر دو پیاده شدند. زن به

 .سمت شوهرش رفت و تبسم کنار اتومبیل ایستاد

 زن تا چشمش به شوهرش افتاد داغش تازه شده و زد زیر

 .گریه گفت: یاسین تصادف کردم



 صدای گوشی ماهان که برای بار سوم زنگ میخورد حواس

 .تبسم را پرت کرد

 در عقب را باز کرد و کت ماهان را برداشت و همزمان او

 .هم رسید و از اتومبیل پیاده شد

 تبسم به سمتش رفت و گفت: آقا ماهان تلفنتون سه بار

 .زنگ خورد

که زن کنارش ایستاده با او حواس ماهان پی مردی بود  

 صحبت می کرد و در همان حالتی که کت میان دست تبسم

 بود گوشی را از جیبش بیرون کشید و نگاهی به صفحه اش

 کرد و جواب داد: سالم مامان جان.....بیرونم با بچه ها

 هستم....ببخشید گوشی توی ماشین بود خودم نه.....چشم

ع میام خدا نگهدار.تلفن را مواظبم.... تا یکی، دوساعت دیگ

 قطع

 کرد و با نگاه به تبسم پرسید: آقاه ه کیه؟

 .تبسم پاسخ داد: شوهرشه، انگار زودتر برگشته

 ماهان دستش را دراز کرد و گفت: شرمنده کتم دست شما

 .موند

 تبسم پاسخ داد: مشکلی نیست

 :کت را به صاحبش برگرداند ماهان در حال پوشیدن پرسید

موند؟باربد کجا   

 تبسم پاسخ داد: زنگ زد بهم مثل اینکه به محض سوار



 شدن تلفنش زنگ خورده اونم حواسش رفته به تلفن،

 .گممون کرده بهش آدرس دادم االن می رسه

 ماهان به نشانه متوجه شدن سر تکان داد و به ماشین تکیه

 .داد و کنار تبسم ایستاد

رد یاسینچند لحظه بعد زن و شوهر به سمتشان آمدند و م  

 نام چند قدم مانده به آنها گفت: سالم آقا، شرمنده همسرم

 گفت که با شما تصادف کرد

و رسید دستش را برای دست دادن جلو آورد.ماهان دست داد 

 و

 گفت: سالم جناب. بله اما مشکلی پیش

 .نیومد

 مرد با تبسم هم سالم و علیک کرد و دوباره رو به ماهان

بیمه رو بیارم خدمتتونگفت: اجازه بدین مدارک  . 

 ماهان سر تکان داد: اتفاقی نیفتاده نگران نباشید، ما تا اینجا

 .اومدیم چون خانوم شما می ترسید رانندگی کنه

 یاسین به همسرش که تبسم یادش رفته نامش را بپرسد نگاه

 جالبی انداخت و گفت: بله خانوم گفت هم باهاتون تصادف

نه رو انداخته گردنتونکرده، هم زحمت رسوندنش به خو  

 ماهان دست ها را توی جیب شلوارش کرد و گفت: نه بابا

 .کاری نکردیم

 یاسین دستش را به سوی در دراز کرد و گفت: بفرمایید در



 خدمت باشیم.ماهان گفت: ممنون. االن رفیقم میاد از خدمتتون

 مرخص

 .میشیم

 مرد محترمانه گفت: خوب قدم ایشون هم سر چشم،

 .بفرمایید

 ماهان متواضعانه گفت: سالمت باشید االن می رسه. شما

 .بفرمایید؛ هوا سرده منتظر ما نمونید

 .یاسین و همسرش برای رفتن داخل خانه اصرار کردند

 چند دقیقه به خوش و بش تعارفهای معمولی گذشت. ماهان

 .چشمش به کوچه خشک شد اما باربد نیامد

و به او زنگ زد تا جواب گوشی را از جیبش بیرون کشید  

 داد گفت: باربد کجایی پس؟

 باربد پاسخ داد: سر خیابونم. تبسم سوار کن بیاریش اینجا

 .پنچر کردم.ماهان: آهان باشه االن میام

 .تلفن را قطع کرد و به مرد گفت: آقا با اجازه اتون ما بریم

 .دوستم سر خیابون منتظره

نمیاد؟تبسم متعجب نگاهش کرد و گفت: باربد  ! 

 ماهان پاسخ داده: نزدیکه. ما االن میریم پیشش. سوار شو

 بعد از خداحافظی کوتاهی سوار ماشین ماهان شدند و تبسم

 پرسید: چرا باربد نیومد؟

 ماهان دنده عقب گرفت و پاسخ داد: امشب، شب اتفاقه. گفت



پنجر کردهتبسم ابرو باال انداخت و غرید: امشب، شب منه. 

 من با

 این

قشنگم باید کل شهر رو بگردم تیپ  

 ماهان از گوشه چشم نگاهش کرد و خنده اش را مهار کرد

 .و به لبخندی اکتفا نمود

 تبسم خنده آمده وروی لبهای ماهان را دید اما به روی

 .خودش نیاورده

 فقط به سرزنش خود پرداخت حاال حتما مجبور بود تیپ

 قشنگش را به ماهان یاد آوری کند؟

ان متوجه این موضوع نشده بود هم او با ایناگر مرد جو  

 .جمله قشنگ متوجهش کرد

 هر چند رنگین کمانی که آن شب دخترک برتن داشت و

 بخصوص آن دمپایی های عروسکی خرگوشی محال بود از

 .نگاه هر ببینده ای دور بماند

 پارت

 صدای ماهان او را از بیشتر فکر کردن درباره پوشش

رسید: کالس عروسک سازی میرید؟بیرون کشید وقتی که پ  

 تبسم نگاهش کرد و پاسخ داد: توی فرهنگسرا آموزش

 .میدم، خیلی این کار رو دوست دارم

 ماهان ابرو باال انداخت و گفت: آفرین، اتفاقا خیلی هم



 قشنگ بود. واسه فروش هم درست می کنی؟ مثل همین که

اهی توی آپارتمان عموم جا گذاشتی؟تبسم پاسخ داد: آره گ

 برای

 .مشتری هم درست می کنم

 ماهان گفت: پس الزم شد یک روز با برادر زاده ام خدمتتون

 .برسم چند تا عروسک خوشکل ازتون بخریم

 :تبسم نگاهش را به دنبال باربد در خیابان چرخاند و گفت

 اول باید عکس عروسک های که میخواد براش درست کنم

 .رو برام بفرسته

 ماهان با تعجب پرسید: یعنی هر نمونه ای که بخواد درست

 می کنی؟

 تبسم باالخره باربد را پیدا کرد و در جواب ماهان گفت: آره،

 .اکثرا می تونم درست کنم

 ماهان با تحسین نگاهش کرد و زمزمه کرد: آفرین. چه

 :خوبتبسم لبخندی زد و به آن سمت خیابان اشاره کرد و گفت

اونجاستاوناها باربد  . 

 ماهان نگاهش را به سمت محل اشاره دخترک چرخاند و

 .رفیقش را دید

 .اولین دور برگردان، دور زد و کنار اتومبیل باربد ایستاد

 .هر دو پیاده شدند

 باربد درگیر باز کردن الستیک بود و ماهان باالی سرش



 .ایستاد و گفت: خسته نباشی پهلوون

ت ماشین باربد انداختسپس کتش را بیرون آورد روی کاپو  

 .و برای کمک کنارش نشست

 باربد گفت: تو چرا نشستی؟ پاشو برو به کار و زندگیت

 .برس

ماهان دست به کار شد : کار و زندگیم فعال همینه.باربد گفت: 

 پاشو

 ماهان کاری نیست که خودم االن عوضش

 .می کنم. لباست سفیده کثیف میشه

ن میخوایم بریم شامماهان به شوخی تشر زد: کارتو بک  

 .بخوریم گشنمه

 باربد به تبسم که باالی سرش ایستاده بود نگاه کرد و

 پرسید: عشق من چطوره؟

 .تبسم لبخند زد: خوبم

 عوض کردن الستیک خیلی طول نکشید. کارشان که تمام

 شد ماهان گفت: خوب اینم از این، بریم شام مهمون من؟

د او قبول نکندتبسم به باربد نگاه کرد، امیدوار بو . 

 دیگر حاضر شدنش در یک مکان با این لباس ها نهایت بی

ابرویی بود.باربد در صندوق عقب را بست و پرسید: حاال 

 چرا

 مهمون



 تو؟

 ماهان کتش را برداشت و روی دستش انداخت و از فکر

 !تبسم گذشت یعنی با یک ال تیشرت سردش نیست

ت دادم. بریمماهان و پاسخ داد: امشب خیلی بهتون زحم  

 .حداقل شام بخورید گشنه نرید خونه

 باربد دست روی شانه ماهان گذاشت و گفت: وظیفه بود

 .داداش، کاری نکردیم که

 ماهان تشکر کرد و گفت: دمت گرم. اما هر سه تامون گشنه

 .ایم بریم یک چیزی بخوریم

 پارت

 باربد به تبسم نگاه کرد و گفت: من که می دونی پایه ام اما

کر نمی کنم تبسم حاضر بشه با این همه خوش پوشی تویف  

 .هیچ رستورانی بیاد

 تبسم نگاهش کرد و چشم غره رفت و گفت: تقصیر تو شد

 .نذاشتی لباس عوض کنم

 .ماهان با لبخند خیره خواهر و برادر رو به رویش بود

 باربد دستش را دور تبسم حلقه کرد و گفت: تو همه جور

قشنگی قربونت برم.همانطور که یک دستش دور خواهرش 

 پیچیده

 بود. دست

 دیگرش را به سمت ماهان دراز کرد و گفت: آقا امشب،



 زمان مناسب رستوران رفتن نیست. بذارش واسه یک شب

 .دیگه، ما بریم شبت بخیر

 ....ماهان هم دست داد و گفت: بازم دمت گرم

ممنونم. امشب بخاطر به تبسم نگاه کرد و گفت: از شما هم  

 .من به دردسر افتادین

 همزمان از ذهنش گذشت حاال که تبسم کنار باربد با آن

 پیراهن مردانه سورمه ای و شلوار جین مشکی ایستاده

 رنگارنگ بودن لباس هایش بیشتر جلو گری می کند و البته

 .زیاد هم زشت و جیغ نیست

ینلباس هایش شبیه یک تابلو نقاشی بود. فقط هم . 

تبسم پاسخ داد: خواهش می کنم کاری نکردمخداحافظی کردند 

 و

 سوار ماشین هایشان شدند. باربد برای

 :ماهان بوق زد و ماشین را راه انداخت و به تبسم گفت

 .مامان دوبار زنگ زد بهش گفتم داریم دور می زنیم

 نگرانمون بود. فکر کنم بیچاره فکر می کرد جفتمون بابت

کشی کردیمشکست عشقی خود  

 تبسم تشر زد که: آخه این چه حرفیه؟ با این موضوع هم

 شوخی می کنی؟

 باربد با صدای که کمی به غم آلوده شده بود گفت: چیکار

 کنم. باید بخندم یادمون بره خنجری که خوردم از خودی



 .ترین آدم زندگیم بود

 .تبسم آه کشید. نامرد مهناز با دل برادرش بد کرد

گفت آنها از خودی ترین آدم زندگیشان رو باربد راست می  

 .دست خورده بودند

 برای اینکه بحث را عوض کند گفت: راستی من آقا ماهان

رو خیلی کم دیده بودم قبال.باربد به اتومبیل ماهان که جلو تر 

 از

 آنها در حال حرکت بود

 نگاه کرد و گفت: آره، سرش شلوغه. بیشتر اهل کار و

 ....خانواده اس

ثانیه مکث کرد و بعد گفت: خیلی پسر خوبیه، از اونچند   

 آدم های درجه یک. یک مدتی خودم هم بخاطر کار و مشغله

 .کمتر می دیدمش اما دوباره همدیگه رو می بینیم

 .ناخواسته از دهان تبسم پرید: خیلی هم خوش تیپه

 .با باربد فقط خواهر و برادر نبودند رفیق بود، دوست بود

شان را به هم می زدند. اما مراعات یک سریبیشتر حرفهای  

 .چیزها را هم می کرد

 مثال عادت نداشت مثل حاال این چنین با صراحت به

 .خوشتیپی مردی مقابل او اشاره کند

از حرفش پشیمان شده اما دیر شده بود.باربد چپ چپ نگاش 

 کرد



 و به شوخی گفت: چشمم روشن،

اه و کبودت کنم تارسیدیم خونه یادم بنداز با کمربند سب  

 چشمت پی خوشتپی جوون مردم نره

 به سیبل نداشته ی فرضی اش تابی داد و صدایش را کلفت

 کرد و گفت: جای ضعیفه توی مطبخه، نه وسط خیابون تا

 .حواسش بره سمت اینکه کی خوشتپیه کی نیست

پارت تبسم روی تختش نشسته و به صفحه گوشی نگاه می 

 .کرد

 تعداد زیادی پیام از مهناز داشت و فقط به عدد پیام ها کنار

 اسم او خیره شده بود و دست و دلش برای باز کردن چت

 .وات ساپ او نمی رفت

 با اینکه دلش خنج میزد برای چت ها و مسخره بازی های

 گاه و بی گاهشان اما نمی خواست او یکبار دیگر با اشک

ببافدتمساح ریختن برایش دروغ و دغل  . 

 دو شب گذشته بر خالف هر شب نه به گروه سر زد و نه

 .حتی با نوشین چت کرد

 .انگار حوصله هیچ کدام از دوستانش را نداشت

 چت کردن و بگو و بخند لذتش را از دست داده و بوده و

 حس می کرد پشت همه رفتارهایشان پر از دروغ و نیرنگ

 .است

ز دست داده بود ویک شبه اعتمادش را به همه دوستانش ا  



 دیگر نمی دانست کدام حرفهاش راست است کدام دروغ؟

 .برای همین دوری را ترجیح می داد

باالخره هم صفحه گوشی را بست و توی تخت دراز کشید.و 

 چشم

 بست تا این افکار در هم و برهم و سوء ظنی که

 .نسبت به تمام دوستانش پیدا کرده بود از مغزش پاک شود

بر هم افتاد نقش مردی بر آنها خودنمایی کرد تا پلک هایش . 

 مردی پوشیده در کت اسپرت مشکی و تیشرت سفید و

 .شلوار جین نوک مدادی

 .ناخواسته لبخندی بر لبش نشست

 زمانی که کنار او یا بهتر بگوییم بخاطر او سپری شده بود

 .به چیزی فکر نکرد

نگینه جفای مهناز نامرد در حق باربد عزیزش، نه دو ر  

 های که در حق خودش کرده بود و نه دلخوری بیخودی

 .خاله نسرین و نه حتی از دست دادن کامران

 .حاال هم که تا چشم بست او در ذهنش مجسم شد

 معلوم بود توانسته قسمتی از ناخودآگاه دخترک را اِشغال

 .کند

 با لبخند خودش را تسلیم خواب کرده و به افکار منفی بیش

پیش روی نداد.در عوض گذاشت مرد تیشرتاز این اجازه   

پو ِش ماهان نام در ذهنش عرض اندام کند.یکی، دو روز 



 .گذشت

 مهناز همچنان پشت هم پیام می داد و تبسم همچنان اصرار

 .داشت که چت او را باز نکند

 مثل دوران بچگی با او قهر کرده بود؛ قهری که فکر نمی

 .کرد این بار پایانی داشته باشد

س پوشیده قصد خروج از خانه را داشت که صدای زنگلبا  

 توجه اش را جلب کرد

 تصویر کامران پشت آیفون نقش بسته بود

 :متعجب از دیدن او پشت در خانه گوشی را برداشت و گفت

 !سالم. بیا تو

 صدای کامران به گوشش خورد: سالم، نه داخل نمیام. وقت

 داری بریم بیرون یک دوری بزنیم؟

 ابرو باال انداخت و با تعجب بیشتری گفت: اتفاقا داشتم می

رفتم بیرون. صبر کن به مامان بگم االن میام.کامران گفت: 

 باشه به

 خاله بگو با منی اگه یک موقع طول

 .کشید نگران نشه

 تبسم موافقت کرد و چند لحظه بعد با آمنه ی، غافلگیر شده

تاد و به کامرانخداحافظی کرد و حاضر و آماده دم در ایس  

 که پشت به در کرده و با پایش مشغول خط کشیدن روی

 .زمین بود سالم داد



 کامران به سمتش برگشت. عینک آفتابی اش را برداشت و

 .همزمان لبخند گرمی به صورت دخترک پاشید و گفت: سالم

 .ببخشید که بی خبر اومدم یکهویی شد

 .تبسم سر تکان دادو گفت: اشکال نداره

ان دستش را به سمت اتومبیل که کمی آن طرف ترکامر  

 پارک شده بود دراز کرد و گفت: اگه جایی نمیخوای بری، و

 .کار مهمی نداری بریم یک دوری بزنیم و صحبت کنیم

 دخترک به سمت اتومبیل گام برداشت و گفت: نه کار خاصی

 .ندارم بریم

بهکامران پشت سرش راه افتاد. نزدیک اتومبیل که رسیدند   

 گام هایش سرعت داد و در را برای دخترخاله ی دوست

 .داشتنی اش باز کرد و منتظر شد تا سوار شود

 .تبسم باز لبخند زد و سوار شد و کامران در را بست

سپس ماشین را دور زد تا سوار شود.تبسم از شیشه جلو 

 نگاهش

 کرد. کامران پسر کاری فامیل

به کار داشتبود او بر خالف درس، عالقه ی زیادی  . 

 نه این که درس نخوان باشد و رفوزه شود اما کار را خیلی

 بیشتر از درس دوست داشت و نمره هایش همیشه در حد

 .متوسط بود

 با وجود اینکه وضع مالی پدرش بد نبود از چهارده سالگی



 .کار کرد

 گارگری را در جاهای مختلفی تجربه کرد تا اینکه شغل

خودش را باال کشید و حاال یکی از مناسبش را یافت و کم کم  

 .تاالرهای درست و حسابی شهر متعلق به او بود

 جنم و پشتکاری قابل ستایش داشت و برای به دست آوردن

 .آنچه که می خواست با تمام قوا تالش می کرد

 لحظاتی می شد کامران کنارش روی صندلی جلو نشسته بود

ره اش بود نگاهو با لبخند کم رنگی بر لب به تبسم که خی  

 .می کرد

 باالخره هم خودش دخترک را از حال و هوای افکارش

 بیرون کشید و پرسید: کجایی دختر؟ فکرت کجاها می

چرخه؟تبسم سر جایش صاف نشست و با لبخند و البته 

 صادقانه

 گفت: حوالی تو

 کامران از این اعتراف صریح جا خورد و خودش را با

و منتظر ادامه حرفروشن کردن ماشین سرگرم کرد   

 .دخترخاله اش شد

 و تبسم هم زیاد او را متتظر نگذاشت و گفت: به زرنگیت

 فکر می کردم، به کاری بودنت، به اینکه چقدر توی زندگیت

 .تالش و دوندگی داشتی

 کامران به معنای متوجه شدن حرف دخترک سر تکان داد و



 تبسم خیره به عروسک آویز آینه که کار دست خودش بود

 پرسید: کجا میری؟

 کامران به آینه بغل نگاهی انداخت و گفت: هر جا دوست

 .داشته باشی و برای حرف زدن راحت باشی

 تبسم انگشتش را روی موهای بلند عروسک که از خودش

هم بلندتر بودند کشید و گفت: من داشتم می رفتم پیاده 

امرانروی.ک  

 رد انگشت دخترک را دنبال کرد و گفت: پس

 میخوای یک جا پارک کنم هم قدم بزنیم هم حرف، هم اینکه

 تو به پیاده رویت برسی؟

 تبسم گردنش را به چپ و راست تکان داد و گفت: آره

 .خوبه

 کامران پس از لختی سکوت گفت: دوتا موضوع هست که

ز و خودمونمیخوام درباره اش حرف بزنیم. باربدومهنا . 

 اول از کدومش شروع کنم؟

 تبسم نگاهش کرد و پرسید: خودت با کدوم راحتتری؟

 کامران پاسخ داد: خودم دوست دارم سوالم درباره ی اون

 دوتا رو زودتر بپرسم و حرفامون درباره اون دوتا زودتر

تموم بشه تا بعدش بریم سراغ خودمون دوتا.تبسم سکوت کرد 

 و

نه موافقت بودسکوتش احتماال نشا . 



 .خوب اگر هم نبود کامران این طور برداشت کرد

 اولین سوالش را پرسید: ماجرا چیه؟ بین باربد و مهناز چه

اتفاقی افتاده که همه می دونن غیر از من؟تبسم با انگشتر 

 توی

 دستش که هدیه تولد پارسال از طرف

 .پدرش بود بازی کرد و گفت: منم خیلی نمیدونم

د: محاله باور کنم. اگه همه دنیا هم نمیکامران خندی  

 .دونستن تو می دونستی. حاال که دیگه همه می دونن

 تبسم لبخند زد. خنده ی کامران او را به لبخند وا داشت. کال

 .قشنگ می خندید

 .کامران بعد از کمی مکث گفت: خوب برام بگو

 تبسم نگاهش کرد وپرسید: چرا از خودش نمی پرسی؟ از

س یا باربدمهناز بپر . 

 .محاله بود اصل ماجرا، را برای کامران بگوید

 کامران همه چیزش خوب بود جزء یک مورد؛ آن هم اینکه

 زیادی غیرتی بود و روی مسائل این چنینی حساسیت نشان

می داد.هنوز یادش نرفته چطور وقتی شاگرد سوپری سر 

 کوچه

ادخاله اش مزاحمش شد کامران چنان پسرک بیچاره را به ب  

 کتک گرفت که کارش به بیمارستان کشید و دیه یک دندان

 .را هم گرفت



 مهناز حق داشت در این مورد از برادرش بترسد او در این

 .مواقع زیادی ترسناک میشد

مطبخ نمی خواست اما حد و زن را برای قایم شدن کنج  

 .مرزهایش برای زنان کمی زیادی سفت بود

باربد و مهناز گفت تبسم برای فرار از صحبت درباره : 

 پشیمون شدم روی گزینه باربد و مهناز خط بکش درباره

 .خودمون حرف بزنیم

 کامران دوباره خندید، احتماال خودش خوب می دانست

 .قشنگ می خندد. که هی تکرارش می کرد

 .برخالف آشوب درونش ظاهر آرامش را حفظ کرد

 باید آرام می ماند شاید می توانست از زیر زبان تبسم بکشد

ماجرا از چه قرار است.وقتی همه از حرف زدن فرار می 

 کردند

 یعنی او درست فکر

 .کرده و یک جای کار می لنگد

 گوشه ای نگه داشت و از تبسم پرسید: این خوبه قدم بزنیم؟

رد وتبسم به پیاده رو خلوت و سر سبز رو به رویش نگاه ک  

 .گفت: آره خوبه

 کامران ماشین را خاموش کرد و گفت: آخر خیابون یک

 .بستنی فروشی درجه یکه، میریم دوتا معجون هم میخوریم

 همزمان با مرد جوان، تبسم هم در را باز کرد و از ماشین



 .پیاده شد

 هم گام هم در پیاده رو که با درختان چنار محاصره شده

 .بودند راه می رفتند

کامران به سنگ فرش کف پیاده رو بود و پرسید نگاه : 

 خوب از کجا شروع کنم؟تبسم پاسخ داد: از هر جا که دوست

 داری. اصال میخوای

 درباره چی حرف بزنی که نمیدونی اولش کجاست؟

 کامران به نیم رخ تبسم خیره شد و گفت: درباره زندگی، در

 ....باره آینده، درباره دوست داشتن

را به روبه رو داد و بعد از اینکه نفسش را اینبار نگاهش  

 .رها کرد گفت: من آدم قاطی کردن مسائل با هم نیستم

 بعضی چیزا هم ربطی به هم نداره. مثل اینکه یکی روزی

 بزرگترها دور هم جمع شدن و درباره آینده ی من و تو کنار

 آینده باربد و مهناز تصمیم گرفتن و حتماحاال هم که قصه ی

موم شده توقع دارن قصه ی ما هم به خودی خود تموماونا ت  

 .... .بشه. اما از نظر من این دوتا بحث جداست

 اما از نظر من این دوتا بحث جداست. باربد و مهناز حاال به

 هر دلیلی که من به زودی خواهم فهمید به این نتیجه رسیدن

 که به درد هم نمیخورن. دلیل نمیشه من و تو بدون اینکه

ت هیچ آزمون و خطایی داشته باشیم به این نتیجهفرص  

 .برسیم



 روزی که مادرم از پدرت خواست یک روزی مشخص کنه

 .برای خواستگاری من از تو، هر دوتامون سکوت کردیم

 خوب سکوت من که نشونه رضایت بود. اما میخوام بدونم

 سکوت تو نشونه چی بوده؟

متوقف شد و سر جایش ایستاد و تبسم هم به تبعیت از او  

 باربد گفت: اونی که تعیین می کنه قصه ی ما هم همینجا

تموم بشه یا اینکه به خودمون فرصت بدیم تویی. منمیخوام 

 بدونم

 نظرت درباره من و آینده با من چیه؟ میخوای

 ما هم چند ماه فرصت به همدیگه بدیم؟ جدای از بحث دختر

تونن کنار همخاله و پسر خاله. فقط مثل دوتا آدمی که می   

 زندگی کنن همدیگه رو محک بزنیم. بعدش تصمیم بگیریم

 می تونیم با هم بمونیم یا نه. نه اینکه خانواده ها خودشون

 .ببرن و بدوزن و خودشون هم پاره کنن

 اولین بار بود کامران با صراحت از، ازدواج و آینده دوتایی

 .اشان حرف میزد

 قبال فقط گاه گداری این صحبتها توسط خانواده ها مطرح

 .شده بود

 اما با اینکه اولین بار بود این صحبتها را مستقیم از خود او

 .می شنید نه دست و دلش به لرزه افتاد

 .نه رنگش پرید و نه حتی ضربان قلبش باال رفت



 دختری بود که سالهای اول ده دوم زندگیش را می گذراند

ید دست و پایش را گم می کردوقطعا با . 

 از دوستانش شنیده بود وقتی دوست پسرهایشان

 خواستگاری می کنند چطور ضربان قلبشان باال می رود و

به تته پته می افتند.حتی نوشین هم وقتی مخاطب خواستگاری 

 امید

 که چند سال

 منتظر آمدنش بود قرار گرفت جان داد تا جوابی گفت و از

 .مهلکه فرار کرد

 .بر خالف آنها او و کامران ریلکس مقابل هم ایستاده بودند

 نه کسی سرخ و سفید می شد و نه کسی از نگاه کردن به

 .صورت دیگری فراری بود

 .کامران مستقیم نگاهش می کرد و انتظار جواب را می کشید

 تبسم باالخره سکوت را شکست و گفت: بد موقعی رو برای

همی انتخاب کردی کامران،صحبت درباره موضوع به این م  

 راستش این روزها من بیشتر از هر کسی از مهناز دلخورم،

 مهنازی که جزء صمیمی ترین دوستام بود و یک حرفهایی

 رو توقع داشتم به جای باربد از اون بشنوم. تو بی تقصر

 ترین آدم این ماجرایی اما یک دلخوری بچگانه توی

کل خانواده اتون تحتوجودمه که فقط شامل مهناز نمیشه و   

 الشعاع قرار داده....بهم زمان بده. صبر کن چند روز بگذره



 خودمون پیدا کنیم بعدش می شینیم درباره ی اینکه دوست

 .داریم یک مدت فرصت شناخت به همدیگه بدیم

 کامران نگاهش را به بندهای صورتی کفش ورزشی تبسم

ه تبسم تا دوخت.چه بر سر رابطه ی او و مهناز آمده بود ک

 این حد

 !گیج بود؟

 مهناز با رابطه اشان و با زندگیش چه کرده؟

 :نگاهش را مستاصل به چشمان تبسم دوخت و گفت

 نمیخوای بهم بگی چی شده؟

 تبسم سرش را به طرفین تکان داد: میدونی که تا آخر دنیا

 .هم بپرسی نمی گم

 کامران برگشت سر موضوع خودشان: چقدر تنهایی و زمان

ت کافیه؟برا  

 پارت

 تبسم داخل دفتر آموزشگاه نشسته بود و با گوشی اش ور

 .می رفت

 غیر از او و هما کس دیگری در دفتر حضور نداشت و هما

 هم با کامپیوتر مقابلش سرگرم بود و حتما داشت حساب و

 .کتابهای آخر سالش را جمع و جور می کرد

د زدزیر چشمی به هما و صورت جدی اش نگاه کرد و لبخن . 

 عمه اش خیلی دوست داشتنی بود و هما بود که از همان



 کودکی ساخت عروسک را به او یاد داد و تشویقش کرد

 دنباله اش را بگیرد و به محض اینکه مدرکش را گرفت و

 .کنار خودش در آموزشگاه مشغولش کرد

 البته که عروسک سازی تنها هنر هما نبود و او واقعا

 مصداق بارز از هر انگشتش یک هنر می بارد بود و واقعا

از هر انگشتش یک هنر می بارید.خیاطی، آشپزی، 

 ...بافندگی

 خیلی هنرها داشت و درهمه اشان هم استاد بود و مدرک

 .داشت

 نگاهش را از صورت هما گرفت و دوباره به گوشی اش

 .داد

تایپصفحه وات ساپش باز بود دوباره مهناز داشت چیزی   

 می کرد که بالفاصله زیر اسمش ظاهر شد

 نوشته بود: تا کی قراره جواب ندی؟

 پشت پنجره ایستاده و خیره به حیاط سر سبز و پر از گلدان

 .آموزشگاه در فکر فرو رفت

 خوب راست هم می گفت تا کی قرار بود جواب ندهد و مثل

 ترسوها از حرف زدن با مهناز فرار کند؟

رار می کرد مگر او خطا کرده بود؟چرا باید از او ف  

 یا او دروغ گفته بود؟

 دستش روی نام مهناز لغزید و پی وی او را باز کرد و



 نوشت: راست میگی ها، من تا کی قراره جواب ندم و ازت

 فرار کنم؟ مگه من دروغ گو بود و درویی کردم که از

خجالتم خودمو نشون ندمهمین را نوشت و فرستاد.بدون هیچ 

 سالم

 .و علیکی

 ضربا قلبش باال رفته بود و دستانش می لرزید و خودش

 نمی دانست این حال بابت فشار عصبی ست یا بابت دعوا

 کردن با مهنازی که بعد از سالهای بچگی هیچ وقت با او

 .بحثش نشده بود

 چشمانش به بی بی کریمه بود و آب پاش توی دستش که به

حواسش پی چت های گلدان های گل شمعدانی آب می داد و  

 مهناز

 مهناز نوشت: بعد چند روز جواب دادی حاال هم زدی به

 توپ و تشر؟ نمیخوای بگی چی شده؟ چرا باربد اون شب

 نامزدی رو به هم زد؟

 تبسم بی حوصله از دروغ گویی های دخترخاله اش تایپ

 کرد: من همه چی رو میدونم. از رابطه ات با سعید خبر

نکن دروغ بگی مهناز چون باربد همهدارم. پس دیگه سعی   

 چیز رو گفته. مامانم می گفت به خاله گفته ما از ماجرا خبر

داریم عجیبه که مامانت بهت نگفته.مهناز در اتاقش روی 

 تخت



 نشسته بود از شنیدن این حرف

 جا خورد. امیدوار بود باربد فقط به پدر و مادرش گفته

 .باشد

 .نمی دانست تبسم هم با خبر است

 .انگار زیادی روی رازداری باربد حساب باز کرده بود

 پس از وقفه ای کوتاه نوشت: من وقتی ببینمت همه چیز رو

 .برات توضیح میدم

 تبسم پوزخند زد: دیگه واسه توضیح دادن و حرف زدن دیر

 شده. منم نمیخوام حرفهای تو رو بشنوم. االن هم آموزشگاه

 .هستم کار دارم

 مهناز دوست نداشت تبسم را از دست بدهد. آنها از بچگی با

 .هم بزرگ شدند. دوستان صمیمی بودند

 هیچ وقت نخواسته بود تبسم را فریب دهد؛ فقط از ترس

 .اینکه کامران بفهمد به او نگفت

 .نوشت: آموزشگاه بمون میام حرف می زنیم

 .بدون اینکه جوابش را دهد از پی وی او خارج شد

لحظه شماره ناشناسی برایش پیام داده بود: سالمهمان   

 .تبسم خانم

 :و در حال نوشتن جمله بعدی بود که چند لحظه بعد رسید

 ماهان هستم. ببخشید مزاحمتون شدم می خواستم عکس

 عروسک های که بهم قول دادین درست کنید براتون



بفرستم. به باربد زنگ زدم اون شماره اتون بهم داد.تبسم 

زدلبخند   

 .و نوشت: سالم آقا ماهان خوبین؟ در خدمتم

 ماهان نوشت: ممنونم. شما خوبین؟

 .تبسم پاسخ داد: متشکرم

 ماهان نوشت: برادر زاده ام سالشه. اسم چند تا از

 شخصیت های کارتونی که دوستش داره رو پرسیدم. با

 توجه به اسم های که گفته بود سرچ کردم چندتا عکس پیدا

براتونکردم می فرستم  . 

 تبسم نوشت: باشه منتظرم

 .عکس ها تند تند در صفحه ظاهر شد. پنج عکس پشت هم

 تبسم همچنان لبخند بر لب داشت و نوشت: چقدر وقت دارم؟

 .تولد برادر زاده اتون چندمه؟ماهان پاسخ داد: ششم فروردین

 تبسم ابرو باال انداخت و نوشت: خیلی هم وقت نیست. این

م. اماسعی می کنم همه اشونو درستروزا خیلی کار دار  

 کنم. اگرم نشد حداقل دو، سه تا رو درست می کنم. البته

 همه اینا توی بازار هم موجوده

 .ماهان نوشت: درسته ولی من ترجیح دادم شما درست کنید

 اون عروسک های که توی آپارتمان جا گذاشته بودین خیلی

به بهترین قشنگ بودن واسه همین می دونم که اینا رو هم  

 .شکل آماده می کنید



 تبسم استکیر لبخند گذاشت و نوشت: خیلی ممنونم لطف

 .دارید

ماهان نوشت: ممنون. بازم ببخشید که مزاحم وقتتون 

 :شدمتبسم

 خواهش می کنم

 سریع بی آنکه خودش هم دلیلش را بداند شماره ماهان را

 .ذخیره کرد

 .بالفاصله بعد هم به عکس پروفایلش خیره شد

 ماهان پوشیده در تیشترت مشکی و شلوار سفید به لبه

 .دیوارکوتاهی تکیه زده و دریا پشت سرش مشخص بود

 تبسم خیره عکس مرد جوان مانده بود و مهناز آن طرف

 .داشت خودش را می کشت

 دخترک دوباره به پی وی او باز گشت نوشته بود: لعنتی

باشه اصال می دونی بدم میاد آنالین باشی ولی جواب ندی؟  

 من به درک میخوای با کامران چیکار کنی؟ برنامه ات چیه؟

 قید من رو زدی؟ قید اونو که نمیخوای بزنی؟

 تبسم جای میان عکس پروفایل ماهان و پی وی دخترخاله

 .اش گیر کرده بود بی حواس فقط نوشت: نمیدونم

واقعا هم نمی دانست.راستش را بخواهی اصال حواسش آن 

 جاها

 نبود. برگشته



 بود به چند شب پیش دم در خانه زن جوان وقتی تکیه زده

 .به ماشین ماهان کنار او ایستاده بود

 و حس خوبی که از کنارش بودن می گرفت بی آن که بداند

 .دلیل این حال خوب چیست

 .آنها فقط دو، سه بار آن هم کوتاه همدیگر را دیده بودند

ستاد تبسم برایش دستبی بی کریمه کمر راست کرد و ای  

 .تکان داد و به رویش لبخند زد

 گلدان های شمعدانی و بوته های رز تازه جوان زده توی

 .باغچه امروز چقدر قشنگ شده بودند

 پارت

 هما کیفش را از روی چوب لباسی برداشت و در حال

 انداختن روی دوشش تبسم را مخاطب قرار داد: خانوم

ر بیرون جمع کن بریمخانوما سرتو از توی گوشی بیا . 

 تبسم گوشی را توی کیفش گذاشت و دل از منظره پشت

 پنجره یعنی حیاط دوست داشتنی آموزشگاه با باغچه پر از

 بوته های گل ها رز و گلدان های گل شمعدانی کند و همراه

 .هما از ساختمان آموزشگاه خارج شد

 در حیاط با بی بی کریمه خداحافظی کردند و سوار بر

ست و شش هما راهی خانه شدنددوی . 

 .در مسیر آمنه به دخترش زنگ زد

تبسم جواب داد: سالم مامانم خوشکلم.صدای پر از حس مثبت 



 آمنه

 از پشت گوشی به گوشش

 رسید وگفت: سالم عزیزم. کجایی؟

 .تبسم پاسخ داد: با عمه نزدیک خونه ایم

 .آمنه گفت: بهش بگو ناهار بیاد پایین

گاه کرد و گفت: مامان میگه ناهار بیاتبسم به عمه اش ن  

 .پایین

 هما مثل همیشه، تمام این سالها تعارف کرد و گفت: بهش

 .بگو دستت درد نکنه دیگه مزاحم نمیشم

 تبسم حرف عمه را به مادرش منتقل کرد و آمنه گفت: بهش

 بگو دمی گوجه درست کردم با کباب دیگی و ترشی انبه اگه

له مادرش را گفت و هما خندید: نهمی تونی نیا.تبسم عین جم  

 انصافا

 .مقاومت ممکن نیست میام

 در خانه هما رفت طبقه باال تا لباس هایش را عوض کند و

 .تبسم هم وارد منزل خودشان شد

 خانه اشان دو طبقه بود طبقه اول داریوش و خانواده اش

 زندگی می کردند و طبقه دوم هما تنها زندگی می کرد

  رفتن از پله ها بود که تبسم دم در خانههما در حال باال

 ایستاد و گفت: عمه زود بیایی گشنمه ها، تا تو نیایی محاله

 .مامان میز رو بچینه



 .هما خندید و گفت: برو شکمو زود میام

 هما سالها بود که طبقه دوم و تنها زندگی می کرد و تبسم

 هیچ وقت نفهمید دختری چون او با آن همه جمال و کمال

 .چرا هیچ وقت ازدواج نکرد

 سالها پیش که پدر و مادرشان به فاصله دو سال از دنیا

 رفتند داریوش اصرار کرد هما با آنها زندگی کند اما او هیچ

وقت نخواست سربار زندگی برادرش باشد.داریوش هم 

 رضایت به

 تنها ماندن خواهرش نمی داد پس

 .این خانه را خریدتا در کنار هم زندگی کنند

 خانه پدری اشان هم مدتی خالی ماند و آخر سر شد

 آموزشگاه و محل کار هما

 .سر میز دور هم نشسته بودند

 باربد در حالی که قاشق غذا را با اشتها به دهان می گذاشت

 به مادرش نگاه کرد و گفت: میگم مامان نظرت چیه یک

 روز به مامان آیدا زنگ بزنی باهاش هماهنگ کنی بریم

رو ببینید؟دخترشون   

 آمنه قاشق را توی ظرف غذایش بازی داد و گفت: چی بگم

 مادر؟ بنظرم هنوز برای این کار خیلی زوده. امروز دادشم

 .زنگ زده بود. نسرین رفته پیش گالیه و گریه و زاری

 داداش هم یک طرفه رفت به قاضی که چرا افسارتون دادید



روز گفتدست بچه ها ووحاال اونا یک روز گفتن نه، یک   

 آره شما باید چشم بسته قبول کنید؟

 اگه پاشیم بریم خواستگاری آیدا که دیگه بهانه دست نسرین

 می دیم برای بی گناه جلوه دادن خودشو و دخترش و گناه

 کار کردن ما توی فامیل. از فردا هر روز می خواد اینو و

 اون بندازه وسط. یک کم دست نگه دار چند وقت دیگه

ری خواستی می کنم هر جا هم که گفتی میرمخودم هر کا . 

 باربد سر تکان داد و دست روی چشم گذاشت و گفت: هرچی

مامان قشنگم دستور بده.آمنه قربان صدقه پسرش رفت و بعد 

 از دل

 و قلوه دادن به

 پسرش رو به شوهرش بعد از نگاه کوتاهی که به تبسم

نکنید انداخت گفت: داداش می گفت همه چی رو با هم قاطی  

 باربد و مهناز دوتا آدم جدا بودن، کامران و تبسم هم دوتا

 آدم جدا این مسائل به هم ربطی نداره. می گفت کامران

 .باهاش صحبت کرده خواسته که اینو به ما بگه

 داریوش ابرو باال نداخت و تبسم گفت: اتفاقا یکی، دو روز

فتمپیش هم که من رفتم پیاده روی....همون روز که بهت گ  

 .مامان، کامران باهام حرف زد دقیقا همین ها رو گفت

 داریوش به دخترش نگاه کرد و گفت: مادرت بهم گفت

 کامران باهات حرف زده ولی نگفت تو چی گفتی؟



 تبسم سرش را پایین انداخت و گفت: من هیچ چی. فقط

خواستم یک کم بهم زمان بده تا بیشتر فکر کنم.آمنه ظرف 

 ترشی

ما هل داد و گفت: البته اینارا به سمت ه  

 حرف کامرانه من فکر نکنم نسرین و شوهرش موافق این

 .موضوع باش

 باربد صورتش را در هم کرد و گفت: مامان جان دختر ما هم

 روی دستمون نمونده که، باالخره اگه کامران و پدر و

 مادرش حرفشون یکی باشه تازه می رسیم به این مرحله که

 تبسم میخواد باهاشون وصلت کنه یا نه؟ اگرم حرفشون یکی

 ...نباشه که بهتر

 بهتر آخر جمله اش را به خیال خودش آهسته گفت اما همه

 :شنیدند و آمنه چشم غره اش رفت و باربد با خنده گفت

 خوب مگه دروغ میگم؟

 آمنه تشر زد که: پس راست میگی؟ اگه نسرین مشکلی

مه که کامران دامادم بشه. کجا بریمنداشته باشه من از خدا  

که بهتر از کامران گیرمون بیاد؟ پسر خوب و کاریداریوش 

 میان

 حرفش رفت و گفت: خانوم حاال که نه به

 .باره، نه به داره

 :آمنه داخل لیوان دوغ ریخت مقابل شوهرش گذاشت و گفت



 نه آقا حاال که کامران با تبسم حرف زده و تبسم دو دله بد

ظر ما رو بدونه. مثال بدونه که من طرفدار پرنیست ن  

 .وپاقرص کامرانم

 .باربد باز شیطنت کرد: پس قراره یار کشی کنیم

 تبسم هم پابه پای برادرش شیطنت کرد و گفت: مامانت فکر

 .می کنه اگه زن پسر خواهرش نشم روی دستتون موندم

 باربد صورتش را کج و کوله کرد و گفت: البته بیراه هم فکر

 نمی کنه نه قیافه درست و حسابی داری. نه اخالقت چنگی

 .به دل میزنه

تبسم حرصی گفت: خیلی بیشعوری باربد.هما هم به حرف 

 آمد وبه

 آمنه گفت: اتفاقا همین دو، سه

 روز پیش یکی از خانم های هنرجو اومد پیشم می خواست

 شماره شما رو ازم بگیره برای پسرش بیان خواستگاری

اجازه اتون منم شماره دادم که خودتون با همتبسم. با   

 صحبت کنید. اتفاقا هم خودش خانوم خوبیه هم یکی دوبار

 .پسرش دیدم پسر خوبیه. اسم پسرش ماهانه

 تبسم و نوشین در حیاط آموزشگاه نشسته بودند و هردو با

 اشتها از لقمه های کتلت خانگی که نوشین با خودش آورده

 .بود می خوردند

گاز بزرگی به لقمه اش زد و گفت: خوب حاال تونوشین   



 میخوای چیکار کنی؟ چرا از حرفات حس کردم تکلیفت با

 خودت روشن نیست؟

 غذا خوردن با نوشین به خودی خود اشتهای تبسم را باز

 می کرد چه رسد به اینکه صبحانه هم نخورده بود و به امید

 .کتلت های مادرم نوشین از خانه بیرون زد

شب قبل زنگ زده و وعده کتلت های مادرش را دخترک  

 .داده بود

 کتلت های مادر نوشین با بقیه هیچ فرقی نداشت نه چیزی

 خاصی کم ونه چیز خاصی زیاد اما عجیب طعم بهشت می

 .داد

 او هم حرکت دوستش را تقلید کرد و یک گاز بزرگ معده

اش را مهمان کرد و بعد از قورت دادنش در جواب 

 سوالدوستش

 گفت: من که فعال هیچ چی ولی باربد معلوم خیلی

 دلش با خانواده خاله صاف نیست و تو می دونی نظر باربد

 برای من خیلی مهمه از اون طرف مامانم دلش قیلی ویلی

 میره برای پسر خواهرش. اصال انگار توی دنیا داماد بهتر

 .از کامران وجود نداره

 نوشین با لپ باد کرده گفت: نظر خودت چیه؟ خودت دلت

 کجاست؟

 تبسم سری تکان داد و گفت: تو که می دونی من هیچ وقت



 نه دل بسته کامران بودم نه مخالفش. چون بزرگترها گفتن

 شما به درد هم می خورید منم گفتم چشم. مخالفت نکردنم

 ....دلیل عشق و عالقه ام نبود. اما حاال

اهش کرد: اما حاال چی؟نوشین نگ  

 تبسم لقمه را روی میز گذاشت و مردد گفت: نوشین اون

پسره ماهان رو یادته؟همون که شب تولد.....نوشین میان 

 حرفش

 !پرید و مشتاق گفت: خوب؟

 ...تبسم مردد گفت: حس می کنم یک جوریه؟ انگار....انگار

 سکوت کرد. جمله ی مناسبی برای بیان حرفهایش پیدا نمی

ردک . 

 نوشین به صورتش زل زد و بی قرار پرسید: خوب بگو

 .دیگه انگار چی؟ چرا حرف نمیزنی

 تبسم سرش را پایین انداخت و درحالی که به دستش روی

 میز چوبی دایره های فرضی می کشید گفت: انگار تونسته

 توجهمو جلب کنه..... گاهی یادش می افتم

 نوشین چشمک زد: یعنی ازش خوشت اومد؟

م کوتاه گفتتبس نمیدونم.نوشین با شیطنت پرسید: صبر کن  :

 ببینم

 یعنی با همون یکبار

 حرف زدن دلت رفت؟



 تبسم به جمله دل رفتن نوشین خندید و گفت: اوال اینجوری

 که تو میگی هم نیست. ثانیا بعد اون شب دو بار دیگه هم

 دیدمش، البته قبال هم دیده بودمش. ولی در حد حرف زدن

بار اول بودهمون شب  . 

 نوشین لقمه اش را همچنان میان دستش نگه داشته بوده و

 تمام توجهش سمت تبسم و حرفهایش بود و پرسید: خوب

 بار اول که بودم دیدم، بار دوم و سومش کجا بود؟ که من نه

 بودم نه شنیدم؟

 تبسم به سوال و لحن بامزه نوشین لبخند زد و با ریز

د که دوبار دیگر ماهان راجزئیات برای دوستش توضیح دا  

 .کجا دیده و چطور دیده و چرا دیده

 حرفهای دخترک که تمام شد نوشین متفکر سر تکان دادو

گفت: پس یک شب زمستونی وقتی دلشکسته از نامردیمهناز 

 همراه

 باربد از خونه زدی بیرون، دل دادی به آقا

 !ماهان خلبان، یار غار امید و باربد؟

اش را به دست گرفت و گفت: حاالتبسم دوباره لقمه   

 اینجوری هم که تو میگی نیست و دلداده نشدم. فقط حس می

 کنم ازش خوشم میاد؟

 پارت و گازی به ساندویچش زد و ادامه داد: راستی خبر داغ

 بعدی هم اینه که یک خواستگار ماهان نام هم دارم که



 مادرش از عمه هما شماره خونه رو خواسته واسه قرار

 .مدار

 نوشین امروز پشت هم سوپرایز می شد و گفت: اسمش

 ماهانه؟! دختر شانست بزنه همین ماهان باشه

 تبسم جرعه ای از نوشابه های بدون گاز که از شام شب

 قبل در یخچال خانه نوشین مانده بود و آن را هم آورده بود

 تا کنار کتلت ها بساط صبحانه اشان را کامل کند نوشید و

 گفت: نه بابا، مامانش از هنرجو های همین جاست. تو

 .مامان ماهان رو تا حاال دیدی اینجا؟ من که ندیدم

 :نوشین نایلون لقمه اش را توی دستش مچاله کرد و گفت

 .من با اینکه اینجا کاره ای نیستم ولی بیشتر از تو اینجام

 اما االن که فکر می کنم نه من تا حاال مادر ماهان اینجا

ندیدم پس نتیجه می گیریم که نباید امید داشت این اون 

 باشهتبسم

 خندید: این، اون باشه خیلی با حال بود

 سپس به پشتی صندلی تکیه داد دست هایش را روی میز در

 هم قالب کرد و گفت: ما رو ول کن از خودت بگو، شما

 چیکار کردین؟

یز بهنوشین هم به پشتی صندلی تکیه داد. پاهایش را زیر م  

 سمت جلو کشید و گفت: بابام گفته فقط تا اردیبهشت به امید

 فرصت میدم اگه عروسی گرفت و رفتیم سر زندگیمون که



 .خیلی هم خوب ولی اگه نگیره دیگه صبر نمی کنم

 اینبار تبسم بود که به حرفهای دوستش دقیق گوش می

 سپرد و گفت: صبر نمی کنه یعنی چی؟ گفته میخواد چیکار

 کنه؟

 نوشین ابرو در هم کشید: می دونی که امید مخالفه بابام

 کمکش کنه اما بابا میگه دیگه بی خیال غرور و غیرت امید

میشم و خودم هم عروسی می گیرم هم اون آپارتمان یکخوابه 

 هست

 چند سال قبل، پیش خریدش کردن و دوسال

 پیش هم تحویل گرفتن یادته که؟

ه داد: آره همونو خالی میتبسم سر تکان داد و نوشین ادام  

 .....کنه تا ما یک مد ت بریم زندگی کنیم

 نفس عمیقی کشید وادامه داد: امید رو که می شناسی

 حساسه روی این حرفها و این کارا میخواد بار زندگیش

 روی دوش خودش باشه. بخدا منم موندم تبسم، نمیدونم کار

شون با همدرسته کدوم کار غلط، زدم به بی خیالی بذار خود  

 کنار بیان

 تبسم ناراحت شد وگفت: کاش تو یک کم راحتتری می گرفتی

 نوشین. خودت که می دونی امید چقدر دوستت داره حاال

 .حتما که نباید عروسی آنچنانی باشه دختر خوب

 نوشین شاکی شد و گفت: عروسی آنچنانی کجا بود تبسم؟



یکمن عروسی آنچنانی میخوام؟ یک عروسی متوسط توی   

سالن متوسط آنچنانیه؟تبسم دست دوستش را گرفت و گفت: 

 آره

 قربونت برم، وقتی

 هزینه اش برای شوهرت زیاد باشه میشه آنچنانی، مهم

 نیست کجای شهر باشه وقتی هزینه اش برای شوهرت

 سنگین باشه میشه آنچنانی، نوشین جان امید یک پرستاره

. وام گرفتهساده اس، همه اش دو، سه ساله استخدام شده  

 ماشین خریده، پول پیش و اجاره خونه و قسط ماشین

 هست. چرا برای عروسی اذیتش می کنی بخدا با یک

 عروسی ساده توی حیاط خونه اتون هم میشه یک زندگی

 .قشنگ رو شروع کرد

 نوشین پای عروسی اش که وسط می آمد حرف هیچ کس را

 قبول نداشت جزء آرزوهای دور ودراز خودش را پس با

 دلخوری پرسید: اگه عروسی خودت هم بود همین رو می

 گفتی؟

 تبسم برای اینکه حال و هوایش را عوض کند با شیطنت

 گفت: شما آقا ماهان رو تحویل من بده من از همون محضر

باهاش میرم خونه.ضربه دست نوشین همیشه محکم بود. 

 بیچاره

م گردنشتبس  



 .شکست

 خدا کند قطع نخاع نشده باشد

 تبسم و باربد روی مبل نشسته بودند با دقت تمام فیلمی که

باربد تازه خریده بود را تماشا می کردند.یکی از آن فیلم های 

 فضا

 نوردی که تبسم عاشقشان بود و

 .باربد هم پا به پای خواهرش تماشا می کرد

به صفحه تلوزیوناوج فیلم بود و چشمان هر دویشان   

 .دوخته شده بود

 داریوش روی مبل کناری نشست و از بچه ها پرسید: باز

 چیه شما دوتا رفتین توی بحرش؟

 باربد کاسه پفک هندی را مقابل پدرش گرفت و گفت: درباره

 چندتا فضا نورده که توی فضا گم شدن

 داریوش دست روی کاسه گذاشت عقب هلش داد وگفت: نه

یی میخورمبابا ممنون چا . 

 او هم مثل بچه هایش به تلوزیون خیره شد چند دقیقه بعد که

 فیلم تمام شد. باربد به پدرش نگاه کرد و گفت: راستی بابا

 می خواستم اگه شما اجازه بدین بلیط بگیرم واسه تعطیالت

من و تبسم بریم سفر.هم داریوش هم تبسم متعجب نگاهش 

 کردند و

 :داریوش گفت



ما که هر وقت سفر رفتیم خانوادگی بودهخودتون دوتا؟  . 

 باربد سر تکان داد: آره، اگه شما اجازه بدین این دفعه

 .خواهر، برادری بریم

 !تبسم متعجب پرسید: واقعا باربد؟

 باربد به خواهرش نگاه کرد و گفت: آره، تازه واقعا تازه

 میخوام اگه بابا موافقت کنه به امید و نوشین هم پیشنهاد بدم

نبیا . 

 به پدرش نگاه کرد و گفت: شما و مامان هم فرصت می کنید

 .بعد سالها یک تعطیالت دوتایی باشین

 داریوش سری چرخاند و آخرین جرعه چای را نوشید و

 گفت: چی بگم بابا. اگه خودتون دوست دارین برین.حاال چرا

بلیط بگیری مگه با ماشین خودت نمیری؟باربد سر باال 

 انداخت و

با هواپیماگفت: نه   

 .تبسم با ذوق دست بر هم زد و گفت: وای چه باحال

 آمنه از آشپزخانه با ظرف میوه خارج شد و گفت: جریان

 چیه؟ برنامه چی رو دارید می ریزید؟

 تبسم پاسخ داد: باربد از بابا اجازه گرفت امسال ما دوتایی

 بریم سفر

 آمنه روی مبل نشست و ابرو در هم کشید: دوتایی یعنی

 .چی؟ خوب اگه قراره سفر بریم همه با هم میریم



 داریوش به همسرش نگاه کرد و گفت: حاال بچه ها هوس

کردن اینجوری سفر کنن. اشکالی نداره کهآمنه پرتقالی 

 برداشت و

 مشغول پوست کندن گفت: یعنی ما

 تنها بمونیم؟

 باربد مهربان نگاهش کرد: تنها نیستی که عزیز من، بابا

و شوهرش، عمه هما،حنا و هومنهست، پرستو   

 آمنه نازاضی بود اما سکوت کرد. دلش شور تنها ماندن بچه

 ها را می زد اما از طرفی هم حق داشتند بخواهند تنها سفر

 .کنند باالخره این همه تجربه جدیدی برایشان بود

 باربد به خواهرش نگاه کرد و گفت: زنگوله پاشو چندتا

 .چای بیار بخوریم

ای داریوش مثل همیشه حواله اش شد و باربدچشم غره   

 زیر سیبلی رد کرد و بعد از اینکه تبسم به آشپزخانه رفت

 باربد رو به مادرش گفت: این سفر برای هر جفتمون الزمه،

 یک هوایی به سرمون بخوره بد نیست. مامان به خاله زنگ

 بزن باهاش صحبت کن بگو کارش اصال درست نیست که

این قضیه دخالت میده. بهش بگو هر چیبوده داره تبسم توی 

 تموم

 شده باعث و بانیش هم دختر خودش بوده چرا

 داره سعی می کنه همه چی رو بندازه گردن ما



 آمنه پرتقال را توی بشقاب گذاشت. دستهایش را با دستمال

کاغذی پاک کرد و پرسید: مگه چی شده؟باربد سیبی از 

 ظرف میوه

رفته برداشت و توضیح داد که:  

 آموزشگاه سراغ تبسم گریه و زاری کرده که حرف پشت

 دخترم دراز میشه. چند روز پیش هم زنگ زده به پرستو که

 ما آبرو داریم .چرا مامان و بابات اهمیت نمیدن. از اون

 طرف به تبسم گفته دل کامران پیشته . همون حرفهای که

اساتخاله همیشه میزنه. مامان به خاله بگو سعی نکنه احس  

 تبسم رو قلقلک بده. درسته که کامران پسر خوبیه. خیلی

 هم برای تبسم خوبه اما اون خودش باید تصمیم بگیره از

 طرفی حتی اگه همین امشب هم تبسم جواب مثبت بوه و با

 کامران ازدواج کنه من حاضر نیستم برگردم با مهناز. اون

وصلدیگه به دردمن نمیخوره. اگه خاله فکر می کنه با   

 کردن تبسم به کامران می تونه یکبار دیگه زمینه ازدواج

 من و مهناز رو فراهم کنه از همین االن خیالشو راحت

 .کنید که تالش بیخود نکنه

 آمنه غمگین سر تکان داد. میان خواهر و بچه هایش گیر

 افتاده بود. زن آرامی بود تا وقتی که پای بچه هایش وسط

ه وسط باشد خونش به جوش مینمی آمد، اما پای آنها ک  

 آمد هر چند جزء آن دسته آدم ها بود که به جوش آمدن



خونش را هم نشان نمی داد.در حالی که متاثر سر تکان می 

 داد

 گفت: اگه قرار باشه

 اذیت کنه به داداش زنگ میزنم همه چی رو بهش

 میگم.خودتو ناراحت نکن مامان جان

* 

خریدی می گشتند و تبسم و نوشین در پاساژ بدون هیچ  

 نوشین از غر های تمام نشدنی پدرش می گفت و تبسم هم از

 دلخوری های خاله اش، از جای خالی مهناز در زندگیش و

 اینکه عجیب به چشم می آید از پیام های مهناز که باز نمی

 کرد و پیام های کامران که باز می کرد و می خواند و جوابی

 .برایشان نداشت

 آخر سر هم رسیده بودند به قرار مسافرتی که بین امید و

و اینکه آنها هنوز نمی دانستند مقصد باربد گذاشته شده بود  

 کجاست و باربد گذاشته بود روز آخر بگوید و اینکه پدر

نوشین این سفر را بدون غر غر قبول کرده.شال بلند و 

 زیبایی

 توجه نوشین را جلب کرد جلو رفت و

د و بعد از شنیدن قیمتش سریع به تبسم گفت: بیاقیمت پرسی  

 بریم بابا، اینا معلوم نیست قیمتا رو چطوری حساب می

 .کنن



 عادتشان همین بود اول حسابی در پاساز های گران قدم می

 .زدند و می گشتند و بعد از جاهای ارزان تر خرید

 حرف زدنشان را از سر گرفتند و دوباره راه رفتند و حرف

راه رفتند و حرف زدند زدند و . 

 تا گوشی تبسم زنگ خورد. باربد بود پاسخش را داد: سالم

 باربد جانم؟

 باربد پرسید: سالم کجایی تبسم؟

تبسم پاسخ داد: من با نوشین بیرونم نزدیک عفیف آبادباربد 

 :گفت

 ما هم همین اطرافیم ، بیاین سمت در باغ عفیف

پیتزا بخوریمآباد ما هم میایم همونجا بریم دور هم  . 

 تبسم لبخند زد و پرسید: شما یعنی کیا؟

 .باربد پاسخ داد: من و امید و ماهان

 .تبسم ابرو باال انداخت و گفت: باشه، چقدر دیگه می رسید

 .باربد پاسخ داد: نزدیکیم چیزی نمونده

 تبسم تلفن را قطع کرد وبه نوشین گفت: باربد بود، گفت با

ر باغ دنبال ما بریم یک جاییامید و ماهان میان نزدیک د  

 .با هم پیتزا بخوریم

 .نوشین خندید:به به چی بهتر از از این

 یکدفعه سر بلند کرد و انگار تازه کامل متوجه جمله تبسم

 شده باشد گفت: ماهان هم بود؟! چه این روزا فعال شده بچه



 !ام

 تبسم با خنده سر تکان داد و گفت: میخوای به اون بدبخت

چسبونی؟هم انگ ب  

تا نوشین خواست جواب دهدصدای زنگ پیامک تبسم توجه 

 هر

 .دویشان را جلب کرد

 .باز هم باربد بود برایش نوشته بود: من با آیدا هستم

 هواشو داشته باش

 تبسم باز لبخند زد. اولین مالقات بدون تنش با آیدا، یک

 معذرت خواهی حسابی هم به او بدهکار بود. باید بی محلی

ن مدت را از دلش در می آوردهای ای . 

 چند دقیقه ای نزدیک در باغ معطل شدند و قبل از پارس

 .سفید باربد اتومبیل ماهان رسید

 تبسم با اینکه یک بار بیشتر ندیده بودش اما سریع او را

 شناخت. آن هم تبسمی که شکل و اسم ماشین ها معموال در

 .خاطرش نمی ماند

 البته که هنوز نام ماشین ماهان را نمی دانست اما ظاهرش

 .در ذهنش مانده بود

 .دو مرد که پیاده شدند دخترها هم به سمتشان رفتند

 انگار واقعا در قلب تبسم خبرهای بود که قبل از رسیدن به

 .ماهان یک دور کامل سرتا پایش را با نگاهش وارسی کرد



هم رسید.دخترک صحبت  میان حال و احوال بودند که باربد

 را با

 آنها کوتاه کرد وسمت اتومبیل برادرش

 .رفت. اولین گام برای رفع کدورت را او برداشت

 .خودش خراب کرده بود و خودش هم باید درستش می کرد

 آیدا و باربد پیاده شدند و تبسم ابتدا به سوی آیدا رفت

 لبخنده اش را به بزرگترین حالت ممکن وسعت داد و دست

 .به سوی آیدا دراز کرد: سالم

 :آیدا هم لبخندش را به روی او پاشید و دستش را فشرد

 سالم عزیزم، خوبی؟

 تبسم سر تکان داد: ممنونم. خوشحالم می بینمت

 .آیدا پلک بر هم زد: منم همین طور

 آیدا از همکاران امید بود. هر دو پرستار یک بخش بودند

محل کار امید با او آشنا باربد هم به واسطه رفتار و آمد به  

 شد.کال انگار واسطه ازدواج همدیگر بودند. امید هم وقتی

 نوشین را دید و پسندید که بخاطر رفاقت با باربد به خانه

 .آنها رفت و آمد می کرد

 آنجا بود که دختر همسایه خانه ی پدری باربد را که از قضا

ز کفَشاز دوستان تبسم بود و نوشین نام داشت دید و دل ا  

 .رفت

 تبسم راهش را به سمت باربد کشید باربد با محبت به



 :خواهرش نگاه کرد و در جواب سالم خوش آهنگش گفت

 سالم ابجی قشنگم. خسته نباشی. این همه خرید کردی چرا؟

 مامان گفت با نوشین رفتین خرید

 .با شیطنت به دستهای خالی تبسم اشاره کرد

ه چی گرونهصورت تبسم در هم شد: از بس هم  

باربد جلو رفت و آهسته پرسید: پول کم داشتی؟تبسم به 

 نگرانی

 های همیشگی برادرش لبخند زد: نه، ولی

 خوب دلم نیومد. به قول نوشین چهارتا خیابون پایین تر

 همین ها رو کلی ارزون تر میشه خرید. ما فقط اومدیم دور

 .بزنیم

برایشانباربد فرصت نکرد جوابش را بدهد چون ماشینی   

 .بوق زد و وقتی برگشت کامران را دید

 او هم سوار بر اتومبیلی گران قیمت، اسم این را یکی را

 تبسم کال نمی دانست. حق هم داشت نداند پسر خاله اش

 عالوه بر تاالر، در کار خرید و فروش اتومبیل هم بود وهر

 .ماشینی بیشتر از یکی، دو ماه در دست و بالش نمی ماند

صت نمی کرد نام و مدلشان را بپرسد و یاد بگیردکسی فر  

 پارت

 چند دقیقه ی بعد کامران هم به جمع اشان پیوسته بود و از

 تصمیمشان که برای دور هم غذا خوردن مطلع شد تصمیم



 .گرفت کنارشان باشد

 و خوب هزار البته که بودن ماهان و آیدا در جمع هم برای

 .ماندن کنجکاو و ترغیبش می کرد

 صنم داشتن آیدا با باربد و بی صنم بودن ماهان هر دو دلیل

 می شد که او مشتاق باشد بیشتر بماند تا از عمق این روابط

 .بیشتر بداند

 صد هزار مرتبه که حضور ماهان و تبسم در یک جمع خیلی

 .بیشتر کنجکاوش می کرد تا آیدا

 کال روی تبسم حساس بود و دوست نداشت اطراف او مرد

را ببیند و اصال چه معنی داشت که باربد دست مجردی  

 خواهر مجردش را می گرفت و با دوستان مجردش گردش

 .می برد.ان هم دختری که قرار بود همسر او شود

 آن هم دختری چون تبسم که زیبایی اش حسابی در چشم

 .بود

 یقیقنا تبسم آنقدر ها هم که در نظر او می آمد زیبا نبود اما

" ی مجنون نشینی به جزء زیبایی از لیلیاگر در دیده   

 "نبینی

 کامران شاید به اندازه ی مجنون عاشق نبود ولی از وقتی

 دست چپ و راستش را شناخت مادرش از تبسم زیر گوشش

 .خواند

 نسرین سالها می شد که رویایی ازدواج فرزندانش را با



 .فرزندان خواهرش در سر می پروراند

غذا خوردنشان را انتخاب کنند صحبت کوتاهی کردند تا محل  

 و سپس سوار بر اتومبیل هایشان به سوی مقصدی که زیاد

 . هم دور نبود رفتند

 سر میز دایده ای شکل تبسم میان باربد و نوشین نشسته

 بود و روی صندلی های مقابلش دو مرد قابل توجه این

روزهای زندگیش نشسته بودند.فرصت خوبی بود که گاهی به 

 بهانه

ف زدن مقایسه اشانحر  

 .کند

 حداقل ظاهرشان را با هم مقایسه کند و ببیند نمره کدامشان

 بیشتر است؟

 دست ماهان به سمت اولین برش پیتزا رفت و همزمان که

 آن را بر می داشت و چشم تبسم هم همراه پنیر کش می آمد

 گفت: تبسم خانوم سفارش من آماده نشده؟

ودتر خودش را بهتبسم هم وسوسه شده بود هر چه ز  

 برشی از پیتزایی خوش رنگ و لعابش مهمان کند و دست و

 .زبانش با هم به کار افتاد

 دست برای برداشتن پیتزا و زبان برای پاسخ به ماهان و

 گفت: دو، سه روز دیگه بهتون تحویل میدم. البته سه تا

 .بیشتر نتونستم آماده کنم



شید باعث زحمتماهان لبخند زد و گفت: همینم خوبه. ببخ  

 .شد

تبسم هم لبخند زد.نوشین آهسته گوشی اش را روی میز 

 گذاشت و

 به سمت

 .تبسم هل داد

 عادتشان همین بود؛ در جمع وقتی نمی توانستند حرف بزنند

 .حرفهایشان را در صفحه چت گوشی می نوشتند

 :تبسم از همان باال به گوشی نگاه کرد نوشین نوشته بود

 .تا حاال بهش دقت نکرده بودم خوشتیپ هم هستا

 :انگشت تبسم آهسته روی صفحه کلید لغزید و نوشت

 کدومشون؟

 .چشمان نوشین گرد شده به سمت تبسم چرخید

 اما زود به خودش مسلط شد و نوشت: نکبت مگه تو دل

 داده ماهان نشدی؟

 تبسم خنده اش را پنهان کرد و پاسخ داد: نه اونقدر که اگه

متیازات کامران بیشتر باشه ازش صرفنظر کنم.نوشین به ا

 جای

 نوشتن آهسته زیر گوشش گفت: خاک تو

 سرت، زودتر تکلیفتو روشن کن خوب من بدونم باید به کی

 .توجه کنم



 .تبسم نا خواسته خندید

 نگاه کامران و ماهان با هم باال آمد. ماهان لبخند گم رنگی

فت.نوشین دوباره توی زد و کامران چشم غره ی کوتاهی ر

 گوش

 تبسم پچ زد که: اوه، اوه آقا

 عصبانی شد. کال فکر کنم خیلی اخالق نداره ها؛ برو درباره

 .همون ماهان فکر کن این کامرانه به درد نمیخوره

 تبسم خنده اش را مهار کرد و گفت: گمشو نوشین زشته

 .چیزی نگو توی جمع نشستیم هی داریم پچ پچ می کنیم

می از دلسترش را توی لیوان کنار جعبه پیتزا ریختماهان ک  

 و گفت: تبسم خانوم چیکار کردین برای کالس های چتر

 بازی؟

 همانطور که برای جواب به تبسم خیره بود لیوان یکبار

 .مصرف حاوی دلستر را به لب هایش چسباند

 تبسم پاسخ داد: اتفاقا درباره اش با باربد حرف زدم ولی

که بزاریمش برای بعد از عیدآیدا سمت دیگر نظر باربد اینه  

 باربدنشسته بود با ذوق گفت: تبسم میخوای

 بری کالس چتر بازی؟ چقدر خوب! نمی ترسی؟

 تبسم ابرو باال انداخت و گفت: نمی دونم ولی فکر نکنم

 بترسم. بنظرم باید جالب و هیجان انگیز باشه. کال آسمون

 ....همه چیش خوبه بخصوص پروازش



ار که سالهاست دوست هستند وتا همین چند وقت پیشانگ  

 از او متنفر نبوده گفت: من یک تلسکوپ دارم یک روز

 باید بیایی بریم با هم آسمون رو تماشا کنیم. آسمون خیلی

 قشنگه

 .آیدا مشتاق گفت: خیلی دوست دارم ببینم

 کامران گفت: می دونی میخوای چه کار خطرناکی شروع

ا چتر خیلی خطرناکهماهان نگاهش کرد و کنی تبسم؟ پرواز ب

 :گفت

 نه خیلی خطرناک نیست کافیه

 .حرفهای مربی رو مو به مو گوش کنه

 کامران از مخالفت ماهان خوشش نیامد و گفت: خوب اصال

 چه منطقی پشت این کاره؟ یک دختر بره با چتر پرواز کنه

 که چی؟ قراره چه کمکی به زندگیش بکنه؟

ن حرف بزند تبسم از خودش دفاع کردقبل از اینکه ماها : 

 حس پرواز یکی از مهم ترین حس های که بشر همیشه

 آرزو داشته تجربه اش کنه

 کامران آستینش را کمی باال داد و گفت: خوب یک بلیط

 .هواپیما این مشکل رو حل می کنه

 تبسم متعجب گفت: تو نشستن توی هواپیما رو با پرواز

 واقعی با چتر مقابسه می کنی کامران.کامران خونسرد درگیر

 غذایش بود و گفت: نه قابل مقایسه



 .نیست، ولی بعضی چیزا ارزش ریسک کردن نداره

 تبسم از اینکه حس می کرد کامران می خواهد افکارش را

 به او دیکته کند حس خوبی نداشت و گفت: همه چی هم

. بعضی چیزا رو بایدتوی زندگی قابل حساب و کتاب نیست  

 .بدون حساب و کتاب انجام داد

 ماهان گفت: منم موافقم. مثال شغل من، خانواده ام

 الخصوص مادرم کامال مخالف بودن. از خطراتش می گفتن

 و از بالهای که ممکنه سرم بیاد اما من بدون فکر کردن به

 .خطرات احتمالی انتخابش کردم چون عاشقش بودم

سر تکان دادکامران در سکوت  . 

 .او آدم حساب و کتاب بود، اهل دو، دوتا چهارتا

 .البته خیلی عالقه ای برای مجادله های بیخود نداشت

 از همین رو هم بود که سکوت کرد. چه لزومی داشت عقیده

 اش را به ماهان بقبوالند وقتی اصال معلوم نبود مالقات

خواهند بعدی اشان کی خواهد بود؟ یا اصال همدیگر را دیگر  

 دید؟

 این همه بی ربط بودن و کم رنگی خودش دلیل کافی

 .محسوب می شد برای سکوت

 کامران معموال فقط با آدم های مهم زندگیش برای اثبات

چیزی بحث می کرد.بعد از غذا ماهان بلند شد و گفت: بچه 

 ها



 همین نزدیکی ها

 یک بستنی فروشی خوب هست. بریم بستنی بخوریم مهمون

 من؟

ربد ایستاد و گفت: من که موافقم تا حساب کنم بیام بقیهبا  

 .هم نظرشون رو بگن

 ماهان کیف پول چرم قهوه ایش را از روی میز گذاشت و

 .توی جیب شلوارش گذاشت و گفت: من حساب کردم بریم

 امید تعارف کرد: بابا چه کاری بود خودمون حساب می

 .کردیم

یر خنده. و باربدماهان که چپ چپ نگاهش کرد امید زد ز  

 .گفت: حاال از خداشه ها....بیا برو

به سمت در خروجی راه افتادند.دو به دو خارج شدند اول 

 امید و

 نوشین، پشت سرشان هم

 .آیدا و باربد

 کامران منتظر شد همراه تبسم خارج شود اما دخترک عمدا

 .با ماهان همراه شد

بسمماهان تا حدودی متوجه حس مالکیت کامران روی ت  

 شده بود اما رفتار دخترک نشان نمی داد حسش متقابل

 .است

 پس از اینکه هم گام شده بودند ناراحت نبود و همزمان با



 خروجشان به تبسم گفت: یک شماره کارت بفرست پول

 .عروسک ها رو واریز کنم

 تبسم گوشی را از توی کیفش بیرون آورد و گفت: اصال قابل

 .دار نیست این دفعه هدیه منه به برادر زاده اتون

 ماهان تلفنش را که زنگ می خورد ریجکت کرد و به تبسم

 .گفت: ممنونم شما لطف دارید

 تبسم نگاهی گذرا به صفحه گوشی مرد جوان انداخت اما

چیزی ندید و گفت: تعارف نکردم. واقعا هدیه از طرف 

 منماهان

گفت: هر کاری یککنار اتومبیلش ایستاد و جدی   

 دستمزدی داره تبسم خانوم. چرا باید زحمتتون رو هدیه

 .بدین

 تبسم لبخند کم رنگی زد و ماهان بی انکه اجازه تعارف

 بیشتر را به دخترک بدهد گفت: شماره کارت رو توی وات

 .ساپ برام بفرستید

 تبسم رمز گوشی اش را باز کرد و همزمان که وارد گالری

ل اول عکس هاشون ببینید، اصال خوشتونمی شد گفت: الاق  

 .میاد

 یکی از فایل ها را باز کرد و خودش را کمی به سمت ماهان

 .کشید

 .ماهان دستش را توی جیبش کرد و به دنبال سویچ چرخاند



 او هم قدری گردن کشید تا به صفحه گوشی تبسم مسلط

 باشد.همزمان ریموت ماشین را از جیبش بیرون کشید و قفل

را باز کرد،درها   

 تبسم با انگشتان ظریف و کشیده اش عکس اولین عروسک

 .را کمی بزرگتر کرد تا مردجوان بهتر ببینید

 سه عروسک را به مرد ایستاده کنارش نشان داد و درباره

 .هر کدامشان هم توضیح می داد

 بدن ماهان خیلی به او نزدیک شده بود طوری که از گررنش

دخترک قرار داشت به وضوحکه درست در نزدیکی بینی   

 .می توانست بوی خوش ادکلن مرد جوان را حس کند

 ماهان با تحسین عروسک ها را تماشا کرد و سپس سرش

 .را عقب گشید د گفت: واقعا عالیه دستتون درد نکنه ممنون

 فکر نمی کردم انقدر خوب شده باشن معلومه توی کارتون

 .استادین

ریجکت کرد برای بار دوم تماس گوشی اش را . 

چشمان دخترک از تعریف ماهان برق زد. معموال خیلی ها 

 از

 هنر او و عروسک های که با نهایت ظرافت درست می کرد

 .تعریف می کردند اما این یکی بیشتر به دلش چسبید

 ماهان رو به جمع گفت: بچه زودتر بریم بستنی؟ من خیلی

 وقت ندارم آخه پرواز دارم



گوشش هایش دود خارج میشدکامران جلو آمد. از  . 

 بدش نمی آمد تبسم را تنها گیر بیاورد و یک دل سیر بابت

این همه صمیمی ایستادن کنار ماهان شماتتش کند.مردک هم 

 که

 رعایت نمی کرد موقع دیدن عکس ها که اتفاقا

 او اصال ندید چه بود و این بیشتر کنجکاوش می کرد چنان

ر موقعیتش را داشت یکتوی حلق تبسم ایستاده بود که اگ  

 مشت حسابی میان چشمهایش که البته جزء به گوشی تبسم

 .هیچ جایی دیگر راه هم نگاه نکرده بودند می کوبید

 عصبانیتش را با تمام وجودش کنترل کرد و بدون نگاه کردن

 به صورت تبسم و ماهان که همچنان کنار هم ایستاده بودند

 گفت: ممنون از همه ببخشید مزاحم جمع دوستانه اتون شدم

 .من دیگه باید برم. یک مقدار کار دارم

 با اکراه دستش را به سمت ماهان دراز کرد و گفت: ممنون

 بابت پیتزا، خیلی خوب بود

 .ماهان لبخند زد: نوش جان. به امید دیدار

 !نه این مردک انگار حالش خوب نبود

ه می کرد و خبر نداشت کامران بابتآرزوی دیدار دوبار  

همین بار هم چقدر پشیمان است.او آمده بود تا مجالی برای 

 حرف

 زدن با تبسم بیابد و مجالی



 که نیافت هیچ؛ فقط با اعصابی به هم ریخته مجبور به بر

 .گشت شد

 خداحافظی اش را با سایرین هم زیاد طول نداد سوار بر

شد ماشینش با آخرین سرعت ممکن دور . 

 امید راهش را به سوی اتومبیلش کج کرد و گفت: خوب بچه

 ها تا ماهان دیرش نشده و از زیر بستنی دادن در نرفته

 .بریم

 ماهان در ماشینش را باز کرد و عینک آفتابی اش را

 .برداشت و گفت: ماشین نمیخواد که بابا، آخر همین خیابونه

 .قدم زنان میریم

فاصله گرفت در اتومبیل را بست و از آن . 

 نوشین دستش را دور بازوی امید پیچید و با نیشی که تا

 بناگوش باز بود و معلوم نبود از چه رو این همه خوشحال

است گفت: خوب چرا ایستادین؟ بریم دیگه.آخی بچه، برای 

 یک

 !بستنی چه ذوقی هم داشت

 تبسم در دلش خاک برسری نصیبش کرد و یادش باشد هر

به خیک وامانده اش ببند تا این همه از گاهی یک بستنی  

 .ذوق نداشته باشد برای خوردنش و آبرویشان را نبرد

 زوج اول که راه افتادند و آیدا و باربد هم که پیش هم

 ایستاده بودند و تکلیفشان مشخص بود و تبسم هم هیچ



 .عالقه ای برای آویزان شدن به آنها نداشت

تنها و قدم زنان بهتر بود گوشی اش را بیرون بیاورد و  

 .سرش را با گوشی گرم کند تا به مقصد برسند

 :قصد عملی کردن فکرش را داشت که باربد صدایش کرد

 .تبسم چرا ایستادی پس بیا بریم

 .دستش را به سمت او دراز کرد خواست دستش را بگیرد

 تبسم آهسته روی دستش زد و گفت: مگه بچه ام که

ی؟ بریم دیگه هم با همهمیخوای دستمو بگیری مواظبم باش  

 .داریم می ریم

 .چشمکی زد و گفت: برید خوش باشید

 با گام های کوتاه از برادرش و دختر مورد عالقه اش دور

 .شد

 گوشی را میان دستش گرفته بود و صفحه اش را بی اینکه

 .هدف خاصی داشته باشد باال و پایین می کرد

مد. تنهاهمیشه از بودن در جمع های دونفره بدش می آ  

ماندن در جمع چیز مزخرفی بود.صدای ماهان را در حال 

 مکالمه

 با تلفن از پشت سرش می

 .شنید و با کسی صحبت می کرد و لحنش زیادی رسمی بود

 صحبتش کمی بیشتر طول نکشید و چند لحظه بعد تبسم در

 حالی که همچنان با گوشی اش ور می رفت حضور او را



 .کنار خودش احساس کرد

 سرش را چرخاند و به مرد جوان که هم گامش شده بود

 .نگاه کرد

 ماهان گفت: نظرتون خیلی برای باربد مهمه ها، سری قبل

 اصال دوست نداشت جلوی چشم شما دور و اطرف آبدا

 خانوم آفتابی بشه. نمی خواست ناراحتتون کنه. اما االن

 .خیالش ازتون راحته

ی حواسش بهتبسم خوب متوجه حرفهایش نشد، همه   

 صورت ماهان وعینک آفتابی که حس می کرد زیادی به

 .صورتش می آید بود

 یعنی همه مردها با عینک آفتابی این همه خوشتیپ می

 شوند؟

بی حواس زمزمه: آره.ماهان متوجه بی حواس دخترک و 

 اینکه

 حرفهایش را خوب

 .متوجه نشده بود شد

جیبش کردسرش را پایین انداخت و هر دو دستش را توی   

 و گفت: مزاحم خلوتتون شدم؟

 تبسم نا خودآگاه از ترس اینکه ماهان از او فاصله بگیرد

 تند گفت: نه،نه مشکلی نیست. من از تنها موندن توی جمع

 .خوشم نمیاد



 ماهان نفس عمیقی کشید: منم اعتراف می کنم اصال خوشم

 نمیاد برم یک جایی همه جیک تو جیک باشن و من مجبور

تنها یک گوشه بشینمباشم  . 

 تلفن ماهان باز زنگ خورد و مرد جوان برای بار سوم

 تماس را ریجکت کرد و تبسم بی اختیار گفت: خوب جواب

 .بدین شاید کار مهمی داشته باشه

 :ماهان در حالی که کمی عصبانیت چاشنی لحنش بود گفت

 نه خودش مهمه نه حرفش، نه کارش.تبسم اهل کنجکاوی های

نبود اما درباره ماهان ایناحمقانه   

 کار را کرد: کات کردین ولی اون دست بر نمی داره؟

 .ماهان از سوال دخترک جا خورد

 صفحه گوشی اش مقابل تبسم گرفت نام سینا به عنوان

 .آخرین تماس گیرنده در لیست تماس ها خود نمایی می کرد

 ماهان دوباره دستش را همراه گوشی توی جیبش فرستاد و

من دوست دختر ندارم که بخوام کات کنم کال وقتم روگفت:   

 با این کارهای احمقانه هدر نمیدم، دوست دختر، زنگ زدن

های عاشقانه ی دروغی. وقت گذاشتن های ها و حرف  

 بیخودی و یک عالمه کار مزخرف دیگه که فقط واسه

 .سرگرمیه

 تبسم خجالت زده سر پایین انداخت و گفت: ببخشید نمی

هتون توهین کنمخواستم ب . 



 ماهان عینکش را روی موهایش فرستاد و خیره به نیم رخ

شرمنده دخترک و گفت: مشکلی نیست.تبسم مثل دختر بچه 

 های

 :خطا کار در مقام توجیه بر آمد

 البته تقصیر خودتون هم بودا پشت هم ریجکت می کردین

 .منم فکر کردم دوست دخترتونه

ماهان از لحن با مزه دخترک خوشش آمد.لب و لوچه اش 

 آویزان

 شد و او را یاد آتریسا برادر زاده

 شیطان و کوچکش انداخت. او هم وقت خطا کردن و شماتت

 شدن همین قدر شیرین میشد

 .تبسم مثل بچه های چهار ساله داشت توجیح می کرد

یساماهان هم نا خواسته واکنشی را نشان داد که برای آتر  

 .نشان می دادخندید و سر تکان داد

 همه چیز در یک لحظه اتفاق افتاد چشمان تبسم افسار

 .دریدند

 نگاهش بدون اجازه او دو دستی صورت ماهان را چسبیده

 .بود

 هر چیزی در زندگی از یک جایی شروع میشود. نقطه ی

 .آغاز هر قصه ای یک حادثه اس

لرزیدین دلنمی دانم اسم خندیدن مردی خوش پوش و   



 دختری ناز دانه را هم می شود حادثه گذاشت؟

 هر اتفاقی اولین بار دارد و اولین بار تبسم درست همان

 لحظه بود. وسط یکی از خیابان های قشنگ شهر شیراز بعد

 از ظهر یکی از آخرین روزهای اسفند ماه وقتی خورشید بی

ترکجان اما گرم می تابید و مردی از بابت جمله ای که دخ  

ناغافل گفت خندید و دل دخترک قصه امان، لرزید برای 

 خندهای

 که پیش از آن هیچ وقت خنده ی هیچ کس را اینچنین

 .شیرین و زیبا ندیده بود

 .دستش چپش را مشت کرد

 انگار که قلب سقوط کرده اش میان دستش افتاده و اگر آن

 .را مشت نکند روی زمین می افتد

میان مشتش سفت فشرد و بااحساس خوب و تازه اش را   

 هر جان کندنی که بود نگاهش را از صورت ماهان کند و به

 .آسفالت خیابان داد

 مگر کنده میشد لعنتی؟ سفت و سخت به صورت دوست

 .داشتنی مرد جوان چسبیده بود

 مثل کودکی شیر خوار و گرسنه که تازه سینه مادرش را

 .یافته باشد

ثبت شد و هی پشت همخنده ی مرد ناخواسته در ذهنش   

 تکرار می شد و هر بار چشم هایش را هم یادش می آمد که



 .چه حالت زیبایی گرفته بودند

 نگاهش که روی آسفالت به بازی درآمد تازه صدای ماهان

 را شنید که گفت: من دوست دختر ندارم. از بازی دادن و

بازی کردن با آدم ها خوشم نمیاد از اینکه یکی رو گول 

 بزنمکه

 میدونه دارم گولش میزنم و یکی بهم پشت هم دروغ بگه

 منم وانمود به باور کردن کنم در حالی که می دونم دروغ

 .میگه بیزارم

 .پس خیلی هم زمان نگذشته بود

 راستی چرا برای او این همه طو النی گذشت؟

 خدا لعنت کند زبان بیشعور تبسم را که پشت هم سوال های

 احمقانه می پرسید باز هم بی اجازه صاحبش خودش را

 وسط انداخت و گفت: یعنی به عشق و رابطه عاشقانه و این

 چیزا اعتقاد ندارید شما یک جوری حرف می زنید که انگار

 منکر هر نوع رابطه ی محبت آمیزی هستید

 ماهان مستقیم نگاهش کرد و گفت: عشق و رابطه ی

که سالی چند بار برای آدمعاشقانه سرماخوردگی نیست   

 اتفاق بیفته. عشق همراه خودش تعهد میاره کسی که امروز

 با یکی فردا با یکی دیگه باشه عاشق نیست هوس بازه. از

 طرفی هر آدمی یک روزی ازدواج می کنه و همه چیز رو

 تجربه می کنه چرا وقتی این همه کار مهم توی دنیا هست



یک همچین کارهای که صرفا که باید انجام بدیم بریم سراغ  

 تمام وقت آدم رو می گیره هیچ نتیجه ای هم نداره

 تبسم ابرو باال انداخت و لبخند زد، از تفکر ماهان خوشش

 .آمده بود

 .استداللش را دوست داشت

 بعد از آنش را خوب یادش نماند. بیشتر زمانش در هپروت

 گذشت کل حواسش جای میان لبخند و چشمان ماهان گیر

فتاده بودا . 

 بعد از آن زمان برایش حرکت نمی کرد.حرف زدند، بستنی

 خوردند و حتی گاهی صدای خنده جمع

 .کوچکشان باال رفت اما فقط جسم دخترک آن حوالی بود

 .راست می گویند که روح از تن جدا می شود

 جسمش در بستنی فروش بود و با بچه ها حرف می زد، می

روح افسار دریده اش که هنوز گفت و می خندید اما امان از  

 همان جا میان خیابان، همان جایی که حس می کرد خنده ی

 ماهان و رد چشمهایش که مستقیم خیره اش بود جا مانده

 .ایستاده بود و تکان نمیخورد

 .تجربه ی همچین حسی را قبل از این هیچ وقت نداشت

 اینکه مردی فقط نگاهش کن و او بخواهد زمان برای

ثابت بماند تا در نگاه مرد مقابلش غرق شودهمیشه  . 

 به خودش که آمد کنار ماشین ها ایستاده بودند و قرار بود



 .راهشان جدا شود

 .حس خوبی نداشت

 وقتی حواس همه را پرت دید یک دور کامل مرد جوان را

 .تماشا کرد

معلوم نبود کی دوباره ببیندش.باربد به خواهرش نگاه کرد و 

 :گفت

سوارشوتبسم جان   

 .بریم باید زودتر آیدا رو برسونم بیمارستان دیرش شده

 تبسم به ساعتش نگاه کرد و گفت: پس شما برید به کارتون

 برسید من خودم با تاکسی میرم

 باربد و آیدا سر جایشان ایستادند و باربد پرسید: یعنی چی با

 .تاکسی میرم. بریم آیدا رو برسونیم می ریم خونه دیگه

د زد و گفت: من باید برم آموزشگاه باربد، امروزتبسم لبخن  

 .کالس دارم دیرم شده

 .بارید به آیدا نگاهی انداخت و گفت: آخ، آره اصال یادم نبود

 آیدا کیفش را روی دوش انداخت و گفت: مشکلی نداره من

خودم میرم. شما به کارتون برسید.تبسم دو گام به جلو 

 برداشت و

 گفت: نه ایدا جان من خودم

 .میرم

 باربد مردد میان تعارف های دو دختر مهم زندگیش گیر افتاد



 بود که تبسم صدای ماهان را درست از کنارش شنید: باربد

 تو برو آیدا خانوم رو برسون بیمارستان من میخوام امید و

 .خانونش رو برسونم تبسم خانوم هم می برم

 .باربد به خواهرش نگاه کرد

 یقنا تبسم با کمال میل این پیشنهاد را می پذیرفت. به باربد

 نگاه کرد و گفت: بفرماید مشکل حل شد. برو دختر مردم

 .برسون سرکارش دیرش شد منم برم

 باربد مهربان گفت: باشه پس ما رفتیم مواظب خودت باش،

 ماهان دمت گرم

 ماهان خواهش می کنمی گفت و قبل از سوار شدن ناگهان

چیزی را به یاد آورد و آیدا صدا کرد.دخترک ایستاد و  تبسم

 تبسم

 به سمتش رفت و مقابلش ایستاد و

 .... گفت: راستی من

 خیلی از عذر خواهی خوشش نمی آمد اما سرش را پایین

 انداخت و گفت: بابت این مدت که بی جهت قضاوتت کردم و

 .بهت بی احترامی کردم معذرت میخوام

ه لبخند زد و گفت: این حرف رو نزن پارت آیدا مهربانان

 عزیزم تو

 هم حق داری. شاید منم اگه جای تو بودم همین رفتار رو می

 .کردم



 .بزرگوارانه رفتار کرد

 .تبسم یک گام دیگر برداشت و او را در آغوش گرفت

 آیدا هم دستانش را دور شانه دخترک پیچید. وقتشان زیاد

ون هر دو باید بهنبود. چند لحظه بیشتر معطل نکردند چ  

 .کارشان می رسیدند

 پس از هم جدا شدند و سوار بر اتومبیل ها هر کدام به سوی

 .مقصد خودشان رفتند

 تبسم و نوشین روی صندلی عقب ماشین ماهان نشستند و

 .دو مرد هم روی صندلی های جلو جا گیر شدند

 تبسم دم عمیقی از هوای آغشته به ادکلن ماهان در ماشین

س می کرد هوای ماشینش هم زیادی خوش بوستگرفت. ح . 

 نوشین شانه به شانه تبسم چسباند و گوشی اش را مقابل او

گرفت و گفت: اینو ببینتبسم مبهوت به گوشی نوشین و عکس 

 های

 که او گرفته

 .بود نگاه کرد

 اگر دست او بود جایزه بهترین عکس سال را به آنها می

 .داد

دشکار لحظه ها واقعا همین بو . 

 عکس برای زمانی بود که تبسم و ماهان کنار هم ایستاده

 بودند و دخترک داشت عروسک ها را در گوشی اش به او



 .نشان می داد

 خیلی صمیمانه کنار هم ایستاده بودند و ماهان سرش را به

 سمت تبسم خم کرده بود و سر و صورت تبسم جایی حوالی

 گردن و سر خم شده مرد جوان گیر افتاده و کمی هم خودش

 .را به سمت او کشیده بود

 در عکس دوم هم هر دو دباره همین حالت را داشتند در

 حالی که اینبار نگاهشان به سمت هم بود و تبسم داشت

 .چیزی برای مرد کنار دستش می گفت

 به خود خدا قسم که یکی از بهترین زوج های بودند که

سم دیدتب . 

چقدر به هم می آمدند.دخترک درحالی که با ذوق به عکس ها 

 نگاه

 می کرد آهسته

 از نوشین پرسید: اینا رو چطوری گرفتی؟

 ....نوشین با شیطنت ابرو باال انداخت و گفت: ما اینیم دیگه

 ذوق زده به تبسم نگاه کرد وادامه داد: چه قشنگ شده،

 .ببین چقدر به هم میاید

ه اش، شهد شد و کام دخترک را شیرین کرد وشیرینی جمل  

 .آهسته گفت: برام بفرستشون

 نوشین در حال ارسال عکس ها گفت: برای اونم بفرستم؟

 با ابرو به ماهان اشاره کرد تا تبسم بفهمد منظور نوشین



 کیست و گفت: بزار ببینه شاید حالیش شد شما دوتا چقدر

 .مناسب همدیگه این

چشمان تبسم یک نفس روی عکس هر دو آهسته خندیدند  

مقابلش بود.صدای امید، توجه اشان را به سمت خودش جلب 

 کرد

 وقتی

 که گفت: ماهان خونه ما نزدیکتره، زحمت بکش ما رو در

 .خونه پیاده کن بعد تبسم برسون

 ماهان نگاهش کرد و گفت: نوشین چی؟

 امید از توی آینه به نوشین نگاهی انداخت و گفت: نوشین

خونه ما امشب می مونه میاد . 

 .ماهان سر تکان داد و گفت: باشه پس

 امید کمی چرخید و به دخترها نگاه کرد و گفت: تبسم

 مشکلی که نداره؟

 ماهان از توی آینه به دخترک نگاه کرد و تبسم به امید

لبخند زد و گفت: نه اشکال نداره.امید سر تکان داد و گفت: 

 آره

 اینجوری بهتره ماهان هم

واز داره نخواستم زیاد وقتش رو بگیریم اونم بره بهپر  

 .کارش برسه

 ماهان تعارف کرد: نه بابا این چه حرفیه که میزنی امید



جان.امید گفت: تعارف که با هم نداریم. تو هم باید به محل 

 کارت

 .برسی. اینجوری دیگه هیچ کس دیرش نمیشه

رنوشین دم در گوش تبسم پچ زد: خدا برات خواست دخت . 

 تبسم نگاهش کرد و به صورت پر از شادی نوشین لبخند

 .زد

 امید و همسرش که پیاده شدند نوشین برای دخترک چشم و

 ابرو آمد و گفت: تبسم جان پاشو بیا جلو آقا ماهان تنها

 .نباشه

 ماهان از توی آینه به تبسم نگاه کرد و گفت: بفرماید جلو

 .تبسم خانوم

.با هزار بدبختی سعی کرد بهدخترک زمزمه کرد: باشه چشم  

 شکلک های پر از ذوق و

 .شادی نوشین نخندد

 روی صندلی جلو نشست و در را بست ماهان با یک تک

 .بوق راه افتاد

 روی صندلی کنار ماهان قبال هم نشسته بود اما امروز حس

 لذت بخش تری داشت و انگار این قسمت از ماشین هوا هم

 .عطر و بوی بیشتری می داد

 ماهان پرسید: برم آموزشگاه؟

 .تبسم پاسخ داد: بله لطفا



 چند دقیقه ای هیچکدامشان هیچ نگفتند. نزدیک مقصد

 بودند و صدای ماهان سکوت را شکست که می گفت: پسر

 خاله اتون کامران، معلومه خیلی اهل حساب و کتاب، همه

 .چی رو با ریاضی و عقل و منطق می بینه

ی به دخترک کنار دستش انداخت وسر چرخاند و نگاه کوتاه  

 گفت: بنظر من بعضی از قسمت های زندگی باید بی خیال

عقل و منطق شد. گاهی باید با دلمون راه بیایم، اینکه 

 چیمیخواییم،

 اینکه با چی حالمون خوب میشه. زندگی همه

 اش حساب و کتاب نیست. دوتا دوتا چهارتا، نیست. وقتی

ه لذت پرواز فکر کن. نهدوست داری پرواز کنی فقط ب  

 خطرش به خودت اجازه بده حتی از تصورش هم لذت ببری

 نه اینکه حرف و نگرانی های دیگران بترسونتت.بعضی

 چیزا ارزش خطر کردن داره. یک سری اتفاقات رو توی

 زندگی باید خارج از محدوده منطق انجام دادچون انقدر به

لبته که من گفتمآدم لذت میده که واقعا ارزشش رو داره. ا  

 بهت خطرناک هم نیست. هرچند توی این دنیا همه چیز در

 عین اینکه خطرناک نیست، خطرناکه. مثل غذا خوردن،

 .رانندگی کردن، راه رفتن و خیلی چیزهایی دیگه

 .تبسم فقط گوش می داد

 حرف های ماهان آنقدر به گوشش خوش نشسته بود که می



د و از تک تک کلماتشتوانست ساعتهاا بنشیند و گوش ده  

 .لذت ببرد

 از بعضی چیزها فقط باید لذت برد مثل تصور پرواز، مثل

 .لحظه ای که سوار بر چتر بر دشت و دریا می چرخی

 ماهان راست می گفت حتی تصورش هم لذت بخش بود چه

 .رسد به انجامش.غرق صدای ماهان بود و نفهمید کی رسیدند

ماهان صدایش نکرد ازحتی وقتی ماشین متوقف شد هم تا   

 هپروت بیرون نیامد و تا اینکه مرد جوان گفت: تبسم خانوم

 .رسیدیم

 .سرش را بلند کرد و به اطراف نگاه کرد

 !رسیده بودند

 !بدون اینکه ماهان آدرس را پرسیده باشد

 به ماهان نگاه کرد و گفت: ببخشید فکرم پیش حرفهاتون

 .بود متوجه نشدم

ها که دلت می خواست قابش بگیری وماهان لبخند زد از آن  

 بگذاری گوشه اتاق مثال لبه ی طاقچه ی پشت پنجره کنار

 گلدان گل شمعدانی و هی نگاهش کنی، هی نگاهش کن. باز

 .هی نگاهش کن و جان بگیری از لبخند نشسته میانش

 تبسم دستش را روی دستگیره گذاشت و گفت: ببخشید باعث

 .زحمت شدم

 ماهان سرتکان داد. هنوز لبخند دوست داشتنی اش را بر لب



 .داشت و گفت: خواهش می کنم. رحمتید

 صدای چرخ های اتومبیلی حواس تبسم را به خودش جلب

 کرد.دویست و شش هما را که درست رو به روی اتومبیل

 ماهان توقف کردشناخت و گفت: عمه هما هم اومد با اجازه

 .اتون

باال آمد.نگاهش را مستقیم به اتومبیلسر ماهان با ضرب   

 .رو به رویش داد و هما را پشت فرمان دید

 دست روی دستگیره گذاشت و همزمان با تبسم از اتومبیل

 .پیاده شد

 .دخترک در را بست و گفت: لطف کردین آقا ماهان ممنون

 .ماهان سر تکان داد و گفت: خواهش می کنم

کرد نگاهش بیشتر سمت هما بازی گوشی می . 

 تبسم به سمت عمه اش رفت و نگاه هما هم بعد از پیاده

 .شدن روی ماهان قفل شد

 چند ثانیه خیره نگاهش کرد و سپس حواسش را به تبسم داد

که می گفت: سالم.هما به برادر زاده اش نگاه کرد و گفت: 

 سالم

 عزیزم. کجا

 بودی؟

 .تبسم پاسخ داد: با باربدو دوستاش ناهار بیرون بودیم

 .هما ابرو باال انداخت و گفت: آهان، نوش جونتون



 نگاهش دوباره به سمت ماهان رفت. مرد جوان میان

 .اتومبیل و در باز مانده اش ایستاده بود

 باالخره دل از سنگرش َکند و با چند قدم خودش را به دو

 .بانوی ایستاده میان کوچه رساند

 .مستقیم در چشمان هما نگاه کرد و گفت: سالم

مینه . 

 چشمان و نگاه خیره اش اما برای آشوب کردن دل هما کافی

بود.در پاسخ ماهان او هم فقط سالمی زمزمه کرد و تبسم 

 :گفت

 هما جان آقا ماهان از دوستان باربد هستن. ایشون زحمت

 .کشیدن من رو رسوندن

 هما نتوانست از نگاه دوباره به چشمان ماهان اجتناب کند

شمان او گیر افتاده بود با بی حواسیو در حالی که میان چ  

 .گفت: زحمت کشیدین ممنون

 ماهان بود که نگاه گرفت و چشمانش را بند گوشی که میان

 دستانش به بازی گرفته شده بود داد و گفت: خواهش می

 .کنم کاری نکردم با اجازه اتون

 سرش را به سمت دختر دل از دست داده قصه چرخاند و

اجازه اتونگفت: تبسم خانوم با  . 

 بار دیگر به هما نگاه کرد: امری ندارید؟

هما پاسخ داد: ببخشید باعث زحمت شدیم.ماهان با صورتی 



 که هیچ

 حالت خاصی نداشت گفت: خواهش

 .می کنم. خدانگهدار

 پشت کرد و به سمت اتومبیلش رفت. تا زمانی که سوار بر

 اتومبیلش از کوچه خارج شد نگاه دو دختر قصه را همراه

 .خودش داشت

 هر دو با هم وارد آموزشگاه شدند بی انکه هر کدامشان از

 .حال دیگری با خبر باشد

 .تبسم یک ربع وقت داشت تا کالسش را آغاز کند

 ترجیحش این بود که گوشه ی حیاط روی صندلی و زیر

 درخت ازگیل بنشیند و به لحظاتی که گذراند و حال جدیدش

 .فکر کند

او هم بدش نمی آمد تنها به دفترش هما هم پی گیرش نشد  

 .پناه ببرد

 .هما در دفتر آموزشگاه پشت میزش نشست

 خیره به صفحه ی مانیتور رو به رویش به صورت خودش

 .زل زد

 مانیتور مثل آینه شفاف نبود اما آنقدر وضوح داشت که رد

 .سالهای تنهایی اش را در صورتش به رخش بکشد

زندگی می گذشت و در چند سالی از ورودش به ده سوم  

 .اوج جوانی احساس پیری می کرد



دلیل قطره اشکی که از چشمش چکید را نمی دانست.اما 

 انگار

 .خاطرات دوباره تالش داشتند خودی نشان بدهند

 کاش می شد سرش را آنقدر تکان بدهد که هر چه در

 .صندوقچه ی مغزش پنهان شده برای همیشه بیرون بریزد

ور لیوان چای دارچین که بی بی کریمهتبسم دستانش را د  

 برایش آورده حلقه کرد و خیره به صفحه گوشی اش روی

 میز عکس های یواشکی گرفته شده توسط نوشبن را نگاه

 .می کرد

 .عکس های یواشکر و دوست داشتنی

 کال دو عکس بیشتر نبود اما دقایقی طوالنی می شد که

 .حواس تبسم را به خودشان جلب کرده بودند

 ساعات خوشی را گذراند ابتدا آن طور صمیمانه ایستادنشان

 .کنار هم که خوب البته دخترک آن لحظه قدرش را ندانست

 .و بعد هم بستنی خوردنشان

 هنوز هم صدای خنده ی ماهان وقتی داشتند دور هم بستنی

 .می خوردند توی گوشش بود

 چند وقت پیش همان روزهای که مهناز مجبورش می کرد

م بنشینند و سلایر های ترکی را نگاه کنند؛ سریالی دیدهبا ه  

بود درباره یکی از طراحان مشهور کفش، وقتی او طرحیاز 

 کفش



 را روی میز یک کافی شاپ طراحی کرد، مرد

 .شرکت مقابلش پول داد همان میز را خرید

 .حاال حقش بود تبسم برود و میز بستنی فروشی را بخرد

های ماهان رویش جا مونده بودهمان میزی که طرح خنده   

 .و آثار صدایش نقش شده و بر تار و پودش نشست

 تیکه اش را به صندلی داد و جرعه ای از چای دارچین یخ

 .کرده اش را نوشید

 یعنی عشق همین بود؟

 اینکه همه حواسش پی مردی باشد که فقط کمی حرف زد و

 .کمی خندید

ه برای خودشاما تبسم می توانست از همین ساعات کوتا  

 .سالها خاطره بسازد

 صدای هما او را از دنیایی خاطراتش بیرون کشید. سرش را

 .از پنجره بیرون آورد و گفت: تبسم جان بیا برو سر کالست

از جا بلند شد و به سمت ساختمان رفت.دلش می خواست 

 نیامده

 بود. امروز ترجیح می داد در اتاقش

 .روی تختش باشد و اتفاقات رو مرور کند

 از اولین باری که ماهان را دید و به او هیچ توجهی نشان

 نداد، بارهای بعد و اولین باری که او را دید و توجه اش

 .جلب شد یعنی شب تولد باربد در کافی شاپ



 .تا همین امروز

 دوست داشت روی تختش دراز بکشد و گوشی به دست هی

بزندبا نوشین حرف  . 

 اصال کاش این روزها مهناز را داشت. او هم پایه ی خوبی

 .برای این حرف ها و خیال بافی ها بود

 ماهان در اتاقش نشسته بود. باال تنه اش تکیه زده به تاج

 تخت و پاهایش آویزان،

 .گوشی میان دستانش قرار داشت

 وات ساپ را باز کرد و برای مخاطب متین نوشت: سالم

ز مدتها هما رو دیدمامروز بعد ا  

 متین آنالین بود،نوشت: واقعا؟ کجا؟

 ماهان لبخند زد و پاسخ داد: دم در آموزشگاه خودش. رفته

 .بودم تبسم رو برسونم که دیدمش

 متین پرسید: حرف زدی باهاش؟ماهان پاسخ داد: فقط سالم و

 علیک. حس می کردم ترجیح

خواستممی داد زودتر بره. انگار می خواست فرار کنه.   

 .راحت باشه کشش ندادم

 متین چیزی نگفت و ماهان نوشت: خیلی وقته بود ندیده

 .بودمش

 باز جواب دریافت نکرد و باز نوشت: هر بار که می بینمش

 به این فکر می کنم که چقدر زیباست. چقدر خانومه



 متین نوشته: من و تو در بیشتر موارد هم نظریم امادرباره

 .ی هما نه

: اینکه هما هنوز ازدواج نکرده یعنی حق باماهان نوست  

 .منه

 جوابش را زود دریافت کرد: می دونی که من خوشم نمیاد

 درباره موضاعاتی که با تو موافق نیستم صحبت کنیم.ماهان

 .نوشت: خیلی خوب باشه.من باید برم دیرم میشه

 متین پرسید: پرواز داری؟

 .ماهان پاسخ داد: آره

شمتین: مراقب خودت با . 

 ماهان: باشه، ممنون. فعال کاری نداری؟

 متین نوشت: ببخشید که نمی تونم درباره ی هما مطابق میل

 .تو حرف بزنم. متاسفم که خورد توی برجکت

 .ماهان نوشت: یک روزی قانعت می کنم حق با من بوده

متین: خدا نگهدار.ماهان نوشت: رفیق خوب اونیه که بهت 

 اجازه

 بده درباره ی

که دلت میخواد، هر چقدر که دلت میخواد حرفهر چی   

 .بزنی

 متین نوشت: ببخشید که توی این مورد نمی تونم برات رفیق

 خوبی باشم. توی چیزایی دیگه جبران می کنم. خداحافظ



 بالفاصله ساعت آخرین بازدیدش نمایان شد. دیگر آنالین

 .نبود

 ماهان گوشی را کنار گذاشت و چشم هایش را برای دقایقی

 .بست

 .لحظه مالقات با هما را مرور کرد

 خیلی وقت بود او را ندیده بود اما می توانست به جرات

 قسم بخورد امروز در نگاهش وقتی خیره ی چشمانش شد

 .دلتنگی دید

 حتی شاید از ترس لو رفتن حس نشسته میان چشمانش بود

 ....که فرار کرد.سالها می گذشت

 ......سالها می گذشت و او هنوز

 .دل از تخت َکند و به سمت کمد رفت. باید آماده می شد

دو روز بیشتر به روز تحویل سال نمانده بود.تبسم خسته از 

 کار

 کردن میان اتاق دختر هنوز به دنیا نیامده

 .پرستو نشسته بود و به اطرافش نگاه می کرد

 .دکور قشنگ اتاق باعث می شد با وجود خستگی لبخند بزند

بوداز کارش راضی  . 

 .باالخره چیدن اتاق نوزاد تمام شد

 پرستو با شکمی که هر روز بزرگتر می شد سینی شربت به

 دست وارد اتاق شد و گفت: بیا بخور تبسم جان. عرق کردی



 .برات چای نیاوردم

 .و روی تنها مبل حاضر در اتاق نشست

 .تبسم سینی را گرفت و گفت: من که گفتم خودم میام می برم

شکمت که نباید از من پذیرایی کنیتو با این  . 

 :پرستو موهای تازه کوتاه کرده اش را به عقب راند و گفت

 .تو که از صبح داری کار می کنی. جون توی تنت نیست

 نگاهی در اتاق چرخاند و گفت: ولی خیلی قشنگ شدا دستت

 درد نکنه.تبسم قدری از شربت را نوشید و گفت: آره، فامیل

 شوهرت

شمشون در میادبیان ببین چ . 

 پرستو خندید و گفت: بخدا من اصال فلسفه این کارا رونمی

 دونم. یعنی که چی جشن جهیزیه، جشن سیسمونی، اخه به

 مردم چه که ما برای بچه امون چی خریدیم؟

 تبسم به تخت نوزاد تکیه داد و گفت: همه اش خاله زنک

ازهبازیه بخدا، از بی فرهنگی بعضی آدما. یک عده از سر ت  

 به دوران رسبدگی این جشن رو گرفتن تا داریی هاشون به

 رخ ملت بکشن. یک عده هم از سر فضولی و برای اینکه

 ....سر از زندگی دیگران در بیارن رواجش دادن و شد رسم

 پرستو آهی کشید. و تبسم ادامه داد: من که وقتی شوهر

نکنم از همون اول به خانواده شوهر رونمی دم که توقع ای  

کارا ازم داشته باشن.خوب این وسط ها تا حرف شوهر و 



 خانواده

 شوهر زد

 .ماهان و مادرش مقابل چشمانش مجسم شدند

 اتفاقا اصال به ماهان و مادرش نمی خورد از این خانواده

 های دهن بین باشند و به این خاله زنک بازی ها اهمیت

 .دهند

 پرستو عمیق نگاهش کرد و گفت: تو که اگه عروس خاله

 بشی شانست زده. به قول قدیمی ها فامیل اگه گوشت

 .همدیگه رو بخورن استخون همدیگه رو دور نمی اندازن

 .تبسم این جمله خواهرش را دوست نداشت

 .نمی خواست عروس خاله اش شود

اکش مویش را برداشت و موهای بلند و به هم ریخته اش ر  

 جمع کرد و گفت: حاال خیلی هم معلوم نیست عروس خاله

 .بشم. فعال که همه چی ریخته به هم

 :پرستو لیوان شربت خودش را به دست گرفت و گفت

 کامران دوست داره تبسم، خاله هم شاید االن سر به هم

 خوردن نامزدی باربد و مهناز قهر باشه. اما اونم ته، تهدلش

این دلخوری و ناراحتی راضیه که تو عروسش بشی.  

 ها هم مال چهار روزه . مامان و خاله خواهر هستن نمی

 تونن از هم بگذرن که. این وسط اگه عاقل نباشی تو ضرر

 می کنی



 به جای اینکه واسه کامران امروز و فردا کنی، از خودت

 مطمئنش کن. بذار دلش به داشتنت گرم بشه تا بره برای

یخوای بشی از خاله راضی کردن خاله. عروس کی م

 بهتر؟زن کی

 بشی از کامران بهتر؟ تاالر داره، ماشین داره،

 .آپارتمان داره، در آمدش هم خوبه. همه چیزش به جاست

 .از همه مهم تر دوستت داره

 از جا بلند شد. پشت پنجره ایستاد و گفت: به من نگاه کن

 شوهرم چشم بسته و به سلیقه مادرش با هم ازدواج کرد. از

الی که ازدواج کردم طبقه باالی خونه مادر شوهرم زندگیس  

 می کنم. باید جای من باشی تا بدونی اینکه یک مردی مثل

 کامران این همه دوستت داشته باشه یعنی چی؟ حسرت

 عشق توی زندگی مشترک خیلی حسرت سنگینه تبسم. باید

 تمام رفت و آمد و گذاشت و برداشتت کنترل بشه تا بدونی

ل و آپارتمان جدا داشتن یعنی چی؟استقال  

 نفسش را آه گونه بیرون داد و گفت: مهناز یک دروغی گفت

 و تموم شد. اصال اینکه مهناز دروغ گفته چه ربطی به

 کامران داره. تبسم به خواهرت نگاه کن از کجا معلوم کسی

 بهتر از کامران نصیبت بشه. کامران رو سر بدونی و دل

تضمین میده آدمی که میادسرد بشه بره بعدش کی   

خواستگاریت از کامران بهتره. خاله و خانواده اش دیده 



 وشناخته

 هستن عزیز دلم. همه اشون رو می شناسیم با

 اخالقشون آشنایی داریم. بخدا تبسم تو خودت یادته نیاز به

 گفتن نیست خانواده شوهر من اولش که اومدن خواستگاری

ن فرق کردن. رفتار اونو بعد از ازدواج زمین تا آسمو  

 موقع کجا رفتار حاال کجا. چرا به کامران بگی نه بعدبا یک

 غریبه ازدواج کنی که معلوم نیست کدوم حرفش راسته کدوم

 دروغ؟ به حرفام فکر کن. کامران می تونه خوشبختت

 کنه.قبل اینکه این اختالفات جدید، تیشه بشه و بزنه به

ت رو بکوبریشه محبت توی قلب کامران؛ میخ . 

 .تبسم کنار خواهرش ایستاد

 دست دور شانه اش حلقه کرد و گفت: باشه. به حرفات فکر

 می کنم. من فقط خواستم به همه زمان بدم

 ورود ماشین باربد به کوچه همزمان شد با صدای زنگ

 .پیامک گوشی تبسم

 گوشی میان دستش را نگاه کرد باربد نوشته بود: زنگوله

 من توی کوچه ام بیا پایین.تبسم شالش را از جا لباسی نوزاد

 برداشت و گفت: پرستو

 جان کاری نداری؟

 پرستو برای باربد که از اتومبیلش پیاده شد دست تکان داد

 .وبه تبسم گفت: بگو بیاد باال، غذا آماده اس بخورید برید



 .تبسم صورت خواهرش را بوسید و گفت: نه قربونت برم

ربد بهم سفارش عروسک داده. چند روز پیشدوست با  

 بهش گفتم آماده اس در حالی که هنوز ریزه کاری هاش

 .مونده

 پرستو پرسید: واسه کی باید بهش بدی؟

 تبسم به سمت در رفت و گفت: از اونجایی که بهش گفتم

 آماده شدن احتماال همین روزا بیاد ببره

لی زحمتپرستو تا دم در همراه خواهرش رفت و گفت: خی  

کشیدی تبسم ممنون.تبسم بوسه ی دیگری روی صورت 

 خواهرش

 :کاشت و گفت

 .وظیفمه. نی نی مون پس خاله اشو برای چی میخواد

 دستی نوازش وار روی شکم خواهرش کشید و گفت: سرپا

 نمون قربونت برم من رفتم خداحافظ

پارت سوار اتومبیل برادرش شده بود و باربد در حال 

 رانندگی به

وزیک گوش می داد. تبسم گفت: پرستو اصرار داشت برایم  

 ناهار بمونیم ولی من قبول نکردم. دلم نیومد با این شکم

 .بخواد خودش رو اذیت کنه

 .باربد به خواهرش لبخند مهربانی زد و گفت: خوب کردی

 منم کار دارم نمی تونستم بیام باال باید اول یک سر بریم



 .کارگاه بعد بریم خونه

پرسید: کارگاه واسه چی؟ تبسم  

 باربد پاسخ داد: آخر ساله و سر بابا و همومن شلوغه، بابا

 ازم خواست برم چندتا فاکتور و حساب و کتابه براش انجام

 .بدم قبول کردم

 تبسم به برادرش نگاه کرد و گفت: ولی خیلی خسته بنظر

می رسی، میذاشتی یک روز دیگه.باربد با وجود اینکه 

 خستگی از

و رویش می بارید و سر  

 معلوم بود حسابی در بیمارستان کار کرده گفت: نه مشکلی

 نیست. برم یک کم بهشون کمک کنم. بابا و هومن دست

 .تنهان

 باربد تکنسین اتاق عمل بود اما از پدر و برادرش هم غافل

 نمی شد و هر وقت می توانست در کارهای کارگاه تولید

کردترشی به پدر و برادرش کمک می  . 

 از تبسم پرسید: اونجا اذیت نمیشی؟ میخوای اول تو رو

 برسونم خونه؟

 تبسم پاسخ داد: نه بریم، خیلی وقته نرفتم کارگاه

باربد خندید و گفت: دلت برای ناخنک زدن تنگ شده؟تبسم 

 خندید و

 باربد گفت: راستی تبسم من امروز خیلی



 خسته ام ممکنه فراموش کنم. یادم بنداز یک ظرف ترشک

 .برای آیدا بردارم. کلی سفارش کرده

 .تبسم با شیطنت پرسید: اِ، اِ پس عروسمون شکموعه

 .باربد با همان لحن تبسم پاسخ داد: آره عین خودت

 .صدای خنده ی جفتشان در اتاق ماشین پیچید

ن میز بزرگیتبسم در سالن کارگاه راه می رفت، وسط سال  

 قرار داشت و زن دور تا دور میز نشسته بودند و مواد

 .ترشی مخلوط را پاک می کردند

 کارگاه همیشه بوی سرکه می داد، بوی کلم و کرفس و

 .خیار و سیر

 بر خالف خیلی از آدم ها از هیچ کدام این بوها بدش نمی آمد

هاز کودکی با آن عجین شده بود.پدرش همیشه در همین کارگا  

 زحمت می کشید. هر چه

 .داشتند از کارگاه آلوده به بوی سیر و سرکه و کلم بود

 ظرف های بزرگ ترشک در گوشه ی سالن قرار گرفته

 بودند تا به دبه های مخصوص منتقل شود و برای پخش

 .برود

 .تبسم جلو رفت در یکیشان را باز کرد و ناخنک کوچکی زد

شکی به ترشی هاهنوز هم مثل بچگی ها ناخنک زدن یوا  

 حسابی مزه می داد و ای داد اگر پدرش می رسید و این

 .صحنه را می دید



 تکه ی دوم را که در دهانش گذاشت و با لذت مشغول

 جویدن شد صدای گرمی را پشت سرش شنید: ناخنک زدن

 .به ترشی های که قراره برسه دست مردم کار درستی نیستا

 واقعا صدای ماهان بود یا توهم زد؟

 برگشت و به ماهانی که با لبخندی کم رنگ ایستاده بود و

ناخنک زدنش را می نگریست نگاه کرد.دست پاچه شد گفت: 

 سالم

 آقا ماهان. شما اینجا چیکار می

 کنید؟

 ماهان پاسخ داد: باربد باهام کار داشت گفت اینجاست منم

 همین نزدیکی ها یک کاری داشتم این شد که اومدم

تند می تپید؛دیدن ماهان دوباره هوایی اش پارت قلبش تند 

 کرده

 .بود

 یادش انداخته بود این روزهایش پر شده از مردی ماهان نام

 .که زیر سقف آسمان همین شهر نفس می کشد

 خودمانیم ها اما انگار خود خدا هم بدش نمی آمد دخترک دل

 بدهد به مرد ایستاده ی روبه رویش؛ وگرنه قبال از این

می افتاداتفاق ها ن . 

 .با ماهان برخوردی نداشت

 .چه می شد که، سالی، ماهی او را جایی می دید



 حاال چه شده که دم به دقیقه سر راه هم قرار می گرفتند؟

 یعنی ماهان قبال هم در زندگی باربد این همه پر رنگ بود و

 او دقت نمی کرد؟

 خدا لعنتش کند که مثل مات زده ها مقابل مرد جوان ایستاده

 .و نگاهش می کرد

 از خجالت آب شد و در زمین فرو رفت و با دست پاچگی

 گفت: باربد باالست، توی دفتر با هومن دارن به حساب و

 کتاب های کارگاه می رسن.نگاهشان که به سمت انتهای سالن

 چرخید هومن را دیدند که

 .به سمتشان می آمد

 هنوز با آنها فاصله داشت وقتی که گفت: سالم ماهان جان

 خوش آمدی؟

 رسید و با ماهان دست داد. سالم و علیک گرمشان که تمام

 شد هومن به سمت خواهرش چرخید و گفت: سرکار خانوم

 توی دوربین دیدم که داری ناخنک میزنی ها اگه بابا بود

 .پوستت رو می کند

سم نگاه می کرد و هومن گفتماهان با لبخند بزرگی به تب : 

 توی دفتر مگه چند نمونه ترشی واسه تست نیست خوب بیا

 اونجا بخور دیگه حتما باید بهداشت کار ما رو ببری زیر

 سوال؟

 لب های تبسم آویزان شد و ماهان زور زد تا به صورت با



 مزه ی دخترک مقابلش نخندد و هومن دست توی کمر ماهان

ال ماهان جان، باربد باالست.دست گذاشت و گفت: بریم با

 دیگرش

 را هم دور کمر خواهرش حلقه کرد و او را به

 خودش چسباند: بیا بریم باال قربونت برم لب و لوچه اتم

 .واسه من آویزون نکن

 سه نفری با هم به سوی انتهای سالن رفتند و باربد از پشت

 دیوار سر تا سر شیشه ای اتاق باال برای ماهان دست بلند

 .کرد و سر تکان داد

 .وارد اتاق شدند

 باربد به احترام رفیقش از جا بلند شد و با او سالم و علیک

 کرد و هومن به آبدار خانه زنگ زد تا برایشان چای

 .بیاورند

 باربد به خواهرش گفت: تبسم خانوم اگه بابا بفهمه میری به

 ترشی ها ناخنک میزنی می ندازه ات توی یکی از اون دبه

ی بزرگ باهات ترشی درست می کنهها . 

 هومن خندید و گفت: بابا هم که دنبال بهانه می گرده تو رو

 ترشی بندازه تا برای همیشه پیشش بمونی. خودت بهانه رو

میدی دستش.پیچیدن صدای خنده ی سه مرد جوان حاضر در 

 اتاق

 همزمان شد با چشم غره ی تبسم که حواله برادر هایش می



 .شد

بعد آقا کیومرث مثل همیشه تند و فرز با سینی چند دقیقه  

 .چای وارد اتاق شد

 .هومن هم ظرف مسقطی و بیسکویت را روی میز گذاشت

 به سمت برادرش رفت و گفت: اینا رو بذار برای بعد با هم

 .انجام می دیم. فعال پاشو بیا پیش ما

 باربد فاکتور ها را دسته کرد و گفت: شرمنده ماهان تا اینجا

وندمت کارم مهم بودکش . 

 ماهان جرعه ای از چای داغ را نوشید و به جای او زبان

 تبسم که رو به رویش نشسته بود سوخت و گفت: نه داداش

 این چه حرفیه، من در خدمتم

 هومن برگشته بود به سالن تا بار ترشی ها را تحویل

 .مشتری بدهد

 تبسم هم گوشه ی اتاق سرگرم گوشی اش بود اما صدای

 .صحبت های باربد و ماهان را می شنید

 .در واقع همه ی حواسش پیش آنها بود

 بخصوص ماهان که نیم رخش را می دید و ژست نشستنش

آی دلبری می کرد، آی دلبری می کرد.پا روی پا انداخته و 

 تکیه

 .اش را به پشتی مبل داده بود

 آرنج هر دو دستش روی دسته های مبل قرار داشت و



وی هم قرار داده و نزدیک صورتش نگه داشتهدستها را ر  

 .و با دقت به حرفهای باربد گوش می کرد

 تکه ای از موهایش بازی گوشی کرده و روی پیشانی اش

 .افتاده بود

 صورت کامال جدی و کمی اخم دارش هم که حسابی دل رفته

 .ی تنها دختر حاضر در اتاق را می لرزاند

د که برای ثانیه ای نگاهشاید سنگینی نگاه تبسم را حس کر  

 به سمت او چرخاند اما بی حواس دوباره چشم گرفت و به

 .باربد دوخت

 یعنی همه ی نگاه های حواس پرت دنیا این همه جاذبه

 !داشتند؟

 عمدا انقدر زیبا نگاهش می کرد؟

 می دانست چه بر سر دل بی صاحب دخترک آمده و این

 طور بی تفاوت چشم می چرخاند؟

فان درون دخترک تبسم نام حاضر در اتاقخبر از طو  

داشت؟راستی یک سوال، همه ی مردهای دنیا وقتی دقیق به 

 چیزی

 گوش می دهند و اخم بر چهره می نشانند به این اندازه

 خواستنی می شوند؟

 شبیه جان کند بود نگاه از نیم رخ ماهان گرفتن و به گوشی

 .دادن



کرد تا هر چشم هایش را گرفت اما گوش هایش را تیز  

 .حرفی از جانب ماهان را شکار کند

 بابد داشت می گفت: امید داره با خانواده ی زنش به مشکل

 میخوره ماهان، نمی تونه همزمان خرج عروسی و وپول

 پیش خونه رو جور کنه. ماشین رو هم تازه خریده. سر

 مریضی پدرش و خرج دوا و درمونش بدهکار شد. واسه

کنه نمی تونه هم بدهی هاش رو بدههمینه که هرکاری می   

 هم پول خونه و عروسی؛ میخواستم بهت بگم داره اذیت

 میشه. نمی خواد رو کنه ولی فشار خانواده ی زنش داره

 ....اذیتش می کنه

 ماهان منظور حرف باربد را گرفت و او هم چیزهایی درباره

 ی امید حس کرده بود. خستگی ها، بی حوصله گی هایش را

.قبل از اینکه باربد بیشتر توضیح دهد گفت: روی منمی دید  

 .حساب کن. هرکاری که از دستم بر بیاد کوتاهی نمی کنم

 .باربد با رضایت به رفیقش نگاه کرد و گفت: دمت گرم

 خودش یک مبلغی داره یک کمی هم ما بهش قرض بدیم

 .مشکلش حل میشه

؟ماهان سر تکان داد: بهش زنگ بزن ببین چقدر کم داره  

 باربد پوف کالفه ای کشید و گفت: تو انگار امید رو نمی

 شناسی؟ اون که چیزی نمی گه. این دیگه کار تبسمه که از

 .نوشین حرف بکشه



 هر دو به سمت تبسم چرخیدند آه از حس خوبی که تبسم از

چشمان قشنگش می گرفت وقتی این طور خیره نگاهش 

 میکرد و

 امان از چشمانش که همه ی حس های خوب دنیا را

 .داشت جزء عشق

 باربد بی خبر از وجود آشفته خواهرش گفت: تبسم میشه

 تو زحمتش رو بکشی؟

پارت تبسم نگاهشان کرد این که وانمود می کرد حرفهایشان 

 را

 نشنیده مسخره بود چون هم اتاق آنقدرها بزرگ نبود و هم

دآنها آهسته صحبت نمی کردن . 

 از همه مهم تر در آن لحظه تبسم توانایی فیلم بازی کردن

 .نداشت و نمی توانست خودش را به ندیدن و نشنیدن بزند

 پس گفت: الزم نیست بپرسم، نوشین همین چند روز پیش

 می گفت کل پولشون فقط اندازه عروسی یا پول پیش خونه

 اس، اگه عروسی بگیرن پول خونه ندارن اگه خونه بگیرن

رج عروسی ندارنخ . 

 ماهان متفکر به تبسم نگاه کرد و گفت: پس نصف پول

 داره؟

 بخدا که نگاهش هیچ چیز خاصی نداشت. هیچ حس خاصی

 .نبود



 کال آنقدر حواسش پیش رفیقش و برگزاری مراسم

عروسیش بود که نمی توانست به چیز دیگری توجه کند.اما 

 همین

س تبسمنگاه خیره و مستقیمش برای بند آوردن نف  

 کافی بود

 بی توجه بخ حال و هوایی تبسم چند دقیقه به در سکوت

 فکر کرد و سپس رو به باربد گفت: من می تونم با عموم

 صحبت کنم. اون که فعال قصد ایران اومدن نداره. می تونم

 توی گروه خودمون مثال اعالم کنم عموم دنبال مستاجر

لغی هم بگمآشنا و مطمئن برای خونه اش می گرده یک مب  

 که به پول امید بخوره. بهانه هم این باشه که عمو پول و

 اجاره خیلی براش مهم نیست فقط چون روی خونه اش

 حساسه نمیخواد دست هر کسی بده این چطوره؟ البته در

 واقع هم همین طوره االن چند ساله اون خونه خالیه ولی

 .چون عمو حساسه حاضر نشده اجاره بده

ن داد و گفت: فکر خوبیه. اتفاقا امید هم میباربد سر تکا  

 دونه عموت روی خونه اش حساسه و بخاطر همین هم

 هست که اجاره اش نمیده.....منم صبح با کامران صحبت

 کردم ده فروردین تنها شبیه که توی این ماه تاالر رزرو

 نیست. می تونیم نصف پول از امید بگیریم نصف دیگه رو

به امید بگیم کامران قسطی حسابهم خودمون بدیم بعد   



کرده. بعد کم کم ازش می گیریم.ماهان سر تکان داد و گفت: 

 آره

 اینم خوبه. اینجوری معذب

 هم نمیشه

 تبسم همچنان نگاهشان می کرد و حرفهایشان که به اینجا

 رسید در دل یک دور کامل قربان صدقه هر دویشان رفت و

این دو مرد دربه خودش حق داد بابت جایگاه ویژه ی   

 .قلبش

 میانه های ابراز احساسات برای خودش بود که یادش افتاد

 ای داد بی داد این دو مرد برای عروسی در ده روز آینده

 برنامه ریزی می کنند؟

 حواسشان به عروس و داماد بدبخت هم هست که چطور ده

 روزه آماده شوند؟

 پس دکمه آف احساساتش را زد االن وقت دفاع از نوشین

 بود و گفت: اون وقت این دوتا بیچاره چطوره ده روزه

 خودشون رو برای عروسی آماده کنن؟ هزارتا کار داره،

 چیدن جهزیه ی، وقت آرایشگاه، لباس عروس،

خرید....اونم توی عید.ماهان در پاسخ به تبسم گفت: زن 

 برادر من

 آرایشگره

اهاش صحبت می کنم مشکل آرایشگاهش حلهب . 



 نگاهش بین گوشی و تبسم هی رد و بدل می شد و تندتند

 .چیزی می نوشت

 تبسم پرسید: اگه یک وقت بفهمه چی؟

 اینبار باربد جواب داد: اون عروسی بگیره، زندگیش خراب

 نشه بعدش بفهمه. فعال که انقدر مغزش درگیره کار نمی کنه

ی ماهان؟اصال. چیکار می کن  

 ماهان نگاه کوتاهی به باربد انداخت: به عموم پیام میدم

 .ببینم نظرش چیه

 .در راه باز گشت به خانه بودند

 .هوا تاریک شده و آنها تا خود شب در کارگاه مانده بودند

 تبسم خیره خیابان رو به رویش از برادرش پرسید: باربد تو

 از کی با آقا ماهان دوست شدی؟

ره خیابان رو به رویش پاسخ داد: خیلی سالباربد هم خی  

 پیش. چطور مگه؟

 تبسم پاسخ داد: تازه صمیمی شدین؟

باربد باز پاسخ داد: نه.تبسم باز پرسید: پس چرا من قبال خیلی 

 ندیده

 بودمش؟

 چطوریه که حاال این همه با هم هستین؟

 باربد نگاهی به خواهرش انداخت و گفت: ماهان چند سال

با خاله اش تهران زندگی می کرد. یک ساله که شیراز نبود.  



 برگشته شیراز. ما از نوجونی با هم رفیق شدیم ولی این چند

 سالی که تهران بود یک مقدار از هم دور افتادیم. شیراز

 هم که می اومدم گاهی بهم سر می زد یا توی مهمونی و

 جمع بچه ها می دیدمش ولی االن که برگشته بیشتر برای

قت دارهرفقاش و . 

 تبسم کال درباره ماهان کنجکاو بود پس پرسید: چرا با خاله

 اش؟

 بارب پاسخ داد: دقیق نمی دونم ماجرا چیه. فقط در این حد

 که خاله اش یک زن جوون تنها با یک بچه کوچولو بوده

برای همین ماهان رفته پیشش تا تنها نباشه.تبسم باز با 

 کنجکاوی

اش بیشتر پرسید: خوب چرا خاله  

 نیومده شیراز؟

 باربد خندید پاسخ داد: شرمندتم جزئیات کامل ندارم قربونت

 برم. اما مثل اینکه یک سری مشکالت داشته. راستش من

 زیاد درباره اش کنجکاوی نکردم هیچ وقت، ماهان هم اهل

 .حرف زدن نیست

 دخترک سر تکان داد و باربد پرسشگرانه نگاهش کرد و

 گفت: چی شده درباره ماهان می پرسی؟

 تبسم سعی کرد خودش را به بی خیالی بزند و گفت: همین

 .طوری؟ باالخره آدم کنجکاو میشه



 .باربد لبخندی زد و بعله ی کشیده ای گفت

 تبسم از گوشه چشم نگاهش کرد و به روی خودش نیاورد

 .که بعله باربد معنا دار بود

**** هان از فرودگاه خسته به خانهروز سال تحویل بود و ما  

 .برگشت تا ساعت تحویل سال یک ساعت وقت داشت

 وارد خانه داشت و مادرش را صدا کرد: مامان جان، هستی؟

 صدای مادرش از انتهای سالن جای که ماهان حدس می زد

 :سفره هفت سین را آنجا چیده باشد به گوشش رسید وگفت

 .بیا اینجا ماهان ما اینجایم

لن شد و به سمت پدر و مادرش رفت و سالم بلندوارد سا  

 .باالیی داد

 با پدرش که روی مبل نشسته و به تلوزیون مقابلش نگاه

 :می کرد دست داد و پدرش عینک مطالعه را برداشت و گفت

 .خسته نباشی باباجان

 .روی موهای مادرش را بوسید و گفت: سالمت باشی بابا

نگاه کرد و گفت: چطوری مامان.زهره به پسر رعنایش 

 قربونت

 .برم مامان

 ماهان خم شد یکی از شیرینی های توی ظرف برداشت و به

 دهان گذاشت و گفت: مامان من برم یک دوش سریع

 .بگیریم



 پارت چرخید تا برود که نگاهش روی دخترک دوست داشتنی

 .ایستاده رو به رویش خیره ماند

 متعجب نگاهش کرد. او اینجا چه می کرد!؟

رک توقع این واکنش را از ماهان داشت. اصال دلیلدخت  

 اینکه آمدنشان را اطالع نداده بودند سوپرایز کردن مرد

 .مقابلش بود

 از سکوت او استفاده کرد و گفت: سالم ماهان چطوری؟

 .خسته نباشی

 ماهان لبخندش را پر محبت به روی او پاشید و گفت: سالم

مت جا خوردمعزیزم، تو اینجا چیکار می کنی!؟ دید ! 

 عسل مثل نامش شیرین خندید و گفت: دیگه عیده اومدیم که

 .دور هم باشیم

ماهان با مهربانی نگاهش کرد: خوش آمدین.بالفاصله صدای 

 زن

 دیگری به گوشش رسید: چطوری بی

 وفا؟

 به خاله ی دوست داشتنی اش نگاه کرد و گفت: به به سالم

کی رسیدین؟ خاله ی قشنگم. رسیدن بخیر. چه بی خبر؟  

 .زن جواب داد: دو، سه ساعتی میشه

 ماهان متعجب پرسید: چرا خبر ندادین؟

 زن سر خوش خندید و گفت: مزه اش به همین بود که



 .غافلگیرت کنیم

 دستش را روی بازوی ماهان گذاشت و گفت: چیزی به

 تحویل سال نمونده برو دوش بگیر، حاضر شو زودتر تا

 .سال تحویل نشده بیا

 ماهان به سمت اتاقش رفت و گفت: آره زودتر برم دوش

 بگیرم بیام که حسابی دلم براتون تنگ شده.زن کمی داخوری

 چاشنی لحنش کرد و گفت: آره از سر زدن

 .هات معلومه چقدر دلتنگ شدی

 دوش گرفتن و حاضر شدنش را زیاد طول نداد و یک ربع

 .مانده به تحویل سال از اتاقش خارج شد

خانواده اش کنار سفره هفت سین نشست و بهدر جمع   

 سمت خاله اش چرخید و پرسید: خوب متین جان چه خبر؟

 کامبیز مگه باهاتون نیومده؟

 متین نگاهش کرد و گفت: خبر سالمتی. چرا اونم اومده ولی

 تا رسیدیم رفت خونه مادرش که سال تحویل برن سرخاک

تم اول سالیپدرش، به منم گفت بیا ولی من قبول نکردم گف  

 .با ُمرده ها کاری ندارم

 ماهان خندید و زهره به خواهرش گفت: متین جان باید می

رفتی. پس بگو چرا بنده خدا با دلخوری رفت.متین تابی به 

 گردنش

 داد و گفت: خواهر من سالی که اولش



 .با قبرستون شروع بشه چی میشه دیگه خدا به داد برسه

به همسرش نگاه کرد و آقا هاشم پدر ماهان پلک زد و  

 .خواست تا دیگر چیزی نگوید

 مبادا اثرار زهره برای خواهرش متین این سوء تفاهم را

 .ایجاد کند که حضور او را در خانه اشان نمی خواسته

 چند دقیقه بعد همه دور هم به صفحه تلوزیون خیره شده

 بودند و برای بهتر شدن زندگیشان در سال جدید دعا می

 .خواندند

 ماهان خبر نداشت دختری در همین شهر، زیر سقف یکی از

 همین خانه، سر سفره هفت سین امسالش او را از خدا

 .خواسته

 بعد از تحویل سال، متین در آشپزخانه نشسته بود و ساالد

 .شیرازی را برای شام آماده می کرد

 ماهان هم در کنارش نشسته بود و به جای کمک هر از

 .گاهی ناخنکی می زد

 متین به خواهر زاده اش نگاه کرد و پرسید: چه خبر از

 هما؟

 ماهان به خیار ریز توی دستش گازی زد و گفت: فقط همون

 .یکبار که بهت گفتم دیدمش

متین خیره نگاهش کرد و پرسید: دیگه نرفتی سراغش؟ماهان 

 سر



 .باال انداخت و گفت: نه، اون دفعه هم اتفاقی شد

بسم رو برسونم. آخه پیش هماگفتم بهت که رفته بودم ت  

 .کار می کنه

 متین دوباره حواسش را به گوجه ی توی دستش که در حال

 ریز شدن بود داد و گفت: نظرت چیه من برم ببینمش؟

 .ماهان لبخند زد و گفت: فکر خوبیه

 .متین آه کشید و گفت: دلم خیلی براش تنگ شده

ببینتت ماهان از روی صندلی برخاست و گفت: مطمئنم اونم  

 .خوشحال میشه

 و برای برداشتن گوشی که صدای زنگش بلند شده بود به

 سالن رفت اما قبل از اینکه گوشی را از روی میز بردارد

 پدرش مقابلش ایستاد و گفت: باید حرف بزنیم ماهان.صورت

 پدرش جدی بود نگاهش کرد و گفت: من در خدمتم

 .بابا

 هاشم بی حرف راه حیاط را در پیش گرفت و ماهان هم

 پشت سرش راهی شد

 رو به روی هم در حیاط ایستادند و هاشم با صورتی در هم

 از پسرش پرسید: جریان هما چیه؟

 ماهان کمی در جایش جا به جا شد و دست در جیبش کرد و

 .گفت: چیز خاصی نیست، چند وقت پیش اتفاقی دیدمش

نه به پسرش نگاه کرد و گفت: اتفاقیهاشم مواخذه گرا  



 دیدیش؟ باشه بر فرض که اتفاقی دیدیش و اینکه رفاقتت با

 باربد هنوز سفت و سخت ادامه داره هم تاثیری توی دیدن

هما نداشته....ماهان دهان باز کرد و خواست حرف بزند که 

 هاشم

 دستش

 را باال رود: از اولش گفتم کاری به رفاقت تو وباربد ندارم

 روی حرفم ایستادم اما....اما هما خط قرمزه ماهان، سمت

 این خط قرمز نرو، سر راهش ظاهر نشو، اتفاقی نبینش،

 .کسی رو هم برای دیدنش نبر یا برای دیدنش ترغیب نکن

 .ماهان در سکوت خیره پدرش بود

 فقط نگاه می کرد نه برای اینکه حرفی نداشت، سکوت می

تکراری بزند و جواب کرد چون نمی خواست حرف های  

 .های تکراری بشنود

 هاشم ادامه داد: متین مهمونه ماست قدمش روی جفت

 چشام هر جا خواست بره خودم و پسرام در خدمتشیم جزء

 سمت هما. دلش تنگه بدون همراهی تو، بدون دخالت تو بره

 .ببینتش اما وقتی برگشت حتی اسمی ازش نیاره

و به موزاییک های کفمرد جوان سرش را پایین انداخت   

 .خیاط خیره شد

آخ از پدر رنج کشیده اش.نگاهش را عمیق به چشمان پدرش 

 داد و



 گفت: باشه بابا

 .خیالت راحت

 هاشم مشکوک به پسرش نگاه کرد و پرسید: تبسم با تو

چیکار می کرد؟ چرا تو بردی رسوندیش؟ماهان اینبار آهسته 

 خندید

 :دستی به صورتش کشید و گفت

می رفت محل کارش، دیرش شده بود من رسوندمشباید   

 .همین. نگران نباش بابا من سی و دو سالمه بچه که نیستم

 هاشم سر تکان داد و گفت: خیلی خوب بابا بیا برو تو االن

 .بچه ها می رسن

 ماهان دست روی شونه پدرش گذاشت و گفت: بابا همه چی

 رو به راه میشه

گفت: ضمنا آقای محترم هاشم هیچ نگفت و ماهان به شوخی  

 گوش ایستادن اصال کار خوبی نیستا

 هاشم خندید: گوش ایستادن بله، اما اتفاقی شنیدن گاهی

پیش میاد.ماهان با دقت نگاهش کرد و کنایه زد: چه دقیق 

 اتفاقی

 .شنیدین

 هاشم که چپ چپ نگاهش کرد مرد جوان دست هایش را باال

 .برد و گفت: آقا تسلیم، تسلیم

**** 



 روز چهارم فروردین بود و آموزشگاه تعطیل. هما بیشتر

 .ساعات روز را کنار خانواده برادرش می گذراند

 خوب و خوش و خرم بودند و بر خالف هر سال برنامه ای

 .برای سفر خانوادگی نداشتند

 اول اینکه حنا و پرستو بخاطر بارداری اشان شرایط سفر

 .نداشتند

باربد حسابی کار داشت چون عروسی امید نزدیک بود و . 

 چند روز قبل امید را راضی کرده بودند تا شرایط خوب خانه

 عموی ماهان را بپذیرد و برای عروسی هم اقدام کند.با کمک

 کامران تاالر هم فراهم شد و چون وقت نداشتند

 کارهایشان را به عجله و با بیشترین سرعت ممکن پیش می

 .بردند

که بخاطر کمبود وقت کمیعروس و داماد با وجود آن   

 .نگرانی داشتند اما از شادی در پوست خود نمی گنجیدند

 همه دست به دست هم داده بودند تا به زیبایی هر چه تمام

 .تر عروس و داماد را به خانه بختشان بفرستند

 هما لباس پوشید و تصمیم گرفت قدمی بزند و بعد از دو، سه

عتی را خارج ازروز از خانه خارج نشدن؛ یکی، دوسا  

 .خانه بگذراند

 .زیاد عادت به در خانه ماندن نداشت

 بعد از اینکه به زن برادرش خبر داد از خانه خارج شد. دمی



 عمیق از هوای پاک شیراز گرفت و عطر خوش بهار نارنج

 .پیچیده در هوا را به ریه هایش فرستاد

 .شیراز بود و بهار و عطر بهار نارنج هایش

می داشت و در خیاالت خودش غوطه ور بود آهسته گام بر . 

