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دما در  شیافزا تیوضع یهمچنان مشغول اطالع رسان ویراد یندهیگو

 بود. ندهیآ یهاروز

 یابار دهم از لحظه یگرفت و برا یگرم داخل تاکس یاز هوا یقیعم دم

که سوار شده بود، درخواست کولر کرد. راننده همچون دفعات قبل، در 

به راهش ادامه  توجهیو ب دیکش نییرا پا اه هشیجواب درخواستش، ش

به دوباره  یتیشده بود که اهم نیروت شیحرف برا نیا دنیانگار شنداد؛ 

اش را از تن فاصله داد او مقنعه یتوجه ی.  کالفه از بدادینم دنش،یشن

 خنکش کند. یکم نیدر ماش دهیچیتا باد پ

 ! ؟یاونجا آبج یبر یخوایم یی: تنهادیبه او نگاه کرد و پرس نهیاز آ راننده

 حوصله لب زد: بله. یتکان داد و کوتاه و ب سر

 لیخانم به شکل و شما هینداره  تیدر غبغب انداخت: خوب یباد مرد،

 .یاوردیآقا همراهت م هیجاها خواهرم. کاش  نجوریشما تنها بخواد بره ا

اخم  دنیبه او انداخت و با د نهیاز آ یااش، نگاه دوبارهتمام شدن جمله با

دور  نینداره، اما ا یدرهمش اصالح کرد حرفش را: البته به من ربط یها

به  دشیگفتم که بهتر بود بسپار نیاست. واسه همو ور کال کارا مردونه

 آقاتون.
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آقا. اما  هیچطور نجایا طیدر حدقه چرخاند: اطالع دارم مح یچشم نوا 

 م شده!وقته تمو یلیخ ز،یزنونه مردونه کردن همه چ یدوره کنمیفکر م

راننده سرش را به چپ و راست تکان داد: از ما گفتن بود. باالخره شما   

 مو! چشیو ما پ ینیبیمو م

در  ییغرا یسخنران خواستیفرستاد. دلش م رونینفسش را کالفه ب نوا

قدر حرف بزند تا . آنندازدیاو راه ب یحقوق زن و مرد برا یبرابر ینهیزم

و حضور زن در آن عوض کند اما در آن گرما،  دیجد یرا به جامعه دشید

. زبان به کام گرفت و در دادینه حالش را داشت، نه استرس اجازه م

 سرگرم کرد تا به مقصد برسند. اشیسکوت، خودش را با گوش

آورد و  رونیب اشینگه داشت سر از گوش یکه مقابل مکان شلوغ راننده

 فیتوص شیکه برا یا به مکانجآن زیچ چیبه دور و اطراف چشم دوخت؛ ه

 حیراننده توض د،یبگو یزیکه چکرده بودند شباهت نداشت! قبل از آن

. اما چون شلوغه جلوتر از جاستنیجلوتر از ا کمی نیکه گفت یداد: گاراژ

 برم. شرمنده. تونمینم نیا

اش و سر تکان داد. تشکر کرد و بعد از برداشتن کوله دنیفهم یمعنا به

 شد. ادهیپ هیکراحساب کردن 
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تا بتواند از  ستادیا شیدر جا یشلوغ بود که کم یاطراف به قدر یفضا 

کند. چند قدم به جلو  دایگاراژ را پ قیکه دستش بود مکان دق یشنیلوک

را  اشیدود نکیبهتر تمرکز کردن، ع یبرا شه،یبرداشت و به عادت هم

 گذاشت.  شیموها یاز چشم برداشت و رو

اش که دل و روده ینیکه جمع شده بودند اطراف ماش یکنار چند نفر از

و  بیکه همه به اتفاق، سر برگردانده و عج گذشتیبود م ختهیر رونیب

دارد  یرادیو ا بیکه حس کرد ظاهرش ع ینگاهش کردند، طور بیغر

 اول، جلب توجه کرده است. یکه آنقدر در وهله

از  قایمشکل دق دیبه سر و وضعش انداخت و نفهم یسرسر ینگاه

خود  ی! امروز تمام سعکنندینگاهش م رهیخ رهیطور خکجاست که آن

لباس بپوشد و  گذاشتیکه در آن پا م یرا کرده بود تا به تناسب محل

 را به همان منظور، انتخاب کرده بود.  شیهالباس نیتردهیپوش

زرگ و ب یخال یفضا دنیا از کنارشان رد شد و با ده هتوجه به نگا یب

 داد،یکه چند متر جلوتر را نشان م یداخل گوش شنیرو و لوک شیپ

 جلوتر باشد. یگاراژ، کم یحدس زد ورود
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گاراژ  یمقابلش را گرفت و آنقدر جلو رفت تا باالخره ورود میمستق ریمس 

را از  نشی. دوربستادیا شیشد. خوشحال در جا انیمقابل چشمانش نما

 نیاز جو ا شیو دور گردنش انداخت. کم و ب دیکش رونیاش بداخل کوله

همه  یو هدفش برا تیکه از همان اول هو دیبود و بهتر د دهیفضاها شن

 شود تا به مشکل برنخورد.  صمشخ

سرکشش را داخل مقنعه فرستاد.  یرا پشتش انداخت و موها اشکوله

که در وجودش بود را  یتا اندک استرس دیهم کش یقیزمان نفس عمهم

 ل کند.کنتر

که قصد  یلیطو یلیتر دنیگاراژ همزمان شد با رس یبه ورود دنشیرس

که  دیداخل شود. د یلیتا تر ستادیا یورود به آنجا را داشت. کنار

قرار  یورود یکه در کنار دروازه یشد و مقابل اتاقک ادهیاش ابتدا پراننده

را به حرکت  نیبعد، دوباره سوار شد و ماش یگفت و کم ییزهایداشت چ

 .آورددر

 یگرفت و از دروازه شیاو را پ یرفته رینوا هم مس قهیاز چند دق بعد

 نداشت گذشت.  ییرنگ و رو چیکه ه یبزرگ
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به  یادیز جانیکه به محض ورود مقابل چشمانش نقش بست، ه ییفضا 

 یکه بدون مکث جلوتر رفت و وارد فضا ادیکرد. آنقدر ز قیوجودش تزر

ها و گاراژ شد. با شوق و دقت همه جا را از نظر گذراند؛ با عکس یاصل

به همان  قایکه در ذهنش بود را دق یانگار خدا مکان زد؛یتصوراتش مو نم

! ندیهم بب نهیساخته و پرداخته بود و مقابلش گذاشته بود تا به ع ،صورت

ه در ک ییهانی. همان ماشنیسنگ یهانیدور تا دور گاراژ پر بود از ماش

از  یبود و صدها بار پلن عکاس دهیآن چند وقت، هزار بار عکسشان را د

 کرده بود. میخود ترس یها در کنار مدلش را براآن

به سمت راستش  یباعث شد کم ینگاه ینیکند و کاوش سنگ انیم

 بچرخد.

بود و موشکافانه به او نگاه  ستادهیا یقرمز رنگ یلیکنار تر انسال،یم یمرد

تنش  یهااش شد. از لباسبود که متوجه یکس نیاو اول ایگو. کردیم

 مشابه است.  یزیچ ای رکاریمشخص بود که تعم

نشاند. شانه راست کرد  شیهالب یسرشار از اعتماد به نفس رو یلبخند

ورودش را به فال  یاو در ابتدا دنیو چند قدم به سمت او برداشت. د

سر اصل مطلب  ه،ی، بدون حاشراست کیگرفت. مودبانه سالم کرد و  کین
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 نجایا تیریبا مد تونمیکه چطور م دیلطفا بگ شهی. مریرفت: وقتتون بخ 

 کنم؟ تصحب

وسط  ن،یدختر، با آن دورب کی دنی. ددیزمان باال پرابروان مرد هم جفت

که از زبانش  را هنوز هضم نکرده بود که با آن جمله یآن همه شلوغ

 رسماً سنگ کوپ کرد! دیشن

نشست اصال دست خودش  شیهالب یکه رو یزیپوزخند تمسخر آم 

 یالیخیحفظ ظاهر، ب یاما، برا امدیالعملش به مذاق نوا خوش ننبود. عکس

رود و همان اول کار، اوضاع را  رونیاز دهانش ب یکرد تا مبادا کالم یط

به مرد، منتظر شد تا جواب سوالش  رهیحالت، خ رییخراب کند. بدون تغ

از تعجب و تمسخر بود سرش را  یقیرد و او، با همان حالت که تلفیرا بگ

 ؟یصحبت کن جانیا یِتکان داد: با چ یسوال

 بار؛کیتر کرد و همراه با مکث جواب داد: عرض کردم را پررنگ لبخندش

 .جانیا تیریبا مد

 ت،یکرد و در نها نییباال و پا دنیفهم یچندبار سرش را به نشانه مرد،

 ! حیکلمه گفت: صح کی
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از پشت  یبه او چشم دوخته بود که ناگهان جوان کم سن و سال منتظر 

: اوستا، دیصحبتشان پر انیکه زد م یو جفت پا با داد دیسرک کش یلیتر

 ....نیا شدیپس چ گنیمحمود خان م

. به وضوح جا خورد. اوستا دیبه نوا افتاد و حرف در دهانش ماس چشمش

رضا. اتفاقا  ایکرده بود پشت به او کرد و گفت: ب شیکه پسرک صدا ینام

 شونییکار دارن راهنما نجایا تیریصدات کنم. خانم با مد خواستمیم

 کن!

جوانک به هوا  یخنده کیرا آنقدر مسخره ادا کرد که شل "تیریمد"

 "نجا؟یا یِچ یچ" دیرفت. همراه با خنده و ته لهجه چند بار پرس

را  ندیصورتش بنش یرو رفتیکه م ی. اخمپا و آن پا کرد نیا ینوا کم 

از آن به سخره گرفته شود. مطمئناً در آن  شتریتا ب ستادیپس زد و نا

کند و خفت مسخره  شییتا راهنما کردیم داینفر را پ کیگاراژ درندشت 

بد اخالق و پسرک خوش  یاوستا الیخیشدن را به جان نخرد. پس ب

 ادامه داد. میرا مستق شیرو شیپ ریو مس دخنده ش

. خوب اطرافش را نگاه کرد. گاراژ آنقدر ستادیچند قدم که جلو رفت ا 

حدس  یبیمتراژش را تقر توانستینم یبزرگ و پر رفت و آمد بود که حت
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وسط  باًیتقر ،یچند ده متر یچشم پوش کیبود با  ستادهیکه ا ییبزند. جا 

 دانچن اشیو شلوغ یبود بزرگ دهیجا دکه از آن ییهاگاراژ بود. در عکس

 توانستیبهتر م دیدیرا م زیهمه چ کیمشخص نبود اما حاال که از نزد

 کند.  یرا بررس ایزوا

ادامه داد؛ سمت راستش شلوغ بود و  یروشیدور چرخ خورد و به پ کی

مختلف  یها رگاهیپر سر و صدا. حدس زد آن قسمت، مربوط به تعم

تر، مربوط به داخل گاراژ باشد و سمت چپش که مسکوت بود و مرتب

 بود. دهیکه شن ینگیپارک

. چند دیبه راست چرخ یچشم برگرداند و کم یرا رو اشیآفتاب نکیع

 رهیبه او خ میبودند کنجکاو و مستق ستادهیا کاریکه آن اطراف ب ینفر

 شده بودند.

 زدیم دیر که اطرافش را خوب دنشان داد. همان طو الیخیرا ب خودش

پرسش  ینفر برا کیمشغول انتخاب  دیدیکه به چشم م یکسان نیاز ب

مورد نظر را انتخاب نکرده بود که حس کرد  دیدوباره، شد. هنوز کاند

و پسرکِ  دی. به عقب چرخشودیم کشیدوان دوان از پشت سر نزد یکس

 خوب در خاطرش شهیها هم. اسمدیخودش د کیزدرضا نام را ن

 . ماندندیم
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مگه کمک  هو؟ی نیگرفت و پرخنده گفت: کجا رفت ینفس پسرک 

 ن؟یخواستینم

سوال داشتم که جوابش رو  هی. فقط خواستمیکرد: کمک نه، نم اخم

 نگرفتم.

که  یفیو کث اهیبا همان لبخند، روغن دستانش را با دستمال س پسرک

گفت: من  نیریش یته لهجه  بود پاک کرد. با همان گرشید داخل دست

 ..دییدر خدمتم. امر بفرما

حاصل از  یاز تمسخر و خنده یصورت او به دنبال رد یاجزا انیم نوا

انگار تنها  د؛یند زی. دست دست کردن را جاافتین چیآن گشت اما ه

همان پسرک بود پس ناچار درخواستش  شیرو شیدردسر پ یب ینهیگز

 .نمیرو بب نجایا ریمد خواستمیرا تکرار کرد: م

ناخواسته، به  "ریمد" یکلمه دنیپسرک با شن یدهیپر کش لبخند

 خانم! میندار ریپُد ریمد نجایهم عمق گرفت: ما ا یصورتش برگشت و کم

کلمه  کی. علت آن تمسخر و خنده همان بود؟ دیکش یکالفه ا پوف

 دانست؟یقدر مفرح بخش بود و او نمآن

 ! با همون کار دارم.یکار فرما؟ اوستا؟ اوک س؟یرئ ن؟یدار یپس چ -
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اشاره کرد:  ییصورتش بود به جا نفکیبا آن لبخند، که انگار عضو ال رضا 

 شما. یکار داشته باش هایگمونم با آقا احمر

اش رخ نشان داد و استرس کمرنگ شده "یاحمر" ینام آشنا دنیشن با

 ییا دنبال کرد و جابه تنش بازگشت. رد انگشت پسرک ر شتریبا قدرت ب

که رضا، انگار  دیبگو یزیگم شد. کالفه خواست چ یلیتر نیچند انیم

شده باشد زودتر از او به حرف آمد: بفرما  اشیسردرگم یکه متوجه

 .دمی. من آقا رو نشونت مبفرماعکاس خانم. 

اش گرفت و باالخره توانست لبخند نوع تلفظ اسمش توسط او خنده از

بود! تشکر کرد: لطف  یدیجالب و البته جد رینم؟! تعببزند. عکاس خا

 .یکنیم

 یلیدو تر یکیکرد.  اشییجلوتر از او راه افتاد و آقا منشانه راهنما پسرک

 انیرضا فرز به سمت راستش رفت. از م یبه سوم دهیرا رد کردند و نرس

 دهیکدام را تا آن زمان ند چیبودند و نوا ه ختهیر نیزم یکه رو یابزار آالت

را  یو کس دیسرک کش یلیتر یسر و ته شده یبود گذشت. کنار جلوبند

 بود. نجایاالن ا ؟یدیرو ند یصدا کرد: اوس اصغر آقا احمر
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 هیکه در جواب رضا گفت: رفت  دیرا شن شیاما صدا دیاصغر را ند اوس 

 .اشیِ برو اون سمت پِ یسر به خوش رکاب بزنه پسرم. هر کار دار

 آمدیرضا که سمتش م دنیجز د یزیاما چ دیسرک کش یکنجکاو کم نوا

سمت چپ گاراژ را نشانش داد:  یکه آمد انتها نینشد! هم رشیدستگ

 اونجاست. بفرما. یآقا احمر

را با او  شیهاکرد به همان سمت. نوا قدم اشییو با دست راهنما گفت

 یب یپرسد تا کنجکاواز او سوال ب یکم آمدیهماهنگ کرد. بدش نم

را صاف کرد تا  شیارضا شود. گلو شیهاآن گاراژ و آدم یحدش درباره

شد  دهیتوجه پسرک را جلب کند. همان هم شد؛ نگاه رضا به سمتش کش

: دیگرفت. اما حواسش جمع او شده بود. آرام پرس چشمهم  عیو سر

 کنن؟یگاراژ چند نفر کار م نیتو ا یبگ شهیم

خارج از عرف  یرضا آن چنان درشت شد که نوا حس کرد سوال چشمان

 انیلحظه خودش هم شک کرد اما هر چه گشت م کیاست.  دهیپرس

تا  دیکش یقینکرد. نفس عم دایپ یبد زیکه به زبان اورده بود چ یکلمات

را از دست ندهد؛ انگار او از فضا آمده بود که هر حرکت  اشیخونسرد

که به  یبود. کم زیراژ تا آن حد تعجب برانگگا یاهآدم یکوچکش برا

 دم؟یپرس یخودش مسلط شد، گفت: سوال بد
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بگم؟ ما که  یخو.... چ یفورا سر تکان داد: نه عکاس خانم. نه. ول رضا 

 !میهمه رو بشمار میاییهر روز نم نجایا

 لب غر زد: مگه مدرسه است؟! ریز و

 شمارندیمگر فقط دانش آموزان مدرسه را هر روز م دیخواست بگو نوا

 دیرا با دست نشانش داد. سمتش دو ییبایز یلیکه همان موقع پسرک، تر

و گفت: گمونم آقا اونجا باشه. من برم بهشون بگم مهمون دارن. شمام 

 چاله چوله است. کمی نجایا ایب واشی

خوب  ستاد،یکه ا یلی. کنار همان تردیسرعت بخش شیهابه قدم نوا

بودند ان  یو خاک فیکه همه کث هایلیتر ینگاهش کرد. بر خالف ما بق

 زشیبا روغن تم دیکه نوا حس کرد شا ی. طورزدیبرق م یحساب یکی

 هم داشت!  یاکرده باشند! خوش رکاب همان بود؟ الحق که نام برازنده

 نشیدورب دیدیجذاب م یسوژه کیکه  یوقت شه،یو مثل هم ناخوداگاه

 یآمد که اجازه ندارد. ب ادشیرا ثبت کند اما  رشیرا باال آورد تا تصو

 هیرا گرفت! به قول مهد یشخص ءِیش کیعکس  شدیاجازه که نم

داد اول با صاحبش صحبت کند و بعد  حیکرد و ترج سهیماستش را ک

 .ردیعکس بگ
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 ی: چگفتیحوصله و بلند م ینفر ب کی. دیاز سمت راستش شن ییصدا 

 !نمیرضا؟ درست حرف بزن بب یگیم

. مهمون یآقا احمر گهید باریرضا هم آمد: گفتم  یبندش صدا پشت

 اومده براتون.

دوباره به  یاحمر یآقا یکالفه یبه همان طرف قدم برداشت. صدا آرام

مهمون دعوت کردم  جانیا یرضا؟ من ک یگی: چرا شعر مدیگوشش رس

 بار دومم باشه؟ نیکه ا

 ستادهیا یلیتر ی. قسمت جلودشانیبرداشت، باالخره د که گریقدم د کی

که چطور  دیاما رضا را د دیرا ند یاحمر ی. آقازدندیبودند و حرف م

 یکم دنیبهتر د یدهد. برا حیمنظورش را توض کردیم یدستپاچه سع

آن چشمش به  کی گشتیمناسب م یاجلوتر رفت. رضا که دنبال کلمه

. او را نشان دنشیبا د دیکش یحس کرد پسرک نفس راحت وااو افتاد و ن

 نمیخودشون اومدن. بفرما عکاس خانم. ا اه هنیگفت: آها آقا ا عیداد و سر

 گل ما. یآقا احمر

او زد. با چرخاندن سر، باالخره چشمش به جمال  یبه رو یلبخند نوا

و به بار او بود که با تعجب به فرد ر نیمذکور روشن شد و ا یاحمر یآقا
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آقا  یآقا احمر دیبود که به پسرک بگو شیشد! واقعا جا رهیخ شیرو 

 یهم بچسباند انتها ظیاخم غل کیبود؟ و  شانیا یگفتیکه م یاحمر

 اش. جمله

رفت  ادشی ی. حتختیسرش ر یاو آوار شد و رو دنیتصوراتش با د کوه

که از آن گاراژ  یبود و با جو دهیکه شن ییزهایسالم کند. با چ دیکه با

 یهالیبیمرد سن و سال دار و جا افتاده با س کی دنیسراغ داشت توقعِ د

 یابا آن قد بلند، موه شیرا داشت اما پسر رو به رو یفرفر یکلفت و موها

نداشت به  یشباهت چیتنش نشسته بود ه یکه خوب رو یپر و لباسِ کار

 !کردیکه تصور م ییزهایچ

 اشرهینشسته بود و طلبکار طور خ شینگاه پسر که با اخم رو دنید با

 بود به خودش آمد.

 .ریروزتون بخ یاحمر یقدم رو به جلو برداشت: سالم آقا کی 

 سالم. کیتکان داد: عل سر

از  یادب! حدس زد جناب احمر یباال داد. از ذهنش گذشت؛ چه ب چانه

. همان هم دهندین نمنشا اه هبیخوش به غر یباشد که رو ییهاآن آدم
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به رضا رفت و بعد او را مخاطب قرار داد:  یابود انگار چون چشم غره 

 .دیبا من کار دار کهنیرضا گفت مثل ا د؟ییبفرما

خوب به ذهنش برسد اما  یمقدمه کیپا و آن پا کرد تا  نیا یکم نوا،

را دوست نداشت. در اصل چون از  ییوقت مقدمه سرا چیموفق نشد؛ او ه

! پس سر اصل رفتینداشت سراغش نم یخوب یخاطره دنیمقدمه چ

اگر  خواستمیمزاحمتون شدم. م یعکاس یمطلب رفت: راستش من برا

 .رمیداخل گاراژ شما چندتا عکس بگ دیبدامکانش باشه اجازه 

 نم. خا ستیجواب دادن: امکانش ن یمکث نکرد برا هیثان کی یحت یاحمر

گفت:  یجد یباشد با لحن دهیکرد به رضا و انگار که اصال نوا را ند رو

 برن. دیکن از کدوم طرف با شونییراهنما

 من من کرد: اما آقا..... رضا

رو صدا  یارعلیرضا!  یکن یتو کار ستی: الزم ندیحرفش پر انیم یعصب

 خودتم برو سر کارت. ادیکن ب

آنقدر محکم و پرعتاب بود که پسرک نتوانست مخالفت کند و با  لحنش

 نوا تکان داد دوان دوان دور شد.  یکه برا یسر
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 شیپا ریتوجه به حضورش، با ابزار آالت ز یپشت به نوا، ب یاحمر یآقا 

لطفا چند لحظه  شهیمشغول شد. جلو رفت و درخواستش را تکرار کرد: م

 د؟یمن گوش بد یهابه حرف

 د؟ییکه نگاهش کند گفت: بفرماآن بدون

 دینیو کلماتش را با اعتماد به نفس به زبان آورد: بب دیکش یقیعم نفس

بار هم گفتم؛ من عکاس هستم و قصدمم از حضور تو  کی یجناب احمر

رو به اتفاق هم انتخاب نکردم که بخوام  جانی. راستش اهیگاراژ شما عکاس

 هیکردم تا تونستم  قیتحق یلیبشم. خ دیبار نه گفتن شما نا ام کیبا 

 یلیکار من خ دیکنم. باور کن دایمطمئن و متناسب با کارم پ یجا

 ...دیشما. اگر اجازه بد یکننده باشه برا تیاذ ای ریوقت گ تونهینم

از پشت سرش آمد و حرفش را قطع کرد: جانم آقا؟ منو صدا کرده  ییصدا

 .نیبود

باشد  یارعلی زدیکه حدس م یرمردیپ نوا هم زمان با پسر به سمت سر

 .دیچرخ

 .رونیاز گاراژ برن ب دیکن چطور با ییرو راهنما شونینوا را نشانش داد: ا 
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 دیبگو یزیجلوتر آمد. نوا دهان باز کرد چ یگفت و قدم یچشم یارعلی 

شما  حاتیزودتر دستش را باال اورد و مقابل او گرفت: توض یکه احمر

که  دی. مطمئن باشدیریخانم. پس وقتمون رو نگ کنهیرو عوض نم یزیچ

 یمنطقه گردشگر جانی. انیانتخاب نکرد یعکاس یرو برا یمناسب یجا

. سابقه نیسیوا جانیا نیاز ا شتریب ستی! درستم نگاراژه! ستیکه ن

بهتره زودتر  دی. حاال که شما خودتون اومدمیخانم راه بد جانینداشته ما ا

 .رونیب دیبر

 یمن چ دیفهمیم دیاطراف اشاره کرد: اگه دور و ورتون رو نگاه کن به

 .گمیم

بودند و آن چنان  ستادهیتر اآن طرف یسر چرخاند. چند نفر کم نوا

نگاه  نمایس یپرده یجذاب، رو لمیف کیها بودند که انگار به آن یرهیخ

 ! یحق داد تا حدود ی. به احمرکردندیم

جلو  رمردیتکان داد و پ یارعلی یبرا یکه او سر دیچشم د یگوشه از

 بابا جان. ایطرف ب نیآمد: از ا

 ی. براستادیقدم نرفته ا کیعقب گرد کرد و پشت سر او راه افتاد.  ناچار

 کرد و آرام جواب گرفت.  یادب، از پسر جوان خداحافظ تیرعا
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که بخواهد  دیرسیجزء رفتن به ذهنش نم یکار چیآن لحظه ه در 

 یخوب یجهیو مقاومت کردن مطمئناً نت ستادنیامش دهد. اانج

که در ظاهر با کمال با آن یبه دنبال داشته باشد. جناب احمر توانستینم

داده  یادب ردش کرده بود اما چنان مغرورانه به درخواستش پاسخ منف

 یزیچ نیچن کردیقبول نم تشیتکرارش کند. شخص وبارهبود که نتواند د

به  دنیرس یبرا کردیم دایپ گریراه د کیرا. اگر او نوا بود که حتما 

دور و اطرافش  داشتیهدفش. پس خونسرد، راه افتاد و با هر قدم که برم

بود آرام به حرف آمد:  دهیکه برخورد پسرک را د یارعلیرا هم رصد کرد. 

 .ریباباجان. شما به دل نگ ندهاخالقش ت کمی

اصال آدم  ستونیاو نگاه کرد: به دل نگرفتم. اما رئ زد و به یلبخند نوا

 نبود. یمهمون نواز

 نیبچه! اول نیچپ بلند شده ا ی: شانس شما امروز از دندهدیخند

 خودتونو گرفت.ترکششم 

روز  هیباشم  دواریام شهیم یعنیحرفتون  نی: استادیابرو باال داد و ا نوا

 تنگ نباشه.درسته؟ یاحمر یکه خلق آقا امیب گهید
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 یاه هبا بچ یو سر باال انداخت: فکر نکنم باباجان. آقا احمر ستادیهم ا او 

 ! یا بهی. شما که غرادیهم سخت کنار م جانیا

 یپس حدسش درست از آب درامده بود! التماس چاشن د؛یکش یپوف

 دیکنم؟ من حتما با کاریچ یگیلحنش کرد و پر خواهش لب زد: شما م

 رو انجام بدم آقا. میکاسع جانیا

لب نشاند و گفت: نگران نباش بابا جان.  یرو یدر جوابش تبسم مهربانانه

 دخترم. میبر ایب میستادیوا ییخدا بزرگه. بد جا

اش را از دور گردنش درآورد و داخل کوله نیاو قدم برداشت. دورب کنار

 یبه حد اعال شیگذاشت. آفتاب حاال درست وسط آسمان بود و گرما

 یارعلیاز  گر،یبار د کیو  ستادیگاراژ ا یبود. کنار در ورود دهیخود رس

 جانیاش، شرمنده گفت: اطلب راه حل کرد و او در جواب خواهش دوباره

 دادمیوگرنه برات انجام م ادیاز دستم برنم یکارگرم باباجان. کار هی ممن

 دخترم.

دشت از در گذشت. آخر به آن گاراژ درن یاز او کرد و با نگاه یتشکر

تا  دیکش رونیب نشیشلوار ج بیرا از ج اشیکه جلو رفت گوش یکم
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نفر از پشت سر  کیکه  داشتیدرخواست اسنپ کند. آرام قدم برم 

 کرد: عکاس خانم؟ عکاس خانم؟ شیصدا

طور . مطمئناً رضا بود که آنستادیا شیو سر جا دیبا صدا خند ناخوداگاه

که چطور نامحسوس، با  دشیو د دیچرخ. عقب کردیم شیبامزه صدا

که ته  یسمتش آمد. با لحن انداختیکه مدام به پشت سرش م ینگاه

نگاه کرد و گفت:  شدیم کشیاز خنده داشت به او که نزد یاهیما

 جا گذاشتم؟! یزینکنه چ شده؟یچ

به  تیاهم یو ب ستادی. کنارش ادییگاراژ را پا یبا استرس ورود رضا

گفت عکاس خانم؟  یچ ی: آقا احمردیپرس عیسر اش،یسوال یجمله

 از ما؟ یریاجازه داد عکس بگ

گفت  یدرشت شد از تعجب و سوالش را با سوال جواب داد: ک چشمانش

 رم؟یاز شما عکس بگ خوامیمن م

که  یگفت یدر هوا تکان داد: خودتون به آقا احمر یمضطرب دست پسرک

 .یریعکس بگ یاومد

اما نگفتم از شما  رمیکرد: گفتم اومدم عکس بگ نییرا باال و پا سرش

 که! رمیعکس بگ خوامیم
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نگاهش کرد.  هیباشد منظورش را عاقل اندر سف دهیانگار که نفهم پسرک 

 اجازه نداد. تونیجوابش را داد: اما به هر حال آقا احمر

مگه که انقدر  کنهیم بتیتعق ی: کسدیپشت سر او اشاره کرد و پرس به

 ؟یمضطرب

توجه به سوال او، باز هم به گاراژ نگاه کرد و انگار که دنبالش  یب رضا

آقا  یگفت یارعلیکه به بابا  دمیگفت: شن عیگذاشته باشند تند و سر

 یایغمت نباشه عکاس خانم. فردا اگه کله سحر ب یاجازه نداده! ول یاحمر

 . فکر کنم آقا خودش اجازه بده بهت.جاستنیخود آقا ا

 ستونه؟یرئ یآقا احمر نیهم یشد: تو مگه نگفتنوا گرد  چشمان

 .یآقا احمر یکیکه تنها نه. با اون  یآقا احمر نیا یخو چرا... ول-

 یاه هفرستاد. از جمل شیموها یرا از چشم برداشت و رو نکشیع کالفه

درست  شهینشد: م رشیدستگ زیچ چیه بایپسرک تقر یختهیبهم ر

 مگه چندتان؟ ؟یکینه اون  یاحمر نیچه که ا یعنی ؟یحرف بزن

بزرگم  کهیبفهمه اومدم راپورت بدم ت یپا و آن پا کرد: آقا احمر نیا

 لی یایفردا صبح زود اگه ب یعکاس خانم ول ریبگ دهیگوشمه. از من نشن

 .گهیبهت. من برم د دهیاجازه م ی. با اون حرف بزنجاستنیآقا خودش ا
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برود و بالفاصله  رونیآخر، کامل از دهانش ب یصبر نکرد تا جمله یحت 

که . نوا کالفه رفتنش را نگاه کرد و با اندیعقب گرد کرد و سمت گاراژ دو

 خواستیجم نخورد. دلش م شیاما از جا کردیم تشیاذ یادیآفتاب ز

 یادیهمه ز ایاما گو ردیرا بگ شیهاداخل برگردد و از پسرک جواب سوال

بود و دوست  دهیطور ترسکه او آن بردندیحساب م یاز جناب احمر

 درست کند. یمشکل شینداشت برا

 یهاحرف گرید بارکیگرفت و منتظر شد تا برسد. در همان حال  اسنپ

 کیشر دیبا یاحمر یکه آقا دیرس جهیپسرک را مرور کرد و در آخر به نت

فورا سوار شد. به خودش  دیهم داشته باشد. اسنپ که رس یگرینام د لی

شود  ادهیهم کولر نداشت همان اول کار پ یکی نیقول داده بود که اگر ا

شده بود که  راننده هم خوش اخالق بود و هم  ارشیشانس  ایگو اام

 کولرش به راه.

را در دست گرفت.  اشیو گوش یداد به صندل هیراحت تک الیخ با

 یعکاس میمرور کرد. دو تا یرا سرسر شیفردا یرا باز و برنامه شیهانت

صبح و بعد از ظهر ثبت کرده بود و مهم تر از آن  یتولد و کودک، برا

 چیاوصاف ه نیرا هم خودش به دکتر ببرد و با ا لیقول داده بود که خل

دوباره رفتن به آن گاراژ را نداشت. با موافقت نکردن  یبرا یالخ یجا
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کرده  یبهم گره خورد؛ مثال امروزش را کامل خال شیکارها یهمه یاحمر 

در آن را  یعکاس یبود تا به کارش در گاراژ سر و سامان دهد و برنامه

هم  زیچ چیو ه گشتیتر برمکند اما حاال داشت دست از پا دراز یاوک

 گریکه فرصت فردا را هم از دست بدهد و د دیترسینشده بود. م دشیعا

 نقش برآب شود.  شیاه هنقش یکند و همه یاضرا ر ینتواند که احمر

و شماره  دیکش رونیرا از کوله ب شیهایعکاس یدهمخصوص نوبت دفتر

شود و  یفرج دیتولد داشت را برداشت تا شا یکه عکاس یتماس دخترک

 میوقت تاکند، آن یامروز بعد از ظهر اوک نیهم یبتواند برنامه را برا

شماره را گرفت و منتظر شد تا جواب دهد. . شدیم یکامل خال شیفردا

 شیهادخترک در گوش یذوق زده یکه تماس وصل شد صدا نیهم

 نوا جون سالم. یپخش شد: وا

 زم؟یعز ی: خوبدیسالمش را داد. حالش را پرس جواب

چقدر شما  یخوبم. وا یشروع به حرف زدن کرد: مرس اقیبا اشت دخترک

و بپرسم که من  رمیاتون تماس بگخودم باه خواستمی. میاحالل زاده

گرفتم و  شگاهیآماده باشم؟ آخه وقت آرا دیبا قیدق یواسه چه ساعت

 خراب نشه. کاپمیگرما م نیکه تو ا امیب یمیچه تا دونمینم
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او گوش  یطور که به صحبت هاداد. همان هیتک یرا به صندل سرش 

 طور که دخترک برنامهلعنت کرد. آن یشانس بدش را هم حساب دادیم

 نیور کند. اآن ورنیرا ا اشیعکاس توانستیهم نم هیثان کیبود  دهیچ

بار آخر ساعت را با او هماهنگ و  یهم به سنگ خورد. برا رشیت یکی

 کرد.  عتماس را قط

 یکودک ی. متفکر به ساعت عکاسدیرسیبه ذهنش نم یراه جیه گرید

فکر  یساعت  صبح بود. حت یعکاس میانداخت؛ تا یکه صبح داشت، نگاه

از کودکان  ی. عکاسکردیم تشیکند هم اذ شیجاکه بخواهد جابهبه آن

 یالحظه یو سخت بود که نخواهد حت یشیفرسا یخود آنقدر یبه خود

راه؛  کیفقط  ماندیم شدیکه حذف م نهیفکر کند. آن گز رشییبه تغ

. آن وقت رفتیو به گاراژ م شدیم داریآفتاب نزده از خواب ب دیصبح، با

هم برسد. فقط  شیاه هبرنام یکارش را انجام دهد و به مابق توانستیم

 یاز هر کار شتریکه همان هم ب شدیم داریصبح زود ب کردیهمت م دیبا

 سخت بود. شیبرا

شد. به ساعت  ادهیکرد و پ یکه مقابل خانه نگه داشت تشکر اسنپ

 نگاه کرد. دادیکه عدد  را نشان م اشیمچ
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 نیسر و صدا داخل رفت. ا یب شهیباز کرد و بر خالف هم دیدر را با کل  

 یخانه برا یاعضا یکه همه رفتیقدر سخت به خواب مآن لیروزها خل

. نوا هم به همان کردندیرا م یهمکار تیدر آرامش بودنش نها یساعت

که حال  یوقت یا بگذارد برار شیهاطنتیکه ش دادیم حیخاطر ترج

ورود، خانه را  نیح شهیخوب شد وگرنه که مثل هم یپدربزرگش کم

 سرش!  یرو گذاشتیم

نشست و دستانش را آب زد. از  اشانینقل اطیحوض کوچک ح کنار

شسته است. نفس  یرا به تازگ اطیبود که محبوب ح دایدور و بر پ یسیخ

 شیاه هیرا داخل ر اطیح یخاک نم خورده فضا یو بو دیکش یقیعم

 یاه هبلند شد و دکم شیبو، بود. از جا نیعاشق ا یحبس کرد. از بچگ

 دهیرا که از شدت گرما به تنش چسب رشیز شرتیرا باز کرد و ت شیمانتو

 خنک شود. یتا کم دیبود جلو کش

 در دراورد و آرام داخل خانه شد. یرا جلو شیهاکفش

مقنعه را هم از سرش  گذشتیکوتاه خانه م یکه از راهرو طورهمان

راهرو نقش بسته بود  یکه گوشه ینم کوچک یرهیدراورد. نگاهش به دا

ها راه خودشان را به نم نیانگار ا کردندیهر چه م د؛یکش یافتاد و پوف

سر  گرید ینقطه از نقطه کیداخل خانه بلد بودند که با درست کردن 
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 یدور یهاسال اداوریها نم نیهم نبودند؛ ا. البته مقصر اوردندیدر م 

که به سن خانه اضافه  یو با هر سال گذشتیبودند که از ساختن خانه م

کدام  چیچندان مدرن نبود اما ه که خانه. با آنشدندیهم م شتریب شدیم

 وسحاضر نبود با هزاران پنت ه ی. نوا حتشدندینم اشیبه بازساز یراض

بود. مگر  دشیام یخانه، خانه نیاشان را عوض کند. اهم خانه یچنانآن

چه گزاف و چه کم  مت،یرا به ق دشیام یکه خانه شدیم دایهم پ یکس

 بفروشد؟

در خانه قبل از  دهیچیپ یدر سالن را باز کرد و داخل شد. عطر غذا آرام،

در  یرا مالش داد. چشم اشیخال یو معده دیبه مشامش رس یزیهرچ

 یجلو یچوب لباس یاش را رونبود. مانتو و مقنعه ینه چرخاند؛ کسخا

 گذاشت. نشانییاش را هم پاکرد و کوله زانیدر آو

 یو قبل از هرکار شهیها کج کرد؛ مثل هماتاق یراهش را به سمت راهرو 

تا از خوب و سرحال بودنش مطمئن  دیکشیسرک م لیبه اتاق خل دیبا

لبش  یرو یباز بود. لبخند مهیها نسال نیشود. در اتاقش مثل تمام ا

که  دیرا د لینشست و آرام در به داخل هل داد. به محض باز شدنش خل

 "دردت به جونم"لب زمزمه کرد  ریخواب بود. ز تشتخ یرو
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خودش از  یتر از صداآرام ییجانم را کامل ادا نکرده بود که صدا میم 

 : خدا نکنه.دیپشت سر شن

 یه حالت قبل درآورد و به سمت محبوب که کمب واشیاتاق را  در

محبوب  نیتربود برگشت. پچ پچ کرد: سالم بر محبوب ستادهیتر اطرفآن

 .ایدن

همه  یسوسک یلیخ داًیگفت: حواسم هست که جد طانیرفت و ش جلو

 به بعد. نیشش دنگ، حواسم رو جمع کنم از ا دی. بااه هشیم داتیجا پ

او را که  یپر محبت جواب سالمش را داد. دست جلو برد و موها محبوب

حواستم  یلیاز اصطکاک با مقنعه وز شده بود مرتب کرد. طعنه زد: نکه خ

 .یجمعش کن دی. باستیجمع ن

 شانیاش انداخت. همراه هم از راهرو گذشتند تا صدادست دور شانه نوا

که هست جمع  ینیاز ا خوامیرا زابراه نکند: قربونت برم. بده م لیخل

 جمع و جور باشه! دیدختر با یگیم شهیترشم کنم؟ خودت هم

 ترجمعنی. فقط خدا کنه استیکم اورد: نه مامان جان بد ن محبوب

 بذاره. یریتاث هیشدنات، رو اتاق جمع و جور کردناتم 
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ارشاد کردن من استفاده  یبرا ی: عاشقتم که از هر فرصتدیصدا خند با 

 گه؟ی. امر دکنمیامروز جمعش م نیمامان. اونم به چشم. هم یکنیم

نوا افتاد.  یشده زانینامرتب، آو یچشمش به لباس و کوله محبوب

 .ستیبد ن یشروع کن نجایبهشان کرد و گفت: بسم اهلل. از هم یااشاره

: نوکرتم هستم. دیداخل سالن ول داد و خند یهامبل یرا رو خودش

از صبح چقدر هالک شدم  یدونیاستراحت کنم. نم کمیحداقل بذار  یول

 که. امروزم که همه جا خود جهنم بود.

 یچ یعنینگاهش کرد و به آشپزخانه رفت: نوکرتم  یچپ چپ محبوب

 ؟یگرفت ادیامروز تو اون گاراژ  نمینوا؟ نکنه ا

که از جا بلند شد و کولر را روشن کرد. به  کردیم تشیقدر اذآن گرما

 یزی: اصالً رام ندادن که بخوام چستادیا اشیآشپزخانه رفت و در ورود

گرفتن از دمم پرتم کردن  فیموش کث هی نیعشقم. قشنگ ع رمیبگ ادی

 .رونیب

پرت کردن را نشان او داد. محبوب متعجب  رونیبا دستش گرفتن و ب و

 که راتم ندادن؟ یهمون اول کار یکرد کاریچ : واقعاً؟دیبه سمتش چرخ
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 یآدم رفتم گفتم سالم، بنده برا یبچه نیواال. ع یچیباال انداخت: ه شانه 

به درد  جانیگفتن ا ونیشما آمـــا آقا یبایاومدم به گاراژ ز یعکاس

 .رونیکردن به سمت ب مییو راهنما خورهینم یعکاس

همه شغل،  نینگفتن. آخه ا راهمیانداخت: ب اشینیب یرو ینیچ محبوب

 ؟یزیچ نیبه همچ یبچسب دیتو چرا با

قدرت حضور زن، تو اجتماع  خوامیزد: چون م یپر اعتماد به نفس لبخند

 نشون بدم. یطورنیرو ا

 زیطور که پشت مآورد و همان رونیب خچالیاز  یاو گوجه اریخ محبوب

 شهیم گم؛یاالنم دوباره م زمیگفت: قبال هم بهت گفتم عز نشست،یم

 نشون داد! گهید یجاها یلینقش زن رو تو خ

 یارهایبه خ یو کنار محبوب نشست. ناخنک دیکش رونیب یگرید یصندل

مون از نقش زن رو همه ه هپوست گرفته شد زد و گفت: درسته. اما اون وج

و  دیجد یسوژه هی. من دلم مینیبیم امونیتو زندگ میهاست دارسال

گاراژ  نیچقدر روش کار کردم تا به ا یدونی. ممامان خواستیمخاص 

 دم؟یرس



 

32 

 یشوکت نای: مسندهیون                                                                                                                55طهران

او هم فال بوده و هم تماشا. نگفت  ینگفت که رفتن به آن گاراژ برا گرید 

پا به آن گاراژ گذاشته تا  اشیزندگ یداشته نیزتریآرامش عز یکه برا

 ستیچ دانستیکه نم یبرسد هم او را از آن عذاب اشیهم به مراد عکاس

کرد  یسعرا نگفت اما  هانینجات دهد. ا کردیم تشیها بود که اذاما سال

 کامل و قانع کننده باشد. حشیتوض

: عمو دیرا از دست محبوب گرفت تا خودش خرد کند و پرس اه هگوج

 اد؟یناهار م یبرا یعل

 ی: آره زنگ زد گفت براندازدیبه غذا ب یتکان داد و بلند شد تا نگاه سر

 .ادینماز م

 خونه. ادیعمو زود ب ادیم شیباال داد: چه خوب! کم پ ابرو

 یلیخ یروزا اوضاع کار و کاسب نیا یدونی: خودت که مدیآه کش محبوب

خونه بابا هم  ادیبفروشه. حداقل م تونهینم یزی. بمونه هم چستیجالب ن

 .ادیدرم ییاز تنها

رکود  یوالیروزها ه نی. ازندیمحبوب از چه حرف م دانستیخوب م نوا

 یهم کار یزده بود و از دست کس خونیافراد جامعه شب یهمه یبه زندگ

اظهار نظر نداشت پس در سکوت مشغول درست  یبرا یزی. چآمدیبرنم
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 مهیق یهاتا کم کم بادمجان ستادیکردن ساالد شد. محبوب هم سر گاز ا 

 را سرخ کند.

 اطیباز شدن در ح یافکار خودشان که صدا یایدو غرق بودند در دن هر

 .هی: علدیآشپزخانه سرک کش یحواسشان را جمع کرد. محبوب از پنجره

و گوجه را برداشت و داخل سطل آشغال  اریاز جا بلند شد. پوست خ نوا

محبوب داد: مامان؟ خودت موادش رو  لیو ساالد آماده را تحو ختیر

 ؟یکنیاضافه م

 .ریبگ یرو از عل هادیزحمت تو برو خر ی. بزمیتکان داد: آره عز سر

رفت. سر راه،  یلبخند ظرف را دست او داد و خودش به سمت در ورود با

ه سامان داد تا شکل از جنگ برگشت یرا هم کم اشختهیسر و وضع بهم ر

 یخندان عل شهیمهربان و هم یا نباشد. درِ راهرو را که باز کرد چهرهه

دست او که به زور  یهالونیچشمانش نقش بست. سالم کرد و به نا شیپ

 که.  نی: خودتونو ورشکست کرددیخند کردیم لحم

او  یبا محبت جواب سالمش را داد. چشمش که به دست دراز شده یعل

تر بودند را به او داد و گفت: سبک هیکه به نسبت بق ییهالونیافتاد نا
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بلند  ستیل هی رفتمیده. صبح که داشتم مامر امر محبوب خانم بو گهید 

 .دیخر یباال داد دستم برا

از  یشد. عل یتا اول او داخل شود و بعد، پشت سرش راه ستادیکنار ا نوا

چشم به او نگاه کرد. در سالن را با آرنجش باز کرد و رو به او  یگوشه

چطور  یدخترم. عکاس نمتیبب یروغن یگفت: توقع داشتم با سر و رو

 رفت؟ شیپ

در  رفتیبه تاسف تکان داد. همان طور که پشت سر او داخل م یسر نوا

که  یهماهنگ یسالن را هم با پا بست و گفت: امروز فقط رفته بودم برا

 عمو. کششیپ یروغن یهمونم نشد. سر و رو

توش  یریلب نشاند: حتماً خ یرو یبپرسد، تبسم یزیکه چبدون آن یعل

 باش.بوده باباجان. ناراحت ن

بود.  نیهم شهیهم ی. عموعلستیو رفتن او را نگر ستادیا شیسر جا نوا

مخلص  یآرام و صبور و بنده طورنیاو هم آمدیم ادشی یاز وقت یعنی

 نیمثل هم کرد؛یکدامشان دخالت نم چیوقت در کار ه چیخدا بود. ه

داد.  اشیدلدار یشگیهم یجمله کیچرا نشد و فقط با  دیحاال که نپرس

گفته باشد.  یزیچ یعموعل آمدینم ادشیهم  اهیس یدر آن روزها یحت
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به خاطر  دیبود. شا یگفت فقط عموعل شدیفرد در خانه م نیترطرف یب 

او را درست مثل  لیمنحصر به فردش هم بود که خل یهااخالق نیهم

 پسرش دوست داشت.ا

جلو رفت و  .کردیم یپرسکه با همسرش احوال دیمحبوب را شن یصدا

گذاشت و عقب گرد کرد تا مزاحم  نکیس یجا جلورا همان هادیخر

 یقدم از آشپرخانه دور نشده بود که صدا کیاشان نشود. خلوت دونفره

 دیو د دی. به عقب چرخدیرا از اتاقش شن لیبلند و مکرر سرفه کردن خل

را  وانیدر دست از آشپزخانه خارج شد. ل یآب وانیکه محبوب هل شده ل

 براش مامان جان. شما حواست به غذا باشه. برمیاز دست او گرفت: من م

 یاه هسرف دنیاز شن گرشیرفت. ج لیبه دست به سمت اتاق خل وانیل

او را هم  دیلب نشاند تا ام یرو یلبخند ،یناراحت یاو کباب بود اما به جا

نکند. در اتاق را باز کرد و سرش را داخل برد: ساعت خواب  دینا ام

 باباجون. اجازه ورود هست؟

جواب دخترک را بدهد. با دست اشاره کرد که  لیامان نداد تا خل سرفه

 نویقربونت برم، ا ای. نوا جلو رفت و آب را به دستش داد: بدیایداخل ب

 بخور.
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و  دیرا کش نشیآست لیرا وصل کند که خل ژنیشد تا دستگاه اکس خم 

داد. دم  هیو به تاج تخت تک دیآب را نوش شیاه هسرف انیاجازه نداد. م

به خس خس افتاد و قلب نوا مچاله شد از  اشنهیگرفت که س یقیعم

که به زحمت افتاده بودند. بالشت پشتش را مرتب کرد و  ییهانفس

 یبازلج ؟ییبابا یکنیرو وصل نم ژنتی: چرا اکسدیاش را بوسگونه

 ؟یکنیم

که دوباره  یو آرام و شمرده، طور دیاو پاش یبه رو یلبخند کم جان لیخل

 نیاز ا دیچرا با رهیو م ادینفس خودم هنوز م یگفت: وقت فتدیبه سرفه ن

 استفاده کنم؟

که  ینیباشه اما ا دارینفستون پا شهیکه هم شاالیاو را نوازش کرد: ا دست

 یجورنیکه الاقل ا هیکمک هی. ژنهیاسمش روشه؛ دستگاه اکس نیگیم

 .دیسرفه نکن

که آفتاب لب بومم دخترم. چه با را به پنجره دوخت و گفت: من نگاهش

 آخرمه. ینفسا گهیچه بدون اون د ژنیاکس نیا

باهاتون صحبت  دیحرفا بزن نیاز ا گهیبار د کی لیکرد: بخدا بابا خل اخم

 آخرتون باشه؟ ی. مگه دست شماست که دور از جون نفساکنمینم
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 دختر جون؟ هیصاف کرد: پس دست ک یارا با تک سرفه شیگلو 

دست خدا. منم مطمئنم خدا انقدر مهربون هست که شما رو به من  -

 ببخشه.

 نانیاطم یو دست نوا را برا دیکش رونیدست او ب ریدستش را از ز لیخل

نسپرم دار خوب امانت هیدست من. تا تو رو به  یخاطر فشرد: تو امانت

 .کنمینم ایدن نیتخت، دل از ا التیخ

 دایزمونه امانت دار خوبم پ نی: خداروشکر تو ادیپدربزرگش خند یبه رو 

 خودتونم پس. شیر خی. بشهینم

 یپاسخ گذاشت و سوال ینوا را ب یبود. شوخ یگرید یاما فکرش جا لیخل

: دیرا پرس خوردیاالن در ذهنش وول م نیکه از صبح، با رفتن او تا هم

 اون گاراژ؟ یرفت

 گفتیم دی. بادیبه او و اطراف انداخت. مانده بود چه بگو یدو دل، نگاه نوا

شک  لیحال بد خل شد؟یبه دروغ متوسل م دینه با ای د؟یرفت و چه د

دروغ  لیخل دانستیهم م یگفتن. از طرف یانداخته بود به جانش برا

 یهاآره رفتم. چقدرم آدم . ناچار سر تکان داد:فهمدیگفتنش را م

 بودن. یاخالقبد
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منتظر چشم دوخت به دهان او تا ادامه دهد. اما انگار ترمز کالم  لیخل 

 یکوتاه یو ساکت شد. سرفه ستادیجا اکه همان دندیدخترک را کش

باهاشون حرف  ی: خب؟ تونستدنیپرس یقدم شد برا شیکرد و خودش پ

 ؟یبزن

سبک و  یرا کم دیبگو خواستیمکه  ییهاگرفت. حرف یقیدم عم 

 دییپایرا م لیچشم حاالت خل یطور که از گوشهکرد و همان نیسنگ

 گفتنیکه م یبه اسمِ احمر یکیتکان داد: آره با  دییتا یبه نشانه یسر

 نداد. یعکاس یاونجاست حرف زدم اما بهم اجازه سیرئ

تند و رنگش مثل گچ  لینفس خل "یاحمر"که چطور با آوردن نام  دید

 : خودشونن؟!دیاو بود که پرس بارنیشد. دستش را گرفت و ا وارید

. سرش "بله، خودشان هستند." یعنیهم گذاشت که  یچشم رو لیخل

کرد:  انیب گرید جورکیرا  اشیرا به سمت پنجره چرخاند و سوال بعد

 بود؟ یچه شکل یندادن؟ احم....احمر یعکاس یچرا بهت اجازه

نشود.  طانیاما نتوانست ش دیآوردن اسم صاحبان گاراژ د یلل او را براتع 

خود مرور کرد ناخوداگاه  یمذکور را در ذهن برا یدور احمر کی یوقت

. کپ یبودن جناب احمر پیخوشت یلیگرفت: خ طنتیش یلحنش بو
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که  ییهازیو چ یکه شما گفت ییزایبابابزرگ! با چ دمشیکردم اصال د 

 یرو داشتم اما احمر  ه هد پیمرد  ساله با ت هی دنید توقع دمیخودم شن

 بود! یخوب و صد البته امروز یادیز

 دهیمنظورش را فهم شیکه کم و ب لیادامه داد. خل دنیرا با خند حرفش

 !؟یچشم چرون ایدنبال کار  یداد و گفت: رفت اشیبود دل به دل شوخ

خلقت خدا که  یهاییبایاش کرد: باالخره چشم رو زحواله یچشمک نوا

اون گاراژ  یهافضا و آدم دنیکار رفتم اما از د یبست! اتفاقاً برا شهینم

هم لذت بردم. ناگفته نمونه چندتام فتبارک اهلل فوت کردم به طرف که 

 چشم نخوره.

شد: البته مطمئنم اون  یاش، جدکرد و با کمرنگ کردن خنده یمکث

از  سال داشته  شتریب خوردیهش نمنبوده! ب شونیا ن،یکه شما گفت یآدم

 باشه.

 بوده! یزمزمه کرد: اما اونم احمر لیخل

بابا؟ نوا  نی: خوبدیدر سرک کش یبپرسد که محبوب از ال یزیچ آمد

 .خوردیزنگ م تیجان گوش

 او زد: خوبم بابا جان. خوبم. یبه رو یلبخند ل،یگفت و خل یاباشه نوا
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 یوقت قرصاتونه. عل جا؟نیا ارمیداخل شد و گفت: ناهار شما رو ب کامل 

 .میخورینمازش رو بخونه ماهم غذا م

 رونیب امی: نه دخترم. منم مدیجلو کش یتخت کم یخودش را از رو لیخل

 .یواریچهارد نیکنار شما ناهار بخورم. خسته شدم از ا

 .کندیاهار را آماده مرفت تا ن رونیآوردن پدرش را به نوا سپرد و ب محبوب

و کمکش کرد تا از جا بلند شود. آهسته گفت: حاال  ستادیا لینوا کنار خل 

 ؟یکن کاریچ یخوایندادن م یعکاس یکه اجازه

 زندیبار رانده شدن جا م کینوا با  کردیرا درک کرد. فکر م اشینگران

 و حوضش! ماندیو او م

 التونیبگه نه و منم بگم چشم؟ خ یکی ن؟یشناخت یجورنی: منو ادیخند

از اون گاراژ فول  تونمیشما رو هم بذارم کنار، خودم نم یهیراحت، قض

 ادهیرو روش پ دمیا تونمیکه من م ییِجا نیجا بهترآپشن بگذرم. اون

 تیتا ازش رضا یکنم. فردا هم آفتاب نزده قرار آوار بشم رو سر احمر

اما  امیراه رو برم و ب نیبعد! شده ده بار ا ینشد دفعه بارمنی. ارمیبگ

 بهتون. دمی. قول مرمیگیرو م تشونیرضا
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 "یاخوبه"لبانش نقش بسته بود  یکه رو یقیهمراه با تبسم عم لیخل 

 یرنگ آسودگ الشیخ ی. حاال کمستادیپا ا یزمزمه کرد و به کمک او رو

سپرده و از بابت  کار را به اهلش دانستیبه خود گرفته بود. از اول هم م

 زا دیترسیاز خود بود؛ م اشینداشت اما دلواپس ینوا و پشتکارش نگران

 ینیسنگ ونیکام کیدوشش چون بار  یکه رو یابا گذشته ییارویرو

 و حس ترسش هم دست خودش نبود! کردیم

هم نمازش را تمام کرده بود. جلو آمد و  یرفتند عل رونیاتاق که ب از

دستش را گرفت تا  کردیم یاحوال پرس لیطور که با خلهمان

رفت؛ دو  اشیکند. نوا پدربزرگش را به او سپرد و سر گوش اشیهمراه

 لیداشت، فوراً واتساپش را باز کرد و با س هیتماس از دست رفته از مهد

 بایچک کرد؛ مضمون همه تقر یکی یکیاو مواجه شد. همه را  یهاغامیپ

 شیامروز را برا یدونفره یبود؛ ساعت عکاس زیچ کیمختلف  اتیبا ادب

را راحت کرد که قرارشان  الشیکرده بود. جوابش را داد و خ یادآوری

 خواهد بود.  د،یکه با ییهست و سر ساعت انجا ادشی

بود  دهیرا چ زینگاه کرد. محبوب همه چ زیآشپزخانه رفت و اول به م به

اشان، کنار شش نفره زیانجام دادن پس پشت م ینمانده بود برا یو کار

 گوش سپرد. یاو و عل ینشست و به مکالمات سراسر کار لیخل
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را جمع  زیرا که خوردند از جا بلند شد و به محبوب کمک کرد تا م غذا 

 ؟یدار ی: امروز عکاسدیکند. محبوب پرس

که بهت  یجیاون پ یهااز  شال یعکاس یبرا میبر هیآره. قراره با مهد -

 گفتم.

 نایو گفت: پس تو برو آماده شو من خودم ا دیچ نکیرا داخل س هاظرف

 .شورمیرو م

گذاشت و جواب داد: نه بابا حاال  خچالیآب را داخل  یدوغ و بطر پارچ

 .رمیمنم م میرو با هم مرتب کن جانیوقت دارم. ا

. کشهیها را دست کرد: آماده شدن تو دو ساعت طول مدستکش محبوب

 جان.. برو مامانخوادیچهارتا دونه ظرفم کمک کردن نم

 اتیمهربون نیواسه ا رمی: من بمدیجلو رفت و لپش را محکم بوس نوا

 خب.

 پشت دستش زد: خدا نکنه. یهمان دستان کف با

 یرفت. چا رونیاز آشپزخانه ب یچا ختنیدستانش را شست و با ر باخنده

 .ردیتعارف کرد و رفت تا دوش بگ لیو خل یرا به عل
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زد  رونیاز خانه ب لیساعت بعد حاضر و آماده بعد از سر زدن به خل کی 

گفت که چون ساعت  نیبردن ماش یبرا یعل یاصرارها یهاو در مقابل

 .ردیگیاسنپ م ستیرا خوب بلد ن شنیبرگشتش مشخص و لوک

 هیگردنش را کامالً باز کرد. در سا یهوا شال افتاده رو یاز گرما کالفه

 .رندیرا از سر بگ یتازه کند و عکاس یتا مدلشان نفس ستادیا

 ایمدله  ستیمعلوم ن گه؟ید هیک نیاز کنارش رد شد و غر زد: ا هیمهد 

شد بخدا  سیبه خودش خانم! دهنم سرو دهیتکونم نم هیچوب خشک؟ 

 شدم.انقدر دوال راست 

نثارش کرد تا با  "یسیه"لبش نشست و آرام  یاو رو هیاز تشب یلبخند

 آمدیقطعا بدش نم کردیرا اگر ول م هیآن زبان، کار دستشان ندهد. مهد

 .دیایمشت و مال دهد تا حساب کار دستش ب یدخترک مدل را کم

را  شانیهم به سمت مدلشان انداخت تا مطمئن شود صدا ینگاه مین 

ها مشغول عوض کردن مانتو و دور از آن یادخترک پشت بوته ده؛ینشن

در مورد خودش را  هیمهد یشالش بود؛ بدون شک اگر اظهار نظرها

ها هم بدانند تا آن کردیبلندش را در حلقشان فرو م یهاناخن د،یشنیم

 !ستندیطرف ن یکه با کم کس
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م کند: اشکال را آرا هیکرد مهد یکه خودش هم کالفه شده بود، سعآن با 

! البته ستین یزیچ کهنیقبال، ا میسر و کله زد ناشمینداره. ما با بدتر از ا

 هم نداره مشخصه تازه کارِ. یریبنده خدا تقص

نگاهش کرد: غلط کرده. اگه تازه کاره چرا رو خودش اسم مدل  یچپک

. به ما گفتن مدل براتون میستین هیگذاشته؟ ما که انتر دست بق

 نه جوجه مدل. میفرستیم

را ساکت  هیحاضر و آماده سمتشان آمد و نوا با اشاره به او مهد دخترک

کارمون تموم شده.  یبذار گریهم دندون سر ج گهیساعت د میکرد: ن

 .هاینگ یزیحواست باشه چ

 .هاستییخنده ادامه داد: دختره معلومه از اون بد دعوا با

: من دین خشکش پرسبا همان لح د،یکه رس شانیکیبه نزد دخترک

 سم؟یم. کجا واآماده

اون در  یتر را نشانش داد: جلوآن طرف یکم ییاو نوا با خوشرو برعکس

 لطفا. نیسیوا

را مخاطب  هیمهد شدیم یرفت و نوا همان طور که پشت سرش راه او

 .رمیگیطرف م نیمن از ا ریعکسا رو بگ هیقرار داد: تو از اون زاو
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مد نظرشان را با حوصله به  یهاسر تکان داد. جلو رفت و ژست هیمهد 

 داد. حیمدل نشان و توض

: دیدست از کار کش یعصب هینگرفته بودند که مهد شتریچهار شات ب سه

که من برات  هییاز اونا یکیشما کدوم  یژستا نیجان، االن ا ثیحد

 شما! یکنیچرا اصال به حرف من توجه نم دونمیدادم؟ نم حیتوض

نوا  ردیباال بگ انشانیبحث م کهنیدر هم رفت. قبل از ا ثیحد یها اخم

جواب دادن را از او  یاجازه ثیو با مخاطب قرار دادن حد ستادیصاف ا

که  بارکی هیلطفاً هر چند ثان نه؛یجان ا هیمنظور مهد زمیعز نیگرفت: بب

 هاوع عکسبده که تن رییرو هم تغ ستادنتیا هیزاو یچرخونیسرت رو م

 .میمدل عکس ندار کیما فقط  یجورنیبشه. ا شتریب

. زمیدهد: لطفاً از ما ناراحت نشو عز حیتوض شیبرا شتریب یکم دید الزم

رو  هازیچ یسر کی دیبا یحرفه کارت رو ادامه بد نیتو ا یخوایاگر م

 نهیو اصول کارشون هم میکار کرد یادیمطرح ز یها. ما با مدلیریبگ ادی

 خاطبتنوع مهمه تا م زیاز همه چ شتریاالن ب یهاجیپ ی. برامیگیکه م

 مدله. یبه عهده یتنوع تو عکاس نیا جادیخسته نشه. که ا
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قدر مهربان و دوستانه بود که نه تنها به محدثه برنخورد، بلکه آن لحنش 

 لبش نشست.  یهم رو یواقع یبعد از چند ساعت کار، لبخند

 شیپ یبیکار با سرعت عج رندیآخر را بگ یهاساعت بعد که عکس مین تا

شده و بگو بخند  قیرف یسه نفر با هم حساب هایکه آن آخر یرفت. طور

 راه انداخته بودند.

نوا زد: محبوب جون  یبه رو یرفتن کار چشمک شیاز پ یراض هیمهد

 !رونیب یکشیزبونت مار رو هم از لونه م نیتو با ا ؛ییخدا گهیراست م

پاشنه بلندش را از پا  یهانشست و کفش یاپله یخسته رو ثیحد

 انقدر سخت باشه. کارنیا کردمیوقت فکرشم نم چیدرآورد: ه

 دیخند کردندیگوش م شیهاو با دقت به حرف ستادهیدو که ا به آن رو

چهارتا ادا  نیجلو دورب رنیمدال م گفتمیبا خودم م شهیو ادامه داد: هم

و  لیو همه به حال استا رونیب ادیهاشونم مو تمام. عکس انیاطوار م

 کردمی. وگرنه غلط مهینجوریکه ا دونستمی! نمخورنیغبطه م افشونیق

 واردش بشم.

از دور  یجلو رفت؛ دستش را گرفت و کمک کرد بلند شود: همه چ نوا

 کارِ ما. ی. حتیقشنگه؛ همه چ
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. اولش ثیاش را جمع کرد و سمتشان آمد: حاللم کن حدکوله هیمهد 

 دمیکه د یهست یمدل نیترتو شل کهنیبه جون نوا غر زدم بابت ا یلیخ

 !ینه توام از قماش خودمون نمیبیاما االن م

. کم چیشل که شدم ه ؛ینگفت راهمیگفت: ب ثیو حد دندیسه خند هر

شده، خودمو برسونم خونه  کیوا تاره رمیمونده وا برم. االنم برم آژانس بگ

 .برهیسرمو م ستمین نهیاز راه برسه بب زیچنگ

دخترک، بلند  یها راه افتاد و بل گرفته از شوخ طبعزودتر از آن هیمهد

برسونمت خونه. پول آژانسم خودم ازت  دهیتا آقاتون نرس ایب یگفت: جلد

 .فهیضع ستونمیم

 ؟یبه رخم بکش نتویماش یابرو باال انداخت: اووو! االن خواست ثیحد

 دویکه زد داد: پرا یو جوابش را با داد دیخند دیق یبلند و ب هیمهد

 کش! شیپ دنشیحساب کرد خواهر من. رخ کش نایجز ماش یحت شهینم

 ؟یچ میلنگ زد و گفت: تو بگو خر اصالً، ما همونم ندار ثیحد

را چک  نشیگرفته شده داخل دورب یهاعکس طور کهخسته، همان نوا

آن دختر  ثیحد کهنیپشت سرشان راه افتاد. خوشحال بود از ا کرد،یم

 یساعت یکنارش حت شدینبوده و م دیرسیکه ابتده به نظر م ینچسب
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با او داشتند  یگرید یخوش گذراند. مخصوصا که دو روز بعد هم عکاس 

 ی. براکردیرا لغو م یعکاس هیقطعاً مهد رفتیو اگر با همان فرمان جلو م

 شدن و درآمد کار بود! دهیتر از داعصاب خودشان مهم هیمهد

و پخش  دیآدرس منزلشان را پرس ثیاز حد هیکه شدند مهد نیماش سوار

 ن،یکارشان غرق در سکوت ماشرا روشن کرد. هر سه خسته از روز پر

اما در باطن، حواس هر کدام  دادندیآرام خواننده گوش م یظاهراً به صدا

فکر به  ریدرگ یکی. زدیخود پرسه م یشخص یاز زندگ یانقطه یحوال

هم نصف  ی. آخراشیزندگ یهانشدن یدر واد یکیبود و آن  خانهاجاره 

جا گذاشته بود و  نشیزتریعز یدهید بیآس یاه هیر انیقلبش را م

دست بگذارد که وضعش بدتر از آن شود و قادر  یدست رو توانستینم

 هم انجام دهد! ینبود کار

 هیاو بر عکس بق امد؛یخوش ن هیکه گذشت جو ساکت به مذاق مهد یکم

 دادیم حیکردن را ترج یشاد گرانیو در ظاهر با د یدر باطن خود خور

و مشکالتش شود را ابداً دوست  یبخواهد در جمع، غرق در زندگ کهنیو ا

و  دیرسیاش از راه مموعد اجاره خانه گرینداشت! به درک که چند روز د

هم دورتر  شیآرزوها دیدوی. به درک که هر چه مبودیبه فکر م دیبا

 شیا به گرد پاه هکه جا ماند ستادیاینم یبود که زندگ نیمهم ا شدند،یم
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ا را با خود و پشت ه هو فقط لحظ دیازتیبرسند. زمانه بدون صبر کردن م 

تر روز سخت را سخت کینبود که بخواهند  فی. حکردیسرش حمل م

  کنند؟تمام 

را صاف و  شی. گلودیدو انداخت و خندبه سمت آن یهمان افکار نگاه با

 چرا؟ دیا شده هلشکر شکست خورد هیلحنش را شاد کرد و گفت: شب

. همه که مثل گهید میروانه اش کرد و لب زد: خسته شد ینگاه مین نوا

 .ستنین یتو فول انرژ

کرد  دییحرفش را تا یا"گهیراست م"عقب با  یهایهم از صندل ثیحد

باشند  یو دوباره هر دو در غار سکوتشان فرو رفتند. انگار که غرق در کار

ادامه  تشانیتوجه به مشغول یو باز ب ندیبگو یاو بله یکن شانیو صدا

 دهند.

 یرفته یانرژ توانستینم یشکل نیچرخاند؛ ا انشانیم ینگاه هیمهد 

 ابانیخ یهیرا در حاش نیکه جلوتر رفت ماش یها را برگرداند. کمآن

 ثیرفتنش نگاه کرد و در جواب حد ریشد. نوا به مس ادهیپارک کرد و پ

شانه  "کجا رفت؟" دیجلو برده بود و پرس یدو صندل انیکه سرش را از م

 .دونمیباال انداخت و گفت: نم
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برگشت.  یو چند تکه خوراک پیبعد دخترک به همراه سه ها قهیدق پنج 

را به دست نوا داد و  هاپیرا باز کرد، پشت رل نشست و ها نیدر ماش

. دیتو رگ روشن بش نیجفتشان کرد: بزن یهم حواله یچشمک

 .خورنینمخسته و ساکت به درد من  یرهایمسهم

داد و مال خودش را هم باز  ثیرا به حد هایدنیاز نوش یکیبا لبخند  نوا

 یکیبا آن  دیکشیرا سر م پشیدست ها کیطور که با همان هیکرد. مهد

 خوامیکرد: م یکارپخش را دست یرنگ و رو رفته یاه هدست هم دکم

 .نیایسرحال ب یحساب گهیهم بذارم که د یآهنگ جواد هیبراتون 

که فضا را شاد کند.  افتین یطور یاما هر چه گشت آهنگ جواد گفت

 کیبه درد  شتریبودند و ب ترنیغمگ یکیاز  یکیپخش  یهاآهنگ یهمه

 !یانرژ یتا سه دختر ب خوردندیآدم شکست خورده، م

را  اشیو قوط دیرا سر کش اشیندیادا و اصول آن پشت نوش یب ثیحد

امو ه هانداخت. تشکر کرد: قربون دستت. همه غم و غص کیداخل پالست

 شست و برد.

 دمتینثارش کرد و با صداقت تمام گفت: اولش که د "ینوش جان" هیمهد

درد و عاره که از سر شکم  یب یِمامان یدخترا نیبا خودم گفتم حتما از ا
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و  یآهن قراضه نشست نیاومده مدل شده. اما االن که کنار ما تو ا یریس 

 ! خالصه که خوشم اومد ازت!ییشکل ما یادینه بابا ز دمید یرس دادآد

تا جواب او را بشنود. برخالف لحظات قبل، حاال  دیهم به عقب چرخ نوا

انداخته بود. لبخند  هیسا ثیو روشن حد بایچشمان ز یاز غم رو یاهاله

تصور  هیبود که بق یهمون شکل زیزد و گفت: کاش همه چ یپر درد

. کاش واقعا من همون بچه شدیهمه گلستون م یایاونوقت دن. کننیم

هم  یمعمول یزندگ هی یمن حت یاما زندگ یبودم که تو گفت یایمامان

با  دینبا کارنیبودم تو ا دهیبود که شن نیاولم بخاطر ا ی. اون اداهاستین

 شد. یمیصم یکس

دهد  حیتوض شتریو حس کرد که او دوست ندارد ب دیرا د اشیناراحت نوا

 ریسوق داد: تعب یگریبحث را به سمت د اشیراحت یچانه باال داد و برا

همونم  م،ینیبیم هاشویفقط قشنگ هیبق ی. چون ما از زندگهیخوب

 خودمون. یتو سر زندگ مشیزنیو م زیدستاو هی میکنیم

 ش؛یجایپکر شد از اظهار نظر ب هی. مهدبارشان کم جان بود نیا یخنده

مثال آمده بود ابرو را درست کند اما زده بود چشم را هم ناقص کرده بود. 

افتاد  یزیچ ادی یها را جمع کرد و خواست استارت بزند که در آنآشغال

 ی. عکاسمازت بپرس رهیم ادمینوا؟ همش  ی: راستدیو فوراً سمت نوا چرخ
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که مد  ییجااون یریامروز م یگفت ؟یکرد کاریرو چ شگاهینما یبرا 

 شد؟یچ ؟ینظرت بود. رفت

و نوا گفت: آره رفتم اما دست از پا  دیکنجکاو خودش را جلو کش ثیحد

 یزیکرد و اجازه نداد اصال چ یریگسخت یادیز ارویدرازتر برگشتم. 

 عذرمو مودبانه خواست. یبدم همون اول کار حیتوض یدرمورد عکاس

دو تا دختر ترگل  دلشونم بخواد یلیاخم کرد: واه! چه غلطا! خ هیمهد

زمخت سر و  ی! حقشونه با همون مردایورگل برن تو گاراژشون عکاس

 .اقتایل یکله بزنن ب

 جانیدلشون نخواست. چون گفت ا لمیدل نی: فکر کنم به همدیخند نوا

 !ستیمثل ما ن ییخانما یجا

و ت ن؟یدار یبازم عکاس ه؟یچ هی: قضدیشان پرجفت پا وسط بحث ثیحد

 .دیمنم ببر نیرو خدا کار دستتون اومد و مدل خواست

بهتر از تو؟ اتفاقا مدل  یلبخند زد: چرا که نه. ک یکرد و با مهربان نگاهش

 .لیهم خوش استا ی. ماشاال هم خوشگلیانهیگز نیهم نداشتم؛ توام بهتر
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: فدا سرت که اجازه دیدوباره پرس هیشد. مهد فیاو خر ک فیاز تعر ثیحد 

مبلغ  هی یهستن در ازا ایلی. خگهید یجای میریبا هم م ایفردا ب نداد.

 بهت. دنیم یعکاس یاجازه

 کنم. یتو همون گاراژ عکاس دی! من باشهیفورا گفت: نم نوا

 یمگه وح ؟یگیم ی: معلوم هست چدیمتعجب سمتش چرخ هیمهد

 ؟یکن یجا عکاسحتماً همون دیمنزله که با

 نیحق با او بود، در ا گر؛ید یرا دوخت به او و فکرش رفت جا نگاهش

 یبه عکاس دادندیم تیشرط و شروط رضا یکه ب یشهر کم نبودند مردان

کند؛ اصل  ادهیپ ییجارا در هر اشدهیا توانستیدر محل کارشان و او م

 یمسئله شیهاآن گاراژ و آدم یبود و مهارت عکاس! اما ماجرا یعکاس

جا مصداق بارز همان هم فال و هم در آن ی. عکاسنوا ید برابو یگرید

 لیاز درخواست خل گذشتیهم که م یعکاس ریمعروف بود! از خ یتماشا

 .کند یچشم پوش توانستینم

آورده باشد هم او را از سرش باز کند  یاقانع کننده لیهم دل کهنیا یبرا

که من  هیزیهمون چ قاًیدق طشیسرهم کرد: اونجا و مح یزیچ کی
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کنم! به نظرم به  دایبتونم مثلش رو پ گهید یجا دونمیم دی. بعخوامیم 

 .ارزهیتالش کردنش م

 ؟یکرد کارینکند: تو چ یریگیپ شتریبحث را هم عوض کرد تا او ب عیسر

گفت:  آمدیم رونیهمان طور که از پارک ب ال،یخیاستارت زد و ب باالخره

 یعکاس ی. از چندتا خانم معمولستمیدنبال دردسر نکه مثل تو ! منیچیه

 حله. کنمیم

 ه؟یراجع به چه موضوع ی: مگه عکاسدیپرس ثیحد

 نگاهش کرد و جوابش را داد: نقش زن در جامعه! نهیآ از

 خوشش آمد: چه خفن!  دخترک

 کمی طایمح نیتو ا یبهت عکاس گمیاز االن م ثی. فقط حدیلیخ -

 .هایسیتا تهش وا دیبا ی. قبول کردسخته

او  یرا برا اشیکل یدهیو نوا ا دیرا پرس شیهابا خنده سوال ثیحد

نماند و در اخر با  یرا کامل با او وا کند تا حرف شیهاداد و سنگ حیتوض

گرفت با  یقبول کردنش شماره رد و بدل کردند تا نوا بله را که از احمر

 هماهنگ کند. یعکاس میتا یاو برا
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شلوغ و پر رفت و آمد  یااشان که محلهرا سر کوچه ثیربع بعد حد کی  

حدس زدند که منظور  یجا تا حدودآن دنیکردند. هر دو با د ادهیبود پ

 بوده باشد. دیچه با یمعمول یاز نداشتن زندگ ثیحد

شود  ادهینوا پ کهنینگه داشت قبل از ا لیخل یرا که مقابل خانه نیماش

 وقتیبود گفت: اگه  شیکه در صدا یمشهود یخستگ. با دیسمتش چرخ

 من هستم نوا، حتما بهم بگو. شگاهینما یعکاس یبرا یخواست یکمک

بازِ  یشهیعقب برداشت و از ش یهایاش را از صندلشد. کوله ادهیپ نوا

ندارم  شتریدوست که ب هی. گمیسمتِ شاگرد سرش را داخل برد: بله که م

 نترس اصالً. ودته. همه زحمتامم گردن خمن

 یجانب یکارا یبرا رمیصاحب گاراژ رو بگ تیحاال فردا برم تونستم رضا 

 .یکمکم کن دیحتما با

 گرید ینکردن خود و رفتن به مکان تیبر اذ یقبلش مبن یهاحرف هیمهد

 یداخل رفتن را هم رد کرد و با تک بوق یرا دوباره تکرار و تعارف نوا برا

 دور شد.

قبل از آمدن نوا به خواب  لی. خلخوردندیرا سه نفره در کنار هم م شام

 شیفردا یرا از دست داده بود. در ذهن داشت برا دنشیرفته و او فرصت د
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 یزد: نوا جان؟ فردا صبح هم عکاس شیکه محبوب صدا دیکشینقشه م 

 ؟یدار

دارد. سر تکان داد: آره.  یکه عکاس دانستینبود فکر کند. م اجیاحت

 برم اون گاراژ. دیساعت  صبح. اما قبلش با

مرغش  دانستیاش نداد. منرفتن دوباره ایدر مورد رفتن  ینظر محبوب

و  یکه علتر آن. مهمردیگیهم گوش نم دیاگر بگو یپا دارد و حت کی

. تنها متذکر شد: ردیمورد به او سخت نگ نیکرده بودند در ا هیتوص لیخل

 ااز مراقب یکیاست و ه هامتحان بچ نیبرم مدرسه. آخر دیمن فردا صبح با

 منم.

زبان آورد: پس بابا  یچه؟ فوراً فکرش را رو لیذهنش گذشت. پس خل از

 . تنها بمونه؟ستمیمنم که خونه ن ؟یچ لیخل

 مونمیبا همان لحن آرامش جواب او را داد: نه باباجان من فردا م یعل

 .دیون برسبه کارت دیآقاجون. شما بر شیخونه پ

 خوب بود؟ قدرنیمرد چرا ا نیرا شرمنده گاز گرفت؛ ا لبش

 .نیعمو. شما تو مغازه کار دار شهیکه نم یطورنی: ا-
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تو مغازه ندارم. تعارف  یجوابش را داد: فعال که بازار کساده و کار مهربان 

 . مطمئن باش.نوا جان کنمینم

موضوع نباش.  نیتو نگران ا زمیصحبت او را ادامه داد: آره عز محبوب

 یچون به بابا قول داد ؟یفقط فردا بعد از ظهر رو که فراموش نکرد

 دکتر. شیخودت ببر

راحت. خودم  التونی. خادمهیزد: نه  شانیبه رو یبخش نانیاطم لبخند

 .برمیبابابزرگ رو فردا دکتر م

 مونمیامتحان م یسرتکان داد: خوبه. پس منم فردا  بعد از جلسه محبوب

 ا رو وارد کنم و الزم نباشه دوباره سر بزنم.ه هبچ یاه همدرسه تا نمر

خوب باشد؟   توانستیزن چقدر م کیاو. مگر  ینوا ضعف رفت برا دل

 چیاما ه کشدیرا به دوش م ینیمحبوب در خانه چه بار سنگ دانستیم

ها رفتار نیهم یباز کند و برا هیلب به گال بارکی یبود که حت دهیوقت ند

 .دیدیاو م ونیتا آخر عمر خود را مد شیهاو کار

به  هیاز بق شتریحواس خودش ب کردیفکر م شهیهم یدر طول زندگ 

را  لیاو خل یبه اندازه ایدن نیکس در ا چیه کردیاست، گمان م لیخل
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که محبوب  دیدیحال او بد شده بود با چشم م یدوست ندارد اما از وقت 

 نرود!  لیخل یو خودش بگذرد اما خار در پا یحاضر است از کار و زندگ

که به  یبا ستون ایخانه بدون ستون  کیخانه بود مگر  نیستون ا لیخل

 اورند؟یها بدون او دوام بکه آن آوردیلرزش افتاده بود چقدر دوام م

هد خودش دست زدن به محبوب بد یاجازه کهنیشام را بدون ا یهاظرف

 شست.

خودش آب جوش.  یو برا ختیر یها چاآن یکارش که تمام شد برا 

بتواند بر  دیآماده را بخورد تا شا یاه هاز آن نسکاف یکیقصد داشت 

از  یاش دارد. امشب را مجبور بود تا پاسنگه داریغلبه کند و ب یخستگ

جلو  شیاه هدر برنام یشود و کم یفرج دیکند، شا تیشب عکس اد

 .فتدیب

 شانیتنها یریکه با شب به خ دندیدیم لمیکنار هم ف یو عل محبوب

که از بابت او راحت شد به  الشیسر زد. خ لیگذاشت. سر راه اول به خل

 اتاقش رفت.

را باز  شیبایبلند و ز یموها سیآرام، گ یکارکه شد قبل از هر داخل

که  سوختیدلش م شهی. همدیکش انشانیکرد. شانه را برداشت و م
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 شیکند. موها تیاذ یمقنعه و روسر ریها را زها آنمجبور بود ساعت 

از حد دوستشان داشت و  شیبودند که در وجودش ب یزیتنها چ دیشا

 .گذاشتیوقت م شانیبرا

مخصوص کار  نکیبافتشان، ع متیرا اول سرم زد و بعد با مال شیموها 

 ست.تختش نش یچشمانش زد و آماده رو یرا هم رو ستمیبا س

 تیمورد نظرش را آورد تا اد یهاعکس یلپ تاپ را روشن کرد و پوشه 

 را شروع کند.

طور که مشغول نقاشق نسکافه را هم داخل آب جوش حل کرد و هما با

 . دشیآخر نوش یبود تا قطره

زنگ خورد.  اشیتاپ بود که گوشلپ یصفحه یهوش و حواسش پ تمام

را بعد از آمدن به  یگوش آمدینم ادشیو منگ به اطراف نگاه کرد.  جیگ

. دیشن رشیتحر زیم یکه دقت کرد صدا را از رو یاتاق کجا گذاشته. کم

صفحه باعث شد  یناشناسِ افتاده رو یبلند شد و برش داشت. شماره

وقت شب با او تماس  نیا یکس آمدیم شیبپرد. کم پ باال شیابروها

عت خانه بودن را به خانواده او سا دانستندیم انیآشنا ی. همهردیبگ

 شیهم کم پ شیهای. مشترشدندیو مزاحمش نم دهدیاختصاص م
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در واتساپ  امیرا در قالب پ شانیمعموال کارها رند؛یتماس بگ آمدیم 

 توانستیاوصاف که م نیجواب دهد. با ا رصتتا سر ف گذاشتندیم شیبرا

 باشد؟

 جواب داد: بله؟ دیبا ترد 

را نشناخت:  کردیم یکه پشت خط، سالم و احوال پرس یزن یصدا

 شما؟ دیببخش

آمد مادر همان  ادشیکرد تازه  یرا که گفت و خودش را هم معرف اسمش

از  ییایدارد. زن با دن یعکاس میکه فردا صبح تا استیپسر کوچک

 تواندیاست و اگر م ضیکرد؛ گفت که پسرش مر یعذر خواه یشرمندگ

 کنسل کند. شانیفردا را برا یبرنامه

کند نه  یخوشحال آمدیبود؛ نه دلش م یدنینوا د یحال آن لحظه 

از خدا خواسته بود!  گرید زیچ کیناراحت باشد. کاش ظهر  توانستیم

کودک شاد شد. واقعًا  کی یبار در طول عمرش از سرماخوردگ نیاول یبرا

 بود پسرک! یوقت شناس یکه بچه

را بابت دادن نوبت  الشیاب مادر پسرک را داد و خجو یبا خوش خلق 

 راحت کرد. یعکاس یبرا یدیجد
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برود  رونیبود که ب شی. واقعا جادیتخت دراز کش یکه قطع شد رو تماس 

که  گفتیاو هم م نیقیکند. قطع به  فیتعر یعمو عل یرا برا هیو قض

 یو حتما حکمت حکمت نبوده ینوبتش ب یپسرک و کنسل یسرماخوردگ

 .دانندیها نمداشته که آن

اصال اگر حکمتش رفتن دوباره  دانست؛یحکمتش را م بارکی نیاما ا او

 باشد؟ توانستینبود پس چه م هایاحمر یدوباره دنیبه آن گاراژ و د

تا  کردیجفت و جور م یرا طور زیخدا آن باال نشسته بود و همه چ انگار

 .ونددیمنتظرش بود به وقوع بپ لیکه خل یها آن اتفاقبعد از سال

تا صبح بتواند  دیخوابیزود م دیکرد. با رهیها را ذخرا بست و عکس پوشه

 شود و به آن گاراژ برود. داریزودتر ب

  

کرد.  دنیهم شروع به وز یمیمال میشد نس ادهیکه از اسنپ پ زمانهم

. نوچ اش افتادشانه یرو دیتکان کوچک باد عقب رفت و الق کیشال، با 

داشته باشد  توانستیامروز م یکه برا یانتخاب نیگفت؛ بدتر یاکالفه

دست  کیمقنعه با شال بود! جفت دستانش پر بود. با  ینیگزیجا نیهم

کرد! اول  یبند تیچند هندوانه بردارد؛ به اجبار الو توانستیمکه ن
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 نشیشلوار ج بیرا داخل ج لشیدوش انداخت و بعد موبا یاش را روکوله 

 شیها راحت شد شال را سرجاآن تیکه از بابت امن الشیسر داد. خ

کرد تا هوس افتادن  کسیف شیهابرگرداند. دو طرفش را هم پشت گوش

 !زنددوباره به سرش ن

را به دقت برداشت. نگاهش را ابتدا، به دور و اطراف  شیرو به جلو قدم

بود و شواهد  . رفت و آمد کمدیرا ند یکس ش؛یدوخت و بعد به رو به رو

 دیتر است. شاخلوت یکم روزیبه نسبت د هایگاراژ احمر دادینشان م

 ادیز ای. هر چند کم دیرسیبه نظر م طورنیهم چون صبح زود آمده بود ا

 در کار او داشته باشد! یچندان ریتاث توانستیها نمبودن آدم

 دایپ ی. براستادیکور همان ابتدا ا یاگاراژ که گذشت، در نقطه یورود از

که چشم او  ییهاکردن رضا با دقت چشم چرخاند. پسرک آن طرف

جلو برود و جلب توجه کند.  نیاز ا شتریب خواستینبود. دلش نم دیدیم

 تواندیکمک حالش نم یمکان جز او کس نیتجربه ثابت کرده بود در ا

 باشد. 

ژ بود کردن رضا در نقاط مختلف گارا دایپ یبرا یمشغول بررس همچنان

: دینفر پرس کیعقب بچرخد  کهنیپشت سرش باز شد. قبل از ا یکه در

 بفرما؟
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بود. به  روزینام د یارعلی رمردیلبش؛ صاحب صدا پ ینشست رو لبخند 

 .دی: سالم. خسته نباشدیعقب چرخ

کرد تا دختر مقابلش را  زیچشم ر یارعلیشناخت اما  یاو را به راحت نوا

 دیو شا ندیکند و بعد بب دایافشون پ یبزرگ و موها نکیآن ع ریاز ز

 اشیبشناسد! هر چند بعد از دقت هم موفق نشد نوا را بشناسد اما مهربان

 ؟یکار دار ی. با کینکرد: سالم باباجان. سالمت باش غیرا هم در

وقت را برداشت و تازه آن نکشیحدس زد که او نشناخته باشدش. ع نوا

لبانش نقش بسته  یکه رو ی. با تبسمستیشد او کمتوجه  یارعلیبود که 

دور گردنش پاک کرد:  یرا با پارچه سشیبود جلو رفت و دستان خ

 دخترم؟ نشناختمت بابا!  ییشما

و سر و وضع متفاوتش کرد تا  نکیهم به شال لب مرز نوا و ع یااشاره

و بعد از مکث  دیداده باشد. دخترک خند حیعدم شناختش را توض لیدل

 داشیپ تونمیمن با آقا رضا کار دارم! کجا م دی: ببخشدیپرس یکوتاه

 کنم؟
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 نیاش، اشک کرد به حافظه ینتوانست تعجبش را پنهان کند. حت یارعلی 

کار نداشت؟ پس چطور بود که امروز  هایدختر مگر روز قبل با احمر

 گرفت؟یآمده و سراغ رضا را م

 دخترم؟ ی: با کدوم رضا کار دار-

 داد؟یم دیبا یماند چه جواب دهد. چه نشان نوا

بود گرفت: فکر کنم  دهیپسرک را د روزیکه د ییدستش را به سمت جا 

 بود. کم سن و سالم هم بودش و... رگاهیشاگرد اون تعم

: آهان بابا. دیبه دادش رس یارعلیکه  گشتیم یبهتر فیدنبال توص به

 .یبا رضا فرفره کار دار

که کرد دست خودش نبود. رضا فرفره؟ واقعا هم پسرک با آن  یاخنده

 باشه. دیفرز بودن خود فرفره بود. سر تکان داد: فکر کنم خودش با

صداش  رمیبابا. من م جانیهم سایاز کنارش گذشت و گفت: وا یارعلی

 .کنمیم

که او رفت چشم دوخت. به سمت  یریزمزمه کرد و به مس "یممنون"

 . رفتیرضا شاگردش باشد م زدیکه حدس م یرگاهیهمان تعم
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شدن چند نفر را  کینزد یکه صداسرگرم کرده بود  یرا با گوش خودش 

و رضا باشند لبخند زد و سر باال برد،  یارعلی کهنیا الی. به خدیشن

 شدندیم کشیاز رو به رو نزد رهیخ یکه با نگاه یچشمش به چند مرد

 یگریو به سمت د دیرا درهم کش شیهاافتاد. لبخندش را جمع کرد، اخم

بود  ستادهیکه نوا ا ییبه سمت جا میاما راهشان را مستق هاآن. دیچرخ

 ؟یکار دار یبا ک ؟یباشه آبج ینفرشان جلو آمد: امر کیکج کردند. 

بود اگر جواب  یادب یحرف را گفت برگشت. ب نیکه ا یسمت مرد به

را صاف کرد: منتظر آقا  شی. گلودیبگو دیچه با دانستیاما نم دادینم

 هستم. یارعلی

 ؟ی: دخترشدیرا برانداز کرد و پرس شیسر تا پا ،یبا نگاه گرشانید یکی

و گفت: چرا شر و ور  دیمجال جواب دادن به نوا نداد، بلند خند یکی آن

 که دختر نداره! یارعلی ؟یگیم

 د؟یداشت و از ما پنهونش کرد وح یگیم ینیکه آرام اضافه کرد:  دیشن

 مشیداشتم قا یدختر نی: واال اگه پنهونم کرده حق داره منم همچ-

 !کردمیم

 ! دندیربط به حرفشان خند یو ب بلند
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 یکه سر و کله دیها بگوبه آن یزیتا چ دیکرد، چرخ شتریاخمش را ب نوا 

 یجلو آمد و او نفس راحت یارعلیشد.  دایپ یارعلیرضا و پشت بندش 

 ن؟یخواستیم یزی: جانم بابا چدیکش

 سوالش را. دیبه سه مرد پرس رو

 یارعلیهستن  شایباز هم به نوا نگاه کرد و گفت: از قوم و خو شانیکی

 خان؟

. شما با من شونیدرهم رفت: نه پسرم. با رضا کار دارن ا یارعلی یابروها

 ؟یداشت یامر

سر و گردن از رضا بلندتر بود دست دور گردن او  کینام که  دیوح مرد

گاراژ؟ مکان  یاری! دختر مگنایتورو م زهیچه ر نیفلفل نب گنیانداخت: م

 ؟یبهتر ندار

زد: چه  نوایب ینه چندان آرام، پشت رضا یاهم جلو آمد و ضربه یکی آن

 هم داره ناکس! یاعرضه

امثال او بودند، به  یجا، همگآن یهاچندشش شد از لحن او. اگر آدم نوا

 دانستیم دی. اما بعیکه او را بر حذر کند از عکاس دادیحق م یاحمر

خوب و بد، درست و  یهاخروار باشد. آدم یمشت نمونه نهیزم نیدر ا
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چند نفر همه را قضاوت  دنیبا د شدی. نمشدندیم دایجا پنادرست همه 

 چوب زد! کیکرد و با 

 یزیچ هیجان. آقا سپردن  دیوح یشد: راست شانیباز هم منج یارعلی

 .جانیرو نشونت بدم. بفرما ا

دورشان کرد، هر چند تا  گونهنیپشت سر نوا را نشان او داد و ا اتاق

 در امان نگذاشتند. شانیاه هکیکدام، رضا را از گزند ت چیآخر ه یلحظه

: دیشده پرس یرتیقدم جلو آمد، سالم کرد و غ کیکه رفتند رضا  هاآن

 که نگفتن بِتون عکاس خانم؟ یزیچ

اش را همراه آب دهانش قورت داد؛ کشمش هم دم ابرو باال داد. خنده نوا

 دانست؟یداشت و او نم

 نگفتن.  یزی: نه. چ-

چشم گرفت، نوا خندان به حرکات  عیاو کرد و سر یبه چهره ینگاه رضا

 دهیاز زمان اندک شمار امثال رضا را د ه هبر نیاو چشم دوخته بود. در ا

 نیو دست و پا گم کنند، هم رندیدختر نگاه بگ کی دنیبود که وقت د

 شیکف سر کم مو یبود. پسرک دست دیجد یجالب و تا حدود شیهم برا

 گفت: چارقدتون افتاده عکاس خانم. عذب. مدیکش
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 یشسرک یادیبود که امروز، ز یاحتماال منظورش، همان شال چارقد؟ 

سرش برگرداند و گفت:  یکه هول شود، آرام شال را رو. بدون آنکردیم

 . نمیرو بب یاحمر یآقا یکیاون  تونمیم امیاگه امروز صبح زود ب یگفت

 که اومده. شهیم یربع هیآقا  لینگاهش کرد: ها.. گفتم. اتفاقا  کوتاه

 نم؟یرو بب شونیا تونمی: کجا مدیپرس فوراً

 نشونتون بدم. نیایاشاره کرد: پشت من ب ییجا به

شد. از کنار  یکه او گفته بود را انجام داد و پشت سرش راه یکار

را صدا زد و گفت:  یکه رضا جلو رفت و کس گذشتندیاول م رگاهیتعم

 برگشتم. یاهیثان میدارم س یکار هیقربون دستت داداش، به اوسا بگو 

جلوتر رفت و  یقدم کیوقت او را گرفته است ناراحت شد.  کهنیاز ا نوا

 یفقط بهم بگو کدوم طرف یاگه شما کار دار یخوای: مستادیکنارش ا

 کنم. داشونیبرم و پ تونمیبرم. خودم م

 .گردمیو برم امیتوکه پا م هی. نینداره تنها بر تیاخم کرد: خوب رضا

را نداشت. در سکوت  شتریبتعارف تکه پاره کردنِ  یداد؛ حوصله سرتکان

رنگ خوش یلیپشت سر او راه افتاد. توقع داشت پسرک باز سمت همان تر

که  یلیبرود اما راهش را به سمت مخالف کج کرد. از کنار چند اتاقِ تر
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 جارا نشان او داد: فکر کنم آقا اون یپخش بودند گذشت، اتاقک نیزم یرو 

 .کننیحساب کتاب م شهیموقع از روز هم نیباشن. ا

بلند  ینفر با صدا کی دیبگو یگرید زیچ کهنیتشکر کرد. قبل از ا نوا

 رضا را فراخواند.

زد: بدبخت  اشیشانیکه محکم به پ دیچه د دیو نوا نفهم دیعقب چرخ 

 شدم.

 یزینتوانست چ یقدر که حت. آناو گرد شد یاز حرکت ناگهان چشمانش

 بپرسد!

خان  ایبرو تو که ک عیاره کرد: بدو عکاس خانم، سرپسرک فورًا به او اش 

 .ادیداره م

زدن  رونیتا ب یزیآن جمله که بدون نفس گرفتن ادا کرد رسماً چ با

 نماند. یچشمان نوا از حدقه، باق

را کنار گذاشت. صاف زل زد در تخم  ایشرم و ح دیتعلل او را که د رضا

. از دیآقا صحبت کن لیبا  دیعمراً بتون گهید جانیچشمانش: اگه برسه ا

 من گفتن.
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که سمتشان  دیرا د یاحمر ی. آقادیبه عقب چرخ یکم شیسر جا نوا 

 بود! ای. پس اسمش کآمدیم

خودش! هر چند، به اسم و وجناتش ابداً  یبود برا ییوالیپسر، ه 

صدا زدن  کیطور، با واقعا ترسناک بود که رضا آن ایاما گو خورد،ینم

 کرده بود. رنگ عوض ،یمعمول

 د؛یبه او بگو خواستیچشم دوخت. دلش م دهیترس یبه او گریبار د کی 

 نگفت. چیاما ه ؟یترسیاو م یبه برازندگ یکه از جوان ستین فیواقعا ح

 زهایبود که رضا چ یزکیندانست. حتما چ زیدست کردن را هم جا دست

 !گرید گفتیم

داد. فورا پشت به او کرد و به سمت  حیترج ستادنیرفتن را به ا پس

 که رضا نشانش داده بود، رفت. یاتاقک

به عقب چند تقه به در زد.  ینگاه میو با ن ستادیبازش ا مهیدر ن پشت

 .یارعلیتو بابا  ایآمد: ب یامردانه یصدا

در داخل برد؛  یاز ال یسرش را کم تیپا و آن پا کرد. در نها نیا یکم

 یاه هنشسته بود. سرش داخل برگ زینفر پشت م کیدر آن اتاق کوچک، 

 اش نا مشخص.مقابل صورتش بود و چهره
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 داخل؟ امیب شهیرا صاف کرد و بعد اجازه گرفت: م شینوا گلو  

به  یبه عقب انداخت؛ احمر یاعکس العمل مرد نماند. نگاه دوباره منتظر

وست. بود که مشغول مواخذه کردن ا دایبود و از حالتش پ دهیرضا رس

 اجازه داده شود ادب را خورد و پا داخل اتاق گذاشت.  کهنیبدون ا

 شیکه سرش را باال برد، نگاهش در چشمان متعجب فرد رو به رو زمانهم

 جفت چشم متعجب مقابلش بود! کیقفل شد. 

باز شد: سالم، خسته  زیچ کیدهد، اما زبانش فقط به  حیتوض دیالزم د 

 .دینباش

 !د؟یی. بفرمانشد: سالم خانم جادیپسر ا یدر حالت چهره یرییتغ

هم خودش را جلو  یلب نشاند. نامحسوس کم یرو یلبخند مطمئن نوا

 .رمیچند لحظه وقتتون رو بگ خواستمینداره م ی: اگر اشکالدیکش

. جفت دستانش را کنار داد یرا با حوصله، کم زیم یرو یاه هبرگ پسر،

در  بهیدختر غر کی دنیشد. از د رهیبه او خ میقدر هم قالب کرد و مست

کرد تعجبش را پنهان کند: خواهش  یجاخورده بود اما سع طیمح آن

 . در خدمتم.کنمیم
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العمل او اعتماد به نفسش را باال برد؛ چقدر خوب بود که مثل آن  عکس 

گرفت و گفت: من  یقیحق به جانب برخورد نکرد. دم عم یاحمر یکی

دوست با گاراژ شما آشنا  کی قیباز. از طر یعکاس هستم. عکاسِ فضا

 یو عکاس جانیا امیهمراه مدلم ب یاگر بشه چند روز خواستمیشدم و م

 کنم.

 یشده بود و تمرکزش را برا ترکیحاال نزد آمدیم رونیکه از ب ییصداها

شد که  کیقدر نزدآن یاحمر ایک ی. صدازدیدادن بهم م حیبهتر توض

 شد. دایاش پزمان، او هم سر و کلهگفت و هم یادو سه کیدر دل، 

  جا؟نیا ی: شما که باز اومد-

کار پشت در در هم گره خورده، طلب یها. با اخمدیسمتش چرخ به

نکرده بود  یسالم کرد. کار بد اوردیخم به ابرو ب کهنیبود. بدون ا ستادهیا

 تریجالت بکشد. سالم خونسردش پسرک را عصبانکه حاال بخواهد خ

 کرد.

چهارچوب در گذاشت و به سمت نوا خم شد: چه  یدستش را رو کی

 نجایها ابه شما نگفتم ورود خانم روزیخانم محترم؟ مگه من د یسالم

 ن؟یباز اومد یقدغنه؟ واسه چ
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 نیممنوعِ. گفت نیوارد شود: نگفت یکرد از در دوست یلبخند زد، سع نوا 

 !گهیشروع بشن د دیبا ییجا کیا هم از ه هسابقه نداشته. باالخره سابق

هم بدهکار شدم نکنه؟  یزیچ هیشد:  شتریاو خشمش ب یحاضر جواب از

که هوس دوباره  رونینگفتم پرتتون کنن ب روزیکه همون د دیببخش

 اومدن به سرتون نزنه.

قبل از جواب دادن نوا مداخله  آوردیها سر در نمآن انیکه از بحثِ م لی

 چند لحظه اجازه بده. ا؟یرکیکرد: ام

 .دندیدو به سمت او چرخ هر

. بذار من خودم مسئله رو حل ریبوده ام یچ هیقض یدونی: تو که نم-

 .کنمیم

و رضا را مخاطب  دیدر بردارد به عقب چرخ یکه دستش را از روآن بدون

  ؟یکشیو رو م ری. واسه من زرسمیقرار داد: حساب تورم به وقتش م

 که او گفت وا رفت. یاکه پسرک چطور با جمله دید نوا

چند لحظه آروم باش  ا؟یرکیآمد که او را صدا کرد: ام لی یهم صدا باز

 چه خبره! جانیا نمیبب



 

74 

 یشوکت نای: مسندهیون                                                                                                                55طهران

 ی: چه خبرندیسرش را کامل از چهارچوب رد کرد تا او را بب ایرکیام 

 یعکاس یبرا نجایاومدن ا روزیانم دخ نیباشه برادر من؟ ا یخواستیم

چرا باز پاشدن با  کهنیا گهیکنن. د یتو گاراژ عکاس توننیمنم گفتم نم

 رو خدا داند! جانیسر و شکل اومدن ا نیا

داشت؟ به خودش  ینوا گرد شد. مگر سر و وضعش چه مورد چشمان

هم محض  یاز نظر خودش مرتب بود. دست زیگذرا نگاه کرد؛ همه چ

تا افتادن نداشت اما هنوز  یاکه فاصلهبا آن د؛یکش اشیبه روسر اطیاحت

 .دیدینم لشیو استا پیدر ت یسرش بود و اشکال یرو

 !ایرکیاو را صدا کرد: ام یاخطار لی

 بدم. حیشما توض یبرا تونمی: من مدیبه سمت او چرخ الیخیب نوا

دختر زبان نفهمِ  کیدر حدقه چرخاند. از نظرش نوا  یچشم ایرکیام

 گریو د رفتیم دیبا روز،یاعصاب خرد کن بود، وگرنه با آن رفتار د

 !شدینم شیدایها هم پطرفآن

به  ی. نوا با نگاهدیجلو کش یبه چهارچوب زد و خودش را کم یاضربه 

طرفش، حدس زد قصد داخل شدن داشته باشد. مگر زبان نداشت که 

کند اما اوضاع را  یسرکش خواستیکه دلش مدرخواست کند؟ با آن
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با کنار رفتن او داخل  ایرکیو ام دیخودش را کنار کش ی. کمدیمناسب ند 

 داخل اتاق نشست. یصندلرفت و پشت تک 

با دقت به او نگاه کرد. رو به نوا گفت: خب خانم، شما که  زیاز پشت م لی

گفتن  یبرا یحرف کنمی. فکر نمدیجواب هم گرفت ایو گو دیاومد روزید

 هم مونده باشه.

 زد: حتماً اومدن به ما سر بزنن!  یاپوزخند مسخره ایرکیام

اجازه  یبرا شونیا لیداد: دل حیتوض لیبه او، رو به  ینگاه مینوا با ن 

صحبت کنم  تریآدم منطق کیدادم با  حیندادن متاسفانه قانعم نکرد. ترج

 یکار دینم. باور کنو با خود شما صحبت ک امیامروز ب تونمیکه گفتن م

 یساست. نه به کعکس گرفتن ساده هیانجام بدم فقط  خوامیکه من م

 دردسر ساز باشه. تونهینه م رسونه،یم یضرر

. با دلش خنک شد ی. کمندیرا بب ایرکیالمعل امنگاه نکرد تا عکس گرید

کرده بود، هم پسرک از  هیدو نشان زده بود؛ هم آمدنش را توج ریت کی

 .طیرا خ یخود راض

 خانمِ.. دینی: ببدیعقب کش یخودش را همراه صندل یکم لی

 بند او را ادامه داد: فرزانه هستم. مین یکرد، نوا فوراً جمله یکوتاه مکث
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چطور  ایک ریکه ام دیچشم د ینشد اما از گوشه جادیدر حالت او ا یرییتغ 

 مفرح شده بود. شیهم برا یشد. فضا حاال کم اشرهیخ ظیبا غ

 ییهاکاره. آدم طیمح نجایخانم فرزانه ا دینیاش را ادامه داد: ببجمله لی

رو دارن. همه از  یاگهیاومدن نه وقت کار د حیتفر ینه برا نجانیکه ا

لقمه نون حاللن که ببرن سر سفره زن و  کیصبح تا شب دنبال 

 یداشته باشن که ازشون عکاس یلیکدوم تما چیه کنمیاشون. فکر نمبچه

 .هبش

کدام متوجه منظورش نشده بودند.  چیگفته بود اما انگار ه بارکیکه آن با

 یآقا رمیرو بگ یداد: من اصالً قصد ندارم وقت کس حیناچار مجدد توض

 یو فقط هم از اون عکاس امیبا مدل خودم م دی. اگر شما اجازه بدیاحمر

 شما. یکار یتو فضا. البته کنمیم

. فکر کنم راه میدیجوابش را داد: که ما هم اجازه نم لیزودتر از  ایرکیام

 .دیی. بفرمادیگرفته باش ادیخروجم 

به  یکرد. او اما توجه رونیرا به سمت در گرفت و رسماً نوا را ب دستش

را  لیچپ بلند شده بود!  یباز هم از دنده ایاش نکرد. پسرک گوجمله
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دو روز  یکینشم. در حد  یباعث آزار کس دمیقرار داد: قول ممخاطب  

 .یاحمر یآقا رمیگیفقط وقتتون رو م

نداد، جفت پا خودش را وسط  لیباز هم مجال حرف زدن به  ایرکیام

 ! یدیما رو آزار م یاالنشم شما دار نیبحث انداخت: هم

 !ایرکیدوباره اخطار داد: ام لیریام

آدما رو  جورنی! تو جنس الیریرا مقابل او باال گرفت: صبر کن ام دستش

 قهیزبون صحبت کرد. چند دق هیبه  دیفقط با نای. با ایشناسیخوب نم

 .کنمیمن خودم حلش م یفرصت بد

ه چند ساعت به وج نیدر هم یاحمر ایرکیام ای! گودینوا باال پر یابروها

ها کرده بود که هنوز خودش هم از آن دایاو دست پ تیاز شخص ییها

همه آدم  کهنیخبر نداشت! جنس؟ مگر جنس امثال او چه بود؟ جز ا

 جنس؟! کیبودند و از قضا از 

 کند. یلب نشاند. خوشش آمده بود که پسرک را عصبان یرو یاخنده

شما  یریگ ه ههمه جب نیلحنش کرد: من واقعا ا یقاط متیهم مال یکم

که انقدر  دیدار یاز عکاس یچه تصور دونمیراستش نم .کنمیرو درک نم
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 یعکاس نیراحت باشه چون ا التونیاما خ دیکنیبا سوءظن بهش نگاه م 

 بزنه! تونهیبه کار شما نم یاصدمه

 زنه؟یصدمه نم یکرد: شما از کجا مطمئن اخم

براش  یمشکل یبا عکاس یشغل منه، تا االن هم کس نیگفت: خب ا ناباور

 . نیکه شما نفر دوم باش ومدهین شیپ

 کنهی. فرق معده آدمه کیمحل کسب و کار  جانیاشاره کرد: ا رونیب به

 یکس یو به پر و پا یکرد یکه شما توش عکاس ییاه هیبا اون آتل

 هیهمه مرد  نیوسط ا شهی! از اون گذشته شما خودت روت میدیچینپ

 ؟یریعکس بگ ینفر رو دنبال خودت راه بنداز

 د؛یرا جلو کش فتدیتا ب رفتیکه م یرا در حدقه چرخاند و شال چشمانش

 گریانگ د کیسر بخورد و پسرک هزار و  تیموقع نیمانده بود در ا نیهم

 اش بچسباند!نداشته شیهم به ر

انجام  ی. چون کار خالف شرعشهیکرد: بله. روم م نییرا باال و پا سرش

  د؟یکشیجالت م. شغلمه. مگه شما از شغلتون خدمینم

 طیبحث را در دست گرفت: مح یبه او رفت و ادامه یاچشم غره لیریام

خانم! من هم  نیکرد یکه شما قبال عکاس ییبا جاها کنهیفرق م نجایا
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فقط با شخص  یریگ میرو به شما بدم چون تصم یاجازه عکاس تونمینم 

 .دیکن دایپ یاطراف مکان بهتر نیا دیبتون دوارمی. امستیمن ن

آن دو چرخاند. باز هم به در بسته خورده بود. دلش  نینگاهش را ب نوا

نه به  کردیم شانیهر طور شده راض دیهمان جا، جا بزند. با خواستینم

 ...کردیرا م کارنیا دیهم که شده با لیخاطر خودش به خاطر خل

 جانیرا مقابل گاراژ نگه داشت و رو به آن دو گفت: شما هم نیماش

 .امیو ب رمیرو بگ دیتا من برم کل دینیبش

بار دهم غر زد: تا ما  یآورد و برا رونیب اشیسرش را از داخل گوش منای

 که. شهیاون سر شهر همه جا بسته م میبرس

 نداره. ی: خب بشه. اشکالدیمهربان به سمتش چرخ اسمنی

نداره بسته بشه؟  یکه اشکال یریگیروضه م یشد: مگه دار یحرص

نه  میدیتدارک د ینه تم میا. نه چهارتا بادکنک گرفته هتولد یناسالمت

بشه. شما فقط  لیتکم ونمونیکلکس ارنین کمیبگو ک هوی. یچی. هیعکس

 .نیآدم رو ببر یآبرو نیبلد
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 انی. لپ او را مدیبرداشت و به عقب چرخ رهیدستگ یدست از رو زدانی 

 دمیقول شرف م: کم غرغر کن وِروِره جادو. دیدو انگشتش گرفت و کش

 کنم برات. خوبه؟ دایپ یدرست حساب یبادکنک فروش هیامروز 

 ه؟یچ گهید یلپم رو. بادکنک فروش ی: کنددیرا با اخم عقب کش خودش

 رزاست؟یمگه عهد قلقلک م

همون. حاال  نیگیشما بهش م یبا تاسف سر تکان داد: باشه. هر چ زدانی

 د؟ییفرمایم یمرخص یاجازه

رو  دیمن برم کل ینیتو بش یخوایکرد: م یاعالم داوطلب عیسر اسمنی

 رم؟یبگ

داد و با تمسخر در جواب او گفت: اخالق  یرا به صندل اشهیتک منای

جا همانا و خراب شدن رفتن اون یدونینم ؟یرو تو هنوز نشناخت ایرکیام

 شو، برو. ادهیکنه پ تیاقهوه یروزمون همانا؟! اگر دوست دار

با اون عقل ناقصش  نیزد: ا اسمنیبه  یو چشمک دیندبلند خ زدانی

تو هنوز  یول یشیاوف م ی. پا بذاراستیخط قرمزه ک جانیا دونهیم

 ؟یدینفهم
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بود و  ایرکیها بود. ام. حق با آندیبدون آنکه ناراحت شود خند اسمنی 

 یاجازه یو کس دیکشیبه دور آن م شهیکه هم یمحل کارش و حصار

 عبور از آن را هم نداشت.

 .گرددیگفت که فوراً برم شدیم ادهیهمان طور که پ زدانی 

کرد. سراغ  یسالم و احوال پرس یارعلیو با  ستادیا یمقابل اتاق نگهبان 

ها را گرفت و او اتاقک آخر گاراژ را نشانش داد و گفت احتمااًل آنجا پسر

 باشند.

با همه هم  گذشتیم هایو جوشکار اه هرگایکه از مقابل تعم طورهمان

 .شناختیاما همه را م امدیکرد. با آنکه کم م کیگذرا سالم عل

طور که مشغول صحبت بود به زنگ خورد. جواب داد و همان اشیگوش

بود که رضا مقابلش سبز  دهیراه رس یانهیگاراژ راه افتاد. م یسمت انتها

 یدونی. می: خسته نباششد. تماس را قطع کرد و با پسرک دست داد

 کجاست؟ ایک ریام

کن آقا منو  یکاریآقا دستم به دامنت  زدانی. فقط دونمیتکان داد: م سر

 .رونینندازه ب

 رون؟یبندازتت ب دیرا پشت او گذاشت تا هم قدمش شود: چرا با دستش
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کرد هر چند نتوانست خوب  فیماجرا را تعر شیبرا ختهیجسته گر رضا 

 .دیگویکه چه م اوردیسر درب

سر باال برد، چشمش به  دندیگاراژ که رس ییاتاقک انتها یکینزد به

 یهاموقع بود که منظور حرفمقابل در افتاد و تازه آن ستادهیدخترک ا

خانم همون  نیو سوال کرد: ا دیرضا را درک کرد. به سمت او چرخ

 ؟یکه گفت هیعکاس

نگاه کرد و سر تکان داد: خودشه  آمدیم رونیبه نوا که حاال از اتاقک ب رضا

 آقا.

 ذارهینم لیریراحت رضا جان. ام التیپشت او زد: خ یآرام یضربه زدانی

 کنه. برو سر کارت. رونتیب ایک

 ندیتا بب ستادیطور خشک شده او از کنارش گذشت. رضا اما همان گفت

 در نظر گرفته.  شیبرا یاهیچه تنب ایرکیام

 خودش را گرفتار کرده بود! یدست یدست

آمد. پشتش به او بود و  رونیهم از اتاقک ب ایرکیام دیکه به نوا رس زدانی

باالتر از  یصد متر هیحضورش نشد. نوا را مخاطب قرار داد:  یمتوجه

 .دیریاونجا عکساتونو بگ دیتونیهم هست م گهیگاراژ ما چندتا گاراژ د
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 یبلد ییتو که الال دیبگو خواستینگاهش کرد. دلش م هیعاقل اندر سف  

اما زبان به دهان گرفت و فقط طعنه زد: احتمال  بردیچرا خوابت نم

 ی. امروز حوصلهها هم مثل شما واسه چند نسل قبل باشهتفکر اون دمیم

 .شدمیرو ندارم وگرنه حتما مزاحمشون م شتریب حیتوض

راحت. تو  التونیاش گرفت اما اخمش را حفظ کرد: نه خخنده ایرکیام

. اتفاقا بنظرم اونجا دیکنینم دایدور و اطراف عقب افتاده تر از ما پ نیا

 .شهیازتون استقبال هم م دیکه بر

عوض شده بود؛ حاال او بود که از  شانی. جاانداختینوا را دست م داشت

 دیبگو یزی! دخترک دهان باز کرد چبردیحرص خوردن نوا داشت لذت م

باال رفت.  شیشد. ابرو زدانی یاو، متوجه یکنار رفته یهکه از پشت شان

 !دیرسیم یباغ بر نیهر دم از ا

 ایرکیجلو رفت و سالم داد. ام دیخودش د یاو را رو یرهیتا نگاه خ زدانی 

اش را در دست گرفت: . دست دراز شدهدیبه عقب چرخ شیصدا دنیبا شن

 داداش؟ یچطور

 شما؟ نیدور گردنش انداخت: خوب نیبه نوا و دورب ینگاهمیکرد. ن تشکر
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نداشت. اگر  گریکس را د چیه یلب زمزمه کرد. حوصله ریز "یممنون" 

ارتباط پسرک کت و  یو تا ته تو ستادیایبود مطمئنا م گریهر وقت د

اما حاال حس  شدینم الیخیب آوردیها را در نم یشلوار پوش با احمر

را با هزاران  یبه شهر دنیرس یبرا ،یطوالن ریمس کیرا داشت که  یآدم

شهر از اول هم بسته بوده  یورود نکهیکرده غافل از ا یشوق و ذوق ط

 است. 

تشکر کرد: ممنونم که وقتتون  ندازدیها بسمت آن یگریآنکه نگاه د بدون

 . با اجازه!دیگذاشت ارمیرو در اخت

ها گذشت. از کنار آن انداخت و نییمحترمانه جوابش را داد. سر پا ایرکیام

 یرو یهاخاک شیبود و با پا ستادهیگوشه ا کینگاهش به رضا افتاد که 

 ؟یسادیشد: منتظر من وا کشی. نزدختیریرا بهم م نیزم

 عکاس خانم؟ نیانداخت: اومد نییسرش را باال برد و دوباره پا یفور

 ؟یسادیوا نجای: چرا ا-

 .ادیاشاره کرد: منتظرم آقا ب کردندیکه صحبت م زدانیو  ایرکیام به

 ؟ی: واسه چدیها نگاه کرد. گرم صحبت بودند. رو به رضا پرسبه آن گذارا

 ؟یکارش دار
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اصرارش کنم بلکه منو  خوامیباال انداخت: ها؟ نه کارش ندارم. فقط م سر 

 .رونیاز گاراژ نندازه ب

بخاطر  یدید ویواقعا؟ آخه ک یگرفت ینوا گرد شد: حرفاشو جد چشمان

 پسر خوب؟ رونیساده بندازن ب ییراهنما هی

هم بزنه انجامش  ینداره. هر حرف یشوخ یگرفته گفت: آقا با کس رضا

 .دهیم

مسخره  لیراحت با چهار تا دل یلیوجدان گرفت: منو که تونست خ عذاب

 نداره. مطمئن باش. یاز سرش باز کنه پس با توام کار

 دیشنیکرده بود و حاال م سکیاو ر یبرا تر هم شد.که بود دمغ یاز آن رضا

 دیسوال کرد تا شا دینداشته است. پر ام یاجهیهم نت سکشیکه حاصل ر

 ن؟یریباشد: بهتون اجازه ندادن عکس بگ کندیکه فکر م یجواب جز آن

هم رسماً مترسک سر  یکه شما گفت ییآقا لی: نه اجازه ندادن. اون -

 آقا بداخالقه همه کارست. نیا داستیکه پ نجوریبود. ا زیجال

جا آن یکه به پسرها نسبت داد گرد شده بود. کس یرضا از القاب چشمان

کند. دخترک واقعا سر  هایبار احمر یها نداشت که حرفاز آن جرئت

 هم داشت. ینترس
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من  یاش کرد: ولحواله یچشمک دیپوکر و متعجب رضا را که د یافهیق 

اگه اخراجت کردن خودم  یاش. حتتوام ناراحت نب گردمیبازم برم

 .کنمیوساطتت رو م

 کیاو با  آورد؟یرسماً وا رفت. دختر آن همه سماجت را از کجا م رضا

از آمدن دوباره  لکسیوقت نوا رکرده بود آن سیخودش را خ ایرکیتشر ام

 زد؟یحرف م

 شیکرد و راه خروج گاراژ را در پ یخشک شده هم خداحافظ یرضا از

و پشت  رودیکه او م کردندیفکر م هایخام بود اگر احمر الیگرفت. خ

را راحتشان  بارکی نی! استثناً مجبور بود اکندیسرش را هم نگاه نم

 ماندیقدر مو نوبت دکترش وسط بود. وگرنه آن لیخل یبگذارد چون پا

 کنند. رونشیب پایبا ت ای ردیبگ تیرضا ایتا 

شم دوخت. از مقابل چشمانش دخترک عکاس چ یرفته ریبه مس زدانی

نبود  فیزد: ح شیبه بازو یو مشت دیچرخ ایرکیکه محو شد به سمت ام

 آخه پسر؟ یاقتیلیچقدر تو ب ؟یرو رد کرد یمحترم نیعکاس به ا

آدم  ؟یتو چ لیریارزن عقل نداره ام هی نی: ادیکش یداخل اتاق سرک به

 آخه؟ زنهیلگد به اقبالش م یجورنیا
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 نگفت. سرگرم حساب کتاب بود. یزیچ لیریام 

داداش وگرنه راست کار  یاومد ریاش گذاشت: دشانه یدست رو ایرکیام

 خودت بود!

 یبه گاراژا یاش کردحواله یبه او رفت: واسه چ یساختگ یاغره چشم

 اونجا رو هوا بردنش که. گه؟ید

 بدو تا نرفته برسونش. ینگران یلیرا در هوا تکان داد: خ دستش

ا تو ه هخونه باغ رو بده بهم. بچ دیبدو کل لیریو داد زد: ام دیخند زدانی

 .منتظرن نیماش

 نجا؟یا یآورد یدیدنبال خودت کش یکرد: اونا رو واسه چ ینوچ ایرکیام

 یبرادر من! تا ک تویخرک رتیاون غ کمیرا کج کرد: کم کن  اشافهیق

 ؟یفکر کن یجورنیقراره ا

رو  نایخانم هم هم نیآمد و با او دست داد: اتفاقاً ا رونیاز اتاقک ب لیریام

 کو گوش شنوا؟ یداد. ول لیبهش تحو میمستق ریغ

داد و او گفت: حاال گره از کار بنده خدا باز  زدانیرا به دست  دیکل

هم تو آخرت دستتون بند  نجایهم ا نیدید هوی. ثوابم داشت. نیکردیم

 شد.
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را نشان او داد: آقا اصال به من  ایرکیمبه تاسف تکان داد و ا یسر لیریام 

دراز بود،  یمهلت نداد صحبت کنم. البته زبون اون خانم هم به حد کاف

 خداروشکر براومد! ایک یاز عهده

 رونیب یخودت رو از دفتر دستکت بکش ومدهی: تو که حتما دلت ندیخند 

 زمان. دِیزی نیبه ا شیسپرد

به او نسبت داده بود و سر زبان همه  منایصفت را  نیزد. ا ه هقهق ایرکیام

. ایبچه هم نذار ک نیرضا را نشانش داد: سر به سر ا زدانی. دیچرخیهم م

 بذار بره سرکارش.

رها شده از کمان به سمتش  ریافتاد مانند ت نوایب یچشمش به رضا تا

 ؟یینجایبرداشت: تو که هنوز ا زیخ

 ینیبینم ؟یچ یعنیکارا  نیا ؟یرا گرفت: چرا رم کرد شیبازو زدانی

 ده؟یترس یکاف یبه اندازه یطفل

سر  نجایقدم جلو آمد: صبح تو خونه دعواش شده اومده ا کیهم  لیریام

 .رمیگی. تو برو من افسارشو دست مکنهیم شیا خاله هبچ

 .با هر دو دست داد: پس من برم دخترها منتظرن زدانی
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را صدا  لیریطرف بلند امآن نفر از کیقدم هنوز برنداشته بود که  کی 

 نشونی. ماشدیبزن نوریبه ا سری گنیاوس عبداهلل م ل؟یریکرد: آقا ام

 .شهیروشن نم

 .امی: بگو االن م-

 .ایکرد سمت رضا: توام با من ب رو

بود  ستادهیزد. نوا ا رونیاز بابت او که راحت شد از گاراژ ب زدانی الیخ

 .رفتیور م اشیگاراژ و با گوش یمقابل ورود

را در قفل چرخاند و استارت  چیی. سودیخودش را سمت فرمان کش منای

 زدانیپختم. به  یصبر کرد و بعد، کولر را روشن کرد: وا یاهیزد. چند ثان

 خوش گذشته که انقدر لفتش داده. یلیخان انگار خ

سرما کمک  دیکرد تا شا میکولر را به سمت او تنظ یاه هچیدر اسمنی

از گزندش در امان بماند: حتما با پسرها  یبزند و اندک خیکند زبانش  

 .زمیکه عز می. عجله ندارادیمشغول حرف زدن شده. االن م

 ؟یعجله داشته باش دیتو چرا با گهی: آره ددیحرف او بدتر گر گرفت. توپ از

مشکل  ه؟یچ یدونیحرص بخوره. البته م کمی دیتولد عممونه حتما اون با



 

90 

 یشوکت نای: مسندهیون                                                                                                                55طهران

اما بازم از  یهست یتو چجور آدم دونمی. مشکل من خرم که میستیتو ن 

 زدم شدم عنتر دستت. میزندگ

 ؟یدار لبخند زد: االن باور کنم فقط به فکر من منظور

تو به فکر خودت  یاو نازک کرد: معلومه که نه. وقت یبرا یپشت چشم 

شد اتفاقاً منم فقط  نجوریبه فکرت باشم؟ حاال که ا دیچرا من با یستین

 یراه بنداز یزیآبرور نیقراره همچ دونستمیخودمم. اگر م یبه فکر آبرو

 بزنم! یکه حاال بخوام جوش الک کردمیاصال دوستامو دعوت نم

اطراف: االن با حرص خوردن من  ینشست و چشم دوخت به فضا صاف

تو  خوامیمن از اولش هم گفتم تولد شلوغ نم شه؟یدرست م یزیچ

 .مونهیاعتراض هم نم ی! پس جایخودت گوش نکرد

بار او کند که  یزیتا چ دیجلو کش یدو صندل انیخودش را از م یعصب

. اولش فکر کرد اشتباه دیباال پر شیگاراژ افتاد. ابروها یچشمش به ورود

که به خرج داد مطمئن  یشتریکرد و دقت ب زیاما چشم که ر ندیبیم

 است! یمقابل چشمانش واقع ریشد تصو

بلند و رنگ  یکه از آن فاصله فقط مانتو یرا سمت دخترک انگشتش

 کنم؛یگرفت و پوزخند زد: اتفاقاً حاال که دقت م شدیم دهیروشنش د
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رو هم  ایمچ بعض میکه داشت حداقل تونست ی. هر بدمیخوب شد اومد 

 .میریبگ

موضع داد!  رییتغ ینچطور در آ کردیگنگ نگاهش کرد. درک نم اسمنی

 ایرکیام فیدهد: اَخ و پ حیکرد که توض بیرا ترغ منایچشمان پر سوال او 

 ماهاست.  یفقط برا ایگو

انگار. مشخصه مزاحم  میبه گاراژ کرد: بد موقع هم اومد یاابرو اشاره با

 !میاوقات فراغتشون شد

کرد مثبت نگر  ینوا او هم تعجب کرد. سع دنیسر چرخاند و با د اسمنی

به مردم تهمت  یبنده خدا. چرا الک شهیداره از اونجا رد م دیباشد: شا

 ؟یزنیم

. خودم یتو چقدر خنگ یاسی ی: وادیکوب نیرا محکم کف ماش شیپا کف

 کن. دایپ گهید یچی! حاال بگرد رونیدختره از گاراژ اومد ب دمید

پشت  منایشد.  رهیبه او انداخت و بعد دوباره به دختر خ ینگاه مین

 یهارزنیگوشش شروع کرد به در نظر گرفتن احتماالت محتلف. مثل پ

دارد شروع  یاارتباط چه  رهایو با ام ستیدخترک ک نکهیخاله زنک از ا
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 کمینتوانست سکوت کند:  اسمنی گریرفت که د شیپ ییکرد و تا جا 

 تو دامنشون! یندازیبچه هم م هی یبر شیپ گهید

دور از ذهن  نی: همچنداختیو خودش را از تک و تا ن را خورد اشخنده

 .ستین یاعتماد چیدوره ه نیا یبه پسرا حتی. از من به تو نصستیهم ن

 یب یقدرآن یپسرشناس ینهیو باال آمد. در زم دیدرونش جوش یزیچ

هوا قبول کند. هر  یرا رو فشیتجربه بود که حرف خواهر همه فن حر

نسبت به او  یشتریب یشناخت رهیبا وجود کوچک تر بودن دا منایچه بود 

و به قول خودش  کندیم رهیها را به خود خکه چطور چشم دیدیداشت. م

 دانستیم یزی. پس حتما حاال هم چزندیمخ هر که را که اراده کند م

 !گفتیم نیکه چن

 رونیهم ب زدانیاز فکر سمت گاراژ چرخاند  ییایکه سرش را با دن بارنیا

گفت. همه  یزیمقابل دخترک و چ ستادیکه برادرش ا دیآمده بود. د

دختر بود. هر چند اگر چشمان عقاب هم داشت  یچهره یحواس او اما پ

چشمان دخترک  یرو نکیاما ع ندیخوب بب توانستیاز آن فاصله نم

 را گرفت. یهر کنکاش یاجازه
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هم خبر  زدانیاوف معلومه انداخت:  تیافکارش پاراز انیباز هم م منای 

 .زنهیچه گرم باهاش حرف م نیداشته بب

 ؟یکنیهم رحم نم زدانیبه او نگاه کرد: به  کوتاه

قابل اعتمادن. مگه  ریپسرها غ یگفتم؟ همه یزد: بهت االن چ پوزخند

 ست؟یپسر ن زدانی

 زیزبان تند و ت فیحر گفتیجواب دادن شد. او هر چه هم م الیخیب

شدن به آن سمت  رهیکنجکاوانه خ ی! هر دو در سکوتشدیخواهرش نم

 آمد. نیبه طرف ماش زدانیادامه دادند که  یرا تا زمان

 رهنیپ یهانیکتش را در اورد و بعد سوار شد. آست رونیهمان ب 

گذاشت:  اشنهیس یدست رو یمعذرت خواه یاش را تا زد و برامردانه

 .دیها. معطل شدشرمنده خانم

 ی: اون دختره کدیاجازه نداد و فورا پرس منایامد جواب دهد که  اسمنی

دختر  هیبشه اما بق دامونیطرفا پ نیا میکه ما اجازه ندار هیبود؟ چطور

 تو گاراژشون؟  ارنیم
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 ینجوریگفت: اوال که زشته ا یسمت او رفت و جد یاچشم غره زدانی 

به نظرت  ؟یشناسیرو نم ایرکیام یخرک یتو اخالقا اًی. ثانیکنیقضاوت م

 همه مرد؟  نیا نیب ارهیدختر رو ب هی دارهیبرم

گفت: نزن  رانهیمچ گ منایحرکت کند  کهنیرا جا زد اما قبل از ا دنده

 ! رونیاز گاراژ اومد ب دمی. خودم درشیز

اگر با  زمیواسه ما کاراگاه شده! عز نییبه او نگاه کرد: فسقل رو ب نهیآ از

خانم  نیا یشدیمتوجه م یکردیقشنگت خوب نگاه م یاون چشما

 .کارستیچ

 ها باشد؟گر کار ادم انینما توانستیتا حاال ظاهر م یکرد. از ک تعجب

را  نیشد و تازه آنموقع بود که دورب رهیدوباره به نوا خ اسمنیاو  یجا به

 . دخترک عکاس بود؟ دیدور گردنش د

 کرد و متعجب گفت: عکاسه؟ یدست شیپ دنیپرس یبرا منای

 شما. یتکان داد و دنده عقب گرفت: با اجازه سر

 کنه؟یم کاریچ نجای: ادیپرس اسمنیرا  یبعد سوال

 هیرا نگه داشت. تا دخترها تخل نیدور زدن شد و ماش الیخیب زدانی

صد در صد ول کن نبودند! پس جواب دادن به  کردندینم اشیاطالعات
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. نجایاز گاراژ اومده ا یعکاس یخانم برا نیا ایرار داد: گوق تیها را الوآن 

 دمکه متوجه ش ییافتاده و تا اونجا ایرکیام ریاما خب از شانس بدش گ

 د؟ییفرمایم یمرخص ی. حاال اجازهنی. همرهیبهش اجازه ندادن عکس بگ

 انداخت: وا خب چرا؟  اشینیب یرو ینیچ منای

 یک ایرکیکولر را سمت خودش چرخاند و جواب داد: چرا داره؟ ام زدانی

بار  نیرد بشه که ا نجایا یلومتریک هیخانم از  هیتا حاال قبول کرده 

 دومش باشه.

به  یتکون هیکار کنن؟  یانقدر سنت نایقرار ا یتا ک نایحرص لب زد: ا با

 .گهیخودشون بدن د

 نیکار تو همچ کننیکار نم یرا باال انداخت: سنت شیابرو اسمنی

 ادی. حاال چه ما خوشمون بزمیهست عز یخود سنت یبه خود ییهاطیمح

 .ادیچه ن

 نیشروع کنه. من مطمئنم هم ییجا کیاز  دیکرد: به هر حال آدم با اخم

رفتن تا اآلن.  تهیسمت مدرن اشونیلیگاراژ هستن خ نیکه تو ا ییهاآدم

 واسه کجا؟ رهیگعکسارو ب خوادیدختره م نیحاال ا
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اطالعات ناقص  نی. همدونمیکرد: اونش رو نم یاطالع یاظهار ب زدانی 

 رو هم از رضا کش رفتم.

 یهنوز در بحر دخترک عکاس سپر منای. اما دندیو خودش خند اسمنی

 دوست عکاس داشته باشم. هیدوست داشتم  شهی: من همکردیم

عکاس  شونیکیرنگارنگ  قیاون همه رف نیطعنه زد: باور کنم ب زدانی

 دارن. تیفعال ییبایمد و ز ینهیتو فقط تو زم یالبته دوستا ست؟ین

همان لحظه به ذهنش خورد. فورا  یابه حرفش نکرد. جرقه یتوجه

گفت:  کردیرا لمس م رهیطور که دستگو همان دیخودش را سمت در کش

که در خونم رو زده استفاده  یفرصت نیاز ا تونمینم ایرکیمن مثل ام

 نکنم.

 اآلن؟  یرینگاهش کرد: کجا م یسوال اسمنی

کوتاه و خوشرنگش را مرتب کرد و رو به آن  یشد. مانتو ادهیپ نیماش از

 میعمراً بتون گهیگفت: ما که د آوردندیسر در نم شیاز کارها چیدو که ه

من دختر  خانم خوشگله اگر بفهمه نی. به نظرتون امیکن دایعکاس پ

 تولد فردا؟ یبابت عکاس زنهیم نمیدست رد به س امیک یعمه
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اش سنجاق کرد و قبل از آنکه آن دو مخالفت کنند هم به جمله یچشمک 

مرتب کرد و رو  نهیرا در آ شیموها زدانیتند به سمت نوا قدم برداشت. 

استعدادهاشو تو راه  نیکه خشکش زده بود لبخند زد: اگر ا یاسمنیبه 

 االن صد در صد دکتر بود! بردیبه کار م لیمقدس علم و تحص

امور  یدر همه منای گفت؛یهم نم راهیغش کرد از خنده. ب اسمنی

 تخصص داشت اال درس!

بود  دهیخواهرشان که حاال به نوا رس نندیدو سراپا چشم شدند تا بب هر

 دارد! یاچه برنامه

هم به داخل گاراژ  ینگاه با دقت میو هم زمان ن ستادیسر نوا ا پشت

او شد:  کینزد یآن اطراف نبودند پس بدون نگران رهایانداخت؛ ام

 د؟یببخش

. دختر دیآورد و به عقب چرخ رونیب ینوا سر از گوش ش،یصدا دنیشن با

 ی. مخاطبش او بود؟ نگاهکردیبود و با لبخند نگاهش م ستادهیا ییبایز

پس حتما با خود او  شدینم دهیآن اطراف د یبه دور و ور انداخت؛ کس

 بود.

 د؟ییکرد لبخند بزند: بفرما یسع
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راه، سر  نیاز بهتر میداد مستق حیوارد شد و ترج استیاز در س منای 

 هستم. ایرکیام یمن دخترعمه ؟ی. خوبزمیصحبت را باز کند: سالم عز

مراسم معارفه را کامل ادا کند. نوا را هم به طرف او دراز کرد تا  دستش

همان پسرک بداخالق  ایرکیابرو باال انداخت. منظورش از ام یبا کنجکاو

 !گر؟یبود د

 یکرد به رو یاو غرق تعجب شده بود اما سع یآنکه از حضور ناگهان با

 یجا شی. دستش را هم دراز کرد و با او دست داد. برااوردیخودش ن

 یهو از کجا سر راهش سبز شده! با کنجکاو کیسوال بود که دخترک 

چشمانش  ی. عسلباتریتر از او بود و البته زنگاهش کرد؛ به گمانش کم سن

بود که  یزیچ نینشانده بود اول چهره یکه رو ینقص یب شِیآرابا آن 

 باشد! یدختر بد دیرسی. به نظر نماش را جلب کردتوجه

نگفت. نگاه  یزیاس شد اما چنگاه جستجو گر دخترک عک یمتوجه منای

او  یموضوع سخت بود اما حت نیداخل گاراژ انداخت؛ اعتراف به ا یگرید

. بدتر از آن اگر سر بردیحساب م ایرکیهم با آن همه دل و جرئت از ام

 .کردیبود را هم نقش بر آب م ختهیکه ر یانقشه دیرسیم
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و سمت او  دیراحت نگاه از گاراژ گرفت. لبخندش را عمق بخش الیخ با 

 نیاومد یعکاس یبرا دمی. با لحن مخصوص به خودش گفت: شندیچرخ

 .نجایا

بود پس سر  یاش کامالً خبرمرتب کرد. جمله یرا کم اشیروسر نوا

اومدم اما  یعکاس یخوشحالم. بله برا تونییاز آشنا یلیتکان داد: خ

 !دینرس جهیمتاسفانه به نت

 . چرا؟یوا یچپ زد و چشم گرد کرد: ا یعل یخودش را به کوچه منای

. چون خود دیبپرس یاحمر یاز آقا دیبا نویا کنمیباال انداخت: فکر م شانه

 چرا. دمیمنم درست نفهم

خاص داره. اما  یاخالقا یسر کی ایرکیلب نشاند: ام یرو یمیمال لبخند

 بتونم کمکتون کنم. دیشا نیاگه دوست داشته باش

 میمستق یصراط چیمشخص بود به ه شونی: واال ادیتعارف خند یب نوا

 د؟یکمک کن دیتونی. شما واقعا مستنین

 نیا ییجورا کیبگم  دیجلوتر رفت: بله فکر کنم بتونم. البته با یکم منای

 ست.کمک دو طرفه
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دهد و  حی. اجازه داد خودش توضاوردیاو درست، سر در ن یهااز حرف نوا 

. شما هم به هر کنهیاعتماد نم اه هبیکال به غر ایرکی! امدینیاو گفت: بب

 یهست که بهتون اجازه دیبشناستتون ام کمی. اما اگر دیابهیحال غر

 بده. یعکاس

: دیو پرس ندیسر داد تا بهتر بتواند دخترک را بب شیموها یرا رو نکشیع

 منو بشناسن؟ دیبا شونیاون وقت چطور ا

جشن تولد  هیو گفت: ما فردا  دیاش کشرژ خورده یهالب یزبان رو منای

با عکاس  میشد نتونست یادفعه هی یلیجشن خ نی. راستش چون امیدار

ما  یکه عکاس مراسم فردا دی. اگر شما قبول زحمت کنمیهماهنگ کن

 دمی. منم قول مدیهم مجدد صحبت کن ایرکیبا ام دیتونیاونجا م دیباش

 کمکتون کنم. آدیکه از دستم برم ییتا جا

 د؛یزنیدو نشون م ریت کیبا  ینجوریانگشتانش عدد دو را نشان داد: ا با

و احتماال  شناستتونیم ایرکیهم ام دیکنیبه ما لطف م یعکاس نیهم با ا

 .رهیم نیاز ب اشهیاون گارد اول

اما نوا تنها  گفتیشرکت در مراسم فردا م یهاتیچنان داشت از مزهم او

 یقدم در خانواده توانستیم یسادگ نیواقعا به ا کرد؛یفکر م زیچ کیبه 
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 شگاهیدر پ لیکه خل شدیداشت باورش م یجد یبگذارد؟ جد هایاحمر 

ه رباتفاق شانس نوا باشد؛ تج نیدارد! وگرنه ممکن نبود ا یپارت شیخدا

به نام شانس  یتولد ثابت کرده بود او از مبحث یتلخش از همان ابتدا یاه

 بهره بوده است! یکامال ب

 دارم. یعکاس میخودش را مشتاق نشان دهد: من فردا تا یلیخ نخواست

. هر دیتون بذارما رو هم تو برنامه کنمیاصرار کرد: خواهش م یکم منای

 یهمون ساعت اوک یما جشن برا ستین یهم که باشه اصال مشکل یزمان

 .میکنیم

 دایپ برانیم کی یعقلش پاره سنگ برداشته بود که قبول نکند؟ وقت مگر

قدر زود به هدفش برساند، محال بود که او را آن توانستیشده بود که م

 !ردیساده هم درخواستش را بپذ یلیخ توانستیردش کند اما نم

به رقص در آمده بودند،  شنهادیوجودش از آن پ یاعضا یآنکه همه با

 فردام رو چک کنم. یبرنامه دیگفت: با

شماره تماستون رو داشته باشم که اگر  تونمیاصرار نکرد: م گرید منای

 دم؟یاسمتون رو هم نپرس یراست د؟یبهم اطالع بد دیداشت یخال میتا
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حتما.  زمیگشاده استقبال کرد: من نوا هستم؛ نوا فرزانه. بله عز یرو با 

 د؟یکن ادداشتی لطفاً

کرد. شماره را رد و بدل کردند و در  یهم خودش را به او معرف منای

: دیرا پرس خوردیکه در ذهنش وول م ینوا سوال یآخرِ خداحافظ یلحظه

 زم؟یعز شهیتولد کجا برگزار م

 امیب تونمیم دیدوره اما اگر شما قبول کرد کمیباغ اطراف شهر.  هی: تو -

 دنبالتون.

اما  شناختیم یرا تا حدود های. درست بود که احمردیترس یاندک نوا

و  کهیها اعتماد کند و به آن توانستیکه نم شیاه هدیفقط بر اساس شن

 !یعکاس یسر شهر براآن فتدیتنها راه ب

 ی. جز دوستاهیانگار ذهنش را خواند که گفت: تولد کامال خانوادگ منای

 ..دیران نباش. نگستیهم ن یانگشت شمارمون کس

 یهماهنگ کینثار او کرد و بعد از  یلبخند ضهینبودن عر یخال یبرا نوا

 کردند.  یخداحافظ گریکدیکوچک از 

باره مشورت  نیدر ا لیحتما با خل دی. باردیبگ نیتا ماش ابانیافتاد سرخ راه

 یشنیرا در لوک شیهای. معموال عکاسردیدرست را بگ میتا تصم کردیم
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از آن بابت نداشت.  یخاص یو نگران دادیانجام م کردیم نییکه خودش تع 

و  ندهمه آشنا بود گرفتیدر خانه هم بر عهده م یمراسم یاگر عکاس

داشت تا خودش را به خطر  ییدر کارش خط قرمزها شهیشناس. او هم

 سخت شده بود. یکم یمخصوصا که اعتماد کردن به هر کس ندازدین

نشست. خواهر  نیکه از گفتگو با او گرفته بود در ماش یادیز یبا انرژ منای

 و منتظر نگاهش کردند. دندیو برادرش به عقب چرخ

 د؟یکنینگاه م ینجوریچرا ا هی: چدیخند

 ؟یکرد کاری: چدیپرس زدانی

رو راه بنداز  نینرفته؟ ماش ادتیاو زد: قولت رو که  یشانه یپشت رو از

 .میکن دایخوب پ یِ تم تولد هی دیفعال با. کنمیم فیتو راه براتون تعر

 ؟یداد ریگفت: تو باز گ یکالفه پوف اسمنی

. حاال که عکاسمون جور شده دمیم ریچشم نازک کرد: بله که گ پشت

 .میبه فکر تدارکات باش دیبا

کردن.  فیشروع کرد به تعر جانیرا راه انداخت و او با ه نیماش زدانی

همه  یحساب دی. پس بازندینم اشنهیمطمئن بود که نوا دست رد به س

 .کردیفردا آماده م یرا برا زیچ



 

104 

 یشوکت نای: مسندهیون                                                                                                                55طهران

 بیدست داخل ج د،یکردن کل دایپ یو برا ستادیخانه ا یدر ورود مقابل 

باعث  دیخانه به گوشش رس اطیکه از داخل ح ییاش برد. سر و صداکوله

که دقت کرد  یکند. کم زیشد با استرس دست از گشتن بکشد و گوش ت

کرد  دایرا که پ دی. کلدیکش یداد و نفس راحت صیرا تشخ یعل یصدا

 کرد و داخل رفت. بازآرام در را 

 یتخت چوب یرو لیو نگاهش را به سمت راستش دوخت؛ خل ستادیا

مشغول آب دادن به باغچه بود. آنقدر گرم  ینشسته بود و عل اطیح

 یرو رنگ و دنی. با دآمدن او نشدند یمتوجه یصحبت بودند که حت

برگشته بود گل  شیقبل بهتر و سر جا یهاکه انگار نسبت به روز لیخل

 از گلش شکفت.

 رمان بوک

https://romanbook.ir/ 
 رفتیخانه م یطور که به سمت مردهارا پشت سرش آرام بست. همان در

: سالم باباجان. دیسمتش چرخ یبا مهربان لیهم داد. خل ییسالم بلند باال

 .یخسته نباش

آمدنش شده  یکه تازه متوجه ی. علدیاو را محکم بوس یرفت و گونه جلو

 ؟ی: سالم دخترم. خوبدیکش یدرخت سرک یبود از پشت شاخه

https://romanbook.ir/
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: دیتخت گذاشت. جلو رفت و پرس یرو لیاش را کنار خلکرد و کوله تشکر 

 عمو؟ دیکنیم کاریچ

 یچرا بعض دونمیخشکِ داخل دستانش را نشان او داد: نم یاه هشاخ

 .کنمیا خشک شدن! دارم هرسشون مه هشاخ

 کردیتظاهر م یانداخت. عل یاو نگاه یخانگ پیسر تکان داد و به ت نوا

 یعلت پژمردگ دانستندیخانه خوب م یاهال یوگرنه همه داندیکه نم

هم  خانه افتاده بود درختان باغچه یگوشه لیخل یاز وقت ست؛یباغچه چ

به رشد و نمو  یلیعزم خشک شدن کرده بودند و در نبود باغبانشان تما

 یبود که باغچه علت یشکرش باق ی. باز جادادندیاز خود نشان نم هم

 کند. یدگیامروز خودش از جا بلند شود و به آن رس لیشده بود تا خل

 لیاو انداخت: بابا خل یهتخت نشست. دست دور شان یرو لیخل کنار

 قشنگ خودم چطوره؟

 را رو به آسمان گرفت: خداروشکر. بهترم. دستانش

خوب باشد و او  لیخل شدیگفت. مگر م یاز ته دل "خدا رو شکر" نوا

 را شکر نکند؟  شیخدا
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که نوا کم  یطور درختان ادامه دادند یچنان به صحبت دربارهدو هم آن 

 نستاگرامشیرا در دستانش گرفت. ا یگوش یسرگرم یکم کسل شد. برا

 یمتفاوتش حساب تیو اد دیزد. پست جد جشیدور در پ کیرا باز کرد و 

 لیرا باز کرد و گذرا به خل یرکتیمورد قبول همه واقع شده بود. چند دا

و  یمشتر یعکاس میانداخت؛ مطمئن بود که او از کنسل شدن تا یاهنگ

باشد و  دهیخبر ندارد وگرنه محال بود فهم هایرفتنش به گاراژ احمر

محبوب  نکهیفقط صبح قبل از ا آمدیم ادشیکه  یینپرسد. تا جا یزیچ

کرده است. جز  رییامروزش تغ یبه مدرسه برود به او گفته بود که برنامه

 .دانستندیامروز را نم یماجرا لیو نه خل یعل هاو، ن

حواسش  اطیشدن در ح دهیبکو یغرق شده بود که صدا یمجاز یایدن در

 زنه؟یکه داره در م هیرا جمع کرد. متعجب گفت: ک

بابا. حتما  میینجایکرد: ما که همه ا یورود یبه در بسته یااشاره لیخل

 .میزنگ رو زدن متوجه نشد

باز کردن در داوطلب  یکند برا یحرکت یعل کهنیبا او بود. قبل از ا حق

 .کنمیشد: من باز م
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برگرداند و به سمت در رفت. جفت  شیاش را سرجاشانه یافتاده رو شال 

خندان محبوب مقابل صورتش ظاهر شد که با زن  رخمین دیدر را که کش

 هیشب یادیز نکی. با آن مقنعه و چادر و عکردیم کیسالم و عل هیهمسا

کرد و  یسالم هیشده بود. او هم به خانم همسا ریسخت گ یهامعلم

 .ی. خسته نباشمحبوب را مخاطب قرار داد: سالم عشقم

 .ی. سالمت باشزمی: سالم عزدیبه سمتش چرخ 

طور که پا درون مقابل در کنار رفت تا او داخل شود. محبوب همان از

 ؟یاو را برانداز کرد: تازه اومد یمتعجب سر تا پا گذاشتیم اطیح

 .شهیم یربع هیزد: آره.  چشمک

 یمعلما نیا هیمامان شب یشد: وا زانیا از چادر محبوب آوه هبچ مثل

 دانش آموزات. چارهی. بیبداخالق شد

: دیاش کرد. چادر را از سرش برداشت و پرسحواله یمصنوع یاخم محبوب

 اون گاراژ؟ یات عوض شد؟ نرفتبرنامه

گرد کرد: نه. مگه آفتاب پرستم مامان انقدر برنامه عوض کنم؟  چشم

رفته  روزیکه د یمنتظره بهم خورد. منم رفتم گاراژ ریاولم غ میهمون تا

 بودم و برگشتم.



 

108 

 یشوکت نای: مسندهیون                                                                                                                55طهران

لباسا رفته  نیمحبوب در هم رفت. لبانش را گاز گرفت: با هم یهااخم 

 اونجا نوا؟! یبود

بار  نیبه خودش کرد. چندم یقدر مالمت بار بود که نوا نگاهآن لحنش

مام  نیخودش شلوار ج از نظر د؟یشنیحرف را م نیبود که از صبح ا

 اینداشت اما گو یاشکال چیجلو باز رنگ روشن ه یبا آن مانتو لشیاستا

 بود. دهیجمله را شن نیواقعا مورد دار بود که امروز، چپ و راست ا

 : چشه مگه لباسام؟!-

بود نوا را بابت  امدهیوقت دلش ن چیمواخذه گر نگاهش کرد. ه محبوب

را به او گوشزد کند:  زهایچ یالزم بود که بعض یدعوا کند اما گاه یکار

به نظرم.  نبوده یطیمح نی. اما مناسب همچزمیقشنگه عز یلیلباست خ

 امروز نظرت عوض شد؟ شدیچ یکردیمقنعه سرت م شهیتو که هم

را در  یاحمر ایرکینگاه و جمالت ام بارکینظرش را قبول داشت.  نوا

او هم  دیپوشیها را نمر آن لباساگ دیخودش مرور کرد؛ شا یذهن برا

 بابت پوششش قضاوتش کند! دادیبه خودش اجازه نم

دفعات  یحتما برا یکار از کار گذشته بود. ول گریباال انداخت. د شانه

 خواستمی: اتفاقا مدی. خندکردیگوشش م یزهیها را آوحرف نیا یبعد
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کردم. هم  داشونیاتاق پ یهمونا رو بپوشم اما از تو سبد رخت چرکا 

ه هم مقنع دمیو دانشگاه پوش یعکاس یچند روز برا نیکه ا ییمانتوها

 بشم. نایخالصه که مجبور شدم دست به دامن ا گهی. دروام ه

 مامان جان. یپشتش را به او کرد و طعنه زد: انقدر که مرتب 

 دنی. محبوب جلو رفت و او هم، چون نوا از ددیبا صدا خند دخترک

 بهتر سرحال شد.  یلپدرش با حا

را  شیهاداخل رفت و نوا را هم صدا کرد تا لباس یاز احوال پرس بعد

تا حاال که  دندیچ اطیعوض کند. با کمک هم سفره را داخل همان ح

 عوض شود. شیحال و هوا شتریب یرفته بود کم رونیاز اتاق ب لیخل

 یبار آخر داروها یزد. برا رونیاز اتاقش ب دهیساعت بعد نوا لباس پوش کی

او را به دستش داد  ی. عصافتدیاز قلم ب یزیرا چک کرد تا مبادا چ لیخل

اشان طور که بدرقهبرود. محبوب همان رونیو کمکش کرد تا از خانه ب

 نیرفتیبمونه با اون م یعل نیذاشتیبار هزارم گفت: کاش م یبرا کردیم

 بابا.

سر کارش برگشته بود  یعل ل،یو خلزد؛ با اصرار او  شیبه رو ینوا لبخند 

جواب تک دخترش را داد: اون  لی. خلرفتندیبا اسنپ به دکتر م دیو با



 

110 

 یشوکت نای: مسندهیون                                                                                                                55طهران

دختر دادم بهش وبالش بشم که  هیحاال که  ستیپسرم کار داره. قرار ن 

 باباجان.

او را اول به  ار،یبس یهاگفت و بعد از سفارش "یدور از جون" محبوب

 خدا و بعد به نوا سپرد.

 دنیشلوغ بود که چند ساعتِ تمام فقط به انتظار رس یدکتر به قدر مطب

به خانه برگشتند آفتاب هم در حال  یقدر که وقت. آننوبتشان گذشت

 غروب کردن بود.

آورد تا  یشربت شیو محبوب برا ندیمبل بنش یرو لیکمک کرد تا خل نوا

خس افتاده که باز هم به خس  یو با نفس دیگلو تازه کند. شربتش را نوش

 دراز بکشم. کمیتو اتاقم  رمیم مخسته یلیبلند شد: من خ شیبود از جا

را با کمک خودش عوض کرد و  شیهاکرد. لباس اشیتا اتاق همراه نوا

کرد و  کشیرا نزد ژنیدستگاه اکس دیتخت دراز کش یاو رو نکهیبعد از ا

 دیگفت بابابزرگ؟ گفت نبا یکه دکتر چ یدیتخت نشست: شن یگوشه

ازش  اجهیاحت ی. پس لطفا هر جا حس کردیاریفشار ب اته هیبه ر

 استفاده کن.

 او راحت کرد: چشم دخترجان. الیهم گذاشت و خ یچشم رو لیخل
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 : قربون چشمات.دیدستانش را بوس یرو 

چرا اما دلش  دانستیانداخت؛ نم لیخل یبه صورت خسته یادوباره نگاه

. از همان چند سال قبل به خودش قول داده بود خواستین مکرد هیگر

را  شیهاکه غم ادیقدر زشود. آن یقو خواستینکند. م هیگر گریکه د

با  کردیحالش فرق م نیو ا لیپنهان کند. اما غم خل شیاه هپشت خند

 نبود!  دانیم نی. او تحملش را نداشت. مرد اایدن یهاغمتمام 

 شیکنند از جا یجمع شده در چشمانش سرکش یهااشک کهنیاز ا قبل

رفت. چند بار  رونیاز اتاق ب لیخل یبلند شد و با مرتب کردن پتو رو

 تا نم اشک در چشمانش خشک شود. دیکش قیپلک زد و نفس عم

مبل نشسته  یچنان رودهانش را قورت داد و جلو رفت. محبوب هم آب

 مامان؟ یبود. کنارش نشست: خوب

گفت؟ چرا بابا  یلب زد: دکتر چ دیباریاز آن م ینگرانکه  یچشمان با

 بود نوا؟ یجوری

مار  گفتندینگاه او.  راست بود که م یچشم دوخت به نگران دخترک

 یماری. از همان زمان که بترسدیهم م دیو سف اهیس سمانیاز ر دهیگز
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که حاال با   دندیقدر ترسکم شدت گرفت او و نوا آن یدر فاصله لیخل 

 . شدیکم م شانیهاجان از جان کیحرکت کوچکش  کی

آدم ها  گفتندیمحبوب انداخت؛ دروغ بود که م یدهیبه رنگ پر ینگاه

افتاد آدم ها صد جان هم داشتند که  یم شیجان دارند. اگر پا کیفقط 

ها هم اتفاق به ظاهر کوچک از دست دهند! انگار آن کیهر کدام را با 

 جان را همان زمان از دست داده بودند و هنوز زنده بودند. کی

قبل  ینگفت. همون حرفا یدیجد زیرا گرفت و فشرد: دکتر چ دستش

 کمیبابابزرگ  تیگفت وضع یکرد. حت زیرو زد، همون داروها رو هم تجو

جا نشستن  کیاالنم چون از  بهتر از قبل هم شده. نگران نباش مامان

 ه بخوابه.خسته شده بود رفت ک

 یشکل نی. پر بغض اعتراف کرد: طاقت ادیکش ینفس راحت محبوب

. کاش شهیبند دلم پاره م کنهیرو ندارم نوا. هر بار که سرفه م دنشید

 رو باهاش عوض کنم. امه هیر شدیم

خودش هم  یوقت گفتیم دی. نوا فقط نگاهش کرد. چه باستیو گر گفت

 هیگر توانستیال محبوب که ماز او نداشت؟ فقط خوش به ح یدست کم

 !خواستیاما نم توانستی. البته که متوانستیکند و او نم
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اعصاب هم  یاز بغض پاک کرد: دکتر گفت راحت یارا با سرفه شیصدا 

اگر  گفتیم ییجورایاش داره. ه هتو روند کمتر شدن سرف یادیز ریتاث

 یلیخ دیبا. پس ما رنیاش هم امکان داره شدت بگه هناراحت بشه سرف

 .میهواش رو داشته باش

ساعت  از جلو در اتاقش رد  شبی: ددیکرد و آه کش ینیف نیف محبوب

انقدر غرق  ییوقتا هی ی! ولینیبینوا. نم یستی. تو ندارهیب دمید شدمیم

انقدر ناراحتش  یچ دونمی. نمترسمیخود منم م یکه حت شهیفکر م

تو فکرشه که  یچ دونمیکرده که خواب و خوراک رو ازش گرفته. نم

 م.... یهینکنه قض گمی. همش با خودم مبهمون بگه خوادینم

شود حواسش جمع شد و فورًا لب  یزبانش جار یاز آنکه اسم رو قبل

به نوا انداخت. دخترک متوجه شد که چرا محبوب  ینگاه دیبست. با ترد

ه حرف ک شدی. چند سال ماوردیخودش ن یحرفش را قطع کرد اما به رو

دور بود که در  یلی. حتما زمانش خآمدینم ادشیبود؟  دهیاو را نشن

خانه  یاهال یهمه یچون خاطرش برا دانستیبود! م هخاطرش نماند

 او را ناراحت کند. خواهدیدلش نم یاست کس زیعز

حال  لیکه دل دانستیرا خوب م بارکی نیا کرد؛یفرق م هیحاال قض اما

خودش هم  یوقت دیبه محبوب بگو توانستیاما چه م. ستیاو ن لیبد خل
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درخواست کرده بود و او با جان  لیاز ماجرا اطالع داشت؟ خل یفقط کم 

 یشتریب زی! چنیرا کمک کند. هم نشیزتریو دل قبول کرده بود که عز

 هم کند. شیخبر نداشت که بخواهد بازگو یشتریب زینبود. حداقل او از چ

داد و آماده کردن شام را هم خودش به عهده  یمحبوب را دلدار یکم

 شتریدوست نداشت ب گریبود. د ونیزن مد نیبه ا یگرفت. او به حد کاف

 .ندازدیدوش او ب یرا رو اشانیبار زندگ

 یهاامیتازه فرصت کرد پ رفتیخواب به اتاقش م یکه برا یشب وقت آخر

کرده بود  یمعرف منایکه امروز خودش را  ی. دخترکواتساپش را چک کند

 لیآمد که قرار بوده با خل ادشی ام،یپ دنیداده بود و او تازه با د امیپ

پادشاه هفتم را رد کرده و  لیصحبت کند. هر چند در آن ساعت خل

 .دیدیرا در خوابش م یشتمه

مشترکشان بود  یعکاس میتماس گرفت. فردا تا هیبا مهد یاز هر کار قبل

غر زد  ی. دخترک اولش کلکردیبا او هماهنگ م دیلغوش اول با یو برا

به قول خودش مچل نوا شود اما او که  تواندیکه او هم کار دارد و نم

را  یهماهنگ شود و عکاس ثیداد که با حد تیخواهش و تمنا کرد رضا

خرج داد و گفت که خودش، با  یزنانگ یموکول کنند. حت گرید زبه رو

 گرفته شود صحبت خواهد کرد. شیها براکه قرار بود عکس یجیپ
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کردن  نیسبک سنگ ی. با کمدیتختش دراز کش یآسوده رو یالیخ با 

نوشت که فردا صبح  شیرا هم داد. برا منای امیجواب پ ش،یاه هجمل

 یکه انگار بغل گوش یطور ی. دخترک فوردهدیرا به او م یجواب قطع

کرد و جوابش را داد. نوشته بود که  نیس هیرا در ثان امشیبود پ دهیخواب

نوا را راحت کرد.  الیاز ظهر است. همان حرف هم خ بعد یمراسم اصل

 شیتمام، بدون آنکه موها یِهم گذاشت و با خستگ یکه چشم رو یطور

خواب مهمان  یک دیرا مثل هر شب شانه کند چشم بست و نفهم

 چشمانش شد.

 دیوزیکه م یباد خنککرد.  ترکینزد یتاکس یشهیرا به ش سرش

پشت  لیخل ریصورتش را نوازش داد و باعث شد چشمانش را ببندد. تصو

 التیخ"اکو شد.  شیهادر گوش شیاش نقش بست و صدابسته یهاپلک

 ".کنمیم دشونییراحت بابا. من تا

کند و نوا دلش قرص نشود؟ از همان اول  دییرا تا یاو کس شدیم مگر

 ستادنیتر شده بود. اهم راحت الشیصبح که با او صحبت کرده بود خ

 خانم. میدیافکارش: رس انیانداخت م تیراننده پاراز یو جمله نیماش

 شد. ادهیکرد و پ یبه درختان بلند کنار جاده انداخت. تشکر ینگاه
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رد شود. با  نیتا ماش ستادیا یکرد و کنار کسیاش فشانه یرا رو کوله 

مطبوع  یادیآن اطراف ز یاما هوا دادیظهر را نشان م  کیآنکه ساعت نزد

 قیعم یهاو نفس ستدیفقط با خواستیکه دلش م یو خنک بود. طور

شانه  زد؟یم دیبه اطرافش انداخت. در کدام خانه باغ را با یبکشد. نگاه

 .دادیبود را نشان م ستادهینقطه که ا نیتنها تا هم شنیباال انداخت. لوک

را لمس کرد. بوق اول به  منای یرا در دست گرفت و شماره اشیگوش

 پخش شد: جانم؟ یدر گوش اشیپرانرژ یصدا دهیدوم نرس

چرا اما  دانستیاش نقش بست؛ نملبان رژ خورده یاجازه رو یب لبخند

. من االن تو همون زمیبه دلش نشسته بود: سالم عز یدخترک حساب

 شهیچندتا در هست. م نجای. فقط ایهستم که برام فرستاد یشنیلوک

 کدوم در، درِ باغ شماست؟ یبگ

 آمی! االن خودم میدیچقدر زود رس یوا یفوراً گفت: سالم گلم. ا منای

 جلو در نوا جان.

زمان چشمانش را اد. همرا از گوشش فاصله د لیگفت و موبا یا"باشه"

در هم درست  کیشد؛  لیبه عقب متما یدو در مقابلش چرخاند. کم انیم

منطقه  نیکدام نداشت. در ا چیدر مورد ه یحدس چیپشت سرش بود. ه
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 دیکدام باغ، با نکهیشکل بودند. در مورد ا نیو باغ ها به هم الیهمه و 

 نداشت. یانهیزم شیپ چیباشد هم ه هایاحمر همتعلق ب

 کردیور، آن ور پرت م نیا شیرا با پا یکه تکه سنگ کوچک زمانهم

باز شد و دخترک  ییروباز شدن در، باعث شد سر باال ببرد. در روبه یصدا

کند خود را به  ینوا حرکت نکهیآمد. قبل از ا رونیبا لبخند، از آن ب بایز

 یلیخواقعاً.  دیسرعت به او رساند. دستش را به سمتش دراز کرد: ببخش

 ؟یمعطل شد

 .دمیمتقابال با او دست داد: نه. اتفاقا تازه رس نوا

: دشیکه هنوز در هم گره بودند به طرف در کش یبا همان دستان منای

 .یکه درخواستمو قبول کرد ی. واقعاً لطف کرددییپس بفرما

همراه با  نیهم یباشد برا زیقبول درخواستش شک برانگ خواستینم نوا

 من ناراحت نشن. دنیاز د یاحمر ونیآقا دوارمیلبخند گفت: فقط ام

ها کرد که انگار سال فیقدر راحت شروع به تعر. آندیخند دیق یو ب بلند

 بود یکیو با او خانه  شناختیبود نوا را م
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. انیخوب یکه باشن مهمون نوازها یهرچ هایراحت. احمر التی: خ- 

امضا  سم،ینویاما من شخصاً م ستیکارها ن نیخط اکه کالً تو  لیریام

 نداشته باشه. تیکار ایرکیکه ام دمیهم م

 یاما به جا امدهیرا د اشانیبار مهمان نواز کی د؛یبگو خواستیم دلش

 .دوارمیآن جواب سر تکان داد: ام

 .زمیعز دییدر بزرگ باغ را به داخل هل داد و تعارف کرد: بفرما منای

نگاه  گذاشتیو به داخل قدم م گذشتیطور که از در مکرد. همان تشکر

فرش شده بود و دو طرف  هم به اطرافش انداخت. کف باغ سنگ یقیدق

شدن  دهید یکوتاه و بلند که اجازه یهاپر بود از درخت یورود ریمس

سنگ فرش  ریاز مس یکم ی. در فاصلهدادندیداخلش را به رهگذران نم

قرار داشت. بر خالف  یایمیجمع و جور و نسبتاً قد نختماشده، سا

 بیعج ایدرندشت  یالیو چیباغ، ه دیرسیبه نظر م رونیکه از ب یزیچ

باشند که به بافت  ییهااز آن آدم هاینداشت. حدس زد احمر یبیغر

 چیبه اطراف انداخت؛ ه یگریدارند. نگاه د یشتریب یعالقه یمیقد

 امدهیها نمهمان یعنیهم متعجبش کرد.  نیداخل باغ نبود و هم ینیماش

 بودند؟ 
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به  ینگاهمیرا صدا کرد. دخترک ن منایبلند  یبپرسد که کس یزیچ آمد 

 ساحل.  جامنیبلندتر جواب داد: ا ،یآرام "دیببخش"او انداخت و با 

آزاد که دورش  ییبا موها جثه زیر یکامل نشده بود که دخترک اشجمله

از  کردیرا گرفته بودند همان طور که بادکنک داخل دستانش را فوت م

لحظه بادکنک را از دهانش فاصله  کیسمت راست خانه به طرفشان آمد. 

. نوا ستادیا شینوا سرجا دنیاما با د دیبگو یزیداد و سر باال آورد تاچ

جلو  منای به دخترک، دنیقدم مانده تا رس کیزد.  شیبه رو یلبخند

نوا هستن ساحل  شونیرفت. دستش را سمت نوا گرفت و رو به او گفت: ا

 که گفتم بهت. یجون. همون عکاس

من، ساحل  ییهم دختردا بایدختر ز نیکرد: ا یرا هم به نوا معرف او

 هستن.

 خوش اخالق. یایرکیاضافه کرد: خواهر ام زیآم طنتیش یبا مکث همراه

 یلب نشاند و خوش آمد گفت. نوا با مهربان یرو یبه اجبار لبخند ساحل

خوش نشانش نداد و نوا فکر کرد  یاو رو منا،یجوابش را داد. بر خالف 

برادرش است. هر چند از لحاظ چهره هر چه  هیکارش شب نیکه چقدر ا

 نکرد. دایپ انشانیم یگشت وجه اشتراک خاص
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کرد: نوا جان اگر . باز هم تعارفش دیپا و آن پا کردن او را د نیکه ا منای 

سراغ  می. تا بعدش بریداخل لباسات رو عوض کن یتونیم یدوست دار

 .یعکاس

آن  یبود و به مکالمه ستادهیبه ساحل انداخت؛ همان جا ا یکوتاه نگاه

هاتون . عکسستین یاجی. سر باال انداخت و گفت: احتدادیدو گوش م

 باغ؟ ایداخل ساختمون؟  د؟یریرو قرار کجا بگ

. میتولد آماده کرد یراست خانه را نشانش داد: اون قسمت رو برا سمت

 دنی. فقط چون هنوز دوستامون نرسدنیچیرو م زیا هم داشتن مه هبچ

 ه؟ی. نظر شما چمیریرو بگ یتک یحس کردم بهتره عکسا

 خوبه. یلیلبش نشست: خ یگرم رو یتبسم

مان سمت راه که زمزمه کرد جلوتر به ه ی"دییپس بفرما"همراه با  منای

که دخترکِ ساحل  دیچشم د یافتاد. پشت سرش قدم برداشت. از گوشه

 یرفته رینام، عقب گرد کرد و به داخل ساختمان برگشت. کنجکاو به مس

 او نگاه کرد و بعد، چشم دوخت به اطرافش.

 یفضا کیتر بود. بزرگ کردیکه تصور م یزیسمت راست از چ یفضا

نبود.  ریپشت ساختمان از آنجا امکان پذ دنیکه د ی. طورلیسرسبز و طو
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دورش. کامال ساده و صد  یمقابل ساختمان بود و چند صندل زیم کی 

عقب  یکه کم یبالیعقب تر داد؛ تور وال یالبته مرتب. نگاهش را به کم

خانواده احتماال اهل  یکه پسرها دادینگفته نشان م بودتر نصب شده 

 دند؛یگفته بود رس منایکه  ییالخره به جاگام بلند با کیورزش هستند. با 

رنگارنگ و بادکنک  زینوا نگاهش را به همان نقطه داد؛ از آن فاصله م

که آنجا خم شده و  یدختر دنیتوجهش را جلب کرد. با د یاشده ییآرا

. تولد او بود؟ پس چرا دیباال پر شیمشغول بستن کفشش بود ابروها ایگو

 آن همه آالگارسون کرده بود؟  منای

 . خواهرم!زمونیخانم متولد عز نمیو چشمک زد: ا دیبه سمتش چرخ منای

 تولد خودته. کردمیصادقانه گفت: من فکر م نوا

 .رمیتولد بگ یشکل نیرا در حدقه چرخاند: بال به دور! من عمراً ا چشمانش

حضورشان  ایبپرسد دخترک گو یزیچ نکهی. قبل از ادیباال پر شیابروها

کفشا  نیمن با ا یبگ شهیم منا؟ی یرا حس کرده بود که غر زد: اومد

 راه برم؟ دیبا یچطور قاًیدق

امروز رو غر  هیگرانه گفت: تو رو خدا  خیراه افتاد به طرفش و توب منای

 ؟یایب یبا کتون یخواستینزن! نکنه م
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سالمت پاهامو  ستیبدون آنکه سر بلند کند گفت: آره. قرار ن دخترک 

 دو ساعته کنم که! یکی ییبایز یفدا

جمله را  نیا یخودش بود وقت هیاز تفکر او خوشش آمد. چقدر شب نوا

 . کردیدوستانش تکرار م یبرا

ها داشت. انگار سال یحس راحت اشیخانواده و اهال نیجلو رفت. با ا یکم

! اتفاقا به دیکنیم یزد و گفت: کار خوب ی! لبخندشناختشانیبود که م

 .اومدیاز آب در م یبهتر زیچ ینظرم لباستون با کتون

 چرا نوا جون؟ گهی: شما ددیمتعجب به سمتش چرخ منای

 که تازه حواسش جمع او و حضورش شده بود. سر باال برد. اسمنی

بودش،  دهیند کیرا با همان نگاه اول، با آنکه روز قبل از نزد دخترک

کرده بود.  اشینوا فرزانه معرف منا،یود که ب ی؛ همان دختر عکاسشناخت

 شد که منو درکم کنه! دایپ یکیسالم کرد و گفت: خداروشکر 

سالمش را جواب داد  بردی. همان طور که دست جلو مستادیمقابلش ا نوا

کرد. من نوا هستم. شمام به  دیینظر درست رو تا دیو گفت: باالخره با

 . درسته؟دیخانم متولد باش دیجان با منایقول 

 تکان داد و دست او را فشرد. سر
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گفت. تا او چشم چرخاند سمتش، نوا  یزیدخترک را صدا زد و چ منای  

بزند؛ جز به جز صورتش را از نظر گذراند؛  دشید یهم فرصت کرد حساب

به دل  یادیاش زخواهرش هر چند چهره ییبایبود اما نه به ز بایز

 .نشستیم

. منم دیجواب خواهرش را داد و به سمت نوا برگشت: ببخش دخترک

 .تونییجان. خوش وقتم از آشنا منایهستم. خواهر  اسمنی

 .طورنیکوتاه تن او نگاه کرد: منم هم راهنیپ به

 یعکاس یشده بود اما برا دهیانداخت. خوب چ زیرا به م اشیبعد نگاه

کند. رو به آن دو نظرش را گفت و هر دو موافقت  رییتغ یبهتر بود کم

 کردند.

ساحل هم  یبودند که سر و کله اه هلیوس ییجامشغول جابه ینفر سه

درخواست  منایبود.  دهیچ هیپا یها را باد کرده و روشد. بادکنک دایپ

 به کمکشان آمد.  ییجاجابه یکرد و او هم برا

. ساحل با ذوق خواستیا مگونه شده بود که نوهمان زیبعد م یکم

و نتوانست ساکت باشد: چقدر خوب شد. شما  دیرا بهم کوب شیهادست

 .دیاقهیواقعا با سل
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 .زمیعز یزد: مرس شیبه رو یلبخند 

 داد. حیمدنظرش را توض یهاهر سه نفر ژست یبرا

به سمتشان انداخت؛ حس کرد  یصحبتش تمام شد نگاه کهنیبعد از ا 

اصرار نکرد تا  گریاما د امدهیخوشش ن هاشنهادیچندان از آن پ اسمنی

چند سال ثابت  نیدر ا یعکاس یکند. تجربه لیرا به او تحم یزیمبادا چ

 .ندیآیبهتر از آب در م یو دل ییهوی یهاکرده بود که ژشت

به ان سه انداخت؛ همه  یگری. نگاه ددیکش رونیاش برا از کوله نیدورب 

شال از سر بردارد و سر و  دیترسیبودند اما او م دهیوشراحت لباس پ

تکرار شود.  روزیداستان د خواستیشود. دلش نم دایپ هایاحمر یکله

ده یپوش ییزانو یباال زیدقت را به خرج داده بود؛ شوم تیامروز نها یبرا

هم  بایز یراحت نیدر ع پشیت خواستی. میبود به همراه دامن شلوار

باشد. تنها مشکلش همان پوشش سر بود که چندان به آن عادت نداشت. 

را دور گردنش انداخت. شال را از سرش باز کرد و مدل توربان  نیدورب

 بست. 

 .سایوا زیاشاره کرد: لطفا کنار م اسمنیکه تمام شد به  کارش

 ها گرفتند. مد نظرش را قبل از آمدن مهمان یهاعکس
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 یها بود که ساحل بگرفته شده به دختر یهاشاتنشان دادن  مشغول 

 نوا جون چقدر موهاتون خوشگله. ی: واستادیهوا پشتش ا

. نوا از ساحل ندی. جلو آمد تا بهتر ببهم سمتش جلب شد منای توجه

 نیپر تحس ندیکه تازه فرصت کرده بود او را بهتر بب منایتشکر کرد و 

 قشنگه. خوش به حالت.. چقدر موهات اه هگیگفت: راست م

 من شده! بیمو نص نیهم ایدن ییبایاز ز گهی. د: چشماتون قشنگهدیخند

 .نیخوشگل یلینه شما خ یفوراً گفت: وا ساحل

حد  نیدر ا یابانیخواهر آن غول ب شدیگرد شد! باورش نم چشمانش

آب شده و خوش  خشیمهربان باشد! هر چند که او هم با گذشت زمان 

 اخالق شده بود.

قدر تر شد! آنرا صدا زد. متعجب اسمنیبلند  یتشکر کند که کس خواست

جز سه دختر  یکس کردیساعت خانه خلوت بود که فکر م کی نیدر هم

 .ستیدر آن ن

از داخل ساختمان  مایجا افتاده و خوش س یفکرها بود که زن نیهم در

 یبا وقار به تن داشت طور یآمد. به او چشم دوخت؛ بلوز و دامن رونیب

را  اسمنیانداخت. باز هم  یسلطنت یاه هخانواد ادینوا را به  لشیکه استا
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تازه  هها افتاد. جلو آمد. نوا کصدا کرد و با جواب دادن او نگاهش به آن 

ش به رسم ادب از جا بلند شد. شال ندیبنش یصندل یفرصت کرده بود رو

سرش کرد. پشت دخترها بود و  یرا از آن حالت درآورد و درست و حساب

 شود. دهید دادیاجازه نم منایقد بلند 

 جلو رفت: جانم مامان؟ یمهربان کم اسمنی

داد و گفت:  منایبه سمتشان انداخت. در را نشان  یکل ینگاه مین زن،

 دوستات اومدن.

 زمیبه او افتاد: سالم عز اسمنیموقع چشم مادر سالم کرد و تازه آن نوا

 .یخوش اومد

کرد و همان هم باعث  یآب و تاب عکاس تولد معرف یاو را با کل اسمنی

 .ردیبگ لشیاز حد، تحو شیشد مادرش ب

حواس نوا  دیچیدر خانه باغ پ دیجد یهاکه با ورود مهمان ییو صدا سر

 را از زن پرت کرد. 

به اوج خودش  اسمنیمعدود و چند دوست  منایبا ورود دوستان  تولد

که تا چند ساعت نوا از فکر خانه، مشکالت، اتفاقات بد،  ی. طوردیرس
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اطرافش سپرد.  یدخترانه یایهمه و همه کنده شد و خود را به دن 

 خوب بود. یادیز یگاه یالیخیب

 نوا جون. دییشربت را مقابلش گرفت: بفرما وانیل ساحل

 یکش داد: مرس یرا با خستگ شیهالب داشتیرا برمکه آن طورهمان

 .زمیعز

خسته شده بود که  هیبق یاهویکنار نوا نشست. انگار او هم چون نوا از ه 

 نشستن انتخاب کرده بود پناه آورده بود. یکه او برا یبه کنج خلوت

سر درد و دل ساحل هم باز شد: اصال از  دیقلوپ اول شربت را که نوش 

نچسبن. هر وقتم اونا  یلی. به قول سبحان خادینم خوشم منای یدوستا

 ان!تحفه یلیانگار خ رهیم ادشیهمه رو  نهیبیرو م

! دوست داشت بپرسد گر؟یبه او انداخت. سبحان که بود د ینگاه مین نوا

به صورت  هایجا متوجه شده بود که احمر نیاما نتوانست. تا هم

همه به صورت  یقلم رو کی نیقابل نفوذ هستند. انگار ا ریغ یخانوادگ

 !دادندیخودکار نصب شده بود که نم پس نم

و دوستانش بعد از گرفتن  منایشد.  رهیچشم به آن طرف خ یگوشه از

محبوب واقعاً  یگرفتن مشغول بودند. جا ویدیمتعدد حاال به و یهاعکس
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مورد لطف قرار  یرا حساب نوایب یمجاز یو فضا ندشانیبود که بب یخال 

 دهد!

 ییاو یاز حوصله یها حتحرکات آن داد؛یحق م یبه ساحل تا حدود 

 یسر و کار داشت هم خارج بود! چه برسد به ساحل یادیز یهاکه با آدم

 . کردیهم نم شانیکه اصال خودش را قاط

 کار دارن. دمی. شنرنیم یصبر کن گهید کمیگفت:  آرام

 .ردیرا بگ اشیوخاش تا ساحل شجمله یهم چسباند به انتها یچشمک

. اصال خودتونو دیخوب یلیشما خ ی: ولدیبا ذوق به سمت او چرخ دخترک

 .دیریگینم

 دایپ یکیخدا کنه  رمیگی. حاال که من خودمو نمیی: خوب که تودیخند

 .رتمیشه بگ

. شما به گفت: دلشونم بخواد طانیو ش دیاو خند یبلند به شوخ ساحل

 .یماه نیا

ا خواهان ندارن چون تا االن که ه هباال انداخت: پس فکر کنم ما شانه

 به بعد بخواد. نیاز ا دوارمیدلشون نخواسته. فقط ام
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 فینوا خوشش آمده بود دوستانه شروع به تعر تیمیکه از صم ساحل 

ها هم کرد. آن وسط منای یهاقیمختلفش با رف یهاکردن از مالقات

به نوا داد که کم و  هایاطالعات از احمر یسرکیدست و پا شکسته 

 شتریکند و ب یبه دردش خورد. هر چند  نتوانست کنجکاو شیب

 جمالتش بود. یشنونده

عزم رفتن  منایمشغول گپ و گفت بودند که باالخره دوستان  چنانهم

 کردند.

ساحل  انیها را بر عهده گرفت نوا هم مردد مآن یبدرقه تیاو که مسئول 

که در آن  شدیم یپا و آن پا کرد. چند ساعت نیا ی. کمستادیا ناسمیو 

 .گشتیکم کم باز م دیانجام دادن نداشت. با یبرا یکار گریباغ بود و د

را که باز کرده بود مجدد  شیاش جا داد و موهارا داخل کوله نشیدورب

 یلهیبه اطرافش کرد؛ وس یسرش انداخت و نگاه یکرد. شال را رو سیگ

 نداشت. یگرید

 گمیم کیبود: بازم تبر ستادهیکه حاال کنارش ا یاسمنیکرد به سمت  رو

ها و عکس تیاد یبرم. برا دیبا گهیخوش گذشت. من د یلی. خزمیعز

 .کنمیجان هماهنگ م منایهم با  لشونیتحو
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ما که هنوز  ینداد و متعجب گفت: ول اسمنیحرف زدن به  یاجازه ساحل 

 ن؟یبر نیخوای! شما ممیفترو نگر یخانوادگ یعکسا

 یعکاس یبود؟! او برا یاغهیچه ص گرید ی. عکس خانوادگدیباال پر ابروانش

هم وقت گذاشته بود. با  یشکیهم میاز تا شتریب یتولد آمده بود و حت

نگاهش  شانیاه هبه گفت نانیبه آن دو نگاه کرد. چنان با اطم دیترد

 یگریلحظه شک کرد نکند با دخترک جور د کی یکه حت کردندیم

 !دیآینم ادشیو  ردههماهنگ ک

: شیهاحدس یرو دیکرد و خط بطالن کش دییهم حرف او را تا اسمنی

امون دوستانه یبودن قرار شد ما تا شب دورهم فتیچون پدرم امروز ش

در اصل تولد  یعنی. میریبگ یو بعدش عکس خانوادگ میرو تموم کن

 بود نه دوستانه!  یخانوادگ

 به شما نگفته بود؟ منای یعنی: دیپرس شیهاحرف یدر ادامه دیترد با

 بدهد. یمردد ماند چه جواب نوا

مورد به او نگفته بود اما االن هم  نیدر ا یزیچ منایگفتنش را که  

 مطمئناً وقت گفتن و قرار دادن او در معذورات نبود!
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گذشت تا صادقانه گفت: راستش  یمکث کرد. کم یجواب دادن اندک یبرا 

 میکال در مورد تا یعنیباره به من نگفتن.  نیدر ا یزیجان اصالً چ منای

 .میبا هم صحبت نکرد یتموم شدن عکاس

 اعصابش را متشنج کرد.  یپر حرف آن دو در سکوت، کم نگاه

قدر هول آن بار،نیاما ا زدیگدار به آب نم یوقت در مورد کارش ب چیه

را کنار گذاشت و حاال  یریبود که سخت گ هایاحمر دنیآمدن و د

 چقدر اشتباه کرده است.  دیفهمیم

حد زرنگ است که از  نیدر ا منای دانستیم دیهم نبود! از کجا با مقصر

 و به نفع خودش استفاده کند؟ ردینزدنش بل بگ یحرف

شان ، نگاه هر سه نفرهسنگ یها روو حرکت چرخ نیموتور ماش یصدا

 . دیرا به آن سمت کش

 غیکه با ج دیشد. شن کینزد نیکه از پشت سر به ماش دیرا د منای نوا،

 اش نشد.جمله یگفت اما از آن فاصله متوجه یزیچ غیج
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را با  منایهمان طور که  یسمت راننده بالفاصله باز شد. پسر جوان در 

که دقت به خرج داد شناختش؛  یشد. کم ادهیپ دادیعقب هول م متیمال

 بود. دهید هایبود که روز قبل در گاراژ احمر یهمان پسر

آمد. چشمانش  نییاز سمت شاگرد پا گرید یپسر دیبگو یزیخواست چ تا

 نجا؟یگرد شد! چه خبر بود ا

 د؛یافکارش را پاره کرد. به سمتش چرخ یبلند ساحل رشته غیج

 نییباال و پا یوصف نشدن یجانیچشمش به آن پسر بود و با ذوق و ه

 سبحان! ی: واادیپریم

زمان مکرر به همان سمت و هم دی. دوندیبگو یزیها چنداد تا آن مجال

 نام پسر را صدا کرد. 

بود. بزرگ  لیتکم یحساب ایگو هایاحمر ونیسبحان او بود! کلکس پس

 دایدر خانواده پ یخواستیم، هر چه مو کوچک، دختر و پسر، در و بره

 .یبود فقط دست دراز کن ی. کافشدیم

که دخترک با  دیشد. د دهینگاهِ نوا همراهِ ساحل دوباره به آن سمت کش 

شد.  زانیگام بلند خودش را در آغوش پسر انداخت و از گردنش آو کی

ها آن یهم از کنارش گذشت و به سو اسمنیتا خواست چشم بچرخاند 
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حضور او را  یبه عقب انداخت. همه حساب ینگاه دیقدم برداشت. با ترد 

 بودند.  کردهفراموش 

از  ترشیب یشرویپ دانستیبرود اما م ترکینزد یکم خواستیم دلش

دختر  کی یاحمر ی. ابداً دوست نداشت در چشم خانوادهستین زیآن جا

 یکاریب یرو. از ستادیصاف ا شیفوضول و سرخود جلوه کند. پس سر جا

 دادیم ادامه ستادنیبه ا طورنیجا کرد. اگر هماش را در دست جابهکوله

 .شدینم دشیجز پا درد عا یزیچ طعاًق

نشستن انتخاب کرده بود،  یقبل برا یکه لحظات یهمان صندل یرو 

شده  لیصاف تبد یبه خط ادیخاطر دقت زکه به ینشست. با چشمان

. همه دور پسرک قد بلند و الغر اندام ستیبودند به آن طرف خانه باغ نگر

قدر همه با هم صحبت کردنشان بلند بود اما آن یحلقه زده بودند. صدا

. فقط حدس دیفهمینم شانیاه هاز گفت یزیکه چ کردندیصحبت م

طور باشند که آن دهید یطوالن یپسرک تازه وارد را همه پس از مدت زدیم

 .کردندینگاهش م

 یها. شاتدیکش رونیاش برا از کوله نیسرگرم کردن خودش دورب یبرا 

 یها را دوست داشت. فضاهم چک کرد. عکس گرید بارکیگرفته شده را 

رقم زده  یقشنگ بیدخترها ترک یدوست داشتن ییبایباغ و ز یعیطب
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 یزیغرق شده بود که چها عکس یایقدر در دنبودند. طبق معمول آن 

 .دیدیمها را نجز آن

و ساحل را از گردن او باز  دیبه داد سبحان رس زدانیطرف تر، آن یکم 

نفس  هی دیبچه رو بذار نیگفت: ولش کن د،یخندیطور که مکرد. همان

 .رهیبگ

: بچه کجا بود داداش؟ دیکش شیکف سر نسبتاً کم مو یدست سبحان

! اونوقت میسرمون مرد بش ریکه خ یدو ماه آموزش نیپدرمون در اومد تو ا

 بچه؟ یگیتو باز م

 .دندیبه حرفش خند همه

پسرش را گرفت و لوسش کرد: قربونت  یزهرا سادات از پشت سر بازو 

 .ی. پوست استخونم شدبرم من

 ییداداد: تنش سالمت باشه زن یدلدار اشییدابه زن یبا مهربان اسمنی

. نگران رهیگیپخت شما بخوره دوباره جون مکه از دست  کمیجان. 

 .دینباش
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آورد: دروغ سبحان گرفت و داد او را در یاز پشت بازو یشگونین منای 

. وگرنه اگه کنهیشما لوس م یداره خودش رو برا نیزهراجون. ا گهیم

 .دمی. بهتون قول مترهنیاالن بره رو ترازو از قبلشم سنگ

 یقربان صدقه یو کم دیاش او را عقب کشبه دفاع از برادر زاده مادرش

آتش  منای. یدنیراه افتاده بود د انشانیم یاسبحان رفت. ولوله یقد و باال

 !آوردیدر م یباز بمیننه من غر یو سبحان حساب سوزاندیم

در صندوق  ه،یبق یتوجه به همهمه یب ،یبانو با همان آرامش ذات نرگس

بود،  دهیداخل سبد چ قهیرا که با سل شیغذا یاز کرد و قابلمهعقب را ب

 نیتو مادر. بذار نیایها گفت: برو به آن آمدیطور که جلو مبرداشت. همان

 بوده. اهتو ر سرهکیاومده  ینفس تازه کنه. از وقت کمیآقا سبحان هم 

جلو آمد و با احترام سبد را از دست او گرفت: باز که شما غذا  نبیز

. چرا خودتون میغذا سفارش بد رونی. قرار بود امشب رو از بدیدرست کرد

 آخه؟ دیرو تو زحمت انداخت

 ی. لبخندِ سرشار از مهرش را به رودیتپلش را کنار کش کلیبانو ه نرگس

 یغذا ری. آقا جهانگمادر یدونی: خودت که مدیتک دختر خانواده پاش
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درست کردم،  شتریب کممی. ستیاش سازگار ن. با معدهخورهیرو نم رونیب 

 هم بخورن. هیبق دیگفتم شا

بود جلو آمد و سبد را از مادرش  دهیدو را شن آن یهاکه صحبت زدانی

پاسش  گریکدیشده بود آن سبد در آن لحظه! همه به  یگرفت. توپ فوتبال

 .دادندیم

 یاه هدلم یبرا رمیمی: به به من مدیبو کش ق،یرا باال برد و عم قابلمه

 شما.

را شل  اشیروسر یهمه را به داخل دعوت کرد. زهرا سادات گره نبیز

دو بود. آن یهم صحبت خوب شهی. خواهر شوهرش همستادیکرد و کنار او ا

 یآمده حساب شیکه مشغول صحبت شدند سبحان هم از فرصتِ پ

 اده کرد.سواستف

و  کردیاظهار نظر م منایدر مورد دوستان  طنتیطور که با شهمان 

نگاهش به نوا افتاد!  یچرخاند و ناگهان یچشم آوردیرا در م شانیادا

شد که توجه همه را به آن طرف جلب  رهیچنان بامزه به آن قسمت خآن

تا علت متوقف شدن  ستادیدر ا ینرگس بانو هم در آستانه یکرد. حت

 ها را بداند.آن
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اش رو ه هدل بند جورهچیلبخند زد: قربون کرم خدا برم که ه طانیش 

 جا مونده! شونیکی ی. انگارشکنهینم

زانوانش خم  یاز شدت خنده رو اسمنیساحل به هوا رفت و  یه هقهق 

 شد.

دهد کف سرش را خاراند و رو به مادرش  هیبه بق یبدون آنکه فرصت 

! ستیساخته ن یکچل که کار یکله نیت: کاله من کو زهرا بانو؟ از اگف

 رو بردم خدمت رو افتادم بغل گوشت. یکیشد دل  یفرج دیاونو بده شا

 هیبه نوا اشاره کرد: آره برو عجله هم کن.  دیخندیطور که مهمان منای

 نمیبیم کنم،ی! حاال که فکر مشدایم دهیتو چشماش د امیانتظار خاص

 حتما منتظر تو بوده!

 .شترهیسر باال انداخت: نه بابا. نوا جون سنش از سبحان ب یبا سادگ ساحل

خواهر  یزنیم هیحرفا چ نیبه او رفت: ا یساختگ یاچشم غره سبحان

 عدده. کیمن؟ سن فقط 

 ده؟یخواهرمون چرا کنج عزلت گز نی: حاال ادینگاه کرد و پرس منای به

 ؟یکنیکه منتظر توئه! باور نم گمیمسخره جوابش را داد: م یبا حالت منای



 

138 

 یشوکت نای: مسندهیون                                                                                                                55طهران

 یندارم که دارم. مرد زندگ افهی: چرا باور نکنم؟ قدیخند الیخیب سبحان 

و نذاشتم کف دستم که دفاع از ناموس وطن جونم یکه هستم! برا ستمین

 خواد؟یم یچ ایاز دن گهیدختر د هیگذاشتم. مگه 

به آن شکل  دیرفت، تا شا سهیحرفش ر خودش از هیو قبل از بق گفت

 .ردیمسخره شدنش را بگ یجلو

شد. دخترک مرکز توجه همه  رهیبه نوا خ یرنگزهرا سادات با لبخند کم 

 جون؟ منایتو هستن  ی: از دوستادیپرس منایشده بود. رو به 

مجال  منایباز هم جفت پا خودش را وسط بحث انداخت و به  ساحل

 ی. وایعکاس یبرا نجایجواب نداد: نه. نوا جون عکاسن. امروز هم اومدن ا

 عاشقش شدم. ی. من حسابماه ه ه. ماهیچقدر دختر خوب یدونیمامان! نم

ه دار گفت: جووون. پس حله. من عاشق ماه و ستارلب کش ریز سبحان

 ام!ه

جه نشوند متو هیکه بق ینثار او کرد. دم گوشش طور یپس گردن زدانی

 نکردن! نتیپچ زد: ببند داداش تا چوب تو آست

 ؟کلک؟ نکنه چشم خودتو گرفته هی. آرام گفت: چنثار او کرد یچشمک 
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را آدم کند:  طانیخدمت هم نتوانسته بود سبحان ش ایگو د؛یخند مردانه 

. چون باد به گوش شتریترم. به فکر خودتم بنه واال. من از برگ گل پاک

 بزرگت گوشِته.. کهیت یخانم عکاس ارادت دار نیبرسونه به ا ایک

هم آره؟  ایداش ک یعنیپسر؟  نجایچشم گرد کرد: چه خبره ا سبحان

 ا که نشده!ه هها. تو نبودنم چشدم اصحاب کهف

 ؟یچ ایکرد: ک زیگوش ت دیها شناش را از آنسادات تا اسم دردانه زهرا

 ام؟پشت بچه یگیم یچ

خودش سر تکان داد: دست شما درد نکنه زهرا  یسف برابا تا سبحان

 اته؟بچه ای! فقط کگه؟ید میایبانو. ما بچه سر راه

بلند نشده  یاز آن پشت اظهار نظر کرد تا غائله یبانو با ساده دل نرگس

رفت خونه لباس عوض کنه مادر. از اونجا هم قرار  ایرکیرا بخواباند: آقا ام

 .انیمهرناز با هم ب عموش وشد بره دنبال زن

 یزکردهیاستفاده را کرد و سراغ عز تیآمده نها شیهم از فرصت پ نبیز

 .ادیکجا مونده پس؟ قول داده بود زود ب لیریخودش را گرفت: ام

 ریبانو باز هم داوطلبِ جواب دادن شد: اونم رفت دنبال جهانگ نرگس

 .انیحساب کتاب دارن تموم که بشه باهم م کمیخان، گفتن 
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و سراغ داماد برادرش را گرفت: پس مسلم  دیابرو در هم کش نبیز 

 کجاست؟

سادات آرام، جواب او را داد: آقا مسلم رفتن شهرستان زن و بچه رو  زهرا

 نبردن.

 تکان داد. دنیفهم یبه معنا یسر نبیز

رفته بود و همه حضورش را به  هیآمده باز هم نوا به حاش شیبا بحث پ 

 سپرده بودند. یفراموش

جمع بود که به آن سمت قدم برداشت و  یادیاما حواس سبحان انگار ز 

بکنم  یکیسالم عل هیها گفت: من برم با خانم عکاس زمان رو به آنهم

 خدمتتون. آمیم

 شیصدا یداخل رفتن اخطار نی. در حدیاش را شنسادات جمله زهرا

 کرد: سبحان!

 اشنهیس یکه جزو صفات بارزش بود دست رو یایبا چابلوس پسرک

هر  یکنیصدا م نی: جونم؟ همچدی. به سمت او چرخستادیگذاشت و ا

به  یبرا خوامیمن! فقط م امیزیچ یخفاش شب کنهیندونه فکر م یک
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 وقتیکنم مادر من!  کیخانم محترم سالم عل نیجا آوردن ادب برم با ا 

 کنم؟یدارن. بد م فیادب تشر یچه ب هایرخودش نگه احم شیپ

قبال براش ثابت  هایقبل او به همان طرف راه افتاد: اتفاقا ادب احمر منای

 دوباره نشونش بده! ایتوام ب یشده. حاال که اصرار دار

متوجه بودند  اسمنیو  زدانیترها نگرفتند! فقط کالمش را بزرگ منظور

گونه که با هم مان. به همان خاطر هزندیحرف م یزیکه او از چه چ

 داخل رفتند. کردندیصحبت م

به آن سمت قدم  منایساحل و سبحان، پشت سرِ  زدان،یو  اسمنی

سر بلند  یسر وصدا نبود اما نوا حت یشدنشان چندان ب کیبرداشتند. نزد

 نکرد تا نگاهشان کند.

: خانم دیپرس منایبغل گوش  یشدند، سبحان با لودگ کیکه نزد یکم

 دارن؟ یینواعکاس مشکل ش

. واسه دیپامون رو نشن یداد: نکه صدا حیکه گنگ نگاهش کرد توض او

 .گمیاون م

 گذاشته گوشش. یزیچ یایجلو آمد: نه بابا. حتما هندزفر ساحل
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ها را پشت سر جا گذاشت و خودش تکان داد. آن دنیفهم یبه معنا یسر 

 .شهیجلو افتاد: االن معلوم م

 !کندیم ریس گرید ییایدر دن یهم بود که دخترکِ غرق در گوش حواسش

 یهاکه به دست آورده بود مشغول جواب دادن به کامنت یبا فرصت نوا

. اما با دیشنیبود. سر و صدا را هم م نستاگرامشیا یپست آخر صفحه

خانه هنوز تمام نشده که  یمراسم خوش و بش اهال کردیخودش فکر م

 ی. وقتکردیهم نم ی. توجهرسدیقبل به گوش م به قوت شانیصدا

خودش را به زحمت  دیچرا با شدیمتوجه نم لهاز آن فاص یزیچ

  انداخت؟یم

زمان شد اش را جلب کرد. سر باال بردنش همشدن پا توجه کینزد یصدا

 .ریسبحان: سالم خانم. روزتون بخ یبا سالم محترمانه

که به  ی. شالستادیپا ا یرا خاموش کرد و رو یگوش یآرامش صفحه با

شانه برگرداند و مودبانه جواب  یخاطر گرما دو طرفش را آزاد کرده بود رو

 داد: سالم. ممنونم.

 می. ما انقدر مشغول شدزمیتو رو خدا عز دیکرد: ببخش یچرب زبان منای

 .میتو رو پاک فراموش کرد
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 یخودیتکه پاره کردنِ باهل تعارف لبش نشاند.  یرو یرنگکم تبسم 

 نبود. پس  به همان جواب، اکتفا کرد. 

که  یچون کودک. با ذوق همدیسبحان را چسب یاز پشت بازو ساحل

کرد: نوا  یرا به نوا معرف زشیبرادر عز کشد،یعروسکش را به رخ همه م

 آقا، داداش من هستن. سبحان. نیجون ا

کرد.  یو او را هم به سبحان معرف دیبدون مکث به سمت نوا چرخ 

را به عهده  یمعرف تیتنه مسئول کی یاحمر یعضو خانواده نیترکوچک

 .دادیعرض اندام نم یاجازه یگرفته بود و به کس

که نظرش  یزیشد. چ رهیبه او انداخت و بعد به برادرش خ ینگاه مین نوا،

م الغرش بود. بلند و اندا یادیاول جلب کرد قد ز یرا در همان وهله

 انداخت. یاحمر ایرکیام ادیقدش ابتدا او را 

سمج،  یریساز ذهنش به صورت خودکار به کار افتاد. تصو هیشب یقوه 

و پر  دیکش رونیخاطرات ذهنش ب یاه هالش انیبدون اجازه خود را از م

. با تمام وجود تالش دیاش جوشدرون معده یزیکرد. چ ییقدرت خودنما

دور در  یادیز یآشنا کیپررنگ از  یریاما نشد. تصوکرد پسش بزند 

 . رفتیممغرش رژه 
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 ریتصاو یکرد همه یمجدد به پسر، سع یدهانش را قورت داد. با نگاه آب 

کار را  نیها اسال نیقدر در ارا پس بزند و موفق هم شد؛ آن اشیذهن

 اش شده بود.خبره گریتکرار کرده بود که د

 یگریوجه اشتراک د چیخوب که او را برانداز کرد جز همان قد بلند، ه 

 !افتیاو و برادر بداخالقش ن انیم

آمده بود دست  فیسر ک یو کنجکاو او حساب رهیکه از نگاه خ سبحان

که گفت:  یوقت زدیصورت لبخند م یگذاشت. به پهنا نهیس یرو

 خانم. تونییوقتم از آشناخوش

 فیتکل یِاز رو "طورنیمن هم هم"معروف  یکلمه حوصله همان یب نوا

هوا  یلحن او را رو طنتیبود ش یگریاگر وقت د دیرا زمزمه کرد. شا

اما حاال، حالش چندان خوب نبود. خم  شدیسرگرم م یو کم دیقاپیم

 نتوانست بهتر هم برخورد کند. یول اوردیبه ابرو ن

 یرهیکه با نگاه خ دیچرخیم منایبه سمت  فشیروشن شدن تکل یبرا 

به او هم سالم کرد. محترمانه جواب گرفت.  رلبیمواجه شد. ز زدانی

 یاکرد و نوا خسته از مراسم معارفه یبرادرش را به او معرف اسمنی بارنیا

 کرد. یبا او هم اظهار خوشحال یینداشت از آشنا یکه انگار تمام
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: من قصد داشتم برگردم دیپرس منایوقفه رو به  یاهیثان یحت بدون 

. چون باهم یدار یاگهید یا گفتن شما برنامهه ه. اما بچمناجانی

 م؟یکن کاریچ دی. االن بایایمنتظر شدم تا خودت ب میهماهنگ نکرده بود

 دایدر صدا و رفتارش نمود پ اشیروح یتالشش را کرد تا خستگ تمام

دادن کرد. حرف زد  حیبا همان زبان چرب و نرم شروع به توض مناینکند. 

جشن  یاز ادامه یماندن و عکاس ینوا را چنان برا تیو حرف زد و در نها

چطور با آن توپ پر درخواستش  دیقانع کرد که دخترک خودش هم نفهم

مار از النه  دنیکش رونیب یی. الحق که با آن زبان تواناکرده است بولرا ق

 را هم داشت!

احت شده بود داخل رفت تا با پدرش از ماندن نوا ر الشیکه خ منای 

 آمدنش را بپرسد. قیو ساعت دق ردیتماس بگ

گرفته شده را با هم  یهانوا هم کنار او نشست تا عکس اسمنیبه دعوت  

 .نندیبب

نشستن خودش  یهمان اطراف برا ییجا زیدر همان فاصله سبحان ن 

 یو دو ماه آموزش یسرباز یها باشد. کسلدست و پا کرد تا در کنار آن

 یرا با فضا رونیجو مفرح ب خواستیبر تنش نشسته بود و نم یحساب
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مجبور به حضور  هیو بق ریداخل عوض کند. قطعاً با آمدن جهانگ نیسنگ 

چند ساعته فرصت اکنون را  یشیدور اند کیشد و با یدر آن جمع م

 زدانی یهم به تذکرها یتمام توجه ییاز دست بدهد. با پررو خواستینم

بر مزاحم دخترها نشدن و داخل رفتن، نکرد. اورفت و پسرک ماند  یمبن

 .گریو سه دختر د

باغ هنوز سرسبز  رفتیم یکه به سرباز یبلند شد. وقت شیاز جا حیبا تفر 

. دیآن اطراف چرخ ی. کمآمدیبه چشمش م راتشیینشده بود و تغ

 زیم یرو یهایبه خوراک یناخنک گذراندیطور که باغ را از نظر مهمان

به سمت  ینگاه میدر دهان گذاشت و با لپ باد کرده ن یاهم زد. آلوچه

 انداخت. هادختر

ها نگاه خم شده بود و با دقت به عکس اسمنیسر نوا و  یاز باال ساحل

 دشییتا اسمنیکه  دادیها مهم در مورد آن ینظر ی. هر ازگاهکردیم

تمرکز  یدو سکوتش را گذاشته بودند به پان. نوا اما ساکت بود. آکردیم

 ناآش ری. آن تصوکندیم ریکجا س االتشیاو در خ دانستندیدر کار و نم

 برده بود. غمایتمام حس و حالش را به  شیهاپشت پلک

شارژ  یها حسابعکس دنیبا د یبود ول یبا آنکه ذاتاً آدم کم حرف اسمنی 

و اصرارش  منایبار را از سماجت  کی نی. اکردیشده بود و مدام صحبت م
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 ماندهیبا نوا در ان فرصت کم باق ییبود. آشنا یآوردن عکاس راض یبرا 

 خوشآن  یبود. هر چند که عمده شانیهایتا تولد قطعاً جز خوش شانس

 بود.  شیهاییپسردا ونیرا مد یشانس

رخت بسته دوباره به وجودش برگشت. از همان  یها نگرانفکر به آن با

پسرها با  دانستیو دعوت نوا استرس داشت. نم منای کارنیبابت ا روزید

. ابدا دوست نداشت مهمانشان آزرده خاطر کنندیم یاو چه برخورد دنید

 شیاواقف بود. اگر پ یاز هر کس ترشیب ایرکیبه اخالق ام یشود و از طرف

همه . شدیمهمان سرش نم ریو مهمان و غ کیاو بزرگ و کوچ افتادیم

 شیدمش گذاشته بود را سرجا یکه پا رو یو کس گذاشتیرا کنار م زیچ

 خواهرش ساحل! ایباشد  اسمنیآن شخص  کردیهم نم ی. فرقنشاندیم

 یبه قدر هایارشد احمر ینداشت. نوه یادیز یاما نگران لیریبابت ام از

 !نیو تمام. هم دادیم یچند تذکر معمول ت،یبود که نها یآقا و منطق

 خدا را هم بنده نبود! افتادیم شیبود که اگر پا ایکله شقشان همان ک 

. دستانش را پشت سر دیسر و صدا سرک کش یسرشان ب یاز باال سبحان

 یعکس تک دنی. با دندیهم خم شد تا بهتر بب یدر هم قفل کرد. کم
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 یساحل با آن ژست منحصر به فرد نتوانست ساکت باشد.  سوت بلند 

 !ییجوجه طال یگرفت ی: چه عکسدیکش

 .دیاز جا پر باًیاو از پشت سرش تقر یجا نبود با صداکه حواسش آن نوا

 بود؟ جوجه را با او بود؟  دهیباال سرشان بود و او نفهم یکرد. از ک نگاهش

دست باال  میتسل یبه نشانه دیاو را د یکه چشمان درشت شده سبحان

 دیهم کرد: ببخش یعذر خواه دادیم حیگرفت. همان طور که توض

 ترسوندمتون. جوجه رو با ساحل جان بودم.

و دست نوا  دیساحل بست خند ینداشته شیکه او به ر یبه جان اسمنی

 نوا جان. طونهیش کمیسبحان ما  نیرا گرفت: ا

 حرف تنها لبخند زد. یباز هم ب دخترک

ون ها اجرتخانم دیریچندتا عکسم از ما بگ هیاشاره کرد:  زیبه م سبحان

 . دیکنیجوون رو شاد م هیبا خدا. دل 

تا غروب آفتاب نمانده  یزیآمد که چ ادشیبا حرف او انگار تازه  اسمنی

. کاش ما با مامان یگیراست م یبلند شد: وا شیاست. به سرعت از جا

 هم برسن. نه نوا جون؟ هیتا بق میریعکسامون رو بگ نایا
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جا نشستن  کیبهتر از  ،یاو قطعاً عکاس یموافقتش را اعالم کرد؛ برا نوا 

 بود. ییایخولیو سر و کله زدن با افکار مال

 داوطلب شد.  هیو بق نبیصدا کردن عمه ز یساحل برا 

را سر و سامان داد.  اسمنی ینامرتب شده یسر و وضع و موها یکم نوا

 دیآمد. نوا کوتاه نگاهش کرد. تمد رونیهم از خانه ب منایهمان لحظه 

به  یگری. نگاه دزدیآن قدر محسوس بود که کامالً در چشم م ششیآرا

از سر  شیانداخت. هر قدر که او ساده بود به همان نسبت قروقم اسمنی

و در  یسادگ نی! در تقابل بیو چه تضاد بد کردیچکه م منای یو رو

 آمد؟یبه چشم م شتریبود و ب شتریچشم بودن کدام زورش ب

آمدند مراسم معارفه از سر گرفته شد. البته  ونریکه از ساختمان ب همه

 یزن دنیقبل نبود! چرا که با د یسر ینوا به کسل یاصالً برا بارنیکه ا

 شیکرد جو برا یکه ساحل به عنوان مادر و با نام زهرا سادات معرف

رو به  یبایز یادیزن خوش پوش و ز شدیکرد. باورش نم رییتغ یحساب

 کیمادر  یبدخلق باشد. در نظرش او برا یابانیمادر آن غول ب شیرو

 توانستیم تشیجوان بود. نها یادیبودن ز یاحمر ایرکیجوان به سن ام

 !یاحمر ایرکیو در حد ام شتریهمان ساحل و سبحان را داشته باشد. نه ب
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چشمش را پاک  یاز گوشه دهیزانو خم شد و اشک چک ینوا با خنده، رو  

از او نداشتند. هر  یها هم دست کمخت؛ آناندا هیبه بق ینگاه میکرد. ن

 رفته بودند! سهیاز خنده ر طرفکیکدام 

را شروع کرده بودند سر جمع شش شات هم  یکه عکاس یاز زمان 

 ! ردینتوانسته بود بگ

 یکه اجازه ختیریو نمک م گذاشتیقدر سر به سر همه مآن سبحان

. در امان نمانده بود شیهاطنتیهم از گزند ش ی. کسدادیرا نم یعکاس

کنترلش به خرج دهد هم  یبرا کردیم یکه سع یتیمادرش با جد یحت

 خود داشتند. یجا گریها که ددر برابر حرکاتش نخندد آن توانستینم

 یسبحان را گرفت و به زحمت کم یبازو دیخندیطور که مهمان منای 

چرا ما رو  یریعکس بگ یخوای. نمیشعوریب یلیبه جلو هلش داد: خ

 ها کج و کوله افتادم.من تو همه عکس ؟یمعطل خودت کرد

که رو به او گفت: من تکاندشیطور که مرا از سر برداشت و همان کالهش

 ادیز تیحاال تو عکس نه تو واقع یاندارم بابا. توام کالً کج و کوله تونیکار

 فرزندم! ستمیشل شما ن شینباش! منم که مسئول ن رشیدرگ
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باشه  ادمیپخش شد.  ملمیچشمانش را پاک و غرغر کرد: همه ر ریز منای 

! یاوردییدر م یایعده زن چه سبک باز هیآقاجون اومد بهش بگم وسط 

 ؟یدیجوابو م نیبه اونم هم نمیبب

 ! ؟یترسونیم یو از خونه خال رزنی: پدیو بلند خند دیقیب سبحان

 زد: سبحان؟! مودب باش! شیسادات با تشر صدا زهرا

تا حاال آقاجون واسه تو شده خونه  یبه او زد: از ک یچشمک یرکیبا ز منای

 ا!ه هبا دل و جرئتت کرد یلیخ یسرباز ؟یخال

که جواب داد:  یبه خود گرفته بود وقت یخوردل یپسرک رنگ و بو لحن

 نیفرستادم خدمت تا به قول خودش مرد بشم! از ا یکه زورک یاز وقت

 اره؟یسرم ب تونهیضع بدترم مگه مو

هم حسش کرد.  بهیغر ینوا یبود که حت قیقدر عملحنش آن یریگدل

 شده بود.  نیسنگ یادیسکوت جمع ز

 گهیبود: بس کن د ی. عصباندیجلو رفت و دخترش را عقب کش نبیز

 .منای

برخورد را از سبحان نداشت که آرام گفت:  نیهم توقع ا منای انگار

 کردم! یناراحتش کنم. فقط شوخ خواستمینم
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به دخترش رفت را شکار کرد. زهرا سادات  نبیکه ز یاچشم غره نوا 

. انگار کردیبود و لب از لب باز نم ستادهیبدون تکان خوردن همان گوشه ا

حرف بند است  یجرقه کیپسرش انبار باروت است و تنها به  دانستیم

 بکشد! تا با گفتنش فرو بپاشد و همه را به آتش

و دستش را گرفت. استرس بود که از  ستادیکنار برادرش ا ساحل

. سبحان کوتاه به او نگاه کرد و دستش را فشرد. عشق دیباریچشمانش م

 کیکه نوا  یحس کرد. طور شاننیب یبه راحت شدیرا م یخواهر برادر

قلم را به او هم  کی نیا ایاگر دن شدیلحظه حسرت خورد. چه م

ه خانواد دنیبا د شهیخلوت بود که هم یبه قدر او یِزندگ د؟یبخشیم

با  یکم ای. کاش دنگرفتیشلوغ حسرت، سراسر وجودش را م یاه

اشان همه دو روزه یتا زندگ کردیم یاش مهربانچند روزه یهامهمان

 حسرت نباشد.

 یبود که جرئت کرد سکوت جو را بشکند. جلو رفت و با مهربان اسمنی تنها

 .ستادینشسته بود ا یصندل یبحان که حاال رومقابل س

بده  ه؟یواسه چ یناراحت گهیقربونت برم. د یرو رد کرد ادشی: تو که ز-

 دنبال آرزوهات؟ یبر یتونیدو سال زودتر م یجورنیا
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 یِبره پ تونهیهم م یخونه مگه کس نی! تو ا؟یگیم زد: جک پوزخند 

رفتن هم داشته  یحق انتخاب داره که پا یآرزوهاش؟ اصالً مگه کس

ما فقط  جانیا ؟یاگهیهر کوفت د ایآرزو  ایکار باشه  خوادیباشه؟ حاال م

 .رهیگیحرفا نزن که خندم م نی. از امینفر کی یبله قربان گو

اما  اسمنی. امدیکس در ن چیکه صدا از ه یتلخ بودند طور شیهاحرف

باور کنم که تو  یخوایمقابلش زانو زد: م. دست او را گرفت و اوردیکم ن

 شناسمیکه من م یسبحان ؟یسرباز یفقط به خاطر حرف آقاجون رفت

نکن  یباز لمی. فشهینم فشیحر ادیاگر خدا هم ب یاگر خودش نخواد حت

 آقا!

 یلب همه، حت یبود که لبخند رو ادیقدر زلحن دخترک آن آرامش

 سبحان نشاند.

است. سر  از چه قرار بوده هیبود قض دهیه فهمنوا هم دست و پا شکست 

 کردی! و او باور نمیاحمر رینفر؛ جهانگ کیبه  دیرسیم شانیاه هنخ گفت

 باشد! کتاتوریحد د نیآقاجانِ خانه تا ا
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که الجرم به  دیگویرا از ته دل م شیهاحرف اسمنیمشخص بود   

او را نه چندان  . باالخره سبحان هم لبخند زد و لپندینشیجا هم مهمان

 ؟یخرم کرد یعنی: االن دیآرام کش

رو به  یرا مالش داد و با آنکه قرمز شده بود اعتراض نکرد. چشمک لپش

 !یزیچ نیهمچ هی یاش زد: هکوچک و متفاوت با خانواده ییپسردا

گرفته بود ابرو باال انداخت  طنتیش یکه دوباره رنگ و بو یبا لحن سبحان

هم امتحان  گهید یپسرا یفرمون رو رو نیگفت: خوبه. هم یقیو تشو

 !یکن یزرنگ دی. فقط بایتا آخر امسال عروس دمیبهت قول م یکن

 یکه نوا هم گرفتش و لبخند رو یکالمش واضح واضح بود. طور یطعنه

 .دیماس اسمنی یهالب

و  بیبودند! عج بیعج هایها ماند. چقدر احمرالعمل آنبه عکس رهیخ

 رمز و راز!پر 

 یترک چیکلِ منسجم، بدون ه کی یکردیبه خانواده نگاه م رونیاگر از ب 

 یدیفهمیتازه آن وقت بود که م یگذاشتیاما داخلش که پا م یدیدیم

روز و  کیهستند که شناختشان کار  ییخود هزار تو یهر کدامشان برا

 !ستیدو روز ن
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ه دیبا استناد به شن کردیحس نوا هم در آن لحظه همان بود! گمان م  

 یاما اشتباه کرده بود! خانواده شناسدیم یها را بهتر از هر کسآن شیاه

همان  یشدیکه وارد م یکیخانه بودند با هزار راه ورود. از  کی یاحمر

تا فرصت ورود از  ماندیم هیکه مقابل چشم بود! بق یدیدیرا م یزیچ

 !یبرس جهیو به نت یا را خودت امتحان کنه هرا هیبق

شده بود! مانده بود حاال  بشینص زیچ کیآمده بود و فقط هم  یکیاز  او

 تا بتواند بشناسدشان!

 ینیبود س دهیاش امانش را برکه آرتروز عود کرده ییبانو با پا نرگس

آب  انیدر م یکی هاوانیل یهاخیزد.  رونیشربت به دست از در خانه ب

 یبودشان اما مسئله ختهیوقت بود که ر یلیبود؛ خ یعیشده بودند. طب

خانه رو به  یآشپزخانه ی. پنجرهدیاین رونیآمده باعث شده بود ب شیپ

 شانانیبود که بحث م دهیبود که همه جمع بودند. شن یسمت همان

 . امدنشین لیو همان هم شده بود دل ستیچ

. کردینم یاری گریرفت. نفسش د نییکوتاه پا یهن و هن از چند پله با

شد و  کشیکه جلو رفت چشم ساحل به او افتاد. به سرعت نزد یکم

 ارمش؟یب امیمن ب دیرا با لبخند از دستش گرفت: چرا نگفت ینیس
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مادر. گفتم خودم  دیشما مشغول دمیاو کرد: د فیظر یرا بند بازو دستش 

 براتون. ارمیب

 دیجمع بش یبا خوش شهی: انشاهلل همدیچرخ هیبه سمت بق ییروخوش با

 دور هم. 

که جلو آمد با محبت دست دور گردنش انداخت و صورتش را  اسمنی

 .یاله یبخت بش دی: مبارکت باشه دخترم. سفدیبوس

. نرگس بانو دیتشکر کرد و متعاقباً صورت او را بوس یبا مهربان اسمنی

 یهمه. طور یاو. برا یو محترم. نه فقط برا زیعز یادیبود. ز زیعز شیبرا

 آزرده خاطر شود. یمبادا زمان کردندیرا م شانیتمام سع شهیکه هم

را  وانیبرداشت و به سمت نوا رفت. محترمانه ل یشربت وانیل سبحان

 مقابل او گرفت: خدمت شما.

قبل  قهیاو همان پسر چند دق شدیابرو باال انداخت. باورش نم دخترک

جنتلمن  نینه به آن گرد و خاک کردنت نه به ا دیبود بگو شیباشد! جا

 !یکنیکه از خود رو م یباز
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ندارد و  یمدت کوتاه متوجه شده بود پسرک افکار خاص نیهم در 

هستند. سر به سرش گذاشت:  یذات یطنتیحرکاتش همه برگرفته از ش

 ؟یاحمر یخجالت آقا ایشربت بخورم 

! دل به دل کردیو رو نم بود هیابرو باال انداخت. پس او هم پا سبحان

 . هایاحمر اری. از داستیناقابل ی. تحفهدییداد: نفرما طنتشیش

گرفتش:  دادیرا جلوتر برد و نوا همان گونه که چانه باال م وانیل

 ی. چجورشدم ضیمستف یلیمدت کم خ نیشما تو هم اریخداروشکر از د

 جبرانش کنم آخه؟!

رد  یلیبیس ریاو را ز یزد و طعنه یاطالع یخودش را به در ب سبحان

 عیبختانه به همه جا سرخوش هایاحمر یمانهیکرد: جداً؟ لطف کر

که من االن شرمندتون نباشم. البته  دهی. الحمدهلل که به شمام رسرسهیم

به صورت خودکار همه رو از حلقمتون  نینگران جبران باش ستیالزم ن

 .رونیب کشنیم

اش نشاند نوا را به خنده انداخت. هنوز که در پسِ جمله یامسخره لبخند

 بلند شد. یدر ورود دنیکوب ینداده بود که صدا یجواب
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 جانیا می. همه اومدیوا یبرخواست: ا یصندل یبانو هل شده از رو نرگس 

 .میدیزنگ رو زدن نفهم

 .کنهیباز م زدانی دینیاو گذاشت: شما بش یشانه یدست رو اسمنی

 کردیبود و صحبت م ستادهیاز باغ ا یابه دست در گوشه لیکه موبااو را  و

که خودش هم  زدانیکرد و به در اشاره کرد.  شیصدا مناینشان داد. 

و به  باال برد یاوک یبود متوجه شد. دستش را به معنا دهیصدا را شن

 سمت در راه افتاد.

نگاه  شدیدرختان گم م انیلم داد و کنجکاو، به او که م اشیبه صندل نوا

 پشت در بود؟ یشد. چه کس نییدر وجودش باال و پا جانیه یکرد. کم

سبحان را هم کنجکاو  ن،یموتور ماش یباز شدن در و در پسش صدا یصدا

 دیپسرک چه د دی.  نفهمدیکش یفاصله گرفت و سرک یکرد. از نوا کم

 که فوراً گفت: اوه اوه صاحابش اومد!

تو که  یا شکار کرده بود نتوانست ساکت باشد: براکه حرکت او ر منای

 پس؟ شدیمهم نبود پسر شجاع! چ
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در مقابل حرف او گارد نگرفت:  گریسرحال آمده بود و د یحساب سبحان 

ما  یخان برا ریکه برام مهم نبود. اصال جهانگ دمیمن به هفت پشتم خند

 باشه؟ یمهم نباشه پس ک

 کرد: خودم دربست مخلصشم. میتعظ یشیگذاشت و نما نهیس یرو دست

را به شکل قبل گره زد و  اشیسادات از آن پشت جلو آمد. روسر زهرا

به  یزیمتوجه نشود رو به پسرش تذکر داد: چ یکه کس یاآرام به گونه

 گفتیچه اقاجون م ینکن. سرباز یسبحان! حرمت شکن یآقاجون نگ

 به گردنت بود. پس دنبال مقصر نگرد. گفتیچه نم

. و دیاو را شن یکه از سبحان داشت گفته یکم یبه خاطر فاصله نوا

 یمحجوب او بود. ب شهیمحبوبِ هم هیحرکت زهرا سادات شب نیچقدر ا

اعتراف کند و صادق باشد  خواستینگاه کرد. اگر م هیحرف به حرکات بق

 یشده بودند همان کتاب قطور هایشده بود. احمر جیگ یراستش کم

 !دانستیلد نبود. نه که نتواند! زبانشان را انگار نمب اکه خواندنش ر

که از آن سمت بلند شد باز هم همه او را  یبلند یاحوال پرس یصدا

 یمودبانه دستش را گرفت و عذر خواه اسمنیپشت سر جا گذاشتند. 
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توکه پا سالم کنم  هی. میکرد تتیکرد: بخدا شرمندتم. انقدر که امروز اذ 

 .شتیپ گردمیزود برم

 .مونمینداره. منتظر م ی. اشکالزمیتعارف نبود: نه عز یجوابش از رو بارنیا

بزرگ  یخانواده یتازه واردها دنید یرفتند و او همه چشم شد برا هاآن

 !یاحمر

دور همه  کیشد.  ادهیبا آرامش در سمت خودش را باز کرد و پ ایرکیام

 داد. یکل یتکان داد و سالم شانیبرا یرا از نظر گذراند. دست

بود اشاره  ریدر درگ یرهیگکه با دست ی. رو به مهرنازدیبه عقب چرخ 

حرکتش  یاما باز نشد. چند بار دیبار در را کش کیکرد دستش را بردارد. 

 را تکرار کرد تا باالخره در باز شد.

که در چشمانش النه کرده بود در باز شده را نشان داد و  یبا ترس مهرناز

 کردم؟: خرابش دیپرس

 نیفقط از ا نه؛یمسترب نِیدرِ ماش نیرا راحت کرد: نه. ا الشیو خ دیخند

 ببرم درستش کنم. کنمی. وقتم نمشهیور باز م
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 ادهیطور که پو همان دیکودک غرق در خوابش را در آغوش کش مهرناز 

. خورهیکوزه گر از کوزه شکسته آب م گنیپچ زد: راسته که م شدیم

 خرابه. شهیخودتون هم ینایاما ماش دیکنیدرست م نیعمره ماش کی

فسقل  نی. اگنی: آره راست مدیرا کش اریزد و لپ مهد یلبخند ایرکیام

 شه؟ینم داریچرا ب

 زد و تنش را در آغوش مادرش جمع کرد.  ینق اریمهد

 تیامون کرده با اذ. کالفهارهیلب زد: داره دندون درم یبا خستگ مهرناز

 کردناش. االنم به زور شربت خوابوندمش.

چشمانش گود افتاده  ریرا از نظر گذراند. ز شیبا دقت دخترعمو ایرکیام

از آن مهرناز شاد  یخبر گری. ددیباریاز تمام وجناتش م یشانیبود و پر

 یکیو  دهیمهرناز سابق را کوب یدارمشترک و بچه یسابق نبود. انگار زندگ

 ساخته بود! دیجد

 کنه؟یم کاری: پس اون مسلم بچه ننه چدیکش شیبه موها یدست یعصب 

وقت اون کننیدخالت م یاش تو همه چخودش و مادر فوالد زره

 بچه به تو کمک کنن؟ یتو نگهدار توننینم
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گرفته  ادیبکشد.  نجایلبانش را گاز گرفت. دوست نداشت کار به ا مهرناز 

خود نگه  یتش را فقط برامشترک و مشکال یزندگ یبود مسائل شخص

لب به شکوه  دیرسی. تا جان به لبش نموقتچیهم نبود ه هیدارد. اهل گال

 دهیکارد به استخوان خوردن رس یاما حاال واقعا به مرحله کردیباز نم

 که آن جمله از دهانش در رفته بود.  بود

 . همه منتظرمونن. داداش میچپ زد: بر یعل یرا به کوچه خودش

نگفت.  یزیچ گریحرف زدن در رفتنش را حس کرد. د ریاز ز ایرکیام

 توانستیخواست مشکلش را بازگو کند با زور که نم یخودش نم یوقت

 زبانش حرف بکشد! ریاز ز

 .آرمیم اتونوه هلیاو اشاره کرد جلو برود: تو برو من وس به

م تکان داد و به سمت خانه باغ قد یبدون آنکه نگاهش کند سر مهرناز

 یها به سمت جمع رفته و مشغول احوال پرسبرداشت. آذر زودتر از آن

 بود.

 دنیبه استقبالش رفت. از د ییروبا خوش نبیز وستیجمعشان که پ به

ساکتش جگرش خون شد اما  شهیهم یبرادر زاده یدهیپر یرنگ و رو

 و ساکت ماندن! دنید نینگفت. همه عادت کرده بودند به ا یزیچ
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 اریسر انداخته بود جلو رفت و مهد یرو یکه در آن فاصله شال اسمنی  

از بابت او راحت شده بود  الشیرا از آغوش او گرفت. مهرناز هم که خ

 شد.  هیمشغول خوش و بش با بق

کرد: واال  یاطالع یرا از آذر گرفت و او اظهار ب شیسراغ برادرها نبیز

 .دونمینم . کجاش رورونیو آقاجون رفتن ب لیریهمه با ام

 زود اومدنش؟ نهی. اادیگفته بودم زود ب لیریغر زد: خوبه به ام نبیز

جان. خودت که  نبیز گهید دیکرد: ببخش یبا محبت عذر خواه آذر

شبا اصالً ما تو خونه هم  یچقدر سرش شلوغه. باور کن بعض یدونیم

 .مشینیبینم

که خونه  ییسرش گرمه زندا گهید یجا دیکرد: حاال شا طنتیش منای

 .دیساده نباش ادمی. زادینم

ه وصل نی! اینگر یمنف یلیخ گهیاز پشت گردن او را گرفت: تو د سبحان

 .چسبهینم هایا به احمره

! چسبهیکه اصالً نم یکیگفت: آره. مخصوصاً به تو  یهمراه با آخ منای

 !نیهست یماهر یشناگرا فتهیوگرنه پاش ب نینیبیآب نم
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که  غشیج غیکرد گردنش را از دست او آزاد کند اما اجازه نداد. ج یسع 

سبحان جا  دنیقدر از دشد. آن دایهم پ ایرکیام یبه هوا رفت سر و کله

 پسر؟ یکنیم کاریچ نجایخورد که همه را فراموش کرد: تو ا

خوش آمد  دیبرادر بزرگترش شل شد: روش جد دنیسبحان از د شین

 گفتن؟ینم گهید زیچ هی! قبالً ه؟ییگو

 نیکرد: ا یاز پشت سرش نوچ زدانیو  دیرا رو به همه پرس سوالش

 ! همون حکم رو داره. نگران نباش.استیرکیام یِابداع یوهیش

گذاشت و به سمت او رفت. آغوش  نییدرون دستش را پا لیوسا ایرکیام

سبحان  را هم از حصار دستان منایگردن  کارنیاش را باز کرد و با امردانه

 آزاد کرد.

و چند ضربه به پشتش زد: خدمت رفتنتم مثل  دیاو را در آغوش کش گرم

 نه؟ ستین زادیآدم

 زد: چرا داداش؟ یتک خند سبحان

: همه سر سه ماه دیداداش گفتن او غرق لذت شد و تنش را عقب کش از

 چرا؟! یپرسی. تازه میتو زودتر اومد گردنیبرم



 

165 

 یشوکت نای: مسندهیون                                                                                                                55طهران

که دم رفتن  یخودش تکان داد: اون همه شعار یبه تاسف برا یسر 

همه کشک بود؟ انقدر بهتون خوش  شهیکه دلتون برام تنگ م نیدادیم

 ام؟یهم ب یمن مرخص دیگذشته توقع نداشت

مامان  کنهیم یاو گذاشت: باهات شوخ یشانه یسادات دست رو زهرا

 !هیخال یلیجات خ گفتیجان. وگرنه که هر شب تو خونه م

 دیبگ یزیچ هی! حداقل یی: زندادیچشمانش را گرد کرد و بلند خند منای

که من  ییدلتو خوش نکن سبحان جان تا جا یخودیبخوره! ب ایبه ک

 همه خوشحالم بودن! جیاز نبودن تو ناراحت نبود ه یشکیه ادمهی

 پناه گرفت. ایرکیبرداشت و او فوراً پشت ام زیبه سمتش خ سبحان

با دست او را به عقب هل داد و رو به سبحان گفت: خدمتم  ایرکیام

 نتونست تو رو آدم کنه نه؟

 کی نیگرفتند که دوباره گر گرفت: نه. ا رشیز تیآن حرف انگار کبر با

 بسپارش به اون! ی. ناراحتادیخان برم ریقلم فقط از دست جهانگ

 شیخانه را در پ ریراست مس کی. دیبگو یزیچ یمجال نداد تا کس و

را خوب  تشیگرفت و داخل رفت. در را هم با صدا بست تا شدت عصبان

 به رخ بکشد. 
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 هو؟یمتعجب ابرو باال انداخت: چش شد  ایرکیام 

آخر زده بود،  میکه انگار به س یسادات درمانده از رفتار سبحان زهرا

سر به سرش  ادیزده باال. ز شیوونگیداد: رگ د حیاو توض یمختصر برا

 نذار.

و سر بسته به  دیبود چرخ دهیچسب ایرکیام یکه به بازو ییمنایت سم به

که دهنش  یدونی. مچیبه پر و پاش نپ ادیجان توام ز منایاو هم تذکر داد: 

 .میشیشرمندت م گهیم یزیچ هیچفت و بست نداره 

 نگفت. یزیسر تکان داد و چ دخترک

بود  ستادهیا یاداده بود دخالت نکند. گوشه حیاز همان ابتدا ترج زدانی 

برو نداشت  منای. حرفش مقابل دادینشان م یو خودش را سرگرم گوش

 معرکه نشود. اریب شیتا آت چاندیپیوگرنه گوش او را هم م

. کردندیبودند و صحبت م ستادهیا گرید یاگوشه نبیو آذر و ز اسمنی

 یکه در جمع خانوادگ شدیم یزدن باغ بود. مدت دیمهرناز هم مشغول د

نق نق کردن  یبود. صدا زیدلش تنگ همه چ یحضور نداشت و حساب

که کم کم شروع شد با ترس از جا بلند شد و او را از آغوش  اریمهد

 .شهیم داریبه دادم برسه داره ب داگرفت: خ اسمنی
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 ییاو زد: نگران نباش. زندا یبه رو یلبخند یبا همان آرامش ذات اسمنی 

. هیعیطب یلیدوره خ نیرفتارا تو ا نی. اارهیداره دندون درم گفتیآذر م

. تحملش کنهیداره درد ترک خوردن لثه رو تحمل م یطفل نیفکر کن ا

 . یفسقل نیما هم سخته چه برسه به ا یبرا یحت

 اسمنیرا در آغوشش آرام تاب داد تا دوباره به خواب برود.  اریمهد مهرناز

چقدر زود بزرگ  شیهایبچگ یشد. هم باز رهیمتبسم به حرکاتش خ

 شده بود!

 رمیجمع کرد و گفت: بم یاش را از ناراحتچهره اریبا نگاه به مهد مهرناز

 هیباهاش گر نمیشیخودمم م کنهیم هیروزا انقدر گر یبراش. بعض

که انقدر سخت دندون  رتهیبخاطر ش گهیمادر شوهرم م ی. ولکنمیم

 !اوردنیما انقدر بد دندون در نم یاه ه! وگرنه بچارهیمدر

گرد شد و با درک حرف او کم کم ابروانش در هم گره  اسمنی چشمان

را  یدارد که هر مورد کوچک یمادرشوهر او چه اصرار دانستیخورد. نم

و آزار  تیاذ یزن انگار خلق شده بود برا نیاو ربط دهد! ا یبه ناتوان

غاز و جاهالنه  هیصد من  یهاحرف نیقرار بود مردم ا ی. پس کگرانید

 زند؟یرا دور بر
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را حفظ کند: اشتباه  اشیشگیحرف زدن آرامش هم نیکرد ح یسع 

به  یو ربط گذروننیا از سر مه هبچ یدوره رو همه نی. ازمیعز کننیم

دارن  یچه اصرار شونیا دونمیهم نداره! نم یاگهید زیچ چیمادر و ه ریش

 نقصِ تو؟ هیرو بذارن به حساب  یعیطب یدهیهر پد

نداره؟ واسه  یربط یعنی ؟ی: جددیکه پرس شدیانگار باورش نم دخترک

 ؟یگیمن که نم یدلدار

چه کرده  اشیی. با اعتماد به نفس دختردادیکش یقینفس عم اسمنی

 قبول کند؟ دلش توانستیاو را هم نم یسراسر علم یهابودند که حرف

 هیمهرناز جان تو  نیکند: بب حتیرا نص یبار کس نیاول یخواست برا

از خرافات جلوتره. قرار  یلی. سواد و علمت از خیاکرده لیدختر تحص

 یدلدار یبرا ستی! منم قرار نیزد رو هوا قبول کن یحرف یهر ک ستین

مشکل  هی نیاگر ا دیبزنم. شا یجور نیرو هم یحرف هیدادن به تو 

که البته اونم باز صد در  دادمیبود من حق رو به مادرشوهرت م یگوارش

هم کنارش داشته باشه. اما  گهید لیدل کیهزار و  تونهیو م ستیصد ن

 یکن جلو ینکن بابتش. سع تی. خودت رو اذهیعیطببحث دندون کامال 

رو ما چشم  گنیمردم م یهرچ ستی. قرار نیها هم سکوت نکنحرف نیا
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وقته  یلیخ یخاله زنک یهاها و حرفجهل نیا ی! دورهمیبسته قبول کن 

 تموم شده.

اش که گرم صحبت بودند به مادر و عمه ینگاه میبا استرس ن مهرناز

مادر شوهرش  یاه هاز گفت ییها هم بوآن خواستیانداخت. دلش نم

به  خواستینم گریهم همه با او مشکل داشتند د یجور نیببرند. هم

 ان دامن بزند.شدن مشکلش شتریب

 نگو لطفاً. نایبه مامان ا یزیخواهش کرد: چ اسمنی از

بهم بگو.  یداشت یراحت. اگر بازم مشکل التیهم گذاشت: خ یرو چشم

 .کنمیکه بتونم کمکت م ییتا جا

 زد: چشم خانم دکتر. ینیریش لبخند

و تکان دادن  شدیم داریداشت ب گریدر آغوشش تکان خورد. د اریمهد

شد  یفرج دیگفت: من برم تو شا اسمنینداشت. رو به  یادهیهم فا

 تونستم بخوابونمش.

 آهسته داخل رفت. ییهاتکان داد او هم با قدم دییبه تا یکه سر اسمنی
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را مشغول  ایرکیو ام زدانیجلو گذاشت و  یقدم اسمنیبا رفتن مهرناز،   

معلوم  .شدینم دهید منایاز ساحل و  یچرخاند. اثر ی. چشمدیصحبت د

 ازشان نبود! ینبود باز کجا مشغول آتش سوزاندن بودند که اثر

اما  دیشنیرا نم شانیهاحرف شد. از آن فاصله رهیها خو به آن ستادیا

 یهانیکه آست ایرکیبود. ام یقرار او کاف یدل ب یهم برا دنیهمان د

 یزیشد چ انیسبز رنگش را باال زد و عضالت دستانش نما یساده راهنیپ

 اشیقلبش گذاشت. باز هم باز یوجودش تکان خورد. دست رو انیم

 یعالقه برا نیقرار بود ا ی. پس کدیتپیاجازه از او تند م یگرفته بود و ب

 دنیبا د اشوانهیتا قلب د گذشتیم دیبا گریشود؟ چند سال د یاو عاد

 یانتظار و پنهان نیعنان از کف ندهد؟ خسته نبود. او ا نیچن ایرکیام

 یثمره عقوب،یکردن را دوست داشت. فقط کاش همچون  یعاشق

راحت  الشی. آن وقت خشدیمبدل م نیریوصال ش کیانتظارش به 

 را داشته است. دیکه با یاجهیآن نت شیهایکه چشم انتظار شدیم

هم  زدانی لیرا برداشت موبا نیزم یرو یاه هلیکه خم شد و وس ایرکیام

 یجواب دادن به تماسش رفت پاها یشروع به زنگ خوردن کرد. او که برا

 سمت معشوق سوقش دادند. اریهم بدون اخت اسمنی
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و بدون آنکه دستش به دست او بخورد بند ساک  ستادیا ایرکیپشت ام  

 را گرفت: بذار کمکت کنم. یدست

 .یزد: سالم. خسته نباش یلبخند کوچک دیکه سمتش چرخ ایرکیام سر

متعجب  یباز کم یو موها زیر شیبا آن آرا اسمنی دنیانگار از د ایرکیام

 اسمنیجواب دادن مکث کرد: به به. سالم از ماست  یشده بود که برا

 !یخوشگل کرد ه؟یخانم. خبر

با وجود تکرار هر روزه  یحت ایرکی. امدیماس اسمنی یهالب یرو لبخند

 دیبه عاشق شدن او هنوز ام اسمنینمانده بود تولد اوست و  ادشیهم 

 داشت؟

لحنش دست خودش نبود: تولدمه  یخور. دلدیرا از دست او کش ساک

 مثالً.

 یشرمنده دست دیرا د اشینیناراحت او و عقب نش یکه چهره ایرکیام

 رفته بود. تولدت مبارک. ادمی. پاک دی: آخ ببخشدیکش اشیشانیبه پ

خرج کند  توانستیم دایآن چشمان ش یکه برا یاحساس تینها ن؟یهم

 اسمنی یبرا گریکه کار از کار گذشته بود و د یهمان بود؟! آن هم وقت
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نه  ای دیبگو کیتبر کردیم یگفتنش. چه فرق کینداشت تبر یتیاهم 

 نمانده بود؟! ادشی یروز تولد او را حت یوقت

. و خشک تشکر کرد و با جا گذاشتن او پشت سرش به داخل رفت کوتاه

 فیکند، فقط ح هیدلش شکسته بود. بد هم شکسته بود. دوست داشت گر

 نبود. شیجا جاکه آن

 شیاو نگاه کرد و دست داخل موها یرفته ریبه مس یبا کالفگ ایرکیام

 ایگو بارنیاما ا ندیرا به آن شکل بب اسمنیکه  آمدیم شی. کم پدیکش

 بودش! دهینگاه کردن هم ند قیال یواقعا گند زده بود که او حت

بود  اشیکه مشغول حرف زدن با گوش زدانیبه عقب انداخت. جز  ینگاه

 کردندیبودند و صحبت م ستادهیا یاعمو آذر که گوشهو زن نبیو عمه ز

 داخل باغ نمانده بود. یکس

 یاز کس ییجلو گذاشت. از همان جا بلند نام ساحل را خواند. صدا یقدم

 بود. نیسنگ یساببلند نشد. جو ح

 یزد. عصب رونیزهرا سادات از در خانه ب بارنیصدا کرد و ا گرید بارکی

 !یکرد داریرو ب اریمهد ر؟یام هی: چدیغر
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سرحال نبود که  ادیکوچک را به دست او داد. مادرش هم ز یدست ساک 

داخل؟  یایبا حرص ساک را گرفت و غر زد: انقدر سخته چهار قدم ب

 کاراتو انجام بده؟ یکی دیحتما با

شده بود  اشانیزیچ کیهمه در خانه  ای. گودیباال پر ایرکیام یابروها

کند: من اون  ریگذاشت تا غائله را ختم به خ نهیس یامروز. دست رو

شما تو زحمت  خواستمیرو صدا کردم مامان! نم دیساحل چشم سف

 .نیفتیب

نشده بود که فوراً گفت: اونم  یحرص زهرا سادات هنوز خوب خال انگار

 !دیاوونهیمثل تو. همتون د

جمله را هضم کند. عقب گرد کرد و داخل  شینواینداد پسرک ب مجال

 برگشت.

چرا.  بینبودند اما عج دیرفتارها جد لیقب نی. ادیبا تعجب خند ایرکیام

 گران؟ید ایبود  یمادرش را درک نکرد. از او عصبان یهاسر و ته حرف

قلم  کی نیعاجز بود. از پس ا شهیها هم. او از شناخت جنس زندینفهم

آمده بود  شیتا حاال که فرصت پ دی. به عقب چرخآمدیجوره بر نم چیه

 بکشد. نشیماش یبه سر و رو یستد
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کرده بود. هر چقدر  یتر نوا خود را باز هم سرگرم گوشطرفآن یکم 

ترها حکم نان شب جوان یکوچک عاجز بودند برا ئِیش نیترها از ابزرگ

 شانیرا برا زهایچ یلیخ یخال یاز آن هم واجب تر بود. جا یرا داشت. حت

بود که با  یباارزش یصندوقچه ینوا هم آن گوش ی. براکردیپر م

 .شدیو مشغول جستجو م کردیبازش م یوقت نیرتکوچک

سط صفحه نقش بست آه از نهادش بلند شد. و یکمبود شارژ که باال آالرم

گشت.  یاش را کمرا کم داشت! داخل کوله یکی نیشنبه بازار هم نیا

بلند شد. به  شی. از جاگرفتیاز دخترها م دیشارژر همراهش نبود و با

گرفت. زود  شیاند راه خانه باغ را در پهمه داخل رفته کهنیا الیخ

نبود! با آنکه تعجب  یکدام خبر چیساعت و از ه میشده بود ن شانآمدن

شده بود عروسک  ایامروز را گو کی. نگفت چیرفتار اما ه نیکرده بود از ا

 هم از دستش ساخته نبود. یو کار هایاحمر یشب باز مهیخ

. او را دیاز پشت ابروانش باال پر یتییه دنیکه جلوتر رفت با د یکم

نبود.  یباشد کار سخت هایاز احمر یکی کهنینشناخت. اما حدس ا

و نگاهشان در هم  دیزمان پسر هم چرخخواست به عقب بچرخد که هم

 گره خورد.
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که آمده  ی! از زمانکردیبود و نگاهش م ستادهیبود که ا یاحمر ایرکیام  

کرده بود  یرسازیخودش هزاران بار تصو یمفرح را برا یلحظه نیبود ا

مراه آب دهانش اش را هداشت. خنده گرید یمزه کیاما اتفاق افتادنش 

. از شدیشل م ششیپسر ن نیا دنیقورت داد. دست خودش نبود که با د

نقش بست. قبول  ایرکیام یشانیپ یاو اما اخم آهسته آهسته رو دنید

و  یینایدوست داشت به ب شتریسخت بود. ب شیروبودن آدم روبه یواقع

 بداند. یدخترک را واقع کهنیشک کند تا ا اشیاریهوش

را  زشیکرد شوم یبود اما سع دهیفا یجلو گذاشت. ب یمودبانه قدم نوا

 و بلندتر شود. دیایکش ب دیبکشد تا شا نییپا یکم

 .ریروزتون بخ یاحمر ی: سالم آقا-

کوتاه ادامه داد:  یلحنش کرد و همراه با مکث یاضافه طنتیهم ش یکم

 .کنمیم ارتیخوشحالم شما رو دوباره ز یلیخ

 دیرا هم سف نیقزو یسنگ پا یدختر رو نینگاهش کرد. ا یخنث ایرکیام

از  کرد؟یچه م نجایبود. ا دهیهمچون او ند یکرده بود! به عمرش دختر

 شده بود؟ دایو خط قرمز او پ میاش وسط حرکجا سر و کله
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 نجایشد: شما ا یزبانش جار یرو اشیخودش نبود که سوال ذهن دست 

 د؟یکنیم کاریچ

کرد لبخندش  یچنان سعافتاد اما هم نیا از خنده چچشمان نو یگوشه

قسمت  نیهست یمجدد فرار داریرا کنترل کند: برعکس شما که از د

 کرد! شهیهم نم شیما رو مدام سر راه هم قرار بده! کار خوادیدلش م

 یکی آمدیخوشش نم چیجا شد. هجابه شیدر جا یکم ایرکیام

و دوست  دیپرسیاو م شهیبخواند. هم یکر شیو برا ستدیبا شیروروبه

 داشت جواب هم بشنود.

نفر راه به راه جلو آدم سبز بشه اسمش قسمته  کی کهنیزد: ا پوزخند

 خانم؟!

 راهنیو پ نیاسپرت و شلوار ج پیاو نگاه کرد. با آن ت پیبه ت حیبا تفر نوا

بود  دهیکه قبالً داخل آن گاراژ د یبتیسر و گردن بهتر از ه کیمردانه 

 شده بود.

کرد: اگه  زیهم چشم ر یخودش را متفکر جلوه داد و کم طنتیش با

 باشه؟ تونهیم یپس چ ستیاسمش قسمت ن
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بود اما زبان درازش  بایدور او را از نظر گذراند. دخترک ز کیهم  ایرکیام 

و از همان هم خوشش  دادیرا نم گرشید یبه اعضا ییخودنما یاجازه

 بود. امدهین

در صورت او زل زد. محکم گفت: اسمش  میقدم جلو گذاشت و مستق کی

 !یشما باهاش آشنا باش کنمیسماجته خانم. سماجت. هر چند فکر نم

 شیهاچنان لبسراسر اخم او نگاه کرد. لبخند هم یبا دقت به چهره نوا

 یآقا دیریسخت گ یادیز کمیکه گفت: شما  یکرده بود وقت نیرا مز

نگاه کرد و  زیبهتر به همه چ شهی! وگرنه منیبدب یادیز دمی! شایاحمر

 گرفت. جهیبعد، نت

اش سر خورده بود شانه یبه شال نوا که باز هم رو ینگاه مین ایرکیام

او را درک کرده بود که با  تیتکه پارچه هم حساس کیانداخت. انگار آن 

 .گذاشتیم یچیسرپ یبنا دنشید

 رهی. به همان نگاه خشناختیلمات را مبا ک ینه اهل تعارف بود نه باز 

! در دیراحت یادی. مشخصه شما زستمین ریگادامه داد و گفت: من سخت

 معنا نداره. یریگ جهیو نت ینیواضحه خوش ب زیهمه چ یضمن؛ وقت
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شال  الیخی. دخترک بستیرا دست نوا داد که منظورش به چ یگوش و 

سر تکان  ایرکیام یحرص درار برا یابرگرداند و با خنده شیموها یرا رو

 نیبه فکر ا روزیخوشحال شدم. از د دنتونیاز د یلیداد: به هر حال من خ

مثل شما رو مالقات کنم که خدا  یدوباره مرد بزرگ تونمیبودم چطور م

 به تولد امروز دعوت شدم! یاتفاق یلیو خ دیرو شن دامص

اش شد. با هم متوجه ایرکیبود و ام یاریادا کردن جمالتش اخت مسخره

قصد  یاما حرص وجودش را گرفت. نوا از رو اوردیخودش ن یکه به روآن

 دیایب ایرکیدعوت شدنش را هم به زبان آورد تا حساب کار هم دست ام

 است.  امدهیها نکه او سرخود به باغ آن

جمله  کیهر چه کرد نتوانست خوددار باشد. دهان باز کرد تا با  ایرکیام

از  زدانیخشک شود که  یو پهن کند مقابل آفتاب تا حساب دیشواو را ب

 یاحترام برا یکه به نشانه یاش گذاشت و با سرشانه یپشت دست رو

. لطف کردن و امروز ایک یدیگفت: خانم عکاس رو د دادینوا تکان م

 .دنیاز دخترها رو کش یعکاسزحمت 

و پوزخند زد: بله چشمم به جمالشون روشن  دیبه سمت او چرخ ایرکیام

 شد. 
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: حساب دیخط و نشان کش شیبشنود برا زدانیکه فقط خود  یطور آرام 

 .رسمیدخترارم به موقع م

چه گفت اما حدس زد روح او  دی. نشندیاو را د یهاتکان خوردن لب نوا

 یدوباره گل کرد: بااجازه آقا طنتشیرا مورد لطف قرار داده باشد. ش

 .یحمرا

قدر باز شده بود که آن ششیو عقب گرد کرد به سمت خانه باغ. ن گفت

 .دید یبه راحت شدیو دو دندانش را م یس

 شیشده بود. گلو یدر نگاه کرد. در زدن منتف یرو یرفت و به تور جلو

را راحت  الشیکه آمد خ یابله یرا صدا زد. صدا منایرا صاف کرد و آرام 

 است. دهیخانه رس یبه گوش اهال شیکرد که صدا

گاز گرفت:  ینوا لبانش را از شرمندگ دنیزد و با د رونیاز خانه ب منای

رفت.  ادمونیباز تو رو  میشد مییدختردا دنیبگردم. انقدر مشغول د یاله

 .مییپرو یلیما خ یگیاالن تو دلت م دونمیتو رو خدا نوا جان. م دیببخش

تازه  یقدر غرق بود که متوجهنوا آن ؟زدیحرف م ییکدام دختردا از

که او هم  دیفهمینم دیدینم یرا هم اتفاق ایرکیواردها نشده بود. اگر ام

کوچک  یرا باال برد و همراه با تبسم یآمده است. سر تکان داد. گوش
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نداشتم مزاحمتون  اجینداره گلم. اگر شارژر احت یطعنه زد: اشکال 

لطفا شارژرت  شهی. مارمیکردم با خودم ب. شارژرم رو فراموش شدمینم

 ام؟یم ریکه بتونم به خونه خبر بدم که د یرو بهم بد

. کنار اون ارمشی. االن برات مزمیبه سرعت سر تکان داد: حتماً عز منای

 .میبرق دار زیپر هایصندل

جا شده کنار در را نشان او داد و داخل رفت. نوا آن دهیچ یهایصندل

قصد جانش را کند!  دنشیبا د ایرکینبود که ام دی. بعدیند زیرا جا ستادنیا

. به افکارش شدیم نیهم تضم تشیامن ستادیایهر چه دورتر از او م

 از او ساخته بود! ی. در ذهنش چه غولدیخند

 نشیرا مشغول شستن ماش ایرکیام شیروبه روبه ینگاه میو با ن برگشت

شلنگ کوچک مشغول  کیرا کامل باال زده بود و با  شیهانی. آستدید

 تیاهم شیشدن لباسش برا فیکث ایبود. گو اشیخاک یشستن پژو

 .دیرا خوب بشو شهیکاپوت خم شده بود تا ش ینداشت که تا کمر رو

استفاده را  تینها آمدهشیپ تیاز موقع دیها را دآن یحواس پرت یوقت

شد. از همان ابتدا  رهیزد. به سمت چپ باغ خ دیجاها را د یکرد  و مابق

اش را جلب کرده بود. بود توجه وهیهمان قسمت باغ که پر از درختان م
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شهرستان بود  یچون بزرگ شده دیعاشق دار و درخت بود. شا یاز بچگ 

شهر پر دود  نیهم چون در ا دیرا دوست داشت، شا اهیبا گل و گ رتباطا

. دیکشیو سرسبز پر م زیتم یجا کی دنیددلش با  کردیم یو دم زندگ

را دوست  هاطیمح نیاما هر چه که بود او ا ستیعلتش چ دانستینم

درختان گذاشت.  یجرئت به خرج داد و قدم درون محوطه یداشت. کم

 دیکش نییرا لمس کرد. شاخه را پا یادهیرس یزرد آلو ودست جلو برد 

 .دییرا بو وهیو با لذت م

از جا پراندش: اگر دوست  باًیتقر ییکه صدا بردیداشت لذت م یحساب

 ان.باغ همشون خوشمزه یاه هوی. مزمیعز شینیبچ یتونیم یدار

و مادر  دی. چرخدیکوبیبود و تند م دهیقلبش گذاشت. ترس یرو دست

داد:  حیتوض کردیطور که تشکر م. هماندیرا کنارش د منایو  اسمنی

 حوصلم سر رفته بود. ا نبودنه ه. بچدیببخش

 کنمیو به دست او داد: خواهش م دیبا محبت جلو آمد. زردآلو را چ نبیز

 خواستمی. هم بابت دخترها هم خودم. نمیببخش دی. تو بازمیعز

 نی. به همدنیرو ند شونییوقته دختردا یلیمن خ ی. دخترابترسونمت

 خاطر مشغول شدن و حواسشون از تولد و شما پرت شده. 
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جز  ؟ییهم چند عالمت سوال در ذهن نوا شکل گرفت. کدام دختر دا باز 

ه بچ ییهم داشتند که دختر دا یگرید یپسر ینوه هایساحل، احمر

 حساب شود؟ نبیز یاه

سر  دیکه سکوت او را د نبیطرح کردن سوالش لبخند زد. ز یجا به

باغ پدرمه.  جانینکند: ا یبیصحبت را باز کرد تا دخترک احساس غر

. نه آقا دهیرو خر جانیساله که ا یلیچون خ هیمیقد اقشیسبک و س

 چیداخلش داده بشه. ه یرییتغ دهیم نه اجازه زنهیجون بهش دست م

رو داره و به  نهیبراش حکم گنج ییجورای جانیچرا اما ا دونهیکس نم

 یها رو هم وقتدرخت نیارزشمنده. ا یلیما هم خ یخاطر برا نیهم

هر کدومشون کاشته.  تیاومدن به ن ایا به دنه هو بعدش بچ لیریام

. معتقده رسهیبهشون م ی. هر سال هم کلادهیز یلیقدمتشون خ

 تیاهم دیهم با جانیا یهادرخت هب دیرس دیا باه هطور که به بچهمون

 نیباغ برسن و به هم نیکه به ا کنهیگوشزد م شهیا همه هداد. به نو

دوست دارن  یلیرو خ جانیا هم اه هسرحاله. بچ شهیهم جانیخاطر ا

کنن به  یدگیرس یو به همه چ انیب یمیتا هی دیچون هر کدومشون با

با تعجب  یداشت دمیدور د زباشه. ا جانیدادن تولد ا حیخاطر ترج نیهم
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 جانیبرات سوال شده باشه که چرا ا دیگفتم شا یکردیبه خونه نگاه م 

 .هیمیقد شیهمه چ

کس به  چیحاال ه نیمتشکر به او زل زد. از ظهر که آمده بود تا هم نوا

که منتظرش بود حرف نزده بود! خوشحال شد. اظهار نظر  یاو از آن یکامل

تفکرشون. تو  نیگفت بابت ا کیتبر شونیبه ا دی! بایهم کرد: چقدر عال

 هایسادگ نیرو عوض کرده ا زهایچ یلیاالن که خ یتهیمدرن یایدن

رو  یمیقد زیچ کیاصالت  یبتون کهنیاز قبل قشنگن. ا شتریب یلیخ

 واقعا قابل احترامه. یبد رشییتغ یبخوا کهنیبدون ا یحفظ کن

آمد و  رونیکه با صدا زدن مهرناز به داخل خانه رفته بود دوباره ب آذر

نصفه  انشانیکردن خواهر شوهرش چشم چرخاند. صحبت م دایپ یبرا

 وهیدرختان م انیم ستادهیرا ا نبیجستجو ز یمانده بود. بعد از کم یباق

کنار او چشمانش گرد شد. مهمان  یدختر دنیجلو رفت. با د ی. کمدید

با خودش فکر کرد دخترک حتما از دوستان  دانست؟یداشتند و او نم

آن  یکه انتها یاو شکوفه شده سیگ یاست. موها اسمنیو  منای

بود که با با جلوتر رفتنش به چشمش آمد.  یزیچ نیچسبانده بود اول

 داشت. ییبایز یلبخند زد. دخترک موها
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که نوا به زبان آورد و به  یآخر یها همزمان شد با جملهبه آن دنشیرس 

دوره  نیحرف زدنش به دل زن نشست. در ا ی. نحوهدیگوش آذر هم رس

بود  دهینسل جوان بشنود. تا د کیها را از حرف نیا آمدیم شیکم پ

بودند.  یو احواالت آن زمان فرار میاطرافش همه از زمان قد یدخترها

 میبه سبک قد یمهرنازش هم با زندگ دانستیدختر داشت. م همخودش 

 کیدختر  نیاما امثال ا گرفتیهم خرده نم گرانیندارد و به د یسازگار

 . نشستیبه دلش م گریجور د

داداش چشمش به زن دنیجواب نوا را داد و با عقب چرخ ینبا مهربا نبیز

نوا  اومدن؟ینم رونیزن داداش؟ دخترها ب یبزرگش افتاد و گفت: اومد

 منتظر گذاشتن. یجان رو حساب

روزه  کیجاخورد. خدا  گریتازه وارد د کی دنیو از د دیبه عقب چرخ نوا

کردنش را داشت.  جیهمه آدم مقابل راهش گذاشته بود و انگار قصد گ نیا

هم شد. با آن  شتریخارج شد ب نبیکه از زبان ز یداداشبا زن اشیجیگ

در قالب زن  دیشخص جد کیزهرا سادات را داشت اما  دنیکلمه توقع د

کرد:  یآذر را به او معرف نبی. بامتانت سالم کرد. زدیدیرا م نبیز اداشد

 .زمیزن داداش بزرگ من هستن عز شونیا
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هم نواجان عکاس تولد  شونیکرد: ا یمعرف نیچن نیبه آذر ارا هم  نوا 

 .هستن اسمنی

از جنس  یلبخند شیکرد و آذر به رو یاو اظهار خوشحال ییاز آشنا نوا

 به دلش نشسته بود.  یدخترک هم حساب ی. چهرهدیپاش تیواقع

ها کرد: فکر نوا هم رو به آن دیچیپ اطیدخترها که در ح یو صدا سر

 اومدن. کنمیم

امده  رونیها رفت. همه بها را تنها گذاشت و به سمت دخترآن مودبانه

 یمعذرت خواه یزودتر خودش را به او رساند و شارژر را با کل منایبودند. 

او را بابت  یهابه دستش داد. ساحل هم پشت سرش جلو آمد و حرف

ا کنجکاو بود و همان هم نوا ر دهیپر یآمدنشان تکرار کرد. رنگش کم رید

 یبه بغل به همراه زن یابچه اسمنیبه پشت سرشان انداخت.  یکرد. نگاه

باشد سخت  دیتازه وارد مذکور با ییاو همان دختردا کهنی. حدس اآمدیم

 نبود.

از سبحان و مادرش، زهرا سادات هم  یدور همه را نگاه کرد. خبر کی

 گرید یمعرف کی یجا به جا شد و خودش را آماده شیدر جا ینبود. کم

با همه سرش داشت  ییو آشنا جاکیهمه آدم  نیا دنیکرد. واقعا از د



 

186 

 یشوکت نای: مسندهیون                                                                                                                55طهران

به حفظ بقا داشت که  یادیز لیتما یاحمر ریجهانگ ای. گورفتیم جیگ 

 را شلوغ کرده بود! اشانوادههمه خ نیا

کبود شده را به مادرش پاس داد و خودش با  هیاز گر ارِیمهد مهرناز،

 ت. نشس یصندل یرو یخستگ

و  دیکشیم غینشد. پسرک همچنان ج جادیا شانتیدر وضع یرییتغ

کدام آرام  چیافتاده بود که در آغوش ه سر لج یحساب ای. گوکردیم هیگر

 دیو سبحان هم به کمک آمده بودند تا شا زدانیو  ایرکیام ی. حتشدینم

را کرده بود در کفش  شیپا اریشود و بتوانند ساکتش کنند اما مهد یفرج

 ساکت شدن هم نداشت.  الیکردن و خ هیگر

. ردیبگ یا ارتباط خوبه هبا بچ توانستیوقت نم چیمردد جلو رفت. ه نوا

سال دست بزند.  کی ریبه کودکان ز دیترسیم یخنده دار بود اما او حت

آن  کیقدر همه کالفه بودند که جلو رفتنش هم دست خودش نبود. آن

انداخت؛  هیسمت بق ی. نگاهدیایاز دستش برب یکمک دیحس کرد شا

تا او را بخنداند  رقصاندیدلقک مقابل پسرک خودش را م نساحل همچو

و آذر در  دیمالی. زهرا سادات پشتش را مکردینگاهش هم نم یاما حت

 . دادیآغوشش تکان تکانش م
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وا گذشت تا باالخره نرگس بانو موفق شد پسرک را ساکت کند. ن یکم 

دار نشود هم ازدواج کرد بچه ی. به خودش قول داد اگر روزدیکش یپوف

زار مهرناز  یافهیکه چشمش به ق یرا تجربه نکند. زمان یوضع نیکه چن

بود و  ستادهیکنارش ا اسمنیتر هم شد. مصمم مشیافتاد در تصم

که رفتار  دادیم حیتوض شیبرا فشردیرا آرام م اششانهطور که همان

 است. یعیپسرکش کامال طب

و صدالبته  یخاک یادیساعت متوجه شده بود که دخترک ز مین نیدر هم 

 لیریبزرگش و خواهر ام ییداده بود که او دختر دا حیتوض منایخانم است. 

کند  اشسهیپسرک را خوب به خاطر نداشت که با او مقا یاست. چهره

 .نشستیکه به دل م یایبود و ساده. سادگ بایاما خواهرش ز

کند: پسرت مشخصه از  فیکرد فضا را تلط یشد و سع کشانینزد یکم

خاطر خواه  یکل رنیکه هر جا م یی. از اونااه هشیا مه هپار شیاون آت

 دارن!

است. ه هشد و ادامه داد: آره از اون پدر سوخت دایاش پهم سر و کله منای

چهل تا  یچسه قد داره ول هی. همش یوجب میجفت ننه بزرگشم هست ن

 .شنینم فشیآدم حر
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خواهرش آمد اما او  یبرا ییلبانش را گاز گرفت و چشم و ابرو اسمنی 

زد و او را به دست آذر  نیرا وازل اریتوجه نکرد. نرگس بانو گوش مهد

 .خوابهیم یتکونش بد کمیمادر.  ایسپرد: ب

بود تماس را قطع کرد و رو به عمه  یکه مشغول صحبت با گوش ایرکیام

 بخره؟! دیندار اجیاحت یزی. چکنیبود. گفت نزد لیری: امدیو مادرش پرس

چندتا  تونهیسر باال انداخت و زهرا سادات گفت: نه بگو اگه م نبیز عمه

 فقط. رهینوشابه بگ

سفارش دادم االناست  ی. همه چستیالزم ن زمیفوراً گفت: نه عز نبیز

 که برسه.

 زدانیها نگاه کرد و خود را مشغول صحبت با به آن یچشم ریز حانسب

بهتر  شیبا او برا ینداشتند اما هم صحبت یادینشان داد. حرف مشترک ز

شده بود و هر چه به دهانش  فیبود. اعصابش ضع هیاز سر و کله زدن با بق

ها . زهرا سادات هم داخل خانه به خاطر همان حرفگفتیم آمدیم

 رونیرفته بود و قصد ب افهیکرده بود و او هم در ق ضشیمستف یحساب

 آمدن هم نداشت.
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لم داده  یصندل یرو ایرکی. امدادیسبحان گوش م یهابه صحبت زدانی  

که دور و  رفتیجوره در کتش نم چی. هکردیبود و خصمانه به نوا نگاه م

ش با حاال که او را مشغول خوش و ب نیهم ی. حتندشیبب بر خانواده

 . خوردیخون خونش را م دیدیم هیبق

فرصت بود تا  کیو منتظر  دیسابیهم م یهر لبخند نوا او دندان رو با

 یدخترک سرتق را حساب نیدعوت ا یو باعث و بان ندازدیب ریدخترها را گ

که فعال دستش کوتاه بود و جز دندان سر جگر  فیدهد. ح یگوشمال

 .آمدیاز دستش بر نم یگذاشتن کار

مشغول انجام  ی. همه حسابدیگذشت تا باالخره غذا هم رس یساعت مین

آمده را به نوا سپرد و خودش داخل  فیسر ک اریشدند. مهرناز مهد یکار

 کمک کند. زیم دنیچ یبرا هیخانه رفت تا به بق

دست او را نگه داشت و با دست  کینشاند. با  یصندل یرا رو اریمهد نوا

از مکانش  لیداد که خل حیتوض شیگرفت. برا محبوب را یشماره گرید

 آمدیم شینگفت. کم پ یزی. او هم چگرددیشام برنم یخبر دارد و برا

 بتبه او اعتماد داشتند که با یخانه بماند اما همه آنقدر رونینوا شب را ب

 آمدنش نگران نشوند و بازخواستش نکنند. رید
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چه مانده  یبرا دانستیبه اطراف انداخت؛ درست نم یکه کرد نگاه قطع 

داده و خواهش کرده بود که  حیدست و پا شکسته توض منایاست. فقط 

در  ی. حس کنجکاونی. همردیرا هم بگ یخانوادگ یهااو بماند و عکس

تعارف  کیبا  آوردندیهم نم یلیاگر دل یبود که حت ادیز ینوا به قدر

هم آورده بودند! احساس  لیدل کهنیچه رسد به ا شدیم یماندنساده هم 

بودند  لهیپ لهیش یقدر بخانواده دست خودش نبود. آن نیبا ا اشیراحت

 یبیاما احساس غر دیدیها را مبار اولش بود ان کهنیکه با وجود ا

که  یطور گرفتندیبا او گرم م ی. مخصوصاً که دخترها هم حسابکردینم

. گمان نندیبیرا م گریدکیباشد که  یبار اول کردیباور نم داتزهرا سا

چنان باشد که آن اسمنیو  منای یو چند ساله نینوا دوست چند بردیم

 بودند. یمیبا او صم

 ایرکی. امندیچیم وهیدرخت رفته است و م یکه سبحان باال دیدیدور م از

را  اری. مهدکردندیبودند و کمکش م ستادهیدرخت ا نییهم پا زدانیو 

نکرد.  دای. هر چه جلو رفت ساحل را پدیآن اطراف چرخ یبغل زد و کم

تلفن  یمثال نوا را به او سپرده بودند که تنها نباشد اما دخترک با بهانه

 کردن او را تنها گذاشته و معلوم نبود کجا رفته بود.
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شد.  دایهم پ لیریام ینگذشت که در خانه باز شد و سر و کله یزیچ 

شد. ابتدا  ادهیپارکش کرد و پ ایرکیام نیاشرا داخل آورد. پشت م نیماش

شود و بعد، با احترام  ادهیرا باز کرد و منتظر شد تا او پ ریدر سمت جهانگ

 .دیایب نییاش هم پاشوهر عمه ینیام یدر عقب را هم باز کرد تا آقا

 یقی. دم عمستادیگذاشت و با صالبت ا نیزم یرا رو شیعصا ریجهانگ

داشت. اگر به او بود  انیجر یگرینقطه از شهر جور د نیگرفت. هوا در ا

 فیکند. صد ح یزندگ جانیکه دوست داشت هر دوازده ماه سال را هم

 .شدیکه نم

برداشت. نرگس بانو هل شده از در خانه  یرا جلو گذاشت و قدم شیعصا

 ی. دورهدیرا تا به تا پا کرد و سمت همسرش دو شیهاییزد. دمپا رونیب

با آن سن و سال  یشده بود اما او حت یمیقد یها کمترس و استقبال نیا

 . بردیحساب م ریهم از جهانگ

 هایکیهمان نزد شناختیسر از پا نم جانیکه از شدت ه یبا قلب نوا

. همان جهان یاحمر ری. خودش بود؛ جهانگکردیبود و نظاره م ستادهیا

جا همه سرش قسم که در آن یگاراژ دارها. همان یمعروف راسته

به آن  یعکاس قیتحق یبرا یکه روز اول، وقت یری. جهانگخوردندیم
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نام او  یکردند و بعد، به واسطه دییخودش را تا اولمنطقه رفت همه  

 پسرانش را.