به چند روز گذشته فکر می کرد و خانم نعیمی و پسرش.به 

 اصرر

 هایش برای اجازه خواستگاری می اندیشید و

 .سنی که هر روز باالترمی رفت

 نیمه ی اول ده ه سوم زندگیش را رد کرده و با سی و شش

گذشتهسال سن شانس های از دواجش را هر روز بیشتر از  

 .از دست می داد

 .شاید وقتش رسیده بود که جدی تر به ادواج فکر کند

 پسر خانم نعیمی که بارها نامش رااز زبانش شنیده بود اما

 حاال بخاطرش نمی آورد از لحاظ ظاهر و موقعیت شغلی

 .مناسب بود

 یکی، دوباری به بهانه بردن و آوردن مادرش به آموزشگاه

 .آمده و هما دیده بودش

 مرد خوبی به نظر می رسید و بدش نمی آمد باب آشنایی

 .بیشتر را فراهم کند

 صدای آشنای زنی چون سنگ به شیشه تفکراتش خورد و

 .همه را در هم شکست



 به سرعت سر بلند کرد و به متی

 ن

 ِِ ِِ  

 ایستاده در مقابلش خیره

 .شد

 خودش بود همان رفی

 ق

 ِِ ِِ  

 .شفیق سالهای کودکی و نوجوانی

 .پوشیده در مانتوی قرمز رنگ با روسری و شلوار سفید

 در آستانه ی چهل سالگی بود و هنوز هم جیغ ترین رنگ ها

 !را می پوشید

 هما نمی دانست در مقابلش چه واکنشی نشان دهد مغزش

 درست مثل دایره های قرمز در هم و برهم روسری متین به

کشید و هم ریخته بود.متین لبخند زدچیزی در قلبش تیر 

 همزمان

 قطره ی

 .اشکش چکید و دستهایش را برای هما باز کرد

 .دست های هما اما بی حرکت کنارش افتاده بودند

 .نه پاهایش از او فرمان می گرفتند و نه دستانش

 متین وقتی تردید هما را دید جلو رفت و او را به آغوش



 .کشید

 باالخره دست های هما هم تکان خورد و دور رفیق تمام

 .سالهای بچگی اش پیچیده شد

 اشک های هر دویشان فرو ریخت و هما بود که دهان باز

 کرد: باالخره اومدی نامرد؟

 .متین هق هق کرد: منو ببخش هما، منو ببخش

 هما محکم تر متین را در آغوش گرفت. خیلی دلتنگ بود به

 .اندازه ی تمام سالهای گذشته

می توانست بگوید وبه اندازه ی حرفهای که فقط به متین   

 .او نبود

یک شب لعنتی زمستانی دست شوهرش را گرفت و رفت.بی 

 آن

 که به این فکر کند که هما آن روزها درست وسط

 .روزهای تلخ زندگیش چقدر به او احتیاج دارد

 در واحد هما نشسته بودند ساعتها از آمدنشان به خانه و

 .کنار هم بودنشان می گذشت

ف زده بودند که تمام آرایش متین در اثرآنقدر از گذشته حر  

 گریه پاک شده و هما هم از شدت سرخی پوستش با لبو

 .فرقی نداشت

 برای بار سوم لیوان هایشان را از چای پر کرد و در حالی

 که یکی را مقابل متین روی کانتر می گذاشت برای عوض



 :کردن جوشان و بیرون آمدن از دنیایی گذشته با خنده گفت

می پوشی که بگی خیلی جوونی؟ قرمز  

 متین اما هنوز هم در حال و هوای سالهای رفته سیر می

 کرد که با چشمانی دوباره به اشک نشست گفت: جوونی

 رفت هما، هم جوونی من، هم تو. از جوونیم خیر ندیدم چون

 هما انگشت اشاره اش را روی لب گذاشت و گفت: امروز....

دیم دیگه بسه متینخیلی درباره این چیزا حرف ز . 

 متین دستش را روی دست هما گذاشت و گفت: میخوام

 حرف بزنیم تا سبک بشیم. میخوام سبک بشم هما،

 .سالهاست که سنگینم

 هما کالفه یک دور کلیپسش را باز کرد و دوباره بست

 وگفت: متین حاال که برگشتی بهتره درباره چیزایی که تموم

 .شدن بیشتر از این حرف نزنیم. واقعا اذیت میشم

 قطره ی اشک دیگری از چشم متین چکید و گفت: باشه هر

 .چی تو بخوای

 هما لبخند را روی لبهایش نشاند و پرسید: از دخترت برام

 بگو، چطوره؟ می آوردی ببینمش

 متین دانه ای شیرینی از ظرف برداشت و در دهانش

بود احساس ضعف می کردگذاشت. از بس گریه کرده  . 

 :او هم لبخند را هر چند سخت روی لب هایش کاشت و گفت

 .خیلی خوبه. حتما یکبار میارم ببینیش



 هما خیره صورت زن مقابلش شد و گفت: از زندگیت برام

بگو، از شوهرت.متین این بار پوز خند زد و گفت: زندگی! 

 زندگی

 !من

 به گل آو

 ن

 ِِ ِِ  

خیره شد. نگاهش گلدا یزان شده گوشه سالن  

 :روی تک تک برگ های سبزش بازی کرد و آهسته گفت

 وقتی با مسعود راهی تهران شدیم فکر می کردم همه ی غم

 ها و بدبختی هام اینجا، جا میزارم و میرم. کوله ام انداختم

 روی دوشم لگد زدم به هر چی خاطره اینجا داشتم ورفتم

 .دنبال آرزوهام جای دیگه ای بگردم

کردم به سرنوشتی که توی این شهر جز آزار برامپشت   

 چیزی نداشت. دلشکسته بودم و راحت دل دادم به مسعودی

 که خوب بلد بود چطور میشه دل، دلشکسته ها رو به دست

 .آورد

 اما خیلی زود تنهام گذاشت و من موندم و یک بچه در حالی

 ...که هیچ چی از زندگی نمی دونستم

دوخت و گفت: من خیلی بیشتر از نگاهش را به صورت هما  

تو باختم هما، خیلی بیشتر از تو سوختم.هما بغض نشسته 



 میان

 .گلویش را به زحمت قورت داد

 از رنج های متین خبر داشت و نمی خواست با بیان حالی که

 .بر خودش گذشت بیشتر او را به هم بریزد

 اصال گفتنشان چه فایده ای داشت؟

ن هم فایده ای ندارد. بعضی رنج هاگاهی حتی درد و دل کرد  

 را باید بگذاری توی صندوقچه ذهنت تا نم نم خاک بخورد و

 .از یادت برود

 چه کاری ست هی بیاوریشان بیرون، دستمال بکشی، برق

 بیندازی که چه؟

 متین ادامه داد: ماهان تنهام نذاشت اومد پیشم و باهام

ک تویزندگی کرد. یک زن غریب جوون با یک بچه کوچی  

 ....یک شهر بزرگ بی در و پیکر مثل تهران

 هما میان افکار متین پارازیت انداخت. او می دانست. تلخی

 ها را شنیده بود و دیگر عالقه ای برای شنیدن نداشت و

پرسید: این یکی شوهرت چطوره؟متین لبخند زد و پرسید: 

 کامبیز

 رو میگی؟

زد وگفت: آرههما از لبخند دوستش راضی بود او هم لبخند  . 

 لبخند متین بزرگتر شد و با لحنی مثل حسرت، غم، مسخرگی

 گفت: مرد بدی نیست. حیف که یک مقدار شوته



 .هما متعجب نگاهش کرد

 متین در حالی که رد اشک روی صورتش هویدا بود با

 صدای بلند خندید و گفت: اینم بخته منه دیگه. اولی

 .اونجوری، دومی اینجوری

 یکباره خنده اش جمع شد و لیوان چای را میان دستانش

 گرفت و خیره به بخار های بی جان چای گفت: مرد بدی

 .نیست. سعی می کنه همه چی رو برامون فراهم کنه

 فقط...فقط می دونی چیه هما یک مقدار تو سری خوره. از

 این مردها که باید راه و چاه نشونش بدی. براش تصمیم

قوقش برنامه ریزی کنی. از این مدلبگیری، برای ح  

مردهای بی اراده و بی جنم که فقط آفریده شدن برای 

 اینکهدیگران

 هدایتشون کنن.نمیشه بهش تکیه کرد. چون تکیه

 گاه بودن بلد نیست

 .شب عروسی امید و نوشین بود

عروسی به خواست خانواده ی داماد مختلط برگزار 

 شد.چیزی که

انقدر در مدت نامزدینوشین نمی خواست؛ اما   

 سختی کشیده بود که کوتاه آمد و حاال با یک لباس عروس

 .کامال پوشیده و آرایشی ملیح باالی مجلس نشسته بود

 آرایشگر که فهمید نوشین تمایلی برای جشن مختلط نداشته



 تور سرش را هم طوری تنظیم کرد که بیشتر موهای پشت

 .سرش را پوشاند

ن مشخص بودفقط موهای جلو و مدل آ . 

 نوشین با همه ی تالشی که برای پوشیده حاضر شدن در

 .جشن کرد؛ مثل ماه می درخشید

 از خانواده ی ماهان کسی جزء خودش نیامد؛ همان شب

 عروسی یکی از فامیل های نزدیکشان بود و مجبور شدند

 .برای شرکت در جشن او بروند

 .اما امان از خودش با آن همه خوش پوشی

کرده بود سند شش دانگ قلب تبسم را به نامکال قصد   

 خودش بزند که این گونه

 .دل می برد

 به هر سو که می رفت نگاه تبسم البته وقت های که مطمئن

می شد حواس کسی به او نیست همراهش می رفت.پوشیده 

 در کت

 و شلوار قهوه ای با پیراهن مشکی و کروات

را در انتخابترکیبی از رنگ لباس هایش نهایت سلیقه اش   

 .لباس نشان می داد

 از لحظه ای که پشت میز بلند شد تا وقتی که به راهرو

 منتهی به سرویس ها رسید حتی برای یک لحظه نگاه تبسم

 .رهایش نکرد



 هما که تا چند لحظه قبل کنار زن برادرش و مادر نوشین

 نشسته بود از جا بلند شد

 .و به سمت سرویس رفت

رد شد با ماهان رو در روی هم قراراز پیچ راهرو که وا  

 .گرفتند

 .هر دو چند ثانیه به هم خیره ماندند

 هما د ِل، دل کندن از چشمان ماهان را نداشت. کاش می

 .توانست چشم هایش را قرض بگیرد به خانه اش ببرد

 بگذاردشان در قاب و چند روزی فقط خیره نگاهشان کند،

 .چشم هایش یاد آور روزهای خوش سال های گذشته بود

ماهان سر پایین انداخت و گفت: سالم.هما آهسته جواب 

 سالمش را

 .داد: سالم

 صدایش را گم کرده بود. شاید جای میان خاطرات سالهای

 .گذشته

 ماهان به گل شال هما خیره شد و گفت: خوب شد اینجا

باهات صحبت کنم دیدمت. دنبال فرصت بودم یک جایی تنها  

 و ازت بخوام یک روز که وقت داری یک جای مناسب

 .صحبت کنیم

 هما جا خورد و باصدای که هنوز نیم بیشترش در ته چاه

 خاطرات گذشته جا مانده بود پرسید: درباره چی!؟



 ماهان خیره ی چشم های زن دست پاچه مقابلش شد و

 .دست در جیب گفت: می دونی درباده چی

کنان گفت: چرا....چرا میخوای.... میخوای ازهما من من   

 .گذشته حرف بزنی؟ماهان بر خالف هما آرام آرام بود

 و نگاه از چشم های دختر ایستاده در مقابلش بر نمی داشت

 و پرسید: تو چرا فرار می کنی؟

 هما صدایش می لرزید وقتی که پرسید: صبح از سالهای که

مینان پاسخ داد: شاید یکرفته چه فایده ای داره؟ماهان با اط  

 چیزایی رو درست کنه

 مثال اینکه یک کم از بار منفی این قصه کم بشه. خودش

 خوبه حال آدم بهتر میشه. اینکه بار گناه کال روی دوش

 .یکنفر باشه عذابش برای همه اس

 .و برای خروج به سمت انتهای راهرو رفت

ازدست در جیب با چشمانی که به کفش هایش خیره بود   

 .راهرو خارج شد

 در افکار خودش سیر می کرد و به چیزی توجه نداشت و

 این همه بی خیالی نسبت به دختران حاضر در جایگاه رقص

 .با آن سر و وضع های خاصشان دل تبسم را می برد

 .آمد و مستقیم پشت میز و درست رو به روی تبسم نشست

از جمع از همان ابتدا چون ماهان تنها بود باربد و تبسم  

 خانواده جدا شده و به او



 .پیوسته بودند

 البته به همراه یکی، دو نفر از دوستان باربد وهمسرانشان

اما حضور تبسم بیشتر بخاطر بودن ماهان سر آن میز 

 بود.ماهان

 روی صندلی مقابل تبسم نشست و پرسید: پس بقیه

 کجان؟

ادتبسم با انگشت به باربد و دوستانش که دور عروس و دام  

 حلقه زده بودند و با دست زدن آنها را همراهی می کردند

 .اشاره کرد و گفت: اونجان

 ماهان بعد از گرفتن رد انگشت تبسم ابرو باال انداخت

 .وگفت: آهان

 دوباره به تبسم نگاه کرد و پرسید: پس تو چرا نرفتی؟ مگه

 صمیمی ترین دوست عروس نیستی؟

 تبسم در پاسخ گفت: توی این شلوغی بیشتر از یک تبریک

 و چند دقیقه کنار نو شین ایستادن کاری از دستم بر نمی

اومد که اون رو همون اول انجام دادم.ماهان لبخند زد و 

 لیوان

 .شربت را به لب هایش نزدیک کرد

 بعد از اینکه کمی از شربتش را نوشید گفت: راستی

بود هم آتریسا هم مادرش خیلیعروسک هات خیلی قشنگ   

 .خوششون اومد



 .تبسم ذوق کرده از حرف ماهان

 معموال مشتری هایش از کارهای اوتعرف می کردند اما

 .اینکه ماهان تعریف کند خوب لذت دیگری داشت

 صورتش بشاش بود وقتی که از ماهان پرسید: آتریسا

 دوست داشت؟

 .ماهان سر تکان داد: آره خیلی

است و گوشی به دست روی صندلی کنار تبسماز جایش برخ  

 نشست و در حال ورود به گالری گفت: بذار عکس هاشو

 نشونت بدم. ببین توی همه ی عکس ها عروسک به بغل

 .نشسته.و خودش را همراه گوشی به سمت تبسم متمایل کرد

 آخ کجا بود نوشین تا یکبار دیگر اوج هنرش در در شکار

از هم عکس های دو نفرهلحظه ها را نشان دهد و ب  

 .یواشکی بگیرد

 از همان عکس های که قرار بود هر شب تبسم قبل خواب

 .تماشایشان کند

 از همان عکس های که دوتایش را داشت و هر شب می دید

 وحسابی از دیدنشان شارژ می شد و بیشتر به این نتیجه می

 .رسید که چه زوج مناسبی هستند

نشسته میان زنی که قبال دیدهماهان دختر پنج ساله ای را   

 بودش و می دانست مادر ماهان است و مردی که یقنا پدرش

 .بود نشان داد و گفت: این آتریسا خانومه



 .تبسم عاشق بچه ها بود با محبت گفت: عزیزم، چه نازه

 خدا حفظش کنه

 ماهان با عشق به عکس های برادر زاده دوست داشتنی اش

نازهنگاه کرد و گفت: آره خیلی  ... 

 با انگشتش عروسک ها را نشان داد و گفت: ببین توی همه

عکس ها، عروسک های تو کنارشه.تبسم با دقت تمام به 

 صفحه

 گوشی ماهان نگاه می کرد و

 حس می کرد همه ی آدم های توی عکس ها را دوست

 .دارد

 عجیب بود اما حس نزدیکی به آنها داشت. انگار که قلبش

خانواده وصلت کرده بود از همان لحظه با این . 

 ماهان به عکس مورد نظرش رسید خودش نشسته کنار

 آتریسا، در حالی که دخترک برادرش را همراه سه

 عروسک دست ساز تبسم در آغوش داشت و گردنبند کوچی

 .را با دست آزادش مقابل دخترک نگه داشته بود

 تبسم به صورت ماهان نگاه کرد و گفت: طال هم که براش

ین؟خرید  

 ماهان خندید: آره بدون طال که اصال راضی نمیشه از همین

 االن یک پا باج بگیر حسابیه، بعد از عروسک هاش عاشق

 .طالس



 چقدر قشنگ می خندید و با چه عشقی از برادر زاده اش

حرف می زد.یعنی می شد یک روز هم تبسم را این گونه 

 دوست

 بدارد و

 .برایش با عشق هدیه بخرد

 .تبسم هم خندید و گفت: پس یک خانوم تمام عیاره

 ماهان گوشی را روی میز گذاشت و گفت: معلوم تو هم طال

 .دوست داری

 تبسم خندید و گفت: کال زنی که طال دوست نداشته باشه مثل

 .درختی می مونه که برگ نداشته باشه

 .ماهان ابرو باال انداخت و گفت: اوه پس قضیه خیلی جدیه

تکان داد: از اینم جدی ترتبسم سر  . 

 .و جمله اش باز ماهان را به خنده وا داشت

 مرد جوان بدون اینکه سر جای قبلی اش برگردد روی

 همان صندلی کنار تبسم نشست بی آن که به شخص خاصی

نگاه کند به جمعیت در حال رقص وسط مجلس خیره شد.کم 

 کم

 .باربد هم از راه رسید

 .آیدا کمی دیر آمد

نواده اش دعوت شده بود و جزء سالم و علیک و چندبا خا  

 .دقیقه کوتاه نتوانست کنار باربد بماند



 باربد تصمیم گرفت مادر و عمه اش را ببرد تا با آیدا و

 .مادرش آشنا شوند

 چند دقیقه ای کنار ماهان نشستند و سپس همراه تبسم به

 .سوی مادرش و هما رفت

ان به جشن نیامده بودندپرستو و حنانه و البته شوهر هایش . 

 حاملگی مانع از حضورشان میشد هر دو سنگین شده و

 .نشستن برایشان سخت بود

 امنه و هما بعد از معذرت خواهی از مادر نوشین به سمت

 .میز خانواده آیدا رفتند

 داریوش هم که از آمدن به عروسی سر باز زده بود؛ کال

 .میانه ای با جمع های این چنینی نداشت

ر میز ایستادند. آیدا به همراه پدر و مادرش هم بهس  

احترامشان از جا بلند شدند.آیدا موهایش را روی شانه هایش 

 رها

 کرده بود و شالش را

 .هم آزاد گذاشته بود

 باربد یک چشم غره ی اساسی حواله اش کرد و بالفاصله

 لبخند بر صورت نشاند و دستش را برای دست دادن با پدر

ردآیدا جلو ب . 

 .دخترک خودش را کمی جمع و جور کرد و به آمنه سالم داد

 دقایقی را کنار هم به گپ و گفت نشستند و به قول معروف



 .باب آشنایی باز شد

 حدود نیم ساعت بعد هر کس سر جای خودش بود باربد و

 .تبسم سر میز کنار ماهان و چند تن دیگر از دوستانشان

رش، دخترک در همانهما و آمنه هم کنار نوشین و ماد  

 .برخورد اول به دل مادر شوهر آینده اش نشسته بود

 .کمی بعد زمان صرف شام رسید

 تبسم سر میز نشسته بود و قرار شد باربد برای هر دویشان

 .غذا بیاورد

 مثل همه ی وقت های بی کاری با گوشی اش مشغول بود که

 .کسی کنارش نشست

 سر چرخاند و به کامران که مثل همیشه آراسته بود نگاه

 .کرد و با لبخند گفت: خسته نباشی

 کامران نگاهش کرد و جواب داد: سالمت باشی. چرا نرفتی

 .شام بکشی؟تبسم پاسخ داد: باربد برام میاره

 کامران خیره نگاهش کرد و گفت: چقدر امشب خوشکل

 .شدی. این مدل بستن شال خیلی بهت میاد

 .آخ اسم بستن شال که می آمد آه از نهاد دخترک بلند میشد

 فقط خدا می داند از دو روز پیش که فهمید عروسی نوشین

 مختلط است چقدر زحمت کشید تا این مدل بستن شال را یاد

 .بگیرد

 شبیه یک کال باالی سرش جمع اش کرده و باقی شال را هم



 .کنار گو شش به صورت پاپیون در آورده بود

 چندین بار باز و بسته کرد تا توانست شبیه فیلم آموزشی که

 .دانلود کرده بود انجام دهد

 .اتفاقا شال صدفی با این مدل بستن حسابی به او می آمد

 در جواب کامران گفت: چشمات قشنگ می بینه. مرسی

 کامران با همان خیرگی در حال که در دل زیبایی تبسم را

ر بار من رومی بینی حالی ستایش می کرد گفت: وقتی ه

 ازمهناز

 نمی پرسی، وقتی نه یادی ازش می کنی نه سراغی

 می گیری یعنی یک جای کار می لنگه، یعنی از نظر تو

 مهناز یک گناه بزرگ کرده که قطعا اون گناه به محض زدن

 ....نامزدیش به باربده

 :موشکافانه مثل یک بازجو به تبسم نگاه کرد و پرسید

ت که نامزدیش با باربد به هم بخوره درسته؟مهناز خواس  

 تبسم چشم هایش را به ناخن های الک خورده هم رنگ

 لباس صورتی صدفی اش داد و گفت: نه من و مهناز با هم

 یک مشکل دیگه داریم. از دستش دلخورم چون سر یک

 .مطلبی بهم دروغ گفت

 نگاه کامران هنوز تیز و جستجو گر بود پرسید: چه دروغی

ال اینکه دلش پیش یکی دیگه اس ولی به تو نگفت؟مث  

 قلب تبسم تند تند می تپید؟ حساسیت کامران را روی



 خواهرش و این کارها می دانست.نگاهش را به سمت جایگاه

 عروس و داماد چرخاند و به

 نوشین امید که طبق فرمایشات فیلمبردار شام می خوردند

کامران، نمی دونمنگاه کرد و گفت: من از چیزی خبر ندارم   

 .چرا به هم زدن. ولی این دوتا مساله رو به هم ربط نده

 کامران پوزخند زد. محال بود تبسم از چیزی خبر نداشته

 .باشد

 این روزها مهناز مشکوک می زد و او باالخره همه چیز را

 .می فهمید

 کامران این بار به ماهان که همراه باربد از رو به رو می

و گفت: جریان این پسره چیه؟ چرا هر وقتآمد اشاره کرد   

 .کنارت می بینمش جیک تو جیک هستین

 تبسم متعجب نگاهش کرد و پرسید: ما!؟

 کامران بر خالف سوال و چشمان آتشنیش با آرامش سر

 تکان داد و تبسم گفت: اون فقط دوست باربده.از کامران می

 ترسید؛ پای غیرت و ناموس که وسط می آمد

 همه چیز را زیر پا می گذاشت

 گوشه ی لب کامران کج شد. نامش لبخند بود یا پوز خند را

 تبسم نمی دانست و گفت: این دو، سه باری که من دیدمتون

 همیشه توی حلق همدیگه بودین. چی توی گوشی هست که

هی به هم نشون می دین؟تبسم حس می کرد کامران بیش از 



 حد

 پیش روی کرده. شاید

ترس دخترک شده بود و همین ترس جسارتش را متوجه  

کنکاش بیشتر کرده بود برای . 

 پس سعی کرد جسورتر باشد و گفت: چرا اینجوری با من

 حرف میزنی کامران؟ چرا من باید ازت بترسم و اگه رابطه

 ای باشه پنهانش کنم. هرچند اگه چیزی هم باشه دلیلی

 .وجود نداره که من رو مجبور به توضیح کنه

 :لبخند کج روی صورت کامران قدری غلیظ تر شد و گفت

 من و تو باید مفصل در باره رابطه امون و آینده صحبت

 کنیم. من ترجیح میدم هر چه زودتر بدونم تکلیفم چیه اما

 .االن جاش نیست

 .کت خوش دوختش را مرتب کرد و از جا بر خاست تا برود

 .باربد و ماهان هم کنار میز رسیدند

با دست های پر پشت میز نشستند و باربد، کامران راهر دو   

 مخاطب قرار داد و گفت: آقا خسته نباشی. دمت گرم، همه

چیز عالیه.کامران دست در جیب سر تکان داد و با لبخند 

 :گفت

 .مبارکشون باشه. کاری نکردم

 قبل از دور شدن چند ثانیه خیره به تبسم نگاه کرد و بعد از

ن داد از جمع دور شداینکه برایش سر تکا . 



 .سر میز شام جمع شان سه نفره بود؛ باربد، تبسم، ماهان

 حرف هایشان، حرفهای معمولی بود و تبسم هم همه تالشش

 را می کرد که نگاهش زیاد سمت ماهان که رو به رویش

 .نشسته بود نچرخد

 سرگرم صحبت های معمولی و شام و نگاه های دزدکی بود

 .که نوشین کنارش نشست

 .تازه متوجه حضور عروس و داماد شد

 .امید هم روی صندلی میان نوشین و باربد نشست

 .با ذوق به هر جفتشان نگاه کرد و گفت: خیلی مبارک باشه

دستش را روی دست نوشین گذاشت و گفت: عین ماه 

 شدی.نوشین

 با محبت به تبسم نگاه کرد و آهسته زیر گوشش

 گفت: ان شاهللا روزی تو و بعضیا

 .دل تبسم حال آمد با دعای قشنگ و از صمیم قلب دوستش

 لبخند شیرینی بر لب نشاند و چشمک نوشین را با آن چشم

 .های آرایش شده زیبا را خیره شد

 صدای امید حال و هوایشان را عوص کرد و گفت: خوب باند

 تبهکار نقشه ی جدید چه خبر؟

 .تبسم و باربد و ماهان متعجب نگاهشان کردند

 ماهان سر تکان داد و پرسید: جریان چیه؟

 امید مستقیم در چشمان ماهان نگاه کرد وگفت: تو نمی



 دونی!؟

 نگاهش را بین جمع چرخاند و گفت: صبر کنید ببینم، سر

 دسته باند کیه؟ کی نقشه کشید دست به دست هم بدیم

عروسی امید و نوشین راه بیفته؟تا ماهان و باربد خواستند 

 حرف

مید انگشتش را باالبزنند ا  

 آورد و گفت: انکار نکنیدا، ما اومدیم بگیم دم هر سه تاتون

 گرم. ممنون که هوامون رو داشتید و حواستون به

 مشکالتمون بود.این قرضی هم که بهمون دادین رو پس می

 دیم ان شاهللا بُعد غیرمالی هم توی عروسیتون جبران می

 .کنیم. رفات رو در حقمون تموم کردید

پارت باربد متواضعانه گفت: کاری نکردیم که، تو هم 

 بزرگش

 .نکن. باالخره قرض ببین همه آدم ها هست

 امید گفت: ولی رفیقی که بی منت و بی ادعا و یواشکی به

 رفیقش قرض بده کم پیدا میشه. اما خدا رو شکر من خوش

 .شانسم که دوتاش رو دارم

خوش شانسه کهبه تبسم نگاه کرد و ادامه داد: زنم، هم   

 دوست خوبی مثل تبسم داده

 تبسم لبخند زد و زیر سنگینی نگاه ماهان و باربد سر پایین

 .انداخت



در و گوهر از زبان نوشین بیرون ریخت: به امید خدا  ِِ ُِ

 توی

 .عروسیش جبرانش می کنیم

 تبسم مثال خجالت کشید و سرش بیشتر پایین افتاد و در دلش

 .یک آمین بزرگ گفت

م و دل نشین ماهان پرده های گوشش را نوازشصدای گر  

 کرد وقتی که پرسید: تو از کجا فهمیدی ماجرا چیه؟کسی

چیزی گفت؟امید خندید: راستش اولش اصال نفهمیدم، به حدی 

 ذهنم

 در

 گیر بود که به راحتی حرفتون رو قبول کردم. اما دو، سه

 شب پیش وقتی توی تختم درازکشیده بودم و به این فکر می

 کردم که چه معجزه وار همه چی جور شد یک آن بهذهنم

 .رسید که نقشه ی شماست

 شام شان که تمام شد آقا داریوش آمد دنبال آمنه و همسرش

 .را بُرد اما جوان ها همچنان مانده بودند

 .تبسم و باربد می خواستند تا آخرش کنار دوستانش باشند

یس مشغولبه پایان مراسم نزدیک می شدند. تبسم در سرو  

 تجدید آرایشش بود که تلفن همراهش زنگ خورد؛ با تعجب

 به نام ماهان روی صفحه تلفن خیره شد و پس از گذشت

 لحظاتی جواب داد: بله آقا ماهان؟



 ماهان پرسید: کجایی تبسم؟ چرا توی تاالر نیستی؟

 :دخترک از شنیدن اسم بدون پسوندش جا خورد و پاسخ داد

...؟ماهان منتظر ادامه حرف من سرویس هستم. چیزی.

 دخترک

 نشد و گفت: باشه سریع

 .بیا بیرون. دم در سرویس منتظرم باش

 از سرویسس خارج شد صدای هم همه ای را از داخل تاالر

 شنید.نگران شد و خواست جلو برود تا بداند منشا صدا

 .چیست

 .به سرعت از راه رو گذشت و خودش را به سالن رساند

 .حیرت زده به جمعیت در هم ریخته وسط سالن نگاه کرد

 او فقط هفت، هشت دقیقه در سرویس معطل شده اما آین آدم

 ها چرا به هم ریخته بودند؟

 جلو رفت تا دلیل را بفهمد اما ماهان را دید که دستش را

 .دور نوشین حلقه کرده و به سرعت به سمت او می دویدند

ه قدم هایش شتاب داد و بهدامن لباسش را جمع کرد و ب  

 .سمت نوشین رفت

 هنوز او فاصله را به چند قدم نرسانده بود وه ماهان و

 .نوشین رو به رویش ایستادند

 ماهان بدون هیچ توضیحی دست دیگرش را دور کمر تبسم

حلقه کرد و گفت: سریع باید بریم.تبسم وقت نکرد از دست 



 حلقه

 شده ماهان دور کمرش و

ت ببرد؛ همان لحظه صدای شلیک گلوله بهنزدیکی او لذ  

 گوش رسید و چراغ یکی از لوستر های وسط سالن

 .خاموش شد

 تبسم وحشت زده سر چرخاند تا بداند ماجرا چیست.اما چیزی

 ندیدی، حصار دستان ماهان تنگ بود و او

 .نتوانست از واری شانه اش هم چیزی ببینید

فشار دستان میان هیاهوی جمعیت و هق هق های نوشین و  

 .ماهان از تاالر خارج شد و به محوطه ی بیرونی رفتند

 .فشار دستان ماهان که کم شد از حرکت ایستادند

 تبسم که تا آن لحظه نمی دانست چه اتفاقی افتاده وحشت

 زده به صورت نوشین و ماهان نگاه کرد نمی دانست از

 کدامشان بپرسد و دقیقا چه سوالی را؟

ه شده و چه بر سرشان آمده؟اصال نمی دانست چ  

 از استرس نفس نفس می زد به صورت ماهان نگاه کرد و

 خواست حرفی بزند اما ماهان شروع به صحبت با گوشی

 .روی گوشش کرد: باربد ماشین آوردی؟.... باشه اومدیم

 دوباره بدون هیچ توضیحی دستش را روی کمر دخترها

 .گذاشت و گفت: بریم بیرون باربد دم دره

ا فشار دستش دختر ها را وادار به حرکت کردب . 



 تبسم در حالی که پا به پای نوشین و ماهان تند تند گام بر

می داشت پرسید: چی شده؟ چرا نمیگین چه اتفاقی 

 افتاده؟نوشین

 .فقط گریه می کرد

 ماهان در همان حالت تند راهرفتن گفت: بریم برات توضیح

 .میدم

به ماهان و دختر ها افتاد باربد با ماشین رسید چشمش که  

 به سرعت پیاده شد و بدون نگاه به دخترها ماهان را

 مخاطب قرار داد و گفت: بیا سوار شین. نوشین رو ببر تا

 من برم ببینم حرف حساب این مرتیکه چیه؟

 ماهان جلو رفت و گفت: دخترها با خودت من بر می گردم

 .توی تاالر

و گفت: االن وقت چونه باربد بی حوصله به سمت تاالر رفت  

 زدن نیست. من رفتم

 .و به سمت تاال دوید

ماهان لحظه ای خیره باربد شد و چند صدایش کرد.وقتی 

 جوابی

 نشنید به سرعت برگشت و در عقب را باز کرد

 .و از دخترها خواست تا سوار شوند

 هر دو سوار شدند و ماهان روی صندلی جلو نشست و

 اتومبیل را حرکت داد و تبسم شاکی پرسید: چرا نمی گین



 !چی شده؟ اون صدای که شنیدم صدای گلوله بود؟

 ماهان اتومبیل را راه انداخت و دنده عقب گرفت و نوشین

 .همچنان گریه می کرد

 تبسم به دخترک تشر زد که: چی شده نوشین؟

 نوشین هق هق کنان پاسخ داد: اهورا رو که می

عموم.....می دونی که سابقه دار حرفیه وشناسی.پسر ....... 

 همیشه من رو می خواسته.....یادته گفتم تهدیدم

 کرد.....نهدیدم کرد که شب عروسیم مسلح میاد و .....من

 .....رو با خودش می بره......داغم رو به دل داماد میزاره

 تبسم ناباور به نوشین نگاه می کرد وپرسید: خوب!؟

زد: امشب یکهو اومد توی تاالر با چند تانوشین باز هق   

 .قلچماق......من قبال به امید گفته بودم همچین تهدیدی کرده

 امید تا دیدیش به ماهان و باربد سپرد چشم از من برندارن

 و اگه حرکتی از اون دیدن قبل از هر کاری من رو از

مهلکه دور کنن.تبسم با چشمانی که داشت از حدقه بیرون می 

دافتا  

 به

 نوشین نگاه کرد و پرسید: واقعا مسلح اومده بود!؟ این همه

 !اتفاق افتاد توی همین چند دقیقه که من نبودم

 نوشین سکسه کرد: آره خودم دیدم.... می خواستن یک

 دعوای زرگی راه بندازن و بعدهم وسط شلوغی من رو ببرن



هولی امید تا دید شلوغ شده، به ماهان و باربد اشاره کرد ک  

 .من رو ببرن بیرون

 تبسم پرسید: خوب صدای گلوله مال چی بود؟

 گریه نوشین بیشتر شدت گرفت و گفت: نمیدونم. من تا

 .ماهان اومد کنارم همراهش از تاالر خارج شدم

 :تبسم کالفه و عصبی دست روی پیشانی اش گذاشت و گفت

خدا لعنتش کنه. بعد اون همه زحمت عروسیتون خراب 

 کردنوشین

یه کنان گفت: عروسی به درک بالیی سر امید یاگر  

 کس دیگه ای نیاد.اهورا یک دیوونه واقعیه، خیلی نگرانم.نه

 .از زندان و دادگاه می ترسه، نه از پلیس و مامور

 :تبسم جلو رفت، سر نوشین را در آغوش گرفت و گفت

 نگران نباش چیزی نمیشه. بسپرش به خدا

نگرانی تمام وجودش را بر خالف حرفی که به دخترک میزد  

 .پر کرده بود

 دلش شور می زد، بیشتر از همه برای برادرش و کامران و

 .هما که هر سه در همان تاالر حضور داشتند

 اگر خدای نکرده بالیی سرشان می آمد چه؟

 .او هم یقین داشت که اهورا یک دیوانه واقعی ست

بره؟نوشین گفت: یک زنگ به باربد بزن ببینم اونجا چه خ  

 تبسم شماره برادرش را گرفت. دو بار پشت هم اما هربار



فقط بوق خورد تا قطع شد.نوشین مضطرب تر شد و گفت: 

 وای یا

 خدا چیکار کنم؟ چرا

 جواب نمیده؟ ماهان تو رو خدا به امید زنگ بزن شاید

 .جواب بده

 ماهان از توی آینه نگاهش کرد و گفت: همین االن زنگ زدم

 .خاموشه

 نوشین صورتش را پشت دست هایش پنهان کرد و صدای

 .گریه اش بلند شد و گفت: خدایا کمکم کن، خدایا کمک کن

 وای بالیی سر کسی نیاد. اتفاقی برای امید نیفته. خدا لعنتت

 .کنه اهورا که اینجوری اذیتم می کنی

 .تبسم دوست داشت دلداری اش بدهد

دازه نگران بودحرفی بزند و آرامش کند اما خودش بی ان . 

 نوشین بی وقفه گریه می کرد و گفت: آخه عشق و عاشقی

هم مگه زوری میشه. بخدا دلم باهاش نبود.تبسم سعی می 

 کرد آرام

 باشد اما توان برای آرام بودن و دل

 .داری نداشت

 برادرش، پسر خاله و عمه اش میان جمعی بودند که

از دست مردی مسلح و خشمگین آمده بود تا انتقام عشق  

 .رفته اش را بگیرد



 مردی کینه ای که سالهای گذشته، سالهای نوجوانی توانسته

 بود دل دخترکی تبسم نام را ببرد اما او همه حواسش پیش

 .نوشینی بود که هیچ میلی نداشت

 دل به نوشین داده بود. شاید او هم از سالهای نوجوانی اش

 .وقتی که تبسم و نوشین کودکی بیش نبودند

م اهوراچش  

 جز دختر عموی مو طالیی اش کسی را نمی دید و خبر

 نداشت؛ در خانه ی دیوار به دی

ر ِِ ِِ  

 وا خانه ی عمویش، دختری

 .ست که روز و شب هایش با یاد او سر می شود

 .تبسم هیچ وقت نتوانست طعم عشق اول را بچشد

 .درباره اش هم با هیچ کس نتوانست حرف بزند جزء مهناز

اموش کردنش هم زیاد سخت نبود؛ فقط مدتیخوب البته فر  

 در دفتر خاطرات سی برگش که از لوازم التحریری سر

 کوچه خریده بود شعر نوشت و گل خشک کرد و اشک

 .ریخت

 گاهی هم قطرات اشکش روی برگه های دفتر چکید اما پس

 .از مدتی فراموش شد و گوشه ی ذهن تبسم رفت

ها گوشه کمد خاکدرست مثل همان دفتر خاطرات که سال  

میخورد.نوشین هم سالها بعد دل داد، اما نه، به اهوار؛ قلب 



 نوشین

 پر شد از عشق امیدی که رفیق باربد بود و به خانه ی آنها

 رفت و آمد می کرد و خوب نوشین هم که دوست تبسم بود و

 .آنجا همدیگر را دیدند و دلداده هم شدند

قلب دیگری را باسر نوشت مثل همیشه قلبی را شکست تا   

 .عشق پیوند بزند

 :صدای ماهان حواسش را از خاطرات گذشته پرت کرد

 راستی عمه اتون کجاست؟ هما؟

 .تبسم پاسخ داد: اونم همونجا توی تاالر بود

 .ماهان اتومبیل را گوشه ی خیابان متوقف کرد و پیاده شد

 چند دقیقه مقابل یک معجون فروشی ایستاده و چیزی

 .سفارش داد

 .سپس با تلفن همراهش مشغول شد

 .گوشی را روی گوشش گذاشته بود و با کسی حرف می زد

تبسم و نوشین یک لحظه نگاه از او نمی گرفتند.زمان حرف 

 زدن

 عصبی بود و این باعث میشد دخترها

 .مضطرب تر شوند

 نوشین با دیدن حرکات ماهان بال بال میزد تا بداند او با چه

به هم ریخته اس کسی صحبت کرده و چرا . 

 تبسم وقتی حال آشفته نوشین را دید از ماشین پیاده شد تا



 بداند مخاطب او کیست و آیا توانسته از تاال خبری بگیرید

 ماهان تبسم را دید که به سمتش می آید راهش را کج کرد

 .وبا گام های بلند خودش را به او رساند

های دردر یک قدمی اش ایستاد و سر خم کرد ک با اخم   

 هم پرسید: واسه چی با این سر و وضع پیاده شدی؟

 .تبسم تازه متوجه پوشش شد

 با یک لباس بلند مجلسی و شالی که با مدل خاصی بسته

 .بودش و آرایش غلیظ وسط خیابان ایستاده بود

 البته که لباسش هیچ برهنگی نداشت اما بخاطر مدلش اندام

دادخوش تراش دخترک را به خوبی نمایش می  . 

جایش بود دلش بخاطر غیریتی شدن ماهان بلرزد؟جایش بود 

 حال

 خوبی در تمام تنش بپیچید؟

 یا فعال باید بی خیال این حرفها می شد و به حال آشفته ی

 دوستش می رسید؟

 .به ماهان پر اخم نگاه کرد و گفت: حال نوشین خوب نیست

ازم خواست بیام ببینم با کی حرف می زدین؟ خیلی 

هماهاننگران  

 :نگاه کوتاهی به مغازه پشت سرش انداخت و گفت

 .برو توی ماشین من االن میام. اینجوری اینجا نایست

 تبسم سر تکان داد دامن لباسش را گرفت و به سمت ماشین



 برگشت. ماهان هم خواست پشت کند تا نوشیدنی ها را

 بگیرد اما یک باره برگشت و دخترک را صدا زد: تبسم؟

  خانم را هم که از پشت اسم دخترک حذفخوب الحمدهلل

 .کرده بود

 برگشت و به ماهان نگاه کرد و مرد جوان با همان ابروهای

 در هم گفت: اون شالتو باز کن.درست بنداز روی موهات

 .عروسی دیگه تموم شد

 .تشر می زد و اولین تشر دنیا بود که به دل تبسم می نشست

درست کند به سمت ماشین رفت تا انجا شالش را . 

 روی صندلی عقب کنار دوستش نشست و نوشین تلفن

 همراه تبسم را به سمتش گرفت و گفت: رمزش چیه؟ هر

چی فکر می کنم یادم نمیاد رمز لعنتیش چی بود.از اخالق 

 های

 مهم و مزخرف نوشین همین بودوقتی ناراحت

 می شد بعضی چیزها را یادش نمی آمد. یکی از آنها اعداد

لفن بودندو شماره ت . 

 رمز را وارد کرد و گفت: می خوای به کی زنگ بزنی؟

 نوشین عصبی موهای توی صورتش را کنار زد و گفت: به

 .این مرتیکه اهورا

 تبسم نگاهش کرد و نوشین گفت: االن اسم بابام هم یادم

 .نیست. ولی شماره اون مردک یادمه



 .وتند تند اعداد را لمس کرد

 پس از گذشت چند دقیقه نا امید گوشی را پایین آورد و وارد

 پیام ها شد و نوشت: لعنتی چرا جواب نمیدی؟ نوشینم

 .میخوام باهات حرف بزنم

پیام را ارسال کرد و دوباره شماره گرفت.اهورا بالفاصله 

 جواب

 .داد

 صدای الو گفتنش که در گوشی پیچید تبسم تلفن را از

ند گو گذاشت و صدای اهورا درنوشین گرفت و روی بل  

 .اتومبیل پخش شد: الو ....االو نوشین پشت خطی

 .صدای نوشین می لرزید و گفت: الو اهورا

 بر خالف او صدای مرد پشت خط صاف بود و گفت: به به

 سالم عروس خانوم. شوهرت چه زود فرارت داد. فکر نمی

 .کردم انقدر زرنگ باشین

خوای اهورا؟نوشین نالید: چی از جونم می  

 ماهان در را باز کرد و سوار شد و خواست حرفی بزند اما

 .فوری متوجه شد که نوشین با کسی در حال مکالمه است

 سینی را روی صندلی کناری اش گذاشت و خودش هم به

 :سمت دخترها چرخید و همه با هم پاسخ اهورا، را شنیدند

من فقط خودت رو میخوام. غیر تو هیچ چیز و هیچ 

س.نوشین بازک  



 نالید: من شوهر کردم عوضی. با یک مرد دیگه

 ازدواج کردم، امشب عروسی مون بود دیگه همه چی تموم

 .شده

 اهورا گفت: برای من چیزی تموم نشده، همین االن برگرد تا

 دنیام رو بریزم به پات. برای هیچ کس هم هیچ اتفاقی

رم کسی برهنیفتاده فقط با اسلحه دم در تاال ایستادم نمی زا  

 .و بیاد تا وقتی که تو برگردی

 نوشین دست روی دهانش گذاشت و گفت: وای اهورا چیکار

 کردی؟ اگه بالیی سر یکی بیاد چیکار می کنی؟

 اهورا گفت: اگه تو بیایی برای هیچ کس، هیچ مشکلی پیش

 .نمیاد

 گریه نوشین دوباره شروع شد و گفت: چرا با آبروی من

نمی فهمی چی میگم ؟ من زن یکی بازی می کنی؟ واقعا  

 دیگه ام چطور با تو بیام؟

 اهورا پاسخ داد: اون مشکل خودته. قبال هم گفتم کنار من

باشی دنیا رو برات بهشت می کنم و بدون من باشی 

 جهنمنوشین

 زار زد: خیلی خوب اهورا، باشه هر چی تو بخوای

مهبزار اونا برن. بخدا این کارت برای خودت بیشتر از ه  

 .دردسر درست می کنه. بزار برن من میام

 .اهورا خندید: زرنگی؟ اول تو بیا بعد همه میرن



 نوشین دهان باز کرد تا حرف بزند اما ماهان گوشی را از او

 گرفت و تماس را قطع کرد و عصبی به نوشین گفت: چی

 داری میگی؟ چرا داری حرف بیخود میزنی نوشین؟

فت: حرف بیخود نیستنوشین با صورتی پر از اشک گ  

 .واقعا بر می گردم تاال ببینم حرف حسابش چیه

 ماهان سینی را از روی صندلی برداشت و گفت: محاله

 همچین کاری کنم نوشین. امید ازم خواسته تحت هیچ

 شرایطی برت نگردونم تاالر....نوشین با گریه پرسید: تو می

 دونستی اهورا نزاشته کسی

 از تاالر بره بیرون؟

 .ماهان سر تکان داد: آره االن با یکی از بچه ها حرفم زدم

 البته اینجوری هم نیست که نزاشته باشه هیچ کس خارج

 .بشه. بیشتر مهمونا رفتن فقط یک تعدادی رو نگه داشته

 .نگران نباش هیچ چی نمیشه

 تبسم دست نوشین را در دست گرفت و نوشین به ماهان

ه من اونجان، شوهرمگفت: چطور نگران نباشم؟ خانواد  

 اونجاست، چند نفر آدم، ماهان اگه یک اتفاقی برای یکنفر

 بیفته من چه خاکی توی سرم بریزم؟

 ماهان سینی را مقابل نوشین گرفت و گفت: معجونت رو

 بخور. حالت جا بیاد همه چی رو بسپر به امید اون خودش

 می دونه چیکار کنه. اگه الزم باشه که تو برگردی زنگ



نه خبر میده.نوشین ملتمسانه به ماهان نگاه کرد و گفت: میز

 بخدا

 نگرانم

 .ماهان. دلم داره شور میزنه

 ماهان ابرو در هم کشید و گفت: اصال در باره اش حرف

 نزن نوشین. هر جایی دنیا بخوای می برمت اما تاالر تا

 وقتی که امید نخواد محاله. اصرار هم نکن چون تا خودم

نی نظرم عوض نمیشهصبح هم اصرار ک  

 .چنان محکم گفت که حساب کار دست هر دویشان آمد

 تبسم یکی از لیوان های توی سینی را برداشت و مقابل لب

 .های نوشین گرفت و گفت: یک کم بخور حالت بهتر میشه

 نوشین شدیدا احساس ضعف داشت و بدون مقاومت دهانش

تادرا باز کرد و کمی از نوشیدنی را به معده اش فرس . 

 ماهان بطری آب معدنی توی سینی را برداشت و بعد از

 برداشتن خشاب قرص مسکن از توی داشبور، دو قرص را

 همراه نصف بطری کوچک اب معدنی روانه معده اش کرد

شاید سر دردش بهتر شود.نوشین پس از چند جرعه دست 

 تبسم را

 به عقب هل داد و

 .گفت: کافیه. دیگه نمیخوام

 پارت



رار کرد: یک ذره دیگه بخور برات خوبهتبسم اص . 

نوشین سر تکان داد: نه کافیهماهان لیوان تبسم را برداشت و 

 به

 سمتش گرفت: خودت هم

 .بخور

 .تبسم سر تکان داد و گفت: نه میل ندارم

 ماهان عصبی بود. سر درد داشت و تشر زد که: این برای

هممیل داشتنت یا نداشتنت نگرفتم. شیرینه، شما دوتا   

 .ترسیدین فکر کنید دارو می خورید

 تبسم چند ثانیه نگاهش کرد خستگی از سر و روی مرد

 .مقابلش می بارید

 .هر چند که خستگی اش بیشتر فکری بود

 .فکرش پیش رفقایش در تاال بود

 دخترک لیوان را گرفت. نمی دانست با لیوان نیم خورده

 نوشین چه کند؟

 ماهان بدون حرف آن را گرفت و از ماشین پیاده شد و در

 .سطل زباله انداخت.تلفن همراهش را بیرون آورد

 می خواست به هما زنگ بزند و حالش را بپرسد اما شماره

 .ی از او نداشت

 .کالفه دستی میان موهایش کشید

 در را باز کرد خم شد توی ماشین و از تبسم پرسید: شماره



می گیری؟ باهاش صحبت کنم ببینم اونجا چهعمه اتو برام   

 .خبره

 تبسم بدون سوال و جواب، سر تکان داد و با گوشی

 .خودش شماره ی هما را گرفت و گوشی را به ماهان داد

 خنده دار بود اما لحظات گذشته به هر کسی فکر کرده بود

 .که زنگ بزند و خبر بگیرد جزء عمه اش

عصبانیت مسری بوده واحتماال فراموشی نوشین در وقت   

 .به او هم سرایت کرده

 .صدای هما در گوشی پیچید: جانم تبسم

ماهان گفت: سالم ماهانم. توی تاالری؟صدای هما محبت 

 اولیه را

 .نداشت پاسخ داد: سالم آره

 ماهان پرسید: چه خبر؟ اوضاع چطوره؟

 هما خونسرد گفت: هیچ خبر یک آدم ترسو یک اسلحه

وی تاالر و میگه تا نوشین نیاد نمیزارمگرفته دستش اومد ت  

 کسی بره. حرکاتش از نقشه اش هم احمقانه تره. به نظر من

 .خالف هم مدیریت میخواد و معلومه این آقا مدیریت نداره

 ماهان پرسید: خودت خوبی؟

 هما پاسخ داد: آدم های که چیزی برای از دست دادن ندارن

 .در همه ی شرایط خوبن

ه ای کشید و گفت: نگرانم. مواظب خودتماهان پوف کالف  



باش.هما باز خونسرد گفت: بیخود نگرانی، اینجا هیچ با هیچ 

 کس

 کاری نداره. این یارو هم معلومه خیلی احمق و ترسوعه. با

 همه ی اداعاش حواسش نیست هر کدوم از ما می تونیم

 .زنگ بزنیم صد و ده تا بیان جمعش کنن ببرنش

ا زنگ نمی زنید؟ماهان پرسید: خوب چر  

 هما پاسخ داد: چند نفر زدن مثال من همین چند دقیقه پیش

 زدم

 ماهان با تندی گفت: اون همه آدم اونجاست تو چرا زدی؟

 نگفتی یک بالیی سرت میاره؟

 هما با بی تفاوتی گفت: نگران نباش گفتم که اون یک احمقه

 .و حواسش به هیچ چی نیست حتی مکالمه ی من و تو

وار ماشین شد و روشنش کرد نوشین با هراسماهان س  

 پرسید: چه خبر؟ عمه هما چی گفت؟

 .ماهان راهنما زد و از پارک خارج شد و گفت: خبر سالمتی

 .نگران نباش گفت زنگ زدن صد وده

 نگران بود برای همه بخصوص رفقایش. اما خودش را به

خونسردی زد و پرسید: خوب کجا بریم؟نوشین دستهایش را 

مدر ه  

 تاب داد از نگرانی داشت می

مرد و گفت: بریم خونه ما. آپارتمان عموت منظورمه ِِ ُِ  



 ماهان از توی آینه به نوشین نگاه کرد و گفت: نه اونجا

 نمیریم این پسره معلو مه ادم کله خرابیه اگه یک موقع کسی

 .رو گذاشته باشه اونجا با پای خودت رفتی توی تله

 نوشین دستی به صورتش کشید و گفت: اره از اهورا هیچ

 چی بعید نیست

 تبسم گفت: می خوایین بریم خونه ما؟

 ماهان پاسخ داد: شما که با خونه ی پدری نوشین همسایه

 این شرط احتیاط اینه که نریم اونجا. از طرفی من تر جیحم

 اینه که نوشین تا اومدن امید نزدیک خودم باشه.از توی آینه

 به

 دخترها نگاه کرد و گفت: بریم خونه ما؟

 اونجا خیالم راحته که تا امید بیاد پیش خودمی نوشین

 نوشین سرش را به صندلی تکیه داد و گفت: نمی دونم هر

 .کاری صالح می دونی بکن

 تبسم دستش را روی پشتی صندلی کنار ما هان گذاشت کمی

روخودش را جلو کشید و گفت: آقا ماهان میشه من   

 .برسونید خونه؟ من دیگه مزاحم نشم

 ماهان کمی سرش را چرخاند نگاهش کرد و گفت: می خوای

 تنها بری خونه که چی؟ باربد و هما که معلوم نیست کی اون

 دیونه بزاره بیان بیرون. پدر و مادرت هم مگه نرفتن خونه

 داییت؟



 .حتی در این شرایط هم حواسش به همه چیز بود

وش آمد دنبال همسرش تا برای پخت سمنوبه این که داری  

به خانه ی برادر خانمش بروند.و اگر تبسم حاال برود باید تا 

 آمدن

 .باربد تنها در خانه بماند

 تبسم فکر می کرد در حال حاضر همه فکر و ذکر ماهان،

 .نوشین و حال خرابش است

 .اما او به فکر تبسم و تنها نماندنش هم بود

ر گفت: میخوای من رو تنها بزارینوشین با لحنی دلخو  

 تبسم؟

 تبسم به سمت نوشین مرخید نگاهش کرد و گفت: نه

 قربونت برم فقط نخواستم مزاحم آقا ماهان و خانواده اش

 .بشم

 ماهان با توی خیابانی پیچید و گفت: مزاحم نیستی

 .به سمت خانه اشان راند

ودخترها در خانه پدری ماهان روی کاناپه نشسته بودند   

مرد جوان چند دقیقه ای می شد که در آشپز خانه درگیر 

 بودخانواده

 اش هنوزاز عروسی بر نگشته بودند

 تبسم از روی مبل بلند شد و دم در آشپزخانه ایستاد. ماهان

 کنار گاز ایستاده بود صدایش گرد: آقا ماهان؟



 مرد جوان برگشت نگاهش کرد: بله؟

سرم خیلی درد تبسم گفت: میشه بهم قرص مسکن بدین؟  

 می کنه؟

 ....ماهان به سمت کابینت رفت و گفت: بله حتما

 .ماهان قرص را برداشت و به سمت تبسم رفت

 تبسم قرص را گرفت و گفت: ممنون. میشه از توی یخچال

 آب بردارم؟

 ماهان در حال اضافه کردن چای خشک به قوری گفت: آره

ی چندتاحتما. فقط قبلش میشه زحمت بکشی بیایی بهم بگ  

 قاشق چای بزنم کافیه؟

 تبسم متعجب به ماهان نگاه کرد و گفت: بلد نیستین چای دم

کنید؟ماهان جدی نگاهش کرد و گفت: معلومه که بلدم فقط 

 نمی

 .دونم چقدر چای بزنم

 تبسم سعی داشت خنده اش را کنترل کند. مرد گنده با این

 .هیکل و ادعا چای دم کردن بلد نبود

 .ظرف و قاشق را گرفت و کنار کتر و قوری ایستاد

 ماهان هم به سمت یخچال رفت و لیوان آبی برای تبسم

 ریخت وقتی که کنارش ایستاده تبسم قوری گل دار را روی

 .کتری گذاشت تا چای دم بکشد

 ماهان لیوان را به سمتش گرفت و گفت: ممنون، قرصت



 .رو بخور سر دردت بهتر بشه

ب را گرفت و تشکر کرد و قرص را خوردتبسم لیوان آ  

 :سینی فنجان ها را که ماهان آماده کرده بود برداشت و گفت

من اینا رو می برمماهان سر قوری را برداشت و داخلش را 

 نگاه

 :کرد و گفت

 .لطف می کنی

 تبسم باز سعی کرد لبخند ش را پشت لب هایش پنهان کند و

شه. سر قوری همگفت: ده دقیقه زمان می بره تا دم بک  

 .برندارید تا بخارش خارج نشه

 ماهان بی آنکه به روی مبارکش بیاورد سوتی داده در

 .قوری را گذاشت و همراه تبسم از آشپزخانه خارج شد

 دور هم نشسته بودند و هر کسی در افکار به هم ریخته

 خودش دست و پا می زد طوری که فنجان های چای

که کسی به آنها لب زده باشدمقابلشان سرد شده بود بی آن . 

 چند دقیقه قبل باربد زنگ زده و اطالع داده بود پلیس آمده و

 .اهورا و اطرافیانش را برده

 و چون لحظات آخر بینشان در گیری پیش آمده فعال هم

 اهورا و دار دسته اش هم باربد و امید و دو نفر دیگر که

شده بود که درگیر شدند را برده بودند.خیالشان کمی آسوده 

 جای



 پسر ها امن است اما

 از طرفی هم نگران درگیری پیش آمده و عواقبش در اداره

 .پلیس بودند

 ماهان منتظر بود خانواده اش برسند و دخترها تنها نباشند و

 .برود سری به اداره پلیس بزند

 به تبسم و نوشین نگاه کرد و گفت: میخوایین برین توی

ید؟اتاق من یک کم استراحت کن  

 .نوشین خسته بود

 تمام روز در آرایشگاه، بعد هم جشن و در آخر این چنین

 .پایان خوشی

 .اما تعارف کرد: نه ممنون من راحتم

 .تبسم هم گفت: ممنون منم خوبم

 نوشین به دوستش نگاه کرد و گفت: گوشی میدی یک زنگ

به مامانم بزنم ببینم حالش چطوره؟تبسم گوشی را از کیفش 

 بیرون

دآور  

 نوشین داشت شماره مادرش را می گرفت که در حیاط باز

 شد و صدای چرخ های اتومبیلی در حیاط پیچید

 چند دقیقه بعد خانواده ماهان از جمله مادر و پدرش به

همراه دوبرادر و عروس خانواده مقابل جمع سه نفره 

 یعنیماهان و



 تبسم و نوشین ایستاده بودند و بعد از سالم و

 علیک ناهان گفت: نوشین خانوم و تبسم خانوم که می

 شناسی مامان.امشب یک مشکلی پیش اومد. امشب نوشین

 .و تبسم چند ساعت مهمون ما هستن

 زهره جلو رفت و گفت: خیلی خوش آمدین قدمتون روی

 .چشم

 .با نگرانی به ماهان نگاه کرد

 برادر بزرگتر ماهان با خوش رویی گفت: خیلی خوش آمدین

 ببخشید با اجازه اتون این من برم آتریسا رو بخوابونم

 برگردم سنگینه

 .و با سر به دخترک شیرین خوابیده روی دستش اشاره کرد

 .از پله های انتهای سالن باال رفت

 زن جوان ایستاده در کنارش جلو آمد و گفت: من سانازم ،

زن بردار ماهان خیلی خوش اومدین. قدمتون روی 

 چشم.دستش را

 برای دست دادن با نوشین جلو برد و گفت: عزیزم

 .مبارکت باشه. خوشبخت بشی چه لباس عروس نازی

 اشک در چشمان نوشین حلقه زد. امید عزیزش با چه

 عشقی این لباس را انتخاب کرد و حاال عروسی که مدتها

 .بود انتظارش را می کشیدند با ندانم کاری اهورا خراب شد

بهترین خاطرات زندگیشان باشد شبی که می توانست جزء  



 .به دستان اهورای لعنتی به یک کابوس تبدیل شده بود

 .ولی به روی خودش نیاورد و گفت: ممنون لطف دارید

 ساناز با تبسم هم دست داد و گفت: عزیزم ماشاهللا چه خانوم

 با سلیقه ای. لباست و شالت چه قشنگه و چقدر شالت

 .هنرمندانه بستی

زدزیبا حرف می  . 

 .حرف زدنش به دل تبسم نشست

 .لبخند زد و گفت: ممنون. چشماتون قشنگ می بینه

ماهان به دخترک و شال روی سرش نگاه کرد.تبسم تازه 

 یادش آمد

 در خیابان ماهان خواسته بود او شالش

 .را درست کند ولی فراموش کرد

 .با دست به مبل ها اشاره کرد و گفت: بفرمایید

سالم و علیک کوتاهی کرد ورفت برادر دیگر ماهان، . 

 .پدرش هم گرم و محترمانه احوال پرسی کرد

 زهره باالخره طاقت نیاورد و پرسید: چرا ناراحتی دخترم؟

 چیزی شده؟

 .نوشین بغض داشت

 بخاطر شبی که خراب شده بودلبخند تلخی زد و چیزی

 .نگفت

 ماهان به مادر نگرانش نگاه کرد و گفت: من ا براتون



مان. نگران نباشمیگم ما . 

 متین کجاست؟

زهره پاسخ داد: رفت خونه مادر شوهرش.ماهان سر تکان 

 داد و

 گفت: ساناز جان امکانش هست از

 لباس های خودت به نوشین خانوم و تبسم بدی اگه دوست

 داشته باشن لباس راحت بپوشن؟

 ساناز با مهربانی گفت: معلومع که میشه االن میارم

شب سخت و تلخی بود که تمام شد.وقتی که نزدیک صبح 

 باالخره

 امید و باربد همراه ماهان از

 .راه رسیدند

 وقتی نوشی ِن دراز کشیده روی تخت ماهان و با شنیدن

 .صدای پسر ها از جا پرید و به سوی در رفت

 لباس عروسی که امید هزار بار به شوخی و جدی گفته بود

بیرون بیاورد را با کمک تبسم ازقرار است چطور از تنس   

 تن خارج کرده بود و حاال لباس خانگی ساناز را بر تن

 .داشت

 کسی چند ضربه به در اتاق زد و نوشین بی هوا در را باز

 کرد و تا چشمش به امید افتاد بدون توجه به چشمانی که

 .نگاهشان می کرد خودش را به آغوش او سپرد



کن خراب شده بودشب عروسیش به بدترین شکل مم . 

 امید دست دور شانه ی همسرش حلقه کرد و او را به

 .خودش چسباند

 سر نوشین روی سینه ی پر تپش امید جا خوش کرد و چانه

 .ی امید هم جایی بهتر از سر همسرش پیدا نکرد

 .آهسته زمزمه کرد و خواست که آرام باشد

پایانی اما نوشین به اندازه تمام برنامه های که برای ساعات  

عروسی اش داشت بغض کرده و گریه می خواست.بعد از 

 گریه

 های زیاد همراه شوهرش با ماشین گل زده

 اشان به سوی خانه ی بختشان رفتند بدون اینکه کسی پشت

 .سرشان بوق بزند یا جلو در خانه اشان شلوغ کاری کند

 بعد از رفتن عروس و داماد دل شکسته ی آن شب تبسم و

ا تنی خسته از خانواده ماهان خداحافظی کردندباربد هم ب  

 .راهی خانه خودشان شدند

 تبسم در ماشین نشسته بود و با چشمانی بسته شب گذشته

 .را مرور می کرد

 بخصوص آخرین صحنه های شب گذشته یا همان آخرین

 .لحظات بودنش کنار ماهان بود

 وقتی که نوشین روی تخت دراز کشیده بود و او با سری پر

 درد و چشمانی سرخ شده پشت پنجره ایستاده بود و شب



 تاریکی را نگاه می کرد که می توانست بهترین شب زندگی

 .دوستش باشد اما بدترین شد

 شخصی چند ضربه به در زد و بعد از اینکه تبسم در را

 گشود چشمان خسته ی ماهان یک دور روی لباس های

ایش گشاد بودساناز بر تن دختر رو به رویش که قدری بر  

 چرخ زد و سپس به چشمانش خیره شد وگفت: دارم میرم

کالنتری کاری باهام ندارین؟تبسم ناراضی از نگاه پر از دقت 

 به

 ماهان به لباس های

 کمی گشاد و از نظر خودش شیک ولی نامتناسب با اندامش

 که برتن داشت با کمی خجالت پرسبد: میشه منم بیام؟

پیش نوشین بمونی بهتره؟ ماهان پاسخ داد: نه تو  

 تبسم سر چرخاند و به نوشین و چشمان بسته اش نگاه کرد

 .و گفت: نوشین خوابه

 ماهان ابرو به هم گره زد و گفت: خودم میرم اگه اومدنت

 الزم بود من بهت می گفتم. پس پیش نوشین بمون و هواشو

 داشته باش چند ساعت دیگه با جفتشون بر می گردم

 تبسم بی میل سر تکان داد و و ماهان پرسید: سر دردت

بهتره؟دروغ بود اگر جواب مثبت می داد و البته کمی هم 

 دلش

 لوس کردن خودش را می خواست برای مرد دوست داشتنی



 .مقابلش و گفت: نه

 ماهان دست به پیشانی اش کشید انگار سر درد او هم

ت جوشنده آمادهشدیدتر شده بود و گفت: به مامانم میگم برا  

 .کنه. شاید با اون بهتر شدی

 پارتبسم بغض داشت. شب بدی را گذرانده بودند و دلش گریه

 می خواست و از لحظه اول بر خالف نوشین او نتوانسته

 .بود آن طور که باید گریه کند

 ....با صدای خش دار گفت: بهشون زحمت ندیدن

ما نه تنهاآب دهانش را قورت داد شاید بغضش رهایش کند ا  

 که بهتر نشد بلکه اشک به چشمانش نیشتر زد وگفت: کاش

 .میزاشتین منم باهاتون بیام

 .و دو قطره اشک از چشم هایش چکید

 ماهان متعجب نگاهش کرد گامی جلو تر رفت و گفت: چون

 !گفتم نیایی ناراحتی!؟ من فقط خواستم پیش نوشین باشی

ن نیستباز اشک تبسم چکید و گفت: نه بخاطر او . 

 ماهان دستش را روی چهارچوب گذاشت و گفت: پس واسه

چی داری گریه می کنی؟تبسم میان گریه لبخند زد و گفت: 

 نمیدونم

 فکر کنم حاال که

 .نوشین خوابیده راحت تر می تونم گریه می کنم

 ماهان لبخند کم رنگ و مهربانی زد و گفت: حق داری. شب



ت دیگه همه چی تمومسختی بود ولی تموم شد. تا چند ساع  

 .میشه

 تبسم سر تکان داد و بی اختیار گفت: بهترین شب زندگی هر

 دختری شب عروسیشه. نوشین براش خیلی نقشه و برنامه

 .داشت ولی خراب شد

 .اشکهایش با شدت بیشتری بارید

 ماهان با ناراحتی نگاهش کرد و گفت: ولی خدا رو شکر

 .همه سالمن. اتفاقی برای کسی نیفتاده

 تبسم سر تکان داد و ماهان با مالیمت انگار که با آتریسا

حرف می زند پرسید: من برم؟ کاری باهام نداری؟تبسم 

 احساس

 می کرد بعد از رفتن ماهان در آن خانه غریب

 .می شود اما سر تکان داد: برید به سالمت

 ماهان لبخند زد: زود بر می گردیم. اگه کاری داشتی بهم

یزی الزم داشتی می تونی به مامان یازنگ بزن. اگه چ  

 ساناز بگی. االن هم توی سالن نشستن فکر می کردن دارید

 استراحت می کنید که نیومدن سراغتون حاال که نوشین

 .خوابه برو پیششون

 صدای نوشین خش دار از روی تخت به گوش رسید: من

 خواب نیستم ماهان. برو به کارت برس االن با هم میریم

 .پیششون



 .ماهان به نوشین و چشم های بسته اش نگاه کرد

 .هر دو جا خوردند و ماهان گفت: باشه من رفتم

و برای تبسم سر تکان داد و از در اتاق دور شد.دم در آشپز 

 خانه

 هاشم صدایش کرد؛ منتظر بازخواست شدن

 .از جانب او بود

 داخل آشپزخانه روبه روی پدرش ایستاد و منتظر نگاهش

 کرد و هاشم پرسید: دختر داریوش اینجا چیکار می کنه؟

 همراه تو؟ توی خونه ی من؟ فکر می کنی اگه حاجی بفهمه

 دخترش با تو اومده اینجا عکس العمل خوبی نشون بده؟

 ماهان با خستگی گفت: تبسم همراه دوستش اومده بابا. توی

 شرایطی که مجبور شده بیاد. نگران نباش مشکلی پیش

 .نمیاد

 هاشم گفت: دست بکش از این خانواده ماهان، دست بکش

 .ازشون

 ماهان دست روی شانه ی پدرش گذاشت و گفت: من باید

 برم کالنتری بابا، فعال با اجازه

هاشم گفت: اگه کاری داشتی بهم زنگ بزن.ماهان سر تکان 

 :داد

 باشه ممنون

 باران نم نم می بارید آمنه بغض کرده و قرآن به دست کنار



 داریوش ایستاده بود از همین حاال دلتنگ ته تغاری اش بود

که برای اولین بار چند روزی از او دور می شد.باربد که 

 قیافه بغ

 کرده آمنه را دید دوتا انگشتش را به

 سمت صورت او برد آهسته کشید وگفت: ناراحت چی هستی

 آمنه بانو؟ چند روز دیگه برش می گردونم ور دلت انقدر به

نق بزنه که عاصی بشی. آخه چی داره این لوس جونت  

 زنگوله پای تابوت که انقدر دوستش داری؟

 تبسم ویشگون محکمی از بازوی باربد گرفت وگفت: لوس

 .خودتی

 باربد به آمنه نگاه کرد در حالی که اشاره اش به تبسم بود

 .گفت: بیا ببین وحشی هم که هست

ره دلت تنگ بشهخودش را لوس کرد و ادامه داد:اگرم قرا  

 .واسه پسر قشنگت تنگ بشه نه این بچه دانشجو

 آمنه مهربان گفت: الهی قربونت برم مامان مگه میشه دلم

 برای تو تنگ نشه، اما فدات بشم تو باالخره گاهی رفتی

 مسافرت ازم دور بودی ولی تبسم بار اولشه

 تبسم به آغوش آمنه رفت وگفت :زود بر می گردیم مامان

آغوش مادرش بیرون آمد چشم هایش را ریز کرد و جونماز 

 ادامه

 .داد: بغض نکن، بذار خوشحال برم خوشکلم



 .همان لحظه گوشی داریوش زنگ خورد

 .کمی از جمع فاصله گرفت تا گوشی را جواب بدهد باربد

 رو به پرستو و هومن و هما کرد و گفت: بچه ها این چند

ا لیلی و مجنونروزه که ما نیستیم حواستون به این دوت  

 باشه یک موقع یک زنگوله پای تابوت دیگه پس نندازن

 اصال من میگم تنهاشون نذارید هرشب یکیتون بمونه....

 .پیششون

 شلیک خنده بچه ها باال رفت و آمنه سرخ شد چشم غره ای

 .به باربد رفت و گفت: خجالت بکش باربد

تباربد قیافه حق به جانب به خودش گرفت و گفت: خجال  

 چرا آمنه بانو؟ یعنی میخوای بگی حاج داریوشت برا تنها

 شدنتون نقشه نکشیده؟

 سرش را جلوتر برد صدایش را آهسته کرد و گفت: بچه به

 جان خودم توی هال دستش حلقه کرد دور کمر مامان بهش

گفت بذار این برن من میدونم توآمنه دیگر از این سرخ تر 

 نمیشد

 بچه ها هم که با صدای

 بلند می خندیدند باربد گفت: بخندین ...بخندین وقتی شکم

 ننه اتون باال اومد می فهمین من چی میگم انوقت آقا هومن

 شما باید جلوی زنت خجالت بکشی ،تو هم پرستو خانوم بچه

 .ننه ات با بچه ی خودت هم سن میشه



 آمنه با دست روی صورتش زد وگفت: برو حیا کن بچه این

!؟حرفا چیه میزنی  

 باربد همه زورش را میزد که نخندد وگفت: یعنی میخوای

 بگی االن که من رفتم نمیری بپری بغل حاج داریوشت، دوتا

 ماچ وموچش کنی که برات گوشواره های اون گردنبند

 خوشکله رو بخره. اصال بگو ببینم یعنی این همه طال رو آقا

 داریوشت خشک و خالی و بدون بوس وبغل برات می گیره

 برو آمنه بانو برو خودم اوندفعه دیدمتون داریوش.......

 جونت کولت کرده بود دور حیاط می دوید

 آمنه اینبار محکم تر روی صورتش زد و گفت: خدا من رو

 بکشه باربد، نزن این حرف ها رو بچه ها باور می کنن

 باربد همچنان ژست جدی اش را حفظ کرد و گفت: آقا باور

غ گو فقط یکی به من بگی اگه نکنید، اصال من درو

 بابا،مامان رو

 کول نکرده پس کی کول کرده که چند وقته

 اینطوری کمرش درد می کنه ....نکنه کارای دیگه ای کردین

 شیطون خانوم

 پارت

 چشمکی در ادامه حرفش زد وآمنه از خجالت آب شد .هیچ

 کس در آن خانه نبود که نداند آمنه چقدر زن باحیای است

حدود چهل سال زندگی با داریوش هنوز هم بابعد از   



کوچکترین حرفها و صحبت ها سرخ وسفید میشود این 

 نقطهضعف

 شده بود بهانه برای باربد تا هر از گاهی سر به سر

 مادر بگذارد .هزار البته که این شوخی ها فقط در زمانی که

 داریوش غایب بود انجام میشد وگرنه که کسی جرات

اریوش بانو یش را اذیت کند و البته اگرنداشت پیش چشم د  

 جرات اش هم بود جسارتش نبود و کسی نمی توانست پیش

 چشم مرد بزرگ با آن ابهت از این گونه شوخی ها کند

 باربد ادامه داد : آقا ما که رفتیم ولی ننه و بابامون دست

 شما امانت، بر نگردم ببینم تو راهی داره ...تو هم یک کم

نه بانو. تا حاجی گفت بیا نپر بغلش واالااسنگین باش آم  

 دیگه برای سن وسال شما زشته

 هومن که حال و روز مادرش را دید یک پس گردنی حواله

 باربد کرد وگفت: بیا برو بچه پرو اینجا ایستادی هرچی دلت

 .میخواد میگی

 .همزمان با داریوش ماشین آژانس هم رسید

عقب گذاشتباربد چمدان خودش و تبسم را صندوق  . 

 خداحافظی کردند و رفتند تا سوار ماشین شوند که آمنه به

 ساک کوچکی اشاره کرد گفت: ای وای پس چرا این ساک

برنداشتی باربد جان؟باربد متعجب برگشت: کدوم ساک یک 

 چمدون



 .برای منه

 !یکی هم برای تبسم. ساک برای چیه؟

 آمنه با مهربانی گفت :چیزی نیست قربونت برم، یک کم

 خوارکی براتون گذاشتم

 چشم هایی باربد گرد شد وگفت: یک ساک خوارکی؟! چی

 !هست حاال؟

 آمنه گفت: مگه چقدره مامان جان من که میدونم اونجا که

 برین همه اش میخواین این فست فود های آشغال بخورین

این چیزا براتون گذاشتم الاقلیک کم گردو ،بادوم ،انجیر و   

 .بین وعده اینا رو بخورین مریض نشین

 قرار شد احسان اگر تونست بیاد بهتون سر بزنه وببینتتون،

 .چندتا بسته خوراکی هم گذاشتم بدین به اون

 باربد سر تکان وگفت: مامان جان من نرم اونجا از توش

ندید: نه قابلمه قورمه سبزی و لقمه کتلت بیرون بیاد.آمنه خ

 مامان

 خیالت راحت. همه اش خشکباره یک

 ذره خشکبار که این همه غرغر نداره

 باربد ناچار قبول کرد و باالخره سوار بر ماشین آژانس

 .راهی فرودگاه شدند

 داخل کافی شاپ فرودگاه با نوشین و امید نشسته بودند

 .ومنتظر تا ساعت پروازشان برسد



مید می گذشتسه روز از جشن عروسی نوشین وا . 

 نوشین مثل همیشه زود به خودش آمد و رو به راه شده

 .بود

 سفری که قبل از عید برنامه اش را ریخته بودند حاال عالوه

 .بر یک سفر چهار نفره حکم ماه عسل آنها را هم داشت

 تبسم با لذت هات چاکلتش را می نوشید و نگاهش به نوشین

گلبهی بود وگفتپوشیده در مانتو سفید گل دار و شال  : 

نوشین، ترکیه هوا سرده ها چرا مانتو تابستونی 

 پوشیدی؟نوشین

 :فنجان نیمه خورده موکا را روی میز گذاشت و گفت

 توهم عروس بودن و ماه عسل رفتن برداشتم. تنها مانتو

 سفید هم همین بود. ولی لباس گرم آوردم

استیتبسم با خنده سر تکان داد و امید رو به باربد گفت: ر  

 ....می دونستی ماهان

پارت صدای زنگ گوشی باربد کالمش را قطع کرد. باربد 

 نگاهی

 به اسم نوشته روی گوشی انداخت و جواب داد: سالم آیدا

 .بانو

 اما بالفاصله لبخندش جمع و پرسید: چرا گریه می کنی؟

 ازجا بلند شد و گفت: کجا تصادف کردی؟....خیلی خوب

...خانومه حالشگریه نکن. خودت خوبی؟.  



 چطوره؟.....باشه، باشه عزیزم تو گریه نکن من میام

 پیشت.....آیداجان، آیدا گوش کن ببین چی میگم هیچ چی

 نمیشه.....دختر تو چرا اینجوری خودتو باختی مثال

 .پرستاری ها.....من االن میام عزیزم

 هر سه نفر با دلواپسی نگاهش می کردند و امید بود که

ده باربد؟پرسید: چی ش  

 باربد چمدان و عینکش را برداشت و گفت: آیدا تصادف

 .کرده. زده به یک خانوم

باید برم پیشش خیلی ناراحت بود.امید هم ایستاد و گفت: یک 

 کم

 .دیگه پرواز داریم

 باربد به تبسم و امید نگاه کرد و گفت: من به پرواز امروز

 .نمی رسم

 رگ خواهر شوهری تبسم باد کرد. لعنت به آیدا همین حاال

 باید زنگ می زد و سفر آنها را خراب می کرد؟

 چه وقت تصادف کردن بود اصال؟

 نمی توانست بتمرگ توی خانه اشان و هوس ماشین سواری

 به سرش نزند؟

 اصال مگر باربد چکاره اش بود که میان همه ی آدم های

 دنیا به او زنگ زد؟

جا بلند شد و دسته ی چمدانش را در دست گرفتاز  . 



 .حقش بود وقتی که آیدا را دید چندتا لیچار بارش کند

 این هم از اولین سفر بدون خاتواده که به لطف آیدل جان

 .خراب شد

نوشین متعجب نگاهش کرد و پرسید: تو کجا؟تبسم کمی 

 عصبی

 گفت: من کجا؟ خونه دیگه؟ مگه نمی بینی

بره پیش آیداباربد میخواد  . 

 نوشین هم مثل سه نفر دیگر ایستاد: نامزد اون تصادف

 کرده تو کجا می خوای بری؟

 تبسم سر تکان داد: پس چیکار کنم؟

 نوشین پاسخ داد: خوب تو با ما بیا الاقل فقط بلیط یکی تون

 می سوزه. باربد هم فردا، پس فردا وقتی خیالش راحت شد

ه میادکه مورچه آیدا جونش رو لگد نزد . 

 .تبسم خندید وگفت: تو که از منم خواهر شوهرتری

نوشین حرصی گفت: آخه االن وقت زنگ زدن بود؟تبسم 

 خنده اش

 را پنهان کرد تا باربد عصبانی نشود. باربد

 به خواهرش نگاه کرد و گفت: برنامه ات چیه؟

 امید قبل از پاسخ تبسم گفت: نوشین راست میگه. تبسم با ما

لیط یکی تون بسوزهبیاد حداقل ب . 

 تبسم با اینکه دوست داشت برود اما تعارف کرد: نه بابا،



 این سفر یک جوارایی واسه شما ماه عسله.من نمیخوام

 .مزاحمتون بشم

 نوشین آهسته به بازوی تبسم ضربه زد و گفت: چی میگی

 دیوونه؟ مزاحم چیه؟ بابا انقدر بچه ننه نباش داداشت نهایتا

ور باشهیکی، دو شب ازت د  

 تبسم مردد به برادرش نگاه کرد و باربد گفت: با نوشین و

 امید برو ان شاهللا که چیزی نیست من نهایتش فردا، پس

 .فردا میام

 دخترک سر تکان داد: باشه. مامان اینا ناراحت نشن؟

 باربد عجله داشت می خواست زودتر برود و به آیدا برسد و

ون اینکه منتظر جواب گفت: نه اونا با من خیالت راحت.بد

 تبسم

 باشد به امید نگاه کرد و

 گفت: خواهرم دستت امانت. من زود میام بهتون می رسم

 .ولی تا اومدن من مثل خواهر خودت مراقبش باش

 امید سر تکان داد و لبخند زد: خیالت راحت. اگه تبسم بیشتر

 از خواهرم نباشه، کمتر نیست. با خیال آسوده برو به آیدا

 .برس. اما زودتر بیا که با هم باشیم

 باربد باشه ای گفت و به سمت تبسم چرخید دست دور شانه

 خواهرش حلقه کرد و او را در آغوش گرفت و روی سرش

 را بوسید و گفت: ببخشید که مجبور شدم تنهات بزارم



 .تبسم بی میل لبخند زد: اشکال نداره زود بیا

به روی چشمم. فعالباربد از خواهرش جدا و شد و گفت:   

 .خداحافظ. خیلی مواظب خودت باش

تبسم لبخند زد و سر تکان داد.باربد صورت خواهرش را 

 بوسید و

 سپس با گام های بلند از

 .کافی شاپ خارج شد

 امید کتش را از روی صندلی برداشت و گفت: ما هم کم کم

 .بریم

 دخترها پشت سرش راه افتادند و نوشین گفت: معلومه آیدا

ز این زن داداش بدجنس ها میشه. دیدی نزاشت دوتاییا  

 .برید سفر

 امید که حرفهایش را شنیده بود برگشت و چپ چپ نگاهش

 .کرد

 نوشین هم دهانش را کج و کوله کرد و گفت: واال، مگه

 .دروغ میگم

 تبسم این با را با خیال راحت به دیوانه بازی های نوشین

یشان و خالی بودن خندید.به محض نشستن روی صندلی ها

 صندلی

 باربد و مطلع شدن مهمان دار از نیامدن او؛ زن مسنی را که

 کنار مرد جوانی نشسته و از جایش نا راضی بود کنار تبسم



 .نشاند

 بالفاصله پس از حرکت هواپیما زن کتاب لیلی و مجنون را

 .باز کرد و مشغول خواندن شد

د و جورینگاهش یک لحظه از صفحه ی کتاب کنده نمی ش  

 با لذت می خواند که حتی تبسم که گاهی زیر چشمی می

 .پاییدش هم لذت می برد

 صورت با نمکی داشت سفید با مقداری چین وچروک نگاه

 تبسم را که متوجه خودش دید سر بلند کرد؛ نگاهش کرد

 .ولبخند زد

 دخترک خجالت کشید از اینکه اینطور خیره نگاهش کرده

ای زد تا خواست نگاه بگیرد زنبود. لبخند دست پاچه   

 پرسید: خیره ی خودمی یا کتاب دستم؟

 تبسم جواب داد: راستش هر دو هم عاشق لیلی ومجنونم هم

 ممنون که： عاشق خانم های مسن خوشگل.زن خندید وگفت

 خوشکل، مسن هم خودتی

 .تبسم خندید

 معلوم بود زن خون گرمی ست و او گفت: پس یک کم بلند

هم بشنویمیخونم تا تو   

پارت ماهان در حالی که به رو به رو خیره بود کمک خلبان 

 را

 مخاطب قرار داد و گفت: مه خیلی غلیظه فرهاد، میدون دیدم



 .صفره

 فرهاد هم مثل ماهان به رو به رو خیره بود و هیچ جزء

 هاله ای غلیظ از ابرهای که احاطه اشان کرده بودند نمی

 .دید

 وضعیتشان را به برج مراقبت اطالع داده بود و انها هم مدام

 .پی گیر بودند تا مطلع شوند اوضاع چگونه است

 خیره ی هوای مه آلود مقابلش بود که حس کرد هواپیما به

 .چیزی برخورد کرد

 فرصت نکرد بخواهد کنجکاوی کند چون پرنده ای درست به

 .شیشه مقابلش خورد و روی آن له شد

فریاد زد: وای لعنتی، لعنت بهتون، ماهان پرنده ها فرهاد . 

 چند لحظه بیشتر نگذشته بود که هواپیما تکان های شدیدی

 خورد و فرهاد فریاد زد: دوتا از موتور ها از کار افتاد

ماهان.هر دو تالش داشتند هواپیما را کنترل کنند اما کار هر 

 لحظه

 .سخت تر میشد

انست با برج مراقبت ارتباطلحظاتی بود که ماهان نمی تو  

 برقرار کند و هواپیما با دو موتور روی هوا پیش می رفت

 در حالی که روی شیشه مقابل دو خلبان پر خون و الشه

 .های له شده پرنده بود

 :مهمان دار هراسان در را باز کرد وارد کاکبیت شد و گفت



 دوباره چی شده؟

م، دوتا ازماهان گفت: با یک دسته پرنده برخورد کردی  

 موتور های هواپیما از کار افتاده و نمی تونیم با برج

 مراقبت ارتباط بگیریم. سعی کن تا جایی که می تونی مسافر

 ها رو آروم کنی. من خودم باهاشون حرف میزنم شما هم

سعی کنید جو هوا پیما آروم باشه.مهماندار به سرعت از 

 کاکبیت

 خارج شد و ماهان هم از

مخصوص کابین با مسافران صحبت کرد توی میکروفن . 

 .خواست که آرام باشند و با مهماندار ها همکاری کنند

 مدام تالش می کرد با برج مراقبت ارتباط برقرار کند اما

 .خبری نبود

*** 

 .احسان سراسیمه وارد خانه شد

 زهره در آشپزخانه سرگرم بود. تصمیم گرفت بدون اینکه

احد خودشان در طبقه باالمادرش متوجه آمدنش شود به و  

 .برود

 در هوای خنک فروردین ماه عرق از سر و رویش می بارید

 .و وحشت بر جانش نشسته بود

ر ِِ ِِ  

 .د خانه را باز کرد و بی هوا وارد شد



 آتریسا کف سالن با عروسک هایش بازی می کرد و ساناز

 .لم داده روی مبل، تلوزیون تماشا می کرد

خته احسان افتاده از جاتا چشمش به صورت برافرو  

برخاست و به سمتش آمد.رو به رویش ایستاد و پرسید: چی 

 شده؟

 احسان دستش را به صورتش کشید و گفت: یکی از

 همکارهای ماهان زنگ زد. میگه هواپیمای ماهان دوساعت

 بعد از پرواز از صفحه رادار خارج شده هر چقدر تالش می

 کنن باهاش ارتباط بگیرین پیداش نمی کنن. قبلش به برج

 مراقب اعالم کرده ک مه خیلی غلیظه و دیدشون کم. بعد

 هم اعالم کرده با چیزی برخورد کردن دوتا از موتور های

 .هواپیما از کار افتاده

 رمق از پاهای ساناز رفت. روی مبل نشست و گفت: این

 یعنی چی احسان؟

ی پریده کنار همسرش روی مبلاحسان با رنگ و رو  

 .نشست و گفت: نمیدونم

 محکم دستش را روی صورتش کشید: وای یا خدا، یا خدا

 خودت کمک کن....قراره چی به سرمون بیاد؟

 .آتریسا متعجب به پدر و مادرش نگاه کرد

 صداهای از طبقه ی پایین به گوش می رسید بنظر می رسید

 .صدای متین است



شت طبقه پایین و ساناز هم به دنبالشاحسان به سرعت برگ  

روان شد.متین تا چشمش به خواهر زاده اش افتاد ایستاد و با 

 گریه

 و

 وحشت گفت: ماجرا چیه احسان؟ این هواپیمایی که ناپدید

 شده خلبانش ماهان بوده؟

 .احسان هراسان به مادر و خاله اش نگاه کرد

از متین زهره مات دم در آشپزخانه ایستاده بود و احسان  

 پرسید: شما از کجا می دونید؟

 متین به تلوزیون اشاره کرد: همین االن شبکه ی خبر اعالم

 کرد. مشخصات پرواز ماهان بود. مقصد، ساعت.....تو می

 دونی ماجرا چیه؟

 .احسان بدون پاسخ به متین مقابل مادرش ایستاد

 زهره مالقه به دست مبهوت به تلوزیون خیره شد بود

فت: هنوز هیچ چی معلوم نیست مامان. فقطواحسان گ  

ارتباطش با برج مراقبت قطع شده.دست آمنه کنارش رها 

 .شده

 مالقه از دستش روی زمین

 .افتاد

 .همیشه از آمدن چنین روزی می ترسید

 دستش را روی دیوار گذاشت و برگشت داخل آشپزخانه باید



 خودش را به صندلی می رساند قبل از اینکه جلوی چشم

چه ها روی زمین آوار شودب . 

 .وای اگر برای ماهان اتفاقی می افتاد

 .احسان پا به پای مادرش وارد آشپزخانه شد

 ساناز هم خودش را به آشپزخانه رساند متین اما پشت هم

 .شماره موبایل ماهان را می گرفت

 زهره روی صندلی نشست و احسان مقابلش ایستاد دست

وبی قربونت برم؟ بخداهای مادرش را در دست گرفت: خ  

 .هیچ چی نمیشه

 .زهره سر تکان داد

 .نمی توانست حرف بزند قلبش در دهانش می کوبید

 آب دهانش را فرو داد اما به جای فرو رفتن بغض،

اشکهایش فرو افتادند.اشکان، برادر کوچک ماهان هم همراه 

 پدرش

 .از راه رسید

 این روزها بر خالف گذشته شر و شیطانش، خیلی حوصله

 .نداشت

 اما با همه بی حوصلگی هایش متوجه اوضاع به هم ریخته

 .خانه شد

 مادرش در آشپزخانه روی صندلی اشک می ریخت و احسان

 و همسرش محاصره اش کرده بودند و متین خیره صفحه



 تلوزیون شده بود. آتریسا و عسل هم مثل موش گوشه ای

 .کز کرده بودند

 تا بخواهد به خودش بجنبد و سوالی بپرسد آتریسا به سمت

 هاشم دوید و به آغوشش رفت و گفت: بابایی عمو ماهان با

 .هواپیماش گم شده

 .نفس هاشم جایی میان سینه اش گره خورد

 سرش با ضرب باال آمد و به زهره نگاه کرد و خدا لعنت کند

 .همه ی خبرهای بد دنیا را

ت پر از یاس و ناراحتی زهره حاکی از این بود کهصور  

خبرهای شنیده واقعیت دارد.اما چطور شده بود؟ پرنده ای به 

 آن

 غول پیکری مگر گم

 می شود!؟

 اشکان با اینکه خودش در گیجی به سر می برد به پدرش

 نگاه کرد و پرسید: بابا خوبی؟

 :هاشم به صورت آمنه که خیره اش بود نگاه کرد و گفت

 .خوبم بابا. خوبم

 وارد آشپزخانه شد و روی صندلی نشست و از احسان

 پرسید: چی شده باباجان؟

 احسان پاسخ داد: ارتباطش با برج مراقبت قطع شده و توی

 .صفحه رادر هم نیست



 سینه ی هاشم تیر کشیده و آمنه با جان کندن پرسید: ممکنه

 افتاده باشه پایین؟

و گفت: نه شاید فقط بااحسان دست هایش را مشت کرد   

 .مشکل فنی مواجه شده و نمی تونه خبر بده کجاست

 زهره هق زد: یعنی زنده اس؟

 ساناز دست روی شانه مادر شوهرش گذاشت خم شد و

 صورتش را بوسید و گفت: معلومه که زنده اس مامان جان.به

 زودی پیداش می کنن و چند ساعت دیگه برمی گرده

 .خونه

رفت و گفت: احسان بیا بریم فرودگاه،اشکان به سوی در   

 یک پرس و جو کنیم ببینیم چه خبره؟

 احسان به ساناز نگاه کرد و گفت: هوای مامان و بابا رو

 .داشته باش ما زود بر می گردیم

 .زهره به پسرهایش نگاه کرد و گفت: منم میام

 اشکان به سمت مادرش چرخید و گفت: کجا میخوای بیایی

یریم یک خبر می گیریم و بر می گردیممامان جان، ما م . 

زهره ملتمسانه گفت: من اینجا دلم قرار نمی گیره.اشکان 

 گفت: آخه

 ....اونجا مگه

 .هاشم رو به پسرش کرد: مادرت راست میگه ما هم میایم

 بریم ببینیم چی شده؟ ماهان کجاست؟



 .اشکان دیگر مقاومت نکرد

 یک ساعت و نیم بعد هر چهار نفرشان به دستان خالی به

 سوی خانه بر می گشتند در حالی که هیچ کس هیچ خبری از

 ماهان و هواپیما نداشت و به علت تاریکی هوا حتی نمی

 توانستند بالگردها را به دنبالشان بفرستند و منتظر روشن

 .شدن هوا بودند

 .متین هم در خانه آرام و قرار نداشت

ز وقتی زهره زنگ زده و اطالع داده بود که نتوانستند هیچا  

 .خبری بگیریند یک سره در خانه راه می رفت

 خودش هم نفهمید چرا دلش خواست با یکی حرف بزند به

 هما پیام داد: خبر ناپدید شدن هواپیما رو شنیدی؟ خلبانش

 .ماهان بوده.هما آنالین بود

خبری نشنیده بود سریعبالفاصله پیام متین را دید. نه او   

 نوشت: من اهل اخبار نیستم چی شده؟

 متین نیاز به درد و دل داشت. برای هما ویس فرستاد و

 صدایش درد و بغض داشت وگفت: ماهان امروز پرواز

 داشت. اما دوساعت بعد پرواز ارتباطش با برج قطع شده و

 .توی رادار هم نیست و هیچ خبری ازش ندارن

سقوط کرد قلب هما در سینه . 

 .بی درنگ شماره باربد را گرفت

 .از نرفتن او اطالع داشت



 باربد خسته و کوفته از در بیمارستان خارج شد ساعات پر

 تنشی را گذرانده و با همراهان خانومی که آیدا با او تصادف

 .کرده بود هم در گیری مختصری داشت

 تلفن همراهش را که جواب داد صدای مضطرب هما را

باربد جان کجایی؟شنید:   

 توضیح کوتاهی به عمه اش داد و هما گفت: االن متین پیام

 داده میگه ماهان امروز پرواز داشته و هواپیماش ناپدید

 .شده. هیچ ردی از هواپیما نیست

باربد سر جایش ایستاد.آسمان با همه ی بزرگی اش بر سرش 

 فرو

 .آمد

شد کلمات در دهانش گم شدند. لب هایش به هم دوخته . 

 :هما که متوجه جا خوردن بی اندازه ی باربد شده بود گفت

 البته خدا بزرگه. شایدم مشکل خاصی نباشه. بیا خونه حرف

 .می زنیم قربونت برم

 .مغز باربد اما از کار افتاده بود

 از کدام راه باید می رفت تا به خانه می رسید؟

ستادهما از پله ها پایین آمد و دم در خانه ی برادرش ای . 

 راستش بدش نمی آمد برادرش را ترغیب کند سری به هاشم

 .آقا و خانواده اش بزنند

 چند دقیقه ای که دور هم نشستند به آمنه و داریوش نگاه



 کرد و چشمانش بیشتر به سمت داریوش متمایل بود تا

 عکس العمل او را ببیند و گفت: شنیدین یک هواپیما ناپدید

وزیون و مسابقه فوتبال گفت: آرهشده؟داریوش خیره صفحه تل  

 من یک چیزایی شنیدم. توی راه وقتی خواستم از میوه

 فروشی، میوه بخرم داشتن حرفش رو می زدن

 .آمنه بر خالف شوهرش اظهار بی اطالعی کرد

 .هما کمی این پا و آن پا کرد و گفت: خلبانش ماهان بوده

 .دوست باربد

 .نگاه هر دو نفرشان به هما دوخته شد

 آمنه محکم روی صورتش کوبید و گفت: ماهان؟ کی بهت

 گفت؟ مطمئنی ماهان بوده؟

 تا خواست جواب زن برادرش را بدهد تلفنش زنگ خورد و

 نام باربد بر آن نمایان شد و جواب داد: الو باربد جان؟

 باربد نفس نفس می زد بدون سالم و علیک پرسید: عمه

اکجایی؟پاسخ داد: طبقه پایین خونه شم . 

 باربد رگباری گفت: عمه گوش کن ببین چی میگم، درباره

 .هواپیمایی ماهان و گم شدنش هیچ چی به مامان و بابا نگو

 .نزار خبر ببین

 لحن هما پر از هراس شد و پرسید: چرا مگه چی شده؟

 برای ماهان اتفاقی افتاده؟

 باربد پشت فرمان ماشین آیدا نشست. چند دقیقه پیش قبل از



ا او را همراه پدر و مادرش راهی خانه کرده بودتلفن هم . 

 .ماشین را روشن کرد و گفت: میام برات میگم

 در حالی که با بیشترین سرعت به سمت خانه ی پدری

 .ماهان می رفت شماره برادر ماهان را گرفت

احسان با صدای خسته جواب داد: سالم باربد.باربد وحشت 

 زده

اهان خبریپرسید: الو سالم چه خبر؟ از م  

 دارید؟

 اگر در توانش بود زار می زد و برای خبر التماس می کرد و

 جواب احسان اما پتک شد و بر فرق سرش فرود آمد: نه

 هیچ خبری نیست. بهمون گفتن باید تا روشن شدن هوا صبر

 کنیم فردا بالگرد ها رو می فرستن همون حوالی که ارتباط

 .هواپیما قطع شده دنبالشون بگردن

اربد چشم بر هم فشردب . 

 :گوشی را در دست عرق کرده اش جا به جا کرد و گفت

 ممنون احسان جان که جواب دادی پس من امشب دیگه

 .مزاحمتون نمیشم

 تمام شد

 .همین کلمه را فقط داشت

 تمام شدن یا شاید هم ُمردن، مرگ انقدر نزدیک بود که با

 .تمام وجود حسش کرد



نه اش می کرد نفسش بهاحساس سنگینی روی قفسه سی  

 سختی باال می آمد نفس می کشید یا جان میداد؟

 همه ی تنش درد می کرد انگار با یک ما شین سنگین از

 .رویش رد شده بودند

 و تک تک استخوان هایش خورد شده بود. دوست داشت

فریاد بزند اما تاریکی، بی نفسی، بی جانی امانش نمی 

 داد.همه

د. سعی کرد تکانی به دستشزورش را زد تا ناله کن  

 بدهد تا جسم سنگین افتاده روی سینه اش را کنار بزند اما

 .بی رمقی دستش و سنگینی جسم کار را سخت کرده بود

 باز هم ناله کرد چند بار پشت هم میان آخرین ناله اش

 صدایی شنید یکی می گفت: کسی اونجاست؟ من یک صدای

 شنیدم کسی اونجاست؟

یش هم درد می کرد باز ناله کرد صدامغز استخوان ها  

 .گفت: بیا یک نفر اینجاست

 صدا متعلق به شخصی بود که او را می شناخت به خاطر

 نمی آورد صدای کیست یا آنجا چه می کند؟

 جسم سنگین را از روی سینه اش برداشتند. نفسش باز شد

 چند بار پشت هم نفس کشید سینه اش درد می کرد یکی

 بازویش را گرفت و صدا گفت:تبسم ...تبسم جان؟ ...خوبی؟

چشمات باز کن تبسم ....صدامو میشنوی امیدم.صدای ...



 دیگری

 شنید این را هم می شناخت وقتی پرسید: چی

 شده امید؟

 برای ثانیه یک جرقه در ذهنش خورد داشت به نوشین می

 .گفت: صداشم مثل خودش قشنگه

درد خودش برگشت داشت می با صدای امید به دنیای پر  

 گفت: تبسمه حالش خوب نیست انگار، ناله می کنه اما

 چشماش رو باز نمی کنه ....یک دختر بچه افتاده بود رو

 .سینه اش بلندش کردم

 صدا گفت: تبسم ....تبسم صدای من رو می شنوی چشمات

 .... باز کن ...تبسم

ه هراحساس می کرد پلک هایش خیلی سنگین است. انگار ب  

 کدامش یک وزنه وصل کرده بودند به سختی الی چشم

 هایش را باز کرد سرش خیلی درد می کرد دستش را روی

سرش گذاشت وگفت: آی سرمامید بازویش را گرفت: تبسم 

 خوبی؟

 می تونی بلند بشی؟

 تبسم نگاهش کرد: همه ی تنم درد می کنه.چه بالیی سرم

 اومده؟

اینجا، انگار این آقاه ه یکی امید را صدا کرد: امید بیا  

 .حالش خوب نیست



 امید رو به مرد کناری گفت: من برم اون ور ببینم چی شده

 هواش داری؟

 آره برو من هستم-

 نگاهش را به تبسم داد وگفت: تبسم بهتری؟کمکت کنم بلند

شی؟تبسم که جواب نداد دست برد و بازویش را گرفت کمی 

 که

وحشتناکی در شانه ی بازویش را کشید تا کمکش کند درد  

 .دخترک پیچید

 جیغ بلندی کشید و با گریه گفت: آخ تو رو خدا یواش تر

 .درد دارم، شونه ام خیلی درد می کنه

پارت اینبار بازویش را رها کرد دست زیر شانه اش گذاشت 

 کمک

 .کرد از روی زمین بلند شود

 دخترک نشست میان اشک و درد نگاهش کرد توی آن

حال وروز ذهنش هیچ جوابی برای حضورشرایط با آن   

 ماهان نداشت ماهان پرسید: سرگیجه نداری؟ حالت خوبه؟

 جواب ماهان را نداد سعی کرد به خاطر بیاورد چه اتفاقی

 افتاده؟

 .توی هواپیما بودند

 از عدم حضور باربد ناراحت بود. چشم هایش را بست و

 .نفهمید چه شد که خوابش برد



از اطراف می شنید قدری هوشیار با سر و صدا های که  

 شده بود اما همچنان نصف ذهنش در خواب به سر می برد

 تا آمد کامل هوشیاررشود و متوجه اطرافش بشود به سمتی

 پرتاب شد. درد بدی در شانه اش پیچید بعد هم سرش به

 چیزی برخورد کرد از هوش رفت مغزش با یاد آوری این

 اتفاقات فقط یک نتیجه گیری می کرد وحشت زده نگاهی به

ماهان انداخت و پرسید: سقوط کردیم؟ماهان دستی میان 

 موهایش

 کشید: متاسفانه، بهتره بگم یک

 .فرود اضطراری نزدیک به سقوط

 تبسم سرش را چرخاند یک دختر بچه ده. دوازده ساله

انی گردکنارش افتاده بود اینبار بیشتر وحشت کرد با چشم  

 شده پرسیده: مرده؟

 ماهان به جای جواب سوالش گفت: بلند شو کمکت کنم بریم

 اون طرف؟

 اشک از چشم هایش چکید نمی توانست نگاه از دختر

 کنارش بگیره یک لباس بافت لیموی به تن داشت با

 ساپورت مشکی وبوت های مشکی موهایش را با کش

به ماهان نگاه لیمویی دم اسبی بسته بود با چشمان پر آب  

 .کرد و گفت :برای ُمردن خیلی کوچیکه

 ماهان اخم در هم کشید با تحکم گفت: بلند شو باید از اینجا



 بریم. پاشو حالت خوب نیست.وقتی که ایستادند به سختی از

 صورت دخترک دل کند او که

 اصال شبیه ُمرده ها نبود بیشتر به یک فرشته کوچیک شبیه

 .بود که در خواب است

 حالش خراب بود گیج، سردرگم، همه ی تنش درد می کرد

 ماهان مستقیم توی چشم هایش نگاه کرد و گفت: ببین چی

 میگم، همراه من بیا. هیچ جا رو نگاه نکنه نه چپ نه راست

 .نه پایین نه باال فقط جلوت نگاه کن

 با بغض پرسید: مگه قراره چی ببینم؟

قط من رو نگاه کنماهان سر باال انداخت وگفت: هیچ چی ف  

 .تا بریم بیرون

 هم گام که شد تازه متوجه لباس های مرد جوان بر تن

 .داشت شد ماهان لباس خلبانی پوشیده بود

 هیچ کس به او نگفته بود خلبان هواپیما که قرار با آن

 !مسافرت بروند ماهان است

 زیر پایش چیزی را حس کرد نگاهش را که پایین برد

مردانه که درست زیر پایش داشت چشمانش به یک دست 

 لهمیشد

 افتاد ترسید و عقب کشید ماهان گفت: نترس، نترس

 .االن میریم بیرون. االن تموم میشه

 دستش را جلوی دهانش گرفت و دوباره زد زیر گریه. بوی



 مرگ، بوی خون تمام هواپیما را گرفته بود.دست ماهان برای

 هدایتش به سمت بیرون روی کمرش

 .نشست

اغ قوه توی دستش که تا دقایق پیش کمی از محیطچر  

 اطرافشان را روشن کرده بود حاال فقط رو به رو را نشان

 .می داد

 .چیزی میان معده اش باال و پایین می شد

 از وقتی بوی خون زیر بینی اش پیچیده بود حالت تهوع هم

 .به حال بدش اضافه شده بود

 از هواپیما پیدا شد بالفاصله حس کرد دارد باال می اورد از

 .ماهان فاصله گرفت و روی زمین سرد نشست

 .پشت هم عق میزد اما چیزی باال نمی آورد

 ماهان کنارش نشست پرسید: خوبی؟

 بابت حضور ماهان معذب بود سرش را کمی چرخاند و

 .گفت: میشه برید؟ االن حالم بهتر میشه میام

گفت: نه پیشت هستم تا حالت جا بیاد.چند لحظه نشست ماهان 

 برای

 اینکه مانع خرابکاری بیشتر مقابل

 مرد جوان شود از جا برخاست ماهان با نزدیکترین فاصله

 ایستاد و پرسید: کمکت کنم؟

 .سر تکان داد: نه خوبم



 .دروغ می گفت اصال خوب نبود

متوجهکنار ماهان که ایستاد و خواست همراهش شود تازه   

 .مه دور و اطرافشان شد

 .انگار میان ابرها سقوط کرده بودند

 .هیچ نمی دید جز هاله ی غلیظی از مه

 وقتی از هواپیما پیاده شد به حدی حالش بد بود که متوجه

 ...نشد اما حاال

 وحشت زده به ماهان نگاه کرد و گفت: کجایم؟

 ماهان توضیح داد: حدس میزنم روی یک کوه پر از برف

اشیم. می بینی که توی تاریکی و مه چیزی مشخصب  

نیست.میان تاریکی زنی را دید که به سمتشان می آمد فاصله 

 اشان

 کم بود و ماهان گفت: خانم پارسایی تبسم رو ببرید پیش

 بچه ها من باید برگردم توی هوا پیما. هواشو داشته باشید

 .حالش خوب نیست

ن بود پوشیده درزن که به لطف نور چراغ قوه قابل دید  

 لباس مهمان دار گفت: باشه، خودتون بهترید؟

 .ماهان سر تکان داد: خوبم چیزی نیست

 و بدون حرف دیگری به سمت هواپیما که در هاله ی ترکیبی

 .مه و شب گم شده بود رفت

 خانم پارسایی دست تبسم را گرفت و با هم به سمت جمعی



ید رفتکه تا چند قدمی اشان نرسیدند آنها را ند  

 چشمش به تاریکی عادت کرده بود. نوشین را میان جمع دید

 تا چشم نوشین به او افتاد به سمتش آمد و گفت :تبسم

خوبی؟ الهی قربونت برم.همدیگر را در آغوش گرفتند وزدند 

 زیر

 :گریه نوشین گفت

 تبسم دیدی چی به سرمون اومد؟ اصال نه معلومه کجایم نه

 معلومه چی شده؟

کت ناگهانی از آغوش تبسم جدا شد صورت اودر یک حر  

 را با دست قاب گرفت و گفت :تو حالت چطوره؟ خوبی؟

 تبسم با وجود دردی که داشت گفت: خوبم قربونت برم

 نگران نباش .تو چطوری مشکلی نداری؟

 نوشین پاسخ داد: منم بد نیستم

 با انگشت به جایی که زیاد هم مشخض نبود اشاره کرد و

اونجا بشینیمگفت: بریم   

 تبسم سر چرخاند و اطراف را از نظر گذراند

 .چیز زیادی مشخص نبود

 نور آتشی که روشن کرده بودند و چراغ قوه گوشی ها فقط

 .کمی محیط را روشن می کرد

 مهماندار و چند نفری که حالشان رو به راه بود به افرادی

 .که آسیب دیده و زخمی بودند رسیدگی می کردند



 سرما و تاریکی بی داد می کرد و به دردهای جانگاه

 .مسافران می افزود

صدای گریه و ناله مسافران مدام به گوش می رسید.ماهان و 

 فرهاد

 و امید و چند تن دیگر هم وارد هوا پیما می

 .شدند و با کمک هم مسافران را بیرون می آوردند

بسم کهخانم پارسایی پس از رسیدگی به خانم جوانی کنار ت  

 دوباره عق می زد و نوشین کمرش را ماساژ می داد نشست

 و پرسید: عزیزم خوبی؟

 تبسم بی جان سر تکان داد و پارسایی بطری آبی را باز کرد

 و به نوشین گفت: یک کم بده بهش بخوره. یک ذره هم

 بزنه به صورتش

 نوشین بطری آب را به لب های تبسم نزدیک کرد، دخترک

می نوشید و گلوی خشک شده اش را تردهانش را شست ک  

 .نمود

 .دهانش طعم زهر مار داشت

 همان لحظه ماهان دخترک کوچکی به بغل به سمتشان آمد و

 دخترک را که گریه می کرد به آغوش یکی از مهماندار ها

 .داد.تبسم میان حال خرابش لبخند زد. پس دخترک نمرده بود

بودحقش نبود بمیرد. زیادی برای مردن کوچک  . 

 ماهان کنار تبسم روی پا نشست و پرسید: بهتری؟



 .دخترک با حالی که کمی بهتر شده بود سر تکان داد: خوبم

 ماهان خیره صورت تبسم که رنگ پریده گی اش در آن

 تاریکی و مه اصال مشخص نبود گفت: خانم پارسایی میگه

 بازم حالت بد شده، سردرد و سرگیجه نداری؟

قابلش گفت: نه چیزی نیست. بهترمتبسم در جواب مرد م  

 ماهان اصرار کرد: اگه سر درد یا سر گیجه داری بهم بگو

 .ممکنه به سرت ضربه خورده باشه

دخترک پاسخ داد: نه باور کنید خیلی بهترمماهان ایستاد: باشه 

 پس

 .من برم به بقیه برسم

 .تبسم بی حال گفت: ممنون که حالم پرسیدین

ور شد. مقصدش هواپیما داغانشماهان دوباره دوباره د  

 .شده اش بود

 به مسافران کمک می کرد با پایی که از شدت درد حدس می

 .زد شکسته باشد

 اما به روی خودش نمی آورد تا کسی پاپی اش نشود و

 .بتواند به کارها برسد

 خانم پارسایی یکسره گوشی خودش و مسافران دیگر را

ه گوشی اش آنتنچک می کرد شاید کسی این میان باشد ک  

 .بدهد بتوانند تماس بگیرند و در خواست کمک کنند

 اما معلوم نبود میان چه خراب شده ای گیر افتاده بودند که



 به فکر هیچ اوپراتور نرسیده بود در آنجا هم دکل نصب

 .کند

 دریغ از ذره ای آنتن دهی و امکان برقراری ارتباط

 .شب از نیمه گذشته بود

 .هوا هر لحظه سردتر می شد و اما مه کمتر

 چشمانشان دیگر به تاریکی عادت کرده و کما بیش همدیگر

 .را می دیدند

 همه ی مسافران از هواپیما خارج شده و پنج جنازه هم

روی دستشان مانده بود.تبسم کنار خانم شمس همان زنی که 

 توی

 هواپیما کنارش

خواند نشسته بهنشسته بود و برایش لیلی و مجنون می   

 گوشه ای که جنازه ها را گذاشته بودند هر چند نمی دیدشان

 .نگاه می کرد

 بیشتر حواسش در پی دخترکی بود هجده، نوزده ساله که

 برای داغ از دست دادن پدرش از های های می گریست،

 یک ساعت اول به یختی توانسته بودند آرامش کنند اما حاال

یدن فقط گریه می کردخسته از بر سر و سینه کوب . 

 نگاه تبسم هم همراه نگاه دخترک به سمت جایی که جنازه

 .ها قرار داشت رفت

 .ترس از مرده کمترین حس آن لحظه اش بود



 .بیشتر حس یاس و نا امیدی داشت

 .وحشت اتفاقی که می توانست برایش بیفتد

 اگر او هم در ردیف انتهای هواپیما بود می توانست یکی از

شدگان باشد آن فوت . 

 با چه امید و آرزویی سوار هواپیما شدند، با چه نقشه های

 .و حاال سر از ناکجا آباد در آورده بودند

میان افکار و اوهامش دست و پا می زد.گاهی ذهنش مثل 

 جرقه

 زدن کبریت صحنه های از فرود

 .وحشتناک هواپیما را پیش چشمانش به نمایش می گذاشت

یاری نمی کرد تا خوب به خاطر اماسر پر دردش زیاد 

 بیاورد

 .آن لحظات چگونه گذشت

 از شدت سر درد چشمانش را بست و تصاویر با وضوح

 .بیشتری مقابل چشمانش رژه رفتند

 با سر و صدا هایی که از مسافران می شنید از خواب بیدار

 .شد

 در حالی که وقتی به خواب می رفت صدای گرم خانم شمس

ی و مجنون می خواندزیر گوشش برایش لیل . 

 مجنون چو شنید پند خویشان

 از تلخی پند شد پریشان



 زدست ودرید پیرهن را

 کاین مرده چه می کند کفن را

 آن کز دو جهان برون زند تخت

در پیرهنی کجا کشد رخت...حاال ولی همهمه کل فضای 

 اطرافش

 .را پر کرده بود

وسطهواپیما به نحو وحشتناکی تکان میخورد انگار که   

 آسمان زلزله می آمد. مهماندار برای بار چندم بلند

 .لطفا کمربند هاتون ببندین： گفت

 اما نه کار از این حرف ها گذشته بود محکم به جلو پرت

 .شد

 .آخ شانه شکست

 دوباره به عقب پرتاب شد وای گردنش...صدای داد مردم می

 .آمد

 .صدای جیغ نوشین را هم می شنید

 ...مهماندار را دید که پرت شد کف هواپیما

 مهماندار دیگری که سینی حاوی دو لیوان از دستش افتاد

 .و داد مردی که به هوا رفت.حتما سوخت

 دوباره خورد به پشتی صندلی وای این دفعه دیگر حتما شانه

 اش شکست...از درد شانه اش بود یا چیز دیگه نمی

 دانست اما سرش گیج می رفت



مردی باعث شد چشمانش را باز کند و دوباره ذهنشصدای   

 .آزاد شود از حادثه ای که از سر گذرانده بود

 :مرد رو به ماهان که درست کنار آتش ایستاده بود فریاد زد

 آقای خلبان چرا به ما نمی گین چی شده؟ ما کجایم؟ چه

 بالیی به سرمون اومده؟

بود.ماهان بر کلماتش محترمانه اما لحنش کامال طلبکارانه 

 خالف

 :مرد سعی می کرد با آرامش جواب دهد

 آقای محترم هم شما هم چند نفر دیگه توی این چند ساعت

 بارها سوال کردین و ما جواب دادیم. هواپیما دچار مشکل

 .فنی شد. ما مجبور شدیم هواپیما رو اینجا فرود بیاریم

لمرد باز فریاد زد: چرا وقتی می دونستید هواپیما مشک  

 داره این همه آدم رو سوار کردین؟

 .ماهان پاسخ داد: توی راه به دلیل مه غلیظ دیدمون کم بود

 با یک دسته پرنده برخورد کردیم و موتورهای هواپیما از

 کار افتاد. با یک موتر راهی جزء همین کاری که کردیم

 .نبود

 مرد دیگری فریاد زد: تو دقیقا می دونی چیکار کردی؟ ما

ی وسط کوه و بیابون با یک مشت جنازه که بویرو آورد  

 گوشت و خونشون هر لحظه ممکنه انواع حیوانات بکشونه

اینجا و تیکه پارمون کنن.شخص دیگری از پشت سر ماهان 



 :گفت

 نگاه به سن و

 سالش کنید. کال چند ساله خلبانی که هواپیما به این بزرگی

 با این همه آدم دادن دستت؟

سمت مرد برگشت و گفت: من هم سن وماهان خشمگین به   

 سال کافی دارم هم تجربه ی کافی. یک اتفاق غیر قابل پیش

 .بینی بود که رخ داد

 فرهاد کنار ماهان ایستاد و گفت:آقای محترم با اون اتفاقی

 که توی آسمون برای ما افتاد اگه درایت و تجربه ی همین

وم از ماآفای که دارید متهمش می کنید نبود االن هیچ کد  

 .زنده نبودیم

 مرد گفت: بله دیگه تو هم رفیقشی اگه تو ازش دفاع نکنی

 کی بکنه؟

 ماهان خسته بود. ساعات گذشته برای او از همه سخت تر

 گذشت.به جرات می توانست بگوید هراسناک ترین حادثه ی

 عمرش را تجربه کرده بود نه بخاطر خودش بلکه بخاطر

 .جان تمام آدم های که دستش امانت بود

 با همه ی خستگئ و فشار روحی سعی کرد آرامش خودش

 می دونم خسته این...زخمی： را حفظ کند و گفت

 هستین...درد دارین وسرده من بابت تمام اینا معذرت میخوام

 اما باور کنید مقصر اتفاقی که افتاده ما نیستیم.هواپیما دچار



شم رو کردممشکل شد من همه تال .... 

 یکی از بین جمعیت به سمتش هجوم برد یقه اش را گرفت

 وگفت: چی میگه مرتیکه نزدیک بود همه امون به کشتن

 بدی اونوقت اینجا ایستادی میگی من مقصر نیستم؟

 :ماهان دست های مرد را از یقه اش جدا کرد وگفت

 .عصبانیت دردی درمون نمی کنه آقا آروم باشید

به سمت او هجوم بود خواست مشتی بهمرد دوباره   

 صورتش بزند اما ماهان جا خالی داد امید به سمت آنها

 دوید

 تا خواست حرفی بزند یا حرکتی بکند ماهان دستش را باال

 آورد و رو به امید و مرد جوان دیگری که هر دو به سمتش

 .دویده بودند گفت: چیزی نیست. مشکلی نیست

ان گفت و ماهان فقط سر باالمرد جوان چیزی در گوش ماه  

 .انداخت

هیچ عالقه ای برای به وجود آمدن درگیری نداشت.فعال مهم 

 ترین

 .وظیفه اش این بود که اوضاع را آرام کند

 بدون اینکه با کس دیگری حرف بزند از جمع دور شد و

 .نزدیک هواپیمایی غرق شده در مه ایستاد

ته شده بوددست هایش را به پهلو زد و چون از مه کاس  

 سایه ای از قد رعنایش با ژست قشنگ ایستادنش را می



 .شد دید

 فرهاد و امید و مردی که برای دفاع جلو آمده به سمتش

 رفتند به هر سه اشان نگاه کرد و سپس به سمت جمع

 برگشت و صدا زد: خانوم پارسایی، آقای مددی لطفا تشریف

 .بیارید

از مهمانداران هواپیماخانم پارسایایی و آقای مددی هر دو   

 .بودند

 به سمتش رفتند تا دو مهماندار برسند ماهان رو به امید

 .گفت: لطفا نوشین و تبسم صدا بزن

 جمعشان که جمع شد

 ماهان مخاطب قرارشان داد و گفت: بچه ها به کمکتون

 احتیاج دارم. دوتا از مهماندار ها زخمی ان و ما دست

ترسیده ان.امید تو پرستاری  تنهایم. مسافرا خسته و عصبی و

 لطفا

 تا جایی که می تونی به زخمی ها

 کمک کن. خانوم پارسایی و آقای مددی کم کم به فکر غذا

 .برای مسافرا باشید. تا جایی که می تونید صرفه جویی کنید

 نوشین و تبسم لطفا به مهماندار ها و امید کمک کنید. االن

بهمون کمک کنه ازغیر از ما چند نفر هیچ کس نیست که   

 همه اتون توقع دارم هر کاری که از دستتون برمیاد برای

 مسافرا انجام بدین. اگه کسی عصبی شد، توهین کرد،



 پرخاش کرد لطفا آروم باشید بچه ها. فقط ازتون آرامش

 .میخوام و اینکه کمک کنید تا اوضاع یک کم رو به راه بشه

 می دونم خودتون هم ترسیدین، آسیب دیدن، خسته این. اما

 .واقعا کسی جزء شما چند نفر ندارم که ازش کمک بخوام

 بچه ها خیلی روی کمکتون حساب می کنم. باید به مسافرا

 .برسیم. یک کم غذا بخورن، جای استراحت فراهم کنیم

 .باهاشون با آرامش رفتار کنیم تا روحیه بگیرین

تکان دادند و ماهان گفت: من و فرهاد و هادیبچه ها سر   

 بر می گردیم

 توی هواپیما یک کم سر و سامونش بدیم مسافرا برگردن

داخل اونجا گرم تره.جمعشان که متفرق شد و هر کسی 

 خواست

 دنبال کاری که

 به او محول شده برود ماهان نام دخترک را خواند: تبسم؟

 .تبسم برگشت و نگاهش کرد

ر به تاریکی عادت کرده او را می دید وچشمانش دیگ  

 پرسید: بله؟

 ماهان گفت: دور و بر من یا امید باش. از ما دوتا اصال دور

 .نشو. اینجا امن نیست

 تبسم وحشت زده به ماهان نگاه کرد و پرسید: یعنی چی؟

 .ماهان کالفه نگاهش کرد



 دخترک خنگ بود یا خودش را به خنگی می زد؟

اخل هواپیما عجله داشت و گفت: ازماهان برای رفتن د  

 اینکه ممکنه حیونی، چیزی اینجا ها باشه هم بگذریم ما

 وسط کوه و بیابون با یک مشت آدمی که اصال نمی دونیم

 کی هستن و چی هستن گیر افتادیم. آدم های که معلوم نیست

 توی مغزشون چی می گذره و تو هم یک دختر جوونی،

ههزار جور خطر تهدیدت می کن . 

 .تبسم آهسته لب گزید

چرا بی فکر و احمقانه سوال می پرسید.کافی بود خودش 

 کمی فکر

 .کند تا متوجه منظور ماهن شود

 دیگر الزم به سوال پرسیدن و شنیدن این جواب خجالت آور

 .که البته ماهان بیچاره در نهایت ادب بیانش کرده بود، نبود

 .سر پایین انداخت و گفت: باشه

چرخید تا به سمت هواپیما برود اما دوباره ماهان کمی  

 برگشت و گفت: نگران نباش. قصدم ترسوندن یا نگران

 کردنت نبود. من حواسم بهت هست فقط بهت گفتم که خودتم

 .مراقب باشی

 اگر در شرایط بهتری. وقتی فاجعه انقدر سنگین نبود این

 جمله را از ماهان می شنید، می توانست آن را اولین جمله

 .ی عاشقانه از طرف ماهان در ذهنش ثبت کند



 《من حواسم بهت هست》

 یک جور مراقبت هستم، یک جور چشمانم با تو حرکت می

 کند، یک جور خیالت راحت من هستم را می توانست در

 خودش داشته باشد یا الاقل تبسم این طور برای خودش

تعبیر کند اگر اوضاع انقدر وخیم نبود.اما حاال فقط حواس 

 ماهان

 پیش او بود که آسیب نبیند آن هم

 .شاید از سر آشنایی یا انجام وظیفه

 .تبسم آهسته سرتکان داد و گفت: باشه ممنون

 .و بدون حرف دیگری رفت تا به امید و نوشین کمک کند

می کرد پا با وجود شانه درد وحشتناکی که داشت اما سعی  

 به پای امید و نوشین به زخمی ها برسد و هر کاری که از

 .دستش بر می آید و البته طبق دستورات امید انجام دهد

 رشته تحصیلی اش با کاری که می کرد منافات زیادی داشت

 و کال هیچ وقت از خون و زخم و پانسمان خوشش نمی آمد

یی درپخشو اگر به خودش بود می رفت تا به خانم پارسا  

 غذاکمک کند اما هزار افسوس که امید به کمک او بیشتر

 .احتیاج داشت

 کمر پر دردش را صاف کرد و به آسمان که دیگر سیاه نبود

 .و داشت به آبی تیره تغییر رنگ می داد نگاه کرد

 گوشه ی شال دوست داشتنی اش را که بدون نگاه هم می



ده اشدانست قطعا خونی شده روی شانه ی آسیب دی  

 .انداخت

کمرش مثل یک تکه چوب خشک شده بود.کاش وقت امید 

 کمی

 آزاد می شد و او برایش از درد بی امان

 .شانه اش می گفت

 .نزدیک صبح بود که کار ماهان و هادی و فرهاد تمام شد

 .تعدادی از صندلی های هوا پیما را بیرون آورده بودند

م از خون وتا جایی که امکان داشت کفت هواپیما را ه  

 .آلودگی پاک کردند

 وقتی که از مسافران برای برگشت داخل هواپیما دعوت

 .کردند دیگر جان در تن هیچ کدامشان نبود

 .نه ماهان و فرهاد و هادی

 نه نوشین و امید و تبسم که یکسره به مسافران درد مند و

 .زخمی و ناله های بی پایانشان رسیده گی کرده بودند

ارسایی و آقای مددی زیرا تمام وقت بهنه حتی خانم پ  

 .مسافران می رسیدند

 تبسم آرزو می کرد بتواند برای یک لحظه هم که شده جایی

 .بنشیند و به کمر و شانه ی پر دردش استراحت بدهد

 و ساندویچ کوچکی را که خانم پارسایی چند ساعت پیش به

 .عنوان شام برایش آورده بود را با دست های تمیز بخورد



 .کم کم مسافران دوباره داخل هواپیما شدند

 ابتدا زخمی های که حالشان خوب نبود را آوردند و در

 ..قسمتی که صندلی ها را برداشته بودند خواباندند

 .سپس مسافران دیگر وارد شدند

 زمان ورود به هواپیما مردی به تبسم تنه زد ودردی جان

کاه در وجوددخترک پیچید.جرات نمی کرد به کتفش دست 

 بزند

 حس می کرد کتفش در

 .حال جدا شدن از بلال تنه اش است

 بازویش را محکم فشرود شاید کمی آرام بگیرید و با نفسی

 .که از شدت درد سخت باال می آمد روی صندلی نشست

 نوشین با تنی خسته کنار تبسم نشست و سرش را به سمت

اند و تا خواست از خستگی ناله کند؛ نگاهش بهاو چرخ  

 صورت کبود تبسم افتاد سر جایش صاف نشست و دقیق به

 !صورت تبسم خیره شد و پرسید: تبسم خوبی؟

 تبسم سرش را چرخاند و به نوشین نگاه کرد و گفت: نه

 .دارم می میرم کتفم خیلی درد می کنه

افتنوشین با نگاهش دنبال امید گشت وقتی او را ی  

 .گفت:صبر کن بگم امید بیاد یک نگاهی بهش بندازه

 .تبسم مانع شد و گفت: بزار بیچاره چند دقیقه استراحت کنه

 دست من چیزیش نیست بخاطر ضربه ای که خورده، خوب



میشه یواش یواش.نوشین چانه باال انداخت و گفت: نه صبر 

 کن بگم

 .بیاد

الی سر دخترکچند لحظه ی بعد همراه امید برگشت. امید با  

 ایستاد و گفت: چی شده تبسم جان خوبی؟

 تبسم مشکلش را گفت و امید مجبور شد نگاهی به کتف

 دخترک بیندازد و گفت: به احتمال قوی شکستگی و در

 .رفتگی نیست. ضربه شدید بوده برای همینه که درد داری

 یک مقدار استراحت کنی حالت بهتر میشه. بخاطر فشاری

ردی و کار کردی هم هستکه به دستت او . 

 ماهان سرگرم چانه زدن با یکی از مسافران بود اما نگاهش

 که به امید و نوشین و تبسم افتادو متوجه شد اوضاع رو به

 راه نیست به سمتشان آمد و کنارشان ایستاد و از امید

 پرسید: مشکلی پیش اومده؟

 :تبسم روی صندلی جا به جا شد و صاف نشست و امید گفت

ف تبسم ضرب دیده درد دارهنگاهان ماهان میان امید و کت

 تبسم

 :چرخ زد و از امید پرسید

 شکسته؟

 امید پاسخ داد: نه، احتمالش خیلی کمه. دردش بخاطر ضرب

 .دیده گی و عدم استراحته



 ماهان اینبار از تبسم پرسید: چرا بهمون چیزی نگفتی؟ اگه

 .گفته بودی درد داری ازت کار نمی خواستم

سم مستقیم به صورت ماهان نگاه کرد و گفت: چیز مهمیتب  

 .نیست. االن هم تنه ی اون آقاه ه باعث شد دردم زیاد بشه

 ماهان پلک بر هم زد و گفت: یک کم استراحت کن. بچه ها

 .دورش خلوت کنید، اجازه بدین یک کم استراحت کنه

 .خودش زودتر از انها از صندلی دور شد

و می دانست می رود تا پاسخ نگاه تبسم همراهش رفت  

 .گوی سواالت بی شمار مسافران نگران باشد

 به امید و نوشین لبخند کم رنگی زد و چشم بست تا لحظه

 ای استراحت کند اما سریع تصویر جنازه ها را جلوی

 .چشمانش دید

 حاال که چشمانش بسته بود صدا ها و بوها را بیشتر حس

 .می کرد

هواپیما همچنان بوی خون می داد.صدای ناله ی زخمی ها را 

 می

 .شنید

 صدای حرف زدن و نجوا و نگرانی و صدای دخترکی که

 همچنان برای از دست دادن پدرش گریه می کرد

 شب سختی را گدرانده بود و شاید اگر سرگرم کمک به امید

 .نبود خیلی سخت تر می گذشت



ند ساعت اول نتوانسته بوداما به حدی کار داشتند که جز چ  

 به اتفاقی که افتاده فکر کند و یکسره درگیر بود

***** 

 آمنه با چشمانی متورم از شدت گریه و صورتی سرخ شده

 روی تخت دراز کشیده بود و همراه هر قطره ی ُسرم که در

 رگ هایش جاری می شد یک قطره اشک از چشمش می

 .چکید

روی موهایشهومن کنارش روی تخت نشست و دست   

کشید و پرسید: مامان جان خوبی؟آمنه سر چرخاند و به 

 هومن نگاه

 کرد و بی حال گفت: خوبم

 .مادر

 باربد سمت دیگر مادرش روی تخت نشست. دستش را در

 :دست گرفت و به لب هایش نزدیک کرد و بوسید و گفت

 مامان بخدا شرمنده ام. نمی دونستم اینجوری میشه وگرنه

اش بزارم. نمی دونم چطوری توی چشماتمحال بود تنه  

 نگاه کنم مامان

 آمنه با چشمان خیس به باربدش نگاه کرد و گفت: چرا

 اینجوری میگی مامان؟ مگه تو باعث شدی هواپیما به اون

 بزرگی ناپدید بشه؟ مگه عمدا تنهاش گذاشتی یا می دونستی

 قرار چی بشه؟



 .باربد دستی به صورتش کشید

گلویش را چسبیده بود فکر اینکه چهعذاب وجدان بیخ   

 .بالیی بر سر خواهرش آمده یک لجظه رهایش نمی کرد

کاش تنهایش نمی گذاشت.آمنه در جایش نشست و گفت: پاشو 

 یک

 سر بریم فرودگاه

 .مادر شاید خبری شده باشه

 .نگاه باربد پر از تمام احساس های بد دنیا بود

ادار بهدست روی شانه ی مادرش گذاست و او را و  

 خوابیدن کرد و گفت: قربونت بشم اگه خبری بشه خودشون

 .اطالع میدن

 آمنه زد زیر گریه: چیکار کنم باربد؟ یعنی بچه ام کجاست؟

 چه بالیی به سرش اومده؟ کسی کنارش هست یک لیوان

 آب بده دستش؟

 :باربد با دنیایی از شرمندگی به مادرش نگاه کرد و گفت

هم ماهان هست هم امید. اونا اگه مامان توی اون هواپیما  

 .بیشتر از من هوای تبسم رو نداشته باشن کمتر نیستن

 اینکه ماهان و امید همراهش هستن باعث میشه یک ذره

 .خیالم راحت باشه

 .میان خواب و بیداری به سر می برد

 شاید یک ساعت از بستن چشمانش می گذشت اما نمی



 .توانست بخوابد

شد چشمانش را باز کند صدای داد و فریاد باعث . 

 .دو مرد وسط هواپیما در گیر شده بودند

 یکی از آنها کمک خلبان بود همان که ماهان، نامش را

 .فرهاد می خواند.تبسم از جا پرید و وسط هواپیما ایستاد

 :هر دو با هم گالویز شده و فریاد می زدند و فرهاد می گفت

گی ما با عزائیل هماهنگ بودیم که آره آقا تو درست می  

 .بیایم اینجا برادرت رو تحویلش بدیم

 .حرفش در عین عصبانیت خنده دار بود

 مرد فریاد زد: چی باعث شده این طوری حق به جانب باشی

 مرتیکه؟ لباس تنت یا آدم های دور و برت؟ برادر من

مرده، برادری که تا همین چند ساعت پیش زنده بود.  ِِ ُِ

 وقتی

طمئن نیستن که می تونید سالمت آدم ها رو تامین کنید چرام  

 پرواز می کنید؟

 فرهاد عصبی تر گفت:چی باعث شده شما این همه حق به

 جانب باشید؟ آقا، آقا یک چیزایی دست ما نیست، مثل همین

 .اتفاق

 تبسم ایستاده بود و نگاه می کرد ماهان به سمت فرهاد آمد

جدا کرد و تشر زد که: چیکار و دستش را گرفت از یقه مرد  

می کنی فرهاد؟ مگه نگفتم آرامش خودتون حفظ کنیدفرهاد 



 اینبار

 .ماهان را مخاطب قرار داد

 تبسم در فاصله ی چند قدمی اشان ایستاده بود به حرف

 هایشان گوش می داد و فرهاد گفت: داره میگه شما برادر

ه تالشمونمن گشتین! میگه شما قاتلین؟ ما قاتلیم ما که هم  

 کردیم که کسی آسیب نبینه؟ از دیشب تا حاال که افتادیم وسط

 این نا کجا آباد همه ی مسافرا یک کم استراحت کردن، یک

 چیزی خوردن، ولی من و تو نه یک دقیقه استراحت کردیم

 نه یک قطره آب ریختیم توی دهنمون تا گلومون تازه بشه

 ....اونوقت این

ز کردو ادامه داد: میگه شما قاتلدستش را به سمت مرد درا  

 برادرم هستین. به ما میگه قاتل که با همه ی بی تقصیر

 بودنمون از دیشب تا حاال یک دقیقه عذاب وجدان رهامون

 نکرده

 ماهان دست روی شانه ی فرهاد گذاشت، حال او را خوب

درک می کرد.بیشترین فشار را آنها تحمل می کردند. بال 

 تکلیفی،

 بی

احساس مسئولیت، نگرانی. حالشان از همه آشفتهخبری،   

 .تر بود اما باید وانمود به آرام بودن می کردند

 .آرام سر تکان داد و گفت: باشه فرهاد، آروم باش



 خانم پارسایی که دیگر تبسم نام کوچکش را می دانست با،

 بطری آب کنار فرهاد ایستاد و آهسته گفت: یک کم آب

 بخور

کوتاهی به افسانه انداخت و بطری آب را پارت فرهاد نگاه 

 .گرفت

 سرش را باز کرد و بطری را به دهان چسباند و یک نفس

 سر کشید مرد گفت: اینم آب گلوت تازه شد؟ حاال به من بگو

 جواب بچه های برادرم رو چی بدم؟ جواب خون برادر من

 کی میده؟

 .فرهاد دستش را در هوا تکان داد و به سمت در رفت

 بیشتر از این حوصله ی چانه زدن را نداشت

 :تا مرد خواست دنبالش برود ماهان مقابلش ایستاد وگفت

 آقای محترم شما اجازه بدین ما از این مهلکه بیرون بریم

 بعد چشم شرکت هواپیمایی پاسخ گوی خون برادر شما هم

 هست. خواهش می کنم بیشتر از این معرکه نگیرید و اجازه

ارمون برسیم االن مهم ترین کار فراهم کردنبدین ما به ک  

 . آسایش حداقلی مسافرا هستش

 مرد دهان باز کرد خواست حرفی بزند که این بار ماهان با

 .لحنی محکم گفت: آقای محترم بهتون تسلیت میگم

 برادرتون مرده عزا دارید خدا بهتون صبر بده. ولی باورکنید

اجازه بدینجنگ و دعواهیچ مشکلی رو حل نمی کنه.   



 ما به کارمون برسیم. نمی خوام این حرفها بیشتر از این

 .کش پیدا کنه. کمی به فکر حال سایرین باشید

 دهان مرد بسته شده ماهان محترمانه ومحکم دهانش را

 .بست

 :سپس به سمت مسافران چرخید و با صدای رسائی گفت

 همگی لطفا چند لحظه به من گوش کنید. داخل هواپیما

. کل سیستم هوا پیما از جمله برقش قطع شده وتنهاسرده  

 راه گرم کردن فعال فقط پتو و لباس گرمه. ما یک تعداد

 محدودی پتو بیشتر نداریم، لطفا با همکاران من همکاری

 کنید و اگر همراهتون هست از چمدون هاتون لباس گرم و

 پتو بیارید. به چندتا چمدون احتیاج داریم تا اون تکه از هوا

 پیما که آسیب دیده رو با چمدون پر کنیم تا سرما داخل نیاد

 نگاه تبسم همراه اشاره ی ماهان رفت و به قسمت بزرگی

در انتهای هواپیما که دچار شکستگی شده بود خیره شد.ماهان 

 ادامه

 داد: خوراکی ومواد غذایی و حتی آب اگر

 همراهتون هست لطفا به همکاران من بدین تا با مدیریت

زشون استفاده بشه. اگر قرص، دارو همراهتون هست وا  

 استفاده اش برای خودتون ضروری نیست هم به همکاران

 .من تحویل بدین تا برای زخمی ها استفاده کنیم

 یکی از روی صندلی ها بلند شد و پرسید: مگه قراره چند



 روز اینجا بمونیم که اینجوری برنامه ریزی می کنید؟

ی که سوالش را کامال دوستانه پرسیدهماهان به پسر جوان  

 بود نگاه کرد و گفت: هیچ چی معلوم نیست شاید در اولین

 .فرصتی که مه کم بشه ما رو پیدا کنن و شاید هم زمان ببره

 ....باالخره احتیاط الزمه

 دوباره چشمانش در هواپیما چرخید و گفت: توی شرایط

االن توی سختی گیر افتادیم. همه امون دلمون می خواست  

 مقصد داخل خونه کنار شومینه بودیم. اما اتفاق افتاده باید

 آروم باشیم و کمک کنیم که بگذره. هر چه بیشتر سخت

 بگیریم سخت تر میشه. ازتون در خواست دارم آروم باشید

 .و با ما همکاری کنید

 با کمک مسافران چمدان ها را بیرون آورده بودند. همه چیز

ه مهماندار تحویل شد هر چیزی که ممکندسته بندی شد و ب  

 .... بود به کار آید؛ پتوها، لباس گرم، خوراکی و دارو و

 تبسم روی صندلی کنار فریبا خانم که تسبیح به دست ذکر

می گفت نشسته و در افکارش غوطه ور بود.نگرانی اینکه 

 چه

 بالیی امکان داشت به سرشان بیاید یک

 .لحظه رهایش نمی کرد

 دلش شور خانواده اش را می زد و نمی دانست شنیدن این

 چه خبر چه به حال و روزشان آورده؟



 چشمان اشکی و دلتنگ مادرش دم در یک لحظه از ذهنش

 .دور نمی شد

 گوشی را از توی کیفش بیرون آورد و به گالری عکس

 .هایش رفت

 .با حوصله و دانه دانه عکس ها را تماشا می کرد

د آور یکی از روزهای خوب بودهر کدامشان یا . 

 هر کدامشان یادش می انداخت چقدر در گذشته خوشبخت

 .بوده و قدرش را نمی دانسته

 نفهمید چقدر وقت به دیدن عکس های گالری گذراند اما

 .صورتش خیس اشک و دلتنگی هم بیخ گلویش نشسته بود

 ندانست چقدر زمان گذشت اما چشمان بسته ی فریبا خانم

داد حداقلی یک ساعتی وقت گذرانده که پیر زن هم نشان می  

به خواب رفته.خواست گوشی را به کیفش برگرداند و او هم 

 چرت

 کوتاهی

 .بزند

 .شاید زمان بگذرد

 اما ناگهان به سرش زد؛ برود و کمی در اطراف بچرخد

 شاید آنتن لعنتی باال آمد و توانست شماره ی خانه را بگیرید

خبر سالمتی اش را بدهد با مادرش حرف بزند و . 

 نوشین هم روی صندلی خودش و امید نشسته او هم غرق



 .خواب بود

 سری چرخاند وقتی امید را نیافت کیف را روی دوشش

 انداخت و به امید اینکه قبل از بیدار شدن او برگردد از در

 باز شده ی هواپیما که دیگر بسته نشده و به جای در پتو

ین برده. هر چند فاصله ی زیادی همآویزان کرده بودند پای  

 با زمین نداشت چرخ های هواپیما شکسته و خودش به

 .زمین برفی سنجاق شده بود

 .باز هم هوا مه آلود بود

 گوشی را مقابلش گرفت و با گام های آهسته از هواپیما دور

شد.همزمان فیلم تولد مادرش را هم پلی کرد و دلتنگ خیره 

 ی

ازی ها و شیطنت های باربد وصفحه گوشی و مسخره ب  

 .هومن شد

 .با خندهایشان هم می خندید و هم اشک می ریخت

 هیچ وقت فکرش راهم نمی کرد یک شبه این همه از

 خانواده اش دور بیفتد بدون اینکه هیچ گونه راه ارتباطی با

 .آنها داشته باشد

 غرق فیلم و عالمت آنتن تلفن که حتی یک لحظه هم باال

دنمی آمد بو . 

 یکباره سرش را بلند کرد، دورش هاله ی غلیظی از مه

 وجود داشت و جز خودش و گوشی میان دستانش هیچ نمی



 .دید

 وحشت زده به اطرافش نگاه کرد اما انگار جای وسط

 .آسمان میان حجم سنگینی از ابر گیر افتاده بود

 مه به حدی غلظت داشت که تا شعاع یک متری اش هم

 .مشخص نبود

 .حس می کرد حتی می تواند بویش را حس کند

 بوی مه ، بوی باران داشت، بوی نم یا شاید هم بوی

 .رطوبت

 بوی مه انگار رطوبت داشت انگار باران وارد شش هایش

 .می شد

 نمی توانست از تراوتش لذت ببرد. در شعاع بسیار محدود

دیدش هیچ نمی دید و این می ترساندش.وحشت زده اطرافش 

 را

یست هیچ نبود هیچ نمی دیدنگر . 

 دور خودش چرخید و شروع کرد به دویدن اما دویدن

 .مساوی بود با به هیچ نرسیدن

 ترسیده بی انکه جایی را ببیند می دوید هر چند دقیقه یکبار

 .وقتی به هیچ نمی رسید راهش را عوض می کرد

 قلبش در دهانش می کوبید. انگار اشباح دست به دست هم

را محاصره کرده بودندداده و او  . 

 انگار ابرها با خشم وارد مجاری تنفسی اش می شدند و



 .تالش می کردند راه نفسش را بند بیاوردند

 .هوا بی نهایت سنگین بود

 از نفس افتاد و روی زمین برفی نشست و با گریه دوباره

 .اطرافش را نگاه کرد

 .اطرافی که هیچ جزء مه نداشت و نبود

نشسته بود و گریه می کرد روی برف های سرد . 

نوشین چشمانش را باز کرد.گردنش درد داشت سرش را 

 کمی

 چرخاند و به جای خالی

 .امید کنارش نگاه کرد

 خودش را جلو کشید و از وسط صندلی ها به فریبا خانم

 نگاه کرد و وقتی تبسم را ندید پرسید: ببخشید نمی دونید

 تبسم کجاست؟

یک چرت زدم وقتی بیدار شدم زن پاسخ داد: نه عزیزم من  

 .نبود فکر کنم رفته کمک

 نوشین از جا برخاست با نگاهش دنبال تبسم در هواپیما

 .گشت

 اما همه بودند جزء او

 کنار افسانه که برای یکی از مسافران آب آورده بود ایستاد

 و پرسید: افسانه جان نمی دونی تبسم کجاست؟

زیزم شاید رفتهافسانه نگاهش کرد و گفت: نمی دونم ع  



 .سرویس.نوشین سر باال انداخت و گفت: نه اونجا رو دیدم

 افسانه توضیح داد: چند نفر از آقایون بیرونن برو ببین شاید

 .اونجاست. شوهر خودت هم هست

 .نوشین راه خروج از هواپیما را پیش گرفت

 دم در خروج اضطراری که اپس لحظه فرود توسط مسافران

بیرون را نگاه کرد مه همه جا را کنده شد؛ ایستاد و  

 .پوشانده بود

 .روی بال تا نیمه شکسته شده هوا پیما ایستاد

 .مردها را چون نزدیک بودند می دید

 از آنجایی که چرخ های هواپیما شکسته و قدری هم برف

 روی زمین بود.راحت می شد از روی بال رفت و آمد کرد

 .نیازی به پریدن و اذیت شدن نداشت

 به سمت چهار مرد که حسابی سرگرم حرف زدن بودند

 .رفت

 امید تا او را دید نگاهش کرد و پرسید: تو اینجا چیکار می

 کنی؟ اومدی بیرون چرا سرده؟

 نوشین کنارش ایستاده به جای پاسخ، پرسید: خودتون

 برای چی اومدین بیرون؟امید پاسخ داد: باید یک فکری برای

 جنازه ها بکنیم وگرنه

ه این اطراف حیوون باشه حتما میان سراغشوناگ . 

 نوشین صورتش را جمع کرد و با ناراحتی گفت: آخ بیچاره



 ها، تو رو خدا یک کاری کنید الاقل جنازه هاشون به خانواده

 .هاشون برسه

 فرهاد زیر لب گفت: ما باید دعا کنیم جنازه ی خودمون به

 .خانواده هامون برسه

نشنید و ماهان با چشم غره اینوشین جمله ی فرهاد را   

 دهانش را بست و دخترک پرسید: راستی تبسم کجاست؟

 !امید متعجب پرسید: مگه توی هواپیما نبود؟

 نوشین پاسخ داد: نه همه جا رو گشتم. افسانه

سر ماهان با سرعت به 《شاید اومده بیرون پیش شما》 :گفت

 سمت

 :نوشین چرخید و گفت

 مطمئنی نیست؟

ینان پاسخ داد: آره مطمینم نبودنوشین با اطم . 

 ماهان نگران شد. امید را مخاطب قرار داد:وقتی ما اومدیم

 بیرون اون توی هواپیما بود؟ یعنی ممکنه کجا رفته باشه؟

 امید پاسخ داد: نمی دونم. خاطرم نیست. ولی تبسم دختر بی

 فکری نیست. بدون اطالع جایی نمی ره شاید توی هواپیما

نوشین ندیدتشسرش گرم شده  . 

 امید از نوشین پرسید: ممکنه خوب نگشته باشی؟

 نوشین با تردید و دلشوره پاسخ داد: نمی دونم. بنظرم همه

 .جا رو گشتم



 ماهان به فرهاد و هادی گفت: بچه ها شما یک فکری برای

جنازه ها بکنید ما بریم توی هواپیما و بر می گردیم.به 

 سرعت

میان راه تند تندخودش را به هواپیما رساند   

 برای امید و نوشین توضیح داد: الزم نیست به کسی چیزی

 بگید. بدون شلوغ کاری و کامال عادی هر جایی که ممکنه

 رفته باشه رو بگردین. مسافر از لحاظ روانی به هم ریخته

 .هستن خبر گم شدن یکنفر بیشتر به هم می ریزتشون

ا همه جایهمانطور که ماهان خواسته بود بی سر و صد  

 .هواپیما را دنبال تبسم گشتند

 وقتی امید از انتهای هواپیما برای ماهان که نزدیک در

 کاکبیت ایستاده بود، به معنای پیدا نکردن تبسم سر تکان

 .داد

 .ماهان اشاره کرد که بیرون بروند

 خبر خوبی نبود اما باید تبسم را بیرون از غول آهنی که تنها

 .جای امن بود جستجو می کردند

 امید و ماهان هر کدام راهی را برای پیدا کردن تبسم در

پیش گرفتند و نوشین دل نگران روی صندلی اش 

 نشست.ماهان

 قبال از جدا شدن از امید به او گفت: امید گوش کن

 هر طور شده باید پیداش کنیم وگرنه شرمنده ی باربد



ید هر طور شدهمیشیم؟ هر طور شده پیداش کن ام . 

 ساعتی می شد که روی زمین برف نشسته بود و در حالی

 که دستش را دور زانویش حلقه کرد و چانه به زانو تکیه

 .داده و قطرات اشک از چشمانش می چکید

 .هنوز هم اطرافش جزء هاله ای سنگین از ابر هیچ نمی دید

 در کودکی آرزو داشت روزی روی ابرها بنشیند و نمی

بودن میان ابرها می تواند ترسناک ترین جای دنیادانست   

 .باشد

 اولین باری که باربد برایش توضیح داد نمی توان روی

 ابرها نشست یا میان آنها زندگی کرد و کال سوار شدن بر

 ابرها آرزویی محال است چقدر غصه خورده بود و آرزو

 .کرده بود کاش فقط یکبار بتواند تجربه اش کند

به ی تلخیاما عجب تجر . 

 حاال پشیمان از آرزوی مسخره اش دوست داشت فقط رها

 .شود از این زندان بخاری که بد جور محبوسش کرده بود

 میان خاطرات کودکی قدم میزد که حس کرد کسی نامش را

 .می خواند: تبسم...تبسم اگه این اطرافی جواب بده

 .از جا جهید.صدای ماهان را شناخت

می خواند که حتی در این لحظه همانقدر قشنگ نامش را   

 .شیرینی اش به جانش نشست

 با اشتیاق صدا زد: من اینجام....آقا ماهان من



 .اینجام....اینجام

 ماهان صدای تبسم را شنید. بیشتر از نیم ساعت بود که به

 .دنبالش می گشت

 .هزار فکر از سرش گذشته بود

د درهزار اتفاق که ممکن بود برای دخترک افتاده باش  

 .ذهنش مجسم شده بود

 جان به جانش آمد وقتی صدایش را در اطراف شنید و باز

 نامش را خواند: تبسم این اطرافی؟

 .تبسم پاسخ داد: آره اینجام... آقا ماهان من اینجام

ماهان رد صدا را گفت. تبسم را که دید به سمتش پا تند 

 کرد.بدش

اما نمی آمد صورتش را یک کشیده آبدار مهمان کند  

 .اول وارسی حال و احوالش مهم بود

 .رو به رویش ایستاد

 تبسم با شوق به ماهان نگاه کرد و ماهان پرسید: خوبی؟

 چیزیت نشده؟

 .تبسم چانه باال انداخت و اشک از چشمش فرو چکید

 .اشک شوق بود و گفت: خوبم. چیزی نیست

 ماهان تشر زد: اینجا چیکار می کنی؟ مگه نگفته بودم از

 دور و بر من یا امید دور نشو

 .با همه ی نازک نارنجی بودنش از تشر ماهان ناراحت نشد



 .نگرانی اش را دوست داشت

 .اینکه دنبالش آمده بود را هم

 هر چند اگر از سر حس مسئولیتش باشد.ماهان وقتی دید تبسم

 حرفی نمی زند و فقط با چشمان خیس

م تری پرسیدنگاهش می کند جلو تر رفت و با لحن مالی : 

 خوبی؟

 تبسم پلک بست و اشکش از الی مژه هایش پایین افتاد و

 .گفت: ممنون که اومدی دنبالم خیلی ترسیدم

 مرد جوان که از سالم بودن دخترک مقابلش مطمئن شد باز

 مهربانی و مالیمت را فراموش کرد و پرسید: میشه بهم

 بگی دقیقا اینجا چیکار می کنی؟

کرده تبسم می دانست خطا . 

 گوش

 ی

 ِِ ِِ  

 میان دستش را باال آورد و با لب و لوچه ای آویزان

 گفت: حواسم پرت این شد. با خودم فکر کردم یک کم از

 هواپیما دور بشم شاید آنتن بده وقتی به خودم اومدم دیدم

 .راه رو گم کردم

 ماهان غرید: اون همه آدم توی هواپیماس تو باید راه بیفتی

کنی؟ غیر تو کسی نبود؟ نباید به من بیایی آنتن گوشی چک  



 یا امید اطالع بدی؟

 تبسم شرمنده سر پایین انداخت و ماهان دست از سر زنش

 برنداشت: مگه بهت نگفتم از دور و بر من و امید دور

 نشو؟

 تبسم مثل دختر بچه های خطا کار زیر لب گفت: ببخشید.شبیه

 .آتریسا شده بود

ن و دلبرانه بودمعذرت خواهی هایش مثل او شیری . 

 با یاد آوری عزیزکش لحنش کمی مالیم شد و گفت: خواهش

 می کنم مراعات کن تبسم. اینجا امن نیست. بخدا اینجا امن

 نیست. اگه من نیومده بودم دنبالت و به جای من یک ادم

 نادرست پیدات کرده بود چی می شد؟ وسط این خراب شده

 .ای که دو قدم جلوترنمی بینی

چ نمی گفت. ماهان وقتی سکوت تبسم را دیدتبسم هی  

 پرسید: بریم؟

 .تبسم سر تکان داد

 بخاطر نشستنش روی زمین سرد پایش خشک شده بود تا

 .خواست حرکت کند پایش شل زد و سکندری خورد

 ماهان که دو گام رفته را برگشت و کنار دخترک ایستاد

وپرسید: چی شدی؟تبسم کمی پایش را حرکت داد و گفت: 

یزچ  

 .خاصی نیست



 .بخاطر زیاد نشستن روی زمین پای راستم بی حس شده

 .به ماهان نگاه کرد و گفت: االن خوب میشه

 :ماهان دستش را با فاصله پشت کمر دخترک برد و پرسید

 کمکت کنم؟

 .تبسم با لبخند نگاهش کرد و پاسخ داد: خوبم ممنون

 و گام های کوتاه برداشت. ماهان هم با کمترین فاصله

 .کنارش حرکت می کرد تا در صورت لزوم کمکش کند

 .گام هایشان کوتاه و بدون عجله بود

 همه مه و هم وضعیت پای تبسم اجازه تند راه رفتن را نمی

داد.تبسم به ماهان که سمت چپش ایستاده بود نگاه کرد و 

 :گفت

ه هامون فهمیدن چه اتفاقی افتاده مگهتا االن دیگه خانواد  

 نه؟

 .ماهان پاسخ داد: بله حتما

 تبسم به نیم رخش نگاه کرد و پرسید: فکر می کنن ما

مردیم؟ ِِ ُِ  

 ماهان دستی به صورتش کشید و گفت: نه تا از سقوط

 مطمئن نشن و الشه ی هواپیما و جنازه ای پیدا نشه که

 .همچین فکری نمی کنن

ی گردن دنبالمون؟تبسم باز پرسید: م  

 ماهان متوجه شد تبسم بدون لنگیدن راه می رود دستش را



 .انداخت و گفت: حتما.تبسم سواالت دیگری هم داشت

 اما از بی وقفه پرسیدن خجالت کشید نفسش را عمیق میان

 .سینه فرستاد و به یقین که تمام بدنش را هم مه گرفت

ط مه آلودوقتی سکوت ماهان را دید پرسید: با این شرای  

 چطوری میخوان پیدامون کنن؟

پارت چندبار این سواالت را پاسخ داده بود؟ جوابش را 

 درست

 .نمی دانست

 اما برای تبسم هم مثل همه ی مسافران حوصله خرج کرد و

 .گفت: به محض اینکه شرایط بهتر بشه می گردن دنبالمون

 .تا پیدامون نکنن دست بر نمی دارن

 .تبسم ساکت شد

د هزاران سوال در ذهنش رژه می رفت اما دهانش راهر چن  

 بست چون حس کرد ماهان از سوال و جواب های تکراری

 .خسته شده

 به چشم دیده بود بارها و بارها مورد بازخواست مسافران

 .قرار گرفته باز خودش هم داشت همان کار را می کرد

 نزدیک هواپیما که شدند ماهان رو به دخترک گفت: رفتی

ل از گم شدنت به کسی چیزی نگوداخ .... 

 :حرکتش را متوقف کرد رو به روی تبسم ایستاد و گفت

 .تبسم خواهش می کنم، خواهش می کنم، مواظب باش



دور نشو، بدون اطالع و  حوالی خودم و امید باش. از ما

 بیخبر

 جای نرو. من کار دارم، سرم شلوغه ولی تو ازم دور

تو حواست رو جمع کن نشو. شاید حواسم پرت بشه ولی . 

 کنار من جات امنه، مراقبتم. نمی ذارم یک تار مو از سرت

 کم بشه، کسی چپ نگات کنه. فقط تو حوالی من باش. دور

 ....نشو. برای بار هزارم اینجا امن نیست تبسم

 دستش را به سمت هواپیما دراز کرد و گفت: توی اون

ون به همهواپیما همه جور آدم هست. آدم های که روانش  

 ریخته و آدمی که روانش به هم ریخته باشه هر کاری از

 دستش برمیاد خودت منظورم رو می فهمی پس بیشتر از

 .این بازش نمی کنم

 دستش را به اطراف چرخاند: این بیرون هم امن نیست، یک

 دنیای ناشناخته رو به رمون داریم. تو رو خدا نزار اگه زنده

 برگشتیم شرمنده ی باربد بشم. باربد خیلی جاها رفاقت رو

 در حق من تموم کرده پس خواهش می کنم کاری نکن پیش

 .باربد خجالت زده بشم

تبسم فقط نگاهش می کرد.ماهان حواسش بود با جمله های بی 

 قصد

 و غرضش چطور

 .دخترک را هوایی می کرد



ار کسیمی گفت نمی گذار یک تار مویش کم شود، نمی گذ  

 .چپ نگاهش کند

 .حوالی او باشد همه چیز سرجای خودش می ماند

 .دخترک چیز زیادی نمی خواست جزء همین حوالی او بودن

 .کنار او امنیت داشتن

 .خستگی هایش را به جان خریدن

 .نگاه تبسم را که خیره خودش دید گفت: دیگه تاکید نکنم

 .جلوی چشمم باش

دزبانش در دهانش تکان نمی خور . 

 شیرینی حرفهای ماهان هر چند از سر احساس مسئولیت نه

 .عشق تمام جانش را پر کرده بود

 به جای زبان چند گرمی سر چند کیلویی را به معنای باشه

 .تکان داد

ماهان به هواپیما اشاره کرد: برو سوار شو یخ کردی.حاال 

 انگار

 .داخل شومینه روشن بود

و ماهان پرسید: کمکپایش را روی بال هواپیما گذاشت   

 .میخوای

 .سرش را نچرخاند و نگاهش نکرد

 می ترسید نگاهش گند و مرد جوان ستاره های میان

 .چشمانش را ببیند و آبرویش برود



 .دستش را به لبه در رساند و گفت: نه ممنون

 .خودش را داخل کشید

 .ماهان هم پشت سرش وارد شد

عصبانیت پرسیدنوشین و امید به سمتش دویدند و امید با  : 

 معلوم هست کجایی؟

 ماهان به امید نگاه کرد و امید بی توجه به حضور او با

 همان لحن پرسید: بدون اطالع کجا رفتی؟

 تبسم سرش را پایین انداخته بود و هیچ نمی گفت و به جای

 او ماهان گفت: رفته یک چرخی بزنه توی مه گم شده؟

گفت: اینجا جایامید که نگرانی جان به سرش کرده بود   

چرخ زدنه؟ متوجه هستی کجایم؟ماهان وقتی دید امید قصد 

 کوتاه

 آمدن ندارد، پشت دخترک

 :در آمد مستقیم و هشدار گونه رفیقش را نگاه کرد و گفت

 .خیلی خوب از قصد که گم نشده. حواسش پرت شده

 .امید متوجه نگاه هشدار گونه ماهان شد

زنش کرده که حاال پشتش احتماال دخترک را قبال حسابی سر  

 .در می آمد

 نوشین دست دور بازوی تبسم حلقه کرد و گفت: به دل نگیر

 قربونت برم. خیلی نگرانت شده بودیم. امید تا همین چند

 .دقیقه پیش داشت دنبالت می گشت



 نوشین دوست دل نازکش را می شناخت می دانست زود

 .دلخور میشود

 تبسم اما چون مطمئن بود رفتار امید از سر نگرانی ست به

 روی دوستش لبخندی زد و گفت: اشکال نداره. می دونم

 .حق با امیده نباید نگرانتون می کردم

 امید دوباره همان مرد مهربان دوست داشتی همیشگی شد و

گفت: ببخش تبسم اما واقعا نگرانت شدیم.تبسم لبختدش را این 

 بار

هدیه داد و گفت: معذرتبه امید   

 .میخوام از این به بعد بیشتر مراقبم

 فرهاد با صورتی که در اثر سرما به قرمزی می زد وارد

 .هواپیما شد

 ماهان تا او را دید به سمتش رفت و پرسید: چیکار کردین

 برای جنازه ها؟

 فرهاد دستی به صورتش کشید و پرسید: پیداش کردی؟

مین اطراف بود. جای نگرانیماهان سر تکان داد: آره ه  

 نیست ....چیکار کردین؟

 فرهاد دست به پهلو ایستاد و گفت: باید از مسافرا کمک

 بگیریم. ماهان من و هادی تنها از پسش بر نمی آیم. چند

نفر ببریم یک چاله درست کنیم همه اشون بزاریم 

 داخلشروشون



 برف بریزم تا سالم بمونن بتونیم به خانواده هاشون

ویل بدیمتح . 

 ماهان مردد نگاهش کرد و گفت: این یک جور دفن کردن

 .نیست؟ بعدا واسه بیرون آوردنشون مشکل شرعی نداره

 فرهاد هم مردد شد و گفت: نمی دونم، ولی تنها راهمون

 برای سالم نگه داشتنشون همینه که هم توی چال باشن و

نهم زیر برف تا ازدست حیوانات در امان بمونن هم بدنشو  

 .تجزیه نشه

 .تمام باقی مانده روز به همین کار گذشت

 ماهان و رفقایش به همراه چند تن از مسافران جسد ها را

 زیر برف پنهان کردند و تبسم و نوشین هم به افسانه و آقای

 .مددی در رسیدگی به زخمی ها و مسافران کمک نمودند

 شب دیگر مه نداشت. اما تاریکی همه ی تالشش را برای

شان دادن خودش می کردن . 

 تبسم خسته با کتفی پر درد روی صندلی اش کنار فریبا خانم

نشسته بود و آسمان پر ستاره را تماشا می کرد.بر خالف همه 

 ی

 چیزهای وحشتناکی که وجود داشت مثل

 جنازه های پوشانده شده زیر برف، کمی آن طرف تر از

دهواپیما. ولی آسمان بی نهایت زیبا و جذاب بو . 

 شکمش از گرسنگی مالش می رفت و فکرش پیش خانواده



اش بود.غذایشان را جیره بندی کرده بودند و حجم کمی از 

 غذا آن

 .هم دو بار در شبانه داشتند

 با آن همه فعالیت و درد حقشان بیشتر از این ها بود که

 اصال امکانش را نداشتند و اگر قرار بود، این وضعیت چند

 .روز دیگر ادامه پیدا کند همین مقدار کم هم تمام می شد

 پالتویش را روی تونیک بافتش پوشیده و با وجود پتوی

 نازک یک نفره ای که سهم او و فریبا خانم شده بود باز هم

 .حس سرما داشت

 کمی بیشتر در خودش جمع شد و سعی کرد نه به سرما فکر

که حس می کردکند و نه به گرسنگی ونه به جنازه های   

 روحشان در هواپیما پرسه می زند و این به وحشتش می

 .افزود

 .هر چه کرد خواب به چشم هایش نیامد

 با اینکه تقریبا همه ساکت بودند و هر کسی سعی می کرد

 خودش را به دست خواب بسپارد تا الاقل ساعتی از فشار

 .وحشتناکی که رویش بود رها شود

زخمی ها و حتی پچ پچ بعضی اما هنوز هم صدای ناله ی  

 .به گوش می رسید

فرهاد از کاکپیت خارج شد فکری به سرش زد.ماهان آنجا 

 تنها بود



 می توانست برای اولین بار پا به اتاقک

 .شیشه ای هواپیما بگذارد و آنجا را ببیند

 میان این همه فکر و مشغله های در هم و برهم می توانست

 .تجربه ی لذت بخشی باشد

قل کمی مغز آشفته اش را آرام کندالا . 

 از جا برخاست و آهسته از کنار صندلی فریبا خانم بیرون

 .آمد

 گام هایش به سمت کاکپیت مردد نبود. خجالت هم نمی کشید؛

 .برای دیدن یکی از رویا های زیبای زندگی گام بر می داشت

 دم در ایستاد

اده وبه ماهان نگاه کرد. تکیه اش را به صندلی خلبان د  

 تبسم نمی دانست خواب است یا بیدار؟

 مرد جوان شب و روز سختی را پشت سر گذاشته و تبسم

 .اصالتمایلی نداشت ساعتی استراحت را از او بگیرد

 ماهان انگار سنگینی نگاهش را حس کرد که سر چرخاند و

 .دخترک را دید

 صاف نشست با تعجبی که چاشنی صدایش بود پرسید: اینجا

کنی؟ چیزی شده؟تبسم پاسخ داد: نه چیزی نیست.  چیکار می

 میشه

 بیام تو؟

 ماهان هنوز متوجه نشده بود دخترک برای چه کاری آمده



 .اما گفت: آره حتما، بیا تو

 .پا به داخل اتاقک دوست داشتنی گذاشت

 شبیه تصوراتش و آنچه که در فیلم ها می دید نبود. انتظار

اشت و اما اینجا همهاتاقکی پر از چراغ های روشن را د  

 چراغ ها خاموش بودند و اتاق تاریک بود و جزء نور ماه

 .چیزی برای روشن کردن اتااقک وجود نداشت

 ماهان به تبسم که کنجکاو اطراف را می پاید و گفت: سرپا

 .نمون بشین

 .و به صندلی فرهاد اشاره کرد

 تبسم روی صندلی نشست و نگاهش همچنان جستجو گر در

ی چرخیداتاقک م . 

 :نگاهش که در نگاه خیره ماهان گیر افتاد شرم زده گفت

 ببخشید اولین بار پا به کاکپیت گزاشتم، خیلی دلم می

 .خواست ببینم

 .ماهان لبخند خسته ای زد

 نگاهش دنیای از درد و عذاب وجدان و ناراحتی داشت

 وگفت: االن که دیدن نداره. وقتی هیچکدوم از دستگاه ها

 روشن نیستن.دستش را روی دکمه های مقابلش که تبسم نمی

 دانست

 برای چه چیزی استفاده می شوند نوازش گونه کشید و

 .گفت: این پرنده ی آهنی توی آسمون که هست دیدن داره



 توی این اتاقک وقتی داری قلب آسمون می شکافه و جلو

 میره میشه منظره های قشنگی رو دید. اومدی دیدن شیر

مر ِِ ده؟ُِ  

 .تبسم به چشمان خسته ی ماهان نگاه کرد

 نگاهش را به شیشه ی مقابلش و آسمان صاف و پر از

 ستاره داد و گفت: هنوزم قشنگه. هنوز هم میشه منظره

 .های قشنگی رو تماشا کرد، مثال همین آسمون رو به رو به

 کجا میشه این آسمون سورمه ای پر از ستاره رو با همچین

 وضوحی دید؟! ا

اهان به دو صخره بزرگ مقابل هواپیما و شکاف وسطشانم  

و آسمان صاف و زیبای رو به رویش نگاه کرد.منظره ی 

 زیبایی

 بود یک پارچه پر از ستاره، خدا باز هم

 هنرش را به رخ کشیده قلمش این بار آسمان را نقاشی کرده

 .و به زیبایی تمام به نمایش گذاشت

ی از آن لذت برد اگر پنجمنظره زیبایی بود و می شد حساب  

 .جنازه روی دستش نمانده بود

 .اگر چندین و چند زخمی کف هواپیما نیفتاده بودند

 :سرش را کمی به سمت تبسم چرخاند و بی ربط گفت

 .دیروز باربد بهم زنگ زد. امید بهش گفته بود خلبان منم

 کلی سفارش کرد به قول خودش مثل بچه ی آدم هواپیما رو



اسم رو حسابی جمع کنم. می گفت اگه یک تاریبرونم و حو  

 ....موی تبسم کم بشه کچلم می کنه

 خندید و با یادآوری حرف های شوخی باربد دلش به درد آمد

 .از حس عذاب وجدانی که داشت

رو گفت: من همه تالشم رو کردم تا هواپیما و مسافرها  

نجات بدم ولی نشد.تبسم در حالی که روی صندلی کمی به 

 سمت

 ماهان چرخیده

 بود گفت: ما همه امون می دونیم شما همه ی تالشتون

 .کردین

 ماهان نفسی از هوای سرد گرفت و گفت: فقط تو و چند نفر

 دیگه این نظر رو دارین. من آدمی نیستم که حرفهای

 دیگران ناراحتم کنه ولی با خودم میگم اگه یک روزی بفهمم

جایی خطا کرده باشم کاری از دستم می اومده و نکردم، اگه  

 ...یا کوتاهی

 تبسم بیشتر به سمت ماهان چرخید و گفت: این افکار اتفاقا

 تحت تاثیر همون حرف هایه که شنیدین و میگن برام مهم

 نیست. به خودتون اطمینان داشته باشید شما نه کوتاهی

 کردین، نه خطا. اینم یک حادثه بود یک اتفاق که افتاد و

 نمی شد جلوش رو گرفت

 ماهان سر تکان داد و گفت: راست میگی، شبانه روز سختی



 رو گذروندم. همه امون گذروندیم. فشار روانی سنگینی رو

داریم تحمل می کنیم. امروز برای اولین بار توی یک 

 روزفقط

 چندتا دعوا و درگیری از سر گذروندم، دفن چندتا جنازه

 ...داشتم، یک مورد گم شده

نی دار به تبسم نگاه کرد و هر دو آرام خندیدند. وسطمع  

 .حرف های تلخشان شوخی کوچکی کرده بود

 شاید برای اینکه به خودش ثابت کند هنوز هم می شود

خندید.تبسم هم خندید و ماهان ادامه داد: گرسنگی، سرما، 

 راست

 .میگی امروز به اندازه ی هزار سال فشار روانی داشته

وی کتفش که دوباره درد داشت گذاشت وتبسم دستش را ر  

 گفت: خیلی سخت گذشت. هر کدوممون سعی کردیم به روی

 خودمون نیاریم ولی واقعیت اینکه من به عمرم همچین

 .تجربه ی پر از استرسی نداشتم

 نگاه ماهان همراه تبسم روی کتف او نشست و از حالت

 صورتش فهمید درد دارد و گفت: خیلی اذیتت می کنه؟

بسم چانه باال انداخت: نه، میشه تحمل کردت . 

 .ماهان پرسید: مسکن خوردی

 تبسم پاسخ داد: ترجیح دادم تا حایی که میشه از دارو

استفاده نکنم بمونه برای بقیه.ماهان نگاه پر از تحسینش را به 



 تبسم

 داد و دوباره برگشت

 سر صحبت خودشان و گفت: هیچکدوممون همچین تجربه

من یکبار برام پیش اومد که هواپیما دچار نقصای نداشتیم.   

 فنی شد و مجبور شدیم برگردیم فرودگاه و فرود اضطراری

 .داشته باشیم. اما اینجوری نه

 کسی چند ضربه به در زد و توجه ماهان و تبسم را به

 خودش جلب کرد. افسانه که حتی در این لحظه هم لبخند

گفت: دیدمروی صورت داشت سینی به دست وارد شد و   

 خلوت کردین با خودم گفتم شاید این خلوت دو نفره باعث

 .بشه جناب خلبان ما یک چیزی بخوره

 تبسم خجالت زده در جایش صاف نشست و ماهان اعتراض

 کرد: باز نوشیدنی آوردین؟

 افسانه خندید: شرمنده دیگه امکانانتمون کمه، ولی این دفعه

تا شما کیک وماموریت واگذار می کنم به تبسم جون   

نوشیدنی تون رو نخورید از اینجا تکون نمی خوره...به تبسم 

 نگاه

 کرد وگفت: مگه نه؟ ایشون از دیشب تا حاال

 .جزء آب هیچ چی نخورده

 .ماهان سر تکان داد و گفت: دستتون درد نکنه

 افسانه ابرو باال انداخت و گفت: خوب مثل اینکه بله رو



 .گرفتیم

ودتم آوردم عزیزم. اما تا مطمئنبه تبسم گفت: برای خ  

 نشدی ایشون نخورده بیرون نری ها؟

 تبسم گفت: نمی خواست زحمت بکشی،من دیگه دارم میرم،

 .اومدم مزاحم استراحت آقا ماهان شدم

 ماهان نگاهش را از روی افسانه به سمت تبسم سوق داد و

گفت: مزاحمم نشدی.افسانه با لبخند شیرین روی صورتش 

 سینی را

 گذاشت و

 .گفت: خوب اینم از توان پذیرایی ما. تا یخ نکرده بخورین

 ماهان سر تکان داد و گفت: زحمت کشیدین. فرهاد کجاست؟

 .افسانه پاسخ داد: همین اطراف بود

 ماهان لیوان نسکافه را برداشت و پودر را داخل آب جوش

 ریخت و رو به افسانه گفت: لطفا یک چیزی هم برای فرهاد

 ببر

م لیوان کاغذی گرم چای را میان دست گرفت و نگاهشتبس  

 .دوباره از پنجره به بیرون خیره شد

 و بدون نگاه به ماهان که تکه ای از کیک را به دهان می

 گذاشت گفت: شما به روح اعتیاد دارید؟

 ماهان چای را همراه کیک به معده ی خالی اش فرستاد و

 ...گفت: آره اعتقادم دارم



ت تبسم چرخاند نور ماه به طور کامل رویسرش را به سم  

 صورتش بود و پرسید: می ترسی؟

تبسم با صداقت گفت: آره راستش.جرعه ای چای گرم نوشید 

 و

 گرمایش به جانش چسبید و

 گفت: همه اش فکر می کنم روحشون توی هواپیما می

 .چرخه

 ماهان نتوانست خنده اش را کنترل کند و گفت: یعنی واقعا

انقدر بیکارن؟ فکر می کنی ! 

 تبسم مثل دختر بچه های که از پدرشان سوال می پرسند

 مستقیم به چشمان ماهان نگاه کرد و پرسید: شما میگی

 نیستن؟

 .ماهان باز خندید: معلومه که نه

 تبسم در حالی که حضورشان را تجسم می کرد و این به

 وحشت صورتش می افزود گفت: حتی حس می کنم شاکین

زنده ایم و خودشون مردن از اینکه ما . 

دخترک احتماال فیلم های تخیلی ترسناک زیاد می دید.از 

 همان ها

 که ُمرده ها از گور بیرون می آمدند تا از زنده

 .ها انتقام بگیرند

 ماهان متوجه ترس تبسم شد وگفت: خیالت راحت اینجا هیچ



 .روح شاکی یا انتقام جویی نیست

ولی بنظر من هم حضور دارنتبسم اما کوتاه نیامد و گفت:   

 .هم خیلی ترسناکن

 :ماهان نگاهش به منظره زیبا و دلپذیر رو به رویش و گفت

مرده ها خیلی کمتر از 》 :یک دوستی بابام داشت می گفت ُِ  

 زنده ها ترس دارن، مردها نه می تونن آسیب بزن، نه اذیت

 کنن. سرشون گرم کار و اعمال خودشونه. اگر چیزی برای

 《 شه اون زنده ها هستنترس با

 تبسم بی خبر از همه جا سریع گفت: اتفاقا بابای منم

همیشه همین رو میگه.ماهان نگاهش را به صورت دخترک 

 دوخت

 و نفس عمیقی

 .کشید

 تبسم لیوان خالی را در سینی گذاشت و از جا برخاست و

 .گفت: ممنون. ببخشید که مزاحم استراحت تون شدم

 .کنجکاوی دیدن اتاقک وادارم کرد خلوتتون رو به هم بزنم

 ماهان لیوانش را کنار لیوان تبسم قرار داد و گفت: مزاحمم

 نشدی. کار خوبی کردی که اومدی. از هم صحبتی باهات

 .لذت بردم

 تبسم به سوی در گام برداشت وو گفت: بازم ممنون. شب



 .بخیر

گفت: کیکت رو ماهان همراه باگام های دخترک چرخید و  

نخوری.تبسم دست ها را در هم گره زد و گفت: ممنون من 

 شام

 .خوردم

 ماهان با کنایه گفت: یعنی شامت انقدر سنگین بود که جا

 !برای یک تیکه کیک نداشتی؟

 .تبسم کنایه ی حرف ماهان را دریافت

 اشاره اش به نان باگت کوچکی بود که به همراه یک لیوان

ه عنوان شام داده بودند و قطعا هیچچای به هر مسافر ب  

 .کس سیر نشد

 گفت: به هر حال من اون رو خوردم شما که همونم

 نخوردین. این کیک سهم شماست. بهتره سرحال باشید

 .مسافرا بهتون احتیاج دارن. شبتون بخیر

 .ماهان همراهش تا دم در رفت

 تبسم به محیط تاریک هواپیما و مسافرانی که معلوم نبود

نفرشان خواب هستند چند نفر بیدار نگاه کرد چند . 

 فضای تاریک و سوت وکور کابین کامال آماده ی پرسه زدن

 .روح سرگردان بود

 .ماهان که تعلل دخترک را دید گفت: تا صندلی همراهت میام

 .تبسم بی حرف اما قدر شناس نگاهش کرد



 دخترک را به صندلی اش رساند خودش برگشت تا کمی

داستراحت کن . 

سر به پشتی صندلی اش تکیه داد و چشم هایش را 

 بست.خودش را

 بغل کرد و سعی کرد سرمایی را که هر لحظه

 .بیشتر مهمان جانش می شد به فراموشی بسپارد

 .صبح نور خورشید روی صورتش پهن شد

 چشم که باز کرد؛ نگاهش از پنجره کوچک هواپیما به

 .آسمان آبی افتاد

عد از ندیدن حدود چند ساعته آسمانمنظره دل نشینی بود ب . 

 مفاصلش در اثر سرما خشک شده بودند و به بدن پر دردش

 کش و قوسی داد صدای مهربان و دلنشین فریبا خانم توجه

 .اش را جلب کرد که می گفت: سالم صبح دخترم بخیر باشه

 تبسم سعی کرد به درد نشسته میان تمام مفاصل بخصوص

 .گردنش بی اهمیت باشد

 :با لبخند به پیر زن مهربان کنار دستش سالم داد و گفت

 .سالم. صبح شما هم بخیر

 فریبا به پنجره کوچک نگاه کرد و گفت: بینی آسمون چقدر

قشنگه.تبسم با ذوق گفت: آره خدا رو شکر امروز از مه 

 خبری

 .نیست پس یعنی پیدامون می کنن



ند وگفتفریبا خانم باز دانه های تسبیح را توی دست مرخا : 

 .خدا بزرگه مادر

 .لبخندی زد

 در جایش چرخید و گردن کشید تا امید و نوشین را صدا بزند

 اما با جای خالی آنها مواجه شد و فریبا خانم گفت: بچه ها

 رفتن بیرون. نوشین ازم خواست بیدار شدی بهت بگم تو هم

 .بری

 .کمی سر و وضعش را مرتب کردو بلند شد

رون کنجکاوبود. دوست داشت بداند دربرای دیدن منظره بی  

 .کجا گیرافتاده اند

 .هوای بیرون امروز کمی بهتر و گرم تر بود

دم در ایستاده و اطراف را تماشا می کرد.تا چشم کار می 

 کرد کوه

 .بود و کوه بود و کوه

 انگار جهان هستی در دوچیز خالصه می شد؛ کوه و آسمان

 .که به هم پیوند خورده بودند

را روی بال گذاشت و از هواپیما خارج شد پایش . 

 .چند نفر آتش کوچکی درست کرده وکنار آن ایستاده بودند

 بدش نمی آمد خودش را کنار آتش گرم کند اما ترجیح داد

 اول نوشین و امید را بیابد

پارت زهره پشت میز آشپزخانه نشسته بود. سرش را به 



 دستش

ه می کردتکیه داده و به نقطه ای روی میز نگا . 

 از روزی که خبر گم شدن هواپیمای ماهان را شنید یک

 .چشمش اشک بود و یک چشمش خون

 ساناز سوپی را که شب گذشته آماده کرد و زهره نخورد،

 دوباره گرم کرد و در بشقابی ریخت و مقابل مادر شوهرش

 .روی میز گذاشت

 کنارش نشست و گفت: مامان تو رو خدا یک قاشق بخور

بشم از پا می افتیقربونت  . 

پر از دلسوزی  زهره نگاه از میز گرفت و به صورت

 عروس

 .بزرگش داد

 ساناز مثل مادر ها قاشق را مقابل دهان مادر شوهرش

 .گرفت و زهره بی مقاومت دهان باز کرد

 .اما فقط دوتا قاشق خورد

 مزه ی مرغ و قارچ توی سوپ خوشمزه ی ساناز اشک به

فت: ماهان عاشق سوپ های توچشمش آورد و با گریه گ  

 .بود.چشمان ساناز پر از اشک شد

 او هم دلتنگ برادر شوهر همیشه مهربانش بود و لبخند

 .زد: وقتی بیاد براش یک قابلمه بزرگ سوپ درست می کنم

 خندید وگفت: اونم چندتا بشقاب میخوره و اخرش طلبکار



 .میگه ساناز اگه معده درد بگیرم تقصیر دست پخت توعه

 .بی اختیار اشک هایش چکید

 نمی خواست مقابل زهره گریه کند ولی دست خودش نبود

 .این بی خبری همه اشان را جان به سر کرده بود

 ماهان یاور بردار هایش بود چه احسان برادر بزرگتر و چه

 .اشکان برادر کوچکتر

 .احسان آن طرف میز نشسته بود و فقط نگاه می کرد

ه اعالم کرد می خواهد خلبان شودروزی که ماهان در خان  

 .مادرش از همه مخالف تر بود و احسان از همه موافق تر

زهره از همین روزها می ترسید.از سانحه های هوایی، 

 سقوط و

 کال هر اتفاقی که ممکن بود

 .برای یک هواپیما بیفتد حرف می زد

 احسان اما برادرانه پای خواسته ی برادرش ایستاد. او از

ان به خلبانی حرف زدعشق ماه . 

 .از توکل گفت

 از اینکه اگر خدایی نکرده جان انسان در خطر باشد یا

 .عمرش تمام؛ زمین و آسمان و دریا ندارد

 .پا به پای ماهان برای شغل مورد عالقه ی برادرش جنگید

 و حاال وای، وای اگر اتفاقی برای ماهان افتاده باشد؛ هیچ

 .وقت خودش را نخواهد بخشید



یگر نه منطقش حرفی می زد و نه عقلش فلسفه می بافتد  

 که ای برادر عمر اگر تمام باشد زمین و آسمان و دریا فرقی

 .نمی کند

 فقط احساسش زبان درازی می کرد که همه اش تقصیر

 .توست

 اگه تو پشتش در نیامده بودی شاید حاال او هم مثل همه آدم

 های دیگر در محل کارش نشسته بود

ریسا وسط حرف افکارش خش انداختصدای آت . 

 رو به مادرش پرسید: مامانی چرا گریه می کنی؟ عمو

 ماهان ُمرده که شما همه اش گریه می کنی؟

 .اعصابش داغان بود

حرف آتریسا آتش به خاکستر اعصاب نداشته اش انداخت.از 

 جایش

 جهید و بازوی آتریسا را گرفت: خفه شو بی شعور

ختره ی احمق؟این چه حرفیه می زنی د ! 

 .او را پرت کرد

 ضرب دستش شدت چندانی نداشت و آتریسا کمی آن طرف

 .تر دم در آشپزخانه روی زمین افتاد

 .دخترک عادت نداشت از پدرش این رفتارها را ببیند

 .پس با شدت زد زیر گریه

 اشکان از توی هال به سمت برادر زاده اش پرید و او را



 .در آغوش گرفت

یستاد و گفت: چته احسان چیکار به بچه داری؟هاشم دم در ا  

 احسان با عصبانیت گفت: آخه بابا فکر نمی کنه هر حرفی

 . به دهنش میاد میزنه

 زهره که از گریه های آتر یسا دلش به درد آمده بود با

 دلخوری گفت: از من پرسید. خودم بلد بودم بهش توضیح

 .بدم تو چیکارش داری؟از آشپزخانه خارج شد

 ساناز کنار احسان ایستاد. از او بیشتر از همه توقع شماتت

 .داشت اما ساناز مدار کرد

 دست روی شانه ی شوهرش فشرد و با مالیمت گفت: ماهان

 .برمی گرده صحیح و سالم

 احسان خجالت زده به همسرش نگاه کرد و از آشپزخانه

 بیرون زد

ردبه سمت آتریسا که همچنان در آغوش عمویش گریه می ک  

 .رفت

 دخترک تا پدرش را دید دست هایش را برای رفتن به

 .آغوشش باز کرد

 او هم در آغوشش گرفت و سرش را میان موهای ناز دانه

 .اش فرو کرد و چندبار پشت هم بوسید

 .کاش می توانست پا به پای آتریسا زار بزند

 .***اگر ماهان بر نمی گشت هیچ وقت خودش را نمی بخشید



با چند نفر دیگر از مسافران کنار آتش تبسم و نوشین  

 .نشسته بودند و چای می نوشیدند

 هوا از روز قبل گرمتر بود و خورشید می تاپید و از مه هم

 .خبری نبود

 نعمت واضح دیدن را به خوبی درک می کردند و حاال تازه

 .می فهمید چه لذتی می دهد دیدن آدم ها و محیط اطرافشان

ی هایش برای خانواده می گفت و اونوشین داشت از دلواپس  

 خیره به شکستگی گوشه پیشانی نوشین به چشمان پر از

 .اشک مادرش فکر می کرد

 چند دقیقه پیش خودش را در آینه دیده بود یک طرف

 صورتش از روی گونه تا باالی ابرو کامال کبود شده و اگر

 مادرش صورت و کتف داغانش را می دید حتما غش می

 .کرد

تی کبودی را دیده بود درد صورت و چشمش را بیشتراز وق  

 .حس می کرد

 .ماهان به جمعشان پیوست و درست کنار تبسم نشست

 .تازه از مجادله ی لفظی جدیدی فارغ شده بود

 چند تن از مسافران بهانه جو، اینبار از کمبود غذا و اینکه

 چرا وعده صبحانه فقط یک لیوان چای و کمی شکر بود

تندشکایت داش . 

 انگار خلبان بیچاره غذای کافی دارد و نمی خواهد به آنها



 بدهد.امید کنار ماهان نشست ونوشین از سینی وسطشان لیوان

 .چای برداشت و به دست شوهرش داد

 لیوان بعدی را به سمت ماهان گرفت و گفت: ماهان چایتو

 .بخور تا سرد نشده

 .ماهان با صورتی در هم به نوشین نگاه کرد

سش آن اطراف نبودحوا . 

 لیوان را که مقابلش دید به روی همسر رفیقش لبخندی کم

 .رنگی زد و لیوان چای را گرفت و گفت: ممنون

 افسانه خواسته بود کسی لیوان ها رو دور نریزد و هر کس

 .آن را پیش خودش نگه دار

 بعضی ها از جمله بیشتر دختر ها، هم که توی کیفشان لیوان

ی را در همان می نوشیدندشخصی داشتند؛ چا . 

 تبسم از گوشه ی چشم به صورت در هم ماهان که درست

 کنارش نشسته بود و از شانس بدش همان سمتی که کبودی

 .صورتش را به خوبی می دید نگاه کرد

 از وقتی خودش را در آینه با صورت درب و داغان دید

خیلی دوست نداشت مقابل چشمان مرد جوان آفتابی 

 شود.ماهان

 فکری ، افسانه را مخاطب قرار داد و پرسید: چقدر

 غذا داریم؟

 نگاه افسانه میان صورت در هم ماهان و فرهاد متفکر و



 اخمو جا به جا شد و در پاسخ ماهان گفت: چای و چند

 نمونه پودر نوشیدنی یک تعداد داریم، غذاهای که از مسافرا

ه. یکجمع کردیم همه اشون تنقالت و میوه و خشکبار بود  

 .تعداد هم نون و غذا دارم. اما زیاد نیست

 .فرهاد ساکت فقط گوش می داد

 ماهان به افسانه گفت: از بین تنقالت یک مقدار شیرینی،

 بیسکویتی، کیکی، چیزی بین مسافرا تقسیم کنید. گرسنه ان

 .با یک لیوان چای راه به جای نمی برن

خانم ها داشتهافسانه از جایش بلند شد گفت: اتفاقا یکی از   

می رفته دیدن پسرش یک چمدون پر از سوغاتی از مسقطیو 

 نون

 یوخه و انواع و اقسام شیرینی ها و خشکبار بار ها

 ....همراهش بود آورد تحویل داد

 نگاه مهربانی به تبسم انداخت و گفت: مادر تبسم جون هم

 یک ساک پر از سوغاتی برای پسر دایی شون فرستاده که

ی چندتا جعبه داخلش هستاونم شیرین . 

 ماهان سر تکان داد: دستش درد نکنه. یک مقدارشو تقسیم

 .کنید فقط خانوم پارسایی زیاد نه. باید خیلی احتیاط کنیم

 افسانه به معنای متوجه شدن سر تکان داد و به سوی آقای

 .مددی رفت

 نوشین صدا زد: افسانه جون بیایم کمک؟



ری نیست ممنونافسانه پاسخ داد: نه عزیزم کا  

 فرهاد به ماهان نگاه کرد و گفت: ماهان باید یک فکری

 بکنیم اینجوری نمیشه ها. اومدیم حاال، حاال ها خبری نشد

 ما خودمون باید به فکر آب و غذا باشیم. نمیشه که به امید

 .کمک بمونیم و مردم رو گرسنه و تشنه ول کنیم

شاره کردماهان با ابرو به مسافران نشسته دور آتش ا . 

 نمی خواست نگرانی هایشان در جمع مطرح شود و هنوز

اتفاقی نیفتاده آنها را دلواپس کند.فرهاد دهانش را بست و 

 چیزی

 .نگفت

 انگار جو مر از تشنج روی او هم تاثیر گذاشته وگرنه که او

 .خیلی خود دار تر بود

 .سه شبانه روز از حضورشان در هواپیما و کوه می گذشت

ه روز پر انتظار برای کمکسه شبان . 

 .مسافران خسته و کالفه و گرسنه بودند

 .و هر چه زمان می گذشت نا امید تر

 فرهاد به همراه چندتن از مسافران اعتقاد داشتند که باید از

 .هواپیما بیرون بزنند و خودشان به دنبال راحت نجات باشند

 .ماهان اما نگران امنیت مسافرانش بود

ج کردن آنها از محیط امن هواپیما کارنمی دانست خار  

 درستی ست یا نه؟



 هر لحظه پافشاری فرهاد و چند تن از مسافران بیشتر می

 .شد

 .شب چهارم باالخره کوتاه آمد و موافقت کرد

 .کنار آتش ایستاده بودند

آتش درست کردن در آن شرایط هم خودش در سری 

 بود.زمین

 برفی و خیس، چوب کم که به سختی یافت می شد و

 .خیس

 برای آتش و روشن کردن چوب ها بیشتر مجبور بودند از

 .لباس ها و چمدان هایشان استفاده کنند

 .آن شب از هر شب سردتر می نمود

 ماهان نگاهش را در جمع چند نفره اشان چرخاند و بی میل

 .....گفت: بچه ها من به رفتن موافقم

ی برای خودش نداشت اما در عوض برای مسافرانشنگران  

 .بی نهایت نگران بود. نمی خواست آسیب ببینند

 گفت: ولی باید با برنامه پیش بریم اینجا چند نفر زخمی

 داریم، که اصال نمی تونن تکون بخورن، آدم مسن و سالمند

 توی جمع داریم، بچه، زخمی های هستن که شاید

رو به راه هم نیستن. باید همهاوضاعشون وخیم نیست ولی   

 .چیز رو در نظر بگیریم. باید یکی فکری براشون بکنیم

 یکی از پسر های جمع گفت: باید تقسیم بشیم یک عده بمون



 اینجا به زخمی ها و سالمندا برسن، یک عده هم همراه ما

بیان.یکی دیگر گفت: همه بمونن. فقط چندتا مرد با هم راه 

 بیفتیم

ن ها که اصال نیاندنبال کمک. ز . 

 سر تبسم همراه پاسخ دل نشین ماهان به سمت او چرخید که

 گفت: ایتجوری که نمیشه. هیچ مردی حاضر نیست زنش،

 خواهرش، مادرش ول کنه اینجا به امان خدا پاشه همراه ما

 .بیاد

 .مرد جوان دیگری گفت: خوب چندتا مجرد میریم

د گفت: شما نمیهمان دخترکی که پدرش را از دست داده بو  

برای ماها تصمیم بگیرید. هر کدوم از دخترها هم که تونید  

 بخوان بیاین منتظر اجازه ی کسی نمی مونن. توی این

 هواپیما بمونیم چیکار از گرسنکی و سرما بمیریم

 .حرف ها و بحث هایشان بی وقفه ادامه داشت

 .هر کس حرفی می زد و نظری می داد

ن شد که چه زن چه مرد هر کدامباالخره تصمیمشان بر ای  

 .می خواهند بروند و هر کدام می خواهند بمانند

 .قرارشان برای حرکت صبح روز بعد بود

همه چیز از هوس قدم زدن نوشین شروع شد.از پیشنهاد امید 

 به

 .تبسم برای همراهی اشان



 درست وسط یکی از سرد ترین و پر ستاره ترین شب های

 .بهاری کوهستان

دای گام هایشام ناله ی برف ها در می آوردوقتی ص . 

 وقتی حرف های نوشین و امید گل انداخت و تبسم پشیمان

 از همراهی کردن تازه عروس و داماد خواب را بهانه کرد و

 .به سمت هواپیما برگشت

 پسرکی از همان چند مسافر جلف، همان ها که پنج نفر

 بودند و روی صندلی های جلو می نشستند و حتی در این

 .شرایط سخت هم دست بردار نبودند مقابل تبسم ظاهر شد

 دخترک چندباری متوجه چشم و آمدن هایش شده بود و حاال

 که سینه به سینه ایستاده بودند ترسیده فقط نگاهش می

 .کرد

 .پسرک لبخند کجی بر صورت نشاند و گفت: سالم خانوم

ون بخیر، باالخره سعادت یار شد من با شما تنها شدمشبت . 

 .قلبش با شدت در سینه اش می کوبید

تنهایی، تاریکی، مردکی که تبسم می دانست سوء نظر 

 دارد.هیچ

 نمی گفت و به جمالتی که مرد مقابلش پشت هم برای

 .دلبری می بافت گوش می کرد

 .اماجمالت و حرفهایش اصال مهم نیست

و خنده دارش برای زبان ریختن و جلبتالش مسخره   



 .توجه تبسم هم همین طور

 .مهم اتفاق بعدش است

 همان اتفاقی که ماهان نامی رقمش زد و به جای آسمان و

 ریسمان بافتن با یک جمله تمام قلب تبسم را به اسارت خود

 .در آورد

 و اگر دخترک در صدی هم به عشقش شک داشت حاال

اهان هیچ مردی را نمی خواهددیگر مطمئن شد که جزء م . 

 پسرک حرف زد و حرف زد تا دستی را بر شانه اش حس

 .کرد

 او که تند بر گشت و به فرد ایستاده پشت سرش نگاه کرد

 تازه تبسم هم نگاهش را از زمین سپید پوش گرفت و ماهان

 .را دید

ماهان از مردک جوان وراج پرسید: با خانوم چیکار 

 داری؟مرد که

نامش را هم نمی دانست لبخند خونسردانه تبسم حتی  

 ای زد و گفت: چیز خاصی نبود. داشتم بهشون می گفتم من

.... 

 ماهان اخطار گونه گفت: این خانوم چندمین نفره که می بینم

 مخش رو کار گرفتی. حواست به رفتارت باشه فکر نکن

 .اینجا هر کاری دلت می خواد می تونی بکنی

: اگه راست میگی چرا واسه اونا هممرد پر رو، پر رو گفت  



 مثل این سینه سپر نکردی و جلو نیومدی؟

 .ماهان پاسخ داد: چون قبلی ها خودشون صاحب داشتن

 .مرد با تمسخر پرسید: این صاحب نداره

 ماهان با قلدری پاسخ داد: چرا اتفاقا صاحب داره خوبش هم

 .داره. صاحبش منم

دیکش نشو، کاری بهدستش را باال آورد وتهدید کرد: نز  

 کارش نداشته باش. فکر نکن سرم شلوغه حواسم بهش

 نیست. چهار چشمی مواظبشم. از کنارش رد بشی گردنتو

 .می شکنم

آخ قلب دخترک.آخ الهی تبسم به قربون چهار چشمی 

 مواظبت

 .کردنت

 .آخ الهی تبسم فدای این صاحب بداخالق

 وسط دعوای این دونفر دیوانه می خواندندش اگر لبخند می

 .زد پس به زور لبخندش را کنترل کرد

 مرد پوزخند زد: پس بگو حواست این ورا بود که هواپیما

 .رو کوبیدی وسط کوه

 خون ماهان به جوش آمد پرخاشگرانه گفت: گمشووو تا

 .جوابت رو ندم. نزار حسابت رو اونجوری که باید برسم

که با نگاه پر از تمسخرش از ماهان و تبسم دور شد مرد . 

 ماهان به سمت دخترک برگشت و عصبی پرسید: چرا تنها



 برگشتی؟

تبسم اصال آنجاها نبود.همانجایی که ماهان خودش را صاحب 

 او

 خواند؛همانجایی که

 .اعالم کرد چهار چشمی مواظبش است ماند

الی خوشمیان حس و حالی خوب دست و پا می زد و با ح  

 .پاسخ داد: حس کردم میخوان تنها باشن

 ماهان غرید: امید غلط کرد وقتی می خواد می خواد با زنش

 خلوت کنه به تو پیشنهاد میده همراهش بری. توی این

 !تاریکی ولت کرده که چی؟

 .به سوی راهی که امید و نوشین می رفتند رفت

 .گام هایش تند و بلند بود

شت نمی گذاشت دخترک بیچارهمردک ذره ای شعور ندا  

 .کمی از حمایت کردنش لذت ببرد

 تبسم مثل جوجه ارک دنبالش راه افتاد و گفت: آقا ماهان

 .چیزی نشده که، من خودم خواستم برگردم

ماهان بی آنکه به سمت تبسم برگرد و غرید: 

 خودت....احتماال می

 خواست بگوید غلط کردی، بیخود کردی،... اما

به راهش ادامه دادچیزی نگفت و  . 

 چند دقیقه بعد ماهان و تبسم کنار امید و نوشین بودند و



 ماهان به رفیقش توپید که: اینجا، جای خلوت و گپ و گفت

 عاشقانه اس که دختر مردم رو نصف شب توی تاریکی تنها

 فرستادی هواپیما؟

 امید از حساسیت های ماهان خبر داشت سعی کرد با

م کند و گفت: خودش گفته خستهخونسردی اوضاع را آرا  

 .اس میخواد برگرده

 .ماهان غرید: خودش بگه تو هم باید بگی برو به سالمت

 نوشین دخالت کرد: ماهان مگه چی شده چرا اینجوری حرف

 میزنی؟

 ماهان به جای جواب به نوشین رو به امید گفت: می دونی

یکی از اون پسر عالفا مزاحمش شده بود. اگه توی 

ستشتاریکید  

 گرفته بود کشیده بودش گوشه کناری من و تو

 چیکار می کردیم؟

 .تبسم از خجالت آب شد

 .دوست نداشت ماهان این گونه درباره اش حرف بزند

 .امید سر تکان داد: حق با توعه ببخشید

 ماهان فریاد زد: فقط حرف نزن، خواهش می کنم امید،

 خواهش می کنم انقدر بی خیال نباش

اهان را درک می کردامید وضعیت م . 

 می دانست فشار زیادی را تحمل می کند و این شاید کمی



 .بیشتر حساسش کرده بود

 .از همین رو در برابر پرخاشگری های او سکوت کرد

 .ماهان راه افتادو به تبسم هم تشر زد: بیا بریم

 .تبسم رو به امید و نوشین گفت: ببخشید بچه ها

 .دوباره پشت سرش راه افتاد

 اما آن شب، شب حادثه بود. هنوز به هواپیما نرسیده یکی

 از مسافران به سمت ماهان هجوم آورد و تا مرد جوان به

 .خودش بجنبد مشتی میان صورتش کوبید

 .طوری که ماهان چند قدم عقب رفت و به تبسم خورد

 .خون خونش را می خورد و دیگر تاب صبوری نداشت

کند بعضی هایشان پر هرچه سعی می کرد آرامشش را حفظ  

رو تر می شوند.خودش هم نمی دانست دلیل عصبانیت او 

 .چیست

 فقط از

 حرف هایش اینطور برداشت کرد که مرد فکر می کند هدف

 ماهان و رفقایش از خارج شدن از هواپیما فرار و تنها

 گذاشتن آنها با زخمی ها ِی بیمار و گرسنه از جمله مادر

وداوست که حالش هیچ خوب نب . 

 مشت دوم را که خواست بکوبد، ماهان به سمتش هجوم برد

 و تا امید و نوشین از این سمت و فرهاد و چندی از

 مسافران از سمت دیگر برسند زد و خورد حسابی میانشان



 .رخ داد

 مرد فقط فریاد می زد: عوضی تو میخوای ول کنی بری

مثلجون خودتو نجات بدی. من بمونم و مادر پیرم، چهار تا   

 من بمونه و چندتا زخمی و دستی که به هیچ جا بند

 نیست....اگر قرار باشه بمونیم تو هم می مونیم تا همه با هم

 .بمیریم

 تبسم فقط جیغ می کشید و گریه می کرد و به زد و

 .خوردشان نگاه می کرد

 چند دقیقه بیشتر طول نکشید که عده ای آمدند و جدایشان

ای ماهان را گرفتند و چند نفری هم کردند.امید و هادی بازوه

 مرد

 .ضارب را دور کردند

 .ماهان گوشه ای نشست و زیر بینی اش را دست کشید

 .افسانه دوید و با بطری آب برگشت

امید بطری را گرفت و درش را باز کرد و کمی اب در 

 دستان

 .ماهان ریخت

 .صورتش را شست و از جا بلند شد

نامش را خواند: ماهانبه جهت مخالف حرکت کرد امید   

 کجا؟

 .ماهان دستی تکان داد و گفت: میخوام تنها باشم



 تبسم خودش را مقصر می دانست اگر او باعث عصبانیت

 .ماهان نشده بود شاید حاال با مرد درگیر نمی شد

 بی آنکه اختیار پاهایش دست خودش باشد بطری اب را از

 .امید گرفت و به دنبال مرد جوان روان شد

گام های بلند خودش را به ماهان رساند.خلبان جوان او را با 

 که دید

 از گوشه ی چشم نگاهش کرد اما

 .حرفی نزد

 تبسم کمی جسارت پیدا کرد و پرسید: حالتون خوبه؟

 ماهان به جای جواب سوالش گفت: هوا سرده برگرد پیش

 .بچه ها

 .تبسم حرفی نزد و هم گامش شد

 کمی که در سکوت گذشت دخترک آرام گفت: تفصیر من

 .شد

 :ماهان سرچرخاند و نگاهش کرد و تبسم با ناراحتی گفت

 .تقصیر من شد

 :ماهان سرچرخاند و نگاهش کرد و تبسم با ناراحتی گفت

 .تقصیر من بود

 ن

 ِِ ِِ  

 ماها اخمو پرسید: چی؟



 تبسم بطری آب را میان دستش فشرد و گفت: بخاطر من

ین و بعدش نتونستین خودتون رو کنترل کنیدعصبی شد . 

بطری را به لب چسباند و کمی آب نوشید.ماهان دست در 

 جیبش

 .کرد و گفت: نه بابا تقصیر تو نبود

 خودمم دیگه از این همه حق به جانب بودنشون جوش

 اوردم. اگه کوتاه میام چون نمیخوام اوضاع به هم بریزه

ب شده گیر افتادموگرنه منم مثل بقیه توی این خرا . 

دست دراز کرد و بطری را از دست تبسم گرفت و تا 

 دخترک

 خواست حرف بزند بطری به لب های ماهان چسبید و تبسم

 .آهسته گفت: دهنیه

 ماهان حجم زیادی از آب را خورد و گفت: الزم بود بفهمن

 .صبر منم یک حدی داره

 ظرف را دوباره به تبسم برگرداند و اصال هم به روی

 .خودش نیاورد که شنید تبسم گفت بطری دهنی بوده

 تبسم در بطری را بست و پرسید: چرا هیچ خبری نیست؟

چرا نمیان دنبالمون؟ نمی دونن ما اینجا چقدر اذیت 

 میشیم؟ماهان

 سرش را بلند کرد و خیره ماه نشسته روی قله که

 انگار فاصله ی چندانی با آنها نداشت گفت: دارن می گردن،



ه در دارن دنبالمون می گردن، ولی پیدامون نمی کنندر ب . 

 تبسم نفس عمیقی کشید و با نگرانی پرسید: ممکنه پیدامون

 نکنن؟ مثال مثل اون هواپیمای مالزی هیچ وقت هیچ کس

 نفهمه سرنوشتمون چی شد؟

 ماهان چانه باال انداخت: نه بابا، باالخره یک روزی پیدامون

 .می کنن

رسید: مثال شاید یک روزی جنازه امونتبسم با ناراحتی پ  

 پیاده کنن نه؟

 .ماهان در جایش ایستاده

 خیره صورت تبسم که با وجود نور ماه قابل دیدن بود شد و

 گفت: خوشت میاد خودت رو آزار بدی؟ هنوز هیچ چی

 معلوم نیست پس تا به مرگ نزدیک نشدی بهش فکر

ی باشن ونکن.....در ضمن وقتی میرن تا کنار یک ادم عصب  

 آرومش

 .کنن از مرگ و جنازه حرف نمیزنن

 .پشت بند جمله اش خندید

 :لحن کنایه آمیزش تبسم را هم به خنده انداخت و گفت

 .درسته حق با شماست ببخشید

 تا خواست جمله ی دیگری بگوید حس کرد زیر پایش خالی

 .شد

 دستش را به سمت ماهان دراز کرد و نامش را با فریاد



 خواند: ماهان؟

 اما فقط سر انگشتانش به پیراهن ماهان خورد و روی برف

 .ها به سمت پائین شروع به غلتیدن کرد

 ماهان هم واکنش نشان داد اما دست او هم فقط بازوی تبسم

 .را لمس کرد و دخترک پائین افتاد

 بخاطر حرکت پرشتابش سمت تبسم کنترل خودش را هم از

روی برف ها لیز خوردند.زیاد دست داد و هر دو با هم 

 عمیق نبود

 اما سر و کمر تبسم چندبار با سنگ

 .برخورد کرد

 .کمرش بی نهایت درد داشت

. 

 ماهان تا از حرکت ایستاد بی توجه به درد پیچیده در سر و

 .بازویش از جا بلند شد و به سمت تبسم پرید

 :دخترک ناله می کرد.ماهان کنارش نشست و نامش را خواند

سم، تبسم خوبی؟تب  

 تبسم ناله کرد: ماهان؟ آخ ماهان؟

 پر استرس جوابش را داد: جانم؟ خوبی؟

 تبسم نالید: کمرم خیلی درد می کنه. سرم

 .مثل گلوله ی برف در شیب در غلتیده بودند

 البته که زیاد عمیق نبود و شیب زیادی نداشت اما هر



 .دویشان آسیب دیدند

رد و پرسید: کمکت کنم بلندماهان دستش را زیر کمر تبسم ب  

 .بشی

 تبسم تا حرکت کرد درد جانکاهی در کمرش پیچید و زار

زد: آخ درد دارم.ماهان فندک را از توی جیبش بیرون آورد 

 و

 روشن کرد و

 .مقابل صورت تبسم گرفت

 از پیشانی اش خون می آمد درست همان سمت صورتش که

 .کبود شده بود

قات برای همین سمت بدنانگار کال قرار بود همه اتفا  

 .دخترک بیفتد

 کمی بیشتر دستش را زیر کمر تبسم برد و گفت: سعی کن از

 .زمین فاصله بگیری، سرده دردت بیشتر میشه

 تبسم به سختی کمی جا به جا شد. اما درد جانش را به لب

 رساند و با گریه گفت: آخ، کمرم خیلی درد می کنه. نمی

 تونم

گفت: خیلی خوب، گوش کن ببینماهان دستش را کشید و   

 چی می گم، دراز بکش اونجا انگار تنه درخت هست من

سعی می کنم یک کم چوب بیارم آتیش درست کنم گرم 

 شی.تبسم با



 .گریه سر تکان داد

 .ماهان با لباس های خیس از جا بلند شد

 .هوا حسابی سرد بود و لباس های هردویشان خیس

را به درخت رساند امابخاطر درد پایش به سختی خودش   

 چیزی نگذشته بود که دست خالی برگشت و کنار تبسم

 نشست و پرسید: تبسم بهتری؟

 دخترک همچنان گریه می کرد.ماهان جواب سوالش را

 دریافت و گفت: تبسم کنار اون درختی که بهت گفتم یک

 تخته سنگ هست خشکه و صاف می تونی روش دراز

 .بکشی فقط کافیه از اینجا بلند شی

 دستش را زیر کمر دخترک برد و در تکان خوردن کمکش

 .کرد

تبسم با گریه جا به جا شد و به سختی نشست .ماهان باز او 

 را با

 آتریسا یکی کرد و گفت: آفرین دختر

 خوب خیلی عالیه، یک ذره دیگه تالش کن بایست خودم می

 .برمت کنار درخت

ین راحتی ها هم که ماهان می گفت نبودایستادن به ا . 

مرد تا از جا برخواست ِِ ُِ . 

 انگار سیخ داغ در کمرش فرو می کردند اما خودش را به

 ماهان سپرد و با کمک او روی تخته سنگی که گفته بود



 .نشسته و کمر پر دردش را تکیه داد

 ماهان بی وقفه بدون توجه به بدن کوفته ی خودش سرگرم

شد درست کردن آتش . 

 ماهان به سختی شاخه های درخت خشک شده را شکاند

 .و روی هم ریخت

 بخاطر خیسی زمین و رطوبت شاخه ها آتش درست کردن

 .راحت نبود اما به هر حال آماده اش کرد

 تبسم در خودش جمع شده و از شدت خیسی و سرما می

 .لرزید، داندان هایش به هم می خورد

کتفش از همه بیشترتمام تنش درد می کرد و کمر و  . 

 از وقتی به این سفر کذایی جز درد و بدبختی چیزی نصیبش

نشد.ماهان پالتوی خیسش را کنار گذاشت و کت خلبانی اش 

 را

 .که خشک بود از تنش بیرون کشید

 آهسته و طوری که دخترک کمترین درد را تحمل کند

 پالتویش را از تنش بیرون آورد و کت را دورش پیچید و

ا هر تکان آه و ناله سر دادتبسم ب . 

 لباس ها را کنار آتش پهن کرد و خودش هم کنار دخترک

 نشست و نامش را خواند: تبسم چطوری؟

 .دخترک سر تکان داد: بهترم. ولی سرده همه لباسام خیسن

 ماهان کمی چوب ها را زیر و رو کرد و پرسید:االن گرم



 میشی، خیلی درد داری؟

ترهپاسخ شنید: نه ی ذره به . 

چند دقیقه بعد ماهان باز پرسید: سردته؟تبسم کمی در جایش 

 جا به

 جا شد. خودش را باال کشید و به

 .سنگ بزرگ پشت سرش تکیه داد و درد در جانش پیچید

 جواب ماهان را بعد از آخ زیر لبی داد: از وقتی آتیش

 .درست کردی رو به راه ترم

به هم ماهان لبه های کت خودش را که تن تبسم بود  

 .چسباند

 .به سنگ پشت سرش تکیه داد و خیره ی آسمان شب شد

 .ساعتی گذشت

 .گرمای آتش هر دویشان را گرم کرد

 .درد کمر تبسم هم قدری بهتر شد

 .لباس هایشان نیمه خشک بود

 تبسم سر چرخاند و به ماهان که درست کنارش تکیه داده به

 .سنگ داده و پاهایش را دراز کرد بود نگاه کرد

 نور آتش صورتش را روشن کرد و خط خونی که از میان

 موهایش راه افتاد و باالی ابرویش خشک شده بود را راحت

دید و گفت: سرتون شکسته. خون اومدهماهان سرش را کمی 

 کج



 :کرد و به تبسم نگاه کرد و گفت

 چیزی نیست. چطوری؟

د: خوبمتبسم پاسخ دا . 

 هر دو به سنگ پشت سرشان تکیه داده و پاهایشان را دراز

 .کرده بودند و آتش مقابل پایشان روشن بود

 تبسم پرسید: می تونیم برگردیم باال؟

 ماهان پاسخ داد: باید تا صبح صبر کنیم هوا روشن بشه یک

 .راهی پیدا می کنم

 تبسم به چشمان ماهان که درست مقابل چشمانش بود نگاه

 .کرد و گفت: برای بار دوم مرگ با چشمای خودم دیدم

 تبسم: وقتی غلت می خوردم با خودم گفتم این دفعه دیگه

 تموم شد. جایی رو نمی دیدم و فکر می کردم افتادم توی

 .یک دره ی عمیق و تا به تهش برسم تیکه، تیکه شدم

 :ماهان دست هایش را روی سینه اش در هم گره زد و گفت

گ من و تو قراره کنار هم دقم بخورهانگار مر . 

 تبسم با حسرت نگاهش کرد. امشب از همه ی روزهای

دیگر زیباتر می نمود.از فکرش گذشت: کاش زندگیمان کنار 

 هم

 .رقم بخورد

 .ماهان گفت: برای بار دوم شانس آوردیم

 تخته سنگ زیرش سرد و سفت بودتبسم کمی خودش را جا



آوردیمبه جا کرد و گفت: آره شانس  . 

 دستش را به پیشانی اش کشید. حس می کرد تب دارد نگاه

 :ماهان همراه دستش تا روی پیشگانی اش رفت و پرسید

 سرت درد داره؟

 .تبسم از حواس جمع ماهان خوشش آمد

 این روزها که هوایش را داشت بیشتر از همه ی مدتی که

 .می شناختش دوستش داشت

ا عاشق تر کرده بودحمایت های گاه و بی گاهش دخترک ر  

 و پاسخ داد: نه. درد نداره....می دونید این چند روزه که

 اینجاییم همه اش به کارهای نکرده ام فکر می کنم، به حرف

های نزده ام. از خودم می پرسم اگه مهلتم تموم شده 

 باشهچقدر کار

 نکرده دارم؟ چقدر حرف نگفته دارم؟ شاید انجام

ه اما حرف ها رو که می تونستمبعضی کارها در توانم نبود  

 بزنم

 .ماهان جزء به صورت تبسم نگاه نمی کرد

 صدایش بی حال بود و معلوم بود که درد دارد اما حرف

 .هایش را دوست داشت

 پپرسید: چه حرف های؟

 تبسم با دستش کمرش را ماساژ داد و گفت: مثال دوست

 داشتن آدما چرا فکر می کنیم نباید به زبون بیاریمش؟ چرا



 فکر می کنیم تا ابد برای گفتنش وقت داریم

 ماهان با دقت پرسید: کسی رو دوست داشتی ولی بهش

 نگفتی؟

 ضربه به سرش خورده بود؟ یا مغزش از کار افتاده بود؟ یا

همیشه همین قدر جسور بود؟جواب هیچ کدام از سواالت را 

 نمی

انستد . 

 فقط یک چیز برایش کامال واضح بود اینکه زندگی غیر قابل

 .پیش بینی ست

 .ممکن است لحظه ای دیگر فرصتی نباشد

 می خواست پا روی خط قرمز زندگیش بگذراد و با دلش را

 .بیاید

 اصال مگر چه اشکالی داشت؟ گناهش کجا بود؟ اگر یک

دساعت بعد می ُمرد داغش را با خودش به گور می بر . 

 یعنی نزدیک شدن به مرگ آدم را تا این حد شجاع می کرد؟

 یا مهربانی های ماهان دل گرمش کرده بود؟

 یا شاید هم تب قسمت منطقی مغزش را از کار انداخت اما به

 هر حال دل به دریا زد ومستقیم به چشمان ماهان نگاه کرد

 و گفت: تو رو

ین حرفماهان چند ثانیه خیره نگاهش کرد؛ از شنیدن ا  

 .متعجب شده بود



اصال انتظار چنین حرفی آن هم از سوی تبسم را 

 نداشت.دستش را

 به سمت صورت تبسم برد و روی پیشانی اش

 .گذاشت

 تبسم چشمان خمار از تبش را بست لبخند کم رنگی زد و

 .گفت: تب دارم، درد هم دارم ولی نه انقدر که هذیون بگم

ردماهان به چشمان بسته تبسم نگاه ک . 

 .سانت به سانت صورتش را گشت

 دستش را از پیشانی داغ تبسم جدا کرد و دوباره روی سینه

 .اش گره زد

 .نگاهش به آتش رو به رویش دوخته شد

 !تبسم از عشق به او حرف می زد؟

 او بی خبر ترین آدم این ماجرا بود. نگاهش دوباره چرخید و

 .روی صورت تبسم و چشمان بسته اش ماند

ه سنگی نشست بودروی تک . 

 سر ظهر بود و آفتاب می تابید؛ گرمای آفتاب هم تن

کرد و هم مغز آشفته اش را دردمندش را ارام می . 

 نزدیکی های صبح هوا تاریک و روشن بود؛ که با کمک

 بچه ها از دره باال رفتند و ساعتی را روی صندلی نرمش

 توی هواپیما استراحت کرده و با قرص مسکنی که خورده

 .بود حال بهتری داشت



 از همان دم صبح درست وقتی روی صندلی اش در هواپیما

نشست حس مزخرفی بیخ گلویش را چسبید.خودش هم درست 

 نمی

 دانست، چرا همچین غلط زیادی کرد

 و از محبت نشسته در قلبش نسبت به رفیق برادرش برای

 !او اعتراف کرد؟

 بعد از پناه اوردن به هوای آزاد و گرمای آفتاب، بعد از

 اینکه تن و بدن کوفته اش از گرمای افتاب کوه کمی آرامش

 .گرفت،؛ همه چیز را برایش نوشین تعریف کرد

 .به امید اینکه دوستش دلداری اش بدهد

 .کارش را تایید کند

 .اما نوشین فقط سرزنشش کرده بود

غر می زد: آخه دختر احمق رو مقابلش ایستاده و همچنان  

 چه حسابی رفتی به یارو گفتی دوستش داری؟ چون دوباره

 !هوات داشت و پشتت در اومد هوا برت داشت که خبریه؟

 گفتی بدوام بره بگم اونم سریع میاد جلوی پام زانو میزنه و

 .میگه که چقدر عاشقمه

 خسته از شماتت های نوشین، نگاهش را از برف های سفید

ابلش که با انعکاس آفتاب حسابی چشمش را آزار میدادند مق

 گرفت

 و برای بار هزارم توضیح داد: نوشین تب



 .داشتم، حالم خوب نبود، نفهمیدم چه غلطی کردم

 نوشین با خشم پرسید: تب داشتی؟ حالت خوب نبود؟ پس

 چرا مثل آدم های مست رفتار کردی؟ انگار چیزی زدی که

فتاده. توی عالم مستی و شنگولیاینجوری مغزت از کار ا  

 یک چیزی گفتی و به عاقبتش هم فکر نکردی؟

 تبسم سرش را پائین انداخت و صادقانه جواب داد: نه، نه

 .راستشو بخوای اون لحظه به هیچ چی فکر نکردم

 نوشین کنارش نشست و گفت: یعنی دلم می خواد مثل بچگی

م تا جیغتها که دعوامون می شد موهاتو بگیرم انقدر بکش  

 .بره هوا

 تبسم میان حرص و جوش های نوشین خنده اش گرفت و

 پرسید: حاال چرا اینجوری می کنی؟ من بهت گفتم که

دلدادریم بدی که آرومم کنی. مثل همیشه که خرابکاری 

 میکردم و

 بهت پناه می اوردم و تو یک جوری برای خودم

 .توجیحش می کردی که خودمم باورم می شد

صورتش بُراق شد و گفت: چی میگی؟ کدوم نوشین توی  

 .دلدادری؟ بابا پسره قول و قرار ازدواج داره

 .قلب تبسم دیگر نتپید

 با چشمانی وق زده به صورت نوشین نگاه کرد، گوش

 :هایش را تیز کرد شاید اشتباه شنیده باشد. نوشین ادامه داد



 امید میگه چند سال پیش قول و قرار ازدواجش رو با یک

ره گذاشتن، از همین رسم های که بین خانواده هست ودخت  

 بعضی ها رو از بچگی به نام همدیگه می کنن. مثل اینکه

 .ماهان هم دختره رو دوست داره

 تبسم با بی حوصلگی شال افتاده، را روی سرش کشید تا

 گوش هایش از سرما در امان باشد و بتواند بهتر بشنود و

 به سختی پرسید: یعنی نامزدن؟

 نوشین با صورتی سرخ که معلوم نبود در اثر سرماست یا

 عصبانیت پاسخ داد: نه، انگار یک مشکالتی دارن نتونسته

 .ان رسمی اقدام کنن

 تبسم با درد پرسید: ولی دوستش داره؟

نوشین عصبی گفت: آره احمق جونتبسم مبهوت نوشین را 

 نگاه می

 کردآهسته لب زد: چرا بهم

 نگفتی؟

 .نوشین کنار دوستش نشست و نالید: خودمم تازه فهمیدم

 تبسم از جا بلند شد، کمرش تیر کشید، اما اهمیتی نداشت

 .چون قلبش بیشتر درد داشت

 با عصبانیت گفت: خاک برسرم، خاک بر سر بی جنبه ام

 کنن، الهی خدا من و بکشه که اینجوری آبروی خودم رو

 ب



 من

 ِِ ِِ  

. وای ... وای پسرهبروم، خاک برس ی شعور کنن  

 نامزد داره اون وقت من بهش ابراز عالقه کردم.تا دیدم

 دوبار پشتم در اومد و هوام داشت مثل دخترهای آویزون

 .رفتم بهش ابراز عالقه کردم

 نوشین رو به روی تبسم ایستاده. وقتی دید چقدر او را

 .آشفته و پریشان کرده از گفته اش پشیمان شد

را زیر شال زمستانی اش فرستاد وموهای رنگ شده اش   

گفت: عیب نداره، نمیخواد انقدر خودت و اذیت 

 کنی.فراموشش کن

 .و از این به بعد بیشتر مراقب رفتارت باش

 .این که دیگه خود خوری و ناراحتی نداره قربونت بشم

 تبسم بر خالف نوشین که سعی می کرد آرام باشد هر لحظه

تی گفت: من دوستش دارمبیشتر به هم می ریخت با ناراح  

 نوشین، اون یکی دیگه رو دوست داره؟

 .صورت نوشین ماال مال از تاسف شد

 نمی دانست در این مواقع چه باید بگوید پس سکوت کرد و

 باز موهای رنگ شده اش از زیر شال زمستانی اش بیرون

 ریخت و آنقدر پوستش سفید بود که این موهای روشن بدون

آمد آرایش هم به او می . 



 چند دقیقه ی بعد توی هواپیما بودند، جایی که تبسم حس می

 کرد دیگه نه تحمل صدای ناله ها را دارد و نه مجاری

 .تنفسی اش می تواند بوی خون و زخم و درد را تحمل کند

 اعصابش متشنج و حالش به هم ریخته تر از تمام روزهای

با کمر قبل بود.بچه ها برای رفتن آماده می شدند و تبسم 

 دردی

 جانکاه و خجالتی بی اندازه از رفتارش وسایل مورد نیازش

 را توی کوله ای که افسانه ی همیشه پر حوصله و خوش

 رو به دستش رسانده بود و خدا می دانست مال کدام یکی از

 .مسافران است می چپاند

 باید همه چیز را آماده می کردند و روز بعد به سوی

نمی دانستند کجاست می رفتند مقصدی که هیچ کدامشان . 

 امید کنار تبسم ایستاد و پرسید: چطوری؟ کمرت بهتره؟

 سعی کرد به روی امید لبخند بزند و پاسخ داد: بهترم،

 .ممنون

 .امید پرسید: حواست باشه چیزی جا نزاری

 در جواب امید فقط سر تکان داد و سعی کرد نگاهش یک

ن لباس خلبانی و بالحظه هم به ماهانی که پوشیده در هما  

 مسافر صندلی کمی جلوتر حرف می زد و از لحظه ای که پا

 به هواپیمای لعنتی اش گذاشته بودند یکبار هم حال او را

نپرسیده بود نیفتد.برای اینکه متعهد بودنش را به رخ دخترک 



 بکشد

 حتی

 یکبار نیامد بپرسد چه بر سر کمر دردناک و حال و روزش

 آمد؟

پارت تمام شب را به بیداری گذراند، بیداری ناشی از درد، 

 بیداری

 ناشی از گرسنگی،بیداری ناشی از سرما و از همه مهم تر

 .بیداری ناشی از فکر و خیال

 نصف ذهنش در گیر پدر و مادر و خانواده اش بود که یقین

 .داشت از نگرانی به حال مرگ افتاده اند

های که به ماهان زد نصف دیگرش پی شب گذشته و حرف  

 .و مرد جوان تمام روز یکبار هم سمت او نیامد

 حرف های نوشین درباره نامزد داشتن ماهان هم که دیگر

 .نور علی نور بود

 .دوست داشت کمی بخوابد شاید مغز آشفته اش آرام گیرد

 .اما گرسنگی هم عالوه بر فکر و خیال مانع خوابیدنش بود

نه بیسکویتی که به عنواندلش ضعف می رفت و چند دا  

 .شام خورد انگار در معده ی خالی اش گم شده بودند

 در صندلی اش جا به جا شد و به پیر زن پر از آرامش کنار

 .دستش نگاه کرد

 .در تمام ساعات گذشته غیر از ذکر و آرامش از او هیچ ندید



 فریبا خانم چادرش را روی صورتش کشیده و تسبیح مثل

انش بودهمیشه میان دست . 

او جزء مسافرینی بود که در هواپیما می ماند.اما آنها فردا 

 صبح به

 امید یافتن راه نجاتی، غول آهنی به گل

 .نشسته اشان را ترک می کردند

 هیچ کس نمی دانست آن بیرون چه چیزی در انتظارشان

 .است

 .خارج شدن از هواپیما کار درستی ست یا ماندن

موافقش بودند اما تصمیمی بود که اکثریت . 

 تاکی باید منتظر کمک می ماند؟ چهار روز گذشت و خبری

 .نشد

 اگر باز هم خبری نمی شد چه برسرشان می آمد؟

 تنها راه باقی مانده همین بود که خودشان به جای انتظار به

 .دنبال راه نجات باشند

 چند ساعتی از حرکتشان می گذشت. دو گروه شده بودند و

مت راست و گروه دیگر در جهت یک گروه در جهت س

 سمت

 .چپ هواپیما حرکت کردند

 عده ای هم ماندند تا در هواپیما به زخمی ها، کودکان و

 افراد مسن کمک کنند و همان اطراف غذای، شکاری،



چیزی بیابند.کار گروهی خوبی بود که پس از بحث و جدال 

 های

 فروان

 .باالخره شروع شد

می داشتند تبسم و نوشین کنار هم گام بر . 

 نگاه تبسم روی قامت ماهان که میان امید و فرهاد راه می

 .رفت ماند

 .به دختری که قرار بود صاحب او شود حسادت می کرد

 این مرد روزها می شد که فکرش را درگیر کرده و حاال

 .فهمید با دیگری قول و قرار ازدواج دارد

 عدم تمایل ماهان برای حرف زدن با تبسم هم حرف های

 نوشین را تایید می کرد؛ که این مرد دل در گرو دختر

 .دیگری دارد

 سقوط و گیر افتادن کم عذابش می داد که خبر عاشقی ماهان

 .حالش نا مساعدش را تکمیل کرد

 عینک آفتابی اش را روی چشمانش گذاشت تا هم سفیدی

و هم اشکی که به چشمش نیشتر می برف چشمانش را نزند  

 .زد؛ را از دید دیگران پنهان کند

 بیشتر از تمام روزهای دیگر برای باربد دلتنگ بود و

 .آغوشش را احتیاج داشت

 .روز خسته کننده و سختی بود



 تما روز را راه رفته و غذایشان جزء چند دانه خرما و دو

 .لیوان چای چیزی نبود

مسی که جزء سرویس گران قیمتی آبشان را در قابلمه ای  

و قدیمی جهزیه مادر فوت شده یکی از مسافران محسوبمی 

 شد؛

 می خواست آن را به عنوان هدیه برای خواهرش

 ببرد و حاال به بچه ها داده بود تا در صورت لزوم از

 آستفاده کنند؛ می جوشاندند و به آن چای یا پودر نوشیدنی

 .های گرم اضافه می کردند

قتی سرویس قابلمه یادگاری مادرش را بسته بندی میزن و  

 کرد هرگز به ذهنش نمی رسید که دوتا از قابلمه هایش را

 به عنوان تنها وسیله پخت و پز به دو گروه سرگردان در

 .کوه بدهد

 پاهایشان را به سختی به دنبال خود می کشیدند و بدنشان

 .جان نداشت

بود جزء اینکه دختر هاهیچ اتفاق خاصی هم بینشان نیفتاده   

 .و پسر ها با هم آشنا شده

 شب هنگام باالخره با اصرار دختر ها تصمیم به استراحت

 .گرفتند

 به سمت دامنه ی کوه حرکت می کردند و حاال به جایی

 رسیده بودند که برف فقط بعضی نقاط و به صورت تکه



 .تکه وجود داشت

کردند ودختر ها پتوهای همراهشان را روی زمین پهن   

سپس برای کمک به پسر ها در جمع کردن چوب 

 شتافتند.چهار

 طرف پتوهای پهن شده چهار کپه آتش درست کردند تا

 هم گرمشان کند و هم یک جور محافظت در برابر حیوانات

 .احتمالی باشد

 دور هم روی پتو ها نشسته بودند و غذایشان یک لیوان

یچ جای معدهنسکافه با نفری دو بیسکویت بود که به ه  

 .اشان هم نرسید

 کمر و کتف تبسم درد می کرد و تمام مدتی که بچه ها سعی

 داشتند با بگو و بخندهایشان گرسنگی و خستگی را

 .فراموش کنند؛ او فقط به درد فکر می کرد

 .شوخ ترین و سر حال ترین پسر جمع حسام و علی بودند

 .حدود بیست و هشت، نه سال سن داشتند

لند و الغر اندام بود با ظاهری امروزی و سیبلحسام قد ب  

 .های که تبسم با دیدنشان یاد بهنام بانی افتاد

 علی از حسام کمی پر تر بود و اما به همان اندازه قد بلند و

 .موهای لخت داشت وصورت معمولی

 دو نفری به قول خودشان برای عشق و حال عزم ترکیه

 کرده بودند؛ که باز هم به قول خودشان خدا زد پس کله



اشان.پس از خوردن شامی که به قول علی در معده اشان گم 

 شد و

 ادرس روده را هم پیدا نکرد، ماهان که رو به روی تبسم

 نشسته بود و دخترک همه تالشش را می کرد نسبت به

 حضورش بی توجه باشد از همان آنجا اهسته لب زد: درد

ی؟دار  

 !مردک دقیقا چه مرگش بود؟

 !چرا تکلیف را روشن نمی کرد؟

 !نه به دور کشی کردن هایش و نه به حواس جمع اش

 تبسم فقط سر باال انداخت و حواسش را به رزیتای نشسته

 .کنار نوشین و حرفهایشان کرد

 رزیتا همراه برادرش رامین امده بود؛ دو قلو بودند؛ بیست

دن به عمویشان راهی سفر شدهو پنج ساله و برای سر ز  

 .بودند

 .صدای رزیتا را می شنید؛ اما حرفهایش را نمی فهمید

 حواسش پیش ماهان بود که سنگینی نگاهش را تا چند

 .لحظه بعد همچنان حس می کرد

 .قرار بود ساعتی را استراحت کنند

 روی همان پتو هایی که میان سنگ ها پهن شد، دراز

 .کشیدند

ها هم بیدار ماندند.و خواب میان پسرها تقسیم چند نفر از پسر



 شده

 بود و هر کدام چندساعتی

 می خوابیدند و چند ساعتی بیدار می ماند تا در صورت آمدن

 .حیوان یا خطری الاقل سایرین را مطلع کنند

 .تبسم خواب بود که دستی را روی شانه اش حس کرد

 .شخصی آهسته نامش را می خواند

و صورت ماهان را درست باالی سرش چشمانش را باز کرد  

 .دید

 ماهان خودش را کنار کشید و دخترک با دردی وحشتناک در

 جا نشست، پتو ها نازک بودند و آن هم یک الیه پتو روی

 سنگ ها نمی توانست مانع از سفت و سختی زمین شود و

 .این به درد کمرش افزوده بود

خ دخترکمقابل ماهان نشست و مرد جوان به چشم های سر  

 نگاه کرد و گفت: توی خواب خیلی ناله می کردی؟ درد

 داری؟

 تبسم دست روی کمرش گذاشت و گفت: آره، سرما و سفتی

زمین و سنگ های زیر پتو دردم بیشتر کرده.ماهان نگاهی 

 در

 اطراف چرخاند و پرسید: کوله ات

 کجاست؟

 تبسم پاسخ داد: همین جا برای چی؟



ی کوله اش گذاشته بود نگاه کردماهان به دست تبسم که رو  

 و گفت: خوب چند دست لباس بیار پهن کن روی اونا بخواب

 .تا کمتر اذیت بشی، خیلی داری ناله می کنی

 .تبسم از پیشنهاد ماهان خوشش امد، فکر خوبی بود

 مرد جوان از جا بلند شد و گفت: من همینجا باالی سرت

 .کنار اتیش نشستم اگه کاری داشتی صدام کن

 تبسم ممنون را زیر لب گفت و ماهان رفت و سر جای قبلی

 .اش کنار آتش نشست

 .تبسم چند لحطه ای نگاهش کرد

 برای حرف زدن با او دنبال بهانه بود و شاید االن بهترین

زمان محسوب می شدبه جای خوابیدن دست به کمر گرفت، 

 از جا

هبرخواست و ب  

 .سمت او رفت

 .روی تکه سنگی کنار مرد جوان نشست

 ماهان سرچرخاند متعجب نگاهش کرد و پرسید: چرا

 !نخوابیدی؟

 :تبسم خیره شعله های آتش در خودش جمع شد و گفت

 .خوابم نمیاد

 ماهان همچنان نگاهش می کرد و پرسید: بیدارت کردم بد

 خواب شدی؟



فت: نه بخاطرتبسم سرش را به چپ و راست تکان دادو گ  

 .اون نیست اومدم باهاتون حرف بزنم

 ماهان لیوان چای مقابلش را به تبسم داد و گفت: گوش می

 .کنم.تبسم لیوان گرم را میان دستانش گرفت و گفت: ممنون

 نگاهش را به بخارهای که از لیوان بلند می شد دوخت

 .آمده بود تا حرف بزند و حاال نمی دانست چه باید بگوید

می دانست تمایل دارد خرابکاری آن شب را رفع وفقط   

 روجوع کند. گفت: حرف های اون شب من.....نمی دونم

 ...چرا اون حرف ها رو زدم

پارت حرف زدن درباره حرکت احمقانه اش سخت بود ادامه 

 :داد

 اونجوری هم که من گفتم نیست....یعنی.....یعنی منظورم

سی در کاراینه که اونقدرا هم که من گفتم احسا  

 .نیست....اون...اون شب نمیدونم چه مرگم شده بود

 ماهان شکالتی از جیب پالتویش بیرون آورد و به سمت

 .تبسم گرفت

 این شکالت ها را روز قبل افسانه و آقای مددی برایشان

 همراه نسکافه به عنوان صبحانه آورده بودندگفت: چایت رو

 .با این بخور

آنکه به ماهان نگاه کند زیر لبتبسم شکالت را گرفت و بی   

 تشکر کرد



 ماهان نفس عمیقی کشید و گفت: هیچ وقت چیزی رو که با

 قلبت لمس کردی، چیزی رو که با قلبت حس کردی و به

 زبون آوردی انکار نکن، حتی اگه فهمیدی اعترافت اشتباه

 بوده. نگو حسی ندارم، نگو دروغ گفتم. بگو اشتباه کردم

....مستقیم به تبسم نگاه کرد و گفت: که که به زبون آوردم

 البته از

 نظر من اشتباه

 هم نکردی. جسارت توی اعتراف به دوست داشتن اون همه

 صادقانه و بی ریا برام واقعا با ارزش و قابل احترامه. هیچ

 .وقت خودت رو بابت حرفی که زدی سر زنش نکن

 .تبسم دستی به صورتش کشید

 پوستش در اثر سرما خشک شده بود و او هم به ماهان

 نگاه کرد و مظلومانه تنها جمله ای کع به ذهنش می رسید

 را بر زبان آورد گفت: میشه حرف های اون شب فراموشی

 کنی؟

 ماهان نگاهش را به چوب های گداخته دوخت و گفت: اگه

 .تو بخوای آره

رد.تبسم کمی از نفسی آه گونه کشید و گفت: چایتو بخور یخ ک

 چای

 را نوشید و گفت: آقا ماهان من دختر بدی

 ....نیستم فقط



 ماهان میان حرفش رفت و گفت: حتی یک لحظه هم فکر

 .نکن من درباره ات همچین فکری کردم

 تبسم کمی دیگر از چای را نوشید و چون حس کرد حرف

 دیگری برای گفتن نمانده از جایش برخاست و گفت: ممنون

رفام گوش دادینکه به ح . 

 .ماهان مقابلش ایستاد و گفت: خواهش می کنم

 تبسم از کنار خلبان خوش قد و باالی مقابلش عبور کرد و

 .شب بخیر را آهسته گفت

 چند گام برداشت که ماهان صدایش کرد: تبسم؟

 دخترک برگشت و نگاهش کرد و ماهان گفت: اگه درد داری

ما بیشترین درد را در برات از امید مسکن بگیرم.درد داشت ا

 قلبش

 .حس می کرد

 بعض کرده بود؛ ولی برای این که ماهان متوجه نشود

 .لبخند کم رنگی زد و گفت: بهترم

 سر جایش میان نوشین و رزیتا دراز کشید و تا پلک بست

 .صورت ماهان مقابل چشمانش نمایان شد

 قطره ای اشک از گوشه ی چشمش چکید و روی لباس تا

ش که به عنوان بالش گذاشته بود؛ افتادشده زیر سر . 

 ماهان مثل تمام روزهای که او را می شناخت مهربان و با

 .احترام رفتار کرد



 در نگاهش هیچ چیز فرق نکرد بود و این به حسرت دخترک

 برای از دست دادن این چنین مردی می افزود

 .امید کنار ماهان که همچنان خیره آتش بود، نشست

ر او را حس کرد سر چرخاند و به صورتماهان تا حضو  

 ام

 د

 ِِ ِِ  

 .خسته و خواب آلو ید نگاه کرد

 امید با سر بچه ها ی خوابیده نگاه کرد و گفت: چطوری

 !توی این سرما خوابشون برده؟

 ماهان پاسخ داد: خستگی هم به اندازه گرسنگی و سرما

 قویه، مطمئن باش من و تو هم اگه دراز بکشیم انقدر خسته

که با وجود سرما و گرسنگی خوابمون می بره.امید دستی ایم 

 میان

 موهای به هم ریخته اش کشید وگفت: این

 چه حادثه ای بود؟

 ماهان سر پایین انداخت و به جای جواب امید به لیوان چای

 .نیم خورده تبسم نگاه کرد

 امید هم بی ربط به حرف های که زده بود؛ رفت سر اصل

 مطلب و گفت: تبسم پیشت بود؟

 ماهان از گوشه ی چشم نگاهش کرد و امید گفت: این روزا



 .هر جا سر می چرخونم شما دوتا رو کنار هم می بینم

 ماهان می دانست امید چه می خواهد بگوید. مستقیم نگاهش

 .کرد

 شعله های اتش، موها و ریش روشن مرد نشسته روبه

 .رویش را روشن تر نشان می داد

 امید از نگاه ماهان حرف او را دریافت؛ اما کوتاه نیامد و

 گفت: وظیفه ی همه ی رفقا اینه که وقت اشتباه به همدیگه

 هشدار بدن. االن هشدار الزمی ماهان چون زیاد دور و بر

تبسم می بینمت. هشدار الزمی چون قول دادی و باید 

 سرقولت

نهبمونی. چون آدمی که عهد بسته سر عهدش می مو . 

 هشدار الزمی چون اون دختره و دختر زود احساساتی میشن

 و ممکنه بد تعبیر کنه. هشدار الزمی چون حس می کنم زیاد

 .داری بهش نزدیک میشی

 ماهان رو به رو را نگاه کرد و خندید و گفت: چی داری

 میگی امید من فقط سعی می کنم مراقبش باشم. تبسم خواهر

چشمی حواسم به خواهر رفیقمرفیقمه و ظیفه ی منه چهار   

 که کم از برادر نیست برام باشم. نشسته توی ذهن خودت

 چی بافتی که نصب شبی پا شدی اومدی سراغ من و

 نصیحت می کنی؟

 امید به نیم رخ ماهان خیره شد و گفت: امیدوارم همین طور



 .باشه

 ماهان بدون نگاه به امید گفت: حتما همینطوره. تبسم جزء

ی رو نداره. وظیفه ی هر دوی ماست کهمن و تو کس  

مراقبش باشیم.نیمه تنه اش را به سمت امید چرخاند و گفت: 

 پاشو

 برو

 .بگیر بخواب معلوم خیلی خسته ای

 امید دست روی شانه ی ماهان گذاشت و گفت: اگه من

برادرم می دونم، خودت می حرفی میزنم چون تو رو عین  

 .دونی که برام خیلی عزیزی

ستش را روی دست امید گذاشت و گفت: می دونمماهان د  

 .داداش دمت گرم

 امید ایستاد و گفت: تو هم پاشو بریم بخواب، نوبت ما دیگه

 .تموم شده

 .ماهان ایستاد و لیوان چای را سر جایش گذاشت

 امید باز خیره اش شد و پرسید: ماهان همه چی خوبه مگه

: همه چینه؟ماهان بی حوصله از ادامه ی بحث پاسخ داد  

 .خوبه. نگران هیچ چی نباش

 صبح بچه ها دور آتش نشسته بودند و منتظر تا آب بجوشد

و چایشان را بنوشند و ادامه راه را بروند.که صدای مسلم 

 توجه



 اشان را جلب کرد با ذوق فریاد می

 زد: بچه ها اینجا رو، اینا قارچ کوهیه؟

دستانش نگاه همه به سمت مسلم که می دوید و چیزی میان  

 .بود

 و دختر کوچکش، همان که روز اول تبسم فکر می کرد جان

 .بخته هم پشت سرش می آمد

 نزدیک گروه ایستاد و با اشتیاق گفت: اینجا رو نگاه کنید

 .اینا قارچ وحشیه

 فرهاد زودتر از همه به سمت مسلم رفت و پرسید: اینا رو

 از گجا آوردی؟

 مسلم با دست به پشت سرش اشاره کرد و گفت: اونجا، یک

 .عالمه از این قارچا هست

ماهان کنار مسلم ایستاد و پرسید: مطمئنی خوراکی ان؟مسلم 

 با

 خوشحالی سر تکان داد: خیالت راحت، من و جد و

 ابادم توی کار گیاه های دارویی و خوراکی و غیر خواراکی

ین خوراکیههستیم همه نوع قارچ می شناسم ا . 

 .ماهان باز پرسید: انقدری هست که به همه ی بچه ها برسه

 مسلم در حالی که لبخند بزرگی بر صورت داشت گفت: اره

 .زیاده

 ماهان رو به بچه ها گفت: خوب چرا ایستادین؟ مگه دلتون



 غذای گرم نمی خواست؟

 علی به مسلم نگاه کرد و گفت: قارچ کجاست؟ بریم جای

ن بدهدقیقشو نشونمو . 

 پسرها برای چیدن قارچ رفتند و مسلم هم دختر کوچکش را

به همسرش دنیا سپرد و رفت تا نشانشان بدهد.دخترها با 

 انرژی

 چوب های باریک و خیس را از چند

 درختی که در اطراف پراکنده بود جدا کردند تا به عنوان

 .سیخ برای کباب کردن قارچ ها استفاده کنند

ا با دست پر برگشتندچیزی نگذشت که پسره . 

 کمی بعد قارچ ها شسته شده، تکه، تکه شده آماده کباب

 .بودند

 آخ که عطرشان هنگام کباب شدن چه عطر خوشی داشت و

 .طعمشان وقت خوردن، خوشمزه ترین غذای دنیا بود

 .اصال در آن لحظه غذای خوشمزه تری در دنیا وجود نداشت

 .گرم، لذیذ و سیر کننده

روز یک دل سیر غذای گرم خورده بودندبعد از چند  . 

 غذا خوردن هم می توانست یکی از لذت بخش ترین کارهای

 .دنیا باشد وقتی چند روز گرسنگی کشیده باشی

 حتی اگر چند تکه قارچ وحش کباب شده باشد بدون هیچ

 .چاشنی غیر از کمی نمک



 حسام در حالی که با ولع قارچ نیم پخته اش را می خورد

ا وکیلی ببینید کجا اومدیم، خوراک قارچ تازه روگفت: خد  

االن توی هر کدوم از رستوران های ترکیه می 

 خواستیمبخوریم

 خدا تومن باید بابتش پول می دادیم ولی اینجا مفت و

 مجانی! آیا شکر نعمت نمی کنید؟

 رامین انگشت سوخته اش را در اثر عجله برای خوردن به

: البته اونجا احتماال خوارکدهان گذاشت و پس از کمی گفت  

 .مرغ به سس قارچ و شراب می خوردیم

 علی چوبی که به عنوان سیخ استفاده شده بود را در هوا

 تکان داد و گفت: بابا شراب میخوای چیکار، من که همین

 االنم مس ِت مستم

 زهره در محوطه ی بیرونی فرودگاه لبه ی جوی مصنوعی

 .نشسته بود و متین آهسته شانه هایش را ماساژ می داد

 اشکان و احسان و هاشم مثل روزهای دیگر بی خبر و دست

 .خالی به سمتش آمدند

 زهره دست روی زانو گذاشت و به سختی ایستاد و

 .نگاهشان کرد

 .نگاهش مستقیم به هاشم بود

 :اما به جای او اشکان دست پشت گردنش کشید و گفت

امید خدا فردا با خبرهای خوب برمی گردیم مامان به . 



 .زهره باز زد زیر گریه، هر روز همین بود

 هر روز به امید گرفتن خبر به فرودگاه می آمدند و دست

 خالی بر می گشتند و دوباره با اصرار و التماس زهره شب

 .راهی فرودگاه می شدند

باز هر روز وعده ی خبرهای خوب برای روزی دیگر 

 .احسان

 قدم جلو گذاشت و دست مادرش را گرفت: مامان

 قربونت بشم خودت و کشتی بس که گریه کردی، خدا بزرگه

 .شاید تا چند ساعت دیگه تا شب پیداشون کنن

 زهره با صدای بلند هق زد: الهی بمیرم برای بچه ام، معلوم

 ...نیست چه بالیی سرش اومده

بچه ام ونگاهش را به اسمان دوخت و زار زد: خدایا من   

 .ازت تو میخوام. خودت ماهانم و بهم برگردونم

 اشکان خیره به چند متر دور تر گفت: بابا آقا داریوش و

 !خانومش

 سر هاشم و زهره به سمت راهی که اشکان با سر اشاره

 .کرده بود برگشت

 .زهره و داریوش و پسرها با هم می آمدند

بودهما دست زن برادرش را در دست داشت و مراقبش  . 

هاشم با تعجب گفت: اینا اینجا چیکار می کنن؟!احسان نگاهی 

 میان



 پدر و مادرش چرخاند وگفت: تبسم

 .دخترشون توی همون هواپیما بوده، همراه امید و نوشین

 چشمان آمنه از حدقه بیرون زد و با وحشت گفت: امید و

 نوشین و تبسم هم توی هواپیما بودن؟! تو چرا به ما چیزی

 نگفتی؟

 احسان به صورت رنگ پریده و خیس از اشک مادرش نگاه

 کرد و گفت: شما دیگه جون داشتی که من بخوام براتون

 چیزی بگم؟

 .داریوش و خانواده اش به خانواده هاشم رسیدند

 زهره تا چشمش به امنه افتاد سر درد و دلش باز شد و

 انگار نه انگار که سالها میانشان فاصله افتاده، دست ها را

 از هم گشود و زد زیر گریه و گفت: آمنه دیدی چه خاکی به

سرم شد؟هر دو زن به آغوش هم رفتند و های های گریستند 

 و آمنه

 گفت: تبسم منم توی همون هواپیما بوده زهره، چند روزه

 .که از بچه ام بی خبرم

 داریوش و هاشم با هم دست دادند و هاشم گفت: ما نمی

هواپیما بودهدونستیم دختر تو هم توی  . 

 داریوش با ناراحتی سر تکان داد و گفت: چی به سرمون

 داره میاد؟ خدا رحم کنه؟

 سالم و علیکشان تمام شد؛ هما که کنار آخرین نفر ایستاده



 .بود به هاشم نگاه کرد و سالم داد

 .هاشم چند ثانیه خیره نگاهش کرد

 .هاشم چند ثانیه خیره نگاهش کرد

 سالها بود که ندیده بودش؛ دختر ایستاده در مقابلش با

 .سالهای نوجوانی اش خیلی تفاوت داشت

 .خانمی شده برای خودش

 .سالمش را پاسخ داد

 باربد فرصت برگشت به گذشته را آن هم پس از سالها

 دیدارمجدد نداد و از هاشم پرسید: چه خبر؟ شما داخل

 بودین؟ پیداشون نکردن؟

و آمنه که باز لبه ی جوی مصنوعی نشسته هاشم به زهره  

 بودند نگاه کرد و نا امید سر تکان داد: هیچ خبری نیست،

نتونستن هیچ ردی ازشون پیدا کنن.متین کنار هما که باالی 

 سر زن

 برادرش ایستاده بود ایستاد

 .و آهسته بازویش را نوازش کرد

 .بغض هما را از چشم هایش خواند

می شکست و برای فرو ریختن اشک در آینه ی چشمانش  

 .تالش می کرد

 دستش را توی کیفش برد و بطری آب بیرون آورد و مقابل

 پای همسر برادرش نشست و گفت: یک کم آب بزن به



 .صورتت رنگ به رو نداری

 .زهره خیره نگاهش می کرد با همان صورت اشکی

 .هما با او هم سالم و علیک کوتاهی کرده بود

هش کرد و وقتی چشمان زهره را خیرههما زیر چشمی نگا  

 خودش دید به زور لبخند کم رنگی زد و گفت: یک کم اب

 بهتون بدم بخورید حالتون جا بیاد؟

زهره دست از خیره گی برنداشت و گفت: نه عزیزم 

 ممنون.آمنه به

 مادر ماهان نگاه کرد و گفت: چی میشه زهره؟ بچه

 هامون کجان؟ چی به سرشون اومده؟

ت دستش را نوازش کرد و گفت: چی بگم آمنهزهره پش  

 جان؟ توکلت به خدا باشه. باید صبر کنیم و دعا کنیم بچه

 هامون صحیح و سالم برگردن..... آخ بعد این همه سال ببین

 .حاال چطوری همدیگه رو دیدم

 اشک های آمنه بی وقفه می ریخت و گفت: دلم مثل سیر و

شه، همه اش فکرسرکه می جوشه، خدا کنه تنش سالم با  

 می کنم اگه زخمی شده کسی به دادش نرسه، اگه گرسنه

 .باشه هچی برای خوردن پیدا نکنه

 .گریه ی زهره هم شدت گرفت

 هاشم کنارشان ایستاد و گفت: زهره جان، امنه خانم بلند

شید همه بریم خونه ما. این جا که جای نشستن نیست.داریوش 



 جلو

ا نمیشیمآمد و گفت: ما دیگه مزاحم شم . 

 هاشم نگاهش کرد و گفت: مزاحم نیستی بریم خونه ما این

 دوتا مادر پیش هم باشن از تنهایی در بیان، اینجوری برای

 .جفتشون بهتره

 داریوش به صورت زار و نزار همسرش نگاه کرد؛ هاشم بد

 هم نمی گفت شاید کنار هم بودنشان اوضاع را قابل تحمل تر

 .می کرد

 .سر تکان داد و چیزی نگفت

 به سمت اتومبیل ها رفتند و احسان بعد از اینکه تلفنش را

 قطع کرد رو به هومن گفت: بار کلم و هویج تون رسید. سیر

 هم یک ساعت پیش رسید بگم بفرستن کارگاه؟

 هومن سر تکان داد: آره بفرست بره بچه ها هستن

یوان چاییک دل سیر غذا خورده بودند و پشت بندش یک ل  

 قابلمه ای و حاال شارژ تر از روزهای قبل به سوی مقصد

 .نامعلومشان پیش می رفتند

 نوشین سر در گوش تبسم فرو برد و گفت: خبر داری فرهاد

 این دختره افسانه رو میخواد؟ ولی مثل اینکه دختره بهش

 رو نمیده؟

 تبسم متوجه چیزی نشده بود با کنجکاوی دوستش را نگاه

سید: مطمئنی؟!نوشین سر تکان داد: آره بابا منبع کرد و پر



 موثق

 امید خان بهم

 گفت، البته بیچاره ازم قول گرفت نه درباره نامزد داشتن

 ماهان، نه جریان فرهاد و افسانه به کسی چیزی نگم. خوب

 .البته که منم جزء به تو به کس دیگه ای چیزی نگفتم

ن شد وکمی سکوت کرد سپس صورتش پر از عذاب وجدا  

 .گفت: بنظرت بازم دهن لقی کردم؟ به اعتمادش خیانت کردم

 به روی نوشین لبخند بزرگی زد. صورت بور و زیبایش

 زیادی شبیه امید بود. بیشتر انگار خواهر و برادر بودند تا

 .زن شوهر

 هر دو بور و کمی تو پر

نه. اما درباره در جوابش گفت: نمی دونم دهن لقی کردی یا  

شتن ماهان حتی اگر دهن لقی هم کردی من ازتنامزد دا  

 .ممنونم

 نوشین دستی به صورت تبسم کشید و گفت: قربونت بشم

غصه نخوریا، همه چی درست میشه.تبسم باز به نوشین و 

 لپ های

 سفیدش که زودتر از همه

 سرما زده و آفتاب سوخته شده بود لبخند زد و گفت: وقتی

مثبت می دم. اون دوستمنجات پیدا کنیم به کامران جواب   

 .داره خوشبختم می کنه



 :نوشین از حرف دخترک جا خورد. متعجب ایستاد و پرسید

 حالت خوبه؟! معلومه چی میگی؟

 تبسم هم رو به روی دوستش ایستاد و گفت: به قول مهناز

 بین موندن پای کسی که دوستم نداره و دوستش دارم و

م داره دومیرفتن سمت کسی که دوستش ندارم ولی دوست  

 .انتخاب می کنم

 نوشین خیره در چشمان تبسم گفت: مهناز بیخود کرد،

دختره فقط لب و دهنه.تبسم نگاهی در اطراف چرخاند جزء 

 سنگ

 و تک وتوک

 درخت و گاهی هم تکه های برف روی زمین چیز دیگری

 .نبود

 بچه ها در حال دور شدن بودند و گفت: حرفش منطقیه،

 درباره من که اصال الزم به این حرف هم نیست. پسره کال

 .فکرش درگیر من نیست چه برسه بع خواستن یا نخواستن

 امید به سمتشان برگشت و وقتی انها را ایستاده در جایشان

 دید نامشان را خواند: نوشین، تبسم چیزی شده؟ چرا نمی

 یاید؟

 نوشین راه افتادو گفت: چیزی نیست اومدیم

تبسم را هم کشید و به او گفت: نمیخواما الکی بازوی  

 .دلگرمت کنما ولی اتفاقا خیلی هواتو داره که



 تبسم پوزخند زد و گفت: هوام و داره به قول خودش چون

 برادرم همیشه در حقش رفقات کرده و حاال اون نمیخواد کم

 .بزاره

 داخل دفتر تاالر نشسته بود و به صفحه سیاه گوشی اش

دنگاه می کر . 

 درست یادش نمی امد چند دقیقه اس که گوشی میان

دستانش خاموش شده و او همچنان نگاهش می کند.تصویر 

 مجسم

 شده در ذهنش تبسم بود، با روسری قرمز و

 مانتو مشکی که روی دسته مبل کنار مهناز نشسته و هر دو

 .با هم شمع کیک تولد مهناز را فوت می کردند

یبای روی صورت تبسم شد کهآنقدر خیره عکس و لبخند ز  

 .گوشی مقابل چشم خاموش گشت

 او چنان در افکارش و خاطرات روزهای خوب می چرخید

 .که یادش نمی آمد کی گوشی خاموش شد

 از وقتی فهمید بود؛ چه اتفاقی برای تبسم افتاده. حال و

 .روز خوشی نداشت

 .حرف های سجاد یک سره در گوشش زنگ می زد

ه باشد محبوب او، دختر خاله عزیزش همبی انکه خبر داشت  

 جز مسافران بوده؛ روی همین میز بزرگ کار نشسته بود و

 می گفت: خبر داری یک هواپیما سقوط کرده؟ االن چند



 روزه دنبالش می گردن، بابا اینا حالشون خوب نیست؟ دارن

 دنبال چی می گردن هواپیمایی که از وسط آسمون با مخ

ر شده. بابا کدوم حادثه ای تا حاالرفته توی زمین و پود  

 اتفاق افتاده و کسی ازش جون سالم به در برده که این

 دومیش باشه؟ همون اولش به مردم بگین ُمردن و خیال

خانواده هاشون راحت کنن. بیچاره ها هر روز منتظر 

 خبر،هر

 روز زجر. بخدا یکبار بهشون بگن احتمال زنده پیدا

. مگه هواپیما مالزی نبود؟شدنشون کمه و راحتشون کن  

 .اصال هیچ وقت پیدا نشد

 .مغزش سوت می کشید

 .تحمل شنیدن آیه های یاس سجاد را نداشت

 تمام مدتی که او تن لشش را روی میز کار انداخته و

 اراجیف می بافت، هر کلمه اش پتک می شد و بر سر مرد

 .ایستاده پشت پنجره فرو می آمد

صله ی فریاد زدن را هماما بر خالف همیشه حتی حو  

 .نداشت

 پس به سمت سجاد چرخید و پر از افسوس گفت: دختر

 .خاله ی منم توی همون هواپیما بوده

 .دهان سجاد یکباره بست شد

 .اصالخودش هم نمی دانست چرا انقدر وراجی کرده



 :صاف ایستاد و خیره به کامران با شرمندگی گفت

خوب...خوب البته خدا بزرگه....از وقتی که با کلی عذر 

 خواهی

 اتاق را ترک کرد؛ کامران

 .روی صندلی نشست و یکسره تماشای عکس های تبسم

 عکس های تولد مهناز، عکس های سفر عید سال گذشته به

 .بوشهر. عکس های روز نامزدی مهناز و باربد

 .با حسرت هر کدامش را نگاه کرد

زها تلوزیون محل کار و خانه یا هر جا که او پارت این رو

 بود از

 .جز شبکه ی خبر چیزی دیگری را نشان نمی داد

 گوینده خبر داشت از میزان مصرف گوشت حرف می زد و

 .گرانی آن

 از مشکالت اقتصادی مردم می گفت؛ شاید برای اینکه

 بگوید از مشکالتشان خبر دارد و بی آنکه کسی به فکر راه

آن مشکالت داشته باشد حلی برای . 

 او چه نیازی به این حرفها داشت، او فقط می خواست همین

 خانم، مقابل دوربین بنشیند و از پیدا شدن هواپیما و سالم

 .بودن تمام سرنشینانش بگوید

آخر االن چه احتیاجی داشت درباره ی آمار مصرف گوشت 

 و



 قیمت لعنتی اش بداند؟

 چه مشکلی را حل می کرد؟

هللا که االن شبکه ی خبر جزء درباره ی هواپیمایی گمبه و  

 .شده، چیز دیگری نباید می گفت

 به جای خاموش کردن کانال را عوض کرد تا به شبکه های

 خبری ماهواره رسید و تیتر احمقانه زیر نویس شده مغزش

پشت حادثه ی گم شدن هوا 》:را به نقطه ی جوش رساند

 پیمایی

 مسافر بری ایرانی چه

زی نهفته استرا 》 

 زن جوان گوینده خبر با کت شیک قرمز و موهای بلند

 سیاهی که بی نهایت شبیه موهای تبسم بود از گم شدن

 .هواپیما ابراز تاسف می کرد

 هم خودش و هم فرد به ظاهر کارشناس همراهش تالش

 داشتند که گم شدن هواپیما را به مشکالت اقتصادی ربط

ر اعتراض به وجود موجوددهند که شاید مثال خلبان د  

 .هواپیما را دزدیده و پشت هم جمله های احمقانه می بافتند

 .کامران پوز خند زد و تلوزیون را خاموش کرد

 آخر ماهانی که او دیده بود اهل این حرفها و کارهای بود؟

 .تبسم همگام با رزینا راه می رفت



ذاردترجیح داده بود ساعتی نوشین و امید را با هم تنها بگ . 

 زریتا هم دختر گرمی بود از شغل پدرش می گفت که مغازه

 .ی نقره فروشب در سرای مشیر شیراز داشت

از عالقه ی خودش به نقره جات.از برادر دوقلویش و 

 خالصه از

 هر چیز و هر دری که می

 .شد حرفی زد و سخنی گفت

 ماهان عینک آفتاب به چشم داشت و به لطف عینک با خیال

 .راحت تبسم را خیره بود

 دخترک با رزیتا غرق گفت و گو بودند و گاهی به حرفهای

 .او می خندید و گاهی هم با دقت گوش می سپرد

 ذهنش رفت به سمت چند شب پیش، همان شبی که تبسم

 .درباره از دست رفتن زمان حرف زده بود

 درباره اینکه مرگ چقدر نزدیک است و فر صت ها راحت

رونداز دست می  . 

 .از قسمتی عبور می کردند شیب تفریبا تندی داشت

 روی زمین به جای سنگ و خاک پر از تکه های از سنگ

 های خورد شده بود. مثل اینکه کسی نشسته باشه و دانه

 دانه سنگ ها را برش های کوچک و بزرگ داد و روی

 .زمین ریخته باشد

احتیاط گامرزیتا همانطور که با تبسم حرف می زد و البته با   



 .بر می داشت ناگهان تعاد لش را از دست داد

 برای حفظ موقعیتی نا خواسته دست انداخت و بازوی تبسم

 .را گرفت

 .اما فقط کمی دخترک را همراه خود کشید

 .سپس خودش نقش زمین شد و روی زمین قل خورد

 تبسم هم به تبع او با پشت زمین آمد وحشت زده خیره ی

خورد شد.دخترک زیاد پیش نرفت و زود زریتای که قل می 

 از

 حرکت ایستاد و بچه ها

 هرچند مجبور بودند؛ احتیاط کنند؛ اما به سمتش پا تند

 .کردند

 .ماهان و نوشین کنار تبسم نشستند

 نوشین با نگرانی پرسید: تبسم جان خوبی؟ چی شده؟

 تبسم خیره رزیتا که رامین برادرش زودتر از همه خودش را

ند و دست زیر کمرش گذاشت و بلندش کرد بودبه او رسا . 

 نوشین دلواپس پرسید: تبسم چی شدی؟ خوبی؟

 .رزیتا که در جواب رامین حرفی زد

 صدای ماهان هم در گوش تبسم نشست: دختر چرا چیزی

 نمی گی؟ چیزیت شده؟

 خیالش که از بابت رزیتا راحت شد به ماهان نگاه کرد و

وشین شاکی و بچگانه گفت: آهسته گفت: چیزی نیست. خوبم.ن



 حتما

 باید این بپرسه که جواب

 .بدی؟ دلم هزار راه رفت

 لبخند کم رنگی روی لب های ماهان نشست و نوشین با

 .حرفش چشم غره ی بزرگ تبسم را به جان خرید

 .از جا که بلند شد هر دو نفر همراهش برخاستند

 تبسم پشت لباسش را تکاند و درد باسنش را محل نداد و

 گفت: بریم ببینیم رزیتا چطوره؟

 :ماهان زودتر از دخترها رفت و تبسم به نوشین تشر زد که

 !بی شعور باید جلوی ماهان اینجوری بگی؟

 نوشین خندید و گفت: خوب حاال از دهنم پرید، چی شده

 .مگه

 تبسم وقتی دور شدن ماهان را دید؛ دستی به پشتش کشید و

گفت: باسنم داغون شد.نوشین اولین گام را با احتیاط برداشت 

 و

 گفت: خوب اون که

 زبونش معجزه کرد، حتما دستاشم معجزه می کنه. می گفتی

 ....یک دستی بکشه

 تبسم با چشمان گرد شد غرید: خیلی بی ادبی نوشین، خیلی

 !بی ادبی

منوشین خندید و گفت: واال زبون اون زبونت راه انداخت گفت  



 .شاید دستش هم شفا باشه

 .تبسم متاسف سر تکان داد

 .رزیتا جزء آسیب جزئی مشکل دیگری نداشت

 و به کمک بچه ها از جا بلند شد و ادامه ی راهشان را با

 .احتیاط بیشتری پیش رفتند

 هوا تاریک شده بود و دوباره تصمیم به استراحت گرفته

صبح را درون  بودند.دخترها کمی قارچ را که باقی مانده از

 قابلمه

 ریخته و روی آتش گذاشته تا با آبپزد و پسر ها سنگ های

 روی زمین را جمع می کردند تا زمین برای خوابیدن کمی

 .صاف تر باشد

 شامشان نفری یک لیوان قارچ پخته شده و آب بود و شاید

 چیزی شبیه سوپ،

 .برای آدم گرسنه و خسته طعم بسیار خوبی داشت

خواب بود و نوبت نگهبانی پسرها پارت باز وقت . 

 ماهان و فرهاد کنار هم نزدیک آتش نشسته بودند و هر دو

 درگیر افکار خودشان و فرهاد گفت: دو روزه که داریم می

 .ریم و به هیچ جا نمی رسیم

 ماهان سرتکان داد و فرهاد باز گفت: باید یک چشمه ای،

وم میشه ورود خونه ای، چیزی پیدا کنیم. آب مون داره تم  

 هرچی می ریم پایین تر دیگه برف هم نیست که بشه روش



 .حساب کرد

 :ماهان در فضای تاریک دور و برش نگاه چرخاند و گفت

 .حتما رودخونه و چشمه اطراف هست

 فرهاد مردد پرسید: ماهان بنظرت کار درستی کردیم از

هواپیما اومدیم بیرون؟ماهان به صورت پر از نگرانی فرهاد 

 نگاه

 کرد و گفت: تنها

 .کاری بود که فکر کردیم درسته و بهتره انجامش بدیم

 سوال بعد فرهاد، ماهان را غافلگیر کرد: از این دختره،

 تبسم، خوشت میاد؟

 .سوالش هیچ ربطی به حرف هایشان نداشت

 !ماهان به تندی سر بلند کرد و فرهاد را نگاه کرد

واست بهشفرهاد لبخند زد و گفت: حس می کنم خیلی ح  

 هست؟

 ماهان با چوپ توی دستش کمی آتش مقابلش را زیر و رو

 .کرد و خیره به شعله هایش گفت: خواهر رفیقمه

 فرهاد آهسته خندید: فقط خواهر رفیقته؟

 ماهان از گوشه ی چشم نگاهش کرد و چیزی نگفت و فرهاد

پرسید: االن مشکل کجاست؟ زیر لفظی میخوای؟ماهان سر 

 بلند

 کرد و به آسمان پر ستاره چشم دوخت و



 فرهاد باز اصرار کرد: ازش خوشت میاد؟ ولی نمیخوای

 قبول کنی؟

 ماهان همچنان خیره آسمان پر ستاره گفت: اصال بحث این

 .حرفها نیست

 فرهاد نفسش را فوت کرد و گفت: چرا مثل دخترا ناز میایی

هواسه حرف زدن. خوب بگو ماجرا چیه دیگه؟ فقط دوبار  

 نگو خواهر رفیقمه که اصال باور نمی کنم کل ماجرا همین

 .باشه

 ماهان بدش نمی آمد با یکی حرف بزند. چیز هایی را بگوید

 ...که

 به فرهاد نگاه کرد و گفت: نه فقط خواهر رفیقم نیست،یک

چیزایی دیگه ای هم هستسرتکان داد و گفت: خیلی چیزا 

 هست که

 .تو نمیدونی

ان دقیق شد و پرسید: مثل چی؟فرهاد در صورت ماه  

 ماهان تکه ای زغال را که کنار اتش افتاده بود با چوب توی

 دستش به بازی گرفت و گفت: مثل یک نامزدی کهنه و

 .قدیمی

 فرهاد کنجکاو شد، دوست داشت بیشتر بداند و گفت: نامرد

 نامزد داشتی و تا حاال به من نگفتی؟ من و بگو هر چی

کف دست شما هاباشه میام می زارم  . 



 ماهان خندید و گفت: من و تو دو، سه ساله رفیقم ولی عمر

 .این نامزدی برمی گرده به سالهای پیش به دوره نوجونی

 فرهاد مشتاق شنیدن ادامه حرفهای ماهان گفت: خوب؟

 نامزدت کیه؟ من می شناسمش؟ دوستش داری؟

 ماهان دهان باز کرد، اما همزمان صدایی مثل غرش توجه

دویشان را جلب کرد هر . 

 .چشمان هر دو گرد شد و ماهان هرسان از جا برخاست

 فرهاد هم به تبعیت از او ایستاد و پرسید: چی بود؟ صدای

خرس بود؟به جای فرهاد خود صدا با تکرار دوباره اش 

 حرف

 ماهان را

 .تایید کرد

 .چشمان فرهاد گرد تر از این نمی شد

بودندمسلم وعلی که سمت دیگری ایستاد  . 

 :به سمت فرهاد و ماهان دویدند و مسلم با وحشت گفت

 صدای خرسه، خرس این اطرافه باید بچه ها رو بیدار کنیم

 .بریم

 فرهاد در حالی که یکسره دور و برش را نگاه می کرد

 .گفت: شاید اصال این طرفا نیاد

 مسلم تند تند گفت: ما غذا درست کردیم، خرس حس بویایی

تا حاال نیومده عجیبه. بچه ها رو بیدار کنید قوی داره اینکه  



 .بریم

 هرکدامشان در آغاز به سراغ نزدیکترین فرد گروه به

 .خودش رفت، تا او را بیدار کند.فرهاد سمت افسانه رفت

 .علی، رفیقش را بیدار کرد

 مسلم سراغ زن و دختر کوچکش و ماهان بی اراده کنار

دار شو .....تبسمتبسم نشست: تبسم....تبسم....تبسم بی  

 .دخترک بی میل چشمانش را باز کرد

 هنوز کامل هوشیار نشده بود که ماهان گفت: پاشو عجله کن

 .باید بریم

 .تبسم صاف سر جایش نشست

 شالش را صاف کرد و با تکان دادن دستانش درد بدی در

 .استخوان های بدنش بخاطر سفتی جا و سرماوپیچید

 پرسید: چی شده؟

 .ماهان عجله داشت و فقط گفت: پاشو باید بریم

 کنار امی ِد تقریبا بیدار شده بابت سر و صداهای بچه ها

نشست و گفت: امید جان، خانومت بیدار کن باید بریم.همه که 

 بیدار

 .شدند

 مسلم گفت برای کمتر جلب توجه کردن خرس باید با

 کمترین سر و صدای ممکن

ز آنجا بروندهرچه که دارند جمع کنند و ا . 



 .وسایلشان را جمع کردند و راه افتادند

 هنوز چند قدمی بیشتر دور نشده بودند که صدای خرس را

 .به وضوح در پشت سرشان و چند متری اشان حس کردند

 .وقتی که برگشتند با صحنه ای ترسناک مواجه شدند

 موجودی عجیب و ترسناک و پشمالو که شاید هیچ کدامشان

و را جزء در تلوزیون ندیده بودندقبل از این ا . 

 .هیبتش رعب و وحشتی عجیب به قلب بچه ها می انداخت

 .حرکات ماهان انگار به اختیار خودش نبود

 دستش سریع به سمت تبسم که کنارش ایستاده بود رفت و

 .دست یخ زده اش را گرفت

 به نیم رخش که در اثر نور ماه روشن بود نگاه کرد و

یرون زده اش را دید و پچ زد: آرومچشمان از حدقه ب  

 .باش، هیچ چی نیست

 تبسم در حالی که یک چشمش به خرس بود ویک چشمش

 .به ماهان وحشت کرده گفت: چقدر ترسناکه

 مسلم سریع گفت: فرار نکنید، جری تر میشه فقط تا می

تونید سر و صدا کنید.بچه ها طبق خواسته ی مسلم شروع به 

 سر و

 صدا و فریاد

دکردن . 

 مسلم دست ها به هم می زد و پاهایش را به زمین می کوبید



 .و فریاد می زد و گروه هم درست مثل او رفتار می کردند

 اما یکباره رامین فریاد زد: بابا معلومه چیکار می کنید؟

 داریم دلقک بازی درمیاریم که راحت بیاد یک لقمه چپمون

 کنه؟ فرار کنید

باشدوبی آنکه منتظر حرفی از کسی  . 

 .پا به فرار گذاشت

 .خرس این حرکت او را شکار کرد و به دنبالش دوید

 با این حرکت رامین بچه ها ودار به فرار شدند چون خرس

 .با همه ی سرعت به سمتشان می آمد

 ماهان دست تبسم را که خشکش زده بود کشیده و همزمان

 .فریاد زد: بچه ها به سمت سر باالیی فرار کنید

در دست ماهان پا به پایش می دوید وحرکتتبسم دست   

خرس لعنتی را هم پشت سرش حس می کرد.کوله اش سنگین 

 .بود

 .لباس زیادی بر تن داشت

 .غذای کافی نخورده بود و به سختی می دوید

 شاید اگر ماهان به دنبال خودش نمی کشیدش همان میانه ی

 .راه از حرکت می ایستاد

 .ناگهان چیزی توجه مرد جوان را به خودش جلب کرد

 شکافی میان یک سنگ بزرگ که می توانست دو نفر را در

 .خودش جای دهد اما قطعا امکان ورود خرس به آن نبود



 .دست تبسم را کشید و به دنبال خودش برد

 .هر دویشان را وسط شکاف کشید

 .زیاد جا نداشت

نها میان این فضا چپاندشاید فقط یک بچه را می شد کنار آ . 

 .بیشتر از آن دیگر قطعا جا نبود

 تبسم نفس، نفس می زد و قفسه ی سینه اش که تقریبا فقط

 یکی، دو سانت از ماهان فاصله داشت به شدت باال و پایین

 .می شد

 ماهان آهسته گفت: خوبی؟ نترس تموم شد.دخترک بر خالف

 دلداری ماهان تا این حرف را شنید زد زیر

ریهگ . 

 ماهان به او حق می داد متاثر از گریه های دخترک پیش

 رویش با مالیمت نامش را بر زبان جاری کرد: تبسم...آروم

 .باش...هیسسسسس.... تموم شد. من پیشتم

 .فاصله اش در حداقل ترین حد ممکن بود

 ماهان دستش را به دیواره سنگ باالی سر دخترک تکیه داد

ت: خوبی؟ جایت درد می کنه؟و کمی روی او خم شد و گف  

 .تبسم سر باال انداخت: نه درد ندارم

 یکباره انگار چیزی یادش آمد باشد گفت: البته همه بدنم که

 .درد داره، ولی درد جدید ندارم

 ماهان پرسید: ترسیدی؟



 .تبسم هق زد: خیلی...خیلی ترسیدم

 .هنوز ماهان فرصت نکرده بود جواب تبسم را بدهد

شنید و دست خرس را درست در یک که صدای غرشی  

 .سانتی صورت تبسم رسید

دخترک وحشت زده جیغ کشید.ماهان دست روی بازویش 

 گذاشتت

 و او را به عقب تر هل

 .داد

 .خودش را جلو کشید

 بار دوم که خرس دستش را داخل شکاف انداخت چنگال

 .هایش بازوی ماهان را پاره کرد

 .و خون از زیر لباس بیرون ریخت

هان چسبیده به تبسم ایستاد تا دستان خرس که در هوا میما  

 .چرخید به هیچ کدامشان نرسد

 تبسم یک سر جیغ می کشید.و ماهان بر خالف او سعی می

 .کرد آرامش خودش را حفظ کند

 همراه دخترک به آخرین نقطه ی که در شکاف وجود داشت

 .رفته بودند و در هم گره خورده بودند

ثانیه یکبار وارد شکاف می شد و دستان خرس هر چند  

 .تبسم یک سره گریه می کرد

 ماهان دست هایش را باال آرود و روی پهلو های تبسم که



 .کامال به سینه اش چسبیده بود گذاشت

 .تبسم صورتش را از حصار دست هایش بیرون اورد

دستانش روی دهانش متوقف شد.سعی می کرد آهسته هق 

 .بزند

 در تاریکی شکاف و با وجود نور کمی که از روزنه های

 .باالی شکاف به درون سنگ نفوذ می کرد

 جز چشمان خیسش و کمی از صورتش چیز دیگری

 .مشخص نبود

 خرس چند دقیقه تالش کرد، وقتی دستش چیزی را لمس

 .نکرد بی خیال شد

 .تبسم دستش را پایین انداخت

د؛ دستش میانه راه باو چون میان او و ماهان فاصله نبو  

 .آستین ماهان برخورد کرد

 .متوجه خیسی لباس شد

 گریه اش ناگهانی قطع شد و متعجب به ماهان نگاه کرد و

 !پرسید: چرا آستینت خیسه؟

 :ماهان نمی خواست او متوجه زخمی شدنش بشود پس گفت

چیزی نیست. شاید داشتم می دویدم آب توی کوله ام 

 ریخته.تبسم

ای کار می لنگد دستش را روی آستینفهمید یک ج  

 .ماهان گذاشت و تا بازویش کشید



 خیسی و گرمی خون را حس گرد و ترسیده پرسید: زخمی

 .شدی؟ خون ریزی داری

 .صورت ماهان زیاد در تاریکی مشخص نبود

 اما دختر جوان مستقیم به صورت مرد مقابلش چشم دوخت

شدی؟و گفت: وقتی من رو هل دادی عقب خودت زخمی   

 .گریه اش هم شدت گرفت: باید ببندمش، خون ریزی داره

 ماهان ترس و نگرانی صدای تبسم را به وضوح حس کرد و

داشت آرامش کند و گفت: من خوبم نگران نباش سعی . 

 دخترک بر خالف مر ِد رعنای ایستاده مقابلش اصال آرام

 .نبود، مغزش کار نمی کرد و نمی دانست چه کند

وی زخم گذاشته بود و گرمی خون را بهفقط دستش را ر  

 .وضوح حس می کرد

 .ماهان به صورت تبسم نگاه کرد

 نور کم ماه که از روزنه های باالی شکاف سنگ وارد می

 .شد کمی صورت دخترک را قابل دیدن کرده بود

 حاال که تبسم به سینه اش چسبیده بود و لرزش بدنش از

به دستان نشسته  ترس و سرما را حس می کرد.بدش نمی آمد

 روی

 پهلویش تکانی بدهد و

 .دور او بپیچد و سرش را به سینه اش بچسباند

 .و آرامش کند



 .هق هق های تبسم چند لحظه ای بود که آرام تر شده بود

 .دخترک تازه داشت متوجه وضعیتشان می شد

 .بی فاصله به ماهان چسبیده بود

ردجای برای خجالت کشیدن وجود نداشت چون صورت م  

 .مقابلش را جز چشمانش خوب نمی دید

 .اما این همه نزدیکی و بی فاصله بودن را دوست داشت

 نگاهش را به سینه ی ماهان که بخاطر پیراهن سفیدش قابل

 تشخصی بود دوخت و گفت: فکر کنم رفته. انگار دیگه

 .خبری ازش نیست

 .ماهان جوابش را نداد

 او هنوز در شش و بش دست پیچیدن یا نپیچیدن دور

 .دخترک بود

و تبسم باز تکرار کرد: آقا ماهان؟ماهان از دنیای افکارش 

 بیرون

 :پرتاب شد و پاسخ داد

 جان؟

 دخترک ندانست جانش از همین جان های معمولی بود که

 .آدم ها روزی هزار بار به هم می گفتند

 .یا از آن جان های مخصوص

ن های که از عمق وجود می اید و فقط می شود نثاراز جا  

 .بعضی ها کرد



 اما احتماال باید از طرف ماهان یکی از آن جان های

 .معمولی را می شنید

 همان ها که ممکن است در جواب بقال سر کوچه، یا نانوا،

 .یا راننده وانت سبزی فروشی یا هرکس دیگری بگویی

یزی نهفته بود که برولی انگار میان جان گفتن ماهان چ  

 .دلش نشست

 نمی دانست شاید هم او دوست داشت کالم مرد جوان را این

 گونه تعبیر کند

ماهان پرسید: چیزی شده؟حاال نوبت او بود که از هپروت 

 خارج

 .شود و گفت: آره

 ماهان امان نداد ادامه ی حرفش را بزند و پرسید: مشکلی

 داری؟

را بزند و هل زده پرسیدماهان امان نداد ادامه ی حرفش  : 

 .مشکلی داری؟تبسم لبخند زد

 نگران شدن هایش را دوست داشت و گفت: نه خوبم. فقط

 میگم فکر کنم رفته بریم بیرون؟

 ماهان سر تکان داد و گفت: نمی دونم باید برم یک نگاهی

 .بندازم

 آهسته خودش را کشید و از تبسم جدا شد و سرش را بیرون

ت و گفت: لعنتی هنوز بیرونهبرد اما فورا برگش  



 تبسم نالید: چرا نمیره گورشو گم کنه؟

 ماهان پاسخ داد: نمی دونم؟ شاید گرسنه اس؟ شایدم همینجا

 .نشسته تا استراحت کنه

 برای اینکه دخترک را سر حال بیاورد با اینکه خودش به

 شدت نگران بود به شوخی گفت: جدیدا سرخود شده

من هماهنگ نمی کنه.تبسم لبخندی بیشعور، برنامه هاشو با 

 زد و

 !سر تکان داد: بی مزه

 .ماهان آهسته خندید

 همان لحظه صدای یکی از بچه ها که بنظر می رسید صدای

 .امید است به گوششان رسید

 درست از روزنه ای پشت سر تبسم که گفت: بچه ها خوبین؟

 .تبسم از جا پرید و به پشت سرش نگاه کرد

 ماهان سعی کرد خنده اش را از حرکت تبسم پنهان کند

 خودش را به روزنه رساند و چسبیده به تبسم ایستاد و

 .گفت: خوبیم

 امید آهسته حرف می زد و گفت: هنوز همون بیرون

 .نشسته

ماهان گفت: آره دیدمش.از بچه ها خبر داری؟امید پاسخ داد: 

 آره

 همه امون یک غار پیدا کردیم رفتیم



ش. جامون امنه. نگران بچه ها نباش فقط از جاتونداخل  

 .تکون نخورید تا من خبرتون کنم

 .ماهان گفت: باشه. برو ممنون

 خواست از روزنه دور شود اما دورباره برگشت و نام امید

 را خواند: امید؟

 پاسخ شنید: بله؟

 ماهان گفت: حواست به گروه باشه. هوای همدیگه رو

 .داشته باشید

همه جاشون امنه. االن بدترین موقعیت مال امید گفت:  

شماست. نگران هیچ کسی نباشامید که رفت تبسم لعنتی را 

 زیر لب

 .گفت

 .روی دیواره ی سنگ ُسر خورد و روی زمین نشست

 ماهان هم آهسته سر جایش نشست و تبسم پرسید: تا کی

 .اینجا می شینه

 .ماهان پاسخ داد: نمی دونم

اشت: گفتم که سرخود شده اینباز سر به سر دخترک گذ  

 .روزا برای هیچی هماهنگ نمی کنه

 !تبسم غر زد: اخه االن وقت شوخی کردنه؟

 لبخند رور لب های ماهان بخاطر تاریکی زیاد مشخص نبود

 .و گفت: نمی دونم، شایدم االن وقت حرف های جدی تره



 .تبسم دستش را دور زانوهایش حلقه کرد

و با ناراحتی گفت: از اینجا و سرش را به سنگ تکیه داد  

 .متنفرم. میخوام هر چه زودتر برگردم خونه

 ماهان کنار تبسم و تکیه به داده به سنگ نشسته بود. با این

 .تفاوت که او کمی پاهایش را به سمت جلو کشید

 او هم سنگ را تگیه گاه سرش کرد و کمی سرش را به

خونه.تبسم سمت تبسم چرخاند و گفت: به زودی بر می گردیم 

 پلک

 .هایش را بست

 ماهان همان طور که سر ش را به سمت دخترک چرخانده و

 نگاهش می کرد پرسید: سردت نیست؟

 .تبسم پاسخ داد: چرا خیلی سرده

 .شب های کوهستان سرد بود

 .خیلی سرد

 .طوری که سرما تا مغز استخوان نفوذ می کرد

کرد ماهان نگاه گرداند و به فضای کوچک اطرافش نگاه . 

 اما چیزی نبود که بتوانند با آن خودشان را گرم کنند؛ غیر

 .از لباس هایشان که تا حد امکان لباس بر تن داشتند

 تبسم که دست زخمی ماهان را فراموش کرده بود، ناگهان

 .دوباره یادش افتاد

 چشمانش را باز کرد و پرسید: دستتون چطوره؟



ماهان پاسخ داد: بد نیست.دخترک به جواب ماهان اعتماد 

 .نکرد

 دستش را باال آورد و آهسته بازوی او را لمس کرد و جا

 خورد از خیس بودن دوباره آستین و گفت: اینکه هنوز

 .خیسه! خون ریزی دارید

 ماهان سر تکان داد و تبسم در جایش صاف نشست و غرید

 که: پس چرا هیچ چی نمیگی؟

اینکه منتظر پاسخی از مرد جوان باشد در کوله اش بدون  

 را باز کرد و شالی بیرون کشید و گفت: باید ببندمش. خون

 .ریزی کار دست تون میده

 .مشغول بستن بازوی ماهان شد

 . مرد جوان فقط نگاهش می کرد

 .بی آنکه یک ثانیه چشم از دخترک بگیرد

ن حتی به تبسم شال را محکم دور بازوی ماهان بست.ماها

 درد

 پیچیده در دستش هم توجه نکرد و فقط

 .دخترک را تماشا نمود

 .کارش که تمام شد؛ سرجایش نشست

 .ماهان دست به شال دور بازویش کشید و گفت: ممنون

 .تبسم تکیه به سنگ سرد داد و گفت: خواهش می کنم

 .در خودش جمع شد



 .ماهان به تنها چوب موجود در دسترسشان نگاه کرد

ی که زمان فرار از دست خرس از روی زمین برداشتهچوب  

 .بودش تا در صورت لزوم استفاده کند

 از توی کوله اش لباسی برداشت و دور چوب پیچید تا با

 .همان آتش درست کند

 با وجود لباس هم آتش سریع تر روشن می شد و هم بیشتر

 .دوام می آورد

ه کنارچند دقیقه معطل درست کردن آتش شد و سپس دوبار  

 .دخترک نشست

 تبسم لبخند زد و گفت: دستت درد نکنه واقعا آتیش الزم

 .بودیم. خیلی سرده

 .ماهان باز در همان حالت قبل نشست

 .سرس تکیه داده به سنگ و به سمت تبسم بود

 .در نگاه اول، متوجه شال بنفش سرش شد

 .متعجب گفت: شالت و کی عوض کرد؟!تبسم هم سر چرخاند

ن مقابل هم بود و گفت: وقتی می خواستمصورت هایشا  

 .بخوابم

 ماهان خیره در چشمان تبسم که شعله های آتش میانشان

 می رقصید گفت: اولین بار یک شال همین رنگی سرت

 .بوده

 .تبسم متعجب نگاهش کرد



 اولین باری که او با ماهان برخورد داشت را می گفت؟

 همان شب تولد باربد در کافه؟

داشت آن شب همچین چیزی نپوشیده گفت تبسم اطمینان : 

 .اولین بار شب تولد باربد بود من این رنگی نپوشیدم

 :ماهان با جدیت فقط در چشمان دخترک نگاه کرد و گفت

 .واسه تو اون شب اولین بار بود ولی برای من خیلی قبل

از ذهن تبسم گذشت.او قبال هم ماهان را دیده بود اما صحبت 

 کردن

 همان شب

 .تولد باربد بود

 ماهان گفت: شب عروسی پسر دایی ات بود. مامانت شالت

 رو با اتو سوزنده بود و تو از باربد خواسته بودی برات

 .یک شال یاسی بخره و اون اشتباهی بنفش خریده بود

 از وقتی سوار ماشین شدی با من یک سالم و علیک کردی

رق یاسیو تمام مدت به جون باربد غر زدی که، کسی که ف  

 .و بنفش نمی دونه چشماش مشکل داره

 وقتی از ماشین پیاده شدی نگاهت کردم. اون شب اولین بار

 .بود که به چشمم اومدی

 .قلب تبسم یکبار از حرکت ایستاد

 .مردک شعور نداشت

 از به چشم آمدن حرف می زد؟



 آن هم درباره تبسمی که روزها می شد مهر او را در قلب

 .خود می پرورید

 دخترک درست شنیده بود دیگر؟! ماهان منظورش از به

چشم آمدن همان بود که تبسم تصور می کرد؟!ماهان ادامه 

 :داد

 قبلش هم دیده بودمت. بارها اما اون شب

 اولین بار بود که با خودم گفتم خواهر باربد هر دفعه زیباتر

 .می شه

ردای جان خواهر باربد چه کیفی کرد از زیبا آمدن از چشم م  

 .رو به رویش

 .تبسم آن شب را خوب به یاد داشت

 .شب عروسی پسر دایی اش بود

 حتی رفیق باربد را هم که روی صندلی جلو نشسته بود

 .بخاطر می آورد

 .اما چهره اش را ندید

 آن شب بخاطر رنگ نامناسب شالش به قدری عصبی بود؛

 که تنها دلیل آویزان نشدن از گردن باربد و نکندن نخ نخ

 .موهایش همان حضور دوستش در صندلی جلو بود

 ماهان ادامه داد: بعد از اون هربار اتفاقی، زد و گذری هر

 .جا دیدمت بیشتر به چشمم اومدی و به دلم نشستی

 .تبسم خیره ماهان را نگاه می کرد



 نمی دانست معنی حرفهایش همان است که خودش برداشت

ی برای ماهان معنیمی کند؟یا به چشمم آمدی و به دلم نشست  

 دیگری

 !دارد؟

 .گیج و سردرگم بود

 کاش ماهان کمی واضح تر حرف می زد؛ تا او متوجه شود؛

 .دقیقا منظورش چیست

 ماهان باز گفت: یک روز دم در منتظر باربد بودم. از تهران

 برگشته بودم و اومده بودم تا ببینمش تو هم می خواستی از

باز کردی و وقتی نگام خونه بری بیرون. تو در رو برام  

 کردی حس کردم بیشتر از باربد دلم می خواسته تو رو

 ببینم. هربار، هر جا دیدمت بیشتر فهمید که چقدر برام مهمی

 .قلب تبسم در سینه سقوط کرد

 .دستانش را در هم قالب کرد و محکم فشرد

 .یعنی ماهان همان را می گفت که او می شنید

 نکند بخاطر ترس از خرس مغزش اشتباهی کار می کند و

 !توهم زده؟

دهانش برای گفتن هیچ جمله ای باز نمی شد.اصال نمی 

 دانست چه

 .باید بگوید

 آخرین جمله ی ماهان را هم شنید و نوش جانش شد و مرد



 .جوان گفت: خیلی وقته فکرمو درگیر خودت کردی

یقین مستی حالی او هیچ وقت شراب ننوشیده بود؛ اما به  

 .خوش تر از حال او نداشت

 .یکباره تمان تنش گرم شد

 .قلبش گرم شد

 .دیگر نه سرما را حس می کرد و نه درد و نه ترس

 فقط چشم های ماهان را می دید و اعترافی کامال صادقانه که

 .گفته بود درگیر شده

 .ماهان لبخند زد

د جوان رادر اثر نور آتش تبسم می توانست تمام حرکات مر  

 .شکار کند و او گفت: اون شبی که من تصادف کردم یادته

 .تو و باربد بهم رسیدین

تبسم سر تکان داد: آره یادمه.ماهان یک لحظه نگاه از 

 چشمان تبسم

 :نمی گرفت و گفت

 اون شب با اون لباس های رنگارنگت تو زیباترین دختر

 .دنیا بودی. من اونجا بیشتر از همیشه بهت دل دادم

 تبسم دنباله شال را، همان شالی که رنگشان یاد اور

 .خاطرات مرد مقابلش بود.میان دستان مشت شده اش فشرد

 .قلبش با بیشترین شدت می تپید

 .تاب نگاه کردن به چشمان ماهان را نداشت



 نگاهش را به دست او که روی زانویش قرار گرفته

 .بوددوخت

 ماهان داشت از عشق حرف می زد؟

ت داشتناز دوس . 