چنان با صالبت  دیسرتاسر سف یبا آن موها رمردینگاهش کرد. پ خوب

اش باالبردن جذبه یبه عصا نداشت اما انگار برا یاجیکه احت رفتیراه م

 ادیشلوارش نوا را  ی. کت خوش دوخت و خط اتوکردیاز آن استفاده م

او چند ساله است اما باورش  دانستیرده باال انداخت. م یکارمندها

 پیتسن و سال برسد و انقدر خوش نیبه ا یکس شدی. مگر مشدینم

 باشد؟

آمد گفت. . نرگس بانو رو به همه خوشستادیا پشت پدرزنش ینیام یآقا

همسرش تکان داد و سمت خانه راه افتاد. چندان  یبرا یسر ریجهانگ

 یبود که از گوشه لیریتنها ام نی. آن بدینوا را هم ند یسرحال نبود. حت

 یو به رو ندیرا بب زیدخترک شد. عادتش بود که همه چ یچشم متوجه

دخترک هم از  یاش خوب بود. چهرهحافظه. شناختش. اوردیخودش ن

منطقه  که جرئت کرده و تا آن ینبود که زود از خاطر برود. کس ییهاآن

نبود.  یفراموش شدن یآمده بود به آن زود هایو از همه بدتر گاراژ احمر

درآورده است. خودش را به  جانیفقط تعجب کرد که چطور سر از ا

 .ستادیبانو ا زد و کنار نرگس چپ یعل یکوچه
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بودند را  یآخر که همه خانوادگ یهاها نشسته بود و عکسکنار دختر نوا 

 نیکه شام خورده بودند. نوا ا شدیم یساعت می. نکردندیبا هم نظاره م

در آن خانه  گریها مانده بود چون دساعت آخر را واقعا با اصرار آن کی

 رفتنکم کم قصد  دیابود و ب دهیفهم دینداشت، هر چه را که با یکار

قبل تماس گرفته بود و  یقهیمخصوصاً که محبوب هم چند دق کردیم

 .گرددیبرم یبود ک دهیپرس

 زدانی. کردندیتر دور هم جمع بودند و صحبت مطرفآن یهم کم پسرها

 یدر کمال خونسرد لیریو ام گفتیم دشیموکل جد یاز پرونده

. از زمان درس و دادیهم نظر م یو هر از گاه کردیم اشییراهنما

وقت  چیکه ه ییاه همانده بود. تجرب شیا براه هتجرب نیدانشگاه هم

 یب خوردیم یها استفاده کند اما اگر به درد کسفرصت نشده بود از آن

 . دادیقرارش م گرانید اریچشم داشت در اخت

و نبود پدر و  ریجهانگ یحوصلگ یسرگرم بود. ب یهم حساب سبحان

که  یایهر بد ریجهانگ یتا خرخره شارژش کرده بود. ناراحت شیعمو

! نه او دیچیپیاو نم یبه دست و پا گریبود که د نیا اشیداشت خوب

نشستن کنار او نشان داده  یبرا یلیطرف سبحان رفته بود نه پسرک تما

ت. با ساکت انداخ یایرکیبه ام ینگاه میو ن دیچرخ شیدر جا یبود. کم
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دقت به آن سمت باغ که دخترها نشسته بودند چشم دوخته بود و  

. دست خودش نبود دی. رد نگاهش را که گرفت به نوا رسکردینگاهشان م

تا حواسش را جمع  دیاو کوب یهم به شانه یخنده زد و مشت ریز یکه پق

به  هیداداش؟ نکنه خانم عکاس چشمتو گرفته؟ نظرت چ هیخود کند: چ

 ؟یخواستگار میآقاجون بگم تا کت و شلوار تنشه بر

. ردینگاه از آن طرف بگ ایرکینه چندان آرامش باعث شد ام یضربه

 هینثار برادر کوچکش کرد و گفت: قحط یا. چشم غرهدیسمتش چرخ

 آدمه مگه؟! 

نوا و  انیم یهیاز قض ییزهایچ کیکه زمان عکس گرفتن  سبحان

به خرج  طنتیاو را برانداز کرد. ش حیود با تفرشده ب رشیبرادرش دستگ

خان اجازه  ریهم هست! اگر جهانگ یاکهیداد: چرا داداش؟ اتفاقاً خوب ت

بزرگترا داماد  دیکه اول با یدونی! منتها مکردمیخودم تورش م دادیم

 باال زده بودم. نیما! وگرنه تا االن آست بعدبشن 

هم صحبتشان را قطع کردند و حواسشان جمع بحث  زدانیو  لیریام

اشاره کرد:  ایرکیسبحان زد و به ام یبه پا یاضربه زدانیها شد. آن انیم

تولدو خراب  زنهیهم استاد ضدحال زدنه. م شیجورنیانگولکش نکن. هم

 .کنهیم
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بمونه  ادشونی! تا رسمیتاشونم ماخم کرد: اتفاقاً امشب حساب سه ایرکیام 

 نی! تو اشو؟یریس نیا ؟ید واسه من مهمون دعوت نکنن. اونم کسرخو

 نبود؟ یاگهیخانم عکاس د نیشهر جز ا

به آن سمت انداخت. دخترک عکاس مرکز توجه  ینگاهمیهم ن لیریام

که هر چهار دختر خانواده دورش حلقه زده بودند  یهمه شده بود. طور

دقت به خرج داد و نگاهش  ی. کمکردندیرا دنبال م شیکارها جانیو با ه

که او  یبود. رنگ رهیت شیبه روز بود. موها یسادگ نیدر ع پشیکرد؛ ت

 یبرا یبود که هنگام عکس گرفتن هم چه تالش دهی! ددیپسندینم ادیز

به نظر  یاوصاف دختر بد نیا ی. با همهکندینگه داشتن حجابش م

را هم بهتر از  لشیبا او سر لج افتاده بود. دل یحساب ایرکیاما ام دیرسینم

دست گرفته  ایک یگاراژ برا یبعد از رفتن او اهال روزی. ددانستیهمه م

دختر داخل گاراژ آورده  یمکان یبودند که او با آن همه دبدبه کبکبه از ب

جواب در  شهیکه همگران تمام شده بود. با آن شیاست و همان هم برا

 دانستیبود و م دهیدختر زبانش را چ نیا روزیحرکت دداشت اما  نیآست

 از همان هم ناراحت است. 

 یبنده خدارو. کار نیزد و پسرها را مخاطب قرار داد: ولش کن یلبخند

 که با شما نداره!
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دور و بر  کهنیکرد: آره هم دییهم صحبتش را تا ایرکیکمال تعجب ام در 

فرزانه  نینه ا داستیاون چشم سف. منم حسابم با کنهیم تیما نباشه کفا

 خانم.

گرفت:  لیریاش را سمت امچشم گرد کرد و انگشت اشاره یشینما سبحان

 !نایجونم؟! توام آره برادر؟! چه همه روشن فکر شد

 یاحمر یتا حاال خانواده یاز ک ییبه هر سه نگاه کرد و گفت: خدا یکم

ته باشن که من خبر نداش یکار یکه با کس دنیدرجه از عرفان رس نیبه ا

هر دختر تازه  جانیا ؟یخان احمر ریجهانگ یهابود آرمان نیندارم؟ ا

 چه وضعشه! نی! امیما باهاش کار دار ادیکه م یوارد

 یرد و بدل کرد و گفت: کجا شیهاییپسردا نیب یمرموزانه نگاه زدانی

 ایشد و ک ییهدهد صبا هیبند  لیریکه دل ام یپسر؟ از همون وقت یکار

خانواده خانواده نشد! االن  نیا گهیرو دوست داره د یکیهم اعالم کرد که 

 .بوسهیپهن شده فقط دست خودتو م یتورا نیا

 یا که شده بود و او حته هواقعا سبحان تعجب کرد. در نبودش چ بارنیا

: دیکه باور نکرده باشد پرس یخبر هم نداشت! به جلو خم شد و با حالت
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عمه رو حاللت  ریش ؟یگیم یجد شنوم؟یدارم م یحضرت تعجب! چ ای 

 .یاگه دستم بنداز کنمینم

از خودشون  یتونینثارش کرد: نه به جان مامان! اصال م یچشمک زدانی

 ؟یبپرس

همان اول  ایرکیام دیبگو یزیکه چو قبل آن دیپسرها چرخ سمت

 از من بپرس تا لولَت کنم! یچی یموضعش را مشخص کرد: جرئت دار

دست باال برد: خاک تو سر اون  میتسل یو به نشانه دیخند سبحان

 یهر گند ی! قشنگ باور کردم. از بچگیکه تو عاشقش شد یبدبخت

اعتراف  ی! حاال به کیفتیمبادا پس ب یگرفتیرو م شیدست پ یزدیم

 عشقو؟ نیا یکرد

دادن را باز  حیتوض تیمفرح شده بود که مسئول یحساب زدانی یبرا فضا

اش را به زحمت همراه آب دهانش قورت داد و هم بر عهده گرفت. خنده

رو  هیداده بود که دختر همسا ریزهرا گ ییدازن شیگفت: چند وقت پ

. خوادیرو م یکیآخر و گفت خاطر  می! آقا هم زد سرهیبراش لقمه بگ

 .هیک دونهینم یکنه! هنوز کس شیگرفته تا معرف لتحاالم مه
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االن بدون که طرف بدبخته جهانه!  نیلم داد: از هم یبه صندل انسبح 

 .شدیعاشقش نم ایوگرنه ک

 مرغا داداش! یقاط یو گفت: پس شمام رفت لیریبه سمت ام دیچرخ

 ! کردیوقته بود فقط رو نم یلیمرغا که خ ی: قاطدیخند ایرکیام

گفت دلم بند  زدانیپرش برد و لبخند زد:  یدست داخل موها لیریام

 مرغا حساب بشم!  یشده نه دستم. پس حاال حاالها مونده تا قاط

. اون که بند یهمون دله حاج شینگاهش کرد: اصل کار یجد سبحان

 ی. فقط خدا کنه جاکنهیرو بهم وصل م یبشه مثل عنکبوت همه چ

 بندت کرده باشه! یدرست

 یجا نید. تا همنبو یکار هر کس دنی. از او حرف کشدیتنها خند لیریام

 نیتریاو و ارتباطاتش شخص یبودند. زندگ دهیفهم یادیکار را هم همه ز

 بفهمد. یزیاز آن چ یبودند و دوست نداشت کس اشیزندگ یمسئله

خانه سوار اسنپ شد و از همه  یاهال یساعت بعد نوا با بدرقه مین

 یهاطنتیو ش زدانی یمودبانه یکرد. در مقابل اصرارها یخداحافظ

جواب داد که با اسنپ رفتن را  کیبر رساندش هم تنها  یسبحان مبن

 .نی. همدهدیم حیترج
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که  یاحمر ری. به جهانگکردیآن خانه فکر م یتمام طول راه به اهال در 

که امشب  شیزده بود. به پسرها رونیاز خانه ب لیریقبل از او به همراه ام

مهربان بود. به  یادیدانست چرا. به دخترش که ز یدر جمع نبودند و نم

 سرشبهتر بودند. به هم یکیکه هر دو در خانم بودن از آن  شیهاعروس

 شیاه هو به نو انداختیها ممهربان کارتون یهامادربزرگ ادیکه او را 

 و دو تا هم نبودند! یکیکه 

دور هم  کیفکر کرد.  کردیم یاریکه ذهنش  ییجاتا آن زیهمه چ به

بگذارد.  لیکف دست خل دنیرا مرور کرد تا به محض رس شیاه هدید

ها آن یلهیبه وس دیخودش مهم نبودند اما شا یبود برا دهیکه د ییزهایچ

 ..اوردیدر ب لیسر از کار خل توانستیم

. به زحمت در را باز کرد و دیکش نییدر را با آرنجش پا یرهیگدست نوا

 ست؟یخونه ن لی: بابا خلدیپرس آمدیکه پشت سرش م یرو به محبوب

 شیرا درآورد و سر باال انداخت: نه. رفته سر کوچه پ شیهاکفش محبوب

دادم بره  شنهادیپ یدوستاش. خونه حوصلش سر رفته بود توام که نبود

 اونجا.



 

200 

 یشوکت نای: مسندهیون                                                                                                                55طهران

 شیراه آشپزخانه را در پ میگفت و مستق "یاکرده یخوب کار" نوا 

 نکیس یرا رو دهایگرفت. محبوب هم پشت بندش داخل رفت. اول خر

 گذاشت و بعد چادر را از سرش برداشت. 

 زیر کیول کرد. از صبح  هایصندل یخودش را رو یبا خستگ دخترک

 هم توسط محبوب به کار گرفته شده بود. شیساعت پ کیسرپا بود و از 

رست کنم مامان شربت د هیبرات  نی: بشدیمحبوب به حرکتش خند 

 .یهالک شد یبود رونیجان. از صبح ب

 دارم. اجینکرد: دستت درد نکنه. االن واقعا بهش احت تعارف

به آن  خی. دو تکه ختیر وانینوا را داخل ل یمورد عالقه یآلبالو شربت

به دستش داد. تشکر  زدیطور که با قاشق همش ماضافه کرد و همان

 .دینفس همه را سر کش کیکرد و 

. نوا دیچ نکیرا داخل س اه هویرا باال زد و م شیهانیسر آست محبوب

بلند شد و پانج گله گشادش را از تن  شیهم دست به کار شد. از جا

 چیکه خداروشکر ه یایانداخت. روسر یصندل یدسته یدرآورد و رو

جا پرتش را هم از دور گردنش باز کرد و همان ماندیسرش نم یوقت رو

 کرد.
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ا بست و محبوب را با دست به آن طرف هل داد: شما برو لباساتو ر ریش 

 .شورمیرو م نایعوض کن من ا

استراحت  کمی. برو یمامان جان. توام خسته شد خوادیکرد: نم مخالفت

 کن.

. شمام بدو لباساتو امیهم پرانرژ یلیاش کرد: اتفاقا من خحواله یچشمک

 .خوادیشام م رسهیم یعوض کن که االن عمو عل

 دیو عقب رفت: شام رو با دیسر تکان داد. دستانش را آب کش محبوب

 .پزهینم یچیه گهی. االن دمیاملت بخور

را سر و  دهایخر ی. تا او رفت و برگشت نوا هم کمرا اعالم کرد موافقتش

 خارج کرد. لونیها را از نارا شست و مرغ اه هویسامان داد. م

 دیکش رونیب خچالیا را از ه هگوج یرکه داخل شد قبل از هرکا محبوب

رو جمع  جانیو خرد کن تا منم ا ریرو پوست بگ نایو به دست او داد: تو ا

 .کمیو جور کنم 

 ا شد. ه هکار را کرد. نشست و مشغول پوست گرفتن گوج همان
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جا به جا  نتیرا در کاب هایطور که خم شده بود تا ماکارانهمان محبوب 

رو  شگاهینما یبرا ی: عکاسدیچشم به او نگاه کرد و پرس یکند از گوشه

 نوا؟ یکرد کاریچ

 دهیا که نچه هو نقش داغ دل نوا تازه شد. چه برنامه شگاهیآمدن اسم نما با

و  گذشتیاز آن تولد م یاهفته کیبود و همه نقش بر آب شده بودند. 

ها داده عکسگرفتن  یبرا یامیها پنه او از دخترها خبر داشت و نه آن

 امیپ منای! در آن چند روز چند بار قصد کرده بود به چیبه ه چیبودند. ه

او سراغشان  ام،یپ نیبا اول دانستینکرده بود و م تیها را اددهد اما عکس

 هیو مشترکش با مهد دیجد یکار و پروژه ریقدر هم درگ. آنردیگیرا م

بزند.  تیها را ادو عکس ندیبنش ستمیس یبود که اصال وقت نکرده بود پا

بود  یاطالعات انشده بود هم بشینص یکه از آن روز معطل یزیتنها چ

خودش نشده بود. نه از  دیعا یزیآورده بود، جز آن چ لیخل یکه برا

 !هاینه از احمر ل،یسمت خل

که فعالً  میقبل یدهی. ایچیآه از ته دل داد: ه کیمحبوب را با  جواب

 .کنمیم کارشیچ نمیمونده. تا بب یطورهمون
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 یکه به سرعت گفت: اشکال امدینشدن بدش ن نیانگار چندان از ا محبوب 

رو انجام بده. من که  گشید یکی. یدار دهیهمه ا نی. تو که ازمینداره عز

 .دیارزیخطرناکه. به انجام دادنش نم کمی دهیاز همون اولش گفتم اون ا

. از کردینم سکیبود که ر ییهادسته زن . محبوب از آندیبلند خند نوا

 مبادا گربه شاخشان بزند! آمدندیو آسته م رفتندیکه آسته م ییهاهمان

مردانه و گاراژ مانند را با  طیمح کیدر  یعکاس یدهیاز همان اول که ا 

 کارنیکه ا گفتیشروع شد. مدام م شیهاو مخالفت یاو مطرح کرد نگران

 یکرد. فقط شانس آورد که عل یکه نوا درکش نم یخطرناک است. خطر

 نییپا طانیتا محبوب از خر ش ستادندیا اشدهیپشت خودش و ا لیو خل

 آمد و موافقت کرد.

 ی. علدندیهم از راه رس لیو خل یباهم صحبت کردند تا باالخره عل یکم 

بود و سوارش کرده و همراه هم آمده بودند.  دهیرا سر کوچه د لیخل

 یکرد. کس یگگِله ینبود نوا و صبح رفتن و شب آمدنش حساب از لیخل

ها خبر نداشته باشد؟ دخترک از گردن آن انیم یهم مگر بود که از عالقه

کنارشان  شتریرا سبک کند و ب شیشد و قول داد که کارها زانیآو وا

 باشد. 
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خنده و  انیبه عهده گرفت. م یپخت املت را هم عل تیمسئول 

بود شام را مثل  لیحال خوش خل لشیدل نیشتریکه ب ییهایشوخ

 خوردند. شهیهم

به اتاق کارش رفت و محبوب در آشپزخانه ماند تا  یاز شام عل بعد

که همسرش به بار آورده بود را درست کند. نوا هم کمک  یایشلختگ

او به اتاقش  تیبه اتاقش برود و بعد از چک کردن وضع لیکرد تا خل

از  یعنینبود!  یواتساپش را باز و چک کرد. خبر یاررفت. قبل از هرک

 داشت. ادیز امینبود! وگرنه که پ یبود خبر شکه منتظر یآن

را شروع  تیرا انجام دهد و بعد، اد اشیپوست نیجا بلند شد تا ابتدا روت از

 کند.

 یهمه، خانه یاحمر یخانواده یهر هفته، اعضا یقرار نانوشته طبق

نشسته  یاگوشه شیهابه همراه برادرزن ینیام یجمع بودند. آقا ریجهانگ

طرف سالن نشسته بودند و  کی. دخترها و پسرها دندیدیبود و اخبار م

 شیهم آن وسط تنها بود. با پسرها ری. جهانگگریها طرف دخانم

 در جمعشان نباشد. دادیم حیرو ترج نیو از هم کردیم رفتار نیسرسنگ
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که  یچا ینیگرم کرده بود. س یچا ختنیبانو سر خودش را با ر نرگس 

ها اصرار کرده بودند که رفت. عروس رونیکامل شد با همان پادرد ب

 وقتچیه ریاما او اجازه نداده بود. با آنکه جهانگ زندیرا بر یخودشان چا

دوست  شتریرا ب زدیریکه او م ییچا دانستیبود اما م اوردهیبه زبان ن

 . دارد

نرگس بانو شد. با  یبود که سر چرخاند و متوجه ینفر نیاول لیریام

به سرعت از جا بلند شد و  داشتیکه به زحمت قدم برم ییاو دنید

 .به من نشی: بدستادیا شیروروبه

پسرم. خودتم تازه از راه  نی: تو بشدیبانو دستش را عقب کش نرگس

 .برمشی! من میدیرس

وقت حس  چیزد. با او تعارف نداشت. ه شیروزن روبه یبه رو یلبخند

ا نرگس بانو ه هو نو لیریام یاست. برا رینکرده بود او همسر دوم جهانگ

. به داردیرا داشت که چراغ خانه را روشن نگه م یحکم همان مادربزرگ

 . زیهمان اندازه محترم و عز

 . برمشی. من مدینیبش کنهی: شما پاتون درد م-
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 ریجهانگ یاه هنو یکه همهلب نشاند. با آن یگرم رو یانو تبسمب نرگس 

پسر  نیمنکر شود که ا توانستیاندازه دوست داشت اما نم کیرا به 

 است. زیعز یگریجور د شیبرا

 تو زحمت دارم. یبرا شهی: دستت درد نکنه مادر. من هم_

شما . دیحرف رو نزن نیا گهیاو کرد: د یحواله یمصنوع یاخم لیریام

 .دیرحمت

آمد. به سمت  ادشی یزیگرد کرد تا سمت جمع برود اما ناگهان چ عقب

گرفتم.  یوتراپیزیگفت: فردا براتون وقت ف یو با مهربان دینرگس بانو چرخ

انجام  یبرا یکه کار زنمی. قبلش هم زنگ ممیدنبالتون که باهم بر امیم

 .دی. گفتم بگم که آماده باشدیدادن نداشته باش

بود که  دهیاز کجا فهم لیریدر چشمان نرگس بانو جمع شد. ام اشک

 گردد؟یم یوتراپیزیو تنها به دنبال مرکز ف کهی رزنیپ

 زیتجو یوتراپیزیچند جلسه ف شیکه دکتر رفته بود برا شیروز پ چند

 یدور بود که رفت و آمدش چند ساعت یبه قدر کینیکرده بود اما آن کل

بود  ی. چندروزماندیاش عقب مروزانه یرهاکا یو از همه دیکشیطول م

نشود و خودش برود  یتا سربار کس گشتیم ترکیمرکز نزد کی یکه پ
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 یو با ان حرف حساب شیشده بود برا ریدست خ لیریاما حاال، ام دو برگرد 

 ی. چاندیرا بب رزنیپ یتا شرمندگ ستادیکرده بود. پسرک نا رشیگغافل

 اش.تعارف کرد و بعد به پدر و عمو و شوهرعمه ریرا اول به جهانگ

همه  نیاخم کرد و رو به دخترها گفت: ا ایرکیام دیجمع پسرها که رس به

 بچرخونه؟! ییچا دیبا لیریبعد ام دینشست کاریب جانیدختر ا

او  یشانه یدست آزادش را رو لیریام ندیبگو یزیها چکه آناز آن قبل

 صد بار...  نیکارها دختر و پسر نداره! ا نیگذاشت و فشرد: ا

 یالیداداش تو از اون زن ذل یعنیاو تکان داد:  یبه تاسف برا یسر ایرکیام

تو سر شوهراشون! هر  زننشیزنا م هیکه بق یی! ازونایشیخاک بر سر م

 نداره. دهیهم من بگم فا یچ

 یون جنتلمنااز ا لیریو اظهار نظر کرد: اتفاقاً ام دیخودش را جلو کش منای

 برسه که قراره زن تو بشه. یبه داد اون دیخاصه. خدا فقط با

مگه؟ باالخره تو  گمیدلشم بخواد. بد م یلینگاهش کرد: خ یجد ایرکیام

 خودشو بدونه.. یفهیوظ دیبا یگفتن. هرک یگفتن زن یمرد یهر کار

مقابلش گرفته بود  لیریکه ام یچا ینیهم مداخله کرد. از س زدانی

 فهیاصال وظ کارانیکه ا جاستنیبرداشت و رو به او گفت: مسئله ا یفنجان
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بهش گفت؛ لطف! وگرنه تو  دیروش گذاشت با ی. اگرم بشه اسمستین 

بهش  فهیکه به چشم وظ شهیوارد نم یبه کس یالطمعه ینخور ییچا

 !ینگاه کن

 کیکه  رفتیگشت. در کتش نم یابه دنبال جواب قانع کننده ایرکیام

 .ندیگویم گرانیچه دشود به آن لیروز تبد

 ییایرا با دن ینیساحل فورا از جا بلند شد و س دیکه به دخترها رس لیریام

طرف در بحث گرفت. زهراسادات از آن شیاز اصرار از دست پسرعمو

 نیگرفت: تا فردا صبحم از ا ایدخالت کرد و فرصت جواب دادن را از ک

ست یحرفا بدهکار ن نیکه به ا ایرکینداره.. گوش ام یادهیفا دیها بزنحرف

 !شهیعوض نم یزی! چمیما بگ یحاال ه

 یبیس نشستیم زدانیطور که کنار آمد و همان رونیاز راهرو ب سبحان

تو  نیاسیبرداشت و گاز زد: منظور مامان همون  زیم یرو یوهیاز سبد م

 گوش خر خوندن خودمون بود.

او را  یبرزخ یافهیبا ق ایرکیزد. ام ه هو خودش هم قهق دندیخند همه

 .یازشون دفاع کن دمی. باییالیزن ذل ی. تو سر دستهیچی: تو که هدییپا
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برادر من! من نوکر جنس  یرا تا بنا گوش باز کرد: پس چ ششین سبحان 

هدف از خلقت  ینیبیم یزن هم هستم. اصالً اگر خودت دقت کن فیلط

 بودنه! زانیعز نیما در خدمت ا

که اصالً در باغ نبود هم انداخت و اضافه کرد: البته  ریبه جهانگ ینگاه مین

دست به  شونیا یخان صالح بدونن. چون ما بدون اجازه ریاگر جهانگ

برم  دادیاجازه م رترید کمیاالن! اگر آقاجون  نی. نمونش هممیریآبم نم

 کرده بودم! یخراب کار جانیهم سیسرو

نثار  یادخترها باال رفت. زهراسادات چشم غره یخنده یصدا

هم نتوانست به  ایرکیام ی.  حتدیهم خند زیر زیپسرکوچکش کرد اما ر

 نی. پسرک در ادیآن حرکتش نخندد. سرش را عقب برد و کوتاه خند

به  توانستیو تا م داشتیبنده خدا بر نم ریحالت هم دست از سر جهانگ

وگرنه  دیشنیجا نبود و نم. خداراشکر که حواسش آنانداختیاو تکه م

را  شیهابود! شده نصف شب دست نیالکاتبحساب سبحان با کرام

در خانه  گرید دادیاما اجازه نم دادیم لشیو به پادگان تحو بستیم

 بماند.

شده  یعصب یحساب ایرکیها از زبان امآن حرف دنیسادات که با شن زهرا

گرفت،  انیا پاه هخند کهنیکند و بعد از ا دایبود اجازه نداد بحث خاتمه پ
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که اومدم خونت و  ایرکیام نمیشروع کرد: فقط منتظرم اون روز رو بب 

 نی. اون روز ایشوریم ییدستشو یدستت دار یگرفت یط نمیبیم

 .کنمیم یادآوریبرات  روحرفا

 .ایداشت یدل پر عمو! چه: زندیبا صدا خند مهرناز

 که مهرناز جان! هیاچه اعجوبه نیا یدونیسر تکان داد: نم زهراسادات

اعجوبه برود!  نیا یبود که در دل قربان صدقه یخال یحساب اسمنی یجا

 در جمع باشد. توانستیبود و نم فتیکه امشب ش فیح

 یمادر من؟ جا ییوارفته به مادرش نگاه کرد: حاال چرا دستشو ایرکیام

 ؟ینکرد دایبهتر پ

باز هم مثل نخود آش خودش را وسط معرکه انداخت: اوج ذاللت  سبحان

 ! گهیجاست دمامان همون یبرا

برداشت به سمتش که فورا از جا بلند شد و خودش را کنار  زیخ ایرکیام

شبا  نویمبل دو نفره انداخت. رو به او گفت: مگه قرار نشد ا یرو لیریام

 .دیتره! به ما رحم کنها فعالموقع نیا رشیبگ نی! اد؟یببند

به  یباال رفت. ناصر نگاه کوتاه ایرکیداد ام یو صدا دیمردانه خند لیریام

 .گهید جای نیپدرش انداخت و رو به پسر کوچکش تذکر داد: سبحان! بش
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بود!  جانیخودش را متعجب نشان داد: ئه وا! ناصر خان هم که ا سبحان 

 !؟یاومد یبابا؟ ک یپس! خوب نیچرا زودتر نگفت

استفاده را از خود  تیرسماً از خنده غش کرد. سبحان داشت نها ساحل

. پدرش از سر شب آمده بردیم شیو قهر او با پسرها ریجهانگ یریدرگ

سبحان سر به  کردیم یدر سکوت سپر ریبود اما چون از ترس جهانگ

اش را قورت داد و سرچرخاند تا خنده چارهی. ناصر بگذاشتیسرش م

و همان اندک کرک و پرش هم در مقابل  ندیرا بب اشخندهمبادا سبحان 

 .زدیاو بر

که دوباره مشغول صحبت شدند سبحان هم به جلو خم شد و آرام  هازن

 و تاپ بابا و عمو؟ پیآقاجون چرا زده به ت ی: آخرش نگفتدیپرس لیریاز ام

از خنده در صورتش  یاثر چیاو چشم دوخت. ه یجد یبه چهره لیریام

 یگاراژ قبل نیزم شیچند وقت پ اینبود. مثل خودش آرام پچ زد: گو دایپ

هفته  کی نیاجازه معامله کردن! آقاجونم که خبر نداشته تا هم یرو ب

که باد به گوشش رسونده اونجا رو مفت فروختن. حاال پاشو کرده  شیپ

اون دو باب مغازه رو ازشون  ای رنیرو پس بگ نیزم دیبا ایکه  کفش هیتو 

 .هیجد امیلی! خرهیگیم
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اما تا  دیکشیدهد تا خود صبح طول م حیتر توضمفصل خواستیم اگر 

 بود.  یرساندن منظور کاف یهم برا شیهمان جا

 ریجهانگ یقرار بود سلطه ی. کدیبه صورتش کش یکالفه دست سبحان

مستقل شدن همه  خواستیاو م یکمسائل تمام شود؟ پس  یهمه یرو

 را باور کند؟ 

او بودند سبحان از او و تمام  دیمر یکه حساب لیریو ام ایرکیام برعکس

که او را از تمام دوران  یخاص یهابود؛ اخالق نیدل چرک شیهااخالق

دلش با او صاف  کردیدور کرده بودند و هر چه م اشیقشنگ زندگ

 کی یاما وقت کردینم دییفکر کرد؛ کار عمو و پدرش را تا ی. کمشدینم

سبحان تمام حق  گریشخص د کیبود و آن طرف  ریجهانگ هیضطرف ق

آن طرف دوست باشد  کردینم یهم فرق شی. برادادیم گریرا به طرف د

 یرا اندازه شیو کارها ریدشمن. کارش درست باشد و غلط. او جهانگ ای

 سر سوزن قبول نداشت. پس حتما حق با طرف مقابل او بود! کی

داشت.  امیپ کی. دیکش رونشیرفت. ب برهیو بشیدر ج لیریام یگوش

قرار بود امشب خونت رو نشونم "نوشته بود  شیبازش کرد. هدا بود که برا

 "بد قول؟ یرفت آقا ادتی. باز ایبد
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 ی! کمآمدینم ادشیرا  یقرار نیرا در حدقه چرخاند. اصال چن چشمانش 

نه!  قیآمد اما دق ادشی ییزهایچ کیذهنش  یپستوها انیکه فکر کرد م

 "اد؟ینم ادمیچرا من  ؟یجد"کوتاه نوشت 

 یکرد. پسربچه جکتیکه سند شد بالفاصله هدا تماس گرفت. ر امیپ

تلفن که  کیجواب دادن به  یهجده ساله که نبود. دوست نداشت برا

 امیکه پ دیجوابش را داد جمع را ترک کند. هدا انگار فهم شدیبعدا هم م

 ادتی! قول و قرار یکنیم جکتیتماس ر ر؟یکجا سرت گرمه ام"فرستاد 

 "!ادینم

 ".میام. بعداً حرف بزنخونه"نوشت  تنها

 کیفرستاد و منتظر جواب نشد.  بشیرا داخل ج یکرد و گوش سند

تر آن طرف یکم جفت چشم کنجکاو درست بغل گوشش و چند جفت

 کندیبود فقط سبحان بفهمد که با که چت م ینظرش داشتند. کاف ریز

چه برسد به  دیرقصیطور نزده م نی. همکردیعالمش م یآن وقت رسوا

 گرفت!یهم از او م ییکه آتو یروز

بغل  طانینشان داد اما سبحان ش ایرکیو ام زدانیرا مشغول بحث  خودش

 گوشش پچ زد: هدهد صبا بود؟!
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کرد: چت کردنتم که مثل  ینشست نچ نچ شیکه رو لیریخندان ام نگاه 

! من موندم تو ؟یجمعش کرد هیثان میس ی! چجوریحاج ستین زادیآدم

 آخه؟ کننیشما دل خوش م یدخترا به چ نیحکمت خدا. ا

فته بود. نگاهش کرد. منظورش را از دخترها نگر یباال داد و سوال ابرو

جمعش بسته  ایرکیو ام زدانیجمع خودش را درک کرد. صد در صد با 

 بود اما دخترها؟!

هدهد  یکه بگه ا یخال زیعز یخواجه یسوت زد: جا الیخیب پسرک

 !فرستمتی. بنگر که قشنگ از چاه به چاله مفرستمتیم لیریصبا به ام

 بیرا تخر لیرینشست. عمال داشت ام شیهالب یاو لبخند رو هیتشب از

 . کردیم

سبحان  دانستیبود که گفت! م ییهمان دخترها ریدرگ شتریذهن او ب اما

 و به همان نگاه اکتفا کرد. دینپرس یزیپس چ دهدیتا نخواهد نم پس نم

بود. قبل  زیت یادیاما ز دادیکه پسرک در ظاهر نشان م یزیبرخالف چ 

 یبن بست عل یو خودش را به کوچه دیفهمیرا م زهایچ یلیاز همه، خ

که به ناف دخترها بست  یاز آن جمع دانستی. حاال هم مزدیچپ م

 !شیو خدا دانستیداشته است اما چه را خودش م یمنظور



 

215 

 یشوکت نای: مسندهیون                                                                                                                55طهران

 شیپاها ینشسته بود و پسرکش را رو نیزم یمبل رو نییکه پا مهرناز 

. غروب تا حاال همش منای یرا مخاطب قرار داد: راست منای دادیتاب م

 چطور شده بودن؟ ؟یها رو از نوا گرفتازت بپرسم. عکس رهیم ادمی

که کرد بهم خبر بده  تشونی: نه. قرار شد خودش اددیلب برچ دخترک

 ادشیکه قربونش برم اصال  اسمنمینداده.  امیهفته اصال پ کی نیاما تو ا

 . حداقل به اون بگم زنگ بزنه بهش.ستین

خوشم  یلیخوب بود. من خ یلیکارش خ یان داد و گفت: ولسر تک مهرناز

 کنهیقبول م ینیبب یبهت بگم باهاش صحبت کن خواستمیاومد. حاال م

 رو هم انجام بده؟ اریمهد یجشن دندون یعکاس

براش جشن  یخوای! میاج ی: وادیذوق زده جلو رفت و فورا پرس ساحل

 ؟یریبگ

 .زمی:آره عز-

خودت که جا  یخونه ؟یریجشن بگ یخوایگفت: کجا م ینیبا بدب منای

 نداره!
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با آن صراحت کوچک بودن  منایمهرناز در هم رفت. کاش  یافهیق 

آورد. تنها گفت: با مامان صحبت کردم قرار شد  ینم شیاش را به روخانه

 .دیی. مهمونم که ندارم. فقط شمامیریبگ جانیجشن رو هم

! یزیچ کیجواب شده بود  نیکرد. ا نییسرش را باال و پا تیبا رضا منای

 یدعوت کند! برا تیکبر ینوا را به آن قوط کردیوگرنه او عمرا قبول م

 یزیچه چ کردیهم نم یبود. فرق تیدر الو شهیهم ز،یاو ظاهر هر چ

که در آن  یزی. چکردی! او فقط به ظاهر توجه منیماش ایباشد! خانه 

 باب شده بود. یادیهم ز هاروز

صاف نشست: االن  شیسرجا یدر ذهنش زده شد و با خوشحال یاجرقه

هم ازش وقت  م؛یزنیدو تا نشون م ریت هیبا  یجورنی. ادمیم امیبهش پ

 .دهیعکسا به کجا رس تیکار اد پرسمیهم م رم،یگیم

دستانش بلند کرد تا در اتاق  یرا آرام رو اریگفت و مهد یاباشه مهرناز

: با داداش صحبت دینشست. پرس منایبگذارد. با رفتن او ساحل کنار 

 ؟ینکرد

 ؟یچ یگنگ نگاهش کرد: برا منای
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. مگه اون روز گهینوا جون د یعکاس یرا در هوا تکان داد: برا دستش 

تا بتونه تو گاراژ  یصحبت کن ایو ک لیکه با داداش  یبهش قول نداد

 ره؟یعکس بگ

 اشیشانی. با کف دست به پزندیآمد او از چه حرف م ادشیتازه  منای

. شهیامشب که نم یرفته بود. ول ادمی! کال ی: آخ. خوب شد گفتدیکوب

 !گهیروز د هی مشیبذار دیرو مود پاچه گرفتنه! با ایرکیکه ام ینیبیم

بود او  یباره نداشت. کاف نیدر ا یادهیا چیشانه باال انداخت. ه ساحل

. فقط او منایبه  سپردشیم دیقورتش دهد. با ایرکیدهان باز کند تا ام

 .دیو زبانش بر آ ایرکیاز پس ام توانستیم

تا  منایبلند شد و او را تنها گذاشت. نشستن کنار  شیساحل هم از جا 

. رفتیهمه سر م یحوصله گریخوب بود. از آن به بعد د ییجا کی

. کردیبا دوستانش چت م ای زدیحرف م دیدر مورد مد جد ایدخترک 

 کردینم یاصال فرق منای یساحل سازگار نبود. برا اتیکه با روح یزیچ

دوستان و ارتباطاتش را به  شهیاو هم نشسته است. کنارش یکه چه کس

 .دادیم حیترج زیهمه چ
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اولش را  امید. پده امیهم واتساپش را باز کرد تا به نوا پ منایرفتن او  با 

لباس  کیاو را لمس کرد. با  لیزمان دستش عکس پروفاسند کرد و هم

عکس گرفته بود. خوشش آمد.  ایکنار در دیسف یرنگارنگ و کاله یساحل

. با نشستیبه دل م یندارد اما حساب یخاص تیمشخص بود عکس اد

سرچ  یمجاز یآمد که نام دخترک را در فضا ادشیآن عکس تازه  دنید

 کند.

سرچش نوشت. صفحه که  یرا باز کرد و نام او را در صفحه نستاگرامشیا

 جیپ لیعکس پروفا یلود شد چند اسم با عنوان نوا فرزانه باال آمد. از رو

 عیبود. سر یعکاس شتریکه ب ییپر فالور با محتوا جیپ کیاو را شناخت. 

 کرد و منتظر نشست تا دخترک جوابش را بدهد. شیفالو

به بدنش داد. چشمانش  یرا باال برد و کش و قوس شیهادست یخستگ اب

 دیاما امشب خواب را بر خودش حرام کرده بود! با کردندینم یاری گرید

اگر تمام  ی. حتدادیم لیپروژه را فردا تحو یهاهر طور که شده عکس

رو  شیپ یچون تمام هفته کردیکار را تمام م دیبا ماندیم داریشب را ب

 تیو عکس اد ندیبنش ییآسوده جا کردیفرصت نم گریبود و د ریرا درگ

 یبود. همه فقط شات گرفتن را از عکاس نیهم یشغل عکاس یبزند. بد

 بود. تیکار همان اد یتر یاما اصل دانستندیم
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متوسل شود!  شیهایدارزنده شب قیشف قیبلند شد تا به رف شیجا از 

نجات  دنیخواب آلود را از خواب ینوا توانستیم نیمواقع تنها کافئ نیدر ا

راه کند. آسته آسته خانه را زابه یدهد! در اتاق را آرام باز کرد تا مبادا اهال

اتاق  ی. پنجرهدیهم به داخل کش یگذشت. سرک لیاز مقابل در اتاق خل

 بود. دهیراحت خواب لیباز بود و خل

 یصفحه انیم ییمشغول گذشت. ذهنش جا یجا هم با فکرآن از

 ییکه امشب حتما چندتا ختیریتاپش جا مانده بود. داشت برنامه ملپ

زمان از کنار در اتاق بزند. هم تیرا هم اد اسمنیتولد  یهااز عکس

باعث شد سر  یامردانه یخنده یکه صدا گذشتیم یمحبوب و عل

 ی، خندهو خنده امدیگوش داد. صدا از اتاق م ی. کمستدیبا شیجا

 یبه ساعت انداخت. چشمانش گرد شدند. عموعل ینگاه میبود! ن یعموعل

 بود!  یدارخنده یشده بودن؟ جداً که محال ممکن داریساعت ب نیو ا

 یگرید یشود که صدا ایرا جو یزیناپره نیجلو برود و علت ا خواست

. چشمانش ستادیا شیخشک شد! زمان برا شیآمد و دخترک سرجا

 ! د؟یشنیست مرفتند. در یاهیس

بخوابم اما گفتم قبلش  خواستمی: منم مآمدیتر محاال واضح یعل یصدا

 ؟یفتادیما ن ادیبا تو حرف بزنم! امروز سرت شلوغ بود که 
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که به او گفت چه بود؟ هر چند  یامروز یعالم در دلش نشست. معن غم 

هر روز  یعنی یامروز نبود گفتیم یواضح بود! وقت یادیز یمنظور عل

وقت عادت نداشت  چیروز نبودنش به چشم آمده بود. ه کیبود که 

که همه با او در ارتباط هستند اما  دانستیخودش را گول بزند. م

چپ بزند و با خوش  یعل یخودش را به کوچه هبود ک نیا حشیترج

 !یسادگ نی. به همندیبیکس او را نم چیفکر کند که ه یالیخ

نبود فکر کند.  اجیآشنا بود. احت یادیکه از ان طرف آمد ز یاخنده یصدا

صدا را که کنار  ییپشت خط است. آشنا یچه کس دانستیهم م دهیند

به خاطرشان  یوجود داشتند که عل ایدن نیمگر چند نفر در ا گذاشتیم

بماند؟ چند نفر بودند که نوا  داریعمل کند و شب را ب دشیبرخالف عقا

 لبش نشست. یناخواسته رو یاز بر بود؟ پوزخند را شیاه هخندنت 

. پس ستادیگرفت و صاف ا یقیآرام محبوب هم که آمد دم عم یصدا

 یلیدرونش که خ فیضع ینثار نوا یجمع بود! اخم یجمعشان حساب

خانه  نیوقت در ا چیهم کرد. عادت نداشت ه شدینم شیدایوقت بود پ

وقت  چیشده بود و کاش ه متوجه یاما امشب اتفاق ستدیفال گوش با

خودش را به  شهیاگر او مثل هم آمدینم نی. آسمان که به زمشدینم

 .زدیم ینفهم
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 نتیرا روشن کرد و به کاب یکتر ریآشفته به آشپزخانه رفت. ز یذهن با 

فکر کند.  اشیکار یهایریکرد به درگ ی. سعدیایزد تا جوش ب هیتک

را با رنج و عذاب گذرانده بود  لشیکه اوا ییهاها. سالسال نیمثل تمام ا

راه  یشده بود. موفق هم شد. عکس و عکاس دهیآب د گریو اواخرش د

 بود. ایدن یهااو از تمام غم تنجا

صدا او را به  کیآمد.  رونیب الیخ یایکه بلند شد از دن یکتر سوت

 کیو ماگش را از آب جوش پر کرد.  دیکش یکجاها که نبرده بود. آه

 هم برداشت. شیاه هشاسه از نسکاف

اجازه از او  یکه ب ییهااز راهرو گذشت تا مبادا گوش بیعج یسرعت با

 بشنوند. یزیشده بودند چ زیباز هم ت

اش را هم طور که نسکافهنشست. همان زشیاتاق را باز کرد و پشت م در

از  خواستیرا در دست گرفت و واتساپش را باز کرد. م اشیگوش زدیم

 داریباخبر شود. امروز به هم قول داده بودند که شب را ب هیاحوال مهد

واتش طبقِ  یاو را هم بپرسد. صفحه تیبمانند و حاال قصد داشت وضع

به نام  دنیرا رد کرد اما قبل از رس هاامیشلوغ بود! پ شهیهم مولِمع

 اش را جلب کرد.آن باال توجه یامیپ هیمهد
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داشت. چشمانش  امیکرده بود سه پ ویس ینیام منایم که با نا یاشماره از 

 ها آمده بودند.هم فشرد؛ پس باالخره سراغ عکس یرا رو

چت او را باز کرد. اولش  یفرستاد و بعد، صفحه هیمهد یبرا یامیپ اول

 ینوا جان شما عکاس"با مضمون  امیپ کیبود و بعد  یمعمول یاحوال پرس

 "؟یکنیکودک هم قبول م

. دادیرا نشان م شیساعت پ میبودنش انداخت؛ ن نیبه زمان آنال ینگاه

بهت  خواستمی. اتفاقا مزمیسالم عز"نوشت  شیرا گرفت و برا شیدست پ

. در کنمیم تیکه بتونم اد ییشما رو تا جا یهابدم. امشب عکس امیپ

 ".دمیهم بله. کار کودک هم انجام م یمورد عکاس

از صفحه گرفت  یروز را باز کرد و عکس آن یهامربوط به عکس یپوشه

 نینشسته بود که فورا آنال یانگار بغل گوش منایکرد.  امشیپ یمهیو ضم

شد. بعد از  پیکه مشغول تا دینکش هیکرد. به ثان نیرا س امیشد و پ

جشن  اریمهد یبرا خوادیمهرناز م"داد  حیمعمول توض یهاتعارف

عاشقت  یهمه حساب ؛یعکاسش تو باش خواستی. دلش مرهیگب یدندون

 "؟یکنیقبول زحمت م نمیشدن. بهم گفت باهات صحبت کنم بب
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داد و لبخند زد. در کار خدا واقعا مانده بود. حکمت  هیتک اشیبه صندل نوا 

و برنامه  نشستیها ماتفاقات پشت سر هم چه بود؟ اگر خودش سال نیا

را راست و  زیهمه چ نیچن نیبتواند ا دانستیم دیباز هم بع ختیریم

را ماحصل آن  یکی نینداشت اما ا یکه به قسمت اعتقادکند. با ان سیر

باال  نیآست زیبود. چنان شگفت انگ بیعج یادیقسمت ز دانست؛یم

 د،یکه با یتا آن اتفاق کردیرا به هم متصل م زیتنه همه چ کیو  زدیم

 .یماندیم رانیکه ح فتدیب

و احتماال منتظر جواب! قطعاً که  نیانال منایهنوز روشن بود و  صفحه

 شیهایعکاس خیبه تار ینگاه دی. اما قبل از آن، باکردیقبول م

 شیهایده میکرد و دفتر مخصوص تا پیتا منای ی. همان را براانداختیم

 یرا باز و چک کرد. کل هفته را پر بود جز چهارشنبه که در دفتر خال

 بود.

مدنظر را گفت و او جواب داد که بعد از صحبت با مهرناز  خیتار منای به

امد  رونیچت واتساپ ب ی. از صفحهدهدیآخر را با او انجام م یهماهنگ

 کردیرا چک م جشیپ یهایتیویرا باز کرد. اکت نستاگرامشیبار ا نیو ا

 بککرده بود. فالو  شیفالو شیساعت پ کیشد.  منای یدیآ یکه متوجه
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دور  کیاو شد.  جیداد و درخواستش که فوراً اکسپت شد وارد پ 

 بود. یشخص جشیرا نگاه کرد. پ شیهاعکس

عکس تگ شده بودند  یکه رو ییو اعضا یعکس خانوادگ کی دنید با

رفت و عکس را لمس  شی. دستش ناخوداگاه پعود کرد اشیکنجکاو

 ! یاحمر ریجهانگ یاه هاز نو یعکس دسته جمع کیکرد. 

و ساحل در عکس کنار هم بودند.  لیریدر کوه هم گرفته شده بود. ام انگار

 یینشسته بود و سبحان کنار دستش به جا یتخته سنگ یرو ایرکیام

بودند.  ستادهیها اهم پشت ان زدانیو  اسمنیو  منای. کردیاشاره م

 جینشست. اول پ بیبه ترت هایدیآ یجلو رفت و رو اریاخت یدستش ب

بود و پر فالور! تعجب کرد! چند  کیپابل جشیباز شد. پ شیاسبحان بر

 کی شیهاتمام عکس ریشد. ز یانکته یرا که باز کرد متوجه یعکس

 یلباس مردانه بود حک شده بود. کم یجیخاص که مربوط به پ یلوگو

هوا فروش  یرو شیبود که کارها ییهارا شناخت. از آن جیکه دقت کرد پ

مربوط  ی. صفحهدیرسیگذاشتن نم یو استور تو فرصت به پس رفتیم

که باال رفت  یبود اما کم یگریعکس مدل د لشیبه لباس را باز کرد. اوا

 یسبحان افتاد. در هر عکس، لباس متفاوت یهاباالخره چشمش به عکس

خود  یتنش بود و همه در تنش خوب نشسته بودند. تعجبش به حد اعال
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اش ها چهرهبود؟! در آن عکس دلم طانیواقعا پسرک ش یعنی. دیرس 

ها نه از که نوا آن روز مشاهده کرده بود، بود. در آن یزیبهتر از چ یلیخ

 که آفتاب سوخته شده بود! یبود، نه از آن پوست یکچل خبر یآن کله

ها با آن بودند. به آن بیعج یاحمر یگرفت. واقعا که خانواده اشخنده

از صفحه  الیخیداشته باشند! ب انشانیمدل هم م آمدیدبدبه کبکبه نم

 ینیام زدانیرا لمس کرد. صفحه مربوط به  یبعد یدیرفت و آ رونیب

 زدانی"بود  جیپ یویاش را جلب کرد بکه توجه یزی! چوتیبود و پرا

 هم داشتند! لیخوشش آمد. پس وک "یدادگستر کی هیپا لیوک ینیام

 یشتریبا وسواس ب بارنیبود. ا ایرکیمربوط به ام جیرفت. پ یبعد سراغ

او  یهم اخم داشت پسرک. صفحه لیدر عکس پروفا ی. حتدییرا پا جیپ

 نشد! رشیدستگ یزیچ بیترت نی. به ایخال شیویبود و ب وتیهم پرا

 لیریبه ام دیرسیم یتگ نشده بود و آخر یجیپ اسمنیساحل و  یبرا

 یتک قلب قرمز یاو را که باز کرد ابتدا چشمانش رو ی. صفحهیاحمر

 یماند. لبانش کش آمدند. پس او مهره رهیکرده بود خ نیرا مز ویکه ب

 کهیبود که ت یخال هیمهد یاش گرفت. جا. خندهشدیسوخته حساب م

از دست تو بر  یسوخته هم نبود کار یاگر مهره کهنینه ا"بارش کند 

 ".آمدیم
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دختر عالم بود! نگاه  نیعرضه تر یب ی. نوا در مخ زنگفتیهم م راست 

همانند خودش موجه بود. از  لشیبه صفحه انداخت؛ عکس پروفا یگرید

 بکشد. یباز بود تا او بتواند سرک جشیذهنش گذشت؛ کاش پ

را  یشده بود گوش دشینصف شبانه عا یکه از کنجکاو یمضاعف یانرژ با

. کردیصحبت م لیبا خل دیتاپ فرو برد. فردا باکنار گذاشت و سر در لپ

را گرفته بود و نوا هربار  هایهفته او سر بسته سراغ احمر کی نیدر ا

را راحت  الشیخ دیبا دیپرسیاگر م بارنیکرده بود اما ا یاطالع یاظهار ب

 .دیها را خواهد دکه دوباره آن کردیم

رنگ امشبش را کم یاه هدیتوانستند شن هایخوب بود که احمر چقدر

 باز به کارش ادامه دهد.... یکنند تا با ذهن

**** 

 آقا؟ لی: تموم نشد دیسرش سرک کش یاز باال رضا

 قهیبود هر دق ستادهیکه کنارش ا شیساعت پ میگرفت. رضا از ن اشخنده

جوابش را  یسرد. با خونکردیسوال را تکرار م نیوار ا یبار، طوط کی

 کار داره. گهید کمیداد: نه. 
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 جانیو رو به او گفت: اگر ا ستادی. ادیپا و آن پا کردن پسرک را د نیا 

 رضا. هیبرو کمک بق یندار یکار

 هل شده سر باال انداخت: نه آقا. نه. من واسادم به شما کمک کنم. پسرک

 یبرداشت و رو به او طعنه زد: چقدرم که دار یخم شد و آچار لیریام

 !یکنیکمک م

 نیدیشاال دست شما انقدر تنده مجال نم: مادیسرخوشانه خند پسرک

کنم همونو انجام بدم  کاریمن چ دیابزار بدم دستتون. شما بگ هیمن 

 واستون.

مثل شما انقدر  یروز هیمنم  شهیم یعنیبعد با حسرت اضافه کرد:  و

 خبره بشم آقا؟

 نیاو زد: آره. با ا یرا به شانه اشیکرد و دست روغن یاخنده لیریام

 !یتونیحتما م یکه تو دار یکارپشت

 آقا؟ دیکنیام موا رفت: مسخره پسرک

دارد که  یرضا امروز چه اصرار دانستیشد. نم یلیتر الیخیب لیریام

گفت: راستش رو بگو  یو سوال دی. به سمتش چرخستدیکنار او با کاریب
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 جانیا یدونیور ور دست اوسا محمود؟ تو که ماون یریرضا چرا نم 

 .آدیاز دستت برنم یکمک

 ی. دستلیریمستاصل اول به آن سمت گاراژ نگاه انداخت و بعد به ام رضا

جا رفتم اون ننیورن! بباون اخانیو صادقانه گفت: ک دیکف سرش کش

 .رونیام واسطه شده که پرتم نکنن بننه شمیجورنی! همآرنیپدرمو در م

. معلوم دیتاسف تکان داد و خندبه  یکه جوابش را گرفته بود سر لیریام

شده بود کنار  یرا چطور ترسانده بود که راض نوایپسرک ب ایرکینبود ام

 طرف نرود.اما آن ستدیاو با

 . دیکش نیماش ریانداخت و خودش را کامل ز کیالست ریرا ز ابزار

 شیهم شروع به زنگ خوردن کرد. صدا اشیآخر را که انداخت گوش چیپ

آقا  لیکرد:  شیکه رضا صدا ینکرد تا وقت دایاما خودش را پ دیرا شن

 .خورهیتلفنتون زنگ م

 زحمت. یب جانیرا دراز کرد: بدش ا دستش

 یرا گرفت و نگاه یگوش لیریکه خواسته بود را انجام داد. ام یکار پسرک

سبز را لمس کرد و تماس برقرار  کونیبه شماره انداخت. ناشناس بود. آ

 شد.
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چک  یکارش تمام شده و از او خواست تا برا گفتیساز بود. م نتیکاب  

خودش  گریساعت د میدر جوابش گفت که تا ن لیریبه خانه برود. ام یینها

و قطع کرد. کارش را در کمال آرامش تمام کرد. اهل عجله  رساندیرا م

 رشاما اگر کا شدینم یزیساز چ نتیکاب یور ان ور برا نیربع ا کینبود. 

 .ماندندیچند نفر عالف م کردیرا نصفه ول م

آمد و لباس کارش را تکاند. آچار آلن و جک را به  رونیب یلیتر ریز از

 رو هم جمع کن. هیدست رضا داد: بق

اشاره کرد: اون  یلیبود به آن سمت تر دهیاو را شن یکه مکالمه رضا

 طرفش که موند آقا.

 سپرمیجواب او را هم داد: م رفتیطور که به سمت چپ گاراژ م همان

 ادیم ایاوس محمود ک شیکنه. توام برو پ سیاون ورو راست ور ایرکیام

 .ینباش جانیا

 یکه تا االن رو یلیپسرک صاحب تر دنیرا در گاراژ چرخاند. با د نگاهش

غم بغل  ینشسته بود و زانو یاگوشه ستاد؛یا شیسرجا کردیآن کار م

خوب او را  یلیخ لیریاسمش محمد است. ام دانستیگرفته بود. تنها م

 اش بود.چپ کرده نیماش یاه هنیحتما بابت هز اشی. نگرانکردیدرک م
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چشم  ایرکی. به دنبال امستادیجلو رفت و کنار خوش رکاب ا یکم  

 شی. جلو رفت و صدادشید یآن طرف تر مشغول جوشکار یچرخاند. کم

و به  دیشن ایبار ک نیکرد و ا شیبار بلند تر صدا نی. دوباره و ادیزد. نشن

 : جونم داداش؟دیسمتش چرخ

 دی. از خونه زنگ زدن بابرم خوامیشد و آرام گفت: من م کشینزد یکم

 ساز حساب کتاب کنم. حواست به گاراژ باشه. نتیبرم با کاب

 کشویمحمد بنداز. تا الست نینگاه هم به ماش هیآن طرف اشاره کرد:  به

 .کنمیجمع م شویجلو بند گردمیخودم برم یض کنعو

 فشیاوس محمود رد گمیرا راحت کرد: برو داداش. م الشیخ ایرکیام

 .کنه

 .گردمی. خودت کارش رو انجام بده. منم زود برمخوادیکرد: نم مخالفت

را مقابل صورتش گرفت: باشه. حله. نگرانش  یماسک جوشکار ایرکیام

 نباش.

 شیافتاد. سرجا یزیچ ادیمحمد  یدوباره دنیو با د دیعقب چرخ به

را صدا زد. حواس پسر که جمعش شد گفت:  ایرکیبرگشت و مجدد ام

محمد رو از بابا گرفتن. بهش بگو  نیماش یاه هلیا رو فرستادم وسه هبچ
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اش رو نخوره. کار غصه ادی. زگهیواسه چند ماه د دمیبابتش خودم چک م 

زودتر  نشینشستنا پاشه کمک کنه ماش نیا یجا. به دهیم شپس کنهیم

 جمع بشه.

خودش  ی: دمت گرم داداش. پسره حسابستادیلبخند زد و سر پا ا ایرکیام

 .شهیرو باخته بود. بگم بهش حتما خوشحال م

 یلیتر یروز هیکه  یمتیسر تکان داد: حق هم داره. همون ق لیریام

شد.  رمید یحساب گهیم دکنه. من رفت اشه هلیخرج وس دیحاال با دهیخر

 فعال خداحافظ.

را شست و با  شیهالباسش را عوض کند. فقط دست ینکرد حت فرصت

 شد و با سرعت از گاراژ دور شد. نشیهمان لباس کار سوار ماش

که حاال  یاو به خانه ستادیوسط سالن ا تیساز که رفت با رضا نتیکاب

 دهینبود که خر شتریب یخانه شده بود چشم دوخت. چند ماه هیشب شتریب

هر چه زودتر سر و سامانش دهد. خودش چندان  کردیم یبودش و سع

 زیکه همه چ دادندیم ریاما آذر و مهرناز مدام گ دادیوسواس به خرج نم

به همه جا انداخت؛ خانه  یکل ینگاه میحالت خودش باشد. ن نیهتردر ب

هم  جانیتا هم. ستادینا شتریشده بود که دوست داشت. ب یهمان شکل
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بر  ترعیهر چه سر دیکار داشت و با یکرده بود در گاراژ کل رید یحساب 

 رونیکانتر برداشت. در را قفل کرد و از خانه ب یرا از رو دی. کلگشتیم

 زد. 

 ینرفته بود که هدا تماس گرفت. احوال پرس رونیاز ساختمان ب هنوز

د و دلش باز شد: واقعا سر در دیآیاو از کجا م دیکردند و دخترک تا شن

 ؟یخبر رفت یخونت منم ببر. بازم ب ی. چقدر من گفتم رفتریکه ام

را باز کرد. سوار شد.  نیشانه و سرش نگه داشت و در ماش انیرا م یگوش

 صدام رو؟ یشنویم ر؟یاز آن طرف خط گفت: ام دیهدا که مکث او را د

. دمیجواب او را هم داد: آره هدا جان. شن زدیکه استارت م طورهمان

برگردم  عیسر دیشلوغ بود. االنم از گاراژ اومدم و با یلیباور کن سرم خ

 .آوردمتیوگرنه حتما م

اتون مونده بود! اما ه ه. پروژدونمیمهندس. م یطعنه زد: بله آقا دخترک

 .ینبود تو زحمت بکش اجیاحت ومدمیخودم م یدادیاگر خبر م

داشتبورد انداخت تا حواسش را  یزد و رو کریاسپ یرا رو یگوش لیریام 

آمد. لحن صحبت هدا آزار دهنده  رونیاز پارک ب اطیپرت نکند. با احت

پس  شودیطعنه زدن نم الیخینکند ب ییجواگر دل دانستیشده بود. م
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 کاریچ یدیم شنهادیجبران پ یگفت: حق با شماست هدا خانم. حاال برا 

 م؟کن

 ؟ییفکر کرد: االن کجا یکم دخترک

به  یکیتو که نزد ر؟یکه آدرس را زمزمه کرد، به سرعت گفت: ام لیریام

 . میبزن یدور هی میدفتر دنبال من. باهم بر ای. بجانیا

 یاریخودش را لوس کرد: بخدا اما و اگر ب دیبگو یزیچ ریکه اماز آن قبل

 !زنمیباهات حرف نم گهید

زودتر به خانه  دیفکر کرد. کار داشت و غروب هم با یکم لیریام

را امروز نداشت  هایبچه باز نیا ی. عالوه بر آن اصالً حوصلهگشتیبرم

را تا انتها  شیبود. پا هانیهدا بدتر از تمام ا یدوباره یاما تحمل غرغرها

 اونجام. گهید نیگاز  فشرد و تنها گفت: آماده شو ده م یرو

را  اشچهیجواب سالمش را داد و کولر را روشن کرد. در که سوار شد هدا

 : خب؛ کجا برم؟دیکرد و پرس میبه سمت او تنظ

در هم  شیهااخم شیهالباس دنیو با د دیبه سمت او چرخ دخترک

 ؟یایم ی! از کارگرر؟یام هیچه سر و وضع نیرفتند. تلخ گفت: ا
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. بارکیبه خودش انداخت و شمرده شمرده گفت: گفتم که  ینگاه لیریام 

. در ضمن؛ لباس رونیانقدر عجله داشتم که با لباس کارهام اومدم ب

 ه؟یمگه چجور یکارگر

او  کلیبه ه یارد و اشاره یلیبیس ریگرانه بود. هدا آن را ز خیتوب لحنش

 .یجور نیکرد: هم

 یقشر زحمت کش هستم. برا نی. خداروشکر که جز اکرد: خوبه اخم

 نیمثل تو ا یاکرده لیدختر تحص ستیاما خوب ن رهید کمی ادگرفتنی

 اقشار جامعه صحبت کنه! نیترراجع به مهم یشکل

 لیریشدن لحن او را حس کرد. خوب صحبت نکرده بود و ام نیسنگ هدا

تلخ حرف  زد،یداد نم وقتچیخودش جوابش را داده بود. او ه یوهیبا ش

 دی. شاکردیم هیاما با روش خودش همه را تنب کردینم یادب یب زد،ینم

را  اشیمتیتحمل نامال دهیاش را چشکه طعم توجه یدانست کس یم

 ادبش کند. کردیم یسع قیاز آن طر هندارد ک

 هایکیدر همان نزد یایفروش یعوض کردن بحث به بستن یبرا هدا

 گرمه. یلی. هوا خبخرم یزیچ هیاشاره کرد: اونجا نگه دار برم 
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را  ینگه داشت و دست یفروش یهمان کار را کرد. مقابل بستن لیریام 

خودم  نیشود کمربندش را باز کرد: بش ادهیهدا پ کهنی. قبل از ادیکش

 .رمیم

اصرار  یوقت گهیکرد: د یدست شیپ لیریاما ام دیبگو یزیچ خواست

! یسر و وضع تحمل کن نیامنم با  دیبا مینیرو بب گهیحتما همد یداشت

 !لیخانم وک ستیاعتراض هم وارد ن

شد. اشک داخل چشمان هدا حلقه زد. مشخص بود که  ادهیو پ گفت

ناراحت شده است اما جرئت درست کردن هم  یاز حرفش حساب لیریام

 شیهاحواسش به حرف شودیم یعصبان ینداشت. عادتش بود که وقت

 یبار کم نی. اما اماندیم شیاخالق برا نیا یشرمندگ شهینباشد و هم

 نیقدر در انبودند؛ آن یخال تیعصبان یرو از شیها. حرفکردیفرق م

 دنیکرده بود که با د کتهیخودش د یو برا دهیها را شنحرف نیمدت ا

 شده بودند.  یزبانش جار یناخواسته رو لیریام

مورد  یبستن جی. سوار شد و آب هودیچندان طول نکش برگشتنش

شدند. هدا چند  دنیهدا را به دستش داد. در سکوت مشغول نوش یعالقه

 لیریتفاوت ام یب یچهره دنیبار دهن باز کرد تا حرف بزند اما هر بار با د

 حرفش را خورد.



 

236 

 یشوکت نای: مسندهیون                                                                                                                55طهران

حرف زدن  یبهانه برا کیباالخره  دیرا که تا ته نوش یبستن جیهو آب 

 .دیچسب یلی. خیکرد: مرس دایپ

چند  نیاصال متوجه نشده بود چه خورده است اما اگر ا. گفتیم دروغ

بود به دروغ  ینگاهش کند باز هم راض لیریکه ام شدیکلمه باعث م

 متوسل شود.

که نگاهش کند جوابش را بدون آن لیریبه سنگ خورد و ام رشیت اما

 داد: نوش جان.

کنار  یرا داخل سطل زبانه یخال یکیپالست یهاوانیشد و ل ادهی! پنیهم

انداخت و دوباره سوار شد. راه که افتاد هدا انگشتانش را  یفروش یبستن

 ریام یخوب گشت. به پر و پا ینیمقدمه چ کی. به دنبال دیچیدر هم پ

 ز؛یچ کی یدهد فقط برا بیمالقات را ترت نیامروز ا نیبود تا هم دهیچیپ

را قصد داشت امروز بزند و خودش  کردیم ینیکه در دلش سنگ یحرف

 را خالص کند.

 .دمیرو د کیصاف کرد: امروز استاد تاج یارا با تک سرفه شیگلو

 کجا بودن؟ ؟یباالخره جلب شد: جد ریام توجه
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: اومده لیریکرد خونسرد باشد؛ درست مثل ام یو سع دیکش یقیعم نفس 

 کار داشتن.  یداود یبودن دفتر. با آقا

 !یرسوندی! سالم منم بهشون میداریپا یچه دوست سر تکان داد: 

 یهدا نشست. بحث داشت به همان سمت یهالب یباالخره رو لبخند

هم  یلی. خگرفتنیکه او دوست داشت: اتفاقاً سراغت رو م رفتیم شیپ

 از دستت ناراحت بودن.

 چرا؟ ؟یچشم به او نگاه کرد: جد یرا دور زد و از گوشه ابانیخ

اون همه استعداد که ازش  فیح گفتنیبه سر و گردنش داد: م یتاب

 ادتی. مگه یبودن که هر چقدر گفتن تو گوش نداد یاستفاده نشد. شاک

تو رو به عنوان  یلیالتحصهمون موقع هم توقع داشتن بعد فارق ست؟ین

 چیداشتن رو ه دی. اون قدر که به تو امننیخوب شهر بب یالیاز وک یکی

 ساب نکرده بودن!ح ماکدوم از 

 !گهیجذاب نبود: قسمت نبود د ریام یآمده ابداً برا شیپ بحث

تا حاال آدما اسم  یچشمانش را در حدقه چرخاند: قسمت؟ از ک هدا

 قسمت؟  ذارنیرو م دنیخودشون انجام م لیکه خودشون با م ییکارا
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و همراه با  دیزد و کامل به سمت او چرخ هیکه نگرفت به در تک جواب 

. منم براشون یهست یاالن مشغول چه کار دنیلبخند گفت: استاد پرس

تاسف خوردن. اما بعدش گفتن بهت بگم اگر  یلیدادم. اولش خ حیتوض

 .کننیقبولت م لی. با کمال میبهشون بگ هیکاف یشد مونیپش یروز

 ستیقرار ن یبه من لطف داشتن. اما کس شهیهم کیلبخند زد: استاد تاج 

 بشه. مونیپش مشیز تصما

تا آخر عمرت  یعنیصاف مبدل شد:  یهدا به خط یهالب یرو لبخند

اون  شه؟یم یپس اون همه درس خوندن چ ؟یقراره تو اون گاراژ کار کن

 !رسه؟یبه کجا م یدیکش لتیادامه تحص یکه برا یهمه عذاب

شهر  یاهویکه در ه یپر رفت و امد و مردم ابانیبه خ یااشاره لیریام

شهر هستن. به نظرت چند  نیهمه آدم تو ا نیکرد: ا گشتندیم

از  یکیمنم  کنن؟یکار م شونیلیتحص یدرصدشون تو همون رشته

 !التشونهیمرتبط با تحص ریکه شغلشون غ یادیهمونام! جز اون درصد ز

بود که با مدرک وکالت اونم با  نیته هدف تو ا یعنیشد:  یعصب هدا

 ر؟یام یبش رکاریگاراژ تعم هیتو  یکالس بر ینمره نیباالتر
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 اجیاحت لیزد تا جو را آرام کند: جامعه که فقط به وک یبه در شوخ پسرک 

باشه که  یکس دیبا شهیهم خراب م الیشما وک نینداره. باالخره ماش

 نه؟! ایدرستش کنه 

. جامعه هم شهیخراب م نیلب دخترک نشست: بله. ماش یپوزخند رو 

با مدرک  یکی کهنیداره اما نه ا اجیاندازه احت کیها به شغل یبه همه

 بشه. رکاریتو بره و تعم

چند سال  گهیقانع شود: االن د دیداد تا شا حیاو توض یآرام برا لیریام

مدرک  هیحداقل  ینیبیکه تو م ییهاهدا جان. تمام آدم ستیقبل ن

 هیاون زمان یها براحرف نی. اکنهیرو دارن اما کارشون فرق م یدانشگاه

 یدنبال کارا رفتنیم یو مابق شدنیکه بچه درس خونا دکتر مهندس م

 دید دی! االن اوضاع فرق کرده. همه مدرک رو دارن اما کار رو نه. باینف

. دیچیهمه پ ینسخه رو برا هی شهی. نمکنهیم یخودش چه فکر یهر کس

 !شهیسنگ رو سنگ بند نم یجورنیا

 ستم،ین رکاریکه اضافه کند: در ضمن من تو اون گاراژ فقط تعم دید الزم

 کمک کنم.  هیتا به بق کنمیکه بلدم استفاده م یاز کار یگاه
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. نمیوضع بب نیتو رو تو ا خوادیمن دلم نم یباالخره حرف دلش را زد: ول  

که قرار بود  یلیریگاراژ دار باشه. من همون ام هیدوستم  خوادیدلم نم

 .خوامیشهر بشه رو م نیا یخبره لیوک

به تو ندادم هدا.  یمورد قول نیگفت: من در ا یو جد دیبه سمت او چرخ 

 نکن. یکه من هستم قاط یزیخودت رو با چ یهاآرمان

سر برگرداند و  شهی. با بغض به سمت شدیاو چک یهدا از لحن جد اشک

 کن! ادهیلب زد: منو جلو دفتر پ

جو آرام شود و بعد صحبت کنند.  یداد کم حینگفت. ترج یزیچ لیریام

اما او  دیبگو یزیتا چ دیمقابل دفتر که نگه داشت به سمت هدا چرخ

 نیاز ماش یسرسر یخداحافظ کیو  فشیمهلت نداد و با برداشتن ک

 .دیپر رونیب

 .دیبه صورتش کش یاو چشم دوخت و کالفه دست یرفته ریبه مس لیریام

اطرافش است؟ چرا  یتمام دخترها یدختر سوا نیا کردیفکر م چرا

سال از خودش کوچک تر است بهتر  کیاو چون تنها  کردیگمان م

 تواند درکش کند؟ یو م فهمدشیم
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را داشت  یها، حس دزدآرمان نیخواست اعتراف کند اما با ا یدلش نم  

 که به کاهدون زده است!

برد. چندان  رونیگاراژ بزد از  یارعلیکه به  یرا همراه با تک بوق نیماش

به  شهیالزم را مثل هم یهاو سفارش شدیم ادهیفرم نبود وگرنه پ یرو

هم زودتر از او رفته بود تا سر راه  ایرکیخصوصاً که ام کردیم کتهیاو د

 شخصبخرد و جز او  اریمهد یبرا شانیاز طرف هر دو یایبازاسباب

 از بابتش راحت باشد. الشیدر گاراژ نبود که خ یگرید

را  ابانیچشم خ کیزنگ خورد. با  اشیرا که رد کرد گوش یاصل ابانیخ

 سبز را لمس کرد: جانم؟ کونیشماره را از نظر گذراند. آ یکیو با آن  دییپا

. یفوراً گفت: سالم داداش خسته نباش شیصدا دنیبود که با شن مهرناز

 هنوز؟ یفتادیراه ن

 . تو راهم.ی. مرسزمیجواب تک خواهرش را داد: سالم عز مهربان

باعث شد  آمدیکه از آن طرف خط م ییگفت اما سر و صدا یزیچ مهرناز

را نشنود. از او خواست حرفش را دوباره تکرار کند. دخترک  شیخوب صدا

 گمیرا عوض کرده باشد مجدد گفت: م شیمکث کرد و انگار که جا یکم

 ش؟یریبرام بگ یتونیم خواستمیم لهیداداش چندتا وس
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نبود که  شهیشد؛ حتما مثل هم الیخیاما ب ردیسراغ مسلم را بگ خواست 

جا کرد و جواب . دنده را جابهندازدیداده بود به او رو ب حیخواهرش ترج

 رو برام بفرست. یخوایکه م ییزایچ ستی. لزمیداد: آره عز

که  دینکش هیرا قطع کرد و به ثان یکوتاه گوش یبعد از تشکر دخترک

 امیبه پ ینگاهمین لیری. امدیرس امشیبلند شد و پ یگوش نگید یصدا

 رشیهمان اطراف گ شدیدرخواست نکرده بود و م یادیز زیاو انداخت. چ

اش گاز فشرد تا به موقع به جشن خواهرزاده یرا تا اتنها رو شیآورد. پا

 .دبرس

کند. دخترک  یخال اریمهد یکرد تا کادر را برا با دست به مهرناز اشاره نوا

چپش را کامل خم کرد تا  یداد و پا رییرا تغ شیکه کنار رفت او هم جا

 ستادنشیا یکرده بود را از دست ندهد. نحوه دایکه پ یخوب یهیزاو

که پشت سرشان  یزدانیکه توجه سبحان و  یجالب بود. طور یادیز

به او اشاره  طنتیهم جلب شد. سبحان با ش کردندیو نگاهشان م ندبود

 ؟یجورنیا شهیاش شل نمه هو مهر چیکرد: جلل الخالق! پ

بود با اخم  وستهیکه تازه به جمعشان پ ایرکیو ام دیبه لحن او خند زدانی

و  چیبه او زد: متخصص پ یبه طرفشان برگشت. سبحان با لبخند چشمک

 پرسم؟یوال ماون وقت من دارم از تو س جاستنیمهره ا
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کرد: البته  یانداخت و نچ نچ ایرکیام یبه چشمان به خون نشسته ینگاه 

هرز  یاه هو مهر چیبتونه رو پ تشی. نهااستقهیبد سل یادیبرادر ما ز نیا

 !آدیجنس خوبا بر نم نیکار کنه. از پس ا

بود  دهینفهم یزیچ چیمنظور دارش ه یاه هاز گفت بایکه تقر ایرکیام

 تشر زد: کم شر بگو سبحان.

 رهینشست و به نوا و حرکاتش خ یصندل یرو حی. با تفردیخند پسرک

دور کامل او را برانداز کرد؛ امروز  کیکردند و  یرو شیشد. چشمانش پ

 نشیکه داخل شلوار ج دیسف زیکننده بود! با آن شوم رهیخ یادیز پشیت

. از نشستیاز حد در چشم م شیب یآسمان یفرو رفته بود و آن وستِ آب

 یسرش بود. کنترل یکنترل شال رو یتر، تالشش براجالب هانآ یهمه

که  کردیم نشیسبحان هم از آن بابت تحس یکه عادتش نبود اما حت

 را شناخته است! تشانیو حساس هایچقدر زود احمر

در دست از مقابلش رد شد نگاه کنجکاوش  یاسادات که با کاسه زهرا

 یصندل یشد. مادرش خم شده بود رو دهیکش ایرکیاه او به سمت امهمر

 یخوایمامان؟ م ی: خوبدیپرسیچشمش م تیو در مورد وضع ایرکیام

 رفته باشه داخلش! یزیچ یاباز براده دیدکتر. شا میپاشو بر
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چشمش را به  کیداده بود  هیتک یصندل یکه سرش را به پشت ایرکیام 

 یکار. امروز جوشزحمت باز کرد و سر باال انداخت: نه. براده نرفته

 برق جوش چشمامو گرفته. کردمیم

 ترکیبه او نزد یدرون دستش را باال گرفت و کم یسادات کاسه زهرا

رنده  کمیچشمات خوبه. منم  یبرا ینیزم بیشد: نرگس بانو گفتن س

 روشون. یکردم آوردم برات که بذار

که زنان خانه باال انداخت و قبل از آن یزیاز خود تجو ییابرو سبحان

چشماشو! امتحان  نیکور کن نیالعمل نشان دهد گفت: نزنعکس ایرکیام

 ؟یگوشت قربون نیرو کرد ایک ایروشتون  نیشدست ا

باز  رینثارش کرد: دهنت به خ یپدر مادر دار یسادات چشم غره زهرا

 جا و چرت و پرت بگو. هی نیبش وقت؟ فقط هینشه 

در آورد: نه مخلصتم،  یگذاشت و مسخره باز نهیس یدستش را رو پسرک

چشم. شما  یراحت. حواسم هست باز نشه! نشستنم که به رو التیخ

 جون بخواه.

هم به جان  یگریرساند و اخم و تخم د انیباز به پا یشیرا با ن حرفش

 .  دیخر
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رنده  ینیزم بیگذاشتن س یمادرش برا یدر مقابل اصرارها زین ایرکیام 

قرار دادن  تیچشمانش مقاومت کرد و زهرا سادات با مورد عنا یشده رو

 باز او دست از پا درازتر داخل خانه برگشت.جنس لج

به  زدانیدوباره باز شد.  شیهایسبحان و شوخ یکه رفت جا برا او

بارش  ییناسزا یگاه اشیکالفه از پرحرف ایرکیو ام دیخندیحرکاتش م

درست و  توانستینم یو حت سوختیم ی. چشمانش حسابکردیم

بود که در آن حالت هم  نیاشان دارد و از همه بدتر اباز نگه یحساب

 سبحان گوش دهد. یامجبور بود به شعره

نجات به موقع از راه  یچون فرشته اسمنیجا بود که شانسش آن تنها

کرد  یاز همان دم ورود با همه احوال پرس نبیدخترک موجه ز .دیرس

وا رفته و سرش  یصندل یحالتش که رو دنیاز د دیرس ایرکیو تا به ام

 تیزیچ ا؟یرکیام یزده بود چشمانش گرد شد: خوب هیآن تک یرا به پشت

 شده؟

که چشم باز کند جواب او را داد: خوبم. چشمام بدون آن ،یلب ریز پسرک

 .کمی سوزهیم
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 نیتوجه به نگاه سنگ ی. بستادیگذاشت و کنار او ا یرا کنار فشیک نگران 

 یکار: چرا؟ باز جوشدیخم شد و پرس ایرکیصورت ام یسبحان رو

 ؟یکردیم

که  دهیکه او از کجا فهم دیبه ذهنش نرس یسر تکان داد. حت ایرکیام

چون او را هم اسمنیدانست که  یکس نم چیکرده است. ه یجوش کار

 .معرفتشیخود ب یبلد است؛ حت یاکتاب از قبل خوانده

 ! چشماتو باز کن لطفاً.نمتیزمزمه کرد: بب 

چشمش را باز  گرفتیکه رفته رفته شدت م یبا زحمت و سوزش ایرکیام

 چیچشمان قرمز او مچاله شد. ه دنیاز د اسمنی. قلب ندیکرد تا او را بب

تحمل  یچه درد دانستیداخل چشمانش نمانده بود و م یدیسف ینقطه

 .زندیو لب نم کندیم

از درد  یبود که همگ دهیرا د ینیچن نیا یهامورد مارستانیدر ب بارها

مسائل  نیانگار ا آورد؛یخم به ابرو نم وقتچیه ایرکیاما ام کردندیناله م

 بود! یشوخ شیبرا

آقاجون  یبرداشت و رو به او گفت: چشماتو ببند. خونه نیرا از زم فشیک 

 .ارمشیبرات م رمیفکر کنم قطره باشه. االن م
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 ایدن ایسبحان افتاد. دن یو پر معن رهیسر بلند کرد چشمش به نگاه خ تا 

از نگاهش نگرفت اما  ی. حس بدکردیحرف داشت از چشمانش چکه م

ارتکاب جرم  نیح بود که مچ خالف کار را یکسان هیحاالتش شب

 شیبه او زد و فورا راه خانه را در پ یا. لبخند خجول و عجلهرندیگیم

 یخودش را به خانه یصحبت کرد و ک هیچطور با بق دیهمنف یگرفت. حت

 یبه خودش آمد که باال یرساند و قطره را برداشت. تنها زمان ریجهانگ

چشم باز کند. دلش  خواستیبود و از او م ستادهیا ایرکیسر ام

 درد را تحمل کند. نیهم او ا گرید یهیثان کی یحت خواستینم

و از او خواست تا  ختیچند قطره را داخل هر چشمش ر متیمال با

 قشیاستراحت کند. عالوه بر سبحان تمام حرکاتش توسط نوا و نگاه دق

جلو رفت و  دنشیکه با تمام شدن کارش و عقب کش یرصد شد. طور

ما رو  یدید ضیه به. خانم دکتر! پارسال دوست امسال آشنا! مرگفت: ب

 ؟یکنینگاه نم

نوا  ی. دست دادند و اول از همه جملهدیشرمنده سمت او چرخ اسمنی

 ؟ی. خوبزمیرا اصالح کرد: دکتر کجا بود دختر خوب؟ من پرستارم عز

 ات نشدم.من متوجه دی. ببخشیخوش اومد یلیخ
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: ستادیاو ا یروو روبه دیناز پسرش را در آغوش کشجوابش را داد و مهر نوا 

 ؟یکردیم ریپرت بود. کجا س یلیحواست خ

 یایدن هیو نجاتش داد: عاشقه خانم! تو  دیاز پشتش سرک کش منای

 کال. استگهید

 ایرکیتوجه، کنار ام یب منایو  دیدو اسمنیبا سرعت نور به صورت  خون

 ی. مسخره بازایک گهیپاشو د :ختیرا با دست بهم ر شیو موها ستادیا

 .یکه نخورد ری. زحم شمشاریدرن

. از همان اوردیاما کم ن منایکرد.  یکه سرش را کنار بکشد نچآن بدون

 الیخیزمزمه کرد. سبحان که ب یزیخم شد و چ ایصورت ک یپشت رو

همه آدم  نیمخاطبش قرار داد: ا دییپاینشسته بود و حرکات او را م

 خاره؟یتنت م ؟یخوش اخالق رو انگولک کن نیا یبر دی. اد باجاستنیا

او به  اسمن،یفاصله گرفت. برخالف  ایرکیقدم از ام کیو  دیخند منای

 دیپوشیاعتقاد نداشت. راحت لباس م یپوشش کامل و محرم و نامحرم

باز و  یبه موها یبود. با ناز تاب تیدر الو شهیهم شیبرا کیش لیو استا

 !ستین یجورنیا ای. کریاش داد و گفت: نخشده تیال
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اما  گشتیجواب دندان شکن م کیزد. به دنبال  یشخندین سبحان 

و  دیپر شیهاکردن نیسبک سنگ انیساحل همچون قاشق نشسته م

 .میور خونه رو نشون نوا جون بداون میبر ای: بدیرا کش منایدست 

محبتش  یه او که با مهربانرا جمع کرد و رو ب اشیبند و بساط عکاس نوا

. امشب به پدربزرگم زمیبرم عز دیبا گهیگفت: من د دیکشیرا به رخش م

 بمونم. شتریب تونمیقول شام دو نفره دادم نم

نگاهش کرد. دوست  یبا سرعت نور خودش را به او رساند. کم مهرناز

 خوردیبا او راحت باشد، خصوصاً که به دخترک م هیداشت همچون بق

در  یخودش را حساب یمدت کم جا نیهم سن و سال او باشد و در هم

 فیاشان باز کرده بود. در کمال تعجب آذر هم در خفا از او تعردل همه

بود.  ختهیبود و همان هم بهت مهرناز را برانگ دهیپرس دشکرده و در مور

قصد کرده بود سنش را بپرسد اما هربار عقب  یخودش هم چندبار یحت

 ی. آخر کجادیایاز خودش بدش ب شتریبپرسد و ب دیترسیبود. منشسته 

با  یدر اوج جوان یو چند ساله شباهت داشت وقت ستیب یاو به دخترها

که حاال بخواهد خودش را هم  کردینرم م نجههزاران مشکل دست و پ

 آمدندیچند سالش است و هم سن در م گفتیسن او بداند؟ مثال اگر م
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از  ییایو دن ماندیم یحس سرخوردگ کی. تنها چیمطمئناً ه شد؟یچه م 

 .دهیفا یب یهاکاش

در شناسنامه نبود! سن  یچند، سن و سال که به آن عدد چند رقم هر

و جوان،  یاش دارچقدر زنده نگه کهنیبود. ا یبه دل هر شخص یواقع

ا. هنکند مهم بود نه گذر سال دایراهش را به درون آن پ یریکه پ یطور

 آدم آن خانه بود! نیترکه از بد روزگار مهرناز، دل مرده

که اش گفت: منو با کنار زدن افکار آزار دهنده ستادیکنار نوا ا یمهربان با

 یدیزحمت کش ی. از ظهر کلیی. امشب مهمون مایبر ذارمینم

 .شهی! زشته. مامانمم ناراحت مشهیکه نم یخشک و خال یطورنیهم

دعوت بودند و  ییجا یواقعا قصد ماندن نداشت. امشب محبوب و عل نوا

 .ماندیتنها م لیخل رفتیاگر او هم به خانه نم

: آخه پدربزرگم تنهاست. کندیمهرناز را قانع م لشیکرد حتما دل فکر

 برم خونه. دیحتماً با

کدام  چی. از او اصرار بود و از دخترها انکار. هدیربع بحثشان طول کش کی

کرده بود  دایخفن پ دیدوست جد کیکه  منایکه برود.  کردندیقبول نم

 یارتباطش با او را کم کند و به هر راه خواستیجوره دلش نم چیه
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دل نه صد  کیکه نوا را دوستش نگه دارد. ساحل هم که  شدیمتوسل م 

و مهرناز هم تمام  اسمنی نیشده بود از همه بدتر بود. آن ب اشقشدل ع

 دخترک را از رفتن منصرف کنند. کردندیرا م اشانیسع

کرد. مثال  یانیبلند شد و پادر م شیسبحان بود که از جا نیا تینها در

 دیکند که گفت: باور کن بیماندن ترغ یخودش خواست او را برا الیبه خ

 ! دی. شمام شک کنکردمیبهشون شک م کردنیاگر به من انقدر اصرار م

دخترها انداخت و حرفش را مثالً اصالح کرد:  یوا رفته یافهیبه ق ینگاه

خدا موش  یمحض رضا یاگربه چیدروغ بگم؟ معلومه ه دیتوقع دار

 دیبنده خدا سواستفاده کن نیاز ا نیخوا ی! شمام حتما مگهید رهیگینم

 !دهیکه دم به تله نم دهیفهم دی! مطمئن باشنیکردیوگرنه انقدر اصرار نم

 یشکیه یاو گرفت: تو حرف نزن یاز بازو یشگونیجلو رفت و ن منای

 ! یالل گهینم

و  دیکش رونیبلند او ب یهاناخن انیبه زحمت دستش را از م سبحان

خانم. من اگر  نیبارز حرفم هم ی. نمونهدیرس بیگفت: آ، شاهد از غ

 !یخود دار ی. شما که جاکنهیبراش سود نداشته باشم بهم سالمم نم
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باشه که  یجورنیشد اما نوا در کمال تعجب قبول کرد: اگر ا یعصب منای 

 . مونمیداره و م یسود هیموندنم  دونمیخوبه. حداقل م

به ساحل  اریکرد و با سپردن مهد یاز ماندن او اظهار خوشحال مهرناز

حالش  یایتا جو ستادیا ایرکیسر ام یهم باال اسمنیداخل خانه رفت. 

سر زدن به خانه  یشد و ساحل هم با بهانه بیغ یادفعه کی منایشود. 

 او را تنها گذاشت.

دو  ی. از آن فاصله خانهدیچرخ شیکه تک و تنها مانده بود سرجا نوا

جا ورود به آن یکه ابتدا یاکامال مشخص بود. خانه شیرو به رو یطبقه

مهرناز و ساحل،  یاولش عکس گرفته بود. به گفته یرفته و در طبقه

 اوزهرا سادات. کنجک یباال خانه یآذر بود و طبقه یخانه نییپا یطبقه

داده بودند که او  حیاما خودشان توض ردیرا بگ ریخواسته بود سراغ جهانگ

 یبرا یبزرگ یخانه اط،یدر آن سمت ح شیبعد از زن دادن پسرها

 .کندیم یجا زندگخودش ساخته است و آن

 یهم از آن باغ یزیباز. چبزرگ بود و دل اطشانیشد؛ ح رهیاطرافش خ به

بکر  عتیشهر و طب یآلوده یکه آن روز رفته بود کم نداشت. اگر از هوا

رده قرارشان داد. البته  کیدر  شدیم دیشا گرفتیآن خانه باغ فاکتور م

 .فیتخف یبا کل
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 ریحاال موفق نشده بود جهانگ نیهمان بعد از ظهر که آمده بود تا هم از 

 شتریپسرها هم فقط سبحان خانه بود که او هم ب انی. از مندیرا بب یاحمر

به  ایرکیو ام زدانیها را داشت. خانم یانجام دادن کارها یحکم پا دو برا

خورد! امشب  شدیمن عسل هم نم کیآمده بودند و پسرک را با  یتازگ

شود و  یا مطرح کند بلکه فرجدرخواستش ر گرید بارکیقصد داشت 

از آن  ریخوش نشانش نداده بود. به غ یرو ایرکیاما ام رندیها بپذآن

صبر به  یکم دی. بادیو درخواستش را بگو فتدیراه ب هوکیکه  شدینم

 اماندن قانع کرده بود ام یهم برا لیو خودش را با همان دل دادیخرج م

 لیدل یکه کنجکاو گفتیم دیاگر قصد گول زدن خودش را نداشت با

بار دومش  نیرا تنها گذاشته بود که ا لیخل یاولش بوده است. وگرنه او ک

 باشد؟

داد. اگر او هم خانه  حیرا توض امدنشیفرستاد و ن یامکیمحبوب پ یبرا

. کردیم دایپ لیتنها نماندن خل یبرا یمحبوب حتما راه رفتینم

 اریمهد یچشم متوجه یهاطراف بود که از گوش یهمچنان مشغول وارس

سنگ را  کیگذاشته شده بود شد. داشت  نیزم یرو یک دانستیکه نم

که به او برسد و قبل از آن دی. به سمتش دوبردیبا ولع به سمت دهانش م
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 یو او را بغل زد. به هوا پرتش کرد و گفت: داشت دیسبحان زودتر رس 

 طون؟یش یکردیم کاریچ

به صورت سبحان زد. او  یاآمدن ضربه نییو با پا دیخند ینمک اریمهد

بچه را  غیاش گرفت که جاز گونه ینکرد و گاز درست درمان یهم نامرد

 !نیرا از او گرفت: لپش رو کند اریبه هوا برد. نوا جلو رفت و مهد

کرد.  شیخواست جواب بدهد که زهرا سادات از داخل خانه صدا سبحان

 وه احضارمون کردن دادگاه!با مزه گفت: اوه ا یبا لحن

بچه باشه  نیرا در آغوش نوا انداخت: شما حواست به ا اریتعارف مهد یب

 .انیتا دخترا ب

قدم دور نشده بود که  کی. هنوز سر تکان داد دییتا یبه نشانه دخترک

خوان ازتون سواستفاده کنن؟  یگفتم م دیدیدوباره برگشت و گفت: د

 خرشون که از پل گذشت ولتون کردن.

 : آره. اشتباه کردم به حرفتون گوش نکردم.دیخند نوا

 نیتو ا یشکی. ههیعیگذاشت: مخلصم. البته طب نهیس یدست رو سبحان

که خودشون به حرفم برسن! که اونم  یتا وقت رهیگینم یخونه منو جد

 .رهید شهیهم
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 یبپرسد اما با بلند شدن دوباره یزیانداخت. خواست چ باال ییبرو نوا 

 زهراسادات حرفش را خورد و سبحان هم فورا ترکش کرد. یصدا

خودش را سرگرم  دیچیپ اطیدر ح ینیموتور ماش یکه صدا یتا زمان و

 کرد. اریبا مهد یباز

را داشت رفت و  نگیکه احتماال حکم پارک اطیبه سمت راست ح نیماش

طور که محکم قدم بر در دست همان یلونیبا نا لیریبعد ام یقهیپنج دق

 یشد. نوا با دقت به او که داشت به سمتش م دایاز پسش پ داشتیم

و قلب قرمز مقابل چشمانش  ویآن، آن ب کیچرا اما  دیشد. نفهم رهیآمد خ

شد  کیلبش نشست. پسر که نزد یناخواسته رو یو لبخند ستنقش ب

هم در آغوشش با ذوق خودش را تکان داد و شروع به دست زدن  اریمهد

 هم کرده بود! یکرد. نوا با تعجب به او نگاه کرد. پسرک بدعنق چه ذوق

رسماً به سمت  اریمهد دیقدم رس کیها به که با آن لیریام یفاصله

 یریجلوگ یکه نوا تعادلش را از دست داد و برا یپرواز کرد. طور اشییدا

 شد. لیمتما لیریوجب به سمت ام کیدن او، از افتا

به او نگاه کند مودبانه سالم کرد و  یکه درست حساببدون آن ر،یام 

مشتاقش را در آغوش بکشد.  یدستانش را از هم گشود تا خواهرزاده
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جست در آغوشش انداخت مردانه  کیو با  دیکه خودش را باال کش اریمهد 

 ؟یی: جونم دادیخند

. دیخودش را عقب کش یطور سالم کرد و با چه سرعتچ دینفهم نوا

حس  یرا به خوب لیریعطر ام یکه بو یکم بود؛ طور یادیاشان زفاصله

دست گرفته بود نگاه دوخت. پسرک  کیرا با  اریکرد. با دقت به او که مهد

که دست نوا با بغل کردنش درد آمده بود  یانداشت به گونه یوزن کم

طور که آن آمدیوزن بچه کاه به حساب م لیریام کلیه یبرا راما انگا

 بغلش زده بود.

داخل دست  یهالونیدر سالم کردن به نا اشیادب یجبران ب یبرا 

 : کمکتون کنم؟دیکه کم هم نبودند اشاره کرد و پرس لیریام

 !ستین یتعارف گفت: اگر زحمت یکوتاه نگاهش کرد. ب پسرک

 .ستین ی. زحمتکنمیواهش مرا گرفت: خ لونیجلو برد و نا دست

لحظه سرش را باال گرفت و با  کیآمده بود  رونیب ییرایپذ یکه برا آذر

گرفت و به عقب  لیرا از دست  لونیآن صحنه لبخند زد. نوا نا دنید

رو کجا  نای: ادیو نگاهش به چشمان براق او افتاد. جلو رفت و پرس دیچرخ

 بذارم؟
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. تو زمی: بدش من عزردیها را بگدستش را جلو برد تا آن یبا مهربان آذر 

 .یشیخسته م

 دیندارن. فقط شما بگ ی. وزنکنمی: خواهش مدیخودش را عقب کش نوا

 کجا بذارمشون؟

آدرس آشپزخانه را به او داد و دخترک که از مقابل چشمانش دور  آذر

وال سالم کرد و بعد از اح لیریشد به سمت پسرش قدم برداشت. ام

 ومده؟ی: مسلم ندیکه در ذهنش بود را پرس یسوال هایپرس

از دامادش نداشت  یکه خودش هم دل خوشمکث کرد. با آن یکم زن

کند. به دنبال جواب  نیرا از او دل چرک لیریخواست ام یاما دلش نم

 !ومدهیکه خود او به حرف آمد: پس ن گشتیم یمناسب

از  اهویو شانس آورد که سبحان با ه دیکه به تاسف تکان داد را د یسر

کند وگرنه معلوم نبود چه  دایجا خاتمه پزد تا بحث همان رونیخانه ب

 .آمدیم شیپ

نگاه کرد. پسرها  اطیآشپزخانه به آن طرف ح یقد یپشت پنجره از

. دادندیانجام م یبودند و هر کدام کار ستادهیدور هم ا شیروبهدرست رو

مشغول کباب کردنشان  لیریو ام دیکشیم خیس ا را بهه هسبحان جوج
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که تازه به  ایرکیو ام زدیها را باد مبادبزن به دست زغال زدانیبود.  

هم با صالبت  ری. جهانگکردیا را آماده مه هبود گوج وستهیپ عشانجم

چنان که همه آن گفتیچه م دانستیبود و نم ستادهیتمام کنارشان ا

 . ندیشن یگوش شده بودند برا

غرق بود که ساحل خودش را  شیروبهرو یمیو صم دوستانه یفضا در

سفره رو تو  گهیداخل آشپزخانه انداخت و بلند گفت: مامان؟ آقاجون م

 .میبنداز اطیح

پدر شوهرش  شنهادیبزرگ نگاه کرد و زهرا سادات از پ اطیبه ح نوا

 واقعا. هیخوبه. امشب هوا عال میلیاستقبال کرد: خ

 نتیکاب یآماده شده را رو یهایبلند شد و ترش یصندل یاز رو اسمنی

 نرگس بانو.  دییگذاشت و مهربان گفت: بفرما

 منای یبه رو اسمنیکه با محبت تشکر کرد چشم نوا هم ناخواسته از  زن

ساالدها  ناتیبود و از تزئ ستادهیگوشه ا کی ایدن یسر خورد. فارغ از کارها

 تیمنکر جذاب شدیواقعاً نم آمد؛یم. از او خوشش گرفتیعکس م

که  یادر وجود او بود که دافعه داشت. دافعه زیچ کیشد اما  اشیظاهر

 .کردیدرکش کند و نوا انگار حسش م توانستینم یهر کس دیشا
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به  مینوا زد. مستق یرهیبه نگاه خ یلحظه آذر داخل شد و لبخند همان 

 سمت گاز رفت تا برنجش را چک کند. 

ناجور است. اصالً  یجمع وصله نیا انیم کردی. واقعاً حس مدیکش یپوف

تعارف خام شده بود؟  کیچه مانده بود؟ عقلش کجا رفته بود که با  یبرا

کرده بود. وگرنه او را چه  لیعقلش را واقعاً زا یلعنت یحس کنجکاو نیا

 خواستیبه آن نداشت! دلش م یربط چیکه ه یطیمح نیبه ماندن در ا

را بردارد و برود و پشت سرش را هم نگاه نکند. اما  فشیبرود، ک جلو

 . شدینم

چشم  یدر حال کلنجار رفتن با خودش بود که از گوشه چنانهم

 رفتن نرگس بانو و زهرا سادات و آذر شد.  رونیب یمتوجه

 شد: نوا جان؟  کشیاو را شکار کرد و نزد یحواسیب اسمنی

را گرفت. توجه  شیالعمل نشان نداد بازوعکس او یبار صدا کرد و وقت دو

چند دفعه صدات کردم  زم؟یعز ینوا که سمتش جلب شد گفت: خوب

 عاشق؟ نیگی. بعد به من میدینشن

و صادقانه گفت: راستش  دیاو پاش یبه رو یهمراه با عذرخواه یلبخند

 دیشما شدم. ببخش یمزاحم جمع خانوادگ یحساب کردمیداشتم فکر م
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و من  دیمنه. شما تعارف زد تیداره حکا ومدیتعارف اومد ن گنیم واقعاً. 

 رو هوا قبولش کردم.

گفت:  د،یخندیطور که بلند مو همان دیاش را شناز آن طرف جمله منای

 دی. شامیا داره هبرنام نیاز ا جانیا شهی. ما همزمیاصال نگران نباش عز

اومدن. تو  جانیبار رو ا کیمن حداقل  یدوستا یباورت نشه اما همه

 .یشیما حساب م یبه مراتب بهتره. چون دوست همه تتیوضع

دوستها خطاب شود  کهنیدوست خوشش آمد. از ا یکلمه دنیاز شن نوا

عکاس  کیکه تنها  کردیحس نم گری. به آن شکل دگرفتیم یحس خوب

 یها چتر کرده و حس راحتآن یخودش را در خانه ییاست که با پررو

 داشت. یشتریب

 امیواقعاً با دخترها دوست هم شده بود؛ بعد از آن شب و پ ییجورها کی 

 دهید رونیرا ب گریکدی یدوبار یکیفرستاده بود  شیبرا منایکه  یواتساپ

 یعکاس میرزرو تا یدوستش به او و برا یمعرف یبرا منای بارکیبودند. 

 اهگرفتن فلش عکس یهمراه ساحل برا گریبار د کینزدش رفته بود و 

ساعته  کی یشاپ و وقت گذران یمالقات کرده بودند که تهش به کاف

 ختم شده بود.
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 شیهایگرم بود. با اغلب مشترو خون یاجتماع یآن گذشته، نوا دختر از 

 اشیدائم یهایاخالقش هم در باالرفتن مشتر نیو هم شدیدوست م

کارش  یکه به واسطه آمدیم شیها پوقت یلیداشت. خ یریگچشم ریتاث

باشد. حاال نه به  شیهایصبحانه را مهمان مشتر یناهار و شام و حت میتا

اش گرفت. همان بود. خنده هیقض تیّامده بود و کل شین صورت اما پیا

 ها خودش را قانع کند؟!حرف نیبا ا کردیم یسع

گه  یصحبت خواهرش را ادامه داد: راست م دیکه سکوت او را د اسمنی

 ی. همهمیگرفتیم جانیهامون رو اجشن شهیهم ی. ما از بچگمنای

 میآیوقتا م یلیآقاجون رو بلد بودن و هستن. خ یدوستامون هم خونه

 .میآریو اونا رو هم با خودمون م جانیا

 دیبمون جانیحتما بابت کار ا دیجلو آمد و گفت: حاال که شما نگران ساحل

 نوا جون. دیریباال از من تو اتاقم عکس بگ میبر میشام رو که خورد

صحبت کردند و باالخره حس بد نوا از  یاو استقبال کرد. کم شنهادیپ از

. زهرا سادات که دوباره داخل آشپزخانه شد رو به دخترش دیماندن پر کش

 خواد؟ ینم یزیچ نیگفت: ساحل. بابات اومد. برو بب
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که تازه آمده بودند و  یسالانیرفت و نوا از پشت پنجره به دو مرد م او 

ها از آن یکیکه ساحل به سمت  دیشد. د رهیخ کردندیم یاحوال پرس

 شهیو خودش را در آغوش مرد جا داد. وجود دخترک مثل هم دیپرکش

 حسرت ها تمام شوند؟  نیقرار بود ا یپر از حسرت شد. پس ک

کمک داخل آمده بود نگاه او را شکار کرد و دست  یبانو که برا نرگس

او را به اشتباه برداشت کرده بود که  یرهیاش گذاشت. نگاه خشانه یرو

. شمام طورنیبه باباش وابسته است. آقا ناصر هم هم یلیگفت: ساحل خ

دخترهاشون حفظ  یپدرها رو برا ی. خدا همهیهست ییمشخصه که بابا

 دخترم.  طورنیشما رو هم هم پدرکنه. 

سر به طرف او چرخاند و  زدیکه حسرت درشان موج م یبا چشمان نوا

 یچیبودم از دست دادم! ه کیکوچ یلیخ یزمزمه کرد: من پدرم رو وقت

 .نیآم یقشنگ بود. اله یلیدعاتون خ ی. ولادینم ادمیازشون 

که تمام تالشش را کرد خودش حس کرد. با آن یرا رو هیبق نیسنگ نگاه

 یخودش را از درزها یرد کند اما ناراحت یلیبیس ریتا نگاهشان را ز

ها بعد از چشم دوختن مدل نیوقت ا چیکوچک به قلبش راه داد. ه

. انگار قرار هم نبود عادت کند شدینم یعاد شیبرا اشیپدر یب دنیشن

 یبشنوند پدر ندارد و ترحم و تعجب خرجش نکنند. نه آن زمان اهکه آدم
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 یو نه حت کردندینگاهش م یشکل نیا رانشیا و دبه هکه در مدرسه بچ 

دادن شد  حیمجبور به توض یتر شد و در محافل عمومکه بزرگ یزمان

 .ردینتوانست به چشمان پرترحم و سوالشان خو بگ

داشت گفت: خدارحمتشون  اشیتکه نشان از ناراح یبانو با لحن نرگس

 .زمیکنه عز

نرگس بانو را  یو تشکر کرد. زهرا سادات هم جمله دیکش یقیعم نفس

معروف را به زبان  یوار پشت سرش آن جمله یتکرار کرد و دخترها طوط

 آوردند. 

و جواب تک تکشان  ستینگر هیسرش را باال برد و با اعتماد به نفس به بق 

 یکیرا پشت سر گذاشته بود که حاال با گفتن تنها  هانیا را داد. او بدتر از

بخواهد خودش را ببازد. درست که پدر  اشیبزرگ زندگ یهااز غم

به  دتا اب یاول زندگ یهانداشت. درست که غم نبودنش را از همان سال

اما لطف خدا شامل  دادیا آزارش مه ه. درست که نگادیکشیدوش م

را هم از  ایداشت. اگر تمام دن لیچون خل یحالش شده بود که پدربزرگ

 شیبرا دندیبخشیو سالم به او م حیرا صح لیخل شیو به جا گرفتندیاو م

تنه پر کرده بود. او  کیاو را  یاه هتمام نداشت یجا لیبود. خل یکاف

 ست.مطلق ا چیاو ه یب دانستیهمه بود و نوا م شیبرا
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کرد.  دایپ هیتر بود خودش را زودتر از بقکه از همه کوچکبا آن ساحل 

 ی. دخترک سعکردندینم دایشروع بحث پ یبرا یاکدام کلمه چیانگار ه

که االن سبحان کل  نییگفت: بدو یکرد جو را عوض کند و با شوخ

 شد؟یغذا چ نیپس ا گفتی. تازه آقاجونم مخورهیم یا رو خاله هجوج

ببرد.  رونیرا برداشت تا ب هایترش ینیکرد و س دییحرف او را تا اسمنی

 کیکه  شدیکمک کردن جلو رفت و سفره را به دست گرفت. نم ینوا برا

 که کمک کند. کردیو نگاه کند. ادب حکم م ستدیجا با

پهن شده  یچهیقال یرفت مردها هم تازه رو رونیدخترها که ب همراه

بود که جوابش را  یکس نیاول رینشستند. مودبانه و رسا سالم داد. جهانگ

او را درست و  یبه خودش زحمت نداد چهره ی. حتیداد. کوتاه و جد

اش عادت داشت. در . به حضور مهمان ناخوانده در خانهندیبب یحساب

بال مهمان باز بود و از هر نوعش استق یبه رو شهیهم هایحمرا یخانه

 .کردندیم

بزرگش و  ییاو را به عنوان دا اسمنیجوابش را داد و  یبا مهربان احسان

 کرد. یپدر مهرناز به نوا معرف
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دخترک را برانداز کرد و جواب سالمش را داد و  یهم با کنجکاو ناصر 

 .دیکوتاه گفت: خوش اومد

 یاندازه یشباهت ب یمتوجه ینگاه کل کیبا لبخند تشکر کرد و با  نوا

که پدر اوست!  زدیهم داد م یشد. از چند فرسخ یاحمر ایرکیمرد با ام

شد و او را به پدرش همان دوست  زانینوا آو یساحل با ذوق از بازو

 کرد. یعکاس معروفش معرف

به همان سمت افتاد. پدرش را  یهم اتفاق ایرکینگاه ام تیآن وضع در

. دییهم سا یو دندان رو دیمشغول خوش و بش با دخترک عکاس د

 یچشمانش بهتر شده و تازه وقت کرده بود که از حضور دوباره تیوضع

 نوا دور و برش حرص بخورد.

دستش آمده  یادوباره ینگاه او به آن سمت سوژه دنیکه با د سبحان

به عبادت  باًیربط بحث دلخواهش را باز کرد و گفت: کل امروزم تقر یبود ب

 خدا گذشت!

که  ایرکینگاهش کرد و ام دیبگو خواهدیچه م کهنیکنجکاو از ا زدانی

: بزن حرفتو سبحان. دیحرف را نزده غر نیمنظور ا یسبحان ب دانستیم
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 ینیچرا مقدمه چ گهید یچرت و پرت بگ یخوایم میدونیما که م 

 ؟یکنیم

را خوانده بود  طانشیکوچک و ش یپسر عمو یکه تا ته جمله لیریام

 یاموجه لیخدا حتما دل ییکهویو  روزه کیواسطه شد و گفت: عبادت 

 .ایکنه ک فیداشته! بذار خودش برامون تعر

آورد. پسرک اما بدون  شیمعتقد نبودن سبحان را به رو یزبان یبا زبان ب 

فهم. خودتون  زیو گفت: قربون آدم چ دیخند دیق یکه ناراحت شود بآن

. حاالم چون ذارمینم ارتونیرو در اخت اتمیمن تجرب دیتا نخوا دیدونیم

 یراستش امروز در جوار نوا خانم بودن باعث شد حساب گم؛یم دیاصرار دار

 یشد که عوض همه نیشکر کنم! ا دهیکه آفر ییهاییبایخدا رو بخاطر ز

 درآوردم.  جاکیامروز  نیام رو همچند ساله یهاعبادت نکردن

هم  گهیمدت د هی: اگه دیخند زدانیاش کرد و حواله یظیخم غلا ایرکیام

 پس.  یشیمسلمون م یحساب ادیبره و ب

 یمزه هیمسلمون شدن  یجورنی: اصال ادیلبانش کش یزبان رو سبحان

 داره داداش. یاگهید
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 یب لیریتا ساکت شود. ام دیپشت او کوب یمشت ایرکیو ام دیخند زدانی 

هر  یقهیکنار دستش گذاشت. با سل یسکو یرا رو سیها دتوجه به آن

ا را هم کنارشان قرار ه هو گوج دیرا کنار هم داخلش چ هاخیچه تمام س

 شیصدا امدیم رونیاز ساختمون ب اریمهرناز که همراه مهد دنیداد. با د

 به آغوش پدرش سمت برادرش قدم برداشت. اریو او با دادن مهد ردک

را  اطیحرف زدنشان کل ح یو صدا دیچیدخترها سفره را م یپاهم نوا

ا را به خواهرش سپرد و بعد از رفتن او بود ه هجوج لیریبرداشته بود. ام

قراره آدم  یمسلم ک نیو زمزمه کرد: ا دیکش یاکه سبحان پوف کالفه

 یبره پ کنهیاش رو ول مزن و بچه یمهم نیبشه؟ آخه آدم تو روز به ا

 ش؟ مردم انقدر بچه ننه؟مامان وامرا

خوش آدم دل نیا یبه چ ل؟ی ییادامه داد: خدا دیرا که د ایرکیام اخم

 دستش؟ نیکه دختر داد نیکرد

لبش نشسته  یکه رو یبعد خودش جواب خودش را همراه با پوزخند و

خان  ریخونه دختر و پسرها رو جهانگ نی. تو ایندار ریبود داد: توام تقص

جماعت  بهیحق دخالت ندارن. چرا؟ چون به غر هیبق. دهیشوهر و زن م

 اعتماد نداره آقا.
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ها فاصله گرفت تا خودش را وارد بحث از آن خیس کیبا برداشتن  زدانی 

تا  کردیرا م اشیتمام سع ایرکیفقط شنونده بود و ام لیرینکند. ام

نکند.  یرا سر برادر کوچکش خال شیعمو یعرضهیحرصش از داماد ب

 حرص لب زد: دوباره شروع نکن سبحان! تنها با

و با اتکا  دیبا او هم نظر بود اما منطقش را جلو کش کهنیبا وجود ا لیریام

بگم هم  دیحرفات درسته و با یبه همان هم جواب سبحان را داد: همه

تو  تونمیو اعتراض نکنه من نم ادیکه خود مهرناز ن ی. اما تا زمانمینظر

 .کنمیدخالت کنم. پس تا اون موقع صبر م شونیزندگ

 لی یکارها یکه در همه یقیبه منطق عم ایرکینگاهش کرد و ام سبحان

ارزن از آن را او داشت؟ به  کیاگر  شدیبود غبطه خورد. چه م

 یباال بزنند برا نیآست توانستندیم یها زمان. آدمدادیحق م شیپسرعمو

معترض  نیاز طرف یکیکه حداقل  یزندگ کیدرست کردن مشکالت 

و اعتراض نداشت  گفتینم چیمهرناز ه یخاص، وقت مورد نیباشد اما در ا

 یابداً ب لیریام چاند؟یپیگوش دامادشان را م یزیبر چه چ هیبا تک دیاو با

بود مهرناز لب  ی. کافآمدیخوشش نم جاینبود، فقط از دخالت ب رتیغ

 .نشاندیم شیسر جا تر کند. آن وقت بود که مسلم را

 نگفت.  یزیچ گریقانع شد که د ایهم گو سبحان
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خانواده  یاعضا کیبه  کیسر سفره دور هم نشستند. نوا  یهمگ باالخره 

شکل دور هم بودنشان را دوست  نیجمع و ا نیرا از نظر گذراند. چقدر ا

مثل  قای. دقانداختیپدر ساالر م لمیف ادیاو را  یاحمر ریداشت. جهانگ

 دایاش پاو همه را به دور خودش جمع کرده بود و آن طور که از چهره

 .بردیکار لذت م نیاز ا بود

جمع شود.  اطیرا که خوردند پسرها کمک کردند تا سفره از ح شام

که اولش تعجب کرد. به وجناتشان  ینوا جالب بود. طور یحرکتشان برا

آن  ریشند اما انگار زها باداستان نیاهل ا خوردیجوره نم چیکه ه

 .شدیبود که کم کم رو م دهیخواب یقابل قبول تیترب یشینما یپوسته

خانواده را مرخص کردند تا خودشان همه جا را  یدخترها هم مادرها 

استراحت کنند. نوا هم کنارشان مشغول جمع و جور  یها کممرتب و آن

راحت شده بود و فقط  لیاز تنها نماندن خل الشیکردن آشپزخانه شد. خ

 تیاز همان هم نها دیماندن داشت و با رونیفرصت ب گریساعت د کی

 .بردیماستفاده را 

مهرناز سرگرم  دادند؛یانجام م یبه دخترها انداخت؛ هر کدام کار ینگاه

. ییظرف شو نیدر ماش دنشانیمسئول چ اسمنیپاک کردن ظروف بود و 

 یآن اطراف الک منایو  دادیمرا سر و سامان  هایختگیساحل بهم ر
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 یخال تی. خودش هم مسئولکنمیمن هم کار م دیکه مثال بگو دیچرخیم 

زمان در ذهنش داشت را بر عهده گرفته بود و هم هایو سبز یکردن ترش

. کارش که تمام کردیفکر م اوردیزبان ب یرو خواستیکه م یبه جمالت

 .دیچرخ هیشد به سمت بق

 یدر مورد موضوع خواستمیا، مه هبچ یرا صاف کرد و گفت: راست شیگلو

 باهاتون مشورت کنم.

به  ینگاه میجمله توجه همه را سمت خودش جلب کرد. ن کیهمان  با

هم کرد و سپس رو  یداخل شود. مکث کوتاه یانداخت مبادا کس رونیب

 شگاهیکنجکاو دخترها گفت: فکر کنم قبال در مورد نما یاه هبه نگا

 نیهم شگاهیداده بودم. قرار هم بود نما حیکامل براتون توض مونیعکاس

اتفاقات  روز قبل اطالع دادن که  یسر کیاما به خاطر  بشههفته برگزار 

من از  دیدونیعقب افتاده. و مطمئناً همتون م یماه کیخوش بختانه 

جان آشنا شدم  منایبا  یجا هم اتفاقرفتم گاراژ و همون یعکاس یاول برا

 خوادیموندم و دلم م ممیاما اصل مطلب هنوز سرجاشه. من سر تصم

رفتم به در بسته  یکنم. خودم که از هر راه یشما عکاس ژحتما تو گارا

با شناختتون  دیدادم از شما نظر بخوام شا حیخاطر ترج نیخوردم. به هم

 .دیکمکم کن دیبهتر بتون
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نوا جون اما عمراً  دی: ببخشنشست و متاسف گفت یصندل یرو ساحل 

 اجازه بده.  ایداداش ک

. گاراژ گهیکرد: راست م دییبلند شد و حرف او را تا شیهم از جا مهرناز

 .میروش پا بذار میما هم جرئت ندار ی. حتاستیرکیخط قرمز ام

 یهیکرد از زاو ینوا انداخت و سع یوارفته یبه چهره ینگاه اسمنی

شروع  یکرد. باز دایپ یبشه راه دینگاه کند: حاال شا هیبه قض یبهتر

 از قبل باخت! شهینشده رو که نم

خواهر من؟  یکار ی: کجادیدست او کش یو ناخنش را رو دیخند منای

بود که همون اول  ایرکیقدر هم ام فیکه از قبل شروع شده بود. حر یباز

 کرد. ینوا رو ضربه فن یکار

او به خنده افتاد. حرفش واقعاً به جا بود! اما  فیهم ناخوداگاه از توص نوا

پرروهام. از  و گفت: اما من از اون بازنده نداختیخودش را از تک و تا ن

 دیکه شا دنیادامه م شنیپا م یجیو گ یهمونا که با سر و صورت زخم

 قمیآخر تشو یکنه. از شمام توقع دارم تا لحظه رییتغ جهیبشه و نت یفرج

 .دیبد یمنف یانرژ کهنینه ا دیکن
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 یادیز فی. حردهیا جواب نمه هرا نیمورد ا نیسر باال انداخت: تو ا منای 

 !کنهیجاش حساب نم چیرو هم به ه یشکیچغر بد بدنه. حرف ه

با  یاالن بر کهنی. امیراه دار هی نیگفت: بب ینیباز هم با خوش ب اسمنی

به  میداد که چه بهتر اگرم نه که مجبور ی. اگر اوکیصحبت کن ایک

 .میمتوسل بش یبعد ینهیگز

 !؟یبعد ینهی: گزدیپرس کنجکاو

 لیریجواب نده دست به دامن ام ایرکی. امگهیسر تکان داد: آره د اسمنی

 راه اومد. شهی. با اون بهتر ممیشیم

 چیچانه برد و متفکر گفت: به نظرم ه ریکنار ساحل نشست. دست ز منای

تفاوت که اون با پنبه سر  نی. با ااستیمثل ک لمیرینداره. ام یریتوف

 !برهیم

تو درگاه خدا توبه  یبر آرهیهم م لیکرد: تازه چهارتا دل دشییتا مهرناز

 کنار. یبذار یرو ببوس یعکاس دمیاز کارات. شا یکن

باشه  یهر چ لیمحبوبش را گرفت: اما داداش  یاما طرف پسرعمو ساحل

 آرهیم لیدل گهیکه م یاجواب نه یبرا نهیبهتره. حداقلش ا ایرکیاز ام

 نه که بخواد زور بگه.
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از  کنمیکه فکر نم دی. تا نوک زبان نوا آمد بگودندیبه حرفش خند همه 

 یزیچ کیساخته باشد اما سکوت کرد. حتما دخترها  یاو هم کار

 !گرید انستنددیم یدوم و صد البته بهتر ینهیکه او را گز دانستندیم

 ایرکیکه نوا برود و با ام دیرس جهینت نیبه ا انشانیشور م ت،ینها در

هم  تیدست به دست هم داد و موقع زیصحبت کند. از قضا همه چ

رفتن به  یهمان لحظه بلند شد و برا ریفراهم شد. جهانگ یحساب

 یمقدمه دنیچ یبرا اسمنیکرد.  یساختمان خودش با همه خداحافظ

به  ایرکیام دنیکش تیرفت و مسئول رونیب انهآشپزخ یصحبت از در پشت

 دور از جمع را بر عهده گرفت.   یانقطه

 اطیدر همان سمت ح یازد. او را به گوشه شیو صدا ستادیجا ا همان

قطره در  ختنیر یکرد و به بهانه یینداشت راهنما یچندان دیکه د

. پسرک ندیکه آن اطراف بود بنش یایصندل یچشمانش خواست که رو

چشمانش معجزه کرده بود و  یبدون مخالفت قبول کرد. قطره غروب برا

 داشت. اجیهم به آن احت دنیراحت خواب یبرا

آشپزخانه  ینوا هم از پشت پنجره ختیچشم را ر کی یکه قطره اسمنی

همه  دیدیکه چشمش م ییخانواده چشم چرخاند. تا جا یاعضا انیم
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به خرج نداد. حتما سرش  ینبود. کنجکاو شیدایکه پ لیریجز ام بودند 

 !شدینم دهیها دگرم آن قلب قرمز بود که آن طرف

جلب توجه  یهمان جا کوتاه و گذرا هم به سالن نگاه کرد. دخترها برا از

 یبه چشم کس قهیچند دق ینکردن به سالن رفته بودند تا نبود نوا برا

 !شدیهم ختم م یخوب یجهیاگر به نت اشان خوب بود. نقشهدیاین

بلند کرد و اطالع داد که کارش  ایرکیصورت ام یکه سرش را از رو اسمنی

 ایرکیرفت. ام رونیآشپزخانه ب یتمام شده است نوا هم آرام از در پشت

که  ینوا تکان داد و از راه یبرا یدست اسمنیچشمانش را بسته بود. 

خودش حس  یرا رو ینگاه ینیآمده بود به داخل برگشت. پسرک سنگ

چشمانش  یاست. دست رو ستادهیمنتظرش ا اسمنیکرد  فکر. کردیم

. یبرداشت. آرام گفت: مرس یصندل یپشت یگذاشت و سرش را از رو

 بهتر شدم. یلیخ

. اما کنمیگل کرد و مثل خودش آرام جواب داد: خواهش م طنتشیش نوا

به  ی. گذاشتن کاله جوشکاردیکن یریشگیبه بعد پ نینظرم بهتره از ابه 

 .تر باشهراحت تونهیدرد م نینظرم از تحمل ا
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او چشمان  یهر دو چشمانش را باز کرد که جا یبا چنان سرعت ایرکیام 

را سخت در  گریکدی شیکه ابروها دینکش هینوا هم درد گرفت. به ثان

عادت  شهیم قالب کرد و گفت: شما هم. دستانش را در هدندیآغوش کش

 خانم؟ دیظاهر بش هیسر بق یباال ییهویاجازه و  یب دیدار

 .کمی: اگر مجبور باشم بله. فقط اوردیجواب دادن کم ن یبرا نوا

 شیادفعه کینداد. انگار منتظر بود تا خود نوا علت حضور  یجواب ایرکیام

نشد و او همان کار را کرد:  یدهد، که انتظارش چندان طوالن حیرا توض

 میعکاس یپروژه یبا شما درباره گهیبار د کیراستش مزاحمتون شدم که 

که تو گاراژتون  رمیصحبت کنم و اگر امکانش هست ازتون اجازه بگ

 کنم. یعکاس

هم فکر نکرده بود که سالم  راهیاز سماجت او کالفه شد. پس ب ایرکیام

اشان و طرح دختر به خانه نیمد ا! رفت و آستیطمع ن یب یگرگ چیه

 یطعمه یهمان سالم برا تیخانواده هم حکا یبا دخترها اشیدوست

 ایها به هدفش برسد اما گوآن قیاز طر خواستیبود. حتما م اشیعکاس

وجود نداشت  ریجز جهانگ ایدر دن زیچ چیرا نشناخته بود. ه ایرکیخوب ام

 کند. ینداشت راض لیکه تما یکه بتواند او را به کار
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و  دیهم بر گهیزد و محکم گفت: اگر هزار بار د هیتک اشیصندل یپشت به 

اول  یکه دفعه هیجواب من همون دیوسط واسطه کن نی. صد نفرم ادیایب

. به جاش دی. خودتون رو خسته نکنکنهیهم نم رییبهتون دادم. تغ

 داشته باشن کمکتون کنن.  لیکه تما دیکن دایرو پ ییجا نیبگرد

طور محکم آن یاما حرفش را خورد. وقت دیبگو یزیدهان باز کرد چ نوا

کند چه  تیاذ شتریخودش را ب کهنیبود اصرار کردنش جز ا دهینه شن

 لشیاز عدم تما یزبان یبا زبان ب ایرکیداشت؟ مخصوصا که ام یادهیفا

نداشت و  دهیفا ایدادن و قانع کردن هم گو حیصحبت کرده بود. توض

 یبرا ایرکیشد. ام الیخیبود. پس ب نوایب وانیدر گوش ح اندنخو نیاسی

 شینجات دهد از جا یشیبحث فرسا کیهم خودش و هم او را از  کهنیا

 بلند شد تا داخل برود.

از ناکجا  لیریام یاز کنار نوا رد شود که همان لحظه سر و کله خواست

قدر مشغول بود که شد. ذهن نوا آن دایاز پشتش پ ییکهویآباد و کامال 

 او از کجا آمد. دینفهم یحت

ناخوداگاه  لیری. نگاه امدیعقب چرخ ییپا یصدا دنیهم با شن ایرکیام

 ستادنشان،یا کیتار یو نوا رفت و آمد کرد. در آن نقطه شیپسرعمو نیب

بپرسد.  یزیتا او چ ستادینا ایرکیبود. ام زیآن هم با آن فاصله شک برانگ
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نوا را هم از سر راهش کنار زد  دیببخش کیانداخت و با  نییسرش را پا 

 و داخل خانه رفت.

 یاو چشم دوخت و نگاهش ناخواسته به رو یرفته ریبه مس دخترک

 یصندل یرو دهیند زیچ چیکه انگار ه یطور ال،یخیکه ب لیریام

 سر خورد. نشستیم

نه برگردد. از توانش خارج بود که از او هم گرد کرد تا به داخل خا عقب

 همان درخواست را بکند و جواب نه بشنود.

که او از پشت سرش گفت: اگر داخل  دیبردارد شن یقدم کهنیاز ا قبل

 کارش دارم. دیلطفاً به مهرناز بگ دیریم

 گفت و داخل آشپزخانه برگشت. یکوتاه ی"باشه"

آزاد گرفت. حاال که با هدا صحبت کرده و  یاز هوا یقیدم عم لیریام 

داشت. دخترک  ینکرده بود حس بهتر دایظهر در او پ یاز ناراحت یاثر

به  یرنگ راحت یاو کم الیهم کرده بود و خ یبابت رفتارش عذر خواه

از دوران  لیریام ییارزش داشت. او تنها دارا شیخودش گرفته بود. هدا برا

که  کردیرا تجربه م یخوب یهاسو دانشگاه بود، کنارش ح سدر

 ارتباط  نیبه ادامه دادن ا شهیآرامش بود و همان هم او را هم نشانیترمهم
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که امروز با آن بحث که مقدماتش از چند وقت  ی. آرامشکردیم بیترغ 

 شناختیخوب هدا را م لیریزده شده بود خدشه دار شده بود. ام شیپ

و از  ستندین ییخودش به تنها یهاها، حرفحرف نیا که دانستیو م

او از خود  یخوشدل یبرا توانستیاما نم خورندیآب م گرید ییجا

 دیکه نبا ییبحث به جا گذاشتیوقت نم چیدور شود و ه اشیواقع

اتفاق افتاده بود و چه خوب که هدا خودش به  نیشود اما امروز ا دهیکش

به  یه بود. دستگذاشت شیپا پ یخواه عذر یبرده و برا یاشتباهش پ

کرد خودش را  یاما سع ترساندشیآن وسط م زیچ کی. دیصورتش کش

دور  یخودینترساند و ذهنش را از افکار ب امدهین شیکه هنوز پ یزیاز چ

 کند.

 یهایصندل یکه همه رو دیدر را پشت سرش بست و دخترها را د نوا

 نشسته بودند.  یغذا خور زیم

 شیآمدنش شد و به سرعت از جا یبود که متوجه یکس نیاول ساحل

 روباه نوا جون؟ ای یری: شدیبرخواست و پرس

 کش! شیو روباه پ ری. خود شزمیعز ستمیدمشونم ن ی: حتدیخند دخترک
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را از صورتش کنار زد و گفت: من که بهتون گفتم.  شیبا تاسف موها منای 

 .دی! گوش نکردشهیآدم گرم نم یبرا یآب نایاز اولم معلوم بود از ا

را به خواهرش رساند و او هم فوراً  لیریام غامیتوجه به اظهار نظرها پ یب

 ؟یهم صحبت کرد لی: با داداش دیپرس

اسنپ فرستاد. کم  یهم برا یدرخواست دادیطور که جوابش را م همان

. برجک تکلمم سوراخ شده بود زمی: نه عزکردیعزم رفتن م دیکم با

 زنم.حرف ب شونمینتونستم پرش کنم با ا

کرد و  یزرنگ اسمنیوقت رفتن  تیصحبت کردند و در نها گرید یکم

 لیریاو معتقد بود که از ام ه،یرا به او داد. برعکس بق لیریام لیشماره موبا

تعارف  یاست. نوا هم از رو ساخته یکه خودش بخواهد کار یبه شرط

 کرد. یو از همه خداحافظ ویس اشیشماره را در گوش

پسرش  شنهادیهم سبحان اصرار کرد که برساندش. ناصر هم از پ باز

 داد. حیها اسنپ را ترجاستقبال کرد اما نوا با رد آن

 ییدر وجودش شعله ور بود. آشنا یرفت حس خوب رونیآن خانه که ب از

 داده بود... هیبه او هد یخوب یهاکه داشت دوست یایهر بد هایبا احمر

**** 
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مانده بود  گریمبل تک نفره نشست. د یرو یبه او کرد و با کالفگ پشت 

 .ردیحرف بزند تا هدا منظورش را بگ یبا چه زبان

 شدیکه کنترلش از دستش داشت خارج م یکه دوباره هق زد با اعصاب او

اول  نیکارا حرف آخرت رو هم نیا ینکن هدا. جا هینسبتاً بلند گفت: گر

 زودتر روشن بشه.هر جفتمون  فیبگو تا تکل

زل زد.  لیریبه ام یو با چشمان اشک دیرا آرام باال کش اشینیب دخترک

شکل  نیکند اما ا اشوانهید توانستیم ییفکر نبودن او هم به تنها یحت

همه مدت  نی. انگار حاال و با گذشت اردیبپذ توانستیبودنش را هم نم

 یارهایمع نکیبا ع گریبار د کیتازه چشمانش را باز کرده بود تا او را 

فقط  ،یکم لیریدل غافل، ام یبود که ا دهیو حاال فهم ندیخودش بب

 فرق دارد. خواستهیچه مبا آن یکم

. میکن یرو جد زیهمه چ یداد شنهادی. تو پریام نیزمزمه کرد: بب آرام

اما از اون طرف اصال با  یخواینم گهیشکل ادامه دادن رو د نیا یگفت

تفاهمات  یسر هی یزندگ هی. شروع یایراه نم خوامیه مک ییزهایمن و چ

هم  یادی. باور کن من توقع زمیما بهش برس یخوایکه تو نم خوادیم

 .نی. همیدرکم کن خوامیندارم، فقط م تاز
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که نامرد نبود، وگرنه  فیسرش را در دستش گرفت. ح یبا خستگ لیریام 

تا هدا بماند و خودش و  کردیو خانه را ترک م شدیحاال پا م نیهم

 اش.سر و ته یب یهاحرف

به جلو خم شد و  یرا صاف و دستانش را در هم قالب کرد. کم شیگلو 

را به  یکه ده روز بود زندگ شیدختر رو به رو یبه چشمان اشک میمستق

هدا؟  یخوایکه تو م ییزایزهر کرده بود زل زد: کدوم چ شانیکام هر دو

 نم یبخوا یاو عاقالنه یمنطق زیاگر چ گم؛یتا االن هزار بار گفتم باز م

پزش  یکه دوست دار یمنو به عروسک یبخوا کهنینوکرتم هستم، اما ا

 زیچ هی. اسمش ستیاسمش خواستن ن یکن لیتبد یبد هیرو به بق

 .گستید

ل داشت. او را قبو یهاهم هق زد. دردناک بود اما ته دلش تمام حرف باز

که از بغض خش دار  ییو با همان صدا نداختیخودش را از تک و تا ن

. یکه موفق تر یبه همون سمت یتو بر خوامیشده بود لب زد: من فقط م

که تو  یزیچ لشیاز دال یکی دیدارن. شا اجیکه بهت احت ییجا یبر

به  خوادی. من دلم مستین نیهمش هم خورمیاما قسم م شهبا یگیم

قول خودت پزه تو و شغلت رو به همه بدم اما قبلش مطمئنم خودت هم 

 .یریگیم یبه وکالت حس بهتر یبرگرد نکهیاز ا
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که هستم،  یزیاجازه داد کامل حرفش را بزند و بعد گفت: من از چ لیریام 

 کنهیم ی. چه فرقامیکه انتخاب کردم راض ییکه دارم، از تو یاز شغل

خوب و بد ادما که قراره از  اریمع دیهدا؟ چرا با کننیم یچه فکر هیبق

 بهتو مهم باشه؟ اگر واقعا  یمعلوم بشه برا یکس التیشغل و تحص یرو

 یزیبا چ دیبا یمعتقد یاریزبون م یکه رو یزیاگر واقعا به چ ،یفکر من

. یکه من هستم قبولم کن ی. همون جوریایکه من باهاش راحتم کنار ب

بحث رو ما تا  نیچون ا یخوا ینم نویاما انگار تو اکه من کردم.  یکار

 یخوایم یجورنی. ایو تو هر بار دوباره بازش کرد میحاال صد بار بست

 ؟یباور کنم که به فکر من

و خودش هم  زدیکه هدا م ییهاآخرش طعنه بود به حرف یجمله

 باورشان نداشت.

نو بودنشان کل خانه  یکه بو ییهامبل یبغ کرده خودش را رو دخترک

که  ییهاحرف یخوایتو هم م ؟یرا پر کرده بود جمع کرد: خودت چ

رفت سمت کار  لیریبگم ام هیمنم مثل بق یخوایرو باور کنم؟ م یزنیم

 یتو مجبور شد کنمی. من مدام حس مریام تونمیو تمام؟ نم شیخانوادگ

 . یاب کنشغل رو انتخ نیکه ا یاون گاراژ. مجبور شد وت یکه بر
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اصرار  دی... شادیگفت: شا اطیرا در دهانش مزه مزه کرد و با احت حرفش 

 ...یات بردارپدربزرگت باعث شده که دست از عالقه

لب نشاند. باالخره بعد از  یرو یزد و پوزخند هیمبل تک یبه پشت لیریام

که  یابودند به همان نقطه دهیگرفتن رس شهیده روز اره دادن و ت

 بود! نیکرده سر دل هدا ا ری. پس حرف گدیکشیانتظارش را م

 یکه اومد ی: سال اولدیربط پرس یآرامش راه صحبت را عوض کرد و ب با

 کردم؟یتو دانشکده من کجا کار م

اما نگاهش باعث شد  دیسوالش را نفهم ینگاهش کرد. معن جیگ هدا

 جواب دهد: خب.. تو گاراژ پدربزرگت.

من  ؟یچ یبعد که منو شناخت ی: ساالدین داد و دوباره پرسسر تکا ریام

 کجا مشغول بودم؟

 هدا همان بود. یجواب دوباره و

بچه ها پخش  یامون شروع شد و همهارتباط هم که  ی: خوبه. وقت-

 بود؟ یچ لمیمختلف کار کنن من کجا رفتم؟ کار اص یشدن که تو دفترا

 !یباز هم همان جواب تکرار و
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بود حرف آخرش را محکم زد: روز آخر  دهیکه به مقصودش رس لیریام 

بغلم و برگشتم  ریمن بازم اون مدرک رو زدم ز میشد لیالتحصهم که فارغ

 شتریب یبرا ی. نه رفتم دنبال آزمون وکالت، نه تالشمیسر همون کار قبل

 قکار موف نیتو ا کهنیچقدر همه به ا کردیهم نم یگرفتن کردم. فرق ادی

خوب بودن  دونستمیکردن. من کار خودم رو کردم چون م بمیترغترم 

که وکالت رو شروع  ی. من روزستیعالقه ن یلزوما به معن یتو هر کار

تمومش  یاومدم و به خودم قول دادم تا آخر به خوب دیکردم با هزاران د

 یوقت ای یکنیرو شروع نم یکار ایکنم که کردم. به خودم گفتم 

. همون کار رو هم کردم یبریم شیپ یتا تهش رو عال یزد واستارتش ر

که به وکالت عالقه داشتم و  شمیهم نم نی. منکر استمیهم ن مونیو پش

به درد  شتریبا گذشت زمان تازه متوجه شدم که کجا ب یاالن هم دارم ول

 و از اون به بعد ادامه دادم. و مهم تر از اون هدا.... خورمیم

کرده بود با صدا  هیها مثل ابر بهار شروع به گرحرفآن  دنیکه با شن هدا

امون ارتباط زدنش سر باال برد و او ادامه داد: من بعد دانشگاه و شروع 

 اشیسر شلوغ یبودم که با همه یقبل رینشدم، من همون ام یدیآدم جد

حاال  یکردفکر  دمی. شایدیبود اما تو انگار منو بد د تیگاراژ براش تو الو

. با یخوایکه م یبه همون آدم یکن لمیتبد یتونیکه مدرک دارم م
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. اما اشتباه خوامیکه من م یهمون شهیجلو م میکه بر کمی یخودت گفت 

 یخوایهرجور که م نکهیا ست؛ین یربازیمثه خم ارتباط  هی. شروع یکرد

قرارم . میبد رییهدا جان. ما قرار نبود همو تغ یآدم رو شکل بد هی یبتون

. یبه جاده خاک یبه بعد تو زد ییجا هی. اما از میاینبود کامل با هم کنار ب

 !یکرد تو بود رییکه تغ یاون

 دوختیو م دیبریکه خودش م لیریدهان باز کرد تا در دادگاه ام دخترک

از خودش دفاع کند که او دست باال برد و اجازه نداد. انگار هنوز حرف 

 گفتن داشت. یبرا

به  ای یدیکه شن ییزای. چیمورد پدر بزرگم هم سخت در اشتباه: در -

که منو به سمت  یتنها کس ی. جالبه بدونستنیگوشت رسوندن درست ن

 لیوک کیکه خواست برم و  یشدن سوق داد پدر بزرگم بود، کس لیوک

جوون آس و پاس  هی کهنیا یدانشگاه رو شروع کردم برا یبرگردم. وقت

شد دو بخش؛ خوندن  مینباشم رفتم تو همون گاراژ سر کار. زندگ کاریو ب

خط صاف جفتشون رو هندل کردم تا  هیوکالت و کار کردن تو گاراژ. رو 

توان اومدن و  گهینقطه. آقا جونم گفت د کیبه  میدیرس یروز اتفاق کی

 گهید یرو بزنه. پولش رو جا دشیق خوادیرفتن به اون گاراژ رو نداره و م

به جا گذاشته باشه. اونجا  یزیاش چه هبچ یکنه تا برا یارگذ هیاسرم
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شغل دل بستم که با فکر  نیدل غافل من انقدر به ا یا دمیبود که د 

منو  ایبود که تو دن یزیچ نی. اون گاراژ و بقاش اوللرزهینبودنش تنم م

مخارج  ییاون گاراژ به تنها گذشتمیکه م هانیا یترسوند هدا. از همه

. اون کردیم نیرو تام مینفر که خودمون هم داخلش بود نیدچن یزندگ

درامد پدر و عموم بود و هنوزم  یدرامد ما و منبع فرع یگاراژ منبع اصل

گرفتم.  میتو زندگ یو دل یبزرگ و منطق میتصم هیهست. اونجا بود که 

بگم  دیارو انتخاب کردم و االن ب یدوم یرکاریوکالت و بقول تو تعم نیب

 ام. یراض تیهان یکه ب

آب  ییجورها کی لیریبه سکسکه افتاده بود. ام هیاز شدت گر گرید هدا

را مشخص کرده  فیها تکلدستش. با آن حرف یبود رو ختهیرا ر یپاک

 کند. یکار دل نم نیبود که از ا

 وانیل کیبلند شد. به آشپزخانه رفت و  شیحالت او از جا دنیبا د ریام

ماند.  رهیسرد شده خ یتزاهایپ یعقب گرد که کرد نگاهش رو. ختیآب ر

 شانیو هم حال و هوا ندیتا هم او خانه را بب جانیمثال با هدا آمده بودند ا

رفته بود. هدا شروع کرده بود به  شیبرعکس پ زیعوض شود اما همه چ

 زیرا نداشت و همه چ دنشانیشن یحوصله گرید ریکه ام ییهازدن حرف

 بود.  ختهیبهم ر



 

287 

 یشوکت نای: مسندهیون                                                                                                                55طهران

ارتباط کردن  یرسم شنهادیپ لیریام کهنیها، خصوصا بعد از احرف آن 

 بهانه بودند و بس. کیاشان را به او داده بود در نظرش تنها 

 یآب را به دست او داد. دل هدا گرفت. حت وانیسالن برگشت و ل به

 ! ردکیرا تمام نم یانصاف یب نیدر آن حالت هم به فکرش بود و او ا لیریام

 یاه هکه به نگا لیریاش ناچار بود. بر خالف امهم نبود. چاره مقصر

در مورد  هیاو نظر بق یبرا دادینم تیاهم شانیهاو حرف گرانید

همسرش  ایو از او و دوست  نندیبنش گرانید کهنیمهم بود. ا اشیزندگ

 و حسرت بخورند و او احساس افتخار کند! ندیبگو

تمامِ دهن پر کن به خانواده  زیهمه چ لیریام کیاگر  کردیفکر م کهنیا 

و به خودش ببالد دست خودش  ردیتواند سرش را باال بگ یکند م یمعرف

 یینبود. همه در مغزش چپانده بودند که همسر، چه زن و چه مرد دارا

چشم  ،یدهان پر کن ،یبا آن پز بده یتوانی! مشودیحساب م یاکتساب

که توجه . بدون آنیخودت را با آن پرکن یخالءها تیو در نها یاوریبدر

در  گذارند،یرا دست به دهان م گرانیفقط در ظاهر د هانیا یهمه یکن

 ژینه با پول، نه با پرست گریکه د یو هزاران مشکل یمانیخلوت تو م

. البته که هدا مقصر نبود. شوندینه با شغل دهان پر کن حل نم ،یاجتماع
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 اریمع یاجتماع تیکرده بود. پول و شخص رییر زمانه تغها دانتخاب آدم 

 کرد.  یها نمارتباط و  یزندگ تیفیبه ک یاتوجه یکس گریشده بود و د

: دیکه هنوز داشت پرس یدیکرد و با ام ینیف نی. فدیآب را تا ته نوش 

 ؟یاینم رونیاز اون گاراژ ب یعنی

 محکم بود و قاطع: نه.  لیریام پاسخ

کنم. اونا...  یتو رو به خانوادم معرف تونمیمن نم یشکل نیکرد: اما ا بغض

 همه گفتم. یبرا گهیجور د هی. من از تو کننیاونا قبول نم

نمانده بود جواب داد:  یشدنش باق زیتا لبر یزیکه چ یبا صبر لیریام

 .یزدیخودتو گول م دینبا یاز من مطمئن بود ی. وقتیاشتباه کرد

 یرا به فکر برد. با خودش چه فکر لیریبرقرار شد ام انشانیکه م یسکوت

 ازدواج داده بود؟ شنهادیدختر پ نیکرده بود که به ا

دوستانه که  یارتباط و فارغ از  یجد یارتباط  یسال و اند کیبعد از  

از زمان دانشگاه شروع شده بود حس کرده بود که او را دوست دارد و 

 را کنارش شروع کند اما اشتباه کرده بود!نرمال  یزندگ کی تواندیم

را تکرار و تکرار  شیهابار هزار و چندم حرف یسکوت را شکست و برا هدا

کند،  یرا عصب لیریموفق شد ام تیقدر گفت تا در نهاو تکرار کرد. آن
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را برداشت و حرف آخرش را همان  چشییبلند شد. سو شیپسرک از جا 

من رو  ایزد: برو خوب فکراتو بکن هدا.  ستاد،یایم شیطور که رو به رو

رو هر جفتمون  ارتباط  نیا دیق ایکه هستم  یجور نیکن، هم تخابان

 !مونهینم یهم حرف گهی. دمیزنیم

 از او دور شد. تیو خودش با رضا دیتمام! تن هدا لرز و

 خونه. رسونمتیمنتظرتم. م نییسمت در رفت و آرام تر گفت: پا به

حرف  یکرد ب اشادهی. مقابل خانه که پلیریزد نه ام یراه نه او حرف در

مطمئن شد  کهنیبعد از ا ریاز هم جدا شدند. هدا راه خودش را رفت و ام

تا با  دادیبه هدا فرصت م دیرا راه انداخت. با نیاو داخل خانه رفته، ماش

ور از چندان هم د اشیی. هر چند، جواب نهادیایخودش و حسش کنار ب

داشت  اجیخودش هم احت کردیانتظار نبود. اما حاال که خوب نگاه م

 فکر کند... ارتباط  نیدر مورد ا شتریب

 یرا که به حرکت در آورد ذهنش به گذشته پرواز کرد. روزها نیماش

سال پشت کنکور مانده  کیکه به دانشگاه رفت را به خاطر آورد. او  یاول

اول قبول شده بود هم کالس شده بودند.  که همان سال ییبود و با هدا

که دوستان دانشگاهش بود. با آن پیاز همان سال اول دخترک در اک
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حضور  یدانشگاه یهاو چندان در جمع گرفتیوقتش را م مامگاراژ ت 

 یابود. از خانواده ی. دختر خوبشناختیاما دورادور او را م افتیینم

که از او  یزیبود و درسش هم خوب. تمام چ یو قابل قبول. امروز کیش

 .گرشیدختر د یها یهمان بود. درست مانند تمام هم کالس دانستیم

 شتریب یرفت. ترم اخر کم شیتا سال آخر هم به همان شکل پ زیهمه چ 

 تینها یارتباط  یرو یقدر که بشود اسمشدند اما باز هم نه آن اغیبا هم ا

رفت تا  شیبه همان شکل پ زیاشت! همه چگذ اشانیسالم و احوال پرس

از دوستان  یکیدر جشن  لیریکه ام یلیدوسال بعد از فارغ التحص یکی

. تا آن زمان فقط دیجا دو هدا را دوباره آن افتیدانشگاهش حضور  اندور

 یا با هم صحبت کرده بودند. دخترک کمه هو در گروه همراه بچ یمجاز

گذاشت و  شیرا گرفت که پا پ لیریعوض شده بود. انگار چشم او هم ام

و  رندیاز هم خبر بگ یاش را داشته باشد تا هرازگاهاجازه خواست شماره

هم  یکرد. گذشت و چندبار اشانیهفتگ یاه هرا دعوت به برنام لیریام

آن قدر از هم خبر  ی. حتوستیبه همان جمع ها پ لیریبه اصرار او ام

بعد از تمام شدن  لیریکه ام دیاشتند که هدا همان موقع تازه فهمند

چه شد که بعد از  دندیدرسش وکالت را ول کرده و شوکه شد. نفهم

 یاارتباط شکل گرفت.  انشانیم یاحساس یارتباط  کیگذشت چند ماه 
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 دیشا ه ههجده ما یبچه کیکه تا حاال هم ادامه داشت و سنش به سن  

بابت کنار  یادیبود که هدا ز ادشیهم  ارتباط  لیبود. همان اوا دهیرس

هم گمان  رینگفت و ام یزیوقت چ چیشد اما ه چشیگذاشتن وکالت پا پ

 رشیاخ یه هچند ما نیا یاه هکرد که با کار او کنار آمده است اما بهان

 .گفتیم یگرید زیچ

پارک کرد تا ذهنش را جمع و جور کند.  ابانیخ یرا گوشه نیماش کالفه

جور آذر را  کی دیبدهد و بگو ایرکیهم به ام یامیرا برداشت تا پ یگوش

در  امیپ کی فیکند. نت را که روشن کرد نوت هیآمدنش توج ریبابت د

 به مضمونش انداخت. یباال آمد. نگاه شیواتساپ برا

گر امکانش باشه در ا خواستمی. نوا فرزانه هستم. میاحمر یسالم آقا "

 "با شما صحبت کنم. یمورد موضوع

نوا که  کی. اوردینبود به مغزش فشار ب اجی. احتدندیباال پر شیابروها

 یفرسخ کی. دخترک و اسم واضحش از شناختینم اشیدر زندگ شتریب

داد و در همان  هیتک یصندل ی. سرش را به پشتستیکه ک زدندیداد م

  ". در خدمتم.دییسالم خانم. بفرما"کرد  پیحالت تا
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بود.  شیساعت پ کینگاه انداخت. مربوط به  امیکرد و به ساعت پ سند 

 اش مشغول بحث بود....که با هدا در خانه یاحتماال همان وقت

**** 

جلو نشست، هنوز کامل در را نبسته  یصندل یرا باز کرد و رو نیماش در

حرکت از  کیدر  نیپدال گاز فشرد و ماش یرا رو شیپا هیبود که مهد

 نیکه به ا یدونیها. م برهی: در عروسکت رو باد مدیجا کنده شد. خند

 .ستین یاعتبار نیماش

 نیداد: برو خودتو مسخره کن بچه. من ا لشیتحو یتصنع یاخم هیمهد

 .کنمیهم معاوضه نم ینیعروسکو با هزارتا المبورگ

 هم نه هزارتا؟ یکیمسخره گفت:  نوا

 باالتره! یجنس وطن اری: باالخره عدیخند

 : به نظرت عکسا چطور شدن؟دیپرس هیرا که رد کردند مهد یاصل ابانیخ

که تو  یرا بدون اغراق داد: فکر کنم  درصد به همون شکل اشیواقع نظر

 خوبه. یلیخ نیبودن از آب در اومدن. و ا اته هدیا
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بود.  یسر تکان داد. نظر خودش هم همان و از کار امروزش راض هیمهد 

اشان کرده افتادنش کالفه شیو مدام پس و پ شگاهینما نیا یبرا یعکاس

 بود.

 یشکل نیکار هم هیبه سمت نوا انداخت و گفت: به نظرم توام  ینگاه مین

ه دیاز اون ا شتریدردسر. مطمئن باش طرفداراش ب یآماده کن. راحت و ب

 خودته. یاه

 نی. من دوست دارم اهیچ هینظر بق ستی: برام مهم ندیآه کش دخترک

جامعه  نیجنس زن تو ا هیبه عنوان  کنمی. حس مکارو حتما انجام بدم

 یکه عموعل رگاهیتعم هیرفتم  ثیبا حد شیگردنمه. چند روز پ فهیوظ نیا

از آب در  یدرست و حساب یچیاما ه میکرده بود. عکسم گرفت یمعرف

 .ومدین

. کم یذاریمته به خشخاش م یدار یادیز گهیاخم کرد: بابا تو د هیمهد

خوب  یریتو چاله هم عکس بگ یکن. من مطمئنم تو بر تیخودتو اذ

 .اریپس بهونه ن شهیم
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نوع وسواس شده بود.  کیانگار دچار  نهیزم نیاما قبول نکرد. در ا نوا 

 انیرا انگار م شیاه هدیخودش را ارائه دهد و تمام ا نیبهتر کردیتالش م

 جا گذاشته و دست از پا درازتر برگشته بود. هایگاراژ احمر

 شنهادیرا پ لیریها باز هم امگذشته با دخترها حرف زده بود. آن یهفته

 یکه با وساطت عموعل شیداده بودند اما نوا رد کرده بود. تا همان دو روز پ

رفت سر حرفش ماند اما  رگاهیتعم کیبه عنوان مدل به  ثیهمراه با حد

 که گرفت اصال به دلش ننشستند.  ییعکس ها

که از  یمیمهمانش کند تصم یبستن کیکه سر راه نگه داشت تا  هیمهد

 لیریام یبرا یامیپ یحرکت آن کیکرد. در  یصبح گرفته بود را عمل

راه  اش،یگوش ینوشت و ارسالش کرد. چشم دوخت به صفحه یاحمر

قدر دخترها در گوشش خوانده بودند که نمانده بود. آن شیبرا یگرید

 حساب کرد که باورش شده بود. لیریام یرو شودیم

را مشغول شدند و  یساعت میگرفت، ن یکه برگشت نگاه از گوش هیمهد

انجام  یسر داد و برا بشیرا داخل ج یاز جواب نشد گوش یخبر یوقت

 شدند. یعکاس یشهر برا یاه هاز کاف یکی یراه او راههم دیجد یپروژه



 

295 

 یشوکت نای: مسندهیون                                                                                                                55طهران

گذشت،  یکه به سخت ییها. ساعتدیکارشان طول کش یدو ساعت یکی 

آفتاب در حال غروب کردن بود و نوا  دیبه خانه رس یکه وقت یطور

هم بود.  یراض ینداشت. اما بابت آن خستگ یینا گرید دیچون خورشهم

گرفته  میکه تصم یها همراهش بود؛ از آن زمانسال نیحس تمام ا نیا

شده بود. انگار  گریجور د کی شیبرا یزندگ ستدیخودش با یپا یبود رو

دارد و حاال حس مستقل شدن  یآمدن چه هدف ایبود از به دن دهیتازه فهم

 .کردیعوض نم ایدر دن زیچ چیرا با ه

بلکه  ردیدوش بگ کیرا کنار گذاشت و رفت تا  یاصرار محبوب تنبل به

اتاقش را سر و سامان  یرا از تنش بشورد و دور کند. قبلش کم یخستگ

گناه که نکرده بود  چارهیفردا سبک کند. زن ب یداد تا کار محبوب را برا

 را بکشد. شیمدام جور او و کارها

تخت نشست. دلش  یآمد با همان حوله رو رونیاز حمام که ب  

کار داشت  ی. کلشدینشود اما نم داریصبح ب بخوابد و تا ردیبگ خواستیم

به  کردیرا خشک م شیکه موها یزود  بخوابد. درحال توانستیو نم

افتاد.  یزیچ ادیکه ناگهان  دیشیاندیهم م مانده از هفته یباق یبرنامه

را از  اشیتخت پرت کرد و از جا بلند شد. گوش یکوچکش را رو یحوله

که  یامیو پ لیریو فورا بازش کرد. به کل ام دیکش رونیب شیمانتو بیج
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 دنیسپرده بود. وارد واتساپش شد و با د یفرستاده بود را به باد فراموش 

 جانیشده بود قلبش از ه ویس یاحمر لیریکه ام یاز شماره ا امیپ کی

 .دیبتند کو

بار بلکه چند بار. جواب پسرک  کیرا خواند. نه  امیآرامش بازش کرد و پ با

او  یگرم کرد. مطمئنا اگر جا یکه دلش را کم یامودبانه بود به گونه

. از گرفتیجواب نم نیچن نیا فرستادیم یاحمر ایرکیام یبرا یامیپ

اش گرفت. جواب که حتما جواب دادن خنده نیاو ح یتصور چهره

کند  دایسنگ هم که شده پ ریاما احتمال داشت بگردد، نوا را از ز دادینم

 اش را بجود.و خرخره

 "!نمتون؟یبب یحضور شهیم"نوشت  لیریام یبرا

 یبرا یگرید امیچه نوشته است. پ دیموقع بود که فهمو تازه آن فرستاد

 رفع سوءتفاهم نوشت:

اما اگر وقتش رو  امیاز دخترها ب یکیهمراه  تونمیم دیاگر موافق بود "

 ".کنمیدرخواستم رو مطرح م جانیهم دینداشت

خراب را داشت که با تالش  یرا خورد. حس آن پسرها اشخنده

 بکشانند. ییرا به جا یکی خواهندیم
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 یداشت کم اجی. البته خوشحال شد. احتامدین یچه منتظر شد جواب هر 

بلند شد و  یراه را انتخاب کند. قبل از هر کار نیوقت بخرد و بهتر

محبوبش را خشک  ی. سشوار را روشن کرد و موهارا تن زد شیهالباس

از بابت سالمت  الشیخ یو وقت دیمال شیموها یکرد. سرم مو را به انتها

رفت. خنده دار بود اما او به  اشیشد دوباره سراغ گوش حتها راآن

 ! گرید شینوا بود و موها کی. دادیم تیاز خودش اهم شتریب شیموها

 حیاو توض یکه کرده بود را کامل برا یتماس گرفت. کار منایبا  یفور

امشب  ایرا به او بسپارد. گو زیدخترک گفت که همه چ تیداد و در نها

راحت  یلیخ منایمهمان بودند و  نبیز یخانه هایاحمر یهمه

آسوده که بعد از صحبت  یالیرا درست کند. نوا با خ زیهمه چ توانستیم

وقت گذراندن با خانواده  یرا قطع کرد و برا یآمده بود گوش دستبا او به 

 امدهیهنوز ن یرفت. محبوب مشغول آماده کردن غذا بود. عل رونیاز اتاق ب

 لیبرود و با خل خواستی. دلش مکردیدر اتاقش استراحت م لیبود و خل

 یکم زیهمه چ گذاشتیم دیبا توانست،ینم یحرف بزند اما دست خال

برود و بعد با او صحبت کند. پس به کمک محبوب رفتن را  شیپ گرید

داد. با سر و صدا وارد آشپزخانه شد و انگار با  حیترج ستادنیجا ا کیبه 

که گل از گل محبوب شکفت و  دیجان بخش وارهایبه د هاغیهمان ج
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آن خانه و  یدر اتاق نشست. نوا برا دهیدراز کش لیلب خل یلبخند رو 

 بود که روح بود، جان بود.... توق یلیخ شیاعضا

نبض  شیاه هقیباز کرد و داخل رفت. شق یدر خانه را با خستگ لیریام

توان بلند کردن دستش و دوباره بستن در را ندارد.  کردیحس م زد؛یم

که پشت سر گذاشته بود واقعا  یرا بست. حق هم داشت؛ روزآن شیبا پا

 بود. یروز مزخرف

قدر غرق را از نظر گذراند؛ آن کیتار یو خانه را از قفل در آورد دیکل

آرام گرفت. همان طور که به سمت  یسکوت بود که ناخوداگاه ذهنش کم

 روشن کرد. یکی یکیسالن را  یهاچراغ رفتیاتاقش م

 شرتیشلوار گرم کن عوض کرد. همان طور که ت کیرا با  شیهالباس 

 امیرا برداشت، پ یوشرفت و گ رونیرا در دستش گرفته بود از اتاق ب

تخت داداش. تو برو  التیخ"را باز کرد. نوشته بود:  ایرکیاز ام دهیرس

 ".کنمیم یرو اک نجایاستراحت کن من ا

پسرعمو خود برادر  یایرکیبرادر نداشته ام یاو ی. برادیکش یراحت نفس

. در کردیم فاینقشش را ا شتریهم ب یبرادر واقع کیاز  شهیهم یبود، حت

را داشت که  شیهوا ییهاکس نبود، وقت چیکنارش بود که ه یمواقع
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جورش را  شهیهم نبود. حاال هم مثل هم دنینفس کش یهوا برا یحت 

 هیآمدنش توج ریداد که آذر را بابت د امیبه او پ کهنیبود. بعد از ا دهیکش

دعوت  نبشیعمه ز یکند، تماس گرفت و متذکر شد که امشب را خانه

داد  حیتوض ختهیجسته گر لیریجا برود. امهستند و بهتر است که به آن

را هم به خود او سپرد و چقدر  هیندارد و قانع کردن بق یکه اعصاب درست

 کدام زنگ نزده بودند. چیکه ه یپسش برآمده بود! طور زخوب ا

که کامل  یجا کرد. از سر ردش کرد و درحالدر دستانش جابه را شرتیت

طور در خانه همان آمدیوارد آشپزخانه شد. خوشش نم دشیپوشیم

 بچرخد.

آذر انداخت. مادرش  یاز قابلمه یو گاز خال زیتم یبه آشپزخانه ینگاه

آماده نکرده بود و  شیهم برا ییغذا رودینم یبه مهمان دانستیچون نم

ناهار هم نخورده بود تا مثال کنار هدا بخورد  یاش بود. حتگشنه یحساب

 ابشقدر اعصمانده بود و ان یهمان طور دست نخورده باق شانیاما غذا

 زده بود. رونیشده بود که بدون برداشتن غذاها از خانه ب کیتحر

. در افتیخوردن ن یبرا یخاص زیجا هم چرا باز کرد و در آن خچالی

گاز گذاشت و  یرا رو تابهی. ماهداد تیرضا مرویبه همان ن تینها

در  یبرداشته بود را داخلش شکست. گوش خچالیکه از  ییهامرغتخم
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را باال برد.  یو زرده را هم زد و گوش دهی. با قاشق سفدیشلوارش لرز بیج 

 اش را جلب کرد.واتساپ توجه فیبود! اما نوت یغاتیتبل امیپ

 یو صفحه را باز کرد. جمله دید فیاز نوا فرزانه را از همان نوت دهیرس امیپ

از سمت  یمالقات حضور شنهادی. پدیباال پر شیاولش را که خواند ابروها

ها که باال مرغجلز و ولز تخم ی! صداشیو جالب بود برا یادفعه کیاو 

 امیرا خاموش کرد و تازه آن موقع بود که چشمش به پ رشیرفت فورا ز

 ینه درباره یادهیح کرده بود! ااش را اصالافتاد. دخترک جمله یبعد

 ریرا با دست گ تابهیمکان آن نداشت، ماه یموضوع صحبت و نه حت

که کنارش  یزیگذاشت. در همان حال که به دنبال چ زیم یبرداشت و رو

هر طور "کوتاه نوشت  رفتیم خچالیرا بخورد به سمت  مرویبتواند ن

 ".دیراحت ودتونخ

گذاشت  تابهیرا کنار ماه یاو فرستاد. گوش نیتوپ را در زم بیترت نیبه ا و

 یاول را با ولع گرفت. سر چرخاند و ناگهان چشمش به صفحه یو لقمه

 یانوا فرزانه بود افتاد. لقمه امیپ ریهدا که درست ز امیو پ یروشن گوش

 اراحتکه ن گفتیکه برداشته بود در دهانش سنگ شد. دروغ بود اگر م

 حس از کنترلش خارج بود انگار.. نید و ا. بوستین



 

301 

 یشوکت نای: مسندهیون                                                                                                                55طهران

آن  یکدام برا چینبود، ه انشانیم یریو مجنون نبودند، عشق اساط یلیل  

اما همان دوست  گذاشتندینم انیسر به ب ارتباط  نیمطمئناً بعد از ا یکی

 ایدن ایدن لیریام یبود برا نشانیکه ب یداشتن ساده و سراسر آرامش

گذرانده  یخوب یکه کنارش روزها یحرمت داشت. سختش بود از دختر

ساده تر از دل  زهایچ یبگذرد اما انگار گذشتن از بعض یآن سادگ هبود ب

 یکه به کل رو به خاموش ییتر شد، تا جابستنشان بود! نور صفحه کم و کم

با آن  لیریام یکه امشب برا ییرفت و رنگ باخت. درست مانند هدا

نمانده بود که به کل رنگ  یزیچ دیرفته بود و شا یرنگا رو به کمهحرف

 ....زدببا

چه خورده و طعمش  دینفهم یکامل خورد. حت یفکر یغذا را در ب یمابق

زنگ خورد. چشمانش  اشیچه بوده است. در همان فکرها بود که گوش

 بود! منایاز طرف  یریرا با دست فشرد و برش داشت. تماس تصو

داد و تماس را برقرار  هیبود تک شیآب که رو به رو یرا به بطر یگوش

 یپخش شد لبخند کمرنگ شیهاکه در گوش منای یپر انرژ یکرد. صدا

 !؟یچوندیکه امشبو پ ی: راستشو بگو کجا رفتدیکش غیزد. دخترک ج

 ایرکیسالم وروجک! مگه ام کیرا در همان حالت حفظ کرد: عل لبخندش

 مدم؟وینداد چرا ن حیتوض
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قبول  یخوایگفت دمم. االن م هی: به روباه گفتن شاهدت کدیخند منای 

 راستشو گفته؟! ایکه ک میکن

بدو  االیبدهد فورا ادامه داد:  لیریکه مجال حرف زدن به امبدون آن و

 !یادور و اطرافتو نشون بده مطمئن بشم خونه

خودش  یرا به خنده باز کند. کم ریبا ان جمله باالخره موفق شد لب ام و

 !نیپشت سرش اشاره کرد: بب نکیو به س دیرا کنار کش

آشپزخونه خونتون رو  نیبب ایآذر؟ ب ییزد: زندا غیکه باز هم ج ییمنای و

 بچه! نینرفته باشه ا گهید ینه؟! جا ای یکنیم دییتا

صادقانه بهم بگو که حفظ آبرو کنم  یرفت گهید یمثال پچ زد: اگه جا و

 !لیریام

ما  یتو به همه یجفت دستانش را باال برد: نه قربونت! حفظ آبرو لی

 است! ثابت شده

هم در هم شد.  منای یافهیجمع از آن طرف باال رفت و ق یخنده یصدا

 را دوست نداشت.  اشیشگیهم یبه دهن لق لیریام میمستق ریغ یاشاره

همه را دور خودش  رکیصدا کرد که باالخره مانند دلقک س سر و قدرآن

 نیدرست کرده بود ا یاش گرفت. چه بساطخنده لیریجمع کرد. ام
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 یخال یسبحان حساب یبودند! جا دهیها بود که او را نددختر. انگار سال 

ماندن به او را  شتریب یاجازه یکه سرباز فیاو شود. ح فیبود که حر

بگذارد. با  یسر به سر کس توانستینم نیچن نیا منایوگرنه  ودنداده ب

را به خنده انداخت: ما  منایکرد و همان هم  یاجبار یهمه احوال پرس

شده  یخونمون به زور و حت ادین ی. هر کلیآقا  میهست ییآدما نیهمچ

 .میکنیبه محفلمون دعوتش م یجورنیا

دن او راحت شد از از بابت غذا خور الشیخ ینفر آذر بود که وقت نیآخر 

 کنار رفت. نیمقابل دورب

 لیریآورد ام ریصحبت گ یادامه یخلوت را برا یجا کی منای یوقت

 ریغ شیتماس گرفته است و اداها یزدن حرف یمطمئن شد که او برا

 بوده.  یواقع

 نکیرا داخل س تابهیشد از جا بلند شد و ماه یسکوتش که طوالن 

هم به جمع او اضافه شد.  اسمنیکه  دیچشم د یگذاشت. از گوشه

 یندار یصداست؟ اگر حرف یب یزد: جلسه منایبه  یبرگشت و چشمک

 .منایمن برم به کارم برسم 
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 دایپ یمورد اخالق هی: اوه اوه! قضدیخند دیق یب طانشیش یعمه دختر 

 ؟یبرس تیبه کدوم کار معنو یکرد یکرد! خونه رو خال

 !منای: زشته دیرا از کنارش شن اسمنیآرام  یزمزمه

 خوادیاو نازک کرد و گفت: فعل کار رو اون م یبرا یکه پشت چشم دید

کرده  یخونه رو خال یزشته؟ نکنه فکر کرد یگیانجام بده بعد به من م

 بکنه.  یکار خوادیکه داخلش ختم قران راه بندازه؟ تابلوئه م

را جمع و  زیند شد تا مبل شیاز جا الیخیبه تاسف تکان داد و ب یسر

 یرو. داد او که باال رفت روبهکندیم یشوخ منای دانستیجور کند. م

 جان. بگو. منایو گفت: گوشم با توئه  ستادیا یگوش

 یانگار منتظر اجازه بود که بدون مکث سر اصل مطلب رفت: فردا ک منا،ی

  م؟ینیرو بب گهیهمد

 یگوش یستون کرد و رو زیم یهر دو دستش را رو یبا کنجکاو لیریام

 ی: برازندیاو از چه حرف م دانستیبا هم نداشتند و نم یخم شد. قرار

 !م؟ینیهمو بب یچ

 دمتی! امشب ندگهیصحبتا د نیو ا یرفع دلتنگ یگفت: برا یبا لودگ منای

 آخه!



 

305 

 یشوکت نای: مسندهیون                                                                                                                55طهران

 نیا یرا برا یوقت مناسب منایداد.  لشیتحو یحوصله لبخند یب لی ریام 

و  منای یکه مسخره باز اسمنیانتخاب نکرده بود.  هایمدل شوخ

 یب لیریام یها. از چشمدیخودش را جلو کش دیالعمل او را دعکس

 هیفردا  ی. اگر بتونگهی. آرام گفت: بابت کار نوا مخواندیرا م اشیعالقگ

. ما هم شهیخوب م یلیو باهات حرف بزنه خ ادیکه ب یکن یخال یمیتا

 گفت باهات صحبت کرده.. . خودشممیایباهاش م

که عمل پوشانده بود. با آن یتکان داد. پس دخترک قصدش را جامه سر

ندارم. خودتون هماهنگ  یفردا کار داشت اما موافقت کرد: من مشکل

 . نیزمان و مکان رو به منم اطالع بد دیکن

تشکر کرد.  عیسر منایو  دیبه آن سمت را د اسمنی یچشم ریز نگاه

 ایرکیشد. ام دایپ اشانیدست پاچگ لیدل یکه سر و کله نگذشت یزیچ

که  دید لیریخم شد. ام یبه طرف گوش یو کم ستادیا منایسر  یباال

 به او لبخند زد. الیخیب منایو  دیکنار کش یخودش را کم اسمنی

دخترا  نیا گنیم یداداش؟ چ یرو به او چشمک زد: رو به راه ایک ریام

 بغل گوشت؟
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ارادت تکان داد: خوبم. از  یچسباند و به نشانه اشیشانیرا به پ دستش 

 خودشون بپرس.

. نگاه دیفشرد و سوالش را از او پرس منای یشانه یدستش را رو ایرکیام

به عقب  لیریقاب را پر کرد و ام منای یو چشمان دلربا اسمنیخندان 

 دنشانیاز دا بهتر ه هصحن یبعض دنیها را آب بکشد. ندتا ظرف دیچرخ

وقت ها هم  یلیخ ،ندیکرده بود همه را خوب بب یعمر سع کیبود. او 

همه  کردیاواخر حس م نیرد کرده بود اما ا یلیبیس ریرا ز شیاه هدید

و همان اندازه  یسونام کی. مثل رودیم شیدارد پ یبه طرز خطرناک زیچ

و تصور  ییاه هصحن نیچن دنیکه از د یقابل کنترل! طور ریغ

 یکه سونام ی. از تصور زمانگرفتیاسترس کل وجودش را م شانیبعدها

 ....دیایجز غرق شدن بر ن یهم کار یو از دست کس ردیهمه را فرا بگ

*** 

 شیهالب یجفت دستانش را در هم قالب کرد و زبانش را رو لیریام

 یبه چشمان نوا نگاه کرد و گفت: تو گاراژ امکان عکاس می. مستقدیکش

 خانم! ستین
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اش برسد داده بود که ته حیساعت تمام توض میوا رفت. ن شیسر جا نوا 

حساب کرد؟ گول  شودیپسر م نیا یرو کردینقطه؟! چرا فکر م نیبه ا

 دود از سرش بلند شود!  تینمانده بود از شدت عصبان یزیخورده و چ

بپرسم چرا؟  تونمی: مدینداشت. پس فقط پرس یادهیفا حیتوض مطمئنا

 که بشه قبولش کرد. دیاریقانع کننده برام ب لیدل کیلطفا 

را از نظر گذراند  اسمنیآرام  شهیهم یافهیو ق منای یبرزخ یچهره لیریام

 ! استیرکیام لیدل نیو رو به او جواب داد: اول

. با همان تک دیکش یحوصلگ یاز سر ب یپوف منایلبخند زد و  اسمنی

 شتریب گفتنیا که مه ه: بچاوردیرا از رو بست اما نوا کم ن ریکلمه شمش

 توننینم شونیا دیاون گاراژ با شماست. مطمئنم اگر شما بخوا تیمسئول

 مخالفت کنن.

زد. اعتماد به نفس دخترک عکاس در  هیتک اشیصندل یبه پشت لیریام

ا ه هو صد البته مورد احترام بود. با آرامش گفت: بچ نینظرش قابل تحس

 دادمیم حیشکل هم بود خود من هم ترج نیکه اغراق کردن، اما اگر به ا

 !دیایجا ناون یعکاس یشما برا
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 طیهمون مح ،یاصل لیهم فشرد و سر تکان داد: پس دل یلبانش را رو نوا 

 ! درسته؟یشگیهم یتیجنس یاه هشیداستاناست! همون کل نیمردونه و ا

 .ریرد: قطعاً خاو را رد ک یهیقاطعانه فرض لیریام

که  یچشمان منتظرش چشم دوخت و ادامه داد: من با توجه به تز به

 یجا کنمیم شنهادیرو گفتم و بهتون پ نیا دیدار یعکاس یشما برا

 ادهیشما رو کامل روش پ یدهیکه بشه ا ی. مکاندیرو انتخاب کن یاگهید

 اجیاحت یادیما زور و توان ز یکار یاه هلی. وسستیکرد مطمئناً گاراژ ما ن

چون اگر بخوان قطعا  انیها از پسش بر نمبگم خانم خوامی. نمرندا

که شما انتظارش  یایگذار ریو تاث شگاهینما کی یعکاس یاما برا توننیم

ها خانم ی! به نظرتون چند درصد افراد جامعه حتستنیمناسب ن دیرو دار

و  نهابزار کار ک نیخانم بتونه با ا کی کهنیرو باور کنن؟ ا نیتونن ا یم

 کنه؟ ریرو تعم نیسنگ یهانیماش

اطراف  خواستی! اگر مکردند؟یفکر کرد. واقعا چند درصد باور م نوا

که در  هیمهد یصفر مطلق بود! حت کیخودش را نگاه کند؛ جوابش 

. دانستیکارها را مردانه م نیبا اون هم فکر بود هم ا اه هنیزم یهمه

کار  نیبا ا خواستی! اگر واقعا مگفتیهم نم راهیپر ب یاحمر لیریام

 یزی. چرفتیم نشانیسراغ قابل باورتر دیبگذارد با ریجامعه تاث فرادا یرو
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که  یزی. چندیتوان انجامش را هم در خود بب دنشیخانم با د کیکه  

 نباشد. یهم آرمان یادیز

 یگذار ریاستفاده را برد و ادامه داد: شرط تاث تیاز سکوت او نها لیریام

شغل  نیکه ما تو ا نهیا تیکار به نظر من قابل باور بودنشه. واقع کی

که  یطیها مححرف نی. گذشته از امیاریها خودمون هم کم موقت یلیخ

بهتر  یباشه که رو یجذاب طیمح دیبا دیدار اجیاحت یعکاس یشما برا

رو نداره.  تیقابل نیما ا یکار طیبذاره اما متاسفانه مح ریکارتون تاث دنش

فرق  دینیبیم یمعمول یرگاهایکه تو تعم یزیما با اون چ یرگاهایتعم

ها  یلیتو دل خاک چهارتا عکس خوب با تر دیکه بتون نهیا تشیدارن نها

 !دیریبگ

آن طور مودبانه قانعش  یاش را گرفت. لبخند زد. وقتمزاح اخر جمله نوا

 شیهاکند. گذشته از آن، حرف یکرده بود درست نبود که بازهم پافشار

را هم قبول داشت. به دخترها که در سکوت نظاره گر بودند نگاه کرد و 

 انداختم. یحساب من فقط امروز همه رو از کار و زندگ نیگفت: پس با ا

پسر عموها  نیهت گفتم از انداشتم اما از اولم ب یکه کار: مندیخند منای

 برات! شهیگرم نم یآب
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 زیم یرا از رو اشیو گوش دیمعجونش را هم نوش یماندهیباق لیریام 

نشده بود. نوا تمام  رشیبرداشت. به ساعت دور مچ دستش نگاه کرد. د

صادق باشد از او و رفتار  خواستینظر داشت. اگر م ریحرکات او را ز

ناراحت نبود بلکه خوشش هم آمده بود. حداقلش سراسر احترامش نه تنها 

 چیبود. او ه نداختهیاخم و تخم راه ن یاحمر ایرکیکه چون ام بود نیا

ها ! سر کردن با آنرفتیجوب نم کیبد خلق در  یوقت آبش با پسرها

 که او نداشت! خواستیم وبیو تفکراتشان صبر ا

 بلند شد. شیاو را شکار کرد. از جا قینگاه دق لیریام

 خوامی. عذر میاحمر یشد و تشکر کرد: ممنونم آقا زیخ مینوا مودبانه ن 

 وقتتون رو گرفتم.

 یپولش را از رو فیو ک یاز جا بلند شد و همان طور که گوش لیریام 

 .کنمیجواب نوا را داد: خواهش م داشتیبر م زیم

فقط  :دیآمده باشد سمت او چرخ ادمشی یزیعقب رفت و انگار چ یکم

 خانم...

هم سمتش جلب شد. منتظر نگاهش  گریبر نوا توجه دو دختر د عالوه

و جذاب  زیتم یلیخ رگاهیتعم هیکردند تا خودش ادامه داد: من 
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 دیداشت یابه درد کار شما بخوره. اگر عالقه کنمیکه فکر م شناسمیم 

سخت  یکمی. صاحبش دینیکه هماهنگ کنم اونجا رو بب دیبهم خبر بد

 هست.  دیخوایکه شما م یزیمطابق با چ امالک طشیاما مح هریگ

اما سکوت کرد. دخترها  "؟ییگویم یجد"نوک زبان نوا آمد بپرسد  تا

مانده  یاو استقبال کردند و نوا چون در مدت زمان باق شنهادیهم از پ

 ریما را به خ دیبگو خواستینداشت قبول کرد. دلش م یگرید یچاره

واقعا آن مکان کارش  دیاما حرفش را خورد. شا ستین یدیشما ام یرسان

 !انداختیرا راه م

که نگاه چند  دی. دستینگر شدیکه دور م یاحمر لیریپشت سر به ام از

ها حق باال رفت. به آن شتریدقت ب یاو شد و ابروانش برا یرهیخ یدختر

هم بود!  یدنید یجد یپسر با آن صالبت در راه رفتن و چهره نیداد. ا

 یاحمر یاه هسر و گردن از نو کی ز،یاو در همه چ کردیحاال که دقت م

 باالتر بود؛ چه در رفتار و چه در ظاهر!

 فیتعر لیخل یرا امروز برا هانیا یرفت و او فکر کرد که همه لیریام

 یوقت گذراند و بعد راه منایو  اسمنیرا کنار  یساعت کیخواهد کرد. 

 خانه شد.
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به  زدیم سیرا ل اشیقدم برداشت و همان طور که بستن لیخل کنار 

ام رو پنبه ه هرشت یراحت همه یلیکردن ادامه داد: درسته که خ فیتعر

که نشد  یجوریحرف زد که قانع شدم.  یکرد اما انقدر خوب و منطق

 قبول نکنم!

که هر وقت  شیهای. درست مانند بچگدیاو پاش یبه رو یلبخند لیخل

مشغول خوردن بود. با لذت  کردیم یهوس بستن آمدیبه پارک م

 کیکه  یکوچک بود، همان یاو نوا تا ابد همان نوا یشد؛ برا اشرهیخ

رو  یمن جز تو کس"حال بدش دستش را گرفته و گفته بود  انیروز م

 ".یبده توام تنهام نذار ول. قلیندارم بابا خل

عکساتو  یرفتیخودت م دیکه خوبه باباجان. شا نیآرامش نظر داد: ا با

اشو بهت گفته . اون پسر تجربهیدیرسیم جهینت نیو بعد به ا یگرفتیم

 تر کرده.و کار تو رو راحت

موضوع فکر کرده بود. کوتاه  نیکرد. خودش هم تمام مدت به هم نگاهش

رو بابت اون  شنهادشیباشه. حاال به نظر شما پ طورنیا دیگفت: شا

 نه؟ ایقبول کنم؟ برم  رگاهیتعم
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اشاره  یکیدر همان نزد یایو به صندل دیکوب نیزم یرا رو شیعصا لیخل 

 جا دخترم. از نفس افتادم.اون مینیکرد: بش

اش گرم شده و نشاند. چانه یهمان صندل یفوراً دست او گرفت و رو نوا

پرت شده بود. نفس  مارشیب یاه هینفس و ر یو تنگ لیحواسش از خل

گفت:  خواست،یاز او مشورت م شهیکه مثل هم ییکه تازه کرد رو به نوا

 ؟یدیازشون د یزیمدت چ نیمگه تو ا ؟یآره باباجان. چرا نر

 یهاالعمل نشان داد: نه، اصالً. واقعا از همه لحاظ آدمسرعت عکس به

 نیمزاحمشون بشم. به هم گهید یلیخ خوامیهستن. فقط نم یمحترم

 . گمیخاطر م

 یعنیداده  شنهادیخودش پ یدست او گذاشت و فشرد: وقت یرو دست

 دی. شانیتوکه پا برو اونجا رو هم بب هیبابا. به نظرم  یبراش ندار یمزاحمت

 بود. لتیباب م

 زدندیکه در پارک قدم م ییهاگفت و در سکوت به آدم یکوتاه ی"باشه"

 یرو ادهیو پ دیایپارک ب نیبه ا لیکه با خل آمدیم شیپ یلینگاه کرد. خ

جا پاتوقشان بود. از همان زمان مدرسه آن ییجورها کیو صحبت کنند. 
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که کم داشت  ییاه هتمام پدران یو به جا رفتیبه دنبالش م لیکه خل 

 .کردیخرجش م محبت

مدت انگار در  نیبه سمت پدر بزرگش انداخت. مانند تمام ا ینگاه مین

 از ذهنش خبر دار شود. شدیغرق بود. کاش م گرید ییایدن

 قهیبزند را در دهانش مزه مزه کرد و بعد از چند دق خواستیکه م یحرف 

 یدنبال چ یاحمر یشد گفت: شما تو خانواده یکه در سکوت سپر

اما راستش رو  دیصبر کردم تا خودتون بهم بگ یلیبابابزرگ؟ خ نیهست

قسمت سکرت  هیشما  کنمیس مکنجکاو شدم. همش ح یلیخ نیبخوا

 من بفهمم. نیخوایکه نم نیتداش تونیتو زندگ

! چون فقط یزیچ ،یایمیعشق قد ،یزن دوم هیادامه داد: مثال  طانیش

 یکیکنم، بگردم دنبال  دایپ یاحمر یراه ورود به خانواده هی نیبهم گفت

 .دیو تمام. چراش رو نگفت

 گمیزمانش برسه بهت م یآرام، زمزمه کرد: چراش رو هم وقت لیخل

 دخترم.  
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 ریجهانگ نیکه دنبالش بود یاون آدم کهنیدست برنداشت: تو ا نوا 

 یبرا هیاما چرا بابابزرگ؟ من هر روز هزارتا فرض ستین یشک هیاحمر

 !رسنیکدوم به جواب نم چیاما ه نمیچیخودم م

اسم بود  کینوا فقط  یبرا یاحمر ریکرد. جهانگ یلب هج ریاو را ز اسم

بود که هر چه  یاگذشته ل،یخل یاما برا آوردشیکه راحت بر زبان م

 دانستدچهی! نمداشتیبر نم بانشیاواخر عمر دست از گر نیدر ا کردیم

دلش  کهنیآن هم ا دانستیرا خوب م زیچ کیبدهد، تنها  دیبا یجواب

کوتاه شود بارش را سبک کند. تا  ایستش از دنکه دخواهد قبل از آنیم

نمانده بود. نوا توانسته بود پا در آن خانواده  یزیآن زمان هم انگار چ

 دانستیم لیکه خل یااز راه هم رفته بود. مانده بود ادامه یمیبگذارد و ن

پر  گاهتنها زمان حاللش است. به زبانش مهر زده بودند که در مقابل ن

 .دیکش یگریکرد و بحث را به سمت د شهیسوال نوا سکوت پ

مهم نبود چه شده  شی. برادیدیرا م لیخل یبه چشم، حال بهتر شده نوا

توانسته  دارشانیها و دکه آن نی. همخواهدیاز آن خانواده چه م لیو خل

 کردیم یبود. چه فرق یکاف شیبخشند برا امیرا الت لیحال خل یبودند کم

 مطلب چه باشد؟ اصل
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نوا لباس عوض کرد  دندیآمده را در سکوت برگشتند. به خانه که رس راه 

کوچک خانه شد. زمان از  یبه باغچه یدگیمشغول رس لیو کنار خل

شب داد. و  یاهیرا به س شیروز جا یقدر که روشندستشان در رفت. آن

بابت رفتن و قبول  یاحمر لیریآن وقت بود که نوا فرصت کرد به ام

دخترها شود. او  زانیقصد نداشت آو گریبار د نیخبر دهد. ا شنهادشیپ

داده بود هر جا  ادشیها نداشت. مستقل شدن عادت نیوقت از ا چیه

بار هم که  کیمنفعتش وسط بود خجالت را کنار بگذارد و همان  یپا

 را کرده بود. لیریها را پشت خودش راه انداخت مراعات امآن

هماهنگ کرد تا با هم بروند و آن  هیرا برداشت و فقط با مهد یگوش

 یبررس یکه کار را از نظر تخصص بردیرا هم م هی. مهدنندیرا بب رگاهیتعم

 .آمدیقرار ساده بر م کیکنند وگرنه خودش از پس 

خواند.  هیمهد یفرستاده بود را باز کرد و برا شیبرا لیریکه ام یشنیلوک

انداخت و مشکوک  رفتیم یکیکه رو به تار ییبه هوا یدخترک نگاه

 ی. مطمئنجا خفتمون کنهبخواد اون اروی نی. نکنه ایینوا گمیگفت: م

 عفت مفتمون رو نده به باد؟ وقتیازش؟ آخه االن چه وقت قراره! 

 : نه بابا. طرف قابل اعتماده.دیبه لحن حرف زدنش خند نوا
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 زدیکه مدام بوق م یپشت سر نیبه ماش ینگاه نهیاز آ ینیبا بدب هیمهد 

 خورهیمثال قابل اعتمادا م نیاز هم خورهیم یانداخت: اتفاقا آدم هر چ

 !برهیبرو عمو... انگار داره سر م ای! بزمیعز

 دهیبه بوق کش یاول خشک شد. توجه یلب نوا با همان جمله یرو لبخند

. گفتیراست م هیکه رد شد هم نکرد. مهد یاو سراسر اعتراض راننده

 بود که اعتمادش کرده بودند. یاز همان شخص خوردندیها هر چه مآدم

 یاونجور افتویپوکر او انداخت و گفت: حاال ق یافهیبه ق ینگاه هیمهد

. فقط خدا کنه کنمیم یبود من برات جان فشان نینکن. اگرم قصدش ا

 باشه. زونیم شافهیم افهیق

عفت  یبا ب یباشه مشکل یاک اشافهیق یعنیبه تاسف تکان داد:  یسر نوا

 ؟یشدنت ندار

 نیبعدش و ا یباال انداخت: با اصلِ کارش که نه، ندارم! فقط حوصله سر

 و اون دادگاه رفتن رو راستش ندارم. تیشکا

 ؟یچ یبرا تی: شکادیگنگ پرس نوا

بوق  یصدا زدیرا دور م ابانیخ اطیاحت یزد و همان طور که ب راهنما

 یهیهمون قض یها جواب نوا را داد: براتوجه به آن یرا در اورد. ب هانیماش
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 یجوری دیطرف حال کنه بره که! باالخره با شهی! نمگهید یعفت یب 

 .متهیهمونم غن یشوهر یاوضاع ب نیخودمو قالبش کنم! تو ا

مرد  هی. از مهددیگویتمامش را چرت و پرت م دانستی. مدیبلند خند نوا

بود. اسم پسر و دوست و شوهر که  دهیتر تا به حال به عمرش ند زیگر

 هیمهد دنیکه د کردیفکر م شهیهم ی. حتزدیم ریاو رسما که آمدیم

و در همان  شودینم یوقت واقع جیاست که ه ییایمرد رو کیدر کنار 

 .ماندیم یباق ایرو المع

نبود.  دایپ یکیاز اطراف جز تار یزیچ دندیمکان مورد نظر که رس به

ما رو کجا کشوند.  نیگفتم؟ طرف کار بلد بوده. بب یدیغر زد: د هیمهد

 .دمیپوشیم تریلباس درست حساب گفتیکاش حداقل برنامشو م

 هیجلوتر را نشان مهد یرا باز کرد. کم شنیهم تعجب کرده بود. لوک نوا

 .هیچ مینیداد: برو اون سمت بب

 یخواستیم یگفت: چ راندیرا به همان سمت م نیکه ماشطور  همان

 کهنیا ینوا برا یخوای. مرتتیاونجا بگ سادهیوا ریش نیحاال ع ارویباشه؟ 

کنم سوت  یشو، من برم فضا رو پاک ساز ادهیتو پ مینش یجفتمون قربان

 .ایزدم دوباره ب
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افتاد: فکر کنم  یروشن کیبدهد که چشمش به  یخواست جواب نوا 

 .هیاونجاست مهد

بزرگ هر دو  رگاهیتعم کی دنیرا به همان سمت برد و باد نیماش 

 اند.مطمئن شدند که راه را درست آمده

 یارا گوشه نیبود. ماش کیتار یجا بهتر از آن کوچهآن ییروشنا تیوضع

گفت: قفل فرمونم بردار.  یبا لودگ هیکه شدند مهد ادهیپارک کردند. پ

 !شهیالزممون م

ضرب  یبرا شونیکیاز  یدل به دلش داد: نترس. اونجا ابزار پره. خواست نوا

 .شهینم فیو شتم استفاده کن. قفل فرمونتم ح

 کلک. ایابرو باال انداخت: بلد هیمهد

 راهم من! نیهم ی: اوف تا دلت بخواد. اصال کار کشتهدیخند

نوا!  ستین یکه کس جانیگفت: ا یبا کم طاقت هیو مهد جلو رفتند یکم

 گرفته! سگامونوی. رسماً طرف الهیتعط یریخفت گ یهیقض

 هیاز پشت سرش آمد. مهد ییپا یکه صدا دیبگو یزیدهان باز کرد چ نوا

 شد! دایاش پابلفضل! ب بسم اهلل رو نگفته سر و کله ایزمزمه کرد: 
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قدم شد.  شیدر سالم کردن پ لیریام دنیو نوا با د دندیعقب چرخ به 

وقته  یلیجواب هر دو را داد و گفت: خ لیریهم سالم کرد و ام هیمهد

 منتظرتون بودم!

 دایکند: راستش آدرس رو پ هیآمدنشان را توج ریکرد د یسع نوا

 .میکردینم

 نجایا کمیلطفا.  نیاینداره. پشت سر من ب یراه افتاد و گفت: اشکال جلوتر

 .کهیتار

از  شتریب یلیاو را اصالح کرد: خ یکه نه چندان آرام جمله یاهیمهد و

 !کمی

 شتریوار پشتش روانه شدند. نور که رفته رفته ب یها تالجلوتر رفت و آن او

و پچ زد:  دینوا را چسب یبازو هیکردند. مهد ادیبا او ز یشد فاصله را کم

 گرو؟یج نیا یکرد دایالمصب! از کجا پ هیزیعجب چ

شده بود آرام  انینما شیروکه روبه یمکان دنیو سر خوش از د دیخند نوا

 یکیخوبه  متشیق دمیحراجش کرده بودن. د ابونیگفت: بغل خ

 برداشتم.

 .یدیخریاضافه تر م یکیمتفکر چانه باال داد: کاش  هیمهد
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 :مال خودت. قابل نداره!- 

همان را هم قورت  دیکه سمتشان چرخ لیریو سر ام دندیآرام خند 

 ..دیاشاره کرد: مراقب باش شانیپا ریز یدادند. به پله

قلبش گذاشت: آخ. فکر کنم من  یدست رو هیدوباره سرچرخاند و مهد او

 چشمشو گرفتم.

 ..استسوخته ی: دلتو صابون نزن. طرف مهرهدیدست او را کش نوا

 که! می! شانس نداریوا رفت: زک هیمهد

محو  زدیکه مدام بغل گوشش حرف م هیبه مهد تیاهم ینوا ب 

خاص  طی. محگذراندیبود همه جا را از نظر م شیکه رو به رو یرگاهیتعم

اش را جلب کرده بود. هر جا را که توجه یجالبش حساب یو رنگ بند

که مرتب و در  یابزار "!یخفن یعجب جا" گفتیدر دل م کردینگاه م

شده بودند واقعا جذاب بودند. به جرئت  دهیمختلف کنار هم چ یاه هانداز

هم جذاب تر  هایاز گاراژ احمر یمکان حت نیکه ا دیبگو توانستیم

رهگذر که  کیدر نظر  دیاز او نداشت. شا یهم دست کم هیاست! مهد

نبود  یخاص یآن مکان جا آمدیجا مبه ان نشیدرست کردن ماش یبرا
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هم به چشم  گرانیها از نظر دمکان نیاما آن دو به عنوان عکاس به بدتر 

 .کردندیخوب نگاه م شنیلوک کی

که آمد حواسشان را جمع کرد. به همان  یایاحوال پرس یسر و صدا 

بود و گرم  ستادهیمرد سن و سال دار ا کیکنار  لیریقسمت رفتند. ام

به  لیریبودند. جلو رفتند و هر دو مودبانه سالم کردند. ام یاحوال پرس

که خدمتتون گفته  ییکرد: مهمونا اشانیاشاره و رو به مرد معرفها آن

 اوسا رجب؛ خانما هستن. مبود

 . دینگاهشان کرد: خوش اومد قیدق مرد

تلفن بکنم  هیگفت: من برم  لیریکردند و اوسا رجب رو به ام تشکر

 رو نشون مهمونات بده. جانی. تو اگردمیبرم

. خوب که دیرا چرخ رگاهیآن تعم یجا یکه رفت نوا با دقت همه او

 : چطوره؟دیرا هم پرس هیکنکاش کرد نظر مهد

 یلیهم انگار خوشش آمده بود که بدون مکث جواب داد: خ دخترک

فقط نورش  مونهیهم داره. م یخاص ی. رنگ بندهیخوبه. مکانش که عال

 درستش کرد. شهیاما م ستیکه االن مشخص ن

 ن بود.سر تکان داد. نظرش خودش هم هما 
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که  هیزیچ نیجلو رفت و به اطراف اشاره کرد: ظاهر و باطن هم لیریام 

. هر چند من در مورد کار شما هیریمرد سخت گ کمی. اوسا رجب دینیبیم

نکرد اما امکان داره بخواد چندتا شرط و  یباهاش صحبت کردم، مخالفت

 .ارزهیم اشجهیبه نت دمیم نانیشروط بذاره که بهتون اطم

 بذارن؟ خوانیم یچشم گرد کرد: مثال چه شرط هیمهد

 نیکه ازشون دارم ا ی. با شناختدونمیکرد: نم یاطالع یاظهار ب لیریام

 .ننیصالح بب ی. مونده خودشون چگمیرو م

و قدمت و کارش صحبت  رگاهیدر مورد تعم یکم دیایاوسا رجب ب تا

و در کمال  کردیبود. خوب گوش م یهم صحبت خوب لیریکردند. ام

. اوسا که آمد ظرف در دادیم حیها توضبه آن یزیآرامش در مورد هر چ

برداشت و همان طور که  رگاهیتعم یکوچک گوشه زیم یاز رو یدار

همه برداشتند   یشکالت تعارفشان کرد. وقت ندچ داشتیدرش را بر م

برام گفت که  لیریبرگرداند و رو به دخترها گفت: ام شیظرف را سرجا

 یول آرمیسر در نم کارانیاز ا راستش من د،یریعکس بگ جانیا دیخوایم

قدمتون سر چشم  گمیحساب هم م نیپسر برام حجته، رو هم نیحرف ا

 میبراتون روشن کنم! از قد زویچندتا چ دیبا شاما قبل رگاهیتعم نیمن و ا

 گفتن جنگ اول به از صلح آخر است!
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 یچرخاند. حرف پسر سبز شده بود! لبخند لیریاو و ام انینگاهش را م نوا 

 .می. ما سراپا گوشدییدوستانه گفت: بفرما یلب نشاند و با لحن یرو

 یجورنیرو االن ا جانیداد: ا حیرجب به اطرافش اشاره کرد و توض اوسا

ساعت  کیکه  یکه سوت و کوره، هر روز از صبح اول وقت تا شب دینینب

 کنمیقبول نم ادیز یمشتر ست،یختن نسوزن اندا یجا جانیقبل باشه ا

 نو بر رنیبگ ادیتا کار  جانیا انیدارم که همشون هم م ادیاما شاگرد ز

سر و  کمیکمه، جوونن و  شترشونیلقمه نون حالل. سن و سال ب هی یپ

 کمیتا  کننیاستفاده م یسرگرم یبرا یزی! از هر چجنبهیگوششون م

من  شیهم پ لیریو ام جانیدر کنن. مهمون ا یبخندن و خستگ شتریب

بشه.  یناکرده حرمت شکن یحرمت داره، دوست ندارم خدا یادیز

 د؟یریگیمنظورمو که م

برداشت کرده بود. قضاوتش  ییزهایچ کی شیهاسر تکان داد. از حرف نوا

 یزیمو! حتما چ چشیو اوسا رجب پ دیدینکرد؛ به هر حال او مو م

منتظر شد تا خودش اصل  ی. کمزدیها را محرف نیکه ا دانستیم

 کند. انیمطلب را ب

 نیساعتا بهتر نیا نیریبگ یعکس درست درمون وقت خلوت نی: اگر بخوا-

در  دیکل ادیکه ب ی. هر زمانارهیصاحب اخت جانیکه ا لمیریاست. امموقع
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 ی. حتمدیریوقتا بگ نیو عکساتون رو ا دیایب دیتونی. شما هم مارشهیاخت 

وقتا  اون رن،یاستراحت م یپسرا برا ییروزا هیکه بدقول نشم اما  گمینم

 رگاهیاومد تعم شیهم پ یتیموقع نیاگر همچ م،یبندیرو کال م جانیا

 شماست. اریبازم در اخت

 روز صبح نباشن؟ هیامکان داره  یعنی: دیآرام پرس هیمهد

وقتا  هیاد: نداشت پاسخش را د یکاف نانیکه اطم یرجب با لحن اوسا

 .یبگم کِ تونمیرو نم قشی. اما دقادیم شیپ

 برقرار شد.  نشانیب ق،یعم یگفت و بعد، سکوت او

اوسا رجب باز هم  کردند،یدر شب فکر م یداشتند به عکاس هیو مهد نوا

ها بود. آن در آرامش منتظر جواب آن لیریگذاشته بود و ام شانیتنها

 یرا راحت کند: من در مورد بحث عکاس الشانیخ یکرد کم یوسط سع

رو کمک من  د،یندارم، اما اگر قبول کرد ینظر بدم چون تخصص تونمینم

 .دیحساب کن دیتونیکه باشه م یمینجا اومدن هر تایبابت ا

 یآقا میبه شما زحمت بد دیکه ما همش با یطورنیتشکر کرد: ا نوا

 .دیلطف کرد یلیخ جاشمنی! تا همیاحمر
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 میرو بذار یمیتا میکنیم ی. سعستین یتعارف او را رد کرد: زحمت کوتاه 

 که سر من هم خلوت باشه. 

 یدر شب مشکل ی. از نظر خودش که عکاسدیرا پرس هیباز هم نظر مهد نوا

 هیکمک حالشان باشد، نداشت. مهد توانستیم شتریکه روزها ب یجز نور

: من حرف اوسا گفت تیفکر کرد و در نها یکه همان حرف را زد کم

. اما رمیگیم کیرو به فال ن لهیتعط جانیروزا ا یرجب که گفتن بعض

 مینیتا بب میایبارم شبونه م کیحساب کرد پس  یشه روش قطعیچون نم

 د؟یندار ینه! شما مشکل ایکرد  یعکاس جانیا شهیاصال م

فقط . دیکنیم یخونسرد سرتکان داد: نه. اتفاقا به نظرم کار درست لیریام

که  دیروز زودتر با من هماهنگ کن کیکه براتون مقدور بود  یهر زمان

 به اوسا رجب اطالع بدم.

اوسا رجب هم تکرار کردند و با  یها را برابعد همان حرف یلحظات و

 هیمهد نیتا کنار ماش لیریراه آمده را برگشتند. ام یخداحافظ

 یهافرو برد و آرام جواب تشکر بشیکرد. دستانش را داخل ج عتشانیمشا

ها که قبل از نوا سوار شد و استارت زد. نور چراغ هیآن دو را داد. مهد

 د،یافتاد باعث شد اخم کند. نوا به سمتش چرخ لیریام رتصو یرو

و  ستادیا شیبود سرجا رهیدستگ یناخواسته همان گونه که دستش رو
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 تشیمنکر جذاب شدینم شد. رهیبه او خ قیدق یبار به شکل نیاول یبرا 

که بخواهد . هم خودش و هم اخالقش. بدون آنبود یجور خاص کیشد. 

شکل و  کی. خوشش آمده بود که با همه به ودمنش او به دلش نشسته ب

 .یاحمر ی. لبخند زد: بازم ممنونم آقاکردیجنتلمن مآبانه رفتار م

خانم.  کنمیبه سمت او قدم برداشت و آرام گفت: خواهش م یکم لیریام

 .امیپشت سرتون م یاصل ی. منم تا جادهدییبفرما

دنده عقب  هیارام سوار شد. مهد یایلب نشاند و با خداحافظ یرو یتبسم

 تور کرده! گرویج نیکه ا یگرفت و با آب و تاب گفت: کوفتش بشه کس

 : چرا؟دیبه سمت او چرخ یبا انرژ نوا

. زدیتموم م یهمه چ یلی: خو لبخند زد ستیبه عقب نگر نهیاز آ هیمهد

 خوشم اومد ازش!

 یالیبا خ بارنیکرد. ا هیمهد یاش برااز او و خانواده فیشروع به تعر نوا

 ..دندیرس یروشن و اصل یکردند تا به جاده یرا ط ریآسوده مس

بوق فشرد. آرنج  یترمز زد و انگشتش را رو یرو نبیز یخانه مقابل

اش عمه یداد و نگاه منتظرش را به در خانه هیتک شهیدستش را به ش

و بعد  منایهم زد تا باالخره  گریکه نشد چند بوق ممتد د یدوخت. خبر



 

328 

 یشوکت نای: مسندهیون                                                                                                                55طهران

مثل  د؛یرا بهتر د منایشد. چشمش  دایاشان پسر و کله اسمنیاز آن  

رنگش  یتن کرده بود و شال طوس یوجب میکوتاه ن یک مانتوی شهیهم

ساده و  پیبا ان ت اسمنیپوشانده بود.  یروشنش را فقط کم یموها

بلند کرم رنگش به  یخانومانه پشت آن رنگ و لعاب گم شد. نه مانتو

 رونیب یاز اندک شتریب شیدر چشم بود، نه موها منای یمانتو یاندازه

 یظاهر اسیدر ق شهیبود که هم نیا تی. واقعکنندجذب  نندهیبودند که ب

 او بازنده بود!

خودش را به  اسمنیتکان داد و زودتر از  شیبرا یدست جااز همان منای

و ساکش را آن  فیرساند. بدون تعارف صندوق را باز کرد و ک نیماش

بود کرد و گفت: توام  دهیرس نیکه به ماش یاسمنیپشت انداخت. رو به 

 .جانیبذار ا اتوه هلیوس

 .ذارمشونیسر باال انداخت: کنار خودم م دخترک

در جلو را  اسمنیزمزمه کرد و بدون توجه به  یا"یهر جور راحت" منای

. سالمش را جواب داد ستیبا لبخند به او نگر ایرکیباز کرد و نشست. ام

 وروجک؟ یو گفت: چطور
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 انیو سالم آرامش م اسمنیبا خنده جوابش را داد و سوار شدن  منای 

ب توجه جل یحرف برا ایدن کی شهیهم منایگم شد!  نشانیب یاهویه

 کردیم رهیها را خاش که چشمدر چنته داشت. عالوه بر چهره گرانید

و  دانستیموضوع را م نیدار نداشت! خودش هم ازبانش هم کم طرف

 !بردیکه شده م یرا از آن به هر نحو هبهر تینها شهیهم

استارت  آوردیمکث و پشت هم به زبان م یجمالت او که ب انیم ایرکیام 

هم همراه  یاسمنیرفت  ادشی یقدر پرت او بود که حتزد. حواسش آن

 دخترک از در خانه خارج شده است.

که  ییصدا نیبار با بلندتر نیو ا گریبار د کیکه  دیهم انگار فهم اسمنی 

از خود سراغ داشت سالم کرد، تازه آن موقع بود که حواس پسر جمع 

 حضور او شد! 

کرد: احوال خانم دکتر؟! چراغ خاموش  لیه عقب متماو سرش را ب دیخند

 !دمتیند ؟یسوار شد

 دیرسیبه توان هزار هم م ایرکیکه در مقابل ام اشیذات یبا مهربان اسمنی

ام متوجه نیمشغول بود یلیجوابش را داد: من آروم سوار نشدم، شما خ

 !یتو زحمت افتاد دیببخش ؟ی. خوبنینشد
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آورد: نه بابا.  رونیرا از پارک ب نیمهربان، سر باال انداخت و ماش ایرکیام 

 ؟یچه زحمت ن،یسر راهم بود

که از مرکز توجه بودن فاصله گرفته بود لحنش را کودکانه کرد و  منای

 می! برایک امایرا لمس کرد: من خونه نم ریام شرتیمانده از ت رونیب یبازو

هم کردم  تزایتو خونه، تازه امشب هوس پ دمیتو رو خدا. پوس رونیب

 .یحساب

آرام تذکر داد:  اسمنیچرخاند و  شیاو و بازو انینگاهش را م ایرکیام

زهرا چند باز  یی. زن داگهیشب د کی ی. بذار برامنایخسته شده  ایرکیام

 .دهیزنگ زد، حتما بنده خدا تدارک شام د

شد. هنوز  رهیخ مناید به به او انداخت و بع ینگاه مین نهیاز آ ایرکیام

گاه او عادت داشت  یگاه و ب یهالمس نیاو بود! به ا یبازو یدستش رو

 نی. دخترک با سبحان هم همستیفقط مختص خودش ن دانستیو م

اما با او هم راحت بود. دلش  بردیحساب م یکم لیریرفتار را داشت. از ام

 یخودش باشد اما بهتر از هر کس یخواست دستان او فقط برایم

خاطر دندان سر  نیاست و به هم زاریاز محدود شدن ب منای دانستیم

 .فشردیجگر م
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درخواستش را تکرار کرد آب دهانش را  اسمنیتوجه به  یکه ب دخترک 

 دانستیزهرا سادات در خانه منتظرشان است، م دانستیقورت داد. م

ها  نیا یر است به خانه بروند، همهبهت دانستیکارش دارد، م ریجهانگ

بود!  ایمرد دن نیتراراده یدختر او ب نیاما... در مقابل ا دانستیرا م

 خواستمیقبول کرد: اتفاقا خودمم م یساختگ یاقیشنهادش را با اشتیپ

. میبا هم بر یبره دنبال ساحل همگ میگیم رونهیهم ب لیریبگم. ام نویهم

 نظرتونه؟

تابع جمع  شهیهم مثل هم اسمنیموافقتش را اعالم کرد.  جانیبا ه منای

: خب دیپرس منایپدال گاز فشرد و رو به  یرا رو شیپا ایرکیبود. ام

 حاال؟ یکجا رو کرد یتزایوروجک، هوس پ

توجه به ادا و اطوار خواهرش، خودش را  یب اسمنیبا ناز جواب داد و  او

را مخاطب قرار داد: پات بهتر  ایرکیو ام دیجلو کش یدو صندل نیاز ب

 یومدیچرا ن ،یدرد داشت یلیخ شیچند روز پ گفتیم ییداشده؟ زن

 ؟یریعکس بگ هی مارستانیب

شده  ی: مگه پات چدیپرس یبا کنجکاو منایبخواهد جواب دهد  ایرکیام تا

 بود؟
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خبر  یحت منایسمت او انداخت.  ینگاه می! ندیدر دهان پسر ماس حرف 

! پوف کندیخورده و درد م چیپ شیدر گاراژ پا شیروز پهم نداشت چند 

که به خودش و انتخابش شک کند  آمدیم شیپ ی. گاهدیکش یاکالفه

زن  منای ایآ دیپرسیو حاال هم از همان لحظات بود! هر بار، از خودش م

واضح و مبرم بود. اما انگار او کر و کور  یادی! جواب زشود؟یم وا یزندگ

عقلش را از کار  منایقبولش کند! عشق به  خواستیشده بود که نم

عشق و آدم  تی. البته که خاصدیشنیو نه م دیدیانداخته بود. جز او نه م

دوست داشتن  ینداشت. نه برا لیدل زیچ چیه یعاشق هم همان بود. برا

 نداشتن!  یتو نه ح

عادت ا ه هضرب نیبدنم به ا یاعضا گهیرا داد: خوبه. د اسمنیجواب  آرام

 !خوادیکرده. عکس گرفتن نم

را به او داد.  منایمد نظر  یتماس گرفت و آدرس فست فود لیریام با

باب  کیتا به موز کردیها را رد مآهنگ کیبه  کیدخترک با ذوق 

کند. درست  دایرا پ یکیگشت تا توانست  یادی. زخودش برسد یقهیسل

 کی یتا بتوان یگشتیم یلیخ دیها هم باآن انی. مایرکیمثل خودش و ام

 !یکن دایوجه کوچک مشترک پ
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را هم خورد و دستانش را با دستمال پاک  تزایپ یتکه نیآخر لیریام 

 ا.ه هبچ میبر دیکرد. رو به جمع گفت: جمع کن

 چشمانش را گرد کرد: زوده که حاال! منای

کرد: راست  دشییبه خودش گرفت و تا یمظلوم یافهیهم ق ساحل

 م؟یبمون شتریب کمی شهی! نمگهیم

 کهنیا یجا نبود انداخت و براکه حواسش آن اسمنیبه  ینگاه مین

 فتهیش اسمنمیسرکار!  میبر دیاش را جلب کند گفت: ما فردا باتوجه

 اسمن؟یاحتماال. امروزم که کال سرکار بوده. آره 

 جوابش را داد: نه. فردا عصرکارم. نهینگاهش کرد و با طمان اسمنی

شما  مارستانیب یهم فردا غروب طرفا ایرکیتکان داد: خوبه. اتفاقا ام سر

بدون  یداشت یچند روزم اگر کار نیبنداز برسونتت. ا ادشیکار داره. 

 تعارف بهمون بگو.

برم.  تونمی. خودم مستیرا رد کرد: نه الزم ن شنهادشیفوراً پ اسمنی

 ازتون. یمرس
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گفت: نه  کردیرا چک م اشیزد و همان طور که گوش یلبخند لی ریام 

 یقهیتا دق ینیام یو آقا زدانی. دی. شما تا عمه برگرده دست ما امانتگهید

 .دینظرمون باش ریز یچهار چشم دینود سفارشتون رو کردن، با

 دیخر یخودش را وسط بحث انداخت: اتفاقا منو ساحلم فردا برنامه منای

 سر راه ما رو هم برسونه. ایرکی. اممیدار

ساله هنوز   یمنایاو  یشد. برا رهیسر باال برد و با دقت به او خ لیریام

کنند. با  یکوچک بود که دوست داشت همه تنها با او باز یمنایهمان 

 ینکرده بود. آرنجش را رو رییسن تغ نیو تا ا دهیهمان اخالق هم قد کش

! حال و دیخودتون بر دیتونیگذاشت و به او چشمک زد: شما م زیم

 !شهیعوض م یجورنیا هواتونم

دستتون  اسمنیزبان درازش را کار انداخت و به سرعت گفت: فقط  منای

 م؟یستیما امانت ن م؟یخودمون بر دیبه ما که رس گه؟یامانته د

که  دیبگو یزیکرده بود! خواست چ یشد. حسود رهیبه او خ ایرکیام

تو از پس خودت  دونمیکرد و جوابش را داد: آخه م یدست شیپ لیریام

بدتر بهت سخت بگذره!  ایرکیتر فکر کنم با بودن ام. از اون مهمیایبرم

 .یبه قول خودت تحمل کن راشویگ دیچپ و راست با
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 لیری. امدندیگشاد شده نگاهش کرد و دخترها خند یبا چشمان ایرکیام 

 راهنیپ نیبلند شد. آست شیکه حرفش را کامل ادا کرده بود از جا

شده بود تا زد و  یسس زیاش را که از برخورد با مچهارخانه یمردانه

 .رونیحساب کنم. تو دخترا رو ببر ب رمیرا فشرد: من م ایک یشانه

بغل که چشم از  زینشسته در م یهم به پسرها یاهمزمان چشم غره و

بود  دهیها را دو توجه آن منای یرفت. تمام مدت دلبر گرفتند،یها نمآن

وقت اهل دعوا و  چی. هدیبگو توانستیهم نم یزینگفته بود. چ چیو ه

 باشد! توانستیهم نم ینیزم بینبود اما س خودیب یباز یرتیغ

بود.  دهیرا هم تمام مدت به چشم د اسمنیو معذب  ایرکیام یکالفه نگاه

بود که انتخاب کرده بودند  یقرار، مکان نامناسب و شلوغ نیمورد ا نیاول

 یلترهایعمرا از ف ییجا نی. وگرنه چنمناستی یقهیود که سلو مطمئن ب

به  شهیهم گرانیتوجه د دنیخر ی. دخترک براکردیعبور م ایرکیام

 منایاست اما  یچه مرض نیا دانستی. نمرفتیم ینیچن نیا یهامکان

 دوست داشته شدن بود! یتشنه

را پارک  نشیکه ماش یریزد و بدون عجله در مس رونیدر رستوران ب از

زودتر رفته بودند و او  ایرکیکرده بود گام برداشت. دخترها به همراه ام

 صندوق شده بود. یمعطل صف طوالن
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تر نگاهش را سمت آن طرف یکم یارا که رد کرد همهمه یبیسراش  

درست مشخص نبود. با  زیچ چیه یکیکرد؛ در تار زی. چشم ردیخود کش

شد و با تکرار آن تازه  زیت شیهاگوش ییآشنا غیج یبلند شدن صدا

 شده بود.  ریافتاد که با دو نفر درگ ایرکیچشمش به قامت ام

ها رساند. چطور خودش را به آن دی. نفهمدیسرعت بخش شیهاقدم به

حرکت نقش  کیاز پسرها را هل داد و با همان  یکی ایرکیکه ام دید

پشت سرش چسباند.  نیرا گرفت و به ماش یکیآن  یقهیشد و  نیزم

به دقت نبود. با همان نگاه اول پسرها را  یازین گریکه شد د ترکینزد

نمانده  یزینشسته بودند و چ اشانیبغل زیبودند که م ییاهشناخت. همان

 . اورندیچشمشان را در ب رهیبود تا با نگاه خ

ها هم به آن لیریام ن،یزم یپسر از رو یکیزمان با بلند شدن آن  هم

 "داداش تو رو خدا"و  ختیریصورت اشک م ی. ساحل که به پهنادیرس

بود که چشمش به او افتاد  یکس نیگوش همه را کر کرده بود اول شیها

قوت قلب گرفت. خودش را با دو به او رساند و همان طور که  دنشیو با د

نذار  ایرا گرفت و ضجه زد: داداش تو رو خدا ب لیریام یبازو کردیم هیگر

 دعوا کنن!
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را عقب بکشند اما زور او کجا و  ایرکیداشتند ام یسع منایو  اسمنی  

 ها کجا! تالش آن

از بابت  الشی. خدیساحل را از مخمصه عقب کش یقبل از هر کار لیریام

 ایرکی. پسر دوم از جا بلند شده و سمت امدیاو که راحت شد به عقب چرخ

باال رفت  ایرکیستن در صورت امنش یبرده بود. مشت او که برا ورشی

هوا گرفتش و پسرک را محکم به عقب کشاند. با  یبرداشت و رو یزیخ

پسر پرت  یکیآن از آن  کی ایرکیحواس ام منایگفتن  "لیریما" یصدا

هوا در صورتش فرود  یبه او داد و مشتش را ب یشد و همان هم فرصت

 گفت. یبلند "یوا" منایو  دیکش یغیج اسمنیآورد. 

و همان  دیپسر را به عقب هل داد. زورش به او چرب تیبا عصبان لیریام

 نیخم شد. اول ایصورت ک یقدم به عقب پرتش کرد. رو کیحرکت هم 

 .زدیم رونیکه به چشمش خورد خون بود که از دماغ او ب یزیچ

بود که با  دهیبلند شود. انگار فهم نیکمک کرد دوستش از زم پسرک

 ییبه تنها ایرکیهر چند از پس ام ستند،یها نآن فیحر گرید لیریآمدن ام

 !ندیایهم نتوانسته بودند برب
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که  یتوجه به درد یو ب دیها را دچشم بلند شدن آن یاز گوشه ایرکیام 

 ...نامو یب یریبرداشت: کجا م زیتمام صورتش را پر کرده بود سمتشان خ

از  یریلوگج یدهان او گذاشت و برا یبه سرعت دست رو لیریام

بنداز  تتینگاه به وضع هیکشاندش و تذکر داد:  یگریکشمکش سمت د

 شو! ریبعد دوباره ش

 دیکه توسط دوستش کنترل و سمتشان براق شده بود چرخ یبه پسر رو

 رد کارتون. دیمحکم گفت: بر یو با لحن

؟ بذار عوضی ی: کجا بره الشدیغر ایرکیبزند ام یاو حرف کهنیاز ا قبل

 کنه! یچه غلط خوادیم نمیبب سهیوا

 رونیهم نداشت دستش را از دست دوستش ب یکه سن و سال پسرک

برداشت و چاک دهنش  زیخ ایرکیبرخورد؛ به سمت ام رتشی. به غدیکش

. اسمتو دهینخ م هیکه ناموست جلو چشمت به بق ییتو عوضیرا باز کرد: 

 !هینذار رو بق

که اوضاع از کنترل  ادیقدر زدوباره به پا شد. آن یابا آن جمله همهمه و

دعوا  ریرا کرد حاال که درگ اشیهم خارج شد. آن وسط تنها سع لیریام

 شده کتک خور نباشد. 
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 شیها پاپجدا کردن آن یساعت بعد، به کمک چند نفر که برا مین 

 یهاطور که فحششد. دو پسر همان ریگذاشته بودند غائله ختم به خ

 نیزم ینداشت رو یینا گریکه د ایرکیدور شدند و ام دادندیم یکیرک

با تاسف به او  لیریزد. ام هیپشت سرش تک نیماش کینشست و به الست

بود. ولش اگر  دهیگردنش هنوز نخواب یزده رونیچشم دوخت. رگ ب

 نیهم شهی. همدادیاز پسرها ادامه م یکیدعوا را تا کشتن  نیا کردندیم

 .کردیو فکر بعدش را هم نم گرفتیم میبود. در لحظه تصم

شد:  رهیرفته بود برگشت و به او خ نیآوردن آب تا ماش یکه برا اسمنی 

 ؟یدیند یبیتو که آس

 برس. ایرکیحوصله سر باال انداخت و به آن طرف اشاره کرد: نه. به ام یب

 یکرد. سوال انشیشدند. با حرص صدا یوار پشت او راه یتال منایو  ساحل

 ه؟یعصب ایرکیام نینیبینم ن؟یریم نیکه نگاهش کردند گفت: کجا دار

 هم به شما بگه؟ یچی نیخوایم

را پس زد و داد زد: گورتون رو گم  اسمنیدست  ایرکیهمان هم شد. ام و

 !نیابرومو به باد داد نیوجب مانتو تنتون کرد هی! گهید دیکن
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دهان  نیهم ایرکیبد ام یهااز اخالق یکیدر هم رفت.  لیریام یهااخم 

را باال برد تا به گوش او  شیبود! صدا تیچفت و بستش هنگام عصبان یب

 !ایرکیبرسد: درست صحبت کن ام

 تیکه شده بود آش نخورده و دهان سوخته. ترکش عصبان اسمنی طفلک

 چشییو سو دیو ساحل چرخ منایرا گرفته بود. رو به  گناهیب یاو ایرکیام

تا ما  دینیبش نیتو ماش دیو به دستشان داد: بر دیکش رونیب بیرا از ج

 .میایب

 نیمن تو ماش فیگفت: ک الیخیب منایرا گرفت و  بچیسو ساحل

 .امی! من با اون ماستیرکیام

معنادارش نثارش کرد  یاه همتفکر به او چشم دوخت. از ان نگا لیریام

 بود؟  یاالن ک ایرکیو با تحکم گفت: به نظرت مخاطب ام

به خودش ربط داره. مسئول  یرو ترش کرد: طرز پوشش هر کس دخترک

 کهنی! اکنهیفکر م یاهل بوق یادیز ایرکی. امستمیهم من ن هینگاه بق

 .ستیمشکل من ن گهید
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که به خاطر اخم  یفرستاد و با چشمان بشیدستش را داخل ج لیریام 

. کنهیفکر م یچجور ایرکیام یدونیشده بودند زمزمه کرد: خوبه که م زیر

 .امیتا ب دینیبش نیتو ماش دیبر

گام برداشت.  اسمنیو  ایرکیرا بست. سمت ام یگریراه هر مخالفت د و

 یشدن لباسش کنار او زانو زده بود و سع فیبه کث تیاهم یب اسمنی

 را با دستمال نم دار پاک کند. اشینیب یداشت خون خشک شده رو

 یکند: چطور فیفضا را تلط یکرد کم یزد و سعزانو  ایرکیام مقابل

 پهلوون پنبه؟!

 !شمیبهتر نم نیو آرام گفت: از ا دیبه سرش کش یدست

 یهاو قلب خودش با اخم دیاو کش ینیب ریدستمال را آرام ز اسمنی

شد؛  رهیبا دقت به او خ لیریکه از درد در هم رفت مچاله شد. ام ایرکیام

 اسمنی یاه هرا با نگا ی! او عشق واقعدیکشیداشت درد م شتریانگار او ب

دوست داشتن  کیغرق در  ایرکیکه ام فیشناخته بود. ح ایرکیبه ام

 طرفه بود! کی یدهیفایب

 م؟یبر ستین اجیکه احت مارستانی: بدیپرس اسمنیبه  رو

 !دهیند یجد بیرا به چپ و راست تکان داد: نه. آس سرش
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دخالت کردن  کردیفکر م شهیها را تنها بگذارد. همجا بلند شد تا ان از 

اما امشب و  رساندیشخص را م کی یشعوریب تینها گرانید یدر زندگ

را باز کند و هم بتواند  ایرکیتلنگر بود تا هم چشم ام کیاتفاق  نیا

 برادرانه در حقش بکند. یحتینص

شده از جا بلند شد.  زیکبود اما تم یبا صورت ایرکیبعد ام یقهیدق چند

 یتونی: مدیپرس لیریرا چک کرد و ام شیدست و پا تیوضع اسمنی

 ؟یکن یرانندگ

 .تونمیجواب داد: م آهسته

 .آرمیمن دخترا رو م ایب ایرکیرا مخاطب قرار داد: تو با ام اسمنی لیریام

 ؟یشد: خوب کینزد ایرکیبه ام یقدم اسمنیرفت و  او

! ینیجواب دهد تا خوب را در چه بب شدیدقت نگاهش کرد. کاش م با

 یاز لحاظ روح ،یبود که او خوب نبود! نه از لحاظ جسم نیا تیواقع

 شدیتکرار م شیهادر گوش یمامان شیتیآن پسر ت یهاخوب نبود. حرف

خواست سرش را  یکه دلش م یطور دادیقلقلک م ییرا حسا رتشیو غ

 بکوبد.  ییجا
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شود. او که نشست ارام  نیکه جواب دهد اشاره کرد تا سوار ماشآن بدون 

 استارت زد. 

را که انداخت مچ دستش درد گرفت. باال گرفتش و در هوا تکانش  یدست

. شبتون رو دیلب زد: ببخش یبا شرمندگ اسمنی. ابدی امیداد تا دردش الت

 .میخراب کرد

کند  یاو عذر خواه کهنیا یسمت او انداخت. جا ینگاه مین ایرکیام

که خودش را به آن راه زده بود،  منای! نه به کرد؟یکار را م نیا اسمنی

که به خاطر  اسمنیانگار نه انگار که دعوا به خاطر او راه افتاده بود و نه به 

 کرد! یهم م یگناه نکرده عذر خواه

به او زده بود آرام گفت: منظورم از  تیعصبان نیکه ح یاز حرف شرمنده

 سرت داد بزنم! خواستمی. نمیون حرفا تو نبودا

 کی. ته تمام تالشش شد دیهم نچرخ یعذر خواه کیبه  یزبانش حت و

 که با هزار زحمت به زبان آورد! یا"شرمنده"

چشم داشت محبتش را نثارش کرد: دشمنت شرمنده! مقصر  یب اسمنی

 نه تو. میما بود
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پارک  نگیرا در پارک نیماش ایرکیکه به خانه برسند و ام یتا زمان گرید و 

 زده نشد.  نشانیب یکند حرف

شد. ساک  ادهیارام پ یبا تشکر اسمنیبود.  دهیها رسزودتر از آن لیریام

 را هم برداشت و به دستش داد. منای فیو ک

با رد  اسمنیها بگذرانند اما آن یتعارف کرد تا شب را در خانه لیریام 

. مانندیم ریجهانگ یتعارفش گفت که شب را خانه یکردن مودبانه

 نیشد. ا یها رفتند و ساحل هم پشتشان راهنگفت.  آن چیاما ه ایرکیام

به شهرستان رفته بود  زدانیو  ینیام یبه همراه آقا نبیچند روز که ز

را خراب  زیرود اما اتفاق امشب همه چ شیپ یگرید یطور توانستیم

 کرده بود. 

دور شود درخواست کرد  کهنیاو چشم دوخت. قبل از ا یکالفگبه  لیریام

 صحبت کنند. یاقهیچند دق

 اد،یکردن خوشم نم حتیاز نص یدونیصاف کرد و آرام گفت: م ییگلو

که افتاد باعث شد خودمو مجاب کنم  ییاما امشب و اتفاقا ستم،یآدمشم ن

باهات حرف بزنم. برادرانه، مرد و مردونه! به قول آقا  زیچ هیکه در مورد 

 .میرو ندار یما جز هم کس کنهیگوشزد م شهیجون که هم
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آزار  ی. حسدیبگو خواهدیچه م ندیشد تا بب رهیبا دقت به او خ ایرکیام 

 دهنده ته قلبش را به جوش و خروش انداخته بود.

 یحس دونمی: مدیجمالت را کنار هم چ نیگرفت و بهتر ینفس لیریام

. که اگر بود همه ستیدست خودشون ن آدیکه تو آدما به وجود م

عشق  چیو اون موقع ه کردنیدوست داشتن انتخاب م یرو برا هانیبهتر

و افسار  یعاقل باش دیبا ییجاها کیوجود نداشت، اما  ایتو دن یاشتباه

 کهنیقبل ا ،فتهیب دیکه نبا یاتفاق کهنی. قبل ایموقع بکش هاحساساتتو ب

تلنگر  هی دیبزنه. اتفاق امشب با نتیو زم رهیاون افسار تو رو دستش بگ

 .یخوب فکر کن ینیبش کهنیا یبرا ایرکیباشه برات ام

داداش.  ستین هیظاهر قض زیآمد و حرف آخرش را پچ زد: همه چ جلو

خوب فکر کن. به امشب، به  نی. بشخوادیتر م یعمق دید ییزایچ هی

که ممکنه مثل امشب باشه، به دور و ورت خوب نگاه کن.  یبعد یشبا

حداقل انقدر  ای مینیبیکه روبرومونه رو نم ییزهایچ نیما بهتر شهیهم

. خوب فکراتو بکن، رهیو م خورهیم زیکه از دستمون ل مشینیبیم رید

عقلت چه احساست من  یچه در راستا یریکه بگ یمیبعدش هر تصم

 پشتتم. 

 گذاشت. شیاو فشرد و تنها یشانه یرا رو دستش
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. خشک شد. هاج و واج مانده بود شیچطور سرجا ایرکیام دیو ند رفت 

از چه حرف زده. منظورش را تماماً گرفته بود اما  لیریام دانستیخوب م

افتاده و  نیبر زم اشیعاشق ییباور کند که طبل رسوا خواستینم

 را پر کرده.  ایکل دن شیصدا

اش کس متوجه چینزده ه یحرف چیچون از حسش ه کردیفکر م چرا

 گریطور د کیرا  منایچند سال که متوجه شده بود  نیتمام ا شود؟ینم

را  یاز خود نشان ندهد تا کس یکرده بود رفتار خاص یدوست دارد سع

را گذاشته  زینگفته بود. همه چ یزیهم چ منایبه خود  یحساس نکند. حت

. دوست داشت اول همه را خوب بپزد بعد عشقش را خودشبود به موقع 

 اشتباه کرده بود. یادیز ایبه خوردشان بدهد اما گو

را داشت که سرش را در برف فرو  یحاال، حس کبک لیریام یهاحرف با

 !ندیبیمانده از برفش را نم رونیب یکس پاها چیه کندیبرده و گمان م

 شهی. مثل همدیخودش غذا کش ینشست و برا یناهار خور زیپشت م نوا

به محبوب کرد؛ در  ی. نگاهخوردیتنها غذا م دیبود و حاال با دهیرس رید

و  ریو در باطن معلوم نبود کجا مشغول س شستیظاهر داشت ظرف م

 سر مزار؟ دیای: شما نمدیسلوک بود. با همان دهان پر پرس
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و سر باال انداخت: نه.  دیکه داخل دستش بود را آب کش یبشقاب محبوب 

جا، اگر وقت کردم بعدش برم اون دی. بااز همکارا دعوتم کرده جشن یکی

 .ادیب تونهیمغازه. نم یبرا رهیبگ لیبره بار تحو دیهم با ی. علآمیم

 نیناهار هم خودش را نرسانده بود و ا یبرا یحت یتعجب کرد؛ عموعل نوا

سابقه بود. قاشقش را با برنج پر و با دقت حرکات  یب بایموضوع تقر

 شناختشینداشت. آن قدر خوب م یمحبوب را رصد کرد؛ انگار حال خوب

 . لنگدیکار م یجا کیکه بداند 

چنان نگاهش به او و حرکاتش را پشت هم خورد. هم یبعد یهاقاشق

دستش گرفت.  دنیآب کش یبرا یوانیل یحواس یبود که محبوب با ب

افتاد و در  نکیرا از دستش گرفت که با صدا داخل س وانینفر ل کیگار ان

برد  نکیدقت دستش را داخل س یلحظه هزار تکه شد. هل شده و ب کی

 کف دستش آخش بلند شد. یاشهیش کهو با فرو رفتن ت

قدر همه شده بود. آن رهیهاج و واج به او و دست غرق در خونش خ نوا

العمل نتوانست عکس یاتفاق افتاد که حت یادفعه کیپشت سر هم و  زیچ

را  یبود! فورا صندل زارینشان دهد! مخصوصا که از رنگ خون ب یدرست

 .ستادیو کنار محبوب ا دیعقب کش
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که با جهش از کف دستش  یکرد نگاه از خون یرا گرفت و سع دستش 

 کجاست؟ ی: دستمال کاغذدی. دور خودش چرخردیبگ زدیم رونیب

درهم  یهاآن گرفت. اخم ریآب را باز کرد و دستش را ز ریش محبوب

 قیعم یلیمامان جان. خ ستیاش نشان از دردش داشت: الزم نشده

 زخمش. ستین

به او دنبال دستمال به سالن رفت و برگشت. دست محبوب  تیاهم یب نوا

 یزیگذاشت. خون ر شیرا در دستش گرفت و چند برگ دستمال رو

 !ست؟ین یزیچ گفتیطور مهمچنان ادامه داشت. چ

به دستش  ینشاند و خوب زخمش را خشک کرد. نگاه یصندل یرا رو او

 با دستت؟ یکرد کاریانداخت و آرام زمزمه کرد: چ

حلقه زده در چشمان محبوب دلش را به درد آورد. مطمئن بود که  اشک

را آورد  هیاول یهاکمک ی. جعبهستین یزخم سطح نیعلت آن اشک ا

 و با دقت زخم را شست و بست.

. رنگ خون حالش را قبال واقعا دیکش یکه تمام شد نفس راحت کارش

را شسته و عقب  زیمحبوب همه چ یبرا اشیاما حاال نگران زدیبهم م
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. انگار واقعا بستیکه بفهمد داشت با دقت زخم او را مبرده بود. بدون آن 

 .ترساندشیو زخم هم نمخون  دنید گریبزرگ شده بود که د

کرده بود  هیگر ریدل س کیآن زخم کوچک  یکه به بهانه محبوب

: االن دی. نوا با خنده سر او را در آغوش کشدیرا با صدا باال کش اشینیب

 هیانقدر گر یدگیبر هی. بخاطر دیخندیم یبود حساب جانیا لیاگه بابا خل

 ؟یکنیم

 نایا دونمیکه مزد: من یرا جمع کرد و به در شوخ زیم یرو یها ظرف

مادرانه به کار  یها رو بشورم بانو! از اون ترفنداهمه نقشه بود تا من ظرف

 .یبرد

کرد لبخند بزند و ته تالشش شد کج و کوله شدن صورتش:  یسع محبوب

 .شورمشونیم کنمی. خودم دوباره دستکش دست مزمیبذار اونجا باشه عز

ها شد و در ان فاصله تا توانست از سکوت مشغول شستن ظرفدر  نوا

 ستیچ دانستیکه نم یزیهمه جا صحبت کرد تا حواس محبوب را از چ

 زیبشقاب را که شست م نیاما ذهنش را مشغول کرده بود دور کند. آخر

 زیبه م اشرهیمحبوب نشست. نگاه خ یو رو به رو دیرا هم دستمال کش

 .گهینکرد د یزیو چک کرد: خداروشکر خون ر گرفتبود. دستش را 
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 نبود اخه. نگران نباش. قیدوباره گفت: عم محبوب 

شده؟!  یزی: چدیو آرام پرس دیخودش را جلو کش ینگاهش کرد. کم قیدق

 مامان! یایبه نظر خوب نم

 یکه مچاله شد. کم ییو دل نوا دیکه در چشمان او دو یباز هم اشک و

داده که  ریچند روزه گ یو دلش باز شد: علگذشت تا باالخره سر درد 

 اش.بچه دنیبره د خوادیدلش تنگ شده. م گهیخارج. م میبر

ناراحت نکردن او  یبرا یهم گذاشت. محبوب حت یبا درد چشم رو نوا

 .دانستیم یو او را فرزند عل کردیخودش را هم انکار م ینسبتش با بچه

باز حرف زدن از  گذشتیدهانش را قورت داد. اگر هزار سال هم م آب

 کرد،یبار فرق م نیاما ا شدینم ینوا عاد یمعرفت برا ینامرد و ب یاو

 .بود انیکرده بود در م یمادر شیعمر برا کیکه  یمحبوب یپا

 یباشد و حاال وقتش بود که دست رو یکرده بود که قو نیتمر هاسال

بودنش را به رخ او هم بکشد. دست محبوب را در  یزانو بگذارد و قو

باهم چند روز خوش  دینداره. بر یو ناراحت هیگر کهنیدستش فشرد: خب ا

 .دیو برگرد دیبگذرون
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در  دیکشیانگار خجالت م د،یخودش را کنار کش یبا ناراحت محبوب 

تنها بذارم  تیضعو نیتو و بابا رو تو ا تونمیچشمان نوا نگاه کند: نم

 خوامینم ،یشیتو ناراحت م میاگه ما بر دونمی. از اون گذشته مزمیعز

 .میبازم باعث عذابت بش

چه شد که از دهانش در رفت:  دیفراموشش شد، نفهم زیآن همه چ کی

اتون. من هنوز بچه دنید دیریم دیچرا ناراحت بشم عمه جان؟! شما دار

 خودتون دور کنم. یعیمنطق نشدم که شما رو از حق طب یانقدر ب

 چه گفته است! دیبغض محبوب تازه فهم دنیو با د گفت

 یاش. بعد چند سال، بازم بهم گفتنشونه نمی! ا؟یدیهق زد: د محبوب

 عمه!

خراب کرده بود. مثال آمده  یدست یدر دل نثار خودش کرد. دست یلعنت

و متمدن جلوه دهد اما همان خطاب گنده زد به همه  یبود خودش را قو

 !زیچ

نشست.  شیدو زانو یمحبوب رو یپا ریبلند شد و ز یصندل یرو از

لحظه حواسم پرت شد..  هیمامان جان. باور کن  دیکرد: ببخش ییدلجو
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 زیچ نیا ری! من غلط بکنم غیوگرنه که شما تا ابد مامان قشنگ من 

 صدات کنم. یاگهید

 شهیشدت گرفته بود: خودت هم اشهیدل محبوب آرام نشد. گر یول

هم  ی! من هر کارگنیوقتا م جورنیتو دلشون رو ا یآدما حرفا یگیم

نکردم که  یخوب مادر دمیمادر. شا هیام، نه تو عمه یبکنم بازم برا

 !یمامان صدام کن یتونینم

. مگه ادم از لیخل : نه بخدا. نه به جان بابادیدست او را گرفت و بوس نوا

 یاز مادرا یمن حت یشما برا دم؟یکه من از شما ند خوادیم یمادر چ هی

اش رو انقدر خالصانه برادر زاده تونهیم یا. کدوم عمهدیهم مادرتر هیبق

قلب بزرگ  هیمثل شما  تونهیم یک د؟یکارو کرد نیبزرگ کنه که شما ا

وقت حس نکردم مامان  چیمن با وجود شما ه خورمیداشته باشه؟ قسم م

مثل شما رو کنار خودم  یکیخدا سرم باال بوده چون  یشهیندارم، هم

 یکه شما برا کننیم کاریبراشون چ هیبق یداشتم و دارم. مگه مامانا

  د؟یمن نکرد

 یحرف: من در حقت مادر کیدور تسلسل گفتن  یافتاده بود رو محبوب

نبودم  ی. مادر خوبیندون صدا زدن نیا قیکه منو ال ینکردم حق دار

 برات...
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 نیتا هم ،یدر نوجوان ،ینکند. او در کودک هیتمام تالشش را کرد تا گر نوا 

 اشیپدر و مادر یدرد ب یتمام عمرش برا یبه اندازه شیچند سال پ

 بس بود هر چه غصه خورده بود. گریبود. د ستهیگر

را خالصانه به رخ  . آسمان، آفتابشداشتیآرام آرام قدم بر م لیخل کنار

قبرستان سرد  طیگرمش نبود. مح شهیو او بر خالف هم دیکشیم نیزم

 ..شدیخاک شده بلند م یکه از هزاران آرزو ییبود! سرما

 شیناخودگاه به اسم حک شده رو گذشتیکه م یاز کنار هر سنگ قبر 

 نیسرش در ا یموها یبه اندازه گفتی. اغراق نبود اگر مدوختیچشم م

 جانیبچه بود با ه یکه وقت ییهاقبرستان اسم وجود دارد. اسم

 .شدیم اشانرهیاز غم تنها خ ییایو حاال با دن خواندشانیم

تر آرام لیخل یهاحس کرد قدم دندیسنگ قبر پدرش که رس کینزد 

خاطرش بود که با هر  یبود. از همان بچگ دهیصحنه را کم ند نیشدند. ا

 شیبه موها دیتار سف کیو  تردهیخم لین قد خلمکا نیبار آمدن به ا

و اشکش  کشدیآه م بازد،یبود که او چطور رنگ م دهی. دشودیاضافه م

. غم فرزندش انگار دیایتا مبادا به چشم نوا ب ردیگیچشم م یشهرا از گو

و چند سال هنوز  ستیکه با گذشت ب شدینم یعاد شیوقت برا چیه

 بود. قیعم یمملو از غم شیهاهم واکنش
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 یکه اکثر مواقع برا یخودش را سرگرم سنگ قبرها نشان داد. کار نوا 

سرعت داد و جلوتر از او به سمت  شیها. به قدمکردیم لیخل یراحت

 بلدش بود راه افتاد. یگریاز هر مکان د شیکه ب ییجا

. محبوب و گرشیدستش گرفته بود و گالب را در دست د کیکارتن را  

گرفته بودند و فقط توانسته  یهم تاکس لیودند. خودش و خلب امدهین یعل

 . اوردیگرفته بود را با خود ب راتیخ یکه برا یکیبود کارتن ک

به بعد در  ییجا کیلب نشاند. از  یرو یلبخند دیسنگ قبر که رس به

ها را پشت سرش جا که آمد غم جانیبه خودش قول داده بود ا یزندگ

 اشیپدر یکه به خانه یدرست مانند دختر. دیایبگذارد و خندان ب

که پدرش  کردیم ی! چه فرقگریپدر او بود د یهم خانه جانیا رفت،یم

 با او نداشت؟ یاو خاطره امدیمن ادشیرا 

و سنگ قبر را با  دیکش رونیب فشیکنار قبر زانو زد. دستمال را از ک 

 یبه رو یاشد خم شد و بوسه داریگالب شست. نام عارف فرزانه که پد

 دیبریم ایکه از دن ییهاسرش را مثل تمام وقت خواستیاسم زد. دلش م

. قبر بگذارد و حضور عارف را کنارش حس کند یرو آمدیجا مو به آن

بود نوا  یبود و کاف اشرهیتر خآن طرف یکم لیخل شد؛یف که نمیح

 تر کند.بشکند تا او هم کمر خم
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خارج بود. بغضش را همراه  ارشیاز اخت دیخل چشمانش جوشکه دا یاشک 

از جا بلند  ستادیکنارش ا لیبا آب دهانش قورت داد و هم زمان که خل

 شد تا او راحت باشد.

شدن لباسش  یاز خاک ینگران یچسباند و ب نیدستش را به زم کی لیخل

. چند دینشست. نام عارف را لمس کرد و قلبش از غصه لرز نیزم یرو

 کیبود؟ چند سال بود که در حسرت  دهیسال بود که صورت ماه او را ند

 یاستشمام بو دیکه نوا را به ام شدیچند سال م سوخت؟یم گرید دارید

انتظار و درد و غم از  یهاسال نیحساب ا فشرد؟یم نهیسعارف به 

وقت کهنه و  چیداغ دار غم فرزند ه نیوالد یدستش در رفته بود. برا

 .شدینم یعاد

رفت. باز هم لبخند زد. اگر  یو سراغ قبر کنار دیکش ییصدا یآه ب نوا

. شدیجمع م یکوچکش حساب یجا بود جمع خانوادهمحبوب هم آن

که  ی. کسلویبوسه زد؛ نازگل حاج شیبایسنگ او را هم شست و به نام ز

 یمادرش است و او امروز قسم خورده بود که محبوب جا گفتندیهمه م

 کرده و دروغ هم نگفته بود.  ررا پ اشیخال

قبر او و عارف بود چشم دوخت. چهار زانو کنار  نیکه ب یکم یفاصله به

 ایبود. از دار دن تربیاز او هم غر ایدن نیقبرش نشست. مامان نازگلش در ا
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طاقت  شتریب یداشت که بعد از مرگش چند سال ریپدر و مادر پ کی 

. اشتنوا را د کی ایگفتند. نازگل در کل دن را وداع یو دار فان اوردندین

 .کردیکنارش حس م شهیکه او را هم یینوا

  

 یکار بد کردیخدا او را دوست ندارد. گمان م کردیکه بود فکر م تربچه

به خودش  شهیکرده است که خدا پدر و مادرش را از او گرفته است. هم

وجود ندارد که هم پدر نداشته  ایاز او بدشانس تر در دن یابچه گفتیم

 راکند، کمش  میکه مجبور بود محبوب را تقس ییباشد و هم مادر. روزها

 شتریفکرها ب نیبسپارد ا اشیرا به پسر تن ادشیخودش بردارد و ز

کرد عاقل  یسع یبود. از همان بچگ اوردهیوقت کم ن چیاما ه شدندیم

 ندیبفهمد تا نگو شتریب شیهاباشد، نسبت به هم سن و سال یباشد، قو

که  یشده است. تمام تالشش را کرد کس نیچون پدر و مادر ندارد چن

باشد. تمام  کردندیرا م فشانیکه همه تعر ینازگل و عارف یندفرز قیال

 ...شدیکه االن بود نم ییبود. اگر او را هم نداشت نوا لیخل ایدر دن دشیام

گرفته  ییبا صدا یادفعه کیچه شد که  دیبود و نفهم شیغرق در فکرها 

وقت جواب  چیرا به زبان آورد: ه خوردیکه در ذهنش وول م یاجمله

 نکردم بابابزرگ؛ چرا من زنده موندم؟! دایسوالم رو پ نیا
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کند.  یگلگ شینوا آمدیم شیرا لرزاند. کم پ لیدل خل شیصدا بغض 

 یانهخبر سفر محبوب دل شکسته شده و آست دنیامروز با شن دانستیم

لبش نشاند: خدا به دل من  یآرام رو یآمده است. لبخند نییتحملش پا

 .رحم کرد که تو رو برام گذاشت دخترم

نثار روح پسر و  یاتکان خورد. او هم بغض داشت. فاتحه شیگلو بکیس

که برام  یکه خش برداشته بود آرام گفت: روز ییعروسش کرد و با صدا

کدوم زنده نموندن  چیخبر آوردن عارف و نازگل تو راه تصادف کردن و ه

از جام بلند شم، گفتم  تونمیوقت نم چیه کردمیکمرم شکست. فکر م

. من عارف و محبوب رو با چنگ و دندون استیبرام آخر دن گهیاون روز د

ر خدا ماد یخال یجا وقتیبزرگ کردم. هم براشون مادر بودم هم پدر که 

 گهیرو داشتم که د یرو حس نکنن اما اون روز حس آدم امرزشونیب

تحمل  یجون نداره برا گهیکه د ینداره. آدم ایموندن تو دن یبرا یلیدل

بازم کم  یهم داشته باش وبی. صبر استین یزیکم چ دکردن. غم اوال

فرصت نداد  یازم پس گرفت. حت ی. خدا امانتش رو به طرز بدیآریم

 کنه و ازم گرفتش. یپدر شتریماه ب پسرم نه
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را  دیچشمش چک یکه از گوشه یشد. قطره اشک رهیبا دقت به او خ نوا 

غم آن  لیخل یپارنگش گرفت. انگار او هم هم یشال مشک یبا گوشه

 روزها را حس کرده بود.

 یتکرار شیوقت برا چیبود اما ه دهیها را بالغ بر هزار بار شنحرف نیا

از  شیبرا لیتا خل سپردیتر از قبل گوش جان مبار تشنه. هر شدندینم

بازگو  لیاو و خل ی. هر چند که برادیبگو شیو چند سال پ ستیب

 نداشت. یدر پ یزیکردنشان جز درد چ

 ی: خدا وقتدیبا دست سنگ قبر سرد پسرش را لمس کرد و آه کش لیخل

کردن بعدشم  یزندگ لیدل ده،یصبرشو هم م دهیاش مه هرو به بند یغم

بگم و کمر  یاعلیو امانت بزرگ که  لیدل هیداد.  لی. به منم دلدهیم

. ستیحکمت ن یب رسهیاز سمت خدا م ینره هر چ ادمیراست کنم. که 

ما. تو اون تصادف همه  یگذاشتن برا یرفتن اما تو رو امانت زگلعارف و نا

خدا  یعجزهگفتن زنده موندن تو معجزه بوده و منم با آغوش باز از م

 دیتا منم به ام یتو زنده موند ؟یچرا زنده موند یپرسی. ماستقبال کردم

که اون دلش  ییعارف رو به جا یامانت کهنیا دیکنم. به ام یبودنت زندگ

 کشمینفس م ینیبیاالن هستم، اگه م ینیبیبرسونم. اگه م خواستیم
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جون دوباره همش به خاطر وجود توئه دخترم. تو به من، به محبوب  

 .یداد

بار نوا پر از بغض بود. هم خوشحال بود و هم ناراحت. خوشحال  نیا لبخند

ها بودند تا اگر آن دیو ناراحت از نبود عارف و نازگل. شا لیاز داشتن خل

 یدوره کی شیاو چند سال پ ماندندیاگر م دی. شاشدیحد تنها نم نیا

 .گذراندیسخت را نم

که  نیو شکرگزار بود. هم یها او اما راضکاش یاو  دیشا نیتمام ا با

 کهنیکرده بود، هم یمادر شیکه محبوب برا نیرا داشت، هم لیخل

شده بودند خدا را شکر  شرفتشیپ لیکه پشت سر گذاشته بود دل یاتفاقات

 .کردیم

اولش برگشت. چشمان سرخ  یرا که پخش کرد دوباره سرجا راتیخ

ها کدام از آن چیه یغم برا نی. ادیکش ی. آهدادیم اشهیخبر از گر لیخل

پدر و  یبرا یا. کنارش نشست و دوباره فاتحهشدیوقت تمام نم چیه

و نوا کنار عارف بودند  لیبه قبر نازگل انداخت. خل یمادرش خواند. نگاه

از عارف به حال نازگل  شتریدلش ب یمواقع نیتنها. چن شهیهم مثلو او 

نوا زنده بودند، دست و پا شکسته  یتا چهارسالگ. پدر و مادرش سوختیم

 دیدیم جانیها را نشسته اکه با هر بار آمدن به مزار، آن آمدیم ادشی
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سال جفتشان را از پا درآورد و  کیاما غم رفتن تک دخترشان در عرض  

 لیرا جز چند فام یتنها شد. کس ینازگل تنها ایاز رفتنشان در دن دبع

 لیه بودند نداشت و کنار قبرش تا نوا و خلدور که فراموشش کرد

 بود. یخدا خال یشهیهم آمدندینم

 لیخل یشانه یبه ساعتش انداخت و از جا بلند شد. دست رو ینگاه

 بابابزرگ؟! میگذاشت: بر

 یرو یانشان از جواب مثبتش بود. خم شد و بوسه لیتکان دادن خل سر

 ،رهیگیاش را فشرد: نفستون مشد نوا شانه یقبر کاشت. مکثش که طوالن

 لطفا. نیبلند ش

 رمان بوک

https://romanbook.ir/ 
دل از تنها پسرش کند و به زحمت از جا بلند شد. نوا راست  لیخل باالخره

ش که پسر جوان ینفسش رفته بود اما مهم نبود. حداقل نه تا وقت گفتیم

 خروارها خاک بود.  ریز

که  ییبه نوا ینگاه میبرداشت. ن یگذاشت و قدم نیزم یرا رو شیعصا

و در فکر بود انداخت و آرام گفت: محبوب باهات  داشتیکنارش گام برم

 صحبت کرد؟

https://romanbook.ir/
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 یوقت بود که حس خاص یلینگاهش کرد. خ یحس و خنث یب دخترک 

 نیبود با ا شیچند سال پ یاگر نوا دی. شاگرفتینم ییهاحرف نیاز چن

اما حاال و بعد  دیجوشیو اشک درون چشمانش م شکستیسوال دلش م

به  توانستیکرده بود م نیبودن را تمر یکه مشق قو یاز چند سال

 خودش مسلط باشد.

بره کانادا. گفت خواسته  خوادیم یعموعل گفتیتفاوت گفت: آره. م یب

 مامان محبوب هم باهاش بره.

نگران  کمیخبر دارد پس ادامه داد:  زیو بم همه چ ریاز ز لیخل دانستیم

رو راحت  الشیاما خ شمیبا رفتنشون من ناراحت م کردیمن بود. فکر م

 .میاییاز پس هم برم لی. بهش گفتم منو و بابا خلستیطور ن نیکردم که ا

موشکافانه هر حرکت او را  لیجمالتش. خل یچسباند به انتها یچشمک و

 الیخ فیاز سر تکل ای یشی: واقعا ناراحت نمدینظر گرفت. پرس ریز

 ؟یمحبوب رو راحت کرد

شکل سوال  نیداشت با ا لی. خلدیو با صدا خند یجد یجد بارنیا نوا

 !گرفت؟یکردن مچش را م
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 د؟یقسم بخورم که شما و مامان محبوب باور کن یزد: به چ یدر شوخ به 

کردم که  کاریچ دونمیرو گفتم. البته نم میبه روح بابا عارف حس واقع

پدر و مادر رو بخاطر  هیمنطقم که  یتو نظر شما و مامان محبوب انقدر ب

ام سابقه ایپسرشون محروم کنم! گو دنیکه تموم شده از د یاگذشته

 .خبرمیخرابه و خودم ب یادیز

د اما مشخص بو کردیم یخبر یخودش که تعارف نداشت. االن اعالم ب با

که با رفتن او شروع شد و  یها از حال بد نواست. حال بدترس آن

 دوباره از سر گرفته شود. دندیترسیم

 خوادیازت توقع نداشتم اما دلمم نم نی: جز ادیکش ینفس راحت لیخل

 .یکن یما نقش باز یخوشبخاطر دل

از دستم  یگریرو خوب بلد باشم باز یخودش را لوس کرد: هر کار نوا

شما هم  کنمیم شنهادیپ تمیاثبات حسن ن یبخدا. اصال برا آمدیبرنم

 دیفهمیهم م شه،یهم حال و هواتون عوض م یطورنی. ادیباهاشون بر

 .زنمیحرف نم یمن الک

 اخم کرد: تو رو تنها بذارم؟!  لیخل
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 یتا خانوادگ یایخودتم ب یتونیم یلیما یلیافزود: اگر خ یبا بدجنس و 

 !میبر

العمل عکس خواستیبود؛ م زیچ کیها فقط حرف نیاز زدن ا قصدش

. هر چند که در ندینوا را در کمال صداقت با چشمان خودش بب یواقع

 بودند. دهیرا همه به چشم د رشییها تغسال نیتمام ا

 دمینرس یدرجه از بخشندگ نینوا جمع شد و رک گفت: هنوز به ا یخنده

 هم بهش نرسم!وقت  چیه کنمیبابابزرگ. فکر م

 یسع شهی. آرام گفت: اما من همستیمنظورش چ دانستیخوب م لیخل

 .یریبه دل بگ نهیک یندادم از کس ادتی. ارمیکردم تو رو بخشنده بار ب

چسباند  لیلبش نقش بسته بود خودش را به خل یکه رو یبا لبخند نوا

 کیبه دل نگرفتم چون  یاز کس یانهینزدم. ک نهیو گفت: منم حرف از ک

 چیه زهایچ یسریدون بشکنم اما نمک خوامیعمر نمک خوردم و نم

بهتون دروغ بگم که من  تونمی. نمشنیوقت از ذهن و روح آدم پاک نم

هم به دل  یشتر نهیک دمیاما بهتون قول م دمیاون آدم رو کامل بخش

 ندارم.
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 یها افتاده بود براآن نیکه ب ینامش را هم ببرد! اتفاق آمدیعارش م یحت 

ها داشت با عواقب آن دست و اتفاق ساده و گذرا نبود. تا مدت کینوا 

توانسته بود خودش را  لیمحبوب و خل ادِیو با زحمت ز کردیپنجه نرم م

 یاز خودگذشتگ پی. دوست نداشت ترستدیپا با یجمع و جور کند و رو

 یزیچ لینه خل گری. دافتیجا خاتمه . بحث هماندیبردارد و دروغ بگو

 گرفتند و راه آمده را برگشتند. یداد. تاکس یااضافه حیگفت و نه او توض

همچنان  ایرکیو ام ری. جهانگدیبه سالن کش یبانو از آشپزخانه سرک نرگس

بودند. جلو رفت و آرام گفت: غذا رو  اشانیمشغول دفتر دستک حسابرس

 بکشم؟

است سکوت کرد تا خودش  ریمخاطبش جهانگ دانستیکه م ایرکیام

 .شهیتموم م یصبر کن کمیجواب داد: 

. یشمام نر ایرکیکرد: آقا ام ایرکیرو به ام یبا مهربان بارنیبانو ا نرگس

 .میبمون شام رو با هم بخور

 زد: حتما. لبخند

تکان  ایرکیفاکتور را مقابل ام یکرد و برگه کسیرا ف نکشیع ریجهانگ

 کجاست؟ رادشیا نمیبب یای. صدات زدم بخوننیبا هم نم نایداد: ا
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 حیساعت بود داشت توض کی. دیکش یادور از چشم او پوف کالفه ایرکیام 

 ریجهانگ یریرادگیهمه ا نیو از ا دادیرا م زیهمه چ کیبه  کی

با او در کمال  شهیچطور هم لیریبگذارد. ام ابانیسر به ب خواستیم

 آمد؟یراه م یخونسرد

از  لیآقاجون.  دونمیرو من نم نایو گفت: ا دیکش ششیبه ته ر یدست

 خبر داره. اتشیجزئ

 !؟یکنیم کاریاخم کرد: پس تو، تو اون گاراژ چ ریجهانگ

آقاجون. من تو  لهیحساب کتابا با  دیدونیانداخت: شما که م نییپا سر

 . از کدومش بگم؟کنمیکارا م یلیاون گاراژ خ

با وقار از آشپزخانه  اسمنیسکوت کرد.  دیرا که د ریجهانگ یبرزخ یچهره

 ها گذاشت.آن یرورا روبه یچا ینیآمد و س رونیب

انداخت و گفت: مگه  زدیحرف م ایرکیبه او که با ام ینگاه مین ریجهانگ

 خوردنه؟ ییاالن چه وقت چا ن؟یاریشام نم

 دنید شتریب یکه برا کردیاعتراف م گفت؟ی. چه موا رفت اسمنی

 متوسل شده است؟ یفنجان چا کیبه  ایرکیام
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. شهیکار شما حاال حاالها تموم نم میدی: ددیبانو به دادش رس نرگس 

 در بره. تونیآورد خستگ یچا دیجان زحمت کش اسمنی

نرگس بانو را  حیآن فاکتور بود و توض یچنان مشغول وارسهم ریجهانگ

 نشان نداد. یالعملو عکس دیشن

 یرا که مشغول تماشا اسمنیکند و باز هم باالخره دل از آن برگه  

 شبیدختر بازم کجا رفته؟ مگه د نیبود مخاطب قرار داد: ا ونیزیتلو

بمونه؟ کر بود  رونیکه بچه تا شب ب ستین ینیام یخونه جانینگفتم ا

 حرف من برو نداشت؟ ای

توپ و تشر  ریپوست لبش را کند. استرس گرفته بود. لحن جهانگ اسمنی

و  بردیحساب م یادیا از او زه هنو هیجا داشت. مثل بق کیرا  خیو توب

 .دیترسیهم م یکم

داد: امشب تولد دوستش بود.  حیرا در هم قالب کرد و آرام توض دستانش

 .دیعمم. نگران نباش یخونه رهیجا هم مام با هم رفتن. از اونبا دختر عمه

به من  یزیچ یچهره نشاند: چرا کس یرو یاخم وحشتناک ریجهانگ

 د؟یو دوخت دیدیخونه مگه صاحاب نداره که واسه خودتون بر نینگفت؟! ا
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من و من کرد: من خودمم خبر نداشتم آقاجون. غروب که داشت  اسمنی 

 داد. حیبرام توض رفتیم

به  دانستندی. همه مدیکوب نیزم یرا از کنار مبل برداشت و رو شیعصا

باال بردن ابهتش از آن کمک  یبراندارد و در مواقع ضرور  یاجیآن احت

 و چقدر هم موفق بود! ردیگیم

خونه باشه. نرگس  گهیساعت د میو محکم گفت: زنگ بزن بگو تا ن ستادیا

 غذا رو آماده کن. شورمیبانو شما هم تا من دستامو م

 گفت و به سمت آشپزخانه راه افتاد. یبانو چشم نرگس

 یکه با آن چهره ییایرکیاو نگاه کرد و به ام یمستاصل به راه رفته اسمنی

نداشت چشم دوخت و پر استرس لب  ریاز جهانگ یپر غضب دست کم

 کنم حاال؟ کاریزد: چ

که آمده  یبود. از زمان یو سر خود بودنش عصب منای یفکر یاز ب ایرکیام

قدر خوددار اما موفق نشده بود. آن ندیبود چشم چرخانده بود تا او را بب

کنجکاو  اشانهیرا به حس مخف هیبپرسد و بق یزیبود که نخواهد چ هم

گوشه کنارها  نیدخترک هم کردیگمان م یالیکند. در کمال خوش خ

 .ستین شیدایاست که پ غولمش
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کرد: از من  یخال چارهیب اسمنیچه شد که حرصش را سر  دینفهم  

 یدادیتذکر م منایآقاجون انقدر حساسه؟ به  یدونیتو مگه نم ؟یپرسیم

که گفت رو انجام  یکنه. االنم همون کار تیرعا کمیچند روز رو  نیکه ا

 بده.

 مارستانیب ریچند روز را جز مس نیشد. تمام ا ریاز برخورد او دلگ اسمنی

 دادیبه خودش اجازه م ایرکینرفته بود و حاال ام ییجا ریجهانگ یو خانه

 کند؟ یبرخورد نیبا او چن

. پسر دستش را دیایب ریتا جهانگ ستادیا ایرکیو پشت به ام جا بلند شد از

 یزی. تند رفته بود. شرمنده قصد کرد چدیصورتش کش یرو یبا کالفگ

 باعث شد حرفش را بخورد. ریجهانگ یشده دایپ یکه سر و کله دیبگو

 کرد: آقاجون؟ شیرد شود که صدا اسمنیاز کنار  خواست

زنگ  منای. به فتیبرم ش دیکه کرد مضطرب گفت: من امشب با نگاهش

 .نیبهم خبر بد ومدیاما اگر ن زنمیم

صبح  فتی: مگه امروز شستیدرهم او نگر یبا دقت به چهره ریجهانگ

 ؟ینبود
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 یاز همکارام امشب نم یکیجمع او متعجبش کرد: چرا بودم. اما  حواس 

 اون برم. یجا خوامیم ادیتونه ب

. ستادیقدم برنداشته بود که دوباره ا کیحرف سر تکان داد.  یب ریجهانگ

لقمه شام بخور  هی ایرا مخاطب قرار داد: پاشو ب ایرکیو ام دیبه عقب چرخ

 رو برسون سرکار بعدشم برو دنبال اون دختر. اسمنی

برم آقاجون.  تونمیاو را رد کرد: من خودم م شنهادیبه سرعت پ اسمنی

 .رمیگ ی. اسنپ منیزحمت بد ایرکیبه ام ستیالزم ن

. غذا ایرکیبه حرف او نداد و باز هم گفت: پاشو دستاتو بشور ام یتیاهم

 آمادست.

پشت سر او به آشپزخانه رفت. شام را در سکوت مطلق خوردند.  اسمنی

 لیمثل سبحان تما ایرکینه ام ردیجمع را دست بگ مناینه او بلد بود مثل 

به ساعت انداخت. از  یقاشق را که خورد نگاه نی. آخرزدیداشت نمک بر

 را جمع کنند. زیبلند شد و به نرگس بانو کمک کرد تا م شیجا

 یبود و خداحافظ ستادهیا ریساعت بعد حاضر و آماده مقابل جهانگ مین 

 . کردیم

 دنبالت. ادیب ایرکیزنگ بزن ام یایب یمحکم گفت: صبحم خواست مرد
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باال رفته و نگاه  شی. ابرودییرا پا ایرکیچشم واکنش ام یاز گوشه اسمنی 

ام "یمگه من راننده شخص" کیبود. از نگاهش  ریمتعجبش به جهانگ

 .دیباریم یخاص

 یتوجه ریاگر باز هم ساز مخالف بزند جهانگ دانستیتشکر کرد. م کوتاه

چون  تشیکه وضع ییایرکیوار پشت ام یحرف و تات یپس ب کندینم

 راه افتاد. خودش بود

که استارت  ایرکینشستن انتخاب کرد. ام یجلو را برا یخجالت صندل با

خودش  یراحت باشد. او به اندازه یکرد کم یزد سع رونیزد و از خانه ب

وقت نتوانسته بود خودش  چیاما ه شناختیپسر را م نیا شتریب دیو شا

بگذارد و پس  شیواهمه داشت که نکند پا پ شهیکند. هم کیرا به او نزد

 شود. دهز

که بابت آن برخورد گذاشت. با آن اشیدلخور یسکوت او را به پا ایرکیام

باعث  تشینشستن و مظلوم طورنیکم حرف بود اما ا شهیهم اسمنی

ها لعنت کند. سختش بود عذر خودش را بابت زدن آن حرف شدیم

رام گفت: خودش را قانع کرد و آ لیکند اما باالخره با چند دل یخواه

 .دیداد بزنم. ببخش تسر خواستمینم
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 یبار هزارم برا یدلش برا یکی. در آن تاردیبه سمتش چرخ یکم اسمنی 

معاوضه  اینگاهش را با دن کیپسر بد اخالق چه داشت که او  نی. ادیاو لرز

 کرد؟ینم

خارج بود: اشکال نداره.  ارشیلبش نقش بست از اخت یکه رو یلبخند

باشه اما خب به  منایرو کردم حواسم به  امیچند روز تمام سع نیمن ا

 واقعا مقصر من باشم. دمی. شادهیگوش نم یحرف کس

 بهش؟ یبا حرص دنده را جا به جا کرد: زنگ زد ایرکیام

 ی: خودش که جواب نداد. به دختر عمم زنگ زدم آدرس گرفتم که بر-

 دنبالش.

. توام تو زحمت ایرکیام دیبخشکرد: ب یعذر خواه یبا هزار شرمندگ و

. فقط لطفا گردمیدنبالم. خودم برم یایب ستین اجی. فردام احتیافتاد

 نشه. یرو با خودت ببر که آقاجون عصب منای

فردا گاراژ را  توانستینگفت. واقعا نم یزیدر جواب تعارفش چ ایرکیام

 کند. یاو را باز یول کند و نقش راننده شخص

ناراحت از  اسمنیکه نگه داشت آدرس را از او گرفت.  مارستانیمقابل ب 

آخر  یبا او نداشت در را باز کرد. لحظه یوقت حرف مشترک چیه کهنیا
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اخر و مشخصات  یاه هیکه داشت چنگ زد؛ توص یزیبه تنها دستاو 

هر چه شد به او هم خبر بدهند  کهنیا دیآدرس را به او داد و با تاک

 کرد و دور شد. یخداحافظ

را گرفت.  منای یزمان شمارهفرمان را چرخاند تا دور بزند و هم ریام

 یادهی. بوق کشدیرا در هم کش شیهااخم یدخترک که جواب نداد عصبان

 مقابل که راهش را سد کرده بود زد. یبه راننده

 بشیکرد. دست داخل ج کیبا همکارانش در محوطه سالم و عل اسمنی

اما هر چه  ردیتماس بگ منایبا  مارستانیب برد تا قبل از داخل شدن به

را داخل  یگوش کهنیا یاداوریکند. با  دایرا پ یگشت نتوانست گوش

که  ییجا گذاشته است فورا عقب گرد کرد و سمت جا ایرکیام نیماش

 .دیدو دشده بو ادهیپ

سرعت داد. تا خواست برسد پسر گاز  شیهاو به گام دیرا از دور د نیماش

زد و  شیبماند بلند صدا یگوش یاو برود و ب کهنیاز ترس ا اسمنیداد و 

 کرد تندتر بدود. یسع

را  اسمنی دنینگاه و دو ری. مسدیاز دور او را د یوحدت یآقا همکارش،

 کی اشیکیدر نزد دیسف یایسوار بر پرش یجوان دنیدنبال کرد و با د
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هجوم آورده  که در لحظه به ذهنش یگام به جلو برداشت و با هزار فکر 

 را گرفت. نیماش یبودند جلو

ترمز زد و  یفورا رو ایرکیناخوداگاه درهم رفته بودند. ام شیهااخم

کرده آقا؟  یادیبرد: سرت به تنت ز رونیب شهیسرش را از ش یعصبان

 ؟ینیبیرو نم یگندگ نیبه ا نیماش

و  دیکش ینفس راحت نیو نگه داشتن ماش یوحدت یآقا دنیبا د اسمنی

 سرعتش را کم کرد.  یترراحت الیبا خ

 دیچند لحظه صبر کن هی. خوامیداد: عذر م حیمودبانه توض یوحدت یآقا

 با شما کار دارن. ایگو

. دوست داشت جلو برود و کردیگر مهمچنان با اخم او را نظاره ایرکیام

 یخال ییجاکیهم  منایگوشش تا تمام حرصش از  ریچک بخواباند ز کی

 دنیاما رد نگاهش را دنبال کرد و با رس ستیمنظورش چ دیشود. نفهم

که سر راه نباشد  یارا به گوشه نیچشمانش گرد شد. ماش اسمنیبه 

و مشغول تشکر  دیرس یوحدت یبه آقا اسمنیکه  دیشد. د ادهیپکشاند و 

 شد. 
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تون شدم. اگر : از دور متوجهدیمرد جوان را شن یرفت و جمله جلو 

 ؟ینیهست به حراست خبر بدم خانم ام یمشکل

 حراستش بدهند؟ لیتحو خواستندیگرفت. نزده م اشخنده

شدنش فورا  کینزد دنیانداخت و با د ایبه سمت ک ینگاه مین اسمنی

منو رسوندن،  دنیمن هستن. زحمت کش ییپسر دا شونیگفت: نه نه. ا

 جا گذاشتم. نشونیتو ماش مویگوش

لب  یرو یلبخند ایرکیشدن ام کیسر تکان داد و با نزد یوحدت یآقا

هستم جناب؛ همکار خانم  یوحدت ثمینشاند. دوستانه دست جلو برد: م

مجبور  دمیخانم رو د اسمنی دنی. از دور دوخوامی. بازم معذرت مینیام

 . نیماش یشدم بپرم جلو

 دیرا برانداز کرد. نفهم شیمتعاقبا با او دست داد و کنجکاو سر تا پا ایرکیام

 خانم؟ اسمنی ایبود  ینیها خانم امآن یاسیباالخره 

دنبال  یدیدویم یشده؟ واسه چ یزی: چدیچرخ اسمنیسمت  به

 ن؟یماش

 جا گذاشتم. مویآرام زمزمه کرد: گوش دخترک

 اشاره کرد: درش بازه. برو برش دار. نیسر تکان داد و به ماش ایرکیام
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 شانیهاحرف انیصحبت کرد. م یوحدت ثمیبا م ید کماو برود و برگرد تا 

چرا خلقش تنگ  دیرا شکار کرد و نفهم اسمنیچند بار نگاه او به سمت 

کرد: خوشحال شدم  یبا او خداحافظ یشد. دخترک برگشت و وحدت

 جناب. با اجازه.

چه گفت  یوحدت دی. نفهمستادیکرد و کنار او ا یهم خداحافظ اسمنی

دست  کی یهاو از همان فاصله هم دندان دیکه دختر با صدا خند

لبخند او کالفه شد.  دنیشد. دست خودش نبود که با د انینما دشیسف

از دستش خارج شده بود که او را  ارشیباال زد. اخت هوکی رتشیرگ غ

 ؟یاسیصدا کرد: 

 نیو را اکه ا آمدیم شیبار پ کی ی. سالدیمتعجب به عقب چرخ دخترک

 دیایب کشیکه اشاره کرد نزد ایرکی. امستادیهم ا یصدا کند. وحدت یشکل

منم  دیی. شما بفرمایوحدت یآقا دیرو به او گفت: ببخش یبا شرمندگ

 .امیم

را جور کرد و تا  منایجواب ندادن  یپسر بهانه ستادیکه ا ایرکیام کنار

 !دور شود او را کنار خودش معطل نگه داشت یکه وحدت یزمان
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. ندیو سر جلو برد تا بهتر بب ستادیا دادیکه آدرس نشان م یاخانه مقابل 

آن قدر  منایاز آن فاصله مشخص نبود. در راه، با جواب ندادن  یزیچ

و  بیعج ینورها دنیتوقع د هالمیکرده بود که حاال مثل ف یباف یمنف

 نیو روشن خاموش شدن خانه را داشت اما از آن خبرها نبود. ماش بیغر

 شد. ادهیرا پارک کرد و پ

باز  یکیت یو زنگ واحد  را فشرد. در که با صدا ستادیساختمان ا یروبرو

در را باز کرده بودند؟ صاحب  دهیشد. نپرس رهیشد متعجب به آن خ

 جا؟نداشت آن

نبودند داخل شد و  یباز شدن زیچ چیبا ه گریبار د نیکه ا ییهااخم با

را  الشیخ یبه سمت آسانسور رفت. وجنات خوب ساختمان کم میمستق

 کردیکه فکرش را م یزیاز ان چ دادیم یراحت کرد. به خودش دلدار

 !ستین یخبر

 ی. آهنگ رپدیبه گوشش رس ییصداها ستادیواحد مد نظر که ا مقابل

. زنگ در را فشرد و باز هم دادیگوش را آزار م شیکه صدا شدیپخش م

 !شدی. در جشن که نوحه پخش نمگریداد؛ تولد بود د یخودش را دلدار
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بار  نینشد. دوباره و ا یخبر قهیکه تا چند دق دینرس یصدا به کس ایگو  

باز کند.  شیشد که در را به رو داینفر پ کیممتد زنگ را فشرد و باالخره 

 یده بود اما با ظاهر شدن پسرآماده کر یزیهر چ دنید یخودش را برا

 در شوک شد. یدر آستانه

 داداش. بفرما تو. یدر را ول کرد و خوش آمد گفت: خوش اومد پسر

نخورده پسرخاله شده بود! از خدا خواسته پا داخل خانه گذاشت.  یچا

 ها هم کم نبودند! روشن بود و تعدا مهمان یفضا برخالف قسمت ورود

را  منای دیتوجه چشم چرخاند شا یاز مقابلش رد شدند و او ب ینفر چند

 یاکند. همان پسر که در را باز کرده بود از کنارش گذشت و ضربه دایپ

 کن. ییرایبه پشتش زد : از خودت پذ

حدس زد پسر فقط  ست؟یخانه ن نیمتوجه نشده بود که او مهمان ا واقعا

مهمانانش را  یاب خانهحکم در باز کن داشته باشد وگرنه کدام صاح

 چیه دیرقصیو گربه م زدیکه سگ م یوضع نیالبته در ا شناخت؟ینم

 نبود! دیبع زیچ

و صورتش از شدت  دیرا د منایکنکاش کرد تا باالخره  گرید یکم

بود و معلوم نبود چه  ستادهیچند دختر و پسر ا انیسرخ شد. م تیعصبان
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به هر چه  یکه از خنده غش کرده بود. راه افتاد سمتش. مهمان گفتندیم 

 شباهت داشت اال تولد!

: دیلب غر ریگذاشت و ز منای یشانه یو دست رو ستادیسرشان ا پشت

 گذره؟یخوش م

 کم از سرعت نور نداشت. یزیچرخش دخترک به پشت چ سرعت

از دور و دستش  دیافتاد شوکه خودش را عقب کش ایرکیکه به ام نگاهش

 یزیبود شل شد. پسر نگاهشان کرد: چ ستادهیکه کنارش ا یپسر یبازو

 آقا رو؟ نیا یشناسیم منا؟یشده 

چه  ندیزل زده بود تا بب منایبه  میتکان بخورد مستق کهنیبدون ا ایرکیام

 یجا شیافتاده کنار بدنش که تا چند لحظه پ زانِی. آن دست آوکندیم

 در چشمش نشسته بود. یبود چون خار یگرید

 یزورک یخودش را زود جمع و جور کرد و لبخند شهیاما مثل هم منای

 . مهییپسر دا ایرکیبه پسر زد: اره. ام

 و تمام؟ ییپسردا ن؟یهم

که  ییو بدون توجه به دختر و پسرها دییهم سا یدندان رو ایرکیام

 .میرا مخاطب قرار داد: برو آماده شو بر منای کردندیم یخودشان را معرف
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کردن دور کند. با  یرا از نقش باز منایسردش هم نتوانست  لحن 

 شیهاکه لباس یکرد و به سمت اتاق یاز دوستانش خداحافظ یسراصبر

کرده بود رفت. شانس اورد که لباسش مشکل نداشت وگرنه  زانیرا آو

 نیآست زیلحظه داشت. شومخون راه انداختن را در ان  تیقابل ایرکیام

 بنفشش معقول بودند. یاپارچه رو شلوا دیبلند سف

 کی یو منتظر شد تا او برسد. امشب و در فاصله ستادیکنار در ا ایرکیام

 نیشده بود اما آن کجا و ا یمعرف ییساعت توسط دو نفر به عنوان پسردا

 کجا؟!  یمعرف

و او واقعا کور بود که  شدیرو م شیبرا شتریب منای تیبه روز شخص روز

 .ندیبب خواستینم

آسانسور را فشرد. تعجب اور  یرفت و دکمه رونیحرف ب یکه امد ب منای

زده که  یچه گند دانستیبود که دخترک ساکت بود. خودش هم م

 !زدیحرف نم

نشستنشان هم  نیرفتند. در ماش نییسوار شدند و پا دیکه رس آسانسور

استارت زد و تمام حرصش را سر گاز  ایرکیبه همان منوال گذشت. ام

 کرد.  یخال



 

380 

 یشوکت نای: مسندهیون                                                                                                                55طهران

که  ی. کسردیرا بگ منای یبه خودش زحمت نداد سراغ دختر عمه یحت 

 !کردیم دایجا آمده بود راه برگشت را هم حتما پتا ان

به سکوت  کردیم یکنارش بود و وراج منایکه  شهیراه بر خالف هم در

 گذشت.

هم باالخره باز شد. لحنش نه  منایقفل دهان  دندیخانه که رس یکینزد

طناز بود: آدرس رو از کجا  شهی. مثل همیداشت نه ناراحت یمانیپش

 !؟یآورد

را به  ییدختر پررو نینداشت. ا دنیتا ترک یافاصله ایرکیگردن ام رگ

 یبود به نحوه دهیرا ول کرده و چسب زیخود رسانده بود! همه چ یحد اعال

 تر از آن وجود نداشت؟!مهم یا! مسئلهکردن آدرس؟ دایپ

کردن  دای: االن فقط آدرس پدیغر اشدهیبه هم چسب یهادندان ریز از

 ؟یزدن ندار یبرا یاگهیمن برات سواله؟ حرف د

 بگم؟ دیبا یشد: نه. مثال چ اشرهیو خ دیبه سمتش چرخ الیخیب منای

! کدوم ؟یبگ دیبا ی: چدیفرمان کوب یرا از دست داد. داد زد و رو کنترلش

بود؟  یک یشده بود زونیپسره که ازش آو ارویتا االن؟ اون  یبود یگور
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تا حاال انقدر سر خود  یاز ک ؟یدادیصاحابتو چرا جواب نم یب یگوش 

 .منای یجواب بد دیرو با نایور؟ ااون ورنیا یریکه بدون اجازه م یشد

 چارهیب اسمنیبار اون  ایآقا جون از سر شب به خاطر تو چ یدونیم اصال

 ای یدونیم کشه؟یتورم داره م یایاون جور ندونم کار یدونیکرده؟ م

 ت؟یبه خر یخودتو زد

. واسه منای یستیتر ادامه داد: بچه که نخش برداشت و آرام شیصدا

 ! ؟یاالن دست ما امانت یفهمینم ؛یشد یخودت خانم

چسباند و حق به جانب جواب او را داد: اتفاقا  شهیخودش را به ش منای

نداره! من هم پدر  یربط یکدوم از کارامم به کس چیه ستمیچون بچه ن

 یبرام بشه کاسه ینداره کس یدارم هم مادر و خداروشکر برادر، لزوم

 تر از آش.داغ

 یسابقه رو یب یتیها را نداشت با عصبانآن حرف دنیکه توقع شن ایرکیام

العمل را از . سرعتش قدرت عکسدیو با سرعت سمت او چرخ ترمز زد

 یصندل یدست رو یکیدستش فرمان را فشرد و با آن  کیگرفت. با  منای

شده بودند: خجالتم  دیقدر دستانش را فشرده بود که سفگذاشت. آن منای
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ها حرف نیا ؟یکن شیو پرو پرو ماست مال ی. عادتته گند بزنهیزیچخوب  

 ؟یتو اصال عقل دار ته؟یمعذرت خواه یجا

: سر من داد نزن دیکش غیرا گرفت و با تمام توان ج شیدست پ منای

باهام  یدنبالم که حاال به خودت اجازه بد یای. من ازت نخواستم بایرکیام

 ییکارا یخودتو قاط ی. عادت داریاین یتونستی. میحرف بزن یشکل نیا

به آقا باال سر ندارم. نه به تو، نه  یجایمن احت ؟یکه بهت ربط نداره بکن

 بکن. یبپرس نه دخالت یزی. پس نه چدمیبه آقاجون هم جواب پس نم

سرش خراب  یرحمانه رو یساخته بود ب منایاز  ایرکیکه ام ییایدن و

 شد....

دست به دست هم داده بودند تا  دیانگار آن شب، ابر و باد و مه و خورش 

 .ستیدهانش ن یدختر لقمه نیبه او بفهمانند ا

 !یکنیم ینداره تو چه غلط یربط ی. به کسیگیزد: آره راست م پوزخند

که دستش را مقابل او گرفت: صداتو  دیبگو یزیدهن باز کرد چ منای

 نشنوم.



 

383 

 یشوکت نای: مسندهیون                                                                                                                55طهران

پارک کرد  نگیرا که در پارک نینزدند. ماش یکدام حرف چیتا خانه ه و 

که پشت سرش را نگاه بدون آن م،یشد. مستق ادهیبدون تشکر پ منای

 رفت. ریبه سمت ساختمان جهانگ ندازدیب

 زیچ کیاو چشم دوخت. عقلش  یو به راه رفته ستادیاما ا ایرکیام 

 شتریب یبود تا کم لیری. کاش امگرید زیچ کیو قلبش  گفتیم

 باز کند.  تیواقع یچشمانش را به رو

هم خارج از برنامه  ریتصو کی اشیذهن یهاکشمکش انیها، موسط آن

 یغرق در آرامش. دختر یبا لبخند یدختر ری. تصودادیداشت جوالن م

بودش تا لبخندش را  دهیامشب با بهانه به سمت خود کش نیکه هم

هم خدا را خواست و  شدیقسمت خودش کند. چه مرگش بود؟ مگر م

 هم خرما را؟!

**** 

فاصله دار از  یکم ثیو با دست اشاره کرد که حد ستادیپا ا یرو نوا

او  لی. دخترک هر چه تالش کرد موفق نشد ژست باب مستدیبا نیماش

 .ردیرا بگ
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داد و سر آخر خودش مجبور شد جلو برود.  حیکرد. باز هم توض ینچ 

 یواقع یبه او نشان داد که کم یو به صورت عمل دیرا به عقب کش ثیحد

 .ردیتر ژست بگ

شد. صاف  لیریام یچشم متوجه یکه از گوشه گرفتیفاصله م داشت

آرام  لیری. امستادندیمودبانه ا زین هیو مهد ثیاز او حد تیو به تبع ستادیا

 خانم فرزانه؟ دیندار اجیاحت یزیجلو آمد: چ

آب  کهیچ هیجوابش را داد: اگه  هیمهد دیبگو یزینوا چ کهنیاز ا قبل

 ! گلومون خشک شده.میشیممنون م نیبهمون بد

 لیرینشست و نوا به سمت او چشم غره رفت. ام ثیلب حد یرو لبخند

 د؟یخواینم یاگهید زیچ ن؟یشد: هم رهیخ هیاما به مهد

دادم اگر  شنهادیپ یمکان نیکرد: واال من در حد وسع همچ یلودگ هیمهد

 .میکنیکه ما استقبال م ادیاز دستتون برم شتریب

 کننیم یلب نشاند و تعارف کرد: شوخ یاز سر مصلحت رو یلبخند نوا

 .میندار اجیاحت یزیجان. چ هیمهد

 ییرایازتون پذ تونمیم ییچا هیتعارف گفت: به هر حال در حد  یب لیریام

 محمد خوردن داره. یهاییکنم. چا
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همه چشم شده  ثیو حد هیشد. مهد کیبه نوا نزد یو سپس کم گفت 

است. در  ها آمدهبلند شده و سمت آن شیچه از جا یبرا نندیبودند تا بب

 مزاحم کارشان نشده بود.  لیریجا بودند امکه آن یساعت کی نیا

که حاال  رگاهیهمان ابتدا به همراه شاگرد کم سن و سال تعم از

ها نداشته باشد را به آن دیکه د یانامش محمد است گوشه دانستندیم

نشستن انتخاب کرده و مشغول کار خودشان شده بودند. امروز اوستا  یبرا

 اریکرده و تماما در اخت لیرا تعط رگاهیکه داده بود تعم یمحمود طبق قول

 یبرا یو محمد هم آمده بودند تا مشکل لیریقرار داده بود. فقط ام هانآ

 .دیاین شیدخترها پ

نداخت. پشتکار و کم به چشمان او ا ی. نگاهستادینوا ا یقدم کی در

 اش را جلب کرده بود.دختر توجه نیا اوردنین

نفس هم برساند، او از  کیبود اگر جلوتر برود و فاصله را به  مطمئن

 در چشمان دختر بود.  یخاص ینترس کیتکان نخواهد خورد.  شیجا

انقدر  رکارایکدوم از تعم چیاشاره کرد و گفت: ه ثیبه لباس حد کوتاه

از لباس و سر وصورت نشون بده که  ییجا کی دیها! باخانم ستنین زیتم

 .دیمشغول کار بود
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متعجب به خودش نگاه کرد. در آن کت مردانه که مثال حکم  ثیحد 

 تیرعا یکه برا کیسه گوش کوچ یلباس کار را داشت، با آن روسر

 نبود!  رکارهایتعم هیسر انداخته بود واقعا هم شب یحجاب در عکس رو

 به سر و روش؟! میبمال یچی نیگیم یعنی: ختیز هم زبان ربا هیمهد

کار  کیخودرو  ری. چون ذات تعمیزیچ نیهمچ هی: بله. دیخند لیریام

و امکان  دارهیبرم سیهمه جا رو روغن و گر یغافل بش کمی. اگر هیفیکث

 انقدر شسته رفته باشه. یرکارینداره تعم

 یواقع ییزایچی کنمیاو استقبال کرد: خودمم حس م شنهادیاز پ نوا

 که بهتر به نظر برسه؟ میکن کاریچ نیدیم شنهادی. االن شما پستین

 دیداد: اولش که با حیهر چه بلد بود را توض شانیبدون عجله برا لیریام

 یلیچون خ شییعوض بشه. اون پشت لباس کار هست. چنتا شونیکت ا

هم  جانی. ادیازشون استفاده کن دیتونیو م شنینم دهیشدن پوش یروغن

. تو کار با چهارتا کننیاشون نشون بده که واقعا دارن کار مچهره دیبا

 بشن. یروغن کمی دیبا بزارا

 ؟یچطور یعنی: دیکنجکاو پرس ثیبار گفت و حد طنتیش را ش"کمی"
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 نیدیچرخیاطراف م نیرا مخاطب قرار داد: شما ا هیمهد بارنیا لیریام 

باشه  شونیا زیکه سا یکی ستین ی. اگر زحمتدیدیها رو دفکر کنم لباس

 .دیاریرو براشون ب

و سرک  یاحتماال همان فضول دنیوا رفت. منظورش از چرخ هیمهد

 دهیها را دورود بود. چون واقعا لباس یجا از لحظهدر همه هیمهد دنیکش

 ت.گذاش شانینکرد. به همان سمت رفت و تنها یبود مخالفت

 کینزد ثیرنگش را تا آرنج تا زد. به حد یمشک راهنیپ نیآست لیریام

. کاپوت را باال داد و با دیعقب کش یشد و او خجالت زده خودش را کم

 نیآمد که گفت: ا ادشی یزیکلنجار رفتن چفتش کرد. انگار چ یکم

در  هوی. نیبه خودم بگ نشیببند نیکاپوتش قلق داره. خواست نیماش

 الش. مونهیمدستتون  رهیم

معذب نباشد هم از کار او  ثیگفت و جلو رفت تا هم حد یا "باشه" نوا

 ییاه هو مهر چیو پ دیابزار را جلو کش ینگهدارنده لیری. اماوردیسر در ب

 یکه حساب یچیآن گذاشت. چند پ ییباال ینیس یکه کنارش بود را رو

رول جدا کرد. به  یاز رو یبودند را در دست گرفت و دستمال فیکث

با  لیریشد و ام کشیقدم نزد کی. دخترک دیایکرد جلو ب اشاره ثیحد
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دستمال اون  نیبا ا دیاز موتور را نشانش داد: اول با ییحفظ فاصله، جا 

 .دیک کنرو پا ختهیر سیقسمت که گر

که او گفته بود را انجام داد.  یدستمال را گرفت و با دقت کار ثیحد

او بود، تشکر کرد: خوبه.  یکه دست و بال روغن جه؛یاز نت یراض لیریام

 لطفا. دیستیحاال با

 لیریقصد ام دانستی. نمکردیرا رصد م زیخم شده و با دقت همه چ نوا

 .ستیکارها چ نیاز ا

 .ستادیصاف کنار جعبه ابزار ا ثیحد

 یبا طرح روسر یادیکه تطابق ز ینارنج یدست لباس طوس کیبا  هیمهد

لباس را نشان او داد و همان لحظه  جانیاشت برگشت. با هد ثیحد

 افتهیداره م تونیاستفاده کرد و تذکر داد: روسر ثیاز غفلت حد لیریام

 خانم.

 یدستمال بود، رو یکه رو یهول شده دست باال برد و تمام روغن ثیحد

بود و از تماس با  شیهم سرجا ی. در کمال تعجب روسردیاش مالگونه

 یشده اهیو س یروغن یگونه دنیشد. نوا با د یسیدستمال ان هم گر
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را هل کرده بود  ثیبرده بود. حد لیریبه منظور ام ی. تازه پدیخند ثیحد 

 .ردیبه خود بگ یواقع رکاریتعم کی لتا شک

 .یواقع ثیاوستا حد هی یاو زد: حاال شد یگونه یرو

مثل تو باشن،  رکارایبه او انداخت: اگه همه تعم یادارانهینگاه خر هیمهد

 خراب بشه. نشیهر روز ماش خوادیآدم دلش م

. ارمیب ییبراتون چا رمی. من منی: راحت باشدیخودش را عقب کش لیریام

 . دیبود محمد رو صدا کن یاگر کار

رفع زحمت  گهی. ما دلیریآقا ام دیمثال تعارف کرد: زحمت نکش هیمهد

 .میکنیم

 هی. کمبود امکانات دست و بالمون رو بسته وگرنه با دیی: نفرمادیخند 

 .میبهتر در خدمت بود زیچ

 رفت. رونیب لیریباز هم تشکر کردند و ام ثیو حد نوا

اصال  نمیبیم نویگفت: ا زیه یو با لحن دیلبانش کش یزبان رو هیمهد 

بهترش  زیچ . آدم انقدر جذاب اخه؟ حاال به نظرتونشمیم یبه حال یحال

 بود؟! یچ ییرایپذ یبرا
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چندش! مثل  شیبه پشت او زد: ا یاضربه یبا همان دست روغن ثیحد 

 خرابا حرف نزن. نیا

چندش  گهیم نیدست او را پس زد: خودتو نمال رو من خره. همچ هیمهد

با چشماش؟ تا  خوردیرو م ارویبود داشت  ی. کآدیانگار خودش بدش م

 . یکرد سیخودتو خ تونیگفت خانم روسر

داداش چشتو از رو ناموس من  نیمآبانه گفت: بب یرفت و داش مشت جلو

 .آرمیبردار وگرنه درشون م

. زانیجفتشان تکان داد: طرف دوست داره عز یبه تاسف برا یسر نوا

 بلکه بهم بزنه دستتون بند بشه! نیببند لیامشب تو درگاه خدا دخ دیبر

 شهی. مگه مزنهیکه م شاالیآسمان گرفت: ا یدست به سو یشینما هیمهد

 بعد دلش نخواد بهم بزنه؟! نهیبب یجورنیا یبهشت یآدم سه تا حور

اش کرد: برو حواله یقبل او باز هم مشت یتوجه به اعتراض سر یب ثیحد

بهش  ایکثافت کار نجوری. ااستیآدم حساب نیگمشو. طرف مشخصه از ا

 .خورهینم
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 نینداره ا یحساب ریو غ یجانم. آدم حساب رینخ گفت: ینیبا بدب هیمهد 

. شنیبدترم م یکیاز  یکی فتهیقماشن. پاش ب هی. همه مردا از حرفا

 .دیدزد شهیرو هم م اروی نینه؟ امتحان کن. قاپ هم یگیم

! گهید یجای دیجلو رفت و آرام گفت: خواهشا امتحان کردناتون رو بذار نوا

 آبرو گرو گذاشتم. جانیمن ا

چون تو اصرار  گهینشست: د یکیدر همان نزد یایصندل یرو هیمهد

 وگرنه امشب تو چنگم بود. شمیم الیخیب یکنیم

 را از سر گرفتند. یو عکاس دندیاو خند یدو به لحن مسخره هر

باز مزه  هیو مهد دندیآخرش نوش یکه محمد آورده بود را تا قطره ییچا

 یچ اشگهید زیچ نیانقدر خوشمزه بود شما حساب کن شی: چاختیر

که نوا دست و بالمون رو با قسمش بست وگرنه از  فیباشه! ح تونستیم

 !میبردیم ضیاونم ف

را مخاطب قرار داد: پاشو اوستا  ثیبه سمت او رفت و حد یاچشم غره نوا

 .میریآخر رو هم بگ یکه عکسا

ا نشانش داد: لطفا برو داخل چاله که ر رگاهیتعم یبلند شد و نوا چاله او

 .میریجا بگاخر رو اون یعکسا
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جا نرم. من نه. تو رو خدا اون ی: وادیخودش را عقب کش دهیترس دخترک 

 .ترسمیم

رو  هاتیبا تو محدود خوامی: االن من مدیمضطرب او خند یبه چهره نوا

 یبکن یخواینم یبرو دختر خوب. کار ای! ب؟یترسیپا بذارم بعد تو م ریز

باشه،  یعیدستت که طب یریبگ یگوشت چیکه. قراره چهارتا آچار و پ

 .نیهم

 شانیبود او را داخل چاله فرستادند. از سر و صدا یهر ضرب و زور با

 هینبود و مهد لیریاز ام یآمد و نظاره گرشان شد. خبر رونیمحمد هم ب

 .کردیاز نبود او استفاده م توانستیتا م

. از او دادیژست م شنهادیبود و با دقت به مدلش پ ستادهیعقب ا نوا

 یعیها طبکند تا عکس یرا دست کار نیماش یجد یکه جد خواستیم

 یبابت آن موضوع و مبادا خراب شدن واقع ثیو چقدر حد ندیایاز آب در ب

خاطراتش  ادواریگفته بود متعلق به اوستا رجب و  لیریکه ام ینیماش

 بود.  اناست، نگر
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بهتر شدند را گرفتند و با کمک  یکیاز آن  یکیکه  ییهاآخر عکس در 

 یدیآمد. پشتش را تکاند و دستش را فشرد: د رونیاز چاله ب ثینوا حد

 سخت نبود اوستا؟

 سخت نبود؟! یگ یم یکرد سی: دهنمو سرودیخند دخترک

 یرا درست کرد. تمام لحظات عکاس اشیدست او را گرفت و روسر 

حواسشان بود که از خط قرمز حجاب عبور نکنند. چقدر سخت بود که 

که  یتیعدمشان را نشان دهد. وضع هاتیدر دل محدود خواستیم

تا خودشان را به هر  زدندیدختران جامعه هر روز با آن سر وکله م

 ...شدیم دشانیعا یسرخوردگ کی جهیاثبات کنند و در نت یرهگذر

 هیمهد رندیداد و تا آن را بگ شنهادیدر کاپوت پ یبار ژست نیآخر یبرا

 آتش سوزاند. یحساب

ها قدم یآمد که محمد را صدا کرد و بعد صدا یاز چند قدم لیریام یصدا

 شدنش داد. کیخبر از نزد

 یلهیخودش خواست کمک کند. م الیدست جلو برد و مثال به خ هیمهد

تا آن را ببندد. چند بار امتحان کرد و موفق  دینگهدارنده کاپوت را باال کش

 .نیکرد: چقدر سفته ا ینشده نچ
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رفته  ادشیآن ورتر مشغول پاک کردن دستانش بود و کامال  یکم ثیحد 

کند.  یاداوریبابت قلق داشتن بستن کاپوت را به او  لیریبود که تذکر ام

 نانیاطمتا از خوب بودنشان  کردیگرفته شده را چک م یهانوا هم عکس

 ها نبود.حاصل کند و حواسش به آن

اتفاق  هیاز ثان یدر کسر زی. همه چدیرا کش لهیم گریبار د کی هیمهد

 افتاد.

که بلند گفت: مراقب  لیریام یباال رفت و صدا یکم هیکاپوت با زور مهد 

 باش...

با عقب!  یبیو برخوردش به طرز عج لهیشد با از جا در رفتن م همزمان

و آن طرف کرد تا به خودش  هیحواس نوا را جمع مهد لیریام یصدا

و هل شده دستش  دیکش غیج هیبجنبد و عکس العمل نشان دهد مهد

 بدتر شد.  زیرا به کاپوت گرفت که همه چ

دختر  یرساند و فقط توانست بازو هیبا سرعت خودش را به مهد لیریام

که  یالهیم کردیاقدام م ریاگر د هیثان کیو به عقب هلش دهد.  ردیرا بگ

 .رفتینگهدارنده در چشم او فرو م یلهیبه هر چه شباهت داشت اال م
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بود  هیمهد یجلو رفته بود و تمام هوش و حواسش در پ ینوا که با نگران  

 یاو بکشد که با بلند شدن صدا یاز بابت سالمت یخواست نفس راحت

 کردیصدا م را لیریمحمد که بلند نام ام یو در پسش صدا یآرام "آخ"

 نفسش در جا قطع شد.

زانو خم شده  یکه رو لیریام دنیاما با د دیچطور به عقب چرخ دینفهم

 یچه برابست. از آن خی شیهاچشمانش بود خون در رگ یو دستش رو

 سر او آمده بود؟! دیترسیم هیمهد

 یکه محمد با نگران دیشنیکه به جلو گام بردارد. م کردینم یاری شیپاها

. حداقل نوا که دهدیو او جواب نم زندیرا صدا م لیریو اضطراب مدام ام

 ! دیشنینم یزیچ

زانو خم شده  یرو ستادهیکه ا دیدیرا م لیریاز دور قامت بلنده ام فقط

 هیهم به مراتب بدتر از او بود. رنگ مهد ثیو حد هیمهد تیبود. وضع

 از او نداشت. یهم دست کم ثیحد زد،یطعنه م واریو به گچ د دهیپر

رساند و آن قدر شوکه بود که  لیریهر طور که شده خودش را به ام نوا

او را گرفت: آقا  یمحمد را به عقب هل داد و بازو یبا چه جرئت دینفهم

 .نمتونیبب ل؟یریام
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 دنیکه دستش را بردارد به جلو خم شد و با دبدون آن امدیکه ن یجواب 

فقط توانست ناله کند:  دیجهیم رونیاو به ب دستان انیکه از م یخون

 !نیاحسی

جلو رفت تا اوضاع را  ثیکرد و حد یآن زمزمه قالب ته دنیبا شن هیمهد

 .ندیبب

کرد  یحس کرد سع یاز آن به خوب شدیکه درد را م ییبا صدا لیریام

 .دی. نگران نباشستین یزیها را آرام کند: چآن

قسم حضرت  ایباور کرد  دیدر آن لحظه همان دم خروس را با تشانیحکا

زانو خم بود و از  یکه هنوز همان طور رو یلیریعباس معروف بود! ام

 ای کردندیباور م دیرا با زدیم رونیچشمش بود خون ب یکه رو یدست

 ست؟ین یزیچ گفتیرا که م شیدلدار

 یتوجه به حرف او با دست آزادش دست او را گرفت تا از رو یب نوا

 شده؟یچ نمیبب دیتو رو خدا بذار ل؟یریچشمش جدا کند: آقا ام

قدر استرس داشت که شده بود و آن زانیاو آو یطرف از بازو کینوا از  

داشت تا دست  یبا سماجت سع گرید یآن موضوع نبود، از طرف یمتوجه
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 دیشکست. دستش را عقب کش لیریالخره مقاومت اماو را جدا کند. و با 

 محمد هم جلو آمد. ستادیا شیو هم گام با نوا که رو به رو

که  یو فقط توانست خون ستادیپا ا یپنجه یپسر بلند بود و نوا رو قد

 لیریام چیی. محمد فورا به دنبال سوندیچشم را کامل گرفته بود بب یرو

 دکتر. میبر دیبا چتون؟ییگشت: کو آقا سو

کند:  قیها هم تزرکرد خونسرد باشد و آرامش را به آن یسع لیریام

 محمد. ستین یزیچ

 ست؟ین یزیچ نیگیم ی: چشمتونه آقا. چجوردیداد کش پسر

دخترها انداخت و مجدد دست  یدهیترس یبه چهره ینگاه مین لیریام

دست آرام  کیاز آن نترساند. با  شتریها را بچشمش گذاشت تا آن یرو

نوا را گرفت و او را از سر  یلمس کوچک بازو کیدر حد  مت،یو با مال

محمد.  ستی. جواب محمد پر استرس را داد: چشمم ندیراهش کنار کش

 .بمهیجتو  چمییسو

 دییرد خون گرفته بود. نوا هم جلو رفت و حرف محمد را تا راهنشیپ

 دکتر. میبهتره بر گهیکرد: راست م
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کرد  یشدند. نوا دخترها را راه لیریام فیها بودند که حرآن تیدر نها و 

 ها روانه شد.تا بروند و خودش همراه آن

نداد  ستیبه آمدنش ن یاجیاحت گفتیکه مدام م لیریهم به ام یتیاهم 

دو  نیاو نشست. تمام مدت از ب نیعقب ماش یصندل یو با استرس رو

. کردیچشم او را چک م تیبود و وضع دهیخودش را جلو کش یصندل

برگ جدا  کیرا دست گرفته بود و هر لحظه  یدستمال کاغذ یبسته

 .ردیرا بگ شتریب یزیخون ر یتا جلو دادیم لیریو به دست ام کردیم

 قیمحل دق دادیاجازه نم یزیکلمه نگران بود. خون ر یواقع یمعنا به

اما  کردیچشمش سالم بود خدارا شکر م کهنی. همندیضربه را بب

 زده باشد. بیبوده به آن آس اشیکیکه چون محل ضربه در نزد دیترسیم

بود و  مارستانیتماس گرفت. هنوز در ب اسمنیکرد و با  یعقل ریمس در

 حیها هم بماند. نگفت چه شده فقط توضنوا خواهش کرد که تا آمدن آن

 .پزشک دارد تیزیبه و ازیامده که ن شیپ یمشکل یکس یداد که برا

چه  شدیم یزیتمام مدت ساکت بودند و او نگران و شرمنده. اگر چ در

 کرد؟  یم دیبا
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. روز دیکش ازهینگه داشت و خم مارستانیرا مقابل ب نیماش ایرکیام 

 دیهم مجبور شده بود به گاراژ برود. کارش زود تمام و نفهم یلیتعط

شد.  دهیکش اسمنیمحل کار  مارستانیجا و بچطور شد که راهش به آن

 خودش آمده بود. ینگفته و او با پا یزیچ ریبار را جهانگ نیا

 اسمنیاستراحت کند. هنوز تا آمدن  یداد تا کم هیتک یرا به صندل سرش

فکر کند.  یگرید زیجز حال، به چ خواستیوقت داشت. نم یساعت مین

امروز را با حال  کی خواستیبود و م ختهیتمام چند روز گذشته را بهم ر

 اسمنیآن حال خوب به  افتنی یبود که برا بیکند و عج یب سپرخو

جا کشانده بودش که با آن یحس قو کیو ارامشش پناه آورده بود! 

 آن بگذارد! ینام حس برادرانه رو خواستیسماجت م

از مقابل  ییآشنا نیکه با گذشتن ماش زدیپا م ها دست وهمان فکر در

 یاجیشد. احت رهیکرد و به آن سمت خ زیچشمانش، صاف نشست. چشم ر

 صیهم تشخ یفرسخ کیرا از  نشیو ماش لیرینبود. او ام شتریبه دقت ب

 .دادیم

 نییاز سمت راننده پا القید یجلوتر پارک شد و جوانک یکم ن،یماش

 لیریشد. دعا دعا کرد ام ادهیافتاد و فورا پ ایرکی. استرس به جان امدیپر

رفته است.  رونیب یکار ینباشد. خبر داشت که امروز را برا نیدر ماش
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 حیو نه خودش توض رودیبود کجا م دهی. نه او پرسدانستیرا نم شیکجا 

مکان ناخواسته نگران شده  نیاو در ا نیماش دنیبود اما حاال با د داده

 بود!

هم در پشت را باز کرد و به سرعت  یوجودش چشم شد. دختر همه

 یکه دختر در سمت شاگرد را باز کرد و جوان بلند قامت دیدآمد.  رونیب

 آمد. رونیچشم ب یرو یاز حد آشنا بود با دست ادیکه ز

قدم از  کیها . آنشناختیم یرا بهتر از هر کس لیری. امستادینا گرید

 .دیدور شده بودند که بهشان رس نیماش

 !ل؟یریکرد: ام شیچندان آرام صدا نه

مطمئن شد خودش است. تازه چشمش به جوانک  ستادیا شیکه سرجا او

ها توجه به آن یهمراه او افتاد. شناختش؛ شاگرد اوستا رجب بود. ب

 یبود رفت: خوب دهیکه حاال به عقب چرخ یلیریبه سمت ام میمستق

 ؟یکنیم کاریچ جانیداداش؟ ا

دور براندازش کرد. نگاهش  کیاو جواب دهد خودش دست به کار شد و  تا

ماند. خون خشک شده دور  رهیچشمش بود خ یدست او که رو یور
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دستتو  شده؟یاو را گرفت: چ یانگشتانش نگرانش کرد. جلو رفت و بازو 

 . نمیبردار بب

او  یشد و جا کینزد لیریقدم به ام کیکه تا آن لحظه ساکت بود  نوا

داخل پزشک  میبر دیچشمشون ضربه خورده. اجازه بد یجواب داد: گوشه

 راحت بشه. المونیخ نتشونیبب

بود  لیریقدر نگران اماو شد. آن یمتوجه ایرکیتازه آن موقع بود که ام و

 بود!  دهیکه حرف زد ند یکه او را تا زمان

 ؟یکنیم کاریچ جانیبه سرعت درهم رفت: شما ا شیهااخم

 نیا دیدیپسر تا او را م نیچرا ا دانستیحرف نگاهش کرد. نم یب نوا

 .کردیوار تکرار م یجمله را طوط

 میبر ای. فعال بدمیم حیرا گرفت: بعدا برات توض ایرکیام یبازو لیریام

 داخل. 

را لمس کرد و منتظر شد تا  اسمنی یها فاصله گرفت. شمارهاز آن نوا

 یمشغول پرس و جو و بازرس ایرکیکه ام دیچشم د یجواب دهد. از گوشه

 شده است.  لیریزخم ام
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. واقعا ستادیها مقابل درب اورژانس ادور از آن یکم دیایب اسمنی تا 

 یرا نداشت. هر لحظه صحنه ایرکیگرفتن با ام شهیاره دادن و ت یحوصله

از مهلکه  لیریام یکه به خاطر مردانگ یاهیو مهد لهیدر رفتن آن م

. اگر شدیو آه از نهادش بلند م رفتیبود مقابل چشمانش رژه م ختهیگر

 یاو، عذاب وجدان دنیرس ریبدتر از تصور د شد؟یچه م دیرسینم لیریام

 کردیرا گرفته بود. دعا دعا م شیگلو خیب لیریبود که از بابت زخم ام

تا آخر عمرش شرمنده  افتادیم یباشد. اگر اتفاق دهیند بیچشم او آس

 .شدیم

 یاو شد. سمتش آمد: خوب یمتوجه هیآمد قبل از بق رونیکه ب اسمنی

 شده؟یچ ،ینوا؟ خدا بد نده. نگرانم کرد

 یکس نیاوضاع اول نیجان. تو ا اسمنی دیکرد لبخند بزند: ببخش یسع

 .یتو بود دیکه به ذهنم رس

به  شهیاز هم شتریب دیکه در آن روپوش سف اشیذات یبا مهربان اسمنی

کجاست؟ من از  ضتونی. حاال مریکرد ی: خوب کاردیپرس آمدیچشم م

 بشه. تیزیدکتر وقت گرفتم که و
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آن طرف تر را نشان او داد:  یکم  تیپا و آن پا کرد و در نها نیمردد ا نوا 

 .یشناسیرو م ضمونیمر

 یو کنجکاو، به همان سمت دیگنگ نگاهش کرد. منظورش را نفهم اسمنی

هم ابتدا در کنار  ایرکیو ام لیریام دنیبا د د،یکه او اشاره کرده بود چرخ

جا به قلبش  کیو تعجب  یچشمانش گرد شد و سپس اضطراب و نگران

 هجوم بردند.

که از شدت استرس سرعت گرفته  ییهارا پشت سر گذاشت و با قدم نوا

 ها گام برداشت.بودند سمت آن

. دیرا کاو ایرکیام یسرتاپا قیدق یناخوداگاه با نگاه ستادیکه ا کنارشان

در نطفه  لیریام دنیکه از سالمت او قصد داشت بکشد با د ینفس راحت

 خفه شد.

 تو؟ یشدی! چلیریام یزانو زد: وا شیبه رو رو

شلوغش  نای. استین یزینکرد: چ غیدر آن حال هم لبخندش را در لیریام

 کردن.

که  یو پسر ایرکیاو و ام نینگاه ب یجیبا گ اسمنی "نایا" یگفتن کلمه با

ها با نوا را در آن لحظه ربط آن کردیاند. هر طور فکر مکنارشان بود چرخ
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تر مهم یزیرا گرفت. فعال سالمت او از هر چ لیریام ی. بازوکردینم دایپ 

 بود

 .نمی: دستتو بردار چشمتو بب-

 یضربه را بررس یکه دستش را برداشت، چشم تنگ کرد و با دقت جا او

 قیعم یابرو خراش یغهیت یچشمانش، درست رو یکرد. سمت خارج

چنان هم یزیحساس بودن مکانش خون ر لیشده بود که به دل جادیا

: خداروشکر از چشمت دور بوده. چرا دیکش یادامه داشت. نفس راحت

 ؟یشد یجورنیا

کاپوت در  یلهیاز او محمد خودش را وسط انداخت و جواب داد: م قبل

 !ومدیرفت تو صورتشون. خدا رحم کرد چشمشو در ن

 سر تکان داد و از او خواست بلند شود. سمنای

در رفت که خورد  یکاپوت چجور یلهی: مدیپرس یبا بداخالق ایرکیام 

 ؟یکنیکارا م نیبارته مگه از نیوسط صورت تو؟! اول

 که نخود آش شد! یباز هم محمد و

 : آقا مقصر نبودن او....-

 او گذاشت و باعث شد سکوت کند. یشانه یدست رو لیریام
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 اوستا رجب بود! کانیداد: کاپوت پ حیتوض کوتاه 

 یااوستا رجب فلسفه کانیبا همان جواب، تا ته خط را خواند. پ ایرکیام 

که  شیو جا خودش داشت. هر قطعه یبرا ایدن یهانیجدا از تمام ماش

 شدیتمام، خودش دست به کار م ییاوستا رجب با خودکفا شدیخراب م

زد خاص و عام بود! چند سال کاپوتش هم زبان یلهی. مساختیم یکیو 

سر هم کرده بود  لهیچند تکه م شیش خراب شده و اوستا رجب به جایپ

آن هم نبود. خبر داشتند  یقربان نیاول لیریتا کارش را انجام دهند و ام

 کرده است! جادیکار در رفته و مشکل ا نیح یکه چند بار

 ژانس شدند.قسمت اور یراه اسمنیبه همراه  لیریام

را  شیجلو ایرکیها خواست پشت سرشان برود که امآن دنینوا با د 

 گرفت: شما کجا؟!

 یایکارش را از نظر گذراند. اگر بدهکارطلب یدرهم و چهره یهااخم

 بود نه به او. لیریهم آن وسط بود به ام

. برم داخل خوامیو جواب داد: م دیمثل خودش چهره در هم کش پس

 ست؟یمشخص ن



 

406 

 یشوکت نای: مسندهیون                                                                                                                55طهران

. حاال نیدیجاشم زحمت کش نی. تا همنمیبیپسر برخورد: دارم م به 

 .دیببر فیتشر

! دیکنینم نییشما تع نویتوجه از کنار او رد شد و زمزمه کرد: ا یب نوا

 برم. دیبا یک دونمیخودم م

او بلند گفت:  یشده از حاضر جواب یپشت سرش راه افتاد و حرص ایرکیام 

که  ییهرجا نی! عادت دارشدینم داتونیکه همه جا پ نیدونستیاگه م

 بشه؟ دایاتون پنداره سر و کله یبهتون ربط

 نیقلم را. در قوان کی نیتحمل کند اال ا توانستی. هر چه را مستادیا نوا

 بود! یهو ،یو جواب ها نیتوه ن،یاو جواب توه

 و جواب او را چون خودش داد: شمام عادت دیبه عقب چرخ خونسرد

 !د؟یسر راهتون بود بپر یبه هرک دیدار

 نندیبیرا نم اشانینیکه آن ورتر از ب ایرکیامثال ام توانستیوقت نم چیه

ها آدم پینه از ان ت رفتیم یجو کیرا درک کند. نه با امثال او آبش در 

داخل  میو مستق دیراهش را کش امدیکه ن ی. جوابآمدیخوشش م

 اورژانس رفت.
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خورده  هیکه پنج بخ ییباد کرده و ابرو یبا چشم لیریساعت بعد ام کی 

 یگاردیچون باد ایرکیزد. ام رونیب مارستانیاز در ب ایرکیبود در کنار ام

بود و مدام و  ستادهیخوردش کنار او ا شدیمن عسل هم نم کیکه با 

 د. محمد را همان موقع رد کرده بودند تا سر کارش برگردزدیغر م رلبیز

 و فقط خودشان چهار نفر مانده بودند.

او  یو آرام آرام برا داشتیو پشت سر پسرها گام برم اسمنینوا در کنار  

 که چه شده است.  دادیم حیتوض

راه افتادند.  نشانیپسرها سمت ماش دند،یکه رس مارستانیب یورود مقابل

 شد. اسمنیو همان هم باعث متوقف شدن  ستادیا شینوا سر جا

 !زم؟یعز یسادیرا وا: چ-

 .شمیبرگردم خونه. مزاحم شما نم گهیبه او زد: من د یاخسته لبخند

 .گهید متیرسونیما م ایخب ب ؟یبر یخوایاخم کرد: تنها م اسمنی

هم  ایرکی. امدیو سمتشان چرخ ستادیبود ا دهیرا شن شانیکه صدا لیریام

 ی: باز برنامهدیغر ستادهیا ینوا دنیاز او همان کار را کرد و با د تیبه تبع

 !ه؟یخانم چ
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 نیسخت ماش ریمس نی: تو استادیمحترمانه جلو رفت و کنارشان ا لیریام 

 .رسونمتونیمن م دییخانم فرزانه. بفرما آدیم ریگ

تعارف خودش را وسط بحث انداخت و نه چندان دوستانه  یب ایرکیام

 مونده مگه؟ شونیگفت: کم و کسر

 یهامقصر بود و زبانش در مقابل نطق گفت؟یم دیسرخ شد. چه با نوا

 کوتاه. ایرکیام

 ایاشاره کرد: تو با ک اسمنیبه سمت او رفت و به  یاچشم غره لیریام

 .گردمیبرسونم برم شونویبرو. من ا

 ؟یکن یرانندگ یتونیحالت م نیدوباره گفت: آخه تو با ا ایرکیام

دست و پام که هنوز کار . دهید بی: ابروم آسدیدر جوابش خند لیریام

 .کنهیم

 کی بشویترت شونیبه ا یبا حرص به نوا اشاره کرد: اونارم بسپار ایرکیام

 .دنیساعته برات م

شد.  رهیزبان نفهم خ یباز هم دندان سر جگر گذاشت و با حرص به او نوا

 یکه متوجه لیرینبود. ام شیکه جا فیداشت اما ح ادیجواب در چنته ز
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اشاره کرد:  نشیجواب ندادن به او شده بود به ماش یابر اشیخوددار 

 .دیسوار ش دییبفرما

برم آقا  تونمیو مخالفت کرد: من خودم م ستادیا شیمحکم سرجا نوا

 ی. امروز به حد کافدیخونه استراحت کن دی. به نظرم شما بهتره برلیریام

 خوامیم رهایمس نیکه از ا ستیبارم ن نی. منم اول میباعث آزارتون شد

 عادت دارم. ییجورایبرم خونه، 

. دیو شما تنها برگرد میباش جانیما چند نفر ا ستیاخم کرد: خوب ن پسر

 .کنهیفرق م دیگیکه م یاشهیبا هم نشیا

کرده بود خودش باشد و  یسع شهیکه هملحظه گرفت. با آن کینوا  دل

کم داشت.  یحضورها را در زندگ نینکند اما ا هیتک یخودش و به کس

هلش داد: منم  لیریهم دست پشت کمرش گذاشت و به سمت ام اسمنی

 .می. بریکه معذب نش امیباهاتون م

 کجا؟ گهیزد: تو د شیصدا یشاک ایرکیاز قدم برنداشته بود که ام قدم

با نوا برم که انقدر تعارف  خوامیاو و نوا چرخاند: م نینگاهش را ب اسمنی

 نکنه. توام برگرد خونه.



 

410 

 یشوکت نای: مسندهیون                                                                                                                55طهران

اعتراف کند  دادی. نه غرورش اجازه مستادیا شیحرکت سرجا یب ایرکیما 

تر دست از پا دراز توانستیآمده و نه حاال م جانیبردن او از اول ا یکه برا

 امیچنگ زد: آقاجون سپرده ب توانستیکه م یزیبرگردد. به تنها دستاو

 . شهیم یدنبالت. تنها برگردم شاک

ماشاال خودکفا  شونمیبه نوا انداخت و ادامه داد: ا ینگاه میحرص ن با

 ندارن! گاردیبه باد یاجیهستن. احت

ان دو چرخاند. آمدن نام  انیابرو باال انداخت و نوا کنجکاو نگاه م لیریام

در مورد  ایرکیکه حرف ام یکرده بود. طور زیرا ت شیهاشاخک ریجهانگ

 خودش را درست متوجه نشد.

دست به کار شد. دست  دیرا د ایک یو درماندگ اسمنیکه تعجب  لیریام

کرد: برو  عتیمشا ایرکیام نیگذاشت و او را سمت ماش اسمنیپشت 

 .گردمیرو برسونم برم شونیجان. من ا اسمنی

 شیجورنیهم ایرکیکه فقط خود دختر بشنود ادامه داد: ام یتر طورآرام و

 .کنهیم کهیت کهیت اجنیدختر بنده خدا رو ا نیا یهست توام نر یعصب
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کرد.  یلب نشاند و با نوا دوستانه خداحافظ یرو ینیریلبخند ش اسمنی 

. دستش را باال ستادیهم کنار نوا ا لیریرفتند ام نیها که سمت ماشآن

 .دییگرفت: بفرما

با  لیریو خواست باز هم اعتراض کند که ام دیمردد به سمتش چرخ نوا

 که کرد دهانش را بست.  یکار

پشت نوا گذاشت. همان طرز  یچند سانت یرا جلو برد و با فاصله دستش

 رییتغ تشیموقع توانستینوا م کیتکان کوچ کیکه با  یو دست ستادنیا

که او  یتکان بخورد و به سمت شیکند باعث شد دخترک سرجا

 حرکت کند. خواستیم

و رفتنش به سمت  لیریزمان با دور شدن امهم دندیکه رس نیماش به

 ینبود اما کم یکه خجالت. با آندیکش یراننده، نوا نفس راحت یصندل

 معذب شده بود. در جلو را باز کرد و آرام نشست.

 شهیاز ش یآورد و راه افتاد. نوا کم رونیرا از پارک ب نیبا دقت ماش لیریام

 یاهپسر محترم باز هم عذرخو نیاز ا خواستیرا نگاه کرد. دلش م رونیب

 کند.
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به  یسیجا شد. سرش را چرخاند و بدون رودروابهجا شیسرجا یکم 

و جاده بود و نگاه نوا به  یشد. حواس او به رانندگ رهیخ لیریام رخمین

 را پوشانده بود. شیزخم او که حاال پانسمان رو

را حس  اشینیسنگ لیریقدر ادامه داد تا باالخره اماش را آنزدهشرم نگاه

اش چشم دوخت. نگاه نگرفت. در همان کرد و سر چرخاند و به چهره

بگم. بهتون که نگاه  یچ دیدونم با یحالت ماند و آرام گفت: واقعا نم

 شدیم خواستیدلم م دیاون تو که بود یحت کشم،یخجالت م کنمیم

باهاتون چشم تو چشم  دیبرگشت یکه وقت ییبرم جا مارستانیب دراز 

. هم براتون دردسر شدیم یمعلوم نبود چ دیگر امروز شما نبودنشم. ا

منو  دیبتون دوارمی. امدینیبب بیآس میهم باعث شد میدرست کرد

 چیه کنمیشدم و حس م تتونیباعث اذ یحساب یعکاس هی. با دیببخش

 من بابت اون اتفاق رو نشون بده. یاوج شرمندگ تونهینم یاکلمه

دنده را عوض کرد و نگاهش را دوباره به جلو دوخت. جواب نوا را  لیریام

اتفاق، با شدت  نیا رفتمیمحکم در همان حالت داد: اگر من جلو نم

بردم و  رگاهی. من شما رو به اون تعمافتادیدوستتون م یبرا شتریب

. اتفاقا دیبا خودم بود، پس لطفا شرمنده نباش زیهمه چ تیمسئول



 

413 

 یشوکت نای: مسندهیون                                                                                                                55طهران

بدقلقه.  کمیاوستا رجب  نی. ماشومدیسر دوستتون ن ییبال کهخوشحالم  

 و امروز اسم منم تو تلفاتش بود. دهیم هیتو سال چند دفعه کار دست بق

 کردی. صادقانه در دل اعتراف مستیزد و به او نگر هیکامل به در تک نوا

شده  تیبا آن لحن محکم حرف زدن و حما لیریام تیکه مجذوب شخص

نبود. اولش در دانشگاه و بعد از آن به  یااست. دختر چشم و گوش بسته

را  یبرخورد داشت. کمتر کس یادیجوان ز یکارش با پسرها یواسطه

لحظه در دل به دوست  کیچه شد که  دیبود. نفهم دهید لیریمانند ام

بود  نستاگرامشیا ویکه صاحب آن قلب قرمز نقش بسته در ب یاو و کس

 کرد. حسادت

که به  نیگرفت و همراه با لبخند زمزمه کرد: اما شما گفته بود ینفس

 دونسته خطا کردن بود. هی. کار مهدمیکاپوت دست نزن یلهیم

از احکام صادره  یارو لب نشاند و خندان گفت: سر رشته یتبسم لیریام

رو که دونسته خطا کردن  شونیموارد ندارم وگرنه حتما حکم ا نیتو ا

 .کردمیصادر م
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 هیو همان لحظه تلفنش زنگ خورد. نام مهد دیهم به حرف او خند نوا 

هم هست. از  یااش شد: چه خطا کار حالل زادهباعث خنده یگوش یرو

 ظهر هزار دفعه زنگ زده تا حالتون رو بپرسه.

تا صادر شدن حکمشون  دیتشکر کرد: لطف کردن. بهشون بگ لیریام

 منتظر بمونن.

شده بود تماس را جواب  بشیبا او نص یخوب که از هم صحبت یبا حال نوا

 داد.

داد و از او خواست تا سر کوچه  لیریکه کرد آدرس خانه را به ام قطع

بار خانه  یهمه یداشت. در نبود محبوب و عل دیخر یکند. کم اشادهیپ

 دوش او افتاده بود. یرو

شده بود  بشینص ادهیکه از تند راه رفتن و بلند کردن خر یهن و هن با

در خانه را با پا باز کرد و وارد شد. خودش را با زحمت به آشپزخانه رساند 

طور که گذاشت. شالش را از سر برداشت و همان رهیجز یرا رو دهایو خر

را  بآ یرا باز کرد و بطر خچالیدر  کردیرا باز م زشیشوم یاه هدکم

را سر  ینبودن محبوب بود بطر یجهیکه نت یراحت الی. با خدیکش رونیب

شره  شیهالب یکه از گوشه یآب نیکه رفع شد با آست اشی. تشنگدیکش
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چند  نیخطاکار در ا یاه هاش گرفت مثل بچکرده بود را پاک کرد. خنده 

 استفاده را از نبود محبوب برده بود. تیروز نها

اشت تا بعد جا به امان خدا گذرا همان دهایرفت و خر رونیآشپزخانه ب از

بلند و  زیکند. شوم یدگیرس تشانیبه وضع شیهااز عوض کردن لباس

باز  یادیکه ز یکریدر و پ یآورد و با همان تاپ ب رونیراحتش را از تن ب

خونه  پیخوشت رمردیرا صدا کرد: پ لیبود در خانه راه افتاد. بلند خل

 کجاست؟

هم صدا کرد و  گریبار د کی. دیرا در هم کش شیهااخم امدیکه ن یجواب

 کجا بود؟!  لیبار هم همان آش و همان کاسه! نگران شد. خل نیا

که در تنش کج  یآشفته و تاپ ییو با موها دیسرعت بخش شیهاقدم به

و کوله شده بود خودش را به در اتاق او رساند و بدون مکث بازش کرد. 

هم  ینفسش را آزاد کرد و چشم رو دیرا که شن لیخل یخنده یصدا

 .خنددیکه م دهیاو را شن یگذاشت. گمان کرد صدا

به من راستشو  ل؟یو خندان زمزمه کرد: کجا سرت گرم بود بابا خل آرام

 بگو..
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بود که  دهیرا نشن شیانگار صدا لیو قدم داخل اتاق گذاشت. خل گفت 

 : از دست تو محمد حسن.دیهم زمان بلند خند

هر  یبرا گری. دستادیکلمه از حرکت ا کیلحظه با همان  کی یبرا ایدن و

که بخواهد و نگاهش بدون آن ستادهیشده بود. نوا وسط اتاق ا رید یکار

مانده  رهیخ دادینفر را نشان م کی ریکه تصو لیخل یگوش یبه صفحه

 بود.

جدا شده از درخت، خشک شده بود. نه توان تکان  یامانند تکه شاخه به

دستش هنوز پشت در بود و آن  کیخوردن داشت نه چشم چرخاندن! 

 .زانیکنارش آو یکی

سبز  یاز او نداشت. او آن طرف قاره یمحمدحسن هم دست کم تیوضع

فاصله و بعد از چند سال  ایدن کیطرف! با  نیهاج و واج مانده بود و نوا ا

 هم بودند. یروبهحاال رو

از  یگری. کار دستینگر زشیعز یسر چرخاند و موشکافانه به نوه لیخل 

 قیو هر لحظه به تعو گذشتی. اگر صد سال هم مآمدیدستش بر نم

که  یی. به نوادیرسیفرا م نندیرا بب گریکدیها روز که آن نیباز ا افتادیم
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بود و حاال منتظر اثباتش بود  دهیشدن را د یقو یبا چشم تالشش برا 

 دوخت. چشم

که او  شدیشده بود. چند سال م رهیبا دقت به محمد حسن خ دخترک

 وقت بود که دستش نبود. یلیها خبود؟ حساب سال دهیرا ند

روز هزاران  نیصحنه را در ذهنش مجسم کرده بود. از ا نیبارها ا لیاوا آن

کدام  چیبود به ه شیو به روکه ر یزیدر ذهنش ساخته بود اما چ ریتصو

شباهت نداشت. مسخره بود اما او توقع داشت بعد از گذشت چند سال 

هم دوست  دیو کم سن و سال باشد. شا القیمحمد حسن همان جوان د

 که رفت تصور کند! یداشت او را همان شکل

دوخت. دستانش را باال برد  لینگاهش را گرفت و با لبخند به خل باالخره

 طنتیبا ش شهیباشد، درست مثل هم دهیند زیچ چیو انگار که ه

لحظه که  هی. نیتماس دار دونستمیباباجون. نم دیکرد: ببخش یعذرخواه

من  دیاومدم تو. به کارتون برس تمام یادب ینگران شدم با ب نیجواب نداد

 .شمینم حممزا

د حسنِ مات مانده باالخره به حرف برود که محم رونیگرد کرد ب عقب

 دختر! ی! چقدر عوض شد؟یآمد: نوا؟! خودت
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 خواستیو آب دهانش را قورت داد. با تمام وجود دلش م ستادیا نوا 

 یام اما خداروشکر عوضبرگردد و در صورت او براق شود که بله عوض شده

ا صدا او ر ییکرده بود! با چه رو یرا ق اینه! پسرک آبرو را خورده و ح

 حیاما سکوت را ترج دیرا بگو هانیا یهمه خواستی! دلش مکرد؟یم

وگرنه که  شد،یاز حرمت و احترام سرش م ییزهایچ کی. هنوز ددا

 نداشت! شیبرا یشستن و پهن کردن او کار

لب زد: با محبوب حرف  دیاو را د یخیکه عدم توجه و چشمان  لیخل

 ؟یزنینم

 باهاشون حرف زدم. با اجازه. شبی: ددیتر از خودش جواب شن آرام

 رونیبلند خودش را ب ییهاباز اتاق را باز کرد و با قدم مهیو در ن گفت

چطور خودش را به اتاقش رساند  دیکه نفهم رفتیهوا راه م یانداخت. رو

 در را بست پشت آن نشست. یو وقت

محمد حسنِ عمه  دیجد یچهره گریبار د کیزد و  هیرا به در تک سرش

تر و جا افتاده رییدر آن چهره تغ زهایچ یلیآورد. خ ادیمحبوبش را به 

که سال ها  یقبل بودند. همان یهاها همان چشمشده بودند اما چشم

 خورده بود.  نیرا در سر پروانده و بعد با مخ زم کیلمسشان از نزد یایرو
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که پاک  یاطراتاو فقط خاطرات بد مانده بود. خ یمحمد حسن برا از 

که هر چقدر به قصد پاره شدن مچاله  ییاه هنبودند، مانند برگ یشدن

 !ی. چروک و بد ظاهر، اما ماندنمانندیشوند بازهم سالم م

 دنیکش رونیب یرا مرور کند. از عهده زیچ چیه خواستیدلش نم 

. همان آمدیمطمئنا برنم اشانیادآوریخاطرات از دل گذشته و دوباره 

 انیروز م کی دیتا شا خوردندیو خاک م ماندندیکه در گذشته م بهتر

 ها مدفون شوند. همان گرد و خاک

از انزجار. تنفر از  ییایو دن ماندیاو م آمدیبار که اسم محمد حسن م هر

 زینگاه به پشت سرش رفت و هزاران چ یکه ب ییخودش، از زمانه، از او

 دوباره رنگ گرفته بود.  یه سختنوا بعد از رفتن او ب یکه برا یگرید

غم بغل  یگرفت و از جا بلند شد. او آدم کم آوردن و زانو یقیعم دم

. آوردیسر فرود نم زیچ چیو در مقابل ه ستادیایپا م یگرفتن نبود. رو

 .کردیرا ثابت م نیکه پشت سر گذاشته بود ا ییروزها

شد. از کمد درش آورد  دهیکش زشیعز یناخوداگاه به سمت صندوقچه 

که از محبوب  یعکاس نیدورب نیو مقابلش گذاشت. درش را باز کرد و اول

 ییبای. لبخند زدیکش رونیگرفته بود از داخل صندوق ب هیهد لیو خل
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 ییاز همان روزها یکیرفت به همان روز.  ادشیلبانش نقش بست.  یرو 

 شیهاو آدم ایو دست از دن دهیمحمدحسن کنج عزلت گز رفتنکه بعد از 

به خانه آمدند تا او را سرحال  هیهد کیبا  لیشسته بود محبوب و خل

 ادشیوجود نداشت.  یازهیانگ چیه یکنکور ینوا ی. آن روزها برااورندیب

آن  یچشم رو زینگاه هم نکرد. مثل همه چ یحت نیبود که به آن دورب

در  لیاتاقش زل زد. گذشت تا خل یآن روزها کیتار یبست و به نقطه

ثبت نامش کرد و به اجبار او در آن شرکت کرد. اولش  یکالس عکاس

به کم قانع نشد. قبول نشدنش در  گریشروع کرد د یاجبار بود اما وقت

 شتریبر علت شد که ب دیو رفتن به دانشگاه آزاد هم مز یدانشگاه سراسر

که حاال  یاد تا به نقطهرفت و تالش کر شیپقدر برود. آن یعکاس یپ

بچه  یصدهزار با آن نوا ی. محمد حسن حق داشت او حاال تومندیبود رس

 ننه و زر زرو فرق داشت. بزرگ شده بود. رفتن او بزرگش کرده بود.

برگرداند. اگر  شیسرجا اطیبا احت یمتیق یایو چون ش دیرا بوس نیدورب

 دکیرا  یدختر قو کیاگر نام  کرد،یموفق بود، اگر به خودش افتخار م

 بود. شیادفعه کیو آمدن  نیآن دورب یجهیهمه نت دیکشیم

 نهیرا پشت گوش هل داد و برخواست. مقابل آ شیبایبلند و ز یموها

و تازه آن موقع بود که فرصت کرد خودش را از نگاه محمد حسن  ستادیا
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. با آن تاپ . واقعا هم سر و وضعش تعجب داشتدی. ناخواسته خندندیبب 

 یبه نوا یشباهت چیکرم رنگ ه تیکج شده و آن شلوار مام ف یمشک

که لب باز کند و  دادیو به محمد حسن حق م نداشت شیچند سال پ

 .اوردیتعجبش را به زبان ب

 رونیو از اتاق ب دیکش شیبه سر و رو یافکارش را پس زد. دست تمام

 ی. وقتریخ ای دهیرس انیبه پا لیتماس خل ندیکرد تا بب زی. گوش ترفت

: اجازه دیچند تقه به در اتاق او زد و خند دیآینم ییمطمئن شد صدا

 مودب شدم! یلیمثال من خ یهست؟ الک

تو  ایجواب او را داد: ب یاقهیدق کی یممتد سرفه کرد و با مکث لیخل

 وروجک.

 ییِ چا هی خوامیکه م نیایرا باز کرد و تنها سرش را داخل برد: ب در

 به خوردتون بدم. بشمار سه منتظرتونم. یحساب

بفهمد و از قصد  کندیم یباز لمینظرش گرفت تا اگر ف ریبا دقت ز لیخل

 !؟یترسیم ؟یآیگفت: چرا داخل نم

او کرد: چرا بترسم؟ لولو خور  یحواله یطانیو چشمک ش دیبلند خند نوا

 تو اتاقتون؟ نیکرد میقا یزیچ یاخوره



 

422 

 یشوکت نای: مسندهیون                                                                                                                55طهران

 یداد و از جا بلند شد. بدون نگاه به چهره هیتک نیرا به زم شیعصا لیخل 

ها از هزارتا جونور هم از آدم یسر کیوقتا،  یتعارف گفت: بعض یاو ب

 ترسناک ترن. یکی یبرا

که  یزد: اتفاقا اون آدم یاو نوا دوباره به کانال شوخ تیتوجه به جد یب

 ییخدا فهیشده بود. ح یحور یادیمن ازش بترسم ز نیشما توقع دار

 ازش بترسه! یکس

زد: اونم  شیبه پا یآرام یو با عصا ضربه دیبه صداقت کالمش خند لیخل

نه؟!  ای یواقعا خودت بود دیپرسیتو متعجب بود. همش م رییاز تغ

 .یبا تصوراتش فرق داشت یلیداشت اما انگار خ یچه توقع دونمینم

 نیگفتیبروند. پوزخند زد: م رونیرا گرفت و کمک کرد ب لیدست خل نوا

! به تعجبت ادامه بده! هر ستین یشناختیکه شما م ییاون نوا نینه. ا

چند  نیمامان محبوب تو ا یعنیالعملش رو باور نکردم. چند من عکس

 !یزیچ نیاز من نشونش نداده؟ دور از باوره همچ یسال عکس

را  گریدکی شیها. اخمستدیو باعث شد او هم با ستادیا شیسر جا لیخل

 یشناسیم یجورنیکه گفت: ما رو ا یبودند وقت دهیسخت در آغوش کش

من  یحت ای یعل ایمحبوب  یکنی! فکر منه؟یبه خانوادت ا دتینوا؟ د
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اسم محمد حسن  خوادیدلت نم یحت میدونیکه م ییبدون اجازه از تو 

 شیها پسال بارها گفتم اشتباه م؟یکنیم یکار نیهمچ ینورو هم بش

 یانهیو ازت خواستم اگر ک نیشد رشیاشتباه ما بود که شما دوتا درگ

اما انگار موفق  گهیکس د چینه ه یریهست از من و محبوب به دل بگ

رفته. اون از برخورد  ادتیدادم رو  ادیبهت  ینبودم. موفق نبودم که هر چ

 از قضاوت االنت. نمیداخل اتاقت، ا

 یادیز یناراحت ریرا ناراحت کند اما تحت تاث لیکه دوست نداشت خلآن با

نکنه توقع  ل؟یرا گرفته بود فورا گفت: کدوم برخورد بابا خل بانشیکه گر

 یعل یکنم؟ خودمو بزنم کوچه یبرم جلو با اون آقا چاق سالمت دیداشت

 یاپسر! چه دبدبه یچپ و خوش و خرم بگم ئه ممد حسن چه بزرگ شد

اونور  ا،یرفت یمنم ننداخت ینبود تف تو رو ی! ماشاهلل بهت. الکیبهم زد

وسط  نیا نیخواستیبابابزرگ؟ م نیخواستیم نویبهت ساخته. ا یحساب

 شدم؟ تیبازم من بشکنم که فقط به رخ همه بکشم درست ترب

 نیگیزمزمه کرد: درسته. شما راست م یرا قورت داد و به سخت بغضش

اما من، تا اخر  نیتو گوش من خوند یچ شیکه از همون چند سال پ

گناهش رو  انیهم ب ایاگر کل دن ی، حتآقا بگذرم نیاز ا تونمیعمرم نم
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هم  یو نافرمان یادب ی. بحث بشهیمن دلم باهاش صاف نم رنیگردن بگ 

 !تونمیبحث تونستنه که من نم ست،ین

دش را داخل آشپزخانه را پشت سرش جا گذاشت و خو لیو خل گفت

باد غم گفتیانداخت. دستش را به سرش گرفت. تند رفته بود اما اگر نم

 شانیاتفاق برا نیچگونه ا کردندیکه دق م ییها. مگر آنگرفتیم

هم خفه  یتلمبار شده رو یهاها هم حتما از حرفآن یهمه افتاد؟یم

 آوردندیو به زبان م کردندیکه اگر دهان باز م ییها. حرفگرید شدندیم

 ...شدیبهتر م زیهمه چ دیشا

از ان  شیب یسرگرم کرد تا به افکار منف یرا با درست کردن چا خودش

. از ستیمبل نشست و از دور به حرکات او نگر یهم رو لیبها ندهد. خل

هست خودش را  یایشدن کشانده بود تا اگر ناراحت زیعمد او را تا لبر

 شده بود.کند و همان هم  یخال

 رفت.  لیخواب به اتاق برود به اتاق خل یکه براقبل از آن شب،

بود. جلو رفت و مقابلش  ژنشیصبورش مشغول وصل کردن اکس پدربزرگ

. دیخم شد و دستان او را در دست گرفت و بوس یدو زانو نشست. کم یرو

ها شد که اون حرف یچ دمیبابا بزرگ. اصال نفهم دی: ببخشدیشرمنده نال
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! راستش... هر بار که دش؟ینذار یادب یبه حساب ب شهیرو بهتون زدم. م 

 کی. غروب هم شمیم گهیآدم د هیمن انگار  شهیمحمد حسن م ازحرف 

 هام.ام بابت حرفشرمنده یلیلحظه کنترل خودمو از دست دادم و حاال، خ

انداخت.  یپاتخت ی. ماسک را گوشهدیپاش شیگرم به رو یتبسم لیخل

 یتخت تکان داد و همان هم باعث جمع شدن روتخت یخودش را رو یکم

مثل  تینداره دخترم. عصبان ی: اشکالدیسر نوا را بوس یشد. خم شد و رو

بهش بها  یک نهی. مهم ارهیو م ادی. مهیالحظه گهید یهااخالق یهمه

 جورنیکه ا یکن به حس تنفرت دامن نزن یده. توام سع ینم یده و ک یم

 نکنه. تیوقتا عصب

که اشک درشان حلقه زده  یو با چشمان دیصدا باال کش یرا ب اشینیب نوا

 منو؟ دیدیزل زد: چشم باباجون. بخش لیبود سر باال برد و در چشمان خل

صورت نوا  ینور ماه رو ک،یتار مهیدستش را فشرد. در آن اتاق ن لیخل

و  دیاشک چشمانش لرز دنیاز د لیکه دل خل یبرق انداخته بود، طور

تو رو  یکس شهیاو را راحت کند: مگه م الیهم گذاشت تا خ یپلک رو

 .یکه به خودت گرفت یاافهیق نینبخشه؟ اونم با ا
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و محبوب  لیاز خل ادیز یحرف را از همان عالم بچگ نی. ادیته دل خند از 

 تیمصورتش مظلو یاجزا شدیکه نادم م ییهابود. انگار واقعا زمان دهیشن

از گناهش، هر چه که  یبه راحت توانستندیکه همه م زدندیم ادیرا فر

 بود بگذرند.

او  یتخت دراز بکشد. پاها یرو لیبلند شد و کمک کرد تا خل یشاد با

 یاز بطر یآب وانیتنش را مرتب کرد. ل راهنیتخت گذاشت و پ یرا رو

صورت  یرو ژنیو بعد از گذاشتن ماسک اکس ختیر شیبرا یپاتخت یرو

 و به سمت اتاق خودش پرواز کرد.  دیاش را بوساو، گونه

. دیکش یکه از  گذشته بود نفس راحت یساعت دنیاتاق که شد با د وارد

که باالخره آن روز نحس را پشت سر گذاشته باشد.  دیگنجیدر باورش نم

نبود و  شیسر جا زیچ چیه بایانداخت. تقر ختهیبه اتاق بهم ر ینگاه مین

مرتب  یتخت را کم ی! روشدیشتر با بارش در آن گم م ییرهاجو کی

 یاش روبود و باال تنه نییپا شیآن پرت کرد. دو پا یوخودش را رو دکر

که پشت سر  یرا در دست گرفت و هم زمان به روز اشیتخت. گوش

 لیریام یکه برا یاز همان دم ظهر و اتفاق زیگذاشته بود فکر کرد. همه چ

 ایرکیو رو به رو شدن با ام مارستانیافتاد شروع شد. بعد از آن رفتن به ب

ها محمد حسن پس از سال دنیاز بدنش گرفت و د یادیز یانرژ یحمرا
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شد و  کیباشد که آن هم شل توانستیآخر م ریت یآن هم از پشت گوش 

 شده بود. گرانیتمام. امروز واقعا روانش آماج ضربات د

بالفاصله نتش را روشن و واتساپ  هیپاسخ از مهد یس بچند تما دنید با

 غامیپ شیجا براآن دادیو نوا جواب نم زدیرا باز کرد. هر زمان که زنگ م

 خوانده نشده از او داشت! امیو االن هم همان بود.  پ گذاشتیم

بازشان کرد.  دادیکه به تنش م یو با کش و قوس دیتخت دراز کش یرو 

 مین یآخرش که برا امیشده بود و چند پ لیریاحوال ام یایجو لشیاوا

و با دقت  یکی یکیبودند.  زیچ کی یایبود همه گو شیساعت پ

 خواندشان.

 ".یقول بده منو نزن گمیم زیچ هینوا؟ " 

رو تو اون  نتیدورب"رفت:  یسراغ بعد یباال انداخت و با کنجکاو ابرو

اما بخدا  یکنیقصد جونم رو م یبخون دونمیجا گذاشتم نوا. م رگاهیتعم

 "حواسم نبود.

تو رو  دیببخش"را کامال رد کرد:  یبودن قبل یاحتمال شوخ یبعد امیپ و

رو برداشتم و فکر کردم  نیدورب فیخدا. انقدر هل شدم که فقط ک
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 فیاونو داخل ک یتو با اون عجله رفت دونستمیخودشم داخل همونه. نم 

 ".ینذاشت

رو دستش  یخال فیو ک تر از من. تمام مدت کولههم بد جیگ ثیحد نیا"

رو  اته هلیگرفته بود و فکر نکرد که چرا انقدر سبکه. االن که داشتم وس

 "متوجه شدم. کردمیجا مجابه

دوستانش داشت اما  دیشد ینشان از حواس پرت زیجا همه چآن تا

 .ختیو تصورشان وحشت به جانش ر یبعد یهاامیپ

نکنه از ظهر تا  گمیاونجا. م میوقته بر ریاالنم که د م؟یکن کاریحاال چ"

 "م؟یبرش داشته باشه بدبخت بش یحاال کس

فکر به  ینشست. حت شیسر جا خیآخر با سرعت نور، س امیخواندن پ با

. اگر حدس کردیچه نوشته بود هم مو بر تنش راست مشدن آن یعمل

که از سر  هیرسماً بدبخت بود. مهد شدیم یو ترسش واقع هیمهد

قطعا  نیخودش را با او جمع بسته بود اما در صورت نبودن دورب یهمدرد

را در  رشیاخ میسال و ن کی! تمام درامد شدیتنها خودش بدبخت م

 تیفیکرده بود که ک دشیجد نیدورب دیکمال سخاوت صرف خر
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هوا  یرو اشیکار یباال برود و با گم شدن آن تمام زندگ شیهاعکس 

 !رفتیم

 دیاز جا بلند شد و شروع به قدم زدن داخل اتاق کرد. حاال با صالیاست اب

 !شد؟یدست به دامن که م کرد؟یچه م

به  شیهاکند. سر و ته گشتن داینفر را پ کیگشت و گشت تا  قدرآن

 یکار تیوضع نیکه دوستان خودش بودند که در ا یاول د؛یچند نفر رس

رد  چیبه آن پسر محمد نام که ه دیرسیم ی. دومآمدیاز دستشان بر نم

 ینهی. انگار او تنها گزیاحمر لیریهم ام یاز او نداشت و آخر یو نشان

 بود که فکرش را مشغول کرد. زیم یرو بمناس

شد. ناخواسته نام  رهیبه واتساپش خ دیکارش نشست و با ترد زیم یرو

 نیآنال چتش به ساعت یرا سرچ کرد و با باال آمدن صفحه یاحمر لیریام

 یحجم از نگران نیشد. مطمئنا با ا رهیخ دادیبودنش که صبح را نشان م

و  یزندگ یهیسرما نیحاال از بزرگتر نیهم دیو با آوردیتا صبح دوام نم

 . گرفتیابزار کارش خبر م

که آن  دانستیکه قصدش را داشت مردد بود. خوب م یانجام کار یبرا

که امروز جانش را هم به خطر انداخته  یمزاحم شدن به کس یساعت، برا
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دو دو تا  تی. در نهادیدینم زیاما تعلل را هم جا ستین یبود زمان مناسب 

را در دست گرفت و قبل از  ی. گوشدیانجام جهینت کیبه  شیچهارتا

را کنار گوشش  یرا لمس کرد و گوش لی یشود شماره مانیکه پشآن

 امیگوش سپرد. کارش با پ شدیکه پخش م یآزاد یهاگذاشت و به بوق

 .گرفتیتماس م دیو با افتادیراه نم

در  یخش دار و متعجب یتا قطع شدن تماس نمانده بود که صدا یزیچ

 پخش شد: بله؟! یگوش

ساعت با او تماس گرفته  نیدر ا ییرا در دست فشرد. با چه رو سرش

 بود؟!

 د،ی. ببخشیاحمر ی: اووم. سالم آقااوردیخودش ن یکرد به رو یسع

 کردم؟ دارتونیب

افتاده  ی. اتفاق: سالملیریام یدورگه یآمد و بعد، صدا یخش خش یصدا

 خانم؟! 

شده فکر کند حواسش پرت  دهیبه سوال پرس کهنیا یها جاوسط آن

 بود؟!  یعیاو شده بود. طب یدورگه یصدا تیجذاب
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 کندیکه جان مرا صاف کرد و افکار مزاحم را عقب راند و با آن شیگلو 

شما؟!  نی: خوبدیادب حالش را پرس تیرعا یتا سر اصل مطلب برود برا

 کنه؟ینم تتونیاذ هیبخ

آن تنگ شد. چه مرگش شده بود؟!  کیو نفس نوا  دیدر گلو خند لیریام

 !کرد؟یم فیکه خجالت بکشد راه به راه داشت کآن یجا

. شما با همان لحن خانه خراب کن به حرف آمد: بنده خوبم لیریام

 !ن؟یچطور

. شدیجذاب م شیکالمش بود. انگار بحث داشت برا یقاط طنتیش یکم

بهتر از آن  جهینت زدیبه سر نوا م یهوس احوال پرس ینصفه شب یوقت

 !گریباشد د توانستیهم نم

خبر از همه جا تشکر کرد: منم  یکه ب کردیم ریدر هپروت س دخترک

 خوبم ممنون.

 . چه خبر؟نیو آرام گفت: خداروشکر که خوب حیبا تفر لیریام

موقع بود که منظور آن لحن نوا از تعجب گشاد شد و تازه آن چشمان

 یحواس پرت کیدار را گرفت و با حرص چشم بست. به خاطر  طنتیش

 طنتیبود که ش لیریام زیمضحکه شده بود! بدتر از همه چ یحساب
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 ایکرد. گو سهیبود مقا دهید شهیکه هم یتیآن او را با شخص کی. کردیم 

 بود. یشناگر قابل وگرنهپسر،  دیدیآب نم

 . شما ی: خبر سالمتاوردیکرد کم ن یرفت و سع ادشیاصل مطلب  

. از یاحمر یراحت شد که حالتون خوبه آقا یحساب المیطعنه زد: خ و

 نگرانتون بودم.ظهر تا حاال همش 

را از خودش فاصله  یگوش یآمد. انگار که کم فیضع بارنیا لیریام یصدا

تو همه ساعات شبانه روز احوال  ضیمر هی یخانم. وقت نیداد: سالمت باش

 هم باشه؟! یاگهید زیچ تونهیپرس داشته باشه حالش جز خوب، مگه م

نوا آورد و همان هم باعث شد دخترک دوباره  ادیساعت را به  میمستق ریغ

 چه تماس گرفته است. یاز اول برا دیایب ادشی

را برقرار شد و نوا بود که باالخره آن یادو طرفه یِاهیسکوت چند ثان 

 یتماس گرفتن انتخاب نکردم آقا یرو برا یزمان خوب دونمیشکست: م

 ن زنگ بزنم.اما نتونستم تا صبح صبر کنم و بعد بهتو ،یاحمر

خانم. به هر  کنمیبود: درک م حیباز هم سرشار از تفر لیریام بارنیا لحن

 !شناسهیساعت نم یحال نگران
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قدر بامزه بود که  باالخره نوا را به خنده انداخت. راست بود که آن لحنش 

 یرو نیا لیری. امگرندیشهر د کی یهاشب آدم یهاآدم گفتندیم

برخورد نداشتند تا تمام  ادیکرده بود؟ با آن که ز میشوخش را کجا قا

 هم بلد باشد. طنتیکه ش خوردیوجنات او را بشناسد اما به او نم

 یصد در صد جا میحال شما که ما باعثش بود یبرا یگفت: نگران آرام

ساعت  نیا یاگهیکار د یمن برا نیخود داره اما.... اوووم....راستش رو بخوا

 مزاحم شدم.

شد:  یجد یاصد و هشتاد درجه رییتغ کیبار با  نیا لیریام یصدا 

 اومده؟! شیپ یشده؟ مشکل یزیچ

در جانش  نیآوردن مجدد نبودن دورب ادیکه از به  یرا با استرس شیپا نوا

شما افتاد من  یافتاده بود تکان تکان داد و گفت: ظهر که اون اتفاق برا

که تونستم  یدست و پام رو گم کردم و تنها کار ییجورایهل شدم.  یلیخ

تا  شماا و اومدن همراه ه هبه بچ امه هلیتو لحظه انجام بدم سپردن وس

 بود. مارستانیب

 لیریدهد که ام حیاش را چگونه توضو سکوت کرد. مانده بود ادامه گفت

کار او را  شیهارا صاف و با به زبان آوردن حدس شیگلو یابا تک سرفه
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افتاده؟! دوستاتون  یاتفاق رگاهیراحت کرد: خب؟ بعد از رفتن ما تو تعم 

 به مشکل خوردن؟

گذاشت. فکر او احتماال تا  زیم یو سرش را رو دیکش یاپوف کالفه نوا

او را  الیخ کهنیا ی. برادیپرسیم یسوال نیناکجا آباد رفته بود که چن

: نه نه. اصال. مشکل دیم چا را کنار هه هواژ ختهیو بهم ر عیآسوده کند سر

 منه. بهکه افتاده مربوط  ی... اتفاقییجورای... یعنیمتاسفانه منم. 

 ریروتون تاث عیانقدر سر ایرکیام ی. مردانه و کوتاه: حرفادیخند لیریام

 گذاشت؟!

 : چطور؟!دیپرس یآرام، با گنگ نوا

که آرامش از هر  یبا لحن لیریکه ام یبرقرار شد تا زمان یکوتاه سکوت

پسر، هر بار که به  نیجواب او را داد: انقدر که ا کردیاش چکه مکلمه

آروم آروم مشکالت چند  ترسمیرو ربط داد بهتون م یهمه چ دیشما رس

 قایکه دق دیبد حیواضح تر توض کمی! دیریما رو هم گردن بگ ریسال اخ

 اومده؟ شیپ یمشکل هچ

بود که دخترک را هم آرام کرد. آب دهانش  یآرامش کالمش مسر انگار

شود خوشش  یحد طوالن نیمکالمه که قرار نبود تا ا نیرا قورت داد. از ا
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که خودم  ییاش داشت: من هنر کنم مشکالبه ادامه لیآمده بود و تما 

 امشب! یهیمثل قض رم؛یدرست کردم رو بتونم گردن بگ

 رگاهیچون با عجله از تعم ادامه داد: راستش دخترها یشتریب یبا راحت و

االن  نیجا. خودمم هممن رو جا گذاشتن همون نیزدن دورب رونیب

و  دیکمک گرفتن به ذهنم نرس یبرا یاگهیمتوجه شدم. جز شما کس د

 ! یاحمر یآقا رمیساعت باهاتون تماس بگ نیمجبور شدم ا

 یاصل یهیبود که گفت: پس قض یانگار هنوز هم در مود سرگرم پسر

 نبود! یو نگران یاحوال پرس

  

و شرمنده لبانش را گاز گرفت: نه بخدا. قصد داشتم حتما به  دیخند نوا

ساعت.  نیو حالتون رو بپرسم اما خب نه ا رمیضارب تماس بگ کیعنوان 

 کردم. دارتونیو ب نیخواب بود ایازتون. چون گو خوامیواقعا عذر م

که  رمیگیمد تماس م. من با محستین ی. مشکلکنمی:خواهش م- 

 . میریبگ میرو کنار بذاره فردا بر نیدورب

که ذهنش را  یزیشده بود چ قیکه از حرف او به جانش تزر یدیبا ام نوا

 رگاهیتو تعم یکس گهیاز ظهر د یعنیزبان آورد:  یمشغول کرده بود رو
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برداشته باشه!  یرو کس نینرفته؟! من همش نگران بودم که نکنه دورب 

 راحت شد. ممنونم ازتون. المیاالن خ

را از کنار گوشش فاصله داد و  یگوش امدیکه از آن طرف خط ن ییصدا

حرف  لیریاش انداخت. تماس هنوز برقرار بود پس چرا امبه صفحه ینگاه

  زد؟ینم

 !ن؟ی! پشت خط هست؟یاحمر یپچ زد: آقا مردد

 کردمیفکر م : بله. داشتم به سوالتوندیمتفکر او را شن یبالفاصله صدا و

اوستا رجب  رگاهیتعم یبعد از رفتن ما کس دونمیمن نم قتشیخانم. حق

 رو راحت کنم.  التونیخ تونمیبابت نم نینه. از ا ایرفته 

که هنوز  یدیام مچهینوا خارج شد. با ن یهالب انیاز م یکم جان "یوا"

از او خواهش  رفتیبلند شد و همان طور که قدم رو م شیداشت از جا

تمام  نیاون دورب ن؟یریمحمد تماس بگ ایشما با اوستا رجب  شهیکرد: م

تا  رمیام رو داره. اگر ازش خبر نگ. حکم بچهیاحمر یمنه آقا یزندگ

 پلک رو هم بذارم! تونمینم حصب

داد: درکتون  اشیداشت او را آرام کند دلدار یکه سع یطور لیریام

 .کنمیم یریگیصبح پ دیوقته. اجازه بد ری. اما االن دکنمیم
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. آن فتدیب هینمانده بود به گر یزیچشمانش را با استرس بست. چ نوا 

 تمام دار و ندار او بود... نیدورب

 دیممتد نوا حالش را فهم یهاهم از آن طرف خط و نفس لیریام انگار

 که گفت: خانم فرزانه؟! حالتون خوبه؟

 نیکه ا خوامی: بله. بازم معذرت متخت نشست و جواب داد یرو نوا

که خودم برم  دیبهم بگ دیگرفت یساعت مزاحمتون شدم. اگر صبح خبر

 .رمیرو بگ نیدورب

 ریباشه! ممنونم از شما. شبتون بخ ینیآرام ادامه داد: البته اگر دورب و

 .یاحمر یآقا

! در مورد نیتشکر کنم خانم! لطف کرد تونیبابت احوال پرس دی: من با-

است. من اندازه کی. احتمال بودن و نبودنش به دیهم نگران نباش نیدورب

. شما رمیگیم لشیتحو رمیجا بود مو اگر اون زنمیخودم صبح زنگ م

 بهتره. دیرو نر ریتنها اون مس

انقدر  توانستیپسر چطور م نیرا در حدقه چرخاند. ا شیهاچشم نوا

! گرفت؟یرا ساده م زیهمه چ ای کردیسرد باشد؟! درک نمخون

 کوتاه تماس را قطع کرد. یخداحافظ کیرا قبول و بعد از  شنهادشیپ
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گرفته را در کنار  یو صدا گیجرا که بست ناخوداگاه آن لحن  چشمانش 

خوب تصور کرد! و  لیبا آن قد بلند و استا ل،یریام اهیچشمان س ریتصو

نثار  یاوانهیبسته اش جان گرفت! د یهاپشت پلک یاجانانه ریچه تصو

 !کردیهم فکر م ییزهایبه چه چ تیموقع نیاش کرد. در اجنبه یخود ب

. سنگ قدم رو رفت هایگاراژ احمر یکیبار سوم از سر کوچه تا نزد یبرا

گاراژ  یشده ینقاش واریبود را کنار زد و کنار د شیکه مقابل پا یزیر

به ساعتش  یو بعد، نگاه دیجا به سر کوچه کشاز همان یسرک ستاد،یا

 یهاخط نیزم یرو شیلب زمزمه کرد و با پا ریز یدارانداخت؛ نچ کش

 آمد؟ینم لیری. پس چرا امدیکش یرضف

از اگزوزش  یظیبا سرعت باال از کنارش رد شد و دود غل ینیسنگ نیماش

را گرفت تا دود  اشینینوا جمع شد و با شال مقابل ب یزد. چهره رونیب

 دیصورتش کرد شا بانهیدستش را هم سا یکیش نرود، آن داخل حلق

و  دیتابیکمتر حس کند؛ آفتاب درست از وسط آسمان م یگرما را کم

 . کردیم تیاذ یچشمانش را هم حساب

 یکه آن اطراف پارک بود نگاه یایلیاز پشت تر لیریام امدنیاز ن دیناام

تخس نبود اما جرئت هم  یایرکیاز ام یبه داخل گاراژ انداخت. خبر

. دوست ستدیبا هیجا در ساتا داخل گاراژ برود و حداقل آن کردینم
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 حیشود و در آفتاب ماندن را ترج یلفظ یرینداشت باز با او وارد درگ 

 .دادیم

 ستادنیا یرا برا گرید یگوشه کیعقب گرد کرد و خواست  یکالفگ با

داشت با سرعت  یانگار کس. دیاز پشت سر شن ییپا یانتخاب کند که صدا

که  لیری. جز امدیترس یزی. تعجب کرد و به طور غرشدیم کشینزد

 یمنتظرش نبود، آن اطراف هم به حد کاف جانیا یاز او نبود کس یخبر

فکر سرعت به خرج  نیبخواهد خفتش کند! با هم یخلوت بود که کس

اما قبل  ندیتا شخص مورد نظر را بب دیصندلش چرخ یپاشنه یداد و رو

 د؟یی: عکاس خانم؟ شماگفتیم دیکه با شک و ترد دیشن ییاز آن صدا

لبانش ظاهر شد و کامل به عقب برگشت. رضا فرفره  یاجازه رو یب لبخند

. نفس کردیو نگاهش م ستادهیا اشیقدم کیدر  یبود که با کنجکاو

 . دیکش یراحت

شد و با ذوق جلو آمد: به بابا  لیتبد نیقیشک پسر به  دنشیچرخ با

 شی! از سه ربع پدنیگوش نم یمن اشتباه نکردم ول گمیم یارعلی

اشتب  دی. اول گفتم شادیچرخیطرفا م نیبود که ا اتونیحواسم پ

عکاس  دی. خوبدیمطمئن شدم خودتون کینزد نیاما االن که اومد نمیبیم

 ن؟یکردخانم؟ راه گم 
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شروع به حرف زدن کرد: از همون  ید و رگبارنداد تا نوا جواب ده امان 

همش به فکرتون بودم به موال. چندبارم خواستم  نیرفت یروز که اون شکل

خان  ایک هوی. گفتم قتشیبپرسم اما جرئت نکردم حق یزیآقا چ لیاز 

عکاس خانم؟  ،یعکاس جانیا نی. باز اومدافتمیاز نون خوردن م شنوهیم

 قبول کردن؟! نیخان صحبت کرد ایک با

 کیطور که همان تیگوش داد و در نها شیهابا دقت به تمام سوال نوا

باد بخورد سر باال انداخت و گفت:  یتا کم کردیبار شالش را باز و بسته م

کار  ی. براامیاجازه ندادن بهم که بخوام ب یعنی. ومدمین یعکاس ینه. برا

 .جامنیا یاگهید

: دیو نال دیجلو بازش، تن زده بود را جلو کش یمانتو ریکه ز یشرتیت و

 !ایچقدر گرمه خدا

گم کرد.  یکم شدیکه هل م ییهارا مثل تمام وقت شیدست و پا رضا

را لمس کرد و بعد از  شیموها یرو اهیو س یروغن یهابا همان دست

 کهیچ هیداخل گاراژ  میبر دییپا و آن پا کردن تعارف زد: بفرما نیا یکم

 .دیآب بدم دستتون خنک ش
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 حیبرداشت و با تفر چارهیو شال ب شرتیابرو باال انداخت. دست از سر ت نوا 

 یو سر و رو یبندشیرضا را برانداز کرد؛ در آن لباس کار پ یسر تا پا

: کارت دیبه پسرک زد و آرام پرس یبامزه شده بود. چشمک یحساب یروغن

 کرده؟  یادیمن سرم به تنم ز یکنیفکر م ایدلت رو زده 

بود منظورش را متوجه نشده  دهیبه او نگاه کرد و نوا که فهم یبا گنگ رضا

گاراژ که چند قدم آن طرف بود  یاست دستش را باال برد. با انگشت ورود

که  یاتفاق نیتراون تو کم امیداد: اگه من ب حیرا نشان او و شمرده توض

 تو خودمم سالم یشیم کاریکار بکه تو از  نهیا افتهیممکنه ب

 نشونمون بده؟ یکدومش رو عمل ایرکیام خوادی. حاال دلت مگردمیبرنم

 شیهالباس یگذاشت. با دست خاک احتمال شیرا به نما شیهادندان رضا

 اینوا را راحت کرد: غمتون نباشه. ک الیطور خ یرا تکاند و داش مشت

 ارنیاز مغازه باباشون اسباب ب رنیروزا م ی. بعضومدنیخان امروز گاراژ ن

 تو. دیی. حاال شما بفرماستنین جانیا نایماش یبرا

 پختم. جانی. رسما اگهید یگفتیزودتر م نوی: ادیخند نوا

از داخل گاراژ بلند رضا را صدا کرد و پسرک هل شده دوباره تعارف  یکس

جلو رفت.  گفت و هم قدم با او یازد که پشت سرش داخل برود. نوا باشه
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تا سر کوچه  دیبزرگ گاراژ داخل شود گردن کش یاز دروازه کهنیقبل از ا 

: دیرسنبود! رضا نگاهش را دنبال کرد و کنجکاو مجدد پ ی. خبرندیرا بب

 ن؟یهست یمنتظر کس

 یچند سانت بایبود نگاه کرد. قدش تقر ستادهیبه او که حاال کنارش ا نوا

هجده سالش  خوردیکه م ی. طورزدیبچه م اشافهیتر بود و قاز او کوتاه

نداشته باشد. صادقانه گفت:  یاز آن هم سن شتریب زدیباشد و حدس م

 .لمیریمنتظر ام

از دهان او، آن هم بدون  لینام  دنیرا خورد و ابروان رضا از شن شیآقا

 گم شدند! شیموها انیم ییجا شیپس و پ

تر بود. جا آمده بود خلوتکه آن یقبل یاه هگاراژ به نسبت دفع داخل

از  یزیتر بودند اما چپارک شده در سمت راست کم یهایلیتعداد تر

سمت چپ کم نشده بود. رضا همچون فرفره او را با عجله به  یشلوغ

 تیگاراژ قرار داشت هدا یکه سمت راست ورود یسمت پشت اتاق نگهبان

 او چشم دوخته بود. یبه حرکات سرتاسر عجله یکنجکاو اکرد. نوا ب

دوباره رضا را صدا کرد. پسرک  تیبا عصبان ختهیبلند و آم ییبا صدا یکس

 .کننیو نوا را به خنده انداخت: دارن صدات م دیدور خودش چرخ یکم
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از  نهیکرد: شنفتم شنفتم. اوسا محموده. بب نییرا چندبار باال و پا سرش 

 !ارهیکار در رفتم پدرم رو در م ریز

زدن داشت اما با فشردن لبانش به هم پسش  ه هبه قهق یدیشد لیتما نوا

 زد.

خلوت، پشت  یاباالخره رضا دست از دست دست کردن برداشت و گوشه 

رفت و آمد  یکس جانیگفت: ا یرا نشان او داد و فور یلیاتاقک تر کی

اضافه  یهر چ یداره. هر ک یحکم انبار ییجورایعکاس خانم.  کنهینم

آقا اومد خودم  لیتا  نیسیوا جانیگوشه. شمام هم نیا کنهیپرت م ارهیب

 التونی. خارهیبراتون آب ب گمیهم م یارعلی. به بابا کنمیصداتون م امیم

. نتتونیکه بب شهینم یورا آفتاب نیا ادیاگرم ب اخانیهم راحت باشه، ک

 که برا من شر نشه. نیاین رونیفقط ب

 .گردمیادامه داد: منم برم زود برم عیو سر دیبه آن طرف کش یسرک

 که مهلت تشکر بدهد دوان دوان دور شد.بدون آن و

اش، چند شانه یجا کردن کوله روو با جابه ستیاو نگر یبه راه رفته نوا

را از مقابل چشمانش کنار زد و اطراف را  شیقدم به جلو برداشت. موها

 کیبود که با  ختهیم رقدر همه جا شلوغ پلوغ و بهاز نظر گذراند؛ آن
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! یکن دایپ یتوانستیرو م زادیمرغ تا جان آدم ریچشم چرخاندن از ش 

از شوهد امر مشخص بود که هر  گفت،یاش گرفت؛ رضا راست مخنده

 . کندیآن گوشه پرت م دیآیکه هر چه دستش م

 یتکه سنگ دنیرا لمس کرد و با د یلیو بزرگ تر لیدستش اتاقک طو با

. خم شد و با زحمت دیاش کششانه یکوله را رو یدر کنارش جفت بندها

 ادیز یکه از تقال یکشاندش. با نفس هیآن را تکان داد و به سا یکم ادیز

را دراز کرد.  شیتکه سنگ نشست و پاها یبه شماره افتاده بود رو

 دچرخانی. همان طور که نگاه در آن دور و بر مدیکش ییبلند باال یازهیخم

بود با انگشت اشاره  ازهیآن خم یجهیچشمش را که نت یاشک گوشه

پاک کرد. هم خسته بود و هم کالفه! تمام شب را با فکر به سرنوشت 

 .آمدیخوابش م یبود و حاال حساب داریب نشینازن نیدورب

است  رگاهیدر تعم نیداد پرس و جو کرده و دورب امیپ لیریکه ام صبح

خواهد  لیرا تحو نیخوشحال شد. با او تماس گرفت و پسر گفت که دورب

را به دست نوا برساند. و  یتا ظهر امانت تواندیگرفت اما چون کار دارد نم

 .  دیایکه نوا خودش دست به کار شود و به گاراژ ب ل،یهمان هم شد دل

دت به که عا ییجانشد. از آن یارعلیاز  یگذشت اما خبر قهیدق چند

ها بزند. آن خرت و پرت انیم ینشستن نداشتن بلند شد تا دور جاکی
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جلو رفت. با پا چند تکه  یهمان تکه سنگ گذاشت و کم یاش را روکوله 

قابل  زیبلند شد و باعث شد سرفه کند. چ یآهن پاره را کنار زد. خاک

 یاو خواست دور بزند که گوشه دینبود. به عقب چرخ رشانیهم ز یاتوجه

نداشت  دیکه د یانقطه ،یلیتابلو آن هم درست پشت اتاقک تر کیاز 

ابرو باال انداخت و چند قدم جلو رفت.  یاش را جلب کرد. با کنجکاوتوجه

 یشده رو ختهیر لیوسا یرا رو شیاز آن فاصله مشخص نبود. پا یزیچ

 ریز یشدن شلوارش نچ فیو کث شیپا ریشدن ز یگذاشت و با خال نیزم

 لب زمزمه کرد.

گرفت و  یلیبار دستش را به درب اتاق تر نیشلوار را تکاند و ا خاک

و لبخند  دیها پرخرت و پرت یحرکت از رو کی. با دیخودش را جلو کش

که از دور به نظر  یزیبرخالف چ یلیپشت تر یزد. موفق شده بود! فضا

 یآن تابلو، حس یرو یاپارچه دنیباز بود. جلو رفت و با د دیرسیم

به اطراف  یتا آن را کنار بزند. اول خم شد و از آن پشت سرک ادقلقلکش د

که از  یو مچش گرفته شود. خبر دایپ یکس یمبادا سر و کله دیکش

 .ستادیکس نشد. آرام قدم برداشت و کنار تابلو ا چیآمدن ه

گذاشته بود  دنیتپ یبنا جانیکه از ه یرا جلو برد و با قلب دستش

 کیاش که مشخص شد گوشه کیرا کنار زد.  فیو کث یخاک یپارچه
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تابلو زنگ زده و پوسته پوسته شده  یاز کناره ییها. قسمتدینون و  را د 

 شیوقت پ یلیخ یمشخص بود که برا شیرنگ و رو یب یافهیبود و از ق

 است.

 دنیو با د دیحرکت کل پارچه را کش کیبه خرج داد و با  جسارت

او  ایتابلو آشنا است  دانستی. نمستادیلحظه قلبش ا کی شیرو ینوشته

 دهید ییجا کیاز آن را  یریاما مطمئن بود که قبال تصو ندشیبیآشنا م

 است.

قابل  یقرمز شده نوشته به خوب یزنگ زده با رنگ و رو یتابلو یرو

 کنارش!  یطهران بزرگ بعالوه کیخواندن و واضح بود. 

 .زدیکه انگار داشت با او حرف م یا "طهران"

  

همان طور ساکن به آن تابلو زل زد،  قهیچقدر گذشت و چند دق دینفهم

را صدا  یبلند کس ،یکینفر در نزد کیبه خودش آمد که  یتنها زمان

 . با او بود؟! دیچرخ شیدر جا یجی. با گکردیم

بخواهد  یکسهم بود که  یگریفکر کرد؛ مگر در آن گاراژ جز او دختر د 

 کند؟ مطمئنا که نبود! شیصدا
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 زد و آب دهانش را قورت داد، نفسش تنگ شده بود انگار. یاسرفه تک 

را هم بست و با باز کردنش باز آن تابلو مقابلش ظاهر شد و  چشمانش

کنده و به زمان حال پرت  االتیخورد. انگار باالخره از عالم خ کهیدوباره 

آشنا که در آن لحظه قدرت پردازش و شناختش را نداشت،  یشد! صدا

 را از سر گرفته بود. شیهاگفتن "دخترم" ترکینزد یابار از فاصله نیا

را داشت  یجواب او را بدهد. حس کس توانستیالل شده بود که نم انگار

حرف زدن در چنته  یبرا ییو آوا دهیآب نمک سر کش وانیل کیکه 

دانستن و ندانستن داشت  نیو منگ بود. ب جیگ یجور خاص کیندارد! 

. آن نوشته و آشنا بودنش حواسش را کال به کردیدست و پنجه نرم م

و هم  ستیآن تابلو چ دانستیهم م ییجورها کیبرده بود.  غمای

که با  یقدر به چشمش آشنا آمد، طوربود که آن بی! عجدانستینم

را با چشمان باز و در  یزیچ نیبار است که چن نیحس نکرد اول دنشید

آن را قبال کجا  آمدینم ادشی کردی. اما چرا هر چه فکر مندیبیم تیواقع

 است؟! دهید

داغ اتاقک  یعقب رفت. تنش با بدنه یبه خودش مسلط شد و کم باالخره

 لیتما یرا ب اشرهیبرخورد کرد و متوقف شدنش باعث شد نگاه خ یلیتر
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لباسش را که ممکن  یو خاک احتمال دیعقب چرخ. به ردیاز آن تابلو بگ 

 نشسته باشد تکاند. شیمانتو یبود از برخورد با آن رو

 ی! مطمئناً صورت خوشکرد؟یچه م دیدست دست کرد. حاال با یکم

. ندیبب ینقطه و در حال فضول نیاز راه برسد و او را در ا ینداشت که کس

 یحت هیکرد؛ چند ثان زیو گوش ت دیکش نیزم یرا آهسته رو شیپاها

باره آزاد  کیاز سر و صدا نشد نفسش را به  یخبر یو وقت دینفس نکش

اش که صدا قطع شده بود و فرصت داشت تا آمدن دوباره کرکرد؛ خداروش

 اولش برگردد.  یسرجا

تا  دیدستش را به اتاقک گرفت و گردن کش کی شتر،یب نانیاطم یبرا

را  یکه راحت شد و کس الشی. خستیآن اطراف ن یمطمئن شود کس

 دوباره به سمت تابلو برگشت. دیند

هم  خیکه از استرس  ینگاهش کرد و بعد، با همان دستان خاک یکم

بازش کرد.  یبرداشت. کم نیزم یبسته بودند جلو رفت و پارچه را از رو

باعث شده بود  یآن حس کنجکاو د؛یدیرا تازه داشت م ادشیز یفیکث

 لمسش کند. کردیرغبت م یبه آن اصال دقت نکند وگرنه عمرا حت
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 یگریشالش را مقابل دهانش گره زد و صورتش را سمت د اطیاحت یبرا 

تابلو انداخت و خودش را فورا کنار  یحرکت پارچه را رو کیبرگرداند و با 

 یور ینداشت و باز هم گرد یادهینکند اما فا تشیتا خاک اذ دیکش

 یانشست. حوصله خرج نداد و به همان شکل اول تنها گره شیهالباس

باز نشود؟  شی. مهم بود که رونیزد تا پشت تابلو را نگه دارد. هم هبه پارچ

 قطعا در آن لحظه نه!

که برگشت  هیبه حالت اول زیهمه چ د؛یکارش طول کش یاقهیدق چند

اش را دوباره شانه افتاده یدستانش را بهم زد و خاکشان را تکاند. شال رو

کج و کوله شده بود  یجلو بازش را که حساب یسر انداخت و مانتو یرو

نداد.  تیخاک گرفته بود اما اهم یرا حساب شیدر تن مرتب کرد. سرتا پا

دستش را مثل زمان آمدن بند در اتاق  ندیبب یزیکه دوباره چاز آن قبل

 .دیکنار آن پر یهاخرت و پرت یجهش از رو کیکرد و با  یلیتر

حس  یاز هر وقت شتریرا ب شیو صدا دیکوبیداشت در دهانش م قلبش

 ردیو مچش را بگ دیایب ی. تمام مدت استرس داشت که نکند کسکردیم

ها چشم چرخاند آن طرف یو همان هم باعث شده بود دستانش بلرزد! کم

 . ردیتا قلبش آرام بگ دیکش یقینفس عم یکس دنیو با ند
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آن تکه سنگ برداشت و خودش  یاش را از روجان، کوله یرفت و ب جلو 

بودن  فیتوجه به کث یرا دراز کرد و دستانش را ب شینشست. پاها شیجا

بند صورتش کرد و چشم بست. نقش آن تابلو پشت چشمانش دوباره 

وجودش را فرا گرفت. حالش  یناشناخته سر تا پا یجان گرفت و اضطراب

 زیچ کی دنیبار با د نیاول ینداشت. برا یحس خوب د؛نبو فیقابل توص

 بود و حاال حالت تهوع داشت. دهیقلبش ترس

: خودم دیرضا را شن یشاک ینکرده بود که صدا دایکامل خودش را پ هنوز

 خبر رفته؟ یب نیگیم یعنی. یارعلیبابا  جانیآوردمش ا

جا بود اما خودش اون فشی: نه بابا جان. کگفتیکه م یارعلیآرام  یصدا و

 نه. هر چقدرم صداش کردم جواب نداد.

راه افتاده تو  ینیهاشم.  یقمربن ایو بلند جواب داد:  دهیرضا که ترس و

 یچه غلط نی! اکنهیبهم رحم نم گهید بارنیا نهیخان اگر بب ایگاراژ؟ ک

 بود من کردم آخه؟

 نیز بهمه! ا یدردسر شده بود برا ایبا درد چشم بست. گو نوا

که  یکس ایبود، گو نیشد ا رشیکه دستگ یزیتنها چ شانیهاصحبت

 بوده است.  یارعلیبابا  کردهیم شیصدا
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داشتند صحبت  یهر دو نفرشان وقت یکه سر و کله دیهم نکش یطول 

و مدام به سر  کردیوار داشت صحبت م یشد. رضا طوط دایپ کردندیم

 کار! نیباشد ا. انگار که عادتش دیکشیاش دست مو کله

هر  کردیداشت به او گوش م یو خونسرد یهم در کمال صبور یارعلی

 .دندیقدر سرگرم بودند که اصال دخترک را ند. آنگفتیم یزیچ یازگاه

 یکه متوجهزانو گذاشت و از جا برخاست. قبل از آن یدست رو نوا

حال سالم داد و باالخره نگاهشان  یحضورش شوند دست به کار شد و ب

اش را زده باشند که دکمه ییویرا سمت خودش کشاند. رضا مثل راد

که تازه حواسش جمع  یخاموش شد. بر و بر به او زُل زد و بعد، طور

عکاس خانم؟ من  نیشده باشد غر زدن را از سر گرفت: کجا رفته بود

ور، اون ور  نیا نیگیسراغتون؟ نم امیتا ب نیواست جانینگفتم شما هم

که اومد  یارعلیبابا  شه؟یم یچ نتتونیخان بب ایوقت ک هی نیافتیراه م

رفت.  ی. گفتم رضا بدبخت شدسادیبه موال قلبم وا نیستین جانیو گفت ا

بخوره پسر که تو همش  شین تونهیمار چند دفعه م هیآدم از  هیآخه 

 !یخوریم
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المثل ضرب کهنی. پسر عالوه بر ادیآرام خند یارعلیو  دینوا باال پر ابروان 

کرد. در جواب  یتیشخص بیتحر یکرده بود او را هم حساب فیرا تحر

 .دیاو فقط توانست زمزمه کند: ببخش یهاتمام نطق

باباجان؟!  یاو چشم دوخت و اخم کرد: خوب یبا دقت به سر و رو یارعلی

 شده؟ یزی. چدهیچقدر رنگ و روت پر

 یلومتریک کیاو، به خودش نگاه کرد. واقعا آن سر و وضع از  یبا جمله نوا

کرد لبخند بزند هر  یهست. سع اشیزیچ کیکه صاحبش  زدیداد م

گرما  کمیشاد جواب او را داد: خوبم. ممنون.  یچند موفق نبود اما با لحن

 تونطرفا دور زدم و برگشتم. شرمنده اگه نگران نیپاشدم ا کردیم تمیاذ

 کردم.

 اشیخاک یها حواسش جمع نوا و سر و روفکه تازه با آن حرهم  رضا

شده عکاس  فی: لباستون چرا کثدیشده بود. جلو رفت و مشکوک پرس

بهتون گفتن؟ چرا  یزیچ د؟یدیرو د یشد؟ کس یزیخانم؟ منکه رفتم چ

 ن؟یشد یجورنیا

و  "نه"فقط گفت  داد؟یجواب م دیزد. به کدام سوالش با یتک خند نوا

 .دیچیدر محوطه پ یبوق کشدار یهمان لحظه صدا
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سرعت داد  شیهاکه به قدم دیچه د دیو نوا نفهم دیبه عقب چرخ یارعلی 

 اومد بابا جان. لیریو قبل از دور شدن رو به رضا گفت: ام

مانده را از  یتوجه به او، اخم کرده چند گام باق یکه ب دیانگار نشن رضا

کرده؟ اگه کرده به  تتونیاذ ی: کسستادینوا ا یروبرداشت و روبه انیم

 .دی. اصنم خجالت نکشدایمن بگ

آمده  لیریبرداشت. چه خوب که ام نیزم یاش را از روخم شد و کوله نوا

 یحس منف کیرا نداشت. انگار  ستادنیجا اتحمل آن گریبود چون د

کوچک مقابلش  یبه رضا ستادی. صاف که ازدیداشت به عقب پسش م

آن کنترل حرکاتش را از دست داد.  کیشد، دست خودش نبود که  رهیخ

کوچک طرف  یپسر بچه کیبود که حس کرد با  بامزهلحن رضا آن قدر 

. شوندیم یرتیو غ آورندیترها را در مبزرگ یکه ادا ییهااست. از آن

به صد مرد مثال بزرگ جامعه که از مردن  اشانیکه مردانگ ییهاهمان

به  یآرام ی. جلو رفت و ضربهارزدیبخشش را بلدند م کیبودن فقط 

 که حواست بهم بود. ی. من خوبم. مرسسراو زد: نه گل پ یشانه

. بهت قول یکرد یمرد یلیاش چسباند: خجمله یهم به انتها یچشمک

برم،  دیبا گهی. االنم ددمیرو م یکه بخوا یخوب هر زمان یعکاس هی

 اومد. لیریام
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زدنش از حدقه نمانده  رونیتا ب یزیکه از شدت تعجب چ یبا چشمان رضا 

اولش متوجه نشد که او  یاش نگاه کرد. حتشانه یبود به دست او رو

کرده بود  یرو ادهیز یآمد و نوا با خنده از او دور شد. کم لیریگفت ام

 ی. تک سرفهشیکه رضا همان طور صامت خشک شده بود سرجا

او باال برد و چند  یخداحافظ برا یشانهکرد و دستش را به ن یایمصلحت

 .یبار تکان داد: بازم مرس

و سمت نوا  دیچرخ شی. فرز در جاموقع به خودش آمدرضا تازه آن و

که قصد  لیریام نیزد و مقابل ماش رونی. قبل از او از در گاراژ بدیدو

خودش را جلو پرت کرد که  ییهوکیقدر . آنستادیا دیایداشت داخل ب

رضا  دنی. با دشدیم نیپخش زم زدیترمز نم یبه موقع رو لیریاگر ام

برد و تشر زد: رضا؟! حواست  رونیب شهیکرد. سرش را از ش یزیاخم ر

 کجاست پسر؟

گذاشت و تند تند و پشت هم  اشنهیس یبا هل و وال دست رو پسر

 دیایام. خواستم بگم داخل نآقا. شرمنده دیکرد: ببخش یمعذرت خواه

 .نیمهمون دار
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که  دیرا شن لیریشد و جواب ام کیها نزدآرام ارام از پشت سر به آن نوا 

تو تا  ارمیب نویرضا؟ برو کنار ماش یگیم ی: مهمون؟! چدیبا تعجب پرس

 .میبعد با هم حرف بزن

خودش را  وارید یکه نوا از گوشه کردیچنان داشت مقاومت مهم رضا

سر برسد.  ایرکیشد تا مبادا ام رهیو ابتدا به آن طرف گاراژ خ دیجلو کش

که از نبود او راحت شد جلو رفت و سالم رسا و بلندش نگاه رضا  الشیخ

 که هنوز مشغول بحث بودند را سمت خود کشاند. یلیریو ام

ش جواب دادن به سالم یکه برا یجا خورد. طور یاو کم دنیاز د لیریام

 یاز اتاق نگهبان یارعلینزده بود که  یگریمکث کرد. هنوز حرف د یکم

به سمت او  یآب وانیآمد و ل رونیبود ب ستادهیکه حاال نوا کنار درش ا

 .ادیبخور تا حالت سر جاش ب نویدخترم. رنگ به روت نمونده. ا ایگرفت: ب

از  . حواسشدینفس سر کش کیرا از دست او گرفت و  وانیبا تشکر ل نوا

 نشست هم بود. لیریام یچهره یکه رو یچشم به اخم یگوشه

سر و ته رضا، نگاهش  یب یهاو حرف یارعلی یجمله دنیبا شن لیریام 

اش را جلب کرد مانتو و شال و که توجه یزیچ نیرا به نوا دوخت. اول

بود. نگران شد. در نبود او چه  اشدهیو بعد از آن رنگ پر یشلوار خاک
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 فتندانست. فورا دنده عقب گر زیصبر کردن را جا گریفتاده بود؟ دا یاتفاق 

 چییشد. سو ادهیپ عیکردن سرگاراژ برد و بعد از پارک رونیرا به ب نیو ماش

بلند از در گاراژ رد شد و کنار نوا که  ییهارا در دستش چرخاند و با گام

باعث شد . جلو رفتنش ستادیو رضا دو طرفش را گرفته بودند ا یارعلی

 یارعلیوان را به یرضا عقب بکشد و او توانست کنار نوا که داشت با تشکر ل

 افتاده؟! حالتون خوبه؟ ی. آرام سر خم و زمزمه کرد: اتفاقستدیبا دادیم

سمت او انداخت و دهان باز کرد تا جواب دهد که رضا  ینگاهمین نوا

نتظر شما بودن م رونیداد: ب حیتوض ختهیخودش را وسط انداخت و بهم ر

 نیایتا شما ب سنیتو گاراژ وا انی. بهشون گفتم بدمشونیآقا که من د لی

برگشتم تا  یو خودمم بعدش رفتم سرکارم. تا کارم تموم شد جلد

شده و انگار حالشون  یسر و وضعشون خاک دمیبپرسم اما د وحالشون ر

 .ستیخوب ن

. به سمت اوردیاصال سر در ن شیها. از حرفستیبا اخم به او نگر لیریام

کرد و فورا گفت:  یدست شیتا سوال بپرسد که دخترک پ دینوا چرخ

 .ستیدرست ن جانیا م؟یصحبت کن رونیب شهیم
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 دیو رضا چرخ یارعلینداد. خودش به سمت  لیریمجال مخالفت به ام و 

در  لیریراه افتاد. ام رونیکرد و به سمت ب یو کوتاه ازشان خداحافظ

 جز پشت او رفتن نداشت! یا. چارهدیرخچ شیجا

به چهره زد. انگار نه انگار که رنگ  ینقاب شاد ستادیتر که اطرفآن یکم

رو  نمی: دوربدیلبخند زد و پرس دهدیخبر از سر درونش م اشدهیپر

که ناخواسته  یهمه دردسر نیبابت ا دونمیواقعا خودمم نم د؟یگرفت

 .یاحمر یبدم آقا حیتوض دیبا یچجور کنمیدرست م

زمزمه کرد. همان چند متر فاصله را هم از  یکوتاه ی"بله"تنها  لیریام

. با دقت زل زد در ستادینوا ا یبرداشت و درست در چند سانت انیم

و مضطرب دختر را حاال بهتر  ختهیچشمانش. از آن فاصله حالت بهم ر

دستش را سمت گاراژ گرفت و لب زد:  دی. با شک و تردندیبب توانستیم

 افتاد براتون؟  یاتفاق ژتو گارا

که دخترک ناراحت نشود سوالش را بپرسد. حواسش  یبود طور سختش

کرد؟ منظورم  تتونیاذ یکند: کس دایپ یمناسب یرا جمع کرد تا کلمه

 مزاحمتون شدن؟ نهیا
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شده بود به دست او که درست از کنار چشمش به سمت گاراژ گرفته  نوا 

ساعد دستش  یرو یهانبود اما زخم یچشم دوخت. زمان مناسب

 روز قبل بودند؟! یعکاس ادگاریها هم زخم نیاش را جلب کرد. اتوجه

قدم  کیحدس و خجالتش گذاشت.  یدرست یسکوت او را به پا لیریام

 نیهمچ یک نمیتا من بب دیباش جانی: شما ادیلب غر ریاز او دور شد و ز

 ه.کرد یکار

گام بلند خودش را  به  کی. با کندیچه م دیقدر هول شد که نفهمآن نوا

رنگش را گرفت  یاسرمه یمردانه راهنیپ نیرساند و از پشت آست لیریام

را ول کند جلو رفت و  نیکه آستبدون آن ستادیتا متوقفش کند. او که ا

 یعنینشده.  یزیگفت: چ یاو باال گرفت. فور یروبهدست آزادش را رو

 بدم. حیتا توض دی. اجازه بدفتادهیکه تو ذهن شماست ن یاون اتفاق

که ابتدا به دستانش و  لیریو حواسش به نگاه ام زدیهم حرف م پشت

که از آن فاصله تازه  یچشمانش ثابت ماند نبود. چشمان یسپس رو

 .....دندیدیداشتند نوا را خوب م

 یبودند. کاف ستادهیا یبد یبه داخل گاراژ انداخت. جا ینگاهمین لیریام

 ییهاآن وقت حرف ندیبب تیها را در آن وضعنفر از راه برسد و آن کیبود 



 

459 

 یشوکت نای: مسندهیون                                                                                                                55طهران

که نبود! بدون آن یکنترل شدن گرید دیایکه ممکن بود پشتشان در ب 

جلو  یاش را از بند انگشتان نوا آزاد کند سرش را کممچاله شده نیآست

. تا من شما رو برسونم تو راه در مورد نهیداخل ماش نی: دورببرد و لب زد

 .میزنیکه افتاده حرف م یاتفاق

دهد  حیرا توض هیچگونه اصل قض دانستیکه نم ییبه آن شکل نوا و

 ساکت کرد. 

 انیاز م نیآست بیو به آن ترت دیعقب کش یخودش را کم دخترک

 یخال یجا دنیدر چشمش زد. انگار با د یاش رها شد. مشت خالپنجه

. هنوز هم بوده انشانیدر م یزیآن، تازه متوجه شد که تا آن موقع چه چ

اما  گذاشتیمخالفت م یبود بنا یگریو گنگ بود. اگر هر وقت د جیگ

 .یتشکر کند: مرس وانستآن لحظه تنها ت

ت به گام برداشت. نوا از پش نشیتکان داد و به سمت ماش یسر لیریام

بود که  یچه کار نیرا کف دستش فشرد. ا شیهااو نگاه کرد و ناخن

 یزده از شالش را با حرص رونیب یموها خواستیانجام داده بود؟! دلش م

حرکات  نیقطعا با ا یاحمر لیریو بکشد. ام ردیکه از خودش داشت بگ

گند  شتریحرف پشت او راه افتاد تا ب یبه سالمت عقلش شک برده بود! ب

 نزند.
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 شیخودش را جمع و جور کرد و سرجا یکم دندیکه رس نیماش به 

را زد و به رسم احترام کنار در راننده منتظر شد  موتیر لیری. امستادیا

 کیرا سمت او چرخاند.  رخشمین دیتا اول او سوار شود. تعلل نوا را که د

زد: برد و رو به او لبخند  اشیمشک نیشلوار ج بیدستش را داخل ج

 د؟یشیچرا سوار نم  ه؟شد یزیچ

مثل  توانستیحالش بهتر شده بود و م یآب دهانش را قورت داد. کم نوا

 لیریباشد. نگاهش را از همان فاصله به چشمان رنگ شب ام شهیهم

سوال بزرگ، احتماال  کیاو وسط گاراژشان  دنیکه با د یدوخت. چشمان

نقش بسته بود. حق هم داشت.  انشانیبابت حضور نا به هنگام دخترک م

رد و بدل نشده بود.  انشانیاز آمدن به گاراژ م یصبح حرف امیپبعد از آن 

را  ییزهایچ کیتا  دیتکان خورد. خودش را موظف د شینوا مردد در جا

و راهش  گرفتیرا م نیبود اگر نگفته دورب یادب یاو روشن کند. ب یبرا

 .رفتیو م دیکشیرا م

داد:  حیآرام توض ت،یپا و آن پا کرد و در نها نیا یکمبرداشت.  یقدم

بدم؛  حیو الزمه بابتش توض دیتعجب کرد جانیمن ا دنیاز د دونمیم

 جانیمن تا ا دیسرتون شلوغه و کار دار دیراستش صبح که شما گفت

 امیخودم گفتم م شیباعث زحمتتون نشم. پ نیاز ا شتریب گهیاومدم که د
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که مثال کار شما رو راحت کرده باشم  رمیگیرو شخصا ازتون م نیدورب 

 کردم. اوممم.... یاما انگار خراب کار

 هیکند: اما االن خودم  دایادامه دادن پ یبرا یتا کلمات مناسب گشت

ازتون  دیچطور با دونمیهم نم نی. بابت دوربگردمیو برم رمیگیم یتاکس

 تشکر کنم. 

بد  یلیخ یهمه چ دیاضافه کرد: اگر شما نبودمکث کرد و صادقانه  یکم

 ممنونم. یلی. خیاحمر یبره آقا شیپ تونستیم

 دیدست بجنبون کمیدر سمت راننده را باز کرد و گفت: اگر شما  لیریام

در  میتونیحداقل م یجورنی. استین ینگران ی. جارسمیمنم به کارم م

 .میصحبت کن تونیختگیمورد علت بهم ر

واضح بود که دخترک نتواند انکار  یقدربه سر و وضع نوا آن اشاشاره

مصمم بود که مطمئنا از حرفش  یجور لیریکند. ناچار جلو رفت. ام

افتاده از مقابل  نییپا یاش داد و با سرپس تن به خواسته گشت،یبرنم

 دنیاما با د دیبه او بگو یزیتا چ دیچرخ شیآن سرجا کیاو گذشت. 

چشم گرفت و خودش هم  د،یکاویرا م شیکه با دقت سرتاپا لیرینگاه ام

خاک  اشیجلو باز مشک یرا از نظر گذراند. مانتو شیاز سر تا نوک پا
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داشتند. شلوارش هم  یبه مراتب بدتر تیهم وضع شیهابود. کفش یخال 

به هم زده  یپسرکش پیاش گرفت. عجب تنبود. خنده یکه اصال گفتن

 بود!

سر و وضعش  یکرد کم یرفت خم شد و با دست سعکه نگاه گ لیریام

تکاند. سوار که شد  شدیکه م ییها را تا جارا سر و سامان دهد. خاک

 لیریخارج شدند که ام یگاراژ در حال ابانیحرف راه افتاد. از خ یب لیریام

بوق  ییبه نشان آشنا ای کردیدست بلند م یکس یبرا ایهر چند قدم 

 یصوت ی: فکر کنم آلودگدیکه نوا نتوانست سکوت کند. خند ی. طورزدیم

 باشه! شتریشهر ب یگهید یمنطقه از جاها نیا

گرم  یلب او هم تبسم یلحظه سمت او چرخاند. رو کیسرش را  لیریام

 .ادینشسته بود: به احتمال ز

جا کرد. چشم نوا دنده را جابه یکیدست فرمان را چرخاند و با آن  کی با

جدا بافته بود  یانگار تافته راهنیاو که در آن پ یشده مچاله نیبه آست

 کرده بود! یپی. عجب کار چدیافتاد. لبش را گز

که  یمیآهنگ مال یداشت را فقط صدا انیجر نیکه در ماش یسکوت

جا شد. قبال هم در بهجا شیصدا در جا ی. نوا بشکستیم شدیپخش م
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 یرا حساب نیماش یفرصت کرد فضا بارنینشسته بود اما تازه ا نیماش نیا 

نشسته بود شروع کرد؛ روکش  شیکه رو یکند. از همان صندل یبررس

 شیجلو ینهیساده. نه به آ یساده نیماش یو فضا بود یمشک هایصندل

 یالهیداشتبورد وس یپسرها رو ریمثل سا یبود، نه حت زانیآو یزیچ

که  یداشت. آرامش یآرامش خاص کیهم  یگذاشته بود. همان سادگ

بود  یچنانو آن بیو غر بیعج نیبود. نه مدل ماش دهیکمتر مثلش را د

و نه صاحبش شاهزاده،  یریو آرامش بگ یکه ننو وار حرکتش را حس نکن

سمت  یشهیباال رفتن ش ژیق ی. صدادیچکیم شیاز سر و رو یاما راحت

صاحب خودرو و اخالقش  یحواله ییافکارش را که جا یخودش رشته

 .دیبر زدیپرسه م

 !دیکن فی: خب، تعردیدنده را عوض کرد و دوستانه پرس لیریام

ناگهان پرت شد وسط سوال او:  االتشیخ یاینوا گرد شد. از دن چشمان

 کنم؟ فیتعر ویچ

تو گاراژ براتون  د،ی: نگفتدیو پرس دییاو را پا یچشم جد یاز گوشه لیریام

 .دیشده لطفا با من راحت باش یزیاگر چافتاد؟  یاتفاق
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اش به دروغ ته رفتیکه م یرا با استرس تکان داد. از هر راه شیپا نوا 

جواب درست  کیگو باشد. دنبال دروغ خواستیو او نم دیرسیگفتن م

 یزنگ گوش یکه صدا گشتینسوزد و هم کباب م خیکه هم س یو حساب

تماس هم  کی. در حد دیکش یافکارش را پاره کرد. نفس راحت لیریام

 رفته بود. درکه شده قسر 

در هم رفت.  لیریشخص پشت خط که بود و چه گفت که اخم ام دینفهم

در  کردیطور که لبش را لمس مزد و همان هیتک شهیدستش را به ش

 . کشهیطول م امیتا ب رمیگ ییبکن. من جا شیکاریگفت: خودت  یگوش

سرعتش را  لیریبود که شخص پشت خط مخالفت کرد چون ام واضح

به دو کردن باالخره موافقت کرد:  یکیبعد از چند بار  تیباال برد و در نها

 .امی. حواستون باشه تا برسونمیباشه. خودمو م

او شکر کرد.  یآمده برا شیپ یبود اما نوا خدا را بابت گرفتار یبدجنس

او بابت آن وضع چه  یهایچیسوال پ در جواب دانستیچون واقعا نم

 ندهد. یسوت اشیکه از آن تابلو و فضول دیبگو دیبا

و به  یاحمر یآقا دیکن ادهیمنو پ ابونیخ نیآرام به حرف آمد: سر هم 

 .دیکارتون برس
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 .کردیچند جمله را تکرار م نیمدام ا ؛یشده بود طوط امروز 

 یهایتاکس کینزد ابان،یبا تکان سر موافقتش را اعالم کرد. سرخ لیریام

. اگر واجب نبود تا مقصد خوامینگه داشت: واقعا عذر م یخط

 .رسوندمتونیم

جاشم  نی. تا همیزد و در سمت خودش را باز کرد: مرس یلبخند نوا

 . خداحافظ.دی. به دخترها سالم برسوندیلطف کرد

 .نیحرفش را داد: سالمت باش ییواب قسمت ابتداابرو باال داد و ج لیریام

شلوغ بود و پر  ابانیفاصله گرفت. خ نیقدم از ماش کیشد و  ادهینوا پ 

قدر بساط کرده بودند و دورشان آن ابانیکنار خ هایرفت و آمد. بساط

 .شدینم دایسوزن انداختن پ یرو جا ادهیشلوغ بود که در پ

چشم  یرفت. از گوشه نییهم به دنبال او از سمت خودش پا لیریام 

 ابانیآب کنار خ یحواسش به نوا بود که شالش را درست کرد و از جو

 یخداحافظ ینکرد. وقت برا یاو دست تکان داد، توجه یگذشت و برا

 بود.  ادیز

حواس  یب یرا برداشت. به طرف نوا یامانت نیعقب را باز کرد و دورب در

در  ت،یجمع انیدخترک را پشت کرده به او و گم شده در م د،یکه چرخ
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در عقب را فورا بست و به سمت او پا تند کرد. نوا  د،یحال دور شدن د 

طور با سرعت که آن داشتیداشت گام برم لیدور تند تردم یانگار رو

 خودش باز کند. یتا راه برا زدیرو را کنار م ادهیکنار پ ستادهیا یهاآدم

را فراموش کرد. در آن  اشیلیلحظه فام کیبزند اما  شیصدا خواست

 تعلل نبود: نوا خانم؟! یمانده بود و جا ادشیلحظه تنها اسمش را 

نفر داشت  کیو انگار نه انگار که  نییسرش را انداخته بود پا دخترک

ببر همه  ایب" یادهایفر انی. البته مرفتیداشت جلو م کردیم شیصدا

 .دیرسیصدا هم به صدا نم یرک بساطپس ی"حراجه یچ

 نیدورب نیاش گرفت. مگر به خاطر همنوا خنده ییاز سر به هوا لیریام 

 رفت؟یخودش را به آب و اتش نزده بود؟ حاال داشت امانت را نگرفته م

در  ینگاه چند راننده تاکس ینیتر صدا کرد و سنگدفعه بلند نیو ا دوباره

. صورت دیکش ششیبه ته ر یخودش حس کرد. دست یرا رو یکیآن نزد

صدا بزند، مخصوصا هم که نوا، حاال  یو ه ستدیجا با کینداشت  یخوش

را قفل  نیو حواسش به اطرافش نبود. در ماش ستادهیا یدور همان بساط

 رو رفت. ادهیگذشت و به پ یجو ازکرد و 
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برگشت.  شیسرجا یپسر نوجوان یکه به جلو برداشته بود با تنه یقدم 

به پشت او زد و چشم چرخاند تا نوا را  یدست اشیدر جواب عذر خواه

 کند. دایپ

 یپسر را بررس یفروش یهاو داشت اسکاچ نیزم یشده بود رو خم

به چپ و راست تکان داد و سمت او قدم برداشت.  یسر لیری. امکردیم

 : سه حساب کن دو تا ببرم.دیرا شن شیصدا ستادیپشت نوا که ا

. بذارش یابج یستین داریفروشنده بد خلق در جوابش گفت: تو خر پسر

 سرجاش. نزن تو سر مال!

 دیکاسب جماعت با" گفتیکه م اشیکرد و حرف زن بغل دست ینچ نوا

به زن گفت و  یدیببخش لیریکرد. ام دییرا تا "اخالق داشته باشه آقا

 شیسرجااو مواجه شد و  یجلو برود اما با چشم غره یخواست کم

 خودش کرده بود. شیپ یبرگشت؛ حتما فکر بد

 گم شد.  تیجمع یهمهمه انیآرامش م یباز هم نوا را صدا کرد اما صدا 

آورد و به پسر  رونیب فشیاز ک یپنج کیبرداشت.  یدو اسکاچ رنگ نوا

پول  گفتیپول را پس داد و در جواب نوا که م یداد. پسرک با بداخالق

 ببر! یکی یندار یخورد ندارد گفت: پنج سود نداره. هزار
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معطل  یهزار کیبه خاطر  شیکارها ریواگ ریآن هاگ انیکه م لیریام 

 ی. کمدیکش رونیب یبرد و پول خرد بشیشده بود ناچار دست داخل ج

ارنجش  یرا رو نیدورب فیکرد. ک کیخودش را از پشت سر به نوا نزد

 انداخت.

نوا که سرش را داخلش برده و مشغول  فیک یدسته یدستش را رو کی

دستش که  یکیان  یرا رو یکیبود گذاشت و آن  یکردن هزار دایپ

تماس کوچک دستش رو لمس  کیرا در مشت گرفته بود. در حد  یپنج

. پول را با همان دست، دیکش رونیانگشتانش ب انیرا از م یکرد و پنج

 ند، سمت پسر فروشنده گرفت.را ول ک فیکه کبدون آن

 یدعوا کی یخود را آماده یبا حس لمس توسط کس باینوا که تقر 

 لیریام دنیکرده بود پرعتاب سرش را به عقب چرخاند و با د یحساب

. زدیم رونیفرستاد. قلبش داشت از حلقش ب رونینفسش را با ضرب ب

شوند و  یدستمال تیجمع انیبود که زنان جامعه در م امدهین شیکم پ

. زن کنار گرفتیلمس کوچک م کیاز  یحت یدخاطر حس ب نیبه هم

 لیریها وارد کرد و چون امبه آن یاش هل کوچکگنده فیبا ک یدست

به آن  یرا نداشت و دستش هنوز سمت فروشنده دراز بود کم اشیآمادگ

 شد. کشیشد و نوا هم تکان خورد و ناخواسته نزد لیسمت متما
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قدر واضح آن تیآن جمع نیبود که در ب یعی. طبادستیدخترک ا قلب 

 یچیسرپ یکه قلبش بنا یآن هم وقت د؟یبه مشامش رس لیریعطر تلخ ام

 گذاشته بود؟

پول را بدهد و او را با دست به کنار بکشد در همان  لیریکه ام یوقت تا

 .زدیم انیدر م کیبودند و قلب نوا  تیوضع

تر بود کشاند و که خلوت یاو را به سمت فیبه کمک همان بند ک لیریام

که ناخواسته از آن تماس گل انداخته  ی. نوا با صورتستادیا یبرق ریکنار ت

 د؟ی: شما نرفتدیکرد به چشمان او نگاه نکند و آرام پرس یبود سع

سرخ  یاه هرا مقابل چشمان او باال گرفت. حواسش به گون نیدورب لیریام

 .دیرو جا گذاشته بود یزیچ هیکه گفت:  یاو هم بود وقت یشده

 اشیشانیگفت و در پ یبلند "یوا" ن،یدورب دنیسر باال برد و با د نوا

سر بخورد و  شیموها ی. همان حرکت هم باعث شد شال از رودیکوب

تا مثال دخترک  دیاو کش یخودش را جلو لیریاش رها شود. امشانه یرو

دست جلو برد و با  ال،یخیاو ب یبدون خجالت شالش را سر کند اما وقت

را صاف کرد. به  شیگلو یارا گرفت ابرو باال داد و با سرفه نیبتشکر دور
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اگر دستتون بنده من کمکتون  نیخوایشال اشاره کرد و مرموز گفت: م 

 کنم؟

 دنیو با فهم دیعقب کش یگرد شده خودش را کم یفورا با چشمان نوا

برگرداند و دستپاچه گفت: نه نه.  شیمنظورش، شال را با سرعت سرجا

 .تونمی. خودم میمرس

را به خنده انداخت. پسرک خندان به  لیریهول شدنش و آن تشکر ام و

گفت: هر  دیباریاش مکه لذت از هر کلمه یاشاره کرد و با لحن تیجمع

 خوبه! یلیگرفتنتون خ فیاما به جاش تخف نیچقدر که حواس پرت

 یاگرفتن هر دو را به خنده فیوا در تخفن تیبه عدم موفق منظورش

 لب مهمان کرد. یرو یواقع

 خواستیکه دخترک م یبدرقه کرد و هنگام ینوا را تا دم تاکس بارنیا

آورد: فرصت  شیجواب در رفتنش را به رو ریاز ز ندیبنش یصندل یرو

 دوارمی. امرمیگیاما باهاتون تماس م مینشد در مورد امروز حرف بزن

 .میباشه که شرمندتون بش فتادهیاتفاق ن کنمیکه من فکرشو م یزیچ

تکان داد و دور  شیبرا یدست لیریکه ام دیبگو یزیدهان باز کرد چ نوا

 شد.
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خود برنگشته  یقلبش گذاشت. هنوز به حالت عاد یدست رو دخترک 

را تجربه  یزیچ نیسال بود که چن یهابود. مقصر هم نبود. او سال

 لیریچون اممرد هم کیبار که  نیآخر آمدینم ادشی ینکرده بود. حت

 بوده است! یک ستادیکنارش ا

* 

راحت شد  الشیخ یو وقت دیبه سالن کش یسرک رهیاز پشت جز اسمنی

. دستش را گرفت و ستادیا نبیکنار ز ستیها نکه حواس مردها به آن

 نگو! کنمیپرتمنا لب زد: مامان؟ خواهش م

 نیدهم نیکه آمده بود ا یاو رفت. از زمانبه سمت  یاچشم غره نبیز

را برداشت و  یکتر رهی. با دستگکردیم یدرخواست نیبار بود که چن

کرد با  یسع ختیریآب جوش م ،یچا یهافنجان یهمان طور که رو

مامان؟ زشته. اگه  یجان؟ بچه شد اسمنیدخترش را قانع کند:  یمهربان

که شما منِ بزرگتر رو آدم  یگلگل آدینم ؟ینگم فردا خودش بشنوه چ

. حرف و زمیکه بهتره عز میاالن خودمون بهش بگ ن؟یحساب نکرد

 .آدینم شیهم پ یثیحد
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شالش را گره زد.  یو با استرس گوشه ستادیا شیمستاصل سرجا اسمنی 

که مادرش منظورش را  زدیداشت حرف م یگریانگار به زبان د

و دوباره رو به  دیبانو را دچشم داخل شدن نرگس  ی. از گوشهگرفتینم

که جواب اول و آخرم رو به اون زشته؟ من یگفت: مامان جان چ نبیز

داره؟ اونم درست  یگفتنش به آقاجون چه لزوم گهیخونواده دادم، د

 همه آدم؟! نیا نیامشب ب

درد او آن همه آدم نبود، او از  د؛یجوش اشیداخل چشمان عسل اشک

خبر  نیمهم بود که دوست نداشت ا شیبرا یکیها فقط آن یهمه نیب

مادرش بلندگو  کهنیباد، ناغافل به گوشش برساند چه رسد به ا یرا حت

 و بخواهد جار بزند. ردیدست بگ

رفت، دست به دامن نرگس  رونیکه پشت به او کرد و از آشپزخانه ب نبیز

شد و گفت: نرگس جون؟ تو رو خدا  کردیبانو که داشت غذا را چک م

 .زنهیحرف خودشو م گمیم یمن هر چ د؟یبهش بگ یزیچیا شم

برگرداند  شیتکان داد. در قابلمه را سرجا یتپلش را کم کلیبانو ه نرگس

پر سر و صدا داخل آشپزخانه شد  منایانداخت.  نکیو مالقه را داخل س

: خجالت ستادیا اسمنیدردناکش را حرکت داد و کنار  یو نرگس بانو پا

 خرهتا باال آدیدختر هزارتا خواستگار م یقربون شکل ماهت. برانداره که 
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که همه دوست  ی. توام که هزار ماشاهلل انقدر خانمکنهیپسند م شویکی 

. تا االنم زمیعز دونهیرو خودش م نای. آقاجونت ایدارن عروسشون بش

 ؟یکشیباز انقدر خجالت م یچند نفرو  رد کرده رفته. واسه چ

 ! گفت؟یم دیشم بست. دردش را به که بابا حرص چ اسمنی

اش ساالد برداشت و به دهان گذاشت. نگاه موشکافانه یاز رو یاریخ منای

 ستادیدوخت. کنار او ا ستینگریم اسمنیرا به نرگس بانو که با شعف به 

ما رو  یاسیکلک! نکنه شمام چشمتون  یاش انداخت: او دست دور شانه

 آره؟! د؟یکنیگرفته و رو نم

دختر خوب  هیلب نشاند: همه آرزوشونه  یرو ینیریبانو لبخند ش نرگس

وگرنه از  ستین جانیمن ا یکه بچه فیدار عروسشون بشه. حو خانواده

خودش و خوب بودن خانوادش  یعروسم بشه. از خانم اسمنیخدام بود 

 بخواد؟ دیبا یمادر چ هی گهیکه مطمئنم د

او را  یهادست د،یآن دستان تپلِ سف . بادیچرخ اسمنیسمت  دوباره

قربونت برم. خودت که آقاجونتو  رونیب میبر ایگرفت و با محبت لب زد: ب

نگه و باد به گوشش برسونه  یزیچ نبیاگه االن خود ز ؛یشناسیبهتر م
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 یبهش نگفته شاک یزیچ یتو و کس یاومده خواستگار میپسر حاج رح 

 مادرت حق بده. به. شهیم

و  شهینشست. او هم یصندل یدست او را ول کرد و رو یبا بدحال اسمنی

هم که شده او  بارکی یکس حت چیاما چرا ه دادیجا به همه حق مهمه

از  یکس خواهدینم فهماندیم هیبه بق دیچطور با دانست؟یرا محق نم

 ببرد؟  ییبو یخواستگار نیا

به بغل وارد  اریشناور بود که مهرناز مهد یافکارش حساب یواد در

 !آمدیم یگریو آن د رفتیم یکیجا شده بود اتوبان؛ آشپزخانه شد. آن

که در دستانش گرفته بود  یبا سر یصندل ینشسته رو اسمنی دنید با

 جانیا یدیچپ یاومد یاز وقت ؟ینشست جانی! چرا ا؟یاسیمتعجب گفت: 

 چرا؟

ش را کنار زد اکوتاه شده ی. موهادیاز آن طرف خودش را جلو کش منای

 !ارهیب ییبرامون چا خوادی: عروس خانم مختیو مزه ر

 نینثار او کرد: االن وقت ا یظیاخم غل اسمنیو  دیخند مهرناز

 هاست؟یشوخ
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و همان طور  دیکش رونیب نشیشلوار ج بیرا از ج اشیگوش دخترک 

 یسرخوشانه شانه باال انداخت: پس ک کردیاش را باز مکه قفل صفحه

 .یشاد باش دیا! االن باه هوسط ریبحث امر خ یوقتشه؟! ناسالمت

چشم و گوش بسته و  ینوه یرا در حدقه چرخاند و گفت: برا چشمانش

 !زهیریکرور کرور داره خواستگار م یه یاز قضا پرستار احمر

: دیپرس یبرگشت و سوال چرخاندیها چشم مآن انیمهرناز که م سمت

 نداره؟ یخوشحال ییخدا

کالم او شود خنده به لب سرتکان  یطعنه یکه متوجهبدون آن مهرناز

 یصندل یکیآن  یرو اسمنیجلو رفت و کنار  یی"چرا"داد. با گفتن 

که سرپا کنار پنجره  مناینشاند و به سمت  زیم یرا هم رو ارینشست. مهد

 .ادیصداش درن نیهم بده دست ا یچی: دیبود چرخ ستادهیا

داد. خودش هم  اریهم به دست مهد یاریو تکه خ گفت یا"باشه" منای

 نشست تا به دخترها خوب اشراف داشته باشد. یگرید یصندل یرو

خواستگار  هیبرام  ادمهیرا مخاطب قرار داد: من  اسمنی یمهرناز با شوخ 

 یاومد یوقت تو از وقتاون ،یاسیپا بند نبودم  یرو یاز خوش اومدیم

 بشه؟ یکه چ یغم بغل گرفت یزانو ینشست جانیا
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: مگه تو جز مسلم مادر مرده خواستگار دیبه او نگاه کرد و خند منای 

 !؟یبابتش ذوق کن یکه بخوا یهم داشت یاگهید

 اورد؛یخودش ن یکرد به رو یبه او چشم دوخت اما سع یبا دلخور مهرناز

 زیم یرا که رو اریمهد ارینبود. خ منای گریکه د زدیاو اگر ضد حال نم

را هم  منایپرتاب کرده بود دوباره به دستش داد و در همان حالت جواب 

 یلداد: واال من تا چشمم رو باز کردم و خودمو شناختم شوهرم دادن. و

خواستگار  اسمنیاندازه تو که نه اما احتمال داشت اندازه  موندمیاگه م

 ایدن فیکه قبل مسلم داشتم هم ک ییبا همون چندتا یداشته باشم. ول

 رو کردم.

 لیآشنا، دوست و فام گران،ید نیدر ب منایاغراق نداشت.  اشجمله

که غافل از آن برندیدل م رونیکه از ب ییهامحبوب بود. از همان یحساب

 یصورتش، برا ییبایندارد. همه محو ز دنید یبرا یخاص زیدرونشان چ

به گوش فلک  شیاه هخاطرخوا فیو تعر شکستندیداشتنش دست و پا م

جذاب، چه  یآن پوسته ریز دانستندیکدام نم چیاما ه بود دهیهم رس

جماعت ظاهر پسند  یاست. البته که برا دهیخواب یازننده تیشخص

 شده بود!  یو فکر نکردن عاد دنید یامروز
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را  منایها بود؛ آن یتکرار یادیاطرافش ز یهااو و آدم یقصه 

شان اما دخترک همه گذاشتندیداشتنش قدم جلو م یو برا دندیپسندیم

که  دهیشدن از سمت همه بود. د دهید ی. او فقط تشنهکردیرا رد م

تا طرف مقابلش با مخ  دیکشیخودش را عقب م برد،یدل که م شد،یم

 بدهد.... هیبخورد و او بتواند پزشان را به بق نیبه زم

 تینگفت. در آن وضع یزیچ مهرناز شد اما ریلحن دلگ یمتوجه اسمنی

 فکر کند. توانستینم یگرید زیچ چیبه ه اشیجز خودش و گرفتار

زل زد و  اسمنیدر چشمان  میپا انداخت. مستق یپا رو یالیخیبا ب منای 

 فتادهین یبیاش رو به او گفت: به نظرم اتفاق عجبا اندک محبت خواهرانه

 گهیاصل مطلب رو م رونیب رهی. مامان مزمیعز یختیکه تو انقدر بهم ر

 ؟یانقدر نگران ی. واسه چنی. همشنیهم خبردار م هیبق

اما  دیبندش فهم میعقل ن نیبا ا نیا نیکرد: بب دییحرف او را تا مهرناز

فکر  ینیبش جانی. االن تو اگهید گهیراست م ؟یتو هنوز متوجه نشد

 نه. گرده؟یبرم مشیو از تصم سوزهیعمه دلش م یکنیم

. عمه تا االن صد در صد رونیب میماهم بر دیداد: به نظرم پاش شنهادیپ و

 .ذارهیخورشت رو هم بار م میوسط. تا ما برس ختهیداغ ماجرا رو ر ازیپ
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چه  دانستی. خودش هم نمدیدست کش ششیبه صورت بدون آرا اسمنی 

به حرفش گوش  نبیمطمئن بود ز یدرست است اما از طرف یکار

پدرشان  تیتر از رضامهم یزیچ ایدر دن ریجهانگ یاه هبچ ی. برادهدینم

 . کردینم اسمنیاخم و تخم  یپدرش را فدا یوجود نداشت و او هم ناراحت

 بیرا داخل ج یگوش منایافتاد.  هیبه گر اریبا تمام شدن خ اریمهد

از شلوار  یرا که کم دشیسف شرتیشلوارش سر داد و از جا بلند شد. ت

که  یجلوباز یچهارخانه زیزده بود دوباره داخلش برگرداند و شوم رونیب

. رو به دیبود را مرتب کرد و پسرک را در آغوش کش دهیآن پوش یرو

و مهرناز کرد و حرف اخرش را زد: تو که جوابت رو به پسر حاج  اسمنی

. یبش یشکل نیکه بابتش ا مونهینم یحرف گهی. پس دیاسی یداد میرح

 ستیبه آقاجونه. قرار ن ی. قصد مامان فقط اطالع رسانرونیب میپاشو بر

 . یشوهرت بدن که زرد کرد یزور رزایمثل عهد قلقلک م

 رفت. رونیو ب دیرا در آغوشش باال کش اریمهد

. مناستیرا گرفت: حق با  اشیکودک یبازدست هم یبا مهربان مهرناز

 .گرفتی. بابات همش سراغت رو ممیپاشو بر
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چه شد که ترسش را به زبان آورد:  دیشد. نفهم رهیو خبه ا اسمنی 

 .ترسمیمهرناز. م تونمینم

 !؟ی: از چدیخودش را جلو کش یاخم کرد و کم مهرناز

. اوردیبه زبان ب توانستیبا درد چشم بست. اصل مطلب را که نم اسمنی

 ترسد؟یو واکنش نشان ندادنش م ایرکیکه از ام گفتیم ییبا چه رو

العمل از سمت عکس دنیبروم و با ند رونیب ترسمیکه م گفتیچطور م

 او بشکنم؟ 

 توانستیکه م گرشیاما از ترس د اوردیبه زبان ب توانستیکه نم راآن

و گفت: اگه آقاجون بگه  دیکش شیهالب ی. آرام زبان رودیاو بگو یبرا

 ؟یچ یخواستگار ادیمن اشتباه کردم و بخواد اجازه بده اون پسر دوباره ب

از نظرش  یاگه فکر کنه کار یدونی. مشیشناسیتو که بهتر از من م

کنم؟ به نظرت  کاریچ دی. اون موقع بامونهینم هیدرسته منتظر نظر بق

 رو حرفش حرف بزنن؟! توننیمامان بابام م

تکرار  خیقرار بود تار یعنیداد و وا رفت.  هیتک یصندل یبه پشت مهرناز

 یتا برا ریو زل بزنند به جهانگ نندیبنش ینیام یاو آق نبشیز شود؟ عمه

مثل پدر و مادر او؟! ترس نشسته در چشمان  رد؟یبگ میمیدخترشان تصم
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 یترسکرده بود!  یترس را زندگ نیرا با تمام وجود درک کرد. او ا اسمنی 

شده و با  ختهیدر جانش ر یبا آمدن مسلم به خواستگار شیها پکه سال

 بود... دهیعمل پوش یجامه ریقاطع جهانگ میتصم

 اشی. مسلم را دوست داشت. زندگدیفهمینم زیچ چیه اشیاو از زندگ 

را هم. اما آن اجبار تا ابد در ناخوداگاهش مانده بود و با هر اتفاق کوچک 

 گرید یجا کیاگر اسم آن اجبار نبود و  دی. شاکردیم یبه او دهن کج

 وضع میبا ان تصم زیاما همه چ کردیحتما انتخابش م دیدیمسلم را م

لحظه از  کی یحت اسمنیخواست  یکه حاال دلش نم یشده بود. طور

 حال او را هم تجربه کند.

 دشیام گفت؟یم دی. چه بادیبزاق ترشح شده در دهانش را بلع یسخت به

بود که شکل پدر و مادر خودش نباشند.  نبشیو عمه ز ینیام یتنها به آقا

سرباز کند و رسوا شود به ضرب از  شیکه بغض نشسته در گلوقبل از آن

خورد و  یپشت سرش تکان سخت یکه صندل یاجا بلند شد. به گونه

 . دیلرز شیسرجا

بود  یرفتن به هر ضرب و زور رونی. قبل از بدیچرخ یسمت خروج به

عهد  منایهم بافت: نگران نباش. به قول  او به یدلدار یچند کلمه برا
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به سر و روت بکش  یدست هیتوهمات  نیا ی! بلند شو جاستیقجر که ن 

 .یشد تیشکل م گهیم نتتی. سبحان ببرونیب ایو ب

گذاشت و چند قطره اشک از  زیم یچطور سر رو اسمنی دیرفت و ند او

 .دیچک زیم یچشمانش رو یگوشه

 نیها خانه و ماشبود. آن یعیطب یتر از بالهاطرفه خانمان سوز کیعشق  

طرفه تمام وجود صاحبش را.  کیو عشق  کردندیو دشت خراب م

 یاه هبودند اما تک یدرست شدن یعیطب یجا مانده از بالها یهایخراب

جوره به هم  چیطرفه ه کیعاشق با عشق  کیجدا شده از قلب 

بود؛ هر دو بازمانده  زیچ کیتنها وجه اشتراکشان  دینبود. شا یچسباندن

تازه از سر  یزندگ کیکه بخواهند  شدندیسابق نم یهاآن آدم گرید

 ....رندیبگ

آن  یرا از رو ایرکیام یدست نخورده یخم شد و چا زیم یرو سبحان

: بذارش سرجاش سبحان. خودم دیغر دیبرداشت. برادرش تا حرکتش را د

 بخورمش. خوامیم
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زد:  هیمبل تک یتوجه به لحن پر عتاب او فنجان را برداشت و به پشت یب 

از دهن  نی. ازهیبرات بر گهید یکی منای گمینباش داداش. االن م سیخس

 افتاده.

 مشکوک حرف نزده بود؟! یادی. زدییچشم او را پا یاز گوشه لیریام

کوتاه کن به  : تو دستتودیو با اخم رو به او توپ دیابرو در هم کش ایرکیام

 .یبگرد دیجد یمن دنبال چا یبرا خوادینخوره. نم هیمال بق

سبحان که کنارش نشسته بود انداخت:  یشانه یو دست رو دیخند زدانی

 ایرکیام یبه پروپا یکاریپسر؟ ب شیبندیدستمال م کنهیسرت درد نم

 ؟یچیپیم

از داخل قندان برداشت و داخل دهانش انداخت.  یحبه قند سبحان

سرباز از  هیو رو به او گفت: بابا المصبا. من االن  دیکش شیاز چا یهورت

تو  مای. قددیباهام مهربون باش ذرهیتازه به منزل برگشتم.  یجان گذشته

از مملکت دفاع  رنیسربازا بخورن جون بگ دادنیخونه همه سهمشونو م

 ها؟پس کو اون آرمان م؟یدیرس جانیا که به شدی. چنکن

. . آخرش هم تحمل نکردستیخوردن او نگر ییبا چندش به چا ایرکیام

. شعوریاو پرت کرد: ببند دهنت رو ب یکوسن کنار دستش را برداشت و رو
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 یچی ؟یدفاع کن یخوایباال بعد از مملکت م یبکش یتونیتو شلوارتو نم 

 بگو بگنجه.

برگرداند و دست  زیم یرا رو یچشم گرد کرد. فورا چا یشینما سبحان

 یکنیبکشم باال. باور نم تونمیبه کمرش برد: جون داداش شلوارمو م

 نشونت بدم؟ یپاشم عمل

بلند شود نگاه کرد و  شیاز جا خواستیمتعجب به او که واقعا م ایرکیام

 زدانی. نندیبباو را  یوانگیمبادا د دییترها را پاچشم جمع بزرگ یاز گوشه

که سر داد دست او را گرفت و متوقفش کرد: نه قربونت.  یبلند یبا خنده

 تو چقدر حواست بهش هست. میدونی. ما منیبش

 یگذاشت و با دست آزادش فنجان چا نهیس یبا تواضع دست رو سبحان

ما شلوارمونو  دیانیهمه در جر گهیرا دوباره برداشت: قربونت داداش. د

 !هاینسل احمر یحفظ بقا ی. مگر برامیدیبه باد نم یجور نیهم

هم نتوانست  لیریباال رفت و ام زدانیو  ایرکیزمان امهم یخنده کیشل

 کرد. شانیهمراه یانخندد و با تک خنده

هم  دهیها نگاه کرد. نشناز آن سمت سالن با اخم به آن ریجهانگ

را  شیحدس بزند سبحان در حال آتش سوزاندن است. عصا توانستیم
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لبانش  یدست رو لیریو توجه پسرها را جلب کرد. ام دیکوب نیبه زم 

 اش را قورت داد.و خنده دیکش

 زدانیمبل نشست.  یخارج شد و  صاف رو دهیاز آن حالت لم ایرکیام

سبحان برداشت و خودش را جمع و جور کرد.  یهم دستش را از شانه

 نیتررا در چندش شیداشت چا الیخیچنان بفقط سبحان هم نیآن ب

را  شیهااخم دیکه عدم توجه او را د ری. جهانگدیکشیحالت ممکن سر م

طور که . هماندیکوب نیزم یبار دوم رو یرا برا شی. عصادیدر هم کش

 یگفت: تو ک یبه سبحان چشم دوخته بود بلند و جد میمستق

 پسر؟! یگردیبرم

سر چرخاندند و به او  شانیهمه سرجا امدیکه از سمت سبحان ن یجواب

مبارکش هم  یچپ زده بود و به رو یعل یزل زدند. خودش را به کوچه

 اوست. ریکه مخاطب جهانگ آوردینم

 یرو یزورک یبه پدر شوهرش انداخت. لبخند ینگاهمیزهرا سادات ن 

جاست؟ آقاجون با لب نشاند و رو به او تشر زد: سبحان جان؟ حواست ک

 توئه!
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زهراسادات  یکند و سرش را باال برد. نگاه برزخ یعسل زیدل از م باالخره 

لب، از  ریرد کرد. خودش را متعجب نشان داد و ز یلیبیس ریو ناصر را ز

 : با منه؟!دیکه کنارش نشسته بود پرس یزدانی

 با توئه. ایو آرام جواب داد: گو دیصورتش کش یدستش را رو زدانی

کرد. از همان فاصله  گاههیزانوانش تک یرا رو شیهاجفت آرنج سبحان

زل زد و خونسرد گفت: جونم آقاجون؟ با  ریبه چشمان جهانگ میمستق

 د؟یفرمود یمتوجه نشدم، چ د؟یمن بود

باز شدن نداشتند سوالش را تکرار  الیکه خ ییهابا همان اخم ریجهانگ

 پادگان؟ یگردیبرم یکرد: گفتم ک

و  یکند. س یرا کفر ریسبحان شل شد. خوب بلد بود چطور جهانگ شین

 گهیحرص درار جواب داد: د یگذاشت و با لحن شیدو دندانش را به نما

 کنم. یدر جوار شما نوکر جانیهم خوامیآقاجون. م گردمیبرنم

از شدت  اشیشانیپ یهاهوا گرفت. رگ یکالم او را رو یطعنه ریجهانگ

به سبحان  یگرید یاگر جمله دانستیمتورم شد. چون م تیعصبان

و  دیبه سمت ناصر چرخ ردیگیم لیتحو یترجواب دندان شکن دیبگو
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جا هم دووم پسر ناصر؟ نتونسته اون نیا گهیم یرو به او بلند گفت: چ 

 ! اره؟یب

و از پدرش معذرت خواست. آرام شروع به حرف  دیکش یاپوف کالفه ناصر

 یداد که سبحان با تمام شدن دوره حیپدرش توض یبرازدن کرد و 

به شهر محل سکونتش منتقل شده است و قرار است من بعد  یآموزش

به  یا. زهرا سادات از آن طرف چشم غرهدیایدو روز در هفته به خانه ب

 را مشغول حرف زدن با آذر نشان داد. ودشسبحان رفت و خ

: دیو غر دیمبل جلو کش یپدرش خودش را رو یهاصحبت انیم ایرکیام

حتما  ؟یمثل ادم جوابشو بد یریمیچه طرز حرف زدنه سبحان. م نیا

رفتار  نیجور ا دیبابا با یراحت بشه؟ تا ک التیتا خ یکن شیعصبان دیبا

 تو رو بکشه؟!

اسم منو به  ادیبه او نگاه کرد و پوزخند زد: طرف هنوز عارش م سبحان

مزخرف االنمو براش  یزندگ ازیتا پ ریس یعد تو توقع دارب اره،یزبون ب

مطمئنا درستم جواب  دیپرسیم یکنم؟ اگه درست حساب فیتعر

آقاجانت  یدادیخودت جواب م ی. ناراحتستمیاش که ن. بردهگرفتیم

 ناراحت نشه!
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گذاشت و  شیپا یدست رو لیریدهان باز کند ام ایرکیکه امقبل از آن  

اوقات سبحان  دانستیسر ساکتش کرد. م یبا باال انداختن ابرو و اشاره

 .زندیم مه هجمع را ب یحرف نیترتلخ شده و با کوچک

. میدعوا دور هم جمع نشد یتذکر داد: سبحان؟ ما برا یآرام و جد تنها

 .یترها رو حفظ کنکن حرمت بزرگ یسع

 یزیدر جواب او زبان به کام گرفت و چ طانشیتخس و ش یپسرعمو

پرت کرد.  بایتقر زیم یانداخت و فنجان را رو بنینگفت. سرش را پا

وقت بدش  چیاو ه دانستیقائل بود. م یادیاحترام ز لیریام یسبحان برا

 دهیاز او ند یو مهم تر از آن تا به حال برخورد بد و اجبار خواهدیرا نم

 .خانواده او را هم بزند یاعضا گریبخواهد با چوب د هبود ک

 ینیس دیباریم شیکه از سر و رو یخبر، با استرس یاز همه جا  ب اسمنی

 زد. رونیرا در دست گرفت و از آشپزخانه ب یچا

قدر انداخت. آن ینگاه ریجهانگ یشکل خانه یلیدو سمت سالن مستط به

جمع نشد  یرعادیجو متشنج و سکوت غ یمتوجه یمضطرب بود که حت

 یهامبل یرو شهیها مثل همدور همه را از نظر گذراند. بزرگتر کیو 

 یرو ینییا در قسمت پاه هسالن نشسته بودند و نو یباال یسلطنت
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که در  ریراست سراغ جهانگ کیو  دیکش یقیعم نفس. یراحت یهامبل 

آن  ینشسته بود رفت. ابهتش رو یامبل تک نفره یسمت چپ سالن رو

. ردیلبانش را گاز بگ اسمنیبرابر شده بود و همان هم باعث شد مبل چند 

را کرد تا اصال به  اشیاو گرفت و تمام سع یرا رو به رو یجلو رفت و چا

 .دیی: بفرمانکندچشمان پدربزرگش نگاه 

چشم  ینیو س اسمنیکه به نبود. بدون آن یمود خوب یهم رو ریجهانگ

 .خورمیسر باال انداخت: نم ندازدیب

لبخند پرمهر  دنیاحسانش رفت و با د ییاز خداخواسته سراغ دا اسمنی

 .یجان؟ خسته نباش ییدا یاو قوت قلب گرفت: خوب

روزها  نیناصرش که ا ییدا یرا رو به رو یچا ینیتشکر کرد و س مهربان

 گرفت. کردیم یبه پدرشوهر زندگ یینسبت او از دا رییتغ یایبا رو

 یالبخند پدرانه ینیام یرا مقابلش گرفت. آقا یآخر پدرش بود که چا نفر

 یبابا جان؟ مامانت که گفت اومد یو نگران گفت: خوب دیاو پاش یبه رو

 افتاده؟ یاتفاف ؟ینبود فتیتعجب کردم؛ مگه امشب ش یلیخ

سوال پدرش را درست و  یمشغول بود که حت یبه قدر اسمنی ذهن

 یبند میاو لبخند ن الیخراحت کردن  یو تنها توانست برا دینشن یحساب
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فنجان نگه داشت و منتظر  یطور رواما دستش را همان ینیام یبزند. آقا 

 کهنیاز ا اشیجواب ماند، استرس دخترش را کامال حس کرد و نگران

 افتاده باشد شدت گرفت. یمبادا اتفاق

که  یااز آن مهلکه ختنیگر یتکان خورد. برا شیدر جا یکم اسمنی 

چه شد که از دهانش  دیچنگ زد و نفهم لیدل نیافتاده بود به اول ریگ

 دیزحمت کش ثمیبودم باباجون. اما م فتیفکر گفت: چرا ش یدر رفت و ب

 برسم. یرو باهام جا به جا کرد که به مهمون مشیتا

به سرعت سر  دیدیبه شبکه خبر اخبار م رهیکه تا آن لحظه خ ریجهانگ

 یها ساکت شدند و ناصر که کنار آقا. زندیبلند کرد و سمت او چرخ

بودند  ینشسته بود لبخند زد. انگار همه فقط در ظاهر مشغول کار ینیام

هم  ینیام یخود آقا ی. حتدندیکه آن نام را به اتفاق و کامال واضح شن

. همکار شناختیرا م یوحدت ثمیکرد و چشمانش گرد شد. م جبتع

است  یجوان موجه دانستیبود و م دهیهم او را د یبود. چند بار اسمنی

در خانه  یپسر را با نام کوچک حت اسمنیبود که  دهیاما تا به حال نشن

 خود داشت!  یجا گریصدا کند. جمع که د

را  اسمنی یچشم ریبود که نگاه ز نیسنگ یبرقرار شده به قدر سکوت

 اشیها تازه دوهزارچشمان پر سوال آن دنیسمت جمع کشاند و با د
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جا را همان ینیس خواستیتاد چه گفته و از خجالت آب شد. دلش ماف 

 چیکند. گند زده بود و ه هیگر ریدل س کیگوشه و  کیول کند و بدود 

 جمعش کند. توانستیجوره هم نم

بکند؟  توانستیبزند فرار که م توانستیرا قورت داد. حرف نم بغضش

را به خود آورد:  ینیام یآرامش آقا یو زمزمه دیجلو کش یخودش را کم

 د؟یداریبابا؟ برنم

 ینیآمد و فنجان را از داخل س رونیباالخره از آن حالت ب ینیام یآقا

چون مجال نداد تا او دستش را کامل عقب بکشد و هم اسمنیبرداشت. 

 گرید یکه از قفس آزاد شده بود با دو از جمع فرار کرد و به سو یاپرنده

هم فشرد تا به خودش مسلط  یچشمانش را رو هیسالن راه افتاد. چند ثان

 ا راه افتاد.ه هبه سمت نو یمصنوع یباشد و با لبخند

که از دهانش در رفته شده  یو حرف اسمنیها هم جمع حواس آن حاال

اخم  زدانی ؛ی. هر کدام هم به نوعکردندیبود و همه داشتند نگاهش م

با تعجب به او نگاه دوخته  منایگرد شده بود.  لیریداشت و چشمان ام

. همان کردیم ریابرها س یکه متوجه شده بود رو یزیبود و سبحان با چ

زل زده  ایرکیبه ام اسمن،یاز زبان  ثمینام م دنیکرده و با شن یرنگاول، ز

بود تا واکنشش را از دست ندهد. کار خدا بود که آن لحظه همه در 
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هم  ایو شش دانگ حواس کشده بودند  رهیترها خسکوت به جمع بزرگ 

 ایرکیام یهاچطور اخم ثمیبود که با آمدن نام م دهیبه آن سمت بود. د

 شده بود. یبرزخ چارهیب اسمنی یدر هم شده و نگاهش سو

ه . با گوندیها رسکه به آن ینداشت وقت واریبا گچ د یتفاوت اسمنی رنگ

دستش را باال  زدانیرا از برادرش شروع کرد.  ییرایگل انداخته پذ ییاه

کم کردن خجالت خواهرش  یو برا خوردینم یبرد و با تشکر گفت که چا

 نشان داد. اشیخودش را مشغول گوش

 یخودش را رو طنتی. پسر با شستادینفر بعد سبحان بود که مقابلش ا 

 یرا به رو اسمنی یدهیرنگ پر توانستیم زدانی. نه مثل دیمبل جلو کش

بود که اخم و تخم کند.  یکی رونشیدرون و ب ایکو نه مثل  اوردیخودش ن

که به  یچون مادرانگذاشت و هم اشنهیس یرو یشیدستش را نما

کرد و  فیتعر اسمنی یبا آب و تاب  از رنگ چا روندیم یخواستگار

نظر گرفت که با اخم به دختر  ریرا ز ایرکیچشم ام یزمان از گوشههم

 یگفت: چقدر خوشگل شد اسمنیجلب توجه او رو به  یزل زده بود. برا

واسه خودتا. هر بار که  یهست یکرمون یشما خانم پرستار! ماشاهلل قال

 !یبهتر از قبل شد گردمیو برم رمیم
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را خوب  هیبه او زد. سبحان خوب بلد بود حال بق یقیلبخند عم اسمنی 

تو فقط  کهنیرفت که آرام گفت: مگه ا ادشیرا  اشیکند. انگار سوت

 !ینیمنو بب ینداشته یهاییبایز

کور باشن که  دیبا هیبق گهیبود: د میمستق یادیسبحان ز یبعد یاشاره

 .زمیعز ننیرو نب یعیطب یقشنگ نیا

 و ابرو باال انداخت: مگه نه؟! دیچرخ ایرکیو ام لیریسمت ام به

 یکم جان ی"درسته"و  دیهوا گرفته بود خند یکه هدفش را رو لیریام

چنان اخمش را حفظ کرده بود چشم هم که هم ایرکیزمزمه کرد. ام

آرام از او رد شد و  اسمنیسبحان داد.  لیکرد و تحو اشیچاشن یاغره

را کنار  ایبه او ح دنیرفت. دست خودش نبود که با رس ایرکیسراغ ام

 زل زد. شیدر صورت اخمو میقگذاشت و مست

در ذهنش مشغول تصور  قتیه بود اما در حقجا نشستدر ظاهر ان ایرکیام

 یبه صورت تمام و کمال بود. حرصش گرفت وقت یوحدت ثمیکردن م

او را با نام کوچک صدا  اسمنیآمد پسر چقدر جنتلمن و آقا بوده و  ادشی

 در هم رفت.  شتریبا شدت ب شیهاکرده و اخم

 ؟یخورینم یچا ر؟یخبر از همه جا رو به او گفت: ام یب چارهیب اسمنی
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تذکر  دیبا دیرسی! به هر که مهیبق ایامشب حال او بد است  دانستینم 

  ستاده؟ینفر مقابلش پا در هوا ا کی دیایب ادشیتا طرف  دادیم

 شد: نه. بشیمن اخم از طرف معشوق نص کیهم  تینها در

 ایرکیعقب بکشد که سبحان خودش را وسط انداخت. رو به ام خواست

 یپا یداشت ییچا هیاالن واسه  یرفت و گفت: ئه! تو نبودلبانش را گاز گ

 اسمنی ی! چاگهیپس؟ بردار د شدیچ س؟یخس یدوختیمنو به سرم م

عالف کرده  وثمیامروز آقا م یچا نیبه خاطر ا یا. طفله هخوردن دار

 !ینخور هک فهیح یلیخ

انداخت و با خجالت چشم بست. کف دستانش  نییسرش را پا اسمنی

 شیرا به رو یآن سوت یکس یعرق کرده بود. توقع نداشت به آن زود

 !شناختیاما سبحان که زمان و مکان نم اوردیب

شده بود رو به سبحان تشر  یعصب ثمینام م یکه با آمدن دوباره ایرکیام

 .ینظر بد هیواسه بق خوادیزد: تو سرت به کار خودت باشه! نم

دستش  کیمفرح شده بود.  شیبرا یادیزد. فضا ز یسوت الیخیب سبحان

رفته  لیریکه سراغ ام اسمنیبه  یکیمبل گذاشت و با آن  یپشت یرا رو

از دست  ویچ دونهیاالن نم نیبگذارد: ا زیم یرا رو یبود اشاره کرد چا
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فنجون بذار  هی! تو رهیگ رید کمیچون متاسفانه  دونهیکال نم یعنیداده.  

 شد تا داغه بتونه بخوره. مونیپش یکه وقت زیم یبراش رو

که او خواسته بود را انجام داد و سبحان سرش را سمت  یکار اسمنی 

داغ  ییِچا نیمثل ا یشده گفت: البته همه چ یبرادرش چرخاند. جد

که مونده  ییمثل اون چا یبفهم ریرو اگر د ییزایچ هیبرادر من.  ستین

و حسرتش رو  یبمون دینداره. فقط با یادهیفا گهیو از دهن افتاده د

 ..یبخور

دو برادر گرداند.  نینشست و نگاه پر سوالش را ب شیصاف سر جا زدانی

 چیه شیاه هاز جمل بارنیاما ا دیدیم یبار نبود که سبحان را جد نیاول

 .اوردیسر درن

خط و خش گرفت اما در مقابل  یاش را بمخابره شده امیپ ایرکیام

منظورش چه بوده اما با سماجت  دانستیآن مقاومت کرد! م دنیفهم

 قبولش کند! خواستینم

 یو خاطرش جمع شد که منظور اصل دیشده را د نیکه جو سنگ سبحان

درس  یزد: خالصه یگرفته به کانال شوخ دیکه بارا رسانده و آن
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بمونه  دی. نذاردیون بود رو بخوردم دستت یبود که هرچ نیامروزمون ا 

 .بنده در خدمتم دیداشت هایخوردن یطهیدر ح ی. باز اگر سوالگهید

. بنده خدا ادایهمه از تجربه م نای: ادیو سمت او سرک کش دیخند منای

 ! جنبهیکه تو سر و گوشت م گهیآقاجون راست م

خشک  شیکه سرجا یاسمنیبه  لیریمشغول جواب دادن شد و ام سبحان

برو  ؟یسادیرا نشان داد: چرا سرپا وا شیروروبه یشده بود مبل تک نفره

 جا.اون نیبش

که باز او  یرو به سبحان ایرکینشست. ام حرفیسرتکان داد و ب دخترک

 اتو اصال ندارم.: شعر نگو سبحان. حوصلهدیرا مخاطب قرار داده بود غر

مادر مرده را که تازه مسلم  اشیگفت و ترکش بعد یا"باشه"با  همراه

آفتاب  دمیخارج شده بود گرفت: به به داش مسلم! امروز ند سیاز در سرو

ها ا. ما بعد مدته هبوده خوب بود یهر ور یاز کدوم طرف درومده بود. ول

 !میدیجز جوار مادر محترم د ییشما رو جا

شاد  ینشسته بود با حرف او حساب نیزم یتر روآن طرف یکه کم مهرناز

به مسلم نگاه کرد تا  لیریهم فشرد و ام یلب رو زدانی. دیشد و خند

 جوابش را بشنود.
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 یها گام برداشت و دست روکه ناراحت شود سمت انبدون آن مسلم 

سبحان جان. حق با توئه.  ترهکیگردنش گذاشت: گردن من از مو بار

تم مامان بودم نتونس یکارا ریمن درگ یمرخص یقبلم که اومد یسر

 .یببخش دی. با نمتیبب

 نیببخشن ا دیداداش. زن و بچه با یدار اریشانه باال انداخت: اخت سبحان

 !ستمین یاکه کارهتو رو. من ینبودنا

. حرف حق که جواب نداشت. سبحان آن شب امدیکس در ن چیاز ه صدا

 بود. یخانه. الحق هم که زبان خوب دفاعیشده بود زبان دختران ب

 یزیبود انداخت. چ اشرهیخ میسمت مهرناز که مستق ینگاهمین مسلم

گفتن نداشت. نکه بار اولش باشد که بخواهد شوکه شود. نه. کم از  یبرا

وقت  چیبود اما ه دهینشن گرانیاز د هیها با گوشه و کناحرف نیا

 هم نداشت که بدهد! ی. البته جوابدیبگو یزیدر جوابشان چ توانستینم

تازه  یزندگ انیکه پدرش فوت شد او هم مرز م شیهمان چند سال پ از

خودش و مادرش را از دست داد. شد چوب دو سر طال! نه  یپا گرفته

 خواستیبه مادر و خواهر دم بختش بزند و نه م یدگیاز رس توانستیم

کدام موفق نبود. مادرش که  چیدر ه تیشود اما در نها ریمهرناز دلگ
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 یلیکه خشکسته. با آنبود و مهرناز اکثر مواقع دل یناراض اخد یشهیهم 

و  یزندگ نیکه از ا خواندیاما از چشمانش م کردیوقت بود اعتراض نم

 . زندیو دم نم دهیاو و مادرش خسته شده، بر

درست کردن اوضاع  یبرا یکور که نبود اما کار د،یدیرا م اتیجزئ یهمه

 شیپا یجلو یکه راه شدینم داینفر هم پ کی. آمدیاز دستش برنم

 نشانش دهد که اوضاعش آن نباشد.  یبگذارد و چاه زندگ

 یا چرخاند. روه هجمع نو انیحرف، در سکوت کامل نگاهش را م یب

به او قول داده بود  شیرا نداشت. چند سال پ لیرینگاه کردن به ام

اال خوشبخت! بود  یزیخواهرش را خوشبخت کند اما حاال مهرناز هر چ

به او تذکر داده بود که حواسش  یزبان یچندبار با زبان ب لیریهم ام رایاخ

کند اما مسلم موفق نشده بود  اشانیجمع مهرناز و زندگ شتریرا ب

 یکند و از رو به رو شدن با او هراس داشت. مدت یاو را عمل یخواسته

 یلیریآن ام دیترسی. مدیترسیاهلل. مبسم لیریبود او شده بود جن و ام

جا و به همان خاطر هم آن ندیگذشته را بب شیخط قرمزها یکه پا رو

ترها راه و به سمت بزرگ ختیچند وقت از او گر نیتمام ا ثلو م ستادینا

 افتاد.

 !ایباز مهرناز اشاره کرد: حال کرد شیبا لذت به ن منایرفت و  او
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 یکه تازه رو اریمهدو همان خنده هم باعث شد  دیاز ته دل خند دخترک 

تکان بخورد. سبحان  شیبزند و سرجا یخواب رفته بود نق شیپاها

 یشوهر درست حساب هیبه من  یدو روز بسپار نویبه مهرناز زد: ا یچشمک

 .دمیم لتیتحو

. مگر چقدر دییهم سا یخواهرش را شکار کرد و دندان رو یخنده لیریام

قدر شاد شده بود؟ مثل سبحان آن یطعنه کیکه حاال با  دیکشیزجر م

بود دلش خواست بلند شود  دهیچند وقت که آب شدن او را د نیتمام ا

بار آخر دو کالم حرف حساب با مسلم بزند. اما دندان سر جگر  یو برا

 کردیحس م بیکه عج یرا سپرد به وقتش. وقت زیگذاشت و همه چ

 .ستیاصال دور ن

 یمثنو کیشکالت هر کدامشان که جمعشان کوچک بود اما مآن با

در ذهن  کیدر همان حال که دور هم نشسته بودند هم هر  ی. حتشدیم

هم هر کدام  هیو بق گرید یطور ایرکیطور، ام کیبودند. او  ریدرگ یبه نوع

 .یقیبه طر

بلند بود که هم او را از فکر و  یبه قدر لیریام یگوش امیپ نگید یصدا

را برداشت و قفل  یرا جلب کرد. گوش هیتوجه بق هم دیکش رونیب الیخ

 .دادیم دیجد امیپ دنیواتساپ خبر از رس شنیکیفیصفحه را باز کرد. نوت
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: دیآرام سبحان را شن یبندازد صدا دهیرس یامیبه پ یکه نگاهقبل از آن  

 هدهد صباست داداش؟ سالم برسون!

چشم اول به دخترها و بعد به  یبه سرش بدهد از باال یکه تکانآن بدون

مثل خودش آرام جواب داد:  دیشد. عدم توجه دخترها را که د رهیاو خ

 .یسالمت باش

 لیوول خورد و خودش را سمت او متما شیسر جا طنتیبا ش سبحان

 ؟یدیجواب م هیسالمت باشم نه؟ نس ایکرد: سالمت باشم آره 

ستانش را باز کرد و رو به د یبه حرف آمد. گره لیریزودتر از ام ایرکیام

موضوع  یعنی دهیجوابتو نم یکی یبه تو چه! وقت یاو گفت: سالمت باش

 نویبعد ا یکنیم یبهت نداره داداش، تو که خوب بلبل زبون یربط

 !؟یفهمینم

 .دیبه برادرش نگاه کرد و از رو نرفته سوالش را مجدد پرس یچپک سبحان

. قبل شودیول کن معامله نم ردیتا جواب نگ دانستی. مدیخند لیریام 

اش کرد و با اشاره به خودش حواله یچشمک زدانیکه دهان باز کند از آن

که  ریجواب دادن داوطلب شود. ام یاجازه گرفت تا برا ییجورها کی
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سبحان زد تا حواسش را  یپا یرو یاهم گذاشت او هم ضربه یچشم رو 

 کند.  خودمعطوف 

طور مبل گذاشت و همان یاش را روش کرد انگشت اشارهکه نگاه سبحان

 پچ زد: هدهد... پر........ بردیکه باال م

 سبحان گرد شد: نه بابا! جان من؟! چشمان

 سرتکان داد: مرگ تو. دروغ ندارم که. زدانی

 لیری. سمت امدیاو کوب یبه بازو یسر داد و مشت یبلند یخنده سبحان

توام آره داداش؟! من  گه؟یراست م نیناباور گفت: ا یو با نگاه دیچرخ

ما عروس دار  یخان رو به آرزوش برسون ریقراره جهانگ کردمیفکر م

 تو سر تصوراتم که!  یزد ی. حسابمیبش

که بازش کند به نوا گرفت و بدون آن یدهیرس امیچشم از پ لیریام

ا جمع که بحث ر یلب نشاند و طور یرو یسبحان چشم دوخت. تبسم

 دیآوردن عروس اول با شما. فکر کنم ام شاالیکند گفت: قسمت نبود. ا

 نیتو ا میاستعداد یبه تو باشه. هر چقدر ما ب ایاز منو ک شتریآقاجونم ب

 !یآورنام یحساب وت نه،یزم
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کرد: چاکرتم هستم.  میگذاشت و رو به او تعظ نهیس یدست رو سبحان 

! البته شیادار یامر کنه تا من با کله برم سراغ کارا هیخان کاف ریجهانگ

 و بسته وگرنه االن نوه دارشم کرده بودم.و بالمدست یسرباز نیکه ا فیح

 سمتش شوت کرد.  یاخم ایرکیو ام دیخند زدانی

را در آغوش گرفت  شیمبل گذاشت. پا یرا باال آورد و رو شیزانو سبحان

داداش. ما تو عالم  ییخدا یگفت: ولو  دیکش لیریو خودش را به طرف ام

نکنه کالغه  میدیترسیم ی! همیکالغا رو پر بد اومدیهم دلمون نم یبچگ

 ؟یرو پر بد نوایهدهد ب یتونست یماده بوده باشه! بعد تو چجور

همان  یبه او بود اما تمام هوش و حواسش ناخوداگاه رو لیریام چشمان

 نفر انداخت؛ نوا....  کی ادیکه او را  یاجا مانده بود. کلمه کلمه

 افتاد؟ طانشیاو و چشمان ش ادی نوایب یبود که با آن کلمه یعیطب

که به او زنگ زد و  یاز زمان قایماه گذشته، دق کیکه از همان  ییاو ادی 

و نوا با  دیآن روزش در گاراژ را بگو یختگیشد تا علت بهم ر چشیپاپ

که در تمام  ییشده بود. او ترکینزد یحواسش را پرت کرد کم طنتیش

که  یایبود. احوال پرس دهیبهانه پرس یماه حالش را با بهانه و ب کی نیا
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که خوب بلد بود  ییهر روزه شده بود. نوا دایو جد بارکیاولش چند روز  

 و به موقع کمک کند و محکم بودنش را به رخ بکشد.. ردیکمک بگ

ربون حکمتت برم خدا. کالغ دستش را سمت سقف گرفت: ق سبحان

. اما حداقل هدهدا رو بده میکنیتو دامن ما شکرتم م یندازیرو م اهایس

 جامون نسوزه!به چهارتا آدم که قدرشونو بدونن ما اون

نشسته بود و در  شیکه صم و بکم سرجا اسمنیبه  ینگاه مین ایرکیام

چه شد که پر حرص گفت:  دیانداخت و نفهم کردیم ریس یگریعالم د

 .خوردینم یبود! به درد زندگ یهدهدش وحش

 .ترن کهخوشمزه ای: وحشدیکش شیهالب یزبان رو سبحان

 گرفت: ببر صداتو. ایهم از ک یجواب دندان شکن 

 !دیها تذکر داد: در مورد خودتون صحبت کنکه رو به آن یلیریام و

 دیتابیاو بود و برنم یالقهدختر مورد ع ییروزها کیهر چه که بود  هدا

ها دو طرفه آغازش که آن یاارتباط پشت سرش حرف بزند.  یکه کس

موضوع  نیو تمام شده بود اما ا دهیآخر خود رس ستگاهیکرده بودند به ا

کند. بعد از آن دعوا  نیبه او توه یتا کس ستدیکه ساکت با شدینم لیدل

همان بود  جهیاخرش باز هم به هم فرصت دادند اما نت یهاو گفتن حرف
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بود را دو طرفه خاتمه  انشانیو نشد که کنار هم بمانند و هر چه که م 

 دادند...

چشم  ینیام یآقا یجا شد و از همان جا برابهجا شیسرجا یکم نبیز

 یزیکه چهاج و واج به او نگاه کرد و بدون آن چارهیو ابرو آمد. مرد ب

 ؟یرش را تکان داد و لب زد: چبفهمد س

زد. با ابرو  یابه سمت آذر که کنارش نشسته بود لبخند دستپاچه نبیز

کرد  اشیروسر یرا نشان همسرش داد و دستش را بند گوشه ریجهانگ

 !گهیکرد: بگو د یو اشاره رو به او حال مایو با ا

 ینباشد کم یکه دستش خالآن یخورد و برا یتکان شیسرجا ینیام یآقا

 دانستیمقابلش را تکان داد. منظور همسرش را گرفته بود فقط نم یعسل

 ینگاه میا را در دهانش مزه کرد و نه هجمل یشروع کند. کم دیاز کجا با

 ریانگکه جهبود. قبل از آن رهیخ ونیزیبه پدرزنش انداخت که با اخم به تلو

 یبا او احساس راحت یمادرش بود و تا حدود یزاده ییپدرزنش باشد دا

سر اصل  هوکی توانستیبود که نم نیسنگ یاما جو خانه به قدر کردیم

 مطلب برود.
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که جمع را در دست  یرا صاف کرد و رو به احسان بلند، طور شیگلو 

 احسان جان؟ گمی: مدیپرس ردیبگ

نگاهش کرد ادامه داد: شما پسر  یو سوال دیاو که سمتش چرخ سر

 ه؟یچجور پسر یدونیم ؟یشناسیرو م میحاج رح یکهیکوچ

و بعد خواهر  ینیام یاول به آقا یآذر فعال شد و با کنجکاو یهاشاخک

 یامبل تک نفره یخودش را از رو یشوهرش چشم دوخت. احسان کم

 میو انگشتانش را در هم حلقه کرد. مستق دینشسته بود جلو کش شیکه رو

 ای یتراب میحاج رح م؟یرح : کدوم حاجدیزل زد و پرس ینیام یبه آقا

 ؟یصفار

ها شده هم جمع آن ریحاال حواس جهانگ کهنیخوشحال از ا ینیام یآقا

شما  یکه تو راسته ی. همونیتراب میبود جواب او را داد: حاج رح

 داره. یندگینما

گرمابه و  قیو فقط با آمدن نام رف دهیکه از اول بحث را نشن ریجهانگ

 می: حاج رحدیها پرسشده بود با اخم از آن فعال شیهاگلستانش شاخک

 شده؟! یچ
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طور که مشغول برداشت و همان یعسل یرا از رو اشوهیبشقاب م ناصر 

در مورد پسر  یآقاجون. مرتض یچیگفت: ه شدیم یاریپوست گرفتن خ

رو  میاونم خواست مطمئن بشه کدوم حاج رح دیکوچکش از داداش پرس

 خوبه. . وگرنه حاج آقا حالشونگهیم

داد و رو به دامادش گفت: کارت  هیتک یمبل سلطنت یبه پشت ریجهانگ

 افتاده به پسر کوچکش؟!

 دهیرس هیمهم قض ی. به جادیرا داخل دهان کش اشییلب باال ینیام یآقا

 بودند.

آن طرف سالن از شدت استرس از حال  اسمنینمانده بود که  یزیچ 

پدرش  یکس را نداشت و تمام حواسش پ چینگاه کردن به ه یبرود. رو

و ترق ترق  دادیم چیترها بود و انگشتانش را مدام در هم پو بزرگ

را  منای یحرکت را تکرار کرد تا سر آخر صدا نیقدر ا. آنشکاندیم

 .یاسی نگشتاتوا یدرآورد: کند

او و اضطرابش نشده بود  یمتوجه ی. جز او کسدیطرف خواهرش چرخ به

امده به  شیبحث پ نندیجمع مقابلشان بودند تا بب یو همه محو تماشا

 کجا ختم خواهد شد.
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 کشیآرام به حرف آمد: پسر کوچ دیرا د ینیام یاحسان که سکوت آقا  

دوبارم  یکیکارمند بانکه.  دونمیکه م ییاما تا جا دمشیند ادیز ،یمهد

 شتریب لیریکمکمون کرد. البته ام یلیخاشون کار ما افتاد به شعبه

 ؟یپرسیم ی. حاال واسه چشناستشیم

 شیخانه گرفت و آرام گفت: چند روز پ یاز هوا یقیدم عم ینیام یآقا

آقا پسر  یگفتن برا نبیتماس گرفته بودن. به ز ریامر خ یخانمشون برا

 .میشناختیاما ما نم کشون،یکوچ

از  یکیکدوم  یباشه انشاهلل. برا ریآذر باال رفت و آرام گفت: خ یابرو

 اسمن؟ی ای منایدخترا؟ 

خودش را وسط بحث انداخت: ماشاهلل انقدر  ینیریسادات با خود ش زهرا

 لیباهاشون فام خوادیدخترا و مامانشون خانمن که همه دلشون م نیا

ببرتشون برد  یو بزرگم نداره، جفتشون طالن. هرک کیبشن حاال کوچ

 خوشگل. یمنایجان هم  اسمنیکرده. هم 

و  ایرکیام یکیقند در دل دو نفر آب شد.  لویک لویوسط از حرف او ک آن

 فیتعر یبرا ایرکینبود! ام یکیکه مقصد قندها  فی. فقط حاسمنی یگرید
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 ییمورد قبول زندا کهنیاز ا اسمنیخوشحال بود و  منایمادرش از  

 است....  شیزهرا

بود که  یبیهزاران برداشت کرد. چه پارادوکس عج شدیجمله م کی از

نفر را خنداند و چند صد نفر را  نیچند شدیزمان محرف هم کیبا 

 .اندیگر

چهار زن خانه  نیکه ب یاتا ولوله دیکوب نیزم یرا رو شیعصا ریجهانگ

منتظرش بود را با تحکم  نبیکه ز یدهد. سوال انیراه افتاده بود را پا

 تماس گرفتن؟! ی: کدیرسپ

همسرش انداخته بود عقب نشست و  نیکه توپ را در زم ینیام یآقا

جواب  یهم که توقع آن سوال را داشت و برا نبیدفاع را به او سپرد. ز

 خواستمیآقاجون. م روزیخودش را آماده کرده بود فورا گفت: د یحساب

 میدعوت جانیامروز ا دمیاطالع بدم اما د رمیهمون موقع باهاتون تماس بگ

 بهتون بگم. یحضور شتمگذا

کرد. نگاهش را باال برد و به جمع  نییسرش را باال و پا تیبا رضا ریجهانگ

نگاه  هیا دوخت. همه تن چشم شده بودند و با دقت به او و بقه هنو

 .کردندیم
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 بهشون؟ یجواب داد یهمان حالت گفت: چ در 

 کهنیمن و من کرد: واال.... هم یمضطرب خودش را تکان داد و کم نبیز

قدم جلو گذاشتن بهشون گفتم دخترم فعال قصد  اسمنی یگفتن برا

 یاصال قبول نکردن. کل یازدواج نداره و مشغول طرحشه اما خانم تراب

دادن که شما با دخترت سر فرصت و بدون عجله صحبت کن  هیقسم و آ

 .رمیتا ازتون جواب اخر رو بگ رمیگیم سمن دوباره تما

گفتم اونم  یادامه داد: منم به مرتض یبا اشاره به همسرش با چابلوس و

 میاشون نداره هو بچ یحاج آقا تراب یرو یگفت ما که شناخت چندان

 بدن. شونیتا جواب اخر رو ا میبهتره با آقاجون مطرح کن

 نیچن چارهیب یمرتضا یکرده بود. ک شیهاحرف یدروغ چاشن یکم

  گفته بود آخر؟ یزیچ

هم که کشک! انگار عهد قجره! من  اسمنیو آرام گفت:  دیخند منای

 .شهیم یمیانقدر قد رسهیمامان من چرا به آقاجون که م نیا دونمینم

 نیته ا ندی. او هم منتظر بود تا ببامدیسبحان در ن یحت یاز کس صدا

 .شودیچه م شینما

 نه. یگیسر باال برد و با غرور گفت: بهشون م ریجهانگ
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 خشک شدند. شانیسرجا همه 

پرتاب شد و صاف  رونیبا شتاب به ب اسمنی ینهیحبس شده در س نفس

بود؟  دهینشست. آقاجانش االن چه گفت؟! گفت نه؟ درست شن شیسرجا

خانواده متوجه شد  یاعضا یاما با نگاه به چهره دهیفکر کرد اشتباه شن

 اند.دههم از آن جواب مات و مبهوت مان هیو بق دهیدرست شن

 ریجهانگ یلبانش را بوسه بزند با حرف بعد یرو رفتیکه م یلبخند

 یکه صدا ی. طوردیو سرش با سرعت نور سمت او چرخ دیخشک

 .دیگردنش را شن یهااستخوان

 !میکنیجماعت وصلت نم بهیهم پسر. با غر میما هم دختر دار یگیم _

 انداختیدر خانه خط م دهیچیپ بیآن سکوت عج انیکه م ییصدا تنها

. کردیداشت خبرش را مخابره م جانیخبر بود که با ه یندهیگو یصدا

شوکه  ییجورهاکیآن خانه نه!  یاما از اهال آمدیدرم واریصدا از در و د

 ریجهانگ یشان تا آن لحظه صدها بار به اجبارهاهمه یشده بودند. تنه

نبودند که هر حرف  یکسا ه هفرق داشت. بچ یکی نیبود اما ا وردهخ

 دیرا به جان بخرند و دم نزنند. زمانه عوض شده بود. نسل جد ریجهانگ
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 نیها بود که چنحرف نیاز ا تریها فرق داشت و عصبدو هزار با آن یتومن 

 را تحمل کند.   ییزهایچ

مبل نشست  یتر روکرد. جمع دایبود که خودش را پ ینفر نیاول احسان

 یلبخند شانیاه هاز سمت بچ یایهر تنش احتمالاز  یریجلوگ یو برا

ا قصد ازدواج ه هکدوم از بچ چیرو به جمع زد و گفت: حاال که ه یزورک

 گهیبودن چرا که نه. ما از خدامونه. البته د لیندارن اما اگر خودشون ما

 فمونهیانتخاب کنن. ماهم وظ دیدختر پسراست. خودشون با یدوره وره،د

 که خودشون خواستن. یحاال با هرک م،یسر و سامانشون بد

به گوش پدرش رساند که بله، حرف زور در  میمستق ریبا آن حرف غ و

 پدر من!  رودیجماعت نم نیکت ا

االن از کار گرفته تا  گهیحرف او را گرفت: درسته. د یهم پ ینیام یآقا

. میچشم بگ دیخودشونه. ما هم فقط با میا همه به تصمه هبچ نیا یِزندگ

 شده. یشکل نیکال جامعه ا گهیما باشه د یکه فقط مختص بچهان

اش از رو بسته ریها شمشجهان با آن حرف کردندیبود که فکر م اشتباه

 ! کندیرا غالف م
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ها برگشت: من بد نشاند و سمت آن یشانیپ یرو یظیاخم غل رمردیپ 

هم  میما هم دختر دار گمیم ی! وقتن؟یشما اشتباه متوجه شد ایگفتم 

اگه صالح  نایا. اه هبچ نیدست ا میبد ویهمه چ ستیقرار ن یعنیپسر 

 نیا ی. شمام جایتلل یللیسراغ  رفتنیکه نم دونستنیخودشونو م

 .خوامی. من بدشون رو نمدیحرف بزن اتونه هها با بچحرف

بودند. چه  رهیبه پدربزرگشان خ دهیپر یکه همه با رنگ ییاه هبچ و

 !گفت؟یم

 مات و مبهوت... ایرکیو ام اسمنی

 از اضطراب... ییایبا دن منایو  سبحان

 ساحل و مهرناز خشک شده... و

 زدانیبه خودشان مسلط بودند.  زدانیهم  یو کم لیریتنها ام نیب آن

 دایکه به دردش بخورد را در خانواده پ یدختر کردیهر چه فکر م

که ساحل را ببرد و بزرگ  کندیاجبار نم ری. و مطمئن بود جهانگکردینم

 اش بود!بچه یکند! او جا
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 شیکه سرجا ایرکیانداخت. برعکس ام یخونسرد نگاه لیریبه ام سبحان 

وا رفته بود او بدون تکان خوردن فقط منتظر بود تا ته ماجرا را بشنود و 

 را بدهد... "؟یآیفردا م"نوشته بود  شیجواب نوا که برا

 ریسبحان افتاد که مخاطب جهانگ یه دوهزارآرامش او تاز دنیبا د انگار

 گریتر بود چرا دکدامشان است و آرام گرفت. اصال او که از دخترها کوچک

 یچاقو دانستندیوول خورد. همه م یکم شیاسترس داشت؟! سرجا

 یکه کار. پسر با آنبردیرا نم لیریهر چقدر هم برنده گردن ام ریجهانگ

حرف خودش را هم با احترام به  شهیخانه را برنجاند هم یتا اهال کردینم

برادر بزرگ  ماندیتنها م خوردی. پس اگر او خط منشاندیم یکرس

 !زشیعز

به دردشان  جاکیانگار داشت  ریجهانگ ییلبخند زد. زورگو ناخواسته

 .خوردیم

گفت:  ریمرتب کرد و بلند رو به جهانگ یتنش را کم شرتیت یبا لودگ 

رم آقاجون. واال حرف حق جواب نداره. ما همه گوش به فرمان دمت گ

 نمیکه من بب نیدر نظر گرفت ویک یبرا ویک دیزحمت فقط بگ ی. بمییشما

 سوخت دادم؟ ایبرد کردم 
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 ستین ی: االن وقت شوخستیبه او نگر نیسادات از آن طرف خشمگ زهرا 

 سبحان.

 یکنم مامان. جد یگرم بخورم اگه بخوام شوخ نی: به زمدیخند پسر

 واال. دمیپرس

را به  شیها کرد و از جا برخواست. عصاآن یروانه ینگاه مین ریجهانگ

 یزنیزنگ م میگفت: به خانم حاج رح نبیداد و رو به ز هیتک نیزم

 .هیجوابت منف یگیم

پدرش ادامه داد: زهرا هم که  یپر اضطراب بود وقت نبیمنتظر ز نگاه

. مونهینم یحرف گهیاز خداشه دختر تو عروسش بشه. پس د گهیم

با  نایتا ا ستیهم ن یاعجله د،یزنیحرف م ایرکیو ام اسمنیخودتون با 

 .میکنیمراسم آماده م یما هم خودمونو برا انیهم کنار ب

 .دیلرز اسمنیرفت و دل  ایرکیام نفس

گرفت. اگر  شیرا اتاقش را در پ ریحرف چشم گفت و جهانگ یب نبیز 

 لشانینداشت باز پدرش حرف خودش را تحو یادهیفا کردیمخالفت هم م

 .دادیم
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که چون اسفند  ییایرکیو دست ام دیکش ششیبه ته ر یدست لیریام 

را  دیبگو یزیبلند شود و چ خواستیو م کردیجلز و ولز م شیآت یرو

. درستش کنهیبدتر م یکه حرف بزن یدونینگو. م یزیگرفت: چ

 .میکنیم

لب به خودش و شانس بدش داد و سرش را درون  ریز یفحش ایرکیام

 نیباشد. از ا اسمنیکه حواسش به نگاه پر بغض دستانش گرفت بدون آن

 شیکه دوست داشت را برا یداشتند خواهر دختر شد؟یبدتر هم مگر م

 !گرفتندیلقمه م

خداروشکر : دیجمع دخترها چرخاند و خند انینگاه متعجبش را م منای

شصتم هنوز قفله من  ه هد یلمایحرفا تو ف نیشد! به خدا ا الیخیما رو ب

 نظر کنه! دیتجد کمیتو افکارش  خوادیچرا آقاجون نم دونمینم

 یصبر کند عصب شتریرا تکان تکان داد و سر آخر نتوانست ب شیپا زدانی 

به اتاقش برود حرف بزند.  ریکه جهانگبلند شد تا قبل از آن شیاز جا

. کردندیم یخواهرش باز یندهیبا آ یدست یکه نبود، داشتند دست یالک

 زدان؟یزد:  شیبلند شد و صدا شیفورا از جا دیکه حرکت او را د لیریام

 لطفا. نی! بشمیکنیما باهم بعدا صحبت م
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 یسرخورد و ب لیریام یکه در راهرو گم شد رو ریاز جهانگ زدانی نگاه 

 گفت. یا"باشه"وصله ح

. نرگس بانو از جا گفتیم یزیبود و هر کس چ ختهیبهم ر یحساب جمع

 رهیکرد: خ قیتزر هیآرامش به بق یکه گفت کم یابلند شد و با جمله

 تی. هنوز نه به باره نه به دار پس خودتون رو اذدیانشاهلل. نگران نباش

 .دینکن

 طانیاز خر ش ریزمان بگذرد و جهانگ کهنیهمه هم به زمان بود. به ا دیام

 دهینشستن فا گریبردارد. د اسمنیو  ایرکیام بانیشود و دست از گر ادهیپ

 نداشت. 

گفت  شیاه هو بچ نبیرو به ز اوردیکه خم به ابرو ببدون آن ینیام یآقا

که  یکس نیاز جا بلند شد. سرش را باال برد و اول ایرکیکه آماده شوند. ام

را نگاه  نیناراحت داشت زم یابود که با چهره اسمنیبه چشمش خورد 

 لهمسئ نیو ا خواستی. دخترک او را نمدییهم سا ی. دندان روکردیم

 .دادیداشت آزارش م

 شانیاه هپنچر شده با خان ییاه هافیقبل همه با ق یساعات برعکس

 مشغول..... یبرگشتند. هر کدام با فکر
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 **** 

 یورود یبار هزارم به راهرو یرا داخل شال سر داد و برا شیموها نوا

چشم چرخاند  شدندیکه داخل م ییهاآدم انینگاه دوخت. م شگاهینما

شد. رد نگاهش را  کشیاز پشت آرام نزد هی. مهددیرا ند دیکه با یاما آن

 یقدر به در نگاه کردزد: ان شیبه بازو یاراهرو، ضربه دنیگرفت و با د

 شتریتو خسته شدم بابا. دو حالت ب یچشمت خشک نشد نوا؟! من جا

 .آدینم ای آدیطرف م اینداره که. 

از آن  یکی شهیاو را برانداز کرد. مثل هم یبه عقب برگشت و سرتاپا نوا

 لیاستا نیرا زده بود. برعکس نوا او با ا شیمکش مرگ ما یهنر یهاپیت

اش را شده شیزد و چشمان آرا شیبه رو ی. لبخندکردیحال م یحساب

 ادهاما قول ند آدیبا لبخند بست و بعد از باز کردنش گفت: گفته م بارکی

و  ادیزودتر ب یاما دوست دارم هرچ ادیب شگاهینما یبعد یروزا دی. شایک

 .نهیکار رو حتما بب یجهینت

همه راهو!  نیا رهیم یزد: اووو. ک یچشمانش را گرد کرد و سوت هیمهد

بگو اگه  م؟یخبریهستن ما ب یزیچ یایالمللنیعکاس ب شونینکنه ا

 هستن منم عکسامو نشونشون بدم!
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راه چقدر  نیتو ا یدونیندونه تو که م یاما هر ک ستشی: ندیخند نوا 

 به سرانجام برسونم. امودهیا تونستمیکمکم کرد. اگر نبود من واقعا نم

آورد و اول به نوا تعارف کرد.  رونیلشش ب یمانتو بیاز ج یشکالت هیمهد

او که دستش را رد کرد بازش کرد و مغزش را داخل دهانش انداخت. با 

 کی نیکه آره، اصبر و حوصله، شکالت را کنار لپش فرستاد و گفت: اون

 ونمرد بود بعد ا یلی. واال باز خیبنده خدا خراب بود نیرو تو سر اماه

 !رونینزد پرتت کنه ب که من آب دادم یدسته گل

 مرده. یلیخ ییکرد: آره خدا دییتا نوا

شد و متعجب  رهیخ آوردیکلمه را به زبان م نیبه او که با شعف ا هیمهد

خوبه طرف  ؟یچ گهیمن! د یگفت: نه بابا؟! چه آب دهنشم راه افتاد برا

 !؟یبکن یخواستیم کاریصاحب داره وگرنه چ

و همان خنده هم نگاه چند نفر را سمتشان کشاند. آرام،  دیبلند خند نوا

تر کرده بود تق بلند یپاشنه دار که قدش را پنج سانت یهابا همان کفش

عادتش  د؛یرا کش هیبرد و لپ مهد شی. دستش را پتق کنان جلو رفت

 .ردیلپش را بگ خواستیدلش م زدیم یاکار. هر وقت حرف بامزه نیبود ا
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 یاگهیپسر د لیریام یاگر جا یگفتیم شیچند وقت پ ی: خودت نبود_ 

 !گهیرو سرم؟! خوب بچه مرده د دیکشیبود شلوارمو م

نوا! همش ده روز ازت  شنومیم دیجد یزایدست او را عقب زد: چ هیمهد

مقام گرفت شد  عیمدت کم ترف نیتو ا یاحمر یآقا یغافل شدما چجور

 کلک! ی! نگفته بودل؟یریام

خوش آمد گفت و  ستادندیایکارش م یروکه روبه یرو به چند نفر نوا

که بخوام بهت بگم. بعد از اون  یپچ زد: خب تو نبود هیدر جواب مهد

 نیا بارمکی. ومدنیخوب از آب درن یلیدو تا از عکسا خ یکیاول  یعکاس

رسونده بود.  لیریبهش گفتم اونم به گوش ام منایحرف رو تو صحبتام با 

برات جور کنم. منم از خدا  گهید میتا هی تونمیزنگ زد گفت م مبه

 یکه تو رفته بود یاون مدت ثیخواسته رو هوا قبول کردم و با حد

 دایهم برام پ یکارگاه تراشکار هیاونجا. عالوه بر اون  میشهرستان رفت

 هی نیماه ع کی نی. خالصه تو ارمیها رو اونجا بگعکس یکرد که مابق

و کارت  یتونیو نم شهیبود که بهم نگفت نم یکس نی. اولبود مکنار هیسا

 یکرد در حد توان کمکم کنه. برا یو بعدش سع دی. فقط شناستهودهیب

تر مهم یزیبرام از هرچ نیکارم و تفکراتم ارزش قائل شد و وقت گذاشت. ا

. نمیبب میرو تو زندگ یآدم نیهمچ کردمیوقت فکر نم چیبود. واقعا ه
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 یمدام نظر بده و حرف رو کهنیفقط بشنوه، همراه باشه نه ا هک یکس 

آدم ساختم  هیکه تو ذهنم از  یزیچ کردمی. همش حس مارهیحرف ب

 .مونهیم تیذهن هیدر حد  شهیهم

مدت را در ذهنش مرور  نیدر ا لیریام یهاشد و بودن رهیعکس خ به

برآمده بود  شیجا از پس خودش و کارهاو همه شهیکه نوا همکرد. با آن

. کردیحس م اشیشکل را در زندگ نیآدم به ا کیکمبود  یاما گاه

کمک کند. نه. فقط باشد و  کهنی. نه ادیایکه قدم به قدم کنارش ب یآدم

که جامعه چون حصار  ییهاتیمحدود یبه بودنش بتواند از رو دیاماو با 

و به  پشت سر باشد یکه چون دست یبود بگذرد. آدم دهیبه دورش کش

 که عقبش بکشد. یجلو سوقش دهد نه دست

کرد:  نییباال و پا دنیفهم یچانه باال داد و سرش را به نشانه هیمهد

جنسه، تو  یلیکه از همون روز اول گفتم طرف خدستش درد نکنه. من

 نیو ا یکه صاحب داره وگرنه خوراک تور ماه فی. فقط حیباور نکرد

 داستانا بود.

را مرتب  اشیبلند مشک یو مانتو دیجلو کش یشال قرمز رنگش را کم نوا

را که شده بود خوره  شیروزها نیاما فکر ا دیبگو خواستیکرد. دلش نم
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و  اوردیب یلیدل هیمهد دیزبان آورد. شا یو به جان مغزش افتاده بود رو 

 بکشد. رونیاو را از توهم ب

حداقل  یعنی. ستین شیتو زندگ یکس کنمی. حس مهی: راستش مهد-

 .ستیاالن ن

 رو داره؟ یکس یمگه خودت نگفت ؟یچ یعنیاخم کرد:  بارنیا هیمهد

 ایبهش زنگ بزنه  یکس دمیمدت ند نی. تو ادونمیباال انداخت: نم شانه

 نیرو داره به خاطر هم یکنه که حس کنم کس یحرکت دونمیچه م

 نباشه و من اشتباه کردم! یاصال کس دیشا گمیم

شد. عقلش پاره سنگ برداشته  رهیو با دقت به نوا خ ستادیصاف ا هیمهد

خاله زنک  نیو ا دنی! او که اهل سرک کشزدیم دیجد یهابود؟ حرف

را در  یکس یاحمر لیرینبود پس چطور متوجه شده بود که ام هایباز

 ندارد؟ یزندگ

و بداخالق  دیدر ذهنش نقش بست ابرو در هم کش بارهکیکه  یبا حدس 

 به ما داره؟ یگفت: خب اصال نداشته باشه به ما چه؟! ربط

هم نبود.  یکه اصال کس میریگ گفت؛یخشک شد. راست م شیسرجا نوا

 به او چه؟!
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و نه  دیدروغ بگو هیبه مهد توانستینبود. نه م یباز اهیدروغ و س اهل 

کار اش را پشت گوشش هل داد. با آنفر شده یخودش را گول بزند. مو

 محبوب معلوم شد. یسوغات یشال هم پشت گوشش رفت و گوشواره

گفت:  هیکرد و باالخره در جواب مهد نیجمالتش را سبک سنگ یکم 

 به ما ربط داشته باشه. یکم تونهیدر اون صورت م

 کهنیخل شده بود! از فکر ا یجد یجد قشیشف قیوا رفت. رف هیمهد

چپ بزند و  یعل یرا داشته باشد و نوا خودش را به کوچه یکس لیریام

جلو رفت و  یشد. با قلدر یبخورد عصبان نیبد با مخ زم یتیدر موقع

 !؟یاش را سمت او گرفت: مثال چه ربطانگشت اشاره

 شیلبانش نقش ببندد را کنترل کرد و به جا یرو رفتیکه م یلبخند نوا

داداش  نیا هیخوب! حاال چرا شب یبطااو زد: ر یبرزخ یافهیبه ق یچشمک

 ؟یشیم یعصبان ایرتیغ

در  می. مستقستادیو کنار او ا دیکش نیزم یکفشش را رو یپاشنه هیمهد

به لحن شوخش گفت: جامون عوض شده  تیاهم یچشمانش زل زد و ب

گوش خودتو  دیبا یکیحاال  یکردیم حتیتو ما رو نص شهینوا؟ هم

 چونه؟یبپ
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دهان  "د؟یشما هست کارنیخانم؟ عکاس ا" گفتیکه م یکس یصدا با 

حرف را زده بود راه  نیکه ا ینوا بسته ماند و به سمت دختر یباز شده

 افتاد.

 یاسوژه نیدادن هدفش از انتخاب چن حیبا حوصله مشغول توض چنانهم

و مسرانه حرف  شدیبه آن شخص بود اما دخترک قانع نم یعکاس یبرا

 .زدیخودش را م

 کمیبگم؟  یچجور یعنی! ست؟یمردونه ن یلیکارا خ نی: به نظرتون ا-

ها خانم فیلط هیکارا با روح نی! اوم.... انهیخانما زمخته، سنگ یبرا

رو  ونیآقا یخانم بخواد ادا هیداره  ینداره. اصال چه لزوم یخوانهم

بخواد صرف بشه؟  ییجا نیکه همچ ستیاون ظرافت ن فی! حاره؟یدرب

انتخاب  یترخانمانه زیچ هیا اما کاش ه هخوب یلیشما خ راالبته ک

 .نیکردیم

 ییکارها نیچن گرانیاز نظر د دیبا لبخند به اطرافش اشاره کرد: شا نوا

خودمون  کهنیبه قول شما زمخت باشه اما مهم انتخاب خود ماست. ا

 اریبه اخت دیبا میدوستش نداشته باش ای میرو انجام بد کارنیا میبخوا

به اسم زن بودن  ییکارها نیجامعه بخواد از چن کهنیخودمون باشه نه ا

 یهاطیکه نقش زن رو فقط تو مح ییاز نظر منو شما دیمنعمون کنه. شا
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ها تو طول . خانمستین یباشه اما نشدن یعقالن ریغ کارنیا میدید یخاص 

باشن فقط  ونیگذارتر از آقا ریتاث توننیثابت کردن اگر بخوان م خیتار

 بهشون بها و فرصت داده بشه. دیبا

 ریعکس اشاره کرد و حرف آخرش را زد: هدف اول و آخر من از به تصو به

زن و مرد رو  یبرابر خواستیبود؛ دلم م زیچ کیکار فقط  نیا دنیکش

 میرو دوست دار یهنر یمنو شما کارها کهنینشون بدم. ا یزیتو هر چ

ما دلش  یهاجنساز هم یکس دیکنن. شا همه مثل ما فکر شهینم لیدل

 دنیمانع رس گرانیها رو انتخاب کنه و نگاه ما و دشغل نیاز ا یکیبخواد 

رو  یکار می. حق دارمیآدم تیما فارغ از جنس یبه هدفش بشه. همه

ما نقش  شگاهی. موضوع نمامیانجامش بد میو بتون میدوست داشته باش

رو  یمتفاوت یهاا نقشه هبچ یکارها ونیزن در جامعه بود. احتماال م

زن و  کیتفک دینقش باشه اگر د کی تونهیکارها هم م نیااما  نیدید

 ما برداشته بشه! یمردها از رو

هم آمد:  شیکه صدا دینکش یدست زد و طول شیاز پشت سر برا یکس

 هم هستم. ییخانما نیبود. واال من به شخصه نوکر همچ یعال

نبود به عقب  بهیغر شیکه برا ییصدا دنیگرد شده از شن یبا چشمان نوا

 .دیچرخ
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که سر  یاما دختر نهینگاه او ادامه داد: البته حرف شما مت دنیپسر با د  

 نیهم داره! اگر قول بد ینیابزارا باشه قطعا دست سنگ نیو کارش با ا

تو قبول داشتن  تمینشون دادن حسن ن یدست بزن نداشته باشه من برا

 !برمیکه تو عکسه رو م یخانم نیون همحرفات

و لحنش را به آن  نبود که چهره یکس ی. سبحان احمردیصدا خند با

به دور و  یببرد. جواب سالمش را داد و بعد از احوال پرس ادیاز  یزود

او را دعوت کرده  آمدینم ادشیاطراف او نگاه کرد. تنها آمده بود؟! چون 

را  شیکه خبر دهد پسرعموبدون آن لیریام یعنیباشد متعجب شد. 

 فرستاده بود؟ ودشخ یجا

اشاره کرد و رو  ثیپنهان کرد. آرام به عکس حد یرا با لبخند تعجبش

 !یبه او چشمک زد: قابل شما رو نداره جناب احمر

جا کرد و دست آزاد که در دستانش را بود را جابه یدسته گل سبحان

 میرو که خونه جا گذاشت یرگذاشت: جناب احم نهیس یاش را روشده

 لطفاً. سبحان هستم. دیراحت باش دیاما اگر با من میاوردین

 . آقا سبحان!با لذت ابرو باال انداخت: بله نوا
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را تا بناگوش شل کرد و  ششینامش از دهان او ن دنیبا شن سبحان 

هم  یچندبار گشتم،یساعته داشتم دنبالتون م کیچابلوسانه گفت: 

 نیا دمید جانیپرسون پرسون اومدم ا گهیاما نشناختمتون. د دمتوناید

 باتری. ماشاهلل چشمم کف پاتون روز به روز زدییخود شما بایخانم ز

 !دیشیم

 دنیبود با د وستهیکه تازه به جمع دوستانش پ هیزد و مهد ه هقهق نوا

 شناختشیبود و نم ستادهیکه کنارش ا یشاد او و پسر جوان یچهره

از دوستانش فاصله گرفت و  یعذرخواه کیفعال شد. با  شیاهشاخک

 سمت نوا گام برداشت.

براندازش کرد. از صورت  دورکی دیخندیتا نوا م ،یبا زرنگ سبحان

اغراق کرده بود اما واقعا  یمتفاوتش شروع کرد. درست بود که تا حدود

 دیدیشده بود و اگر نام نوا را کنار عکس نم یدر شناخت او دچار سردرگم

همان عکاس با استعداد دفعات قبل  بایدختر ز نیکه ا شدیمطمئن نم

قبل بود.  یتر از سرهزاران بار متفاوت بارشنیا یو چهره پیاست. ت

 دختر کجا؟! نیاصال آن نوا کجا و ا

 یکه رو ینیو نگ دنیدختر هنگام خند دیدست سف کی یهادندان

باالتر  یاش را جلب کرد. کمبود که توجه یزیچ نیاول زدیبرق م شانیکی
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 یشده بود و به چهره زیفر ر یکه با مهارت کاف یایمشک یرفت. موها 

را از نظر گذراند. شال قرمز رنگش هم  آمدیم یادیاش زشده شیآرا

 یرنگ و موها یبا پوست گندم یاکننده رهیو خ بجال یهارمون

 یکننده لیاش هم تکمو خانمانه یمزون یساخته بود. مانتو اشیمشک

 جذاب بود. پیآن ت

دست مرتب کرد. گل را مودبانه  کیرنگش را با  یطوس شرتیت سبحان

به  میگفت: تقد یدستانش بلند کرد و سمت نوا گرفت و با بازار گرم یرو

 از ع.... ییایبا دن زیشما هنرمند عز

از  ییاش نشست. صداشانه یرو یکه جمله را کامل کند دستاز آن قبل

ادامه دادنش را بر  تیاش را قطع کرد و خودش مسئولپشت سر جمله

 از احترام.. ییایعهده گرفت: با دن

 لیریام دنی. لبانش با ددیرد انگشتان مردانه را گرفت و به صاحبش رس نوا

 نیریش یاخوداگاه به لبخندن فشردیسبحان م یشانه یکه دستش را رو

او بود، دست  ینکرده بود! تا حواس سبحان پ یمهمان شد. پس بدقول

 جلو برد و دسته گل را گرفت.
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که با سبحان داشت نگاهش کرد و  یبا همان اختالف قد کم لیریام 

 گه؟ید یبگ یخواستیم نویچشمک زد: مگه نه؟! هم

زد و سرتکان داد: صد در صد داداش. خودش  ییلبخند دندان نما سبحان

 بود.

 هیباز کند مهد یها نگاه چرخاند و تا امد دهان به احوال پرسآن انیم نوا

و با صدا کردنش حواسش را از پسرها پرت کرد. با  ستادیکنارش ا

 فاصله گرفت تا جواب او را بدهد. یکم ی"دیببخش"

که فقط خود  یآرام طور استفاده را برد و تیفرصت نها نیاز ا سبحان

. دیداداش. پرنده از قفسم پر یلب گفت: نونمو آجر کرد ریبشنود ز لیریام

 میگل رو با احترام تقد ییبایخانم ز نیبا همچ ه هآخه آدم تو مواج

منم خراب  یروشا یستیخودت بلد ن گه؟یبود د یچه کار نیا کنه؟یم

 !یکرد

او بود گردنش را فشرد و  یشانه یکه هنوز رو یبا همان دست لیریام

. فقط زمنیعز یگذاشته بود یبد یمثل خودش آرام گفت: قفستو جا

 تذکر دادم.
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درشت شد: نه بابا؟! نکنه  سیتوپ تن یسبحان از تعجب اندازه چشمان 

 کلک؟  یخودت قبال براش قفس گذاشته بود

ول . نگو قرقاایهدهد پر بد یستین یتو آدم گمیکرد: م هیبا خودش واگو و

 !یشکار کرد

 یو نگاهش رو دی. همان لحظه نوا چرخدیتنها مردانه و ارام خند لیریام

 جنبه شده بود؟! یب داینوا جد ای دیخندیاو جا ماند. او قشنگ م یخنده

 یلیاو در شما دنیو از د ندیهم انگار تازه فرصت کرد او را خوب بب لیریام 

 ناخوداگاه باال رفت.  شیابروها دیجد

. دیکرد و فورا گفت: ببخش یدستشیکنکاش او در صورتش پ انیم نوا

 .دیخوش اومد یلیسالم، خ

و دستش را از دوش سبحان برداشت. لبخند زد: سالم از  ستادیصاف ا 

 .گمیم کیماست خانم. ممنونم. تبر

هر چه زودتر عکس را نشان او  خواستیزد. دلش م ینیریلبخند ش نوا

که حضور سبحان دست و بالش  فیفقط ح ندیالعملش را بببدهد و عکس

بعد از اتمام  ششانیرا داشت که تمام ع ییرا بسته بود. حس شاگردها

 .شودیاستادشان کامل م تیرضا دنیکار، فقط با د
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. نیکه اومد نیخوشحالم کرد یلی. خیگفت: مرس لیاز ته قلبش رو به   

 .دیایب کردمیواقعا فکرشو نم

در  یشک چیکه انگار ه یهم گذاشت، طور یچشم رو نانیبا اطم لیریام

 م؟یاین شدی. مگه میدار ارینبوده: اخت امدنشین

به سبحان اشاره کرد: البته آقا سبحان چندتا  یدر ادامه با شوخ طبع و

افتخار دادن  شونیکه ا میمهم داشتن اما انقدر ما اصرار کرد یقرار کار

 کاراشونو کنسل کردن و همراهمون اومدن.

 یورود یبه راهرو یرو به او هم تشکر کرد و سبحان با چشم انتظار نوا

 ان؟ینم ناینگاه دوخت و گفت: پس چرا ا

 یساده یمردانه راهنیپ نیآست یهم رد نگاه او را دنبال کرد. کم لیریام

رنگش را باال زد تا ساعتش مشخص شود و در جوابِ او با حوصله  یمشک

 ساعت نشده!  می. هنوز نرسنیساعت م میگفت: گفتن تا ن

و با شوق  ستادیهمراه خواهرش کنار نوا ا شگاهیاز دختران عکاس نما یکی

 یلینوا خ یدهیرو کردم. واقعا ا فشیکه برات تعر هیهمون کار نمیگفت: ا

 جالب بود.
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جا مشغول حرف . در ظاهر آنستادیها ابا لبخند تشکر کرد و کنار آن نوا 

آورده بود که بدون جلب  ریگ یمناسب تیموقع قتیزدن بود اما در حق

بزند.  دیکه سخت مشغول حرف زدن با سبحان بود را د یلیریتوجه ام

 یمردانه راهنیپ بیبود. ترک دهیمردانه و ساده لباس پوش شهیمثل هم

 کیکه به تن داشت از او  یایطوس نیدوخت و شلوار ج خوش یمشک

به  یادیهم ز یاما همان سادگ ساخته بود. اعترافش سخت بود یواقع لی

 شیهاامر واقف بود که لباس نی. حتما خودش هم به اآمدیقد و قامتش م

 را داشتند. بیترک نیهم شتریب

 خواستیگام به سمت او برداشت. دلش م کیبا رفتن دخترها ناخوداگاه  

 یدار، کمپاشنه یهابزند. با آن کفش نیرا تخم اشانیاختالف قد

. قدم برداشت و دیایکه به چشم ن یقدراختالفشان کم شده بود اما نه آن

صادر کرد. مخش  ستیو فرمان ا دیلرز شیپا ستادیکه کنارش ا یزمان

 برداشته بود! تاب یحساب

طور که به سوال سبحان جواب برد و همان بشیدست داخل ج لیریام

شد و همان  لیبه عقب متما یاز کنارش کم یبا گذشتن دخترک دادیم

رخ به عقب  میرا کنارش حس کرد. سرش را از ن یحضور ینیلحظه سنگ
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لبخند  یو چند سانت کینزد یانوا آن هم در فاصله دنیکرد و با د لیمتما 

 زد.

بودن حرکتش  عیاز ضا یکه کمآن یآب دهانش را قورت داد و برا نوا

 یگوشه زیم یبذارم رو نویکم کند به گل اشاره کرد: بازم ممنونم. من ا

 سالن و خدمتتون برسم.

ها جو . با آمدن آندندیو ساحل هم از راه رس مناینوا برود و برگردد  تا

 لیریکه نوا و امبودن خارج شد. با آن نیو سنگ یاز آن حالت رسم یکم

شده بودند اما در حضور سبحان  کیماه گذشته به هم نزد کیدر  یکم

اشاره بود تا  کیسر فقط منتظر بروز دهند. پ یزیچ توانستندینم

 دستش بدهند.  یگزک نیتربود کوچک یشان را به فنا دهد و کافیآبرو

به دست گرفته بود.  یو سبحان جمع را حساب ستادهیکنار دخترها ا نوا

 . دادیجواب م اشیکار یهاگوشه به تماس کیهم  لیریام

دور در  کیداد تا  شنهادیکه از آمدنشان گذشت نوا به دخترها پ یکم

 یکنند. سبحان هم برا دنیبزنند و از کار دوستانش هم د شگاهینما

گفت که دوباره به جمعشان  لیریکرد و ام یاعالم آمادگ اشانیهمراه

 .ونددیپیم
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و حواسش هم  دادیها را نشان دخترها معکس کیبه  کیبا حوصله  نوا 

دهد تا از آمدنشان  حیرا توض زیهمه چ شانیبرا یبود که درست و حساب

نمانده بود و قصد داشت  شگاهیزمان نما انیتا پا یزینشوند. چ مانیپش

مهمان کند. مثل  یدورهم کیهمه را به  یاصل میبعد از تمام شدن تا

بودن در جمعشان خوشحال بود. مخصوصا که سبحان هم بود  از شهیهم

وع کرده بود شاد کرده بود. ساحل از همان دم ورود شر یو فضا را حساب

 هیکه شب گفتینوا و با ذوق و شوق مدام م یاز چهره دیو تمج فیبه تعر

که  ییمنایشده است. در کمال تعجب  یخارج یاه هشیاز هنرپ یکی

را با  شیاه هنداشت هم با نظر او موافق بود و گفت ولرا قب یمعموال کس

 . کردیم دییلبخند تا

و  دینوا را صدا زد. به عقب چرخ یمشغول صحبت بودند که کس یحساب

کرد و به آن  یاز دوستانش از دخترها و سبحان عذرخواه یکی دنیبا د

اشاره کرد: آژانس  رونیدختر به ب دیکه رس یسمت راه افتاد. به ورود

 بده. لیبه خودت تحو دیآورده. گفت با یزیچیبرات 

 رونیب اهشگیکرد و با تشکر از نما کیرا بهم نزد شیمانتو یگوشه دو

اسمش،  دنیشد و بعد از پرس ادهیپ نیاز ماش دنشیرفت. راننده با د

 آورد و به دستش داد. رونیعقب ب یهایرا از صندب یدسته گل
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 ه؟ی: از طرف کدیمتعجب پرس نوا 

شانه باال انداخت:  شدیطور که با عجله دوباره سوار مهمان راننده

 .دیخانم. روش کارت هست اونو نگاه کن دونمینم

فشرد.  هم یرا رو شیهاکارت با بغض لب دنینوا همان کار را کرد و با د 

 آورده بودند. یگل شیبرا لیاز طرف خل

درست  ینداشت و کس یروزها بازهم حال خوب نیمهربانش ا پدربزرگ

 دهینفس امانش را بر یو تنگ دیخوابیها خوب نمچرا. شب دانستینم

 اشیبدحال ییاز آن سفر کذا یبود. درست بعد از برگشتن محبوب و عل

 شده بود. نیشدت گرفت و حاال عمال خانه نش

گل و  دنیکرده با نگاه دوختن به گل فکرش را منحرف کند. با د یسع

لبخند تمام صورتش را پر کرد و قلبش از احساسات پر  شیرو ینوشته

 شگاهینما هینکرد.  یاریباباجان. نفسم  امیببخش که نتونستم ب"شد. 

 "هم طلبت! گهید

هم به آن اضافه شده  یکی نیرا هنوز صاف نکرده ا یقبل شگاهینما طلب

ها را داشت. با او نبودن لیخلوتش خل یبود. چقدر خوب بود که او در زندگ

 .کردیحس نم ادیرا ز
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ا برگشت. گل در آغوشش گرفته و راه آمده ر یمتیق یارا چون شئ هاگل 

و  منایجا چشم چرخاند تا سالن گذاشت و از همان یگوشه زیم یرا رو

 یروکه روبه یلیریام شیاما به جا دیها را ندکند. آن دایساحل را پ

 زیدستش را به م کیکرد.  رهیبود نگاهش را به خود خ ستادهیعکسش ا

جا به او که دو دستش را پشتش بهم قالب داد و از همان هیتک اهگل

 چشم دوخت. کردیکرده بود و به عکس نگاه م

و آرام  ستادیرا مرتب کرد و سمت او قدم برداشت. کنارش ا شیموها آرام

 !ه؟ی: نظرتون چدیپرس

تعجب  شیصدا دنیانگار حضورش را حس کرده بود که از شن لیریام

که تکان بخورد جواب نوا را داد: ن آننکرد. در همان حالت بدو

 العادست!فوق

اصال  یو با صداقت اضافه کرد: راستش رو بخوا دیبعد به طرف او چرخ و

 .گمیم کی. واقعا بهت تبرادیاز آب درب یزیچ نیتوقع نداشتم همچ

کرد:  طنتیشده بود ش قیکه از حرف او به وجودش تزر یایبا انرژ نوا

 !د؟یکنیراحت باشه که اغراق نم المیخ

 کوتاه جواب داد: راحت باشه. لیریام
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به آن عکس که از  لیریطور که همانند امجلو رفت و همان یکم نوا 

طور که سرش داخل کاپوت و مشغول ور رفتن با موتور همان ث،یحد

راحت  المیگفت: خ کردیاوس رجب بود گرفته شده بود نگاه م کانیپ

باشه که  نیو نظرت ا ینیداشتم نکنه عکس رو بب شد. همش استرس

 هم نبوده. یآش دهن سوز نیمدت همچ نیا وکردنام ت تیاذ یجهینت

. بدش دیکش ششیدستش را از پشتش برداشت و به ته ر کی لیریام

ا را به زبان ه هآن جمل یکه در کمال راست ییسر به سر نوا یکم امدین

 بگذارد. آوردیم

 یدهیبود. درست مثل ا دیجد یهم کم دیو شا بیعج شیدختر برا نیا 

جا جابه یمعادالتش کم دیرسیبه او م یکه وقت ی. طوراشیعکاس

باشد، نه. فقط نوا با آن  دهیتا به حال مثلش را ند کهنی. نه اشدیم

 ییبایز یورا یتیجذاب بود. جذاب لیریاز نظر ام اشیاخالق اتیخصوص

 یبه اجزا یامروز بود توجه نیهم بارشکیکه  یجز چندبار دیصورت. شا

که  ییزهایشود اما به چ اشییبایز ریاش نکرده بود که بخواهد درگچهره

 یهمت یتفکراتش ارزش قائل بود. برا یفکر کرده بود. برا ادیز گفتیم

 یپشتکارش که تا زمان یبود، برا دهیکه از همان روز اول در گاراژ از او د

 که در لحظه یتالش ی. برادیوجه پاپس نکش چیه به دیهدفش نرس هکه ب
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 یچهره یبود. برا دهینقص درامدن کار از او د یب یبرا یعکاس یلحظه 

آن،  یصورتش بود اما با همه یرو یکه هربار هنگام عکاس یاخسته

 .کردیلبخندش را سرسختانه حفظ م

گمان  ایرکیکه ام یزیمدت ثابت کرده بود که بر خالف چ نیدر ا 

بها  یزیاز هر چ شتریو به کارش ب ستیجلب توجه ن یدر پ کردهیم

 جالب بود. لیریام یهم برا نیو هم دهدیم

 یو با مکث دیاو بود چرخ یاز سو یکه منتظر جواب ییبه سمت نوا کامل

کردنات مورد قبول  تیاذ یجهیراحت باشه. نت التیگفت: نه خ یعمد

طاقش  هیبا اون همه رفت و امد و سر و کله زدن با بق شهیم یعنیبود. 

 زد!

که  شیابرو یرو یهیبخ یبه خود گرفت و با لمس جا یمتفکر یافهیق

 یبرجا مانده بود افزود: البته جراحت یزدن عمد غیت کیحاال ردش مثل 

 !یجبران کن یتونینم یزیچ چیکه برداشتم رو با ه

 گفت؟ی. چه مدیناباور خند نوا



 

537 

 یشوکت نای: مسندهیون                                                                                                                55طهران

فورا گفت: اتفاقا بنظرم بابت اون مثال جراحت شما  اوردیکه کم نآن یبرا 

لطف  کی. اصال اون جراحت خودش یهم به ما بدهکار شد یزیچ کی

 بود!

لطف  یگفت: لطف؟! معن یو با کنجکاو دیباال پر لیریام یابروها جفت

 خبرم؟ یعوض شده و من ب

آن خراش  یرهیخ کرد لبخندش را کنترل کند و همان گونه که یسع نوا

که باعث باال رفتن  یزیگفت: هرچ یبود، جد لیریام یابرو یگوشه

لطف  کیبدون شک  شینفر بشه از طرف باعث و بان کی یظاهر تیجذاب

 !شهیمحسوب م

 یوقت دیبگو توانستیاو زد. چه م یبه حاضر جواب یتک خند لیریام

بود باور  دهیمدت به او رس نیهر که در ا د؟یگویدرست م دانستیم

 یاعضا یهمه حت یباشد و مجبور بود برا یخراش اتفاق نیکه ا کردینم

رفتارها  نیاست! هم نداختهیرا خط ن شیبدهد که ابرو حیخانواده توض

 دیکشیروراست بود. خجالت م شهینوا هم کهنی. ازدیبهم م امعادالتش ر

طرف  یباز نیکند، توپ را در زم یاما به موقع. بلد بود با کلمات باز

 جمله گل برد را بزند! کیاخر با  یو خودش در لحظه ندازدیمقابلش ب
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و در  ستادیگوشه ا کینمانده بود که نوا  شگاهیزمان نما انیتا پا یزیچ 

گفت. نگاهش  یا"باشه" زدیکه بغل گوشش مدام فک م هیجواب مهد

 لیریام شیربع پ کیو ساحل آن اطراف چرخاند.  منایکردن  دایپ یرا برا

 یدورهم کیرفته بود و نوا دخترها را با قول  رونیب یانجام کار یبرا

 تیمنتظر تمام شدن کارش نگه داشته بود و نگران بود که اذ یحساب

 نشده باشند.

 شی. پاآمد کردنوها رفتا و آنه هکنند دیبازد نیشده بود مدام ب کارش

 زیچ کیشده بود  دشیعا نیکه آن ب یریاما تنها خ شدیداشت قطع م

و ساحل و سبحان شده  منای نیب یرعادیصحبت غ کی یبود؛ متوجه

افتاده بود که هر سه هر از  یدیاتفاق جد یاحمر یبود. انگار در خانواده

وگرنه  کردیکه فرصت نم فی. حزدندیاز آن حرف م ختهیجسته گر یگاه

. دیکشیزبانش حرف م ریو از ز آوردیم ریگوشه گ کیدهن لق را  یمنای

تماس  ایرکیبود که با ام دهیسبحان شن یهاصحبت انیفقط از م بارکی

 شیهم برا نیها ملحق شود و همگرفته است تا بعد از اتمام کارش به آن

 لیاما دل دیایجا بکه او به آن خوردیهرچند چشمش آب نم بود، بیعج

که پسرک در  یزیچ نیچون مطمئنا آخر کردیاصرار سبحان را درک نم

 نوا بود! دنید خواستیم ایدن
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 .کنمیساعته دارم صدات م کینوا؟  یستی: تو باغ ندیدستش را کش هیمهد 

 ام. متوجه نشدم.خسته یلی. خدیکرد: ببخش یعذرخواه یخستگ با

به سمت راستش کرد. نوا رد چشم و  ینامحسوس یبا ابرو اشاره هیمهد

از  یکیسبحان که مشغول حرف زدن با  دنیابرو آمدنش را گرفت و با د

 !ه؟یاو سرتکان داد: چ یبرا یهمکارانش بود سوال

 یماده یاه هپسرعموش با پش اروی نیا لیری: برعکس امدیخند هیمهد

 .زنهیم کیداره ت جامنیا

 یجلو یموها یکه دوباره به سبحان نگاه کند با کالفگبدون آن نوا

داده بودند  یکاربر رییبه شلخته تغ بایچشمش را که حاال از آن حالت ز

زود با همه پسرخاله  کمیاخالقا نداره. فقط  نیکنار زد و جواب او را داد: از ا

 .هی. نترس. پسرخوبشهیم

بترسم؟ تو سرت پاره سنگ برداشته  دیشانه باال انداخت: من چرا با هیمهد

هم  دیبا .رونیب یرو هم ببر نایا یخوایم یهمه کار و خستگ نیکه با ا

خورده من  یی. سرت به جادهیازت بع یلیکارا خ نی! واقعا نوا ایبترس

 خبرم؟یب
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شانه  یطرف شالش را رو کیتا از سر راه کنار برود.  دیدست او را کش نوا 

آشنان.  ستن،ین بهیکه او را از سرش باز کند گفت: غرآن یانداخت و برا

وقتشه که  گهیبهشون زحمت دادم د یلیخ شیمدت هم کم و ب نیتو ا

 رو جبران کنم. کمشی

زد و اضافه کرد: در ضمن؛  یچشمک کردیاو که در سکوت گوش م به

اوال! بعدشم  نیا رمینم یی. من بدون رخش تو جایایباهام ب دیتوام با

 .اریاز دلش درب ایبابت اون زخم از دستت شکاره. ب لیریام

به جانب و طلبکار گفت: وا! مردم چه چشمانش را گرد کرد و حق  هیمهد

شده به بنز بعد توقع  لیجوانان تبد کانیدارن! طرف با اون زخم از پ ییرو

 هم داره؟! یعذرخواه

. همان لحظه سبحان هم به سمتش دیسرش را عقب برد و بلند خند نوا

 یدست بلند کرد. اول گمان کرد برا یکس یآمد و نوا متوجه شد که برا

بودند با  شیروآن دو که روبه دنیاما با د کندیدخترها دست بلند م

جفت  ایرکیام دنیو با د دیچرخ یمتعجب به سمت در ورود یاافهیق

 بود امروز! ی. عجب روزدیپر البا شیابروها
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سمت سبحان جلب شد. با آن  ایرکیکند توجه ام یکه او اقداماز آن قبل 

که صورتش را  ییهاشیروشن و ر یآب نیو شلوار ج یاسورمه شرتیت

آماده  یعکاس شگاهینما کیرفتن به  یکه برا یپوشانده بودند اصال به کس

 ! دیباریاش مخسته یشده باشد شباهت نداشت. جبر از سر و رو

جلو رفت و با او دست داد. نوا هم به رسم ادب چند قدم به سمت  سبحان

و دو  دیشالش را جلو کش یکم . ناخوداگاهستادیا شیرواو برداشت و روبه

 .دی. خوش اومدیاحمر یکرد: سالم آقا کیرا بهم نزد شیطرف مانتو

لحظه  کی. دیدیرا بدون اخم و صد البته داغان م ایرکیبار بود که ام نیاول

نگاه دختر به چشمان رنگ خون او  ندیکه سرش را باال آورد تا نوا را بب

 گمیم کیممنونم. تبر یلیداد: سالم. خافتاد. آرام و مودبانه جواب نوا را 

 یبرا یزیشد نتونستم چ ییهویاومدم  یمن دست خال دیبهتون. ببخش

 بخرم. کیعرض تبر

بودش فرق  دهیکه د یمات از لحن او که صد و هشتاد درجه با هربار نوا

تا  منایو ساحل هم به جمعشان اضافه شدند.  منایداشت تعارف کرد. 

 ی! خسته نباشزیگفت: سالم بر داماد عز طنتیفورا با ش دیرا د ایرکیام

 برادر!
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ها نگاه چرخاند. چه خبر بود آن نیو ب دینوا از تعجب باال پر یابروها 

 جا؟!آن

داد.  یسر باال برد و جواب سالم او را کامال عاد یخنث یبا حالت ایرکیام

از آن شکل صدا  یحس بد چیتعجب داشت اما ه یخودش هم جا یبرا

نگرفت. از شب قبل انگار سر شده بود. تمام شب را  منایشدن توسط 

را  منایاما دوست داشتن  یسخت تیمانده بود. فکر کرده بود. در نها داریب

 کیدور انداخته بود؛ انگار که فقط منتظر  یاکرم خورده دندانچون 

 چیه دانستی! مو آن را بکشد ندازدیبهانه و اشاره بوده باشد تا دست ب

 یبرا منای گریروشن بود که د شینشده اما مثل روز برا یهنوز جد زیچ

 رها شدن از او! یبرا لیو همان را هم کرده بود دل ستین یاو شدن

نفر و خواسته نشدن از سمت آن شخص که شاخ و  کی ینبودن برا مهم

و درشت طرف مقابل  زیر یرفتارها نی. همگریبود د نیدم نداشت! هم

که عاشقش شده احترام قائل است  یحس آن یبرا دادیبود که نشان م

 ای! تلخ کردیچکه م ایرکیدوست نداشتن ام مناینه و از هر حرکت  ای

مطمئن شده بود که  شبیبا اتفاق د ایرکیغلط اما ام ایدرست  ن،یریش

 یتمام ناراحتسر سوزن او را دوست ندارد! با  کی یبه اندازه یحت منای
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و آن  ردیمیم شیتب کند که برا دیبا یآن یبود برا دهیرس جهیاما به نت 

 نبود. مناینفر قطعا 

چون او که دائم زور گفته بود تا  یشخص یبرا هایریگجهینت نیهم

بود!  نینداشت سنگ دنیبنشاند و توان نه شن یحرفش را به کرس

بود! نه را شب قبل قطعه قطعه کرده و  دهینه را نشن بارنیمخصوصا که ا

که نه توان پس زدنش را داشته باشد و نه  یبه خوردش داده بودند طور

 را. ادنشتوان قورت د

سر لج افتاده بود. چون  منایانگار با خودش هم سر به دست آوردن  

دست بزند و  خواستیمنعش کنند دلش م یبخار یکه از داغ یابچه

 منایکه با تشر از  نیحس کند و هم یسوختگ کیرا خودش با  یداغ

 یگران تمام شده بود و احساس سرخوردگ شیمنعش کرده بودند برا

 .دتمام وجودش را گرفته بو

هم دست انداخته بود دور  گرید یحس آزار دهنده کیها وسط آن

 ریاش در مقابل جهانگآن هم سکوت بزدالنه کرد؛یگردنش و ولش نم

 کیشب قبل، چون  کردیاو احترام قائل بود اما حس م یکه برابود. با آن

نگفته است و جمع تمام  یزیفرد ترسو از ترس، زبان به دهان گرفته و چ
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تر از قبل و خسته حوصله یو ب دیجد یایرکیام کیاز او  اهحس نیا 

 ساخته بود. 

و منتظر بودند  ستادهیا یبعد همه به اتفاق، مقابل در ورود یقهیدق چند

 برسد. لیریام تا

و ساحل و  منایکه تاحد ممکن گشاد شده بودند به  ینوا با چشمان 

پچ  یچشم دوخته بود. معن کردندیسبحان که با هم خوش و بش م

و  دیفهمیبود را نم ایرکیکه مخاطب تمامشان ام اشانیگوش ریز یهاپچ

تا سر  چرخاندیها نگاه مآن نینشده بود مدام ب رشیدستگ یزیچون چ

حرف  یگریاما انگار داشتند به زبان د اوردیرا در ب شانیهاو ته حرف

 . شدینم شانیهایشوخ یکه متوجه زدندیم

از حواسش  یمیبه راه. ن رهیخ گرشیها بود و چشم دچشمش به آن کی

اتوبوس رفته بود مانده بود  ستگاهیا تا اه هرساندن بچ یکه برا هیمهد یپ

برسد. دوست نداشت به عنوان  لیریاو زودتر از ام کردیو خدا خدا م

 ها شود.سر بار آن زبانیم

آن هم درست  هیو مهد لیریام دنیشد رس اشیچشم انتظار یجهینت

 پشت سر هم.
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شدن با او دست  ادهیترمز زد و بعد از پ یرو ایرکیام یمقابل پا لیریام 

که به خودش زحمت هم بدون آن هیکرد. مهد یداد و گرم احوال پرس

 منتظر نوا ماند. نیتر پارک کرد و داخل ماشعقب یشدن بدهد کم ادهیپ

  

اما  دیبگو یزیقدم به جلو برداشت تا چ کیاو دست تکان داد و  یبرا نوا

اش مجدد بسته شد و نگاهش به که سبحان زد دهان باز شده یبا حرف

صحبت  یبرادرش گذاشته بود و با لودگ یشانه یسمت او که دست رو

چون چراغ قرمز  ایرکیام یشانیپ یزده رونیب یها. رگدیچرخ کردیم

 یآخر سبحان دوهزار یبود که به چشمش خورد. با جمله یزیچ نیاول

 خشک شد! شیافتاد و سرجا یکجش هم اندک

 !ایو دخترا ب لیداداش! توام با رو بده من برم دنبال زن چی: سوئ_

: شر دیبرداشت و غر زیچشم بست و بعد با حالت دعوا سمت او خ ایرکیام

 !شهیدهنت پر خون م زمیو ور نگو سبحان. م

 تا عقب براندش: گمشو کنار! دیاو کوب یرا هم با ضرب به شانه دستش

 ایرکیفرستاد. دست ام بشیدستش را داخل ج کیپوزخند زد و  سبحان

 شدیگفت: چ یرا باال فرستاد و استفهام شیابرو یتا کیرا عقب زد و 
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بگه حتما به صالح  یبزنه و هر چ یآقاجون هر حرف یگفتیپس؟! تو که م 

! االن نظرت عوض شد؟ از دور که میچشم بسته قبولش کن دیماست و با

 ؟یتو گود که شد کم آورد یوقت باز یخوندیم یکرقبال خوب 

با  هیاو گرفت: اون قض یروبهاش را روانگشت اشاره تیبا عصبان ایرکیام

 نکن!  سهی! خودتو با من مقاکنهیفرق م یلیخ نیا

منم روشن  یاون وقت فرقش رو برا شهی: مدیبا تمسخر خند سبحان

 استاد؟! یکن

روند  ریجهانگ یهامیبعد دستانش را از هم باز کرد و ادامه داد: با تصم و

که خودمون  یلیاز اون ر  مونیکرد. قطار زندگ رییهر جفت ما تغ یزندگ

 نی! درست عخواستیکه اون م یاشد تو جاده دهیکش میساخته بود

 هیتو رو از چاه درآورد انداخت تو  یشکل نی! هر چند، به نظرم اگهیهمد

 کرد! چارهیامن، اما منو رسما ب یجا

 ییقدم سمت او برداشت. با دست موها کیو  دیکش یپوف بلند ایرکیام

بود را عقب زد و رو به برادر کوچکش گفت: فرق  ختهیصورتش ر یکه رو

 صیتشخ یتونیرو نم یشخص یرفتن و زندگ یقیدنبال مدل شدن و موس

 !رسه؟یانقدر هم عقلت نم ان؟یکیدوتا به نظرت باهم  نیا ؟یبد
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سبحان گران تمام شد که از کوره در رفت. مکان و  یچنان برا حرفش 

که هاج و واج نگاهشان  ییرفت نوا ادشیکه  یزمان را فراموش کرد طور

چشمانش را گرفته  یکه جلو یاست. در آن لحظه جز خون بهیغر کندیم

 . کردیفکر نم زیچ چیبود به ه

دهانش را باز کرد و چشمانش را  شد،یم یکه عصب ییهاتمام وقت مثل

 دیبا یکه چ دیمشخص کن دیهمه رو شما با ی! نکنه زندگ؟یبست: زندگ

از نظر تو  دیشا یمدل شدن و خوانندگ ؟یزندگ دیبهش بگ دیباشه و بتون

من بوده و هست! درست مثل تو  یاما تمام زندگ ادیو آقاجونت مسخره ب

هم نداشته و نداره.  یفرق چی. هتهیازدواجت تمام زندگ یکنیکه فکر م

 یلیخ ،یمرد یلی. خاریمن در ن یمتمدن رو هم برا یآدما یادا یخودیب

منو  یزور بهت بگه. نکه برا خوادیکه م یبرو بزن تو دهن کس ،یناراحت

 !یایخبر نداره چشم و ابرو ب یچیکه روحشم از ه یاون دختر

ها آن انیم یدهانش گذاشته و به مجادله یکه از دور، دست رو لیریام

رو به هم بزنند  شانیهاشده بود باالخره جلو رفت. گذاشته بود حرف رهیخ

 یهانکنند ترکش یاگر خودشان را خال دانستیداخله کند، مبعد م

اتفاق  نیخواهد کرد و دوست نداشت ا لینوا را زا یخوش اشانیبعد

 یزیحمله شده بود چ یآماده یکه چون ببر ایرکیکه ام. قبل از آنفتدیب
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را سمت او گرفت: با  چشیو سوئ دیبا دست سبحان را عقب کش دیبگو 

 . اسمنیمن برو دنبال  نیماش

دهانش را بست. سبحان چند قدم عقب رفت  ایرکیسر تکان داد و ام او

و  دیچرخ ایرکیبه طرف ام ی. جدستادیشده ا مانیراه پش یانهیاما م

 یخودیمقابل او دور انگشتش چرخاند: ب یرا به طرز حرص دراور چیسوئ

ا حق انتخاب و م یجدا بافته ندون برادر من! همه یخودت رو تافته

. یتو! از فرق حرف زد ایمن باشم  کنهیهم نم ی. فرقمیردا یزندگ

 چیبه ه ویشکیه یفرق منو تو کجاست؟ من جز حرف منطق یدونیم

اما تو برات مهمه که آقاجون قبولت داشته باشه!  کنمیجام حساب نم

راه که  نیاما ته ا یاریخوب رو درب یآدما یبا ساکت بودن ادا یخوایم

 به ترکستان است.  یریم

پات و به قول  هیرو  یسادیکه وا ییاز تو دی: نکنه بادیبا حرص غر ایرکیام

 رم؟یبگ ادی یرو گرفت تیزندگ یخودت پ

حرص او را در  شتریب اشیخونسرد دانستی. مدیخند الیخیب سبحان

 یاشاره کرد و در جواب او گفت: من اگه رفتم سرباز لیری. به امآوردیم

 یچیبه ه تونمینم یبهم گفت بدون سرباز لیریخاطر بود که ام نیبه ا

االن بهت  نیهم ،یکنیدقت نم یچیکه به ه نجاستیبرسم! مشکل توام ا
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 دیزجر من شا دونستمی. رفتم چون مدمیگوش م یحرف منطق هگفتم ب 

برم  تونمیو بعدش م شهیباالخره تموم م دو سال طول بکشه اما یکی

 یرسینم یچیاخالق به ه نیکه دوست دارم اما تو با ا ییزایدنبال چ

 داداش! 

 نیکند راهش را سمت ماش یعصب یایرکیبه ام یاکه توجهبعد بدون آن و

 دور شد. آفکیت کیکج کرد و بعد از سوار شدن با  لیریام

 زانیآو منای یآب دهانش را قورت داد و ساحل که تا آن لحظه از بازو نوا

: فقط جلو نواجون دعوا نکرده دیکش یو از پشت سرک دیشده بود خند

 اتفاق افتاد. نمیبودن که شکر خدا امروز ا

 ایرکیکه کنار ام لیریام ی. نوا نگاهش را از رودندیبه حرف او خند دخترها

. اوردیطاقت ن گریبرداشت. د دادیم حیتوض یزیاو چ یبود و برا ستادهیا

! واقعا ه؟یچ هی: قضدیاز دخترها پرس یصاف کرد و با کنجکاو ییگلو

 گل کرد! میفضول

را  فشیک پیز دهدیجواب م شهیساحل مثل هم کهنیا الیبه خ منای

با  امدیکه از ساحل در ن یی. صدادیکش رونیرا ب اشیباز کرد و گوش

را باز  یگوش یطور که قفل صفحهتعجب به او چشم دوخت و بعد، همان
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خواستگار  اسمنی یداد: برا حیرو به نوا کوتاه توض یبا خونسرد کردیم 

ه بود اما آقاجونم گفت دوست داره نو ی. طرف از نظر همه اکداومده بو

 .میخواستگار خونه راه بد ستیاش با هم ازدواج کنن و الزم نه

ا خواهر ه هرا نشان و ادامه داد: مقصودم از نو ایرکیانگشت شصت ام با

عزا گرفته. انگار  شبیاز د نمیخوش اخالق بود. ا یایرکیمن و ام زیعز

 به زور عسل به خوردش بدن! خوانیبردن نشوندنش سر سفره عقد، م

. به طرف ساحل برگرداند منای یباز نگاهش را از رو مهین یناباور با دهان نوا

باز  یگریتا مبادا دهانش به حرف د دیاو که سرتکان داد بهت زده خند

را سمتش کشاند اما نتوانست  ایرکیو ام لیریقدر بلند که سر امشود. آن

 جمعش کند. 

بگم  یخوای! توام خوشت اومد؟ مه؟یاش کرد: چحواله یچشمک منای

 آقاجونم دست تورم بند کنه؟

 گرفتیطور که دستش را مقابل او ماش را قورت داد و همانفورا خنده نوا

 بمونم. نگلیتا آخر عمر س امیسر باال انداخت: نه قربونت! من راض

 شیاه هدید یاداوریبا  قتیدر ظاهر سرخوشانه بود اما در حق اشخنده

به حال صاحبش هم  هیکه از گر ییهامدت، تلخ بود! از همان نیدر ا
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اما  ندیآیدار ماول خنده یکه در وهله ییطنزها دنی! مثل دترندزیگانغم 

 !شودیکه پشتشان است خنده زهرت م یبا درک منظور

تلخ ماجرا  یبود اما نکته دهید ایرکیرا به ام اسمنی اقیبارها نگاه پراشت نوا

را  منای یبود آن هم وقت ایرکیآوردن همان شور در چشمان ام ادیبه 

 !شد؟یهم مگر م نیآن بد شد. بدتر از ا کی! حالش دیدیم

اش را جمع کرد و گفت: حواسش جمع او شد. چهره منای یجمله با

و اخم و تخمش  ایرکیام ی. حوصلهمیآینوا ما هم با تو و دوستت م گمیم

 رو اصال ندارم.

و  ایرکیکرد و نوا جلو رفت و بعد از دادن آدرس به ام دییهم تا ساحل

 کرد.  ییراهنما هیمهد نیها را تا ماشآن ل،یریام

 اسمنی: نظر خود دیو پرس دیکش منایخودش را سمت  یکم ناخواسته

 موافقه؟ ه؟یچ

! ؟یکنیم ی: شوخدیبرد و با بهت خند رونیب اشیسرش را از گوش منای

از اون، حاال  یمخالف باشه! جدا ایکه بخواد موافق  ستین یهنوز خبر

بخواد بهش  یاسیکنن که  شیحتما عمل ستی، قرار نزد یحرف هیآقاجون 

 فکر کنه! 
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 نیاسترس گرفته بود! به ماش اسمنی ی. واقعا برادیکش ینفس راحت نوا 

 منایدخترها باز کرد. ساحل اول سوار شد و  یدر عقب را برا دندیکه رس

 شیمانتو بیرا داخل ج یحرکاتش بود گوش نفکیکه عضو ال یبا ناز

 سراند و جلو رفت. 

در را بست و نگاه او که سمتش برگشت  یخواست سوار شود نوا کم تا

 نیاز ا یستیزبان آورد: تو ناراحت ن یکه در ذهنش بود را رو یسوال

 بابت؟! 

 !؟یرا استفهام پر کرد: از چ منای یبایخوش رنگ و ز چشمان

 یلمات مناسبکرد ک یدر برداشت و در هوا تکان داد. سع یرا از رو دستش

 نیمفهومش را مخابره کنند: از بابت هم یکوتاه نیکند تا در ع دایپ

 اسمنیو  ایرکیو ام فتهیاتفاق م نیکه ا ریبگ نی! فرض رو بر اشنهادیپ

 !؟یشی. تو ناراحت نمکننیباهم ازدواج م

! دیفهمیگرد شدن نداشت. منظور او را نم یبرا ییجا گرید منای چشمان

 شد؟یناراحت م دیچرا او با! گفت؟یچه م

کرده بود فورا گفت: من چرا  تیکه به لحنش هم سرا یهمان تعجب با

 ست،ین یاش؟! بهت که گفتم فعال خبرته ای ازمیناراحت باشم؟! سر پ دیبا
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 دیکه با یاون فتهیهم ب یو اتفاق میریحالت رو در نظر بگ نیاما اگر بدتر 

 زهایچ یلیتو خ یاسی! درسته منو ستمیبدش من ن ای ادیخوشش ب

 .نیاونه! هم یمن مهم خواسته و خوشحال یاما برا مینظر دار فاختال

به چشمان او زل زده بود. صداقت لحن و  میموشکافانه و مستق نوا

 یعنیشک کند.  اشانیواضح بود که نتوانست به راست یچشمانش به قدر

بود اما  دهیاز او ند یاشتباه قضاوتش کرده بود؟! هر چند حرکت خاص

 ایکه گو ایرکیاش را گذاشته بود به حساب دوست داشتن امجلب توجه

 غلط فکر کرده بود!

 .یلبخند زد: خوبه که به فکر خواهرت نوا

دستش نشست:  یرو منای فیخواست دستش را بردارد انگشتان ظر تا

 !؟یدیپرس نویچرا ا

و منتظر نگاهشان  دندیشنیرا م شانیو ساحل کامل صدا هیمهد

 . کردندیم

 . دوست داشتم نظرت رو بدونم.دمیپرس یطورنیشانه باال انداخت: هم نوا

که  یزد و گفت: فقط اگر اون احتمال یانگار قانع شد که تک خند منای

! زهیریکامال بهم م امندهیبشه تصورات من از شوهرخواهر آ یعمل یتو گفت
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رو به عنوان  ایمثل ک یکی تونستمیوقت نم چیحالت هم ه نیتو بدتر 

 داماد تصور کنم!

 نیو مدافعانه گفت: دلتم بخواد. داماد به ا دیاز داخل سرک کش ساحل

 اونم بدون چک و چونه؟ ن؟یکن دایپ نیخواستیاز کجا م یخوب

از  دونهیبه او نگاه کرد و چشمک زد: قربون دستت خواهر،  نهیاز آ هیمهد

فقط خدا رو بابتش شکر کنم مثل  دمیقول م من کن. میدامادام تقد نیا

 خوشگل خانم هم غر نزنم! نیا

که تازه استارت زده و  ایرکیبلندشان کوچه را پر کرد. ام یخنده یصدا

 دندیخندیرا کنارشان نگه داشت. هنوز هم داشتند م نیراه افتاده بود ماش

. دیکش نییسمت خودش را پا یشهیاو نبود. ش یو حواسشان به نگاه برزخ

. خندو رو به او تشر زد: برو تو کم ب دیفقط زورش آن وسط به ساحل رس

 !رهیورترم داره مکوچه اون تاشیصداتون تا ش

بود اشاره کرد:  دهیماس شانیهالب یکه خنده رو منایبه نوا و  لیریام

 .میآیماهم پشت سرتون م دی. شما زودتر بردینیبش

 یاحمر یو رو به او تعارف کرد: آقا دیکش یراننده سرک یاز صندل هیمهد

 . دیایمن ب نیبا ماش دییبفرما
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 !دییبا خنده اضافه کرد: دست فرمونم در حد شما نه اما خوبه. بفرما و 

لبخند زد: دست فرمونتون در حد کاپوت باز و بسته کردنتون  لیریام

 هست؟! 

 هیمهد یاوسا رجب افتاد و سوت رگاهیکه در تعم یبه آن اتفاق اشاشاره

 بود! میکامال سر راست و مستق

 اصال! دی: در همون حد هست. نگران نباشاوردیکم ن دخترک

زد و آرام به دخترها اشاره کرد:  هیتک اشیصندل یبا خنده به پشت لیریام

 ! سپرمیدست خدا م امویاوصاف من امانت نیبا ا

بود که لب  قدر قشنگآن یو ساحل به عنوان امانت منایبه نوا و  اشاشاره

 مهمان کرد.... نیدلنش ینوا را به لبخند

را در  هانیداشت. ماش یرو ادهیپ یادیز ریرستوران مدنظر نوا مس کافه

چند  ریمس کی دیمخصوص پارک کرده بودند و بعد از آن با نگیپارک

 ستادهی. دخترها کنار هم اکردندیم یرو ادهیرا پ ییسرباال یصد متر

 . داشتندیپشت سرشان آرام قدم برم لیریو ام ایرکیبودند و ام

. رفتیپاشنه دار به زحمت راه م یهاراحت بودند جز نوا. با آن کفش همه

 تا شکستن نداشتند. یامخصوصا هم که از صبح سرپا بود و زانوانش فاصله
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که جاماندنش توجه جلب کرد و  یتر شد. طوررفته رفته آرام شیهاقدم 

 اشیرا سمت خود کشاند. دخترک با لبخند سرش را از گوش مناینگاه 

را سمت او برگرداند. با اشاره به عقب ماندنش  رخشمی. ندیکش رونیب

 پاهات درد گرفت؟ شد؟یتکان داد: چ یسرش را سوال

با  یحساب قهیچند دق نیهم که در ا هیآن جمله حواس ساحل و مهد با

 ها شد.هم جور شده بودند جمع آن

 پیتا یزیچ اشیدر گوش لیریپشت سرش کرد. ام یروانه ینگاه مین نوا

بود که با  دهیاخم درهم کش یهم در خودش بود و طور ایرکی. امکردیم

 دیدهند. ترس یاو را با خودش آشت توانستندیهم نم ینیریش لویچند ک

جلو رفت. خودش را  یبارش کند. فور یزیو چ ندیاو را بب ستادنیکه ا

کفشا  نیا دونمی: من نمدیکرد و غر او را به جان خر هیمهد یبازو زانیآو

 !نیدارن که شما عاشقشون یجز دردسر چ

 !یاو فرستاد: خوشگل یدر هوا برا یبوس

 !یرا درآورد: خوشگل شیاو چپ کرد و ادا یرا برا شیهاچشم هیمهد

. خودش به ستاین یلیکم دل نمیطرف گفت: هماز آن منایو  دیخند نوا

 .کنهیشهر پسرو از راه به در م هی ییتنها
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شهر که  یا نداره. کل پسراه هعرض نیپوزخند زد: آخه نوا کال از ا هیمهد 

 کنه! یاهل تونهیخونه رو هم نم هیپسر  نیخود داره، ا یجا

هم  منای. ستدیهم با هیو باعث شد مهد ستادیا شیخشک شده سرجا نوا

تازه  هیمهد منایکنش ساحل و وا دنی. با دستیها نگرمتعجب به آن

 شتریکند، اما حرفش ب یحرفش شد. آمده بود از او طرفدار یمتوجه

ها پسرها هم که به خاطر سرعت کم آن ی! حتفیبود تا تعر بیتخر

چشم  ی. نوا از گوشهدندیرا شن هیمهد یجمله دشده بودن کشانینزد

 ها را رصد کرد. العمل آنعکس

 یبا نگاه لیریو ام کردینگاه م هیگرد شده به مهد یبا چشمان ایرکیام

داخل دستانش ثابت مانده بود چشمانش به  یطور که گوشهمان قیدق

 نوا بود.

 نیی: بدودیسرعت بخش شیهانگاه ناباور نوا به قدم ریفرار از ز یبرا هیمهد

 شدا. رید .میبر

 دیو او را با خودش همراه کرد. دور شد و ند دیدست ساحل را کش و

 نیچرا. ا جایپشت سرش جاماند. حرفش دروغ نبود اما ب قشیچطور رف

 گفتنش نبود. یها جاآدم نیمکان و مقابل ا
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از او دور شد. نوا  دهینشن یخاص زیکه مثال چ یرد گم کن یهم برا منای 

که  دی. دازدندیب شیبه پا یکشاند تا نگاه ابانیخ یخودش را گوشه

همراهش  زین لیریهم پشت دخترها روانه شد و گمان کرد ام ایرکیام

 رفته.