 به خداوندی خدا که هرگز همچین اعترافی را در چنین

 .موقعیتی پیش بینی نمی کرد

 کاش جراتش را داشت می رفت و یک دل سیر سر تا پای

 .خرس عزیز و دوست داشتنی اش را می بوسید

 .بابت گیر انداختنشان در این فضا تشکر می کرد

 .خجالت می کشید حرف بزند

نش جاری بود بر زبان روان ساختاما آنچه را که درذه : 

 .ولی شما اون شب خیلی عادی رفتار کردید

 .ماهان باز لبخند زد و گفت: معلومه که عادی رفتار کردم

آدمی نیستم که اگه از یک چیزی خوشم بیاد اونقدر بهشخیره 

 بشم تا

 حواس همه به سمتش جلب بشه. اما این دلیل

صرف نظر کنم اونم نمیشه از دیدن خوشکل ترین دختر دنیا  

 بدون هیچ آرایشی و با لباس های که بامزه و خواستنی تر

 .از همیشه کرده بودنش

 حال تبسم محال بود خوش تر از این شود

 .دیگر هیچ چیز در این دنیا ناراحتش نمی کرد



 حتی اگر تا ابد درون همین شکاف می ماندند و نمی

 .توانستند خارج شوند تا بمیرند

 هرگز فکرش را نمی کرد یک شب سرد بهاری، وسط

 کوهستان، وقتی از ترس حمله ی خرس میان شکاف سنگی

 .پناه گرفته اند؛ ماهان به او ابراز عشق کند

 .سوپرایز های زندگی، گاهی زیادی قشنگ بودند

 سرش را به سنگ پشت سرش تکیه داد و چشم هایش را

 .بست

ری شده بودلذت اعتراف ماهان در تمام جانش جا . 

حال خوشش در وصف نمی گنجید.با دست هایش خودش را 

 بغل

 کرد

 به زور جلوی لبخندش را گرفت تا روی لب هایش نمایان

 .نشود و بیش از این مقابل ماهان رسوایش نکند

 :ماهان که تمام حر کاتش را زیر نظر داشت نگران پرسید

 سردته؟

گیر افتادچشمانش را باز کرد و درنگاه مستقیم ماهان  . 

 سردش بود؟

 .نمی دانست

 .سرما را حس نمی کرد

 .چانه باال انداخت و گفت: نه. سرد نیست



 ماهان تمایل نداشت حتی ثانیه ای ارتباط چشمی اشان قطع

 .شود

 .اما گفت: سعی کن یک کم استراحت کنی. خیلی خسته ای

 .خسته نبود.خستگی را حس نمی کرد

ابرهافقط حال خوش بود و پرواز میان  . 

 .دل به دل ماهان داد

 .او هممیلی برای قطع ارتباطی چشمی اشان نداشت

 برخالف دستور عقلش که نهیب می زد هی دختر سنگین

 باش گفت: نه خسته ام، نه سردمه، نه درد دارم. خوب

 خوبم. خوب خوب

 .ماهان با لبخند بزرگی نگاهش کرد

میهنوز برای بوسیدن لب هایش که از آن نقل و نبات   

 ریخت زود بود؟

 سرش را تکان داد؛ تا این خیال هوس انگیز که خیلی وقت

 .بود هر از گاهی به ذهنش راه پیدا می کرد؛ را فراموش کند

 .از گوشه ی چشم به دخترک نگاه کرد

 .چشمانش را بسته بود

 .انگار واقعا قصد استراحت داشت

 .ماهان به رو به رو خیره شد

ه یا نه؟نمی دانست کار درستی کرد  

 ولی پس از مدت ها با دلش راه آمده بود؛ بدون فکر کردن



 .به هیچ کس و هیچ چیزی

 این بار دوست داشت عقل را کنار بگذارد و با دلش راه

 .بیاید

به فردا فکر نمی کرد.به اینکه بعدش قرار بود چه اتفاقی 

 .بیفتد

 .می دانست راه سختی در پیش دارد، اما دل به دریا زده بود

ین بار بر خالف همیشه نتوانست در برابر چشمان تبسما  

 .مقاومت کند و بر دهان قلبش بکوبد

 این بار قول و قرار ها، خشم و غضب ها را فراموش کرد و

 .فقط خودش را دید و تبسم را

 صدای امید خلوت قشنگشان را به هم ریخت: تبسم، ماهان؟

 :ماهان از جا بلند شد و امید دوباره از همان روزنه گفت

 .خرسه داره دور میشه. یواش بیاید بیرون بریم توی غار

 .ماهان: باشه اومدیم دمت گرم

 .تبسم دست روی زمین گذاشت و از جا برخاست

و کنار ماهان ایستاد.ماهان کوله اش را از زمین برداشت و 

 :گفت

 بریم که

 .باالخره رفت

تبسم را هم برداشت و با هم از در شکاف بیرون کوله  

 .رفتند



 .تبسم گفت: داشتیم طعمه خرس می شدیما

 .از فکر مرد جوان گذشت: شایدم طعمه من

 امید کنارشان ایستاد و با دست جایی میان تاریکی را نشان

 .داد و گفت: بچه ها اونجا توی غار نشستن

فتندپا به پای هم به سمتی که امید می خواست ر . 

 بچه ها تا ماهان و تبسم را دیدند؛ با خوشحالی به

 .استقبالشان آمدند

 نوشین ذوق زده تبسم را در آغوش کشید و گفت: خوبی

قربونت برم؟تبسم با حال خوشی که داشت از آغوش نوشین 

 بیرون

 آمد و

 .لبخندش را به او هدیه کرد و گفت: خوبم عزیزم

و گفت: بچه ها آتیش نوشین دست دور شانه تبسم حلقه کرد  

 .درست کردن بیا بریم گرم شو

 تبسم همراه نوشین کنار آتش نشست و دخترها هم دوره اش

 .کردند

 .هرکدامشان جوری ابراز نگرانی می کردند

 افسانه لیوانی چای به دست تبسم داد و سپس لیوان ماهان

 را هم که با قدری فاصله از او سمت دیگر غار نشسته بود

کرد پر از چای . 

 پس از صرف چای قرار شد توی همان غار بمانند و ساعتی



 .استراحت کنند

 مثل شبهای قبل پتو های همراهشان را کف غار پهن کردند

 .و همه دراز کشیدند

 .تبسم و نوشین کنار هم خوابیده بودند

 تبسم دستش را زیر صورتش گذاشته و به پهلو خوابیده

 .بود

باز خوابیده بود فاصلهصورتش با صورت نوشین که طاق   

 !ای نداشت.پچ زد: بهم گفت دوستم داره؟

 نوشین به سرعت در جایش چرخید و او هم به پهلو شد و با

 !صدای بلندی پرسید: کی؟

سکوت غار با صدای نوشین شکست.اما هیچکدامشان به 

 روی

 خودشان نیاوردند و تبسم انگشت

 .روی لبش گذاشت و گفت: هیس، یواش تر

د سر تکان داد و آهسته گفت: خیلی خوب باشهنوشین تن . 

 کی بهت گفت دوست داره؟

 تبسم با لبخند بزرگی پاسخ سوالش را داد: ماهان؟

 !نوشین اینبار فریاد زد: واقعا؟

 امید و ماهان باالی سر دخترها دراز کشیده بودند و امید

 تشر زد که: چه خبره نوشین؟ چرا نمیخوابی؟

 .نوشین دست روی دهانش گذاشت و گفت: ببخشید، ببخشید



 !خودش را بیشتر به سمت تبسم کشید و گفت: راست میگی؟

قشنگ تعریف کن ببینم چی گفت؟تبسم آهسته گفت: هیچ چی 

 دیگه،

 .بهم گفت دوستم داره

 نوشین غر زد: گمشووو خوب مثل آدم با ذکر جزئیات

 .تعریف کن

وقت گفتن از جزئیات نیست که، تبسم یواش خندید: آخه االن  

 .باشه فردا

 نوشین دستش را باال برد و توی سر تبسم زد و گفت: بدم

 .میاد ناز میای؟ حتما باید بزنم توی سرت تا حرف بزنی

 تبسم دستش را روی سرش کشید و گفت: آخ بیشعور دردم

 .اومد

 :ماهان از جا بلند شد و باالی سرشان نشست و آهسته گفت

چرا نمی خوابید؟ خسته نیستین؟تبسم دست بر روی شما دوتا  

 دهانش گذاشت و گفت: ببخشید، تقصیر

 .من شد. دیگه چیزی نمیگیم

 ماهان نگاهش را به صورت تبسم دوخت و گفت: بچه ها

 .خسته ان. صدای پچ پچ تون ممکنه ادیتشون کنه

 .تبسم حرف های ماهان را خوب نشنید

 .حواسش به مهربانی چشمانش بود

اهان به نوشین چشم غره رفتم . 



 .برگشت و سر جایش دراز کشید

 .چشم غره ی ماهان به نوشین، تبسم را به خنده انداخت

 نوشین به دخترک که آهسته می خندید توپید که: این چرا به

 من چشم غره رفت؟ حاال اگه تو به من لگدم میزدی، قربون

هشو صدقه ات می رفتا ولی واسه من چشم چپ می کنه. ب  

 بگو حق نداره توی روابط ما دخالت کنه ها. براش توضیح

 بده ما کال عادت داریم توی سر و کله ی هم می کوبیم کسی

هم حق دخالت ندارهتبسم باز انگشت روی لبش گذاشت و 

 :گفت

 خیلی خوب،

 .بزار واسه فردا حرف می زنیم

 .در جایش چرخید و پشت به نوشین خوابید

پ می کنه واسه من، چه هوادارنوشین غر زد: چشماشو چ  

 شده آقا. بگو تو صبر کن برسی بعد غیرتی شو

پارت صبح روز بعد ماهان با احساس درد بازویش از خواب 

 بیدار

 .شد

 .الزم بود به زخمش نگاهی بیندازد

 .کم، کم بچه ها بیدار شدند

 تا انها به خودشان بیایند ماهان به امید اشاره زد، زخمش را

 .بررسی کند



 گوشه ی خلوتی ابیرون غار با وجودی سرمای اول، صبح

 .ماهان لباس هایش را از تن َکند تا امید زخمش را ببیند

 سمت راستش عریان بود امید مشعول بررسی زخم های

 .عمیق نشسته روی دست ماهان

 با دستمال کاغذی قدری روی زخم را پاک کرد و گفت: خیلی

 عمیقه. باید مراقبش باشی، آنتی بیوتیک بخوری تا عفونت

 نکنه. چرا دیشب نگفتی بهت دارو بدم؟

 بین داروهای که پیشم مونده، آنتی بیوتیک هست بهت میدم

 .حتما بخور

 با یک چیز تمیز هم روی زخم می بندم. ماهان باید هر روز

 پارچه رو عوض کنم تا عفونت نکنه. اصلش اینه که بخیه

م داری ولی اینجا نه سوزنش هست نه نخش.ماهان مثل الز

 امید به

 دستش نگاه می کرد و گفت: آره خودم

 هم حس می کنم بخیه الزم داره

 امید شال توی دست ماهان را بیرون کشید و گفت: اینو بده

 ببینم میشه استفاده کرد؟

 نگاهش بین شال و صورت ماهان که از درد جمع شده بود

و پرسید: اینو از کجا آوردی؟ به گردش در آمد  

 ماهان با دست دیگر زیر زخم بازویش را فشار داد شاید

 دردش کاهش یابد و گفت: دیشب غیر از تبسم مگه کسی



 همراه بود؟

 امید خندید و گفت: مثل فیلما تو زخمی شدی اونم یک تیکه

از لباسش و پاره کرد و بست روی زخم؟ماهان بی حوصله 

 :گفت

بزار کنار ببندش مسخره بازی و  

 .لباس بپوشم یخ کردم

 .امید نگاه از شال توی دستش گرفت

 .اینکه پر از خونه، بزار برم یک چیز تمیز برات پیدا کنم_

 .چند دقیقه صبر کنی برگشتم

 .د ِم د ِر غار با نوشین و تبسم برخورد کرد

 هنوز حرفی میانشان رد و بدل نشده بود که چشم تبسم به

هنه افتادماهان نیمه بر . 

 .زخم روی دستش بد جور خودنمایی می کرد

 .قلبش تیر کشید بخاطر زخم های عمیق روی دست ماهان

 .سه زخم کنار هم

 بدش نمی آمد جلو برود و دستش را نوازش گونه روی زخم

 .مرد جوان بکشد و حالش را بپرسد

 .دلش بی حیا شده بود

 .حتی برای بوسیدن بازویش هم وسوسه اش می کرد

اما چشم بر ماهان و خواسته ی دلش بست.چشمانش را که 

 تالش



 می کردند روی بدن نیمه برهنه ماهان

 .مکث کنند به سمت دیگری هدایت کرد

 امید از نوشین پرسید: یک شال یا پارچه تمیز همراهت

داری؟ میخوام زخم ماهان ببندم.نوشین سرش را به سمت 

 غار

 چرخاند و گفت: آره توی

م. بزار االن میارمکوله ام دار . 

 .تبسم شال پر از خون میان دست ماهان را نگاه کرد

 .از اوضاع شال معلوم بود خیلی خون ریزی داشته

 .دلش بیشتر به درد آمد

 .حواس ماهان پی پیراهنش بود

 .داشت آن را می پوشید تا الاقل نصف بدنش را بپوشاند

 .چشمانش، نگاه نگران تبسم را ندید

 .دخترک چشم گرفت و برگشت توی غار

 امید رو سری به دست کنار ماهان ایستاد و در حال بستن

 زخم او گفت: این شال برای چی گرفتی توی دستت؟ میخوای

 .ازش حاجت بگیری؟ خوب بندازش دور دیگه

 .مشغول بستن زخم شد

 .ماهان هم درد داشت هم خنده اش گرفته بود

ه دیشب گرفتم؟امید نگاهش کرد لبخند زد و گفت: حاجتم رو ک

 و



 پرسید: کدوم حاجت؟

 ماهان ابرو در هم کشید و گفت: آخ یواش تر، چیکار می

 کنی؟ دعوا داری؟

 امید از فشار دستش کاست و گفت: نگفتی منظورت چیه؟

 ماهان با رضایت از اتفاقات شب گذشته، گفت: دیشب

دمباالخره دستم براش رو شد.....یعنی خودم براش رو کر . 

 .دستان امید از حرکت افتاد

 جا خورده، ماهان را نگاه کرد و گفت: بهش گفتی که می

 خوایش؟

ماهان مشغول پوشیدن لباس هایش شد و گفت: اهوم.امید چند 

 لحظه

 .سکوت کرد

 انگار داشت فکر می کرد و پرسید: همه چی رو بهش گفتی

 یا فقط دوست داشنشو؟

 .ماهان دکمه های پیراهنش را بست

 .ازنظر من مهم ترین حرف همین بود که مطرحش کردم_

 امید لباس های کثیف وخونی ماهان را از روی زمین

 برداشت و در کیسه ریخت و گفت: از نظر اون، پدرش،

 پدرت و عمه اش چی؟ اونا هم با تو هم نظرن؟

 .ماهان با جدیت به امید خیره شد

نس از خودمدلش با منه. حاال که اونم دلش با منه این شا _  



 نمی گیرم اونم بخاطر یک سری قول و قرار و حرف و

 .حدیث قدیمی

امید بدون نرمش پرسید: از کجا می دونی؟پالتویش را هم 

 پوشید و

 به درد نشست در دستش عنگام

 حرکت توجهی نکرد و گفت: گفتم که دیشب با هم حرف

 .زدیم. اونم من رو میخواد

ای نکرد. ترجیح می به اعتراف چند شب پیش تبسم اشاره  

 داد آن خاطره ی قشنگ برای خودش محفوظ بماند

پارت امید پر از تردید گفت: حواست هست که داری چیکار 

 می

 کنی ماهان؟

 ماهان به در غار نگاه کرد و گفت: من فقط حواسم به دلمه

 .امید

 برای اینکه صحبت را کوتاه کند گفت: بریم داخل. کم کم

شاید امروز به یک جایی برسیمجمع کنیم راه بیفتیم  . 

 امید متوجه شد که مرد جوان تمایلی برای بیشتر صحبت

 .کردن درباره ی این موضوع ندارد

 پس او هم بحث را کش نداد و حرف زدن را به زمان دیگری

 .موکول کرد

 بچه ها وسایلشان را آماده کرده و پشت هم از غار خارج



شدند.چیزی برای خوردن نداشتند؛ جز نفری یک لیوان 

 نسکافه یا

 .به قول حسام آب با بوی نسکافه

 کمی بیسکویت و خرما همراهشان بود؛ که ان را هم برای

 استفاده ی تنها عضو کوچک جمع یعنی دختر کوچولوی

 .مسلم و دنیا گذاشته بودند

بود کههر چند که جیره غذایی فاطمیا کوچولو هم آنقدر کم   

 او مدام بهانه می گرفت و به جان به پدر و مادرش غر می

 .زد

 .با شکم گرسنه از غار بیرون زدند

 .به امید اینکه امروز، راه نجاتی بیابند

 .غذای پیدا کنند و خوب بخوابند

 .تا ظهر راه رفتند، میان سنگ ها و سنگالخ ها

ابه سمت دامنه ی کوه با وجود جاذبه ای که راه رفتن ر  

 .برایشان سخت تر کرده بود

 برای کنترل خودشان باید به پاهایشان بیشار فشار می

 .آوردند و این خسته ترشان می کرد

خستگی و گرسنگی بدجور فشار می آورد.نوشین بیشتر از 

 همه

 .اذیت می شد. احساس سرگیجه داشت

 .پاها و تمام تنش درد می کرد



 .انگار یکی معده اش را محکم می فشرد

مام کوه ها با دور تند دور سرش می چرخیدند،ت  

 باالخره نتوانست مقاومت کند و یکباره زیر پاهایش خالی

 .شد

 دستش را برای نیفتادن باال برد و خواست بازوی امید را

 .بگیرد؛ اما کنترلش را از دست داد و نقش زمین شد

 تبسم که کنار رزیتا مشغول حرف زدن بود بعد از امید اولین

بود؛ که متوجه افتادن دوستش شد و به سمتش دویدکسی  . 

 .نوشین با صورتی رنگ پریده روی زمین افتاده بود

 کنار تازه عرو ِس رنگ پریده ی نقش زمین شده نشستند و

 .امید با نگرانی نام همسرش را خواند

 .دخترک بی هوش نبود

 .زود چشمانش را باز کرد

نوشین به شوهرش امید پرسید: چی شدی قربونت بشم؟ خوبی؟

 نگاه

 کرد و پاسخ داد: خوبم. یک لحظه

 .سرم گیج رفت

 تبسم دستش را نوازش گونه روی صورت دوستش کشید و

 گفت: حتما ضعف کردی. کمکت کنم بشینی؟

 نوشین به نشانه ی مثبت بودن جواب سوال دوستش سر

 .تکان داد



 دست زیر کمر دوستش برد و با کمک امید او را به تخت

کیه دادندسنگی ت . 

 .تخته سنگی که به شدت نزدیک بود

 اگر خدا رحم نمی کرد و سر نوشین به آن می خورد؛ چیزی

 .از مغزش نمی ماند

 امید کمی آب در لیوان ریخت و به دهان همسرش نزدیک

 .کرد

 افسانه به فرهاد که کنارش باالی سر نوشین ایستاده بود

 .نگاه کرد و پرسید: آخی بمیرم، چرا اینجوری شد

 فرهاد هم نگاهش کرد و پاسخ داد: بیچاره حتما خستگی و

 .گرسنگی بهش فشار آورده

افسانه صد ایش را پایین آورد و پرسید: نکنه حامله 

 اس؟فرهاد

 متعجب نگاهش کرد و گفت: چی میگی دختر؟ اینا کال

؟چند روزه که عروسی کردن. مگه زودپزه  

 .سر افسانه به شدت به سمت فرهاد چرخید

 !با چشمانی وق زده گفت: خیلی بی ادبی

 فرهاد خندید و شیطنت کرد: من بی ادبم؟ مگه چی گفتم؟ تو

 داری میگی شاید توی چند روز حامله شده. منم در یک

 .کلمه توضیح دادم که همچین چیزی امکان نداره

کرد و گفتسرش را جلو برد و به گوش افسانه نزدیک  : 



 حاال اگه با یک کلمه ناراحت شدی؛ خوب میریم یک جای

 .خلوت قشنگ برات توضیح میدم

 افسانه پر ناز صورتش را از فرهاد برگرداند، به سمت

 .نوشین رفت تا به او رسیدگی کند

قبل از حرکت چند لیچار هم زیر لب بار فرهاد کرد.که برای 

 مرد

قهجوان عاشق پیشه از هزار قربان صد  

 .شیرین تر بود

 دخترها دور نوشی

 ن

 ِِ ِِ  

 نشسته روی تخته سنگ را گرفته بودند

 و هر کسی سعی می کرد با هر چیزی، شکالتی، تکه

 .بیسکویتی، به بهتر شدن حاال او کمک کند

 پسر ها هم دور هم حلقه زده و درباره موضوعی صحبت می

 .کردند

ا بهچشمان تبسم، هر از گاهی روی ماهان که یک دست ر  

 کمر زده و دست زخمی اش رها کنارش افتاده بود؛ می

 .رفت

 با هر تکانی که به دست زخمی اش می داد؛ اخم های به هم

 .گره خورده اش بیشتر در هم می رفت



 .کامال مشخص بود که درد دارد

 نگرانش بود و دلش برای دردی که می کشید آتش می

 .گرفت

ه ثانیه ای سرانگار ماهان متوجه سنگینی نگاهش شد ک  

چرخاند و دخترک را نگاه کرد.اما زود به هادی نگاه کرد و 

 همه

 ی حواسش را به حرف

 های او داد

 هادی که جزء آرام ترین و با درایت ترین مسافران بود و از

 همان روز اول کنار ماهان و فرهاد، جا گرفته و در هرکاری

نامهکمک می کرد از ماهان پرسید: باید چیکار کنیم؟ بر  

 چیه؟ بچه ها خسته و گرسنه ان؟ چند روزه که داریم راه

 .میریم و به هیچ جا نمی رسیم

 ماهان دست میان موهایش کشید، کالفه گفت: نمی دونم،

 .نمی دونم، اصال نمی دونم

 هادی نگاهش را چرخاند، او مدیر یک شرکت بزرگ

 بازرگانی بود و حتی بحرانی ترین شرایط مدیریت خوب

 .داشت

 :هزار البته که بی نهایت آدم متواضع و آرامی می نمود گفت

 باید سعی کنیم با سرعت بیشتری پیش بریم. هر چه زودتر

 به دامنه برسیم احتمال اینکه حداقل غذا برای خوردن پیدا



 کنیم بیشتره. برای غذای امروز و فردا هم باید به فکر

نجا ها شکار باشیم.همچنان نگاهش در اطراف می چرخید: ای

 حتما

 باید

 پرنده ای، حیونی، چیزی برای شگار باشه

 تبسم از جا بلند شد و به سمت کوله اش که آن را روی

 .زمین رها کرده بود رفت.چیزی از داخلش برداشت

 .به قصد برگشت پیش نوشین از جا برخاست

 .ماهان مقابلش قرار گرفت

شسینه به سینه اش ایستاده بود. خیره در چشمانش نگاه  

 .می کرد

 .نگاه تبسم روی موهای به هم ریخته ی مرد جوان گشت

 چشمان ماهان هم نقطه به نقطه ی صورت دخترک را

 .وارسی کرد

 پوست آفتاب سوخته و لب های خشک شده اش نشان از

 .سختی روزهای گذشته داشت

 پرسید: خوبی؟

 .تبسم ضعیف شده بود

 .می ترسید و دلش گریه می خواست

را بریده بود دلتنگی امانش . 

 دلش با همین یک کلمه بیشتر بهانه گرفت و قطره ای اشک



از چشمش چکید.چشمان ماهان همراه قطره ی اشک تا روی 

 چانه

 ی دخترک

 .کشیده شد

 بهانه گیر شده بود که با همین یک کلمه اشک هایش پشت

 .هم فرو ریخت

 .اما نمی خواست مقابل او گریه، نمی خواست ناراحتش کند

ب وجدان بدی را در چشم هایش مشاهده می کردعذا . 

 همان حسی که وقتی مسافران سرکوفتش می زدند را در

 .چشمانش دیده بود

 .روی صورتش دست کشید و اشک هایش را پاک گرد

 .جای اشک پوست خشک شده اش را می سوزاند

 ماهان سرش را پایین برد و مهربان گفت: آروم باش، این

زودی خالص میشیمروزا تموم میشه. به   

 تبسم به صورت خسته ی ماهان چشم دوخت و گفت: نه

 .ببخشید، بخاطر نوشین ناراحت شدم

 .ماهان دستش را میان موهایش برد و همانجا نگه داشت

حق داری، همه اتون دارید اذیت شدین.تبسم اخم در هم _

 کشید و

 گفت: چرا لحنتون یک جوریه انگار

 تقصیر شماست؟



ین افتاد و گفت: نمی دونم، شایدم نظر بعصیدست ماهان پای  

 .مسافرا درسته، شاید من کوتاهی کردم، مهارت کافی نداشتم

 تبسم بی میل برای شنیدن ادامه حرف های ماهان سرتکان

 داد و گفت: خوشتون میاد خود آزاری کنید. این چه حرفیه؟

 همچین افکاری فقط باعث میشه بیشتر به هم بریزید. این

 .اتفاق برای هرکسی ممکن بود بیفته

 .ماهان لبخند زد

 .حرف های تبسم را دوست داشت

 .شیرین و دلنشین بود

 .چشمانش را باریک کرد و به دور دست خیره شد

 شاید، آنجا، همان سوی که هیچ مشخص نبود راه نجات را

 می یافتند

 .دیگر نای راه رفتن نداشتند

بدنشان نبودآنقدر راه رفته بودند که جان در  . 

 فاطمیا کوچولو با رنگ و رویی پریده سوار بر دوش پدرش

در خواب به سر می برد.تا زمانی که بیدار بود؛ اگر جان 

 داشت با

 شیرین زبانی

 .هایش به بچه ها جان می داد

 اما حاال که او هم از شدت گرسنگی و خستگی روی دوش

 .پدر به خواب رفت



ر متوجه گرسنگی وبچه ها سرگرمی نداشتند و بیشت  

 .خستگی هایشان شدند

 میان خستگی هایشان بود که یکباره نگاه رامین به سمتی

 .خیره شد

 .وگفت: بچه ها اونجا رو...اونجا انگار یک کلبه اس

 .سر همه تند به همان سمتی که رامین گفته بود چرخید

 تعداد زیادی درخت بود و هادی گفت: آره انگار یک چیزی

ا هستبین اون درخت . 

 فرهاد حرف هادی را رد کرد: نه بابا، من که چیزی نمی

بینم.هادی چشم ریز کرد تا روی چیزی که می دید بیشتر 

 تمرکز

 کند و گفت: چرا دقت کن، یک کلبه اونجاست

 .بچه ها هر کدام حرفی می زدند

 بعضی ها کلبه ای که رامین از آن حرف می زد را می دیدند

 .و بعضی نه

یم گرفتند به همان سو بروندباالخره تصم . 

 مسلم اعتقاد داشت میان این حجم از درخت حتی اگر واقعا

 کلبه ای هم نباشد؛ غذا برای خوردن به احتمال زیاد پیدا می

 .شود

 باوجود فاصله اما انگیزه پیدا کرده بودند و با اشتیاق به

 .سمت محل مورد نظر می رفتند



 .رفتنشان به زحمتش می ارزید

بود برای خودش، کلبه ای زیبا میان تعداد زیادی ازبهشتی   

 .درختان

 پسرها خوشحال از اینکه جای امنی یافته اند به سمت کلبه

 .دویدند.اما قفل بودن در آنها را سرجایشان میخکوب کرد

 .ناچار دخترهای خسته از راه رفتن زیاد مقابل در نشستند

کی برایپسرها به وارسی اطراف کلبه به امید یافتن کم  

 .نجات پرداختند

 نیم ساعت گشتن نتیجه ای جز وجود همان یک کلبه و عدم

 .وجود هیچ انسانی غیر از خودشان نداشت

 جمعشان که دوباره جمع شد؛ علی پیشنهاد داد در را بشکنند

 .و وارد شود

 .کمی استراحت و غذا برای ادامه ی راه شارژشان می کرد

 بخصوص که با وجود این کلبه امید پیدا کردن انسان و

 .آبادی در وجودشان جاری شد

 خالف اخالق بود؛ اما تنها راه نجاتشان، پس مجبور شدند با

 چند ضربه ی نه چندان محکم در را بشکنند و وارد کلبه

 .شوند

 .زیبا و دوست داشتنی بود

ور افتادهشبیه خانه، خانه ای که روزها می شد آنها از آن د  

 .بودند



زیاد بزرگ نبود.به اندازه ی دو فرش، چند پنجره ی بزگ 

 داشت و

 شومینه

 .ی زیبایی گوشه ی کلبه ساخته شده بود

 علی زودتر از هر کسی روی فرش نشست و مثل همیشه با

 لودگی گفت: بچه ها بفرماید. تعارف نکنید خونه ی

 .خودمونه، آخیش چقدر نشستن روی جای نرم خوبه

ر کوچکی سمت راست قرار داشت، مسلم آن را باز کرد ود  

 .داخل رفت و گفت: بچه ها بیاید اینجا

 .هما در آشپز خانه، خانه بردارش مشغول گرفتن آبمیوه بود

 .تالش می کرد کمی بیشتر به زن و بچه ی برادرش برسد

 .همه اشان روزهای بدی را می گذراندند

پرستو نه آمنه حال و روز خوبی داشت و نه . 

 می دانست برای خوردن آبمیوه هم باید کلی به آمنه التماس

 .کند

 همسر برادرش این روزها دل و دماغ هیچ کاری نداشت؛

 .حتی غذا خوردن

 .صدای تلفن با صدای آبمیوه گیری در هم آمیخت

 .پرستو کنار مادرش روی کاناپه نشسته بود

ادرو در دنیای افکارش غوطه ور، خدا می داند صبح م  

 .شوهرش چقدر سر آمدنش غر زد



 این روزها بهانه ی جدید غر زدن هایش رفت و آمد،

دخترک به خانه ی مادرش بود.اصال شرایط را درک نمی 

 کرد و

 حال و روزشان برایش

 .اهمیت نداشت

 پرستو به کمک دسته ی مبل از جا بلند شد وگوشی را

 .برداشت: الو بفرمایید

 .سالم پرستوجان_

روز بزرگتر می شد و وزنش سنگین ترشکمش هر  . 

 روی صندلی نشست و گفت: سالم داداش هومن خوبی؟

 خیلی خوبم. مامان هست؟_

 !صدای هومن هیجان داشت انگار

 پاسخ داد: آره هست؟ چیزی شده؟

هومن باخوشحالی پاسخ داد: آره بچه ها رو پیدا 

 کردن.منظورش از

 بچه ها تبسم و همراهانش بودند دیگر؟

یگری نبود که او از پیداشدنشان این همه خوشحالکس د  

 .شود

 پرستو ذوق زده جیغ کشید: راست میگی هومن؟ تبسم اینا

 !رو پیدا کردن؟ مطمئنی؟ واقعا پیداشون کردن؟

 .آمنه از جا جهید



 .کلمه پیدایشان کرده اند کافی بود تا نور امید بر قلبش بتابد

 .هومن آن سوی خط با شادی گفت: آره، مطمئنم

 .حنا خواب آلود از اتاق خارج شد

 رفته بود کمی استراحت کند با صدای جیغ پر از شادی

 .پرستو از خواب پرید

 پرستو بدون خداحافظی تلفن را قطع کرد و مادرش را محکم

 در آغوش گرفت و با ذوق فریاد زد: پیداشون کردن. مامان

نهما از آشپزخانه بیرون دویدپیدا شون کرد . 

 .خبری که شنیده بود؛ خیلی خیلی خوشحالش کرد

 .اشک دوباره چشمان آمنه را تر کرد

 .دهانش برای گفتن هیچ حرفی باز نمی شد

 به زور خودش را سر پا نگه داشته، اگر نگرانی برای حال

 باردار تو

 ن

 ِِ ِِ  

 روز دو ز ی خانه نبود؛ قطعا روی زمین ولو می

 .شد

رستو تند به سمت گوشی اش رفت و تا شماره ی باربد راپ  

 .بگیرد

 .او قطعا بیشتر از هومن جزئیات را می دانست

 :صدای پر از شادی باربد دلش را شاد کرد وقتی که می گفت



 .جانم ابجی خوشکله

 پرستو بدون سالم و علیک پرسید: پیداشون کردن؟

یشه ازشونباربد هیجان زده پاسخ داد: آره، چند ساعتی م  

 خبر دارن اما مثل اینکه تازه پیدا شون کردن. به خانواده

 .ها خبر ندادن چون می خواستن مطمئن بشن که زنده ان

 االن کجایی؟_

 صدای ترمز ماشین از کوچه به گوش رسید وباربد پاسخ

داد: دم در، دارم میام بریم فرودگاه.پرستو آنقدر ذوق زده بود 

 که

فظیباز فراموش کرد خداحا  

 .کند

 گوشی را قطع نمود و

 کنار مادرش که بدون چادر نماز به سجده شکر رفته بود

 نشست و گفت: پاشو قربونت برم، باید آماده بشیم بریم

 .فرودگاه ببینیم چه خبره

 آمنه به کمک پرستو و هما از جا برخواست و بدن بی

 .جانش را روی مبل انداخت

از می گشت و این یعنیدخترش زنده بود و دوباره به خانه ب  

 .معجزه

 نمی دانست چطور باید خدا را شکر کند که برای این نعمت

 .کافی باشد



 تا آمنه و دخترها آماده شدند؛ داریوش و هومون هم از راه

 .رسیدند

 صورت داریوش گل انداخته بود و از شادی در پوست

خودش نمی گنجید.امنه، این حس و حال را فقط شب به دنیا 

 آمدن

 فرزندانشان

 .در چهره شوهر مشاهده کرده بود

 .شور و شوق عجیبی در خانه راه افتاد

 .همه خوشحال و در عین حال دست پاچه بودند

 هر کس تالش می کرد زودتر آماده شود تا هر چه سریع تر

 .به فرودگاه برسند

 .بروند و خبرهای خوب را با گوش های خودشان بشنوند

چند ساعت دیگر دخترکش را می آمنه فقط می خواست بداند  

 .بیند

** 

 درون کلبه آنقدر لحن مسلم هیجان داشت؛ که بچه ها

 .مشتاق شدند به قسمتی که او می گفت نگاه بیندازند

 یک اتاق کوچک، چیزی شبیه انبار یا آشپزخانه که اجاق

 هیزمی داشت و چند تکه ظرف آشپزی و احتمال اینکه

اشد، را خیلی باال می بردچیزی برای خوردن وجود داشته ب . 

دنیا قبل از هر کسی واکنش نشان داد.مادر بود و می خواست 



 به

 .بچه اش غذایی برساند

 :دست روی شانه ی مسلم گذاشت و او را کنار زد و گفت

 .بزار برم ببینم چه خبره

 .با قلبی پر از امید وارد اتاقک شد

ش راگوشه ی اتاقک چند کیسه قرار داشت.گرسنگی شامه ا  

 .تیز کرده بود بوی برنج را حس کرد و در کیسه را باز کرد

 .با دیدن برنج دلش گرم شد

 .دستانش را پر کرد و مقابل بچه ها باال آورد و گفت: برنجه

 به یقین که در آن لحظه اگر طال هم پیدا می کردند این همه

 .خوشحال نمی شدند

ک شدندتبسم و نوشین و افسانه هم با اشایاق وارد اتاق . 

 البته که به زور جا شده بودند اما پیدا کردن مقداری نان

 خشک و قدری هم حبوبابت به اضافه چای، قند و نمک و

 .چند ادویه حسابی حالشان را جا آورد

علی برایشان هیزم آورد و اجاق را روشن کرد.افسانه دست 

 به کار

 درست کردن چای شد و دنیا هم با یک

برنجدنیا عشق مشغول پخت  . 

 .حس و حال خاصی پیدا کرده بودند

 .پیدا کردن کلبه برایشان نوید نجات را به همراه داشت



 .پارت عطر برنج در حال پخت تمام کلبه را برداشته بود

 .آی عطر خوشی داشت، آی عطر خوشمزه ای بود

 هیچ وقت عطر برنج را این چنین دقیق استشمام نکرده

 بودند

انداختندتا پسرها شومینه را راه  . 

 .افسانه چای دم کرد

 رزیتا لیوان های بچه ها را جمع کرده و در سینی گذاشته

 .بود

 تا برنج آماده شود تبسم کمی نان در سینی دیگری چید و

 .همراه چای میان جمع گذاشت

 .اگر بدانی نان خالی و چای شیرین چقدر برایشان مزه داد

 انگار که دربهترین رستوران بهترین غذای آن را می

 .خوردند

 نه برای کسی مهم بود شیک بخورد نه کسی سعی می کرد

 .آداب شیک خوردن و با کالس بودن را رعایت کند

 همه گرسنه بودند و با ولع نان و چای شیرینشان را می

خوردند.چنان با اشتها غذا به دهان می گذاشتند که گویی 

 خوشمزه

 .تر از این غذا نبود

 دنیا با خنده گفت: بچه ها خودتون سیر نکنید؛ این پیش غذا

 .بود یک ساعت دیگه برنجمون آماده میشه



 .و لیوان چای را به لب های فاطیما نزدیک کرد

 :ماهان که در نزدکترین فاصله به تبسم نشسته بودگفت

 برنج رو دیگه بزارید برای شب، زیاد روی نکنید معده درد

 می گیرم. چند وقته سیر غذا نخوردین حاال یکهو زیاده روی

 کنید کار دستتون میده. توی این شرایط مریض شدن دیگه

 .دردسر اضافیه

 امید تکه ای از نان را به دهان گذاشت و یک جرعه ای

 چای پشتش و پرسید: میگم اگه صاحب این کلبه اومدم

هاششاکی شد که چرا هم در شکستیم هم از خوراکی   

خوردیم چیکار کنیم؟هادی اولین کسی بود که سیر شد و دست 

 کشید

 و به دیوار

 پشت سرش تکیه داد و گفت: چرا عصبانی بشه، باالخره

 .باید درک کنه ما که از سر شکم سیری این کارو نکردیم

 چندتا آدم گم شده توی کوه که از شدت خستگی و گرسنگی

 .به کلبه ی اون پناه آورویم

رای بار دوم لیوانش را از چای پر کرد و گفت: اگرمرامین ب  

 خیلی ناراحت شد ازش شماره کارت میگیریم به محض

 .اینکه رسیدیم شیراز پولش و بهش برمی گردونیم

 فرهاد نگاهی در اطراف کلبه چرخاند و گفت: قبل از

 هرچیزی باید دعا کنیم طرف بیاد، بعد درباره حساب



که بیاد و راه خروج از اینجاوکتابش فکر می کنیم. همین   

 .رو به ما نشون بده خودش عالیه

 ماهان کمی نان از توی سینی برداشت و بی آنکه به تبسم

 نگاه کند به دست او داد و گفت: آره، اگه پیداش بشه و راه

و بهمون نشون بده دیگه آخر خوش شانسی هستیم.از همان 

 روز

 .اول توجه ویژه ای به تبسم نشان داد بود

 طوری که همه با خودشان فکر می کردند بین آن ها نسبت

 فامیلی وجود دارد و بی آن که سوالی بپرسند، آن ها را قوم

 .و خویش می دانستند

 به همین علت هم توجه های این چنینی ماهان خیلی کسی را

 .کنجکاو نمی کرد

پارت بساط غذایشان که جمع شد؛ علی کنار شومینه نشست و 

 به

یه داد و گفت: بچه ها هیچ وقت به این فکر نکردمدیوار تک  

 بود که یک غذای ساده و یک جای گرم و راحت چقدر چیز

 با ارزشیه. ولی امروز فهمیدم چه لذتی داره سیر بودن،

 .امنیت داشتن، جای گرم و راحت نشستن

 هادی سرتکان داد و گفت: واقعا شاید قبل این ماجرا قدر

مون نمی دونستیمخیلی چیزها رو توی زندگی . 

 فرهاد از جا بلند شد و گفت: بچه ها هر کدومتون حال دارید



 پاشید بریم این دور و اطراف یک چرخی بزنیم، ببنیم چه

 خبره. شاید تونستیم اطراف بازم همچین چیزی پیدا کنیم یا

 اصال شاید کسی رو پیدا کردیم

 .پسرها بدشان نمی آمد کمی استراحت کنند

 حاال که حسابی غذا خورده بودند و جایشان هم گرم بود

 .خوابیدن می چسبید

 اما فرهاد راست می گفت. مهم تر از استراحت پیدا کردن

 .رد و نشان بود.دخترها هم بدشان نمی آمد اطراف را ببیند

 .تبسم که از جا بلند شد، ماهان قصدش را فهمید

ن کس دیگریکنارش ایستاد و با تن صدایی که جزء خودشا  

 نشنود پرسید: کجا؟

 .تبسم نگاهش کرد و پاسخ داد: همراه شما

 مرد جوان اخم بر چهره نشاند و با صدای بلند طوری که به

 گوش همه برسد گفت: خانوم ها همه توی همین کلبه

 .بمونید. یکی، دوتا از پسر ها هم همینجا بمونن

 .اینجا هم گرمه، هم امن

اینجا بمونیم؟ افسانه معترض پرسید: چرا  

 ماهان به افسانه که نزدیک در اتاقک ایستاده بود نگاه کرد

 وگفت:گفتم که اینجا هم امنه، هم گرم و راحترزینا پا بر زمین

 کوفت و گفت: خوب ما هم میخوایم بیرون

 ببینیم. فکر کنید مثل قبل بازم کلبه ای وجود نداره. مگه ما



 .نبودیم پا به پای شما اومدیم

مستقیم به رزیتا نگاه کرد و گفت: وقتی وجود داره وماهان   

 میشه از امنیت و راحتیش استفاده کرد چرا ریسک کنیم؟

 .همین جا می مونید تا ما برگردیم

 تبسم به ریش های بلند شده و موهای آشفته ی مرد جوان

 .نگاه کرد

 .کم کم داشت به مرد های جنگلی تبدیل می شد

اون بیرون چه خبره؟ خوب ماآهسته اعتراض کرد: انگار   

 .هم میخوایم بیایم چه اشکالی داره

 ماهان نگاهش کرد و او هم آهسته غر زد: همینجا می مونی

 تا برگردم تبسم. صبر کن ببینم بیرون اینجا چه خبره، کی به

کیه، چی به چیه.و بدون اینکه منتظر حرف و جوابی از 

 جانب

 دخترک باشد

 .از کلبه بیرون زد

ا خشم به راه رفته ی مرد جوان نگاه کردتبسم ب . 

 دیکتاتور لعنتی، به خودش اجازه می داد برای همه تصمیم

 .بگیرد

 دیکتاتور لعنت

 ی

 ِِ ِِ  



 .جذاب و خواستنی

 .دیوانه شده بود دخترک

 هم از زور گوی اش ناراحت بود و هم از اینکه تالش می

 .کرد مراقبشان باشد خوشش می آمد

می قلدر می شدحیف که وقت عصبانیت ک . 

 دو ساعت تنها بودن در کلبه به دخترها فرصت داده بود

 .حسابی وارسی اش کنند

 .پیدا کردن بعضی چیزها برایشان حکم غنیمت را داشت

 مثال رزیتا یک رادیو پیدا کرد که البته، هر چه خودش و دنیا

 .تالش کردند؛ نتوانستند روشنش کنند

 پیدا کردن یک قابلمه و تشت بزرگ و رودی که از نزدیکی

 کلبه رو می شد به سرشان انداخت آتش روشن کنند و در

 .تشت و قابلمه آب گرم کنند و خودشان را بشویند

 افسانه ته اتاقک قابلمه ها را دید رو به دنیا گفت: دنیا جان.

 نظرت چیه یک ذره آب گرم کنیم فاطمیا رو بشوریم، موهای

بچه به هم چسبیده گناه داره.فاطمیا به پاهای افسانه چسبید و 

 :گفت

 خیلی خوبه خاله،

 .بخدا همه اش سرم میخاره. همه ی تنم می سوزه

 :افسانه مقابل دخترک دوست دواشتنی زانو زد و گفت

 امروز حمومت می کنیم قربونت برم راحت میشی از شر



 .کثیفی

سمت اتاقک رفتتبسم از لبه ی پنجره بلند شد و به  . 

 موهای او هم درست مثل موهای فاطیما به هم چسبیده

 بود.هیچ وقت در طول عمرش چند روز را بدون حمام

 نگذرانده بود

 بچه ها می تونیم آب گرم کنیم تن و بدن خودمون هم_

 بشوریم. من اگه دو، سه روز دیگه اینجوری بمونم می

به خودشمیرم. چند روز بدنم رنگ آب و مواد شوینده   

 .ندیده

 نوشین دست از رادیو کشید و با ذوق گفت: آره بخدا، فکر

خوبیه. من بدبخت بگو مثال تازه عروسم.دنیا مردد سر تکان 

 داد و

 گفت: بد فکری هم نیست، سرما

 نخوریم؟

 .نوشین بی خیال شانه باال انداخت

 .نه بابا، کلبه گرمه_

بچه ها صاحب افسانه به زور قابلمه را بیرون کشید و گفت:  

 کلبه بیاد ببینه چندتا حوری لخت توی کلبه اش دارن

 .خودشون و می شورن از خوشی سکته می کنه

 .شلیک خنده ی دخترها بلند شد

 رزیتا گفت: بچه ها خدایی شما هر کدومتون واسه خودتون



 یکی رو دارید، اگه یارو، صاحب کلبه رو میگم یک پسر

. بدینش به منجون خوشکل و خوشتیپ بود حق منه  

 نوشین با شوخی به رزیتا تنه زد و گفت: پس تبسم چی؟

 اون سرش بی کاله بمونه؟رزیتا دست به کمر زد و گفت: این

 سرش بی کاله بمونه؟

 این که پسر خلبانه یک لحظه هم ولش نمی کنه، مدام

 .حواسش بهش هست

 .نوشین و تبسم با چشمان گرد شده رزیتا را نگاه می کردند

چشمانش را باریک کرد و موشکافانه به تبسم خیره رزیتا  

 شد و گفت: اصال من خیلی مشتاقم ازت حرف بکشم. َسر

 و ِسرت با این پسر خلبانه چیه؟

کدوم َسر-تبسم مشت کم جانی به شانه ی رزینا زد و گفت:   

 و ِسر دیوونه؟

 دنیا دستش را به دیوار زد و مودبانه فضولی کرد: آره،

 رزیتا راست میگه. دیگه همه امون فهمیدیم یک چیزایی این

 وسط هست

 .تبسم دستپاچه شد

 نگاهش در کلبه چرخی زد و بی آنکه روی هیچ کسی

 متوقف شود گفت: چیزی نیست بابا، آقا ماهان دوست

 .برادرمه فقط همین

 :رزیتا کنار کیفش نشست و در حال گشتن داخل آن گفت



دراز باور کردیم...سرش را از  باشه تو گفتی ما هم گوش

 توی

 کیف بلند کرد و گفت: بابا خیلی تابلوئه

 .پسره میخوادت

 .تبسم خجالت کشید

 سرش را پایین انداخت و نگاهش به فرش رنگ و رو رفته

 .کف کلبه دوخته شد

 .اینکه تابلو بود مردک می خواهدش رل دوست داشت

 .اما خجالت هم می کشید

می زنی رزیتا جان؟ بنده خدا آقاو گفت: این چه حرفیه   

 .ماهان خودش هزارتا دردسر داره

 رزیتا درگیر با محتویات کیفش سرتکان داد و گفت: باشه

 بابا گفتم که درلز گوشم و باور می کنم

 نوشین کنار تبسم ایستاد و گفت: حاال اگه صاحب کلبه یک

پیرمرد کچل و چاق بود چیکارش کنیم بازم میخوای؟رزیتا 

یتصنع  

 آه کشید وگفت: یعنی میخوای اینجا هم نا امیدم

 کنی؟ من اینجا هم شانس نمیاریم مثل این ی خلبان خوشتیپ

 عاشقم بشه؟ حتما باید به یک پیرمرد چاق و خپل رضایت

 بدم؟

 .دنیا و افسانه از قیافه ی زار و نزار رزیتا به خنده افتادند



 .تبسم ازبحث راضی نبود

ی کرد ماهان طوری رفتار کردهحتی یک لحظه هم فکر نم  

 !باشد که رزیتا هم متوجه شد این میان احساسی هست

 .بیشتر نگران واکنش ماهان بود

 نمی دانست وقتی بفهمد بچه ها می دانند میان آنها احساسی

 .است چه واکنشی نشان می دهد

 برای عوض کردن بحث گفت: حاال اون تو دنبال چی می

 گردی؟

_ شامپویی، چیزی که باهاش موهاموندنبال یک صابونی،   

بشوریم دیگه.تبسم خوشحال از عوض شدن حرف به گام 

 هایش را

 به

 .سمت کیفش برداشت و گفت: من صابون همراهم دارم

 شامپوی مخصوص هم توی کیفم داشتم ولی جزء اون

 چیزایی بود که نزاشتن بیارم. نمی دونم یک ذره شامپو چی

 .بود که گفتن کیفت سنگین میشه

 دنیا کیف صورتی رنگ فاطیما را از گوشه ی کلبه برداشت

 و گفت: نگران نباشید شامپوی فاطبما هست از اون استفاده

 .می کنیم

 افسانه همچنان دم در اتاقک ایستاده بود گفت: بچه ها بنظر

 من نزدیک رود آتیش درست کنیم چندتا پتو آویزون کنیم



 دور تا دورش اینجوری هم نمیخواد هی برای بردن و

 آورون آب اذیت بشیم، هم نزدیک بودنمون به آتیش

 .گرممون می کنه

پیشنهادش با استقبال دخترها مواجه شدپس نوشین و تبسم 

 برای

 جمع کردن هیزم رفتند و

 افسانه،دنیا،رزیتا هم کارهای فراهم کردن آتش و بستن

دپتوها را به عهده گرفتن . 

 .حمام سیارشان تا پسرها رسیدند آماده شده بود

یک اتاق کوچک با پتو کنار رود.و قابلمه ای که روی آتش 

 درحال

 جوشیدن بود و یک تشت

 .آب سرد

 .قبل از هر کسی دنیا دخترکش را برد تا بشوید

 با کاسه از آب گرم قابلمه با کاسه توی تشت آب سرد می

ید با شامپو و صابونریخت و وقتی به دمای متعادل رس  

 .دخترک را حسابی شست و شو داد

 چند دقیقه ای بعد وقتی افسانه فاطیما را پیچیده الی پتو به

 کلبه می برد و دنیا قصد کرده بود لباس های خیس شده ی

 .خودش را از تن بکند پسرها رسیدند

 مسلم، فاطیما را بغل افسانه دیده و تقریبا فهمیده بود ماجرا



ار استاز چه قر . 

 وآنها چقدر تاکید کرده بودند تا از امن و امان بودن اطراف

 مطمئن نشده اند کسی از کلبه خارج نشود و حاال دخترها

 .بساط حمام راه انداخته بودند

 .جلو رفت و شروع کرد به داد و هوار کردن

معلومه اینجا چه خبره؟ دارید چیکار می کنید؟دنیا شوهرش _

 را

نست گاهی تا چه حدمی شناخت و می دا  

 غیریتی می شود با لباس های خیس بیرون آمد و به لحنش

 مالیمت بخشید و پرسید: چی شده مسلم جان؟

 مسلم فریاد کشید: مگه ما نگفتیم از کلیه بیرون نیاید تا ما

 !برگردیم؟ شما اومدین آب تنی؟

 دنیا آب دهانش را فرو داد و پاسخ گفت: آب تنی چیه مسلم

بچه رو می شستمجان داشتم  . 

 مسلم باز فریاد زد: نگفتی شاید رفت اون تو خودت و

 بشوری چندتا مرد با هم سر رسیدن؟ این چهارتا پتو قرار

 بوده از ناموس من محافظت کنه یا این دخترا؟

 دنیا دست هایش را در هم قالب کرده و سرش را پائین

تید انداخته بود.ماهان شاکی از کار دخترها گفت: نمی تونس

 صبر

 کنید تا



 ما برگردیم؟ شما درباره ی اینجا اطالعات دارید؟ می دونید

 چطور جایه؟ چرا سرخود کار می کنید؟

 تبسم به ماهان نگاه کرد و گفت: دو ساعته که معطل شمایم،

 خوب همه ی تنومن کثیفه، موهامون به هم چسبیده

 .خواستیم یک ذره خودمون رو تر و تمیز کنیم همین

ا تبسم راحت تر بود پس لحنش عصبی تر شد وماهان ب  

 گفت: چی می شد اگه دو ساعت صبر می کردین؟ چی می

 شد اگر یک ساعت دیر تر حموم می کردین؟ عمدا این کارو

 .می کنی؟ خوشت میاد روی اعصاب آدم راه بری

 تبسم از حرف و تهمت ماهان به همراه فریادش ناراحت شد

 به گونه ای که اشک به چشمانش نشست و گفت: آره خوشم

 .میاد روی اعصابت راه برم مریضم، مرض دارم

 و بدون این که منتظر حرفی از سوی ماهان باشد پتو را با

شتاب کنار زد و وارد شد.کنار آتش نشست و دست به دکمه 

 هایش

 .برد و بازشان کرد

شد و عصبیماهان پشت سرش سریع وارد همان مثال حمام   

 گفت: چی شده؟ چرا مثل بچه ها قهر می کنی دارم باهات

 حرف میزنم، میگم ما اولش مطمئن نبودیم اینجا خالیه و

 .جزء خودمون کسی نیست

 تبسم خیره به آب های توی فابلمه که در حال قُل زدن بود



 گفت: حاال که مطمئن شدین کسی نیست چرا سرم داد و

 بیداد می کنی؟

گاه دخترک را گرفتماهان رد ن . 

 بدنش چند روز بود رنگ آب گرم به خودش ندیده بود؟

 با دیدن آب گرم و حس کردن بوی شامپو خشکی پوستش

 .را بیشتر حس کرد

 آخ که چه کیفی می داد همین جا لباس از تن بکند و خودش

 .را حسابی بشوید و بعد هم کنار شومینه دراز بکشد

م شودسعی کرد فعال بی خیال هوس حما . 

 فعال مهم ترین کار به دست آوردن دل تبسم بود

 دوباره به تبسم نگاه کرد و گفت: سرت داد میزنم چون

 نگرانتم، چون باید یاد بگیری اینجا جایی نیست که سر خود

 کار کنی. اینجا برای ما نا آشناس و باید هرچیزی رو پیش

 .بینی کنیم

 .اشک دخترک فرو چکید

س تر می شدهر روز رنجوتر و حسا . 

نمی دانست از عاشقی ست یا غریبی؟نمی دانست عاشقی این 

 همه

 شیشه ی احساسش را ناز کرده

 .یا غریبی و دوری از خانواده

 فقط می دانست این روزها با یک تلنگر دلش می شکند و



 چشمانش تر می شود

 ماهان خیره ی چشمان خیس تبسم با ناراحتی گفت: واسه

 چی گریه می کنی؟

هایش را طاقت نمی آورداشک  . 

 او کال با دیدن اشک تمام زن های زندگیش رنج می کشید،

 .مادرش، متین،هما، ساناز

 تبسم که همیشه در قلبش جایگاه ویژه ای داشت و هر قطره

 .اشکش دلش را به درد می آورد

 قطرات بعدی اشک تبسم چکید و همچنان رنجیده از فریاد

صادر کنی میخوام خودم وماهان در جمع گفت: اگه اجازه   

 .بشورم. بچه ها بیرون منتظرن تا من برم اونا بیان

 ماهان روی دو پا مقابل دخترک نشست وگفت: تا نگی چرا

گریه می کنی نمیریم.تبسم با صدای لرزان گفت: جلوی بچه 

 ها

 سرم داد زدی، بهم

 میگی خوشت میاد روی اعصابم راه بری؟ انگار من بچه ام

 .ماهان سعی کرد جلوی لبخندش را بگیرید

 دخترک داشت خودش را لوس می کرد و مرد جوان این را

 .دوست داشت

 .ناز کشی از تبسم برایش لذت بخش بود

 من فقط دارم سعی می کنم مراقبت باشم. نمیخوام برات_



 .اتفاقی بیفته و نگرانتم

مبیشتر از بقیه برای تو نگرانم چون تو با همه اشون برا  

 .فرق داری

 .خوب تمام غصه ها تمام شد

 .با همین یک جمله

 مردک کار بلد بودها؛ می دانست چه بگوید و دل رنجیده ی

 .دخترک را نوازش کند

 .چیزی در قلب دخترک قُل زد.درست مثل آب توی قابلمه

 .درست مثل آب توی قابلمه

 عشق و محبت به مرد آشفته ی رو به رویش در تمام

ید.چشم نگران و مهربانش، موهای به هم وجودش می جوش

 ریخته

 و ریش های

 بلند شده اش،

 .پوست آفتاب سوخته دوست داشتنی بود

 و حتی عصبانیتش هم می توانست دوست داشتنی باشد وقتی

 .از نگرانی بود

 .اما خوب کمی ناز کردن که اشکالی نداشت

 .می شد قدری ناز کرد

مهربون تر پس با دلخوری نگاهش کرد و گفت: میشه  

 .مراقب باشی



 ماهان این بار لبخندش را پنهان نکرد، دست جلو برد و

 دست تبسم را گرفت و گفت: چشم از این بعد بعد مهربون تر

 .مراقبت می کنم

 .دستش گرم بود

 .مثل بخار بلند شده از آ ِب در حال جوش گرم و خواستنی

 .گرمای دستش تا قلب دخترک نفوذ کرد

رصت نکرد حرفی بزند؛ چون نوشین پتو را تبسم لبخند زد.ف

 کنار

 زد و

 سرش را داخل آورد و گفت: دارید چیکار می کنید؟ ماهان

 چرا نمیایی بیرون تبسم کارش و تموم کنه؟ بقیه هم میخوان

 !خودشون و بشورن، نکنه میخوای دوتایی حموم کنید؟

 .چشمان تبسم از تعجب وق زد

د از حرفی که نوشیننمی دانست خجالت بکشد یا حیرت کن  

 .با بی پروایی و بی خیال بر زبان رانده بود

 :صدای خنده ی ماهان باال رفت و میان خنده اهسته گفت

 .اونم به وقتش

 نگاه حیرت زده ی تبسم از نوشین جدا شد و به ماهان

 .دوخته شد

 .چشمانش از تعجب مقابل پایش افتاد

گفت: پاشو ماهان بلند تر خندید و دست تبسم را کشید و  



بریم، تو بعدا بیا حموم کن.بی آنکه منتظر جواب تبسم باشد 

 او را

 بلند کرد و بیرون

 .رفت

 تبسم نمی خواست بیش از این شک و شبه ه ای مقابل بچه

 ها کند ایجاآهسته دستش را از دست ماهان بیرون کشید و

 .پا به پای او بیرون رفت

 رزیتا انگار منتظر فرصت بود و بالفاصله خودش را توی

 حمام انداخت

**. 

 تبسم شال را روی سرش مرتب کرد و کمی دور تر از کلبه

 کنار ماهان روی تنه ی درخت شکسته نشست و در جواب

 حرف های ماهان پرسید: یعنی واقعا هیچ کس اینجا نیست؟

شما همه پس چطور این کلبه رو اینجا ساختن؟ کی ساخته؟  

 جا رو با دقت گشتین؟

اش به ماهان ابرو باال انداخت و گفت: نمی دونم، منم همه  

همین فکر می کنم....آره بابا کامل گشتیم.تبسم میان درختان 

 سر

 چرخاند و انگار می خواهد کسی را

 .بیابد گفت: حتما یک صاحبی داره، مطمئنم پیداش میشه

قینا صاحب داره وماهان نفس عمیقی کشید و گفت: آره ی  



 پیداش میشه، اما اینکه کی پیداش میشه خیلی مهمه

پارت چند نفر مسافر توی اون هواپیما منتظرن ما کمک 

 ببریم،

 معلوم نیست توی این چند روز چی به سرشون اومده؟ چی

 ....خوردن؟ چیکار کردن

 :با نوک کفشش روی زمین زیر پایش خط کشید و گفت

 .خیلی نگرانم تبسم

م به خط های درهم و برهم ترسیم شده توسط کفشتبس  

 ماهان روی زمین نگاه کرد و گفت: وقتی خدا کمکمون کرده

 و ما رو از وسط اون کوه بی آب و علف رسونده به همچین

 بهشتی برای ادامه ی راه هم کمکمون می کنه. همون خدایی

 که هوای ما رو داره هوای بقیه مسافرا رو هم داره. نگران

ید من مطمئنم همه چی درست میشه. بنظرم شما بیشترنباش  

 از اونچه که باید خودتون رو در مقابل مسافرا مسئول می

 .دونید ولی اینجوری هم نیست

 .حرف هایش جدی بود

 در گمال جدیت بیانشان می کرد و لبخند نشسته روی لب

 های ماهان این وسط چه معنی داشت را نمی دانست.متعجب

اهان دلیل تعجب دخترک را فهمیدنگاهش کرد و م . 

 وقتی دلخوری قشنگتر حرف میزنی، صمیمی تر. من اون_

 .جوری حرف زدنت و بیشتر دوست دارم



 تبسم ابرو درهم کشید و گفت: من و بگو دارم خودم و می

 ... کشم دلداریت بدم اون وقت تو

 ماهان بلند شد ایستاد و گفت: آهان اینجوری حرف زدنت و

دارم. از شما، خودتون و اینا خوشم نمیادبیشتر دوس  . 

 تبسم بر خالف لحظه ی قبل لبخند زد و گفت: واقعا که،

 معلومه خیلی هم دلداری الزم نیستین

 ماهان با کمترین فاصله کنار دخترک ایستاد و خودش را به

 سمت او متمایل کرد و گفت: دلداری نمیخوام تو فقط

 همینجوری لبخند بزن من انرژی می گیرم، همینجوری

 قشنگ نگام کن، همین قدر قشنگ حرف بزن، تو خودت

 بهترین دلگرمی دنیایی، حرف زدن الزم نیست چشات مر از

انرژی مثبته، پر از حال خوب...چیزی در قلب دخترک آب 

 می شد

 مثال کیلو کیلو قند؛ شاید

 .هم نقل و نبات

حرف نبودند که جام، جام شراب نابحرف های مرد جوان،   

 بودند که به کام دخترک می ریخت و او را هر لحظه بیشتر

 .مست عشق می کرد

 دلش پر می کشید برای اینکه دستش را جلو ببرد و گونه ی

 .آفتاب سوخته اش را نوازش کند

یا مثل وقتی های که خیلی باربد را تحویل می گرفت از 



 گردن

ورتش را محکم ببوسدماهان آویزان شود و ص . 

 ماهان نگاه به لبخند شیرین نشسته روی لب های ترک

 خورده ی دخترک گره زد و گفت: پس قرارمون چی شد؟

 ...شما و خودتون و جمع بستن کلمات نداریم

 ببشتر به سمت تبسم خم شد و پچ زد: اینجا یک نفر هست

 که دوست داره روزی هزار بار اسمشو صدا بزنی.... یکنفر

ینجاست که فقط دوست داره اسمش رو با صدای تو ا

 بشنوه.ضربان

 .قلب دخترک اوج گرفت

 تند شد تا بر طبل رسوایی دخترک بکوبد و او را پیش مرد

 خوش قامت رو به رویش بیشتر از این که هست رسوا کند

 با دنیایی از امید سوار اتومبیل شده و به فرودگاه رفته

 .بودند

بگویم پرواز کردند.اما حاال پس از  رفتن که نه، بهتر است

 چند

 ساعت انتظار دست خالی به خانه

 .بازگشتند

 هر کدام از اعضای خانواده مثل لشکر شکسته خورد یک جا

 .نشسته بود

 مهناز که از وقتی این حادثه رخ داد دوباره به خاته ی خاله



 .اش رفت و آمد می کرد

ولین لیوانسینی شربت به دست از آشپرخانه خارج شد و ا  

 را به داریوش تعارف کرد و گفت: خاله بخدا داری خودت و

 زجر میدی، همین که نصف بیشتر مسافرهای هواپیما زنده

 پیدا شدن، همین که شهادت دادن تبسم زنده اس و همراه

 یک گروه دیگه رفته خودش خیلی خوبه. امروز اینا پیدا

اشید نهشدن فردا تبسم و همراهاش. االن باید خوشحال ب  

 .اینکه ایتجوری خودت ببازی

 نسرین خودش را روی مبل جلو کشید؛ لیوانی شربت از

 :توی سینی برداشت و به لب های خواهرش چسباند و گفت

 مهناز راست میگه خواهر، این که خبر زنده بودن دخترت

رو شنیدی خیلی خوبه.آمنه جرعه ای از شربت را نوشید تا 

 گلوی

 خشک شده اش

کند و گفت: خدا می دونه چی به سر بچه ام اومده،را تازه   

 کجاست؟ چیکار می کنه؟ چی میخوره؟

 دست بر سینه زد و گفت: الهی مادرش بمیره. الهی برات

 بمیرم مادر که چند روزه توی کوه و کمر آواره ای. الهی

 برات بمیرم که توی سرما آواره ای. آخ چی به سرت اومده

 عزیزکم؟

 .کسی زنگ را فشرد



 هومن از جا برخاست و در باز کن را فشرد و چند لحظه بعد

 .کامران نفس زنان وسط سالن ایستاده بود

 .خارج از شهر بود و نتوانست زود تر خودش را برساند

 کم و بیش از زبان مهناز شنیده بود چه شده و حاال رو به

 رویی باربد ایستاده و او را سوال پیچ می کرد: جریان چیه

را هواپیما پیدا شده، بیشتر مسافرا پیدا شدن ولی ازباربد؟ چ  

تبسم خبری نیست؟ چرا همه برگشتن جزء تبسم؟باربد در 

 همان

 حالت نشسته روی تنها پله ی وردی

 آشپزخانه توضیح داد: دو، سه روز که از سقوطشون می

 گذره و خبری نمیشه تصمیم می گیرن خودشون از هواپیما

دن کمک. یک عده موندن تویبیرون بزنن برای پیدا کر  

 هواپیما اون عده ای هم که تصمیم می گیرن برن دنبال راه

 نجات دو دسته شدن. این گروه زودتر رسیدن به یک روستا

 هم زنده بودن خودشون هم جای هواپیما رو خبر دادن. اما

 گروهی که تبسم که جزءشون بوده انگار هنوز به جایی

 .نرسیدن

رسید: خوب چرا دنبالشون نمی گردن؟کامران پریشان حال پ  

 باربد آخرین لیوان شربت را که توی سینی بود و مهناز

 تعارفش کرد برداشت و گفت: معلومه که دارن می گردن،

 .ولی مشکل اینجاست که نمی دونن کجا باید بگردن



 کامران روی صندلی، میز ناهار خوری نشست و گفت: همین

.آمنه با چشمان اشکی به که می دونیم زنده ان خودش خوبه

 خواهر

 :زاده اش نگاه کرد و گفت

 اگه دیده بودیشون کامران، خستگی و گرسنگی جون

 براشون نزاشته بود. رمق نداشتن با اینکه قبل از دیدن ما

 غذای گرم خورده بودن رنگ به رخسارشون نبود. همه

 ....اشون رفتن بیمارستان برای معاینه

هنیشگی اش.سوز صدایش دل مادر بود و دلواپسی های 

 سنگ را

 :هم به آتش می کشید و ادامه داد

 خدا می دونه بچه ام از گرسنگی و سرما چه حال و روزی

 داره. پوست صورتشون خشک و زخم شده بود. آخ الهی

 بمیریم حتما بچه ی منم همین حالو داره

 .پرستو به سختی از جا بلند شد

اندآخرین روزهای بارداری اش را می گذر . 

 کنار مادرش نشست و گفت: غصه نخور فدات بشم، همین

 روزا تبسم هم بر می گرده خونه دوباره همه دور هم جمع

 .می شیم

 .قطرات اشک خودش هم با زدن این حرف ها چکید

 .کاش خواهرکش را زودتر می دید



 .دلش برایش پر می کشید

و اخ که وقتی خبر پیدا شدن هواپیما را شنید چه جانی گرفت  

 .چه امیدی به قلبش جاری شد

 .حاال اما نا امید با دستان خالی دور هم نشسته بودند

 .عجب چیزی ست نا امیدی.درد بی درمان است این لعنتی

 .خدا لعنش کند

 .خدا لعنت کند همه ی نا امیدی های دنیا را

 وقتی که می آید طوری بر قلبت سنگینی می کند که انگار تا

 .آخر عمر قرار است فرمانده وجودت باشد

**************** 

 .صبح خوبی را آغاز کرد

 .شب خوبی را هم گذرانده بود

 .حمام، غذای کافی، جای نرم، اتاق گرم

 .تا خود صبح راحت خوابید

 نه گرسنه بود، نه کثیف، نه مجبور به خوابیدن روی

و نهسنگالخ های کوه و نه الزم بود سرما را تحمل کند   

 .نگرانی حمله ی حیوانات و جانوارن را داشت

 .شب تا صبح را راحت خوابید

 .صبح با حس و حالی حوب بیدار شدهمه خواب بودند

 بدش نمی آمد تا بیدار شدن بچه ها از کلبه بیرون بزند و

 .اطراف کمی بچرخد



 تا در کلبه را باز کرد و خارج شد سرمای صبحگاهی خودش

 .را به صورتش کوبید

 .خواست برگردد؛اما پشیمان شد

 لوالی روغن ندیده در صدای بدی می داد و ممکن بود بچه

 .ها را بیدار کند

 راهش را به سمت رود که درست پشت کلبه رد می شد کج

 .کرد

 .همه جا خیلی زیبا بود

 .هیچ از بهشت کم نداشت

 انبوه درختان سر سبز، گل های بهاری، صدای پرندگان و

 .آواز خوش رود

 پرندگان زیبایی کنار رود نشسته بودند و از آب آن می

 نوشیدند

 چنان منظره ی زیبای بود که حتی اگر می خواست هم نمی

 .توانست به سرما اهمیت دهد

 دلش فقط رفتن و قدم زدن کنار رود و لذت بردن از هوای

 .اول صبح را می خواست

 .هر چند به قول بچه های دانشگاه، هوا دونفره بود

ونفره بودن را بیطتر می طلبید اما دخترک بعد حتی باد  

 وجود آن اعتراف بی پروا، هنوز هم به آن درجه از پررویی

 نرسیده بود که برود مرد جوان، ماهان نام را از



 خواب خوش بیرون بکشد و بگوید هوس دونفره قدم زدن

 .دارد

 پس تنها روی تنه ی شکسته ی درختی نشست و به آب

جریان رود چشم دوختآرام و در  . 

 در حال و هوای خودش به سر می برد؛ در رویا پردازی

 .هوی دخترانه اش، که پالتویی روی شانه اش نشست

 .ترسیده از جا پرید

 ماهان کنارش نشست و خیره به رود مقابلش بدون نگاه به

 دخترک گفت: دختر حرف گوش کنی نیستی، چند هزار بار

ه، نباید تنها جای بریتا حاال گفتم اینجا نا امن . 

 .تبسم به نیم رخ مرد جوان نگاه کرد و گفت: ترسوندیم

 .ماهان سر چرخاند

از من نترس، حرف گوش کن باش و از تنهایی _

 بترس.دخترک

 دوباره روی تنه ی در خت نشست. لبه های پالتو

 .را به هم نزدیک کرد و گفت: ببین چقدر همه جا قشنگه

 .انگار افتادیم وسط بهشت. دلم نیومد از این منظرع بگذرم

 ماهان از گوشه ی چشم نگاهش کرد و گفت: مراقبت از

 .خودت مهم تر از هر چیزیه

 .تبسم آهسته سرتکان داد

 خلبان خوش قامت از جا برخاست و سرش را به سمت



 :تبسم که سر بلند کرده و نگاهش می کرد؛ چرخاند و پرسید

ری بزنیم؟بریم یک دو  

 تبسم با اشتیاق لبخند زد و گفت: آره خیلی دوست دارم

 .اینجاها رو ببینم

 .بالفاصله از جا بلند شد

 دست ماهان نرم روی کمرش نشست و گفت: همین اطراف

یک چرخی میزنیم و بر می گردیم.حواس تبسم پیش دست 

 ماهان

 .روی کمرش بود

ب یکجای گرمی دستش روی کمر دخترک، جای خالی جوا  

 .سوال را در ذهنش یاد آوری کرد

 به فاصله ی یک قدم پشت سرش راه می رفت و حس

 حمایت که در رفتارش بود چیزی را به تبسم یاد آوری می

 .کرد

 .چیزی مثل اینکه این مرد به زن دیگری تعلق دارد

 . حمایتش باید برای زن دیگری باشد

 .از روزی که این ماجرا را فهمید با خودش جنگید

 .تمام مدت سعی داشت انکارش کند

 به روی خودش نیاورد و فکر کند حتما امید یا نوشین اشتباه

 .کرده اند

 اما اینجا درست، همان لحظه ای که دوشادوش ماهان و کنار



 .رودی زیبا قدم بر می داشت

 خیلی ناگهانی تصمیم گرفته بود مساله را مطرح کند و خیال

 .خودش را راحت

و جواب می شنید و تکلیف خودش را روشنیکبار می گفت   

 .می کرد

 ماهان هنوز با یک قدم فاصله پشت سرش بود که تبسم بی

 میل گفت: نوشین میگه نامزد داری؟

 .ماهان در جایش ایستاد

 .تبسم هم در همان حالت متوقف شد.نگران جواب ماهان بود

 می ترسید بگوید: خوب نامزد دارم یا ندارم به تو چه؟

اهان بر نگرانی اش افزودسکوت م . 

 .مردد چرخید و رو به روی او ایستاد

 .فاصله اشان زیادی نزدیک بود

 .سینه به سینه

 آرزو کرد جواب سوالی که می خواهد بپرسد یک نه بزرگ

 .باشد

 باز پرسید: نوشین میگه خانواده ات با یک ختر دیگه قول

 و قرار ازدواج گذاشتن، راست میگه؟

 .ماهان دست در جیب فرو برد

 .عالقه ای برای رعایت فاصله ی ایمنی نداشت

 در همان بی فاصلگی ایستاده بود و خیره تبسم را نگاه می



 .کرد و گفت: راست میگه.رمق از پاهای تبسم رفت

 .دوست داشت نامزد داشتنش را انکار کند او نکرده بود

اشک بربا چشمانی پر از سوال که داشت زور می زد نم   

 آنها ننشیند به مرد خوش قامت ایستاده در مقابلش نگاه کرد

 ...و پرسید: اما تو اون شب توی شکاف گفتی که

 ماهان محکم ایستاده بود و مستقیم به چشمان لرزان دخترک

 مقابلش نگاه می کرد و گفت: خیلی خوب یادمه اون شب

 .توی شکاف چی گفتم

ز هم کمی لرز داشتصدای تبسم با وجود آن همه تالش با . 

 انگار که سرما همه جا را ول کرده و به جان صدایش افتاد

 .بود

 !نامزد داری ولی من رو دوست داری؟_

 ماهان لبخند زد و پرسید: نمیشه؟

تن صدای تبسم کمی باال رفت و گفت: معلومه که نه.ماهان 

 بی

 پروا پرسید: چرا؟

اپیمای بهصدای تبسم همچنان می لرزید، انگار که مثل هو  

 .برف نشسته اشان او هم میان کوهی از برف گیر افتاده

 راستش را بخواهی توقع این همه صراحت را از مرد جوان

 .نداشت

 داری باهام بازی می کنی؟_



 .ماهان از این سوال دخترک جا خورد

 لبخند از روی لبش جمع شد. اما همچنان کامال مسلط بود

ی تبسم را نوازش کرد انگشت شستش را باال آورد و گونه  

 .و مالیم و قاطع گفت: من هیچ وقت با تو بازی نمی کنم

 هیچ وقت

 محبت صدایش روی شیشه ی قلب دخترک ترک انداخت و

 نمی دانست برلی این همه محبت نهفته در صدایش بمیرد. یا

 .از اندوه اعتراف به نامزد داشتنش جان دهد

؟پرسید: پس چی؟ تو داری میگی نامزد داری  

 انگشت ماهان همچنان روی گونه ی تبسم بازی گوشی می

کرد و گفت: قلب من توی دنیا فقط برای تو می تپه.قلب تبسم 

 از

 .تپش افتاد

 .همین یک جمله برای تسلیم شدن کافی بود

 .جز تپش قلب ماهان دیگر چه می خواست

 اما او تسلیم نشد و طی یک خود آزاری کامال آگاهانه

تو به کس دیگه ای تعهد داری و منم آدم مصرانه گفت: ولی  

 .پا گذاشتن به زندگی آدم متعهد نیستم

 .ماهان نرم لبخند زد

 اتصال چشمانش حتی به اندازه ی پلک زدن از چشمان دختر

 .رو به رویش جدا نمی شد



 .تو همین االن هم بخوای یا نخوای به زندگی من وصلی_

 .مجبوری پا بزاری توی زندگی من

ف از اجبار می زد؟ماهان حر ! 

 منظورش از این حرف ها چه بود؟

کمی تند شد و پرسید: کی من مجبور می کنه؟انگشت اشاره 

 ی

 ماهان روی سینه ی تبسم حوالی جایی کا

 قلبش محکم خودش را به دیوار آن می کوبید ضربه زد و

 گفت: یک چیزی اینجا هست که مجبورت می کنه. بدون

 ....اراده ی خودت به زندگی من وصلت می کنه

 نفس عمیقی کشید و گفت: مثل من که سال هاست می دونم

 .یک سد بزرگه جلوی راهمه ولی بازم نتونستم ازت دل بکنم

 .دلش رفت بود برای این جمله ی ماهان

 عقلش این موجود بی احساس لعنتی اما فقط شماتت می

زندگیش راه دادکرد؛ که این مرد زن دیگری را به  . 

 .من آدم دل شکستن نیستم ماهان_

 ماهان باالخره کوتاه آمد و دست از نوازش گونه ی دخترک

 کشید و به جایش دستش را اسیر کرد و پرسید: فکر می

 کنی من هستم؟

تبسم سر کج کرد و پرسید: نمی دونم، هستی ؟ماهان دست 

 دخترک



 را باال آورد و روی سینه ی خودش

سید: آدم اعتماد کردن هستی؟گذاشت و پر  

 .تبسم سر تکان داد

 دستش جای خوبی داشت چسبیده به دستان ماهان و چفت

 شده روی سینه ی مرد جوان و بی رودربایستی گفت: هنوز

 .انقدر نمی شناسمت که تمام و کمال بهت اطمینان کنم

 .ماهان بر خالف انتظار تبسم از جوابی که شنید خوشش آمد

کمی عقل و منطق هم چاشنی عشق می شد وبد نبود اگر   

 گفت: به قلبت اعتماد کن، ببین اون چی میگه؟ ازش بپرس

 ماهان آدم دل شکستنه؟ آدم آسیب زدنه؟

 .قلبت راستشو بهت میگه

 .اشک تبسم باالخره با همه ی تالشی که کرده بود چکید

 اگه به قلب من باشه که کال به نفع تو رای میده، ولی عقلم_

این وسط یک آدم دیگه هم هست، یک آدمی که ممکنهمیگه   

 .دل بسته باشه

 دست آزاد ماهان باال آمد و نوازش وار اشک تبسم را از

 .روی گونه اش پاک کرد

 عاشق عاقل باش نه عاقل عاشق_

تبسم گیج به مرد جوان نگاه کرد.حس می کرد رد انگشت او 

 روی

 :صورتش مانده و پرسید



 یعنی چی؟

میقی کشیدماهان نفس ع . 

 .دست تبسم روی سینه اش باال و پائین شد

 یعنی مثل من نباش، اختیار قلبت و نده دست عقلت.هی تو_

 دلت بره هی عقلت بگه نه صالح نیست، درست نیست،

 .نمیشه، خانواده ها چی، تو هم بگی چشم

 برخالف من باش عاشق عاقل باش یعنی وقتی دلت رفت

اون چی میگه اولویت بده به دلت، اول ببین .... 

 نگاهش را دوباره تا چشمان دخترک باال کشید و گفت: قلب

 .آدم حداقل درباره ی عشق هیچ وقت بهش دروغ نمیگه

 تبسم مظلومانه پرسید: چرا نمیگی چی شده؟ چرا از قول و

 قرار ازدواجت نمیگی؟ چرا نمیگی اون دختره کیه؟

ماهان سر پایین انداخت.دست آزادش اینبار مهمان جیب 

 شلوارش

 شد و گفت: بزار

 به وقتش بهت میگم. به من زمان بده قول میدم وقتش که

 .برسه همه چی رو می فهمی

 تبسم مصمم گفت: من بهت اطمینان می کنم، اون زمانی که

 میخوای رو بهت میدم.....ولی....ولی ماهان وقتی همه چی

بگی، اگه بفهمم حضور من توی زندگیت به کسرو برام   

 دیگه ای آسیب میزنه میرم، هر چقدر هم عاشق باشم بازم



 .میرم

 پیچیدن صدای هادی باعث شد تبسم به سرعت از ماهان

 .فاصله بگیرد

 .ماهان لبخند زد

 این بار هادی در معرض دیدشان قرار گرفت. داشت می

اتون یک صبحونهگفت: بچه ها کجایین؟ بیاید صبحونه، بر  

 .اعیونی درست کردم

 ماهان، هادی را صدا زد تا او هم متوجه آنها شود: اینجایم

هادی، بیا ببینم چی شده.هادی تا بچه ها را دید دست باال 

 آورد و

 گفت: بیایین سمت

 .کلبه، یک صبحونه داریم که باورتون نمیشه

هماهان به تبسم نگاه کرد و گفت: بیا بریم ببینیم صبحون  

 .اشون چیه که اینجوری ذوق می کنه

 یک قدم از تبسم دور شد اما دو باره برگشت و رو به روی

 دخترک ایستاد و با اطمینان گفت: غصه ی هیچ چی رو

 نخور، من همه چی رو درست می کنم. کافیه بسپریش به

 .من

 تبسم آهسته پلک زد و ماهان با لبخند شیرینی پرسید: بریم؟

ددخترک سر تکان دا  

 .خدایی، هادی حق داشت این همه ذوق داشته باشد



 تبسم و ماهان هم از دیدن صحنه ی رو به رویشان خوشحال

 .شدند

 بچه ها نزدیک کلبه آتش درست کرده بودند و توی ظرف

 .روی آتش هم نیمرو در حال پخت بود

 تبسم ناباور به دنیا که مشغول هم زدن تخم مرغ ها بود نگاه

مرغ از کجا آوردین؟!دنیا با لبخند نگاهش  کرد و پرسید: تخم

 کرد

 و گفت: تخم اردک وحشیه، آقا

 هادی اون سمت رودخونه پیدا کرده. نون و روغن هم که

 .توی کلبه بود

 ماهان به هادی نگاه کرد و گفت: دستت درد نکنه هادی

 .جان

 کنار بچه ها نشست و از توی سینی یک لیوان چای برداشت

شاره زد کنارش بنشیندو آهسته به تبسم ا . 

 همزمان نوشین رو به دوستش گفت: تبسم بیا اینجا پیش

 .من

 تبسم از گوشه ی چشم به ماها ِن ناراضی نگاه کرد و کنار

 .نوشین نشست

 دنیا ظرف را وسط گذاشت و گفت: بفرماید بعد چند روز

یک صبحونه درست و حسابی.ماهان لبخند زد و گفت: دست 

 شما



 .درد نکنه

 نوشین آهسته در گوش تبسم پچ زد: شما دوتا با هم کجا

 بودین؟

 تبسم اولین لقمه را با نان خشک و تخم مرغ گرفت و در

 .پاسخ نوشین گفت: همین جا کنار رود

 نوشین شیطنت کرد و گفت: حسابی داره بهت خوش می

 .گذره ها

 تبسم از گوشه ی چشم نگاهش کرد، خندید و گفت: صبحونه

خرین باری که نیمرو خوردی چند روز پیشاتو بخور، آ  

 .بود

 نوشین تکه ای نان برداشت و گفت: واال صحبت درباره ی

شما دوتا حتی از این صبحونه درجه یک هم جالب تره.تبسم 

 به

 ظرف بزرگ وسط که نصف تخم مرغ هایش در

 سینی دیگری ریخته شد و نصفش هم مقابل آنها بود چند

ن خشک و لیوان های جور وانفری از ان می خوردند؛ نا  

 .جور چای نگاه کرد

 !نوشین به این می گفت صبحانه درجه یک؟

 خوب البته که خدایی برای آن روز ها صبحانه ای حسابی و

 .الکچری محسوب می شد

 نوشین سقلمه ای زد و وگفت: خوب تعریف کن دیگه،



 چیکار می کردین اونجا؟

چشمان در نگاه تبسم سر بلند کرد تا جوابش را بدهد اما  

 .مستقیم ماهان گیر افتاد

 .دلش ریخت

 .درست مثل لحظه ای که کسی وسط استخر ُهلش داده باشد

 .با چشمک ریز ماهان دلش ریخت

 هم آرامش فرو رفتن میان آب استخر را داشت هم هیجان

 .سقوط

 قلبش بیشتر از همیشه به تصرف مرد جوان رو به رویش

ی رفت و گوشه لبش روی آندر آمد.کاش جراتش را داشت م  

 لبخند

 .کم رنگ نشسته روی صورتش را بوسه می زد

 .لبخند کم رنگی بر لب نشاند چشم از ماهان گرفت

 در جواب نوشین گفت: رفتیم یک دوری زدیم و البته درباره

ی نامزدش هم باهاش حرف زدم.نوشین لقمه ی پر و پیمان 

 را میان

 دستش نگه داشت و

چی گفت؟پرسید: خوب؟ اون   

 تبسم کوتاه پاسخ داد: مفصله بعد برات میگم

 نوشین قری به گردنش داد و گفت: گمشو بابا تو هم می

 .میری دو کلمه حرف بزنی



 .تبسم آهسته خندید

 صدای هادی توجه اشان را جلب کرد که می گفت: بچه ها

 اینجا از بابت غذا اصال نگرانی نداریم، توی رود خونه پر از

و مرغابی وحشی هم که هر چی دلت بخواد ماهیه، اردک  

هست. مطمئنم چیزای دیگه ای هم میشه پیدا کرد.ماهان لقمه 

 به

 دست گفت : ما که قرار نیست زیاد اینجا

 بمونیم، امروز، فردا راه می افتیم.باید بریم زودتر برای

 .مسافرا توی هواپیما کمک ببریم

 رامین از در کلبه بیرون دوید و با هیجان گفت: روشنش

 .کردم، باالخره تونستم رادیو راه بندازم و ایران رو بگیرم

 ماهان و فرهاد مثل برق از جا پریدند و به سمت رامین

 رفتند و رامین با خوشحالی گفت: روشن شد.... داره کار می

 .کنه

هش کردماهان رادیو را از رامین گرفت و ناباور نگا . 

 .واقعا داشت پخش می کرد

 :البته که صدایش هی کم و زیاد می شد اما مجری گفت

ساعت اینجا تهران است...ماهان به فرهاد نگاه کرد و فرهاد 

 فی

 الفور گفت: االن اخبار

 .ساعت صبح میگه، بزار ببینیم حرفی از ما میزنن



 .همه ساکت شده بودند

آبفقط صدای سوختن چوب بود و قل زدن  . 

 .گوینده پس از خواندن دو خبر رفت سر اصل مطلب

 .اینبار حتی بچه ها نفس هم نمی کشیدند

 جست و جو برای یافتن سرنشینان هواپیمای مسافر_

 .بری از صبح امروز آغاز شد

 روز گذشته پس از چند روز جستجو باالخره امداد گران

 موفق شدند هواپیمای گم شده و مسافرانش را که به طور

عجزه آسایی زنده مانده بودند پیدا کنندم . 

 گروهی از مسافران این هواپیما که برای پیدا کردن راه

 نجات از آن خارج شده بودند؛ موفق شدند خودشان را به

 .روستای برسانند و مکان هواپیما را اطالع دهند

 اما متاسفانه گروه دوم که شامل چهارده نفر بوده اند و

یکی از خدمه پرواز هم جزء خلبان و کمک خلبان و  

 انهاست همچنان مفقود هستند.این حادثه تاکنون کشته و زخمی

 داشته که پزشکان

 پس از انتقال زخمی ها به بیمارستان حال دو نفر از آنان را

 وخیم اعالم کردند

پشت هم اتفاقات خوب می افتاد.رسیدن آنها به همچین جای 

 درجه

 یکی، پیدا شدن هواپیما،



دن بچه های گروهپیدا ش . 

 .انگار کم کم در گشایش داشت به رویشان باز می شد

 .اعضا گروه لحظاتی را ناباور به هم نگاه می کردند

 کدام معجزه را باور کنند؟

 پیدا کردن سر پناه و مواد غذایی؟

 یا پیدا شدن آن همه آدم گرسنه و خسته و زخمی؟

گفتماهان هیجان زده از جا بر خاست و با خوشحالی  : 

 .پیداشون کردن

 .صدای هورا کشیدن و فریاد بچه ها به هوا رفت

 .حسام و علی باال و پایین می پریدند و هورا می کشیدند

 .دختر ها هم خوشحالی می کردند

 انگار که تیم مورد عالقه اشان یک گل حسابی به تیم قدر

 .مقابل زده باشد

 .ماهان با حال خوبی دست هایش را به صورتش کشید

 پس از اینکه نفسش را با خیال راحت رها کرد، سرش را به

سمت آسمان بلند نمود و خدا را شکر را از ته قلبش 

 گفت.نگرانی

 .برای مسافران جان به سرش کرده بود

 علی با صورتی بشاش گفت: یعنی اگه بهم خبر داد بودن زنم

 بعد چند سال انتظار باالخره حامله شده انقدر خوشحال نمی

ه االن شدمشدم ک . 



 .بچه ها همه متعجب به علی نگاه کردند

 .در این چند روز او از همسرش چیزی نگفته بود

 .چه رسد به اینکه سالهاست برای پدر شدن انتظار می کشد

 افسانه لب به سخن باز کرد و با حیرت پرسید: نگفته بودی

 که زن داری؟

 علی بی خیال کنار آتش نشست و دوباره لیوان چایش را

 ...دست گرفت و گفت: ندارم که

 سر بلند گرد و خیره ی بچه ها که نگاهش می کردند با بی

خیالی گفت: مثال زدم.صدای خنده ی گروه همزمان شد با 

 پس

 گردنی که هادی

 .نثارش کرد

 دست پشت گردن دردناکش کشید و گفت: تقصیر منه که

 .اندازه ی خوشحالی مو برای شما وصف کردم

م نشستند و فرهاد گفت: خدا رو شکر خیالموندوباره دور ه  

 .از بابت مسافرا راحت شد

 .ماهان با خاطری آسوده سر تکان داد

 .انگار بار سنگینی از دوشش برداشته بودند

 حاال که تعداد کشته ها و زخمی ها را هم شنیده بود از بابت

 .اینکه کسی به تعداد کشته ها اضافه نشده حال خوبی داشت

و لقمه نیمرو حاال با حس بهتری از گلویش پائینچای گرم   



 .رفت و نوش جانش شد

 نوشین خلبان جوان نگاه کرد و پرسید: دنبال ما هم می

گردن؟ماهان با اطمینان گفت: حاال که می دونن زنده ایم تا 

 پیدامون

 .نکنن بی خیال نمیشن

 هنوز درست و حسابی لقمه را قورت نداده بود که علی سیخ

مردک حتما دوباره می خواست یک مسخره بازی ایستاد.

 جدید علم

 .کند

 رامین همچنان رادیو را چون شی ارزشمند میان دستانش

 داشت و پرسید: باز چته علی؟

 علی بدون اینک به شخص خاصی نگاه کند، چشم چرخاند و

 گفت: وقتی رادیو کار می کنه، ممکنه موبایل هامون هم

 آنتن بده درسته؟

روی صورت مرد جوان قد بلند ایستاده مکث نگاه بچه ها  

 کرد و قبل از هر کس رزیتا به خودش آمد از جا پرید

 .گفت: آره راست میگه

 امید به علی نگاه کرد و گفت: البته اگه شارژی برای گوشی

 .ها مونده باشه

 علی به سمت کلبه پا تند کرد و گفت: خوب چک می کنیم.باز

ددوباره بچه ها از جا برخاستن . 



 هر کدامشان پر از امید به سوی کلبه ها و گوشی ها

 .شتافتند

 .اما زیاد طول نکشید که امیدشان، نا امید شد

 بیشتر از یک هفته می شد که گوشی ها رنگ شارژ و برق

 .به خودشان ندیده بودند

 تمام مدتی که در هوامیما بودند و یا در راه گوشی هایشان

 .روشن بود به عنوان چراغ قوه استفاده می شد

 ماهان هم خواسته بود مدام چکش کنند شاید جایی آنتن داد

 و حاال در مکانی که امکان آنتن دادن وجود داشت همه

 .بدون شارژ و خاموش بودند

 امید به دیوار کنار شومینه تکیه داد و در حالی که دستش را

به ماهان که کنار تبسمروی زانوی تا شده اش گذاشته بود   

 ایستاده و حواسش پی گوشی خاموش میان دستش بود نگاه

 کرد و پرسید: برنامه چیه؟

 قبل از ماهان فرهاد جواب داد: من میگم چند روز اینجا

بمونیم، نه نگرانی مسافرهای هواپیما رو داریم، نه نگرانیبی 

 آب و

 غذا و سر پناه موندن خودمون. شایدم همین فردا،

فردا صاحبش پیدا شد پس . 

 ماهان گوشی خاموش را که به هیچ صراطی مستقیم نبود

 توی طاقچه گذاشت و



 .با هر بار تکان دستش درد بدی در بازویش می پیچید

 از تنها پنجره ی کلبه، به منظره ی دلنشین بیرون نگاه کرد

 و گفت: وقتی رادیو کار می کنه، وقتی اینجا یک کلبه وجود

ن اطراف آبادی هست. دیگه چرا خودمونداره یعنی ای  

 معطل کنیم؟

 امید هم نظر فرهاد بود و گفت: چون خسته ایم، تو خودت

 زخمی هستی. زخمت عفونت کرده. بچه ها چند روز

 گرسنگی کشیدن اینجا آب و غذا داریم،جای گرم و راحت

 داریم. منم موافقم که چند روز بمونیم و استراحت کنیم

نه نشست و گفت: ولی بریم بهتره، هرمسلم آن طرف شومی  

چه زودتر خودمون به خانواده هامون برسونیم.فرهاد باز 

 دهان باز

 کرد: اگه راهو اشتباه بریم، اگه باز گم

 بشیم. تو حاضری این جای امن رو ول کنی دوباره با بچه

 ات آواره ی کوه بشی؟ اونم توی این شرایط که می دونی

ب به وجب دارن دنبالمون میفهمیدن ما زنده ایم و وج  

 گردن

ماهان دست در موهایش برد.تمیزی موهای پرپشتش را بعد 

 از چند

 روز حمام ندیدن

 حس خوبی داشت و پرسید: تو پیشنهادت چیه؟



 فرهاد پاها را ضربه دری روی هم قرار داد و گفت: دارم

 میگم که، چند روز بمونیم. استراحت کنیم، خستگی مون در

راه بشیم اگه کسی رو پیدا نکردیم که راهبره. رو به   

 نشونمون بده اون وقت خودمون دوباره راه می افتیم. خدا

 رو چه دیدی شاید توی این دو، سه روز تیم جست و جو

 پیدامون کردن.....ولی ماهان واقعا همه امون به چند روز

 .استراحت و امنیت و جای گرم نیاز داریم

خاندماهان نگاهش را میان بچه چر . 

 .بنظر می رسید سایرین هم با فرهاد هم نظر باشند

 یعنی چشم هایش که این را می گفت: اگه همه موافق هستین

 .که دیگه حرفی نمی مونه. منم موافقم

 مسلم در حال نوازش کردن موهای فاطیما که سر روی شانه

اش گذاشته بود گفت:فقط بچه ها باالخره صاحب اینجا یک 

 روز

 میاد، ما داریم از

 غذا های اون استفاده می کنیم باید به جای مواد غذایی مثل

 نون، برنج، روغن، چای...خالصه چیزایی که اینجا هست؛

 پول بزاریم اگه یک وقت قبل اومدنش ما رفته بودیم الاقل

 .پولش حساب کنیم

 فرهاد راضی از پیشنهاد مسلم گفت: آره فکر خوبیه،

 .موافقم



سمت امید رفت و آهسته گفت: بیا یک نگاهی بهماهان به   

 .زخم دستم بنداز خیلی درد می کنه

 .به سمت اتاقک همان که عنوان آشپزخانه را داشت رفت

 .درون اتاقک مشغول بیرون آوردن پلیورش شد

 از شب گذشته بعد از آن حمام صحرایی که حسابی هم

 چسبید؛ لباس های تمیزی که همراهشان بود را پوشیده

بودند و حاال طعم پاکیزگی را بیشتر از همیشه حس می 

 .کردند

 دست درد ناکش را آهسته از بیرون کشید.امیدی شالی را که

 خودش شب گذشته روی زخم بسته بود

 را باز کرد و گفت: ماهان بد جور داره عفونت می کنه، نباید

 .دیشب حمام می کردی. آب نباید بهش می رسید

ل تمیز کردن زخم شدبا همان پارچه مشغو . 

 ماهان از درد ابرو در هم کشید و گفت: نمی شد که تو سر و

 .ضع من دیدی. چطوری نمی رفتم حمام

 .امید به سمت در آشپزخانه رفت

 نوشین را صدا کرد و به ماهان نگاه کرد و پرسید: آنتی

 بیوتیک های که دم در غار بهت دادم تموم شد؟

گفت: نه بابا فقط یکدونهماهان بازویش را فشار داد و   

 .خوردم، پدر معده ام در آورد

 امید عصبانی گفت: همینو بگو، داروهاتو نخوردی. بابا



 .خوب بین غذا می خوردی تا معده ات اذیت نشه

 ماهان خندید و گفت: آخه اون غذای که ما میخوردم قبل و

بعد داشت؟امید هم خنده اش گرفت و گفت: ببخشید دیگه اونی 

 که

 می

 خواست دارو بسازه فکر نمی کرد شما توی همچین شرایطی

 .میخوای استفاده کنی

 از بس بی شعور بوده دیگه، باید فکر همه ی شرایط می_

 .کرد

 نوشین دم در آشپزخانه حاضر شد و پرسید: امید جان کارم

 داشتی؟

 امید رو به رویش ایستاد بود و گفت: لطفا یک تکیه پارچه

هان رو ببندمبرام پیدا کن دست ما . 

 تا حواس ماهان را پرت دید شیطنت کرد و بوسی در هوا

 .برای دخترک فرستاد

 بیچاره تازه داماد، روزها می شد که داغ عشق بازی با

 .تازه عروسش روی جگرش مانده بود.نوشین خندید و رفت

 امید به سمت ماهان چرخید و ن پرسید: آنتی بیوتیک ها

 رو داری؟

 .ماهان پاسخ داد: آره

 امید با رضایت سر تکان داد و گفت: خوبه، شروع کن به



 .خوردن ماهان این عفونتش شدید بشه کار دستت میده ها

 سپس بی مقدمه پرسید: صبح با تبسم کجا بودین؟

 .ماهان پوف کالفه ای کشید و گفت: باز شروع شد

ها روامید دوباره زخم را وارسی کرد و گفت: انتی بیوتیک   

 هر شش ساعت بخوره تا اوضاع خراب تر نشده.... چرا

 فوری جبه ه می گیری؟ دارم ازت سوال می پرسم._ اگه فقط

 .همین یک سواله، پشت کلبه بودیم کنار رود

 لبهای امید کج شد، ماهان نفهمید لبخند می زد یا پوزخند و

 .گفت: رود.جنگل و هوای دونفره

 .ماهان پوزخند زد

داشت با بچه اش حرف می زد مردک انگار . 

 .تبسم شال به دست دم در آشپزخانه ایستاد

 اما پسرها متوجه حضورش نشدند و امید گفت: برای بار

 هزارم میگم نگرانتم ماهان، نگران هر دوتاتون، تو حواست

 هست با این هوس عشق و عاشقی که به سرت افتاده داری

هستی؟ اون دخترو وابسته می کنی ماهان؟ فکر بعدش  

ماهان آتش گرفت.خشمگین رو به رفیقش پرسید: هوس امید؟ 

 اسم

 حسی که

 من به تبسم دارم هوسه؟ تو که می دونی من چند ساله

 !میخوامش



 .تبسم ایستاده بود و گوش می کرد

 .امید از محبت ماهان به او خبر داشت

 .او از عشقش به تبسم برای امید گفته بود

 .حس خوبی زیر پوستش دوید

دمت داشتن عشق ماهان، درست مثل غذای شب گذشتهق  

 .بدجوری به جانش چسبید

 .مطمئن بود طعم هیچ کدامشان را فراموش نخواهد کرد

 امید هم عصبی غرید: من قدمت محبت تو به تبسم رو می

 دونم، یادم نرفته چقدر دوستش داری اما خیلی چیزهای

اش محالهدیگه رو هم یادم نرفته، ماهان تو نمی دونی باب  

 بزار فکرت هم از ذهن دخترش رو بشه چه برسه به اینکه

 باهات ازدواج کنه. تو یادت رفته بابات به آقا داریوش چه

 قولی داده؟

 ماهان عصبی غرید: قول و قرار های اونا به من چه امید؟

 تا کی باید پا بزارم روی دلم و بگم چون بابام قول داده،

حق ندارم طرف دختر چون باید حرفش حرف باشه، من  

داریوش خان برم.امید خنده ای عصبی کرد و گفت: چرا 

 داری سر

 من داد

 میزنی؟ یکی دیگه گند زده، یکی دیگه عاشق شده، یکی

 دیگه قول گرفته، یکی دیگه هم قول داده، دقیقا این وسط



 من چیکاره ام. این دادها رو سر دلت بزن، بهش بگو تبسم

م از کی ممنوع شد؟ بگم چی شدبرات ممنوعه. میخوای بگ  

 ...که ممنوع شد؟ بگم درست دو روز مونده به عروسی هما

 .چشمان ماهان حضور تبسم را شکار کرد

 دخترک همچنان شال به دست مبهوت ایستاده بود و

 .نگاهشان می کرد

 ماهان لبخندش را به روی او پاشید و پرسید: چیزی شده

 تبسم؟ کاری داری؟

 تبسم ناراضی از نیمه کاره ماندن حرف هایشان جلو رفت

 .وگفت: پارچه خواسته بودی برات آوردم

 سعی کرد نگاهش روی بازو و شانه ی برهنه ی مرد جوان

 .نیفتد

امید پارچه را گرفت و گفت: ممنون. زحمت کشیدی،تا پشت 

 امید

 به ماهان بود، مرد جوان برای دخترک ایستاده

انی از چشمانش می بارید چشمک ریزیدر مقابلش که نگر  

 .زد

 تبسم سر در گم دست ها را در هم تاب داد وگفت: خوب مثل

 .اینکه با من کاری ندارید من برم دیگه

 .معنای چشمک ماهان را نمی فهمید

 او می دانست تبسم حرف هایشان را شنیده. از این چشمک



 چه قصدی داشت؟

 این که بگوید همه چیز رو به راه است؟

 نگرانی چشمانش را خوانده بود و مثال می خواست با یک

 چشمک آرامش کند؟

 .بی میل پارچه را داد و خارج شد

 امید مشغول بستن زخم شد و بی تفاوت پرسید: حرفامون

 شنید؟

 نگاه ماهان از در آشپزخانه کنده نمیشد انگار که تبسم هنوز

که زد گفت: همانجا ایستاده و گفت: آره شنید.امید گره آخر را 

 چیز

 .خاصی نمی گفتیم

 ماهان دست پر دردش را از توی آستین پلیور رد کرد و

 .نگران گفت: چرا یک چیزایی فهمید

 .باالخره می فهمید. هر چه زودتر بهتر داداش من_

 ماهان بر خالف امید هیچ عالقه ای نداشت که تبسم فعال

 .چیزی بداند

اسد، دل بدهددوست داشت دخترک ابتدا او را خوب بشن  

 .سپس واقعیت ها را بداند

 امید بی میلی ماهان را برای گفتن حقیقت در چشمانش دید و

 گفت: باهاش صداقت داشته باش، بزار همه چیزو همین جا

 از زبون خودت بشنوه نه بیرون از اینجا از زبون خانواده



 .اش

 .تبسم بی حوصله کنار نوشین نشست

دگرگون شده نوشین تا دید فهمید که دوستش . 

 چیه؟ چی شد؟ چرا رفتی توی لک؟_

 تبسم ابتدا نگاهی به در اتاقک سپس به نوشین انداخت و

پرسید: تو درباره ماهان چی می دونی؟نوشین متعجب گفت: 

 یعنی

 !چی؟ متوجه منظورت نمیشم

 تبسم پکر توضیح داد: امید داشت بهش می گفت بابای من

دخترهای ما نیان. مناز باباش قول گرفته که پسراش سمت   

 .فکر می کردم مراوداتوش فقط کاریه

 .نگاهش همچنان حوالی د ِر اتاقک آشپزخانه نام می چرخید

 نوشین به چهره ی درهم تبسم نگاه کرد و گفت: بخدا چیزی

 نمیدونم. فقط این که امید از نزدیک شدن شما دوتا راضی

 نیست

 .تبسم در خودش جمع شد

باید با ماهان مفصل حرف می زد.فرهاد کنار افسانه که 

 موهای

 .فاطیما را می بافت خزید

 پچ زد: حموم کردی، لباس عوض کردی چقدر قشنگ

 شدی. درسته مثل یک تیکه ماه. این چند روزه انقدر هپلی



 .بودی دلم نمی کشید نگات کنم

 افسانه چشم گرد کرد و توپید کرد: تو دلت نمی کشیدی من

نگاه کنی؟ پاشو برو تا یک حرفی بارت نکردمو  . 

 :فرهاد طوری که توجه سایرین را جلب نکند خندید و گفت

 نه قربون اون چشمای وحشیت بشم تو همیشه قشنگی حتی

 وقتی هپلی باشی. اما االن دیگه خیلی خوردنی شدی میخوام

 .بخورمت

 .افسانه باز چشم غره رفت و گفت: یواش تر، بچه می شنوه

هاد خودش را جمع و جور کرد، نزدیک تر به افسانهفر  

 نشست و تُن صدایش را پایین تر آورد و گفت: خانوم

خوشکله بله رو کی می دی؟افسانه موهای فاطیما را به هم 

 بافت و

 گفت: مگه قرار بوده

 .بله بدم

 فرهاد تخس سرتکان داد: آره توی چشات دیدم که میخوای

 بله بدی؟

شم نگاهش کرددخترک از گوشه ی چ . 

 .فرهاد این روزها نرم شدن او را به وضوح حس می کرد

 افسانه لبخند کم رنگی زد؛ فاطیما را از روی پایش بلند کرد

 رو به دخترها گفت: بچه ها بریم لباس ها رو بشوریم؟ همه

 .لباس های دیروز مونده باید بشوریمشون



 .قبل از هر کسی دنیا از جا برخاست

بلند شدتبسم هم متفکر  . 

 بعد از شستن لباس ها مستقیم سراغ ماهان می رفت و دلیل

 .ممنوعه بودن رابطه اشان را می پرسید

بهترین کار همین بود که همه چیز در آغاز مشخص شود.و 

 رزیتا

 کیفش را به سمت خودش کشید و گفت: من صابون

 .همراهم دارم، همونو میارم باهاش لباس بشوریم

لب هایش را جلو داد و گفت: بابتشخودش را لوس کرد و   

 .خیلی پول دادما

 نوشین آهسته روی شانه اش زد و گفت: حرص نخور منم

 یک صابون پوست همراهم دارم فعال از اون استفاده می

 کنیم

 دخترها که عزم شستن لباس کردند؛ پسر ها هم برای کمک

 .شتافتند

 .کم که نبود

چه توانستندروزهای آوارگی در کوه از شدت سرما هر   

 برتن کردند. حاال بعد از یک بار حمام یک کوه لباس روی

 .دستشان مانده بود

 قابلمه، تشت، قوری آخالصه هر چه که به دستشان آمد را

 پر از آب کردند و روی آتشی که کنار رود توسط آقایان بر



 .پا شده بود گذاشتند تا گرم شود

 .تا لباس ها را با آب گرم بشویند

 دخترها همه جا هر چیزیی که کم داشتند؛ لوازم آرایشی و

بهداشتی اشان همیشه به راه بوده و هست.مثل دیروز که از 

 کیف

 هر کدامشان یک شامپوی درجه یک

 بیرون آمد و امروز هم هرکدامشان یک صابون یا شست و

 .شو دهنده خوب برای صورتشان همراه داشتند

بار به جای شستن پوستکه البته قرار بود؛ رسالتش این  

 .آفتاب و مهتاب ندیده

 .شستن لباس های چند روز بر تن مانده باشد

 تبسم تازه کنار یک تکه سنگ که بنظرش می رسید برای

 لباس شستن مناسب باشد جاگیر شده بود؛ که ماهان درست

 .رو به رویش نشست

 .یک قابلمه آب گرم توی دستش بود

خوای؟ زمینش گذاشت و پرسید: کمک نمی  

 و نگاهش رفت سمت لباس چرک های روی زمین کنار

 .دخترک

 .پالتوی خودش را شناخت

 چشمانش پر از محبت و عشق شد و گفت: دستت درد نکنه،

 .لباس های منم تو برداشتی



تبسم با خجالت لبخند زد.ماهان نگاه گیجی به لباس ها و 

 صابون

 توی دست تبسم

م؟انداخت و پرسید: حاال چطوری بشوری  

 تبسم به چشمان گیج و حالتش که بیشتر شبیه پسر بچه های

 سردرگم بود نگاه کرد و پرسید: تا حاال لباس نشستی نه؟

 ماهان با انگشت شستش گوشه ی ابرویش را لمس کرد و

 .مثل پسر بچه ها به همان شیرینی گفت: واقعیتش نه

 .تبسم خندید

بال که بچهماهان بعد از خنده ی کوتاهی ادامه داد: ولی ق  

 بودیم مامان اینا لباس با دست می شستن باالخره یک تشتی

 چیزی بود االن برنامه چیه؟ بدون تشت چطوری میخوای

 !بشوری؟

 دخترک یکی از لباس ها را برداشت و گفت: صبر کن االن

 عملی بهت نشون میدم.ماهان شیطنت کرد: آهاااا عملی خوبه،

 .دوست دارم

اش کرد و لباس را توی آب زد تبسم چشم غره ای حواله . 

 .ماهان خندید

 دخترک لباس را حسابی خیس کرد و روی سنگ انداخت

 .شروع کرد به صابون مالی کردنش

 خوب که صابون را به همه جای لباس کشید دوباره رویش



 .با دست کمی آب ریخت و مشغول چنگ زدن لباس شد

یاد سپس به ماهان نگاه کرد و گفت: به همین راحتی بود  

 .گرفتی

 ماهان پالتویش را از بین لباس ها بیرون کشید و مشغول

 خیس کردنش در آب شد و گفت: آره آموزش عملیه خیلی

 .خوبی بود

 زیر چشمی به تبسم نگاه کرد. لبخندش شیطنت کالمش را

 .نشان می داد

 .تبسم بر خالف اوجدی شد

 کمی متفکر لباس را چنگ زد و سپس بی مقدمه گفت: حرف

 .هاتون با امید شنیدم

 .ماهان سر بلند کرد و نگاهش کرد

چند لحظه خیره نگاهش کرد و گفت: می دونم.تبسم نگاه از 

 چشمان

 مرد جوان گرفت و دوباره سرگرم

 .چنگ زدن لباس ها شد

 .ماهان هم نگاه برید و دستانش دوباره به جان پالتو افتاد

 چیزی نگذشت که تبسم سکوت را شکست: ماهان؟

هان دست کفی اش را به موهایش کشید و ناچار جوابما  

 داد: جان؟

 .تبسم لبخند تلخی زد



 از جان بی جان ماهان معلوم بود که قرار نیست حرف های

 .خوبی بشنود

 .این جان درونش عشق نداشت

 .از محبت بر نمی خواست

 یکی از همین پاسخ های معمولی بود که به هر کسی ممکن

 .است بدهی

میوه فروش محل صدایت می کند تا بگویدمثال وقتی   

 سفارش هایت آماده است.یا وقتی عجله داری و به سرعت از

 تاکسی پیاده می شوی و

 .راننده تاکسی صدایت می کند تا باقی پول را پس بدهی

 .یا خیلی جاهای دیگر

 .جان ماهان از همان ها بود

 .پس به جان دخترک نچسبید

شده بود نگاه کرد و کوتاهبه تکه ای از موهایش که کفی   

 پرسید: ماجرا چیه؟

 ماهان کمی از آب گرم توی قابلمه را روی دستان سرخ شده

 .از سرمای تبسم ریخت

 .هوا رو به خنکی می رفت

 .زیاد سرد نبود؛ اما آب رود هرچه دلت بخواهد سرد بود

 دستان دخترک بر خالف قلب نا آرام شده از بابت لحن بی

گرفتقرار ماهان، جان  . 



 .نگاه رضایتمندی به مرد جوان انداخت

 در چشمانش عالوه بر تشکر، انتظار برای جواب سوالش

 هم بود و ماهان گفت: قضیه مال چند سال پیشه. حدود سال

پیش.نگاه دخترک بین صورت ناراضی ماهان و لباسی که 

 خودش

 .داشت می شست درگردش بود

ود با همماهان داشت می گفت:هما و عموی من قرار ب  

 ازدواج کنن. همه چی هم خوب بود و خیلی سریع پیش

 رفت. کل زمانی که صرف شد از خواستگاری تا قرار و

 .مدار عروسی یک ماه بود

 تبسم سر تکان داد و گفت: آره یادمه که هما قرار بود

 .ازدواج کنه، من و مهناز رفته بودیم اصفهان خونه ی داییم

برای ادامه تحصیل و دختر داییم زن داییم رفته بود استرالیا  

 خیلی ناراحت بود. من و مهناز رفتیم دو، سه ماه تابستون

 پیشش موندیم تا یک کم رو به راه بشه. من اون موقع ده

 .سالم بود

 .ماهان لبخند کم رنگی زد: اهوم یادمه

 ....قراربود برای عروسی عمه، بابا بیاد دنبالم_

 :صدایش را پایین آورد؛ انگار داشت با خودش حرف می زد

 .عروسی که هیچ وقت برگزار نشد

 با دقت به ماهان نگاه کرد و گفت: من نمی دونستم اونی که



عمه قرار بوده باهاش ازدواج کنه عموی تو بوده. همیشهفقط 

 در

 این حد می دونستم که بابام با بابای دوست باربد

 .روابط کاری هم داره

 .ماهان دست کار کشید

 کال وقتی هم که می شست بیشتر لباس بیچاره را به سنگ

 .زیرش می کوفت تا اینکه چنگ بزند

 دو روز قبل عروسی یکهو عموم زد زیر همه چی و_

 رفت. وقتی همه ی کارت ها پخش شده بود. مهمون ها

 دعوت شده بودن. وقتی همه مطلع شده بودن که خواهر

ی خواد با برادر هاشم شمس ازدواجداریوش ابریشمی م  

 .کنه

 .دستان تبسم هم از کار افتاد

 ناباور ماهان را نگاه کرد و ماهان بی آنکه منتظر سوالی از

 سوی دخترک باشد گفت: بی آبرویی شد. دختر ابریشمی

 .ها که هزار تا خواستگار شد یکهو عروسبش به هم خورد

ر این که داماداونم کی؟ دو روز قبل از عروسی. سر چی؟ س  

 زده زیر همه چی. همه گفتن خدا می دونه چشم پسره دنبال

کی بود که دو روز مونده به عروسی رفت. خدا می 

 دونهدختر

 .ابریشمی ها چه کرد که داماد زد زیر قول و قرارش



 توی خونه ی ما محشر به پا شد. همین طور توی خونه ی

 باید》 :شما. و مرغ عموم یک پا داشت. یک کالم گفت

 .وتمام《 عروسی به هم بخوره

 بابات از اون روز به بعد نزدیک شدن خانواده ی ما رو به

 خانواده ی شما منع کرد... نگاه نکن که رفاقت من و باربد

 هنوز پا برجاست. از پس ما دوتا بر نیومدن. جوون بودیم و

 .کسی جلو دار خود سری هامون نبود

زد و پرسید: چرا کسیتبسم باز انگار با خودش حرف می   

 به من چیزی نگفت؟ من فقط می دونستم که عروسی عمه

 به هم خورده

 ماهان باز دست به قابلمه برد؛ آبگرم را روی دست تبسم و

 کمی هم روی لباس خودش ریخت و گفت: تو بچه بودی،

 سن و سالی نداشت. در ضمن به قول خودت دو، سه ماه

اب افتاده بوده.تبسم از نبودی وقتی هم برگشتی آبا از آسی

 ماهان

 پرسید: عموت چیکار کرد؟ بعد به هم خوردن

 عروسی؟

 ماهان پاسخ داد: خونه و زندگی و همه چی رو گذاشت و با

 .یک چمدون از ایران رفت

 تبسم با صورتی در هم پرسید: چرا عروسی به هم زد؟



 .ماهان سرش را به طرفین تکان داد

 .تبسم اولین لباس را در آب سرد رود آب کشی کرد

 شستن لباس در رود شبیه همان شکاندن یخ حوض و

 .شستن لباس در آب حوض یخ زده ی زن های قدیم بود

 .سردی آب تا مغز استخوانش نفوذ کرد

 بی هیچ حرفی دو تکه از لباس ها را شست و کنار رود

 .گذاشت

از ماها ِن متفکر که کمی که گذشت دوباره دهان باز کرد و  

 همچنان با همان پالتو درگیر بود و پرسید: حاال چی میشه؟

 .ماهان سر بلند کرد

 .ابروهایش در هم بود

 کامال مشخص بود که او هم در افکارش غوطه ور بوده و

حاال با این سوال یکباره به این دنیا پرت شده._چی، چی 

 میشه؟

ماهان کشید و گفتتبسم دست جلو برد و پالتو را از دست  : 

 .گوشت کوبیده نیست که دو ساعته داری می کوبیش

 ماهان با دست های کفی در همان حالت قبل نشسته و

 .نگاهش می کرد

 تبسم سر پایین انداخت و گفت: خودمون میگم، چی می

 شه؟

 .مرد جوان خیره ی دختر رو به رویش شد



 هویدا بود که سرمای آب به جانشرسوخ کرد و صورتش

م داشت سرخ می شد و پاسخ داد: این بستگی به تو دارهه . 

 تو مشخص می کنی میخوای با من باشی یا نه. فقط قبل هر

 حرفی این و بدون اگه بخوای با من باشی راه سختی در

پیش داریم.تبسم پالتو ماهان را روی لباس های شسته انداخت 

 و

 تکه

 .ی لباس دیگری برداشت و مشغول شستن شد

م شلوار خودش را برداشت و بعد از آب و کفماهان ه  

 .زدن سعی کرد اینبار با دقت بیشتری چنگ بزند

 چند لحظه ای که گذشت پرسید: نمیخوای چیزی بگی؟

 تبسم زیر چشمی نگاهش کرد و پرسید: درباره ی چی؟

 .درباره ی بودن با من_

 تبسم بی آنکه به مرد جوان نگاه کند گفت: من قبال در این

ظرمو دادمباره ن . 

 .ماهان لبخند زد

 راضی از جوابی که شنیده بود با لبخند گفت: پس باید کفش

 .آهنی بپوشم واسه مجاب کردن بابات

تبسم نتوانست لبخند بزند.انگار مغزش را تکه تکه کرده بودند 

 و

 هر تکه ای جای



 .افتاده بود

 .سعی می کرد گذشته را بخاطر بیاورد

چگونه بود؟حال و هوای هما آن روزها   

 چرا هیچ چیزی، حرکتی، نشانه ای، حرفی که برایش بیانگر

 لین ماجرا باشد را بخاطر نمی آورد؟

 یعنی آنقدر در دنیای کودکانه اش غرق شده بود؟

 .نفس عمیقی کشید و گفت: بیچاره هما. چه رنجی کشیده

 یک باره سر بلند کرد و پرسید: عاشق هم بودن یا از این

 .خواستگاری و ازدواج های سنتی

 .تا جایی که من می دونم عموم از قبل می خواستتش _

 تبسم متعجب پرسید: از قبل می خواستتش ولی دو روز

 مونده به عروسی میزاره میره؟! اگه واقعا می خواسته پس

بوده؟ماهان از جا برخاست و گفت:نمی دونم  مشکل کجا

 ....برم

 یک کم آب

 .گرم بیارم

مه دا برداشت و از تبسم فاصله گرفتقابل  

 .پارت کار شستن لباس ها تمام شد

 با کمک همدیگر آنها را روی شاخه ی درختان یا بوته ها

 .انداختند تا خشک شود

 دخترها یخ کرده و سرما زده کنار شومینه توی کلبه



 نشسته بودند پس از صرف چای داغ؛ خستگی در می

 .کردند

نوشیدند دوباره از کلبه بیرون زدند اما پسرها چایشان را که  

 .تا برای ناهار ماهی بگیرند و قدری هم هیزم جمع کنند

 تبسم چسبیده به شومینه نشسته بود که نوشین در کلبه را

 باز کرد؛ هراسان کنارش نشست و گفت: پریود شدم. هیچ

 .چی پد همراهم نیست چیکار کنم

م. حاالتبسم هم مثل او وحشت کرد و گفت: خاک بر سر  

 .چیکار کنیم منم همراهم نیست

رزیتا دخالت کرد و گفت: از پارچه استفاده کن.نوشین با 

 ترس

 .گفت: یک وقت پس نده آبروم بره

 .دنیا دست در دست فاطیما وارد شد

 تا قیافه ی به هم ریخته ی نوشین را دید متوجه شد اتفاقی

 .افتاده

 با نگرانی پرسید: چی شده؟

پریود شدم ولی پد همراهم نیست نوشین پاسخ داد: . 

 .دنیا لبخند زد و گفت: نگران نباش من همراهم دارم

 نوشین نفس راحتی کشید و گفت: وای خدایا داشتم از ترس

 .می مردم

 افسانه شانه را روی موهایش کشید و گفت: خدا کنه زودتر



 تموم بشه خسته شدیم بخدا. واسه هر چیزی باید نگران

لم می خواد زودتر برگردم خونه اینباشیم و بترسم. د  

کابوس لعنتی تموم بشه.رزیتا روی که روی شکم خوابیده بود 

 با

 شیطنت به افسانه

 و تبسم نگاه کرد و گفت: واسه شما دوتا که بد نشد این

 دوتا، پسر خلبانه و اون یکی کمک خلبانه خیلی هوای شما

 .دوتا رو دارنا

مزه ای بود وپس از صرف ناهار که ماهی کباب خوش  

 استراحی دو ساعته بچه ها تصمیم گرفتند گشتی در اطراف

 .بزنند

 .هر کدام در گروه های دو، سه نفره به سمت و سویی رفتند

 نوشین دم در کلبه رو به روی تبسم ایستاده، دستش را به

 .سمت او دراز کرد و گفت: تبسم تو بیا با ما بریم

 ماهان با توجه به این دور و برشان خلوت شده بود؛ چشم

 غره ای به نوشین رفت و گفت: شما با شوهرت برو تبسم

 .همراه من میاد

 نوشین خندید و گفت: خیلی خوب حاال چرا میزنی؟امید دست

 همسرش را گرفت و گفت: بریم عشقم اینا

 .روولشون کن. نرود میخ آهنین در سنگ

دندآخرین زوج هم دور ش . 



 ماهان دستش را به سمت تبسم گرفت و پرسید: بریم؟

 .تبسم به دست مرد جوان نگاه کرد

 بارها او را لمس کرده بود اما این اولین بار بود که خود

 .خواسته و به میل خودش بود

 خجالت زده دستش را باال آورد و توی دست گرم ماهان

 .گذاشت

 .ماهان لبخند رضایتمندی زد

ر خالف جهت امید و نوشین به سمت رودهر دو با هم ب  

 .رفتند

 هر دو با هم بر خالف جهت امید و نوشین به سمت رود

 .رفتند

 ماهان توضیح داد: یک مقدار پائین تر از کلبه از عمق آب

 کم میشه و چندتا سنگ وسط آبه می تونیم رد بشیم بریم

 .اون طرف

 .تبسم از پیشنهادش استقبال کرد

تنها لبخندی بود که نثار مرد جوان البته عکس المعلش 

 شد.حواسش

 .اینجا ها نبود

 نیم حواسش میان دست ماهان گیر کرده بود و نیم دیگر در

 .خانه پیش پدرش

 او پدرش را خوب می شناخت، حساسیت هایش را می



 .دانست

 وقتی عموی ماهان این چنین کاری با خواهرش کرده یعنی

تا یکبار دیگر خیلی صبر و حوصله و تالش می خواهد  

 .دختر به این خانواده بدهد

 .یا شاید هم اصال راضی به این کار نشود

 .شاید هیچ وقت

 مرد جوان متوجه حواس پرتی تبسم شد. فشار خفیفی به

 دست دخترک وارد کرد و پرسید: کجایی؟ این ورا نیستی؟

 تبسم با لبخند به اطراف نگاه کرد و گفت: فکرم پیش بابامه،

ی از اینجا بریم و بفهمه قراره چه عکس العملیاینکه وقت  

نشون.ماهان با لحنی مطمئن گفت: وقتی ما دوتا کنار هم 

 باشیم،

 پشت هم باشیم می تونیم همه چیز رو درست کنیم، اصال

 .مهم نیست چقدر سخت و پر دردسر

 ...فقط مهمه که

 دست در هم گره خورده اشان را باال آورد و گفت: مهم اینه

مون توی دست هم باشه که دست . 

 .تبسم به چشمان مرد جوان خیره شد

 هیچ وقت فکرش را هم نمی کرد عشق به همین سادگی ها

 .در دامنش بیفتد و او را این گونه اسیر کند

 .ماهان لب زد: همه چی رو درست می کنیم



 .تبسم آهسته پلک زد

 ماهان دوباره فشار خفیفی به دست دخترک وارد کرد و

 .گفت: بریم دیگه

همه چیز فوق العاده بود.منظره ی بی نظیر که دخترک نمونه 

 اش

 را کم دیده یا حتی

 .ندیده

 .بی چاره مادرش که حرص و جوش نبودن او را می خورد

 خبر نداشت دخترکش دست در دست به قول رزیتا، پسر

 خلبانه در زیباترین نوع طبیعتی که ممکن بود دیده باشد در

دن استحال قدم ز . 

 .رود، درختان سر سبز، سر به فلک کشیده

 پرندگان وحشی که صدای آواز بعضی هایشان هوش از سر

 .می برد

 .بوته های گل یا میوه های وحشی روییده کنار رود

 .هوای عالی و مطبوع

 .یقینا بهشتی چیزی شبیه همین جا بود

 تبسم خیره به پرنده ی کوچک آبی رنگی که نشسته روی

سنگ از آب رود می خورد گفت: میشه برایتکه ای   

 همیشه اینجا بمونیم و هیچ وقت برنگردیم شیراز. بدون

جنگیدن و ناراحتی کنار هم زندگی کنیم.ماهان خندید و گفت: 



 آره

 مثل توی قصه ها خودمون هم

 .صیغه ی ازدواج بخونیم

تبسم سرش را کمی کج کرد و به مرد جوان نگاه کرد.ماهان 

 ادامه

تو و داشتنت انقدر برام ارزش دارید؛ کهداد:   

 .حاضرم برای به دست آوردنت با همه ی دنیا بجنگم

 مهاجرت پروانه ها را دیده ای؟

 .وقتی همه با هم به سوی آسمان پرواز می کنند

 یک دسته پروانه ی مهاجر با هم در قلب دخترک به پرواز

 .در آمدند

او هم همراه یکی اشان بال هایش را به دخترک قرض داد و  

 .پروانه های مهاجر به آسمان رفت

 دوباره نگاهش را به پرنده داد و گفت: اینجوری حرف

 میزنی که اعتراف کنم من بلد نیستم جواب این حرفهای

 قشنگت بدم؟

 :ماهان رد نگاه دخترک را گرفت و پرنده را دید و گفت

 .اتفاقا تو خودت قشنگترین شعر عاشقانه ی دنیای

ند آب شدن در دل دخترک گذشته بود.کیلو کیلو دیگر از ق

 عسل در

 .دل دخترک آب می کردند



 از همان عسل های مرغوبی که آمنه به قیمت های گزاف

 می خرید و در مصرفشان بسیار صرفه جویی می کرد و می

 گفت یک انگشت از آنها شفاست و نیازی به زیاد روی

 .نیست

 .تمام جانش از عشق شفا گرفت

به راه سنگی که ماهان گفته بود رسیدندباالخره  . 

 ماهان دست تبسم را رها کرد و گفت: اول من میرم ببینم

 .اصال قابل اعتماده بعد تو بیا

 تبسم سر تکان داد و ماهان با احتیاط پایش را روی اولین

 .سنگ گذاشت

 .دومی و سومی را هم رد کرد و همانجا ایستاد

دستش را به سمت دخترک دراز کرد و گفت: خوبه، بیا.تبسم 

 دست

 مرد جوان را گرفت و با کمک او درست کنارش

 .روی سنگ سوم ایستاد

 ماهان تا سنگ ششم را هم با هم احتیاط طی کرد و دخترک

 .هم پا به پایش رفت

 اما در یک حرکت پایش روی سنگ پنجم که اتفاقا از همه

لیز خورداشان بزرگ تر هم بود  . 

 کمی در هوا دست و پا زد و وقتی به خودش آمد که با سر

 .در آب افتاد بود



 .نفس در سینه اش گره خورد

 چیزی جز سرمای آب حس نمی کرد و انگار در یک ثانیه

 .تمام اعضا بدنش از کار افتاد

 .سفت شدن عضالتش را کامال سخت کرد

 .تپش قلبش کند شد

راهش ادامه داد و حتی خون با سرعت کمتری به . 

 زمان زیادی نگذشت که دست ماهان ناجی اش شد و او را

 .از آب بیرون کشید

 .نور آفتاب را روی صورت یخ زده اش حس کرد

 .ولی در بدنش هیچ حسی نداشت.چشمانش بسته بود

 صدای ماهان را می شنید و حرکات او را حس می کرد که

 .نامش را می خواند

بلند کرد و با گام های سنگیندخترک را روی دست هایش   

 .از آب خارج شد و به سمت کلبه رفت

 تمام راه تبسم زمزمه هایش را می شنید که خودش را بابت

 پیشنهادی که داده بود لعنت می کرد

پارت با پا در کلبه را باز کرد و مستقیم به سمت شومینه 

 .رفت

 .دندان های تبسم از شدت سرما به هم می خورد

شومینه خواباندش. با عجله از کلبه بیرون رفت ماهان کنار  

 .و با دو هیزم بزرگ برگشت و آنها را در شومینه چپاند



 شومینه اش دست و ساز گلی بود؛ یک لحظه نگران شد؛

 .که از این مقدار زیاد چوب خراب شود

 اما بی خیال کنار تبسم نشست. دست دور او حلقه کرد و باز

 .به شومینه نزدیک کرد

ک گرمای آتش را به وضوح حس می کرد؛ کم کمدختر  

 چشم باز کرد و به مردی جوان ی که دست دور شانه اش

 حلقه کرده و رو به رویش نشسته بود سعی داشت کنار

 .شومینه در حالت نشسته نگهش دارد چشم دوخت

 با چشمان نیمه باز او را می دید که از شدت نگرانی در حال

 .پس افتادن است

اند: ماهان؟نامش را خو  

مرد مستاصل جواب داد: جانم؟ جان ماهان؟این از آن جان 

 های،

 .جان دار بود

 .از آنها که می شد جان گرفت

 .از انها که دنیا دنیا عشق و نگرانی داشت

 اما دخترک بیچاره چنان با سرما دست و پنجه نرم می کرد

 .که حتی جا ِن آتیشین معشوق هم نتوانست گرمش کند

 دندان هایش از سرما همچنان به هم می خورد گفت:سرده،

 .سردمه

 ماهان شال دور سر دخترک را برداشت و گفت: باید لباست



 .و عوض کنم

 تبسم با همان حال نزار اعتراض کرد: نه، نمیخوام االن

 .خشک میشم

 ماهان دستش را به دکمه های لباس تبسم برد و در حال باز

سم؟ خیس آبی. باید لباسات وکردنشان گفت: چی میگی تب  

 .عوض کنی.و تند تند دکمه های دخترک را باز کرد

 .پالتو را از تنش بیرون آورد

 دست بند بلواز بافت کرد و او را هم یواش یواش از تنش

 .بیرون کشید

 تبسم با یک تاپ آستین حلقه ای و شلوار مقابل مرد جوان

 .نشسته بود

اشت و گفت: خودمخجالت زده دست روی دست ماهان گذ  

 .بقیه رو بیرون میارم

 ماهان بی آنکه حتی لحظه ای به دستان برهنه ی دخترک

 نگاه کند از جا بلند شد و گفت: باشه من برات لباس میزارم

 .بپوش

 پشت دخترک کرد و کوله را برداشت. تبسم در حالی که تاپ

 :را با دستان بی جان از تنش بیرون می کشید گفت

پالتو بیشتر....همراهم نبود....یکی شستم، یکیدوتا...دوتا   

هم تنم بودکه...که خیس شد.ماهان حرف تبسم را شنید و البته 

 کوله



 .را هم خالی دید

 درمانده به سمت دخترک برگشت و گفت: خوب حاال چیکار

 .کنم

 :هنوز درست سر نچرخانده بود که دخترک بی جان جیغ زد

 .برنگردد

نشست مردک بیچاره سیخ سرجایش . 

 .فقط یک تاپ ولباس زیر، در کوله بود

 همان طور پشت به تبسم کوله را به سمت دخترک گرفت و

 گفت: اینا رو بپوش تا پاشم برای باقی لباس ها برات یک

 .فکری بکنم

 تبسم کوله را که باز کرد از خجالت آب شد؛ مرد جوان لباس

 !زیر هایش را دیده بود؟

کشیدماهان کوله ی خودش را جلو  . 

 کوله خودش که نه، این کوله را یکی از مسافران هواپیما به

 .او داد وگرنه او که یک کیف بیشتر همراه نداشت

 بلوز بافتش را بیرون کشید و گفت: بیا این مال خودمه اینم

 بپوش.تبسم بی حال بلوز را گرفت و گفت: ماهان میشه کوله

یدا کنم،نوشین بهم بدی یک روسری و شلوار برای خودم پ  

 .اونه که پاپیون بنفش روش داره

 .ماهان کوله را هم نزدیک دخترک گذاشت

 .جرات نمی کرد یک لحظه برگردد و نگاهش کند



 در همان حالی که پشت به دخترک داشت گفت: کمک

 میخوای؟

 .نه ممنون_

 ماهان به سمت آشپزخانه رفت و گفت: پس من برات یک

 .چای بزارم

 تا ماهان کتری را پر کرد و آب جوش گذاشت تبسم لباس

 .هایش را پوشید

 از داخل کوله ی نوشین یک دامن و شال هم پیدا کرد و

پوشش کامل شد.ماهان کنارش نشست؛ پتو را دورش پیچید و 

 :گفت

 تبسم تا

 آب بجوشه یک ذره استراحت کن منم برم لباساتو آب بزنم

وشیبزارم خشک بشه زودتر بتونی بپ . 

 :تبسم در نزدیک ترین فاصله به شومینه نشست و گفت

 .باشه ممنون. ببخشید برات دردسر شدم

 ماهان سعی کرد کمی شیطنت کند تا حاال تبسم بهتر شود و

 گفت: دردسر شدن تو برای من که مال امروز و دیروز

 .نیست، از وقتی عاشقت شدم دردسر شدی

ت شوخی و شیطنتتبسم بی جان لبخند زد: ماهان االن وق  

 کردنه؟

 ماهان کمی بی پروایی کرد، سرش را نزدیک صورت



 .دخترک برد و گفت: آره اتفاقا آالن از همیشه خوردنی تری

 حال و جون دفاع هم که نداری راحت میشه یک لقمه ی

چپت کنم.تبسم بی حال به دیوار نزدیک شومینه تکیه داد، 

 لبخند کم

ش سنخیتی نداشترنگ روی لبش با حال زار و نزار . 

 بر فرض که من نتونم دفاع کنم آخه تو با این رنگ و_

 ریخت من اصال میلت می کشه نگام کنی؟

 ماهان با دو انگشت آهسته چانه ی یخ کرده ی تبسم را

 لمس کرد و گفت: تو همیشه، همه جا، در هر حالی برای من

 قشنگترین دختر دنیایی. رنگ پریده، موی ژولیده، هیچکدوم

قشنگیت کن نمی کنه از . 

 .لبخند تبسم عمیق تر شد

 حتی با وجود بی حالی هم می شد جاری شدن عشق را در

 .رگ هایش حس می کرد

 .حرف های مرد جوان در عین سادگی، معجزه کرد

 پروانه های مهاجر دوباره آمده بودند و دخترک را سوار بر

ن خیره بالشان کرده به آسمان برده بودند.ماهان نگاه از چشما

 ی

 تبسم گرفت؛ جدی شد روی

 زانو کنار دخترک نشست و پرسید: بهتری؟

 .تبسم پلک بر هم زد و گفت: بهترم



 پارت ماهان از جا برخاست و گفت: زود لباساتو پهن می کنم

 .برمی گردم

 تبسم بیشتر در خودش جمع شد و گفت: لباسات خیس شده

 .اول عوض کن بعد برو

نگاه کرد، بخاطر بغل کردن تبسمماهان به سرتا پای خودش   

 .او هم کمی خیس شده بود اما نه در حد دخترک

 پس بی خیال سر و وضعش پتوی دیگری روی دخترک

 .انداخت و از کلبه بیرون رفت

 دقایقی بعد وقتی گرما کم کم مهمان تن تبسم می شد؛ ماهان

 برگشت و تر و فرز چای دم کرد و با لیوان چای چسبیده

 .دخترک نشست

 مثل مادری که از کودک بیمارش مراقبت می کند؛ چای را

 شیرین کرد و دست پشت نبسم گذاشت و او را بلند کرد؛

 .لیوان را به لب هایش چسباند تا از آن بنوشد. دخترک داد

 .تبسم جرعه، جرعه نوشید تا لیوان خالی شد

 .حاال با تمام وجود گرما را حس می کرد

زده اش هم گرم شده بودند.حالش به مراتب حتی رگ های یخ 

 رو

 .به راه تر از قبل بود

 ماهان به صورت دخترک که رنگ و رویش بهتره شده بود

 نگاه کرد و پرسید: بهتری؟



 .تبسم لبخند زد و سر تکان داد: بهترم ممنون

 ماهان شرمنده نگاهش کرد و ناراحت گفت: ببخشید که

می کردم اینجوری میشههمچین پیشنهادی دادم واقعا فکر ن . 

 تبسم

 لبخد بر لب نشاند: تو چرا معذرت خواهی می کنی. تقصیر

 خودم بود که بی احتیاطی کردم. تو ببخشید که من اذیتت

 .کردم

 .همان لحظه در کلبه باز شد و نوشین دم در کلبه ایستاد

 .ماهان سریع از تبسم فاصله گرفت

ت به آنها با امیدقبل از اینکه، نوشین که دم در کلبه و پش  

 حرف می زد او را ببیند؛ لیوان را برداشت و به اتاقک

 .رفت.صحبتشان کوتاه بود و زود وارد شد

 تا تک

 چشمش به تبس ِم یه داده به دیوار شومینه افتاد؛ کنارش

 نشست و گفت: تو چرا اینجوریی؟ چرا لباس مردونه تنته؟

دوستش نگاهی در اطراف چرخاند و بی آنکه منتظر جواب  

 باشد گفت: وای خاک به سرم مثل سریاالی ترکیه ای خلوت

 گیر آوردین رفتین تو کارش بعدم اون لباساشو داد تو

 پوشیدی؟

 تبسم هم خنده اش گرفته بود و هم بابت شنیدن این حرف ها

 از نوشین ناراحت بود و از طرفی هم چون می دانست ماهان



 .صدایش را می شنود خجالت می کشید

غره ای به او رفت و گفت: حالت خوبه نوشین؟ چیچشم   

 .میگی افتادم توی آب

 نوشین دلواپس پرسید: توی آب برای چی؟! کجا افتادی توی

 .آب؟!_همین پشت کلبه توی آب رود

 نوشین دست تبسم را گرفت گفت: حاال عیب نداره خوب

 .میشی همین که خاک برسرمون نکردی خودش خوبه

وستش را خیره شد و پرسید: چیتبسم چشم گرد کرد و د  

 میگی نوشین؟

 پارت نوشین لب و لوچه اش را آویزان کرد و پاسخ داد: واال

 تقصیر من چیه؟ توی این سریاالی ترکیه ای همیشه وقتی

 .لباس پسره تن دختره اس یعنی کارای خاکبرسری کردن

 تبسم توبیخ گرانه درحالی که همه ی تالشش را می کرد تا

 خنده اش را بروز ندهد گفت: از بس این آشغاال رو نگاه

 .کردی مغزت پوک شده

 خبر نداشت ماهان در آشپزخانه با شنیدن حرف های نوشین

 .به زور خنده اش را کنترل می کند

 رزیتا و رامین همراه با حسام وعلی گروه بعدی بودند که

 .برگشتند

 .آنها مقدار سبزی وحشی چیده بودند

ت بعد همه برگشتند و از قضا همه هم دست پرتا یک ساع . 



مسلم و دنیا با قارچ آمده بودند.فرهاد و هادی هم یک اردک 

 را با

 خودشان آورده بودند تا

 .سرش را ببرند و برای شام آماده کنند

 دخترها وقتی از اتفاقی که برای تبسم افتاده مطلع شدند ابتدا

ر کردن شامکمی به او رسیدگی کردند و سپس برای حاض  

 .رفتند

 آخر های شب بود که شامشان آماده شد؛ ضیافتی برای

 .خودشان بر پا کرده بودند

 سفره شامشان که محتویاتش برنج و اردک پخته شد همراه

 قارچ و سبزی وحشی بود؛ کنار روشنایی نور شومینه و

 .تنها فانوس موجود پهن شد

گتر بود؛دنیا شاید به اقتضای سنش و این که از همه بزر  

 رفتارهای مادرانه ی بیشتری داشت و او بیشتر از همه به

 .تبسم رسیدگی می کرد و هوایش را داشت

 .غذا را بعد از فاطیما برای تبسم کشید و به دستش داد

 دخترک با وجود اینکه تب داشت اما نتوانست از غذای

 .خوشمزه ای که بعد از روزها نصیبشان شده بود بگذرد

ا زیر نگاه ها و توجه های ماهان که با کناربخصوص که غذ  

 هادی و با دو، سه نفر فاصله نشسته بیشتر هم مزه داد حتی

با وجود بی حالی اش.یک دل سیر از غذای کاملشان خوردند 



 و

 همه به غیر از

 .تبسم و ماهان به خوابی آرام فرو رفتند

 .دخترک تب و لرز داشت

ه جانش افتادکنار شومینه خوابیده بود اما لرز ب . 

 ماهان چون یقین داشت شب خوبی برای تبسم نخواهد بود

 خوابش نمی برد.نزدیکش شد تا حالش را جویا شود و

 .متوجه لرز او شد

 دست روی پیشانی اش گذاشت و با تعجب گفت: تبسم چقدر

 !تبت باالست؟

 صدای تبسم آهسته اما به ناله آغشته بود و گفت: آره هم

ردتب دارم هم بدن د . 

 ماهان دلسوزانه پرسید: خوب چرا هیچ چی نمیگی؟

 تبسم با کمک دستش در جایش نشست و گفت: بچه ها

خوابن نمی خوام بیدارشون کنم.خلبان جوان بازوی دخترک 

 را

 گرفت و گفت: پاشو کمکت

 کنم بریم توی اتاقک اونجا دراز بکش تا یک کاری کنیم تبت

 .پایین بیاد

 تبسم مخالفت نکرد

تنش از حرارت می سوخت و می خواست هر چهتمام   



 .زودتر از شر این تب لعنتی خالص شود

 .آهسته از میان بچه ها رد شد

 پاهایش را با احتیاط برمی داشت مبادا دست و پای کسی را

 .له نکند

 .حس در بدنش نبود تا رسیدکف اتاقک دراز کشید

 .ماهان اجاق هیزمی را روشن کرد

 کتری آب داشت؛ گذاشت تا بجوشد و بعد از اینکه پتوی

 .خودش را هم روی تبسم کشید

 .تشت را برداشت وقصد خروج از کلبه را کرد

 تبسم بی حس و حال نامش را خواند: ماهان؟

 دم در اتاقگ ایستاد: جانم؟

کجا میری؟صورتش در تاریکی زیاد مشخص نبود. پاسخ _

 :داد

 برم یک

شویه ات کنممقدار آب بیارم پا . 

 تبسم هر چند حال خوشی نداشت اما باز هم نگران شد و

 .گفت: این موقع شب نرو خطرناکه

 :ماهان لبخندی زد که دخترک از دیدنش محروم بود و گفت

 .فعال خطرناک باال رفتن تب توعه

 .چیزی نگذشت که برگشت

 ا تب تبسم هر لحظه باالتر می رفت. آنقدر که کم کم به



افتاده بود هذیان گفتن . 