 نییکفش را پا پیرا باال برد. ز شیداد و پا هیتک یواریرا به د پشتش

 که! گهیم یچ دونهینم کنهی: دهنشو باز مدیلب غر ریو ز دیکش

از جا  یکیدر نزد ییشده بود که صدا قهیدست به  هیذهنش با مهد در

 پراندش: کمکتون کنم؟

 یزیگذاشت. با فرو رفتن چ یسنگ نیزم یرا رو شیو پا ستادیصاف ا فورا

 نیکه ا لیریام یآخش باال رفت و هول شده دستش را جلو شیکف پا

 یچه فعل و انفعاالت دیگرفت. نفهم آمدیحرف را زده بود و داشت جلو م

 .امیب تونمیگفت: نه. نه. خودم م عیدر ذهنش شکل گرفت که سر

ابرو باال انداخت. منظورش از کمک تعارف بود اما انگار نوا بد  لیریام

. چه در ذهن دخترک گذشته دیبرداشت کرده بود! آرام و مردانه خند

 بود؟
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کفشش را دوباره پا کرد و کمر  اوردیخودش ب یکه به روبدون آن نوا 

 ؟یاشاره کرد: شما چرا نرفت ریبه مس لب نشاند و یرو یراست کرد. لبخند

 ادیز جانیاشاره کرد: ا زدیکه پرنده در آن پر هم نم یابانیبه خ لیریام

 .ستیامن ن

: قبال دیپرسیاگر نم مردیم یلبان خندانش را به هم فشرد. از فضول نوا

 !ن؟یاومده بود جانیا

به  ییقدم بردارد اما با پررو توانستیبا دقت به او که درست نم لیریام

 نگاه انداخت و سر تکان داد: بله. اوردیخودش نم یرو

کرد: با خانم  طنتیش شدیقدم مطور که با او همجلو رفت و همان نوا

 د؟یا اومده بوده هبچ

 یبرا جانیاضافه کرد: چون ا یالپوشون یبرا یاقانع کننده حیمثال توض و

 .پرسمیم ستیمناسب ن یلیداستانا خ نیو ا یکار یقرارا

 یقرار کار یبرا جانی: درسته. اچاندیجواب را دور دهانش پ لیریام

 .ستیمناسب ن

نبودن  یخال یکه داده بود فرستاد و برا یبه او و جواب یدر دل لعنت نوا

 زد. یلبخند ضهیعر
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 طشیو مح جانیگفت: شما که با ا یاو اشاره کرد و سوال یبه پا لیریام 

 ؟یدیتر نپوشکفش مناسب هیچرا  ،ییآشنا یبه حد کاف

جوابش را داد:  یرد کرد و با شوخ یلیبیس ریاو را ز یگرانه خینگاه توب نوا

بود تا  لیاستا لی! قدم اول تکمگهیهمون داستان بکش و خوشگلم کن د

 !یراحت

 یو سرش را با تاسف تکان داد: اون وقت چه منطق دیچانه باال کش لیریام

 استدالل هست؟! نیپشت ا

که او دوست داشت افتاده است،  یلیآن ر یبحث رو کهنیبا ذوق از ا نوا

که در جواب سوال  یخودش با سوال الیشد و به خ لیریام کینزد یکم

که شما باهاشون  یقبل یتمام دخترا یعنیزد:  یدست کیبه او  دیپرس

 !کنمی! باور نمدن؟یپوشیهمه کفش اسپورت م نیاومد نجایا

فکر کرد.  یبود. کم دهیابرو باال فرستاد. خوب قصد دخترک را فهم لیریام

او را  پیرستوران آماده بودند اما ت نیا یبا هدا به کافه یقبال چند بار

. هر چند که هدا هم در کل به آمدینم ادشی یدرست و حساب قتایحق

ا مسخره که در نظر پسره یزیچ داد،یم تیاهم یاز راحت شتریظاهر ب

را خوب به  شیشدنش از بازو زانینبود اما آو ادشیدختر را  پیبود. ت
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 هیتک ی. هدا بر عکس نوا لوس بود. دوست داشت به کسآوردیخاطر م 

. نه کردیم یرا ط ریناز و ادا مس ینوا بود با کل یکند. مطمئنا اگر جا

خم  کشدیکه م یبزند و بابت درد ییچون او خودش را به پررو کهنیا

 .اوردین ابروبه 

 !بایگفت: تقر یرکیبا ز لیریبودند که ام دهیکافه رس یکیبه نزد گرید

کافه را  رونیب طیدست تکان داد. مح شانیها از سرجاآن دنیبا د منای

و با دست اشاره کرد اول  ستادیا لیرینشستن انتخاب کرده بودند. ام یبرا

 نوا جلو برود...

 دایهم پ اسمنیسبحان و  یبود که سر و کله دهیتازه رس شانیهاسفارش

 شد.

را  زهایم کیبه  کیاو که  یو بازو دیها را دزودتر از سبحان آن اسمنی

معمول  یهایبعد از احوال پرس دندیکه رس زی. به مدیکش کردیرصد م

 گریطرف د لیریو ام ایرکیطرف و ام کیهمه را از نظر گذراندند. دخترها 

 سته بودند. شکل نش لیمستط زیم
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 دیکش رونیب اسمنی یرا برا ایرکیکنار ام یخال یصندل ییبا پررو سبحان 

داداش،  شیپ نیبش ایداداش جان شما بحرص درار گفت: زن یو با لحن

 .کنمیخودم باز م یبرا بایز یهاخانم نیا نیجا ب هیمنم 

او داغ شد. احمقانه  طنتیاز ش اسمنی یاه هو گون دیبا صدا خند منای

 گرفت. یطور خطاب شدن توسط سبحان ته قبلش را به بازبود اما آن

را  ایرکیسبحان حول همان بحث خلق ام یهاطنتیبه ش منای یخنده 

 یاسمنیبه سبحان  ظشیکه اخم غل یتر کرد طورچه که بود تنگاز آن

 شده بود را ترساند. اشرهیکه خ

گرفت. او  ایرکیآرام و با وقار آب دهانش را قورت داد و چشم از ام اسمنی

نگاه کند و جواب سالمش  اسمنیبه خودش زحمت نداده بود که به  یحت

 !دادیوقت انجام نم چیه نیکه قبل از ا یو به زور داده بود. کار یرلبیرا ز

 بود فاصله گرفت و دهیکش رونیب شیکه سبحان برا یایاز صندل اسمنی

رفت. با لبخند ساحل را مخاطب قرار داد: ساحل جون  زیبه آن سمت م

 ؟یجات رو با من عوض کن شهیم

 یفرو برده بود جمله اشیسرش را در گوش یتوجه یب یکه برا ایرکیام

و ساحل که از جا  دییچشم حرکت او را پا ی. از باالدیرا شن اسمنی
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 ییهاآدم قیمثال دقاش برخاست خون خونش را خورد. حال آن لحظه 

قدر نامتعادل، با خودش چند چند هستند! همان دانندیبود که نم

 آشفته...

کنار  کی یبه اندازه یحت اسمنی گفتیکه م ی. حسدادیآزارش م یحس

هم گذاشت.  یو چشم رو دیکش یهم نشستن هم او را قبول ندارد! پوف

 دنیکش شیا پا پبا دست پس زدن و ب نیشده بود وگرنه ا وانهیقطعا د

خودش  یدور نماند اما به رو لیرینداشت! حرکتش از چشم ام ییمعنا

 را صدا زد. اسمنی شیبه جا اوردین

. دستت یکمکش کرد یلیخ مارستانیتو ب روزید گفتی: اوسا رجب م-

 .کردیم فیفقط از تو تعر زدمی. امروز که داشتم باهاش حرف مدرد نکنه

نکردم.  یکرد به لبانش انحنا دهد: کار یسع با همان حال گرفته اسمنی

 بوده. فهیهمش انجام وظ

 شیمارهایب یبرا اسمنی یهامحبت دانستندیدر آن جمع همه م یول

شغل را با  نیا یساده است. مانند تمام پرستارها. بنا یفهیوظ کی یورا

 عشق و محبت و حوصله گذاشته بودند..
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با بردن نام اوسا رجب تکان خورده بود و منتظر تمام  شیهاکه شاخک نوا 

: اوسا رجب دیپرس لیریها بود بالفاصله از امآن نیب یشدن مکالمه

 شده؟  شونیزی! چ؟یگیخودمون رو م

: من دو روز دیکوب اشیشانیآمد که آرام به پ ادشی یزیبعد انگار چ و

ت کنم اگر رو بدم و دعو شگاهیزنگ زدم که بهشون آدرس نما شیپ

 یاما جواب ندادن. فکر کردم کار دارن. چه اتفاق انیدوست داشتن ب

 براشون افتاده؟!

: دیاظهار نظر کند پرس لیریکه اموق زده قبل از آن یبا چشمان ایرکیام

 نوا خانم؟!  یشناسیشما اوسا رجب رو از کجا م

اوسا رجب " یطور که او اوسا رجب را با کلمه. آندیخند ینخود نوا

تعجب  شانرهیو نگاه خ هیکرده بود واکنش بق نهیبه خودش پ "خودمون

سبحان  یبود که شم قو لیریبا ام اشیمینداشت. از آن بدتر لحن صم

 را حساس کرد.

بود.  ییکرد و رو به نوا چشمک زد: سوال به جا دییحرف برادرش را تا 

 م؟سرکار خان نیشناسیاوسا رجب خودتون رو از کجا م
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کارش را  دیرا د یجمله بند یکه دست دست کردن دخترک برا لیریام 

اوسا رجب بود. متوجه  رگاهیکردن تعم یکه عکاس ییجاراحت کرد: اون

 ن؟ینشد

 یهابه حرف یدر حکم پاورق یمختصر حاتیکرد و توض دییتا یفور نوا

 او چسباند.

 ادینوا را به  یو وسط بودن پا لیریام یابرو یدگیکه تازه بر ایرکیام 

به حواس پرتش لعنت فرستاد:  یشانیآورده بود سر تکان داد. با لمس پ

 درسته. من فراموش کرده بودم.

که  یکار شما و عکس یرو به نوا اضافه کرد: البته به قدر یبا لبخند و

رفته  رگاهیمتفاوت بود که منم شک کردم قبال به اون تعم نیگرفته بود

 باشم.

: دیبغب انداخت و از کنار نوا مثل قاشق نشسته وسط پربه غ یباد هیمهد

 عکس و صد البته مهارت عکاس! یمعجزه گنیم نیبه ا

 دی. واقعا باگفت: درسته نیاو کشاند و با تحس ینگاهش را تا رو ایرکیام

 گفت. کیبه شما تبر
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نشسته کنارش  اسمنیاو به  یتا از رو کردیم یکه سرکش یافسار نگاه و 

و متوجه نشد دخترک چطور با نگاه گرفتن او بغ  دیبرسد را به موقع کش

 کرد.

 یکه با او پدر کشتگ ییایرکیمتعجب بود. انگار آن ام ایرکیاز رفتار ام نوا

خبر نداشت که  گریرا آورده بودند.  د یکی نیا شیداشت را برده و به جا

 یهاکر کردن به نوا و برخوردافتاده است و فرصت ف یچال اهیاو در چه س

احترام نوا  لقاب تیو شخص یاجتماع گاهیجا دنیاولشان را ندارد. البته د

 را غالف کند. رشیعلت شده بود که شمش دیهم مز

جواب مانده  یحرف آمدن فراموش شده و ب یکه سوالش با حرف تو نوا

شستن دستانش از جا بلند شده بود  یکه برا لیریبود سر به طرف ام

 یاه هنگا یکه متوجهچرخاند. واقعا نگران اوسا رجب شده بود. بدون آن

خودش باشد قبل از رد شدن پسر از کنارش، دست جلو  یاسکن شده رو

 شده؟ شونیزی! اوسا رجب چ؟ی: نگفتدیاو را کش نیبرد و آست

 شیکه سرجا یلیریزد و با اشاره به دست او و ام یآهسته سوت سبحان

نگران  ستیهم ن یکیلب گفت:  ریز ستینگریمتوقف شده بود و به او م

 شانس! یبخشک یبچسبه بهمون! اَ  یجورنیسرگرد گردان ما بشه ا



 

567 

 یشوکت نای: مسندهیون                                                                                                                55طهران

چنان منتظر جواب او حواس نوا را که هم ی. خندهدیبا صدا خند ساحل 

او شل کرد و دستش را  نیآست یبود جمع کرد. آرام انگشتانش را از رو

برخوردها از نظرش بد نبودند. اما مطمئن بود نگاه  نیوقت ا چیمشت. ه

 .ستیخوب ن ییبرخوردها نیبه چن گرانید

جواب نگاه مضطرب او را داد: چند روز  هیبه نگاه بق تیاهم یب لیریام

و  مارستانیب رسوننشونیا مه ه. بچشهیبد م رگاهیحالشون تو تعم شیپ

خوب نبود و تو  یدو روز یکیکه سکته کردن. حالشون  گهیدکتر م

 یبستر نایا اسمنی مارستانیبودن. چون تو ب ژهیو یهاقسمت مراقبت

 حواسش بهشون باشه. میخواست زشبودن ما ا

او را  یآن چهره کیدهانش گذاشت. ناراحت شده بود.  یدست رو نوا

که  خوردیخودش مجسم کرد. به اوسا رجب قبراق و سرحال نم یبرا

داشته باشد اما در آن روزها سکته شده بود نقل و نبات. مثل  یمشکل

مثل گذشته تا اسم  گریشده بود عادت. د دنشانیکه شن ییزهایتمام چ

و  گفتینم "یابال به دوره"و  گرفتیزبان گاز نم یکس آمدیسکته م

و جوان، زن و  ریپ انیبود و م نیاتفاق روت کی یردگانگار مثل سرماخو

و درشت  زیر یهاکه ارمغان مشکل ی. اتفاقشدیم دایمرد به کرات پ

 جامعه بود..... یهاآدم
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 : االن چطورن؟دیاو را پرس یبا آه، حال فعل نوا 

صندل او گذاشت:  یپشت یاشاره کرد و دستش را رو اسمنیبه  لیریام

 .یاز خانم پرستار بپرس دیبا گهید نویا

که بودند هم  یزیاو خطاب به نوا همه را از آن چ یدوستانه لحن

هست که  انیآن م یزیچ کردندیکنجکاوتر کرد. همه به اتفاق فکر م

و حال اوسا رجب را  دیچرخ اسمنیخبرند. نوا که سمت  یها از آن بآن

 سبحان هم جمع را در دست گرفت. دیپرس

 شانیاه هو خند هایشوخ انیجا، مرفت شام را همان یکیکه رو به تار هوا

 یبه تلخ اسمنی یخوش گذشت و برا یادیکه به نوا ز یخوردند. شام

 زهر بود.

مسخره را او به  شنهادیآن پ ییکه گو کردیبا او رفتار م یطور ایرکیام 

و نوا که  هیمهد ی. حتبودند دهیرا فهم نیداده بود. همه هم ا ریجهانگ

 .ستیآن وسط درست ن یزیبودند هم متوجه شده بودند که چ هبیغر

اگر خوب رفتار  ن،یقبل از ا ایرکی. اماوردیطاقت ن یچندبار اسمنی 

 یهم راض ییحداقل بد هم نبود و او به برگشتن همان پسردا کردینم

خوشحال شده بود. با چند بهانه  شنهادیآن پ دنیبود که با شن وانهیبود. د
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قرار داد اما پسر همه را سرباال  شیهامخاطب حرف یرا چندبار ایرکیام 

را  شیهاکه حرف دیدینم زیکه انگار او را دور آن م یداد طور جواب

 را خدشه دار کرد. اسمنیحرکاتش غرور  نیبشنود و چقدر ا

کم کم عزم  ،یرو ادهیپ یسبحان برا شنهادیاز تمام شدن غذا، با پ بعد

 لیریزودتر از جا بلند شد ام زیحساب کردن م یرفتن کردند. نوا که برا

داخل دستانش را قفل کرد:  یگوش یمحکم مخاطبش قرار داد و صفحه

 .رمی. من منیبش

 یرا کم راهنشیپ یهانی. آستستادیکند و ا یمجال نداد تا او مخالفت و

به سمت صندوق به راه  شایکارت و گوش فیو با برداشتن ک دیباال کش

 افتاد. 

را به عقب هل داد و پشت سر او به راه افتاد. سبحان  یفوراً صندل نوا

وقت  یک نای: ادیها رفتند گرفت و رو به جمع پرسکه آن یریچشم از مس

 بشن؟ کیکردن انقدر به هم نزد

 به ما هم بگو. یدیبود که جواب داد: فهم ینفر نیاول منای

کند.  دیرا تمد ششیآرا یبهداشت سیهم از جا بلند شد تا در سرو بعد

 ایرکیها که دور شدند اماو از جابرخاست. آن یهمراه یهم برا هیمهد
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 نیا شیبه سبحان رفت: سرت به کار خودت باشه سبحان. پ یاچشم غره 

کف دست دوستش  ذارهیم برهیحاال همه رو م یگفت یجورنیدختره ا

 !هیخبر کنهیماونم فکر 

اونا  یاطراف را از نظر گذراند و گفت: خبر که هست! جا الیخیب سبحان

 ؟یکنیانکار م یتو دار

رو  لیریسرش را با تاسف به چپ و راست تکان داد: تو ام ایرکیام

 رو انکار کنم؟ یزیبه نظرت من چ اجهی! احت؟یشناسینم

شده گفت: اتفاقا  یدر هم قالب کرد و جد زیم یدستانش را رو سبحان

دل و  نی. چون اون اهل اهیخبر کنمیفکر م شناسمیرو م لیریچون ام

 !ستین اه هبیاونم غر یبا کس یخودیب یقلوه دادنا

او حساس شده بودند به طرف صندوق  حاتیو ساحل که با توض اسمنی

 .رندیبگ لیریاز نوا و ام یی. همه چشم شده بودند تا آتودندیرستوران چرخ

او  یبودند. نوا باز هم خودش را جلو ریدرگ لیریتر نوا و امطرفآن یکم

سرکشش را با حرص از مقابل چشمانش عقب زد: تو رو  یو موها دیکش

معذب  یجورنیمن حساب کنم. مثال من دعوت کردما. ا دیخدا بذار

 .شمیم
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مشخص  شیهابا فعل فشیچشم به او نگاه کرد. تکل یاز گوشه لیریام 

و بعد دوباره دوم شخص جمع!  کردیم شیاول شخص صدا یاقهینبود. دق

 !ی. من حساب کنم انگار شما حساب کردکنهینم یآرام گفت: فرق

دخترک صندوقدار  ینیرینگاهش کرد. به خودش انهیعاقل اندر سف نوا

او بود که با  ینازک کرد. مقصر اصل یاو پشت چشم یگوش سپرد و برا

 خودش را وسط انداخته بود که بگذار او حساب کند. جایب یشوخ

را به او داد  زیم شیو ف ستادیکه مقابل صندوق ا لیریبه ام یبا ناراحت 

 !رمینم ییبا شما جا گهیلب با حرص گفت: واقعا د ریچشم دوخت و ز

صورت  دنیاول با تعجب سرش را سمت او برگرداند و با د لیریام

 !؟یاباور گفت: االن قهر کرددلخورش نتوانست نخندد و ن

مضحکه شده  ی. حسابدیخندیهم م دی. بادیرا در هم کش شیهااخم نوا

 .دیکشیم گرید یکیبود. او مهمان دعوت کرده بود و جور حساب کردن را 

 است؟ه هقهر کرد هیمن شب یافهیگفت: ق یو جد دییرو هم سا دندان

پرداخت را گرفت و سمت نوا برگشت. در  شیبا تشکر کارت و ف لیریام

 باشد.  هایبچه باز نیآن دختر محکم اهل ا دیگنجیباورش نم

 ! یلی: خاوردیاز دلش درب یکرد با شوخ یآن سع یهمه با
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 یشد و کامال جد یراه داشتیقدم برم رونیپشت او که به سمت ب نوا 

 متنفرم! یتیجنس یاه هشیداد: من از کل حیتوض

بود گردن  ستادهیکه او ا ییو به عقب، جا ستادیا شیسرجا لیریام

چهار نفره نشسته بودند. دست  یخانواده کیتر طرفآن یچرخاند. کم

 یبود و مادرش مشغول رام کردن او برا یآب معدن یا بطره هاز بچ یکی

 بود. یخال سیو خ کردیکودک چکه م یگرفتن آن. آب از سر و رو

 با دقت اخم کرد: متوجه نشدم؟ لیریام

شد: واضحه!  کیگام به او نزد کیو  دیکوب نیزم یرا رو شیپا یجد نوا

کنه تا صورت حساب  بشیمرد دست تو ج کی دیهمه جا با کهنیهم

 حیدعوت کردم و ترج جانی. من شما رو به اکنهیم میپرداخت کنه عصب

من قهر نکردم اما به  کار رو انجام بدم. نیخودم ا نیاجازه بد دادمیم

 شدم. حتشدت نارا

به پشتش نصفه ماند و  یسرد زیچ یبارهکیشدن  دهینوا با پاش یجمله

که به پشت سر  لیری. امدیکش یبلند نیچون انتظار نداشت ناخواسته ه

گام جلو رفت  کیرخ داده است  یچه اتفاق کهنینداشت نگران از ا دیاو د

 ؟یخوب شد؟یاو را گرفت: چ یو بازو
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که غش  طانیش یهمان بچه دنیو با د دیبه پشت سرش گردن کش نوا 

چشم بست. با  یبود عصب یداخل دستانش خال یو بطر دیخندیغش م

قسمت پشت  دنیو با د دیجلو کش یبلندش را کم یدست آزادش مانتو

 فرستاد. رونیبود نفسش را پر عتاب ب یخال سیآن که خ

 ؟یزد: نوا؟ خوب شیدوخته بود. صدا گنگ به او حرکاتش چشم لیریام

بود چشم دوخت  ستادهیا یکینزد یادیز یدرمانده به او که در فاصله نوا

 پسرک شرور شد.  یتازه متوجه لیریعقب رفت و ام یحرف کم یو ب

 دنیو با د دیاز راه رس گشتیلحظه مادر پسر که انگار به دنبالش م همان

 کاری: خدا مرگم بده. چدیصورتش کوب یدست رو سشیخ ینوا و مانتو

 ا؟یبرد یکرد

 .شهیجا بند نم هیبچه  نی. ادیتوروخدا ببخش یکرد: وا یفورا عذرخواه و

فورا بچه را عقب  لیریدستش را باال برد تا در صورت کودک بزند که ام و

 !دشیخانم! نزن ستین ی: مشکلدیکش

مخصوصا که از قبل . دیباری. از چشمان نوا آتش مدیشرمنده لب گز زن

 بود. دهیجوش رس یبه نقطه تشیبود و با کار او عصبان یهم عصب
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 گهیادب بشه تا د دیکرد. با سیگفت: لباس خانمتون رو خ لیریبه ام رو 

 کارا نکنه. نیاز

 شترینوا از تصورات زن ب یهاکند. اخم یفورا از بچه خواست تا عذرخواه و

بود. اما  امدهیخوشش ن لیریماز حرکت امشب ا چیدر هم فرو رفت. ه

کرد، دعوا کند و با  یعذرخواه نیریطور شکودک را که آن امدیدلش ن

 دداشتم. ش اجیآب سرد احت نینداره. اتفاقا االن به ا یلبخند گفت: اشکال

 !شیآت یآب رو

و بعد از چند بار تعارف تکه پاره کردن  دیبا گرفتن منظور او خند لیریام

 ینوا چندان رو بارنیتفاوت که ا نیراه افتاد. با ا رونیهمراه نوا به سمت ب

 فرم نبود.

بود و با  ستادهیتراس ا یاه هکه کنار نرد ایرکیرفته بودند و فقط ام همه

که منتظر تمام شدن تماس او  اسمنیمانده بود و  کردیتلفن صحبت م

 نیا الیرا در دست گرفت. به خ یتماس را قطع کرد و گوش ایرکیبود. ام

راه  انیشد. م کینزد زیبه م یجا هستند چند قدمکه همه هنوز همان

 ی. کمستادیا شیسرجا زیزده به م هیتک اسمنی دنیسر باال برد و با د

 عقب گرد کرد. هیسبحان و بق دنیچشم چرخاند و با ند
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چنگ زد و با دو به  زیم یرا از رو فشیحرکت او ک دنیبا د اسمنی 

 زد. شیشد و صدا کینزد شدیدور م زیکه داشت از م ییایرکیام

 !ا؟یرکی: ام-

 شیبغ کرده صدا اسمنیزد.  دنیهم خودش را به نشن دی. شادینشن انگار

 ؟یسیوا شهیلحظه م هی ا؟یرکیرا باالتر برد: ام

دلشکسته ادامه داد: لطفا.  اسمنیبرداشت و  یتوجه باز هم قدم یب پسر

 باهات حرف بزنم. دیبا

پشت به او  ایرکیچند نفر که سمتشان برگشته بود باعث شد ام نگاه

آن فضا را پوشانده بود  ی. خودش را به نرده که کنارهستدیبا شیسرجا

کرد و نوک کفشش را به آن چسباند. دو دستش را داخل  کینزد

با ارامش چند  اسمنی. دیکش هیرا به ر زیتم یسراند و هوا شیهابیج

 یاهی. مثل او زل زد به سستادیبرداشت و کنارش ا انیرا از م قدم فاصله

بود. البته نه  ییایو فضا رو دیدرخشی. ماه داخل آسمان مشانیرو به رو

 یهایکیتار انیروز برسد که م کی شدیم یعنی. دیها. آه کشآن یبرا

 چون ماه بتابد؟  یعشق او هم نور
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 ایرکیامجذاب  رخمیچرخاند. ن اشیمیسرش را سمت عشق قد یکم 

 دلش را لرزاند.

 یکه با قلب یرفت. شب یبه همان شب تابستان ادشیچه شد که  دینفهم

مشورت انتخاب  یبرگشت. همان زمان که برا ریجهانگ یعاشق از خانه

که  زدانیو  ایو ک لیآقاجانش رفت تا با  یبه خانه رستانشیدب یرشته

 قلب برگشت!  یروزها مدام کنار هم بودند حرف بزند و ب آن

 یاز همان شب شروع شد. ساحل خون دماغ شد و ب زیهمه چ اصال

دستش را  ایرکیکرد. ام فیرنگ او را به کل کث دیسف یمانتو اشیحواس

تا ناراحت نشود  خواستیاز ساحل م الیخیآن زمان گرفت و رو به او که ب

با . از همان شب که دلش رفت دیآیگفت که چقدر پرستار شدن به او م

چون  اشیکه با قبول یتا پرستار بشود و انصافا کس ردخودش عهد ک

 بود. ایرکیخودش شاد شده بود هم خود ام

به پرواز در آمد. دل  ایرکیهم نگاهش افسار پاره کرد و سمت ام باز

که او  یروز دیرسیم یعنیا را نداشت. ه هفاصل نیاو تحمل ا یجنبهیب

 شانه بگذارد؟ نیا یبدون ترس جلو برود و سرش را رو
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را تکان داد تا افکار مزاحم عقب بروند و بتواند خوب تمرکز کند.  سرش 

 یپاها ریداشت اما امشب عزت نفسش را ز ایکه به ک یاعالقه یبا همه

بدهد که  یشنهادیپ نیچن ری. مگر او گفته بود جهانگدیدیاو له شده م

 ایرکیبه ام دیبار هم که شده با کی یعذاب باشد؟ برا نیحاال مستحق ا

 .تابدیرا برنم یرفتار نیچن کردیثابت م

. یباهام حرف بزن دیبا یپر اخم لب زد: گفت دیکه سکوت او را د ایرکیام

 بود کارت؟ یچ

اش را به مصمم شد. دستان عرق کرده شتریب مشیدر تصم اسمنی

 دمیرس یک شبیسوال شروع کرد: من د کیو حرفش را با  دیلباسش مال

 ا؟یرکیخونه ام

 یرو یدست یخودیب د؟یبگو خواستی. چه مدیابرو در هم کش ایرکیام

 ه؟یگفت: منظورت چ یو عصب دیکش شرتشیت

 یموها یشانه باال انداخت و دست رو اشیبا همان آرامش ذات اسمنی

 ندارم. فقط جواب سوالم رو بده. ی: منظوردیزده از شالش کش رونیب

و چون  دیبود کامل به طرفش چرخ اوردهیکه از کار او سر در ن ایرکیام

 من بدونم؟ یخوایم یاومد یک یدونیزد: خودت نم ششیمار ن
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 یتالش چیو ه دیترک برداشت. اشک داخل چشمانش جوش اسمنی قلب 

تند رفته  دیچشمان ترش فهم دنیبا د ایرکیپنهان کردنش نکرد. ام یبرا

 بار.  نیبار، چند کی. نه دیصورتش کش یاست و کالفه دست رو

 ؟یبرس یخوایم یتر گفت: به چآخر آرام در

. چشمانش را سمت باال گرفت تا اشک راه دیرا باال کش اشینیب اسمنی

اش رد انداخت. در گونه یغلت زد و رو شیگرفته داخل برگردد اما به جا

آقاجون.  یبعد از همه اومدم خونه شبیهمان حال به حرف آمد: من د

 یلیخ دمیفهم ی! وقتختهیبرام ر یاروحمم خبر نداشت مامانم چه برنامه

 یخواستگار انیکه آقاجون رو تو جر دیشدم، اما مامانم صالح د راحتنا

 خوادیم یمامان چ دونستمیدرست نم یبذاره. من حت میپسر حاج رح

 بگه.

 شبیشد. از د تریعصب اسمنینام خواستگار از دهان  دنیبا شن ایرکیام

ختم شده  جهینت کیهمه به  یبود و انتها دهیدر ذهن چ ویهزار سنار

تا  دهیخواستگار را عمدا چ یبرنامه اسمنی کردیگمان م ایرکیبود؛ ام

 قرار دهد! ریرا تحت تاث ریجهانگ
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به من  نایضرب گرفت و حرف او را قطع کرد: خوب ا نیزم یرو شیپا با 

 چه؟!

دستش را  یسنگ قبر شد. جد کی یبه سرد بارنیا اسمنی یچهره

 کاریمقابل او گرفت: اجازه بده حرفم تموم بشه. مطمئن باش انقدرها هم ب

 و صحبت کنم. رمیوقتت رو بگ یکه بخوام الک ستمین

 یدوشش انداخت. بعد از کم یرا رو فیشد. بند ک دنیمقدمه چ الیخیب

رو گفتم تا  نایا یادامه داد: همه ایرکیام یرهینگاه خ ریز دن،یوقت خر

خبر  یآقاجون گفت مثل تو ب شبیکه د ییزایبرسم؛ من از چ زیچ کیبه 

بودم. منم مثل تو شوکه شدم. مثل تو ناراحت شدم. اما خودم رو نباختم. 

حرف بخوام  کیکه با  ستمین یآدم دونمی. مشناسمیچون خودم رو م

ما  یگذشته دلم گرمه که هر دوبندازم. از اون  هیسا یکس یزندگ یرو

 یلیخ رهیبگ میبتونه برامون تصم یکه کس یاز زمان گهید م،یعاقل و بالغ

نظرو  نیتوام هم کردمیفکر م شیچند ساعت پ نیگذشته. تا هم ادیز

با  میاگر بر یانگار اشتباه کردم. اومدم بهت بگم مطمئن باش اام یدار

 . کنهیاون هم درکمون م میآقاجون صحبت کن

که دارم  ییخودم و حسا یآشکار گفت: من برا یگرفت و با حسرت ینفس

تا  مونمینم یعنی. رهیبگ میبرام تصم یکس خوامی. نمایرکیارزش قائلم ام
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تو قلبم داشتم رو خراب  شهیکه هم یاز راه برسه و بخواد احساسات یکی 

 !یذاریکنه. مطمئنم تو هم نم

از  ییجاها کیفکر کردن به  او متعجب و با یهااز حرف ایرکیام

 را دوست داشت؟! یکس اسمنیشد.  یعصب شیهاصحبت

 یگریهر تصور د یبود در را به رو شیروکه روبه یدیجد اسمنیبه  فکر

 ی. دخترندیرا بب اسمنی یرو نیبود که ا امدهین شیبست. تا به حال پ

 . زدیخجالت م یمحکم بود و حرفش را رک و ب شهیکه برخالف هم

حوصله زمزمه کرد: به نظرت آقاجون  یبدون بروز تعجبش ب ایرکیام

منو خراب  ی. داره زندگزنهیمن برم بگم نه؟ اون حرف خودشو م سهیمیوا

 !یبهتر بگم به خاطر ک ای یبه خاطر چ ستیمعلوم هم ن کنه،یم

با خودش  ایرکیاو را به خودش گرفت. ام یگرد شد. طعنه اسمنی چشمان

 ریفکر را در سر جهانگ نیگفته و ا یزیکرده بود؟ که او حتما چ یچه فکر

 انداخته است؟

در چشم او  میگام به جلو برداشت و مستق کی. ادیز یلیشد. خ یعصب

به  ایک یزدهاش را باال برد و مقابل چشمان بهتزل زد. انگشت اشاره

تو مشکل توئه نه من! اگر  گهید نیگفت: ا یدیاو چسباند و تاک نهیس
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به من  هیادعاهات تو خال یو همه رهیبگ میبرات تصم یکس یدیاجازه م 

که انگار به  یرفتار کن یبا من طور دمینداره. اما بهت اجازه نم یطارتبا

حرف زد و رفت من  شبیکه د یخودمو بهت قالب کنم! اون خوامیزور م

حرفات  سایبارته برو جلوش وا یلیخ ،یمرد یلینبودم. آقاجون بود. اگر خ

 رو بزن.

 یزده رونیاش را تکرار کرد و مقابل چشمان از حدقه بحرص ضربه با

. رفتار امشبت انقدر کنمیم کارونیمن ا یادامه داد: اگر تو هم نر ایرکیام

انقدر  ی. تو حتذارهینم یحرف چیه یبود که جا یبچگانه و سطح

. انقدر ایرکیهمه برات دام پهن کردن ام یکنیکه فکر م یخودخواه

رفتار کنم  یجور نیدختر ا نیاگه با ا یخودت گفت شیکه پ ییترسو

. اگر هدفت ستهیمیمن جلو آقاجون وا یو اون جا ادیحساب کار دستش م

 یخاطر تو و رفتارانه به ی. ولکنمیو صحبت م رمی. من میاک نه؛یا

   ؟یبه خاطر چ یدونیزشتت. م

شد حرف  یزبانش جار یوکه ر یعقب رفت و پوزخند زد. حرف یکم

 رمیخردش نکند: م نیاز ا شتریب ایرکیتا ام گفتیم دیدلش نبود اما با

 رمیشدم. م یاتفاق ندارم، منم مثل تو عصبان نیبه ا یاچون منم عالقه

هم مطمئن باش برات  یبرش نداره. کس الیمثل تو خ یتا آدم خودخواه
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 زونتیخودشو آو ادیحرف ساده ب هیسر و دست بشکونه و با  ستیقرار ن 

خانوادم هم نبودم. تو که هفت  زونیآو یحت میکنه. من تو تمام زندگ

عقب. من خودم درستش  سای! پس با تموم ادعاهات وایابهیپشت غر

 .کنمیم

خشک شده بود و به ماده ببر  شیکلمه سرجا یواقع یبه معنا ایرکیام

دختر  نی. اکردینگاه م کردیکه تمام قد از خودش دفاع م یایوحش

بود؟ همان  یشگیهم اسمنیهمان  زدیمحکم که بدون من من حرف م

! چطور کردیباور نم د؟یشنیحرف زدنش را به زور م یکه صدا یاسمنی

 دشیچشم چند نفر بشو ینقطه برساند که جلو نیبه ا راتوانسته بود او 

 هم بزند تا خشک شود؟  رهیو پهنش کند و دوگ

 ییدلجو یمرتکب شده است. خواست برا یچه اشتباه دیتازه فهم انگار

 کهنیپشت به او کرد و پاکوبان دور شد. بدون ا اسمنیدهان باز کند که 

 اشکش دم مشکش باشد. شهیمثل هم

به خودش آمد و  یو با زنگ گوش ختیرا بهم ر شیبا دست موها ایرکیام

 .گرفتیو خنده سراغشان را م یجواب داد. سبحان بود که با شوخ
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ها زد. با گفتن آن حرف هیگر ریو ز ستادیگوشه ا کیا ه هپل نییپا اسمنی 

را  اشینیداشت. ب یحس بد ایرکیشده بود اما از ناراحت کردن ام یخال

شجاعش کرده بود  بیعج شیهاهورمون ختنی. بهم ردیبا صدا باال کش

را پاک  شیهابرخورد کند! اشک نیبود که چن دیبع یوگرنه در حالت عاد

تا مقابل  نشاندیم شیپسر را سرجا نیا جاکی دی. باالخره که چه؟ باردک

پولش نکند و الحق هم که او را خوب ادب  کی یسکه بهیچشم چند غر

 کرده بود!

پدال گاز  یرا رو شیفرمان را چرخاند و دنده را عوض کرد. پا لیریام

تا زودتر  دادیگاز م توانستیکه م ییخلوت بود و تا جا هاابانیفشرد. خ

 یبه پشت انداخت. ساحل سرش را به پشت ینگاه نهیبه خانه برسند. از آ

کرد: ساحل جان؟  شی. مهربان صدازدیزده بود و چرت م هیتک یصندل

 .میرسی. االن مزمیعز خوابن

 یه رولب گفت. سبحان ک ریز "یچشم"باز شد.  یساحل به آن چشمان

به عقب  لیریام یبا جمله شکاندیجلو نشسته بود و تخمه م یصندل

را  لیخواب خواهرش را از نظر گذراند و حرف  گیجبرگشت. چشمان 

که کمر ندارم بلندت کنم ببرم باال. اگر دوست . منگهیکرد: راست م دییتا

 پس نخواب. ،یبمون نیاشتو م یندار
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مشت تخمه از  کیمنگ سرتکان داد و صاف نشست. سبحان  ساحل 

سرش به طرف او  یبرد. دستش را از باال رونیداخل دستش ب لونینا

 .بخور خوابت بپره نویگرفت: ا

بغل  ینهیخم شد. از آ شهیبه سمت ش یتخمه را گرفت و او کم ساحل

کجا موند؟  ایرکی: پس امدیباال رفته پرس ییو با ابروها دییپشت سرش را پا

 خفتش نکرده باشن؟!

برادر  نیماش دنیو با ند دیرا ترس برداشت. فورا به عقب چرخ ساحل

. نکنه میاومدیباهاش م مونیکی. کاش گهیبزرگش زمزمه کرد: راست م

 شده؟ شیطور

 .دیاش را مالزد و چشمان خسته هیتک شهیدست چپش را به ش لیریام

: چقدر بهت گفتم تو برو با ختیکردن ساحل مزه ر تیاذ یسبحان برا 

 !ارهیسر خودش ب ییبال هیرفته  ییکه. حتما از تنها ی. گوش نکردایاون ب

 لیری. امدیاو کوب یبه شانه یو مشت دیخودش را جلو کش ساحل

 الشیکرد خ یخواند. سع اشنهیرا از چشمان نقش بسته در آ اشینگران

 االنا. آدیبزنه. م نیبره بنز خواستیرا راحت کند: نگران نباش. م
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او  یسبحان را به خنده انداخت. برا دیکه ساحل کش یراحت نفس 

 قتیحق شیهادار بود اما ساحل واقعا نگران شده بود چرت و پرتخنده

 لیریرا تنها گذاشته و سر ام ایرکیام یداشته باشد. مخصوصا که همگ

 که پسرک، ناراحت شده بود. یخراب شده بودند. طور

تخمه شکاندن  یبرقرار شده بود را فقط صدا لیاتومب یدر فضا که یسکوت

 .زدیسبحان بهم م

و  دیکش نییرا پا شهیها راحت شد شکه از بابت تمام شدن آن الشیخ

را بابت حرکت زشتش به  لیریو غر ام ختیر رونیمشت پر آشغالش را ب

 .دیجان خر

خواهر  اناًینوا خانم اح نیکشاند: ا یگریماهرانه بحث را سمت د سبحان

 که سنش به من بخوره نداره داداش؟! یماهر

زمان دست جلو برد تا آهنگ پخش را عوض کند و هم یالیخیبا ب لیریام

 !یدیپرسی. از خودش مدونمیکرد: نم یاطالع یاظهار ب

من چقدر کم روئم  یدونیزد: خودت که م شخندین طنتیبا ش سبحان

بکش خودت برام بپرس ازش.  یزحمت هیپرسم. . عمرا اگه بتونم بیحاج
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تره تو راحت یخوبه! برا یلیبود رابطتونم با هم خ دایکه پ یجورنیا 

 تا من! دنشیپرس

سبحان را  طنتیش لیسرش را به چپ و راست تکان داد. دل لیریام

کند اما  دایها اطالع پآن یارتباط  یاز چگونگ خواستی. حتما مدیفهم

 کیاو در  یشخص یگفتن نداشت! زندگ یبرا یحرف شهیمثل هم

 نیا ینوا هم قاط ییجورهاکیچهارچوب خاص مربوط به خودش بود و 

 او شده بود. یبخش از زندگ

سوال سبحان  دنی. با شندیجلو کش یدو صندل انیساحل خودش را از م 

او جواب داد: نوا جون تک  لیریام ی. به جادیخواب از سرش به کل پر

 فرزنده. خواهر برادر نداره.

 ؟ی: جددیپرس یو رگبار دیبه سمت خواهرش چرخ یبا کنجکاو سبحان

 کنه؟یم یچند ساله عکاس یخبر دار ؟یدونیچقدر بد. تو از کجا م

شد. دست خودش نبود. حاال که سوال  زیناخوداگاه ت لیریام یهاگوش

که  ییاز نوا بشنود. نوا یدیجد ییزهایچ آمدیکن سبحان بود بدش نم

که با  ییرا به او نشان داده بود. نوا تشیاز شخص دیجد یرو کیامشب 
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شده بود. انگار که  نیاما با او سرسنگ دیخندیو م گفتیهمه م 

 بفهماند تا چه حد از کارش دلخور است. لیریامبه  خواستیم

 تک فرزنده. دونمی. فقط مدونمیآرام گفت: اونا رو نم ساحل

 یتو کدوم منطقه زندگ ست؟کارهیکرد: پدرش چ یباز هم فضول سبحان

 کنن؟یم

 اشیکه اخم هم قاط لیری. آه جانسوزش نگاه پر دقت امدیآه کش ساحل

چه "کرد و سبحان با تکان سر به عالمت  رهیشده بود به سمت خود خ

 .دیایکرد تا به حرف ب بیاو را ترغ "شده؟

 بوده. کیکوچ یلینوا جون خ یت کرده. اونم وقت: پدرش فو-

 سبحان درهم شد: چقدر بد. خدا رحمتشون کنه. یچهره

 که مامانم نداره! نهیادامه داد: بدترش ا یبا ناراحت ساحل

زمان گرد شد. سبحان زودتر خودش بار هم نیو سبحان ا لیریام چشمان

 طالق گرفته؟ ؟یچ یعنی: دیکرد و همراه با اخم پرس دایرا پ

که  یشده بود وقت زانیآو شیهانه سر باال انداخت. لب یبه معن ساحل

 .تصادف هر دوشون فوت کردن هیرفتن. تو  ایاز دن شونمیگفت: ا
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. تصورش هم وحشتناک دیصورتش کش یدست رو یبا کالفگ سبحان 

از  یاهیثان ینوا گذاشت و قلبش برا یلحظه خودش را جا کی ی! برابود

! هر چقدر که با پدر مادرش مشکل داشت اما فکر به نبودن ستادیحرکت ا

 د؟یکشیکند. پس نوا چه م اشوانهید توانستیها مآن

دهان گذاشته  یاز او نداشت. پشت دستش را رو یهم دست کم لیریام

 یسرنوشت نینوا چن شدی. باورش نمو سرعتش ناخوداگاه کم شده بود

مرور  شناختیکه او را م یدوماه یکی نیدر ذهن ا بار کیداشته باشد. 

به خودش اعتراف کرد که  تیرا و در نها شانیدارهاید کیبه  کیکرد. 

 است. کردهیرا تصور نم یزیچ نیحالت هم چن نیردر بدت یحت

فرصت داد  لیریبود که به ام نیسنگ یبه قدر نیسکوت نشسته در ماش 

رفته  یعکاس یبرا گرید یو چند جا رگاهیکه همراه نوا به تعم یچند بار

او شده  یبه گوش ییهاتماس یآورد. آن زمان هم متوجه ادیبود را به 

را بابت زود آمدن و خوب بودنش راحت  یکس الیداشت خ یبود که سع

 ها از سمت پدر و مادرش بوده باشد و حاال.....آن زنگ کردیم مانکند و گ

چهارچوب داشت که به نداشتن پدر  ساعت رفت و امدش یقدر نوا براآن 

 هم شک نکرده بود. لونیاپس کی یو مادرش حت
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که  یدوتا فراتر رفت. طور یکیکه در ذهنش شکل گرفت از  ییهاسوال 

: دیبه ساحل نگاه کرد و پرس نهیاز آ ینتوانست ساکت باشد و با کنجکاو

 !کنه؟یم یزندگ یپس با ک

به زبان آورده  لیریآمد. سوال او را ام رونیاز آن حالت مغموم ب سبحان

که خودش هم دوست داشت . با آنستیچشم او را نگر یبود. از گوشه

 یوجود دارد و با چه شخص بایز ینوا تیپشت موفق یبفهمد چه کس

 نمیا یعنیگل کرد و با لبخند گفت:  طنتشیاما ش کندیم یزندگ

 برادر؟! یدونینم

رفع  یبرا یتالش چینگاه خندان داد. ه کیپاسخ نگاهش را با  لیریام

سوءتفاهم خوشش هم آمده  نیاز ا ییجورها کی یسوءتفاهم او نکرد. حت

 بکنند. خصوصا حاال! یفکر نیچن هیانگار بق آمدیبود! بدش نم

خانه شد. در همان حال جواب سر  یاصل ابانیرا چرخاند و وارد خ فرمان

 باال داد: هنوز فرصت نشده بپرسم!

. کنهیم یزندگ یبا ک دونمینم" کیو ساحل با  دیسبحان باال پر یاابروه

 جا خاتمه داد.بحث را همان "ازش. دمینپرس یزیتا حاال چ



 

590 

 یشوکت نای: مسندهیون                                                                                                                55طهران

 نگیرا داخل پارک نی. ماشدیهم رس ایرکیا باال رفت امه هکه از پل ساحل 

شد.  اطیوارد ح تکاندیپارک کرد و همان طور که خاک لباسش را م

 تیبا عصبان ایرکیجلو رفت تا حالش را بپرسد و ام یسبحان با مسخره باز

را  اشیبود تا ناراحت اوردهین ریتر از او گکوتاه یواری. دتمام ردش کرد

بود و به جدال  ستادهیا یکنار بیدست در ج لیریکند. ام یسرش خال

 . کردیمتفاوت بودند نگاه م یارهیدو س یکه انگار برا یدو برادر

با  لیریرفت. ام ریجهانگ یسبحان سمت خانه دیکه به او رس ایرکیام

برد و  رونیب بیدستش را از ج کینگاهش رفتن او را دنبال کرد و بعد 

 ؟یاومد ریزد: چرا د ایرکیام یشانه یرو

حوصله گفت:  یدرخت نشست و ب یتنه یرو یبا اوقات تلخ ایرکیام

 کردن؟یچطور از من فرار م یدیبخوره! مگه ند هینخواستم جزامم به بق

برگشت  ری. در مسدادی. به او حق مدیاش را گرفت و خندطعنه لیریام

نشده بودند  یا راضه هکدام از بچ چیکردن نوا و دوستش ه یبعد از راه

 را آزرده خاطر کرده بود. ایرکیهم احتماال ام نیو هم ندیایبا او ب

از  شتریب ایرکیچه امشب اتفاق افتاده بود خبر نداشت اما اماز آن لیریام 

که با وجود  ییبه خودش سوخته بود. از او اسمنی یتوجه یاز ب ییتنها
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 لیریاعالم کرده بود که با ام شه،یرساندشان مثل هم یبرا ایرکیتعارف ام 

 شده بود. یهم اردک وار پشتش راه منایو  گرددیبرم

. دییهم سا یکه بارش کرده بود دندان رو ییهاو حرف ناسمی یاداوری با

زانو گذاشت و سرش را در دست گرفت. اعترافش  یرا رو شیهاجفت آرنج

 یهم برا نینبودند و هم قتیجز حق یزیاو چ یهاسخت بود اما صحبت

 سرتا پا ادعا گران تمام شده بود! یایرکیام

و حرکاتش را بلد  ایرکیجلو رفت. او مثل کف دستش ام یکم لیریام 

ساده نبود. تا خواست  ییتنها کیحالش فقط به خاطر  نیبود. مطمئنا ا

 شانیشد و صدا دایسبحان پ یبپرسد سر و کله یزیدهان باز کند و چ

 !دیروشن ش دیآوردم؟ بزن یبراتون چ دینیکرد: بب

 که در دستان او بود چشم درشت کرد. سبحان حرف یانیقل دنید با

راحت.  التونیخواند و فورا گفت: خ اشانرهیآن دو را از نگاه خ ینگفته

 میتونیم یخالف مچهین هی. دهیقبلش تجسس کردم، حاکم بزرگ خواب

 . میامشب بکن
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 یارهایخودشان اشاره کرد: البته اگه دست یدو طبقه یبعد به خانه و 

به سرشون نزنه و بخوان عالمتش رو  یحاکم بزرگ هوس شب گرد

 ن بدن!نشونمو

: دیباالخره خند ایرکیشد تا بساط زغال را آماده کند. ام یخودش راه و

 داشتن! یکارا کار نیبه ا یبابا و عمو اسمشون بد در رفته. وگرنه ک چارهیب

تو  دنشیکش ونیبار آقاجون به قل هی. گهیسر تکان داد: سبحانه د لیریام

 داده همونو گرفته دهنش! ریخونه گ

انداخته بود و دور سرش  یها را داخل توربا حسرت به او که زغال ایرکیام

 تونستمیحالش. کاش منم منگاه کرد و آرام گفت: خوش به چرخاندیم

 باشم. الیخیانقدر ب

 یسر کی شیتو فکر و زندگ ی: هر کستادیجلو رفت و مقابل او ا لیریام

 مشکالت داره. 

کاراش پنهون  نیماشو پشت ااشاره به سبحان اضافه کرد: سبحانم غ با

 کرده!

 یهمه سراسر مشکل بود. فقط نحوه ی! زندگگفتیچقدر درست م و

 . کردیمقابل آن با هم فرق م ستادنشانیو ا ییارویرو
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را پشت سرش جا  اسمنی یهاحرف یغرق شده در سونام یایرکیام  

را  یگام برداشت. خوب که فاصله گرفت گوش یگریگذاشت و به سمت د

آن و بعد به  یاول به صفحه یو نگاه دیکش رونیب بشیاز داخل ج

اهلش  ادی. هر چند زسبحان انداخت. تا آمده شدن زغال هنوز وقت داشت

 شیصحبت برادرانه با پسرعموها کی یاما امشب برا دیکشینبود و نم

 بود. یخوب ینهیگز

به  دیساعت تردبه دنبال نام نوا گشت و با نگاه به  نشیمخاطب ستیل در

زد و شماره را  ایاو دلش را به در یناراحت یاداوریبا  تیخرج داد. در نها

 لمس کرد.

 شیهامتعجب نوا در گوش ینخورده بود که صدا شتریدو بوق ب یکی

 نشست: بله؟

 ی: اتفاقدیپرس دهیرا صاف کرد و سالم داد. نوا ترس شیگلو یاسرفه با

 همه خوبن؟ ل؟یریافتاده آقا ام

که ناخواسته  یفرستاد و با لبخند شیدستش را داخل موها کی لیریام

کرده بود جواب داد: خوبن. شما  نیرا مز شیهااو لب یصدا دنیبا شن

 ؟یبهتر شد ؟یخوب
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خوب  یعنی: خوبم. دیاو فورا جواب داد و پرس یمتعجب از خونسرد نوا 

 ن؟یشده که تماس گرفت یزیبودم! چ

بود که نوا  رمنتظرهیغ یادیتماسش ز ای. گودیبار با صدا خند نیا لیریام

و آرام پچ زد:  دیکنار کش شیرا از مقابل پا یرا نگران کرده بود. تکه سنگ

 . همه هم خوبن. فقط خواستم حالتون رو بپرسم.فتادهین ینه. اتفاق

بعد با  یفرستاد و کم رونیراحت شد که نفسش را ب الشیانگار خ نوا

کرد.  ریگ شیاو آب دهانش چون سنگ در گلو یدن جملهکر یحالج

سکوت برقرار شد تا او توانست خودش را جمع و جور کند.  یاهیچند ثان

گفت: نگران شدم. کال شما به  طنتیآب دهانش را قورت داد و با ش

 درسته؟! د،یعالقه دار بانهش یهایپرساحوال

 شتریگذار گفت: درسته اما ب ریتاث یدل به دلش داد و با لحن لیریام

 به شخص مقابل داره!  یبستگ

بود.  یمخ زن خوب افتادیم شیاگر پا لیری. امدیخند دیق یبلند و ب نوا

اش به حرف آمد. خنده یاه ه. با ته ماندچاندیخوب بلد بود حرف را بپ

به  یقبل یهایپرس یهااحوال کهنیرا کنار گذاشت و گفت: مثل ا ایح

 !نیشب گردا شد نیش اومده. مثل امذاقتون خو



 

595 

 یشوکت نای: مسندهیون                                                                                                                55طهران

گوش چپش گذاشت  یرا از گوش راستش فاصله داد و رو یگوش لیریام 

 خواستمیکه صد البته. اما امشب مسر اصل مطلب رفت: اون ییو با دلجو

 اومد! شیکه بدون قصد پ یایکنم. بابت ناراحت یازتون عذرخواه

رفتارش  کردیکه به خانه رفته بود مدام فکر م ی. از زماندیآه کش نوا

! دیکنخاطر ارام گفت: فراموشش  نیادبانه بوده است به هم یب یادیز

 کردم. یرو ادهیمن ز

که آن طور با  ییچشم بست. توقع نداشت نوا یبا خونسرد لیریام

 کردیکند. حس م ینیعقب نش نیچن نیچشمانش قورتش داده بود ا

که دوست دارد هر چه زودتر  استیقیپر تعل دیدختر کتاب جد نیا

 و بمش آشنا شود. ریبخواندش و با ز

 !میدر موردش صحبت کن دمیم حیقاطعانه بود: ترج اشجمله

را به او داد که  گریشام د کیبه نوا و قول  یدر ادامه حق را بابت ناراحت و

 بار در حساب کردن دخالت نکند! نیا

 تشیمحو شخص شتریب کردیصحبت م ترشیو او ب گذشتیچقدر م هر

پدر و مادر بزرگ شده  یکه ب ییهاعمر همه در مورد آدم کی. شدیم

پدر و مادر  یب دنیبا شن دیو او حاال با گفتندیمختلف م یزهایبودند چ
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نوا  یبرا لیریطور نبود. ام نیاما ا گشتیبودن نوا نظرش در مورد او برم 

از هر وقت  شتریب دیباریم شیبا آن تفکرات، آن عزت نفس که از سر و رو

موضوع ارزش او را در نگاهش  نیا دنیاحترام قائل بود. انگار فهم یگرید

 هزاران مرتبه باالتر برده بود!

رنگش را از داخل شلوار  یمشک زیو شوم ستادیا نهیاسترس مقابل آ با

نقش  نهیکه مقابل چشمانش در آ یبیک. تردیکش رونیب تشیمام ف نیج

مهمان کرد.  نیریش یدار بود که لبانش را به تبسمخنده یبست به قدر

 اشییمهرناز راهنما ی! از وقتشدیشکل واقعا خراب م نیبه ا لشیاستا

گذاشته بود با  شیتا داخل اتاق لباس عوض کند و بعد تنها ودکرده ب

 ایبا استا چند خانم دنیهم د لشیبود. عمده دل ریدرگ پشیخودش و ت

 پیت نیها با اآن انیم کردیبود. حس م رونینشسته در ب یمجلس یادیز

بودند و  امدهیها نمهمان یکه هنوز همهاز حد در چشم است. با آن شیب

 نیهمه به هم دیرسیامده بودند اما به نظر م ییتک و توک چند آشنا

 شکل باشند.

که . با آندیکش اشیشانیبه پ یدست یرا باد کرد و با کالفگ شیهالپ

 دنیوسواس به خرج داده بود اما حاال، از پوش یانتخاب لباس حساب یبرا

تور کار شده بود به همراه  اشقهیو  هانیآست یکه رو اشیمشک زیشوم
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 دشلوار را باز کر یبود. دکمه مانیروشنش پش یآب تیمام ف نیشلوار ج 

بود که فکر  هودهیداخلش برگرداند. ب هیرا دوباره به حالت اول زیو شوم

 .شودیاز داخل آن وضع بهتر م زیبردن شوم رونیبا ب کردیم

که قرار  یاز نظر زنان پشیت دیخودش را برانداز کرد. شا گریدور د کی 

 تیاهم شینبود اما برا یامراسم و سفره نیمناسب چن ندیایبود به جمع ب

 ی! نوااشیخودش بود. خود واقع شهیبود که او مثل هم نینداشت. مهم ا

 .یشگیهم

 رشیاخر شال حر یساحل را هم به پا کرد و در لحظه ییاهدا یهاصندل

 نهی. نگاه آخرش را هم به آدیکش شیبایشده و ز سیگ یموها یرا رو

کم کند اما  شیاز مچ پا یدادن شلوار کم نییکرد با پا یانداخت و سع

 بود. هودهیشلوار قد  واقعا ب کیاضافه کردن پارچه با آن حرکات به 

گوشه  کیراست به سمت سالن خانه قدم برداشت.  کیکه رفت  رونیب

که امکان داشت بعدا شلوغ شوند  ییجاها هیبه بق یکمتر دیاز خانه که د

آن اطراف  ینشستن انتخاب کرد. چشم یآشپزخانه بود برا کیو نزد

 نییشلوارش را که حاال با نشستن باالتر هم رفته بود پا یچرخاند و کم

خوش امد  یکه برا ینبود. بعد از زمان منایاز ساحل و  ی. خبردیکش
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 هی. البته که او هم زود آمده بود و حتما بقدشانیند گریامدند د ییگو 

 بودند. دنیمشغول تدارک د

که  یسن و سال دار چند زن انیچشمانش را در سالن گردش داد. م 

. سر چرخاند و دینرگس بانو را د کردندیدور هم جمع بودند و صحبت م

لب نشاند و  یرو یاها لبخند محجوبانهاز زن یکی یرهینگاه خ دنیبا د

کرد خودش را  یشلوارش سع بیاز داخل ج یگوش دنیکش رونیبا ب

 مشغول کند. 

نفر از  کیو جواب دادنشان بود که  یکار یهاغامیچک کردن پ مشغول

 کرد: دخترم؟ شیبغل گوشش صدا

. سر را باال دیصدا را شن یبزرگ و ساکت بود که به خوب یبه قدر سالن

بود صاف  دهیآذر که از آشپزخانه سمت او گردن کش دنیبرد و با د

 که گفت: جانم؟ یبود وقت یبار واقع نینشست. لبخندش ا

کرد و آرام گفت:  نییاو را باال پا یصورت دخترانه دارانهیخر یبا نگاه آذر

رو بخوابونه دست تنها موندم.  اریمهرناز رفته مهد زم؟یکمک من عز یآیم

 .رسنیکم کم م گهیمهمونا هم د

 قبول کرد: البته. چرا که نه. لیبه سرعت سر تکان داد و با کمال م نوا
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که تازه به  یمانتال یبدون مکث از جا بلند شد و نگاه چند دختر سانت و 

زهرا سادات که از آن طرف  یاز آشناها ایجمع اضافه شده بودند و گو

را  زشیسالن به استقبالشان رفت بودند به دنبال خودش کشاند. شوم

 جلو رفت.  بشیداخل ج یمرتب کرد و با فرستادن گوش

آن  یکه کم منایورود به آشپزخانه باالخره چشمش به جمال ساحل و  با

داخل سبد بودند  دنشانیو چ وهیم یهاتر مشغول شمردن پکطرف

 .دیها زد: خسته نباشرو به آن یروشن شد. چشمک

پشت گوش سمت آذر  شیدو جوابش را دادند و او با فرستادن موها هر

 کنم؟ کاریچ دی: بادیچرخ

. من گفتم زمیعز دیدستش را پشت او گذاشت: ببخش یآذر با مهربان 

 .اما االن زحمتمونم افتاد گردنت یکنن که مهمونمون باشدخترا دعوتت 

غذا  زیدر جواب گفت و آذر م ی"دیی. نفرماکنمیخواهش م"مودبانه  نوا

 یربانا نیزحمت با ا یسنگگ رو ب رینون پن یاه هلقم نیرا نشانش داد: ا

 نیبه خاطر هم دیرس ری. ربانا دنیبچ هاسید نیسبز گره بزن و داخل ا

 نود. یقهین دقموند نایا
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و  ستادیا زیبه دستش داد. نوا مردد کنار م ییبایز یمس سیبعد چند د و 

 دهیلباس پوش شهیتر از همکه خانمانه منایبه سمت ساحل و  ینگاه مین

 یصندل یداد رو حیبودند ترج ستادهیها هم سرپا ابودند انداخت. چون آن

 که آذر خواسته بود شد. یمشغول انجام دادن کار ستادهیو ا ندیننش

بود که آذر را از سالن  دهیچ سیرا مرتب و با دقت داخل د یالقمه چند

 ییگفت: زندا طنتیکرد و با ش شیصدا منایرفت  رونیصدا زدند. او که ب

 یپا ذارمیتو باشم تمام استعدادمو م یآذر روت کراش زده نوا. من جا

بختتم  نیالبنحضرت ام یسفره نیبه حق هم یدید هوینونا.  نیا دنیچ

 شد. باز

بود را برداشت و با خنده سمت  زیم یکه رو یکوچک یالسیگوجه گ نوا

نازک کرد و گفت:  شیبرا یاو پرت کرد. پر اعتماد به نفس پشت چشم

 یاجیکارا احت نیسراسر آپشنم. به ا شمیجورنی! من همیامزهیب یلیخ

 .ستین

کارا  نی. بدون اگهی: راست مدیخندرا برانداز کرد و  شیسرتاپا ساحل

 . گهید میعمو رو برده که خواست دعوتش کنزن نیدل و د
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رو محکم  خشیزرنگ خانم از اول م نیبه تاسف تکان داد: ا یسر منای 

 کنم. شییراهنما خواستمی! من ساده رو بگو مدهیکوب

 برن. لیخودتو ب یباغچه یزن لیبدجنسانه گفت: تو ب نوا

سقف  یها را خنداند دست به سوآن یکه هر دو یساختگ یبا حسرت منای

سفره دامن منم به  نیبه حق هم شاالی. استیباغچه ن نهیگرفت: مشکل ا

 بشه. یخاک یزود

بار به همراه زهرا سادات داخل آشپزخانه  نیگذشت و آذر ا یاقهیدق چند

بود. با احترام با او احوال  دهیامده بود او و نرگس بانو را ند یشد. نوا از وقت

 یلیخ زم؟یعز یگرفت: خوب لشیتحو یادیکرد. زهرا سادات ز یپرس

 .متیبود دهیوقت بود ند یلی. خیخوش اومد

ها بود او را خانه سال نیا یکالمش نوا را ذوق زده کرد. انگار اهال صداقت

 یبگیکه نوا اصال احساس غر کردندیگرم برخورد م ی. طورشناختندیم

 دشیجد یعکاس یساحل تماس گرفت سر پروژه ی. روز قبل وقتکردیمن

آذر دعوتش کرد و او مردد  ینذر یسفره یبود. دخترک با شوق برا

در آن  کردینداشت حس م یقبل یرا رد کرد. چون تجربه ستشدرخوا

بعد مهرناز  ینگذشت و دفعه یزیجدا بافته باشد. چ یتافته دیجمع با
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حضور او گفت که  یآذر برا یقدر اصرار کرد و از عالقهآنتماس گرفت.  

 یکه اماده شد و به خانه یتا زمان روزینوا قانع شد حتما شرکت کند. از د

تمام وجودش را فرا گرفته بود. از محبوب  نیریش یآمد استرس ریگجهان

آماده  کردیم یانتخاب لباس کمک گرفته بود و تمام مدت که سع یبرا

 نی. حس بهتردادیو جالب قلقلک م دیحس جد کیلش را شود ته د

دوست داشت مورد  ییجورها کی. لیریام یشدن در نگاه خانواده دهید

 ها باشد.پسند آن

بود  دهیچ قهیسل تیکه نوا با نها یاول سیسادات جلو رفت و به د زهرا

و اون همه استعداد  ییبایگفت: به به. عالوه بر ز نینگاه کرد و با تحس

 .یهم هست قهیماشاهلل خوش سل

و  یرنگ یرنگ یدر ان روسر یاو را از نظر گذراند. به قدر یچهره نوا

بار هزارم به خودش اعتراف  یخوش چهره بود که برا یاسارافون سورمه

 مادر سه فرزند باشد. خوردیکرد به او اصال نم

 ینه لب به اعتراف گشود: جدصادقا تیپا و آن پا کرد و در نها نیا یکم

شرکت نکردم.  ینذر یاه همن تا حاال تو سفر نیراستش رو بخوا ن؟یگیم

کردم مرتب  یندارم. فقط سع یاطالع نییو تز ییرایپذ یاصال از نحوه

 باشن.
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کرد و آذر دست پشتش  فیکارش تعر یسادات باز هم از قشنگ زهرا 

 .یشیخسته م یجورنی. ازمیعز یصندل یرو نیگذاشت: بش

لب دو  یلبخند رو اسمنیساحل و  "یاه هخدا شانس بد"نشست و  نوا

 زن نشاند.

. دست که دیچ سیا را داخل ده هگذشت و نوا تمام لقم یاقهیدق چند

تموم شدن. کار  نایگفت: ا نهیسمت آذر برگشت و با طمان دیاز کار کش

 هست که من انجام بدم؟ یاگهید

برده بود اطراف را از  اشیشده و سرش را داخل گوش کاریکه تازه ب منای

زودتر از آذر گفت: فکر  انداختیطور که سر باال منظر گذراند و همان

آذر  ییداتموم شد. البته زن یهمه چ بایمونده باشه. تقر یزیچ کنمینم

 .دوننیبهتر م

 یزیچ گهیکرد: آره مادر. د دییبه آذر اشاره کرد. او هم با محبت تا و

 .یخسته شد یحساب نی. برو بش. دستت درد نکنهستین

مهرناز به  یبارهکیاما ورود  دیبگو یزیدر پاسخ دهان باز کرد چ نوا

 آشپزخانه و حواس آذر که پرت او گشت باعث شد حرفش را بخورد. 
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را در آغوشش  اریمهد یاو کرد. با کالفگ یحواله یالبخند خسته مهرناز 

است با حرص  داریچرا هنوز ب دیپرسیجا کرد و در جواب آذر که مجابه

. دیساعت منو عالف کرد اما نخواب کیشازده چش شده.  دونمیگفت: نم

 بچه خل شدم بخدا! نیاز دست ا

گاز را کم  ریگاز را هم زد. ز یرو یداخل قابلمه اتیسادات محتو زهرا

معروف مادرها  یمهرناز برگشت و همان جملهزد. به طرف  شخندیکرد و ن

بزرگ  یجورنیخودتون هم نیرا به زبان راند: فکر کرد یمواقع نیدر چن

 .زمیعز گهیرو داره د زایچ نیبچه بزرگ کردن ا ن؟یشد

را با  کردیم هیکه گر یارینشست و مهد یصندل یرو یبا خستگ مهرناز

 نیا یمغمومانه گفت: واال ما ک شیعموخشم دعوا کرد. در جواب زن

 به ادم ندارن. ی. شباهتالنیاالن رسما گوز یاه هبچ م؟یبود یشکل

بحث به  یبا هول و وال وارد آشپزخانه شد و ادامه نبیلحظه ز همان

هوا داد و با سرعت رو به زن  یسپرده شد. جواب سالم نوا را رو یفراموش

 جان؟زهرا  ومدین ایرکی: امدیبرادر کوچکش پرس

انداخت و سر باال  رونیبه ب یآشپزخانه نگاه یسادات از در قد زهرا

 .ستیازش ن یانداخت: نه. فعال که خبر
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داخل دستانش را نشان او داد:  یگوش دیکه کش یهمراه با نچ نبیز  

 که.  کهیزنگ زدم گفت نزد

در جواب او گفت. ساحل تکه  یا"شهیم داشیحتما االن پ"سادات  زهرا

اش برداشت و داخل دهانش گذاشت. رو به عمه یاز داخل جانون ینان

فکر کنم  ینشد؟ رفت آش بده به همکاراش ول اسمنیاز  ی: خبردیپرس

 !کرد ریگ مارستانیخودشم ب

را باز  اشیروسر یباز شد. گره نبیسر درد و دل ز اسمنیآمدن نام  با

ساحل جان! آخر  رایرو که اصال ن یاسیخودش را باد زد: اسم  یکرد و کم

رو دوست  مارستانیب اسمنیکه  ی. انقدرکنمیبچه دق م نیمن از دست ا

 !ادیم! االنم مطمئنم اونجا مشغول شده که نستیداره به خونه عالقه مند ن

 ستادیفورا صاف ا نبیکه همان لحظه به در آشپزخانه خورد ز یاضربه با

گل از گلش شکفت:  ایرکیام دنیکنار زد و با د یو جلو رفت. پرده را کم

 عمه جان؟! یاومد

که داخل دستش بود سمت  ییمشکل گشاها لونینا حوصله یب ایرکیام

 نیعمه؟ منو فرستاد دینیرو خودتون بچ نایا شدیاو گرفت و غر زد: نم

 رم؟یبگ شیشمیبرم اون سر شهر چهارتا دونه نخود ک
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خونشون  یکه االن رفت ی. خانم هاتفهینذر نای: نگو عمه. ادیلب گز نبیز 

 میسفره دار دیو شن میکه باهم حرف زد روزی. دضهیهمسرشون مر

که ما  شدیشوهرش مشکل گشا پخش کنه. نم یشفا تیخواست به ن

 .زمیعز یمیسه نای. توام تو ثواب امیرو بد نایجاش ا

او تکان داد:  یدر هوا برا یبا اخم دست ایرکیکه ام دیخم شد و د یکم نوا

 .خوامینم یزیخانما باشه! من چ نیشما و ا یثوابش برا

 کم توقعه. یلیامون خ: بچهدیخند ساحل

آرام رو  یسرش را داخل برد و با سالم ایرکیاز در فاصله گرفت. ام نبیز

تموم  شایاگه خرده فرما د؟یبا من ندار یبار ی: خب کاردیبه جمع پرس

 !میشده برم دنبال کار و زندگ

حرکتش را  مناینوا چشمانش گرد شد.  دنیآن سر باال برد و با د کی

 امونژهیمهمون و ؟یشد؟ تعجب کرد ی: چدیشکار کرد و بلند خند

 !شونیهستن ا

او سر کج  یبا جمله کردیم زیبود و همه را آنال ستادهیگوشه ا کیکه  نوا

 یبه تعجب دستش را رو ختهیآم یسالم داد. پسر با لحن ایرکیکرد و به ام
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نوا  نیبود یاچهارچوب در گذاشت و خندان گفت: شمام خانم جلسه 

 !نمتونیبب یمجلس نیخانم؟ انصافا توقع نداشتم تو همچ

! گفتم یکنی! دقت نمگهی: نه ددیدوباره مثل قاشق نشسته وسط پر منای

 آذر هستن! ییدازن هیپ یا یمهمون و شونیا

از  مناین نداد. شستش خبردار شد که منظور به او نشا یتوجه ایرکیام

 نی. چه کارها که از دست زنان ادیباال پر شیو ابروها ستیچ ژهیمهمان و

 بودند. دهینقشه چ لی یحتما برا بارنی! اآمدیخانه برنم

 ییرای. از خودتون پذدیمودبانه رو به نوا گفت: به هر حال خوش اومد 

 .دیکن

نبود؟ من  ی: کاردیو مجدد پرس دیکه تشکر کرد به طرف جمع چرخ او

 برم؟

 یبا خودت ببر ارمیمهد شهیرا نشان او داد: نم اریمهد یچارگیبا ب مهرناز

 کرده! وونمیداداش؟ د

گرفت و  شدیبه سرعت دست مقابل او که داشت از جا بلند م ایرکیام

در حد همون مشکل گشا ! خواستمیانقدر کار نم گهیگفت: نه قربونت. د

 بودم. ایجو
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را به دخترها سپرد و  دمانشانیگذاشت و چ زیم یرا رو لونینا نبیز 

با مهرناز بود برگشت:  یکه مشغول شوخ ایرکیخودش دوباره سمت ام

 رجان؟یام

 باشه؟ یگذاشت: جان عمه؟ امر نهیس یسر باال برد و دست رو پسر

رفته  ؟یاسیدنبال  یبر شهیدرخواست کرد: م یبا شرمندگ نبیز

 رید یلی. خدهیجواب نم شویهمکاراش آش برده اما گوش یبرا مارستانیب

 کرده نگرانش شدم!

مادرش  دییخودکار درهم شد. با تا ایرکیام یابروها اسمنیآمدن نام  با

 دیرم فقط بااخر رو به مهرناز گفت: اون بچه یبه ناچار قبول کرد و لحظه

 تیکه مسئول ستیانقدر با حوصله ن لیریجز ام ی! کسشییبه دا شیبسپار

 عجوبه رو قبول کنه! نیا

اوردنش تکان داد و  ایبچه به دن نیخودش با ا یبا تاسف برا یسر مهرناز

 رفت. ایرکیام

 کیبه سالن انداخت.  ینگاه مچهیتکان خورد و ن شیرفتن او نوا سرجا با

هم  ی. جو از اندکردنیهم گوش م هیو بق خواندیم یخانم داشت مولود

فرار از  ینداشت. جلو رفت و برا یکار گریشده بود. د ترنیکه بود سنگ
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را مشغول کند  اریداشت مهد یمهرناز که سع یرفتن به سالن دست سو 

 .دارمیکرد: بده من نگهش م زدرا

 دیرا به آغوش کش اریاستقبال کرد. مهد شنهادشیاز پ لیاو با کمال م و

 شد. زانیبند محبوبش آوو او همان اول کار از گردن

. سرش را دیهم رس لیریبرد و همان دم ام رونیرا از در ب نیماش ایرکیام

زد: چه به  یسوت شدیم ادهیپ نیبرد و رو به او که از ماش رونیب شهیاز ش

 داداش! یموقع اومد

در گذاشت:  یرا رو شیهاسمتش قدم برداشت خم شد و آرنج لیریام

ا آش ببرم. تو کجا ه هبچ یبرا امیمامان به اقاجون زنگ زده بود که ب

 ؟یریم

داشت  یکار هیو طفره رفت: عمه  رودیم اسمنینگفت به دنبال  ایرکیام

 اون!  یپ رمیدارم م

تو حتما زودتر برو تو. خانما برات  یاضافه کرد: ول طانیش یبعد با لحن و

 !ینیبب دیپختن که با یآش هی

 !؟ی: آش؟! چه آشدیکرد و مشکوک پرس زیچشم ر لیریام
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 ی! اما برنامهینیبب یبر دیخودت با گهی: اونو ددیخند حیبا تفر ایرکیام 

 شد. رمی. حاالم برو عقب برم ددمی. جات باشم از دستش نمدنیچ یخوب

سمت در گام برداشت  یفاصله گرفت و بعد از رفتن او با کنجکاو لیریام

 بود. اوردهیسر درن چیه ایرکیام یهابازش کرد. از حرف دیو با کل

که در اطراف  ینسبتا خلوت خانه انداخت. سکوت اطیبه ح ینگاه مین

بکشد. انگار به موقع آمده بود که  یداشت باعث شد نفس راحت انیجر

 یکم کردن هرگونه برخورد احتمال ی. براخوردیبه چشم نم یرفت و آمد

 انیداد و از م رییرا تغ رشیمس ندیایکه قرار بود به خانه ب ییهابا زن

 آشپزخانه بود. یگذشت. مقصدش درب پشت ندرختا

 یمهرناز لبخند رو یشماره دنیزنگ خورد. با د اشیراه گوش یانهیم 

خانه که باز شد  اطیبه ح یبود سرک ستادهیجا که البش نشست. از همان

 داد: جانم؟ و جواب دیو دو زن داخل شدند کش

 یآینم گهیداداش؟ مامان م ییبا محبت سالم کرد و گفت: کجا مهرناز

 ؟یآش رو ببر

و ساکت  دیشن نهیآذر را در پس زم یلب به جواب دادن گشود صدا تا

 گوش داد.
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 دیخودش با شمی. منم االن مشغول ملیریام فتهیاز دهن م نی: بگو ا- 

 بکشه و ببره. ادیب

 .زمی: اومدم عزدیرا تکان داد و آرام خند سرش

بود و با  یاو خاتمه داد. سرش داخل گوش یباشه دنیتماس را با شن و

 .رفتیآرام جلو م دشیجد زیوار امکیچک کردن پ

 ای یدیرس"را باز کرد و با تعجب ابرو باال انداخت.  ایرکیاز ام دهیرس امیپ 

. ختیرا برانگ اشیکنجکاو امشیبه پ دهیچسب یخنده یکرهایاست "نه؟

سبحان  ایرکیرا به هم فشرد و چانه باال داد. چه شده بود که ام شیهالب

ر یموضوع غ دیترسی! هم کنجکاو بود و هم مکرد؟یم طنتیطور ش

و  یو همه جا خونسرد شهیهم کهنیدر انتظارش باشد. با ا یامنتظره

 شیبرا یاخبر برنامه یب یکس کهنیاما از ا کردیرا حفظ م اشیخوددار

 .آمدیخوشش نم ندیبچ

 ی. همان لحظه صدادیخانه رس یپشت اطیدر فکر بود که به ح چنانهم

که دست و پا شکسته  اریمهد یو در پسش صدا یابلند دخترانه یخنده

گوش  ی. کمختیرا بهم ر اشیو خط فکر دیبه گوشش رس گفتیماما م

 شیهالب یناخواسته لبخند رو اریمهد یدوباره یصدا دنیکرد و با شن
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 گریدو قدم د یکی ا،یرکیکوتاه در جواب ام "نه" کی شتننشست. با نو 

 جلو رفت. 

 دنیسراند. سرش را باال برد و با د نشیشلوار ج بیرا داخل ج یگوش

 شیکه مقابل چشمانش ظاهر شد، مات و مبهوت سرجا ییبایز یصحنه

 و نتوانست قدم از قدم بردارد. ستادیا

بود با  اریو مشغول کلنجار رفتن با مهد ستادهیکه پشت به او ا یدختر 

اش افتاده بود شانه یرو دیق یکه ب یشده و بلند، شال سیگ یان موها

 رقم زده بود. یاکننده رهیخ یصحنه بیعج

 ️❤دیجد

چقدر گذشت که به خودش آمد. آب دهانش را قورت داد و چشم  دینفهم

. دیاش کشبه صورت داغ شده یگرفت و دستاز هوا  یقیبست. دم عم

 نیا یدختر فکر کند. با همان نگاه اول نوا تینبود در مورد هو یاجیاحت

 را خوب شناخته بود!  اشیزندگ یروزها

 نی. ادیو نگاه پر حرارت او را دوباره به سمت خود کش دیباز هم خند نوا

آدم مگر  کی یخورد! خنده یتکان سخت لیریام ینهیدرون س یزیبار چ

 داشت؟! ییرویچه ن
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کرد از گردن بندش جدا کند:  یرا گرفت و سع اریکه نوا دست مهد دید 

 نه؟  یشد نیتوام مثل من عاشق ا

بهت  تونمیادامه داد: اما نم دیفهمیکرد و انگار که بچه م ینچ نچ

 .زمیکه از مامانم برام مونده عز هیزیگردن بند تنها چ نیببخشمش! ا

بود. سخت بود که از  یناراحت یاز رو لیریام یدفعه نیبستن ا چشم

که درک داغ نوا سخت بماند. با آن یکوچک باق یادگاری کیمادرت فقط 

 هیاز چند ثان شتریهم گذاشتنش ب ی. چشم رودیفهمیبود اما انگار او را م

را  زیانگدل ریان تصو دنیشده بودند و د یاغی شیها. چشمدیطول نکش

 .خواستندیو دوباره م رهوباد

قدر مشغول برداشت. نوا آن انیها را هم از ممانده تا آن یقدم باق چند

چنان با بچه صحبت . همدیاو را نشن یپا یصدا یبود که حت اریمهد

 اریبندش جدا کند اما مهدتا با زبان گرفتن او دستش را از گردن کردیم

فشرده  ینبود. گردن بند را داخل مشت کوچک میمستق یصراط چیبه ه

 .امدیبود و چون در آغوش نوا بود او از پسش بر نم

 لیریاز دهان نوا، ام "بچه؟ یقدر لجتو چرا ان" یآمدن جمله رونیب با

ها دست جلو برد و کنار آن ستادنیفاصله را هم پر کرد و با ا میهمان ن



 

614 

 یشوکت نای: مسندهیون                                                                                                                55طهران

 دنیعالم خودش بود با د را در دست گرفت. نوا که در اریمشت مهد 

خورد و چند  یاکهی شیدر جا دهیکه جلو امد ترس یدست یبارهکی

صاحب  دنید یاش را برارفت. بالفاصله چشمان درشت شده عقب یسانت

 لکسیو عضالتش ر دیکش ینفس راحت لیریام دنیدست چرخاند و با د

 ؟یاومد یسکته کردم! ک ؟ییتو یشد: وا

 یمشغول بود یفسقل نیکرد: انقدر با ا اریبه مهد یابا لبخند اشاره لیریام

 !یکه متوجه نشد

سر ذوق  یاو حساب دنیکرد مشت او را باز کند. پسر که با د یبعد سع و

 بند نوا هم نشد.گردن الیخیامده بود خودش را تکان تکان داد اما ب

توجه به  یلبخند زد و ب اریشد. رو به مهد اشیلجباز یمتوجه لیریام

 ایدستش را سمت او دراز کرد: ب یکیکه با نوا داشت آن  یکم یفاصله

 .ییبغل دا

. دیگفت و با ضرب گردن بند را سمت خودش کش یا"نه"نامفهوم  اریمهد

دور مچ  لیریگفت و دست ام یرو گردنش آرام آخ شینوا با حس سا

 دانستی. مشناختیاز نوا م اش را بهترتر شد. او خواهرزادهسفت اریمهد

 یرا ول کند کم اریکه دست مهد. بدون آنشودیها رام نمروش نیبا ا
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 یکم ار،یمهد دنیبهتر د یو برا ستادینوا ا یروبهدرست رو و دیچرخ 

 سمت دخترک سر خم کرد.  

انگشتان  ی. معذب، کمحس کرد شیهاصندل ینوک کفش او را رو نوا

 گریدر آغوشش نبود عمال د اری. اگر مهددیرا جمع کرد و عقب کش شیپا

تر برخورد بود راحت یگریاگر زمان د دی. شاماندینم انشانیم یافاصله

 .توانستیاما در آن لحظه نم کردیم

با استرس  ینفس کی یدر آن فاصله لیریام دنیسر باال برد و با د 

نه را از نظر گذراند. نگران در آشپزخا یچشم ریتکان خورد. ز شیسرجا

 تیها را در آن وضعآمدن کند و آن رونیقصد ب یکس یادفعه کیبود 

 چیبچه که ه کیدار بود. خودش هم خنده یبرا اشانیکینزد لی. دلندیبب

به هم بچسبند  ییجورها کیمنطق نداشت وادارشان کرده بود  زا یدرک

قرار  تشیمثال قانع کننده را تا در موقع لیدل نیکس ا چیو مطمئنا ه

 میتصم کیفشرد و در  شیهادندان ری. لبش را زدیفهمینم گرفتینم

که تمام  لیریتا عقب برود. ام دیکش نیزم یرو یراستش را کم یپا یآن

حس  یچشم به خوب ینوا را از گوشه ییجابود جابه اریمهد یحواسش پ

دستش را جلو  یدخترک عقب برود در کمال خونسرد کهنیکرد. قبل از ا

 ش داشت.جا نگهاو همان یبرد و با گرفتن بازو
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را درست  هیقض یخشک شد. امده بود ابرو شیرسما وا رفت و سرجا نوا 

دست  یکند اما چشمش هم از دست رفته بود! نگاه پر سوالش را از رو

را سرخ  شیاه هاو گون ییهوکیبه چشمانش سوق داد و چشمک  لیریام

 کرد: تکون نخور لطفا.

اما  رمیاز دستش بگ تونمیداد: م حیبا اشاره به گردن بند توض لیریام و

 یصبر کن کمیپاره بشه.  کیکشش کوچ هینازکه. ممکنه با  رشیزنج

 .نهیبب بیمادرت آس یادگاری فهیبهتره، ح

شد. از حس  رهیبه چشمانش خ لیریبا امدن نام مادرش از دهان ام نوا

 چیه لیریام یهابود. به دنبال همان حس گشت اما در چشم زاریترحم ب

بکشد. تمام عمر  ینبود. همان هم باعث شد نفس راحت یسوزاز دل یاثر

ه نگا نیا یکرده بود باعث افتخار مادر و پدر مرحومش باشد اما گاه یسع

 .دادیا آزارش مه

. نشان نداد یحس کرد اما توجهخودش  یاو را به رو نینگاه سنگ لیریام

گذاشت. نوا با حس  اریمهد یپهلو یسرش را عقب برد و دست رو یاندک

دستانش، انگشتانش را از دور او شل کرد اما  یکم شدن وزن بچه رو

اولش  یباعث شد سرجا اریگردن بند توسط مهد یشدن دوباره دهیکش

دستش را دور شکم او حلقه کرد و آن  کیدقت  تیبا نها لیریبرگردد. ام
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 نیداد: با هم حیکرد انگشتانش را باز کند و توض یرا جلو برد و سع یکی 

تا  ی. گاهستیاولش ن یمهرناز مو نذاشته. متاسفانه دفعه یکار برا

 !ستیخودشم نخواد ول کن ن

کرده و باال رفتند. مقصدشان  ی، چشمانش سرکشتمام شدن جمله با

 جا فرود آمدند. نوا بود و همان یشده سیگ یهامو یدرست رو

آورد  ادیبودنش را به  بدون روسری او دخترک تازه  یاهینگاه چند ثان با

شده بود و  رید یهر کار یبرا گریو چشمانش را محکم بست اما د

کشاند  گرید یینداشت. نگاهش را به جا یادهیپوشاندشان در آن لحظه فا

االن  یعنیو بحث را عوض کرد:  اوردیخودش ن یکرد به رو یو سع

 خواد؟ینم

با  کردیرا هم باز م اریانگشتان مهد کیبه  کیهمان طور که  لیریام

 . خوادینم داستیطور که از شواهد پ نی: ادیصدا خند

هم از تو خوشش اومده. وگرنه انقدرام  پدر سوخته نیتر زمزمه کرد: اآرام و

 !ستیلج ن
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هم؟!  اری. مهدردیقلب نوا را لرزاند و باعث شد گر بگ شیدو پهلو یجمله 

از او خوشش آمده بود؟ منظورش هم واضح بود و  یمگر جز او چه کس

 هم نبود. 

کمِ  یدستانش بود اما نوا به خاطر همان باز یدرست رو لیریام نگاه

 گر گرفته و معذب شده بود. شیهم دوباره سرجا اشقهی

باالخره موفق شد گردن بند را از  لیریغرق بود که ام یگرینوا در عالم د 

و خواست فاصله  دیرا عقب کش اریبند مشت کودک آزاد کند. دست مهد

 پالک جا ماند. یآخر نگاهش رو یکه لحظه ردیبگ

کرد و ناخوداگاه دستش را دوباره  زیگرفت. چشم ر شیبازو یرا رو بچه

 .دادیرا نشان م یقیعالمت موس کیبرد. پالک  شیپ

 یقی: مادرت به موسدیپرس ینشست و سوال لیریام یهالب یرو یلبخند

 عالقه داشتن؟

 یبرا ییجورها کیپالک  نیسرش را به چپ و راست تکان داد: نه. ا نوا

االن تنوع وجود نداشته اما  یمادرم نماد اسمم بوده. اون موقع به اندازه

 یبه معن ییجورها کین که کرد دایپالکو به زحمت پ نیهم دمیشن

 باشه. کیاسمم نزد
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 آوازه اگر اشتباه نکنم. قشیدق یکرد: نوا؟ معن یآرام نامش را هج لیریام 

 یداد: درسته. اما معن حیلباسش را مرتب کرد و توض یبا لبخند کم نوا

 یباور بودن که صدا نیمدنظر مامان و بابام آواز خوش بوده. چون بر ا

 .شونهیآواز زندگ نیاشون بهتربچه یو خنده هیگر

نبودند از تک  یوقت یحت یپدر و مادر نیناب افتخار به داشتن چن حس

را باال  شیابرو یتا کی نیبا تحس لیریتک کلماتش مشخص بود. ام

گرفت و هرم گرم  یقیفرستاد و سرتکان داد اما پالک را ول نکرد. دم عم

پالک را لمس کرد.  گرید بار کیتن نوا را مور مور کرد.  شیهانفس

 رهیمانده بود خ شیالعمل روعکس دنید ینوا که برا چشماندر  میمستق

 ریبود گفت: چه تعب یاحمر لیریکه مختص ام یشد و با همان آرامش ذات

 .یداشت ی. معلومه پدر و مادر باکماالتیقشنگ

 یشده گوشیچشمان باز ینوا ناخوداگاه کش آمد و مقصد بعد لبان

به لبان  رهیطور خآخر را همان ریرا به خود اختصاص داد. پسر ت لیریام

بهشون  کنم،یاو زد و او را تا مرز سکته برد: البته؛ حاال که بهش فکر م

 !  دمیحق م
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 گریرفت و د یاهینوا ثان یبود اما با آن جمله نفس حبس شده اغراق 

مرگ چشمانش االن گرد شده و نگاهش ذوق  دانستیبرنگشت! خوب م

قدر کند. نه آن یبلد بود با کلمات باز یادیپسر ز نی! ازندیشدن را داد م

روم که بشود به  یقدر روماست و نه آن یخبر یزنگ که فکر کن یزنگ

 کیجنبه نبود که با  یکرد! وگرنه نوا تا آن حد هم ب رشیتعب یجهتو یب

 یکه حت یکرده بود. طور جشیپسر، گ نیساده دل از کف بدهد. ا فیتعر

دلش را با جارو خاک انداز  ی. فقط دست و پادیزبانش به تشکر هم نچرخ

گرفت و  لیریانجام دهند. نگاه از ام یجمع کرد تا مبادا حرکت نامربوط

 که سر راهش هست چشم بدوزد اال چشمان او! ییبه هرجا ردک یسع

 دنیو لبخند زد. دخترک خجالت کش دیفرار او از چشمانش را د لیریام

 یرا کم رشیبه گردن بند وارد کرد و زنج یهم بلد بود؟! عامدانه فشار

فشار  کیگردنش با همان  ییجا. سر نوا به علت جابهدیبه طرف خود کش

 باال رفت و او را به هدفش رساند.

پالک شد و  الیخیخودش حس کرد باالخره ب ینگاه نوا را که دوباره رو 

کمان از  یاما نفس او که چون چله دیبا رها کردنش دستش را عقب کش

 مهمان کرد. یاپرتاب شد ناخوداگاه لبانش را به خنده رونیته حلقش به ب
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او را با لذت در آغوشش فشرد و  لیریشد و ام زانیاز گردنش آو اریمهد  

 وروجک! ایسوزوند شیآت ی: امروز حسابدیاش را بوسخوب گونه یبا حال

وقت بود  یلیکه خ دشیجد یرو نیردن اک انیهم از نما لیریام قتایحق

که  یاقهیکشمکش چند دق نیداشت. از ا یسراغش نرفته بود حس خوب

لذت برده بود. در  یراه افتاده بود حساب انشانیم اریمهد یاز صدقه سر

معنا ندارد. تا  یو روزمرگ یمدت متوجه شده بود کنار نوا خستگ نیا

که  کردیبرگ برنده رو م کیاست  گرانید هیکرد او هم شبیگمان م

اگر طرف حسابش  دیحاال. شا نیاش هم. نمونهزدیتصوراتش را بهم م

با نوا  کردیو حس م شدینم بشینص یحال خوب نیبود چن یگریکس د

. ابدی یکه با هدا گرفتارش شده بود خالص ینیاز آن حالت روت شودیم

 هدا باشد.او با  یاصد و هشتاد درجه وتتفا توانستیعلتش هم م

ها کنارش ساعت شدیدوست خوب بود که م کیهدا  لیریام یبرا 

طور که وقت نتوانسته بود او را آن چینشست و از کار حرف زد اما او ه

و  کردیو خشک رفتار م یرسم یادیچون ز دیوادارد. شا جانیبه ه دیبا

به  ارتباط بهبود  یاز تالش برا شتریب ایحصار داشت  کیدورش  شهیهم

 تیاهم گفتندیاشان چه مدرباره رونیها از بآن کهنیو ا گرانینگاه د
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بود  اشیکه هدا در زندگ ی. هر چه که بود حالش اکنون با زماندادیم 

 هزاران فرسخ فاصله داشت.

چشم نوا را هم  یرا با دقت در تنش مرتب کرد و از گوشه اریمهد لباس

کردن لباسش کرده و با لباسش . دخترک خودش را سرگرم مرتب دییپا

 بود. ریدرگ

چند  یکه آمد نگاه هر دو نفرشان باال رفت و رو یزیصحبت ر یبا صدا 

دو دختر هم همراهشان بودند.  یکیماند.  رهیشدند خ اطیکه وارد ح یزن

کرد.  سهیها را با خودش مقاان یو خانمانه یرسم پینوا ناخوداگاه ت

 ا. واقعردیاش را بگخنده یو نتوانست جلو خودش را برانداز کرد یسرتاپا

کند تا بتواند دوباره داخل  دشییبه تعارف تا ینفر حت کیداشت  اجیاحت

 برگردد.

خودش  یو با دنبال کردن رد نگاه او که رو دیچرخ لیریسمت ام به

جدا  یتافته یلیگفت: خ ردیبگ یکه حس بدبدون آن کردیم ینیسنگ

 بافتم نه؟!

 !کمیکرد: فقط  طنتیگرفت و ش یمنظورش را به خوب لیریام
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! ادهیهم ز کمیو دستانش را در هوا تکان داد: همون  دیباصدا خند نوا 

 مراسم شرکت کردم! نیتو ا یبا چه اعتماد به نفس دونمیواقعا نم

گفت: به نظر  یجا کرد و جددستانش جابه یرا رو اریمهد لیریام

 شه! هست؟!برات مهم با زایچ نیا رسهینم

مادر شما مهم باشه!  یسر تکان داد: اصال. اما فکر کنم برا نانیبا اطم نوا

 هستم. شونیباالخره من مهمون ا

اما مهم  ستیهم ن شونیا یبرا دونمیم کهنیلبخند زد: با ا لیریام

 گرانید دینگران د دیخودت نداره چرا با یبرا یتیاهم ی! وقتیخودت

 !؟یباش

مورد با هم  نیدر ا ی. درصد اشتراک خوبدیاش را باال کشمتفکر چانه نوا

او را در  یرا خاراند و در همان حال ادا شیابرو یداشتند. با ناخن گوشه

 .کنمیقبولش م لیبود! با کمال م یآورد: تفکر جالب و دل چسب

فرستاد و به حرکت او  نشیشلوار ج بیدست آزادش را داخل ج لیریام

هم ازت انتظار  نیاعتراف کرد: جز ا شیاه هدی. به ددیآرام و مردانه خند

 ! دمیازت د ادیرفتار رو ز نیمدت کم، عمل کردن به ا نی. تو همرفتینم
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جمله  نیا دنیداشت شن یفیبار نوبت نوا بود که بخندد. آخ که چه ک نیا 

 لیریکه ام دادینشان م نیکوک شد و دلش آرام. ا فشیاز زبان او. ک

 یواقع یخوب بود که نوا یلیحواسش به او و هر رفتارش بوده است. خ

 را شناخته بود.

 ریتفاس نیقدم به جلو برداشت و چشمک زد: با ا کیشد.  طانیش یاندک

 .رفتیپذ دیرو با جون و دل با هیتوص نیپس ا

هوا  یرا رو ندازدیصورتش چنگ ب یرو رفتیکه م اریدست مهد لیریام

رو هم  گهید یهیتوص کی یتونی! پس محیگرفت و جواب او را داد: صح

 .یاز بنده داشته باش زهیبه عنوان جا

و خواهرزاده چرخاند و سوال گونه  ییدا نیچشمانش را ب یبا کنجکاو نوا

 گفت: حتما؟

 را سمت او گرفت: برو بغل خاله. اریمهد لیریام

را از آغوش او گرفت. منتظر شد تا  اریبا تعجب دست جلو برد و مهد نوا

چشمان منتظرش شد. شرورانه  یمتوجه لیری. امدیایخودش به حرف ب

اشاره کرد و رو به نوا گفت:  زدیکه در آغوش او دست و پا م یاریبه مهد
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 یبچه دار ینهیتو زم تیکه قبل از قبول مسئول نهیهم ا یبعد یهیتوص 

 . یتجربه کسب کن کمی تماح

انقدر  شهیهم هاشونطنتیش یجهیبعد به خودش اشاره کرد: چون نت و

 !ستیخوب ن

را تکان داده و جوابش  اشیکه مهلت دهد تا نوا زبان چند متربدون آن و

 عیرا بدهد جلو رفت و دست پشت او گذاشت و به جلو هلش داد و سر

 رو آماده کنه. عجله دارم. یگفت: لطفا به مهرناز بگو امانت

 نگاهش کرد اما او متوجه نشد. یبا حرص چپک نوا

لحظه در آشپزخانه باز و مهرناز از آن خارج شد: باشه مامان جان.  همان

 !دهیجواب نم شمیکجا موند که گوش نمیبرم بب

از پشتش برداشته  لیریتکان بخورد تا دست ام شیخواست در جا نوا

شد.  رید یهر واکنش یبرا گریلحظه سر باال برد و د شود اما مهرناز همان

گرد شد و  سیتوپ تن کی یبه اندازه یکه چشمان او چطور در آن دید

! خوردی! انگار به چشمانش شک کرده بود که تکان نمستادیا شیسرجا

 نیرا صبح با هم لیریپلک زد و برادرش و بعد نوا را از نظر گذراند. اگر ام



 

626 

 یشوکت نای: مسندهیون                                                                                                                55طهران

او که دست پشت  دنیبود حتما با د دهیند نیو شلوار ج یطوس شرتیت 

 . کردیگذاشته بود به سالمت چشمانش شک م  ینوا

به پشت نوا وارد کرد و رو  یها به خودش آمد. فشارزودتر از آن لیریام

 به خواهرش سالم کرد: سالم مهرناز جان.

لب  یرو یاکرد و لبخند دستپاچه دایهم باالخره خودش را پ مهرناز

 !؟یاومد ی. کینشاند: سالم داداش. خسته نباش

 لیریآمده. ام رونیچه ب یبرا آمدینم ادشی یهول شده بود که حت قدرآن

 .زمی. اومدم آش رو ببرم عزدمیکه رس شهیم یاقهی: چند دقدیخند

دستش را از پشت نوا برداشت و رو به خواهرش گفت: اتفاقا  یعاد کامال

 .یاالن از نوا جان خواستم تورو صدا کنن اما خودت اومد

 گفت. "یآهان"معنا دار  یبا لبخند مهرناز

 .ارمیقابلمه رو برات م رمی: االن م-

و به سرعت عقب گرد کرد و داخل آشپزخانه برگشت. با رفتن او نوا  گفت

 بد شد. یلی! خی: وادیچرخ لیریو سمت ام دیلبش را گز

 : چرا بد شد؟دیخودش را به آن راه زد و با تعجب پرس پسر
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 شی. حاال پدید تیوضع نیچرا؟! ما رو تو ا یگیاخم کرد: تازه م نوا 

 .کنهیم یخودش چه فکر

 ما! مینداشت یبد تیوضع ت؟ی: کدوم وضعدیخند لیریام

 رشیامدن آذر باعث شد شمش رونیاما ب دیبا حرص به طرفش چرخ نوا

نگاه معنادار آذر که  لیریحرص درار ام یرا غالف کند. بدتر از خونسرد

 اعصابش خط انداخت.  یرو کردیها گردش مان نیمدام ب

نگاهش نکند مبادا مادر  یآخر حت یکرد تا لحظه یرفت و نوا سع لیریام

 یو مهرناز برا ندرفتیکه داخل م ینیو دختر فکر بد کنند. دم آخر، ح

داد: راستش مهرناز جان  حیجلو امد رو به او با من من توض اریگرفتن مهد

 مکنار ه اریبه خاطر مهد یاحمر یبگم... منو آقا یچجور یعنیمن... 

 .ینکرده باش یبرداشت بد دوارمی. اممیبود سادهیوا

 یچیگفت: اصال من ه یو با خوشحال دیتوجه دستش را کش یهم ب مهرناز

 نکن! تی. تو خودتو اذدمیند

 بدتر بود! گریان شکل حرف زدن خودش از هزار تفکر د و
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 رونیکه چند گام جلوتر پارک شده بود از فکر ب یلیخارج شدن اتومب با 

 یرو شیآمد. صاف نشست و استارت زد. فرمان را چرخاند و با فشردن پا

 را پر کرد. یقبل نیماش یخال یجا کرد و جارا جابه نیگاز ماش

پر  ریشده بود. از همان فاصله به مس ترکینزد مارستانیب یبه ورود حاال

 ی. با دستش رودیرا ند دیکه با یرفت و آمد اورژانس چشم دوخت. کس

 لب نامفهوم غر زد. ریفرمان ضرب گرفت و ز

در  دیرا با ترد اشیگوش ستین یباز هم خبر دید یگذشت و وقت یکم

. مانده دییر مردد نگاهش کرد و پوست لبش را جودست گرفت. همان طو

کار درست کدام است. از  دانستیزنگ زدن و نزدن. نم یدو راه نیبود ب

 ردیتماس بگ اسمنیبگذارد و با  شیپاپ دادیطرف غرورش اجازه نم کی

معطل شده بود و بدتر از آن نگران دخترک  یبه حد کاف گرید ییو از سو

 محجوب خانواده هم بود! 

هاست تر از آن حرفخانم اسمنیکه  لیدل نیزد. با ا ایدل را به در باالخره

 یبگذارد خودش را دلدار یمنت کش یکه بخواهد تماس گرفتن او را به پا

پخش شد  شیهاکه در گوش یممتد یهاداد و تماس را برقرار کرد. بوق

 انگران ترش کرد. ناخوداگاه دست جلو برد و پخش ر دیو به جواب نرس
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 ادهیقصد کرد پ یضرب گرفت. چندبار نیکف ماش شیخاموش کرد. با پا 

 اما نتوانست. ردیرا بگ اسمنیسراغ  یشود و از نگهبان

 اسمنیوحشتناک، با تماس گرفتن دوباره و جواب ندادن  ریهزاران تصو 

 یاناشناخته ید اما نگراننقش بست. اعترافش سخت بو شیهاپشت پلک

که مثلش را تا آن روز تجربه  یاقلبش چنگ انداخته بود. دلهره یرو

شده  اسمنیواقعا نگران  یعنی. شدینکرده بود. خودش هم باورش نم

 د؟یکوبیقلبش در دهانش م که یبود؟ طور

را  اسمنی یزمان شمارهشد و هم ادهیپ نی. از ماشاوردیطاقت ن سرآخر

 بار سوم گرفت. یکرده بود برا رهیذخ "اسی"که به صورت خالصه با نام 

. با استرس ستادیرا قفل کرد و چندگام رو به جلو برداشت و ا نیماش در

که به  یزجرآور یهاو به بوق دیصورتش کش یدور رو کیدستش را 

منقبض  یرا با فک یاتوبان کش آمده بودند گوش سپرد. گوش یاندازه

 کمرش گذاشت. یرا رو گرشیگوشش نگه داشت و دست د یوشده ر

و  دیلحظه به عقب چرخ کیهم گذاشت و با باز کردنش  یرا رو پلکش

 شیابروها هیاز ثان یخشک شد! در کسر شیسرجا دیکه د یزیبا چ

 .دندیرا سخت در آغوش کش گریکدی
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در آن  ایرکی. اما امآمدیممتد از کنار گوشش م یهابوق یصدا هنوز 

که  یدر دستانش بود و با پسر یکه گوش دیدیرا م یاسمنیلحظه فقط 

پسوند و  یشده و آن شب اسم کوچکش را ب یمعرف یروز وحدت آن

. دندان کردندیهم صحبت م کیدر ج کیبود ج دهیاز زبانش شن شوندیپ

در چشمش فرو  یچون خار اسمنیداخل دستان  یشکرد. گو یاقروچه

. دیگنجیدر باورش نم ییاعتنا یب نیبود و جواب نداده بود؟ ا دهیرفت. د

 لنتیسا یرو یگوش دیخودش را گول بزند. اصال شا خواستیدلش م

 بود. 

کردن  یخال یتفکر پوزخند زد. برا نیاز داخل مغزش به ا یکس انگار

باز هم تماس گرفت  کردیدرد م بیکه عج یحرصش و جمع کردن غرور

 دهیچیکه با پ دیشده زل زد. د رهیذخ اسِیبه  یگوش یبار به جا نیو ا

که  دیقطع کرد. د ثمیصحبتش را با م اسمنی یبوق در گوش نیشدن اول

 یتوجه گوش یکه ب دیاش انداخت. دبه صفحه یرا باال برد و نگاه یگوش

کاش که  یو ا دیانداخت و به حرف زدن ادامه داد. د فشیرا داخل ک

 بیرا داخل ج یبا حرص تماس را قطع کرد و گوش ایرکی. امدیدینم

. دیند زیو از دور نگاه کردن را جا ستادنیا گریبرگرداند. د نشیشلوار ج
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بهتر از مقصر  یو چه کس دادیاو را م یله شده رورجواب غ دینفر با کی 

 ان؟یجر یاصل

اش را در تن کج و کوله شده شرتیباال گرفت و ت شهیرا مثل هم سرش

معقول لباس  شهیبه نگاه کردن نبود. او هم یاجیمرتب کرد. احت

و ظاهرش هم مطمئن بود.  پیبه خودش و ت یو به حد کاف دیپوشیم

 یبه طرف خروج ثمیو م اسمنیزمان شد با راه افتادن جلو رفتنش هم

 . مارستانیب

 فتینشان از ش یوحدت مثیتن م یدقت براندازشان کرد. لباس پرسنل با

آمده بود تا  نیری. حرصش دو برابر شد. پس جناب خودشدادیبودنش م

داخل  یفشرد و دست نیزم یرو شتریرا ب شیرا بدرقه کند؟ پا اسمنی

 گذشت. ی. از نگهباندیکش شیموها

به اطرافش  یبود که توجه یوحدت یقدر غرق صحبت با آقاآن اسمنی

 ضیدر مورد همراه مر یابامزه یجمله یوحدت ثمینداشت. م

شده بود گفت و  مارستانیدر ب اسمنیکه باعث ماندن  اشانیاورژانس

 ناخوداگاه با صدا به خنده افتاد.  اسمنی



 

632 

 یشوکت نای: مسندهیون                                                                                                                55طهران

نفر چند  کیکه خبر از آن یزد، ب ه هراحت قهق الیعقب برد و با خ سر 

و خون خونش را  کندیبه او نگاه م شیسرجا ستادهیتر اطرفقدم ان

 .خوردیم

جواب تماس او را  اسمنی کرد؛یفکر م زیچ کیفقط داشت به  ایرکیام

اخم و تخمش سهم او بود  د؟یخند یم طورنیپسر ا نیا یو برا دادینم

 ؟یگریاش سهم دو خنده

 یکرد تا از آن جهنم شیدرهم صدا ییهادهانش را قورت داد و با اخم آب

چه  قایدق دانستیهم نم او ساخته بود و خودش یاش براکه با خنده

 !؟یاسیاست خالصش کند:  یمرض

 ایرکیام دنیو با د دیلحظه به طرف صدا چرخ کیدر  ثمیو م اسمنی سر

از بهت و  ییایبا دن اسمنیدو حس متفاوت در چشمانشان نقش بست. 

 شدند. رهیبا تعجب به او خ ثمیم

کرد  اسمنی یچشمان جاخورده یحواله یابتدا اخم پدر مادر دار ایرکیام

زبانش به احوال  یداد. حت یوحدت ثمیم لیتحو یمصنوع یو بعد لبخند

نداشت اما جواب ندادن  ی. با پسر مشکلدیهم نچرخ یدرست حساب یپرس

 گران تمام شده بود.  شیبه تماسش برا اسمنی
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که قلبش  یاسمنیتوجه به  یکوک بود. ب یادیز فشیاما ک یوحدت ثمیم 

من عسل هم قابل خوردن  کیکه با  ییایرکیو ام دیکوبیدر دهانش م

رو  تونییپسردا دایزد: چقدر جد یها کرد و به در شوخنبود رو به ان

 !شنی! فکر کنم دلتنگ ما مینیخانم ام مینیبیم ادیز جانیا

 دیدهان بگشا اسمنیکه با طنر بود. قبل از آن ختهیآم یاهیکنا اشجمله

 شاالیچه شد که از دهانش در رفت: ا دیکرد و نفهم یدست شیپ ایرکیام

 .دینیبیم شترمیبه بعد ب نیاز ا

و هم  دیگویاو چه م دیاز تعجب باال رفت. هم فهم یوحدت ثمیم یابروها

اما دوست  شناختی. حس نگاه پسر مقابلش را انگار خوب مدینفهم

 یرا به سونگاهش  ایرکیام یمنظور جمله افتنی ینداشت باورش کند. برا

حرکت  نیا دنیبا د ایرکیدهد. ام حیکشاند و به او زل زد تا توض اسمنی

 یپاگرفته یارتباط چشم شاننیب ستادنیرو جلو برداشت. با ا یقدم اواز 

 م؟یجان؟ بر یاسیرا صدا زد:  اسمنیها را قطع کرد. و باز آن

. دستش را به اسمش را هضم کند دهیمجال نداد تا دخترک جان چسب و

هل داد.  ثمیگذاشت و او را به سمت مخالف م اسمنیجلو برد و پشت 

ردش  بهیغر کیمقابل چشمان  اسمنیدرخواست کند و  دیترسیانگار م

 کند.
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 !شده. همه منتظر مان رمونیعجله کن. د کمی: - 

ن آورد! از کجا دست و پا کرد و به زبا دیجمع را خودش هم نفهم یما آن

مات مانده را پشت سرشان  یکرد و او یخداحافظ ثمیهوا با م یرو اسمنی

 جا گذاشتند.

 ایرکیانگشتان ام متیدست باال برد و با مال اسمنیکه دور شدند  یکم 

 آمپر چسباند. لج کرد.  ایرکیحرکت او ام نیرا از پشتش برداشت. با ا

 : بجنب!دیگرفت. دستش را برداشت و غر یبد حس

با شرم  اسمنیکرده بود.  دایدر آن لحظه پ یخودیب تیحس مالک کی

 یداد و برا ینگهبان لیتحو یااز او فاصله گرفت و لبخند دستپاچه یکم

 یکیکه همان نزد ایرکیام نیبه ماش اشرهینگاه خ ریاو سرتکان داد و ز

 . دندیپارک شده بود رس

 بکشد. یتوانست نفس راحت اسمنیکامل از او دور شد و  ایرکیام باالخره

شده بود که از  یقدر عصبگرفت تا خودش را کنترل کند. آن یقیعم دم

 یدست و پا را داشت. برا یب ی. حس دخترهازدیم رونیصورتش آتش ب

 نیسکوت کرده بود اما عمرا اگر به هم ایرکیحفظ آبرو در مقابل حرکت ام
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ب بعد از رستوران خوب . انگار آن شرفتیبار سوار شدن م ریز هایراحت 

 چطور برخورد کند. دیبا ردیبگ ادیرا دست او نداده بود که  یگوش

را دور زد  نی. خودش ماشندیرا زد و به او اشاره کرد بنش موتیر ایرکیام

 شیحرکت سرجا یکه ب اسمنی دنیو قبل از سوار شدن سر باال برد و با د

 !رهی! دگهید نیبش اسمن؟یبود دوباره تذکر داد:  ستادهیا

او چون انبار  یدستور یاشاره بند بود که با جمله کیانگار به  دخترک

 دنبال من؟ یایبهت گفت ب یگفت: ک یباروت منفجر شد و با ناراحت

جمله از زبان  نیا شدیخشک شد. باورش نم رهیدستگ یرو ایرکیام دست

صورت سرخ او  یآمده باشد. سرش را باال برد و نگاهش رو رونیب اسمنی

 مات ماند.

فکر کردن را از مغزش  یاجازه تیبرد. عصبان ادیمکان و زمان را از  اسمنی

را دور  نیجا محل کارش است. ماشکه فراموش کرد که آن یگرفت طور

نترکد رو به او لب  کردیم یکه سع یو با بغض ستادیا ایرکیزد و مقابل ام

 یحرصت رو خال یمونده یباق جانیا یمونده بود؟ اومد تیزد: کم و کسر

همکارش  یبرم امروز جلو رمیاون شب نتونستم حالش رو بگ یگفت ؟یکن

 کنم؟ آره؟  طشیخ
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 ی: تو چجور آدمدیلرزانش کش یهالب یرا باال برد و ناباور رو دستش 

تو  دنیاس به خاطر ندمن االن چند هفته یدیند یعنی ا؟یرکیام یهست

موندم که  مارستانیتو ب فتهیچند ش یدینفهم ومدم؟یآقاجون ن یخونه

! اون وقت تو ؟یچطور باهام رفتار کرد ادین ادمیکه  نم؟یفقط تو رو نب

 بشه؟  یکه چ نجا؟یا یخودت اومد یبا پا یپاشد

 تیرا با عصبان دیکه از چشمانش چک یزد و قطره اشک سمج پوزخند

نشون  یحتما اومد! یاومد یدارم من! معلومه واسه چ یکنار زد: چه توقع

دلت  ی. باشه. من منتظرم. هر چیستیکه تو ادم حرف خوردن ن یبد

 بگو و برو. خوادیم

 رونیب یدو چشم او چرخاند. مثل ماه نینگاه ناباورش را چند بار ب ایرکیام

 یاما حرف دیبگو یزیدهان باز کرد و تالش کرد چ یمانده از اب چند بار

 دفاع از خود نداشت!  یبرا

 یخالص ریکه او زد ت ییقلبش را به درد اورد و هق باصدا اسمنی یهااشک

را هم نداشت او  اه هبیغر یناراحت دنیبه خود آمدنش! تحمل د یبود برا

 بود. یخود یادیز گریکه د
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دست  متیکند. با مال دایحرکاتش تسلط پ یتا رو دیکش یقیعم نفس 

نگهبان  دنیاو را گرفت. سر باال برد و با د فیظر یبرد و بازو شیپ

. دیکش یپوف کردیبود و نگاهشان م ستادهیها اکه رو به ان مارستانیب

چنان دور زد. دخترک هم نیو از پشت ماش دیرا کش اسمنی یبازو

 بود و قدرت مخالفت نداشت. هیمشغول گر

داشت او را  که از خودش سراغ یحرکات نیترمیجلو را باز کرد و با مال در

بود و او  ینیعروسک چ اسمنی ییشاگرد نشاند. گو یصندل یرو

 آمدیدلش م یو چه کس زدیتکان کوچک بشکند و فرو بر کیبا  دیترسیم

 را آزرده خاطر کند؟ ییبایعروسک ز نیچن

آب را برداشت و بعد از  یرا تنها گذاشت و به سمت صندوق رفت. بطر او

 زانیدماغ آو دنیرفت. با د اسمنیبستن در صندوق دوباره به طرف 

اش ناخوداگاه خنده کردیپاک کردنش م یکه برا یاو و تالش یشده

که  یزیچ دنیچرخاند و با د نیگرفت. نگاهش را داخل اتاقک ماش

 یورا از ر یدستمال کاغذ یخم شد و جعبه اسمنیتن  یرو خواستیم

داغ  یهااما هرم نفس دیهم طول نکش هیثان کیداشبورد برداشت. 

 نشست! اشنهیس یدخترک رو
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به دخترک  میمستق کردیم یکه حاال سع یفاصله گرفت و با نگاه عیسر  

زانو زد و در  شیچند برگ دستمال کند و به دست او داد. مقابل پا فتدین

 را باز کرد و مقابل او گرفت. یبطر

 یکه او به دستش داده بود گرفت و به معن یرا با دستمال اشینیب اسمنی

برد و  شیو دستش را پ دیآرام خند ایرکینخواستن سر باال انداخت. ام

دستانشان  یباال رفت و رو اسمنیدست سرد او را در دست گرفت. نگاه 

 داشتند نشست.  یادیز یزیکه تفاوت سا

اجازه  یپاک بود که زبانش ب یبه قدر اسمنیلب بهم فشرد. نگاه  ایرکیام

خواباندن  ییتوانا یمعجزه بخش را که گاه یو آن کلمه دیاز او چرخ

 !دیجنگ را هم داشت به زبان اورد: ببخش

با فشردن  ایرکیبار چشمانش را نشانه گرفت و ام نیا اسمنیناباور  نگاه

 دیببخش خورم؟یعفو م دیانگشتانش داخل دستش تکرار کرد: بگم ببخش

 خانم! یاسی

به  گرید ایرکیام ی. عذرخواهدیچک اسمنیاز چشم  گریقطره اشک د کی

 نداشت. یاجی. در آن لحظه به آن احتخوردیدردش نم
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چشمان او  یحواله ینگاه میو ن دیرا باال کش اشینیسرش را باال برد. ب  

نکند سوال  هیتا دوباره گر کردیرا م اشیکه تمام سع ی. در حالکرد

 جا؟نیا یچرا اومد ؟یرا تکرار کرد: نگفت اشیقبل

حوصله  یجمله ب نیرا داشت اال ا یزیهر چ دنیکه توقع شن ایرکیام

. درست ستادیزانو گذاشت و سرپا ا یفرستاد. دست رو رونینفسش را ب

اما آن وجه  دانستیخودش را مقصر م ییجا کیکه خراب کرده بود و تا 

نبوده که  یعملش در حد کردیوجودش روشن شده بود. فکر م یخودرا

 جواب نشنود.  وکند  یعذرخواه

شد.  دهیاراده سمتش کش یاو ب ییجابا جابه اسمنیمنتظر  چشمان

زد و آرام زمزمه کرد: مشکلت  ینگاه منتظرش، پوزخند دنیبا د ایرکیام

 دنبالت.  امی! عمه گفت بنه؟یاالن فقط هم

دست  ینیسنگ کارنیبا ا خواستیدستش را مشت کرد. انگار م اسمنی

و به  دیاز آب نوش یجا امده بود. کم یببرد. حالش اندک ادیرا از  ایرکیام

را نشانش  یبلند شد. دستش را سمت او دراز کرد و بطر ایرکیاز ام تیتبع

 داد: درش؟
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چه سر  یجا نبود گنگ به معناکه هوش و حواسش کامل آن ایرکیام 

شده بود  نیسنگ یینبود. زبانش گو یمود خوب یهم رو اسمنیتکان داد. 

را به طرف او گرفت.  یحرف بطر یو دوست نداشت تکانش بدهد. ب

را گرفت و درش را بست و به  یمنظورش شد. بطر یتازه متوجه ایرکیام

 سمت صندوق رفت. 

شده بود  نیرا که چون سنگ در دستش سنگ اشیدست فیک اسمنی

مدتش  نیا یهیبا سماجت رو خواستیبرداشت و پشت سر او روانه شد. م

و چه  کندیدندان لق را م نیا ییجا کی دی. باالخره باردیبگ شیرا در پ

 مدتش فراهم آمده بود؟ نیا یبهتر از حاال که مقدماتش با رفتارها یزمان

. من یایب نجایو آرام به حرف آمد: الزم نبود تا ا ستادیا ایرکیکنار ام 

 .گشتمیخودم برم

نداد. به طرف مخالفشان  یتیدر هم شد. اهم ایرکیام یهاکه اخم دید

 شیاز پ یریجلوگ یاشاره کرد و ادامه داد: به هر حال ممنونم، اما برا

با اسنپ برگردم خونه. مطمئنم نه تو  دمیم حیترج دیاومدن بحث جد

 من. گهینه د یرو دار یتکرار یبحثا نیا یحوصله
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آن موضوع فورا گفت: اگرم  یاداوریشد. با  در ذهنش زده یاجرقه ناگهان 

 یاومد زنمیبه خاطر حرف اون شبم که گفتم خودم با آقاجون حرف م

بهم  کمیفرصت مناسبم.  هیکه من هنوز سر حرفم هستم. فقط دنبال 

راحت به مامانم  التی. اما خکنمیباهاش صحبت م رمیم یفرصت بد

 اونام قبول کردن.ر بار حرف آقاجون برم و یگفتم عمرا ز

 اسمنیکارش او را از جا پراند.  نیدر صندوق را محکم بست و ا ایرکیام

مخاطبش قرار  ایرکینثارش کرد و خواست عقب گرد کند که ام یاخم

 نی! برو بشاسمنی اریدرن یگرفت: بچه باز نیداد و دست به سمت ماش

 برم کار دارم. حوصله هم ندارم. دیببرمت خونه. با

. انگشتش را سمت خودش گرفت و با دیم گرد کرد و خندچش اسمنی

اسم خودتو  ده؟ی! مدل جدآرم؟یدرم یگفت: من بچه باز یمسخرگ

 !ه؟یبق یرو یذاریم

 دیکوب نیماش یآتش زد. دستش را محکم رو یرا حساب ایرکیام حرفش

 یجلو همکارم آبرومو برد جانیا یاومد یو با خشم گفت: چته تو؟! گفت

کردم. االنم که تو چشمتو  ی. ازت عذر خواهدی! ببخشیمنم گفتم اک

 هیدردت چ گهی. دیبار من کرد یخواست یهرچ یدهنتو باز کرد یبست

 اسمن؟ی
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. از آن شب به بعد به خودش قول داده بود حس تمام اوردیکم ن اسمنی 

 تواندیثابت کند اگر بخواهد م ایرکیرا خاک کند و به ام شیهاسال نیا

 .ردیالش را بگح

 هیرو بق یذاریو اسمت رو م یاریدرم ی! تو خودت بچه بازه؟ی: دردم چ-

که فقط  ی. اونیرو شروع کرد تو بود یمسخره باز نیا کهی. اونایرکیام

. چرا نهی. درد من اییفکرش بزرگ نشده باز تو یاقد بلند کرده اما ذره

بعد  و یحرف بزن هیبا بق خوادیهر جور که دلت م یدیم به خودت اجازه

تو سخته  یساده، اونم چون برا یعذرخواه هیبا  یکنیخودت فکر م شیپ

من که  یاما رفتارا ستین یاز نظر تو بچه باز نای! اآد؟یش هم مسر و ته

 خودته هست؟!  یانعکاس کارا

 نینداشت. به ماش یرا حفظ کند. جواب اشیکرد خونسرد یسع ایرکیام

 .میزنیتو راه حرف م نیاشاره کرد: بش

 .گردمیچند قدم عقب رفت: به کارت برس. من با اسنپ برم اسمنی

و در جهت  دیباشد راهش را کش یگریکه منتظر سخن دبدون ان و

نثار راه  یبه جهنم تیبا عصبان ایرکیمخالف شروع به حرکت کرد. ام

 جا دور شد.نشست و با سرعت از آن نیاو کرد و در ماش یرفته
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 **** 

 "تو دخترم ایب" یصدا دنیزد و با شن یچند تقه به در چوب محبوب

و بازش کرد. سرش را داخل برد و  دیکش نییرا آرام پا رهیدستگ لیخل

 لب زد: اجازه هست؟

کرد.  نشییچند بار باال و پا دییتا یسر به عقب چرخاند و به معنا لیخل

را از صورت  اشیته استکان نکیزمان با داخل رفتن محبوب او هم عهم

 یهاقدم یبرداشت. با انگشت اشاره و شصت چشمانش را فشرد و به صدا

 گوش سپرد.  شدیم کیدخترش که نزد

گذاشت. دست  یپاتخت یقرص و پارچ آب را رو ینیجلو رفت و س محبوب

کنار تخت و ماسک همراهش را مرتب کرد.  ژنیجلو برد و کپسول اکس

که  یآلبوم عکس ینگاهش ناخوداگاه روکه  دیبگو یزیسر چرخاند تا چ

 اش نشده بود؟بود جا ماند. چرا زودتر متوجه لیداخل دستان خل

 یبه خوب لیخل زانی. چشمان گرستیآن آلبوم چ دانستیهم م دهیند 

که در آن لحظه از ته  یحسرت بار قی. آه عمدادیخبر از حال بدش م

انداخت و با  یپاتخت یخارج شد دست خودش نبود. ماسک را رو شیگلو

شان وصل شده بود جلو رفت. کنار به یچند تن یکه انگار وزنه ییپاها



 

644 

 یشوکت نای: مسندهیون                                                                                                                55طهران

 یدست جلو برد. دست گرمش رو ینشست و با همدرد تتخ یرو لیخل 

 چنگ انداخت. شینشست و بغض به گلو لیدستان سرد خل

خودتون رو  آدیبابا؟! خوشتون م نایسراغ ا نیحالتون اومد نی: چرا با ا-

به  یلیخ دیدکتر نگفت نبا شیچند روز پ نیمگه هم د؟یکن تیذا

 نی. انیبه فکر نوا باش کمی نیستیبه فکر من ن د؟یاریخودتون فشار ب

 شما رو خورده. یماه شده پوست استخون انقدر غصه کی نیدختر تو ا

 یگذاشت. دست آزادش را رو لیخل قیدرد عم یاسم نوا درد رو آمدن

 و چند بار... نیبار، چند کی. نه دیکوب شیپا

که گفت: همه درد من  یاش قلب محبوب را به درد آورد وقتخفه یصدا

وقت  ادیگفتن هم ز یبفهمه. اما انگار برا یزیچ خوامینواست محبوب. نم

 بگم بهش؟ یندارم. چ

 گهید کنمیدخترش زل زد: حس م سیرا باال برد و در چشمان خ سرش

که  شهیگرم نم یاز من آب دهیفرصت ندارم محبوب. فکر کنم خدا هم د

 بار کمرم رو خم کرده. نیا ینیببرتم. سنگ خوادیم

. خدا از عمر ما نیریاخم کرد و دست او را فشرد: زبونتونو گاز بگ محبوب

 ! د؟یزنیم هیحرفا چ نیکم کنه بده به شما بابا. ا
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برخورد نکند. خودش هم به  لیا خلدوخت تا ب گرید ییرا به جا نگاهش 

که شما فکر  یموضوع انقدر نینداشت اما گفت: ا مانیا شیاه هگفت

 تی. چرا انقدر خودتونو اذکنهیبابا. نوا درکتون م ستیبزرگ ن یکنیم

 د؟یکنیم

 دهینشست ناخواسته بود. ذهنش پر کش لیخل یهالب یکه رو یپوزخند

را با  زیکه ماجرا را به محبوب گفت. داشت همه چ یبود به همان روز

آلبوم دستش  نیروز هم درست مثل امروز، هم. آنآوردیم ادیبه  اتیجزئ

بودش،  دهید هیوارد اتاقش شده و در حال گر یبود، محبوب آن روز اتفاق

نتوانسته بود از گفتن اصل  گرید لیشده بود تا ماجرا را بفهمد، خل ریگیپ

دخترش رازش را درد و دل کرده بود. واکنش  یود و براطفره بر هیقض

 ینیب شیجوره پ چیآن روز محبوب دور از انتظارش بود. برخوردش را ه

 نوا ترسانده بودش!  دنیفهم یهمان واکنش هم برا دینکرده بود. اصال شا

که گفت: به نظرت واکنشش بدتر  یوقت کردیم ریس گرید ییجا حواسش

 آد؟یتر کنار مراحت یکنیفکر م ایباشه؟!  تونهیاز تو م

. با هر دو دستش دستان او را گرفت و دیفورا به طرفش چرخ محبوب

 ییزایروز شوکه بودم بابا. همه چکرد خودش را تبرعه کند: من اون یسع

که باهاش بزرگ شده بودم برعکس از آب  ییزایهمه چ دونستم،یکه م
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 یهاآدم نیترکیدم. اونم از نزدگول خور کردمیدرومده بود. حس م 

 نیکنم. شما خودتونو بذار کاریبگم، چ یچ دیبا دونستمینم. من میزندگ

ها رو جلوتون و اون حرف نشستیروز پدرتون م هیمن بابا. اگه  یجا

 ن؟یکردیم کاریبود؟ چ یواکنشتون چ زدیم

به طرفش برگشت. لبخند گرمش جان نداشت اما پر از حس بود.  لیخل

هم  یاش فشرد و چشم روانگشتان محبوب را داخل دستان الغر شده

. تا حاال هزار بارم خودمو گذاشتم جات. دمیگذاشت: من بهت حق م

خاطر نگران نوام. چون  نیاصال به هم ،یداشت یاون روز چه حال فهممیم

. تو عاقل امیمسئله کنار ب نیبا ا تونمینم ذارمیه مک هماون  یخودمو جا

جوونه و سرش باد  گهیبرات گرون تموم شد اون که د دنشیو شن یبود

 داره.

و گفت: نه  دیرا باال کش اشینی. بدیاز چشمان محبوب چک یاشک قطره

 نهیشیکه کنارم م ی. اون خودِ خود شماست. گاهستیبابا. نوا مثل من ن

. تونههی. انقدر شبکنمیبا شما صحبت م کنمیحس م زنهیو حرف م

با خودش بد  تونهیشده. مگه ادم م تونهیانقدر عاشقتونه که شب دمیشا

ماجرا با شما بد بشه؟ نوا شما رو همه  نیا دنینوا بخواد با شن کهبشه 

که باشه دوست داره.  یرو هر جور لشیجوره قبول داره. اون بابا خل
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 یخودخور نی. فقط تو رو خدا ادیقدر نگرانش نباشان کنمیخواهش م 

. ما طاقت دیبریم نیما رو از ب یهمه نیدار یجورنی. ادیرو تموم کن

 .مینیو آب شدن شما رو بب مینیبش میندار

 یفرستاد و زمزمه کرد: به نظرت واکنشش چ رونینفسش را ب لیخل

 باشه؟! تونهیم

بحث  نیتمام کردن ا الیخ ایگو لیهم گذاشت. خل یچشم رو محبوب

 سرانجام را نداشت.  یب

نوا اول خوب  دمیمنم بهتون قول م نیزود بهتر بش نی: شما قول بد-

 طیاونم شرا نی. مطمئن باشکنهیو بعد قضاوتتون م شنوهیحرفاتون رو م

 .کنهیشما رو درک م

 .دونمیم دیباشه محبوب. اما بع یکنیکه تو فکر م طورنیهم دوارمی: ام-

. طورهنیهم دیکرد از جا بلند شود و در جواب گفت: مطمئن باش قصد

 بعد هم خدا بزرگه. یوقتش نگذره برا نیاالنم قرصاتون رو بخور

ماند:  خکوبیم شیزد سرجا لیکه خل یشد اما با حرف زیخ مین

 اشتباه کردم. یفرستادمش بره اونجا محبوب. ول

 ن؟یبابا؟ کجا فرستاد نیدفرستا وی: کدیپرس یو سوال دیبه طرفش چرخ 
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اش را با زبان تر کرد و غرق در فکر گفت: نوا رو لبان خشک شده لیخل 

 خواستمیگاراژ. ازش خواستم بره تو اون خانواده. م فرستادم بره تو اون

و بفهمه. بهش گفتم برام از اون  نهیرو با چشم بب ییزایچ کیخودش 

 واونا ر شتریبود خودش ب نیقصدم ا اره،یهاش اطالعات بخانواده و آدم

فرصت نکنم بهش  دیکارم اشتباه بوده. شا کنمیبشناسه اما حاال که فکر م

 جا.که چرا رفته اون مونهیباهاش م شهیسوال هم نیبگم اون وقت ا

گوش او اتفاق  ریز گفتیم لیکه خل هانیوا رفت. ا شیسرجا محبوب

 افتاده بود و خبر نداشت؟

 !شناسه؟ینوا اونا رو م یعنی... عیبپرسد: االن... زیچ کیتوانست  تنها

ماجرا رو بهش بگم  خوادیو ازم م آدیسر تکان داد: آره. هر شبم م لیخل

بهش گفتم که فقط  لیهمون اوا یعنیاما تا االن نتونستم براش بگم. 

جا اما باور نکرد. ازش کنم که فرستادمش اون یرفع کنجکاو خواستمیم

 یاون خونه هم حساب یاه هشده بود، با بچ رینره اما د گهیخواستم د

کارو  نی! کاش اشناستشونیهاست مانگار سال گهیشده. م قیفر

 محبوب. کردمینم
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لبانش را از استرس گاز گرفت و گفت: چند وقته بابا؟ نوا چند  محبوب 

 وقته باهاشون آشنا شده؟

وب پرتاب کرد: پنج ترکاندن دل محب یآخر را برا ریسرفه کرد و ت لیخل

رفت گاراژ همونا بود!  یعکاس یکه برا ی. اون گاراژشهیم یماه شیش

 االنشم همونان. یدوستا

 شتریمحبوب خارج شد و لبانش را ب یهالب انیاز م یکم جان "یوا"

 بود؟  دهی. چطور نفهمدیگز

 زنه؟یکه مدام ازشون حرف م ییاون دخترا یعنی: -

 کرد. دییهم گذاشتن فکرش را تا یبا چشم رو لیخل و

 ابانیجدول کنار خ یرا از پشتش برداشت و بدون وسواس رو اشکوله

 نشست و کنارش گذاشت.

. دستانش را مقابل دهانش دیبه جلو خم شد و خودش را در آغوش کش 

از مقابلش کالهش  هانیتوجه به عبور پر سرعت ماش یگرفت و ها کرد. ب

نشسته در جانش را کم کند، اما انگار  یسرماتا  دیجلو کش یرا هم کم

بود. سرما در  دهیفا یمدتش ب نیا یتالشش هم مانند تمام کارها نیا
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و ول  دهیرا چسب شیگلو خیکه ب ییاه هکرده بود. مثل غص وخجانش رس 

 کن نبودند... 

: دیرا شن هیمهد یاز پشت سرش آمد و پشت بندش صدا ییهاقدم یصدا

 خدا؟ دیبه ام یزد خی ه؟یچ

دخترک را به غرغر وادار کرد: انگار نه انگار تو آذر  اشیطوالن سکوت

قدر ان جانیبرف اومده که ا جای! هوا شده خود بهمن ماه. حتما میماه

 خره! میشیم فینوا؟ کث ینشست جانیسرد شده. تو چرا ا

حوصله لب زد:  یرفت. سرش را باال برد و ب رونیاز غارش ب هیثان کی 

 نی! با ایشدنش فیکه نگران کث ستی. لباس عروس تنت نگهید نیبش

 .ستین یزینشستن که چ جانیلباسامون ا یهمه گل رو

را هم  شیهایقدر کم تحمل شده بود که شوخ. آندیکش یپوف هیمهد

اعصابت  ،یبخور گرم ش نویرا سمتش گرفت: ا یکاف وانی. لکردیدرک نم

 سرجاش. ادیب

بعد هر  یقهیشد. چند دق دنیمشغول نوش نشست و خودش هم کنارش

 گرم شده بودند. یدو کم
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بار  کیرا برانداز کرد.  شیو با دقت سر تا پا دیبه سمت نوا چرخ هیمهد  

 دیجد زیتا باال. داشت به دنبال چ نییاز پا گریو بار د نییاز باال تا پا

 ییکرده بود جا رییکه تغ یزی. انگار آن چکردینم شیدایاما پ گشتیم

 ظاهر بود. یورا

نگاه او سمتش  ینیو با حس سنگ دیرا هم سر کش جرعه نینوا آخر 

 سرچرخاند. 

 ه؟یابرو باال انداخت: چ اشرهینگاه خ دنید با

از  دایا جده هنثارش کرد و گفت: مرد یپدر مادر دار یچشم غره هیمهد

 !پرسمیم نیواسه ا ینوا؟ تو حتما بهتر خبر دار رونیگور در اومدن ب

 !؟یچ یعنیرا کنارش گذاشت:  یخال وانینگاهش کرد و ل گنگ

 دی. گفتم شایچیرا کش داد و شانه باال انداخت: ه شیپاها الیخیب هیمهد

حال و روز و  نیمن خبر ندارم! وگرنه که ا رونیب یاز قبر درومد یمرد

 نداره! یاگهید یاستدالل قانع کننده چیداغونت ه یافهیق

. همان طور که از دیبخش نتینوا را ز یهالب یلبخند کمرنگ باالخره

 نیمردن بهتر از حال ا ؛یجواب او را هم داد: حق دار شدیبلند م شیجا

 .یجزو همونا حسابم کن یتونیپس م منه یروزا
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 ابانیوسط خ تیرا با عصبان اشیخال وانیهم فورا بلند شد و ل هیمهد 

 اون وقت؟! یبد حیتوض لشمیدل شهیپرت کرد: م

 !؟یدونی: خودت نمدیبوتش به طرف او چرخ یپاشنه یو رو ستادیا نوا

. اما درک دونمایم یعنی. دونمیدر صورتش براق شد: نه. نم هیمهد

 حال و روز بندازه! نیآدم رو به ا هی یکیکوچ نیموضوع به ا کنمینم

اضافه  نیدست مقابلش گرفت و خشمگ دیبگو یزیکه نوا چاز آن قبل

ه تو حلقت نوا! دو ما رمیجفت پا م یاریمسخره ب لیدل یکرد: اگر بخوا

قدر باهات حرف زد نه سمتت اومد. ان شهیمثل برج زهرمار نه م یشد ه

 امیا بشم و باهات نه هپروژ الیخیب گمیوقتا م یکه بعض یمزخرف شد

 .یعکاس

 ؟یناراحت یلیخ ینشون بد یخوایم کارانیرفت و ادامه داد: مثال با ا جلو

 یدار هیچه کار نیا ؟یبردن خودت به بابابزرگت برس نیبا از ب یخوایم

خل  گهیچرا د زدنیتو که همه دم از عاقل بودنت م ؟یکنیبا خودت م

 نوا؟ یشد
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کس درک  چی. درد او را هدیکش رونیپافرش ب بینوا دستانش را از ج  

درد  یکس یدوستش بود. درد ب نیترکیکه نزد هیمهد ی. حتکردینم

 لمسش کرده باشد.  ینبود که هر کس یکم

مثل  یکنم؟ توقع دار کاریرا از باز کرد و پوزخند زد: پس چ دستانش

برات پشتک  ابونیو موقع برگشت وسط خ یعکاس امیب یپرانرژ شهیهم

از هفت روز هفته شش  میآدم زندگ نیزتریعز یوارو هم بزنم؟ اونم وقت

من برم  گنیهمه عالم و آدم از نموندش م ی! وقتمارستانه؟یبروزش رو 

 ه؟یمهد یزنیم ییحرفا نیتو من که همچ یدید یحالم؟ چ وعشق  یپ

 دانستیکرده است. او که م یرو ادهی. حس کرد زبه درد آمد هیمهد قلب

 حرف را زده بود؟ نیا گریچرا د پرستدیرا م لینوا خل

 یبرام برقص یایب گمینوا. منم نم دمیبرآمد: بهت حق م ییدلجو درصدد

فقط خودت  یشکل نیهم نباش لطفا. ا یجور نیاما ا یباش شهیو مثل هم

 یزهیانگ گهیتو د دنیآقاجونت با د یکنی. فکر میبریم نیاز ب یرو دار

رو  هیشما از االن قاف نهیبب یوقت مونه؟یبراش م دنیزنده موندن و جنگ

که با ضعف بتونه  یدیرو د ی! کدوم ادمافتهیکه بنده خدا پس م نیباخت

 دختر خوب؟ یباش یکمک کنه اخه که تو دوم گهید یکیبه 
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. هیمهد تونمیکه گفت: نم یبود وقت ختهیغم عالم در چشمان نوا ر تمام 

حالم  گهی. درمیبم خوادیدلم م نمیبیم یرو اون شکل لیبابا خل یوقت

. چند خورهیرو در آوردن بهم م یقو یآدما یبودن و ادا یداره از قو

اون  یجهیاما کو جوابش؟ کو نت دمیچینسخه رو واسه خودم پ نیساله ا

بابا دچار مشکل شد به  یاه هیکه ر شیبودن؟ از چند سال پ یقو مهه

 یکار نمیبیم یخودم قول دادم کنارش باشم و کمکش کنم اما االن وقت

پا به پاش درد بکشم.  خوامیباشم. م یقو خوامینم گهید ادیاز دستم برنم

کنه بمونه.  یباشم که به خاطرم سع فیضع یدختر غرغرو هی خوامیم

از بابت من راحت باشه که بذارتم و بره. درسته که  الشیخ خوامینم

براش  تونمیکنم اما تو دل خودم که م میبا خودم تقس تونمیدردشو نم

 تونم؟ینم هیدرد بکشم مهد

درکش  ی. حاال کمدیدر آغوشش کش یجلو رفت و با همدرد هیمهد

مثل  ییهاوقت کیخوب باشند.  توانستندینم شهیها که هم. آدمکردیم

. ربات که نبودند درد را نفهمند. باالخره همه آوردندینوا کم م یحاال

 .کردندیحسش م

خوب  لیباخل... من مطمئنم حال باستیراهش ن نی.... بخدا ازمی: عز-

 .یکن کنارش باش یسع کارانیا ی. توام به جاشهیم
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دو ماهش را چون  نیا یهم گذاشت. کل روزها یحال چشم رو یب نوا 

به درد او هم  لیبدون خل یایکرده بود. دن یمتحرک زندگ یمرده کی

 زنده بودن نداشت. یبرا یازهی. اصال بدون او نوا هم انگخوردینم

پارک بود برسند.  هیمهد نیکه ماش ییکنار هم قدم برداشتند تا به جا در

ا نوبت ه هاز بچ یکی شگاهیبالفاصله گفت: فردا آرا هیسوار شدند مهد یوقت

 کیک هی. بعد از اونم میبکش تافهیو ق ختیبه ر یدست هی میبر رمیگیم

نکردن . اون بندگان خدا هم گناه لیباباخل دنیخونه د میریم میخریم

 !ننیکنار خودشون بب دیرو با یلعبت نیکه هر روز همچ

که  هیمهد فیگفت. حر یاداد و باشه هیتک یصندل یسرش را به پشت نوا

 پس ناچار بود قبول کند... شدینم

رفت. پا که درون راهرو  رونیرا داخل حوله جمع کرد و از اتاق ب شیموها

 یرو شیپ لیاتاق خل یرواجازه از او ناخوداگاه تا  یگذاشت نگاهش ب

امروز  نیتا هم یدر از بچگ نیاتاق نفسش را تنگ کرد. ا یکرد. در بسته

 ه. خاندادیبه او م یاو بسته نبود و همان هم حس بد یوقت به رو چیه

نوا  یبدون در باز اتاقش برا یاو، حت یبدون صدا ل،یبدون حضور خل

 بود.  ژنیاز اکس یخال



 

656 

 یشوکت نای: مسندهیون                                                                                                                55طهران

را کنار  حشیرساند و تسب انیبه پا یرلبیز ینمازش را با چند دعا یعل 

چشم  یجانماز انداخت. خم شد مهر و جانماز را جمع کند که از گوشه

اما دخترک از  ندیمکث کرد تا نوا هم او را بب ینوا شد.  کم یمتوجه

زانو گذاشت. جلو  یبلند شد و دست رو شیتکان نخورد. از جا شیجا

 باشه بابا. تیرا صدا زد: نواجان؟ عاف وارفت و ن

خورد. معلوم نبود در کدام عالم غرق شده بود که  یاکهی شیدر جا نوا

 طور تنش را به زلزله انداخت.او ان یصدا

لبانش  یرو یالبخند خسته یعل دنیو با د دیبه طرف راستش چرخ 

 ن؟یاومد ی. کدمتونیند دی. ببخشدیانداخت: سالم عمو. خسته نباش هیسا

 ستیب هی. یخرجش کرد: سالم بابا. سالمت باش یمهربان شهیمثل هم یعل

 ؟یاومدم. خوب یتو حموم که بود شه،یم یاقهیدق

زمان به صورت گذاشت و هم شیرفت و جا نماز را درون کشو زیطرف م به

 امروز؟ خوش گذشت؟ ی: چه خبر از عکاسدیپرس یرگبار

وجود نوا را پر کرد فورا خودش را  یابارهکی یسرما یآمدن نام عکاس با

را هم  یرساند و کنارش چپانته زد. در همان حال جواب عل یبه بخار
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از  یخوب یکرد اما در کل پروژه تمونیاذ یلیهوا خ یداد: بد نبود. سرما 

 آب در اومد.

 قهیاش کرد و بعد از چند دقحواله "یاباشه تیعاف"از آشپزخانه  محبوب

آمد. نوا با تشکر سهم خودش را  رونیگرم ب یکاکائو ریش وانیبا دو ل

بود و ذهنش هزار  لیدر اتاق خل یبرداشت و مزه مزه کرد. چشمانش رو

 .گرید یجا

داد: االنا  حیتوض یمقصد قبل دنیباز هم رد نگاهش را گرفت و با د یعل

داروهاست.  ریوقتشون به خاطر تاث رید یخوابا نی. اشنیم داریب گهید

 بهتر بوده شکر خدا. نگران نباش. یلیامروز حالشون خ

مدت شمام  نی. تو ایعمو عل یبه او چشم دوخت: مرس یبا قدردان نوا

 رو دوشتون بوده. لیبابا خل ی. همه کارانیتو زحمت افتاد یحساب

با  یفرق چیمن ه یحرفا باباجان! آقاجون برا نیاز ا یاخم کرد: نزن یعل

برامون  شونیا میکه ما جوون بود یخودم نداره. تا چند امرزیپدر خدا ب

 یفهیماست که وظ یفهیکرد و حاال که پا به سن گذاشتن وظ یپدر

انجام  ی. اگر کارستین یمنت چی. پس همیرو براشون جبران کن یفرزند

 که بهمون داشتن.  هییهاهمه پس دادن محبت میدیم
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تمام رو به نوا  تیزانوانش در هم قالب کرد و با جد یرا رو شیهادست 

تا  تیوضع نیا ستیبه فکر خودت باش دخترم. معلوم ن کمیگفت: توام 

 یبه توئه. تو که بخوا دشونیکنه. محبوب و آقاجون همه ام دایادامه پ یک

 هبهتر یتوقع مقاومت داشت. اگر نظر منو بخوا شهیاز اونا نم یاریکم ب

. بذار رونی. با دوستات برو بیخودت وقت بذار یبرا شتریروزا ب نیا کمی

 آقاجون هم از بابت تو راحت باشه. الیخ

. زمیعز گهیدرست م یو اضافه کرد: عل دییحرف همسرش را تا محبوب

کرده. امروز همش به فکر تو بود. لطفا  ادیبابا رو هم ز یحال تو نگران نیا

 وده باشه.کن حداقل از بابت تو آس یکار هی

بابا  خوادیهم گذاشت: چشم. حواسم هست. دلم نم یناچار چشم رو نوا

 نمشیبیحال که م نی. تو استیرو ناراحت کنم اما دست خودمم ن لیخل

 پاش درد بکشم...خواد هم یدلم م

را پس زد و آب دهانش را  اشهیدهد. گر حیتوض شتریامان نداد ب بغض

که خانه را فرا گرفت غم را  یدوخت. سکوت نی. نگاهش را به زمدیبلع

از او نداشت اما  یهم دست کم ی. حال محبوب و علزدیم ادیفر

 ببرد.  نیخودش را از ب یاجازه دهند نوا با خودخور توانستندینم



 

659 

 یشوکت نای: مسندهیون                                                                                                                55طهران

حساب و کتاب به  یبرا یدر همان سکوت خورده شد. بعد از شام عل شام 

ا به طرف اتاقش راه افتاد که هاتاقشان رفت و نوا هم بعد از شستن ظرف

 : جانم؟ستادیزد. ا شیمحبوب صدا

 لیا تعطه هبچ یورزش یم. مدرسه به خاطر برنامه: فردا صبح من خونه-

 بابا هستم. شیبرو انجامش بده. من خودم پ یدار یشده اگر کار

قبل از  تیپا و آن پا کرد و در نها نیا یگفت. محبوب کم یا"باشه" نوا

. رونیبرو ب کمی دتیجد یفردا رو با دوستا یخوایداد: م شنهادیرفتن او پ

 .شهیحال و هوات هم عوض م ینطوریا

زبان  ریاز ز دنیحرف کش یمحبوب برا ریگفت و ت ی"چشم"باز هم  نوا

 او به سنگ خورد.

 لیکه حاال چراغش روشن شده بود رفت. بابا خل لیبه اتاق خل میمستق

 نده بود.باالخره دل از خواب ک زشیعز

**** 

 الیمشت تخمه برداشت. با خ کیمقابلش  زیم یخم شد و از رو زدانی

دراز کرد. سرش را  زیم یرا رو شیمبل لم داد و پاها یراحت به پشت

تو باشم  یرا مخاطب قرار داد: من جا لیریبلند ام یعقب برد و با صدا
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از سر  . موندم تو چرا دستلیخونه  گردمیبرنم گهید مونمیم جانیهم 

 !؟یداریخانواده برنم رمکانون گ

به تراس  دیبگو یزیکه چزد و بدون آن یدر جوابش لبخند کوچک لیریام

 رفت. 

راه افتاد:  یویبرداشت و به سمت ت رهیجز یرا از رو هویظرف م ایرکیام

 . شهیشروع م یاالن باز زدانیبزن سه 

 !یو بستزد: جمع کن خودتو راه شیهم به پا یاراه ضربه سر

از مقابلش دوباره  ایرکیو با گذشتن ام دیرا عقب کش شیجفت پاها زدانی

داداش.  زاشهیچ نیبه هم یخونه مجرد یبرشان گرداند: صفا زیم یرو

 که نداره! یاگهید ریوگرنه واسه ما بچه مثبتا خ

بحان ما برداشت و گاز زد: آره. به قول س زیم یاز رو یبیس ایرکیام 

 .ستمیخدا بلد ن یهارو از نعمت نهیبه یاستفاده

کرد و سراغش  نیرا هم مز زدانیلبان  نیریش یسبحان تبسم یاداوری با

 خونه؟ آدیم یرا گرفت: ک

 .تونهیاما انگار آماده باشن. نم ادیشانه باال انداخت: قرار بود فردا ب ایرکیام
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برقرار شد. کنترل را برداشت و  انشانیتکان داد و سکوت م یسر زدانی  

که  یبود. از زمان یگرید یاما فکرش جا ایرکیجا کرد. اما را جابهه هشبک

 امدهین شیرا بپرسد اما فرصتش پ اشیسوال ذهن خواستیآمده بودند م

بپرس  گفتیدلش م کیبود. مدام با خودش در حال کلنجار رفتن بود. 

 ی. از گوشهاوردیدر اخر طاقت ن کرد،یمنعش م دنیاز پرس یکیان  و

 یبود را از نظر گذراند و با لحن ونیزیتلو یکه غرق صفحه یزدانیچشم 

کجا موندن  هی: بقدیبه نظر برسد پرس یعاد کردیکه تمام تالشش را م

 پس؟

. دی. منظورش را خوب نفهمدیاو باال پر یبارهکیاز سوال  زدانی یابرو

. دستش را در هوا تکان دیت او گردن کشبرداشت و سم ونیزیچشم از تلو

 هم دعوت بود؟ یاگهی! مگه کس دا؟یداد: ک

تا  یعنیفرستاد و فورا گفت: نه.  شیدست آزادش را داخل موها ایرکیام

. منظورم دخترا ادیب ستیجز خودمون قرار ن یکه من خبر دارم کس ییجا

 بود. اونا کجا موندن؟

لبش را خاراند  یگفت. گوشه ی"آهان"به حالت قبلش برگشت و  زدانی

کوتاه جواب او را داد: موندن خونه. گفتن ساحلم قراره بره  یو بعد از مکث

 ؟یدونستی. نمششونیپ
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 لیریام یبه خانه میدر هم گره خوردند. از گاراژ مستق ایرکیام یابروها 

 زدانی یخبر نداشت که ساحل کجاست. همان را برا یآمده بودند و حت

که به قلقلک افتاده بود گفت: کاش  یرتیدر ادامه با رگ غ تکرار کرد و

تر بود. تنها هم راحت المونیخ یجورنی. اجانیهم یآوردیاونارم م

 .موندنینم

هم در تراس را باز کرد و داخل  لیریو همان دم ام دیکوتاه خند زدانی

. اونام میمجلس رو زنونه مردونه کرد گهیگفت: د یبا لودگ زدانیشد. 

 ترن.راحت یجورنیداشتن چون گفتن ا خودشون برنامه یحتما برا

 اون وقت؟ یا: چه برنامهدیشدت گرفت و مشکوک پرس ایرکیام اخم

. فقط من دونمینم گهیکرد: اونو د یاطالع یاظهار ب یالیخیبا ب زدانی

 .میدخترونه خلوت کن میخوایگفتن نه. م جانیا انیدادم ب شنهادیپ

 راهنیپ یاه هرفت. دکم رونیاز آشپزخانه ب شانیصدا دنیبا شن لیریام

 کنهیم یرا مخاطب قرار داد: چه فرق ایرکیاش را باز کرد و اممردانه

 بوده باشه؟ یشون چبرنامه

. بابا میمراقبشون باش دیما حداقل با کنه؟ینم یپوزخند زد: فرق ایرکیام

 کرد حواسمون بهشون باشه. دیآخر هزار دفعه تاک یقهیتا دق
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کدوم  چی. هجاستنیهممون هم ی. اشتباه اصلگهیکرد: نه د ینچ لیریام 

 دیبه مراقبت ما داشته باشن. با اجیکه احت ستنین یتو سن گهیاز دخترا د

 .آنیخودشون برم یکه اونا هم از عهده میقبول کن

 یعنید: چرخان انشانیمتعجب نگاه م ایرکیزد و ام شیبرا یسوت زدانی

اما اگر تو  لیریبه امون خدا؟! حرفات قشنگه ام میولشون کن یعنی ؟یچ

 یچ یدونیم فتهیبراشون ب یاتفاق ستنین نایکه مامان ا یچند روز نیا

سمتون  رهیگیرو م ریگردن ما. آقاجون نوک ت فتهیم ی! همه چشه؟یم

 به ناموس خونمون نبوده! واسمونکه ح

به سمت اتاق راه افتاد و در همان حال جواب او را هم داد: من  لیریام

. درست ایک میکنیها صحبت مدر مورد آدم مینزدم. دار یحرف نیهمچ

اونا هم حق  گمی. من فقط میول کردن استفاده کن یاز کلمه ستین

اصال دلشون  دیشا ایانتخاب داشتن. حتما دلشون نخواسته کنار ما باشن 

. نی. هممیکن فیتکل نییما براشون تع ستی. پس قرار نننینخواد ما رو بب

 .ادین شیپ یدورادور هم حواسمون بهشون هست که مشکل

رفتن او را نگاه  ایرکیها گم شد. امبه اتاق یمنته یراهرو چیدر پ لیریام

اهلل ماش گهیم شنوهیم یکیفردا هم . پسگهید نیکرد و پوزخند زد: هم

 اون سه تا نره خر که خواهراشون رو تنها گذاشتن. رتیبه غ
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از اون نره خرا من باشم و دوتا از اون  یکی: اگه دیخند الیخیب زدانی 

 م؟یحرف مردم دار کاریمن بذار بگن. چ یدخترا خواهرا

قدر روشن فکر ان تونمیغلظت گرفت: موندم من چرا نم ایک پوزخند

 باشم؟

 . برادر من یخوایبا دهان پر جوابش را داد: چون نم زدانی

 کهنیو افزود: البته ا دییچشم او را پا یاز گوشه اطیکرد. با احت مکث

 !ستین ریتاث یهم ب یبه همه چ ینیبدب یادیز

 نیا رونیهمه گرگ رو ب نیا ی! من؟! کورنم؟یکوره در رفت: من بدب از

 دیسرت تو دادگاهاست با هیچرا؟ تو که  گهی! تو دزدان؟ی ینیبیخونه نم

 .گمیم یمن چ یبهتر بدون

اما به  نمیبیشد. صاف نشست: چرا. اتفاقا چشم دارم و م یجد زدانی

خواهرام. اونام آدمن  یبردارم و ببندم به پا ریزنج تونمیخاطر اونا نم

مثل برده هم باهاشون رفتار  ستیاما قرار ن میولشون کن گمی. نمایرکیام

 بشه.

 .گمیم یمن چ یفهمیزد: نم هیمبل تک یبا حرص به پشت ایرکیام
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 یبه تاسف برا یبود. سر دهیرا شن زیآمد. همه چ رونیاز اتاق ب لیریام 

جوره قصد نداشت از  چیپسر ه نیتکان داد. ا ایرکیسرخ ام یچهره

 .دیایب نییغلطش پا یهاموضع

 می. ما هم نباشایک الیخیاما..... ب فهممیبه حالت قبل برگشت: م زدانی

کالس حواسش هست دخترا پاشونو کج  یمبسرا نیهست. ع اسمنی

 نذارن. حتما االنم نسسته باال سرشون که دست از پا خطا نکنن.

 .می. کارو به کاردونش سپردگهی: راست مدیخند لیریام

که از آن  یدوماه نیتر کرد. در ارا تنگ ایرکیخلق ام اسمنیاسم  آمدن

سکون فرو رفته بود.  کیدر  زیگذشته بود همه چ مارستانیروز مقابل ب

دوماه شده بودند  نیتر از همه قلبش. در او مهم ریجهانگ اسمن،یهمه؛ او، 

آن  ازقبل  یرا در روزها زیچ کیانگار  ایرکیقبل اما ام یهاهمان آدم

که خودش  یبود. حس مناید و آن حس مبهمش به جا گذاشته بو شنهادیپ

 دادیقلقلکش م یکس ییاما در وقت تنها خواندشیبا سماجت عشق م

در  یحت آمدی. عارش مکردیصدا را قطع م ی... با لجبازستیکه نه ن

 ای یکشش سطح کی منایخلوت به خودش اعتراف کند که حسش به 

 منایاز جنس  یبوده است. وگرنه او کجا و دختر ادهتوجه س کی دیشا

 نیا دییبا تا کردیفکرها بها دهد، حس م نیبه ا آمدیکجا؟! بدش م
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که هر روز عاشق و فارغ  یکوچک یها خودش را در حد پسرهاحرف 

با  خواستیرا هم م نیا شیآورده است. مثل تمام کارها نییپا شوندیم

 ....شدیببرد اما نم شیپ یسماجت و لجباز

را  مناینفر که در سرش بود مغزش را سوراخ کرده بود. هر روز سراغ  کی

بود؟  نیعشقت هم د؟یآیدر نم تیچه شد؟ چرا صدا گفتی. مگرفتیم

! تو که واله و عاشق و یبود دانیتو که مرد م ؟یجا زد شنهادیپ کیبا 

که خب،  یراحت سر به بالش گذاشت الیشبه با خ کی! چطور یبود دایش

 برسم؟ و تمام. منایبه  توانمینم گریرا خراب کرد و د زیآقاجان همه چ

شده  دهیپوس یشده و به بعد لجبازش که چون چوب انهیفکرها مور نیا

قدر که باالخره کم اورده بود. قبول کرده بود که بود حمله برده بودند. آن

چه بود اما هر چه  دانستیهنوز هم نم منایاشتباه کرده. اسم حسش به 

جنسش هم نبوده است....... هم یحت ایکه بود حاال مطمئن بود که عشق 

 بود.... ریکه د فیفقط ح

در  گر،ید یابانیافکارش بود در خ بانیدست در گر ایرکیوقت که ام همان

 داشت. یگرید یرنگ و بو زیهمه چ گر،ید یجمع
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 خوامیساحل. امشب موسط  ایآهنگ را باال برده بود: بدو ب یصدا منای 

 کنم. یانرژ هیتخل یحساب

از آشپزخانه صدا باال برد:  اسمنی. دیدست دخترک را همراه خود کش و

 سرمون. زنیریم اه هی. االن همسامنایکمش کن 

بلندش را در  یبه کمرش داد و موها ی. قراوردیخودش ن یبه رو منای

 هوا چرخاند. 

فر  یشهی. از شدیسرش را با تاسف تکان داد و به عقب چرخ اسمنی

نکرده بود  یوقت بود که آشپز یلیانداخت. خ زشیعز یایبه الزان ینگاه

 کرده بود. رییتغ یحساب اشهیکارها روح نیو امروز با ا

 اسمنی نیخوای: کمک نمدیسرک کش رهیاز پشت جز منایدوست  نا،یمب

 جون؟

 یکه رو یگوشیباز یمو به طرفش برگشت. طره یبا مهربان اسمنی

 . راحت باش.زمیصورتش افتاده بود پشت گوش زد. سر باال انداخت: نه عز

که به سر و  یرا در حال زی. مدیکش رونیرا از فر ب ایرفت و او الزان نایمب

رفت.  رونی. پس از تمام شدن کارش بدیچ دادیسه دختر گوش م یصدا

به  اوردیب نییآهنگ را پا یبخواهد صدا منایاز  مطمئن بود اگر باز هم
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 ی. خودش دست به کار شد. جلو رفت و صدادهدینم تیحرفش اهم 

باره  کیبه  اشانیبرد. دخترها که با کم شدن آهنگ انرژ نییپخش را پا

. اسی گهی: ضد حال نزن ددینال منایو  دندیبه سمت او چرخ دیته کش

 .میشب خوش باش هیبذار 

دوباره  دیبا دست به آشپزخانه اشاره کرد: شام آمادست. بخور اسمنی

 .دیبرقص

دور مچ دستش  یبه سمت آشپزخانه. ساحل کش مو دیراهش را کش و

بست و سمت آشپزخانه  یاز عرقش را باال دم اسب سیخ یرا باز کرد. موها

 کمک کند. اسمنیراه افتاد تا به 

عطرش را  ایالزان دنیبا د منایکامل شده بود.  زیم نایو مب منای دنیرس تا

 خانم ما. یاسیکرده  ی: اوووووف. چدیبا لذت نفس کش

برداشت و پشت دست ساحل که  رهیجز یرا از رو اشیبالفاصله گوش و

 .رمیعکس بگ خوامیزد: دست نزن م رفتیناخنک زدن جلو م یبرا

 تا او کارش را بکند. ستادندیکنار ا همه

هم نوشت  رشیگذاشت. ز ید فورا واتساپش را باز کرد و استورکه ش تمام

 "خواهر جان ییدخترونه با هنرنما یدورهم"
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 خچالیرا از  هایدنیو خودش نوش نندیبه دخترها تعارف کرد بنش اسمنی 

دوباره از جا بلند شد و  منای. هنوز شروع نکرده بودند که دیکش رونیب

حساس تذکر داد: بذارش  یمانند مادرها اسمنیرا برداشت.  اشیگوش

 .منایشامتو بخور  ایکنار ب

سوز به دلتون  هی رشمی. ززدانی یکرد: عکس غذا رو فرستادم برا ینچ 

 .میمرحله رو از دست بد نیبود لذت ا فینوشتم بسوزن. ح

 . دندیخند همه

جا شروع  کیاز  نای. مبزدندیحرف م یکه نشسته بودند از هر در زیم دور

 یزیچ دنیو ساحل هم با پرس گرفتیاو را م یپ جانیبا ه منایو  کردیم

 یساکت بود. داشت به کارها اسمنی. آن وسط تنها کردیم شانیهمراه

که پدر و مادرش شهرستان  یچند روز نیا یو برا کردیخودش فکر م

 .دیچیبرنامه م دبودن

بود که  نایو حواسش جمع شد. مب زیت شیهاآمدن نام نوا گوش با

چقدر  یدونینوا جون عکسام رو امروز فرستاد. نم منا؟ی ی: راستگفتیم

 خوب شدن.
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نداده  لیمنو هنوز تحو ینامرد عکسا ؟ی: جددینوشابه سر کش یقلپ منای 

 بذارم باهاشون. یزییحداقل دو تا پست پا

 یشلوغ باشه، چون من هر چ یلیسر تکان داد: فکر کنم سرش خ نایمب

 بار نرفت. گفت پرم. ریبهم بده ز گهید میتا هیاصرار کردم 

 یکرد: آره. اتفاقا منم گفتم اما قبول نکرد. گفت باشه برا دییهم تا ساحل

 .یفصل بعد

ما هم  ه هما کی. االن سرش کجا گرمه ستی: معلوم ندیباال پر منای یابرو

 .میازش خبر ندار یدرست حساب

 .شتریزمزمه کرد: ب اسمنی

ه ما کیاز  شتریناقصش را کامل کرد: ب یکه نگاهش کردند جمله گنگ

. من چند بار باهاش تماس ستین داشیو پ کنهیکه دعوتا رو قبول نم ه

خوب  یلینوا هم خ یشدن و حال روح ماریگرفتم. متاسفانه پدربزرگش ب

 نبود.

ه ما کیاز  شتریناقصش را کامل کرد: ب یکه نگاهش کردند جمله گنگ

. من چند بار باهاش تماس ستین داشیو پ کنهیه دعوتا رو قبول نمک ه
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خوب  یلینوا هم خ یشدن و حال روح ماریگرفتم. متاسفانه پدربزرگش ب 

 نبود.

اخر که  ینگفت؟ سر یزیچرا به من چ ؟یدرهم شد: جد منای یچهره

اومده.  شیبراش پ یشدم فقط گفت مشکل خانوادگ ریگیپ یلیخ

 بوده. یزیچ نیهمچ دونستمینم

 کی بای. تقردمیفهم ی: منم اتفاقدیباریم یهم ناراحت اسمنی یافهیق از

از همکارام چند بار باهاش تماس گرفتم  یکیعقد  یعکاس یبرا شیماه پ

گفت پدربزرگش  میصحبت کرد یاما جواب نداد، خودش زنگ زد و وقت

بهم بگه. چند روز  مارستانیداشت تو ب ی. بهش گفتم اگر کارضهیمر

شده و  یبستر یاگهید مارستانیبعدش زنگ زد گفت پدربزرگش تو ب

 اونجا دارم بهش بگم. یزیچ ییاگر آشنا

اما اصال  ششیرفتم پ یخش انداخت: منم حضور شیصدا یرو یناراحت

خودش  یلی. خدمیدیم یجورنیبود که نوا رو ا یبار نیخوب نبود. اول

 رو باخته بود.

به حرف آمد: حال  هیشده بود زودتر از بق شینوا ر یلش براکه د ساحل

 بد بود؟ یلیبابابزرگش خ
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 زمزمه کرد: نه. اما خوب هم نبودن. اسمنی 

 ی.. واقعا ناراحت شدم. طفلزمی.. عزیانداخت: اله زیم یچنگالش را رو منای

حداقل احوالش رو  یبه بابابزرگش وابسته بود. چرا زودتر نگفت یلینوا خ

 م؟یبپرس

بود. حس  ومدهین شیسنگ شد: فرصتش پ اسمنیدر دهان  ایالزان تکه

 رو بشه.با ما روبه تیوضع نیکردم خودشم دوست نداره تو ا

بهش زنگ  دیکن یادواریحتما  میسر تکان داد: شام رو که خورد منای

 .میمعرفت یب گهیبزنم. زشته. حاال م

ها ردن قاشق و چنگالبهم خو یموافقت کردند و در ادامه تنها صدا همه

 .شکستیبود که سکوت آشپزخانه را در هم م

 یجشن نامزد لمیف وه،یزمان با پوست کندن مهم نشسته بودند و هم دور

که بلند شد سرش را  منای یگوش نگید ی. صداکردندیرا نگاه م نایمب

زمان پشت مبل راه افتاد و هم زیو از جا برخواست. سمت پر دیعقب کش

 .هیک نمیبب نیها باال گرفت و بشکن زد: استپش کندستش را رو به آن

باال رفت:  غشیج یکه صدا دینکش هیرا باز کرد و به ثان یگوش قفل

 کردن! ییرای. چه از خودشونم پذنیکثاااافتا رو بب
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 ا؟ی: کدیفورا سمتش گردن کش ساحل 

 نیو سمتشان قدم برداشت: پسرا. بب دیکش رونیرا از شارژ ب یگوش منای

 گرفتن. لیشکمشونو تحو یحساب دنیتو رو خدا. چشم ما رو دور د

 یبشه ک اهیام سشکمش گذاشت: االن باسن بچه یدست رو یشینما و

 ره؟یگیگردن م

 : اول باباش!دیخند نایمب

 زدانیکه  یذیلذ یهاکباب او کرد و عکس جوجه یحواله یلگد منای

: نکنه توقع دیخند اسمنیها گرفت. آن یفرستاده بود را رو به رو شیبرا

 گشنه بمونن؟ اونم اون سه تا! یداشت

که  یاز آن طرف اظهار نظر کرد: نه فقط اونا، کال مردا در هر حالت نایمب

 .گذرنیباشن از شکمشون نم

 مروین میجا بود: کارد بخوره تو شکمشون! حاال ما اوندیغر رلبیز منای

 که. میبه خوردمون! شانس ندار دادنیم

 یلیبراشون. بگو خ سیبنو نویاو فرو برد: هم یسرش را در گوش ساحل

 .نینامرد
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نگه داشت و گفت: کوفت  سیو کونیآ یسر تکان داد. دستش را رو منای 

 ییرایانقدر از خودتون پذ نیکشی. کوفت! خجالت نمزدانی نیبخور

 نیسر گرسنه بر زم میکه ما باش اتونه هیکه همسا یدر حال نیکرد

 !ن؟یستیگذاشتن؟ شما مسلمون ن

متعاقبا شروع به ضبط  زدانیخورد و  نیس امشیکه پ دینکش هیثان به

به سرعت بازش کرد. پسر اول بلند  منای دیکه رس امشیکرد. پ سیو

پس  نیابود! اگه شما گشنه هیو بعد گفت: واال کرم از خود همسا دیخند

 زد تو رگ؟!  یپز رو ک یاسی یایاون الزان

اگه  کننی: البته از اتاق فرمان اشاره مدیاش رسدر ادامه یبعد سیو و

 میایاالن ب نیهم نیامر خدا پسندانه هست نیشدن در ا کیبه شر لیما

 دنبالتون.

! اونم به میکرد: نه قربونت. تازه از شرتون خالص شد پیتا یفور منای

 تو گلوتون! شهیمظلوما حناق م یحق خدا

ا ه ه. االن جوجزمیعز یدست به دعا شد ریفرستاد: د سیباز هم و زدانی

که حق باهاته، دست به  یی! البته از اونجایبعد یاز معده رفتن مرحله

 دنبالتون؟ امیب یطلب کردن از شما و براورده کردن از ما. ک
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نونو . گفته تا تنور داغه استیداداش ک یحرفا نای: بخدا ادیخند ساحل 

 .دنبالشون میبر میبچسبون

 زد: صد در صد.  ه هقهق منای

داره  یاتصال ماشیداداش؟! س یریگیخط م یکرد: از ک پیبه سرعت تا و

رو به گنج  یآزاد نیمحبوس ا یروشاش. ما دهیمتاسفانه! رو ما جواب نم

 .میدیقارون نم

 کرد. پیهم شروع به تا زدانی

 ادیدلت م یچجور ؟یزنیا مه هجوج نیا ینهیدست رد به س یعنی: -

 کافر؟!

. فردا خودم نی. اصال هم ناراحت نباشیاز جا بلند شد: بگو به راحت اسمنی

 .نیانگشتاتونم بخور زنمیکباب م هیبراتون 

 یگرفتن دستش را رو سیکه قبل از صبحت کردن او به قصد و منای

را مقابل  یضبط شده بود گوش اسمنی یآن گذاشته و حاال صدا کونیا

 نییدادا؟ خانم پرستار ما بچه پا یدیصورتش گرفت و در ادامه گفت: شن

 .میکنیم تونیفردا زخم نی! منتظر باشدهیشهره. باخت نم
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چرا؟  گهیتو د ؟یاسیخنده فرستاد و در ادامه نوشت:  کریچند است زدانی 

 ؟یکرد یپشت داداشتو خال یزود نیبه هم

که در آشپزخانه بود خواند و او را به خنده  یاسمنی یرا برا امیپ منای

 شما خورده. یام به تنهانداخت: بگو تنه

گرفت و باعث شد  منایرا از  یهر واکنش یاجازه زدانی یبعد امیپ

 ن؟یاکارهی. فردا چیاز شوخ یباال بپرند: جدا شیابروها

طاقت  مونویبلند خواند و گفت: فکر کنم دور یرا با صدا امیبه دخترا پ رو

 حاال؟ سمیبنو ی. چاوردنین

 .میندار یخاص یکالم گفت: راستشو. ما که برنامه کی اسمنی

 کیرا نوشت و منتظر شد تا برادرش جواب بدهد. بعد از حدود  همان

! یطرف هی میبا هم بر نی. برنامه کنیهم عال یلیآمد: خ امشیپ قهیدق

 .رهیحوصلتون هم سر نم یجورنیا

. کجا مد نظرتونه نیکنا! خجالتمون ند نهیبا خنده جواب داد: بابا هز منای

 حاال؟

 یفکررو با هم شی. باقمیدادن بهش فکر کرد شنهادیفعال در حد پ": -

 "ست؟یمد نظرت ن ییجلو. تو جا میببر
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لغزاند: با شما؟  بوردیک یهم فشرد و دستش را رو یرا رو شیهالب منای 

 نه.

 "؟یبدون ما چ ": -

 ! کدومو بگم؟ادهیز یلیکه خ: اوووف. اوندیصدا خند با

را بپرسد نوشت:  یکه نظر کسدر ذهنش زده شد. بدون ان یاجرقه ناگهان

 . هوم؟هیچک کردم فردا هوا اک یجاده چالوس؟ امروز هواشناس میبر

آسترم  یرو بد منایصورتش را خاراند و رو به پسرها کرد: بفرما. به  زدانی

 آدم.از  خوادیم

 گه؟یم یلبخند زد: چ لیریام

 جاده چالوس.  میبر گهیرا سمت او گرفت: م اشیگوش زدانی

 تکان خورد: چالوس؟ اونم االن؟! شیمتعجب سرجا ایرکیام

 . ستیهم ن یچانه باال داد و متفکر گفت: اتفاقا فکر بد لیریام

 کاریخوبه؟ گاراژو چ ویچ یطبق معمول ساز مخالفت زد: چ ایرکیام

 م؟یکن
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طرف  هی! از ؟یهم خرما رو حاج یخوایطعنه زد: هم خدا رو م زدانی 

ور به فکر از اون مشونیبریبرن ما م خوانیبه دخترا بگو هر جا م یگیم

 ؟یگاراژ

گاراژه.  یاه هاز بچ یکی یبه حرف درامد: فردا عروس ایزودتر از ک لیریام 

که شب  میزود برگرد میبر میتونیکنن. ما هم م لیهمه قراره زود تعط

 .میبه مراسم برس

 کردینگاه م منای دیجد امیطور که به پگفت و همان یا"باشه" زدانی

 م؟یبر ا؟یک هی: نظر تو چدیرا پرس ایرکینظر ام

 میافتاده دست اونا. بر یچیو ق شیشانه باال انداخت: فعال که ر ایرکیام

 .گهید

حال و  کمیما هم خوبه.  یرا در دست گرفت: برا شیفنجان چا لیریام

 .شهیهوامون عوض م

زمزمه کرد: بگو  ون،یزیبه تلو رهیخ ایرکیکردن شد. ام پیمشغول تا زدانی

زود آماده بشن  دیدرارو قفل کنن. صبحم هماهنگ کن خوابنیشب م

 .میعالف نش
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با بلند خواندنش  منایطرف همان جمله را نقل قول کرد و آن زدانی 

 انداخت. دخترها را به خنده 

را از  اشیدست دراز کرد و گوش لیریشد ام ریفراگ انشانیکه م سکوت

 یکار امیبرداشت. نت را روشن کرد و سراغ واتساپ رفت. چند پ زیم یرو

خواند و جواب داد. کارش که تمام  یکی یکیداشت. با حوصله همه را 

 انداخت. ستیل یبه مابق یآمد و نگاه رونیشد از صفحه ب

نفر  کی. انگار که دنبال دیلغز ترنییپا یهاچت یاجازه رو ینگاهش ب 

 دایپ د،یکه با یآن یرفت سر و کله ترنییکه پا یبه خصوص باشد. کم

 شد.

 شهیبر خالف هم لشیثابت ماند. پروفا "نوا فرزانه"نام  یچشمانش رو 

عکس، با پس  کیشده بود  زدیم ادیرا فر یانرژ یکه از صد فرسخ

 .اهیس ینهیزم

 کیمقابل چشمانش باز شد.  لیجلو رفت و با لمس صفحه، پروفا دستش

که خاطر ما خسته  یبار غم"نوشته  کیو  یزییاز غروب پا رهیعکس ت

 "کرده..
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 یا به چهرهه هکه با عبور از فاصل یبود، طور ادیز ریهم بار غم تصو واقعا 

 و ابروانش را در هم کرد.  دیاو هم رس

 نینوا نبود. در ا یناراحت لیکردن دل دایپ یدن برابه فکر کر یاجیاحت 

و  هایتمام استور تیوضع لیسه یکه دخترک شده بود ستاره یدو ماه

هم  شیهااز پشت عکس یحت شدیبود. درد را م نیهم شیهالیپروفا

نشان دادن شدت غمش  ی. انگار که صاحب اکانت تمام توانش را برادید

 ...کردیحسش م یانندهیباشد هر ب ختهیر لیاپروف یرو

موضاعات مختلف  یدوبار برا یکیاز او نداشت.  یمدت خبر درست نیا در

 ریرا با تاخ هاامیچند ماه قبل نبود. پ ینوا ییچت کرده بودند اما نوا، گو

 یهابودن یانداخته بود رو هینبودنش سا داد،یبا فاصله جواب م د،یدیم

 .اشیقبل

 یچک کرده و متوجه شده بود حت یکنجکاو یاز رو یدوبار یکی لیریام 

بود  بیخودش هم عج ی. برارسدیدو روز هم م یکینشدنش به  نیآنال

. اشیاز زندگ یکه بداند شده بود جزئاما خبر داشتن از نوا، بدون آن

مکررش در  یهااش به نوا فقط به خاطر بودنتوجه کردیاولش فکر م

که اگر در هر کس  یزیخاصش است، چ اتیصو خصو گذشتهچند ماه 
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آن وسط  زیچ کی یول کشاندیرا سمت خود م هیهم بود بق یگرید 

 .امدیدرست از آب درنم

کرده بود به  هیخودش تشب الیبا نوا را در خ تشیمیحس صم لیریام

کنارشان از  شدیم تیدوستان دختر دوران دانشگاهش که فارغ از جنس

به بعد فرمان سمت  ییاز جا کهنیمسائل مشترک حرف زد، غافل از ا

 بود.  دهیچرخ یگرید

 یجا دنشیعادت داشته با ند دنشیها به دچون مدت کردیم الیخ 

. بچه نبود که گفتیم یگرید زیاما شواهد چ کندیرا حس م اشیخال

از عوامل دست در هم گره کرده و او را  یاخودش را گول بزند. مجموعه

توجه ساده فراتر  کیاش پا را از که توجه یسمت نوا کشانده بودند طور

همه  اشییبایبودنش، ز یمداوم نوا، طرز فکرش، قو دنی. دودگذاشته ب

از  یاما قسمت کردیکه فکرش را هم نمو همه قلقلکش داده بود. با ان

باعث شده بود  ینسب یخبر یدو ماه ب نیاو شده بود و ا ریذهنش درگ

 موضوع را بهتر بفهمد. نیا

آتش تازه به پا  یرو نیقوز و بنز یآن وسط مهرناز هم شده بود قوز باال 

شل  ششیبه صورت خودکار ن آمدی. هربار که اسم نوا مختیریشده م

را تکرار کرده  کارنیقدر ا. آنماندیم رهیخ لیریام یو نگاهش رو شدیم
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 ریکرده بود از ز یسع یچندبار یبود که آذر هم حساس شده بود. حت 

بکشد اما موفق نشده بود.  رونیکه مدنظرش بود را ب یحرف لیریام بانز

رو روبه لیریزده بود با برخورد قاطع ام طنتیمهرناز هر بار که دست به ش

 شده بود.

 یا به نگرانر شیجا لیریاز نوا بعد از گذشت ده روز در وجود ام یخبر یب

بود  دهیدر جمع شن یبه صورت اتفاق یداده بود. مخصوصا که چندبار

که خودش با او  ییاند. تا جادخترها هم از نبود و جواب ندادنش معترض

هم خوب نبودن  یاز پشت گوش ی. حتدیتماس گرفت و حالش را پرس

 یداده بود که مشکل حینگفته بود. تنها توض یزیبود اما چ صحالش مشخ

 . نیدارد. هم

اطالع داد که پدربزرگ نوا  لیریبه ام اسمنیروز بعد از آن تماس  چند

روشن شد. به نوا  لیریام یبرا زیندارد. ان وقت تازه همه چ یحال خوب

و همان هم در حال  یداشته باش دیام کی ایحق داد. سخت بود در دن

 خاموش شدن باشد. 

به نوا مربوط  امشیپ نیرا در دستانش چرخاند. اخر یفکرها گوش نیهم با

و او کوتاه جواب داده  دهیبود. حال پدربزرگش را پرس شیبه چند روز پ

 نداشته است.  یچندان رییتغ تشیبود که وضع
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زدن حرفش مردد  یچرخاند. برا زدانیو  ایرکیام انینگاهش را م لیریام 

روزها ته دلش  نیکه ا ی. همان حس موذدیکش شیهالب یبود. زبان رو

 را صاف کرد. شیگلو تیبه جلو سوقش داد و در نها دادیرا قلقک م

با دخترها بود و ساعت خروجشان را  هایهماهنگ نیمشغول اخر زدانی

برساند و بعد  انیاش را به پامنتظر شد تا جمله لیری. امدادیم حیتوض

 گفت: به دخترا بگو نوا رو هم دعوت کنن.

ان دو از جا بلند شد و  یهاج و واج مانده یاه هبه چهرتوجه  یب و

تنش را مرتب کرد و همان طور  شرتیبرداشت. ت زیم یرا از رو اشیگوش

 دیآن دو را مخاطب قرار داد: بلند ش رفتیکه به طرف اتاق خانه م

 .میبش داریزود ب میصبح بتون دیبخواب

 یرا سرچ کرد و به صفحه اسمنینام  یاتاق شد و قبل از هرکار وارد

 کرد: پیچتش رفت. تا

حالش  کمیمسافرت بتونه  نیا کنمی. فکر ماسمنی نیبه نوا هم خبر بد"

 "رو عوض کنه.
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کنارش  زدانیجا داد.  نیرا پشت ماش اه هلیتکه از وس نیآخر اسمنی 

 نیا دونمیداخل صندوق انداخت و تاسف وار گفت: من نم ی. نگاهستادیا

 ن؟یبار کرد لهیهمه وس نیوانت؟ چه خبره واسه دو ساعت ا ای هیسوار

 منایرا پشت گوش فرستاد: از ساحل و  شیو موها دیآرام خند اسمنی

 برداشتم. یضرور یزایبپرس. من فقط چ

که نصف صندوق را اشغال کرده بودند اشاره کرد:  ییهابه کاپشن زدانی

 مگه؟ میریم یبریس

 بد شد.  یدید هوی. اه هزییپا یخونسرد شانه باال انداخت: هوا اسمنی

بود که  امدهین رونیب زدانیجواب دادن از دهان  یبرا یاکلمه هنوز

و  دیچرخ اسمنیبه صفحه انداخت. سمت  یزنگ خورد. نگاه اشیگوش

صد دفعه  ایرکی. امنهیبگو دل بکنه از اون آ منایبه خانه اشاره کرد: برو به 

 االن ئه. میفتیراه ب میتا االن زنگ زده. ما قرار بود  و ن

 یرو "ایک"نام  دنیرا سمت او گرفت. د یاثبات حرفش گوش یبرا و

 یکوچک وا داشت. سر تکان داد و ب یرا به تکان اسمنیصفحه، قلب 

 حرف، عقب گرد کرد سمت خانه.
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اشاره کرد  زدانی. بودند نیربع بعد دخترها حاضر و آماده کنار ماش کی 

 . رهیکه د دیی: بدونندیبنش

انداخت.  منایبه ساحل و  ینگاه نهیاز ا زدانیکه خارج شدند  ابانیخ از

. از دیکش اسمنیخودش را سمت  یکم دیها را که پرت دحواس آن

 ومدن؟ی: نواخانم ندیچشم نگاهش کرد و محتاطانه پرس یگوشه

. میبهش زنگ زد شبیلبخند زد و مثل خودش آرام پچ زد: د اسمنی

 . م... یعکاس یبره سر پروژه دیگفت صبح با

 اد؟ینم یعنی: دیحرفش پر انیم زدانی

 رترید کمیقبلش شد و گفت: چرا. اما  یدادن جمله ادامه الیخیب اسمنی

 .ادیم

  

. انیم هیاضافه وادارش کرد: با دوستش مهد حیبه توض زدانیمتعجب  نگاه

 داره. نیاون ماش

و زمزمه کرد: حس  دییعقب را پا نانیلبخند زد. باز هم سرنش زدانی

 .هییخبرا هی کنمیم

 !؟ی: مثال چه خبردیبه طرفش چرخ جانیبا ه اسمنی
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خواهر برادرانه حرف زد. عادت نداشت با  شدیم اسمنی. با دیخند زدانی 

که از شب قبل در ذهنش وول  یاو سر بسته صحبت کند پس فکر

 یخوب. فکر کنم باالخره تو کوچه یزبان آورد: خبرا یرا رو خوردیم

 ه؟ی. نظر تو چشهیم یمام داره عروس

 رو لیریام امیکه پ شبیاز ته دل لبخند زد: خدا کنه. اتفاقا منم د اسمنی

 ..زدانیفکرو کردم. اما  نیدعوت نوا خوندم هم یبرا

 یرهینگاه خ دنیبا د اسمنیبه طرفش بچرخد.  زدانیباعث شد  مکثش

 کمی لیریو آهسته، ادامه داد: ام ستیچشم به عقب نگر یاو از گوشه

 ییاش رو از آدماتوجه وقتچیاون ه ،یدونیفرق داره. خودت بهتر از من م

چند ماه که با نوا  نی. تو اکنهینم غیشناختش هستن در یرهیکه تو دا

از ما بخاطر  شتریب ییجورا هیبهش کمک کرد.  یلیخ لی میشد شناآ

 لیریام نهیبدب هیکه به بق ایباهاش در ارتباط بود. برعکس ک یعکاس

اگه  ؟یباشه چ طورنی. اگر حسش به نوا هم همهیبه همه منطق دشید

 ماست متفاوت باشه؟ که تو ذهن یزینوعش با چ

گاز فشرد و سرش را به چپ و راست چرخاند: جنس  یرا رو شیپا زدانی

رو  لیریقبل ام ارتباطاتکه  ی. حداقل مناسمنی کنهیفرق م یکی نیا

 شبیکه د یاما آدم دونمی. در مورد قبل نمکنمیفکر رو م نیا دمید
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 دیدعوت کنبرخالف چهارچوبش ازم خواست که به شما بگم نوا رو هم  

 ...کردیفرق م

بود و  زیعز شیبرا لیریرا دربرگرفت. ام اسمنیصورت  لبخند

 ..خواستیرا از ته دل م اشیخوشبخت

ترمز زد. نگاهش  یقرار داشتند رو ایرکیکه با ام یمقابل فروشگاه زدانی

برد و با او تماس  یدست به گوش ایک دنیرا ان اطراف چرخاند. با ند

. نی. افرنگیسمت چپ پارک ایب نی. ببدمیآره رس ؟ییگرفت: کجا

. همونو دمتیهست. آ د یفروش یکه کنارش چندتا بستن ییهمونجا

 . حله.. حله.ایب میمستق

بلند، به  ییهاپر، با قدم یکه با دستان دیرا د ایرکیسر باال برد و ام اسمنی

را  شیرا چنگ زد. پاها اشیدست فی. انگشتانش بند کآمدیسمتشان م

کمک به او  یکنند و برا یفشرد مبادا سرکش نیماش یتر به کفمحکم

 قبو ع نیگرفت و تا گذشتن او از مقابل ماش نییشوند. سرش را پا ادهیپ

داد و رو به او گفت:  نییرا پا شهیش زدانیکه  دی. شنندیرفتنش را نب

 دخترا. شی. بذارمشون عقب پایک ستیصندوق جا ن

 برو اونور. کمی: دیز کرد و لپ ساحل را کشدر عقب را با ایرکیام
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در عقب را بست  کهنیتفاوت داد. هم یرا آرام و ب منایجواب سالم  و 

 : من برم عقب.دشیبرد و کش رهیهول شده دست سمت دستگ اسمنی

حرف، کف  یحواسش به حرکات تند او بود. ب شهیاز پشت ش ایرکیام

در باز شده گذاشت و دوباره بستش. چشمان  یدستش را جلو برد، رو

 یاینگاهش کرد: نم ی. سوالدیکش نییرا پا شهیش زدانیگرد شد.  اسمنی

 مگه؟

 سیآب جمع شده. لباسش خ جانیبرو جلوتر. ا کمیجلو اشاره کرد:  به

 .شهیم

به لبخند باز شد.  اسمنیلب  اشیرپوستیاما از توجه ز یلباس ک نگفت

 ایرکیطرف باز شد. امو بالفاصله در از آن ستادیرفت. ا چند متر جلو زدانی

 خشکه. جانیشو. ا ادهیاشاره کرد: پ اسمنیبه 

رد شد و  ایرکیشد. از کنار ام ادهیآرام سالم کرد. تشکر کرد و پ اسمنی

 لهیدست جلو برد تا در عقب را باز کند که پسر تذکر داد: اونجا وس

 گذاشتم. برو از اون طرف سوار شو.

زمزمه کرد. آنقدر آهسته که شک داشت به گوش  یا"باشه" اسمنی

از جا  نیگازش را گرفت و ماش زدانیباشد. سوار که شد  دهیرس ایرکیام
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 لی: داداش دیجلو کش یدو صندل نیکنده شد. ساحل خودش را از ب 

 اد؟ینم

ساعت  میکار داشت. ن رونیب کمی: دیکش رونیب یسرش را از گوش ایرکیام

 .فتهیراه م گهید

 ...دیساعت به طول انجام کیکه او گفت تا  یساعت مین و

 زدانی یشد. شماره نیزد و سوار ماش رونیاز بانک ب یبا خستگ لیریام 

او  یرا راه انداخت. صدا نیگذاشت و ماش فونیآ یرا گرفت. تماس را رو

 ن؟ییکرد و گفت: کجا یاحوال پرس دیچیپ یکه در گوش

راه  ؟ییبود. تو کجا کیتراف کمی. میاداد: تو جاده با مکث جواب زدانی

 ؟یافتاد

 االن کارم تموم شد. نیگاز داد: نه. هم شتریرا عوض کرد و ب دنده

 .ایهم شده باشه. آروم ب شتریب دیداداش. االن با یشد کی: گرفتار تراف-

 کجاست؟ له؟یری: امدیرا شن منایبلند  ینداده بود که صدا جواب

 ادیب لیریام میگفت: بگ نفرکیجواب داد و دخترک بالفاصله رو به  زدانی

 . گهید اریدنبالتون؟ نه ن
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 ."زدان؟ی هیک" "منا؟یشده  یچ" دندیزمان پرسهم لیریو ام زدانی 

 یحیبا توض منایسرعتش را کم کرد.  لیریسکوت برقرار شد. ام یلخت

 دیجوش اورده شا هیمهد نیماش گهیکامل، جواب هر دو را داد: نواست. م

 هم هنوز از شهر خارج نشده اما قبول نکرد. لیری. گفتم امانینتونن ب

سبقت گرفت: من  ییجلو نیو از ماش دییبغل عقب را پا نهیاز آ لیریام

 راحت. التونیخ د،ی. شما برزدانی کنمیخودم باهاش هماهنگ م

نوا را گرفت  یداشبورد برداشت و شماره یرا از رو یکه کرد گوش قطع

 و منتظر شد تا جواب دهد.

با نگاهش او را تا درب سوپر مارکت دنبال  لیریشد ام ادهیکه پ هیمهد

در گذاشت و  ینگاهش که خارج شد آرنجش را رو ررسیکرد. از ت

 اش را فشرد. چانه

چرخاند  یرا اندک نیماش ییجلو ینهیبرد و آ شیکه گذشت دست پ یکم

به  شهیچشمانش را به او دوخت. نگاه نوا از ش شود. مینوا تنظ یتا رو

 بود.  رهیخ رونیب

که با او تماس  ی. از زمانکردینم دایشروع بحث پ یبرا یاجمله چیه

 یحرف یگرفته و با اصرار به دنبالشان رفته بود جز چند کلمه احوال پرس
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مشتاق  بارنینخواهد. نه. اتفاقا ا کهنیرد و بدل نشده بود. نه ا انشانیم 

 تشفروغ و سکو یسابق نبود. چشمان ب یبود اما نوا، نوا یهم صحبت

 را متعجب کرده بود. لیریام

 دایپ ینگاه او را حس کرد که سر باال برد. نگاهشان تالق ینیانگار سنگ نوا

 ؟ی. آرام لب زد: خوبدیپاش شیبه رو یلبخند لیریکرد. ام

شدن  شد کج و کوله اشجهیکرد لبخندش را پاسخ دهد و نت یسع نوا

 یبار حتما تو دلت گفت نیا گهید ؟یعضالت صورتش: خوبم. تو چطور

 من نداره. نه؟ یبرا یزیدختر جز دردسر چ نیا

دخترها  شنهادیپ هیلحنش کرد. به اصرار مهد یچاشن یشوخ طبع یکم

خوش  یروزه را قبول کرده بود و دوست داشت کم کیسفر  نیا یبرا

 .شدیباشد اما نم

رو تنها برم. االن  ریمس نینبود. قرار بود ا یتعارف کرد: دردسر لیریام

 سفر دارم.دوتا هم

 هیدختر شب نیا زیچ چیبا دقت نگاهش کرد. ه لیری. امدیجان خند یب نوا

 نبود. شیدو ماه پ ینوا
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به  طورنیا ؟یخوب یانداخت و دوباره گفت: مطمئن رونیبه ب ینگاه مین 

 .یرسینظر نم

خواست صداقت کالمش را از  یماند به چشمانش. انگار م رهینوا خ نگاه

. دلش گرم دیکه به دنبالش بود را د یزیبخواند. چ یمشک یآن دو گو

را داشت  یکسان کشینزد یهااندک ادم یرهیشد. چقدر خوب که در دا

که با وجود  یهاکه خوب و بد حالش را بدون لب گشودن بفهمند. آدم

از اول  ییکه گو یینشسته بودند. جا اشیدر زندگ یوبخ یاآمدن ج رید

 متعلق به خودشان بوده.

خوب و بد  نیبرزخ ب هی. انگار تو دونمیجواب داد: راستش نم صادقانه

 .ذارهینم یچیخوب باشم، اما...  خوادی. دلم مکردم ریبودن گ

سوال مقاومت کرد. کم و  دنیدر مقابل پرس لیریو پلک بست. ام گفت

اش جز بدتر دوباره دنی. پرسدانستیعلت حال بد دخترک را م شیب

 داشت؟ یادهیکردن حال او چه فا

آرامش را به اتاقک  لیریام یسکوت برقرار شد و سپس کلمات انتخاب یکم

حالمون  شهیهم ستی. قرار نمیما آدم ینوا. همه هیعیکشاند: طب نیماش

سخت  یاه هبر. همه تو ستیمسئله مختص تو ن نیخوب باشه. ا
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. تو هم افتنیحال و روز م نیبه ا شن،یخسته م ارن،یکم م شونیزندگ 

 .یحال بمون نیکن، اما اجازه نده تو ا ی. ناراحتبدهبه خودت حق 

امروز  نیاومدن از اون برزخ از هم رونیب یاطرافش اشاره کرد: برا به

. مطمئن باش یکن امروز رو به خودت استراحت بد یشروع کن. سع

وقت برگشتن هنوز هم  یکه پشت سرت تو شهر جا گذاشت ییشکالم

 سرجاشون منتظرتن.

 بهشون فکر نکنم. کنمیم یهم گذاشت: سع یپلک رو نوا

 لیریزد. ام شهینفر به ش کیسر تکان داد. همان لحظه  تیبا رضا لیریام

در  خواستیرا م ییکه آدرس جا یمرد دنیو با د دیکش نییرا پا شهیش

 کرد. اشییکمال آرامش راهنما

 ی. نوا از سرما کمدیچیپ نیداخل ماش آمدیم رونیکه از ب یسرد سوز

که . با آندیکش نییپا شیهاگوش یدر خودش جمع شد. کالهش را تا رو

آن  یآذر ماه زورش به گرما یآفتاب هم وسط آسمان بود اما سوز هوا

 بود. دهیچرب

 دیجواب دادن به سوال جد نیح لیریخش خش پافر نوا، ام یصدا با

مچاله شدن او دست  دنیبه عقب انداخت. با د نهیاز آ ینگاه میمرد ن
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گرم  یکه صبر کند تا موتور کمرا  چرخاند. بدون آن چییجلو برد. سو 

کرد  میرو به نوا تنظ میرا مستق شیاه هچیرا روشن کرد. در یشود بخار

 سمت چپشان را نشان مرد داد. آزادشو با دست 

 یواقع یبه مرد. لبخند لیرینگاه نوا به حرکات دستان او بود و نگاه ام 

 انشینوا نشست. چقدر خوب که همه جا حواسش به اطراف یهالب یرو

هست  زیحواسش به همه چ کردیروز گمان م کیکه  یبود. برعکس ادم

 وقت نبود.. چیو ه

 لیریو ام هایکه  تازه با احمر یرفت به چند ماه قبل. به زمان ذهنش

 لیریام یرفتارها یوقت ،یگریآشنا شده بود. از همان اول مثل هر آدم د

 یرفتارها نیهم بود که چن یبود خوشش آمده بود. اصال مگر کس دهیرا د

 نکند؟  نشیو در دل تحس ندیبب یاز شخص یاجنتلمن مآبانه

گفته بود که اگر  هیبه مهد شیهایدر شوخ ید باربود که چن ادشی

حسش  قتیاما در حق کردیآن قلب قرمز را نداشت حتما تورش م لیریام

 ییهاخوبش بود. نوا از آن دسته آدم یاحترام به رفتارها ایدن کیبه او 

ها را تفاوت بگذرد. در ذهن خودش آدم یب گرانینبود که از کنار رفتار د

داشت.  یخوب گاهیدر آن جا لیریو ام کردیم یبند اریمع شانیرفتارها اب

است و به  انیقلب قرمز در م کی یپا کردیچه آن زمان که حس م
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و چه چند ماه بعد که  گفتیم کیتبر یآدم نیصاحبش بابت داشتن چن 

 . حداقل نه آن زمان.ستین یاارتباط در  لیریام دیاز دخترها شن

که جلوتر رفتند  یلومتریراه افتاد. چند ک لیریام هیاز آمدن مهد بعد

 بذارم؟ کیدخترها را مخاطب قرار داد و به پخش اشاره کرد: موز

 ل؟یریآقا ام نیدیکرد: مگه شما آهنگم گوش م طنتیش هیمهد

مقابلش را در کمال آرامش دور زد و صادقانه جواب  چیلبخند زد. پ لیریام

 !  یلیداد: راستش... نه خ

 د؟یکن یاز خود گذشتگ نیخوایبه خاطر ما م :دیخند هیمهد

 باشم! بده؟! یسفر خوبهم خوامیسر تکان داد: م 

جواب دادن مکث نکرد: نه واال. اتفاقا ما هم ازش استقبال  یبرا هیمهد

 هاتون قابل گوش دادن هستن؟. فقط انشاهلل که آهنگمیکنیم

را لمس کرد.  توریبرد و مان شیجواب دادن دست پ یبه جا لیریام

. نیبلوتوث را فعال کرد و رو به او گفت: خودتون وصل ش ینهیگز

 تره.کم سکشیر یجورنیا

در  یعنی: دیجا کرد و با صدا خندجابه توریاو و مان نینگاهش را ب هیمهد

 ن؟یاعتماد بود یهاتون بحد به آهنگ نیا
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 یمداشبورد برداشت و به چشمانش زد. ک یرا از رو نکشیع لیریام 

 زیچ چیمتفاوته به ه اه هقیکه سل ییو گفت: تو جا دیخودش را جلو کش

 .ستین یاعتماد

کنج لب،  یچون نوا که در سکوت، با لبخندابرو باال انداخت. هم هیمهد

داد و پچ زد: چه  هیتک یصندل یبه پشت دادیها گوش مآن انیبه بحث م

 قلبم از کار افتاد. قتای. حقلسوفانهیف

 ؟یداشت یدارتر: توقع چه جواببار جان نیا .دیخند نوا

جز  یآورد: هرچ نییممکن پا یرا تا جا شیشانه باال انداخت. صدا هیمهد

که  یینای. از ابرهیکه با پنبه سر م هییآدما نیکه گفت. کال از ا ینیا

 مخت کردن. نکنه مخم کنه نفهمم؟ یچجور یفهمینم

 یناموفق یارتباط بعد از  هیمهد دانستیبه تاسف تکان داد. م یسر نوا

 شتریب یشوخ کی شیهاکه پشت سر گذاشته از همه زده شده و حرف

بهتر کردن حال نوا چند برابر شده  یمدت برا نیکه ا ییهای. شوخستین

 بودند.
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بود خم  اشیقیموس ستیکردن ل نییاو که مشغول باال پا یرو یکم نوا 

چشمانش اصال معلوم  نکیانداخت. با آن ع لیریبه ام ینگاه میشد. ن

 نبود که بخواهد رد نگاهش را دنبال کند.

آهنگ  هی. هاینکن یزیبرد و گفت: آبرور نییرا پا شیصدا هیبه مهد رو

 بذار. یدرست حساب

کنم وسط راه  یکار هیتخت.  التیداد: خ لشیتحو یچشمک هیمهد

 کنه. مونادهیپ

گذاشته بود حرف  هیکه مهد یآرامآهنگ  یجاده، جز سکوت و صدا در

 رد و بدل نشد.  شانانیم یگرید

گرفتن.  یسخت مشغول استور هیبه جاده بود و مهد لیریحواس ام تمام

. گرفتینم زییجاده چالوس در پا یهاییبایو ز رونینوا هم چشم از ب

هم در  لی. کاش خلآمدینم ادشیکه به سفر رفته بود را  یبار نیآخر

 روزه لذت ببرد. کیسفر  نیبود تا بتواند با تمام وجود از ا یبهتر تیوضع

   

 یهایهماهنگ لیریتماس گرفتند. ام ایرکیو ام زدانی یدوبار یکیراه  نیب

خودشان انجام داد و  دنیو رس یاها در نقطهان ستادنیا یالزم را برا



 

698 

 یشوکت نای: مسندهیون                                                                                                                55طهران

 یهیرا به حاش نیماش لیری. امدندیرس یابعد به اشکده یقهیدق  قایدق 

کرد:  شانیدایزودتر پ هیگشت. مهد هیجاده کشاند و با چشم دنبال بق

 اوناهاشن.

 دنیشدند. نوا با د ادهیها پارک کرد و همه پکنار آن ییرا جا نیماش

 یگرما لیفرصت نکرد پافرش را که به دل یشدن دخترها حت کینزد

 دراورده بود دوباره تن کند. نیماش یبخار

 ییشد: کجا زانیخودش را به او رساند و از گردنش آو غیج غیبا ج منای

 یحال هی دیتو نبا مینکن ادتیتا ما  یعنیمعرفت؟ واقعا که نوا.  یتو ب

 ؟یازمون بپرس

 یبا پسرها احوال پرس لیریاز او نداشت. ام یهم دست کم هیبق تیوضع

 .دادیم حینبودنش را توض لیکه نوا دل دیکرد و شن

 ریام رمیبرم آش بگ خواستمیگذاشت: م لیریدست پشت ام زدانی

 .مینظرتون رو بپرس نیشما هم برس میسینذاشت. گفت وا

 .میاشاره کرد: قفلش کنم بر نیبه ماش لیریام

سمت  ایرکیام یعقب برگشت تا درها را قفل کند. دخترها با اشاره به

را  لحظه سرباال برد و از پشت سر نوا کی لیریاشکده راه افتاده بودند. ام
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 کی. با همان رفتیراه م هیبق یپاکه در خودش جمع شده و هم دید 

جلو  ی. کمدیعقب د یصندل یپشت پافرش را رو یشهیتنها. از ش یهود

 کرد: نوا؟ شیرفت و صدا

اش گرفت. نام دخترها هم سمتش برگشتند. خنده یهیبر نوا بق عالوه

 دانست؟یهمه نوا بود و او نم

دخترها صدا دار شود با دست به نوا اشاره کرد  یکه کنجکاواز آن قبل

را مخاطب  اسمنیچنان منتظرند. هم هیکه بق دی. ددیایب ترکیکه نزد

 .میایبرداره ما هم م اشوه هلیجان. نوا وس اسمنی دیقرار داد: شما بر

 یاه هخند یگذاشت. صدا منایسر تکان داد و دست پشت  اسمنی

 شان بچرخد. بلندشان باعث شد سر نوا به سمت

را در آغوش  شیانداخت. بازوها نیبه ماش ینگاه مین دیکه رس لیریام به

 ؟یبه او نگاه کرد: کارم داشت یو سوال دیکش

در عقب را باز کرد. پافر را برداشت و به طرفش گرفت: کاپشنت  لیریام

 .یخوریرو بپوش. هوا سرده. سرما م

 شد: پافره. کشیقدم نزد کینوا به خنده باز شد.  لب

 ؟یگنگ نگاهش کرد: چ لیریام



 

700 

 یشوکت نای: مسندهیون                                                                                                                55طهران

 . اسمش پافره نه کاپشن.نیپافر را از دستش گرفت: ا نوا 

 یبرداشت و رو نیخودش را هم از داخل ماش شرتی. سودیخند لیریام

 یهمان کاله ی. کالهش را رودی. نوا هم پافر را پوشدیبه تن کش ورشیپل

دور پافر را در تنش برانداز  کی لیریسرش انداخت. ام یکه داشت رو

. رهیجلو سرما رو بگ نهینداره. مهم ا یتیکرد و گفت: اسمش چندان اهم

 ! ره؟یگیم

روش حساب کرد.  شهیدر پافر فرو رفت: م شتریو از سرما ب دیخند نوا

 .نایالبته نه در حد ا

 یرا نشان داد. پسر سخاوتمندانه گوشه لیریام شرتیبا ابرو سو و

 م؟یعوضشون کن یخوای. تعارف کرد: مدیا جلو کشر شرتیسو

به پشت سرش  ی. نگاهدیدر پافر خودش از ته دل خند لیریاز تصور ام نوا

  م؟ی: بردیبودند. پرس دهیبه آشکده رس گریانداخت. دخترها د

 .می: بر-

 فیادامه داد: فقط قبلش ک لیریکه قدم از قدم بردارد اماز آن قبل

 الزمش بشه. دیبردار. شا یدوستتم از رو صندل

 که او خواسته بود را انجام داد. یگفت و کار یا"باشه" نوا
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در  یاشلوغ بود. عده ی. اطرافشان حسابداشتندیهم آرام قدم برم کنار 

دستش را با فاصله پشت  کی لیریبرگشتن بودند. ام هایحال رفتن و بعض

هوا  یداشت. سرما یرد شوند. نوا حس خوب هایاو گذاشته بود تا از شلوغ

 یرقم زده بودند. بخار ییبایز بیکه اطرافش بود ترک یطیمح یو گرما

 نندهیبه ب یدر ان سرما حال خوب شدیا بلند مه هکه از سمت آشکد

با  لیریکه ام یمنکر حال خوب توانستیها نمتر از آن. مهمکردیم قیتزر

 کرده بود شود. قیبه جانش تزر یحواس جمع

نشسته بودند. حواس نوا  یتخت یکه رو دیا را از دور ده هبچ لیریام

. ستادیرا عوض کرد و سمت راست او ا شیپرت اطراف بود. جا یحساب

 نیباال نشستن. ا لباس او کرد: اون یدستش را جلو برد و بند گوشه

 .ایب یطرف

 کشینزد یکالمش و بعد دستش. قدم یاش شد. ابتدا متوجهمتوجه نوا

 با حس شل شدن بند، آرام ولش کرد. لیریشد. ام

و رو به او گفت:  ستادیبپرسد ا یزیکه نوا چداد. قبل از آن رییرا تغ ریمس

 .آمیا. منم مه هبچ شیتو برو پ یو بشورم اگر دوست داردستم خوامیم

 و بشورم.دستم خواستمیباال انداخت: نه. اتفاقا خودمم م سر
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 .دندیرس ییو در کنارش روشو سیسرودور زدند تا به  بایرا تقر آشکده 

  

 یقیاطراف چشم دوخت. دم عم ینوا به فضا دیدستانش را بشو لیریتا ام 

بودم. حس و حالش  ومدهین جانیا زییاز هوا گرفت و گفت: من تا حاال پا

 بهتر از بهار و تابستون. یخوبه. حت یلیخ

مرتبشان  یکرد اندک ی. سعدیکش شیرا داخل موها سشیدست خ لیریام

 بودم. ومدهیوقت بود ن یلیکند: منم خ

هم  نیا بحث را ادامه دهد. از اه هبه بچ دنیدلش خواست تا رس نوا

 : چرا؟بردیلذت م یصحبت

 نییاش را پاباال زده یهانیطور که آستآب را بست. همان ریش لیریام

. دادیاجازه نم یکار یچشم نگاهش کرد: مشغله یاز گوشه دیکشیم

 دستاتو بشور. ای. بمیاومدیم ادیدانشگاه ز یاه هبا بچ ییزمان دانشجو یول

بود چشمک زد:  ستادهیبه او ا رهیرفتن متفکر و خ یرو به نوا که به جا 

 جانیو فقط به خاطر من تا ا یباور کنم که قصد دست شستن نداشت

 ؟یاومد
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 تونمیچرا نم دونمی. جلو رفت و آب را باز کرد: نمدیسرخوشانه خند نوا 

 برام! هیجور هیتصورت کنم.  ییتو حالت دانشجو

زمان دانشجو  هیکه  خورهیحد بهم نم نیتا ا یعنیابرو باال داد:  لیریام

 بوده باشم؟

زد و گفت:  هیتک ییشست. رو به او، به روشو یدستش را با سرا صبر نوا

ها از . آدمستیبدم؟ فقط بحث دانشجو بودن ن حیتوض یچطور دونمینم

 هیزیدانشجو همون چ یتصور خاص دارن. تصور منم از پسرا هی یزیهر چ

 .دمیکه خودم تو دانشگاه د

و خندان ادامه داد: از  دیدر هوا کش ینخندد. با دستش اشکال نتوانست

 طونیشر و ش یپسرا ای رنیگیدست م فیسوسول که ک یاه هبچ نیا

. دونمی. نمرستاننیدب یکه هنوز تو حال و هوا یکم سن و سال یپسرا ای

 .یستیکدومشون ن چیه هیتو شب

 نیاومدم هم ایکه به دن یافتاد: منم از روز نیچ لیریچشمان ام یگوشه

 یلی. تصورت خدمیرس جانینبودم. بعد از گذروندن همون روزا به ا یقدر

 ییاه هاول جزو همون دست یمنم ترما دی. شاستین تیهم دور از واقع

 !یبودم که گفت
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تصور  ییبود. خدا نی. منظورم همنی: همدیدستانش را آرام بهم کوب نوا 

برام  یبود یاصال نوجون شر ای ،یبود یآدم نیروز همچ کیتوام  کهنیا

 ینی. همیبود یشکل نیممکنه! انگار از همون اول هم ریسخته. اصال غ

تصورات انقدر از االنت دوره که هر چقدر هم تالش  نی. ایکه االن هست

 .نمتیتو اون حالت بب تونمینم نمک

 .دییبا دست راه برگشت را نشان داد: بفرما لیریام

منم  یبرا یکه گفت یزیبحث قبلشان را گرفت: چ یگام که شدند پ هم

تر بودم برات راحت یقدرنیمن از بدو تولد هم کهنیتصور ا یعنی! بهیعج

 از تصور دانشجو بودنمه؟

آدما از  تیجور اصراره. ذهن هی. انگار دونمی: گفتم که نمدیخند نوا

و  ننیبیکه از هم م رهیگیشکل م یزیهمون چ یبر مبنا گهیهمد

 یادم که تو حرفه هی دم،ی. منم از روز اول تو رو تو گاراژ دشنونیم

 شدیباورم نم یگفتن داشت، حت یجوون حرف برا کیخودش به عنوان 

 کهنیجامعه. ا یشگیهم یاه هشی. به خاطر همون کلیاشدرس خونده ب

ادم  یدیاون. د یکرده باشن. سوا لیتحص توننیقشر خاص م کیفقط 

 شهیرو مروبه یزیچ یادهیآدم اتو کش ای ریمد هیو با  ییجا رهیم یوقت
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! ینیمن هم یتصورش کنه؟ توام االن برا یخونگ پیتو حالت ت تونهینم 

 تصورت کنم! یترم اول هی نبه عنوا تونمینم

دوران  یبخوام عکسا زدانیچانه باال داد: پس واجب شد االن از  لیریام

 رو نشونت بده. ییدانشجو

لب  یبودند. با شوخ دهیا رسه هبه بچ گریفورا دستانش را باال گرفت. د نوا

 زد: نه توروخدا. بذار من با تصورات خودم خوش باشم. خرابشون نکن.

دست پشت او گذاشت و به جلو هلش داد:  هیثان کی ی. برادیخند لیریام

 .شهیبازتر م دتید تشیکه خرابشون کنه! نها ستین امیاونجور

 ییهم کنار خودش جا هینشست. مهد ایرکیتخت کنار ام یلبه لیریام

 جانیاش را ها کرد: ازده خینوا باز کرد. کنار دخترها نشست. دستان  یبرا

 .چه گرمه

 زیدر تالش بود از همه چ منای. دندیتند و خندها آمدند دور هم گفآش تا

امروز  هیرا در آورد:  زدانی یکه سر آخر صدا یطور ردیبگ یاستور

 !یگرفتن یهمش به فکر استور هیبذار کنار. از لحظه لذت ببر. چ تویگوش

. کنمیهم ثبتش م برمی: هم لذت مدیپر نییاخم کرد و از تخت پا منای

 بده؟ 
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رو  هیاضافه کرد: هم چشم بق یبند کفشش را بست و در پاورق هیمهد 

 !ارمیدرم

. ثبت لحظات بهانه نهیبه تاسف تکان داد: اصال هدف هم یسر زدانی

 است.

پشت چشم نازک  شیکه برا ییمنای ی. دستش را دور شانهستادیا هیمهد

شکل ممکن  نیما به بهتر یبه فکر ثبت کردن یلیکرده بود انداخت: اگه خ

 .میکنیبرات ثبتش م

 ییجا یتوجه به شلوغ ینثار روح او کرد. ب یدارفحش آب رلبیز منای

 توانستیکه بودند شال را از سرش برداشت. حاال که پسرها نبودند م

 شیکه داخل دستانش بود موها یکوچک یآتش بسوزاند. با کش مو یکم

 را به سمت باال جمع کرد.

 ییبه جا رهیکه خ یدر حال برگشتن از صندوق از کنار چند جوان ایرکیام

 : چه خوشگلم هست ناکس!دیرا شن شانیکی یبودند رد شد. جمله

به  دنیها را دنبال کرد و با رسرد نگاه آن یناخوداگاه و از سرکنجکاو 

 یباز و طناز ییو با موها ستادهیا مناینقطه خونش به جوش آمد.  کی

 پیاک یروروبه قایدق ستادنشی. مکان اردید تا عکس بگژست گرفته بو
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به صورتش  یجا را انتخاب کرده باشد. دستپسرها بود. انگار که عمدا آن 

 وجود داشت؟  ایدختر در دن نیفکر تر از ا ی. بدیکش

از سرما در  اسمنیرا از نظر گذراند. نوا و  هیگرفته شد و بق اشچهره

 از او بود. یمشغول عکاس هیخودشان جمع شده بودند و مهد

شده بود.  تنگ یکه خلقش حساب ی. در حالدیبه دخترها رس ایرکیام

 ایرکیبه طرفش برگشت. ام اسمنیاو سر  ی. به جادیساحل را صدا زد. نشن

که او  یاسمنیدو ماه  نیا اسمنیاز خدا خواسته سمت او قدم برداشت. 

 نینبود. با همه همان بود اما با او نه. سرسنگ شناختیتمام عمرش م

 .ندیبیاصال او را نم دیرسیکه به نظر م ی. طورکردیرفتار م

 رمان بوک

https://romanbook.ir/ 
راه  منایکه  یکه در چشمانش نگاه کند به بساط. بدون آنستادیا کنارش

جمع کردنش را هم نداشت اشاره کرد: بگو جمع کنن  الیانداخته و خ

 . شهیم ری. دمیبر

را  ایرکیکرد. جلو رفت و حرف ام نییحرف، سرش را باال و پا یب اسمنی

. نه به خودش دیبه عقب برگشت و او را د منایهمه تکرار کرد.  یبرا

توجه به او، انگار که  یزحمت پوشاندن سرش را داد، نه تکان خورد. ب

https://romanbook.ir/
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باشد به حرکاتش ادامه داد. خشم  ینیزم بیس کیدر نظرش  ایرکیام 

. دید شانیسرجا ستادهیطور اشد که پسرها را همان شتریب یوقت ایرکیام

توقع داشت چند جوان از  کردیحضور او تره هم خرد نم یبرا منای یوقت

 ابهتش حساب ببرند؟

در گوش  یلیس کیجلو برود و  خواستی. دلش مدییهم سا یرو دندان

 گذشتیم شتری. هر چه بدیدیآن هم نم قیاو را ال یبخواباند اما حت منای

نه چندان دور از  یا. چطور در گذشتهآمدیاز او از خودش بدش م شتریب

خوش امدن ساده هم حاال، از  کی یخوشش آمده بود؟ حت یآدم نیچن

نکرده بود  آن شوک را وارد ریدختر بود. اگر جهانگ نیحرام ا ایرکینظر ام

 احمقانه ادامه دهد؟! یبازبه آن لج خواستیم یتا ک

. اخم در هم کشاند و فقط توانست حرصش را سر ساحل دیکش یپوف

 نه؟!  ای یکند: ساحل؟ اومد یخال

وخامت اوضاع شد. با  یبا ترس به سمتش برگشت. نوا متوجه دخترک

 می. برمنایخوب شدن  نایرا درون دستش فشرد: هم منای یلبخند گوش

 .میریگیم گهید یجا اشوهیبق
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بودند تا سوار شوند. نوا  ستادهیا هانیهمه کنار ماش قهیبعد از چند دق و 

 فشیها کآن یهمراه یهم برا اسمنیقبلشان رفتند.  یسرجا هیو مهد

 زدانیراه افتاد.  لی لیبرداشت و به طرف اتومب زدانی نیرا از داخل ماش

 . رفتیکنار جاده قدم رو م یبا گوشطبق معمول مشغول صحبت 

فرو برده و به دنبال  فشی. تا کمر، سر داخل کستادیا نیکنار ماش اسمنی

 ؟یگردیم ی: دنبال چدیکش نییرا پا شهیش لیری. امگشتیم یزیچ

بار کجا  نیآخر ستین ادمی. ستشی. نمی: گوشدیمضطرب نال اسمنی

 گذاشتمش!

. دمشیتخت د یبار من رو نی: آخردیکش شهیخودش را سمت ش هیمهد

 از اونجا؟ یبرش داشت

 نه! ی: وادیلبش را گز اسمنی

 ینشسته بودند به نظر خال شیکه رو یبه عقب چرخاند. تخت سر

 .دیرسیم

 برش نداشتن؟ اونا بعد از ما اومدن. نیبپرس بب منای: از ساحل و -
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جلو رفت و همان را از دخترها  اسمنیجمله را گفت.  نیبود که ا نوا 

رفت و  نیجا هم نبود. به سمت ماشآن ینداشتند. گوش ی. خبردیپرس

 .گردمی. زود برمرو تخت نمونده نمیگفت: من برم بب لیریرو به ام

 یپشت سرش باز شد. صدا نیچند قدم دور نشده بود که در ماش هنوز

 اسمن؟ی یری: کجا مدیرا شن ایرکیام

 یزیو مجال نداد تا جواب دهد: چ دیکنارش رس ایرکی. امستادیا

 شلوغ شده. جانی. ارمیگیم رمیبرو من م ؟یخوایم

 یرا با او به باد فراموش اشینیقدر استرس داشت که سر سنگآن اسمنی

که  یبار رو اون تخت نیآخر گنیا مه ه. بچستین میسپرد: نه. گوش

 . نمیاونجا رو بب رفتمیبوده. داشتم م مینشسته بود

که آن دور و  یپیچشمان پر اضطراب او و چند اک نینگاهش را ب ایرکیام

 ایجامونده  نمیبب رمی. من منیبر بودند به گردش در آورد: تو برو تو ماش

 نه.

 . ممنون.رمیفورا مخالفت کرد: نه. خودم م اسمنی

از پشت سر  بلند خودش را ییهابا قدم ایرکیبه سرعت از او دور شد. ام و

 .میباهم بر سایبه او رساند: حداقل وا
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 ورنیبزرگتر با خودم ا هیام شد: مگه بچه یاز حرکات او عصب اسمنی 

کردنم ندارم؟  دایپ یگوش هی یبه نظرت من عرضه ا؟یرکیور ببرم اماون

 کنارم باشه؟!  یکی دیحتما با

 یلیخ یلبخند زد. با چند گام بلند از کنار او گذشت: اتفاقا عرضه ایرکیام

 . فقط من تا االن خبر نداشتم!یکارا رو دار

 یاو توانستیم یبه راحت ایرکیبا حرص پشت سر او راه افتاد. ام اسمنی

 اسمنی. دیآرام را از کوره به در کند. زودتر از او هم به تخت رس شهیهم

 حیروزها ترج نینشست. ا یتخته سنگ یجا رونجلوتر نرفت. هما گرید

ت یتر فراموشش کند. همان حکانباشد تا راحت ایرکیدور و بر ام دادیم

سفر را هم قبول  نیاگر به او بود ا "برفت! دهیکه از داز دل برود هر آن"

 هانیکه در عمل انجام شده قرار گرفته بود. هر چند تمام ا فی. حکردینم

بود اما به خودش  ایرکیدر ظاهر بود. قلب سرکش او هنوز هم خواهان ام

 عقلش را دست آن ندهد. گریقول داده بود د

 سرش نشد. یباال ایرکیام ستادنیا یغرق افکارش بود که متوجه قدرآن

 ؟یخواستینم تویمگه گوش ؟ینشست جانی: چرا ا-
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. دیداخل دستان او رس یکه به گوش یی. تا جادینگاهش را باال کش اسمنی 

 جا بود. فوت کرد. خداراشکر که آن رونینفس راحتش را ب

 .ی: مرسردیرا بگ یدراز کرد تا گوش دست

بچه  یآن را ول نکرد: گفت ایرکینشست اما ام یگوش یرو انگشتانش

اما  دمت،یوقت تا حاال بچه ند چی! منم هیستی. نیگی. راست میستین

کارا باهم  نیا ی. آدم بزرگا جایاسیاست ه هرفتارا، قهر کردنا کار بچ نیا

 .زننیحرف م

 نیاش به ا. اشارهدیفهم یاش را به خوبمنظور نهفته در جمله اسمنی

 یبود. جسارت به خرج داد. دست لرزانش را دور گوش ه هدو ما یدور

آدم بزرگا زل زد: درسته.  ایرکیسفت کرد. سر باال برد و در چشمان ام

که زمان  ییکه حرفشون رو بفهمن! نه با آدما یی. اما با کسازننیحرف م

 !ارنیآدم بزرگا رو در ب یخطر بچه بشن اما وقت منفعت ادا

 شنهاد،یاو بعد از آن پ ی. رفتارهادادیشل شد. حق را به او م ایرکیام دست

که  یاما آب دانستیتخس نداشت. خودش هم م یپسر بچه کیکم از 

سراسر بچگانه مثال خواسته  ی. با آن رفتارهاشدیشده بود جمع نم ختهیر
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 وف. که به قول معرستیجوره خواهان او ن چیبفهماند که ه اسمنیبود به  

 دور بر نداردش اما گند زده بود. ریجهانگ شنهادیبا پ

 هانیرا گرفت و قبل از او به سمت ماش یگوش گرید یبا تشکر اسمنی

 .قدم برداشت

: ستادیبرداشت. نوا کنارش ا نیبا دقت چند تکه چوب خشک از زم هیمهد

 ؟یکنیجمع م یچ یرو برا نایا

تر اشاره کرد. نوا رد طرف آن یگشاد شد. با چشم و ابرو به کم ششین

بودند  زمیکه مشغول جمع کردن ه یاش را گرفت و به چند پسراشاره

 ؟ی. ابرو باال انداخت: خوب؟! که چدیرس

از  تونمیدست تنهان. اسالم دست و پام رو بسته نم ای: طفلدیخند

گرم کردنشون استفاده کنم اما  یو بشر دوستانه برا نینو یهاروش

 تونم؟یبکنم؟ نم تونمیکمکشون که م

 گرفتنا! نه؟ یاز کنارش گذشت: چشمت رو بدجور منای

 ینش برم هواشد: ناجووور! هوا هم قربو زانیآو هیمهد یاز لب و لوچه آب

 !طلبهی. آدم دلش فقط فسق و فجور مهیاز دستورات اله یچیسرپ

 !کنهیم میسرد آمیبه کمرش داد: منم که هر وقت شمال م یقر
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 یگرم اناًیاح یگیکه م یزیسرش را به چپ و راست تکان داد: اون چ نوا 

 نبود؟

او انداخت: نه داداش. منظور من خود  یدست دور شانه طنتیبا ش هیمهد

هم درسته استاد،  دییفرمایکه شما م یزیبود. البته اون چ یخود سرد

بود که موقع شمال اومدن وقت  یمراتب منظور من او آب دهن یمنتها

هر وقت عموم  امرزمی. مادر بزرگ خدا بشهیم زونیاز دهنم آو هیبق دنید

 ست؟ین نیهم یکرده. مگه سرد شیسرد گفتیم شدیم جورنیا

 .هیمهد یشعوریب یلیبا چندش دست او را از پشتش پس زد: خ نوا

روزم که خدا اجازه داده تو  هیسمت او رفت: حاال  یاچشم غره هیمهد

 نذار خب؟!

 یمشخص بود گفت: حاال از کجا مطمئن شیکه از صدا یابا خنده اسمنی

 خدا اجازه  داده؟

هر  یشما برا گهیداره م میمستق ریهوا به شکل غ نی! اگهی: از هوا د-

 !دیآزاد یغلط

که را سمت آسمان گرفت و با سوز ادامه داد: مگه نه خدا؟ من سرش

سمت چپ ما رو  یامروز فرشته هی شهی! نمیتو چقدر مهربون دونمیم
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 نیا یبندگان خدا تنها باشن اونم وقت نیا ستین فیح ؟یمرخص یبفرست 

 به سمتشون دراز کنن؟ یاریدست  توننیجا هست که م نیهمه دختر ا

رفته بود.  سهی. ساحل از پشت سرش ردندیخند اشیباز وانهیهمه به د 

 جون. هیبشنوه خونتون حالله مهد ایارام گفت: داداش ک

همه مددجو  نی. باالخره جمع کردن اشونیا یکرد: نصف ثوابشم برا اخم

 !ستین یکار هر کس جاکی

 اون وقت؟ یانهیدر چه زم ؟ییبه پشت او زد: االن تو مددجو یاضربه نوا

 یدر غبغب انداخت: مدد جو یسرش را با غرور باال گرفت. باد هیمهد

خدمت  یسال سابقه ی! با سرانیشمال ا ریپناه در جزا یب یهاجنتلمن

 مذکر کشور. در هر سن و سال.  تیخالصانه به جمع

دارم که اونم با نبات داغ  یمشکل سرد کمیفقط تر اضافه کرد: آرام بعد

 .شهیحل م

: دیرا کش هیبلند بود. نوا دست مهد یادیبار ز نیا شانیاه هخند یصدا

 .زنهیگند م سهیوا جانیا گهید کمی نیکه ا میبر نیایب
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وسط  اسمنی. کشاندیو نوا به زور او را همراه خودش م زدیغر م هیمهد 

کن حتما تو غذاش از کافور استفاده  هیراه رو به نوا کرد: به مامانش توص

 کنه.

 .دینثار او کرد و خند یفحش آبدار هیمهد

 !گهید نشونیاریداد زد: ب ایرکیام

آماده را به دست ساحل داد. ساحل باال  یاه ههول شده جوج اسمنی

 چرا انقدر آب دارن آخه؟! نای. ااسمنی یکرد فمیگرفتشان: کث

به گوش پسرها که دو سه قدم  شیکه صدا ی. آرام، طوردیخند هیمهد

 یچ شیپ کمی یدینرسد گفت: مگه نشن زدندیتر جوجه مآن طرف

 روشون! ختهیگفتم؟ آب دهن منه ر

ه با چندش صورتش را جمع کرد: گندت بزنن. اگه من به اون جوج منای

 ا دست زدم!ه

 .خورمی: جهنم! خودم همشو مدیردن کشسمت او گ هیمهد

 نیا لیریبرد: آقا ام ترنییرا پا شیرا درآورد. صدا یخجالت یدخترها یادا

 دست رنجشون رو نخورد که. شهیباالخره! نم دنیهمه زحمت کش

 گه؟ید لیریرا باال فرستاد: فقط ام شیابرو کی منای
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آقا  کنمیبه پسرها نگاه کرد و متفکر گفت: نه. حاال که فکر م هیمهد 

 !  دهیکم زحمت نکش زدانمی

 پس؟ یچ ایدر رفت: ک اسمنیدهان  از

 !ست؟یتشکر ن فهیبود که گفت: اون مفتشم گرونه! ح منای هیاز مهد قبل

 .اسمنی یجوابش شد اخم پر خنده و

االن شما خونه  :دیپرس ی. با کنجکاودیفرصت را مناسب د هیمهد 

 حرفا! نیو ا یخونه خال گفت؟یم ییزایچ هیساحل  ن؟ییتنها

 لبخند زد: آره. بزرگترا رفتن شهرستان. شیبه رو اسمنی

رفتن  ی: مجرددیحرفش پر انیمجال نداد ادامه دهد و م هیمهد

 مسافرت؟!

و  هاییکرد. جوابش را داد: اگه دا پیتا یزیچ اشیتند در گوش منای

رفتن  ییخداها تنها آره. بنده ،یریبگ دهیو آقاجونم و زنشو نادهمسراشون 

 عشق و حال!

االن  یعنیهمه آدم باهم رفتن سفر؟  نی: پشمام! ادیبلند خند هیمهد

. من عمرا بتونم نییخدا ینظر کرده یبخدا شما بنده ن؟ییهمتون تنها

 کنم، چه برسه به خونه. یصبح تا ظهر اتاقم رو خال هی
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. سفر نرفتن، اونجا مراسم مییداد: تنها بودن رو که تنها حیتوض اسمنی 

 نای. ما هم به خاطر درس و کار و ارفتنیم دیدعوت بودن، حتما با

. واقعا دوست دارم دوست داشتم برم یلیکه خوگرنه من میبر مینتونست

 اونجا رو.

 قا؟یقشنگه؟ کجا هست دق ؟یسوال کرد: جد هیمهد

طاقت سوالش  یب هیو تا او مشغول شد. مهد را صدا کرد اسمنی ساحل

 .دیپرس منایرا از 

 هیاز خودش دور کرد:  یالحظه یرا برا یدرهم شد. گوش منای یچهره

. بدم ستیکه اصال قشنگ ن. به نظر منرازهیاطراف ش کیشهرستان کوچ

 .کنمیکه حال نماست. منخفه طشیمح یلیاز اونجا. خ ادیم

بود فورا  دهیاو را شن یکه با تمام شدن صحبت ساحل، جمله اسمنی

حس  ییجورا هیو قشنگه.  یهم سنت یلی. خستین جورنیگفت: نه اتفاقا ا

 .شهیحالم خوب م رمیکه هر بار مداره. من یزندگ

 بارنیزده بود اما ا ییهاکه حدسآخرش نوا را کنجکاو کرد. با آن یجمله

 قدم شد. شیپ دنیپرس یاو برا

 درسته؟ نیریم ادیکه ز نیدار لی: اونجا فام-
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بستگان  یهمه بای: آره. تقردیکش خیرا هم به س گرید یتکه کی اسمنی 

بابام هم اونجا بودن، بعدها اومدن  یآقاجون اونجان. خانواده کینزد

 یرو تو اون شهر گذروندن. حت شونیزندگ شتریتهران. خود آقاجون هم ب

 رو اونجا بودن. شونیاومدن و بچگ ایهم همونجا به دن هاییمامان و دا

 متعجب گفت: چه جالب! نوا

 جالبه نوا خانم؟! یاز کنارش آمد: چ زدانی یصدا

نوا گفت:  یبه جا منایداد.  اسمنیکباب شده را به دست  یاه هجوج

 اصالتا اهل شهرستانن براش جالبه! نایمامان ا کهنیا

 ن؟یفقط رو تهران تعصب دار منایگفت: نکنه شمام مثل  یبا شوخ زدانی

 کنن؟یرو سوا م ایو تهران ی! شهرستانمیما بچه تهران گنیکه م یینایاز ا

 خواهرش طعنه زد. یبه طرز فکر جاهالنه میمستق ریغ

اصالتا اهل  کردمیبه سرعت سر تکان داد: نه، نه اصال. راستش فکر م نوا

بار که دنبال گاراژ  نیمهم باشه، نه. فقط چون اول نکهی. نه ادیتهران باش

 یهایحس کردم از تهران گفتنیم هایبودم همه از قدمت گاراژ احمر

هم  جااومدم، همون ای. وگرنه که من خودمم شهرستان به دندیباش یمیقد
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و  یشهرستان یهادست تعصب نیتهران. از ا میبزرگ شدم و بعد اومد 

 ندارم. نایو ا یتهران

 ها بود که تعجب کنن: واقعا؟ کجا؟آن وبتن

کردستان، مادرم هم اصالتا اهل  یاز شهرها یکیبا افتخار گفت: تو  نوا

 ایاومدن. البته مادر پدرم بعد از به دن ایهمونجا بودن و پدرم اونجا به دن

کنن اما خب  یاومدن من به خاطر درس پدرم اومدن تهران تا اونجا زندگ

 وتصادف کردن من یو وقت دیاقامتشون طول نکشاز چند ماه  شتریب

بابام همراهشون اومده بودن  یپدربزرگم که به خاطر درست کردن کارها

 شهرستان.  میتهران برگشت

 ی. روزهایکودک یبایز یگرفت و غرق شد در حال و هوا یقیعم دم

رو  میبچگ یروزها نیبود: من بهتر یکه واقعا هم خوش خبر یخبریب

 تونستینم یلیهمونجا گذروندم اما بابابزرگم بعد از فوت پدر و مادرم خ

 یلیاونجا بمونه. تحمل شهر بدون اونا سخت بود. مخصوصا که به دال

زنده  میکه پدربزرگ و مادربزرگ مادر یشدن. تا چند سال نتهران هم دف

 دنیبا دکه  میبه خاطر اونا مونده بود قتیدر حق یعنی م،یبودن اونجا بود

تهران.  میو اومد میاز داغشون کم بشه، فوت که کردن جمع کرد کمیمن 
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 یلیام. البته من اون زمان خهم به خاطر ما، هم به خاطر کار شوهر عمه 

 کردن. فی. همه رو برام تعرادیب ادمیرو  نایکه ا بودم کیکوچ

تک  زدانیکه جمع را فرا گرفته بود نداشت.  یقصد شکستن سکوت یکس

. خدا دیکنیفکر نم منایگفت: خوبه که مثل  هیکرد و زودتر از بق یاسرفه

 رحمتشون کنه.

بود که  جانی. جالب ادیبگو یگرید یکلمه دیزبانش نچرخ ی. حتنیهم

بودند قرار گرفتند اما نتوانستند لب  دهیکه شن یداستان ریهمه تحت تاث

نثار روح پدر  یباز کنند. هر کدام به نوع خودشان تنها رحمت یبه دلسوز

 و مادرش کردند. 

 .اریرو هم ب ایرا صدا کرد: آخر زدانی لیریام

داشته.  یسخت یآرام گفت: چه گذشته ایرکیام ستادیکه کنارش ا زدانی

 کردمیدخترا باشه، فکر م نیاز ا کردمیاصال فکر نم دمشیکه د یروز اول

 !هاستیمامان شیتیت نیاز ا

 داستان؛ قضاوت از ظاهر! نیاسرار! ا دی: کلدیخند زدانی
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شدن در بحث،  لیبدون دخ لیریبه کفش او زد. ام یابا پا ضربه ایرکیام 

ا اشاره کرد: تا من ه هکباب شده را برداشت. به گوج یاه هجوج نیآخر

 .دیرو کباب کن نایا زنمیزنگ م

 رو ببر. نایا ایو ساحل را صدا کرد: ساحل جان ب دیچرخ بعد

تو ساحل جان. من  نیبلند شده بود بالفاصله گفت: بش شیکه از جا نوا

 .رمیگیم

 را از دستش گرفت. هاخیرفت و س لیریلبخند به سمت ام با

 اشیلب تشکر کرد. گوش ریو ز دیکش نییاش را پاباال زده نیآست لیریام

ورا  نیکرد: کجا آنتن داره ا منایرا در دست گرفت. آنتن نداشت. رو به 

 منا؟ی

 .دونمی! نم؟یپرسیشانه باال انداخت: از من م دخترک

فقط تو سرت تو  میاومد یبپرسه؟ از وقت ی: پس از کدیوسط پر زدانی

 اون ماسماسکه. 

م نت که داشت رمیگیم یگفت: دارم استور الیخیب شهیمثل هم منای

 کوه و کمر آنتن کجا بود؟ نیآپلود کنم. وگرنه تو ا

 زمان در هم کرد.را هم ایرکیو ام زدانی یابروها اشیجواب حاضر
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بود   کیبه ساعتش انداخت. ساعت نزد یپشت به آنها کرد. نگاه لیریام 

 .گرفتیتماس م ریحتما با جهانگ دیو با

را کنار جاده پارک کرده بودند. حدس  نیبه اطرافش نگاه کرد. ماش یکم

 یزد آن طرف آنتن داشته باشد. هنوز چند قدم دور نشده بود که صدا

نوا متعجب  دنیو با د دیرا از پشت سرش حس کرد. به عقب چرخ ییپا

 ؟یبر یخوایم ییگفت: جا

 . میکه دستش بود را نشان داد: آب الزم دار یایخال یبطر نوا

 . ایرکیبه ام یدادیتو؟ م اخم کرد: چرا لیریام

ام سر رفته. رودخونه جلوتر از او راه افتاد: همه کار داشتن. منم حوصله نوا

 .گردمیزود برم کنمیپرش م رمیبغله م نیهم

 .میری: با هم مستادیکنارش ا لیریام

برم. برو  ییتنها تونمی: بخدا خودم مدیپافرش را باال کش پی. زدیخند نوا

 به کارت برس.

 خوامیبود. کوتاه به او چشم دوخت و گفت: م یبه گوش لیریام حواس

 اون طرف آنتن داشته باشه. امتحانش ضرر نداره. دیزنگ بزنم، شا
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بود که نوا دلش  زیانگدل یبه قدر شانیپا ریها زخش خش برگ یصدا 

نگاه  لیریخودش و ام انیم یبه فاصله یرچشمیبزند. ز یحرف امدین

عاشقانه! از  یهایگرفتن استور یبرا دادیفضا جان م نیانداخت. ا

. دست در دادیم شنهادیخودش به همه پ اه هتیکه در فرمال ییهاهمان

 دست. قدم به قدم. چشم در چشم.

 کرده بود. ییشمال او را هم هوا یبود. هوا هیگرفت. حق با مهد اشخنده

نگاهش  زدیم دیآنتن را د یهاطور که خطهمان ،یچشم ریز لیریام

 ؟یخندیم ی: به چدیآرام پرس دیاش را که د. خندهکرد

و شانه باال انداخت:  دیچشمان او با صدا خند یرهیسر باال برد. خ نوا

 .ستین یگفتن

 گرد شد: چرا؟! لیریام چشمان

 !ستیمهم ن یعنی. ستین یتکرار کرد: واقعا گفتن نوا

 یظاهر شده یهاخط دنیانداخت و با د یبه گوش ینگاه مین لیریام

کنار رودخانه  قایکه تا توک زبانش آمده بود خورد. حاال دق یآنتن حرف

را گرفت و با وصل شدن  ریجهانگ ی. بدون مکث شمارهبودند دهیرس

 را کنار گوشش گذاشت. یتماس، گوش
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 یخوب یکرد تا از نقطه زیننشست. اطراف را آنال کاریهم در آن فاصله ب نوا 

احوال  یکرد. با کس زیرا ت شیهاگوش لیریام یرا پر کند. صدا یبطر

کرد و گفت: بله آقاجون امروز رفتم بانک. با حاج آقا صحبت کردم  یپرس

 .کردن دییتا شونیا

قدم برداشت تا  کیحساب نشود  یفال گوش ستادنشیآنکه ا یبرا نوا

 یستکه ناگهان د رفتیحواس به طرف رودخانه م یدور شود. ب یکم

گفت.  یزیچ یدر گوش لیری. امدی. متعجب به عقب چرخدیلباسش را کش

 دستش را آرام برداشت و با ابرو به مقابل نوا اشاره زد. لب زد: مراقب باش.

 !.....ن؟یمنو دار یحرف قبلش را گرفت: الو؟ الو آقاجون.... صدا یپ و

با  لیریافتاد. تمامش گل بود. ام شیآن وقت چشمان نوا به مقابل پا تازه

را نشان او داد. دخترک آب دهانش را قورت داد و به  یگرید یدست جا

 توانستیکه او گفته بود حرکت کرد. چطور او در آن واحد م ییطرف جا

 توانست؟یجا باشد و نوا نمحواسش به همه

و  کندیم تیکه آنتن اذ دیشنیقبلش برگشت. نوا م یسرجا لیریام

 .رسدیبه مخاطبش م شیحبتش کم و بص

 را که پر کرد تماس او هم قطع شده بود. یبطر
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 ؟یصحبت کن یشد: تونست کشینزد نوا 

 رو؟ یبطر ی. پر کردیچانه باال داد: به سخت لیریام

بابت  یجمعه! مرس یلی: آره. برعکس من حواس تو خدیآرام خند نوا

 تذکرت. 

که نه،  یلیگفت: خ یبرگرداند و به شوخ بشیرا داخل ج یگوش لیریام

 .نهیرو نب یزیچ نیکه همچ ستیاما در اون حد پرت هم ن

ها را از نظر گذراند. صادقانه لب به اعتراف گشود: واقعا اگر گِل نوا

اون  دونمیم دیچاله. البته بع نیداخل ا رفتمیمن با سر م یگفتینم

 !شدمیعمق فاجعه م یموقع هم متوجه

 باال آمد. اخمش از دقت در هم رفته بود: چرا؟  لیریام سر

ها امروز، سر درد و دلش باز شده بود. گفتن از . بعد از مدتدیکش آه

 آب و هوا بود. راتیحالش هم انگار از تاث یهایا و نگرانه هگذشت

 نبود. جانیحواسم ا دونم،ی: نم-

 : کجا بود؟-
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بخش  هی رمیروزها هر جا م نیا کفشش را کنار زد: ریز یهابا پا برگ نوا 

. به طرز ذارمیهاش جا مخونه و آدم شیاز هوش و حواسم رو پ یبزرگ

 یریبد جلوگ یاومدن اتفاقا شیاز پ شهیم یشکل نیا کنمیحس م یبد

 شهینم شیاس اما کارمسخره دونمیدر حالت بهتر کنترلش کرد. م ای

 .ذارمیکرد. ناخوداگاه فکرم رو تو خونه جا م

طور از سرما نوا آن ی. قامت بلندش وقتدیکامل به طرفش چرخ لیریام

. با همان آمدیبه چشم م شتریبود ب نییدر خودش فرو رفته و سرش پا

جز خودت فکر  یچیچشمان نافذش زل زد به او: قرار شد امروز به ه

 .ینکن

. کارو کردم، اما انگار موفق نبودم نیدستانش را از هم باز کرد: هم نوا

 . ستهودهیتذکر تو باعث شد بفهمم تالشم ب

سرش را به چپ راست تکان داد. دو دستش را داخل  تیبا قاطع لیریام

و نشد؟ باور کنم  یتالش کرد ی: مطمئندیپرسشلوارش فرستاد و  بیج

 نقطه؟ نیبه ا دهیمثل تو رس یته تالش دختر

توقعش از  میمستق ریکه گفت سرشار از اعتماد بود. غ ییمثل تو یدختر

. با تمام وجود دوست داشت جواب او را بشنود. انگار دیاو را به رخش کش
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 نیا خواستیخاص نوا بود. دلش م یایورود به دن یکد برا کیهر کلمه  

 باشد تا دختر مقابلش را بهتر بشناسد.  یسفر کوتاه فرصت

خواستن؟ هر چه که بود  ای ی. کنجکاوستیحسش چ دانستینم قیدق

 بداند. شتریاز نوا ب خواستیاو م

ساده  شیآرا کیفرصت  ی. امروز حتدیخشکش کش یهالب یزبان رو نوا

 نیتو بدتر ی. حتباشم یکردم قو یرا هم نداشت: من تمام عمرم رو سع

هام برسم که به هدف ادیگرفتم تالش کنم، انقدر ز ادی. میزندگ یروزها

هم  یلیخ ل،یریام ترسمی. من مستیاما االن فقط بحث تالش کردن ن

 .ترسمیم

از گفتن  ییابا چیشد. ه رهیبه چشمان او خ میرا باال گرفت و مستق سرش

عشقه. منطق و  یاه هیتو ما زیچ هیحرف نداشت: به نظرم ترس  نیا

 فتهیتو دلت م ی. وقتشهیپس زدن سرش نم یو برهان و تالش برا لیدل

. یتو ولش کن دهینه اجازه م کنه،ی. نه ولت مکنهیرو خراب م یهمه چ

نه بهش  دهیکه اجازه نم ادهیز یام. ترسم به قدرتو اون نقطه النمنم ا

 یعنیترس،  نیبابت ا دمی. البته به خودم حق مفکر کنم، نه پسش بزنم

نقطه از  هیکه تو  دمیحق م شناسمیکه م یایقو یهابه تمام آدم

 ؟یدیحق رو نم نیا یگفت که ی. تو به اون دختربترسن شونیزندگ
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را داشت!  نیهم دنیلب نشاند. توقع شن یرو ینانیتبسم پر اطم لیریام 

مدت شناخته  نیکه در ا یینوا کردیگمان م گرفتیجواب م نیاگر جز ا

 فقط ادعا و تظاهر بوده است.

 یقو یهاآدم یگفت: اتفاقا ترس برا یآرام و مردانه بود وقت لیریام لحن

بودن دارن از  یقو یکه ادعا ییکسا ای ف،یضع یهاو باهوشه. آدم

 و قبول کردنش ابا دارن. دنیترس

. با دستانش خودش را بغل کرد. بغضش را پس دیکش یقینفس عم نوا

 اعتراف کند. خواستیکرده بود م دایجفت گوش شنوا پ کیزد. حاال که 

حسم رو پنهان کنم. االنم  ستمی. راستش من بلد ننهی: خوبه که نظرت ا-

طعم  میتو زندگ وقتچی. من هستمین یوقت المیخیوانمود کنم ب تونمینم

فقط از دست دادن بوده.  آدیم ادمی ی. از وقتلیریام دمیداشتن رو نچش

که با تمام وجود  ییزایاز دست دادن پدر و مادرم، از دست دادن چ

که  یاز دست دادن ادم ایو نتونستم داشته باشمشون.  خواستمشونیم

از تکرارش  ترسمی. مدارم ایموندن رو بلد نبود. من به از دست دادن فوب

 !کمهیانقدر نزد یاونم وقت
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 نیکجاست؟ ب یدونیسختش م ی: اما نکتهدیچرخ لیریبه طرف ام کامل 

 هیکه نبودن بق یرو کنارم داشتم. کس یکیاز دست دادنا من  نیتمام ا

. داره دهیبر ایتنه تمام عمر برام جبران کرد. االن اون آدم از دن کیرو 

مثل قبل،  تونمی. نه مادیاز دستم برنم یمن کار یول کشهیعذاب م

بهش فکر  تونمیباشم که ککم نگزه نه م یکه بارم آورده قو نجورهمو

 .کنهیم وونهیفکر به نبودن بابابزرگم منو د ینکنم. حت

رنگ نوا خط انداخته  یب یگونه یکه رو یرد اشک یرو لیریام چشمان

 ماند.  رهیبود خ

بود پس  دهی. قطره اشک سمج را که از چشمانش چکدینگاهش را د نوا

خاطره که تو  نیبه ا دی. شاگمیرو دارم به تو م نایچرا ا دونمیزد: نم

. همه از من توقع دارن یکه بابت ترسم بهم حق داد یهست ینفر نیاول

کنم اما  یزندگ یعاد شهیمثل هم ارم،یخودم ن یشم، به روبا یقو

 .شهی. نمتونمینم

کار  یکه تو از سر گذروند ییزهایگفت: تجربه کردن چ یجد لیریام

. پس بهشون حق بده نتونن درکت کنن. ترست رو نه پنهان ستیهمه ن

اما  هیعیطب تیترس با توجه به اتفاقات زندگ نیکن نه پسش بزن نوا. ا

 رو بسپر به زمان. یاجازه نده فلجت کنه. همه چ
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 هیآب را سمت او گرفت: من  یآرام شده بود. بطر یلبخند زد. کم نوا 

 .امیزنگ به بابابزرگم بزنم. تو برو خودم م

 .سای. اون قسمت انگار آنتنش بهتره. اونجا وامونمی: منتظر م-

را گرفت. بار  لیخل ی. چند بار شمارهستادیجا ابه دست همان یگوش نوا

 یرا عوض کرد و دوباره سع شیجا یاول و دوم تماس برقرار نشد. کم

از جواب دادن نشد. دوباره و دوباره گرفت. قلبش  یبار اما خبر نیکرد. ا

 شده بود. دیسف واریو رنگش چون گچ د دیکوبیدر دهانش م

 یزیچ :ستادیبود جلو رفت. کنارش ا دهیحالتش را د رییکه تغ لیریام

 شده؟

 براش افتاده؟ ی. نکنه اتفاقدهیزمزمه کرد: جواب نم دهیترس نوا

 توننیهستن که نم ییدستش را باال گرفت: آروم باش. حتما جا لیریام

 ؟یریازشون خبر بگ یکه بتون ستین یکس چیجواب بدن. ه

 گریمحبوب را گرفت. او که رد تماس داد د یگفت و فورا شماره یی"چرا"

: سر دیمحبوب رس امیداد و پ هیکرد. به درخت پشت سرش تک یقالب ته

 .زمیم عزجلسه
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مامان! نگران  دهیجواب نم زنمیخوبه؟ زنگ م لیکرد: باباخل پیتا فورا 

 شدم.

ست. زنگ که خونه یگلم. عل : آرهدیرس ریبار با تاخ نیمحبوب ا جواب

 خونه. خوش بگذره. رمیم گهید کمیزدم گفت خوابه. نگران نباش منم 

محبوب را تکرار  یهاصحبت "شد؟یچ" دیپرسیکه م لیریرو به ام نوا

 کرد.

فضا را عوض کند: گفتم بابت ترست حق  یکرد با شوخ یسع لیریام

 .دهیاما نه انقدر! رنگ و روت پر یدار

. حسش درست دینفهم زیچ چیسفر ه ینگران بود که از مابق یبه قدر نوا

جواب  لیپروژه خارج از شهر رفته بود و خل یبود که برا یمانند روز

 یرو زشیبه خانه برگشت عز یکه وقت ی. روزدادیرا نم شیهاتماس

 یاز همه گریبود. د دهیبود. او مار گز دهیخواب مارستانیتخت ب

 ....دیترسیم دیاه و سفیس یهاسمانیر

کنارش  هینشست. از سرما تنش مور مور شد. مهد یتخته سنگ یرو

 !رهیگیسرده. کمرت درد م نی: نوا؟ پاشو رو اون نشستادیا
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اپراتور  یرا گرفت. صدا لیخل یبار صدم شماره یتوجه به او برا یب نوا 

او خود ناقوس  یبرا کردیرا اعالم م یکه پشت هم خاموش بودن گوش

 مرگ بود. 

 کاری. چدهی. جواب نمهیمهد دهیو پشت سر هم گفت: جواب نم ناالن

 کنم؟

 نینوا؟ ا ینشست: خل شد شی. مقابل پادیرا از دستش قاپ یگوش هیمهد

رو هم خراب  هیمسافرت بق یدار ینجوریا ؟یامگه بچه ه؟یکارا چ

 .یکنیم

 ینوا به پشت سر او افتاد. همه به دور آتش جمع شده بودند. حت نگاه

قرارش باشد. دست  یدل ب یهم نتوانسته بود تسل ایآرام بخش در یصدا

 .امیصورتش گذاشت: تو برو منم م یرو

اونم  ،یاو را فشرد: به محبوب جون که زنگ زد یرفتن پا یبه جا هیمهد

 ؟یچرا نگران گهیخوبه. د لیگفت حال عمو خل

: من ستادی. ناچار اکند فیاو توص یچطور حالش را برا دانستینم نوا

سر جلسه  یبه بهانه یوقت. شناسمیمثل کف دستم مامان محبوب رو م

 افتاده. یحتما اتفاق دهینم لیرو به بابا خل یرفتن گوش دیبودن و خر
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 ؟یریم یکرد: تو ک یدست شیقصد جواب دادن داشت که نوا پ هیمهد 

 گمی. مرسهیم گهید یقهیساعتش نگاه کرد: داداشم گفت تا پنج دق به

. هان؟ فوقش میبا هم برگرد شتیمن بمونم پ ستینوا؟ اگه حالت خوب ن

 داداشم. یخونه رمیم گهیروز د هی

 شبی. زن داداشت از دیتالش کرد لبخند بزند: من خوبم. زشته اگه نر نوا

ازشون  هیبق شیپ می. پاشو. پاشو برشهیناراحت م نهیبیداره تدارک م

 کن و برو.  یخداحافظ

 به طرف دخترها رفت. دیبگو یزیچ هیخودش قبل از آنکه مهد و

کنار  ن؟یخوریم یداد: بستن شنهادیرو به جمع پ زدانیآنها  دنیرس با

 .چسبهیم یلیتو سرما خ شیآت نیا

تر بود اشاره کرد: طرف آن یکه کم یاکه موافقت کردند به دکه همه

 . رمیبگ رمیپس من م

 خورمینم یگفت: من بستن اسمنیقدم دور نشده بود که  کی هنوز

 .کنهی. دندونم درد مزدانی

. اشکال نداره سهم تورم رهید گهی: ددیخند منای. دیرا نشن شیصدا زدانی

 .خورمیمن م
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 زدانیو بعد به  اسمنیاول به  ینگاهمین ایرکیجمله ام نیا دنیشن با 

ه قهر دو ما نیا خواستیانداخت. دستانش را دور آتش گرم کرد. دلش م

روانه  زدانیاجازه از او پشت سر  یب شیفکر، پاها نیرا تمام کند. با هم ه

 شدند.

داشتند نوا را در بحث شرکت  یمختلف سع یهاسوال دنیبا پرس دخترها

را هم  لیرینگاه ام ینیسنگ یقدر که حتدهند اما او اصال در باغ نبود. آن

 .کردیحس نم

 زیمحدودش را از نظر گذراند. چ یاه هلی. وسستادیمقابل دکه ا ایرکیام

 ؟یخوایم یزی: چدیسمتش گردن کش زدانی. دیند یخاص

 ؟یزیچ یاگرم نداره؟ قهوه یکرد: خوراک زمزمه

 زدن اطراف سر تکان داد: گمون نکنم. بذار بپرسم. دیبا د زدانی

 یکیذرت مکز شنهادیفروشنده تکرار کرد و او پ یرا برا ایرکیام سوال

را داخل دستانش گرفته  هایکه بستن زدانیرو به  ایرکیداغشان را داد. ام

 . تو برو تا آب نشدن.امیم رمیگیم نویبود گفت: من خودم ا

رفت و او منتظر آماده شدن ذرت ماند. حساب که کرد کاله  زدانی

. دی. به سمت راستش چرخآمدیم ی. سوز بددیسر کش یکاپشنش را رو



 

736 

 یشوکت نای: مسندهیون                                                                                                                55طهران

 د؟یذرت ندار گهید یعنیچنان مشغول چانه زدن بود: هم مرد کنار دستش 

 .هیکوچولو هم باشه کاف هیآقا.  کنهیم هیبچه گر نیا

 نی. از ابرنیآقا دارن م نیدوتا شد که ا نیش ا: شرمنده داداش. ته-

 که خراب نشه. زنمینم ادیندارم. ز یمنم مشتر گهیساعت به بعد د

 یهیگر ی. صداستیبود نگر شیروکه روبه یذرت وانیمردد به دو ل ایرکیام

 مال شما. نیعمو. ا ایرا بردارد. سمت او خم شد: ب یکیدخترک باعث شد 

. دیبه سر دختر کش یدر جواب دست ایرکیفورا تعارف کرد و ام پدرش

 وانیل کیکه سمتش گرفته شده بود را هم رد کرد. با همان  یپول یحت

 ی. خودش را حسابدیراه تازه عمق کارش را فهم انی. مهیراه افتاد سمت بق

 ترعیضا ی! حرکتداد؟یم اسمنیبه  دیرا چطور با یکی نیلعنت کرد. حاال ا

مغرور وجودش  ی. رودیکش یآن همه آدم؟ پوف نیاز آن هم بود؟ ب

اش شرمنده یکند اما رو ستیرا هم سر به ن یکیهمان  دادیم شنهادیپ

 ارش درست است. مشغول قانع کردنش بود که ک

بودند جز  یمشغول خوردن بستن هیرفته بود و بق هیمهد دیکه رس یوقت

 .اسمنی
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را از دست  اشیبرد و سهم بستن نییمخدر پا یماده کیرا چون  ذرت 

پرت کردن حواسشان سراغ  یو برا دیگرفت. رو به جمع چرخ زدانی

ساحل متوجه شد که در نبود او برادرش به  حاتیرا گرفت. با توض هیمهد

 اند.دنبالش آمده و رفته

را  هیبق یچشم ری. زستادیا اسمنیاز کنار نوا گذشت و سمت چپ  آرام

 اسمنی. هر کدام غرق در عالم خودشان بودند. ذرت را به طرف دییپا

 بخور. گرمه.  نویا ایگرفت و آهسته گفت: ب

است. نگاه  دهیرد اشتباه شنگرد شد. اولش فکر ک اسمنی چشمان

 به گردش درآورد. با او که نبود؟!  ایرکیدستان و صورت ام نیمتعجبش را ب

 گفتم؟ یچ یدیشن اسمن؟یرا مقابل صورتش تکان داد:  وانیل ایرکیام

 !؟یگفت: با من ناباور

 رو به رومه؟! یکرد: جز تو ک نیرا مز ایرکیناخواسته لبان ام لبخند،

 ؟یریگیرا به خودش اورد: نم اسمنیدستش  تکان

 یمقدمه یآهسته جلو رفت و ذرت را گرفت. حرکت ب اسمنیلرزان  دست

طور در دستش را همان وانیبرده بود. ل غمایقدرت تکلمش را به  ایرکیام
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 یاگهید زیاگه چ ؟یکرد: دوست ندار یاتک سرفه ایرکینگه داشته بود. ام 

 .رمیبگو برم برات بگ یخوریم

کرد. لبخند زد و به سرعت جواب داد: چرا.  دایباالخره خودش را پ اسمنی

 . ببخ...یمرس

از  نویا ؟یکنیم یتک خور اسمن؟ینصفه ماند:  منای غیبا ج اشجمله

 ؟یکنیم دیخر یرکیرزینامرد ز زدانی ؟یکجا آورد

 .دمیپاسخ داد: من خر ایرکیام دیلب بگشا اسمنیهمه به او افتاد. تا  نگاه

 ینامرد؟ سفارش یدیما نخر یزد: پس چرا برا یابرو باال برد و سوت منای

 بود فقط؟

 رمیهمه بگ یآب دهانش را قورت داد. راستش را گفت: رفتم برا ایرکیام

 نداشت. شتریاما دو تا ب

. آره؟! یدیخر اسمنیخودتو  ی: که اونم برادیحرفش پر انیم ساحل

 نامردا.

 یبه رو زدانیسراسر دقت  یرهچه یباال انداخت. نگاهش از رو سر

اوردم  نمی.اکردیم هیبچه که گر هیدادم به  شویکیدستانش سر خورد: 

 شد. اسمنیقسمت  گهید نیخوردیم یبستن نی. همه داشتاسمنی یبرا
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 .یکرد یآرام زمزمه کرد: کار خوب لیریام 

از  فشیک یسخاوتمندانه به همه ذرتش را تعارف کرد. به قدر اسمنی

بپرد. آن ذرت  نییبود که دوست داشت مدام باال و پا کوک شده ایتوجه ک

باران کرده  ینیری. تمام وجودش را شیشده بود نهر عسل بهشت یمعمول

 بود...

انداخت.  تیپاراز شانیاه هو خند یشوخ انینوا م لیشدن زنگ موبا بلند

 همه ناخواسته ساکت شدند و به او زل زند.

 دیرسیکه در آن سکوت وهم آور به نظر م یزنگ یدخترک از صدا قلب

حس  شیهابلند کوبشش را درون گوش یکه صدا یبه تپش افتاد. طور

تنش سر  یپافر چند بار رو بیکردن ج دایپ یکرد. دست لرزانش را برا

که کنارش  منایرا گم کرده بود.  شی... دست و پاافتیداد اما آن را ن

و به  دیکش رونیب بشیاز داخل جرا  ی. گوشدیدادش رس بهبود  ستادهیا

 دستش داد.

رفت.  نیجانِ مانده در تنش هم از ب مهیهمان ن دیرا که د لیخل یشماره

که لرزشش  یهوا با سرعت طوفان به جانش رسوخ کرد. با دستان یسرما

را کنار گوشش  یسبز را فشرد و گوش کونیاز کنترل خارج بود آ گرید
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. در ذهنش روشن شدند یگریپس از د یکیاتفاقات بد  یاه هگرفت. نشان 

: دیاو نال یصدا دنیشن یبرا دشیام یبا قدرت پس زد. با ته مانده اهمه ر

 ل؟یبابا خل

هم که  ایدن یهر جا لیچشمانش را با درد بست. خل امدیکه ن ییصدا

او را بشنود و جواب ندهد. با بغض تکرار کرد:  یبود امکان نداشت صدا

 صدامو؟ یشنویم ل؟یبابا خل

 خالصش بود: نوا مامان؟ ریمحبوب ت انیگر یصدا

 شده؟ یرفت: چ لیتحل شیصدا

بودند  اشرهیکه خ یتوجه به چند جفت چشم ی. بامدین هیجز گر ییصدا

 کجاست؟ لیشده مامان؟ بابا خل یتکرار کرد: چ

محبوب که باال رفت او هم توانش را از دست داد. با زانو  یهیگر یصدا

چشمش از وحشت گشاد  یهاساحل فرود آمد. مردمک یهاشن یرو

با صدا زدن نامش سمتش  لیریشدند و ام کشینزد غی. دخترها با جشد

مانده بودند و از دور به اوضاع  شانیهاج و واج سرجا ایرکیو ام زدانی. دیدو

 .کردندینگاه م امده شیپ
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 گریمحبوب را گرفته بود اما نوا د یاه هیگر یحاال جا یعل یصدا 

آخر محبوب جا مانده  یهیهمان گر یرو اشیداری. قدرت شندیشنینم

 گریباشد. غرق شده بود که د دهیبه آخر رس ایکه بعد از آن دن ییبود. گو

بود  ینفس نیبکشد؟ انگار که هر نفس آخر توانستینفس هم نم یحت

نفر با قدرت چنگ انداخته بود به قلبش و از  کیبکشد.  توانستیکه م

 .. کردینم غیدن درفشر

. چه بر سر تنها کس و کارش آمده بود؟ چه شده دادیهشدار م مغزش

 شکل رفتن نبود! نیمعرفت نبود. او اهل ا یکه ب لیبود؟ خل

. دیرا کش شیبود که بازو اسمنیدر صورتش نشست.  یاآهسته یلیس

 یزیچ هیزد: نوا؟ نوا جان  شیاو صدا یرنگ گچ شده دنیاز د دهیترس

 بگو؟ 

 یطلب آب کرد و مجدد تکانش داد. کس دیدیکه او نم یبعد رو به کس و

دستان  ریاس شیاو را گرفت. بازو یساحل را از کنارش بلند کرد و جا

 بزرگ آن شخص شد. صداها حاال گنگ شده بودند.

 داد: نوا؟ نواجان؟ تکانش
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شدن آب در  دهیزمان شد با پاشاز دستش هم یشدن گوش دهیکش 

تو  مشیببر دیانداخت: کمک کن شیبازو ریدست ز لیری. امصورتش

 .نیماش

را کنار گوشش  یاو را به خودش داده بود گوش یهیهمان طور که تک و

 گرفت: الو؟

و درخواست  زدیکه از آن طرف خط پشت سر هم نوا را صدا م یعل

 یاصله گفت: صدابالف لیریساکت شد. ام بارهکیتا جواب دهد به  کردیم

 د؟یشنویمنو م

 هول شده گفت: نوا اونجاست آقا؟ حالش خوبه؟  یعل

نشسته و  نشیپشت ماش یصندل یبه نوا که حاال رو ینگاه مین لیریام

شده؟ خبر  یزیاش کرده بودند انداخت و جواب داد: بله. چدخترها دوره

 ن؟یبهشون داد یبد

 دیپرسیاز حال نوا م هیکالفه رو به محبوب که آن طرف خط با گر یعل

را مخاطب قرار داد: آقا نوا حالش خوبه؟  لیریگفت. دوباره ام یزیچ

 براش افتاد؟ یچرا دست شماست؟ اتفاق شیگوش
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داد:  حیتوض اطی. با احتاو حس کرد یاز صدا یرا به خوب ینگران لیریام 

حالش بد شد.  هویکه  دیشن یط چپشت خ دونمی. نمکمیشوکه شده 

 افتاده آقا؟ یاما االن بهتره. اتفاق

رو  یگوش شهی: مرفتیدور شد. انگار که داشت راه م یکم یعل یصدا

 یهیگر ینوا با همسرم صحبت کرده احتماال صدا کر؟یاسپ یرو دیبذار

االن حالت شوک بهش دست داده.  دونمیهول کرده. م دهیمحبوب رو شن

 یرو رو یخواهش کنم گوش شهیشده بود. م طورنیهم ا شیچند ماه پ

 د باهاش حرف بزنم؟یبذار کریاسپ

ه وانیکه مثل د یینوا یکه او خواسته بود انجام داد. مقابل پا یکار لیریام

سر تکان داد. دختر لب  اسمنیبود زانو زد. رو به  رهینقطه خ کیبه  اه

 زد: خوبه. 

 .شنوهیرا مقابل صورت نوا گرفت و آرام گفت: صداتون رو م یگوش لیریام

 بابا؟ یکرد: نواجان؟ دخترم؟ خوب شیصدا یعل

نوا. دست مقابل  یهاسقوط اشک یشد برا یاو تلنگر یصدا دنیشن

عمو  :دهیآمد چه شده و چه شن ادشیدهانش گرفت و زار زد. انگار تازه 

 ؟یعل
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نکن  هیگر ؟یخش برداشت: جانم عمو؟ جانم دخترم؟ خوب یعل یصدا 

 بابا.

آشنا  یصدا کی اه هبیغر انیکه م یکرد. چون کودک هیبلندتر گر نوا

 ل؟یبابا خل ؟یخودش را تکان تکان داد: عموعل کندیم یقرار یو ب دهیشن

 کجاست؟ لمیبابا خل

از چشمان  یآب دهانش را قورت داد و چشم بست. قطره اشک لیریام

و  زدانی یپشت او ادامه داد. حت یو به ماساژ دستش رو دیچک اسمنی

 درهم رفته بود. شانیاو اخم ها یاه هیگر ریهم تحت تاث ایرکیام

حال آقاجون خوبه.  زم،یبود: نترس عز نانیپر اطم یبار عل نیا لحن

 نشده. یزیدرآورد وگرنه چ یباز یکول کمیمامانت 

 .نیعمو. توروخدا به من راستشو بگ نیباور نکرد: دروغ نگ نوا

 ینوا؟ به چ یدیآمد: تو تا حاال از من دروغ شن ریبا تاخ یکم یعل یصدا

االن  نیهم یخوایحال آقاجون خوبه؟ اصال م یقسم بخورم باور کن

 ش؟ینیتا بب رمیبگ یریتماس تصو

جلو برد: راست  یگرفتن گوش یزد و دستش را برارا عقب  شیهااشک نوا

 کرد؟یم هیعمو؟ پس چرا مامان گر نیگیم
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. دهیاونم ترس یستیتو ن ؟یشناسی: محبوب رو نمدیجان خند یب یعل 

دست و پاش رو گم کرده بود. تو  شهیحال آقاجون بد شد مثل هم کمی

بود. مثال زنگ زد به  دهیترس یلیانگار قوت قلب داشت امروز خ یکه بود

 رو راحت کنه اما اوضاع رو بدتر کرد. التیتو خ

داشت. ته دلش ارام شد. زمزمه  نانیاطم شیهامرد و حرف نیبه ا نوا

 راحت باشه؟ المیکرد: خ

نفسش گرفته  کمیمهربان گفت: راحت باشه بابا. آقاجون خوبه. فقط  یعل

 .ادیب تا دکترش میدکتر. االنم منتظر مشیبود که آورد

 .فتمیمنم االن راه م نیسر تکان داد: باشه عمو. شما مراقب باش نوا

همه  لیریکرد. ام یاز همه عذر خواه یرا که قطع کرد با شرمندگ یگوش

 .میبرگرد واشی واشی دیرا مخاطب قرار داد: جمع کن

: تو نوا خانم رو ببر داداش. بنده خدا رنگ به روش ستادیکنارش ا زدانی

ما  دی. شما برکشهیطول م مینگرانه. ما تا آماده بش یلیحتما خنمونده 

 .میایهم پشت سرتون م

 شی. پاهادیپر نییفوت وقت پا یترمز کرد ب مارستانیکه مقابل ب نیماش

 رفتن.  یبرا کردیم یقرار یب
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داد  رشیرا به پذ لیکنترل شده مشخصات خل یاورژانس شد. با بغض وارد 

 کیتمام مدت با  لیریراه افتاد. ام یپرستار به سمت اتاق ییو با راهنما

. مقابل اتاق قبل از رفتیطرف و آن طرف م نیقدم فاصله پشت سرش ا

ه یاز گر شتریزد: آروم باش. پدربزرگت االن ب شیکه نوا داخل شود صداآن

 داره. اجیاحت هیبه روح یو زار

کان دهد. مثل حرف تنها توانست سر ت یرا پشت گوش زد. ب شیموها

بود. عقب  دهیحرف زده و او شن لیریام نیتمام ساعات گذشته که در ماش

آمد.  رونیگرد کرد تا داخل شود که همان لحظه محبوب از در اتاق ب

 نوا ثابت ماندند. یهاقدم

 : مامان؟دیلرز شیهالب

نوا هر  ارتباطات یچرخ خورد. گره یاو و زن چادر نیب لیریام جیگ نگاه

 .شدیم دهیدر هم تن شتریباز شدن ب یبار به جا

بود نتوانست خودش را  دهینوا سمتش چرخ یصدا دنیکه با شن محبوب

 ریو نامش را ز دیچشمانش دو یکنترل کند. اشک با سرعت نور به حلقه

 لب زمزمه کرد.
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زد از آن بدتر. او را به زحمت کنار  شی. پاهادیبار هزارم لرز ینوا برا قلب 

آن سمت سالن آوار  یهایصندل یو داخل اتاق شد. با رفتنش محبوب رو

 سر داد. هیشد و گر

. دیبه صورتش کش یاو و در اتاق رفت و آمد کرد. دست نیب لیریام نگاه

. ستیچندان جالب ن یجلو رفتن و احوال پرس دانستیم تیدر آن موقع

گذشت زمان  شهیزد و اجازه داد مثل هم هیپشت سرش تک واریپس به د

 را بهتر کند. زیهمه چ یکم

 شهیاش مثل همبرخاست. لبخند پدرانه یصندل ینوا از رو دنیبا د یعل

هم گذاشت و آهسته  یدختر شد. پلک رو یدهیسهم صورت رنگ پر

 بابا؟ یگفت: اومد

با آن  لیخل دنی. ددیرس دیکه با یجستجوگر نوا او را رد کرد و به آن نگاه

. قلبش از غم ختیبه جانش ر یمختلف یهات حستخ یحال زار رو

 لب خداراشکر کند. ریمچاله شد اما سالم بودن او باعث شد ز

به تخت، چشمان  دنشیقدر باال بود که با رسحضورش آن یرفت. انرژ جلو

 ل؟ی: بابا خلدیاز هم گشوده شد. لبان نوا از بغض لرز زین لیخل
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چند سال قبل. شوک امروز با شوک  یابود همان دخترک تک کلمه شده 

 لیاز آن بود. لبان کبود خل شتریبلکه هزار بار ب کردینم یبرابر آن سال

نکرد: جان  غشیجان بود اما از نوا در یب شیمبدل شد. صدا یبه تبسم

 بابا؟

نگذشت که نوا در آغوشش افتاد و با بغض پشت سر هم نامش  هیثان کی

ها دخترک نشست. سال یموها یرو لیلخ یرا صدا کرد. دست سرم زده

به  گرفتیدرد هم شده بودند. هر جا دلشان م یبود که آن دو نفر دوا

بود  ختهیبه جانش ر لیکه خل ی. حاال هم نوا از غمبردندیپناه م گریکدی

 پناه برده بود. دشبه خو

کردن محبوب چشم چرخاند اما  دایپ یرفت. برا رونیاز اتاق ب یعل

نگاه  ینیسنگ لیریماند. ام رهیرو خدر روبه ستادهیا یپسر ینگاهش رو

را از  اشهیاو را حس کرد. سر باال برد و با هم چشم در چشم شدند. تک

قدم  شیبرد و در سالم کردن پ شیبرداشت و جلو رفت. دست پ وارید

 شد.

جناب.  خوامیکرد: عذر م یجوابش را داد و فورا اظهار شرمندگ یعل

 . میو هم خراب کردمسافرت شما ر
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 . جناب فرزانه بهتر هستن؟کنمیمودبانه گفت: خواهش م لیریام 

 یلیبه داخل اتاق انداخت: الحمدهلل بهترن. فشارشون خ ینگاه مین یعل

شلوغش  کمیمواقع  جورنیا دیشناسیها رو که مباال رفته بود. خانم

شکل بد شد  نیبارشون بود و حالشون به ا نی. البته چون اولکننیم

 اومده باشه. شیپ یایبودن که نکنه مشکل جد دهیهمسرم ترس

آن  یکه کم دیو به دنبالش نگاه در سالن گرداند. محبوب را د گفت

 .کردیبود و نگاهشان م ستادهیتر اطرف

 یمن فراموش کردم خودم رو معرف دی: ببخشدیچرخ لیریسمت ام به

 ...یآقا دیشما هم بانواجان.  یهستم؛ شوهر عمه یکنم. من عل

او را  ینصفه یگشت اما موفق نشد. جمله لیریبه دنبال نام ام متفکر

 .یاحمر لیریهستم. ام لیریخود پسر کامل کرد: ام

نام او چون  دنیها بود با شنآن یقدم کیمحبوب که حاال در  یپاها

 خشک شد. زییپا یدرختان خزان زده

را به او هم  لیریخودش ام الیبه طرف محبوب برگشت و به خ یعل

 نجاینوا رو تا ا دنیهستن که زحمت کش یهمون کس شونیکرد: ا یمعرف

 .یاحمر ینوا جان هستن آقا یهم همسر بنده و عمه شونی.... اآوردن
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 اشیبا تکان سر و لبخند همراه لیریو ام زدیپشت سر هم حرف م یعل 

حفظ  یکه آن هم برا یا. محبوب اما الل شده بود. جز چند کلمهکردیم

 نرفته بود. رونیاز دهانش ب یاادب گفته بود جمله

 رشیشده بود ساعت را چک کرد. د دیآمدن نوا ناام رونیکه از ب لیریام

از آنجا برود. به اتاق اشاره کرد  لیخل دنیشده بود اما زشت بود بدون د

 نم؟یفرزانه رو بب یاجازه گرفت: امکانش هست آقا یو از عل

دستش آمده بود بدون مکث  لیریام اریع قهیه در همان چند دقک یعل

 .دییسر تکان داد: البته. بفرما

 یمحبوب چطور پشت سرش قالب ته دیتا او داخل شود و ند ستادیا کنار

را از دست داد. اگر دست او بود  یالعملکه توان هر عکس یکرد. طور

باز  فتدیب قیهر قدر هم به تعو دانستی. مگرفتیمالقات را م نیا یجلو

 لیکه خل ییآن زمان حاال باشد. حاال خواستیاتفاق خواهد افتاد اما نم

اتفاقات منتظر درست و غلط او  شه،ینداشت. اما مثل هم یخوش حال

 نشده و پشت هم رخ دادند.

 یهاقدم کردیکه با خنده مهمان داشتنشان را اعالم م یبلند عل یصدا

 یو تماما چشم شد برا ستادینار در کشاند. در چهارچوب امحبوب را به ک
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. کردیها گذشته را مالقات مکه بعد از سال یواکنش پدرش. پدر دنید 

که  یزیچ ی. حتما او هم متوجهدیآدم جد کیدر قالب  یاگذشته

 .شدیبود م دهیمحبوب د

که از  یکنار زد. جواب سالم شخص اشیشانینوا را از پ یموها لیخل

 لیری. امندیکرد بنش یبود داد و سع دهیرا شن شیپشت پرده فقط صدا

خواهش  نیجلوتر آمده بود فورا دست باال برد: راحت باش یکه حاال کم

 .کنمیم

کنار تخت و کامال در  لیریزمان باال رفت. حاال امهم لینوا و خل سر

 یرو لیخل یهکه دست باال رفت دینکش هیهر دو بود. به ثان دید یهیزاو

هم که  یاز آن اشدهیلبانش رنگ باخت. رنگ پر یتخت افتاد. لبخند رو

که  ی. چشمانیجفت چشم مشک کیفقط  د؟یدی. چه مدیپر شتریبود ب

 آشنا بودند..... یادیز

 هستن آقاجون.  یاحمر یآقا شونیجمع را دست گرفت: ا یعل

 : بال به دور باشه حاج آقا.-
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جواب ماند باعث شد سر نوا به  یب لیکه از سمت خل لیریام یجمله 

چرا دستتون انقدر  ل؟یبابا خل نیسمتش بچرخد. دستش را گرفت: خوب

 کرده؟ خی

 یرا نداشت. آن دو گو لیریجدا شدن از چشمان ام ییتوانا لیخل چشمان

 ربا را در آن لحظه داشتند.حکم آهن

 جلو گذاشت و او را صدا کرد.  یهم نگران شد. قدم یعل

نوا، با  یکه بود خودش را جمع کرد. به جا یبا هر ضرب و زور لیخل

را داد: ممنونم  لیریکه ناخواسته لرز زمستان برداشته بود جواب ام ییصدا

 .یلطف کرد یلیپسرم. خ

 زیرا جا ستادنیا شتریجمع را به حساب شوک گذاشت. ب یآشفتگ لیریام

نه چندان جالب را هم آورد و  داریسر و ته آن د یحافظخدا کی. با دیند

 زد. رونیب مارستانیاز در ب

تمام  یجفت چشم مشک کی شدیترس. چطور م ایدن کیماند و  لیخل

 نفر بکوبد؟! کیبه صورت  جاکیگذشته را 

انداخت.  یبه سالن خال ینگاه میرا در تنش مرتب کرد و ن شرتیت یقهی

راهش را به آن سمت  آمدیکه از آشپزخانه م یینبود. سر و صدا یکس
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. دیرا تک و تنها در آشپزخانه د اسمنیو  ستادیا رهیکج کرد. مقابل جز 

 بود.  هانتیو رو کردن کاب ریکه مشغول ز گشتیمعلوم نبود دنبال چه م

 ؟یگردیم یزیجلو رفت: دنبال چ یکم

. دیقلبش گذاشت و به عقب چرخ ی. دست رودیکش یبلند نیه اسمنی

 !؟یدی: ترسدیخند ایرکیام

 ! یتکان داد: چه زود اومد سر

دوش  یرا باز کرد: آب سرد بود نتونستم درست حساب خچالیدر  ایرکیام

 .رمیبگ

که باز کرده بود را دوباره بست:  ینتی. در کابدیکالفه پوف کش اسمنی

 ر؟یام نیدار یاران. تو خونه ماکنیمنکه گفتم آب سرده. گوش نداد

به  یبا برداشتن پرتقال تیرا گشت و در نها یاوهیبا دقت جا م ایرکیام

 یچاقو و بشقاب اسمنی یرهیداد. در جواب نگاه خ تیبستن در رضا

 . از ساحل بپرس.دونمیبرداشت و شانه باال انداخت: نم

 نینگاهش کرد: ساحل رفت درس بخونه. تو مگه آدم ا یچپک اسمنی

 نه؟ ای نیدار یماکارون یبدون دینبا ؟یستیخونه ن
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 نیرا پوست گرفت: آدم ا اشوهینشست. م زیپشت م الیخیب ایرکیام 

 . ستیمن ن یفهیوظ یم. اما آشپزخونه

. دوباره شروع یچشمانش را در حدقه چرخاند و فورا گفت: اک اسمنی

 نکن تو رو خدا. 

ساحل فقط موقع کار  نیپرتقال داخل دهانش انداخت و گفت: ا یاپره

 کجا رفتن؟ زدانیو  منای ؟فتهیدرس م ادیکردن 

 .ارنی: رفتن از خونه لباس ب-

در  رونیب یهاافتاد. با همان لباس اسمنی پیبه ت ایرکینگاه ام ناخوداگاه

 ؟ی: تو چرا نرفتدی. پرسدیچرخیخانه م

تو غذا  رفتمی: اگه من مدیبرگشت و توپبا حرص و اخم سمتش  دختر،

 ! ؟یکردیدرست م

بشاش شده بود.  یکه برگشته بودند حساب یا. از لحظهدیخند ایرکیام

کند.  لیرا ذا اشیدوش آب سرد هم نتوانسته بود خوش یکه حت یطور

دو  ریت کیکنون را داشت. با  یآشت ینیریذرت، حکم ش وانیل کیآن 

را به دست آورده بود هم از توجه او  اسمنینشان زده بود. هم دل 
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دخترک  خیمعجزه کرده و  مشیمستق ریغ یسرخوش شده بود. عذرخواه 

 آب شده بود. یبعد از چند ماه باالخره کم

 نیبلند شد و به طرف او رفت. با دست کنارش زد: فکر کنم تو ا شیجا از

 باشه. نتیکاب

که درون  یرتقال کوچکداد. تکه پ اسمنیرا نشان  ییباال یهانتیکاب

را باز کرد.  نتیدستش مانده بود را به طرفش گرفت و خودش در کاب

 . خودت بخور.خورمیدستش را رد کرد: نم اسمنی

 پرتقال را مقابل او تکان داد: نمک نداره! بخور. ایرکیام

 پرتقال را گرفت و داخل دهانش گذاشت.  اسمنی

به  یسر ایرکیکردند. ام دایرا پ یربع گشتن ماکاران کیبعد از  باالخره

مامانا  ی. گمشدهگشتمیزودتر برم دمیخریم رفتمیتاسف تکان داد: م

 کنه؟ دایپ تونهیهم م یرو مگه کس

 ی: اشکالختیآب جوش ر یرا داخل قابلمه های. ماکاراندیخند اسمنی

 کمه. یلیبخر. خ اینداره، االن لطف کن برو سو

 یم نمخسته یلیتوش! خ زیبر گهید یچیبه سرعت اخم کرد:  ایرکیام

 تونم برم.
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طرف آشپزخانه  کیکرده بود. مدام از  دایخانه را پ یهاحس خانم اسمنی 

رود. مخصوصا  شیخوب پ زیو نگران بود همه چ رفتیم گریبه طرف د

 ها افزود بود. در کنارش به تمام آن حس ایرکیکه حضور ام

 مثال؟ زمیبر یجواب گفت: چ در

ترم را باز کرد: گوشت چرخ کرده. خوشمزه خچالیدوباره در  ایرکیام

 !شهیم

 یب ی! هر چقدر که تو آشپزنیبه هوا رفت: آفر اسمنی یخنده کیشل

 !یتو خوردن استاد یمهارت

 .ستین یزیکه چ خچالمی نیغر زد: تو ا ایرکیام

 مگه؟ یخوایم ی: چستادیکنارش ا اسمنی

 . گشنمه.رهیکه ته دلمو بگ یچی: ستیبه او نگر خچالیاز کنار در  ایرکیام

 .نمی: بذار ببدیاز کنارش سرک کش اسمنی

مهربان لواش نان  یآورد. چون مادر رونیو کره را ب ریاخر، ظرف پن سر

و به  دیکش ینیغذا افتاد. ه ریرا هم مقابل او گذاشت و تازه چشمش به ز

 برداشت.  زیسمت گاز خ
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آخش باال  یو صدا دیقابلمه چسب یهول شد که دستش به کناره آنقدر 

 اسمن؟ی شدی: چدیبا دهان پر پرس ایرکیرفت. ام

 : دستم سوخت!دیاش را داخل دهان گذاشت و نالسوخته انگشت

سوخت؟ تو کشو پماد  ادیگرفت: ز یگرید یلقمه یبا خونسرد ایرکیام

 هست. از اون بزن جاش نمونه. یسوختگ

آدم زود کم  نیبود. مقابل ا نیاو هم یوانست نخندد. بدنت اسمنی

رفت چرا با او  ادشیذرت خر شد و  کیغروب که با  نی. مثل همآوردیم

 بوده است. قلب مهربانش انگار به دل گرفتن را بلد نبود.. نیسرسنگ

 یبرا تیوقت از آشپز چیه اسمن؟ی یکرد: ول ریرا ش ایرکیاو ام یخنده

 نگو! باشه؟ یکس

 اخم کرد: چرا اونوقت؟ یمصنوع

پشت سرش اشاره زد:  نکیداخل دهانش گذاشت. به س یالقمه ایرکیام

 هیشب شتریب یکه تو کرد یکار نیچشم. ا گمیمن جات باشم فقط م

 کنه؟یم فیانقدر ظرف کث یماکاران هیواسه  ی. کدوم زنیجنگه تا آشپز

 ری. زگریبود د یکه به پشت سرش افتاد حق را به او داد. ناش اسمنی نگاه

 رو؟ نایا شورهیم ی: کدیلب نال
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 کمکت. ادیب کنمی: بذار باشه ساحل رو صدا م- 

درسش رو  ی. بذار طفلخوادی: نمدییچشم او را پا یاز گوشه اسمنی

 بخونه.

 : باشه. پس خودت بشورش.دیخند

گرفت و از جا برخاست.  یالقمه دیدرا که  اسمنی یاخم کرده یچهره

دستش را از مقابل  اسمنیو لقمه را طرفش گرفت.  ستادیاو ا یروروبه

 .یشام بخور یخودتم کم بخور بتون خورمیصورتش پس زد: نم

 دی. بعکنمیم یشیبا سماجت لقمه را جلوتر برد: دارم عاقبت اند ایرکیام

 قابل خوردن باشه. یماکاران نیا دونمیم

با اعتماد به نفس لقمه را از دستش گرفت: باشه. فقط قول بده  اسمنی

 .دمیهم بهت نم یچون اون موقع بخوا یدست به غذام نزن

زنگ  لیریبرود: ام رونیو عقب گرد کرد تا از آشپزخانه ب دیحرف خند یب

 حال پدربزرگ نوا چطور بود؟ یدینزد؟ نفهم

. انگار گاز را چک کرد: چرا زنگ زدم. خوب بود خداروشکر ریز اسمنی

 ادیشام م یگفت چندجا کار داره، برا لمیرینبوده. ام یاصال مشکل جد

 خونه.
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انداخت:  دادیرا نشان م میساعت که عدد  و ن یاه هبه عقرب ینگاه ایرکیام 

 !یشام نه، سحر

: دیاند و پرسگاز چرخ یبرود چشم رو رونیاز آنکه از آشپزخانه ب قبل

 ؟یندار یچا

 نه سر باال انداخت.  یبه معنا اسمنی

 .کنهی. سرم درد ممیدم کن بخور یکی: -

 زحمت! یبود که اضافه کرد: ب امدهیهنوز باال ن اسمنی سر

اگر  دادیحرکات نشان م نیبا ا ایرکیلبخند زد. ام یپوست ریز دختر

اما او  دانستیغلطش را نم ایدرست رفتار کند. درست  تواندیبخواهد م

. وگرنه قبل دادیجواب م شانیرو یتوجه یبود که ب ییهاآدم از آن دسته

 ها نبود....حرف نیاز آن اهل ا

 ی. به تشک او رودیتخت دراز کش یکرد و به کمک نوا رو یاسرفه لیخل

 رهیگیدرد م نجایبار صدم تکرار کرد: کمرت ا یانداخت و برا ینگاه نیزم

 بابا. برو اتاقت رو تخت بخواب. من خوبم.

به بعد  نی. از ادهیا جواب نمه هرا نیعمرا ولتون کنم. ا گهی: ددیخند نوا

 .دیحضورم رو تحمل کن دیبا
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نفس  یتن او مرتب کرد. برق اتاق را خاموش کرد و صدا یرا رو پتو 

را  شیتشک خودش نشست. بافت موها ی. رودیکه آزاد شد را شن لیخل

 ز کرد و با حوصله دوباره بافتشان. با

بود که جرئت شکستن آن  ییخش خش مختصر تنش تنها صدا یصدا

به سقف نگاه کرد. چند بار دهانش  یکیدر تار لیسکوت را داشت. خل

چه  د؟یپرسیباز شد اما دوباره بستش. چه م یسوال دنیپرس یبرا

 یبرا دنیرا از ترس سوال شن دنیسوال پرس یبپرسد؟ او حت توانستیم

 .دانستیخودش حرام م

آرام  یازد. بعد از تک سرفه ایدل را به در دیتشک دراز کش یکه رو نوا

به حرف آمد: اون....... اون پسر.... از همون خونواده  دیباالخره با هزار ترد

 بود نوا. درسته؟!

 دشیچرخش سر او را به طرفش حس کرد. دخترک که ترد یکیتار در

زد: کدوم  طنتیآرامش به آن جو، به در ش قیتزر یرا متوجه شده بود برا

 آخه! میدید ادی! امروز پسر زل؟یپسر بابا خل

 نداشت. دنیکرده بود. توان خند خیاما  لیخل

 کرد.. یمعرف لیریکه همراهت اومده بود و خودش رو ام ی: همون پسر-
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از بردن آن نام هم واهمه داشت پس  یرا نگفت. او حت لیریام یلیفام 

 !د؟یرا بگو تیواقع توانستیچطور م

کرد.  نیسبک سنگ یاز دهانش خارج شود کم رفتیکه م یاجمله نوا

نکرده بود  دایبه آن خانواده را پ لیبعد از گذشت چند ماه هنوز ربط خل

. بغرنج حال او را بدتر کند تیموقع نیو در ا دیبگو یزیکه چ دیترسیو م

 یچند ماه هم دندان سر جگر گذاشته بود فقط به خاطر سالمت نیاگر ا

 او بود. 

 یهر بار به در بسته دیپرسی. او هم اگر مزدینم یکه خودش حرف لیخل

 یوسط بود که حت یزیچ کیخورد.  یم یبعد یاه هحواله دادن به ما

وحشتناک به  یو او با وجود کنجکاو دادیرا آزار م لیگفتنش هم خل

 نبود. یشدن او راض تیاذ

هستن  یهمون کس شونیجواب داد: بله. ا اطیها آرام و با احتفکر نیهم با

 .. نیکرد یکه شما بهم معرف ی. همون گاراژکننیکه گاراژ رو اداره م

 لیفرو برد. نوا کامل به طرف خل یکه برقرار شد هر دو را در عالم یسکوت

 برگشت.

 !ل؟ی: بابا خل-
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 آهسته بود. یادیز رمردیپ "جانم" یداص 

غلبه کند و از دهانش در رفت: هنوزم  ادشیز یبر حس کنجکاو نتوانست

 بابا؟ نیک هایاحمر ن؟یبگ یزیچ نیخواینم

بابا. به وقتش بهت  گمیتپش گرفت: م یلیآن فام دنیاز شن لیخل قلب

 .دمی. قول مگمیم

االن  ن،یبهش فکر نکن ادی. زنیهم نگفت نیبود: نگفت ینوا مصنوع یخنده

 .تونهیکه مهمه سالمت یزیتنها چ

مرد تا خودش  نیرا در دست گرفت. ا اشیگوش امدین لیکه از خل صدا

 .کردیصبر م دیپس با داد،ینم پس نم خواستینم

 نستاگرامیدر ا یپس چرخ آمدیرا باز کرد. خوابش که نم یگوش یصفحه

 نییرا باال و پا جیاکسپلورش را باز و چند پ یصفحه یکاریب یزد. از رو

شده بود از نظرش  دهیپرس جیپ کیکه در  ینبود. سوال یکرد. خبر خاص

 .دادیبودنش م داریخبر از ب لیخل یآهسته یاه هسرف یجالب آمد. صدا

 !ن؟یداریزمزمه کرد: ب آرام

 دهیاز همه پرس نستاگرامیتو ا یسوال هیکه جواب داد فورا گفت:  لیخل

 ن،یشما هم جواب بد خونمیباحاله. من م یلیبه نظرم خ ل،یشده بابا خل
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تر متفاوت تونهیجوابم چقدر م دمیبه سن شما رس یوقت نمیبب خوامیم 

 از االنم باشه؟

 سر تکان داد و نوا سوالش را خواند. لیخل

رو  یچ دیرو عوض کن زیچ کی دیو فقط بتون نی: اگر به عقب برگرد-

 رو؟ تونیکدوم اتفاق زندگ د؟یکنیعوض م

که  یاگره خورد. آخ از گذشته. امان از گذشته لیخل ینهیدر س نفس

بود که با  یادی. در گذشته اتفاقات زشدیاو نم الیخیحاال هم ب یحت

شان به دست آنها با رقم نخوردن شان،فتادنیشان، با اتفاق نعوض شدن

را انتخاب کند  یکید تنها اما اگر قرار بو شدیم یگریطور د زیهمه چ

 بود. زیچ کیشک جوابش  ونبد

حاضر  کردم،ی: مرگ عارف، اگر دست من بود مرگ عارف رو عوض م-

 بودم خودم جاش برم اما اون....

که  لیهر دو نفرشان بود. نوا به خل یمهمان مشترک آن لحظه بغض

 یهابود.. پشت پلک دهیسوال را نپرس نیشد. کاش ا رهیچشم بسته بود خ

 اما فقط آتش بود و آتش........ لیخل یبسته
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مقابل دستش را برداشت و  یجا کرد. دفترهامبل جابه یرا رو تنش 

حساب کرد  نیچشمانش گذاشت. اعداد و ارقام را وارد ماش یرا رو نکیع

: بلند شو برو بخواب دیرا شن زدانی یبرگه نوشت. صدا یو جواب را رو

 .یخسته شد یفردا. امروز حساب یبذار برا نارمی. الی

 را با دست فشرد: تموم شدن. چشمانش

کاناپه خوابش برده بود انداخت.  یجا روکه همان ایرکیبه ام ینگاه مین

 کن بره سرجاش بخوابه. دارشیگفت: ب زدانیرو به 

کار او هم تمام  دندیپهن شده در سالن دراز کش یهاتشک یکه رو آنها

حساب و کتابش شد. سکون  یدهایشد. آرام، مشغول جمع کردن سر رس

. کردیمعاوضه نم ایدر دن زیچ چیخانه را با ه یلحظه نیو آرامش ا

باال هم قطع شده بود.  یدخترها از طبقه یمخصوصا که سر و صدا

 ساکت شدنشان عزم خواب کرده بودند. یبرا زدانیاحتماال با تذکر 

تختش  یبه طرف اتاق رفت. رو میجا داد و مستق فشیرا داخل ک ترهادف

 یگوش امکیپ ینشده بود که صدا نیسنگ شیها. هنوز پلکدیدراز کش

 کرد.  ارشیهوش
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داشت:  امیباز کرد. از نوا در واتساپ پ یچشم کیرا  یگوش یصفحه 

بابت امروز. واقعا  یازت تشکر کنم، مرس یفرصت نشد درست حساب"

 "که روزتون رو خراب کردم. دیبگم، ببخش یچ دیبا دونمینم

 "کند:  پیبودنش باعث شد زودتر تا نیبه صفحه انداخت. آنال ینگاه

 ". حال پدربزرگت چطوره؟ بهترن؟کنمیخواهش م

دستش را پشت سرش قالب کرد و همان  کیخورد.  نیس دهینرس امیپ

 یهاچشم ریشد. تصو ینوا در ذهنش تداع یهیگر ریطور منتظر، تصو

 ..انشیگر

 "از همتون تشکر کردن. یلیهم خ شونیخوبن شکر خدا. اتفاقا ا"

 "؟یخودت خوب": دیلغز بوردیک یرو لیریام دستان

 . دیبه قلب نوا در آن طرف خط رس یگوش یصفحه یدستان او رو یگرما

 ".یلیمنم خوبم. خ"حس داشت:  ییایاو دن یبعد امیپ

بود کنج لبش  دهیکه چسب یبا لبخند لیری. امدیبالفاصله حالش را پرس و

نصفه شبانه عادت ندارم  یایمن چون هنوز به احوال پرس"نوشت:  شیبرا

 ".ستمیبد ن
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به  نیاز ا دمیاز من بوده! قول م یکوتاه "داد:  طنتشیدل به دل ش نوا 

  "بعد جبران کنم.

 .دیاز او کوتاه خند دهیرس امیبا خواندن پ لیریام

 "و؟یچ ؟یجبران کن": -

! تکرارش گهیشبانه رو د یایاحوال پرس "آمده بود:  فیسر ک یحساب نوا

وقت شب حالت رو  نیا یاون وقت اگر کس ،یعادت کن شهیباعث م

 "خوبم. یگیم دیپرس

 "!دونمیم دیبع ": دیباال پر لیریام یابرو

 "و؟یچ"تعجب فرستاد و پشت بندش نوشت:  کریبالفاصله است نوا

 بوردیک یآمده بود با آرامش دستش را رو شیکه پ یاز بحث یراض لیریام

 دیوقت شب حالم رو پرس نیا یدر اون صورت هر کس نکهیا "حرکت داد: 

 "خوب باشم.

قصد نوشتن کرد که نوا زودتر  لیری. امدینرس یامیگذشت اما پ قهیدق کی

 شد. پیمشغول تا

 "درسته." :-
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پس برنامه کنسله. چون  ": دیهم رس یبعد امیباشد پ اوردهیطاقت ن انگار 

 "به طرف مقابل داره! یحال خوبت بستگ

از او  دنیحرف کش ینوا برا یرکیرا خاراند. ز شیابرو یگوشه لیریام

 جالب بود. شیبرا

 ".یشد مونیکنسل؟! چه زود پش "کرد:  پیحوصله تا با

 "نشم؟"نوا آمد:  امیکه پ دینکش هیثان به

 "نه. ": دیپهلو دراز کش به

 "!ل؟یدل ینه؟ ب": کردیحس م ینوا را به خوب یکنجکاو لیریام

 ".ستینگفتم االن حالم خوب ن"جواب دادن مکث نکرد:  یبرا

 "خوبه؟ یعنی"ذوق زده فرستاد:  کریچند است نوا

 ".یتر از هر وقتخوبه. خوب"نوشت:  کوتاه

. نوا آن طرف خط لبخند بایسکون ز کیفرو رفت انگار. در  در خلسه چت

 یاش راضاز گفته لیریگذار او زل زده بود و ام ریتاث یبه لب به جمله

 بود. قدرت کلمات حس خوب را به هر دو نفرشان منتقل کرده بود.

 "نگرانت بودن. یلیدخترا خ"بود که زودتر دست به نوشتن برد:  لیریام
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فقط "شده بود فورا جواب داد:  قیحال خوب در جانش تزر که نوا 

 "دخترا؟!

 فرستاد. گرید کریپشت بندش چند است و

 "؟یبشنو یدوست دار یچ"باصدا بود:  لیریام بارنیا یخنده

 یهرچ یبا چاشن ت،یواقع"بود:  دنینوا با چشم هم قابل د امیپ یانرژ

 ".یدوست داشت

هممون "نوشت:  شیبود را برا دنشیبه شن لیکه ما یتیبه لب واقع لبخند

 ".ایرکیو ام زدانی ی. دخترا، من، حتمینگران بود

ها را درک آدم نیبه ا یکینوا با آرامش بسته شد. حس نزد چشمان

بار پشتش به  نیاول یبرا کردیاما با اتفاق آن روز احساس م کردینم

که به وقتش کنار  ییهاگرم است. آدم لیجز محبوب و خل یحضور کسان

در  ایگو یکه پشت شدن و همدرد ییهاهم بودن را بلد بودند. آدم

 ..کیاما نزد دیجد یهاآدمشان بود. خون

صاف  یما رو ک یبدهکار"به خنده انداختش:  لیریام یبعد امیپ

 "؟یکنیم
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آمده بود.  شیحرفش پ یدوبار یکی. امروز ستیمنظورش چ دانستیم 

 خودش حساب کند. بارنیکه ا گرید یارناه ایهمان قول شام 

 "...یبه زود": -

**** 

را  یبخار ی. درجهدیدیرا درست نم رونیبخار گرفته ب یشهیپس ش از

درون  نیریش یگرما بیزد. ترک هیتک یباالتر برد و سرش را به صندل

نبستن چشمانش را در هم  یمقاومتش برا رونیب یو سرما نیماش

 شهیکه به ش یممتد یاه هگذشت اما با ضرب قهیچند دق دیشکست. نفهم

 ینشست. صدا شیاز هم باز شد. صاف سر جا اصلهخورد چشمانش بالف

 .میکرد خیباز کن درو  ؟یساحل آمد: داداش؟ خواب

را پاک کرده و از  شهیتکه از ش کیافتاد. ساحل  شهیبه پشت ش نگاهش

 و قفل در را زد.  دی. چشمانش را مالکردیجا نگاهش مهمان

باز گذاشت و خودش به طرف عقب رفت: تو  اسمنی یدر را برا ساحل

 .یاسی نیجلو بش
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. رو به آن دو که مقابل دیکش یاازهیخم ایرکیفورا مخالفت کرد. ام اسمنی 

 ن؟یکنیتشر زد: استخاره م کردندیتعارف تکه پاره م نیدر باز ماش

 .نیریبگ میتا صبح تصم رونیدرو بعدش اون ب نیکرد. ببند خی نیماش

 را به طرف در هل داد: بدو که داداش سگ شد. اسمنی ساحل

 و نشست. دیخند اسمنی

با  اسمنی. دیکش یگرید یازهیخم ایرکیخانه را که رد کردند ام یکوچه

 .میرفتی. ما خودمون میدیخوابیشد: کاش تو م اشرهیخ یدلسوز

رساندن  تیشده و مسئول رینگفت. خودش شب قبل جو گ یزیچ ایرکیام

 دخترها را برعهده گرفته بود.

: قراره بعد از ظهرت کنسله. دیمدرسه که نگه داشت به عقب چرخ مقابل

 .ینیبرنامه نچ یگفتم زودتر بگم الک

داداش؟ من با مامان حرف زدم!  یچ یعنیوا رفت:  شیسرجا ساحل

 با دوستام برم تولد. تونمینداره م یخودش گفت اشکال

گذاشت تا خوب به عقب اشراف داشته  اسمنی یدست پشت صندل ایرکیام

. به جاش خودمون میکنیبحث هم نم ،یریکه گفتم. نم نیباشد: هم

 .رونیب میریم
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: هوم؟ غروب توام دیو نظر او را هم مثال پرس دیچرخ اسمنیسمت  به 

 اصال. میریباهم م یاومد

را به حرکت در آورد و  نیماش دیبگو یزیاز آنکه ساحلِ بغ کرده چ قبل

 شده. رمیکه د نییادامه داد: حاالم بپر پا

او را دنبال کرد و  یرفته ریساحل شد. مس یبغض صدا یمتوجه اسمنی

 یکل شبیبره. از د یذاشتی. کاش مریام ینکرد یآرام گفت: کار خوب

 بود. دهیتولد برنامه چ نیواسه ا

 رونیمان را چرخاند و از پارک ب. فردیرا در هم کش شیهااخم ایرکیام

 خودش ببره و بدوزه!  ینظر منو بپرسه بعد برا تونستیرفت: م

. امسال ایک ستیبچه ن گهی! ساحل د؟یچ یعنیناراحت شد:  اسمنی

خودش درست و غلط رو  تونهی. کنکور داره. مشهیدرسش تموم م

نداره. چرا انقدر  یتولد دخترونه که اشکال هیبده. از اون گذشته،  صیتشخ

 .شهیبرعکس م یکه همه چ ینجوریا ؟یکنیمحدودش م

. ادیجمعا در م نیاز هم ادیدرم ی: هر چامدین نییاز موضعش پا ایرکیام

 .ستنین زونیم ادیتره. دوستاشم زراحت المینره خ
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ه مقابلش و دان کیبه تراف شهیبه تاسف تکان داد. از پشت ش یسر اسمنی 

توان کنار  کردیفکر م یچشم دوخت. گاه دیباریکه م یبرف زیر یاه

را ندارد اما هر بار دوست داشتنش مانع  ایرکیتفکرات ام نیآمدن با ا

را با  شودیمعروف درست م ی. همان جملهشدیفکرها م نیا یشرویپ

 .ستندیدرست بشو ن یمسائل نیچن دانستیو نم کردیم کرارخودش ت

 زیبه همه چ دتی. تو دایرکیندارن ام یمشکل زایچ نی: ادینگو امدین دلش

 .هیمنف

آمده باشد گفت: با آقاجون حرف  ادشی یزیحرف چ نیانگار با ا بعد

که گذاشته  یاز قرار ییحرفا هیقبل از رفتن باز  گفتیمامان م ؟یزد

 ؟یبود زده. مگه تو باهاش حرف نزد

 کوتاه سر تکان داد: نه. وقتش نشده. ایرکیام

وقتش نشده؟ چطور وقت  یچ یعنیلب به اعتراض گشود:  اسمنی

 ؟یوقت نکرد نویاما ا یساحل رو داشت یشناخت دوستا

بحث قبل را به بحث  یبه طرز جالب اسمنیگرد شد.  ایرکیام چشمان

کارات رو اصال  نیادامه داد: ا دیگره زده بود. قبل از آنکه لب بگشا یفعل

کج دار رفتار کردنت رو. نه به اون موقع  نیا ا،یرکیدرک کنم ام تونمینم
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 دمومبادا منم دل به دل آقاجون بدم خو یکردیا رفتار مه هبچ نیکه ع 

 عوض شده؟ یچ قایدق یبگ شهیقالبت کنم نه به االن. م

 بره نه؟ ادتی ستیاخم کرد: اون قصه رو قرار ن ایرکیام

با  شهیتو هم ستیمطمئن سر تکان داد: معلومه که نه. قرار ن اسمنی

. یکار کرد یبره چ ادشونیو اونا هم به سرعت  یرو آزار بد هیحرفات بق

که  ستنین یمداد یاه هنوشت انیم رونیها بکه از دهن آدم ییهاحرف

طرف مقابل حک  راحت تو ذهن و قلب یلیپاک کن پاک بشن! خ هیبا 

 نشه پاکشون کرد. یزیچ چیکه با ه یجور هی. شنیم

دم  اسمنیدادن نداشت.  یبرا ی. جوابدیصورتش کش یرو دست ایرکیام

او  نیوقت ب چیکه ه کردیفکر م نیگرفت. ناخوداگاه داشت به ا یقیعم

مسئله  کی شهیوقت صحبت کردن ارامش برقرار نبوده و هم ایرکیو ام

ه ها آموزحرف نینبود. ا مانیاش ابدا پشباعث بحثشان شده است. از گفته

داده بود که به  شنهادیدوست روانشناسش بودند. او پ یه هما دچن یاه

را در دلش نگه ندارد. از هر  شیهاحرف ایرکیبا ام ه هعنوان در مواج چیه

ارتباط زودتر از سمت  نیا یحرف بزند تا گره دهدیکه آزارش م یزیچ

 او باز شود.
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و نگرفتن جواب  مارستانیبه ب دنیشد. ترس رس یطوالن ایرکیام سکوت 

 الشی: با آقاجون حرف بزن. بذار خدیدوباره به حرف آ اسمنیباعث شد 

 تونمینم نیاز ا شتریهم راحت بشه. من ب هیقض نیاز بابت طرف دوم ا

 .سمیتو روش وا ییتنها

که از او واقعا دور از انتظار بود.  یکرد. کار شهیباز هم سکوت پ ایرکیام

کرد.  سینگه داشت لبانش را با زبان خ انمارستیرا که مقابل ب نیماش

 نیاز سرما به داخل ماش یدر را باز کرد و موج یلب ریز یبا تشکر اسمنی

د نظر یزمزمه کرد: شا ایرکیگذاشت ام نیزم یرا که رو شیهجوم برد. پا

 !؟یکه تو ذهن توئه نباشه. اون وقت چ یمن اون

 گفت؟یباال رفت. چه م اسمنی یبا قدرت از پا سرما

مختلف تنها توانست بپرسد:  یهااز حس ییایطرفش برگشت و با دن به

 !؟یچ یعنی

 شد. رمید یداد: درو ببند که حساب حیکه فرار را بر قرار ترج ییایرکیام و

 چه گفته بود؟! ایرکی. امستادیجا ادر را بست و همان اسمنی

**** 
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شلوغ  ابانیخ دنیرساند. باد نیدو مانند خودش را به ماش ییهاقدم با 

و  نیداخل ماش یمطبوع فضا یفورا در جلو را باز کرد و نشست. گرما

لبانش نقش  یجا به صورتش خورد. لبخند ناخوداگاه رو کی لیریعطر ام

 بست.

خدا  یگرفت: وا یبخار یچهیکه کردند دست مقابل در یپرس احوال

 زمستون! ای زهییپا ستیچقدر هوا سرد شده. معلوم ن

را باال برد. همان طور  یبخار یلب نشاند. درجه یرو یبسم گرمت لیریام

هم  ینگاه مین کردیبغل را چک م نهیرفتن از پارک آ رونیب یکه برا

آخر  یهاهم تالش شهی. همزهییآخر پا یهاسمت او انداخت: تالش

 .یدیپوشیم شتریلباس ب دیبا ترنیقو

 شتر؟یب نی: از امتعجب نوا شد یچهره یچشم متوجه یگوشه از

 تونمیتکون بخورم. من اصال با سرما نم تونستمیعمال نم گهید ینجوریا

 تره.. باز گرما برام قابل تحملرمیارتباط بگ

 !یخوب نیپشت سرش باز کرد: چرا؟ فصل به ا نیماش یراه را برا لیریام

 نداره! یایقشنگ چیلبان نوا کج شد: دوستش ندارم. به نظرم ه یگوشه

 ه؟یچ دنشونیند لیکه داره. دل ی: چرا؟ قشنگدیباال پر لیریام یابرو
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که  ییهاها به اتفاقها واسه آدمفصل ی: به نظرم قشنگدیآه کش نوا 

فصله چون  نیبهتر زییپا یکی یداره. برا یبستگ فتهیداخلشون م

چون تعلقاتش رو  نهیهم بدتر یکی یداده، برا هیرو بهش هد نشیزتریعز

هاست. همه نفرت ازش و دوست داشتنش مثل آدم ییجورایازش گرفته. 

 داره!  یبه رفتار خودش بستگ

: تو االن جزو کدوم دیدنده را عوض کرد. با حوصله و آرام پرس لیریام

 ؟یادسته

. داشت در ذهن لیریزد نه ام یسکوت حاکم شد. نه او حرف یالحظه

 لشی. دلکردیو زمستان را مرور م زییسرما، پادوست نداشتن فصل  لیدل

بعد  یسرد. روزها یلیکه محمد حسن رفت سرد بود، خ یواضح بود. روز

که انگار  ینوا که آن گونه بود. طور ی. حداقل براطوریاز آن هم هم

جدا شدن هم نداشت. حاال  الیدر جانش مانده بود و خ روزآن  یسرما

که با بهتر فکر کردن  ی. خاطراتکردیداشت خاطرات آن زمان را حمل م

 چیه گفتیبا خودش م شهیکه هم ی. طورآمدندیاز نظرش خنده دار م

 اند.را نداشته اشینوجوان یبایز یکدام ارزش خراب کردن روزها

شد و جواب داد:  رهیبه عبور رهگذران خ شهیاز ش د،یکه رس جهینت به

االن که فکر کنم اون اتفاق  دیاتفاق تلخه! شا هی ادآوریمن  یبرا زییپا
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برام بود.  ینداشته باشه اما تو زمان خودش چالش بزرگ یتیاهم گهید 

هاش هم زرد و درخت یهابرگ دنید ز،ییپا یتو هوا دنینفس کش یحت

نه.  ای یش کردتا حاال تجربه دونمی. نمکنهیم یاداوریحس رو  اونبرام 

 .ارهیاتفاق رو جلو چشم ب کی تونهیتنفس ساده هم م هی یاما گاه

بپرسد اما لب  یزیباز هم چ خواستیدلش م بینگاهش کرد. عج لیریام

 .فهممیهم فشرد: م یرو

 هی شهیباعث شد نوا با دقت به اطرافش نگاه کند: م کیپر تراف ابانیخ

اومدم  یمن انقدر هول هولک ؟ینگه دار یدید یفروش ینیریگل و ش

 بخرم. یزینتونستم چ

 .میجا بخرمدنظرته بگو از همون ییتکان داد: حتما. اگر جا سر

 خواستمیجاها هم خوبه. اولش م نی. همیشد: مرس ینوا قلب چشمان

 !ستیجالب ن ادیهمه مدت ز نیبعد از ا دمیبخرم اما د یزیچ یاوهیآبم

کارو  نی: خداروشکر که ادیفرمان را چرخاند. از ته گلو خند لیریام

باهاش مثل  نکهینبودنش اوسا رجب از ا ایجالب بودن  ی. سواینکرد

 .رونیب کردیپرتت م رگاهیرفتار بشه متنفره. از تعم ضایمر
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افتاده باشد سرش را به چپ و راست تکان و رو به  یزیچ ادی ایگو بعد 

 ایمنو ک کردیاول که خونه استراحت م یچشمان گرد نوا ادامه داد: روزا

. بنده خدا میبرد وهیبا خودمون آبم میکرد. خبط میرفت ادتشیع یبرا

 دوم رو هم همونجا بزنه. یبود سکته کینزد

 شدن؟ ضیمگه جرمه مر ؟یگیم ینوا هم باال رفت: جد یخنده یصدا

 نجوریمثل اوسا رجب، آره. ا یآدم یبا چشم و ابرو جواب داد: برا لیریام

دوست بدن.  هیمحکمشون رو نشون بق یرو شهیآدما عادت کردن هم

 باشن. فیندارن ضع

 دهان نوا در رفت: مثل آقاجونت! از

با مکث سمتش برگشت. نوا فورا در صدد جمع  لیریپر سوال ام نگاه

 رسهیبود.. به نظر م نی.... منظورم ازهی... چیعنیاش برآمد: کردن گفته

 باشن. طورنیهم هم شونیا

که از دخترا  ییزایاضافه کرد: البته طبق چ دیرا که د لیریام سکوت

 .شناسمیرو نم شونیا یلی. چون خودم خدمیشن

لب نشاند: درسته. آقاجون هم  یدنده را عوض کرد. لبخند رو لیریام

 .طورننیهم
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 و نه کمتر. شتریکلمه ب کی. نه نیهم 

 لیریمقابل صندوق دار گذاشت. ام زیم یرا از شاگرد مغازه گرفت و رو گل

ناراحت  ایحساب کنم  یدیبه طرفش برگشت: اجازه م بیدست در ج

 ؟یشیم

 !شمیجلو رفت: قطعا ناراحت م تیبا قاطع نوا

 .دییمحترمانه به مقابلش اشاره کرد: بفرما لیریام

حساب کردن آن هم در  یتا او حساب کند. اصرار نوا برا ستادیا کنار

ترام مرد در نظرش چندان جالب نبود اما به تفکرش اح کیحضور 

 . گذاشتیم

 رهیرز زرد رنگ خ یهاباکس گل یچرخاند و همان وقت چشمش رو سر

 خاصن. یلیگال خ نی: استادیماند. جلو رفت. فروشنده کنارش ا

 نیبخر یهرک یسمت نوا انداخت و ادامه داد: برا ینگاه مردد مین

 .شنیعاشقشون م

 خودتون. یقهی. به سلدیچیسر تکان داد: دو شاخه برام بپ لیریام

 ست؟یبهتر ن شینوا از پشت سرش آمد: صورت یصدا
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گردن سمت او چرخاند. نوا چشم آن اطراف چرخاند: البته گل رز  لیریام 

 رو انتخاب کرد. یصورت شهیفقط قرمز. اما در نبودش م

 بود.  فیها گرداند. منتظر کسب تکلآن انینگاهش را م فروشنده

 ن؟یندار: رز قرمز دیرو به او پرس لیریام

 .دیخانمش خر یهمه رو برا ییآقا هیشما  یپا شی: پ-

 نوا شل شد: خدا شانس بده! شین

 یهم فشرد و لبخندش را قورت داد: دوتا شاخه هم صورت یلب رو لیریام

 . فقط جدا باشن لطفاً.نیبذار

بود را به طرف او گرفت: تا  دهیکه خودش خر یرفتن فروشنده نوا گل با

سر راه  کنمی. فکر نمرمیشکالت بگ یه من از مغازه بغلتو آماده بش یگال

 باشه. یفروش ینیریش

و زرد  یرز صورت یهامنتظر نوا نشسته بود. گل نیداخل ماش لیریام

 اشیشانیپ ی. دست روزدندیچشمک م یداشبورد حساب یمقابلش رو

که به  دیدینوا را م یفاصله به خوب نی. از استینگر رونیو به ب دیکش

بلندش  ی. خندهکردیشکالت تعارف م ابانیدخترک دست فروش کنار خ

 . چشم از او برنداشت.دیکه از آن فاصله به گوشش رس شتانگار صدا دا
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 شتریشدن، ب ترکینزد یبرا قلقلک جالب کیداشت.  یخاص احساس 

 جذاب نوا. یایحرف زدن، ورود به دن دن،یشن دن،ید

 دنیفهم شتریخاص به سمت ب یکنجکاو کی زدیبار که با او حرف م هر

جذبش کرده و  نجایبود که تا ا یداستان شی. نوا برادادیاز او سوقش م

 اش بود.مشتاق ادامه

که نشست عطر شکالت تلخ را هم همراه خود داخل آورد. بسته  کنارش

 .تعارف کرد لیریشکالت باز شده را سمت ام

بود  دایداخل بسته انداخت. آنطور که پ اتیبه محتو ینگاه مین لیریام

 .خورمیهمه شکالت تلخ و کاکائو بودند. دست باال گرفت: نم

ا ه هش رو دادم به اون بچنصفه ؟یکنینوا گشاد شد: تعارف م چشمان

 . نمک نداره.دییخودمون. بفرما ینگه داشتم برا نمیا

 زد: ممنون. من کاکائو دوست ندارم. لبخند

.. نصف ایخدا ی! واشه؟یناباور کامل به طرفش برگشت: مگه م نوا

 نایا یکس شهی! امکان نداره. واقعا مپس یرو تجربه نکرد ایدن یهالذت

 رو دوست نداشته باشه؟
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: دیخند لیریشد. ام رهیها خخاص به شکالت یحس همدرد کیبا  و 

 متاسفانه شده.

خوشت  دمیقول م ؟یامتحانش کن یخوایتکه را سمتش گرفت: م کی

 .ادیب

 .ارزهیبعدش نم یمونیجمع شد: قبال امتحان کردم. به پش لیریام صورت

 .مینرس ریکه د فتمیراه ب یریبگ نویرا طرف نوا گرفت: ا گل

کند و داخل دهانش گذاشت. با لذت چشم  یگل را گرفت. تکه شکالت نوا

که چطور نوا  دینشست. راه افتاد و د شیرو یالحظه لیریبست. نگاه ام

 اشسهیلحظه در ذهن با هدا مقا کیناز و ادا تمام شکالت را خورد.  یب

در مقابل او.  ی. حتکردینم یراحت یرا فدا ژشیوقت پرست چی. او هکرد

 بودنش را دوست داشت. شیقر و قم یرفتار نوا و ساده و ب نیا

به مقصد نمانده بود. با دقت  دنیتا رس یزیچ دیخوردن که دست کش از

 یشکله گله گوگول کمی: به نظرت دیپرس لیریگل را از نظر گذراند. از ام

 ست؟ین

 !؟یچ یعنی ؟یافتاد: گوگول نیچ لیریچشمان ام یگوشه
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نباشه به اوسا رجب  فیلط یلیخ یعنیرا در هوا تکان داد:  دستانش 

 .دیچشمم ترس یکه تو گفت ییزایبربخوره؟ با چ

 .ستین ریحدم گ نی: نه. در ادیبار مردانه خند نیا لیریام

که  شبی. از دزد: خب خداروشکر هیتک یصندل یراحت به پشت الیخ با

اوسا رجب، همش  ادتیع ییجورایتشکر و  یبرا میبر یهماهنگ کرد

 کردم. یکال قالب ته گهید یهم که گفت ییاسترس داشتم، با حرفا

 !یباش دهیترس خورهیکه نم تافهیدور زد و نگاهش کرد: به ق لیریام

 .کنهینم دایبروز پ رونی. بهیرا نشان داد: ترسم درون قلبش

بودند. با  دهیرس رگاهیمقابل تعم گریها افتاد. دچشمش به گل ناگهان

 هیگذاشت و گفت: دو تا دو تا؟  شیو دو دندانش را به نما یس طنتیش

 وقت کم نباشه؟

 ها مرموز تنها سر تکان داد...به گل دنیرد نگاهش را گرفت. با رس لیریام

بار بود  نیکه نوا خواسته بود نگه داشت. اول یارا سر همان کوچه نیماش

 یکوچه چشمانش را تنگ کرد: مطمئن ی. خلوتدیدیها را مآن یکه محله

 .کهیتار یلیتا خونه برسونمت؟ خ ستین یاجیاحت
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داداشام  خوامیبروها نم یه صورتش زد: آره. خودتم زودادا درآورد و ب نوا 

 !ننتیبب

 : حتما. به خانواده سالم برسون.دیکش شیهالب یزبان رو لیریام

از کنار چشمش به گل  لیریسرتکان داد و در را باز کرد. حواس ام نوا

نداشت اما نگران بود نوا اشتباه برداشت  یگل کار او دادن آن یبود. برا

 کند. 

بگذارد  نیزم یرا رو شیرا صاف کرد و قبل از آنکه او هر دو پا شیگلو

 زد: نوا؟! شیصدا

 شده؟ یزینگاهش کرد: بله؟ چ ی. سوالدیدختر به عقب چرخ سر

را به در داد و  اشهیداشبورد برداشت. تک یجلو برد و گل را از رو دست

مت او . محترمانه با هر دو دستش گل را به سدیکامل به سمت نوا چرخ

دوستش داشته  دوارمیاما ام ستیشماست. درسته قرمز ن یبرا نمیگرفت: ا

 .یباش

 !؟یمنه؟! مطمئن ینوا درشت شد: برا چشمان

شد بهم  کیهوا تار یداشت یزیچ یزد: نکنه قرار یفورا به در شوخ و

 ؟یگال راحت بش نیاز شر ا یخوایخورد. حاالم م
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خونسرد سر باال انداخت: اشتباه بود. فرصت حدس دوباره هم  لیریام 

 متاسفانه! یندار

 ش؟یریگیرا تکان داد: نم گل

 یو مثال خودش را خجالت زده نشان داد: نکه تا حاال از کس دیخند نوا

 !رنشیگیم یرفته اصال چجور ادمیگل نگرفتم، 

نگاهشان کرد.  داریبار به چشم خر نیبرد و گل را گرفت. ا شیپ دست

 یلی. خلیریام یقلبش از او تشکر کرد: مرس میبودند. از صم بایز یادیز

 خوشگلن.

 نداره. یهم گذاشت: قابل یرو پلک

 انشیب ینجوریا گه؟یگله د یکرد: منظورت همون گل برا طنتیش نوا

 !یکرد

کرد.  رشیتعب یجورنیا شهی. به خودش اشاره کرد: منگاهش کرد متفکر

 گل..

 .گل ید به او: برابع و

 .یرو خوب بلد نایبلند نوا باال رفت: خوبه خداروشکر ا یقهقه یصدا
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شد. به پشت سرش  ادهیدر آغوش گرفت و پ یمتیق یئیرا چون ش گل 

جا مانده  شیهاپشت پلک لیرینگاه نکرد. طرح چشمان خندان ام گرید

 کند. نشیگزیرا جا یریتصو چیبود و دوست نداشت ه

ها بود. بعد از سال یگل گرفتن ساده هم عالم نیهم دهیند ارتباط او  یبرا

ها از سال نیکه در تمام ا ی. حسکردیرا تجربه م یداشت حس خاص

جنس  چیکه از ترس سمت ه ییهاکرده بود. سال غشیخودش در

نرفته بود. با همه در حد دوست دانشگاه و همکار و آشنا بود. دور  یمخالف

 مشینفر وارد حر کیبود تا مبادا  دهیقرمز بزرگ کش یرهیدا کیخودش 

بدون  د،یحس جد کیچه که بود بدتر کند. اما حاال شود و وضع را از آن

پا گذاشته و به سرعت در  یآنکه منتظر اذن او باشد درونش چون کودک

 بود.... دنیحال قد کش

را از چشم  نکیگذاشت. ع زیم یماگ نسکافه را کنار دستش رو یعل

خودم  ن؟یدی. شما چرا زحمت کشیعمو عل یداشت و تشکر کرد: مرسبر

 .شدمیبلند م

 .یگرفت: نوش جانت باباجان. خسته نباش لیاز او تحو یبا محبت لبخند

 گلدون؟ نیتو ا یگال رو تو گذاشت نیمحبوب آمد: نوا؟ ا یصدا
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مبل  یرا رو شی. زانودیکه محبوب بود گردن کش ییسرعت سمت جا به 

 منه. یگذاشت و بلند شد: آره مامان. برا

 یذاشتی. دوباره نشست: مدیآیکه محبوب گلدان به دست سمتش م دید

 مامان. موندیهمونجا م

 شون؟یدی. از کجا خر: چقدرم خوش رنگندیانگار نشن محبوب

 .دمیگذاشت. نوا زمزمه وار به حرف آمد: خودم نخر زیم یرا رو گلدان

. به کاغذ دور دیکش زیشد. دست از مرتب کردن م محبوب جمع حواس

 ؟یاز ک ؟ی: کادو گرفتدیگل که هنوز سالم بود چشم دوخت و مجدد پرس

و دروغ  دنیو رو کش ریچشمانش برگرداند. اهل ز یرا دوباره رو نکیع

 برام. دنیخر یاحمر یتفاوت باشد: آقا یکرد ب یگفتن که نبود پس سع

و محبوب  ی. علدی! نفهمامد؟یدرن یکه صدا از کس دیطول کش چقدر

مبل  یتر روطرفآن یکم لیکرده بودند و خل شهیکنارش سکوت پ

 چیبود. نوا اما ه دهیکردن کانال کش نییکنترل به دست، دست از باال پا

مقابلش بود. فقط  ستمیس یکدام را متوجه نشد. تمام فکر و ذکرش در پ

 !ه؟یک یرد: احمرک زیمحبوب بلند شد گوش ت انلرز یصدا یوقت

 خطا بود، نبود؟ سوالش
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. همون یاحمر لیریداد: ام یکرد و رو به او نشان رهیرا ذخ تیاد خونسرد 

 .نیدید مارستانیتو ب شیپ یکه هفته ییآقا

اما  ادیدر م واریرفت و آمد کرد. صدا از د یو عل لیخل نیمحبوب ب نگاه

تکان دهد: به چه  یاش را اندککرد زبان لمس شده یاز آن دو نه. سع

 مناسبت؟!

 .دیکه سر همه سمتش چرخ دیسوال جمع را پرس انگار

 متعجب نگاهش کرد: مناسبت؟! نوا

گل  یکیمناسبت به  یب ی. مگه کسگهیمحبوب گرفته بود: آره د صورت

 ده؟یم

ها هم نگاهش . حاال آندیچرخ لیو خل یعل ینوا کوتاه رو چشمان

بارخواست  یاو را به نحو یخانه کس نیبار بود که در ا نی. اولکردندیم

داد:  حیبرگرداند. توض شیاز لبانش را سرجا دهی. لبخند پر کشکردیم

نخواسته.  نیاگر هم بخواد ا ایعشقم.  خوادیکه مناسبت نم یهمه چ

 .نی. همدنیخر شونمیها خوشم اومد اگل نیاز ا یگل فروش میرفته بود

که  یزیمحبوب کرد: البته چ یحواله یبرخاست. چشمک شیبعد از جا و

 ذهن شمام هست محترمه!تو
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گرفت. در که پشت سرش  شیتاپ را برداشت و راه اتاقش را در پ لپ 

سوال رو  نیا دیمحبوب. نبا ستیبه حرف آمد: نوا بچه ن یبسته شد عل

 ! حتما ناراحت شد.یدیپرسیازش م

! کنه؟یم کاریدختر داره چ نیا .یمحبوب شدت گرفت: نگرانم عل بغض

 .اعتماد کنه دیکه نبا یآدم به هرک

! ؟یگل انقدر نگران هی: به خاطر دیاو پاش یبه رو یلبخند آرامش بخش یعل

 .رهیگیم هیهد هاشیاز مشتر شهیبارشه؟ نوا که هم نیمگه اول

محبوب بر منطقش غالب شده بود که ناخواسته پرخاش کرد:  استرس

 !ستین شیپسر که مشتر نی. اکنهیفرق م نیا

گفت؟ از  یچ یدی. مگه نشنشد: خب نباشه اشرهیسرزنش گر خ یعل

گذشته، نوا خودش عاقله محبوب جان. اون پسر هم آدم  هانیا یهمه

 .مونهینم ینگران ی. پس جادیرسیبه نظر م یموجه

را اش زبان. انگار عروسک مورد عالقه یشده بود مانند کودکان ب محبوب

 ،یزار ه،یداشت با گر یو سع دشیدیاز او دور کرده باشند، در خطر م

 شده بهانه او را سمت خودش بکشد. یحت
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درست  یتمام کردن بحث آرام شروع به صحبت کرد: عل یبرا لیخل 

 وجود نداره! ینگران یبرا یزیدخترم. چ گهیم

محبوب مچاله شد. اشک در چشمانش حلقه بست و به طرف او  قلب

 چرا بابا؟! گهیبرگشت: شما د

کرد. خوش به حال  لیخل یبغض را مهمان گلو شیصدا یدرماندگ

حرف بزند. کاش او هم زبان گفتن داشت. از جا  توانستیمحبوب که م

 .دادیم حیبلند شد. فرار را به ماندن ترج

 خکوبشیمحبوب م یبعد یبود که جمله ادهستیپا نا یدرست رو هنوز

 شما احترام گذاشتم بابا. اما.... اما... یهامیکرد: من تمام عمر به تصم

ادامه  یتوجه به نگاه پر سوال عل ی. بدیقطره اشک از چشمش چک کی

 دی... نبادی. نبادیریبگ ییتنها دینبود که بتون یمیتصم نیداد: اما ا

 اونجا. نشیفرستادیم

حرف از چله در رفت و به  نیرها شده از کمان بعد از گفتن ا ریت چون

 شان پناه برد. اتاق
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توان نگه  گریحق با محبوب بود اما او د دی. شاستیبه رفتنش نگر لیخل 

. داشت جانش شدیتر مراز را نداشت. حملش رفته رفته سخت نیداشتن ا

 .گرفتیرا م

ساکت بود  شهیاما مثل هم وردآیسر در نم شانیاه هکه از گفت یبه عل رو

 گفت. ریشب بخ دیپرسینم یزیو چ

را از کنار مبل برداشت و به دستش داد.  شی. عصاستادیا شیبه پا یعل

تا قدم بردارد من من کرد: راستش آقاجون  کردیهمان طور که کمک م

باهاتون حرف بزنم. البته اگر حالتون  یدر مورد موضوع خواستمیمنم م

 .گهیوقت د هی یبرا ذارمشیم ستیخوب ن

 شده؟ یزیماند. به طرف او برگشت: جانم بابا؟ چ شیسرجا لیخل

که نشده خداروشکر. فقط... در مورد  یزیپا و آن پا کرد: چ نیا یعل

 .محمدحسنه

 انشاهلل. رهیبود: خ یاز نگران یبار ناش نیا لیخل اخم

 .نیآقاجون. نگران نباش رهیبحث را کش نداد: خ یعل

منتظر او را از نظر گذراند و سر اصل مطلب رفت: محمد حسن  چشمان

 .نیبرگرده. البته اگر شما صالح بدون خوادیم
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 می. کاش همه تصمبود آن شب یهم افتاد. عجب شب یرو لیخل یهاپلک 

 .ندیرا به او بگو زیشبه همه چ کیتا  گرفتندینم

در خشک  یرهیدستگ یزده بود رو رونینوا که تازه از در اتاقش ب دستان

هندوستان کرده بود؟! به  ادی لشیف یبود؟ چه کس دهیشد. چه شن

 بود.  دهیشک کرد. کاش اشتباه شن شیهاگوش

 اد؟یم یآمد: خوش برگرده بابا. دلمونم براش تنگ شده. ک لیخل یصدا

 نیکوتاه بود: فعال در حد حرف بود. گفت اگر شما اجازه بد یعل مکث

 اومدن. یبرا کنهیم یاشو اکه هبرنام

خودشه اجازه  یجمله حس کرد: خونه نیگفتن ا نیرا ح لیلبخند خل نوا

 که. خوادینم

 : به نوا....دیشن یاسمش را از زبان عل نوا

 ی. حتمنینگ یزیحرف زدن به او نداد: فعال بهش چ یکه اجازه یلیخل و

 .زنمیکه شد خودم باهاش حرف م

را ول کرد و قبل از آمدن آنها به  رهیبا درد بسته شدند. دستگ چشمانش

 اتاقش برگشت. 
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نگاهش را  یگوش یصفحه یاتاق روشن یکیدر سقوط کرد. در تار پشت 

واتساپ  یاستور یبود. صفحه همان صفحه یسمت خود کشاند. هنوز رو

ه شد یداریاو، که همان رزِ زرد رنگِ خر یاستور دنیمهرناز. اصال با د

خودش را داخل  یهارفتن کرده بود تا گل رونیبود قصد ب لیریتوسط ام

منظور آن  یب لیریمطمئن شده بود ام یآن استور دنیاورد. با دیاتاقش ب

به خرج دهد و او هم  طنتیش خواستیاست. م دهیخر شیها را براگل

گر  بینمانده بود. تخر شیبرا یدل و دماغ گریکند اما د یگلش را استور

 یقصد برگشتن کرده بود. آن هم درست وقت ینوجوان یبایساختمان ز

 ...شدیمرمتش حس م یبرا دیجد مارمع کی یکه رد پا

*** 

** 

بلند سبحان  یاه هخانه را لرزاند. قهق یاه هبلند زهرا سادات پنجر یصدا

 شد. اشیهم چاشن شدیم دهیکه گنگ شن شیهمراه با صدا

تکه شده را با  یهارون باغچه انداخت. چوبتبر کوچکش را د ریجهانگ

اشاره کرد و نرگس بانو را مخاطب  یدست جمع کرد. به ساختمان کنار

 !ه؟یچ یقرار داد: چه خبره؟! سر و صداها برا
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آقا. حتما  دونمیکرد: نم یاطالع یبانو نگاه از خانه گرفت. اظهار ب نرگس 

زهرا سادات رو در آورده. از صبح  یسوزونده که صدا شیباز سبحان آت

 .دمشونیند

 کمیگذاشته بودند: بگو  یهم آغوش یبنا شهیمثل هم ریجهانگ یهااخم

رو  یبره کرس نشیکارا بفرست نیا ی. جاشنونیم اه هیتر. همساآروم

 کردن. رشی. محمد گفت تعمارهیب

سبحان از  دنیپر رونیزمان شد با بگفتن نرگس بانو هم "چشم"

 یحضورشان نشد. دستش را رو یساختمان. پشتش به آنها بود و متوجه

را باال برد: خدا رو خوش  شیگذاشت و صدا یورود یچهارچوب در آهن

 مادر من! رحم کن! رونیب یزمستون بچه رو از خونه بنداز یچله آدینم

ار : حداقل بذدیخند الیخیزهرا سادات باالتر رفت. سبحان ب غیج یصدا

 .دنیپادگانم رام نم یجورنیلباسامو بردارم. ا امیب

تمام نشده بود که زهرا سادات داد زد: لباسات بخوره تو سرت.  اشجمله

 خب؟
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تو داغون باال گرفت: باشه بابا باشه. حنجره میتسل یرا به نشانه دستانش 

 هیرفتم  یجورنیهم دیشا یدینکن مادر من. رفتم. اصال خدا رو چه د

 .ریه پناهنده شدم. عدو هم شد سبب خگوش

 یپرت شد و صدا نییلحظه کوله و بند و بساطش از پنجره به پا همان

 بزن. شیآت اطیتو ح نارمیزهرا سادات آمد: ا

چشم از  ریاعتراض برنداشته بود که جهانگ یقدم از قدم برا سبحان

چه  نجایکرد: پسر؟ ا شیافتاده بود گرفت و صدا اطیکه درون ح یلیوسا

 خبره؟!

او گل از گلش شکفت. انگار که  دنی. با ددیسبحان به عقب چرخ سر

 یینجایفراهم شده باشد سوت زد: به به. شمام که ا اشیدست گرم یهیما

 آقاجون! 

 ؟یاومد یسبحان جان. ک ریبه خ دنیلبخند زد: رس شیبانو به رو نرگس

 دنممیرس نیمچه ایشان گام برداشت. از او تشکر کرد: واال گوطرف به

 .نی. مشاهده که کردنبوده ریخ

 ؟یکرد کاری: باز چدیپرس ریسرش را نشان داد. جهانگ پشت
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که گفت اوقات سبحان را تلخ کرد اما دندان سر جگر گذاشت تا لب  یباز 

شلوارک نسبتا کوتاهش  بیباز نکند. دستش را داخل ج یبه حاضر جواب

شکل  نیتا چه حد از ا ریجهانگ دانستیکار را کرد. م نیفرستاد. عمدا ا

 است. زاریدر خانه ب دنیلباس پوش

 یخراب کار یاگهیجماعت د هینکردم.  یبار رو من کار نی: واال استثناً ا-

 کردن!

 داد: درست حرف بزن! لشیتحو یدیاخم شد ریجهانگ

 ؟یچجور یعنیکه بود شد:  یتر از انسبحان شل شین

چشم  شینرگس بانو که برا یرو یکوتاه زیگر ریجهانگ یاز رو چشمانش

 هم زد. آمدیابرو م

 !یستی. که به گمونم تو بلدش نزادیمثل آدم یعنیرو برگرداند:  ریجهانگ

نرگس بانو خودش را وسط انداخت و  دیبگو یزیکه سبحان چاز آن قبل

 سبحان جان؟ زدیپراند: چرا زهرا داد م یاجمله

مهمون ناخونده با من  ییچندتا هیواال  خونسرد شانه باال انداخت: سبحان

! باهم انداختمون ومدیخوشش ن ادیاومدن خونه. مامان هم ازشون ز

 !رونیب
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: تو رو انداخت دی. گنگ پرسدینفهم شیهااز حرف یزیبانو چ نرگس 

 مهموناتو مادر؟ ای رونیب

 : جفتمونو.دیپشت گردنش کش یدست حیبا تفر سبحان

 ییهاکردن مهمان دایپ یبزرگ خانه برا اطیپر سوال نرگس بانو در ح نگاه

لب زد: پس کوشن  دیرا که ند یچرخ خورد. کس گفتیکه سبحان م

 بمونن؟! رونیسرما ب نیمهمونات پسرم؟ زشت نباشه تو ا

 یراحت. جا التونیسر تکان داد: نه نرگس جون. خ نانیبا اطم سبحان

 گرم و نرمه. یاونا حساب

را از نظر گذراند و شاد و خندان جواب سوال  ریجهانگ یاخمو یچهره

ا ه ه. بچناهاشنینگاهشان را با جلو بردن سر و خم کردن گردنش داد: ا

 !دیبه آقاجونم سالم کن

 بچه؟! هیچ ایمسخره باز نیاز کوره در رفت: ا ریجهانگ

 سرش انداخت: زهرا؟ زهراا؟ یرا رو شیصدا

بود چشم درشت کرد:  فوریآمده ک شیپ تیضعاز و یکه حساب سبحان

. نرگس کردمیآقاجون؟ منکه خودم داشتم اعتراف م نیکنیصدا م ایاول
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! از بخت بد گهید ناهاشنیمهمونام کوشن؟ خوب ا نیبانو مگه شما نگفت 

 ادم شپشن! یمن جا یروزگار مهمونا

شپش  یکلمه دنیبود با شن ستادهیکه تا ان لحظه محکم سرجا ا رمردیپ

سبحان را به جان  یگام به عقب برداشت و قهقه کی یزیبه طور غر

 .دیخر

برد و او را مخاطب قرار داد: نترس آقاجون.  شیموها یپنجه ال حیتفر با

 ریمدته نون و نمک منو خوردن قول دادن واگ هی. انیخوب یاه هبچ نایا

 نداشته باشن.  هایخود یبرا

 کی نیدستانش را از هم باز کرد: چقدرم اشد.  ترکیگام به او نزد کی و

غربت  یشما تنگ شده بود! روزا یخونه دلم برا امیکه نتونستم ب یاهفته

 شما تحمل کردم. دنیرو اصال به شوق در آغوش کش

کرد مثل  یاز ترس جلو آمدن او دست مقابلش گرفت. سع ریجهانگ

 باشد: برو کنار بچه! یجد شهیهم

 .کنمیشما نرگس جون رو بغل م تیاز رو نرفت: باشه. پس به ن سبحان
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. هر دیبدون آنکه مهلت دهد دست سمت نرگس بانو دراز کرد. زن خند و 

نوع  نیخودش ا آمدینرگس جون گفتن او بدش م نیاز ا ریچه جهانگ

 .کردیم یکیگونه حس نزد نیصدا کردن را دوست داشت. ا

عقب چرخاند. ساحل بود که با دو سرشان را به  ،یکس دنیدو یصدا

 یسالم کرد و گوش ریخودش را به آنها رساند. نفس نفس زنان به جهانگ

 .شهیسبحان را سمتش گرفت: گفتم الزمت م

 مهربونم بشم. یسبحان فوران کرد: قربون اج احساسات

فاصله گرفت:  یدور گردن او حلقه شود که ساحل فور رفتیم دستش

 برم موهامو از ته بزنم. دیبه من اون وقت با یدینه. شپشاتو م یوا

نگرفته بود متعجب  یسبحان را جد یهابانو که تا آن لحظه حرف نرگس

 مادر؟ واقعا سرت شپش زده؟ یگفتیگفت: راست م یو با سادگ

را دوباره دست ساحل داد و سرش را سمت نرگس خم  یگوش سبحان

. به هر حال دینیودتون ببخ یبا چشما رونیب زمشونیبر کمی دیکرد: بذار

 دن؟یبود مانند د یک دنیگفتن شن میاز قد

را پر کرد و باعث  ریجهانگ ینیب یتند یها بوشدن سرش به آن کینزد با

 ه؟ییچه بو نیشد چهره در هم بکشد: ا
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: چه دینسبتا کوتاهش کش یکنار زدن موها یدست از تالش برا سبحان 

 ه؟ییبو

: دیکجش تازه افتاد که باز خند یاو به سرش انگار دو هزار یاشاره با

نباشه، کل پادگانمونو شپش  یواال جاتون خال ن؟یگیمو مآهان کله

 میمبارکو با نفت بشور یا تز داد که اگر کلهه هبچ نیاز ا یکیبرداشته بود. 

 کنهبلکه اثر  می. مام گوش کردکننیباال خونه رفع زحمت م یمستجرا

کردن.  بدتر جا خوش م،یدونستیاسفانه نفت دوست بودن و ما نماما مت

 یکردن تا سم پاش یشد که اتاقامونو خال میوخ یاوضاع به قدر گهید

 دادن. یکنن و به هممون مرخص

زده بود مجال نداد  رونیزهرا سادات که حاال از ساختمان ب غیج یصدا

 ایب ؟یسادیکنار اون در به در شده وا یتا ادامه دهد: ساحل؟ چرا رفت

 کنار.

از آن فاصله به او زد: هنوز که در به در  یچشمک یبا خونسرد سبحان

خونه  نیتو ا یخان احمر ریچون جهانگ یریدل رمردِینشدم مادر من! تا ش

 که! شهیدر به در نم یهست کس
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روزو  چند نیداد: من ا لیو نرگس بانو لبخند ژکوند تحو ریبه جهانگ رو 

 .ارمی. برم لباسامو بپس شمیمزاحم شما م

مانع شد: کجا؟!  یبا بدخلق ریبود که جهانگ دهیبه انتها نرس اشجمله

 !گهیجا د هیدنبال دوا درمون شپش. برو  فتمیب یریمونده سر پ نمیهم

آقاجون. شما ماشاهلل کجا  دییگذاشت: نفرما نهیس یدست رو سبحان

اما شما چشمم کف  انیحاال درسته هم سناتون همه اون ور دن ن؟یریپ

تون امضا شده ورقه یپا گهی. قشنگ  سال ددیجوون موند یپاتون حساب

 !دیبمون ایسر دن نیا

ا. ماشاهلل شانسم ه هزنه خوب ریکرد: همشم تاث ینرگس بانو چابلوس یبرا و

 بهترن! یکیاز  یکی شنیکه قشمتتون م یی. زنانیدار

 تذکر داد: مودب باش. آمدیسادات همان طور که جلو م زهرا

از سبحان برآمد: زهرا جان  یداردر صدد طرف یبانو با مهربان نرگس

 مادر؟ رونیب یدست خودش که نبوده! چرا لباساشو پرت کرد

که نرگس  ستیدرد و دل زهرا سادات باز شد: فقط شپش سرش ن سر

 .دهیبه گند کش مویکه اورده رو ساس برداشته. زندگ یلیبانو! کل وسا
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 ایرکیبه ام یرو ند نایاز آنها فاصله گرفت: برو دکتر بچه جون. ا ریجهانگ 

 .فتهیبا اون حال به دردسر ب

را درآورد و ساحل به خنده  شیسبحان ادا دیها کرد و ندبه آن پشت

: ساحل؟ دیسرک کش رونیاحسان به ب یخانه یاز پنجره منایافتاد. 

 مهرناز کارت داره. ایبدو ب ؟یرونیب

 ییلدایشب  نیتو ا یچجور یدیرفتن او زهرا سادات درمانده گفت: د با

 کردن نرگس بانو؟ وونهیا منو ده هبچ نیا

 هی ستیبچه بره تو. لباس تنش ن نیبانو دستش را گرفت: بذار ا نرگس

. فردا ببرش دکتر، . امروز که همه جا تق و لقهخورهیوقت سرما م

 .شهیخوب م عیسر دنیم یزیچ ییشامپو

که پشتش بود  یایبا وانت و کرس ایرکیباز شد و ام اطیوقت در ح همان

سرخ شده از  یبا چشمان ایرکیشان رفت. امبه سمت ریداخل آمد. جهانگ

 ریبه ته باغ برود. به دستور جهانگ نیشد و فرمان داد تا ماش ادهیپ نیماش

 برگزار شود. یقرار بود سنت شانیلدایشب 

آن سر  ییخانه نمانده بود. نرگس بانو به تنها اطیدر ح یکس ریجهانگ جز

کرده و به خانه  دهیتازه خر لیریرا آماده کند. ام یرفته بود تا بساط کرس
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ملزومات  دنیاحسان مشغول تدارک د یآمده بود. دخترها هم در خانه 

نرگس بانو سبحان هم به خانه رفته بود.  یانیبودند. با پادرم لدایجشن 

 یدرختان خشک شده صدا یها روباد و غارغار کالغ یحاال جز صدا

زمستان نبود. حداقل نه آن زمستان  ی. هوا هوادیرسیبه گوش نم یگرید

 بود. ادشی ریکه جهانگ ییلدایو 

داخل باغ بود. برعکس  یهازمیمشغول خرد کردن ه هامیقد ادی به

را دوباره  میوادارش کرده بود تا قد یحس درون کیقبل امسال  یهاسال

را با  ییزهایچ کیکه  ییهامیکند. در ظاهر به همان شکل. قد یبازساز

 بود.  اوردهیخودش برده و پس ن

 میشد. ن زیت هم ریجهانگ یهاباز شد گوش یکیت یکه با صدا اطیح در

نمانده بود که  یگریها انداخت. جز پسرها کس دبه ساختمان ینگاه

. دیانداخت و به عقب چرخ نیزم یمنتظرش باشند. تبر کوچک را رو

 گذشتیکه سالنه سالنه از راه سنگ فرش شده م یدختر ینگاهش رو

و شال دختر را به دست گرفت.  دیباد، پر قدرت وز قتماند. همان و رهیخ

جان گرفت. نفسش تنگ شد.  ریآشنا مقابل چشمان جهانگ یاصحنه

گذشته بود که  یتوهم زده بود. آنقدر امروز در فکر ساختن دوباره دیاش

 بود! نی. سر تکان داد. حتما همدیدیرا به همان شکل م زیهمه چ
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سرش برگرداند و با چرخش سر، چشمانش به نگاه  یشالش را رو نوا 

سرخ  یهالب نیریش یکرد. بالفاصله لبخند ریگ ریجهانگ یرهیخ

 .یاحمر یآقا ری. جلو رفت: سالم. روزتون بخدیبخش نتیاش را زشده

. به زحمت سر دیسر جا برنگشته دلهره در وجودش جوش ریجهانگ نفس

 تکان داد: سالم.

مرد هم کالم شود.  نیبا ا خواستیاو افتاد. دلش م یپا رینوا به ز چشم

مرد بدخلق داشت. مکث کرد.  نیحس جاذبه به ا کیچرا اما  دانستینم

 در آن لحظه بزند چنگ توانستیکه م یحرف نیتریبه دم دست تیدر نها

  د؟یخوایزد: کمک م

 !؟یشد: بلد قیدر صورتش دق ریجهانگ

 . بلد باشم کنمی: تبر زدن؟ فکر مدیکش شیهالب یرو زبان

سر به دو طرف تکان داد. شمرده شمرده گفت: تبر دست گرفتن  ریجهانگ

 نداره. یزدنش کار یرو! اگر دست گرفتنش رو بلد باش

دخترجان! اگر  یستینوا باعث شد خودش ادامه دهد: پس بلد ن مکث

 .یکردیجواب دادن مکث نم یبرا یبود
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راستش را به سمت ساختمان دوم خانه گرفت و با نشان دادنش  دست 

 اول. یگفت: دخترا اونجان. طبقه

 از صالبت. ییایو با دن دی. مختصر، مفنیهم

گفت و راهش را کج کرد به  یکوتاه ی"با اجازه"رفت. چشم از او گ نوا

زد:  شیصدا ریبود که جهانگ دهیسمت خانه. قدم اول به دوم نرس

 دخترجان؟!

 نوا به سمتش برگشت: بله؟ سر

 دمت،یاو زل زد: قبال هم د یبا اقتدار صاف در چشمان مشک رمردیپ

 درسته؟

 یعکاس یهم گذاشت: بله. من قبال هم برا یپلک رو دییتا ینشانه به

 مزاحم شما شده بودم.

 شیباال داد. سوالش فقط سوال بود. جوابش را خودش از پ چانه

. یکینزد نیاست اما نه به ا دهیبود که او را قبال د ادشی. خوب دانستیم

و  دیدیکه م ییهابودش. در حد تمام آدم دهید یدقت. سر سر نینه با ا

 .کردیان نمتوجه خرجش
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شد:  یلبانش جار یگرفت و رو یشیاجازه از ذهنش پ یب یبعد سوال 

 دخترجان؟ هیاسمت چ

 کرد: نوا. نوا فرزانه! دایانحنا پ شیهااز گل نوا شکفت. لب گل

اش نتوانست نگاه از راه رفته ریهمان جا تمام شد. او رفت و جهانگ بحث

درون آن دختر  یزیخودش هم سوال بود. به دنبال چه چ ی. براردیبگ

 ای کردیآشنا طلب م یکرده بود رد پا میقد امیا ادیحاال که  گشت؟یم

بود؟ اصال دوست داشت  دهیبه مشامش رس شیپ ه هاز چند د ییواقعا بو

 را از زبان دخترک بشنود؟  یسمچه ا

خبر را در  کیها حاال باالتر رفته بود. انگار داشتند غار غار کالغ یصدا

. دست به دست هم داده بودند تا زدندیآن سال جار م زییروز آخر پا

 به گوش همه برسد... شانیصدا

ها. کالغ ریرو گرفته و به باال دوخته شد. به مسناخوداگاه از روبه نگاهش

پشت  یبا شاد شانیصدا دنیوقت شن شه،یبود که مادرش هم ادشی

لب چند  ریز ".یاله نیخوش خبر باش". کردیو زمزمه م رفتیپنجره م

 .بستیم اشیصلوات هم به تنگ باور ذهن
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خوش خبر "ا از دلش گذشت. ه ههمان لحظ ادیچه شد که به  دینفهم 

 ......"نیباش

 کشیبود. نزد ستادهیخانه ا یبه استقبالش در چهارچوب در ورود مهرناز

تو نوا؟  یی: کجادی. دستش را کشدیاش بوسکه شد سر جلو برد و از گونه

 منتظرتم؟! یاز ک یدونیم

 آمدیکه م ییشد. سر و صدا دهیلبخند پشت سر او به داخل خانه کش با

 گهیخوبه د نی: همدیشن یامردانه یخنده یکرد. صدا زیرا ت شیهاگوش

 .نیبد تیساحل. رضا

را باال برد:  شیبگذرد و صدا یذاشت تا از در وروددست پشت او گ مهرناز

 اومده! یک نیمامان؟ بب

به نگاه آذر که به استقبالش آمده بود  ینوا به محض گذر از در چوب نگاه

. زمیجوابش را داد: سالم عز یی. مودبانه سالم کرد. آذر با خوشرودیچسب

 .یخوش اومد یلیخ

کند.  یتا با همه احوال پرس دیرا فشرد. همراه با تشکر چرخ دستش

گذاشت. از همان فاصله  رهیجز یداخل دستش را رو یهندوانه لیریام
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آذر هم  یرهی. حواسش به نگاه خستیبه خوش و بش دخترها با نوا نگر 

 .کردیبود. داشت با وسواس نوا را رصد م

. لبانش را کش داد: خوش ستادیدختر که سمتش برگشت صاف ا سر

 .یاومد

 .ی. خسته نباش: ممنوندیخانه خند پیاو در ت دنینوا از د چشمان

دور شد. آذر دستش را به  لیریاش از امساحل مقابلش توجه دنیپر با

 .زمیها دراز کرد: برو لباسات رو عوض کن عزسمت اتاق

 حتما. ،یتکان داد: بله. مرس سر

: دیاشاره کرد و پرس رونیرا پشت گوش زد. به ب شیموها یبا کنجکاو منای

 به هم؟ نیگفتیم یآقاجون خفتت کرده بود؟! چ

جواب  دنیشن یبرا شیو باعث شد سرجا دیهم شن لیریرا ام اشجمله

 مکث کند.

 یلیکه تما شونیاش را از دوش برداشت: فکر کنم برعکس بود. اکوله نوا

 باهاشون حرف بزنم. خواستینداشتن، من دلم م یبه هم صحبت

به  یلیکال تما شونیمانش را در حدقه چرخاند و طعنه زد: اچش ساحل

 کس ندارن! چیبا ه یهم صحبت
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 ریبه کمر او زد: سبحان روت تاث یآرام یاز پشت سر، ضربه اسمنی 

 گذاشته؟

 مگه؟! گمیو با خنده گفت: دروغ م دیبه سمتش چرخ ساحل

به هم  یلیآقاجون تما ،ینکته رو جا انداخت هیزد: نه. اما  یبشکن منای

 نداره! ایو ک لیریداخل پرانتز جز ام یشخص چیبا ه یصحبت

شد. پسر به  یاو طوالن یرو لیریجواب گرفتن از ام یمنتظرش برا نگاه

نبود  گرانیرفتار د حی. او مسئول توضلب بسنده کرد یرو ینشاندن تبسم

 .کردیرا منتقل م دهیعق نیا یو سکوت بهتر از هر حرف

را در تن مرتب و رو به دخترها  شرتشیرفت. ت رونیب رهیپشت جز از

 یو برگردم اگر کار ییبرم تا جا دیمونده؟ من با ایچ گهیسوال کرد: د

 زودتر کمک کنم. دیهست بگ

سالن اشاره کرد: اونو هم  یگوشه یغذاخور زیقبل از همه به م ساحل

بد عکسامون  هیمیقد یلینرگس بانو خ زیآقاجون داداش. م یخونه میببر

 .شنیم

 ن؟یریحاال واجبه عکس بگ گفتیبود م نجایا ایرکی: اگه امدیخند مهرناز

 !شما نیچقدر حوصله دار



 

810 

 یشوکت نای: مسندهیون                                                                                                                55طهران

 !گهیهم نم راهیلب گفت: ب ریرفت و ز زیبه سمت م لیریام 

 .لیریام میدی: شن-

بدون آنکه نگاهش  لیریجمله را گفت. ام نیا غشیج یبود که با صدا منای

 کند جواب داد: خداروشکر. نظرتون عوض شد؟

 دست به کمر شد: معلومه که نه. منای

 نی. با ارجانیمبل نشست و رو به او گفت: تالش نکن ام یرو اسمنی

و ساحل  منای. شهیکم نم یقر یهاخانم نیاز قر و فر ا یچیها هحرف

 محال ممکنه! رن؟یکردن اون وقت عکس نگ نهیهمه هز نیا

ش . سختشونهیها به سادگسنت نیا یقشنگ ینگاهشان کرد: ول لیریام

 .نینکن

 به آن طرف سالن رفت. زیبرداشتن م یو برا گفت

جلو رفت نوا چشم گرد کرد و مخاطبش  زیبرداشتن م یکه برا دستش

 !اه هنی! سنگش؟یبریم ییقرار داد: تنها

گام برداشت: آره پسرم. راست  لیریاو آذر بالفاصله به طرف ام یجمله با

 .یتنها بلندش کن نهینواجون. سنگ گهیم
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بازشان کرده بود دوباره بست.  انیدر م یکیکت چرمش که  یاه هدکم نوا 

 .نیشما زحمت نکش یخانم احمر کنمیجلو رفت: من کمک م

  منا؟یا هستن. ساحل؟ ه هاخم کرد: تو چرا دخترم؟ بچ آذر

ا خودشون کار دارن. ه ه. بچکنمیت: خواهش مدست مقابل او گرف نوا

 یبتونم کمک شمیخوشحال م کارمیو دخترا ب زیمنم که تا آماده شدن م

 کنم.

 را گرفت. زیطرف م کی

 .یبلندش کن یتونینوا. نم نهیممانعت کرد: سنگ لیریام

 !بهی! عجم؟یتونیبعد ما با هم نم یبلندش کن یتونیم یی: چطور تنها-

شش نفره  زیپس م شودیاو نم فیچانه باال داد. مطمئن بود حر لیریام

 .میرا از سمت خود باال گرفت: باشه. بلند کن بر

 یگرفت و با لحن یچشم از گوش منای گذشتندیکنار دخترها که م از

 کمک؟! امیمسخره تعارف کرد: ب

از  ایگفت: آره. ب یبازش را شکار کرد. جد شیچشم ن یاز گوشه لیریام

 نباشه براش. نیسمت نوا کمک کن سنگ
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 یعنیداد که  لشیتحو یزیکند چشمک ر یاز آنکه نوا مخالفت قبل 

 مهرناز دور نماند. زی. هر چند که چشمکش از چشمان ت"ساکت"

 زیچ هیدرشت شد: تعارف کردما. قبال جواب تعارفا  منای یبایز چشمان

 نبود؟! گهید

 ومدیگفتن تعارف اومد ن میهمون قد از جا بلند شد: چرا. اما از اسمنی

 داره.

 رونیرا ب زیموفق شدند م ادیخودش به نوا کمک کرد. با دنگ و فنگ ز و

دو دختر کالفه شده بود. از در که خارج  یاز خنگ باز لیریببرند. ام

پت و  ادیگذاشت. آرام گفت:  نیزم یرا از سمت خودش رو زیشدند م

 د؟یریمت افتادم! چرا هر کدومتون به طرف م

 ریباال رفته بود که نگاه جهانگ یبه قدر لیریام یاز تذکرها شانیها هقهق

نگفته بود.  یهاکه پر از حرف یشان کشاند. نگاهسمت اطیح یرا از انتها

خندان  یهاکه به چشمش آمد لب یزیچ نیو از آن فاصله اول ستادیا

 کشانیرفتن سوقش دادند. نزد شیبه پ شیخوداگاه پاهابود. نا لیریام

 .دینوا را شن یبود که جمله دهیرس

 . هوا سرده.لیریام یدیپوشیگرم م زیچ هی: -
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قبل خودش را  یبه خودش نگاه کرد. حق با او بود. حرف سر لیریام 

از درختان.  یکی. کنار ستادیجا اهمان ریخودش داده بود. جهانگ لیتحو

به او نداشتند. چشمانش از خطاب راحت دخترک نوا  یدیکدام د چیه

شده  شانکیحد نزد نیتا ا بهیغر کیتا به حال  ینام تنگ شده بود. از ک

 بود؟! دهیهمو او نف

کار  یلیکه خ نییرا بلند کرد. خطاب به دخترها گفت: بدو زیم لیریام

 دارم.

رفتند.  رونیگذاشتند پشت سر هم ب ریجهانگ یرا که داخل خانه زیم

زد:  شیصدا دیرا که د لیریبود. ام ستادهیحاال کنار در ا ریجهانگ

 یلیخ تونمی. هوا سرده من نمنیکه شکستم رو روشن کن ییهازمیه

 .سمیسرپا وا

 .دمیرو م بشیداخل من ترت دیی: بله. شما بفرما-

 دیکنار آنها که رسگذشتن از مقابل دو دختر برداشت اما  یقدم برا کی

را مخاطب قرار  اسمنینگاه نوا بود اما  یچشم متوجه ی. از گوشهستادیا

 .یزدیهم به باال م یسر هیداد: 
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. نی. همدیبگو ی"چشم" یمصنوع یتنها توانست همراه با لبخند اسمنی 

 بودند. رینظر جهانگ عیکه همه مط شهیمثل هم

که در  ییزد. سر و صدا رونیرا برداشت و از اتاقش ب چشیسوئ لیریام

به سمت آشپزخانه  میرد کرد و مستق یلیبیس ریبود را ز دهیچیسالن پ

 نبیمشغول صحبت با ز یگذاشت. آذر را که حساب وارید یرفت. دست رو

 چند جا کار دارم. رونیب رمی! من؟یندار یبود صدا زد: مامان؟ کار

اخر به او کرد. همان  یاه هلیوس دنیخر یچند سفارش کوچک برا آذر

 شیاو راه خروج را در پ یو با جواب منف دیهم پرس نبیسوال را از ز

 گرفت. 

به بغل سر راهش سبز شد. متعجب گفت:  اریبود که نوا مهد دهیدر نرس به

 !؟یریم ییجا

 . کار دارم.رونیب رمیاو هم تکرار کرد: م یبرا

. کهینوا ناخوادگاه به ساعت افتاد: زود برگرد حتما. امشب همه جا تراف نگاه

 .میاریدرت ب میسند بذار دیبا یکن ریگ

تا اونموقع.  گردمیوقت هست. برم یلی: خدیاو هم به ساعت چسب چشمان

 .میکنینم دایپ اجیبه سند احت
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و رو به نوا  دیکش زدیدست و پا م شیکه در آغوش او برا یاریمهد لپ 

 !؟یندار اجیاحت رونیاز ب یزیلب زد: چ

از قلب نوا عبور  یروز گرم و آفتاب کیخنک  میچون نس ف،یلط یحس

 . زود برگرد.یتر گرفت: نه. مرسرا سفت اریکرد. مهد

او  یرفتنش بود. به راه رفته رونیو سپس ب لیرینگاه پرمهر ام جوابش

 : داداشم رفت؟ستادیشده بود که مهرناز کنارش ا رهیخ

 االن رفت.  نیهم گذاشت: آره. هم یپلک رو دییتا یمعنا به

 زبان او حرف بکشد: نگفت کجا؟ ریخواست از ز یرکیز با

اش را حس کرده بود شانه باال انداخت: گفت که حس نشسته در جمله نوا

زودتر اماده بشه منم  زی. کاش مرونیکدوم ب دمینپرس قیاما دق رونیب

 .رمیر بگعکسارو زودت

وقت زهرا سادات از در باز خانه وارد شد. با نوا و مهرناز که همان  همان

 کرد و سراغ آذر را گرفت. یبودند احوال پرس ستادهیجلو ا

در کنترل کش رفتن  یکه سع یو در حال دیلب گز دنشیبا د نبیز

سبحان  گفتیا کجان؟ ساحل راست مه ه: بچدیداشت پرس شیهالب

 شپش گرفته؟!
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 نیخواهر! من از دست ا یآمدن نام سبحان داغ دل زن تازه شد: وا با 

 ورنیدنبالش ا دیاون قدر شر بود همش با ش،یشدم. اون از بچگ ریپسر پ

دعوا  یاون از پارسالش که مدام با آقاجون سر همه چ رفتم،یور ماون

خدمت  رنیرفتنش! همه م یاز سرباز نمیداشتن و خون به دلم کرد. ا

رفته شپشم گرفته اومده خونه. بهش  چ،یآدم نشده ه نیا شنیمآدم 

خونه؟  یچرا اومد یدیسرت د یالمصبا رو رو نیآخه تو که ا گمیم

 شهینه نم گهیشده، د لمیف یشروع کرده چرت و پرت گفتن. اندازه

 .رسهیکتکش زد نه زورم به زبونش م

. نیزهرا! بخدا شما ناشکر یخنده زد: وا ریبه باد رفت و ز نبیز یخوددار

 سوت و کوره. گهیخونه د نیبچه نباشه هم که ا نیا

شان اضافه شده بود به که تا آن لحظه در اتاق بود و تازه به جمع اسمنی

 .و سالم کرد دیکش ی. سرکدیآخر زهرا سادات رس یجمله

جان؟! من فکر  اسمنی یینجایمتعجب گفت: توام ا دنشیسادات با د زهرا

 خودت!  شیپ اومدمیوگرنه زودتر م یفتیکردم امروز ش

به  یسر هی میبر ایب زم،یبده عز رتیبلند شد: خدا خ یصندل یرو از

 بزن. ایرکیام
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 ؟یچ یدخترک گشاد شد: سر بزنم؟ برا چشمان 

از سر زهرا سادات دود بلند  تیاو، از شدت عصبان یدادن ماجرا حیتوض با

 حالیب کمیکه اومد خونه  شبیپر سوال جمع گفت: د شد. رو به نگاه

. بهش گفتم امروز کردیمدام سرفه م ،یبود حساب دهیبود. رنگ و روش پر

 هیبا  دمینرو گاراژ، ماشاهلل انقدر کله شقه که گوش نکرد. رفت و صبح د

تب! دکترم که انگار  ای کنهیلرز م ایبرگشت. االنم باال افتاده.  دیتب شد

 گوش نداد. میبراش. هر چقدر گفتم پاشو بر لهیعزرائ

 پس؟ ی. چرا زودتر نگفترهیش بمعمه یگل کرد: اله نبیعمه بودن ز رگ

 نیرو چک کن بب تشی: بدو مامان جان. برو باال وضعاسمنیکرد به  رو

 رونیاز خونه ب شهینم لداستیدکتر. شبم که شب  مشیاگر الزمه ببر

 زد.

ا ه هبه خودش آمد در حال باال رفتن از پل یتوق اسمنیگفتند که  قدرآن

افتاد  اشیموقع دوهزارو چند تقه به آن زد. تازه آن ستادیبود. پشت در ا

کرده  یاز سر زدن به باال چه بوده و او چه برداشت ریکه منظور جهانگ

 است!
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گردش، چشمانش  کیدر را باز کرد و داخل رفت. با  امدیکه ن ییصدا 

مبل افتاد. آرام جلوتر رفت و  یشده رو چیمچاله و پتو پ یجسم یرو

را  شیبود که سر و پاها دهیچیقدر پتو را به دور خود پ. آنستادیکنارش ا

 شد. شیپاها یکه دقت کرد متوجه یدهد. کم صینتوانست از هم تشخ

 ا؟یرکیبرد و ارام تکانش داد: ام شیپ دست

 زدیکه حدس م یسمتق یتکان کوچک. ناچار رو کی یاز حت غیدر

شدن صورت  انیصورتش باشد خم شد. پتو را با زحمت کنار زد و با نما

کرد پتو را  یسع یالعمل نشان داد. با گفتن نچسرخش باالخره عکس

 .نمتیبذار بب ؟یخوب ا؟یرکیکنار بزند. آهسته گفت: ام

جوابش را داد: ولم کن  یتو دماغ ییبود انگار. با صدا جیگنگ و گ پسر

 .شمیساحل. بخوابم خوب م

گرفت. او را با ساحل اشتباه گرفته بود؟ باز هم در صورتش خم  اشخنده

 ؟یشد طورنیا یپاشو لطفا. از ک ر؟یشد: ام

 دیتنش کنار کش یالعمل نشان نداد. پتو را که از روکه عکس دینشن انگار

خواب و  انیبار او که م یزیچشم باز کرد. قصد داشت چ یعصب ایرکیام
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ش را حرف اسمنی دنیگمان کرده بود ساحل است کند که با د یداریب 

 ؟یاسی ییخورد: تو

گرفته بود: فکر کردم ساحله.  یحساب شی. صدادیبه صورتش کش یدست

 ؟یکنیم کاریچ نجایا

 یچ ؟یچک کنم. خوب ضیشد: اومدم مر قیش دقدر صورت اسمنی

 هو؟ی یشد

 یزیهم افتاد. ناله مانند گفت: چ یبا رخوت دوباره رو ایرکیام چشمان

 .ستین

خودتو  ست؟ین یزیمبل نشست: چ یکنار زد. گوشه یپتو را کم اسمنی

 رنگت شده مثل لبو! ؟یدید نهیتو آ

تب را  یاز چند فرسخ ایرکیام ی. صورت سرخ شدهگفتیهم م راست

 او کرد. کینزد یش را اندک. تنزدیداد م

باعث شد چشمانش از  ایرکیتب دار ام یشانیدست سردش با پ برخورد

 هم باز شوند.

. تو ایک یتب دار یلیکه دستش را گرفته بود لب زد: خ ییحس گرما با

 ن؟یخونه تب سنج ندار
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 یجواب دادن دستش را باال برد. ساعدش را عمود رو یبه جا ایرکیام 

و  یشانیپ نیما ب ر،یآن ز اسمنیکه دست  یگذاشت. طور اشیشانیپ

 یداغ یکه جا یندیخوشا یبود سرما نیدست او محاصره شد. قصدش ا

اعصاب خرد کن قبل را گرفته بود حفظ کند اما با آن حرکت احساس به 

 را دوباره به تالطم انداخت. اسمنی یزور خاموش شده

 .دونمی: نمدیاو نال یهمان حال در جواب سوال دوباره با

توجه باشد.  یکه حاال در حصار او بود ب یدست کرد نسبت به یسع اسمنی

 اونو بگو! ؟یدونیتون ماز خونه یکرد: تو چ یشوخ

را از  یکیآن  آمدیبرد. دلش نم شیرا پ گرشیدست د امدیکه ن جواب

  یااش را لحظهگونه بارنیافتاده بود رها کند. ا رشیکه گ یزندان

 .ادیب لیریزنگ بزنم ام . پاشوایرکیدکتر ام یبر دیلمس کرد و گفت: با

 .آمی: دکتر نمدیکشرا عقب  سرش

 آره؟ ؟یترسی: نکنه از دکتر مدیخند اسمنی چشمان

 نکرد: مگه دکترا ترس دارن؟ غیوجود آن حال اخمش را در با

 توننیبهتر م رنیدارن و نم اجیکه به دکتر احت ییکسا نویکرد: ا یرکیز

 جواب بدن. نه؟
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 اسمنیدارش دل و تب گیجبالفاصله پلک از هم گشود. چشمان  ایرکیام 

: ندیکرد بنش یدست او برداشت. سع یرا به درد آورد. دستش را از رو

 که؟ حالم خوبه. ینیبی. مستیبحث ترس ن

هم لج کردن  یضیکرد: مر میقا یکیآن  ریاش را زدست گرم شده اسمنی

 ؟یکنیلج م گهی. چرا دستیمشخصه حالت خوب ن ا؟یرکیداره ام

داد  یقرص هیرا در دست گرفت: خوب بودم. مامان  نشیسر سنگ ایرکیام

 روز افتادم. نیبود به ا یچه کوفت دونمینم

تا حاال قرص ادم  یاز ک ه؟یچه حرف نیبود که اخم کند: ا اسمنی نوبت

تبت رو  دیخودمون با یایدکتر که نم ؟یخورد یزیچ کنه؟یم ضیرو مر

 .نییپا میاریب

گاز را گرم کرد و  یکه سوپ رو ینه بود. از جا بلند شد. زمان پاسخش

 ا؟یرکیزد: ام شیباز هم به خواب رفته بود. صدا ایرکیدوباره برگشت ام

 پاشو. نخواب لطفا.

هزاران بار  اشیکار یکرد. در زندگ دارشیبود ب یهر ضرب و زور با

 یگریبار حس د نیرا امتحان کرده بود اما ا گرانیکردن از د یپرستار
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درد او هم  ایرکیدرد ام کردیداشت. حس م یریپذ تیعالوه بر مسئول 

 !یقشنگ نیهست. به هم

. خوردیبود و قاشق در دستش تکان م زانیاز مبل آو ایرکیام یپاها

 : نترس من درستش نکردم، قابل خوردنه.دیخند اسمنی

 .یمرس .اسمنی: اشتها ندارم دیبار دهم باال کش یرا برا اشینیب

برداشتن پتو  ی. دستش که برادیرا داخل ظرف انداخت و عقب کش قاشق

 .میندار خورمی! نمیبخور دیشد: با ریاس اسمنیجلو رفته بود در دست 

 .یخورینشست. قاشق را برداشت و به دستش داد: تا اخرش رو م کنارش

از دستش سر تکان داد. قاشق را برداشت و شروع  یخالص یبرا ایرکیام

. حتما ایرکیام یا شده هبچ نینتوانست نخندد: ع اسمنیبه خوردن کرد. 

 زور باال سرت باشه؟! دیبا

 هیکه! بق یذاریرا مرتب کند: نم شیکرد موها یدست آزادش سع با

 کجان؟

او افتاد. همان طور که جواب  یشده فیلب کث یبه گوشه اسمنی نگاه

. دارن تدارک نییجدا کرد: پا زیم یدستمال از رو یخم شد و برگ دادیم

 .ننیبیم لدای
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 فیرا به سمت او گرفت و به صورتش اشاره کرد: گوشه لبت کث دستمال 

 شده.

 اسمنیکرد.  زیرا تم یگرید یبا گرفتن دستمال به اشتباه نقطه ایرکیام

 .نجایصورت او برد: اونجا نه. ا کیانگشتش را نزد

 شیزهرا سادات؟ من ج :دیچیسبحان در کل خانه پ یدم صدا همان

 دارم!

اش به هوا رفت. ه هقهق دهینکش هیابتدا گرد شد و به ثان اسمنی چشمان

 !وونه؟ید نیا گهیم یاخم کرد: چ ایرکیام

او باعث شد دست جلو  یبا خنده شانه باال انداخت. دست افتاده اسمنی

 لب او بکشد. یو به گوشه ردیببرد. دستمال را بگ

آمده بود به  رونیزهرا سادات از اتاق ب یصدا امدنینسبحان که با  چشم

جوون  نیگینم ه؟یکارا چ نیها افتاد. بالفاصله در صورتش زد: ئه. بابا اآن

 واال. هیزیخجالت هم خوب چ نه؟یبیخونه هست م نیعذب تو ا

 !؟یگیشده به طرفش برگشت: چرا چرت و پرت م یبرزخ ایرکیام

 یچی ایمیقد ؟یاسی یدار ضیمر یکرد: اومد اسمنیتوجه به او رو به  یب

. ماشاهلل هایپرستارم تو باش دیتب کنم شا یاله گفتنیکه م دونستنیم
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 خوادیم نتشونیبیترن ادم مخوشگلن یکیاز  یکی دایپرستارا هم جد 

 بشه!  ضیراه به راه مر

 : خدا از دلت بشنوه.-

آمده باشد  ادشی یزیجمله را گفت. سبحان انگار چ نیبود که ا اسمنی

من بزن. فکر  یسر هم به شپشا هی یاومد نجایزحمت تا ا یاضافه کرد: ب

 دارن. اجیکنم اونام به مراقبت احت

 انداخت. اشینیب یرو ینیچ اسمنی

دستمال  هیکم داشتم.  نوی: فقط همدیرا باال کش اشینیبا حرص ب ایرکیام

 .اسمنیبهم بده  گهید

. شل شده رشیداد. اون ش ستین یزیاش داد: چ یمثال دلدار سبحان

 یبلده! از دست خودت کار اسمنی گهید نویمنتها واشار سفت کردن ا

 .آدیبرنم

گرفت و  اشینیاش را مقابل سوراخ ب. انگشت اشارهدیچرخ اسمنیبه  رو

 !؟یکنش توش تا سفت یتو تا ته ببردست دیگفت: با

 سبحان! یفیکث یلی: خختیکه گفته بود بهم ر یزیاز تصور چ اسمنی دل
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شان تماس گرفت. او با پزشک یاه هو خند یشوخ انیجا بلند شد و م از 

او چند قلم دارو داخل برگه نوشت و به دست سبحان داد.  یاه هیبا توص

داد و مجبورش کرد  ایرکیکه در خانه بود به خورد ام ییدو دارو یکیاز 

مدت  نیرا کم کند. در تمام ا شیهالباس یآمدن تب کم نییپا یبرا

شکل  نیبار بود او را به ا نیاول یکه انگار برا یبود. طور اشرهیخ ایرکیام

. دادیم رییهم تازه تازه داشت نگاهش نسبت به او را تغ دی. شادیدیم

 نشده بود..... ریو فکر کردن تا آن حد د دنیبهتر د یفقط کاش برا

*** 

. کردیمردم نگاه م یاهویبه ه شه،یاسنپ نشسته بود و از پشت ش داخل

بود انگار، حال  یشان مسرحال خوب دنی. دلدایشب  یبه بدو بدوها

 نیماش یکرده بود. چشمانش با حرکت آهسته قیخوب به جان او هم تزر

هندوانه به سرعت  کیبا  یکی شد؛یجا ممردم جابه یاز رو ک،یدر تراف

 یهم سع یکیفروش بود. آن  وهیمشغول چانه زدن با م یگریو د دیدویم

داخل دستانش را همزمان بلند کند. شهر  ینیریش یداشت بچه و جعبه

 .دیخندیداشت م

هم عبور کرده و لبخند  شهیش یهادرز انیاز م یاش حتخنده یصدا

 لب او نشانده بود. یرو
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 توانستیم هبود که در آن لحظ یزیتنها چ ،یگوش امیپ نگید یصدا 

 رونیب بیرا از ج یا دور کند. گوشه هرا از آن صحن خکوبشیچشمان م

بود  لیری. امستیصفحه نقش بسته بود نگر یکه رو یفیو به نوت دیکش

 گذاشته بود.  غامیپ شیکه برا

 "برسونمت؟ امیب یچرا نموند"

 منا،یو ساحل و  اریاز مهد یوسعت گرفت. با تمام شدن عکاس لبخندش

آهنگ رفتن زده بود. با آنکه همه مخالفت و اصرار کرده بودند که بماند، 

اسنپ گرفته و برگشته بود. امشب شب خانواده بود و او دوست داشت 

 یریگیکوچکش باشد. همان ظهر را هم اگر سماجت و پ یکنار خانواده

 یعکاس یمانده و برا یستیاما در رودربا کردیرا قبول نم یعکاس ودنب منای

 رفته بود.

 یک دونستمینوشتن جواب حرکت داد: نم یصفحه برا یرا رو انگشتانش

 از دخترا که تموم شد گفتم برگردم. ی. عکاسیگردیبرم

. یدور شده باش یلیخ کنمیفکر نم ؟ییکجا": دیبالفاصله رس یبعد امیپ

 "دنبالت. آمیآدرس بده م
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 گفتندیکه م یبه همراه داشت. مثل همان دیخوب، حس خوب جد حس 

تعارف به ظاهر  کیبا  لیریحاال که ام نی. مثل همآوردیپول پول م

 به حال خوشش دامن زده بود. یمعمول

معطل  یآی. مکهیتراف"کنج لب نوشت:  دهیگرم، چسب یبا تبسم شیبرا

 ". ممنونم. خوش بگذره.یشیم

نبود که  ییهاچسباند. از آن دست آدم امشیقلب قرمز هم تنگ پ کی

دست دست کند. از آن گذشته، در قاموس  اشیابراز احساس واقع یبرا

 کی توانستیم یبه راحت ینداشت وقت یاو استفاده از قلب قانون خاص

قدر ذهن هم مطمئن بود. مطمئناً آن لیریحس را منتقل کند. از ام

 برش دارد. الیقلب ساده خ کی دنیبا د هنداشت ک یضیمر

 "؟یکیاالن تو تراف"ماند:  یبعد امیپ یرو چشمش

 پاسخش را داد. یا"بله" با

 دهیرس امیپشت پ شهیو آرامش هم یرا با همان خونسرد لیریام صورت

 "مبارک خانم فرزانه. لداتمیمراقب خودت باش. "انگار.  دید

 یاز هزار کلمه شتریاش ببا لذت بسته شد. خانم فرزانه چشمانش

را به  یبه جانش خوش نشست. دست خودش نبود که گوش یاحساس
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بار  نیاول دیکه شا یداشت. حس خاص یچسباند. حس خاص اشنهیس 

 بود. یاما به مراتب بهتر از قبل کردینبود تجربه م

نمونده آقا.  یزیبرد. رو به راننده گفت: تا مقصد چ رهیسمت دستگ دست

. دیرسیدتر به خونه مشمام زو یطورنیا شم،یم ادهیپ جانیمن هم

 مبارک. لداتونمی

 خواستیزد. م تیو به دل جمع دیپر رونیب نیجواب نشد. از ماش منتظر

در دل  خواستیکند. م میرا با حال خوب مردم تقس دیحس جد نیا

را گز  ابانیخ زییروز پا نیساعات از ظهر آخر نیکه در آخر یتیجمع

 دهد. یشرویپ یها اجازهبگردد و به حسش بعد از سال کردندیم

 ".زیعز یشمام مبارک جناب احمر یلدای": -

شب که هزار شب  کیافسارش را به دست دل بدهد.  بارنیا ستخوایم

 .....شدینم

**** 

فال حافظ  خواستندیحسن ختام م یجمع شده بودند و برا یکرس دور

که  ایرکیبه راه بود. پسرها به جز ام یحساب شانیاه هخند ی. صدارندیبگ
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 کیبود  دهینفهم یزیچ لدایفرو رفته و از اول و آخر  یتا گردن در کرس 

 .گرید یسمت هیسمت بودند و بق

مقابلش  یگریرا با دستمال پاک کرد. تکه پرتقال د اریدهان مهد لیریام

سالن نشسته و  یگوشه یهامبل یها روگرفت. سبحان که دور از آن

 آدیچشم به حرکات او دوخته بود مخاطبش قرار داد: چقدرم بچه بهت م

 !گهی. زودتر دست به کار شو دلی

چشم و ابرو آمد.  شی. احسان برادندیش خندبلند به حرف دخترها

مگه؟  گمیسبحان همان طور که دو لپش پر بود چشم گشاد کرد: دروغ م

 آمیبچه م هیچه دارن. پس فردا منم با االن سه تا ب ایو ک لی یهم سنا

 ان. مگه نه آقاجون؟!کوچه کیهنوز اندر خم  نایخونه اون وقت ا

 نیاو نشان نداد. و چقدر ا یهابه حرف یواکنش شهیمثل هم ریجهانگ

 .کردیم کیتحر شتریدرآوردن حرصش ب یحرکتش سبحان را برا

مامان  گهید یاالنشم با بچه اومد نیاو گفت: هم یسادات به جا زهرا

 ستن؟یان. ننوع بچه هیجان. اون شپشا 
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بودن  شیآزما نایزهرا جون. ا نیسبحان به هوا رفت: آفر یخنده کیشل 

 نی! که خداروشکر به سالمت ایآیشما چطور با نوه کنار م نمیکه بب

 .گردمیبچه به بغل برم یبعد یچله شاالی. ایآزمون رو رد کرد

که توک زبانش بود را وسط انداخت: ما هم  یحرف یاز آن طرف کرس آذر

نوبت  شاالی. بعدش امیباال بزن نیگل پسرا آست نیا یکم کم برا دیبا گهید

 شما سبحان جان.

گفت:  یکه در دهانش بود قورت داد. نرگس بانو با ساده دل یبیس سبحان

بود که  کمیمنم نزد یوقتشم هست. کاش بچه گهیمادر. واال د شاالیا

 نیآست دیبغل گوشتونن با نایا گهیزودتر دستش رو بند کنم. شما که د

 .ترعیهر چه سر دیباال بزن

 . یکنیشما دامادشون م گردنیبرم شونمیا شاالی: ا-

کردند. صاحب  دییتا انیجمله را گفت و جمع انشاهلل گو نیبود که ا نبیز

 برنداشت! نیاز زمحرف را  شهیکه آذر زده بود بر خالف هم یحرف

بحث را دست گرفت:  یادامه طنتیمشت تخمه برداشت. با ش کی منای

فعال تو  نیزنیکه م یطبل ای نینظر دار ریرو ز یآذر؟ حاال کس ییدازن

 !ه؟یخال
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همه دختر  نی! ماشاهلل ازم؟یعز یجوابش را داد: چرا تو خال استیبا س آذر 

 دور و برمون هست.  بیخوب و نج

عمرا منظور آذر به  دانستیناخوداگاه تپش گرفت. با آنکه م اسمنی قلب

نداشت. آذر باز هم  یخوش یحرف زدن خاطره ینحوه نیاو باشد اما از ا

امشب سکوت را به حرف زدن  رمردیماند اما پ ریمنتظر واکنش از جهانگ

 داده بود. حیترج

زد. لبخند  لیریام یبه بازو یابا آرنج ضربه یدر کمال آسودگ زدانی

 یادامه ندیواکنش منتظر بود تا بب یگرفت. پسر ب لیاز او تحو یکوتاه

 . رسدیماجرا به کجا م

راهرو که گم شد سبحان بلند گفت: فکر  چیاز جا بلند شد. در پ ریجهانگ

بچه  نیبه زور ا یخوایگذاشته. م ریرو زنعمو هم تاث یریکنم جبر جهانگ

 آذر بانو؟ یرو زن بد

سبحان؟ االن  یزنیهرناز گرد شد: تو چرا دو طرف ساز رو هم مم چشمان

 موافق؟ ای یباالخره مخالف زن گرفتنشون م؟یرو کدوم حرفت حساب کن

 . دونمیباال انداخت: خودمم نم شانه
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خانم.  ستنیرو به همسرش کرد: همه که مثل ما حرف گوش کن ن مسلم 

 االن مقاومت دارن. یچشم. جوونا میگفت ریتا گفتن زن بگ

 دهیها برآن یبرا هیاو گرفت. واقعا هم همان بود. بق یمهرناز از جمله دل

به خودشان  یکه وقت یو دوخته بودند بدون آنکه خبردار شوند. طور

مشترک  یبه اسم زندگ یاخانه انیتنگ و گشاد م ییهاآمدند با لباس

مسلم و خواهرش  یور لیری. نگاه امدندیرقصیم یداشتند به ساز زندگ

خواهرش از دستش  یبهبود زندگ یبرا یوقت کار چیبود. ه ندهما

 بود. امدهیبرن

اشاره کرد:  ایرکیش را باال گرفت و به امانگشت زدانیرو به  سبحان

 ؟یخوا ینم یزیچ کننیکن بگو باز دارن زن پخش م دارشیب

را تکان داد: پاشو  ایرکیام زدانی. دیهم به حرفش خند لیریبار ام نیا

 !یتو صف جا نمون سایداداش. پاشو وا

با  نبیقبل فرو رفت. ز نیکه برگشت جمع باز هم در جو سنگ ریجهانگ

 نجایا مونمیگفت: من شب م شیاه هچک کردن ساعت رو به همسر و بچ

 .دیصبح به نرگس بانو کمک کنم. شما بر

 ات برو.ه هبچ درهم شد: الزم نکرده. با شوهر و ریجهانگ یهااخم
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نتوانست مخالفت  نبیاستبداد داشت که ز یبه قدر شهیمثل هم لحنش 

 ربع بعد همه از جا بلنده شده و قصد رفتن کرده بودند.  کیکند. 

را از جا بلند کرده بود تا  ایرکیام شدیکه م یبا هر ضرب و زور لیریام

 انیبه او. م گرشیبه جمع بود و چشم د اسمنیچشم  کیبه خانه برود. 

 یبه سمت اتاق رفت و با اجازه گرفتن از نرگس بانو با پتو ها،یخدافظ

زحمت  یب نویگرفت: ا لیریبرگشت. پتو را به طرف ام یکوچک یمسافرت

 .کنهیسرده باز تب م یلیرو دوشش. هوا خ ندازب

گوشه  کیاز داروها مانده بود.  یناش یهنوز در حس خواب آلودگ ایرکیام

 یانداختن پتو رو یشدن راهرو بود، برا یمنتظر خال یجیو با گ ستادهیا

 .رمیم یجورنیهم ه هبابا. دو قدم را خوادیشانه مخالفت کرد: نم

 که او خواسته بود انجام داد.  یتوجه به او، کار یب لیریام

. برگشت. چند اوردیها دور شد اما باز هم طاقت نچند قدم از آن اسمنی

 ایرکیام یشانیپ یمقدمه دست رو یبرداشت و ب انیم گام فاصله را از

اما بازم مراقب باش. داروهات  نییگذاشت. آرام زمزمه کرد: تبت اومده پا

 رو سر ساعت بخور. فردا هم نرو سرکار. 
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 کی" زدیدوستش در گوشش زنگ م یاه هبرد. گفت نییرا پا شیصدا 

رو انجام بده، نذار حس بد نگفتن تا ابد  گهیکه قلبت م یکار ییجاها

 ".اسمنیباهات بمونه 

 . زود خوب شو. باشه؟!ایرکیبدون تو اصال صفا نداشت ام لدای: -

لبخند زد. چشمان  د،یدار او که باال آمد و به نگاهش چسبتب چشمان

جواب  یبرا یادو چشم او گردش کرد. قبل از آنکه کلمه نیب ایرکیام

جمله روان او  کیکه آمده بود تا با  یچون شبح اسمنیکند  دایدادن پ

 شد. بیغ دگانشیاز مقابل د زدیرا بهم بر

 شیدر پ یآمد. راه خانه را در حال رونیصدا زدن پدرش از رخوت ب با

 هیشب یساده بود. حال یسرماخوردگ کی یفرا یگرفت که حالش، حال

 ...یسرخوردگ

 ی: زمستون خوبستادیا ریجهانگ یروبود که روبه ینفر نیآخر لیریام

 .ری. شبتون بخآقاجون دیداشته باش

سرجا قفلش  رمردیپ یمقدمه یب یعقب گرد نکرده بود که جمله کامل

 !ل؟یریام هیدختره ک نیکرد: ا



 

835 

 یشوکت نای: مسندهیون                                                                                                                55طهران

. کامل به سمت دیرسیبه مشامش نم یخوب یدرهم شد. بوها شیهااخم 

 لیریدر ام ریبود انگار. جهانگ نهی. چشمان نافذشان آدیچرخ ریجهانگ

 .ترتیبا درا تر،یجوان اما داناتر، منطق ری. جهانگدیدیخودش را م یگاه

 : کدوم دختر آقاجون؟!-

و  نیکه... در چنته داشت اما به اول یجواب با شروع همان دختر هزاران

 بود. نجایکه امروز ا یدختر نیبسنده کرد: هم نشیترساده

 ی. نواگفتی. نوا را مدیدهانش کش یال رفت. دست روبا لیریام یابروها

 او.... یزندگ یروزها نیا کینزد یفرزانه

** 

حتما جواب  دی. بادیکرد: ببخش یعذرخواه لیریرا قطع و رو به ام تماس

 .دادمیم

 !؟یخوریم ینداره. چ یزد: اشکال لبخند

به  یبه منو انداخت. سفارش را که ثبت کردند نوا کش و قوس ینگاه مین

 غشانیکمرش همه از درد ج یاه هتنش داد. از مچ دستانش گرفته تا مهر

 یگرم بود. پالتو یداخل کافه حساب یدر آمده بود. از جا بلند شد. هوا

 انداخت. دوباره نشست. یرنگش را از تن درآورد و پشت صندل یفوتر شتر
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دهد: من  حیباعث شد دستانش را در هوا تکان و توض لیریام قیدق نگاه 

 ی. مخصوصا وقتپوشمیلباس م هیال شیفصل ش نی. تو اامییسرما یلیخ

 باشم. رونیمدت ب یطوالن

 سرده. یلی. هوا خیکنیم ی: کار خوب-

خم شد تا دستمال بردارد که کمرش  زیم یاز لبخند او گرفت. رو چشم

 قیاش دقدر صورت گرفته لیریرد درهم شد. اماز د شیهاکش آمد. اخم

 !؟یشد: خوب

کرد با چرخاندن  یکمرش نشست. سع یاه همهر ینوا رو دست

دردناک، درد را آرام کند: کمرم کش اومد. از  یاه هنقط یانگشتانش رو

 قیدرد. باهم رف نیو ا مونمیبعد از هر پروژه من م بایصبح سرپا بودم. تقر

 .یحساب میشد

هم هست! راستش  یعیدر هم قالب کرد: طب زیم یدستانش را رو لیریام

 یسخت طیشرا نیها تو همچعکاس کردمیوقت فکر نم چیمن ه یرو بخوا

چقدر  دمید نهیچندوقت که با تو آشنا شدم به ع نیکنن! اما ا یعکاس

 کارشون سخته.
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عوض شده. البته عموم  دتینوا از هم باز شد: خوشحالم طرز د یچهره 

براشون تو  یتخصص ی. عکاسستیکار ما اصال سخت ن کننیمردم فکر م

خود  ی. جدا از بحث طاقت فرساهیعکس گرفتن ساده با گوش یاه هیما

 .رهیتر و وقت گسخت یلیبعدش هم خ تیاد ،یعکاس

با تمام شدن جمله سر تکان داد.  دادیکه تا اخر با دقت گوش م لیریام

 ان؟کننده تیاذ قدرنیات همه هپروژ یهمه :دیپرس

افتاد: بله. همشون. نکنه عذاب  زیچشمان نوا از خنده چروک ر یگوشه

 !؟یوجدان گرفت

 زیم یها را رو. فنجاندیرس شانیهالحظه گارسون با سفارش همان

 شنهادیپ دی. گفتم شابایجواب او را داد: تقر لیریگذاشت. با رفتنش ام

 .یقبول کرد یسیبهت دادم و تو رودروا ینیسنگ

 رونیب فیاش از کگرفتن عکس از قهوه یرا برا یطور که گوشهمان نوا

متوسطم  یاه هدوست تو جزو پروژ یراحت. پروژه التیگفت: خ دیکشیم

 داشتم. ناشمیتر از ابود. من سخت

 .یهم عال یلیفنجان را در دست چرخاند: خ لیریام
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بخش از ذهنش در آن کافه نبود. مانده بود  کیشد به دستانش.  رهیخ 

سکوت  ریکه در جواب جهانگ ی. به زمانلدایدر ده شب گذشته. در شب 

 کشانده بود. نجایدلش را به ا یکه حاال پا ینکرده بود. به جواب

 خوامیچشمک زد: م طنتیبا ش لیریبا تمرکز عکس را گرفت. رو به ام نوا

 !یمهمان جناب احمر سمیبنو رشمیزکنم.  شیاستور

 یلحظه و مکان: من مشکل نیپررنگ شد. برگشت به هم لیریام لبخند

 .کنمیندارم. اتفاقا استقبال هم م

 !؟یگیکه نم ی. چشم تنگ کرد: جددیکش یدست از گوش نوا

 .امینداشت: کامال جد یدیترد چیهم گذاشت. لحنش ه یپلک رو مصمم

 یاعضا یزده گفت: همه جانیزد. ه هیتک یصندل یبه پشت حیتفر با

 ت منو فالو دارنا.خانواده

پروژه، دوستاتم بهش  نیرا نشان داد: امروز و بعد از ا رونیدستش ب با

 اضافه شدن.

به طرف او خم شد: خب؟  زیم یرا در هم محکم کرد. رو دستانش

 !ه؟یمشکلش چ
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. کدوم داره ادیز: از نظر من مشکل زدیم ادیرا فر یگوشینوا باز چشمان 

 رو اول بگم؟ 

برات  یکنی: از هر کدوم که فکر مدیاش نوشاز قهوه یقلوپ خونسرد

 تره.مهم

 ،ستنیکدوم مهم ن چیچانه گذاشت: از نظر من که ه ریمتفکر دست ز نوا

. اما کنمیفکر رو م نینداشتم ا یاخانواده نیوقت همچ چیچون ه دیشا

 مه.مسائل مه یسر کیتو حتما  یبرا

 من مهمه؟! ی. به نظرت کدوما براپرسمیم ینجوری: خب پس ا-

کردن  دایپ یدر تن مرتب کرد تا برا یرا الک اشیصاف نشست. هود نوا

 نیت اخانواده یاز اعضا یاگر کس ن،یمناسب، زمان بخرد: بب یاجمله

 یزیچ نیبکنه. حاال هر چقدر هم ا یممکنه هر فکر نهیرو بب یاستور

 که من گفتم از نظر ما فان باشه.

 اصالح شد: از نظر تو! لیریبالفاصله توسط ام اشجمله

 ؟یگنگ نگاهش کرد: چ نوا

 از نظر تو فانه. یاستور نیشمرده گفت: گذاشتن ا شمرده

 ست؟یاز نظر تو ن ،یعنی: دیضربان گرفت. آهسته پرس قلبش
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ن متعجب نوا که از چشما یقاطع بود. و سوال "نه" کی لیریام جواب 

 شد: چرا؟! یزبانش جار یرو

چون  دیکه گفت: شا یبه چشمان او بود وقت رهیخ میمستق چشمانش

 بشه! دهید تریهم جد هیتو نگاه بق ،یدوست دارم همه چ

را داشت  دنشینوا گره خورده بود. نه توان بلع ینهیس انیم ییجا نفس

 انیم ای لیرینه قدرت رها کردنش را. مسخ شده بود؟ در چشمان ام

 اش؟!جمله

العملش را با چشمان عکس خواستیچشم از صورت او نگرفت. م لیریام

که هر حرکت نوا در نظرش دوست  کردی. در دل اعتراف مندیخودش بب

 است. یداشتن

مدت آن  نیسرفه صاف کرد. منتظر پاسخ او نماند. در ا کیرا با  شیگلو

در چنته داشت همان اول کار رو  یقدر شناخته بودش که بداند اگر جواب

 یکرده بود که روزه افتیجمله را در امیتر از آن، حتما پ. مهمکردیم

 سکوت گرفته بود.

 شیپ دنیپرس یاو را از نظر گذراند. خودش برا یدست نخورده یقهوه

 !ه؟یقدم شد: خب. نظرت چ
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باشد حواسش جمع شد.  دهیکش رونیخلسه ب کیسوالش انگار نوا را از  با 

 بود؟ شنهادیپ نیاش به او زل زد: االن ابا چشمان درشت شده

 .یجد شنهادیپ کیشد: بله.  نییلبخند نزد. سرش باال و پا نتوانست

کرد به خودش مسلط باشد.  یمعذب شال را پشت گوشش فرستاد. سع نوا

 یتر از آن بود که خودش را به خنگهم واضح لیریبچه که نبود. منظور ام

 بزند.

 نیو بعد به زبان آورد: اما در لفافه! و ا دیرا اول در ذهنش چ اه هجمل

 !ستیقبول ن

 : چرا؟!دیمردانه خند بارنیا لیریام

 طنتیراحت ش توانستیکه م یخوب. طور یادینوا حاال خوب بود. ز حال

 کند.

 !یجناب احمرمشکل داشت  شنهادی: چون شرح پ-

کرد. دوست نداشت  کیکتش را بهم نزد یاه هصاف نشست. لب لیریام

 اش،یادفعه کی حیقبل برگشته بود با توض یکه به حالت دوستانه یجو

 شرحش بدم؟ یدوست دار یشود: چطور نیسنگ

 !انداخت؟ینوا به لبان خندان او افتاد. داشت دستش م چشمان
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 که... ی: جور- 

 .یکه گفت ینی... جز ایگرفت: هر جور اشخنده

 گفتم؟ یبود که تعجب کند: مگه چجور لیریام نوبت

صادق باشد:  شهیکرد مثل هم یرا در حدقه چرخاند. سع چشمانش

 دو پهلو بود. هم منظور رو رسوند و.. هم نرسوند. یلیت خجمله

: خب مقصر دینوش یاش را هم در کمال خونسردقلوپ آخر قهوه لیریام

 به قدرت کلمات! گردهیبرم نی. استمیقسمتش من ن نیا

نشاند با آنکه در دلش جشن برپا بود.  یشانیپ یرو یمصنوع یاخم نوا

به جان  اشینیریکه ش ییهاساز و دهل. از آن ی. با صدایواقع یجشن

 .ندینشیم

زبان او کرد:  ریاز ز دنیحرف کش یچهیخودش کلمات را باز مثل

 کنه؟یم یکه باهاشون باز یقدرت کس ایت ! قدرت کلما؟یمطمئن

 کنه؟یم ی: چه فرقدیرا داخل دهان کش لبانش

با کلمات دست  یفرق داره. چون قدرت باز یلیبه جانب گفت: خ حق

 .کنهیکه ازشون استفاده م هیشخص
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 تریکه هست فلسف ینیجفت دستانش را باال گرفت: تا بحث از ا لیریام 

رو بهتر  شنهادمیپ کنمیم یبار من سع نیسراغ اصل مطلب. ا مینشده بر

 مطرح کنم.

که  ندیلبانش بنش یرو رفتیدستانش را در هم قالب کرد. لبخند م نوا

 هم گذاشت: منتظرم. یگازشان گرفت. پلک رو

 زیچ دینبا انای: احدیکش ششیبه ته ر ی. دستدیدر گلو خند لیریام

 ؟یگفتیم یاگهید

 یچ رمیبگ ادینبودم که  تشیتو موقع یلی! خدونمیباال انداخت: نم شانه

 بگم. دیبا

 لیری. امکردندیفکر م یزیسکوت برقرار شد. هر کدام در ذهن به چ یلخت

 آن. دنیو نوا به شن شنهادشیبه مطرح کردن درست پ

 .پرسمیم ینجوریبود که سکوت را شکست: ا لیریام

 کرد. لبانش را تر کرد. مکث

 خانم فرزانه؟!  میآشنا بش شتریبا هم ب هی: نظرت چ-

. هم از دی. قلبش لرزختیسقوط کرد. دلش ر یدرون نوا از بلند یزیچ

 ...دانستیکه علتش را نم یایو هم از نگران جانیه
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 ه؟ی: دوباره بپرسم نظرت چردیباعث شد نگاه از او بگ لیریام چشمک 

را  شیجز همان لحظه فکر نکند. ابروها یگرید زیچ چیکرد به ه یسع

 فکر کنم. دیباال فرستاد: با

 گفت. یا"باشه"آرام  لیریام

 ؟یتا ک یدیپرسیتو هم م دی: االن با-

 !؟یرا تکرار کرد: تا ک همان

که بحث را به  یکرد. همان متن ریرا ش یرا برداشت. استور یگوش نوا

 شه؟یم ی. لب زد: نرمالش تا ککشانده بود نجایا

 االن. نی: همدیخند

 .ی. پس نظرم مثبته جناب احمری: اکدیرا بهم مال دستانش

 .یهم عال یلیبود: خ لیریجوابش کوتاه در چشمان خندان ام و

ببردش.  دیبه کجا با دانستی. نمکردیم ینیخوبش پشتش سنگ حال

که بتواند راحت حرف  ییشود. جا دایهم در آن پ یخوب داریکجا که خر

نقطه.  کیکشانده بودنش به  شیبزند و گوش شنوا هم داشته باشد. پاها
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امن جهان  یاو نقطه یاما برا ایآخر دن گرانید یبرا دیکه شا یانقطه 

 بود.

رساندنش اصرار کرده  یبرا لیریگذشت. هر چه ام اهیس یهاسنگ نیب از

با  یرا بهانه کرده بود تا ساعت هیبود قبول نکرده بود. داشتن قرار با مهد

به  هیکه مهد گرید یقهیکند. تا چهل دقخلوت  دشیخودش و حس جد

 وقت داشت.  آمدیدنبالش م

دو  نیحال خوشش بغض باران شد. بعد از ا دیکنار سنگ قبر که رس به

ادم جهان شده بود اما تنها نمانده بود. اجازه نداده بود ابر  نینفر او تنهاتر

وجودش. تالش کرده بود تا خودش را  یرو ندازدیب هیسا یکس یب اهیس

 کیقلب  یمطمئن در گوشه یجا کیدر دل اجتماع جا کند و حاال که 

 بود. نیزم یآدم رو نیترکرده بود خوشحال دایپ نفر

وهم  ی. سرماختیقبر ر یزانو نشست کنار قبر اول. گالب را رو چهار

تنش را  یهم نتوانست گرما رشیسفت ز نیزم یقبرستان و سرما زیانگ

نام عارف  یبه رسم عادت رو شه،یمثل هم یاکم کند. خم شد و بوسه

 زد. بغضش اشک شد: سالم قربونت برم. بابا عارف مهربونم.

 مامان؟ ایشما گرفت  یبلند کرد. اشک با لبخندش مخلوط شد: دعا سر
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انگار شما صدام رو زودتر به گوش خدا  بارنیرا گاز گرفت: ا لبانش 

 . نیرسوند

اگه اونم منو  ؟یبابا. اگه اونم نمونه چ ترسمیقبر گذاشت: م یرو یشانیپ

باشم!  یقو تونمینم دمیاون وقت من اونقدرا هم که نشون م ؟ینخواد چ

 دعا کن باشه؟ 

: خبر خوب آوردم برات مامان. همه دیقبر نازگل که نشست خند کنار

 !برن؟یماماناشون نم یخبرا رو برا نیا مگه

از جا بلند شد حس کرد دو  یزد. آنقدر که دلش سبک شد. وقت حرف

 .کشدیم دکیلبخند را پشت خودش 

خلوت الزم بود. دوست داشت  نیدرونش ا یشکست خورده ینوا یبرا

 توانستیکه نم لیرا داشته باشد. به خل یبار، کنار دل دادنش کس نیا

که به درخواستش به آن گاراژ رفته بود هنوز  یاول یروزها یجمله. دیبگو

از  گذاشتیبود. و همان هم نم یدر ذهنش به قوت همان لحظه باق

گفتنش و  گفتیبروز دهد. حسش م یزیچ شیاه هدیحسش، از د

اول قصه را به  ینداشته باشد. روزها یالعمل جالبعکس لیخل دنیشن

 لی. تا ان شب که خلییآشنا کیبود به  گرفته بود. ربطش داده یشوخ
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عوض شد.  زیو قول گرفته بود. آن شب همه چ دهیپر شیهاسوال انیم 

که  یرفته بود طور شیپ دفعه کیبه  هایاش با احمرارتباط با آنکه 

 یمبهم یزهایچ کیرفته بودند اما هنوز  هیذهنش به حاش یهاسوال

پر  یقبل را با نگران یالیخیب یکه حاال جا ییزهایهمراهش داشت. چ

زمان بدهد.  لیفکر نکند. به خل ادیکرده بود ز یسع لشیکرده بود. اوا

غرق شناختنشان شده  ررا بشناسد و آنقد هایگذاشته بود خودش احمر

 را ساده گرفته بود. زیبود که همه چ

بابا. بذار  یازم نپرس یچیخودم نگفتم ه یقول بده نوا. قول بده تا وقت"

تر حداقل گفتنش برام راحت یجورنی. اینیرو خودت بب ییزایچ هی

 "نپرس. باشه؟ یچی. تو رو روح عارف هشهیم

ها اما آن شب قول داده بود. با آنکه سرش از آن حرف یوجود دل نگران با

اعتماد  لیحاال هم سر قولش مانده بود. به خل نیپر سوال بود تا هم

داشت. هر  یلیحتما دل زدیمحرف ن یاز چشمانش. وقت شتریداشت. ب

 ی. ماه تا کدیفهمیاما باالخره م دادیامان نم یچند که کنجکاو

 بود... کیپشت ابر بماند؟ باالخره که سحر نزد توانستیم

* 
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بار هزارم خودش را لعنت کرد.  یرا مقابلش گرفت برا یکه چا نبیز 

 کرد؟یچه م نجایا

 .یاز ما کرد یادینشست: چه عجب عمه جان!  شیرومبل روبه یرو 

جا شد. به زور لبخند نشاند کنج لبش: شرمنده جابه شیسرجا یاندک 

 شلوغه. کمیعمه. سرم 

 یشهی. خودش که همنجایا یاریب نویبه سمت ساحل: مگه تو ا دیچرخ

 خدا وقت نداره.

را که جواب ساحل  ی. آنقدرزدیم ایرکیسوت و کور در ذوق ام یخانه

 عمه؟ ادیم یک زدانینگاه نکند:  یینشنود. تالش کرد به جا

همراه  اسمنیبود  دهیساحل تماس گرفته و فهم یبهانه بود. از وقت زدانی

 خانه است هر آن منتظر ورودشان بود. رونیب زدانی

رفتن  اسمنیاز جا برخاست. سمت تلفن خانه گام برداشت: با  نبیز

 .انی. بذار زنگ بزنم زودتر برونیب

عمه.  انیتعارف تکه پاره کرد: م نبیمنتظر بود اما رو به ز یادیآنکه ز با

 زنگ نزن.
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سرگرم  اشیخودش را با گوش ایرکیام دندیساعت بعد که آنها رس مین تا 

خانه  نیتا به خانه نگاه نکند. قبال که به ا کردیم یکرده بود. هر کار

 چیه دنیکرده بود دل د رییبود و حاال که حسش تغ منای دیبه ام آمدیم

. از حسش. چند چند بود با آمدیرا نداشت. از خودش بدش م زیچ

 یموضع داده بود؟ امروز با پا رییمدت کوتاه تغ نیچطور در ا ش؟خود

 . نبیز یدلش آمده بود به خانه

 یکرد. به پا دایرفت او هم خودش را پ شیاه هکه به استقبال بچ نبیز

رد  انشانیمعمول که م یهایشد. احوال پرس از جا بلند اسمنیو  زدانی

 یکنار ساحل جا گرفت: خوب اسمنیمبل نشست.  یو بدل شد دوباره رو

 زم؟یعز

 شونیسرما خوردگ نایو تشکر کرد: باالخره ا دیرا باال کش اشینیب ساحل

نذاشتم اونجا بزنن. آوردم تو  یرو به منم دادن. دکتر بهم آمپول داد ول

 .یبرام بزن

صورت رنگ  یرو ایرکیبه ساحل بود و چشمان ام اسمنیمهربان  نگاه

کنارش نشست. ناخوداگاه رد نگاهش را دنبال کرد. با  زدانیاو.  یدهیپر

 یاو زد: چطور یپا یدر هم شد. دست رو شیهااخم اسمنیبه  دنیرس

 ؟یداداش؟ راه گم کرد
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 !ییدایکم پ ؟یجمع او شد: خوبم. تو چطور ایرکیام حواس 

فورا  اسمنیبه قصد رفتن از جا بلند شد.  ایرکیکه آمپولش را زد ام ساحل

 . میی. منو مامان هم تنهاایرکیناهار ام نیتعارف کرد: بمون

قبل خانه  یقهیچند دق زدانیانداخت.  ینگاه مین یبه سالن خال ایرکیام

پا و آن پا کرد. دلش  نی. انبیرا ترک کرده و او مانده بود و دخترها و ز

 بماند. شتریب دیکشینم

جواب دادن  یو اجازه ستادیآشپرخانه ا یمالقه به دست در ورود نبیز

با هم  دیدرست کردم. بمون ادی. ناهار زاسمنی گهیرا از او گرفت: راست م

 .میبخور

 نه من نه تو! گهید یاگه بر ایرکیبخدا ام داد: ماتومیاولت و

 رونیانداخت و ب نکیآمد که مالقه را داخل س ادشی یزیبعد انگار چ و

با دوستاش رفته شمال خراب شده. از  منایکه  یحموم از روز ریرفت: ش

گفتم درستش کنن اما  زدانیو  ینیده دفعه به ام شیهمون دو روز پ

 عمه جان؟ یبهش بنداز ینگاه هی یتونیتو م نیانگار نه انگار. بب

نمانده بود. پشت سر  یباق یچانه زدن یکتش را از تن درآورد. جا ایرکیام

 چشه. نمیبب می. اول برراه افتاد: بله عمه نبیز
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 ننیبش نجایا قهیلب گاز گرفت: وا مامان؟ اومدن دو دق نبیرو به ز اسمنی 

 به کار؟ یریرو بگ ریام یخوایبعد تو م

بمونه  نجوریهم ا گهیاگه صد سال د نیجوابش شد: ا نبیز یغره چشم

 بندازه. ینگاه هیبذار  نجاستیا ایحاال که ک کنهیدرستش نم یکس

 یالهیبه حرف آمد: برو عمه جون. نشون بده اگه وس اسمنیقبل از  ایرکیام

 برم بخرم. اجهیاحت

صحبت با  یکرده و خودش رفته بود پ ریرا بند ش ایرکیدست ام نبیز

زد. جواب  شیصدا یچرخاند و چندبار ریآچار را دور ش ایرکی. امهیهمسا

را صدا کرد. دختر از کنار ساحل بلند شد و به اتاق رفت.  اسمنی امدیکه ن

 : بله؟ستادیمقابل در حمام ا

 ن؟یندار گهید یکیخرابه.  نیبه آچار اشاره کرد: ا ایرکیام

 .دونمیکرد: نم یاطالع یب اظهار

و تشر زد:  دیمخش. به عقب چرخ یچکه کردن آب رفته بود رو یاصد

 نیجعبه ابزارو عمه گذاشت تو راهرو. برو بب ؟یدینگاه نکرده جواب م

 ست؟ین یزیداخل اون چ
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سر برگرداند. خواست قدم از قدم بردارد اما نتوانست. تازه تازه  اسمنی 

 یکه همه دیفهمی. مدادینشان م یخود شیداشت برا ییزهایچ کی

تر هم آروم نوی. آهسته گفت: استندیدرست و عاقالنه ن ایرکیام یرفتارها

 !یبگ یتونستیم

از رفتارش، آچار را به  یعصب ایرکیمقابل چشمانش که دور شد ام از

 .دیکش ریو با فشار دور ش بارهکی

را  شیشد و سر تا پا دهیآب با جهش به عقب پاش هیاز ثان یدر کسر 

 کرد. سیخ

 نشست: گندت بزنم.  ریش یرو مشتش

. همچنان ردیآب را بگ یشرویپ یکرد به همان حالت قبل جلو یسع و

کردم  دایپ نوی: فقط همدیچیدر حمام پ اسمنی یبود که صدا ریدرگ

 ...نیبب

! چرا انقدر ی. چشمانش گرد شد: وادیچرخش او حرف در دهانش ماس با

 ؟یشد سیخ

 !ستین یزیزد: چ لب
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به عمه گفته  ؟یآب رو ببند یفلکه اصل یبر یتونیاشاره کرد: م رونیب به 

بازش کرد. کل حموم رو  شهینم ینجوریرفته. ا ادشیبودم ببنده حتما 

 .دارهیآب برم

 که! ستمیشد: من؟ من بلد ن سیتوپ تن یبه اندازه اسمنی چشمان

 کاریچ یخوایباز هم نتوانست به اعصابش مسلط شود: مگه م ایرکیام

! اصال از یبندیم رهیش هی! یهوا کن یخوایآپولو که نم اسمن؟ی یکن

 تو آشپزوخونه باشه. یزیچ ،یقطع کن دیعمه بپرس شا

 .ستی: مامان خونه ن-

 رونیبه تاسف تکان داد. دستش را به چهارچوب گرفت تا از حمام ب یسر

! هایاین رونیب سیخ یلباسا نی: با استادیمقابلش ا یفور اسمنیبرود که 

 !شهیم سیهمه جا خ

 شهینگاهش کرد: م هیرا در حدقه چرخاند. عاقل اندر سف چشمانش

. منم که یآبو ببند یتونیکنم؟ خودت که نم یپس چه غلط دییبفرما

 .ستی. عمه هم که نرونیب امیب یذارینم

 یواقعا لزوم یدرستش کن یتونستینم یبود که غر بزند: وقت اسمنی نوبت

 .. االنم لطفا برو داخلتونمیم ینداشت بگ
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را از مقابلش  اسمنی. با دستش آمدیدر نم ایرکیخون ام یزدیم کارد 

 کنار زد: برو عمه رو صدا کن.

طول  یساعت میتمام شد ن ایرکیبرگشت و کار ام نبیاو رفت و با ز تا

اش رفت: بار دهم قربان صدقه یبرا نبی. از کف حمام که بلند شد زدیکش

 .یشد سیچقدرم خ رهیت بمت برم. عمهقربون یمرس

: من برم غذا رو دیچرخ اسمنیدهان باز کند خودش به سمت  ایرکیام تا

 بپوشه. ریبده ام زدانی ینگاه کنم. توام از لباسا

 . دیکدام نرس چیکم جان او به گوش ه ی"باشه"

داخل حمام به چهارچوب  ستادهیا ایرکیبه دست که برگشت ام لباس

 زده بود. هیتک

کردم اون  یاندازه باشن. سع دوارمیپرش را سمت او گرفت: ام دست

 .ارمیرو ب کهیبهت نزد زشیکه سا ییهالباس

 یزیبه تفاوت سا اسمنینگاهش کرد. لباس را گرفت. حواس  رهیخ ایرکیام

: شیهالب یرو دی. لبخند ناخوداگاه دوبود؟ دلش گرم شد زدانیاو و 

 دستت درد نکنه.
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رنگ او چرخاند. نگاهش هر  یچشم در صورت ب یکم امدیکه ن جواب 

. خودت را مواخذه کرد. دیکش قی. نفس عمایرکیبود جز صورت ام ییجا

قبل از دستش ناراحت بود. تا او عقب گرد  یقهیحتما بابت رفتار چند دق

 ؟یاسیزد:  شیصدا یکرد فور

 طرفش گردن چرخاند: بله؟! به

 یعذر خواه ییر حرفش را بزند. اصال با چه رومن کرد. مانده بود چطو من

 کند؟

 خواستمیمنتظر او باعث شد دست دست کردن را کنار بگذارد: نم نگاه

 ناراحتت کنم. ببخش.

چند  اسمنیاگر  دی. شادیاش کشخشک شده یهالب یزبان رو اسمنی

 گشتیو برم رفتیتا عرش م یتوجه و معذرت خواه نیماه قبل بود از ا

بود.  دهیرس یبازتر دیروانشناس به د لوفریاما حاال، بعد از مشورت با ن

ساده درست شود. حداقل نه در  یعذرخواه کیبا  زیقرار نبود همه چ

 .هاآن انیم

قبل از  دیممکن گفت: با یصدا نیترنییاو زل زد. با پا اهیچشمان س به

با معذرت  زی. باور کن همه چایرکیام یفکر کن زایچ نیحرف زدن به ا
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ها با حرف یها بعض! حداقل از ذهن و قلب آدمشهیپاک نم یخواه 

 !ستین یپاک شدن دیببخش

پاک کردن  یمناسب، برا یا. دنبال کلمهدیدست به صورتش کش ایرکیام

 شدم! یگندش بود: عصبان

تو  دهیاجازه رو م نی. بهت اهیاقانع کننده لیجمع شد: دل صورتش

 .یاریخواد به زبون ب یدلت م یهر چ تیعصبان

او خواست حرف بزند نفس گرفت و خودش ادامه داد. با آنکه سختش  تا

بود که من بگم برو آمپول ساحل  نی: حرفت مثل ازدیحرف م دیبود اما با

 یخوای. منم سرت داد بزنم که چرا؟ مگه میستیبلد ن یرو بزن. تو هم بگ

 هیبق شهینم لیدل یآب خوردن بلد نیرو ع نایتو ا نکهیا ؟یکن کاریچ

 .ریباشن ام هم

 : من داد نزدم!-

 !؟یکه قبول دار نوی. ای. اما بد حرف زدیپوزخند زد: باشه داد نزد 

 اسمنی یصورت اخم کرده یبلند کرد تا جواب دهد که نگاهش رو سر

 ماند. انگار حالش خوب نبود.

 اسمن؟ی یاز دقت بود: خوب یاو ناش اخم
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بود.  دهیدرجه رس نی. درد کمرش به باالترستدیکرد صاف با یسع دختر 

تو لباسات رو عوض  رونیب رمیگام برداشت و گفت: خوبم. م کیفورا 

 .یکن

انقدر از  ؟یخوب ی. مطمئننمیبب سایاما ول کن ماجرا نبود: وا ایرکیام

 ؟یهام ناراحت شدحرف

 خودش! یهااو را ربط داده بود به حرف حال

 . ناراحت نشدم.ستین یزیهم گذاشت: چ یپلک رو اسمنی

 ؟یکرد: نکنه توام سرما خورد فیاحتماالتش را پشت هم رد ایرکیام

 ستادیایآنجا م گرید ینداشت. اگر کم ستادنیا شتریتوان ب گرید اسمنی

پرواز کرد: خوبم.  بای. به سمت در تقررفتیپر دردش باال م غیج یصدا

 ست.که غذا آماده ایزود ب

رفت ساحل و  رونیکه حاال تنش بود ب زدانی یهابا لباس ایرکیام یوقت

در آشپزخانه  اسمنیکردن  دایپ یبودند. نگاهش برا زیپشت م نبیز

و  دیباال پر شی. ابروهادشیخوردن قرص د نیح نتی. کنار کابدیچرخ

 اسمنیدر ذهنش روشن شد. با فکر به علت حال بد  ییاه هناگهان جرق

 رفت.  زیو به سمت م اختاند نییسر پا
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که  یخانه و اتفاقات نی. تمام مدت ذهنش در ادینفهم چیه بایغذا تقر از 

. دوست داشت از اشتباهات قبلش گشتیرقم زده بود م شیهر بار برا

 کیرا داشت که  یندارد. حس آدم یراه بازگشت کردیفرار کند. حس م

ته و برگشته و را رفته تا  ریمس کیاند. دستش داده مهیآدرس نصفه ن

رو را ندارد. از ترس نشدن. از روبه دیجد ریپا گذاشتن در مس رئتحاال ج

 .دیدیتفاوت شکل هم م نیترس دوباره اشتباه رفتن. دو راه را در ع

 دی. بایفیاز بالتکل ییایبود با دن ییایرکیرفت ام رونیکه ب نبیز یخانه از

 ...زنگ یزنگ ایروم.  یروم ای. کردیم تشیوضع نیبه حال ا یفکر

** 

**** 

برداشت و داخل  یچشمش به فوتبال بود تکه پرتقال کیطور که  همان

لحظه  کیخندان داد.  یاز نوا را با لب دهیرس امیدهان گذاشت. جواب پ

گذشته  یچند هفته نیتصور کرد. حالش در ا یاش را از پشت گوشچهره

بنشاند.  شیهالب یخنده رو توانستیخوب خوب بود. نوا راحت م

نقطه از  نیداشت را هم دوست داشت. ا انیجر شانانیکه م یآرامش

 او بود. یبرا یخوب یجا یزندگ
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 یا. سر چرخاند. احسان بود که با حولهدیباز شدن در اتاق را شن یصدا 

 باشه. تیپدرش بلند شد: عاف ی. به پاشدیم کیگردن داشت نزد یرو

اش گذاشت: شانه یدست رو گذشتیم همان طور که از کنارش احسان

 بابا. نیبش

 در سالن چرخاند: مامانت کجا رفت؟ یچشم

. رفت داد: نرگس بانو صداش کردن حیو توض ندیتا او بنش ستادیا لیریام

 اون ور برگرده.

 براتون؟ زمیبر ییسمت آشپزخانه راه افتاد و گفت: جا به

 .زمیریخودم م نیبابا. بش یلبخند زد: مرس احسان

 گرید ییبه جا رهیگذاشت چشمان او را خ شیرورا روبه ینیکه س لیریام

که  یاخودش و صفحه یبه گوش دی. رد نگاهش را دنبال کرد. رسدید

چرخاند. پدرش  شانانی. کنجکاو چشم مشدیمدام روشن و خاموش م

 ها نداشت.عادت نیمعموال از ا

بابا؟  یست: تو خوببار احسان شک نیقبلش برگشت. سکوت را ا یسرجا

 ؟یاومد ی. کیخسته نباش
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اوضاع کار و بار  ن؟ی. شما چطوردمیهست رس یربع کیزد: خوبم.  لبخند 

 خوبه؟

شما جوونا  ی: خوبه. به پاستیچشم او را نگر یرا برداشت. از باال شیچا

 . اما شکر.میرسیکه نم

 .مییشما ی. ما دست پروردهدیی: نفرمالیریام یهالب ینشست رو لبخند

تا توک  آمدیحرف م کی. دیرا نوش شیچا یعمد یدر سکوت احسان

زد و بحث را سوق  ای. باالخره دل را به درنییپا گشتیزبانش و دوباره برم

 .شمونی: امروز آقاجون اومده بود پخواستیکه م یداد به سمت

 . یهم عال یلیکنده و به او دوخته شد: خ ونیزیاز تلو لیریام نگاه

 نشون؟یداد: تنها هم اومده بود. چرا شما نرسوند ادامه

 یبه من نگفتن. البته چند روز یزیرا خاراند: چ شیکنار ابرو لیریام

 .دمشونیهست که ند

 افتاده؟ ی: چرا؟ اتفاقدی. پرسخواستیکه احسان م ییبه جا دندیرس

 کرد: نه. چطور؟! نگاهش
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که  شناختیاز هوا گرفت. آنقدر پسرش را خوب م یقیدم عم احسان 

 میو مستق دی. کامل به طرفش چرخدیآیخوشش نم ینیبداند از مقدمه چ

 خوب نبود. از دستت ناراحت بود انگار. ادیسر موضوع رفت: آقاجون ز

را هم کنار  یرا کم کرد. گوش ونیزیتلو یابتدا با کنترل صدا لیریام

متعجب  یشده بود وقت یبود. مکثش طوالن یگذاشت. بحث از نظرش جد

 گفت: از دست من؟ چرا؟

نگفتن اما مشخص  قیکلمات را انتخاب کند: دق نیکرد بهتر یسع احسان

شون نگه رو تو دل یزی. چشونیشناسیبود اومدن اعتراض. خودت که م

 .دارنینم

باعث شد اصل مطلب را  لیری. نگاه منتظر امدیکش شیهالب یرو زبان

 ییزایچ هیآقاجون  رجان؟یام هیدخترخانم چ نیا یهیبازگو کند: قض

 گفت؟یم

گذاشت. دستانش را در هم گره کرد: کدوم  شیزانوها یرا رو شیهاآرنج

 دختر بابا؟

 نیبود نگاهش را ح شانانیکه تا کنون م یمیحفظ حر یبرا احسان

 !گفتنیکه آقاجون م یخانم عکاس نی: همزیم یرو ییگفتن دوخت به جا
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ا با خودش تکرار کرد. شوکه نشد. با تمام ر "خانم عکاس"لب  ریز لیریام 

 یمکالمه عقب نم کیو با  یبه همان سادگ ریجهانگ دانستیوجود م

 .ندینش

 یتا او: خودشون چ دیرا بگو ییزهایچ کیداد احسان خودش  حیترج

 گفتن؟

 امدهین شیباره سخت بود. تا کنون پ نیحرف زدن در ا زیاحسان ن یبرا

موضاعات داشته باشند. انگار در  نیا یدرباره یامکالمه لیریبود که با ام

پدرها  یشان براو حرف زدن درباره زهایچ نیذهنش جا افتاده بود که ا

باز  انداختینم شیگلو خیدست ب ری. حاال هم اگر جهانگستیخوب ن

 .دادیم حیرا به حرف زدن ترج سکوت

حرف زدن اما در کل نگران بودن تو اشتباه  یلیو خالصه گفت: خ آرام

 .میشناسیدخترخانم رو نم نیما ا گفتنی. میکن

 دیبا ایبابا؟  میشناسیافتاد: مگه ما همه رو م لیریام یشانیپ یرو اخم

 م؟یبشناس

او هم آرام بود. همان  شهیحوله را از دور گردنش باز کرد. مثل هم احسان

 رده بود.هم به ارث ب لیریکه ام یآرامش



 

863 

 یشوکت نای: مسندهیون                                                                                                                55طهران

ندارن.  یدل خوش اه هبیاز غر ،یشناسی. اما آقاجون رو که م: درسته- 

 نیبهتر با ا دی. خودت که باه هشون به همه با ترس و سوءظن همرانگاه

 .یبابا! درست نبود باهاشون بحث کن یشون آشنا باشاخالق

از  شونیاو هم بازگو کند: ا یرا برا شلیکرد در کمال احترام دال یسع

 دایبراش پ یایمنطق لیدل چیو نگرانشن که من ه ترسنیم یزیچ

و  بهیها رو بر اساس غرکه آدم نیبار آورد یبابا. شما ما رو جور کنمینم

 اع. با انومیکنیم یزندگ میاجتماع دار نیما تو ا م؟یآشنا بودنشون بسنج

 نیداشت ی. خود شما، کم دوستانمیزن یو اقسام آدم روزانه سر و کله م

تو لباس بره؟ من  میدید ییکم آشناها ایکه بهتر از صد تا برادر بودن 

نظرشون  شونی. استینبوده و ن یآقاجونه. هر چند بحث لیمشکلم با دل

 ارکن تونمیکردن نظرشون نم لیرو گفتن. من هم قبول کردم. اما با تحم

 .امیب

 ه؟یموضوع برات جد یعنیاحسان باال رفت:  یابرو

به  ش؟یبود برا یکند. جد گرید ییو بود که نگاهش را بند جاا نوبت

 نیبه چن توانستیمدت کوتاه نم نیسرعت؟ مطمئنا که نه. در ا نیهم

 مشیتصم یکرده بود پا اشینفر را وارد زندگ کی یبرسد. اما وقت یجینتا

 . ستادیایو آن شخص همه جوره م
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 یبابا. مسئله دادمیتو جوابم به آقاجون نم یرییاگر نبود هم تغ ی: حت- 

 شکل. نیبه ا یموضوع ی. اونم براشونهیاجبار ا نجایمهم ا

. فقط شما رد و بدل شده نیب یچ دونمیرا گرفت: من نم انهیم احسان

بوده باشه که با ما مطرحش  یمهم یاز نظر آقاجون مسئله کنمیفکر م

. احساس خطر کردن شون امروز فقط با من نبودصحبت یکردن. البته رو

 همه. یبرا

 رو هم گرفت؟ یاگهید یشون کس: ترکشدیناخواسته خند لیریام

. سر : با ناصر هم بحث کردندییتا یشد. به نشانه نییپدرش باال و پا سر

امون از دستمون ه ه. آقاجون معتقد بودن بچاسمنیو  ایرکیام یهیقض

 ی. گفتن بهتره تا اونا هم مثل تو نرفتن پمیکنینم یا کاردر رفتن و م

 شون رو بند کنن.دست یاگهیکس د

مون همه یرو برا یکل ینسخه هیمبل: پس  ینشست رو لیریام دست

 !دنیچیپ

 المیجا بلند شده بود که احسان با حرف آخرش حجت را تمام کرد: خ از

 ر؟یراحت باشه که حواست جمعه ام
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بود. با همان  ریلب بهم فشرد. احسان هر چه که بود فرزند جهانگ لیریام 

بود.  دهیقد کش کردیسن و سال پشت سر حمل م نیکه او تا ا یترس

 کرده بود. افتیدر ریحتما او هم ترس را از جهانگ

 راحت باشه.  التونیمصمم به طرف او برگشت: خ یآرام، چشمان یلبخند با

که همراه خود  ییهااز حرف یو با کوله بار وقت آذر در را باز کرد همان

که هر دو  یرا به گوش پدر و پسر رساند. طور دیخبر جد کیآورده بود 

 از بحث قبل فاصله گرفتند.

بخار گرفته به باغ سرما زده  یشهیبود پشت پنجره و از پس ش ستادهیا

بود پا درآورده و در باغ  دهیکه امشب گفته و شن ییاه ه. کلمکردینگاه م

 .دیشنیم ای دیدیم ایانگار. همه را به وضوح  رفتندیرژه م

ثابت ماند. از زمان  ریجهانگ یخانه یچشمانش رو دیکه چرخ گردنش

مقابل  ستادهیحاال خودش را ا نیماه گذشته. انگار هم کیحال رفت به 

 ییقصد بازجو که آن شب، به یری. و جهانگلدای. در شب دیدیآقاجانش م

 زده بود. شیصدا

 "!ل؟یریام هیدختر ک نیا": دیچیپ شیاو در گوش ها یبست و صدا چشم



 

866 

 یشوکت نای: مسندهیون                                                                                                                55طهران

 نجایکه امروز ا یدختر نیهم"گفت  ریکدام دختر؟ و جهانگ دیپرس  

 "بود.

 .دیصورتش کش یکه دست رو یشد به همان لحظه. به زمان پرت

 یکه انقدر با آدما هی: کدیآن شب مجال نداد. خودش دوباره پرس ریجهانگ

 داره؟ یخونه حس راحت نیا

دخترهاست آقاجون. قبال  یبود: از دوستا لیریلحن صلح طلب ام جوابش

 .نشیدیهم د

: دوست هاست و تو رو به اسم زدیم ادیاما باور نکردن را فر ریجهانگ نگاه

  زنه؟یصدا م کیکوچ

و دوخت. حکمش را هم با  دی. خودش بردیکوب نیزم یرا رو شیعصا

! دینگرفت ادیصادر کرد: صدبار گفتم  لیریام یشده برا دیکل ییهادندان

خط قرمز  بهیغر یهاا بار گفتم آدمه ه! دنیدیهزار بار تذکر دادم نشن

بشه  کیانقدر به ما نزد بهیغر هی ین! چرا اجازه دادخانواده نیمنو و ا

 چرا؟! گهیصدا کنه؟ تو د کیل؟ انقدر که تو رو به اسم کوچی

حالت  رییمرد تغ نیآن شب لبخندش را حفظ کرد. در مقابل ا پسر

 آقاجون! ستین بهیبود با باختن: غر یمساو
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 شناسم؟یکه من نم هییدر هم گره خورد: کدوم آشنا ریجهانگ اخم 

منه آقاجون.  یگفتن حرفش صاف کرد: آشنا یرا برا شیگلو

 .شناسمشیم

در آن لحظه رژه رفت. او هم پرت  ریچشمان جهانگ صحنه از مقابل کی

: گفتینفر با لبخند داشت م کی یسال قبل. وقت نیشد به چند

 .قمهیآقا. رف شناسمشیم

ها هم شکل . آن اخمدیدیحاال هم داشت م نیکه انگار هم ییهااخم و

تکرار شود. نه به همان  خیآن شب او بودند؟ نفسش رفت. قرار نبود تار

. گذاشتیشد؟ نه. او نم دهیسوراخ چند بار گز کیاز  شدیشکل. مگر م

 بار دگر تکرار شود. خیتار دادیاجازه نم

زد: هر  لیریحرف آخرش را به ام یریگغافل نیآن شب در ع ریجهانگ

 دخترها. یتو هم برا یست. هم براهم بوده حاال تموم شده یچ

شد.  رهیخ شیپا ریسفت ز نی. به زمدیپر کش یآن به لیریام آرامش

فقط  آمدیم ادشینخورده بود. تا  ریاخالق جهانگ نیاش به اتنه چوقتیه

 نیترکیخانواده بود. نزد یاعضا یاو برا یهایریگ میاز دور شاهد تصم

که  یاو و مسلم یمهرناز گرفت. برا یبود که برا یمیلمسش هم تصم
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 یکه در زندگ دیدیها با چشم مسال نیخودش بود. در ا یعموزاده 

از قبل  شتریو هر بار ب ستین دیکه با ییجاآن ییزهایچ کیخواهرش 

در خانه  یگریآنقدر محکم جلوه کند که سرنوشت کس د کردیم یسع

 چون او نشود.

را در خلوت خودش تمام و بعد  زیبود. همه چ نیهم شهیهم ریجهانگ 

 رشیرا مجبور به پذ بردندیاز او حساب م یخانواده که حساب یاعضا

هاست؟ در آدم نیتن ا یکه دوخته، اندازه یبداند آن نکهی. بدون اکردیم

 شان؟یتنگ است برا ای زندیتنشان زار م

قبول کرده سر برگرداند تا برود اما سوال او باعث  لیریام نکهیا الیخ به

 : چرا آقاجون؟ستدیشد با

 ل؟یچرا  یدوباره سمتش برگشت: چ یدر هم بود وقت اشچهره

: چرا کردی. سرما اوقاتش را تلخ مدیرا باال کش شرتشیسو پیز لیریام

که  زیچ هیبرام.  نیاریب یمنطق لیدل هیتموم بشه؟ لطفا  زیهمه چ دیبا

 باعث بشه قبول کنم.

 نکهیا ینشست: برا نیزم یباز هم باال رفت و با ضرب رو ریجهانگ یعصا

 . نمیبیصالح م نطوریمن ا
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بحث  یبرا یخوب تیظرف ریجهانگ دانستیاز پا ننشست. با آنکه م لیریام 

 نی: اشدیروشن م شیبرا زهایچ یلیخ فیامشب تکل نیهم دیندارد اما با

 آقاجون! ستین یمنطق لیدل

قابل اعتماد  اه هبیغر نکهیاز ا تریمنطق یاوج گرفت: چ ریجهانگ یصدا

 !م؟یدونیازش نم زیچ چیکه ما ه یاون هم دختر ل؟یریام ستنین

 اه هبیچرا غر جاست؛نیهم یاو شد: بحث اصل کیقدم نزد کی لیریام

 آقاجون؟ چر...  ستنیقابل اعتماد ن

 بارها به همتون گفتم. نوی! استنی: چون ندیحرفش پر وسط

 یجمله رو از بچگ نیگرفت. نگاهش را دوخت به او: بله. ما ا یقیعم دم

ه بی! چرا آقاجون؟ چرا غرمیدیرو نشن لشیوقت دل چیاما ه میمشق کرد

 ترسونن؟یانقدر شما رو م اه

 یآدم یباره برا نی. حرف زدن در اریصورت جهانگ یانداخت رو هیسا غم

چشم گفته بودند.  هیاو گفته و بق شهیبود. هم ایکار دن نیترچون او سخت

 باره. نیبود. خصوصا در ا یاضاف زیچ کیدر قاموسش  حیتوض

کردم بهتون بفهمونم. هر چند، انگار  یداره که سع یمهم لی: حتما دل-

 .دینگرفت ادیکدوم  چیو ه کردمیاشتباه م
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بود با حرف  یمساو نیاز ا شتریب ستادنی. ادیبار کامل به عقب چرخ نیا 

 .دادیکه آزارش م یزدن. حرف زدن

بعدش  میخالص را سمتش انداخت. اصال استارت تصم ریهم ت لیریام

 نکهیآقاجون. مگر ا ستنیبد ن اه هبیبعد از آن حرف زده شد: همه غر

وقت  چی. من هنیگیو نم دیدونیکه شما م یخالفش ثابت بشه. خالف

تون رو درک شناخت رهیاز دا رونیب یهافرار و ترس شما از آدم لیدل

. نه تنها به من نی. پس بهم حق بددمیبابتش نشن یحیضنکردم. چون تو

 خونه. نیا یهابه تمام آدم

 دیبود. پس با یاو جد یدختر برا نیگرفت. به نوا فکر کرد. ا یقیعم دم

نواست. نوا  دیکه ازش حرف زد ی: اسم دخترگفتیاو هم م یدرباره

م بشه. آشناتر ه دیما آشناست. شا یهمه یکه حاال برا یابهیفرزانه. غر

ن یا تونمیشما قائلم اما نم یکه برا یمن! با تمام احترام یحداقل برا

 . ریتون رو قبول کنم آقاجون. شبتون بخحرف

ها به تنش برگشته بود تنها که پس از سال یرا با ترس ریو جهانگ رفت

 گذاشت. 
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 ستادهیا ریفکر کرد. حاال که مقابل جهانگ تریجد زیبعد از آن به همه چ  

 میهمان تصم ی. در پکردیخودش را با نوا هم مشخص م فیتکل دیبود با

داد. ده روز  شنهادینوا را پ گشتیماهر م یبه دوستش که به دنبال عکاس

 ارتباطات رهیداد. دا شتریشناخت ب شنهادیبه او پ تیتمام فکر کرد و در نها

 . ردیبگ میشان تصمدرباره رینبود که اجازه دهد جهانگ یزیاو چ

باعث شد از آن زمان به حال برگردد.  اطیدر ح یخوردن جسم تکان

را  ایرکیکرد. ام زیچشم ر دنیبهتر د یخم شد. برا شهیبه طرف ش یکم

. خوردیتکان هم نم ی. حتدیرو دبه روبه رهیجمع شده در کاپشنش خ

 خانه خوب نبود. نیانگار حال همه امشب در ا

حس را داشت.  نیهم هم ایرکیام دی. شاخواستیهم صحبت م کی دلش

راست رفت تا به  کیرفت.  رونیفکرها کاپشن به تن کرد و ب نیبا هم

متوجه آمدن او هم  یکه آنقدر غرق بود که حت یی. به اودیرس ایرکیام

زمستان همه جا را  ی. سوز سرمادیسر کش ینشد. کاله کاپشنش را رو

 آنها را. ذهن یگرفته بود. حت

و  دیخورد. چرخ یتکان سخت ایرکیاو نشست ام یشانه یکه رو دستش

اوغور  ل؟یریام ییفرستاد: تو رونیاش را باو نفس حبس شده دنیبا د

 ر؟یبخ
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 ییاتاقش اشاره کرد: جا ی. با دست به پنجرهدیکاپشن را باال کش پیز 

 .شتیپ امیگفتم ب یسادیتنها وا دمی. از باال درمینم

او  یبازو ی. مشتش رودیبخش نتیز ایرکیام یهاگرم به لب یتبسم

 نشست: دمت گرم داداش.

 ؟یتو فکر بود یلیشده؟ خ یزیچشمک زد: چ لیریام

. تو ستین یزی: نه، چستیهدف به اطرفش نگر ی. بدینگاهش را دزد 

 .رونیم سر رفته بود اومدم بخونه حوصله

 ییسرما؟ اونم تو نیگفت: تو ا رانهیباال رفت. مچ گ لیریام یابرو یتا کی

 ؟یهست ییکه انقدر سرما

رو بود که انکار جواب  یآنقدر لیریام ی. دستش برادیآه کش ایرکیام

 .کمیشد: ذهنم مشغوله  رهیخ نیندهد. به زم

 ی. ذهن خودش هم دست کمدیکش رونیب بیرا از ج چشیسوئ لیریام

 از خانه دور شود. یاز او نداشت. دوست داشت کم

عوض  کنمیرو روشن م نیتا ماش یلباس عوض کن یخوای: اگه مگفت

 .میبزن یدور هی میکن. بر
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جواب پس دادن  یبه خانه انداخت. حوصله ینگاه مین ایرکیکه رفت ام او 

به ساحل بسنده کرد و سمت  یامیبه زهرا سادات را نداشت. به فرستادن پ

 خانه راه افتاد. نگیپارک

 یهاراه جز حرف نیترمز زد. در ب یرو یکنار مرد بالل فروش لیریام

: دیچرخ ایرکیرد و بدل نشده بود. به طرف ام شانانیم یزیمعمول چ

 ؟یخوریم

 .نییپا آمینشست: آره. م رهیدستگ یرو دستش

بودند و  ستادهیکنار هم ا هانیرفت و آمد ماش انیم ابانیخ یهیحاش در

. از . از همه جازدیحرف م شانی. مرد بالل فروش هم براخوردندیبالل م

 یو ب گفتی. از شمال مآوردیو سر از جنوب درم کردیشرق شروع م

نداشتند. انگار الزم بود  یکدام هم اعتراض چی. هدیرسیربط به غرب م

شان منحرف پا افتاده حرف بزند تا ذهن شیاز مسائل پ شانینفر برا کی

 شود. 

به حرف  لیریشد باالخره ام از آنها دور یراه انداختن مشتر یکه برا مرد

 افتاده؟ ی. اتفاقیرسیخوب به نظر نم ادیآمد: ز
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چه بود؟ از نظر  گرانیسرد ها شد. اتفاق از نظر د یدر هوا ایرکیام نفس 

. آمدینم هیاتفاق در وجودش افتاده بود. هر چند که به چشم بق کیاو 

 .دونمیاش باال رفت: نمشانه

 یشلوارش فرستاد. از گوشه یهابیجفت دستانش را داخل ج لیریام

 دهینبود اما نشون م یجواب خوب نکهیبا ا دونم؟یچشم به او نگاه کرد: نم

 . درسته؟هیچ یدونیهست فقط نم یزیچ

بپرسد. آنقدر که  شتریب خواستیشد. دلش م نییباال و پا ایرکیام سر

 لیریبشکند. ام شدیباز نمخودش هم  شیروزها پ نیقفل دهان او که ا

درد همه را  ینگفته هم صدا نکهیمعروف بود. به ا نیدر خانواده به هم

 بود. دهیو چقدر خوب که او را هم شن شنودیم

کوچک مرد بالل فروش نشست.  یهیچهارپا یرو امدیکه ن یجواب

: دیپس خودش پرس دهدینم پس نم یبه راحت ایرکیام دانستیم

 کیتوذهنمون  میتونیها ما نموقت ی. گاهایرکیبزن امدرموردش حرف 

 گرانید یبرا یبرامون سخته اما وقت رششیپذ م،یمسائل رو حل کن یسر

رو با  هی. انگار تازه خودمون هم قضشهیم ازذهنمون ب میدیم حشیتوض

 .میکنی. درک ممیفهیم تیشفاف
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حل کند.  ییمسئله را به تنها نیا توانستینم ایرکیبا او بود. ام حق 

 . انیپا یصاف و ب ی. به جادهابانیچشمانش را دوخت به خ

ا ه هکه تو کوچه با بچ هییبه حرف آمد: حال االنم مثل اون وقتا آرام

افتاده  یتو همون حالم. انگار همه چ قای. دقلیریام میکردیم یفوتبال باز

و زورش  باختیاون پسر قلدر تپله هر وقت که م ادتهیرو دور تکرار. 

 شدمیم یمنم عصبان کرد؟یمون رو پاره متوپ زدیم دیرسینم

که کرده بودم، نه  یمشت و لگد؟ بعدشم از ترس کار ریگرفتمش زیم

سر توپم  ییفراموش کنم که چه بال تونستمیجرئت اعتراض داشتم نه م

و خوردن که کاش حداقل خودمغصه  شدیآورده؟ تا چند وقت کارم م

 کرده! کاریبگم چ هیتا بتونم به بق زدمشینم کردمیکنترل م

ستاره  یبار چشمانش ظلمت آسمان ب نی. مقصد ادیکش یقیعم نفس

 نهیافتادم. فقط فرقش ا ریمثل همون وقتا گ یمنجالب هیبود: االنم تو 

باالخره فراموشش کنم.  دیکه بتونم با توپ جد ستیتوپ ن هیقصه فقط 

آدم  هی یپا نجایکه جرئت گفتنش رو نداشتنم. ا هیقصه همون کتک کار

نشسته.  میگوشه از زندگ هیاما اومده و  یک دونمیکه نم دمآ هیوسطه. 

 بفهمم. نکهیبدون ا
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ها بود! حدس یعشق و عاشق یبه طرفش خم شد. پس قصه قصه لیریام 

تا مطمئن شود:  دیا آن حال اما پرسهجوم آوردند به مغزش. ب یکی یکی

 یاه هپر از نشون تونهیم یتو زندگ گهیآدم د هی. حضور خوبه یلیخ نکهیا

 ه؟یچ یبرا تیخوب باشه. ناراحت

نبض دردناکش. قسمت سخت  ی. رواشیشانیپ ینشست رو دستش

 هی: االنم یجا بود. چنگ زد به همان داستان کودک نیماجرا گفتن هم

 دیبهترش رو خر یکیفراموشش کرد تا  شهیبه اشتباه پاره شده. م یتوپ

 چیکردم که ه یمن بازم خراب کردم. بازم کار نجاستیاما... اما مشکل ا

 نمونده! رامجز سکوت ب یراه

. دیفهمیرا در آغوش گرفتند. منظورش را نم گریکدی لیریام یهااخم

که  یکرد کاریچ .ستین یابهیغر نجایگفت: واضح صحبت کن. ا یجد

 ؟ینیحست رو بب دهیکه اجازه نم هیترست چ لیدل ؟یحرف بزن یترسیم

 یجد اسمنیزد. زل زد به او و سر اصل مطلب رفت: به  ایرا به در دل

دارم بهش فکر  دمیبه خودم اومدم د هویبخوام.  نکهینه ا یعنیفکر کردم. 

. لیریام شدیچ دمیکه آقاجون گفته! اصال نفهم ی. به همون چشمکنمیم

شد اما... اما قبلش خراب  رشی. فکرم درگدمیرس نجایبه ا یک دمینفهم

 یپل چیه کنمیخرابش کردم. هر چقدر به عقب نگاه م یعنی. لیریام دهش



 

877 

 یشوکت نای: مسندهیون                                                                                                                55طهران

 یفراموشش کنم نه حت تونمیش خراب شده! حاال، نه م. همهستین 

 جرئت دارم دنبال حسم برم!

مانع بشه  تونهیم ی: چرا داداش؟ چستادینگران بلند شد. کنار او ا لیریام

 اسمنه؟یدلت با  یوقت ؟یتو بخوا یوقت

قلبش.  یاش را گذاشت روبار دستش قلبش بود. انگشت اشاره نیا مقصد

 شیکه تا چند ماه پ یوقت ستی. نستین یبهت اعتماد گهیگفت: قلبم! م

! به خودم یآدم رو دوست دار نیکه خواهر هم یخوندیتو گوش من م

 کردمیحس م شیچند وقت پ نیکه تا هم ی. حسلیریاعتماد ندارم ام

 چطور بهش بها بدم؟! دیبود. االن با وچپ نهیتریواقع

روز  کینقطه را  نیهم افتاد. ا یرو شیهانشست. پلک شیکنار پا لیریام

 دنشیرس کردیفکرش را هم نم یوقت حت چیکرده بود اما ه ینیب شیپ

اعتراف  یاو زد: خودت دار یزانو یشکل باشد. دستش را رو نیبه ا

روز  کیها آدم ی! همهن؟یتر از امهم ینبوده! چ یکه حست واقع یکنیم

اما بعد متوجه شدن  نهیاول کردنیرو تجربه کردن که گمون م یحس

 ومدهیبه وجود ن یش توهم بوده. اصال حس خاص. همهکردنیاشتباه م

 از همونا! یکی. توام که اسم داشته باشه
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. من متوجه قصه فرق داره نجای: اایرکیکلمات ام انیجا خوش کرد م درد 

روش گذاشت  شهینم یاسم چیشدم که حسم اشتباه بوده. به قول تو ه

که پاره شد  ی! مثل اون توپکنهینم جادیتو اصل موضوع ا یفرق نیاما ا

کردم و نتونستم حرف بزنم. االنم اون  اما من با کتک زدن اون پسر خراب

خواهر  اسمنی. ریروز تو فکر من بوده ام کیحس هر چند اشتباه اما 

 باشه! تونهینم هایسادگ نیبه ا یچی! همناستی

 نیبه هم زی. همه چگفتیبود که سکوت کند. راست م لیریام نوبت

که همه  یدنیبود با هرگز نرس یمساو دنیفهم رید یگاه نبود. هایسادگ

 از آن بدتر.... یحت دی. شاگفتندیم

* 

**** 

از دست  . با نالهکردیم ینیدر دستش سنگ ونیکام کیچون بار  اشکوله

 .راه برم. خسته شدم تونمینم گهی! دیچپ به راست فرستادش. غر زد: وا

جلوتر پارک  کمی ونینمونده. ماش یزی: چدیدر کمال آرامش خند لیریام

 کردم.
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که آمده بودند نگاه  ییبلند باال ریشد. به مس لیبه عقب متما یکم نوا 

 ییطاقت فرسا ریانقدر مس دیجد شنیلوک دونستمیانداخت: واقعا اگر م

 .کردمیداره قبول نم

 کنمیم شنهادی. پهیخوب لینظر داد: دل یشد و جد نییباال و پا لیریام سر

 .یات رو حتما چک کنه هپروژ یرو ادهیبه بعد مسافت پ نیاز ا

 ؟یکنیکرد: مسخره م اخم

 را خورد: نه. چرا مسخره؟  لبخندش

 شنهادتیمن از پ یاگه مسخره هم کرد یباال انداخت: به هر حال حت شانه

 .کنمیاستقبال م

 : آخ! دستم شکست!دینال د،یبگو یزیقبل از آنکه او چ و

برد.  شینظر داشت آهسته دست پ ریکه تمام مدت حرکات او را ز لیریام

 ش به من.: بدهدیکش رونیانگشتانش ب انیکوله را از م

 ی: خوبه تو اونجا بوددیشدن دستانش جان گرفته بود خند یکه با خال نوا

! کار تو معدن گشتمیرو برم یهمه چ کردمی. وگرنه وسط راه ول مریام

 نبود! یعکاس نیا یهم به سخت
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ه ا جزو پروژه هپروژ نیا یگفتیچشمک زد: تو که م لیریجوابش ام در 

 حرفت عوض شد؟ یزود نیآسونت بوده. به هم یاه

 یلیخ شوندهیا نکهینبود. با ا یعکاس نیا یبه سخت یقبل ی: پروژهدیخند

 زیاز چندتا چ یکه گفت شیناب بود اما به شدت خسته شدم. چند روز پ

 باشه. ریدوستت انقدر سخت گ کردمیکنم فکرشم نم یقراره عکاس

مشترک با  یپروژه هیکار  نینگاهش کرد: درسته. ا یبا مهربان لیریام

رو درست کردن و  یا از اونور همه چه ه. بچهیخارج یهااز شرکت یکی

رو سپردن به مهران. وسواسش هم  نیآنال یتو جلسه یمعرف تیمسئول

 بره. شیدرست پ زیهمه چ خوادیبه خاطر تذکرات اوناست. م شتریب

 یلیخ یلیخ نکهیراحت باشه. با ا شونالیشد: بهشون بگو خ یجد نوا

که در نظر گرفته بودن  یرئال یخودشون و فضا یاه هدیخسته شدم اما ا

 العاده بشن.ها فوقباعث شد عکس

 م؟یرا چرخاند و به او نگاه کرد: خب. کجا بر چیسوئ

که مشغول ماساژ دادنش بود  یدردناک یزد. پا هیبه در تک یبا خستگ نوا

 ؟ی! مگه کار ندارم؟ی: بردی. پرسدیاو چرخ ی. چشمانش رورا ول کرد

 گاراژ؟ یبر دینبا



 

881 

 یشوکت نای: مسندهیون                                                                                                                55طهران

هست. در حد چند ساعت  ایرکیبغل را چک کرد و گفت: ام نهیآ لیریام 

 .یندار ی. البته اگه توام کارمیوقت بگذرون میتونیم

ندارم.  ی. کارهم گذاشت: نه ی. چشم روکنج لبانش را غارت کرد لبخند

 هم با خودت. میریکجا م نکهیا میتصم

 یخوایم یاخسته یلیچشم نگاهش کرد: اگه خ یافتاد و از گوشه راه

 برسونمت خونه نوا؟

 .کنهیپاهام درد م کمیچشمانش از هم باز شد: نه. خوبم. فقط  فورا

 یمدت حساب نیا یبرا دی. باهیرو ادهیکوتاه نگاهش کرد: به خاطر پ لیریام

 .کنهیپروژه ولت نم نی. مهران تا تموم شدن ایخودتو آماده کن

 نیلفت کجاست آقا؟ من از هم ی. ملتمسانه گفت: دکمهصاف نشست نوا

 .دمی! خسارتشم مشمیگروه خارج م نیجا از ا

 اهل جا زدن باشه. کردمیتعجب داشت: فکر نم لیریام لحن

بهم سخت  نمیمصمم سر تکان داد: اتفاقا هستم. مخصوصا اگه بب نوا

 .گذرهیم



 

882 

 یشوکت نای: مسندهیون                                                                                                                55طهران

 لیریام ی. صدادیچرخ شیخورد و نوا سر جا یبا دور زدن او تکان نیماش 

 سپرمی. منم به مهران مشهیتر مکار سبک انیا که به ه: بچدیرا شن

 هوات رو داشته باشه. خوبه؟

 .ستین یکاف یرا تکان داد: خوبه ول سرش

 خوب شد؟ شتمی: خودمم پدیخند اشیحاضر جواب به

 شیپ ارتباط  نی. هر چه در اقیهوا کم آورد. به او نگاه کرد. دق نوا

که قبل از او را به وضوح  یطور شد،یم لیریام یفتهیش شتریب رفتندیم

که در  ینامعلوم یندهیکه داشت، نه آ یانبود. نه گذشته ادشیقبل 

 بود. ستادهیا دنشیانتظار رس

 شد؟ی: چدیایباعث شد به خودش ب لیریام چشمک

 لیتحو میمستق یکه در دست و بالش بود را با نگاه یاجمله نیترحس پر

 .زیقابل تحمله همه چ ی. اگه تو باشهیاو داد: عال

 یهادر سکوت به آهنگ لیریمشغول ور رفتن با پخش شد و ام نوا

نوا مشغول حرف  ستادندی. پشت چراغ قرمز که ادادیگوش م اشیانتخاب

حواسش جمع شد:  لیریام یبود که با جمله گرید ییایزدن از دن

 پدربزرگت چطورن؟ بهتر شدن؟
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کرد: خوبه خداروشکر. به نسبت  ریمهر را به قلب نوا سراز لیخل یاداوری 

 خوب شده. یلیقبل خ

 "خداروشکر" یلب کلمه ریگذاشت. ز شهیش یآرنج دستش را رو لیریام

دوباره  دوارمی. اممیدیرو ند گهیهمد یخوب یاول جا یرا زمزمه کرد: دفعه

 .نمیرو بب شونیا یبهتر یجا

 یحرفت رو بذارم به پا نینوا گل کرد. به سمتش برگشت: االن ا طنتیش

 ؟یکنیبهم فکر م یمثال جد یدار نکهیا

 زدم؟ یحرف نی: من همچدیخند

 برداشت رو کردم. نیهم میمستق رینه! اما غ میباال انداخت: مستق شانه

 به سرش گذاشت: مشکل از برداشتته پس. سر

گول زدنم هم که شده  یبه خودش گرفت: حداقل برا دیناام یافهیق نوا

 قصدم! هیآره. جد یگفتیم

 .گمیوقت دروغ نم چیشود: من ه یبود که جد لیریام نوبت

 . باشه؟وقت بهم دروغ نگو نوا چیکرد و افزود: تو هم ه مکث
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کرد: باشه. منم از  نییدلهره وجودش را گرفت اما سرش را باال و پا کی 

 !زهیریزود فرو م ای ریکه روش بنا بشه د یزیچ کنمی. حس مزارمیدروغ ب

 :کامال درسته.-

و زنگ ا یبودند که گوش دهیبود نرس لیریکه مدنظر ام یبه مکان هنوز

پشت خط است اما مکالمه احتماال مهم  یکه چه کس دیخورد. نوا نفهم

آمد و فورا گفت:  رونیسرعت ب نیاز ال لیریبود که اخم او درهم شد. ام

 ؟یشده؟ کِ یچ

که پشت خط بود  یشد. راهنما زد و به آن رهیپر دقتش خ یبه چهره نوا

تا  ن؟ییخب؟ االن کجا نم؟یدرست حرف بزن بب زدان؟ی یچ یعنیگفت: 

 .رسونمیخودمو م گهید قهیچند دق

 مهیفرمان ضرب گرفت: آره ب یرو لیریچه گفت که ام زدانی دینفهم

 یلیخ ؟یچ یعنیگرفتم. مگه ثبت نشده؟  شیش رو خودم دو روز پنامه

 اونجا. امیست برم برش دارم منامه خونه مهیخب. ب

 شده؟ یزی: چدیبالفاصله پرس. نوا دیکش ششیبه ته ر یکه کرد دست قطع

 تصادف کرده! ایرکیکرد: ام زمزمه

 دهانش گذاشت. یگفت و دست رو یبلند "یوا" نوا
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 شده؟ االن کجان؟ شونیزی: چ- 

 نگفت اما انگار تنها نبوده! قیدر فکر بود: دق لیریام

 ده؟یرس بیاش آسه هبه همرا یعنینوا باال رفت:  یابرو

نگفت اما من  یزیچ زدانیکرد:  پیتا یدر گوش یزیکالفه چ لیریام

 .زنمیحدس م طورنیا

 نباشه؟ کیشد: االن از کجا برم که تراف رهیخ کیپر تراف ابانیبعد به خ و

 مارستان؟یب یبر یخوای: مدیباز هم پرس نوا

بعدش برم  ییرفت: نه. تو رو برسونم تا جا رونیزد و از پارک ب راهنما

ا وگرنه ه هبچ یاش رو ببرم برابرگه دیباثبت نشده.  اینامه گو مهیخونه. ب

 ...یتا خونه م

 .آمیاش کامل شود: منم باهات ممهلت نداد جمله نوا

 . برو خونه استراحت کن.زمیعز یاکرد: خسته نگاهش

 ؟یشیچقدر معطل م یتا منو برسون یدونیباال انداخت: نه. خوبم. م سر

 .آمی. منم میبه موقع برس یتونینم ینجوریا

 قبول کرد. یناچار همراه با تشکر لیریام
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هم  گریخودش نگه داشت چند بار د یکه مقابل ساختمان خانه یزمان تا 

. شدینداد. کم کم داشت نگران م یتماس گرفت اما جواب درست زدانیبا 

 آمده بود؟ ایرکیسر ام یینکند بال

باال مدارک رو بردارم. دوست  رمیبه نوا به رسم ادب تعارف زد: من م رو

 .ایتوام ب یدار

 نجای: استینگر شیروروبه یبه ساختمان پنج طبقه شهیاز پشت ش نوا

 خودته؟ یخونه

 هم گذاشت: آره.  یچشم رو 

نبود وگرنه حتما سر به سرش  یمود خوب یرو لیریکه ام فیح

 .امیب ی. تنها گفت: اگر کمک الزم دارگذاشتیم

 .رهید یلیو در سمت او را هم باز کرد: بدو که خ شد ادهیپ لیریام

بودند مشغول گشتن بود و نوا جز به جز خانه  دهیکه رس یاز زمان لیریام

بود  یزیچ نیو مرتب بودن خانه اول ی. سادگدادیرا با چشمانش قورت م

 یابا دو خواب. آشپزخانه یواحد  متر کیکه نظرش را جلب کرده بود. 

 اول یکه در وهله ی. طورریجمع و جور اما باصفا و نورگ یکوچک و سالن
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که  یدر ساعات یعکاس یبرا دهدیفکر کرد تمام نقاط خانه جان م 

 در آسمان است. دیخورش

از  ینگاه میبود. ن زدانی. نوا برداشتش. دیلرز رهیجز یرو لیریام یگوش

داخت و ان رهیجز یرا رو فیجا به اتاق که درش باز بود انداخت. کهمان

: ستادیبه سمت اتاق قدم تند کرد اما تماس قطع شد. در چهارچوب ا

 ل؟یریام

 : جانم؟دیپسر را شن یصدا

را  یکه کنج لبش نشست دست خودش نبود. جلو رفت و گوش یلبخند

 بود. قطع شد. زدانیبه طرفش گرفت: 

را از دستش گرفت و پوست سردش دست گرم او را لمس کرد. به  یگوش

 نایا نیاز ب یتونیم نیبود اشاره کرد: بب نیزم یکه کنارش رو ییاه هبرگ

 رفت. یاهیچشمام س ؟یکن داشیپ

 را کنار گوشش گذاشت. یسرتکان داد و او گوش نوا

را هم جمع  ی. کنارش گذاشت. مابقافتیرا  نامهمهیا به هبرگ انیاز م نوا

و پاف  یصندل کیکار و  زیم کیکرد. نگاهش را در اتاق چرخاند. جز 

 ندیاتاق خواب را بب یکیدر اتاق نبود. فرصت نشده بود آن  یگرید زیچ
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 لیریداخل آن باشد. ام یشخص لیتخت خواب و وسا زدیاما حدس م 

 شانیهابه سالن رفته بود. آنطور که نوا از صحبت زدانیزدن با  رفح یبرا

 ردکیفرق م یمعمول یهابا تصادف یکم ایرکیمتوجه شده بود تصادف ام

 . دانستیرا نم لشیو دل

وارد اتاق شد. چشمش به  کردیهمان طور که ساعت را چک م لیریام

خشک زانو زده بود افتاد. لبخند زد. جلو رفت و  کیسرام یکه رو یینوا

شد.  زیخ می. نوا کاغذها را مقابل گاو صندوق گذاشت و نستادیکنارش ا

 .دینواجان. ببخش یاو نشست: مرس یبازو یرو ریدست ام

بدون آنکه  لیریا را داخل گاو صندوق بگذارد. امه هشد تا او برگ بلند

نگاه او به  ستادیدستش را بردارد در گاو صندوق را بست. کنار نوا که ا

 یبازو یرفت و رو شیاش افتاد. جلو رفت. دستش پشده یخاک نیآست

 شده؟ یخاک ؟یدیتو کجا مالاو نشست: لباس

بود  نیکردن آست زیدا به او و سپس به دستانش که مشغول تمابت لیریام

: دینگاه کرد. دست آزادش را پشت او گذاشت و کوتاه در آغوشش کش

 م؟ی. برزمیعز یمرس
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 میرا باهم تقس زهایچ یلیروزها خ نیهم گذاشت. ا یبا آرامش پلک رو نوا 

 آرامشش را با او. لیریو ام لیریرا با ام اشیکرده بودند. او سرزندگ

 لیریذهن ام دیفهمیسکوت بود و سکوت. نوا نگفته هم م نیماش در

 یقشنگ یباز کرد: خونه یقیمشغول است. سر حرف را با گرفتن دم عم

 .زیآرامش داشت همه چ یلی. خلیریام یدار

 کنم. ییراینشد ازت خوب هم پذ ؟ینوا: جد ینشست رو نگاهش

رو  یچی. چون من هیجبرانش کن دینداره. سر فرصت با ی: اشکالدیخند

 .دمیند اتیبا جزئ

 .ترهکیگردنش گذاشت: گردن من از مو بار یرو دست

تصادف  ایرکیکه ام نینگاه کرد و گفت: به خونه خبر داد ریبه مس نوا

 کرده؟

: نه. نگران دیمکث زمزمه وار به گوشش رس یاهیبعد از ثان لیریام یصدا

 تنها هم نبوده فعال نفهمن بهتره.. شنیم

 بوده مگه؟ دوستش؟ ینوا شل شد: با ک شین

 دنده را عوض کرد و کوتاه گفت: دخترها هم همراهش بودن. لیریام
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 نوا بسته شد. دخترها؟ کدام دخترها؟ یباز شده دهان 

**** 

. کف دستش را دیرا عقب کش زدانیبا استرس جلو رفت. کت  اسمنی

 .... توروخدا داد نزن... آبرومون رفت.زدانیت: توروخدا دهان او گذاش یرو

 یادیاما ز زدانی. دیلرزیکه در سرما مانده بود م یمثل کس شیصدا

 یهانمانده بود رگ یزیبود. صورتش آنچنان سرخ شده بود که چ یعصبان

که  یبزنند. حالش دست خودش نبود انگار. طور رونیب اشیشانیپ

و او را به عقب هل داد. فشار دستانش به توان بدن کم جان  دینفهم

درست کنار  نیزم یچند گام به عقب پرت شد و رو ختر. ددیچرب اسمنی

که بود شد. به  یتر از آنتلخ ایرکیافتاد. با افتادن او اوقات ام ایرکیام یپا

 ابو؟ی: چته دیغر یعصب زدانیبلند شد و رو به  یصندل یزحمت از رو

 رت؟یفقط خوش غ رسهیم اسمنیبه زورت 

که  یزدانیاو کرد و خودش  یسکوت حواله یبه نشانه یاخم لیریام

 هی نیبرو بش زدان؟ی هیکارا چ نی: ادیحمله به او بود را عقب کش یآماده

 . یآروم بش کمیگوشه 

 کشاند. یرا کنار زدانی
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انداخت. کمکش کرد بلند شود. با اتفاق  اسمنی یبازو ریدست ز ایرکیام 

 نیا بیدر صورت نج شدیشرمش م گریبود د دهیکه د ییزهایامروز و چ

 که نشد؟ تیطور ؟یاسی یدختر نگاه کند. آرام لب زد: خوب

 .شهیم یهل بده چ یشکل نیرو ا یکی دونهی: انگار گاوه. نمدیغر و

بود به دست او چنگ  دهیچیکه در آرنجش پ یتوجه به درد یب اسمنی

ساعد  یفشار دستش رو یمتوجه یفلجش کرده بود. حت یانداخت. نگران

انداخت و با ترس  زدانیبه  ینگاه میهم نبود. پر استرش ن ایرکیام یزخم

ببر.  نجایرو از ا زدانیکن.  یکار هی ییتو رو جون زندا ا؟یرکیگفت: ام

 ییوقت بال هی ده،ید بیآس ی. اون بچه هم که به حد کافهیعصب یلیخ

 ..آرهیسرش م

نترس.  اسمن؟ی یخط انداخت: تو به فکر اون ایرکیام یشانیپ یرو اخم

 .شدهینباشه چ الشیخ نیپررو هست که ع یآدم به قدر نیا

 خودم دارم براشون. زدانیقبل از  رونیب انیدردناکش را لمس کرد: ب کمر

او را  یاه هتاصال گف یصورتش گذاشت. کس یدرمانده دست رو اسمنی

  کرد؟یرا درک م اشینگران د؟یفهمیم
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برده بود. فکر  ادیرا هم از  ایرکیام یصورت زخم شده یآن لحظه حت در 

 او و خواهرش. شیبود. پ زدانی شیو ذکرش تنها پ

 یزهایچ مارستانیو باال رفتن تعصب در ب رتیباد کردن رگ غ نیاو از ا 

نفر  کیکه بر  تیعصبان دانستیم یبود. بهتر از هر کس دهیند یخوب

حد  نیرا تا ا زدانی. مخصوصا که تا به حال شودیچه م جهیقالب شود نت

 ابگذارد. مدام ب رونیپا از اورژانس ب منای دیترسیبود و م دهیند یعصب

 نیکه آورده بود ا یجا بماند. تنها شانسکاش همان کردیخودش تکرار م

 زدانیحرکات  محل کار او نبرده بود وگرنه با مارستانیبود که آنها را به ب

 .ماندینم شیبرا ییآبرو

 متیق شیافزا یرو به اتمامه و به زود vipرمان در  دکنی دقت دوستان��

 ��️❤میدار

 کنهی: دستم درد مدیچیرا گرفت. دختر از درد به خودش پ منای دست

 نوا.

را به دست او داد و خودش  اشیدست فیحرف ک یرا صدا زد. ب ساحل

دخترک  یبایانداخت. نگاهش ناخوداگاه در صورت ز منای یبازو ریدست ز

سمت چپش در ذوق  یگونه یچند خراش کوچک رو یچرخ خورد. جا
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در  شیاز درد در هم جمع شده بود. موها بشی. چشمان دلفرزدیم 

 . دیدیحد او را نامرتب م نیبود که تا ا ربا نیصورتش پخش بود. اول

 .ریبرد: سرت رو باال بگ شیپ دست

 یاهیو س دیکش رونیب یزیدستمال تم بشیهمان کار را کرد. از ج منای

چشمان او را پاک کرد. نگاهش ناخوداگاه تا رد  ریپخش شده ز ملیر

انگشتان دست  یراستش کش رفت. مشخص بود که جا یگونه یقرمز رو

اما کتک خوردن  کردینم دییفرستاد. کار او را تا رونیاست. نفسش را ب

 .دیتابیبرنم منفر را ه کی

 !ه؟یک یانگشتا یهمان نقطه: جا یرا گذاشت رو دستش

 !ابوی. یبا حرص جمع شد: دستش بشکنه اله منای چشمان

ها انداخت. ساده دالنه طرف برادرش را گرفت: آن انیخودش را م ساحل

 بهش! ینجوری. نگو امنایمنم زد 

قبل از  گرفت؟یطرف برادرش را م یارینوا درهم شد. با چه مع یچهره

برم  ترسمی: من مشیساحل چنگ انداخت به بازو دیبگو یزیآنکه چ

 .هیعصب یلینواجون. داداش خ رونیب
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سر ما  شیخرک یبال رو اون با اون رانندگ نیاخم کرد: غلط کرده. ا منای 

 باشه؟! ریدرآورده بعد طلبکارم هست؟ بازم طرفش رو بگ

هشدار گونه نامش را صدا زد. بغضش را فرو داد و سمت او برگشت:  نوا

 یکه بابت هر رفت و آمدم به کس ستمین یمن واقعا تو سن ؟یچ منای

نکردم، فقط اشتباه کردم ساحل رو با خودم  یجواب بدم نوا. من کار بد

 کاریچ دهید بیآس یدست و پا نیاما االن با ا کنمیبردم. باشه قبولش م

 کتک بخورم؟ ایرکیتا دوباره از ام نمیبش ؟کنم

ها . سرشان به سمت آنهمراه پرستار وارد شد اسمنیلحظه  همان

 م؟یبر د؟یا. به طرف دخترها برگشت: آمادهدیچرخ

به کمک نوا پشت سر آنها. جز  منایو  رفتندیو ساحل جلوتر م ناسمی

 بودند. دهیند یادیز بیآس ایرکیساحل و ام ییدر آن تصادف کذا منای

 یکدام از آنها نا چی. هشکستیمختلف م یمارهایب یرا فقط صدا سکوت

ساحل خودش را پشت  لیریشدن به ام کیحرف زدن نداشتند. با نزد

 منو! نهیکرد: داداش نب میقا اسمنی کلیه

گام بلند برداشت و به او  کی رفتیکه تا آن لحظه درست راه نم منای

 نیو او را به طرف خودش برگرداند: بب دیرا کش شی. با خشم بازودیرس
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. اگر لکسی. آروم باش. ریبترس یکه بابتش از کس ینکرد یمنو! تو کار 

 نی. همیاز االن خودتو بباز نکهینه ا یجوابش رو بد دیگفت با یزیچ

 !نیرو پررو کرد ایرکیکاراتون ام نیشماها با ا

 منا؟یبود:  ختهیروانش را بهم ر یاخم کرد.تنش امروز به حد کاف اسمنی

به  ییچه بال یدیمقصره؟ ند یک یبگ یخوایاالن م ه؟یچه رفتار نیا

کار حداقل طلب یکنینم یاومده؟ عذرخواه ایرکیام نیخاطر شما سر ماش

 که به زور خاموش شده! یشیرو آت زیهم نباش لطفا! نفت نر

او ابرو باال فرستاد: مگه کارت دعوت فرستادم که  یحق به جانب برا منای

اومد؟  نی! مگه آسمون به زمدیکه د دیدنبالم؟ دوستش اونجا ما رو د ادیب

. درکش سخته؟ اسمنیدوستانه  یپارت هیمن فقط رفته بودم 

د..و...س...ت..ا...ن..ه. ساحل هم اصرار کرد مجبور شدم با خودم ببرمش. 

که ساحل خودش قدرت  یبه خاطر خواهرش ناراحته. در صورت ایرکیام

 مسئله انقدر سر و صدا داره؟ نیداره. حاال تو بگو ا یریگ میتصم

به قول تو  ای اد؟یسر من ب ییبال نیصورتش اشاره زد: که بابتش همچ به

 داغون بشه؟ زتیعز یایرکیام نیماش
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از  ایرکیام یبزنند سر و کله ی. قبل از آنکه حرفدیابرو در هم کش نوا 

بود که آنطور  دهیرا شن شاننیب یشد. انگار گفتگو دایناکجا آباد پ

 منایگام به طرف  کی اریاخت یشد. نوا ب شانکیصورتش سرخ بود. نزد

کنترل خودش را از دست بدهد. نگاهش را  ایرکیام دیترسیبرداشت. م

ترش هم نگران نینبود هم زدانیو  لیریاز ام یگرداند. خبر طرافآن ا

 کرد.

: دیاش غرشده دهیبهم کل یهادندان نیاز ب دیکنارشان که رس ایرکیام

تو اون  یخواهر منو با خودت برد ی. برداشتیلی. خمنای ییپررو یلیخ

 زبونتم درازه؟ یآشغال دون

جنجال  هی. ایرکیام کنمیبه سمت او گام برداشت: خواهش م اسمنی

 راه ننداز. دیجد

ازش خواهش  یدار یسرش: واسه چ یرا انداخت رو شیصدا منای

بدتر هم  نیبکنه؟ از ا تونهیم یچه غلط نمیجلو بب ادیبذار ب ؟یکنیم

خودش دلش  اد؟یمگه خواهرت رو مجبور کردم که باهام ب شه؟یمگه م

 ست به تو چه.خوا

 .کننیآروم باش. همه دارن ما رو نگاه م منا؟ی: دیاو را عقب کش نوا
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زل زد. شانه  کردینگاهشان م ستادهیتر اآن طرف یکه کم یچند نفر به 

 باال انداخت: نگاه کنن به من چه؟

به سمتش  یزیبار نتوانست به خودش مسلط باشد. خ نیا ایرکیام

 اسمنیبود که تا  یادفعه کیو  عیسر یبرداشت. حرکتش به قدر

 خودش فرود آمد. یشانه یالعمل نشان دهد دست او روعکس

 کثافت. ؟یدختر باال رفت: چته وحش غیج

خش انداخته  منای یصدا یدهان او گذاشت. بغض رو یدستش را رو نوا

 .ایرا به عقب هل داد: برو کنار ک ایرکیبا دست ام اسمنیبود. 

به  یرا با تشر ایرکی. امدیرس لیریکه ام دیبگو یزیدهان باز کرد چ پسر

 ی. فکر کردکنمیم تیساکت نماند: ازت شکا منایعقب فرستاد اما 

منو  یکنی. تو غلط میکور خوند ؟یراه به راه منو بزن یه سمیمیوا

 !یعوض یزنیم

با شتاب  کردیبود و صحبت م ستادهیا ایرکیام یروکه روبه لیریام سر

واضح بود. تا  منایکم به  یاش از همان فاصلهسمتش برگشت. چشم غره

 زدانیخواست بلند شود و جواب دهد دستش را سمت او گرفت:  ایرکیام
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. منم دخترا نیماش یدنبال کارا دی. بر. حالتم که خوبهمنتظرته نیتو ماش 

 خونه. برمیرو م

و به آنها که به طرف  ستادیا زدانی نیکنار ماش ایرکیهمان هم شد. ام و

که از  یلحظه خشم کیچشم دوخت.  رفتندیم مارستانیب نگیپارک

به  یمحکم یضربه شیشده بود فوران کرد. با پا رشیگ بانیصبح گر

. اما به درد دیکش ریساقش ت یهاکه استخوان یزد. طور نیماش کیالست

بود. نفرت از تمام  قینفرت عم کیدر آن لحظه  سشتوجه نکرد. ح

داشت. نفرت از خودش. از او.  منایکه روزگار نه چندان دور به  ییهاحس

 .ایاشتباه دن یهااز تمام حس

به غلط در ذهن و قبلش جا  یرا حت یآدم نیچطور توانسته بود چن 

ممنون بود. با  ریشده بود؟ از جهانگ یاشتباه نیدهد؟ چطور مرتکب چن

اما  دیفهمیزود م ای ریز کرده بود. با آنکه دچشمش را با شنهادیآن پ

 زدانی. دیچرخ نیممنون او بود که زودتر روشنش کرده بود. به طرف ماش

بود. حال او را درک  یگریفرمان گذاشته و در عالم د ید که سر رویرا د

 شیچند ساعت پ یخودش هم وقت تی. وضعی. بهتر از هر کسکردیم

 یپارت کیاش را در دوستش تماس گرفت و گفت خواهر و دختر عمه

خودش را  یاز او نداشت. با چه سرعت یاست دست کم دهیخارج شهر د
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 انیو ساحل م منایبود که  دهیرس ی. فقط وقتدانستیرسانده بود را نم 

تولد دوستانه  کیمثال  ی. پارتدادندیالحال جوالن ممشت آدم معلوم کی

که او  ییزهای! چافتادیها که در شب نماتفاق یوز روشن! همهبود! در ر

بدتر  یبود. حت یاشبانه یبود هزار بار بدتر از هر پارت دهید یدر آن پارت

 رونیبود چطور آن دو را از آن جمع ب دهیروشن! نفهم روز کیاز آن. در 

 وانهیچشمانش را گرفته بود. د یبود خون جلو ادشیبود. فقط  دهیکش

آن دو را مشخص کند اما  فیوار رانده بود تا زودتر به شهر برسد و تکل

داغان شده.  ینی. ماشقیتصادف عم کیشده بود  اشیکله خراب یجهینت

 اشان رحم کرده بود...که به هر سه ییخدا و دهید بیآس یمنای

چطور  لیری. معلوم نبود امدیرسیشد. آرام به نظر م رهیخ زدانیبه  دوباره

را  نینبود. ماش یساعت اول خبر تیامش کرده بود که از آن عصبانآر

 دور زد و سوار شد.

را  لیریخطاکار دست ام یساحل مانند کودک دندیکه رس نیماش کنار

 داداش. دیو آرام زمزمه کرد: ببخش دیکش

او نشست. چشمان پر اشکش باعث شد لحنش مهربان  یبه رو لیریام نگاه

داداشت به خاطر  یدی. دستیجاها مناسب سن تو ن نیشود: ساحل جان ا

 ده؟ید یموضوع چه خسارت نیا
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: من....من فقط دوست داشتم امتحانش کنم. دیزد و اشکش چک پلک 

 .شهیم ینجوریا دونستمینم

 ی. ولنکن هیجلو رفت و برادرانه او را در آغوش گرفت: گر لیریام دست

 نیاول ییوقتا هی. ارزهیبه امتحان کردنش نم زهایچ یباشه بعض ادتی

امتحان کردن  نیترتلخ تونهیم یکنیرو امتحان م یزیکه چ یبار

 باشه. باشه ساحل جان؟ تیزندگ

 گفت. یفیضع ی"باشه"هم گذاشت و  یرو چشم

 یرا برا گریدر د لیری. امندیبنش یصندل یرو منایکمک کرد  اسمنی

بود اشاره زد: برو  ستادهیلنگه پا ا کیکه  ییساحل باز کرد و رو به نوا

 نوا. نیجلو بش

 یراه تو هم طوالن ینجوری. الیریام رمیم یمن کرد: من با تاکس من

 .شهینم

که پشتش نشست و به به جلو سوقش  یچشمک او بود و دست جوابش

 .رسونمتیم نیداد:  بش

که آهنگ را  کردیرغبت نم یسکوت بود و سکوت. نوا حت نیماش در

 اما از دخترها نه.  آمدیصدا م نیروشن کند. از اتاقک ماش



 

901 

 یشوکت نای: مسندهیون                                                                                                                55طهران

 نه،یاز آ لیری. امدیباال کش نیف نیرا با ف اشینیبار دهم ب یبرا ساحل 

 زم؟یعز ینکن هیعقب را نگاه کرد: ساحل جان؟ مگه قرار نشد گر

مرتکب  ییبود چه خطا دهیدخترک شدت گرفت. انگار تازه فهم یهیگر

 رفتن؟ یبرادر چه به پارت نیشده است. آخر او را با ا

تون به بگه اما همه یزیبه ما چ ستین یکیآمد: خوبه واال.  منای یصدا

مقدس  میرو دارم که مر میرج طانی. االن من حکم شنیفکر ساحل هست

 خونه رو از راه به در کرده آره؟

نکن دخترخوب.  هیگر که بگم یکنینم هیلبخند زد: آخه تو گر لیریام

 بگم به جاش؟ بگم غر نزن خوبه؟ یچ

 شه؟یشما راحت م الیخ شه؟یم یکنم سر و صورتم اک هی: االن مثال گر-

 ن؟یپرسیحالم رو م

ازت  یبه طرفدار تونهیم یمونیپش کمیباال رفت: نه. اما  لیریام یابرو

 !میناراحتش نکن نیاز ا شتریب مونهیآره، پش میکنه. که بگ دوارمونیام

 !ل؟یریچرا ام گهیدر هم شد: تو د منای یچهره

  مناجان؟ی یدوخت به او: من چرا چ نهیرا از آ نگاهش
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تو چرا مثل  ؟یکنیرفتار م نایرا فرو داد و گفت: تو چرا مثل ا بغضش 

. حقوق یبود یتو که طرفدار آزاد ؟یزنیحق به جانب حرف م ایرکیام

 داستانا... نیو ا یشخص یبرابر، زندگ

کمربندش را  لیریگذشت تا ام قهیمتوقف شد. چند دق یاگوشه نیماش

 یهم باعث شد برا نینوا، هم یصندل یباز کرد. دستش را گذاشت رو

کند. به عقب  ریو نگاه دخترک را اس دایاو تماس پ یبا شانه ،یالحظه

 شد:  لیمتما

. امروز منای کنمینم نکردم و دییوقت اشتباه رو تا چیهنوزم هستم. اما ه-

رفتار باهاش  نیهم بود از سمت من هم یاگهیتو هر کس د یاگر به جا

هم نداره.  یفرق چیچه تو! ه اسمنیچه مهرناز چه  ایرکی. چه امشدیم

کار  نیا یدونیکه تو م نجاستیمسئله ا ست،ین نیکه کرد یمسئله کار

خودت  یبرا یامکان داشت اونجا اتفاق یدونیم ستیدرست ن هینظر بق از

 کنمیتو رو درک م یریگمیتو تصم ی. من آزادنهیما هم یو نگران فتهیب

که مطمئنم خودت هم  یتیتو موقع ،یعذرخواه یبه جا نکهیاما ا

 یکنیم یو سع هیبق یتو رو یسیوا ه هرفتنت به اونجا اشتبا یدونستیم

به  کنم،ینم دییرو تا ایرکیرو نه. من رفتار ام یمحق نشون بد وخودت ر

 تونستینداشت، م یمسئله به اون ربط نی. امیرسیحساب اون هم م
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که؟  شیشناسیبه تو نداشته باشه. اما م یو کار رهیدست خواهرش رو بگ 

از  یازش داشت. حت شهینم یتیموقع نیتوقع حرکت عاقالنه تو همچ

روش راه  قایو دق زهاستیچ نیخط قرمز برادرت هم یدونی. مزدانی

جز  یزیهرچ ای یبد حی. توضیبهتر رفتار کن یتونستی. اما بعدش میرفت

. منای سهینمیکس پشتت وا چیها هوقت نجوری. ایگرفت شیکه پ یاهیرو

که از  هیهم مسئله کار نجایاز اصل موضوع خبر نداره! ا کسچیچون ه

سراسر  یکه توش هست یااز نظر خانواده نظر خودت درست بوده اما

 غلطه.

کرده  یاو را هم عصب ایرکیکه زد تمام باورش بود، حرکت ام ییهاحرف

است و چقدر نگران  نیهم یهم تا حدود زدانیمشکل  دانستیبود و م

 بیها آسزدنگدار به آب یب نیبا ا نکهیخواهر کوچکش بود. نگران ا

 .ندیبب

باشد گفت:  فتادهین یرا خاموش کرد. انگار اتفاق نیبرگشت. ماش شیسرجا

 د؟یخوریم ی. چدیبخرم بخور یچیمن برم 

 یمرد اگر آرزو نیشد. ا رهیگفتند و نوا در سکوت به او خ یزیچ هرکدام

 او نبود پس چه بود؟! یبراورده شده
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و  نبیها شد. زآن ینوا شام را مهمان خانه اسمنی یآخر با اصرارها در 

 یبرا لیکردن دل دایکردن اوضاع و پ فیرد یخانه نبودند. برا ینیام یآقا

 جا جمع شوند..... کیدادند  حیترها همه ترجقانع کردن بزرگ

**** 

* 

 ی. علدیرا دستمال کش رشیبار دهم ز یرا برداشت و برا یچا فنجان

به او زل زد: چقدر  نکیع یرا از مقابل چشمانش فاصله داد. از باال یگوش

 نشد؟ زیمحبوب جان؟ تم یکشیمدستمال 

کنم؟  کاریحرکت داد: چ یدوران یاشهیش زیم یاسترس دستمال را رو پر

 روش. نیختیر یچ ستی. معلوم نفهیکث

افتاده محبوب  ی: اتفاقلرزدیاو م یباال رفت. حس کرد صدا یعل یابرو

 جان؟ 

نشده. پاشو  یزی: نه. چدیکش شیموها یهدف رو یآزادش را ب دست

 کنم. زیرو هم تم نجایا خوامیاونور م

 ؟یخوب یمطمئن زم؟یعز یزد: پس چرا انقدر مضطرب لبخند
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ول کرد.  زیم یاشاره باشد دستمال را رو کیانگار که منتظر  محبوب 

مبل پشت سرش وا رفت: انگار تو دلم  یبه او انداخت و رو ینگاه کوتاه

 بده! . از صبح حالمیعل شورنیدارن رخت م

شد: چرا؟  رهیرا کنار گذاشت. با دقت به او خ یدرهم شد. گوش یعل اخم

 افتاده؟  یشده؟ تو مدرسه اتفاق یزیچ

برد:  نییرا پا شیانداخت. صدا لیاتاق خل یبه در بسته ینگاه محبوب

 ایرستانینه. اوضاع اونجا خوبه. چطور بگم؟ استرس دارم! شدم مثل بچه دب

 که امتحان دارن.

که من  یزانو ستون کرد. مهربان گفت: تا نگ یدستانش را رو یعل

 محبوب جان؟  هیبفهمم ترست بابت چ تونمینم

باز و بسته شد اما نتوانست  یابه زبان آوردن جمله یچند بار برا دهانش

 ادیکوتاه که تمام استرسش را فر یجمله کیتالشش شد  تی. نهادیبگو

 اد؟یم یک قی: محمد حسن دقزدیم

فرستاد.  رونی. نفسش را بدیبسته شد. درد محبوب را فهم یعل چشمان

 شده؟ یشکل نیا نیواسه ا نه؟یاز ا تیسرش سمت او برگشت: ناراحت
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اصال برنگرده محبوب! خوبه؟ حالت  گمیاضافه کرد: بهش م یبا ناراحت و 

 شه؟یبهتر م

 یخودش را رو یمستاصل دستش را در هوا تکان داد. با ناراحت محبوب

جان؟  یعل دیشیرو برعکس متوجه م زی: چرا شما همه چدیمبل جلو کش

نه بخدا.  آد؟یهمه وقت م نیم داره بعد از امن ناراحتم بچه یکنیفکر م

. نگران محمد حسن، نگران نوا، ینه به جان خودت. من فقط نگرانم عل

اون سال تکرار  ترسمیآقاجون، نگران خود تو. درکش سخته؟ م ننگرا

و هم حال خودش  ادیهمه وقت ب نیاون بچه بعد ا ترسمی. میبشه عل

رفته اون روزا  ادتیدوباره بد بشه هم نوا نتونه تحمل کنه. اصال خود تو 

 تکرار بشن؟ یدوست دار ؟یبود یچه حال

لب زد: متوجه  یچارگیحد ممکن رساند و با ب نیترنییرا به پا شیصدا

 دمیند روزه تو خودشه! چند بار رفتم ازش پرسآقاجون چ یکه شد

امروز قبل مدرسه رفتم قرصاش رو آماده کنم  نکهینگفت. تا ا یول شدهیچ

رو هر چه  زیهمه چ خوادی. انقدر قسمش دادم تا گفت مدارهیب دمید

 .ستیحالش خوش ن نیو بابت ا بگه وازودتر به ن

حرف به سرعت  نیدوخته شده بود با ا زیبه م یکه با ناراحت یعل چشمان

  ؟یچ یعنیباال آمد: 
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تو ذهن  یچ دونمی. منم نمدونمی: نمدیکوب شیپا یبا دست رو محبوب 

 اد،یمحمدحسن ب ترسمیمضطربم کرد. م نمی. همگذرهیآقاجون م

 نجاستیها رو به نوا بزنه و اونم چون محمد حسن احرف نیآقاجون ا

. تو حداقل یعل شمیم وونهیکنم؟ بخدا د کاریبذاره بره. اون وقت من چ

 درد منو بفهم.

بچه جز ما  نی. ایاله رمیبراش. بم رمی: بمدیپر اشک شد و نال چشمانش

 به فکر نوا باشه؟ یک میمون باشمنو تو هم به فکر بچه ؟یداره عل ویمگه ک

 ستیها نحرف نی: االن وقت گفتن ادیبه صورتش کش یکالفه دست یعل

 . یکردی. با آقاجون صحبت مشهیخراب م زیمحبوب. همه چ

 یگفتنش برا یکنی. فکر مکنهیآهسته ادامه داد: خود آقاجون سکته م 

 اون بنده خدا راحته؟

 چیکرد: کاش ه هیخودش مو یبود که برا یگریدر عالم د ییگو محبوب

همون . کاش گذشته تو ذاشتیمون نموقت خدا اونا رو دوباره سر راه

 .شدیشهر چال م

محبوب جان. اون دختر  ستیدرست ن نمیکرد او را آرام کند: ا یسع یعل

 نیا دنیهمه سال به دوش کش نیا ؟یحق انتخاب داره. باالخره که چ
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 یما انقدر سخته تو حساب کن بابات چه حال یبرا یراز کم نبود؟ وقت 

رف زنده بود که تا عا ییماجرا نی. بسه کش دادن ایداره؟ بسه رازدار

 حل بشه. شدیم

دل  یعارف تلنگر شد. بغض محبوب باالخره شکست. چون آسمان نام

. رفتن عارف بسمون ی: من تحملش رو ندارم علدیصدا بار یشکسته ب

. کنمیتحمل نم گهید نویمون نکرد؟ اامتحان ینبود؟ خدا به حد کاف

 .رمیمیمن م . نوا نباشهرمیمی. مطمئنم. منم مآرهیآقاجونم طاقت نم

متاثر از  ینرسد. عل لیبه اتاق خل شیدهانش گذاشت تا صدا یرو دست

محبوب جان؟  هیکارا چ نیحال همسرش از جا بلند شد. کنار او نشست: ا

 نشده. یزیهنوز که چ ؟یکنیم ینطوریچرا ا

. کاش داداشم بود. کاش عارف زنده شهی! باالخره که مشهیکرد: م تکرار

 .یبود علبود. کاش خودش 

بگم  یخوایسر او نشست: م یرو ی. دست علستیمهابا گر یو ب گفت

 اد؟یمحمد حسن ن

 یدونیخودت صالح م ی. هر کاریعل دونمی: نمدیرا باال کش اشینیب

 انجام بده.
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 شی. پکنهیاونم سوء برداشت م یبگ طورنیفکر کرد و افزود: اگه ا یکم 

 .کنهیخودش هزار تا فکر م

دو  انیاوصاف مانده بود م نی. خودش هم با ادیکش یقینفس عم یعل

 یزود نی. گمون نکنم به اکنهیم تیریپروژه رو مد هی: فعال داره یراه

 .دهیقصد اومدن کنه. گفت زمان اومدنش که بشه بهمون خبر م

را در دهانش مزه مزه کرد و بعد گفت: فعال به نوا و آقاجون  یبعد یجمله

 رو به رو بشن. یادفعه کینگو. بذار  یزیدر مورد اومدنش چ

 سکوت برقرار شد. قهیچند دق شاننیگفت. ب یا"باشه"آرام  محبوب

 نکرده؟  ری: نوا ددیگذرا به ساعت افتاد. ارام پرس یعل نگاه

دردناکش  یشانیپ یآمد. دستش را رو ادشی یزیحرف چ نیبا ا محبوب

دوستش. گفت شام بخورم  یخونه رهیگذاشت و گفت: زنگ زد گفت م

 .گردمیبرم

 : نگفت کدوم دوستش؟-

 . چطور؟دمیباال انداخت: نه. منم نپرس سر

 .دمیبره پرس ییجا هیمهد ی. چون سابقه نداشت جز خونهیچی: ه-
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 زنگ بزنم بهش. هی. بذار یگیراست م یمحبوب با ضرب باال اومد: وا سر 

. ینجوریفورا دستش را گرفت: محبوب جان؟ آروم باش لطفا. زشته ا یعل

 .کنهینم ی. نوا خودش عاقله کاریکنیکنترلش م یدار کنهیحاال فکر م

لب گفت:  ریاز جا برخاست و ز یشد. عل دهیدر اتاق شن یوقت صدا همان

 به دست و صورتت بزن. یآب هیبلند شو 

 آمد سالم داد. نرویکه از اتاق ب لیخودش رو به خل و

**** 

** 

که  دیرا د زدانیچشم  یشکالت در ظرف بود. از گوشه دنیچ مشغول

احساس  یزی. ظرف از دستش رها شد. به طور غررفتیبه سمت اتاق م

 زدانیکه  دیرس یچطور به طرف او گام برداشت. وقت دیخطر کرد. نفهم

 راهرو بود. یقدم کیدر 

 زدان؟ی یریراهش را سد کرد: کجا م 

شد:  رهیاخم کرد. به او که از ناکجا اباد سر راهش سبز شده بود خ پسر

 .نمیرو بب منایبرم  خوامیم
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انداخت: تازه  شیدست دور بازو اسمنیاز کنارش رد شود که  خواستیم 

 بخور. بعد. ارمیب یچی نی. بشزدانی یدیاز راه رس

و  منایتر از مهم یچیرا کنترل کند: فعال ه شیکرد صدا یسع زدانی

 !اسمنی ستیکاراش ن

در هوا ماند.  اسمنی. دست دیکش رونیرا با فشار از دست او ب شیبازو

گام از او فاصله گرفته بود که دوباره سد راهش شد: بذار  کی زدانی

 کنه. استراحت

 خسته شده از صبح! استراحت الزمم هست! یلیزد: آره. خ پوزخند

 اسمنی یجد یاتاق گام بردارد که جملهتوجه به او خواست سمت  یب

 ست؟یبسش ن نیهمه حرف بارش کرد نیکرد: از صبح ا خکوبشیسرجا م

 ستین یبه خودش اجازه داد بزنه تو صورتش کاف دیاز راه رس یهر ک

شده که  دهید بیاالن انقدر آس نکهیهم مونده؟ ا یاگهید زیچ زدان؟ی

 دیحتما با کنه؟ینم تونیتونه حمام کنه راضینم ییخودش تنها

  ش؟یبکش

 هیبود برگشت و ادامه داد:  اشرهیکه خ ییهاسمت سالن و چشم به

راحت بشه! اون وقت من  التونیخ شهیتو ش نیخونشو بکن نیبر یبارک
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 یراض یشکل نی. خوبه؟! ازنمیو دست م سمیمیوا  تونیرتیخوش غ یبرا 

 هم هست! هایلیخ لیباب م ؟یشیم

که او چطور با  دید ردیکنار رفت. قبل از انکه فاصله بگ زدانیمقابل  از

کمرش گذاشت  یدستش را رو کیاش گرفت. مکث نگاهش را از چهره

امده  ینکرد. از وقت ی. توجهدیرا به عقب کش شیموها گریو با دست د

 شی. پنشیآرام داخل ماش یاه هیو گر منای شیبودند فکرش مانده بود پ

 ییمنایکردن اشتباهش. کنار  یو برادر زدانی شیبدش. پ فتارخودش و ر

 .ندیکدامشان را بب چیه خواستیبود داخل اتاق و نم دهیکه چپ

بود  ستادهیاز خواهرش دفاع نکرده و ا نکهیبود. ا یدست خودش عصب از

. چطور توانسته بود؟ چطور در دهان دادیآزارش م ندیتا خرد شدنش را بب

سر  ییبال شدیدست و پا بود؟ کاش م یحد ب نینزده بود؟ تا ا ایرکیام

در اتاق گفته بود دستش را  یوقت منایتا چشمان مغموم  اوردیخودش ب

 برود. ادشیاز  ردیگن

تمرکز  توانستی. نمدیچرخیهدف دور خودش م یآشپزخانه ب درون

باز هم  شد؟یباز هم روشن نم زدیها را نمآن حرف لیریکند. اگر ام

 رونیکنند؟ انگار تازه از شوک ب منایبار  زیچ کیتا هر کدام  ستادیایم

چطور  آمدیم ادشی. تازه دیدیتر مرا خوب زهایچ کیآمده بود. داشت 
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شر  مارستانیب طیکرده است. مثال خواسته بود در مح یمنا را خالیپشت  

که  یایدو هم کالس یکیکند مقابل  یآبرو دار خواستینشود؟ م

 که خرد شده بود؟ کدام؟  یخواهر ایبرو مهم بود آ شناختنش؟یم

هم اشتباه  یلیسر دردناکش گذاشت. اشتباه کرده بود. خ یرا رو دستش

 کرده بود.

هم نداشت.  دنیحال چرخ ینفر را کنارش حس کرد. حت کی حضور

 ؟یاسی ی: خوبدیرا شن زدانی یکه صدا دینکش یطول

 خودش نبود: خوبم. یصدا هیآمد شب رونیب شیکه از ته گلو ییصدا

 میگفتن داشت. ن یبرا یرا صاف کرد. انگار حرف مهم شیگلو زدانی

خم کرد و آهسته گفت:  اسمنیانداخت. سرش را سمت  رونیبه ب ینگاه

فکر  منای شهیتو باعث م یرفتارها نیا ؟یاسی یبود زد یها چاون حرف

 کنه کارش درست بوده.

با حرص چشم بست. تا ده شمرد تا خودش را کنترل کند اما  اسمنی

از آنها از خودش. سمت او برگشت:  شتریبود. از همه. ب ادینشد. خشمش ز

من  زدانیکه من کردم؟  یکار ایدرسته؟  یکنیم یکه تو دار یاالن کار

وقت! امروز ازت  چی! هیرفتار کن یشکل نیتو ا کردمیوقت فکر نم چیه
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 شهیکه هم ییهاشکل اون آدم می! شدشتریاز خودم ب شدم. دیناام 

. حواست کردمیقضاوتشون م یو من بابت بدرفتار مارستانیب اومدنیم

 نیکه به خاطر ا یدیکه تو دادگاه د ییهاتو شکل اون آدم زدان؟یهست 

  ؟ینشد زننیشون رو کتک ممسائل ناموس

 یدست رو ایرکیقبول کرد ام رتتیچطور غ دینوک زبانش آمد بگو تا

 کی یفرستادش. حوصله نییخواهرت بلند کند اما همراه آب دهان پا

 موضوع نشده بود. نیا یمتوجه زدانی دیرا نداشت. شا دیجنجال جد

تفاوت  نیرساند. با ا انیشان را همانجا به پانوا در آشپزخانه بحث حضور

بود. همه اشتباه . حق با او کردیاو فکر م یهاهم به حرف زدانیکه حاال 

 کرده بودند....

 یکدام حال درست چیشان خورده شد. هکامل جمع یحوصلگ یدر ب شام

طور. هم همان منایگوشه کز کرده و شام نخورده بود.  کینداشتند. ساحل 

از  یهم دست کم هیندارد و در همان اتاق مانده بود. بق لیگفته بود م

لب به  اسمنی. کردندیم یباز شانیبا غذا زدانیو  ایرکیآنها نداشتند. ام

بود که در  لیرینزده بود و نوا معذب مانده بود چه کند. تنها ام زیچ چیه

 بود تا بخورد. دهیکش یماکاران یکامل کم یخونسرد
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 .یخوشمزه بود. مرس یلیتشکر کرد: خ اسمنیکه تمام شد رو به  شیغذا 

 .ینخورد یزیدهد: تو که چ لشیکرد لبخند تحو یسع

 هم کردم! یزیمن ناپره تونهینگاه کرد: نسبت به بق هیبه بق لیریام

 یچی. ظهر هم هزمیتوجه به آنها به نوا اشاره کرد غذا بخورد: بخور عز یب

 .ینخورد

 زدانیرد کرد و از جا بلند شد. رو کرد به سمت  یلیبیس ریهمه را ز نگاه

 .میبراورد خسارت کن هی نیایب دیخوری: اگر نمایرکیو ام

تر بلند شد. آهسته تشکر کرد و آرام زیاز خدا خواسته از پشت م ایرکیام

را هم  اسمنیزل زدن در صورت  یرو یاز لحن خودش جواب گرفت. حت

به خودش را گرفته بود. باز هم مثل  منایاو در مورد  یاه هنداشت. طعن

و  شدیجوره جبران نم چیکرده بود که ه ییخطا تیدر عصبان شهیهم

نمانده بود که آن هم  شیبرا یزیچ یمانیو پش یسرخوردگ سح کیجز 

 نداشت. یسود

 یلیماجرا خ نیمال باخته نبود. انگار در ا کیکه نشست فقط  لیریام کنار

 را هم باخته بود.  زهایچ
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دوست نداشت  گریرفتن صدا زد. د یکه تمام شد ساحل را برا کارشان 

 یحت اسمنی. ماندن تعارفشان نکرد شتریب یبرا یجمع باشد. کس در آن

 روشن شده بود. زهایچ یلیاو هم خ یدر صورتش هم نگاه نکرد. انگار برا

در  گهیآورد و گفت: د رشیگوشه گ کیبود که مقابل در  لیریام تنها

که بود تموم شد.  یموضوع با ساحل صحبت نکن. هر چ نیمورد ا

 .مونهی. خودشم پشکنهیرو بدتر م یتو همه چ تیعصبان

که با محبت  یاسمنیاو سر تکان داد اما تمام حواسش مانده بود کنار  یبرا

 کی قیدر گوشش گفت و او را ال یزیو چ دیساحل را در آغوش کش

 .دیهم ند یخشک و حال یخداحافظ

که  لیریآمد. ام رونیاز آشپزخانه ب یچا ینیس کیکه رفتند نوا با  آنها

را  ینیو س ستادیاش شد. کنارش اآمده بود متوجه رونیتازه از از راهرو ب

اماده شو ببرمت  یازد: اگه خسته شیبه رو یاز دستش گرفت. لبخند

 برات ساختم! یروز قشنگ یخونه! به حد کاف

در  یکس زدانیبه اتاق رفته بود و جز  اسمنیبه سالن انداخت.  ینگاه نوا

 کنمی. فکر نمستمیزد: نه. خسته ن لیریام یبه رو یآنجا نبود. لبخند

 .میا رو تنها بذاره هخوب باشه که االن بچ
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مغموم آهسته سر  زدانیبه  دنیهم رد نگاهش را گرفت. با رس لیریام 

 خونه. رسونمیبعد تو رو م میبمون کمیتکان داد: باشه. 

با  زدانیکرد.  تشیرا پشت او گذاشت و به سمت سالن هدا دستش

شد. تالش کرد  زیخ مین یاحترام کم یبرا شدندیم کیکه نزد دنشانید

اما  نجایا دیایباره م نینوا خانم. شما اول دینوا دهد: ببخش لیتحو یلبخند

 امروزمون. یآشفتگ یبه پا نی! بذارمینکرد ییرایازتون خوب پذ

 .دیی. نفرماکنمیمبل دو نفره نشست: خواهش م یرو نوا

شان هم به جمع اسمنینشستن انتخاب کرد.  یرا برا زدانیکنار  لیریام

زنگ  لیریام یاضافه شد. مشغول حرف زدن در مورد امروز بودند که گوش

لبش نقش بست و  یگوشه یبه صفحه انداخت. لبخند یخورد. نگاه

 ؟ی. خوبزمیسبز را لمس کرد: جانم؟ سالم عز کونیآ

 یاو شده بود. ابروها یناخوداگاه جمع مکالمه هیسکوت حاکم حواس بق با

شدند:  کیبه هم نزد یاز پشت خط در آن یاجمله دنیبا شن لیریام

 افتاده؟ ی. اتفاقیگیم یچ نمینکن بب هیمهرناز؟ گر شده؟یچ

 یبا دقت گوش لیریام ست؟یموضوع چ دیبا اشاره پرس زدانیشد.  ساکت

نگاهش  تکان داد. زدانی یرا به گوشش چسبانده بود. دستش را در هوا برا
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نداره. حتما سرما  هیگر نکهی. ازمیرا دوخت به ساعت و گفت: باشه عز 

 ست؟یخورده. مسلم خونه ن

از جا  لیریزمان در هم شد. امهم زدانیو  اسمنی یپرسش آخر چهره با

بهتون. تا چند  کمی. نزدنبمیعمه ز یبلند شد: آماده شو، من خونه

 .رسونمیو مخودم گهید یقهیدق

 یزیو گفت: مهرناز بود؟ چ ستادیبود که ا اسمنینفر  نیکه کرد اول قطع

 شده؟

 اریبه دنبال کتش در سالن چشم چرخاند و جواب داد: آره. مهد لیریام

 .دهیشده، تب داره مهرنازم ترس ضیمر

 ست؟ی: مسلم خونه ندیپرس زدانیرا  یبعد سوال

و نوا هم به سرعت  دیکتش را پوش لیریآرام بود. ام "نه" کی جوابش

از دستم  یکمک دیشا ام؟یمنم ب یخوایتعارف کرد: م اسمنیآماده شد. 

 .ادیبرب

. یاستراحت کن دی. امشب بایفتیداد: توام فردا ش لشیتحو یلبخند 

 .رمیگیبود باهات تماس م اجیاگر احت مارستانیب مشیبریم
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بود کرد و بعد که در اتاقش  منایهم با  یکوتاه یقبل رفتن، خداحافظ نوا 

 شدند. یراه

مهرناز تماس گرفت. آنقدر آشفته بود که  گریبار د کی ریطول مس در

 یگرفته ی. نوا به چهرهدیچه بگو دانستیآرام کردنش نم یبرا لیریام

مهرناز چطور دستش دور فرمان  یکه با هر جمله دیدیو م کردیاو نگاه م

آرام کردن خواهرش  یکه برا یادر هر کلمه دهی. عشق خوابشودیسفت م

 یرا وقت اشیکالفگ ی. حتکردیحس م یرا به خوب بردیکار م به

 یرو شتریرا ب شینکند. تماس که قطع شد پا هیگر کردیدرخواست م

 که عجله کند. دادیاجازه را م نیخلوت ا یهاابانیپدال گاز فشرد. خ

باالخره دل  کند. انشی. مانده بود چطور بخوردیدر ذهن نوا وول م یسوال

 ستن؟یزد و گفت: همسر مهرناز خونه ن ایبه در

 .: نهدیسمتش چرخ لیریام سر

. قصد داشت دوباره بپرسد کجاست دانستیرا خود نوا هم م شینجایا تا

فوت کرده.  شهیم یاضافه کرد: پدر مسلم چند سال لیریکه خود ام

 میمسلم و خواهراش تقس. ترسهیمادرش تنهاست. از تنها بودن تو خونه م

 نمونن. ییکه تنها شونیا یخونه رنیکردن تو طول هفته م یبند
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 . یناراحت هیشب یداشت. حس یحس خاص اشجمله 

 رونیمهرناز در آن قرار داشت را دور زد. نوا به ب یکه خانه یفرع ابانیخ

مهرناز بود. هزاران سوال  یزندگ لی. در ذهنش مشغول تحلکردینگاه م

 اشی. او چرا همراه همسرش نرفته بود؟ چرا زندگدیچرخیدر سرش م

 شانیبرا یجواب گشتیکه هر چه م گرید یا چراه هشکل بود؟ و د نیبه ا

 .افتیینم

بودش. به سکوت  دهیکه د ی. به چندبارکردیمهرناز فکر م به

آن دختر محجوب حتما  یکه در پوسته دیفهمی. و تازه ماشیشگیهم

 .دادیم حیبود که سکوت را به حرف زدن ترج دهیخواب ییدردها

 یآمد. دست رونیترمز زد او هم از فکر ب یرو یکه مقابل ساختمان لیریام

شد. نوا در سمت خودش را باز کرد. سوز سرما  ادهیو بالفاصله پ دیرا کش

 دیرفت. د نییپا. شال را دور صورتش محکم کرد و دیدر صورتش زد. لرز

را کنار گوشش گرفت و احتماال با مهرناز صحبت کرد.  یگوش لیریکه ام

 یکه به زحمت رو یآشفته و چادر یکه دختر با سر و وضع دینکش یطول

شده در  چیسرش نگه داشته بود در را باز کرد. نگاه نوا به جسم پتو پ

را از  اریمهد لیریشان برداشت. تا او برسد امسمت یآغوشش افتاد. قدم

 آغوش او گرفت.
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. سوزهیداداش داره تو تب م ی: واکردیم هیکه مهرناز گر دیرس یوقت نوا 

 وقت؟ هیتشنج نکنه 

در آغوش گرفت:  یاهیثان یبا دست آزادش خواهر لرزانش را برا لیریام

 .ستین یزی. چزمینکن عز هیگر

لمس دست مهرناز گم شد. سر دختر با حس  یاه هیگر انیسالم نوا م 

او را، در آن ساعت از شب نداشت  دنیاو به طرفش برگشت. انگار توقع د

به  یدر صورتش به تعجب داد. نوا لبخند یالحظه یرا برا شیکه غم جا

 زم؟یعز ی: خوبدیپاش شیرو

قدم تند کرد:  نیو به سمت ماش دیرا در آغوشش باال کش اریمهد لیریام

 .نیهوا سرده. سوارش

را از  اری. مهددینشستن بهتر د یعقب و کنار مهرناز را برا یهم صندل نوا

گذاشت. کودک در تب  اشیشانیپ یآغوش او گرفت و دست رو

 تب داره نه؟ یلی: خدی. مهرناز دستش را گرفت و با بغض نالسوختیم

 ؟یتکان داد: بهش دارو نداد سر

 نوفنی: چرا. از صبح چند بار بهش استامدیاز چشمش چک یاشک قطره

 .ومدهین نییاصال پا شیدادم اما اثر نکرد. تبش از چند ساعت پ



 

922 

 یشوکت نای: مسندهیون                                                                                                                55طهران

حرف سر بلند  نیبود با ا یکه تا آن لحظه تمام حواسش به رانندگ لیریام 

 ؟یحاله و تو تازه به فکر دکتر بردنش افتاد نیبچه از صبح تو ا نیکرد: ا

سرش نشست. انگار در آن نقطه حس درد داشت: قرار  یمهرناز رو دست

اما بعد از  مشیباهم ببر ادیخونه. صبر کردم ب ادیبود مسلم از سرکار ب

 یاون امشب بره خونه دیو با ستیظهر زنگ زد و گفت خواهرش ن

 مادرش.

حال کودک ناراحتش  یرا در آغوشش تکان داد. صورت ب اریمهد نوا

 ؟ی: تو چرا باهاش نرفتدیپرس لیریام. سوال ذهن او را کردیم

مهرناز بلند شد:  یگرفته یسکوت حاکم شد و بعد، صدا یاهیثان یبرا

 .کنهیم یقرار یخوب نبود. گفتم برم اونجا ب اریحال مهد

برسند حرف  یکیدر همان نزد یایکه به درمانگاه شبانه روز یزمان تا

 رد و بدل نشد. شانانیم یگرید

راهرو منتظر نشسته بود تا سرم  یهایصندل یرو لیریساعت بعد ام مین

 یصندل یتمام شود. نوا و مهرناز داخل اتاق بودند. سرش را به پشت اریمهد

در فضا دلش را بهم  دهیچیالکل پ یزد و چشمانش را بست. بو هیتک

اش رد شدند. بسته یهااز پشت پلک یگریپس از د یکیا ه ه. صحنزدیم



 

923 

 یشوکت نای: مسندهیون                                                                                                                55طهران

که حاال و در  یداشتند. طور یکه امروز افتاده بودند. روز سخت یاقاتاتف 

 نمانده بود. شیبرا یگرید یانرژ چیساعت از شب ه نیا

 نفر از کنارش را حس کرد اما پلک نگشود. کیشدن  رد

. در خطوط ستیآرامش نگر یو به چهره ستادیسرش ا ینوا بود که باال 

که  یبلندش با چند خط کمرنگ ینشایشد. جز به جز. از پ قیصورتش دق

. چشمانش ناخوداگاه دیرس شینقش بسته بود گذشت و به ابروها شانیرو

زنده شد.  شیآن روز برا یاش را هدف قرار داد. خاطرهشکسته یابرو

که با وجود بسته بودن هم  یشد. چشمان رهیلبخند زد و به چشمانش خ

 تیبود که به او هم سرا ی. انگار آرامشش مسرزدندیم ادیآرامش را فر

لبان  یاش عبور کرد. مقصد بعدمردانه ینیاز ب یکرد. با مکث کوتاه

داده بود. چشمانش  نتیکه صورتش را ز یشیاش بود و بعدتر ته ربسته

که از  یا. شانهدیاش رسو به شانه دیرا د اشنهیدستان جمع شده در س

داشت. دست خودش نبود  تیتمام نقاط امن جهان امن ینظر او به اندازه

ثابت کرده  لیریمدت ام نیآن بگذارد. در هم یکه دلش خواست سر رو

 او قشنگ و محکم است. یتمام آرزوها یبود که به اندازه
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را که هنوز در دستانش بود از هم  اریمهد یکرد سردش است. پتو حس 

از هم باز  لیریتن او انداخت. چشمان ام یتا زد و آرام رو کیباز کرد. 

 شد. نگاهش صاف نشست در نگاه نوا. لبخند زد: تموم شد؟

مونده اما  گهید کمیعبور کرد و کنارش نشست: نه.  شیمقابل پاها از

 دو ساعت تحت نظر باشه. یکی دیگفتن چون تبش باالست با

 یبا دو انگشت چشمانش را فشرد. به نوا که مثل خودش سر رو لیریام

 ؟ید نگاه کرد و آرام گفت: خسته شدگذاشته بو یصندل یپشت

 .ادیچشمش را باز کرد: هوم. خوابم م کی

 رید یمشهود بود: به خونه خبر داد اشیخستگ کینزد یآن فاصله از

 ؟یآیم

 .امیم رید کمیرا دوباره بست: آره. گفتم  چشمش

. رسونمیحالت قبل برگشت. زمزمه کرد: سرمش تموم بشه تو رو م به

 شده. رید یلیخ

حرف رو  نیا یبار چندمه دار نیا یدونی: از صبح مدیآهسته خند نوا

 ؟یزنیم

 باره؟ نیکرد: نه. چندم دایهم انحنا پ لیریام لبان
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 .شتریب دمیبار. شا نیباال انداخت: فکر کنم پنجم شانه 

فقط چند سانت  نشانیگشود. سرش را به طرف او چرخاند. حاال ب چشم

که دست  دینبود. د یگریکس د چیفاصله بود. در آن سالن جز او و نوا ه

را آرام از  یکینوا باال رفت و گردنش را فشرد. دستانش را از هم باز کرد. 

به آن وارد  یاش گذاشت. نرم فشارشانه یپشت گردن او رد کرد و رو

اش نشست پلک شانه یو به طرف خودش کشاندش. سر نوا که رو ردک

در آغوشش جمع شد. اگر  شترینوا از عطر او پر شد و ب یبست. شامه

 گرید زیچند چ شودیبراورده م یزود نیاش امشب به اخواسته دانستیم

 .کردیهم تنگش طلب م

در سالن سرد و ساکت  یزنگ گوش یغرق بود که صدا نیریش یخلسه در

را که  یاز هم باز شد. گوش لیری. ابتدا چشمان خودش و سپس امدیچیپ

 دانستیکه نم یی. پتوندینام محبوب باعث شد صاف بنش دیکش رونیب

را لمس  تنش کنار رفت. دکمه یبود از رو دهیخودش هم کش یرو یک

 کرد.

** 

**** 
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چک کرد. نگاهش  گریبار د کیکه طرح کرده بود را  ییهاسوال یبرگه 

ا از  هم ه ه. عقربدیساعت خز یبرگه عبور کرد و رو یناخوداگاه از رو

 گذشته بودند.

 یرا از کنارش برداشت و قفل صفحه را باز کرد. حاال که عل لشیموبا 

 یهمچون مهمان یخواب بود و سکوت شب خانه را فرا گرفته بود نگران

نوا نگفته بود که  شیساعت پ کیناخوانده به دلش چنگ انداخت. مگر 

 دیکرده بود؟ فکر کرد شا ریپس چرا تاخ گردد؟یبرم گریت دساع میتا ن

ساعت  گرید بارکیشد و  شیهاتماس ستی. وارد لکندیماشتباه 

 امیپ فیکرده بود. همان دم نوت ریشان را چک کرد. نه. نوا واقعا دتماس

چهار  دنیرا باز کرد و با د هاامکیپ یاش را جلب کرد. جعبهتوجه دیجد

شان نشده خوانده نشده چشمانش را بهم فشرد. چرا متوجه آمدن امیپ

مامان "از نوا. نوشته بود  امکیپ کیبود و  یغاتیتبل امکیدو پ یکیبود؟ 

 دمیم حیخونه توض آمیم گردم،یکه گفتم برم یمیاز تا رترید کمیمن 

 ". بوس.دیبراتون. نگرانم نش

محبوب و  تیاز حساس ینگران نشو وقت گفتیجا بلند شد. چطور م از

کرد  ی. سعدیخبر داشت؟ مستاصل دور خودش چرخ شیاه هدل آشوب

با تکرار چند جمله خودش را آرام کند اما شبح شک افتاده بود به جانش. 
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او که  د؟یبگو خواستیدخترک خانه افتاده بود که نم یبرا ینکند اتفاق 

 .کردینم یقولوقت بد چیه

رفته بود  زیم یزنگ زدن تا رو و یبرداشتن گوش یکه برا دستش

وقت نخواسته بود نوا را محدود  چیچند سال ه نیبرگشت. در ا شیسرجا

رسانده  دید نیبه ا ،یرستانیدانش آموزان دب انیعمر گشتن م کیکند. 

و تمام تالشش  دهدیجواب م تیبودش که آموزش درست بهتر از محدود

کند. موفق هم  تیحضور در جامعه خوب ترب یرا برا نوارا کرده بود تا 

. همان قدر خوب و قابل اعتماد. خواستندیشده بود که م یبود و نوا همان

 کنترلش کنند. دندیدیوقت الزم نم چیکدام ه چیکه ه یطور

 دیاسترسش بابت ارتباطاتت جد شتری. بدیو سر کش ختیآب ر وانیل کی

 نیبود که در ا ییهاادم انیم امشب هم دختر در نکهینوا بود. فکر به ا

. در همان فکرها بود کردیاوقاتش را تلخ م زدیم ادیشان را زمدت حرف

 یعصا یهیکه در اتاق باز شد. سرش به سرعت به همان طرف برگشت. سا

بابا؟ نوا  یداریو بعد خودش را. جلو آمد و پچ پچ کرده: ب دیرا د لیلخ

 ؟یبهش زنگ زد ومده؟یچرا هنوز ن

زد: آره بابا. اما االن دوباره  یبه گوش ی. چنگستادیاز خدا خواسته ا محبوب

 .زنمیبهش زنگ م
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جا پشت به اتاقش برگشت اما محبوب همان لیجواب دادن نوا، خل با 

نقاط خانه باالتر بود و از  گری. آشپزخانه از دستادیآشپزخانه ا یپنجره

 ینیچراغ ماش ییانگذشت که روشن یزیآنجا کوچه خوب مشخص بود. چ

کوچه را روشن کرد و مقابل خانه متوقف شد. تمام تنش چشم شد. نوا 

نفر از سمت راننده  کی. دیدیشد. صورتش را نم ادهیپ ییکه از پژو دیرا د

دستان  یماند رو رهیمرد. چشمانش خ کی. دیآمد. قلبش تند تپ نییهم پا

تا  ستادیکه او ا دیرا دور زد و در دستان پسر قفل شد. د نینوا که ماش

 تکان داد. یدست شیدر را باز کرد برا یو وقت دیاینوا داخل ب

 ماند.. ستادهیرفت. در خانه باز شد اما محبوب همان جا ا نیماش

** 

** 

برد و قلقلکش داد: پاشو با  حالیب ارِیبغل مهد ریانگشتانش را ز سبحان

 سر.پ ستیاداها ن نیکن. االن که وقت ا یعمو باز یدوستا

مبل  یپشت یمهرناز نشست. سرش را از رو یهالب یرو یجان یب لبخند

برداشت. ناخوداگاه چشمانش را دوخت به سر او: مگه مهمونات نرفتن؟ 

 رفتن. گفتیزنعمو که م
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زنا  نیها پچ پچ کرد: به حرف ا. مثل زندیسبحان به طرفش چرخ سر 

 هستن؟ یمطمئن بش ینگاه بنداز هیخودت  یخوایگوش نده خواهر. م

مبل بلند شد. زهرا سادات با  یخواست جلو برود مهرناز با خنده از رو تا

جا  کینثار سبحان کرد:  یآمد. اخم رونیآپ پرتقال از آشپزخانه ب وانیل

 ست؟بچه خسته نیا ینیبینم ؟ینیبش یتونینم

ه. پاشد نی. ازد: منکه نشستم مادر من هیمبل تک یبه پشت الیخیب سبحان

 پاشده پس مشکل از اون بوده!  یکینشسته اون  یکی یوقت

را مقابل مهرناز  وهیبه طرف او رفت و آبم یاسادات چشم غره زهرا

. ما زمیاستراحت کن عز کمیبخور برو  نویگفت: ا یگذاشت. با دلسوز

 .میهست اریمهد شیپ

االن از پادگان  ینا سالمت م؟یستیاو زل زد: ما آدم ن وانیبه ل سبحان

 .دمایرس

را به طرف او گرفت:  وانیل یزهرا سادات دهان باز کند مهرناز با مهربان تا

 .ستمیتو بخور. من گشنه ن
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 هی خورم؟ینم یچ یعنیبار او را نشانه رفت:  نیاخم زهرا سادات ا ریت 

رنگ به روت  یبچه بود نیکه باال سر ا شبیاز د ؟ینگاه به خودت کرد

 ساعت بخواب. کینمونده. بخور.. بخور پاشو برو 

جان مخالفت نداشت. آب پرتقالش را با سبحان نصف کرد و از جا  مهرناز،

: ستادیبلند شد. به آشپزخانه رفت. آذر مشغول پختن غذا بود. کنارش ا

 .یمامان. توام تو زحمت افتاد دیببخش

 د؟یابنخو اریمهد ؟یزد: نگو مادر. خوب لبخند

را تکان داد و آهسته گفت: نه. با سبحان مشغول شده. تا زنعمو  سرش

 باشه. اریاستراحت کنم. حواستون به مهد کمی رمیهستن من م نایا

گاز را کم کرد: برو مامان جان.  ریهم گذاشت. خم شد و ز یپلک رو آذر

 .کنمیم دارتیناهار ب یخودم برا

. ستادیآمد. ا ادشی یزیگفت. خواست عقب گرد کند که چ یا"باشه"

 یقیداشت. دم عم دیگفتن حرفش ترد یپا و آن پا کرد. برا نیا یکم

مامان.  نیگرفت و آرام لب زد: اگر... اگر.. مسلم زنگ زد جوابش رو ند

 . باشه؟نجایا ادیب خوامینم
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 یکرد به رو یآن جمله مالقه در دست آذر خشک شد. سع دنیشن با 

 .. زشتهزمیکه عز شهی: نماوردیخودش ن

 ینیبشیجواب را پ نیمهرناز چنگ انداخت. با آنکه ا یبه گلو بغض

 دلش گرفت. دنشیاما باز هم با شن کردیم

کل شب  ضشیمر یپدر ندونه بچه هی نکهیا ای نیزشته مامان؟ ا ی: چ-

 م؟یینجایما االن ا دونهیرو کجا بوده؟ زنش االن کجاست؟ اصال مسلم م

 !نی. همستنیدو نفر ن نهیبره خونه بب تشینها

به  یاو مچاله شد. با مهربان یو بغض نشسته در صدا یآذر از ناراحت قلب

تون شد و مسلم از خونه زد بحث روزید یگی: مگه نمدیطرفش چرخ

 یتو زنگ نزد یحاج خانم؟ خب مادر وقت یبعدشم رفت خونه رون؟یب

حالش بد شده؟ خودتو بذار  اریمهد دیفهمیم دیاز کجا با اون بنده خدا

 تونهیطرف مادرش. کدومو م کیو  ییتو هیطرف قض کیاون.  یجا

 رو ول کنه؟ یکیانتخاب کنه اون 

دندان  لیدال نیها بود با هم. سالزیخسته بود. خسته از همه چ مهرناز

 یتحملش به حد ی. آستانهتوانستینم گریجگر گذاشته بود اما د یرو

باال رفت: نکنه من مقصرم مامان؟  یک شیصدا دیآمده بود که نفهم نییپا
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 کنهیکه مسلم انتخاب م یاون دیبا شهیتوروخدا. بسه. چرا هم دیبس کن 

کدوم  چیه رفتینم شبیاگر د دیباشه؟ چرا ما نه؟ مطمئن باش ادرشم

 .اومدینم شیمسائل پ نیاز ا

اما  دادیاشاره کرد. با آنکه حق را به مهرناز م رونیگفت و به ب یسیه آذر

دخترم االن غر زدن  یدونستیاز اول م نویکرد آرامش کند: تو که ا یسع

 یادهیرو به کام دوتاتون تنگ کنه چه فا یزندگ نکهیو قهر کردن جز ا

 داره؟!

 نویمهرناز آتش گرفتند. از کوره در رفت: من ا ریآن جمله انگار ز با

من  یول دونستی. آقاجون منیدونستیمامان. شما م مدونستینم

. مگه من چند سالمه دونستمیمسلم نم طیاز شرا یچی. من هدونستمینم

 ن؟یهمه ازم توقع دار نیکه ا

آنکه منتظر جواب باشد عقب گرد کرد و آشپرخانه را به مقصد اتاق  بدون

 شیسبحان سرجا یرفت اما با جمله رونیترک کرد. آذر به دنبالش ب

 .ستادیا

 .دیراحت باشه زنعمو. دنبالش نر نی: بذار-

 بودند. دهیرا شن شانیها. پس حرفستادیا
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به طرف آذر رفت و آهسته گفت:  یسادات از جا برخاست. با همدرد زهرا 

 یایرکی. امریشده آذرجان. به دل نگ شونیزیچ هیخونه همه  نیا یاه هبچ

 ییچه بال یدیکه د روزمیبه سرش. دهست پاک زده  یامنم چند هفته

 آورده. نشیسر خودش و ماش

بچه  نیا یمهرناز بود: غصه یرفته ریبه مس ق،یعم یآذر با غم چشم

 کنم؟ کاریزهرا. چ کنهیم رمیپ

 انشاهلل.  شهی: درست مستادیسادات کنارش ا زهرا

گفت: حق داره. خسته شده.  یمبل نشست و با ناراحت نیاول یرو آذر

جا کم  کیرو تحمل کنه؟ واال منم بودم  تیوضع نیا دیبا یتا ک گهید

 بگم اما دلم براش خونه. تونمیخودش نم شی. پآوردمیم

هم کنارش نشست. دوست نداشت دخالت کند اما ساکت هم  زهرا

 دی. باالخره بادیباشد. آرام گفت: کاش با آقا مسلم صحبت کن توانستینم

 نی. خدا به مادرشون عمر با عزت بده اما امشکل بکنن نیا یبرا یفکر هی

 .یدو راه نیادامه دادن واسه خودشم سخته. مونده ب یشکل
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و خنده  یشوخ ونی. ممیبهش گفت میمستق ری: چندبار غدیآه کش آذر 

اما  یستیت نوقت کنار زن و بچه چیا هزار بار بهش گفتن تو هه هبچ

 نه.ک تیریرو مد تیوضع تونهیانگار نم

عاقله.  ایرکیبگو باهاش حرف بزنه. ماشاهلل اون بر عکس ام لیری: به ام-

 تونه با حرف آقا مسلم رو قانع کنه. یم

 شونیتو زندگ ستیدرست ن گهینگاهش کرد: به اونم چند بار گفتم. م آذر

 .میبکن یفکر کیاز مشکلش بگه تا  ادیمهرناز ب دی. اول بامیدخالت کن

 شیکه حاال مهرناز داخلش بود پ لیریاتاق ام یتا در بسته چشمانش

امروز بشنوه  هی. کافگهینم یزیرفت و لب زد: مهرنازم از ترس آقاجون چ

. دردمون بگه چرا بدون شوهرش اومده خوادی. مدام منجاستیبچه ا نیا

 که. ستیدو تا ن یکی

را اندوه گرفته بود.  شاننینگاه کرد. جو ب شیپا ریسادات متاثر به ز زهرا

مهرناز و  یطرف به فکر زندگ کی. از ستیکار درست چ دانستیآذر نم

و خودش هم زجر  دیدیعذاب دخترش را م گرید یاش بود و از طرفنوه

درست مسلم بود  تیریعدم مد ریکه درگ یایزندگ یبرا ی. کاردیکشیم

 . آمدیاز دستش برنم
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و از جا بلند شد. نگاهش  دیخواب کشغرق  اریتن مهد یپتو را رو سبحان 

که زهرا سادات و آذر کنار هم در سکوت  ییبه آن طرف سالن افتاد. جا

 نشسته بودند.