 ماهان که تکه پارچه ای را خیس کرد و روی صورت تبسم

 .گذاشت؛ دخترک ابتدا کمی از جا پرید

 دست داغش را روی دست یخ کرده ی مرد جوان قرار داد

 و گفت: بزار همینجا بمونه، دارم می سوزم، بر ندار

ماهان با مهربانی گفت: بر نمی دارم عزیزم خیالت 

 راحت.تبسم با

ن خمار به مرد جوان نگاه کرد و پرسید: منچشما  

 برات عزیزم؟ من عزیز ترم یا نامزدت؟

 .ماهان نرم خندید: آخه االن وقت این حرفهاست

 .تبسم بی توجه به حرف ماهان گفت: انقدر ازش بدم میاد

 ماهان دستمال را جا به جا کرد و گفت: اونم نسبت به تو

 .همین حس رو داره

ل لذت بردن از خنکی پارچه که ماهانتبسم چشم بست در حا  

 مدام جا به جایش می کرد پرسید: مگه درباره ی من براش

 گفتی؟

 ماهان دستمال را دوباره توی آب زد: آره. می دونه که تو

رو دوست دارم.تبسم میان خواب و بیداری بی آنکه متوجه 

 شود چه

 می

 .گوید گفت: بره به درک. نظرش برام مهم نیست



مال را روی پیشانی تبسم قرار داد و پایین پای اوماهان دست  

 نشست و پاهایش را در تشت آب؛ که با کمک آب کتری

 .ولرمش کرده بود گذاشت

 بازویش از عصر که دخترک را بغل زد و به کلبه آورده بود

 .بیشتر از همیشه درد می کرد

 .اما بی توجه به درد به تبسم رسیدگی کرد

اب نام مادرش را می خواند ودخترک هر از گاهی در خو  

 .گاهی هم برادرش باربد را می طلبید

 .ماهان پرستار خوب و مهربانی بود

 همه ی تالشش را کرد تا تب تبسم را پایین بیاورد. وقتی که

 نفس های دخترک منظم و آرام شد و درجه ی حرارت بدنش

 به نرمال نزدیک؛ مرد جوان تن خسته اش را باالی سر او

 .روی زمین پهن کرد و نفهمید کی خوابش برد

 پارت

 روز بعد یکی، دوساعت پس از ظهر؛ وقتی تبسم برای حال

 و هوا عوض کردن و بهتر شدن حالش کنار نوشین روی

 تنه ی شکسته ی درختی نشسته بودند و گپ و گفت می

 کردند و سایر بچه ها هم هرگدام به کاری مشغول بودند؛

دندهمه اشان سوپرایز ش . 

 وقتی مردی حدودا پنجاه، شصت ساله افسار االغی به دست

سمت کلبه می رفت.اولین کسانی که او را دیدند؛ دو دختر 



 نشسته

 روی تنه ی

 .درخت بودند

 تبسم و نوشین به هم نگاه کردند و نوشین با چشمانی وق

 زده پرسید: آدمیزاد بود یا من توهم زدم؟

د! یک آدم غریبهتبسم مردد گفت: نه انگار آدم بو . 

 نوشین راه افتاد و گفت: بیا بریم ببینیم کیه؟

 .هر دو به سرعت راه کلبه را در پیش گرفتند

 تا آنها برسند مرد رسیده بود؛ در کلبه را باز کرده بود؛ هم

 .او غافلگیر شده هم افراد داخل کلبه

 نیم ساعت بعد همه با هم دور مرد جمع شده بودند و افسانه

زبان ترکی با مرد حرف می زد و همه چیز راداشت با   

 .برایش می گفت

 اطالعات که رد و بدل شد مرد همه چیز را درباره آنها می

 دانست و آنها هم فهمیده بودند که در ترکیه هستند و

نزدیکترین آبادی به آنها ساعت فاصله دارد.مرد شاعر 

 مسلک بود

 و این کلبه را برای وقت های خلوتش

بود بنا نهاده . 

 بر خالف انتظارشان اصال از حضور گروه در کلبه ناراحت

 نشد و بلکه از اینکه کلبه اش توانسته بود سرپناهی برای



 چندین تن گم شده در کوهستان باشد بسیار هم خوشحال

 .شد

 قرار شد استراحتی کند و روز بعد خودش گروه را به آبادی

 .ببرد

 .شب آخر، شب شیرین بی قراری بود

شبهای قبل از اردوی مدرسه، که قرار بود با هم کالسیمثل   

 .ها به جاهای قبال ندیده بروی

 یا مثال شب عید وقتی که فردا صبح قرار است لباس نو

 .بپوشی و اسکانس های تا نخورده رابه جیب برسانی

 .لذتش به همان اندازه یا حتی خیلی بیشتر بود

ز شده بود تامرد یاشار نام مثل یک معجزه سر راهشان سب  

 .آنها را نجات دهد و بار دیگر به آغوش خانواده برساند

 .تبسم بیشتر شب را به بیداری گذراند

 تمام مدت در جایش غلت زد و به دیدار دوباره ی خانواده

بخصوص مادرش فکر کرد.او را می گرفت و محکم در 

 آغوش

 می فشرد آنقدر که عطر

 .تنش روی تمام تار و پود بدنش بنشیند

 .برای همه اشان دل تنگ بود

 برای تک تک اعضای خانواده، حتی برای شهرش، برای

 .کوچه اشان



 .دلش برای دیدار دوباره لک می زد

 .صبح روز بعد باوجود شب طوالنی که داشت سر رسید

 .پارت برگشته بود خانه

 .کنار خانواده ی خوبش

 .درون خانه اشان

 .زیر سقفی که متعلق به خودش و خانواده اش بود

 .در جهان هیچ چیزی از این زیباتر وجود نداشت

 هیچ وقت فکرش را هم نمی کرد که روزی از اینکه در

 .اتاقش است و روی تختش خوابیده لذت ببرد

 پس از روزها اوارگی میان کوه و بیابان که آمارش از دست

ه خانه باز گشتخودش هم در رفته بود؛ باالخره ب . 

 .با تنی که هنوز درد داشت، تب داشت و قدری بیمار بود

 با کوله باری از سفری تلخ اما شیرین که همه چیزش

 .عجیب بود

 .دیدار با خانواده اش یوی از شیرین ترین اتفاقات دنیا بود

مثل آبنبات های کودکی؛ شیرین، دلچسب، خواستنی.بعد از 

 برگشتن

از خود فرودگاه تا اینجابه خانه، مادرش که   

 حتی یک لحظه هم رهایش نکرده بود، یک دور دیگر محکم

 .در آغوشش کشید و باز یک دل سیر گریست

 پدرش مردانه در آعوشش گرفته بود و روی سرش را



 .بوسیده بود

 به آغوش حنا و پرستو همان یکبار اول در فرودگاه رفت و

ده اشاندیگر راضی نشد خودش را روی شکم های برآم  

 .هوار کند

 هومن از او که جدا شد چشمانش نم داشت و این نم دار

 .بودن چشمانش را در فرودگاه هم دیده بود

 باربد هم که مثل همیشه، دل تنگی هایش را پشت مسخره

 .بازی قایم کرده بود

 .با همان مسخره بازی و شوخی، تنگ در آغوشش گرفت

هما هم در خانه خاله نسرین و شوهر، کامران و مهناز و  

 .منتظرش بودند

 ابراز دل تنگی های آنها هم مثل اعضای خانواده بود با

اشک و آه و لبخند.کینه و کدورت ها هم فراموش شده بود؛ 

 انگار

 نه انگار که

 این دو خانواده همین چند وقت پیش سر ازدواج

 .فرزندانشان با هم قهر کرده بودند

که باعث آشتی دو گم شدن تبسم هرچه که نداشت همین  

 .خانواده شد خودش خوب بود

 شو هر پرستو حتی حاال هم نبود. احتماال داشت یکی دیگر

 از اوامر مادرش را انجام می داد و شاید هم او دستور داده



 .بود فعال به دیدار خواهر زن گم شده نرود

 .چه اهمیتی داشت

 اینجا کنار خانواده اش لذت دنیا را می برد و شوهر پرستو

 و بی احترامی های تکراری خودش و مادرش هم بروند به

 .درک

 .قبل از هر تمایلش برای دوش گرفتن را نشان داد

 حس می کرد تمام تن و بدنش کثیف است و باید حتما

 .خودش را به آب برساند و البته کافی بود امر کند

ی بعد درون حمام گرم بودچند دقیقه  . 

 حیف که خانه اشان مثل خانه ی پولدار ها وان نداشت

 وگرنه یقینا خانواده اش وان را برایش پر از آب و گل رز و

انواع شوینده ها می کردند احتماال در صورت وجود خانه 

 یآنچنانی

 و خدمه ی آنچنانی؛ حاال یکی از خدمه هم داشت

 .ماساژش می داد

می داد اگر یکی می آمد و ماساژش می داد آخ چه کیفی . 

 آرامش آب گرم در رگ و پوستش جاری می شد و استخوان

 .های پر دردش را آرام می کرد

 از شامپوی مخصوصش به موهایش زد و بعد هم یک دور

 .کامل موهایش را با شامپوی نرم کننده شست

پارت چشمانش را که بست تا کف های سرش را بشوید؛ 



 صورت

ان در آخرین لحظات کنار هم بودنشان پشت پلک هایماه  

 .بسته اش نقش بسته

 .صورت آفتا ب سوخته یا شاید هم سر ما زده

 .ریش های پر و ژولیده و موهای آشفته

 چشمانش اما بر خالف همه ی اجزا به هم ریخته ی

 صورتش که خستگی و سختی روزهای گذشته را فریاد می

 .زد؛ پر از آرامش بود

ز رسیدن خانواده ها نزدیکش ایستاد و در حالی کهقبل ا  

 سعی می کرد جلب توجه نکند آهسته صدایش را از پشت

 سر دخترک به گوش او رساند: روزای سخت ما از امروز

 شروع شده، باید از امروز مرد جنگیدن باشی، پشتم باشی،

 تا بخاطرت مقابل دنیا بایستم. خیالم از بابت تو راحت باشه

حریفم تبسم. تو هیچ کاری نکن فقط توی اتاق بشین دنیا رو  

 و از زندگی لذت ببر، مثل همیشه زندگی کن و به کارت

 برس. فقط هربار که من رو دیدی برام یک لبخند بزن، بهم

 یک دلگرمی بده خالصه یک کاری کن بدونم و بفهمم که

هنوز پام ایستادی، اون وقت تا اخرش پات می ایستم تالحظه 

 ای که

 دستت رو بزارن توی دستم. همه چی رو بسپر

 .به من، من خودم رو می سپرم به تو



 ...آخ قلبش

 ..قلبش

 قلبش را می گویم، همان که وظیفه اش تپیدن است؛ دیگر

 .نتپید

 ماهان باز گفت: از همین االن دلم برات تنگ میشه. این

 چند روز بودنت کنارم،

ونم ببینمت وبد عادت کرده. عادت کردم هر جا سر بچرخ  

 نمی دونم از فردا چی به چشمام هدیه بدم که به قشنگی تو

 باشه و ندیدن تو رو جبران کنه؟

 ...آخ جانش

 ...جانش

 جانش را می گویم همان که باید در تن باشد، می خواست در

 .بروددر برود برای مرد ایستاده در پشت سرش

 .جان می داد برای تک تک کلماتی که بر زبان می راند

 .جانش در می رفت و او مقاومت می کرد مقابلش

 .هنور برای در رفتن جان زود بود

 مادرش با هزار امید و آرزو به فرودگاه می آمد تا دخترکش

 .را ببیند

 حاال حاال ها باید می ماند و هم این مرد دوست داشتنی را

و هم دل مادرش را شاد می نمود برای خودش می کرد . 

 .قبل از هر کسی باربد را دیده بود



 همان وقتی که ماهان تازه چند گام بیشتر فاصله گرفت تا

 .ایستادنشان کنار هم زیاد واضح نباشد

 به سوی برادر عزیز تر از جانش پرواز کرد و در آغوش

 .باربد که فرو رفت امنیت و آرامش جهان از آن او بود

تقه ای که به در حمام خورد او را از افکارش کهصدای   

 .هنوز در ساعات پیش و فرودگاه جا مانده بود بیرون کشید

 .جواب داد: بله؟آمنه جانش بود

 .مادر مهربانش

 تبسم جان، بیام داخل؟ میخوایم با خاله ات یک کم مشت و_

 .مالت بدیم

لبخندی به لبش آمد.این یکی قطعا از تجویز های مادر 

رگشبز  

 .بود

 حاال که جان گذشته را نداشت و خودش نتوانسته بود به

 شهر آید به دخترانش سفارش کرده بود که مسافر بیمار را

 در حمام مشت و مال بدهند تا حالش جا بیاید و خستگی راه

 .از تنش خارج شود

 .این تجویز را برای خیلی ها می کرد

شده،زن زائو، شخصی که زمین خورده و بدنش کوفته   

 ..،.تازه عروس، مسافر راه دور

 الحق و النصاف که عجیب هم جواب می داد و بهتر از هزار



 .داروی مسکن عمل می کرد

 دوران نوجوانی وقتی تبسم سوار بر موتر باربد، دست گرد

 کمر او حلقه کرده و با هم کوچه های روستا را می گشتند؛

نست موتور راناگهان باربد دست انداز خاکی را ندید و نتوا  

 .کنترل کند.خوردند زمین و داغان شدند

 .شب اول تا نزدیکی های سحر گریه کرد

 نیمه شب وقتی بی بی جان از صدای گریه هایش متوجه

 درد هایش شد و در حمام مشت و مالش داد؛ درداز جانش

رخت بست و خوابید.خجالت می کشید با این اندام؛ لخت 

 مقابل

 مادر و خاله اش

ود اما چاره ای نداشتظاهر ش . 

 این بار هم بدن خسته و کوفته اش واقعا به این تسکین

 .احتیاج داشت

 .تا پاسخ مثبت داد، نسرین و آمنه داخل شدند

 هنوز آمنه در را نبسته بود که مهناز سر و صدا کنان

 .خودش را داخل حمام انداخت و گفت: منم بیام، منم بیام

 .آمنه خندید و مهناز هم وارد شد و در رل بست

 میان آمنه و نسرین نشست و هر دو زن با دست های قوی

 .اشان به جان استخوان های درد کشیده اش افتادند

 هر چند با وجود تمام قوتشان هنوز هم معتقد بود که دست



 .هایشان جان دست های بی بی جان را ندارد

دستور نسرین کاسه ای را از مهناز هم مثل کنیز حرمسرا به  

 آب داغ پر می کرد هی روی تبسم می ریخت مبادا دخترک

 .یخ کند

 .آخ تمام بدنش حال آمده بود

 آرزو کرد کاش یکی هم باشد ماهان را ببرد حمام و مشت و

مالش بدهد.او هم خسته بود و بار روانی این سفر بیشتر از 

 هر

 کس بر

 .دوش های او سنگینی کرد

ویش درد می کرد و از فشاری که هر از گاهی بهزخم باز  

 .دستش وارد می کرد مشخص بود که عفونت کرده

 مشت و مالش که تمام شد؛ نسرین و آمنه از حمام بیرون

 .رفتند

 .اما مهناز پیشش ماند

 به ست نیم تنه و شورتک نارنجی رنگ خودش بر تن

فت: بدمهناز که اتفاقا به او بیشتر هم می آمد نگاه کرد و گ  

 نگذره؟ تو دوباره بی اجازه رفتی سراغ لباسای من؟

 :مهناز خندید و شانه را به موهای خیسش کشید و گفت

 چیکار کنم؟ توقع که نداشتی با تونیک و شلوار بیام داخل

 حمام؟



 زیر دوش ایستاد و گفت: نه، ولی با نو ترین لباس منم نباید

 می اومدی؟

می نداشتمسخره بازی های علی و حسام تما . 

 .در هر شرایطی بلد بودند آدم های اطراف را بخندانند

 .بچه ها هم دل به دلشان داده و پا به پایشان پیش می رفتند

 حسام با لحن با مزه ای گفت: واال قسمتمون نشد که سر از

 دیسکو های ترکیه در بیاریم. حداقل پناهندگی بگیریم بریم

ان با تشر صدایش کردآمریکا اونجا از وجود دخترای...ماه : 

 .حسام

 .در حین اشاره زدن به دختر ها چشم غره اش رفت

 .تبسم به ماهان نگاه کرد

 .مرد محبوب تیره پوشش زیادی خواستنی شده بود

 تکیه داده به لبه ی پنجره پاهابش را ضربدری رو هم قرار

 .داده و با دست هایش خودش را بغل کرده بود

ار و پنجره ی پشت سرش تضادتیپ تیره اش با سفیدی دیو  

 .داشت

 دوست نداشت ولی نمی خواست بیشتر از این مقابل

 .برادرش، بی پروایی کند

 .هر چند که برادرش رفیق تر از همه باشد

 .پس نگاه گرفت

 شاید همین روزها درباره ی حسش به ماهان برای باربد می



 .گفت

به  سرش را با گوش دادن به خزعبالت پسرها گرم کردلبخند

 لب

 .نگاهشان می کرد که تلفن باربد زنگ خورد

 با دیدن نام آیدا از جا برخاست و رو به تبسم گفت: من

 بیرونم. تلفنم تموم بشه میام

 تبسم سر تکان داد و باربد که دور شد، ماهان کنارش روی

 صندلی های ردیف آخر جایی که خیالش راحت بود بچه ها با

 وجود مسخره بازی های علی و حسام اصال حواسشان به

 .آنها نیست، نشست

 دوست نداشت این حرکتش که تا باربد رفت او کنار تبسم

 .جای گرفت به چشمشان بیاید

 تبسم دلبرانه کمی سرش ر ا کج کرد و نگاهش کرد و ماهان

 پرسید: کجا رفت؟

 .پاسخ شنید: آیدا زنگ زد رفت باهاش حرف بزنه

زیر لب ُغر ُغر کرد و گفت: خودش اینجوی با دختر ماهان  

مردم الس میزنه ولی از کنار خواهرش ُجم نمیخوره.تبسم 

 انگشتش

 هایش را نزدیک دهان و ببینی اش نگه

 .داشت و آهسته خندید

 کمی به سمت دخترک چرخید و جدی نامش را خواند: تبسم؟



 دخترک مستقیم نگاهش کرد. یک جانم حسابی تا پشت لب

 .هایش آمد. به زور دهان بست و بیرونش نداد

 اگرچه که با اعتراف بی موقع اش دست خودش را برای

 مرد جوان رو کرده بود اما تمایل نداشت بیشتر از این حجم

 .عشقش را به او نشان دهد

 .فعال باید او خودش را ثابت می کرد

 ماهان که نگاه مستقیم تبسم را دید گفت: می خوام با بابام

 حرف بزنم، در باره ی خودمون دوتا، ولی راضی کردنش

 برای اینکه بیاد و بابات راضی کنه صبوری میخواد،

 صبوری بلدی؟

تبسم بی حرف نگاهش کرد و ماهان باز پرسید: بلدی؟نمی 

 .دانست

 .نمی دانست صبوری کردن برای عشق را بلد است یا نه

 .مگر چند بار عاشق شده بود

ل داد به اهورایی، که دل داده ی دختردر نوجوانی یکبار د  

عمویش بود.سوگواری اش برای عشق هم به یک دفترچه 

 خاطرات

 و

 .چند قطره اشک و دو، سه شاخه گل خشک تمام شد

 .صبوری الزم نداشت

 اصال حسش انقدر با حاال فرق داشت که نمی دانست می



 .تواند نام آن را هم عشق بگذارد یا نه

ن نگاه می کردبی هیچ حرفی به ماها . 

 مرد جوان نگاه از چشمانش نمی گرفت و باز پرسید: تبسم،

 صبوری بلدی؟

 او فقط یک چیز را خوب می دانست. برای داشتن ماهان هر

 .کاری که از دستش بر می امد می کرد

 اهسته پلک بست وگفت: یاد می گیرم، هر جا کم آوردم تو

 .هوام و داشته باش

شد که من دیروز گفتم، همه ماهان لبخند زد: پس همون  

 چی به من، تو هم با من، ولی من با تو. من هوای تو رو

 دارم، جلو همه می ایستم، با همه می جنگم. تو هم پشت من

باش. تو فقط حواست به من باشی باقیش با خودمتبسم دلواپس 

 به

 ماهان که تکیه داده به صندلی پشت سرش

 نشسته بود و نگاه کرد و گفت: ماهان حرفات من و می

 ترسونه، قرار چی بشه که تو حرف از صبوری کردن و

 پشت هم بودن میزنی؟

 ماهان نگاهش را تا روی دست تبسم که لبه ی صندلی فشار

 می داد کشید و گفت: گذشته دیگه دختر خوب، ناراحتی و

اده، بیدلخوری دو خانواده. اتفاقاتی که ببینشون افت  

 اعتمادی پدرت به خانواده ی ما و قولی که پدرم داد تا نه



 تنها عمو که هیچ کدوم از پسرای خانواده ی ما سمت

 .دخترای خانواده ی اون نیان

 بابات وقتی بفهمه تو پای قولش نموندی ناراحت میشه؟ _

 ماهان شیطنت کرد و گفت: واال من هر بار چشمای تو رو

ادم رفت چه برسه به قولش.تبسم با خجالتدیدم اسم بابام هم ی  

 .سرش را پایین انداخت

 گونه هایش با شنیدن حرف ماهان رنگ گرفت. ترس و

 دلهره معنی نداشت وقتی مرد ایستاده در کنارش این همه

 .عاشق بود و این گونه زیبا به عشق اعتراف می کرد

 نگاهش دوخته شد به سوارخ های ریز روی صندلی که به

و منظم روی ان قرار گرفته بودند و معلوم نبودترتیب   

 .کاریشان چیست

 اما نگاهش زیاد انجا توقف نکرد، دوباره تا صورت ماهان

 .باال کشید شد

 روی گونه هایش آثار آفتاب سوختگی داشت و دخترک

 دوست داشت برایش آب سیب زمینی رنده شده تجویز کند تا

ا شودبه زودی از شر این افتاب سوختگی ها ره . 

 .خودش هم از صبح امروز استفاده کرده بود

 اما خوب ذهنش زیاد نتوانست روی آفتاب سوختگی توقف

 :کند و برگشت سر بحث اصلی خودشان و با نگرانی گفت

 بابام روی دختراش خیلی حساسه



 دست ماهان بند لبه ی روسری خوش رنگ تبسم شد و

 ....گفت: می دونم، ولی

قرار پرسید: ولی چی؟ تبسم مکثش را دید، بی  

 :ماهان تمام دلداده گی اش را در چشم هایش ریخت و گفت

 بابات وقتی بفهمه هیچ کس به اندازه ی من دوستت نداره

رضایت میده.بی شک خدا روی شانه های هر کس دو بال 

 .آفریده

 دو بال که قابل دیدن نیست اما وقتی حالت خوش باشد به

 .پرواز در می آید

ال آن لحظه ی تبسم چیزی کمتر از پروازاسم حس و ح  

 .نبود

 نمی توانست که باشد. یقینا اگر حس بهتری در دنیا وجود

 .داشت برای تبسم همان حس بود

 لبخند شیرینش را به ماهان هدیه داد و نگاه پر از عشق

 .مرد جوان را به جان خرید

 تمام سلول های تنش از شدت شوق به پرواز در آمده بودند

در می رفت برای لبخند و نگاه پر از محبت ماهانجانش  . 

 دست مردجوان، جوری با محبت گوشه ی روسری دخترک

 را به بازی گرفته بود که انگار روی خرمن موهای او دست

 .می کشد

 :صدای گرمش باز گوش های تبسم را نوازش کرد و گفت



 راه پیش رومون شاید ندیدن داشته باشه، کنار هم نبودن

 داشته باشه، دلتنگی داشته باشه، دلم از همین االن تنگ

 میشه برات. چون شاید کم ببینمت، دیر ببینمت. عادت

کردم به هر روز دیدنت، به هر روز بودنت.قلبم تبسم پر تپش 

 می

 تپید. چشمان ماهان یک لحظه از

 .صورت او جدا نمی شد

 اینکه او هم به اندازه ی خودش بی قرار بود حالش را

 .خوش می کرد

 صدای مرد عاشق این روزهایش باز تازهای صوتی اش را

 نوازش داد: اما همه ی اینا ارزش داره وقتی آخرش قرار

 .مال من بشی

 .تبسم فقط نگاه می کرد

 برای حرفهای دل نشین ماهان هیچ حرفی نداشت جز اینکه

 .عشقش را با نگاهش به چشمان او بریزد

می توانست اوج محبتش راچه چیزی بهتر از چشم هایش   

 !به او نشان دهد؟

ماهان باربد را دید که از راهرو پیچید و وارد سالن 

 شد.دستش را

 از گوشه ی روسری محبوب جدا کرد و صاف

 .روی صندلی نشست و به رو به رو نگاه کرد



 تبسم ابتدا جا خورد. اما رد نگاه ماهان را که گرفت و

ا این عکس العمل رابرادرش را دید تازه متوجه شد چر  

 .نشان داده

 باربد تا لحظه ای که به آنها رسید سرش در گوشی

 بود.باالخره آن را در جیبش گذاشت و سمت دیگر تبسم

 .روی صندلی نشست

 کمی خودش را روی زانو خم کرد و با نگاه به صورت

 رفیقش گفت: ماهان چه خبر؟ راسته که سقوط هواپیما

ه؟ممکنه برات دردسر درست کن  

 تبسم این موضوع را نمی دانست، تیز سر چرخاند و ماهان

 .را نگاه کرد

 تبسم این موضوع را نمی دانست، تیز سر چرخاند و ماهان

 .را نگاه کرد

 .مرد جوان از گوشه ی چشم نگران شدن دخترک را دید

 نامحسوس لبخند کم رنگی زد و در جواب باربد گفت: جعبه

مقصر باشم آره دردسر سیاه رو بررسی می کنن اگه من  

 میشه ولی وقتی ما مقصر نبودیم نه. ما به مه خوردیم توی

 همون مه و دید کم با دسته ی پرنده برخورد کردیم. کامال

 .روشنه که تقصیر از ما نیست

باربد باز پرسید: خیلی وحشتناک بود و سخت گذشت؟ماهان 

 با یاد



 آوری اتفاقی که از سر گذرانده بود با ناراحتی

 گفت: وحشتناک برای یک دقیقه بود باربد، توی چند دقیقه

 به هر چیزی که ممکنه یک انسان بتونه فکر کنه، فکر

 کردم. خودم، زندگیم، خانواده، مسافرا، خانواده هاشون،

 .آرزوهام، ارزوهاشون

 سری تکان داد و ادامه داد: حتی نمی تونی تصور کنی چه

 حالی رو تجربه کردم. باربد وقتی هواپیما نشست، سر و

 صدای مسافرا، جیغ و دادشون برای من قشنگ ترین و امید

 بخش ترین موزیک دنیا بود. همین که جیغ می کشیدن و

 صداشون بهم نشون می داد که زنده ان برام بهترین حس

 .دنیا بود بهترین حس

و نگاه تبسم هر از گاهی میان حرفش نگاهش می کرد  

 .ماهان را ثانیه ای به سمت خودش می کشید

 .تازه داشت می فهمید او چه عذابی کشیده

 وقتی آنها با خودشان درگیر بودند و فقط به خودشان فکر

 می کردند، ماهان بیچاره محبور بوده همه چیز را در نظر

 .***بگیرد و به همه چیز فکر کند

ان بودهر روز یکی از اقوام در خانه اشان مهم . 

 هر روز یکی برای دیدنش می آمد و از دیدار دوباره و رو

 .به راه شدن حالش ابراز خوشحالی می کرد

 .اما بر خالف همه حال تبسم خوب نبود



 .بیشتر یک هفته می شد که از ماهان خبر نداشت

 .دلتنگی و بی خبری امانش را بریده بود

ین در برای بار هزار در طول آن روز گروهی را که رام

 وات

 ساپ تشکیل داده و همه ی اعضاش همان جمع چهارده

 .نفره خودشان بود چک کرد

 بچه ها با هم چت می کردند، از حال و احوال همدیگر می

 .پرسیدند

 حتی در دات ساپ هم هر کسی طبق اخالق فردی خودش

 رفتار می کرد. علی و حسام مثل همیشه مسخره، دنیا و

جیغ جیغو و خالصه  مسلم آرام و صبور، رزیتا

 گروهشاندرست

 همان حال و هوای زمانی را داشت که دور هم

 .حضور فیزیکی داشتند

 .فقط ماهانش کم بود

 .اسمش در لیست مخاطبین وجود داشت و خودش نه

 گوشی را کنار گذاشت و مثل تمام این یک هفته برای پیام

 .دادن به او مقاومت کرد

رین اصرار را برایدست هایش، چشم هایش و قلبش بیشت  

 پیام دادن به ماهان می کردند و او با همه توان مقابلشان

 .ایستاده بود



 وقتی ماهان با ان همه ادعای عاشقی بخصوص در روز آخر

 این گونه بی خیال بود او هم حاضر نمی شد خودش را

 .کوچک کند

 .از جا برخاست و رفت تا به باربد سری بزند

مادرش شنیده بود و می دانست صدای سالم و علیکش را با  

 .از سرکار برگشته

 .دم د ِر اتاق ایستاد و چند ضربه نواخت

 .صدای برادرش را از پشت در شنید

 انگار داشت تلفنی با کسی حرف می زد. میان حرف هایش

 گفت: بیا تو

 .در را باز کرد و وارد شد

 باربد مشغول مرتب کردن موهایش در آینه و گوشی اش

روی میز مقابلششانه را به موهایش کشید و به تبسم اشاره زد 

 وارد

 شود و

 در همان حال گفت: خوب االن چطوری؟ امید می گفت

 عقونت بازوت شدید شده؟

 .تا اسم عفونت بازو را آورد گوش های تبسم تیز شد

 .تنها یکنفر را می شناخت که بازویش زخم و عفونت داشت

چید قلب دلتنگ و بی قرار تبسمتا صدای ماهان در اتاق پی  

 .هم خودش را به سینه اش کوبید



 بهترم، دارو استفاده می کنم. این دکتر هم هر چی دق و _

 دلی با خلبان جماعت داشت سر من خالی کرد، روزی دوتا

 .آمپول برام تجویز کرده. همه اش هم پنی سلین

 .باربد ختدید و گفت: خوب حتما عفونت شدید بوده

ی تخت نشست و دلتنگ به صدای مرد جوان گوشتبسم رو  

سپرد.ماهان پاسخ داد: آره، عفونت شدید بود. این چند روزی 

 که

 آواره بودیم هم بخاطر آلودگی هم مصرف نکردن دارو

 .حسابی عفونت کرده

 باربد پرسید: االن که بهتری؟

 باز صدای ماهان در اتاق پیچید باز و دل تبسم پر کشید

 .برایش

_ لی بهترم. دیگه چه خبر؟ خانواده خوبن؟آره خی  

 باربد کنار خواهرش نشست و گفت: همه خوبن، اتفاقا تبسم

 .اینجاست بهت سالم می رسونه

 .ماهان مکث کوتاهی کرد و گفت: بهشون سالم برسون

 .بغض بر گلوی تبسم لشکر کشید

 ماهان حتی حالش را نپرسیده بود. توقع این همه بی خیالی

نمی کرد عکس العملش در جواب حرف باربد را نداشت.فکر 

 این

 .باشد



 الاقل می توانست بپرسد نتایج آزمایش ها و چکاپش

 .چگونه بوده

 اما درست مثل یک غریبه با لحنی که غریبگی را فریاد می

 .زد فقط سالم رسانده بود

 او این سمت خط بال، بال می زد و ماهان انگار نه انگار که

همین دختری که برایش مثل غریبهچند روز پیش زیر گوش   

 .ها سالم می رساند چه عاشقانه های خوانده

 حالش آنقدر به هم ریخت، که حتی باربد هم که متوجه

 دگرگونی اش شد و گفت: بزرگیت می رسونم، فعال من برم

 .ببینم این زنگوله چشه که لب و لوچه اش آویزونه

. دل تبسمبخداوندی خدا که صدای ماهان رنگ نگرانی گرفت  

 کمی با این نگران شدن گرم شد. هر چند که سعی کرد

 خودش را خونسرد نشان دهد و گفت: باشه برو بهش برس،

 خداحافظ

 .باربد تلفن را قطع کرد و کنار خواهرش روی تخت نشست

 دست دور شانه اش حلقه کرد و پرسید: خوب چه خبرا؟

 خوشگل من از این ورا؟

د و گفت: حوصله ام سر رفته بودتبسم میان دلتنگی لبخند ز  

اومدم سری بهت بزنم.باربد با دقت به صورت خواهرش نگاه 

 کرد

 :و پرسید



 .میخوای بریم یک دوری بزنیم

 تبسم مظلومانه پرسید: خسته نیستی؟

 .باربد مهربان گفت: من هیچ وقت واسه تو خسته نیستم

 :تبسم از مهربانی تمام نشدنی باربد جان گرفت و پرسید

 وقتی زن بگیری هم همین جوری هوای خواهرتو داری؟

 باربد روی موهای خواهرش را بوسید و گفت: تو تا آخر

 .دنیا روی چشم من جا داری

 تبسم در عشق برادرش غرق شد و شارژ شده از عشق او

در جا ایستاد و گفت: پس برم آماده بشم بریم بیرونکمی بعد 

 هر دو

در خیابانسوار بر اتومبیل شده بودند و   

 درحالی که جز صدای خواننده و موسیقی زیر کالمش که از

 .دستگاه پخش می شد هیچ صدای دیگری نبود

 باربد در سکوت رانندگی می کرد تا خواهرش برای حرفی

 که در دل داشت و چشمانش آن را فریاد می زد پیش قدم

 .شود

 اما انگار موضوع مهم تر از این حرفها بود که اینبار تبسم

 سکوت اختیار کرده و حتی نگاه از خیابان شلوغ مقابلش

 .نمی گرفت

 سرش را به سمت خواهر چرخاند پس از مکث کوتاهی

 گفت: چی فکرت رو انقدر مشغول کرده؟



 تبسم نگاه از خطوط سفید کف خیابان گرفت و به صورت

 .باربد داد

 .ساعت مچی جدید روی دستش توجه اش را جلب کرد

بود؟کی آن را خریده   

کمی گیج می زد به بردارش نگاه کرد و پرسید: چی 

 گفتی؟باربد

 لبخند زد و سوالش را با سوال جواب داد: میگم

 کجایی؟

 تبسم هم لبخند زد و چشم به چراغ های رنگارنگ ماشین

 های ایستاده پشت چراغ قرمز دوخت و آهسته گفت: همین

 .جا

 !باربد باز لبخند زد: که اینطور؟ همینجا

نفس عمیقی کشید و باربد گفت: دوست داری حرف تبسم  

 بزنیم ببینم از چی ناراحتی؟

 تبسم به نیم رخ بردادرش خیره شد و گفت: من اگه حرفم

 .نزنم تو حالم رو می فهمی

 :باربد پا را روی گاز گذاشت و اتومبیل را حرکت داد و گفت

آره مثال االن هم فکرت مشعوله، هم دلگیریتبسم لبخند تلخی 

د وز  

 .گفت: بیشتر گیجم

 باربد سکوت کرد و تبسم پس از لختی سکوت خودش برای



 .حرف زدن پیش قدم شد

 .نگاهش به انگشتانش که در هم تاب میخورد خیره بود

 تن صدایش به سختی به گوش بردادرش رسید وقتی که

 گفت: از یکی خوشم اومده

 .باربد بلد بود چگونه برادری کند

انکه تعجب کند یا ابرو در هم بدون واکنش خاصی، بی  

 بکشد با لبخند کم رنگی که بر لب داشت در جواب خواهرش

 .خوب کشیده ای گفت

 در عین اینکه لبخند کم رنگی بر لب خواهرش نشاند،

 خودش را هم سرحال و مشتاق شنیدن ادامه ی حرف نشان

 .داد

 تبسم خجالت زده گفت: اونم فکر کنم از من خوشش بیاد

 .البته راستش این روزا یک کم به حسش شک کردم

 .باربد باالخره بعد از کلی گشتن جای پارک پیدا کرد

 تبسم سر بلند کرد و متعجب اطرافش را نگاه کرد.آماده

 !بودند پارک آزادی

 :مرد جوان اتومبیل را خاموش کرد و به خواهرش گفت

پیاده شو بریم قدم بزنیم.تبسم راضی از محل انتخابی 

 برادرش،

 .همراه او پیاده شد

 دست در دست هم وارد پارک ازادی، پارک مورد عالقه ی



 .تبسم شدند

 باربد عالیق خواهرش را می دانست مثال اینکه دوست دارد

 به قسمت شهر بازی برود در حین اینکه بستنی قیفی دو

 رنگش را لیس می زند؛ شادی افرادی که سوار دستگاه ها

ند و پا به پای هیجان زده شدن هایشانمی شوند را تماشا ک  

 .هیجان زده شود

 پس دو بستنی فیقی دو رنگ خرید با هم کنار

 .وسایل بازی ایستادند

 مردم دسته دسته سوار وسایل می شوند، کشتی وایکینگ

 ها، ترن هوایی،چرخ فلک و از همه دوست داشتنی تر برای

 .دخترک قصه ما سفینه بود

ستد و مردمی را که سوار و پیادهمی توانست ساعت ها بای  

 .می شوند تماشا کند

 .چیزی که خودش هرگز جرات نکرده بود تجربه اش کند

دور و اطرافشان پر از صدا بود.صدای جیغ از ترس، شادی 

 و

 هیجان مردم با صدای حرکت

 .وسایل بازی در هم آمیخته بود

 آمده بودند حرف بزنند ولی حال بی خیال بستنی اشان را

س می زدندلی . 

 تبسم میان همه ی سر و صداها ناگهان به سمت برادرش



 چرخید و پرسید: اگه بفهمی اونی که من ازش خوشم اومده

 بهت نزدیکه، فامیل، دوست یا آشناست ناراحت میشی؟

 باربد به چشمان خواهرش که اصال روی صورت او متوقف

 نمی شد و هی با خجالت این طرف و ان طرف می رفت نگاه

ردک . 

 در جوابش لبخندی زد و گفت: اگه آدم خوبی باشه، تو رو

 .اذیتت نکنه، الیق محبت تو باشه نه ناراحت نمیشم

 تبسم سرش را پائین انداخت و گفت: اگه بدونی اونی که اول

 ابراز محبت کرده من بودم ناراحت میشی؟

 باربدبر خالف تبسم که امشب نگاهش فراری بود بی مکث

شتنی خواهرش را نگاه می کرد و چهره ی دوست دا

 پاسخداد: اگه

 اول ابراز محبت کردن تو باعث نشه که بعدا اذیتت

 .کنه،نه ناراحت نمیشم

 تبسم آهسته به سمت سطل نارنجی رنگ زباله رفت بستنی

 اش را که دیگر به آن میلی نداشت دور انداخت و راه خروج

از قسمت اسباب بازی ها را پیش گرفت.حاال به جای رو به 

 روی

 هم بودن، شانه به شانه راه می

 .رفتند

 .این گونه حرف زدن بر ای دخترک راحتتربود



 پس ادامه داد:حتی اگه بدوتی خواهرت ازمردی خوشش

 اومده، به مردی ابراز عالقه کرده که بابامون نزدیک شدن

ه دخترای خانواده ی ما ممنوعاون مرد و خانواده اش رو ب  

 کرده؟

 .لبخند باربد عمق گرفت

 او قبال حدس های زده بود و حاال همه چیز داشت به واقعیت

 .نزدیک می شد

 در جواب خواهرش این گونه پاسخ داد: وقتی بدونم اون

 مرد لیاقت خواهرم داره پشتش می ایستم و هر سه تایی با

می خریم و نازش رو همدیگه اخم و تخم بابا رو به جونم  

 .می کشیم تا راضیش کنیم

 .تبسم باز خجالت کشید

 از حرفهای باربد فهمید که او متوجه شده منظورش به

 .ماهان است.از تعجب نکردنش، تعجب کرد

 منتظر واکنش دیگری بود ولی انگار باربد خیلی بیشتر از

 .آنکه خودش بداند او را شناخته

حرفی میانشان رد و بدل تا کنار برکه ی وسط پارک هیچ  

 .نشد

 .کنار برکه هم چند نفری ایستاده بودند

 .اما از هیاهوی شهر بازی خبری نبود

 تبسم سمت راست بدنش را به نرده ها تکیه داد و یک وری



 .ایستاد

 .باربد هم رو به روی خواهرش ایستاد و دست در جیب کرد

ی حرفیتبسم میان آدم ها نگاه چرخاند تا مجبور نباشد برا  

 .که می خواست بزند به صورت برادرش نگاه بدوزد

 گردش نگاهش روی دختر و پسری که سفت به آغوش هم

 .چسبیده بودند متوقف شد

 پسرک که مطمئنا بیشتر از بیست و دو، سه سال نداشت

 پوشیده در یک تیشرت سفیدجلف زیرش به همراه شلوار

ز کردهاسلش خاکستری نشسته روی چمن ها پاهایش را با  

و دخترک از پشت میان پاهایش نشسته و در اغوشش بود.با 

 هم در

 گوشی چیزی را تماشا می کردند در حالی که یکی

 از دست های پسر درست زیر سینه ی دخترک هفده، هجده

 .ساله قفل شده بود

 کدام را باید باور می کرد؟

 شهوت نشسته درنگاه پسر را؟ یا عشقی که در چشمان

 !دخترک بود؟

 ترجیح دادمقصد نگاهش جایی دیگر مثال همین آب برکه

 .باشد تا فکر بهم ریخته اش بیشتر از این به هم نریزد

 .باربد متوجه مغز آشفته ی خواهرش شد

 سکوت کرده بود تا او هر وقت دوست داشت حرف بزند و



 .تبسم با ناراحتی گفت: دیگه فکر نکنم جنگیدن الزم باشه

استه و با شتاب به سمت خواهرشاینبار سر باربد ناخو  

 چرخید و پرسید: چرا؟

 تبسم لبخند تلخی بر لب نشاند و با دل گیری گفت: از روزی

 که توی بیمارستان دیدیمش دیگه هیچ خبری ازش نیست،

 .حتی یک پیام

 باربد با آسودگی سر تکان داد و گفت: خوب در گیریش

 زیاده، هم بازوش عفونت داشته، هم در گیر مشکالت

 کاریش بوده. از طرفی خانواده اش باالخره باید به همه چیز

برسه.تبسم سر تکان داد و گفت: یعنی به اندازه ی یک پیام 

 دادن،

 یک زنگ زدن وقت نداشت؟

 باربد به آبهای تو برکه ی مصنوعی که حاال هم رنگ شب

 .سیاه شده بود نگاه کرد

 دم عمیقی از هوای مطبوع و خنک گرفت و گفت: من کنار

 اون نبودم اما مطمئنم مشغله اش زیاد بوده و حتما دلیلی

 داشته که ازت یادت نکرده. وگرنه ماهان آدمی نیست که

 .امروز یک حرفی بزنه فردا یادش بره

 صدای تبسم چاشنی بغض و شرم داشت وقتی که گفت: شاید

دستم رو براش رو کردنم اونم از هم چون من مثل احمق ها  

 ... سر



 دستش را کالفه در هوا تکان داد و گفا: چمیدونم رفاقت یک

 .حرفی زده که من خجالت نگشم

 .باربد خندید.نگرانی های خواهرش را درک می کرد

 با آرامش گفت: من ماهان می شناسم دختر همچین آدمی

 .نیست

 .تبسم در سکوت به رو به رو خیره شد

ش را نداشت که بیشتر از این بی حیایی کند و دربارهتوان  

 .ماهان با برادرش حرف بزند

 .باربد کامل به نرده ها تکیه داد

 .هوا خنک بود و او لباس زیادی بر تن نداشت

 خودش را بغل کرد و پرسید: تکلیف کامران چی میشه

 تبسم؟ اون خیلی دوستت داره کاش تکلیفش رو مشخص می

چند چندهکردی که بدونه  . 

 .تبسم سر تکان داد و گفت: اتفاقا خودمم بهش فکر کردم

 بهش میگم حسی ندارم تا بزه دنبال زندگیش. حتی اگر این

 رابطه به جایی نرسه اما بازم من اون تبسم قبل، همون

 آدمی که به عشق اعتقادی ندا شت نیستم. االن تنها چیزی

که بتونم با که برای من ثابت شده اینه که من آدمی نیستم  

کامران برم زیر یک سقف.باربد راضی از جوابی که شنیده 

 به

 .خواهرش نگاه کرد



 .اما نگران بود

 نگران کامرانی که می دانست عاشق است با یک عشق یک

 .طرفه

 می دانست او به خواهرش محبت دارد و این جواب قلبش را

 .خواهد شکست

اسی نیستولی هر چه زودتر می فهمید از طرف تبسم احس  

 .بهتر بود

 تبسم بی ربط به حرف هایشان لبخندی زد و پرسید : باربد

 .برنامه ی شما واسه کیه؟ کی میخواید برید خواستگاری

 .باربد به چشمان خواهرش نگاه کرد

 .متوجه از این شاخه به آن شاخه پریدنش شد

 لبخندش را به او هدیه داد و گفت: حاال که تو برگشتی،

 حالت خوبه. همین روزا به مامان میگم باهاشون هماهنگ

 .کنه بریم خواستگاری

 .چشمان تبسم برق زد

 .باربد استحقاق خوشبختی را داشت

قلب بزرگ و مهربانش این حق را به او می داد.این روزها 

 که

 گاهی آیدا به بهانه دیدن و پرسیدن حال تبسم

وقع دیدن آیدابه انها سر می زد هر بار عشق را دید که م  

 .در چشمان بردادرش می درخشد



 اوایل کمی نگران بود مبادا از سر لجبازی با مهناز این کارا

 را کرده باشد اما حاال خیالش راحت بود چون محبت را به

 .راحتی در چشمان برادرش می دید

 .هر دو با لبخند فقط خیره هم بودند

ش تقسیمتبسم ذهنش را میان روزهای خوش آینده ی برادر  

 .کرده بود و هی رویا پردازی می کرد

 باربد هم دقیقا داشت به زندگی خواهرش کنار مردی چون

 .ماهان می اندیشید

 می دانست اگر رابطه و سر انجامی باشد خواهرش

 .خوشبخت خواهد شد

 .خوشی اشان اما دوام چندانی نداشت

 وقتی کمی نگاه تبسم در پارک به چرخش در امد و روی

مهناز تکیه داد به پسر جوانی قلیان به لب سکتهصورت   

 .کرد

او این پسر را می شناخت.برادر دوست مشترکشان بود تبسم 

 از

 این همه صمیمیت به

 حدی شوکه شد؛ که حتی نتوانست نام مرد جوان را به

 .خاطر بیاورد

 زوج دیگری هم روی همان زیر انداز رو به رویشان نشسته

 .بودند



خودشان و درست مثل خودشان جلف هم سن و سال های . 

 .انها دیگر پارک را با خانه اشان اشتباه گرفته بودند

 در چند دقیقه ای که نگاه تبسم به آنها چسبیده بود شلنگ

 .قلبان میان لب های مهناز و دوست پسرش جا به جا شد

 حتی وقتی پسرک لب هایش را به گوش مهناز چسباند و

خودش دید که همانجا رویچیزی گفت تبسم با چشم های   

 .گونه اش هم بوسه ای کاشت

 .این همه بی پروایی از مهناز بعید بود

 وسط پارک، در حالی که آرنجش را روی زانوی پسر جوان

 نامحرمی گذاشته تکیه داده بود او نشسته باشد، قلیان

 .مشترک بکشند و بوسه بدهد

و به باربد همان ثانیه های اول رد نگاه خواهرش را گرفت  

 دخترخاله اش که روزی قرار بود این چنین در کنار او باشد

 !رسید.مهناز و قلیان و صمیمت با مرد نامحرم

 .دستش مشت شد

 .رگ غیرتش به جوش آمد

 آی کیف می کرد اگر غرورش اجازه می داد این مشت را

 وسط ردیف دندان های مهناز که در اثر خنده بیرون افتاده

 .بود خالی کند

 .تبسم فک چفت شده و مشت قفل شده ی برادرش را دید

 دستش را پائین برد و میان دست برادرش گذاشت و با



 مهربانی گفت: بریم یک چیزی بخوریم؟

 .صورت باربد به سمت خواهرش چرخید

 .چشمانش پر از درد بود

 دخترک نتوانست خود داری کند و بی مالحظه پرسید: باربد

 هنوز دوستش داری؟

از سوال خواهرش جا خورد باربد . 

تبسم کدام دوست داشتن را می پرسید؟او همان روز که مهناز 

 را

 .شناخت از عشقش دست شست

 اما به عنوان دختر خاله، فامیل مگر می توانست دوستش

 نداشته باشد و نگرانش نباشد؟

 چشم در چشم خواهرش دوخت و گفت: اون به عنوان دختر

و نگرانشم.من دوست  خاله، همیشه برای من عزیزه

 ندارممهناز

 همچین کسی بشه، دلم نمی خواد خودش رو به اسم

 عشق و دوست داشتن تقدیم یک مرد کنه که اصال معلوم

 نیست کیه. این کارا در شان مهنازی که من می شناختم

 .نیست تبسم

 دست خواهرش را محکم تر فشرود و گفت: بیا بریم. ولی از

به عنوان یک دوست وظیفه همین االن بهت بگم بنظرم  

 داری بیشتر مراقب رفتار مهناز باشی و بهش برسی. هواش



 رو داشت باش و بهش بفهنون کارش غلطه. حیفه مهنازه

 .که ازش سواستفاده کنن

 تبسم سر تکان داد وبه باربد حق داد. همراه برادرش از

 .پارک بیرون رفت

 .شب خوبی را کنار هم گذراندند

ان گفتند، از دل تنگی هایشاناز ناراحتی هایش . 

 .کنار هم شام خوردند و آخر شب راهی خانه شدند

 .تبسم به تقویم نگاه کرد*

 درست بیست روز بود که نه ماهان را دیده و نه از او خبری

 .داشت

 درست بیست روز بود که با عکس پروفایلش رفع دلتنگی

 .می کرد

 .عکس که خیلی وقت می شد تغییرش نداده بود

ابل آینه ایستادمق  

 دستش را روی صورتش کشید. دیگر تقریبا تمام پوستش

 مثل گذشته شده و اثری از خشکی و آفتابسوختگی روزهای

 .گذشته نداشت

 به یاد روزهای که ماهان کنارش بود یک قطره اشک از

 .چشم چکید و روی صورتش به بازی در آمد

 .دلش برای دیدن ماهان پر می کشید

ی دنیا از او دلخور بودبیشتر از همه  . 



 .توقع نداشت این همه بی خیال باشد

 گوشی را از روی میز برداشت و به عکس دونفره ی

خودش و ماهان خیره شد.همان عکسی که نوشین یواشکی در 

 کافه

 .گرفته بود

 .انگشتش را نوازش وار روی صورت او کشید

 .قطرات اشک بعدی با سرعت بیشتری فرو افتادند

 .حجم زیادی از دلتنگی بر قلبش فرود آمد

 حرف های ماهان، زمزمه های عاشقانه اش در آخرین روز

 .دیدارشان مدام در مغزش پخش می شد

 .دلیل رفتار او را نمی دانست

 !چرا دوری می کرد؟

 !چرا رفت و دیگر هیچ خبری از او نشد؟

 !کاش می توانست برای کارهایش دلیلی پیدا کند

نوزا ِد خواهرش که پنج روز از به دنیا صدای گریه ی  

 .آمدنش می گذشت در خانه پیچید

 .تند تند اشک هایش را پاک کرد

 .از اتاق بیرون رفت و وارد اتاق باربد شد

 .تند تند اشک هایش را پاک کرد

 .نمی خواست کسی او را در این حال ببیند

تواز اتاق بیرون رفت و وارد اتاق باربد شد. این روزها پرس  



 .و نوزادش ساکن اتاق او بودند

 خواهرش بخاطر نوزاد بی قرارش بیشتر شب را در بیداری

 .می گذراند

 جسم نحیف نوزاد را در آغوش گرفت و از اتاق خارج شد تا

پرستو کمی بخوابد.از مادرش یاد گرفته بود چگونه بچه را 

 روی

 شانه بیندازد

 .تا دل دردش آرام بگیرد

که تلفن زنگ خورد در سالن راه می رفت . 

 برای اینکه مانع بیدار شدن نوزاد شود تقریبا به سمت تلفن

 .پرید و گوشی را با سرعت برداشت

 بالفاصله بعد از بله گفتن عجول او، صدای زنی در گوشی

 .پیچید: اولو سالم منزل ابریشمی

 آهسته کمر خواهر زاده اش را نوازش کرد و با ولوم پایین

 .گفت: بله بفرماید

 خوبی دخترم؟ شما تبسم جان هستی درسته؟_

 .پاسخ داد: قربان شما خوبم. بله خودم هستم

 صدای زن مهربانی دلنشینی داشت و گفت: عزیزم مامانت

 .هست؟در همان حالت ایستاده نوزاد را تکان می داد

 .بله مامانم هستن، گوشی خدمتتون باشه_

ا با دستمالآمنه مکالمه ی دخترش را شنیده بود. دستانش ر  



 .آشپزخانه خشک کرد و گوشی تلفن را از دخترش گرفت

 .تبسم شروع کرد به راه رفتن

 .دستش یکسره کار می کرد و کمر نوزاد را نوازش می کرد

 آمنه تا صدای زن پشت خط را شنید گفت: سالم حال شما؟

 خوبی خانم.... ما هم خوبیم...زنده باشید ممنون....تبسم خدا

آقا ماهان چطورن؟ رو شکر خوبه،  

 .دخترک سر جایش ایست کرد

 !منظور مادرش کدام ماهان بود؟

 این روزها حتی به اسم های که با )م( آغاز می شد هم

 .حساس شده بود

 چه رسد به اسم ماهان که تا می شنید گوش تیز می کرد

 بداند کدام ماهان را می گویند.حاال هم با شنید نام او هم گوش

 هایش تیز شده و هم ضربان

 .قلبش باال رفته بود

 ...آمنه گفت: خوب خدا رو شکر

 اما بعد از گفتن این جمله و شنیدن حرف های زن پشت خط

 صورتش رنگ تردید گرفت و گفت: به سالمتی، چشم، چشم

 .من با داریوش صحبت می کنم خبر میدم

 کمی سکوت کرد و باز گفت: زهره من که از خدا می خوام

 خدمتتون برسم، ولی اجازه بده با داریوش صحبت کنم بعد

 .قول صد درصد میدم... زنده باشید شما همیشه محبت دارید



 .گپ و گفتشان زمان زیادی نبرد

 .تبسم با دقت تمام ایستاده بود و گوش می داد

 از بردن نام زهره دیگر مطمئن شده بود که این زن همان

 .مادر ماهان است

تمام شد جلو رفت و کنجکاو پرسید حرف هایشان که : 

مامان، زهره خانم چیکار داشت؟آمنه دست دراز کرد و نوه 

 اش را

 :از تبسم گرفت و گفت

 هیچ چی برای پنج شنبه دعوتمون کرد. میگه نذر کرده بود

 ماهان زنده باشه سفره حضرت ابوالفضل بندازه. حاال هم که

ر بندازهپتجشنبه چهارم شعبانه میخواد همون روز سف . 

 .تبسم فقط به مادرش نگاه می کرد

 نمی دانست باید از شنیدن این خبر خوشحال باشد یا

 .ناراحت

 شاید بهانه ی خوبی می شد که برود ماهان را ببیند کمی از

 .دلتنگی بیرون آید

 شاید هم نه بهتر بود حاال که او دوری می کرد، تبسم هم

ن دوری را ترجیحکناره گیری کند وقتی او که مرد بود ای  

 می داد؛ تبسم حس می کرد برای حفظ غرورش هم که شده

 به تصمیم او برلی دوری کردن احترام بگذارد

 سر میز شام نشسته بودند. آمنه ظرف ترشی را مقابل



 .داربوش گذاشت و گفت: امروز زهره زنگ زد

 داریوش کمی از ترشی را گوشه ی بشقابش ریخت و

یکار داشت؟پرسید: زهره زن هاشم؟ چ  

آمنه برای گفتن مردد بود.ولی باالخره باید می گفت و خیال 

 خودش

 :را راحت می کرد

 سفره ابولفضل نذر سالمتی بچه ها کرده و حال که برگشتن

 .میخواد پنجشنبه روز تولد نذرش رو ادا کنه

 هاشم با اشتها از قیمه پلویش خورد و گفت: خوب به

 .سالمتی، نذرش قبول

شق با غذا بازی می کردآمنه با قا . 

 .از اینکه سر صحبت را باز کرده بود پشیمان شد

 حضور افشین سر سفره معذبش می کرد و اگر داریوش

 جلوی دامادش، آن هم دامادی چون افشین که همه چیز را

 کف دست مادرش می گذاشت به او نه می گفت از خجالت

 .آب می شد

 .ولی نصف حرف را زده بود و باید تا آخر پیش می رفت

 .پس باز گفت: ما رو هم دعوت کردن

این بار سر داریوش با ضرب باال آمد.چشمان باربد، تبسم، 

 امنه و

 هما به دهان او بود تا ببینند او



 .چه می گوید

 داریوش مرد موقعیت شناسی بود. امنه هم به امید همین

در جمع مطرح کرد ویژگی او این موضوع را . 

 .دوست داشت کینه های قدیمی و کهنه فراموش شوند

 داریوش به امنه نگاه کرد. در چشمان نوعی فهمیدم چرا در

 .جمع گفتی وجود داشت

 با غذایش مشغول شد و بی میل گفت: سفره ی حضرت

 .ابوالفضله دیگه اگه خودتون دلتون می خواد برید

به وضوح نشستلبخند روی لب های آمنه و باربد  . 

 .حتی هما و تبسم هم لبخند زدند

 انگار همه در خانه تمایل داشتند که این کینه ی قدیمی دیگر

 .به فراموشی سپرده شود

 .البته همه غیر از داریوش

 شب در اتاق خواب آمنه لباس های داریوش را که وقت

نکرده بود بشوید برداشت و در حالی که انها را رویدستش 

 انداخته

د و بوی سرکه در مشامش پیچیده بود بهبو  

 داریو ِش دراز کشیده روی تخت نگاه کرد و پرسید: واقعا از

 ته دل گفتی بریم خونه ی آقا هاشم؟

 داریوش به همسرش نگاه کرد. موهایش را رنگ قهوه ای

 سوخته گذاشته بود و معلوم بود هنر دست پرستو است،



موهای مادرشهیچ کس در خانه جز او اجازه نداشت به   

 .رنگ بزند

 .آمنه فقط هنر دختر بزرگش را در رنگ گذاشتن قبول داشت

 چند دقیقه خیره به همسرش نگاه کرد. این رنگ را بیشتر

 .دوست داشت او را کمی جوان تر نشاند می داد

 .به قول خودش سفیدی های مویش هم مشخص نبود

ستواو از این چیزها سر در نمی آورد اما همیشه وقتی پر  

 روی موهای مادرش رنگ روشن می گذاشت کار آمنه این

 بود که تا چند روز جلوی آینه بایستد و هی بگوید: بخدا

 .الکی پول رنگ دادم این که همه ی سفیدی هاش معلومه

 آمنه دستش را در هوا تکان داد و گفت: آقا کجایی؟ متوجه

 سوالم شدی؟

 .داریوش با دقت بیشتری نگاهش کرد

بانش آمد به همسرش بگوید این رنگ مو زیبایشتا نوک ز  

 :کرده اما مثل همیشه حرفش را خورد و به جایش گفت

 وقتی توی جمع، اونم جلوی افشین مطرح کردی یعنی دلت

 نمی خواست از من نه بشتوی دیگه. وقتی خودت دوست

داری بری من چرا مانعت بشم.آمنه جلو رفت. دستش را لبه 

 ی

بتخت گذاشت و همان ل  

 تخت نشست و گفت: آقا بخدا من فقط میخوام تموم بشه،



 آخه چند سال قهر و دلخوری. کینه قلب آدم رو سیاه می کنه

 .باید فراموش کنیم

 .داریوش سری تکان داد

 او هیچ وقت نمی توانست فراموش کند چه آبرویی از

 .خواهرش رفت

 .با حیثیت خانوادگی اشان بازی شد

 اما بهتر دید بعد از گدشت این همه سال به همسر و خانواده

 .اش برای این موضوع کوچک حق انتخاب بدهد

 .شاید آنها به قول امنه حق داشتند کینه ها رو دور بریزند

 حتی هما هم اگر تمایل داشت می توانست این کار را بکند

 .اما یقینا او فراموش نمی کرد

اش نشاند و گفت: حق لبخندی مصنوعی بر صورت خسته  

 .با توئه.دستش را زیر سرش گذاشت و چشمانش را بست

 .خیلی خسته بود باید می خوابید

 .روز پنجشنبه از راه رسید

 .قرار بود حنا و آمنه به مهمانی بروند

 .تبسم هنوز هم برای رفتن تردید داشت

 بهد از صبحانه وقتی دخترک داشت میز را جمع می کرد به

غول شستن ظرف بود نگاه کرد و گفت: مامانمادرش که مش  

 .من امروز خونه آقا هاشم نمیام

 .آمنه متعجب به دخترش نگاه کرد



 تبسم ظرف کره و پنیر را در یخچال فریز نقره ای هم رنگ

 .کابینت ها گذاشت

 برای چی نمیایی؟ بنده ی خدا همه رو دعوت کرد. پرستو_

دخترام کجان؟که نمی تونه بیاد تو هم نیایی بهش بگم   

 تبسم دستمال را روی میز کشید و گفت: خوب من که کسی

رو نمی شناسم.آمنه متعجب تر شد و با اسکاچ و وایتکس به 

 جان

 لیوان

 های چای افتاد و گفت: توکه قبال خونه اشون رفتی هم

 مامانش رو می شناسی، هم عروس بزرگش رو تازه نوشین

شه؟و مامانش هم میان دیگه میخوای کی با  

 مادرش درست می گفت. قبال با نوشین صحبت کرده بود او

 .هم خبر آمدنش را داده بود

 اما حتی نوشین هم این بار درباره آمدن یا نیامدنش نظری

 .نداد وانتخاب را به عهده ی خودش گذاشت

 اعتقاد او هم این بود که وقتی ماهان دوری می کند حتما

را برای امدن مجبوردلیل دارد ولی بر خالف همیشه تبسم   

 .نکرد

 بر خالف نوشین این بار مادرش آنقدر چانه زد تا دیگر هیچ

 .دلیل برای نرفتنش پیدا نکرد تا به او تحویل دهد

 حتی پرستو و تنهایی اش را هم نپذیرفت چون قبال با او



 .هماهنگ کرده بود که به خانه ی مادر شوهرش برود

مناسبی برای عصر پیداناچار به اتاقش رفت تا الاقل لباس   

 کند.از خدا که پنهان نیست از شما چه پنهان خودش هم بدش

 .نمی آمد یکی باشد مجبورش کند به مهمانی برود

 شاید همین رصایت پنهانی قلبش هم بود که باعث شد کوتاه

 بیاید

 پارتتبسم در اتاقش مشغول آماده شدن بود. نه به آن همه

ساسیتی که برای آمادهمخالفت هایش برای رفتن و نه ح  

 .شدن خرج می کرد

 آمنه رسما داشت جیغ میزد که دخترک شیک و مرتب از

 .اتاق خارج شد

 مانتو آبی مجلسی اش که روی آستین های کلوشش گل های

 .ریز مشکی داشت بر تنش زیبا نشسته بود

 گوشی را در کیف دستی آبی قرار داد و به آمنهی قرمز شده

 .نگاه کرد وگفت: قربونت بشم من آمادهام بریم

 با چشمان پرخنده و آمنه را پشت سر گذاشت و کفشهای

 .مشکی پاشنه بلندش را پا زد و از خانه خارج شد

 .باربد مسئولیت رساندن آنها را به عهده گرفته بود

 .همراه حنا روی صندلی عقب نشستند و راهی شدند

و کار در آموزشگاه را بهانهبه هما تعارف زده بودند اما ا  

 .کرد و همراهشان نرفت



فاصلهی زیادی نبود. زود رسیدند.از در حیاط که وارد شدند 

 تبسم

 قبل از هرچیز مادر ماهان

 را دید که باالی پله های بهار خواب ایستاده و به مهمانانش

 .خوش آمد میگفت

 .احساس خوبی نسبت به این زن داشت

داشت که تا چشمش به آنها افتاد انگار او هم همین حس را  

 بالبخند جلو آمد،

 بعد از اینکه با آمنه و حنا گرم و صمیمی سالم وعلیک دیده

 .بوسی کرد، تبسم را تنگ در آغوش گرفت

 .چنان با محبت که قلب دخترک لبریز شور شد

 .احوال پرسی اش با او پر از مهربانی بود

هشان واردبه درون خانه دعوتشان کرد و خوش هم همرا  

 .شد

 کف سالنشان سفره ی بزرگی پهن بود، پر از انواع

 .خوراکی، آش، حلوا، نان و پنیر، میوه و شیرینی، خرما

 زهره خانم راهنمایشان کرد جای مناسبی نزدیک سفره و

 .کنار نوشین و مادرش نشاندشان

 آقای مداح هم آمده بود و مداحی زیبایی درباره حضرت

 .عباس می خواند

دلتنگ در خانه نگاه چرخاند.اینجا همان جایی بود که  تبسم



 ماهان

 هر روز در آن نفس می

 .کشید. غذا می خورد. می خوابید

 نگاه چرخاند و در گوشه گوشهی سالن دنبال ردپایی از

 .حضور او گشت

 نوشین سر در گوشش برد و. پرسید: چی شده که اومدی؟

وشیناو هم برای جواب دادن لب هایش را به گوش ن  

 .نزدیک کرد و پاسخ داد: مامان خیلی اصرار کرد

 نوشین چشم به صورتش دوخت و گفت: حسابی هم خوشکل

 .کردیا

 تبسم لبخند زد و باز نوشین پرسید: هنوز ازش خبری نشده؟

 ای بار چهره دخترک وقت جواب در هم شد و گفت: نه

بیشعور هیچ خبری ازش نیست.نوشین از ته قلب گفت: 

توانشاهللا   

 هم از همین سفره حاجت

 .میگیری

 تبسم آمین را از ته قلبش همانجا که عشق ماهان می جوشید

 .گفت

 سانازو دختر دیگری با لیوان های شربت از مهمان ها

 .پذیرایی می کردند

پارت تبسم صدای زنی را پشت سرش شنید که از شخصی 



 می

 پرسید: اون دختره کیه همراه ساناز داره پذیرایی میکنه؟

 شخص مورد نظرش پاسخ داد: نامزد پسرشونه، اون

 خانومه هم که نزدیک در آشپزخونه روی مبل نشسته مادر

 .دخترهاس

 .جمله در مغز تبسم اکو شد

 !نامزد پسرشان بود؟

 !این دختر همان نامزد معروف ماهان بود؟

نمی کرد او را اینجا ببیند حتی یک درصد هم. فکر . 

 نوشین داشت حرفهای دربارهی آزمون ارشد میزد و او

 !فقط به این فکر می کرد این دختر نامزد ماهان بود

 اصال متوجه حرفهای نوشین نشد شش دانگ حواسش به

 .نامزد ماهان بود

 .به او هیچ شباهتی نداشت

ای هیچ وجه اشتراکی با هم نداشتند.دخترک چشمان قهوه 

 داشت

 ابروهایش را با مداد قهوه

 ای کشیده بود و تکه ای از موهای خرمای اش در صورتش

 .افتاده بود

 بر خالف او تبسم کامال چشم و ابرو مشکی بود و موهایش

 .هم سیاه سیاه



 .همان دختر مقابلش خم شد و شربت تعارف کرد

 به حدی گلویش خشک بود که دستش را رد نکرد و لیوان

قال را از توی سینی برداشتشربت پرت . 

 .بی آنکه لحظه ای نگاه از صورتش بگیرد

 یکسره داشت او را کنار ماهان تبسم می کرد و قلبش در

 .سینه، سینه می درید

 .حق داشت بیچاره ادعای مالکیت ماهان را داشت

 جرعه ای از شربت را نوشید. راه گلویش باز که نشد هیچ

شستبغض با شدت بیشتری بر گلویش ن . 

 دختر کوچکی از کنارش رد شد درست به او که رسید تکه

 ای بستنی از بستنی چوبی اش کنده شد و روی لباس او

افتاد.عصبی به دخترک که بی خیال از او دور شد ومانتو 

 کثیف

 شدهاش نگاه کرد و حنا تند گفت: پاشو برو تمیزش کن تا

 .کاکائوش اب نشده روی مانتو

را تقریبا زمین کوفت وعصبی ازلیوان شربت توی دستش   

 .جا بلند شد

 :کنار زهره که با زنی صحبت می کرد ایستاد و پرسید

 ببخشید سرویس کجاست؟

 زهره با محبت هرچه تمام تر نگاهش کرد و تا خواست

 جوابش را بدهد متوجه لبه ی مانتو لک شدهاش شد و



 پرسید: میخوای مانتوتو تمیز کنی؟

 .پاسخ داد: بله

_ یکی از مهمونا بچهاشو برده سرویس، شما بروعزیزم   

توی آشپزخونه تا مانتو خوشکلت لک نشده.در جواب 

 مهربانی

 زهره لبخندی زد و گفت: باشه.چشم

 .راهش را به سمت آشپزخانه کج کرد و وارد شد

 ساناز و همان دخترک تنفر برانگیز کنار سینک پشت به او

 ایستاده بودند. داشت از ساناز می پرسید: این دختر مانتو

 آبیه کیه؟ همون که شال ابی، مشکی سرشه و مانتوش هم

 .گل مشکی داشت میگما

 پارتصدای مداح قطع شده بود و راحت صدایشان را می شنید

 دنیا سرتکان داد و گفت: آهان تبسم میگی؟

؟ تبسمصدای دخترک پر از هیجان شد و گفت: راست میگی  

 اینه؟

 دستی روی شانه اش نشست و صدای زهره در گوشش

 .نشست: عزیزم چرا اینجا ایستادی؟ برو مانتوتو تمیز کن

 .دخترا به مهمون خوشکلمون برسید

 ساناز به تبسم نگاه کرد و گفت: بیا تو عزیزم. چیزی الزم

 داری؟

 تبسم جلو رفت و گفت: ببخشید میخواستم مانتومو تمیز کنم



جازه بدین.ساناز از مقابل سینک کنار رفت و گفت: اگه ا

 حتما، بیا

 جلو

 .راحت باش

 تبسم تشکر زیرلبی کرد و کنار سینک ایستاد و مشغول

 .شستن لبهی مانتویش شد

 کارش تمام شد و مشغول شستن دستهایش بود. از پنجره

 .باالی سینک که دقیقا مشرف به حیاط بود؛ ماهان را دید

وارد حیاط شددر را باز کرد و  . 

 دل تبسم با دیدنش در سینه فرو ریخت. پوشیده در لباس

 .خلبانی چه دلی میبرد المذهب

 .دلتنگ بود و مشتاق دیدار محبوب

 تا لحظه ای که به در سالن رسید و از دید دختر خارج یک

 .ثانیه نگاه نگرفت

 .او سرش پائین بود و متوجه دخترک نشد

برای بیرون رفتن عجلههیچ کس در آشپزخانه نبود پس   

 نکرد می خواست از درون آشپزخانه یک دل سیر نگاهش

 .کند

ه حضورٔ   هرچند که مغز وقلبش به جان هم افتاده و دربار  

 نامزد ماهان با هم بحث میکردند.اما فعال فقط میخواست رفع

 .دلتنگی کند



 بعدا مفصل می نشست و دربارهی حرفهای مغز و قلبش

 .فکر میکرد

هللا های مرد جوان در همهمه سالن به گوششصدای یا  

 .نشست

 دست خودش نبود که با وجود دنیا دنیا دلخوری برای

 .صدایش ضعف کرد

 .کمی جلو رفت. الکی خودش را مشغول لبه مانتو نشان داد

 .مانتو نشان داد نزدیک در آشپزخانه ایستاد

 ماهان دست بر سینه گذاشته و با مادر نامزدش سالم

 .وعلیک می کرد

 چنان متواضعانه به او عرض ادب میکرد که حرص دخترک

 .درآمد

 !آخر مادر این تحفه انقدر احترام گذاشتن داشت؟

 ساناز سینی خالی به دست کنار برادر شوهرش ایستاد و

 .چیزی در گوشش گفت

 .ماهان متعجب نگاهش کرد.از حرف او چیزی نفهمید

اما اولین چیزی که در کمی چرخید تا وارد آشپزخانه شود  

 .معرض دیدیش قرار گرفت صورت زیبای تبسم بود

 .لبخندی برلبش نشست و تازه متوجه حرفی که ساناز زد شد

 وارد شد در فرصت کوتاهی که داشت با نگاهش صورت

سالم داد تبسم را وجب کرد تا . 



 مادرش آمد و گفت: مامان جان میدونم خسته ای ولی

رو باال اونجا استراحت کننمیتونی بری اتاقت، ب . 

 مجبور شد نگاه از صورت زیبایی دلدار بگیرد و. به سمت

 سینک برود با نزدیکترین فاصله ی ممکن از کنار تبسم رد

 .شد

 .و مشام دخترک را با بوی ادکلنش نوازش داد

 پارت

 .مشام دخترک را با بوی ادکلنش نوازش داد

فس عمیقیاگر جا داشت تبسم چشم هایش را می بست، ن  

 .می کشید

 .قلبش پرتپش بر سینه کوبید

 .باشه مامان میرم باال_

 تبسم قصد خروج از آشپزخانه را کرد که نامزد ماهان اتو به

 .دست وارد آشپزخانه شد و گفت:سالم ماهان خسته نباشی

 .سالم،ممنون سالمت باشی_

دخترک رو به تبسم گفت: بیا تبسم جان مانتوتو خشک 

 کن.االن

لباسش واقعا اتو الزم داشت بسکه آن را میاندیگر   

 .مشتش فشرود

 با اکراه به سمت دخترک که کنار میز ناهارخوری ایستاده

 .بود رفت



 دختر بعد از اینکه اتو را به پریز زد آن را به دست تبسم داد

 و نزدیک اجاقگاز که فاصله چندانی با سینک نداشت ایستاد

ور تو رو خداو گفت: ماهان دستتو توی سینک نش  

 تبسم لبهی مانتو را روی میز گذاشت با حرص فکر کرد: چه

 .حس خانوم خونه بودن هم بهش دست داده، بزار برسی

 خلبان جوان در حالی که دستهای کفی اش را به هم

 میمالیدگفت: توی سرویس که نمی تونم برم کجا بشورم

 پس؟

گهساناز سینی را روی میز گذاشت و گفت: دنیا راست می  

 خوب برو باال خونهی ما چرا شما مردا انقدر بی خیالید اخه

سینک جای دست شستنه.ماهان از سینک کنار کشید و 

 دستهایش را

 با دستمال کاغذی

 روی کابیت خشک کرد و دختری که حاال تبسم میدانست

 نامش دنیاست پرسید: اولین پرواز بعد بیست روز چطور

 بود؟

 ماهان نگاه کوتاهی به تبسم که ظاهرا مانتو را اتو میزد

 .انداخت و پاسخ داد: عالی

 ساناز نزدیک تبسم روی صندلی نشست و پرسید: چیزی

 میخوری برات بیارم باال؟

 چشمان ماهان این بار به بهانهی دیدن ساناز حوالی تبسم



 .بازی گوشی کرد وگفت: آره میخورم ممنونم

خیلی خوب بیا زودتر برو باال اینجاساناز شیطنت کرد:   

نباش درست نیست، برات غذا میارم.ماهان با نگاهش برای 

 ساناز

 .خط و نشان کشید

 کنار میز رو به روی تبسم ایستاد و پرسید: خوش آمدین

 .تبسم خانوم

 .تبسم گذرا نگاهش کرد و گفت: ممنون. لطف دارید

 .حق میداد دلخور باشد

ایستاد و نگاهش کرد سپس راهلحظاتی کوتاهی همانجا   

 خروج را در پیش گرفت

 به دنیا که رسید کنارش ایستاد و آهسته چیزی در گوشش

 .گفت

 دنیا ریز خندید و زمزمه کرد:بچه پرو

 .کارد می زدی خون تبسم نمی ریخت بسکه ناراحت بود

 .اصال توقع این رفتار را از سمت ماهان با نامزدش نداشت

یکرد دل و قلوه دادنش با دنیا چهاو که ادعای عاشقی م  

 بود؟

 ماهان لحظهی آخر برگشت به دنیا گفت: دنیا من میخوام

 .باال دوش بگیرم، لطفا برام حوله ولباس بیار

 پارت



 !دنیا متعجب نگاهش کرد

 .ماهان معموال از این درخواست ها نمی کرد

 چشمان ماهان به جای صورت دنیا به سر پائین افتاده و

هم تبسم بود.انگار برای او توضیح میداد وقتی که اخمهای در  

 گفت: البته اگه خودم

 میتونستم برم اتاقم به تو زحمت نمیدادم.ولی دیگه زحمتش

 میافته گردن تو، لطفا زود بیار که خیلی خستهام

 .دست تبسم بی حرکت ماند

 میخواست به بهانهی حوله نامزدش را به طبقهی باال

 .بکشاند

انگارعجله هم داشت  . 

 البد خسته بود و دلتنگ و میخواست با دنیایی عزیزش رفع

 .دلتنگی کند

 چه خبر از دل بیقرار دخترکی داشت که قلبش همین حاال هم

 با شنیدن صدای او در سینه چون نوزاد دور افتاده از مادر

 .بیقراری میکند

 بخدا که اگر سکته نمیکرد و زنده از این خانه خارج میشد؛

گر پشت سرش را هم نگاه نمیکرد و خودش بامیرفتو دی  

 .دستهای خودش دلش را سر میبرید

 ماهان چطور به خودش اجازه میداد در حضور او دنیا را

 .این گونه تحویل بگیرد



یعنی مردک تمام مدت بازیاش داده بود؟!صدای ساناز را 

 شنید: من

 .همه چی از قبل برات بردم باال

 با خیال راحت برو دوش بگیر استراحت کن. میدونم امروز

 .برات روز سختی بود

 .ماهان به ساناز نگاه کرد

 .او بیشتر از اینکه زن برادر باشد، خواهر بود

 .همه جوره خواهری می کرد

 راست میگفت روز سختی را گذرانده بود. تمام مدت پرواز

ط قبلبا وجود تالشی که داشت اما بازهم خاطرهی سقو  

 .رهایش نمیکرد

 .لبخند گرمی به روی او پاشید و گفت: دستت درد نکنه

 زحمت کشیدی

 نگاهش را برای بار آخر به صورت تبسم دوخت و از

 .آشپزخانه خارج شد

 با نگاهی که به فرش دوخته شده بود به سمت انتهای سالن

 و راهرویی منتهی به پله ها رفت.تبسم اتو را از پریز کشید و

میز گذاشت و بی آنکه بهروی   

 .صورت دنیا نگاه کند گفت: دستتون درد نکنه

 منتظر جواب او نشد به ساناز نگاه کرد و از سر ادب

 پرسید: کاری هست من انجام بدم؟



 .ساناز با خوش رویی پاسخ داد: نه گلم ممنون

 .دوباره تشکر کرد و از آشپزخانه خارج شد

بغض به درست میان مادرش و نوشین نشست و با  

 .دستهایش خیره شد

 مادرش که با مادر نوشین گرم صحبت بود و حنا هم معلوم

 .نبود با چه کسی چت میکرد

 .نوشین ولی متوجه پریشان حالیاش شد

 اما در جواب او که مدام از حالش میپرسید هم یک جمله

 .جواب داد: بعدا برات میگم

 پارت

ت سرشکمی بی حوصله در جایش نشست، اما تصمیم گرف  

 .را با گوشی گرم کند تا زمان زودتر بگذرد

 .صدای مداح چون طبل بر سرش میکوبید

 .میخواست فقط زودتر تمام شود

 مطمئن بود برود دیگر پشت سرش را نگاه نمی کند و حتی

اسم ماهان را هم نخواهد آورد.اما هرچه دور و اطرافش را 

 گشت

 از کیف دستی خبری

 .نبود

و پرسید: تو نمی دونی کیف منبه نوشین نگاه کرد   

 کجاست؟



 نوشین بر خالف او به دقت به مداح گوش میداد در

 .پاسخش گفت: وقتی رفتی توی آشپزخونه با خودت بردیش

 .آخ که دلش می خواست سرش را محکم به دیوار بکوبد

 .از جا بلند شد و به سمت آشپزخانهی لعنتی رفت

 .دنیا تنها بود

 یک عالمه کاسه یک بار مصرف میان دستش و قصد خروج

 .داشت

 :تا او را دید به رویش لبخند زد و با خوش رویی پرسید

 عزیزم چیزی الزم داری؟

 .حیف که بی ادب نبود، وگرنه جوابش را نمی داد

 ــ آره فکر کنم کیف دستیمو اینجا جا گذاشتم.روی میز گذاشته

دایبودش رفت و آن را برداشت باز ص  

 دنیا را شنید: گلم میشه یک کمک کوچولو به من بکنی؟

 :از بینی اش دود خارج میشد. دندان به هم سایید وپرسید

 چیکار کنم؟

 دنیا به کابینت اشاره کرد و گفت: لطفا اون سینی ها و

 .سفلون رو برام بیار بریم حیاط خلوت

 .بیرغبت سینی و سفلون را برداشت و به دنبالش روان شد

انتهای سالن یک راهرو تقریبا پهن قرار داشت کهدر   

 انتهای آن پله های طبقه باال و در ورودی حیاط خلوت بود

 .و از سالن هیچ دیدی نداشت



 .پشت سر دنیا وارد حیاط خلوت شد

 ساناز نگاهشان کرد و به دنیا گفت: دنیا جان مهمونو به

ه کار کشیدی.دنیا بر خالف تبسم یکسره لبخند داشت: دیگ

 وقتی

 خودش

 .گفت اگه کاری بود صدام کنید منم پر رو شدم

 ساناز سینی ها را از تبسم گرفت و گفت: دستت درد نکنه

 .تبسم جان داریم باقی آش ها رو می کشیم تا تقسیم کنیم

 .تبسم بر خالف دنیا، به ساناز حس خوبی داشت

 :باالخره لب هایش را جنباند و به زور طرح لبخند زد و گفت

رتون قبول باشهنذ . 

 .باز تعارف کرد: اگه کاری هست تعارف نکنید کمکتون کنم

 ساناز جلو آمد سینی کوچکی میان دستش بود. حاوی یک

 کاسهی چینی آش کمی نان سنگک و یک ظرف میوه و

 شیرینی و گفت: قربونت برم شرمندهی روی ماهاتم ولی ما

بری باال؟اینجا خیلی کار داریم میشه تو اینو برای ماهان ب  

از در خواست ساناز جا خورد!با چشمانی گرد شده پرسید: 

 من

 !ببرم؟

 ساناز بی تفاوت پرسیدم: آره عزیزم، سختت میشه؟

 .نمیخواست فکر کند او تنبل است



 پس بی اراده دست جلو برد وگفت: نه، نه سختم نمیشه ولی

 .من اینجا کمک می کنم. میخوای شما سینی رو ببر باال

ا حاضر نبود دنیا را پیشنهاد بدهدپارت عمر . 

 ساناز کنار اجاق گازی که پیاز داغ ها روی آن در حال سرخ

 شدن بود ایساد وگفت: قربونت برم زحمتشو بکش من باید

 .اینحا باشم

 خجالت کشید بیشتر از این اصرارکند. پس باشه ای گفت و

 سینی به دست از در حیاط خلوت بیرون آمد و پا روی پله

ذاشتها گ . 

 .ته دلش خیلی هم از پیشنهاد ساناز ناراحت نبود

 حس میکرد حاال جای او و دنیا عوض شده و اینبار نوبت

 .اوست که دنیا را آتش بزند

 .باالی پله ها که رسید قلبش دوباره به تپش افتاد

 با خودش تصمیم گرفت سینی را بگذراد و بدون اهمیت به

 .ماهان خارج شود

 .چند نفس عمیق کشید و در را باز کرد و وارد خانه شد

 رو به رویش یک سالن حدودا هجده متری بود که سمت چپ

آشپزخانه ای کوچک و نقلی اشت.سمت راست هم سه در 

 کوچک

 که بتظر می رسید در حمام،

 .سرویس و تراس باشد



 خوب البته صدای آبی که از یکی از همان درها می آمد

ش را تایید می کردحدس حمام بودن . 

 روبه روی در ورودی هم درهای باز دو اتاق نشان از دو

 .خوابه بودن خانه می داد

 وارد آشپزخانه شد و سینی را روی میز ناهاری خوری

 .کوچک وجمع و جور قرار داد

 .خارج شد

 با اینکه قلبش برای ماندن و دیدن ماهان اصرار می کرد او

مدست شده و عجله میبرای خروج از خانه با مغزش ه  

 .کرد

 دستش که روی دستگیره نشست همزمان ماهان از حمام

 .خارج شد

 .تا چشمش به او افتاد و نامش را خواند: تبسم

تا هزار جانم در گلویش شکست و بخودش فشار آورد  

جوابش را ندهد.دلش مثل پرندهی در قفس خودش را به 

 دیوار سینه

 می

 .کوبید

ند و او در را باز کردماهان باز نامش را خوا . 

 تا به خودش بجنبد دست ماهان روی در قرار گرفت و آن را

 .بست



 .به مرد تن پوش برتن نگاه کرد

 بی خیال دلتنگی شد و برای باز کردن در تالش کرد اما زور

 ماهان بیشتر از او بود گفت: کجا میخوای بری تبسم؟

 .بمون باهات حرف دارم

دستگیره جدا کند یا حتی سر بلندتبسم بی انکه دستش را از   

 کند و مرد ایستاده کنارش را ببیند گفت: دیگه حرفی نمونده

 .برو کنار میخوام برم

 ماهان بر خالف دخترک با مالیمت گفت: میدونم از دستم

 دلخوری. حق داری صبر کن لباس بپوشم بیام حرف

 .میزنیم.تبسم همچنان برای نگاه نکردن اصرار می کرد

تو حرفی نداریم که بزنیم ــ من و  

 ماهان کالفه میان موهای خیسش دست کشید و گفت: تبسم

 .خواهش می کنم دو دقیقه فرصت بده حرف بزنیم

 تبسم دستگیره را باال و پائین کرد و گفت: بزار برم ماهان

 .وگرنه داد میزنم همه بریزن اینجا

 :ماهان برخالف تالش تبسم در را بیشتر فشار داد وگفت

دا تا حرف نزنیم نمیزارم بری فکر میکنی بی دلیل از دنیابخ  

 ...خواستم یک بهانه جور کنه بفرستت باال

 تبسم انقدر عصبی بود که درست متوجه جملهی ماهان نشد

 و مرد جوان عصبی گفت: تو رو خدا دو دقیقه از در فاصله

 ...بگیر



 لبهی حولهاش را در دست گرفت: بزار برم این لعنتی عوض

 .کنم میام حرف می زنیم

 تبسم از جایش تکان نخورد و ماهان با لجبازی گفت: باشه

 همینجا بمون. اصال داد بزن همه بیان باال منم جلوی همه

 اشون به مامانت میگم عاشق دخترت شدم و میخوام باهاش

 ازدواج کنم فعال هم در حال جنگ و جدال با پدرم هستم.تبسم

اش شد باالخره سر بلند کرد خیره . 

 .آخ امان از دلبری کردن چشم هایش

 با چشمانی که از اشک نم داشت به صورت و موهای خیس

 ماهان نگاه کرد و پرسید: چندتاچندتا ماهان؟ روت میشه

 جلوی نامزدت و مادرش به یک دختر دیگه ابراز عالقه

 کنی؟ دنیا جونت که اون پائین باهاش جیک تو جیک بودی

اری بازیش میدی؟ مثل من که دلمدلش نمیشکنه بفهمه د  

 !شکست

 جلوی من توی گوش اون بچ میزنی، جلوی اونم میخوای

 ادعای دوست داشتن منو بکنی؟

 .ماهان دستش را از روی در برداشت

 ناباور به دخترک گریان مقاباش نگاه کرد و پرسید: چی

 میگی تبسم؟ االن وسط حرفهای ما دنیا چیکار میکنه؟

ا اشکهایش دست خودش نبود.کمرش را به تبسم نمیخواست ام

 در



 پشت سرش تکیه داد و پرسید: دنیا وسط

 حرفهای ما چیکار می کنه؟ اینو تو داری میپرسی ماهان؟

 تویی که توی کوه، فرودگاه، بیمارستان زیر گوش من دم از

 عشق زدی و حاال توی خونه ات جلوی چشمای من زیر

 .گوش اون

قسمتی از سینهی برهنه اشحولهی ماهان کمی باز شد و   

 .نمایان بود

 مبهوت دست روی سینه اش گذاشت و پرسید: من ابراز

 عشق کردم؟ زیر گوش نامزد عقدی برادرم؟ تبسم واقعا اسم

 دو کلمه حرفی که به زن برادرم زدم میزاری ابراز عشق؟

 همیشه همینقدر راحت تهمت میزنی؟ من احمق داشتم

یک بهانه جور کنه بفرستتبهش می گفته تو ازم دلخوری   

 .باال

 .دهان تبسم از تعجب باز ماند

 .چشمانش از این گرد نمیشد

دنیا نامزد برادرش بود!مات شده پرسید: دنیا نامزد برادرته؟! 

 ولی

 من خودم شنیدم

 .اون خانومه گفت نامزد پسرشون

 .ماهان تازه فهمید قضیه از چه قرار است

رم هم پسر همین خانوادهدوباره جلو رفت و گفت: خوب براد  



 .اس دیگه

 تو فکر کردی منظورش منم؟ پس بگو چرا آتیشت انقدر_

 .تنده

 پس چرا انقدر باهاش صمیمی بودی؟ اون جوری_

 مامانشو تحویل گرفتی؟

 ماهان پاسخ داد: تبسم خوبی؟ بابا زن برادرمه ها، دوساله

 که عقد کردهی اشکانه. وقت و بی وقت اینجاست. برام

مثل خواهرم میمونه.دستش را جلو برد آهسته بینی تبسم را 

 فشار

 :داد و پرسید

 .حسود خودمی

 تبسم دست جلو برد و بی حواس روی سینهی برهنهی

 .ماهان گذاشت و گفت: برو عقب نکن. فکر نکن تموم شده

 بیست روز ازت خبری نبود منم فاتحهی این رابطه رو

 .خوندم

ه اش نگاه کرد وباز شیطنتماهان به دست تبسم روی سین  

 قاطی لحنش کرد و گفت:آره خوب از یقه جر دادنت معلوم

 .بود که چقدر فاتحه خوندی

 تبسم خجالت زده دست عقب کشید و سر پائین انداخت و

 دستش دوباره دستگیره را هدف قرار داد وگفت: من دیگه

 .برم مامانم نگرانم میشه



ار گرفت و تشر دست ماهان این بار به ضرب روی در قر

 زد

 که: تبسم، تبسم میگم باهات حرف دارم. دو دقیقه اروم

 بگیر لباس عوض کنم بیام صحبت کنیم بعدش چشم من در

 خدمتم هرچی دلت خواست به جونم غر بزن. اصال حق

 داری غر بزنی ولی صبر کن اول صحبت کنیم االن مراسم

 .تموم میشه باید بری

اهی دلش تسلیم شدن می دخترک تسلیم شد.راستش را بخو

 خواست

 و ساعتی

 .وقت گذراندن کنار مردی که بی نهایت دلتنگش بود

 نشستن کنار او وحرف زدن را می خواست و. شنیدن

 .صدایش، حتی اگر بی اندازه دلخور بود

 اما می توانست دلخوریهایش را بگذارد گوشهی طاقچهی

 .قلبش و فعال کمی رفع دلتنگی کند

را بردارد و بیفتد به جان ماهانی که خودشبعد گالیه هایش   

 .هم حق گالیه گذاری وغر زدن را به او داده بود

 از در فاصله گرفت و ماهان مردد پرسید: می مونی تا لباس

 بپوشم بیا؟

 :آهسته سرد تکان داد و مرد جوان خیره در صورتش گفت

 جان ماهان نیام ببینم رفتی؟



نگاه کرد و گفتبه صورت دوست داشتنی مرد محبوبش  : 

 باشه توی آشپزخونه منتظرم فقط زود بیا تا مامانم صداش

در نیومده.دخترک که راه آشپزخانه را در پیش گرفت و پشت 

 میز

 جا

 گیر شد ماهان خودش را به اتاق رساند و پرشتاب لباس بر

 تن پوشانید و بدون اینکه موهایش را خشک کند شانه میان

از اکلن احسان به خودش زد ازانها کشید و با عجله کمی   

 .اتاق بیرون امد و وارد اشپزخانه شد

 :با دیدن کاسهی آش روی میز لبخندی به تبسم زد وگفت

 .دست پر هم که اومدی

 .ــ بله دستور زن داداش عزیزتون بود

 ماهان از آبچکان چوبی کنار سینک دو قاشق برداشت

 .وپشت میز نشست

 تبسم به نوشین پیام داد: نوشین از مامانم چه خبر؟ سراغ

 منو نگرفته؟

ماهان قاشق را به سمت تبسم گرفت و گفت: شروع کن.تبسم 

 قاشق

 :را گرفت اما ان را گوشهی سینی گذاشت وگفت

 .مرسی سیرم

 مرد جوان محتوایت کاسه را هم زد و گفت: اما من خیلی



چسبهگرسنهام دو قاشق همراهم بخور بهم ب . 

 تبسم هم اتفاقا گرسنه بود و بوی خوش آش حسابی

 :اشتهایش را تحریک کرد اما از در لجبازی درآمد وگفت

 خوب وقتی سیرم چطوری بخورم؟

 .ماهان قاشقش را در سینی رها کرد

 به صندلی پشت سرش تکیه داد و با دستهایش خودش را

 .بغل کرد و گفت: خیلی خوب پس بریم سر صحبت خودمون

سم بیقرار نگاهش کردتب . 

 دلش نمی آمد گرسنه بماند قاشق را برداشت و گفت: خیلی

 .خوب میخورم بیا بخور

 ب

 پارت

 دخترک کمی از آش را به دهان گذاشت، ماهان راست می

 .گفت واقعا خوشمزه بود

 .خواست بپرسد دلیل بیست روز بیخبری چیست

 .اما حس کرد خودش را کوچک میکند

بودنش، اعتراف به دلتنگی بود و وقتیاعتراض زیاد به ن  

 .ماهان توانسته بود تحمل کن چرا تبسم نتواند

 با همهی میلی که برای دانستن دلیل داشت، اما دهان بست و

 .چیزی نپرسید

ماهان بر خالف تصور تبسم برای حرف زدن عجله داشت.او 



 هم

 .روزهای خوبی را نگذرانده بود

ن چند روزه که دارم با،پس مستقیم رفت سر اصل مطلب: اال  

 بابام حرف میزنم، اصرار میکنم، میجنگم. ولی مرغش

 یک پا داره راضی نمیشه بیاد خواستگاری. میگه بابت بالیی

 که عموم سر عمه ات آورده هنوز شرمندهی باباته و قول

 مردونه داده که دیگه اسم هیچ دختری از خانوادهی اون

ای خواستگاری پا توینیاره. میگه قول داده هیچ وقت بر  

 .خونهاش نزاره و حاال هم باید مردونه سر قولش بایسته

 میگه تازه اگه اونم راضی بشه بیاد که محاله بابت هرگز

 .حاضر به همچین کاری نمیشه

 تبسم دست زیرا چانه گذاشت وگفت: چرا یک جوری حرفی

 میزنی انگار قرار بوده کل دخترهای خانواده ما عروس

ا بشن؟ اگر فقط هما قرار بود عروس شما بشهخانواده شم  

 که تموم شده. دیگه چرا با هم قول و قرار گذاشتن که

 بینشون ازدواج دیگه ای نباشه؟ چرا بابات قول داده دیگه

 برای خواستگاری پا به خونهئ ما نزاره؟ یا چرا بابام. قول

 گرفته که دیگه اسم هیچ کدوم از دختراش نیارید؟ماهان اینبار

گاهش را از صورت دخترک گرفت و گفتن : 

 چون فقط هما نبود، غیر از هما یکی دیگه از دخترهای

 .خانوادهی شما هم قرار بود عروس ما بشه



 تبسم متعجب و منتظر به مرد نشسته در مقابلش نگاه کرد و

 پرسید: کی؟

 !ماهانسر بلند کرد و خیره در چشمان تبسم لب زد: تو

 !تبسم ناباور پرسید: من؟

 ماهان سرتکان داد: آره، همون موقع بین پدرم و پدرت

 قول و قرار گذاشته شد وقتی ما بزرگ شدیم، تو هم عروس

 .خانواده ما بشی و با من ازدواج کنی

 براشون هم یک قول و قرار کامال جدی و مردونه بود. من

دیدماون موقع تو رو درست ندیده بودم. من تو رو وقتی   

 که چند سال از به هم خوردن رابطه ها میگذشت. هجده،

 نوزده سالت بود. همراه باربد دیدمت. همون موقع وقتی به

پدرم گفتم میخوامت بهم گفت باید قیدتو بزنم. گفت همونسالها 

 با

 پدرت قول داده دیگه هیچ وقت هیچ پسری از

 خانوادهی ما سمت دخترهای اون نرن.حتی بهش اصرار

گفتم قول و قراری بود که خودتون گذاشتید. ولی قبول کردم  

 .نکرد

 منم کوتاه اومدم انقدر بابام توی گوشم خوندن رسیدن به تو

 محاله که تصمیم گرفتم کوتاه بیام و بخاطر مصلحت دو

 .خانواده پا روی قلبم بزارم

 تبسم حیران از شنیدن حرفهای که در باورش نمی گنجید



چیزی به من نگفت؟ پرسید: پس چرا هیچ کس  

 ماهان قاشق را بیهدف در ظرف آش چرخاند وگفت: تو

 .سن و سالی نداشتی. بعد هم دیگه همه چی منتفی شد

 بابات نمیخواست اصال اسم ما رو بیاره بعد بیاد بهت بگه

 !تو قرار بوده عروسشون بشی

 تبسم باز پرسید: یعنی اون نامزدی که ازش حرف میزدی

 خودم بودم؟

ان سرتکان دادمرد جو . 

تبسم سردرگم پرسید: پس چرا همون موقع نگفتی؟ماهان 

 اینبار

 :قدری شرمنده بود وقتی که پاسخ داد

 میخواستم از احساست به خودم مطمئن بشم. این چند وقت

 دوری هم برای همین بود. تبسم میدونم اذیت شدی ولی

 ....این دوری برای هر دومون الزم بود بخصوص تو

ار پرسید: چرا؟تبسم طلبک  

 ماهان با دست به در اشاره کرد و انگار میخواست بیرون

 را نشان دهد گفت: همین دنیا رو می بینی اولش با اشکان

 عاشق دلخسته بودن ولی عشقشون در برار اختالف

 نظرهاشون پایدار نموندن. دوساله با همن، طاقت دوری

 همدیگه رو ندارن یک روز همدیگه نبین روزشون

یشه. ولی اهل کوتاه اومدن، از خودگذشتگی، صبوریشبنم  



 هم نیستن. هرکدومشون حرف خودشون میزنن، انقدر بی

 ثابتن توی عاشقی، انقدر نابلدن توی فداکاری که بعد

 دوسال هنوز نامزدن. هنوز خانواده ها نمی تونن

 بفرستنشون زیر یک سقف. من فقط میخواستم ببینم

ای من هستی. وقتی امروزعشقت واقعیه، اهل ایستادن پ  

 اومدی اینجا یعنی با وجود دلخوریت، از خودگذشتگیبلدی،

 صبوری بلدی. ما قرار نیست یک روز و دو روز و

 حتی یکسال ودوسال با هم باشیم که اخالق و ویژگی هامون

 مهم نباشه. زنیت از نظر من همینه تبسم ، همیشه من ناز

 بکشم، عاشقی کنم اما گاهی هم تو. همیشه من کوتاه بیام

 گاهی هم تو. دیگه از این لحظه به بعد هیچچی نمیخوام جز

 .تو

 تبسم از جا بلند شد و رنجیده گفت: واقعیت نامزدیو نگفتی،

 بیست روز هم خبرم نکردی کجای،چیکار میکنی، حالت

 خوبه یا بد تا امتحان کنی چون میخواستی ببینی از

 خودگذشتگی، کوتاه اومدن، صبوری بلدم؟ اون وقت من

 چطوری تو رو بشناسم؟ چطوری محک بزنم؟

 .ماهان هم ایستاد

 لبخند گرمی به روی دخترک زد و گفت: پات که بایستم، تا

 اخر دنیا که برات بجنگم، اصرار کنم و هزار بار بیام و

 برگردم میفهمی که واسهی تو، واسه خاطر تو هم صبوری



دم، هم از خودگذشتگی، هم کوتاه اومدن، هم عاشقی بلدمبل  

 .، هم عاشقی، هم عاشقی.کیش و مات

 یک چیزی را واضح بگویم؟

 .کیش و مات همیشه هم بد نیست

 .گاهی اوقات اتفاقا خیلی هم خوب و دوست داشتنیست

 درست مثل همان لحظه که تبسم رفته بود ماهان را به تور

فتادبیندازد و خودش به تور ا . 

 .اما به این راحتیها کوتاه نمیآمد

 .حاال نوبت ماهان بود که او تنبیهش کند

 پس از جا بر خاست وگفت: باشه، حاال که امتحان کردی و

 .جواب هم گرفتی

 به سمت در رفت و مثل بار قبل ماهان زودتر خودش را به

 .در رساند تا مانع خروجش شود

گذاشت و خیره بهدستش را باالی سر تبسم محکم روی در   

 چشمان آرایش شدهی او که اصال نگاهش نمیکرد گفت: حق

 داری دلخور باشی. ولی من این کار رو بخاطر هر دومون

 کردم برای هر دومون الزم بود. بخدا به من ببشتر از تو

 .سخت گذشت

 میان بهت و ناباوری و هزار سوال که تبسم در ذهن داشت

خلوت آمده وسراغش را نوشین پیام داد مادرش به حیاط  

 .گرفته



 مجبور شد باقی حرفها را برای بعد بگذارد و به طبقهی

پایین برگردد.و هر چند هنوز شاکی بود و کلی حرف برای 

 زدن

 داشت. اما

 صحبت را کوتاه کردو گفت: ماهان من باید برم مامانم

 .سراغمو گرفته

 .دست مرد جوان روی در جا به جا شد

ک نبود، حس میکرد هنوز خوب رفعراضی به رفتن دختر  

 .دلتنگی نکرده

 .قدمی نزدیک رفت

 بینی اش را به ریشهی موهای تبسم چسباند و لبهایش به

 موهای دخترک کشیده شد وگفت: به این زودی؟

 تمام مشام دخترک از عطر تن ماهان پر شد و ماهان هم

 .بوی موهای تبسم را ریه هایش هدیه داد

 فاصلهاشان ناچیز بود و کاش میتوانستند کال از بین

 .ببرندش

 نفس تبسم قطع شد وقتی ماهان میان موهایش نفس عمیقی

 .کشید

همهی سوالها و قهر و نازهایش دود شد و هوا رفت.دلش پر 

 کشید

 برای دست مشت شدهی ماهان که زور میزد



 تا اورا در آغوشش نکشد

گرفت و گفت:باید برمبی رغبت در را باز کرد و فاصله  . 

 .خودش را حیاط خلوت رساند

 .مهمانی تمام شده بود و همهی مهمان ها رفته بودند

 تبسم، آمنه و حنا به اصرار زهره کمی دور هم نشستند و

 گپ زدند تا اینکه باالخره داریوش و باربد به دنبالشان

 .آمدند

 .همزمان با داریوش، هاشم و پسرهایش هم رسیدند

اه مادر و زن برادرش از خانه خارج شد و برایتبسم همر  

 اخرین بار ماهان را که همراه مادرش برای بدرقه آمده بود

 .نگاه کرد

 از همان لحظه نگران این بود که دیدار بعدی اشان کی

 .خواهد

 سالم و علیکشان با مردها که تمام شد زهره رو به داریوش

رار کردمکرد وگفت: آقا داریوش هرچی به خانومتون اص  

بمونه شام رو با هم بخوریم قبول نکرد. االن من اومدم ازشما 

 یک

 خواهش بکنم. امروز توی این خونه سفرهی

 حضرت عباس پهن بوده شما رو به حرمت حضرت عباس

 به من نه نگو بیا بریم داخل یک شامی دور هم بخوریم

 .ودوکلمه حرف بزنیم



 .عمدا دست روی نقطه ضعف داریوش گذاشت

دانست او روی ائمه حساس است می . 

 .محال است نه بگوید

 داریوش همسرش نگاه کرد در وضعیت پیش آمده او را

 .مقصر میدانست

 اما در مقابل زهره سرتکان داد و گفت: من نوکر آقا هم

 هستم. کنار شما و هاشم جان بودن هم مایهی سعادته. چشم

ایدخدمت میرسم. هرچند که اینطوری درست نیست و ما ب  

 برای خونهی جدید براتون چشم روشنی میاوردیم

 هاشم با خوشحالی دست پشت کمر رفیق سالهای جوانی

 گذاشت و گفت: خونهی جدید نیست دیگه چند ساله

 خریدیمش. و اینکه حضور شما از هزارتا گل و شیرینی

 .بیشتر به دل ما میچسبه. قدمتون روی چشم ما، بفرمایید

کرد و گفت: خانوما بفرمایید قدمتون به آمنه و دخترها نگاه  

روی چشم ما.ماهان که کنار باربد ایستاده بود دست پشت 

 کمر او

 گذاشت

 .و گفت: باربد جان بریم تو

 .همه با هم وارد خانه شدند

 .دور هم در سالن نشستند

 دنیا و ساناز با میوه و شیرینی و چای از مهمان ها پذیرایی



 .کردند

 .کمی که گذشت و حرفهای معمولی زده شد

 :زهره باالخره دل به دریا زد و سر صحبت را بازکرد

 .داریوش خان اگه اجازه بدید من دو کالم حرف باهاتون دارم

 داریوش استکان چای را به دست گرفت و گفت: خواهش

 .میکنم من در خدمتم

 زهره بی توجه به چشم و ابرو آمدن و سرفه های هاشم

حواسش را به داریوش داد وگفت: فقط میخوام در همهی  

 حقم برادری کنید و اجازه بدید تا اخر حرفهامو بزنم و بعدش

 .امر امر شماست.داریوش بوهای برده بود

 تبسم هم با قلبی که در سینه به تکاپو افتاده بود تقریبا

 .داشت حدس میزد که زهره چه میخواهد بگوید

د و گفت: گوش من باداریوش متواضعانه سر خم کر  

 .شماست

 زهره با دلهره صحبتش را آغاز کرد: آقا داریوش

 حرفهای من رو به حساب اجازه گرفتن بزارید. شما پسر

 من، ماهانم رو میگم خوب میشناسید. تمام این سالهای که

 ارتباط ما کم بوده این بچه با آقازادهی شما رفت و امد

لطش رو میداشته. خوب می شناسیدش و. درست و غ  

 دونید. این بچه از روزی که برگشته خونه، یک کم رو به

 راه شده. اول حرفش و اخر حرفش اث خانومی، وقار،



 نجابت دختر شماست. هر صبحی که بیدار شده بعد سالم و

 صبح بخیر وقتی هنوز گلوش خشک بوده، چایی نخورده و

 ناشتا نخورده شروع کرده به حرف زدن از خوبی و خانومی

دختر شما برای من و پدرش تا بلکه بتونه هاشم آقا روراضی 

 کنه

 به شما زنگ بزنه اجازه بگیره با دست گل و

 .شیرینی بیاییم خدمتتون

 ولی هرچی از بچهی من اصرار از پدرش انکار. نه اینکه

 خدای نکرده، زبون الل دختر دسته گل شما عیب و ایرادی

یزی نیست و من هاشمداشته باشه ها. اصال و ابدا همچین چ  

 خان از خدامونه که تبسم جانم عروسمون بشه ولی حرف

 .هاشم سر قول و قراریه که مرد و مردونه بینتون گذاشتید

 .به شوهرش نگاه کرد

 .هاشم خیلی هم ناراضی به نظر نمیرسید

 زهره اینبار با آرامش خاطر بیشتری ادامه داد: میدونم

نونه پای قول و قراروظیفهی من اینه که زنیت کنم و ز  

 شوهرم بایستم. اما دلم پرپر میزنه وقتی میبینم ماهانم پرپر

 .میزنه. داریوش خان این تنها قول و قرار بین شما نبود

 شما قرار دیگهای هم داشتید و اونم قرار ازدواج همین دوتا

 بچه بود. حاال که دلشون با همه ما هم دل به دلشون بدیم و

ول و قرار اولمون. همونطور که اولبرگردیم سر همون ق  



 صحبتم گفتم حرمت شما و دخترتون خیلی زیاد برای ما

 واجبه و صحبتهای من رو به حساب خواستگاری کردن

نزارید، وظیفهی ماست که با دسته گل و شیرینی خدمتشما 

 برسیم و

 من فقط دارم کسب اجازه میکنم. آخه از وقتی

 ماهانم اومده و گفته چی میخواد حرف هاشم خان فقط یک

 کلمه اس. قول داده دیگه اسم دختر شما رو برای پسرش

 نیاره و حاال هم پای قولش ایستاده. داریوش خان شما

 اجازه میدین ما برای خواستگاری خدمت برسیم؟

 داریوش در صندلی اش جا به جا شد. نمی توانست راحت

البنشید.راحت نبود اص . 

 بعد از این همه سال پا به خانهی هاشم گذاشت و دقیقا با

 مسالهای روبهرو شد که سالها قبل بخاطرش یارغار

 .سالهای جوانی و جهالت را ترک گفته بود

 برادر هاشم بالیی به سر خواهرش آورد که او دیگر نمی

 .توانست به مردان این روزگار اعتماد کند

 .پرستو هم فدای همین حادثه شد

 از ترس بیابرویی،از ترس اینکه شوهر پرستو هم تو زرد

 از آب درآید؛ دخترک بیچارهاش را به مردی داد که یقین

 داشت انقدر بی دست و پاست که عرضهی این قبیل کارها را

 .ندارد



 دختر بیچاره را یک عمر بدبخت کرد فقط بابت نگرانی که

 .برادر هاشم به دلش انداخته بود

ذاتی اش، این مواقع با صراحت حرفش را با وجود حیای  

 .میزد

 .پس قند توی دهانش را با اخرین جرعهی چای فرو داد

 .دهانش انقدر تلخ بود که با یک حبه قند شیرین نشود

 به تبسم که سر پائین انداخته و دست در هم تاب میداد نگاه

 کرد.ماهان را هم با نگاه به زمین دوخته شده و صورت

ر گذراندمحجوبش از نظ . 

 .روزی با هاشم چه نقشه ها که برای این دوتن نمیکشیدند

 حاال خیلی وقت بود که روی تقشه هایشان خط بطالن کشیده

 .بود

 سکوتش طوالنی شد. ولی باالخره دهان باز کرد. برای بار

 .اخر روی مبل جابهجا شد

 .زهره خانم شما همیشه برای من حکم خواهرمو داشتید_

ون ارزش و احترام قائل بودم. چه وقتیهمیشه هم برات  

 بینمون هیچ اختالفی نبود چه اون زمانی که با آبرو و

 ...زندگی خواهر من بازی شد

 عمدا اسم ابرو و زندگی خواهرش را آورد تا حساب کار

 .دست همه اشان بیاید و بدانند چیزی را فراموش نکرده

دبدانند هنوز هم روزهای تلخ خواهرش را خوب به یا  



 .میآورد و ذرهای فراموش نکرده

 و. بیمون اختالف پیش اومد و چه االن که سالها از خوب _

 و بدمون گذشته. اگه شما دستور بدی، هرکاری که باشه

چشم بسته انجام میدم حتی اگه پای جونم وسط باشه...دل 

 زهره با

 .شنیدن حرفهای داریوش گرم شد

اما ادامهیامید آمد و بر قلب تبسم و ماهان نشست   

 .حرفهای داریوش شیرین نبود

 ولی تبسم از جونم برام عزیزتره. شما هر وقت تشریف_

 بیارید خونهی ما قدمتون روی چشم من و خانوادهام. ولی

 راستش زهره خانم تبسم تهتغاری خونهامونه. فعال من و

 .مادرش قصد شوهر دادنشو نداریم

 .خیلی محترمانه گفت نه

 زهره هم کوتاه بیا نبود و به این راحتی از میدان به در

 .نمیشد

 شما اجازه بدید ما با گل و شیرینی خدمت برسیم. یک_

 انگشتر دست دختر قشنگمون بکنیم. بعدش تا هر وقت که

 .شما تمایل داشته باشید ما صبر میکنیم

 پارت

 داریوش بشقاب میوه پوست گرفتهای را که آمنه مقابلش

بود یرداشتگذاشته  . 



 به جای اینکه چیزی به دهان بگذارد بشقاب را مقابل تبسم

 .که کمی ان طرف تر نشسته بود گرفت

 حواسش به دخترکش بود از لحظهای که نشسته بودند حتی

 .جرعهای از چای را هم ننوشید

 تبسم که سر بلند کرد تا بشقاب را بگیرد به چشمانش خیره

 !شد.او هم ماهان را میخواست؟

 .به وهللا که اگر نه میگفت برای خوشبختی خودش بود

 نمیخواست چشمان دخترکش را هم مثل چشمان خواهرش

 .یک عمر پر از حسرت ببیند

 او از مردان این خانواده زخمی کاری خورده بود و دیگر

 .اعتماد نمی توانست

 .تبسم اهسته گفت: خودم پوست میکنم ممنون بابا

فت: بگیر باباجان، بخور نوشاهسته پلک زد وبا لبخند گ  

 .جونت

 بشقاب را گرفت و روی گل میز کنار دستش گذاشت و تکه

 .ای سیب به دهان برد

 .دهانش تازه شد

 داریوش به جمع منتظر نگاه کرد و گفت: زهره خانم تبسم

 تازه لیسانسش رو در رشتهی ادبیات گرفته. به هنر خیلی

آموزشگاه خواهرمعالقه داره و تازه یک مدته تونسته توی   

هم عروسک سازی آموزش بده...کمی هم پز خواهرش را 



 داده

 !بود! نداده بود؟

 همان خواهری که روزی مردی از مردان این خانواده دو

 .روز مانده به عروسی رهایش کرد و رفت

 ادمی نبود که فخر بفروشد ولی در مقابل این آدمها حس

تمیکرد الزم است نشان دهد خواهرش خوب اس . 

 .خوشبخت است

 .شاید قدری از تحقیر آن روزهایش کم شود

 تازه میخواد ارشد امتحان بده. من و مادرش تصمیم _

 گرفتیم آزادش بزاریم تا به عالیقش برسه. برای ازدواج

 همیشه وقت هست

 اینبار هاشم بود که دهان باز کرد: داریوش جان اگه

ترمشکلت فقط درس و دانشگاه ه، تبسم جان جای دخ  

 نداشتهی من، خودم تا هر وقت که بخواد پشتش هستم

 .وحمایتش میکنم

 صحبت کردن هاشم برای داریوش امتیاز بزرگی محسوب

 میشد.حاال که دو مرد با هم طرف بودند با صراحت بیشتری

 .میتوانست نه بگوید

 چشمانش را حتی یک لحظه سمت زهره نچرخاند تا با خیال

 .راحت جواب هاشم را بدهد

 .هاشم جان من وتو. سالهاست که همدیگه رو میشناسیم_



 خودت هم به اندازهی من میدونی و قبول داری که این

 .ازدواج به صالح نیست

 .تبسم در اتاقش روی تخت دراز کشیده بود

 .عادت داشت هرشب عکس پروفایل ماهان را چک کند

 با دیدن عکسی که خیلی وقت بود به روز نشده بود رفع

می کرددلتنگی  . 

 خیره به عکس مرد دوست داشتنی اش یاد لحظهای که میان

 .موهایش نفس کشید زنده شد

 یاد آن لحظه زنده شد و قلب دخترک عاشق تر از همیشه

 .تپید

 .آن شب هم دلتنگ بود

 .با وجود اینکه همین چند ساعت پیش او را دید

 دقایق طوالنی زیر یک سقف در جمع خانواده هایشان

ند. و درباره آینده آنها حرف می زدنینشسته بود . 

 صحبتی که هیچ سرانجامی نداشت جز یک نه محکم که

 .داریوش به هزار روش مختلف به آنها داد

هر چند زهره و شوهرش تا لحظه اخر کوتاه نیامدند.خواست 

 از

 وات ساپ خارج شود که در کمال تعجب ماهان را

 .در حال تایپ دید

ابل چشمانش نمایان شدبالفاصله کلمهی سالم مق . 



 .پشت بندش هم شب بخیر گفته و جویای حالش شده بود

 .تبسم هم سالم داد و شب بخیر گفت

 ماهان تا جواب دخترک را دید نوشت

 میخوام باهات حرف بزنم. زنگ بزنم؟_

 تبسم پاسخ داد: اگه مشکلی نداره ویس بفرست با هندزفری

 .گوش می کنم

اهان از روزنه هایچیزی نگذشت که صدایی گرم م  

 .هندزفری به گوش دخترک نشستند

 تبسم خواستم همین امشب باهات حرف بزنم چون حس_

 کردم هر چه زودتر صحبت کنم بهتره. حرفم دربارهی اینه

 که این رفتار و حرفهای بابات برای من کامال قابل پیش

 بینی بود خواستم بگم یک وقت فکر نکنی من کوتاه میام یا

کشم. ما تازه اول راهیم، قبال هم بهت گفتم بایدپا پس می   

صبوری کنیم.تبسم بر خالف ماهاپ خیلی هم به پا فشاری او 

 و

 خانواده

 اش ایمان نداشت. برایش نوشت: تو کوتاه نیایی، خانواده

 ات چی؟ اونا هم کوتاه نمیان؟ حاضرن پا به پات بیان؟

دم کهحاضرن نه بشنون؟ من امشب تازه منظور تو رو فهمی  

 .بابام چقدر می تونه سفت و سخت باشه

 .ماهان باز هم ویس فرستاد: نگران هیچ چی نباش



 خانوادهی من پا به پام میان. اونا می دونن که راه طوالنی

 .در پیشه

 تبسم نوشت: ماهان چرا عموت با عمهی من همچبن کاری

 کرد؟ تو دلیل کاری که عموت کرد می دونی؟

 .ماهان نوشت: بعدا دربارهاش مفصل صحبت می کنیم

جملهی بعدی بالفاصله روی صفحه ظاهر شد._از همین االن 

 دلم

 برات تنگ شده. چه سخت بود بدون تو

 .بیست روز زندگی کردن

 در قلب دخترک کارخانهی شربت سازی راه انداخته بودند

 .بس که گونی گونی قند اب می شد

ای بازی بازی میکرد که جملهیانگشتش برای نوشتن کلمه  

 .بعدی ماهان رسید.دستش در تایپ تند بود

 میخوام اگه تو موافق باشی امشب به باربد زنگ بزنم_

 .باهاش هماهنگ کنم گاهی ببینمت

 .البته اگه تو موافق باشی گاهی ببینمت _

 .با اجازهی برادرت باشه برای هردومون بهتره _

لرزان تایپ کند: فکر تبسم بالخره موفق شد با دستان  

 خوبیه. ممنون که به من و خانواده ام احترام میزاری

 :ماهان با صدایی که خنده در ان موج می زد ویس فرستاد

 ولی فکر کنم باربد اول یک دور خدمتم برسه بعد شاید اجازه



 بده. امشب گاهی یک ذره چپ چپ نگام کرد و برام خط و

 .نشون کشید

اثر شنیدن خندهی ماهان بر صورتش تبسم با لبخندی که در  

 نشسته بود نوشت:نگران نباش، داداش من خیلی مهربون

 .تر از این حرفهاست

 ماهان؟_جانم؟_

 من یک معذرت خواهی بابت فکری که امروز درباره تو و_

 .زن برادرت کردم بهت بدهکارم

 منم یک معذرت خواهی به تو بدهکارم بابت این مدتی که_

م. تبسم نمی دونی امروز وقتی تویازت خبری نگرفت  

 آشپزخونهی خونهامون دیدمت چه حس خوبی داشتم. ممنون

 .که اومدی

 .تبسم استیکر لبخند برایش فرستاد

 .راستش نمی دانست در جوابش چه بنویسد

 .قدری خجالت میکشید و قدری هم گیج میزد

 نابلدیاش هم در این گونه مکالمه ها مزید بر علت شده بود

لی اداب سخن گفتن با جنس مخالف را در این گونهکه خی  

موارد نداند.کمی دیگر صحبت کردند باالخره ماهان 

 خداحافظی و

 تبسم

 خواست از وات ساپ خارج شودکه با ده پیام از کامران



 .مواجه شد

 .پیام هایش را باز کرد

 چند پیام ابتدایی حاوی سالم وعلیک و پرسیدن حال و

 .روزش بود

رفته بود سر اصل مطلببعد از آن  . 

 اصل مطلبی که حاوی خبری جدید درباره یک مساله قدیمی

 .بود

 تبسم چند روزه میخوام باهات صحبت میکنم اما هی با_

 خودم گفتم صبر کنم از اون حادثهای که برات اتفاق افتاد

 .دور تر بشی

 بیست روز گذشته و امشب تصمیمگرفتم دیگه جدی _

 .باهات صحبت کنم

 تبسم تو که انالینی پس کجایی؟ بابا بیا یک سر هم به ما_

 فقیر فقرا بزن)استکیر خنده(

 دختر باز سرت با دوستات گرمه پیام های منو نمیبینی_

 دیگه. احتماال این مهناز هم سرش با گروهتون گرمه که دو

ساعته چشمش از گوشی کنده نمیشه.تبسم با خودش فکر کرد: 

 نه

سرسرش گرم رفیق سبک   

 قلیونیشه. که با همهی اذعای رفاقتش سالبهسال یاد من

 .نمیافته



 کامران نوشته بود: تبسم ازت جواب قطعی میخوام. باید

از  بدونم برنامهات برای آیندمون چیه؟ راستش

 بهانهآوردنهات

 خسته شدم. میخوام مامانم اینا رو راضی کنم

مبیان خواستگاری ولی قبلش باید از احساس تو به خود  

 .مطمئن بشم

 پیام بعد:احساس کردم اول خودمون حرف بزنیم و به

 .نتیجهی نهایی برسیم بهتره

 پیام بعد: بنظرم دیگه فکر کردن کافیه بهتره تکلیفم رو

 .بدونم

 .تبسم نمیخواست کامران را بازی دهد یا سر بدواند

 بهتر بود که تکلیفش را روشن کند و او را دنبال زندگیش

 .بفرستد

که دیگر از احساس خودش و ماهان کامال مطمئن بودحاال   

 و از طرفی بحث به خانواده ها هم کشیده شد. بهتر بود

 .خیال کامران را راحت کند

 :با اینکه نگران واکنش کامران بود اما برایش نوشت

 کامران تو عین برادرم هستی. خیلی برام عزیزی. من خیلی

ای نوشتن ادامهی برات ارزش قائل، ولی راستش...دستش بر

 حرف

 .نمیرفت



 .نه اینکه تردید داشته باشد

 .فقط نگران شکستن دل کامران بود

 .نگران ناراحتی اش

 .نمی خواست منکر احساس محبت بیاندازهی او شود

 اما دل به دریا زد و نوشت: راستش همونطور که گفتم تو

 برام مثل برادرم میمونی. کامران من هیچ حسی بهت ندارم

ام با باربد هیچ فرقی نداریتو بر . 

 نوشت. ارسال کرد و خواست فرار کند که تیک های آبی

 .نشان داد کامران پیام ها را خوانده

 انگار در همانجا خیمه زده و منتظر پیامی از سوی دخترک

 .بود

 .اخرین بازدیدش را چک کرد

 .بله انالین بود

کدقایقی هیچ ننوشت اما کمی بعد صدای زنگ تلفن دختر  

در خانه پیچید.جواب داد و بی حرف گوشی را به گوشش 

 .چسباند

 .کامران منتظر حرف وصحبتی ازسوی تبسم نشد

 با صدای که دنیایی از بهت و ناباوری داشت نام دخترک را

 !خواند: تبسم

 .تبسم نفس عمیقی کشید و گفت: سالم کامران شب بخیر

 .نه جواب سالمش را داد و نه شب بخیر گفت



 !در عوض باز گفت: تبسم

 هی نامش را می خواندکه چه اتفاقی بیفتد دقیقا؟

 :کامران پس از سکوتی چند لحظهای، ناباور پرسید

 منظورت چیه از این حرفا؟

 .صدای دخترک می لرزید با منمن گفت: کامران من... من

 من خیلی وقته میخوام بهت بگم این وسط احساسی از

خفه بود وقتی که پرسید: پس سمت من نیست.صدای کامران 

 چرا

 گذاشتی

 االن گفتی؟

 .تبسم عذاب وجدان داشت

 .حس بدی بیخ گلویش نشسته بود

با ناراحتی گفت: ببخشید.کامران معترض پرسید: ببخشید؟ 

 همین

 تبسم؟ ببخشید؟

 .تبسم اهسته حرف میزد

 .اعتماد به نفسش را کامل از دست رفته بود

 .حس می کرد سردش شده

تاروی شانه اش کشید وگفت: کامران منپتو را   

 .نمیخواستم مستقیم بهت بگم

 .منتظر بودم خودت از رفتارم بفهمی



 کامران دلگیر گفت: آره خوب راست میگی شاید باید از

 رفتارت میفهمیدم. نه اینکه هی خودمو گول بزنم رفتارت

 .رو بزارم بحساب ناز کردن های دخترونه

 .تبسم در خودش جمع شد

ر خروار حس گناه بر شانه هایش سنگینی خروا

 میکرد._کامران

 ببخشید من نمیخواستم اینجوری فکر کنی. اگه

 ..رفتارم به اشتباه انداختت ببخشید. باورکن

 صدای کامران میان حرفهایش مانع ادامهی آن شد: من کار

 دارم تبسم تاالر شلوغه. خداحافظ

 .تماس پایان یافت

سرش گذاشت. باز سرجایشگوشی را قطع کرد و باالی   

 دراز کشید

 .نیم قلبش سبک شده بود و نیم دیگر سنگین

 از اینکه تکلیف کامران را روشن کرد حس خوبی داشت

 .ولی ازبابت دلخور کردنش ناراحت بود

 .با فکری مشغول به خواب رفت

 .صبح روز بعد با کوهی از سوال راهی طبقهی باال شد

د ضربه نواختپشت در خانهی هما ایستاد و چن . 

 هما پوشیده در تیشرت وشلوار خانگی با موهای نیمه خیس

در را به رویش باز کرد.سالم داد و پشت سر عمهاش وارد 



 خانه

 شد و پرسید: بد

 موقع مزاحم شدم؟ داشتی موهات رو خشک میکردی؟

 هما به سمت اتاق خواب رفت و گفت: اره بیا موهام خشک

 .کنم بعد بریم صبحونه بخوریم

 تبسم وارد اتاق خواب شد و روی تخت نشست و در آینه به

 صورت عمه اش که موهای بلندش را خشک می کرد نگاه

 .کرد

 .موهایش سیاه نبود

 .قهوه، ای یا خرمایی هم نبود

 شاید می توانست نام رنگ موهای عمه اش را زیتونی تیره

 .بگذارد

 .ابروهایش درست به همین رنگ، پر و هاللی شکل

 .چشمان قهوهای و ساده، ای داشت

 ببینی اش اما زیبا و به اندازهی بینی عملیها کوچک و

 .خوش فرم بود.لبهایش باریک اما زیبا بودند

 عموی ماهان چرا او را ترک کرد؟ چون زیبایی خاصی

 نداشت؟

 .امده بود تا دربارهی همین موضوع حرف بزند

 می، خواست بداند در گذشته چه رخ داده؟

هما ایستاد و خیره به صورت او که در اینه به رویش کنار  



 لبخند میزد پرسید: اگه یک کم دربارهی گذشته و نامزدت

 حرف بزنیم ناراحت میشی؟

 پارت

 دست هما همراه سشوار تا امتداد موهایش امد و همانجا

 .ماند

 .تبسم را نگاه کرد

 چه شده که او می خواست از نامزد سابق عمهاش حرف

 بزند؟

اتفاقی افتاده که تبسم از گذشته ها یاد میکند؟ چه ! 

 پر سوال برادر زادهاش را تماشا کرد

 سشوار را خاموش نمود و رو به روی تبسم ایستاد و

 !پرسید: چی شده که تو میخوای در این مورد حرف بزنیم؟

 تبسم رو به روی عمه اش ایستاده بود

 .موهای زیتونی تیره اش هنوز نیمه خیس بود

شمان مهربان عمه اش نگاه کرد و گفت: عمه، من وبه چ  

 .ماهان همدیگه رو دوست داریم

سشوار از دست هما روی زمین افتاد.اینبار دیگر متعجب که 

 نه،

 مبهوت برادر زادهاش را

 .نگریست

 .زمین چقدر گرد بود و جهان چه کوچک



 تبسم و ماهان سر راه هم قرار گرفته بودن؟

بی بودروزگار عجب کارگردان خو ! 

 تبسم توضیح داد: دیشب که خونهاشون بودیم مادر و پدرش

 بحثش رو وسط کشیدن. اما اول و آخر حرف بابام عموی

 .ماهانه و ظلمی که در حق تو شده

 هرچی اونا گفتن، جواب بابام نه بود، نه. هر چی اونا گفتن

 گذشته، فراموش شده. حرف بابام کینه بودی و خاطرهی

ی ماهان با تو کردتلخ کاری که عمو . 

 مثل بچگی هایش، همان وقتهای که چیزی می خواست و

 تنها هما بود که می توانست پدرش را راضی کند؛ نگاهش

 .کرد

 اینبار البته نگاه پر از مظلومیتش به سبب التماس برای

 .راضی کردن پدرش نبود

او آمده بود تا بداند اصل ماجرا از چه قرار است.هما 

 مستاصل

 .نگاهش کرد

 !چه جوابی داشت که بدهد

 .دستانش رها شده وکنارش افتاده بوده

 .نگاهش در چشمان تبسم بازی می کرد

 .از چشم راست به چپ واز جپ به راست

 .به سمت تخت رفت



 کالفه موهایش را جمع کرد و با کش مشکی ساده ای که

 .دور مچ دستش بود بست

ی آشپز خانه شدراهش را به سمت در اتاق کج کرد و راه . 

 .تبسم مثل جوجه اردک پشت سرش راه افتاد

 .هما دو فنجان روی میز گذاشت

 .ظرف خرما را هم از یخچال بیرون اورد

 .شکالت صبحانه را هم

 به سمت کابینت رفت و مقداری بیسکویت صبحانه در

 .بشقاب چید

 .به خوبی مشخص بود قصد تلف کردن وقت را دارد

.کنار گاز ایستاد و برای خود و عمه اش تبسم کوتاه بیا نبود

 چای

 ریخت و

 پرسید: عمه جواب سوالم خیلی سخت بود؟

 .دست هما شل شد

بشقاب نصفه را روی میز گذاشت و نشست.مغزش برای 

 جواب

 دادن طفره میرفت و به جایش دستانش

 .تند تند کار می کردند

 .کمی شکالت روی نان کشید

ی خودش دیدبه دهان که برد؛ تبسم را خیره . 



 .کالفه سر تکان داد و گفت: میشه دربارهاش حرف نزنیم

 .تبسم جرعهای از چای داغ را نوشید

 زبان و گلویش سوخت و پرسید: چرا حرف نزنیم؟

 :هما از نگاه کردن به صورت دخترک فرار می کرد و گفت

 .چون حرف زدن از گذشته اذیتم می کنه

ر مستقیم داره رویتبسم اصرار کرد: ولی گذشتهی تو تاثی  

 آینده من

 هما به نان تست شکالت مالی شده گاز زد و گفت: بزار به

 وقتش؟تبسم مصمم پرسید: دوستش داشتی؟

 هما بیقرار از جا برخاست و گفت: تبسم خواهش می کنم،

 بزار بعدا حرف میزنیم. االن غافلگیر شدم. فعال مغزم در

قراره. قشنگ برامگیر تو وماهانه و اینکه دقیقا قصه از چه   

 تعریف کن ماجرا چیه؟

 فکر خوبی بود هم کمی برای خودش وقت می خرید و هم

 .میفهمید ماجرای تبسم و ماهان از چه قرار است

 .دخترک بر خالف عمهاش برای حرف زدن مقاومت نمیکرد

 .سر حوصله همه چیز را برای عمهاش تعریف کرد

 .از سیر تا پیاز ماجرا را

ام شد صبحانه اشان را کامل خورده بودندحرفهایش که تم . 

 یا بهتر است بگویم آنقدر سرگرم حرف شدند که نفهمیدند

 چه میخوردند



 .تبسم به پشتی صندلی تکیه داد

 هما با شنیدن ماجرای عاشقی تبسم انگار سر درد و دلش

باز شد که شروع کرد: مثتوی رابطهی ما هم اونی که 

 اولعاشق شد

 من بودم. اون موقع داداش اوایل رونق کارگاه

 ترشی داداش بود. منم گاهی می رفتم کمک. آقا هاشم مثل

 همین حاال بیشتر وقتا خودش بار میفرستاد و انقدر مارش

 درست بود که بدونیم همه چیز همونه که میخوایم. کلم،

 بادمجون، کرفس، هویج. خالصه همه چیو همون چیزی می

اش میخواستفرستاد که داد . 

 ...اون روز قرار بود من بار سبزیحات تحویل بگیرم

 .لبخند بزرگی روی لبش نشست

 مثل یک رئیس کارخونهی واقعی دست به کمر زدم و شق_

 و رق ایستادم. رنیسان که رسید اخم کرده رفتم سمتش اما تا

 جشمم به راننده اش افتاد دلم براش رفت

 پارت

 .هما به نقطهای خیره شد

یاد آوری آن روزها لبخند بزرگی برصورتش نشستبا  . 

 دست و پامو گم کردم و از ژست رئیس بودنم بیرون_

 .اومدم

 همهی وجودم چشم شد و دوخته شد به مردی که زیادی



 .شبیه مرد رویاهای من بود

 بند بند دلم گره خورد میون تار تار مژه هاش وقتی که خیره

میکردمنگاهم کرد و از منی که خیره نگاهش   

خانوم حالتون خوبه؟ بار آوردم»:پرسید .» 

 حالم خوب نبود. گیج بودم. گنگ بودم. یادم رفته بود بار

چی امورده و برای چی.اصال نمی دونست چرا اینجوری 

 جذبش

 شدم فقط می دونستم

 زیادی شبیه اون آدمیه که من همیشه برای خودم تصورش

 .می کردم

ر برای دوباره دیدنش ویک ماه تمام کارم شده بود انتظا  

 غصه خوردن از بابت اینکه چرا من باید عاشق یکی بشم که

 .اصال نمیشناسمش

 هر چند روز یکبار از طرف آقا هاشم بار میرسید. همون

 نیسان میاومد و با هرباراومدنش قلب من از توی سینه

 .کنده میشد ولی از راننده خبری نبود که نبود

نتظار جلو رفتم و از رانندهیک روز باالخره خسته از ا  

 .پرسیدم چرا اون اقای که فالن روز اومد دیگه نمیاد

 .بهانه آوردم که وسیلهای جا گذاشته و باید بهش پس بدم

 برام توضیح داد که اون آقا برادر هاشم اقا بوده و اون روز

 هم بخاطر اینکه زن راننده درد زایمانش گرفته و کسی



و آوردهدیگهای هم نبوده ماشین ر . 

 من از رفتارش باید می فهمیدم که برادر اقا هاشمه، انقدر

 که اقا و باوقار بود و ریاست و مدیریت ازش میبارید. اما

 یک مدت بعد باز دیدمش.گاهی همراه برادرش میاومدن

 کارگاه. چیزی زیادی نگذشت که اونم توی رفت و آمدهاشبه

 کارگاه دل به من داد. بخدا قسم که عشق مسریه که اگر

 .نبود عاشقم نمیشد

 .زمان گفتن این حرفها دیگر لبخند بر لب نداشت

 آهی عمیق از گلویش خارج شد و گفت: سرش به کار

 خودش بود. مثل بچهی آدم می رفت و میاومد. درد

 بیدرمون من واگیردار بود که او بیچاره هم مبتال شد و ه

نی هردومون رو به آتیش کشیده شدجوا . 

 تبسم در حالی دست زیر چانه گذاشته وبا دقت به حرفهای

 .عمهاش گوش میداد

 !پرسید: پس از طرف اونم عشق بود؟

 .قطرهای اشک از چشم هما چکید

 :پشت هم قطرات بعدی بارید و با صدای مرتعش گفت

 .عاشق واقعی اون بود نه من. اون سراپا عشق بود

یج شد باز پرسید: پس چرا رفت؟هما به تبسم نگاه کردتبسم گ . 

 .نگاهش پر از حسرت و دلتنگی بود

 .با چشمانی اشک بار از جا برخاست و به اتاق خواب رفت



 تبسم دوست داشت باز حرف بزند. اما حال و روز هما خبر

 .از این داشت که میلی برای ادامهی این گفتوگو ندارد

هایش را دسته بندی کند مغزش نمی توانست دریافته . 

 او عاشق واقعی بود ولی دو روز مانده به عروسی برای

 !همیشه رفت

 راستی او که بود؟

 .چرا یادش میرفت نامش را از هما بپرسد

 .معما حل که نشد هیچ پیچیده تر هم شد

 کمی قبل فکر میکرد احساسی این میان نبوده یا اینکه اجبار

هما خیلی خالصه تعریف در کار بوده ولی حاال هر چند  

 .کرد. اما می دانست عشق بوده

 .هیچ وقت در زندگی مغزش تا این حد آشفته نبود

 .یک طرف خودش و ماهان و مخالفت پدرش

 سمت دیگر کامرانی که دلش را شکسته و از ابن بابت حس

 .بدی داشت

 سمت دیگر عمه همایش که معلوم بود بدجوری دلشکسته

 .ست

ی افتاده که هما سرباز میزد از گفتنش؟این وسط چه اتفاق  

و ماهان میگفت به وقتش خواهد گفت.مثل نامزدی اشان حتما 

 این

 هم چیزی بود که قرار بود بعدا



 مطرح شود هر چند که از نظر تبسم هیچ لزومی برای این

 همه تاخیر دربیان موضع نامزدی از طرف ماهان وجود

 .نداشت

 .وارد خانه شد

ادرش در آشپزخانه بودندپدر و مادر و بر . 

 جمعه ها در خانهی انها معموال صبحانه کمی دیرتر صرف

 .میشد

 .سالم داد و با فکری مشغول پشت میز نشست

 داریوش اخرین لقمه را فرو داد و پرسید: رفتی بود پیش

 هما باباجان؟

 .به پدرش لبخند زد: آره. با عمه صبحونه خوردم

 داریوش لبخندش را با لبخند جواب داد و گفت: خوب شد

اومدی. میخوام درباره یک موضوعی باهات صحبت کنم.به 

 خوبی

 میدانست پدرش قصد صحبت کردن از چه

 .موضوعی را دارد

 .دست هایش را روی میز در هم گره کرد و خیره اش شد

 از انجایی که مطمئن بود موضوع صحبت ماهان است دلهره

ش افتاده بودبه جان . 

 داریوش با ارامش نگاهش کرد و گفت: تبسم جان ما همه

 ....می دونیم که کامران سالهاست تو رو میخواد



 .ضربان قلب دخترک باال رفت

 !پس موضوع صحبت ماهان نبود

 .داریوش ادامه داد

 پسر خالته، از بچگی می، شناسیمش، کاری و زرنگه. از_

ن باالتره. خالهات یکخیلی جوونای فامیل یک سر و گرد  

 مقدار سر ماجرای باربد و مهناز دلخوره و هنوز ناراضی

 ولی کامران و پدرش راضی هستن و از خدا شونه که تو

 .عروسشون بشی

 دیشب که پدرش بهم زنگ زد منم رضایت خودم و مادرتو

 اعالم کردم. تو هم دیگه ماشاهللا بزرگ شدی و عاقلی

ی بشه وقتی من میخوای توی خونه بمونی که چ

 مطمئنمکامران

 الیقته. جواب اخر گذاشتم به عهدهی خودت و

 .مطمئنم که تصمیم درست میگیری

 .تبسم مات پدرش را نگاه کرد

 !او رضایتش را اعالم کرده بود؟

 !بدون اینکه از سایر اعضا خانواده نظری بپرسد

 !یعنی تا این حد با ماهان مخالفت داشت

بزند باربد دخالت کرد: بابا ولی قبل از اینکه تبسم حرفی  

 همین االن هم واسه تبسم الیق تر از کامران خواستگار

 .هست. ماهان از کامران کم که نیست هیچ بیشتر هم هست



 داریوش تند به سمت باربد چرخید. لحنش کمی تلخی داشت

 و پرسید: کی گفته اون از کامران بهتره؟

ترام کامل گفت: باباباربد در جواب پدرش با مالیمت و با اح  

 جان جز اینکه عموش خطار کار و شما از خانوادهاش کینه

 به دل دارید چه ایرادی داره؟

 .داریوش به جای باربد به تبسم نگاه کرد

 .او بهانه هایش را از شب قبل آماده کرده بود

 او از شب قبل همان لحظهای که در چشمان دخترکش نگاه

؛ بهانه بافی را آغازکرد و هوایی شدنش را درک کرد  

 نمود._بزگترین ایرادش شغلشه. اگه فردا، پس فردا سوار

 هواپیماش شد و رفت و دیگه هیچ وقت برنگشت چی؟ مثل

 همین چند وقت پیش، چی به سرشون اومد؟ معجزه بود که

 زنده موندن. اگه بار بعد معجزه نشد و زنده نموندن چی؟

 دختر من توی جوونی بیوه بشه؟

ش را گاز گرفت و گفت: خدا نکنه آقا، دلت میاد؟آمنه لب ! 

 .اینجوری نگو به جوون مردم

 داریوش به آمنه نگاه کرد و گفت: واقعیت شغل این آقا

 همینه خانوم من. حاال من بگم یا نگم فرقی توی شغل این

 .پسره نمیکنه

 .باربد باز در مقام دفاع از ماهان برآمد

 اگه اینجوری حساب کنیم که هیچ خلبانی، هیچ رانندهای،_



 هیچ موتور سواری، هیچ دکتری، هیچ مهندسی نباید زن

 .بگیرن. دکتر ممکنه از بیمارش، یک بیماری بگیره

 مهندس ممکنه از ساختمون بیفته. راننده ممکنه تصادف

کنه. خالصه که برای هر کسی ممکنه یک اتفاقی بیفته 

 پدرمن. می

م از عموی ماهان کینه داری. حق هم داریدون  

 ولی بابا جان ماهان رو به چوب عموش نرون. من

 سالهاست ماهان رو میشناسم. بچهی خوبیه. کارش

 درسته. میدونم که میتونه خواهرمو خوشبخت کنه. باباجان

 .لطفا اجازه بدین تبسم خودش تصمیم بگیره با قلبش

یدسر داریوش اینبار به سمت دخترش چرخ . 

 نگاهش پر از امی بود که جواب سوالش منفی باشد وقتی

 پرسید: قلبت مگه با اونه تبسم؟

 .چشمانشان روی تبسم قفل شد

 .دخترک سرش را پائین انداخت

 .نگاهش به تکه نان روی میز بود

 ناخواسته دستانش پیش رفت و مشغول ریز کردن همان تکه

 .نان شد

اهانه باباجان؟بابا جان داریوش بار دیگر پرسید: دلت پیش م

 گفتنش

 کمی وجود پر از اضطراب تبسم را آرام



 .کرد

 اما حتی صدم ثانیه سر بلند نکرد تا با پدرش چشم در چشم

 .شود

 داریوش چرا این سوال را میپرسید؟

 اوکه شب گذشته در چشمان دخترکش محبت را نسبت به

 .ماهان دیده بود

نود تا مطمئنشاید میخواست این اعتراف را زبانش بش  

 .شود تبسم واقعا دل داده

 .تبسم اما هیچ حرفی نمیزد

 .سکوتش نشانهی رضایت بود

 داریوش کالفه از جا بلند شد. آخرین نگاه را به تبسم

 .انداخت به این امید که حرفی بزند

 .اما چشمان تبسم حتی یک لحظه از میز کنده نمیشد

 .چندگام رفت. دوباره برگشت و کنار در ایستاد

 پارت

 .چندگام رفت اما دوباره برگشت و کنار در ایستاد

 من راضی نیستم تبسم عروس هاشم بشه. کال با این_

 خانواده مخالفم یک بار از این خانواده خوردم، بد هم

 .خوردم دیگه نه می تونم نه میخوام که بهشون اعتماد کنم

 ...خواهرم دادم دستشون

اقبتش که تمومبه سقف اشاره کرد و گفت: این شد ع  



 جونیش توی تنهایی بگذره. یک عمر حسرت به دل چشم

 بدوزه به راه رفتهی یکنامرد. دیگه حاضر نیستم دخترموبدم

 دستشون. دیگه نمیخوام یکبار دیگه عزیزم به اونا بدم

 .و هی تنم بلرزه

 .نفسی گرفت و ادامه داد

 همیشه هم الزم نیست پا به پای دل رفت. گاهی الزمه دل_

 .رو زیر پا گذاشت و رفت دنبال عقل. این حرف آخر من

 پا از آشپزخانه که بیرون گذاشت؛ بغض آمد و در گلوی

 .دخترک نشست

 .سرش را یک لحظه بلند نمیکرد

 نمیخواست سرش را بلند کند تا مادرش و باربد اشکش را

 .نبییند

 باربد از جا بلند شد و گفت: مامان جان دستت درد نکنه منم

یرم شدهبرم د . 

 کیفش را برداشت و بعد از اینکه خم شد روی موهای تبسم

 .را بوسید از آشپزخانه بیرون رفت

آمنه دست دراز کرد و دست دخترکش را گرفت.تبسم سر بلند 

 کرد

 .و با چشمانی خیس به مادرش خیره شد

 آمنه ناباور پرسید: واقعا دوستش داری؟

 .تبسم پلک زد و قطرات بعدی اشک چکید



_ امان بخدا من نمیخواستم بابا رو ناراحت کنم. ولیم  

 .نتونستم جوابی که اون دوست داشت رو بهش بدم

 .آمنه لبخند کم رنگی زد

 .عیب نداره قربونت برم_

 :تبسم دستش را چرخاند و دست مادرش را گرفت و پرسید

 ازم ناراحتی؟ مامان من هیچ وقت نتونستم به کامران دل

 .بدم

: عزیزم من اصال ازت ناراحت نیستمآمنه مهربان گفت  

 غصه نخوریا. همه چیزو بسپر به خدا. تا اون برات چی

 .مقدر کرده باشه مادر._مامان بخدا ماهان خیلی پسر خوبیه

 .آمنه با شیطنت خندید

 دیشب دیدم رفتی و برگشتی لپهات گل انداخته بود نگو_

 .تبسم خانوم رفته بود دیدار تازه کنه

ه با خجالت خندیدتبسم میان گری . 