مشغول پاک  دی. نرگس بانو را دستادیسالن ا یرفت و پشت پنجره جلو

 .ریجهانگ یخانه یقد یاه هشیکردن ش

قبل  یاز هفته ا.ه هدار یدو را مخاطب قرار داد: نرگس بانو چه ذوق آن

 .شهینم الیخیکرده اما ب زیهمه جا رو سه چهار بار تم

 یهالب یشد حواسشان را معطوف خود کند. لبخند نشست رو موفق

اش داره دردونه زیعز یهمه مدت چشم انتظار نیآذر: حق داره. بعد از ا

 .ادیم

 م؟یدار ی: زنعمو ناهار چدیشان چرخبه طرف سبحان

 آورد. رونیاز آن حالت ب ،یجو را کم و

**** 

*** 

که  شهیزد. برخالف هم رونیکرد و از اورژانس ب یهمکارش خداحافظ از

 میتا خواستیبار دلش نم نیا دیکشیم ینفس راحت فتیبا تمام شدن ش
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بگذرد. هجوم افکار مختلف به سرش را دوست نداشت. سرش که  یکار 

. شدیاما حاال نم کردیرا فراموش م زهایچ یلیخ شدیگرم کار م

 .توانستینم

را صدا زد.  اشینام خانوادگ یکه کس شدیرد م یمقابل نگهبان از

 .شناختیآرام شد. صاحب صدا را م شیهاقدم

 ؟ینی: خانم ام-

 کی. به شدیم کشیداشت نزد یوحدت ثمیو به عقب برگشت. م ستادیا

صداتون کردم متوجه  یلی. خدیفورا گفت: ببخش دیکه رس اشیقدم

 ن؟ینشد

باشد. با آنکه لبخند زدن حاال سخت شده  شهیکرد مثل هم یسع اسمنی

 ن؟ی. کارم داشتدمی. نشنخوامیبود: عذر م

من  دییبه دور و اطرافش انداخت: هوا سرده. بفرما ینگاه مین ثمیم

 .تونرسونمیم

 دمیم حیدارم. ترج دیخر کمی: ممنونم. دیخودش را عقب کش اسمنی

 کنم. یرو ادهیپ
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روزها همه جا  نیگرفت: درسته. ا یدستش را به طرف خروج ثمیم 

 .دنیع دنی. مردم مشغول تدارک دکهیتراف

 ثمیقدمش شد. حس کرد ماو گرفت و هم میچشم از نگاه مستق اسمنی

آمده است. در سکوت اجازه داد تا خودش به  یگفتن حرف یبرا یوحدت

 .دیایحرف ب

روزها تمام تالشم رو  نیخانم... من ا اسمنیراستش...و من کرد:  من

 .تونمیهام رو بهتون بزنم اما نمباشه تا بتونم حرف یکی فتامونیش کنمیم

هفته را از  کی نیزد. تمام ا خیرا گرفت. دستانش  اسمنیوجود  استرس

 نداشت. دنیاز شن یزیپسر فرار کرده بود و حاال انگار گر نیا

 هم. اسمنی. ستادیا ثمیم

 ن؟یفکر کرد شنهادمی: به پ-

را بست. خودش را نباخت. بچه که  شیدهانش سنگ شد و راه گلو آب

زد: به  یجان یالعمل غلط نشان دهد. لبخند بعکس شنهادیپ کینبود با 

 ؟یوحدت یآقا یزود نیهم

 کی نیشما زود باشه اما ا یبرا دی: زوده؟ البته شادیمردانه خند ثمیم

 سال شده! کی یمن به اندازه یهفته برا
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 گفت؟یم دیرا محکم در دست فشرد. چه با فشیک یدسته اسمنی 

 ای ست؟یبا خودم معلوم ن فمیاما من تکل یکم ندار یزیتو چ گفتیم

ممکن  ریغ میاز آن برا ییام که رهاافتاده ریگ یمن در باتالق گفتیم

 است؟

 دی. شایوحدت یآقا میشناسیرو نم گهیهمد یلیگفت: منو شما خ مردد

از اون نه!  شتریاما ب میهمکار رو هم شناخت داشته باش کیدر حد 

 !ستیکار ن طیما تو مح یتمام ابعاد زندگ دیدونیخودتون بهتر م

. میشیآشنا م شتریباهم ب نیمهربان شد: خب اگر شما اجازه بد ثمیم نگاه

ر موردش د شهینم میجز دو همکار با هم حرف نزد یوقت ،ینجوریا

 گرفت.  میتصم

 .ستیهم درست ن یشکل نی: آخه.. اخه ا-

هفته  کی ی. وقتدیجا شد. منظور او را فهمجابه شیدر جا یکم ثمیم

گرفت حرف دلش را  میرساند تصم یریاو را تا مس فتیبعد از ش شیپ

شده است و اگر اجازه  اسمنی ریاست ذهنش درگ یبزند. گفت که مدت

 باهم آشنا شوند. شتریدهد ب
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 قیا هست که من از اون طره هگفت: اگر مشکلتون اطالع خانواد آهسته 

که از  ی. اتفاقا قصدش رو هم داشتم اما فکر کردم تا زمانکنمیاقدام م

 دیع یکار درست نباشه. پدر مادر من برا نیخود شما جواب نگرفتم ا

 .میخدمت برس یرسم دیتهران. اگر شما اجازه بد آنیم

 شیبرا یدر آن زیبود. همه چ یجد یادیز ثمیچشم بست. قصد م اسمنی

وهمناک  تیفرار از آن وضع یشد. برا شیهفته پ کی نیتر از اترسناک

رو  یم صحبت کنم. جواب قطعمن با خانواده دیفورا گفت: پس اجازه بد

 .دمیبهتون م

فرار  شنهادیو آن پ قیآن نگاه دق ریاز ز خواستی! فقط مگفتیم دروغ

بودند  دیع یبرا دیکه مشغول خر یتیبرود در دل جمع خواستیکند. م

هم  دیرا. شا ثمیرا، حسش را، م ایرکیرا پشتش جا بگذارد. ام زیو همه چ

 خسته بود. زشیروزها از همه چ نیکه ا یخودش را. خود

. دیرا درست نشن ثمیبود که جواب م یسرسر یبه قدر اشیخداحافظ

 نبودند. دنیشباهت به دو یبلندش ب یهاقدم

. حرکت آخرش را گذاشت ستینگریم شدیبه او که دور م ستادهیا ثمیم

. دیچرخ شیسرجا یبود. کم دهیمدت از او د نیکه در ا ینجابت یبه پا
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 نیاقدام کند. با هم یگریبهتر بود جور د دینگاه کرد. شا مارستانیبه ب 

 اسمنی یمیفکر راه آمده را برگشت. کل بخش را به دنبال همکار صم

 کند. یگشت تا فکرش را عمل

**** 

** 

کرد. از  یخودش را بررس نهیو در آ دیکش نییرا پا نیماش ریگ آفتاب

لبش  یرو تیساده لبخند رضا کاپیچشمان خندانش با آن م دنید

خودش باشد. از  نیکرده بود امروز بهتر یسع ینشست. در کمال سادگ

آمد. در عقب باز شد و سر  نیکه سمت ماش دیرا د لیریچشم ام یگوشه

 یصندل یرا رو هاینیریش یجعبه لیری. امدیرخاو به همان سمت چ

را هم سمت او  یکوچک یراننده که نشست جعبه یصندل یگذاشت. رو

 تو گرفتم. یبرا نارمیگرفت: ا

 دنیرا جلو برد و با تشکر جعبه را گرفت. درش را که باز کرد با د دستش

. فقط بدو که ی. مرسریام یتازه گل از گلش شکفت: وا یاخامه یهانون

 .یلباسم عوض کن دیشده. با رید
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 یرو لیریام یرهینگاه خ دنیسرش را باال گرفت. با د امدیکه ن یجواب 

 ؟یافتیشده؟ چرا راه نم یزیباال رفت: چ شیخودش ابروها

 .آدیمدل مو بهت م نیا یلینوازش داشت. آهسته گفت: خ لیریام نگاه

 یلبش نشست کنترل شدن یکه رو یضینوا به پرواز درآمد. لبخند عر روح

 .زمیعز ینبود: مرس

 .کنمیصاف نشست و استارت زد: خواهش م لیریام

د چشم دوخت. دلش به او که به سرعت به حالت کارخانه برگشته بو نوا

فر موهات  ونیدلم م یبهم بگ دی! االن بان؟یکند: هم طنتیخواست ش

 کرده! ریگ

 : دروغ بگم؟دیابتدا گرد شد و بعد بلند خند لیریام چشمان

 نکرده؟ ریگ یعنیگفت:  دی. با تهددیبالفاصله سمتش چرخ نوا

 یکه کرده. ول ری. گزمیبود: چرا عز شیاز خنده در صدا یاهیته ما هنوز

فر، چه ساده، چه  یکرده. چه با مو ریخودت گ شیفرت! پ یموها نینه ب

 کچل! 
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 قتایقلبش گذاشت: حق یرو یدر دل نوا آب شد. دستش را با لودگ قند 

از  یچیه ن،یا یحجم از ابراز احساسات تو رو نداره ول نیقلبم طاقت ا

 .کنهیجمله رو ازت بشنوم کم نم نیمن دوست داشتم هم نکهیا

 حاال؟ هیبه طرفش برگشت: چه اصرار یاهیثان یبرا لیریام سر

 تر بود.عاشقانه ینجوری. ادونمیباال انداخت: نم شانه

برم  دیبه او انداخت: با ینگاه میسر به چپ و راست تکان داد. ن لیریام

 ؟یکه ندار یخودم لباس عوض کنم. مشکل یخونه

را قورت داد. سر باال انداخت: نه.  که در دهانش بود یاینیریتکه ش نوا

 .لیریام یاومدیکاش امروز زودتر از گاراژ م شه؟ینم رید یلیفقط خ

 یبرانیمقابلش بود. در ذهن به دنبال راه م کیبه تراف لیریحواس ام تمام

 ایرکیکه زودتر بتواند به خانه برسد. در همان حال گفت: نشد. ام گشتیم

 .امیزودتر ب شدیهم نبود نم

برد و رو به نوا  رهیرا نگه داشت دست سمت دستگ نیخانه که ماش مقابل

 باال تا من آماده بشم. ایگفت: ب

 سر او بگذارد.راه به راه سربه خواستینوا آنقدر خوب بود که دلش م حال

 ؟یداد یخونه خال شنهادی: االن بهم پ-
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 ییکه تا حاال جا هیکس یبرا شنهادی. مردانه و کوتاه: پدیخند لیریام 

 !یدیرو د نجایبار ا کینرفته. تو که 

 !کنهیفرق م نیگفت: ا ینچ کشدار نوا

 !؟یزل زد به او: چه فرق حیبرداشت. با تفر رهیدستگ یاز رو دست

. دونمیرا کرد که نخندد. چشم در حدقه چرخاند: نم اشیتمام سع نوا

 !یگفت یجور هی یول

گفت: پس  شدیم ادهیگونه که پ تکان داد. همان نیرا به طرف سرش

 .امیتا برگردم. زود م نیبش

 شیهانوا صدادار شد. با چشم دنبالش کرد. قدم یرفتن او خنده نییپا با

باز  یدست دست کند. در سمت خودش را فور دیآنقدر بلند بود که ترس

شد: درو ببند. بمونم  ادهیپ عیسر ستادیکه ا لیریکرد و او را صدا زد. ام

 .رهیم سر محوصله نجایا

تا ابتدا نوا وارد شود. به محض  ستادیخانه را باز کرد و محترمانه کنار ا در

 کیبودند. هنوز  کیا به  نزده هورود ساعت دور مچش را چک کرد. عقرب

 ها وقت داشت. تا آمدن مهمان یساعت
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 یخوریم یزی: اگه چدیلباس کارش را باز کرد و به طرف نوا چرخ پیز 

 .امیب رمیدوش بگ هیهست. من  الخچیتو 

 ر؟ی. فقط امجواب او را داد: باشه چرخاندیطور که چشم در خانه م همان

 گفت. کیبهت تبر دی. بازهیتم یلیهمه جا واقعا خ ؟یمونیم نجایتو اصال ا

کاناپه گذاشت  ی. ساعت را گوشهدیکش رونیرا از تن ب شرتیسو لیریام

 نجای. اکنمیرفت و امد م یلیدوبار اما خ یاهفته دی. شایلیو گفت: نه خ

 نجایهم آمیم ادهیکه کارام ز یگاه ترهکینزد نایبابا ا یبه گاراژ و مغازه

 . رمیو خونه نم

 نجا؟یا یو گذاشتشدند: پس چرا لباسات ادینوا ز یهایسوال

 جانیرو هم خرمیم دیکه جد ییهاخونه جا نداشت. لباس ی: کمدا-

 .ذارمیم

 بنده رفع زحمت کنم؟ ستین یاگهیبا لبخند اضافه کرد: اگه سوال د و

حالت داده بود: فعال  یمبل نشست. لب او را هم تبسم کوچک یرو نوا

 .شهیم رید یلیخ می. تا برسهایایندارم. فقط زود درب یسوال

خانه شد: هنوز که وقت هست.  وارید یبار قفل ساعت رو نیا لیریام نگاه

 اما چشم.
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از گرما شال را از دور گردنش باز کرد و رو به  یمیبا حس حجم عظ نوا 

داشت که منم استرس  دیرو زود اومدن تاک اسمنیاو گفت: واال انقدر 

 گرفتم.

 راهرو گم شد. چیگفت و بعد در پ یا"باشه" لیریام

آورد. پالتو و  رونیب ی. نوا سر از گوشگذشتندیپشت هم م اه هقیدق

 یقد نهی. به دنبال آستادیمبل مرتب کرد و ا یهدست یشالش را رو

کوچک چرخ  یتا سر و وضعش را مرتب کند. نگاهش در راهرو گشتیم

اش را جلب توجه ندیکه بار قبل فرصت نشده بود بب یخورد. در باز اتاق

برق را لمس کرد و با روشن شدن  دیآن سمت کج شد. کل هکرد. راهش ب

با  یاتاق و تخت خواب کوچک یدر گوشه یقد یانهیاتاق، چشمش به آ

 افتاد.  گریدر سمت د یاسرمه یرو تخت

رنگش را  یزرشک راهنی. پستادیا نهیاز کنکاش کردن اتاق، مقابل آ بعد

لباس را باز کرد و دوباره بست.  یدر تن مرتب کرد. کمربند مشک یکم

سر و  یگوشه یزرشک یرهیاش با آن گفر شده یمشک یموها بیترک

بود. چقدر هم محبوب  رادیا یاز نظر خودش ب یمشک یجوراب شلوار

امشبش رفته بود. در دو ماه گذشته،  ییبایز یصدقه بانقبل از امدن قر

 نیکه در ا یداشت. آرامش یخوب یکه حاال بود روزها یتا اسفند یاز د
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 یادیز زیبرگشته بود. همه چ اشیچند سال گمش کرده بود به زندگ 

که  لیریخودش و ام یارتباط جو خانه، کارش،  ل،یخوب بود. حال خل

 ی. طورزیرفته بود. همه و همه چ یقشنگ بهگرفته و رو  یشتریب تیجد

 . دیترسیآن م یادیاز ز یکه گاه

 .دیاز جا پر لیریام یو افکارش شده بود که با صدا نهیمحو آ آنقدر

 : اجازه هست؟-

و شلوار  دیسف راهنیدر پ دهیرا پوش لیریبه عقب برگشت. ام شیسرجا

 باشه. تی. لبخند زد: عافدید یکتان مشک

به باال بود: سالمت  نییاز پا شیاه هقدم جلو آمد. مشغول بستن دکم کی

 .یباش

شده در صورت او  ختهیر سیخ یرا دور زد. موها شینگاه نوا سرتاپا 

 دلش را برد.

ا ثابت ماند. ه هدکم یباال آمد. به او زل زد. با دقت. دستش رو لیریام سر

 مانده تا نوا را جلو رفت. یباال رفته چند گام باق ییبا ابروها

. دست راستش را باال برد و ستادیاو ا یروروبه قایدلچسب، دق یسکوت در

 ند.مو در دستش کش آمد یاه هبلند نوا را لمس کرد. طر یفر مو
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 یموها شی. دلم پرمیگیگفت: حرفم رو پس م یبود وقتآهسته  شیصدا 

 کرده! ریفرت گ

آقا! مهلت استفاده  رهید گهی: ددیکش شیهالب ی. زبان رودیبلند خند نوا

 . متاسفم.دهیرس انیبن به پا نیاز ا

 ی: بن اصلقیمو باال آمد. با حوصله، دق یآرام آرام از انتها لیریام انگشتان

 .امیراض یهم بد کیکوچ فیتخف هی. خوامیرو که نم

حواسم  ی. فکر نکنیزبون باز یلیاو فرود آمد: خ ینهیس ینوا رو مشت

 ! ستاین

کامل درون دستش  فشیمشت او نشست. دست ظر یرو لیریام دست

 یمو باال آمده بود را رو یاه هشیدستش که حاال تا ر یکیجا شد. آن 

. حاال مقصد دیدختر گذاشت. چشمانش در صورت او چرخ یصورت یگونه

 بود. گریکدیشان، چشمان نگاه جفت

 برگردم؟ یدست خال ای ؟یدیم فیتخف شد؟یزد: چ پچ

 تیحواسم به ظرف دمیاز آنکه نوا جواب دهد ادامه داد: البته قول م قبل

 قلبت باشه. خوبه؟
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به حرف  میمستق ری. غیدوست داشتن یهامیبود. ا هامیپر از ا اشجمله 

 .کردیاشاره م یشرویو حواس جمع خودش بابت پ نینوا در ماش

باز او نشست و بستشان.  یاه هدکم یرفت. رو شینوا هم پ دست

او داد و زمزمه کرد:  لیبزند را تحو توانستیکه م یلبخند نیترنیریش

 دوستت دارم.. 

او  یگونه یافتاد. انگشت شصتش رو نیچ لیریام یهاچشم یگوشه

نگرفته  یخوب نیبه ا فینوازش وار رفت و برگشت: تا حاال تو عمرم تخف

 بودم!

 شان،یهاتن نینماند. نه ب یافاصله گریبرد. آنقدر که د نییسرش را پا و

 .دندیخندیکه م ییهالب انینه م

. تازه از ایخوریاشاره کرد: سرما م لیریسمت ام نییپا یشهیبه ش نوا

 . بکشش باال. یحموم دراومد

 ادن؟ی: مهمونا زدیکار را کرد و نوا دوباره پرس همان

. همه رو نرگس بانو دونمیرا دور زد و شانه باال انداخت: نم دانیم لیریام

 ندارم. قیدعوت کردن. اطالع دق
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 دونستمیگفت: من نم جانیزد و با ه هیسمت خودش تک یبه در بسته نوا 

سن و سال  نیبه ا یابچه خوردیون نمبهش یعنینرگس بانو بچه دارن. 

 تعجب کردم. یلیدخترها گفتن خ یداشته باشن که خارج باشه! وقت

. اما داستان نرگس یکوتاه نگاهش کرد و گفت: حق دار یبا مهربان لیریام

 .هیطوالن کمیبانو 

 : دوست دارم بدونم.دیکالم او پر انیم یبا کنجکاو نوا

و آرام و شمرده شروع  دیدارش کشنم یبه موها یرا عوض کرد. دست دنده

 امرزشونینرگس بانو و همسر خداب دمیجور که من شن نیکرد: ا فیبه تعر

اما  شنیدختر م هیها دوا دکتر صاحب بعد از سال شدن،یبچه دار نم

انقدر دعا و  گذرهی. چند سال مدنیاز دست م یشون رو تو  سالگبچه

. دهیبه قول خودشون که خدا بهشون پسرشون رو م کننیم ازین ذرن

 بچه! نینرگس بانو و ا هیو  استیدن هیاالنم 

 تره. بزرگ ی! از من چند سالستی: البته بچه که ندیبعد خند و

 یزیچ لیریتا نپرسد ام دانستیادامه داد. م دنیمشتاق به پرس نوا

 کردن؟ : چند ساله که نرگس بانو با پدربزرگت ازدواجدیگوینم



 

950 

 یشوکت نای: مسندهیون                                                                                                                55طهران

اش ها بود. چهرهسال نیمکث کرد. در ذهنش مشغول شمردن ا لیریام 

بعد از فوت  ی. اما چند سالدونمینم قیکه گفت: دق یمتفکر بود وقت

سال بود همسرشون رو از  یلیمادربزرگم ازدواج کردن. نرگس بانو هم خ

 دمیکه شن نجوریو ا کردنیپسرشون رو بزرگ م ییدست داده بودن. تنها

بودن و  نبیمادرشوهر عمه ز یهیبودن. همسا دهیکش یسخت یلیخ

آقاجون  یو تنها شرطشون هم برا نیکردن. اول شونیمعرف شونیا

ما  یپسرشون بود که خداروشکر انقدر خودش گل بود همه رشیپذ

. اما بعد از ریبخ ادشیباهم.  میداشت یخوب ی. چه روزامیدوستش داشت

 داد. حین ترجرفتن رو به موند یسن قانون

 نرگس بانو. چرا گذاشتن بره؟ ی. طفلزمیمتاثر زمزمه کرد: عز نوا

رو چشم دوخت و آرام به حرف آمد: هر چقدر هم روبه یکیبه تار لیریام

. سرباره کردیاونجا براش سخت بود. حس م یاما زندگ میکه ما خوب بود

معذب بودنش رو.  میکردیوقت حرفش رو نزده بود اما ما حس م چیه

بود  دهیبره نرگس بانو جلوش رو نگرفت. چون د خوادیگفت م یوقت

 . چقدر درس خونده. کار کرده تا به اون نقطه برسه.چقدر تالش کرده

 شیدو ماه پ یکیگل پسر ما قرار بود  نیادامه داد: البته ا تریپر انرژ و

در  ه هو االن دو مانداره. بنده خدا نرگس بان یتموم هاشتی. اما اذادیب
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 شیساعت پ کی نیتا هم شیبود که از دو ماه پ ادیتدارکه! انقدر کاراش ز 

 تو راه بود.

 .نمشونیچانه باال داد: واقعا مشتاق شدم بب نوا

 !گهید شینیکه بب میریم میداد: االنم دار لشیتحو یچشمک لیریام

سر کوچه نگه  یخوایخانه که شدند نوا آرام گفت: م یاصل ابانیخ وارد

 .امیدار من جدا ب

 نشست: چرا؟! شیبا تعجب رو لیریام چشمان

 .ننی! مثال ما رو باهم نبلمایف نی: مثل ا-

هم  ننیاگر بب نای: همه داخلن. هوا هم سرده. گذشته از ادیخند لیریام

 .ستین یمشکل

ته دلش بابت  کردیرفتار م نیچن نیا لیریلبخند زد. هربار که ام نوا

چند سال  نیکه در ا ی. ترسشدیاو قرص م یبرا ارتباط داشتن  تیاهم

که تا  ی. ترسباختیها رنگ محرف نیرا گرفته بود با ا بانشیگر

که تا قبل از  ی. ترسدیکشیشود عقبش م کینفر نزد کیبه  خواستیم

 پسش زده بود. نیو تمر نیتلق ارانبا هز لیریام
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دست  لیریخانه که شدند نوا از سرما در خودش جمع شد. ام اطیح وارد 

 سرده. یلیآزادش را پشت او گذاشت: بدو که خ

غرق در  یجا حسابهمه کردی. تا چشم کار مدیچرخ اطینوا در ح نگاه

خانه نشان  اطیو ح یپارک شده مقابل در ورود یهانینور بود و ماش

 ها بود.کم نبودن مهمان یدهنده

را صدا زد.  لیرینفر ام کیبودند که  دهیرس ریجهانگ یخانه یکیبه نزد 

به نوا اشاره کرد داخل برود: تو برو تو.  زدانی دنیو با د دیبه عقب چرخ

 .امیدخترا هستن. منم م

هم کنار او  یکرد. چند نفر یاحوال پرس زدانیتکان داد و دورادور با  سر

 کدام را نشناخت.  چیبودند که ه

در آنجا  اط،یباز بود. بر خالف ح ریجهانگ یخانه یرفت. در ورود شیپ

بلندش را باز کرد و وارد  یهابوت پیاز رفت و آمد نبود. آرام ز یخبر

تر به گوش حرف زدن واضح یراهرو شد. حاال از داخل خانه سر و صدا

نفر از آن طرف بازش کرد. با  کی دیکه رس ی. پشت در چوبدیرسیم

 مودبانه سالم کرد. نب،یز دنید
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را صدا زد. دختر که  اسمنیکوتاه با او دست داد و سرش را داخل برد و   

 راه پله باال رفت. یاه هآمد نوا را به دستش سپرد و خودش از پل رونیب

نوا  اسمنیاز در خارج شد و  یرا در آغوش گرفتند. دختر جوان گریکدی 

 !هایایکرد: مثال قرار بود زود ب ییرا به طرف داخل خانه راهنما

 ریبود. د لیریام ریجواب او را داد: تقص شدیطور که وارد خانه م همان

 .دیطول کش یلیاومد دنبالم و آماده شدنش خ

آنها را  نیب یارتباط مدت که  نیبا محبت نگاهش کرد. در ا اسمنی

را  یشاد نیا اقتیهر دو ل دانستیخوشحال بود. م شانیبود برا دهید

 برسد. یخوب یبه نقطه شانانیم یارتباط دارند و دوست داشت 

که  یپر کرد. طور بارهکینوا را به  یهابا ورود به سالن سر و صدا گوش 

رو دوخته شد. چشمانش از بهکنده و به رو اسمنینگاهش ناخوداگاه از 

بود که او فقط قسمت  یها درشت شد. راهرو طورتعداد مهمان دنید

. چند دیجمع چرخ انی. نگاهش مدیدیراست سالن که مقابلش بود را م

را  منایدقت  ی. با کمزدندیدختر جوان کنار هم نشسته بودند و حرف م

 .افتی شانانیهم م
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! مگه نجا؟ی: چه خبره ادیخند ریبرگشت و متح اسمنیبه طرف  سرش 

 ست؟ساده یمهمون هی ینگفت

فقط جوونان. بزرگترها رفتن  نایحاال ا ؟ینیبیلب گاز گرفت: م اسمنی

 قاشیجمع باشه! رف نیتو ا دیاحسان! اعصاب آقاجونم نکش ییدا یخونه

 رو جمع کرد برد.

پالتوت  میبود هل داد: بر گرشانیدست او را به طرف راهرو که سمت د با

 .میبرگرد اریرو درب

 انقدر شلوغه! ی: نگفته بود-

 زدیم دیطور که پشت سرش را دهمان اسمنیشدند و  یاق کوچکات وارد

نوا! نرگس  کردمیحدش رو تصورم نم نیآهسته گفت: واال خودمم تا ا

رو دعوت کرده. طومار  رایمختلف و پ یخواره تا جوونا ریش یبانو از بچه

 ! ایدعوت گو ینوشته بوده برا

. از نجایا ختهیهمه آدم ر نیا ادیبا خنده افزود: بنده خدا از ذوق ز و

 .مونیکم خانوادگ یخودش گرفته تا آشناها یهالیفام

از داخل  کردیرا درآورر. همان گونه که لباسش را مرتب م شیپالتو نوا

بود  دهیپوش یرنگ یاسی راهنیانداخت. پ اسمنی پیبه ت ینگاه مین نهیآ
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 امدیلش ن. شالش را از سر باز کرد. دیو شال مشک یبا جوراب شلوار 

بودند بهم  لیریمحل نوازش دستان ام شیرا که تا چند ساعت پ ییموها

 .زدیبر

که  ییشال مردد بود. تا انجا دنیپوش یو وضعش را مرتب کرد. برا سر

فکر  نیحجاب سر داشتند. با هم یجمع همگ یبود دخترها دهیگذرا د

 سر انداخت. یشال را دوباره رو

استقبالش  یآنها برا دنی. با ددیرفتند نرگس بانو را د رونیراهرو که ب از

خوشحالم  یلیتون روشن. خجلو رفت. نوا با محبت زن را بغل کرد: چشم

 که پسرتون برگشتن.

مخصوص به خودش دست او را در دو دستش گرفت  یبانو با مهربان نرگس

جان مادر  اسمنیسرم شلوغه.  کمیمن  دیو فشرد: قربونت دخترم. ببخش

 من آشنا کن. دیا و امه هنوا خانم رو با بچ

 یو بدون آنکه صبر کند از آنها دور شد. نگاه نوا همراه او تا در ورود گفت

 یرا به خوب بردیکه به کار م یادر هر کلمه دهیخانه رفت. استرس خواب

 لبش نشست. یاز ذوق او رو ینیریحس کرد و لبخند ش
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کن  یاحوال پرس دیبا آقا ام میاو انداخت: اول بر یدست دور بازو اسمنی 

 دخترها. شیپ میتا بعد بر

. چقدر اسمش به پسر نرگس بانو بودن دیابرو باال برد و زمزمه کرد: ام نوا

 .آدیم

هر  گهیکه م یانوا. از هر کلمه دهی. واقعا هم امیلیکرد: خ دییتا اسمنی

کامل متوجه  شینیخودت بب. حاال کنهیچکه م دیام زنهیکه م یحرف

 .یشیم

 یانگشتش را سمت قسمت چپ سالن که با خروجشان از راهرو به خوب و

 گرفت. شدیم دهید

امشب  یهافیدندان نما دنبال کرد. با تعر یانگشتش را با لبخند ریمس نوا

به  دیاو شده بود. رد نگاهش رفت و رفت تا رس دنیمشتاق د یحساب

. هنوز خوب کردندیسبحان و چند پسر صحبت مکه  ییسالن. جا یانهیم

به طرف او  یرا صدا زد. با عذرخواه اسمنی نبیکنکاش نکرده بود که ز

 .گردمیبرم گهیم یمامان چ نمینوا جان. بب دی: ببخشتبرگش

جمع پسرها با حدس و گمان  انیتا م دیاش کرد و چرخلبخند بدرقه با

 کند.  یینرگس بانو را شناسا دیام
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سالن رفت و آمد  یحاضر در آن سو یتک تک پسرها یرو چشمانش 

. گذراندیباال رفته داشت همه را از نظر م یابرو کی. خندان و با کردیم

از سالن که چشمانش با  ییجا کی. نگاهش رفت و رفت تا کیبه  کی

 بینفر دست در ج کیکه  ییداد. جا ستیفرمان ا یابه نقطه دنیرس

 .دیخندیبلند م سر عقب برده بود و

شد. نفسش  رهی. فقط تمام اطرافش جز او تدیاو؟ نفهم ای ستادیا ایدن 

بود.  یهنوز به قوت باق ری. پلک زد و تصوندیبیرفت. فکر کرد اشتباه م

بودن دوباره بازش کرد اما...  الیبه وهم و خ دیچشم بست و با هزاران ام

 یافتادنش رو یاز دستانش سر خورد. صدا ینداشت. گوش یادهیاما فا

که انگار کنار گوشش  ییاه هخند یسرد سالن در صدا یهاکیسرام

که بعد از  ییمگر مهم بود؟ آن هم حاال؟ حاال یپژواک شد. ول دیشنیم

 د؟یدیم یدور را فقط در چند متر یادیز یآشنا کیچند سال 

 یکه خراب کرده بود؟ آوار ساخته و ب یبود؟ خود خودش؟ همان خودش

! ی. طعم جا خوردگدادینگاه به پشت سر رفته بود؟ دهانش طعم گس م

آب دهانش را قورت دهد تا آن طعم مزخرف فراموشش  خواستیدلش م

 رفته بود. ادشیرا هم  یان حرکت معمول یشود. اما حت
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مشغول  داشت که سر پسر بغل دست او که یادیز یانرژ اشرهیخ نگاه 

نداشت  تیکه حاال اصال اهم یحرف زدن بود به طرفش برگشت. پسر

که به نوا  یینگاه آن پسر را دنبال کرد. تا جا یرگی. نگاه او هم خستیک

مطمئن شده بود خودش  گریآن نگاه آشنا د دنیکه با د یی. نوادیرس

 ...هاها. همان مو. با همان نگاه. همان چشمشاست. خود خود

نوا مات مانده بود. او؟ پوزخند نشست کنج لبان  یهم حاال رو او چشمان

دور  کینزد یفاصله نیبا ا یشده بود. چقدر حت بهیحالتش. چقدر غر یب

که نوا از برش بود.  یمحمدحسن عمه محبوبش را! محمدحسن دیدیم

. اما انگار آن یخبر یها ببا وجود سال یخط به خط. وجب به وجب. حت

 دیبرفت! شا دهیمعروف درست بود؛ از دل رفته بود آنکه از د مثلالضرب

 رفته بود. ادیهم از 

قدرتمند ذهنش قدم علم کرد. گوشش را گرفت  ی. نوادیکش یقیعم نفس

 را جمع کرد! شی. آنقدر که دست و پادیو محکم کش

 دارید کینداده بود که با  یچند سال هزاران بار به خودش سخت نیدر ا 

کرد. دست  دایبود خودش را پ یو زور یره بشکند. به هر ضربساده، دوبا

که  دی. قبل از برگرداندن سر ددیافسار چشمان سرکشش را گرفت و کش
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چشمان او به  یرگیکنار دست محمدحسن هم همراه خ ینگاه پسرها 

 شد. دهیطرفش کش

 یخارج بود. انگشتانش را مشت کرد. جا ارشیلرزش دستش اما از اخت 

آزارش  هایخال یبود. جا نیهم شهیدر ذوقش زد. هم زیچ کی یخال

در  ستادهیا یاو. همان او یخال یشود! مثل جا یکه عاد ییتا جا دادیم

 آن سمت سالن.

در دستش بود  شیپ قهیچند دق نیکه تا هم یایکردن گوش دایپ یبرا

سرد  یبه دما یاسالن با افت چند درجه یبرد. حس کرد هوا نییسر پا

از صفحه که  یقسمت دنیرا برداشت و با د یاست. گوش دهیرس رونیب

 سالم نبود اه از نهادش بلند شد.  گرید

و با  ستیکرد. به همان سمت سالن نگر ینگاهش سرکش ستادیا یوقت

لحظه ترس برش داشت.  کی یمحمدحسن جا خورد. برا دنیند

سرعت  شیهارا نداشت. قدم اشیرو شود. آمادگبا او روبه دیترسیم

زده  خیدور شد که دستانش  یمسمومش در حال یگرفتند. از آنجا و فضا

 .کردیم بیرفتن ترغ عیسر بهرا به زحمت  شیبود و پاها
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کس داخلش نبود. توانش ته  چیرا داخل آشپزخانه انداخت. ه خودش 

شد و تازه انگار  رهیخ زیم ی. به قندان رویصندل ی. نشست رودیکش

در  کرد؟یچه م نجایخاموش ذهنش روشن شد. محمدحسن ا یهاچراغ

. مثال افتیخودش را در یها؟ تازه عمق ناراحتآدم نیا انیجمع؟ م نیا

 اما محمد محبوب سهمش شده بود. ندیرا بب گسنر دیآمده بود ام

و به نوا نگفته  دانستی. او هم مدیکش ریآوردن نام محبوب سرش ت با

 بود؟

که  یتفاقات روز گذشته را مرور کرد. از همان صبحدر ذهن ا ناخوداگاه

او  یروکه حاضر و آماده روبه یزد تا بعد از ظهر رونیهمراه محبوب ب

از  یرد چیکدام، ه چیشد. در ه یرا گرفت و راه اشهیدییو تا ستادیا

گرفت. پس چطور مانند عجل معلق  یشانیمحمد حسن نبود. دست به پ

 سبز شده بود؟ شیهایشخو انیم

همه  دیو نگفته بود؟! شا دانستیکرد. نکند محبوب م ینگر یمنف

و محبوب. مگر خودش دو ماه قبل با  لیو خل ی. علدانستندیم

آمدن محمد حسن را به او  گفتیبود که محبوب م دهینشن شیهاگوش

تکان داد. امکان نداشت. محبوب از آن دست  نیسرش را به طرف ند؟ینگو

. چطور زدیم ادیرا با حاالتش فر اشیو خوش یبود که نگران ییهاآدم
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 یبود. دوماه شیدو ماه پ یممکن بود بداند و نوا نفهمد؟ آن گفته هم برا 

 و نوا مطمئن شد که قصد آمدن هم ندارد. امدیکه گذشت و محمدحسن ن

با دست  شیتوجه به خراب شدن موها یپرت کرد و ب زیم یرا رو یگوش

 نجایسوال در ذهنش وول خورد؛ پس ا نیبار هزارم ا یسرش را گرفت. برا

 اصال چرا آمده بود؟ نجا؟یچرا حاال؟ چرا ا کرد؟یچه م

نفر وارد  کیغوطه ور بود که  شی. در فکرهادیگذشت را نفهم چقدر

خارج  ارشیالعملش از اختآشپزخانه شد. سرش با ضرب باال رفت. عکس

 . دیکوبیفرستاد. قلبش تند م رونینفسش را ب لیریام دنیبود. با د

 ؟ینشست نجاینوا؟ چرا ا یرفت: خوب جلو

 ییاه ه. مثل بچخواستیم هیشد. دلش گر رهیبا حال بدش به او خ نوا

در آغوشش  خواهدیمادرشان دلشان م دنیاتفاق سخت با د کیکه بعد از 

 فرو روند و زار بزنند. حال او هم همان بود.

. یاومدم تو سالن نبود ده؟ی: نوا جان؟ چرا رنگت پرستادیمقابلش ا لیریام

 کردم. داتیپ نجایهمه جا رو گشتم تا ا

 !ستیتوانست لب بزند: حالم خوب ن تنها
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او گذاشت.  یصندل یپشت یدستش را رو کیدرهم شد.  لیریام اخم 

نشست: چرا؟ خوب  اشیشانیپ یدستش هم رو یکیسمتش خم شد. آن 

 ؟یکرد خیچرا انقدر  که؟ یبود

بودند که نا نداشت:  دهیزحمت دهان باز کرد. انگار رسش را کش به

 شدم. نجوریا هوی. دونمینم

 راستش را هم نگفت. ینگفت. ول دروغ

 یکه انگشت شصتش نوازش وار گونه ییرفت. تاجا ترنییپا لیریام دست

 .دیاو را درنورد

 دکتر؟ میبر یخواینوا زل زد: م یهاچشم در

 دانستیخودش هم نم یداشت وقت یادهیباال انداخت. دکتر چه فا سر

 ست؟یدردش چ

بودند و  ستادهیکور ا یاانداخت. در نقطه رونیبه ب یکوتاه، نگاه لیریام

خودش  شتریندارد. ب یدیبه آنها د یکس رونیراحت بود که از ب الشیخ

 شدهیگفت: پس چ ینوازش داشت وقت شیرا سمت او خم کرد. لحن صدا

 زم؟یعز
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گفتن و  نی. مانده بود بدیدر لحن او لرز دهیخواب ینوا از مهربان یهالب 

 !گفتیم دیسخت. اما باالخره که چه؟ با یدوراه نینگفتن. ب

 گفت: تو... تو مح.... یآرام و خشدار بود وقت شیصدا

بسته شد.  یدر آشپزخانه به آن ییپا یصدا دنیچیاش با پباز شده دهان

از هم فاصله  یکه به قصد گفتن حرف ییهالب یجا ماند رو لیرینگاه ام

 افتاد. نییاو پا یگونه یگرفته بودند. دستش از رو

 د؟یآمد: ببخش یکس یصدا

شدنش  زیخ می. ندیبا مکث، از نوا کنده شد. به عقب چرخ لیریام سر

صله دست از که باالفا دیچه د دینوا به پشت سرش را گرفت. نفهم دید

 قی! رفنجاست؟یا یک نی: به به! ببستادیبرداشت و صاف ا یپشت صندل

 معرفت! یب

 آشنا نبود؟ یادینفر دوم، ز یصدا

 ل؟یریاش که کل آشپزخانه را فرا گرفت هم آشنا بود: امخنده ی. حتبود

 تو پسر؟  ییکجا

که هر دو پسر چطور در آغوش  دیجلو رفت و نوا با چشم باز د لیریام

 شناخت؟یهم او را م لیری. دلش هم. امدیلرز شیهم فرو رفتند. پاها
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مگر در  گفتیکرد. م شیدر ذهن دعوا یآب دهانش را قورت داد. کس  

مگر  ؟ینکرد میخودت ترس یرا برا دارید نیها هزاران بار اسال نیا

بود؟ جوابش واضح بود.  یچه حال گرید نیپس ا ؟یآمدنش نبود یآماده

 ستادهیکه حاال در آن ا یامحمدحسن را در هرجا، اال نقطه دنینوا توقع د

سر راهش  کردیتصور نم یکه حت ییجا نیتررممکنی. در غداشتبود 

 سبز شده بود! شوکه بود. ناراحت. متعجب!

آچمز  یدر چنته برا زیچ کی شهیبود. هم نیهم شهیمحمدحسن هم 

 کردن او داشت.

 تا به خودش مسلط شود.  دیکش یقیعم نفس

من  ؟یریگیم شیبود که گفت: دست پ لیری. امدیشنیرا م شانیصدا

 مکه! یحاج یرفت یتو مرد مومن؟ رفت ایکجام 

 .به بعد خدمتت هستم نی: شرمنده داداش. از ادیباز هم خند محمدحسن

 شیپ یمکالمه را به خوب ی. قسمت بعددیکوبینوا حاال در دهانش م قلب

که عطر  ییبلند شود و برود. از هرجا خواستی. دلش مکردیم ینیب

 محمد حسن را در خود داشت فرار کند.
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محمد حسن نشست و نوا  یبه طرفش برگشت. دستش دور شانه لیریام 

 ما. زیمحمدحسن هستن. دوست عز شونیرا مخاطب قرار داد: نواجان؟ ا

که  یینوا کرد؟یم یدرد چشم بست. او را به نوا معرف با یاهیثان یبرا نوا

چه خبر  نجایا ؟یبود؟ دوستش بود؟ چه دوست دهیبا محمد حسن قد کش

 بود؟

سمت آنها روانه کند. وقت کم  ی. بدون آنکه نگاهستادیپا ا یرو محکم

حد در هم گره  نیتا ا زیهمه چ یآوردن نبود. حداقل نه حاال. نه وقت

 خورده بود.

 !شناسمشونیلبش و گفت: بله. م ینشاند رو لبخند

 ریکه د ی. اوننیباال رفت: خب، انگار زودتر باهم آشنا شد لیریام یابرو

 کرده منم فقط؟

که نگاهش قفل چشمان محمدحسن  ییسر باال برد. تا جا نهیبا طمان نوا

لحظه  کیفقط  اشانیشد. ارتباط چشم کرد،ینگاهش م رهیخ رهیکه خ

که در نگاه  یکند. حس یاداوریهزاران خاطره را  توانستیبود اما م

 !نیباعث شد از موضع قدرت وارد شود: خوش اومد دیمحمدحسن د

 لبخند. هیشب یزیمحمدحسن به سمت باال تاب برداشت. چ لبان
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 : ممنونم.- 

و اتصال نگاه آنها را  دیآشپزخانه پر انیلنگه پا م کی اسمنیوقت  همان

 ع کرد.قط

 دنبالت گشتم دختر. یکل ؟یینجای: نوا؟ ا-

 بعد چشمش به پسرها افتاد. و

  ن؟یینجای: شما هم ا-

 اجیاحت یزی: چدیداخل شد و به رسم ادب از محمدحسن پرس کامل

 ن؟یدار

او مکث کرد: نه. ممنونم  یرو یالحظه یمحمدحسن برا جیگ چشمان

 اومدم. لیریام دنید یخانم. برا اسمنی

لحظات  نیو منگ بود. در تمام ا جیاز نوا نداشت. گ یهم دست کم او

و  دیکه نوا را در سالن د یا. چه آن لحظهندیبیدرست نم کردیفکر م

و رو کرد و  ریبه دنبالش سالن را ز یچه وقت ند،یبیگمان کرد اشتباه م

. ادیز یلیفکر آمده بود. نوا عوض شده بود. خ نیبا هم دیبه آشپزخانه رس

در آن  یآن دختر نوجوان نبود. اگر چند ماه قبل به صورت اتفاق گرید

 درست بشناسدش. توانستیاالن نم دشیدینم یریتماس تصو
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کجاست؟  دیکمرش نشست به خود آوردش: ام یکه رو لیریام یضربه 

 دمش؟یتو سالن ند

 . همون دور و برا بود.دونمی: نمدیکش شیهالب یزبان رو محمدحسن

 د؟یبهم بد دیتونیآب م وانیل کیبرگشت:  اسمنیبعد به طرف  و

چشم به نوا  ینشد. تمام حواسش از گوشه اسمنیجواب  یمتوجه یحت

 دیها فاصله گرفته بود. دها از آن سالبود. به سر و وضعش که فرسنگ

 ؟ی: نوا جان؟ بهترستادیاو ا یروجلو رفت و روبه لیریکه ام

کلمه  نیبار بود که ا نیآنها مات مانده بود. نواجان؟ دوم یرو چشمانش

افتاده بود؟ چه شده بود که نوا را  ی! در نبودش چه اتفاقاتدیشنیرا م

. استرس تمام دیبا فکر به مسائل گذشته قلبش بلند کوب د؟یدیم نجایا

 هایراحم انیخانه و م نیبود؟ نوا در ا دهیجانش را فرا گرفت. نکند فهم

 کرد؟یچه م

 را کور کرد.  دشیو د ستادیآب مقابلش ا وانیبا ل اسمنی

برسونمت  یستین یاک ادیدست سرد نوا را در دست گرفت: اگر ز لیریام

 خونه؟
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گفت: خوبم.  لیریسر باال گرفت و رو به ام یجان نداشت وقت لبخندش 

 رون؟یب میبر

 . ردیفرار کند. از محمدحسن فاصله بگ خواستیم

شود دست جلو برد  دهی. قبل از آنکه سمت او کشدیدستس را کش لیریام

 گذشتندیاز کنار محمدحسن م یچنگ زد. وقت زیم یرا از رو اشیو گوش

کند نگاه پسر فقط  ییرایاز خودش پذ خواستیاز او م یبا شوخ لیریو ام

 انینوا بود. رفته بود تا م یدهیرنگ پر یدستان انها و بعد چهره یرو

 اتفاقات نباشد اما حاال انگار در مرکزشان بود... گرداب

 مناینوا را رها کند. ساحل و  ینتوانست ذهن آشفته یشلوغ هم حت سالن

 دینفهم ی. حتستادیکنارش ا اریدورش را گرفتند. مهرناز هم همراه مهد

. دیچه به دخترها گفت و چه شن دیاز کنارش رفت. نفهم یک لیریام

 .گرید ییهرجا جسمش آنجا بود و روحش

شد خودش را جمع و جور  دهیکش یبه طرف منایکه به اجبار  یزمان تنها

کرده بود  باتریاش را زکه چهره یشیو آرا بایکرد. دخترک با آن لباس ز

. لذت از سر دیکشیا را دنبال خودش مه هو نگا رفتیم شیجمع پ انیم
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بودند  ستادهیکه پسرها ا یی. آنقدر رفت تا به جاکردیچکه م شیو رو 

 دور بود.. یادیتا آنجا نبود اما به نظر نوا ز یادیز ی. فاصلهدیسر

 .نیرو بب دیام میرا آهسته کرد و کنار گوش نوا لب زد: بر شیهاقدم منای

هم نداشت.  یابود. چاره ییارویدختر آه شد. انگار امشب شب رو نفس

 آنجا چه خبر است. دیفهمیم دیباالخره که با

. ادب پسر در سالم کردن دیرا د ایرکیقبل از همه ام ستادیع که اجم کنار

کرد.  یبود که باعث شد لبخند بزند. گرم با او احوال پرس بیآنقدر عج

 .دیرا ند لیریام

 نگاهش در نگاه محمدحسن نشست. فورا چشم گرفت. دیکه چرخ سرش

 د؟یسرش را مرتب کرد و جلو رفت: آقا ام یتوربان رو یبا چرب زبان منای 

 !ننیمشتاق بودن پسر نرگس بانو رو بب یلیدوست ما خ

زد: لطف  منای یبه رو یبود لبخند مهربان ستادهیا ایرکیکه کنار ام یپسر

 جان.  منای یدار

 شما؟ نی: خوبدیسمت نوا چرخ و

اش نشست و گفت: شانه یرو منایبدهد دست  یاز آنکه نوا جواب قبل

 مشهور هستن نواجون. دیآقا ام شونیا
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 ما نواجان هستن. یهمه زیهم دوست عز بایخانم ز نیرو به پسر گفت: ا و 

 : نوا؟ دیچطور باال رفت و تعجب در نگاهش دو دیام یکه ابرو دید

که فورا  دیدر نگاه او چه د دینگاهش کش رفت تا محمدحسن. نوا نفهم و

 شت.به سمتش برگ

! خوشوقتم ییو.. آشنا بایزد و ادامه داد: چه اسم ز یایخند مصلحت تک

 خانم!

او را در دست گرفت و جواب داد: منم  یمودبانه دست جلو امده نوا

 !نمتونیبی. خوشحالم که منطوریهم

 هم دوستشون... شونیزد: ا ییلبخند دلربا منای

اش جمله انی. مردیکامل کردن جمله را از او بگ ینوا بود که اجازه نوبت

 .شناسمیرو م شونیو محکم گفت: بله. ا دیپر

پنهان  یبرا یزی. چشیرو دیچرخ ایرکیباال رفت و نگاه ام دیام یابرو

 شما. یکردن وجود نداشت پس با تحکم ادامه داد: بهتر از همه

 گم؟ی. زل زد در نگاهش: درست مبه سمت او برگشت و
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شد.  نییباال و پا دییتا یمحمدحسن بسته شد. سرش به نشانه شمانچ 

 نکرده بود. دایبرعکس نوا او هنوز خودش را پ

پشت سر جا  یخواهکنجکاو کنار دستش را با معذرت یهاچشم نوا

از او  یو رو کرد. نه خبر ریسالن را ز لیریکردن ام دایپ یگذاشت و برا

 .اسمنیبود نه 

لبخند  یمهرناز سراغش را گرفت و انقدر حواسش پرت بود که متوجه از

خلوت خانه که راهش از  اطیاو نشد و با جوابش به سمت ح یپرمعنا

 آشپزخانه بود رفت.

سرد و  اطیدر آن ح ندینکرد تا بب یکنجکاو یکرد. حت شیدایپ آنجا

 .کندیکوچک که کنارش پر از درخت بود چه م

 ل؟یریرد: امک شیرفت و صدا جلو

سر او به طرفش برگشت. نوا را  گر؟ید زیچ ایاز سرما بود  شیصدا لرزش

آمد:  شیداخل دستش را همانجا رها کرد و نگران پ یهاظرف دیکه د

 حالت بد شده؟ ؟یجانم؟ خوب

 ریو د دینگو دیترسیبغضش را قورت داد. آمده بود که حرف بزند. م نوا

 خراب شود. زیو همه چ دیشود. اضطراب داشت االن نگو
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باهات  یدر مورد موضوع خوامیاو را گرفت: م یجلو برد و بازو دست 

 حرف بزنم.

 افتاده؟ یرصد کرد: اتفاق کیبه  کیصورتش را  یاجزا لیریام قیدق نگاه

 برود. سر تکان داد: از نظر من آره. نییتا بغض پا دیدهانش را بلع آب

که بود چشم بست و دهان  یر زحمتبپرسد. به ه یزیمهلت نداد تا او چ و

 کنه؟یم کاریچ نجایگشود: محمد...محمدحسن ا

لحظه فرا گرفت. نوا دوست نداشت چشم باز  کیجا را در همه سکوت

 . ندیبب خواستیکند. نم

. اندازدیاش فاصله ببسته یهاپلک انیمجبور شد م امدیکه ن ییصدا

 شیبود و بعد صدا لیریام یهااخم دیکه مقابل چشمانش د یزیچ نیاول

 ؟ی: کدیچیپ شیهاکه در گوش

بگذرد و  وارهایاز د خواستیرا به طرف آشپزخانه گرفت. انگار م دستش

که منتظر جواب  لیریبود. سر ام دهیفا یمحمدحسن را نشانش دهد اما ب

تکان خورد مجبور به ادامه دادن شد: محمدحسن. محمدحسن  نیبه طرف

 .دی! دوست امیعبادت
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کمرنگ شد. دهانش باز نشده بود که نوا خودش گفت:  لیریام اخم 

 تر از تو!خوب یلی! خشناسمشیم

 شیکه پشت پا ییاو سرخورد. عقب عقب رفت. تاجا یبازو یاز رو دستش

قطره اشک  کینشست.  شیدرخت رو یتنه دنیرا لمس کرد. با د یزیچ

 منه. ی: محمدحسن پسر عمهدیچشمش چک یاز گوشه

 توانستینه م دیدیرا م لیرینه نگاه ام یکیاال رفت. در آن تارب سرش

 تر بود.حرف زدن راحت یکیبخواندش. در تار

 کنم؟یم یم زندگکه بهت گفتم با عمه و پدربزرگ و شوهر عمه ادتهی: -

هاست پسرعمه دارم. که سال هیمن  نکهیرفته بود بهت بگم. ا ادمی نویا

خبر بودم که االن  یازش نداشتم. اونقدر ب یخبر چیرفته خارج و من ه

 شوکه شدم. نجایا دنشیاز د

حرف زدن  ینا گریانداخت. نوا د هیسا شانانیهم سکوت بود که م باز

 یارا او با جمله یآشفتگ نی. ادیبگو یزیچ لیرینداشت. دوست داشت ام

 جسم او جلو آمد. یکینگذشت که در تار یزیحداقل کم کند. چ

 می. بلند شو برسرده نجای: ادیرا شن شیاما صدا دشیدیهم خوب نم هنوز

 داخل.
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و  ستادیعوض نشده بود. سر پا ا لیریجانش گوش شد. لحن ام همه 

 ل؟یریاسمش را صدا زد: ام

. نوبت او ستدیبا شیروروبه لیریباعث شد ام شینشسته در صدا التماس

 : جانم؟ ردینوا را بگ یبود که بازو

 دیبا دونمیو آهسته گفت: من...من اصال نم دیکش شیهابل یرو زبان

خودم خبر  یبدم؟ اونم وقت حیتوض دیرو با یچ دونمینم یبگم؟ حت یچ

 هیچه خبره؟ تو حداقل  نجایاصال ا ای نجاست؟یندارم محمدحسن چرا ا

 بگو. یزیچ

: بعدا در ندیبودند توانست بب ستادهینور ا ریرا حاال که ز لیریام لبخند

 .ستی. االن حالت خوب نمیزنیموردش حرف م

شد همان جرقه. بغضش اشک شد  لیریام یجرقه بود. جمله کی منتظر

درهم شد. دستش پشت  لیریام یکه چهره دی. دختیاش رگونه یو رو

. دست آزادش را هم برد پشت دینوا نشست و در آغوشش کش یشانه

که  یداره؟ اتفاق هیهم مگه گر یلینسبت فام ؟یکنیم هیگردنش: نوا؟ گر

 باش. روم. آزمیعز فتادهین

 سرش سر خورد.  یبلند او. شال از رو یموها ریرفت ز دستش
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کرده بهم  ریموها رو که دل من توشون گ نیو تاب ا چیپ ستین فی: ح- 

 ؟یزیبر

به همان حالت  قهی. چند دقآمدیاز نوا نم ییصدا چیه هیگر یصدا جز

اش داد و از خود فاصله یکم لیریبهتر شد. ام یماندند تا حال نوا کم

 نکن. باشه؟ هیحرف بزن. اگر نه گر یگفت: اگر دوست دار

 تو؟ میبه داخل اشاره کرد: بر لیریگفت. ام یآرام ی"باشه"

برگردم خونه. توام سرت شلوغه اسنپ  خوامی: نه. مدیرا عقب کش خودش

 .رمیگیم

شام بخور خودم  ایب ؟یبر یخوای: شام نخورده ملیریشد اخم ام وابشج

 .رسونمتیم

از  یکی یاز آن مخالفت کند. به داخل که برگشتند رو شیب نتوانست

نشست. شانس آورد که بزرگترها در آن جمع  اسمنیسالن کنار  یهامبل

 .دیکه امدند و رفتند آنها را ند یدوبار یکینبودند. جز 

گذاشته بود  پای. پارونداختینگاه هم ن میبه آن سمت سالن ن یحت گرید

آن  یو ساحل هم کم منای. دادیگوش م اسمنی یهاو در ظاهر به حرف
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 یاه هخند یو صدا زدندیشان گپ متر با دو دختر هم سن و سالطرف 

 .دیرسیپسرها از آن طرف سالن به گوش م

دخترها  انیپا یب یابل اصرارهارا که خوردند نوا عزم رفتن کرد. در مق شام

برساندش.  لیریتا ام ستادیرا بهانه کرد و حاضر و آماده کنار در ا لیخل

 شیامشب چه فکر کرده بود و چه پ ی. دربارهدیجمع چرخ انینگاهش م

 اشهامشب را از ذهنش پاک کند. نه هم شدی. کاش مدیآمده بود. آه کش

 تیکه به او مربوط بود هم کفا یبردن محمدحسن و قسمت ادیرا. فقط از 

 . کردیم

پشت به خانه کرد و به سمت در رفت. حضور  ستادیکه کنارش ا لیریام

 دهیرس اطیح ی. به انتهاکردیم قیحس آرامش را به جانش تزر لیریام

 شد. شانکینفر دوان دوان از پشت سر نزد کیبودند که 

محمدحسن  دنی. ددیو سرش به سمت عقب چرخ دیرا شن لیریام نام

 .دینوا سردتر کرد و تنش لرز یهوا را برا یدما

 ییکه گفت: جا دی. شنآمدیبه نوا بود و با نفس نفس جلو م رهیخ نگاهش

 ل؟یریام یریم
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که  دی. دجواب دادن مکث کرد یکه برا دی. دلیریچشم دوخت به ام نوا 

 برمیو بعد گفت: نوا رو م دیصورت محمدحسن را کاو قشینگاه دق

 ؟یدار یرسونم خونه. کارب

. امدین رونیب شانانیاز م ییمحمدحسن از هم باز شد اما صدا یهالب

فرستاد. دست دست کردنش آنقدر  شیداخل موها یدستش را با کالفگ

هوا  ؟یداشت ینامش را خواند: محمدحسن؟ کار لیریشد که ام یطوالن

 .میخوریسرده. سرما م

نوا.  یسر خورد رو لیریام یسر تکان داد. نگاهش از رو محمدحسن

نوا  یگونه یهارنگ او شد. سرما حاال به استخوان یب یچهره یرهیخ

 بود. از انجا به تمام جانش. دهیرس

 زشونیسوپرا خواستمیگفت: مامان و بابا خبر ندارن من اومدم. م آهسته

 کنم.

پا و آن پا کرد و ادامه  نیا ی. کمدیصورتش کش یبست و دست رو چشم

 خونه. آمینگو لطفا. خودم صبح م یزیداد: بهشون چ

داداش  دیاو زد: بر یشانه یبرگشت. دست رو لیریبعد به طرف ام و

 .سرده
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که از  یخودش عقب گرد کرد به سمت ساختمان. رفت و قطره اشک و 

امشب کم آورده بود.  نی. دخترک حاال و همدیرا ند دیچشمان نوا چک

. ختیحفظش باالخره فرو ر یبودنش با وجود تالش برا یقو یپوسته

حرف و ساکت. به سمت خانه بردش. در  یدستش را گرفت. ب لیریام

که  ییتمام نشود. به انتها و فردا خواستیکه نوا دلش م کیتار یریمس

 نرسد. گفتیمحمدحسن م

**** 

**** 

بلند زنگ در خانه  یبا پخش شدن صدا بود که یداریخواب و ب انیم

تخت نشست.  یرو ی. فوردیپر شیبالفاصله چشمانش باز شد و از جا

تخت  ی. از روکردیامانش را حس م یب یهاو تپش دیکوبیقلبش بلند م

و کم ماند کله پا  دیچیپتو پ انیم شیبه ضرب بلند شد. آنقدر تند که پا

پرده را  یاتاقش رساند. وقت ید چطور خودش را به پنجرهیشود. نفهم

به  یکه بربر دیرا د ی. نگاه سرگردانش علدیلرزیدستش م زدیکنار م

. چشمانش بسته شد و نفسش رها. عقب رفتیدست به طرف خانه م

 تخت نشست. یعقب رفت و دوباره رو



 

979 

 یشوکت نای: مسندهیون                                                                                                                55طهران

 یبلند شد اما توجه نکرد. چشمانش از ب یگوش امکیپ نگید یصدا 

توهم آمدن محمدحسن  ایفکر کرده بود  ای. تمام شب را سوختیم یخواب

ساعت  میهم بگذارد. جز ن یکه نتوانسته بود پلک رو یرا زده بود. طور

زنگ همان هم  یشد و با بلند شدن صدا نیکه چشمانش سنگ شیپ

انداخت. چندان وقت نداشت. هر  وارید یرو ساعتحرامش شد. نگاه به 

 .دیآیه برسد. خودش گفته بود صبح ملحظه ممکن بود محمدحسن از را

آماده شد.  تری. سرسردیکش شیبه موها یسرسر یاشد و شانه بلند

از لباس  یمحبوب که با کوه دنیرفتنش از راهرو همزمان شد با د رونیب

 .رفتیدر دست به سمت آشپزخانه م

در  دهینوا پوش دنیسالم کرد. سر محبوب سمتش برگشت. از د آهسته

 ؟یریکجا م یا. روز جمعهزمیاده تعجب کرد: سالم عزلباس و ام

از سر  یانداخت و محبوب را با جواب لیبه در باز اتاق خل ینگاه مین نوا

 خوابه؟ لیدارم. باباخل یباز کرد: عکاس

شد. همزمان جواب  برداشتنش خم یها افتاد و محبوب برااز لباس یکی

 .خورهیاس صبحانه ماو را هم داد: نه مامان. تو آشپزخونه
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! یمونینم گهیاونم که د یموندیجمعه خونه م هیاو هم اشاره کرد:  به 

 .دهینون تازه خر یحداقل صبحانه بخور. عل ایب

 کیساعت. ساعت داشت به  نزد یاه هعقرب یپ دیو نگاه نوا باز هم دو رفت

 . شدیم

بود  یزیچ نیاول یو عل لیخل یخنده ستادیچهارچوب آشپزخانه که ا در

 .دیکه به چشمش آمد. سالم کرد و سر هر دو مرد به طرفش چرخ

 ؟یریم ییکرد: سالم باباجان. جا یدست شیجواب پ یبرا یعل

 رمیشان را رد کرد: دمنتظر داد و تعارف لیرا به او و خل یتکرار جواب

 تون.زود برم. نوش جون دیشده. با

مقدمه  یو ب ستادیبود که محبوب کنارش ا یعل ینوا به جمله حواس

او نشست: نوا؟ چرا انقدر چشمات قرمزه؟ تب  یشانیپ یدست سردش رو

 انگار! یدار

که حاال رنگ  لی. چشمان خلدیعقب کش یساختگ یرا با لبخند خودش

رد کرد و آرام گفت: خوبم. اتاقم  یلیبیس ریبه خود گرفته بود را ز ینگران

 . روزتون قشنگ!گهیبه همون خاطره. من برم د دیگرم بود شا
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 یکوتاه یبشنود. عقب گرد کرد و با خداحافظ یزیتا باز هم چ ستادینا و 

 یبرا یمحبوب و اصرار عل یغرغرها یبه سمت در خانه پرواز کرد. حت

 یواریاز آن چهار د فرار یبرا شیهارساندش هم نتوانست از سرعت قدم

 کم کند.

از راه  دیترسی. مزدیکوچه را قدم م اشیشگیهم ریجهت مخالف مس در

 برود و محمدحسن سر راهش سبز شود. شهیهم

. کردندیم یسرکش رشیاز ز ختهیبهم ر یشال بافتش عقب رفته و موها 

بهار مشامش را پر  یبود. بو دهیچیپ شیهااسفند در گوش یسوز سرما

که به اجبار روز  ییمهم بود؟ آن هم حاال؟ حاال هانیکرده بود اما مگر ا

فرستاد.  رونیمحمدحسن کرده بود؟ آهش را از گلو ب میخانواده را تقد

در  یکه روز ییزهایمحمدحسن شده بود. مثل تمام چ یهم فدا مروزا

 ش....عزت نفس اش،یبود. غرورش، نوجوان دهیراه او سر بر

زنگ خورد اما  یچندبار اشی. گوشکردیرا متر م هاابانیهدف خ یب

 خودش را. یکس را نداشت. حت چیه ینداد. حوصله تیاهم

آن در  یکه از سطح فلز ییپارک نشست و به سرما یخال کمتین یرو

پارک  یرو دیتوجه نکرد. نگاه سرگردانش چرخ دیچیپیتمام تنش م
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در خودش جمع شده بود.  ییروروبه مکتین یکه رو یاگربه ی. رویخال 

 یکرد. مسخره بود اما در ذهن داشت به فرق ب سهیخودش را با او مقا

محبوب  الیخ یراحت یبرا نکهی. به اکردیفکر م گربهخودش و  یخانمان

آنها در حضورش معذب  نکهیا یزده بود. برا رونیاز خانه ب لیو خل یو عل

 بود. دهین خرهوا را به جا ینشوند سرما

 چیعضالت گردنش اما نوا ه انیم دیاش. سرما دوشانه یسر خورد رو شال

 سرش نکرد. یبرگرداندن شال رو یبرا یتالش

. ستیبود محبوب مادرش ن دهیرا داشت که تازه فهم ییآن روزها حس

که  یحالش همان قدر تلخ و گزنده بود. درست مثل همان روز

 دهیتلخ را در صورتش کوب قتیحق نیا یبچگ یدعواها انیمحمدحسن م

نوا با بغض گفته بود به مامان  یبود. توپ نوا را با کتک گرفته بود و وقت

داد زده بود که آنقدر نگو مامان محبوب، مامان  شسر میگویمحبوب م

تن کوچک  یآن وقت نوا برا رتی! حستیمحبوب! چون محبوب مادر تو ن

کرده بود، غذا  هیدو روز تمام گر قدر کهبزرگ بود. آن یادیو سن کمش ز

 شیبود، محبوب برا دهینازش را کش لینخورده بود، مدرسه نرفته بود. خل

کدام از  چیبود اما ه چاندهیمحمدحسن را پ گوش یکرده بود. عل هیگر

 یعوض شدن قتیشود. حق نیکارها نتوانسته بود حال بد نوا را تسک نیا
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برگشته بود  یدور یحاال. حاال هم محمدحسن با همه نینبود. مثل هم 

او پدر و مادر  یو محبوب برا یکه اضافه بود او بود. در نبودش عل یو آن

. دادیپسش م یامانت کیآنها را مثل  دیبود با شتهبودند اما حاال که برگ

کند. اما  دای. تا خودش را پندیرا نب زانشیعز یتا ناراحت شدیآواره م دیبا

و  شدیختم م یکه محمد حسن زد به همان زخم بچگ یش زخمکا

 ...افتادیاتفاقات بعدش نم

بود که از عارف و نازگل گله داشت. از خدا هم. از  ییاز آن روزها امروز

بودنش شده بود. اصال چه  یتر از قدرت و قوبزرگ اشیی. تنهاایتمام دن

. گریبود د زادیآدم یبود؟ کم اوردن برا یقو دیبا شهیگفته بود هم یکس

 ارهتا دوب خوردندیم نیزم دی. باآوردندیهمه کم م شدیوقتش که م

 شتریمشکالت ب یبعد. برا یاه هدفع یکنند. برا ستادنیپا ا یرو نیتمر

 بدتر. یهایو سخت

 یجا ایروز محمدحسن دوباره برگردد خانه  کیاگر  کردیفکر م شهیهم

که پسر رفته بود پررنگ  یاول یتصورات در روزها نیخودش! ا ایاوست 

محمدحسن  یبودند. خانه، جا دهیعمل پوش یبودند اما حاال انگار جامه

 تنها. یبود. نه او. نه نوا
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و  دی. آسمان باردندیچک یگریپس از د یکیاشک از چشمش  یاه هقطر 

شد  اهیاو هم پشت سرش. رعد و برق زد و او هم هق هق کرد. آسمان س

 ینفر با چتر از کنارش رد شد و با دلسوز کیکه  ییسر او دردناک. تا جا و

 !یکنیم خی: پاشو دخترجون. هوا سرده. ستادیکنارش ا

. پارک را پشت سر جا گذاشت. باز هم ستادیو منگ سر تکان داد و ا جیگ

 راه رفت....

*** 

**** 

اش چرخاند. محمدحسن بار دهم اسپند را دور سر دردانه یبرا محبوب

دود  گهیآقاجون ضرره. د یاز سر نگاهش کرد: دستت درد نکنه مامان. برا

 نکن.

او زد: من خوبم بابا. بذار راحت باشه. ذوق اومدن  یبه شانه یاضربه لیخل

 پسرشو داره.

 یرو یامحمد حسن خم شد به طرف او که کنارش نشسته بود. بوسه 

 .یلیتون بودم آقاجون. خدلتنگ یلیاش زد: خسر شانه
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: دیخم شد و سرش را بوس لیبود که خل ادیز یکالمش به قدر صداقت 

 .یمنم دلتنگت بودم پسرم. خداروشکر که برگشت

گفت:  لیو با خنده رو به خل ستیپسرش نگر یبا محبت به قد و باال یعل

 !آدیکه نگفته داره م میکن شهیآقاجون. االن حقشه تنب نیبهش رو ند

 یدسته یمحمدحسن با فکر به شب قبل رنگ باخت. دستش از رو لبخند

 کنم. رتونیگمبل سرخورد. آهسته زمزمه کرد: خواستم مثال غافل

مادر.  گهید یکرد رمونیگگذاشت: غافل زیم یرا رو یچا ینیس محبوب

 شتر؟یب نیاز ا

خبر از هم باز شده  یرِ خانه ببود که د شیساعت پ میمحبوب به ن منظور

 یچ"کرده بودند نوا برگشته بود. محبوب بلند گفته بود  الیبود. همه خ

از  وانیو با ظاهر شدن محمدحسن در قاب آشپزخانه ل "باز؟ یجا گذاشت

 دستش سر خورده و هزار تکه شده بود. 

 یکه امروز با همه یدختر یبود. حوال گرید ییمحمدحسن در جا فکر

را نشانش داده  یگرید ینوا شبیکه د یزود آمدنش خانه نبود. دختر

 بود.
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را  واریها کش رفت. داتاق یفکرها ناخوداگاه تا راهرو نیبا ا نگاهش 

با شور و شوق  شهیکه دخترک هم یشکافت و اتاق نوا را تصور کرد. اتاق

. دیدیرا نم لیخل قی. چشمش به آن نقطه بود و نگاه دقکردیم نشیزاید

آدم خانه، پدرش.  نیترطرف یبه سمت ب دی. چرخاوردیسر آخر طاقت ن

 ست؟ی: نوا خونه ندیسپر

نبود. بعد از رفتن او و  یلحظه خانه را فرا گرفت عاد کیکه  یسکوت

 نبود.  یعاد زیچ چیه گریقبلش د یهاداستان

 یکرد. سر باال انداخت و گفت: نه. صبح عکاس دایزودتر خودش را پ یعل

 داشت.

 نه کمتر. شتر،یکلمه ب کی! نه نیهم

سرکار؟ مامان  رهیا هم مه هساعت: جمع یمحمدحسن رفت تا رو نگاه

 خونه. مونهیم گفتیقبال م

 نکهیا مگر اه هجمع موندیخونه م شهی. همجوابش را داد: نه لیبار خل نیا

زد بره. اما امروز از سر صبح  شدیو مجبور م اومدیم شیپ یکار واجب

 .رونیب
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 دهیصورتش کش یرو یمحمدحسن بسته شد. دستش با کالفگ چشمان 

 شد. پس حدسش درست بود. نوا از او فرار کرده بود. 

دختر  نیبه ا دیبا یها از خودش بدش آمد. با چه زبانسال نیتمام ا مثل

 دیوقت نداشته است؟ چطور با چیکه قصد آزارش را ندارد؟ ه فهماندیم

که او ناخواسته رقمش زده بود  یاتفاق داد؟یم حیگذشته را توض شیبرا

 کرد؟یجمع م دیو باعث رنجش نوا شده بود را چطور با

بود  ستادهیسالن خانه ا یبه دست گوشه یساعت بعد محبوب گوش چند

ها به . هربار که بوقگرفتینوا را م یو با تلفن خانه پشت سر هم شماره

. سمت آمدیو تا دهانش باال م دیجوشیته دلش م یزیچ دیرسیانتها م

 یعصرگاه یچا دنیخانه مشغول نوش ی. مردهادیآشپزخانه گردن کش

خانه  یقد یپنجره یپا بند نبود. نگاهش رو یرو یاز نگران اوبودند و 

 .شدیم کیتار گریساعت د کیرفت. هوا 

به دست در  یرها کرد و گوش زیم یزد. تلفن خانه را رو شیصدا لیخل 

کجا  دیپرسی. با استرس در جواب او که مستادیچهارچوب آشپزخانه ا

بابا! کجا مونده تا االن؟ با تلفن خونه هم  دهیگفت: نوا جواب نم یرفت

 نداره. دهیفا یزنگ زدم ول
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محبوب چشم و ابرو آمد و با  یبرا یدرهم شد. عل یاز نگران لیخل اخم 

نداره. خودش  ینگران نکهیآرامش گفت: حتما کار داره محبوب جان. ا

 .زنهیبهت زنگ م

از صبح تا حاال چند دفعه بهش  یدونیوا رفت: م یصندل یرو محبوب

 یب اماممیپ یحت چ،یها رو جواب نداده هکدوم از تماس چیزنگ زدم؟ ه

 ومدهین شیکال جوابم رو نده. تا حاال پجواب مونده. سابقه نداشت نوا 

 !یشناسی. خودت که اون بچه رو بهتر میعل

 نی. از شدت استرس حالت تهوع گرفته بود. در الیبه سمت خل دیچرخ و

 براش افتاده باشه بابا؟ ی: نکنه اتفاقدیفهمیاو را م ینگران لیخانه تنها خل

ابروانش  انیجا خوش کرد. گره افتاد م لیبا سرعت نور در دل خل ینگران

 . حتما دستش بنده.دهیاما با آن حال گفت: جواب م

 چشم چرخاند. چه خبر شده بود؟  شانانیمحمدحسن م 

را به آرامش دعوت کرد: اهلل  یاسترس شهیبود که باز هم محبوب هم یعل

ه به دلت را ینگران یدار یمحبوب جان؟ الک یزنیاکبر! چرا نفوس بد م

 خبر داشته باشن از نوا. شونیا دیخانم بزن شا هیزنگ به مهد هی! یدیم



 

989 

 یشوکت نای: مسندهیون                                                                                                                55طهران

بلند شد. با آنکه به  زیهم پشت سرش از پشت م لیو خل ستادیا محبوب 

نگران محبوب واقف بود اما دلهره قلبش را فرا گرفته بود.  شهیاخالق هم

  داد؟یچرا جواب نم اشیکجا بود؟ امانت شیترس برش داشت. نوا

اعالم کرد از نوا خبر ندارد. گفت امروز  هیبدتر شد که مهد یوقت اوضاع

نوا گفته بود امروز را  دانستیاند و تا آنجا که منداشته یاصال قرار عکاس

. مطمئن ستادیایجا نم کیمحبوب از استرس  گری. دکندیاستراحت م

 حالشبه سرفه افتاده بود و  لیدختر افتاده است. خل یبرا یبود اتفاق

 ی. حتگرفتندیدختر را م یخود شماره یخراب بود. هر کدام با گوش

زنگ  لیبه خل یوسط عکاس شهیهم استرس گرفته بود. نوا هم یحاال عل

. امروز اما همه گرفتیو خبر از حالش م کردی. با او صحبت مزدیم

 نگران کننده شده بود. شیکارها

آنقدر خراب بود که محمدحسن هم اضطراب گرفت. مخصوصا که  اوضاع

رفتن نوا و جواب ندادنش صددرصد به او مربوط است. به  نیا دانستیم

 تواندینوا کجا م نکهیکرد. ا یفکر افتاد. در ذهنش تمام احتماالت را بررس

 زیگذشته و همه چ یباشد. کجا رفته باشد. اما از تمام تصوراتش چندسال

. اتفاقات شب دیبه ذهنش رس یزیشده بود. ناگهان چ رییوش تغخ دست
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او  یرا گرفت و وقت دیام یرا برداشت. شماره اشیقبل را مرور کرد. گوش 

 را درخواست کرد. لیریام یجواب داد شماره

  

و نوا  لیریام نیب یبود مطمئن بود ارتباط دهید شبیکه د ییزهایبا چ 

که  یزیو چطور بودنش در آن لحظه مهم نبود. تنها چ یهست. جد

 بود. اشیداشت نوا و سالمت تیاهم

با بوق چهارم جواب  لیریرا گرفت و سمت اتاقش گام برداشت. ام شماره

خودش به سرعت تمام کرد و با نگاه به در  یرا با معرف یداد. احوال پرس

 ؟یدارتو از نوا خبر  ل؟یری: امدیاتاقش آرام پرس یبسته

 شدهیآمد: نوا؟ چ لیریام یخط سکوت برقرار شد و بعد صدا پشت

 محمدحسن؟

گفت: من صبح اومدم خونه.  ختهیو جسته گر دیبه صورتش کش دست

. موندهیخونه م شهیا همه هکه جمع ینبود. گفتن رفته سرکار در صورت

سابقه  گهی. مامانم نگرانشه. مدهیرو جواب نم شیاز صبح تا حاال هم گوش

 کجاست؟ یکار ازش. تو خبر ندار نینداشته ا
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که هر دو  یاو جمله شیصدا انیبود م دهیدو یکه حاال نگران یلیریام و 

 منم نداده! یهاتر کرد: از صبح جواب تماسرا مضطرب

*** 

.* 

کنار دستش  یهاصدا به قبر یآرام گرفته بود. درست مثل نوا که ب آسمان

اشکش خشک شده  ینکرده بود. چشمه هیگر گری. از صبح دکردینگاه م

 بود انگار.

از جا  خواستیاما دلش نم آمدیم یسرد را لمس کرد. سوز سرد نیزم

کنارشان  خواستیاو بودند. م یدو نفر فقط برا نیا ایبلند شود. از دار دن

 شدیاز ذهنش گذشت؛ چه م شهیحرف بزند. مثل هم شانیبماند. برا

و نه در دل  تیدر عالم واقع توانستیو او م گشتندیبرم گرید بارکیاگر 

  ند؟یشان را ببها چهرهعکس

هم پاره شد. بار  شیهاحسرت یرشته دیلرز بشیکه داخل ج یگوش

حسابش از دستش در رفته  د؟یشنیرا م یزنگ گوش یچندم بود که صدا

. ترفیم یکیبود. سرش به سمت آسمان باال رفت. هوا داشت رو به تار

 ی. کملیریام ای. هی. مهدلیهم خل دیاحتماال تماس از محبوب بود. شا
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بکشد. دست  رونیب بیرا از ج یعارف کشاند تا گوش رخودش را سمت قب 

و  شیپهلو ریز دیچیرا از تنش فاصله داد باد پ سیسردش که کاپشن خ

 نیچن نیامروز و گشتن در باران و ا یباز وانهیکرد. مطمئن بود با د خی

 دارد. شیدر پ یحساب یسرما خوردگ کیشدن  سیخ

افتاد تماس هم قطع شد. تا خواست صفحه را باز  یکه به گوش نگاهش

و  لیریاسم ام دنی. ددیدر دستش لرز یکند دوباره و بالفاصله گوش

باعث شد  انداختیقبرستان، که کم کم ترس به دلش م یهوا یکیتار

 سبز حرکت کند. کونیآ یدستش رو

 هیرا کنار گوشش گرفت. به ثان یگوش یبه قبر نازگل بود وقت نگاهش

 ؟یرا پر کرد: نوا؟ نوا خودت شیهاگوش لیرینگران ام یکه صدا دینکش

 ل؟یری. بغض کرد: امدیبود که قلبش لرز ادیقدر زآن شیصدا حس

شد. حرف نزدن  شیصدا بیعج یگرفتگ یتازه آنموقع بود که متوجه و

 اش آورده بود؟بال را سر حنجره نیاز صبح تا به االن ا

 دیچیکوتاه، در پشت خط پ یکه با مکث لیریام یبلند و عصب یصدا

نوا؟ چرا  ییفکر کردن را از او گرفت: معلوم هست کجا شتریب یاجازه

 ؟یدیجواب نم تویگوش
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. گرخیلحن توب نی. آن هم با ادیشنیبلند پسر را م یبار بود که صدا نیاول 

 بود. دهیلحن را از او نشن نیتا به حال ا شناختیمدت که او را م نیدر ا

ساکت  لیریاما با خوانده شدن نامش از زبان ام دیبگو یزیباز کرد چ دهان

به وضوح  لیریکه ام ینفس راحت یزمزمه کرد. صدا یا"بله"شد. آرام 

 تو نوا؟ حالت خوبه؟  ییهوا در جانش را کم کرد: کجا یسرما دیکش

 .دیگفتنش با وجود آرام بودن به سمعش رس "شکرت ایخدا" یزمزمه و

: اومدم دیو خوفناک نگاه کرد و تنها توانست بگو کیقبرستان تار به

 قبرستون.

شد. آنقدر  ادهیپ عیترمز زد و سر یرو ابانیکنار خ ستادهینوا ا دنید با

چند ساعت  نیکه در ا یدر را پشت سرش نبست. اضطراب یتند که حت

. سمت دختر که شدیسالم بودن نوا آرام م دنیتحمل کرده بود فقط با د

گام برداشت  دادیتنش را نشان م یبه خوب نیماش یهاچراغ یحاال روشن

 . ستادیا نارشو ک

 نمت؟یبب ؟یرا گرفت و سمت خودش کشاندش: نوا؟ خوب شیبازو

 هیشب ییبار باز و بسته شد و آوا کیخوب بودن  یدختر به معنا چشمان

نبود. دستش  یکاف لیریام یبرا نیآمد. اما ا رونیب شیهااز لب "خوبم"
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او گذاشت. صورتش را سمت خودش گرفت و  یچانه ریبرد و ز شیرا پ 

. تا آنجا که چشم شی. سرش. پاهاشیهاکرد. بعد تنش را. دست یوارس

از سالم بودن دخترک خوب نگاه کرد.  نانیاطم یهمه را برا کردیکار م

 نیفرستاد. در تمام ا رونیباره ب کیکه راحت شد. نفسش را به  الشیخ

 . در سکوت و آرام.کردینگاهش م رهیمدت نوا خ

. دستانش جلو رفتند و دخترک را اوردیو مظلوم او را تاب ن رهیخ نگاه

 یرا پشت تن او در هم قفل کرد. حت شی. بازوهادندیسخت در آغوش کش

دستانش هم باعث نشد عقب بکشد. دست راستش  ریلباس نوا ز یسیخ

چند ساعت  نیقرارش چسباند. در هم یرا باال برد و سر نوا را به قلب ب

مدت کم، چقدر  نیدر هم ده،یتازه از راه رس یمتوجه شده بود که نوا

که فکر به  یشده است. طور زیخوب در دلش جا باز کرده و خاطرش عز

کرده بود.  یآرام را عصب شهیهم لیریچند ساعت ام نینبودنش در ا

 نکهینوا. فکر به ا دمیجمله: ترس کی رد ختیچند ساعتش را ر نیا ینگران

 .کردیم مونهیبرات افتاده داشت د یاتفاق

همه  نیا یزهیجا لیری.  اگر امدیچشم نوا چک یاز گوشه یاشک قطره

 .ادیز یلیبود. خ یبود راض اشییسال تنها
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 دیوزیکه م یکه از آن مکان گرم جدا شد پلک گشود. باد سرد سرش 

که  یصندل ی. رونیکرد به سمت ماش تشیهدا لیریتنش را لرزاند. ام

برداشت.  یصندل یجا گرفت در عقب را باز کرد و کاپشن خودش را از رو

 کنار نوا نشست و آن را به دستش داد.

 عوض کن. نی: هوا سرده. لباست رو با ا-

را  یکه خواسته بود را انجام داد. بخار یچشمانش نوا همان کار مقابل

به  رهیکرد. نگاه او به نوا بود و چشمان نوا خ میروشن و سمت او تنظ

 قبرستان. ریمس

 ؟یبود نجایا ی: از کدینگاهش را دنبال کرد و آرام پرس رد

ساعت  کیبه طرفش. مثل خودش آهسته جواب داد: از  دینوا چرخ گردن

 .شیپ

 ؟ی: از صبح کجا بوددیدوباره پرس لیریام

 بودم. رونیقبل: ب ینوا برگشت سرجا چشمان

کافه  کیکه مقابل  یرا حرکت داد. تا زمان نیاستارت زد و ماش لیریام

رد و بدل نشد. تن نوا کرخت بود و خودش  شانانیم یترمز زد کالم یرو

 .گذاشتیهم به سکوتش احترام م لیریو ام آمدی. حرف زدنش نمجیگ
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 ذارمتیگرم بخرم برات. بعد م زیچ هیرا باز کرد و گفت: برم  کمربندش 

 خونه.

 .رمیچنگ شد: خونه نم شیبازو یسمت در اما دست نوا رو دیچرخ

برگشت به طرفش. ابتدا دستش را از نظر گذراند و بعد  لیریام نگاه

حمدحسن از صبح چند دفعه گفت: م یصورتش را. لحنش مهربان بود وقت

ت نگرانتن. پدربزرگ و عمه گفتی. میمن شیپ کردیبهم زنگ زده. فکر م

 طتیرو نگران شرا هیبق نکهیاما ا زمیعز یناراحت یاز چ دونمینم نکهیبا ا

 .ستین یکار درست ینک

که آمد  لیاو برداشت. نام خل یافتاد. دستش را از بازو نیینوا پا سر

متوجه  یشد. امروز آنقدر غرق گذشته بود که حت شتریب اشیشرمندگ

سرخش را  ینینگران خودش کند. برا دل ینشده بود ممکن است جماعت

هم تنها  گهیدارم چند ساعت د اجیو گرفته گفت: واقعا احت دیباال کش

 لیمامان و بابا خل دونمیاشتباه کردم. بهتر از تو م دونمی. مریباشم ام

 شهیهم یرو برا ییزایچ هی تونمیاگه االن برگردم نم داشتن اما یچه حال

من تموم بشه تا از فردا  یبرا هیقض نیا دیتو خودم حل کنم. امروز با

 برگردم. میبتونم به زندگ
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برگشتم  یگفت: وقت زیچ کیو تنها  دیدر را کش رهیبا مکث دستگ لیریام 

 .میکنیصحبت م

نوا وقت  یبرا یشان او را مجاب کرد چند ساعتدوباره صحبت یجهینت و

 یبار برا کی خواستیاو متوجه شد م یهابخرد. آن طور که از حرف

خودش تمام کند و حاال که امروز تا  یرا برا شیهایناراحت شهیهم

 .رساندشیبه انتها م دیرفته بود با شیرا پ شینجایا

شد.  ادهیدر سکوت نگاهش کرد و بعد پ یرا به دست نوا داد. کم یکاف

 .گرفتیتماس م یبا کس دیبا

بود و تکان  ستادهیا شیاما همچنان سرجا کردیم تشیسرما اذ سوز

 .خوردینم

  

 : کجا بود؟دیپرس محمدحسن

 زبان برد. یرا در جواب رو "قبرستان" یکلمه

وا اونجا اما ن میرفت شیبالفاصله گفت: ما که چند ساعت پ محمدحسن

رفته باشه همونجا بود. صبح  میدادیکه احتمال م ییجا نیاول یعنینبود. 

 زد اما نبود. یسر هیهم بابام رفت و 
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فرستاد و گفت: خودش  گرید یکفشش را به سمت ریبا پا سنگ ز لیریام 

رفته سر مزار پدر و مادرش. احتماال به  شیساعت پ کیکمتر از  گهیم

 بوده. رونیب . از صبح همنشیدیخاطر ند نیا

خونه که ما  ارشیزحمت ب یمحمدحسن گوشش را پر کرد: پس ب یصدا

 .میشد وونهیاز صبح تا حاال همه د

 یصندل یکه سر به پشت ییبه نوا شهی. از پشت شدیبه گردنش کش یدست 

 یزده و چشمانش بسته بود نگاه کرد. چشمان ملتمسش وقت هیتک نیماش

دو ساعت مقابل  یکی یبه خانه نرود، حداقل برا کردیدرخواست م

 چشمانش جان گرفت.

 ستین یحالش اک کمیداد:  حیرو به محمدحسن پشت خط توض وارزمزمه

اما اگر  دونمیخونه. چراش رو نم ادیب خوادینم گهیمحمدحسن. م

من  شیدو ساعت پ یکیت رو متقاعد کن که خانواده یجور کی یتونیم

 .دی. نگرانش نباشآرمشیشد خودم مباشه. بهتر که 

پچ وار  یآمد و بعد صدا یخش خش یخط سکوت برقرار شد. صدا پشت

اوضاع خوب  نجای. الیریام شهی: نمدیچیمحمد حسن در پشت خط پ

نداره و از صبح حالش بدتر هم  یخوب یجسمان تی. پدربزرگم وضعستین
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تو نوا رو قانع کن . شهیخاطرشون جمع نم ننیشده. تا با چشم نوا رو نب 

 .ادیب

 .دیام شیپ رمیکرد و بعد، افزود: بهش بگو اگر مشکل منم که م مکث

. پس درست حدس قلقلکش داد یهم ساکت شد. حس کنجکاو لیریام

 زده بود. مشکل آن وسط تنها حضور محمدحسن بود.

گام برداشت و  نی. به سمت ماشدیکش رونیب بشیرا از داخل ج دستش

خونه بدتره محمدحسن. همه  ادیحال ب نیزد: اگر با ا حرف آخرش را

ت رو خانواده یبتون کنمینوا آروم بشه. فکر م کمی. بذار ترسنیم شتریب

 .یکن یتماس راض هیبه 

 او در ذوقش زد. یدست نخورده کینوا که نشست ک کنار

 ؟ی: چرا نخورد-

آنقدر در عالم خودش غرق بود که ابتدا منظورش را نگرفت. رد نگاهش  نوا

 یکیسر باال انداخت: همون  د،یرس یشکالت کیرا که گرفت و به ظرف ک

 .کشهینم لمیبود. م یکاف

خطوط صورت او ماند. امروز  یدر هم شد و نگاه نوا رو لیریام یچهره

 بداخالق شده بود.
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ن را جدا کرد و مقابل صورت نوا گرفت: از از آ یارا برداشت و تکه کیک 

 تو.. باز کن دهنینخورد یزیصبح چ

لب دختر نشست:  یباالخره لبخند رو دیلب نوا کش یرا که رو چنگال

 .ستیم نم؟ بخدا گشنهمگه بچه

 اخم کرد: باز کن. لیریام

 

 

 

 

 

 

 

https://t.me/romanbooki


 

1001 

 یشوکت نای: مسندهیون                                                                                                                55طهران

  

 

 

 

https://www.instagram.com/romanbookir/


 

1002 

 یشوکت نای: مسندهیون                                                                                                                55طهران

 یبشقاب را به دستش سپرد. به پشت لیریاول و دوم را که خورد ام یتکه 

 کیانگار که از  اشیشگیزد و با آن آرامش هم هیخودش تک یصندل

 صحبت کند به حرف آمد.  یموضوع کامال عاد

 یت رو متقاعد کنه که خونه نر: با محمدحسن حرف زدم. گفتم خانواده-

 همه نگرانتن. گهیاما م

بود منتظر ادامه بود که گفت: اگر  شیهابه لب رهیوا خمنتظر ن نگاه

آروم  یری. تا تماس نگیباهاشون حرف بزن دیبا یخونه نر یخوایم

 .شنینم

راه همان  نیداخل دستانش کنده شد. بهتر کینوا از چنگال ک چشمان

 .زنمیزنگ م لی. خودم به بابا خلصاف کرد: باشه یارا با سرفه شیبود. گلو

دست  ریداشبورد بردارد اس یرا از رو یتا گوش رفتیدستش که م و

 شد: بخور، بعد زنگ بزن. لیریام

 یراحت یبرا لیریو نوا سالم کرد ام دیچیپشت خط پ لیخل یصدا یوقت

 شد. ادهیپ نیاو دوباره از ماش
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 یپشت سر همش، عذاب وجدان را راه یاه هو سرف لینگران خل یصدا  

محبوب.  یصدا نهیاو بود و در پس زم یقط ابراز نگرانقلب نوا کرد. اولش ف

...من را بابت سالمت بودنش راحت کرد گفت: من. لیخل الیخوب که خ

قراره  دونستمیصبح هم م یعنی... یعنیمحمدحسن اومده بابا.  دونمیم

 خواستمی. مرونیهم از خونه زدم ب نیهم ی. زودتر از شما. اصال براادیب

و شما چند ساعت  رمیهم خودم. با خودم گفتم م نیهم شما راحت باش

. اما نیبدون عذاب از بودن من، از حضور محمدحسن لذت ببر دیتونیم

همونم ازتون گرفتم. روزتون رو خراب کردم.  میبا بچه باز تیدر نها

 .دیببخش

با  یما رو دق بد یخوایبابا؟ م هیچه حرف نیرا غم گرفت: ا لیخل یصدا

 یما رو بذار خبریبزرگ کردم نوا؟ که ب یشکل نیها؟ من تو رو احرف نیا

. که یزیما عز یکردم بهت بفهمونم چقدر برا یتمام عمرم سع ؟یرو بر

رو  احرف نیا ؟یکار رو کرد نیاون وقت تو ا یبر یروز مثل امروز نذار هی

 ؟یزنیم

را در نطفه خفه کرد. تنها توانست  ندیبنش شیدر صدا رفتیکه م یبغض

 .دی: ببخشدیبگو
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. لیباباخل هیمهد یخونه رمیدر ادامه، مجبور شد دروغ اضافه کند: من م و 

 .گردمیو برم مونمیدو ساعت م یکی

بشه و  یحالم اک نیاز آنکه او مخالفت کند خودش ادامه داد: بذار قبل

ناراحت نکنم. باشه؟ بهم  نیاز ا شتریاومدم شما رو ب ی. که وقتامیبعد ب

 .حالم خوبه دیلطفا. باور کن دیاعتماد کن

 آوردیکه مقابل او کم م شهینتوانست مخالفت کند. مثل هم لیخل

 را به محبوب داد. یگفت و گوش یاباشه

و قول داد که شب  دیرا به جان خر شیهانوا با او هم حرف زد. سرزنش 

 یدگیهم قول گرفت که به پسرش رسخواب خانه باشد. از محبوب  یرا برا

او و  یشرمنده نیاز ا شتریب خواستینگران او نباشد. نم گریکند و د

رفتار کردن با پسرشان به  زیهمه سال کج دار و مر نیهمسرش بشود. ا

بس بود.  گریکرده بود. د شانونیاو را مد ینوا به حد کاف یاسودگ رخاط

. کردیدرد را هم چال م نیامروز ا یدردها انینقطه، م نیامشب، در هم

را هم پشت سر گذاشته  نهای. او بدتر از اکردیدوباره خودش را جمع م

 .گرشید یزهایهم مثل تمام چ نیبود. ا
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داد و با  امیپ هیرا در دست گرفت. به مهد اشیسوار شد. نوا گوش لیریام 

 شیپ دیسراغش را گرفتند بگو لیاو هماهنگ شد تا اگر محبوب و خل

 زد و چشمان داغش را بست. هیتک یصندل یاوست. سرش را به پشت

 دیدیتدارک شام م یهم حاال اوضاع آرام گرفته بود. عل لیخل یخانه در

به سرش بسته بود و در  ی. محبوب دستمالکردیو محمدحسن کمکش م

از جانب نوا کامل  الشیتا خ زدیحرف م هیو با مهد رفتیخانه راه م

که مهمان  یاخانه هیشب یفقط کم ،یراحت شود. قطع که کرد خانه کم

 داشتند شد.  دهیرس راهتازه از 

به ظلمت شب  شهیبود روبه پنجره و از پشت ش ستادهیا لیخل

 یبلند خنده ی. صدااطیخط انداخته در ح یکی. به تارستینگریم

را بعد از چند  قشیو نفس عم دیو محمدحسن را شن یمحبوب و عل

رها کرد. شرمنده سرش را سمت آسمان باال گرفت.  یشانیساعت پر

تشکر و درخواست با چشم  ی. رودیکشیخدا خجالت م یها بود از روسال

 لب گفت. ریباز نداشت. چشم بست و ز

 ".ینکرد اهمیشکرت که بازم رو س ایخدا"

*** 
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که از آشپزخانه  یینشسته بود و به سر و صدا لیریام یمبل خانه یرو 

زدن  دید یبرا یبار ذوق نیقبل ا ی. برعکس دفعهدادیگوش م آمدیم

که  یونیزیروشن تلو یاطرافش نداشت. نگاهش را دوخته بود به صفحه

 یی. چشمانش به آنجا بود و فکرش هر جادیفهمیاش نماز برنامه یزیچ

 .گرید

دم لرز به جانش  کیپتو را دور تنش محکم کرد. حالش خوب نبود.  

 یو دم خوردندیم گریکدی هیبا صدا  شیهاکه دندان یطور افتاد،یم

آتش و حاال هم انگار  یکوره شدی. بدنش مرفتیتا مرز سوختن م گرید

 در حال ذوب شدن بود.

 نشین سنگرو چشمااز روبه یتق تق یخوابش برد اما صدا یک دینفهم

نا آشنا باعث شد بدن  طی. محستیبه اطرافش نگر جیرا از هم باز کرد. گ

 یهارا با لباس لیریکه سر بلند کرد و ام نیجانش را تکان دهد. هم یب

 یقینفس عم دیبود، د دهیخواب شیکه رو یمبل یکنارش لبه یراحت

 آمد. ادشی زیچ ه. همدیکش

 هیسمت نوا گرفت: شب رفتیباال م شیرا که بخار از رو یاکاسه لیریام

 اما قابل خوردنه. ستیمامانت ن یسوپا
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. پسر لیریداخل دستان ام یرنگ و رو یکش رفت تا ظرف ب نگاهش 

کردم که قابل خوردن  شیهم قاط ییزایچ هینودال زدم.  نی: از ادیخند

 نگاه نکن. تست کردم طعمش خوبه. شافهیباشه. به ق

تکان داد و دست جلو برد. ظرف را گرفت و آرام آرام همش زد.  سر

اما دوست نداشت سر بلند کند.  کردیرا حس م لیرینگاه ام ینیسنگ

 یحساب اشافهیدلچسب بود. طعمش هم برخالف ق شیسوپ برا یداغ

 خوشمزه بود.

 ینیگذاشت. ب زیم یسوپ را رو یخال یآخر را که خورد کاسه قاشق

دارش و تب گیج. سر باال برد. مقصد چشمان دادیزارش ماش آشده پیک

 .یدیبود: دستت درد نکنه. زحمت کش لیریام

. دست دیدار او خودش را سمتش کشو تب گیجچشمان  دنیبا د لیریام

. دست سردش با پوست گرم نوا لرز به دست زدرا  اشیشانیجلو برد و پ

 اورد. لیریتن دختر انداخت و اخم به ابروان ام

 دکتر. مینوا. بلند شو بر ی: تب دار-
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را  شیدست نوا شد و صدا ریشد تا بلند شود که مچش اس زیخمین و 

. توام استراحت کن. شمیبخوابم خوب م کمی. لیری: حوصله ندارم امدیشن

 خونه. میریکه شدم م داریب

هم گذاشت. چشمانش داغ بودند.  یکاناپه. پلک رو یرو دیدراز کش و

فرو رفت. خواب  گرید یاقبل نبود.در خلسه یساعت یجیحاال اما به گ

 یی. جایداریخواب و ب نیماب یمهم نبود. رفته بود در عال ارینبود اما هوش

 .دیرا به وضوح د یرد شده از زندگ ریتصاو شدیکه م

 یب یروزها . بهشیبود به چند سال پ دهیآن عالم، ذهنش پر کش در

که تمام هم و  یی. به روزهایخوش خبر ی. به روزهاینوجوان یخبر

نفر.  کیخالصه شده بود در  اشیداریخواب و ب ش،یایو دن نیغمش، د

 محمدحسن!

که داشت؟ هر چه بود خودش را در همان  یروز سخت ایتب بود  ریتاث  

. خیاز تار . به وضوح. انگار که همان سال باشد. همان زماندیدیزمان م

را  یجان گرفته بود و داشت خاطرات شیهاهمان وقت پشت پلک ینوا

 .کردیمرور م
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 دایرا پ شانیمبهم دست دراز کرد. گشت و گشت تا اول ریتصاو انیم  

و کجا آغاز  یک دانستیکند. داستان از کجا شروع شده بود؟ درست نم

اجرا بود و همه به خودش آمده بود که وسط م یماجرا بود. او تنها وقت

 .دیپوشیعمل م یداشت جامه دیشنیم یکه در بچگ ییزهایچ

 گشتیبرم زیاول اول همه چ دیاطالعاتش. شا انیکنکاش کرد م یکم

 شهیهم بهیو دوست و غر هیاز در و همسا ی. وقتیکودک یبه روزها

 که: دیشنیم

 یطورنیبزرگ شدن هم شاالیچقدر نوا و محمدحسن باهم خوبن. ا"

 . ".دیبمونن. دستشون رو به هم بند کن

 "خوبه. بزرگ بشن مال همن. شونمیفاصله سن"  

 "نشون نیخط، ا نیا گهیراست م"  

دست خودت بزرگ شده محبوب جان؟  ریکه ز یبهتر از دختر یک"

  ".اه هبیتک و تنهام هست نکنه بره دست غر یطفل

   "نوا عروس خودته محبوب." 
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و او  رفتیدر م یاز زبانش اتفاق یمحبوب که گاه یهاهم حرف دیشا ای 

که  یهمکارانش. محبوب ای. یعل لیفام یهابا زن . وقت صحبتدیشنیم

 یبرا زیچ کیتن آن خانه را  ینوا را، پاره نکهیاتفاق. ا نیبود ا شیاز خدا

بود  دهبه فکر افتا گرانید یهاکه با حرف یشان کند. محبوبوصل شهیهم

 شان است.تمام یسرانجام برا نیبهتر نیکه ا

  ".میما که عروس دار"

 "هم؟ یبهتر از نوا و محمدحسن برا یاز االن راحته. ک المیمنکه خ "

طور  تیاما واقع کردیخودش فکر م یاه هدیتنها به د االتشیدر خ نوا

 یاو. برا یرقم خورره بود. برا یگریبود. سرنوشت جور د یگرید

هم  یگرید لیآن زمان شکل و شما تیا. واقعه هانفرز یمحمدحسن. برا

 داشت.

**** 

 یکیرا شکستند.  یکودک یبزرگ شد. محمدحسن هم. هر دو پوسته نوا

آنها قد  یپاها هم پابه. آن حرفینوجوان یکیشد و آن  یوارد دوران جوان

نتوانست  یانکار چی. جان گرفتند. تنومند شدند. آنقدر که تبر هدندیکش

 شان بزند. محکم یشهیبه ر شهیت
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دوست و  انیها م. آن حرفدیحدش رس نیکالغ چهل کالغ به باالتر کی 

تر از همه، گوش و فکر و قلب نوا را هم . مهمدیچیآشنا و کس و ناکس پ

حرف بود. همان باد  کیدر حد  شانیهایلیخ یبرا دیکرد. شا ریتسخ

 نکهی. غافل از اگذشتندیو م آوردندیزبان م ی. روگفتندیکه م ییهوا

اما  گفتندیم یاز باد بود. آنها عاد شتریشان بقدرت اهحرف

که  یدختر نوجوان. دختر کیدر فکر  نشستیم میمستق شانیهاصحبت

 بود. دهیتنها که با محمدحسن قد کش یبلوغ بود. دختر یدر روزها

شده  نفر پر کرده بود. کیرا  شیبه خودش آمد که شب و روزها یوقت نوا

 ییهارا. زمان اشیسالگ  یبود روزها ادشیآتش. خوب  یبود اسپند رو

 دنیاتاقش انتظار رس یو پشت پنجره گشتیکه از مدرسه برم

که در  یی. روزهاآمدیکه از کالس کنکور م دیکشیرا م یمحمدحسن

. یکوچک نوجوان یهاحرف از پسرها بود. همان قلقلک شهیشان همکالس

محمدحسن را دم مدرسه  یدو بار یکی شیهاکوتاه. دوست یهاطنتیش

و به دنبالش  دیخریکتاب م شیکه برا ییها. وقتبودند دهیمنتظر نوا د

تا با هم به خانه برگردند. اصال محمدحسن بود که او را مثل  آمدیم

پر  ی. محمدحسن بود که برخالف روزهاودخودش درس خوان کرده ب
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 نیکنارش بود. بهتر شهیهم کردندیا مکه مدام دعو یتنش کودک 

 شدیکه م یاارتباط دوستش بود. همراهش بود. همدم و همرازش بود. 

و دوخته  دهیترها برکه بزرگ یجز آن زیگذاشت. هر چ شیرو بایز یهااسم

 فکر کرده بودند بعد به آنها... انترها اول به خودشکه بزرگ یبودند. جز آن

حرف محمدحسن را  شانیهاصحبت انیم طانشیش یهابار دوست چند

. یرا دار یبودند. آنها هم قلقلکش داده بودند. که تو کس دهیکش شیپ

وجودش را  یساخته بود که در آن سن همه یاز نوا دختر هانیتمام ا

خبر همچنان  یکه از همه جا ب یمحمدحسن فرا گرفته بود. محمدحسن

 شیهاچشم در خانه، محبت چند نکهی. غافل از اکردیمحبت خرجش م

سرش گرم درس و  شهی. برعکس نوا او همکنندیبرداشت م گریرا جور د

 یخاله زنک یها. اهل حرفشدیها حاضر نممشق بود. چندان در جمع

 کیاما  دیشنیرفته بود. حرف مردم را م یهم نبود. اخالقش به عل

 . برعکس نوا.هدرواز یکیدر بود و آن  شهیگوشش هم

 گرید ی. وقتدینوا به اوج خودش رس یسالگ  یدر روزها زیچ همه

محمدحسن در  یشده بود. وقت ترانینسبت به محمدحسن ع شیرفتارها

از  شتریسال پشت کنکور بودن قبول شد و ب کیدانشگاه بعد از  نیبهتر
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دو ترم دانشگاه را گذراند و شد معلم  یخودش نوا ذوق نشان داد. وقت 

شد.  ترکیشان نزدکنکور، ارتباط یه کردنش براآماد یانوا بر یخصوص

نوا و او بزرگ  گریگوش پسر خواند که د ریکه محبوب آرام آرام ز ییتا جا

درست  گری. که داست شانانیکردن ارتباط م یاند و وقت رسمشده

خود با  الیکه به خ یسقف. محبوب کی ریشکل ادامه دادن ز نیا ستین

 .یرا خوشبخت کند و نوا را ماندن سرشپ خواستیم کارنیا

کند.  کیبود. آنقدر که نتواند حسش به نوا را خوب تفک جیمحمدحسن گ 

باشد؟ آن روز  نیچن توانستیم یهم نداشت. کدام پسر در  سالگ یسن

و  لیخل یخوشحال یمحمدحسن سکوت کرد. سکوتش شد مهر امضا پا

 طرف. یب یمحبوب و عل

 شه،یکه برعکس هم یشروع شد. از دهاناز آن سکوت  زیهمه چ اصال

 به موقع باز نشد... بارنیا

بود.  دهیآنها تدارک د یکه خودش برا ییبه جلو هلشان داد. به جا زمانه

 یزیچ دیرفت؟ شا شیاز آن حرف تا عمل پ زیچقدر گذشت تا همه چ

 حدود  ماه. 
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کردن حس  دایپ انیابرها بود و محمدحسن در برزخ. م یروزها نوا رو آن 

 افتادیکه داشت پشت سر هم م یاتفاقات انی. مزدیمبهمش دست و پا م

 از دور تنها نظاره گر بود. ستادهیا گیجآدم  کیو او مثل 

آمد و خواهر،  یترها را دعوت کردند. پدر علشد. بزرگ دهید تدارکات

بزرگانه برگزار شد  یجلسه کیرا نداشت.  یبرادرش. محبوب هم که کس

 ینامزد کیبر آن شد تا کنکور نوا همه صبر کنند.  میآخر تصمو در 

ذهن محمدحسن از همان  یاه ه. جرقیمعمول تیبا محرم یخانوادگ

 کردیزمان روشن شدند اما ترس نگذاشت حرف بزند. با خودش فکر م

 نی. مگر نوا چه کم داشت؟ جز اشودیدرست م زیجلوتر که بروند همه چ

شده  یبا او سپر شیو حاال جوان یو نوجوان یبود که تمام لحظات کودک

گذر زمان  کردی! گمان مدانستیواقعا دوستش داشت و نم دیبود؟ شا

 اما نشد. کندیمشکالت را حل م

از دست گذر زمان  ی. کارشدیم دیو گذشت اما نشد آنچه که با گذشت

ذهن محمدحسن را فتح کرد  دیجد طی. دانشگاه و درس و محامدیهم برن

آن  گرید یبودن تکان نخورد. حت ییاز دختردا یاا نوا در نظرش ذرهام

 شیپ یدیجد یایهم برداشته شد. دانشگاه دن شانانیم کیارتباط نزد
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 ییجا نیترکه نوا در آن کوچک ییایگذاشته بود. دن سنمحمدح یرو 

نجابت زود  یمحمدحسن از رو کردینداشت. دخترک آن روزها فکر م

 یایو در رو شودینم کشینزد یسر شلوغ ی. از رودیآیم ریو د رودیم

بود. قلب عاشق و  یاز دور هم راض یداشتن او غرق بود. به داشتنش حت

 بس بود.  شیبرا دیدیاسم خود م هکه او را ب نیاش همبچه

 ندیگویکه م یی. شده بود مثل دخترهاخواندیدرس هم نم گرید یحت

 "کار؟یچ خوامیکار کردن رو مقراره ازدواج کنم. درس و  گهیمن د"

که دورش  یبود. حباب ییباینوا در حباب ز یبرا زیآن روز نحس همه چ تا

 دایکه جد ییهاتی. واقعدیدیرا نم هاتیرا تار کرده بود و واقع

 خانه را نگران کرده بود. یترهابزرگ

محبوب در اتاق  هادشنیکه محمدحسن خانه بود به پ لیروز تعط کی

دختر  ساله بود.  کی گریبروند. حاال د رونیمشغول آماده شدن بود تا ب

که سر و  کردیامتحان م یکی یکیداخل کمدش را داشت  یهاشال

بلند  یصدا دنیبا شن رهیدستگ ی. دستش رودیشن رونیاز ب ییصدا

 رونی. بکردندیشد. انگار داشتند دعوا م کمحمدحسن و محبوب خش



 

1016 

 یشوکت نای: مسندهیون                                                                                                                55طهران

خبرها نبود. محمدحسن  نیوقت در خانه از ا چینرفت اما کنجکاو شد. ه 

 . آن هم سر محبوب. گوش چسباند به در تا بشنود.کردیصدا بلند نم

که به مذاق  گفتیم یزیکه متوجه شد محبوب داشت چ ییجا تا

 ینبودند. دستش نشست رو لیو خل ی. علامدیمحمدحسن خوش ن

 کرد. خکوبشیمحمدحسن م یما جملهتا در را باز کند ا رهیدستگ

 سرش. یرا انداخته بود رو شیتوجه به خانه بودن نوا صدا یب 

 کی. مگه من خوامیبگم بهت مامان؟ نم یبرم. به چه زبون خوامی: نم-

نه؟  ایبهت نگفتم با نوا حرف بزن؟ به من گوش کن؟ گفتم  شیهفته پ

چه  گهیرفتن مسخره د رونیب نیا ؟یزنیم هیحرف چ نیپس االن ا

 .نمیبب نویا خوامینم گمیمن م ه؟یاهیغیص

زد: مامان من نوا رو  ادیخانه خراب کن را فر یو باالخره آن جمله 

 .خوامینم

 گفت و نوا پشت در اتاق، خشکش زد. او

تو دامنم.  دیبود که شما گذاشت ینون نیبگم؟ ا دیبا ی: به چه زبون-

 . دیخودتونم جمعش کن
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 نفر را حس کرد. کیمحکم  یهااما قدم دیچه گفت را نشن محبوب 

و  دیکه در اتاق با ضرب باز شد. محمدحسن افروخته را د دینکش یطول

در دستش مچاله شد. دلش گواه بد  دی. شال سفمحبوب را پشت سرش

 . خون مقابل چشمان محمدحسن را گرفته بود.دادیم

 خوامتی: من نمدیورت خود نوا کوباش را به صجمله بارنیرفت و ا جلو

 یکیآقا. دوست ندارم. عاشق  خوامتینم شه؟یم شه؟یکه نم ینوا. زور

به زور تو رو بهم انداختن. دست از سرم بردار باشه؟  نایا یشدم ول گهید

 .رمیوگرنه م

چطور غرور او را شکست.  دیو با کنار زدن محبوب رفت. رفت و نفهم گفت

به درش کرد  دانیتنها از م کردیم الیزد. خ نشیمتوجه نشد چطور زم

 اما بدترش را سر نوا آورد.

 تیاهم شیبرا گرینوا آن روز مرد. در خانه قشقرق به پا شد. اما مگر د روح

 هم نبود. یزندگ یجا گریبدون محمدحسن د ایداشت؟ دن

. نه آن روز نه روز امدیاما به خانه ن. محمدحسن یآمد و بعد عل لیخل

شد سر حرفش مصمم ماند.  دایش چند روز بعد که پبعدش. سر و کله

 یکرد. عل هیبد شد. محبوب گر لی. حال خلخواهمشیکالم گفت نم کی
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 رومیم دیزد اما از حرفش برنگشت. گفت اگر قبول نکن یلیبه صورتش س 

 دشیبود و سرش پر باد. تهد یجوان لی. اوادیآیم تانیبرا ماو جنازه

 .امدندیبود و کوتاه ن انیابرو در م یترساندشان اما پا

 انینظر از آنها پا دنیاش بودند، بدون پرسترها سازندهکه بزرگ یاقصه

 داشت. تلخ و پر درد. یتلخ

را به  تیروز همه جمع شدند و واقع کیرفت که  شیپ ییتا جا قصه

بماند. اما نشد.  دیدلش بسوزد. شا دیشامحمدحسن هم گفتند. گفتند تا 

که بود هم بدتر شد. محمدحسن سرشان داد زد. گفت  یوضع از آن

امکان ندارد  گریآنها باشد. گفت حاال د یپنهان کار نیا کیشر تواندینم

 یکه حاال برا یاهم به باد رفت و ماند چهره دیذره ام کی انبماند. و هم

 محمدحسن هم زشت شده بود.

متحرک شده بود. چند ماه پر تنش گذشت و دست  یوسط نوا مرده آن

 آخر محمدحسن دست به دامن او شد.

راهش را سد کرد و از او خواست تا با  گشتیروز که از مدرسه برم کی

دوست خوب. نه  کی. یخواهر کیمن  یهمه حرف بزند. گفت تو برا
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 لیوک کیبا  اشییگفت. از آشنا اشندهیآ یاه هو نه کمتر. از برنام شتریب 

 مهاجرت. یبرا مشیو تصم ایخوب در آن سر دن یمهاجرت

غرورش به حرف او فکر کرد و سر اخر خودش پا  یزهاینوا با خرده ر 

بار او هم گفت طلب عشق از  نیمتقاعد کردن همه. ا یگذاشت برا شیپ

باطل شد. محمدحسن به  تی. محرمکندینم خواهدشیکه نم یکس

سابق  ینوا گری. حال نوا هم. دختیدوستش رفت. خانه بهم ر یخانه

. حرف خواندی. درس نمآمدینم رونیمکانش. ب بودنبود. کنج اتاقش شده 

 .زدینم

مهاجرت با  یکارها یرفت که محمدحسن برا شیپ یجور ریتقد دست

 رانیبه ا دیبود. ام یرتمهاج لیوک ایکه در ان سر دن یدیآشنا شد. ام دیام

او باز شد. شروع  یلهیبه وس هایاحمر یمحمدحسن به خانه یآمد. پا

موضوع و چند ماه بعد گفتنش به  نی. و همجا بودآنها از همان یدوست

 ریها از زکه بعد از سال یبود. خاکستر دیجد یسر آغاز داستان لیخل

 آمد.... رونیآتش ب

 یگرفت رو ادیبعد او را خودش ساخت. تک و تنها.  یایرفت و نوا دن او

که نام او هم  یسخت. طور یلی. اولش سخت بود. خستدیخودش با یپا
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 ی. دانشگاه قبول نشد و راهدیو جنگ ستادی. اما ازدیبهمش بر توانستیم 

که حاال شرمنده بودند.  یو محبوب لیدانشگاه آزاد شد. آن هم به اصرار خل

. موفق شد. بدون یشد به سمت عکاس دهیکش یقراهش به صورت اتفا

 شیکه جا قیعم یمرد. محمدحسن زخم زد. زخم کیبه حضور  ازین

 ساخت.... دیجد ینوا کیاما از نوا  سوختیم

ها دلش خواست خاطراتش را مرور گذشت و امروز بعد از مدت هاسال

 دیطلبیبودن م فیضع یزندگ یآن روزش ضعف بود اما گاه ی. کارهاکند

 کند. ترتیتا بعد، قو

 خودش را جمع کند.  گریبار د کیکه  

بود. سن و سال آن  یاو پر از تلخ یو حضور محمدحسن تا ابد برا اسم

 یندهد. که ضربه صیزمانش آنقدر کم بود که درست و غلط را تشخ

 یسال و اند کی یهم سن و ساالنش به اندازه یایبخورد. از دن یقیعم

 جا بماند.

 گرید ییایدن ریعشق خودش را درگ یبود. کاش به جا مانیپش حاال

. اه هدی. آن وسط تنها مقصر او نبود. او فقط دل بسته بود به شنکردیم

به همان خانه و تک پسرش  ایدن کردیکه داشت. فکر م یکوچک یایبه دن



 

1021 

 یشوکت نای: مسندهیون                                                                                                                55طهران

که محمدحسن زد  ینبود. زخم شرفتیو پ دنی. به فکر دشودیخالصه م 

 دیتکه از قلبش را شکست که بع کیدر روح او ماند.  شیجا اخوب شد ام

ها که اعتمادش از جنس مخالف سال نیشود. مثل تمام ا ریتعم دانستیم

 یاز حرف زدن با پسرها ابا داشت اما رو یسلب شد. تا چند سال حت

 را سر راهش گذاشت. لیریکه خدا ام ییخودش کار کرد. بهتر شد تا جا

  

و محبوب  لیآن زمان خل یو خودخواه میتصم یجهیامروزش نت حال

 .شدیبود اما او هم نوا بود. باز هم بلند م

*** 

*** 

 یزی. به رومزیزل زده بود به م یکیآشپزخانه. در تار زیبود پشت م نشسته

خوب  توانستیجز آنجا. نم زدیپرسه م ییمحبوب. فکرش هرجا زیتم

ال خوش برگشتش را خراب . اتفاقات امروز حذهنش را جمع و تمرکز کند

. داشت خفه شیگلو خیکرده بود. عذاب وجدان دست انداخته بود ب

. حس دادیبود عذابش م یگرید ینوا به خاطر او االن جا نکهی. اشدیم
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که خودش هم از جرمش خبر داشت  یبد مقصر بودن داشت. حس متهم 

 .دانستیو مجازات را حق خودش م

 ی. پوفرفتینم دیام یکاش اصال به مهمان. دیدینوا را نم شبید کاش

درصد هم احتمالش  کی ینوا آنجاست؟ حت دانستیم دی. از کجا بادیکش

 تصور. نوا؟ آنجا؟ نیبود ا دی. بعندیاو را آنجا بب دادیرا نم

بود.  ختهیرا بهم ر شیاه هنوا شب قبل برنام دنی. ددیکش یقیعم نفس

را  دنشید یرو دانستیچند سال از حال و روز او خبر داشت. م نیدر ا

خبر برگردد تا نوا را هم  یگرفته بود ب میتصم نیهم یندارد. اصال برا

بخشش دارد  یبرا یشتریدر آن صورت شانس ب کردیکند. فکر م ریغافلگ

 .شیاه هبرنام یکاسه کوزه ریاتفاق شب قبل خورده بود ز بااما 

 یناخواسته در آن حال بد، لبخند کوچک لیریو ارتباطش با ام فکر به نوا با

خوش  یروزها قیرف ینوا خوشحال بود. برا یلبش. برا ینشست گوشه

که  یینوا یدوستش بود. برا نیروز بهتر کیکه  یدختر ی. برااشیبچگ

که آن اتفاق  فیخواهر دوستش داشت اما ح کیحاال هم مثل  یحت

بود. اگر همراه نوا  یپسر خوب لیریهم دورشان کرده بود. ام زافتاده و ا

 .شدیخواهر کوچک راحت م نیا یندهیاو هم از آ الیخ شدیم
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راه  کرد؟یم دیکه برسد. االن چه با یروز یرا گذاشت برا ندهیبه آ فکر 

برگشتنش توانسته بود نوا  یچه بود؟ آن هم وقت تیموقع نیدرست در ا

 اده دور کند؟را از خانه و خانو

 ینشد. وقت یآمدن عل یور بود که متوجهغوطه شیدر فکرها آنقدر

روشن شد و نور چراغ چشمش را زد به خودش آمد.  کبارهیآشپزخانه به 

 چشمانش را به هم فشرد. هنوز به نور عادت نکرده بود.

 داری: محمد؟ بشیهاقدم یو بعد صدا دیچیدر آشپزخانه پ یعل یصدا

 بابا؟ یشد

در چهارچوب  ستادهیرا ا یکه عل ییمحمدحسن باال رفت. تا جا سر

 .دیآشپزخانه د

 زد: خوابم نبرد. مامان و اقاجون کجان؟ یکوتاه لبخند

بود را داخل  دهیکه خر ییاه هویبا دقت نگاهش کرد. جلو رفت. م یعل

گذاشت و چشمانش را دوخت به محمدحسن و گفت: منکه  نکیس

. آقاجونم دراز کردیم حیتصح یشت برگه امتحانمامانت دا رونیب رفتمیم

خوب  یلی. هوا خمیباهم بر گفتمیم یداریب دونستمیبود. اگر م دهیکش

 بود.
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. حس نگاه پسرش را خوانده بود. حرف و با مکث چشم از او گرفت گفت 

 پشت چشمانش را. دهیخواب

. دیبپرسد. دست دست کرد تا خودش بگو یزیچ میمستق خواستینم 

 رونیآب را بست. عقب گرد کرد تا ب ریش امدیصدا که از محمدحسن ن

 : بابا؟دیاو را شن یبرود. هنوز کامل دور نشده بود که صدا

او، هنوز هم  دنیو کم د یلبش. با وجود سال دور ینشست رو لبخند

 حسش را بفهمد. توانستیم

 و برگشت به طرفش: جانِ بابا؟ ستادیا

 کرد؟یاز کجا شروع م گفت؟ی. چطور مزیباز هم زل زد به م محمدحسن

 تا حق مطلب ادا شود؟  گفتیاز کدام قسمت م

بابا؟ چرا  هیاو: چ یشانه ی. دستش را گذاشت روستادیکنارش ا یعل

 شده؟ یزیچ ؟یخوریو محرفت

 رو بهتون بگم. یزیچ هی دیرا باال برد. چشم بست و آهسته گفت: با سرش

 ؟یشد یاونور خجالت ی: خب بگو بابا. رفتدیخند یعل
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چطور  دونمی. نمستیضرب گرفت: بحث خجالت ن زیم یدستش رو با 

بدونم نوا چرا امروز خونه نموند و جواب  کنمیبگم؟ راستش... فکر م

 !دادیهاش رو نمتماس

او را فشرد: متوجه  یو با دست شانه یعل یشانیپ یخط انداخت رو اخم

 ؟یدونینشدم؟ از کجا م

و زمزمه وار گفت:  دیکش شیهالب یدرنگ کرد. زبان رو محمدحسن

 بابا! دینوا منو د شبید

او سر خورد. اخمش حاال  یاز شانه یسکوت شد. و بعد دست عل یاهیثان

 ؟یچ یعنی! شب؟یاز دقت بود: د یناش

صورتش. سر تکان داد  یرو دیبه او نگاه نکرد. دستش را کش محمدحسن

کنم  رتونیغافلگ خواستمی. مامیو گفت: منکه بهتون نگفته بودم دارم م

 یبرگشتش برنامه یاش برابه همه خبر داده بود. خانواده دیام یول

 میدیغروب رس روزیاصرار کرد حتما منم باشم. د یلیداشتن. خ یمهمون

اطالع  یمادرش. منم گفتم هدفم ب یخونه میراست رفت کی جامونو از ه

 امیاومدنه پس چه بهتر که برم اونجا و شب رو استراحت کنم و صبح ب
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 نیبهتر نیا دمیاتفاق افتاد که د عیانقدر سر زیهمه چ یعنیخونه.  

 .مهیتصم

و پشتش نشست. منتظر گفت: خب؟  دیکش رونیب یگرید یصندل یعل

 به نوا داره؟ یچه ربط نایا

که حاال  یایچشمان روشنش را دوخت به او. با ناراحت محمدحسن

 را پر کرده بود گفت: نوا هم اونجا بود بابا! شیصدا

از  یکی یرا به مهمان شبیآمد که دخترک د ادشی. دیباال پر یعل یابرو

چشم بست. با  یکه افتاد با ناراحت اشیدوستانش رفته بود. دو هزار

 بچه خونه نموند!  نیخودش حرف زد: پس بگو چرا امروز ا

که حاال درد  یی. جااشقهینبض شق یمحمدحسن نشست رو دست

سکوت برقرار شد و او بود که  یاستخوانش. لخت انیبود در م دهیچیپ

نوا حتما به خاطر من امروز رو خونه  ؟یکنم باباعل کاریشکستش: حاال چ

ما که رفتن رو به موندن کنار ش دهینمونده. حتما حضورم آزارش م

 کنم؟ کاریچ دیبا دونمیداده. واقعا نم حیترج

شود سپش  دایمحبوب پ یانداخت مبادا سر و کله رونیبه ب ینگاه یعل

 نوا رفته مزار؟ یدیآرام گفت: امروز از کجا فهم
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 ایگفتن ارتباط نوا درست است  دانستیلب بهم فشرد. نم محمدحسن 

نامش را دوباره خواند سر باال برد و خالصه وار گفت: از  یعل ینه. وقت

 از دوستام. یکی قیطر

نکرد. تنها  شتریآدرس بدهد. اصرار ب ترقیدق خواهدینم دیفهم یعل

 کجاست؟ یدونی: االن مدیپرس

 .دونمیتکان داد: بله. م سر

که  تهیموقع نیاو را گرفت: خوبه. االن بهتر یدست جلو برد و بازو یعل

و اختالف  یناراحت نیمحمدحسن. شروع ا یمشکل رو خودت حل کن نیا

 ادیب نکهیبا تو بود و تموم کردنش هم با خودته. برو دنبال نوا. قبل از ا

نه به تو سخت  یینجایکه ا یمدت نیمشکل رو حل کن. بذار ا نیخونه ا

در موردش  میکه ما بازم بخوا ستین یزیمسئله چ نینه به اون. ا گذرهب

. مخصوصا شهینوا دچار سوءتفاهم م میبزن ی. اگر هر حرفمیلت کندخا

 . پس خودت حلش کن.یینجایحاال که تو ا

 یچشم گشود کالفه گفت: چ یهم گذاشت و وقت یپلک رو محمدحسن

 بگم؟ اونم االن؟ بعد گذشت  سال؟ تونمیم یبگم بهش بابا؟ چ
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. هم یدونیخودت بهتر م نوی: ادیپاش شیبه رو یگرقیلبخند تشو یعل 

 اشتباه بود. میبچه کرد نیکه در حق ا یکار میدونیتو هم ما م

اش: شما چرا بابا؟ شما که همون موقع هم جمله انیم دیپر محمدحسن

 ن؟یطرف بود یب

به اشتباهش برده  یپدرانه نگاهش کرد. خوشحال بود که پسرش پ یعل

 بود.

. هر کدوممون به میشتباه کرد: منم اشتباه کردم محمدحسن. هممون ا-

حرف زدنت و محبوب و آقاجون  ریشکل. من با حرف نزدنم. تو با د کی

 یکیشکل باشن پسرم.  کیاشتباها  ستیکه قرار ن شهیشون. همبا عجله

 نیموقع حرف زدنش. ا یبا ب یکیاشتباه کنه و اون  تونهیبا سکوتش م

 .کنهیکم نم یزیکار غلط چ وناز بار ا

بلند شد. آرام گفت: برو دنبالش محمدحسن. باهاش حرف  زیپشت م از

اما اون دختر االن  ستیقابل جبران ن میکه ما در حق نوا کرد یبزن. کار

بشنوه.  دیبا یداره. حاال که برگشت اجیاون زمان تو احت لیدال دنیبه شن

رو گذروند. چطور شکست. نوا  یینوا بعد رفتنت چه روزها یدونیتو نم

کرد. از ترس حرف  یدور زیعقب موند. از همه چ شیرفتن تو از زندگ دبع
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اون  یرفتن تو بودن حت لیکه تو صورت اون دنبال دل اه هیدر و همسا 

 یبه کنجکاو شدیتو مجبور م ی. اون به جارفتیهم نم رونیب لیاوا

 کرد. شیمدت منزو کیهم  نیمردم جواب بده و هم

محمدحسن باعث شد ادامه دهد: نوا . چشمان منتظر دیکش یقیعم نفس

 نیشده. پشت ا ینیبیکه حاال م یدختر موفق نیاالن دو سه ساله ا

که  یکه امروز انداخته دو سال سخت بوده محمدحسن. دو سال یاپوسته

امروز  یکرد و بعد از اون نوا غیرو از خودش در زیبعد از رفتن تو همه چ

 ی. کارامرزشیمثل پدر خدا ب. درست رو ساخت. با تالش و همت خودش

دختر  نیا یزندگ یروزها نیندارم اما ما دو سال از بهتر گهیبا مسائل د

 .یبد حیحق رو داره که تو براش توض نی. امیونیرو بهش مد

ها سال نیانداخت و گفت: من تمام ا نییشرمنده شد. سر پا محمدحسن

 وقت نخواست بشنوه. چیبدم بابا. اما نوا ه حیخواستم توض

 ؟یدیلبخند زد: بهش حق نم یعل

 قصه نوا بود.  نیتنها آدم محق در ا داد؟یکرد. حق نم فکر
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بهش حق  ی. حتدمیشد: بهش حق م نییباال و پا دییتا یبه نشانه سرش 

 تیخودش رو اذ یشکل نیو تو روم تف بندازه اما ا سهیامروز وا دادمیم

 نکنه.

 کنمیبابا. حس م دهیامروزش، فکر کردن به حال بدش عذابم م رفتن

وقت با خودم فکر  یچند سال وقت و ب نی. تمام اامیفیآدم کث یلیخ

هم  یبرا میتونستیمنو نوا م م؟یدینقطه رس نیبه ا شدیکردم که چ

 م؟یدیرس نجایشد که به ا ی. چمیبمون یبچگ یروزا یهاهمون دوست

 یحرف آخرش را زد: اشتباه از ما بود. شما دو تا جوون خام و ب یعل

. بدون به شما میزدیخودمون رو گره م یآرزوها دی. ما نبانیتجربه بود

نه؟ بلند شو پسرم. اگر واقعا  ای نیخودتون دوست دار میبپرس نکهیا

 بهتر شدن حال خودت و اون دختر بردار. یقدم برا کی یناراحت

رفت. محمد حسن ماند و فکر کردن به  رونیاو کرد و بو پشت به  گفت

 دهیرا نوا کش زیبود. او رفته بود و جور همه چ یها. حق با علآن حرف

و  کردیفکر م یگرید یزهایبه چ دیکه در آن روزها با ینوجوان یبود. نوا

 با اشتباهات آنها تاوان داده بود...

*** 
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 نوا؟ ینگاهش کرد: خوب لیریگذاشت. ام زیم یرا رو یخال ماگ 

 کردم. تیاذ یلی. تورم امروز خریام دی. ببخشکمیتکان داد: بهترم  سر

خونه بعد از  نیبود. ا یقشنگ تیلبخند زد: اذ شیبه رو یبا مهربان لیریام

 ها رنگ و رو گرفت به خودش.مدت

را کنار زد:  اشیشانیبه پ دهیچسب ینوا تا چشمانش باال رفت. موها نگاه

تونسته رنگ  ییحال به جا یب ضیگوشت مر کهیت هی یبگ یخوایماالن 

 حتما!  یبده؟ اغراق هم نکرد

گردنش گذاشت و آب دهان  یو به سرفه افتاد. دست رو دیآرام خند و

 قبل. یاما نه مثل ساعت کردیهنوز درد م شیقورت داد. گلو

 .کردیم تیکفا یخونه بود نیکه تو ا نیاز جا بلند شد: هم لیریام

کنار رفتند و  اشیفکر یاه هبه او و حضورش. دغدغ نوا خوش شد. دل

 حرکات او. دنید یهمه چشم شد برا

 کردیطور که درش را باز مشربت و قاشق برگشت. همان کیبا  لیریام

بود اونم  دهیگفت بخرم. از دکترشون پرس اسمنیرو  نایرو به او گفت: ا

 . دمیرفتم خر یبرات خوبه. خواب که بود نایگفته بود ا
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باز کردن دهانش  یرا پر کرد و مقابل دهان او گرفت. نوا به جا قاشق 

مونده جور شربت خوردنم امروز تو  نی! همیعقب رفت. با خنده گفت: وا

 .یبکش

 برد: بده خودم بخورم. شیپ دست

 دستش را عقب برد: بگو آآ. لیریام

 . دیامش صورتش را سمت خودش کشو او با آر دیبلند خند نوا

به  لیریشربت را که ته حلقش حس کرد دهانش جمع شد. ام یتلخ

را کنار زد. نوا از نگاه او  شی. خم شد به طرفش و موهادیخند اشافهیق

خودش باشد.  توانستیغرق در آرامش بود. چقدر خوب که در کنار او م

که در تنش زار  ییها. با لباسحال یب ده،یقدر نامرتب، رنگ پر نیهم

نداشت. با  تیاهم لیریخوب که ظاهرش در مقابل ام چقدر. زدندیم

 .شیهااو چشم دوخت به چشم یصدا

 دم؟ی: گفتم بهت امروز چقدر ترس-

 شد.  نییباال و پا دییتا یدستانش به معنا رینوا ز سر

 د؟ی: گفتم از فکر نبودنت قلبم لرزدیرا لمس کرد و دوباره پرس اشگونه
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کارو تکرار نکن  نیا گهیو او ادامه داد: د دینوا بسته شد. دلش لرز چشم 

حق دارن برات نگران  تیزندگ یها. آدملیدل چیوقت و به ه چینوا. ه

 .یکه دوست دارن مسئول ییکسا یبشن و تو در مقابل همه

به دوست داشتنش را دوست  لیریام میرمستقیغ یگشود. اشاره پلک

داشت. پسر خواست عقب برود که نوا ساعدش را گرفت. کلمات را در 

. من...من اصال لیریام دیذهنش مرتب کرد و زمزمه وار گفت: ببخش

از  شترشیها شدم اما ب! اولش متوجه تماسشدیامروز چ دمینفهم

رفت  ادمیکردم و انقدر غرق بودم که  لنتیسا ور میبود. گوش هامیمشتر

دوباره به حالت اول برش گردونم. کارم اشتباه بود اما اون لحظه زمان و 

 بود. یمعن یمکان برام ب

که باعث شد دستش را نوا رها کند. عقب  یپر سوال بود. طور لیریام نگاه

 ؟ینیبش شهی. نوا ارام درخواست کرد: میزد به صندل هیرفت و تک

 باهات حرف بزنم. خوامیم

 یبدون یو با همان تن صدا گفت: تو حق دار زیست زل زد به مکه نش او

از  دیبا دونمیمن نم حال افتادم، اما خب.... من.. نیچرا من امروز به ا

 کجا بگم برات.
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حرف  یبهتر تی:حق دارم، اما بهتره تو موقعدیحرفش پر انیبه م پسر 

 حالت بهتر شد. ی. وقتمیبزن

 خوامیامشب در موردش حرف بزنم. م نیهم خوامیگفت: نه. م مصمم

که انگار نبوده. مثل تموم  یموضوع رو جا بذارم و برم. طور نیا جانیهم

 دو، سه سال. نیا

که همان لحظه زنگ خانه به صدا  دیبگو یزیدهان باز کرد چ لیریام

 اد؟یب یدرآمد. نوا متعجب گفت: قرار بود کس

از  دیجواب داد: نه. شا رفتیم رونیطور که ببرخاست. همان لیریام

 باشن. اه هیهمسا

را که  "ه؟یک". دینفر را پشت به ساختمان د کی ستادیکه ا فونیآ پشت

 باال رفت.  شیمحمدحسن ابروها دنیگفت مرد برگشت و با د

 بود؟ ی: کدیآشپزخانه منتظر د یو نوا را در آستانه دیعقب چرخ به

 باال. آدی: محمدحسنه. داره م-

 یمبل برداشت. کم ینوا گذشت و پتو را از رو یچشمان غم گرفته از

 را مرتب کرد و همان لحظه در خانه زده شد.  زیم یرو
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 تیوضع نیرا کم داشت که با ا نیبه خودش انداخت. هم ینگاه مین نوا 

 نیا دی. اما بالیری. مقابل چشمان امنجای. آن هم اندیمحمدحسن را بب

 دیرسیاول سخت به نظر م یدر وهله زیهمه چ. کردیقسمت را هم رد م

 .کردیردش م دیاما باالخره که چه؟ با

نشست. چقدر  شیهالب یسرش انداخت. پوزخند رو یرا رو شال

 شده بود. بهیمحمدحسن غر

کرد. محمدحسن که داخل  زیرا ت شیهادو پسر گوش یگفتگو یصدا

او را دعوت به  لیریشد آهسته سالم کرد و همان شکل جواب گرفت. ام

آشپزخانه  یپشت سرش روانه خواستیکه م یینشستن کرد و رو به نوا

 .ندیشود اشاره زد بنش

که  ی. طورآمدیکدام در نم چیهم نشسته بودند اما صدا از ه یروروبه

 .شکستیبه هم سکوت سرد خانه را م هانتیتنها خوردن در کاب

ه طلسم شکست و محمدحسن از آشپزخانه باالخر لیریآمدن ام رونیب با

 لب باز کرد. 

 دیبود. ببخش دهیپرس ایرکیگرفتم. اونم از ام دیرو از ام نجای: آدرس ا-

 تون شدم.مزاحم خبریب
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جواب  لیریآنها بودند اما تنها از ام یمحمدحسن هر دو یجمله مخاطب 

 او نشست. یروفاصله و روبه یگرفت. پسر کنار نوا با اندک

رد و بدل شد که سهم نوا فقط سکوت  شانانیمعمول م یهاصحبت یکم

 و در آخر نوا. لیریام یساعت. بعد رو یرو دیبود. نگاه محمدحسن چرخ

 نگرانت بود. یلیباالخره رو به او گفت: مامان خ و

 یااو. پسرعمه یهاچشم یبه روشن دیکه رس ییدختر باال رفت. تا جا سر

! هم در قلب او، هم در یخال چیه کیبود و حاال  زیروز همه چ کیکه 

 .اشیزندگ

 میآرامش او گفت: داشت دنی. با دلیریسرش برگشت به طرف ام ناخواسته

 .میگشتیبرم

 .نیهم

 دیبگو یزیچ خواستیبه طور واضح مستاصل بود. انگار م محمدحسن

که باهم حرف  نجایزد: اومدم ا ای. باالخره دل را به درتوانستیاما نم

 .میبزن

 خارج بود. حرف؟ بعد از چند سال؟ خنده دار بود. ارشینوا از اخت پوزخند
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شلوارش به هم  شیفرصت جواب را از او گرفت. سا لیریشدن ام بلند 

تلفن  ییجا دی: من باشیسکوت به وجود آمده را به هم زد و بعد صدا

 .گردمی. برمنیکنم. راحت باش

سن کش رفت تا دست او خواست بلند شود نوا مانع شد. نگاه محمدح تا

 .یبشنو دینشست. نوا پچ زد: بمون. توام با لیریام یپا یکه رو

سخت شد.  شیانداخت. کار برا نیینشست. محمدحسن سر پا لیریام

کم از  شناختیبود م یکه او را چند سال یلیریاعتراف در مقابل چشم ام

 عذاب نبود.

از کدام قسمت شروع  گفت؟ی. چطور مدیصورتش کش یرو دست

باره  کیافکارش و به  انیجان گرفت م ی. حرف علدیلب گز کرد؟یم

ها را به حرف نی. او اگفتیگرفت. پدرش راست م یرنگ آسان زیهمه چ

 نوا بدهکار بود.

شکل حرف زدن  نیا دی. شازیصورت نوا چشم دوخت به م یجا به

گفت: من قصد آزارت رو نداشتم  یشرمنده بود وقت شیتر بود. صداراحت

. یوقت دوست نداشتم ناراحت باش چیه ش،ینوا. نه امروز نه چند سال پ

 بشه که کم از خواهر براش نداشته؟  یکس یباعث ناراحت تونهیم یاصال ک
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بود. کالفه ادامه  اشرهیبه چشمان نوا که خ دیباال رفت. تا رس نگاهش 

رفت که من مجبور شدم  شیپ یطور زیهمه چ شیداد: فقط چند سال پ

قصد. ناخواسته باعث رنجشت شدم. اما  یکار رو بکنم. اونم نه از رو نیا

 جفتمون الزم بود. یکار برا نیباور کن ا

اعصابش. آب دهانش را قورت  ینوا رفت رو یهالب ینشسته رو پوزخند

 داد.

 کردمیمخالفت نم شیرا در هم قالب کرد: اگر من چند سال پ دستش

 ونیو هوا. م نیزم نینوا. معلق ب میگرداب بود نین هر دومون تو ااال

دست و  دیبا میدونستیازش نم یچیکه ه یزندگ هیخودمون و  یآرزوها

 یآرزوها یسن کم از رو یدو تا آدم سرخورده که تو میشدی. ممیزدیپا م

با هزارتا  یزندگ هی ونیرو فدا کردن و م شونیتمام زندگ ترهابزرگ

که دنبال خودشون  یسر گردان موندن. دو تا آدم دفن شده یآرزو

 خواستیو تو باشه؟ دلت ماالن من ریتصو نیا ی. دوست داشتگشتنیم

رو  زهایچ نیو به جاش، ا یاالن، استقالل االنت رو از دست بد تیموقع

حالتش  نیما بسازن بهتر یبرا خواستنیکه م یایدگاون زن ؟یریبگ

 باشه. تونستینم نیو تو جز امن یبود نوا. حداقل برا نیهم
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که محمدحسن گفت را تصور کرد.  یزیهم گذاشت. چ یپلک رو نوا 

وجه االنش را  چیشد! او به ه خیهم س کیتصور کوچ کیتنش از  یموها

 .کردیمعاوضه نم زیچ چیبا ه

 نبود. زهایچ نیمشکل نوا فقط ا اما

را مخابره کرد: تو به حد  شیاه هتنش را به عهده گرفت. گل اریاخت زبانش

 یوقت شی. چرا گذاشتیاما نزد ،یها رو بزنحرف نیا یفرصت داشت یکاف

برامون ببرن و  یچرا اجازه داد ،یدونستیکه کار از کار گذشت؟ تو که م

 ؟ینکرد یخودت کار یبدوزن؟ من بچه بودم. خام بودم! چرا برا

 جیرا در خود جا داده بود: من گ یکالفگ ایدن ایمحمدحسن دن یصدا

 نیکه در ع یراه درست ه؟یراه درست چ دونستمیبودم نوا. اونقدر که نم

من مگه چند سالم بود؟  ،ینگه داره. تو بچه بود یحال همه رو هم راض

بودم؟ چقدر با جنس مخالف ارتباط داشتم که  دهیچقدر دور و برم آدم د

مامانم مدام بغل گوشم  یکنم؟ اونم وقت کیتفکحسم رو به تو  مبتون

 به منه. دتیکه دوست دارم. که تو چشم ام خوندیم

تو تنها  دم؟یفهمیرو م هانیا دیتو کتاب بود کجا با شهیسرم هم یوقت

 دیبا ینوا. چطور یو برام ارزش داشت شناختمیکه م یبود یدختر
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از کجا  خواد؟یها محس نیاز ا شتریب یزیو ازدواج چ یزندگ دمیفهمیم 

داده  ادیرو  هانیبهم ا یک کردم؟یم دایو حس درستم رو پ گشتمیم دیبا

توقعات  نیمامان، ب یهاحرف نیتو، ب نیمن خودم رو گم کردم نوا. ب ود؟ب

همه باشم اما  یبرا یرفت. خواستم پسر خوب ادمیآقاجون. من خودم رو 

 نیبه خودم فکر کنم. به تو فکر کنم. بار ا دیفراموش کردم قبلش با

 عیمن انقدر سر  یسردرگم ونیم زیافتاد رو دوش من. همه چ میتصم

به خودم اومدم  یالعمل رو ازم گرفت. فقط وقتکه قدرت عکس افتاداتفاق 

 رید یهمه چ یچقدر برا دمیتموم شده بود. اونجا تازه فهم زیکه همه چ

 شده.

 شیپ لیریانش ناخواسته تا صورت امساکت شد و چشم محمدحسن

 گذاشت؟یم دیبا یصورت او را به چه حساب ینشسته رو یهارفت. اخم

 گذاشت؟یبه جا م یخراب کار نجاینکند باز هم آمدنش به ا

شدم، چهار نفر  ریحرف قبلش را گرفت: تو دانشگاه که جاگ یپ آهسته

. یتو فقط برام خواهر دمیتازه فهم دمیرو جز اون خونه و محله که د

که هنوز هم دلم طاقت نداشت خار تو پاش بره اما جنس محبتم  یینوا

ها برام سال یوقت نمتیبب یاگهیبه چشم د تونستمی. نمکردیبهت فرق م
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. ازدواج ستمیآدم موندن ن دمیکه جلو رفتم. فهم کمی. یبودخواهر  

به  دیرو با یندگز هیداشت نوا، من خودم بچه بودم چطور بار  تیمسئول

از  شتریبه خدا قسم من اون روزها به توام فکر کردم. ب دم؟یکشیدوش م

 خودم نه، اما کمتر هم فکر نکردم.

حس را داشته باشد اما  نیفکر کرد. دوست نداشت ا شیهابه حرف نوا

. که محمدحسن هم آن روزها مستاصل بوده. دادیمنطقش به او حق م

. یدیرو فهم هانیا یهمه رید یلینتوانست طعنه نزند: خ هانیا یبا همه

 رید نیتقاص ا یو گذاشت ی. چون فرار کردیرو از دست نداد یزیتو چ

 چی! چون هیمن، تک و تنها پس بدم. نگو به فکر من بود رو دنیفهم

 !یوقت نبود

 رفتمی:اگه نمشیموها انیحرف چنگ شد م نیمحمدحسن با ا دست

کردم جفتمون رو  ینوا. من سع شدیهممون جهنم م یاون خونه برا

 نجات بدم اما انگار بازم اشتباه کردم.

باهم بحثمون  شده،یکار کردم و چ یگفتم چ دیبه ام یرفتم. وقت یوقت 

 یخودت در حق اون دختر مردونگ الی. گفت به خیشد. بهم گفت نامرد

از تو کوتاه بود.  بود نوا. من دستم رید ی. ولیاما بدتر سرش آورد ؟یکرد
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 محرف زدن باهام رو نداشتن. خودم شرمنده بودم. توا یمامان و بابام رو 

 کردم؟یم کاریچ دی. بایاسمم رو بشنو یحت خواستیکه دلت نم

متقاعدم  یجور هی یتونستیبازش کرد گفت: م یچشم بست و وقت نوا

م روزهام رو صرف فراموش کردن غرور له شده نیکه دو سال از بهتر یکن

و تو خودم دنبال  نهیآ یجلو نسمیکه هر روز وا یبگ یجور هینکنم. 

و  دنمیهمه د یکرد بگردم. که بعد از رفتنت وقت یکه تو رو رفتن یبیع

از کنارشون بگذرم. نه  الیخیو ب سمی. بتونم واخرد نشم دنپچ پچ کر

بهم بزنه.  یحرف ینه مبادا کسخودم رو حبس کنم تو خو نکهیا

 .یماجرا رو به نفع جفتمون تموم کن نیبهتر ا یتونستیم

 یهاآدم نیا نی: اشتباه کردم نوا. اشتباه کردم که تو رو بدینال محمدحسن

رو انداختم رو دوش تو و  زیتک و تنها گذاشتم. بار همه چ نیدهن ب

خودمم تحت  یه وقتبلد نبودم. حداقل ن یخودم رفتم. اما من راه بهتر

 یفشارها گهیمهاجرت. از طرف د یهایطرف سخت هیفشار بودم. از 

وسط و  دنیکشیآبرو رو م یپا زدمیکه هر بار باهاشون حرف م دهخانوا

جفتمون  یش بدبختته دونستمیکه م یتن بدم به کار خواستنیازم م

 داره. من فقط خواستم جفتمون رو نجات بدم نوا. یرو در پ
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 یبرا یکار چی. هیفقط خودت رو نجات داد ینوا محکم شد: ول یصدا 

 ! ینجات من نکرد

منو  یحق دار ای. تو تا ته دنیشرمنده چشم بست: حق دار محمدحسن

از  شتریب خوادی. اما من دلم نممینیبب ینخوا ی. حق داریسرزنش کن

 دیاز گذشته باعث آزارت باشم. برگرد خونه. من بعد از ع شتریب ن،یا

جلو چشمت نباشم. لطفا برگرد. آقاجون و مامان  کنمیم ی. سعگردمیبرم

ها باعث حال منم ببخش. ببخش که بعد از سال یمنتظرتن. اگر تونست

 بدت شدم.

 .شدیو راحت م گفتیم دیسر دل نوا مانده بود. با زیچ کی

که با وجود   یبعد از آن دو سال سخت. دختر یها. نواسال نیا ینوا شد

که حال  ی. دخترشناختنشیو استقالل م تیاله بودن، همه به موفقس

جنس به قول  کیمرد. نه  کیخوب و بدش وابسته به خودش بود نه 

نبود.  یکه ارزشش خواسته شدن از طرف کس یمحکم یبرتر! نوا هایبعض

 .شیخودش بود و دستاوردها

دست از سرت  یو گفت یمن همون روز که تو صورتم داد زد ی: تو برا-

 یجز تنفر برام نموند. حت یحس چیمحمدحسن. ه یبردارم تموم شد
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بهت ندارم. حال امروزم به خاطر تو نبود. به خاطر اون  یحس چیاالنم ه 

کردم. که زودتر خودم رو نجات ندادم. به  غیبود که از خودم در یدو سال

ستن در گرو خواستن و نخوا کردمیکه فکر م یو عزت نفس ورخاطر غر

کرد و  داشیپ گهید یهر جا شدیم دونمیکه حاال م یآدمه. غرور کی

. به خاطر حس بد گشتمیمن تو خواسته شدن از طرف تو دنبالش م

 یهاآدم نیزتریخاطر که مجبور شدم عز نیناراحت بودم. به ا میوابستگ

تنها بذارم. حال بد من به  لمیتو، تو روز تعط دنیرو به خاطر ند میزندگ

 .بود لشونیبدم و دل یروزها یاداوریطر تو تنها نبود. به خاطر خا

نگاه  لیریبود. به صورت ام دهیگفته و شن دیجا بلند شد. هر چه را با از

خودش  گریبار د کی دی. شاکردیرا هضم م اه هدیشن نیا دینکرد. او هم با

اما حاال وقتش نبود. به اتاق رفت.  کردیم فیاو تعر یرا برا زیهمه چ دیبا

برگشت که هر دو آماده بودند. محمدحسن  ی. وقتدیدر ارامش لباس پوش

 شان را به خانه برساند.جفت خواستیم لیریبا آژانس آمده بود و حاال ام

 یرو لیریداده بود. مقابل در که ام هیتک شهیبه ش نیرا در ماش سرش

 نییتشکر پا کیگرفت. محمدحسن زودتر با  یکیترمز زد چشم از تار

 لیریام یکالم ی. از بدیترسیرفت. م رهیرفت. دست نوا به سمت دستگ
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زد. سرش  شینبرده بود که صدا رونی. هنوز کامل تنش را بدیترسیم 

 ادتیکه سمتش گرفته شده بود: داروهات رو  یلونینا وبرگشت به جلو 

 رفته بود.

: استراحت کن. فردا هم به مهران گفتیکه م یآرامش بخش یصدا و

 روشن بذار. تمی. گوشیعکاس یبرا یبر یتونینم گمیم

 یهم گذاشت. حرف نزد تا مبادا بغضش سر باز کند: مراقب نوا یرو چشم

 .زمیعز ریمن باش. شبت بخ

 ل؟یریلب صدا کند: ام ریتوانست نامش را ز تنها

. میزنیحرف م زیو او که گفت: بعدا در مورد همه چ ریاز تقد ییایدن با

 .هیامشب کاف یبرا

 دنی. از دیدر خانه که گذاشت محبوب به استقبالش آمد و بعد عل پا

 محمدحسن و نوا با هم جو خانه آرام شد. 

. چقدر خوب که زمان کردیفکر م زیچ کیچشم بست تنها به  یوقت

و اجازه  داشتیدش نگه مچقدر خوب که دردها را در خو گذشت،یم

 را به او بسپارند... زیها همه چتا آدم دادیم



 

1046 

 یشوکت نای: مسندهیون                                                                                                                55طهران

 ** 

*** 

 ان؟ی: ساعت چند م-

 ._نگاهش کرد و جواب داد: ساعت . هیچهارپا یاز باال نبیز

باد کرده  یبرداشت و داخل دهان فرستاد. با لپ زیم یاز رو یشکالت منای

 مامان؟ ناراحت نشه؟ یگفت: به آقاجون نگفت

سر برسد.  اسمنیمبادا  دیبه سالن کش یدرهم شد. سرک نبیز یهااخم

ست. ساده ییآشنا هی. ستین یکنترل شده گفت: فعال که خبر ییبا صدا

 و تبار خودم رو خبر کنم؟ لیمگه خانواده بابات خبر دارن که من ا

 نیخبر دارن که ا ی: اون بنده خداها از چدیق ی. بلند و بدیخند منای

آقاجون هست. اگه بشنوه  ی. ولستنیباشه؟ بعدشم اونا اهل گله ن شیدوم

 . از من گفتن بود.شهیحتما دلخور م

. ریبگ نویا ایرو به او تشر زد: ب یکرد. عصب دایظرف مد نظرش را پ نبیز

 .یدخالت کن زایچ نیتو ا خوادیتو نم
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ن آ یگذاشت. به لبه زیم یبا خنده جلو رفت. ظرف را گرفت و رو منای 

انگار آقاجون رو  یزنیحرف م یجور هیزد: حرف حق تلخه؟  هیتک

چه خبره!  نجایمامان! خدا نکنه باد به گوشش برسونه امشب ا یشناسینم

 !شهیم الیواو

: چه خبره ستادیاو ا یروآمد. با اخم روبه نییپا هیچهارپا یاز رو نبیز

. رهیاالن از خونه م شهی. بشنوه پاممنای ینگ اسمنی شیرو پ نایا نجا؟یا

 ؟یمعرکه شد اریب شیآت

از مادرش آرام گفت: من  تیچشم در حدقه چرخاند و به تبع منای

 نه! انقدر سخته؟ گفتیخب م ان؟یمخالفه چرا اجازه داد ب یوقت دونمینم

شسته شده را برداشت. قبل از آنکه  یاه هوی. مستادیا نکیکنار س نبیز

نگذاشت: خبر نداشت  بینص یاش برا از چشم غره منایدست به کار شود 

بهش گفتم. اولش شوکه شد.  شیزنگ زده خونه. دو روز پ یخانم وحدت

و قرار شد نظرش رو بگه. اما مجال ندادن  میبعد در موردش حرف زد

زنگ زدن  یخانم وحدت شبی. دیدی. خودت که درهیرو بگ شآخر میتصم

که تو خونه  شدی. نمنجایاومدن تا اگفتن به خاطر ما پاشدن از شهرستان 

 !میراهشون ند
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که گفت:  یوقت زدیچشم دوخت. انگار با خودش حرف م نتیبه کاب منای 

 !ستین آدیکه داره براشون خواستگار م ییهاآدم هیاصال شب شافهیق

 نمیبگو خواستگار بب ایبرو ب یبه طرفش برگشت: انقدر ه یعصب نبیز

تا  میمهمونامون هست زبانیامشب ما فقط م ؟یبد شیفرار یتونیم

 .ستیکه ن ی. خواستگارمنای میباهاشون آشنا بش

 رونیفرو رفت. همان طور که از آشپزخانه ب الشیخیدوباره در جلد ب منای

 شیشانه باال انداخت و گفت: اصال به من چه. صالح ملکت خو رفتیم

 نه؟ ایبرسم داره من به خودم  یزیچ یخسروان دانند. حاال داداش

دخترکش: برو روتو کم کن. سر راه  ییایح ی. به بدیباالخره خند نبیز

 ینره. وقت ادشیو دسرها رو  هاینیریکن ش یاداوریزنگ بزن  زدانمیبه 

 نمونده.

جواب نداد. آنقدر پشت سرهم زنگ زد که  زدانیتماس گرفت اما  منای

موکلش است و  ریبه سمعش رساند که تا ساعت  درگ یامیپسر با پ

 یاسترس گرفت. نگاهش رو دیحرف را شن نیا یوقت نبی. زدیآینم

بودند باعث شد دست به سمت  کیکه به  نزد ییاه هساعت نشست. عقرب
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بدون رمز افتاده بود  شهیمثل هم یابا صفحه جاکه همان اسمنی یگوش 

 را انتخاب کند. نهیگز نیترکیببرد و نزد

** 

.*** 

فرو رفته بود. روشن نشدنش  دشیجد نیتا کمر در کاپوت ماش ایرکیام

ساعت داد زد:  کیبود. مثل تمام آن  ختهیامروز اعصابش را به کل بهم ر

 رضا؟ رضا؟

 نیبه دهانش برسد زم رفتیکه م یآب وانیاو ل یصدا دنیبا شن رضا

کلمن کج شد. مکث کردن  دی. آنقدر تند که نفهمدیگذاشت و سمتش دو

 تریرا عصب ایرکیام توانستیآب هم م وانیل کیخوردن همان  یهبه فاصل

 اخان؟یکند. خودش را کنار او رساند: جانم ک

کنار زد.  یشانیرا از پ شیشده موها اهیس یهابا همان دست ایرکیام

روشن  نمیصورتش: برو استارت بزن بب یرد انداخت رو اهشیانگشتان س

 شه؟یم
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 هیگفت: گمون نکنم آقا! شما که از  یبه کاپوت نگاه کرد و با سادگ رضا 

 روشن بشه. ینکرد یکار شیربع پ

فورا ماستش  ایرکیام یبرزخ یچهره دنیسر باال برد. با د امدیکه ن ییصدا

 کرد: چشم... چشم... سهیرا ک

روشن نشد.  نیشد. استارت که زد ماش ریو پشت فرمان جاگ دیدو و

 : چه مرگته المصب؟دیلب غر ریبه کاپوت زد و ز یمشت یعصب ایرکیام

را  ییکرد. هرجا یموتور را دستکار یدست جلو برد و دل و روده چندبار

 هایبودند اما از سوار نیسنگ یهانیکه بلد بود. با آنکه تخصصش ماش

جا دست  کیبه  کباری قهی. هر چند دقشدیسرش م ییزهایچ کیهم 

استارت بزند. اما استارت نخورده دوباره  استخویو از رضا م زدیم

زنگ  ی. آن وسط صداکردیم دایشد. داشت دردش را پیخاموش م

که  یاعصابش. طور یرفته بود رو آمدیم یکه از اتاقک کنار اشیگوش

سرش: رضا؟ برو  یرا انداخت رو شیو صدا دیلحظه دست از کار کش کی

 کنه؟یکه ول نم هیک نمیبب اریصاحاب منو از داخل ب یب یاون گوش

همچنان  ایرکیکه برگشت ام ی. با گوشدیپر نییهمچون فرفره پا رضا

 بود. ریدرگ
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 آقا! اسهیبلند گفت:  شدیاو م کیکرد و همان طور که نزد زیر چشم 

نداشت!  شتریکه ب اسی کی اس؟یخشک شد.  یباطر یرو ایرکیام دست

شده  ی. برزخدیشان دسمتا را ه هدو تا از بچ یکیچشم نگاه  یاز گوشه

که حاال  یینوایب یدرست پشت سر رضا شیسر باال برد و پس گردن

سرت رو  ابوی نی! نگفتم عارشیبود، نشست: گفتم برو ب دهیکنارش رس

 بکش که! هوارببر تو صفحه و 

نگاه کن! برو پشت  سایتشر زد: وا ایرکی. امدیپشت گردنش را مال رضا

 .گهیفرمون د

زمان که رو به او جا کرد. همرا در دستش جابه یگوش رفت و او رضا

 آن را هم کنار گوشش گرفت. "استارت بزن" گفتیم

 : جانم؟-

 نبیز یصدا اسمن،یآرام  شهیهم یصدا یتصورش، جا برخالف

 ؟یرا پر کرد: جانت سالمت عمه. خوب شیهاگوش

با آن گند  کردیاز هم باز شد. واقعا فکر م یناخواسته به پوزخند لبش

 گذارد؟یم شیحالش پا پ دنیپرس یباز برا اسمنیآخرش 



 

1052 

 یشوکت نای: مسندهیون                                                                                                                55طهران

موتور. همان  کیحال سالم کرد. از حرص سرش را دوباره برد نزد یب 

که توقعش را نداشت سر عقب  ایرکیخبر استارت زد و ام یوقت رضا ب

داد.  یبد یو سرش محکم با کاپوت باز شده برخورد کرد و صدا دیکش

 دی. خودش را سمت راست کشدندیبدتر از قبل سمت هم دو شیهااخم

استارت  کی. پسر شانس آورد که با همان ندیبب رااش تا رضا چشم غره

 نیالکاتببا کرام ایرکیروشن شد وگرنه حسابش با اخالق امروز ام نیماش

 بود.

را مرتب کند و رو  نیرضا تکان داد تا ماش یبرا یدور شد. دست نیماش از

 متوجه نشدم. ؟یگفت یزیگفت: جانم عمه؟ چ بنیبه ز

بد موقع  یعمه جان. انگار کار دار دیاسترس داشت: ببخش نبیز یصدا

 زنگ زدم.

 شده؟ یزیتکه پاره کرد: نه عمه. چ تعارف

و دسر سفارش داده بودم.  ینیریفورا سر اصل مطلب رفت: امروز ش نبیز

افتاده که جلسه  ادشیاما حاال آقا  رهیسر راهش بره بگ زدانیقرار بود 

 ینیرو نداشتم. ام یبرسونه خودش رو. منم جز تو کس تونهیداره و نم
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 یشلوغ دونمیعمه جان. م دیهم که با بابا رفته. ببخش لیریسرکاره. ام 

 ؟یریاونا رو بگ یبر یتونیاما م

ت. را کم داش یکی نیفرستاد. هم رونیصدا ب یاش را بپوف کالفه ایرکیام

 ن؟یخوایم ی: باشه. واسه کاوردینتوانست نه ب

 عمه. گهیساعت د می: واسه ن-

ساعت؟ مگر او رضا فرفره بود؟ ناچار  می. نشینشست داخل موها دستش

. آدرس رو برام ارمیساعت م کیتا  یعمه. ول تونمیساعتِ نم میگفت: ن

 .نیبفرست

 قطع کرد. نبیز دییتا دنیرا با شن یو گوش گفت

ا راه افتاد به سمت ه هلباس کارش را عوض کرد. با تذکر به بچ یسرسر

 فرستاده شده بود. منای یکه حاال از گوش یآدرس

. دیخلوت چرخ ابانی. نگاهش در خستادیحوصله فشرد و کنار ا یرا ب زنگ

و  نیبود که با زم ییضرب گرفت. امروز از آن روزها نیزم یرو شیبا پا

تا آمپر  چدیبپ شینفر به پر و پا کیبود  یزمان سر جنگ داشت. کاف

 کیاش کرده بودند؟ که نشد صورتش درهم شد. مسخره یبچسباند. خبر
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ممتد  بارنیزنگ را دوباره و ا یکیو با آن  بشیدستش را فرستاد داخل ج 

قبل اصال زنگ نخورده  یتازه متوجه شد که سر فونیآ یفشرد. با صدا

 بود.

هم باال رفت. دسرها را نتوانست  یرو ینیریش یکه باز شد با دو جعبه در

 را صدا زد. نبیببرد. در باز خانه را به داخل هل داد و ز

ا را دستش داد و گفت ه هدر ظاهر شد. جعب یدر آستانه منایاو  یجا به

 رونیو شلوار از اتاقش ب زیبا شوم اسمنی. اوردیتا دسرها را ب گرددیبرم

طرف شانه جمع کرد.  کیکه دورش را گرفته بودند  یسیخ یزد. موها

 بود؟ ی: کدیپرس منایرو به 

 .ایرکیسمت آشپزخانه رفت: ام دختر

آن هم امشب؟  نجا؟یا ا؟یرکی. قلبش هم. امستادیاز حرکت ا اسمنی یپاها

 شد؟یباالتر هم م نیاز ا یبدبخت ایخدا

اره باز و قامت بپرسد در خانه دوب یزیخواست قدم از قدم بردارد و چ تا

شد. از حضور او استرس وجودش را گرفت.  داریاش پددر آستانه ایرکیام

ها ابرو سدر آن لبا دنشیشد. از د اسمنی یتا سر باال برد متوجه ایرکیام

 خانم! یاسیسالم  کیباال فرستاد و گفت: عل
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 ؟ی: عمه قربونت بره. اومددیرس نبیدهان باز نکرده بود که ز اسمنی 

 .یتوروخدا. تو زحمت افتاد دیببخش

 خواهدیچه م نجایا ایرکیبپرسد ام یداد بزند. با طلبکار خواستیم دلش

او. چرا  یا بود و سر و صورت خسته و روغنه هاما تمام حواسش به مکالم

پشت سر بگذارد؟ که فراموشش کند؟  تواندیپسر را م نیا کردیفکر م

 دیدیکه او را نم رفتیم شیخوب پ یتا وقت زیبود که همه چ نیا تیواقع

 شد. یخراب م زیهمه چ آمدیم یو وقت

. دستش چرا ردیبگ ایرکیجلو رفت تا دسر را از دست ام نبیز یاشاره با

 یرو شهیکه برخالف هم یاز نگاه ایبود  ایرکیاز حضور ام د؟یلرزیم

 خورد؟یچرخ م شیصورت و موها

را آنجا جا گذاشت. و  شیهاگوش به او کرد و به آشپزخانه رفت اما پشت

 نینفسش رفت: مهمون دار دیداخل آمدن پرس نیح ایرکیکه ام یبا سوال

 عمه؟

 چون مته در سرش فرو رفت: آره. از نوع خواستگارش! منایخندان  یصدا
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اول  ایرکیکه چطور صورت ام دی. نددیگرفت و ند یدست به صندل اسمنی 

 یتونینم قهیدو دق منا؟ی: دیرو به او توپ نبیمات ماند و بعد درهم شد. ز

 ؟یحرف نزن

گرفت  شیراه اتاقش را در پ انداختیطور که شانه باال مهمان دخترک

 برن؟یرو م زنهیکه حرف راست م یگفت: گردن کس الیخیو ب

درهم  یافهیتوجه به ق یاو را با چشم غره دنبال کرد. ب یراه رفته نبیز

. من برم آماده رجانیام نینگرفته بود گفت: بش یکه جواب درست ایرکیام

 نیزنگم بزن بب هیکن.  ییرایپذ ایرکیاز ام اسمن؟ینشده.  ریبشم تا د

 بابات کجا مونده!

ضرب  نیزم یرو شیمبل نشست. با پا نیاول یرو ایرکیکه رفت ام او

نشد.  یاما خبر دیایب رونیب اسمنی دیگرفته بود. چندبار سر بلند کرد شا

. اوردیاز آن طاقت ن شتریدختر خودش را حبس کرده بود در آشپزخانه. ب

زانو گذاشت و به ضرب از جا بلند شد. مقصدش هم که معلوم  یدست رو

 بود.
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 ی. با سردید زیرا نشسته پشت م اسمنی ستادیآشپزخانه که ا یآستانه در 

 ختهیر اششانه یرو سیکه هنوز هم خ ییکه در دست گرفته بود، موها

 بودند. 

 ؟یکنیم ییرایپذ یشکل نیپوزخند نزند: از همه مهموناتون ا نتوانست

خودش جواب خودش را داد: معلومه که نه.  دیبگو یزیاز آنکه او چ قبل

 اال من! شهیم ییرایاز همه خوب پذ

 ییمغموم. از جا برخاست: االن برات چا ینگاهش کرد. با چشمان اسمنی

 رفت. ادمی دی. ببخشزمیریم

 خواستگارا. یرو نگه دار برا یی. چاستین یاجیبالفاصله گفت: احت ایرکیام

 خوشبخت. یآقا نیهست ا یزد به چهارچوب: حاال ک هیبعد تک و

 .یشناسیبه سرعت در رفت: تو نم اسمنیدهان  از

 یط یتا او را در آن ماندهیچند قدم باق ایرکیبود تا ام یهم کاف نیهم

 نجا؟ی: چه خبره استادیا شیروکند. روبه

دست  ریاس شیپشت به او کرد و قصد کرد سمت گاز برود که بازو اسمنی

 اسمن؟یشد: با توام  ایرکیام
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 ا؟یرکیام یچ یعنیکارا  نیکرد: ا اخم 

 مثل آدم جوابم رو بده. یعنی: دیغر شیهادندان انیم از

چشمانش گرد  تیآنها در آن وضع دنی. با ددیسر رس منایوقت  همان

 ه؟یریشد: خفت گ

 بود که گفت: تو دخالت نکن. ایرکیام اسمنیاز  قبل

 چه خبره؟ دمی. تکرار کرد: پرساسمنیدوباره زل زد در چشمان  و

گام به عقب  کی. دیکش رونیدستش را با ضرب از چنگال او ب اسمنی

 یتو همه چ ینداره. عادت دار یهم باشه به تو ارتباط یبرداشت: هر خبر

 ؟یدخالت کن

بود.  نیکه از همان موقع از او چرک یبود و دل منای یبه ماجرا اشاشاره

دلش را سست کند. به  یپا ایرکیحرکت ام یب یتا چهره ستادینا گرید

 رفت. رونیسرعت پشت به او کرد و ب

رفتارها  نیفرستاد. چه مرگش شده بود؟ ا شیدست داخل موها ایرکیام 

تر از داغ یداشت؟ کاسه یبه او چه ربط گفت؛یچه بود؟ راست م گرید

. طعم دهانش شی. باال آمد تا گلودیاز درونش جوش یآش شده بود؟ حس
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 کیقلبش  اسمنیتلخ شد. اعترافش سخت بود اما از فکر کردن به رفتن  

وقت  چیکه ه یکه قبال نداشت. حالت یشد. حالت خاصیم یجور

 اش نکرده بود. تجربه

 ی. با درد پلک رومنایه سر باال برد. چشمش افتاد به همان حال کالف با

که  ییحاال نیحسش هم غلط بود چه؟ مثل هم نیهم گذاشت. اگر ا

 رفتیحتما م کرد؟یوقت چه مآن د؟یدیهمانند قبل نم گریرا د منای

 هم نبود!  دیچون او بع یفی! از آدم بالتکلگرینفر د کیدنبال 

باال  ییجلو رفت. با ابرو یکم زدیم ادیرا فر یکه کنجکاو یبا نگاه منای

 ؟یخوایآب م ا؟یرکیام ی: خوبدیرفته پرس

خود او بود:  بارنینه سر تکان داد. مخاطب سوالش ا یبه نشانه ایرکیام

 ه؟یک اسمنیخواستگار 

انقدر  یبگ یخوایرا پشت گوشش فرستاد: م شی. موهادیخند منای

 ؟یرو بشناسخواستگارا  یحواست جمعه که همه

 : مثل آدم جواب بده.دیتوپ
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اش را باال برد: درست صحبت کن تا درستم جواب انگشت اشاره منای 

 !یریبگ

به  یخوب یبه تاسف تکان داد. بوها یسر دیرا که د ایرکیام سکوت

 مارستانیب یاه ه. با تمسخر گفت: همکارشه. با بچدیرسیمشامش نم

 مگه؟ ییآشنا

: اسمش دی. اخم درهم کشایرکیام یهادرون سلول دیچیخطر پ احساس

 ه؟یچ

 .یوحدت ثمی. مثمی: م-

. پسر را کیبه  کیدر پس ذهنش کنار هم قرار گرفتند.  ریتصاو

که چندبار دور و ور  یخوب یادیز یدهی. همان پسرک اتو کششناختیم

را کنار زد و برگشت  منای. دیبود. دست به صورتش کش دهید اسمنی

. اگر جواب دیکوبیمبل. قلبش حاال تاالپ تاالپ م یقبلش رو یسرجا

  "خب باشه. به تو چه؟" دیدر مغزش توپ ییصدا ؟مثبت بود چه اسمنی

 راهنیپ ریکه ز یرا چطور به قلب نینداشت اما ا یزد. به او ربط پوزخند

 !کرد؟یم یگذاشته بود حال یناسازگار یچهارخانه اش بنا
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آمد. تعجبش  رونیآماده و مرتب از اتاق ب نبینشسته بود که ز طورهمان 

که هنوز نرفته بود را قورت داد و رو به او لبخند زد: از  ایرکیام دنیاز د

 .دیعمه. ببخش یافتاد تمیکار و زندگ

چه خوب " گفتیو م دیبوسیدستش را م دیشد. با رهیبه او خ ایرکیام

اما  ".شدمینم داریب یخواب خرگوش نی. وگرنه تا ابد از ایکه زنگ زد

او  یهانشست و در جواب تعارف تکه پاره کردن شیطور سر جاهمان

که  ییبود. به جا اسمنیتمام و نگاهش به اتاق  یپراند. آن هم وقت یزیچ

 امشب بود. یمشغول آماده کردن خودش برا تماالاو اح

 یگفت و او با خودش فکر کرد. بدبخت هاینیریدر مورد ش یزیچ نبیز

و حساب  دهیرا خودش خر اسمنی یخواستگار ینیریکه ش شتر؟یاز ب

بابت پس دادن پول ناراحت هم شده  نبیتعارف ز یکرده بود؟ تازه برا

 نقطه بود. نیاو قطعا هم یبرا ی. باتالق زندگدیکش یبود؟! پوف

قصد  اسمنیامدن  رونیاز ب دیساعت گذشت که از جا بلند شد. ناام مین

 فونیبه سمت آ دیدو منایرفتن کرد. همان دم زنگ خانه به صدا درآمد. 

ا را نداشت. ه هصحن نیتحمل ا ایرکیبه هول و وال افتاد. اعصاب ام نبیو ز
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گفت:  منایقدم برنداشته بود که  کیهم هنر کرده بود.  شیجا نیتا هم 

 .زدانهی

! تا او جلو آمد رفتیشد. نم مانیپش ایرکیزد ام رونیکه از اتاق ب اسمنی

. به شالش که سرشان گرم شد خودش را به طرفش کشاند نبیو ز منایو 

 اشاره کرد: بکش جلو شالت رو! موهاتم ببند. خوردیداشت سر م

 قی! نفس عمدیرسیم یباغ بر نی. هر دم از ااولش هاج و واج ماند اسمنی

 . کرد به خودش و اعصابش مسلط بماند ی. سعدیکش

: دیمثال عزم رفتن کرد. پسر دستش را کش ایرکیکه داخل آمد ام زدانی

داماد رو  نیبمون بب یدی! جور منو کششمیناراحت م یجون من بر

 ؟یپسندیم

 نیطور بگ نیحاال ا زدان؟ی یاو چشم ابرو آمد: خواستگار چ یبرا نبیز

 .مینگفت یه کسو ب هیفکر کنه خبر ایرکیام

. آنیدارن م ییآشنا یفقط برا یوحدت یرو کرد به سمت او: خانواده و

. زدانی گهی. راست ممیقبول کن میاونم انقدر اصرار کردن که مجبور شد

 توام بمون عمه.
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خودش  یو حت هیبق یبود که بماند. در کمال ناباور یتعارف کاف کی همان 

که مات و مبهوت به  یاسمنیبه  تیاهم یمبل و ب یماند. نشست رو

 شد. زدانیگرم صحبت با  کردیامده نگاه م شیاوضاع پ

که  ییزهایتمام چ خواستی. انگار میوحدت ثمیزل زده بود به م میمستق

 نجایرصد کند. تا ا کیبه  کیشان شود را جذب اسمنیاحتمال داشت 

 یبود. اعترافش سخت بود اما جناب وحدت دهیهم رس یخوب جیبه نتا

. برعکس زدیبود. خوب حرف م ریداشت. سر به ز ادیخوب ز تیخصوص

جلب کرده و گل  یرا حساب ینیام یکه توجه آقا یطوراو خوش رو بود. 

 کند.  دایپ یاز گل مرد شکفته بود. هر چه گشت نتوانست بد

به مبل حواس لباسش  شیسا یجا شد. صداجابه یکم شیسرجا زدانی

که به  یآرام، طور زدانیچشم نگرفت.  ثمیرا جمع کرد اما از م ایرکیام

 ؟یدینرسد رو به او لب زد: پسند هیگوش بق

منظور او نبود.  یبه فکر کردن درباره یاجیباالخره دل کند. احت ایرکیام

 ماسته! یلی. خو آهسته گفت: نه ستینگر زدانیبه 
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 هی. ماست؟ از تشبثمیناخواسته چشم دوخت به م. دیپسر باال پر یابرو 

 گنیها مآدم نیاش را فرو خورد. پچ زد: محض اطالعت به اخنده ایرکیام

 محجوب. نه ماست!

 یوحدت یبرگرداند. آقا گری. سرش را به طرف ددیاخم در هم کش ایرکیام

توجه او هم جلب  یبزرگ چنان مجلس را به دست گرفته بود که هرازگاه

جور  یادیز زی. همه چستینگر هی. به بقشدیحرف زدنش م جانیبا ه

ناجور،  یدو نفر از همه نظر چفت هم بودند. تنها وصله نیجور بود. انگار ا

 حضور خود او آن وسط بود. دیاش

زنگ  زدانی یتنش سوزن سوزن شد. همان لحظه گوش ریفکر ز نیا با

ناخوداگاه  ایرکیرفت. نگاه ام رونیاز جا بلند شد و ب یخورد. با عذرخواه

چند  نیهم اسمنیکه  ییشد سمت آشپزخانه. جا دهیهمراه او کش

. چقدر آن لحظه خون خون زدیبر یبه آن رفته بود تا چا شیپ یقهیدق

 .دانستیبود را فقط خدا م ردهرا خو ایرکیام

. دیحال خودش را نفهم گریآمد د رونیگل افتاده ب یکه با صورت اسمنی

سوخت. به  ایرکیتعارف کرد و ام یگذاشت. او چا یناسازگار یبناقلبش 

مثل  هیبق یهالبخند زد و او بدتر آتش گرفت. در جواب سوال ثمیمادر م
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جواب  اسمنیرنگ باخت. اگر  ایرکیبا آرامش جوابگو شد و ام شهیهم 

بود. تازه تازه داشت  افتهیچه؟ انگار تازه عمق فاجعه را در دادیممثبت 

معروف را  "بود شودیم یهست را قدر ندان". دیفهمیرا م ییزهایچ کی

. قدر ندانسته بود؟ جوابش کردیحاال داشت با پوست و استخوانش لمس م

که هست حاال بشود  یشده بود؟ طور ریواضح بود. ندانسته بود. نکند د

 نینه ا ییماست تو"در مغزش دستور صادر کرد  ینفسش رفت. کس ؟بود

 "از دستت بره؟ یکه دوست دار یکس یسیوا یخوایپسر. م

 ...دادیکه به سرش خورد. اجازه نم یجمله شد تلنگر، شد پوتک همان

 دایخودش را پ ی. تنها وقتدیاز گفتگوها نفهم یزیچ گرید یآخر مهمان تا

رفته بودند و او مانده  نییپا یوحدت یخانواده یبدرقه یکرد که همه برا

 .منایو  اسمنیبود و 

 تشیآشپزخانه هدا یکه به سو گرفتندیانگار از عقلش دستور نم شیپاها

کرده  یمخف شیوارهایحاال خودش را پشت د اسمنیکه  ییکردند. جا

 . مشغول جمع کردن اطرافش بود.دشیبود. آنقدر جلو رفت تا باالخره د

شد.  اشرهیبود در سکوت خ دهیکه با ورود او دست از کار کش اسمنی

برداشته بود. از  یکرد به کارش ادامه دهد اما حاال دستش لرز کم یسع
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که با  زدانی شرتی. چقدر تنگاه کرد ایرکیام پیچشم به ت یگوشه 

 .آمدیخودش عوض کرده بود به تنش م یهالباس

. اما مگر آتشش دیو نوش ختیر وانیل کیآب را باز کرد.  ریش ایرکیام

تا افکارش را نظم دهد. موفق که  دیخری! داشت وقت مشد؟یخاموش م

 .ستادیا اشینفس کیگام برداشت و در  اسمنیشد به سمت 

 نیامشب ا نیگفت: هم یکنار او کرد. با طلبکار نتیرا بند کاب دستش

با تو  یپسره به درد زندگ نیا ؟یدی. فهمیکنیخواستگارا رو رد م

 !خورهینم

 !دیگویچه م دیفهمیهم نم خودش

. کامل به طرفش اسمنی یشانیپ یلحن حق به جانب او اخم نشست رو از

 ه؟یبرگشت: منظورت چ

منظورم  یدونیشد: خوب م رهیمستاصل به چشمان دختر خ ایرکیام

 .خوادی! پس گفتن نمهیچ

لباس و شستن  ضیکه بعد از تعو ییاو. موها یرفت تا موها اسمنی نگاه

کرد آرامشش را حفظ  یسر و صورتش ساده رو به باال شانه شده بود. سع



 

1067 

 یشوکت نای: مسندهیون                                                                                                                55طهران

 یوحدت یبفهمم. مشکل آقا تونمینم یهم که نگ ی. تا وقتدونمیکند: نم 

 ه؟یچ

 نیاول ی. برادیکاویهم حاال وجب به وجب صورت او را م ایرکیام چشمان

 ارید. اختدختر را لمس کن کی یبار در عمرش دلش خواست موها

کدام از  چیه اریدستش هم انگار با خودش نبود که جلو رفت. امشب اخت

را از صورتش کنار زد: اگر بگم  اسمنی یبدنش با او نبود. موها یاعضا

 ؟یکنیباور م هیچ دونمینم تخودمم درس

 ...دادیکه به سرش خورد. اجازه نم یجمله شد تلنگر، شد پوتک همان

 دایخودش را پ ی. تنها وقتدیاز گفتگوها نفهم یزیچ گرید یآخر مهمان تا

رفته بودند و او مانده  نییپا یوحدت یخانواده یبدرقه یکرد که همه برا

 .منایو  اسمنیبود و 

 تشیآشپزخانه هدا یکه به سو گرفتندیانگار از عقلش دستور نم شیپاها

کرده  یمخف شیوارهایحاال خودش را پشت د اسمنیکه  ییکردند. جا

 . مشغول جمع کردن اطرافش بود.دشیبود. آنقدر جلو رفت تا باالخره د

شد.  اشرهیبود در سکوت خ دهیکه با ورود او دست از کار کش اسمنی

برداشته بود. از  یکرد به کارش ادامه دهد اما حاال دستش لرز کم یسع
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که با  زدانی شرتی. چقدر تنگاه کرد ایرکیام پیچشم به ت یگوشه 

 .آمدیخودش عوض کرده بود به تنش م یهالباس

. اما مگر آتشش دیو نوش ختیر وانیل کیآب را باز کرد.  ریش ایرکیام

تا افکارش را نظم دهد. موفق که  دیخری! داشت وقت مشد؟یخاموش م

 .ستادیا اشینفس کیگام برداشت و در  اسمنیشد به سمت 

 نیامشب ا نیگفت: هم یکنار او کرد. با طلبکار نتیرا بند کاب دستش

با تو  یپسره به درد زندگ نیا ؟یدی. فهمیکنیخواستگارا رو رد م

 !خورهینم

 !دیگویچه م دیفهمیهم نم خودش

. کامل به طرفش اسمنی یشانیپ یلحن حق به جانب او اخم نشست رو از

 ه؟یبرگشت: منظورت چ

 منظورم یدونیشد: خوب م رهیمستاصل به چشمان دختر خ ایرکیام

 .خوادی! پس گفتن نمهیچ

لباس و شستن  ضیکه بعد از تعو ییاو. موها یرفت تا موها اسمنی نگاه

کرد آرامشش را حفظ  یسر و صورتش ساده رو به باال شانه شده بود. سع
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 یوحدت یبفهمم. مشکل آقا تونمینم یهم که نگ ی. تا وقتدونمیکند: نم 

 ه؟یچ

 نیاول ی. برادیکاویهم حاال وجب به وجب صورت او را م ایرکیام چشمان

 اریدختر را لمس کند. اخت کی یبار در عمرش دلش خواست موها

کدام از  چیه اریدستش هم انگار با خودش نبود که جلو رفت. امشب اخت

را از صورتش کنار زد: اگر بگم  اسمنی یبدنش با او نبود. موها یاعضا

 ؟یکنیباور م هیچ دونمینم تخودمم درس

دوست  دونمیآرام اضافه کرد: فقط م یو صدا یگرفت و با کالفگ ینفس

 ادیب یکس گهید خوادی. دلم نمنمیبب نجایا گهیرو د نایندارم ا

 شمیم وونهیدلش تو رو بخواد. دارم د یکس خوادی. دلم نمتیخواستگار

اصال  ؟یفهمی. مکنهیم مدست انداخته و داره خفه یکی. انگار اسمنی

 ؟یکنیدرک م

قطعا  دیدیکه اگر م ندیرا بب اسمنی یتفاوت یب خواستیبست. نم چشم

 .شدیم وانهیامشب د

از ته قلبش گفت حرف دلت را بزن طفره نرو. همان کار را کرد. او  یکی

 آنها.  یهم رو یکی نیبدنش گوش کرده بود. ا یاجزا یکه امشب به همه
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شد  ینطوریا یلب بزند: از ک یکه گشود تنها توانست با درماندگ پلک 

که فقط به  یانقدر تو دلم جا باز کرد یک ؟یانقدر مهم شد یک اسمن؟ی

  کنم؟یتو فکر م

باعث شد دوباره چشم ببندد. عقب گرد  اسمنیدرشت و مبهوت  چشمان

ثل زد. م رونیرا چنگ زد و به سرعت نور از آشپزخانه ب شیکرد. موها

آن صحنه در آشپزخانه هاج و واج  دنیکه با د ییمنایبرق و باد از کنار 

شد هر دو  دهیدر خانه به هم کوب یگذشت. تنها وقت کردیبه او نگاه م

 ؟یاسیسمت خواهرش گام برداشت:  منایخودشان آمدند.  بهدختر 

 دم؟یدرست شن گفت؟یم یچ ایرکیام

قطره  کیاست.  دهیباور کند درست شن اسمنیبود تا  یهمان هم کاف و

 چه گفته بود؟ ایرکی. امدیاشک از چشمش چک

** 

را  شیباز صدم موها یزد. برا نیماش کیبه الست یابار دهم ضربه یبرا

باز هزارم به خودش لعنت فرستاد. سرش را رو به آسمان  یچنگ زد. برا

بود و بر  ستادهیبود. ا اشیزندگ یهاشب نیگرفت. امشب، جزو بدتر



 

1071 

 یشوکت نای: مسندهیون                                                                                                                55طهران

 کردیوقت فکر نم چیبود که ه دهیرا د یاتفاقات اشیشگیخالف عادت هم 

 تحمل کند. ندبتوا

را گرفته بود. از همان لحظه که آن  مشیشد. تصم رهیخ اهیآسمان س به

 را گرفت.  مشیزد تصم اسمنیها را به حرف

 ییهابار آخر حرف یفرمان گذاشت و برا یشد. سرش را رو نیماش سوار

بزند را با خودش مرور کرد. استارت زد و راه افتاد.  خواستیه مک

سر و سامان  توانستینفر م کیاوضاع را تنها  نیمقصدش معلوم بود. ا

اما او  آمدیبرنم مهینصفه و ن یجز همان ابراز عالقه یدهد. از او که کار

. توانستیگاز فشرد. او م یرا رو شیدهد. پا رییرا تغ زیهمه چ توانستیم

 .یبهتر از هر کس

** 

ش را جلب کرد. توجه لیباز خل مهیقدم که برداشت در اتاق ن کی

 آوردیرا در نم زیاش گرفت. شده بود نگهبان شبگرد. تا آمار هر چخنده

 .شدینم الیخیب
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سوقش دادند. جلو رفت و  رمردیبه سمت در اتاق پ شیپاها ناخوداگاه 

کوچک  یهی. سادینگاهش اطراف را کاوآهسته در را به داخل هل داد. 

 مهتاب افتاده بود در اتاق و روشنش کرده بود.

نشست قدم تند  شیهاو تکان لیخل یجسم عرق کرده یکه رو نگاهش

و  ختیریم لیجلو رفت. عرق شرشر از سر و صورت خل یکرد. با نگران

. کردیزمزمه م ینامفهوم یو آوا دادیسر و صورتش را تکان م

مداوم  یهاکند. بعد از چند بار تکان دادن دارشیکرد ب یمحمدحسن سع

 و محکم موفق شد.

. انگار از دل ستیبه اطرافش نگر جیکه باز شد گنگ و گ لیخل چشمان

امن. سرفه امانش نداد تا نفس  ییپرت شد در جا کبارهیکابوس به  کی

راحت  دیپرسیمحالش را  یپسر را که با نگران الی. تا حرف بزند و خردیبگ

را  ژنیو بعد دستگاه اکس ختیآب ر یوانیل شیکند. محمدحسن فورا برا

 نبود. بهیغر شیحالت او برا نیکرد. ا نروش

به خود گرفت. ماسک  یعاد تمیر شیهاگذشت تا او آرام شد و نفس یکم

. دستش را باال برد: ستینگر اشیصورتش برداشت و به ناج یرا از رو

 خوبم بابا. نترس.
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: مگه بازم کابوس دیدستش را گرفت و ناخوداگاه پرس محمدحسن 

 .نیبهتر شد کردمیآقاجون؟ فکر م نینیبیم

او کابوس  یبرا یخواب تکرار نینگاه از چشمان او گرفت. کابوس؟ ا لیخل

را  زیبود. انگار به عقب برگشته باشد همه چ اشیکردن زندگ نبود. دوره

را لمس  زی. انگار آنجا باشد همه چداشتی. خوف برش مدیشنی. مدیدیم

 .کردیم

منو ول کنه،  آدی. نه اون دلش ممیشد قیخوابا باهم رف نیو امن گهی: د-

سراغش.  رمیخودم م شهینم دایش پچند شبم که سر و کله هینه من. 

 بره. ادمیوقت  هی ترسمیم

 یث را سمتزد و آرام بح ایکالفه به او نگاه کرد. دل را به در محمدحسن

 یبار رو از رو نیبا گفتنش ا نیخوایسوق داد: نم خواستیکه دلش م

 ست؟یهمه عذاب بس ن نیآقاجون؟ ا نیتون برداردوش

 نهیبعد از ا ی: عذاب اصلدیکش یشد. آه سوزناک رهیبه ناکجا آباد خ لیخل

 شینیش دارم و فقط خودم سنگتا ابد نگه تونستمیمحمدحسن. کاش م

 رو به دوش بکشم.
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 تونهیم یآقاجون. ک نیجواب دادن مکث نکرد: خب نگ یبرا محمدحسن 

رنگ آرامش داره چرا  زیگفتن مجبورتون کنه؟ حاال که همه چ یبرا

 د؟یکارو بکن نیا نیخوایم

گفت: من قول دادم محمدحسن. نتونستم  یجان نداشت وقت لیخل لبخند

 ...دیبه موقع بهش عمل کنم اما حاال با

 رفت و جمله نصفه ماند. نفسش

 ن؟ی: آقاجون؟ به بعدش فکر کرددیدست به صورتش کش محمدحسن

خود نوا.  نیهم نن؟یبب بیماجرا ممکنه آس نیچند نفر تو ا نیفکر کرد

دختر  هیتمام باورهاش خراب بشه؟ درسته نوا  یوقت آدیبه روزش م یچ

 میکنارش بود یچگکه از ب ییو شماس. منهمش پوسته نایاما ا هیقو

 نیاما ا شمی. منکر استقالل االنش نمحساسه شهیوحچقدر ر میدونیم

. اونوقت از نوا چه ارهیاز پا در ب تونهیکه مردم رو هم م یمن قت،یحق

 اگه... اگه بذاره.. م؟یداشته باش میتونیم یتوقع

بعدش را از بر بود.  یجمله لیمن و من افتاد و نتوانست ادامه دهد. خل به

و  گذاشتیجمله را با خودش تکرار کرده بود. اگر م نیها بود اسال

 گر؟یبود د نیچه؟ سوال محمدحسن هم رفتیم
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بگه چرا  ره؟یراهم رو بگ یسودابه جلو ایاون دن یخوایگفت: م آهسته 

 ؟یبگه چرا قولت رو شکست ؟یو نگفت یکرد انتیخ

مشت شد: کاش همون  شیوهام انیحرف م نیمحمدحسن با ا دست

. االن.. االن اوضاع شدیتر ماون زمان راحت دیآقاجون. شا نیگفتیموقع م

 شده. دهیچیپ یادیز

 زی. نه من، نه سودابه. ترس چمیبا درد چشم بست: نشد. نتونست لیخل

وامت  ییبه امروز و فردا کردن. به روزها کنهیمحمدحسن. وادارت م هیبد

 یگی. مدام با خودت مکنهینرسن. فلجت م وقتچیه دیکه شا دهیم

شده. سودابه رفت.  رید یادیکه ز یایبه خودت م یوقت هست اما وقت

 ترنیدوشم سنگ یراز و با رفتن عارف بارش رو نیا ینیمن موندم و سنگ

بهم  خواستیامتحانم کنه که کرد. م خواستیهم شد. انگار خدا م

ساعت بعد هم نباشه. االن که  کی دی. شاستین ییفردا شهیبفهمونه هم

راز  نیکه نکنه منم برم و ا نهیترس دارم بابا. اونم ا کیکنار توام فقط 

خدا به  شیتر بشم. من پکه هستم شرمنده ینی. ازمونهب یشکل نیهم

 اهیهم رو س شزکردهیعز یاما کاش نذاره جلو بنده اهمیرو س یحد کاف

 بمونم.
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خودش. مثل هزاران  یاز محمدحسن برا رشتیبود. ب نیسنگ شیهاحرف 

وزنش  توانستیاز نفس افتاده نم ینیهم چون ماش لیو خل مانیتن بار س

گذاشتن به  نیزم نیشده ا ی. حتگذاشتیم نشیزم دیرا تحمل کند. با

از دوش برش  دیبا شدیتمام م اشیمهم زندگ یمرگ اجزا متیق

 .داشتیم

نوا  نیلبانش: واسه هم یاجازه سر خورد رو یمحمدحسن ب یبعد سوال

 اونا؟ نیب نیرو فرستاد

: دینشست و به سرعت پر کش لیلب خل یتبسم گذرا رو کیبه شکل  درد

مجبورم  یطورنیبره تو جلدم. ا طانیبازم جا بزنم و ش دمیترسی. مآره

 بشه. تیکمتر اذ یشکل نیا دی. شاشناسهی. نوا هم حاال همه رو مبگم

که چند سال بود شده بود  یزی. چنداشت یمحمدحسن تمام یهاسوال

 دیزبانش رفت: اگر من با ام یرو کردیخوره و داشت پسرک را تمام م

 . درسته؟موندیسر بسته م زیاونوقت همه چ ؟یچ شدمیآشنا نم

پشت کلمات  دهی. حس عذاب وجدان خوابیحال ی. با بدیخند لیخل

  محمدحسن قابل لمس بود.
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قصد داشتم برگردم  میاو را راحت کرد: از همون زمان که رفت الیخ آرام 

و  زیمشکالت ر ری. اولش ترس نذاشت. درگاما نشد رمیو سراغشون رو بگ

خوب  یکردم فراموش کنم گذشته رو. همه چ یدرشتمون که شدم سع

و دست و بالم رو بست. چند سال  دیسودابه مثل عجل رس یضیبود اما مر

 زیعارف افتاد کمرم رو شکست. نشد. همه چ یکه برا یتفاقبعد هم ا

شد نوا و  میهمه زندگ میدست به دست هم داد که نشه. تهران که اومد

عوض شده  زیاما همه چ شونیبزرگ کردنش. بعد از اونم رفتم اونجا پ

که سرشون تو الک  ییرهاتجاشون رو داده بودن به جوون هایمیبود. قد

کجان. اما بازم  دمی. دورادور فهمشناختنیرو نم یخودشون بود و کس

بود. اونو کردم بهانه و  یترس قفل شد به دست و پام. نوا تو سن حساس

دختر  نیتو و نوا افتاد و حال بد ا نیهم که ب یدنبالشون رو نگرفتم. اتفاق

روز سودابه  کیوقت نگم. اما  چیه خواستمیم یوادارم کرد به سکوت. حت

بکنم. بعدشم تو قصد  نکارویاگر ا کنهی. گفت حاللم نمبماومد به خوا

رو  یدونیکه خودت بهتر م ییماجرا هیو دست سرنوشت بق یرفتن کرد

 رقم زد. 
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. گفتن کردیم ینیقلبش سنگ یمثل وزنه رو زیچ کیرا خفه کرد.  آهش 

 زیهمه سال؟ چه چ نیداشت؟ بعد از گذشت ا یادهیها چه فاحرف نیا

دوباره بند  توانستیپاره را م یاه هدرست کند؟ کدوم رشت تواستیرا م

نشود.  میآنقدر بد پاره و خراب شده بود که ترم زیکدام. همه چ چیبزند؟ ه

که رفته بود و  یی. چون آبروشودیو جمع نم ختهیکه ر یآب ونچ

 .گشتیبرنم

. به محمدحسن دیتنش کش یپتو را رو لیشده بود. خل نیاتاق سنگ جو

 .زیهمه چ شهیلبخند زد: برو بابا. برو بخواب. درست م

که نفس را  ییمحمدحسن. همان جا یگلو انیوزنه هم افتاده بود م کی

 شهیکه هم ینفر کینفر،  کی. ترس از دست دادن گرداندیو برم بردیم

. از هر دیترسیم ندهیبسته بود. از آ خیقلبش. خونش  انیبود م دهیبود دو

 یکه کس یکند. از روز رانیشان را وچند ساله یکه قرار بود زندگ یزیچ

 بِبُرد و برود. 

بدهد اما االن خودش  یدلدار لیبه خل خواستیاز جا بلند شد. دلش م

را  رمردیپ یداشت. خم شد و شانه اجیاز همه به قوت قلب احت شتریب

 .دیبوس
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المپ  دیکل ینکرد. دستش رو یاری شیبرود اما پاها رونیگرد کرد ب عقب 

 .نییماند. چند بار حرف آمد تا توک زبانش و همراه آب دهانش برگشت پا

نفر از  کینبود؟  یکارش چغل گفت؟یم دیدهانش را قورت داد. با آب

 "حد شکننده بود. نیاوضاع در ا ی. نه تا وقتنبود" دیپس سرش داد کش

 که نگاهش به او بود برگشت. یلیو سمت خل دیکش یقیمع نفس

که فکرش رو  یاز اون شتریمن کرد و باالخره گفت: آقاجون. نوا ب من

 زی. قبل از همه چشتریب یلیشده. خ ریاون خونه زنج یهابه آدم دیبکن

 .نیریدر نظر بگ نمیا

 ه؟یبود: منظورت چ دنیاز نفهم یناش لیخل اخم

 .دیلبش کش یزبان رو محمدحسن

از دست دادن  یبرا یزیچ رمردیپ نیبود که سکوت را شکست: ا لیخل

 ؟یخوریحرفت رو م ینداره بابا. واسه چ گهید

و  یبود. هم از لحاظ جسم یتر از هر زمانکه شکسته ییزد به او. او زل

 .یهم روح



 

1080 

 یشوکت نای: مسندهیون                                                                                                                55طهران

 یارتباط در  کنمیاون خونه فکر م یاه هاز بچ یکیگفت: نوا با  آهسته 

اگر به موقع  خورهیلطمه م زیبه همه چ شتریب یشکل نیباشه. ا یاحساس

 بهش. نینگ

 . ستادیآن ا کی ایرفت. دن لیخل نفس

: دیسرش بود. آرام پرس یباال یخودش که آمد محمدحسن با نگران به

 کدومشون؟

 . پسر احسان.لیری: امدیمحمدحسن تنها توانست بگو و

باز صداها در سرش زنگ زدند. در ذهنش را باز  ل؟ی. دیدراز کش لیخل

 نکرد و از پنجره خودشان را نشان دادند.

اسمشم بذاره  ل؟یصفت! مگه نه خل لیپسر داشته باشه  هی دیآدم با"

 "باشه. پشت و پناه باشه. مرد باشه. لیبده  ادشی! لیریام

 لی؟ بود خواستیکه او م یدل نوا را برده بود؟ همان شانلیبست.  چشم

 صفت بود؟ کاش بود. کاش....

که بچه به بغل  یجان گرفت. زن شیهاپشت پلک ریتصو کیهم  باز

 .انیع یو ترس انیگر ی. کنارش. با نگاهشیپا. پابهدیدویم
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 کرد؟یم دیچه با حاال 

 یاز عرض راهرو گذشت هنوز صدا لیخل دنیکه بعد از خواب محمدحسن

ه دلهر انیلبخند نزد. لبخندش را جا گذاشته بود م بارنیاما ا آمدینوا م

 .اندکینزد کردیحس م بیکه عج ییرو. روزها شیپ یاز روزها شیاه

*** 

 شیموها نیهدف چنگ ب یرا درون دستانش گرفته بود و ب سرش

سبحان سوهان روحش شد: کنج  یهوا باز و صدا ی. در اتاق بانداختیم

 چرا داداش؟ یدیعزلت گز

 یجور نیسرت رو هم استلهیرا باال برد و رو به او تشر زد: مگه طو سرش

 تو؟  یآیم نییپا یندازیم

 !گنیم ینجوری: ادیبلند خند سبحان

 از ادب نبرده بود.  ییبو چیبچه ه نیشد. ا دیتشد اخمش

 تو رو ندارم. یسبحان. امشب اصال حوصله رونی: برو ب-
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که با  دیچشم د ی. از گوشه"!یحوصله دار یتو ک" دیرا شن اشزمزمه 

اش انداخت: شد. کنارش نشست و دست دور شانه کشینزد یالیخیب

 کجا غرق شدن؟  هاتیکشت

اش پس زد: پاشو برو تا خودم ننداختمت شانه یرا به ضرب از رو دستش

 .رونیب

. ساحل یاو را در دست گرفت: اک یتخت و گوش یلم داد رو سبحان

اعال  ای. گویگرفتیبزرگ رو م یسراغ احمر یکه اومد گفت از غروب

 حضرت برگشتن خونه. اومدم بهت اطالع بدم.

 یبلند شد و گوش شی. از جادیمحکم تپ ایرکیقلب ام ریآمدن نام جهانگ با

 ؟یو ترک کنمزخرفت یهاعادت نیا یخوایم ی: کدیرا از دست او قاپ

 .ریو بگجهان یبرو پاچه یلب غر زد: جرئت دار ریکه سبحان ز دیشن و

 یخانه یرورفت. چطور روبه نییزد. چطور پا رونیچطور از خانه ب دینفهم

به خودش آمد که باد خنک اسفند  یو در زد. تنها زمان ستادیا ریجهانگ

 صورتش را نوازش کرد.
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به خانه بودن او هم توجه نکرد. از  یباز کرد. حت شیبه رو دیرا ام در 

برگشته بود همچون مرغ سرکنده بال بال  نبیز یکه از خانه شبید

خواب  ریجهانگ دیدل شد و به خانه رس کیبا خودش  یوقت شبی. دزدیم

 دهیبود. از صبح هم که خودش خانه نبود و حاال که زمان حرف زدن رس

 داشت. سبود استر

اال او.  کردیکه نشست به هر جا نگاه م ریجهانگ یرومبل روبه یرو

 گرید ییاما حواسش در جا دادینشان م دیخودش را مشغول صحبت با ام

 .کردیم ریس

در حمام است سر صحبت را به  دیشن ینرگس بانو را گرفت و وقت سراغ

 که بود باز کرد. یهر ضرب و زور

 یدر مورد موضوع خواستمیم نی: راستش آقاجون. اگر حوصله دار-

 باهاتون صحبت کنم.

 باشه. رینشست: خ شیرو رمردیسرد و خشک پ نگاه

او  یبود؟ افکارش برا ری. خدیدهانش را قورت داد. از خودش پرس آب

 شانه باال انداختند. مصمم سر تکان داد: بله.
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تماس  هیجمع آنها اضافه است. آهسته گفت: من برم  انیحس کرد م دیام 

 برگردم. رمیبگ

 یریاو نشست و از بلند شدنش جلوگ یپا یبالفاصله رو ایرکیام دست

 کرد. لب زد: نه. توام باش.

 شرم داشت. ییگو ریتنها صحبت کردن با جهانگ از

او  دییکه انگار منتظر تا دیاز دقت بود. رو به ام یناش بارنیا ریجهانگ اخم

 پسر. نی: بشدیبود چرخ

 شده؟ی: چدیکالم پرس کیو  ایرکیرو کرد به سمت ام سپس

 دیلبش افتاد. از کجا با یرو زیر یاه هبه جان پوست شیهابا دندان پسر

 .دانستیدرست نم کرد؟یشروع م

آرام، گفت:  ییبا صدا ده،یبر دهیبه سراغ اصل مطلب رفت و بر تینها در

 که شما برام... نجایمن..من.. اومدم ا

گرفت.  دادن را از او ادامه یترس؟ هر چه بود اجازه ای. شرم بود نتوانست

شده  ختهیاو هم برانگ ی. کنجکاوستیبه حالتش نگر یچشم ریز دیام

 بود.
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 ؟یخوریکنم؟ چرا حرفت رو م کاریکمکش کرد: من برات چ ریجهانگ 

 یشود به سرعت گفت: اومدم تا بزرگ مانیگرفت و قبل از آنکه پش ینفس

 .دیکن ینفر... خو.....خواستگار کیو برام از  دیکن

گره خورد.  اشنهیافت کرد. آنقدر که نفس در س کبارهیهوا به  ژنیاکس

 تر شد.سخت شیبرا تیوضع دیچیسکوت که در خانه پ

کرد: به به. مبارکه. توام باالخره دم به تله  دایزودتر خودش را پ دیام

 ؟یداد

 دهیکش اریاخت یبه او زد. نگاهش ب یجان مهیباال رفت. لبخند ن ایرکیام سر

 .ریشد سمت چشمان متعجب جهانگ

 یدختر که به بابات نگفت نیهست ا یباشه. ک ریچانه باال داد: خ رمردیپ

 سراغ من؟ یو اومد

مسئله را  کیکه  شیسال پ نیبود. جز چند یقو یادیمرد ز نیا شم

 .شدیرا زود متوجه م زیهمه چ شهیهم دیفهم رید یادیز

تنش را لمس  شرتیهدف ت یتر شده بود. براحت ایرکیام یکار برا حاال

 .اسمنیکرد و گفت: 
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 یکه سال ییاه ه. از همان خنددیاما خند ریباال رفت. جهانگ دیام یابرو 

 !یدی: پس باالخره فهمشدیم شیهامهمان لب کباری

 آرام بود. یادیکه گفت ز یا"بله"باال رفت.  ایرکیام سر

کرده بود سکان بحث را به  دایپ یکه انگار موضوع دلخواه ریجهانگ

سفت و سخت  شیچند ماه پ نینه. هم یگفتیدست گرفت: تو که م

 هو؟ی شدی. چخورهیبه دردت نم اسمنی یو گفت یسادیمن وا یجلو رو

 چرا نظرت عوض شد؟

 آقاجون. گهیآب دهانش را به زحمت قورت داد: شد د

 ستیب من نجوا نیو محکم گفت: ا دیکوب نیرا به زم شیعصا ریجهانگ

 پسر.

به دردت  شیکه تا چند ماه پ یآدم یدیرس جهینت نیشد به ا چطور

 خوردینم

 خوره؟یم حاال

 یبرا توانستیکدام جوابش م گفت؟یم دیافتاد. چه با نییپا سرش

 ریجهانگ
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 گفت؟ یو ترسش م شبیاز مراسم د دیکننده باشد؟ با قانع 

 جهینت نیهست به ا یدادن شد: چند وقت حیمجبور به توض یناچار یرو از

 میو مستق امیاما روش رو نداشتم ب ستیدو روز ن یکیآقاجون. فکر  دمیرس

 خواستگار اومد. نایعمه ا یخونه شبید نکهیخود شما بگم. تا ا به

 .دیرا با باال بردن نگاهش د ریجهانگ یمکث کرد. اخمها دیکه رس نجایا به

 : البته عمه گفتنفتدیبه دردسر ن نبیکند تا ز یکرد ماست مال یسع

هم  بهیاومده بودن. غر ییآشنا یبرا نکهی. مثل اومدنین یخواستگار

 نبودن از

 بودن. اسمنی یهمکارا

قرار  تیدادن او را الو یشد و گوش مال الیخیرا ب نبیز یخطا ریجهانگ

 داد:

 مرغ از قفس بپره. درسته؟ یدیترس توام

 گذاشت. شیزانوها یرا رو شیلب بهم فشرد. خم شد و آرنجها ایرکیام
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وصلت رو بهم  نیسراغ من که برم ا ی: االن اومددیدوباره پرس ریجهانگ 

 بزنم

 بکشم؟ شیبعد حرف تو رو پ و

رو  یجواب دادن وارد شد: من جز شما کس یبرا یگریآهسته از در د

 نداشتم

 آقاجون. ششیپ برم

 یرفتیم دی. بانهیاشتباهت هم نیسر تکان داد: اول تیبا رضا ریجهانگ

 شیپ

 بابات اول. ننه

: دیگردنش را شن یاه همهر یچنان سر سمتش چرخاند که صدا ایرکیام

 به

 عمه و تونهینم یچون جز شما کس نجایآقاجون اما اومدم ا گمیهم م اونا

 رو حرفتون حرف ینه کس نیرو منصرف کنه آقاجون. شما اگه بگ اسمنی

 .زنهینم
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 یلی. خنهیاشتباهت هم ا نیادامه ندهد: دوم گریرا باال برد تا او د دستش 

 رید

 نیا یدرباره میبرات بکنم. تصم یکار تونمی! منم نمیلیپسر. خ یدیفهم

حرفها رو برو به خودش بزن. جواب  نیا ی! همهاسمنهیبا خود  مسئله

 اسمنی

 بود من پشت جفتتونم. یچ هر

 مصمم از سالن گذشت. ییبزند. برخاست و با قدمها یاجازه نداد او حرف و

 منای یکه بعد ماجرا اسمنی اسمن؟یوا رفت. چه گفته بود؟ خود  ایرکیام

 و

 ندازد؟یحاضر نبود تف در صورت او ب ییکذا یمهمان آن

جمله چه  کیبا همان  دیکرد فضا را عوض کند و نفهم یمثال سع دیام

 یآتش

 رو برات از رو بستن. ریشمش رخانیانداخت: اوه اوه. جهانگ ایرکیجان ام به

 کار اشتباه بود؟ یبا خودش فکر کرد چرا؟ کجا ایرکیام و
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 * 

**** 

کند.  یریرا پشت نوا گذاشت تا از برخوردش به عابران جلوگ شیبازو

 مقابل

دست دخترک را گرفت و آرام تکرار کرد: بازم  ستادندیکه ا ساختمان

 گمیم

 ی. اگر دوست ندارستیکار ن نیتموم کردن ا یبرا یاجبار چی. هنواجان

 بگرده. یگهایپروژه دنبال عکاس د یبه مهران بگم برا تونمیم

: نه. من خوبم دیاو پاش یبه طرفش برگشت. لبخند پرمهرش را به رو نوا

 .ریام

 تمومش کنم. دوست ندارم دیپروژه رو قبول کردم و خودمم با نیاول ا از

 که شروع کردم رو نصفه ول کنم. یکار

. پس هر یهم عال یلیبار به جلو هلش داد: خ نیکان داد و اسر ت لیریام

 یزمان
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 بهم بگو. یحضور محمدحسن رو تحمل کن یتونینم یکرد حس 

 شیهوا شتریب لیریکرده بود ام فیاو تعر یماجرا را برا ی. از وقتستادیا نوا

 را

 یپروژه نیا گریکه متوجه شده بود طرف د ی. مخصوصا زمانداشت

 یعکاس

نوا شروعش کرده بود محمدحسن بود پشتش را گرفته بود تا هر  که

 یمیتصم

 ی. با وجود آنکه بعد از آن شب کمردیدرست بود را بگ کردیفکر م که

 شهیباخبر شده بود اما مثل هم هیقض نیاز ا رید نکهیبود از ا ناراحت

 منطقش

 قلقلک شدهاش هم توجه نکرده بود. رتشیبود وسط. به رگ غ دهیکش را

 نیذهنش را مشغول خود کرده بود ا یکه آن وسط کم یزیچ تنها

 ییآشنا

 و ربط نوا و محمدحسن به هم و حضورشان در خانواده بود. با تمام یاتفاق

 حساس یه هبر نیبرخورد کند تا نوا را در ا یکرده بود طور یسع نهایا
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 مرهم یبه جا تیموقع نیاو بود که در ا ینکند. به دور از مردانگ ناراحتتر 

 زخم شود. یزخم رو شدن،

که  یو کوتاه در آغوشش فرو رفت: مرس دیسرش را سمت او کش نوا

 یهست

 .ریام

 را گرفتیکه از نوا م یآرامش نیکه او هم ا کردی. اعتراف مدیخند لیریام

 .میابونی. وسط خزمیداخل عز می. برکردیعوض نم زیچ چیه با

و محمدحسن نشسته بودند. نوا با  دیمحل کار مهران که شدند ام وارد

 آنکه

کرد گذرا از محمدحسن عبور کند. مدام با خودش  یبود اما سع سختش

 تکرار

 .شدینه و در خانه. سرانجام که با او روبهرو م نجایباالخره که چه؟ ا کردیم

 نیاز وجود مهمتر یجزئ کردیو چه نم کردیچه او قبول م محمدحسن

 .آمدیبل حضورش کوتاهش کنار م دیبود و با اشیزندگ یآدمها
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 ییبه عکسها یو لپ تاپ را مقابلش گرفت. پسر نگاه ستادیمهران ا کنار 

 که

سر تکان داد:  نیانداخت و با تحس دادینشانش م حاتیهمراه با توض نوا

 واقعا

 .رمیبگ تونمینم یرادیا چیفوق العادهست خانم فرزانه. منکه ه کارتون

کنار هم  دیکه محمدحسن و ام ییبه سمت عقب، جا دیبعد چرخ و

 نشسته

 ان؟یعکسها اک نیا نیبب ای: محمد؟ ببودند

 مهران و نوا چرخ انیسر به طرفشان گرداند. نگاه مرددش م محمدحسن

و پسر رو به نوا  ستادیپا ا یمهران ناچار رو ی. با صدا زدن دوبارهخورد

 گفت:

 .زمیبر ییمنم چند تا چا شهیتموم م لیریتماس ام تا

 شدیم کشیکه نزد ییقدمها یگفتن نوا در صدا "دیزحمت نکش" یداص

و به مبل  ستادیفرستاد. محمدحسن کنارش ا رونیشد. نفسش را ب ادغام

 پشت
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 سختته. یشکل نی. انیاو اشاره کرد: بش سر 

 ریفاصله کنارش جاگ تیکار را کرد. نشست و محمدحسن با رعا همان

 شد.

محمد  نیتوجه به نگاه سنگ یسمت او چرخاند. ب نباریلپ تاپ را ا نوا

 حسن

 عکس را باز کرد و صفحه را نشان او داد: عکسها از نیاول مرخش،ین یرو

 .شنیشروع م کیکوچ یدستگاها

برداشت  بشیرا از داخل ج نکشیحواسش را به صفحه داد. ع محمدحسن

 و

 کیدقت گفت: چرا عکس انقدر از نزد یچشم گذاشت و بعد از کم یرو

 شده؟ گرفته

به  ریتو تصو یاصل یداشتن حتما اِلمانها دیداد: مهندس تاک حیتوض نوا

 وضوع

 .شدیم کتریکار عکس کوچ دیبا نکاریا یبشه. برا دهید
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و با دقت عکسها را ورق زد.  یکی یکیتکان داد و  یسر محمدحسن 

 مهران

 خانم فرزانه ؟ینیبیکرد: م یمقابل آنها گذاشت. بازار گرم زیم یرا رو یچا

 استادن. یلیکارشون خ تو

را سمت نوا  مرخشیلب نشاند. ن یرو یلبخند پر مهر محمدحسن

 چرخاند و

 .هیکرد: نوا دختر با استعداد دییتا

هست.  یمورد وراثت نیبه غبغب انداخت و ادامه داد: که ا یبعد باد و

 ژنمون

 استعداده. کال

 .دندیو مهران به حرفش خند دیام

لبش خشک  یانگار تازه جملهاش را درک کرد و خنده رو محمدحسن

 شد.

 انیم رکردیگ یلعنت ینوا برگشت. باز آن وزنه یناخوداگاه رو چشمانش
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 داخل شد. محمدحسن چشم از لیری. همان وقت در باز شد و امشیگلو 

 نوا گرفت. صورت

. دیکش شیلبها یآنها، کنار هم، زبان رو دنیسر چرخاند و با د لیریام

 قبل

 تییآمد و گفت: چا رونیآنکه قدم از قدم بردارد مهران از آشپزخانه ب از

 رو

 . بخور تا سرد نشده.زیم یرو گذاشتم

 یدیرفت و رو به ام شیبهانه را دستش داده بود. پ نیکرد. بهتر تشکر

 که

 یکه فاصله یگفت و کنار نوا نشست. طور یزیبود چ یگریعالم د در

 او نیب

 لب محمدحسن نقش بست. یرو ینیکرد. لبخند غمگمحمدحسن را پر  و

هم مانع شده بود! نو به بازار  یچه کس اشیینشستن کنار دختردا یبرا

 آمده

 .کردیجل و پالسش را هر چه زودتر جمع م دیو او که کهنه بود با بود
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زحمت  یلیخوب بودن عکسها. خ یلی. رو به نوا گفت: خبرخاست 

 .یدیکش

به ساعت دور مچش انداخت.  یزمزمه کرد. نگاه ی"کنمیخواهش م" نوا

 رو

 ای میبرسون یتونیدارم. م یعکاس گهیساعت د میپچ زد: من ن لیریام به

 آژانس

 رم؟یبگ

. مهران متعجب گفت: کجا؟ تازه ستادیو ا دیرا نوش شیقلوپ چا نیآخر

 اومده

 که. نیبود

 جواب آن دیپوشیمبل برداشت و همانطور که م یدسته یرا از رو کتش

برم  دیجفت چشم کنجکاو را داد: نوا کار داره. برسونمش خودمم با چند

 گاراژ.

بعد باهاتون هماهنگ  میتا ینوا را مخاطب قرار داد: پس برا مهران

 .میکنیم
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آخر به طرف در راه  یدست پشت نوا گذاشت و با خداحافظ لیریام 

 افتادند.

 در کت و کاله گذاشته دهینرفته بودند که محمدحسن پوش رونیب هنوز

. نرگس بانو وقت دکتر داره ریبرسون ام ییجا هیرفت: منم تا  کنارشان

 دیام

 .اوردمیبابا رو ن نیبره. خودمم ماش دیبا

 .میلبخند زد: بر لیریاو نشست و ام یمتعجب نوا رو نگاه

عقب لم داده بود  یصندل یرا سکوت فرا گرفته بود. نوا رو نیماش اتاقک

 و با

 لیریو ام ستینگریبه شهر م شهی. محمدحسن از شکردیچت م هیمهد

 بود. ابانیبه خ حواسش

 به طرف محمدحسن برگشت: کجا برم؟ لیریشد ام ادهیکه پ نوا

 حرف بزند خواستیانداخت. م لیریبه ام ینگاه مین دیداد و با ترد آدرس
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که باالخره لب باز کرد:  شدندیم کیچطور. به مقصد نزد دانستینم اما 

 نوا

 . مراقبش باش.ریام دهیکش یسخت یلیخ شیزندگ تو

 . سرش سمت او برگشت: در حد تو که مطمئناً دیباال پر لیریام یابرو

 چشم. ی! اما در حد خودم به روتونمینم

 ؟یندازیم کهیچشم دوخت: ت رونیبه ب محمدحسن

 ؟یکنیفکر م یتعارف گفت: خودت چ یب لیریام

از  یچیباز کرد به حرف آمد: تو ه یکالفه چشم بست و وقت محمدحسن

 اون

 اما بهم حق بده. ی. توقع ندارم درکم کنلیریام یدونینم زمان

 نیب یچ دونمینم قیسمتش روانه کرد: درسته. دق ینگاه مین لیریام

 شما

 بهت حق بدم. شهیهم که متوجه شدم باعث نم یقدر نیاما هم گذشته

 .یبددل باش کردمیمحمدحسن درهم رفت: فکر نم یچهره
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تو حساس شدم؟  یاالن رو یکنی: بددل؟ فکر مدیمتعجب خند لیریام 

 نه

 که کار تو اشتباه بوده و من حق رو بهت نهی. االن بحث سر امحمدحسن

 !نی. همدمینم

کرد از خودش دفاع کند: من اون روزها مجبور بودم  یسع محمدحسن

 .لیریام

 که باهات یدل کس ی: مجبور بوددیرا دور زد و آهسته پرس یفرع لیریام

 ؟یرو بشکن بود

: معلومه که نه. من دیگذاشت و به طرف او چرخ یصندل یرو دست

 مجبور

 با... شدم

 یاشتباه یتونه سرپوش بذاره رو ینم یاجبار چی: هدیکالمش پر انیم

 که

 تونه؟ی. میکرد
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 گهیبگم تو د یشد: من هر چ نییمحمدحسن با تاسف باال و پا سر 

 یتونینم

شماست  نیکه ب یگفتنش. حس دهستیفا ی. پس بمینیچشم قبل بب به

 باعث

 .ینگاه کن هیمنطق به قض یب شهیبرعکس هم شده

درهم شد. کوتاه به او چشم دوخت و گفت: مشکل تو  لیریام اخم

 نجاستیا

 یکه باز ی. در صورتیمحمدحسن. به هر شکل یاشتباهت هیدنبال توج که

 با

نداره. اسمش روشه.  یو برهان لیدل چیه ،یقیآدمها، به هر طر احساس

 !هیباز

 به سر طرف مقابل یبا کارات چ یدونیو نم ستیکه واسه تو ن یزیچ با

 .یآریم

 هم دشییاما تا کنمینم بیکرد و آرامتر ادامه داد: حرفت رو تکذ مکث

 .افتمیحال بد نوا م ادی کنمی. از اون شب به بعد هر بار که نگاهت مکنمینم
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کرده باشه اما صحبت االنم به خاطر  رییتغ دمید یکه کم هیعیطب پس 

 خودته.

که  یقبول کن دیمحمدحسن. با کنهیاشتباه به جبرانش کمک م رشیپذ

 از اول

 رو با سکوتت کنار خودت یکس ی. وقتیرو خودت خرابتر کرد زیچ همه

 که تو ازش شونه ی. کاریئول بوددر برابرش مس یلیبه هر دل ،یداشت نگه

 .هیاسم داره و اونم نامرد هیشکل فقط  نیاونم به بدتر یکرد یخال

گفتن نداشت. متهم  یبرا یدر سکوت تنها شنونده بود. حرف محمدحسن

 بود

 .دیخریرا به جان م یهر انگ دیبا و

 نیاگر ب ر؟یام یکه بپرسد: خودت چ دیکه گذشت نوبت به او رس یکم

 تو و

 اتفاق که مجبورت کنه ازش دست هی ؟یچ ادیب شیپ یمشکل هیاالن  نوا

 مثل ای ؟یریگیرو به عهده م تشیو مسئول یمونیم ؟یکنیم کاریچ یبکش
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 ؟یریم من 

 ستین یدرست یسهیمقا نکهیبا ا ؟یکنی: مقابله به مثل مدیخند لیریام

 اما

با عقل و  ،یشکل نیکه نوا هم باهام باشه. من نوا رو هم یی. تا جامونمیم

 قلبم

 .مونمیکردم و پاش هم م انتخاب

 بودند. دهیبه مقصد رس گریسر تکان داد. د تیو با رضا دیخند محمدحسن

 .هیجد ی: پس قصدت حساب-

 یعروس باز لیفام یرا باال فرستاد: االن دار شیابرو یتا کی لیریام

 ؟یآریدرم

مقابل  لیریرفت. ام رونیاز آن حالت ب نیجمله جو ماش نیبا ا باالخره

 مکان

بابا.  یمغازه رمیمحمدحسن نگه داشت. پسر تعارفش کرد: دارم م مدنظر

 ایب
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 ما باش. شیناهار پ میبر 

 یقصد نیشود اما محمدحسن چن ادهیکرد و منتظر شد تا او پ تشکر

 انگار

 وقت چینگه داشت و آهسته گفت: من ه رهیدستگ ی. دستش را رونداشت

 .زهیانقدر نوا رو بهم بر تونهیو رفتنم م یبهم زدن اون نامزد کردمینم فکر

 حس کردمیبا خودم فکر م گرفتمیرو م میکه داشتم اون تصم یمدت تمام

چون  آدیکنار م هیقض نیاز منم باشه با ا شتریاگه ب یحت ایمثل منه.  اونم

 به

نظر رو داشتم.  نیکه از کشور رفتم هم هم یروز یجفتمونه. حت نفع

 یوقت

که بگذره اونا هم  کمی گفتمیبودن با خودم م نیبابام باهام سرسنگ مامان

 با

که همه  یبود طور ختهیاما نشد. نوا واقعا بهم ر آنیمسئله کنار م نیا

 نگرانش
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به  یدرک کنم اون کار چ تونمیوقت نم چیخودم. من ه یحت بودن، 

 روزش

ذشت. اما بهش گ یشد و چ ی. چون حس اونو نداشتم تا بدونم چآورد

 االن

 .مونمیپش واقعا

و آرام به حرف آمد: قلب و احساس آدمها  دیکش یقینفس عم لیریام

 مثل

ادعا  تونهیکس هم نم چیانگشت مختص به خودشونه محمدحسن. ه اثر

 کنه

 هم تا حاال یکس چی. هستیچون واقعا ن گهستید یکی هیدر صد شب صد

 یرفتار ساده چ هی ایجمله  هی دونهی. نمدهیآدمها رو به چشم ند احساس

به نظرت خنده دار  دیشا ی. حتیدی. تو هم ندارهیبه روزشون ب تونهیم

 ادیب

 یایگو ییجمله خودش به تنها نی. ایکه نوا داشته اما تو، نوا نبود یرفتار

 همه
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به  یچ ایداشته  یبعد رفتنت چه حال یحدس بزن یتونی. تو نمزهیچ 

 سرش

 متفاوت و یچرخه واکنشها نینبوده. حاال به ا یکیچون حستون  اومده

رو  یشکل نیا سیاگه ده تا ک یمتفاوت رو هم اضافه کن. حت یتهایظرف

 کنار

. چون آدمها متفاوتن. به ستین کسانیهم باز رفتار همهشون  یبذار هم

 نیهم

 بهت خرده گرفت شهینم خاطر

 رو زودتر نایآب دهانش را قورت داد و لبخند زد: کاش ا محمدحسن

 یاالن که نوا کنار توئه خوشحالم. مطمئنم تو جا ی. نه حاال. ولدمیفهمیم

 همه

 .هیبرام کاف نمی. همیکنیرو براش پر م زیچ

 فکر شانیو به حرفها ستیکه او رفت نگر یریبه مس لیریشد. ام ادهیپ و

حس  نینشده است اما خرج کردن ا یرتیغ گفتی. دروغ بود اگر مکرد

 یبرا
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 یسر جا زشیکه همه چ یاارتباط در  خواستیاشتباه بود و او نم گذشته 

 بود اشتباه کند. درستش

*** 

** 

 یرا کنار گوشش گذاشت و منتظر شد تا تماس برقرار شود. صدا یگوش

 هر بار حس ایرکیو ام گشتیو برم رفتیهمزمان با دم و بازم او م بوقها

 .گرددیبرنم گریو د رودینفسش با جواب ندادن م کردیم

 کنار دستش زد. یبه جعبه یجواب ماند با پا ضربها یاولش که ب تماس

 از گاراژ رفته ی. به نقطه کورستیشماره را گرفت و به اطرافش نگر دوباره

و  دیرس انینرسد. باالخره انتظار به پا یتا مکالمهاش به گوش کس بود

 یصدا

 پخش شد. شیدر گوشها اسمنیگفتن خواب آلود  "بله"

 ؟یاول کار خودش را گم کرد و به زحمت گفت: سالم. خواب بود همان

 : سالم. نه.دیبه گوشش رس فیضع اسمنی یصدا
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 همه خوبن؟ ا؟یرکیشده ام یزیشد: چ اریهوش یکم شیصدا و 

 خودش فکر کرده شیکه حاال پ زدیدرهم شد. آنقدر به او زنگ نم اخمش

 افتاده که تماس گرفته بود. یحتما اتفاق بود

 ؟یشیآف م یک ؟یمارستانینشده. ب یزی: چ-

 . چطور مگه؟گهیساعت د کی: -

 آمی. آماده شو میچیرا جابهجا کرد و گفت: ه یزهایسنگ ر شیپا با

 دنبالت.

 باهات حرف بزنم. یدر مورد موضوع دیبا

 ا؟یرکیام شدهیبار رنگ تعجب گرفته بود: چ نیدختر ا یصدا

 یادیموارد ز نیزد. او در ا شیبه موها ی. کالفه دستدیکش یقیعم نفس

 یب

 گریکدی یاو را از سرش باز کند تا حضور یکرد با بهانها یبود. سع تجربه

 را
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 دیبشه؟ گفتم که. کارت دارم. االنم با یزیچ دی: نه. مگه حتما بانندیبب 

 برم

 .مارستانیجلو ب آمیم گه،یساعت د کی ی. تو اماده باش برازننیم صدام

مجال صحبت به او نداده قطع کرد. کالفه از دست خودش سر چرخاند  و

 و

گاراژ را  یگوشه۵۵"طهران " یا که تابلوه هچند نفر از بچ دنید با

 جابهجا

 د؟یزنیزد: به اون چرا دست م ادیفر کردندیم

دستور  ریکه جهانگ شیبه طرفشان گام تند کرد. از همان چند سال پ و

 داده

 جرئت نکرده بود یتابلو در همان گوشه بماند و تکان نخورد کس نیا بود

 دهد و حاال... تکانش

** 

 یضرب گرفته بود. نگاه نیزم یرو شیو با پا ستادهیا مارستانیب مقابل

 به
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منتظر  نیسرش انداخت و فکر کرد کاش برود و داخل همان ماش پشت 

 اسمنی

 نکهیبعد از ا شبیک دسبحان افتاد. پسر یحرفها ادیاما بعد به  بماند

 کی

زبانش حرف بکشد.  ریمخش را کار گرفته بود موفق شده بود از ز ساعت

 سر

به قول خودش  زِیر یهیچند توص یحساب یخنده کیهم بعد از  آخر

 حاصل

 یکیهم  ستادنیشدن و به انتظار ا ادهیپ نیتجربه به او کرده بود. که ا از

 از

 بود. همانها

 . انگار او زودترآمدیکه به طرفش م دیرا د اسمنیرا که باال برد  سرش

 فرستاد. بشیدستش را داخل ج کیو  ستادیشده بود. صاف ا متوجهاش

چشمان متعجب و گردش  یتازه متوجه دیرس اشیکیکه به نزد دخترک

 شد.
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 لب نشاند: سالم. خسته یکه از خودش سراغ داشت را رو یلبخند نیبهتر 

 .ینباش

بزند. هنوز آن زنگ و  رونیبود از حرقه ب کینزد اسمنی چشمان

 درخواست

 .یهم اضافه شد: سالم. مرس نیرا هضم نکرده بود که ا دارید

 یسورمها یاسک قهی. دیاو چرخ پیت یکرد و رو یسرگردانش سرکش نگاه

 که مرتب رو به باال شانه شده بودند ییو موها رهیت نیبا شلوار ج رنگش

 چه یبرا ای. کندیچه م نجایاو ا کردیکرد. اصال درک نم شتریرا ب تعجبش

 .ندشیبب خواهدیم

 ا؟یرکیشده ام یزیشکست و نتوانست نپرسد: چ مقاومتش

 .گمیبهت م نیتو ماش میبر ایدست به سمت مخالفشان اشاره کرد: نه. ب با

 گرفتن را ابدا شهیاره دادن و ت یوار راه افتاد پشت سر او. حوصله اردک

 است. دهیفا یب ایرکیبحث با ام دانستیم یو بهتر از هر کس نداشت
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علت حضور او  ایببافد  ایرو خواستیفکر کند. نم زیچ چیبه ه خواستینم 

 را

 ییکذا یبعد از آن مراسم خواستگار یخودش بشکافد. به حد کاف یبرا

 و

 تیدر واقع خواستیبار م نیبود. ا ختهیبعد از آن بهم ر ایرکیام یها حرف

 کننده. جیچه که بود را بشنود. رک و راست. نه مثل آن دفعه گ هر

 نیدر ماش دهیچیپ یاز بو یقیجلو که کنارش نشست دم عم یصندل یرو

 .گرفت

 .نیماش نمی: خب، ادیچرخ بستیکه خونسرد کمربند م ایرکیسمت ام به

 شده؟یچ یبگ یخواینم

 حرف دی. بایبود: گفتم چند بار. دقت نکرد مارستانیب یپسر به ورود نگاه

 دور و ورت نبود! ست؟ین یجوجه فکل نی. امیبزن

 ؟یبحث او گرد شد: ک رییاز تغ اسمنی چشمان

 !یوحدت ی.. آقانیرا در هوا تکان داد: هم دستش



 

1113 

 یشوکت نای: مسندهیون                                                                                                                55طهران

 !ه؟یاون بنده خدا فکل یرا شکل داد: کجا شیاجازه از او لبها یب خنده 

را راه انداخت:  نیبه او نگاه کرد و ماش یدرهم شد. چپک ایرکیام اخم

 حتما

 .گمیکه م هست

 جواب دادن نداشت. یآنقدر خسته بود که حوصله اسمنی

نگه داشت و قبل  هایکیدر همان نزد یشاپ یرا مقابل کاف نیماش ایرکیام

 از

 شو. ادهیکرد: پ یدست شیپ دیبگو یزیچ اسمنی آنکه

احتمال دهد  توانستیدرصد هم نم کیاوضاع را.  کردیدرک نم اسمنی

 چه

و مات  شیبپرسد و چون بار قبل ک دیترسی. مگذردیپسر م نیسر ا در

 شود.

 شهی. نمایرکیسر و وضع نامرتبش نگاه کرد و بهانه آورد: من خستهم ام به

 ؟یکارت رو بگ نجایهم
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داشت لحنش آرام باشد:  یباز کرد که سع یکمربندش را در حال ایرکیام 

 منم

 یلیکه حرفام خ نییاومدم. پس بپر پا نجای. اما به خاطر تو تا اخستهم

 مهمه.

 آنقدر ندیمنو را بب یکیداشت در آن تار یکه سع یدر حال ایرکیام یافهیق

از آن در آن  شترینتوانست مقاومت کند و ب اسمنیدار بود که  خنده

 یپوسته

 شیبایو چشمان او را به دنبال لبخند ز دیبماند. بلند خند یتفاوت یب

 : بهدیکش

 ؟یخندیم یچ

 ییجا نیروز همچ کی کردمیباال انداخت: به تو. واقعا فکر نم شانه

 .نمتیبب

 اد؟یابرو باال داد: انقدر بهم نم ایرکیام

 .یکه گفت یاز اونقدر شتریب یلیکرد: خ نییسرش را باال و پا اسمنی

 نتوانست جنتلمن گرید ایرکیکه آمد و سفارش گرفت و رفت ام گارسون
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 که؟یتار نجای. زبانش به غر باز شد: حاال چرا انقدر ابماند 

 باشه. کیرمانت نکهی: واسه استیهم مثل او به اطراف نگر اسمنی

 .ستیاصال ن ی: ول-

 .دی: واسه تو شادیخند

 هست. هیواسه بق ایاطرافشان اشاره کرد: اما گو یبه آدمها و

 بود که یفرصت خوب یکیتار نیا دی. شادیکش شیلبها یزبان رو ایرکیام

 شیدختر روبهرو یروزها را برا نیا یایرکیام ازیتا پ ریببندد و از س چشم

 .زدیبر رهیدا یرو

 نجا؟یا میاومد یواسه چ یدونیگفت: م آهسته

 نبود. کیهم تار ادیاز نظر او کافه ز ایرکینگاهش کرد. برعکس ام اسمنی

 تیکفا دندیدیم ییاز روشنا یهم را در هالها یهمه صورتها نکهیهم

 نجا؟یا میاومد یچ ی: نه. خودت بگو. براکردیم

 افزود: البته لطفا رک و رو راست یقبل از آنکه او جواب دهد با خستگ و
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حرفات  نمیبش تونمی. نمستمین یگر خوب لیرو بزن. من اصال تحل حرفت 

 را

 یزی. اگر چرشونیز یحرکت بزن کیخودم بشکافم و آخرش تو با  یبرا

 .میلطفا بر ستیبگو و اگر ن هست

 که ییدرهم قالب کرد. آرام از همان جا زیم یرا رو شیدستها ایرکیام

دو  یکی یاون شبم حرفها یاشاره کرده بود شروع کرد: حرفها اسمنی

 روز

. با خودم شدیبهت بزنمشون اما نم خواستمیوقت بود که م یلی. خنبود

 درست

 ارویاون  یاگر سر و کله دیگفتنش. شا یبودم برا ومدهیکنار ن یحساب

 دایهم پ

 . اما...گفتمینم یزیوقت چ چیه شدینم

گذاشت. سختش بود اما گفت: اما  دنیتند تپ یگرفت. قلبش بنا نفس

 حاال

 بگم. من..من نظرم خوامیترس رفتن و از دست دادنت افتاده به دلم م که
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 خوادیدلم نم گهیاما من د دونمیوقته. تو رو نم یلی. خاسمنیشده  عوض 

 فقط

 .یعمهم باش دختر

 ی: نظرت در مورد چدیکالمش پر انیکرده بود م خیکه  یبا تن اسمنی

 عوض

 شده؟

 آقاجون. شنهادی: در مورد پدیدهانش را به زحمت بلع آب

 تو رو از دست بدم. آقاجون راست خوامیرا مقابل او گرفت: من نم دستش

 بهت. من گمیکنم. رک م دایپ تونمینم چجایمن بهتر از تو رو ه گفت،یم

 شنهادیفقط به خاطر پ یو شرط. فکر نکن دیق ی. بیاسی خوامتیم

 آقاجونه.

 یبرا ارهیقلقلک بود که منو به خودم ب هیفقط  شنهادی. اون پستین چون

 بهتر

 میایب ی. رسمیبذارم جلو. البته اگر تو اجازه بد شیپا پ خوامیتو. م دنید
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 .یخواستگار 

ه پوست خواستیوقفه. انگار که م ی. بلند و بدیکوبیپر صدا م اسمنی قلب

 اه

 خواست؟یدوباره آچمزش کرده بود. او را م ایرکیبپرد. ام رونیبشکافد و ب را

 را؟ اسمنی

 شنهادیبد حال پ یضهایبه مر شهیکه هم ییاز همانها د،یکش یقیعم نفس

 دیدرستش را فراموش کرده بود. نفس کش یقهیو حاال خودش طر دادیم

 تا

مگر  کرد؟یم یروی. اما مگر قلبش از او پردیسرکشش آرام بگ قلب

 دیفهمیم

 یزیعضو سرکش تنها چ نیچه؟ ا یعنیدلخور است  ایرکیاز ام اسمنی

 که

 مغز بود. یهمان دستورات منطق شدینم متوجه

. خوب فکر کن. تا خوامیآخرش را هم زد: االن ازت جواب نم ریت ایرکیام

 هر
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 که تو دلت بخواد ی. بعدش هر جورمونمی. من منتظر میکه خواست یوقت 

 جلو. آمیم

 دیبا لبخند به او اشاره کرد: بخور. شا ایرکیلحظه گارسون آمد و ام همان

 نیا

 شدم. یمنم اومد داشت مشتر یبرا کیرمانت یفضا

مثمر ثمر  یسبحان، تا حدود یاه هکه آموز زدیداد م اسمنی چشمان

 بوده

 .است

**** 

**** 

 را گرفت: اون چطوره؟ لیریام دست

 مین کیآن تون دنیشد. با د دهیکه او گفته بود کش ییپسر سمت جا نگاه

 یوجب
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 دیجد زیچ هی یخواینم ست؟ین یشکل همون قبل نکهی: نوا ادیخند 

 امتحان

 ؟یکن

 .آنیسبکها به من نم یکیاون  کنمی: حس مدیورچ لب

 که ییآدمها انیدست او را گرفت و از م زدیهمانطور که لبخند م لیریام

 .آدیکه مد نظر خودش بود کشاند: م ییبه طرف جا کردندیو امد م رفت

 که ضرر نداره. داره؟ دنشیپوش

رگال لباسها و نوا با تعجب به  یبودند روبهرو ستادهیا کیبوت داخل

 یراهنیپ

 .ستینگرینشانش داده بود م لیریام که

همه جا  یتذکر داد: نوا جان آخر سال لیریشلوغ بود و ام یحساب سالن

 .کهیتراف

 .زمیعز ریبگ میتصم زودتر

 شه؟یبه نظرت تو تن من چطور م نیبه او نگاه کرد: ا یچپک
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 .یگفت: عال یرد شود و جد یتا زن پشت سر دیکش کنار 

 پرو یمنتظر نظر او باشد فروشنده را صدا زد تا لباس را برا نکهیبدون ا و

 .اوردیب

لب رو به او پچ زد:  ریرا به فروشنده گفت و ز زشیشد. سا کشینزد نوا

 ؟یکنیم لینظرت رو بهم تحم یپوست ریز یدار االن

 میدادم. تصم شنهادیدستانش را از دو طرف باز کرد: من فقط پ لیریام

 خودته. با آخر

 رمان بوک

https://romanbook.ir/ 
به آن لباس خانمانه انداخت. چشم خودش را هم  ینگاه می. ندیخند نوا

 پرو کردنش بگذرد. ریخاطر نتوانست از خ نیو به هم بود گرفته

 یبافتش دم اسب ریسرش با کش ز یرا باال شیموها دیرا که پوش لباس

 در را گشود. و کرد

 زد. شی. صدارفتیور م یبود و با گوش ستادهیپشت به او همانجا ا لیریام

https://romanbook.ir/
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او شد. چهرهاش  یابتدا توجهش جلب موها ستادیکه مقابل در ا لیریام 

که آنطور محکم باال بسته بود درهم شد: سرت درد  ییموها دنید با

 رهیگیم

 .نوا

 : اونو ول کن. لباس خوبه.دیخند

. یلیبراندازش کرد: خ دارانهیخر یعقب رفت و با نگاه یکم لیریام

 مبارکه؟

 لبخند هنوز کردیکه به خودش نگاه م نهیتکان داد و در را بست. در آ سر

پسر  کیبرسد که با نظر  یروز کردیوقت فکر نم چیلبانش بود. ه یرو

 نیچن

 مخالف بود انتخاب کند. شهاشیهم پیکه با ت یلباس

 لیریو ام کردیبودند. نوا مدام ساعت را چک م ستادهیصف صندوق ا در

 در

 نگاهش به جلو بود. یخونسرد کمال
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 یچه کس نکهیبودند همچنان بر سر ا ستادهیا شانیکه جلو ییآقا خانم 

 مبلغ

 ستیچشم نوا را نگر یاز گوشه لیری. امزدندیحساب کند سر و کله م را

 و

 کنم. یاعتراف هی خوامیرا سمت او خم کرد: م گردنش

 ؟یافتاد: چ نیچشمان نوا چ یگوشه

 تصورش را یکه او حت یزیو چ دیخشکش کش یلبها یزبان رو لیریام

 بمیدست تو ج ترسمیم رونمیبه زبان آورد: هر دفعه که باهات ب کردینم

 .یبعدش ناراحت بش کنم

 چرا؟ ؟ی: جددیباشد و پرس یکرد جد یسع نوا

 ؟یقهر کرد ستین ادتیآخر  یرا باال فرستاد: دفعه شیابرو یلنگه کی

 نثارش کرد: قهر نکردم. فقط ناراحت شدم. یغرها چشم

رو برابر دوست  یانگشت اشارهاش را سمت او باال گرفت: من همه چ و

 دارم.
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رو. دوست  یمال یحساب کتابا نیهم یو حقوق رو. عالقه رو. حت حق 

 ندارم

 بده؟ نیکنه. ا ینینفر سنگ کیرو دوش  یزیچ

 کمر او گذاشت: یدستش را کوتاه رو لیریبود. ام دهینوبتشان رس گرید

 ؟یمن به تو باشه. اک یدیحقوق برابره. ع یسوا نیهم خوبه. اما ا یلیخ

کرد و  نییلبان نوا پررنگ شد. سر باال و پا یحرف رد لبخند رو نیا با

 کنار

 حساب کند. لیریتا ام ستادیا

هم با  لیرید. امو همچنان مشغول صحبت بو نیزده به در ماش هیتک نوا

 دقت

 .دادیگوش م شیحرفها به

 باشه. یسال خوب د،ی: خدا کنه سال جد-

جلوتر رفت: هست  یچند متر ییجلو نیزد و با راه افتادن ماش لبخند

 .شاالیا
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 ن؟ییکجا لیدردناکش را ماساژ داد: سال تحو یپا 

 یخونه کنه؟یبه پشت سرش نگاه کرد و جواب داد: پات درد م نهیآ از

 .آقاجون

 باعث شد نوا دردش را فراموش کند: خوش به حالتون. ریاسم جهانگ آمدن

 بینص یاما متاسفانه ازش کامال ب تمیپر جمع یاه هعاشق خانواد من

 یبودم. ول

 ل؟یریام

 .هیباحال یلیکه نگاهش کرد افزود: آقاجونت آدم خ او

 نیجزو اول: نظر لطفته. تو دیباال رفته مبهوت خند ییبا ابروها لیریام

 یینفرها

 نظر رو دارن. نیکه ا یهست

 که هنوز روشن بود انداخت و گفت: ییو هوا رونیبه ب ینگاه شهیاز ش نوا

 که دوست یی. از اونارسنیبه نظر م یبد اخالقن اما آدم جالب کمی درسته

 کنمیچرا اما همش فکر م دونمی. نمگذرهیم یتو سرشون چ یبدون یدار
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 دمشونیبار که د نیاما اول دونمی. کجاش رو نمدمید ییجا هیرو  شونیا 

 حس

 داشتم بهشون. یکیجور حس نزد هیباشن.  بهیغر کردمینم

 دنده را عوض کرد و لیرینوا راه هم باز شده بود. ام یتمام شدن جمله با

سر تکان داد: جالبه. اما آقاجون  فشردیگاز م یرا رو شیطور که پا همان

 با

 نداره. یخوب یونهیم یلیخ اه هبیغر

 تا خندهاش پنهان شود: کامال مشخص بود از رفتارشون! دیگز لب

با او بود.  ریجهانگ یخانه اطیبه برخورد چند ماه قبلش در ح منظورش

 لیریام

 هم زمانشان اتاقک یاه هخند یصدا نباریچه گفت که ا دیانگار فهم هم

 را پر کرد. نیماش

 واسه یکه مقابل در خانه متوقف شد نوا به طرف او برگشت: مرس نیماش

 خوش گذشت. یلی. خامروز
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. آخر سال یمبارک جناب احمر دتونیع شیشاپیبرد: پ شیرا پ دستش 

 ما

 لذت بخش گذشت. یکنار شما بس در

 دی. دستش را درون دست فشرد: عدیپاش شیبه رو یتبسم پرمهر لیریام

 ؟یگیم کیتبر یطور خشک و خال نی. همزمیهم مبارک عز شما

 ی. متاسفانه تو منطقهگهی: آره ددیو دستش را عقب کش دیخند نوا

 ممنوعه

 !دیباشه طلبت تو سال جد شی. ما بقمیهست

 را به دنبال خودش کشاند. لیریرفت و نگاه ام نییپا یعیبا خداحافظ سر و

 میبه عقب ن نهیکه پشت سر نوا بسته شد دنده را عوض کرد. از آ در

 ینگاه

جابهجا  یرا کم نهیرا حس کرد. آ یرهایتا دور بزند که نگاه خ انداخت

 کرد و

 کرد؟یچه م دیپشت سرش شد. لبش را گاز گرفت. با لیخل یمتوجه
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 ابانیخ یرا به گوشه نیاو، فرمان را چرخاند و ماش مینگاه مستق دنید با 

 هم به سالنه سالنه از پشت لیشد. خل ادهی. پارکش کرد و آهسته پکشاند

 .رفتیبه طرفش م سر

 شیجلو رفت و در سالم کردن پ دیکشینفس م یمرد که به سخت دنید با

 فرزانه؟ یآقا نیشد: خوب هست قدم

حوالهاش کرد و سالمش را پاسخ گفت: خوبم  یلبخند یبا مهربان لیخل

 بابا

 .یدستت درد نکنه که نوا رو رسوند ؟ی. شما خوبجان

را گرفت  شیبازو یگریشانهاش گذاشت و با د یدست را رو کی لیریام

 و

 نینکردم. شما بهتر ی. کارکنمیجلوتر برود: خواهش م یکرد تا کم کمک

 کسالت برطرف شده؟ انشاهلل؟

تند راه رفتن به شماره افتاده بود سرش را  لیکه به دل یبا نفس لیخل

 چند بار
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 .رهی....می....آد و میم ینف...نفس.... یگفت: ه دهیبر دهیداد و بر تکان 

 ن؟یبراتون؟ خوب ارمینگران گفت: آب ب لیریام

 دادیم نیرا به ماش هاشیدست او را فشرد و همان طور که تک لیخل

 آهسته

 پس...رم. خوبم. ستین ی....اجی: احتگفت

هم به  ینگاه می. نندیدر عقب را باز کرد و کمک کرد او بنش لیریام

 ساختمان

 نبود. آهسته یاما خبر دیایب رونیب یانداخت. هر آن منتظر بود کس خانه

 رو صدا کنم؟ ی: الزمه کسدیپرس

کف دستش را باال برد که نه. حالش که جا آمد دهان خشکش را  لیخل

 با دم

تند راه اومدم نفسم  نکهیباز کرد و زبان چرخاند: نه. به خاطر ا یقیعم

 گرفته.

 .ستین یزیچ
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 باهات صحبت کنم پسرم. خواستمیر چشمان او زل زد: مباال برد و د سر 

 منتظرتم. نجایوقته ا یلیخ

 چه؟ یمتعجب شد. با او کار داشت؟ برا لیریام صورت

 .دییگفت: در خدمتتون هستم. بفرما مودبانه

را  شیخانهاش. عصا یاز سر شانه به عقب نگاه کرد. به در بسته لیخل

 یرو

 .میحرف بزن نجایا خوامیفشرد: نم نیزم

 دییندارم. بفرما یمن مشکل دی: هر طور خودتون راحتستادیراست ا لیریام

 .دینیجلو بنش یکنم رو صندل کمک

شد.  شتریب یکی یکی اشیذهن ینشاند و سوالها یصندل یرا رو لیخل

 لیخل

 یمرد داشت؟ آوا نیبا ا یگفته بود؟ منتظر او بود؟ چه حرف مشترک چه

 نام

 شد. یدر ذهنش هج نوا
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از آن آمده  لیکه خل ییکوچه. جا یناخوداگاه کش رفت تا انتها نگاهش 

 بود

 ورود به کوچه متوجهاش نشده بودند. نیاو و نوا ح و

 لیکرد تا خود خل یرد م یکی یکیا را ه هشد و استارت زد. کوچ سوار

 فرمان

 آنطرفتر به حرف آمد: هر جا ابانیدو خ یکیصادر کند و باالخره  ستیا

 نگه دار پسرجان. یتونست

سوپر مارکت نگه داشت و با نگاه به لبان خشک  کی یکیرا نزد نیماش

 لیخل

 .گردمیبرم دیمنتظر بمون کمی خوامیرفت: عذر م رهیسمت دستگ دستش

 یبرگشت. وقت کیو ک وهیو چند آبم یآب معدن کیرفت و با  نییپا و

 یرو

لب  یگرفت لبخند رو لیو نشست و آنها را مودبانه سمت خل یصندل

 رمردیپ
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حرف  شدیپسر م نینشست. محمدحسن راست گفته بود. با ا مضطرب 

 زد.

 ...زیهمه چ از

 : احسان خوبه؟دیقلوپ خوردنش پرس کیآب را گرفت و بعد از  فقط

قدم جلو  دنیپرس یخودش دوباره برا دیبگو یزیقبل از آنکه او چ و

 گذاشت:

 . درسته؟!یاحسان پسر

 جیگ لیریباشد. ام دیی. انگار که فقط منتظر تادیپرس یشک چیه بدون

 نگاهش

 نبود بیاسم پدرش را از زبان پدربزرگ نوا بشنود عج نکهی. احسان؟ اکرد

 شده بود. جیگ ت؟یمیلحن و صم نیبا ا اما

 را کنار نگذاشت: بله. ادب

 تلخ بود: ماشاهلل. حتما یادیکش آمده بود که ز یلبخند یبرا لیخل لبان

 مثل تو داره. یمرد ریمرد جا افتاده شده که ش هیاالن  پدرت
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داد.  نشییپا یو کم شهیباالبر ش یناخوادگاه نشست رو لیریام دست 

 حس

 انشانیم دیچیاست. سکوت که پ نیاز حد سنگ شیب نیجو ماش کردیم

 سوال

 ن؟یشناسیزبانش: پدر من رو م یسر خورد رو ذهنش

 را راحتتر دهیجفا کش رمردیپ نیسوال چقدر کار ا نیبا ا دیخودش نفهم و

 .کرد

افتاد و از فکرش  شدیم میکه در پس ابرها قا یدیبه خورش لیخل نگاه

 گذشت؛

 .شناسمی. سر تکان داد: مرفتیم یکیاو هم از امروز رو به تار یزندگ نور

 .شناسمیخوب هم م یلیخ

 نبود. نه غروب نیدلنش یغروب چیگرفت. ه زیغم انگ یاز آن صحنه چشم

 .یزندگ کی ینه غروب خوش آفتاب،
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کرد تا به چشمانش زل بزند. به  دای. جرئت پلیریبه طرف ام برگشت 

 یپسر

بودش چشمانش نقش بسته  دهید مارستانیکه در ب یاز همان روز که

 بود

 از حد آشنا بودند. ادیکه ز ی. چشمانشیپلکها پشت

بهت  یبه گفتن: کس دیزبانش دستش خودش نبود که چرخ اریاخت انگار

 گفته

 ؟یجالل هیشب چقدر

 لی. جالل؟ عمو جالل؟ خلنهاشیآن گره خورد در س کی لیریام نفس

 او را

 شناخت؟یکجا م از

. با دیرسیبه مشامش نم یخوب یاو هم نتوانست لبخند بزند. بوها نباریا

 تکان

 .شونمیا هیکه شب دمیجواب داد: بله. قبال شن سر
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 گرید ییای. به جالل فکر کرد و غرق در دنشیرفت به چند سال پ لیخل 

 لب

پسر. من  ی. انشاهلل که مثل جاللم جوون مرد باشیهشیشب یلی: خگشود

 االن

 به توئه. دمیام همه

داشت لحظه به لحظه  رمردیپ نیکامل به طرفش برگشت. ا لیریام

 جترشیگ

 دهیصحبتش در مورد نواست اما از کجا به کجا رس کردی. فکر مکردیم

 بودند!

 فرزانه؟ یآقا نیهست ینبود: شما ک زیتعلل جا گرید

. چقدر هم زود. انگار دیکه با ییبه جا دندیچشم بست. باالخره رس لیخل

 نیا

سراغ  رترید یکاش کم ی. فقط اامدیخوشش نم دنیاز مقدمه چ پسر

 نیا

 .رفتیم موضوع
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که  ی. نامدیگرفت تا بتواند بگو یقیجان کندن دم عم یبه سخت لیخل 

 سالها

 کرده بود را. فراموش

 .یداوود لیپسرم. خل لمی: من خل-

 .دیچیدر هم پ لیریام اخم

 : شوهر سودابه.شیکار را آسان کرد برا لیخل

 اخرش قلب هر دو نفر را هدف گرفت: سودابه... زن جالل.... ریت و

* 

*** 

: دیو از آذر پرس ستادیآشپزخانه ا یدردناکش را فشرد. ورود یاه هقیشق

 بابا

 آد؟یم یک

 دهیچسب شیکه به پا یاریرا هم زد و رو به مهد شیمالقه به دست غذا زن

 .ییدا شیپسرم. برو پ نستایوا نجایتذکر داد: ا بود
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 ؟ی. کارش داردونمیگفت: نم لیریدر جواب ام و 

 نیزم یکه خودش را رو یاریتوجه به مهد یگفت. ب یا"آره" آهسته

 که مهرناز با لبخند ییبه عقب نگاه کرد. جا آمدیو به طرفش م دیکشیم

 صحبت با ساحل بود. مشغول

کم جان  ییو با صدا ستادیزد. ا شیبرود که آذر صدا رونیتا ب دیچرخ

 جواب

 : جانم؟داد

 یو پچ پچ کرد: خداروشکر حال مهرناز از وقت دیبه سالن کش یسرک زن،

 با

مادرش.  یخونه رهیبهتر شده. فکر کنم کمتر م یلیخ یحرف زد مسلم

 هی

 !یکردیازش تشکر م یزدیبه مسلم م زنگ

 نیبود که تحمل چن شیفشار رو ی. امروز به حد کافدیچیدر سرش پ درد
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 یچ یبرا :ستادیآذر ا یروبهرو یرا نداشته باشد. جد یمنطق یب حرف 

 ازش

تشکر  هیچ فهشیوظ دهیبعد از چند سال تازه فهم نکهیکنم؟ ا تشکر

 داره؟

 آنقدر محکم و با تشر بود که چشمان آذر گرد شد. آب دهانش را لحنش

کامش را تلخ کرده بود  شیدو ساعت پ یکیکه از  یتا طعم مزخرف دیبلع

 پر

 .بکشد

 شده؟ یزیمامان؟ چ یجان؟ خوب ری: ام-

 ادهی. با کف دست صورتش را لمس کرد. زدینگاه به آذر عقب کش بدون

 یرو

 .ستین یزیبود. سر باال انداخت: خوبم. چ کرده

 چنگ انداخت به شلوارش. خم شد و برش داشت و از آشپزخانه اریمهد

 او گذاشت. یپا یو پسرک را رو ستادیزد. مقابل مهرناز ا رونیب
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 : سبحان خونهست؟دیساحل پرس از 

 کرد: آره داداش. خونهست. نییسرش را باال و پا ییبا خوشرو دخترک

 را برداشته باشد و راه افتاد به سمت در خانه. در جواب لشیکرد موبا چک

 گفت: باال. با سبحان کار دارم. "یریکجا م" دیپرسیکه م مهرناز

باال رفت. در  دادیرا م دنشیکه هر لحظه احتمال ترک یا با سره هپل از

 که

 زهرا سادات باز شد سالم کرد: سبحان هستش زنعمو؟ توسط

رد کرد و منتظر شد تا سبحان  یلیبیس ریزهرا سادات را ز یرهیخ نگاه

 را صدا

را بهانه کرد و همان دم  یهم تنها خستگ شی. در مقابل تعارفهاکند

 .ستادیا

 نکهیا یبود و زهرا سادات کنجکاو، هنوز کنار در. برا سیسرو سبحان

 خونه؟ ومدین ایرکی: امدیدر چشم نباشد پرس یادیآنجا ز ستادنشیا
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آن  یکه به جا ینیکنده شد. زم نیجمله از زم نیبا ا لیریام چشمان 

 صورت

 یکه او گفته و گوشها یی. خودش. جمالتش. حرفهادیدیرا م لیخل

 لیریام

 شروع داستان ؛یداوود لیخل ایفرزانه؛ پدربزرگ نوا.  لیبود. خل دهیشن

 گذشته.... یصدایب

 ادشیبه مغزش فشار آورد تا سوالش را  یبه زهرا سادات زل زد. کم گنگ

 .رونی. من امروز زودتر از گاراژ زدم بدونمیو جواب داد: نم آمد

و زهرا سادات مجبور  ستادیصاف ا لیری. امدیوقت سبحان هم رس همان

 شد

: دیرا پشت شلوارش کش سشیخ یبگذارد. سبحان دستها شانیتنها

 نم؟جو

 ؟یمن کار دار با

آهسته به در پشت سرش اشاره کرد:  دادیطور که سر تکان م همان

 ببندش.
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 که او خواسته بود را انجام داد و کنارش ی. کاردیسبحان باال پر یابروها 

 : سکرته کارت؟ستادیا

 خوامیداد: م حیو توض یبه خرپشت یمنته یاه هافتاد به سمت پل راه

 هیدنبال 

 .یکن داشیپ یتونیراحتتر م ییباال نیا شهیبگردم. تو هم یزیچ

را  یدر اتاقک کوچک خرپشت لیریمتعجب پشتش راه افتاد. ام سبحان

 که باز

 نگاه لهیبرق را زد و در اتاق پر وس دی. کلدیچیپ اشینیب رینم ز یبو کرد

 یهم فشرد. دست سبحان نشست رو ی. چشمان دردناکش را روچرخاند

 !ستیبد ن یگردیم یدنبال چ یمنم بگ: به شانهاش

 برگشت به طرفش. لیریام

 آقاجون رو ی. همونکه شلوار و لباسایکرده بود دایپارسال پ یآلبوم هی: -

 یداد برگردون ماتومیکه بابا اولت یهمون ادته؟ی. یکردیمسخره م توش

 اومد؟ ادتیبزرگت گوشته.  کهی. گفت اگه آقاجون بفهمه تسرجاش
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 اد؟یب ادتیخان  ریوجنات جهانگ یخوای: آهان. مدیخند الیخیب سبحان 

 ایب

 جهان یدلت شاد شه. به دست و پا آرمیبرات م گهید یچ هیخودم  میبر

 .شهیشر م یچیبپ

 شیبازو یتا رو آمدیتا دست سبحان که جلو م دیتنش را عقب کش یجد

 که بابا گفت آقاجون یی. همون عکساخوامیعقب برود: همون رو م ندیبنش

 کجاست؟ یدونی. تو منهینب

بود که سبحان را نگران کرد. او  یبه نگران ختهیآم یتیچشمانش جد در

 هم

 ل؟یریشده ام یزیشد: چ یجد

را  زشیشد. شده بود؟ شده بود. اما چه چ رهیکوچک اتاق خ یپنجره به

 دیشا

 ذهنش یاه هداد خواستی. دلش مکردیباور نم ای. دانستیهم درست نم او

 .شدیکه نم فیرا انکار کنند اما ح لیخل یاه هگفت همه
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 .دمیم حی. بعدا برات توضاری: شده. تو آلبوم رو برام بدیکش آه 

 .دینپرس شتریشده بود ب کیتحر اشیحس کنجکاو یبا آنکه حساب سبحان

 بعد. نه زودتر از یعنیبعدا  دیگویم یوقت دانستی. مشناختیرا م لیریام

 .آن

 کوچک داخل اتاق و سبحان مشغول یهیچهارپا ینشسته بود رو لیریام

و در  انداختیم یغرق در فکر هم نگاه یبه او یبود. هر از گاه گشتن

 ذهنش

 بود؟ ختهیرا بهم ر لیریام ی. چه مسئلهاخوردیسوال رقم م نیا

 کجاست؟ ایک یدونیجو را عوض کند و گفت: م خواست

 او بود.به سوال  یخشک و خال ی"نه" کیباال رفت. جوابش  لیریام سر

 .یو خودش دوباره گفت: رفته مخ زن دیجهت خند یب سبحان

مخ  یپرسی: نمدیکش یشد و نچ رهیخ لیریام یتفاوت یبه ب یچشم ریز

 یزن

 ؟یک
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 سبحان را یحرفها یدرست حساب ی. حتدیکش شیداخل موها دست 

 قراره دونمیم یپراند: وقت یآنکه از سر بازش کند جملها ی. برادیفهمینم

 چرا بپرسم؟ یبگ

 چفت و بست. یتر بود: بسوزه پدر دهن ب یسبحان واقع نباریا یخنده

 .ارهیننهم عروس ب یبرا خوادیرو بزنه. م اسمنیآهسته پچ زد: رفته مخ  و

 نیچه اتفاقها که در ا اسمن؟ی ا؟یرکیباالخره واکنش نشان داد. ام لیریام

 خبر بود! یو او ب افتادینم خانه

 پس باالخره دست به کار شد! ؟یشد: جد میمال یکم لحنش

 و کلمات افتیدهان باز کرد حرف بزند که باالخره آلبوم مدنظر را  سبحان

 رفت. ادشی

با  ری: بفرما. جهانگدیکش رونیب لهیخروارها وس ریو آلبوم را از ز دیخند

 شورت

 شما! خدمت
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 یگوشیبود. سبحان اما با باز نیجلو رفتن سنگ یبرا لیریام دستان 

 صفحات را

 شهی: اوه اوه. من همدیخند ریجهانگ یهایاز جوان یعکس دنیکرد و با د باز

 از

 یرفتم؟ نگو جهان خان! لعنت یبه ک تیهمه جذاب نیتو ا دمیپرسیم خودم

 !نیبوده اون زمان. شلوارو بب تیجذاب یخدا

زهرا سادات  یخندهاش اتاق را پر کرد. همان لحظه صدا کیشل یصدا و

 بلند

و  ".هیک نیبب ایخودشو کشت. ب تیگوش"مخاطبش سبحان بود. . شد

 همان

 که حواسش بوده آنها کجا رفتهاند. دادینشان م جمله

 هیک نی. برو ببیبلند شد. دست جلو برد و آلبوم را گرفت: مرس لیریام

 زنگ

 .زنهیم
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زنا. زهرا سادات زاغ  نیامان از دست ا ؟ی: االن دکم کرددیخند سبحان 

 اهیس

 !میکجا رفت نهیرو چوب زده بب ما

باال برد:  لیریبرود انگشت اشارهاش را رو به ام رونیاز آنکه از در ب قبل

 دیبا

 .گردمی. بر مشدهیچ یکن فیتعر برام

آلبوم نگو. بگو دنبال خرت و پرت  نیاز ا یزیتکان داد: به مامانت چ سر

 گاراژ

 .بودم

لبوم زده شود تا دوباره آ نیاز ا یبود حرف یگفت. کاف یا"باشه" سبحان

 به

 بزرگترها برسد. گوش

فرود  هیهمان چهارپا یدوباره رو لیریکه در را پشت سرش بست ام او

 آمد.
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رفت و انگشتانش  شیگرفته بود. دستش پ ینیاتاق را سکوت سنگ یهوا 

 آلبوم

آشنا.  یهم آدمها دی. شاگشتیآشنا م یورق زد. به دنبال عکس را

 ییهمانها

 دهید ییبود و حس کرده بود قبال هم جا دهید رمردیامروز دست آن پ که

 .بودشان

که  یعکس سه نفره. عکس کی. دیکه با یبه عکس دیزد و زد تا رس ورق

 سال

 دانستیو جالل و آن نفر سوم که حاال م ریبود. جهانگ دهیهم د شیپ

 لیخل

 جان گرفت. از همان شینوا پشت پلکها ری. چشمش بسته شد و تصواست

روزها  نیرا ا شیکه جا یتنها نگران او بود. نگران دختر شیساعت پ چند

 در

 نبود. از آن بهیکه غر یسفت کرده بود. دختر یادیز اشیو زندگ قلب

 از آنها نداشت. یکه جهان دل خوش ییاه هبیغر
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عکس هم دست آن مرد بود. نبود؟  نیهم به عکس زل زد. جفت هم باز 

 بود

 کاش نبود... یا و

که  یینوا وسط نبود. آخ نوا... نوا یاشتباه بود. کاش پا زیهمه چ کاش

 لیخل

 . چه گفته بود؟لیریمسئله به او، چنگ انداخته بود به ام نیگفتن ا یبرا

 یبرگردد به ساعات خواستیکه دلش م ییبود؟ به او لیریبه ام دشیام

 قبل

 سال را تمام کند؟ گرید یطور و

 ۵۵طهران یدهانش را قورت داد. به پشت عکس نگاه کرد. به تابلو آب

چه  لیسر در گاراژشان بود. خل شیکه نمونهاش تا چند سال پ یکوچک

 گفته

 بود؟

*** 
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 ***** 

 ۰۳۵۰"ماه سال  ید"

 ی. دست کسدیرا باال کش اشینیسر محکم کرد و ب یبافتش را رو کاله

 از

 رو؟ نایا یسر شانهاش را فشرد: نفروخت پشت،

کرد و بدون آنکه بچرخد، سر باال انداخت: نه.  یخال ابانیبه خ ینگاه

 امروز

 کساده. بازار

که  یآتش ی. دستانش را روستادیدورش زد. جلوتر رفت و بغلش ا مرد

 کنار

 برپا بود گرفت و خودش را تکان تکان داد تا زودتر گرم شود. او

 مام نگاه و توجهش به چرخکه ت یینگاه کرد. به او ریبه جهانگ یچشم ریز

داخلش بود. انگار که قصد داشته باشد با  یماندهیباق یاه هویو م یدست

 چشم
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 ماندهشان را بشمارد. یباق 

به دکان کوچک  ینگاه می. ندیدستان گرم شدهاش را عقب کش مرد،

 خودش

 داخل شود. یمبادا در نبود او مشتر انداخت

و  دادیخبرش را م دیپا و آن پا کرد. او حامل خبر بود. با نیا یکم

 گشتیبرم

 و باالخره دیکش اشیکنار یدندانها یدکان گرم و نرم خودش. زبان رو به

جهان؟ چرا  یسگ دو بزن نجایا یخوایم یصحبت را باز کرد: تا ک سر

 یرینم

 ؟یبابات و جالل کار کن پهلو

و  یدر زندگ بهیغر کی آمدیدر هم گره خورد. خوشش نم ریجهانگ اخم

 کار

برداشت و  وهیش دخالت کند. با همان خلق تنگ شده، چند مارتباطات و

 کی

 .ستیمن کار ن یگفت: اونجا برا کالم
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 نپرس. گرید یعنیتمام.  یعنی نیا و 

توئن.  یخور بابا ری. مردم همه جنی: اون همه زمامدیمرد کوتاه ن اما

 اونوقت

 پرچمش؟ ریز یبر آدیعارت م خودت

 را باال برد. زل زد در چشمان او. اشیجد نگاه

 !یمشت هیصالح کارم چ دونمی: من خودم بهتر م-

 از دیناام یعل یاخطار داد که بحث را تمام کند. مشهد میمستق ریغ و

وارد شد:  یگریبار از در د نیفرو برد و ا بانیاو، سر در گر یخوددار

 یدیشن

 برگشته؟ لیخل

 از دقت بود. مرد ادامه یناش نبارشیبه ضرب باال رفت. اخم ا ریجهانگ سر

بهم زده.  یالتی. چه تشکنیو بب ایاومده ب یدبدبه کبکبها هیبا  گنی: مداد

 آس

 پاس رفته و شاه برگشته! و
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 یگونه که مشهد نیآمده بود؟ ا لیباال رفت. خل ریجهانگ یابرو یتا کی 

 یعل

 را با زحمت رشیپ یخودش و ننه یزندگ حتاجیکه ما یلیخل گفت؟یم

 . امکان نداشت!دیخند آورد؟یدرم

! ینکن دمیبا ؟یکنی: باور نمستیاو نگر یبا اخم به خنده یعل یمشهد

 یشکیه

نشناختتش.  یکه اومده کس روزید گفتنیمحل م یاه ه. بچشدینم باورش

 سر

اما انگار  کردهیم کاریاونجا چ ی. معلوم نموندهیرو م ایروش خود تهرون و

 کار

 بارش گرفته. و

تکان داد و  یآمده بود چرخش را کم رونیب هیکه از آن بهت اول ریجهانگ

 یب

 کنه. شترشیگفت: خدا ب تیاهم

 شده. ری. درمیم گهینگاه کرد: من د رفتیم یکیکه رو به تار ییبه هوا و
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 خونه منتظرن. اه هبچ 

امشب تو مسجد  نیبرد: حاج حس نییرا پا شیتن صدا یعل یمشهد

 جلسه

 .ای. توام بگذاشته

را جمع کرد و راه  شیاه هویدر جواب او گفت و م "یشهایم یچ نمیبب"

 افتاد

 سمت خانه. به

 کیکه انگار سر  دیاحسان و ناصر را شن یرا که باز کرد صدا اطیح در

 زیچ

 جلو رفت. شیپا یپنجه ی. صدا را دنبال کرد و آهسته روکردندیم دعوا

و به دو پسر کوچکش نگاه  ستادیخانه ا یکوچک گوشه یدر انبار پشت

 کرد

 ایدن نیشد. او در ا رهشانیچند سنگ در دست داشتند. با لذت خ که

 تنها
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 یبودند. با خستگ شیاه هداشت و همان هم بچ یزندگ یبرا لیدل کی 

 هیتک

به چهارچوب کنار در و به آن دو زل زد. دست احسان که جلو رفت  داد

 و

که  دیبگو یزیبه ناصر زد قدم جلو گذاشت و دهان باز کرد چ یتمش

 همان

 .زدیخانه را فرا گرفت. احسان و ناصر را صدا م یبلند طوب یصدا لحظه

او شدند. احسان هول شد.  یو تازه آن زمان متوجه دیپسرها چرخ سر

 سنگها

 دنیافتادند. ناصر که کوچکتر بود با د نیزم یدستش سر خوردند و رو از

 .دیباشد لب ورچ دهید یانگار ناج او

 اطیبه طرف ح دیا شد و چرخه هبچ الیخیکه دوباره آمد ب یطوب یصدا

 مهین

 .گشتیهاج و واج به دنبال کودکانش م انشیکه م یخانه و زن کیتار

 .نجانی: اندشیکرده جلو رفت تا او بتواند بب اخم
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 کرد. همانطور که در صورتش یقالب ته یطوب ر،یجهانگ یصدا دنیشن با 

 ؟یاومد ی: سالم. خدا قوت. کدیجلو رفت و نال دیکوبیم

 ینجوریا ؟یاولش برگشت و تشر زد: چه سالم یبا اخم سر جا ریجهانگ

 از

 ؟یناخوش بشن چ کنن؟یم کاریچ نجایا ؟یکنیمراقبت م اه هبچ

خانه شد و دست احسان را  یرفت. وارد انبار شیو پ دیلب گز یطوب

 گرفت.