 یک دفعه خندهاش جمع شد و با عجله گفت: مامان بخدا ما

 .هیچ کار بدی نکردیم

 آمنه آهسته پشت دست دخترش کوبید و گفت: من به دخترم

 .اطمینان دارم تبسم خانوم

 پارت

 .عصر یکی از روزهای زیبایی اردیبهشت بود

 .اردیبهشت بود و شیراز. هوا بی نهایت عالی بود



آسمان را پوشانده بودند و باران ریز و نم نم میبارید ابر . 

 .اردیبهشت ها را باید شیرازی

 اصال اردیبهشت را با شیراز معنا می کنند و شیراز را با

 .اردیبهشت

 ....عطر بهار نارج و شیراز و اردبیهشت

 بوی خاک نم خورده از دیوار های کاهگلی باغهای

را پر کرده بود قصردشت برخواسته و تمام آموزشگاه . 

 .تبسم در حیاط اموزشگاه نشسته بود

هوا هنوز کمی خنکی داشت.به صندلی تکیه داد و در حالی 

 که

 سرش را کمی به پشت خم

 .کرده بود خیرهی شاخ و برگ های درخت ازگیل شد

 قطرات ریز باران از روی شاخهی درخت روی صورتش

 .میچکید

 بوی بهار نارنج درخت نارنج که کمی ان طرف تر بود با

 .بوی کاهگل آمیخته شده تمام فضا را پر کرده بود

 .تبسم عاشق عطر بهارنارنج بود

 عطر گل رز و گل محمد های ان سمت باغچه نزدیک در

 .وردودی هم که دیگر بماند

 .میان حس و حال خویش بود که تلفنش زنگ خورد

ردتلفن همراهش زنگ خو . 



 دست توی کیفش بردو گوشی را پیدا کرد و در همان حالت

 .ان را مقابل صورتش گرفت

 .با دیدن نام ماهان سیخ سر جایش نشست

ایکون سبز را لمس کرد.گوشی را روی گوش گذاشت و به 

 جای

 جانمی که قلبا تمایل

 داشت این را نثار مرد پشت خط کند؛بله را بر زبان جاری

 .ساخت

لنشین ماهان در گوشی پیچیدصدای گرم و د . 

 سالم خانوم. خوبی؟_

 .لبخند گرمی روی لب های رژ خوردهاش نشست

 سالم.خوبم ممنون. تو خوبی؟_

 منم خوبم. همین االن از هواپیما پیاده شدم خسته بودم_

 .گفتم یک زنگی بهت بزنم خستگیم در بره

 .حس خوبی در رگهای تبسم جاری شد

صدای او رفع خستگی کندزنگ زده بود تا با شنیدن  ! 

 .چه از این بهتر

مشتاق پرسید: تا حاال از این کارا نمیکردی؟ تعجب 

 کردم!ماهان

 .نرم خندید

 اره ولی از این به بعد میکنم. زنگ زدم آقا دادشتون_



 .اجازه صادر شد حتی برای اینکه گاهی ببینمت

 تبسم دستانش را روی میز گذاشت و سنگینی باال تنهاش را

آن انداختروی  . 

 سرش را کج روی بازویش گذاشت و خیره به در ورودی آ

 موزشگاه پرسید: واقعا زنگ زدی به باربد اجازه گرفتی

 !واسه دیدن من؟

 . دوست همآره دیگه ندیدنت رو که طاقت نمی آوردم_

 نداشتم یواشکی ببینمت

 .این شد که زنگ زدم به جناب باربد خان

نشستهیجانی شیرین بر قلب دخترک  . 

 !ندیدنش را طاقت نیاورده بود

 ماهانی که روز با تمام قلبش او را از خدا خواسته بود حاال

 .اعتراف می کرد که ندیدن او را طاقت ندارد

 چه چیزی از این بهتر می توانست باشد؟

 :ماهان با لبخندی که آثارش در صدایش مشهود بود گفت

بخوام دربارهولی تبسم خیلی سخت بود. اصال فکر نمیکردم   

 .تو با باربد حرف بزنم انقدر سخت باشه

 فکر کنم توی کل عمرم هیچ وقت اینجوری از خجالت عرق

 .نکرده بودم

تبسم چهره خجالت زدهی ماهان را تجسم کرد.خجالت کشیدن 

 زیاد



 .با او همخوانی نداشته

 .نمی توانست خوب تصورش کند

 ریز خندید و صدای دوست داشتنی ماهان در گوشی

 .پیچید

 .اما االن که تو اینجوری میخندی میفهمم ارزشو داشته_

 خالصه که زنگ زدم اطالع بدم خدمتتون فعال مجوز

 دیدارتون صادر شده بانو

 .تبسم با ذوقی وافر

 .حسی خوب

 .ناخواسته زمزمه کرد: مرسی

 ماهان متعجب پرسید: برای چی؟

ک آهسته پلک بستدختر . 

برای احترامی که به خودم و خانوادهام گذاشتی.ماهان پر  _

 از

 شیطنت لبخندی زد و گفت: خوب حاال که

 خوشحال شدی تو هم خوشحالم کن. سه روزه ندیدمت. کی

 میتونی بیایی ببینمت

 .اولین قرار

 .اولین دیدار با مردی که هر روز بیشتر عاشقش میشد

 .نمیدونم تو بگو_

هان با صراحت گفت: خوب اگه دست من باشه همین االنما . 



 .تبسم باز خندید

 حس خوب حرفهای مرد جوان وادارش میکرد که شادی

 .کند

 کمی دلبری کرد: ولی االن خستهای. این همه راه بیایی

 .اینجا اذیت میشی فکر کنم بری خونه استراحت کنی بهتره

اشت_ من بیام خوب البته ماهان هم در دلبری کردن مهارت د

 تو

 رو ببینم کل خستگیم در میره. بیام دنبالت بریم

 یک دوری بزنیم. یک نوشیدنی بخوریم؟

 تبسم مشتاق برای تجربهی اولین قرار گفت: باشه. بیا من

 آموزشگاهم

پارت در دفتر آموزشگاه پشت میز هما نشسته بود و با 

 وسواس

 .خیرهی آینه آرایشش را تمدید میکرد

ه تجدید کردرژلبش را ک . 

 :خط چشم را از کیفش بیرون اورد و مردد از هما پرسید

 بنظرت خط چشم هم بکشم؟

 هما نگاه از کتاب توی دستش گرفت و گفت: چرا امروز

 انقدر با شک و تردید کار میکنی؟همین االن هم بخدا عین

 ماه میمونی. ولی اگه دوست داری بکش

نه ولش کنتبسم خط چشم را در کیفش انداخت و گفت:   



 .نمیخوام شلوغش کنم

 .هما خندید و سر تکان داد

 .تبسم شال زردش را در اینه مرتب کرد

 از جا برخاست و برای باز هزارم از هما پرسید: لباسم خوبه

بنظرت؟هما نگاهش کرد و پاسخ داد: آره بخدا خیلی خوبی؟ 

 تو

 چرا

 اینقدر هلی دختر؟

 تبسم کالفه سرتکان داد: نمیدونم یک کم استرس دارم

 هما مانتو مشکی تبسم را که تکه دوزی های زرد داشت از

 .نظر گذراند

 بار بیستم بود احتماال که تیپ دخترک را وارسی میکرد و

 پاسخ میداد و گفت: هم لباست خوبه، هم آرایشت.عین دسته

 .گل میمونی

 .تبسم وقت نکرد جواب هما را بدهد

 .تلفنش زنگ خورد و نام ماهان بر آن نقش بست

 .هلزده به عمهاش نگاه کرد و گفت: ماهانه

 هما خندید و متعجب پرسید: چرا اینجوری میکنی مگه تا

 حاال ندیدش؟ جوابشو بده.تبسم به گفتهی عمه اش عمل کرد و

 گوشی را روی گوشش

 گذاشت و گفت: سالم



 سالم. من رسیدم بیا بیرون_

الن میامباشه ا _ . 

 منتظرم_

 از هما خداحافظی کرد و با گامهای بلند خودش را به حیاط

 .آموزشگاه رساند

 چشمش به بوته های گل رز و غنچهی رز صورتی رنگ

 .زیبایی افتاد

 .به سرش زد غنچه را برای ماهان بچیند

 احساس کرد در اولین قرار مالقاتشان دست خالی نباشد بهتر

 .است

جدا کرد؛ پشیمان شد گل را که از شاخه . 

خجالت کشید اما دیگر دیر شده بود.حاال که گل را از شاخه 

 جدا

 کرده باید آن را به صاحبش

 .میرساند

 .پا به کوچه گذشت

 .دم غروب بود.هوا ابری و اغشته به نم نم باران

 .ماشین ماهان درست رو به روی در پارک شده بود

خبری نبودمنتظر بود ماهان را در کوچه ببیند اما  . 

 .کمی در ذوقش خورد

 .پارتتوقع نداشت



 .ماهان حتی به خودش زحمت پیاده شدن هم ندهد

 گامهایش با سستی به سمت اتومبیل رفت و در را باز کرد

 .اما در کمال تعجب در اتومبیل هم از ماهان خبری نبود

 تا خواست بچرخد و دنبالش بگردد دستی از پشت سرش امد

 .و روی چشمش نشست

 صدای چسبیده به گوشش زمزمه کرد: سالم به قشنگترین

 .دختر دنیا

 دست ماهان که پائین آمد و روی شانهی دخترک نشست

 نگاهش به باکس گلی که مرد جوان با دست دیگر مقابل

 .صورتش گرفته بود افتاد

 :سرش را چرخاند و به صورت ماهان نگاه کرد و گفت

 .چقدر قشنگه مرسی

ماهان مهربان لبخند زد: قابل شما رو نداره 

 خانومخانوما..تبسم

 باکس را از دست ماهان گرفت و این بار با دقتتر

 .نگاهش کرد

 .حاال هر دو دست مرد جوان روی شانه های دخترک بود

 تبسم خیره باکس گل توی دستش با ذوق گفت: وای چه

 !قشنگه، شکالته؟

دایت کرد و گفت: بله،ماهان دخترک را به سمت اتومبیل ه  

 .قابل دار نیست



 تبسم در حالی که به سمت اتومبیل میرفت به باکس دایرهای

 .شکل سورمهای رنگ توی دستش نگاه کرد

 .دور تا دور باکس از غنچه های رز سرخ بود

 وسط پر شده بود از شکالت های که به شکل غنچه درست

وتشده به رنگ سفید و صورتی بودند و میانشان هم ت  

 .فرنگی قرار داشت

 .ماهان در را باز کرد و تبسم روی صندلی من نشست

خودش هم سوار شد.تبسم با محبت صورت مرد جوان را 

 خیره شد

 و گفت: دستت

 .درد نکنه خیلی خوشم اومد

 .ماهان لبخند زد و گفت: خوشحالم که دوست داشتی

 با ابرو به شاخه گلی که میان دست دخترک بود اشاره کرد و

 با شیطنت پرسید: اون مگه مال من نیست؟

 .تبسم با خجالت به شاخه گل نگاه کرد و گفت: چرا هست

 .ماهان خیره نگاهش کرد

 وقتی دید دخترک حرکتی نمی کند؛ کمی خودش را جلو کشید

 و شاخه گل را از دست او بیرون کشیده

 .آن را به بینی اش نزدیک کرد و عمیق بو کشید

در خوش بوئههووووم ممنون. چق _ . 

 تبسم به هدیهی زیبای ماهان نگاه کرد و گفت: اصال به پای



 چیزی که تو برام اومده نمیرسه...ترکیب گل و شیرینی.ماهان

 استارت زد و گفت: برای من یک دنیا ارزش داره،

 .یکدونهاش بردار بخور ببین طعمش هم مثل ظاهرش خوبه

دلم نمیادتبسم با لذت نگاهش کرد و گفت: انقدر قشنگن   

 .دست به ترکیبش بزنم

 .ماهان خندید

 ماهان خندید و گفت: تو یکیشون بردار بچش . اگه طعمش

 .خوب بود من قول میدم مدام برات بگیرم

 دخترک نگاهش را در باکس چرخاند و با خودش زمزمه

 کرد: کدومو امتحان کنم؟

 .ماهان دست زیر چانه زده دخترک را تماشا میکرد

ها را نشان داد و گفت: فک کنم این خوشمزهیکی از شکالت  

 .باشه

 .تبسم همان شکالتی که ماهان گفته بود را برداشت

 .شکالت به وسیله سیخ چوبی در باکس فیکس شده بودند

 .گاز کوچکی به آن زد

 .طعمش واقعا دلپذیر بود

 به مرد جوان نشسته در روبه رویش که با شیفتگی

خیرهاش بود نگاه کرد._خیلی خوشمزهاس. خودتم بردار 

 .بخور

 ماهان دست جلو برد و مچ دخترک را گرفت؛ همان شکالت



 .را به دهان برد و با لذت جوید

 .تبسم مات نگاهش میکرد

 ماهان درحالی که با لذت تمام شکالت را در دهانش مزه مزه

 .میکرد گفت: واقعا خوشمزهاس

 .تبسم داغ شد

یجان با هم زیر پوستش دویدشرم و ه . 

 شکالت نیمخورده او را خورده بود؟! واقعا ماهان این کار را

 !کرد؟

 ماهان با ابرو به باکس اشاره کرد و گفت: یکی دیگه

 .بزنیم؟ من خیلی گرسنهام

 تبسم با صورتی داغ شده از شرم و دستانی که کمی

میلرزید جعبه را جلو برد و گفت: بخورنوش جونت.ماهان 

 ابرو

 باال انداخت: نه دیگه اینجوری نه. مثل بار اول

 .خوشمزهگیش به اونه

 .تبسم دست عقب کشید

 .گونه هایش از خجالت گل انداخته بود

 ماهان با دقت نگاهش میکرد.همان دختری که شبیه میان

 .دره به او ابراز عشق کرد حاال چطور رنگ میچرخاند

نهی تبدارشبدش نمی آمد جلو برود و بوسهای روی گو  

 .بکارد. اما اذیت کردنش را نمی خواست



 .صاف سر جایش من نشست

 اتومبیل را حرکت داد و رو به تبسم پرسید: خوب کجا بریم؟

 تبسم سعی کرد حالت عادیاش را حفظ کند. متمایل به ماهان

 نشست و پاسخ داد: نمیدونم. هرجا خودت صالح میدونی

 .فقط من خیلی وقت ندارم

فکر کرد:_بریم حافظیه؟ماهان کمی   

 .تبسم ذوق کرد از شنیدن پیشنهاد ماهان

 .آره بریم اتفاقا خیلی وقته نرفتم_

 چند ثانیه بیشتر نگذشت که گفت: ولی حافظیه واسه امروز

 .خوب نیست من باید زود برگردم خونه

 پارتماهان با احتیاط وارد خیابان اصلی شد و گفت: باشه

ی که هم تو وقت داشته باشیحافظیه می زاریم برای زمان . 

 هم من خسته نباشم. میخوام تبسم خانم خوشگلم برام اونجا

 .فال حافظ بگیره ببینم اخر و عاقبت ما چی میشه باال خره

 .تبسم نگران گرسنگی مرد کنار دستش بود

 دل به دریا زد و گفت: خوب میخوای بریم یک جایی یک

 چیزی بخوری؟ مگه گرسنه نیستی؟

توجه تبسم خوشش آمد ماهان از . 

 لبخند گرمی به رویش زد و گفت: تو هم غذا میخوری؟

 .تبسم بی وقفه پاسخ داد: من واقعیتش سیرم

 راستش منم دو، سه روز یک کم معده دارم دارم ترجیح_



میدم فعال غذای بیرون نخورم.دخترک نگران پرسید: دکتر 

 رفتی؟

دماهان هر لحظه بیشتر از مکالمهاشان لذت میبر . 

 .نگران شدن های دخترک را دوست داشت

 .با لبخند پاسخ داد: بله رفتم. دارو داد چیز خاصی نیست

 پس از کمی سکوت تبسم با تردید گفت: عصری که داشتم

 می اومدم بیرون مامان برام یک لقمه گذاشته. کتلت دست

 .پخت خودمه میخوای بخوری

 ماهان راضی از پیشنهاد تبسم لبخند روی صورتش را

 .وسعت داد

 نیکی و پرسش تبسم خانوم؟_

 تبسم از توی کیفش لقمه را بیرون آورد و به سمت مرد

 .جوان گرفت

 ماهان از توی آینه نگاهی به خیابان انداخت. راهنما زد و

اتومبیل را گوشهی خیابان متوقف کرد.لقمه را از دخترک 

 گرفت و

ون دورش را باز کردسلف . 

 آن را به دو قسمت تقسیم نمود نصفش را سمت تبسم

 .گرفت

 .بوی کتلت و سبزی خوردن تمام ماشین را پر کرد

 .تبسم دست مرد جوان را رد کرد و گفت: بخدا سیرم ماهان



 .ماهان اصرار کرد: بخاطر من بخور تا بهم مزه بده

 .تبسم نصف لقمه را از مرد جوان گرفت

دی برای غذا خوردن نداشتمیل زیا . 

 .به قطرات باران روی شیشه خیره شد

 ماهان با اشتها لقمهاش راگاز زد و بعد از اینکه فرو داد با

 لذت گفت: دستت درد نکنه، عجب دست پختی داری. حاال که

 .اینطوری شد آسمون بیاد زمین فقط خودتو میگیرم

 .تبسم به شیطنت ماهان خندید

اشتها گاز میزد او بی میل بود.غذای هر چه مرد جوان با 

 ماهان با

 اشتهای که داشت خیلی زود تمام شد اما

 .تبسم دو، سه گاز کوچک زده بود

 مرد جوان بیاشتهایی دخترک را که دید پرسید: واقعا

 سیری؟

 .تبسم پاسخ داد: آره واقعا سیرم

 .ماهان بدون تعارف لقمه ر از دستش بیرون کشید

اش را مهمان معدهاش کرده بودچند دقیقه بعد همه  . 

 اینبار با لذت بیشتری گفت: هوووووم این یکی خیلی

 .خوشمزه تر بود

 .دخترک هر لحظه بیشتر از رفتار ماهان غافلگیر میشد

 .دخترک هر لحظه بیشتر از رفتار ماهان غافلگیر میشد



 ماهان به پارکی که کنارش توقف کرده بودند نگاه کرد و

م بزنیم؟پرسید: همینجا قد  

 .تبسم سر تکان داد

 کمی بعد وقتی شب تازه داشت خودی نشان میداد هر دو

 کنار هم قدم میزدند. ماهان از تبسم پرسید:چه خبر از

 خونه اتون؟ بابات دیگه چیزی نگفت؟تبسم به نیم رخ دوست

 .داشتنی مرد جوان نگاه کرد

 نه فقط همون روز حرف زد و اعالم مخالفت کرد. بعدش_

هیچ چی نگفت دیگه . 

 ماهان به ردیف گل های کاشته شد نگاه کرد و گفت: مامان

 .قراره زنگ بزنه خونهاتون اجازه بگیره برای خواستگاری

 تبسم نگران پرسید: اگه باز بابا اجازه نده چی؟

 .ماهان با لبخند گفت: من و مادرم سمج تر از این حرفهایم

 .انقدر زنگ میزنیم تا اجازه بده

 تبسم غمگین سر پائین انداخت و گفت: من نمی خوام بخاطر

 من اذیت بشی ماهان. نه خودت نه خانواده ات

 ماهان مصمم پاسخ داد: من دارم بخاطر دل خودم کار میکنم

 .خانوم. تو چرا خودت مقصر میدونی؟تبسم سرجایش ایستاد

 کالفگیاش، نگرانی و مشوش بودنش بیشتر دل از

 .مردجوان میبرد

_ می دونم ماهان ولی اون شب حس کردم پدرت خیلین  



 .راضی نبود که شما بیاید خواستگاری

 ماهان با دستهایش خودش را بغل کرد و گفت: تبسم بابام

 .ناراضی نبود

 .فقط دوست نداره پا روی قولی که به پدرت داده بزاره

 قرارمون یادت رفته؟ این چیزا رو بسپار به من. نگران هیچ

فقط هر وقت من اومدم پیشت بهم لبخند بزن چی نباش. تو . 

 .اینجوری با چشمای خوشگلت نگام کن تا انرژی بگیرم

 .باقی چیزا درست میشه

 تبسم حس خوبی را که از شنیدن حرفهای ماهان به قلبش

راه پیدا کرده بود در نگاهش ریخت به مرد جوان نگاه 

 کرد.ماهان

وهدست روی کمر دخترک گذاشت و گفت: بریم قه  

 بخوریم؟

 با هدایت ماهان دست ماهان به سمت کافهی کوچک و دنجی

 .رفتند

 در جایشان که نشستند ماهان پرسید: قهوه میخوری؟

 .تبسم صورتش را در هم کرد

 .نه، قهوه نه. برای من نسکافه سفارش بده لطفا  _

 .ماهان به صورت بامزه دخترک خندید

 .با دیدن تبسم واقعا خستگی در رفته بود

 تبسم بعد از اینکه یک دور دیوار سراسر پوشیده با



 گلدانهای چوبی کافه که یکسره با گل پتوس پر شده بودند

 را از نظر گذراند. ماهان را خیره نگریست و گفت: وقتی

اومدی خیلی خسته بودی.ماهان سر تکان داد: آره، راستش 

 این

 روزا توی پرواز یک

ر چی به روی خودمکم اذیت میشم. هر چی سعی می کنم. ه  

 .نمیارم ولی بازم ته ته مغزم استرس دارم

 برای آرامش خودت و به سالمت رسوندن مسافرات الزمه_

 که فراموش کنی

 .پارت تبسم با استرس در اتاقش نشسته بود

 .چهار روز از دیدارش با ماهان میگذشت

 چند ساعت پس مادر ماهان زنگ زده و با اصرار اجازهی

از آمنه گرفته بودخواستگاری را  . 

 پرستو بچه به بغل کنارش نشست و گفت: نگران نباش

 قربونت برم. وقتی مامان اجازه داده حتما خیالش آسودهاس

 که بابا چیزی نمیگه. ما هم که بابا رو خوب میشناسیم

 میدونیم محاله توی جمع چیزی بگه که مامان ناراحت

 .بشه

 .تبسم دستهای عرق کردهاش را به هم مالید

 به خواهرش نگاه کرد و با دلهره گفت: اگه بخاطر من

 ببینشون اختالف بیفته چی؟ اگه بابا عصبانی بشه و با



 مامان دعواشون بشه چی؟

از جا بلند شد و در اتاق راه رفت و خودش را سرزنش 

 کرد._نباید

م گفتقبول می کردم.باید همون روز که ماهان به  

 .ازش می خواستم فعال صبرکنه

 صدای آمنه در خانه پیچید: دخترا کجایید پس؟ بابا پاشید

 .یکیتون بیاد کمک من

 تبسم با شنیدن صدای مادرش به سمت در اتاق رفت و به

 .پرستو گفت: تو به بچهات برس من میرم کمک مامان

 پرستو نوزادش را روی تخت گذاشت و گفت: این کوچولو

نم میام کمکخوابه م . 

 .دو خواهر از اتاق خارج شدند

 .نزدیک آمدن داریوش بود

 تبسم دم در آشپزخانه ایستاد و گفت: جانم مامان؟ چیکار

 کنیم؟

 دستپاچگی از رفتار آمنه میریخت.خودش هم نمی دانست کار

 درستی کرده که به زهره اجازهی

 .خواستگاری داده یا نه

ونم مامان. همهیدر آشپزخانه چرخی زد و گفت: نمید  

 .کارها رو کردید

 نگران به تبسم نگاه کرد و پرسید: پس باربد کجاست؟ چرا



 نمیاد؟

 ادامهی صحبتش را رو به پرستو گفت: مامان جان برو

 زنگ بزن ببین داداشت و زنش کجان؟ اونا چرا نیومدن؟

 .پرستو کنار مادرش نشست

 دست دور شانهاش حلقه کرد و گفت: چیه مامان جان

ربونت بشم؟ پریشب که واسه گل پسرت میرفتیمق  

 .خواستگاری این همه استرس نداشتی

 آمنه دستی به پیشانیاش کشید و گفت: مامان جان اخه

اولین باره بدون اجازه بابات همچین کار مهمی 

 انجاممیدم.نمیدونم

 االن که بیاد ببینه صبح زهره زنگ زده

 .اصرار کرده منم قبول کردم چیکار میکنه

 تبسم سمت دیگر مادرش نشست و پرسید: مامان میخوای

 .زنگ بزنم بگم شرایط جور نیست نیان

 پارتآمنه دست روی دست دخترش گذاشت و گفت: مامان جان

 مگه تو دلت پیشش نیست؟ این دفعه خواستم با دل تو راه

وقت بیام اگه بخوای بزاری به عهده بابات که هیچ ... 

 .دست روی میز گذاشت

ه بلند شد و گفت: من میدونم بابات باید توی عملبا عجل  

 انجام شده قرار بگیره. بزار بیان بعدش هم خدا بزرگه. تبسم

 .جان مامان پاشو برو آماده شو یک لباس مناسب بپوش



 .نگرانیاش به وضوح در رفتارش نمایان بود

 .تبسم از جا بلند شد

 .پرستو اشاره کرد برود خودش هوای مادرشان را دارد

 وارد اتاقش که شد یکراست سراغ گوشی رفت و شماره

 .ماهان را گرفت

بعد از بوق سوم بود که صدای ماهان در گوشی پیچید.چند 

 روز از

 دیدارشان میگذشت و حاال دخترک از همیشه

 .دلتنگتر بود

 جانم تبسم؟_

 تبسم نالید: ماهان؟

 صدای مرد جوان گرمتر در گوشی پیچید:جان؟ چرا صدات

یه؟اینجور  

 .تبسم روی تخت کنار خواهر زادهی غرق خوابش نشست

 نگرانم. نمیدونم بابام قراره چه واکنشی نشون بده. می_

 .ترسم ماهان

 .ترس واسه چی دختر خوب؟ مگه نگفتم همه چی با من_

 .همه چی با من دیگه. تو نگران هیچ چی نباش

 ماهان؟_جان؟_

گفت: یک تبسم انگشتش را روی انگشت ریز نوازد کشید و  

 .چیزی بگو دلم آروم بگیره



 .ماهان نفس عمیقی کشید

 .خیلی دوستت دارم_

 .قلبش

 .آخ از قلبش

 .آرام نگرفت بیچاره به طور کامل از کار افتاد

 .مردک آرام کردنش به آدمیزاد نمی رفت

 آخر دخترک سراپا عشق را که از استرس در حال مردن

 است این گونه آرام میکنند؟

را خواند: تبسم هستی؟دخترک نفسش را در تلفن ماهان نامش 

 خالی

 .کرد و گفت: آره هستم

 هنوز ماهان حرفی نزده بود که صدای سالم و علیک مادر و

 .پدرش را شنید

 .سر جایش سیخ ایستاد و گفت: وای بابام اومد

 ماهان سعی کرد آرامش کند و گفت: خوب بیاد. بابات دیگه

عت می اومده خونههمون که همیشه هر روز همین سا  

 .آمنه همراه داریوش وارد اتاقشان شد

 داریوش در حال باز کردن دگمه های پیراهنش به همسرش

 نگاه کرد و گفت: خوب آمنه خانوم چه خبر؟ اوضاع و

 احوالت رو به راه ه؟

 .آمنه استرس داشت



 .اصال درست متوجه سوالی که همسرش پرسید نشد

امشب مهمون داریم کنار داریوش ایستاد و گفت: آقا ! 

 .داریوش همسرش را خیره شد: قدمشون روی چشم

 .پیراهن را بیرون آورد و روی تخت انداخت

 کمی بوی سرکه در هوا پخش شد.آمنه برخالف گذشته این

 .بو را دوست داشت. دیگر برایش چیزی عادی بود

پیراهن را از روی تخت چنگ زد تا در ماشین 

 بیندازد.داریوش دم

ایستاد در حمام . 

 :متعجب از رفتار آمنه، همسرش را نگاه کرد و پرسید

 چیزی کم و کسر داریم؟

 آمنه پاسخ داد: نه همه چی هست؟

 داریوش قدمی دیگر برداشت اما باز برگشت و گفت: راستی

 .اینقدر خستهام یادم رفت بپرسم مهمونمون کیه

 آمنه چند قدم فاصلهی میانشان را به سرعت طی کرد

 .باالخره باید می گفت

 یقه پیراهن را میان دستانش چالند و با من من گفت: امروز

 .امروز زهره زنگ زد....

 .داریوش دستش را به چارچوب در حمام تکیه داد

 .دوزاریاش افتاد

 منتظر به همسرش نگاه کرد تا ادامهی حرفهای او را



 .بشنود.به وضوح متوجه دست پاچگی امنه شده بود

نان استرسش را سر پیراهن بیچاره خالی می کردآمنه همچ . 

 با انکه لباس را به طور کامل به خودش چسبانده اما دیگر

 .بوی سرکه را استشمام نمیکرد

 .بسکه مغزش روی عکسالعمل داریوش مانور می داد

 .زنگ زده بود بگه امشب میان اینجا_

 .داریوش خونسرد به سمت حمام رفت و گفت: خوب بیان

هستن دیگه قدمشون روی چشممهمون  . 

 هنوز در را نبسته بود که آمنه خودش را درون حمام

 انداخت: یعنی تو ناراحت نشدی؟

 .داریوش به همسرش لبخند زد

 نمیخواست او را دلواپس ببیند و گفت: شما تا حاال دیدی

من از اومدن مهمون به خونه ام ناراحت بشم؟آمنه مظلوم سر 

 پائین

ولی این فرق می انداخت و گفت: نه  

 .کنه. شما که می دونی برای چی دارن میان

 .داریوش دستش را بند زیر پوش سفید تنش کرد

 :پارتداریوش دستش را بند زیر پوش سفید تنش کرد و گفت

 تاوقتی که به عنوان مهمون توی خونه ام هستن قدمشون

 روی چشم خودم و خانوادهام. اما اگه قصد شون چیز دیگه

ا هم یک نه میگیم و تمامای باشه م . 



 وقتی دید همسرش قصد ترک حمام را ندارد لباس را از تن

 .کند

 .شلوارش هنوز بر تنش بود

 .آمنه با چشمانش التماس کرد

 ولی دل تبسم پیش ماهانه _

 داریوش کالفه شیر آب را باز کرد و گفت: مگه نگران

 نبودی اوقات من تلخ بشه؟ پس تا اوقاتم تلخ نشده بحثو

 ادامه نده. برو به کارت برس بزار منم حمام کنم خیلی خسته

 ام

 .آمنه سر پائین انداخت و از حمام خارج شد

میدانست دیگر جایش نیست که بیشتر از این اصرار 

 کند.همین که

 با آمدنشان مشکلی نداشت باید خدا را شکر می

 .کرد

 .باقیاش را به خدا و زمان میسپرد

م خارج شددر را باز کرد و از حما . 

 درهمین فاصله باربد رسیده بود.تا آمنه از اتاق خارج شد

 .بچه ها به سمتش رفتند

 پرستو در سوال کردن پیش دستی کرد: مامان چی شده؟

 بابا کجاست؟

 .آمنه غرق فکر پاسخ داد: توی حموم



 پرستو بالفاصله پرسید: خوب پس تو این همه وقت کجا

 بودی؟

آمنه بی دقت جواب داد: منم توی حموم.باربد جلو رفت و 

 شیطنت

 را از سرگرفت:بابا دمت گرم. این

 دوتا دارن بال بال میزنن اینجا اون وقت شما دوتا رفتین

 !حمام دونفره

 دست به چانه گرفت و گفت: احتماال خواستی با این روش

 رامش کنی دیگه،حاال بگو ببینم جواب داد؟

ی دهانش گذاشت و زد زیر خندهپرستو دست جلو . 

 .آمنه تازه متوجه شده بود چه گفته

 پیراهن را به سینهی باربد کوبید و گفت: خیلی بیحیای

 باربد. این حرفها چیه میزنی؟

 باربد دست روی سینه اش گذاشت و ادای تعجب کردم

 درآورد: من بیحیام؟ واقعا؟ ببخشید ولی اونی که شب

ش رفته حموم دو نفره منخواستگاری دخترش با شوهر  

 نبودما

آمنه این بار تقریبا جیغ کشید: باربد!باربد به سمت دخترها 

 چرخید

 و گفت: بچه ها چرا مامان

 !جیغ میکشه؟ مگه خودت نگفتی بابا حمامه شما هم بودی؟



 .پرستو از خنده سرخ شده بود

 .تبسم ولی بدجوری دلواپس بود

بابا چی گفت؟ بهشبه مادرش نگاه کرد و پرسید: مامان،   

 گفتی؟

 .آمنه به دخترش نگاه کرد

 آره مادر گفتم. گفت مهمون حبیب خداست. بیان قدمشون_

 .روی چشم

 .بارقه های امید در چشمان دخترک درخشید

 آمنه با مهربانی گفت: برو آمده شو قربونت برم. یک وقت

میرسن زشته سر و وضعت مناسب نباشه مامان.به دختر 

 بزرگش

د: پرستو جان برو کمک کن بهنگاه کر  

 .خواهرت. یک دستی به سر و صورتش بکش

 باربد مثال آهسته گفت: نه بابا انگار حموم دونفره خیلی

 جواب میده

پارت تبسم لباس پوشیده و آماده در آشپزخانه به مادرش 

 کمک

 .می کرد

 پرستو به فرزندش می رسید و حنا اخرین روزهای بارداری

ین شده بودرا میگذراند و سنگ . 

 زنگ در که به صدا درآمد؛ همه جز داریوش به آشپزخانه



 .دویدند

 از اعضای خانواده فقط جای هما خالی بود که او همان

 .اولش اعالم کرد شرکت نمی کند

 !حنا سر جایش سیخ ایستاد و گفت: ای وای اومدن

 .آمنه سعی کرد اوضاع را آرام کند

 نگاهشان کرد و گفت: خوب اومدن دیگه قرار بود نیان؟ چرا

 همهاتون جمع شدین اینجا؟ اولین بارتونه خواستگار می

 .بینید؟بچه ها برید بیرون باربد جان برو درو باز کن

 .به دستور مادر همهاشان از آشپزخانه خارج شدند

 تبسم دلواپس به مادرش نگاه کرد و پرسید: مامان من

آمنه چادر رنگی مجلسیاش را از روی صندلی چیکار کنم؟

 برداشت

 و

 .گفت: تو هم بیا بریم استقبال دیگه مامان جان

 باربد در را برای مهمان ها باز کرد وهمراه هومن برای

 .استقبال از مهمان ها به راه پله رفتند

 داریوش صدای پا و سالم وعلیکشان را در راهرو شنید و

 .به سقف خانه نگاه کرد

ار که هما را می دیدانگ . 

 .غمی سنگین بر قلبش نشست

 روزی هم چند تن از همین خانواده برای خواستگاری او



 .آمده بودند

 صورت گلگون از شرم خواهرش، چشمان پر از شادی پدر

 .و مادرش را هیچ وقت از یاد نمی برد

 .چه شب دل نشینی را گذرانده بودند

پیدا شده و همهداماد دلخواهی برای تک دختر خانواده   

حسابی راضی بودند.دستی به صورتش کشید تا مبادا حرص 

 و

 دلخوری از گذشته

 بر مهمان نوازیاش تاثیر بگذارد

 .نزدیک در کنار همسرش ایستاد

 تبسم کنار خواهر و همسر برادرش با کمی فاصله از پدر و

 .مادرش ایستاده بود

 .جای داماد خانواده هم مثل همیشه خالی بود

همه به نبودن هایش عادت کرده بودند دیگر . 

 آنقدر بابت نبودنش برای این و آن بهانه آورده بودند که

 .خودشان هم باورشان شده بود

 .زهره قبل از همه با پا به خانه گذاشت

 لبخند بزرگی روی صورت داشت

 با تک تکشان گرم و مهربانانه سالم و احوال پرسی کرد و

 .وارد خانه شد

وال پرسیاش با تبسم مهربانی ویژهای داشتالبته که اح . 



 .اقا هاشم، احسان و ساناز و اخر همه ماهان وارد شد

 .از دنیا و اشکان و البته آتربسای کوچک خبری نبود

 .دانه دانه سالم و علیک می کردند و وارد میشدند

 .چشمان تبسم روی ماهان مانده بود

نحو  شیک تر و خوش پوش تر از همیشه.موهایش را به

 دلبرانه ای

 آراسته و پوشیده در کت و

 .شلوار هوش و حواس دخترک را برد

 دسته گل زیبای میان دستش هم به زیبایی هر چه تمام تر

 بود و توجه تبسمی را که رویایی این لحظه را بارها بافته

 .بود.به خودش جلب کرد

 .هرچند که نمی توانست به اندازهی رویاهایش شیرین باشد

 در رویاهایش پدرش ناراضی نبود و او با استرس هر لحظه

 .را طی نمیکرد

 ماهان رو به رویش ایستاد، سالم داد و دسته گل را مقابلش

 .گرفت

 .تبسم زیر چشمی پدرش را نگریست

 .آنها را نگاه نمی کرد یا شاید هم نخواست نگاه کند

 .دخترک دسته گل را از ماهان گرفت

ن کرد و در جواب سالم شیرینش سالملبخندی را تقدیم ماها  

 داد



 بعد از اینکه گلها را در گلدان گذاشت به سایر اعضا

 .خانواده پیوست

کنار حنا جای گرفت.و با چانه ای که به سینهاش چسبیده بود 

 به

 خوش و

 .بشهای جمع گوش میداد

 .حرفها خیلی زود به سمت موضوع اصلی رفت

ده به زن برادرشماهان هر از گاهی به تبسم که چسبی  

 .نشسته بود نگاه میکرد

 دل تنگ و بی قرار گاهی نگاهش را سمت دخترک پرواز

 .میداد و بی آنکه نتیجهای بگیرد بر میگشت

 حنا آهسته ضربهای به پهلوی تبسم زد و پرسید: کجایی

 پس؟ چرا هرچی نگات میکنه یک لحظه سر بلند نمیکنی؟

بیچاره خالی شداینجوری که تو بغ کرده نشستی ته دل  . 

 .تبسم سر بلند کرد

 به محض سر بلند کردن نگاهش در نگاه خیره و منتظر

 .ماهان گیر افتاد

 مرد جوان تا چشمان تبسم را روی خودش دید آهسته لب

زد: خوبی؟دل تبسم پر کشید برای دست کشیدن میان موهای 

 سیاه

 .زیبایش



لشخدایی که حقش بوسهای بود گوشهی همان لبهای که حا  

 .را می پرسید

 .آهسته پلک بست

 .یعنی که خوب است

 .لبخند کم رنگی بر لبهای مردجوان نشست

 .نگاهش نگرانی داشت اما راضی بنظر میرسید

 .حواس تبسم باز جمع حرفهای که رد و بدل میشد، شد

 .زهره مثل بار قبل سر رشته سخن را به دست گرفت

_ ما و آقا هاشمخوب آقا داریوش بنظرم بهتره با اجازهی ش  

 .بریم سر اصل مطلب

 داریوش به زهره نگاه کرد و گفت: من همین یکی، دو

 ساعت پیش اومدم خونه آمنه خانم بهم اطالع داد که شما

 تشریف میارید من گفتم مهمون حبیب خداست هر وقت هم

 بیاد قدمش روی چشم من. اصل مطلب دیدار شما بود و

نه وام اومدیناینکه منت سر من گذاشتید و به خو  

 .زهره قصد داریوش را از این حرفها دریافت

 .یعنی که شما برای من فقط یک مهمان معمولی هستید

 اما او هم کوتاه بیا نبود: شما همیشه مردم دار بودید و در

 خونهاتون به روی همه باز بوده این نشونهی آقایی و بزرگ

منشی شماست. در سفره دار بودن و مهمون نوازیتونهیچ 

 شکی



 نیست. یقین که دیدار شما هم برای ما باعث

 سعادته.اما غرض ما از مزاحمت عالوه بر دیدارتون چیز

 .دیگهای هم هست

 به صورت تبسم نگاه کرد و ادامه داد: اونم خواستگاری

 کردن از دختر عزیزتون تبسم جانه

اینکه چیزی گفته باشد رو به مهمان هاآمنه هل زده برای   

 گفت: تو رو خدا یک چیزی بخورید، چرا خشک و خالی

 .نشستی؟ زهره جان میوه، شیرینی بخور

 زهره یک سیب در بشقابش گذاشت و گفت: چشم میوه

 میخورم ولی راستش ما دلمون میخواد از دست عروس

 قشنگمون یک چای بخوریم و کاممون هم شیرین بشه با بله

 .شنیدن از ایشون

 .آمنه معذب به شوهرش نگاه کرد

داریوش پلک بر هم زد.آمنه با آرامش خیال به دخترش نگاه 

 کرد و

 گفت: تبسم جان

 .مادر پاشو چندتا چایی بیار

 تبسم از جا برخاست و زهره قربان صدقه هایش را بر زبان

 راند: ماشاهللا، هزار ماشاهللا عین دستهی گل می مونه.دست

زاد آمنه جانمری  

 .آمنه لبخند زد و گفت: شما لطف داری



 نگاه ماهان تا زمانی که تبسم در آشپزخانه پنهان شد همراه

 .او بود

 چیزی نگذشت که تبسم با سینی چای برگشت و از همه

 .پذیرایی کرد

 .دوباره سر جایش نشست

 باز زهره سر رشتهی کالم را به دست گرفت وگفت: خوب

وس قشنگم زحمتش کشید. آقا داریوشاینم از چای که عر  

 من با اجازهی شما میخوام برم سر اصل مطلب اما قبلش

 بگم شما من و آقا هاشم خوب می شناسنید. اگه امشب من

 پر چگونگی می کنم و آقا هاشم ساکت نشسته سر قول و

 قراریه که با شما داشته.وگرنه آقا هاشم از من به این ازدواج

 .مشتاق تره

هسته دست روی زانوی رفیقش گذاشت و گفت: ماداریوش آ  

 همیشه خدمت آقا هاشم ارادت داریم. زهره خانم کاش شما

 .هم در حق من بزرگی کنید و به قول و قرار وفادار بمونید

 زهره حرف را به شوخی و خنده کشاند و گفت: واال آقا

 داریوش من هیچ وقت به شما قول ندادم برای خواستگاری

 .نیام

باز با سری پائین افتاده فقط به حرفهایشان گوش میتبسم   

 .کرد

 .اینقدر استرس داشت که هیچ لذتی از مراسم نمی برد



 .در جمع جز داریوش و زهره کس دیگری چیزی نمیگفت

 همه فقط شنونده بودند

، 

 زهره سکوت داریوش را که دید ادامه داد: آقا داریوش

یم چه اتفاقیگذشته ها گذشته، بهتره ما هم فراموش کن  

 .افتاده. االن مهم این بچه هان که دلشون به هم بنده

 شما پسر منو می شناسید از کارش و اخالقش و پدر و

 .مادرش و کامل خبر دارید

 نیاز به توضیح اضافه نیست....خم شد و یک شیرینی از توی

 ظرف برداشت: من قند دارم

 دارم اما امشب میخوام این یدونه شیرینی بخورم.منتظر

 جواب شما هستم آقا داریوش بله رومی دین دهنم شیرین

 کنم؟

 .آمنه تعارف کرد

 .بخور زهره جان نوش جونت_

 .زهره شیرینی را میان دستش نگه داشت

 نه من دوست دارم این شیرینی بعد از شنیدن بلهی شیرین_

انم بشهعروس بخورم تا قشنگ نوش ج . 

 احسان میان جمع نگاهی چرخاند و حاال که پدرش ساکت

 بود او تصمیم گرفت کمی مادرش را یاری کند.در حالی که

 داریوش را مخاطب قرار میداد گفت: اقا داریوش دل برادر



 من پیش دختر شما گیره من خودم تضمین می کنم هیچ کس

باشه و نهنه به اندازه ماهان می تونه به تبسم عالقه داشته   

 خوشبختی کنه.داریوش با صراحت از احسان پرسید: پسرم

 انشاءهللا که آقا

 ماهان صد و بیست سال عمر با عزت کنن. ولی من از شما

 یک سوال دارم. شما تضمین میکنی فردا صبح که برادرت

 رفت توی هواپیما عصر صحیح و سالم برگرده خونه؟ اون

سفر میکردیم روزی که ما داشتیم بچه هامون راهی  

 کدوممون فکر می کردیم چند ساعت بعدش هیچ امیدی به

 زنده بودنشون نداشته باشیم؟ چه روزهای بهمون گذشت؟

 من نمیخوام نه خودم نه هیچکدوم از اعضای خانواده ام

 یکبار دیگه اون روزا رو تجربه کنن

 .دهان احسان بسته شد

 .حرفی نداشت که بزند

ذاشت که تنها راه برای کوتاهداریوش دست روی نقطهای گ  

 .کردن زبانشان بود

 در عوض ماهان خودش به سرعت به حرف آمد: آقا

 داریوش مرگ و زندگی هیچ کس تضمینی نیست. کی

تضمین می کنه من همین االن که اینجا نشستم تا چنددقیقهی 

 بعد

 زنده باشم؟ منی که با پای خودم اومدم با پای



همهی شغل ها خطرات خودشوخودم برگردم؟ شغل منم مثل   

 داره. همهی مشاغل همینطورین. همین شغل خود شما مگه

 چند سال پیش نبود توی شهر خودمون سمت بلوار مدرس

 وقتی کارگاه خالی شده پسر صاحب کارگاه رفت درب یک

 ظرف سرکه رو ببنده وقتی برگشتن دیدن با سر رفته توی

تموم کرده. کیدبه و همونجا در اثر ورود سرکه به حلقش   

 فکرشو میکرد همچین اتفاقاتی بیفته. هیچ چیز توی دنیا

 تضمینی نیست. نه تنها توی شغل من توی شغل هیچ کس

 هیچ تضمینی وجود نداره. من به خودم و احساسم مطمئنم

 می تونم تضمین بدم که تا اخرش پای دخترتون می مونم اما

 .برای زنده موندن هیچ کس نمی تونن قول بده

 .اینبار دهان داریوش بسته شد

 .ماهان سفت و محکم این بهانه را رد کرد

 .اینبار دهان داریوش بسته شد

 .ماهان سفت و محکم این بهانه را رد کرد

 .تبسم از گوشهی چشم به مرد مورد عالقهایش نگاه کرد

 جانش در رفت برای احساسی که ماهان این گونه محکم

 .پشتش در امده بود

تماد بنفسش موقع حرف زدن خیلی دوستصالبت و اع  

 .داشتنی ترش کرد

 .حرفها یش که تمام شد نگاهی به صورت تبسم انداخت



نگاهش پر از عشق و محبت بود.زهره باز از سکوت 

 داریوش

 استفاده کرد: آقا داریوش

 چیکار کنیم این شیرینی هنوز توی دست کنه ها. دهنمو

 .شیرین کنم

چرخاندداریوش چشمانش را در جمع  . 

 .نگاهش میان تبسم و ماهان دو، سه بار رفت و برگشت

 دخترکش دلدادهی این مرد بود و او هرگز به این خانواده

 .اطمینان نداشت

 یکبارعزیزش را به اینان امانت داد و پرپر و پژمرده پس

 .گرفت

 با این همه در یک لحظه تصمیم گرفت در مقابل تبسم کوتاه

 .بیاید

اضی باشد نه فقط بخاطر کینهی خودش پانه اینکه خودش ر  

 .روی قلب دخترکش نگذارد

 .پس گفت: برادر شما یک روز اومد خواستگاری خواهر من

 با یک دنیا ادعای عاشقی اون دوتا اگر دلداده تر و عاشقتر

 از اینا نبودن ، کمتر هم نبودن اما همون آقای عاشق دو

اشت وروز قبل از عروسی خواهر منو برای همیشه گذ  

رفت. رفت و همهی امیدها و آرزوهای با خودش برد. 

 منموندم با



 یک خواهر دل شکسته و ابروی رفته و یک خروار

 حرف و نیش و کنایه

 هاشم با وجود همهی تالشش برای سکوت اما نتوانست خود

 داری کند و باالخره زبان باز کرد: داریوش جان به خداوندی

م با جون و دل خواستارخدا من هنوزم مطمئنم که برادر  

 خواهرت بود. نمی دونم چی شد و چه اتفاقی افتاد اما به

 عشقش ایمان دارم. از طرفی نمیشه همهی آدمها رو با هم

 .مقایسه کرد. قرار نیست ماهان کار عموش تکرار کنه

 .داریوش آهسته سر تکان داد

 عالقهای برای ادامه دادن به حرفهای مربوط به گذشته

 .نداشت

 قبل از اومدن شما آمنه اومد توی اتاق بهم گفت دل تبسم _

 .پیش ماهانه. گفت دلم راضی نشه به شکستن دل دخترم

تبسم سر بلند کرد و چشمان انتظار پدرش را 

 نگریست.داریوش

 ادامه داد: من با این وصلت مخالفم از گذشته و

 آبرویی که از خودم و خواهرم رفت دل چرکینم اما ریش و

ست تبسم. اگه اون بله بده منم حرفی ندارمقیچی د . 

 .تبسم شوکه پدرش را نگاه کرد

 نارضایتیاش را کامل اعالم کرد اما باز همه چیز را به او

 !سپرد



 .همهی نگاه ها ه سمش چرخید

 .صورت ماهان را لبخند کم رنگ و مهربانی پر کرده بود

 .نگاه ماهان پر از آرامش و اطمینان بود

 .از آشفتگی درون دخترک خبر نداشت

 حتی یک درصد هم فکر نمی کرد جواب تبسم با آنچه او فکر

 .می کنید مغایرت داشته باشد

 .تبسم بر خالف ماهان هیچ حال خوبی نداشت

 .بغض بزرگی گلویش را پر کرد و چشمانش پر از اشک شد

 دستانش را در هم قفل کرد و محکم فشار داد. باربد با

خواهرش را خیره بودنگرانی  . 

 :زهره منتظر از عروس خوش پوش سر به زیر پرسید

 خوب خانوم قشنگ شما نمی خوای نظرت بگی؟ ما منتظر

 .جوابیم

 .تبسم سر بلند کرد

 .اشک در چشمانش میدرخشید

نگاهش را کوتاه ولی مستقیم به ماهان دوخت.ماهان الیه 

 اشکی که

 چشم دخترک را پوشانده بود دید و

ی بر وجودش چنگ انداختنگران . 

 :تبسم پس از یک مکث کوتاه زهره را نگاه کرد و گفت

 ...راستش ...راستش



 .حرف زدن برایش سخت بود

 چه سخت بود گذشتن از ماهان و مهربانی چشمان دوست

 .داشتنی اش

 .به سختی گفت: بابام بزرگتر منه. هرچی ایشون بگن

بغض صدایش می لرزید و اگر دقت می کردی کمی هم  

 .داشت

 قصد دلبری کردن از پدرش را به هیچ عنوان نداشت واز او

 .دلخور بود

اما برایش اهمیت داشت که حرمتش را حفظ کندبه دست 

 آوردن

 ماهان به قیمت شکستن پدرش برایش لذت

 .بخش نبود

 .او عشق ماهان را با کوچک کردن پدرش نمیخواست

گذراند یکبار دیگر سر بلند کرد و ماهان را از نظر . 

 نگاه ناباورش خیرهی تبسم بود. حتی یک درصد هم احتما

 .این حرف را از سمت تبسم نمیداد

 این تبسم همان دختری بود که میان دره در اوج ترس و

 !وحشت و حال خراب به او ابراز عشق کرد؟

 !مگر تبسم نبود که در ابراز محبت گام اول را برداشت

و جوابش را با جواب پس حاال چرا پا روی قلبش گذاشت  

 .پدر یکی کرد



 .تبسم را درک نمیکرد

 .هیچ نمیفهمید

 اگر بی احترامی نمیشد همان لحظه از جا بلند میشد و

 .میرفت

 :در نگاه مات ومبهوتش فقط و فقط یک کلمه وجود داشت

چراااا؟اگر میشد صورت را به عالیم نگارشی تبدیل کرد 

 صورت

 .ماهان یک عالمت سوال بزرگ بود و تمام

 مهمان ها رفته بودند و تبسم در اتاقش، روی تختش، دست

 دور زانو حلقه کرده و چانه به زانو تکیه داده و نشسته

 .بود

 .اشکهایش از چشمش میچکید و روی زانویش میافتاد

 .شلوارش خیس اشک بود

 .سر زانوی شلوارش خیس اشک بود

احافظی یکسره گلگی داشت و دلخورینگاه ماهان وقت خد . 

 می دانست که میرود و دیگر پشت سرش را هم نگاه

 .نمیکند

 از نگاهش خواند که ماهان توقع داشت پشتش درآید نه

 .اینکه بر حرفهای پدرش مهر تأیید بزند

 مگر بارها نگفته بود از

 !او توقع حمایت و همراهی دارد و بس



کرد: رفت، رفت، دیگهبا صدای لرزان و گریانی زمزمه   

 هیچ وقت حتی اسمم رو به زبونش نمیاره. دیگه هیچ وقت

 .بر نمیکرده من برای همیشه از دست دادمش

 .باربد بدون در زدن وارد اتاق شد

خواهرش را دید که روی تخت جمع شده در خودش 

 نشسته.جلو

 :رفت و کنارش روی تخت نشست وبا مهربانی گفت

 .نبینم زنگولهام پکر باش

 .تبسم سر بلند کرد

 .اشکهای صورتش را از صورت زدود

 .باربد نگاهش کرد

 چشمانش را از برادرش دزدید. خجالت می کشید اما با بغض

 .گفت: میره دیگه هیچ وقت پشت سرشو نگاه نمی کنه

 .اشکهایش دوباره چکید

 .باربد موهای خواهرکش را نوازش کرد

بزرگترم بگه فکر وقتی اونجوری با اطمینان گفتی هر چی _  

 .میکردم به اینکه بره و پشت سرش نگاه نکنه فکر کردی

 .تبسم مظلوم برادرش را نگاه کرد

 بهش فکر کردم. باربد من ماهانو بدون رضایت بابا نمی _

خواهم.این بار قطرات بعدی اشک با سرعت بیشتری فرو 

 .افتادند



 باربد دست دور کمر خواهرش حلقه کرد و او را به آغوش

 .کشید

 .تبسم خودش را به سینهی باربد چسباند

 .باربد موهای تبسم را بوسید

 قربونت بشم گریه نکن، اگه واقعا عاشق باشه به این _

 .راحتی دست نمیکشه

 تبسم بینیاش را باال کشید و گفت: چشماش پر از دلخوری

 .بود. یک جوری نگام کرد نگاهش یک دنیا گالیه داشت

همچین جوابی بدی خوب فکر نمیکرد تو _ . 

 خودمم فکر نمی کردم اگه بابا جواب دادن رو به خودم_

 .بسپره همچین جوابی بدم

بنظر من کار درستی کردی.گریه تبسم شدت گرفت: بنظر _

 خودمم

 همینطور هرچند که

 تاوان بزرگی داره

 گفتم که اگه واقعا عاشق با؟شه به این راحتی دست_

 .نمیکشه

ماهان در حیاط نشسته بود.خودش را روی صندلی رها کرده 

 و در

 حالی که سرش را به

 .پشت خم کرده آسمان را نگاه میکرد



 صورت تبسم حتی برای یک لحظه از مقابل چشمانش محو

 .نمیشد

 لحظهای که دسته گل را به دستش داد، چشمانش چه عشقی

 .به وجود مرد جوان ریخت

واب دادن را به عهدهی اوپس چه شد که وقتی پدرش ج  

 !گذاشت یکباره نه، به زبانش آمد؟

 !او که سراسر عشق بود

 .حتی فکرش را هم نمیکرد پشتش را خالی کند

 مگر هزار بار نگفته بود همهی دنیا با او فقط خواسته بود

 .پشتش بماند

 وقتی داریوش جواب دادن را به تبسم واگذاشت، دیگر همه

ستچیز را تمام شده می دان . 

 .تبسم بدجور تفکراتش را به هم ریخت

 .زهره سینی به دست حاوی دو استکان چای کنارش نشست

 .صاف نشست و او را نگریست

نگاه زهره هم روی صورت دلخور پسرکش بوداستکان چای 

 را به

 .سمتش هل داد

 .بخور مامان جان _

 .ماهان در سکوت استکان را به دست گرفت

پرسید: از تبسم دلگیری؟ زهره لبخند کم رنگی زد و  



 ماهان پوف کالفهای کشید و گفت: اصال باور نمیکردم

 !همچین جوابی بده مامان

 دستش را محکم میان موهایش کشید: هزار بار بهش گفتم

 .همه چیرو بسپر به من فقط تو پشت منو خالی نکن

 زهره دستش را روی دست ماهان گذاشت و گفت: قربونت

، دختر حمایت پدر رو الزم دارهبشم مامان اونم دختره . 

نمیتونه از همین اول کاری تو روی پدرش بایسته.ماهان 

 عصبی

 گفت: اون حمایت منو داشت. پا به پام می

 .اومد خودم مثل کوه پشتش می ایستادم

 .زهره ذوق کرد از این همه مردانگی پسرش

 قربان صدقه هایش را بر زبان جاری کرد و گفت: مادر فدای

قت. همهی دنیا هم که جمع بشن برای دختر حمایتدل عاش  

 پدر نمیشه. فردا، پس فردا از خود تو شاکی شد به کی پناه

 ببره. زن و شوهر که همیشه گل و بلبل نیستن

 .ماهان لیوان چای را به لب رساند و گلو تازه کرد

 فکر میکردم خیلی دوستم داره توی هر شرایطی پام_

 .....میایسته. اما االن

کث کوتاهی کرد و ادامه داد: مامان اصال انگار یک سطلم  

 .آب سرد ریختن روی سرم

 بخدا دوستت داره ماهان وقتی داشت نه میگفت حال اون _



خیلی بیشتر از تو آشوب بود.ماهان غرید: بخواد یا نخواد 

 دیگه نه

 سمتش میرم نه اسمش

 میارم

 .زهره خندید

 .ماهان مادرش را نگاه کرد و هیچ نگفت

بی نهایت از تبسم دلخور بود.قرارشان این نبود. قرار نبود 

 تبسم به

 این راحتی پشتش را

 .خالی کند

 .تبسم در آپارتمان نوشین پشت کانتر نشسته بود

 نوشین فلفل های رنگی را به شکل مربع های ریز خرد

 .میکرد

 تبسم نگاهش کرد و گفت: نمیخوای هیچ چی بگی؟

 .نوشین از جا بلند شد

لها را در روغن تابه ریخت و گفت:چی بگم اخه هم حقفلف  

 ...با تو بوده هم نبوده

 ظرف قارچ را هم برداشت و در تابه ریخت: یک ذره از اون

 بستنی بخور خودم درست کردم ببین چطوره؟ تا آب نشده

 بخور

تبسم قاشق را در ظرف بستنی مقابلش فرو برد.به نوشین 



 نگاه کرد

برنمیگردهو گفت: دیگه هیچ وقت  . 

 نوشین مقابل تبسم پشت کانتر نشست و گفت: اگه قسمتتون

 با همدیگه باشه هیچ کس نمی تونه جلوشو بگیره حتی خود

 .ماهان

 آخ نوشین اگه بدونی چطور نگام میکرد. دلم براش پر _

 .میکشه

 نوشین قاشقی بستنی از ظرف تبسم به دهان گذاشت و به

حاال میگی دلم براش پرشوخی گفت: بچهامو رد کردی رفته   

 .میکشه

 تبسم با ناراحتی به دوستش نگاه کرد

 پریشب تا حاال هزار بار گوشیمو چک کردم شاید زنگ_

بزنه._ تبسم واقعا نباید منتظر تماسش به این زودی الاقل 

 .باشی

 .اونم بهش برخورده

 تبسم آه کشید: نمیدونم...نمی دونم نوشین. نمی دونم کارم

لطدرست بود یا غ  

 :دستش را محکم روی پیشانی اش کشید و با افسوس گفت

 .الهی بمیرم برای چشمای ماهان

 .نوشین آهسته پشت دستش کوبید گفت: گمشو خدا نکنه

 دیروز زنگ زده دو ساعت گریه و زاری کردی و قربون و



 صدقهی پسره رفتی و خودتو براش قربونی کردی. حاال باز

خوری می کنی اومدی اینجا فقط داری الکی خود . 

 قاشق بستنی را مقابل دهان تبسم گرفت و گفت: یک ذره

بخور دهنت شیرین بشه برات یک خبر خوب دارم.تبسم 

 دهانش را

 .باز کرد

 بستنی که نوشین به دهانش گذاشته بود را مزه مزه کرد و

 بی حوصله پرسید: چه خبری؟

 امشب سالگرد ازدواج یکی از دوستاشونه توی همون_

ه جشن تولد باربد بود یک جشن کوچولو گرفتن بیاکافه ک  

 بریم احتمال زیاد ماهانم میاد شاید تونستی اونجا باهاش

 حرف بزنی از دلش در بیاری

 تبسم قاشق را در ظرف چرخاند و گفت: فکر می کنی اگه

 .من بیام روی نگاه کردن بهش دارم

 :نوشین از جا بلند شد و ماکارونی اش را ابکش کرد و گفت

 تو بیا یک هوایی به سرت بخوره حاال خیلی هم معلوم نیست

 .ماهان بیاد

 پارت

 :نوشین از جا بلند شد و ماکارونی اش را ابکش کرد و گفت

 تو بیا بریم یک هوایی به سرت بخوره حاال خیلی هم معلوم

 نیست ماهان بیاد. اصال از کجا معلوم شاید اونم برای دیدن



 .تو اومد

 .تبسم پوز خند زد

 .اون دیگه عمرا به من نگاه کنه _

 نوشین اصرار کرد: حاال تو تا ببینیم چی میشه؟انقدر نوشین

 .اصرار کرد که بالخره تبسم راضی شد

 .البته به امید دیدن روی ماه ماهانش

 .خیلی حال و حوصلهی ببازگشت به خانه را نداشت

 نوشین پیشنهاد داد همان جا بماند و برای مهمانی با هم

اده شوندآم . 

 .بعد از ناهار دونفرهاشان که ساعت چهار صرف شده بود

 نوشین دست تبسم را گرفت و با هم به اتاق رفتند؛ تا لباس

 .مناسبی بپوشند

 .دخترک قدری تپل بود لباس هایش بر تبسم اندازه نمیشد

 جز یک مانتو کتی صورتی رنگ که عجیب بر تبسم زیبا

 .نشست

بسم عالقهای برای پوشیدنبه خاطر کوتاهی مانتو، ت  

 .نداشت

 .اما نوشین اصرار کرد

 آنقدر تبسم در آن مانتو زیبا شده بود که محال بود نوشین

رضایت دهد آن را از تن خارج کند.کال انگار آن روز کار 

 نوشین



 اصرار کردن بود. انگار قسم

 .خورده بود تبسم را به هر کاری که میخواهد راضی کند

بود که باربد پیام داده خواهرش را از سرناهار خوردنشان  

 مهمانی شب مطلع کرده و گفته بود همراه آیدا به دنبالش

 .می رود

 .وتبسم پاسخ داد که در خانه نوشین منتظرش است

 هوا تاریک شد که تبسم پوشیده در مانتو صورتی نوشین

 .آراسته و مرتب به انتظار برادرش نشسته بود

 .برای رفتن تردید داشت

دلش به رفتن بود و دیدن ماهان و یک دلش نگران یک  

 .برخوردی که او ممکن بود نشان دهد

 .باربد قبل از آمدن امید رسید

 .تبسم به نوشین پیشنهاد همراهی داد

 اما نوشین با اینکه می دانست امید دیر میرسد، ترجیح

 .داد منتظرش بماند

از پله دخترک بعد از تشکر از نوشین خانهی او را ترک کرد.

 ها

 پائین رفت و در صندلی عقب پارس سفید باربد که

 .دم در منتظرش ایستاده بود نشست

 .سالم داد

 هم به برادر و هم به آیدا که روی صندلی جلو نشسته



 .بودند

 آیدا به گرمی سالمش را پاسخ گفت و روی صندلی به

 سمت تبسم چرخید و پرسید: چه خبر جالد؟ شنیدم دل عاشق

 دل خسته را شکوندی؟

 .تبسم برادرش را سرزنشگران نگاه کرد

 به شوخی چشم غره ای رفت و گفت: زن ذلیل صبر

 میکردی چهار روز بگذره بعد همه چیزو کف دست

 !نامزدت میزاشتی

 .باربد دستی به پیشانی اش کشیده مثال  عرقش را پاک کرد

 و پاسخ داد: حاال همچین نامزد نامزدم نیستیم. یه

استگاری ساده شده و یک بلهی ساده تر این روزها همخو  

 که توی دهن همه دخترا بله هست. هرجا بری خواستگاری

 .بسکه شوهر کمه فوری بله میدن

 ناگهان دست بر پیشانی کوبید و گفت: آخ ببخشید اینجا یه

 نفر هست بله توی دهنش نبود. به تنها خواستگاری که

تبسم خودش را جلو روی کل کرهی زمین داشت نه گفت.

 کشید و

 برادرش را یک پس گردنی

 .جانانه مهمان کرد

 دست باربد این بار پشت گردنش آمد و گفت: چته دختر؟

 بابات نه گفته. کتکش رو من بخورم؟



 .تبسم سر تکان داد

 .نگاهش غم داشت

 صدایش قدری افسوس با ناراحتی گفت: بابا تو رو خدا هی

 .به روم نیار باربد

رد مناسبی برای شوخی نیست. حرف زدن دربارهاصال مو  

 .این موضوع ناراحتم می کنه

 .باربد ماشین را روشن کرد و تریپ غیرت برداشت

 صدایش را کلفت کرد و گفت: هی دختر من اینجا نشستم تو

 برای از دست دادن خواستگارت جلوی من ابراز ناراحتی

 .می کنی؟ بابا یه شرمی، یک حیایی

ر دو با هم زدند زیر خندهتبسم و آیدا ه . 

باربد سر تکان داد.سبیل فرضیاش را تابی داد و گفت: 

 خواهرم،

 خواهرای

 .قدیم

 این دوره زمونه دیگه نه زن از آدم حساب میبره نه

 .خواهر از برادر

 آیدا باربد را نگاه کرد و گفت: بسه باربد دیر میشه. انقدر

 .بامزه بازی در نیار

دباربد متعجب نگاهش کر . 

 تو چشمت به خواهر شوهر افتاده، دیدی پشتت در اومده _



 اینجوری بلبل زبونی می کنی حاال اومدم خواستگاریت

 خرت از پل رد شده. خیالت راحت شده هرچی دلت میخواد

 میگی میخوای بفرستمت بری خونه بابات؟

 آیدا با افسوس سر تکان داد و نتوانست خنده اش را مهار

 کند و گفت: من همین االن خونهی بابام هستم

 .باربد دهنی کج کرد و هیچ نگفت

 آهسته مثال  زمزمه کرد: نه من باید یه فکری به حال شما

دوتا بکنم.نزدیکی های کافه که رسیدند قلب تبسم با شدت 

 بیشتری

 .می تپید

 نمی دانست دلش میخواهد ماهان آمده باشد یا نه اگر آمده

می گفت اگر نیامده بود چه کار؟ بود چه باید  

پارت وارد کافه که شدند؛ قبل از هر چیز تبسم با چشمانش 

 کل

 .کافه را گشت

 .از ماهان خبری نبود

 .خوب البته تبسم فکرش را هم می کرد که ممکن است نیاید

 .غم پردهی سیاهش را بر قلب دخترک کشید

با جای با آن که نیامدنش را پیش بینی میکرد؛ اما حاال که  

 .خالی اش مواجه شده بود

 .احساس بدی داشت



 .جمع بچه ها جمع بود و جای ماهان خالی

 با بگو و بخند و شوخی سالم و علیک و احوالپرسی

 .کردند

 چنان می گفتند و می خندیدند و شوخی می کردند، گویی

 .مشکلی در این جهان برایشان وجود ندارد

ود با خیال راحت میبه گمانم تبسم قبل از اینکه عاشق ش  

 گفت و می خندید. به گمان دخترک هم قبل از اینکه عاشق

 شود، چنان می خندید گویی هیچ مشکلی در جهان وجود

 .ندارد

آخ که عشق آن اندازه که زیبا همان اندازه تلخ است.درست 

 مثل

 بوی ادکلن ماهان در شب خواستگاری. وقتی

ا دسته گل زیبامرد دوست داشتنی اش کنار تبسم ایستاد ت  

 .را به دستانش بدهد

 .اولین بار همینجا عاشق ماهان شد

 اولین بار هم اینجا دلش اسیر چشمان مردی گشت که دو

 !روز قبل با یک نه احمقانه ردش کرد

 چه کرد با خودش و زندگی آیندهاش؟

 با با نقشه هایی که برای خودش و ماهان داشت؟

ید سالم و علیک وبعد از این که ظاهری و ساختگی خند  

 خوش و بش ک تمام شد،به نسرین و نکیسا که سالگرد



 ازدواج شان را گفت، درست روی همان صندلی که ماهان

 .دفعه پیش نشسته بود

 برای خودش خلوت گزیده. اذان جشن شیرین و پر از خنده

 .تکه ای کیک سهمش شد و یک لیوان بزرگ شکالت داغ

شم های ماهان در آنشکالت داغش را مزه مزه کرد و چ  

 .اولین دیدار تجسم نمود

 .قلبش برای ماهانش پر میکشید

 قلبش پر می کشید برای اینکه در را باز کند و پا به این کافه

 .بگذارد.کاش می آمد

 شاید اگر می آمد، تبسم هم جرأت پیدا می کرد. می رفت و

 .به پدرش می گفت بدون ماها زندگی برایش زیبا نیست

آید قبل از ماهان چگونه می خندیدهیادش نمی  . 

 .حاال با نبود خنده را از یاد برده

 .پارت چیزی نگذشت که خدادعایش را مستجاب کرد

 .در کافه باز شد و قامت مرد محبوبش نمایان

 سرا پا چشم شد و او را نگاه کرد. از اخرین دیدارشان فقط

 دو شب می گذشت و دخترک به اندازهی سالها ندیدن

 .دلتنگ ماهان بود

 .ماهان با سری پائین وارد شد

 .بچه ها با دیدنش دست زدند و هورا کشیدند

 یکی از میان جمع کوچکشان داد زد: باالخره خلبان



 .معروفمون هم اومد. گفتیم مشهور شدی نمیای قهرمان

 .ماهان به جمع کوچک و دوست داشتنی رفقیاش نگاه کرد

میانشان خالی بود همه ایستاده بودند و جای تبسم . 

 دوست داشت او هم میآمد، اصال آن شب فقط برای دیدن

 .تبسم آمده بود وگرنه کی حوصلهی مهمانی رفتن داشت

 باربد و آیدا را که با هم دید، دیگر از آمدن تبسم کامال نا

 .امید شد

 لبخندی مصنوعی بر لبهایش نشاند و به جمع دوستان وارد

د خودش پیش قدم شد وباربد همشد.برای دست دادن با بارب  

 دستش را مردانه فشرد و گرم احوال پرسی کرد. با آیدا هم

 .خوش بش کرد

 یکی از پسرها پرسید: چه خبر ماهان؟ حسابی معروف شدیا

 تا مدتها همه جا توی اخبار و فضای مجازی که سر

 .میچرخونیم حر ف از خلبان قهرمانه

با اینجوری هم نیستماهان متواضعانه خندید و گفت: نه با . 

 دختری که کنار نسرین ایستاده بود گفت: چرا دقیقا

 همینطوره دیگه همه می شناسنتون و می دونن هواپیما و

 .جون اون همه مسافرت با درایت شما نجات پیدا کرده

 تبسم در فضای نیمه تاریک کافه نشسته بود و کیف می کرد

 .وقتی این حرفها را میشنید

ندراست هم میگفت . 



ماهانش این روزها هم محبوب شده بود و هم مشهور.شهرت 

 زیاد

 اهمیتی نداشت اما به واقع این محبوبیت را حق

 .ماهان می دانست

 ماهان کنار باربد ایستاد و پرسید: چه خبر؟

 .باربد سر تکان داد

 خبر سالمتی. تو چه خبر؟ حال و احوال خوبه؟_

واال خواهر ماهان دست در جیب کرد و بی تعارف گفت:  

 .جنابعالی برای من حالی نزاشته که خوب باشه یا بد

 باربد سر تکان داد و او هم بی تعارف و گفت: خودش هم

 .خیلی رو به راه نیست

 ماهان با دقت نگاهش کرد. می خواست بیشتر از حال تبسم

بداند.از حال دختری که آن شب با تمام وجود تصمیم گرفته 

 بود

ان نیاورد و روز بعد به غروب نکشیدهحتی اسمش را بر زب  

 .تمام قلب و جانش خواستنی را فریاده زده بودند

 و همه با هم متحد شده و اعالم کرده بودند نمی تواند از

 .تبسم بگذرند

 .میآوردیش یک هوایی به سرش بخوره _

 پارت باربد به پشت سرش اشاره کرد و گفت: آوردمش اوناها

 .اونجا نشسته



 .نگاه ماهان همراه اشارهی باربد رفت تا به تبسم رسید

 .دلتنگ ودلخور نگاهش کرد

 چشمان حتی با وجود نیمه تاریک بودن قسمتی که دخترک

 .نشسته بود، صورت دخترک را سانت به سانت خیره شد

 .با سر به او اشاره کرد پیش آید

 تبسم وقتی ماهان را خیرهی خودش دید و متوجه اشاره

 .اش شد

 .بال در آورد

 .از جا برخواست و به سمت آنها قدم برداشت

 البته که در واقع پرواز کرد. هر چند سرعت گامهایش کم

 .بود

 .از همان لحظه که تبسم ایستاد اخمهای مرد جوان در هم شد

 قدمهای دخترک کندتر

ندانست اخمهای درهمش بابت رفتن او بود یا چیز دیگری.با 

 همهی

اما به سمت ماهان و برادرشتردیدی که داشت   

 .رفت

 چشمان ماهان یک لحظه از دخترک کنده نمیشد واخمهایش

 .هر لحظه بیشتر در هم گره می خوردند

 .تبسم باالخره رسید

 صدای سالمش از ته چاه بیرون آمد و به سختی به گوش



 .ماهان رسید

 ماهان یک دور کامل وراندازش کرد ودلخور گفت: علیک

مسالم تبسم خانو . 

 .تبسم خجالت زده و زیر چشمی نگاهش کرد

 :ماهان به تندی سمت باربد چرخید و با عصبانیت پرسید

 این چیه که تبسم پوشیده؟

 باربد خواهرش را نگاه کرد. خونسرد گفت: مانتوئه دیگه

حاال یک ذره رنگش جیغه یک ذره هم کوتاه ه؟ماهان 

 عصبانی

 پرسید: یک ذره باربد؟

نداخت و گفت: واال ما نمی دونستم شماباربد ابرو باال ا  

 هنوز هواخواهشی. فکر کردیم ازش گذشتی گفتیم یک تیپ

 ...قشنگ براش بزنیم شاید خدا زد پس کلهی یکی

 .ماهان اجازه نداد باربد جملهاش را کامل کند وغرید

 غلط کرد اون کسی که گفت من از ش گذشتم که تو براش_

 .دنبال شوهر می گردی

ر به خواهرش اشاره کرد و گفت: واال خودشباربد با س  

 .گفت

 .نگاه ماهان کوتاه روی تبسم رفت و برگشت

 .بی نهایت عصبی بود

باربد االن وقت شوخیه؟ دارم بهت میگم این چیه _



 که...؟؟تبسم با

 این بابت حساسیت به خرج دادن ماهان دلش خنج

 .رفته بود، سینه سپر کرد

ت و گفت: چرا با خودمحرف ماهان را قطع نمود جلو رف  

 حرف نمیزنی؟ مثل بچه کوچولو ها داری با بزرگترم حرف

 نیزنی؟

 .ماهان هم قدمی به جلو برداشت

 .سرش را خم کرد و گفت: من با شما حرفی ندارم عزیزم

 مگه نگفتی حرف من، حرف بزرگترمه. خوب منم دارم با

 بزرگترت حرف میزنم دیگه

 پارت

 :تا تبسم دهان باز کرد چیزی بگوید، باربد پارازیت انداخت

 .هوویی یارو من اینجا ایستادم تو به خواهرم میگی عزیزما

 .یک ذره رعایت کن

 ماهان یک دور دستش را به صورتش کشید و گفت: باربد،

 !جان ماهان، جان من. االن وقت شوخیه؟

خداییباربد کمی چهرهای متفکر به خود گرفت و گفت: نه   

 .االن که فکر می کنم نیست

 ماهان با صراحت و بدون رودربایستی گفت: پس این

 خوشمزه بازیهاتو بزار برای بعد. االن لطف کن ما رو تنها

بزار.باربد به آیدا نگاه کرد و گفت: ا. ا. این همین االن به 



 تبسم

 نگفت باهاش حرفی نداره و میخواد با بزرگترش حرف

هنوز نگذشتهبزنه؟ دو دقیقهام  ! 

 :ماهان چشم غرهاش رفت و باربد دست آیدا را گرفت و گفت

 .ثبات نداری ها

 .از نظر من که تو به درد خواهرم نمیخوری دم دمی مزاج

 دهان ماهان که باز شد. باربد قبل از اینکه فرصت حرفی به

 .او بدهد و از آنها دور شد

 .باربد که دور شد

 .ماهان دو قدم دیگر جلو رفت

اصلهاشان خیلی کم بودو البته در تاریکی کسی به آنهاف  

 .توجه نمی کرد

 بوی خوشش ادکلنش روح تبسم دلتنگ تر از همیشه را

نوازش داد.ماهان با لحنی گله مند گفت: خوب چه خبر بدون 

 من

 خوش

 میگذره؟

 .تبسم مظلوم وملوس لب ورچیدم

 تو واقعا فکر می کنم حال و احوال من خوبه؟ داره بهم_

 خوش میگذره؟

 .ماهان یک دور از باال تا پائین سرتا پایش را نگاه کرد



 واال این تیپی که تو زدی بنظر میرسه خیلی خوش _

 .خوشانته

 .تبسم مثل دختر بچه ها بغض کرد

 ماهان، خونهی نوشین بودم لباس اندازهام نداشت، منم_

حوصلهی خونه رفتن نداشتم.ماهان صندلی که نزدیکشان بود 

ازرا   

 .پشت میز عقب کشید

 .بشین یک دقیقه حرف بزنیم _

 .تبسم نگاهی در اطراف چرخاند

 .یک وقت زشت نباشه_

 ماهان مستقیم به چشمان تبسم نگاه کرد و گفت: چرا زشت

 باشه؟ مگه قراره رابطه امون از بقیه پنهان کنیم؟

 تبسم سرش را پائین انداخت و تکه تکه گفت:نمی دونم گفتم

ید حاال کهشاید....شا ... 

 .ماهان متوجه منظور دخترک شد

 .دست پشت کمر دخترک گذاشت و گفت: بشین

 تبسم روی صندلی نشست و مرد جوان هم صندلی رو به

رویش را اشغال کرد.کمی صندلیاش را به سمت بچه ها که 

 دور

 هم جمع شده

 .بودند و دست می زدند ومسخره بازی در میآوردند چرخاند



 .با لبخندی کم رنگ خیرهاشان شد

 پارت

 تبسم هم به تبعیت از او روی صندلی چرخید و آنها را نگاه

 کرد.در همان حالت که چشمان هر دویشان به جمع بود تبسم

 .دهان باز کرد

 ...ماهان من_

 .سر ماهان به سمتش چرخید

 .صورت دخترک مثل همیشه زیبا و دوست داشتنی بود

ت و با خودش قرار گذاشت یک روزبه لب هایش، چشم دوخ  

 .این لب ها را با تمام وجود ببوسد

 هر چند که از تبسم دلخور بود اما دوست داشتنش بخش

 .جدایی ناپذیر قلب مرد جوان محسوب می شد

 .حتی اگر در از دلخوری باشد

 .تبسم ادامه داد: من بابت اون شب معذرت میخوام

خاند و گفت: االماهان بی هدف گوشی اش را روی میز چر  

 .ن نمیخوام دربارهی این چیزا حرف بزنیم تبسم

 نگاهش را به نگاه دخترک گره زد و ادامه داد: بذار یک

ربع، بیست دقیقه درباره ی هیچ اتفاق بدی حرف 

 نزنیم.اعصاب

 جفتمون آروم باشه. بعدش من باهات مفصل حرف

 .دارم



 .پیشنهاد خوبی بود

پیشنهاد راضی به نظر میرسیدتبسم کامال از این پیشنهاد  . 

 به قول ماهان الاقل یک ربع یا بیست دقیقه از کنار هم

 بودنشان آن هم در جشن سالگرد ازدواج نسرین نکیسا

 .لذت می بردند

 .از کیک زیبای شکالتی که برش میخورد

 .از لیوان ها نسکافه و قهوه که مقابلشان قرار گرفت

 .بعد از آن بروند سر مشکالتشان

ای آینده تصمیم بگیرندبر . 

 برای این که قرار است با هم یا بدون هم چه کنند؟

 .برنامه هایشان برای آینده قرار است چه باشد

 .تبسم اصال  برنامه بهتری داشت

 .باید اول به ماهان وقت میداد کمی به جانش غر بزند

گالیه کند.بابت جواب بی منطقی که که آن شب شنیده بود. 

 بعد می

د درباره آینده حرف میزدندنشستن . 

 .درباره زندگیشان

 درباره پدرش، درباره مخالفتی که قرار نبود به این زودی

 .ها به اتمام برسد

 چیزی نگذشت که دو بشقاب کیک روی میزشان قرار

 .گرفت



 نسرین کیک ها را روی میز گذاشت و باالی سرشان ایستاد

 و گفت: جفت میبینمتون! به سالمتی خبریه؟

 ماهان بشقاب کیک تبسم را کمی به سمتش هل داده در

 پاسخ به نسرین با صراحت گفت: به نظرت اگه خبری نبود

 جفت میدیدیمون؟

 .نسرین بلند خندید

 .جواب دندان شکنی بود

 .از آن جواب های مخصوص سواالت احمقانه

 .با همان صدای پر خنده گفت: انشاهلل به سالمتی

داد ماهان لبخند زده سر تکان  

 .تبسم اما چیزی نگفت

 .پر از تردید بود

 .نمی دانست این ماجرا قرار است چگونه تمام شود

 نسرین باز گفت: حاال خلوت کردن رو بزارید برای بعد. پا

 .شید بیایید توی جمعمونماهان فنجان قهوه را به به دهان برد

 .جرعهای نوشید و گفت: باشه االن میایم

اگه اینجوری بهتون بیشتر خوشنسرین شیطنت کرد: حاال   

 .میگذره نمیخواد به خاطر ما خودتون اذیت کنید

 .ماهان و تبسم به شیطنت نسرین لبخند زدند

 نسرین از آنها دور شد تا کنار هم نکیسا ایستاد، چیزی در

 .گوشش زمزمه کرد



 نگاه نکیسا با تعجب و البته با شیطنت به سمت تبسم و

 .ماهان چرخید

 .نسرین نامرد

 .نخود در دهانش خیس نمیخورد

 از میان جمع شان و همان فاصله کوتاهی که بود با صدای

 بلند گفت: آقا به سالمتی، مبارکه. می بینم که تو هم دم به

 .تله دادی

 .ماهان با خنده بابت دهن لقی نسرین سر تکان داد

نگاه باربد سمت ماهان بود.وقتی ماهان انقد راحت همه چیز 

 را

کرد یعنی قرار علنی می  

 .است با وجود همه مشکالت پای تبسم بایستد

 .یعنی به این راحتیها قصد عقب نشینی ندارد

 به هر حال نمیتوانست و نمیخواست ماهان را بابت اعالم

 .کردن رابطه با تبسم مواخذه کند

 .به نظر ش طبیعی بود

 که حریم دختر مورد عالقه اش را برای دیگران مشخص

 .کند

نسکافهی تبسم که تمام شد،کیک و   

 ماهان از جا بلند شد تبسم را نگاه کرد و گفت: پاشو بریم

 .بیرون یک دوری بزنیم



 .تبسم همگام مرد جوان شد

 ماهان بعد از اینکه کادویی نسرین و نکیسا را داد و کنار

 باربد ایستاد و گفت: من و تبسم میریم همین اطراف یک

 .چرخی بخوریم

ماهان که کنار هم ایستاده بودند نگاه کرد باربد به تبسم و . 

باشه. من همین جا منتظرم، زود بر میگردین دیگه؟_آره _

 زیاد

 .طول نمیکشه همین اطرافیایم

 :باربد پر از عشق خواهرش را نگاه کرد و به ماهان گفت

 خواهرمو اذیت نکنی؟

 .ماهان مردانه و کوتاه خندید

 بنظرت این کار از من بر میاد؟_

 !این کار از ماهان بر نمیآمد

 برای تبسم دنیایی ارزش داشت که ماهان توان اذیت کردنش

 .را ندارد

 .این مرد هر روز بیشتر عاشقش میکرد

 با حرفهایش با سواالتش با کلماتی که ساده بر زبان میراند

 باربد چانه باال انداخت و کامال جدی گفت: نه خدایی، تو هیچ

کنی وقت تبسم رو اذیت نمی . 

 لبخندی که بر لب جمع سه نفرهاشان نشست پر از حسهای

 .خوب بود



با هم ازکافی شاپ خارج شدند.ماهان سری در اطراف 

 چرخاند

 وقتی ماشین را ندید تازه به

 خاطر آورد که بخاطر پیدا نکردن جای پارک، آن را در

 .کوچهی کناری پارک کرده

 .بابت بی حواسی از دست خودش عصبانی شد

هی چشمش را مالید و گفت: تبسم ماشین تویگوش  

 کوچهاس، میخوای برگرد توی کافیشاپ تا من برم ماشین

 رو بیارم؟

 .نه باهات میام_

 .ماهان لبخند رضایتمندی زد

 .باشه پس بریم

 .گامهایشان هماهنگ برداشته میشد

 .در سکوت کنار هم قدم می زدند

ادرتتبسم سکوت میانشان را شکست و پرسید: پدر و م  

اون شب خیلی از دستم ناراحت شدن؟ماهان مهربانی نگاهش 

 .کرد

 نه اتفاقا هم مامان هم بابا از برخورد تو خیلی خوششون_

 اومد. بابا میگفت این دختر ارزش اینکه قول و قرارم با

 .داریوش رو زیر پا بزارم و باز بریم خواستگاریش داره

بین پایبخاطر پدرش پا روی دلش میزاره ب دختری که  



 .شوهرش چطور می ایسته

 .تبسم ذوق کرد

 .ممنون پدر و مادر ماهان و این همه شعورشان بود

 با دستهایش خودش را بغل کرد و گفت: اون شب عالوه بر

 اینکه کلی شرمندهی خودت شدم. قد یک دنیا هم شرمندهی

 .پدر و مادرت شدم

 .ماهان نفس عمیقی کشید

ازت خیلی دلخور شدمولی به جای پدر و مادرم من  _ . 

 .تبسم سر جایش ایستاد.ماهان هم به تبعیت متوقف شد

 تبسم با یک دنیا تاسف در چشمان دوست داشتنی ماهان

 .خیره شد و گفت: ماهان بخاطر همهچی معذرت میخوام

 ماهان دستش را باال آورد و بینی دخترک را آهسته فشار داد

نزنیم و گفت: قرار شد فعال دربارهی هیچ چی حرف . 

 شق و رق ایستاد و دست در جیب کرد و پرسید: خوب تبسم

 خانم کجا دوست داری بریم؟ بریم یک جای خوب شام

 .بخوریم؟ من خیلی گرسنهام

 از پریشب که لطف جنابعالی شامل حالم شد غذای درست و

 .حسابی نخوردم

 .دخترک مرد برای ماهانش و غذا نخوردن دو روزهاش

 هزار بار در قلبش قربان و صدقه اش رفت و درد و بالیی

 .مرد جوان را در سر خودش کوبید



هر چند تبسم هم نتوانسته بود درست غذا بخورد.حتی ناهار 

 که

 نوشین برایش ماکارونی پر مالتی درست کرد

 و ترشی بندری و سبزی خوردن هم کنارش گذاشت، باز هم

 .فقط با غذا بازی، بازی کرد

ه اعتراف گشود: اتفاقا منم غذای درست و حسابیلب ب  

 .نخوردم

پارت ماهان آهسته البته طوری که تبسم بشنود زمزمه کرد: 

 کال

 !قصد داشتی هر دومون عذاب بدی

 .تبسم چشم غرهاش رفت

 .ماهان کوتاه و مردانه خندید و دست پشت کمر تبسم گذاشت

 .و در ماشین را برایش باز کرد

رک سوار شد، در را بست و خودش همبعد از اینکه دخت  

 .اتومبیل را دور زد و سوار شد

 .کمی بعد هر دو در رستوران نشسته بودند

 از غذای مورد عالقهی تبسم که ماهان برای هر دویشان

 .سفارش داده بود می خوردند

 .درباره هر چیزی صحبت کردند

 .از هر دری حرف زدند جز انچه که باید

ی ظاهری خوردندغذایشان را با آرامش . 



 ماهان میدانست بعد از اتمام غذا قرار است چه از تبسم

 .بخواهد اما نمی دانست او قرار است قبول کند یا نه

تبسم هم می دانست که مرد جوان چه از او می خواهد 

 اما...چند

 .لقمهای که خوردند، دیگر دخترک طاقت نیاورد

مدام در به صورت ماهان خیره شد و یکباره آنچه را که  

 ذهنش می چرخید بیرون ریخت و انگار با این کار خواست

 مغزش را پاک کند. با استرس پرسید: قراره بعدش چی

 بشه؟ قراره چیکار کنیم؟

 .ماهان متوجه تشویش تبسم بود

 نخواست بیشتر از این آزارش دهد

 قاشق را در بشقاب برنج چرخاند و گفت: بعدش بستگی داره

وای چیکار کنیبه تو و اینکه میخ . 

 .تبسم دست از غذا کشید

 با اینکه می دانست ماهان این حرف را می زند ولی باز هم

 .برای درست کردن ماجرا هیچ ایدهای نداشت

 برای اینکه همه چیز خوب پیش رود هیچ برنامهای در

 .ذهنش نبود

 .پرسید به امید اینکه ماهان راه حل مناسبی داشت.داشته باشد

_ یکار کنم؟یعنی باید چ  

 ماهان بعد از اینکه لیوان نوشیدنی دخترک را به سمتش



 .هل داد

 مامان و بابای من مثل خودم انقدر تو به دلشون نشستی_

 که کافیه تو اراده کنی تا دوباره بیان خواستگاری. ولی این

 تویی که تعیین کننده ای. اون مخالفتی که من دو شب پیش

 توی پدرت دیدم به این راحتی ها تموم شدنی نیست. اما

 وقتی همه چیزو به تو واگذار می کنه تو می تونی راحت

 .یک بله بدی و همه چیز رو تمام کنی

 تبسم دستانش را از روی میز عقب کشید و آنها را آهسته

 .روی پاهایش در هم قفل کرد

 .او توانایی این کار را در خودش نمی دید

ر چشمان پدرش نگاه کند و بگوید تو نمی خواهیچطور د  

 .که نخواه

 .راضی نیستی که نباش

 .مهم من و دلم هستیم.رضایت پدرش برایش خیلی مهم بود

 .رضایت پدرش برایش خیلی مهم بود

 .دستهایش را به هم فشار داد

 :چشمانش به سختی روی صورت ماهان متوقف شد و گفت

د باال آمدمن نمی تونم ماهان!سر ماهان تن . 

 !یعنی چی؟_

 .بغض تمام گلوی تبسم را به سلطهی خود در آورد

 صدایش می لرزید: من نمی تونم توی روی بابام بایستم



 .ماهان

 .ماهان شاکی شد

 دخترک چه می گفت؟

 ابرو در هم کشید و عصبانی پرسید:تو که نمی تونی مقابل

که پدرت بایستی و خواستهای دلت رو به زبون بیاری. اونم  

 از خواستهاش کوتاه نمیاد. پس میشه بگی باید چیکار کنیم؟

 نگاه تبسم از صورت شاکی ماهان تا ظرف ساالد روی میز

 .کشیده شد

 .درمانده بود

 .جوابی برای سوال ماهان نداشت.اشک چشمانش را پر کرد

 .نمی خواست گریه کند. پس تالش کرد اشک هایش نچکد

 .اما تالش بی فایده بود

هان نفسش را پر حرص از سینه بیرون فرستاد، اشکتا ما  

 .دخترک چکید

 نه توان گذشتن از ماهان را داشت و نه ایستادن در مقابل

 .پدرش را می توانست

 ماهان دلخور پرسید: تبسم خانوم میشه جواب منرو بدی

 دقیقا پیشنهادت چیه؟ قراره چیکار کنیم؟

 .تبسم باز سر بلند کرد

شد صورت ماهان را خیره . 

 ماهان تا اشک های تبسم را دید عصبی پرسید: برای چی



 !داری گریه می کنی؟ مگه من چی گفتم بهت تبسم؟

 .دخترک دستمالی از روی میز برداشت و زیر بینیاش کشید

 بی آنکه دلیل گریه کردنش را توضیح دهد پاسخ داد: من

 نمی دونم باید چیکار کنیم ماهان جوابی برای سوالت ندارم.و

طرهای دیگر چکیدق . 

 ماهان جوش اورد و با چشمانی پر از خشم پرسید: دلیل

 اینکه چرا داری گریه میکنی رو که می دونی؟ االن به من

 بگو اشکات واسه چی داره می ریزه؟

 .دخترک مظلوم پاسخ داد: هیچ چی

 .و دستمال را زیر چشمش کشید

 .اما بالفاصله قطره ی بعدی جایش را پرکرده

 .ماهان از روی صندلی که روبهروی دخترک بود برخاست

 روی صندلی کنار او نشست و بی توجه به آدم های توی

 .رستوران خودش را کامال به سمت دخترک کشید

 .دستش را پشت صندلی گذشت و به صورت تبسم نگاه کرد

 پارت

 .دستش را پشت صندلی گذشت و به صورت تبسم نگاه کرد

دلخوری اش از تبسم را کنار بگذاردسعی کرد عصبانیت و  . 

 با مالیمت پرسید: بهم بگو چرا داری گریه می کنی؟

چشمان تبسم خیس بود و مژهای بلندش نم اشک داشت.با 

 چشمان



 خیسش هر لحظه مرد جوان را بیشتر عاشق می

 .کرد

 صدایش لرزان بود وقتی که گفت: من آدم ایستادن جلوی

 .بابام نیستم

ی دیگر از اشک از میان مژه هایشپلک بست و قطرها  

 .پایین چکیده

 .باز عصبانیت بر وجود مرد جوان دست کشید

 .ابروهایش در هم شد

 :تبسم بی آنکه یک لحظه چشم از ماهان بگیر ادامه داد

 .ولی آدم دل کندن از تو هم نیستم ماهان

 .ماهان ثانیهای پلک بست

و پرسیدقدری ذهن به هم ریخته و آشفتهاش را آرام کرد  : 

 تو فکر می کنی من آدم دل کندن از تو هستم؟ فکر می کنی

 می تونم بزارمت کنار؟

تبسم باز دختر بچه شد.لب ورچید و گفت: پس عصبانی 

 نباش. منو

 از خودت

 .نترسون

 .ماهان دلش رفت برای لبهای رژ خورده و زیبایی تبسم

 .بخدا که داریوش در حق آنها جفا کرده بود

االن این بود که بوسه ای عمیق روی اینوگرنه حق او   



 .لبها بکارد

 .دستی به پیشانی اش کشید و با وجود عصبانی بودن خندید

 دستش را میان موهایش برد و با ته مانده های خنده و البته

 لحنی که چاشنی عصبانیت داشت. پرسید: خوب االن من

 دقیقا چه غلطی بکنم که تو گریه نکنی؟

: چرا به خودت فحش میدی؟تبسم رنجیده پرسید  

 .ماهان نالید: چیکار کنم؟ اینجا جلوم نشستی. گریه می کنی

 میگی نمی تونی ازم دست بکشی ولی حاضر نیستی برام

یک قدم برداری.تبسم اعتراض کرد: من گفتم حاضر نیستم 

 برات

 یک قدم

 بردارم ماهان؟

 .آزرده خاطری ماهان در لحنش نمایان بود

 .آخه تنها قدم تو جواب مثبت دادنته که اونم نمیدی_

 .تبسم بیچاره وار نالید

 بخدا نمی تونم ماهان. ازم بر نمیاد. حرف زدن روی_

 .حرف بابام بلد نیستم. ایستادن توی روی بابام بلد نیستم

 .ماهان دیگر خود داری نمی توانست

 پوزخندی زد و کمی از تبسم فاصله گرفت و گفت: من که

فتم دربارهی این چیزا حرف نزنیم. با آرامش غذامونگ  

 .بخوریم و بعد هم بریم دنبال زندگیمون



بریم دنبال زندگیمون بعدش چیکار کنیم؟ماهان کالفه سر _

 تکان

 داد: بخدا من دیگه نمیدونم باید چی

 بگم و چیکار کنم تبسم. تو انگار از من توقع معجزه داری

میاد وقتی نه خودت نه باباتدختر. من چه کاری از دستم بر  

 کوتاه بیا نیستین. نمی تونم به زور بندازمت روی دوشم

 .ببرم عقدت کنم که

 .پارتاز کنار دخترک بلند شد و سر جای قبلیاش نشست

 :قاشق چنگال را به دست گرفت و با اخم های در هم گفت

 .غذاتو تموم کن پاشیم بریم

 .تبسم دستمال را زیر چشمها یش کشید

شق را به دست گرفت و شروع کرد با غذا بازی کردنقا . 

 چند دقیقهای که گذشته ماهان بی حوصله قاشق را در ظرف

 رها کرد و گفت: نه انگار این چند روزه غذا خوردن با

 .آرامش به ما نیومده. پاشو بریم

 .تبسم سر بلند کرد و ماهانی را که ایستاده بود خیره شد

رستوران خارج شدند او هم از جا بلند شد و از . 

 سوار اتومبیل که شدند تبسم مظلومانه گفت: میشه منرو

 برسونی خونه؟ من حوصلهی کافه رو ندارم

 .ماهان نگاهش کرد

 .فکر بدی نبود .خودش هم حوصله نداشت



 .تبسم را میرساند و به خانه میرفت و کمی می خوابید

احتحس می کرد مغز آشفته وبه هم ریخته اش نیاز به استر  

 .دارد

 .گوشی را برداشت و شمارهای باربد را گرفت

 .جواب که داد

 گفت: الو سالم باربد. من دارم تبسم رو می برم خونهاتون

 بعدش هم خودم میرم خونه دیگه کافه نمیایم زنگ زدم خبر

 .بدم منتظرمون نباشی

 باربد متعجب پرسید: چرا بر نمی گردیم اینجا؟

 .حوصلهاش نیست_

_ ز؟چی شده با  

هیچ چی فعال کاری نداری؟_شما دوتا چه مرگتونه؟ چرا _

 مثل

 .بچهی آدم جلو نمیرید

 بعدا حرف میزنیم باربد. فعال خداحافظ_

 .به خانه رسیدند، وقت خداحافظی و جدایی بود

 .تبسم سر چرخاند با چشمانی پر از غم ماهان را نگاه کرد

 .معلوم نبود دیدار بعدی اشان کی خواهد بود

بغض داشت و اندوه نشسته در قلبش را به خوبی صدایش  

 .نمایان می کرد

 وقتی که گفت: خداحافظ



 ماهان باالخره دل از رو به رو کند و به تبسم که قصد پیاده

 .شدن داشت و چشم دوخت

اهسته زمزمه کرد: خداحافظ.تبسم کلید را در قفل انداخت و 

 در را

 .باز کرد

 یکبار دیگر چرخید و ماهان را که همچنان منتظر بود تا او

 .وارد خانه شود نگاه کرد

 .چشمان ماهان هم مستقیم به او بود

 چند ساعت پیش چقدر بخاطر سر و وضع دخترک حرص

 خورد و کمی بعد آنقدر فکرش مشغول شد که با همان سر

 .وضع او را به رستوران برد

خانه شدتبسم به سختی دل کند و وارد  . 

 در را که بست صدای رفتن اتومبیل و دور شدن محبوب

 قلبش. قلبش را شنید

 پارت

 .بی حال از پله ها باال رفت

 دم در خانه اسان ایستاد و نگاهی به پله های منتهی به

 .خانهی هما انداخت

باید با اومفصل حرف می زد و از همه چیز سر در می 

 .آورد

ن حرفها بوداما ان شب بی حوصله تر از ای . 



 شاید صبح فردا می رفت و همه چیز را از زیر زبان هما

 .بیرون می کشید

 . وارد خانه شد

 آمنه مقابل تلویزیون نشسته و سلایر مورد عالقه اش را

 .تماشا می کرد

 تبسم را که تنها دید با تعجب پرسید:چرا تنهایی؟ پس باربد

شاپهکو؟تتبسم بی فکر پاسخ داد: باربد نیومد کافی   

 آمنه این بار بیشتر تعجب کرد و پرسید: یعنی این وقت شب

 تو رو تنها فرستاد؟

 .تبسم تازه فهمید خرابکاری کرده

 .نمی دانست چه جوابی بدهد

 .آمنه رو به رویش ایستاد

 .موشکافانه نگاهش کرد

 از تأخیر تبسم در جواب و حال و روز به خوبی نمایان بود

ه خانه همراهی کردهکه چه کسی او را در آمدن ب . 

 اینکه گریه کردی یعنی با ماهان بودی؟_

 .دخترک میلی برای دروغی به مادرش نداشت

البته نیازی هم به دروغ گویی نبود.باربد همه چیز را می 

 دانست و

 او با اجازهی برادرش همراه

 .ماهان شد



 .پس آهسته سر تکان داد

یآمنه صورت دخترکش را نوازش کرد و گفت: همه چ  

 درست میشه مامانم غصه نخور.من باباتو می شناسم اون

 .کسی نیست که دل تو رو بشکنه

 .البته کسی هم نیست که بشه روی خرفش حرف زد_

 آمته با ارامش گفت: اگه قسمت شما دوتا با هم باشه هیچ

 کس نمی تونن بینتون فاصله بندازه .باید منتظر بمونیم ببینی

 .سرنوشت برات چه بازی داره

 .دست دخترش را گرفت و روی مبل نشاند

 تبسم پرسید: مامان چرا بابا فکر می کنه همهی آدم ها مثل

 همان؟ حاال که عموی ماهان یک خطایی کرده حتما ماهان

هم قراره همون خطا رو بکنه؟_بابات متاسفانه کینهای مامان 

 .جان

 از طرفی چشمش

ویترسیده هم با زندگی خواهرش بازی شد هم با ابر  

 خودش. ولی از من میشنوی تو باهاش حرف بزن. خودت

 که حرف بزنی دلش نرم میشه مادر

 سیب و خیاری در بشقاب تبسم گذاشت و گفت: یک کم میوه

 بخور گلوت تازه بشه قربونت برم انتقدر خودتو ناراحت

 .نکن همه چی درست میشه اگه خدا بخواد

 تبسم با خودش فکر کرد: اگه خدا نخواهد چه؟



 .ماهان از خانه خارج شد

 .مقصدش آموزشگاه هما بود

 .می خواست خودش با هما صحبت کند

 حاال که پای تبسم و عشقش به او وسط بود دیگر

 .نمیخواست مراعات هیچ کس را بکند

 تنها چیزی که برایش اهمیت داشت زندگی و آیندهی خودش

 .و تبسم بود

 .اتومبیل را به سرعت به سوی مقصد راند

ن نم دار تبسم را که خاطرش می آورد، دلش برای اوچشما  

 .پر می کشید

 هر چند از دست تبسم دلخور بود، اما این دلخوری باعث

 .نمیشد عشق او در قلبش کم رنگ شود.به آموزشگاه رسید

 .گوشیاش را برداشت و از ماشین پیاده شد

 .مستقیم به سمت دفتر آموزشگاه رفت

ان که وسط سالن آموزشگاهاز کنار عدهای از دختران جو  

 دور میزی حلقه زده و به نمونه کارهای آموزشگاه نگاه

 .می کردند گذشت

 .دم در مدیریت ایستاد

 .در زد و وارد شد

 .زنی جوان کنار میز هما ایستاده بود وبا او صحبت میکرد

 .هما تا چشمش به ماهان افتاد حیرت کرد



 .دلیل آمدنش را نمی دانست

نتظار دیدن او را نداشتبه هیچ عنوان ا . 

 .زن جوان خرفش را کوتاه کرد و از دفتر بیرون رفت

 !هما از روی صندلی بلند شد و ایستاد: سالم

 .ماهان عینکش را از روی چشمش برداشت

 .سر تکان داد: سالم.جلو رفت و کنار میز هما ایستاد

 .حق به جانب گفت: میخوام باهات حرف بزنم کامال جدی

داد: دربارهی چی؟ هما سر تکان  

 .ماهان باز جلو رفت

 .این روزها قدری بی حوصله بود

 .حوصلهی مقدمه چینی را که اصال نداشت

 من و تو این روزا فقط یک وجه مشترک داریم که خیلی_

 .برام مهمه دربارهاش حرف بزنیم

 هما سعی کرد محکم باشد و پشت میز نشست گفت: مسائل

 تو و تبسم به من ربطی ندارد. باید با باباش حرف بزنی و

 .اونو راضی کنی

 ماهان عینک و گوشی را روی میز گذاشت و داشت

 عصبانی می شد گفت: من ی دونی که چرا باباش راضی

 .نمیشه....هما ساکت بود

 جوابی برای سوال ماهان نداشت

 ماهان ادامه داد: هما خودت میدونی که برای من خیلی



 زیاد قابل احترامی. اما خوب می دونی این ماجرا اتفاقا

 کامال به تو ربط داره.االن وقتشه که حرف بزنی.که بگی چرا

 عموم رفت. زندگی من و تبسم انقدر برات اهمیت داره که

 حرف بزنی؟ رازها رو فاش کنی؟

 .هما در سکوت فقط نگاهش می کرد

 .خونسردی او بیشتر روی اعصاب مرد جوان بود

 .دست روی میز گذاشت و خم شد

 همهی وزنش را روی دستهایش انداخت و با لحنی که به

 تهدید و گله آغشته بود گفت: هما من سالها بخاطر

 شما،بخاطر تو و عموم. بخاطر احترام پدرم و داریوشآ خان

 پا روی عالقه ومحبت خودم به تبسم گذاشتم. از دلم گذشتم

فاش نشه. اما االن پای تا آبروی کسی نره. تا راز کسی  

 .آدمی واسطه که از خودم خیلی مهم تره.پای تبسم وسطه

 من شاید آدم پا گذاشتن روی دل خودم باشم ولی آدم پا

 .گذشتن روی دل تبسم نه

 .هما همچنان فقط در سکوت گوش می داد

 .ماهان عصبانی بود

نفسش بلند و کشیده از سینه خارج میشد.تبسم بی وقفه در 

ادفتر ر  

 .باز کرد و وارد شد

 .ماهان روی میز هما خم شده بود



 !چیزی به همای وا رفته روی صندلی می گفت

 .غافلگیر شده نگاهشان کرد

 ماهان سر چرخاند تا شخصی که در اتاق را باز کرده بود

 .ببیند

 !چشمش که به تبسم افتاد متقابال او هم غافلگیر شد

ا راحت کرده بودظهر با باربد صحبت کرده و او خپالش ر  

 .که تبسم دوشنبه ها در آموزشگاه کالس ندارد

 پس علت حضورش در آموزشگاه چه بود؟

 .تبسم هم دقیقا همین سوال را داشت

 اینکه ماهان در آموزشگاه چه می کرد؟

 ماهانی که طی سه روز گذشته حتی یکبار تماس نگرفته

 .بود

 .جلو رفت

ته مانده های ماهان صاف ایستاد و با دیدن تبسم حتی  

 دلخوری اش را هم فراموش کرد.دخترک همان طور کنجکاو

 .نگاهش می کرد سالم داد

 .جواب سالم ش از سمت ماهان با لبخند گرمی همراه بود

 .نزدیک ماهان ایستاد

 ریه هایش را به ضیافت بوی خوش ادکلن او دعوت کرد و

 پرسید: تو اینجا چیکار میکنی؟

 دمی عمیق ازهوای که به نفس های ماهان آغشته بود



 .گرفت

 .دلش هوسی ممنوعه داشت

 هوس کرده بود من مردجوان را در آغوش بگیرد

 .امید داشت ماهان بگوید برای دیدن او آمده

 .اما ماهان به هما نگاه کرد و گفت: یک صحبتی با هما دارم

 .تبسم وا رفت

 .جواب ماهان مطابق میلش نبود

میکرد برای دیدن او آمده و حاال می شنید که قصدشفکر   

 .از آمدن به آموزشگاه دیدار با هما بوده

 .آمده بود با هما حرف بزند نه اینکه او را ببیند

 وقتی وارد دفتر شد، ماهان را خم شده روی میز مقابل هما

 !دید

 !زیادی صمیمی بودند! نبودند؟

حتیاش را نشان دست هایش کنارش آویزان شد.سعی کرد نارا

 .ندهد

 .نمی خواست دست خودش را برای ماهان و هما رو کند

 سرش را پائین انداخت و به ماهان پشت کرد و به سمت در

 .قدم برداشت

 .درحالی که حس می کرد تمام تنش یخ کرده

 ذهن ماهان انقدر آشفته بود که متوجه ناراحت شدن تبسم

 .نشد



ه می خواست با اوهمهی حواسم او پیش هما و حرفهای ک  

 .بزند بود

 این بار قصد داشت سفت و محکم پای خود و عشقش

 .بایستد

 .تا دخترک از اتاق بیرون رفت

 دوباره روی میز خم شد و در چشم های هما نگاه کرد و

 گفت: برو با داریوش خان حرف بزن هما. بهش بگو اونی

 که عموی من رو نخواست تو بودی. اونی که دبه کرد تو

ی. هما سکوت تو داره آیندهی من و تبسم رو خراب میبود  

 .کنه. به فکر ما باش. من تمام این سالها سکوت کردم

بخاطر تو سکوت کردم االن تو بخاطر من حرف بزن، 

 بخاطر

من نمیخوای حرف بزنی، بخاطر تبسم حرف بزن.هما به 

 خودش

 .جرات داد

 .پشت میز ایستاد

گفت: من چی باید بگمدر مقابل ماهان سینه سپر کرد و   

 ماهان؟ از چی حرف بزنم؟ حرف زدن از گذشته فقط من رو

 .خراب نمی کنه. خودتم این رو خوب می دونی

 :ماهان دست در جیب شلوار مشکیاش فرو برد و گفت

 مجبور نیستی همه چیز رو بگی. فقط بگو عموی بیچارهی



 .من نامردی نکرده

 .هما از پشت میز بیرون آمد

ان ایستاد واعتراضش را به در خواست ماهانمقابل ماه  

 اینگونه بیان کرد: ماهان بعد این همه سال من برم به

 برادرم چی بگم؟ بگم دروغ گفتم.؟ اون جوری که تو فکر

 می کنی نبوده. چند سال به تو که برادرم بودی ولی پدری

 .کردی دروغ گفتم؟ماهان کالفه گام بردداشت

 چند قدم بی هدف در اتاق پیش رفت و دوباره برگشت و

 گفت: داریوش خان با هیچ چیز من مخالف نیست هما، فقط

 مشکلش اینه که عموی من چند سال پیش دو روز مونده به

 عروسی خواهرشو ول کرده رفته. تنها مشکلش اینه که

 .عموم نامرده

 پارت

 .اشک به چشمان هما نشست

یش را در پیش گرفت.ماهان نزدیک خیلی زود راه گونه ها

 تر

 ایستاد و با لحنی که مالیمت بیشتری داشت

 گفت: این قفل فقط به دست تو باز میشه. سالهاست عموی

 من بد نامه دو خانواده شده. سالهاست جور این خطا رو فقط

 ....اون داره میکشه. االن وقتشه که واقعیت برمال بشه

 .اشکهای هما شدت گرفت



شتر اصرار کرد: زندگی و آیندهی من به این ماجراماهان بی  

 .گره خورده

 بی آنکه به صورت هما نگاه کند، به سمت در رفت اما

 دستش را روی دستگیره ماند و برگشت و نگاه نافذش را به

 چشمان هما دوخت و گفت: هما من دوست دارم چیزی که

 توی گذشته اتفاق افتاده از زبون خودت به گوش برادرت

سه. در نمیخوام کس دیگهای هم خرابت کنهبر . 

 !داشت تهدید می کرد

 داشت هم هما را به اینکه خودش ماجرا را تعریف خواهد

کرد تهدید می کرد!ماهان اهل نامردی نبود اما حاال که همه 

 داشتند

 خودخواهی

 .می کردند او هم می خواست خودخواهی کند

سمت در خروجیبا گام های شتابان از دفتر خارج شد و به   

 .رفت

 تبسم درست کنار در ایستاده بود و با یکی از هنرجوها

 .حرف میزد

 ماهان با کمی فاصله ایستاد تا صحبت تبسم با زنی که

 .کنارش ایستاده بود تمام شود

 .زن بی توجه به حضور ماهان پر چانگی میکرد

 ماهان بی حوصله کمی این سمت و ام سمت را نگاه کرد و



د زن بی خیال نمی شود قدم جلو گذاشت و گفتوقتی که دی : 

 ببخشید خانوم اگه اجازه بدید من چند دقیقه با ایشون کار

 .دارم

 زن نگاه کنجکاوی به ماهان انداخت و با حوصله از تبسم

 .خداحافظی کرد و رفت

 ماهان نزدیک دخترک ایستاد و نگاهش کرد و پرسید: چرا

نست جلوی نیش زبانش انقدر حرف میزد؟ چه خبره؟تبسم نتوا

 را

 .بگیرد

 .به در اتاق اشاره کرد

 .صحبتهای شما که خیلی بیشتر طول کشید_

 .ماهان کنایهای حرف دخترک را زود گرفت

 .فاصله را کمتر کرد

 .لبخند کجی کنج لبش نشاند

 پارت

 یک لنگه ابرویش را باال برد و کالم او هم چاشنی طعنه

 داشت: باالخره وقتی به جای تو هم باید بجنگم گاهی الزمه

 .با یک کسایی تنهایی صحبت کنم

 .تبسم سر پایین انداخت

 این روزا یا اصال نیستی یا اگه یک جایی ببینمت لحنت فقط_

 نیش داره و گالیه آ این رسم دوست داشتن نیست ماهان



 .خان

 .ماهان بخاطر مجادله با هما قدری عصبی بود

گرچه که فکر می کرد تبسم را که دیده همهی دلخوریا  

 .هایش دود شده اما نه این گونه نبود

 او هنوز هم ته قلبش بابت اینکه تبسم آن گونه که باید

پشتش در نیامد از او ناراحت بود.دست هایش را روی سینه 

 در هم

 گره داد و پرسید: رسم

بل ودوست داشتن چیه تبسم خانوم؟ اینکه پشت طرف مقا  

 خالی کنی و بهش بگی من کاری نمی کنم خودت یک تنه

 باید با همه بجنگی؟

 .تبسم آزرده از کالم ماهان نگاهش کرد

 من پشتتو خالی نکردم. فقط گفتم نمی تونم جلوی بابام _

 .بایستم. نمی تونم روی حرفش، حرف بیارم همین

 .ماهان نگاه بی هدفی به در حیاط انداخت

 .نفس عمیقی کشید

 خیلی خوب نمیخوام دیگه درباره این موضوع بحث کنم_

 .تبسم. بهتره ادامه ندیم

 .تبسم نتوانست بی خیال کنجکاویاش بشود

 .بی نهایت مشتاق بود بداند ماهان چه صحبتی با هما داشته

 با سر به در اتاق هما اشاره کرد و پرسید: با عمهام چیکار



مکث کرد سپس  داشتی؟نگاه ماهان چند ثانیه روی در بسته

 :گفت

 .بهت میگم

 دوباره مقصد چشمانش صورت تبسم شد و پرسید: تو

 .امروز اینجا چیکار می کنی؟ فکر می کردم کالس نداری

 درست فکر کردی ولی خوب چیکار کنم؟ توی خونه_

 حوصله ام توی خونه حوصلم سر رفته بود. با خودم گفتم

ه بچه هابیام یک سر به آموزشگاه بزنم. اینجا باالخر  

 هستن. خانم ها هستن. سرم گرم میشه. البته نمیدونستم

 .قرار اینجوری غافلگیر بشم

 ماهان سعی کرد حال و هوای هر دویشان را عوض

 کند.خندید و گفت: بده تو این شرایط سوپرایزت کردم؟

تبسم هم لبخند زد._فقط به قصد سوپرایزکردن من اومده 

 بودی

 دیگه؟

را گرفت و گفت: حاال به هر دلیلیماهان مچ دست دخترک   

 که اومدم االن اینجام هردوتامون سوپرایز شدیم. پس بهتره

 این سوپرایز قشنگو خرابش نکنیم بریم باهم یه دور هم

 .بزنیم

 و بی آنکه منتظر باشد تبسم رضایت اعالم کند. او را به

 .دنبال خود کشید



 .دخترک را به دنبال خود کشید

 تبسم پرسید: حداقل بهم بگو کجا داری میری؟

 .مامان سر باال انداخت: نمیدونم بریم ببینیم کجا قراره بریم

 بریم ببینیم امروز سرنوشتمون کجا رو برای کنار همدیگه

 .برامون رقم زده

 .تبسم موافق همراه او راه افتاد

 پیشنهاد خودش بود؛ که به جای سوار ماشین شدن؛ کوچه

صردشت را در آخرین روزهای اردیبهشت ماه قدمباغ های ق  

 .بزنند

 .پیشنهاد خوبی بود

 ماهان قبول کرد.هر دو با هم شانه به شانه بدون آنکه مقصد

 خاصی در نظر

 .داشته باشند میان کوچه ها راه افتادند

 دقایق آغازین پیادهرویاشان به سکوت گذشت اما چیزی

 .نگذشت که تبسم سکوت را شکست

اجازه ساکت ماندن بیشتر را به او نمی دادکنجکاوی  . 

 پس برای بار سوم پرسید: نمی خوای بگی چیکار داشتی

 اومدی پیش هما؟

 ماهان خیره دخترکی که مقابل در خانه شان لی لی بازی می

 کرد پرسید: حتما باید بگم؟

 .تبسم با سوالی که ماهان پرسیده بود ناراحت شد



وز ندهداما سعی کرد ناراحتی اش را بر . 

 .هرچند نتوانست

 .اهم های درهمش ناراحتی اش را آشکار کرد

 در جواب ماهان گفت: خوب اگه منو محرم نمیدونی و

دوست نداری نگو من بیشتر از این اصرار نمیکنم.ماهان 

 میان دو

 .راهی گیر کرده بود

 نمی دانست بگوید یا نه؟

داما در یک لحظه تصمیم گرفت ماجرا را به تبسم بگوی . 

 .شاید دخترک فکر بهتری داشت

 .میتوانستند با هم مشکل را حل کنند

 درجواب تبسم گفت: راستش میدونی یه چیزایی هست که

 .تو ازش خبر نداری. نه تنها تو خیلیها ازش خبر ندارن

 .تبسم منتظر و با دقت ماهان را نگاه کرد

 ماهان ادامه داد: به هم خوردن رابطه هما و عموم به

عموم نبودخواست  . 

 .تبسم شوکه از حرفی که شنیده بود،سر جایش ایستاد

 .ماهان هم به تبعیت از او در جا متوقف شد

 :تبسم کنجکاو و مشتاق برای دانستن اصل ماجرا پرسید

 .پس کی باعث جدایی شد؟ماهان سر پایین انداخت

 با نوک کفش سنگ کوچکی را که روی زمین افتاده بود به



خ داد: همابازی گرفت. و پاس . 

 چشمانش از سنگ کنده و مثل جمله اش به صورت تبسم

کوبیده شد: این جدایی خواسته هما بود. حتی خود هما بهعموم 

 گفت

 خودش جرات نداره به برادرش بگه این ازدواج

 رو نمی خواد. گفته بود از برادرش خجالت میکشه.خودش

 از عموم خواست که اون ازدواج را به هم بزنه. عموم

 آنقدر عاشق بود، که وقتی بی میل و بی عالقگی هما را به

 این ازدواج دید خودشو بدنام کرد. اعتماد دو خانواده رو

 .نسبت به خودش از بین برد. فقط برای اینکه هما اذیت نشه

 !تبسم مات شده ماهان را نگاه کرد

 یعنی تمام این سالها هما به پدرش، به دیگران، به همه

 !دروغ گفته بود؟

 !یعنی تمام این سالها هما همه را بازی داده بود؟

 یعنی هما کسی بود که برای رهایی خودش دیگری را بد

 !کند؟! آن هم مردی که عاشقش بوده

 به یکباره هما با تمام خوبی ها و مهربانی هایش در ذهنش

 ویران شد. مثل ساختمانی که زیرش دینامیت کار گذاشته

 .اند

آن همه آشفتگی از دهانش پرید: ولی تو نباید اینارومیان   

به بابام بگی.ماهان متحیر از شنیدن جمله ای که گوشهایش 



 آنها را

 باور

 .نمی کرد؛تبسم را نگاه کرد

 !دخترک چه می گفت؟

 چیزی نگوید؟

 با همان حیرت نشسته در صورتش پرسید: چی می

 شنوندم تبسم؟ یعنی چی نباید چیزی بگم؟

چاره وار سر پایین انداختتبسم بی . 

 .ماهان عصبانی شد

 .چند گام به عقب رفت

 .فاصلهاش را با تبسم زیاد کرد

 دستهایش را در هوا تکان داد و گفت: حالت خوبه تبسم؟

 معلومه چی داری میگی؟ روی حرف بابات که نمیتونی

 حرف بزنی. منم که نباید چیزی در مورد دروغ عمهات بهش

یشه بگی من باید چه غلطی بکنم وقتی توبگم. میشه دقیقا م  

به فکر همه هستی جز به فکر خودمون؟چند لحظه مکث 

 .کرد

 دو قدم جلو آمد و با جستجوگر چشمان دخترک را خیره شد

 و گفت: صبر کن ببینم نکنه اصال پشیمون شدی؟ از

 حرفهایی که اون شب توی دره بهم زدی پشیمون شدی آره؟

اب تبسم باشد، با صدایی که کمیماهان بی آنکه منتظر جو  



باال رفته بود و هر لحظه تندتر می شد.ادامه داد: نمیخوای 

 عمهات

 خراب بشه. نمیخوای دل بابات

 بشکنه من مدام از این در به اون در بزنم تو هی سنگ

 .بنداز جلوی پام

 واقعا ماجرا چیه تبسم؟

 نکنه پشیمون شدی روت نمیشه بگی؟راحت بگو من آدمی

م که خودمو به کسی تحمیل کنم. درسته دوستت دارمنیست . 

 .اما خیالت راحت اصال اهل تحمیل نیستم

 راحت بگو توهم مثل عمهات یه روزی عاشق شدی و بعد

 .پشیمون

 به خدا دیگه نمیدونم چیکار کنم. بخدا کم آوردم. فکر کنم

 .همین جا تمومش کنیم بهتر باشه

ه بلد نیستم مننفسش را پر حرص بیرون داد: من معجز  

 فقط بلدم اصرار کنم به پدرت که هیچ جور قرار نیست کوتاه

 بیاد. به تویی که هیچ جوره قرار نیست راضی بشی به

 حرف زدن با پدرت، به همایی که راضی نیست حقیقت رو

 بگه. من اصرار کردن بلدم در مقابل شماهایی که اصرار

کردن روتون جواب نمیده. پس بهتر راهمون جدا بشه.اصال 

 یه

 چیزی بهت بگم، چند روزیه شک کردم به دوست



 داشتنت. چند روزی بود شک کرده بودم. اما االن مطمئن

 .شدم. مطمئن شدم که منو نمی خوای

 .چشمان تبسم گرد شد

 .جمالت ماهان چون پتک بر سرش فرو آمد

می رفت چه زود قضاوت می کرد و پیش . 

 یعنی ماهان انقدر راحت پیش داوری می کرد؟

 !او را در مدت آشنایشان هیچ وقت این همه تند ندیده بود

 ماهان بی وقفه ادامه داد: بهت نگفتم این رسم دوست

 داشتن عاشقی نیست؟ واقعا منو دوست نداری. نه عاشقمی

 بهتره همین االن راهمون جدا شه. من نمی خوام خودمو به

بهت قالب کنم من نمیخوام مجبورت کنم به کارهایی کهزور   

 دوست نداری به پا گذاشتن رو دل بابات. به خراب کردن

 عمهات. تو با خانوادهات خوشی. بدون من خوشی. بدون

 من حالت خوبه. پس اصرار من بی خودیه. برو خوش باش

 کنار خونوادت منم یه جوری مثل تمام این سال هایی که به

ام پا گذاشتم رو دلم حاال به خاطر خواست تو پاخاطر باب  

میزارم رو دلم من عادت دارم به کوتاه آمدن من عادت 

 دارمبه

 اینکه عشق رو یه گوشه از قلبم نگه دارم. اصال به

 روی خودم نیارم که عاشقم. برو خوش باش کنار پدرت و

 عمهات و خانوادهات خوش باش فراموش کن که یه ماهانی



تورو میخواست که دلش میخواست برات بجنگههم بود که   

 اما تو فقط بلد بودی سنگ به جلوی پاش ماهانی هم بود که

 بهت گفتم همه بامن. من با تو اما تو خیلی راحت پشتشو

 .خالی کردی

 !تبسم ناباور با دهانی باز ماهان را نگاه میکرد

 !انقدر دلش پر بود و حاال رو میکرد؟

ت؟انقدر حرف در قلبش داش  

 .اصال امان نداد دخترک حرف بزند

 .امان نداد بگوید چرا نخواسته او ماجرا را مطرح کند

 وسط کوچهی خلوت ایستاده بود و با صدایی که حجم خشم

 و عصبانیت آن را خش دار کرده بود و حرف هایی را که

 .انگار در دلش تلنبار شده بود بر سر دخترک آوار می کرد

ت: حاال که تو نمیخوای فکر کنمآخرین جمالتش را هم گف  

 بهتره همینجا راهمون از هم جدا بشه و هرکدوم بریم دنبال

 زندگی خودمون. تو بودی که اتیش انداختی به خاکستر این

 عشق وگرنه من که گذاشته بودند گوشهی قلبم و پای عهد و

 قول و قرار بابام ایستاده بودم. تو اومدی دوباره من انداختی

می دونی چند روز با بابام جنگیدم تا راضی شدوسط رینگ.   

بیاد؟ می دونی چقدر حرف زدم تو بابای منو نمی شناسینمی 

 دونی

 چقدر به قول و قرار وفاداره ولی من انقدر حرف



 ...زدم که راضی شد بیاد

 .تبسم خودش را محکم بغل کرد

 !در هوای خوب بهاری شیراز احساس سرما می کرد

 ماهان سر چه کسی منت می گذاشت؟

 سر تبسم؟

 برای تالشی که برای یکی شدنشان کرده بود سر تبسم منت

 .میگذاشت

 یکی نبود بپرسدجناب ماهان خان این کاری که تو می کنی

 رسم عاشقی ست؟

 فکر می کنی باباتو نمی شناسم؟ نمی دونستم به این راحتی_

اومدم . چون قبول نمی کنه؟ اما پای همه چی ایستادم و  

 دیدم تو هم منو میخوای. تبسم خواستنت برام خیلی ارزش

 داشت انقدر که تا اخر دنیا بجنگم

گلویش خشک شد.چند سرفه زد وادامه: ولی تو چی به فکر 

 همه

 هستی جز

 من؟ این حرفت یعنی انقدرهم که من فکر می کردم بهم

 .عالقه نداری

را بر سرجمله اش چون زلزله هشت ریشتری همه چیز   

 .تبسم آوارکرد

 به واقع انگار زیر آوار مانده بود و نمی توانست نفس



 .بکشد

 .نه حرف بزند

 .حتی اعتراض کند

 .و مفهوم صحبتش را به ماهان برساند

 ماهان آخرین نگاهش را با دلخوری و دلتنگی با غضب به

 دخترک مات مانده روبرویش انداخت و بی آنکه به او اجازه

ی به خودش راب دهد کوچه خلوت را ترکسخن یا دفاع  

 .کرد

 جوری رفت که تنها باقیمانده اش، بوی خوش و ادکلنش

بود.انگار چند دقیقه پیش فقط رهگذری از کنار تبسم رد شد 

 و

 عطر خوش ادکلنش در کوچه برای او به یادگار گذاشت نه

 .ماهانی آمد و نه ماهانی رفت

 پارت

را پیدا نکردفرصت حالجی کردن حرفهای ماهان  . 

 .مغزش هنگ کرده بود

همچنان ایستاده و انتهای کوچه را نگاه می کرد.جایی که 

 حدود

 .یک ساعت پیش ماهان از آن گذر کرده بود

 .دخترک همچنان مات ایستاده و به راه رفته او نگاه می کرد

 قلبش بابت ماهانی که رفته و فرصت حرف زدن به او نداده



 .بود درد می کرد

ش به گزگز افتاده و بابت مدت طوالنی که یکجا ایستادهپاهای  

 .بود اعتراض می کردند

 .با گام های سست از کوچه خارج شد

 .کاسهی چشمانش پر شد و اشک بی اذن او فرو ریخت

 .دلش حرف زدن می خواست

 .زار زدن و گریه کردن می خواست

دلش درد و دل کردن و گالیه کردن از ماهان را می 

 .خواست

ر روزها و ماه های گذشته بود، مستقیم می رفت خانهیاگ  

 .خالهاش و با مهناز حرف میزد

 اما این روزها نوشین هم جای خودش و هم جایی مهناز را

 .پر کرده بود

 پس بی توجه به اینکه ممکن است امید خانه باشد راه

خانهی او را در پیش گرفت.برای مادرش یک پیام فرستاد: 

 مامان

 من میرم پیش نوشین

 .شاید یک کم طول بکشه نگرانم نباش

 به نوشین که زنگ زد و خبر رفتنش را به خانهی او داد،

 .نوشین از صدایش متوجه حال خراب دخترک شد

 دم در واحد ایستاد و تبسم را که از آسانسور پیاده شده بود



 .نگاه می کرد

وتبسم به محض اینکه به نوشین رسید؛ زد زیر گریه   

 خودش را در آغوش رفیق صمیمی انداخت و نالید: نوشین

 .همه چی خراب شد

 نوشین تبسم را در آغوش گرفت و پرسید: چی شده قربونت

 بشم؟

 .تبسم زار زد: با ماهان دعوام شد

 نوشین صورتش را بوسید وگفت: قربونت برم. توی رابطه

دعوا یک چیز عادیه. ترسیدم فکر کردم چی شده.همراه هم 

ردوا  

 .آپارتمان شدند

 .تبسم مستقیم راه تراس را در پیش گرفت

 .تراسی که بیشتر شبیه یک گلخانهی کوچک بود

 نوشین با سلیقهای تمام تراس را از گلدان های مختلف در

 .کرده بود

 روی صندلی نشسته و با چشمان پر از اشک به گلدان های

 .زیبایی نوشین نگاه می کرد

یک سینی چای و یک بشقاب چیزی نگذشت که دخترک با  

 .کیک یزدی به تراس امد و رو به روی تبسم نشست

 .فنجان چای را به دستش داد و گفت: بخور قربونت بشم

 .تبسم فنجان را گرفت و روی میز گذاشت



 نوشین پرسید: خوب قشنگ تعریف کن ببینم چی شده؟

 ماهان چیکار کرده که چشمای دوست خوشگل من اینجوری

 .بارونی شده

 تبسم با دستمال صورتش را پاک کرد و گفت: بهم گفت هما

 خودش نامزدی رو با عموی ماهان به هم زده. هما بوده که

 عموی ماهان و نخواسته. می خواست حاال که بابا راضی

 ....نمیشه بره به بابام بگه اصل ماجرا چیه

دهان نوشین از تعجب باز ماند.ناباور پرسید: وای واقعا؟! 

 هما

ش پسره رو نخواسته؟خود ! 

 !پس چرا به کسی چیزی نگفته؟

 تبسم بی آنکه جواب سواالت نوشین را بدهد. به تعریف

 .کردن ادامهی صحبتهایی پرداخت

 هق هق کرد و میان گریه هایش ادامه داد: من بهش گفتم

 .نگه

 .نوشین عصبانی شد

 فنجان چای را محکم روی میز گذاشت و اگر نگران

ماال  آن را روی میز کوبید و گفت: خوبشکستنش نبود احت  

 دیوونه چرا گفتی نگه؟ معلومه که عصبانی میشه. بابا

 .بیچاره حق داره تو دیگه شورشو درآوردی

 .گریه تبسم شدت بیشتری گرفت



 کلماتش میان گریه زیاد واضح نبود_من...من...من فقط

 میخواستم....می خواستم بهش بگم

 اون چیزی نگه...چیزی نگه خودم با هما حرف میزنم

 راضیش می کنم ....خودم راضیش می کنم با بابام حرف

 ...بزنه

 نفسی گرفت و با آرامش بیشتری گفت: نوشین من فقط

 نمیخواستم ماهان پیش بابا یا دیگران بد بشه. نمی خواستم

 این ماجرا از طرف اون مطرح بشه. می خواستم هما خودش

چیکار کرده و قصه چی بودهبگه  . 

 نوشین با کنجکاوی پرسید: خوب اینا رو هم بهش گفتی ولی

 بازم ناراحت شد؟

 تبسم گریه کنان چانه باال انداخت و گفت: نه اصال امون نداد

 من حرف بزنم. تا گفتم تو چیزی نگو عصبی شد یک خروار

 .حرف بارم کرد و رفت

 .ابروهای نوشین از تعجب باال رفت

_ خروار حرف بارت کرد؟! مگه چی گفت؟!تبسم با  یک

 حالتی

 :عصبی دستش را در هوا تکان داد و گفت

 چمیدونم. من دارم برای عشق تو می جنگم. تو پشتمو خالی

 کردی. تو ازم حمایت نکردی. من بخاطر تو بابامو مجبور

 کردم پا روی قول و قرارش بزارن. چند روز تمام باهاش



بیادحرف زدم تا راضی شد  ... 

 .نوشین میان حرف تبسم رفت

 لبخند بزرگی که تمام دندان هایش را به نمایش گذاشته بود

 نشان داد و گفت: الهی، دعوا کردنتون هم قشنگه. توی

 !دعواتونم همه اش حرفهای عاشقانه اس

 تبسم کالفه موهای توی صورتش را کنار زد و گفت: چی

اشت سر منمیگی نوشین؟ کدوم حرف عاشقانه؟ ماهان د  

 منت میزاشت. اینکه برای عشق و رسیدن به خواستهی

 دلش تالش کرده منت داره اخه؟

 پارت

 نوشین کیکی از توی بشقاب برداشت و گفت: توچی میگی

 دیوونه؟ منت چیه؟ عصبانی بوده یک چیزی گفته. خوب

 بهش حق بده شب خواستگاری که حرف باباتو تایید کردی،

ش کوچیک شد. بعد هم که حاضریک جورایی پیش خانوادها  

 نشدی روی حرف بابات حرف بیاری خوب بیشتر ازت

 دلخور شد. این دفعه هم ال بد فکر کرده می خوای از عمهات

 دفاع کنی عصبانی شده. توی دعوا و عصبانیت هم حلوا

خیرات نمی کنن گلم._حلوا خیرات نمی کنن قبول. ولی قرار 

 نبود

 سر من منت

کسته نوشین. از اینکه یک جوری حرفبزاره. دلم ازش ش  



 .زد انگار هرکاری کرده فقط بخاطر من بوده

 .لحن نوشین مالیم شد

 .از در دل داری و مالیمت درآمد

 .یک جورهایی خواست میانه را بگیرد

 هم تبسم را آرام کند. هم دلخوری که از ماهان بر دل تبسم

کینهنشسته را بشوید. نمیخواست همین اول کار میانشان   

 .و ناراحتی باشد

 گفتم که قربونت برم؛ ناراحت بوده. یک چیزی گفته. به _

 خدا بهش حق میدم توقع حمایت داشته. بیچاره چه

 میدونستم که تو میخوای بهش بگی خودشو بد نکنه. فکر

 کرده کرده میخوای بگی چیزی نگو. خودت دیدی که اولش

 منم همینجوری فکر کردم. ازت ناراحت شدم؛ منی که دوست

 چندین و چند سالهام. وای به حال ماها خدا میدونه اون

بیچاره چقدر خود خوری کرده و چقدر ازت دلخوره. بخدااگه 

 من

 جای تو بودم یه زنگ میزدم و براش توضیح

 .میدادم نمیزاشتم اون از من ناراحت باشه

 .تبسم عصبی تر شد

تکان داد و انگار که موجود مزاحمی در هوا را از دستی  

 خود دور می کند با لحنی که چاشنی عصبانیتش قدر زیاد

 بود گفت: من بهش زنگ بزنم به ماهانی که بابت عشقش



 سر من منت داره. به ماهانی که میگه به خاطر من پا جلو

 گذاشته و گرنه اون نگه داشتن عشق رو گوشهی قلبش بلد

ونسته ادامهی راهور هم بدون من سر کنه و فقطبود و میت  

 عشقم تو قلبش نگه داره. من به ماهان زنگ بزنم! من

 احمقی که اگه امروز کوچیک شدم؛ بخاطر اعتراف

 !احمقانهی اون روزم توی دره بود

 .نوشین ناراحتی تبسم را درک می کرد

 می دانست روح بکر دخترانه اش چقدر از این برخورد

حت شدهماهان نارا . 

اما نمی خواست هیزم زیر آتش دلخوری تبسم بریزد.می 

 دانست

 حاال وقت آرام کردن دخترک است نه خراب کردن

 .بیشتر

 خیلی به داری بزرگش می کنی. اینجوری که تو میگی_

 دیگه نیست و نبود. ماهان آدمی نیست که بخواد تو رو

 ناراحت کنه. ولی االن عصبانی هستی حرف زدن باهات

خوده. چایتو بخور سرد میشه سر فرصت است مفصل میبی  

 شینیم در مورد تو و این آقا و این عشقتون که معلوم نیست

 سرانجامش چی بشه حرف میزنم

 .هوا تاریک شده بود

 .تبسم به برادرش زنگ زد



 :بار با صدایی خسته اما مثل همیشه مهربان جواب داد

 جونم، جون دلم؟

وی لب های تبسم نشستبعد از چند ساعت لبخندی ر . 

 چه اهمیتی داشت که ماهان چند ساعت پیش او را وسط

 کوچه رها کرد و رفت! داشتن باربد به تمام نداشتن هایش

 .می ارزید

 .جان دل باربدش بود؛ دیگرچه میخواست

 او هم سعی کرد مثل برادرش پر ا نرژی باشد. هرچند غم از

 .صدایش هویدا بود

اشی. کجایی داداش؟_بیمارستانم سالم داداشم خسته نب _

 .عزیزم

 ولی یه ساعت دیگه کارم تمومه میام

 خونه. کاری داری؟ چیزی میخوای؟

 تبسم بی هوا گفت: خودتو میخوام. میخوام بیایی پیشم و

 .کنارم باشی. البته خونه خودمون نیستما. پیش نوشینم

 .باربد خواهرش را می شناخت

 .از صدا و لحنش کامال مشخص بود که ناراحت است

 قشنگ باربد نمی خوای بگی چی شده؟ باز اون مردک_

 ماهان چیکار کرده که صدا و چشای زنگولهی من بارونیه؟

 .تبسم بغض کرد

 با صدای مرتعش پاسخ داد: چیزی نیست. کارت تموم بشه



 میای دنبالم؟

روغ خواهرش را باربد خودش را به آن راه زد.وانمود کرد د

 باور

 :کرده و با انرژی گفت

 .معلومه که میام زنگوله قربونت بره داداش

 یک ساعت و نیم بعد باربد و تبسم در ماشین باربد نشسته

 .بودند

 با وجود اصرارهای امید و نوشین قبول نکردند شام را کنار

 .آنها بمانند

 باربد بی حرف میراند و تبسم هم در حالی که به آهنگ

یبایی که از سیستم پخش می شد گوش میداد؛خیرهیز  

 .خیابان رو به رویش بود

 .باربد از گوشهی چشم خواهرش را نگاه کرد

 .حال به هم ریخته اش از صورتش به خوبی نمایان بود

 دستش را به سمت داشبورد دراز کرد و در آن را باز کرد و

 .گفت: راستی امروز صبح یک سر رفتم کارگاه

را بیرون کشید و گفت: اینو برای تو ظرف ترشک 

 برداشتم.تبسم

 .لبخند زد و ظرف را گرفت

 دستت درد نکنه مگه تو به فکر من باشی. مامان که_

 .نمیزاره بابا برام بیاره خونه



 مامان همیشه نگرانه. می ترسه بدنت ضعیف بشه_

 .پارتتبسم هیچ نگفت

 .باربد ادامه داد

_ برای هواپیما پیش اومدبخصوص بعد از اون حادثهای که   

 که دیگه خیلی نگرانه. دو قدم از خونه دور میشی، چشمش

 به دره تا برگردی. ته تغاری هم هستی دیگه بدتر. مامان و

 .بابا بدجور بهت وابسته ان

 عمدا به حادثهی هواپیما اشاره کرد ببیند دخترک حرفی

 .میزند یا نه

 .تبسم اما حواسش آنجا ها نبود

فهای برادرش را نشنیدخیلی خوب حر . 

 .قاشقی از ترشک را به دهان گذاشت

 .هیچ از طعمش نفهمید

 حواسش جایی حوالی کوچهی خالی و چشمان پر از گالیهی

 .ماهان میچرخید

 باربد نگاه کوتاهی به صورت دوست داشتنی خواهرش

 .انداخت.کامال مشخص بود در هپروت سیر می کند

 تبسم خوبی؟ مشکلی پیش اومده؟_

خترک در ظرف را بستد . 

 بدون حرف به منظور مثبت بودن جواب سوال برادرش

 .آهسته سر جنباند داد



 باربد باز پرسید: خوب نمیخوای بهم بگی چی شده؟

 تبسم با ناخن پوست پشت دستش را به بازی گرفت و

 چشمانش را هم دستش دوخت و پاسخ داد: میشه بعدا

 دربارهاش حرف بزنیم؟

 .باربد رسا و کشیده گفت: بله معلومه که میشه

 .دخترک تلخ لبخند زد

باربد باز پرسید: بریم بستنی بزنیم؟_اگه بگم نه،نارتحت 

 میشی؟

 :نگاه باربد میان خیابان و تبسم در چرخش بود و پاسخ داد

 اگه بگی نه،فکر می کنم اوضاع خیلی خرابه میرم گردن اون

 .ماهان لندهور میشکنم

ه شوخیاش خندید و گفت: خوب پس نمیگم نهتبسم ب . 

 باربد ابرو باال انداخت و گفت: خدا رو شکر انقدرا هم

 .اوضاع خراب نیست

 !تبسم متعجب و پرسشگرانه نگاهش کرد

 باربد توضیح داد: وقتی دلت نمیخواد من گردنشو بکشنم

 .یعنی هنوز کارتون به جاهای باریک نرسیده

 .در ذهن دخترک گذشت

_ ن به جاهای باریک رسیده این دفعه دیگه واقعا رفتکارمو  

و پشت سرش هم نگاه نمی کنه.هرچند آن لحظه دخترک به 

 حدی



 از دست ماهان دلگیر بود

 که فکر می کرد اگر ماهان برود و پشت سرش را هم نگاه

 .نکند خیلی برایش اهمیت ندارد

 .ماهان سرش منت گذاشته بود و این برایش خیلی گران آمد

نظر خودش سرش منت گذاشته بود بابت عشقی که در از  

 .قلب هر دویشان رخنه کرده بود

پارت اما او بیشتر این منت را به این خاطر می دانست که 

 اولین

 .نفری که به این عشق اعتراف کرد؛ خودش بود

 از چند ساعت پیش تا االن بارها بابت پیش قدم شدن در

 .اعتراف به عشق خودش را لعنت کرد

 حاال آن دره دوست داشتنی ب برایش به جایی نفرت انگیز

 تبدیل شده بود

 جایی که باعث شده بود به ماهآن ابراز عشق کند و حاال

 .بابت پا پیش گذاشتن سرش منّت بگذارد

 .خوش به حال مرد جوان که خوداری توانسته بود

 باربد گوشه چشمی به صورت درهم خواهرش انداخت و

ل نمیرم بستنی بخوریم با این قیافهی برجگفت: اصال بی خیا  

 .زهرماری تو بستنی هم تلخ میشه

 تبسم مظلوم گفت: ببخشید داداش قول میدم یک شب که

 .سرحال بودم خودم مهمونت کنم



 باربد خندید و مستقیم به سوی خانه رفت: بهبه اون بستنی

 .خوردن داره.در خانه مهمان داشتند

 .هومن و حنا. پرستو و شوهرش

 خانه شلوغ بود و مثل همهی روزهای دور هم بودنشان؛

 .بساط بگو بخندشان به راه بود

 تبسم برخالف همیشه که پابه پای باربد شیطنت می کرد به

 آشپزخانه پناه اورده و تهیه کردن شام را به عهده گرفته

 .بود

 .حوصله هیچ کس و هیچ چیز را نداشت

 .برای شام کباب دیگی داشتند

 سرگرم سرخ کردنشان بود که پرستو وارد آشپزخانه شد و

 .کنارش ایستاد

 نیم رخش را نگاه کرد و پرسید: خاصیته عشقه؟

 .سرچرخاند و متعجب نگاهش کرد

 چی؟_

پرستو به کابینت تکیه داد._مامان راست میگه . از وقتی 

 ماهان پا

 گذاشته به زندگیت

 .همیشه توی فکری و چشات بارونیه

باب ها را جا به جا کرد و با خجالت گفت: دستمیکی از ک  

 .برای همهاتون رو شده



 پرستو با مهربانی گفت: اخه تبسم قبل ماهان این نبود که

 همه جمع بشیم دور هم و تبسم بره قایم بشه. باربد جلوی

 همه بهش بگه زنگوله و جیغش تا آسمون نره. واسه کنار

نکنه با گوجهدیس کباب دیگی با خیارشور شکوفه درست   

 گل درست نکنه. حتی وقتی مامان واسه من و حنا روسری

 یک شکل خریده و ما جفتمون سرمون کردیم جیغ جیغ نکنه

 که مال من کو و کل اتاق مامان بهم بریزه تا روسری

 .خودش پیدا کنه

تبسم هیچ نمی گفت.فقط با بعضی که بیخ گلویش را چسبیده 

 بود به

 حرفهای

ردخواهرش گوش می ک . 