ا را نداشت. ناصر پشت ه هجرئت دعوا کردن بچ یحت ریترس جهانگ از

 شیپا

 شد. میقا

که  رفتیخودشان م یجلو رفت و او را بغل زد. به سمت خانه ریجهانگ

 یطوب

 یآرام لب زد: خانم جان دعوتمون کرده برا یپشت سرش و با صدا دیدو

 .شام
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 به سمت عقب. ناصر را در آغوشش دید. چرخدرهم ش ریجهانگ صورت 

 ؟یقبول کرد ی: واسه چندیرا درست بب یکرد تا صورت طوب جابهجا

اصرار کرد. گفت  یلی: خدیو نگاه دزد دیخودش را عقب کش یکم یطوب

 جهان

 منم از سر خجالتم قبول کردم. میتا دعوتش نکن زنهیبه ما سر نم که

 ایحرف زدن داد: تو رو خدا جهان. ب شتریبه او جرئت ب ریجهانگ سکوت

 بذار

 .هینداره تو در و همسا اتیکنه. بخدا خوب دایپ صلهیدعوا، مرافعه ف نیا

انگشتان زن شد:  ریدستش اس نیتا دور شود که آست دیچرخ ریجهانگ

 خدا رو

 ناخوشه. چشم به راه توئه. رزنی. پآدینم خوش

 تکان خورد. اخم کرد: خانم جان ناخوشه؟ چرا؟ شیشاخکها

 هیچند روز هی یول آرمیکرد: منکه سر درنم ادیداغ ماجرا را ز ازیپ یطوب

 .نیخودت بب میبر ای. بستیخوش ن حالش
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 با آقا روبهرو شود به خاطر مادر خواستیبا وجود آنکه دلش نم ریجهانگ 

 .آمیا رو ببر منم مه ه: بچرفتیپذ رشیپ

 یبا لبخند اط،یآن طرف ح یچطور به سمت خانه یطوب دیو ند رفت

 فراخ

 کرد. پرواز

نبود. سودابه چادر را  ریاز جهانگ یو جالل آمده بودند و هنوز خبر آقا

 شتریب

 ان؟ی: داداش نمدیو پرس دیچیشکم باال آمدهاش پ دور

پاسخ دهد  ی. قبل از آنکه طوبدیآرام نبود و به گوش مردها رس شیصدا

 آقا،

 پسر توقع ادب و نزاکت نیاظهار فضل کرد: از ا یشگیمان تحکم همه با

 .میما شاممون رو بخور نیاریباش دخترم. ب نداشته

شسته و داخل خانه شده بود  اطیرا در ح شیکه تازه دست و رو جالل

 یجمله
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 یجا ماند رو ی. از کنار سودابه رد شد و نگاه طوبدیپدرش را شن آخر 

 یدست

 وقت چیکه جهان ه ی. کاردیاو دور از چشم بزرگترها به پشت زن کش که

 شب چمبره زد در وجودش. یاهیاو نکرده بود. حسرت چون س یبرا

 کنار آقا نشست و مهربان گفت: حتما خوابش برده. از صبح خسته جالل

 کجا نیسر بزن بب هیزحمت  یو کاراش. زن داداش ب یاون گار یپ شهیم

 .مونده

 یب یاما جا ماند و جمله شیگفت و بلند شد. گوشها یچشم یطوب

 یرحمانه

 نجا؟یدعوت کرده باز ا نویا ی: کدیرا شن آقا

 شتریتا ب اطیچشمش را پس زد. پا تند کرد به سمت ح انیم دهیدو اشک

به  دیجمع باشد. دو نیا نیب خواستیحق داشت که نم ری. جهانگنشنود

 طرف
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چادر.  انیم دیچیچطور پ شیراه پا نیب دیکوچک خودشان. نفهم یخانه 

 یزیچ

مردانه گرفتش. بغضش از حس  یکله پا شدنش نمانده بود که دست به

 حضور

 سر باز کرد. همسرش

 تشر زد: حواست کجاست؟ ریجهانگ

پنهان  شیرو نیو عشق و عالقهاش را پشت ا یکه نگران شهیهم مثل

 .کردیم

 .شناختیاما او را خوب م یکه بلد نبود خوب حرف بزند. طوب شهیهم مثل

اخالقش  نیاما هم شدیم یاز دستش عاص ی. با آنکه گاهیاز هر کس بهتر

 را

 که خودش بود. نیداشت. هم دوست

شد؟  تیزیچ ؟ینگران خم شد به طرفش: خوب ریکه نداد جهانگ جواب

 پات

 .نمیخورد؟ بب چیپ
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 اشک یتازه متوجه کینزد یدر آن فاصله ریباال رفت و جهانگ یطوب سر 

دردت  ؟یکنیم هی: گردیچشمانش شد. دستش را کش ینیدر ن نشسته

 اومد؟

 نشد. سفره میزینگذاشت: چ یخم شود که طوب شیخواست به طرف پا و

 .میبر ای. بمیانداخت

 یکه گام برداشت همراهش شد. از گوشه ی. طوبستادیصاف ا ریجهانگ

 چشم

زن جوان اما  .زندیو لنگ نم ستین یکرد تا مطمئن شود مشکل نگاهش

 دلش

دست که مثل جالل بلد باشد محبتش را  کی. خواستیم یگرید زیچ

 ابراز

قبل را. مگر او چه از سودابه  یقهیکمتر. همان مرد چند دق یحت ای. کند

 کم

 داشت؟
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. استرس رخنه دیفکرها از ذهنش پر کش نیخانه که شدند تمام ا داخل 

 کرد

نکند باز هم  نکهید از ترس ابسته بو خیبند بند وجودش. دستانش  انیم

 دعوا

آن مکان  یجا بودند دعوا حتما عضو اصل کی ریآقا و جهانگ ی. وقتشود

 .شدیم

. ستادیپا ا یاستقبال کرد و به زحمت رو یجان از پسرش به گرم خانم

 جالل

 .ندیبرادر بزرگترش بلند شد و دستش را گرفت تا سر سفره بنش یپا به

 یینگاهش نکرد. انگار که اصال او یحت ریاما در جواب سالم جهانگ آقا

 نباشد.

 باشد. سالم نکرده باشد. امدهین

 نبیاز همانجا به ز ینشست کنار ناصر. با نگران یشد طوب دهیکه چ سفره

دستش را  یانداخت. خانم جان با مهربان ینگاه میدر خواب هم ن خفته

 گرفت:
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 ور.مادر. تو غذات رو بخ خوابه 

 یآن طرف سفره با کاسه ریجهانگ یغذا بخورد وقت توانستیاو مگر م اما

جالل حرف نگاه او را کلمه کرد و به زبان آورد:  کرد؟یم یباز آبگوشت

 چرا

 داداش؟ یخورینم

 تا صورت برادرش باال رفت: خستهم. اشتها ندارم. ریجهانگ نگاه

باالخره آقا هم لب گفتن خانم جان که بلند شد  "رهیمادرت بم" یصدا

 گشود.

 زهرش. ختنیر یحرف زدن. برا ینه برا اما

 ؟یشد یچ یفروختن که زحمت نداره! تو خسته وهی: چهارتا م-

 یرا در ب شیکه غذا ییهمه. همه اال آقا یگلو انیسنگ شد و ماند م غذا

 که انگار آن جمله را او نگفته باشد. ی. طورخوردیم یتفاوت

 .نیصلوات بفرست: دیجان لب گز خانم

 ریخشم جهانگ یشعله ریصلوات نفرستاد که آقا، آتش ز ینه تنها کس اما
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 : حرف حق جواب نداره نه؟گرفت 

 و بس. رینفر بود. جهانگ کیتنها  مخاطبش

 کرد: آقا؟ غذاتون رو یانیپا در م دیلب بگشا ریقبل از آنکه جهانگ جالل

 . برکت خدا گناه داره.نیبخور

 نیدخالت نکن جالل. اگه به خاطر تو نبود تا حاال حق ااخم کرد: تو  آقا

 بچه

 گذاشته بودم کف دستش. کم چوب زده به آبرو و اعتبار من؟ رو

 نتوانست خوددار باشد و از کوره در رفت: اگر جلوتون رو گرید ریجهانگ

 ن؟یکه تا حاال نکرد نیکردیم کاریآقا؟ چ نیکردیم کاریچ گرفتینم

 نیهم

 ن؟یگرفتیاز دستم م چرخم

 یخوایم ی. هر زورریآقا. همونم بگ ری: بگستادیزد. بلند شد و ا پوزخند

 بزن.

 .گهستید یکیرسون  یچرا؟ چون روز یدونینداره. م دهیفا اما



 

1164 

 یشوکت نای: مسندهیون                                                                                                                55طهران

 انیاحسان را که کنارش نشسته بود گرفت. قاشق سر خورد و از م دست 

اتاق را  نیسکوت سنگ شیبشقاب افتاد و صدا یپسرک رو انگشتان

 شکست.

 .میا رو بردار بره هوحشت زده: بچ یبه طرف طوبا دیچرخ

گفتن جالل، دست احسان و ناصر را که  "داداش، داداش"توجه به  یب

 پشت

 چطور دیرا به بغل زد. نفهم نبیز ی. طوبدیبلند شده بود کش سرشان

 را شینمانده بود بغض گلو یزیرفت. چ رونیکرد و چطور ب یخداحافظ

 . چطور مردش را باخوردید خوره داشت مغزش را مفکر مانن کی. بشکافد

 دعوت خرد کرده بود؟ نیا قبول

دست دراز  دیبود. او که رس ستادهیبه انتظارش ا ریجهانگ اطیح یانهیم

 کرد

 را از آغوشش گرفت: پات بهتره؟ بده من بچه رو. نبیز و
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 عتشانیتا در خانه مشا رینداد. جهانگ یبغض مجال حرف زدن به طوب اما 

 کرد.

 را به او سپرد. نبیا زه هپل مقابل

 .امیب یک ستی. معلوم ندیمسجد. بخواب رمی: م-

 شد: شام یعقب گرد نکرده بود که دستش باز هم گرفتار دست طوب هنوز

 .ینخورد

 یچ هیا ه ه: خودتو بچدشیاما بلع "کوفت بخورم" دیگشود تا بگو دهان

 .ستمی. من گشنه ننیبخور

رفتن به مسجد نداشت اما رفت تا از خانه دور  یبرا یقصد چیآنکه ه با

 شود.

 را پشت سرش جا گذاشت. انیگر یو طوبا رفت

 اشییبود. قدرت شنوا دهینفهم یدرست زیچ چیحاج آقا ه یحرفها از

 فوکوس
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 شیآقا. همان را مدام داشت برا ریجمالت سراسر تحق یبود رو کرده 

 تکرار

 که زدیاما انگار آقا داشت حرف م خوردیحاج آقا تکان م ی. لبهاکردیم

 .دیشنیاو را م جمالت

 دهیکش رونیب الینفر را کنارش حس کرد و از آن فکر و خ کی نشستن

 شد.

 یفهیحاج آقا مسجد را پر کرد: وظ یو صدا شیبازو ینشست رو یدست

 ما

 رو. یعدالت خواه نیا امی. پمیمردم برسون یامام رو به همه امیکه پ نهیا

 برادر؟ ی: کجا غرق-

 دنیکه کنارش دو زانو نشسته بود. با د ییاو یبرگشت رو چشمانش

 لیخل

که امروز  یلی! همان خلنه؟یننه سک لیباال رفت. خودش بود؟ خل شیابرو

 ذکر

 که ییرفت. تا جا نییبود؟! دست خودش نبود که چشمانش پا رشیخ
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 لیخل نیا گفت؛یراست م یعل یاو را هدف قرار داد. مشهد یلباسها 

 یتومن

شلوار و  یرفته بود فرق داشت. اتو شیکه چند ماه پ یلیهزار با خل چند

 فوکول

 نامرتب. شهیژنده پوش هم لیمرتب فرق داشت با خل راهنیو پ مو

. بغلش کرد و با شیباز شد به رو لیبود که آغوش خل امدهیخودش ن به

 خنده

 !یمشت ی: الغر شدگفت

آب رفته  یرفت. مشت زد به پشت او: تو ول رونیاز آن تعجب ب ریجهانگ

 ریز

 !ی! رو اومدپوستت

 !یکرد دایگنج پ دمیو طعنه زد: شن دیرا عقب کش تنش

 یبود و در جا انیرو پا گریحاج آقا هم د ی. صحبتهادیخند لیخل

 حساسش.

 کردم نصف نصف. دایپ یگفت: آره. هر چ آهسته
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سکوت کرده به حاج آقا . هر دو دوباره گرید یضربه کیجوابش شد  و 

 رهیخ

 نداشت. ی. در آن بحث مهم مسجد پچ پچ کردن آنها صورت خوششدند

کفشش  یزانو و پاشنه یمسجد خم شده بود رو یمقابل ورود ر،یجهانگ

 را

 :دی. گردنش را مالش داد و از او پرسستادیکنارش ا لیکه خل دیکشیم باال

 ومده؟ی. ندمیرو ند جالل

کفش را  ن،یزم یرو شیپا یپاشنه دنیاخت و با کشسر باال اند ریجهانگ

 داخل

جور جلسات. جاللم  نیاز ا آدی. آقام خوشش نمومدیو لب زد: ن فرستاد

 شیپ

 .رهیگینم رو

 .گهیشما آب و غذا هم بخوره د ی! جایپوزخند زد: ماشاهلل حاج لیخل

 .دیاو پاش یرا به رو ظشیو اخم غل ستادیا ریجهانگ
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همه جا  یماشاهلل حاج گم؟یتا فضا را عوض کند: دروغ م دیخند لیخل 

 بُرو

 کردن تو. کاریاز ب نیجالل. ا ی. اون از برشش روداره

 حد خود رساند: اونم از شوهر دادن دختر حاج نینترییرا به پا شیصدا و

 که مبادا به منه آس و پاس بدنش! عباس

 اول حرفش موافق بود اما آخرش را قبول نداشت. یآنکه با قسمتها با

که  ییبه آدمها ینگاه میتکاند و با ن یشلوارش را از خاک احتمال یپاچه

 تک

 تو نبود یکهیپچ پچ کرد: اون دختر ت زدندیم رونیتوک از در مسجد ب و

 !دادنشیبدنش به تو بازم نم گفتیاگه آقا هم به حاج عباس م ی! حتلیخل

 قبولش یخوایم یط شد بهونه براشون تا تو رو رد کنن. کحرف آقا فق اون

 ؟یکن

او پشت هم  یو برا شدندیپوزخند زد. اگر کل شهر هم جمع م لیخل

 و لیدل
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 با یآن عاشق انیقبول کند. از نظر او پا نرایا توانستینم دندیچیم برهان 

نفر بود؛  کیخانهشان فقط و فقط  یکنار یهیحاج عباس، همسا دختر

 رآقایم

 ساله!۷۵جوان   نیافتاده بود به دل ا نهاشیکه ک ی! مردیاحمر

 یراه انداخت: خودت چ یگریرا ناراحت نکند بحث د ریآنکه جهانگ یبرا

 کار

 .یچرخت رو بزرگتر کرد دمیشن ؟یکنیم

 یآن چرخ دست یامشب رو ریبود تا طعنه اما جهانگ یشوخ شتریب حرفش

 که

 که کردمیحساس شده بود: بزرگش م آوردیچهار سر عائله را در م خرج

 نبود. نیبودم. وضعم ا دهیبه تو رس االن

پشت  لیراه افتاد به طرف کوچه. بدون آنکه منتظر جواب باشد. خل و

 سرش

 کردم داداش! یشوخ ؟یجهان. ناراحت شد سایتند کرد: وا پا
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حرف آقا افتاد  ادیمتوقف شوند.  شیگفتن او باعث شد قدمها داداش 

 یوقت

 یسر و پا یب نیا". کندیاو را داداش صدا م لیبود خل دهیبار شن نیولا که

 یب

 دور و ورت نویبارت باشه ا نیداداش؟ آخر گهیبه تو م یبه چه حق پدر

 "جهان. نمیبیم

اتمام حجت سمت او گرفته بود. اما  یو انگشت اشارهاش را برا گفته

 گوش

برادر.  کیرا دوست داشت. مثل جالل، مثل  لیبدهکار نبود. او خل جهان

 چه

 محله پشت او و مادربزرگش یاصال اهال اینه؟  ایپدر داشت  کردیم یفرق

 گفتند؟یم چه

 لب نشاند: ناراحت نشدم. یرو یبند مین لبخند

ادامه  یشکل نیا یخوایم یاما جلو رفت و راهش را سد کرد: تا ک لیخل

 یبد



 

1172 

 یشوکت نای: مسندهیون                                                                                                                55طهران

 بدون یکرد و تو نتونست رونتیآقا به هدفش برسه؟ بگه ب یخوایم جهان؟ 

 ؟یادامه بد اون

مگه  ؟یگفته نتونستم؟ کور یبا ضرب دستش را پس زد: ک ریجهانگ

 خودت

 حیآقا ترج یمن همون چرخ رو به کار برا ؟یکنیچرخ رو مسخره نم همون

 .دادم

جهان. چرا  گهستید یچیجفت دستانش را باال برد: منظورم  لیخل

 یریمن

 رسه؟یبه آخر نم ایکه آقا بفهمه اون نباشه دن یکار هی تو

 یزنیا حرف مه هنگاهش کرد: چرا مثل بچ هیعاقل اندر سف ریجهانگ

 ل؟یخل

 نرفته باشم؟ نصف شیشهر مگه چقدر کار هست که من پ نیکار؟ تو ا کو

 خودشون! ینایتو زم ای کننیآقا کار م یتو کوره ای مردم

 نجای: خود تو. ادیغر شیدندانها ریآمده باشد از ز ادشی یزیبعد انگار چ و
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درد  یبهتر بفهم دی. تو که باگهید یتهرون شد یکه راه ینکرد دایپ کار 

 منو.

بشکن هم  کینبود حتما  یتا آن حد عصب ری. اگر جهانگدیخند لیخل

 یمهیضم

 دهیرس خواستیکه او م ییچک و چانه به جا یکه ب کردیم اشیشاد

 بودند.

 ستادندیایم کجایماه سرد بود و اگر  ید یرا گرفت. هوا ریجهانگ دست

 خی

. آرام گفت: خب چرا دیکوچه او را پشت خودش کش یکی. در تارزدندیم

 مثل

ما هست  یکار برا یتهران. کل نیهم گه؟ید یجا هی یبر یشیپا نم من

 اونجا.

. یفرستاد: تو واسه خودت از هفت دولت آزاد رونینفسش را ب ریجهانگ

 من
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زن کجا برم و خودمو آالخون  هیقد و  میقد و ن یبا سه تا بچه ؟یچ 

 واالخون

 کنم؟

 !یآریگفت: اونارم با خودت م یفرستاد و جد بشیدست داخل ج لیخل

 اونجا راحتترم هستن. حداقل

 عاجز بود. شیاز درک حرفها لی. در نظرش خلدیپوف کش ریجهانگ

که زن و  شناسمیرو م ییجا! من اونجا یکنیاخم م یبچه شد گمی: م-

 بچه

 دوباره برگردم دیو نشد. اون وقت با میو رفت میدنبال خودم بکشم؟ اومد رو

 آقا رو تحمل کنم. یسر کوفتا و

. شال گردنش را محکم کرد و گفت: چرا شیروبهرو ستادیا لیخل

 ؟یبرگرد

 گرمه مگه؟ یرا با سوال جواب داد: چرا برنگردم؟ پشتم به چ سوالش
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تا ببرمت  یتو اشاره کن هیمحکم به خودش اشاره کرد: به من. کاف لیخل 

 شیپ

 . خودم هواتو دارم جهان.خودم

رو به جلو  یباال رفت. شک افتاد به جانش. قدم ریجهانگ یابرو یتا

 برداشت:

 ببندم؟ دیکه من بهت ام یکنیم کاریمگه تو چ اونجا

 کاریرد: اونجا چرا از دو طرف باز و به سر و وضع او اشاره ک دستانش

 ل؟یخل یبرگشت یشکل نیکه ا یکردیم

افتاد.  نییجلو داده بود پا قشیرف یکه برا ینهایس یاز رو لیخل دست

 پوزخند

 زدم تو کار خالف! ینکنه توام باور کرد ه؟ی: چزد

 نیبه ا ه هچند ما ی! وگرنه کستین دمیمصمم سر تکان داد: بع ریجهانگ

 جا

 رسه؟یم



 

1176 

 یشوکت نای: مسندهیون                                                                                                                55طهران

 تیکه وقت عصبان شهیشد. حرفش را مزه مزه نکرد. مثل هم یعصب لیخل 

. نوش جونم. جون دمی: زحمت کشدادیعمل و زبانش را از دست م اریاخت

 به

 ریخودت تعب یچپه برا وی. همه چیکنن توام پسر همون مرد جونت

 !یکنیم

آنچه گفته بود  یتازه متوجه دیرا که د ریجهانگ یسخت شده یچهره

 شد.

 زودتر عکسالعمل نشان داد. با دست محکم از سر راه پسش زد: ریجهانگ

 کنار. بکش

 لحظه... هیجهان.  دی: ببخشدیاو را کش یبلند شد. بازو لیاز نهاد خل آه

 هیلحظه از دهنت در رفت؟ حتما هم فقط من شب هیکالمش:  انیم دیپر

 ادیبه دهنش م یکه هر چ یستین یادم هیفکرم خرابه! تو شب بابامم؟

 گه؟یم

و در  ستادیکند مقابل او ا ریآنکه زودتر غائله را ختم به خ یبرا لیخل

 صدد
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کردم اونجا. پول خوبم  دایکار درست درمون پ هیدادن بر آمد:  حیتوض 

 .دنیم

تو  دونمیپاشدم اومدم. اومدم تورم با خودم ببرم. من م نیواسه هم اصال

 چه

 ییتو یبرا دونمیچشم زن و بچه روته. م دونمیجهان، م یهست یوضع

 که تا

کار چقدر سخته. تو  نیا یتو اون کوره آقا بود شیچند وقت پ نیهم

 مثل من

چشمم به دهن  یپدر و مادر بزرگ شدم. از بچگ یجهان. من ب یستین

 هیبق

 دونم،ی. میادامه بد یتونینم ینجوریو دستم جلوشون دراز. اما تو ا بوده

تخت،  التیخ ستیخالف ن. اومدم با خودم ببرمت. کارم شناسمتیم

 حالله

 .حالله
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گفت: من  یوقت آمدیم رونی. بخار از دهانش بامدیاما کوتاه ن ریجهانگ 

 خودم

 ریرو با ت هشیمثل آقا که سا یکیتو به فکر  ستین یاجیدارم. احت کار

 یزنیم

 .یباش

سال ۳پسر فقط   نیاو خندهاش گرفت. انگار نه انگار که ا یاز لجباز لیخل

 از

 .ینهایبزرگتر بود و سه بچه داشت. هنوز هم لج باز بود و ک او

 : بگم غلط کردم خوبه؟-

 غلط کردم حرف یبگ نکهیا یشد: جا شیراه افتاد و او هم همپا ریجهانگ

 رو بفهم. دهنت

 ییکه حسا ریدو کوچه را که در سکوت رد کردند باالخره جهانگ یکی

 کنجکاو

 هست حاال؟ یچ: کارت دیبود به حرف آمد و پرس شده
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تواند او را  یشد که م دواری. املیلبان خشک خل ینقش بست رو لبخند 

 یراض

 .کند

 یحاج هیداد: تهران که رفتم با  حیتوض شینگاه کرد و برا یبرف نیزم به

 آشنا

 زاد،یتا جون آدم ریمرغ بگ ریاز ش ،ی. تو تهران انبار داره. انبار همه چشدم

مختلف جنس جمع  یاز شهرها گردهی. مشهیم دایتوش پ یچ همه

 کنه،یم

 باشه و بشه انبارش کرد. شتریکه ب یهر شهر هر چ از

جمع  چارهیکار حالله؟ از مردم ب نیدرهم شد: اون وقت ا ریجهانگ اخم

 یکن

 همونا رو؟ یعده بنداز هیبه  و

. مثال زنمیبرات مثال م نی. ببیشکل نیبه سرعت گفت: نه. نه ا لیخل

 نیهم
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چقدر  کاره؟یهر سال چقدر گندم م یشناسیمحمود خودمون که م اقا 

 وقت

 چون کنه؟یضرر م شهیچرا هم یدونیم ره؟یگیدستشم نم یچیو ه ذارهیم

. از مردم نهیوسط هم نیا یبفروشه. کار اون حاج یبه ک ستین بلد

 یمعمول

 یزیبفروشن چ توننینفروشن کال نم متیاگر به اون با اون ق دونهیم که

 و

 کنه دایرو پ یکه کس یتا وقت کنهیو انبار م خرهیم کنهیدستشون باد م رو

 به اون فروشتشیمنصفانه م متیق هی. با خورهیبه دردش م زایچ نیا که

 .کننیهر سه طرف سود م ینجوریو ا طرف

کار سود داره جهان.  نیچقدر ا یدونیادامه داد: نم جانیخودش با ه و

 ادم

 برسه اون باال باالها. تونهیشبه م کی

 یدید ویو سرش با تاسف چپ و راست شد: ک دیبه حرفش خند ریجهانگ
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 برسه؟ ییجا نیشبه به همچ کی 

که آقا فکر  یکارا رو کرد نیبه سمتش رفت: هم یچشم غرها لیخل

 کنهیم

 مرد. گهید آدیاز دستت برنم یکار چیه

 گارد گرفت: دوباره شروع نکن. یفور ریجهانگ

 ایو به حرف من گوش کن. ب ایحرف خودش را زد: تو ب الیخیب اما لیخل

 میبزن

 .شهیکار. من مطمئنم کار و بارمون سکه م نیا تو

 حد نیهوا به باالتر یسر محکم کرد. سوز سرما یکالهش را رو ریجهانگ

 ه؟یکار چطور نیا یکه بدون یکردیم کاریبود: تو اونجا چ دهیرس خودش

 اون

 ؟یحتما بلده اما منو تو چ یحاج

 یباد در غبغب انداخت: اولش که رفتم نگهبان بودم اما بعدش حاج لیخل
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داد که شگرد کارش  ادی یمرد عملم و جنم دارم بهم کار داد. حت دید 

 !هیچطور

 ؟یکرد: خودش گفت مرد عمل ریاو گ یجمله کی یرو ریجهانگ

 هم دل به دلش داد. لیو خل دیخند و

 حرف قبلش را یپ لیبودند که خل دهیآقا رس یخانه یبه سر کوچه گرید

 کاریچ دونمیگرفتم جهان. م ادیمدت راه و چاه کارش رو  نی: تو اگرفت

بدم باهام  شنهادیکه ضرر نکنه. حاالم برگشتم و اومدم به تو پ کنهیم

 یهمکار

 و نجایمردم ا یدونی. خودت بهتر از من ممیبزن ییانبار دوتا هیکه  یکن

 سال هی. کنهی. آسمونم که خبر نمهیبغل همه کارشون کشاورز یروستاها

 .میانبار بزن هی میتونیسال نه! ما م کیو  شهیو محصولشون خوب م بارهیم

 دیخر شی. محصوال رو پیگرفتم کجا خوبه و چجور ادی یاز حاج من

 میکنیم

 یمشتر. من میکنیتهرون و همه رو آب م میبریبعد انبار. بعدشم که م و
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 .شناسمیرو م زیچ همه 

. کنهیآسمون خبر نم یگیاو زد: خوبه خودت م یبه بازو یمشت ریجهانگ

 از

 چطور باشه؟ زایچ یامسال اوضاع گندم و جو و مابق یدونیم کجا

انگار که از کار خدا خبر داشته باشد به سرعت و مطمئن گفت:  لیخل

 خوب

. تو فقط شنیکه خوب م هیخوب نشد بق نجای. مطمئنم. بعدشم اشهیم

 بله بده

 !یآقا بفهمه تو چقدر جنم دار نکهیبا من. به سودش فکر کن. به ا هشیبق

 انبار دار، یآن حاج آقا یموها کردیم الیبود و سرش پر باد. خ جوان

 دیدیم لیسال به آنجا که حاال خل کیشده و سر  دیسف یالک همانطور

 دهیرس

 .ستین هایبه آن سادگ زیچ چیه دانستی. نماست

 بود که با آن حرفها کک به جانش افتاده بود. از هم ریاز او جهانگ بدتر
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 هم راهیپر ب لی. خلکردیفکر م زیچ کیکه کردند او فقط به  یخداحافظ 

 یپسر بزرگش چطور مرد دیفهمیآقا هم م گرفت،یکار م نی. اگر اگفتینم

 .کردینم رشیحد تحق نیتا ا گریو د است

که او کار و بار و سفرهاش را از آقا جدا کرده بود. از  شدیم یسال کی

 همان

داده و گفته بود  ریکه آقا به تمام رفتار و کردار و رفت آمدش گ یزمان

 چه

را داشت اما  مشیزن و بچهت فالن کن تصم یبا که بگرد، برا بپوش،

 دندان

روز آقا در آن کوره مقابل چشم  کیکه  ییجگر گذاشته بود تا جا سر

 نیچند

 بود. دهیآن زمان بر گریگوشش. د ریاشتباه، زده بود ز کیبه خاطر  کارگر

 یپا یو خواسته بود رو رونیکه آقا اربابش بود ب یبود از آن کورها زده

 دهیتاوان هم داشت. آقا به هر که رس ستادنیپا ا یرو نی. استدیبا خودش

 بود



 

1185 

 یشوکت نای: مسندهیون                                                                                                                55طهران

فرستاده بود  غامیبود پ دهیدست خودش نرس یکرده و به هر ک سفارش 

 که

 ریخودش سر جهانگ الیکار دادن به او را ندارد. که به خ یاجازه یکس

 به

 حیترج ییکار با آن چرخ را به آن آقا ریبخورد و برگردد. اما جهانگ سنگ

 یبرا تیموقع نیبهتر لیخل شنهادیپ نیا کردیبود و حاال حس م داده

 اثبات

 است. خودش

 یگرمابه و گلستان در آن سال و آن شب، از رو یو دوستها قیرف دو

 اجبار،

 کدام چیگذاشته بودند که ه یزیچ یاثبات خودشان دست رو یبرا

 رقم خواهد زد... شانیبرا یچه کابوس دانستندینم

**** 

*** 
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باز بود. مهرناز و  شیمبل تک نفره و آلبوم روبهرو یبود رو نشسته 

 مسرشه

در مورد رفتن  ییزهای. آذر هم چیبود ک دهینفهم یبودند و او حت رفته

 به

نفر بود.  کیفقط منتظر آمدن  ل،یرینرگس بانو گفته بود اما ام یخانه

 کی

 باز کند. اه هدیشن نیاز ا یگرید یکه گره ینفر

 شیسرش رد شد و روبهرو یبود از باال دهیکه تازه از راه رس احسان

 نشست.

او  یچشم ریرا برداشت و روشنش کرد. در همان حال ز ونیزیتلو کنترل

 را

 از نظر گذراند. هم

 کش رفت چشمانش گرد شد و متعجب ز،یم یکه تا آلبوم باز رو نگاهش

 بابا؟ ینیبی: عکس مدیپرس

 کرد لبخند بزند اما چندان موفق نبود: بله. یسع لیریام
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 اون وقتا تنگ شده؟ ی: نکنه دلت برادیخبر از همه جا خند یب احسان 

 .ستیکوتاه بود: آلبوم خودمون ن یجمله کیتنها  لیریجواب ام و

 .مترهاستیکنجکاو احسان باعث شد ادامه دهد: آلبوم قد چشمان

 مشخص یزیآلبوم نشست. از آن فاصله چ یرفت و رو نترییاحسان پا نگاه

 دوران او بود. مترهای. فکر کرد منظور پسرش از قدنبود

 ما تنگ شده. یایجوون یدلت برا: پس -

جمله آن  کیتالش کرد در  لیریشوخ گفت. ام یرا احسان با لحن نیا

 یزیچ

 یجوون ی. عکسهامتریقد یلی: نه. خاوردیرا به زبان ب خواستیم که

 آقاجون

 دوستاشه. و

 ش؟ی. آهسته گفت: از کجا آوردزدیم ادیاحسان تعجب را فر نگاه

 .یدست باال را نشانش داد: از انبار با
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را کم کرد، کنترل را کنار گذاشت و کامل به  ونیزیتلو یصدا احسان 

 طرف

وقت  چیه لیریام ست،یآن وسط درست ن زیچ کی. حس کرد دیچرخ او

 از

 بابا؟ یکه دنبال عکس اون وقتها بود شدهی: چکردیکارها نم آن

به عکس سه نفره چشم دوخت. آلبوم را در دست چرخاند و  لیریام

 رونشیب

عکس کنار  نیکه تو ا ی. سمت احسان باال گرفتش و گفت: اون کسدیکش

 آقا

 ه؟یک ستادهیو عمو جالل ا جون

هم  دهیند یعکس بود، حت یشده رو زیر یاحسان با چشمان نگاه

 توانستیم

 یخبر یخودش را به ب اما با آن همه دیگویبزند کدام عکس را م حدس

 زد:

 بابا. دونمینم
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 که سال قبل وقت زیبه پشت عکس زل زد. به آن خط کوچک ر لیریام 

 ییزهایچ کی نجایکدام متوجهش نشده بودند: اما ا چیعکس ه نیا دنید

 .نوشته

 جهان، جالل. ل،یپدرش خواند: خل یکه مقابلش بود را برا یزیهمان چ و

 بعد. یسالها یبماند برا۵۵سال  . طهران

و منتظر احسان.  رهیرا باال گرفت. نگاهش را کشاند تا چشمان خ سرش

 لب

 : عمو جالل چطور فوت کردن بابا؟زد

 واقعا حس گریشد. حاال د نییاحسان چطور باال و پا یگلو بکیکه س دید

 .کندیفرق م شهیآن وسط با هم زیچ کی کردیم

 :دیایبرعکس از آب در ب شیاهه دیشن نکهیا دیبا ام د،یدوباره پرس لیریام

 بابا؟ چطور

 . عمو جالل،کردیم یاداوریخودش  یاما انگار داشت گذشته را برا احسان
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نکردن  یکه کمر پدربزرگش را با داغ جوان یمهربان پدرش را. مرد برادر 

 و

 یاز روزها یکه با مردنش هالها یبد موقعش خم کرده بود. مرد رفتن

 غم و

 او به جا گذاشته بود. یدر کودک اندوه

 جواب داد: فوت شدن. یفرستاد و با ناراحت نییدهانش را دوباره پا آب

 ؟یکرد: چطور یپافشار لیریام

سالم بود. اما تا ۲  ای۰بابا. اون موقع فقط   ستین ادمی یادیز زی: من چ-

 ییجا

 .یریدرگ هیکشتنش. تو  دونمیم که

 دروغ نگفته بود. لیچشم بست. پس خل لیریام

 فقط فوت شدن. نی: قبال گفته بود-

 بابا؟ آقاجون کنهیم یلب زد: چه فرق ینگاه از او گرفت و با ناراحت احسان

 گذشته تو شهر خواستنینداشتن در موردش حرف زده بشه. م دوست
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 .میرو بگ نیشد هم یبمونه و از ما هم خواستن اگر سوال شونیپدر 

 ؟یآلبوم افتاد نیا ادیشده؟ چرا  یزیکرد: چ سوالش را دوباره تکرار و

نفر رو  کیسر تکان داد. حاال نوبت حرف زدن او بود: من امروز  لیریام

 .دمید

 عکس هم هست. نینفر که تو ا کیعکس را باال گرفت:  و

 لی. خلدمیرو د لیکرد: خل بشیمتعجب پدرش، به ادامه دادن ترغ نگاه

 رو بابا. یداوود

* 

** 

 سال " ۰۳۵۵"

 ریکار کرد، آنقدر نشست ز ریذهن جهانگ یرفت و آمد. آنقدر رو آنقدر

 و خودشان رندیشد تا جنس از مردم بگ یشد. راض یتا باالخره راض شیپا

انبار کوچک در شهر خودشان شروع  کی یکنند. کار را از اجاره انبار

 کردند.
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 ی. کسانکه اگر چه کوچک اما امانت دار تمام دار و ندار مردم شد یانبار 

 که

 پسر آقا سپرده بودند به دستان او و منتظر دیرا به ام دیسال جد محصول

 .دیآیم شیچه پ نندیبب بودند

هم به اسم و اعتبار آقا بود. به  لیخل دیخبر نداشت اما تمام ام ریجهانگ

 نکهیا

 یباال که نصفشان تجربه یکدام از مردم شهر، به پسر ارباب کوره چیه

 کار

قصد  ییکه اگر او به تنها ی. کارندیگویاو را داشتند نه نم یبرا کردن

 انجامش

 .کردینم اشیهمراه یداشت کس را

 ییآقا. آقا یهایآن دو جوان خوب بود، همه جز دست انداز یبرا زیچ همه

را دارد و مهمتر از همه  یقصد انجام چه کار ریبود جهانگ دهیتا شن که

 لیخل

 عقب راندنش استفاده کرده بود. یبرا یهمراهش است از هر راه هم
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در آن شهر کوچک آقا  دانستیچرا. او م رینگران نبود اما جهانگ لیخل 

 آنقدر

جان نگرفته  دیکند و ام کارشانیاز کار ب تواندیدارد که اگر بخواهد م برو

 در

که نان  یچند سال نیمدت. مثل تمام ا نیخفه شود. مثل تمام ا نطفه

 لیخل

 . پدرش اهلستیاو ک دانستیود. چرا؟ فقط چون نمرا آجر کرده ب نوایب

 کیتنها  لیکوچک از خل طیو مادرش چه شده. همه در آن مح کجاست

 زیچ

دست دخترش را گرفته و از شهرشان  نهیروز ننه سک کی. دانستندیم

 رفته

 که یبچه برگشته بود. دختر کیو چند سال بعد بدون آن دختر و با  بود

داده  حیرا به ماندن ترج ختنیآقا زده و رفتن و گر ینهیرد به س دست

 بود.
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کس نگفته بود که در آن چند سال نبودشان  چیوقت به ه چیه نهیسک ننه 

 چه

کس از اتفاقات خبر نداشت و هر کس با  چیبچه. ه نیکه او ماند و ا شد

 ظن

 .زدیو دربارهاش حرف م دیدیرا م لیخل خودش

 که یتنها کس ادی. به افتادیآن دختر م ادی دیدیرا م لیهر بار که خل آقا

 پس زده یکرده بود به او جواب رد دهد. انگار آتش خاکستر شده جرئت

 را نداشت. طاقت دنشیکه طاقت د دیکشیاو دوباره شعله م دنیبا د شدن

 که معلوم نبود مادرش ی. بچهاندیبب شیاه هاو را دور و بر خانه و بچ نکهیا

بود. اما  نیزم یآدم رو نیاز نظر او بدتر ستیو اصال پدرش ک کجاست

 بر

که کمتر از  ریجهانگ شتریبودند. ب لیخل دیو جالل مر ریاو جهانگ خالف

 آقا

 توانستیم یزیبود و کمتر چ قیبا او رف ی. از همان بچگبردیم حساب
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 کند. شانیجدا 

 الیصاحب عهد و ع لیبه اصرار آقا زن گرفت و زودتر از خل یوقت یحت

 شد

که  یآنها آن طناب کوچک نیبا او برنداشت. ارتباط ب ارتباط دست از  هم

 آقا

 چیآنها بود را ه نیکه ب یزیببرد نبود. چ یخور وهیم یبا چاقو خواستیم

 .یاعتماد یجز ب یتبر چیببرد. ه توانستیهم نم یو ساطور تبر

 مثل پدرش که دخترک یبهایبود. غر بهیغر کی شهیهم لینظر آقا خل در

 هم بدتر از آن. دیرا احتماال بر زده بود. شا نهیسک ننه

بچه  نیاز اطرافش در مورد ا یکه هر از گاه یتصورات وحشتناک آن

 دیشنیم

 لیبودن باور کند و از خل فیهمانها را هم با وجود کث دادیم حیترج و

 متنفر

 .ردیتا احتماالت خوب را در نظر بگ باشد
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که  یگوشه چشم از او بود. از مرد کیدر حسرت  شهیهم لیخل اما 

 شهیهم

 نیهم بتواند ح لیکه خل یچون او داشته باشد. کس یداشت پدر آرزو

 حرف

 و جالل گوش ریاز او دهانش را پر کند و آقا آقا گفتنش مانند جهانگ زدن

مردم شهر  شتریپدر و مادر را کر. دوست داشت آقا هم مثل ب یب یآدمها

 با

سرش بکشد اما از آن خبرها  یدست پدرانه رواخالق و رفتارش  دنید

 نبود.

 که پسر آن دختر بود. ییاو یاخالقها نداشت. حداقل نه برا نیاز ا آقا

 شتریب کردیاو با خودش را باور نکرده بود. حس م یوقت دشمن چیه لیخل

مرد از بابت پسرش و ارتباطش با او است تا شخص خودش.  نیا ینگران

 تا

 دختر حاج عباس. یکه او هم قصد ازدواج کرد. دست گذاشت رو یزمان
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. همه ستین لیم یوصلت ب نیاو هم نسبت به ا کردیکه حس م یدختر 

 زیچ

بود دخترش  شیداشت و حاج عباس از خدا یکار و کاسب لیبود. خل خوب

 را

 نکهیتا ا رفتیم شیحالت خودش پ نیدر درستتر زیاو بدهد. همه چ به

شاگردش بود  شدیکه چند سال م یاز سمت اوسا کار کبارهیبه  لیخل

 جواب

دادن  نیشد پنبه. حاج عباس دو دل گشت، ب شیاه ه. تمام رشتشد

 دختر به

جور کند اما  یگریزد تا کار د یبه هر در لیکرد. خل ریو ندادنش گ او

 یبرا

 نیبود چن یمردمش کشاورز شتریکه شغل ب یچون او، در شهر یجوان

 یزیچ

 .دیرسیظر مبه ن دیبع
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چند  ینهیچون آقا و ک یدست یکند. البته تا وقت دایکار پ نتوانست 

 سالهاش

 نداشت. حاج عباس اعالم کرد یدهایبود تالشش هم فا انیجر پشت

بر تن دخترش کرد مبادا  یو بالفاصله رخت عروس ندیاین یخواستگار

 لیخل

 شکست بزرگ را کی اشیبار در زندگ نیاول یکه برا یلیکند. خل یکار

 شکست آقا.ه یبه برابر یکرد. شکست تجربه

 نکهیهم بچشد. غافل از ا لیطعم رد شدن خودش را خل خواستیم آقا

 هر

رد  زهایچ ینبود، لمسش جالب نبود. بعض یدنینبود. د یدنیچش یزیچ

 به جا

 آن یاز رو شدیو نه م شدیقاره که نه پر م کیبه شکاف  ی. ردگذاشتیم

 وقت نبوده است. چیکه انگار ه یطور گذشت،

 به رفت،ی. مشدیرها م یکش بود. از دست تو به قصد تالف کیمثل  نهیک
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 یاز ضربه سر مست بود یو تن خودت را وقت گشتیبرم خورد،یم طرف 

 . اثرش دو طرفهزدیشدت ضربهات هم زخمت م ی. به اندازهکردیم زخم

 .یو مساو کیبه  کی. یخوردیم یکیو  یزدیم یکی. بود

 هم زد و بدخورد.... آقا

بکند.  ینماند تا آقا کار گری. دنهیگوله ک کیبعد از آن ماجرا شد  لیخل

 به

 خودش دست و پا کرد. یبرا یرفت و کار تهران

 آقا را کم کند. با استفاده از پسر یرو خواستیهم برگشته بود و م حاال

 مرحله نیو ا ستدیآقا مقابلشان با زدی. از همان اول به فکر حدس مخودش

 .ریسپرده بود به جهانگ را

 یراض یبرا یاز آقا چقدر است و چه برنامها ریترس جهانگ دانستینم

از همان اول کار، از همان  ریداشت. جهانگ نانیدارد اما به او اطم کردنش

 یشب
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کار  ینجایا یفکر کرد برا لیخل شنهادیبه خانه رفت و در مورد پ که 

 برنامه

خبر  یو او بهتر از هر کس شدیم یراه راض کیبود. آقا تنها به  ختهیر

 داشت

 اهیماست س گفتیکه اگر م یاست؛ جالل. جالل زیچ کیراه فقط  آن

 است

 که تا آقا یرام بود. طور یادیکه ز ی. پسرکردیبر و برگرد قبول م یب آقا

 یرا کنار بگذار راهش را از آنها جدا کرده بود و جز برا لیبود خل گفته

 .رفتیهم نم لیطرف خل ضرورت

او  داریرا هم گرفته بود و جفت هم به د لیروز دست خل کی ریجهانگ

 رفته

 . قفل ماجرا تنها در دستان او بود.بودند

حرف زده و صحبت کردند تا دل مهربان جالل به رحم آمد. قرار  آنقدر

 شد
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کار است تا  نیکه دست او هم در ا دیا با آقا صحبت کند. بگوشخص او 

 مرد

شد  یکار آمد آقا راض نیدهد. همان هم شد. تا اسم جالل تنگ ا تیرضا

 و

شراکت که  نیاز ا لیشرط. به شرط خط خوردن نام خل کیبه  فقط

 پسرها

 یبه تهران رفت تا کارها لیظاهر با آن موافقت کردند. بعد از آن خل در

 ییاه هآقا بابت حضور او و بهان تیکند و حساس سیرا راست و ر فروش

 که

هم رخت بست. انبارشان شد انبار  آوردندیبار پسرها بابتش م هر

 ۵۵طهران

 .کردندیتالش م شیهر سه جوان در حد خودشان برا و

رفت و رفت تا آن شب. آن شب نحس.  شیکامل پ یدر خوب زیچ همه

 یشب

 ا.ه هام برنامتم یخط انداخت رو که



 

1202 

 یشوکت نای: مسندهیون                                                                                                                55طهران

 ** 

*** 

به در زده شد. سرش به عقب  یتخت که تقها ینشسته بود رو لیخل

 دیچرخ

 تو بابا. ایصاف شود: ب شیسرفه کرد تا صدا و

. جلو دادیدر دستش خش خش صدا م زیچ کیخندان داخل شد.  نوا

 رفت:

 برات؟ ارمیب ی. چرا زودتر نگفتلیتموم شده بابا خل قرصت

از  یادیچون در روز قبل ز دیگنگ نگاهش کرد. نگفته بود؟ شا لیخل

 اه هناگفت

 خودش را فراموش کرده بود. یاه هزده بود گفت حرف

 ل؟یبابا خل یشد: خوب رهیاو خ یدهیبه صورت رنگ پر نوا

 کرد لبخند بزند تا دخترک نترسد: خوبم باباجان. یسع
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 یاز آن زمان شتریسالها، ب نیاز تمام ا شتریخوب نبود. دلهره داشت. ب اما 

 که

 یشهر ابانیکوچه و خ یکوچک آواره یبچه کیهمراه سودابه با  به

 بیغر

. اگر کردیفکر مثل مته داشت سرش را سوراخ م کی روزیبود. از د شده

 نوا

. دیرسیجواب واحد م کیو هر بار به  شد؟یاو چه م فیچه؟ تکل رفتیم

 او

 نداشت. یزندگ یبرا یلینوا او دل ی. بمردینوا م یشک ب بدون

 دست نوا که سمتش دراز شده بود یرا ناخوداگاه جلو برد و رو دستش

 به من بده باباجان. یقول هی: گذاشت

 ی: خوبندیرا بهتر بب لیخل یسر بلند کرد تا صورت شکسته یبا نگران نوا

 بابا

 شده؟ یزیچ ل؟یخل
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اتفاق افتاده  شیسال پ نیشده بود اما نه حاال. چند زیچ کیرا که  شدن 

 بود

 زمان برمال شدنش اکنون بود. و

 بهم؟ یدیهم گذاشت: من خوبم دخترم. قول م یرو چشم

 ییو پر از حس. از آنها یلبخند واقع کیلب نشاند.  یرو بایز یلبخند نوا

 .دمیکه به او داشت: معلومه که قول م یبود و عشق لیفقط مختص خل که

 از من جون بخواه اصال. شما

: من مهمون امروز و فردام دیانحنا بخش یواقع یرا هم لبخند لیخل لبان

 نوا.

 بزرگ دیسالها رو با ام نینه. من تمام ا گهیساعت د کیاالن باشم و  دیشا

بزرگ  نمیسن برسونمت، بب نیبه ا نکهیا دیکردم. به ام یتو زندگ کردن

 ،یشد

 رمردیبه دل من پ یبر یهر وقت خواست خوامی. حاال هم ازت میشد خانم

 .یکن رحم
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 گفت؟یلب بست. چه م دینوا را که د جیگنگ و گ نگاه 

ندارد به در خنده زد: کجا  یحال خوب لیو چون حس کرد خل دیخند نوا

 بخوام

 نجا؟یکجا بهتر از ا نجایلواش ا نجایآش ا ل؟یبابا خل برم

دروغ جور  کیسالها  نی. نشد مثل تمام ادیبگو یزینتوانست چ لیخل

 کند.

رفت و او به محض بسته شدن در، آن  رونیبا صدا زدن محبوب ب نوا

 عکس

 آورد. رونیبالش ب ریرا از ز یمیقد

 ونیجالل بود. مد ونی. او مددیصورت جالل با درد دست کش یرو

 .اشیجوان

 که از او ربوده بود. کاش آن شب آنجا نرفته بودند.... یزیهمه چ ونیمد

**** 

**** 
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 ۰۳۵۵"سال  بهشتیارد" 

 نبود. یشب عاد کیشب،  آن

بود اما در باطن همه  یروز بهار کیساکت و صامت در  یظاهر شب در

 زشیچ

 نیکه حسش تا چند یاستخوان سوز یداشت. هوا سرد بود. سرما فرق

 سال

هم  دیبست و به جا ماند. انگار زمستان بود، شا خی لیدر وجود خل بعد

 آن

 دهد. دیرا نو آمدیم شیکه بعد از آن اتفاق پ یزمستان خواستیم سرما

تازه انبار شده سرگرم  یدر انبار مشغول بود، خودش را با بارها لیخل

 کرده

که  یبود توجه نکند. اضطراب دهیچیکه در وجودش پ یتا به استرس بود

 یناش

 انبار بود و یبود که قصد انجامش را داشت. نگاهش به محصولها یکار از

 بر دیهم شده بود مز ری. نبود جهانگزدیجز آنجا پرسه م ییهرجا فکرش
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قوت قلب داشت اما امشب احسان تب کرده و  لی. او که بود خلعلت 

 ریجهانگ

 گم کرده بود. شیاز پ شیرا ب شیبود و او دست و پا امدهیکار ن سر

 دیآیم ریجهانگ کردینقش بر آب شده بود. با خودش فکر م شیاه هبرنام

 و

بود  امدهیاما حاال که ن ردیگیو از او کمک م کندیرا با او مطرح م موضوع

 او

 .انیپا یب یبود و حوضش و استرس مانده

 گفتیشد. م دایجالل پ یافکارش غوطه ور بود که سر و کله در

 حوصلهاش

آمده است. چند عکس هم در دستش  یسرکش یخانه سر رفته و برا در

 بود،

 انبار مقابلش گرفته یکه چند روز قبل، بعد از نصب تابلو ییعکسها همان

کوتاه و  یکیهم.  فی. مثل سه تفنگدار. دوشادوش هم و هم ردبودند

 یگرید
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 شتریو نگاهش ب چرخاندیعکس را در دست م لیتوپر. خل یکیو آن  بلند 

 از

 مانده بود. رهیخ۵۵"طهران " یتابلو یرو دیدیکه هر روز م ییصورتها

هم انتخاب کرده بودند.  یر سه نفر با مشورت و هم فکرکه ه یاسم

 ۵۵طهران

 که شده بود شروع تمام اتفاقات خوب و بد بعدش. یا

آنکه حواسش را از قرار چند ساعت بعدش پرت کند رو به  یبرا لیخل

 جالل

 ما؟ میشیعمو م یک اد؟یب ایقراره به دن یگل پسر تو ک نی: پس اکرد

 کیمونده. خدا بخواد  گهید کمی: دیخند یبا مهربان شهیمثل هم جالل

 ماه

 .ادیم ایدن گهید

به صورت  ینگاه میپرت کرد. ن یداخل دستش را گوشها یبرگه لیخل

 او
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 یو ناخواسته لبخند زد. جالل را دوست داشت. نه به اندازه انداخت 

 ریجهانگ

شاد  اشیاز شاد شهیدوستش داشت و هم کینزد قیرف کیدر حد  اما

 شده

صاف و ساده ازدواج کرد و چه حاال  یکه با دختر شیچند سال پ . چهبود

 که

 قرار بود صاحب فرزند شود. جالل مثل یاز چند سال چشم انتظار بعد

 حیپدر که ترج عیمط ینبود. مهربان بود و صاف و ساده. پسر ریجهانگ

 دادیم

 آقا باشد. یهیسا در

 ؟یگرم لبانش را شکل داد: اسم انتخاب کرد یتبسم

 انتخاب کنم؟ یپسر. چ ایدختره  دونمیشانه باال انداخت: نم لجال

نود  قهیبذار کنار. دق یکیبه تاسف تکان داد: از هر جنس  یسر لیخل

 به هوی

 گرفته. از من دهیعشقش کش یآقا سجلش رو هر چ ینیبیم یایم خودت
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 بود! گفتن 

 .لیخل ستیهم ن هاینجوریآقا ا گهیدفاع کرد: د شیبا عطوفت از آقا جالل

 .ذارهینظر ما احترام م به

 گرید یخاطر به کانال نیتحمل بحث و کشمکش نداشت و به هم لیخل

 زد:

 یچه اسم ؟یبچهت پسره جالل. اگر پسر باشه چ گهیبهم م یحس هی

 یذاریم

 روش؟

کوتاه به حرف آمد:  یشد و بعد از مکث رهیدر انبار خ یبه نقطها جالل

 ادتهی

 چقدر مرد ادتهی ل؟ی یاس گفتنیتو محله همه بهش م میپهلوون داشت هی

 کرد؟یبود؟ چقدر به همه کمک م یو مهربون مومن

 دیمنتظر و کنجکاو او را از نظر گذراند و با حسرت اضافه کرد: آدم با نگاه

 هی
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 ادشی! لیریاسمشم بذاره ام ل؟یصفت! مگه نه خل لیداشته باشه  پسر 

 بده

اگه بچهم پسر شد  خوادیباشه. پشت و پناه باشه. مرد باشه. دلم م لی

 اسمش

 نمی. اگمیکه بعد از جهان بهش م یهست ینفر نی. تو اوللیریبذارم ام رو

 گفتم

 .هیبدونن اسم و رسمش چ هی. حداقل بقنمشینگرانم نکنه نب چون

 ....گرینفر د کیبه  دیوقت قسمت پسر خودش نشد. رس چیآن اسم ه اما

 را از دست داد. دنشیکه جالل مهلت د یکس

 نی. امیگفت: پاشو بر ستادیایپا م یو همان طور که رو دیخند لیخل

 چرت و

 زنت بده. لیببر تحو پرتاتم

 .دیرسیوقت نم چیکه کاش ه دیجرقه به ذهنش رس کیناگهان انگار  و

رفت درون جلدش و قلقلکش داد که چه  طانیبه طرف جالل. ش دیچرخ

 یکس
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سبز کرده بود  لیانگار خدا جالل را سر راه خل ؟یاز او؟ چه پوشش بهتر 

 تا

 پر را برداشت و سمت جالل رفت. یدست فیکند. ک اشیهمراه امشب

کرد جالل از  یکار دارد و درخواست همراه ییبه او گفت که جا یوقت

 همه

. دیزدند. سرما به اوج خود رس رونی. از در انبار برفتیخبر پذ یب جا

 عکسها

قبل از آن اتفاق هم همان جا  یدرون انبار جا ماند. آدمها هیچهارپا یرو

 یباق

سرد. داخل  یشب بهار کیدرون ۵۵. داخل همان انبار طهران .ماندند

 آن

 که بعد از آن شب فقط ترسناک شد. بایز شهر

راه افتاد اما به هوا ربطش داد و دست جالل را گرفت و  لیبه دل خل بد

 به

 کشاند. یجهنم واقع کیودش تا خ دنبال
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 ساختمان مخروبه بود. کیو آن مرد در  لیقرار خل محل 

آن  تی. واقعکردیبود و با اضطراب به اطرافش نگاه م ستادهیجالل ا کنار

 بود

و بند  فیو آن ک گشتیبرم شدیبود. اگر م دهیاز حد ترس شیب لیخل که

 و

 و راهش را گرفتیو دست جالل را م گرداندیرا به حاج آقا برم بساطش

 شده بود. زبانش از ترس بهم ریکارها د نیا ی. اما برارفتیو م دیکشیم

 . انگار او هم خطر را حسزدیشده بود و جالل الم تا کام حرف نم دوخته

 سکوت کند. دادیم حیبود که ترج کرده

 عقب گرد کرد تا خودش لیاطراف انقدر مخوف و مرگبار بود که خل جو

 و

را نجات دهد اما از بخت بد روزگار همان لحظه آن مرد هم سر  جالل

 .دیرس

 یکیو  ردیگیرا م فیک نیو ا دیآیکه حاج آقا گفته بود م یمرد همان

 گرید
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است و  یکه حاج آقا گفته بود پر از اطالعات انقالب یفی. کدهدیم لیتحو 

 دینبا

 .فتدیب یآن مرد دست احد جز

 یقینفس عم آمدیبه دست با دو سمتشان م فیکه ک یمرد دنیبا د لیخل

او افتاد  یدهیرنگ پر یچهره یماه که رو یهیو لبخند زد. اما سا دیکش

 و

 . پسر مجالدیصورتش د یجا یشد تازه خوف و وحشت را در جا کینزد

گفت:  دهیبر دهیبر زدیو همان طور که نفس نفس م دیبگو یزیاو چ نداد

 هی

جاسو...سا رد....مون رو زد....ن. رد منم زدن. االن...م  نیاز ا ی...سر

 دنبالم...ن.

 .دی...د و فرا....ر کنیرو بذار فیک

 انیدر م لی. دهان جالل باز ماند و خلدیدو یکیتار یخودش به سو و

 شوک
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 فیرا به خطر انداخت. ک شانیبزرگ که جان هردو یکرد. حماقت حماقت 

 را

 دنیبهتر فهم یپرت کرد و خودش هم به دنبال جوانک برا نیزم یرو

 راه بود که تازه یانهی. مدیبه پشت آن ساختمان مخروبه دو منظورش

 لب زمزمه کرد. انگار تازه ریحماقتش شد. نام جالل را با بهت ز یمتوجه

وخامت اوضاع شده باشد. فورا عقب گرد کرد تا برگردد که  یمتوجه

 یصدا

 .کردیفکر م زیچ کی. تنها به ستادیو قلبش ا دیشن یفتنگ "سایوا" بلند

 هشدار گونه که جالل نبود، بود؟ با تمام وجود دلش یآن صدا مخاطب

خدا به او رحم کند و صدا مربوط به همان مرد باشد نه جالل.  خواستیم

 اما

 نبود. ارشیبار هم  نیا بخت

 شیگفتن جالل زانوها "آخ"بلند  یصدا دنیآمده را برگشت و با شن راه
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 دیدور از د ییگرفت و جا ختهیفرو ر مهین واریشد. دست به د سست 

 .ستادیا

 گرشیبود و دست د شیدستش به پهلو کیکه  یبزدلها به جالل مانند

 بند

 لیخل یدهیدورهاش کرده بودند، نگاه ترس یزل زد. چند نفر فیک آن

 اما فقط

 جالل بود. به

ضربه جالل را به عقب هل داد  کینفر از آنها جلو آمد و با  کیکه  دید

 که

 افتاد. نیزم یبهم خورد و رو تعادلش

 گفت: گرشانینفر د کیکه  دیشن

 پسر آقاست! نکهیا-

دهد  صیو بتواند تشخ ندینداشت تا چهرهشان را بب دیکدام د چیه به

 .ستندیک

 .دیشنیرا م شانیصدا فقط
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جملهاش واضح  یاما انتها دیگفت که نشن یزیو چ دیبلند خند یکی آن 

 بود:

 . اون زخمممیندار تیرو بده بچه جون کار فی. کرهیم یرابیباباشم ز حتما

 .شهیخوب م گهیروز د چند

از آن چند نفر جلو رفت  یکیکه  دید لی. خلدیخودش را عقب کش جالل

 و

اگر بود  لیکه خل یگذاشت اما جالل ولش نکرد. کار فیک یرو دست

 اعمر

 که به یگریمحکم د یضربه کیکشمکششان شد  یجهی. نتدادیم انجام

حس کرد  یکیدر آن تار لیجالل زده شد. دستش کنار رفت و خل یپهلو

 رد

 است. دهید خون

 دانستیم یبه خوب لیرا برداشت. بازش کرد و خل فیخم شد و ک مرد

 چه
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از تهران  اه هیانیب نیفوران کرد. حاج آقا گفته بود که ا تشیکه عصبان دید 

 با

 کند. دایانتقال پ دیکه با ییتا به جا دهیمکافات رس هزاران

 زبان جالل حرف ریکرد از ز یسع یاپیپ یاه هداد و ضرب یکه با صدا مرد

 گرفته دست به زانو گرفت تا جلو برود اما یرا از چه کس فیکه ک بکشد

کتک  کیدر حد  زینشد. ترس بر او غلبه کرد. فکر کرد همه چ نتوانست،

 و

 را با چشمان اشیبزدل یجهی. اما نماند. نتماندیساده م یچاقو یضربه آن

 که کابوس تمام عمرش را رقم زد. ی. صحنهادید باز

با  لیکرد مرد دچار جنون شد. خل یاطالع یکه چند بار اظهار ب جالل

 چشمان

که  دیدر آن سرما د خته،یفرو ر مهین واریدرز آن د انیشده، از م گشاد

 کی

چاقو چطور در  زیکه نوک ت دیچاقو در دستان مرد باال رفت، د گرید بار

 تن
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 فرو رفت. چارهیب جالل 

 لیبه آنجا ختم نشد. جالل تلو تلو خورد و عقب رفت. خل زیهمه چ اما

 خودش

از  یکیجلو برود اما باز هم نشد.  گرید یضربه کیجمع کرده بود تا با  را

 آن

رفت و با تمسخر جالل  شیداشت پ یقد بلندتر هیکه به نسبت بق مردها

 را

 یتن زخم یبرداشت و با ضرب رو فیعقب هل داد. چند برگه از ک به

 جالل

 و جواب رفتندیکار نزد آقا م یآن شهر که برا ی. مثل اغلب جوانهادیکوب

 از آقا نداشت و افزود: یدلخوش دندیشنیم رد

 الشخورت سالم برسون. ی: به بابا-

 یچاقو خورده بود وارد کرد طور یکه دو ضربه یفشار آخر را هم به تن و

 که
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سقوط کرد.  نیزم ینتوانست تعادلش را حفظ کند و از پشت رو جالل 

 سرش

 خورد و تمام... یپشت به سنگ از

 سر او ریشده بود. دست ز ریبه سمتش اما د دیبعد از رفتن آنها دو لیخل

و فقط  دیکه حاال خون فرا گرفته بودش. لبان جالل لرز ی. سرگذاشت

 توانست

 ...لیبزند: سو...دا....به...و...بچه...م...خل لب

تن او را در  لیمنقطع در کنار هم که اتفاقات بعد را رقم زد. خل یکلمات

 آغوش

 بود. دهیفا یزد اما ب شیو با وحشت صدا دیکش

 یپدر شود. پدر یر بود به زودکه قرا یکرده بود در حق مرد یناجوانمرد

جهان فرو  یچشم رو شیترسو قیگناه و در مقابل چشمان رف یب که

 بست.....

** 
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ه و جوان و بچ ریفصلها، آدمها، پ یعوض شد. جا زیاز آن شب همه چ بعد 

 ا.ه

 یبا همان سرما ،یآن سال با رفتن جالل زمستان شد. خود خود د بهار

 یب

 شبه عوض شدند. نه کیو سوزناک. به همان اندازه آزار دهنده. همه  حد

تنه عوضشان کرد.  کی زیعز کیخودشان بخواهند، نه. غم رفتن  نکهیا

 یرفتن

 هر چه گذشت،یکه هر چه م ینبود. غم یچون جالل عاد یآدم یبرا که

 . آن داغشدیفروکش کردن، شعله ورتر م یبه جا کردندیدرکش م شتریب

 کوچک هم از نو زبانه مینس کیکامل خاموش نشده که با  ید آتشبو شده

 که خاک هم انگار نتوانسته بود سردش ی. غمسوزاندیو همه را م دیکشیم

 .کند

 یواقع یخبر رفتن جالل خم شده بود. آقا به معن دنیهمه از شن کمر

 کلمه
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 چون او که یمرد یشده بود. برا دیسف شیشبه تمام موها کیو  شکسته 

 یادیخرابکار ز کیرفتن پسرش به عنوان  زدیدم از حکومت م شهیهم

که جمع  ییآبرو ختنیطرف، ر کیبود. از دست دادن جالل  نیسنگ

 کردنش

 آقا را خورد کرده بود. گرید یعمر زمان برده بود از طرف کی یاندازه به

 دفعه اتفاق افتاده بود. جالل تا صبح خانه کیو  یناباور نیدر ع زیچ همه

کرده بود. نه جالل سالم و  شیدایچوپان پ کیو صبح همان روز  امدهین

 یسالمت

 یتن انیخانواده چشم انتظار برگشتش بودند. جالل، غرق شده م کی که

 نیخون

نبود. کشته  یکه عاد یشده بود. مرگ دایدر کنارش پ یساک خال کی با

 شدن

 حکومت هیبر عل یمعنا داشت. کس کیآن صورت در آن روزها تنها  به

که تمام عمرش را سر  یبار آن آدم جالل بود! جالل نیبود و ا برخاسته

 در
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. دیرسیمورچه هم نم کیبود و آزارش به  هیحاش یخودش داشت، ب الک 

 نه

مسائل  نیبه ا یعالقها یآن زمان بود و نه حت یهایجزو انقالب اسمش

 داشت.

راحت و ناباورانه  یلینفر خ کیاشتباه  یبود که به پا یگناه یب جالل

 کشته

 بود. شده

 که زیخبر مردنش درست باشد اما همه چ شدیکس باورش نم چیه اولش

گرفت خبر، در آن شهر کوچک به سرعت برق و باد دست  تیواقع رنگ

 به

کالغ، چهل کالغ شد و با  کی. دیو به گوش همه رس دیچرخ دست

 دنیرس

شد. پشت سر مرده حرف  شتریماجرا ب نیداغ ا ازیپ دیجد یشخص به

 زدن

 دییرا تا گریکدیو حرف  گفتندینداشت، م یآن جماعت کار یبرا که
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تمام اخبار پخش شده  تریکند. سر ت بیهم نبود که تکذ یو کس کردندیم 

 اما

 ه هآقا هم تو زرد از آب در اومد؟ آقا که نونش از شا یدید"بود  مشترک

ندونه بچهش  شهیمگه م! دونستهیشده. حتما خودشم م یطرف نیا هم

 کاریچ

 "هست! یچ یکیاون  نیاز آب در اومد بب نیعاقل و خوبش ا کرده؟یم

 یجا یآقا از تمام شهر بدتر بود. گرد غم و اندوه در جا یدر خانه اوضاع

 آن

 یاز اول هم کس ییمسکوت شده بود که گو ینشسته بود و طور عمارت

 در

 انگار نه انگار که آن خانه تا همان چند روز قبل شاهد کرده،ینم یزندگ آن

بزرگ بود. انگار از ابتدا همان قدر سرد بود  یخانواده کی یو شاد خنده

 و

. رنگ باخته یکیدر تار هیسا کیشده بودند  شی. آدمهایحس زندگ یب

 و
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 جان جالل یشده بودند. غم تمام وجودشان را فرا گرفته بود. جسم ب اهیس 

 در وجودشان. یچشمانشان بود و ناباور مقابل

 مثل گریآن خانه که د یسابق نبود، مثل تمام آدمها زیآن عز گرید زیعز

. جسم مارستانیدر ب گرشید یدر خانه بود و پا شیپا کینبودند.  قبل

 یب

شده بود. غم رفتن فرزند کمرش را  فتریکه بود هم نح یاز آن جانش

 شکسته

 چشمش اشک بود و کیکنار خانه.  انیگر تکه گوشت کی. شده بود بود

از حد تحملش  شتریاو ب یاندوه برا نیخون. تاب و تحمل ا گرشید چشم

 بود.

را  یغم نیکدام مادر چن گر،یبود. مادر بود د دهیاز همه ضربه د شتریب او

 تاب

 کنده شده زیگوشه از قلب عز کیباشد؟ بعد از جالل  یکه او دوم آوردیم

 نبود. یجوره به هم چسباندن چیکه ه بود
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پسر بود  کیفقط  زیعز یاز او نداشت. اگر جالل برا یهم دست کم آقا 

 یبرا

 . آقا هنوز هم در شوکیسربلند یهیو ما اوریو  اریبود، پسر،  زیهمه چ آقا

 لیتکانش دهد تبد توانستیکه باد هم نم ی. آن مرد مستبد و محکمبود

 شده

 بود به دهیاشکش را ند یکه تا آن زمان کس ییشکسته. آقا یبه مرد بود

 ریبود. ز ختهیجالل اشک ر یکه از سر گذرانده بود برا یعمر یاندازه

 نگاه

هزاران بار مرده و دوباره زنده شده بود. پسر  شانیو پچ پچها گرانید

 زش،یعز

 رفته بود. ندیبدون آنکه بتواند فرزندش را بب رشیمحجوب و سر به ز پسر

 آقا را هم همراه خودش برده بود. یشکل و با رفتنش آبرو هم به آن آن

به توپ فوتبال شده بودند. از  لیوسط آن عمارت تبد شیاه هو بچ طوبا

 یکی

 کارش هزار برابر شده بود. با چارهی. زن بشدندیپاس داده م یگریآن د به
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همه را داشته باشد.  یهوا کردیم یخودش هم ناراحت بود اما سع آنکه 

 همه

 درندشت و یداشت آن خانه ییدوشش و به تنها یافتاده بود رو کارها

 . گله هم نداشت،کردیم تیریرا مد آمدندیو م رفتندیکه مدام م ییمهمانها

 شیاه هبود که بچ ریاو هم بودند. چنان درگ یخانواده ریجهانگ یخانواده

 را

ناصر کجاست و احسان  دیفهمینم یحت ی. گاهدیدینم یدرست حساب هم

 در

 .افتییاز خانه م یدر گوشها دهیو آخر شب هر دو را خواب کندیسر م کجا

 جیگ ینداشت. اولش حساب هیاز بق یاوضاع او هم دست کم ر،یاما جهانگ و

 بود.

 توانستیآمده بود عاجز بودند. نم شیکه پ یو قلبش از درک اتفاق مغز

 باور

جالل. باورش  یگاه، ب هیتک یبرادر شده است. ب یشبه ب کیکه  کند

 شدینم
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 او آمده و حال احسان را یرفتن به خانه رونیقبل از ب شبیکه د یجالل 

 ینتواند رو گریوقت برنگردد. د چیه گرینباشد. د گریبود حاال د دهیپرس

امکان ندارد جالل نباشد،  کردی. مدام با خودش فکر مندیرا بب ماهش

 برنگردد،

 رحم باشد؟ مگر یتا آن اندازه ب ایدن شدیداداش صدا نزند. مگر م را او

 یآن هم جالل ن؟یچن نیا شدیآدمها را ببرد؟ مگر م یکرده زیعز شدیم

 که

 اینزاع از دن کیجالل در  شدیچطور م د؟یرسیمورچه نم کیبه  آزارش

 که جالل اصال نبود! یزیبودن. چ یبد مضمون انقالب ی. نزاعبرود

 ادشی یانکار آن سوگ ماند. گاه یدر مرحله هیاز بق شتریب ریجهانگ

 رفتیم

 زدیم رونیصبحها که از خانه ب ای دیرسیبه خانه م یکجا رفته و وقت جالل

 یبود. رفتن یرا بشنود اما سفر جالل ابد شیصدا ند،یبود او را بب منتظر

 که
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خاک پنهان شده بود و  ریز شهیهم یکه برا ینداشت. صورت یبازگشت 

 گرید

رفته بود که مثل همه با قدم گذاشتن در آن  ییای. جالل به دندندیدینم

 تازه

که  دیایب ادشیفرصت کرده بودند  هیشده بود. تازه بق زیعز گرانید یبرا

 بوده

 شوند. اشیخال یجا یچه کرده تا حاال همه متوجه و

کنارش بوده و قدر ندانسته  یچه کوه دیفهمیبا رفتن او تازه م ریجهانگ

 است،

 شده بود. به ریهم د یادیشده بود. ز ریکه د فی. اما حدهیداشته و ند چه

پر  یو تالش دنیدو چیکه با ه یبه نام مرگ. فاصلها یفاصلها یاندازه

 شدینم

 .دیرسیبه مقصد نم و

بود.  دهیخبر به گوشش رس نیبود که در آن خانه ا ینفر نیآخر سودابه،

 همه
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 که از صحت رفتن یوقت یحالش را کرده بودند و او مانده بود برا تیارع 

دو ساعت بعد از همه با خبر شد چه شده. زن  یکیمطمئن شدند،  جالل

 جوان

همان  یراه میخبر رفتن همسرش مستق دنیجالل از شن یبایز و

 یمارستانیب

 بود. حال یبستر گرشیدو ساعت قبل، در اتاق د یکی زیبود که عز شده

 در بطنش بد بود. جاللش، عشقش، همه کسش او را تنها نیو جن خودش

 را همه نینبود. سودابه عاشق جالل بود. ا یباور کردن نیبود و ا گذاشته

 ساخته بود که بعد از گرید یسودابه کی. عشق به جالل از او دانستندیم

. انگار که سودابه هم بعد از جالل مرد و دشیند یکس گریجالل د رفتن

 تنها

جالل بود  ینگه دارد و آن امانت ایدن نیتوانست جسم او را در ا زیچ کی

 که

طرف و ترس از  کی. شوک رفتن جالل از دیکشیوجودش نفس م در

 یندهیآ
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 بر علت آن دیمز گرید یمعلومِ خودش و کودک متولد نشدهاش از طرف نا 

به  یزن وصل کرده بودند. وزنها یوزنه به پا کیشده بود. انگار  حال

 ینیسنگ

 کنار اسمش. وهینام ب دنیکش دکی

او بعد از  یشده بود، شهر برا بیشبه تنها و غر کیدر آن شهر  سودابه

 جالل

 یپشتوانها چی. او جز جالل هیبود. از آدم و هر جنبندها یخال انگار

 نداشت،

 او معنا نداشت. سودابه پدر و مادر نداشت و از یبرا یجالل زندگ بدون

بود صد برابر بدتر  یکیهم  شیبزرگ شده بود. عمو شینزد عمو یکودک

 از

پشت آقا  دیدیو او را م رفتیم تشانیکه هر بار سودابه به وال ی. طورآقا

 با

 .خواندیاخالقش نماز م آن
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پشتش  یرهیبچه بخواهد دوباره نزد آن مرد برگردد ت کیبا  نکهیبه ا فکر 

 را

 گریبعد از جالل او شده بود. د یا. اشک مهمان تمام روز و شبهلرزاندیم

 با

آخر  یقرار در شکمش که روزها یشده بودند، با او و فرزند ب قیرف هم

 انتظار

 امدنش بود. یبرا سودابه

. غم او از کردیغم سودابه در آن خانه با جنس اندوه همه فرق م جنس

 چند

 را به خاک زشیشب همه چ کی. سودابه در گرفتیمختلف نشات م حس

همدمش، تنها کسش و پدر فرزندش را.  قش،یبود. همسرش، رف سپرده

 حس

 یبرا یاز تنها شدن، اندوه از دست دادن همسر و عشقش، نگران ترس

 بزرگ
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 یشده بود. همه و همه میتینگذاشته  ایکه هنوز قدم در دن یبچها کردن 

 نهایا

 ادشی یکه حت یشود. طور ضیبه دست هم داده بودند تا او مر دست

 رفته

 را هم برعهده دارد. گرینفر د کی تیمسئول بود

ادم مجنون  کیشده بود.  وانهیکه بعد از آن اتفاق د یلی....آخ از خللیخل و

 به

 کلمه! یواقع یمعنا

 که جالل را از همهشان یشب بهار کیجا مانده بود در آن شب. در  لیخل

که خودش  یقیجان رف مهیدست ن قینا رف کیکه  یبود. همان شب گرفته

 تا

بود را ول کرد و فرار کرد. بدون آنکه پشت سرش را  دهیمرگ کش کام

 نگاه

 .کند
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کرد. خودش را زد. بارها آن لحظات را  هیتا صبح همان شب گر لیخل 

 مرور

 شدیکه کرده بود. باورش نم یو به خودش لعنت فرستاد بابت کار کرد

 که

 ینفر داشت. آن شب وقت کیجان  یبه اندازه ییحماقت کوچک بها کی

خواب بود. چمدانش را هزار بار جمع کرد تا برود  نهیکه ننه سک برگشت

 و

بود با  یو نتوانست. رفتن مساو دیلغز پشیبار دستش هنگام بستن ز هر

 انیپا

دل بکند که همان لحظه  ایشکل از دن نیاو. اگر قرار بود به ا یبرا یزندگ

 جلو

 دوشش یرو یبار نیبا چن نکهی. نه ادشیو همراه جالل کشته م رفتیم

 بود که نه یبزدل واقع کی لیترسوتر از آن حرفها بود. خل لی. خلبماند

 مردن داشت و نه جسارت زنده ماندن. جرئت

 یو آن صورت جالل در لحظه رفتیمدام مقابل چشمانش رژه م زیچ کی
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که جالل در همان لحظه تمام کرده است و عذاب  دانستیبود. م آخر 

 وجدان

 بندازد. نیکه حداقل درخواست اخرش را زم دادینم اجازه

 میتصم کیبزرگ گرفت.  میتصم کیفراوان  یشب بعد از کشمکشها آن

اشتباه پشت اشتباه بود. خودش را به ندانستن  تیکه حکا گرید یاحمقانه

 زد.

آن شب دست آن  ینام لیار که اصال خلکه اصال آنجا نبوده. انگ انگار

 جوان

نگرفته و به کام مرگ نکشانده. در تمام مراسمات جالل حاضر شد و  را

 کنار

 ریبود. عذاب وجدان وجودش را تسخ ریاز جهانگ شتریبود. غم او ب ریجهانگ

 دادیکه او انجام م ییو همه کارها دانستیرا نم نیکس ا چیبود و ه کرده

 را

نفرتش، در  یآقا با همه یحت ،یبودند به حساب از خود گذشتگ گذاشته

 آن
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 ریبهم خورد، تصو گریشب د کیدر  زیاز او ممنون بود. اما همه چ روزها 

 از مرگ شتریکه چند ماه ب یشکست، آن هم درست در زمان لیخل دیجد

 نگذشته بود... جالل

 پسرش انتخاب یکه جالل برا ینام ریآمده بود. جهانگ ایجالل به دن فرزند

 گرفته میتصم رمردیبود را فراموش کرده بود به گوش آقا برساند و پ کرده

خوب بود. آن بچه شده بود همه  زینام بچه را عارف بگذارد. همه چ بود

 زیچ

درد نبود جالل اما آقا همه  یشده بود برا نیداغدار. تسک یخانواده کی

 زیچ

 با تعصباتش به هم زد. را

 که ساخته بودند یا۵۵خوب گرفته بود. طهران  لیو خل ریو بار جهانگ کار

 یکارها را انداخته بود رو شتریب ریگرفته و رشد کرده بود. جهانگ جان

 دوش

 یبا دور کردن او از شهر و با رفت و آمدش به مکانها دانستیو نم لیخل
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 لی. خلکندیدر حق او م یکردن کارها چه لطف سیراست و ر یبرا گرید 

 نبود

جالل اختصاص  یرا هم که در شهر بود به خانواده ییهمان زمانها اما

 .دادیم

 یهیجالل بود. شده بود سا یاز همه حواسش به خانه و زندگ شتریب

 سودابه.

کم و کسر  یزیتا مبادا آن زن و فرزندش چ رفتیجا پشت او م همه

 داشته

جالل را پر کند  یخال یجا تواندیکه م ییتا جا دیبا کردی. حس مباشند

 اما

و هدف کمک به  ریجهانگ یبه عمارت آقا به بهانه ادشیو امد ز رفت

 سودابه

دور از چشم  لیخل دیکه د یمرد دور نماند. چند بار نیزبیچشمان ت از

 آنها

 گرفت. از نظر او داشتن شهیخون سودابه را در ش کندیسودابه صحبت م با
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 سر حرام خدا بود. آقا بود و تعصبات و یهیدر خانه بدون سا وهیزن ب کی 

 و رک و راست گفت که لیمقابل خل ستادیروز ا کی. هودهاشیب افکار

 یبرا ری. همان روز بود که جهانگندیدر خانهاش بب گریاو را د خواهدینم

 نیاول

 دیخودش کوب ینهیتخت س دیآقا را که شن ی. حرفهاستادیا شیدر رو بار

 پر ادعا لب زد: یبا لبخند و

. قمهیآقا! رف شناسمشیمن م ن؟یزنیم لیدر مورد خل هیحرفا چ نیا -

 قیرف

 چشم و دل پاکه! من

 چه دیاز آب در آمد. آنقدر رفت و آمد که نفهم قینا رف یادیاو ز قیرف اما

دل بسته  امرزیجالل خدا ب یبه خودش آمد که به زن و بچه ی. زمانشد

 بود.

 یب لیخل یدنبال آنها افتادن تنها به خاطر عذاب وجدانش نبود. برا گرید
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را هم از دست داده بود سودابه  نهاشیننه سک یکه به تازگ یو کار کس 

 و

 که اشتباه محض بود. ی. حسیزندگ یتازه برا دیام کیشده بودند  عارف

بدتر از آن، دوست داشتن زن  ایمثل آقا؟  یکس یبه عروس و نوه عالقه

 و

 خودش مرگش را رقم زده بود؟ یکه با دستها یجالل یبچه

دور و بر  لیخل دنی. چند بار دادیکوچک بود و چشمان فضول ز شهر

 سودابه

و آن زمان بود که طوفان  دیشده بود. خبر به آقا هم رس یدهان عدها نقل

 به

شب همه را جمع کرد و گفت  کی دیرا در خطر د شیشد. آقا که آبرو پا

 که

 حرفها تمام شود. آن نیتا ا اوردیدر ب ریسودابه را به عقد جهانگ خواهدیم

آن خانه رو  یاهال یرا هم برا گرشید یجهنم یرو یبود که زندگ زمان

 کرد.
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 و دندیترسیکه هر دو م یزی. از چستادیو قلب سودابه ا دیپر یطوب رنگ 

. ختیبودند به سرشان آمده بود. جو خانه بهم ر دهیکم ند اطرافشان

 ریجهانگ

را نداشت مانده  زیبا آقا و عز یمخالفت جد یبعد از رفتن جالل رو که

 بود

 از دستش انگار یو کار دیپاشیداشت از هم م اشی. زندگیدو راه انیم

 نبود. ساخته

 . در مقابل مخالفتامدیکوتاه ن مشیجوره از تصم چیگذشت و آقا ه یمدت

ه کرده بود و در مقابل ضج شدیانداختن از خانه تهد رونیبه ب ریجهانگ

 یاه

 ردیگینشود عارف را م خواهدیکه او م نیچن نیگفته بود که اگر ا سودابه

 و

 ریجهانگ ی. رفتن از آن خانه براکندیم شیعمو تیوال یرا راه سودابه

 یکار

 در به در ریو جهانگ آوردیاما سودابه رفتن و نبود عارف را تاب نم نداشت
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 بسوزد و نه کباب. خیبود تا نه س یدنبال راه به 

 یآن خانه همه به فکر راه چاره بودند تا حرف خودشان را به کرس در

 بنشانند،

فرار  یپشتوانه برا یب یحواسش نبود سودابه یبودند که کس ریدرگ آنقدر

 از

 یاز دست ندادن عارف و آواره یو مهمتر از آن، برا شنهادیپ نیا ریز

 یخانه

کس  چیشده تا کمکش کند. ه لینشدن دست به دامان خل عمو

 دانستینم

 را درست کند. زیبه سودابه قول داده بود که همه چ لیخل که

 محل، که یشب حاج آقا کیدر هم گره خورد که  شتریب یوقت زیچ همه

عازم عراق  ییشرکت در کالسها یدر شهر نبود و برا شدیم یماه چند

 شده

بود و  ورید تا تنها با او صحبت کند. آخر شهردعوتش کرد به مسج بود

 یزیچ



 

1242 

 یشوکت نای: مسندهیون                                                                                                                55طهران

 نمانده بود. آن شب هم هوا سرد بود، درست مثل شب رفتن زییآمدن پا تا 

 .جالل

خانه بود.  بیمرد خسته از اتفاقات عج کیحاج اقا که نشست  مقابل

 یمرد

 همسر و چشمان یهاییمادر، بهانه جو انیپدر، نگاه گر یهاییاز زورگو که

 هزاران انیتن بود م کیکه  یزن برادرش خسته شده بود. مرد ترسان

از خودش  هیکه هر ثان یگفته شده و پنهان مانده. مرد یخواسته

 دیپرسیم

 یبه جواب به در دنیرس یکدام است؟ و هر بار برا ست؟یدرست چ راه

 یزده شد که اتفاقات قبل از آن شوخ ی. اما آن شب حرفخوردیم بسته

 بودند

 .انگار

حتما؛ من قبل از فوت  یدونی. خودت که بهتر مریراستش آقا جهانگ :-

 آقا
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که  دمیهم شن روزید نیبرگشتم. هم یرفته بودم عراق و به تازگ جالل 

 چه

هست که الزم  یمسئلها کیگذشته. راستش  زیو چه بر جالل عز شده

 دمید

 اطالع بدم. بهت

شود. به گوش  ینبود که مخف یزیمرگ جالل به آن شکل چ تیحکا

 همه

 بود. به گوش حاج آقا هم و مرد از همان لحظه به فکر رفته بود. دهیرس

 هم بوده هیکنار جالل چند برگ اعالم گفتنیم یبود: اهال دهیپرس آهسته

 بودن؟ یچ یدونیشما م درسته؟

 ساده بوده هر چه یکنجکاو کیسوال حاج آقا  کردیکه فکر م ریجهانگ

 داده بود. حیتوض شیبرا شیبرا دانستیم

 بودن؟ یضاربا ک نیدی: فهم-

 .میدینفهم یزی: نه. چ-
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 .ریفکر کردن اتش زده بود به جان جهانگ یوقت بود که مرد بعد از کم آن 

 اه هیاعالم نی: پس حدسم درسته! راستش آقا جهان... چطور بگم؟ ا-

 اون شب

 بودن... لیخل دست

 شک کرده بود. شیباز مانده بود. به گوشها ریجهانگ دهان

 حاج آقا؟ لیکدوم خل ل؟ی: خل-

را واجب  حیتوض نیگفتن اما بر خودش ا یداشت برا دیبا آنکه ترد مرد

 دهید

 .بود

از تهران اومدن تا به دست  اه هیاعالم نی. اون شب انهیننه سک لی: خل-

 هی

 نیباشه. خودش ا لیبرسن و قرار شد حاملشون خل گهید شخص

 رو تیمسئول

 فیو من چون عازم بودم و بهش اعتماد داشتم قبول کردم. ککرد  قبول

 رو
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چه شده  نکهیداخلش چه بوده. اما ا دونستمیم یبهش داشتم. حت خودم 

 و چرا

 .دونمیجالل شما بوده رو نم دست

بودند  دهیوقت نفهم چیهمان لحظه شکسته بود. آنها ه ریجهانگ یباورها

 ان

بودند  دهیتن جالل چه بوده. از هر که در شهر پرس یرو هیاعالم چند

 یکس

 یگریدر شهر د ،یگریجالل از کس د کردندینداشت و گمان م اطالع

 گرفته

 لیبست. خل خی ریسوال در مغز جهانگ کیحرفها  نیو حاال و با ا بودشان

 کرده بود؟ چه

 از لیکه خل دانستیزده بود. اما او نم رونیبا توپ پر از مسجد ب ریجهانگ

به  یو حت دهیبه مسجد را د ریحاج آقا با خبر شده. رفتن جهانگ آمدن

 سودابه

 خودش را نجات دهد حاال وقتش است. خواهدیخبر داده که اگر م هم



 

1246 

 یشوکت نای: مسندهیون                                                                                                                55طهران

 نیهم خواهدیآنقدر حس خطر کرده که م لیخل دانستینم ریجهانگ 

 امشب

 جالل. یهایادگاریآن شهر برود. آن هم نه تنها. با  از

 یبرا لیآخر تابستان، شب حوادث مختلف بود. خل یبهاشب از ش آن

 جمع

 بعدش به دنبال خواستیبه انبار رفته بود. م لشیتکه از وسا نیاخر کردن

طور. قصد  نیو آقا هم هم ستیخانه ن ریجهانگ دانستیبرود. م سودابه

 داشت

بگذارد و خودش  ریجهانگ یا و دست رنج زحمتش را براه هاندوخت تمام

 دست

 ییاو یرا برا یخودش ببرد و ما بق ازیفقط در حد ن خواستیبرود. م یخال

 . عجلهکندیزهر م شیرا برا یکه مطمئن بود بعد از آن آقا زندگ بگذارد

ه شعل انیبود که انبار در آتش بود. م دهیرس یکه فرار کند اما وقت داشت

 یاه

 رنگ. ینارنج سوزناک
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بود. فقط  امدهیاز دستش بر ن یآتش اما کار یاه هزبان انیبود م دهیدو 

 توانسته

 ستادهیبود و ا دهیکش رونیمدارکش را بردارد و خودش را به ضرب ب بود

 بود

. آنقدر غرق بود که سوختیآتش م انیکه م یدست رنج یتماشا به

 یمتوجه

 که ییآدمها یشدن آدمها و تنه زدنشان به خودش نبود. متوجه جمع

 .رفتیم دیشده بود. اما با نیسنگ شیاه هیچرا ماتت برده؟ ر دندیپرسیم

 یکه اتش سوز کردیباور م یچه کس ماندی. اگر مرفتیم دیواقعا با حاال

 کار

 نبوده؟ او

 ساک در انتظارش بود. کیبچه و  کیو از آنجا دور شد. سودابه با  دیدو

 .گرددیافتاد برم ابیو آبها که از آس رودیم کردیکه فکر م یسودابها

که داشت انتخاب  یتنها راه نجات بتیفرار از آن مص یکه برا یسودابها

 کرده
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 که یآنکه تن به اجبار ازدواج با کس ی. برابهیغر کیچنگ زده بود به  و 

. و چقدر رندیجاللش را از او نگ ادگاریآنکه  یندهد. برا دشیدیم برادر

 خوب

 چه کرده است! بهیآن غر دیوقت نفهم چیسودابه ه که

 اشتباه یقصه ش،یآتش سوخته بود و آدمها انیکه م یا۵۵طهران  یقصه

 رشیشهامت پذ دند،یاشتباه کردند، ترس یکه زمان ییآدمها ی. قصهبود

 یو در همان باتالق ماندند و چند نسل را هم گرفتار فعلها نداشتند

 غلطشان

بازشان کرد اما با همان  شدیکه با دست م ییاه هگر ی. قصهکردند

 اشتباهات

 دندان افتاده بودند. به

**** 

*** 
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بلند توپ را محکم به طرف مخالفش  یضربه کیو با  دیباال پر سبحان 

 پرتاب

 ادشیو فر دیمتر به هوا پر کیخودش  ن،یزم ی. با نشستن توپ روکرد

 کل

 !یاحمر یکبکها میابر قدرت ت نیا کنهیچه م۰۵به  .۷۱را پر کرد:   اطیح

شانهاش نشست: کبک  یاز پشت سر، رو ایرکیو مشت ام دندیخند همه

 گهید

 حداقل! یکردیانتخاب م یزادیاسم آدم هی ه؟یچ

 خورهیبهمون م یلیشل شد: خ ششیاز سر شانه به او نگاه کرد و ن سبحان

 یبرف، جاها رینکردم. دقت کن؛ همه سرا ز دایبرازندهتر پ نی! از اداداش

 گم؟یباال. دروغ م گهید

 که تو یاسم نیبا ا کنمید داد زد: خداروشکر ماز آن سمت تور بلن زدانی

 .ستمین یمن احمر یکرد انتخاب
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کرد: شرمنده داداش، سوا کن جدا کن  یهمراه با اخم نچ نچ سبحان 

 .میندار

 .هیقات یاحمر یزنونه مردونه االن

 مگر خالفش نیهست یزد: االن همهتون احمر ادیبلندتر و قلدر مابانه فر و

 شه. ثابت

 لیریلب ام یها باال رفت اما لبخند روه قهق یحرف دوباره صدا نیا با

 .دیماس

 نفر در آن جمع کیبودن  یسبحان به همه بود و او فقط به احمر منظور

 یکه کنارش بود. لپها یینوا یرو دی. چشمش ناخوداگاه چرخدیشیاندیم

 که دستش بود را سمت او گرفت: یآب یدلش را برد. بطر بشیس همچون

 بخور. صورتت سرخ شده. نیاز ا کمی

با  یول دیا بود سمتش چرخه هبچ انیبه بحث م دیکه مشغول خند نوا

 دنید

 شد؟ تیزیچ ؟یجمع و نگران شد: خوب شیگرفتهاش لبها صورت
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را کامل باز کرد. تحرکش باعث شده بود داغ  شرتشیسو پیز لیریام 

 کند.

 .زمیعز ستین یزیتکان داد: چ سر

 گذاشت: لیریمچ ام یبرد و دست رو نییآب را پا ینشد. بطر ینوا راض اما

 شده؟ تیزیتوپ خورد به سرت. حالت خوبه؟ چ نمت؟یبب ر؟یام

تکان خورد. در  شیگلو بکیتا نگاه شفاف او باال رفت. س لیریام چشمان

 تمام

 نیکه از ا یروزها با خودش فکر کرده بود چرا نوا؟ چرا او؟ چرا دختر نیا

 نیچن دیچرا سرنوشت او با شد؟یعارف م ینوا دیبود با دهیکم نکش یزندگ

فاش  قتیکه حق یروز دنی. از رسدیترسیحاال او هم م خورد؟یم رقم

 شود

 یکند. ترس شده بود جز اصل ینیشبیپ توانستیبعدش که نم یروزها و

که ترس  ییسودابه و تمام آدمها ل،ی. درست همانند خلاشیزندگ

 نیبزرگتر



 

1252 

 یشوکت نای: مسندهیون                                                                                                                55طهران

 عمرشان شده بود. حس 

رفت. دهان  رونیب الینوا که دور مچش محکمتر شد از فکر و خ انگشتان

 باز

 جملهاش. نیانداخت ب تیبلند سبحان پاراز یکه صدا دیبگو یزیچ کرد

. دیکن تیاسالم رو رعا یاعالم شده از سو ی: خواهرا و برادرا لطفا فاصله-

 ما

 .میآبرو دار نجایا

 !ریبرد: قال جهانگ نییرا پا شیدر ادامه مثال صدا و

 رینگذارد. جهانگ بینص یبود که از ضرب دستش او را ب دیبار نوبت ام نیا

پشت او حرف زدن  یاو حکم پدرش را داشت و گاه یچه که بود برا هر

 را

 .دیتابیبرنم

 ریکه دخترک ز یبود، طور لیریبه نوا و ام یچشم ریهمه حاال ز نگاه

 ینیسنگ
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 کردیحس م لیریمچ او بردارد. ام یمجبور شد دستش را از رو اه هنگا 

 ال کیو تحمل همان  کنندیدر مغزش نفوذ م میآفتاب مستق یاه هاشع

را از تن فاصله داد  شرتشینداشت. درش آورد و ت گریرا هم د شرتیسو

 تا

کرد: داغ  طنتیاز کنارش گذشت و ش منایشود که همان دم  خنک

 ؟یکرد

 بشه؟ دیبا تاسف به چپ و راست تکان خورد: گرممون هم نبا لیریام سر

خواهر برادرا علت گرما مهمه داداش  یو دست باال برد: برا دیخند دیام

 نه

 !خودش

 از بالد نکهیبرادر. با ا نی: آفردیپشت او کوب یدست رو تیبا رضا سبحان

اسالم  یطهیما فقط در ح یدونی. مییاما خوب به کار ما آشنا یاومد کفر

 کار

 .میکنیم
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حرف او نخندد. مهران همان لحظه از  نیهم نتوانست به ا ایرکیام یحت 

 پشت

ه جوج نیایپس؟ ب دییآمد و رو به آنها کرد: کجا رونیب شیالیو ساختمان

 اه

 رو آماده کرده. شیمحمدحسن آت دیکن خیس رو

االن  کنن؟ی! تنها دارن کار میگذشت: آخ لیریمثل جت از کنار ام منای

 من

 کمکشون! امیم

نگاه اخم آلود  یقدم برنداشته بود که با باال بردن سر، متوجه کی هنوز

 زدانی

کند  حیتوج یرا کم عشیآنکه حرکت ضا ی. براستادیا شیو سر جا شد

 دست

تا همراهش  دیزده بود را کش هیتک نیوسط زم بالیکه به تور وال یاسمنی

 شود.
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 یبود با حرکت او فکر ستادهیجا ا کی طنتیش یب قهیکه چند دق سبحان 

 به

چشمش را بست و با  کیزد. توپ داخل دستش را باال برد و  سرش

 یگرید

 کرد و بعد پرتاب. یریگ نشانه

دخترک  د،یِِ ام"خانم مراقب باش منای"جلو رفت و با گفتن  توپ

 و دیچرخ

 صورت او فرود آمد. یعوض شد و توپ با ضرب رو اسمنیبا  شیجا

بود را باال  یکه سرش داخل گوش ییایرکینگاه ام اسمنیآخ بلند  یصدا

 آورد

به  شیبود اخمها شیزانو خم شده و توپ کنار پا یاو که رو دنیبا د و

 سرعت

صورتش  یدست رو یآغوش هم فرو رفتند. سبحان با شرمندگ در

 گذاشت:

 رو بزنم. منای خواستمی. مدیببخش یاسی آخ
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نثار  یایفرستاد و با تمام توان پس گردن بشیرا داخل ج یگوش ایرکیام 

 سبحان

 ابو؟ی: چه خبرته کرد

که کنار دختر  دیبرسد ام اسمنیبلند به  یاز آنکه او با آن قدمها قبل

 ستادهیا

که از دهانش خارج شد را  یجملها ایرکیبه سمتش خم شد و ام بود

 :دیشن

 خوبه؟ حالتون

 . سوزشدادیبا دست صورت دردناکش را گرفته بود و فشار م اسمنی

 نشد. میزیامان بود. به زحمت لب زد: خوبم. چ یب صورتش

 دادیدستش را فشار م منای. کشدیم یچه درد دانستیفقط خودش م اما

 و

 الیراحت کردن خ یبرا اسمنیبود.  ستادهیبه همان شکل ا دیام

 خواهرش

 آهسته لب زد: تو برو کمک آقا محمد... دوباره
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 یجلو آمد و رو ایرکینرسانده بود که دست ام انیجملهاش را به پا هنوز 

 نمت؟یبب ؟یاسینشست. بالفاصله او را سمت خود چرخاند:  شیبازو

چطور چشم بست. چطور سوزش  اسمنیکه  دیرا جلو برد و ند سرش

 صورتش

نوازش شد و  ایرکیدست ام که نداد یشد و درد رخت بست. جواب خوب

 به

 نمت؟یبذار بب اسمن؟یافتاد:  شیبازوها جان

 حاال از خوب هم خوبتر بود و تنها داشت اسمنی ند؟یبب خواستیرا م چه

او توهم زده  ایواقعا نگران بود  ایرکیام یصدا کرد؛یفکر م زیچ کی به

 بود؟

 شیهم اشاره زد تا داخل برود. ن منایبه عقب برداشت و به  یقدم دیام

 سبحان

 ایرکیام یشل شده بود. عدو عجب برا کینزد یانها در آن فاصله دنید با

 انیکند اما از طغ یباز هم مزه پران خواستی! دلش مریبود سبب خ شده

 خشم
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از نوا و  یچرخاند. خبر الیو اطیواهمه داشت. نگاهش را در ح ایرکیام 

 لیریام

 .دهیضرب د اسمنینگران و  یایرکینبود. فقط او مانده بود و ام هم

اما قبل از آنکه کامل دور شود زهرش  ال،یبه طرف پشت و دیچرخ عقب

 را

استثناً حالله! از خدا و  یکی نی: بوسش کن خوب شه داداش! اختیر

 ریجهانگ

 نامه دارم. یکتب

 هم فشرد و یبا حرص دندان رو ایرکینا محسوس لبخند زد و ام اسمنی

 باالخره سر باال گرفت و مانع شد: اسمنیبارش کند که  یزیتا چ برگشت

 کن. من خوبم. ولش

 کی دشیسف یطرف گونه کیتا صورت سرخ او کش رفت.  ایرکیام نگاه

 .دادینشان از شدت ضربه م ش،یتوپ رو یاه هقرمز شده بود و رگ دست
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رفت. انگشتانش با تمام وجود له  شیپ دیبدون اجازه از او با ترد دستش 

 له

. دیترسیم اسمنیاما از واکنش  نندیسرخ بنش یآن گونه یتا رو زدندیم

 باز

پوشاندن حسش و باالخره دست جلو  یبرا لهیوس کیاخم را کرد  هم

 برد:

 کرد! کارتیچ وونهید نیبب

 .کردیم ینشد. داشت شوخ میزیاز سبحان دفاع کرد: چ یبا مهربان اسمنی

او سفت کرد تا مبادا هرز بروند. چشم  یانگشتانش را دور چانه ایرکیام

 در

 ؟یخوب یچرخاند: مطمئن صورتش

 شنهادی. باالخره بعد از روزها که از آن کافه رفتن و آن پدیخند اسمنی

 : زخمدیپسر خند یبسم اهلل به رو ایرکیو او شده بود جن و ام گذشتیم

 !ایرکیام ستیکه ن ریشمش
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 ی. لبان او هم به وسعتِ روزهاایرکیام یاو جان دوباره شد برا لبخند 

 یفیبالتکل

دله کرد و به انگشتانش  کیاز سر گذرانده بود کش آمدند. دل  که

 جسارت

که در  یاسمنیخبر از قلب  یطواف کنند. ب اسمنی یگونه یتا رو داد

 نهیس

 .ختیر نییپا یهر

 قصد کرد سرش را عقب اسمنیکه  شدیم یداشت طوالن نشانیب سکوت

 ا.ه هبچ شیپ می: بربکشد

 یگونه یفاصله گرفتن به او نداد. دستش را از رو یاجازه ایرکیام اما

 دختر

 یجا یجا یکه بخواهد رو یشانهاش نشاند. مثل مهر یو رو برداشت

 تن او

 .گرید ییجا به جا کی. از بکارد

 .اسمنی میبا هم حرف بزن دیا مشغولن، ما باه ه: بچ-
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 ؟یچپ زد: در مورد چ یعل یو خودش را به کوچه دیچشم دزد اسمنی 

جواب دادن پشت زبانش  یبرا یادیگرفت. کلمات ز یقیدم عم ایرکیام

 صف

کدامشان استفاده کند. به دنبال  چیاز ه خواستیبودند اما او نم دهیکش

 نیبهتر

که در  شدیوقت م یلیاما خ یاز ک دانستیجواب بود. نم نیمتریمال و

 مواجه

نبودند و او تماما از  رندهیگ میتصم زشیعقل و زبان تند و ت اسمنی با

 قلبش

. حاال هم منتظر بود آن عضو کوبنده فرمان زبان را به گرفتیم دستور

 دست

 بچرخاند. خواهدیکه م یو سمت ردیگ

 : در مورد خودمون.-

 نجایا یکیکرد:  دایادامه دادن جسارت پ یکه بسته شد برا اسمنی چشم

 جوابه خانم پرستار! منتظر
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 خشک یلبها یدادند. رفتند و رفتند، تا باالخره رو ریمس رییتغ چشمانش 

 تو خشک شده. یفرود آمدند: چشمش به لبها اسمنی

 شیشخص روبهرو شدی. باورش نمدیکوبیمحکم م نهیدر س اسمنی قلب

 همان

 .شدیاخالقش بچگانه م یباشد که گاه یمغرور ییپسردا

 کاریکرد: اگه بگم جواب ندارم چ دایپاسخ دادن جرئت پ یهم برا او

 کنه؟یم

 بود که او نیا قتیحق کرد؟یباال رفت. واقعا چه م ایرکیام یابرو یتا کی

 خودخواهش فقط به جواب یفکر نکرده بود. آن خو یبه جواب منف اصال

 .دیابتیرا بر نم یزیچ نیجوره چن چیبود و ه دهیشیراه اند یو ادامه مثبت

دستش تکان خورد به خودش آمد. نگاه پر محبتش  ریکه ز اسمنی یشانه

 به

بود که به او هم  یانگار مسر اسمنی ی. مهرباندیدخترک چسب چشمان

 تیسرا
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منتظر  یکن دایجواب پ یشده بود. آرام پچ زد: تا وقت متریو مال کرده 

 .مونهیم

 درد گرفت. جواب شیفشار دندانها ریز شیافتاد و لبها نییپا اسمنی سر

 فرصت هضم ایرکیاو شد. اما ام یروزها نیا یفیآتش بالتکل یآب رو پسر،

 خنک در آن روز گرم، یمیکه همچون نس یجمله را نداد و با لبخند آن

 ریجواب مثبت باشه! غ دیافزود: اما ته انتظارش با دادیرا نوازش م شیلبها

 قبول نداره! نمیا

بودنش حتما  ایرکیکه به ام گفتیرا نم نیباال رفت. اگر ا اسمنی یلبها

 شک

 .کردیم

 یکس ی. براگرید یکند. از نوع طنتیبار هم که شده ش کیخواست  دلش

 دوستش داشت. که

 کاریو آرام گفت: مثال اگر جوابش مثبت نباشه چ دیلبش کش یرو زبان
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کال قصد ازدواج  ایبشم!  یگهایمن دلم بخواد زن کس د دیشا کنه؟یم 

 نداشته

 بکنه؟ تونهیم کاریاصال نخوامش! چ دی! شاباشم

 طنتیش دنید یخط انداخت. حت ایرکیام یشانیپ یبه سرعت باد رو اخم

. دستش را عقب دیجملهاش را بشو یهم نتوانست تلخ اسمنی چشمان

 .دیکش

 در قلب اشیخال یسرد پر کرد. مثل جا یانگشتان او را باد یگرم یجا

 یحفره کی شدی. مشدیپر نم یگرید زیچ چیکه بدون او با ه اسمنی

 بزرگ

 چاله شده. اهیس یقلب در

 کنه؟ کاریچ یزبانش قطار شدند: توقع دار یپشت سر هم رو کلمات

 داد؟یسوالش را با سوال جواب م د؟یپرسیگرد شد. از او م اسمنی چشمان

 بذاره مثال! ابونی: سر به بدیخند
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نبود.  یشوخ زیچ چیلبخند هم نزد. از نظر او ه ی. حتدیاما نخند ایرکیام 

 او

گام جلو رفت. انقدر  کی. شدیم زیچ کی دیجواب بود و جواب با منتظر

 که

 نماند. اسمنیتن او و  انیم یفاصلها

کرد: سر  خکوبیبا جملهاش او را م ردیآنکه از دستانش کمک بگ بدون

 به

 کنهیهم نم ی. فرقیبش یتا راض آمیو م رمیاما انقدر م ذارمیکه نم ابونیب

باشه و من تا  زیچ کی دیته جواب تو به من با اسمن،یطول بکشه  چقدر

 هر

 !یبا توئه که چقدر طولش بد می! تصمکنمیکه بشنومش صبر م وقت

 الیخشک شده و سمت پشت و اسمنی. پشتش را کرد به ستادینا گرید

 رفت.

 در وجودش عوض شده بود. ترس از دست دادن را زیچ کیکه  یحال در

 و به اسمنی. ترس نبودن یاز هر وقت کترینزد کرد،یاو هم حس م حاال
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 حس را. نیا دنینرس سرانجام 

 …بود کتریآن خانه نزد یبه پسرها یامروز از هر زمان ترس،

ا را برداشت و همان طور که مرتب، داخل ه هجوج خیس نیاول زدانی

 بشقاب

 را صدا کرد: اسمنی دشانیچیم

 نشستن. قیآالچ ریز اطی. تو حنایبابا ا یرو ببر برا نایا اس؟ی-

آماده شده جلو رفت و  ینیبرداشتن س یگفت و برا یا"باشه" اسمنی

 :دیپرس

 برنگشتن؟ نایا مامان

جوابش را داد: نه. اونا االن زدن تو دل آبگرم، مگه به  منای زدان،یاز  قبل

 نیا

 کنن؟یدل م ایزود

 تکان داد و از کنار پسرها گذشت. ساختمان را دور زد تا به یسر اسمنی
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بود برسد. جوانترها همه دور هم جمع بودند تا  الیکه پشت و یقیآالچ 

 یناهار

 از کار را دست گرفته یقولش را داده بودند آماده شود. هر کدام قسمت که

 شود. ایزودتر مه زیتا همه چ بودند

 هی. خدا کنه دایکن ی: آبرو داردیکش یسرک زدانیر س یاز باال سبحان

 امروز

چهار  نیوگرنه تا ده سال هم ادیاز آب درب لشونیغذا با ما بوده باب م که

 تا

 تو سرمون. کوبنیرو م دونه

 هیراحت داداش.  التیاو گذاشت: خ یشانه یو دست رو دیخند مهران

 جوج

 براشون که دستاشونم بخورن. میزد

 یی. ما جاگهید میدعوتت کرد نمیجوابش را داد: اصال واسه هم زدانی

 !یآب بره حاج رمونیز میخوابینم
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 شیبه رو یجوجه را از دست ساحل گرفت و لبخند پر مهر یخهایس دیام 

 همه دنبال منفعتن مهران جان. نجایو رو به پسرها گفت: ا دیپاش

 یوجود من چ: اون وقت منفعت دیبحثشان پر انیجفت پا م محمدحسن

 بوده

 دونم؟یخودم نم که

که فقط خود محمدحسن متوجهش باشد  یبا چشم و ابرو طور دیام

 یاشاره

 !ستیهم ن یکرد: کمک به خلقاهلل! که اتفاقا کم کار منایبه  ینامحسوس

. ییکه فقط او بشنود گفت: نه خدا یو آهسته طور دیخند محمدحسن

 نویا

 نکن. فیکث یباز نی. منو وارد استمین

هم، چون خودش آهسته پچ زد: دست به مهره حرکته داداش! هنوز  دیام

 منای

 !هیلیاالنم مخت نکرده باشه خ نیتا هم یاری! شانس بیدرست نشناخت رو
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 ینگران یجا ادمیبا خنده افزود: البته ز دیمحمد حسن را که د ریمتح نگاه 

 . فقط ...کنهیدو روز بگذره خودش ردت م یکی! ستین

 جمله را قورت دهد. یباعث شد لب بگزد و ادامه اسمنیآمدن  و گفت

 : بابام اومده بود؟دیو دخترک بالفاصله پرس ستادیکنار ساحل ا اسمنی

 غذا رو؟ دنیپسند

هم اونجا  ییو گفت: آره. دا دیخند ستادیایطور که کنار برادرش م همان

 بود.

 من نشدن. یکردن بودن که اصال متوجه یانقدر مشغول شطرنج باز واال

 .دیخودش د یرا رو ایرکیام یرهیرا باال برد و همان دم چشمان خ سرش

جمع شد و لبخند چون  شی. لبهادندیدرخشیکه م یخودش و لبان یرو

 مینس

 یعبور کرد و محو شد. کنار شانیکه به قصد نوازش آمده بود از رو یخنک

 ییایرکیاز امنگاه و توجهش را  زدانیکرد با کمک کردن به  یو سع ستادیا
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که امروز  یشش دانگ حواسش به او و حرکاتش بود پرت کند. حواس که 

 آهو

 .دیدویم ییعشق به هر سو یاز شکارچ ختنیگر یبود و برا شده

 باغ را پر کرده بود. همه از نبود اطیا کل حه هبچ یو خنده یشاد یصدا

از سمت  ز،یچ چی. وگرنه او که بود هبردندیاستفاده را م تینها ریجهانگ

 چیه

 خودش را نیقوان ری. جهانگرفتینم رونیاز چهارچوب مد نظرش ب کس

 شده بود لیتبد ریو سختگ نیآدم بدب کی. او بعد از آن اتفاقها به داشت

 و حاال که نبود همه راحتتر بودند. دیترسیخودش هم م یهیاز سا که

 یخال حیتفر یکه بود کل خانواده برا یکه امروز را به هر شکل مخصوصا

 کرده

 که یلحظات خوبش را از دست بدهند، آن هم وقت خواستندیو نم بودند

 یکس گریآمدن نشان نداده و خانه مانده بود. د یبرا یلیتما ریجهانگ

 ینگران
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 دنیخانواده به محض رس ینداشت و زنها زیبابت سر وقت بودن هر چ از 

 یرفته بودند تا به قول خودشان خستگ یکیدر همان نزد یآبگرم به

 یکارها

 مجوز صادر شده بود که نیانگار ا ریرا از تن دور کنند. با نبود جهانگ دیع

از سمت خودش مهران  دیجمع را از آنچه که بود شلوغتر کنند. ام همه

 و

 به در را هر کدام۰۳را دعوت کرده بود و دخترها نوا را. روز   محمدحسن

امروز را کنار هم  خواستندیم ینامه داشتند و به تالفخودشان بر یبرا

 باشند.

نوا با وجود آنکه خبر داشت محمد حسن هم در آن جمع حضور  یحت

 دارد

روزها از جو خانه  نیدخترها را قبول کرده بود. ا شنهادیهوا پ یرو اما

 یفرار

 زبانیشده بود م دیع دنیکه با آمدن محمدحسن و فرا رس ی. خانهابود

 یاه هبعد از چند سال دوباره نگا خواستیعنوان نم چیو نوا به ه انهامهم
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اندکشان را تحمل کند.  یادیهر چند ز یترحم دوست و آشناها سراسر 

 به

و به محمدحسن به  یقربان کیعنوان دوست نداشت به او به چشم  چیه

 چشم

خودش نساخته بود که حاال  یرا برا یزندگ نیبرنده نگاه کنند. او ا کی

 یانرژ

 را دوباره تحمل کند. گرانید یمنف

 شیدای. پدیچرخ لیرینگاه در جمع چرخاند و با چشم به دنبال ام دیام

 که

 کجاست؟ لیری: امدیداشته باشد پرس یبدون آنکه مخاطب خاص نکرد

را از مقابل چشمانش کنار زد و پاسخ داد:  شیموها یبا ساده دل ساحل

 نوا

 داداش هم رفت کمکش. کردیداشت سفره رو آماده م جون

 یلیداداش! خ نی: خسته نشه ادیرا باال داد و خند شیابرو یتا کی زدانی

 . همه زحمتا افتاده رو دوشش.گذرهیبهش سخت م داره
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استفاده کرد. دست داخل  هیبق یاز حواس پرت ایرکی. امدندیخند همه 

 بیج

 یخم شد و لب زد: اون اسمنیسمت  ینیبرداشتن س یو به بهانه فرستاد

 که

 هم به فکرمون یکه از بخت بد، کس مییفقط ما گذرهیبهش سخت م داره

 .ستین

چشم بست و نفسش را نگه داشت. صورتش آنقدر داغ شده بود  اسمنی

 که

 که او از کنارش ینمانده. تا زمان یتا آتش گرفتنش باق یزیچ کردیم حس

 آزادش کرد ینفسش را همان طور حبس شده نگه داشت و وقت گذشت

 ادشیجمع چشم چرخاند تا  انیشده در قفس، م جیگ یپرندها همچون

 دیایب

 چه بود؟! شانیاه هخند لیدل

 دستش نشست: یرو یکه دست زدیها ناخنک م یبه ظرف کوچک ترش نوا
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 نکن نوا. ریس نایبا ا خودتو 

 لیریکه دستش بود را سمت دهان ام یو تکه گل کلم دیخند دخترک

 گرفت:

 تو برداشته بودم. یرو برا یکی نیا

 .خورمی: من نمدیسرش را عقب کش لیم یب

 !یاز خدا خواسته دستش را سمت دهان خودش برد: هر طور راحت نوا

 !یزدیم گهیتعارف د هی: حداقل دیبه حرکتش خند لیریام

 دیجویرا م یتکه ترش کیچشم بست و همان گونه که با لذت آن  نوا

 گفت:

 .شهیدفعه اول خوبه. به دوم که برسه از لذتش کم م تعارف

 هیپشت سرش تک خچالیگذاشت و به  زیم یرا رو یکاسه ترش لیریام

 زد.

 ییشد. به نوا رهیشلوار گرمکنش فرستاد و به او خ بیرا داخل ج دستانش
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 کیال فقط که قب یاو فرق داشت. دختر یبرا شهیروزها با هم نیا که 

 دختر

. دیدیعالقه بود و حاال هزاران اتفاق رقم خورده را در چهرهاش م مورد

 حاال

 ستادهیفاصله از او ا نیحاال که نوا در ا د،یدیحاال که بهتر م کرد،یفکر م که

 دنیخانواده، آن هم قبل از فهم نیبابت فرستادنش داخل ا لیبه خل بود

 اصل

 یکار نیدرستتر دیکار را کرده بود. شا نیبهتر لی. خلدادیحق م ماجرا

 که

 آنها را یبود. نوا حاال همه نیسالها انجام داده بود هم نیتمام ا در

بود که آنها قرار  نیمهم ا کرد،یفرق نم ی. با هر اسم و عنوانشناختیم

 نبود

 . آنها قرارشودینوا نسبتشان عوض م یبرا کبارهیباشند که به  ییاه هبیغر

 شانیرو لیبرچسب با عالمت فام کیکه بودند بمانند و تنها  یکانینزد بود
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کنند. بدون آنکه  رییبخواهند تغ نی. بدون آنکه هر کدام از طرفبخورد 

 یبرا

و  ماندندیکه بودند م ییدرک و شناختشان سخت باشد. آنها همانها نوا

 نوا

 …یلیفام کی رییتغ یشود. به اندازه کتریبود نزد قرار

 رونیافکار نابهسامانش ب یرحمانه یاو را از هجوم ب شینوا روبهرو ستادنیا

با  یبود و افکارش دشمنان یبا دستان خال یروزها او سرباز نی. ادیکش

 دست

 که آمدیبه خودش م یو وقت آوردیمقابلشان کم م کردی. هر چه مپر

 شده بود. مشانیتسل

 آقا؟ ییت: کجاگذاش نهاشیس یو دست رو دییاطراف را پا طنتیبا ش نوا

 گفتم؟ یبود چ حواست

 یقیاو تلف یشد. نوا برا رهیبود خ اشینفس کی یبه او که در فاصله لیریام

 .دیجا د کی شدیبود که م بایز یحسها از
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 راحت یکه بابت نبودن کس الشیاطراف را از نظر گذراند و خ یچشم ریز 

نوا را از صورتش کنار زد و پشت گوشش  یدست جلو برد. موها شد،

 فرستاد:

 !دمینشن ؟یگفت یچ جانم؟

صورتش  یدوباره رو یمو با لجباز ی. طرهستادیپا ا یپنجه یرو نوا

 برگشت

 .دیرا به دنبال خود کش لیریچشمان ام و

 گفتمیرفت و لب زد: داشتم م شیپ لیریام یابرو یتا رو دستش

 یدونستیم

 ؟یزخم چقدر جذاب تر شد نیا با

انداخت  رونیبه ب یمنگاهین لیری. امدیچیدر خانه پ ییلحظه صدا همان

 و با

را  شیکرد او را از خودش دور کند و مثل خودش صدا یسع متیمال

 نییپا
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افتاده  ادتیچرا االن  زم،یزخم جلو چشمته عز نیهمه مدته ا نی: ابرد 

 ازش

 ؟یکن فیتعر

 طنتیپس زدنش جلو آمده بود عقب زد. هوس ش یدست او را که برا نوا

 هم ینفر سر برسد اما از طرف کیامکان دارد  دانستیبود به سرش. م زده

بگذرد. نفسش را در صورت  لیریسربهسر گذاشتن ام ریاز خ خواستینم

 او

 !یاحمر یآقا ستین رید یچیه نیدیفهم یوقت برا چیکرد: ه فوت

 نکن نوا. زشته.

 .نهیبیم ادیم یکی

 .یاحمر یآقا ستیشرم ن عتی. در شرنهیباال انداخت: خب بب شانه

 عتیکدوم شر قایاو را دوباره عقب زد: دق یدست جلو برد و مو لیریام

 خانم

 ؟یاحمر
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 کس جز چیاو که به نافش بسته شد آب شد و ه یلیدر دل نوا از فام قند 

 گذشتیکه در ذهن نوا م یبودن با آن یاحمر نیکه ا دانستینم لیریام

 فرق دارد. یادیز

 !یعاشق عتیشد: شر زانیگردنش آو از

 دست دور لیریرا شکار کند ام شیلبها نباریخواست سر باال ببرد و ا تا

 ی. امروز به حد کافرهیآبروم هم م مچهین زم،یحلقه کرد: لطفا عز کمرش

 تو

 .میبود چشم

 ..یریآشنا آمد: ام ییکنار بکشدش اما همان لحظه صدا خواست

آشپزخانه  یورود کینزد ییکه جا ییکه قطع شد و قدمها یکلمها و

 متوقف

 .شدند

 یمحمدحسن یو رو دیچرخ یشکار نیهر دو همچون دورب چشمان

 نشست
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 لیریلبش را کنترل کند. ام یلبخند شکل گرفته رو کردیم یسع که 

 نفسش

 نبود. نوا هم نامحسوس یگریفرستاد. خداراشکر کرد که کس د رونیب را

 دادیکه دست همه بند بود احتمال نم یی. از آنجادیبست و لب گز چشم

 یکس

 گذاشتن بود. لیریسر به سر ام یبرسد و قصدش فقط کم سر

 یکف دستش را با حالت بامزها دیآنها را که د یرهیحسن نگاه خ محمد

 یرو

 محل بودم؟ ی: خروس بدیکم پشتش کش یموها

. دشیپسر عمه د کیکه او آمده بود به چشم  یبار از زمان نیاول یبرا نوا،

 به

 شیبدون آن پ ک،ینزد لیفام کیآشنا بود،  کیکه فقط  یکس چشم

 ینهیزم

 که به خاطرش از سر گذرانده بود. انگار حضور یی. بدون آن روزهامزخرف

 قوت قلب بود که بتواند محمدحسن را طور کی شیدر کنارش برا لیریام
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 .ندیبب یگرید 

البته  ،یلیگرفت و سر تکان داد: خ یشتریب یفاصله یبه آرام لیریام از

 شهیهم

 !یبود

به  شیمحمدحسن ستاره باران شد و لبها یکه چطور چشمها دید

 یلبخند

بار بزرگ  کیهر چند کوچک نوا،  یِشوخ نیگشت. انگار با ا نیمز یواقع

 از

و رفتن و  ینامرد کی یبه اندازه یگذاشته شد. بار نیدوش او زم یرو

 جا

به قدمت چند سال که محمدحسن با  ینوجوان. بار یدختر گذاشتن

 خود

 .کردیم حملش

 عقب گذاشت: پس من برم. یقدم محمدحسن

 سمتش گام برداشت: کجا؟ لیریام
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 شیرا بلند کرد و سمتش گرفت: ع هایترش ینیس ستاد،یکه متعجب ا او 

 هیبق

 !یکمک کن دیبا یزنیبهم م رو

 کارم دارن. رونیب شه؟یبگم غلط کردم درست نم :دیخند محمدحسن

. برق سه فاز از سرم ریتکان داد: خ نینه به طرف یرا به نشانه سرش

 !یپروند

قصد داشت  لیریلب هر سه نفرشان نشست. ام یخنده رو ،یآن شوخ از

 جو

محمدحسن را  تیواقع دنیبهتر کند. اگر قبل از شن یآنها را کم نیب

 اطراف

نوا به محکم  کردیاما حاال، حس م شدیحساس م یکم دیشا دیدیم نوا

 شدن

 دارد. اجیو خانوادهاش احت لیش با خلارتباطات یگره

. محمدحسن هم ندیسفره بچ یرا رو وانهایرفت تا ل رونیآشپزخانه ب از

 ینیس
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چون استخوان  شیجمله پشت گلو کیبرود اما  رونیدست گرفت تا ب را 

 ریگ

 .اوردشیبه زبان ب خواستیقورتش دهد، دلش م توانستیبود. نم کرده

 شی. آرام صدادید نکیکنار س ستادهیبه پشت انداخت. نوا را ا یمنگاهین

 زد:

 نوا؟

 : بله؟دیاو چرخ یآب خشک شد و گردنش سو ریش یدخترک رو دست

 تواندیبرادر م کیکه  ییلب نشاند. از آنها یرو یلبخند مهربان محمدحسن

 ازت تشکر کنم. خواستمیخواهر کوچکش بدهد: م لیتحو

 ؟ینوا گرد شد: بابت چ چشمان

بود و اگر  گریچند روز د یگرفت. پروازش برا یقیحسن دم عم محمد

 نیا

 دایفرصت به زبان راندنش را پ گریوقت، د چیه دیشا گفتیرا نم حرفها
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تنها مامان بابا و آقاجون رو  نکهیبابت ا شتری. بی: بابت همه چکردینم 

 .ینذاشت

خودت  یرو با وجود غصه زیهمه چ یخال یو جا یرفتن من موند بعد

 براشون

اما  یخودت ندون دی. دل همه تو اون خونه به تو گرمه نوا. شایکرد پر

 یحت

 یاز شما دورم هم به تو قرصه. تو که باش لومتریکه هزاران ک یمن دل

 المیخ

هست که با  یکیاون خونه هست.  زیعز یحواسش به آدمها یکی راحته

 وجود

 یبود یطیکه تو هر شرا یمرهم بشه. مرس هیبق یبلده برا طنتاشیش

 کنارشون

 .یمونیبازم م و

 ماند. رهیبه سفره خ ستادهیو همان طور ا دیاو را شن یصحبتها لیریام

 که ییاو یاضطراب آور بودند. مخصوصا برا یادیمحمدحسن ز یحرفها



 

1285 

 یشوکت نای: مسندهیون                                                                                                                55طهران

 .یش، چه در کار و زندگارتباطاتبه دنبال آرامش بود. چه در  شهیهم 

 نییپا یبلند کیاز  ییاسترس وار. گو ی. حسدیدرون نوا جوش یحس

 پرتش

 یحرفها انرژ گفتندی. راست بود که مختیر نییپا یکه دلش هر کردند

 و

منتقل  گرید زیو ترس و غم را بهتر از هزاران چ یدارند. شاد حس

 .کردندیم

 یمحمدحسن حس ترسش را به او هم منتقل کرده بود. حس ترس حاال،

 که از

 .گرفتینشات م لیخل دیجد میتصم

محمدحسن زد:  یشانه یکرد جو را عوض کند. دست رو یسع لیریام

 یاومد

 .فتهیظرفها هم گردنت م یبر شیطور پ نیا ؟یحراف ای کمک

به  یرنگ و رو بود: داشتم چندتا امانت یب یادیمحمدحسن ز لبخند

 مییدختردا
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 .سپرمیرو به تو م یاصل یامانت نی. آخر سرم اسپردمیم 

 .ریباشه ام یرا فشرد و آهسته لب زد: حواست به همه چ شیبازو و

 به سالن رفت. میو مستق دیچرخ ستدیبدون انکه با و

 .ندیشویدر دلش رخت م کردیجا ماند. حس م لیریام یمبهوت نوا رو نگاه

 که یتیشدن واقع خالیانداخته بود. ترس از  هیهمه سا یآن روز رو ترس

 مانده بود. دهیپوش سالها

**** 

**** 

 لیکه باغچه را ب ینشسته بود و به عل اطیح یگوشه یِصندل یرو لیخل

 زدیم

 دهیپر کش گرید ییافکارش به جا ی. جسمش آنجا بود و پرندهکردیم نگاه

که از سر گذرانده بود  یاهیس یآن ظهر گرم به روزها یی. در روشنابود

 فکر

 معروف کم نداشتند. اهیس یاز شبها زیچ چیکه ه یی. به روزهاکردیم
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گذشتن از هم سبقت گرفته بودند و او  یکه با سرعت رعد برا ییروزها 

 چون

از گذشت آن روزها  زیچ چیو ه ستادهیدر غبار، هاج و واج ا یجاماندها

 دهینفهم

 بود و بخت و اقبال سواره. ادهیکه او پ یی. روزهابود

 و ینه به خوش ،ینه به نان و روز د،یرسینم زیچ چیبه ه دیدویچه م هر

و  رهیبود، ت اهیس زیهمه چ ختندیکه از شهر گر ی. بعد از آن شبآرامش

 تار و

 زده منتظر خی یبا دستان یسرد، که مرد یشب زمستان کی. مثل سرد

 بعد از آن فرار همان مرد بود. لی. خلدیآیوقت نم چیباشد که ه یایتاکس

که گذشته بودند  یبهتر ی. منتظر روزهاآمدینم گریکه د یآرامش منتظر

 و

 شود. از تمام آن شهر و دایوقت دوباره سر و کلهاشان پ چینبود ه قرار

پر عکس که  یمانده بود. آلبوم یباق لیخل یبرا زیتنها چند چ خاطراتش

 هر
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دقش بودند  ینهیآ یکه گاه یسودابه و عارف زد،یصفحاتش را ورق م روز 

 و

و  یکه بعد از آن آتش سوز یهایو در آخر ر اشیبه زندگ دیام یگاه

 تالش

 سابق نشد. یهیوقت آن ر چیکه کرد ه یهودهایب

 کیکه به  یاز او نداشت. شده بودند دو آدم یسودابه هم دست کم وضع

تحمل بار دو  سمانیرچنگ زده بودند، غافل از آنکه آن  دهیپوس سمانیر

 آدم،

 آن همه اشتباه را نداشت و همان اول کار پاره شده بود. در همان شب با

به ساختمان  رتیبهت و ح انیم ریکه جهانگ ی. در همان شبکیتار

 یسوخته

 تب یبچه کیو سودابه از آن شهر با  لیو خل کردینگاه م۵۵طهران  انبار

ساخت و از سودابه  دهیترس لیخل کیکه از او  ی. شبختندیگریم کرده

 یزن
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اعتماد کرد و  یو ب نیمرد بدب کیرا  ریکه جهانگ یو رنجور. شب ضیمر 

 زیعز

کرد و مردم شهر  نیکه آقا را خانه نش یقبرستان فرستاد. شب ینهیس را

 را

 !حراف

شهر کوچک و  یبعد از آن، دست زن و کودک را گرفت و آواره لیخل

 یبیغر

از  شناخت،یرا م لیمرد اص کیکه در آن  یغرب کشور شد. شهر در

 همان

 لیکند. خل هیکار به تهران رفته بود و تنها توانست به او تک یکه برا زمان

 یرا تحمل کرد و تقاص کار یماریو ب یو ندار یبدبخت د،یکش یسخت

 که

 هزاران بار پس داد و هر بار به خاطر سودابه و عارف یبود را روز کرده

 .ستادیا شیپا یرو دوباره

 و اسم و رسم یماه بعد از رفتنشان، بعد از عوض کردن نام خانوادگ کی
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 یکه برا یو سودابه با هزاران زحمت با او ازدواج کرد. ازدواج خودش 

 لیخل

نگه داشتن  یبرا یاجبار. اجبار کی شتریسودابه ب یته قلب بود و برا از

 فرزند

سال  کی. دیکشیدر آن انتظارش را نم یکه کس یبرنگشتن به شهر و

 بعد از

 آن خانواده یچهار نفره یآمد و زندگ ایهم محبوب به دن ییازدواج کذا آن

 شد. کامل

 یب ،یپول یو سودابه سراسر درد و رنج بود. ب لیخل یبرا یزندگ اول

 ،یسرپناه

 خواستیبودند و دلشان نم ی. اما هر دو به آن وضع راضییو تنها غربت

اگر  یبودند تا حت دهیرا همه جوره به دوش کش های. بار سختبرگردند

 کالهشان

 خواستیدلشان نم یبرداشتنش اقدام نکنند. حت یآن سمت افتاد برا هم
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جا مانده گذشت. چند  یبعد از رفتنشان چه شد و چه بر آدمها بدانند 

 یسال

. کار کردند دندیکردند. کم خوردند و گرد خواب یبه همان شکل زندگ را

 و

نشان  شانیرا به رو اشیداشت خوش یو تازه که زندگ ددنیکش زحمت

 دادیم

 ینیدوش زن سنگ یکه چند سال رو یآمد. غم شیسودابه پ یضیمر

 کردیم

 زن کیماند و  لیکرد. خل ریغده درامد تنش را گرفتار و اس کیشکل  به

با فرزند  یفرق چیکه از ابتدا ه یو دو کودک. عارف دهیبر ایاز دن ضِیمر

 خودش

 دستش شده بود. یکه عصا یو محبوب نداشت

شد  ریو آب شدن سودابه پ یضیاز مر لیبزرگ شدند. خل کبارهیبه  همه

 و

 شانی. عالرغم تمام تالشهاشانیو عارف بزرگتر از هم سن و سالها محبوب



 

1292 

 یشوکت نای: مسندهیون                                                                                                                55طهران

 قول گرفت. لینبود و رفت. قبل از رفتن هم از خل ایعمردسودابه به دن اما 

 وقت فرزندش را به آن خاک برنگرداند. به آن شهر و چیگرفت که ه قول

را  قتیکه عارف بزرگ شود و حق ی. از او خواست تا زمانشیآدمها نزد

 بفهمد

 قصه باشد. نیا یادامه یرندهیگ میکند و اجازه دهد خود پسر تصم صبر

 انداخت. لیرا گردن خل قتیبار گفتن حق ینیرفت و سنگ سودابه

دو فرزندش گذاشت،  یو توانش را برا یجوان تمام عمر و جان و لیخل

 یطور

 یبرا لیآنها فرو نرود. خل یحاضر بود جانش را هم بدهد اما خار در پا که

فرستاد و محبوب  یهم مادر شد و هم پدر. عارف را به سرباز شیاه هبچ

 را

تنه. بدون  کیسن کم به خواست خودش عروس کرد. تک و تنها و  در

 چیه

 .یبانیپشت
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گفتن  یامد بنا ایبرگشت و محمدحسن که به دن یکه از سرباز عارف 

 قتیحق

 که با ترسش مقابله یبه همه، گذاشت. اما ترس باز هم مانع شد و زمان را

که گوش  لیو زن خواست. خل ستادیا شیپا کی یپسر عاشق شد. رو کرد

 به

 بخت یزن گرفت. دختر و پسرش را در سن کم خانه شیاو بود برا فرمان

 یرا برا زهایچ یلیخ یخال یانگار که آنها هم بخواهند جا فرستاد،

 خودشان با

 خانوادا پر کنند. لیتشک

و از  دیبعد از رفتن سودابه عارف را چون فرزند خودش د یسالها تمام

 آن

 یبرا دیکه باغبان با هزار ام ینحو مراقبت کرد. مثل گل نیبه بهتر یامانت

 روز

نفر از راه برسد  کی دیپرورشش دهد، و به زمان مدنظرش که رس یخاص

 و
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ببرد. دست  شهیهم یو برا ندیبچ یرا به راحت شیزحمتها یجهینت 

 قسمت

امتحان کرد.  یادیرا ز لیبرد. خدا خل شهیهم یو برا دیعارف را چ هم

 یبرا

 به زانشیاز دست دادن عز متیبه ق یادیز یدست کردنش درسها دست

 دایوقت جسارت اعتراف پ چیداد. با بردن عارف به او ثابت کرد که ه او

دست  یجهی. که نتکندیکرد که مرگ هرگز خبر نم یاداوریو  کندینم

 دست

از دست رفتن ادمها،  دنیو د ستادنیا شودیم ینهایدر هر زم کردن

 اتفاقات

 ...هاییبایز و

 و نیعد از آن دکه ب یپسرش. دختر یادگاریماند و  لیاز عارف، خل بعد

لحظه نبودنش از  کیکه در تمام آن سالها فکر به  یشد. دختر شیایدن

 پا

 .کردیبه او آماده م قتیگفتن حق یو حاال خود را برا آوردیم درش
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را بشنود.  تیهمه واقع یآن دختر بزرگ شده بود و قرار بود به جا حاال 

 به

 ....گرانیو د ریعارف، جهانگ یسودابه، به جا یجا

 آن آوردیرا تاب نم تیچه؟ اگر واقع ماندیگرفت. اگر نوا هم نم یقیعم دم

 تمام لیاگر آنچه خل رفت؟یو م گذاشتیرا م لیاگر خل شد؟یچه م وقت

 چه؟ آمدیبود سرش م دهیاز آن ترس عمر

شدن  ریگذر سالها و پ یو حت دیترسیباز هم م لیآن بود که خل تیواقع

 هم

 .دیترس را از صورت او بزادا نیبود گرد ا نتوانسته

 یشود، گوش مانیسالها پش نیلرزان، قبل از آنکه مثل تمام ا یدستان با

 لیموبا

دستان او؟  ایداغ بود  یبرداشت. دستش سوخت. گوش شیپا یاز رو را

 چرا

 خواستیدلش م سوخت؟یزغال گداخته م کیداخل دستانش مثل  یگوش
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به آن  زیچ چیبار ه نیول کند و فرار کند اما ا نیزم یرا رو یگوش 

 هایسادگ

 .نبود

 به دنبال نشیمخاطب انیگذاشت و م یوسط گوش یدکمه یرا رو دستش

 شیبرا یاحمر لیریمحمدحسن به اسم ام روزیگشت که همان د ینام

 رهیذخ

 بود. کرده

 را کنار گوشش گذاشت. یجان گوش یب یرا گرفت و با دستان شماره

کرد و بعد از احوال  یخودش را معرف دیچیپسر که پشت تلفن پ یصدا

 یپرس

رو  ریجهانگ خوامیآهسته گفت: م آمدیکه از قعر چاه در م ییصدا با

 ....نمیبب

بود، شروع قصه و اواسط داستان را  لیخل۵۵داستان طهران  یسندهینو

 او رقم

 انیبا پا نایپا نیاگر ا ی. حتبستیرا م انشیپا دیبود و خودش هم با زده
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 ...شدیهمراه م خودش 

*** 

** 

را داد اما نه آن روز و  دارید کی یقول هماهنگ لیآن روز به خل لیریام

 نه

 ختهیبهم ر یقرار سر نگرفت. اوضاع خانه کم نیهفته بعدش، ا کی یحت

 شده

 یحال بود و کل خانواده هم و غمشان شده بود سالمت یب ی. ناصر اندکبود

 او.

. سر ختیبهم ر کبارهیبود که حالش به  دیع التیآخر تعط یروزها

 یدردها

که قبال داشت برگشته بودند و همه نگران  ییو حالت تهوعها دیشد

 تیوضع

 بودند. او
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در اتاق را باز کرد.  اسمنیکه  یناصر غرق در سکوت بود وقت ی خانه 

 دستانش

 که از سمت یپچ پچ یرفت صدا رونیب یشست و وقت سیدر سرو را

 را به آن سو سوق دادند. شیقدمها آمدیم آشپزخانه

 یصندل یکه رو دیو زهرا سادات را د ستادیچهارچوب آشپزخانه ا در

 پشت

 .کردیزمزمه م یزیسرش چ یباال ایرکینشسته بود و ام زیم

از  یمادرش بود و سرش به سمت او خم. کالفگ یشانه یپسر رو دست

 تمام

 مامان؟ گوش بده به من؟: گفتیو مدام م دیباریم وجناتش

 دهید یکه ناج یقیافتاد همچون غر اسمنیکه باال برد و نگاهش به  سر

 باشد

 نجات خودش گفت: بابا خوب بود؟ یفرستاد و آرام برا رونیرا ب نفسش

 یچند روز هی. به نظرم دیسر تکان داد: مسکنش رو که زدم خواب اسمنی
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 نیاحتماال باعث شده به ا یکنن بهتر باشه براشون. فشار کار استراحت 

 حال

 .فتنیب

گذاشت  اسمنی یشانه یبرخاست. دستش را رو زیسادات از پشت م زهرا

 و

 زم؟یعز دهیبه حرف من گوش م یخونه ک نیکرد لبخند بزند: تو ا یسع

 تو

 حرف تو برو داشته باشه. دیبگو. شا بهش

 رونیباشد از آشپزخانه ب اسمنیو بدون آنکه منتظر جواب از سمت  گفت

 زد

 خبر از رفتنش داد. ،یبسته شدن در ورود یبعد صدا قهیدق کی و

را با دست گرفته  شیکش رفت. پسر موها ایرکیتا ام اسمنیمتعجب  نگاه

 بود

حوصله  یب دیرا که د اسمنی یرهی. نگاه خکردینگاه م زیکالفه به م و

 حیتوض
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 .ری: از دست من ناراحته. تو به دل نگداد 

 آد؟یاز دست من برم یشده؟ کمک یزیگام جلو رفت: چ کی اسمنی

 شهیهم اسمنیباال رفت و در چشمان شفاف او نشست.  ایرکیام نگاه

 نیهم

 دش؟یدیم ییبایز نیبه ا دایاو جد ایبود  بایز قدر

 ر؟یدر هوا تکان داد: ام یاو معذب شد. دست یرهیاز نگاه خ اسمنی

 حواست

 کجاست؟

 تو. شیصادقانه اعتراف کرد: پ ایرکیام

او خون با  یبعد، با درک جمله یابتدا گرد شد و کم اسمنی چشمان

 سرعت

پروا شده بود؟ چشم از  یهمه ب نیا یاز ک ایرکی. امدیبه صورتش دو نور

 او

 .دیچیآشپزخانه پ یتک خند پسر، در فضا یو صدا گرفت
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 رفت که او ییآزاد شده از قفس جا یو چون پرندها دیپر کش اشیکالفگ 

سرخ شده  اسمنیبه  حیشد و با تفر نهی. دست به سدیرسیهم نم دستش

 زل

 حرفها؟ نیا خورهیبه من نم ه؟ی: چزد

 به لبخند باز شد: اصال! اسمنی لب

هر  یاگه زودتر جواب بله بد دمیجلوتر رفت: بهت قول م یکم ایرکیام

 روز

 کنم. فیحرفها رد نیاز ا برات

 انگشتش را باال گرفت: سه وعده! صبح و ظهر و شب! سه

گفت:  شیاه هخند انیبار نتوانست خندهاش را کنترل کند. م نیا اسمنی

 هی

 ؟یزنیبگو بهت بخوره! بچه گول م یزیچ

 هی کردمیوقت فکرشم نم چیزد و آرام گفت: ه هیتک نتیبه کاب ایرکیام

 روز
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 همه ادم بدوام! نیجواب، دنبال ا هی یکه برا فتمیحال ب نیا به 

 مگه؟ یکنی: کدوم همه؟! منو چند نفر حساب مدیباال پر اسمنی یابرو

زهرا سادات رفته بود اشاره  شیپ قهیکه چند دق یریبا ابرو به مس ایرکیام

 زد:

 !ی. خان دوم مامانم بود که جوابش رو از صورتش خوندیکه خان آخر تو

 نبود؟ ناخوادگاه جلو رفت و یسادات راض . زهرادیپر صدا تپ اسمنی قلب

 نشست. زیم پشت

داد:  حیو توض دیانگار حرف نگاهش را خواند که کالفه پوف کش ایرکیام

 یراض

در  یباز یکه کول ینبود یتو همون گهی. میخواستگار ادیب شهینم

 یآوردیم

عمهت و از  شیبرم پ ییمن با چه رو شد؟یاقاجون؟ حاال چ شنهادیپ سر

 نیا

 !یخاله زنک یاحرف
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: خودت زودتر جواب مثبت رو بده دیکش شیموها یکالفه دست رو و 

 بهم

 داستانا رو ندارم! نیا ی! باور کن من حوصلهیاسی

 چانهاش قالب کند و به او ریانگشتانش را ز حیبود که با تفر اسمنی نوبت

 جواب من مثبته که عالم و آدم رو خبر ی: حاال از کجا انقدر مطمئنبنگرد

 ؟یکرد

. قدم جلو گذاشت. دی. حال خوشش از سر پردیاخم درهم کش ایرکیام

 دستانش

 بار کیخم شد: چون حرف رو  اسمنیقالب کرد و به طرف  زیم یرو را

 ! نوکر ناز و اداتمزهیچ کیدادم که جواب تو  ماتومی. منم قبال اولتزننیم

 . اما رو اعصابم نرو.هستم

 بسته دیچیکه در سالن پ اشیزنگ گوش یبا صدا اسمنی یباز شده دهان

 زودتر شانهاش را ایرکیگرفت تا بلند شود که دست ام زی. دست به مشد

 .ارمشیمن م نیکرد: بش لمس
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را  یخوردش! گوش شدیمن عسل هم نم کیکه برگشت با  یو وقت رفت 

 یب

 نجس سمت او گرفت. ئیش کیمثل  حرف،

صد و هشتاد درجه  هیثان کیمتعجب به او که باز هم در عرض  اسمنی

 فرق

 یوحدت ثمیم یشماره دنیو د یو با گرفتن گوش ستیبود نگر کرده

 شصتش

 از چه قرار است. هیدار شد که قض خبر

رفته بود با قطع شدنش  شیجواب دادن به تماس پ یکه برا انگشتش

 یرو

 فوت کرد و رونینفسش را محکم ب ایرکیکه ام دیشن اسمنیماند و  هوا

 زنه؟یبه تو زنگ م یچ یبرا اروی نیکند: ا شهیپ یخوددار نتوانست

 ر؟یام یچ یعنیاو کش رفت:  یچشمان عصب ینگاهش تا جاده ریمس

به تو  دیبا یچ ی! برانیهم یعنیحوصله در هوا تکان داد:  یرا ب دستش

 زنگ
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 بزنه؟ 

 همکارمه! زنگ نزنه؟ حتما ؟یگیم یچشم درشت کرد: معلومه چ اسمنی

 !ستین یآدم نیاومده که تماس گرفته وگرنه همچ شیپ یمشکل

! انقدر نیدست زد: خوبه! آفر یشیصدا دار شد و نما ایرکیام پوزخند

 باهاش

 دختر عمه. نیکه اخالقشم دستت اومده. آفر یو برخاست کرد نشست

 .ماشاهلل

هم از کوره در رفت:  اسمنی ا،یرکیرفتن ان حرفها از زبان ام رونیب با

 ماشاهلل

 اخالقات نی! خودت از ایبهت که منو خوب شناخت نی! آفرییتو پسردا به

 ؟یو انقدر منتظر جواب من یدار خبر

 ییگذاشت: ارومتر! دا اشینیب یدست رو دیبگو یزیقبل از انکه او چ و

 خوابه.

 .شنومیمن صدات رو م یهم حرف بزن واشی
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به سمتش گردن خم کرد. اهسته و شمرده شمرده گفت: من آدم  ایرکیام 

 نیا

زنگ. تا اخر هفته!  یزنگ ایروم،  یروم ای. اسمنی ستمیداشتنت ن یشکل

 فقط تا

. اگر دل توام با من بود که نوکرتم اگر مونمیهفته منتظر جوابت م اخر

 نه،

 دخوایدلت م یبا هر ک ی. اون وقت مختارچجای! هینیبیمنو نم گهید

 حرف

 .یبزن

 ریکه اس شیکه از کنار دخترک رد شود اما بازو دیرا عقب کش خودش

 مشت

 او شد سر جا نگهش داشت. فیظر

حرف بزند. دخترک از  اسمنیتا خود  ستادیا شیمنتظر سر جا ایرکیام

 برخورد
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امروز حرفش را  دیخودش را ببازد. با خواستیبغض کرده بود اما نم او 

 .زدیم

فشرد تا توجهش را جلب کند، سر او که  شتریرا ب ایرکیام یبازو دستش،

 به

دو کالم با  میستیبلد ن یزمزمه وار به حرف آمد: ما حت دیچرخ سمتش

 هم

 ؟ینیبی. ممیبزن حرف

 م؟یکنیم کاریچ میشد: پس االن دار شتریب ایرکیام اخم

 حیبود که توض دهیرس جهینت نیبه ا دایهم فشرد. جد یپلک رو اسمنی

 دادن

 است. یچقدر کار سخت ایرکیام یبرا یمسئلها هر

بحث  میما هر بار فقط دار ا،یرکیام ستیاسمش حرف زدن ن نی: ا-

 .میکنیم

 .میندار یمشترک ینقطه چیه انگار
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. هیکالم بگو نه، بگو جوابم منف کیلبان پسر با تمسخر باال رفت:  یگوشه 

 نیا

 ده؟یمد جد ه؟یواسه چ گهید حرفها

دخترک ماند  دیکش رونیب اسمنیانگشتان  انیرا که با ضرب از م دستش

 و

 یتو در پر کردن جا زدیم ادیکه فر یو قلب انشانیاو م یبازو یخال یجا

 کی

 ؟یپر کن یخواهیرا با چه م اشیخال ینباشد جا ایرکیام ،یماندها دست

گوش  دیقلب و مغزش. به کدام با یندا انیافتاده بود م ریگ اسمنی

 کرد؟یم

 یزیوارد شد: چطوره که هر چ یرا پس زد و او هم از در طلبکار افکارش

 رو

 یاصال متوجه ر؟یام یکنیم ریخودت تعب یبرا یکه دوست دار اونجور

 منظور

 ؟یشد من
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 داد. صورت هیآشپزخانه تک یوارهیعقب رفت و به د نهیدست به س ایرکیام 

 حی! تو برام توضیهم نتوانست لحنش را مهربانتر کند: اک اسمنی نیغمگ

 بده

حرفها  نیبا ا اسمن؟یبذارم  دیبا یکارات رو به حساب چ نیبفهمم. ا تا

 به

 ؟یبرس یخوایم کجا

گرفت تا بغضش را کنترل کند. درست به همان  یقیدم عم اسمنی

 ینقطها

 رهیدا کیکه انگار وسط  یبودند. نقطه ا دهیرس دیکشیاو انتظارش را م که

 .دیچرخیحول محورش م زیو همه چ بود

 .ترسمیبهت زودتر جواب مثبت بدم اما م خوادیمن دلم م-

 ؟ی: از چدیکش یاز سر کالفگ یپوف ایرکیام

جمله  نیگفتن ا نیآب دهانش را به زحمت فرو فرستاد و ح اسمنی

 میمستق
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 : از تو!ستیاو نگر به 

ه مهر ی. آنقدر محکم که صدادیتش چرخسم کبارهیبه  ایرکیام گردن

 یاه

 بار صدا دار شده بود: چه جالب! نی. پوزخند پسر ادیشن اسمنیرا  گردنش

 خودمم. دونستمیبهم نگفته بود ترسناکم! نم ی! تا حاال کسنیآفر

 نبود. نیکنار دستش را فشرد: منظورم ا زیبا درد چشم بست و م اسمنی

 حی. توضدمیباشه. حتما بازم من نفهم :دیجملهاش پر انیم یعصب ایرکیام

 بده

 .برام

 حرفها نیبلند شد. آهسته. انگار که بخواهد با گفتن ا زیاز پشت م اسمنی

 مردن هم نداشته باشد. یبرا یخودش را بخواند و عجلها یفاتحه

به  یزندگ هیداد: شروع  حیو زمزمهوار توض ایرکیام یروبهرو ستادیا

 یسادگ
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 اجیفقط عشق و عالقه احت ی. زندگایرکیام ستیبستن دو تا آدم ن دل 

 نداره،

که عالقه  کردمیفکر رو م نیمنم ا زیشدن همه چ یقبل از جد دیشا

 باشه

 یتمومه، اما االن نظرم عوض شده. حاال که به اندازه یتو که باش بسه،

 مو هی

از تو اما همهش تو  گمی. مترسمیدارم م نمیبیخودم و تو فاصله م نیب

 ،یستین

 که جفت هم نباشن ی. از دو تا آدمترسمیتو م یاز خودمم به اندازه من

 .ترسمیم

 نشود و ادامه داد: من از ریتا اشکش سراز دیدهانش را به زحمت بلع آب

 بدون یستیکه بلد ن یی. از توترسمیم یشکل نیا یزندگ هیکردن  شروع

 ار اومدنآدم کن فهممیو از خودم که انگار تازه دارم م یحرف بزن تیعصبان

انتخاب  ی. برامیما دو تا آدم عاقل و بالغ ایرکی. امستمیاخالق ن نیا با

 کردن
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. میریبگ میو بعد تصم میطرفمون رو بسنج اتی. خصوصمیدقت کن دیبا 

 من

 یبود مییفقط پسر دا نیانگار، قبل از ا شمیتو آشنا م یدارم با اخالقا تازه

 و

 که به نمیبیاما حاال م ست،یبدم ن ستیاخالقت اگه خوب ن کردمیم حس

 ازت دارم. یشتریتوقع ب یزندگ یبرا کیشر هی عنوان

 :دیبار شیقطره اشک باران شد و از چشمها کیرغم تمام تالشش  یعل

 ؟ینش یانقدر زود عصب یتونیم ؟یتوقعات رو براورده کن نیا یتونیم

 قضاوت

 ؟یخودت رو کنترل کن ؟ینکن

فکر هم  اسمنی یبه حرفها یعقب برداشت. حت گریگام د کی ایرکیام

 نکرد.

 راندن یبرا یواه یاه ه. بهاندیدیسراسر منطق او را بهانه م لیدال تمام

 .خودش
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 از دست همون یکه گفت یینایرا در هوا تکان داد: نه دختر عمه. ا دستش 

 نه من! آد،یبرم مارستانتونیب یفکل جوجه

 اشیعصب یصدا رفتیم رونیکرد و همانطور که از در ب اسمنیبه  پشت

رو هم بده منتظر  یوحدت یباال برد: پشت سرت درم ببند. جواب آقا را

 نمونه!

جانش را گرفته  ییآوار شد. گو زیم یپشت سرش رو اسمنیرفت و  او

 بودند.

با خودش سر و کله زده بود. از دوست روانشناسش کمک گرفته  روزها

 بود،

 نیشده بود ا شیهزاران نفر با تجربه رو زده بود و ته تمام فکرها به

 ییحرفها

 به سخره گرفته بود. ایرکیام که

 کرد؟یچه م دیبا حاال

 دنیکدامش مخصوص رقص گر؟یساز د کیو عقلش  زدیساز م کی قلبش
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 که توان دل یعاشق بود! عاشق اسمنیبود؟  اشیقسمت از زندگ نیا یبرا 

 .خواستیو بدون منطق نم نیچن نینداشت اما او را ا از معشوقش را کندن

. حاال که ستیگذاشت و از ته دل گر زیم یسرش را رو ایرکیرفتن ام با

 یکس

کند.  یخودش را خال توانستیرا بپرسد راحتتر م هاشیتا علت گر نبود

 انگار

 واقعا بن بست بود... ارتباط  نیا ته

به  یمنته یبه سمت پنجره میدر اتاقش را با صدا بست و مستق ایرکیام

 اطیح

 رونیگره خورده و توان ب نهاشینفس در س کردیرفت. حس م خانه

 آوردنش

و پنجره را باز کرد اما باز هم  دی. پرده را کششدیندارد و داشت خفه م را

 یب

 دیرا عقب کش شینداشت. با دو دست موها انیبود. هوا در اتاق جر دهیفا

 و
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 حق اسمنیمقابل چشمانش به رقص درآمد. به  اسمنیتک کلمات  تک 

 شیگلو بکیکه او تا آن حد خواهانش بود. س یحداقل نه وقت داد،ینم

 تکان

و  زدیرا م دشیق دینداشت و با یشانس ی. انگار او در عشق و عاشقخورد

 یحت

 رونیکه ب یسراسر منطق دختر یحرفها دیشا کردیلحظه هم فکر نم کی

 ایرکیغرق شده بود درست باشد. ام انشیپا یاشکها و عشق ب انیاتاق م آن

 یزده شده بود. حت نهاشیکه به س یبه فکر غرورش بود و دست رد فقط

 با

 رفتهیاو را نپذ اسمنیقبول کند که  توانستیهم نم یمنطق لیدال آن

 است.

و همه تنش چشم شد  دید اطیرا در ح یچشم حرکت جسم یگوشه از

 یبرا

 .گذشتیآنها م ینا مطمئن از مقابل خانه ییکه با قدمها ناسمیزدن  دید
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بود و با لذت عطر خاک  ستادهیشکوفه زده ا یدرختها ریز یگوشها دیام 

 نم

 از کنارش گذشت. یکه حس کرد جسم دیکشیرا نفس م خورده

 نیزم یکه سمت شلنگ آب افتاده رو دیرا د اسمنیکه برگرداند  سر

 آب به صورتش یاو نشده بود. خم شد و مشت ی. انگار اصال متوجهرفتیم

 گرفتیباال رفته به او که رسما داشت با آب دوش م ییبا ابروها دی. امدیپاش

تا به  شیپا کیدختر سست شد و  یزانوها کبارهیکه به  کردیم نگاه

 خودش

 مقابلش فرو رفت. یداخل خاک گل شده دیایب

 خانم؟ اسمنیگام تند کرد:  سمتش

 یانداخت و پسر صدا نییسر پا دیو با حس حضور ام ستادیفورا ا دخترک

 .دیزدنش را شن هق

 شد؟ تونیطور ن؟یخوب-
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و عقب  دیبه صورتش پاش یگریفرار از نگاه او مشت آب د یبرا اسمنی 

 رفت

 نیرا به ا دیگرفتهاش ام یقرمز شده و صدا ینیتازه آنموقع بود که ب و

 باور

 . ممنون.کرده است: خوبم هیکه دخترک گر رساند

 دنیندارد. ناخوداگاه سر چرخاند و با د یحس کرد او حال خوب دیام

 ایرکیام

مطمئن  کردیو با دقت به آنها نگاه م ستادهیاتاقش ا یپشت پنجره که

 شد

داره  ایرکیآنها است. آهسته گفت: ام یشخص ارتباطاتمربوط به  موضوع

 نگاهتون

 .کنهیم

و  ستدیبا نکهیا ی. برااسمنی یجمله انگار جان دوباره شد برا نیهم و

 اجازه
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تشکر کرد و  دی. از امندیچون او بب یاحساس یشکستنش را آدم ب ندهد 

 نیا

 خم دنیکه با د ییایرکیتوجه به ام یرا محکمتر برداشت. ب شیقدمها بار

 زده بود. رونینتوانسته بود نظاره گر باشد و از خانه ب شیزانو شدن

ارزش شکستن  ییاهایرکیو ام ایرکیام چیه ،یعشق و عالقها چیه

 که یدختران

 جنس نور بودند را نداشت... از

**** 

** 

 خودش غرق بود. یایزده و در دن هیتک یصندل یسرش را به پشت ایرکیام

اما او  انداختیسمتش م ینگاه میچشم ن یاز گوشه یهرازگاه لیریام

 اصال

 نیزم یحوال ییبود و روحش جا یصندل یباغ نبود. جسمش رو در

 خوردن
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آن  زیچ کیمتوجه شده بود که  لیری. امزدیپرسه م انیدختر گر کی 

 انیم

دهان باز  ایرکیچه بود را نه. منتظر بود خود ام نکهیاما ا ستین درست

 کند

خراب است و  نشیخانه گفته بود ماش اطیکه در ح یاو از زمان اما

 همراهش

بود که  ییکلمه هم حرف نزده بود. سکوت، تنها صدا کیشده بود  یراه

 در

 فضا را به عهده گرفته بود. فیتلط یفهیوظ قیدقا آن

 گاز برداشت و یرا از رو شیپا لیریشده بودند که ام کیگاراژ نزد به

خود، قصد حرف زدن  ایرکیبود ام دایرا کم کرد. آنطور که پ سرعتش

 نداشت.

موضوع  نیتریگفته باشد به دم دست یزیآنکه چ یصاف کرد و برا گلو

 چنگ

 گرفتن؟ تیبل یک یبهت گفت برا دی: امانداخت
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ابرو باال فرستاد و به سمتش گردن چرخاند.  امدیدر ن ایرکیکه از ام صدا 

 یحت

تعجب کرد. اصال  لیریتکان نخورده بود. ام شیهم از جا متریلیم کی

 دهیشن

 نگران دیجواب نشن یکرد و وقت شیصدا گریبار د کی د؟یاو چه پرس بود

 .شد

خانه گوشزد  اطیدر ح دیکه ام یحاد بود. حادتر از آن یادیمسئله ز انگار

 کرده

 ". بگو سر به سرش نذارن.ستین زونیم یلیخ ایرکیام". بود

 یدیشن ا؟یرکیباالتر برد: ام یبار کم نیرا ا شیو صدا دیکش یقیعم نفس

 یچ

 گفتم؟

پرتاب شد. صاف نشست  تیواقع یایباالخره پسر، از عالم هپروت به دن و

 و

 را هم داد: با من لیریجواب ام بردیم شیموها یطور که دست ال همان
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 !دمینشن ؟یگفت یچ ؟یبود 

خورد. دستش دنده را عوض کرد و مچ  نیچ لیریچشمان ام یگوشه

 رانهیگ

 حواست کجاست؟ ؟ی: عاشقگفت

حوصله  یبرگرداند و ب شهیپوزخند زد. سرش را دوباره سمت ش ایرکیام

 ینچ

 !ومدهیادا اصوال به من ن نیکجا بود؟ ا ی: نه داداش، عاشقکرد

 طنتشیبه طرفش برگشت. وسط خال زده بود. ش یبا کنجکاو لیریام سر

 گل

پس  یمعشوق نبود یاگه تو کو ؟یو انقدر تو هپروت یستی: عاشق نکرد

 کجا

 برادر؟ یکردیم ریس

را تا زد و زمزمه کرد: داشتم به  راهنشیپ نیکالفه شد. آست ایرکیام

 امیبدبخت

 .کردمیم فکر
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 !شه؟یمربوط نم یکه به عاشق اتیبدبخت نیا اناًی: احامدیکوتاه ن لیریام 

 لیبه وضوح درهم شد و صادقانه گفت: چرا، اتفاقا تنها دل ایرکیام اخم

 همه

 !نهیاالنم هم یایبدبخت

 به یهمه فکر کرد نیو کنجکاو سوال کرد: خب؟ ا دیبا صدا خند لیریام

 ؟یدیهم رس یجهاینت

 .دمیهم رس یخوب جیشد: آره. اتفاقا به نتا یعصب

 پررنگ از خشم یکه رد ییکرد تا با صدا بشیترغ لیریپرسشگر ام نگاه

امثال تو باشه بهتره.  یارزون یعشق و عاشق نکهیبود زمزمه کند: ا گرفته

 من

 شدم. الشیخی. بدمیند یریخ ازش

 زمزمه وار بر لب راند. ی"حیصح"چند بار سر تکان داد و  لیریام

 بود! نیهم خوامتیم خوامیو م یپس ته مردونگ -

 انداخت. انبار ایرکیبود اما آتش را به جان ام یخبر یجمله کی جملهاش
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 یجرقه کی یامروز به پا شده و آماده یکه در وجودش با گفتگو یباروت 

 نکنه ه؟یشد: چ لیریام بیآتش گرفت و ترکشش نص کبارهیبود به  ساده

شده مقصرش منم؟  یقصهم؟ بازم هر چ نینظر تو هم من آدم بد ا از

 طرف

اخالق تو به  دمیتازه فهم گهی! خانم مخوامتینم ینجوریا گهیم اومده

 عنوان

کنم؟ برم دورش بگردم؟ خود تو،  کاری. چشتریقابل تحمله نه ب ییپسردا

 اگه

 ؟یکنیم کاریبهت بزنه چ یحرف نیهمچ نوا

گاراژ رساند. جواب او را نداد.  یرا به کوچه نیدر آرامش، ماش لیریام

 اجازه

 اسمنی یسرد شود و بعد بحث کنند. پسر از حرفها ایرکیآتش ام یکم داد

 ترمز زد هنوز حرف یرو لیریمقابل گاراژ ام یو گفت، آنقدر که وقت گفت

 زدن داشت. یبرا
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درصد فکر  کی: چرا دیو به سمت او چرخ دیکش یقینفس عم لیریام 

 یکنینم

 درسته؟ حرفاش

! منه خر نیدیم هیشد: سر منم ببرن باز شما حق رو به بق وانهید ایرکیام

 رو

 اما بازم برات گفتم! یگیم نویهم دونستمیکه م بگو

 ؟یداد ینطوریرو هم، هم نوای: جواب اون دختر ب-

 .دیو نطقش را بر یچیشد ق ایرکیام یاولدوروم بلدورومها انیجمله، م نیا

 . اونوقتیکرد نکارویرساند: پس ا جهینت کیرا به  لیریندادنش ام جواب

 زبونت درازه؟ بازم

 نیدختر. تو همچ هی یرا مقابل او گرفت: خودت رو بذار جا دستش

 یتیموقع

 ستیبلد ن یکه حت یکی ؟یمثل خودت ازدواج کن یکیبا  یشدیم یراض

 یک
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 یوقت حرف زدنش باشه و ک یرو کنترل کنه؟ ک تشیعصبان دیبا 

 سکوتش؟

 مثل تو خوش اخالق باشن! ستی: همه قرار ندیجملهاش پر انیم ایرکیام

 : مثل تو بداخالقن؟دیخند چشمانش

 ا قرار همخودم رو دارم ام یبایکه رو ترش کرد افزود: من هم ع ایرکیام

 چی. همیاشتباهمون سرپوش بذار یرو نمیفکر که من هم نیبا ا ستین

 کس

 ی. ازدواج شوخایرکیام دمیحق م اسمنی. من به ستیبه تحمل ما ن مجبور

 ینداره که بخوا یخوب و خوش و عشق و عاشق یفقطم روزا ست،ین بردار

 یب

داره با منطقش جلو  اسمنی. خوشحالم که حداقل یبزن ایدل به در فکر

 .رهیم

کنم اما  حتتینص خوامیاو را لمس کرد: نم یرا جلو برد و شانه دستش

 اگه

 رو جلو اومده و از نجاشیقدمم تو بردار، اون تا ا کی یدوستش دار واقعا
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 یتونیکه م ییگفته، بار جواب اون حاال افتاده رو دوش تو. تو ترساش 

 جوابش

 توئه. یکردنش تو دستا یمثبت و منف ،یبد رییتغ رو

قصه به دستان خود  یرا گفته بود و نوشتن باق های. گفتندیکش عقب

 ایرکیام

 را عوض زیمن باشد و همه چ میهم که شده ن کباری یبرا توانستی. مبود

 را از دست بدهد. اسمنیو  ستدیغرورش با یرو شهیمثل هم ای کند

 .ادیزحمت سر راه به رضا بگو همراهم ب یکار دارم. ب یی: من جا-

 اشینگهبان تکان داد و گوش یبرا یشد. دست ادهیسر تکان داد و پ ایرکیام

 را

بوق زد.  لیریقدم دور نشده بود که ام کیفرستاد. هنوز  بشیج داخل

 برگشت

 چه شده تکان داد. یدستش را در هوا به معن و

جلو  ایرکیکار ام نیا او ب دیکش نییسمت شاگرد را پا یشهیش لیریام

 رفت و
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 مونده؟ تیدر گذاشت: کم و کسر یرو دست 

زنگ بزن  هیگفت:  هواریآدم بشو نبود. توص شی. پسرعمودیخند لیریام

 به

س درستش ارتباط  نیامروز. اگر هنوز دلت به ا یخراب کرد یلی. خیاسی

 کن.

 باالبر را فشرد و پسر مجبور شد موتیبدون آنکه منتظر جواب باشد ر و

 را عقب بکشد. سرش

 یآفتاب، مشغول خال غیت ریز لیریافتاده بود و ام یگوش ینوا رو یشماره

 بار بود. کردن

رضا فرفره دست  یسر داد و نفس زنان برا نیزم یکارتن را رو نیآخر

 بلند

 امیدست نزن خودم م ،یبردار یتونیرضا، تو نم نهیسنگ نای: اکرد

 جابهجاش

 .کنمیم
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دور شد. وسط روز بود و پرنده هم آن  یو از در انبار پدرش کم گفت 

 اطراف

را کنار گوشش گذاشت و  ی. قبل از آنکه تماس قطع شود گوشزدینم پر

 با

 تن اولش بود لب زد: جانم؟ یکه خستگ ییصدا

 نوازش شد و به جان د،یچینوا که همراه با مکث پشت خط پ یصدا

 سر و صدا کنم؟! ییحاال با چه رو یجواب داد یطور نید: اافتا شیگوشها

 سالم! کیبه لبخند وا شدند: عل شیهم همراه لبها لیریام یچشمها یحت

 مگه؟! شدهیچ

 ادیبهم قول داده بود ب یکینوا عامدانه ناراحت شد: سالم. امروز  لحن

 دنبالم

 شده؟یچ یگیکاشتتم، اونوقت تو تازه م نجایساعته ا کیاالن  و

 زد. هیدرخت پارک بود تک کی یهیسا ریکه ز ینیبه کاپوت ماش لیریام

 یراه گرفته بود را با دست پس زد و با شرمندگ اشیشانیپ یکه رو یعرق
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 : آخ نوا! چطور فراموش کردم؟دیگز لب 

 رفته بود؟ ادشیرا  یزیچ نیچطور چن واقعا

 تمیچقدر منتظرت موندم؟ گوش یدونینوا گله مند شد و آهسته: م لحن

 که

 .دادینم آنتن

. قرارمون به جهنم. حداقل لیریآهسته اضافه کرد: دلم هزار راه رفت ام و

 هی

 که انقدر جلز و ولز نکنم. یدادیاز خودت بهم م یخبر

 اوضاع کمی. امروز زمیعز دی: ببخشدیبه اوج خودش رس لیریام یشرمندگ

از دستم در  یبودم که حساب همه چ ریخوب نبود و انقدر درگ خونه

 رفت.

 شده؟ یزیگرفت: عموت خوبه؟ چ ینوا رنگ نگران یصدا

 ؟ینشده. عمو هم خوبه. خودت چطور یزیچ-

 . خوبم.یافتاد حال منم بپرس ادتی: خوبه دیخند نوا
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 ؟ییزد: کجا لب 

 ؟یاریاز دلم درب یایب یخوایشد: م طانیش نوا

 آره! یهم صبر کن گهیساعت د کی: اگر دیخند لیریام

 یهمون جا می. برخوادیم یبا ذوق قبول کرد: هوا گرم شده، دلم بستن نوا

 یقبل

 م؟یرفت که

 یکه وارد محوطه شد. ب دیپدرش را د نیچشم ماش یاز گوشه لیریام

 حواس

بلند  ییزمزمه کرد. قطع که کرد با گامها یا"باشه"نوا  شنهادیجواب پ در

 به

 انبار به راه افتاد. طرف

 بابا. یپسرش نشست: تو زحمت افتاد یشانه یاحسان رو دست

 نکردم. یدر جواب، لبخند زد: کار لیریام

 مونده گاراژ؟ ایرکی: امدیکوچکِ کنار در نشست و پرس یهیچهار پا یرو
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 .نشیماش یسر باال انداخت: نه. رفته دنبال کارا لیریام 

 بابا؟ یسپرد یزانو فشرد: پس گاراژ رو به ک یدست رو احسان

 .رمیا هستن. خودمم کم کم مه هکوتاه گفت: بچ لیریام

داخل  یشده دهیهم چ یرو یگرفت. نگاهش را به کارتنها یقیدم عم و

 انبار

رو  یمسئلها دیاالنم منتظر شما بودم بابا. با نیو آهسته گفت: تا هم داد

 بهتون

 .بگم

 ر؟یشده ام یزیکنجکاو شد: چ احسان

 .شهینگاهش کرد: فعال نه. اما داره م لیریام

 رهیرا پنهان کند: خ اشیو نتوانست دل نگران دیاز رخ احسان پر رنگ

 انشاهلل.

 !یبابا؟ نگرانم کرد شدهیچ
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خم شد و با قورت دادن آب  یدستانش را در هم گره کرد. کم لیریام 

 دهانش،

بابا. ازم  ننیآقاجون رو بب خوانیداد: پدربزرگ نوا م حیتوض شمرده

 خواستن

 بدم. بیترت یدارید هی

 یکرده بود. با سانسور کردن بعض فیتعر شیرا برا داریآن د اتیکل لیریام

همه سال؟  نی. اخم احسان در هم و اوقاتش تلخ شد: بعد از اقسمتها

 دهشیفا

 هن؟یکه دلمه بسته دوباره سر باز کنه؟ دنبال چ یزخم خوانیچرا م ه؟یچ

 لب بهم فشرد. لیریام

وقتش  دیاالن با کنمیروش سرپوش گذاشت بابا؟ فکر م شهیم ی: تا ک-

 باشه.

 که افتاده ییاز اتفاقا یچی: تو هدیصورتش کش یکالفه دست رو احسان

مرد رو بشنوه!  نیاسم ا خوادیدلش نم ی. آقاجون حترجانیام یدونینم

 چطور
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 بده؟ تیرضا دنشید به 

 اومدم سراغ شما. بابا؟ نمیهم ی: براستیبه او نگر یبا مهربان لیریام

 هست که بهتره هر چه زودتر ییزهایچ هیمرد که باال رفت، ادامه داد:  سر

هر چه زودتر آقاجون رو  خوانیندارن. م یحال خوب لیبشه. آقا خل رو

 .ننیبب

 ی: برنامهدینرم شد. سر باال برد و پرس یآخر احسان کم یجمله دنیشن با

 بابا جان؟ هیچ خودت

دل  دانستی. مشناختینشست. پدرش را م لیریلبان ام یرو لبخند

 نازکتر

 .اوردینفر را تاب ب کی دنیکش یحرف هاست که سخت نیا از

 گمیو گفت: م ستیکه کم جان شده بود نگر یدیو خورش یآسمان آب به

 !براتون

پدرش  یآرام برا لیریو ام دنیشن یهمه تن، گوش شد برا احسان

 برنامهاش
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بزرگتر را وسط بکشد تا  کی یداد. از اول هم قصد داشت پا حیتوض را 

 یب

 وارد کرده بود اشیزندگ ینویبه دوم لیکه خل یبه آب نزند. ضربها گدار

 بود. دهیآخر رس یاه هخان به

*** 

***** 

 لب نوا را پاک کرد. یکه داخل دستانش بود را جلو برد و گوشه یدستمال

 یدادن وادارش کرد: بستن حینشست به توض شیب دختر که رومتعج نگاه

 بود. دهیمال

زد و با لذت  یبرج یگاز را به بستن نیحوالهاش کرد. آخر یچشمک نوا

 چشم

 .کردیکنج لب، به او و حرکاتش نگاه م یبا دقت و لبخند لیری. امبست

 .دیچسب یلی. خیمرس-
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امروز رو تونست  یاو کرد: نوش جان. بد قول میرا با لبخند تقد مهرش 

 بشوره

 ببره؟ و

 .ینگ ،ی. بگیو دستانش را با دستمال پاک کرد: اِ دیخند نوا

بار بود  نیشده بود و اول کیبرداشت. هوا تار نیرا از ماش هاشیتک لیریام

 که

 به خانه برگردد. خواستیدلش نم او،

 م؟یقدم بزن کمیروبهرو را نشان نوا داد:  ریمس

جور  هیرو  یافتیدر یهمه کالر نی. امیاستقبال کرد: بزن شنهادشیپ از

 دیبا

 .بسوزونم

 مگه! یخورد ی: چدیرا شن لیریام یلب ریز یزمزمه

 شه؟ینم رتی: ددیخودش پرس دیبگو یزیاز آنکه چ قبل

 وقت داشت. یمچ دستش را چرخاند و ساعتش را از نظر گذراند. کم نوا
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 زمزمه کرد. یکوتاه ی"نه" 

 یشال نوا را به باز یهمقدم شدند. باد بهار نهایجهت حرکت ماش خالف

چشم حواسش به او بود. فاصلهشان کم  یاز گوشه لیریبود و ام گرفته

 بود و

لب  یبود لبخند رو ریهم سراز لیریاز سکوت ام یکه حت یاز آرامش نوا

 نشاند.

 .یاز خونسرد ارینماد تمام ع کیاو منبع آرامش بود،  یبرا لیریام

 چه خبر؟ -

رفت نوا را خنداند. چه بهتر از  رونیب لیریسوال ساده که از دهان ام نیا

 نیا

 !؟یباز کردن سر هر صحبت یبرا سوال

 . از کجا بگم برات؟ادهیباال انداخت: خبر که ز شانه

 در یکه دوست دار ییشد: از هرجا رهیاز کنار سرشانهاش به او خ لیریام

 .یحرف بزن موردش
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 شروع کرد به حرف خواهدیدلش سکوت نم لیریکه متوجه شده بود ام نوا 

. فقط ستین یکه دم دستش بود: سر کار که خبر یزیچ نیاز اول زدن

 یعکاس

 ماهگرد آورده بودن یعکاس یرو برا یفسقل هی! امروز ریام ی. وایعکاس و

 با خواستیبود. دلم ضعف رفت براش. دلم م یگریچه ج یدونی. نمشمیپ

 ببرمش خونمون انقدر که ماه بود. خودم

 یان بچه دوباره آب دهانش به راه افتاد! شور فیو خودش از توص گفت

 که

 را هم کنجکاو کرد: لیریام زدیآن کودک موج م فیتوص نیح شیصدا در

 ؟یدوست دار بچه

 چی. ما هیلیاو حلقه کرد و با حسرت گفت: خ یدستش را دور بازو نوا

 وقت

 یالی. فاممیرو نداشت ی. البته کال کسمیدور و برمون نداشت کیکوچ یبچه

 که من واقعا نهیندارن. ا کیکوچ یهم که همه سن باالن و بچه یعل عمو
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 بچلونمشون. توادیدلم م نمشونیبیام. مه هبچ عاشق 

 افتادیاو گرفت. اگر آن اتفاقها نم یکس یاز ب یلحظها یبرا لیریام دل

 چقدر

 حجم از نبودنها را تجربه نکند؟ نیبود که نوا ا احتمالش

افکارش را پاره  یرشته دیاو پرس یصورت خنثا دنیکه نوا با د یسوال

 کرد:

 ؟یچ تو

که فکرش را  یزیآمده از تمام چ شیچانه باال داد. با بحث پ لیریام

 مشغول

 یکه واقعا او چه حس کردیو حاال داشت فکر مبود کنده شده بود  کرده

 به

 دارد؟ اه هبچ

تو  یهستن اما من به اندازه یا دوست داشتنه هگفت: بچ صادقانه

 دوستشون

 .ندارم
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 !یاحساس یرا فشرد: انقدر که ب شینوا بازو دست 

 چندان منصفانه نبوده. فشیکه توص دانستیم یخودش بهتر از هر کس و

سوال قبلش  لیریام نشان،یکرد ب دایکه گذشت و باز سکوت راه پ یکم

 را به

 خوبه؟ ی: از خونه چه خبر؟ همه چدیپرس یگرید شکل

 انداخت. آنقدر هینوا سا یچهره یآن سوال، غم شد نور و با سرعت رو با

سوالها؟! دستش  نیا دنیرا چه به پرس لیریرفت ام ادشی یکه حت یفور

 از

خوب  یلی: خدیجو خانه آه کش یاداوریشل شد و با  لیریام یبازو دور

 .ستین

 نیکرده. مامان محبوب که از هم تیما هم سرا یبهار انگار به خونه یکسل

نشون  نکهیهم با ا یبرگشتن محمدحسن رو گرفته و عموعل یغصه االن

 دهینم

مدت  نیاش تو همه ه. سرفستیکه اصال خوب ن لمیناراحته. بابا خل اما

 یلیخ
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 یچیچرا. ه دونمیو نم ستیهم اصال خوب ن یشده و از لحاظ روح شتریب 

 هم

 یبا رفتن محمدحسن همه چ کنمی. خونه شده قفس. حس مگهینم که

 بدتر

 .شهیم هم

 زیکاش همه چ دیلب باز کند و بگو خواستیچشم بست. دلش م لیریام

 فقط

زمزمه کند و  یا"شهیدرست م"محمدحسن بود اما فقط توانست  رفتن

 تدس

 را بفشارد. نوا

 هایسرش به شما، احمر کی لیحال خل کنمینگفت که حس م گریهم د نوا

 خواهدیسال دلش م کی بای. نگفت که حاال، بعد از گذشت تقرگرددیبرم

 ربط

 فشار لیبه خل دنشیفهم یکه برا یآنها را بفهمد. ربط یبه خانواده لیخل
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گفته شود تا بارش از رو دوش او  دیبا کردیبود و حاال حس م اوردهین 

 برداشته

قبل از  ش،یسال پ لیآنقدرها که خل دیشا کردیکه حس م ی. ربطشود

 رفتن

 خوادیدور منن. دلم م یاون گاراژ آشنا یآدما"گفته بود  شیگاراژ برا به

 ادشونیاونا منو  دیبشم. شا کشونیخودم نزد خوامیاما نم نمشونیبب

 نباشه. تو

من خبر  یبرو همونجا و از اونا هم برا ،یبر یعکاس یبرا یخوایم که

 ".اریب

 پا افتاده نبوده باشد. شیاو باور کرده بود پ و

***** 

**** 

 یروشن کرده بود. خانه یخانه را اندک یکیغرق در تار اطیماه ح نور

 هایاحمر
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نفر در دل  کیشلوغ حاال در سکون فرو رفته بود و  یمهمان کیاز  بعد 

 شب،

نشسته بود و با خودش و افکارش کلنجار  اطیدر ح یتکه چوب یرو

 .رفتیم

مختلف غرق کرده بود تا به  یتمام روز، خودش را در دل کارها ایرکیام

 چیه

آسمان پهن کرده بود  یفکر نکند و حاال که شب، چادرش را رو زیچ

 افکارش

شده و به مغزش حمله کرده بودند. سر و ته همه هم  یخون دشمن

 شتگیبرم

 .شیروزها نیا یعاطف مهینصفه و ن یارتباط  به

به در  ایرکیبه راه بود و در تمام مدت، چشم ام یدر خانه مهمان امشب

 بود تا

 ایرکیدارد و ام فتیگفته بود ش نبیبود. ز امدهیاز راه برسد و او ن اسمنی
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است.  کاریامروز صبح گفته بود که شب ب اسمنیبود که خود  ادشی 

 اه هانیمور

 جواب، همچون کیبود؟ و  امدهیجان مغزش افتاده بودند که پس چرا ن به

به  اسمنی. شدیچشمک زن در ذهنش، مدام روشن و خاموش م چراغ

 خاطر

 بود. امدهیافتاده بود ن انشانیکه امروز م یو اتفاق او

 درهم و برهم، درست مانند ی. خطدیکش یفرض یخط نیزم یرو شیپا با

 بهتر یروز دیکه هر روزشان را به ام ییمانند روزها. شیروزها نیا یزندگ

 وقت چیکه در فرداها پنهان بود ه یغافل از آنکه آن روز بهتر گذراندیم

 همان فردا گم شده بود. یاصال در پستوها دی. شادیرسینم

شده بود خار و در تمام لحظات امروز، در  اسمنی انیچشمان گر ریتصو

 جانش

 عالقه از خودش نیا یبود؟ او چقدر بلد بود برا. راه درست چه رفتیم فرو
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 لیخواسته بود تبد اسمنیکه  یبه همان توانستیبگذارد؟ چقدر م هیما 

 شود؟

 را کنار اشیشگیهم ییبام و دو هوا کیاخالق  نیا توانستیچه حد م تا

 بگذارد؟

 او و نوا را یارتباط فکر کرد و در دل حسرت  لیریامروز ام یحرفها به

 وجودش یدل او را هم برده و حسرت را راه رونشیکه ب یاارتباط . خورد

 .گذردیبود بدون انکه بداند در دلش چه م کرده

 آن یکه کم یایگوش یکردند و رو یافکار، چشمانش سرکش نیا انیم

 بود دهیآن بود که او ترس تیگذاشته بود نشستند. واقع نیزم یرو طرفتر

را از خودش دور نگه داشته بود  یرود و گوش یدستش به عذرخواه مبادا

 اما

 او نبود. یجایمشکل غرور ب نیحل ا راه

 یوارد صفحه میرا برداشت و مستق یقلبش گوش داد. گوش یندا به

 چتش با
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 نیناصر بود. به هم یداروها ستیل امشانیپ نیشد. آخر اسمنی 

 !یمسخرگ

 شود، دستش به نوشتن رفت: مانیاز آنکه پش قبل

 دمیخوب نبود. کنترل خودم رو از دست دادم و اصال نفهمرفتار امروزم "

 یچ

 ".میقرار بذار با هم حرف بزن هی. یاسی یببخش دوارمی. امگفتم

 .ستادیبدون فوت وقت ارسالش کرد و ا و

که در آن وقت  دیرا د لیریام گذشتیاز کنار ساختمان خودشان م یوقت

 از

 وقت شب نیا زیچه چو تعجب کرد. او را دگر  دادیگلها را آب م شب،

 نگه داشته بود؟! داریب

** 

*** 
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که آمده بودند برگشتند.  یآخر هفته، از همان راه د،یو ام محمدحسن 

 سر یب

از رفتنشان به جا  هیبق یکه برا یاز حس دلتنگ ییایصدا، آن هم با دن و

 ماند.

 نیریحس دو نفر از رفتن آنها متفاوتتر از سا هایاحمر یدر خانه ن،یب آن

 !منای. حس نرگس بانو که با رفتن تنها کسش افسرده شد بود و حس بود

 د،یحس جد کیبا  دینازیم شیاه هبه تعداد خاطرخوا شهیکه هم یدختر

رها شود تک مانده بود.  مارستانیب کیدر  ییکه به تنها یماریب همچون

 رهیگ

 شیهاارتباط که تا قبل از آن در  یطرفها کیحس  انیبود م افتاده

 او شهیهم

 یمعشوق! عاشق یگریبار او عاشق بود و کس د نیخوبش بود. اما ا طرف

 تنها

دختر نسبتا افسرده ساخته  کیکه از او  یرفته. حس یشده و معشوق رها

 بود.
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 مبل یاز آنجا نداشت. محبوب رو یهم دست کم لیخل یدر خانه اوضاع 

 .گرفتیو آبغوره م نشسته

 خوب یگیکرد آرامش کند: مگه خودت نم یکنارش نشست و سع یعل

 خانم؟ هیکارا چ نیپس ا م؟یکن هیپشت سر مسافر گر ستین

 کیرفت. کاش  دهیبچهم. از راه نرس یبرا رمیمحبوب باز هم هق زد: بم و

 .موندیهم م هفته

 یماه و خردها کیهمان  دهیمنظورش از از راه نرس اناًی. احدیخند یعل

 که

 بود؟!بود که ن رانیا محمدحسن

 یهفته موندیهفته هم م نیا ؟یداد: خدا نکنه. باالخره که چ اشیدلدار

 بعد

 اونوقت؟ کردیم ی! چه فرقرفتیم دیبازم با که

 یاه هخانم. خانواد نهی: ذات مهاجرت همدیرا پشت محبوب کش دستش
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 شرفتیمحمدحسن پ یخوای. اگر مانیکنار ب ایسخت نیبا ا دیبا مهاجرا 

 کنه

به دست  یآب هی. حاال هم پاشو خودت رو جمع و جور کن نهیهم راهش

 و

رفته تو  نهیحال تو رو نب نیا نکهیبزن. آقاجون از ظهر به خاطر ا روت

 اتاقش.

 : نوا کجاست؟دیرا باال کش اشینیب محبوب

 یبه نظرم اونم حوصله یداره. ول تیراهرو اشاره کرد: تو اتاقش. گفت اد به

 تو رو نداشته. یزار هیگر

 الیخیب توننیشد و از جا برخاست: همه که مثل تو نم یحرص محبوب

 باشن.

: با غصه خوردن و دیکه موفق شده بود او را از جا بلند کند خند یعل

 یهیگر

 شه؟یدرست م یهمه چ من

 واریجواب دادن به او نوا را صدا زد و خودش پشت د یبه جا محبوب
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 گم شد. آشپرخانه 

را  لیکه محبوب در اتاق خل یوقت آمدیو نوا از آشپزخانه م یعل یصدا

 باز

 ن؟یداری: بابا؟ بدیباز د یتخت، با چشمان یو او را دراز کش رو کرد

 لی. انگار که توقع نداشته باشد خلیبود تا سوال یتعجب شتریب جملهاش

 داریب

 باشد. بوده

چهرهاش شده بود  یشگیکه آن روزها عضو هم یدهایبا رنگ پر لیخل

 سر به

 .دارمیاو چرخاند: جانم بابا؟ ب طرف

 یبابا؟ چرا انقدر ب نیتخت کنارش نشست: خوب یجلو رفت و رو محبوب

 ن؟یحال

دستش را فشرد  ل،یداغ او. خل یشانیرفتند تا پ شیانگشتان سردش پ و

 تا
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 .شمیرا از چهره و کالمش دور کند: خوبم بابا. بهترم م ینگران 

 شیاما به جا ؟یشویخوب م یک گرید ؟یبپرسد ک خواستیم محبوب

 لبخند

قدر درمانده و شکسته که  نیبود. هم نیهم لیبود خل ادشی. او تا زد

 حاال

 هم شده بود. بدتر

 .نیبخور نجایهم ارمیبرم ناهارتون رو ب-

کرد:  خکوبشیسر جا م ل،یخل ینشده بود که جمله زیخ میو هنوز ن گفت

 به

 محبوب؟ بخشهیسودابه منو م نظرت

 !شد؟یرنج تمام م نیا یبا درد چشم بست. پس چه زمان محبوب

. چرا با بخشهیتخت انداخت: معلومه که م یرا دوباره رو نشیسنگ تن

 نیا

 بابا؟ یدیخودت رو آزار م فکرا
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 کردم. ی: من در حق همتون بددیآه کش لیخل 

 ییاه هبزرگ کردن بچ ایدن یکجا ؟یبغض کرد: نگو بابا. کدوم بد محبوب

خودت  یبچه نیو ع ستنیاز پوست و گوشت و خون خودت ن که

 دوستشون

 بابا؟ هیبد داشتن

از ماجرا  ینفر هم که شده درست حساب کیگرفت. کاش  لیخل نفس

 خبر

 طور نیو آن وقت ا دانستیتا درد او کمتر شود. کاش محبوب م داشت

 تا دلش قرص شود. گرفتیپشتش را م قاطعانه

نگه  یامانت هی نیکردم عارف و دخترش رو ع ی: تمام عمر سعدینال تنها

 دارم

 یامانت یکی نیندونست محبوب. وقتشه که ا یامانت دار قیخدا منو ال اما

 رو

 بدم. لیبشه به صاحبش تحو ریمثل بار قبل د نکهیاز ا قبل
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 بود: بابا! دهیمحبوب ترس یصدا 

 جواب گذاشت و درخواست کمک یبلند شد و نشست. محبوب را ب لیخل

 یروزها ی. براکردیم رهیخودش ذخ یآخر را برا یاه هلحظ نیا دی. باکرد

 .شیو دردها ییتنها

تخت داخل  یکنار هم رو لیانداخت نوا و خل هیخانه سا یکه رو شب

 اطیح

 نور کم جان المپ. ییروشنا ریبودند. در سکوت. ز نشسته

 که همراهش آورده بود را باز کرد. خش خش تکان خوردن یآلبوم لیخل

 حواس نوا را پرت خودش کرد. عکسها

 ه؟یچ نای: الیدست خل ینشست رو نگاهش

 لبخند؟ ایباال رفت. پوزخند بود  لیلب خل یگوشه

 ؟یامشب مرور خاطرات کنم باباجان. حوصله دار خوامیم-

دارم عشقم. تازه استقبال شما حوصله  یبرا شهینوا باال رفت: من هم یابرو

 هم
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 .نیکردینم نکارای. چون قبال از اکنمیم 

 سیبود از تماس با دست عرق کردهاش خ لیکه داخل دستان خل یعکس

اما امشب وقت حرف  دیشنیم انیدر م یکینوا را  یاه هبود. جمل شده

 زدن

 .دنینه شن بود

هم حرف  یشد و لبخند زد: از همون بچگ رهیدر عمق شب خ ییجا به

 گوش

 سال ازت بزرگتر بود۳که   یبه محمدحسن شهیمحبوب هم ،یبود کن

 نی. مثل همیگرفتینه بهونه م یکردیم ی. نه لجبازرهیبگ ادیاز تو  گفتیم

و نپرس چرا و  هایکه بهت گفتم برو دنبال احمر ی. مثل همون وقتحاال

 تو تا

 ؟یچ یکه چرا؟ برا ینشد چمیحاال هم پاپ نیهم

 نیو پر مهر لب زد: تو ا رمردیپ یدهیخم ینوا حلقه شد دور شانه دست

 خونه
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 یچ یبرا کنهیم ی. چه فرقمیدیو ما هم انجام م دهیدستور م لیخل آقا 

 باشه؟

 شدهست. تیتصو یکه بخوا شما

 که چرا؟ رمیمیم یبا خنده افزود: البته اگه بگم من هنوزم دارم از فضول و

چون حتما  پرسمینم یچیه نیکه شما نخوا ینگفتم. اما تا وقت دروغ

 صالح رو

 .نینیبیم نیا در

 نیکه در تمام ا یحمله برد. ترس لیبار با سرعت نور به قلب خل نیا ترس

 مرد بود. نیا یحس اول زندگ سالها

حد به  نینوا هم خوشحال شد و هم ناراحت. دخترکش تا ا یاه هجمل از

 او

 داشت؟ که چشم بسته حرفش را قبول کند؟ اعتماد

در مشت گرفته بود سمت او  یمتیق یئیکه آن عکس را چون ش یدست

 گرفت:
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 .نیعکس رو بب نیا 

برد و عکس را  شیدست پ دیباریاز آنها م یکه کنجکاو یبا چشمان نوا

 گرفت.

تار از سه جوان  یکرد و عکس زیچشم ر دنیبهتر د یبرا یکیآن تار در

 ستادهیا

 تابلو، قاب چشمانش را پر کرد. کی یلوج

نوشته؟  یو متعجب گفت: چ ندیرا باال برد تا بهتر بب عکس

 ؟۵۵طه...طهران

 هیاسم رو قبال  نیا کنمی: حس مدیکرد و نوا دوباره پرس دشییتا لیخل

 ییجا

 .دمید

 .دیجمله پر کی نیچطور با هم لیکه رنگ از رخ خل دیند و

 بابا؟ شیدید : کجادیجان کند تا پرس لیخل

بود  دهیاو. فکرش مشغول شده بود. کجا د یبه رو دینوا چرخ چشمان

 نیا
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 اورد؟یب ادیتا به  کردینم یاریو نام را؟ کجا که حاال حافظهاش  ریتصو 

 .دمشی. اما مطمئنم قبال دلیبابا خل ستین ادمی-

که ذهنش را مشغول کرده بود  یزیآنکه حواسش را از چ یبعد، برا و

 پرت

 دوباره عکس را در دست باال برد و مقابل چشمانش گرفت. کند،

 ن؟ییشما نیا-

بودند  ستادهیتابلو ا ریکه ز یاز آن سه نفر یکی یو انگشت رو گفت

 .دیکش

 : آره بابا.دیآه کش لیخل

 هن؟یکرد: اون دو نفرن ک یکنجکاو نوا

 گفت؟یم دیحبس شد. چه با لیخل ینهیدر س نفس

 جواب: دوستامن. نیتریمنتظر نوا وادارش کرد به گفتن دم دست نگاه

 یترس ک نی. باز هم نتوانست زبان باز کند. ادیبست. باز هم ترس چشم

 قرار
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 نیچن قشیدست از سر او بردارد؟ دوست؟ کدام دوست در حق رف بود 

 که او کرده بود؟ کردیم

 کجاست؟ یعکس را جلوتر برد: اون تابلو برا نوا

 زیداد تا حواس خودش هم معطوف چ حیتوض شیسرفه کرد و برا لیخل

 دوستام ادارهش نیاز هم یکیکه منو  یانباره. انبار یشود: تابلو یگرید

 .میکردیم

و  نکیاطراف، نبود ع یکیبود. تار شیناواضح روبهرو رینوا به تصو چشم

 عدم

 همه دست به دست هم داده بودند تا درست درمان نتواند ریتصو وضوح

بود  دهیکه قبال از او د یهمان چند عکس یرا هم از رو لیو خل ندیبب

 توانسته

 دهد. صیتشخ بود

 !نینوا گرد شد: چه جالب! قبال نگفته بود چشمان

 تکان خورد. بغضش را قورت داد. لیخل یگلو بکیس
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 بود. ومدهین شیفرصتش پ- 

 ل؟ینداشت انگار: حاال چرا طهران با ط دسته دار بابا خل ینوا تمام سواالت

 ت دو نقطه نه؟ چرا

خاطرات را نقش بسته  ییگو کرد؛ینگاه م وارید یحوال ییبه جا ل،یخل

 یرو

آن جواب نوا را هم داد.  انیکه همانطور محو شده م دیدیم دیسف وارید

 انگار

کار  نیا شنهادیاسم: پ نیانتخاب ا یبرا لشیهمان سالها بود و دل لیخل

 از

رو  مشیکار رفته بودم تهران تصم یکه اون سالها برا یبود. وقت من

 گرفتم.

 کردیکه اومده بود فرق م یتهران ،یجوون آس و پاس شهرستان هی واسه

 با

گرفتم  میکه همه سراغ داشتن. تهران من از همون زمان که تصم یتهران

 نیا
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شهر  هیمن فقط  یبرا نجایمتفاوت بود. ا هیال بقرو شروع کنم با م کار 

 نبود.

که تونستم خودم رو  ییجا هیپرتاب بود!  یسکو هیقول شما جوونا  به

 ثابت

 .کنم

 یباال آمد: وقت شیاه هو تا کلم دیجوش شیگرفت و بغض در گلو ینفس

 برگشتم

 یطهران نیاز ا یاسم هیدلم خواست  میو انبار خودمون رو زد شهرمون

 که

 تونمیچند سال بعد م کردمیرو عوض کرد همراهم باشه. فکر م میزندگ

رو راه بندازم و  التیتشک نیکه تونستم ا شدیام بگم چه هو به نو نمیبش

 بهشون

که اومدم و ازش نون دراوردن  یشهرم. شهر نیا ونیکه همه رو مد بگم

 تو
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گرفتم. اون موقع خواستم فرق تهران خودم با  ادیرو  کیکوچ یجا هی 

 رو هیبق

شد که  نیمخالف نبود. ا کممینشون بدم. شر گشینوشتن شکل د با

 تهران ما

رو  مونیکه زندگ یسال۵۵تهران با ط دسته دار. اونم نه تنها. طهران . شد

 به

 کار عوض کرد. نیخودمون با شروع ا الیخ

 بود اما انگار دهیپرس یشد. او با شوخ رهیسر باال برد و به پدربزرگش خ نوا

که همه را به  ییآن روزها، همان روزها انیغرق شده بود م یجد لیخل

 نیا

 رسانده بود. نقطه

 شد؟ی. اون انبار چیقشنگ لیکه گفت: چه دل یاز ته دل بود وقت لبخندش

 چرا

 یوقت از دوستاتون برا چیچرا ه ن؟یما ازش بگ یکه برا دینرس ییجا به

 ما
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 ن؟ینگفت 

جواب دادن مکث نکرد: انبار سوخت. من در حق  یبار برا نیا لیخل

 دوستم

 رو نداشته باشم. دنشیدوباره د ینکردم نوا. اونقدر بد بودم که رو یخوب

کرده  یاو مات ماند. چه گفته بود؟ سوخت؟ بد یاز پاسخ تک کلمها نوا

 بود؟

 قهرمان او؟ لیهم خل آن

 گرفت؟ شیآت یعنیه گرفت: سوخت؟ را نشان لیمتعجبش خل چشمان

 شد و او بود که دوباره سوال کرد: چرا بابا؟ نییباال و پا لیخل سر

ه . همان سرفدیدهان باز کرد تا حرف بزند اما سرفه امانش را بر لیخل

 ییاه

اوقات،  یکه گاه ییاه ه. سرفشدیم دایسر و کلهشان پ یمواقع نیچن که

 مثل

 یاز جا برخاست و عکس از رو دهیبودند. نوا ترس لیخل یشب ناج نیهم
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 سقوط کرد. نیبه زم شیپاها 

 تا ستادیرا وصل کرد و خودش آنقدر ا ژنشیرا تا اتاقش برد و اکس لیخل

نوا  یرفع نگران یاز رو شتریکه ب یهم افتاد. بسته شدن یمرد رو چشمان

 بود.

 آمد؟یم لیخواب به چشمان خل مگر

 کی ریتصو دیصفحه د یرا رو اسمنی امیپ یبه اتاقش برگشت و وقت نوا

 تابلو

 .دهیآمده بود کجا د ادشیکه حاال  ییچشمانش جان گرفت. تابلو مقابل

 .خوردیخاک م هایاز گاراژ احمر یکه مشابهاش در گوشها ییتابلو

 "ا خانم عکاس. من به همکارم قول دادم.ه هکوه فردا سرجاش یبرنامه"

دستانش خشک شده بود. در دلش  انیم یبود و گوش امینوا به پ چشم

 حاال

چه  لی. خلرفتیکه در سرش رژه م یاز احتماالت شستندیرخت م انگار

 گفته
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 از بدو ورودش لیخل یکرده بود؟ تمام حرفها یبد یدر حق چه کس بود؟ 

و نوا حاال فقط مضطرب  دیچرخیحاال در مغزش م نیآن گاراژ تا هم به

 بود

 در گذشته په شده بود؟ نکهیا از

**** 

**** 

کند و در همان  دایپ ستادنیا یبرا ییگردنش را عقب چرخاند تا جا نوا

 حال

 لطفا. نیستیبا کترینزد کمیبه زوج مقابلش اشاره کرد:  رو

 سرت رو سمت کمیشما  زمیگرفت: عز اسمنیرا سمت همکار  دستش

 خم کن. همسرت

و عکس را ثبت کرد و  ستادیمد نظرش که اجرا شد، با لبخند ا ژست

 انگشت

 .نیرا رو به آنها باال گرفت: تکون نخور شصتش
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راستش را صاف  یشد. پا رهیاو خ ستادنیاز پشت سر به آنطور ا اسمنی 

 رو

چپش را از زانو خم کرده بود تا اشراف کامل  یعقب گذاشته بود و پا به

 به

 داشته باشد. نیدورب

 نوا! یفتیاسترس لب زد: ن با

 : نترس. من عادت دارم.دیخند دختر

 و اسمنینشستند. همکار  یصخرها یگوشه رو کینوا که تمام شد  کار

 شانیبرگشته بودند و آن دو مانده بودند تک و تنها. نگاه هر دو شوهرش

 حاال

 بکر کوه بود. عتیطب به

 خاص شد. یلیعکساشون خ -

 شتریکه از صبح چند کلمه ب اسمنیسکوت  دیجمله را گفت تا شا نیا نوا
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 یاز لبخند رو یشد و رد نیینزده بود را بشکند. سر او باال و پا حرف 

 لبش

 تهشیفرمال یزد: آره. همسرش کوه نورده، دوست داشت عکسا شکوفه

 هی

 موضوع داشته باشن. نیاز ا ینشون

او دوباره کور نشود:  یبحث را دست گرفت تا نطق باز شده یادامه نوا

 من

 نیا یهمه شلوغ نیا ونی. مکنمیاستقبال م دیجد یاه هدیاز ا شهیهم

 کار رو

 ییمکانا نیاز همچ یخاطر قبول کردم. کمتر عروس دوماد نیهم به

 استقبال

 هم بودن. هیپا یلی. مخصوصا که جفتشون خکننیم

 به خاطر شیبخش هی: دیشد و آه کش رهیتها خدر دور دس ییبه جا اسمنی

دو تا باهم دارن. کال دو نفر به نظر من قبل  نیهست که ا یمشترک وجه

 از
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 رو بلد باشن. گهیهمد دیرو بفهمن. با گهیحرف همد دیبا یزیچ هر 

باخبر  ایرکیو ام اسمنی انیاز ارتباط پا گرفته م شیلبخند زد. کم و ب نوا

 شده

 دخترک، طعنه به خودشان است. یجمله نیا کردیو حس م بود

 کنم؟ یفضول تونمیم-

 یکیبا  خوادینثارش کرد: اتفاقا خودمم دلم م یلبخند یبا مهربان اسمنی

 ندارم. ییبار رو تنها نیتحمل ا گهید کنمیکنم. حس م صحبت

ناراحتت  یگذاشت و آهسته گفت: چ یرا کنار شیپا یرو یکوله نوا

 کرده؟

از کدام قسمتش که حق مطلب  گفت؟یم شیسکوت کرد. از کجا اسمنی

 غم

 کیکه از  یرا ادا کند؟ شده بود همچون شکست خوردها شیروزها نیا

 جنگ

 فیخوش نداشت و حر یکه انگار رو یبرگشته بود. از جنگ با عشق نابرابر
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 جنگ حرف نی. از ادیرسیبه آن نم اسمنیبود. آنقدر قدر که زور  یقدر 

 دارد تا یشتریکدام قسمتش غم ب دانستیداشت اما نم ادیگفتن ز یبرا

 منتقل کند. یرا بتواند به خوب حسش

 شهیو آهسته به حرف آمد: هم دیترک خوردهاش کش یلبها یرو زبان

روز عمرمه.  نیبهم حس داره بهتر ایرکیکه بفهمم ام یروز کردمیم حس

 با

 یته خوش کردمیروزا فکر ماون  م؟یهم دار نیمگه بهتر از ا گفتمیم خودم

 نیهمونجاست که بهش برسم. اما حاال ا ی. آخر آخر خوش شانسنهیهم

 حس

 رو قشنگتر نشون زیپنجره که همه چ هیندارم. انگار نشسته بودم پشت  رو

 یبه اون قشنگ زیچ چیه فهممیشدم تازه م کیو حاال که نزد دادیم

 .ستین

 باز شده. اما... تیواقع یچشمام رو تازه
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نگفت تا دوباره  یزیبغض دارد. چ شیبست. نوا حس کرد صدا چشم 

 خودش

از  یچیاز قبل. ه شتریب یحت دیگشود: اما هنوزم دوسش دارم. شا لب

 اون

 .میستین گهیهمد یما آدم زندگ یکم نشده نوا ول عشق

 فکر رو نیدست جلو برد و دست دخترک را گرفت: چرا ا یبا ناراحت نوا

 ؟یکنیم

به فکر  یاجی: احتدیباران شد و قطره قطره از چشمانش بار اسمنی بغض

 کردن

 دواریرو بهم ثابت کرده. هر بار که اومدم بهش ام نیبارها ا ایرکیام ست،ین

 کشیکرده که چند قدم عقب پرت شدم. هر بار که نزد یکار هی بشم

 شدم

 رهیجوب نم هیزده که منو از خودش رونده. ما آبمون با هم تو  یحرکت هی

 .نوا
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 دخترخوب؟ یزنیچرا باهاش حرف نم- 

را در آغوش گرفت: حرف زدم،  شیو زانوها دیرا باال کش اشینیب اسمنی

 اما

بود. اون  یمدع ایرکیدعوا که توش ام هیبه  دیبار ته حرفهامون رس هر

 قبول

 رم،یگیبهونه م دونمی. چه مذارمیروش م بیمن دارم ع کنهی. فکر مکنهینم

 نداره و منم که بد برداشت یخودش مشکل ایرکیز نظر ام. اامیو ادا م ناز

 از من مهمتره براش. شیکدندگی. غرور و کنمیم

را چند بار مزه مزه کرد و سر  اوردیزبان ب یرو خواستیکه م یحرف نوا

 آخر

 .اسمنی یاخالقاش آشنا بود نیزبان آوردش: تو که با ا به

 قفل مشترک نیبه ا زدیرا که م یچشم بست. چرا هر در نیغمگ اسمنی

 د؟یرسیم

 گفت: من با تموم کردیچشمانش پاک م ریطور که نم اشک را از ز همان
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بودم و بازم عاشقش بودم  دهیرو د نایآشنا بودم. اصال هم ایرکیام یاخالقا 

 اما

 همه کردمی. من اون زمان فکر مستین نایا زیاالن متوجه شدم همه چ نوا،

 شدم کیبهش نزد شتریقدم ب کیخوب و نرماله اما حاال که  ایرکیام زیچ

 سخته. ییاخالقا نی. تحمل همچستین نمیبیم

. اسمنیدرست کرد  شهیرو م نایاما ا یگیم یچ فهممیلبخند زد: م نوا

 اگر

و غصهش  یکه دست رو دست بذار ستین یزیچ شه،یم نیبخوا جفتتون

 رو

 .یبخور

 سخت بود اما گفت: مشکل شیحرف برا نی. گفتن ادیلب گز اسمنی

که چقدر  کنهی. چون اصال درک نمخوادینم ایرکیام نکهی. انجاستیهم

 نیا

 اصال کنهیم رییتغ ریام دونستمیاگه م یدونیآزار دهندهس. م کارهاش
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 بهتر هم یحت ست،ین ریپذ رییاما مطمئنم تغ دمیکشینم شیرو پ بحثش 

 بشه. تونهینم

 ؟یکن کاریچ یخوایدل نوا شد: م یلحن پر درد او غصه روانه از

 عشق نیا یبرا ومدیاز دستم برم ی: من هر کاردیاشک خند انیم اسمنی

. ستمیشرمنده ن کهیتموم خودم رو گذاشتم پس د یدادم. حت انجام

 تو هشیبق

 خراب. ایکنه  ریرو تعم رونهیو نیا تونهی. اونه که ماستیرکیام یدستا

 سبک شدم. یلی. خیکه گوش کرد یرا پاک کرد: مرس شیاشکها

 رو لب نشاند و او از جا بلند شد و پشت لباسش را تکاند: پاشو یتبسم نوا

 کجا رفت؟ زدانی. میدور بزن هی میبر

 .زدیم دیکه اطراف را د دیپرس یدر حال اسمنیسوال را  نیا

 .دمشیبه بعد من ند یشانه باال انداخت: از وسط عکاس نوا

 اومده بود حواسش به ما باشه؟: مثال دیخند اسمنی
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 یلیخانوادهتون خ یبرداشت: کال پسرا نیزم یکولهاش را از رو نوا 

 !بنیعج

 اریکه از ش زدانی دنیکه با د دیبگو یگرید زیو گردن چرخاند تا چ گفت

 کوه

 .ستادیسر جا ا آمدیم باال

 فکر کنم اومد. البته...-

به آن سمت: تنها  اسمنیهمزمان شد با چرخش سر  اشیبعد یجمله

 ..ستین

 که پشت سر آنها یو ساحل لیریو ام ایرکیتا ام زدانی یاز رو اسمنی نگاه

 کردند؟یچه م نجایکش رفت. آنها ا آمدیم

 : براتون مهمون اوردم.دیتا چشمش به او افتاد خند زدانی

کنده شد تا  ایرکیام یکه چطور چشمان سرخ خواهرش از رو دیند و

 ..نتشینب

 یجا قایرا دق شیو حواسش بود که پا رفتیراه م لیریدوش امدوشا نوا

 یپا
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 بگذارد. رفتیکه جلوتر از آنها م یزدانی 

 نشانی. سکوت بایرکیو در اخر ام اسمنیپشت سرشان بود و بعد  ساحل

 را

 .شکستیساحل م یو هرازگاه زدانیو  لیریام یصحبتها فقط

استراحت  کمی نجایا نیایو به آنها اشاره کرد: ب ستادیا یگوشها زدانی

 .میکن

 .میراه دار یلیآبشار خ تا

 نشست. یتکه سنگ یرو هیو قبل از بق دیکش ینفس راحت نوا

را از پشت  فشیک ایرکیقدم برداشت تا سمت او برود که ام کی اسمنی

 :دیکش

 ؟یاسی

 و مردد به طرفش برگشت: بله؟ ستادیا

 ؟یکرد هی: گردیپرس یپسر درهم بود وقت اخم

 تا از دست او رها شود: نه. دیرا کش فشیک بند
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 هیگر یچ یآن دستش را گرفت: برا یرا رها کرد و به جا فیک ایرکیام 

 ؟یکرد

 شد: ولم کن. یطلبکار او عصب شهیاز لحن هم اسمنی

 . سمتش سر خم کرد: اول جوابم رو بده.دیکش ینچ ایرکیام

 تو حال خودم باشم؟ یبذار شهیم-

 بعدش برو تو حال یکرد هیسر تکان داد: آره. قبلش بگو چرا گر ییپررو با

 باش! خودت

گوشه دور هم حلقه  کیا که ه هبچ یناخوداگاه برگشت رو اسمنی نگاه

 زده

 باال بود و انگار اصال حواسشان به آنها نبود. شانیاه هخند یو صدا بودند

 صادقانه گفت: دوست ندارم درموردش حرف دیکه چرخ ایرکیسمت ام به

 .بزنم

را هم پراند: در  ایرکیصورت ام یاخم نشسته رو اسمنی ینرم شده لحن

 مورد
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 ؟یچ گهید یزایچ 

 حیو توض دیدهانش کش ینشست دست رو شیکه رو اسمنیگنگ  نگاه

 داد:

 .میبود در مورد خودمون حرف بزن قرار

 کرد دستش را از بند انگشتان او آزاد کند و همزمان لب زد: یسع اسمنی

 !مینداشت یقرار نیهمچن

 صدا دار شد. ایرکیام یخنده

 رفته. ادتی. حتما می: داشت-

 ایرکیقدم به عقب بردارد که ام کیبود که اخم کند. خواست  اسمنی نوبت

 امروز. نی. هممیزنیفشرد: حرف م میرا مال شیبازو

 هم خوبه. نجایکرد و لب زد: هماطراف نگاه  به

 شده بود؟ وانهیمتعجب نگاهش کرد. د اسمنی

 ر؟یام یگیم یچ-

 داد زد: ما االن هیو رو به بق دیو دست او را کش ستادیصاف ا ایرکیام
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 .میگردیبرم 

و باالخره  ستادیرا انتخاب کرد. ا هیدنج دور از چشم بق یگوشه کی

 تیرضا

راحت شده بود که دخترک  الشیرا رها کند. انگار خ اسمنیتا دست  داد

 حاال

 ندارد. یفرار راه

 م؟یدعوا کن سادهیوا ای ینیشیسمتش برگشت و شنگول گفت: خب، م به

 لبش. یاز لبخند رو یشد رد کمرنگ دنینخند یبرا اسمنیتالش  تمام

رفت و خش خشش نگاه  شیپا ریز یاز او فاصله گرفت، تکه چوب یکم

 ایرکیام

 شهیته حرف زدن ما هم یدونیکرد: خوبه خودتم م اسمنیمعطوف  را

 .یو بازم اصرار دار کجاست

و گفت: باالخره  دیتازه را نفس کش یدست به کمر شد. هوا ایرکیام

 شهیهم
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 هم وجود داره. استثنا 

 یشده بود. رو زشیچ کیامروز  ایرکی. نه. واقعا امدیباال پر اسمنی یابرو

 تکه

 شد و رهیبه او خ قینشست و دق یسنگ

جزو همون استثناها  نبارمیا دهیم نیتضم یبه دلش داد: اونوقت ک دل

 باشه؟

 : من!دیخند

 به حرفت ی. توقع دارییدعوا یخودت طرف اصل شهیکرد: تو که هم اخم

 کنم؟ اعتماد

 :ستادیا شیروبهرو یفرستاد و رو به منظره بشیدست داخل ج ایرکیام

 نکن. یبوده. نامرد۵۱،۵۱  شهیهم

بودم که  هیدرصد قض۵۱  یبهت زده نگاهش کرد: اونوقت من ک اسمنی

 خودم

 ندارم؟ خبر
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و خندان لب  دیبه صورتش کش یگردن سمتش چرخاند. دست ایرکیام 

 زد:

 استثنا یهیقض میبر شیپ یشکل نیهم م؟یبحث رو تموم کن نیا یخوایم

 !کنسله

 یشالش را رو دیکه وز یشد و همان لحظه باد نهیدست به س اسمنی

 شانهاش

درصد بودم که خودم ۵۱اون   ی: نه. واقعا دوست دارم بدونم کِانداخت

 خبر

 ندارم؟

امروز  کینبود و  ایدخترک کوتاه ب ایچشم در حدقه چرخاند. گو ایرکیام

 که

 سرحال بود سر جنگ داشت. او

قاتل و مقتول به  گنیم یدیدست به سر کردنش گفت: مگه نشن یبرا

 کی

 مقصرن؟ اندازه
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 پوزخند زد: حتما تو دادگاه تو! اسمنی 

 . باز هم خراب کرده بود. جلو رفت و کنار اودیکش یپوف کالفها ایرکیام

 یعکاس یامروز برا دمیحرفا. شن نیا الیخیگفت: ب طانیش. نشست

 نیاومد تهیفرمال

 یتهیفرمال یتو دوست دار یول ارمیسر در نم زایچ نی. منکه از انجایا

 خودمون

 باشه؟ کجا

بزند. بهت زده گفت:  رونینمانده بود که از حدقه ب یزیچ اسمنی چشمان

 تو

 ؟یرفت شیکه تا اونجا هم پ یمن جواب مثبت گرفت از

 اسمنیاز سر شانه با لذت نگاهش کرد، از سر به سر گذاشتن  ایرکیام

 خوشش

چرا زودتر امتحانش نکرده  گفتیبود. آنقدر که مدام به خودش م آمده

 بود؟

 .میرسیگفت: حاال به اونجا هم م الیخیب
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 یتا سکته نداشت. با تشر گفت: چطور یاز شدت حرص فاصلها اسمنی 

 !گرفتنیقبلنا اول جواب م ادمهیبرعکس شده؟ تا من  اونوقت؟

 .میکنیزد: ما از آخر شروع م شیبه رو یچشمک ایرکیام

 ایرکیام یرو نیخودش مسلط باشد. اتا به  دیکش یقینفس عم اسمنی

 در

 زده بود. گرشید یسور به آن رو کی یخرد کن اعصاب

 حتما. دهیمد جد-

 یلحظه احساسات کی اسمنی تیسرخ از عصبان یچهره دنیبا د ایرکیام

 شد.

سرش انداخت. بدون  یاو رد کرد و شال را رو یرا از دور شانه دستش

 آنکه

 در آن لحظه از اسمنیقلب  یدارد همانجا نگهش داشت. صدا برش

 چه حرف حساب یگرفته بود. برا یشیآواز خوان کوه پ یاه هپرندیصدا

 که یایآغوش اجبار د؟یتپیآن طور م ایرکیام یو باز هم برا شدینم سرش
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 کرده بود. جنبهاشیشده بود انگار ب بشینص 

شال را که  گرید یجلو رفت. پره ایرکیدست ام ردیخواست فاصله بگ تا

 در

 جلو برد. اسمنیرقصان شده بود گرفت و آهسته تا گردن  هوا

 بگو. نجایهم یگله دار یگفت: هر چ آرام

 عذاب را تمام کند: که بازم نیو ا ردیباال رفت تا شال را بگ اسمنی دست

 که هستم؟ نمیمن هم یراه بنداز دعوا

که از خودش سراغ  یحرکت نیمتریاجازه نداد. دست او را با مال ایرکیام

 داشت

 یکشاند. انگشتانش که رو شیزد و نوازش وار همراه شال تا گلو پس

 پوست

باشم که  یکینباشم.  نیتو هم یبرا خوامیدختر نشست لبخند زد: م نرم

 تو

 . خوبه؟یدار دوست
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 بود. امدهیبدش ن یباز نیا از 

و  دیکش شیمنطقش را پ یاز لرزش گرفته بود وقت یرد اسمنی یصدا

 نجوا

 .ایرکیام شنی: آدما عوض نمکرد

وار  شنهادیاو باال رفت و پ یروزها نیا یپسر از بدقلق یابرو یتا کی

 گفت:

 . امتحانش که ضرر نداره، داره؟میکنیم امتحان

آمدن  رونیب یانگار دستپاچه شده بود که راه خودش را برا اسمنی نفس

 ادیپ

 ؟یچ یامتحان قبول نشد نی: اگه تو اکردینم

که امروز خوب از آن  یدور شانهاش محکم شد و به در ایرکیام دست

 جواب

مورد  نی. تو اآمیپاس کردنش م یدوباره برا وریبود زد: شهر گرفته

 تجربهمم

 !ادهیز
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عقب رفت: دارم  یکه برندهاش نبود کم یخسته از آن کشمکش اسمنی 

 یجد

 .ایرکیام زنمیم حرف

 .کنمیدستش گذاشت: خودم درستش م یدست رو و

 دهد؟یآمده را از دست م شیفرصت پ ایرکیام کردیفکر م واقعا

 بحث قبل را گرفت تا حواس او را هم پرت کند: مردود شدم هر یادامه

 . خوبه؟رمیم یرد ی. بگدمیباز امتحان بده م ی. بگکنمیم یتو بگ یکار

برو و پشت  دیمات نگاهش کرد. توانش را داشت که به او بگو اسمنی

 سرت

 نگاه نکن؟ را

چشمان صامت او سرکش شدند. باال  دنیبا د ایرکیدست ام انگشتان

 رفتند و

بود و  ستادهیدختر نشستند. حاال باد هم عقب ا یکرده خی یگونه یرو

 دست
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 داستان بود. نیا یمنتظر ادامه نهیس به 

 .میکنیرو درست م شیخودت غول نساز. مابق یتو از من برا -

انگشت  یحرکت انتحار کیبود که در  دهیهنوز به انتها نرس جملهاش

 شصتش

 . امروز تمام توانش را وسط گذاشته بود تا نظردیاو کش ینییلب پا یرو را

در اخالق گرفته تا کنترل خودش  هیرو رییرا عوض کند. از تغ اسمنی

 استفاده

بود و  اسمنی یبود تا به جواب برسد و حاال چشمش به لبها کرده

 دانستینم

 از هزاران حس مختلف برپا شده. ییدل دختر چه غوغا در

 نه؟ ای میرو بخور شینیریش یدیبله رو م-

لب کرد: فکر کنم اون  ریز ینشست نچ شیکه رو اسمنیلرزان  نگاه

 ینیریش

 تو نباشه. لیباب م یلیخ خوامیمن م که
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 تا او نفس بکشد و لب زد: فعال همون دیعقب کش یلبخند سرش را کم پر 

 .فتهیهم کارمون راه م یبله رو با هزار اما و اگر بد جواب

اما به همان گرفتن  خواستیم شتریب یزیکه نشست دلش هنوز چ عقب

 بله

 داده بود. تیرضا

 آنکه دست و نگاهش دوباره هرز نرود از جا برخاست و سوال اخرش یبرا

 را

 عروس خانم؟ می: بله رو گرفتدیپرس

 مات و مبهوت شد جوابش! اسمنی یجوابیب و

**** 

*** 

 یکه در کوچه سع ییبلندگو یاز پشت تلفن با صدا هیمهد یشاک یصدا

 گوش نوا ساخته ریز یبیعج بیرا قالب مردم کند ترک شیهایسبز داشت

 .بود
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 لحظه! هی یگوش: ستادیرا از گوشش فاصله داد و ا یشده گوش کالفه 

 ؟یگفتیم یاتاقش را بست و دوباره نشست: چ یجا بلند شد و پنجره از

همچون آتشفشان آماده، فوران  هیبود تا مهد یجمله کاف کی نیهم و

 کند.

 خبرمیمدته ازت ب هی: خودتو نزن به اون راه، یبلند بود و حرص شیصدا

 !ستیحواسم ن یفکر نکن ،یول شد یادیز

 که ینر یخواستیتخت انداخت: م یو خودش را از پشت رو دیخند نوا

 اثر نداره. دیباشه. از پشت تلفن تهد زیبه همه چ حواست

آمد: چقدرم که به تو  هیمهد یو بعد صدا دیچیپشت خط پ یخش خش

 داره

 !گذرهیسخت م یدور نیا

 جات مشخص نباشه! یگردیگل گذاشتم تا برم تیخال ی: جادیخند نوا

 آدم؟ ای یسر به سرش گذاشت: گل گذاشت هیمهد

 عشقم! رهیگیتو رو نم یکه جا یآدم چیبدجنس لب زد: ه نوا
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از خنده و تمسخر را باهم داشت: اون دست  یرد نباریا هیمهد یصدا 

 لیعل

 !رهیحتما نتونسته جام رو بگ تمیاستور تو

نوا را باال ببرد.  یخنده کیشل یبود که صدا یجمله کاف کی نیهم و

 آنقدر

 برسد. دیدیکه در سالن اخبار م یایبه گوش عل وارهایاز پس د که

 گه؟ید هیچ لی! دست علهیمهد یشعوریب یلیلب زد: خ شیاه هخند انیم

 هیمگه؟ چ گمیحق به جانب از پشت خط مقابلش در آمد: دروغ م هیمهد

خودش رو نه؟  یذاریشما؟ دست طرف رو م دیجد یایمسخره باز نیا

 مثال

 هیخوش به حال من که  ای ن؟یطرف دست داره شما ندار یبگ یخوایم

 دست

 اومده؟ رمیگ اضافه

پا بند نبود و در  یاز خنده رو گریا ده هآن جمل دنیکه با شن یینوا و

 صدد
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من  یعموم جیدوست نداشته باشه عکسش تو پ دیبرآمد: خب شا هیتوج 

 باشه.

 ده؟یم ریهم گ زایچ نیمگه به ا یبود که بخندد: جناب احمر هیمهد نوبت

 : اصال!دیجملهاش پر انیم عیبا محبت سر نوا

بچه مچه هم  نمیبب امیباهاش؟ نوا ن یبود یکدوم گور روزیکوفت! د-

 !ایدار

. به سرفه افتاد دیپر شیزد و همان دم آب دهانش به گلو یتک خند نوا

 و

 رفت: خاله شدم رفت پس!فورا بل گ تیاز آن وضع هیمهد

 .اوردیجور سرفهاش را بند ب کی ایجواب او را بدهد  انیمانده بود آن م نوا

 آب به دادش وانیل کیبود با  دهیرا شن شیاخر هم محبوب که صدا سر

 .دیرس

 ه؟یمهد یگردیبرم یکشاند: ک یگریکه رفت بحث را به سمت د او

 از غم داشت: یباشد اما رد طانیداشت ش یحاال، با آنکه سع هیمهد یصدا
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 ؟یچوندیمثال پ االن 

چهارچوب  ارتباط  یبرا لیریبهت نگفتم ام شهیکرد: مگه هم ینچ نوا

 داره؟

 راحت بشه؟ التیبگم خ بازم

 . دلم به اون گرمستین ی: االن راحت شد. به تو که اعتماددیخند هیمهد

 .ذارمیسر راحت رو بالش م گهیامشب د باشه،

دخترک جوابش شد: حال  دنیدوباره سوالش را تکرار کرد و آه کش نوا

 مامانم

 یبتونم برگردم نوا. حداقل چند ماه گهید دونمیم دی. بعستیخوب ن ادیز

 بمونم مراقبش باشم. دیبا

را داشت که  قیرف کی نیهم ایانداخت. از دار دن هیقلب نوا سا یرو غم

 حاال

چند شهر با هم فاصله داشتند. بدتر از آن، حاال حاالها قصد  یاندازه به

 نداشت
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 ادگاری هی. مهدکردینوا را از آنچه که بود هم تنهاتر م امدنش،یو با ن برگردد 

 کیکه همراه مادرش از  یبود. دختر یعکاس یخوش کالسها یروزها

شهر آمده بود و از همان ابتدا  نیبه ا یزندگ یکوچک برا شهرستان

 ششتال

 که تا یایشده بود سر آغاز دوست شیبود و همان ستا ینظر نوا ستودن در

 هم ادامه داشت. نجایا

 شهیدهد: مامانت خوب م یکرد او را دلدار یخودش سع یوجود ناراحت با

 و

 .دمی. بهت قول منجایهم نیگردیبرم گهیباهمد دوباره

 یکه تماس قطع شد نوا رو یصحبت کردند و وقت یاز هر در گرید یکم

شد. سرش شده بود بازار مسگرها. از  رهیو به سقف خ دیدراز کش تختش

 هر

پر کرده بود و آن  لیاما قسمت اعظمش را خل آمدیم ییصدا طرفش

 یتابلو
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 .شودیهم م هایداشت مربوط به احمر نیقیکه حاال  یو آن عکس۵۵ طهران 

و برگشت. مثل تمام چند روز گذشته  یبار دستش رفت سمت گوش چند

 که

 بود. دهیرا داشت و هر بار پا پس کش لیریاز ام دنیپرس قصد

 را به زمان درستش زیمدت با صبر، همه چ نیبهتر بود مثل تمام ا دیشا

 کند. واگذار

**** 

 رمان بوک

https://romanbook.ir/ 
را بلند کرده بود سمتش  یمهرناز که کارتن نسبتا بزرگ دنیبا د لیریام

 پا تند

 :کرد

 خودم. ومدمی! منهیسنگ ؟یتو چرا بلندش کرد-

 مهرناز نقش بست: یلبها یرو یخواهرانها لبخند

 .یخسته شد یقربونت برم من. امروز حساب -

https://romanbook.ir/
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 لب زمزمه کرد داد. ریکه ز یا"خدا نکنه"جواب لبخندش را با  لیریام 

پله  یخسته رو دنشیبا د ایرکیراهرو گذاشت و ام نیزم یا رور کارتن

 نشست

 :دیناالن پرس و

 تموم نشد مگه؟-

 زهرا سادات از پشت سرش جواب او را داد: ل،یریام یجا به

 نمونده. ادیز-

 :دیکش یکالفه نچ ایرکیام

 ادیز نیمامان. تموم نشد ا یدیم لمونیتحو یرو دار نیساعته هم کی-

 ا؟ه هنموند

 کرد: اخم

 مامان جان! چهارتا دونه کارتن یآپولو هوا کرد کنهیندونه فکر م یهر ک-

 همه غر داره؟ نیا

 زد و مهربان گفت: رونیشربت از خانه ب ینیبا س مهرناز
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 .یزنعمو. خسته شد طفل گهیراست م- 

 :ایرکیرو کرد به سمت ام و

 .یدیزحمت کش یلیجبران کنم. خ تیعروس شاالیا-

کش  یشکفت. لبخندش حساب ایرکیگل از گل ام یعروس یامدن کلمه با

 رفته

 که زهرا سادات در پرش زد: بود

بره سر دو روز کالهش پس  شیپ ینطوریا یالبته بخواد تو زندگ-

 معرکهس.

 رشیقافله؟! شمش کیشر ایدزد بود  قیمات ماند. زهرا سادات رف ایرکیام

 را

چهار نفرشان  یخنده یپسر بد قلقش از رو بسته بود! صدا یبرا یحساب

 که

 لب غر غر کرد: ریرفت ز باال

مشترک  یزندگ تیکه ثابت کنه من صالح کنهیاستفاده م یاز هر راه-

 رو
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 ..ندارم 

سر به سمتش  تکاندیو همان طور که خاک لباسش را م دیخند لیریام

 خم

 :کرد

 ؟یدار-

 درهم شد: دهینکش هیبه ثان ایرکیام اخم

 خودم آره. یاندازه-

 :دیاز لحن حق به جانب او باال پر لیریام یابرو

 ه؟یاندازه کاف نیبه نظرت ا-

 کرد: یدرست جواب دادن شانه خال ریز از

 از نظر خودم آره.-

 او گذاشت: یشانه یو دست رو دیخند لیریام

توش قدم  یکه وقت هیراه هی. خوادیمشترک فقط نظر تو رو نم یزندگ-

 یبذار
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نظر  یچه به نفع جفتتونه. چ ینیبب دی. بانینظر من و نظر اون ندار گهید 

 هر

 ممنوعه داداش! ی. تک خوردوتونه

 بشنود. به داخل خانه برگشت تا یزیتا چ ستادینا گریرا زد و د حرفش

 روز هایرا از خانه بردارد. امروز با وجود تمام خستگ ماندهیباق یکارتنها

که باالخره قرار بود بعد از چند ماه کشمکش  یاو بود. روز یبرا یخوب

 تنها

 .ندیخوش بب یرو خواهرش

 را جمع کرد. لیریصورت ام نیزم یکارتن رو نیشدن آخر دهیکش یصدا

و ناخوداگاه سمت مهرناز گردن چرخاند.  ستادی. اختیتنش ر گوشت

 یصدا

 دهیچیپ یخال یحاال در خانه زدندیو زهرا سادات که باهم حرف م ایرکیام

پر شده بود که  یبود اما مهرناز انگار از حس خوب زندگ ی. خانه خالبود

 یرو
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 سرک گرید ییبند نبود. شده بود فرفره. از اتاق به سالن و از سالن به جا پا 

از چشمش جا مانده باشد. آنقدر شاد بود که  یلهایمبادا وس د،یکشیم

 اصال

به  روندیم گرید یهرو به ش گذراندیرا م یکه خانه و زندگ یکسان هیشب

 نظر

از قفس  یاسارت طوالن کیکه بعد از  یپرندها هیشب شتری. بدیرسینم

 آزاده

 کند. یآسوده زندگ یالیبود و فرصت داشت حاال با خ شده،

گرفت. چقدر خوب که حالِ  یرا به باز لیریکنج لب ام قیعم یلبخند

 کی

 از وجودش خوب بود. تکه

 افکارش را پاره کرد: یرشته شیروبهرو ایرکیام یکبارهی ستادنیا

 سره کرده انقدر زنگ زده و کی شیساعت پ کینرگس بانو از  م؟یبر-

 نه؟ ایغذا رو بکشم  دهیپرس
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 :دیسمت مهرناز چرخ لیریام 

 مهرناز؟ یجا نذاشت یزیچ م؟یندار یکار نجایا گهید-

 و سر باال انداخت: ستادیکنارش ا فیچادر و ک کیبا  دختر

 .میداداش. برنه -

از ته  یخانه که پشت سرشان بسته شد، نفس مهرناز هم با آسودگ در

 حلقش

به  یزندگ یادامه یکار مسلم و برا یشد. حاال که قرار بود به بهانه آزاد

 شهر

 مشترک خوشحال بود. یدر آن زندگ یاز هر زمان شتریبروند ب یگرید

**** 

به راه بود. چشمانش  یآذر حساب یریبساط آبغورهگ ریجهانگ یخانه در

 از

که نبود، دخترش  یزیو فرو خوردن بغض سرخ شده بودند. کم چ هیگر

 قرار
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که معلوم نبود زمانش چقدر طول  یکوچ کند. کوچ یگریبه شهر د بود 

 بکشد

 سخت بود. یهر مادر یبرا یدور و

 .گرید ینشسته بودند و زنها طرف ریجهانگ یطرف سالن خانه کی مردها

 ییبود همراه با پچ پچ زنها تنها صدا دهیچیکه در خانه پ یاخبار یصدا

 بود

جمع دست  انیکه آن وسط م یاریو مهد شکستیسکوت خانه را م که

 به

 ینیجو را از آن سنگ یکم دیچرخیم یگریبه د یکیاز آغوش  دست

 خارج

 بود. کرده

زده و چشم بسته بود.  هیمبل تک یسرش را به پشت یبا خستگ ایرکیام

 لیریام

 و از کردینگاه م شدیکه پخش م ینشسته بود کنار پدرش و به اخبار هم

 هم بود. اشیچشم حواسش به گوش یگوشه
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 بود کنار مهرناز نشست و دستش را گرفت: دهیکه تازه از راه رس اسمنی 

 ؟یخوشحال-

 توانستیبود که در آن لحظه م یزیچ نیدرخشان مهرناز، بهتر چشمان

 .ندیبب

 :دیخند نیریش

 .یلیخ-

 او زد و پر محبت گفت: یشانه یرو یاز پشت سر، دست نبیز

 .یشیراحت م یعمه قربونت بره. دار-

 را در آغوشش جابهجا کرد و رو به آنها گفت: اریبغ کرده مهد ساحل

 .شهیتنگ م اریمهد یدلم برا-

 .میستیهم که دور ن یلی. خمیزنیبهتون سر م میایزود به زود م-

 نوبت او بود که اسمنیرا مهرناز گفت و با چرخاندن سرش به طرف  نیا

 :بپرسد

 ن؟یکرد کاریمادر شوهرت رو چ-
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 لبخند زد: مهرناز 

 رهیبگ یدرست حساب میتصم هیبا مسلم حرف زد تا  لیریام نکهیبعد ا-

 یکل

 که هم کنارش باشه تا از یکیگرفتن.  یو آخرش براش کمک میکرد فکر

 و هم کمکش کنه. ادیدر ب ییتنها

 :دیپاش شیبه رو یدستش را فشرد و لبخند اسمنی

 .نیرو گرفت میتصم نیبهتر-

ه نگا ریمحکم جهانگ یصدا یهم گذاشت و همان لحظه یپلک رو مهرناز

 اه

 به سمتش کشاند: را

در  نیحاال که همتون هست خوامی. مدیرو کم کن ونیزیاون تلو یصدا-

 مورد

 حرف بزنم. یموضوع
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را انجام داد.  خواستیکه او م یقبل از همه دست جلو برد و کار لیریام 

 نگاه

 دنیکه با شن ییایرکینفر. به ام کیبه  دیهمه را دور زد تا رس ریجهانگ

 یجمله

نشسته بود  خیباشد، س دهیکه فرمان آماده باش شن یهمچون سرباز او،

 و با

 .رمردیزل زده بود به دهان پ اشیاز خستگ گیجسرخ و  چشمان

 فشار داد و از او نگاه گرفت: نیزم یرو یرا کم شیعصا ریجهانگ

 .ستین زیهم جا شتریحاال که حال ناصر بهتر شده دست دست کردن ب-

آنچه که قرار  دنِیشن یهمه در سکوت به او بود و گوششان آماده نگاه

 بود

 .دیبگو

 نیتو ا یکس شهیحرف رو زده بودم و مثل هم نیا شیمن چند ماه پ-

 خونه
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که تعلل  گمیدوباره از نو م ن،یدینگرفته بود، حاال که به حرفم رس گوش 

 تو

 .ستیدرست ن ریخ امر

که مثل چشمانش به  یلیریجملهاش، همه بودند انگار. از ام نیا مخاطب

 او

 جوانترها را نداشتند. یکه سرکش یداشت گرفته تا احسان و ناصر اعتماد

 .زدیچوب در دست گرفته بود و تر و خشک را از دم با آن م کی ریجهانگ

ما خودمون هم پسر  گم؛یهمون موقع هم گفته بودم، حاال دوباره م-

 هم م،یدار

. مخصوصا حاال که دل میرو به خونه باز کن بهیغر یپا ستیالزم ن دختر،

 نیا

 ون. نه دخترمستین بهیغر یکیبا اون  یجمع کس نیهم با همه. تو ا جوونا

رسم و  یسر هیجز  مونهیهم نم یحرف ینه پسرمون. پس جا ناشناسه

 رسوم.
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طرف بحث خودش است، آرنجش را  کیکه متوجه شده بود  ایرکیام 

 ستون

 انداخت. نییکرد و سر پا سرش

 تند گرفته بود. تمیهم در آن طرف خانه ر اسمنی قلب

 نیزم یحرفش، عصا را باال برد و با محکم زدنش رو دیتاک یبرا ریجهانگ

 موضوع را مطرح کرد: اصل

 با زهرا سادات نیکه راحتتر بود یجواب از شما. هر روز نبیو ز یمرتض-

 خودتونه. اریدر اخت شی. مابقمیایب یخواستگار یکه برا نیبش هماهنگ

 جمع یمبارک باشه یو صدا نبیبا موافقت ز ایرکیاز قلب ام یخنک مینس

طوفان شد و قلبش را به  دیرس اسمنیبه  یکه وقت یمیکرد. نس عبور

 تالطم

 داشت. وا

** 

 رفت و آمد ابانیکه در خ یمردم یو سر و صدا نهایبوق ماش یصدا
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 .شکستیم ک،یرا در آن تراف نیبود که سکوت ماش ییتنها صدا کردندیم 

حرکت افتاده و دهانش  یب خیتکه  کیچون  شیپا یرو لیخل دست

 خشک

 یبودن، نوبت اجرا یرا داشت که بعد از سالها زندان یبود. حس آدم شده

که سالها منتظرش بود، اما انتظار کجا و لمس  یبود. حکم دهیرس حکمش

 از

 حس کجا؟ نیا کینزد

 که رنگ به رخساره نداشت نگاه کرد و ییچشم، به او یاز گوشه لیریام

 لب زد: آهسته

 فرزانه؟ یحالتون خوبه آقا-

 !کردندیم یگرفت. تا خوب را چه معن یقیدم عم لیخل

 تکان داد: سر

 م؟یمونده برس یلیخوبم پسرم. خ-
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 رمردیدنده را عوض کرد. استرس را از تمام کلمات و وجنات پ لیریام 

 حس

 :کردیم

 ن؟یومدینه. شما تا حاال گاراژ ن-

. داخل دشیکش نییپا یگذاشت و کم شهیباالبر ش یدست رو لیخل

 نیماش

 حاال کم آورده نی. از همکردیم ینداشت که او حس خفگ انیهوا جر انگار

 بود؟

 .ومدمین-

 یبود و نوا روز اول به گاراژ آمده بود؟ سوال امدهیباال رفت. ن لیریام یابرو

 :دیتمام مدت ذهنش را مشغول کرده بود پرس که

 کرده بود؟ دایپس نوا آدرس اونجا رو چطور پ-

 و آرام در "سوالها تازه شروع ماجراست نیا"با خودش زمزمه کرد  لیخل

 او لب گشود: جواب
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که از شما کامل خبر داشت  یآدرس رو از محمدحسن گرفتم. تنها کس- 

 اون

 .بود

لرزان او دلش سوخت. با آنکه هنوز سوال داشت  یصدا دنیبا شن لیریام

 اما

 سخت نگذرد. نیاز ا شتریب رمردیکرد تا به پ سکوت

برد و قبل از  رهیرا مقابل گاراژ که پارک کرد دست سمت دستگ نیماش

 انکه

 برگشت: لیکند سمت خل بازش

 تا برگردم. دیشما چند لحظه منتظر باش-

که  یگاراژ دنید یهمه تن چشم شد برا لیرفت و خل نییپا لیریام

 یروزها

 که دخترک دوست داشت ییبود. همان روزها دهیرا شن فشیاز نوا تعر اول

به روح عارف و جان خودش  لیو خل ستیعلت حضورش انجا چ بداند

 قسمش
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بود که دندان سر جگر بگذارد تا به وقتش خودش لب باز کند و تا  داده 

 آن

 نپرسد. زیچ چیه زمان

 کتش را و در یگوشه یگریدست عصا را گرفته بود و با د کیبا  ریجهانگ

 از همان لیری. امکردیداخل گاراژ صحبت م یاز اوساها یکیحال با  همان

در  بشیرا از ج ی. گوشدیدیم یدرهمش را به خوب یهم اخمها فاصله

 اورد

 "د؟یرسیم یک"پدرش نوشت.  یبرا و

 دنیسر برگرداند و با د یشدن کس کیبا حس نزد ر،یدم جهانگ همان

 لیریام

 کرد. اخم

 باالخره؟! یاومد-

حوصله  یب رمردیگام به جلو برداشت و سالم کرد که پ کی لیریام

 شیعصا
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 در هوا تکان داد: را 

 دیهست که خودم با یکار یگفت نجایا یبود زود اومدنت؟ منو آورد نیا-

 ؟یکجا رفت ستیکنم و خودت معلوم ن یدگیرس

 ....کمی دیببخش-

 او کامل شود و عصا زنان جلو رفت: ینداد جمله اجازه

 .یگفتیه. کارت اگر واجب بود زودتر ممنو بذار خون-

 یرا عصبان ری. جهانگدیبه صورتش کش یچشم بست و کالفه دست لیریام

 لج افتاده است. یدنده یحاال رو دانستیم یبود و بهتر از هر کس کرده

تا متوقفش کند  ستادیبلند خودش را به او رساند و مقابلش ا ییقدمها با

 یو ب

 لب زد: مکث

 آقاجون. نهیشما رو بب خوادیکه م نجاستیا یکی-

 در هم شد: یبه آن ر،یجهانگ صورت

 خواد منو یم یکی یگیحاال م یکار دار یگرفته پسر؟ اولش گفت تیباز-
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 ه؟یچ هیقض نه؟یبب 

وقت  چی. تا آن لحظه هدیصورتش دست کش یبار دوم رو یبرا لیریام

 مقابل

 یجواب یکه حت یبود. آنقدر دهیآنقدر خودش را مستاصل ند ریجهانگ

 یبرا

 نداشته باشد. شیسوالها

 رهاشانیکه خ یچند نفر دنیبه گوشه کنار گاراژ انداخت و با د ینگاه

 بودند

 گذاشت: رینقطه ضعف جهانگ یرو دست

 داخل اتاق دییآقاجون. بفرما ستیحرف زدن ن یبرا یمناسب یجا نجایا-

 .میزنیم حرف

 تا او خواهش کرد: ستادیاما تکان نخورد. ا ریجهانگ

 !هیمهم یآقاجون! مسئله کنمیخواهش م-

 گاراژ گام یرا مجاب کرد تا به سمت اتاقک گوشه رمردیجمله پ نیبا ا و
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. احسان بود که در جواب دیلرز بشیدر ج یو همان لحظه گوش بردارد 

 امشیپ

 "گاراژم بابا. کینزد"بود.  نوشته

 یداخل اتاقک نشست دست درهم گره کرد و ب یصندل یکه رو ریجهانگ

 :دیچشم دوخت و او تنها توانست بگو لیریبه ام حرف

 .ننیتا شما رو بب انیخودشون ب نیاگر اجازه بد-

مردد  لیریکرد و ام نییموافقت باال و پا یتنها سرش را به نشانه ریجهانگ

 راه

 خودش یرفصبر کند و از ط توانستیرا برگشت. تا آمدن احسان نم آمده

 دیبا لینداشت. هر چه بود را خود خل ریگفتن به جهانگ یبرا یحرف هم

 .گفتیم

 …بار که داخل گاراژ شد تنها نبود نیرفت و ا نیماش تا

 به دنیتا رس ریکه دوست نداشت آن مس یطور رفت،یآرام راه م لیخل

 انگار گذاشتیخاکِ کف گاراژ م یکه رو یتمام شود. با هر قدم ریجهانگ
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که آنطور رنگ باخته بود و به زحمت  دیدیگذشته را م یسالها تمام 

 حرکت

 دینبود بع شیبازو ریز لیری. آنقدر درمانده بود که اگر دستان امکردیم

 بود

 کند. یبتواند آن مسافت را ط که

 باال آمدن نداشت، اما ییبه لرزش افتاده بودند و نفسش توانا دستانش

. امروز روز حساب بود. بس ستیوقت کم آوردن و جا زدن ن دانستیم

 بود

 شده بود. میقا یضیسالها پشت مر نیچه تمام ا هر

نبودند و و چون خوره تمام مغزش را  کاریمغزش هم ب یاه هانیمور

 .خوردندیم

 از که شروع گفت؟یم دیراه گذاشته بود از کجا با نیکه قدم در ا حاال

 از ایناتوان بود  شانیکه در نگهدار ییهایامانتاز کدامشان؟ از  کرد؟یم

 لیکدام دل یبرا داد؟یم حیتوض دیکه خنجر زده بود؟ کدام را با یخود
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 کرد؟یم هیو کدام را توج آوردیم 

اصال به گوش  شیو صدا "حالتون خوبه؟" دیپرس گریبار د کی لیریام

 لیخل

خودش پر کرده بود.  یبار صدا نیاو را ا یداری. تمام قدرت شندینرس

 یصدا

که  یتوجه به تن ی. بزدیبود و ضجه م ستادهیا ریکه مقابل جهانگ ینادم

 یبرا

 به آن مرد به حال مرگ افتاده بود. دنیرس

اتفاقات بعد از آن.  ینیشبیهمانجا بود. همان نقطه و پ لیخل یبرا مرگ

 بعد

بدش بشود. نوا نباشد تا  یروزها ینباشد تا آوا شینوا گریکه د یآن از

 مرهم

 کس شود. یب یباشد. نباشد تا تنها کس او شیزخمها یرو

محکم و  شینام نوا بود که دوباره جان گرفت انگار. قدمها یادآوری با

 استوار
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 .شد 

 .رفتیکه شروع کرده بود را تا انتها م یراه نیا دینوا هم که شده با یبرا

 یایادگاریتنها  یهنوز او را قبول داشت. برا ا،یکه در دن یتنها کس یبرا

 که

 مانده بود. شیآن سالها برا از

 گذاشت تا به آن اتاقک و نیزم یرا رو شیرا فشرد و عصا لیریام دست

 با او را در ذهنش ساخته بود برسد. دارید یصحنه نیکه سالها ا یکس

ه، عارف و جالل، سوداب ر،یآن سالها فکر کرد، به آقا، به جهانگ لیخل به

 نوا و

بود و تمام وجودش  ستادهیدر چهارچوب اتاقک ا دیروزها که رس نیا به

 چشم

از آن  ینشان چیه گریکه همچون خودش د یمرد دنید یبود برا شده

 جوان

 یچهره یانداخته بود رو هیسا یریکه گرد پ یدور نداشت. مرد یسالها
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 انعطافش. یو ب سخت 

 یو نگاهش رو دیباز شدن در به همان طرف چرخ یبا صدا ریجهانگ سر

ماند. که بود  رهیو رنجور که قاب در را پر کرده بود خ دهیرنگ پر یمرد

 که

 او کار داشت؟ با

 را شکست: نشانیسکوت ب لیریام یصدا

 .دییبفرما-

 گذاشت تا داخل شود اما مرد قدم از قدم برنداشت. لیدست پشت خل و

اجازه از  یب شیتکان بخورد. لبها توانستیفلج شده بود که نم ییگو

 مغزش

 رفت. ناباور و آهسته: رونیب انشانیاز م ییخوردند و آوا تکان

 جهان!-

 مدل صدا زدن کیساده نبود. حداقل  "جهان" کیکه گفت  ی"جهان"

 یعاد شیباشدو برا دهیهر لحظه شن ریکه جهانگ یینبود، از آنها یمعمول
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 داده بود که یدر خودش جا ییکلمه، آنقدر حس آشنا کی. همان باشد 

 ییخبر از آشنا لیخل یدهیتک یخشک کرد. چهره شیرا سر جا ریجهانگ

 گره بخورد. ریجهانگ یگلو انیباعث شد نفس م شیاما لحن و صدا دادینم

حس آشنا را قبال کجا تجربه کرده بود؟ کجا که حاال  نیصدا را، ا نیا

 شیبرا

 آشنا بود و هم نبود؟ هم

 نیکه ا یایفکر کردن به او نداد و با تمام دلتنگ شتریب یاجازه لیخل

 سالها

 :دیبود نال رشیگ بانیگر

 !ریجهانِ آقام-

 . اشتباه نکرده بود؟دیلرز شیعصا یرو ریجهانگ دست

کفش فروشِ سالها  رمردیپ دانستندیبودند که م ایچند نفر در دن مگر

 ش،یپ
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صدا  "ریجهان آقام"را  ریجهانگ کرد،یبا چرخش سر کوچه بساط م که 

 زد؟یم

 رآقا؟یبرعکس کردن نام م با

گام داخل اتاق  کیبه زحمت  لیکه خل دیبگو یزیباز کرد چ دهان

 گذاشت

 کارش را راحت کرد و آهسته، انگار که قصد زمزمه با خودش را داشته و

 گفت: باشد

 شما؟! دیشیآدم م ی! کنهیننه سک لیو خل ریجهان آقام-

را به  ریشروع نشده در ذهن جهانگ یجمله معادله کیتمام! با همان  و

 جواب

 را نیتنها دو نفر بودند که ا ایواضح بود. در دن یادیکه ز ی. جوابرساند

 .دانستندیم

 !یباالخره اومد-
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کرد و از شوک  دایخودش را پ یوقت ر،یکه از دهان جهانگ یجملها تنها 

 رونیب

 رفت! رونیبا پوزخند ب ،آمد

 :دینال لیخل

 !رید یلیاومدم. خ رید-

 ری. نگاه جهانگدیو قبل از سقوط به دادش رس یشد ناج لیریدست ام و

 دهیکش

حد  نیآمده و تا ا یدوباره ک لیاو. خل یتا دست نوهاش و بازو شد

 کشانینزد

 بود؟ دهیبود که او نفهم شده

 یداریلحظه را در خواب و ب نیاز آن صحنه گرفت و انگار سالها ا نگاه

 دهید

 اذن تکان خوردند: یکند و لبانش ب دایشد تا نفر بعد را پ رهیبه در خ باشد،

 !یتنها اومد-
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 نداشت. دنیتنها آمده و پرس دانستیبود. م یخبر جملهاش 

 گریکه د یشرمندگ ایدن ایخواند. با دن یچارگیباز هم نامش را با ب لیخل

 به

 .خوردینم یکس درد

 جهان!-

 را به دنبال خود کشاند. لیریبار از او جواب نگرفت و تنها نگاه ام نیا

 صدا زدن، واکنش نیکرده بود به ا دایکه خودش را زودتر از او پ ریجهانگ

 سر تکان داد و نگاه از در گرفت: یشگینداد و با همان غرور هم نشان

 یدیم حیو توض یآی! به آقام گفته بودم میگردیروز برم هیمطمئن بودم -

 !کشهیهمه سال اومدنت طول م نیکه ا یدونستم انقدر نامروت ینم اما

 را آن جمله شکست. جهان بعد از رفتنش هنوز انتظار برگشتش را لیخل

 داشت؟

 شده بود... رید یادیاما نه حاال که ز داشت

 هم تکرار کرد: باز
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 جهان!- 

را به  شیقبل جا یجمله ی. با صالبت و محکم. آن ناباورستادیا ریجهانگ

 یب

 داد: یرحم

که خوب ازش انتقام  یجهان نه! من االن فقط پسر آقام! همون مرد-

 یگرفت

 !یزد نشیزم و

 به سرفه افتاد و به زحمت لب زد: لیخل

 تو و آقام... یشرمنده امتیق امیشرمندتم جهان. تا ق-

 :دیجملهاش دو انیرنگ گرفت و باالخره حرص م ریجهانگ پوزخند

سرشون  زایچ نیواسه مرداست نه نامردا! نامردا هم مگه ا یشرمندگ-

 شهیم

 نه؟یننه سک لیخل

 کنارش بود تا لیریدر سر خورد و چقدر خوب که ام یاز رو لیخل دست
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 نکند. سقوط 

 ادامه داد: یزاریبا ب ریجهانگ

 یکه برا ییزحمتها فیکه اون زن تو دهن تو گذاشت! ح ینون فیح-

 یتو

 دست اون زن ریتو ز شدیباورم نم دمیدی! اگه خودم نمدیصفت کش یب

 !یشده باش بزرگ

و سرفه  دیبه نون نرس رفتیم رونیب لیاز دهان خل نباریکه ا یجهان ج

 امانش

 .دیبر را

به گوش  ریپر تمسخر جهانگ یبه طرفش خم شد و صدا یبا نگران لیریام

 او

 :دیرس

 ؟یرو ثابت کن تیبشه؟ که مردونگ یکه چ یهمه سال اومد نیبعد ا-

 تنها
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 ؟یمرد یلیخ یکه بگ یاومد 

و بدون آنکه منتظر جواب باشد،  دیکوب نیزم یرا محکم رو شیعصا

 خودش

 داد: ادامه

! نهیننه سک لیخل یرو همون سال خوب بهم ثابت کرد تیمردونگ-

 همون

 !یکرد یو ناموس دزد یبه مالم زد شیکه آت یوقت

 رحمانه داد زد: یگرفت و ب لیریرا به سمت ام دستش

 .رونیبندازن ب نجاینمک نشناس رو بگو از ا نیا-

 :ختیدر هم آم ریجهانگ ادیفر یبا صدا لیریگفتن ام "آقاجون" یصدا

 پسر! رونیگفتم بندازش ب-

 یصدا دنیاتاق بود که با شن کید. نزدیلحظه احسان هم از راه رس همان

 در چهارچوب دهینکش هیسرعت داد و به ثان شیبه قدمها ریجهانگ ادیفر

 بود. ستادهیا
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اشاره  ریو نا محسوس به جهانگ دیکش یقینفس عم دنشیبا د لیریام 

 کرد.

و فورا سمت پدرش  ندیرا بب لیخل ینگاه کل کینتوانست جز  احسان

 رفت و

 تا سکته نداشت آرام کند. یرا که فاصلها یرمردیکرد پ یسع

بود که در آن لحظات سکوت اتاقک  ییتنها صدا لیخل یاه هسرف یصدا

 را

باز هم دهان باز  لیکه رفته رفته کم شد اما خل ییاه ه. سرفشکستیم

 نکرد.

 ی! آن هم وقت؟یهمه نامرد نیا هیتوج یگفتن؟ برا یداشت برا چه

 ریجهانگ

 نداشت؟ ییشنوا گوش

 یسکوت او از دست داد. با ضرب دست دنیرا با د اشیخوددار ریجهانگ

 که
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بود احسان را کنار زد. جلو رفت و  بیبه سن و سال او عج یرمردیپ از 

 نیا

 نیکه طالب حقش باشد، درد تمام ا یبلند، همچون طلبکار ییبا صدا بار

 زد: ادیرا فر شیسالها

 چرا جالل؟-

 دنیپرس یبود. انگار سالها برا دایهو شیدو کلمها یاز همان جمله درد

 نیا

 تا گفت: دیصبر کرده بود که دست و دل خودش هم لرز سوال

 نه؟یننه سک لیخل یکارو کرد نینداشت! چرا با اون ا یاونکه گناه-

 نکردم. چرا دست دایپ یجواب یچرا ول دمیسالها از خودم پرس نیا یهمه

 مورچه هم کیکه آزارش به  یرو جالل؟ چرا من نه؟ چرا جالل یگذاشت

 د؟یرسینم

نقطه و  نیبه هم دنی. از رسدیترسیم نیافتاد. از هم لیبر تن خل رعشه

 نیا
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 .سوال 

 گفت: دهیبر دهیبر یوقت دیلرزیم لیخل یصدا

- 

....نبودم....اون...فقط...اتفاق...بود.....ی...علی...من..مقصر....نبودم......بهوالمن

 عذا

 ...ستم....زن...و بچه..ش....خوای....بود.. موجدان...فلجم...کرده ب

 یریگ جهیاز کوره در رفته مجال نت ریناقص به جهانگ یهمان جمله و

 داد:

 تا هم یاومد قیاز اولم چشمت دنبال زن و بچهش بود، ها؟ به اسم رف-

 گفتیآقا راست م ؟یهم زن و بچهش رو ببر یرو جوون مرگ کن خودش

پدر مادر چشم ناپاک دور و ورت بچرخن! راست  یعده ب هینذار  که

 گفتیم

 من باور نکردم! و
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 نیآن لحظه مرد. مرگ را با چشم باز تجربه کرد. مگر مرگ جز ا لیخل 

 بود؟

 بعد از آن فرار یبستن که تمام سالها یبه کس یعوضبود انگ  سخت

بود تا  دهیدو یتالش کرده بود تا به سودابه سخت نگذرد. طور یطور را

 آب

 گرید نیسالها هم و غمش نوا بود. ا نیدل عارف تکان نخورد و تمام ا در

 ته

 بود! یانصاف یب

 :دیکند تا توانست بگو جان

 سودابه خودش با...من....اومد.-

آن  لیبا خل یوجه اشتراک چیکه ه یلیبا نفرت به چشمان خل ریجهانگ

 سالها

 نگاه کرد و لب زد: نداشت

 مثل تو. یکیاونم -



 

1426 

 یشوکت نای: مسندهیون                                                                                                                55طهران

بلند  شی. به زحمت از جااوردیبه سودابه را تاب ب نینتوانست توه لیخل 

 شد

 بدون آنکه تپق بزند ناله کرد: ن،یغمگ یبا لحن نباریا و

 آقا نبود پشت سر مرده حرف زدن. یمن نامرد! اما اون زمان تو مرام بچه-

 هست؟ االن

که  یجاللشان؟ همان زن ی. سودابه مرده بود؟ سودابهدیپر ریجهانگ پلک

 جز

بچه به بغل  یزن ریدر ذهنش نبود؟ جز تصو یزیدور از او چ ریتصو کی

 با

 که با رفتنش آتش به جان و یآخر؟ سودابها یمغموم در روزها یصورت

 حیچشم به راه توض یاو یآقا زده بود مرده بود؟ بدون آنکه برا یآبرو

 دهد

 سالها، به برگشت نید. او تمام اسرش اوار ش یرو ایناگهان انگار دن چرا؟

انبار  کیکه  یاول یهمان روزها یداشت. حت مانیو سودابه ا لیخل

 سوخته
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و سودابه با هم رفته باشند.  لیخل کردیدستش مانده بود هم باور نم یرو 

 اما

 شده بود. با دق کردن مادر و شکستن انینما شیزشت برا تیواقع کمکم

 یداده بود. با زن اشیکه بعد از آنها از ان شهر فرار ییاه ه. با نگاپدرش

 که

 شد و روز خوش ضیمر اشانیبعد از کوج اجبار هایو ندار هایپس سخت در

 یهایادگاریخنجر زده و  لیبود تا باور کند که خل یکاف نهای. تمام ادیند

 را برده بود. برادرش

 بار هزارم در آن لحظات یعصا برا یفکر به مردن سودابه، دستش رو با

 بود؛ عارف. زیچ کی. وجه اشتراک آنها و سودابه بعد از جالل تنها دیلرز

 جالل کجا بود؟ عارف

که از کمان در رفته باشد عصا زنان  یریفکر بود که، همچون ت نیهم با

 به

 رفت و زبانش به زحمت تکان خورد: لیخل سمت
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 یمن بد لیحرفا رو تحو نیا یهمه سال اومد نیعارف کجاست؟ بعد ا- 

 که

 برادرم کجاست؟ یبچه ؟یچ

 رمردیپ نِیخشمگ یاتاقک را لرزاند و صدا یوارهایآخرش د "کجاست"

 را به

 آن گاراژ درندشت رساند. یاهال گوش

 نییبود شرمنده، سر پا ستادهیاو ا ینهیبه س نهیس قایکه حاال دق لیخل

 انداخت

آن دست آزادش  کیقدرت گرفته بود که  اد،یانگار از خشم ز ریجهانگ و

 را

 یو احسان را به تکاپو واداشت تا فاصله لیریو ام دیاو کوب ینهیس تخت

 :دیکنند و غر ادیرا ز نشانیب

 عارف جالل کجاست؟-

 یاو گذاشت تا آرامش کند و اشک از گوشه یشانه یدست رو احسان

 چشم
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کرد و دل خودش را پر.  یرا خال ریکه ته دل جهانگ ی. اشکدیچک لیخل 

 غم

 !شدیاو کهنه نم یوقت برا چیه عارف

 من بد کردم. به جالل، به تو، به آقا و مادرت. اما خدا جوابم رو داد جهان.-

 از تو، جواب آه آقا رو ازم گرفت. عارف رفت. جوون رفت، مثل جالل. قبل

کرد  همیگفتن بهش دست دست کردم که خدا با بردنش تنب یبرا انقدر

 تا

 باهام بمونه. امتینگفتن تا ق یشرمندگ

 یخبر شکست. توان از پاها نیا دنیبا شن ریچطور کمر جهانگ دیند و

 رمردیپ

 یسالها کمرش شکست. مثل همان وقت نیدر تمام ا گریبار د کی. رفت

 که

 دق کرد و آقا مرد. زیعز یجالل آمد، وقت خبر

 سقوطش گرفتیبغلش را نم ریکه اگر احسان ز یسست شد، طور زانوانش
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 بود. یحتم 

 حال او ضجه زد: دنیبا د لیخل

که  ینیرو گذاشتم به پاشون. به همون امام حس میمن همه عمر و جوون-

 با

قسم. به خود خدا قسم از خودم زدم  میزدیم ابونیرو سر خ هشیتک هم

 تا

تا حداقل امانت  دمییشب تا صبح دو ارن،یو عارف خم به ابرو ن سودابه

 دار

 اون روزا و آه شما دامنمون رو ول یجالل باشم اما نشد! نحس یبرا یخوب

 نشد جهان. یازم گرفت و عارف رو تصادف! به عل یضی. سودابه رو مرنکرد

 اما نشد... میبعد آروم شدن اوضاع برگرد میخواستیم

 یصندل یو به زحمت رو دشیعقب کش لیری. امدیلرز شیاه هو شان گفت

 .ختیآب ر وانیل کی شیو برا نشاندش
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تمام  کجایهمه خبر بد  نیسابقه. ا یب یبهت انیدر شوک بود. م ریجهانگ 

 تنش

 به رخوت وا داشته بود. را

بود.  دهیکوب شیسالها نیا یتمام فکرها ینیس رینفر با دست ز کی انگار

 در

 یدست خال گرددیبرم لیکه خل یروز دیدیحالت تصوراتش هم نم نیبدتر

. تنها نه. با سودابه و عارفِ برادرش. دیآیاو م کردیگمان م شهی. همدیایب

 اما

آمده بود  لی. خلیبود، نه سودابها یبرعکس بود. نه عارف زیهمه چ حاال

 اما

 نام از آن دو نفر. کی. با یخال دست

 دایشوک از تنش رفت و تازه خودش را پ لیخل یاه هبا تکرار گفت انگار

 کرد

 زد: ادیفر لیداشت بر سر خل لیکه از خل یبلند شد و با تمام نفرت که
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 یبرادرم بس نبود؟ پسرش رو هم فرستاد نجا؟یا یاومد ییبا چه رو- 

 ینهیس

 .لیخل یسگ صفت قبرستون؟

 بلند بعدش احسان بود: یمخاطب جمله و

 احسان! االی. رونیب نیبنداز نجایرو از ا عوضی نیا-

که باز  لیو خل ستادیبرود که احسان مقابلش ا لیخواست به طرف خل و

 به

 افتاده بود، با جملهاش، آتش انداخت به جان او: سرفه

 رو ....بهت شی....من داره......اومدم...امانتشیپ یامانت هیعارف....عارف.....-

 ....برگردونم

را به جان او  یکلمات چه درد نیکه گفتن ا دانستیفقط خود خدا م و

 .ختیر

 تکه از جانش کیکه  یایدهد. امانت لیرا تحو یبار آمده بود که امانت نیا

 .بود
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داشت  ریدر آرام کردن جهانگ یچشم بست و سر احسان که سع لیریام 

 به

 به داخل اتاق دیوزیکه م یباد انیبرگشت. سکوت، خودش را از م طرفش

 اما اتاق شده بودند کیسر و صدا نزد دنیاز دور، با شن ی. چند نفرکشاند

حد  تیکه رعا دانستندینداشتند. همه م شتریب یکیکدام جرئت نزد چیه

 و

 از واجبات است. هایبا احمر حدود

 لب گشود: ریبهت جهانگ انیآخر را هم زد. در م ریت لیخل

 دخترش! دختر عارف...-

 یبار ینیسالها، سنگ نیزانو خم شد. غم ا ی. روامدیباال ن گرینفسش د و

 که

 رمقش را هم ربود. نیدوشش بود نه، غم رفتن نوا اخر یرو

چه گفته بود؟  لیاحسان سر خورد. خل یبازو یاز رو ریجهانگ دست

 ؟یامانت
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 عارف؟ دختر 

**** 

*** 

را سمت  یآب معدن یآهسته در سمت شاگرد را باز کرد و بطر لیریام

 لِیخل

 :دیبار هزارم در آن روز پرس یگرفت. برا حالیب

 فرزانه؟ حالتون خوبه؟ یآقا-

 زد: شیسمتش گردن خم کرد و صدا یکه جواب نداد، اندک لیخل

 فرزانه؟! یآقا-

فکر کرد او هم  لیریتا چشمان او باال رفت و ام لیخل یدرمانده نگاه

 به قایدق

 ریبه جهانگ شود؟یم یاداوریکه در ذهن خودش  کندیفکر م یزیچ همان

 و

 جملهاش؟
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 فرزانه خطابش یآقا لیریبد شده و ام لیاز زدن آن حرفها، حال خل بعد 

 گاراژ را لرزانده یاتاقک انتها یوارهاید ریجهانگ ادیبود و همان دم فر کرده

. هیداوود لیخل ل،یخل نیانقدر نگو فرزانه پسر! ا". چه گفته بود؟ بود

 همون

 ".نیدیکه وصفش رو شن یصفت یب

انقدر "طعنه زده بود.  زیآم ریو تحق لیلبود به سمت خ دهیبعد چرخ و

 مرد

 "؟یسیاسم و رسم خودت وا یکه حداقل پا ینبود

حرکت، او  نیلباسش و هم یچنگ شد رو لیرینگاه ام ریز لیخل دست

 را به

نقطه  کیبه  ا،ه هچاریمانند ب لیبرگرداند. خل نیو کنار ماش ابانیخ آن

 رهیخ

 کلمه به زبان آورد: کیو تنها  شد

 نوا...-
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 نیاول نیکه از گاراژ خارج شده بودند ا یباز هم سکوت کرد. از زمان و 

 یکلمها

 اشیاوج درماندگ خواستیاسم م کی. انگار با همان آوردیکه به زبان م بود

 لیریبه گوش پسر، برساند و موفق هم بود. او ب بسم اهلل را گفت و ام را

 تا

 ماجرا را خواند. ته

 حسش نیخواند. در آن لحظه پررنگتر رمردیدرد را از چشمان پ لیریام

 بود. آهسته گفت: یبه او، حسِ دلسوز نسبت

 .دیستی. شما خوب نمارستانیب میبهتر باشه بر کنمیفکر م-

 مچش نشست: یبالفاصله رو لیتا دور شود که دست خل دیکش عقب

 صبر کن پسرم.-

که به مرگ  یگرفت. همچون آدم ینفس لیباال رفت. خل لیریام سر

 کینزد

 :دیاخر خود را چ یروزها یبرنامه است
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 بشه. رید نکهیام حرف دارم، قبل از اه هبرم خونه جوون. با بچ دیبا- 

 هم مانده یکنج لبش جاخوش کرد. حرف؟ کدام حرف؟ مگر حرف پوزخند

 بود؟

 توجه به او دوباره یب لیاما خل کردیم ینیسنگ شیرو لیریام یرهیخ نگاه

 :گفت

 در موردش... دینوا. با-

 یادهایاو و نوا با فر انیادامه دادن. انگار اتصال م یبرا دینچرخ زبانش

در همان گاراژ قطع شده  "کجاست؟" دیپرسیکه م ریجهانگ یطلبکارانه

 بود.