 .خواهرش درست می گفت

 .عشق آمد و همهی برنامه های روتین زندگیش را به هم زد

 .قبل از عشق آدم دیگری بود

 راحت می خندید، راحت خوش می گذراند. راحت زندگی

 .میکرد

 اما حاال کارش شده بود مقایسهی هر لحظهی زندگیش با هم

 .که اگر در آن لحظه ماهان کنارش بود،چگونه می گذشت

 پرستو جلو رفت با پشت انگشت گونه های خیس شده

 خواهرش را نوازش کرد و گفت: اینکه چشمات خیسه هم



 خاصیت عشقه. عشق چیز قشنگیه. من هیچ وقت تجربه اش

 .نکردم

 تبسم نفس عمیقی کشید و با حرص گفت: از اینکه تجربه

 اش نکردی ناراحت نباش. خیلی هم چیز جالبی نیست من که

فتارش شدم فقط دارم عذاب می کشماز وقتی گر . 

 پرستو کمی جلو تر آمد و پرسید: یعنی قشنگ نیست؟

دختر به فکر فرو رفت.با وجود همهی عصبانیتی که داشت 

 به

 خودش که نمی

 !توانست دروغ بگوید

 مگر می شد لحظه های که کنار ماهان میگذشت قشنگ

 نباشد؟

 .روزی که با جعبه گل و شکالت در آموزشگاه رفت

 شکالتهای که جز همان یکی، دوتایی اول تبسم دلش نیامده

 .بود به باقی اش دست بزند

 گل ها خشک شده و باکس همانطور دست نخورده و شیک

 .در اتاقش بود

در خانهی برادرش او را میان خودش و در روزی که ماهان  

 گیر انداخت و ان طور عمیق از موهایش دم گرفت مگر

 .میشد قشنگ نباشد

 آش رشتهای که همان روز با هم خوردند و خوشمزه ترین



 .آش رشتهی دنیا بود

 .روزی که در بیمارستان کنار هم نشسته بودند

 کال تمام روزها و لحظات کنار ماهان بودن به زیبایی هر چه

 تمام تر گذشته بود و دختر حتی اگر بی نهایت هم از دست

دوست داشتنخلبان جوان عصبانی بود؛ نمی توانست منکر   

و خوب بودن حالش در کنار او شود.پرستو یکی از کباب ها 

 را

 برداشت و سرگرم خوردن شد و

 خبیث پرسید: چی شده؟ می بینم که لبخند میزنی؟

 .تبسم به سمت تابه چرخید

 خودش را سرگرم کار نشان داد. ولی دهانش انچه را که در

هاش ذهنش می گذشت بر زبان آورد: نمیتونم منکر خوبی  

 .بشم

 .پرستو با حسرت به صورت خواهرش خیره شد

 .من هیچ وقت عشقو تجربه نکرد_

 تا تبسم خواست جواب بدهد صدای آیدا میان حرفهایشان

 .پارازیت انداخت

 .سالم به خواهر شوهر های گرامی_

 هر دو به سمتش چرخیدند و تبسم متعجب پرسی:سالم تو

آمد و پاسخ داد: اینجا چیکار می کنی؟!آیدا سرخوش جلو 

 عشقم



 .اومد دنبالم

 تبسم به پرستو نگاه کرد و متعجب گفت: این پسره مثل جن

 !می مونه ها همین االن مگه توی حیاط نبود؟

 آیدا خندید و گفت: مادر شوهر عزیزم دستور دادن عشقم

 .امر مادر اطالعت کرد و سریع اومد دنبالم

گفت: چه عشقمپرستوبابارنج به تبسم ضربهای خفیفی زد و   

 عشقمی راه انداخته بچه پر رو

 آیدا خندید و در آشپزخانه سر چرخاند و پرسید: پس بقیه

 کجان؟

 پرستو پاسخ داد._توی حیاط. باربد کجاست؟

 داشت ماشین پارک می کرد من برم یک سالم و علیک _

 کنم میام کمک

تا چرخید شانهاش به سینهی باربد خورد.پر از عشق نگاهش 

 کرد

گفت: باربد بریم حیاط سالم کنم؟و   

 .باربد باز شوخیاش گل کرد

 این همه راه میخوای بری می فقط سالم کنی؟ خوب_

 .قشنگ حال و احوال کن نگن دختره معرفت ندارن

 .آیدا چپ چپ نگاهش کرد

 .منظورم همون بود بی ادب_

 باربد خندید و گفت: خیلی خوب حاال عجله نکن. قبل حیاط



من باهات کار مهم دارم بیا بریم اتاق . 

 چشمان آیدا گرد شد: چی میگی باربد؟!باربد مچ دست آیدا را

 .گرفت: میگم بیا بریم اتاق کارت دارم

 تو مگه همیشه نمی گفتی بچه خیلی دوست دارم بیا بریم

 .میخوام بهت بچه بدم

 !آیدا شوکه نامزدش را نگاه کرد

 !باربد خاک به سرم چی داری میگی؟_

 باربد خونسرد دخترک را وراندازکرد به سمت خواهرهایش

 چرخید و گفت: این چرا تعجب کرده؟ من حرف غیر عادی

 دارم میزنم؟ مگه اینکه میخوام بهش بچه بدم تعجب داره؟

 .بخدا خودش همیشه میگفت بچه دوست داره

 :پرستو ریز می خندید و تبسم به برادرش چشم غرره رفت

 .اذیتش نکن

جنباند: ای خدا مگه من چی گفت؟ خودش همیشه باربد سر  

 میگه بچه دوست داره منم خواستم ببرمش اتاق بهش بچه

 :بدم.آیدا مچ دستش را از دست باربد بیرون کشید و تشر زد

 .باربد تو رو خدا تمومش کن زشته بخدا

 باربد نگاهی متعجب میان خواهرانش چرخاند و گفت: تعادل

کردندارم ها نمیشه بهش لطف  ... 

 به طرف اتاق رفت و گفت: اصال نیا خودم میرم بچه رو

 .میارم



 آیدا گیج به دخترها نگاه کرد و پرسید: این داره چیکار می

 .کنه

 پرستو خندید و گفت: چیزی نیست کم کم به دیونه بازی

 .هاش عادت می کنی

 بعد همراه خنده بریده بریده گفت: نرفتی بهت بچه بده. رفت

بیاره.آیدا اصال متوجه حرفهای آنها نمیشدخودش بچه رو  . 

 چند دقیقهای بعد باربد در حالی که پسرک پرستو را میل

 .آغوشش داشت به آشپزخانه آمد

 پرستو اعتراض کرد: باربد تو رو خدا چیکار می کنی؟

 بیدارش کردی؟

 آیدا جلو رفت و به نوازد کوچک میان آغوش نامزدش نگاه

چه نازه وای یک ذره بزرگترکرد و پر ذوق گفت: عزیزم   

 .شده از اون دفعه که دیدنش

 .چگونه اش را نوازش کرد و قربان صدقه اش رفت

 باربد پر از اشتیاق نامزدش را نگاه کرد و گفت: ببین چقدر

 خوشمزهاس.خدایی ارزش این که بیای توی اتاق و بغلش

 .کنی رو نداشت؟ تنبلی کردی

تآیدا نگاه کوتاهی به باربد انداخ . 

 دوباره سرگرم نوزاد توی آغوشش شد و در جواب مرد

 .جوان گفت: من تنبل نیستم تو منظورت بد رسوندی

 باربد ادای آدمهای گیج را در آورد و پرسید: منظورم رو



 رسوندم! بچه بهت بدم دیگه مگه غیر از اینکه االن توی

 بغلته مفهوم دیگه ای هم داره

نگفت؟ایدا لبخند خجالتزده زد و چیزی  ! 

 .باربد چند دقیقه مکث کرد

 .ژست آدم های متفکر را به خودش گرفت

 .انگار که اصال از حرف های آیدا سر در نمیآورد

 .چند ثانیهی بعد یکباره عقب پرید

 !دخترها متعجب نگاهش کردند

 حتی تبسم و پرستو که می دانستند مردک دغلباز چگونه

 سر به سر آیدای بیچاره می گذارد، هم از این حرکتش جا

 .خوردند

 ایدا حیرت زده پرسید: چی شده؟! چرا اینطوری می کنی؟

 باربد حالت وحشت زده به صورتش داد و گفت: از تو

 .ترسیدم. میترسم بهم تجاوز کنی

 .پرستو از خنده ریسه رفت

 .چشمان آیدا از این گردتر نمیشد

کرد._چرا اینجوری نگاه می کنی؟ با این  باربد زیان درازی

 فکر

 منحرفی که تو

 داری هیچ چی ازت بعید نیست! با من تازه فهمیدم تو چرا

 .موقعی که ازت خواستم بیایی اتاق مقاومت میکردی



 .مردک شیاد دختر بیچاره راه حسابی خجالت داد

 .آیدا فقط سر پایین انداخته بود و هیچ نمی گفت

چه باید بگویداصال نمی دانست  . 

 .پرستو به حرف آمد

 توروخدا اذیتش نکن باربد. یه کاری نکن دختر مردم _

 .بزاره بره پشت سرشم نگاه نکنه

 .باربد به شیطنت ادامه داد

 و نگاه عاشقانه اش را حواله آیدای خجالتزده و گونه گل

 انداخته کرد و گفت: چرا پشت سرشم نگاه نکنه؟ شوهر به

یرینی از کجاش میخواد در بیاره؟این خوشمزگی و ش  

 .دهان آیدا از تعجب باز ماند

 .از خجالت یک قطره شده و در زمین رفت

 پسرک اینقدر بی ادب و منحرف بود و او نمی دانست؟

 .پرستو دیگر نمی توانست خنده هایش را کنترل کند

 پارت

 .تبسم اما حتی خنده هایش هم مصنوعی بود

انفجار و چشمانش درستاز شدت سردرد مغزش در حال   

 .کار نمی کرد

 دوست داشت به اتاقش پناه ببرد روی تختش دراز بکشد و

 ساعتی بخوابد شاید از شرایط این سردرد بی موقع راحت

 .شود.تشویش داشت



 با وجود آنکه پیش خودش وانمود میکرد آنقدر از دست

 ماهان دلخور است که حتی نمی خواهد رویش را ببیند، با

وغ های که حتی به خودش هم میگفت، اما هرهمهی در  

 چند دقیقه یک بار نگاهش به سمت تلفنش که روی میز

 آشپزخانه قرار داشت، می رفت شاید از ماهانش تماس یا

 .پیام داشته باشد

 .ته قلبش را اگر می گشتی کمی نگران بود

 .برای ماهانی که با عصبانیت پست فرمان نشست

فت تا پشت ماشینش بنشیندبرای ماهانی که وقتی میر  

 .چشمان سرخ سرخ بودند

 .مبادا برایش اتفاقی افتاده باشد

 اما به هر حال هر چقدر هم که نگران، هر چقدر که دلتنگ،

 قسمت عصبانی وجودی اش بیشتر از همه خودنمایی

 .میکرد

 .سفرهاشان را در حیاط زیر درخت انگور پهن کردند

هما هم در جمعاشان بودهمایی که تبسم مطئن بود الزم است 

 با او

 مفصل حرف بزند

 .و سر از ماجرا در بیاورد

 .جمعشان جمع بود

 همهی اعضای خانواده با جفتشان سر سفره نشسته



 .بودند،غیر از تبسم و هما

 .دخترک به ماهان فکر کرد

هم زانو به زانویش نشسته بود. مثل سایر اعضا خانواده او  

 با جفتش در جمع حضور داشت چه احساسی داشت؟

 .تکه ای کباب سر چنگال زد و به دهان بود

 در حال جویدن و ارزیابی طعمش بود که زنگ در به صدا

 .در آمد

 .هومن برای پاسخ دادن از جا برخاست و به ساختمان رفت

 طولی نکشید که همراه مهناز و کامران، خاله و شوهر خاله

حیاط گذاشتاشان پا به  . 

 .آه از نهاد تبسم بلند شد

 .حوصلهی اینها را واقعا نداشت

دلش تنهایی می خواست.؟با حضور نسرین و خانوادهاش؛ 

 نگرانی

 بر قلب آمنه

 .نشست

 از حضور آیدا در جمعشان و زبان نیشدار نسرین می

 .ترسید

پارت همانقدر که آمنه و خانواده اش از حضور خانواده 

 نسرین

ند؛ نسرین و خانواده هم از حضور ایدا در جمعمتعجب شد  



 !آنها جا خوردند

 تبسم برایشان بشقاب آورد و آنها با وجود آنکه شام خورده

 بودند و این موضوع را مطرح کردند ولی با اصرار آمنه و

 .داریوش سر سفره نشستند

 آمدن نسرین بیشتر به امید رفع ته ماندهی کدورتهای

دوبارهای شانسش برای به دامگذشته و امتحان کردن   

 .انداختن باربد بود

 او از زمان کودکی مهناز دوست داشت، باربد دامادش شود

 و حال مردک الابالی را که دخترش انتخاب کرده بود،هیچ

 .جوره نمی توانست بپذیرد

 آمنه با اینکه سعی می کرد رابطه اش با خواهرش خوب

یزی نمیگفتباشد اما از زندگی خصوصی پسرش به او چ . 

 ترجیح داده بود تا عقد رسمی همهچیز مسکوت بماند. تا

 فرزندش در آرامش و دور از حرفهایی خاله خانباجی های

 .فامیل زندگیش را سامان دهد

 .چشمان نسرین چند بار روی صورت آیدا رفت و برگشت

پوستش از مهناز سفید تر بود و موهایش پر پشت تر.اما نه 

 چشمان

یی مهناز را داشت و نه بینیدرشت و زیبا  

 .سر باالی خدا دادیاش را

 خوب البته اگر می خواست شرط انصاف را رعایت



 کند،ابروهای آیدا خوشحالتتر و پر پستتر بودند و

 .لبهایش هم زیباتر

 :پرستو به نسرین که همهی حواسش پیش آیدا بود نگاه کرد

 .خاله جون چرا نمیخوری؟ دست پخت تبسمه ها

 :نسرین نگاهش را که چاشنی مهر داشت روانهی تبسم کرد

 .پس این غذا خوردن داره. بسکه دست پخت عروسم خوبه

 .تبسم از حرف نسرین جا خورد

 فکر میکرد این موضوع از نظر همهاشان الخصوص

 !خالهاش تمام شده

 .نسرین متوجه تعجب دخترک شد

او را از بچگی بزرگ کرده و همهی حاالتش را 

اخت.اما بیمیشن  

 توجه ادامه داد: همیشه به کامران میگم با تبسم که

 بری زیر یک سقف حسابی اضافه وزن میگیری بسکه این

 .دختر دستپختش خوبه و سلیقه داره

 .کامران پوز خند زد

 نه مادرش این روزها از تبسم تعریف می کرد و نه او قرار

 .بود با دخترک زیر یک سقف رود

یادی برای ازدواج با تبسم داشت، اما وقتیقلبا هنوز تمایل ز  

 دخترخالهاش بر خالف او تماما بی میل بود دیگر راهی نمی

 .ماند



 اگرچه که او هم آدم زیر پا گذاشتن غرورش و گدایی عشق

 .نبود

 پارت

 ولی اگر از سمت تبسم گوشه چشمی می دید؛ همهی تالشش

 .را برای به او رسیدن میکرد

ز حواس همه را سمت او جلب کردجملهی بعدی نسرین با . 

 ابجی ازت گله دارما، واسه پسرتنامزدی گرفتی ولی ما رو_

 دعوت نکردی؟

 .آمنه به باربد و آیدا نگاه کرد

 .منتظر این جمله و گالیه از سوی خواهرش بود

 .آنها تا همین چند ماه پیش به قول قدیمیها خانه یکی بودند

و پوکشان کف دستسری از هم سوا داشتند و همهی جیک   

 .هم بود

 نه خواهر نامزدی نگرفتیم. ولی همین روزا تاریخ عقد _

رو مشخص میکنیم به امید خدا.نسرین یک تای ابرویش را 

 باال برد

 و مثال تعجب کرد: آخه

 !دیدم عروست اینحاست گفتم شاید نامزد کردن

 پرستو به جای مادرش گفت: آره خاله جون بین دو خانواده

یشون رسمی شده. منتهی چون قراره همین روزاکه نامزد  

 .عقد کنن دیگه جشن نامزدی نگرفتیم



 .نسرین سر تکان داد

 خصومتی که در قلبش نشسته بود را بروز نداد و گفت:به

 .سالمتی. مبارک باشه. انشاءهللا که خوش بخت بشین

 .آیدا با لبخند کوتاهی تشکر کرد

 خدا را شکر آن شب،گونهای که آمنه انتظارش را داشت

 .کسی هدف نیش زبان نسرین قرار نگرفت

 باالخره مهمانها رفتند و تبسم با سری پر درد راهی اتاقش

 .شد و خودش را روی تخت انداخت

حتی حوصله نداشت کش موهایش را باز کند.گوشی را از 

 روی

 پاتختی برداشت و برای هزارمین بار چک

دکر . 

 .از تماس یا پیام خبری نبود

 .به وات ساپ سر زد و پی وی مرد جوان را چک کرد

 .اخرین بازدیدش همین یک دقیقهی پیش بود

 .بیقرار به صفحهی چتشان خیره شد

 .با یک جملهی نامناسب همهچیز را خراب کرد

 شاید اگر منظورش را بهتر رسانده بود، ماهان این همه

 .عصبانی نمیشد

جوان فرصت داده بود او توضیح دهد منظورشکاش مرد   

 .چیست



 گوشی را روی تخت گذاشت و دو سمت پیشانیاش را ماساژ

 .داد

 سرش را روی بالشت قرار داد به این امید که خواب بر

 چشمانش خیمه بزند و او را از سر این سردرد و اعصاب به

 .هم ریخته راحت کند

 .انگشتانش را میان موهایش برد

هی آنها را ماساژ داد و سعی کرد بخوابدقدری ریش . 

 .دو سه روز گذشت

 دو،سه روزی که در آن هیچ خبری از ماهان نبود هرچه

 بیشتر می گذشت تبسم آرام تر می شد و دلتنگ تر و البته

 که همچنان ته قلبش بابت منتی که ماهان سرش گذاشته بود

دهددلگیر.چند باری تصمیم گرفت به او زنگ بزند یا پیام  . 

 .اما از برخورد ماهان می ترسید

 .از اینکه او را نپذیرد یا ردش کند

 .نگران بود هنوز عصبانی باشد و از برخوردش می ترسید

 هربار که دستش به سمت گوشی می رفت، تردید باز به

 .جانش میافتاد و تصمیم می گرفت کمی دیگر صبر کند

 .تبسم در آموزشگاه کالس داشت

ش را با دوختن و آموزش دادن ساختآن روزها سر خود  

 .عروسک گرم کرده بود

 هما هم در آموزشگاه مثل همیشه سرگرم رسیدتگی به



 .کارهای خودش

 کالس تبسم که تمام شد؛ عروسک نیمه کارهی یکی از

 هنرجوها را که از پس تمام کردنش بر نیامده بود برداشت و

 .به سالن رفت

ه بود و به کارهایزن جوان کنار میز وسط سالن ایستاد  

 هنری هنرجوها که آماده شده و روی میز به عنوان نمونه

قرار داشت نگاه میکرد.خیلی زحمت کشید تا این آموزشگاه 

 رونق

 .گرفت

 حاال خیاطی، عروسک سازی، شمع سازی، گل کریستال،

 آشپزیو سفره آرایی و چند نمونه هنر دیگر آموزش داده

 .میشد

 جام شمع را که به صورت جامع شراب درست شده بود به

 .دست گرفت

 .از این مدل شمع ها خیلی خوشش میآمد

 .تبسم کنار میز ایستاده

 .به صورت عمهاش خیره شده

 .با دقت نگاهش کرد

 صورت کشیده و لب های باریک داشت. بینی اش کشیده و

 .قلمی بود. چشمان قهوه ای گرد داشت و ابروهای هاللی

 .روی پوست گندم گونش هیچ کرم پودری وجود نداشت



 آرایش کم رنگی بر صورتش بود و میان موهای قهوهایش

 .تارهای سفید دیده میشد

 .تبسم لب باز کرد: عمه میخوام باهات حرف بزنم

 .می دانست.منتظر اینکه تبسم به سراغش آید بود

 .می دانست دخترک باالخره پیگیراصل ماجرا خواهد شد

رادر زادهاش نگاه کردبه ب . 

 .منتظر تا تبسم ادامهی سخنش را بگوید

 :دخترک مستقیم در چشمان عمهاش خیره شد و پرسید

 ماهان راست میگه اونی که نامزدی رو به هم زده تو بودی؟

 !هما به وضوح تعجب کرد

 !منتظر این سوال از سوی تبسم نبود

ال کندفکر میکرد او میآید تا دربارهی ادامهی ماجرا سو . 

 .اما انگار ماهان پیش دستی کرد و همه چیز را گفته بود

 .نمی خواست طفره برود

 .عالقهای برای پنهان کردن از تبسم نداشت

 شاید همه چیز را نمیگفت، اما می توانست سربسته یک

 .چیزهایی را توضیح دهد

 رومیزی کریستال را برداشت و به مهره های بافته شدهی

 .کنار هم نگاه کرد

 با مهره های کریستال رو میزی شکل ستاره درست کرده

 بودند.ک



 انگشتش را آهسته روی مهره ها کشید و در جواب تبسم که

 منتظر نگاهش می کرد پاسخ داد: آره درسته من خواستم

نامزدیمون به هم بخوره؟تبسم با دقت به صورت عمهاش نگاه 

 کرد

 و پرسید: چرا؟

رو به هم بزنی؟ تو که به چی شد که تصمیم گرفتی نامزدی  

 .من گفتی شما دوتا عاشق هم بودید

 .هما سرجنباند: آره ولی نشد دیگه

 :تبسم دست لبهی میز گذاشت. یک گام جلو رفت و پرسید

 چرا؟ چی شد که به هم زدی؟ اصال چرا همه چی افتاد گردن

 اون؟

 .هما دست از سر رومیزی برداشت

به جای جواب دادندستهایش را در جیب کرد و سعی کرد   

 ..طفره برود: نشد تبسم. قسمتمون با هم نبود

 تبسم برای بیشتر دانستن به عمهاش اصرار کرد: چرا نشد؟

 چرا قسمتتون با هم نبود. عمه تو رو خدا بگو چی شد؟

هما به جای حرف زدن سکوت اختیار کرد.تبسم با شک 

 :پرسید

 پای کس دیگهای وسط بود؟

 سکوت هما که طول کشید؛ تبسم به این نتیجه رسید که

 .حدسش درست بوده



 ناباور پرسید: تو عاشق اون بودی پس چی شد که دل به

 !کس دیگهای دادی؟

 هما به سمت اتاق پا تند کرد و پاسخ داد: تبسم این حرفها

 رو ادامه نده. هم زدن گذشته هیچ چی جز بدتر شدن همه

تم تو بدونی ماهان راست گفته وچیز نداره. من فقط خواس  

 من نامزدی رو به هم زدم دیگه بیشتر از این کنجکاوی

 .کردن یه صالح هیچ کس نیست

 تبسم هم گام عمهاش شد و با لحنی که کمی عصبانی بود

 گفت: عمه من کنجکاوی نکنم؟ زندگی گذشتهی شما داره

هتمام زندگی آیندهی من رو به هم می ریزه. بابام به مردی ک  

 من عاشقسم بخاطر گذشتهی شما گفته نه خودم بخاطر بابام

مجبور شدم بگم نه. با ماهان دعوام شده و چند روزه 

 هیچخبری

 ازش ندارم. همه اش بخاطر گذشته ای که تو میگی

 .کنجکاوی نکن

 .هما دم در اتاق ایستاد

 در چشمان برادر زاده اش نگاه کرد و گفت: با هم زدن

های اطرافت آسیب می زنی تبسمگذشته فقط به آدم  . 

 بابات بخاطر گذشتهی من گفت نه ولی همه چیزو به خودت

 سپرد تو بی اهمیت به گذشته و نظر دیگران بگو آره

 .گلوی تبسم خشک شد



 .نمی دانست در جواب حرف منطقی عمهاش چه بگوید

 .زبانش را روی لبهایش کشید

وقتی اینعمهاش را میشناخت انقدرها هم خودخواه نبود،   

 گونه از گفتن حقیقت فرار میکرد یعنی پای مسائل دیگری

 .وسط، بود که هما نمی خواست مطرح شود

 .راه حیاط را در پیش گرفت

 .ذهنش درگیر شد

 .این وسط رازهای بود که او خبر نداشت

 .سر جای همیشگیاش در حیاط نشست

 .در مغزش با خودش جنگید و هزار نوع فکر کرد

دو ساعت فکر کردن به این نتیجه رسید که از بعد از نزدیک  

کسی انتظار کمک نداشته باشد.تصمیم گرفت خودش برود و 

 با

 پدرش حرف بزند و از

 .عشقش دفاع کند

 از آن سو هم با ماهان تماس بگیرد و بگوید قصدش از

 .اینکه گفته چیزی نگو چه بوده

 .دست برد و تلفن را از روی میز مقابلش برداشت

ماهان را پیدا کرد و خواست آن را لمس کند که نام شمارهی  

 .باربد بر صفحهی گوشی نقش بست

 آیکون سبز را لمس کرد و جواب برادرش را داد: جانم



 باربد؟

 .باربد هول و وال داشت

 .در صدایش نگرانی موج میزد

 با اینکه سعی میکرد خونسرد باشد اما از حرف زدنش

 .تشویش میبارید

 .سالم تبسم کجایی؟ میخوام بیام دنبالت کارت دارم_

آموزشگاهم داداش چیزی شده؟_نه نگران نشو چیزی _

 نیست، میام

 دنبالت بریم یک دوری

 بزنیم. کاری که نداری؟

 تبسم دلواپس پرسید: نه کاری ندارم. باربد تو رو خدا چیزی

 شده؟

 حاال میام بهت میگم. تو آماده باش_

ه ساختمان بازگشتدخترک با دلهره ب . 

 کیف و وسایلش را برداشت. سرسری از هما خداحافظی کرد

 .و در حیاط منتظر برادرش ایستاد

 .باربد خیلی زود رسید

 در ماشین نشسته بودند و رنگ و رویی پریدهی باربد به

 خوبی نشانگر این بود که مرد جوان حامل خبرهای خوبی

ید: باربد تو رو نیست.تبسم پر از دلهره نگاهش کرد و پرس

 خدا



 بگو چی شده؟ تو چرا این جوری به هم ریختهای؟

 .باربد از توی آینه پشت سرش را نگاه کرد

 اهورا دوباره پیداش شده. رفته سراغ امید و نوشین چاقو_

 ...داشته با باهاشون درگیره شده

 :نگاه پر از تاسفش را برای چند ثانیه به خواهرش داد

دهماهان هم همراهشون بو . 

 .قلبم تبسم در سینه از تپش ایستاد

 نفسش در سینهاش گره خورد و جان کند تا پرسید: آسیب

 دیدن؟ طوریشون شده؟ حالشون خوبه؟

 :باربد یک کلمه گفت و دنیا را بر سر دخترک آوار کرد

 بیمارستانن

 .اینبار دیگر واقعا مرد

 .روح از تنش جدا شد و دست و پایش یخ کرد

بد چرا تلگرافی حرف میزنی؟ چیزیعصبی پرسید: بار  

 شده؟ حالشون خوبه؟

 باربد هم عصبی بود

 نمیدونم...نمی دونم بخدا. فقط نوشین زنگ زد. گریه می_

کرد. بریده بریده یک چیزایی گفت و قطع کرد.سریع دست 

 در

 .کیفش فرو برد و گوشی را بیرون کشید

 تا خواست شمارهی نوشین را بگیرد باربد گفت: خودتو



سته نکن. گوشی ماهان خاموشه. نوشین و امید همخ  

 .جواب نمیدن

 .دخترک بیقرار دست روی صورتش کشید

 با خودش زمزمه کرد: وای خدایا پس کی میرسیم. این

 .بیمارستان لعنتی چرا انقدر دور شده

 .نمی دانست نگران ماهان باشد یا نوشین و امید

اشد جان از تنشفکر اینکه اتفاقی برای هر کدامشان افتاده ب  

 .می برد

 .طول کشید تا به بیمارستان رسیدند

 .از دم در تا ساختمان بیمارستان فاصله زیاد بود

 .تبسم و باربد مسیر را تقریبا دویدند

 نزدیک ساختمان نوشین را دیدند که نشسته روی صندلی،

 .خودش را بغل کرده و گریه میکرد.دستانش خونی بود

 .آستین مانتو زرد رنگش لکه های خون داشت

 .دنباله های شالش نیز

 تبسم به سمت دوستش دوید و نامش را با هول و هراس

 .خواند

 .قلبش در سینه در حال متالشی شدن بود

 از چیزهایی که ممکن بود نوشین بر زبان آورد وحشت

 .داشت

 نوشین تا چشمش به تبسم افتاد خودش را به آغوش انداخت



با صدای بلند گریستو   

 .تبسم مرده و زنده شد

 از رنگ پریده و حالت صورت نوشین کامال مشخص بود

 .اتفاقات ناگواری افتاده

 . دخترک را در آغوش گرفت و ترجیح داد چیزی نپرسد

 الاقل چند دقیقه در بی خبری به سر میبرد برایش بهتر بود

 .تا مواجه شدن با یک مصیبت

قه سردرد و دلش باز شدنوشین پس از چند دقی . 

 .موقع حرف زدن چشمانش وحشت زده بود

 .اشکهای درشت روی صورتش می غلتید

 .کمی از ریملش زیر چشمش ریخته بود

 !اهورا اومد! توی زندان بود. نمیدونم چطوری اومد_

نمیدونم از کجا آمد!من و امید و ماهان بیرون بودیم. یعنی من 

 و

 امید توی

اهان و دیدیم. وقتی اهورا اومد معلومخیابون بودیم که م  

 بود تعقیبمون کرده با امید و ماهان درگیر شد. دست امید

 زخمی شد ماهان خودشو انداخت جلو نمیخواست م بزاره

 اهورا ضربهی دیگهای به امید بزنه. چاقو درست توی

 .سینه ماهان نشست

 .های های گریه کرد



ان چاقونفس زنان و بریده بریده ادامه داد: ماه  

 خورده...حالش به خیلی بده نمیدونم چیکار کنم .چه خاکی

 تو سرم بریزم به پدر و مادرش چی بگم اصال نمیدونم

 .بایدچیکارکنم

 .زانوهای تبسم تا شد

 جان از پاهایش رفتن جان هم از پا ها و هم از تمام تنش

 .رفت

 !ماهان چاقو خورده بود

 و حالش بد بود؟ بد یعنی چقدر؟

گونه؟یعنی چ  

 .یعنی حاال چه باید می کرد؟باربد متوجه حال باید خواهر شد

 .دست انداخت زیر بازوی دخترک را گرفت انداخت

 .بغض سنگینی بر گلوی دخترک نشست

 .به حدی سنگین بود که نفس تبسم به شماره افتاد

 .به زور هوا را به ریه هایش می فرستاد

 .با هم راهی ساختمان بیمارستان شدند

بر سند تبسم هزار بار جان دادتا  . 

 امید با دست پانسمان شده در سالن روی صندلی نشسته

 .بود

 .رنگ و رویی سفید شدهاش حکایت از حال خرابش داشت

 .تبسم که نتوانست چیزی بپرسد



 باربد بود که به دادش رسید از امید پرسید: ماهان

 کجاست؟ حالش چطوره

 .جواب امید زیادی ناامیدکننده بود

 توی اتاق عمل. حالش اصال خوب نیست _

 .باربد پیش رفت

 .دست روی شانهی امید گذاشت

 آروم باش امید. خودت حالت خوبه؟_

 .امید بدون کالم سر جنباند

 اب دهانش را فرو داد،انگار کوهی میان گلویش گیر کرده

بود.صورت ماهان وقتی که روی زمین افتاد یک لحظه از 

 مقابل

 .چشمانش دور نمیشد

 :باربد نگاهی میان امید و همسرش رد و بدل کرد و پرسید

 به خانوادهاش خبر دادی؟ می دونن ماهان اینجاس؟

 .امید پریشان احوال دست روی صورتش کشید

 ...لبهای خشکیدهاش را تکان داد: نه من خبر ندادم

 مستأصل نالید: زنگ بزنم چی بگم؟ من روی نگاه کردن به

 صورتشون ندارم

_ حرفیه امید؟ باید به خانوادهاش زنگ بزنیم باید این چه  

 .بدونن برای ماهان چه اتفاقی افتاده

 صدای گریهی نوشین بیشتر شد و با هق هق ادامه داد: چه



 خاکی به سرم شد. چی بگیم به مادرش؟ بگیم بچهات سر

هیچ و پوچ اینجا داره از دست میره.تبسم این جملهی نوشین 

 را

 .تاب نیاورد

عقب رفت و به دیوار پشت سرش خورد چند گام . 

 .باربد سریع متوجه عکسالعمل خواهرش شد

 به تبسم که بیچاره وار به دیوار تیکه داد و با چشمانی که

 .از اشک لبالب بود به در اتاق عمل خیره شده، نگاه کرد

 هر دو دست خواهرش را در دست گرفت: خوبی قربونت

 بشم؟

شده بود زبان تبسم مثل یک تکه چوب خشک . 

 .در دهانش زیادی میکرد

 .آنقدر سنگین که نمی توانست تکانش دهد

 باربد میانشان گیر افتاده بود و نمی دانست کدامشان را آرام

 .کند

 دست خواهرش را فشرد: هیچ چی نمیشه تبسم جان. من

 مطمئنم تا یک ساعت دیگه صحیح و سالم از اتاق عمل میاد

د با دلداری ماهان امیدوار بیرون.دخترک بیچاره فرصت نکر

 شود؛

 .چون امید بالفاصله گفت: عملش چند ساعت طول میکشه

 .دکترش گفت



جهنم برایش همان لحظات بود.لحظاتی که پشت در اتاق عمل 

 می

 گذشت و نمی دانست

 .ماهانش از آنجا زنده و سالم بیرون خواهد آمد یا نه

داضطراب وحشت مثل خون در تمام رگ و پیش جاری بو . 

 .طعم تلخ ناامیدی و هراس را با تمام وجودش حس می کرد

 اوضاع وقتی وخیمتر شد که باربد تصمیم نهایی را گرفت تا

 .به خانواده ماهان خبر بدهد

 .آنها را از وضعیت او مطلع سازد

 روی صندلی نارنجی رنگ کنار امید نشست و با تلفن

 .همراهش شمارهی اشکان را گرفت

 .با دومین بوق اشکان جواب داد: سالم باربد جان

 .باربد گلویش را صاف کرد

 سعی کرد خبر را با آرامش به اشکان بدهد: سالم، خوبی؟

 .چه خبرا

 خبر سالمتی. تو خوبی؟ خانواده خوبن؟_

 .همه خوبن. کجایی؟_پیش بابا میدون_

 نپرسیدن هم مشخص بود که در میدان است. بسکه سر و

و شلوغ بودصدا میآمد  . 

 .مردد به امید نگاه کرد

 .از اینکه تماس گرفته بود پشیمان شد



 .اما راهی بود که شروع کرده و باید تا اخر می رفت

 اشکان جان راستش...راستش مزاحمت شدم بگم،ماهان_

 . یک تصادف کوچولو داشته ما االن بیمارستان

 صدای اشکان پر از هراس شد و پرسید: االن کجاست؟

خوبه؟ حالش  

 باربد باز دروغ گفت: آره، آره خوبه فقط احتماال یکی، دو

 .مورد شکستگی داره

اشکان نالید: یا خدا. ما االن میایم بیمارستان.بدون خداحافظی 

 تماس

 .را قطع کرد

 باربد دست بر صورتش کشید و با خودش واگویه کرد: خدایا

 خودت کمکمون کن. این فکر کرد شکستگی داره اینطوری

ا خورد! اگه بفهمه اصل ماجرا چیه چی میشه؟ خدایاج  

 .خودت کمکمون کن

 نیم ساعت بعد مادر و برادرها و پدر ماهان در محوطهای

 .بیمارستان بودند

 بچه ها همه با هم به استقبالشان رفتند تا آرام آرام اصل

 .ماجرا را بگویند

 مادرش هنوز اصل ماجرا را نمی دانست و صورتش خیس

 .اشک بود

 .وای به روزی که می فهمید اصل ماجرا چه بوده



 زهره تا چشمش به تبسم افتاد جلو رفت، شانه هایش را

 گرفت و با نگرانی پرسید: خوبی تبسم جانم؟ ماهان همراه

تو بوده که تصادف کرده؟ االن حالش چطوره.تبسم نمی 

 توانست

 .جلو گریهاش را بگیرد

دمبا گریه جواب داد: نه، من همراهش نبو . 

 زهره با تردید صورت دخترک را نگاه کرد. انگار هنوز

 .متوجه وضعیت امید و نوشین نشده بود

 حال...حال ماهان خوبه؟_

 .پارتتبسم بدون حرف سر تکان داد

 .زهره فهمید اوضاع از آنچه که شنیده وخبم تر است

 به امید وباربد که کنار هم ایستاده بودند نگاه کرد. تازه

 متوجه دست پانسمان شدهی امید شد و پرسید: ماهان

 کجاست؟

 .امید شرمنده بود

 .اصال نمی دانست چه بگوید

 باربد چند قدم جلو رفت و برای توضیح دادن ماجرا دواطلب

 .شد

 زهره وقتی فهمید اصل ماجرا چه بود و چه بر سر پسرش

 .امده با صدای بلند زد زیر گریه

ن را کردند تا آرامش کنندتبسم و نوشین همهی تالششا . 



 .با کمک آنها تا پشت در اتاق عمل رفت

 خیلی سخت میگذشت.تبسم روی صندلی جمع شده در خودش

 نشسته بود و قدم

 های احسان را بارهاو بارها درست مثل توی فیلمها سالن

 .را راه رفت، می شمرد

 اما انقدر حال خودش خراب بود که توجهی به حال سایرین

مادر ماهان نداشت البته جز . 

 .باالخره طاقت نیاورد

 .اشک های زهره را تاب نیاورد

 ماندن پشت در اتاقی که مرد جوان در آن با مرگ و زندگی

 .دست و پنجه نرم میکرد را هم تاب نیاورد

 از راه رو و سالن و بیمارستان بیرون رفت و خودش را به

 .محوطه بیمارستان رساند

مدنفسش یکی در میان درمیآ . 

 .قلبش درست تپیدن را یادش رفته بود و نامنظم می تپیدن

 حس می کرد اگر همینگونه ادامه دهد خودش هم کارش به

 .بستری شدن میکشید

رگش بدش نمیآمد یکی بیاید و یک آمپول آرامبخش در  

 تزریق کند چند ساعت بخوابد و وقتی چشم باز کند که

باشد ماهانش مثل همیشه سرحال و قبراق ایستاده . 

حتی اگر از او دلخور باشد.حتی اگر قهر باشد حتی اگر برود 



 و

 برای همیشه پشت

 .سرش را هم نگاه نکند

 .اما سالم و سر حال کنار خانواده باشد

 .دلش لبخندهای ماهان را می خواست

 دل تنگی می کرد برای چشمان مردی که چند روزی میشد

بود که در اتاقی ندیده بودش و حاال یکی آمده و اعالم کرده  

 .چندین متر دقیق تر میان مرگ و زندگی دست و پا میزند

 .ندانست چقدر در حیاط طی شد

 .ندانست چندبار آن حیات طوالنی را رفت و برگشت

 حیاطی که بیشترش باغچه بود و در بود از انواع و اقسام

 .گلها

 می شد در آنجا نشست و حسابی لذت برد اگر نام بیمارستان

خود نداشت را بر . 

 مطمئنا نیمی از بیماران هیچ از زیبایی بیمارستان نمی

 فهمیدند چون معموال اینجا حال کسی مساعد لذت بردن از

 .فضا نبود

 وقتی باربد را دید که به سمتش می آید چیزی در دلش فرو

ریخت.نگرانی و استرس با بیشترین حجم ممکن بر سرش 

 آوار

 .شد



 .مبادا اتفاقی افتاده باشد

 پاهایش نمی توانست جلو برود پس جلو نرفت اصال  دوست

 .نداشت در مورد ماهان چیزی بشنود

 .دلش گواهی خوبی نمی داد

 .باربد رسید مقابلش ایستاد

نگاهش را در چشمانم مغموم خواهرش دوخت.تبسم دل 

 نگران

 پرسید: از اتاق عمل آوردنش بیرون؟

دادباربد سر تکان  . 

 .نفسش از سینه پر درد بیرون می آمد

 .فقط منتظر یک جمله بود اینکه حالش خوب باشد

 .نتوانست بپرسد

 . اما باربد سوالش را در چشمهایش خواند و جواب داد

 خطوط کج و کوله و بیمعنی و مزخرف به عنوان لبخند بر

 صورت نشاند و گفت بابا اون مردک کسیه که از سقوط

ه این که چیزی نیستحتمی فرار کرد . 

 .اشک های تبسم بی اراده روی صورتش لغزیدند

 ماهان بی شک آنجا هم جان کند تا از سقوط حتمی فرار

 .کرده بود

ماهان آنجا بال بال زده بود تا جان دیگران را نجات 

 دهد.دخترک با



 خودش آرزو کرد کاش این جا به خاطر او

 .برگردد

بل دخترک بایستدکاش یک بار دیگر قرص و محکم مقا . 

 .لبخند بزند

 .و از عشق زیر گوشش زمزمه کند

 .اصال  اگر نیامد و از عشق هم سخن نکرد عیبی ندارد

 اما یک بار دیگر روی پایش بایستد. سرحال و سالم و بخدا

 .که دخترک دیگر چیزی از خدا نمیخواهد

 .باربد که حال زار خواهرش را دید؛ او را در آغوش گرفت

روی شانهی بابد نشست و صدای گریه اش بیسر تبسم   

 .خجالت بلند شد

 باربدکمر خواهرش را نوازش کرد و گفت: من مطمئنم

 حالش خوب میشه من مطمئنم که بر میگرده به تو قول

 .میدم

 تبسم با درد وحشتناکی که در صدایش نشسته بود گفت: آره

 برمیگرده.هر دو کنار هم روی نیم کت نشسته بودند و تبسم

 از

 .ابمیوهای که برادرش برایش خریده بود می نوشید

 .نوشین دوان دوان از ساختمان بیمارستان بیرون آمد

 .تبسم و باربد از جا جهیدند

 تبسم به سمت نوشین پا تند کرد و باربد هم پا به پایش



 .رفت

 .نوشین رو به رویی تبسم ایستاد

 .دستانش را در دست گرفت

لبخند بر صورتش بود اشک از چشمانش می چکید و . 

 با خوشحالی گفت: از اتاق عمل آوردنش بیرون. خدا رو

 شکر عملش انقدر که دکتر گفته بود طوالنی نشد. حالش هم

 .خوبه

 باربد به سمت ساختمان دوید و تبسم و نوشین از جا پریدند

 .و جیغ کوتاهی کشیدند و همدیگر را در آغوش گرفتند

مثل بچه ها در اغوش هم می پریدند و شادی می کردند.بعد 

 از

 .اینکه کمی خوشحالی کردند وارد بیمارستان شدند

 پارت

 هوا تاریک شده بود و هما خسته از روزمره گیهای پر

 .تکرار از تومبیلش پیاده شد

 .فکر و ذکرش تبسم و حرفهایش بودند

و نه می نه عالقهای برای شکستن دل برادر زاده اش داشت  

 .خواست حرف گذشته را پیش بکشد.سر دو راهی مانده بود

 .نمی خواست بین خودش و تبسم کدام را انتخاب کند

 .حتی حوصلهی بردن ماشینش را هم به پارکینگ نداشت

 بعدا می توانست از باربد خواهش کند برایش این کار را



 .انجام دهد

در قفل با سری سنگین از فکر دم در ایستاد و کلید را  

 انداخت اما کسی آز پشت سر نامش را خواند: هما؟

 .صدا بنظرش آشنا میآمد

 .برگشت وپشت سرش را نگاه کرد

 .شخص در تاریکی ایستاده بود

 .اما زیاد او را معطل نکرد و پا جلو گذاشت

 .درست زیر نور چراغ ایستاد

 .هما از دیدنش جا خورد

 .توقع دیدن او را نداشت

رتش را به خاطر داشت.نقش تار تار تمام زوایای صو

 موهایش در

 .ذهنش ثبت بود

 انقدر واضح او را به خاطر می اورد که در همان نگاه اول

 .فهمید چندین تار از موهای قهوهای اش سفید شد

 .چشمانش هم کمی گود رفته بودند

 مژه هایش هنوز مثل گذشته زیبا و دانه دانه بود.مثل همان

ردروز های اول دل می ب . 

 چال عمیق چانهاش همان که هما بارها بارها وسوسهای

 .بوسیدنشان را داشت هم هنوز سر جایش بود

 .خودش بود



 .کوروش، فقط به اندازهی چند سالی که ندیده بودش پیر تر

 .قرار بود با هم پیر شوند

 .به پای هم پیر شوند اما نشد

 ناباور گفت: کوروش تو اینجا چیکار می کنی؟

نگاهش کرد مرد خیره . 

 .او هم تمام زوایای صورت هما را وارسی می کرد

برای پرسیدن حالت و اینکه -دلتنگ تر و عاشق تر از همیشه.

 چی

 به سرت اومد خیلی دیر

 اومدم؟

 .اشک در چشمانش هما حلقه زد

 .حق نداشت دلگیر باشد اما بود

 آهسته سر تکان داد و با صدای که به بغض آلوده بود پاسخ

 .داد: خیلی

 .کوروش یک گام دیگر جلو گذاشت

 .هما سر پائین انداخت

 .مرد گالیه کرد: تو خواستی برم

 .هما هم گالیه کرد: من خواستم ولی تو نباید می رفتی

 .صدای کوروش یک کوه درد داشت

 .تو گفتی عاشق شدی.هما لب گزید-

 .قطرات درشت اشک روی صورتش جاری بود



 پارت

من نگفتم. تو شنیده هاتو باور کردیگالیه آمیز گفت:  . 

 کوروش ابرو در هم کشید.هما چه می گفت؟

 تو نبودی خواستی برم؟ تو نگفتی نمیخوای باهام ادامه_

 بدی؟ دیگه حرف زدن از گذشته چه فایدهای داره وقتی

 .سالها رفتن و هیچ چی مثل قبل نمیشه

 .هما نفسش را آه گونه بیرون داد

 .اشکهایش جاری بود

وروش که از اصل ماجرا خبر نداشتک . 

 .به صورت هما و اشکهای جاریاش نگاه کرد

 .شنیدم ازدواج نکردی-

 .هما سر تکان داد

 .کوروش نفس عمیقی کشید

من ازدواج کردم، یک دخترچهار ساله دارم.وقت حرف _

 زدن از

 دخترش لبخند دلنشینی روی لبهایش

ا دورنشست. لبخندش با وجود کمرنگ بودن از چشم هم  

 .نماند

 شاید یک روز بیارم ببینیش. خیلی شیرینه. مثل نون-

 خامهای های که با هم می

 .خوردیم و تو همیشه بعدش نگران چاق شدنت بودی



 .بغض خنجر شد و حنجر هما را درید

 .کورش خاطره هایشان را یادش بود

 .قلبش تیر کشید

 .دردش تا مغز استخوانش را سوزاند

ش را بگیردسعی کرد جلو اشکهای . 

 .لبخند را به سختی روی صورتش نشاند

 .مبارکت باشه-

البته فکر کنم -دست زیر بینیاش کشید و به لبخندش عمق داد.

 برای

 تبریک گفتن خیلی دیر باشه. وقتی

 دخترت چهار سالشه حتما

 .شش، هفت سالی از ازدواجت میگذره

 .کوروش ثانیهای نگاه از صورت هما نمیگرفت

ت اشکی که بر صورتش نشسته بود پشیمانزن جوان باب  

 .بود

 راستش هیچ وقت نخواسته بود باور کند که کورش

 .ازدواج کرده و حاال می فهمید حتی یک دختر هم دارد

 .او تمام این سالها را در حسرت داشتن او گذرانده بود

 ناغافل پرسید: کی اومدی؟

 :کوروش نگاه از صورت زن مقابلش گرفت و به آسمان داد

 ...دیشب. اولش می خواستم برم خونهام



 نیشخندی زدی و ادامه داد: شایدم بهتر باشه بگم

خونهامون.چند ثانیه مکث کرد و سپس ادامه داد: همونجایی 

 که

 قرار

 بود خونهی امید و آرزهامون باشه. همونجایی که با

 ....سلیقهی تو خریدمش

 .باز کمی سکوت کرده

 .انگار به گذشته گذر کوتاهی زد و برگشت

 کوروش چه می خواست؟بعد از چند سال ناغافل آمده بود و

 خاطرات گذشته را شخم

 میزد که چه؟

 آن هم زمانی که نام یک زن و دختر در صفحهی دوم

 !شناسنامه اش وجود داشت آنجا چه می کرد؟

کشد و برودآمده بود اتش به دختر بیچاره ب . 

 .کوروش ادامه داد

 ولی یادم اومد دست دوست ماهان و خانمشه. رفتم خونهی-

 .بابا، خونه خالی بود. جای پدر و مادرم توش خالی بود

 مثل تموم سالهای بچگی و جوونی. عین دزدا خودم از در

 .. حیاط کشیدم باال

 .تلخ خندید

ود یاهما ندانست خندهی تلخش برای نبود پدر و مادرش ب  



 .برای نسبت دزد دادن به خودش

 ولی برای قفل در هال کاری از دستم بر نیومد. دیگه-

 !مجبور شدیم بریم هتل.جمع بسته بود

 !گفته بود مجبور شدیم برویم

 !این یعنی تنها نبود

 هما برای اینکه فکرش را از همسر و دختر کوروش

 منحرف کند پرسید: چرا نرفتی خونه برادرت؟

- ادم یکی، دو روز تنها باشمترجیح د . 

 آموزش

 هما سردرگم شده بود نه به آن جمع بستنش نه به آن میل

 .برای تنهایی که میگفت

 دل به دریا زد و پرسید: تنها اومدی؟

 .نه-

 متاهل بودن کوروش در همین چند دقیقهای که از حضورش

 .می گذشت هی به صورتش کوبیده میشد

ه داشتمت. بیا بریم داخلبخشید سر پا نگ-قصد فرار کرد. . 

 نه ممنون فقط اومده بودم ببینمت. آدرس اینجا رو نداشتم-

 ولی خونهی سابق پدریت رو بلد بودم. می دونستم اونجا

 شده محل کارت. فکر کردم شاید دوست نداشته باشی کسی

 توی محل کارت ما رو ببینه مجبور شدم از همونجا دنبالت

 بیام



یختقلب هما در سینه فرو ر . 

 .حسی تلخ و شیرین در جانش جاری شد

 متاهل بود اما برای دیدن او این همه وقت گذاشته و حوصله

 .خرج کرده بود

 .نتوانست لبخندش را کنترل کند

 .ندانست چرا از این شاخه به آن شاخه می پرد

 پرسید: اسم دخترت چیه؟

 کوروش مستقیم نگاهش کرد: پونه

 .ندیده می دانست دختر کوروش مانند اسمش زیباست

 اصال مگر میشد دختر کوروش باشد و زیبا و دوست

 .داشتنی نباشد

 .مرد دست در جیب کرد

کمی به عقب چرخید.تاکسی که منتظرش بود را نگاه کرد و 

 بی

 میل گفت: ببخشید

 .اگه مزاحمت شدم. من دیگه باید برم

 .هما دوست داشت او بیشتر بماند

 .هنوز از دیدنش سیر نشده بود

 اما کورش زن و زندگی داشت و باید میرفت و به آنها

 .میرسید

 .مثل هما که تنها و بیکار نبود



 بند کیفش را که از روی شانهاش افتاده بود سر جایش

 .برگرداند: برو به سالمت

 کوروش خداحافظ را زیر لب زمزمه کرد و به سمت تاکسی

دچرخید.سوار اتومبیل ش . 

 دستش را از پنجره بیرون آورد و بار دیگر با هما

 .خداحافظی کرد

 تا لحظهای که تاکسی زرد رنگ از کوچه خارج شد نگاه هما

 .همراه او رفت

ندانست کوروش برای چه آمده.آمده بود بعد از چند سال 

 دیدار تازه

 کند یا اینکه نمک روی

 .زخم زن بیچاره بپاشد

خودش می کشیدشان وارد خانه با پاهای که به زور همراه  

 .شد

 .بوی ادکلن کورش را هنوز زیر بینیاش حس می کرد

 .دلش برای او پر میکشید

 حالش درست حال شبهای بود که در دوران نامزدیشان

 .کوروش قصد سفر می کرد

 تا او برود کارش را انجام دهد و برگردد دختر بیچاره از

 .دلتنگی بال بال میزد

ینکه یکبار دیگر ببیندش لهله میزدحاال باز برای ا . 



 یادش که میآمد او متاهل است عذاب وجدان بیخ گلویش می

 .چسبید

 .نفهمید کی لباسش را درآورد و روی کاناپه نشست

 .یکسره در گذشته دست و پا میزد

 تبسم کنار باربد ایستاده بود و مرد جوان حاال که از خوب

زم رفتن داشت.بهبودن حال ماهان خیالش راحت شده بود ع  

 صورت خواهرش نگاه کرد و پرسید: دیگه بریم؟ مامان

 .بیست بار زنگ زده

 .نگاه خواهرش ناراضی بود

 .دلش می خواست تا به هوش آمدن ماهان همانجا بماند

 .باربد حرف نگاهش را خواند

 لبخند خسته ای زد و پرسید: میخوای تا چشماشو باز کنه

 .همینجا بمونیم

 .تبسم خجالت زده لبخند زد و سرپائین انداخت

 باربد آهسته از زد: تحفه ببین چه در سری برام درست

 کرده. شما دوتا اصال مگه قهر نبودین؟

 .دخترک آهسته خندید

 باربد ذوق کرد: قربونت بشه داداش همیشه همینجوری

 .بخند

 .ماهان را به اتاقش منتقل کرده کرده بودند

و غیر از پدر و مادرش کسی اجازهی تازه به هوش امده  



 .دیدن او را ازنزدیک نداشت

 .تبسم بال بال میزد تا یک لحظه او را ببیند

 آنقدر اصرار کرد ؛ تا باالخره اجازه یافت وارد بخش شود و

از پشت شیشه اتاقش چند لحظه او را ببیند.پشت شیشه ایستاد 

 و

 بیتاب ماهانی را خیره شد که سرش

کج بود و به حرفهای او گوش میداد به سمت مادرش . 

 .زن چیزی به فرزندش گفت

 سر خوش قد و باال به سمت جا

 ن

 ِِ ِِ  

 خلبا یی که تبسم ایستاده

 .بود چرخید

 .نگاهشان از فاصلهای که میانشان بود در هم گره خورد

 .روی لبهای خشکیدهی ماهان لبخند کمرنگی نشست

ماهانچشمهی اشک تبسم با دیدن صورت رنگ پریدهی   

 .دوباره جوشید

 .با چشمان خیس به نشانهای سالم سر تکان داد

 .ماهان همان دستش را که سرم داشت آهسته باال آورد

 .تبسم بی توجه به حضور زهره دست روی شیشه گذاشت

 .انگار که می خواست دست مرد جوان را لمس کند



 .ماهان بی حال بود

 .بیخالیاش راا خیلی راحت میشد فهمید

روی لبهای خشکیدهاش کشید.دل تبسم کباب شد برای  زبان

 مردی

 که تا چند ساعت دیگر اجازه

 .خوردن آب و غذا نداشت

 .و از همین حاال لبهایش این چنین خشکیده بود

 .ماهان چیزی به مادرش گفت

 .زهره از کنار پسرش برخاست و خودش را به تبسم رساند

را شنیده از لحظهای که خبر به هوش آمدن پارهی جگرش  

 .بود، لبخند یک لحظه از لبهایش دور نمیشد

 .مقابل دخترک ایستاد

 تبسم جانم ممنونم ازت که تا االن موندی. به ماهانم گفتم-

 .چندساعته اینجایی خواست ازت بخوام بری استراحت کنی

 با وجود فاصله متوجه خستگی چشمات شد. برو خونه

 .استراحت کن عزیزم

شردتبسم دست زهره را ف . 

 چشم با اجازه اتون من میرم. اما اگه اشکالی نداره فردا-

 .میام

قربونت برم چه اشکالی داره؟ -لبخند زهره وسعت گرفت.

 فردا



 حتما بیا مطمئن ماهان

 .هم منتظرته. االن هم از سر نگرانیه که میخواد بری

 .تبسم با خجالت لب گزید

 .باشه پس من فعال میرم. شبتون بخیر-

 .نگاهش را از الی در به ماهان دوخت

 .مرد جوان هم خیرهی او بود

 .رنگ به رو نداشت و دل تبسم در سینه آتش گرفت

 .لب زد: خداحافظ

 ماهان هم لب زد: خدانگهدار

 بار دیگر از زهره خداحافظی کرد و راه خروج را در پیش

 .گرفت

 .باربد منتظرش بود

وب بودن حالامید و نوشین را به محض اطمینان از خ  

 ماهان راهی خانهاشان کرده بودند تا کمی سر و وضعشان را

 .سر و سامان دهند

 باربد سالن منتظرش ا

ر ِِ ِِ  

 .درست دم د یستاده بود

 تبسم که جلورفت دست دور شانهاش حلقه کرد و به رویش

 .لبخند زد

 باربد در همه حالی حتی با وجود خستگی چشکانش بمب



ی خوب دنیا بود.به سمت در بمب محبت وهمهی انرژیها

 خروجی

 می رفتند که مردی دوان دوان از

 .کنارشان رد شد

 متعجب نگاهشان کرد و بهت زده از تبسم پرسید:این عموی

 !ماهان نبود؟

 !تبسم جا خورد

 .او هیچ وقت عموی ماهان را ندیده بود که بشناسد

 جواب سوالش را می دانست چون ماهان غیر از کوروش

نداشت اما برای اینکه مطمئن شود پرسید عموی دیگری : 

 کدوم عموی ماهان؟

 .نگاه باربد به راه رفتهی کوروش بود

 !پاسخ داد:همون که قرار بود با هما ازدواج کنه

 تبسم دوست داشت بیشتر میماند و او را میدید اما برادرش

 خیلی خسته بود.؟باربد هم با وجود کنجکاوی اما به راهش

داد.هاشم پشت در اتاق پسرش روی  برای خروج ادامه

 صندلی

 نشسته بود که

 .مردی را دید دوان دوان به سمت او میآید

 .سرپا ایستاد

 .کوروش مقابل برادرش متوقف شد



 .نفس نفس میزد

 پر از تشویش و رگباری گفت:زنگ زدم ماهان خبر اومدنم

 رو بدم به جاش اشکان جواب داد. تا فهمید ایرانم بهم گفت

الیی سر ماهان اومدهکه چه ب . 

 .زمان حرف زدن تند تند نفس می کشید

 .حالش چطوره-

 هاشم به برادرش لبخند زد تا آرامش کند و پاسخ داد: اوال

 .سالم. پوما رسیدن بخیر خوش آمدی. خسته نباشی برادر

 سوما خدا رو شکر خطر رفع شده حالش خوبه. همین

 .جاست. توی همین اتاق.کوروش داخل اتاق را نگاه کرد

 .چشمان ماهان بسته بودند و متوجه او نشد

 .اما زهره از دیدن برادر شوهرش جدا خورد

پارت روز بعد سر میز ناهار بودند که داریوش وارد خانه 

 .شد

 معموال عادت نداشت ظهرها به خانه آید و ناهارش در

 .کارگاه میخورد

دن همسرش در آن ساعت از روز تعجب کردآمنه از دی ! 

 .داریوش به تعجب همسرش و سایر اعضا خانواده لبخند زد

 دست و صورتش را شست و سر میز نشست و با لبخندی بر

 لب گفت: اهل خونه امروز برای ناهارتون مهمون اضافه

 نمی خواید؟



 به آمنه نگاه کرد و پرسید: به اندازهی یه نفر دیگه غذا

 داریم؟

 زن با لبخند پاسخ داد: به اندازه یه نفر که خوبه به اندازهی

 چند نفر غذا داریم. تو که میدونی من من هیچ وقت دستم

 .به کم نمیره

 تا خواست از جا بلند شود، تبسم بلند شد خودش رفت

 .برای پدرش از استانبولیپلو کشید

همه مشغول خوردن غذایشان شدند.آمنه از شوهرش پرسید: 

ینآقا ا  

 ساعت اینجا چیکار می

 کنی؟

 .داریوش نگاهی به هما و تبسم انداخت

 سپس در جواب آمنه نگاهش را به صورت او داد: حتما از

 بچه ها شنیدی دیشب برای ماهان پسر هاشم چه مشکلی

 پیش اومده. گفتم امروز یه سر بیام خونه همگی باهم بریم

 .مالقات

 !همه از این حرف داریوش تعجب کردند

نتظار اینکه او هم بخواهد همراهشان برای مالقات بیاید راا  

 !نداشتند

 !باربد برای اینکه مطمئن شود پرسید: شما هم میاید؟

 آره چرا نیام؟ پسر رفیقمه. چند شب پیش خونشون مهمون-



بودیم. درست نیست نیام.لبخند برای لب های باربد و تبسم 

 .نشست

زه بدین منم بیامهما اعالم حضور کرد: داداش اگه اجا . 

 .انگار آن روز، روز سوپرایز بود

 .باز هر چهار نفر حاضر در سر میز متعجب شدند

 واقعا هما هم میخواست بعد از سالها دوباره آن خانواده

 !راه ببیند

 .خدا میداند از شب گذشته چه در سرش گذشته بود

 .هیچ کس نمیدانست او شب قبل کوروش را دیده

روش درباره دختر و متاهل بودنشنمی دانست حرف کو  

 .راسته بود یا دروغی گفت تا او را بچزاند

 .افقط یکسره آرزو می کرد دروغ باشد

 .میخواست برود تا مطمئن شود

 اگر همسری از کوروش وجود داشت یقینا  در این شرایط

 .همراه او در بیمارستان بود

 هر چند که هما تقریبا اطمینان داشت که همسری در کار

نیست وگرنه چطور ممکن بود مردی متاهل در دومین 

 شببازگشت

 به وطن وقتی هنوز خانوادهشان را ندیده برای

 .دیدن عشق و نامزد سابقش آمده باشد

 این خودش بیانگر این بود از همسر و فرزند در مورد



 کوروش خبری نیست و کوروش برای سوزاندن هما و شاید

همسر و فرزند داردهم انتقام گرفتن از او گفت که  . 

 .پارتدر کمال تعجب داریوش با آمدن خواهرش مخالفت نکرد

 انگار آن روز قرار بود تبسم هر لحظه بیشتر غافلگیر

 .شود

 .ساعت دو ساعت مالقات بود

 .بعد از ناهار همه رفتند تا آماده شوند

 .کمی بعد سوار اتومبیل به مقصد بیمارستان میراندند

ان شدندوارد محوطهی بیمارست . 

 حواس همه به رو به رویشان بود اما نگاه هما دم در روی

 .کوروش سکته کرد

 زن جوان و دختری را سوار تاکسی کرد و قبل از اینکه

 .سوار شوند صورت دخترک را محکم بوسید

 .در ماشین را بست و خودش کرایه را هم حساب کرد

 .وقتی برگشت تیر نگاه هما مستقیم در چشمش فرو رفت

ما تا نگاه کوروش را معطوف به خودش دید به سمته  

اعضای خانوادهاش پا تند کرد.قلبش در سینه به ناله و فغان 

 افتاده

 و خودش را به در و

 .دیوار سینه می کوفت

 .دستش را مشت کرد



 انگار که قلبش را میان مشتش میچالند تا این همه

 .بیقراری نکند

نگینی میکرد، پا بهبا پاهای لرزان و بغض که در گلویش س  

 پای تبسم وارد

 .ساختمان شد

 .پس کوروش دروغ نگفته، واقعا همسر و فرزند داشت

 .به خیالت خام خودش نیشخند زد

 اصالچرا کوروش بعد سالها آن هم پس از پس زده شدن از

 .طرف او باید میآمد تا یکبار دیگر با او شروع کند

ساله خیال شب گذشته چه احمقانه مثل دخترهای چهارده  

 .پردازی کرده و خودش را کنار کوروش تجسم کرده بود

 حاال که عاقالنه فکر می کرد می فهمید شبیه دختران نابالغ

 .رفتار کرده بود

 وقتی مردی به سن کوروش که دیگر سالهای آغازین جوانی

 را رد کرده و دوران لجبازی کردن های بچگانهاش خیلی

ن حرفی میزند.چرا اوباید در وقت است به پایان رسیده همچی

 کمال

 حماقت به این میاندیشید که نامزد

 .سابقش قصد چزاندنش را دارد

 مردک بی مالحظه همسر داشت. پس دقیقا به چه علت برای

 .دیدن او رفته بود



 .آن هم در دومین شب رسیدنش

 .انگار چند کودک با هم در مغزش لیلی بازی می کردند

 .یکی در سرش گرومپ گرومپ میکوبید

 نزدیک دیوار راه میرفت تا اگر سرگیجه گرفت بتواند دست

 .به دیوار بگیرید

 .ساعت مالقات بود و بیمارستان شلوغ

 کوروش چند دقیق پس از دیدن هما وارد بیمارستان شد اما

 .دیگر او را ندید

 .تبسم همراه خانوادهاش وارد بخش شد

داتاق ماهان شلوغ بو . 

 .دختر اضطراب داشت

 پارت

 .بعد از ان روز کذایی برخورد دیگری با ماهان نداشت

 روز قبل را هم که مرد جوان در هپروت به سر میبرد و

 دخترک نمی دانست ماهان قرار است با او چگونه برخورد

 .کند

 البته که در این شلوغی نباید خیلی هم منتظر اتفاق خاصی

با صدایی رسا سالم کرد و  میبود.قبل از هرکس داریوش

 توجه

 .افراد داخل اتاق به آنها جلب شد

 !.هاشم و خانوادهاش از حضور داریوش آنجا جا خوردند



 داریوش پا به اتاق گذاشت و بقیه هم پشت سرش وارد

 .شدند

 .بازار سالم و احوالپرسیاشان داغ بود

 .تبسم جرات نمیکرد سر بلند کند و ماهان را ببیند

افتاد روی تخت را ندید که یک لحظه از او جدانگاه مرد   

 .نشد

 افرادی که داخل اتاق بودند بیشتر از اعضای خانواده و چند

 نفری هم از اقوام ماهان که چهره بعضیاشان برای تبسم

 آشنا می آمد و احتماال  آنها را روز سفره حضرت ابوالفضل

 .مالقات کرده بود

م با زهره سرگرمداریوش با هاشم حرف میزد و آمنه ه  

 .شده بود

 تبسم مثل اکثر اوقات گوشهای ایستاده و به حرفهای

 .دیگران گوش میداد

 همهی تالشش را می کرد تا پیش چشمان جمع نگاهش

سمت ماهان پرواز نکند و جز همان احوال پرسی اول کارکه 

 در

 حضور آن همه آدم خیلی معمولی انجام شده بود،

 .حرف دیگری با هم نزند

چند که زیر چشمی گاهی او را می پایید و امان ازهر  

 .دلتنگی که بدجوری به گلویش را گرفته بود



 .دوست داشت با ماهان تنها باشد

 مثل آن روز در خانه احسان بار دیگر مهمان بهشت آغوش

 .شود

 یک معذرت خواهی جانانه کند و بگوید چند ساعت از روز

ی پشت سرگذشته و روزهای قبل آن را در چه جهنم  

 .گذاشته

 .زهره کنار تبسم ایستاد

 دست دخترک را در دست گرفت و مهربانانه به روی او

 .لبخند زد

 با صدایی که خیلی بلند بود و نمیخواست به گوش سایر

 اعضاء ایستاده در اتاق برسد: ب قربونت برم امروز

 بهتری؟ به خدا دیروز انقدر برای ماهانم ناراحت بودم که

 نتونستم درست و حسابی ازت مراقبت کنم. اصال  رنگ به

 .رو ند آشتیتبسم به روی زهره لبخند زد

 چه خوب می شد اگر این زن نام مادر شوهرش را یدک

 .بکشد

 .اگر پدرش رضایت میداد دیگر از این دنیا چه می خواست

 زهره دهانش را بیشتر به گوش دخترک نزدیک کرد وباز

اهان که سرپا بشه دوباره میامازتن صدایش کاست: م  

 خواستگاری این دفعه راضی کردن بابات به هر زبان و

 گویش که باشه با خودم اصال میدونی چیه تا راضیش نکنم



 از خونتون بیرون نمیرم. وقتی دلش شمادوتا اینجوری بند

 همه دیگه هیچکی تو دنیا نمیتونه مانعتون بشه.من نمیزارم

فاصله بیفتههیچکس باعث شده بینتون  . 

 .دخترک لبخند خجالتزدهای بر لب نشاند

 با اینکه با شنیدن حرفهای زهره ته قلبش غنج رفته بود اما

 .سعی کرد و دیگر شاهد ذوق کردنش نباشند

 .اگرچه که گونه هایش گل انداخت

 و جادوگر گوشهی مغزش به نق زدن افتاد که زیاد هم ذوق

تار تو وپسرش و اینکه نکن. احتماال زهره از رابطه تیره و  

 چگونه قلبش را شکستی خبر ندارد وگرنه اینگونه قول

 .سماجت نمیداد

 اصال از کجا معلوم ماهان همچنان تو رو آن هم با کندی که

 زدی بخواهد؟

 لعنت بر همهی جادوگرهای نق نقوی دنیا که نگذاشت

 .دخترک بیچاره کیف کند از حرفهای که شنیده بود

تر مورد عالقه اش را می پایید.اگرچه که ماهان مادر و دخ

 هنوز

 هم از تبسم دلخور بود اما مگر می شد

 .دلتنگی برای او را نادیده بگیرد

 نمیتوانست با وجود همه دلخوری هایش عشق نسبت به

 .دخترک زیبا روی ایستاده در اتاقش را انکار کند



 بخصوص آن لحظه با آن صورت گل انداخته و لبخند

 .خجالتزده

 .کمی در جایش جابهجا شد تا راحتتر بنشیند

 جای بخیه هایش تیر کشید و همراه اخم او، اخمهای تبسم در

 .هم رفت و دلش برای دردی که ماهانش میکشید به درد آمد

 .اتاق کی خلوت شده بود که کوروش وارد اتاق شد

 داریوش که حواسش پی حرفهای هاشم بود از دیدن نامزد

اق بیمارستان جا خوردسابق خواهرش در ات . 

 چانهی هما تا سینهاش چسبید و همهی تالشش را میکرد

 .چشمانش سمت او نچرخد

 کوروش با وجود اینکه از بیگناهی خودش خبر داشت اما

 .باز هم از روی داریوش شرمنده بود

 سر به زیر نزدیک او ایستاد و سالم داد و دستش را برای

 .دست دادن پیش برد

هما مضطرب برادرش را نگاه کرد.داریوش با اینکه 

 ابروهایش در

 هم گره خورده بودند اما

 .دست مرد را رد نکرد

 .صدایش سکوت جمع را شکست

 .نمیدونستم برگشتی-

 بدش نمیآمد بگوید اگر میدانستم پا به این بیمارستان



 .نمیگذاشتیم

 .اما زبان به کام گرفت

سه روزی بیشتر نیست کوروش سر به زیر پاسخ داد: دو،  

 .برگشتم

 س

 ِِ ِِ  

 .نف هما با خیالی آسوده از سینه خارج شد

 .از کوروش ممنون بود که به دیدار شب قبلشان اشاره نکرد

 .کوروش از داریوش فاصله گرفت و کنار تخت ماهان ایستاد

 بی انکه سر بلند کند پرسید:بهتری؟ دردت کمتر شد؟

م شدن با هماسر بلند نمی کرد چون از چشم در چش  

 میهراسیِد.ه

 نگا نا امید ب

ر ِِ ِِ  

 .هما را دم د یمارستان دیده بود

 پارت

 ساعت مالقا ِت بیمار تمام شده و باید به خانه هایشان

 .میرفتند

 .مغز هر کدامشان به نوعی آشفته بود

بیشتر از همه داریوش و هما.وقتی کوروش وارد اتاق شد 

 همهی



 حواس داریوش پیش

متوجه پریدگی رنگ او شد خواهرش بود و . 

 هر چند از لحظهی ورود به بیمارستان آشفته حالیاش را

 .دریافت

 هما مثل دخترهایشبرایش عزیز بود و تغییر حاالتش را زود

 .در مییافت

 در حال خروج از بیمارستان بودند که دم در با کامران

 .برخورد کردند

م علیککامران تا خانوادهی خالهاش را دید، ایستاد و سال  

 .کرد

 باربد پرسید: توی بیمارستان چیکار می کنی؟

 پاسخ شنید: یکی از دوستام تصادف کرده اومده بودم

 عبادتش. شما اینجا چیکار میکنید؟

باربد پاسخش را داد: اومدیم مالقات ماهان. اینجا 

 بستریه.کامران

 .سر جنباند

 .حتی علت بستری شدن ماهان را هم نپرسید

نداشتبرایش اهمیتی  . 

 .در زندگیش او تنها موجود منفور دنیا بود

 از خواستگاری خبر داشت و مطمئن بود اگر ماهان سر راه

 دخترخالهاش سبز نمیشد، تبسم هیچ وقت از خیر او



 .نمیگذشت

 هرچند همین حاال هم با خبرهای که او برایش داشت خیلی

 راحت می توانست دخترخالهاش را قانع کند که ماهان

 .مناسبش نیست

 .فقط دنبال فرصت میگشت

 اما بیشتر از این تعلل را جایز نمیدانست و تصمیم داشت

 همین روزها به سراغ دخترخالهاش برود و او را از رازی

 .آگاه کند

 .بهتر بود تبسم خودش قضاوت کرده و تصمیم بگیرد

 چند دقیقهای را که با آنها حرف می زد، همهی حواسش

ترک وقتی بفهمد از غریبه ها چه رکبی پیش تبسم بود.دخ

 خورده

 بار دیگر

 .به فامیل خود باز میگردد

 اگر بفهمد ماهان چه مسائلهی مهمی را از او پنهان کرده،

 باز هم برای ازدواج با او تمایل خواهد داشت؟

 .صحبت را کوتاه کرد و خداحافظی نمود

 .باید می رفت وکمی کارهایش را سر و سامان میداد

بعد با تبسم کار داشت باید مفصل با او حرف میزدروز  . 

 اگر تا آن روز زبان به کام گرفته و پرده از رازش بر نداشت

 .چون امیدش به جواب منفی داریوش بود



 اما از نظرش حاال که داریوش خودش پابهپای خانواده

 برای دیدن ماهان آمده در واقع پرچم صلح را نشان داد و

ی ازدواج اعالم کردهنوعی رضایتش را برا . 

 اگرچه که این برداشت سطحی از کار داریوش فقط درک

 کامران از کار او بود و داریوش فقط برای احترام به رفاقت

 چندسالهاش و حرمت نان و نمکی که چند روز قبل با هم

 .خورده بودند

 .عزم عیادت ماهان کرد

تاگر به خودش بود و از خیر التماس نگاه تبسم هم میگذش  

 .تا آخر دنیا محال بود به این ازدواج رضایت دهد

 .ساعت از سه نیمه شب میگذشت وهما همچنان بیدار بود

 .نسبت به خودش احساس دین میکرد

 .همهی سالهای جوانی او به عذاب وجدان و حسرت گذشت

 درحالی که کوروش ازدواج کرده، فرزند داشت و فارغ از

لبته که کوروش راه عشق گذشته زندگیش را ساخته بود.ا

 درست را

 در پیش گرفت و کار درست

 .را انجام داد

 او بود که پس از، از دست دادن کوروش بار دیگر با نادانی

 .جوانیاش را تباه کرد

 .در جایش جابهجا شد و به پهلو خوابید



 چشمانش به دیوار سفید روبهرویش خیره بود اما انگار

بودند عکس زن کوروش را روی دیوار نقش زده . 

 .با دقت نگاهش کرد

 با اینکه کوتاه او را دیده بود اما تمام جزئیاتش را بخاطر

 .میآورد

 .موهای رنگ شده اش که از زیر شال سدری بیرون ریخته

 .تونیک کوتاه سفید و شلوار جین بر تن داشت

 بلندی تونیکش به زور تا زیر باسن میرسید و معلوم بود

 غربت به کوروش ساخته، وگرنه قبل از مهاجرت روی

 .پوشش همسرش خیلی حساسیت داشت

 در مألعام نتوانست همسرش را ببوسد اما دخترکش را چنان

 محکم بوسید که انگار همهی عشق دنیا را به او تزریق

 .کرد

قطرهای اشک از چشم هما چکید و میان موهایش رفت.او را 

 هم

سیده بودیکبار همینگونه محکم بو . 

 .بیهوا و البته یواشکی

 اخ که چه قندی در دل هما آب شد وقتی شب بله برانشان

 کوروش یکبار پا به آشپزخانهی خلوت گذاشت و بوسهای

 روی گونهی هما گذاشت و به همان سرعت که آمده بود

 .رفت



 دخترک از شرم و خجالت و هیجان تا مرز سکته رفت و

 .برگشت

زن دیگری بود حاال آن مرد متعلق به . 

 .او را می بوسید

 .میبوئید

 .در آغوش میگرفت

 .عشقبازی میکرد

 همیشه آرزو میکرد کاش یکبار دیگر کوروش را ببیند و

 .حاال از اینکه آرزویش برآورده شده بی نهایت پشیمان بود

دوست داشت به هفتهی قبل برگردد.زمانی که هیچ خبری از 

 مرد

 رویاهایش نداشت و نمی

او متعلق به زن دیگری شدهدانست   

 و در خیال خا ِم خودش او را همچنان دلبستهی خودش می

 .دانست

 .کم سن بود

 .همان هم کار دستش داد و باعث شد حماقت کند

 .حماقت کرد و تاوانش یک عمر سوختن بود

 .هرچه کرد خوابش نبرد

 .از جا برخاست و سراغ کمدش رفت

 .آلبوم قدیمی را بیرون کشید



ه صفحه ورق زدصفحه ب . 

 .هر جا که با کوروش رفته بودند عکس داشتند

 اولین عکس متعلق به شاهچراغ بود، هر دو کنار حوض

 .ایستاده بودند

 انگشتش را روی صورت کوروش نوازشوار کشید و زار

 .زد: من چیکار کردم؟ با خودم با عشقمون چیکار کردم

 .احمق

 من

 ِِ ِِ  

 لعنت به من، لعنت به

 پارت

راه آیدا و باربد برای خرید عقد رفته بودتبسم هم . 

 چند روز دیگر مراسم عقد برگزار میشد و سرگرم انجام

 .کارهایشان بودند

 .کارهای که فشرده و بی وقفه انجام میشد

 پرستو فرزندش را به مادرش سپرده و همراهیشان میکرد.آیدا

 خودش اصرار داشت خواهر شوهر هایش همراهیاش

 .کنند

 او خواهر و برادر نداشت و خانوادهی نسبتا  شلوغ باربد را

 خیلی دوست داشت

 میان لباس نامزدیها می چرخیدند و هرکدام از دیگری



 .زیباتر بود

 تبسم لباسی را به آیدا نشان داد: آیدا بنظرت این چطوره؟

 .فکر کنم بهت بیاد

 .آیدا از لباس خوشش آمد

رزهای شیری آراستهلباس نباتی رنگی که دامنش با گل   

 شده و روی سینهاش سنگدوزی نباتی داشت و مدل ماهی

 .بود و یقینا  به اندام باریک و کشیدهی آیدا میآمد

 .با لبخند گفت: این خیلی قشنگه. میگم همین بیارن

 در خواست را به یکی از دخترها که مشغول مرتب کردن

که لباسی بر تن مانکن بود بر زبان آورد و چیزی نگذشت  

دخترکی پانی نام، که به زور خودش را در یک مانتو 

 یشمیچپانده

 بود و تار و پود مانتو بیچاره برای پا بر جا ماندن

 .همهی تالششان را میکردند، لباس را آورد

 باربد سر جلو برد و به سه دختر مقابلش با صدایی که تا حد

 ممکن آهسته بود گفت: احتماال اسمش پاندا هس واسه

بهش میگن پانی همین . 

 ابرو باال انداخت و با شیطنت ادامه داد: خرس پاندا

 تبسم خندید و آیدا لب گزید وپرستو چشم غره رفت: ا،ِ باربد

 .ببینم یک کاری میکنی بیرونمون کنن

 .باربد سکوت کرد و آیدا رفت تا لباس را پرو کند



ادتبسم کنا ِر برادرش که با لبخند آیدا را بدرقه میکرد ایست . 

 دستش بند دنباله پاپیون لباس نامزدی سبزی که کنارش

 ایستاده بود شد و سرگرم لمس آن سوالی را که هی نوک

 .زبانش میآمد، اما خجالت میکشید بپرسد

 .بر زبان راند

باربد؟-برادرش را صدا زد.  

 مرد جوان برگشت و نگاهش کرد: جان باربد؟

 .پرستو سرگرم کمک کردن به آیدا بود

- اهان چه خبر؟از م  

 .باربد لبخند زد

 خواهرک بیچارهاش غیر از همان بار همراه خانواده دیگه

 .نتوانسته بود برای دیدار ماهان برود

 همان شب خانوادهی آیدا زنگ زدند و اعالم کردند، عمهی

 آیدا بیمار است و حالش وخیم و بهتر است برای انجام

 .مراسم عقد عجله کنند

برای پیر زن اتفاقی افتاد، آنها آسودهتا اگر خدای ناکرده   

 .خاطر باشند

 تمام این چهار روزشان به انجام ضربتی کارها برای مراسم

 عقدی که قرار بود خیلی زود انجام شود گذشت.تبسم دیگر نه

 توانست و نه امکانش را داشت که برای دیدار

 .ماهان برود



 بار اول را همراه نوشین به عنوان دوست او در بیمارستان

 .حضور داشت

 بار دوم هم همراه خانوادهاش برای مالقات ماهان به عنوان

 .دختر خانوادهی دوس ِت پدری مرد جوان رفت

پارتبا وجود جواب منفی که شب خواستگاری داده بود، 

 بنظرش

ام ماهاندیدار های بعدی آن هم در جای که خانواده و اقو  

 .حضور داشتند کمی مسخره میآمد

 و دخترک با حضورش در بیمارستان خودش را در نظر

 .آنها سبک مغز و کوچک جلوه میداد

 با خودشان میگفتند: نه به جواب منفیاش نه به دیدار هر

 .روزهاش

 پس ناچار در برابر میل شدیدش برای رفتن و مالقات مر ِد

ا از برادرش میپرسیدمحبوبش مقاومت کرده، حال او ر . 

 هرچند که انقدر از باربد هم پرسیده بود که دیگر خجالت

 .میکشید

 باربد وقتی از خلوت بودن اطراف خیالش راحت شد؛ گونهی

 تبسم را میان دو انگشت شست و اشاره فشار داد و با لبخن ِد

 مهربانی بر لب پاسخ داد: حالش خوبه. همونطور که قبال  

شگلم گفته بودم امروز مرخص شد وهم خدمت خواهر خو  

 .... تشریفش رو برد خونه و



 با چشمان پر از شیطنتش خواهرش را خیره شد: و اینکه

قول داد در شرف مرگ هم که باشه برای عقد بیاد.تبسم لبش 

 را

 .گاز گرفت

 !باربد چطور دلش میآمد مرگ را به ماها ِن او نسبت دهد

ال شداز شنیدن خبر آمدنش بی نهایت خوشح . 

 .تا روز عقد کنان لحظه شماری میکرد

 .اخ که چقدر دلش برای ماهانش تنگ بود

 کامران از طریق مهناز آگاه شده بود که پسرخالهاش همراه

 .خواهر هایش برای خرید لباس عقد می روند

 .بهانهی خوبی بود تا با تبسم حرف بزند

 سه، چهار روزی میشد که دنبال زمان مناسب برای حرف

ن با او میگشتزد . 

 .اما خیلی کار داشت و وقت آزاد پیدا نمیکرد

 توسط مهناز نام پاساژ و آدرسش را هم از تبسم پرسید و

 .خودش را به آنجا رساند

 .آیدا لباس انتخابی تبسم را پسندید و همان را خریدند

 باربد بعد از اینکه پول را حساب کرد به سمت سه دختر

و گفت: خوب گروه  دوست داشتنی همراهش چرخید

 الفبا،عشقای

 باربد راه بیفتین که بریم واسه مرحلهی بعد ببینم



 .قراره چه بالیی سر این کارت بی زبون من بیاد

 دخترها خندیدند و پرستو با دقت برادرش را نگاه کرد و

 پرسید: اون گروه الفبا که گفتی منظورت چی بود؟

ن از کشفیاتباربد انگشتش را در هوا تکان داد: آهان ای  

 جدیدمه. شما تا حاال دقت کرده بودید که اول اسم ما چند نفر

 به ترتیب حرف الفباس؟

 .دخترها از حرفهای باربد چیزی نفهمیدند

 .مردک احتماال  دوباره داشت مسخره بازی درمیآورد

 :باربد که متوجه نفهمیدن آنها شد به آیدا اشاره کرد و گفت

 ..الف

 به خودش اشاره کرد: ب

 به پرستو: پ

و به تبسم: توقتی دید دخترها هنوز متوجه نشده اند یکبار 

 دیگر از

 آیدا

 .تا تبسم اشاره کرد و پشت هم گفت: الف، ب، پ، ت

 .دخترها تازه فهمیدند او چه میگوید

 .باربد مثل پسر بچه ها گفت: دید چه کشفی کردم

ی بزرگ میشی؟پرستو با افسوس سر تکان داد: تو ک  

 .پارتبا هم از مزون خارج شدند و برای خریدهای بعدی رفتند

 باربد و آیدا کنار هم گام برمیداشتند و تبسم و پرستو نیز با



 .هم

 کامران جوری سر راهشان قرار گرفت که مثال آنها را اتفاقی

 .دیده

 .بازیگر خوبی میشد

 .الاقل جا خوردن را که خیلی خوب بازی کرد

ظهار تعجب از دیدنشان و سالم و علیک کردنپس از ا  

 .همراهشان شد

 حضور آیدا در جمعشان و اینکه باربد برای ازدواج با او

 .این همه اشتیاق نشان میداد

 .خار در چشمش بود

 .او همیشه دوست داشت، باربد داماد خانوادهی خودش باشد

 این روزها هم که حال روحی مهناز خراب بود و با وجود

هیچ وقت اجازه نمیداد کامران سر از کارش در اینکه  

 .بیاورد

اما او فهمیده بود که دخترک جای کند زده.در فرصت 

 مناسبی،

 وقتی همه سرگرم انتخاب کت و شلوار

 داماد بودند کنار تبسم ایستاد و با تُن صدایی که سعی داشت

 به گوش دیگران نرسد: باید دربارهی یک موضوع مهمی

 .باهات حرف بزنم

 .تبسم کنجکاو نگاهش کرد



 ...کامران خونسرد گفت: خیلی مهمه و الزمه که بدونی

 در ا

ختر ِِ ِِ  

 چشمان د یستاده کنارش خیره شد: چون دربارهی

 .ماهانه

 چند لحظه مکث کرد و سپس با خیرهگی به چشمان دخترک

 ادامه داد: میدونم خواستگارته. میدونم دوستش داری و

. از وقتی هم که این موضوعمیخوای باهاش ازدواج کنی  

 رو فهمیدم تصمیم گرفتم خودم رو از زندگیت بکشم کنار. اما

 یک چیزایی هست که تو باید بدونی. چیزایی که مطمئنم

 .ماهان بهت نگفته

 .تبسم هیچ نمیگفت.فقط گوش میداد

 .از حرفهای کامران بوی خوبی به مشامش نمیرسید

ای جور می کنم تو همکامران بی وقفه ادامه داد: یک بهانه  

 جلوی اینا موافقت کن تا با هم بریم یک دوری بزنیم همه

 .چیز رو برات میگم

 .مخالفت نکرد

 .وقتی پای ماهان وسط بود نمی توانست مخالفت کند

 .باشه. میام-

 کامران به باربد و آیدا که کنار کت وشلوار کرمی رنگی

 ایستاده بودند نگاه کرد و گفت: زوج خوشبخت چند دقیقه



 این تبسم خانوم رو به من قرض می دین؟ تولد خانم دوستمه

 .همراهم بیاد براش کادو بخرم

 .باربد خواهرش را نگاه کرد

اگه تبسم خودش بخواد که ما -بیمیلی در صورتش ندید.

 مشکلی

 نداریم ولی زود

 .برگردید؛ ناهار با هم باشیم

امران موافقت کردک . 

 خالصه بچه ها را دست به سر کرد و دخترک را با خودش

 .همراه نمود

 .از پاساژ خارج شدند و به سمت اتومبیل کامران رفتند

 مرد جوان بعد از اینکه جنتلمنانه تبسم را سوار نمود

 .خودش پشت ُرل نشست

 استارت زد و پرسید: کجا بریم؟

 .تبسم استرس داشت

ه قرار بود بشنودنگران آنچه ک . 

 همینجا خوبه. چی شده؟ بهم بگو -

 پارت

 سر کامران به سمت تبسم چرخید

 .به صورت پر از استرس دختر خالهاش نگاه کرد

 .قصد اذیت او را نداشت



 فقط میخواست ماهان را از چشمش بینداز

 و او را از مسألهای که مطمئن بود خبر ندارد آگاه کند تا با

ردچشم باز تصمیم بگی . 

 آخه اینجا که راحت نیستی.میخوای بریم یک جا نوشیدنی -

 بخوریم.تبسم بیتا ِب دانستن بود و خونسردی کامران روی

 اعصابش

 .رژه میرفت

 .کالفه پاسخ داد: نه. باید برگردم پیش باربد اینا

 .کامران ماشین را خاموش کرد

 آرنجش را روی فرمان گذاشت و دستش را تکیه گاه

با لبخند کمرنگی پرسید: آهان پس برای صورتش کرد و  

 .زودتر رفتن عجله داری

 .تبسم بیش از این عجلهاش را برای دانستن بروز نداد

 همراه شدنش با برادرش را بهانه کرد: آره دیگه. زشته تا

 .اینجا اومدم وسط راه ولشون کنم

 .کامران پوزخند زد

 دخترخالهاش دربارهی او چه می اندیشید؟

شناخت؟خودش تبسم را بزرگ کرده بود و حاال او را نمی

 دخترک

 چه احمقانه

 فکر میکرد می تواند او را گول بزند و نگرانیاش را بروز



 .ندهد

 .به چشمان تبسم خیره شد

 توی پاساژ هم بهت گفتم تبسم من نه اهل دو به هم زنی-

 هستم. نه دنبال دلیل که دنبال کس دیگهاس. اگه اینا رو بهت

 میگم فقط واسه اینه که ماهان رو بهتر بشناسی وبا چشم

 باز تصمیم بگیری. نمیدونم از قصهی جدایی عموی ماهان

 از عمهات چقدر خبر داری؟

 .تبسم نفس راحتی کشید

 کامران میخواست این موضوع را بگوید به خیال اینکه او

 خبر ندارد؟

 .در دلش به او پوزخند زد

 .آره خبر دارم-

د دقیقه مکث کردکامران چن . 

میدونی -دخترک سکوتش را به حساب جا خوردنش گذاشت.

 چرا

 جدا شدن؟

 آره عموی ماهان دو روز مونده به عروسی عمه رو ول-

 کرده رفته ولی کامران به نظر من اینا هیچکدوم به ماهان

 ربط ندارهچرا باید گناه عموی ماهان به پای اون نوشته

 .بشه

اد: چون دلیل جدایشون ماهانکامران با صراحت پاسخ د  



 بوده

 .تبسم ابرو در هم کشید

 کامران چه میگفت؟

 .به صورت کامران خیره شد تا ادامهی حرفهایش را بشنود

 مرد جوان ادامه داد: چند نفر بیشتر نمیدونن اونی که در

 واقع ازدواج رو به هم زد هما بود نه کورش. کورش به

شماتتش نکن بی سر واصرار و التماس هما و برای اینکه   

 صدا رفت و همه چیز افتاد گردنش در حالی که واقعیت اینه

 هما به کس دیگهای دل بست و باهاش رفت توی رابطه و

 اونم شخص هم آدمی نبود جز ماهان.قلب تبسم از سینه بیرون

 .پرید

 .نفسش برای چند ثانیه قطع شد

 اصال جان از تنش درآمد

 پارت

حالش خراب بود و حس مرگ داشتنفس تبسم باال نمیآمد. . 

 این بازی زیادی داشت کثیف میشد و همه چیز در هم

 .میپیچید

 .دستش را روی سینهاش گذاشت

 .حس میکرد قلبش درد میکند

 با تته، پته پرسید: تو...تو...تو از کجا...از کجا میدونی

 همچین چیزی بوده؟



 .آب دهانش را قورت داد

نندهای برای این سوال نداشتهآرزو کرد کامران جواب قانع ک  

 .باشد

 اصال چرا وقتی هیچ کس هیچ نمیدانست کامران ادعا

 میکرد از اصل ماجرا آگاه است؟

 .با جواب کامران همه چیز بر سرش آوار شد: خودم شنیدم

 .با گوشهای خودم

 همون روزی که عمه هما با کوروش به هم زد. من داشتم

 میاومد خونهاتون. وقتی دیدم توی کوچه یک گوشه

 یواشکی دارن با هم حرف میزنن فکر کردم همون راز و

نیازهای عاشقانهاس. شیطنتم گل کرد و گوش ایستادم. 

 اماوقتی

 نزدیک شدم و پشت درخت نارنج خودم رو قایم کردم

 تازه فهمیدم دعواست. تا من رسیدم هما با چشم گریون

چند دقیقه نگذشته بود که یک دختر ازرفت توی خونه.   

 خونه اومد بیرون. یادم نیست کی بود و اسمش چی بود ولی

 .قشنگ یادمه به کوروش چی گفت

هما دل از تو بریده. درست از روزی که دلش» بهش گفت:  

 رو داده به ماهان.اگه واقعا عاشقشی برو از زندگیش بیرون

ترین کاریه کهولی یک جوری برو که آبروش نره این مهم   

 «می تونی برای دختری که عاشقشی انجام بدی



 !سر جام خشکم زد

 .از پشت درخت نارنج شونه های کوروش دیدم که خم شد

 .شانه های تبسم هم خم شد

 .حرفهای کامران را تاب نداشت

 .امامحال بود دروغ باشد

 .کامران را خوب میشناخت.آنها با هم بزرگ شده بودند

رای خراب کردن دیگران تا اینجا پیش برودآدمی نبود که ب . 

 .سرش را به پشتی صندلی تکیه داد

 سعی کرد نفس عمیق بکشد و هوا را به ریشه هایش

 .برساند

 .کامران به صورت رنگ پریدهی دخترک خیره شد

 .باقی حرفهایش را به زبان آورد

 تبسم این حرفها سالها توی دلم من مثل یک گنج مخفی-

یزها رو به هیچ کس حتی باربد که اون زمانشده. من این چ  

 بهترین رفیقم بود یا حتی مادر خودم نگفتم. االن هم اگه دارم

 به تو میگم برای اینه که بدونی با کی طرفی. من چون

 مطمئن شدم تو قصد ازدواج با ماهان رو داری پرده از این

 .راز برداشتم وگرنه که تا آخر عمرم پیش خودم میموند

دونم با برمال شدن این راز ابروی خیلیها میره ازچون می  

 .جمله پدر تو که بنظر من جز با شریفترین آدمهای دنیاست

 .تبسم از گوشهی چشم نگاهش کرد



 .همهی تالشش را میکرد که مقابل او خودش را نباید

 .بیجان گفت: میشه بریم خونه.کامران نگران بود

وز به خانه برود واصال تمایل نداشت تبسم با این حال و ر  

 .همه را از اتفاقی که در گذشته رخ داده آگاه کند

 تو حالت خوب نیست. بزار ببرمت یک جایی یک چیزی-

 بخور رو به راه که شدی می برمت خونه

 .پارتتبسم باالی ابرویش توی گودی پیشانیاش را فشار داد

 .سردرد بدی به جانش افتاده بود

ق و عاشقیهای دنیاحالت تهوع داشت و از همهی عش  

 .حالش به هم میخورد

 .بریم خونه کامران-

 .کامران از روی اجبار استارت زد

 البته به این امید که در مسیر بتواند دخترک را راضی کند تا

 .بعد از آرام شدنش او را به خانه ببرد

 به محض روشن شدن ماشین، صدای مزخرف خوانندهای در

 .ماشین پیچید

 سر دخترک به حد انفجار درد داشت و بدش نمیآمد سیستم

 .را از جایش بیرون آورد و در جایی دور پرت کند

 .اصال دوست نداشت مقابل کامران تا این ضعف نشان دهد

 .اما نمیتوانست

 .واقعیت مثل سنگ به صورتش خورده بود



 پیشانیاش را ماساژ داد و نالید: خاموشش کن. سرم درد

ان نگاه کوتاهی به صورتش انداختمی کنه.کامر . 

 سیستم را خاموش کرد و پشیمان گفت: تبسم بخدا اصال

 نمیخواستم آزارت بدم. من فقط خواستم راه رو اشتباه

 .نری

 ک

 ِِ ِِ  

 دختر ب

 ق

 ِِ ِِ  

 .عاش یچاره با قلبی شکسته کامران را نگاه کرد

 چشمانش هوس باریدن داشت و چیزی نمانده بود سد

 .مقاومتش بشکند

صدای آلوده به بغض گفت: اگر حرفهای که گفتی با  

 واقعیت داشته باشه بخدا دیگه هیچوقت توی صورت ماهان

 .نگاه نمی کنم

 .او نمیخواست

 اما چشماش از همان لحظه دلتنگ دیدن ماهان شدند و به

 .عزا داری افتادند

اشک بود که پوست صورتش را نوازش میکرد.کامران با 

 دیدن



ف شد و قلبش به درداشکهای تبسم متاس  

 .آمد

 .حتی از گفتن آن حرفها پشیمان شد

 .اما خدا میداند که دروغ نگفته بود

 .دستمالی از جعبه بیرون کشید و به دخت ِر محبوبش داد

 غمزده گفت: متاسفم که اشکت رو درآوردم. اصال

 .نمیخواستم اینجوری بشه

 .تبسم اشکهایش را پاک کرد

بغضش را فرو دهد نفس عمیقی کشید و سعی کرد . 

 .در جواب کامران حرفی نزد

 چند دقیقه که گذشت،دهان باز کرد: تبسم میشه خواهش کنم

 بریم یک چیزی بخوریم تا آروم بشی اگه با این حال و روز

 بری مامانت حتما من یفهمه یک چیزی شد و از زیر

 زبونت همه چی رو بیرون میکشه. اونوقت ابروی چند نفر

اینکه به اتاقش و البته تختش احتیاج داشت  میره.دخترک با

 اما

 .با کامران هم موافق بود

 .موافقتش را با تکان دادن سرش اعالم کرد

 .کامران لبخند رضایتمندی زد

 باید اول از اینکه تبسم رازش را نگه میدارد مطمئن میشد

 بعد راهی اش می کرد. که



 .پارتهما روبهروی برادرش ایستاد

 .سرش پائین افتاده و دستانش با بند کیفش بازی میکرد

 .داریوش خواهرش را می نگریست

 توی کوچه چمدان به دست روبهروی برادرش ایستاده بود و

چه تصمیمی گرفته تازه خبر میداد که . 

 شرمنده گفت: داداش ببخشید، می دونم باید قبل از اینکه

یکهو دلم عزم سفر کنم با شما مشورت میکردم ولی بخدا  

 .هوای مشهد کرد

 آمنه گالیه کرد: االن وقت رفتنه هما جان؟ میدونی که سه،

 .چهار روز دیگه عقد باربده

 .هما یک گام جلو گذاشت

 دست زنبرادرش را در دست گرفت: قول میدم روز عقد

 .اینجا باشم

آمنه لبخند کم رنگی زد.راضی به رفتن هما آن هم میان این 

 همه

 .کار نبود

یوش دستش را به ریشهای جو وگندمیاش کشید ودار  

 پرسید: چیزی شده که یکهو هوای سفر به سرت افتاد؟

 .هما به صورت برادرش خیره شد

 غیر از او دیگر کسی را نداشت. اگر او را هم از میداد

 .یکبار دیگر یتیم میشد



 .اما تصمیمش را گرفته بود

 .بدون فکر کردن به عواقبش

- ام دربارهی یک مسأله مهم باهاتونوقتی برگردم میخو  

 .صحبت کنم داداش

 .برای فرار از هر سوالی ساعتش را نگاه کرد

 .داره دیر میشه باید برم-

 .به آمنه نگاه کرد: از طرف من از بچه ها خداحافظی کن

مواظب خودتون باشید. خدانگهدار.چرخید و به سمت تاکسی 

 که

 منتظرش بود رفت

الاقل میزاشتی خودم برسونمتداریوش نامش را خواند:   

 .برسونمت

 ممنون داداش شما خستهای منم اینجوری راحتترم-

 .چمدانش را کشید و به سمت ماشین رفت و سوار شد

 تصمیم به سفر گرفته بود تا چند روزی ذهن در هم

 .ریختهاش را آرام کند

 .سپس برمیگشت و همهچیز را میگفت

 .نمیخواست مانع خوشبختی تبسم شود

ی اگر خودش را پیش برادرش خراب کندحت . 

 .اتومبیل از جا کنده شد

 .سرش را به شیشه تکیه داد و چشمانش را بست



 .کوروش و همسر و دخترش را روز قبل هم دیده بود

اتفاقی نبود.حدود یک ساعت سوار بر ماشینش دم در منزل 

 هاشم

 منتظر

 ماند تا کوروش را ببیند و او باالخره همراه همسر و

 .فرزندش از خانه خارج شد

 .هر سه با هم سوار اتومبیل ماهان شدند

 .جمع خانوادگیاشان خنجر شد و قلب هما را شکافت

 .از سر کنجکاوی دنبالشان رفت

پارت اما وقتی آنها نزدیک باغ جهاننما از ماشین پیاده شدند، 

 زن

 جوان تصمیم گرفت بی خیال تعقیب کردنشان بشود و دنبال

برود زندگی خودش . 

 .حاال دیگر از متاهل بودن کوروش مطمئن بود

 او به همراه همسر و فرزندش برای گردش میرفت و هما

 .همچنان عاشق و البته چون دیوانه ها تعقیبش میکرد

 .و در ناامیدی کامل دست و پا میزد

 . نمیخواست تبسم هم حال و روز او تجربه کند

فر اصل ماجراپس تصمیم گرفته بود به محض بازگشت از س  

 .را به برادرش بگوید وهمه چیز را تمام کند

 .تبسم با حالی خراب وارد خانه شد



 با اینکه کامران برایش یک لیوان بزرگ معجون گرفت و

 مجبورش کرد تا آن را بخورد و کمی حالش بهتر شود اما

 .حال او بهتر شدنی نبود

حد به سرعت از پله ها باال رفت و خودش را پشت د ِر وا

 هما

 .رساند.خدا خدا میکرد هما حرفهای کامران را تکذیب کند

 .هر چه در زد پاسخی نشنید

 .می دانست عمهاش در آموزشگاه نیست

 .پله ها را پائین آمد و سعی کرد کمی بر خودش مسلط باشد

 .چند نفس عمیق کشید و در را باز کرد و وارد خانه شد

اشای تلویزیونپدر و مادرش روی مبل نشسته و مشغول تم  

 .بودند

 همانجا ایستاده و سالم داد و از مادرش پرسید: نمیدونی

 .عمه کجاست؟ رفتم باال هرچی در زدم باز نکرد

 .بلیط مشهد داشت. گفت یکهویی دلش هوای حرم کرده-

 دخترک جا خورد. متعجب مادرش را نگاه کرد: چرا انقدر

 !بیخبر؟

- ن چه وقت مسافرتنمیدونم. ما هم تعجب کردیم! آخه اال  

 رفتنه؟ اما گفت خودش رو برای عقد میرسونه.تبسم شمارهی

 .عمهاش را گرفت

 .اما خاموش بود



 مادرش را نگاه کرد و پرسید: چرا گوشیش خاموشه؟

 آمنه بشقاب میوهی پوست کنده را به دست هاشم داد: خوب

 چون توی هواپیماست. البته گفت کال این دو، یه روز

نمیکنه نگرانش نباشیم میخواد یک کمگوشیش رو روشن   

 .با خودش خلوت کنه

 .تبسم عصبی به سمت اتاق رفت

 .دوست داشت همهی اثاث خانه را در سر خودش بکوبد

 تنها کسی که می توانست حرفهای کامران را تایید یا تکذیب

 .کند او بود

 .نمیخواست با ماهان در این باره حرف بزند

ترجیح میداد دربارهی اینحس بدی نسبت به او داشت و   

 .موضوع قبل از هرکس با هما حرف بزند

 وارد اتاق شد و در را قفل کرد و خودش را روی تخت

 .انداخت.سرش بیاندازه درد میکرد

 چشمانش را بست و سعی کرد چند دقیقه به هیچ چیز فکر

 .نکند

 .مغزش هم درد داشت

 .روز عقد باربد بود

 درست چهار روز از روزی که کامران آن حقیقت تلخ را

 .برایش بازگو کرد میگذشت

 .چهار روز خیلی سخت را گذراند



 .ساعت حدود شش عصر بود که به باغ پدر آیدا رسیدند

 باغی زیبا در قصر دشت.با دیوارهای بلند کاه گلی و درختان

 .گیالس

ی کم رنگ تبسم پوشیده در لباس بلندی از جنس حری ِر اب ِ 

 با

 آستر سفید که تمام لباس از سرآستین گرفته تا دامن را

 .مروارید دوزی کرده بودند

 .فقط دنبالهی آن که روی زمین کشیده میشد ساده بود

 .و آرایش ملیحی بر صورت مثل ماه شده بود

 چهار نفری بزرگ که پر از م

غ ِِ ِِ  

 از با یز و صندلی ومهمان

گذاشتند تا به اتاق عقد بروندبود گذشتند و پا به ساختمان  . 

 .داخل ساختمان هم شلوغ بود

 بوی عطر و ادکلن و مواد ارایشی به همراه بوی دود اسپند

 .ترکیب شده بود

 و همه جور صدایی هم به گوش می رسید از صدایی موزیک

 .گرفته تا بگو و بخند و گریهی نوزاد

دورهداخل سالن نزدیک د ِر آشپزخانه چند نفری باربد را   

 .کرده بودند

 تبسم لحظه ای ایستاد و برادرش را پوشیده در کت و شلوار



 .کرمی دامادی خیره شد و قربان صدقهاش رفت

 چقدر آرزوی دیدن این روز را داشت.خوشحالی از چشمان

 برادرش میچکید و دخترک برای این

 .حال خوب برادرش جان میداد

ه را هممردی که پشت به او و روبهروی باربد ایستاد  

 .شناخت

 .ماهان بود

 با اینکه قلبش به در و دیوار سینه میکوفت و بیقراری

 .میکرد اما حس بدی هم بیخ گلویش را گرفته بود

 .دلتنگی بیشتر از هر حس دیگری به وجودش چنگ انداخت

 اما حرفهای کامران را که به خاطر میآورد حسی گزنده

 .کامش را تلخ میکرد

هان گوشش را نوازش داد: خالصهصدای پر از خندهی ما  

 .اینکه پیش غریبه نریها بیا پیش خودمون

 نمیدانست مخاطب این جملهاش چیست یا اینکه دربارهی

 .چه چیزی صحبت میکنند

 .اما دلش برای صدی پر ازشیطنت ماهان ضعف رفت

 آخرین بار او را حدود ده روز قبل با حالی خرابی روی تخت

 بیمارستان دیده بود.باربد که متوجهاش شد و برایش سر تکان

 داد،ناچار جلو

 .رفت تا سالم و علیک کند



 .برادرش مثل همیشه مهربانانه او را در آغوش گرفت

 تبسم قربان صدقهاش رفت و برایش آرزوی خوشبختی

 .نمود

 .با امید سالم و علیک کرد همچنین با نکیسا

 .سپس به سمت ماهان چرخید

ه لباس هیچکدامشان دقت نکرده بود اما مگر میشد کت وب  

 شلوار قهوهای خوش دوختی که ماهان برتن داشت به

 چشمش نیاید؟

 .کوتاه سالم داد

 .مرد جوان هم جوابش را به یک سالم ساده خالصه کرد

 دخترک پرسید: بهترین؟

 .ماهان پوزخند کمرنگی زد: از احوالپرسی شما

 .تبسم سر پائین انداخت

 شال سبکی را که روی موهای شنیون شدهاش انداخته بود

 .مرتب کرد

 .بااحازهای گفت ورفت

 چند تن از خانمهای فامیل درحال انجام کارها ومرتب کردن

 .سفرهی عقد بودند

 به محض ورود به اتاق عقد نگاهش به صورت هما که

 .کنار سفره نشسته و در ظرفی نقل می ریخت افتاد

ر برگشتپس باال خره از سف ! 



 .برای حرف زدن با او عجله داشت

 .دنبالهی لباسش را گرفت و به سمت هما پا تند کرد

با مهمانها سالم و علیک کرد و کنار عمهاش ایستاد.هما مثل 

 هر

 وقت دیگری از آرایشگاه رفتن پرهیز کرده اما

 لباس سبز زیبای بر تن داشت و ارایشی را که خودش به

اش میکردصورتش نشانده بود راضی . 

 تبسم انقدر برای پرسیدن سوالش عجله داشت که حتی یادش

 .رفت زیارت قبول بگوید

 چسبیده به او نشست و پرسید: عمه وقت داری با هم حرف

 .بزنیم

 !هما برادر زادهاش را نگاه کرد و متعجب پرسید: االن؟

 دربارهی چی؟

 .میخوام دربارهی ماهان باهات حرف بزنم-

 .هما لبخند زد

و آمده بود تا همه چیز را به برادرش بگوید و این ماجرا راا  

 .فیصله دهد

 لبخندش را حفظ کرد و گفت: نگران هیچچی نباش. دیگه

غصه هات تموم شد.بزار عقد تموم بشه هم تو هم باباتهمهچیز 

 رو

 میفهمید. من میخوام با برادرم حرف بزنم و



ی که ازاصل ماجرا رو بهش بگم. نمیخوام اون روزای تلخ  

 سر من و کوروش گذشت بهدتو ماهان هم بگذره. میدونم

 .که خودم خراب میشم اما دیگه برام مهم نیست

 .دست برادر زادهاش را گرفت: مهم تو هستی و ماهان

 ماهانی که از وقتی پا به اینجا گذاشته صدبار با چشماش

 دنبالت گشته. مهم اینه که تا تو رو دید نگاهش پر از عشق

 شد. نمیزارم بینتون جدایی بیفته. خودم خراب کردم خودم

 .درستش می کنم

 !تبسم ناباور عمهاش را نگاه کرد

 !یک جای کار میلنگید

 !به خداوندی خدا که یک جای کار میلنگید

 کامران میگفت هما عاشق ماهان شده و به همین علت از

 .کوروش گذشته

نمیکرد؟پس چرا تبسم ذرهای حسادت در کالم هما حس   

 پس چرا هما میخواست برای رسیدن آن دو به هم پرده از

رازی بردارد که میدانست خودش را خراب میکند.شاید بهتر 

 بود

 .قبل از هما با ماهان حرف بزند

 .مبادا کامران کال دروغ گفته باشد

 .باید میرفت و با ماهان حرف میزد

 حرفهای ماهان را میشنید و سپس تصمیم میگرفت و پای



 .تصمیمش می ایستاد

 تمام مدتی که در اتاق عقد مشغول بودند او در ذهنش حساب

 .و کتاب میکرد

 با همهی شوق و ذوقی که برا عقد باربد داشت خیلی متوجه

 .چیزی نشد

 از لحظهای که عروس و داماد وارد شدند و تا وقتی که عاید

 خطبه را خواند همه برایش خیلی کوتاه گذشت بسکه فکرش

ل بودمشغو . 

 باالخره تصمیم گرفت دست از تردید بردارد و با ماهان

 .صحبت کند

 بهتر بود عاقالنه رفتار کرده و مشکلش را با خود او حل

 .کند

 .از اتاق عقد خارج شد و به حیاط رفت

 .مهمانی اصلی در حیاط برگزار میشد

 .بیشتر میز ها پر بود

ار آنهابا چشمانش دنبال نوشین یا پرستو می گشت تا کن  

 .جای بگیرد

 .چشمش در چشم مادر ماهان افتاد

 زن با محبت نگاهش میکرد و در نگاهش تحسین موج

میزد.ادب حکم میکرد جلو برود و سالم و علیک کند و 

 خوش آمد



 .بگوید

 در اتاق عقد هم بخاطر شلوغی اتاق فقط توانسته بود از

 .دور احوال پرسی کند

خترک شاید میتوانستماهان هم سر میز نشسته بود و د  

 .همانجا به او بفهماند که حرف دارد

 .کمی شالش را مرتب کرد

 لبخند کمرنگی بر لب نشاند و دامن لباسش را گرفت و به

 .سمت میز آنها رفت

 .کمی استرس داشت

 نگاه ماهان و مادرش لحظهای از قدمهای دخترک کنده

 .نمیشد

 .کنار میز ایستاد

 ماهان و مادر و هر دو خانم برادرش به احترام او از جا بر

 .خواستند

 .قبل از هر کسی با زهره دست داد و سالم علیک کرد

 زهره چنان گرم و با محبت دخترک را تحویل گرفت که

آرامش کم کم به قلب او راه پیدا کرد.سپس با ساناز و بعد از 

 آن هم

 دنیا دست داد و خوش آمد

 .گفت

برای دراز شدن به سمت ماهان و فشردن دست دستهایش  



 او التماس میکردند اما آنها را مشت کرد و با لبخند به

 .ماهان خیره شد و به او هم خوش آمد گفت

 در دل آرزو کرد خلبان دوست داشتنیاش مقابل خانواده آبرو

 .داری کند و او را تحویل بگیرد

 .ماهان هم دقیقا همینطور رفتار کرد

زهره نگاه کرد و پرسید: آقا هاشم و آقا پسراتونتبسم به   

 تشریف نیاوردن؟

 .زهره پاسخ داد: چرا عزیزم. آقا هاشم رفت پیش پدرت

 احسان آتریسا رو برده برقصه. اشکان هم صداش زدن رفت

 .ماشین جابهجا کنه

 تبسم دامنش را کمی باال گرفت و برای راه رفتن آماده شد و

تون روی چشم. با اجازه اتونگفت: خیلی خوش آمدید قدم  

 .من مرخص میشم.تا خواست حرکت کند زهره مانع شد

 ...کجا عزیز دلم به این زودی-

 به صندلی کنارش و در واقع صندلی بین خودش و ماهان

 اشاره کرد و گفت: بیا یک دقیقه اینجا بشین. یککم ببینمت

 دلم باز بشه. واسهی دور شدن از ما عجله داری؟

ائین انداخت: نه خواهش میکنم اختیار داریدتبسم سر پ . 

 .به سمت زهره رفت و کنارش نشست

 .در واقع بین ماهان و زهره قرار گرفت

 .همه دور میز نشستند



 .زهره به تبسم نگاه کرد: ماشاهللا عزیزم عین ماه شدی

 .تبسم خجالت زده لبخند زد

ممنون شما لطف داری.کنار ماهان نشسته بود و قلبش -

ار وبیقر  

 دلتنگ تند تر از

 .همیشه در سینه میکوبید

 تقریبا فاصلهای میل صندلیهایشان نبود و بوی ماهان را از

 نزدیک ترین فاصله حس میکرد و مدام حالی به حالی

 .میشد

پارت دنیا برادر شوهرش را مخاطب قرار داد: ماهان دردت 

 بهتر

 شد؟ مگه نمیخواستی بری توی ماشین استراحت کنی؟

بند حرفش لبخند شیطنت آمیزی گوشهی لبش چسباندپشت  . 

 ماهان به دنیا چشم غرهی ترسناکی رفت که از چشم تبسم

 .دور نماند

 .تبسم دلنگران به ماهان نگاه کرد

 .سعی کرد حفظ ظاهر کند و دلواپسیاش را نشان ندهد

 درد دارید؟ میخوای مسکن بیارم؟-

 .مرد جوان در چشمان دخترک نگاه کرد

 .عشق و دلواپسی نشسته در نگاهش را دوست داشت

 لبخند کمرنگی بر لب نشاند: نه خوبم. دنیا داره بزرگش



 .میکنه

 .لبخندش دل تبسم را گرم کرد

 ساناز از تبسم پرسید: تبسم جان کدوم آرایشگاه رفتی؟

ماشاهللا خیلی ناز شدی؟ البته ناز بودیها.تبسم خجالت زده 

 لبخند زد

ایشگاه دوستو پاسخ داد: آر  

 پرستو نزدیک خونهی پرستو.راستش چون خانوادهی آیدا

 خواستن مراسم مختلط باشه ما نمیخواستیم آرایشگاه بریم

 چون روسری بر نمیداریم ولی پرستو گفت واسه فیلم و

 .عکسها الزمه. باقی هم شال میندازیم

 ماهان دخترک را نگاه کرد و گفت: حاال البته اینطور ی که

ت رو درست کردی و شال انداختی خیلی هم باتو موها  

 .برداشتنش فرقی نداره

 .تبسم متعجب نگاهش کرد

 :یک لحظه حضور خانوادهی ماهان را فراموش کرد و گفت

 همهی موهام که زیر شاله لباس هم کامال پوشیده اس االن

 ایراد کجاست؟

 ماهان دستش را جلو برد.قسمتی از موهای تبسم را که روی

ریخته و تا زیرشانهاش   

 سینهاش آمده بود گرفت و پرسید: بنظرت اینا ایراد نیست؟

 تبسم از لمس موهایش توسط ماهان آن هم مقابل خانواده



 .خجالت کشید

 .احساساتش را با گزیدن لبش کنترل کرد

 دنیا عصبی گفت: وای خدا به داد برسه باز گیر دادنهای

می کنم اینماهان شروع شد. تبسم جان برات آرزوی صبر   

 به ما که زن برادرش هستیم مدام گیر میده وای به حال تو

 .که زن خودشی

 .قلب تبسم سقوط آزاد را تجربه کرد

 .دنیا چه ساده او را به ماهان وصله کرد

 .آن هم وسط این همه مشکل و ماجرا

 .لبخندش خجالت زده بود و سرش پائین

 .زهره نگاهش کرد و قربان صدقهی جفتشان رفت

 الهی من فدای ماهان و زنش بشم. قربون پسرم بره که-

 .انقدر غیرتیه.دنیا پارازیت انداخت و آهسته غر زد: اُمله

 .ماهان با چشمهایش برایش خط و نشان کشید

 .با حرفی که ساناز زد حواس هر سهاشان پرت شد

 دختری را نشان داد و گفت: مامان ...مامان ببین این همون

عت پیش گفتم برای داداشم فکر کنمدخترهاس که نیم سا  

 .مناسب باشه

 .حواس زهره و دنیا که سمت دخترک مورد نظر رفت

 تبسم به ماهان نگاه کرد و آهسته گفت: ماهان میشه چند

 دقیقه با هم حرف بزنیم؟



 .مرد جوان ابرو در هم کشید

متفکر و با دقت تبسم را نگاه کرد و پرسید: دربارهی 

 چی؟تبسم

ا در هم تاب داد: درباره خودمونانگشتهایش ر . 

 ماهان که نگاه کسی را متوجهاشان نمیدید پوز خند زد: چه

 عجب؟

 تبسم به انگشتان در هم گره خوردهاش نگاه کرد: خیلی

 .مهمه

پارت ماهان کنایه زد: خوبه که هنوز خودمون برات وجود 

 .داره

 خوبه که هنوز دلت میخواد بشیم ما. فکر می کردم با این

 اهمیتی که تو به خانوادهات میدی برای همیشه قید من رو

 .میزنی

 .لحنش تلخی داشت

 .کنایه میزد

 آدم ها همیشه از کسانی ناراحت میشوند که برایشان با

 ارزش است و این یعنی تبسم هنوز برای مرد مقابلش اهمیت

 .داشت

 .تبسم با ناراحتی نگاهش کرد

- د باهات حرف بزنمماهان حق داری دلخور باشی. ولی بای . 

 یک چیزایی مهمی هست که حتما باید دربارهاش صحبت



 کنیم. تو من رو قانع کن، منم تو رو

ماهان یک تای ابرویش را باال داد.دست به چانهاش بردگفت: 

 چه

 جالب من باید تو رو قانع

 !کنم؟

 .تبسم به صورت متعجب مرد مقابلش نگاه کرد

اگه نتونی برام محق گفت: آره یک حرفهای شنیدم که  

 توضیح بدی و قانعم کنی از فکر و خیال سر به بیابون

 .میزارم

 .ماهان گوشهی لبش را خاراند

 .سعی کرد خندهاش را پنهان کند

 .توپت هم که خیلی پره خانومخانوما -

 آره اگه اون چیزایی که من شنیدم رو تو هم بشنوی توپت -

 پر میشه

و دلخور گفت: منلبخند از صورت مرد جوان پر کشید   

همین االنم توپم پره. توقع نداشتم بعد اون اتفاق حتی یکزنگ 

 نزنی

 حالم رو بپرسی فکر می کردم انقدرا دیگه برات

 ارزش دارم. در حد یکزنگ و یک احوال پرسی

 نگاه تبسم از صورت ماهان تا دستهای در هم گره

 .خوردهاش کشید شد



 .حق کامال با ماهان بود

- د زنگ بزنم از اون روزی که تو دلخور رفتیبخدا روم نش  

 چندبار خواستم زنگ بزنم و برات همه چیز رو توضیح بدم

 .ولی نتونستم

 .ماهان پر از عشق نگاهش کرد

 صورت مظلوم و صدای پر نازش از همیشه خواستنیترش

 .کرده بود

 .محال بود بتوانداز این دختر بگذرد

 .تبسم طلبکار ادامه داد

- گما از حرفهای اون روزت خیلی ناراحت شدمالبته بهت ب . 

توقع نداشتم منت عشق ومحبتت رو سر من بزاری؟ماهان 

 متعجب

 .نگاهش کرد

 !من منت سرت گذاشتم؟-

 !با دست به خودش اشاره کرد و باز پرسید: من تبسم؟

 تبسم چشم باال کشید و نگاهش کرد: آره دیگه یادت رفته چه

 حرفهایی زدی انگار؟ من بخاطر تو خیلی جنگیدم من خیلی

 ...دردسر کشیدم من فالن من بهمان

 ماهان همانطور که متعجب خیرهاش بود: من فقط خواستم

 .بهت بگم چقدر برام مهمی، چقدر برات تالش کردم

 .بد گفتی. دلم شکوندی اون روز با حرفهات-



خودم خبرماهان سر تکان داد: عجب پس بدهکار شدم و   

 .نداشتم بازم اونی که باید ناز بکشه منم

 تبسم اما موقعیت را برای شوخی و حرفهای عاشقانه

 .مناسب نمیدید

 .مغز او پر از سوال های بی جواب بود

 سوالهای که اگر یکیشان گفته های کامران را تایید میکرد

ماهان صحبت خیلی -او باید برای همیشه قید ماهان را میزد.

 مهمی

اهات دارم. یک چیزی هست کهب  

 .باید دربارهاش برام توضیح بدی. بخدا فکرم خیلی مشغوله

 .صدای دنیا خلوتشان را در هم شکست

 آخی چقدر حرف دارید شما دوتا. الاقل بلند بگید تا منم-

 .بشنوم

 .تبسم یکباره سر چرخاند

 .شرمزده به زهره و عروس هایش نگاه کرد

د دقیقه است سر میز خانوادهیتازه متوجه شده بود که چن  

 .ماهان با او پچ میزند

 .برای فرار از جا بلند شد

 به افراد دور میز نگاه کرد و گفت: ببخشید تو رو خدا من

 باید به باقی مهمونها سر بزنم. خیلی خوشحال شدم از

 دیدنتون.زهره لبخند پر از محبتی زد: عزیزم ما هم از دیدنت



د بازم پیش ما بیاخوشحال شدیم. سرت خلوت ش . 

 .بیشتر از همه از زهره خجالت کشید

 .خدا داند زن چه فکرهای با خودش میکرد

 .چشم حتما-

 .به ماهان نگاه کوتاهی انداخت و از میز فاصله گرفت

 مرد جوان از سر میز بلند شد صدایش کرد: تبسم؟

 .دخترک ایستاد

 ماهان روبهرویش ایستاد و پرسید: مگه نمیخواستی

کنیم؟ صحبت  

خیلی خوب پس بریم ببینم چی -تبسم با سر پاسخ مثبت داد.

 شده که

 باعث شده تبسم

 .خانوم دست از این قهر صغری برداره

 .تبسم از این تشبیه خندهاش گرفت

 .به گامهایش سرعت داد: پس بریم یک جای خلوت

 ماهان شیطنت کرد: آره جای خلوت خوبه، دوست دارم. بعد

قل یک اشتی کنون درست و حسابیچند روز دلتنگی الا  

 .داشته باشیم

 .تبسم چشم گرد کرد

 ماهان به چشمان از حدقه بیرون آمدهی دخترک خیره شد و

 .صدای خندهاش را آزاد کرد



 .تبسم از خودش متعجب شد

 .توقع این برخورد را از خودش نداشت

 با شنیدن حرفهای کامران فکر میکرد وقتی ماهان را ببیند

برخورد خیلی تندی داشته باشد.اما حاال که او را دیده بود با 

 نگاه

 کردن به چشم هایش فقط

 .عشق و دلتنگی در وجودش جوشید

 .غیر از آن همه چیز را از خاطر برد

در جایی نسبتا خلوت و تاریک ایستادند.ماهان دست در جیب 

 کرد

 و به تبسم که مقابلش ایستاده بود

چی شده؟ چی شنیدی که به هم و گفت: جانم؟ خوب بگو  

 ریختت؟

 حس بدی از یادآوری حرفهای کامران در وجود دخترک

 .نشست

 آرزو میکرد کاش ماهان با یک دلیل قانع کننده همهی آنچه

 را که شنیده تکذیب کند

 هر چیزی را که از کامران شنیده بود مفید و مختصر برای

 .مر ِد دوست داشتنیاش توضیح داد

شد ماهان خشگمین . 

 .دست را در جیبش مشت کرد



 نفسش را پر حرص بیرون داد و متفکر گفت: تبسم یک

 چیزایی هست که حاال که کار به اینجا رسیده الزمه من بهت

 توضیح بدم اما این حرفها تا وقتی که هما بخواد باید بین

 ما دوتا بمونه. فقط برای اینکه ببینی حرفهای من راسته یا

االن بعد از اینکه صحبتهای من رو کامران میتونی همین  

شنیدی بری و از خودش بخوای همهچیز رو برات تعریفکنه 

 تا

 ببینی این وسط چه اتفاقی افتاده. من نمیگم کامران

 .دروغ میگه ولی اون اشتباه شنیده. بد شنیده. کم شنیده

 .نفس عمیقی کشید

 .یاد آوری گذشته برایش تلخ بود اما مجبور شد

- ش عاشق هم بودن. اما یک روز هما زد زیرهما و کورو  

 همهچی به من پیغام داذ که میخواد ببینتم. من خودم اون

 موقع سن و سالی نداشتم. رفتم دیدنش بهم گفت به عموم

 بگم نمیخوادش. کلی حرف و قصه و توضیح ردیف کردو

 خواست که برم به عموم تحویل بدم و خالصهاش این بود که

واقعا براش ارزش قائلی بدون سر و هما نمیخوادت و اگه  

 صدا و آبرو ریزی برو. اولش قبول نمیکردم اما وقتی هما

 .اصرار کرد رفتمو همه چی رو به عموم گفتم

 .باورش نمیشد. شوکه شده بود. رفت با خود هماحرف بزنه

 من نمیدونم هما اون روز چی بهش گفت ولی متاسفانه متین



زیر سرش بود این وسط یککسی که در واقع کل این ماجرا   

 .حرفی زد که کوروش رفت و پشت سرش هم نگاه نکرد

 متین برای اینکه تیشه بزنه به ریشهی کوروش گفته بود

 هما دلدادهی ب

 من

 ِِ ِِ  

 ماهان شده. یچارهای که این وسط فقط یک

واسطه بودم. بخدا قسم تبسم به جوون چشمات که از همهیدنیا 

 برام

 عزیزتره من و هما هیچ وقت هیچ رابطهای با هم

 نداشتیم. متین عمدا این حرف رو زده بود تا برای کوروش

 .هیچ راه برگشتی مزارع

 پر از حسرت گفت: خیلی زمان برد تا کوروش رو راضی

 کردم که متین دروغ گفته. دو سال از رفتن کوروش گذشته

که کوروشبود که متین اعتراف کرد چی گفته و چه کرده   

 اینجوری قید هما رو زد. دو سال عموم باهام قهر بود و من

 نمیدونستم چرا بعد دو سال هم خیلی زمان برد تا راضی شد

 .حرفم رو باور کنه

 تبسم حیرت زده از قصهای که می شنید پرسید: چرا

 خالهات این حرفها رو زد؟ اصال چرا عمهی من یکهو زد

 زیر همه چی؟



زد: چون متین از بچگی عاشق کوروش ماهان لبخند تلخی  

 بود. هما و متین دوست و هم کالسی بودن وقتی متین

 میفهمه که هما و کوروش قراره ازدواج کنن خیلی ناراحت

 میشه. یک روز با یک دبه نفت میره خونهی هما بهش

میگه یا از خیر کوروش بگذر یا خودم رو آتیش میزنم.دبهی 

 نفت

و بهش میگه یا رو خالی میکنه روی خودش  

 االن به کوروش زنگ میزنی و میگی نمیخوایش یا خودم

 رو آتیش میزنم. هما بیچاره هم از ترس خودسوزی متین

 .زنگ زد به من و کاری که اون خواست رو کرد

 پارت

تبسم مبهوت به ماهان نگاه میکرد.بیچاره عمهاش چه 

 روزهای

 .تلخی را گذرانده بود

خودش برام تعریف کرد فکر میماهان ادامه داد: بعدها   

 کرده میتونه بعد از هما کاری کنه که خودش به چشم عموم

 بیاد ولی عموم یکهو بدون اینکه به کسی چیزی بگه گذاشت

 .و رفت

 تبسم با گلوی پر از بغض و چشم خیس ماهان را خیره

 .مینگریست

 تالش میکرد اشکهایش فرو نریزد؛ نمیخواست آرایشش



خراب شود همان اول مهمانی . 

 ماهان ادامه داد: پدر من همیشه شرمندهی رفتار برادرش

 بود. همیشه به ما میگفت به بابات قول داده که ما حتی از

 چند کیلومتری دخترهاش رد نشیم. بیشتر از همه شرمندهی

 هما بود.میدونست من روابط با باربد قطع نکردم و اصرار

رو به همداشت هیچ جوره مزاحم هما نشم و آرامشی   

 نریزم. هر وقت میفهمید برخوردی باهاش داشتم ناراحت

 میشد و میگفت دیدن ما باعث میشه اون باد بالیی که

 کوروش سرش آورده بیفته. کوروش هنوزم نمیدونه چرا

 هما اون درخواست رو کرده. فکر میکنه هما واقعا عاشق

کس دیگهای شده. اما با همین وجود برای حفظ آبروی 

 هماهیچ

 وقت اجازه نداد من به بابا یا خانواده بگم چی شد که

 .کوروش رفت

 .تبسم دست زیر چشمش کشید

 .نم اشک را گرفت

 .مردانگی کوروش برایش قابل ستایش بود

 پرسید: تو چرا به کوروش نگفتی اصل قصه چی بوده؟

 .ماهان لبخند تلخی زد

 گفتم که کوروش چند سال با من قهر بود و حتی اجازهی -

 دفاع از خودم رو نمیداد. ما نزدیک هفت سال با هم



 ارتباطی نداشتیم. وقتی حرف من رو باور کرد و بهش ثابت

 شد همه چی دربارهی من دروغ بود چند ماهی از آشنایش

 .با نامزدش میگذشت

 منم که دیدم به آرامش رسیده نخواستم دوباره همهچیز رو

بغضش را فرو  بهم بریزم.تبسم آب دهانش را قورت داد تا

 دهد و با

 ناراحتی گفت: بیچاره هما، بیچاره کوروش چه سرنوشت

 !تلخی

 .ماهان نفسش را آه گونه بیرون داد: آره متاسفانه

 سعی کرد تبسم را از حال و هوایی گذشته خارج کند و کمی

 .سر به سرش بگذارد

 خوب تبسم خانوم حاال که قانع شدی بگوببینم چطوری-

وت بیجا از دلم در بیاری؟میخوای بابت قضا  

 .دستهایش را باز کرد

 .تبسم لبخند خجالت زدهای زد

 منظور ماهان را فهمید که غیر مستقیم به آغوشش اشاره

 .میکرد

 .دو، سه گام عقب رفت و فاصلهی ایمنی را رعایت نمود

 .ماهان با صدا خندید

صدای خندهاش در صدای موسیقی گم شد.اما انگار که 

 چیزی



ده باشد خیلی زود خودش رایادش آم  

 .جمع کرد

 با صورتی جدی پرسید: خوب تو بگو؟ فکر میکنم تو هم

 .قرار بود بابت حرفهای اون روز من رو قانع کنی

تو اون روز فرصت -تبسم به کفش های ماهان چشم دوخت.

 ندادی

 من حرف بزنم هرچی روی دلت

 .مونده بود گفتی و رفتی

ه بخوای بابت اون روز همماهان عصبی خندید: تبسم اینک  

 .من رو مقصر کنی خیلی بی انصافیه

 من نمیخوام تو رو مقصر کنم. قبول دارم اون روز بد -

 حرف زدم منظورم رو خوب نرسوندم ولی تو هم خیلی بد

 .حرف زدی

 .ابروهای مرد جوان در هم گره خورد

 کمی سرش را جلو برد و پرسید: بد حرف زدی؟ منظورت

ی؟ مگه منظورت چی بود؟رو خوب نرسوند  

 .تبسم در مقام دفاع برآمد

ماهان من اون روز فقط -نگاهش از زمین و کفشها کنده شد.

 می

 خواستم بگم تو چیزی نگو،

 خودت رو بد نکن، بزار یا هما رو وادار به گفتن میکنیم یا



 اینکه خودم به بابا میگم. ولی تو اصال امون م ندادی حرف

 .بزنم

مرد جوان نشستلبخند بر لبهای  . 

 .صداقت کالم دخترک به خوبی هویدا بود

 از طرفی هم نمیخواست این بازی را بیشتر از این کش

 .دهد

 .در این چند روز از همیشه دلتنگتر بود

 مرد جوان دستش را به درختی که کنارش بود تکیه داد و

 .لبخندش را بر لبش حفظ کرد

 .بیهوا راز دل بیرون ریخت

 .اعتراف میکنم که دلم خیلی برات تنگ شده بود-

 .تبسم خودش هم ندانست چرا اشکش چکید

 این دوری بیشتر از آنچه که فکر میکرد رنجور و دلتنگش

 !کرده بود.ماهان قدم جلو گذاشت: ا...ِ.اِ گریه چرا؟

 دخترک به مر ِد ایستاده روبه رویش که دو قدم بیشتر فاصله

دای مرتعشی پاسخ داد: ماهان مننداشت نگاه کرد و با ص  

 هیچ وقت نخواستم بهت بگم خانوادهام برام از تو مهمتر

 هستن من فقط نتونستم توی روی بابام بایستم. اون روزی

 که چاقو خوردی من ُمردم و زنده شدم تا تو از توی اتاق

 عمل بیرون اومدی ولی نتونستم بیام مالقات آخه با چه

شتم بزنم اخه نمیدونستم قرارهنسبتی؟ زنگ هم جرأت ندا  



 .چطوری برخورد کنی

 ماهان بازوی تبسم را گرفت و گفت: مگه میشه من صدای

 تو رو بشنوم و بتونم بد برخورد کنم؟

 .دخترک با بغض لبخند زد

 ماهان باور کن خیلی بیشتر از اونچه که فکر کنی برام-

 مهمی.مرد جوان باز شیطنت کرد: دختر چرا لقمه دور سرت

 میچرخونی بگو ماهان خیلی دوستت دارم. هم قشنگتره هم

 .بیشتر به دلم میشینه

 تبسم دستش را باال آورد و خجالت زده روی سینهی مرد

 .جوان کوبید

 .ماهان همان دست را گرفت

 .مشت تبسم باز شد

 مرد جوان بر تک تک انگشتهای بلند و کشیدهی دخترک

 .بوسه زد: منم خیلی دوستت دارم

ان بر تک تک انگشتهای بلند و کشیدهی دخترکمرد جو  

 .بوسه زد: منم خیلی دوستت دارم

 .قلب تبسم در سینه آوار شد

 .انگار که از یک سراشیبی به پائین هلش داده باشند

 .هیجانی دوست داشتنی زیر پوستش نشست

 .لبخند روی لبش همراه با قطرهی دوم اشک شد

ک که حتی بامرد جوان با دست آزادش روی صورت دختر  



 .وجود تاریکی نسبی هم اشکش را دیده بود دست کشید

 .با محبت عمیق گفت: هیچ وقت گریه نکن.تبسم سر تکان داد

 ماهان دستش را جایی نزدیک قلبش گذاشت و فشار خفیفی

 .به آن وارد کرد

 .ضرب دستت همقویه درست زدی روی زخمم-

 .تبسم جلو رفت

لواپس پرسید: اخ الهیدست روی سینهی ماهان گذاشت و د  

 .بمیرم خیلی درد میکنه؟ بخدا حواسم نبود

 .ماهان نفس عمیقی کشید

 در مقابل میل وحشتناکی برای به آغوش کشیدن تبسم

 مقاومت کرد و گفت: نه االن که تو اینجایی و این همه

 نزدیک از همیشه بهترم. االن که انقدر فاصله وات باهام

 .کمه که عطر موهات توی بینیم حس می کنم،خوب خوبم

 قلب تبسم لبریز از عشق شد.خلبان ایستاده در مقابلش آن شب

 شاعر شده بود و از کلمه

 .به کلمهی شعرهایش عشق جاری میشد

 .مرد جوان بر خالف میل قلبیاش پیشنهاد داد

 .بهتره بریم دیگه. نمیخوام غیبتمون طوالنی بشه -

 .آره بریم-

 .با هم ه سمت جایی که مهمانها نشسته بودند رفتند

 .ماهان زیر درختی ایستاد و گفت: تو برو بعد من میام



 !تبسم متعجب پرسید: چرا با هم نریم؟

 مرد جوان تکهای موی افتاده روی شانهی تبسم را در دست

 گرفت و بر آن بوسه زد و گفت: درست نیست دختر، حاال

تاریکی تنها بودیم چیکار یکی ببینه فکر می کنه توی  

 .کردیم.تبسم از خجالت آب شد

 دامن لباسش را به دست گرفت و به سمت مهمانها پا تند

 .کرد

 .حالش از همیشه بهتر بود

 .حاال میتوانست با کمال میل از مهمانی لذت ببرد

 سر میز کنار نوشین که تنها نشسته بود قرار گرفت و

 پرسید: چرا تنها نشستی؟

دید و پاسخ داد: تا همین االن هم امید پیشم بودنوشین خن  

 هم مامانم ولی هر جفتشون رفتن. چند دقیقه هم با پرستو

 نشستیم و زاغ تو وماهان رو چوب زدیم.دبگو ببینم با

 ماهان توی تاریکی چیکار میکردی؟

 تبسم پشت دست نوشین ضربهای زد و گفت: داشتیم حرف

د: حرف رو که توی رو میزدیم منحرف.نوشین خبیثانه خندی

 شنایی

 هم میشه

 .زد. واسه کارای دیگه باید رفت توی تاریکی

 :تبسم این بار ضربه را پشت گردن نوشین کوبید و گفت



 یعنی واقعا که منحرفی

پارتنوشین اعتراض کرد: اِ بی شعور منحرف یعنی چی؟ 

 خوب

 مثل آدم دارم ازت می پرسم چی گفتی چی شنیدی؟

عریف کردتبسم با سرخوشی ت . 

 هیچی براش توضیح دادم که اون روز توی کوچه چه-

 منظوری داشتم. یککم هم گالیه داشت بابت احوال پرسی

 .نکردنم. ولی من کال قانعش کردم

 .از قصهی هما و کوروش و متین چیزی نگفت

 .ترجیح میداد فعال مسکوت بماند

 نوشین دستهایش را به هم مالید و گفت: پس خدا رو شکر

ب شب وصال و آشتی کمونهامش . 

 .تبسم لبخند پر رنگی زد

واقعا  هم شب وصال بود.تا همین چند ساعت پیش با حرفهای 

 که از

 کامران دربارهی

 ماهان شنیده بود چه فکرهای که نمیکرد و حاال همهی

 .دلخوریهایش رفع و رجوع شده بود

 نگاهش ا

 ن

 ِِ ِِ  



 .به ماها یستاده در جمع رفقایش چسبیده بود

 صدای خندهی مرد جوان که میآمد لبخند بر لب تبسم نقاشی

 .میشد

 دلش میخواست یکی از خنده هایش را بردار و در جعبهی

 جواهراتش بگذارد و وقت دلتنگی و درگیری آن را بیرون

 .آورد و به خودش هدیه دهد

 صدای خندهایش میتوانست وقت دلتنگی معجزه کند

د و به باربد که میانهاشم و داریوش گوشهای نشسته بودن  

 .دوستانش مثال میرقصید نگاه میکردند

 تبسم به پدر خودش و ماهان نگاه کرد و از ته قلبش از خدا

 .خواست که دل داریوش با خانوادهی ماهان نرم شود

 .هاشم به داریوش نگاه کرد

 .لبخند بزرگی روی روی لبهای یا ِرغارش بود

رو ببینم. فکر کنم منم خیلی دلم میخواد ازدواج ماهان -  

 مثل االن تو دلم غنج بره از دیدن خوشی پسرم.با آمدن اسم

 ماهان،داریوش سریع دوزاریاش افتاد و فهمید

 .هاشم میخواهد چه بگوید

 از گوشهی چشم او را نگاه کرد: انشاءهللا خدا یک بخت

 .خوب نصیب پسرت کنه

 .هاشم بر خالف رفیقش مستقیم او را می نگریست

ر من فقط پیش یکنفره رفیقدل پس - . 



 داریوش با غیض سر چرخاند: دل پسرت اشتباهی رفته

 رفیق. وقتی بچه هات کوچیک بودن راه خونه رو گم

 میکردن اشتباهی می رفتن پیداشون که میکردی میگفتی

 خوب کردی به راهت ادامه بده؟ نه رفیق دستشون رو

لمیگرفتی و برمیگردوندی خونهی خودشون. االن هم د  

 .پسرت اشتباهی رفته. راه گم کرده

زبانش را بر لبش کشیدی.تند خویی و صریح حرف زدن 

 رسم او

 .نبود

 .آن هم در مقابل رفیق گرمابه و گلستانی چون داریوش

 .اما راه دیگری برایش نمیگذاشتند

 دلت بچهات اشتباهی رفته. راه گم کرده بگرد پیداش کن-

 .برگردون خونهی خودش

خشکی گلویی داریوش شدهاشم متوجه  . 

 .لیوانی شربت برایش ریخت

 .لیوان را به سمتش هل داد

 .داریوش لیوان را الجرعه سر کشید

 .از اینکه اینگونه با هاشم حرف میزد ناراضی بود

 هاشم باز صحبت را کش داد: تو کینهای نبودی داریوش

 سالها گذشته بیا و از خیر کینهای گذشته بگذر

 پارت



نی وزنش را روی پشتی صندلی انداخت وداریوش سنگی  

 .قدری راحتتر نشست

 .نفسش را محکم از سینه بیرون داد

 .هاشم باید هم از گذشت و فراموشی حرف میزد

 .او که برادرش خوشبخت شده بود

 .همسر و فرزند خودش را داد

 .او که یک عمر سوختن عزیزش را مقابل چشمانش ندید

 من کینهای نیستم رفیق، کینهای نیستم برادر ولی دارم-

خواهرمرو می بینم که هنوز مجرده.که سالهاست نگاهش 

 پراز

 حسرته. غم داره. خوشبخت نیست. خواهر من قربانی

 خود خواهی برادر تو شد. نه اینکه نخوام دیگه نمیتونم

 اعتماد کنم. تا وقتی که خواهرم خوشبخت نشه، لبخند نیاد

لبهاش. حسرت از چشم نره دیگه اعتماد کردنم ازم روی  

 .برنمیاد

 .نگاه هاشم به میز مقابلش دوخته شد

 در جواب مر ِد نشسته بر صندلی مقابلش چه باید میگفت؟

 .بیشتر از این نمیتوانست اصرار کند

 نمیخواست همین رفاقت نصفه و نیمه را هم که پس از

از دست دهدگذشت چند سال دوباره به دست آورده ؛  . 

 .مهر سکوت بر لبهایش زد



 .باید پابهپای پسرش من یرفت و از او حمایت میکرد

 .اما خوب حتما راه های دیگری وجود داشت

************* 

 .صبح یکی از روزهای خرداد ماه بود

هوا رو به گرمی میرفت.هما در حیاط آموزشگاه نزدیک 

 درخت

 محبو ِب تبسم یا همان

ه بود و نمونه کارهای هنرجویان را دردرخت ازگیل نشست  

 .صفحهی ایسنتاگرامش میگذاشت

 .این هم نوعی تبلیغات برای آموزشگاهش محسوب میشد

 .صدای سالم آشنایی توجهاش را جلب کرد

 .سر بلند کرد و ماهان را باالی سرش دید

 .انتظار آمدنش را داشت

 ن

 ِِ ِِ  

 .ماها سمج و صبور را خوب میشناخت

تعارف صندلی را عقب کشید و نشست مرد جوان بدون . 

 چشمان هما یک لحظه از صورت و چشمان ماهان کنده

 .نمیشد

 آن مرد مجلهی مقابل زنرا جلو کشید و خیره به عکس

 .عروس روی جلد گفت: اومدم باهات حرف بزنم



 سرش را به طرفین تکان داد: دربارهی چی؟

یم در ماهان خندید: چه سوال پر تکراری...نگاهش را مستق

 چشمان

 هما دوخت: دربارهی خودم و

 تبسم. تو و کوروش

 فکر کنم میکنم حاال که کوروش اینجاست بهترین زمان

 .برای گفتن واقعیت باشه

 هما بی وقفه و البته دور از انتظار ماهان پر از بغض سر

 تکان داد: درسته االن بهترین زمانه. همه چیز رو میگم و

 همه رو راحت می کنم

 پارت

 .ماهان روی صندلی نشست

 .حال به هم ریختهی هما دلسوزیاش را بر انگیخت

 باور کن اینطوری به نفع همهامونه.گذاشتن بار گناه روی -

 دوش یکنفره و کنار کشیدن خیلی راحته ولی به قول خودت

 با ترس و عذاب وجدان و نگرانیش چیکار میکنی؟

- خودمرونمیخواد منرو توجیح کنی من چند روزه تصمیم   

 گرفتم. اگه حرفی نزدم فقط بخاطر این بود که نخواستم حال

 خوششون رو خراب کنم. گذاشتم دو، سه روز از عقد کنون

 .باربد بگذره

 .ماهان از جا بلند شد



 وقتی اومیگفت تصمیمش را گرفته ادامهی حرف هایش

لزومی نداشت مهم این بود که میخواهد حقیقت را 

 بگوید.امیدوار

به گفتهاش عمل کندبود هما  . 

 .عینک آفتابیاش را بر چشم زد

 .هما سر بلند کرد و مرد جوان را خیره نگریست

 نور خورشید مستقیم به چشمش میخورد و نمیتوانست او

 .را درست ببیند

 .مرد کوتاه خداحافظی کرد و رفت

 .هما مثل همیشه برای گفتن حقیقت تردید داشت و میترسید

ت نداداما به حس و حالش اهمی . 

 با دستی لرزان به برادرش پیامک زد: میخوام باهات حرف

 .بزنم. بعد از ظهر توی سر قبر پدر ومادرمون منتظرتم

 قبل از آنکه ترسهای همیشگی مانعاش شود پیامک را

 .برای برادرش فرستاد

 .نفسش اما در سینه ماند

 خودش را از همان لحظه به سرخاک پدر و مادرشان رساند

آرامش بگیرد بلکه کمی . 

 .وقتی که داریوش رسید هما چند ساعتی را آنجا گذرانده بود

با تنی خشک شده همان چنان سر مزار نشسته بودهر چه 

 برادرش



 زنگ زد تماسهایش را پاسخ نکفت و به

 .پیامهاییش جواب نداد

 .منتظر نشست تا او از راه برسد

 میدانست با گفتن این حرف ممکن است برای همیشه از

 .چشم تنها کسی که در زندگیش برایش مانده بیفتد

 .نگران از دست دادن داریوش و تنها ماندن بود

 .دلواپس از دست دادن برادرزاده هایش

خود اصال همان تبسم که حال داشت بخاطر او این از  

 .گذشتگی را میکرد وقتی اصل ماجرا را میفهمید

 دربارهی او چه فکری میکرد؟

تنش دلخور نمیشد؟از یک عمر دروغ گف  

 کوروش چه؟

 او پس از فهمیدن واقعیت قرار بود چگونه رفتار کند؟

 .حس بزدلهای ترسو را داشت

 .سر قبر جمع شده در خودش نشسته بود

 .داریوش که باالی سرش ایستاد، آهسته سر بلند کرد

 .سر قبر جمع شده در خودش نشسته بود

 .داریوش که باالی سرش ایستاد، آهسته سر بلند کرد

 دستش را سایهبان چشمانش کرده ولی باز هم درست او را

 .ندید

 سر پائین انداخت و در حالی که دست دور زانوانش حلقه



 .میکرد به نوشتهی روی قبر خیره شد

 ....مادری دلسوز و مهربان

مهربان اشک در چشمانش حلقه زد.واقعا هم مادری دلسوز و 

 .بود

 .کاش او را داشت

 کاش حاال کنارش بود و دلش را به حمایتهایش گرم

 .میکرد

 .داریوش نگران کنار قبر و روبهروی خواهرش نشست

 هما جان این ساعت از روز اینجا چیکار میکنی؟! چرا-

 تلفتن جواب نمیدی؟ نگرانت شدم. چیزی شده؟

 .هما با چشمان خیس برادرش را نگاه کرد

مرتعش بود صدایش . 

 انگار که زلزلهای هشت ریشتری در وجودش به پا شده

 .باشد

 داداش وقتی مادرمون رفت به خاکش قسم خوردی که هیچ-

 وقت و تحت هیچ شرایطی منرو تنها نمیذاری درسته؟

 .داریوش دست روی نام مادرشان کشید

زهرا کریمی(با نگرانی پرسید: از من کوتاهی دیدی )

 خواهرم؟

روی قبر مادرشان چکیداشک هما  . 

 سر تکان داد و با عذاب وجدان گفت: نه هیچوقت کوتاهی



 ..نکردی

 صدای گریهاش بلند شد و میان گریه بریده بریده گفت: ولی

 باید همینجا قسم بخوری هیچ وقت تنهام نذاری. هر

 اتفاقی که بیفته بازم ولم نکنی من بدون تو دیگه هیچ چی

 .نیستم داداش

دمرد نگران ش . 

 هیچ وقت به خاطر نمیآورد که خواهرش را این گونه

 .مستأصل و درمانده دیده باشد

 با دلهره پرسید: چی شده هما؟ بهم بگو؟ اتفاقی افتاده؟

 .هما پشت سر برادرش را نگاه کرد

 .مردی از دور میآمد.به گام هایش چشم دوخت

 .داریوش برگشت و کوروش را که به سمت آنها میآمد دید

د و سرجایش ایستاد و با عصبانیت پرسید: اینشاکی ش  

 اینجا چیکار میکنه؟

 .هما با چشمانش التماس کرد

 .بزار حرف بزنم داداش، باید هر جفتتون بشنوید-

 .کوروش چند قدم مانده به خواهر و برادر از حرکت ایستاد

 صدای سالمش در صدای باد گم شد و داریوش خودش را به

پاسخ نباشدنشنیدن زد تا مجبور به  . 

 پر از غضب او را نگاه کرد و پرسید: تو اینجا چیکار

 میکنی؟



 پارت

 هما به جای کوروش پاسخ داد: داداش خواهش میکنم اجازه

 .بده حرف بزنیم من خواستم بیاد

 با لحنی عصبی پرسید: این چرا باید اینجا باشه هما؟

 .زن به التماس افتاد

 چشمهی اشک دوباره جوشید و صورت خشک نشدهاش را

داریوش تو رو به خاک مادرمون اجازه بده حرف-خیس کرد.  

 .بزنم

 .حرفهای که میخوام بزنم رو هر جفتتون باید بشنوید

 نتوانست روی پاهایش بایستد و دوباره کنار قبر مادرش

 .آوار شد

 .داریوش ناچار سر چرخاند و به خواهرش نگاه کرد

وش هم جلو آمدکور . 

 .روی دوپا نشست و زیرلب فاتحهای خواند

 سپس سرجایش در موازات مرد عصبانی کنار دستش

 .ایستاد

 .صدای هما میلرزید اما شروع کرد

 اونی که اول عاشق کوروش شد من بودم. خوب البته به-

 اشتباه فکر میکردم اولین کسی که عاشقش شده منم. زیاد

ده. هر دوتامون توی روزهاینگذشت تا اونم بهم دل دا  

 قشنگمون سر میکردیم و خبر نداشتیم که یک دختر گوشه



 از همین شهر یک دختر از بچگی دلش رو به کوروش

 .داده....چشمان هر دو مرد به لبهای خشک هما دوخته شد

 .من و متین همکالسی بودیم-

 .وقتی از قرار ازدواج ما مطلع شد آتیش شد و به جونم افتاد

ه از عشقش به کوروش بهم میگفت. از اینکه من خیریکسر  

 نمی بینم چون دل اون رو شکستم و عشقش رو از چنگش

 درآوردم.من ولی مقاومت میکردم. حالم انقدر خوب بود که

 ....با این چیزا بد نمیشد

 .با چشمان خیس به کوروش خیره شد

 .قطرات اشک یکی پس از دیگری بدون وقفه فرو میافتادند

وجود مرد چشم شده و او را می نگریست تمام . 

 .گوش شده و او را میشنید

 .یک روز که تنها بودم با یک ظرف نفت اومد سراغم-

 دیوونه شده بود. زار میزد. قسم میخورد که خودش رو

 آتیش میزنه. قسم میخورد اگه از کوروش نگذرم خودش

 رو میکشه. انقدر تهدیدم کرد که مجبور شدم بهت زنگ

و بگم نمیخوامت. خیلی ترسیده بودم مگه چند سالمبزنم   

بود؟هق هق کرد: سنی نداشتم. ترسیدم. اونم سنی نداشت 

 واقعا

 .این کار رو می کرد

 .داریوش و کوروش بهت زده نگاهش میکردند



 .حرفهایش برایشان باور کردنی نبود

 !هما به آنها دروغ گفته بود

 !تمام این سالها

م دوخت: من هیچ وقت به هیچهما به چشمان کوروش چش  

 ....کس دیگهای دل ندادم اون روز بهت دروغ گفتم

 .قطرهای اشک از چشمان سرخ مرد فرو ریخت

 هما با سیل اشک ادامه داد: من فقط ترسیدم. از اینکه متین

 خودش رو بکشه ترسیدم. از اینکه جلوی من زنده زنده

 ...بسوزه ترسیدم

 سرش را چرخاند و به برادرش که مبهوت حرفهایش بود

نگاه کرد: داداش من از کوروش خواستم بره....زار زد: من 

 ازش

 خواستم بره چون می ترسیدم متین خودش

 رو آتیش بزنه.من ترسیدم به شما بگم و متین خودش رو

 آتیش بزنه. داداش همهچیز تقصیر منه. تقصیر م ِن ترسو

 پارت

من -ردش میان کوروش و برادرش جابهجا شد.نگاه پر از د

 از

 کوروش خواستم بره. من بهش گفتم بی سر و صدا

 .بره. چیزی نگه تا با آبروی من بازی نشه

 .نگاه داریوش به سختی چرخید و روی کوروش نشست



 .از شقیقهی جوگندمیاش عرق پائین میآمد

 .تمام این سالها کوروش را قضاوت کرده بود

رده بودبد هم قضاوت ک . 

 .هرگز فکرش را نمیکرد اصل ماجرا چنین چیزی باشد

 چشمان کوروش حتی برای ثانیهای از صورت ز ِن

 .روبهرویش کنده نمیشد

 .آنچه را که میشنید باور نمیکرد

 حتی از ذهنش هم نمیگذشت که متین این بال را سرشان

 .آورده باشد

 .چشمانش دو کاسهی خون بود

ید و همچنان اشک همراهیاش صدای هما خش داشت.میلرز

 .میکرد

 .من نمیخواستم اینطوری بشه کوروش. من فقط ترسیدم-

 وقتی زمان گذشت؛ وقتی بزرگتر شدم فهمیدم که احمقانه

 ترسیدم اما بچه بودم. فکر میکردم راه درست اینه که من

 .بخاطر نجات جون و قلب دوستم از عشق و آیندهام بگذرم

 .کوروش نفسش را بیرون داد

 حجم زیادی از هوا سینهاش را پر کرده بود و تحمل کردنش

 .را نمیتوانست

 .چشمانش میسوخت

 .زور میزد تا باز اشکش نچکد



 .کلمات در دهانش ماسیده بودند

 .داریوش به آنها پشت کرد

 .نگاه هما همراه قدم برادرش رفت

 ...پر هراس نامش را خواند: داداش

 .مرد دست باال آورد

- بزنم.صدای هما پر از التماس بود: داداش بخدا  میخوام قدم

 من

 .ترسیده بودم

 .داریوش میان قبرها راه افتاد

 .محکم اما آهسته گام برداشت و از آنها دور شد

 هما ماند و مردی که هنوز هم دیوانه وار دوستش داشت

 .ولی او متاهل بود

 صدای کوروش با همهی تالشی که برای صاف بودنش

ت: چرا انقدر دیر هما؟میکرد بغض داش  

 .زن سر تکان داد

 .پر از تاسف

 .سرشار از اندوه

 .بهت دسترسی نداشتم. البته روی گفتنش هم نبود-

 .کوروش آب دهانش را قورت داد

در حق هر -انگار چیزی راه حنجرهاش را بسته بود.

 دوتامون ظلم



 .کردی

 .هما پلک بست

 .اشک از میان مژه های باران زدهاش فرو چکید

 کوروش نالید: چه بالیی به سرمون آوردی؟ چرا همون

 موقع بهم نگفتی لعنتی؟

 .پارت هما عصبی بود

 .اعصابش داغان و مغزش رو به انفجار

 .تحمل فریاد کوروش را نداشت

 از جا بلند شد

 .از چشمانش خون چکه میکرد

 .اعتراف بیشتر از آنچه که فکر میکرد سخت بود

شرمندگیاش توامان شد وگفت دلخوری از فریاد کوروش با : 

 تو چرا داد میزنی؟ تو که خوشبخت شدی. توی یک کشور

 پیشرفته زندگی کردی، زن و بچه داری. شنیدم اوضاع

 .زندگیت هم روبه راه ه

 .کوروش سر تکان داد: آره من خوشبختم. خیلی خوشبختم

 ولی این دلیل نمیشه از تو بابت سالها تنهایی و رنج طلبکار

 .نباشم

 .کوروش حق داشت عصبانی باشد

 .گله داشتن هم حقش بود

هما باز شرمنده شد.سر پائین انداخت و گفت: من فقط میتونم 



 بگم

 .متاسفم

 .کوروش دست در جیب فرو برد

 .به نامز ِد سابقش پشت کرد

 .شانه هایش افتاده بودند

 .او هم میان قبرها جلو رفت

 .هما آنقدر نگاهش کرد که از دیدش محو شد

 غریبانه خودش را روی قبر مادرش انداخت و با صدای بلند

 .گریست

 .کوروش از قبرستان خارج شد

 .مقصد مشخصی نداشت

 .نمیدانست کجا برود

 .بیهدف در خیابان قدم میزد

 .در مغزش هزار فکر رژه میرفت

 صورت هما یک لحظه از مقابل چشمان نم زدهاش دور

 .نمیشد

یهای مردانه.دلش دلش یک جای خلوت میخواست وگر

 جسارت

 زدن یک سیلی محکم را به صورت هما

 .میخواست

 .سالها فریب خورده بود



 .البته که فریبی دوست داشتنی می نمود

 او هم همیشه پیش فردی که فکر میکرد هما عاشقش بوده

 احساس حقارت داشت و حاال میفهمید هرگز چنین آدمی

 .وجود نداشته

 میان حال بدی که داشت؛ حس خوبی هم مهمان وجودش

 .بود

 اینکه هما همیشه فقط او را خواسته باعث میشد حس

 .حقارت نشسته در وجودش رخت بر بندد

 پس از سالها گورش را گم کند و برود پی آزار رساندن به

 .شخص دیگری

 .اما افسوس جوانی از دست رفته زیادی تلخ بود

بود یک دلسترخریداز دکهای که سر راهش  . 

 درش را باز کرد و تا نصفه سر کشید شاید کمی از حرارت

 .درونش کاسته شود

پلکهای خستهاش را  کنار همان دکه تکیه زد و ایستاد.پشت

 .مالید

 .فکرش مثل لیوان بلوری شکسته، هزار تکه شده بود

 باید می رفت س ِر پر دردش را به دستهای معجزهگر پونه

 .میسپرد

ا دستهایش شقیقهاش را ماساژ می داد همهیوقتی ب  

 .خستگیها گورشان را گم میکردند



 .پارت ساعتها در خیابان قدم زد

 .بیهدف راه رفت

 .تکتک لحظات گذشته مقابل چشمانش رژه میرفت

 پانزده، شانزده سال پیش بود حدودا وقتی با ناامیدی کامل

اییراه غربت را در پیش گرفت در حالی که قلبش از بیوف  

 .محبوب به درد آمده بود

 .جان کند تا دوباره سرپا شد

 ....عمال مثل مار پوست انداخت و حاال

 .همهچیز دروغ بود

 همهی آنچه که باعث سالها عذابش شد فقط یک بازی

 .بچگانه بود

 دوست داشت به قبرستان برگردد و ببیند چه بر سر هما

 .آمده

 همانجا ماند یا رفت؟

 .نگرانش بود

خالق گذشته را داشت که از قبرستان میترسید.اما اگر ا

 پاهایش

 مسیر خودشان را میرفتند و از او فرمان

 !نمیگرفتند

 به خانه

ر ِِ ِِ  



 د

 .خودش که آمد د ِم ی برادرش ایستاده بود

 .کلید انداخت و در را باز کرد

 .با تنی خسته و شانهای افتاده وارد شد

رده و دور هماهالی خانواده روی بهار خواب فرش پهن ک  

 نشسته بودند. کاسهی بزرگی از هندوانه میانشان قرار

 .داشت

 پونه تا چشمش به پدرش افتاد از کنار آتریسا برخاست و به

 .سمت کوروش دوید

 .روی دو زانو نشست و دخترکش را میان آغوش فشرد

 تا جایی که او آسیب نبیند یا اذیت نشود دخترک را به

 .خودش چسباند و عطر خوش موهایش را به ریه کشید

 دخترک شیرینی زبانی کرد: بابایی کجا بوی؟ دلم تنگ شده؟

 .روی موهایش را بوسید

- چی برام خریدی؟-بیرون بودم عزیز بابا.  

 .دستی به پیشانی پر دردش کشید

 آخ بابا ببخشید حواسم نبود قربونت بشم؟-

 .پونه را از آغوشش جدا کرد

- ببینم با آتریسا نقاشی کردی؟بگو   

 آره یک نقاشی قشنگ کشیدیم میای بریم نشونت بدم؟-

 .از جا بلند شد



 دست دخترکش را در دست گرفت: بزار یک چای بخورم بعد

 .میریم عزیزم

 صدای زیبای دخترش در گوشش پیچید: بابا کی برمیگردیم

 خونهامون منم میخوام مثل آتریسا نقاشی رو بچسبونم به

ار اتاقم.به چشمان سبز دخترش نگاه کرددیو . 

 .میریم عزیزم. تو دوست داری برگردیم یا همینجا بمونیم-

 :فرزندش انگشت روی لبش گذاشت و باشیرین زبانی گفت

 .نمیدونم

 .به جمع رسیده بودند

 دوست داشتن

جمع ِِ ِِ  

 به ی خانوادهاش نگاه کرد و پر انرژی

 .سالم داد

 .جواب سالمش پر از گرمی بود

 .زهره گفت: خوش آمدی کوروش جان. بشین هندونه بخور

 .زهره همیشه دوستش داشت

 .به اندازهی احسان بری او هم مادری کرده بود

 گوشیاش را که نمیدانست از کی در دستش گرفته بود؛

 .لبهی بهار خواب رها کرد

 !تازه میفهمید چه وزن سنگینی دارد

 .نه ممنون زن داداش، با ماهان کار دارم-



به برادر زادهاش نگاه کرد: ماهان میشه حرف 

 بزنیم؟کوروش هم

 اگر دهان باز نمیکرد ماهان از چهرهای

 .عمویش میفهمید اتفاقی افتاده

 اختالف سنی کمی داشتند و رفیق گرمابه و گلستان هم

 .بودند، روزی

 .بدون پرسیدن هیچ سوالی از جا برخاست

ه کرد و به سمتساناز با عجله بشقابی را پر از هندوان  

 کوروش گرفت: عموالاقل یک تکیه هندونه بزارید دهنتون،

 .تا دهنتون تازه بشه

 خنکی هندوانه حتی از بشقاب بلوری هم رد شده و به دست

 .تبدارش رسید

 .پیشنهاد ساناز را رد نکرد

 .باید چیزی خنکی میخورد و از حرارت درونش میکاست

 برای ساناز سرتکان داد و تشکر کرد و همراه ماهان وارد

 .ساختمان شد

 تمام مدت نگاه سبزی نگران و پر از تشویش خیرهاش بود

 .و او هیچ نفهمید

 .وارد اتاق ماهان شدند.پاهایش دیگر تحمل وزنش را نداشتند

 روی تخت سقوط کرد و بشقاب را کنارش قرار داد و بدون

از حرفهای که امروز هما بهم زد هیچ توضیحی پرسید: تو  



 خبر داشتی؟

 .ماهان نگاهش میکرد

 کوروش بیشتر توضیح داد: میدونستی هیچوقت پای هیچ

 مردی در میان نبوده؟

 .صدایش خروار خروار درد داشت وقتی این سوال را پرسید

 مثل سربازی که سالها از ترس فرماندهاش در نقطهای کور

جنگ سالهاست تمام شده کشیک داده و حاال فهمیده که . 

 .سالهای جوانی اورفته و او عمال هیچ کار مفیدی نکرده

 ماهان متاسف سر تکان داد: من وقتی فهمیدم که تو با

 یاسمن نامزد کرده بودی و چند روز بعد قرار ازدواج

 داشتی.کوروش محکم به پیشانیاش کوبید: ماهان لعنت به من،

تی، چقدر گفتی یک جایماهان لعنت به من تو چقدر بهم گف  

 .کار میلنگه م ِن احمق باور نکردم

 حماقت کردم و از روی عصبانیت تصمیم گرفتم. اجازه دادم

 یک دختر بچهی متوهم دختر مورد عالقهام و همهی سالهای

 ...که میتونستم کنارش خوشبخت بشن رو ازم بگیره

 :صدایش حرص و حسرت و عصبانیت را با هم داشت

ر احمقم بودم. چیکار کردم با زندگیم. تو چقدرماهان من چقد  

 بهم گفتی چهار روز بمون زیر نظرش بگیر. تو باید از من

 .کوچیکتر بودی و عقلت بیشتر میرسید

 ماهان لبخند تلخی زد: من خودم اون موقع متهم ردیف اول



 .بودم

 .درد و حسرت بود که از نگاهش چکه میکرد

 هما آموزشگاه را باز کرد و

ر ِِ ِِ  

 .د وارد شد

 .آموزشگاه در سکوت و تاریکی فرو رفته بود

 .کریمه و شوهرش مرخصی بودند و کسی آنجا نبود

 .به سمت ساختمان رفت و در را باز کرد

 از تاریکی و تنهایی میترسید و عجله داشت هرچهزودتر

 تار

ر ِِ ِِ  

 .ساختمان را از ش یکی خالص کند

 .برای تنهایی اما کاری از دستش برنمیآمد

روی برگشتن به خانه را نداشت.میترسید؛ از چشم در چشم 

 شدن با

 .برادرش

 .به اتاق خودش رفت و پنجره را باز کرد

 .عطر گل و گیاه های موجود در حیاط کل اتاق را پر کرد

 .پشت میز نشست و به صفحهی خاموش رایانه خیره شد

 .برای بار چندم روز گذشته را مرور کرد

 .داریوش در خانهاش نشسته بود



 .ساکت و دلگیر و مغموم

 چشمانش به صفحهی تلویزیون بود اما هیچ از آن

 .نمیفهمید

 به تبسم که روی مبل کناری با عروسک جدیدش درگیر بود

 .نگاه کرد

 .دخترک موهای کاموایی عروسک را میبافت

 نامش را خواند: تبسم جان از عمهات خبر داری؟

فت را هم انجام داد و در پاسخ پدرش گفتدختر آخرین با : 

 من امروز آموزشگاه نرفتم. پیش نوشین بودم نمی دونم

نه باال نیست. وقتی اومدم -عمه کجاست. حتما رفته باال.

 ماشینش دم

 در نبود. از اون

 موقع تا حاال هم نیومده. یک زنگ بزن ببین عمهات

 .کجاست

ه کردتبسم اینبار با دقت و تعجب پدرش را نگا . 

 بابا از وقتی اومدی توی فکری! چیزی شده؟-

 نه باباجان. یک زنگ بزن ببین عمهات کجاست؟-

 .تبسم فهمید بین پدرش و هما اتفاقی افتاده

 .اگر دقت میکرد خیلی زودتر میفهمید

 .موبایلش را برداشت و شمارهی هما را گرفت

 .چند بوق خورد تا تبسم جواب داد



- ی؟سالم عمه. خوبی؟ کجای  

سالم عزیزم. -صدای خستهی هما در گوشی پیچید.

 .آموزشگاهم

 چرا نیومدی خونه؟ بابا نگرانته؟-

 !صدای هما پر از تعجب شد: بابات نگرانه؟

 آره، کی میای؟-

 .امشب آموزشگاه میمونم-

 .دخترک دیگر مطمئن شد که اتفاقی افتاده

 اما کش دادن صحبت را پشت تلفن بیشتر صالح ندانست و

باشه من بعدا دوباره بهت زنگ میزنم. فعال خداحافظ گفت: . 

 .تلفن را قطع کرد

 :داریوش پیش از اینکه دخترش حرف بزند به سخن آمد

آره، بابا نمیخوای بگی چی شده؟-گفت آموزشگاه میمونه؟  

 .داریوش از جا بلند شد

 بعدا بهت میگم بابا. باربد جان پاشو بیا با خواهرت برید -

عمهات اونجا تنهاست.باربد از اتاق خارج شد آموزشگاه پیش 

 و

 بدون پرسیدن سوالی دستور

 .پدرش را اطاعت کرد

 آمنه قابلمهی کوچکی از ماکارونی پنیری پر کرد با کمی

 .ترشی و سس در سبد گذاشت تا برای عمهاشان ببرند



 سوار اتومبیل که شدند، باربد در حال بستن کمربندش از

قصه چیه؟تبسم پرسید: تو میدونی   

 تبسم سبد را جلوی پایش گذاشت و او هم کمربندش را

 .بست

 .نه،ولی یک حدسهایی میزنم-

 .باربد اتومبیل را راه انداخت

 خوب بگو منم بدونم چی شده؟ -

 .فکر کنم عمه واقعیت رو به بابا گفته-

بزار بریم پیش عمه ببینم چی شده. همه چیز -واقعیت چیه؟! -

 رو

 بهت

 .میگم

 .در طول مسیر حواس تبسم پیش هما و پدرش بود

 اینکه میانش چه گذشته که داریوش را اینگونه به سکوت

 .برده

 .به آموزشگاه رسیدند و یکراست به اتاق هما رفتند

باربد از همان بدو ورود سر شوخی را باز کرد: خوب، 

 خوب

 عمهجونم بیا تعریف کن ببینم چه کردی که پدرجان تبعیدت

ی دلش نمیاد بدون شام بمونی یا تنها بخوابی؟کرده ول  

 از همان اول که بچه ها را دید بارقه های امید در دلش



 .درخشید

 .اینکه برای برادر زاده هایش مهم بود دلش را گرم میکرد

 وقتی فهمید آنها به خواست داریوش امدهاند، امیدوار تر

 .شد. این یعنی برادرش هنوزهم هوایش را دارد

ی که گرفته بود جواب باربد را داد: پدرت من روبا انرژ  

تبعید نکرده خودم اومدمتبسم قابلمه را مقابل عمهاش گرفت و 

 :گفت

 عمه،مامان

 برات شام فرستاد و اصرار کرد تا سرد نشده بخوری. ببین

 .چطوری با فویل پیچیدتش تا گرماش خارج نشه

شدهما پر از عشق به تبسم و قابلمهی میان دستش خیره  . 

 .دست خودت و مامانت درد نکنه-

 .تلفن همراه تبسم به صدا درآمد

 قابلمه را روی میز گذاشت و گوشی را بیرون کشید و پس

 !از نگاه به آن گفت: ماهانه

 باربد تریپ غیرت برداشت: این مرتیکه چیکار داره وقت و

 بیوقت به تو زنگ میزنه؟

گفت:  تبسم دستی در هوا تکان داد و تلفنش را پاسخ

 سالم.صدای

 پر مهر ماهان در گوشش پیچید: سالم تبسم جان شب

 بخیر، خوبی؟



 خوبم ممنون،تو خوبی؟-

 منم خوبم. تبسم کجایی؟ از عمهات خبر داری؟ -

 .آره اتفاقا االن آموزشگاه پیش عمهام هستم-

 ماهان انگار با کسی حرف میزند گفت: تبسم آموزشگاه ه

 .پیش هما

اطب قرار داد: تبسم جان میشه گوشیدوباره دخترک را مخ  

 .رو به هما؟ کوروش میخواد باهاش حرف بزنه

 .آره، آره حتما.گوشی را به سمت عمهاش گرفت -

 .آقا کوروش میخواد باهات حرف بزنه -

 .قلب هما به تپش افتاد

 .دهانش یکباره به کویری بی آب و علف تبدیل شد

 .با دستی لرزان گوشی را گرفت

ی گوشش گذاشت و بدون اینکه کالمی از پارتگوشی رو

 دهانش

خارج شود منتظر شد تا صدایی از طرف آن خط از آن 

 طرف

 .خط انرژی را در رگهایش تزریق کند

 مر ِد ان خط بر خالف هما عصبی بود و نا آرام. تا گوشی را

 گرفت غر زنان هما را مخاطب قرار داد و گفت: الو هما

 خودتی؟

 منتظر جواب سوالش نشد و ادامه داد: چرا هرچی ماهان



 شمارهاتو میگیره خاموشی؟ گوشی رو گذاشتن برای اینکه

 مردم بتونن ازت خبر بگیرن. اگه قرار باشه خاموشش کنی

 .و بندازش تو کیفت همراهت بودنش دلیلی نداره

 .بغض مهمان گلوی هما شد

 .نگران شدن کوروش را دوست داشت

نگرانش میشد یعنی برایش مهم بودوقتی هنوز  . 

 سعی کرد به تلنگرهای مغزش بابت تاهل کوروش بیاهمیت

باشد و چند لحظهای را از توجه او لذت ببرد.با صدای که 

 میلرزید

 .گفت: حتما شارژش تموم شده

 کوروش به جواب توجیهگونهی زن اهمیت ندادو پرسید: کی

 برگشتی؟

- یشنمیدونم. فکر کنم یکی، دوساعت پ . 

 کوروش غرید: خیلی خوب کاری نداری؟ فقط میخواستم

 .مطمئنم بشم خوبی

 .هما ترسید

 از اینکه کوروش تلفنش را قطع کند و او حرفش را نزده

 .باشد ترسید

 .به سرعت نامش را خواند

کوروش؟حقش بعد از پانزده، شانزده سال دوری یک جانم، -

 جانانه



 .بود

منتظر ادامهی صحبتاما مرد با سکوتش اعالم کرد که   

 .هماست

 :هما تلفن را نگاه کرد و وقتی مطمئن شد قطع نشده گفت

 ببخشید که دوباره آوار شدم وسط خوشبختیت. نمیخواستم

 ...آرامشت رو به هم بریزم

 .چند ثانیه مکث کرد

 .نفسی گرفت

 آن طرف خط هم فقط صدای نفسهای کوروش بیانگر پشت

 .خط بودنش بود

- م ماهان و تبسم رو فدای دروغ خودماما اگه نمیگفت  

 میکردم. کوروش من فقط خواستم الاقل این یکی رو از

زبون خودم بشنوی.صدایش در ِد همهی سالهای دور افتادن 

 از

 معشوق را در

 .خود پنهان کرده بود

 .سینهی کوروش تیر کشید

 .نفسش محکم از سینه خارج شد

 .هیچ وقت نمیبخشمت هما-

چشمان هما چکه کرد اشک دانه، دانه از . 

 .قلبش در سینه مچاله شد



 بعد از آن جمله دیگر هیچ صدایی از آن سوی خط به گوش

 .نرسید

 .تلفن را روی میز گذاشت و زد زیر گریه

 .های های گریست

 برای خودش و کوروشی که گفته بود هیچ وقت او را

 .نخواهد بخشید

 .باربد از چیزی سر در نمیآورد

 .نمی دانست چه اتفاقی افتاده

 گنگ نگاهاش میکرد و همهی تالشش این بود که از

 .البهالی حرفهایشان چیزی بفهمد

 تبسم جلو رفت و عمهاش را در آغوش گرفت. حس بدی

 .داشت

 .نمیخواست هما بخاطر او به این حال و روز بیفتد

عمه ببخشید. ببخشید من نمیخواستم-اشکهای دخترک چکید.  

ی بشهاینطور . 

 .هما برادر زادهاش را محکم در آغوش فشرد

 .قلبش درد میکرد

 حال همان شبی را داشت که کوروش را از زندگیاش بیرون

 .رانده بود

 .کوروش گفت او را نمیبخشد

 !همان کوروشی که نگرانش شد



 !همان که بابت جواب ندادن تلفن سرزنشش کرد

که هیچ وقتهمان که دل و دینش را برده بود، امروز گفت   

 .نمی بخشدش

 .شبی طوالنی بود

 .به هر دویشان سخت گذشت

 .برای هر دویشان سرشار از مرور خاطرات گذشته بود

 .سرشار از تکرار خاطرات روزهای خوش دلدادگی

صبح روز بعد آغاز جدیدی بود.آغاز یک فصل جدید از 

 .زندگی

 .داریوش با کوله باری از شرمندگی به دیدار کوروش رفت

ردانه پای اشتباهش ایستاده و آمده بود تا تنها کاری را کهم  

 .از دستش بر میآمد انجام دهد

 معذرت خواهی و طلب حاللیت تنها چیزی بود که

 .میتوانست

 .زنگ در را فشرد

 .اشکان به صفحهی آیفون نگاه کرد

 با دیدن داریوش خانه

ر ِِ ِِ  

 د د

م اشان، آن هم آن ساعت از صبح ِِ  

 .جا خورد



ان که لباس پرواز بر تن داشت و آمادهی رفتن بودبه ماه  

 !نگاه کرد و گفت: آقا داریوشه

 .ماهان جلو آمد

 :او هم از دیدن داریوش پشت در آن وقت صبح تعجب کرد

 .خوب جواب بده

 اشکان گوشی را برداشت: سالم داریوشخان. بفرمایید

 .داخل.در باز کن را فشرد

 .ماهان به سمت آشپزخانه رفت

خانوادهاش آنجا صبحانه میخوردند اعضای . 

 .بابا، آقا داریوش اومده دم دره-

 .هاشم به پسرش نگاه کرد و به سرعت از جا برخاست

 .توقع دیدن هرکسی را غیر از او داشت

 .هر سه نفر با هم به حیاط رفتند

 داریوش تازه به نیمهی حیاط رسیده بود که هاشم با صدای

 .بلند خوش آمد گفت: سالم داریوش خان عزیز. خوش آمدی

 .غافلگیرمون کردی

 سالم آقاهاشم. شرمنده که بیوقت مزاحم شدم. نتونستم-

 .بیشتر صبر کنم

 .حاال مقابل هم ایستاده بودند

 .پسرها سالم دادند و خوشآمد گفتند

 هاشم: خیلی هم به موقع اومدی. احسان برای صبحانه



 ...کلهپاچه گرفته

 دست روی دار

ر ِِ ِِ  

 .کم یوش گذاشت: بفرماید داخل

نه -داریوش دست بلند کرد و روی شانهی رفیقش گذاشت.

 .ممنون

 .مزاحم نمیشم. انشاهللا توی فرصت مناسب

 کوروش هست؟

 .هاشم جا خورد

 .انتظار هر چیزی را داشت غیر از این سوال

 .کال انگار داریوش قصد کرده بودسوپرایزش کند

روبا نشسته   

 ب

 ِِ ِِ  

 تعج ی صورتش پاسخ داد: بله هست! چیزی

 !شده؟

 .میخوام باهاش حرف بزنم-

 .ماهان فقط میدانست اصل ماجرا چیست

 .هاشم هنوز از چیزی خبر نداشت

 مر ِدبیچاره دلواپس شد و با نگرانی گفت: بریم داخل باهاش

 .حرف بزن.داریوش باز شانهی رفیقش را فشرد



- ت.باید چند کلمه با کوروشنه ممنون. االن وقتش نیس  

 .حرف بزنم

 .هاشم به پسرها نگاه کرد

 اشکان به سوی سالن رفت: من عمو رو صدا م

ر ِِ ِِ  

 د یکنم

 .بابا

 .چند دقیقهی بعد کوروش از در سالن خارج شد

 .جلو آمد با داریوش دست داد

 .سالم و علیک کرد و خوشآمد گفت

 .داریوش استوار ایستاده بود

و با کوروش که مخاطبش بود گفت صدایش را صاف کرد : 

 بعضی مردها زیادی َمردن. وقتی میفهمی چقدر مردونگی

 کردن تنها کاری که ازت برمیاد سر خم کردن پیش

 مردونگیشونه. سر من پیشت خم شده. هم بخاطر اینکه

 خیلی مردی هم بابت اینکه من بد قضاوتت کردم. بد باهات

طلب حاللیت و حرف زدم. اومدم برای معذرت خواهی و  

اینکه بگم من خیلی شرمندهام.هاشم مبهوت به مر ِد 

 روبهرویش

 !نگاه میکرد

 او چه میگفت؟



 چرا هرچه تالش میکرد از حرفهایش چیزی نمیفهمید؟

 .به گوش هایش شک کرده بود

 .به چشمهایش هم همینطور.خودداری بیشتر را تاب نیاورد

 داریوش چی شده؟-

 ماهان دست روی شانهی پدرش گذاشت: من همهچی رو

 بهتون میگم بابا

 داریوش به رفیقش نگاه کرد: برادرت یک عمر مردونگی

 کرده. بچگی و ناندونی خواهر من رو به پای خودش نوشت

 ودم نزد. این همه سرزنش شد ولی نگفت گناهکار اصلی

 کیه. من شرمندهی همهی شمام. اومدم برای طلب حاللیت

شمان هاشم از حدقه بیرون زدچ . 

از شدت تعجب هیچ نگفت.داریوش به کوروش نگاه کرد: 

 حاللم

 کن. نمی دونم چطوری

 .جبران کنم

 کوروش نه گذاشت و نه برداشت و گفت: هما رو بهم بده

 .داریوش خان. هما رو بده تا گذشته جبران بشه

 .حاال نوبت داریوش بود که غافلگیر شود

 پارت

ور نگاهش کرد.با این صراحت خواهرش راداریوش نابا  

 !خواستگاری میکرد؟



 !آن هم با وجود زن و فرزند؟

 جواب حاللیت خواستنش این بود؟

 !که خواهرش را طلب کند

 در آن لحظه تصمیم گرفت این گونه جوابش را دهد: تصمیم

 گیری دربارهی این مساله به عهدهی خود هماست. اون

تونه بدون دخالت هیچدیگه توی سنی هست که خودش ب  

 .کس برنامهی آیندهاش رو مشخص کنه

 کوروش به نشانهی تایید سر تکان داد: پس با اجازهاتون

 .من یک روز از همین روزا میرم باهاش صحبت میکنم

 .داریوش قلبا به این امر رضایت نداشت

 .خواستگاری مردی متاهل از خواهرش

نمیخواست در اما هما آنقدر غافلگیرش کرده بود که دیگر  

 .امور او دخالت کند

 .از خواهرش رنجیده بود.به اندازهی سالها فریب

 گپ و گفتهایشان را تمام کردند و داریوش راهی خانهاش

 .شد

 .کوروش به اتاق برگشت

 به زن نشسته کنار تخت پونه نگاه کرد و با محبت لبخند زد

 و گفت: سالم یاس خانوم صبح بخیر

لبخند داد: سالم صبح تو هم بخیریاس نیز جوابش را با  . 

 .از جا بلند شد و نزدیکش ایستاد



 .کوروش میشه حرف بزنیم-

 :قبل از اینکه دهان به گالیه باز کند کوروش سر تکان داد

 میدونم یاس حق داری نگران باشی. از وقتی برگشتم یا

 درگیر بیماری ماهان بودم یا مشکالت خودم. باور کن این

 روزا ذهنم خیلی شلوغ و به هم ریختهاس ولی قول میدم به

 .زودی همه چیز روبه راه میکنم.یاس سر پائین انداخت

 تکهای از موهایش را به بازی گرفت و گفت: کوروش من

 .نمیخوام اذیت بشی

 کوروش باز لبخند گرمی زد: من گفتم اذیت میشم؟

 .یاس قیافهی مظلومی به خودش گرفته بود

- و رو خدا ببخشکوروش ت . 

 .مرد با محبت خندید: برو، برو کم. خودت لوس کن

 .یاس قدمی برداشت

 .به سمت د ِر خروج چرخید

 مرد صدایش کرد: یاسی؟

ایستاد و منتظر شد ادامهی حر ِف او را بشنود.کوروش گفت: 

 هیچ

االن تا آخر دنیا فکر نکن که وقت از  

من مزاحم زندگی منی. تو همیشه جزء عزیزترینهای  

 هستی. انقدر برام مهمی که وسط همهی دلمشغولیها و

 دغدغه هام



 دیروز یک سر رفتم بیمارستان

پارتیاس مشتاق به کوروش خیره شد: راست میگی؟ خوب 

 چی

 شد؟

 .کوروش با شیطنت ابرو باال انداخت

 فعال چون درست و حسابی نتیجه نگرفتم چیزی بهت-

 .نمیگم

اق خارج شدیاس را در خماری گذاشت و از ات . 

 .ماهان در راه فرودگاه شمارهی تبسم را گرفت

 نزدیک قطع شدن بود که دخترک با صدای خواب آلود پاسخ

 داد: بله بفرمایید؟

 .بر خالف دخترک او پر از انرژی گفت: سالم تبسم خانوم

 صبح قشنگتون بخیر

 .دخترک در جایش نشست

-د میکرد.روی مبل در اتاق هما خوابیده بود و تمام تنش در

 سالم

 ماهان. خوبی؟

 ممنون، خانم سحرخیز کجایی؟-

 .آموزشگاهم دیشب پیش عمه موندیم-

 .ببخشید از خواب بیدارت کردم-

 .نه اشکال نداره. دیشب تا دیر وقت با عمه بیدار بودیم-



 تبسم فکر کنم اوضاع داره خوب میشه، همهچی داره-

با کوروش روبهراه میشه. امروز بابات اومده بود خونمون  

 .همچین همدیگه رو تحویل میگرفتن که بیا و ببین

 لبخند شیرینی بر لبهای تبسم نشست و گفت: خوب خدا رو

 شکر که همه چی داره روبه راه میشه.بابام حالش چطور

ظاهرا خوب بودن-بود؟  

 .از روی مبل بلند شد و پشت پنجره ایستاد

 .دستی به موهای به هم ریختهاش کشید

در حیاط ایستاده بود و گلها را آب میداد نگاه به هما که  

 .کرد

 .ماهان متوجه خوابآلودگی تبسم شد

 .دخترک انگار هنوز کامال هوشیار نبود

 خوب فعال با من کاری نداری؟ االن قطع کنم بعدا زنگ-

 .میزنم که سرحال باشی

 .دخترک خمیازهای کشید

 .شب گذشته اصال نتوانسته بود بخوابد

 خندید و گفت: سرحالم که.ماهان خندید: آره از صدات قشنگ

 .معلومه. من فعال رفتم

 .مواظب خودت باش

 ماهان کجایی؟-

 .دارم میرم فرودگاه-



 .دخترک نگران گفت: خیلی مواظب خودت باش

 .ماهان کشیده گفت: چشمممممم

 .سه روز گذشت

 .سه روز که هما روی برگشتن به خانهی برادرش را نداشت

روز که در آموزشگاه گذشته بود سه . 

 سه روز که داریوش هیچ از پیشنهاد کوروش به هما نگفته

 .بود

این چند روز تبسم کنار عمهاش ماند.تنهایش نگذاشت و 

 کنارش

 .بود

 .دو نفری در حیاط آموزشگاه نشسته بودند

هنوز تا آمدن هنرجوها ساعتی مانده بود که صدای زن ِگ 

 در

 .به گوش رسید

 پارت

تبسم قبل از عمهاش برای گشودن در برخاست.در را که 

 گشود از

 دیدن کوروش و ماهان پشت در جا

 .خورد

 .با همان بهت نشسته در صورتش گفت: سالم صبح بخیر

 .خوش آمدید



 .ماهان جوابش را پر از عشق و گرمی داد

 .کوروش متفکر سالمش را پاسخ گفت: سالم. صبح بخیر

 عمهات اینجاست؟

-- فرماید داخلبله ب . 

 .از مقابل در کنار رفت

 .کوروش وارد شد

 ماهان داخل آمد و در را پشت سرش بست و نزدیک تبسم و

 .کنار در ایستاد

 .کوروش ولی به سمت هما رفت

 هما تا چشمش به او افتاد ناخودآگاه از پشت میز بلند شد و

 .نگاهش را به او دوخت.کوروش همچنان از او دلگیر بود

بر صورتش،دلگیریاش را به وضوح نشان اخم نشسته  

 .میداد

 .هما آهسته سالم داد

 کوروش دنیایی از محبت را پشت دلگیری نگاهش پنهان

 .کرده بود

 نه میتوانست از محبتش بگذرد نه دل بخشیدن هما را

 .داشت

 صندلی را عقب کشید و نشست و به هما گفت: چرا

 نمیشینی؟

 زن پشت میز نشست و دست هایش را روی میز در هم گره



 .کرد

 کوروش بی مقدمه رفت سر اصل مطلب: خیلی ازت ناراحتم

 هما. باورم نمیشه همچین چیز مسخرهای بین ما جدایی

انداخته باشهانگار یکی دست برد و قلب هما را در سینه 

 .فشرد

 وقتی کوروش بعد از این همه سال هنوز هم تا این ند

تاسف بود بیشتر از هرکسی دلش برای خودش بابت ازم  

 .دست دادن این چنین مردی میسوخت

 هما با تاسف گفت: من فقط میتونم معذرت خواهی کنم

 .کوروش. میدونم کافی نیست اما تنها کاریه که ازم برمیاد

 کوروش انگار جملهی هما را نشنیده خونسرد با همان اخم

گاریت کردم تصمیم گیریگره کرد گفت:از برادرت خواست  

 .گذاشت به عهدهی خودت

 !چشمان هما از حدقه بیرون زد

 !نگاهش یک ثانیه از کوروش کنده نمیشد

 احتماال جملهاش را درست نشنیده یامغزش معنی آنچه را که

 .شنیده بود؛ اشتباهی تحویلش میداد

 وگرنه عقالنیاش این بود که مر ِد مقابلش با زن و فرزند

و خواستگاری میکردنباید از ا . 

 از آن عجیبتر اینکه حتی این موضوع را به برادرش هم

 .گفته بود



 .بی آنکه پلک بزند فقط نگاهش کرد

 .کوروش متوجه آشفتگی حالش شد

فهمیده آنچه را که شنیده باور نمیکند.با همان خونسردی 

 نشسته بر

 :چهرهاش باز تکرارش کرد

. با هم صحبتداریوشخان امروز اومده بود خونهی ما  

 کردیم. بندهی خدا خیلی ناراحت بود بخاطر اتفاقات گذشته،

 بابت دلخوریها و حرف و حدیثی که پیش اومد.منم از

 موقعیت استفاده کردم و بهش گفتم تنها راه جبران اتفاقات

 ...گذشته اینه که هما رو بهم بدی

 .هما نمیتوانست حرف بزند

ان ندیده خشک بودزبانش چون کویری که سالها رنگ بار . 

 .و در دهانش تکان نمیخورد

 لبهایش را تکان داد به امید اینکه کلمهی از آن خارج

 .شود

 .کوروش بهت هما را به خوبی درک میکرد

 ولی با نقاب خونسردی همچنان پیش میرفت: خالصهاش

 اینکه واسه جواب مثبت دادن فقط بیست و چهار ساعت

شینی فکر کنی جواب مثبتفرصت داری. اینم نه که بخوای ب  

 بدی یا منفی. بهت که گفتم واسه جواب مثبت دادن. اون

بیست و چهار ساعت مهلت فکر کردن هم واسه اینه که 



 فکرکنی

 دوست داری مراسم عقدمون کجا باشه؟ توی محضر،

 سالن یا خونه؟

 .جملهی مراسم عقدکنانمان قند را در دل هما آب کرد

 اما این شیرینی زیاد به طول نینجامید، زیرا که کوروش یک

 .مرد متاهل بود

 .تبسم سینی حاوی دو فنجان چای را روی میز گذاشت

 آقا کوروش بفرمایید. شرمنده ما اینجا وسایل پذیرایی-

 .نداریم

 .کوروش سرشار از محبت نگاهش کرد

 .دختری که دل ماهان را برده او بود

شناسدش و بینهایت دوستش داردحس میکرد سالها می . 

 ب

 ِِ ِِ  

 .محبو ماهان مگر میشد دوست داشتنی نباشد

 برادر زادهای که با وجود آن همه عشقی که به او داشت

 .سالها به جرم گناه ناکرده از خود میراندش

 این گناه را به پای چه کسی باید مینوشت.هما هم از این تهمت

 بزرگ آگاهی داشت یا دسیسه آن ابلیس

وچک بود؟ک  

 .باید حتما میفهمید



 .فنجان چای را از توی سینی برداشت

 نگاهش به صورت تبسم چسبیده بود و دخترک حس میکرد

چقدر چشمانش شبیه چشمان ماهان است.کوروش یکباره 

 گفت: تو

 خیلی دوست داشتنی هستی، ماهان

 .حق داره عاشقت بشه

 .تبسم گونه هایش گل انداخت

مردک را کمی صریح و رک کرده سالها زندگی در اروپا  

 !بود

 با لبخندی که رنگ شرم داشت گفت: ممنون شما لطف

 .دارید

 نگاهش را میانشان چرخاند و گفت: اگه چیزی الزم داشتید

 .صدام کنید

 .کوروش با لبخند گفت: فکر کنم عمهات به آب احتیاج داره

 .تبسم صور ِت رنگ پریدهی هما را نگریست

ند هما گفت: آب الزم نیست همین چایتا بخواهد حرفی بز  

خوبه.کوروش با تمسخر گفت: خدا رو شکر زبونش راه 

 .افتاد

 .راست میگه دیگه آب الزم نیست

 دخترک متوجه شد شرایط بیشتر از آنچه که فکرش را

 .میکرده غیرعادیست



 .اما بیشتر کنجکاوی نکرد و سر تکان داد و دور شد

لی مشکی چرم اداری کهماهان در اتاق هما روی همان مب  

ساعتی پیش برای دخت ِرمورد عالقهاش،حکم تخت خواب 

 را

 .میکرد نشسته بود

 فنجانی چای در دست داشت و با قند طعم دار از آن

 .مینوشید

 تبسم وارد اتاق شد و رو به رویش نشست و گفت: فکر کنم

 .اون بیرون یک اتفاقی افتاده ها

 مثال چه اتفاقی؟-

اتاق که پردهاش کنار رفته بود نگاه کرد و تبسم به پنجرهی  

گفت: نمیدونم ولی رنگ هما بدجوری پریده بود.ماهان قدری 

 به

 .جلو خم شد

 فنجان را روی میزگذاشت و گفت: باالخره بعد از این همه

 .سال حتما خیلی حرف برای گفتن دارن

 .از جا بلند شد

 بریم توی هوای قصردشت-

صبح ِِ ِِ  

 .اول یک دوری بزنیم

 .دخترک چانه باال انداخت: نه ممنون من نمیام



 !ماهان متعجب شد: چرا؟

 پاسخ شنید: از آخرین باری که با هم رفتیم قدم زدیم

 .خاطرهی خوبی ندارم

 ماهان مردانه خندید: پاشو بریم قول میدم برات یک عالمه

 .خاطرهی خوب بسازم.تبسم برخاست

ان و حرفخودش هم میل شدیدی برای راه رفتن کنار ماه  

 .زدن با او داشت

 .این روزها هر لحظه دلبستهتر و دلتنگتر میشد

 .صبر کن لباس بپوشم بریم-

 پارت ماهان به سمت در رفت: باشه پس من میرم بیرون

 .منتظرتم

 کمی بعد هر دو شانهبهشانه از آموزشگاه خارج شدند؛

 درحالی که حدودا نیم ساعت می شد هما در سکوت به میز

ه و کوروش خونسرد با لبخند نیم بندی که رویچشم دوخت  

 زن رژه م

ز ِِ ِِ  

 .مغ یرفت خیرهاش بود

 باالخره تاب نیاورد و زبان را در دهانش تکان داد: ولی تو

 .زن و بچه داری

 کوروش با دستهایش خودش را بغل کرد: خوب؟

 هما کالفه گفت: خوب نداره دیگه. من نمیتونم با یک مرد



کنم زن و بچه داره ازدواج . 

 کوروش به لبخن ِد حرص درآورش عمق بیشتری داد: بهت

که گفتم حق انتخاب با تو نیست عزیزم.هما معترض گفت: 

 یعنی

 چی کوروش این چه مدل

 !خواستگاری کردن و حرف زدنه؟

 کوروش بیخیال از جا برخاست: خواستگاری نکردم فقط

هدارم بهت اطالع میدم که قراره با من ازدواج کنی و البت  

 لطف میکنم حق انتخاب نوع عقد رو به عهدهی خودت

 .میزارم

 هما عصبی از جا پرید: چی میگی کوروش مگه داری برده

 !میخری؟

 کوروش روی پا پرخید سینه به سینهی هما ایستاد. چشم در

 چشمش دوخت : نه عزیزم برده چرا؟ دارم به عشقم خبر

رو ازدواجمون رو میدم. به عشقی که سالها زندگیمون  

 .بخاطر یک بچهبازی احمقانه خراب کرده

 هما سر پائین انداخت: چطور میتونی به من بگی عشقم

 وقتی زن و بچهات توی خونه منتظرتن.کوروش دست برد و

 .چانهی هما را گرفت

 سرش را باال آورد و با محبت گفت: تو همیشه عشق

 اولمی. زن و بچهام البته جای خودش رو دارن ولی هیچکس



 .جای تو رو نمیگیره

 .هما داشت دیوانه میشد

 .یک کلمه از حرفهای او را نمیفهمید

 .کوروش فاصله گرفت

 .کمی در حیاط قدم زد

 .خونسردیاش زیادی روی اعصاب بود

 در حال دور شدن از هما گفت: تا من یک چرخ کوتاه این

 اطراف میزنم تو فکرات بکن ببین نظرت چیه دربارهی نوع

 .مراسم عقد

 .هما چشمانش را محکم بر هم فشرد

 .از بینیاش دود خارج میشد بسکه عصبانی بود

 .تبسم و ماهان کنار هم قدم میزدند

 هوا عالی بود و همه چیز در زیباترین شکل ممکن به چشم

 .دخترک میآمد

 .به نیم رخ ماهان نگاه کرد

 .معلوم بود غرق فکر است

اند و نگاهش پرسید: حاال بنظرت چی میشه؟ماهان سر چرخ

 .کرد

 .اگه دربارهی کوروش و هما منظورته نمیدونم راستش -

 ولی دربارهی خودمون همین روزا با بابام صحبت میکنم

 .میام خواستگاری. دیگه وقتشه که این بازی تموم بشه



 .تبسم لبخند زد

 ماهان با لبخندی نشسته بر لبش گفت: ببینم بابات دیگه چه

دخترش به من؟ بهانهای داره واسه ندادن  

 دخترک پاسخ داد: خودت میدونی که بهانه نبود،بابام دلگیر

 .بود

 .خوب انشاهللا که دیگه دلگیری پدرجان برطرف شده-

 .تبسم ریز خندید

 .ماهان پر از عشق به خندهی دل نشین دخترک چشم دوخت

همین روزها بوسهای جانانه روی لبهای او میکاشت.به جای 

 تمام

روزها، کام میگرفتناکامیهای این  . 

 همانطور خیره به صورت تبسم گفت: تبسم راستی عقد و

 عروسی رو با هم میگیریم، هرچه زودتر بیایی ور دل

 .خودم

 تبسم با شیطنت پرسید: عجله داری؟

 ماهان میخ نگاهش را مستقیم روی لبهای تبسم کوبید و

 .گفت: آره خیلی

ت آب شدنگاهش به حدی مستقیم بود که دخترک از خجال . 

 پشیمان از سوال بیجایی که پرسیده، لب گزید و سر پائین

 .انداخت

 .ماهان متوجه حال تبسم شد



 برای اینکه او را از آن حال خارج کند دست پشت کمرش

 گذاشت و گفت: بریم یک چیزی بخوریم؟ من صبحانه

 .نخوردم.تبسم سر تکان داد و با هدایت دست ماهان جلو رفت

ی در حیاط آموزشگاه زدکوروش چرخ کوتاه . 

 .از این مکان خاطرات خوبی داشت

 .او عشق اول را اینجا تجربه کرده بود

 .خانهی پدری هما برایش یادآور روزهای خوبی بود

 فاتحهای نثار روح پدر هما که البته هرگز ندیده بودش و

 مادر او که چندسالی پس از جدای او و هما فوت کرد خواند

 .و به سمت ز ِن همچنان عصبانی برگشت

 با خونسردی گفت: خوب همابانو تصمیم چیه؟ میگم نظرت

 .چیه که عقد رو همین جا بگیریم؟ خیلی با صفاست

 .هما سعی کرد مثل مرد روبهرویش خونسرد باشد

 کوروش من و تو دیگه به درد هم نمیخوریم. برو دنبال-

 .زندگیت تو زن و بچه داری

د بزرگی بر صورت نشاند: چه اشکالی داره توکوروش لبخن  

 .میشی زن دومم. عشق اولم میشه زن دومم. ببین چه باحاله

 .این روزا که دوباره چند همسری مد شده

 .هما هرچه تالش میکرد نمیتوانست خونسرد باشد

 دستهایش را مشت کرد و گفت: برو کوروش، برو دنبال

جوش میارمزندگیت. کم کم از شنیدن حرفهات دارم  . 



کوروش زد زیر خنده.با صدای بلند خندید و گفت: تو جوش 

 آوردی

 عزیزم قشنگ

 داری قُل میزنی. خیلی خوب دیگه اذیتت نمیکنم بهت گفتم

 که بیست و چهار ساعت واسه فکر کردن وقت داری. من

 .بیشتر از این مزاحمت نمیشم

دهزندگی در انگلستان عالوه بر اینکه او را رک و صریح کر  

 .بود؛ بیحیا نیز کرده بود

 با خونسردی که از صبح نشان میداد سر جلو برد و

 .گوشهی لب هما را بوسه زد

 .خون در رگهای زن منجمد شد

 .قلبش برای چند ثانیه از کار افتاد

 .مبهوت بدون اینکه بتواند حرکتی بکند او را نگاه کرد

 کوروش عقب رفت و گفت: خوب عزیزم فردا

دوارم یک جای قشنگ رو انتخاب کنی فعال خدامیبینمت.امی  

 نگهدار

 .به سمت در رفت

 تازه پس از خارج شدن کوروش از در هما فهمید چه اتفاقی

افتاده.خون به صورتش دوید و با خجالت صور ِت داغ 

 شدهاش را

 .پشت دستان سردش پنهان کرد



 بوسهای که عمری در حسرتش سوخته بود امروز گوشهی

شدلبهایش کاشته  . 

 .اما هیچ لذتی که نبرد؛ عذاب وجدان هم داشت

 کوروش از ساختمان که خارج شد دیگر نتوانست مقاومت

 .کند

 .ماسک خونسردی را از چهرهاش برداشت

 .موهایش را چنگ زد

 .طعم لبهای هما را چشیده و آتش در جانش شعله میکشید

 .گوشی را از جیبش خارج نمود و شمارهی ماهان را گرفت

ای او را شنید گفت: الو ماهان کجایی؟تا صد  

 .اطراف آموزشگاهم-

بیحوصله گفت: من دارم میرم خونه.ماهان تند گفت: صبر کن 

 بیام

 .برسونمت، سوئیچ پیش منه

 نه نمیخواد. تومگه با تبسم نیستی؟-

 .ماهان از صدای کوروش متوجه آشفتگی حال او شده بود

 .چرا هستم. ولی میام میرسونمت-

 .کوروش حوصلهی چانه زدن نداشت: گفتم که نمیخواد

 ماهان اصرار کرد: نزدیکم چند دقیقه صبر کن اومدم. مثل

 اینکه اوضاع خونه هم زیاد جالب نیست. بابا باالخره به

 .مامان گفت همه چی زیر سر متین بود



 .کوروش دستش را محکم روی صورتش کشید

 .آن روز دیگر واقعا نمیکشید

ما ریشتر از آنچه که فکرش را میکرد انرژیاشدیدار با ه  

 .را گرفته بود.اما ناچار بود به خانه برود

 .باشه منتظرتم بیا-

 زهره در آشپزخانه پشت میز ناهار خوری نشسته بود و

 صورت قرمز شدهاش گریهی طوالنیاش را به خوبی نشان

میداد.دستمال کاغذی را روی صورتش کشید و گفت: یک 

 عمر با

زندگی کردم. یک عمر سعی کردم با شرافت زندگی آبرو 

 .کنم

 خبر نداشتم خواهرم مثل اب خوردن زتدگی به هم میزده

 ماهان دست روی دستش گذاشت و گفت: قربونت بشم چرا

 .با خودت این کارو میکنی. از اون اتفاق سالها گذشته

 زهره هقهق کرد: آره سالها گذشته و توی این مدت زندگی

اب شد. زندگی خود تو هم که داشت نابوددوتا آدم خر  

 میشد. چرا وقتی فهمیدی متین چیکار کرده به من چیزی

 نگفتی؟

 ماهان آهسته پشت دست مادرش را نوازش کرد: چند سال

 .طول کشید تا فهمیدم اصل ماجرا چی بوده

 زهره شاکی با چشمانی گریان پرسید: تو که میدونستی هم



یی سر زندگی عموت آوردهبه خودت تهمت زده هم چه بال  

مامان جان شما که -چرا رفتی تهران پیشش تا تنها نباشه؟

 بهتر از

 من میدونی شوهر اولش چه

 بالهایی سرش آورده. میدونی چقدر سختی کشیده. اون

 تقاص کاری رو کرده پس داده. چرا من باید دوباره

 .مجازاتش میکردم

ه کرد وزهره به کوروش که کنار میز ایستاده بود نگا  

 .شرمسار گفت: به قرآن من از چیزی خبر نداشتم

 کوروش خم شد و روی شال زهره را بوسید: این چه حرفیه

 که میزنی اخه زن داداش؟ تو همیشه برای من مادری

 .کردی. من یک عمر ممنون لطف و محبتت هستم

 زهره با خجالت نالید: از روت شرمندهام کوروش. نمیدونم

 چی بگم

ی را عقب کشید و کنار زهره نشست.دست کوروش صندل

 روی

 شانهی او گذاشت و گفت: شما چرا این جوری

 .میکنی؟ مگه چیکار کردی؟ هیچچی تقصیر شما نیست

 زهره چشمان نمدارش را به برادر شوهرش دوخت: چند

 روزه که برادرت به همه ریخته. اعصابش خرابه. خسته

دم که باالخرهمیاد و خسته میره. امروز انقدر پا پیچش ش  



 بهم گفت قصه چیه. بخدا از خجالت آب شدم. بهم میگفت

 دیگه حق ندارم متین رو راه بدم توی خونه. بخدا بهش حق

 دادم. برای اولین بار حق دادم که یکنفر به خواهرم که برام

 .عین دخترم میمونه اهانت کنه

 کوروش با اینکه در وجود خودش آتش به پا بود اما سعی

 کرد اوضاع را آرام کند: اینطوری نگو زن داداش. اونم سنی

 نداشت که. توی عالم بچگی یک اشتباهی کرد. هر چی بود

 .گذشت

 .چند روزی گذشته بود

 چند روز از بیست و چهار ساعتی که کوروش به هما وقت

 .داده گذشته و از او هیچ خبری نبود

یدر عوض زهره بار دیگر زنگ زد و از آمنه اجازه  

 .خواستگاری خواسته بود

 .آمنه هم پس از مشورت با داریوش اجازه صادر کرد

 صبح همان روزی که قرار شد مراسم خواستگاری برگزار

 شود، تبسم در آموزشگاه روی دستهی مبل نشسته و در

 حالی که دستش را دور گردن هما حلقه کرده بود؛ قربان

ر نه نیارصدقهاش میرفت: عمه جونم،الهی فدات بشم انقد  

دیگه.چطور دلت میاد حاال که بعد این همه دردسر همهچی 

 داره

 جور میشه من توی شب خواستگاریم بخاطر نبودن تو



 غمگبن باشم؟

 هما خسته از اصرارهای تبسم، مقنعهی کج و کولهاش را

 مرتب کرد و گفت: تبسم بخدا روی نگاه کردن توی صورت

چی بگم؟ پدر و مادرت رو ندارم. آخه پاشم بیام  

 هنوز دخترک جوابش را نداده بود که صدای آمنه در اتاق

 پیچید: حسابت با برادرت جداست. اما اگه واسه خواستگاری

 .دختر من حاضر نشی من میدونم و تو

 !هما و تبسم هر دو از دیدن آمنه جا خوردند

 تبسم با لبخند بزرگی سرجایش ایستاد و هما با چشمانی که

شان به سمت همسر برادرش گامنم اشک گرفته بود  

 .برداشت

 .آمنه لبخند زد و خواهرشوهرش را به آغوش کشید

 هما هم چون تشنهی دور از آب مانده با ولع خودش را به

سینهی او چسباند.پر از بغض گفت: ببخشید زن داداش. 

 ببخشید که

 اینجوری

 .شد

 آمنه مادرانه گفت: خدا ببخشه عزیزم. هر کسی اشتباه

ما همه فراموش کردیم. به امید خدا برادرت هم بهمیکنه.   

 زودی فراموش میکنه. پاشو جمع کن بریم خونه که خیلی

 .کار داریم



 .هما از آغوش همسر برادرش بیرون آمد

 دخترک چهل و پنج دقیقهای میشد که چانه می زد و اصرار

 .میکرد

 .مادرش هم بزرگی کرده و این همه راه آمده بود

فقط نشانهی بیادبی بوددیگر مقاومتش  . 

 .حتی اگر دنیا، دنیا شرمندهی برادرش باشد

 .حتی اگر روی نگاه کردن به چشمان او را نداشته باشد

لبخند زد: چشم هر چی شما بگی.تبسم جلو پرید و صورت 

 مادرش

 را محکم بوسید: الهی

 .قربون مامان قشنگم بشم

 آمنه همراه خنده ُغر زد که: بسه دیگه داری میری خونهی

 شوهر یک ذره عاقل شو. یکهو میپری آدم ماچ میکنی که

 .چی

 .تبسم با صدا خندید

 .پرستو و آیدا در خانه همه چیز را آماده کرده بودند

 حنانه هم چند روزی بود که زایمان کرده و در خانهی

در مراسم حضورپدریاش به سر میبرد و نتوانسته بود   

 .یابد

 تبسم با دلشوره روبه رویی آیدا و پرستو که روی تخ ِت

 اتاقش نشسته بودند نگاه کرد و گفت: واقعا خوبم؟



 آیدا یکبار دیگر سرتا پای دخترک را ورانداز کرد شومیز

 آستین کلوش بادمجانی و شلوار دامنی سفید بر تن داشت.شال

در حاشیهاشبادمجانیاش با چند گل سفید برجسته   

 .تزئین شده بود

 صندل های مکرومه بافی یاسیاش نیز هنر دست خودش

 .بودند

 .همهچیز زیبا و آراسته بود

پارتصدای زن ِگ در که بلند شد، دخترها یکی از دیگری 

 هول تر

 .به سوی هال دویدند

 تبسم لیوانی آب برایش خودش ریخت و قدری از آن را

 .نوشید

کیکپارچه استرس بود دختر . 

 .کنار خانوادهاش برای استقبال از مهمان ها ایستاد

 .تمام تنش قلب بود و می تپید

 شومیز را روی تنش مرتب کرد و برای بار آخر خودش را

 .در آینهی جا کفشی که درست مقابلش بود ورارسی نمود

 بلندی شومیز تا روی رانش میرسید و کمر بند طالیی رنگی

کمر بند اصلی لباس بسته بودکه به پیشنهاد پرستو به جای   

 .به زیباییاش میافزود

 .باالخره مهمان ها وارد شدند



 تبسم آهسته دست روی سینهاش گذاشت و چند نفس عمیق

 .کشید تا به خودش مسلط شود

 .مهمان ها یکی پس از دیگری وارد خانه میشدند

چشم تبسم اما فقط یکنفر را میطلبید.و وقتی که او را دید 

 آرامش

قطرات باران آرام وچون   

 .نوازش گونه به قلبش راه پیدا کرد

 دسته م

 گل

 ِِ ِِ  

 یان دستان خلبا ِن خوش پوش تازه برای دخترک

 روشن کرد که چرا چند ساعت پیش رنگ لباس او را

 .پرسیده

 همان وقتی که تبسم با تردید رنگ لباسش را اعالم کرده، در

 .حالی که هنوز از پوشیدنش اطمینان نداشت

ه گل ترکیبی از گلهای سفید و بنفش بوددست . 

 .بسیار زیباتر از آنچه دخترک فکرش را میکرد

 ماهان که مقابلش ایستاد و سالم داد و گلهای زیبایش را به

 سمت تبسم گرفت؛ قلب دختر تازه فهمید منظم تپیدن و آرام

 !بودن یعنی چه

 او هم لبخند شیرینش را به مرد جوان هدیه داد و سالمش را



 .پاسخ گفت

 .قلب ماهان بر خالف او بیقرار بود

 بانوی مورد عالقهاش آن شب به حدی زیبا شده بود که دل

 مرد جوان بیتاب در سینه میتپید و از همان لحظهی اول

درآغوش گرفتن او را طلب میکرد.باالخره هم تاب نیاورد و 

 زبان

 :به اعتراف گشود و لب زد

 .چقدر خوشگل شدی

ی شیرین سر پائین انداختآن دختر با شرم . 

 مرد جوان برای فرار از هوسی که جان به سرش کرده بود

 .از او رد شد و مقابل باربد ایستاد

 .دست داد و گرم احوال پرسی کرد

 .سوپرایز آن شب آخر از همه وارد شد

 کوروش با دسته گل در حالی که دست دیگرش بند دست

 .دخترکش بود و زنی جوان همراهیاش میکرد

 .هیچ کس انتظار آمدنش را نداشتم

 .همه را غافلگیر کرد

 .بیشتر از همه، هما را

 همای که از سرشب با جواب سالم زیر لبی داریوش و

 .نگاهی که اصال سمت او نچرخید درگیر بود

 برادری که اگر یک روز خواهرش را نمیدید ابراز دلتنگی



ش کندمیکرد، حاال بعد از یک هفته بیآنکه لحظه ای نگاه  

 .جواب سالمش را زیر لب داده بود

 درگیری واکنش داریوش کم بود که درگیری با رفتار

 .داریوش هم به آن اضافه شد

 .مرد یک دسته گل از رز سرخ میان دستش داشت

 دخترک دوست داشنی زیبایی که همراهش بود شباهت

 .عجیبی به زن همراشان داشت.کوروش مقابل هما ایستاد

سمتش گرفت و با لبخند گفت: سالم عرض دسته گل را به  

 .شد هما خانوم

 .آن روزها، روز غافلگیری هما بود

 .به سختی دستهایش را تکان داد و دسته گل را گرفت

 چه روزهای که این لحظه را تصور کرده و هرگز رویاهایش

 .تا این حد کریه نبودند

 .او این لحظات را به زیبایی هرچه تمام تر تصور نیکرد

روش میآمد تا مرد او باشد نه مرد زن دیگری باشد و اوکو  

 .را هم خواستگاری کند، آن هم فقط برای انتقام

 به جای همراه کوروش

 ن

 ِِ ِِ  

 جواب سالم نگاهش به صورت ز

 .افتاد



 .زن آهسته سر تکان داد

 .زبان هما برای جواب سالم نچرخید

 .پس او هم متقابال سر جنباند

 همه چیز دخترک کوچک شبیه او بود؛ جز چشمانش که با

چشمان کوروش مو نمیزد.همین چشمان سیاهش بود که باعث 

 میشد

 هر کس ببیندش

 .مطمئن شود او دختر کوروش است

 .بار دیگر نگاهش میان کوروش چرخید

 .زنی که جایگزین او شده بود

 تمام این سالها، کوروش را، محبتش را، عشقش را،

را، بوسه هایش را، بوسه های گرمی که از قضاآغوشش   

 چند روز پیش خودش پس از سالها حسرت تجربهاش کرده

 .بود، به این زن تعلق داشت

 .ناگهان حسادت و حسرت با هم به قلبش راه پیدا کرد

 .به سختی نگاه از زن گرفت

 .با تعارف آمنه همه وارد سالن شدند و دور هم نشستند

یش را کوتاه برداشت تا همگام هماکوروش از عمد قدمها  

 .شود

باالخره موفق شد چند ثانیه با او تنها بماند.روبه رویش ایستاد 

 و



 گفت: قرار بود بیست و چهارساعته

 جواب بدی. یک هفته گذشت. حسابی فرصت فکر کردن

 .داشتی امیدوارم که جای خوبی رو انتخاب کرده باشی

نمی تونی دست زن وپارت هما دندان بر هم سایید و گفت:   

 دخترت رو بگیری با یک دسته گل پاشی بیایی خواستگاری

 .من

 کوروش مسقیم در چشم او نگاه کرد و گفت: وقتی تو به

 خودت اجازه دادی با زندگی من بازی کنی، منم به خودم

 .اجازه میدم هر بالیی که دلم بخواد سرت بیارم

- که آزارشون از من بدت میاد، به زن و بچهات چیکار داری  

 میدی؟ چطوری روت شده به زنت بگی پاشو همراهم بیا

 !بریم خواستگاری نامزد سابقم؟

 .کوروش در جواب هما پوزخند زد و از او دور شد

 .همه دور هم نشسته بودند

 از خانوادهی تبسم کسی درست نمی دانست چه خبر است؟

 مراسم خواستگاری از تبسم است پس چرا کوروش با دسته

آمده؟عروس مجلس در آشپزخانه مشغول چای ریختن بود گل 

 و

 .پرستو هم شیرینیها را در ظرف مرتب میکرد

 با ابروهای در هم پرسید: مگه امشب خواستگاری تو

 نیست؟



 .دخترک سر تکان داد

 .همهی حواسش به درست ریختن چای بود

 .مبادا که سینی را کثیف کند

سته گل اومده؟ هی باپرستو باز پرسید: آقا کوروش چرا با د  

 خودم میگم مگه دیوونهاس با زن و بچهاش پاشه بیاد

 خواستگاری! بعد میگم تا حاال هم کارش کم از دیونگی

 نداشته! اخه کدوم آدم عاقلی جلوی زنش گل میده به نامزد

 سابقش. اونم چی یک دسته گل بزرگ ر ُز! درست مثل

 .دامادها

 تبسم به خواهرش که صورتش پر از کنجکاوی بود نگاه

 کرد و گفت: واال تا جایی که من اطالع دارم، کوروش عمه

 رو از بابا خواستگاری کرده اونم همه چیز رو گذاشته به

عهدهی خو ِد عمه.پرستو با چشمانی گرد شده خواهرش را 

 نگاه

 .کرد

 واقعا؟! یعنی مشکلی با زن داشتنش نداره؟-

سینی را برداشتتبسم  . 

 باورت میشه من نمیدونم دقیقا قصد بابا یا حتی قصد آقا -

 کوروش چیه؟ راستش چند بار هم خواستم از ماهان بپرسم

 چرا کوروش با وجود زن و بچه داره همچین کار میکنه

 .ولی روم نشده



 .پرستو بر خالف خواهرش خونسرد نبود

- و خجالتخوب یک کلمه ازش میپرسیدی. دیگه رو نشدن   

 .کشیدن که نداره

 تبسم سینی چای را برداشت: فعال دعا کن امشب بخیر بگذره

فردا ازش میپرسم.چهرهی پرستو اینبار رنگ مهربانی به 

 خودش

 :گرفت

 عزیزم تو هم شانس نداریها هربار توی خواستگاریت باید

 .یک استرسی داشته باشی

ازپرستو ظرف شیرینی را برداشت و جلوتر از خواهرش   

 .آشپزخانه خارج شد

 .پارتدخترها که نشستند

 .هاشم لب به سخن گشود

 .این بار با اعتماد بنفس

 .این بار واقعا برای وصل کردن آمدهبودند

 .زندگی باز داشت روزهای خوش گذشته را باز میگرداند

 خوب داریوش جان خدا رو صد هزار مرتبه شکر اختالف و-

جه شدیم که همهچیزکدورتها برطرف شد و همهامون متو  

 یک سوتفاهم بوده. باعث و بانی اصلیش هم حتما تنبیه

 خواهد شد.هر چند که به قول ماهان اون از دست روزگار

 .سیلی خورده



 متین را میگفت همان زنی که یک عمر از داغ عشق

 .کوروش سوخت

 در زندگی اولش با مردی که بعد از کوروش عاشقش شد

زندگی دومش به همسری هیچ وقت خوشبخت نبود و در  

 مردی بیکفایت درآمدم که هیچ از زندگی و مردانگی

 .نمیدانست

 یک حمال به تمام معنا که فکر میکرد تنها وظیفهاش کار

 .کردن است.هما دستهایش را در هم فشار داد

 هنوز هم از اینکه دستش برای دیگران رو شده و فهمیدهاند

ه خجالت میکشیدانکه این همه سال دروغ میگفته او بود . 

 .نگاه کوروش برای ثانیهای از هما کنده نمیشد

 .صورت درهمش قلب کورورش را به درد میاورد

 .عشق این زن هیچ وقت از قلبش نرفته بود

 هاشم همچنان صحبت میکرد که پونه آهسته د ِر گوش

 .پدرش گفت: بابا دستشویی دارم

 .کوروش نگاهش کرد و گفت: باشه عزیزم

 هومن نزدیکترین شخص به کورش بود به سمتش خم شد

 و پرسید: خیلی عذر میخوام دستشویی کجاست؟

 هومن از جا برخاست: بفرماید بهتون نشون میدم.کوروش که

 همراه هومن بلند شد، نگاه جمع به سمتشان

 .چرخید



 کوروش با لبخن ِد کم رنگی بر لب گفت:دخترم کار ضروری

م بچهاس دیگهداره، خیلی معذرت میخوا . 

 .همه متوجه منظورش شدند

 .هما موقعیت را برای فرار مناسب دید

 .از جا جهید: شما بشینید من میبرمش

 .کوروش حال و روزش را درک میکرد

 .میدانست قصد دارد چند دقیقهای در جایی خلوت کند

 .به پونه نگاه کرد و پرسید: باباجون میری باهاشون

یبایش پاسخ داد: آره باباپونه لبخند زد و باصدای ز . 

هما خوشحال شد و دست دخترک را گرفت.ترجیحش این بود 

 که

 برای اینکه زمان بیشتری بخرد،

 .دخترک را به سرویس داخل حیاط ببرد

 .دست در دست پونه از خانه خارج شد و به حیاط رفت

 کنار سرویس ایستاد و گفت: عزیزم من همینجا هستم تا تو

 .برگردی

کان داد: باشه خانوم ممنونپونه سرت . 

پارت پونه که رفت، هما در حیاط قدم زد و چند نفس عمیق 

 .کشید

 .باید آرامشش را به دست میآورد

 ذهنش را سامان میبخشید و با آرامش کوروش و زن و



 .بچهاش را راهی زندگیشان میکرد

 این لجبازی که کوروش شروعش کرده بود به نفع

 .هیچکدامشان نبود

کشید که دخترک خارج شدطولی ن . 

 هما جلو رفت و پرسید: عزیزم میخوای دستهاتو بشورم؟

 .پاسخ شنید: نه خانوم ممنون. خودم شستم

 .فارسی را با لهجهی خاصی حرف میزد

 .لهجهاش زیادی با مزه و دل نشین بود

 طوری هما

 ب

 ِِ ِِ  

 .که لبخند را بر ل ی آشفته نشاند

ف دختر گرفتخم شد و بوسهای محکم از گونهی لطی . 

 قلبش ماالمال از محبت او شد.نگاه پونه به تاب بسته شدهی

 .گوشهی حیاط افتاد

 صادقه گفت: میشه سوار تاب بشم؟

 .بله عزیزم حتما-

 .بهانهی خوبی بود تا هما کمی بیشتر در حیاط مشغول شود

 .هیچ میلی برای بازگشت به جمع نداشت

 .از روی همهاشان شرمنده بود

الن نشسته و به حرفها گوش میدادکوروش در س . 



 .صحبتها فعال حوالی تبسم و ماهان میچرخید

 تبس ِم خجالت زده و ماهانی که در سکوت به انچه بیان

 .میشد گوش میکرد

 صدای تلفن همراهش که بلند شد نگاه از ماهان گرفت و

 .دست در جیب کتش کرد و گوشی را بیرون کشید

 .شماره ناشناس بود

با عذر خواهی از جمع به سمت حیاط رفت.بهانهی خوبی شد 

 تا

 سری به دخترش و هما بزند و دلیل دیر

 .کردنشان را بفهمد

 .دم در جواب داد: بله بفرماید

 .صدای مردی پشت خط پیچید: سالم من سامان کریمی هستم

 شما شمارهاتون رو دادید به بی

 ن

 ِِ ِِ  

 مارستا محل کار من و

ون تماس بگیرمخواستید من باهات . 

 .کوروش وسط حیاط ایستاد

 .چند روزی میشد منتظر تماس او بود

 د

 ِِ ِِ  



 لبخن بزرگی بر لبش نشست: سالم من کوروش نیکان

 هستم. فکر میکنم من رو به خاطر بیارید. شوهر خواهر

 .یاس

 .مرد پشت خط چند لحظه مکث کرد

 سکوتش طوالنی شد و کوروش پرسید: الو آقا سامان هنوز

خط هستید؟مرد با صدای تحلیل رفتهای پاسخ داد: بله  پشت

 .هستم

 از یاس

 خبری دارید؟

 کوروش پاسخ داد: بله االن همراه من ایرانه. اون خواسته

 .که دنبالتون بگردم

 .پارت سامان باز سکوت کرد

 .انگار با هر حرف کوروش یکبار غافلگیر میشد

م؟کوروش پرسید: امکانش هست یک قرار مالقت بزاری  

 .فرد پشت خط جواب نمیداد

 کوروش به گوشی نگاه کرد تا از وصل بودن تماس مطمئن

 .شود

 .تماس همچنان متصل بود

 .گوشی را روی گوشش گذاشت و نام او را خواند

 آقا سامان؟ -

 !پاسخ شنید: بله. ببخشید من خیلی غافلگیر شدم



- نایراد نداره. حق دارید. شمارهی من رو که دارید اگر امکا  

 مالقات براتون وجود داشت لطفا باهام تماس بگیرید یاس

باشه، لطفا یک کم -میخواد ببینتتون و باهاتون صحبت کنه.

 بهم

 .زمان بدین

 .هیچ مشکلی نیست. من دیگه مزاحمتون نمیشم -

 .تلفن را قطع کرد

 .از تماس سامان خیلی خوشحال بود

 .روزها میشد که انتظارش را میکشید

هم از شنیدن این خبر خوشحال میشودمیدانست یاس  . 

 .تازه یادش آمد که سراغ دخترش و هما آمده

 چرخید تا دنبال آنها بگردد. و هما را درست پشت سرش

 .دید

 .صورت هما پر از بهت و البته خوشحالی بود

 با لبخندی که اصال نمیتوانست پنهانش کند پرسید: یاس

 !زنت نیست؟

 کوروش تخس گفت: اینکه یاس زنم نیست دلیل نمیشه زن

 .نداشته باشم.لبخند هما کم رنگ شد

 شنیدم گفتی خواهر زنته. پس زنت کجاست؟ چرا اون باهات-

 نیومده؟

 پونه که کنار هما و دست در دست او ایستاده بود با لهجهی



 بامزهاش قبل از پدرش پاسخ داد: مامان من رفته پیش

 !فرشته ها

ه هما پر از ناباوری روی صور ِت پونه نشستنگا . 

 نمیدانست از اینکه همسر کوروش ُمرده باید خوشحال باشد

 .یا ناراحت

 .در لحظه واکنش مناسبی به ذهنش رسید

 .روی دو پا مقابل دخترک نشست

 صورتش را با دست قاب گرفت: ولی انگار یک فرشته اینجا

روی دوپا نشست:  مونده تا از باباش مراقبت کنه.کوروش هم

 بهتره

 یک فرشتهی دیگه هم

 .بیاد کمکش کنه

 چون فرشتهی من زیادی کوچولوئه

 هما نگاهش کرد: زنت چیشده؟

 .کوروش از جا برخاست

 .هما هم

 :مرد دستی به موهای رها شده دور دخترش کشید و گفت

 .دوسال پیش فوت کرد

 خیلی متاسفم. خدا رحمتش کنه، چرا؟-

 .تصادف کرد-

- ه بداخ چ . 



 .تصادف کرد-

 .اخ چه بد-

 کوروش عم

 س

 ِِ ِِ  

 نف یقی کشید: روزهای سختی بود. اصال باور

نمیکردم به همین راحتی رفته.هما به صورت پر از اندوه 

 مرد نگاه

 کرد: میتونم تصور کنم

 .چه روزهای دردناکی رو گذروندی

 .کوروش دست در جیب به دیوار مقابلش چشم دوخت

 .هما پرسید

- نگفتی زنت ُمرده؟ چرا بهم  

 .کوروش خیرهی چشمان هما با صراحت پاسخ داد: نمیدونم

 .فکر کنم میخواستم انتقام بگیرم

 .هما سر پائین انداخت

 .کوروش حق داشت

 .حق داشت انتقام این همه سال دروغ را پس بگیرد

 :مرد انگار یکباره حال و هوایش عوض شده بلشد گفت

 نمیخوای بیایی داخل؟ زشته عروس و دوماد بیرون خلوت

 !کنن



هما نگاهش کرد.پس از این همه سال حسرت دوباره عروس 

 و

 داماد شده

 .بودند

 .لذت بخش بود

 .با هم وارد ساختمان شدند

 .صحبتها همچنان دور و بر ماهان و تبسم میچرخید

 .کوروش و هما اینبار با حالت بهتری سر جایشان نشستند

 .هر دو انگار سبک شده بودند

 .زهره با محبتی خاص به برادر شوهرش نگاه کرد

 خوب مثل اینکه عروس و داماد دوممون هم اومدن. البته-

 .بهتره بگم عروس و داماد اول

 .هما با لبخند سر پائین انداخت

 زهره ادامه داد: آقا داریوش حال که همه اینجا جمع شدیم

هم روشن کنیم. اجازه میدین؟بهتره تکلیف این دوتا رو   

- البته تا جایی -خواهش میکنم. اجازهی ما هم دست شماست.

 که من

 میدونم دیروز کوروش اومده خدمت

 .شما و باهاتون صحبت کرده

 به کوروش نگاه کرد و پرسید: درسته دیگه کوروش جان؟

 .مرد به همسر برادرش نگاه کرد



حبتی من یکسپس جمع را مخاطب قرار داد: قبل از هر ص  

 معذرت خواهی از جمع بخصوص داریوش خان و خانواده

 .میکنم

 امروز هر دو خانواده از تصمیم من غافلگیر شدن. اما

 خدمت برادرم و همسرش گفتم یکبار دیگه هم اینجا خدمت

 همه اعالم میکنم که من دیروز هما خانوم رو از داریوش

رهی خودمخان خواستگاری کردم. رفتم خدمت ایشون و دربا  

 و شرایطم، دربارهی همسرم که به رحمت خدا رفته و دخترم

 باهاشون صحبت کردم. ایشون هم تصمیم گیری رو به

 عهدهی خود هما گذاشتن و اجازهی خواستگاری رو به من

 .دادن

 همسر من دوسال پیش توی یک سانحهی تصادف فوت

 کردن. یک دختر چهارساله دارم و تصمیم گرفتم ایران

کنم. تصمیم با هماست که من رو با بچهام قبول کنه یا زندگی  

 نه؟

 خواست حرفش را تمام کند اما یکباره به یا ِس نشسته در

 .کنارش نگاهی کرد و گفت: یاس خواه ِر همس ِر مرحوم منه

 .به دلیل یک سری مسائل شخصی همراه من اومده ایران

 ممکنه کارهاش اینجا درست بشه و بمونه یا شایدهم

گرده.حرفهایش تمام شدبر . 

 فنجان چایش را که دیگر سرد شده بود برداشت و جرعهای



 .نوشید

 داریوش رشتهی سخن را به دست گرفت: بله. کوروش

 دیروز اومد پیش من و باهام صحبت کرد. انشاهللا برای هر

 .جفتتون اونچه که خیر و صالح هست پیش بیاد

 .هما نگاهی بین برادرش و کوروش رد و بدل کرد

 !پس همهچیز با او هماهنگ شده بود

 و داریوش انقدر دلخور بود که حتی این مساله را به او

 .اطالع نداد

 .دلتنگ برادرش را خیره شد

 آرزو کرد کاش روزی برسد که او را ببخشد و دوباره با

 .مهربانی نگاهش کند

اش پر میکشید.زهره به داریوش دلش برای نگاه های پدرانه

 و آمنه

 نگاه کرد و گفت: اگه اجازه بدین

 هم کوروش و هما، هم تبسم و ماهان یک صحبت کوتاهی با

 .همدیگه داشته باشن تا دیگه بعدش دهنمون رو شیرین کنیم

 داریوش به همسرش نگاه کوتاهی انداخت و در جواب زهره

 .گفت: چرا که نه، حتما

نگاه کرد و گفت: تبسم جان، هما جانآمنه به دخترها   

 .اقایون رو هرجا که خودتون راحت تر هستید راهنمایی کنید

 .هما و کوروش که سر جایشان ایستادند پونه هم برخاست



 .یاس دست پونه را گرفت

 .عزیزم تو بیا پیش من بشین-

 .هما به کوروش نگاه کرد: اگه اشکال نداره پونه هم بیاد

تمندی زد و دست دخترک را گرفتکوروش لبخند رضای . 

یاس هم راضی بنظر می رسید.پونه به پدرش نگاه کرد و 

 :پرسید

 بابا بریم تاب بازی؟

 .اره عزیزم بریم حیاط شما بازی کن-

 .به جمع نگاه کرد: با اجازهی همگی

 .همراه هما و پونه به سمت حیاط رفتند

 .تبسم رو به ماهان گفت: بفرمایید بریم توی اتاق من

 .انها هم بعد از اجازه گرفتن از جمع راهی اتاق تبسم شدند

 زهره با ذوق بدرقهاشان کرد: عجب شب قشنگیه امشب. چه

 .شب پر برکتی که دوتا عروس داریم دوتا داماد

 .تبسم در را باز کرد و جلوتر از ماهان وارد اتاق شد

 .مرد جوان پشت سر او رفت و روی تخت او نشست

خاند و گفت: اتاقت هم مثل خودت قشنگهچشم در اتاق چر . 

 چقدر عروسک داری! هنوز دست از عروسک بازی

 نداشتی؟

 .تبسم چپ چپ نگاهش کرد

 .ماهان خندید



خیلی خوب حاال یادم نبود شما هنرمندی!آهسته روی تخت -

 ضربه

 زد و گفت: چرا ایستادی؟ بیا اینجا

 .بشین

 .تبسم کنارش نشست

 .ماهان کمی به سمتش چرخید

 !نگاهی در صورتش گرداند: امشب چقدر قشنگ شدی

 .لبخند بر لبهای دختر نشست

 شیرین زبونی رو بزار واسه بعد اینجا نشستیم که حرفهای-

 .مهم بزنیم

 ماهان کمی خودش را جلوتر کشید: چه حرفی مهمتر از

 .اینکه خیلی دوستت دارم

 .تبسم با خجالت سر پائین انداخت

 .شیرینی جملهی ماهان مثل رود در رگهایش جاری گشت

 همانطور سر بهزیر پرسید: قراره تا اخرش همینجوری

 .حرف بزنیم.ماهان سر جنباند

 درباره چی حرف بزنیم؟ مثال رنگ مورد عالقهامون خوبه؟-

 .دخترک از گوشهی چشم نگاهش کرد: بیمزه

خوامدربارهی چیزایی مهم حرف بزنیم. مثال اینکه من می  

 امتحان ارشد بدم. تو مشکلی باهاش نداری؟

 .نه چه ایرادی داره -



 چقدر خوب. دیگه دربارهی چی حرف بزنیم؟ -

 ماهان باز خودش را روی تخت جلو کشید و صورتش را

 درست روبهروی صورت تبسم قرار داد: دربارهی این که

 .من خیلی دوستت دارم

حس خوبی که  تبسم بوی ادکلن مرد جوان را نفس کشید.با

 سعی

 میکرد زیاد نشانش ندهد گفت: حاال

 چرا انقدر تکرارش میکنی؟

 مرد با جدیت پاسخ داد: اخه روی دلم مونده بود با ارامش

 .خاطر بهت ابراز عالقه کنم

 تبسم نفس عمیقی کشید: آره راستش،منم فکر نمیکردم

 .یکهویی ورق اینجوری برگرده

را که رها کنارش مرد سر جلو برد و گوشهی شال تبسم  

 .افتاده بود گرفت و عقب کشید

 .بینیاش را به گردن او چسباند

 .عمیق نفس کشید و بازدمش را روی گردن تبسم خالی کرد

 .گرمی نفسش باعث شد پلکهای دخترک روی هم بیفتد

 .زمزمه کرد: چقدر خوبه که اینجایی ماهان

آهسته ماهان د ِر گوش دخترک پچ زد: آره خیلی، خیلی خوبه.

 لبش

 .را به گوش تبسم چسباند و نرم بوسید



 .چیزی در د ِل تبسم سقوط کرد

 .قلبش به یکباره با سرعت زیاد خون را پمپاژ نمود

کوروش پشت سر پونه ایستاده بود و او را تاب میداد.هما نیز 

 کنار

 درخت ایستاده با دستهایش خودش را بغل

داشتنش راکرده و مردی را مینگریست که همیشه ارزوی   

 .داشت

 .چه شبها که از دلتنگیاش گریه نکرد

 .چه روزهای که حسرت نبودنش را نخورد

 .حاال برگشته بود

 !قدری دیرتر

 !چند سال پیرتر

 با یک فرزند و نام زنی در صفحهی دوم شناسنامهاش که

 .دوسالی میشد نامش از صفحهی زندگی خط خورده بود

نمیخوای چیزیصدای کوروش خلوتش را به هم ریخت:   

 بگی؟

 .نگاهش کرد

 .چشمانش حسر ِت سالهای از دست رفته را فریاد میزد

 .کوروش هربار این حسرت را در نگاهش میدید

 شاید همین هم باعث شد دلش نیاید دخترک را اذیت کند.هما

 گفت:چی بگم؟



 هیچ نظری نداری؟ دربارهی ازدواج و زندگی با من؟ -

 .هما به چشمانش خیره شد

 چرا میپرسید؟

 نظر او را نمیدانست؟

 !تو که میدونی نظر من چیه-

 کوروش پرسید: با بچه داشتنم، با ازدواج قبلیم مشکلی

 .نداری

 .هما یک لحظه اتصال نگاهشان را قطع نمیکرد

 .با اصمینان گفت: نه

 .کورش راضی از انچه که شنیده بود سر تکان داد

جلو آمد هما پرسید: تو چی من رو میبخشی؟کوروش . 

 .سینه به سینهاش ایستاد

 !نه-

 .هما با افسوس سر پائین انداخت

 مرد ادامه داد: اما اینکه نمیبخشمت دلیل نمیشه نخوام باقی

 ...روزهای عمرم رو کنارت بگذرونم

 .نفسش را محکم بیرون داد

 نگاهش ب

 ن

 ِِ ِِ  

 ما



 .به آس ی ستاره بود

- نبوده یکهما از روزی که فهمیدم دلت پیش کس دیگهای   

 حال خوبی دارم. یک حسی که اصال نمیتونم برات توصیف

 .کنم

 .دختر لبخند زد

 کوروش جلوتر رفت و هر دو دستش را روی پهلوی هما

 .قرار داد.نفس هما از این نزدیکی بند آمد

 پیشانی کوروش که به پیشانیاش چسبیده قلبش از حرکت

 .ایستاد

 .مرد پچ زد: خوبه که داری مال من میشی

 .هما اهسته لب زد: اگه ببخشی دیگه عالی میشه

 .کوروش لبخند زد بینیاش را به بینی هما کشید

 .پارتپونه پدرش را خواند: بابا ُهل بده

 .کوروش چند لحظه وجود دخترش را فراموش کرده بود

 .به سمت او برگشت و به رویش لبخند زد: چشم بابایی

 .و دوباره پشت سر دخترک قرار گرفت

گفت: چقدر خوب فارسی حرف میزنههما  ! 

 همیشه باهاش فارسی صحبت کردیم. یاسمن دوست داشت-

 .پونه فارسی رو رون صحبت کنه

 .هما موهای دخترک را نوازش کرد

 خیلی دوستش داشتی؟ -



کوروش متفکر پاسخ داد: ما به هم آرامش میدادیم.چند 

 لحظهای

 .میانشان سکوت برقرار شد

 ...کوروش گفت: خونهام

 .مکث کوتاهی کرد: خونهامون دس ِت دوست ماهانه

 هما که از شنیدن واژه خانهامان ذوق کرده بود با لبخند

 .گفت: میدونم

 نمیتونم ازشون بخوام به سرعت جابهجا بشن. اگه تو-

 مشکلی نداشته باشی یک مدت یک جایی رو بگیرم تا اونا

 خونه رو خالی کنن

 .عجله نکن، اینجا که هست-

 کوروش ابرو باال انداخت: یعنی بیام بشم دوماد سرخونه؟

 .هما از لحن بامزهی کوروش خندهاش گرفت.سرخوش خندید

 .مدتها بود خندهاش انقدر از ته دل نبود

 نگاه کوروش به صورتش گره خورد: کی فکرشو میکرد

 همهچیز به همین سادگی و راحتی درست بشه؟

او کردهما نگا ِه پر از محبتش را روانهی  . 

 درست شد چون تو قلبت پاکه. میتونستی کینه کنی، -

 .قشقرق به پا کنی. خراب کنی اما تصمیم گرفتی بسازی

 .من فقط به این فکر کردم که ما سالها رو از دست دادیم-

 سالها رفته و باقی هم به سرعت میگذره. اولش ازت خیلی



اشتباهدلخور بودم بعد با خودم فکر کردم چرا با انجام یک   

 دیگه بازم عمرمون را تلف کنیم وقتی میتونیم کنار همدیگه

 .خوش باشیم

** 

 .حال همهاشان خوب بود.خیلی خیلی خوب

 هما و کوروش روی مبل کنار هم نشسته بودند و سفره عقد

 .مقابلشان پهن بود

 پونه پوشیده در لبا ِس عروسی که درست هم رنگ پیراهن

بود بلند هما بود، میانشان نشسته . 

 تبسم باالی سرشان قند میسابید و نگاه ماهان از دختر

 مورد عالقهاش پوشیده در پیراهن بلند سورمهای رنگ که با

 .هم خریده بودند کنده نمیشد

 .اعضای دو خانواده عروس و داماد را احاطه کرده بودند

 .جز صدایی عاقد، صدایی دیگری به گوش نمیرسید

خانم پرسیدعاقد برای بار سوم از عروس  . 

 .چشمان هما روی صورت برادرش ماند

 .دلش بخشش او را میخواست

 .داریوش به خواهرش نگاه کرد و لبخند زد و سرتکان داد

 قلب جوان ماالمال از شاد

 ن

ز ِِ ِِ  



 .ی شد

 دیگر غصهای نداشت

 .بله را با اجازهی برادرش داد

 و باالخره پس از سالها انتظار حلقهی ازدواج با کوروش به

ستش افتادد . 

 .نمیخواست اما قطرهای اشک از چشمش افتاد

 .دلش برای مادرش تنگ شده بود

 .چقدر آرزو داشت عروسی او را ببیند

 کوروش نگاهش کرد و اهسته پرسید: گریه چرا؟

- خدا رحمتش کنه. خوشبتت میکنم انشاهلل -یاد مادرم افتادم.

 اونم

 راضی

 .باشه

 .عاقد که رفت مجلس خودمانی تر شد

 .مراسمشان بیشتر شبیه مهمانی خانوادگی بود

 هرکدامان از اعضای خانواده جایی نشسته بودند و بساط

 .بگو و بخندشان به راه بود

 تبسم در آشپزخانه، لیوانها را از شربت پر میکرد و مراقب

 .بود تا لباسهایش کثیف نشود

 دنیا وارد آشپزخانه شد و پر از انرژی گفت: جاری جون

کنی؟ میبینم که داری خودت رو برای مادر شوهرچیکار می  



 شیرین میکنی؟

 .تبسم نگاهش کرد

افرین عروس -لبخند زد و گفت: دستور عروس بزرگهاس

 .بزرگه

 هنوز نرسیده گرفتت به کار.خودش

 کجاست؟

 .رفت حیاط خلوت-

 ساناز وارد اشپزخانه شد: خودش همینجاست. عزیزم دیگه

گیره که اینجا هم مثلعروس وسطی هم باید کمکم یاد ب  

 .خونهی خودشه

 .تبسم باز لبخند زد

 .سینی به دست از آشپزخانه خارج شد

 مقابل هاشم و داریوش که خم شد؛ داریوش در دل قربان

 .صدقهاش رفت

 .چقدر دوست داشت دخترش عروس هاشم شود

 با هاشم برای این روزها نقشه ها داشتند و باالخره برآورده

 .شد

را با صدای بلند نشان داد: بهبه دس ِت هاشم اما ذوقش  

عروس گلم درد نکنه. عجب شربتی.اشکان یکباره خودش را 

 وسط

 .انداخت



 .او در همین چند روز حسابی با تبسم خودمانی شده بود

 .لیوان شربتی برداشت

 .او هم مثل نامزدش پر از انرژی بود

 بهبه دست زنداداش قشنگم درد نکنه. بخدا که این شربت-

وردن دارهخ . 

 دخترک رفتار و نوع صدا زدن اشکان را خیلی دوست

 .داشت

 .با محبت نگاهش کرد

 اشکان خیلی خوب توانسته بود جای خودش را در قلب او

 .باز کند

 .از بس خودمانی و مهربان بود

 .نوشجونت.برای پذیرایی از سایرین رفت-

 .پرستو با حسرت خواهرش را نگاه میکرد

وهر او هیچوقت او را این گونه دوستاعضای خانوادهی ش  

 .نداشتند

 اصال میانشان این چنین جو مهربان و صمیمی وجود

 .نداشت

پارت ماهان برای پاسخ دادن به تلفن همراهش کنار پنجره 

 ایستاده

 .بود

 .اما تمام مدت تبسم را زیر نظر داشت



 رفتار و محبتهای خانوادهاش نسبت به تبسم او را به وجد

 .میآورد

رفت تا به او هم شربت تعارف دخترک به سمت نامزدش  

 .کند

 .ماهان صاف ایستاد

 .تبسم روبهرویش متوقف شد

 مرد پرسید: تو چرا پذیرایی میکنی؟

 سینی را به سمتش گرفت: خوب منم مثل ساناز و دنیا

 .عروس این خونهام دیگه. دوست دارم کمک کنم

به تبسممرد جوان نگاهی در سالن چرخاند و سپس خیره   

 .گفت: ای من به فدای عروس این خونه

لبهای تبسم به گل لبخند باز شد.اما زود اخم کرد و پر از ناز 

 :گفت

 خدا نکنه دیوونه

 .اینجوری نگو

 ماهان اخرین لی

 ن

 ِِ ِِ  

 وا شربت مانده توی سینی را برداشت و

 خیلی جدی : تو چرا هر دفعه میبینمت از دفعهی قبل

 قشنگتری؟



خندیددخترک ملیح  . 

 .چشمای تو قشنگ میبینه آقا...من برم دیگه زشته -

 ماهان لیوان را به لبهایش نزدیک کرد و دخترک را با نگاه

 .خیرهاش بدرقه نمود

 موهای بلندش که فقط اتویشان کشیده و جز یک تل زیبا

 آرایش دیگری نداشت از مرز شالی که بر آنها انداخته

 .تجاوز کرده و تا وسط کمرش میرسید

 وارد آشپزخانه شد و کنار ساناز ایستاد: ساناز جون کار

دیگهای هست؟ساناز خیاری را که به شکل گل رز درآورده 

 بود با

 حساسیت

 .روی ساالد گذاشت و گفت: نه عزیزم

 دخترک آهسته گفت: ساناز جون قفل لباس زیرم باز شده

 کجا میتونم ببندمش؟

- - 

 .برو توی اتاق ماهان

- ت کسی نیاد؟برم حواست هس  

 حواس ساناز همچنان پیش ساالد بود: آره برو خیالت

 .راحت

 داخل راهروی انتهای سالن نرسیده به راه پله های طبقهی

 باال دو در قرار داشت و تبسم میدانست کدامش اتاق ماهان



 .است.وارد شد و چراغ را روشن کرد

 اولین بار بود که پا به اتاق مر ِد دوست داشتنیاش

 .میگذاشت

 .حتی اتاقش هم دوست داشتنی بود

 .چرخی زد و کمی فضولی کرد

 روبه روی عکس ماهان که در انتهای اتاق و درست باالی

 .تخت چسبیده بود ایستاد

 .مردک از آن ژستهای آرتیستی دختر کش گرفته بود

 .دکمه های باالیی پیراهنش را باز گداشته وکمی اخم داشت

جلو خم شده و دستهایش را زیرروی صندلی نشسته و به   

 .چانه گذاشته بود

 .پر از عشق نگاهش کرد

 دستش را به لبهایش چسباند و بوسهای بر ان نشاند و به

 .سمت عکس گرفت

 .دستی دور شکمش حلقه شد

 .کسی از پشت او را در آغوش گرفت

 .یک آن ترسید

 اما ترسش زمان زیادی طول نکشید، چون بالفاصله بوی

ن زیر بینیاش پیچیدادکلن ماها . 

 مرد سرش را جلو کشید گوشش زمزمه کرد: وقت

 و د ِم ی



 .خودم اینجام چرا برای عکسم بوس میفرستی

 .دخترک از خجالت آب شد

 .ماهان ان لحظه را دیده بود!خجالت زده سر پایین انداخت

 ماهان سرش را کمی بیشتر جلو کشید و بوسهای روی

 .گونهاش کاشت

آغوشش چرخید تبسم آهسته میان . 

 .به چشمانش نگاه نمیکرد

 .خجالت میکشید

 .ماهان با لبخند خیرهاش بود

 چشمانش نقطه به نقطهی صور ِت دختر ِک شرمزدهی توی

 .آغوشش را رصد کرد

 .تک به تک نگاهشان کرد

 حتی چند نخ از موهای تبسم که توی صورتش افتاده بود را

 .هم از دست نداد

ان گذاشتتبسم دست روی سینهی ماه . 

 دوست نداشت از او جدا شود اما از تنها بودن با او نیز

 .میترسید

 .بریم بیرون زشته اینجا!ماهان سرش را جلو برد-

 لبهایش را در نزدیکی لبهای دخترک نگه داشت: زشت

 اینه که االن چند روزه انگشتر نامزدی من توی دستته ولی

 .تو هنوز یک بوسه بهم ندادی



 . باال نمیآمدچشمان تبسم اصال

 .خجالت میکشید به صورت و چشمان ماهان نگاه کند

 .مسیر نگاهش فقط جایی حوالی گردن مرد جوان بود

 .زشته ما هنوز محرم نشدیم-

 در عوض چشمان ماهان درست به صورت دخترک دوخته

 .شده بود

 .از تماشایی صورت پر از شرمش آی لذت میبرد

 .حاال با یک بوسه قرآن خدا غلط نمیشه-

 .دخترک دستش را روی سینهی مرد جوان کمی جابهجا کرد

 .ماهان بریم تو رو خدا.ماهان با لبخند بزرگی نگاهش کرد-

 سر جلو برد و لبهایش را به پیشانی دخترک چسباند؛عمیق

 .بوسید

 دخترک میان آغوشش بود و به راحتی میتوانست ضربان

کندقلبش را حس  . 

 .هیجان و شور عشق با هم در رگهایش جاری شده بود

 از تبسم که فاصله گرفت همچنان پلکهای دخترک بسته

 .بود

 .موهایش را مرتب کرد و شال را روی سرش کشید

 .تبسم چشم گشود و با رضایت خیرهاش شد

 ماهان بیطاقت بوسهی دیگری روی موهای او کاشت و

فعال مطابق میل سپس برای جلو گیری از هرکاری که  



 نامزدش نیست، فاصله گرفت

 .در سالن خبرهای جالبی منتظرشان بود

 .قرار بود همگی غافلگیر شوند

 .یاس، پونه را کنار خودش نشانده بود

 دخترک البته کال بچهی آرامی بود و با گوشیاش بازی

 .میکرد

 دقایقی میشد که نگاهش از صورت هما و لبخند دلچس ِب

رف زدن با کوروش کنده نمیشدروی لبش زمان ح . 

حسرت بودکه از چشمانش میریخت.نمیدانست برای خواهر 

 جوان

 مرگ شدهاش دل بسوزاند یا

 .برای خودش

 خواهری که ُمرد و فرصت نکرد عشق و ارامش را در کنار

 کوروش تجربه کند یا خودش که با خودخواهی فرصت

 .عاشقی را از خود گرفت

شدنش به صورت هما گذشت ندانست چقدر از زمان خیره  

 .که مردی با یک سبد گل وارد شد

 سبد گل مقابل صورتش بود و آن را نمیدید ولی قامتش

 زیادی به مردی که همین چند لحظه پیش غصهی از دست

 !دادنش را میخورد شباهت داشت

 .به سمت عروس و داماد رفت



 .هر دو ایستادند و کوروش با او دست داد

ما داد؛ یاس توانست نیمرخش را ببیندسبد گل را که به ه . 

 .خودش بود

 !سامان کریمی

 مردی که درست سهسال و دوماه از اخرین دیدارش با او

میگذشت.مردی که روزی دیوانه وار عاشقش بود اما چند ماه 

 پس

 از

 خواستگاریاش حرفهای زد که یاس اصال نتوانست

 .درکش کند

با کمال میل قبولبه یاس پیشنهاد ازدواج داده و دختر هم   

 .کرده بود

 اما سامان کریمی خیلی زود باعث شد از جواب مثبتش

 .پشیمان شود

 وقتی یکپا ایستاده و گفته بود حاال که درسش تمام شده

 .میخواهد به ایران برگردد

 گفته بود مادرش سالها انتظار او را کشیده و نمیخواهد

 .بیش از این چشم به راهش گذارد

 گفته بود از اول هم قصد خدمت به وطن خودش را داشته و

 حاال که درسش تمام شده نیخواهد به هموطنان خودش

 .خدمت کند



 .افکارش ان زمان بنظر یاس مسخره و احمقانه میآمد

 توقع نداشت سامان مردی که ان گونه ادعای عاشقی دارد؛

انداین چنین چیزهایی مسخرهای را با او قیاس کند و حتی ند  

 که کدام را باید انتخاب کند و دست اخر هم برود پی ادای

دین به مادر و خاک و وطن.هرچه اصرار کرد یاس راضی 

 نشد

 .همراهش شود

 وباالخره سامان یک روز تنها با قلبی پر از اندوه در حالی

 که دختری یاس نام در اتاقش برای رفتن او زار میزد به

انتظاری بیرون اورد وطن بازگشت تا مادرش را از چشم . 

 .یاس مبهوت نگاهش میکرد

 کوروش گفته بود محل کارش را پیدا کرده و حتی سری هم

 .به آنجا زده

 !اما نگفته بود او را دیده و برای عقدش هم دعوت نموده

 سامان بعد از احوال پرسی با کوروش و تبریک با او و هما

یچیزی گفت و چند ثانیه بیشتر نگذشت که رد اشاره  

 .کوروش را گرفت و به یاس نگاه کرد

 .دخترک روی پاهای لرزانش ایستاده

 .اشک به چشمانش هجوم آورد

 .سامان به سمتش قدم برداشت

 .درست روبهرویش ایستاد



 .دخترک بغض کرده و چشمانش نم اشک داشت

 .مرد مقابلش نگاه کرد

ر ِِ ِِ  

 به چشما ِن نم دار دخت

 .با لبخند و پر از آرامش سالم داد

 .صدای سالم یاس به سختی از میان لبهایش خارج شد

 .اما قطراتت اشکش به راحتی روی گونهاش روان گشت

 سامان گفت: خیلی خوشحالم که میبینمت.دخترک لب زد: منم

 .همینطور

 سامان پیشنهاد داد: دوست داری بریم بیرون توی ماشین

 من یا هرجا که تو دوست داشته باشی صحبت کنیم؟

قتش را با تکان دادن سرش نشان دادیاس مواف  

 .میل شدیدی برای فرار از آن خانه داشت

 البته میل شدید تری برای بغل کردن سامان که در ان لحظه

 .و پیش چشمان آن ام آدم امکانش نبود

 .چند دقیقهی بعد هر دو در ماشین سامان نشسته بودند

د ودر حالی که یاس هنوز نتوانسته بود خودش را کنترل کن  

 .همچنان اشکهایش جاری بود

 البته جسارت به آغوش کشیدن مرد جوان را هم همچنان

 .پیدا نکرده بود

 .سامان لب به سخن گشود



 .از آخرین باری که دیدمت دو،سه سالی میگذره-

- چه خوب یادت مونده-دقیقا سهسال و دوماه. . 

 چون برام مهم بود، و البته اینکه روزهای سختی رو-

 .گذروندم

 .سامان به نیم رخ دخترک خیره شد

 .اشک صورتش را خیس کرده بود

 .ببخشید اگه باعث شدم آزار ببینی-

 یاس نگاه از روبهرو گرفت و به او داد: اونی که مقصره

 منم. تو اومدی چون تعهد داشتی. چون هیچ کس و هیچ چیز

 توی این دنیا به اندازهی خانواده اهمیت نداره. و تو مادری

ه سالها انتظارت رو کشیده بودداشتی ک ... 

 بغضش بزرگتر شد: من تا وقتی یاسمن زنده بود نمی

 دونستم خانواده چقدر برام مهمه. اما از وقتی که فوت کرد

راستی ببخشید یادم رفت -تازه فهمیدم چقدر دوستش داشتم.

 بهت

 تسلیت بگم. واقعا از فوت

ورمیاسمن ناراحت شدم. وقتی کوروش بهم گفت اصال با  

 .نمیشد همچین اتفاقی افتاده

 اشکهای دختر اینبار با شدت بیشتری چکید: ولی متاسفانه

 واقعیت داره. یاسمن ُمرده و شوهرش امشب با یک زن

 .دیگه ازدواج کرد



 .سامان آه گونه نفس کشید

 .خوب باالخره اونم حق زندگی داره-

 .یاس بهانه گیر شده بود

میشه کرده بوددیدن سامان او را رنجورتر از ه . 

 اره اون حق زندگی داره. همه حق زندگی دارن این دنیا-

فقط برای خواهر بیچارهی من جا نداشت.سامان دستش را 

 روی

 دست دختر گذاشت: یاس بهت حق

 میدم. امشب عروسی شوهر خواهرته و تو حق داری

 .ناراحت باشی

 .یاس دستمالی از جعبهی روی داشبورد بیرون کشید

پاک کرد و سعی کرد لبخند بزند: ببخشید هنوزصورتش را   

 نرسیده سر درد و دلم باز شد راستش یکهو حس کردم وسط

 .این همه غریبه یک آشنا دیدم

 .سامان لبخند زد:هیچ اشکالی نداره

 یاس نفس عمیقی کشید: از خودت برام بگو. خوبی؟ چیکار

 میکنی؟

 سامان صاف نشست: من کار خاصی نمیکنم! یک زندگی

وتین و معمولی. با مادرم زندگی میکنم و میرم بیمارستانر  

 و میام.یاسمن با اضطراب پرسید: ازدواج نکردی؟

 .سامان خندید: نه بابا



 .دخترک نفس راحتی کشید

اینبار با جرات بیشتری پرسید: قصد ازدواج داری؟سامان 

 کمی

 وراندازش کرد و با شیطنت پاسخ داد: اگه مورد

ا که نهمناسب پیدا بشه چر . 

 .یاس به شیطنتش خندید

 سامان پرسید: حال پدر و مادرت چطوره؟

 خوبن. البته خوب که نه بعد از مرگ یاسمن حال-

 .هیچکدوممون خوب نیست

 نمیخوان بعد از این همه سال برگردن ایران؟-

 .دخترک اه کشید: نه. مامان ترجیح میده کنار یاسمن باشه

 ولی من دیگه خسته شدم. فقط پنج سالم بود که از ایران

رفتیم و دلم میخواد باقی عمرم رو اینجا باشم.سامان با لحنی 

 که

 کمی دلخوری داشت پرسید: واقعا

 میخوای اینجا بمونی؟ توی جهان سوم؟

 یاس نگاهش کرد: آره اگه تو بخوای اینبار دوست دارم

که هی بهانه گیری نکنهجایی بمونم که حال دلم خوبه باشه.   

 .و دلتنگ نشه

 سامان دستهایش را از هم باز کرد و گفت:خیلی خوش

 .آمدی



 یاس خودش را به آغوش باز شدهی مرد جوان انداخت و زد

 .زیر گریه

 کمی بعد وقتی سامان و یاس با حال بهتری به مجلس باز

 .گشتند؛ سفرهی شام پهن شد

س و داماد را تاشامشان که تمام شد تصمیم گرفتند عرو  

حجلهاشان بدرقه کنند.قرار بود تا زمان تخلیه شدن منزل 

 کوروش

 در خانهی هما

 .زندگی کنند

 هما و کوروش پس از اینکه زهره از زیر قران عبورشان

 .داد سوار اتومبیل شدند

 سر پونه با اتریسا گرم بود و با کمی اصرار از طرف ساناز

ا بماندو اتریسا راضی شده بود شب را انج . 

 کمی بعد از رفتن عروس و داماد، هاشم و خانوادهاش نیز

 .عزم رفتن کردند

 .کوروش و هما وقتی رسیدند که در خانه هیچ کس نبود

 در واقع خانوادهی داریوش عمدا با تاخیر حرکت کردند که

 .آنها راحت باشند

 وارد آپارتمانشان که شدند؛ هما به سمت آشپزخانه گام

د: چیزی میخوری برات بیارم؟برداشت و پرسی  

 .صدای کوروش را پشت سرش شنید: نه ممنون



 مرد دستش را دور هما حلقه کرد و او را از پشت به آغوش

 کشید: هیچچی نمیخوام. خستهای بیا بریم اتاق خواب

 استراحت کن.کمی در جایش جابهجا شد و روی لبهای هما را

 بوسهی

 .کوتاهی زد

زن حلقه بود او را به سمت همانطور که دستش دور کمر  

 اتاق خواب که همین روز گذشته تختش را عوض کرده

 بودند برد

 پارتتبسم پشتپنجرهی قدی ایستاده بود و باران زیبایی که

 .میبارید را تماشا میکرد

لباس خوا ِب صورتی بر تن داشت و موهایش روی شانه 

 هایش

 .رها بود

پاهای برهنهلباس خواب تا زیر زانویش می رسید و با   

 پشت پنجره ایستاده بود و از تماشای منظرهی مقابلش لذت

 .میبرد

 .خنکی باران را روی پارکت های زیر پایش حس میکرد

 .چند قطره باران از شکاف باز پنجره درون ویال میریخت

 .ماهان پشت سرش ایستاد

 .سرش را خم کرد و روی شانهی برهنهی دخترک را بوسید

 .تبسم سر چرخاند و با لبخند نگاهش کرد



 .سالم صبح بخیر-

 سالم خانوم قشنگم. صبح تو هم بخیر. کی بیدار شدی؟-

 فکر کنم نیم ساعت بیشتر نیست.ماهان دخترک را در آغوش-

 .گرفت

 .تبسم از پشت به سینهی برهنهی مرد جوان چسبیده

 .سرش را عقب بردو به شانهی او تکیه داد

نهی مرد جوان رها شدموهایش روی سی . 

 ماهان یک دستش را دور دختر میان آغوشش پیچید و یک

 .دستش موهای او را به بازی گرفت

 پرسید: چیه؟ تو فکری؟

 فکرم درگیر مهنازه. درگیر بالیی که اوننامرد سرش آورد-

 و بعد ولش کرد.یک دختر جوون با اعتیاد قراره چه بالیی

 سرش میاد؟

ن داد: نگران کامرانم. مامان میگفتنفسش را آه گونه بیرو  

 .قسم خورده هرجا پسره رو ببینه بکشتش

 نگران نباش کامران فقط عصبانیه. انشاهللا که به زودی -

آروم میشه.سر جلو کشید و نزدیک لبهایش را بوسیدو گفت: 

 تبسم

 بیا

 توی پنجمین روز از زندگی مشترکمون اعصابمون رو با این

و کنیم مهناز از این اتفاق درسچیزا خراب نکنیم. آرز  



 بگیره و دختر عاقلی بشه. از طرفی خدا کمکش کنه و بتونه

 .ترک کنه

 .تبسم اهسته گفت: انشاهلل

 گرسنه نیستی؟-

 تبسم پاسخ داد: چرا، بخصوص که این هوا انقدر خوبه که

 اشتهام رو تحریک میکنه. اما منظرهی روبهروم انقدر

ش دل بکنم. ماهان چه کاریقشنگه که اصال دلم نمیاد از  

 .خوبی کردی اومدیم شمال

 ماهان شیطنت کرد: تبسم جان درسته منظرهی روبه رو

 خیلی جالبه اما اگه برگردی پشت سرت منظرهی جالبی

 برای دیدن هست که شاید این ور بیشتر بتونه اشتهات رو

 .تحریک کنه.دخترک ریز خندید

 .خیلی منحرفی ماهان-

 .ماهان خبیث خندید

 دخترک را چرخاند و گفت: عزیزم تو فکرت منحرفه وگرنه

 .منظور من میز صبحانه بود

 تبسم به صبحانهی پر و پیمانی که روی کانتر چیده شده

 .بود نگاه کرد

 با ذوق گفت: وای ببین اینجا چه خبره کی این همه غذا رو

 !چیدی که من متوجه نشدم

 .ما اینیم دیگه-



 .دخترک به سمت میز رفت

ماهان بازویش را گرفت و گفت: کجا خانوم اول تشکرتبسم 

 را جلو

 کشید و لبش را به لبهای او چسباند و

 .بوسهای عمیق برلبهای دخترک زد

 بوسهاشان زیادی طوالنی شد در حدی که هر دو نفس کم

 .آوردند

 تبسم دست بر سینهی ماهان گذاشت و او را کمی به عقب

 .هل داد

فاصله گرفتمرد جوان متوجه شد و  . 

 دخترک را به آغوش کشید و باران بوسه هایش روی موهای

 .او بارید

 دخترک با صدای حنا بیدار شد: تبسم، تبسم جان پاشو

 .دیره ها

 .به زور چشمانش را باز کرد

 .نگاهش در اتاقش سرگردان بود

 .از اینکه درون اتاقش به خواب رفته بود تعجب کرد

الیدروی تخت نشست و چشمانش را م . 

 !به حنا نگاه کرد و با تعجب پرسید: چرا من اینجام؟

 پس میخواستی کجا باشی؟ -

 .تبسم گیج و منگ نگاهی در اتاق چرخاند



دستی به صورتش کشید و گفت: فکر کنم خواب دیدم.از روی 

 تخت

 .پائین آمد

 حنا به در تکیه داد: زودتر دست و صورتت رو بشور و

ن میاد دنبالت برید ارایشگاهآماده شو. گوشیت کم کم ماها . 

 .تبسم مقابل آینه ایستاد و کش موهایش را باز کرد

 .خواب دیدم عروسی کردیم رفته بودیم ماه عسل-

 .حنا شیطنت کرد: پس خوابهای مثبت هیجده دیدی

 تبسم کالفه دستی به صورتش کشید: حتی توی خواب هم

صهبخاطر بالیی که اون پسرهی نامرد سر مهناز اورده غ  

 .میخوردم

 اتفاقا اومدن. حس میکنم حال مهناز نسبت به یک ماه پیش-

خیلی بهتره.تبسم با خوشحالی به سمت در اتاق رفت: واقعا 

 اومدن؟

 چه

 !خوب

 .از اتاق خارج شد که در راهرو به مهناز برخورد کرد

 .جیغ کوتاهی کشید و او را بغل کرد

یدمهناز نیز دخترخالهاش را با ذوق به آغوش کش . 

 .تبسم گفت: عزیزم خیلی خوشحالم کردی که اومدی

 !مگه میشه واسه عروسی تو نیام-



 .دلم برات تنگ شده بود-

 .منم همینطور-

 .از هم جداشدند

 حنا راست میگفت مهناز با یک ماه پیش یعنی همان زمانی

که تازه فهمیده بود مرد مورد عالقهاش از روی هوا وهوس 

 با او

ده او معتاد شود خیلی فرقبوده و فقط باعث ش  

 کرده و بهتر شده بود. اما چشمهایش گود افتاده و صورتش

 الغر شده بود. شور و هیجان گذشته در چشمانش دید

 .نمیشد و زمان میبرد تا مهناز گذشته شود

 صورتش را با دستهایش قاب گرفت و پرسید: بهتری؟

 مهناز لبخند تلخی بر لب نشاند: بهترم. من تاوان خیانتم رو

 .پس میدم تبسم

 .تبسم صورتش را نوازش کرد

 .اینجوری نیست. باربد همیشه برات آرزوی خوشبختی کرد-

 .مهناز سر پائین انداخت و نفس عمیقی کشید

 چند ثانیه مکث کرد سپس گفت: بیا بریم مامانت برات یک

دیده. میخواد حسابی بهت برسهصبحونهی مفصل تدارک   

 .بعد بفرستت ارایشگاه

 .تبسم خندید: اخ خدا کمکم کنه

 .همراه مهناز به آشپزخانه رفت



 همانطور که دخترخالهاش گفت مادرش یک میز حسابی

 .برایش آماده کرده بود

 تا چشمش به تبسم افتاد گفت: بیدار شدی مامان بیا صبحونه

تش را شست و بخور.دخترک در سینک دست و صور

 مادرش بر

 خالف همیشه جیغ و داد نکرد و گفت: مامان برم دوش

 .بگیرم االن میام

 آمنه مانع شد: مامان تا رفتن به اریشگاه هنوز دو، سه

 ساعت دیگه وقت داری واسه حمام رفتن فرصت داری بیا

 .یک چیزی بخور جون بگیری

 .تبسم را پشت میز نشاند

زند گفت: دختر امشبآمنه انگار با خودش حرف می  

 .میخوای بری حجله. باید جون داشته باشی دیگه

 .دخترک از خجالت اب شد

 .پرستو با شیطنت خواهرش را نگاه کرد

 تبسم خجالت زده دستی به صورتش کشید و آمنه یک بشقاب

 .پر از گوشت و جگر کبابی روی میز گذاشت

تابا تعجب به مادرش نگاه کرد: مامان همهچی روی میز هس  

 این دیگه برای چیه؟!آمنه کنار دخترش خم شد و با ولوم پائین

 گفت: مادرم باید

 غذایی مقوی بخوری. ماشاهللا پسره هیکل داره باید واسه



 .امشب جون داشته باشی یا نه

 .تبسم از خجالت آب شد و در زمین فرو رفت

 صورتش را پشت دستهایش پنهان کرد: وای مامان

ااینجوری نگو زشته بخد . 

 .حتی تصورش هم دخترک را خجالت زده میکرد

 امنه بشقاب را بیشتر به سمت دخترش هل داد و گفت: چشم

 .مامان جاننمیگم تو بخور

 تبسم تکهای جگر سر چنگال زد و رو به پرستو گفت: پس

 بقیه کجان؟ چرا کسی نمیاد صبحانه؟

پرستو از کابینت فاصله گرفت.او هم تکهای گوشت از توی 

 بشقاب

 خواهرش برداشت و

 گفت: مردا که همه رفتن بیرون هرکسی دنبال یک کاری،

 .خانومها هستن دیگه همین دور و برا

 .تبسم به مهناز نگاه کرد: بشین تو هم بخور

 بعد از صبحانهای که مادرش تا خرخره در دهانش ریخت؛ به

 .اتاقش رفت تا وسایلش را جمع کند

 .کمی که سبک شد دوش گرفت

 سرگرم خشک کردن موهایش بود که پونه دم در اتاقش

 .ظاهر شد

 .به در تکیه داده ونگاهش میکرد



 با کنجکاوی پرسید: تو امشب میخوای عروس بشی؟

 .با لبخند پاسخ داد: آره عزیزم

 .یعنی خیلی قشنگ میشی؟خندید: نمیدونم. آره فکر کنم-

- و دخترک لب ورچید: آتریسا میگه تو از این خونه میری  

 میشی زنعموی اون و دیگه فقط برای اون عروسک درست

 .میکنی

 حدود چهل روز از آمدن پونهو پدرش به آن خانه گذشته

 .بود

 .دخترک را بسیار دوست داشت

 خندید و گفت: عزیزم من زنعموی تو هم میشم.در ضمن زود

 به زود میام اینجا و بهت سر میزنم و بازم با هم کلی

یکنیمعروسک خوشکل درست م . 

 .چشمان پونه برق زد

 پارت

 .آیدا صدایش زد: تبسم کجایی؟ ماهان پائین منتظرته

 به کارش سرعت بخشید: بهش بگو بیاد باال االن آماده

 .میشم

 چند لحظهی بعد ایدا دم در اتاق ایستاد: گفتم بیاد باال اما

 .گفت توی ماشین منتظرت میمونه

عروست به سمتش آمد: بزار کمکت کنم.جعبه لباس  

اونها زیر تخت -کجاست؟ . 



 آیدا لباس را که به پشت در آویزان شده بود برداشت و داخل

 .جعبه گذاشت

 با کمک آیدا سایر وسایلش را جمع کرد وبعد از خداحافظی

 .از خانواده رفت پائین

 .ماهان کنار ماشین منتظرش بود

 تا نامزدش را دید جلو آمد: سالم خانوم خانوما کجایی پس؟

ایل تبسم را از او گرفتوس . 

 دخترک وسایل را به او سپرد: سالم صبح بخیر. ببخشید

 .باور کن تقصیر مامانم شد

 ماهان وسایل را روی صندلی عقب گذاشت و هر دو سوار

 .شدند

صبح -استارت زد و پرسید: چرا مگه مامانت چیکار کرد.

 یک

 ساعت منو سر میز صبحونه نگهداشت. یک

گر داده خوردمبشقاب پر گوشت و ج . 

 .ماهان ماشین را راه انداخت و با شیطنت نگاهش کرد

 دم مامانت گرم ولی خدایی باید بهش میگفتی مامان اونی -

 که باید واسه امشب تقویت بشه من نیستم، آقای داماده.باید

 .... حسابی به دامادش برسه تا بتونه قشنگ

 .تبسم خجالت میکشید

وزهای آخر نامزدی رویش دراما ماهان را میشناخت این ر  



 .این قبیل حرفها باز شده بود

 !چشم غرهاش رفت و گفت: یک ذره حیا نداری

 .صدای قاه قاه خندهی ماهان در اتاقک اتومبیل پیچید

 .بابا مگه غریبهای؟ زنمی-

 تبسم برای عوض کردن بحث گفت: دیشب خواب دیدم رفتیم

 ماه عسل.ماهان همان طور که نگاهش به روبهرو بود مشتاق

 :پرسید

 جدی؟ خوب تعریف کن ببینم کجا بودیم؟ چیکار میکردیم؟

 توی یک ویالیی خیلی قشنگ توی شمال بودیم. بارون-

 .نمنم میبارید و من داشتم تماشا میکردم

 حاال چرا شمال؟-

 .نمیدونم توی خوابم اونجا بودیم-

- ماه عسلمون برنامه های دیگهای دارم.خوب البته من برای  

 تعریف کن ببینم چی شد؟

 پارت

 هیچچی تو اولش خواب بودی بعد اومدم دیدم برام میز-

 .صبحونه چیدی

 ماهان کوتاه نگاهش کرد: همین؟ خواب بودیم، بیدار شدیم

 بارون تماشا کردیم بعد هم صبحونه خوردیم نه بوسی نه

این چیزا میشه؟بغلی؟ آخه مگه ماهعسل بدون   

چیکار  -تبسم چپچپ نگاهش کرد: کال فکرت اون وریه ها.



 کنم

 عزیزم من از بچگی همینطور بودم که هرچی

 ازم دور میکردن بیشتر بهش راغب میشدم. تو همهاش

 .خودت از دسترس من دور میکنی

 تبسم نگاهش کرد: ماهان تو رو خدا شوخی نکن خیلی

 .استرس،دارم

استرس برای چی؟مرد متعجب پرسید:   

 .نمیدونم نگرانم خوشکل نشم-

 ماهان لبخند زد: عزیزم تو همین االن عین یکتکیه ماه

 میمونی. نگران چی هستی؟

گل لبخند بر لبهای دخترک شکفت.حرف ماهان مثل باقلوا 

 های

 دست پخت مادرش در

 عصرهای زمستان که همراه یک لیوان چای هل دار صرف

 .میشد به دلش چسبید

ساعتی کارش در آرایشگاه طول کشیدچند  . 

 اما وقتی مقابل آینه نشست حسابی از کار آرایشگر راضی

 .بود

 آرایش زیبایی بر صورت داشت و موهایش مدل زیبایی

 .اراسته شده بود

 .آوین خانم پشت سرش ایستاد و دست روی شانهاش گذاشت



 گرمی دستهایش از گیپور لباس هم به شانه های تبسم منتقل

 .شد

 با لبخند پرسید: خوب خانومخانوما راضی هستی؟

 چشمهای دخترک برق زد و پاسخ داد: آره خیلی خوبه

ممنون.اوین خانم راضی از جوابی که شنیده بود گفت: حاال 

 صبر

 کن آقا داماد بیاد مطمینم اون حسابی کیف میکنه از دیدن

 .خانوم خوشکلش

 .همین طور هم شد

 تبسم که شنل پوشید و از در آرایشگاه خارج شد؛ مرد جوان

 .پشت به او و روبهروی اسانسور ایستاده بود

 فیلمبردار درست کنار در اسانسور ایستاده بود و فیلم

 .میگرفت

 .ماهان برگشت تا دخترک را ببیند

 چندگام جلو آمد و چشمانش از دیدن عروس زیبایش برق

 .زد

ش بوسه زد و او را در آغوشجلو رفت و روی پیشانیا  

 .گرفت

 !آهسته در گوشش زمزمه کرد: چقدر زیبا شدی

 از او فاصله گرفت و اینبار روی موهایش را بوسهی

ریزی زد و دسته گل را به دست تبسم داد.سپس دست در 



 دست هم

 به سمت آسانسور رفتند و ماهان

 در دل حسابی روح فیلم بردار را مورد عنایت قرار داد که

تی آنجا هم تنهایشان نگذاشته بودح . 

 مراسم عروسیشان به اصرار خو ِد کامران در تاالر او

 .برگزار شد

تبسم میلی برای اینکار نداشت.نمیخواست کامران را عذاب 

 دهد اما

 وقتی اصرارش را دید

 .موافقت کرد

 .عروس و داماد دست در دست هم وارد تاالر شدند

پرکرده بودصدای دست وجیغ بود که فضا را  . 

 .باران نقل و گل بر سر عروس و داماد میبارید

 کامران دست در جیب در طبقهی دوم که در واقع مخصوص

 .خانمها بود ایستاده و ورودشان را تماشا میکرد

 .روزهای سختی را میگذراند

 خواهرش مهناز به طرز احمقانهای باربد را از دست داد و

یک هوس زود گذر دل به مردی سپرد که دخترک را فقط  

 میدانست و تنها یادگار عشق برایش اعتیاد بود که خدا

 .میدانست ترک کردنش قرار است چقدر سخت باشد

 در از دست دادن تبسم نیز مهناز را مقصر میدانست و



 معتقد بود شاید اگر او کار احمقانهای نکرده بود هرگز تبسم

 .را از دست نمیداد

ابهپای داماد زیر بارانقلبش برای عروس زیبایی که پ  

برفشادی و نقل و گل از پله ها باال میآمد هنوز میتپید؛ 

 امادیگر

 مطمئن شد که باید این خواستن را تا ابد در سینه

 .مدفون کند

 .دیدن شب عروسیاش را الزم داشت

 الزم داشت چون باید میفهمید دخترک را برای همیشه از

 .دست داده

ه پای رفتننه دل تبریک گفتن داشت و ن . 

 پس در گوشهای ترین قسمت سالن ایستاد و منتظر شد تا در

 .جایگاهشان بنشینند

 عروس زیبا دست در دست مردی که تا دقایقی دیگر

 .همسرش میشد به سمت جایگاهشان رفتند و نشستند

 دور عروس و داماد که شلوغ شد؛ فرصت را غنیمت شمرد

 .و آنجا را ترک نمود

 .خودش را به طبقهی پائین رساند و مستقیم به دفترش رفت

 .تلفن زد و عماد را به دفترش خواند

 چند دقیقهی بعد عماد در اتاقش ایستاده بود: پرسید: عماد

 همه چی روبه راه؟



میخوام -مرد با اطمینان خاطر پاسخ داد: آره خیالت راحت.

 همه

 .چی خیلی خوب پیش بره. خیلی خیلی خوب

کم نزارید از هر چیزی بهترینش. بهترین مراسمهاهیچچی  . 

 بهترین غذا و شیرینی. بهترین دسر، بهترین میز عروس و

 داماد. دخترخالهام خیلی برام عزیزه دوست دارم همهچی

 .عالی باشه

 عماد سر تکان داد: خیالت راحت. چندبار تاحاال سفارش

 .کردی وما هم همهچیز رو به بهترین نحو آماده کردیم

 .دست روی شانهی عماد کوبید: دمت گرم

 از او فاصله گرفت و به سمت میزش رفت و آهسته با

 خودش زمزمه کرد: جشن امشب هدیهی منه به تبسم

 .نمیخوام هیچچی کم باشه

 عماد ولی گوشهایش تیز بود و شنید و گفت: ولی داماد

همون روز چک داد و کل هزینه رو حساب کرد.دستی در 

 هوا

: چک رو نقد نکنید بعدا بهش پستکان داد  

 میدم

 .عاقد آمد و خطبهی عقد را خواند

 ماهانخواسته بود عقد و عروسیاشان یکی باشد و تبسم با

کمال میل پذیرفته بود.وقتی همهچیزشان آماده بود چرا باید 



 مدتی

 را عقد

 میماندند؟

 عاقد صحبت میکرد و دخترک بر خالف قبل هیچ استرسی

 .نداشت

لبش از آرامش عجیبی سرشار بوداتفاقا ق . 

 هما کنار کوروش ایستاده و درحالی که دست کوروش دور

 .کمرش حلقه بود به عروس و داماد نگاه میکرد

 .عروس و دامادی که باعث وصل این دو نیز شدند

 کوروش به بهانهی حرف زدن لبش را به گوش همسرش

 نزدیک کرد و اهسته آنجا را بوسید و پرسید: خوبی؟

ما نگاهش کرده . 

 دوماه از ازدوجشان میگذشت و همین امروز جواب مثبت

 .آزمایش را گرفته بود

لبخند زد: آره خوبم. مگه قراره بد باشم؟پونه به سمت هما 

 دوید و

 دامن لباسش را گرفت: مامانی گل

 .موهام افتاد

 زن روی دوپا نشست: اشکال نداره عزیزم برات درستش

 .میکنم

فت: اینجوری نشین برای بچه بد نباشهکوروش خم شد و گ ! 



 زن خندید: نترس اون نصفه لوبیا هیچچیش نمیشه. بزار

 .فعال به دختر قشنگم برسم

 وموهای دخترک را مرتب کرد و گل سر گلبهی را که هم

 .رنگ لباسش بود روی موهایش گذاشت

 .پونه باز شیرین زبانی کرد: مامانی، بابام راست میگه

 .داداشم اذیت نشه

نه مامان هیچ چیش نمیشه. -هما و کوروش هر دو خندیدند.

 صبر

 کن ببینمشیطون خانوم تو

 از کجا میدونی داداشه؟

 .پونه مصرانه گفت: باید داداش باشه من ابجی نمیخوام

 .هما روی گونهاش را بوسید

 در این مدت حسابی به دخترک وابسته شده بود: چشم مامان

  که پونه جون ابجی دوست نداره توباید حتمابهش میگم حاال

 .داداش بشی

 ولی اگه ابجی هم بشه بد نیستا یکی هست که همیشه باهات

 .بازی کنه

 دخترک انگشتش را میان لبهایش گذاشت و گفت: ولی

 لباسام رو برمیداره. موهامو میکشه. اتریسا میگه ابجی

 .خوب نیست

نمیتونه موهاتو هما با مهربانی گفت: نه اون کوچولوئه  



 بکشه. لباس و اسباب بازی تو هم براش مناسب نیست.پونه

 سرتکان داد: اگه قول بدی موهامو نکشه باشه اشکال

 .نداره

 .هما با مهربانی پاسخ داد: خیالت راحت من قول میدم

 پارت

کوروش از دخترکش پرسید: بابا جون خاله یاس 

 کجاست؟پونه

اونجا. داشتن جایی را نشان داد و آهسته گفت:  

 .همدیگه رو بوس میکردن

 !کوروش و هما متعجب به هم نگاه کردند

 کوروش پرسید: حاال چرا یواش میگی؟

 آخه خاله گفته به کسی نگم من دیدم همدیگه رو بوس-

 .کردن

 .صدای خندهی کوروش و هما در هم آمیخت

 عاقد برای بار سوم اجازه خواندن خطبه را از عروس خانم

 .گرفت

م با اجازهی بزرگترهای جمع اجازه را صادر کرد و بلهتبس  

 .داد.باالخره زن و شوهر شدند

 ماهان ِ حلقه را به دست دخترک انداخت و دست او را به

 .لبهایش چسباند و پشت دستش را نرم بوسید

 تبسم لبخند گرمی به رویش پاشید و او نیز حلقه را به



 .انگشت شوهرش انداخت

یدنوبت هدیه ها که رس . 

 هرکسی هدیهاش را داد و برای عروس و داماد آرزوی

 .خوشبختی کرد

 باربد کنار ماهان و تبسم ایستاد دستبند زیبایی را به دست

 خواهرش انداخت و بعد از در آغوش کشیدن او به ماهان

 نگاه کرد: تبسم پیشت امانته. می دونی که چقدر برام عزیزه

 .خیلی زیاد هواشو داشته باشد

سرتکان داد: خیالت تخت. قول میدم خوشبختش کنمماهان  . 

 هم من میدونم تبسم چقدر برای تو عزیزه هم تو میدونی

 .چقدر برای من عزیزه.باربد لبخند زد

 ماهان را به آغوش کشید گوشش زمزمه کرد: اگه

ر ِِ ِِ  

 و د

 .اذیتش کنی چوب تو آستینت میکنم

 ماهان خیلی اهسته خندید: بیشعور من که میدونم

 میخواستی یک چیز دیگه بگی. فقط چون خانمها اینجا

 هستن ترسیدی بشنون

 باربد: خوب خدا رو شکر که اصل مطلب رو گرفتی حاال

 دیگه حواست باشه خواهرم رو میزاری روی چشمات و از

 .گل نازکتر بهش نمیگی



 .ماهان کشیده گفت: ای به چشممممم.از هم فاصله گرفتند

رش را به آغوش کشید وباربد برای بار دوم خواه  

 .درگوشش زمزمه کرد: خیلی خوشبخت شو

 آیدا هم پس از به آغوش کشیدن خواهرشوهرش و آرزوی

 .خوشبختی برای او و تبریک به ماهان همراه باربد رفت

 .آخرین نفری که برای کادو دادن جلو آمد متین بود

 .روبهروی عروس و داماد ایستاد

داد و گفت: عزیزم انشاهللاجعبهی زیبایی را به دست تبسم   

 .که خوشبخت بشی

 .تبسم لبخند زد: ممنون

 .متین به خواهر زادهی دوستداشتنیاش خیره شد

 ماهان پرسید: خوبی؟ همهچی روبهراه ه؟

 اشک زن حلقه زد: نه مامانت نه بابات تحو

 ن

 ِِ ِِ  

 در چشما یلم

 نگرفتن . به زور جواب سالمم رو دادن.ماهان سعی کرد

دهد: بهت قول میدم همهچیدلگرمیاش ب  

 .درست میشه. عصبانیان ولی فراموش میکنن

 ک

 ِِ ِِ  



 اش مت

 .چش ِم ین چکید: امیدوارم

 .من بهت قول میدم درست میشه-

 .بعد از کادوها نوبت رقص عروس و داماد بود

 مردهای فامیل نیز طبقهی دوم را خالی کرده و به طبقهی

قص عاشقانهیاول رفته بودند و دیگر همهچیز برای یک ر  

 .عروس و دامادی فراهم بود

 .آهنگ زیبایی پخش شد

 .ماهان و تبسم دست در دست هم به جایگاه رقص رفتند

 .و با آهنگ مالیمی که پخش میشد مشغول رقص شدند

 همه جا تاریک بود و فقط جایگاه رقص نور مالیمی داشت و

البته پر از مه بود.ماهان و تبسم میان مه پیچ و تاب 

ردندمیخو . 

 دختر چسبیده به سینهی داغ و پر تپش مر ِد جوان همراه او

 تکان میخورد درحالی که یک دست ماهان گرد کمرش حلقه

 .بود و دست دیگرش روی شانهی او

 .پیشانیاش را به پیشانی تبسم چسباند

 صدای اهنگ همهجا را پر کرده و مهمانها سر وصدا

 .میکردند

 .ماهان گفت: به زندگیم خوش اومدی

 .تبسم لبخند زد: این بهترین اتفاق زندگیمه



 لبهای ماهان به صورت تبسم کشیده میشد و نفسهایش

 روی صورت او پخش میگشت: اتفاقات خوب زندگیت تو

 .راه ه عزیزم

 تبسم دستش را روی سینهی مرد جوان بازی داد: خیلی

ه بودخوبه که دارمت.مه همهجا را پر کرد . 

 گونهای که ماهان مطمئن بود هیچ کس جز فیلمبردار آنها را

 .نمیبیند

 .لبش را به لبهای تبسم چسباند

 .دستان دخترک روی سینهی مرد جوان متوقف شد

 لبهایش برای چندثانیهی کوتاه به همآغوشی لبهای

 .مردجوان رفت

 .ماهان زود فاصله گرفت

دطعم لبهای تبسم کامش را شیرین کرده بو . 

 .هر دو به چشمان هم خیره شدند

 .ماهان گفت: خیلی دوستت دارم. خیلی

 تبسم نیز جمله ی او را با لذتی که از بوسیدنش در جانش

 .جاری بود تکرار کرد: منم خیلی دوستت دارم

 دستانش را دور گردن مرد جوان حلقه کرد و چسبیده به

 .سینه ی داغ او رقصش را میان مه سرد ادامه داد

انپای  
 