از  یمو بند بود و حاال، حت کیبه  لیخل یخدا برا یشهیکه هم یارتباط

 آن

 .دیدیرا را نازکتر م هم آن مو

اما  رسدیبه مو م"همان  شدی، مارتباط  نیو بند ا کردیخدا رحم م کاش

 پاره
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 معروف. "شودینم 

 آب لیخل یبرا وانیرا باز کرد و همان طور که داخل ل یدر بطر لیریام

 نجوا گونه گفت: ختیریم

بفهمه  یداره. من مطمئنم وقت ایدن نیکه نوا تو ا نیهست یشما تنها کس-

 میتصم

 .دی. آروم باشرهیگیم یعاقالنها

 دانستیکس. نم چیو ه زیچ چیبود که مطمئن نبود. از ه نیا تیواقع اما

 بودند چه خواهد بود. رهیکه در آن دا ییهر کدام از آدمها یبعد حرکت

 شیخدا او را از بر بود هم برا یشهیکه هم یریجهانگ ینیشبیحاال پ یحت

 و هر بار جواب شودیحاال چه م گفتیشده بود. مدام با خودش م سخت

 او، کانون ماجرا بود.. شدیبه نوا. هر چه که م د؛یرسینفر م کیبه  افکارش

 یرا حاال تنها صدا نیپشت رل نشست و به راه افتاد. سکوت ماش لیریام

 کولر



 

1439 

 یشوکت نای: مسندهیون                                                                                                                55طهران

مرد نداشت اما  نیبا ا یحرف مشترک چی. همچون راه رفت، هشکستیم 

 دلش

 مقدمه گفت: یبپرسد پس ب یسوال خواستیم

 ن؟یچطور بهش بگ نیقصد دار -

سوال به ظاهر ساده چطور رفت  کیبا همان  ل،یکه نفس خل دینفهم و

 و

 .برنگشت

 رمردیپ یمقابل در خانه دنیرا پر کرد. تا رس شیگوشها لیخل "دانمینم"

 یرمردینداشت باعث آزار پ. دوست لیزد نه خل یحرف لیرینه ام گرید

 شود

را که مقابل در خانه  نیبود. ماش دهیشکستنش را د یامروز به حد کاف که

 نگه

شدن به او کمک کند که  ادهیبرد تا در پ رهیدست سمت دستگ داشت،

 لیخل

 زد. شیصدا
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همراه با تبسم  لیکه چشم در چشم شدند خل نیبرگشت و هم سمتش 

 ینیغمگ

 :دیش داده بود نالرنگش را نق یلبان ب که

. ادیز یلی. خیشکل جالل یلیتو خ گم،یقبال بهت گفتم پسرم. حاال هم م-

 دیشا

 گذاشته که جالل یزیاسمت رو همون چ ریبوده که جهانگ نمیهم واسه

 .خواستیم

 سخت بود: شیدادن برا ادامه

 عارف رو به صاحبش ی...سالها منتظر بودم تا امانتنیمن..من...تمام...ا-

 .یباش یامانتدار خوب یتونیکه م ییفقط تو کنمیو حاال حس م برگردونم

ادامه  دیرسیاز خواهش که در لحنش به گوش م ییایبست و با دن چشم

 داد:

 جوون. سپارمیدخترم رو بعد از خدا به تو م-
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را تار کرده بود دست سمت  دشانیکه اشک، د یو با چشمان گفت 

 رهیدستگ

 ....برد

**** 

*** 

 . انگار کهیاپی. محکم و پزدیضربه م شیپا یبا کف دست رو محبوب

 که تمام وجودش را فراگرفته بود از خود دور یبا درد، حس بد خواستیم

 .کند

 :ستادیسرش ا یباال کرد،یگوشه نگاهش م کیکه تا آن لحظه ساکت  یعل

 محبوب جان؟ آروم باش.-

 آن خانه بود. یآدمها یحال آن لحظه یبرا یایمعن یب یچه کلمه آرام؟

 آن همه اتفاق، آرام بود؟ ساکت نشست و دست انیطغ انیم شدیم چطور

 داشت؟ لیاز محبوب و خل یدست گذاشت؟ چه توقع یرو

 :دینال محبوب
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 ؟یعل شهیم ی..بچهم...نوا... چینوا عل- 

 یاو همان دختر یهم در هم شد. نوا برا یعل یآمدن اسم نوا، اخمها با

 بود

وقت او را جز به  چی. هیو دوست داشتن زینداشت. به همان اندازه عز که

 نیا

 دنیبه خانه و شن لیهم بعد از آمدن خل یبود. حال عل دهیند چشم

 هیبه روح ختنیفرو نر یبد بود اما خانه در آن شب، برا شیصحبتها

 اجیاحت

تا آوار شدنش نمانده بود  یزیبود و چ لیکه ستونش خل ی. خانهاداشت

 و

 که گردن او افتاده بود. یفهای. وظداشتیسرپا نگهکش م دینفر با کی

 محبوب نشست: کنار

 یخودت رو باخت یشکل نینشده. از االن ا یزیمحبوب جان هنوز که چ-

 فردا

 ؟یکن کاریچ یخواینوا برگرده م که
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 کنده شد. شیپا یمحبوب به ضرب باال رفت و دستش از رو سر 

. میخونه خراب شد ؟یبشه عل یخواستیم یچ گهینشده؟ د یزیچ-

 بدبخت

ما رو مثل  م؟یکن یما راحت زندگ ذارهیاون مرد حاال م ی. فکر کردمیشد

 نیا

 نشونه اهیتا ما رو به خاک س گهی. دینه عل ذاره؟یبه امون خودمون م سالها

 از بابا به دل داره؟ ینهایچه ک یدونی. مستیکن ن ول

 :دیکوب شیپا یدوباره دست رو و

 صبر کمی. کاش یکن کاریچ یخوایم یگفتیآخ بابا آخ. کاش قبلش م-

 . حاال وقتش نبود. االن زمانش نبود.یکردیم

خودش تکرار کرد و سر آخر  یبرا رلب،یبار ز نیرا چند "نبود" یکلمه

 یعل

 :دیجملهاش پر نیطاقت ماب یب
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 یکاف یکار یهمه سال مخف نیوقتش بود محبوب جان؟ ا یپس ک- 

 ست؟ین

 ن؟یزدیبرزخ دست و پا م نیتو ا دیبا گهیوقت د چند

 ی. تا کگفتیاو باال رفت. راست م یمحبوب تا چشمان شاک سیخ نگاه

 قرار

چند سال؟ چند  گر؟یادامه دهند؟ چند ماه د ضیروند مر نیبه هم بود

 ینوا

 گر؟ید

با خودش زمزمه  ندیگویم انیکه وسط تب هذ ضیمر یآدمها همانند

 کرد:

 .برنشی. مرنیگیم نوا رو ازمون-

 :دیرا انحنا بخش یعل یرو، لبها شیپ یروزها یبه تلخ یلبخند

 دختر عاقل و بالغه محبوب. هینوا  رنش؟یمگه بچهس که بتونن از ما بگ-

. یکیو بدن اون  رنیبگ یکیکه حضانتش رو از  ستیچهار ساله ن یبچه

 از
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 ؟یباخت ینجوریخودت رو ا االن 

دادن  یواه دیحرف اما حاال وقت ام نیاو هم سخت بود گفتن ا یبرا

 نبود:

 تونهیمطمئنا نم یخودشه، کس میتصم نیا نهیاگر نخواد ما رو بب-

 مجبورش

آماده کن.  رهیکه ممکنه بگ یمیهر تصم یپس خودت رو از االن برا کنه،

 اما

 چی. هیینوا یتو عمه ادیب شیهم که پ یهم که بشه، هر اتفاق یچ هر

 یکس

 خودش. یانکار کنه. حت نویا تونهینم

آن حرف هم  دنیبا شن یاما دلش حت دیمحبوب را خراش یگلو بغض

 آرام

 .شستندیدسته آدم نشسته بودند کنج دلش و رخت م کی. انگار نگرفت

بعد از  یاز روزها یوجودش را فرا گرفته بود. نگران یسابقها یب ینگران

 آن
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سالها با آن دست و پنجه  لیکه خل ینوا. همان ترس یب ی. از روزهاشب 

 نرم

 بود. کرده

 :دیلرز لبش

با اومدن محمدحسن  یدیقبولمون کنه. د تونهی. نمآدینوا کنار نم-

 یچجور

 نبود. یزیکه چ نیا شیاون ماجرا پ خت؟یر بهم

 چشم بست: یعل

 ؟یدیبهش حق نم-

 نیاشک به او چشم دوخت. تنها آدم محق در ا یاز پس پرده محبوب

 ماجرا

 بود: نوا فقط

 بابا رو اد؟یچه به سرش م یدونیم ؟یعل یتا ابد حق با نواست اما بابا چ-
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 میهمه سال بهش دروغ گفت نی. بفهمه اشهی. خودش داغون مبخشهینم 

 چیه

 ای. خدامیدی. اون وقت هر دوشون رو از دست مبخشهیرو نم کدوممون

 نیا

 بود. یسرنوشت چه

 متاثر از حال بدش یزد. عل هیگر ریبلند ز یو با صدا اوردیطاقت ن گرید

 چیه یبرا یکار چیدور شانهاش انداخت و او را به خود فشرد. ه دست

 کدام

 .آمدیخانه از دستش برنم یاعضا از

بود. امشب  دهیچیسرد و ساکت خانه پ یمحبوب در فضا نیف نیف یصدا

 در

 ی. امشب هر چه که بوونیزیتلو یغذا بود نه صدا یاز بو ینه خبر خانه؟

 از غم فرو یدر هالها زیدر آن خانه رنگ باخته بود. همه چ دادیم یزندگ

 نداشت آن پرده را کنار بزند. لیتما یبود و کس رفته
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 دنیباز شدن در اتاق سر هر دو نفر را باال برد. اشک محبوب با د یصدا 

 چهارچوب گذاشته بود و رنگ به چهره نداشت با یکه دست رو یلیخل

 .دیچک نییپا یشتریب سرعت

 محبوب سر خورد. یشانه یاز رو یعل دست

 ییزد و آهسته جلو رفت. امروز از آن روزها نیزم یرا رو شیعصا لیخل

 بود

داشت. مثل تمام طول عمرش که  اجیسر پا ماندن به عصا احت یبرا که

 یبرا

تا  یزیو تحمل کردن به سودابه، عارف و نوا بند بود و حاال چ ستادنیا

 پاره

 ته نمانده بود.رش نیا شدن

از  یقیمبل نشست و با گرفتن دم عم یرو لیبه کمکش رفت. خل یعل

 یپنجره

را چند  زهاشیکه انگ ییشد. آرام با صدا رهیخ رونیب یکیبه تار سالن

 ساعت
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 در آن گاراژ جا گذاشته بود لب زد: قبل 

 .گردهینوا فردا پسفردا برم-

 بودند. رهاشیهنوز خ یو عل محبوب

 یآدم ری. جهانگمیموقع خودمون رو جمع و جور کرده باش بهتره تا اون-

قبل از اون  دیبمونه. با یشکل نیهم یکه اجازه بده همه چ ستین

 هیخودمون 

 .میگفتن به نوا بکن یبرا یفکر

 لرزانش باال رفت: یمحبوب شدت گرفت و صدا یهیگر

مگه به  م؟ی. اصال چطور قراره بهش بگتونمیبابا. من نم تونمیمن نم-

 نیهم

 ه؟یراحت

 . توانش را نداشت زل بزند درتوانستینگاهش کرد. خودش هم نم لیخل

حساب کرده  شهیهم یگریجور د کی شیرو دانستیکه م یینوا چشمان

 و
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 که یشیمن. نما یبا کارگردان شینما کیدروغ بود.  کی زیهمه چ دیبگو 

 هم لیکه از جان خل ییکه نبود و نوا ی. عارفنیتو و پدرت بود گرانشیباز

 ..توانستی. او هم نمشیبود برا باارزشتر

پس  توانندیکدام نم چیه دانستیآن دو چشم چرخاند.م انیم یعل

 کارشان

 راحت کرد. را

 .زنمیمن باهاش حرف م-

لب نشانده بود با  یرو یدلدار یکه فقط برا یباال برد و با لبخند سر

 نانیاطم

 هم گذاشت: یرو پلک

 .زنمیباهاش حرف م یاحمر یقبل از آقا-

به رفتن او نگاه کرد و با  لی. خلندیمبل بنش ینتوانست رو گرید محبوب

 قورت

 کرده بود. فایا شیباز هم نقش پسر را برا ی. علستادیبغضش ا دادن
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 *** 

** 

 یمبل برخاست و کم ی. از رودیلرز بشیاحسان باز هم درون ج یگوش

 از

 نبیمعترض ز یصدا دهینکش هیفاصله گرفت. جواب داد و به ثان ریجهانگ

 در

 :دیچیپ شیگوشها

 ن؟ییمعلوم هست کجا چیداداش؟ ه-

همه زمان گذشته بود؟  نیا یباال رفت. ک وارید یاحسان تا ساعت رو سر

 با

 دردناکش را لمس کرد و جواب خواهرش را داد: یشانیآزادش پ دست

 .میاومد گهیساعت د کیجان. تا  نبیشرمنده ز-

 آن طرف خط کامال مشخص یبا وجود سر و صدا نب،یز یصدا یدلخور

 :بود
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 شاالی. ایدیآقاجون هم اونجاست؟ بگو همه اومدن شما هنوز نرس- 

 یعروس

جبران کنم داداش. مردم از خجالت انقدر همه  یشکل نیتوام هم پسر

 سراغ

 رو گرفتن. شما

را فقط کم داشت. در  نبیز یبلبشو دلخور نیا انی. مدیلب گز احسان

 نیا

 دیبود و حاال هم با دهیچند سال استرس کش یساعت به اندازه چند

 جواب

از  شیکه خواهرش را ب دینگو یزیتا چ دیکش یقی. نفس عمدادیم پس

 نیا

 کند: ناراحت

 طول میکرد سیاومده بود. تا اونو راست و ر شیگاراژ پ یبرا یمشکل هی-

 . نگران نباش.میایلباس عوض کنن م لی. آقاجون و دیکش

 قطع کرد. یگرید یو با عذر خواه گفت
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که همراهش به خانه آمده بود  شیساعت پ کیکه از  یریجهانگ کنار 

 صمم

 :ستادیا آمدیدر نم شینشسته بود و صدا یصندل یرو بکم

 مزنیبه دست و صورتم م یآب هیمنتظره. تا من  نبیشده. ز ریآقاجون؟ د-

. شما میبرس رینداره انقدر د تی.خوبدیهم لباستون رو عوض کن شما

 بزرگتر

 .نیکرد رید یلیجاشم خ نیتا هم نیطرف دو

 یدر سالن خال ر،یمحکم جهانگ یقدم دور نشده بود که صدا کی هنوز

 نیطن

 شد: انداز

 پسر کجا مونده؟ نیا-

تا به  یبود؟ از ک لیری. منظورش از پسر امدیاحسان به طرفش چرخ سر

 حال

 او هم چپ افتاده بود؟ با
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 .ادیب گمیرفت لباسش رو عوض کنه. بهش م- 

 چون سد مقابلش علم شد: ریجهانگ یگرد کرد که باز هم صدا عقب

 برگرد. عتریخودتم سر اد،یبگو ب-

نبودند که  یتیبسنده کرد. در موقع ی"چشم"کالفه به گفتن  احسان

 بخواهد

 ریجهانگ یآرام از خانه ییبه سر پدر سن و سال دارش بگذارد. با قدمها سر

هم همراهش  لیریبازگشت ام دهیمرتب و لباس پوش یرفت و وقت رونیب

 بود.

 یچرخ خورد و به محض ورود دستش رو کیتار یدر خانه لیریام نگاه

 دیکل

 شیدر جا یکم رینشست. با فشردنش خانه غرق در نور شد و جهانگ برق

 ماندن را دوست نداشت. نه در یاهیدر س لیریخورد. برعکس او، ام تکان

 .آمدیبود بدش م یکیو تار نهیخانه و نه در دل. او از هر چه ک یاهیس
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مبل داخل سالن نشسته بود  یکه با همان لباسها رو ریجهانگ دنید با 

 جلو

 :رفت

 .زنهیمدام داره زنگ م ایرکیآقاجون. ام نیشما که هنوز لباس عوض نکرد-

 تنها باشه. تیموقع نیتو ا ستین درست

آنقدر  شدیکه از دهان او خارج م یتوجه به جمالت یب ر،یجهانگ چشمان

 باال

 تیموقع نیدر ا یکه حت یتا در چشمانش زوم شد. چشمان آرام رفت

 رنگ

 را داشتند. گذشته

 از او رو دیرس لیشد و به داد خل یناج لیریکه ام شیچند ساعت پ مثل

 رفتار، نیا دنیو با د کردیباز م یگریاو حساب د یرو شهی. همبرگرداند

 شده بود. نیدلچرک

 که گفت: یبرخالف قلب تکه پاره شدهاش هنوز محکم بود وقت شیصدا
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 ؟یاون مرد شد یتا حاال راننده یاز ک- 

 در کمال احترام جواب داد: لیریام

 شدیبرن. توانش رو ندارن. با اون حال هم نم تونستنیخودشون نم-

 تنهاشون

 .گذاشت

 کرد مثل یآرام لب گشود و سع دیبگو یگرید زیچ ریاز آنکه جهانگ قبل

 را قانع کند: ریبا منطق جهانگ شهیهم

 آقاجون. نه من میدر مورد امروز صحبت کن میاز فردا هر روز فرصت دار-

 . اماکنهیم رییامروز اتفاق افتاد تغکه  ییزهاینه چ کنمیفرار م خیتوب یبرا

 ستی. درست ندیخرابش نکن نیاز ا شتری. لطفا باستیرکیشب ام امشب

 عمو

 هم دست تنها باشن. ینیام یآقا و

 را چه به بله برون و ریجهانگ یقلب آتش گرفته د،ینفر نبود که بگو کی



 

1457 

 یشوکت نای: مسندهیون                                                                                                                55طهران

که  رفتیبه سرعت به بزم م یدهایامشب رفتن؟ کدام آدم داغ د جشن 

 او

 باشد؟ یدوم

دلش  یکه رو ی. از داغشیاه هدیامشب شکسته بود. از شن ریجهانگ

 نشسته

 روز کیرا داشت و مطمئن بود  دنشید یکه سالها آرزو ی. از عارفبود

 دهیقبرستان خواب ینهیبود که س دهیو حاال خبر رس ندشیبیم دوباره

 است.

 از کدام بود؟ نهاشیسوزش س دانستیخودش هم نم یحت

قلبش  یجالل را تازه از دست داده بود. به همان اندازه غم رو انگار

 ینیسنگ

 کرده میقا شیسالها نیاما حال بدش را پشت آن نقاب بداخالق ا کردیم

اما امروز کم اورده بود. باز  اوردیکم نم یاحمر ریجهانگ خواستی. مبود

 هم
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و رو  ریرا ز اشیروز زندگ کیکه  ی. به کسلیبود. دوباره به خل باخته 

 کرده

 . باز هم او آمده بود کهشدیداشت تکرار م خیو حاال بعد از سالها تار بود

 . و الحق که موفق هم شده بود.زدیرا به هم بر زیچ همه

. گذشتیبود که در قلب و ذهنش م یزیجا بلند شدنش خالف چ از

 همانند

 ت.و بازگش دی. به اتاق رفت. لباس جشن پوشستادیسالها. اما ا نیا تمام

حرف تن به خواستهشان داده بود قبل  یپدرش ب نکهیاز ا یراض احسان

 از

 مهلت نداد و در جا ریجهانگ یقصد خروج از خانه را کرد که صدا آنها

 کرد: خکوبشیم

 امشب! نی. همنمیاون دختر رو بب خوامیم-

که به نوا نسبت داده بود در هم گره  ی"اون دختر"از لفظ  لیریام اخم

 خورد.
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 سکوت لیریام یاو صدا یبه اطاعت باز شود که به جا رفتیاحسان م زبان 

 را شکست: خانه

 .گهیآقاجون! نه امشب، نه حداقل تا چند روز د شهینم-

که با ضرب به طرفش برگشت احسان هم اخطار گونه نامش  ریجهانگ سر

 را

 که حاال همچون انبار یریخشم جهانگ ریز یلب صدا زد. با چه جرئت ریز

 گرفت؟یبود فندک م باروت

 !یاون نسناس هم شد یوص لیجز راننده انگار وک-

کالم او را  یطعنه لیریجمله را گفت. ام نیبود که با پوزخند ا ریجهانگ

 دهیناد

 :گرفت

 یبه اون دختر نداره، فعال آمادگ یفرزانه ربط یشما و آقا نیب یماجرا-

 دنید

 رو نداره! شما
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 قبل از دی. اگر قرار بود امانت دار شود بانوا را با همان صفت صدا زد عمدا 

 .کردیهمان کار را م قایو او حاال داشت دق کردیفکر م اشیبه امانت زیچ هر

 گفت: آهسته

 یزی. کم چنیکه شما االن چقدر ناراحت میکنیآقاجون؟ ما درک م-

 ست،ین

 بازم داغ به دلتون ن،یبرادرتون رو از دست داد ادگاری نیدیروز فهم هی تو

 . اون دختر...ستین نیخوایکه م یزیچ نیاما راه درستش ا نشسته

 کلمات را استفاده کند: نیتا مناسبتتر دیدهانش کش یرو یدست

 چه نه تو همون ادیخبر نداره. چه ما خوشمون ب یزیبرادرتون از چ ینوه-

 یفرزانه بنده. هر ک ی. جونش به جون آقادهیبزرگ شده، قد کش خانواده

 یکی

 یمقدمها چیو بدون ه کبارهی شهی. نمفهمهیرو م نیباشدش ا دهیبار د دو

چند  نیکرد یهمه سال صبور نی. شما که انهیکه شما رو بب مشیاریب

 وقتم



 

1461 

 یشوکت نای: مسندهیون                                                                                                                55طهران

گفتن  یبرا یفرزانه خودش راه یآقا نی. اجازه بددیصبر کن شتریب 

 به قتیحق

 .کنمیکنه. خواهش م دایپ نوهش

حرف به  یب رینوا بود. جهانگ یخودش نبود. برا یآخرش برا خواهش

 سمت

 دنیبه جار زدن نداشت. بدون شن اجیاز مسائل احت یلیراه افتاد. خ در

 هم

پشت تک تک  دهیلمس بود. درست مانند حس محافظت خواب قابل

 کلمات

نشده بود که  ریهم متوجهش شد. هنوز آنقدرها پ ریکه جهانگ لیریام

 نفهمد

بود دختر عارف، همان  دهیه شنک ی. از زمانگذردیو برش چه م دور

 دخترک

 ینوه دانستیم "ه؟یدختر ک نیا"بود  دهیپرس لیریاست که از ام یعکاس

 به حرف او اعتماد خواستیاست و حاال م ستادهیراه ا نیا یکجا ارشدش
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 .شناختیعارف را بهتر از او م ینوا لیری. امکند 

**** 

** 

 یشده بودند اما او همچنان به بهانه ادهیپ نیو احسان از ماش ریجهانگ

 دایپ

 که یبود و باد بهار نییپا شهیپارک همانجا نشسته بود. ش یجا کردن

 نیخلوت بود و هم ک،یتار ابانیگرفته بود. خ یرا به باز شیموها دیوزیم

 به

 آنچه آن روز ی. فکر کردن در مورد همهدادیفرصت فکر کردن م لیریام

 سر گذرانده بودند. از

 حالت نشستنش رییتغ یبرا یتالش چیفرمان بود و ه یهنوز رو دستش

که تا آخر  ییبود. از آنها اشیسخت زندگ ی. امروز از آن روزهاکردینم

 عمر

 .ماندیتا ابد م شانیو رد و جا شوندینم فراموش
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 آمدن از رونیرا به ب دنینبود مطمئنا خواب زیعز شیآنقدر برا ایرکیام اگر 

 یرا برا زیاما به خاطر او مجبور شده بود همه چ دادیم حیترج خانه

 یساعات

قوا کند و بعد باال  دیتجد خواستیم یقیدقا یبزند و حاال تنها برا پس

 برود.

 یدست ناج ،یزنگ گوش یشده بود که صدا ریاس شیو دار فکرها ریگ در

 .دشیکش رونیب ضیمر یو از حبس فکرها شد

 ریز ینام نوا، حس خنک دنیداشبورد برداشت و با د یرا از رو یگوش

 پوستش

لبانش نقش بست و دستش  یآن حال بد، لبخند ناخواگاه رو انی. مدیدو

 بدون

 سبز نشست. کونیآ یرو مکث

 آتش شد. از ته دل جواب داد: یشاد نوا، آب رو یصدا

 جانم؟-
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 کرد،یرا داشت. مرده را زنده م ییحاینوا، حکم همان دم مس یاه هخند 

 او که

 خود داشت. یجا دگر

 اما انگار یبه من بزن یزنگ هیاز صبح منتظرم  معرفت؟یب گذرهیخوش م-

 !کنهیاز من نم یادیشلوغه که  یلیآقا خ سر

 او امروز دیفهمیوقت نوا نم چیتکان خورد. کاش ه لیریام یگلو بکیس

گفته  یزیآنکه چ ی. تنها براماندیطور شاد م نیچه بوده و هم مشغول

 باشد

 گشود: لب

 . نخواستم مزاحمت بشم.یکار دار دونستمیم-

دور فرمان  لیریباال رفت و دست ام دیق ینوا باز هم ب یخنده یصدا

 سفتتر

 چه؟ دیشنینم گریا را ده هخند نیا ی. اگر صداشد
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نداره جناب  دهیفا یالک هیمن مزاحمت نشم؟ توج ای یتو مزاحم بش- 

 .یاحمر

 بده. رییرو تغ یگرفته ازتون. روش منت کش دلم

 گفت: یو خودش رگبار دیبگو یزینداد او چ امان

! چطور دلتون اومد بدون من نینامرد یلیهمتون خ گذره؟یخوش م-

 جشن

 ن؟یریبگ

 گذاشت: شهیش یداخلش بود را رو یکه گوش یدست

جز ما و خواهر برادر  ه،یبله برون خودمون هی. زمیعز ستیجشن که ن-

 یآقا

عقد و  یخونده بشه. برا تیمحرم یغهی. فقط قراره صستین یکس ینیام

 جشن

 .یباش دیحتما با یاصل

 نشد: الیخیب نوا
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 یرییتغ نیمعرفت یدر اصل موضوع که شما همهتون ب نای! ایحاال هر چ- 

 جادیا

 .کنهینم

دوخته شد و زبانش، بدون آنکه منتظر اذن  رونیباز و به ب لیریام چشمان

 او

 گرفت و حرف دلش را زد: یشیاز عقلش پ باشد

 نوا؟ یگردیبرم ی. کیلی. خهیخال نجایجات ا-

 "؟یگردیبرم یک" نیحس کرد ا امد،یاز نوا ن ییلحظه صدا کی یبرا

 لیریام

 دینکش یو طول دهیبه دلش چسب شتریهم ب یهزاران ابراز احساسات زبان از

 از آن یرا نوازش داد و هر چه انرژ لیریکالم پر احساسش، گوش ام که

 کوتاه گرفته بود را به صاحبش برگرداند: یجمله

 کهیاز اون شتریب یلیمنم دلم برات تنگ شده. خ گه؟یبود د یابراز دلتنگ-

 .یبکن فکرشو
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 بلندتر اضافه کرد: ییگفت و با صدا آرام 

 نایا هیمهد یفردا رو هم قراره خونهامروز تموم شد.  مونیعکاس یپروژه-

 یزوج نیا یدونینم ل،یریام یاستراحت کنم و پسفردا برگردم. وا کمی

 که

 یچقدر ماهن، چقدر مهمون نوازن. کل نجایا میازشون اومد یعکاس یبرا

 حالم

 نیکردم که مجبورم کرد ا هیسفر خوب شد و دعا به جون مهد نیا با

 همه

 ..میرو خودمون انجام بد شونیتا عکاس امیرو ب راه

 یزد و چشم بست. چشم بست تا صدا هیتک یصندل یسر به پشت لیریام

 نوا

 زیچ چیاگر ه یو ببرد. حت دیبشو کجایبد را  یشود و تمام حسها باران

 از

بود تا او را  یکاف شیآرامش بخش صدا یقی. موسدیفهمینم شیحرفها

 آرام
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 .کند 

 نوا که از پشت خط بلند شد زیآم دیآن همه حس خوب، کالم تهد انیم

 به لبش آورد: لبخند

از االن گفته  رمایگیزوج هول رو من اصال به عهده نم نیعقد ا یعکاس-

 باشم.

 به گوششون برسون دو روز صبر نکردن من برسم. حتما

او  یاه هو به جمل یشتریبار با آرامش ب نیباز هم چشم بست. ا لیریام

 گوشِ

 سپرد.... جان

*** 

*** 

 که از دستگاه پخش یمیمال کیموز یرا صدا نبیز یکوچک خانه سالن

 دهیلب همه د یخانه روشن بود و لبخند رو یپر کرده بود. چراغها شدیم

 و بزرگترها دندیرقصیطرف، به ساز خودشان م کی. جوانترها در شدیم
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ساده با اسم  یجمع خودمان کیمشغول بگو بخند بودند.  گرید یسمت در 

 بله

 و همه چنان راحت شدینم شترینفر ب۳۱از   شیکه تعداد مهمانها برون

به مناسبت وصال دو نفر  ،یمهمان کیکه انگار نه انگار به  یطور بودند،

 دعوت

بود.  نیآن شب هم برنامه هم ،یبودند. درست مانند شب خواستگار شده

 هر

نداشتند و مراسم  یو حرف ناگفتها شناختندیرا م گریکدیخانواده  دو

 شتریب

 لیمعمول تشک یرا صحبتها شیکه ابتدا یداشت. مراسم تهیفرمال حالت

به مراتب  یرا مبارک باشها شیو انتها هیبود، اواسطش را مهر داده

 سادهتر.

 ،یکه در آن جمع استرس داشتند همچون شب خواستگار یکسان تنها

 ا،یرکیام
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 یکیبا آن  ییایبودند. جنس استرس هر کدام هم دن نبیو ز اسمنی 

 متفاوت

نگران خوب  یکیکه گرفته بود مضطرب بود، آن  یمیاز تصم یکی. بود

 شیپ

 شدن از مهمانها. ییرایدرست پذ یو آخر زیهمه چ رفتن

 ندیبنش شیرو یزد و قبل از آنکه چشم کس رونیب سیاز سرو اسمنی

 خودش

 کیبود که در  یبار سوم نیانداخت. ا منایداخل اتاق مشترکش با  را

 ساعت

زحمت روشن کردن چراغ هم به خود نداد  ی. حترفتیبه اتاق م گذشته

 و

کردهاش  خی. دستان ستادیاتاق ا یقد ینهیآ یروبهرو یکیهمان تار در

 را در

 نیکه تمام ا یدلشورها قینفس عم دنیکرد با کش یو سع چاندیپ هم

 کی



 

1471 

 یشوکت نای: مسندهیون                                                                                                                55طهران

 شده بود را پس بزند. رشیگ بانیتا امشب گر یاز شب خواستگار هفته، 

اتاق  ز،یم یرو یِو دار آرام کردن خودش بود که چراغ گوش ریدر گ هنوز

 را

را باز  دهیرس امینام نوا صفحه و پ دنیجلو رفت و با د یکرد. کم روشن

 کرد.

 ".ینره بفرست ادتیعروس خانم هول، عکس "

 از همکارش بود. یبعد امیپ

 دختر! تعجب کردم عیچقدر سر ؟یعروس شد یجد ی! جدینیام یوا"

 "..دمیشن امروز

 یماند و سرما "عیسر" یهمان کلمه ی. چشمش رودیرا ند امیپ یادامه

چند روز مدام در  نیکه ا یعیسر ی. کلمهدیپوستش دو ریز دستانش

 ذهن

 نیدر تمام ا کردیدست دلش را لرزاند. حس م خوردیهم چرخ م خودش

 نیرا مطرح کرد تا هم یموضوع خواستگار ریکه جهانگ یهفته، از شب دو
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 با سرعت نور افتاده بود. به همان اندازه همه ییترن هوا کیدرون  امشب 

 نقطه بود. نیرفته و او حاال در ا شیتند پ زیچ

 خی یکه مثل امشب با دستان یبه همان شب. به وقت دیپر کش ذهنش

 کرده،

بود. آن  ستادهیدرخت ا ریزده و ز رونیعوض شدن حالش ب یبهانه به

 شب

 ما هنوز دیبرگردد و با صراحت بگو خواستیدلشوره داشت، دلش م هم

و  دیخودتان ببر یبرا دیتوانیآن وقت شما چطور م مینگرفتها میتصم

 دیبدوز

بود  ستادهیاما نتوانسته بود. ا د؟ینیبچ یخواستگار یسرخوش برنامه و

 همانجا

درونش اعتراف  اسمنیافکارش را نظم دهد. آن شب به خودش، به  تا

 کرده

باز هم عاشق است، خودش هم  یکه با وجود تمام افکار منطق بود

 دانستیم
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 . آن شبشدیو شل م دیلرزیدست منطقش م آمد،یدل وسط م یپا یوقت 

 گرید یو تکه خواستیتکهاش عشق م کیدو تکه،  یاسمنیشده بود  هم

 یزیچ ایرکیاما حسش به ام ردیبگ میتصم یاحساس خواستی. نممنطق

 نبود

بود.  گرید یاشاره کیو انگار منتظر  ردیبگ دهیناد یبتواند به راحت که

 کی

 را راحت کند. الشیکه در کوه زده بود تا خ ییمثل همان حرفها اشاره

 شانهاش نشسته و از تونل افکار به یرو یافکارش غرق بود که دست در

که صاحبش متعجب، نامش را خوانده  یپرتش کرده بود. دست تیواقع

 بود:

 حواست کجاست؟ اسمن؟ی-

 آب دهانش را قورت داده و آهسته لب زده بود: ایرکیام یصدا دنیشن با

 .دی. ببخشدمینشن-

 دمیشده؟ د یزیچ"بود  دهیبود. پرس ستادهیجلو رفته و کنارش ا ایرکیام
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 "!رونیب یاومد 

 طاقت لب زده بود: یب اسمنی و

 رو نگرفتم؟ ممیمن هنوز تصم یچرا نگفت-

 چطور کالفه شده بود: ایرکیداشت که چشمان ام ادیبه  خوب

 م؟یمگه ما در موردش حرف نزد-

 بود: دهیباز کرده و نال دهان

 بهم.. ینداد ی. اما قانع نشدم. تو قولمیزد-

 او نچ کرده بود: یکدندگیکالفه از  ایرکیام

 ی. تو چجور معلممیو قرار شد امتحان کن یقول دادم. تو باور نکرد-

 یهست

 ؟یندازیامتحان نگرفته شاگردت رو م که

 دستش را سمت خانه گرفته بود: یعصب اسمنی

 گهی! دانیبه نون پا میدیکه ب بسم اهلل رو نگفته رس ینجوریا ؟ینجوریا-

 یک
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 مونه؟یآزمون و خطا م فرصت 

 زدهاش را گرفته بود: خیانگشتان  ایرکیام دست

رو بسپار بهم. تو دلت با من  هشیراستش رو بگو و بق پرسمیم یچ هی-

 هست

 اسمن؟ینه  ای

 نشسته بود: اسمنی یشانیپ یاو اخم رو یمقدمه یسوال ب از

 وسط؟ نیا هیچه سوال نیا-

 گفته بود: خسته

 میمن آدم قا یدونینداره. م یاگر دلت با منه که امروز و فردا کردن فرق-

االنشم همه  نیکنم، هم یکار یمخف تونمی. نمستمیکردن ن یباز موشک

 تو

 انیامتحان بدون جر یهیگذشته، پس قض یما چ نیب دوننیخونه م نیا

چون آقاجون  امیاز پسش برب تونمی. حداقل من نملهیتعط گذاشتنشون

 تا ریس
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 یکی هیحساسه. کاف زایچ نیچقدر رو ا یو خبر دار دونهیماجرا رو م ازیپ 

 دو

 بدتر بشه. یهم بخونه تا همه چ هیتو گوش عمه و بق بار

و هنوز قانع نشده بود به او  زدیم ادیکه استرس را فر یبا چشمان اسمنی

 زل

 ناچار ملتمس لب زده بود: ایرکیو ام زده

 دم،یاما االنم باز قول م یخوایباشم که تو م یمن بهت قول دادم همون-

 به

 یراه تو حس کرد نیا یکه هر جا خورمیقسم م یکه تو بخوا یچ هر

 من

 ؟یشیم یراض ینجوریخودم عقب بکشم. خوبه؟ ا ستمین تیزندگ آدم

 زده بود: اسمنیرفته و آتش به تن سرد  کترینزد

 ستی. اما اگر تو دلت نخوامی. همه جوره هم ماسمنی خوامیمن تو رو م -

 .شهیم کنسله. بعدشم راهمون جدا گمیتو خودم به همه م میکه رفت االن
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 .یخوایکه تو م یزیچ همون 

 ایرکیبود. انگار ام دهیآخر پسر، لرز یجمله دنیباز هم با شن اسمنی قلب

 هم

 کردیاو به خودش شده بود که از همان هم سواستفاده م یعالقه یمتوجه

 که بدون دانستینشاندن حرفش. خودش بهتر از همه م یبه کرس یبرا

 نیاز ا دنی. او توان برتوانستیشکل نم نی. حداقل به اتواندینم ایرکیام

 عالقه

طناب را پاره کند.  نیاتفاق بدتر قادر بود ا کیتنها  دینداشت و شا را

 یاتفاق

 باشد.... کینزد تواندیچقدر م دانستندیکدام نم چیه که

 یکه مردد رو یبود و حجت را با دست ستادهیا اسمنی یروبهرو ایرکیام

 یگونه

 گذاشته تمام کرده بود: او

که  ی. به هر سازخوامشیانقدر م ایکه من تو دن یهست یتو تنها کس-

 یبزن
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 بدون که قرار امشب رو من نذاشتم، نویکه باشه. فقط ا یهر چ رقصم،یم 

 من در یبهش گفته ول یزیمامان چ دمیخود آقاجون بوده، شا شنهادیپ

 نه. گمیو م گردمینبودم. االنم برم انشیجر

 بود: دهیکش اسمنیلب  یرو دست

دست و دلم به  گهیبهم بزنم د ویاما اگه االن برگردم اون تو و همه چ-

 دوباره

 که منو یدختر یبرا تونمینم گم؟یم یکه چ یفهمی. مرهینم خواستنش

دوباره  دارهیبرنم یقدم چیاما خودش برام ه یبه خودخواه کنهیم متهم

 خودم

 بشکنم. رو

 دوست نداشت نکهی. ادیفهمیاو را م اسمنیسر تکان داده بود.  د؟یفهمیم

را مدام به حراج بگذارد و باالخره، با ان جمله دل به دلش داده  غرورش

 بود.

 بعدش که یروزها یو تماسها دارهایبه دل درخواست آن شب و د دل
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 ستدیبا نهیآ یو امشب روبهرو ردیبگ یشیشده بود قلبش از عقلش پ باعث 

 و

 دختر، درشب بله برونش را داشته باشد. کی ساستر

جمع نگاه چرخاند  انیداشت. م یزد حال بهتر رونیاز اتاق ب یوقت اسمنی

 و

دوخته شده  یکه نگاهش خصمانه به نقطها دیرا د ایرکیهمان جا ام از

 بود. رد

سرش را به چپ  د،یبه ساحل ناخواسته خند دنیرا گرفت و با رس نگاهش

 و

 تکان داد و جلو رفت. راست

چشم به ساحل بود  ینشست نگاه او همچنان از گوشه ایرکیکنار ام یوقت

 و

 کم یبا فاصله اسمنی. زدیغر م دهاشیبابت لباس نه چندان پوش یرلبیز

 نظر گرفت، سر آخر ریچشم حرکاتش را ز یجا گرفت. از گوشه کنارش

 ساکت باشد و واکنش نشان داد: نتوانست
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 ر؟یشده ام یزیچ- 

تک  یباالخره از روبهرو کنده و به او دوخته شد. نگاهش رو ایرکیام نگاه

 تک

چند ساعت  نی. مثل تمام ادیدور چرخ کی اسمنیصورت  یاجزا

 چشمانش

 امشب یکرده شیآرا یچهره نیصورت دختر دو دو زدند، ا یاعضا یرو

 توانستندیکه چشمانش نم یاز قبل برده بود. طور شتریو هوشش را ب عقل

 انتخاب کنند. ستادنیا یبرا یثابت مقصد

 باال انداخت: سر

 بشه؟ دینه. با-

 هنوز صورت ایرکیشانه باال انداخت و نگاه از او گرفت اما رد نگاه ام اسمنی

 بود. او

 !یکرد دایدادن و غر زدن پ ریگ یبرا یزیباز چ دیگفتم شا-

 یرهایبه گ اسمنی ی. طعنهدیبار در آن شب بلند خند نیاول یبرا ایرکیام
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 ینهایاو به لباس خودش واضحتر از آن بود که متوجه نشود. آست امشب 

 گفت: یرنگش را باال زد و نچ یسورمها راهنیپ

 ؟یذارینگفتم. حرف تو دهنم م یزیمنکه چ-

را با  زدانیداشت  یداد و به سبحان که سع هیمبل تک یبه پشت اسمنی

 زور

 شد و طعنه زد: رهیببرد خ وسط

 خونمی. من از تو چشمات مییانکار کن که نشناستت پسردا یکی یبرا-

 که

 .یدیم ریبه ساحل گ یریاگه ولت کنن م االن

 و سر به سرش گذاشت: دیخند ایرکیام

 دخترعمه؟ یخونینم یگهاید زیچشمها چ نیاز تو ا-

 از جمع جدا شد و به سمت او کش آمد: اسمنی نگاه

 هم مگه هست؟ یگهاید زینه. چ-

 باال انداخت: ابرو
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 هست. زهایچ یلیخ یدقت کن کمیهست. - 

 .کنمیفکر نم-

 غر زد: ایرکیام

 یتونیدادن خانم پرستار؟ نم ادتی یپس چ یهمه سال درس خوند نیا-

 ؟ینگاه مَردِت رو بخون حرف

 درشت شد و تکرار کرد: سیتوپ تن یبه اندازه اسمنی چشمان

 مَردَم؟!-

 صورتش را با چندش جمع کرد. و

 برگشت و سرخوش گفت: ایرکیحرکتش لبخند دوباره به صورت ام نیا با

 ؟یپس چ-

 ریبا ورود احسان و جهانگ ندیبنش اسمنیزبان  یرو رفتیکه م یجواب

 پشت

 خارج شد و شکل یمیاز آن حالت صم ریماند. جو، با ورود جهانگ لبانش
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 تیهم سرا ایرکیحاال به ام اسمنیبه خودش گرفت. استرس  یتریرسم 

 دهکر

 مشترک به نام ریمس کیاز پا گذاشتن در  یکه ناش نیریش ی. استرسبود

 بود. یزندگ

کرده بود  دایجشن سوق پ یو ادامه غهیجمع به سمت خواندن ص بحث

 و

 نیو ا چاندیپیمضطرب بود که مدام دست در هم م یبه قدر اسمنی

 حرکت

انگشتان  یکالفه شد. دست جلو برد و رو ایرکیآنقدر تکرار کرد که ام را

 او

 و آهسته لب زد: گذاشت

 ؟یاسیچته -

 دختر تکان خورد: یرژ خورده لبان

 استرس دارم.-
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 به انگشتانش وارد کرد: یفشار 

 منم استرس گرفتم. آروم باش. یانقدر دستت رو تکون داد-

 :دیآمدن او پرس شیپرت کردن حواس او سبحان را صدا زد و با پ یبرا و

 کجا موند؟ لیریام نیسر بزن بب هی-

آخر قبل از  یسر به سرشان گذاشت و لحظه یسر تکان داد، کم سبحان

 دور

 :دیرا کش اسمنیدست جلو برد و لپ  شدن،

 زن داداش؟ یچرا زرد کرد-

 پچ زد: ایرکیخودش آرام رو به ام الیمثال به خ و

 کرده به تو بله داده. یچه غلط دهیفکر کنم تازه فهم-

 دیبنشاند و سبحان د اسمنیلبان  یبا همان جمله، موفق شد لبخند رو و

 که

 هم آرام شد. ایرکینگاه ام اسمن،یحال  رییبا تغ چطور
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وارد خانه شد. چند  نیمت شهیمثل هم لیریلحظه در باز شد و ام همان 

 یقهیدق

 آماده شده بود و ه هما کی تیمحرم یغهیخواندن ص یبرا زیهمه چ بعد

 نشسته بودند. کترینزد یبار کم نیا اسمنیو  ایرکیام

 مانده بود و پسرها. ریشب بود. مهمانها رفته بودند و تنها جهانگ آخر

 پوست وهیخودش م ینشسته بود و با حوصله برا ینیام یکنار آقا ایرکیام

آن وسط عوض نشده  یخاص زیبود که چ نیا ینامزد نیا ی. خوبکندیم

 بود.

برچسب اضافه  کیعمهاش مثل قبل بود، فقط با  یخانواده یبا اعضا او

 که

 خورده بود. شینام داماد رو به

 یرا عوض کرده بود از کنار دست او گذشت و ضربها شیکه لباسها زدانی

 گردنش زد: پشت

 داداش؟ میما بر یریتو نم-
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 گرد شد: ایرکیام چشمان 

 همه آدم، فقط من به چشمت اضافه اومدم داداش؟ نیا-

 یکه جسمش آنجا بود اما فکرش جا لیریو کنار دست ام دیخند زدانی

 گر،ید

 و گفت: نشست

 .میخوایما داماد سرخونه نم یگفتم گربه رو دم حجله بکشم تا بدون-

 یرا در دست گرفت و بعد از تعارف به آقا وهیبشقاب م الیخیب ایرکیام

 ینیام

 در جواب به او گفت. یآرام ".گمیباشه، بهش م"

 :دیچرخ لیریتاسف تکان داد و رو به امبه  یسر زدانی

رو داد،  دیبه داماد جماعت نبا گنیچه پررو شده؟ م ومدهین ینیبیم-

 راست

 .گنیم
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او هم تکان  یبه تاسف برا یسر زدانیحواس نگاهش کرد و  یب لیریام 

 داد:

 .نجایاال ا یکردیم ریداداش! امشب هر جا س یتو هم از دست رفت-

 شانس آورد که لیریرا به سمت او کشاند. ام ریحرف نگاه جهانگ نیبا ا و

 برود یگریپراند تا بحث به سمت د یزیو چ دیهمان دم، از راه رس نبیز

 .رفتیدر م ریمعلوم نبود چه از دهان جهانگ وگرنه

 که فیبود امشب. ح یمهرناز چقدر خال یجا زدان؟ی یبچهم دار کاریچ-

 .انیب نتونستن

 خانه که تازه به جمع مردها اضافه شده یجمله سر صحبت زنها نیبا ا و

 هم باز شد. بودند

 اسمن،یخانه در انتظار  یختهیدر سالن بهم ر ایرکیمنتظر ام چشمان

 لباس به اتاقش رفته بود و ضیتعو یکه برا شدیم یربع کی. دیچرخیم

 با اسمنیکه در اتاق باز شد و  دینکش یاز برگشتنش نبود. طول یخبر

 زد و همان رونیکه پشت سر بافته بود از اتاق ب ییو موها یخانگ یلباسها
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 با ناصر روبهرو شد. محجوب لبخند زد: اول 

 ن؟یدرد ندار گهیجان؟ د ییدا نیخوب-

 :دیرا بوس اشیشانیزد. جلو رفت و پ یلبخند از ته دل دنشیبا د ناصر

 عروس گلم. یخوبم. خسته نباش-

کرد قابل وصف نبود.  تیسرا اسمنیکه از جملهاش به قلب  یخوب حس

 تشکر

جمع، به طرف آشپزخانه راه افتاد و رو  یاه هنگا ریفرار از ز یو برا کرد

 به

 :دیپرس نبیز

 دی. فردا صبح زود باکنمینم داشیمامان؟ پ یمن رو کجا گذاشت یمقنعه-

 .مارستانیب برم

از جا برخاست  دیرا خلوت د مناسیهم تا دور  ایرکیآدرس داد و ام نبیز

 و

 :دیفورا پرس رفتیطور که پشت سر او م همان
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 ؟یمنو کجا گذاشت فیک اسمن؟ی- 

تا خواست  گفت؟یرا م فیکدام ک ف؟یبه طرفش برگشت. ک جیگ اسمنی

 لب

زد و  شیبه رو یچشمک نامحسوس ایرکیرا بپرسد، ام نیکند و هم باز

 خودش

 را به دستش داد: جواب

 اتاق، نه؟ شیگذاشت-

آنها بود نگاه  یحواسشان پ انیدر م یکیکه  یاو و جمع نیب اسمنی

 گرداند و

 یلب زمزمه کرد و همان هم شد اجازها ریز یا"آره" ،یجیآخر با گ دست

 .افتدیتا به طرف اتاقش راه ب ایرکیام یبرا

 :دیآرامش را شن یکه زمزمه شدیکنار سبحان رد م از

 حالشو ببر.. میدیما هم اصال نفهم -
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 منایبود که  دهیرفت. به در نرس اسمنیبه اتاق  میو مستق دیلب خند ریز 

 از

 طرف زودتر بازش کرد: آن

 ؟یریم ییبه به شادوماد. جا-

به صورت داشت گرفت و همان طور  شیچشم از او که هنوز آرا ایرکیام

 که

 گفت: کردیدر اتاق اشاره م به

 کار داشتم.-

بود و در مقابل بسته  دهیبه انتظار آمدنش دراز کش اسمن،یتخت  یرو

 شدن

بود تا چشم  ی. آنقدر خسته بود که فقط کافکردیمقاومت م چشمانش

 ببندد

که در اتاق باز و پشت بندش چراغ روشن  دینکش یبه خواب برود. طول و

 شد
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 اسمنی یاتاق را روشن کرد چشمش را زد و صدا کبارهیکه به  ینور و 

 در

 :دیچیپ اتاق

 ؟ینشست یکیچرا تو تار ا؟یرکیام-

 تخت، ناخوداگاه آب یرو دنشیبه دنبال او چشم چرخاند و با د اسمنی

 را قورت داد: دهانش

به من  یزیچ میکه اومد شگاهیاز آرا ؟یگفتیرو م فیکدوم ک ؟یخوب-

 .ینداد

خسته به او زل  یباز کرد و با چشمها یچشمش را به سخت کی ایرکیام

 زد:

 نداشتم. فیک-

 به طرف تخت برداشت: یگرد شد و ناخواسته قدم اسمنی چشمان

 نجا؟یا یپس چرا اومد ؟ینداشت-
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 اسمنیخواب بود که اگر  جی. آنقدر گدیکش ییبلند باال یازهیخم ایرکیام 

 یکم

 ختهاشیبهم ر یبرد. دست داخل موها یهمانجا خوابش م کردیم رید

 نگاه او کرد: هیو عاقل اندر سف انداخت

 به نظرت چرا؟-

فقط سر و کله زدن با  یخستگ نیا نیحوصله اخم کرد، ما ب یب اسمنی

 سواالت

 را کم داشت: ایرکیام

 !ستیمن ن شیپ نیجواب ا ر؟یام یپرسیاز من م-

 روزها سعادت نیکه ا اسمنی یرو نیاز لحن او در هم شد. ا ایرکیام اخم

شد و همان  زیخ میشده بود را دوست نداشت. ن بشینص ادیز دنشید

 طور

 طلبکارانه لب زد: نشستیتخت م یرو که

 با نامزدم خلوت کنم. بده؟ قهیدو دق خواستمیم-
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 قدم از او دور شد و همانطور که مقنعهاش را داخل کمد کی اسمنی 

 غر زد: فرستادیم

 دیخستهم. فردا صبح زود با ا،یرکیپاشو برو ام ؟یگرفته نصفه شب تیباز-

 برم

 .فتیش

دهانش گذاشت و به  یچه گفته که دست رو دیو تازه انگار فهم گفت

 عقب

گرفتهاش  یچهره دنیثابت ماند و با د ایرکیام ی. چشمانش رودیچرخ

 لب

 هیثان کیدر عرض  ایرکیزده بود؟ حتما زده بود که ام ی. حرف بددیگز

 از

 رو به آن رو شده بود. نیا

 کردینداد. حس م تیدرد گرفته بود اما اهم شیفشار دندانها ریز لبش

 . از چند جهتکندیبوده را درک نم شیکه رو یکس او و فشار چیه امروز



 

1494 

 یشوکت نای: مسندهیون                                                                                                                55طهران

آمده بود. کالفه  نییپا یتحملش حساب یداشت و آستانه یعصب فشار 

 چشم

تشک تخت را  ریج ریو بعد، ج ایرکیخش خش شلوار ام ی. صدابست

 .دیشن

 دی. حاال چه باشناختیرا خوب م ایرکیمشده بود؟ شده بود. او ا دلخور

 دنیکش دیو آن وقت با رفتیم رونیدر ب نیاز ا ایرکیاحتماال ام کرد؟یم

 مانشیپر و پ یتمام کارها ستیتازه شوهر شده را به ل ییپسردا نیا منت

 .کردیم اضافه

لباسش را مرتب کرد و  نهیکه مقابل آ ایرکیام دنیباز کرد و با د چشم

 بعد

اجازه از او جلو رفتند  یب شی. پاهاستدینتوانست با گریسمت در رفت د به

 و

 .ستادندیدر ا مقابل

 را گرفت تا از مقابل در شیبدون آنکه به صورتش نگاه کند، بازو ایرکیام
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 بزند: کنارش 

 .یبرو استراحت کن خسته شد-

لب  مانیدست او گذاشت و پش یتکان نخورد. دست رو شیاز جا اسمنی

 زد:

 یچ دمینداشتم. انقدر امروز خسته شدم اصال نفهم ی. منظوردیببخش-

 دارم

 .گمیم

 و سر تکان داد: دیباالخره به چشمان او رس ایرکیام یگرفته نگاه

 .نجامیوقته ا یلیباشه. برو کنار زشته خ-

آدم اطرافش شده  نیروزها خوش اخالقتر نیکه ا ییاو یبد اخالق اسمنی

 بود

نبودند که جلو رفتند و  ارشیهم انگار به اخت شیدستها. اوردیتاب ن را

 دور

 پسر حلقه شدند. گردن
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 بداخالق نشو!- 

را کنار زدند، آنقدر ماهرانه  ایرکینشسته اطراف ام یخهایگرمش،  دستان

 که

 چه شد که دستش را پشت کمر دخترک گذاشت و به خود دیهم نفهم او

 کرد: کشینزد

 بداخالق شده! گهید یکی-

نشست و  اسمنیگردن  یجمله رو نیگفتن ا نیح ایرکیرم امگ نفس

 قلب او

 و سرش را در زندیم رونیاز تنش آتش ب کردیتند گرفت. حس م تمیر

 حالش شود. یپنهان کرده بود مبادا او متوجه ایرکیام ینهیس

 دهیبا دستان خودش به او بخش اسمنیکه  یتیخوشحال از موقع ایرکیام

 بود

 در گردن او فرو برد و پچ زد: شتریرا ب سرش

 .مارستانیب برمتیصبح خودم م میما بخواب یخونه میبر ایب-
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 درشت شد و سرش باال رفت: اسمنی چشمان 

 ر؟یام یگیم یچ-

 اشیبعد شنهادیخش دار و پر خواهش پ یبالفاصله با همان صدا ایرکیام

 را

 کرد: رو

 .نجایا مونمیپس من م-

 دستانش را از گردن او شل کرد و نتوانست نخندد: یگره یکم

 ؟یبچه شد-

را  اسمنی یشد. دست جلو برد و موها رهیبه او خ قیخوب و دق ایرکیام

 از

 واقعا بچه شده بود؟ خودش هم د؛یکنار زد. از خودش پرس صورتش

بود و فقط  یدر وجودش مخف شهیکه هم ییایرکیام نی. او ادانستینم

 مقابل
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. شناختیداشت را نم بیعج یاه هو خواست آوردیم رونیسر ب اسمنی 

 سرش

 صورت او خم کرد و انگار باز هم خودش نبود که گفت: یرو را

 میمحرم هم که هست گهی. دستیاما دست خودم ن شهیباورت نم دونمیم-

 .مونهینم یحرف

 :دیخند اسمنی

 .ستیکه تو فکر توئه ن یزیاون چ یبرا تیمحرم نیا-

 :دیکش یکالفها پوف

به چه  شمیپ یایب یبمونم و تو نتون نجایکه نتونم شب ا یتیمحرم نیا-

 یدرد

 پس؟ خورهیم

 :دیدو چشم او گشت و دوباره خند نیب اسمنی چشمان

 ماه رو تا آماده کی نیکه ا نهیا یبرا غهیگفت؟ ص یآقاجون چ یدینشن-
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که تو  ییزاینه اون چ ادین شیپ یثیجشن عقد حرف و حد یبرا شدن 

 فکر

 ؟یشد یتا حاال انقدر احساسات ی. تو از کتوئه

کار  نیاو محکمتر کرد و با ا شانهو دست آزادش را دور  دیگلو خند در

 گرید

 نماند: انشانیم یفاصلها چیه

 !یبله داد یاز وقت-

 شیجا ماند. دستش پ شیلبها یرو ایرکیو نگاه ام دیخند نیریش اسمنی

 خش گرفته پچ زد: یو با صدا رفت

 رو در کن. میمن بمونم حداقل خستگ یذارینه م یایکه نه محاال -

. منظور او را خوب گرفت دیبود به صورتش دو اسمنیچه خون در تن  هر

 و

 انیسفتتر شد و فاصله م ایرکیدستان ام یگره دیایبه خودش ب تا

 شانیلبها
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 .دیصفر رس به 

*** 

*** 

 یِاز منش رفتیزد و همانطور که به سمت راهرو م رونیاز آشپزخانه ب نوا

 پشت خط خواهش کرد: بداخالق

 وقت هیامروز  شهی. نمستیما اصال خوب ن ضیتو رو خدا خانم. حال مر-

خانم. ممنونم پس  کنمی. خواهش مستیساعتش مهم ن ن؟یبد بهمون

 دوباره

 .رمیگیم تماس

به  یکوتاه یرفت. تقه لیبا همان حال خراب، به طرف اتاق خل میمستق

 در

 لِیاو بالفاصله وارد شد. نگاه خل یهمراه با سرفه ی"بله" دنیو با شن زد

 تخت همراه با در باز شده به طرف او برگشت. یرو دهیخواب

 جلو رفت: یبا نگران نوا
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 دختره انگار ارث باباش رو از آدم طلب داره. فکر نکنم امروز بهمون نیا- 

 هم هستن. گهید ی. اونجا دکترامارستانیببرمتون ب دیبده. بلند ش وقت

 گفت: دهیبر دهیبه سرفه افتاد، سر باال انداخت و به زحمت و بر لیخل

 خو..بم...بابا...جان...نگرا...ن....نبا...ش.-

 نیکه برگشته و او را در ا شینوا از همان چند ساعت پ شد؟یمگر م اما

 حال

 نبود. آنقدر مضطرب شده بود که پا بند یرو یبود از شدت نگران دهید

 که از تصور شیسال پ کی یچه کند. شده بود همان نوا دیبا دانستینم

 شده بود. ضیمر لیخل نبودن

 او یدهیصورت رنگ پر دنیکه از د یخم شد و با قلب لیصورت خل یرو

 شده بود لب زد: مچاله

مامان  ن؟یافتاد یکه به چه روز نیدیبابا. خودتون رو د نیبلند ش-

 محبوب
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. خودش امروز نیهم نذاشت یپلک رو قهیدق کی شبید گفتیم 

 خواستیم

 نره بمونه خونه ببرتتون دکتر من نذاشتم. مدرسه

 نییو پا دیکش رونیاو ب یبرا یلرزان کت و شلوار یکمد، با دستان از

 شیپا

 یتا کیخودش گذاشت و  یزانو یرا رو لیخل یتخت نشست. پا یرو

او نشست و مثل  یرو یبا شرمندگ لیکرد. چشمان خل شیرا پا جوراب

 تمام

محبت شامل حالش بود؟ اگر نوا  نیا یچند روز فکر کرد؛ تا ک نیا

 دیفهمیم

حال  دنیباز هم با د د؟یکشیزنده ماندنش استرس م یهم انقدر برا باز

 بدش

 اگر نوا، برد؟یو او را م آمدیم یک ریجهانگ زد؟یرا به آب و آتش م خودش

چه؟ با فکر آخر  کردیشکل نگاهش نم نیبه ا گریماجرا د دنیاز فهم بعد

 کی
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 دادیم حیترج ندی. اگر قرار بود آن روز را ببدیاشک از چشمش چک قطره 

 که

 .ردیبم

لحظه قلبش  کیاو،  انیچشمان گر دنیدم سر نوا باال رفت و با د همان

 از

 کرد؟یم هیآنقدر بد بود که خودش هم گر لشی. اوضاع بابا خلستادیا دنیتپ

و دستش  دیتخت به طرف او کش یرا قورت داد و خودش را رو بغضش

 را

 :گرفت

 هیدردتون به جون من! چرا گر ست؟یحالتون خوب ن ل؟یبابا خل-

 ن؟یکنیم

 شتریب یکم دیکوبیکه انگار در دهانش م یکه جواب نداد با قلب لیخل

 شیپ

 :دیرا در آغوش گرفت و بغض کرده نال لیو سر خل رفت
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دارم  دمتونیحال د نیاومدم و تو ا ی. بهخدا از وقتنینباش یشکل نیا- 

 .رمیمیم

 ل؟یخل بابا

 یاو صدا یصدا، برا نی. ادیآرام بود اما نوا شن لیخل ی"جان بابا" یصدا

 . حرف دل و زبانشمردیبدون شک م دشیشنیروز نم کیبود. اگر  یزندگ

 شد: یکی

 . باشه؟نی. تو رو خدا خوب باشرمیمیمن بدون شما م-

بود که در  یزیتنها چ لیدو ساله. حال بد خل یاه هبود مثل بچ شده

 ایدن

 را گم شیاو را به سرعت نور از پا درآورد و حاال هم دست و پا توانستیم

زنگ  یبرود و به محبوب و عل رونیاز اتاق ب خواستیبود. دلش م کرده

 بزند

و از ته دل زار  ندیگوشه بنش کیو به دادش برسند و خودش  ندیایب تا

 بزند.
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کردن بدون  یتک و تنها بود. زندگ یِدختر تو خال کی لیبدون خل ینوا 

 لیخل

به  رمرد،یپ نیچقدر به ا دانستینگرفته بود و فقط خودش م ادی را

 حضورش،

 بودنش وابسته است. به

 حال ی. ککردیچند روزه لعنت م یمسافرت کار نیخودش را بابت ا مدام

 حد رو به بدتر شدن رفته بود که او متوجه نشده بود؟ نیتا ا لیخل

 :دیو سرش را بوس دیکش شیموها یدست رو لیخل

 ببخش من رو بابا. ببخش.-

اشک با همان جمله دود شد و به هوا  ختنینر ینوا برا یخوددار تمام

 رفت.

 امروز قصد جانش را کرده بود.. لی. خلدیکشیم ریاز شدت اندوه ت قلبش

 دکتر. میبر دیبا نی. پاششهیم یته دلم خال نیزنیحرف م ینجوریا-
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 ییزهایگوش نکرد. تمام چ لیخل یگفتنها "خوبم باباجان."به  گرید و 

 که

را تنش کرد و کمک کرد تا  لیخل یداشت را جمع کرد و لباسها الزم

 رمردیپ

 برود. رونیخانه ب از

 یرو شیانتظار و با تکان دادن پاها یراهرو یهایصندل یبود رو نشسته

 نیزم

 نگاهش به در اتاق دکتر بود و نگاه کیداشت خودش را آرام کند.  یسع

 که ییبودند، آدمها ستادهیکه در انتظار نوبتشان ا ییضهایمر یپ گرشید

 دایپ کردندیم یکه هرازگاه ییاه هناسالمشان از سرف یاه هیر تیوضع

 بود.

هزاران حس مختلف را  شدیهر کدامشان م یکه در چهره ییضهایمر

 .دید

که کنارش نشسته بود نگاه کند. نگاه به او  لیجرئت نداشت به خل نوا

 مصادف
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 که در فضا یالکل یزدن خودش. حالش خوب نبود و بو هیگر ریبا ز بود 

 .کردیهم که بود بدتر م یبود هم حالش را از همان دهیچیپ

 . بدون نگاه به صفحهاش تماس رادیبار دهم در دستانش لرز یبرا یگوش

 :دیاطرافش به زحمت شن یصداها نیرا ما ب یعل یکرد و صدا برقرار

 نوا جان؟ هنوز نوبتتون نشده؟-

 "نه." یآمد بود وقت رونیکه از اتاق ب یچشم حواسش به کس یگوشه از

 ه حس کرد کهکلم کیاسترسش را با همان  یزمزمه کرد. انگار عل یآرام

 کننده گفت: دلگرم

 خودم رو بهتون گهیساعت د کینگران نباش بابا. منم مغازه رو ببندم تا -

 .رسونمیم

 فورا مخالفت کرد: نوا

ما هم تا اون موقع نوبتمون  ک؟یتراف نیشما تو ا یاینه عمو. کجا ب-

 .شهیم

 مکث کرد: یعل
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 دخترم. محبوب زنگ زد گفت امروز اومدنش طول شهیدست تنها که نم- 

 الزم شد. دیکنارتون باشه شا یکیجلسه دارن. بهتره  کشه،یم

 حرفها به اضطرابش دامن نیخودش کم استرس داشت و همه با زدن ا نوا

آمد  رونیشد که از اتاق دکتر ب یمنش یچشم متوجه ی. از گوشهزدندیم

 و

 ش را در راهرو چرخاند و بلند گفت:داخل دستانش نگاه ینگاه به برگه با

 فرزانه؟ نوبت شماست. لیفرزانه؟ خل-

و با گفتن  دیهم از پشت خط صدا را شن ی. علدیمثل فنر از جا پر نوا

 یدوباره

 و تنها. کهیداد و دخترک ماند  انیتماس را پا "رسونمیخودم رو م"

را گرفته بود به طرف  لیخل یبازو ریلرزان، همانطور که ز ییبا پاها نوا

 اتاق

به نظر  شتری. از دور، بکردیم ینیسنگ شانیافتاد. نگاه چند نفر رو راه

 دیرسیم
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سالها که پشت او فقط  نیگاه نوا باشد تا او. مثل تمام ا هیتک لیخل که 

 گرم

 …بود لیخل

 یلحظه چشم از پرونده کیبود  یهم سن و سال عل یکه مرد دکتر

 لیخل

 زشیبود کنار م ستادهیلنگه پا ا کیبه نوا که  نکشیع یو از باال برداشت

 کرد: اشاره

 دخترم. نیبش-

تکان نخورد.  شیلب نشاند. تشکر کرد و از جا یلبخند رو یبه سخت نوا

 در

 زیم یرو یاه هدکتر باشد و سر از آن برگ خواستیلحظه دلش م آن

 اوردیدرب

 ش نبود.کدام در توان چیحداقل ذهن دکتر را بخواند اما ه ای

 رهیخ لیمهربان به خل یا و با لبخنده هباالخره دل کند از آن برگ دکتر

 شد:
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 اتونه هیر تیمدت کم، وضع نیبا خودت پدر جان؟ تو ا یکرد کاریچ- 

 یلیخ

 ن؟یکشیم گاریشده. س بدتر

 سر تکان داد: دینه را که شن پاسخ

 .نیتا کارهاش رو انجام بد سمینوی. منیبش یپس بهتره بستر-

 یرا بستر لیپشت سرش وا رفت. خل یصندل ینوا سست شد و رو یپاها

 چند ساعت به خودش داده بود رخت نیکه در ا ییدهایتمام ام کردند؟یم

 شده بود؟ میحد وخ نی. وضعش در ادندیو از وجودش پر کش بستند

 لبخند زد: لیخل یو دکتر با نگاه به پرونده دیآخرش را بلند پرس یجمله

 نظر باشن.بهتره تحت -

 نینکرد و ا بی. دکتر نگفت نه. تکذدیکوبیدر دهانش م گرینوا د قلب

 یعنی

کرد و دست سرد او را  یسرفها لینبود. خل یفیچندان تعر لیخل وضع

 فشرد:
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 .ستین یزینترس بابا. چ- 

برده  ادیرا از  دنیشده بود که نفس کش یکس هینوا شب شد؟یمگر م اما

 است.

 یرا در راهرو نشاند و خودش دنبال کارها لیبلند شد و خل یوقت یحت

 یبستر

و سرسختانه  دیلرزیهمان بود. دستانش تمام مدت م تشیهم وضع رفت

 در

 پرتگاه یرا داشت که لبه ی. حس آدمکردیمقاومت م ختنیاشک ر مقابل

 .ندیبیو خودش را در حال سقوط م ستادهیا

 ستادهیا ینوشته بود بستر شیکه باال یکه در صف اتاقک یزمان مقاومتش

 بود،

 رفت و با نیباالخره از ب لیریام یشماره دنیو د یزنگ خوردن گوش با

 :دیکه ابر شده و قصد بارش داشتند جواب داد و نال یچشمان

 ل؟یریام-
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را پشت خط شوکه کرد که تنها  لیریاو چنان ام یبغض کرده یصدا 

 توانست

 شد: شتریب شیدر صدا یرا بخواند. جواب که نگرفت نگران نامش

 افتاده؟ یاتفاق ؟ییکجا ؟ینواجان؟ خوب-

 که دوباره لیریرا بهم فشرد اما نه از بغضش کم شد نه غمش. ام شیلبها

 زد باالخره لب باز کرد: شیصدا یبار جد نیا و

 ...ری...حالش بد شد املیبابا خل-

که  ییتوجه به نگاه آدمها ی. بدیآخر بغضش ترک یبا همان تک کلمه و

 شیرو

 کیداد. عقب عقب رفت و  یشرویپ یاجازه شیبه اشکها کردیم ینیسنگ

پشت خط ماتش  لیریکرد. ام داینشستن پ یبرا هایکیهمان نزد یصندل

 برده

خودش  یبا هزاران احتمال برا هینوا را در صدم ثان یو داشت جمله بود

 کامل
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 :دیدختر پرس یاه هیگر انیطاقت م ی. بکردیم 

 شده؟ درست حرف بزن. یزینوا؟ چ یچ لیآقا خل-

 گرفت: یشانیو دست به پ دیرا باال کش اشینیب نوا

 بد شده. لی. حال بابا خلمیمارستانیب-

 نفس یداد که چه شده و متوجه حیهمان حال، دست و پا شکسته توض با

 :دیمهربانش را شن ینشد فقط صدا دیپشت خط کش لیریکه ام یراحت

 هست؟ شتونیپ ی. کسستین یزیچ زم،ینگران نباش عز-

 خرجش کرد: یشتریمهر ب نباریا لیرینه و ام گفت

 .دمیرس یرو انجام بد یبستر ی. تا تو کاراامیم فتمیباشه. من االن راه م-

نبود که بابت آمدن  یتیگفت و تماس را قطع کرد. در وضع یا"باشه" نوا

 و

 تعارف کند. اشیزندگ یتنها آدمها امدنین

بار خودش دست به کار شد. با  نیرا در دستش جابهجا کرد و ا یگوش

 یعل
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از او خواست خودش را برساند و  زیگرفت و با گفتن همه چ تماس 

 یفهیوظ

او گذاشت. انگار با همان چند  یدادن به محبوب را هم بر عهده خبر

 تماس

که غم  یرا انجام داد و با دل یبستر یگرم شد. کارها یدلش کم کوچک

 چون

 رمردیکه قرار بود پ یبه بخش لیهمراه خل کردیم ینیسنگ شیرو وزنه

 یبستر

 رفت. شود

 یرنگ و رو رفتها مکتین یدرخت، رو یهیسا ریز مارستان،یب اطیح در

توجه به هر  یگرفته بود و نوا ب یشالش را به باز م،یبود. نس نشسته

 ،یزیچ

 .کردینگاه م شیبود و به کنار پا نییپا سرش

کنار دستش را تکان داد. خش  کیپالست دیکه وز یگریکوتاه د مینس

 خش
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باالخره حواسش را به آنجا کشاند. نگاهش را به آن سمت  لونینا زیر 

 دوخت.

 یکیک وهیو آبم ندیبنش نجایکرده بود تا ا اشیراض هیبه هزار قسم و آ یعل

 به

تا بخش و اتاقش رفته  لیداده بود تا بخورد و خودش همراه خل دستش

 بود

. نه تا رفتینم نیینوا پا یاز گلو زیچ چیرا انجام دهد. اما ه شیکارها تا

 یوقت

 سوم جا گذاشته بود. یرا آنطور مظلوم در آن اتاق طبقه لیخل که

 گریبار د یزنگ گوش یکه صدا زدیدست و پا م شانشیافکار پر در

 حواسش

محبوب جواب داد و بعد  یشماره دنیکشاند. با د مارستانیب اطیبه ح را

 از

 دنیکه نشسته بود منتظر ماند تا او برسد. حس رس ییآدرس جا دادن

 کی
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 کرد. قیقوت تزر شیبه پاها همدرد 

 نیدرست خبر ندارد و ا زیچ چیمحبوب از ه دانستی. مستادیشد و ا بلند

بترساندش. چند قدم جلو رفت و از دور  تواندیاو تا چه حد م دنید شکل

 او

 گرشیطرفش در دستانش بود و طرف د کیکه  یکه با چادر دید را

 رقصان

 .آمدیباد به سمتش م در

دست هم از  کیزرد او، همان  یرنگ و رو دنیبا د د،ینوا که رس به

 چادرش

 :دیافتاد. در صورتش کوب نییشد و پا جدا

 کجاست؟ لینوا؟ بابا خل هیچه سر و شکل نیزهرا! ا یافاطمهی-

 او بزند: یبه رو یکرد لبخند یسع نوا

 مامان. آروم باش. ستین یزیچ-

 !کردیخود او را آرام م دینفر با کیدر دل به خودش پوزخند زد.  و
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 یکه از شدت اضطراب خشک شده بود جلو رفت و بازو یبا دهان محبوب 

 او

 گرفت: را

 به من ی. بابا کجاست؟ چرا درست حسابیتو و عل نینصف جونم کرد-

 چه خبره؟ نیگینم

 از سر انگشتان محبوب راه گرفت تا تن نوا و بدنش را به لرز انداخت. سرما

 جواب داد: آهسته

کردن تا تحت نظر  شی. بسترستیبابا خوب ن یهیدکتر گفت اوضاع ر-

 باشه.

 رو گفتن مامان. نیمنم فقط هم به

االن " دیکرد. پرس یگفتن محبوب ته دلش را خال "اخدای" یصدا

 "کجاست؟

 داد: حیگرفت و توض مارستانینوا دست به سمت ساختمان ب و
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همراه  هی. گفتن ششهیباال پ یاالنم عمو علbسوم بخش مردان . یطبقه- 

 شتریب

 خودش بمونه. نییپا امیو عمو گفت من ب ذارنینم

 افتاد: هیبه گر محبوب

 نمش؟یبب ذارنیم-

 باال انداخت: شانه

 مامان. دونمینم یچی. هدونمینم-

 او کرد: یبه رنگ و رو ینگاه دوبارها محبوب

 نوا؟ یخورد یزیچ-

 :دیبه سوال او با درد پرس تیاهم یتکان داد و ب سر

 چند روز که من نبودم نیا هو؟ی شدیکه خوب بود مامان. چ لیبابا خل -

 افتاد؟ یاتفاق

و از نوا روبرگرداند. چه  دیچشم محبوب چک یقطره اشک از گوشه کی

 دیبا
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 لیخل یهر چند مشکل جسم زد؟یحرف م لیاز کدام درد خل گفت؟یم 

 یچند روز عالوه بر تمام دردها نیدو روز نبود اما ا یکی نیا مشکل

 یجسم

 نبود. یهم به وجودش اضافه شده بود که گفتن یگرید یدردها

از او فاصله گرفت و نوا دوباره خودش را  یقدم یتماس با عل یبهانه به

 یرو

 که محبوب یوقت یدوخت و حت نیانداخت. باز هم نگاه به زم مکتین آن

تماس  لیریکه ام یو برگردد و زمان ندیرا بب لیتا خل رودیداد م اطالع

 گرفت

 کجاست هم سر بلند نکرد. دیپرس و

 و رفتندیم انیدر م یکیکه  ییآدمها انیبلند، از م ییبا قدمها لیریام

 میکه نوا آدرسش را داده بود گام برداشت. نس یسمت محوطها آمدندیم

 نگران، نگاه در محوطه یو او با چشمان کردیتنش را نوازش م یبهار

 .چرخاندیم
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کند. از دور نوا را  شیدایآنقدر بزرگ نبود که نتواند پ مارستانیب اطیح 

 دید

و آب دهانش  ستادیا شیدر خودش جمع شده بود. سرجا یمکتین یرو که

 را

 .داد قورت

 شیرا داخل موها گرشیو دست د دیدستش را کالفه به صورتش کش کی

 رفتیجلو م یباخبر نشده بود مطمئنا حاال به راحت قتی. اگر از حقفرستاد

 و

اوضاع فرق کرده  زهایچ یلیخ دنیاما حاال و با فهم دادیم یرا دلدار نوا

 بود.

 نیراه درست کنترل ا دانستیو کالفه بود. نم یهم عصب لیریام حاال

 اوضاع

 .ستیچ

محکم به  ییبه خودش مسلط شد، با گامها یو وقت ستادیا هیثان چند

 طرف نوا
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او  یپا یصدا یخودش غرق بود که حت یایکه آنقدر در دن یی. نوارفت 

 هم

 از آن عالم خارجش کند. نتوانست

و  دیرا مقابل چشمانش د شی. نوا کفشهاستادیسر او ا یباال لیریام

 یمتوجه

 لیری. امکردیبلند کردن سرش مقاومت م یشد، اما همچنان برا حضورش

 زد: شیخم شد و آهسته صدا یکم

 نواجان؟-

حال بد او شد  یکه متوجه لیرینوا خانه کرده بود. ام یگلو انیم بغض

 دست

 شدن فیتوجه به کث یو ب دیشلوار را باال کش یزانوانش گذاشت. کم یرو

برداشت و  شیپا یاو زانو زد. دست سرد نوا را از رو یمقابل پا لباسش

 در

 گرفت: دست
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 ؟یخوب- 

در  یکلمها چی. هدیشد و از چشمان نوا چک یقطره اشک اشیخوب جواب

 آن

 کند. فیحال او را توص توانستیهمان قطره اشک نم یبه اندازه لحظه

لب گفت. دست جلو برد و قطره اشک را قبل از محو  ریز ینچ لیریام

 شدن

 نوک انگشت گرفت: با

 نوا؟ به من نگاه کن!-

لرزان نوا فرستاد و نگاهش را تا چشمان منتظر  یچانه ریرا ز انگشتش

 خودش

 :دیکش باال

 یگفتینم شهی. مگه همشهیخوب م لی. آقا خلشهیدرست م یهمه چ-

 شما

 ن؟یرو کنار هم از سر گذروند نهایاز ا سختتر
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 او محکم شد: یپر آب نوا دلش را برد. دستش دور چانه چشمان 

 یهست یای. تو دختر قوستین نمیموندگار نبوده، ا یایسخت چیه ایتو دن-

 نوا!

که از بغض، خش برداشته بود لب  یینوا دهان باز کرد و با صدا باالخره

 زد:

. بلد لیریام ستمین یکه دوستشون دارم قو ییمن در مورد درد آدمها-

 ستمین

 یتو چشمها گهید یزندگ دیام نمیبب تونمیو خودم رو گول بزنم، نم نمیبب

 بابا

 و بازم سرپا بمونم. ستین لیخل

 .زمیعز ستیمشخص ن یزیهنوز چ-

از جا بلند شد اما دست دختر را رها نکرد.  لیریهق نوا باال رفت. ام هق

 یخلوت

ش بکشد. نوا را در آغو یاه هببرد و شان شیباعث شد دست پ اطرافشان

 سر
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در دستان نوا چنگ شد سرش را  راهنشیپنهان و پ نهاشیکه در س او 

 سمت

 او برد: گوش

. به خاطر تو هم که شهیسخته. خوب م یمرد روزها لی! آقا خلشیه-

 شده

 .شهیم خوب

 حرفهاست. نیاز ا شتریمرد ب نیمطمئن بود که توان ا و

* 

 سر نوا و مجبورش کرده بود آن یبود باال ستادهیهمانند نگهبان ا لیریام

 یسرخ شده و سر ینیآخر بخورد. محبوب با ب یرا تا قطره کیو ک وهیآبم

 که

 خارج شد و به سمت مارستانینداشت از ساختمان ب دنیتا ترک یفاصلها

 لیصورت خل یاداوریکه نوا را ترک کرده بود قدم برداشت. با  ینقطها
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تندتر. پدرش پاک خودش را باخته بود  شیپررنگتر شد و قدمها بغضش 

 و

 ذره ذره آب نیا دنیمرگ و محبوب توان د یفرشته یبود آماده نشسته

 بکند. شیبرا یکار خواستیاو را نداشت و م شدن

 یکه سر باال برد و پسر یشد تنها زمان کینزد مکتیبه آن ن یک دینفهم

 را

که پسر خم  دیکاسته شد. د شیاز سرعت گامها د،یکنار نوا د ستادهیا

 شد و

 به دستش داد. دست محبوب دور یزیسرش انداخت و چ ینوا را رو شال

 .شناختی. خوب هم مشناختیپسر را م نیمحکم شد. ا چادرش

 شیسالم کردن پ ی. براستادیزودتر از نوا متوجهاش شد و صاف ا لیریام

 :دیشد و مودبانه پرس قدم

 فرزانه خوب بودن؟ یبال به دور باشه. آقا-

 بود قدرشناسانه کینوا که مشغول خوردن ک دنیتشکر کرد و با د محبوب
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 :دیچرخ لیریام سمت 

 هی نیکن شیراض نیباز خوبه شما تونست دادیبه حرف ما که گوش نم-

 یزیچ

 .بخوره

زن چقدر در  نیا دانستیلب نشاند. نم یرو یلبخند محجوب لیریام

 انیجر

. او کردیم شیدو پهلو یاز جمله دیبا یبا نوا بود و چه برداشت اشارتباط 

 زیچ

بود که  دهیاز زبان نوا شن یو تنها چندبار دانستیزن نم نیاز ا یادیز

 محبوب

 یهم باعث شد تا کم نیو هم دانستیدارد اما تا چه حدش را نم خبر

 دور

 .ستدیبا

گل  لیریام دنیهم به جمعشان اضافه شد و با د یبعد عل یقهیدق چند

 از
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 یطور ل،یاز خل اشیشکفت. با او دست داد و در جواب احوال پرس گلش 

 که

 و نوا متوجه نشوند گفت: محبوب

 ممنونت یببر نجایدو نفر رو از ا نیا یپسرم. اگر بتون یممنون که اومد-

 نگران خودش باشه، االن نگران محبوب و نکهیاز ا شتری. آقاجون بشمیم

 .نواست

کرد  یراه لیریکه بود هر دو نفر را همراه ام یربع بعد به هر زحمت کی و

 تا

 مرد بودند لیخل یهایکه شب را چون همراهان هم اتاق لیدل نی. با ابروند

 توانستند بمانند. ینم آنها

 لیریمحبوب و نوا از مقابل چشمانش دور شدند و ام یآخر، وقت یلحظه

 یبرا

 کشاند: یرفت و کناردستش را گ یآمد عل شیپ یخداحافظ
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که االن همه فکر  یدونیپسرم؟ حتما خودت م هیپدربزرگت چ یبرنامه- 

 و

 .نهیآقاجون هم ذکر

 تیکند و در نها دایپ یمناسب یتا کلمه دیدهانش کش یدست رو لیریام

 اصل مطلب را متوجه شود: ،یگفت تا عل یجملها

منظورم که  ی. متوجهستنیصبور ن یلیمورد خ نیآقاجون من تو ا-

 ن؟یهست

از  شتریب خوانیفرزانه افتاده نم یخودشون و آقا نیکه ب یاتفاقات بابت

 نیا

 کنن. صبر

 سر تکان داد: یعل

 ؟یمن وقت بخر یچند روز برا یتونیحق دارن. م-

 داد: حینشست توض شیکه رو لیریکنجکاو ام نگاه
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 دیبا یدو روز یکیبهتره خودم با نوا صحبت کنم. اما  تیوضع نیبا ا- 

 صبر

 .ادیشوک درب نیتا از ا میکن

تا چه حد  ریجهانگ دانستینم یهم گذاشت. عل یچشم رو لیریام

 رقابلیغ

 قول نداد: نیهم یو برا دانستیاست اما او م ینیشبیپ

 .کنمیخودم رو م یمن سع-

شمارهاش را به او داد و با سپردن نوا و محبوب به دستش راه آمده  یعل

 را

 داشت. یو حضورش حس خوب لیری. به امبرگشت

**** 

**** 

 اشیاریشدن  ادهیپ یبرا شیرا مقابل در خانه نگه داشت. پاها نیماش
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 رهیهمانطور پشت فرمان نشست و به در بسته خ قهی. چند دقکردندینم 

 شد.

نوا، همچون  یچشمان پر غصه ریچشم بست و تصو یهایثان یبرا

 یصحنها

 یادآوریاز  شیگلو بکیجان گرفت. س شیپشت پلکها ش،ینما یبرا آماده

لبش نشست.  یرو یچشمان پرغم تکان خورد. در آن حال لبخند آن

 عشق

 رتیاس یدیفهمیم یو تنها زمان یدیفهمیبود. آمدنش را نم یبیعج حس

 که غم معشوق غمت ی. زمانیشدیم ریاس شیکه در دام چنگالها کرده

 و دردش، دردت. شدیم

 شهر در کی یِپررفتوآمد یکه به اندازه یو با ذهن دیکش یقیعم نفس

 رفت. نییشلوغ شده بود، پا ک،یتراف ساعات

 داخل دیدر قفل انداخت اما در زودتر از آن طرف باز شد. دسته کل دیکل
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 یشخص پشت در نشست و صدا یهوا ماند و نگاهش رو یرو دستش 

 سبحان

 :دیشن را

 ؟یطرفا! راه گم نکرد نیاز ا ؟ی! چطوریبه به. سالم حاج-

 و جواب سالمش را داد: دیخند لیریام

 زنه؟یحرف رو م نیا یبه ک یک-

 تکان داد: شیدر هوا برا یدست سبحان

 ناخلف! االن چه وقت اومدنه برادر؟ یپسر سر و ساکت خونه به بچه-

او نگاه کرد و سوال خودش را به خودش  پیو به سر و ت دیخند لیریام

 لیتحو

 :داد

 رفتنه برادر؟ رونیاالن چه وقت ب ؟یریم ییجا-

 شتریکه ساعت، مچش را ب یبه خودش گرفت و با دست یمظلوم یافهیق

 به
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 به کوچه اشاره کرد: آوردیم چشم 

 !یلقمه روز هیدنبال  رمیم-

 باال رفت: لیریام یابرو یکتای

 موقع شب؟ نیا-

 او انداخت: یسبحان شل شد و دست دور شانه شین

 !مشیریبگ لیتحو میبر دیبا ابونهیساعت از شب تو خ نیما ا یروز گهید-

 شب و روز نداره! یدونیرفتن هم که م یروز دنبال

بار او تکان داد و  طنتیچشمان ش یبه چپ و راست برا یسر لیریام

 تعارف

 :کرد

 ؟یخواینم نیماش-

 گرفت: لیاز سمت سبحان تحو یچشمک

 .ارنیبا خودشون م یهمه چ هایکرده، روز شرفتینه خداروشکر علم پ-

 بلندتر بود: لیریام نباریا یخنده
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 خونهس؟ ایرکیام- 

 کوچک به سمت او یو روشنا کیسوت سبحان نگاهش را در تار یصدا

 :کشاند

 دایخونه پ گهینامزد کرده د یبچه از وقت نیخونه؟ خونه کجاست؟ ا-

 .شهینم

بود که  یو انگار خندهاش مسر دیچیبلندش در کوچه پ یه هقهق یصدا

 لبخند

 هم نشاند. لیریلب ام یرو

 گهید میکنیرو پنجنفر حساب نم نبیعمه ز یاالن خونواده گهیما د-

 رسما

خونه، با همونا هم دوباره  نیتو ا آدیبا اونا م ایرکی. امشنفریش شدن

 .گردهیبرم

 پشتش زد: یدست لیریام

 بزرگت گوشهته. کهیبشنوه ت-
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 و خندان گفت: دیکش شیسر کم مو یرو یدست سبحان 

 داداش؟ یترسونیم یرو از خونه خال رزنیپ-

 اخم کرد: یتصنع لیریام

 پرن؟یم یبجنب رید هایروز یدیشد. مگه نشن رتیبرو د ایب-

. تو برو من درو برات برهینم یکفتر جلده. مفتشم گرونه کس یکی نینه ا-

 باز

 .کنمیم

 از خدا خواسته از در دور شد و سربهسر او گذاشت: لیریام

 گرفتنت خراب نشه؟ یروز پیت-

بلند  کردیدر را از تو باز م یداخل برگشت و همانطور که لنگه سبحان

 گفت:

 کنم؟ خراب معرفتم. کاریچ گهید-

 را نیبلند کرد. ماش شیبرا یاز کنار او گذشت و دست یبا تک بوق لیریام

 در گذشتیم اطیاز کنار در ح یبرد و وقت اطیح یگوشه نگیپارک داخل
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 .یسبحان خال یبود و جا بسته 

 یشد. سکوت رهیشب خ یکیهمانجا و به باغ ساکت و غرق در تار ستادیا

 که

 کرد. قیآرامش را به جسم آشفتهاش تزر یباغ را فراگرفته بود کم خانه

پر  یخانه نیو در ا کردیاز سکون و آرامش استقبال م شهیهم لیریام

 رفت

 آن بود. افتیدر یزمان برا نیآمد، شبها بهتر و

راه،  یانهیکه گذشت به سمت ساختمان خودشان گام برداشت اما م یکم

 یب

 رهیدر آن سمت باغ خ ریروشن جهانگ یگردن چرخاند و به خانه اریاخت

 شد.

صحبت  ریبرو و با جهانگ گفتیدلش م کیدلدل کرد.  شیسرجا یکم

 کن

 جهبخشینت تواندیحال، صحبت کردن با او نم نیبا ا گفتیم یکیآن  و

 باشد.
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 را حس کرد. به عقب برگشت و با ییپا یجدل با خودش بود که صدا در 

 شد. شقدمیسالم کردن پ یبرا شدیم کشیاحسان که نزد دنید

 سشیخ رهنیکه دست احسان بود و پ یآچار فرانسها نیرا ب چشمانش

 :دیو پرس گرداند

 ن؟یکجا بود-

 :دیبه پشت سرش اشاره کرد و مردانه خند احسان

 ریپ یادیز گهیخراب شده. رفتم درستش کنم اما نتونستم. د اطیح ریش-

 شدم،

 .امیآب هم برنم ریش هیپس درست کردن  از

پدرش که  یلب نشاند و نگاهش ناخواسته تا موها یرو یتبسم لیریام

 حاال

 باال رفت. رفتیشدن م دیدست سف کیبه  رو

 را سمت او دراز کرد: دستش

 داخل. دیشده. بهتره بر سی. لباستون خکنمیمن درستش م نیبد-
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 :دیفورا دستش را عقب کش احسان 

 .یکنی. بذار فردا درستش میولش کن بابا. توام خستها-

 شیتعارف نکرد و به صورت پدرش که همچنان سرجا گرید لیریام

 ستادهیا

مردد است. انتظارش  یزدن حرف یاحسان برا کردیزل زد. حس م بود

 یطول

 :دینکش

 بابا؟ یاز نوا خبر دار-

و انگار  دی. اما احسان ند"دارم" یهم گذاشت به معنا یپلک رو لیریام

 نیا

 باز کردن سر حرف گفته باشد خودش افزود: یرا فقط برا سوال

 فردا، پسفردا نیهم خوادیم گفتی. مگرفتیآقاجون امروز سراغش رو م-

 اون مرد یتو خونه گهید خوامینم گهیم ؟یدونیاخالقش رو که م. نتشیبب

 .بمونه
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 کینزد گریکدیرا به  لیریام یابروها یشد و گره یبا آن جمله دست اخم، 

 .کرد

 شونیکه ا لیآقاخل یحرف؟ مگه نوا تازه رفته خونه نیا یچ یعنی-

 نگرانن؟

 آدمه! نیو چند ساله که کنار هم۷۱دختر   اون

نبود. حداقل نه  یشگیهم لیریآن ام ییجمله را گفت گو نیکه ا یکس

 آن

عشق،  یهایژگیبود. به و تشیاولو شهیهم ریکه احترام به جهانگ یلیریام

 دیبا

 .کردیرا هم اضافه م یکی نیا

 دهانش یرو یخودش شد. کالفه دست ینگاه متعجب احسان رو یمتوجه

 داد: حیو آهسته توض دیکش

 شدن. یو حاال هم بستر مارستانیامروز بد شده. بردنش ب لیحال آقا خل-
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 لیری. امدادیگفتن احسان خبر از شوکه شدنش م "بنده خدا" یصدا 

 نباریا

 ل،یشدن خل یدادن علت بستر حیگرفت و بعد از توض یشانیبه پ دست

 درخواست کرد: آهسته

به  یلیدختر خ نیاما ا دوننینداره بابا. آقاجون نم ینوا حال مساعد-

 لیآقاخل

دست نگه  گهیدو روز د یکی. دی. شما باهاشون صحبت کنوابستهست

 دارن تا

دست  یچیو ق شیر گهیباهاش حرف بزنه. بعدش د لیآقاخل داماد

 خودشون

 .میدیبگن همون رو انجام م یکار هر

 یو با عذرخواه دیشن ختهیاحسان را جسته گر زیموافقت آم یجمله

 یآهستها

که  یکوتاه خانه باال رفت. امروز به هر سخت یگرد کرد و از دو پله عقب

 بود،



 

1540 

 یشوکت نای: مسندهیون                                                                                                                55طهران

 باالخره قصد تمام شدن داشت... انگار 

*** 

*** 

 دیرا د اسمنیچشم،  یزد و از گوشه هیتک یصندل یسر به پشت ایرکیام

 که از

 شد. رهیرد شد. گردن چرخاند و به او خ مارستانیب ینگهبان

کنج لبش جاخوش کند با  رفتیم اسمن،ی دنیکه با د یخستها لبخند

 حضور

 دیخشک شد و اخم دو شیلبها یپشت سر او، رو یوحدت ثمیم یکبارهی

 شد. لبخند رهیخ اسمنیکرد و با دقت به صورت  زیصورتش. چشم ر به

 . آنقدردییهم سا یدر چشمش فرو رفت و دندان رو یچون خار دخترک،

 یدست بلند کردن وحدت یکه متوجه کردینگاه م اسمنیبه  رهیخ رهیخ

 به

 ایرکیحضور ام یرا متوجه اسمنیکه  یخودش نشد. دست باال بردن سمت
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 .کرد 

 دنیاز د اسمنیصحنه خلقش تنگ شده بود  نیا دنیاو که با د برعکس

 او در

 پرواز کرد. نشیگل از گلش شکفت و با شوق سمت ماش آنجا

 یخودش داخل برد و پرانرژاز گرما همراه با  یرا که باز کرد موج در

 سالم

 :کرد

 گرما چطور برم خونه. نیعزا گرفته بودم تو ا ،یکه اومد یمرس ریام یوا-

 تمام یبه جا یکرد آرام باشد اما زبانش در کنترل خودش نبود وقت یسع

 تشر زد: اوردیبه زبان ب توانستیکه م یکلمات

 ه؟یچه سر و وضع نیا-

و نگاهش اول متعجب به او دوخته  دیپر کش اسمنیلب  یاز رو لبخند

 شد و

 تنش. آهسته لب زد: بعد
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 .رونیانقدر خسته بودم لباسهام رو عوض نکردم. با فرم اومدم ب- 

 چه اسمنیرا به خود آورد. او چه گفته و  ایرکیدرهم رفتهاش ام صورت

صورت  یدست رو زشیکنترل زبان تند و ت یکرده بود! برا برداشت

 :دیکش

 نگفتم، بکش جلو اون مقنعه رو!لباست رو -

 یچشم متوجه یاز گوشه چرخاندیزد و همانطور که فرمان را م استارت

مقنعه نشست، شد. دور زد و همان  یکه باال رفت و رو اسمنی دست

 لحظه

 ریکه زد فندک ز یاز مقابل چشمانش و تک بوق یوحدت نیماش عبور

 یشعله

 گرفت: ایرکیام تیعصبان یشده کمجان

 که؟یمرت نیا گفتیم یچ-

 درشت شد: اسمنی چشمان

 چه طرز حرف زدنه؟ نیا-



 

1543 

 یشوکت نای: مسندهیون                                                                                                                55طهران

 :دیاز جا پر نیکرد و ماش یخال چارهیتمام حرصش را سر گاز ب ایرکیام 

 ؟یاسیدور و ورت باشه  اروی نیمگه نگفتم خوش ندارم ا-

 بماند: شیدست به داشبورد گرفت تا با آن سرعت سرجا اسمنی

 همکار! ؟یچ یعنی یفهمیهمکار منه. م یوحدت یآقا ا؟یرکیام یچ یعنی-

بنده خدا از  نی. انمشیکار چشمام رو ببندم که نب طیتو مح تونمینم

 یوقت

 ی. االنم داشت خداحافظکنهینگاهمم نم یمن نامزد کردم حت دهیفهم

 کرد،یم

ساده  یخداحافظ هیکه از  ضهی. تو فکرت مرفتیش یاه هبچ هیبق مثل

 یبرا

 !یکنیدرست م یچه داستان ستیمعلوم ن خودت

 کردیم یکه سع ییرا نشانه گرفت و با صدا اسمنیچشمان  ایرکیام خشم

 باال

 گفت: نرود
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 مارستانیب نیهمه پرستار تو ا نیباشه؟ ا فتیبا تو همش اروی نیا دیچرا با- 

 خودش رو بچسبونه به تو؟ یالک دیچرا با نه،ی. حرف من اهست

 ندارد: یتازگ شینشان از آن داشت که بحث برا اسمن،ینچ  یصدا

! حرف نهیچیشما نم قیبرنامهشو با توجه به عال مارستانیکه ب دیببخش-

 تو

 .شهی! مثل همنهیفکر مشکلدارت ا ست،ین نیا

با اشاره به  اسمنیبارش کند که  یزیبه سمت او تا چ دیچرخ ایرکیام

 روبهرو

 کرد: یشدستیپ

 شهیدعوا هم یبرم خونه استراحت کنم. برا خوامیم ؟یریم یکجا دار-

 وقت

 !هست

را  ایرکیداشت. ترمز ام ریدر آن لحظه حکم سرعت گ اسمنیحرف  نیا

 دیکش
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 را. امروز را مثال اشیرا کم کند هم بداخالق نیباعث شد هم سرعت ماش و 

از کاه کوه ساخته و خراب  شهیبود تا خوش بگذرانند اما مثل هم آمده

 کرده

 ریبه خودش مسلط شود و ز یتا کم دیصورتش کش یرو ی. دستبود

 یچشم

زل زد.  کردینگاه م نهایبه عبور ماش شهیمغموم که حاال از ش اسمنی به

 چرا

چرا  اورد؟یبه بار ن یمانیخودش را کنترل کند تا هر بار پش توانستینم

 افسار

 نبود؟ شد،یکه نادم م یدست عقل بعد زبانش

 مشاجره نیتند رفته است و عاقبت ا نستدایدهانش را قورت داد. م آب

پروسه را  نیتحمل ا دایبعدش. جد یو منتکش یدلخور کی شودیم

 نداشت

 که زده بود را جمع کند: یکرد گند یسع نخاطریبه هم و

 شدم. یلحظه عصب هی-
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 اما پر بود که گردن طرفش چرخاند و اخم کرد: اسمنی توپ 

 شه؟یشدم؟ تموم م یبگم و بعدشم عصب خوادیدلم م یهر چ ن؟یهم-

 باال انداخت و خودش جواب خودش را داد: ابرو

 مونهیم یقیاو رد عم نیع ادیکه از دهن آدمها درم ی. حرفایرکیام شهینم-

 اون رد رو شهیم دنیدست کش هیمگه با  ندازن،یچوب م یبا چاقو رو که

 ؟یحرفت رو برگردون یبتون یشگیهم یمسخره لیدل هیبرد که تو با  نیب

 :دیکش شیموها یکالفه دست رو ایرکیام

 کنه؟یدرستش م دیببخش ؟یبش یبگم راض یچ-

 :دیاو غر یشهیهم ییبام و دوهوا کیاز رفتار  یعصب اسمنی

 دتمی! ببخشیرسونیم بیکمتر آس ینگو! تو حرف نزن یچیتوروخدا ه-

 نگه

 .شهیالزمت م دار

بهبود فضا دعوت  یبرا یمصنوع یرا به خندها ایرکیپرحرصش ام کالم

 کرد:
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قبلش  ی. فقط اگر اجازه بدزنمینم یحرف گهیچشم خانم پرستار. من د- 

 بپرسم

 م؟یبر کجا

 اخم کرد: اسمنی

 پس منو بذار خونه. میقرار نبود بر ییجا م؟یکجا بر-

 برد: نیدست سمت پخش ماش ایرکیام

 خونه رو ندارم. یحوصله-

 یاز صبح سر کار ؟یکه حوصلهش رو نداشته باش یتو اصال خونه بود-

 تا

 .شب

مدتش  نیا یبه سرشلوغ اسمنی یبود. طعنه یواقع ایرکیام نباریا لبخند

 را

 داشت: دوست

 . خوبه؟ادیمدت که کم بودم درب نی. عوض امیدور بزن کمی میبر-
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جلو رفت  اریاختیب ایرکینازک کرد و دست ام شیبرا یپشت چشم اسمنی 

 و

 .دیاو را کش یگونه

 چاکرتم.-

*** 

*** 

گرفته  یرا به باز رشیحر یپنجره سوءاستفاده کرده و پرده یاز باز باد،

 بود.

 اطیح یخاک نم خورده و گلها یبو یبهار میبود و خنک. نس کیتار اتاق

 را

 داخل کشانده بود. تا

روبهرو.  کیتار واریاتاق و زل زده بود به د انیبود م ستادهیا ریجهانگ

 یوارید

 یبود کم دهیبه پنجره بخش اطیکه چراغ داخل ح یاز صدقهسر نور که

 روشن
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 ییثابت مانده بود. جا وارینقطه از د کی یاو به رو یرهیو نگاه خ شده 

 که

عکس  نیا ریرا در خود دارد. جهانگ یچه کسان ریتصو دانستیم خوب

 یمیقد

به نور  اجیاحت دنشانید یکه برا یداخلش را از بر بود، طور یآدمها و

 چیه

 نداشته باشد. یچراغ

که سرانگشتانش قاب سرد را لمس کرد.  ییرفت. تا جا شیپ دستش

 در یحت

 یکجا قایصورت آقا و مادر و جالل و خودش دق دانستیهم م یکیتار آن

 قرار دارند. وارید

 اکو شیاحسان در گوشها یرفت. صدا رونیب نهاشیآه شد و از س نفسش

 لیخل"کوتاه بود.  یکه خالصهاشان چند جمله یبلند حاتی. توضشد

 یبستر
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وابستهس، خدا رو خوش  یلیبهش خ ای. گوستی. نوا حالش خوب نشده 

 آدینم

 "آقاجون. میکن تشیاذ

که سالها فرو خورده و انگار  یرا بسته بود. بغض ریجهانگیراه گلو بغض

 حاال

 آخر شینقطه، برا نیحاال و ا کردیبود. حس م دهیسرباز کردنش رس زمان

که او دوست داشت، نبود. نبود و  یزیچچیه هیکه شب ی. نقطهااستیدن

 چقدر

 بود. دهیچند روز حسرت نبودنش را کش نیدر ا ریجهانگ

و سودابه را در ذهنش ساخته و پرداخته  لیبرگشتن و آمدن خل سالها

 بود.

که عارف بود حضور پررنگ داشت.  یآنها پسر یکه در همه یریتصو

 یپسر

 شکسته بود یکه تنها بازمانده از آن خانواده ییاو زدلیو عز آمدیم که

 در گاراژ، شکسته و هزاران تکه شیهمان چند روز پ ر،ی. اما آن تصوشدیم
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 فرو رفته و او را عزادار ریدر قلب جهانگ میمستق شیاه هبود. خرد شده 

 محروم بود. دنشیها از دکرده بود که سال یایادگاری

وجه مشترک داشت؛ عامل هر دو  کی شیچند سال پ یعزا با عزا نیا اما

 و

 !لینفر بود. خل کیکه داغ بر دلش نشانده بود  یکس

دندانش  ریو چه نه، نوا گوشت ز آمدیکه حاال چه او خوشش م یلیخل

 بود.

 مرد قطع شود. نیقرار نبود تا آخر عمر اتصال او با ا انگار

 که درد یافتاد. با همان مرد رنجور لیآخرش با خل یآن روز و حرفها ادی

احسان گرفتار تخت  یبود و حاال به گفته انیتمام وجودش ع از

 مارستانیب

 بود. شده

 ایرفت و او گفت چند ماه بعد از به دن یعارف ک دیپرس لیاز خل یوقت

 آمدن
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 ار عذاب وجدانمرد را فقط ترس از مردن و ب نیمطمئن شد که ا دخترش 

توقع داشت  ریکه جهانگ ی. نه آن جبرانیگرید زیآنجا کشانده نه چ به

 بعد

همه  نیکه فکر جبران در سر داشت مگر ا یاما آدم ندیبرگشتنش بب از

 سال

 همه سال! نیسال، دو سال، ده سال.... نه ا کی کرد؟یدست م دست

زد در صورتش  یمانیدم از پش لیآن روز خل یا را وقته هجمل نیهم

 و دیکوب

 گرفت. یگرید جواب

که هم  یلیرا هم حاال به وضوح همان روز با همان دال لیخل یصدا

 خودش

 .دیشنیم ل،یبهانه بود و هم خل دانستیم

 رید یلینکردم. خ داتیبه روح عارف که پسر من هم بود قسم اومدم و پ"

 میاومدم. اولش که فرار کرد نهیجهان، اما اومدم، به روح ننه سک اومدم
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 ی. سودابه حتمیبرنگرد می. هم من، هم سودابه. قرار گذاشتمیدیترس 

 یروزا

 یگفت نبرش ول ارم،یشما ن شیعمرش هم ازم خواست عارفش رو پ آخر

خودش بهش ماجرا رو بگو. سودابه که رفت، من  یشد برا یمرد یوقت

 موندم

ون سخت بود، نخواستم داغ براش یبه حد کاف یکه زندگ یدو تا بچها و

 رو

 اومد ایعارف به دن یکه بچه یبذارم. چند سال بعد، همون وقت داغشون

عوض  یرو بگم. برگشتم شهرمون، اما همه چ یبهش همه چ خواستمیم

 شده

درست  یمرده بودن و کس شناختمیکه من م ییهمه اون آدمها بود،

 یحساب

 نکردم، نه تو رو نه اسم از آقا رو. از چند نفر که داتونیپ شناختشون،ینم

سالها  نیکه ا یخبرن ترس برم داشت. همون ترس یب دمیو د دمیپرس

 فلجم
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بهانه بودم  هیبگردم.. انگار فقط منتظر  شتری. همون نذاشت بریجهانگ کرد 

 تا

و برگردم که همون هم شد. برگشتم تا بار عذابم  نیستین نمیو بب امیب

 کم بشه

سرپاموندن  یکرد که برا یخدا بد امتحانم کرد. عارف رو برد و کار اما

 بازم

 نجایانداختم به دخترش. منم با عارف مردم جهان و اگه نوا نبود ا چنگ

 ".نبودم

 همه سال نیپس چطور حاال و بعد ا": دیبا داد پرس ریجهانگ یروز وقت آن

 "؟یکرد دامیپ

 که یپسر هیبره خارج. با  خوادیمروز اومد خونه و گفت  هینوهم ": گفت

 گاراژدار اسم و رسمدار بود. اومدم برم سراغ اون گاراژ و هیمادرش  شوهر

 ارهیب نییپا طونیبچه رو از خر ش نیکنم ا شیمرد و پسرش تا راض اون

 که
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 جا، خودش تو رو گذاشت هیکار خدا رو؟ باالخره  ینیبیبه تو. م دمیرس 

 ه؟یحرفت چ گهیجهان د نمیتا بهونه رو کنار بذارم. بهم گفت ا سرراهم

 از

و گفتم به خاطر من شما  شتونیکه نوا رو فرستادم پ یروز، تا وقت همون

 رو

 تا به نوا بگم دمیهزار بار مردم و زنده شدم. هزارتا برنامه چ یروز بشناسه

فهمه رو ب قتیو شما رو بشناسه و بعد حق ادیخودش ب دمیاخرش د اما

 کمتر

تلنگر بود  هیاخر عمر من مثل  یکردن شما تو روزها دای. پکشهیم زجر

 تا از

 بشم. حاللم کن جهان. حاللم کن. بهخاطر نوا که نباشه داریخواب ب نیا

 ".رمیمیم

ساختنش  یقصه بود که واقع کی هایکه او گفت از نظر احمر یداستان

 فقط
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واقعا خدا خودش  دیشا .آمدیبرم بشیو غر بیو اتفاقات عج ایدن از 

 خواسته

 یسر راه محمدحسن حق را به حقدار برساند. حق د،یبا قرار دادن ام بود

 که

 بگذارد. شیپس دادنش پا پ یترسوتر از آن است که برا لیخل دانستیم

 یبرا ل،یخل ی. نه برادیچک ریباالخره از چشمان جهانگ یاشک قطره

 یدختر

 شکسته را بند بزند... ینیچ نیانگار قرار بود ا که

** 

** 

محبوبِ نشسته  دنیپا داخل سالن گذاشت و با د مهبازین یچشمها با

 یرو

باال  شیجا خورد. نگاهش ناخوداگاه تا ساعت کش رفت و ابروها مبل

 .دیپر
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فصل  نیبود! در ا داریو محبوب هنوز ب دادیرا نشان م۰۷  کینزد ساعت 

 از

 باشد. بیجااز ع یجزئ توانستیاتفاق م نیا سال

که  یونیزیتلو یقدم به جلو برداشت و تازه آنموقع بود که متوجه کی

 روشن

داشت نه صدا  ریو روشن خانه، فقط تصو کیکه در تار یونیزیشد. تلو بود

 و

 او خاموشش دادیمبل رها شده بود نشان م یکه کنار محبوب رو یکنترل

محبوب  یرهیچشمان خ دنیهم فشرد و با د یاست. نوا چشم رو کرده

 به

 ییکه او را نترساند، با صدا یشد و طور کتریدلش شور افتاد. نزد ونیزیتلو

 نامش را خواند: آرام

 ن؟یدیچرا نخواب-

 و به سالن دیکش رونیکه غرقش شده بود ب ییایاو، محبوب را از دن دنید
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 برگرداند. لیخل یخانه 

 ؟یداریتو چرا هنوز ب-

 وانیرا با سوال جواب داد تا از پاسخ دادن طفره برود. نوا ل سوالش

 نسکافهاش

 رو به او باال گرفت: را

 راند یکنم برگردم برا نگیعکسهام هنوز تموم نشده، اومدم دوپ تیاد-

 .اخرش

من گفتم،  یعنیجملهاش کرد که  یمهیهم ضم رانهینگاه مچگ کی و

 حاال نوبت

 دادن شد: حیوضکه محبوب مجبور به ت ی. طورتوست

 .کردمیم حیمنم داشتم برگه تصح-

. برگه دیچرخ زیم یرها شده رو یاه هاو و برگ انیکنجکاو نوا م نگاه

 حیتصح

 صامت شده بود؟ ونیزیو محو تلو کردیم
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 نسکافه شد و کنار محبوب نشست: الیخیبه ماگش انداخت، ب ینگاه مین 

 .یرسیشده مامان؟ خوب به نظر نم یزیچ-

چند ساعت  نیکنارش بود و هم یراحت بود. عل لیاز بابت خل الشیخ

 شیپ

مشکل محبوب احتماال مربوط به  دانستیهم تماس داشتند و م با

 یمسئله

 .شودیم یگرید

 لبخند زد: شیرو به

 ذهنم مشغوله. کمی-

 ؟یمشغول چ-

 زل زد: صدایب ونیزیچشم از او گرفت و باز هم به تلو محبوب

 اومده. امروز از ما کمک خواست، شیاز همکارام پ یکی یبرا یمشکل هی-

 شده. رشیاز همون موقع درگ ذهنم

 :دیچانه زد و کنجکاو پرس ریدست ز نوا
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 اد؟یاز دست شما براش برم یکار- 

 یالیآن همکار خ یبرا ی. از او کمکدیلرز شیپا یمحبوب رو دست

 آمد؟یبرم

 ساخته نبود. قسمت نگران یکار چکسینه بود. نه تنها از او، از ه جوابش

او جواب نوا را آنطور  یزبانش را برعهده گرفت و به جا اریاخت وجودش

 که

 داد: خواستیم

 شدیمن و اون عوض م یاگر جا کردمی. خودمم داشتم فکر مدونمینم-

 !یکردیم کاریچ یدختر اون بود یاگه تو به جا ای. کردمیم کاریچ

 جالب شد: شیو بحث برا دیصاف نشست. خواب از سرش پر نوا

که منو شما جاشون  هیمن؟! مگه مشکل اون خانم و دخترشون چ-

 م؟یباش

 او برگردند و دست یتا مبادا رو دیچشمانش تراش یبرا یکار محبوب،

 آرام جواب نوا را کردیا را جمع مه هرا رو کنند. همانطور که برگ دروغش
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 داد: هم 

دختر از پرورشگاه  هیرفتن و  شدنیبچهدار نم شیسال پ نیچند ایگو-

 آوردن

 گرفتن. یبه سرپرست و

 کند. بشیگفت تا به ادامه دادن ترغ ی"خب" یجیکرد و نوا با گ مکث

 دیباشه، شا دیحاال اون دختر بزرگ شده. فکر کنم همسن و سال تو با-

 کمی

رو به  تیهمسرش اصرار داره که واقع گفتیهمکارم م کتر،یکوچ

 دخترشون

دخترش بذاره  دنیبعد از شن دیترسیگفتن. م یبرا دیترسیو اونم م بگن

 بره.

برد.  ادیرا از  دنیکه سالن خانه را فرا گرفت قلب محبوب هم تپ سکوت

 یحت

 واکنشش رصد کند. دنید ینداشت برگردد و صورت نوا را برا جرئت
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که حاال  یاز آن شتریب ایو دستش از دن دیکه نبا ندیبب یزیچ دیترسیم 

 بود

 شود. سرد

 شد و گرما و نور را اشیآتش نگران ینوا، آب رو یخونسردانه یجمله اما

 بازگرداند: لیخل یخانه یسالن غمزده به

 یکه آمادگ ستین ینداره، اون دختر االن تو سن ینگران نکهیخب ا-

 دنیشن

دست  گهیهم شده د ریبه نظر من د یرو نداشته باشه. حت قتیحق نیا

 دست

بره؟ مگه تا حاال که از  خوادیم اون دختر کجا م. بعدشخوادینم کردن

 هیقض

. نهیخب االنم هم دونست؟یخودش نم ینداشت اونا رو مامان بابا خبر

 یفرق

 !نداره
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بار است  نیکه اول یباالخره از آن صفحه دل کند و همچون کس محبوب 

 نوا

 اشیکه گآللود کرده بود ماه یبه دخترک زل زد و محتاط از آب ندیبیم را

 گرفت: را

 ؟یکردیم کاریچ یاون دختر بود یتو اگه جا-

جوک سال را  نیکه انگار محبوب خندهدارتر ی. طوردیبلند خند نوا

 شیبرا

 گفت: دهیبر دهیبر شیاه هخند انیکرده باشد. م فیتعر

 باشن؟ مگه یآدم ک یمادر و پدر واقع کنهیم ی...واال. چه فرقیچیمن؟ ه-

 همکار شما بزرگش کرده؟ یاز همون بچگ نیگینم

 یفقط تشنه شینه، گوشها ایسر تکان داد  دییتا یبرا دینفهم محبوب

 ادامه

 به خود گرفته بود: یجد یبودند که حاال حالت یینوا دادن

 ایآدم رو به دن یداره ک یپدر و مادرش هم همونان. چه فرق گه،یخب د-
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 یاصال مهم نباشه، هست. اما به نظر من سهم کس نکهیباشه؟ نه ا آورده 

 که

 یترازو ی. حتهیکی قایدق کنهیکه بزرگت م یبا آدم ارهیم ایرو به دن تو

 دوم

 نیرو برات ساخته که تو رو به ا ییهست. چون اون آدم روزها نترمیسنگ

وسط باهات نسبت  نیحاال ا ،یمادر واقع هیرسونده، درست مثل  نقطه

 یخون

 مگه؟ شهیم یباشه چ نداشته هم

 انیمحبوب را م یخکردهیدست جلو برد و دست  قیعم یبعد با محبت و

 جا داد و لب زد: شیانگشتها

 من زحمت یمادر برا هیخود شما. مگه کمتر از  نیهم م؟یچرا راه دور بر-

 نیاوردین ایدرسته که منو به دن ن؟یستیمگه االن مادر من ن ن؟یدیکش

 اما تا

 یی. شما کارانیینه عمه. هر کجا هم باشم مادرم شما نیمن مادر یبرا ابد
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 چی! هلیبابا خل ای. کننیاشون مه هبچ یکه مادرا برا نیمن کرد یبرا 

 وقت

من حس کنم پدر مادر باال سرم  نیاز پدر برام نبوده، شما نذاشت کمتر

 .ستنین

 ن،یشمام هست زنیمن عز یهمونقدر که بابا عارف و مامان نازگل برا پس

 . چون من تمام عمرم رو با شما گذروندم و از اونها برامشتریب دیشا یحت

 خون تو رگهام مونده. هیاسم و  هی فقط

 زیم یخم شد از رو

 و گفت: دیخند خاستیرا برداشت و همانطور که از جا برم ماگش

 یلیکه خ نیبخواب نیخانم فرزانه. پاش دیمشاوره به اتمام رس یجلسه-

 .رهید

من هستم.  نیرو خواست تا با دخترش حرف بزنه بگ یهمکارتون کس اگر

 رو

داداش، منو هم کس  یستیتنها ن گمیبهش م رمیحساب کنه. م کمکم

 یگهاید
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. توام شل کن زهیبرام عز شتریب دمیمامانم، شا یکرده و به اندازه بزرگ 

 بذار

 ادامه داشته باشه. تیزندگ

خود  شدیافتاد و از فکرش گذشت؛ م هیبا خنده دور شد. محبوب به گر و

 نوا

 برخورد کند؟ یمنطق نقدریهم د؟یایکنار ب زیآرام با همه چ نقدریهم هم

 شد؟یم ایخدا

 عمل هم دانیکه در م دندیدیم دیاما با گفتیم نرایامشبش که ا جمالت

 نه! ایو نظر دادن راحت بود  ستادنیاز دور ا یبه اندازه زیچ همه

*** 

** 

 رهگذران نشانده بود و از صورت تک تکشان یهوا اخم به چهره یگرما

 ساعت از روز نینوا در ا ریاخ یهفته کیرا خواند. به رسم  یکالفگ شدیم

 چشمانش یرا رو نکی. عگشتیبرم دیبود و کمکم با لیو کنار خل نجایا
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 باعث شد دیوزیکه م یفاصله گرفت. باد گرم مارستانیو از در ب گذاشت 

کنار  یصورتش را با کالفگ یشده رو ختهیر یدر هم بکشد. موها چهره

 زد تا

 یرساند. هوا هیدر سا یگرما را حس کند و خودش را به گوشها کمتر

 امروز

 .رفتیگرم بود که نفسش داشت بند م آنقدر

 نی. اگر در ادیکش رونیگرفتن اسنپ ب یشلوارش برا بیرا از ج یگوش

 گرما

 . هنوز درخواستش را کامل ثبتشدیحتما هالک م رفتیتا خانه م ادهیپ

 گفتیکه م ییبلند شد و صدا اشیکیدر نزد یبوق یبود که صدا نکرده

 نوا"

 نکی. گردن چرخاند و از پس عستدیصاف با شیباعث شد سرجا "جان؟

 یعل

 نشسته و منتظرش بود. با لبخند نشیآنطرفتر داخل ماش یکه کم دید را
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نشست قبل از  یصندل یسالم کرد و رو یقتسرعت داد و و شیقدمها به 

 هر

 و متعجب گفت: ستینگر نیبه ساعت ماش یزیچ

 .رهیحوصلهتون سر م نیبمون نجایاز االن ا ن؟یومدیزود ن-

 را راه انداخت. نیداد و ماش لشیتحو یلبخند بامحبت یعل

 شتریمالقات آقاجون و تو ب نیزنگ زدم خونه، محبوب گفت با هم اومد-

 .یگرما تنها برنگرد نیدنبالت تو ا امیگفتم ب. یموند

 مخالفت و تعارف، تشکر کرد. ینوا از مهر او شل شد و به جا شین

 نیجمالتش را سبک سنگ یاندک یسکوت برقرار شد. عل انشانیم یکم

 کرد

 :دیآهسته پرس ،یتعمد یبعد از مکث و

 بابا؟ یکه کار ندار ییجا-

داد و جواب  یحس کرد اما حواسش را به رانندگ مرخشین ینوا را رو نگاه

 او
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 :دیشن را 

 شیپ کمیکردم که برم خونه  یندارم. وقتم رو خال ینه. امروز عکاس-

 مامان

حال مامان هم  کنمیشدن حس م یآقاجون بستر یباشم، از وقت محبوب

 خوب

 .ستین

 تکان داد و محتاطانه مجدد سوال کرد: دییبه تا یسر یعل

 باباجان؟ یمحبوب به من بد یداره امروز وقتت رو به جاکه ن یاشکال-

دخترک  ینوا زد. صدا یبه چشمان متعجب شده یزیگر نباریا نگاهش

 رنگ

 گفت: یبه خود گرفته بود وقت ینگران

 ؟یافتاده عموعل یاتفاق-

 .ردیتا جواب بگ دیچرخ یو با استرس به طرف عل دیرا پرس نیا
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بود  ییصدا نیمتریکه مال یبا همان لحن ،یشگیبا همان آرامش هم یعل 

 که

 سراغ داشت، لب به پاسخ گشود: نوا

 اون روزا که ی. تو دلت برامیبا هم حرف بزن یپدر و دختر کمی خوامیم-

تنگ  رونیب میرفتیم ییخونه و دوتا میذاشتیو محمدحسن رو م محبوب

 نشده

 اون روزها رو کرده. یمنکه امروز دلم هوا دخترم؟

 ینوا داد. لبخند یلبها یرو قیعم یخودش را به لبخند یجا اضطراب

 که

 ینوجوان بود عل یکه وقت ی. جملهازدیم ادیجمله فر نیاو را از ا تیرضا

 ادیز

و بعد به قول خودش پدر  کردیاستفاده م شیحال و هوا رییتغ یآن برا از

 و

 .کردیحال نوا را خوب م یهربار با روش یو عل زدندیبه دل بازار م یدختر

 لم داد: یصندل یآسوده رو نوا
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 من در خدمت شما هستم.- 

توسط نوا  یانتخاب یفضا نکهیا یچشم رصدش کرد و برا یاز گوشه یعل

 باشد

 :گفت

 کجا برم؟-

 رهیخ گرفتیکه کمکم داشت شکل م یکیو تراف نهایبه اردحام ماش نوا

 شد

 داد: شنهادیپ و

 اونجا؟ میجلوتر هست. بر کمی ابون،یخ نیسر هم یفروش یبستن هی-

 یفروش یبعد هر دو مقابل بستن یقهیرا گرفت و چند دق نیگاز ماش یعل

 مورد

هم نبود، سرپا  نیزم یسوزن انداختن رو یکه در داخلش جا نظرشان

 منتظر

 زدیحرف م لیخل یاز هماتاق یعل یبودند. نوا برا ستادهیسفارش ا لیتحو

 و
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 به سخنان دختر اضافه یزیچ یزگاهو هرا دادیدر کمال آرامش گوش م او 

 .کردیم

صف  نیا خواستیدلش م یبود عل ینوا که مشتاق گرفتن بستن برعکس

 یکم

که از صبح در ذهنش  یهزاران جملها انیاو از م دیتا شا دیایکش ب گرید

 بود

 که به دوش یتیاز بار مسئول گذشتیم شتریرا انتخاب کند. هر چه ب یکی

 بعدش چه دیپرسیو مدام از خودش م دیکشیاسترس م شتریبود ب گرفته

 شد؟یم امرزیو عارف خداب لیخل ینکند شرمنده شود؟یم

که  یگذشت و باالخره زمان عیسر یعل یو برا رینوا د یبرا انتظارشان

 سفارش

 کرد. پارک دایپ یکیدر نزد یهم مکان نسبتا مناسب یگرفتند عل لیتحو را

 را نشان نوا داد: ابانیخ آنطرف

 داخل اون پارک؟ میگرمه، بر یلیهم خ نیماش یکه جا نبود. تو نجایا-
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گرمتر است  نیپارک که از ماش دیبگو خواستیناچار سر تکان داد. م نوا 

 اما

را  یدرخواست عل امدیبه دهان گرفت و با آنکه گرمش بود دلش ن زبان

 رد

 .کند

درخت نشسته  یهیسا ریز یمکتین یو نوا رو یخلوت بود و عل پارک

 بودند.

 را اشیبا لذت بستن یالیخیشانهاش افتاده بود و در ب یدخترک رو شال

 یبستن یاز طعم و مزه چیکه ه یعل یچشم ریاز نگاه ز خبری. بخوردیم

 نیریکه کام ش ستین فیح کردیبود و مدام با خودش فکر م دهینفهم

 نیا

 داد؛یزهر کند؟ و خودش جواب م شانیدو نفره را به کام هر کدو روز

 باالخره

زودتر از  یو چه زمان کردندیدهان باز م دیجا، با کیروز،  کیچه؟  که

 نیهم
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 امروز؟ 

 اشیبستن یکیظرف پالست یک دیغرق در افکارش بود که نفهم آنقدر

 یخال

 بلند شد و دست به طرفش گرفت مکتین یکه نوا از رو ی. تنها زمانشد

 شد. زمان و مکان یمتوجه

 بندازمش سطل آشغال. نیبد-

 نیمسافر، در آخر کیاو نگاه کرد. انگار که بخواهد به  یرفته ریبه مس یعل

وقت به  چیزل زده بود که ه ییقبل از رفتنش نگاه کند. به نوا لحظات

 چشم

دختر خودش  شیلحظه برا نیبودش و از ابتدا و تا هم دهیعارف ند دختر

 بود.

که قرار بود عروسش شود و چه بعد  یکه بچه بود، چه وقت یآن زمان چه

 از

و جنس  دیوقت د چیکرد ه یدختر نامرد نیکه پسرش در حق ا آن

 عالقهاش
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از پسر خودش گذشت تا  یزمان یبازه کی یبرا ینوا عوض نشد. حت به 

 پشت

 نیآن بود که حاال، قلب او هم از فکر رفتن ا قتینکند و حق یرا خال نوا

 دختر

 بود. دهیلرز

که برگشت دست لبخند رنگ باختهاش را گرفت و با هزاران خواهش  نوا

 و

 نشاند. شیلبها یدوباره رو تمنا،

 م؟یحرف بزن کمی-

گولش بزند  طانیمبادا دوباره ش گرفتیداشت از عقلش دستور م زبانش

 و

 درخواست بود. کی شتریفردا بگذارد. سوالش ب یامروز را برا کار

 حرف نیا دنیبود تا عزم رفتن کنند با شن ستادهیسرش ا یکه باال نوا

 پرواز دیشا دانستیکه نم یدوباره کنارش فرود آمد. فرود ناخوداگاه
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 یکه قرار بود هزاران چمدان پر از حسها یپشتش نباشد. فرود یدوبارها 

چند  یآن گرما ریز مکت،یهمان ن یرا در آن دختر شاد، رو مختلف

 درجه

 برگردد. یبگذارد و دست خال جا

 یرا به باز یعل یدرختان و صورت گرما زده یو شاخه دیوز یخنک مینس

ا با ان حرف ناگفته ه هبچ یگنجشکها همراه با صدا غیج ی. صداگرفت

 در

 رقم زده بودند. یبیعج بیترک یعل وجود

درختان و به زبانش  یاه هشاخ انیم ییزل زد. به جا شیبه روبهرو یعل

 اجازه

عمل  یرهیدا یکرده بود را رو نیچند ساعت تمر نیتا هر چه در ا داد

 .زدیبر

فرمان را کج کرد به سمت  ار،یاختیدهانش را قورت داد و زبانش ب آب

 حس
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 گرید یاصل یبعد از گفتن حرفها دیکه شا یآن لحظهاش. حس یقلب 

 یوقت

 ماند. از خودشان شروع کرد:ن یباق دنشیشن یبرا یگفتن و گوش یبرا

 یوقت میکم سن و سال بود یلیقبال هم برات گفتم، من و محبوب خ-

 ازدواج

 .هیکردن چ ی. دو تا جوون خام و نپخته که اصال بلد نبودن زندگمیکرد

 برگشته یرو نگرفته بود و منم تازه از سرباز پلمشید یهنوز حت محبوب

 یجوون آس و پاس. البته اون زمون مثل االن نبود، ماها سرباز هی بودم،

 رو

 عی. پدر مادرمون سریدنبال جور کردن زندگ میافتادیم میکردیتموم م که

 .گهید ینه کارا یبه زندگ میتا حواسمون رو بد کردنیرو بند م دستمون

 یشدم، اوالش زندگ یدور و اطرافم زود وارد زندگ یمثل همه جوونا منم

 یلی. اون روزا خمیسخت بود اما خداروشکر آقاجون رو داشت یلیخ

 حواسش
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 میآوردیاز همه به عارف. هر جا کم م شتریما بود، به من، محبوب، ب به 

که به  ذاشتیم هیاز خودش ما شدیبود، هر جا دستمون تنگ م کنارمون

 ما

 دوست داره اونم مثل من زود سر و گفتینگذره. مدام به عارف م سخت

 اما تو ارهیو داره برام نوه م کترهیمحبوب از تو کوچ گفتی. مرهیبگ نسامو

 بودن که ما ییروزها نیاون روزها بهتر دی. شایکوچها کیاندر خم  هنوز

 .میداشت

 لبش نشست: یگوشه یآن زمان بود که لبخند یادآوری از

 یکیانقدر گفت و گفت تا باالخره فکرش رو انداخت تو سر عارف و شد -

 مثل

 باال زد و مادرت بهمون نیرو تازه تموم کرده بود که آست یاونم سرباز من،

 قبول عیعارف شر و شور انقدر سر کردمیشد. من اصال فکرش رو نم اضافه

 که طاقت یآقاجون رو دوست داشت، طور یلیاما عارف خ رهیزن بگ کنه

 .بمونه. همون اندازه هم آقاجون بهش وابسته بود نیحرفش رو زم نداشت
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 درست مثل تو اما نتوانست و سکوت کرد. نوا که مشتاقانه دیبگو خواست 

 نیا یاو زل زده بود تا ادامه مرخیکج نشسته و به ن مکتین یرو یکم

 بحث

 یرا دنبال کند از سکوت او استفاده و آن وسط مزه پران یداشتن دوست

 کرد:

االن عالوه  یاه هسال۷۱بودنا،   ریبگ یلیاون زمون خ یساله۷۱  یجوونا-

 بر

 قبولشون کرد. یبه سرپرست دیبچه هم هستن. با رن،ینگ نکهیا

 آن شاخ و برگها بکند و به ریباالخره دل از تصو یباعث شد عل جملهاش

درست متوجه نشده بود دخترک چه گفته و  ینوا نگاه کند. حت صورت

 تمام

 لب نوا آنقدر یشادش شده بود. لبخند رو یحاال، پرت چهره حواسش

 یواقع

 .گفتیم دیبردنش را نداشته باشد اما با نیکه دل از ب بود

 و دوباره به دل گذشته شیروبهرو یچرخاند، نگاهش را گره زد به سبز سر
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 :زد 

 نیوقت فرصت نشده بود برات بگم، انگار قسمت بود که امروز ا چیه-

 حرف

 گمیبهت م یوقت یکه فکر نکن ،یزیچقدر برام عز یبهت بزنم تا بدون رو

 دلم یلی. بعد از ازدواج، محبوب که باردار شد خفهیتکل یاز رو دخترم

بودم دخترا پشت و پناه  دهیشن یلیبچهمون دختر باشه، خ خواستیم

 باباشونن

ا رو هم به من ه هفرشت نیاز ا یکی خواستمیخاطر از خدا م نیهم به

 ببخشه

 ادمیاومدن محمدحسن  ایپسر داد. بعد دن هینشد و به جاش خدا بهم  اما

دوسال بعد  یکه چقدر دختر دوست بودم، سرم گرم بچه شد اما وقت رفت

 تو

 گهیبه حال عارف غبطه خوردم، مخصوصا که د یلیخ یاومد ایدن به

مثل  یدختر هیو من موندم و حسرت داشتن  میبچهدار بش میتونستینم

 دختر
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دختر داشته  هیمحمدحسن جونم بودا اما هنوزم دوست داشتم  عارف، 

 باشم

 ...نکهیانگار قسمتم نبود. تا ا یول

زانوانش مشت کرد. از مرگ عارف را  یدستش را رو ق،یعم ینفس با

 فاکتور

 و سراغ بعدش رفت: گرفت

 یو جا یخدا خواست و اون دختر شد دختر خودم. تو اومد نکهیتا ا-

 یخال

درسته . یداشته باشم رو پر کرد خواستیدلم م شهیکه هم یدختر اون

 که

قوت  یداد. تو شد هیما هد یرفت اما به جاش خدا تو رو به همه عارف

 قلب

 یمن، همباز زدلیچراغ خونه، جون محبوب، عز یشد آقاجون،

 محمدحسن.
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اون خونه رو سرپا  یبه بعد تو آدمها ییجا هیاما از  یخودت ندون دیشا 

 نگه

از  یکیاما  میدر ظاهر نشون ند دی. شانهیاالن هم هم ی. حتیداشت

 یستونها

هم که بشه تو دختر  یرو گفتم تا بهت بگم هر چ نای. اییخونه تو یاصل

 ،ییما

 .یدختر اون خونها ،یدختر آقاجون ،یدختر محبوب ،یابد دختر من تا

 ی. با چشماندیمتعجب د نباریچرخاند و نوا را ا ،یعمد یرا با مکث نگاهش

 یق را هم شکار کرد. ذوقذو شدیم شیمردمکها یکه در انتها سرگردان

 یبود اما استرس حرفها یعل یاه هقشنگ جمل یبه خاطر قسمتها که

 آخر

از آن  دادیاجازه نم شودیکه مشخص بود با هدف به زبان آورده م مرد

 لذت

 .ببرد

 ایاما در اصل با دن ،یفرستاد و در ظاهر به شوخ رونینفس لرزانش را ب نوا
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 :دیپرس ینگران ایدن 

 !نیترسونیمنو م نیدار ؟یقراره بشه عموعل یمگه چ-

 پرحرارت آنروز، دو نفر یکرده بود. وسط گرما خیهم حاال  یعل دست

که قرار بود  ییحرفها یپارک، از سرما یدر گوشه یمکتین یرو نشسته

 به

 کرده بودند. خیآورده شود  زبان

 را حفظ کند و او را هم دعوت به اشیشگیهم یتالش کرد خونسرد یعل

 کرد: آرامش

 دخترم. نگران نباش. رهیخ-

 یِکه عل یریکلمه نگرفت. کدام خ نیاز ا یحس خوب چیه نبارینوا ا اما

 شهیهم

 سخت بود؟ شیروز انداخته بود که حرف زدن به وضوح برا نیرا به ا آرام

تکان داد، حاال که نوا هم حس کرده  مکتین یخودش را رو یکم یعل

 بود
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 نبود: زیسکوت، جا گریاست د انیدر م ییزهایچ کی 

آدمها باالخره  یبهت بگم که همه خوامیبرسم؛ م نجایرو گفتم تا به ا نایا-

 هی

بازم  میاز همهشون خبر دار میدارن. حاال هر چقدرم ما ادعا کن یگذشتها

 هی

و کم  کیکوچ یزهایچ نی. مثل هممیمسائل هست که ندون یسر

 که یتیاهم

قبال نگفته بودم  دیکه شا ییزهایکردم، چ فیتو تعر یاون زمان من برا از

 و

. االن که به تو گفتم، میخودم و عارف و محبوب ازشون خبر داشت فقط

 یتونیم

 یدونی. مینگاه کن گمیکه من از اون زمان م ییزهایخودت به چ دید با

 هیبق یاز گذشته یدخترم؟ ما وقت هیچ یاالن و شخص دیاز د منظورم

 میشنویم
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 م،یدرکشون کن مینتون یلیخ دیشا میاون زمان کنارشون نبود چون 

 برامون

که کردن غلط باشه  ییکه آدمها گرفتن و کارها ییمهایو تصم تفکرات

 اما

 ینکرده. خوب و بدش هم فرق یاونها اون روزها رو زندگ یکس جا چیه

 ییکارها هیکه اون ادمها  کردهیم جابیا طیاون زمان، اون شرا کنه،ینم

 رو

کوله  هی ی. هر آدمنهیهمه هم یزندگ یبدن. نه فقط اونها، که قصه انجام

 به

 نی. حاال اکشهیرو به دوش م شیزندگ یوصله که بار گذشته اشه هشون

 بار

مثل آقاجون به  یکی یپر کاه باشه و برا یبه سبک یکی یبرا تونهیم

 ینیسنگ

 .ارهیکه از پادرش ب یلیتر هی بار
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کرد و باعث شد دخترک خبردار  زینوا را ت یگوشها ل،یاسم خل آمدن 

 ندیبنش

که  یبرسد؟ بحث لیقرار بود به خل سمانیهمه آسمان ر نیفکر کند؛ ا و

 باعش

 مربوط به او بود؟ چدیدر هم بپ ینوا از نگران یبود دل و روده شده

گرفت و سر اصل  دهیو نشن دیشن یگفتن نوا را عل "لیبابا خل" یزمزمه

 مطلب

 :رفت

 روزها جز نیحرفها رو زدم تا به آقاجون برسم. ا نیکه من ا نهیا تیواقع-

باعث شده که حال و روزشون به  گهیمسائل د یسر هی ،یجسم مشکل

 نجایا

 و بهتره در موردش شهیکه مربوط به گذشته م ییزهایچ هیبشه.  دهیکش

 .میبزن حرف

ه که در ذهن نوا شکل گرفت یختهایبه هم ر ینام گذشته پازلها آمدن

 بود
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 شهیکه هم یو آن آلبوم لیکرد. به خل تیهدا یبه سمت کیبه  کی را 

 وقت

وقت از آن حرف  چیکه ه یو گذشتها لیدستش بود، به خل یناراحت

 زد،یم

 کس.. چینداشت، ه ایدن نیکس را در ا چیکه ه یلیخل به

 شناختیکه از او م ییزهایرا با تمام چ لیخل نطوریدر ذهنش هم داشت

که خودش هم  یینقطه، به جا کیبه  دنیکه با رس شمردیخود م یبرا

 در

 یعل نیناباورش را تا صورت غمگ یحضور داشت استپ کرد و چشمها آن

 برد: باال

 روز در کیگفت  لیمربوط به اون گاراژه که بابا خل هینکنه...نکنه قض-

 زنه؟یحرف م موردش

 یمقابل چشمانش جان گرفت وقت شیسال پ کی لِیخل ریانگار تصو بعد

 که
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 ".هایاز احمر رم،یاون گاراژ خبر بگ یاز آدمها خوامیفقط م": گفت 

 مشینپرسد و نوا هم به تصم یزیرا گفت و بعد قسمش داد چ نیهم فقط

 گذاشت اما حاال.. احترام

 زدیکه حاال از شدت استرس در دهانش م یبرگشت و با قلب یطرف عل به

 :دیپرس

 ینیهمه مقدمه چ نیبوده که شما ا لیبابا خل یمگه تو گذشته یچ-

 ن؟یکنیم

. افسار نگاهش را گرفت تا دیخشک شدهاش کش یلبها یزبان رو یعل

 یرو

 دندیدویکه با دو به طرفشان م ییاه هصورت او به بچ ینرود و به جا نوا

 دوخت و اهسته جواب داد: چشم

 .شهیبه....مربوط به پدرت هم م. مربوط ستیآقاجون ن یفقط گذشته-

 پا مشت کرده بود را یکه رو یرفت دست رونیکه از دهان نوا ب ی"یوا"

 .لرزاند



 

1589 

 یشوکت نای: مسندهیون                                                                                                                55طهران

 ؟یبابام چ کنمیدارم سکته م گهیعمو د یبابا عارف؟ وا- 

در ذهن نوا شکل گرفته بود.  نیلحظه هزاران احتمال، از بد و بدتر در

 کدامشان

جز عکس، از او در  یدرست ریتصو چیکه ه شدیم یبه پدر مربوط

 اشیزندگ

 نداشت؟

انگار  شیو صدا رفتیهم فشرد. دست و دلش به گفتن نم یپلک رو یعل

 از

 که گفت: یوقت آمدیم رونیچاه ب عمق

 آقاجون عارف رو مثل پسرش دوست داشت و اصال...-

 همان ی. دخترک رودیبه گوش نوا نرس گرید اشیبعد یگفت و جمله او

 یبود؟ عصب یچه حرف گرید نیاولش مانده بود. مثل پسر خودش؟! ا خط

 :دیپر یکالم عل انیم
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هم  یگهایمن پسر د یجز بابا لیمگه بابا خل ؟یچ یعنیمثل پسرش؟! - 

 داشته

 ...که

و تمام. انگار  دیپازل را کنار هم چ یاه هتک یدر ذهنش به آن زیهمه چ و

 با

گفته.  یبه عمد چه جملها یعل دیجمالت خودش هم تازه فهم نیا تکرار

 نفس

 شیرو لب نشاند و موها یکیریستیه یرفت. تک خنده ادشیاز  دنیکش

 را

 رهاشیغمبار خ یکه با نگاه یکنار زد و سر اخر درمانده رو به عل یعصب

 بود

 :گفت

 منم بفهمم توروخدا. نیحرف بزن یهجوری-

 :دیجان کند تا توانست بگو یعل

 که تو فکرته درسته بابا. یزیهمون چ-
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 تا یسر و ته عل یب یحرفها یبه لرزه افتاده بودند. سرما گرینوا، د یپاها 

 استخوانش نفوذ کرده بود. مغز

 . در فکرش؟ در فکرش مگر چهدیسرگردانش در پارک چرخ نگاه

 زهایچ یلیبکشد اما پسش زد. نه. خ رونیرا ب یکیکرد  یسع گذشت؟یم

 در

 تیواقع چکدامشانیه خواستیافکار مغزش شناور بود اما او نم یایدر

 داشته

 چرخاند و نالهوار گفت: ی. گردنش را به طرف علباشند

 یتا با گوشها ن،ی. تا شما نگنیعمو. شما بگ ستیتو فکر من ن یچیه-

 خودم

 .کنمینم یفکر چیمن ه نشنوم

 گفتن آن یمرد برا نیا دانستیتکان خورد. فقط خدا م یآدم عل بکیس

 خودش هم یبرا شی. صداکردیرا تحمل کرده بود و م یچه غم حرفها

 گفت: یبود وقت بهیغر
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 شیعارف...پسر آقاجون نبود. آقاجون بزرگش کرده بود، اما پسر واقع- 

 نبود،

 نبودن. همخون

 اطرافش قطع شد و قلبش یآن صداها کیاو ماند.  ینوا مات رو چشمان

را ندارد.  یواضحِ عل یجمله لیبرد. حس کرد قدرت تحل ادیرا از  دنیتپ

 مگر

 شد،یامکان داشت؟ سرش را به چپ و راست تکان داد. نه. نم شد؟یم

 امکان

 .نداشت

در غم عارف را در تمام  لیخل یشدن موها دیبا چشمان خودش سف نوا

 نیا

 با آمدن نام عارف را با رگ و جان خود یحت اشیبود. ناراحت دهید سالها

از  یکس شدیرا لمس کرده بود. مگر م لیکرده بود. محبت خل حس

 گوشت
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عارف  گفتینم لیمگر خل ؟یدل بسوزان شیخونت نباشد و انقدر برا و 

 جانش

 شود؟یجان آدم م یبهایکدام غر بوده؟

 شد تا انکار کند: یدست به دامان عل دشیام نی. با آخردیلرز شیلبها

 گه؟ید نیکنیم یشوخ-

. نوا فکر کرد؛ چرا به من نگاه دیصورتش کش یکالفه دست رو یعل

 کند؟ینم

 رو نشود؟ اشیشوخ خواستیم نکند

 یآقاجون رو راه نمیو هم ستی! نستیبود دخترم، اما ن یکاش شوخ-

 راز رو تو نیهمه سال ا نیکرده. ما ا ضیکرده. محبوب رو مر مارستانیب

 امروز. یبرا مینگه داشت دلمون

 یمانده از آب چند بار دهانش را برا رونیب ی. مثل ماهدیخند یعصب نوا

 گفتن
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 نیغم ا توانستیدر آن لحظه نم یکلمها چیباز و بسته کرد اما ه یحرف 

 فرو

 یجمله کیتمام تالشش شد  تیکند. نها فیباورها و آوارا را توص ختنیر

 :ناباورانه

 شه؟یمگه م-

 رفت: لیتحل شیخودش اشاره کرد و صدا به

 ...شهیمن؟ امکان نداره. نم لیبابا خل-

 شوکش که کم شود تازه فوران دانستیم د،یکامل به طرفش چرخ یعل

 .شودیشروع م احساساتش

 داد: اشیدلدار پدرانه

 توئه. تو یعوض بشه. آقاجون هنوزم بابا ستیقرار ن یچینترس بابا. ه-

ال باخبر همه س نیسالها. فقط حقت بود بعد ا نی. مثل تموم اییدخترما

 ،یبش

 که عارف حق داشت بدونه اما فرصت نشد بهش بگن. همونجور
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کج نوا افتاد و... نگاه ناباورش تا چشمان  یجمله انگار تازه دوهزار نیبا ا و 

 یعل

 رفت. او؟ دخترشان بود هنوز؟ مگر قرار بود نباشد؟ باال

 پدرش فرزند کردیبود که فکر م یعل یآن لحظه آنقدر در شوک حرفها تا

 سرش خراب شد. یبا تمام عظمتش رو ایدن کباره،یاما به  ستین لیخل

. عارف فتدیبه زحمت ب دنشیکنار هم چ ینبود که برا یسخت یمعما

 پسر

و  نیکه د رمردیپ نیکه او را به ا یتنها رشتها یعنی نینبود و ا لیخل

 شیایدن

 هم نبود. یرشتها یحت گریاصال وصلِ به او نبود. د کردیوصل م بود

ته قلبش هم  دواریام ینوا دیرا به زبان اورد تا شا تیواقع دهیبر دهیبر

 باورش

 :کند

 ...لیبابا خل یعنی.. منم دختر بابامم...ستی..نلیبابام...بابام..پسر...باباخل-
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 :کردیرا باور م قیشد، کمکم داشت حقا شتریب بغضش 

 مامان محبوب...شما...محمدحسن..-

تمام کس و کار و  هیثان کینفر در  کی شدین لحظه. مگر مآخ از آ و

 تشیهو

 را از دست داد، زشیهمه چ یهایاز دست دهد؟ نوا در آن لحظه، به ثان را

 ییسالها نوا فرزانه بود و انگار نبود. نوا نیکه تمام ا ییخودش را، نوا یحت

 که

 خانواده بود و...نبود. نیکه از ا یینبود. نوا گریبود و حاال د لیخل ینوه

 دفن شد. گرانیآوار اشتباه د ریو ز ختیهمان لحظه، فرو ر نوا

بود  یآدمها با او نسبت نداشتند پس نوا که بود؟ فقط دختر عارف نیا اگر

 که

 ن؟یبودش؟ هم دهیند یحت

داستان در قلبش مانده  نینبودن ا قتیحق یکه برا یدیسرسوزن ام با

 بود
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 ییو لبها دیرا مقابل چشمانش د یبرد اما فقط صورت نگران عل سرباال 

 که

 که دست دیرا د یاخر عل یاما صدا نداشتند. و تنها لحظه خوردندیم تکان

 یقفس یانداخت و بعد، پارک با تمام بزرگ بودنش به اندازه شیبازو ریز

 شد. کیو تار کوچک

**** 

**** 

 ؟یعل شهیم یحاال چ-

 جمله، باالخره شکست. نیرا ا لیخل کیو تار غم گرفته یخانه سکوت

 کیکه مثل تمام  یفروغ یسوال را با چشمان ب نیبود که ا محبوب

 ساعت

 تکان خورد یکیکه در تار ی. علدیبودند پرس رهیبه در اتاق نوا خ گذشته

 انداخت. ریمحبوب کش رفت و نگاه او را گ یروبهرو وارید یتا رو هاشیسا

 .دیپرسکوتش به گوش زن رس قینفس عم یصدا
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 یدادن به او را نداشت چون نصف جانش را رو یهم توان دلدار یعل انگار 

 را به نوا گفت جا گذاشته بود. زیهمه چ یوقت مکتین همان

 زمزمه کرد: یخش برداشته بود وقت شیصدا

 نداشت. یخونه رفتار بد میاومد یکه وقت یدی. دهینوا دختر عاقل-

 نوا، اشک مهمان صورت محبوب حسِیو ب دهیصورت رنگ پر یاداوری از

 :شد

 هم نبود. شهینزد اما مثل هم یحرف-

 کرد: ینچ یعل

 نزد و تا خونه یحرف نکهیهم ه؟یزیمحبوب؟ مگه کم چ یدار یچه توقع-

 بهش زمان بده، شوکه شده. کمی. هیلیخودش خ اومد

 بار هزار و صدم تکرار کرد: یبه سمتش برگشت و برا محبوب

 .ی! کاش حداقل به من اطالع داده بودیگفتیکاش بهش نم-

 :دیچهره درهم کش یعل
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اتفاقا به تو نگفتم و رفتم باهاش حرف  م؟یکردیصبر م دیبا یتا ک گهید- 

 زدم

 .یتعلل کن یخوایبازم م دونستمیم چون

 کرد او را قانع کند: یکامل به طرف همسرش برگشت و سع یعل

 محبوب. اولش که بهش گفتم عارف پسر آقاجون ییاالن نوا تو یدلگرم-

که خودش رو باخت اما بعدش که براش  دمیجاخورد، د یلیخ ستین

 حیتوض

تو  دیفهم یعارف پسر سودابه خانم بوده جون دوباره گرفت. وقت دادم

 یعمهش

نوا به  یعنی ؟یچ یعنی یفهمیشد. م ادیز دشیانگار ام یچند ناتن هر

 همونم

 بهتره کنه،یآروم گرفت. من مطمئنم اون از شما دل نم کمیشد که  یراض

 .یباهاش حرف بزن یو زار هینشستن و گر نجایا یجا

 ،یهق زد و همان لحظه در اتاق نوا باز شد و هر دو نفر، با نگران محبوب

 سر
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 او. دنید یپا چشم شدند برا تا 

نبودند اما همان راه رفتن ساده هم  یپرانرژ شهینوا مثل هم یقدمها

 محبوب

 را سرپا کرد. یاز او، عل تیبه تبع و

 آن دو نفر یبدون آنکه متوجه رفتیکه در خواب راه م یهمچون آدم نوا

 به طرف در هدفیراست و ب کیدوخته بودند شود  شیچشم به گامها که

 خانه رفت. یورود

ش سبز شد و در ننشسته بود که محبوب مقابل یدستش رو هنوز

 حضورش

 آمده بود که او متوجه نشده بود؟ یبخورد. ک کهیشد  باعث

او را گرفت و  یکه بازو یکرد بر خودش مسلط باشد وقت یسع محبوب

 با

 :دیاز ترس پرس ییایدن

 مامان؟ یریم ییجا-
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 رفت؟یاو ثابت ماند. به مغزش فشار آورد؛ کجا م یسرگردان نوا رو نگاه 

 به

لبش جاخوش کرد. نگاهش در  یرو یکردن جواب، لبخند تلخ دایپ یجا

 جز

 .دیدیبار بود او را م نیکه اول ییجز صورت محبوب گردش کرد. گو به

 در ذهنش تکرار شد و با خودش فکر کرد چهقدر خوب بود یعل یحرفها

زن داشت. اگر محبوب هم واقعا  نیبا ا ینسبت خون کیحداقل  که

 عمهاش

 چه؟ نبود،

عارف و محبوب مشترک بود  انیسودابه، که م کی یه اندازهب ینسبت

 امروز

 جهنم نجات داده و در برزخِ شوک نگه داشته بود. یرا از ورود او

 گرفتهاش شد: یصدا یگشود و تازه آنموقع بود که متوجه لب

 .لیباباخل شیبرم پ خوامیم-
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در  ی. علدیاو لرز یبازو یمحبوب درشت شد و دستش رو چشمان 

 دنیپرس

 کرد: یشدستیپ

 از شب بابا؟ نموقعیا-

 به طرف او برگشت: نوا

 مگه ساعت چنده؟-

 زن و مرد ردوبدل شد، نشد و دوباره گفت: انیکه م ینگاه یمتوجه

 کمک الزم داشته باشه. دیامشب تنها مونده. شا لیباباخل-

است نفس  لینوا نگران خل دادینشان م شهیجمله که مثل هم نیا با

 محبوب

 یرا آزادانه رها کرد. عل گشتیو برم رفتیم یتا آن لحظه به سخت که

 یقدم

 گفت: یشد و با مهربان کیآنها نزد به

 بابا. نگران نباش. رمیمن خودم م-
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تا به اتاقش  دیداد و خودش را عقب کش لشیتحو ینیلبخند غمگ نوا 

 برگردد

 انگشتان یسر خورد. جا شیبازو یحرکت دست محبوب از رو نیبا ا و

زد. درست مثل قلب دخترک که در  خینوا  یبازو یرو یبه آن محبوب

 نیا

 زده بود. خی اشیآدمها در زندگ نیا یخال یساعت، با فکر به جا چند

 یموها یکه چشمان تشنهاش رو یرفته را برگشت و مقابل محبوب راه

 بهم

 خشکش را از هم باز کرد: ی. لبهاستادیبود ا رهیخودش خ یختهیر

 گفتم بهت مامان؟ یاونشب چ-

 که از یکه از دهانش در رفت همزمان شد با قطره اشک یمامان یکلمه

 افتاد و نوا ادامه داد: هی. محبوب هم به گردیچک چشمش

 یایاون مرب هیکه اونشب گفتم از دور انگار راحتتر بود. منم شب یهرچ-

 واسه دنییدو دونهیبدو و نم زنهیو راحت داد م نیزم یگوشه سهیمیوا که
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راحته. حداقل  کردمیچقدر سخته بودم. منم فکر م نهیکه تو زم یاون 

 راحتتر

 تو وجودم عوض یزیهچیکه االن دارم. اما از غروب تا حاال انگار  یحس از

 ه؟ینوا ک ؟یایپس تو ک گهیمدام داره تو مغزم م یکیمامان. انگار  شده

 اصال

 بوده؟ یک عارف

فاصله را برداشت و تن  اورد،یاو را تاب ن نیچشمان غمگ دنید محبوب

 نوا را

 :دیآغوش کش به

 نویفکر کن که اگه از اول هم ا نیعارف داداشم بود. به ا ،یتو دختر من-

 که بعد از یگهایمامان سودابه مثل هزارتا زن د کرد؟یفرق م یدونستیم

بود. بابا همونقدر که پدر من بود پدر  کننیدوباره ازدواج م شوهرشون

 عارف

 .یما بود شیبود. بعد عارفم تو پ هم
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 :دیخوردن دست نوا، کنار تنش را حس کرد و بغض کرده نال تکان 

 االنشم نیهم یتو رو بزرگ کرده؟ مگه نگفت یکه ک نهیمهم ا یمگه نگفت-

 ؟ییجون ما ؟ییکه تو دختر ما نهیمگه جز ا نه؟یهم

نوا شل شد. انگار که به  یکار خودشان را کردند. عضالت گرفته اه هکلم

 نیا

داشت. دستش باال رفت و پشت محبوب نشست و تن زن را  ازین یدلگرم

 در

 یعل یهی. سادیخانه تاب یکیگرفت. زمزمهاش نور شد و در تار آغوش

 تکان

 .یبار از خوشحال نیاما ا خورد

تا بهتر  نیبهم زمان بد کمیعوض نشده. من دختر شمام. فقط  یچیه-

 باهاش

 .امیب کنار

 نیدر دل نوا را تحس یکه محبوب گفت از ته دل بود. عل یخداراشکر

 کرد و
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امروزش انگار  یاه هدیقبل از شن یحرفها زندگ نیفکر کرد؛ با تمام ا نوا 

 طور

 بود. یگرید

 چشم روشن و خاموش شدن یرا داخل کوله جا داد و از گوشه نیدورب

 برسد ی. به زحمت از جا بلند شد اما تا به گوشدیرا د اشیگوش یصفحه

 از دست یقطع شده بود. قفل صفحه را باز کرد و به تعداد تماسها تماس

 تماس از نیداشت و چند لیریتماس از ام۲نگاه انداخت. فقط   رفتهاش

صفحه  یرو لیریام یگرفتن شماره ی. انگشتش را براگرید یاه هشمار

 لغزاند

 داد. رونی. نفسش را بدیدر دستش لرز یتماس، گوش یقبل از برقرار اما

 شیدر گوشها لیرینگران ام یسبز را لمس کرد و بله نگفته صدا کونیآ

 :دیچیپ

 نوا؟-

 نیاول یاضافه کرد و برا لیرینگران ام یرا به صدا تیدوبارهاش جد یبله
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 :دیبه او توپ نشانیب یارتباط از شروع  بار 

 ؟یدیچرا جواب تماس نم ه؟یچه کار زشت نیا ؟ییکجامعلوم هست -

 چقدر نگرانت شدم؟ یدونیم

نوا. فقط  یبغض کردن دوباره یشد برا یبهانها لیریام یجد یصدا

 منتظر

 تلنگر کوچک بود تا به چشمانش اجازه دهد ابر شوند و ببارند. کاش کی

 قیحقا نیا انیکنارش بود. کاش او بود تا کمکش کند خودش را م لیریام

 که به زبان آورد. "لیریام" کیحضور او شد  یبرا ازشیکند. تمام ن دایپ

 یراهنما زدن از آن طرف خط آمد و بعدترش صدا یو بالفاصله صدا گفت

 :لیریام

 دونیدور م۰مگه قرار نبود امروز ساعت   ؟یدادینوا؟ چرا جواب نم یخوب-

 ؟یباش

امروز او را در شوک برده بود که  یاه هدینوا بسته شد. آنقدر شن چشمان

 یحت
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توقع داشت قرارشان  لیریو روز را هم فراموش کرده بود آن وقت ام شب 

 را

 بماند؟ ادشی

 فراموش کردم.-

 :دیپرس متریرا ترساند. مال لیریگرفته و پربغضش ام یصدا

 افتاده نوا؟ یاتفاق-

 بد؟ کاش ایاتفاق در نظر گرفت؟ اتفاق خوب  شدیمسئله را م نیا اتفاق؟

حس االنش  یاسم رو کیتا بتواند  کردیحس بد نوا را رها م نیا یکم

 بگذارد.

 :دیکش رونیافتاده بود ب رشیکه گ یاو را از عالم لیریام یصدا

 شده؟ یزینوا؟ چ یزنیخوبن؟ چرا حرف نم لیآقاخل-

 :دیرا باال کش اشینیب نوا

 فقط دلم گرفته. وفتاده،ین یخوبه. اتفاق-
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حرفش  نکهیرا انگار او هم حس کرد. با ا دیکش لیریکه ام یراحت نفس 

 را باور

 بود اما آهسته گفت: نکرده

 م؟یبزن یدور هی میدنبالت بر امیب یخوایم زم؟یچرا عز-

داد.  هیپشتش تک واریفرود آمد و سرش را به د نیزم یرو شیسرجا نوا

 چشم

خوب خوش شد و دلش گرم. چقدر  لیری. دلش به همان تعارف امبست

 بود

 جمله، حالش را خوب کند. کیحداقل او را داشت. او بود که بتواند با  که

 که یزی. از هر چی. از هر درزدیحرف م شیبرا لیریکرد؛ کاش ام فکر

که در سرش شکل گرفته بود را کم  یبیو غر بیعج یفکرها توانستیم

 کند.

 چند ساعت را نیآنکه تمام ا یلبش نشست و برا یرو یکم جان لبخند

 کند زمزمه کرد: فراموش
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 وقت شب؟ نیا- 

 که گفت: یگرم بود و مطمئن وقت لیریام یصدا

 و کجا باشه. یک کنهینم یمن هستم، فرق یکه بخوا یتو هر وقت-

کنار  یپرده انیاز م یخنک می. نسدیچشم نوا چک یاز گوشه یاشک قطره

 یرفته

 خودش را داخل کشاند و صورتش را نوازش کرد. اتاقش

چند  نیکه تمام ا یباشد به گفتن فکر ارشیدر اخت نکهیبدون ا زبانش

 ساعت

 انیکه در تب هذ ییباز شد و همچون ادمها خوردیسرش وول م در

 ندیگویم

 زد: لب

 ل؟یریمن چرا اومدم تو اون گاراژ ام-

 :دیپشت بندش پرس یشکست وقت شیدر گلو صدا

 مگه؟ نیبود یشما ک-
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 برقرار شد را دوست نداشت. ته قلبش کبارهیکه آنطرف خط به  یسکوت 

 چند ساعت کنار هم گذاشته و نیکه در ا یداشت پازل واضح دیام هنوز

 زد؟یحرف نم لیرینباشد. چرا ام یساخته بود واقع قتیحق کیاز  یریتصو

 داشته باشد؟ توانستیم ییسکوت چه معنا نیا

 ؟نوا شدهیچ-

را  دیچیدر گوشش پ یقهایدق کی یکه بعد از سکوت لیریام یجمله نیا

 هم

 ایچه شده؟  ست؟ینداشت. انتظار داشت او بپرسد منظورت چ دوست

 اصال

 نیسوال. نه ا نیشوکه شدن بدهد نه ا یکه رنگ و بو یگریسوال د هر

 یسوال

را داشت. نوا سر  دنشیکه انگار انتظار شن یطور داد،یم یخبر از آگاه که

 به

 دایاوضاع پ نیا فیتوص یبرا یمناسب یکلمه دیپشتش فشرد تا شا وارید

 کند:
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 .دونمی. خودمم نمدونمینم- 

 میفرو رفت و نس یکیکار را خرابتر کرد. اتاق در تار لیریام یبعد یجمله

 :دیجه رونیکه آمده بود ب یهمان در از

 گفتن؟ یزیچ لیآقا خل-

 را؟ زی! اما چه چدانستیم لیرینوا از هم باز شد. ام چشمان

که از پا گذاشتن در  یسال کی نیا ریچند ساعت گذشته تصو همچون

 آن

رد شد. همه را مرور کرد.  لمیاز مقابل چشمانش چون ف گذشتیم گاراژ

 کی

. خنگ نبود. همه دیپازل نامرتب ذهنش را کنار هم چ یاه هو تک کی به

 زیچ

 که بفهمد. خواستی. نمدیفهمیبود اما او نم واضح

نبود فکر  یازیآشکار بود و ن زیهمه چ دادیرا که کنار هم قرار م کدها

 کند
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که در اتاق  یچند ساعت نیانکار کند. تمام ا دادیم حینوا همچنان ترج اما 

 بود

 دنیاز شن یناش یبه فکر کردن گذرانده بود. اولش شوکه بود، شوک را

 تیواقع

 . رفتن به آن گاراژ،دیدیرا آشکار شده م زیهمه چ کبارهیبعد از آن به  اما

 کی زیهمه و همه چ۵۵طهران ، یلب بستن، آن تابلو یبرا لیخل اصرار

 زیچ

 .ردیکه او دوست داشت نپذ زدندیم ادیفر را

 :دیرا بشنود نال تیخودش واقع یآنکه با گوشها یبرا

 ل؟یریام یدونیم یتو چ-

در  نیاستارت خوردن ماش یگفت و صدا ی"نوا جان" یبا مهربان لیریام

 پس

 :دیبه گوش نوا رس جملهاش

 رون؟یب یایب یتونیمن سرکوچهتونم. م-
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 چرا قلبش ضربان گرفت: دیجدا شد و نفهم وارینوا به ضرب از د سر 

 ؟یکنیم کاریچ نجایا-

مه  یفضا فیتلط یبرا شتریکه ب یمصنوع ی. خندهادیخند لیریام

 یگرفته

 بود. انشانیم

منو به  ینیبیجلو در خونهتون. م امیب خواستمیانقدر نگرانت بودم که م-

 چه

 خانم فرزانه؟ یانداخت یروز

جملهاش به عمد چسباند اجازه نداد نوا  یکه انتها یا"خانم فرزانه" آن

 از

 زد: شیلذت ببرد. صدا گفتهاش

 .میبا هم حرف بزن دی. بارونیب اینوا؟ ب-

 سر یرو یشال حواس،یرا قطع کرد. ب یگفت و گوش یا"باشه"آهسته  نوا

 نیصداتر یو در ب دیکش شرتشیت یبلند رو نیآست زیشوم کیو  انداخت
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 رفت. رونیممکن ب حالت 

 سالن را روشن یکه گوشه وارکوبید کیبود و جز  یکیغرق در تار خانه

 یبود و ساکت. عل ی. سالن خالخوردیبه چشم نم یگریبود نور د کرده

 بعد از

رفته بود تا شب را کنار  مارستانیمفصل نوا و محبوب، به ب یهیگر آن

 لیخل

 و محبوب هم حتما در اتاقشان خواب بود. بماند

قرص خواب به خوردش داده بود  کیقبل از رفتن  یبود که عل دهید نوا

 تا

داده  شنهادیبه نوا هم پ یحالش بد نشود. حت یخوابیاز چند شب ب بعد

 بود

لبخند زده  شیقرص هم او بخورد تا راحت بخوابد و نوا فقط به رو کی

 بود.

 آمد؟یدختر م نیخواب به چشمان ا گریامشب د مگر
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و لرز به تن  دیوز یباد خنک دیرس اطیبه ح شیپا نکهیمحض ا به 

 تبزدهاش

 باال رفت. آسمان هم ستارهیو ب ی. نگاهش ناخوداگاه تا آسمان آبانداخت

که  یستارها چیفروغ بود. بدون ه یو ب کیدل او امشب، تار همچون

 روشنش

 .انیپا یب یاهیس کی. کند

 و چشم از آن منظره گرفت. دیکش یآه

 یترمز چرخها یبرداشت و همان لحظه صدا اطیقدم به طرف در ح کی

دوباره سر  اریاخت یچه شد که ب دیو نفهم دیرا مقابل در شن ینیماش

 چرخاند

 راه. انگار خدا کینشانه،  کی. مثل دیآسمان، ماه را د یکیدر دل تار و

 ینور همچون نور ماه را بدهد. نور کی دیاو نو کیبه دل تار خواستیم

 که

و درخشش  ییبایز توانستیپرجان نبود اما در حد توان م دیخورش چون

 را
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 کیبا  اهیشب س نیکه در دل ظلمت ا یکند. همان نور هیقلبش هد به 

 تماس

 او جان دوباره داده و حاال پشت در خانه منتظرش بود. به

پارک کرد  ابانیخ یهیکوچه باالتر از خانه در حاش کیرا  نیماش لیریام

 و

 یبه نوا یشباهت چیکه کنارش نشسته بود و ه یسمت دختر آشفتها به

 .دینداشت چرخ یشگیهم

 زد: شیصدا آهسته

 نوا؟-

 بود یکلمه و نگاه، مجوز کینوا به طرفش برگشت و انگار همان  چشمان

 یصدا دهینکش هیافتاد و به ثان هی. به گراشیرفتن خوددار نیاز ب یبرا

 هق

 انداز شد. نیطن لیاتومب یپردردش در فضا هق
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صورتش  یو به او که دست رو دیکش شیکالفه دست به موها لیریام 

 گذاشته

 .ستینگر کردیم هیگر و

. هر دیدیحال م نیبود که نوا را در ا یبار نیدوم نیا کرد؟یم دیبا چه

 چند

 خندان شهینوا را هم آمدیم ادشیقبل حالش به مراتب بهتر بود! تا  یدفعه

عادت نداشت و قلبش از غم او  دنشیشکل د نیبود و به ا دهید یقو و

 درد

 .گرفتیم

 او را گرفت. یجلو برد و شانه دست

 زم؟ینواجان؟ عز-

 که با ناله اسمش را صدا کرد. دیرا شن شیو صدا دیرا سمت خود کش وا

 .دیرا به آغوش کش نوا تن

 زم؟یجانم؟ جانم عز-
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. حاال که مامن زدیرا در چنگ گرفته بود و از ته دل زار م راهنشیپ نوا 

 یخوب

کند. هر چند  یخودش را خال خواستیکرده بود م دایپ شیاه هغص یبرا

 که

 که گفته یتیواقع یکدام دردش است. برا یبرا قایدق هیگر نیا دانستینم

 دنشانیو ترس از شن دانستیکه هنوز نم ییزهایچ ای ستیمهم ن بود

 داشت؟

 ی هیگر

 :دیاو پرس یآرام گرفته بود وقت نوا

 شده؟یچ یبگ یخواینم-

چشمان به  دنیاز د لیریسوال باال رفت و اخم ام نیا دنینوا با شن نگاه

 اشک

 در هم شد. ک،ینزد یادیز یاو، از آن فاصله ینشسته

 کرد؟یشروع م دیاصال از کجا با گفت؟یم دیچه با لیریجواب سوال ام در

 با
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 یو برا دیچک نییچشمش پا یقطره اشک از گوشه کیفکرها  نیهم 

 آنکه او

 انداخت. نییسر پا ندینب

 محکم شد و آهسته کنار گوشش لب زد: شیدور بازو لیریام دست

 نکن. هیگر-

 دنیچک یشد برا یآنکه آرامش کند محرک یجا ل،یریمحکم ام یصدا

 لب گفت و دست آزادش را باال ریز یکه او نچ دی. نوا شنیبعد یاه هقطر

 او گذاشت و وادارش کرد تا نگاهش کند. چشمان یچانه ری. انگشت زبرد

که  ینانینوا دوخت و با تمام اطم سیآرامش را به نگاه خ شهیهم

 توانستیم

 لحنش بدهد گفت: به

 نکن. هی. خب؟ تو گرمیکنیهم که شده باشه باهم درستش م یزیهر چ-

 چشم نوا بچکد را با انگشت شست یاز گوشه رفتیکه م یاشک بعد قطره

 سرد و یگونه یحرکت داد ورو ی. سر انگشتش را کمگرفت
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 بار، چندبار. لب زد: کی. نه دینوا کش سیخ 

 ..دمیبهت قول م. شهیدرست م یهمه چ-

 خته؟یم ره هانقدر تو رو ب یبمون و برام بگو چ نجایهم-

 یزیروز انداخته شده بود، همان چ نیآنچه نوا را به ا یمتوجه یحدود تا

 که

 دیاما پرس دانستیمدت فکر او را هم مشغول کرده بود. با آنکه م نیا تمام

 .ردیآرام بگ یشکل کم نیبه ا دیو شا دینوا بگو تا

 ینوا را به خوب ینفسها یصدا یباعث شده بود حت نیساکت ماش یفضا

 یکار زدیو تا حرف نم دیباریاز تمام وجنات دخترک م ی. آشفتگبشنود

 از

 .آمدیبرنم لیریام دست

درون  دهیچینوا، دل سکوت پ یگرفته یچقدر گذشت که صدا دینفهم

 نیماش

 :دیشکست و به گوشش رس را
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 که همه هربار یمیتیشدم. همون  میتیحس کردم  گهید کباریامروز - 

بابام  دمی. امروز شنگفتنیبهم م یپدر و مادر ندارم با دلسوز دنیشنیم

 پسر

ازدواج کرده که بابام  لیبا باباخل یانگار مامان بزرگم وقت ست،ین آقاجون

 رو

 هیحس کردم تا االن تو  ل،یریشدم ام کسی. امروز دوباره از نو بداشته

 حباب

تنها موندم.  دیجد یایدن هیو من تو  دهیکه حاال ترک کردمیم یزندگ

 یطور

 نیکه ا یینوا ام،یچ ام،یتا چند ساعت تو شوک بودم که اصال من ک که

 بوده پس.. یک دهیبه همه جا رس لیباباخل یبه پشتوانه سالها

 یزبانش جار یرو ختهیم ره هجمالت پشتسرهم و ب یزد و ادامه هق

 شد.

فکر کردم، چند ساعت خودم رو تو  یلی. خستمین لیباباخل یمن نوه-

 اتاقم
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. اگر ستیاصال مهم ن نیکه ا دمیرس جهینت نیکردم و تهش به ا حبس 

 نیب

. ستیمن مهم ن یباشه برا یخون یجهانم فاصله کی لیبابا خل منو

 لیباباخل

از  یکه مطمئنم منو حت هیدارم. تنها آدم ایدن نیکه من تو ا هیکس تنها

 خودمم

من  ینباشه بازم برا میدوست داره. هر چقدرم که پدربزرگ واقع شتریب

 همه

رو  ستین میکه مامان واقع یعمر عمه محبوب کیکه  یمن ی. براکسه

 مامانم

 باشه؟ میپدربزرگ ناتن لیباباخل کنهیم یچه فرق دونستم

که  ییفشرد و از فکرها لیریام ینهی. سرش را به سدیرا باال کش اشینیب

 در

 به جان مغزش افتاده بود گفت: انهیچند ساعت چون مور نیا

 بهم زدن حس کردم همه یکه امروز مامان محبوب و عموعل ییبا حرفها-
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 ییزایچ هیرو نتونستن بهم بگن.  ییزایچ هی. انگار ستین نیفقط ا یچ 

 که

از گذشتهشون  یچیبه بابام و مامان بزرگ سودابهس. من ه مربوط

 .دونمینم

 رو داشته یبابام کس دمیپرس یاز بابام، نه از مادربزرگم. امروز از عموعل نه

 یعنی ؟یچ یعنی نیا یدونیآره. داره. نگفت داشته گفت داره. م گفت

 االن

 نیحال انداخته. تو ا نیرو به ا لیکه باباخل هیزیهمون چ نی. حتما اداره

 چند

وسط  نیکه ا یزی. اما تنها چزهایچ یلیفکر کردم، به خ یلیخ ساعت

 مشکوک

 ..ریام ترسمیم گذرهیکه تو سرم م ییزهای. من...من از چنییشما بود

 :دیآنکه کمکش کند پرس یبا آرامش برا لیریام

 گذره؟یتو سرت م یچ-
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داخل دستان نوا مشت شد. دخترک، انگار با خودش حرف  راهنشیپ 

 .زدیم

 و تکه تکه: آرام

دارم  شگاهینما یعکاس یبرا یدهایگفتم چه ا لیبه باباخل یپارسال، وقت-

 یلیخ

 ومدهیخوششون ن ادیکه ز هیکرد. برعکس مامان محبوب و بق استقبال

 بود

 یلیخ یهجایگفت خودش  ی. حتشهیمثل هم ساد،یپشتم وا لیباباخل

 خوب

. همونم شد. خودش بهم گاراژ شما رو دهیم شنهادیبهم پ یعکاس یبرا

 یمعرف

روز  هی کردمیوقت فکر نم چیه دمیبار که اسم گاراژتون رو شن نی. اولکرد

 به

 برسم. نجایا

 مرور بیشکست. انگار حاال که داشت اتفاقات را به ترت شیدر گلو صدا
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 حل شده که یی. به شکل معمادیدیم یگریرا به شکل د زیهمه چ کردیم 

 آسانتر شده بود. دنشیفهم حاال

. در اریخبر ب هایمنم از احمر یاما برا ریگفت برو اونجا، عکست رو بگ-

 یحد

 گفتم مگه جاسوسم، اما دم،ی. اولش خندکننیم کاریبدونم کجان و چ که

که چرا  فهممیانگار تازه االن دارم م نویو ا دینخند د،ینخند لیباباخل

 د،ینخند

 هیداد و گفت تو اون گاراژ دنبال  یبهم نشون یمنو سر دووند و الک چرا

 یآقا

 سالهس تا حواسم رو پرت کنه. اون موقع فکر کردم حتما مسئله به۵۱ 

 یوقت برامون ازش حرف چیکه ه یمیمربوطه، به همون قد گذشتهش

 نزده

ازم قول گرفت که  یشدم که برام بگه اما نگفت، حت چشیپاپ یلی. خبود

 از
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 دهیفا دنیپرس دمید ینگم. وقت یزیهم چ یموضوع به عمه و عموعل نیا 

 نداره

 تو، هم فاله و هم تماشا. یبرا کنه؟یم یکردم. با خودم گفتم چه فرف قبول

بار بابا  نیاول یکه برا یهم کار ،یزنیدوتا نشونه م ریت هیبا  ینجوریا

 لیخل

 فکرا بود که نیبا هم ،یریگیو هم عکست رو م یدیخواسته انجام م ازت

 ل؟یریام ادتهیتو اون گاراژ.  اومدم

 ادامه دادن. یکرد برا بشیشکل ترغ نیگفت و به ا یا"ادمهی" لیریام

آقاجون شدم قسمم داد به روح  جیبرگشتم و بازم پاپ یاومدم، وقت-

 باباعارف

 نبود. مگه یسالها۵۱اونجا مرد   یگینپرسم. گفت مگه نم یزیچ گهید که

نپرس تا به وقتش.  یزیچ گهیپسر جوون بود. پس د هی یاحمر یگینم

 دیشا

 کردمیوقت قبول نم چیه گفتیم لیجز باباخل یحرف رو هر کس نیا اگه

 و
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 من حجته. یحرف آقاجون برا ایاما تو دن رفتمیدنبال جواب م خودم 

 یرو جد یچیمنم ه یاز طرف زنه،یتا خودش نخواد حرف نم دونستمیم

که  یسالها۵۱فکر کردم آقاجون اشتباه کرده، مثل همون مرد   نگرفتم،

 با اون

 به اون شکل اونجا نبود. اما حاال... یگفت و کس مشخصات

 را لیبا خل هایقصه از چه قرار است. ربط احمر دانستیم گرید حاال

گفته بود و  ییزهایچ کی ختهیجسته گر یحدس بزند. عل توانستیم

 خودش

 سال را مرور کرده بود که بتواند به کی نیچند ساعت آنقدر ا نیدر ا هم

 انیکه م یا۵۵طهران یآن نوشته ل،یخل یابرسد. از آن عکسه جواب

 دانستیاز او نم زیچ چیکه ه یمشترک بود، سودابها لیو خل هایاحمر

 همه

پازل گذشته  یگمشده یکه تکه رساندندیباور م نیهمه نوا را به ا و

 هایاحمر
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 لیبه خل های. آنقدر هم از مرحله پرت نبود که نتواند بفهمد احمرهستند 

ارتباطشان عارف بود. سر باال برد و  یوسط احتماال رشته نیو ا مرتبطاند

 به

 .دانستیحتما م دانست؟یبود زل زد. او هم م رهاشیکه نگران خ یلیریام

تعجب هم نکرده  یو حت دهیسوال نپرس شیحرفها انیکه م دانستیم

 بود.

 مگه نه؟! یدونستیتوام م-

 مگه نه؟ یدونستیتوام م-

 در صورت او را ختهیر یرفت. با انگشت اشاره موها شیپ لیریام دست

 وار پشت گوشش فرستاد. سر تکان داد: نوازش

 .دونستمیم-

او  یشده سیخ راهنیپ ینوا با اخم بسته شد و دستش از رو چشمان

 سر

 کرد خودش را عقب بکشد: ی. سعخورد
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 ؟یاز کِ- 

 نکرد. شیرها لیریام

 .ستیوقت ن یلیخ-

 :دیو پرس ندیدوخت تا او را نب گرید ییچشمانش را به جا نوا

 ؟یچرا بهم نگفت-

نوا گذاشت و سر او را به طرف خودش برگرداند  یچانه ریدست ز لیریام

 تا

 کند. نگاهش

رو از زبون  زیمن نبودم نوا. بهتر بود همه چ گفتیم دیکه با یاون-

 یخانواده

 .یبشنو خودت

 :دیمصرانه سر عقب کش نوا

 بشنوم؟ یاز ک کردیم یفرق . چهدونستمیم دیمن با-

 :دیشد و آهسته پرس رهیچشمان او خ در
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 ل؟یریام نیپازل نیا یشما کجا ه؟یچ لیربط شما به باباخل- 

 دهیعقب بکشد و به سمت فرمان بچرخد. نوا فهم لیریو باعث شد ام گفت

 که خودش هم درست در بطن یی. از اوکردی. اما کاش از او سوال نمبود

 نبود. ماجرا

 بود که آن راشکست: لیریبرقرار شد و سرانجام ام انشانیم یسکوت

 رو هم خودشون بهت بگن. نیاجازه بده ا-

 :دیرا کش شیبازو نوا

 !ستیکه هست مربوط به خودش ن یبه شما هر چ لیتو بگو. ربط باباخل-

 منه. درسته؟ یبه بابا مربوط

را  نیماش لیریداخلش نباشد. ام یشک چیکه ه یگفت. طور مطمئن

 استارت

 . تنها توانست سر تکان دهد:زد

 مربوط به پدرته.-
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جمع  یصندل یکوتاه باعث شد نوا خودش را رو یجمله کی نیهم و 

 کند و

 کی. زیچ کی ماندیکامل بود و فقط م زینپرسد. همه چ زیچ چیه گرید

 جواب

 .لینفر بود. خل کی نیفقط در آست که

**** 

*** 

 ونیزیمبل لم داده و تلو یکه رو ایرکیام دنیزد و با د رونیاز اتاق ب زدانی

 نداشت؟ یبچه کار و زندگ نیخندهاش گرفت. ا دیدیم

 ماند و چشمانش رهیاو خ یشلوار راحت یکنارش که گذشت نگاهش رو از

 شد. شلوار او را پا کرده بود؟ گرد

 کرد: کهبارانشیو ت دیخند

 سر به خونهتون هم بزن داداش! خانواده نگرانت نشن؟ هی یخوایم-
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و  دیجمله متوجهاش شد. خند نیبود با ا لمیمحو ف یکه حساب ایرکیام 

 صاف

 :نشست

 ؟ینیدوماد بب ی! چشم ندارستمین نجایخوبه هر روز ا-

 !نمتیبیم نجایواال منکه هر روز ا-

 گم شد: نبیبلند ز یصدا انیدر م ایرکیام جواب

 .ادیکردم ب شی. به زور راضزدانیه نذار سربهسر بچ-

 به تاسف تکان داد: یسر زدانی

 ایرکیاشارهس. از شما اشاره، از ام هیمنتظر  نیمادر من؟ ا یزور واسه چ-

 به

 !دنیدو سر

چشم حواسش به در  یهمانطور که از گوشه ال،یخیو ب دیخند ایرکیام

 اتاق
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 اسمنیپرداخت. امروز را از صبح به همراه  لمشیف یادامه دنیبه د بود 

 یبرا

 یبه خانه برگشته و قرار بود کم نب،یرفته بودند و با اصرار ز دیخر

 استراحت

 و دوباره به بازار بروند. کنند

 اسمنی نکهیا الیبود که در اتاق باز شد. به خ زدانیخوشوبش با  مشغول

خرامان  با،یمرتب و ز شهیکه مثل هم منای دنیگردن چرخاند اما با د است

 به

 به اخم او، مبل توجهیب منایاخم کرد و نگاه گرفت.  آمدیم طرفشان

دست جلو برد  یستیرودربا ینشستن انتخاب کرد و ب یرا برا شیروبهرو

 و

 را برداشت. ایرکیداخل بشقاب ام یوهیتکه از م کی

 تذکر داد: زدانی

 .ریخودت پوست بگ یهست. برا زیم یکه رو وهیم-
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 اشاره کرد: ایرکیمنظور به ام یو ب دیبا ناز خند منای 

 !گهیداماد پوست گرفته د-

چند مدت، چشم از او گرفت و به فرش زل زد.  نیمثل تمام ا ایرکیام

 یبرا

حماقت  یادآوریو  منایبا  ییارویخانه رو نیقسمت در ا نیسختتر او

 خودش

 دختر نیبه ا کردیکه حس م یآن دوران ی. هنوز هم نتوانسته بود برابود

به آن فکر هم نکند!  یحت کردیم یکند و سع دایپ لیدارد دل یاحساس

 باورش

تا  یعنیشب بود و او روز.  منایآن آدم احمق خودش بوده باشد!  شدینم

 آن

 بود؟ دهیرا نفهم نیشده بود که ا وانهید حد

 یزیبود و جز او چ اسمنی یبایپر ناز و ز یایروزها که غرق در دن نیا در

 را
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و پوچ بوده  چیمطمئن بود که حس آن زمانش ه شهیاز هم شتریب دیدینم 

 یول

 که ییرا نداشت و تا جا منای دنید یاوصاف باز هم رو نیا یهمه با

 نبود. یزیگر دارهاید نیاما از ا کردیبا او اجتناب م ییارویاز رو توانستیم

 .آمدیخواهرزنش به حساب م منا،یکه  یوقت نه

 مخاطبش قرار داد: منای یعالم خودش بود وقت در

 ؟ینگاه بهش بنداز هی یتونینم ایرکیدوستم خراب شده ام نیماش-

را در دست گرفت و صفحهاش را باز کرد.  اشیهدف گوش یب ایرکیام

 بدون

 را داد: منایسر بلند کند جواب  آنکه

 .ارمیسبک سردرنم ینایمن از ماش-

. تلفن دیمثل فشنگ از جا پر دیبگو یزیو قبل از آنکه او دوباره چ نیهم

 یکار
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 یرفت. به محض باز شدن در، صدا اسمنیبه اتاق  میبهانه کرد و مستق را 

 او

 بلند شد: هم

 منا؟یمن رو بذار رو تخت  یمگه نگفتم لباسا-

که پشت به او، با  اسمنی دنیو با د دیبه طرف منبع صدا چرخ ایرکیام

 کی

 تن پوش کوتاه سر داخل کشو برده بود مات ماند. نتوانست نگاه یحوله

 اسمنیهم باعث شد  نیو هم ردیرا از ان صحنه بگ رهاشیو خ رتزدهیح

 به

 بچرخد و بتوپد: طرفش

 ....یمگه با تو ن-

 و سپس شرم به خود گرفت. رتیابتدا رنگ ح ایرکیام دنیاو هم با د نگاه

 یحوله رو یباز کردن گره یکه برا یو دست دیدر دهانش ماس حرف

 کمرش
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 بود همانجا خشک شد. گذاشته 

و  دیکش شیموها یرو یبه خودش آمد. دست اسمنیزودتر از  ایرکیام

 یسع

 جو را عوض کند: یبا شوخ کرد

 خوبه! ینجوریهم ؟یلباس بپوش ستین فیح-

 و آهسته لب زد: دیکش شیموها ی. کاله حوله را رودیخند یالک اسمنی

 .میکه کمکم بر آمیم پوشمیلباس م یباش رونی. بمناستیفکر کردم -

 نیبچرخد جز سمت او، با ا ییکه در تالش بود هرجا ایرکیسرکش ام نگاه

 فیوجببهوجب تن ظر یرو اریاختیماند. چشمانش ب رهاشیخ جمله،

 اسمنی

 امرسانیزبانش پ توانست؟یمگر م رفت؟یکجا م رفت؟یکرد. م گردش

 دلش شد: حرف

 برم. تونمیبخوامم نم-

 انداخت: نییسرخ شد و سر پا اسمنی
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 نکن. تیاذ- 

 نکردم که. یکار-

 :دیلب گز اسمنیجمله را گفت و  نیبا خنده ا ایرکیام

 بذار لباس بپوشم. رونیزشته، برو ب-

 اسمنیقدم،  کیگام به طرف او برداشت و به جبران همان  کی ایرکیام

 عقب

 و کمرش به در باز کمد خورد. لب زد و تکرار کرد: رفت

 .ادیم یکیزشته. -

 اسمنیاو شده بود.  یاستخوان ترقوه ری. نگاهش حاال گدیخند ایرکیام

 واقعا

 دهد؟یرا از دست م ییفرصت طال نیاو ا کردیم فکر

 ..ادیب-

 ..ریام-
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زمزمه کرد و پر حس جواب  یگرید ی"ایرکیام" یچارگیبا ب اسمنی 

 گرفت:

 جانم؟-

 خوشگل خانم. شهیم دهیکش کیبار یکار به جاها یاگه عقب نر-

 را به خنده ایرکیعقب رفت که ام یدختر با چنان سرعت و حالت بامزها و

 یو پراحساستر گرید یکیکه اوضاع را بدتر کرد و به نزد ی. خندهاانداخت

 شد.... ختم

 به خودش انداخت. لباسش را مرتب کرد و چندبار ینگاه نهیدر آ ایرکیام

 که با همان یاسمنیو رو به  دی. چرخدیصورت و دهانش کش یرو دست

تخت نشسته بود  یتنش که حاال کج و کوله شده رو یرو یحوله

 یچشمک

 :زد

 .ایزود ب-

 و دلش دیلب گز
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 رونیو ب دیکه گل انداخته بود لباس پوش یبا صورت تیو در نها دیلرز 

 ت.رف

 دواریو تاک ستادیمقابلشان ا نبیآخر قبل از خروجشان از خانه، ز یلحظه

 :گفت

. گفته کارمون داره، میآقاجون دعوت ی. امشب همه خونهنیزود برگرد-

 رید

 بشه. یعصب دینکن

 یدیدو آدم تبزده، که در عالم جد کردیبود که فکر م الیچه خوشخ و

 که

 .فهمندیحرفش را م کردندیو سلوک م ریهم رقم زدهبودند س یبرا

*** 

*** 

نشسته بود و در  یصندل یکوچکِ داخِل اتاقک، رو زیپشت م ر،یجهانگ

 سکوت،
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 . نگاهش به رضا فرفرهکردیگاراژ نگاه م یباز و از پس آن شلوغ مهیدر ن به 

 انیم یی. جازدیپرسه م گرید ییجا یبود و فکرش حوال شیهایشلوغکار و

 را رسانده شیکه ناخوداگاه قدمها ییامروزش با احسان، حرفها یحرفها

 گاراژ. نیو ا نجایبه ا بود

پشت  یادیروزها ز نیجالل و عارف کوچک که ا ریتصو انیم ییجا

 شیپلکها

 .گرفتیم جان

 شیاتاقک به خورد جانِ گوشها نیکه آنروز در هم لیخل یاه هجمل انیم

 بود. رفته

 دنیچیو سپس پ ژشیق یباز شد. ابتدا صدا کبارهیاتاقک به  یپنجره

 مینس

که داشت مقابل  یاز آتشسوز یریتصو یشد رو یدر اتاق، آب یخنک

 چشمان
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 یتا پنجره دیچشمان مرد را گرفت و کش یقهیو  گرفتیجان م ریجهانگ 

 باز

 :دیکه پرس دیپشتش. شن ستادهیا یارعلیو  شده

 آقا؟ ارمیب ییچا-

باال انداخت. گردنش را چرخاند و قبل از  یآنکه لب باز کند سر بدون

 آنکه

 از مقابل چشمانش محو شود دستور داد: رمردیپ

 .ادیبگو زودتر ب لیریبه ام-

 بیغ یگفت و در آن یا"رو جمع کنه اومده. یچشم. جلوبند" یارعلی

 شد.

که مقابل  لیخل ریتصو فیحر ییصدا چیکه چشم چرخاند ه نباریا

 چشمانش

 یهر کس هیرنجور که شب رمردیپ کیاز  یریبسته بود، نشد. تصو نقش

 بود اال

 لیحاال خل نی. انگار همشناختیم ریکه جهانگ ینهایننه سک لیخل آن
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که با اشک  ی. همان جملهادیشنیبود و جمالتش را از نو م شیروبهرو 

 گفته

 :بود

ل دروغ من بزرگ بود جهان. از اولم اشتباه کردم که بهت نگفتم جال"

 شدیچ

 دمیرس یکار من نبود. منم وقت یسوز شیچرا مرد. اما بهخدا قسم آت و

 که

بودن،  زمی. به جون سودابه و عارف که همهچسوختیداشت م همهجا

 بهخدا

 "نبود. به جون نوا نبود. قسم

 .داندیخودش هم م ریقسم خورده بود بدون انکه بداند جهانگ او

 یمتوجه شد آتشسوز ریبود که جهانگ یماه بعد از آن آتش سوز چند

 کار

هم  دنشیبود و فهم دهیفهم ریسابق آقا بوده، د یاز کارگرها یکی

 یدهایفا
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گشتن به  ی. به جاآمدیاز دست او برنم یرفته بود و کار لی. خلنداشت 

 دنبال

 از هم یخانواده یو سودابه مجبور شده بود تمرکزش را بگذازد رو لیخل

 یکه کمرشان خم شده و همسر و فرزندان یپدر و مادر یرو دهاش،یپاش

 که

 شده بودند. دیسف یشانیآن شهر کوچک گاو پ در

که بعد از رفتن آنها گذشت  یکردن آن سال یسپر دانستیچه م لیخل

 چه

 ..یانیپا ی. چه درد بیاهیبود. چه سال س ریجهانگ یبرا یبتیمص

که  ییو آقا ریانگبود جه دهیکه ند یدر حال زدیاز بخشش حرف م او

 شهیهم

شبه  کیشهر بودند چطور بعد از آن اتفاق،  کیچشم و مورد احترام  در

 همه

شدند. آنقدر خار شدند  یرا باختند. چطور نقل دهان هر جمع عزتشان

 که
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 یاه هطعن یخود را برا اه هیهمسا ینصفه شب، وقت کیدادند  حیترج 

 روز

 از آن شهر جمع کنند و بروند. کردندیآماده م بعدشان

 گذشت. چطور مادرش را از دست داد و ریچه بر جهانگ دانستینم لیخل

شد. از غربت  یگریشهر د یو سه بچه آواره لیعل رمردیپ کی همراه

 حرف

 و گفتیم یبدترش را تجربه کرده. از دربهدر ریجهانگ دانستیو نم زدیم

 هم بعد از ریجهانگ دانستیهم سالها همان بودند. نم هایاحمر دانستینم

سال پشت سرش را  یتا سالها یپشتوانه شده بود که حت یب یپسر او،

 نگاه

 اریبه د یخاکسپار یآقا را هم برا یبرنگشت. حت یو به شهر پدر نکرد

 برنگرداند. خودش

 یاز تحمل رنجها دانستیسودابه گفته بود و چه م یماریاز ب لیخل

 ریگجهان
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 و دیمردش جنگ یو رنجور همپا ضیبر روز همسرش آمد و سالها مر چه 

هم شده بود،  هیشب یادیز ،یمیقد قی. انگار سرنوشت آن دو رفدیکش پر

 در

 بوده. شیتمام آن سالها در آسا یکیآن  کردندیکه هر کدام فکر م یحال

آن،  یاما به جا دانستیگذشته بود نم ریاز آنچه بر جهانگ چیه لیخل

 شتریب

 دهیاز او د شتریاز او بلدش بود. ب شتری. بدانستیاو از عارفِ جالل م از

 بودش،

 یریاز جهانگ شتریکرده بود، کنار آن پسر بود و حاال.... حاال هم ب بغلش

 که

 خبر داشت، بلد او هم بود انگار. اشینوا بود از آن دختر و زندگ همخون

 شتریب لیشدن خل یکه احسان امروز گفته بود آن دختر، از بستر آنقدر

 از

 ییتهایشده. همان واقع ضیمر ستیپدربزرگش ن نکهیا تِیواقع دنیشن

 که
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 کشانده بود. نجایشده و او را به ا ریچشم جهانگ خار 

 ریدست داده بودند تا به جهانگ گریکدیبه  انیگو اهللیتمام کائنات  انگار

 ثابت

 یهاینیبند زدن چ یمو، برا کی یکیبه بار یحت ل،یدل کی شهیهم کنند

 خرد

دست نشود،  کیمثل اولش خوب و  ینیاگر آن چ یوجود دارد. حت شده

 اما

که حداقل دست را نَبُرد. و او آمده بود که  یبندش زد. در حد شدیم

 چسب

 تکهاش بود. کیعارف  یادگاریکه  یاینیبند زدن چ یبرا ردیدست بگ به

 یماند. رو رهیخ لیریام یدهیقامت کش یرو ریشد و نگاه جهانگ باز در

 دستان

 که یری. همان جهانگانداختیخودش م ادیبه  بیپسر که او را عج اهیس

 یگاراژ مشغول شده بود، گاراژ کیشهر، در  نیاول آمدنش به ا یسالها

 که
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 رسانده بود. نجایرا به ا اشیزندگ 

خورد. عقب گرد کرد و همانطور که  یچرخ زیم یرو لیریام چشمان

 گفتیم

 ریکه کالم جهانگ رفتیدوباره به سمت در م "ن؟یبخور اوردنین یزیچ"

 کرد: متوقفش

 تو. ای. بخوادینم-

نقش بست.  لیریام یاو کنج لبها یدستور شهیاز لحن هم یلبخند

 برگشت

 گذاشت. نهیس یاتاق نشست. دست رو یکوچک گوشه یهیچهارپا یرو و

 خدمتم. من در-

 و لیخل یهنوز در حال و هوا ریبه پدربزرگش نگاه کرد اما جهانگ منتظر

که در مورد دختر عارف گفته  یآن روزش بود. همان جملها یاه هگفت

 بود.
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 ی. از وقتدهیبچه رنگ پدر و مادر ند نیجهان. ا دهیکش یسخت یلینوا خ" 

 چشم

 نیا یتموم کم گذاشتنام برا یکرده من بودم کنارش. خواستم به جا باز

 بچه

 دختره بنده و.. تموم... نیبذارم و گذاشتم. جون من االن به ا هیجونم ما از

که  ینیبه منه. نذار جلو چشماش شرمندهتر از ا اینوا تو دن دی...امتموم

 هستم

 "کن. یبشکنه. نذار من بشکنم. مردونگ دشی. نذار امبشم

را گذاشته بود به  وهاشیکرده بود و ش یفقط درخواست مردانگ لیخل

 یعهده

 میتصم کینوا هم که شده  یبعد از روزها، برا ریمرد و جهانگ نیا خود

 گرفته

 .بود

ثابت  یبه داخل اتاقک برش گرداند و مردمکها ل،یریزدن ام صدا

 ماندهاش
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 دوخت و همان دم از زکردهاشیعز یحرکت داد. چشم به صورت نوه را 

خدا  اوردیکرده بود او را جالل وار بار ب یگذشت؛ نکند چون سع ذهنش

 هم

 پسر؟ نیرا گذاشته بود در دامن ا نوا

داشتنش  یآرزو یبود که جالل، روز یاو همان پسر یاز ابتدا، برا لیریام

 را

جالل را به  یکه فرصت نشد اسم مورد عالقه یبود. بعد از عارف کرده

 دوش

 ینام را برا نیکه رفته بود با خودش عهد کرده بود که ا یو عارف بکشد

 نیاول

 انگار خواسته نکاریپسر خانوادهاش بگذارد و همان هم شده بود. با ا فرزند

وقت سرد  چیکه داغش ه یبرادر یاه هاز خواست یکیحداقل به  بود

 نشده

 که از لحاظ ی"لیریام"عمل بپوشاند. پسر احسان شده بود  یجامه بود
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هم باعث شده بود  نیهم دیشباهت هم به جالل نبود و شا یب یقاخال 

 که

 ا دوست داشته باشد.ه هنو یمابق یسوا گر،ید کجوریاو را  ریجهانگ

سر اصل مطلب  ،ینهایشزمیپ چیه یفکرها بود که باعث شد ب نیهم

 برود:

 .هیقصدت جد یاز اولم گفته بود گفتیاحسان م-

 منظور او باال رفت: دنیاز نفهم لیریام یابرو یتا کی

 در چه مورد؟-

 یبار نام نوه نیاول یصاف در تخم چشمان او زل زد و محکم، برا ریجهانگ

 را آورد: جالل

 دختر؛ نوا. نیدر مورد ا-

 دهیچیکه در اتاقک پ یسر باال برد. سکوت رتی. با حدیپرکش لیریام لبخند

 بود
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آنقدر  لیری. امشکستیم امدیم رونیکه از ب یتقتق بلند یحاال صدا را 

 صبر

سر  ت،یکند و در نها دایبحث پ نیورود به ا یراه را برا نیتا بهتر کرد

 نییپا

 و آهسته گفت: انداخت

 کنم. اطیفکر کنم بهتر باشه احت نییاالن که بزرگتر شما-

 از درک معنا و منظور نهفته ریگفت اما قلب جهانگ یجمله را با شوخ نیا

 تواندیسال هم بگذرد نم انیفشرده شد. مطمئن بود اگر سال پشتش

 گاهیجا

چند  نیکه از وصف عالقهاش به آن مرد، در ا یدختر نیدر قلب ا لیخل

 روز

را  شیعصا یلحنش شده بود وقت ی. درد قاطردیبود را بگ دهیشن ادیز

 یرو

 فشرد و گفت: نیزم

 ریسالها ز نیکه ا هی. بزرگترش همون آدمستمیبزرگتر اون بچه من ن-
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 و پرش رو گرفته. بال 

 نیتوجه به نگاه پرمحبت و تحس یرا دور عصا سفت کرد و ب دستش

 ل،یریام

 شد: رهیخ رونیدر به ب یو از ال ستادیا شیپا یرو

با بزرگترش حرف بزنم.  خوامیپاشو. م یحاالم اگه سر حرفت هست-

 خوامیم

 .نمیفرزانه رو بب لیخل

 دادیکه نشان م یدیمتوجه شد. تاک لیریفرزانه را ام لیخل یرو دشیتاک

 یلینوا بود صحبت کند نه با خل زیکه عز یبا مرد خواهدیم نباریا ریجهانگ

 آتش به دودمانشان زده بود. که

 را پشت سر جا گذاشت. لیریام یرهیبه طرف در برداشت و نگاه خ قدم

 نیکه در ا یگرید ی. به روستیبه گام برداشتن پرصالبت او نگر لیریام

بود که  یچندبار یبود و امروز از آن سال دهید ریکمتر از جهانگ سالها

 سعادت
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 را داشت. شیرو نیبا ا مالقات 

 شیاه هاما از جمل ستیبرنامهاش چ دانستینم قیزل زد که دق یمرد به

که او  لیفرزانه بودن خل یرو دی. از آن تاکدیرسیبه مشام م یخوب یبوها

 را

که در  یداریکه گفته بود و د یتا جملها کردیقبل جدا م یلیآن فام از

 شیپ

 بود

** 

**** 

 یراهرو یکهایسرام یرو ریجهانگ یمحکم عصا یاه هضرب یصدا

درز  رونیکه از هر اتاق به ب یمختلف یسر و صدا انیدر م مارستان،یب

 کرده،

 در راهرو که یشده بود. ساعت مالقات بود و بخش پررفتوآمد. هر اتاق گم
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کوچک با  یایدن کیخودش.  یبود برا ییایدن گذشتند،یکنارش م از 

 یآدمها

 خود. خاص

افتاده بود آهسته راه  نیالکل چ یکه از استشمام بو یاینیبا ب ریجهانگ

 رفتیم

 .داشتیگام برم شیپابهپا لیریام و

که پرستار آدرسش  یمقابل اتاق لیریام یبا متوقف شدن گامها باالخره

 را

 مهیدر ن یباال رفت و چشمانش، همان اول کار، رو ریبود سر جهانگ داده

 باز

 ماند. رهیخ اتاق

 به سر در اتاق انداخت: ینگاه لیریام

 آقاجون. نجاستیهم-

 باعث شد به طرفش ریجهانگ یعکسالعملیب یو به در اتاق زل زد ول گفت
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 و زل زل نگاهش کند. برگردد 

 هم حسش لیریپررنگ بود که امچشمانش انقدر  ینینشسته در ن دیترد

 و از کندیعقب گرد م رمردیپ دینگو یزیکه حس کرد اگر چ ی. طورکرد

 .گرددیکه آمده باز م یراه همان

 به جلو برداشت و لب زد: یقدم

 در بزنم؟-

در ذهنش  ییرا از جا ریپرسش جهانگ کی نیو تالش کرد با هم گفت

 که

 بود نجات دهد. رشیکجاست اما درگ دانستینم

که  ییدر جوابش خارج شد و عصا رمردیکه از دهان پ یمحکم "بزن"

 یبرا

 نشسته در وجودش فاصله دیبا ترد ایدن ایدن د،یکوب نیزم یرو دیترد رفع

را باال فرستاد. اما مطمئن بود اشتباه  لیریام یو همان هم ابرو داشت

 .کندینم
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 مجبورش زیچه چ رفت؟یم لیخل داریبه د دیداشت. چرا با دیترد ریجهانگ 

 و پشت در اتاق نجایپس ا د؟یدیو نوا را م رفتیحاال م دیمگر نبا کرد؟یم

چرا مثل  کرد؟یبود چه م شیهایبدبخت شتریکه عامل نصف ب یمرد

 شهیهم

 را دروازه؟ چرا یکیگوش را نکرده بود در و آن  کی هیبق یحرفها یبرا

 مرد؟ نیا دنیبود د آمده

همزمان  دیچیکه در اتاق پ یسرفها یبا صدا لیریام یرو به جلو قدم

 شد و

 :دندیرا شن لیخل یگرفته یبعد، صدا یکم

 ؟ییبابا؟ تو یعل-

 ییرا رصد کرد و با قدمها ریدرهم جهانگ یچشم چهره یاز گوشه لیریام

 رفت. لیبه طرف خل محکم

 انها بود که سکوت اتاق را یبلند احوالپرس یبعد صدا یلحظه چند

 لیریبا ام لیخل یرا از راحت ریجهانگ یکه اخمها یبش . خوش وشکستیم
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 شده بود: قیاخر پسر دق یجمله یکرده و رو درهم 

 .میشد که االن مزاحمتون شد نی. اننیداشتن شما رو بب لیآقاجون تما-

 هستن. نجایهم ا خودشون

 را به تکاپو لیجملهاش، نفس خل انیم "آقاجون" یکلمه کیبا همان  و

ارام گرفت که  یوقت نباریکه دوباره به سرفه افتاد و ا ی. طورانداخت

 ر،یجهانگ

 سرش. یآب در دست باال یوانیل لیریبود و ام ستادهینگاهش ا ررسیت در

حرف. در سکوت و جنگ  یباالخره در هم گره خورد. ب رمرد،یدو پ نگاه

 نابرابر

 نبردو به  خواندندیرا م گریکدی. انگار با همان چشمها حرف نگاه چشمها

 .رفتندیم

توجه به او،  یشد اما مرد، ب زیمخیتخت ن یرو ریجهانگ دنیبا د لیخل

 عصا
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رد کرد. انگار که اصال  یلیسب ریرا ز اشیرفت و احوال پرس شیپ زنان 

 وجود

 نداشته باشد. یخارج

چشم حواسش  یپنجره نشست. از گوشه ریاتاق، ز یگوشه یصندل یرو

 به

. ندیتخت بنش یراحتتر رو یکم لیخل کردیهم بود که کمک م لیریام

 یسع

 ی. تا بهتر بتواند خودش را براندیرا نب لیتا خل ردینگاهش را بگ کرد

 گفتن

 بود آماده کند. دهیکه تدارکش را د ییحرفها

از شدت استرس  لیکه خل یلب باز کرد. آن هم وقت ریجهانگ باالخره

 یزیچ

 یکردن فاصله نداشت و نگاه خودش به همان تک پنجره یقالب ته تا

 اتاق

 پشت سرش. یو تکان درختها بود
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چند سالم  دونمیپدر مادر نداره نم نهیننه سک لیخل دمیبار که شن نیاول- 

 بود،

باشه گفتم. اون قدر بچه هم نبودم که نفهمم  هی دمیشن یوقت ادمهی فقط

 تو

 همون روز تموم شد. اخه برامم هیبرام قض نیهم ی. برایو مادر ندار پدر

 یلیخل ه؟یک اد،یپشتم در م شهیکه وقت دعوا هم ینداشت اون پسر یفرق

 که

 ایکرده که از دار دن کاریمادرش چ ایبوده؟  یشده بود باباش ک قمیرف

 هیفقط 

من خودش مهم بود و بس. همون  یمونده؟ برا لیخل یبرا نهیسک ننه

 یلیخل

 هم کردیو تا آفتاب غروب نم رونیب زدمیسحر باهاش م یکله که

مهم بود، چون هر بار که  یلیآقا خ یبرا زهایچ نی. اما انگار اگشتمیبرنم

 اسم

 نیا گفتیو م رفتی. از کوره در ممیگرفتیم شیآت رشیانگار ز اومدیم تو
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 نداره اما یازت دلخوش یچون شر کردمیپدرمادره. اولش فکر م یب بچه 

 بود. گهید زیچ مسئله

 رفته بود. لیریدر، واردارش کرد به سکوت. ام یشدن آهسته بسته

 یحس خوب میگرفت. مدتها بود که از مرور خاطرات قد یقیعم دم

را  رشیمس ییجا دیاما امروز الزم بود که حرف بزند. گذشته با گرفتینم

 از

 .کردیکه انگار قصد داشت آن دو را کنار هم نگه دارد جدا م یندهایآ

که مشکلش با  دمیبهم سخت گرفت از حرفهاش فهم یلیکه خ هباری-

 ننه

نداشت.  یمن بود هم مشکل قیکه رف یلیبا خل ی. حتستین نهیسک

 مشکلش با

 مگه مادر دمیخودش بود که مادر تو شکسته بودش. اونموقع نپرس غرور

 .میکرده تا بزرگتر که شد کاریچ لیخل

 مادر تو کجان؟کمکم واسه منم سوال شد پس پدر و  میبزرگتر که شد-
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 همون وقتها بود که از زبون ؟یرو فقط دار نهیننه سک هی ایاز دار دن چرا 

باد  رتمیآقا، قبل مادرم خاطرخواه مادر تو بوده. اولش رگ غ دمیشن هیبق

 کرد.

 دمی. اما از مادرم که پرسزننیم ادیباور کنم. گفتم مردم حرف ز نخواستم

 گفتنی. همه منهی. دختر ننه سکخواستهیرو م یدختر هیدرسته. آقا  گفت

 آقا

رفته و اومده، ادم فرستاده اما دختره دلش رضا نبوده. آقا اونقدر  یلیخ

 یمو

 رنیو م رهیگیدست دخترش رو م نهیروز ننه سک هیکه  شهیم دماغش

تا  شهیو سرش گرم زن و بچه م رهیگیخودشون. آقا هم زن م یروستا

 یوقت

 نهیننه سک گفتی. مادرم مگردهیبچه بعد چند سال برم هیبا  نهیننه سک که

آدم آس و پاس.  هینجار ازدواج کرده،  هیگفته که دخترش اونجا با  فقط

 بعد



 

1664 

 یشوکت نای: مسندهیون                                                                                                                55طهران

 رینبوده که خودش و شوهرش ز ایعمرش به دن یکه بچهدار شده ول هم 

 آوار

 و دارهیهم بچه رو برم نهی. ننه سکرنیمیو م موننیم شونیکلنگ یخونه

 خودش. تیوال گردهیبرم

 گفته بود اما مردم شهر اونجور که دلشون نهیبود که ننه سک ییزهایچ نایا

اون دختر  یبچه دنی. مثل آقا که با دکردنیبه تو، نگاه م خواستیم

 دوباره

پسر و  نیا قیافتاده بود. بعدشم که پسر خودش شد رف اشیبدبخت ادی

 یهمهچ

 شد. بدتر

 لیخودش و خل ی. برازیهمهچ یحسرت برا ایدن ایبا دن ی. آهدیکش آه

 آن

 همه.. یآقا. برا ینکردنش. برا یجالل و جوان ی. براسالها

نداشت  دنیبود. تحمل نه شن دهیعمر فقط از همه بله چشم شن هیآقا -

 و مادر
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و جلو  ینفر بهش نه گفته بود. چند سال بعد هم تو برگشت نیاول تو 

 چشمش

به  شیبه پسرش و ات یرفاقت داد. دست یدق بزرگ شد ینهیآ مثل

 غرور

پسر اون دختر  ن،یمردم بگن کار خدا رو بب ی. باعث شدیشدهش زد له

 شده

 آقا. یپسرا برادر

. منو رهیاز تو بگ خواستیبود. انتقام اون حس بد رو م نهیک کهیت هی آقا

 کرده

م ه هکه ما ب یدست رفاقت فیتا از تو ببرم اما نتونست. حر لهیوس بود

 داده

 اون رفاقت نشد. فیآقا هم حر ینشد. حت میبود

حق داشت.  ریکرد. جهانگ لیاخرش اشک را مهمان چشمان خل یجمله

 یرفاقت
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آب خوردن  یبه راحت ل،یاو با چنگ و دندان حفظش کرده بود را خل که 

 به

 باد داده بود. دست

 راحتمون گذاشت. در عوض جالل رو شهیمنو تو نم فیحر دید یوقت-

اونقدر که من بچه دار شم، جالل  م،یخودش. ما بزرگ شد سمت دیکش

 زن

 . اونموقع بود که آقایو زن بخوا یو تو، خاطرخواه دختر عباس بش رهیبگ

 از همونجا که مادر تو بهش قای. دقزهیکرد زهرش رو بهت بر دایپ فرصت

بده. سنگ انداخت  نیتسک یشکل نیاون حس بد رو ا خواستیزد. م زهر

 جلو

 شهر یدختر حاج عباس عروس شد و تو آواره یایو تا به خودت ب پات

 .بیغر

خط انداخت.  ریجهانگ یاه هجمل انیم لیممتد خل یاه هسرف یصدا

 نگاه اریاخت
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روبهرو کنده  یکه چشمانش از پنجره یدست خودش نبود وقت رمرد،یپ 

 و به

 بود دهیکه د یکه از بار اخر یلیتخت دوخته شد. به خل ینشسته رو یاو

 و رنجورتر شده بود. شکسته

 بود که لیخل یگرفته یصدا نبار،یبرقرار شد را ا کبارهیکه به  یسکوت

 :شکست

بودم مادرم  دهیچرا آقا انقدر باهام دشمن بود. شن دمیوقت نفهم چیه-

 دست

 پدر رو داشت. همون هیمن حکم  یبرا شهیزده اما آقا هم نهشیبه س رد

جز خاطراتش  نهیحسرت داشتنش رو داشتم و ننه سک شهیکه هم یپدر

 و

 تونستمیجاش رو برام پر کنه. نم تونستیسر مزارش بردنم نم هباری یسال

 رو باهام نکارایا یگفتیبرام م شیکه تو انقدر از مردونگ ییکنم که آقا باور

 .بکنه



 

1668 

 یشوکت نای: مسندهیون                                                                                                                55طهران

 پوزخند زد: ریجهانگ 

من  تونم،یکه م چرا حاال یگفت ؟یاون کارو با جالل کرد نمیواسه هم-

 نکارویا

 آقا نکنم. نه؟ با

به دل گرفته  نهی. او از آقا کدیلرز شیبه رعشه افتاد و پاها لیخل دستان

 بود

 یکه پا رو یمتیکه جالل را فدا کند. نه به ق یمتیاما نه به ق درست،

 رفاقتش

فقط اشتباه کرده بود. اشتباه  لیکه برادرش بود بگذارد. خل یریجهانگ با

 پشت

 ..اشتباه

 من اونشب از قصد جالل رو با خودم نبردم جهان. به جون نوام نبردم.-

. با خودم شهیهم نم یزیچ میگردیو برم میریگولم زد. گفتم م طونیش

 گفتم
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. کنهیبه من شک نم یهمراهش که برم کس شناسن،یشهر م هیرو  جالل 

 تو

اون شهر چطور بهم نگاه  یآدمها ینیکه بب یمن نبود یوقت جا چیه

 کردنیم

 یبودم که مثل آقا حت یپدر و مادر یآدم ب هی. چطور از نظرشون جهان

 قیال

 گفتنیکه پشتم م دمیشنیاشون بشم. چطور مه هبچ یهمباز دونستنینم

 اصال

باشه، حاللزاده باشه، اصال از کجا معلوم  نهیننه سک یکجا معلوم نوه از

 ننه

 رو یکیجهان. من اونشب فقط  یمن نبود یمرده باشن. تو جا باباش

 ینفر هینگاه نکنن.  یشکل نینفر که بهش ا هیکه کنارم باشه،  خواستمیم

 که

آدم خالفکار نگاهش  هیبه چشم  ییبره هرجا فتهیشب تنها راه ب اگه

 نکنن.
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 اتفاق افتاد که عیاونشب دست من نبود. انقدر سر زیچ چیقسم ه بهخدا 

سالها با کابوس اون شب  نیجهان من تموم ا. شدیچ دمینفهم خودمم

 یزندگ

 عذاب وجدان باعث شد به سودابه و عارف نی. با عذاب وجدانش. همکردم

رو  تیجرئت نکردم به سودابه واقع یبشم و دلم بلرزه. من حت کینزد

 بگم.

 ؟یچ یعنی نیا یدونیم

 افتاد: هیگر به

 کنمیم یو زندگ کشمیزندهم و انقدر با زجر نفس م نکهیا کنمیحس م-

که شده مثل  هبارمی یبرا خواستمیکه کردم. من م هییتاوان کارها همش

 آدم

کنم اما نشد. اقا زودتر از من  یجلو و زن جالل رو از آقا خواستگار امیب

 دست

تو  دمیدیگوش تو خوند چشمم دنبال ناموستونه. من م ریشد و ز بهکار

 یدار
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 کنهیآقا ولت نم یعقد نکن تا سودابه رو دونستمیجهان، م یشیم آب 

 بار اضافه بشم برات. نکهیبار از رو دوشت بردارم نه ا نکاریبا ا خواستمیم

 و اشتباهش را ستیگریکه از ته دل م یلی. به خلکردینگاهش م ریجهانگ

 ..خوردیبه درد نم گریاقرار در آن لحظه و زمان د نی. اما ازدیم ادیفر

 ؟یچرا به سودابه نگفت-

 لب زد: یچنگ شد و به سخت نهاشیس یرو لیکه دست خل دید

. من بعد رفتن ننه موندینم گفتمیجرئت نکردم. نتونستم. اگه بهش م-

 نهیسک

همون دوتا  بیتو شهر غر خواستمیشده بودم که نم کسیتو اونقدر ب و

 یآدم

برام مونده رو هم از دست بدم. اگه سودابه و عارف نبودن من همون  که

 روز

 .مردمیکه از شهر رفتم م یاول

 سر تکان داد. ریجهانگ
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 یجنسها یبرا میو واسطه بش میانبار بزن یو گفت یکه اومد یروز- 

 یکشاورز

 یینون و نوا هیخوشحال شدم. گفتم به  دیخریازشون نم یکه کس مردم

 رو نشونهیکه چشمشون به باغ و زم ی. گفتم دست چهارتا آدممیرسیم

عشقت از شهر  دنیکه بعد از به ثمر نرس یل. فکر کردم چندسامیریگیم

 یرفت

 .لیخل یگرفته بود ادیرو  یمرد شدن نامرد یمرد ساخته اما به جا ازت

 .یگرفته بود ادیرو  هیبق یزدن به زندگ شیآت

 در مغزش تکرار کرد. یگره خورد و صدا لیخل ینهیس انیدر م نفس

 ".بخشدیتو را نم ریجهانگ"

 گفت: یدواریتوجه به ان صدا با ام یب

 دمید ینزدم. من اونشب وقت یعلینزدم جهان. به وال شیمن انبار رو آت-

 . امامیدادم که بر غومی. به سودابه پدمیتو رو صدا زده مسجد ترس حاجآقا

 که انبار سوخته بود. دمیرس یوقت
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 .ستادیزد و ا نیزم یرا رو شیعصا ریجهانگ 

 آقا یاز کارگرا یکیزدن انبار کار  شیات میدیچند ماه بعد رفتنتون فهم-

 ینیبیداشت. م نهیکه آقا عذرش رو خواسته بود و ازش ک یکی. بوده

 ل؟یخل

بوده  یکار ک میدی! فهمنهیبه ک رسهیم یکنیرو که نگاه م یایهر بد ته

 اما

 شده بود. تمام هست و اعتباریشده بود. آبرومون رفته بود. آقا ب رید

 .میو بعدم از شهر رفت میو ضرر مردم رو داد میرو فروخت ستمونین

 که انگار با خودش حرف یچرخاند و آهسته، طور یرا در اتاق خال نگاهش

 زمزمه کرد: زدیم

 رو زیهمه چ یموندیجالل و فرار م یبردن زن و بچه یاگر اونشب جا-

 .میکردیم درست

 گفت: یچارگیو با ب دیتخت کش یخودش را لبه لیخل



 

1674 

 یشوکت نای: مسندهیون                                                                                                                55طهران

جهان. سودابه و خودت و زن و بچهت  یدیبخشیمنو نم موندمیاگه م- 

 هم

تو چشم  نکهی. قبول دارم اشتباه کردم اما من از ترس اشدنیم بدبخت

 تو هم

 .یمنو نبخش نکهیبشم رفتم. از ا خراب

که رنگ  یلیخل یبه چشمها میزد. مستق نیزم یرا رو شیعصا ریجهانگ

 به

 رحمانه گفت: یشد و ب رهینمانده و انگار مرده بود خ رخش

سالها. نه تنها من،  نی. مثل تمام ابخشمتیعوض شد؟ حاال هم نم یچ-

 که

 بهخاطر نجامی. االنم اگه الیخل بخشنیسودابه و عارف هم تو رو نم جالل،

 گهیم لیریجالل که ام یکه قسم راستته. به خاطر نوه هیدختر اون

 جونش

م ه هدختر ب نیجون تو بنده. منو تو چه خوشمون باشه چه نه با ا به

 .میوصل
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 راه ما رو جدا کنه. خوادیخدا هم نم انگار 

اما احسان  نمشیبرم بب خواستمیگاراژ م یکه اومد یهمون روز یفردا از

 و

بهش  هوی شهینذاشتن. گفتن دختره، حساسه، تو رو دوست داره، نم لی

 گفت.

خبردار شده  دمی. حاال که شننیصبر کنم تا خودتون بهش بگ گفتن

 خوامیم

 یسالها رو نیکه ا ییاومدم حرفها نجا،یهم اومدم ا نیهم ی. برانمشیبب

 جالل. فقط... ینوه دنیبرم د خوامیبود رو بهت بزنم و بگم م نیسنگ قلبم

امده  لیگرفتن جان خل یبود که برا یلیدر آن لحظه دست عزرائ مکثش،

 بود.

 هم ریبه گوش جهانگ کردیآنقدر بلند بود که حس م لیقلب خل یصدا

 . فقط چه؟رسدیم

آن گذاشت. نگاهش  یشد. دستش را لبه کیبه تخت نزد یکم ریجهانگ

 را
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که هر  یخط به خط یچرخاند. رو لیچروک نشسته در صورت خل یرو 

 کدام

 گذشته بر او داشت. یسخت کیاز  نشان

 کند روزها فکر کرده و سبک یزبان جار یرو خواستیکه م یحرف یبرا

با خودش کلنجار رفته بود  لیخل یکرده بود. روزها بعد از حرفها نیسنگ

 و

 بزند مطمئن بود. مطمئنتر از هر خواستیکه م یبه حرف تیو در نها حاال

 .اشیدر زندگ یزمان

 .یبگ ستیدختر هم الزم ن نیبه عارف هم. به ا ،ینگفت یزیبه سودابه چ-

بوده گذشته. بذار  ی. هر چشهیمنو تو نم دیاز همزدن گذشته عا یزیچ

 اون

که  یکرده تورم داشته باشه. نذار بت دایپ دیجد یحاال که آدمها دختر

 یداشت

 شیاز زندگ یو نذار یحاال بگ یتونیبا خودته. م میبراش. تصم بشکنه

 لذت
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 بعد. یبرا ینگهش دار ای ببره 

 گرد کرد: عقب

جالل هم نبود قرار بود عروس اون خونه بشه.  یاگر نوه یدختر حت نیا-

 حتما

 ینوا شده. از اولش هم قصدش جد ریمن گ یکه دل نوه یدیاالن فهم تا

 . مثل جالله.کنمیم نیرو تضم لمیریهم راحت باشه، من ام التی. خبوده

که جالل  ی. همون اسملیریخاطر گذاشتم ام نیرو به هم اسمش

 خواستیم

 بهم گره خورد که من زیعارف بذاره و نشد. بعد مرگش انقدر همهچ یرو

روز بهم از اسم پسرش گفته. آقا هم اونقدر داغدار  کیرفت جالل  ادمی

 بود

بچه  نی. الیریانگار قسمت بود برسه به ام ارمیحرفش حرف ن یرو که

 مثل

 از بابت نوهت راحت باشه. التی. خاسمشه



 

1678 

 یشوکت نای: مسندهیون                                                                                                                55طهران

 دور مچ دستش گره شد. لیخل جانیدست ب یو به ان دیچرخ و 

 .رمی. حاللم کن جهان. بذار راحت بمیمرد یلیخ-

 ل،یخل دنی. بخشدیحرف نگاهش کرد. دستش را عقب کش یب ریجهانگ

 شیبرا

 جواب و محکم مثل زمان ورود به طرف یجان دادن هم سختتر بود. ب از

 و حال خرابش توجه کند... لیرفت. بدون آنکه به خل در

*** 

* 

 مارستانیب اطیدر ح یاحمر ریجهانگ دنیکه ضربانش، بهخاطر د یقلب با

 هنوز

 گذاشت. آنقدر لیبرنگشته بود آهسته قدم داخل اتاق خل یحالت عاد به

کرد.  یتا اتاق را چطور ط اطیح ریمتوجه نشد مس یبود که حت سرگردان

 نگاه

 .دیتخت رس یرو دهیخواب یهمان اول کار، اتاق را دور زد و به او نگرانش
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 یپشت به در، رو لیفرستاد و خداراشکر کرد که خل رونیرا ب نفسش 

 تخت

 دیکش شیموها یرو ی. دستدیدیرا نم اشیبود و او و آشفتگ دهیکش دراز

 و

 گفته بود یرا به سمت تخت برداشت. عموعل شیمرتب کردنشان قدمها با

 یکبارهی دنیآمده بود اما د دیام نیتنهاست و منتظرش، نوا با هم لیخل

 آن

سراسر ترس، نه  یتازه در وجودش شعلهور کرده بود. حس یحس مرد،

 یبرا

 شیو محبوب امروز صبح، برا یو حال بدش. عمو عل لیخل یبرا خودش،

 از

از عارف و سودابه، از آن  ل،یحرف زده بودند، از جالل و خل زیچ همه

 ازدواج،

. دارید نیه امروز و ابودند ب دهیتا رس زیبزرگ شدن عارف. از همه چ از

 آنقدر
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 لیکه خل یینماند جز همان کارها یناگفتها زیچ چیبودند که ه گفته 

 کرده بود.

 که خودشان هم درست خبرش را نداشتند. ییزهایهمان چ جز

 را حس کرد اما تکان نخورد. شیپا یصدا لیخل

گفته  یکه عل ییتمام روز را منتظر نوا بود. در انتظار نوا چارهیب رمردیپ

 بود

. خودش را دیآیم دنشیو امروز حتما به د دهیرا فهم زیقبل همهچ روز

 یبرا

 ریآماده کرده بود اما آمدن جهانگ تیواقع دنیبعد از فهم ینوا دنید

 خراب

 را. زیبود همهچ کرده

 لرزان. ییشد. با پاها کشینامتعادل و مردد نزد ییاز پشت سر با قدمها نوا

. ندیرا بب لیخل خواستیبار بود که م نیهمه سال، اول نیبعد از ا انگار

 یلیخل
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پدربزرگ  شهیهم لینوا خل یبا او نداشت. برا ینسبت خون چیکه ه را 

 بود،

 اشیزندگ ییاو را به چشم تمام دارا شهیبود، پشت و پناه بود، هم جان

 دهید

 تمام یرو تیواقع ینیوزنه به سنگ کیبود، فقط  نیو حاال هم هم بود

 انداخته بود. هیسا شیباورها

 زد: شینشست و آهسته صدا لیخل یشانه یرو دستش

 ل؟یباباخل-

را  دیکه از گوشه چشمش چک یو اشک لیشدن پر درد چشمان خل بسته

 .دیند

داشت.  ییحایدر آن لحظه حکم دم مس لیخل یگفتنش برا "لیباباخل"

 همچون

 یو افتاده را از رو ندینشیبازوان م ریخوردن ز نیشد که بعد از زم یدست

 .کندیبلندش م نیزم
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 تمام وجودش جواب داد: با 

 ؟یجان بابا؟ اومد-

 لینوا کرد. خل یجمله را گفت که بغض را مهمان گلو نیمظلومانه ا آنقدر

 شده بود؟ دیاز آمدنش نا ام آنقدر

زد و  لیدستان خل یرو یتا اشکش نچکد. خم شد و بوسها دیگز لب

 یسع

 :دیبگو یگشیبا لحن هم کرد

 اومدم؟یم دینبا-

حرکتِ  نیبابت ا شهیو به عادت هم دیدستش را عقب کش یفور لیخل

 نوا

 :دینثارش کرد و آه کش یکمجان اخم

 نیا دنیاز د یشد مونیبابا! فکر کردم حتما توام پش یاومد رید یلیخ-

 دروغگو... رمردیپ

 باز کردن سر صحبت را یبرا لیتخت نشست. تالش خل یکنارش رو نوا
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 داد خودش را به حیکه ترج دیرسیبه نظر م دهیاما آنقدر رنگش پر دیدیم 

 آن وقت شدیبد م لیو حال خل گفتیم یزیچپ بزند. اگر چ یعل یکوچه

 که سالها یقتیو آنطرف شدن حق نطرفیا قهیچند دق کرد؟یچه م دیبا

 .کردینم یمانده بود فرق پنهان

 !شمیکه ناراحت م دینکن نیمنه. بهش توه زدلیعز رمردیپ نیا-

لب نشاند و  یرو یلبخند تلخ لیرا گفت و خل نیا حالیب یبا خندها نوا

 به او

 حرف بزند؟ خواستی. نوا نمستینگر

 باز کردن سر حرف، دوباره یزل زد و بر خالف او، برا رونیپنجره به ب از

 :گفت

 .کنمیباور نم-

 دنیرفته بود با شن شیدرست کردن بالش، تا پشت او پ ینوا که برا دست

 نیتا ا ینقطه از زندگ نیدر ا ستادنیخشک شد. کاش ا نراهیجمله، ب نیا

 حد
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 بهخاطر حال خودش هم که شده لیجفتشان سخت نبود. کاش خل یبرا 

 .داشتیبرم دست

 آب دهانش را به زحمت قورت داد و نتوانست نپرسد: نوا

 رو؟ یچ-

 .زدیم ادیرا فر یآرام بودن، شرمندگ نیدر ع لیخل لحن

تو باشم دخترم.  زدلیعز ستیحقم ن ،یهمه سال پنهانکار نیبعد ا-

 دونمیم

به روم  یزیتوام مثل بابات روحت بزرگه که چ دونمیم ست،ین حقم

 یارینم

 تیتوام خودت رو اذ ستیباشم. الزم ن لتیهنوزم باباخل کنمیباور نم اما

 .یکن

واسه  ،یآخرش دلخوش کن یرو روزها رمردیپ نیکه ا یاومد دونمیم

 نمیهم

 ؟یشرمندهم کن شتریتا ب یپرسینم یچیه
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 گفت لیکه خل یآخر ینوا از قضاوتش درهم و جگرش از آن روزها اخم 

 رنگ لشیکه هنوز با فکر نبودن باباخل یینوا کردی. چطور فکر مسوخت

 د؟یدروغ بگو تواندیم بازدیم

دارد.  تشیحرف زدن با آن وضع یبرا یارچه اصر لیخل دیفهمینم

 ناخواسته

گفته  یزیربط داد. حتما او چ یاحمر ریاو را به حضور جهانگ یها حرف

 بود

 بود. ختهیم ره هحد ب نیمرد تا ا که

نشست و زل زد در چشمان  لیتکان خورد. رو به خل یکم شیجا در

 غمآلود

 .زدندیحرف م دینداشت. با دهی. انگار انکار فااو

 کرد. ریرا با تمام محبتش نسبت به او، در دست خودش اس لیخل دستان

 زمزمهوار گفت: ،یصداقت و مهربان با
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 نیزم اد،یب نی. آسمون به زمنیمن لیهم که بشه، شما باباخل یهر چ- 

 بره

 رییتغ چوقتیه نی. ازدلمیو عز نیمن لیتا ابد، شما بابا خل آسمون،

 .کنهینم

بهم بده. شما  تونستینم یکس چیکه ه نیرو به من داد ییزهایچ شما

 یهجوری

پشت دخترش  تونستیم یواقع یبابا هیکه  نیپشت من بود شهیهم

 باشه.

حاال  ن؟یکه شما بهم نداده باش یچ خواستم؟یم یچ یمن از زندگ مگه

 نیا

رو  یچ کنه؟یم یچه فرق م،یهم با هم نداشته باش یمنو شما نسبت وسط

 عوض

 که شما بزرگ یچشم و روئم؟ دختر یمن انقدر ب نیکنیفکر م کنه؟یم

 یتار مو هیبگه، بگه. مهم منم که  خوادیم یهم هرچ یهر ک ن؟یکرد

 شما رو
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 الزم بود یچون هر چ گم؟ینم یچیچرا ه نیپرسی. مکنمیعوض نم ایدن با 

و  امیب دیانقدر با خودم فکر کردم که با شبی. چون از ددمیشن شبید رو

 یچ

 یبرا یزیچ چیچون ه ،یچیکه ه دمیرس جهینت نیاما اخرش به ا بگم؟

 حیتوض

 تونیمهمتر از سالمت زیچچیحال شما ه نیوجود نداره. حداقل تو ا دادن

بغل گوشتون و بپرسم  نمیانقدر بش نیمرخص که شد دمی. قول مستین

 که

 . خوبه؟نیبش خسته

 جمالتش ایشک در چشمها  ی. به دنبال ذرهاستیبا دقت به او نگر لیخل

 زد؟یحرفها را از ته دل م نینکرد. واقعا ا دایاما پ گشت

 ؟یمن یهنوزم به فکر سالمت-

که حاال به خاطر اشک نشسته  یمطمئن سر تکان داد. با چشمان نوا

 داخلشان
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 تار شده بود. دشانید 

 نینگرد نمیبه فکر شمام. دنبال ا شهیزندهم هم ینه فقط االن، که تا وقت-

 که

 عوض بشه. نیروز ا کی

 را انحنا لیخل یلبها یواقع یبعد از چند ساعتِ سخت، لبخند باالخره

 نیرا از ا نیریش ینگران نیا قتیبا گفتن حق خواستی. چطور مدیبخش

 یروزها

بهتر از گفتن بود.  دیبود. سکوت شا ریکند؟ حق با جهانگ غیدر آخرش

 دلش

 :دیکه نگو امدین

 .یهمونقدر مهربون ،یمثل جالل ،یتوام مثل بابات-

 با محبت نگاهش کرد: نوا

 منو بابامم خوب بار نیکه چون شما خوب بود نیکنیفکر نم نیچرا به ا-

 از برکت وجود شماست. میو هست میبود یما هر چ ن؟یآورد
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 در غبغب انداخت: یبه خودش گرفت و باد یژست خاص و 

 یاز پدر واقع ن،یدار تازه از نظر من شما گردن بابامم حق آب و گل-

 .شتریب

. البته در مورد آقاجاللتون گفتیرو م نیاگر خودشم بود هم مطمئنم

 ینظر

 محدوده. یلیخ هایچون اطالعاتم از احمر ندارم،

 :دیتخت دوخت و خند یصورت یچشم به ملحفه باغصه

بازم من از  ادیداستانها ب نیو ا یهر چقدرم اسم همخون ن؟ینیبیم-

 هایاحمر

. برعکس شما که یاز جالل احمر ی. حتدونمینم یچیچندتا اسم ه جز

 انقدر

 یچیاز ه نیخوابیو شب چطور م دیکنیم کاریکه بدونم صبح چ بلدتونم

 اونا

 گذرهیکه با هم م هییاه هاز نظر من اون لحظ یندارم. نسبت واقع خبر

 .لیباباخل
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 که من کنار شما گذروندم. یزیچ 

 گفت: رکانهیدستش را فشرد تا نگاهش را معطوف خود کند و ز لیخل

 جالله. هیشب یلیخ لشیریام گفتیم ریجهانگ-

رفت. تنها  ادشیرا هم  ایشرم و ح یگرد شد. حت ینوا در آن چشمان

 ریتصو

 از ل؟یریآمد. جالل؟ ام ادشی۵۵طهران  یتابلو ریعکس سه نفره، ز آن

 در رفت: دهانش

 .ستین یجالل احمر هیاصال شب لیریام یول-

و  شناختیسرش را به چپ و راست تکان داد. با انکه نوا را م لیخل

 دانستیم

 یسر کیکرد که دوران  دایپ نیقیاما انگار  ستیداستانها ن نیا اهل

 تمام شده است. خندان زمزمه کرد: خجالتها

جز  ره،یشکل جهانگ شتری. وگرنه که بیاز چهره نه، از نظر اخالق-

 چشماش.
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بودن اخالقش به جالل باعث شد که تو ازش خوشت  هیشب نیهم دیشا 

 .ادیب

 بابا؟ ها

 ادشیکه باالخره به خودش امد و تازه  دیبگو یزیدهان باز کرد چ نوا

 افتاد

 دستش را لیانداخت و سکوت کرد. خل نییخجالت بکشد. سر پا دیبا که

 گرفت: دوباره

 بابا؟ حداقل از سمت تو بارم سبک بشه؟ یکنیپس تو حداقل حاللم م-

 نوا در هم شد: اخم

 ...یک گهیحداقل؟ مگه د-

. ستیبه ک لیشستش خبردار شد که منظور خل هیاز ثان یدر کسر و

 چشمانش

 :دیبازشان کرد پرس یهم فشار داد و وقت یرو را

 بهم ینجوریبهتون گفته که ا یچ کرد؟یم کاریچ نجایا یاحمر ریجهانگ-
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 ل؟یباباخل نیختیر 

 به سان زهر تلخ شد. لیخل نیریش لبخند

 حرف زد.-

 :دیدوباره پرس و

 بابا؟ یکنیتو حاللم م-

 لب گفت: ریز یزد و عصب شیآهسته صدا نوا

 یگفت که چ نویحالتون اومد ا نیبا ا ؟یچ یبرا کنه؟یگفت حاللتون نم-

 بشه؟

که نامحسوس  یو دست لیخل یجوابش شد چشمان به اشک نشسته و

 یرو

 چنگ شد. نهاشیس

آمده و با  یبا چه کس ریجهانگ دیرا بغل کرد. پرس لیناراحت خل نوا

 دنیشن

 رمردیپ کیهم شد و فکر کرد؛ چطور دلشان امده بود  تریعصب ل،یریام نام
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که  یهر کار لیخل ت؟یوضع نیرا رنج دهند؟ آن هم در ا دهید عذاب 

 کرده

 کنند. تیحال اذ نید او را در اانسان بود، حق نداشتن کی بود

همه سال تحمل ما  نیبابت ا دیبابا. شما با دیحرف رو نزن نیا گهید-

 حاللمون

 .دیکن

 شرمندهاش کرد..... شتریب دیکش لیکه خل ینفس راحت و

**** 

***** 

 فشیرا از داخل ک یگوش شدیرد م مارستانیب یکه از نگهبان همانطور

 رونیب

 صفحه را باز کرد. چشمانش از یکیچشمش را بست و با ان  کی. دیکش

ه سرف ی. هنوز صداسوختیم شیپ یقیدقا یشب قبل و ناراحت یاه هیگر

 یاه
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. ختیریم مه هآن ب یاداوریدر گوشش بود و اعصابش با هر بار  لیخل 

 چطور

 شده بود؟ مگر یراض رمردیچطور به آزار آن پ لیریآمده بود؟ ام دلشان

 بود؟ دهیاو را ند ینوا برا ینگران شبید

 یکرد و شماره یبود که باالخره خودش را راض دهیرس ابانیسر خ به

 لیریام

هم نتوانست از  یاو پشت گوش یخسته یصدا دنیچیپ یگرفت. حت را

 شدت

 کم کند. تشیعصبان

 جانم؟-

 :دیو جواب داد و پرس دیشن لیریآرام بود اما ام یادینوا ز سالم

 ؟یبهتر شد-

 نه.-

 نداد و لیریپرعتاب بود. مهلت هضمش را به ام یادیکه گفت ز یا"نه"
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 اضافه کرد: بالفاصله 

 .دیباش رحمیانقدر ب کردمیفکر نم چوقتیه-

 شد: اریهوش لیریام یصدا

 نوا؟ شدهیچ-

 چهشده؟! دیپرسینوا نقش بست. تازه م یلبها یرو یپوزخند

 تیرو اذ ایاز دن دهیبر رمردیپ هیتا  یاریچطور دلت اومد پدربزرگت رو ب-

 ل؟یریام کنه

 افزود: اشیبا تمام دلخور و

 از تو توقع نداشتم..-

 برعکس او، ارام بود: لیریام لحن

 الزم بود. دارید نیا-

 شیروبهرو وارید یافتاب، تا رو غیت ریز هاشی. ساستادیا ابان،یکنار خ نوا

 کش
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 لیریبه گوش ام یبه سخت نهایهمهمه و بوق ماش انیم شی. صدارفت 

 .دیرس

 لیریبزرگ؟ ام یاحمر یشما؟ آقا کنه؟یم نییتع یاونوقت لزومش رو ک-

 ست،یاالن ن یهم برا شیضیمشکل داره، مر ماره،یب ضه،یمن مر لیباباخل

 دیرو تو با نی. امیکنیو ما هم همهجوره مراعاتش رو م رهیدرگ سالهاست

 نیاخر لیبهت گفتم که آزار باباخل شبیمن د ،یبدون یاز هر کس بهتر

 هیزیچ

 یایدن نجایا نیکنیانجامش بدم. اما شما انگار فکر م خوامیم ایتو دن که

 پرواز کنم طرف شما که حتما آدم خوبه دی! مثال من االن بااسته هقص

 ن؟یعملش برسون یرو به سزا لیکه باباخل سمیو وا نیداستان

 کالم او گم شد. نیگفت که ب یآهستها ی"نوا" لیریام

 لمیباباخل ایبدوام سمت شما،  تونمیروزه نم کیمنم  ست،یقصه ن نجایا-

 رو
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. مگر خودش نخواد فتهیمورد اصال تا اخر عمرم اتفاق نم نیکنم که ا ول 

 .نتمیبب

 نیتا تو ا نجایا یاریپدربزرگت رو ب دیسوال من االن از توئه؛ چرا با اما

 تیوضع

 یبرا ل؟یریام کنهیزخمش بذاره و بگه که حاللش نم یزخم رو ل،یباباخل

 ن؟یاز ما محقتر نیکنیبابام؟ چرا فکر م ایحاللش نکنه؟ بهخاطر من  یچ

. لیریام امیبزرگ شدم راض لیسالها تو دامن بابا خل نیتو ا نکهیاز ا من

 نویا

 بگو. مییپدربزرگت بگو. اگر مشکلش ما به

 آن حرفها درهم شده بود. دنیاز شن لیریخط اخم ام آنطرف

 فرزانه رد و بدل شده یآقاجون و آقا نیکه ب ییحرفها انیمن در جر-

 نوا. ستمین

انداخته  هیجمالتش سا یرو لیحال بد خل ینوا تلخ بود و گزنده. تلخ لحن

 بود
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 .انگار 

 یاه هو مثل نو هیکجا بستر لیباباخل یدونستیکه م یبود یاما تو کس-

 خوب

 !رهیتا حقش رو بگ نجایا یآورد یپدربزرگت رو گرفت دست

 :دینوا پر یکالفه وسط جمله لیریام

 .می! بهتره دوباره صحبت کنیهست یتو االن عصب-

شان بود. ارتباط دعوا در طول  نیاول ن،یاو نوا را تند تر کرد. ا یخونسرد

 ییدعوا

 بودند. گریعاملش دو نفر د که

 !یکرد کاریچ یتو انگار خبر ندار ام،یهم اک یلینه اتفاقا من خ-

 نوا!-

 :دیو غر دیکش ابانیخودش را به طرف خ نوا

کارت درست بوده؟ بهتر نبود  یکنیواقعا خودت فکر م لیریام ؟ینوا چ-

 اول
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 لیبه روز باباخل یشما چ نکاریا یدونیاصال م ؟یکردیمن مشورت م با 

 کم حالش بد بود که االن بدتر هم شده؟ با زور مسکن خوابوندنش. آورده؟

 را به درد اورد اما لیریکه دل ام ی. طورآخرش پر بغضش ادا شد یجمله

 بود. تماس، از سمت نوا قطع شده بود. رید یهر حرف یبرا گرید

 .دیصورتش کش یرو یرا در دست گرفت و کالفه دست یگوش لیریام

** 

**** 

 یکه هواخوب بود، همه دور هم، رو ییمثل تمام زمانها شه،یرسم هم به

 وانیا

مشغول صحبت  ینشسته بودند. احسان و ناصر حساب ریجهانگ ساختمان

 از کار

 .کردیبا اخم بحثشان را دنبال م ر،یبودند و جهانگ ینیام یبار با آقا و

 کی یبرا دشیجد نگیکنار سبحان نشسته بود. او از کار مدل لیریام

 کیبوت
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. سر دادیشلوغ، با حوصله گوش م یبا وجود ذهن لیریو ام زدیم حرف 

 زدانی

 شدیپخش م نستاگرامیکه از ا یپیبه کل یبود و دونفر ایرکیام یگوش در

 قرمه یشام بودند و بو دنی. زنها داخل خانه مشغول تدارک ددندیخندیم

 باغ را برداشته بود. اطیح یسبز

 یمیآمد. همان دم باد مال رونیدر دست، از خانه ب یوهایبا ظرف م نبیز

 نبیخود کرد.. ز ریرا گ ریو نگاه جهانگ دیو در راهرو را به هم کوب دیوز

 وهیم

 لب نشاند: یلبخند رو دیکه رس ریبه همه تعارف کرد و به جهانگ را

آقاجون؟ واال از غروب  نیکه همه رو صدا زد شدهیچ نیبگ نیخواینم-

 که

 .ستیدل تو دلم ن اومدم

 گفت: نبیاحسان که از پشت سر ز یصدا

 .رهینگران نباش خواهر. خ-
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 بحان را باال برد:س یخنده 

 نباریا ه؟یبگن؟ آقاجون برنامه چ یزیچ ریجز خ رخانیجهانگ شهیمگه م-

 ن؟یشوهر بد نیخوایعذب رو م کدوم

 ریرد کرد و منتظر به جهانگ یلیسب ریپدر و برادرش را ز یغره چشم

 چشم

 هم مگر کم آورد؟ رمردیو پ دوخت

 ؟یدار کاریکاراش چ نی. به ادهیزن نم یبه تو که کس-

تمام  ییگذاشت و با پررو شیاو به نما یو دو دندانش را برا یس سبحان

 گفت:

 ؟یبد یزنت رو به کس یشیم یواال. خود شما؟ راض یشکیه-

 را کنار بگذارد. یکرد که لودگ اشیحال ریناصر با نگاه اخمآلود جهانگ تشر

آمده را  شیدوباره سکوت پ نبیمهم بود. ز یادیز ریکار جهانگ ایگو

 شکست:

 .زنهیقلبم تو دهنم م روزیاقاجون؟ بهخدا از د هیدر مورد چ نیحداقل بگ-
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 داریو ساحل در چهارچوب در راهرو پد اسمنیلحظه در باز شد و  همان 

 ینشست. رو اسمنی یقبل از همه باال رفت و رو ایرکی. نگاه امشدند

 یدختر

سراسر عشق و  ییایرا تجربه کرده بود. دن یدیجد یایامروز با او دن که

 لذت.

 عشق هم پس گرفته بود. اسمنیامروز عشق داده و از تمام تن  او

هم داشت به همان  ایرکیاو گر گرفت. حتما ام یرهیاز نگاه خ اسمنی

 ییزهایچ

 … که او.. به رد دستها کردیم فکر

 :دیو پرس دیاو پاش یرهینگاه خ یبه رو یکمجان و هول لبخند

 م؟یشام رو بکش گنینرگس بانو م-

خاک به خوردش رفت و  دیبحث جد ریز نبیسوال ز بیترت نیبه ا و

 طبق

 گرفت و جواب داد: میهمه تصم یبهجا ر،یجهانگ معمول



 

1703 

 یشوکت نای: مسندهیون                                                                                                                55طهران

 .نیبکش- 

 که دینکش یسفره کمک کنند و طول دنیاز جا بلند شدند تا در چ پسرها

 یپهن شد و گرداگردش را اهال وانیفرش قرمز ا یرو ینیرنگ یسفره

 نهخا

 گرفتند. فرا

 نیکه اخر یاسمنی یبرا ییخودش و سبحان به زحمت جا انیم ایرکیام

 ظرف

 باز کرد: گذاشتیسفره م یرا رو خورشت

 .یاسی نجایا ایب-

 نشان داد افتاد و چشمان ایرکیکه ام ییکف دست جا کیبه  اسمنی نگاه

 گرد شد و لب زد: یتصنع سبحان

 کجا؟ قایدق-

 گرفت به خنده انداختش. لیکه تحو یچشم غرها و
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با هربار برخورد دستش  دانستینشست و فقط خدا م ایرکیکنار ام اسمنی 

 با

 .کردیم دایپ یچه حال ایرکیام یو دستها بازو

 یبرهم خوردن قاشق و چنگالها و هرازگاه یباغ را حاال، صدا سکوت

 صحبت

 .شکستیم یکس

ر باشد و با کم و کس یزیدر سفره چرخاند مبادا چ یبانو چشم نرگس

 دنید

 لب گشود: کردیم یباز شیکه با غذا لیریام

 مادر؟ یخورینم یزیچرا چ-

نشسته بود، لقمهاش  لیریکه کنار ام زدانیچند نفر همزمان باال آمد.  سر

 را

 داد و با خنده گفت: قورت

 نرگس بانو! رهینم نییاز گلوش پا-
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 بانو نگران شد: نرگس 

 ؟یشد ضیچرا مادر؟ مر-

 بود که گفت: زدانینرگس بانو زد و  یبه رو یلبخند پر محبت لیریام

 نیبچه هم آست نیواسه ا دی. بارهینم نییغذا از گلوش پا ییتنها گه،ینه د-

 نرگس بانو. میبزن باال

 :ختیاز ان طرف سفره مزه ر سبحان

 بخت فرستادن یشد. به خانه دایامشبم پ یخب خداروشکر بحث مهمون-

 !هایاز احمر گرید یجوان

 ریکفگ کیاستفاده کرد و  هیبق یاز حواس پرت ایرکیو ام دندیخند همه

 برنج

 .دیکش اسمنی یبرا

 دور مچ دست او چنگ شد: اسمنی دست

 ..ایرکیبسه ام-

 بپراند: کهیبود که ت زدانیتمام نشده نوبت  جملهاش



 

1706 

 یشوکت نای: مسندهیون                                                                                                                55طهران

 داداش. تعارف نکن. اسمنیسهم مارم بده  یخوایم- 

 کردیم ینیسنگ شیکه رو هیاز نگاه خندان بق اسمنیو  دیخند ایرکیام

 سرخ

 دیفرار از توجهات جد یرا خورده نخورده از جا بلند شد و برا شی. غذاشد

 خودش را با جمع کردن سفره و بعد از آن شستن ظرفها مشغول ایرکیام

ببرد هم  رونیرا به دستش داد تا ب یچا ینیس نبیکه ز یو تا زمان کرد

 از

 نرفت. رونیب آشپزخانه

را که تعارف کرد همانجا کنار نرگس بانو که همراه عروسها تازه  یچا

 رونیب

بودند نشست. خودش را مشغول صحبت با او نشان داد تا مبادا سر  آمده

 و

و ساحل باعث شود سر به طرف آنها بچرخاند و  منایسبحان و  یصدا

 دوباره

 .فتدیب ایرکیدام ام در
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او را باال برده بود  غیل را گرفته و جبه سبحان که گردن ساح احسان، 

 .ستینگر

 که نوا هم در آن حضور داشت افتاد و آهسته گفت: یآن دورهم ادی به

 .میکردیکاش نواجان رو هم دعوت م-

هم باعث شد سر همه با  نینبود و هم یصحبتش با کس خاص یرو

 تعجب به

وادار  دنیرا قبل از همه به پرس منای شیدو پهلو یبچرخد. جمله طرفش

 کرد:

 نش؟یشناسی! اصال مگه شما م؟ییدا یچ ینوا رو؟ برا-

 با خنده موفق شد گردنش را از چنگ سبحان آزد کند و زودتر از ساحل

 جواب او را داد: احسان

 یکیاومد شام موند؟ بعد از اونم  اریجشن مه ستین ادتی. گهیآره د-

 دوبار

 . مگه نه؟دنشید هیو بق عمو
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جمالتش سر تکان  دیی. در تادیاو پاش یبه رو یبا آرامش لبخند احسان 

 داد

 اضافه کرد: و

 از یدختر قراره جزئ نیخدا بخواد ا گهید نا،یآره عموجان. گذشته از ا-

 ما هم بشه. یخانواده

 برادرش حواسش جمع بحث آنها شده و کج به یقبل یکه با جمله نبیز

 حرف، کامل به طرف احسان برگشت. نیا دنیبرگشته بود با شن سمتشان

 تعجب گفت: با

 داداش؟ هیخبر-

 رو به او هم طعنه نبیشد. ز رهینگاه باال برد و با تعجب به شوهرش خ آذر

 :نزد

 زنداداش! ینگفته بود-

 :دیخند خبریاز همه جا ب آذر

 .دمیواال منم االن شن-
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 :دیرا از نظر گذراند و آهسته پرس لیریسادات ام زهرا 

 ن؟یباال بزن نیآست لیریام یبرا نیخوایداداش. م یبهسالمت-

همه و  نیتوجه به نگاه سنگ ینگاه کرد اما پسر ب لیریو به ام گفت

 یسلقمه

بحث به کجا  نیا ندیکنار دستش، به پدرش زل زده بود تا بب زدانی

 .کشدیم

 .هیگهاید زیاونم انشاهلل به موقعش زنداداش. اما االن مسئله چ-

را  نیاو انداخت تا حاال که زم نیتوپ را در زم ر،یبه جهانگ یگاهبا ن و

 آماده

 بود بذر گفتن را بپاشد. کرده

 نشد: الیخیب نبیز

از خانواده  ینوا قراره جزئ یگیداداش؟ م یچ گهست؟ید زیمسئله چ-

 باشه

 شه؟یچجور م گهینباشه د لیریام
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 اشاره کرد: ریبه جهانگ احسان 

 .نجایا نیایخواستن ب نیهم یآقاجون برا-

تک به  رمرد،یبود. پ ریمقصد تعجب و استفهام همه صورت جهانگ حاال

 تک

شدت  یحاال کم دیوزیکه م یخنک میهمه را از نظر گذراند. نس یچهره

 گرفته

 .دادیتکان م زیدرختان را ر و

به سراغ اصل مطلب رفت و  میاز همان درختان زل زد و مستق یکی به

 کامل

 به زبان آورد را گفت: توانستیکه م یجملها نیجامعتر و

 اون دختر بدون وصلت هم با ما نسبت داره.-

درختان را هم از تکان خوردن وا  یحاکم شد حت کبارهیکه به یسکوت

 داشت.

 وار گفت: تریت ری. جهانگخوردیکه در پسش انتظار به چشم م یسکوت
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 جالله. ینوه- 

جالل  کیفرو برد. در آن خانه همه فقط  قیعم یهمه را در بهت و

 شناختند،یم

 درک کنند. توانستندیکه ربطش به نوا را نم یمرد

چتش با نوا شد  ی. وارد صفحهدیکش رونیب بیرا از ج اشیگوش لیریام

 و

قبلش گوش  یجمله حیدر باب توض ریکه به جمالت جهانگ همانطور

 دادیم

 :نوشت

 "من. یخونه۰۱،  . فردا ساعتنتتیبب خوادیآقاجون م"

خورد اما  یآب کیت امشیشد و پ نیرا فرستاد، همان لحظه نوا آنال امیپ

 یجواب

 مانده بودند. جوابیقبل که داده بود و همه ب امی. مثل تمام چند پامدین

ناز  دیبار قهر کرده بود و با نیا یجد یرا خورد. نوا جد خندهاش

 .دیکشیم
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نتوانست خندهاش  گریباز سبحان افتاد و د مهیدهان ن یرو لیریام نگاه 

 را

 ریجهانگ یانداخت تا صحبتها نییو سر پا دیرو لبش کش ی. دستبخورد

 تمام

 بود. دهیمرحله هم هر طور که بود به اتمام رس نی. اشود

*** 

** 

 چرخاند. نگیچشم باز کرد و نگاهش را در پارک یبوق یبلند شدن صدا با

دست تکان داد. انگشت شصتش را جلو  ییباال یطبقه یهیهمسا یبرا

 برد و

 کرد. قبل از چرخاندن سر نگاهش میرا سمت صورتش تنظ نیماش کولر

 بود و نوا هنوز قهیدق۰۵و  ۰ساعت ثابت شد.   یاه هعقرب یرو ناخوادگاه

 ش،یزد و چشم نبسته پشت پلکها هیتک یصندل یبود. سر به پشت دهینرس
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شوکه  ییاز ادمها یریشب قبل جان گرفت. تصو یاه هاز صحن یپرترها 

 شده

زبانشان  قهیکه تا چند دق یداستان نسبت نوا. خانوادها دنیاز شن بعد

 بند

سبحان بلبل زبان  یبود سکوت شب قبل را. حت ادشیبود. خوب  آمده

 هم با

از تعجب در نگاهش. مثل  ییاینگاه کرده بود. با دن ریبه جهانگ رتیح

 همه.

که قبل از همه لب گشود لبخند مهمان لبان  نبیواکنش ز یادآوری از

 لیریام

 . چه گفته بود؟شد

 "...نوا...یعنیآقاجون؟  شهیمگه م"

 سکوت بعدش که هزاران حرف نگفته داشت. و

شد و با  رهیخ لیریبه ام نانیاطم یبرا یآذر وقت یبهت زده یچهره ای

 چشم



 

1714 

 یشوکت نای: مسندهیون                                                                                                                55طهران

 .دیهم گذاشتن او ناباور لب گز یرو 

 یکه نوا از آن ب یقتیبا سانسور حق ش،یبعد از گفتن حرفها ریجهانگ

 اطالع

گذاشته باشد سبک بال به  نیزم نیسنگ یکه بار یونیچون کام بود

 داخل

 همه را راحت کرده بود که الیخ شیبرگشته و احسان به جا خانه

 یاز سوالها ییایو بعد از آن او مانده بود و دن ستیتوهم ن شانیاه هدیشن

 .هیبق انیپایب

 رونیشب قبل ب یرا از حال و هوا لیریام یگوش امکیپ نگید یصدا

 .دیکش

 .دینوا مقابل چشمانش رقص امیرا که باز کرد پ صفحه

 "جلو درم."

بود. در  دایاز انتخاب کلماتش هم پ یبودن نوا حت نیزد. سنگ لبخند

 کمال
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 نوا نوشت. یرا قفل کرد و در همان حال برا نیشد و ماش ادهیپ آرامش 

 "جلو در. امیم"

 نوا که پشت به دنیرا باز کرد و با د یبعد، آهسته در ورود قهیدق کی

 شیبود سرجا جاندهیو دست در هم پ ستادهیا ابانیرو به خ ساختمان

 متوقف

 قهیدق کیزد و منتظر شد تا او بچرخد و انتظارش فقط  هی. به در تکشد

 طول

 .دیکش

 بود. همان شهینوا را برانداز کرد. مثل هم یبا دقت سرتاپا لیریام چشمان

 ی. حتبردیآزاد که دلش را م ی. با همان کوله و همان موهایشگیهم ینوا

 دنیکه رفت با د کتریشد. نزد شقدمیدر سالم کردن هم پ شهیهم مثل

. استرس ستین شهیهم یشگیهم یکه آنقدرها هم نوا دیفهم چشمانش

 از

 انداخته بود. هیسا اشیپرانرژ شهینگاه هم یو قهر رو دیباریم چشمانش
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 نگران بود. یو کم دیرسیبه نظر م دهیپر یکم رنگش 

 جلو رفت و خندان زمزمه کرد: لیریام

 دنبالت. امیب یذاشتیکاش م ؟یراحت اومد-

 سر تکان داد و جلوتر از او وارد ساختمان شد: نوا

 باالن؟ یاحمر یخوب بود. آقا-

 دست نگ،یپارک انیبدون انکه جواب دهد پشت سرش راه افتاد. م لیریام

 کرد. اشییکمر او گذاشت و در سکوت به طرف آسانسور راهنما پشت

 طرف اتاقک، خودش را سرگرم کیمدنظر برسند نوا در  یبه طبقه تا

نگاه  میمستق بیدست در ج گر،ید یدر طرف لیریکرده بود و ام اشیگوش

 او

 نرم رو لب. یبا تبسم لیریو ام . نوا با اخمکردیم

به نگاه  ینوا باالخره سر باال برد و با چشم غرها ستادیکه ا آسانسور

 یرهیخ

 نی. همستادیدر واحدش منتظر ا یاز مقابلش گذشت و روبهرو لیریام
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 لشیرا به خنده انداخت که حواسش بوده و عامدانه تحو لیریام حرکتش 

 .گرفتینم

را  دیجا خوش کرد. همانطور که با آرامش کلدر واحد، کنار نوا  مقابل

 درون

 دخترک را هم رصد یدهیو با دقت رنگ پر یچشم ریچرخاند ز یم قفل

 . سر اخر هم نتوانست سکوت کند:کرد

 ؟یصبحانه خورد-

 سرباز کردن او بود. آنقدر استرس داشت یاز رو نباریتکان دادن نوا ا سر

هم نبود. از صبح به هزاران روش خودش  لیریکالم ام یمتوجه یحت که

 را

 چندان هم موثر نبوده است. شیاه هکه را دیدیکرده بود اما حاال م ارام

آرام کردنش دستش را  ی. در را باز کرد و برادیحالش را فهم لیریام

 گرفت:

 آروم باش نواجان.-
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 شخانه و در پس ان راهرو نگاه انداخت و دست یبا ترس به در باز شده نوا 

 :دیلب نال ری. زدیکش رونیب لیریفورا از دست ام را

 .نهیبیآقاجونت م ؟یکنیم کاریچ-

او انداخت و پشت سر خودش داخل  یبازو ریاخم کرده دست ز لیریام

 خانه

 عمد صدا بلند کرد: یو از رو کشاند

 !نهیبینم-

 رونیچنگ او ب انیکرد قبل از ورود به راهرو دستش را از م یسع نوا

 بکشد

 :دیزمزمه وار غر و

 ل؟یریام یشد وونهید-

 از فشار انگشتانش کم کرد. به سمت دختر برگشت. از باال نگاهش لیریام

 :دیو مثل خودش آهسته پرس کرد

 نه، نشدم. کجا؟-
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 داشت دستش را جدا کند اشاره کرد. یگفت و به او که سع کالفه 

 اخم کرده پچ زد: نوا

 گرفته؟ تیکجا؟ شوخ ستیمعلوم ن-

 :دیخند لیریام

 ؟ینه. چرا انقدر نگران-

 او را سمت خودش یبازو شتریب یبا زور نباریبدون انکه مجال دهد، ا و

شانه به  ینوا از رو یدهیو از راهرو عبور کرد. نگاه ناباور و ترس کشاند

 عقب

 لب گشود: رتیخانه باح یسالن خال دنیو با د دیچرخ

 هنوز؟ ومدنیپس آقاجونت کجاست؟ ن-

 جواب دادن طفره رفت: ریاز ز لیریام

 .یفتادیبخور تا پس ن یزیهچی ایب-

 را رد رهیآشپرخانه باالخره دست او را رها کرد و خودش جز یدر ورود و

 و داخل رفت. کرد
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راه در سالن افتاده بود به عقب برگشت  یانهیکه م یبه شال تیاهم یب نوا 

 و

 دیسالن را با چشم د ینقطه به نقطه یاحمر ریکردن جهانگ دایپ دیام به

 زد.

صورتش کنار زد و رو به  یرا از رو شیموها تیکه نبود! با عصبان نبود

 یلیریام

 :دیرفته بود توپ خچالیتا کمر داخل  که

 کجاست؟ یاحمر یچه خبره؟! آقا نجایمعلوم هست ا-

 او کرد: یحواله یمنگاهین یدر کمال خونسرد لیریام

 که روبهروته خانم! یاحمر یآقا-

 صدا کرد: تیو نام او را با عصبان دیکوب نیزم یا پا روه همثل بچ نوا

 ل؟یریام-

 زد: شیبه رو یبا آرامش چشمک لیریام

 جونم؟-
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 انکه خامش نشود فورا سوالش یبه لحن نرمش رفت و برا یچشم غرها نوا 

 :دیپرس یگریدر شکل د را

 آقاجونت کجاست؟-

 یبطر یگریرا نگه داشت و با دست د خچالیدست در  کیبا  لیریام

 ریش

 سمت او گرفت: را

 . تو خونه منتظرته!ریبگ نویا-

به طرف او  ر،یگرفتن ش یکه برا ینشست و قدم شیگنگ نوا رو نگاه

 برداشته

 خشک شد: شیسرجا بود

 کدوم خونه؟!-

 دنیکش رونیب یگذاشت. سر و صدا نتیکاب یرا رو ری. شدیخند لیریام

 کره
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که  شیو در پس آن صدا دیچیدر آشپزخانه پ خچالیمربا از داخل  و 

 گفت:

 خونه باغ.-

 نگاه انداخت؟یداشت دستش م لیریبه خود گرفت. ام رتینوا رنگ ح نگاه

 شبید لیریکه ام یا۰۱ساعت کشاند. به آن ساعت   یرا تا رو جشیگ

 گفته

 یبود و نه خبر ریاز جهانگ یمانده بود و نه خبر یباق قهیتنها چند دق بود

 از

 کردند؟یچه م نجای. پس آنها ادارید

 درهم شد: یفکر به آن نینوا با هم اخم

 م؟یکنیم کاریچ نجایپس ما ا-

 لیتحو یگریو چشمک جذاب د دیچ رهیجز یظرفها را رو لیریام

 یچشمها

 نوا داد: پراخم
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 !میاختالط کن کمیو  میصبحانه بخور میاومد- 

 نجای. چطور از خونه تا انیبش ایاو اشاره کرد( ب یدهیپر ی)و به رنگ و رو

 ؟یاومد

 ر؟یبشه؟ االن وقت صبحانه خوردنه ام یکه چ-

کل خانه را  لیریبلند ام یخنده یجمله را نوا، با عتاب گفت و صدا نیا

 پر

 :کرد

 پس دخترخوب؟ هیساعت ده صبح وقت چ-

 نوا بود گفت: یباز کردن اخمها یبرا شتریکه ب یایبا شوخ و

 هم باشه اما امروز ما گهید یکارها یبرا یبرا یزمان مناسب تونهیالبته م-

 . هوم؟میکنیهمون صبحونه استفاده م یبرا ازش

قدم  ستین ایگرفته کوتاه ب شیکه در پ یحیاو از موضع تفر دیکه د نوا

 داخل

 :دیگذاشت و با آنکه متوجه شده بود اما پرس آشپزخانه
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 آره؟ چرا؟ ،یگولم زد- 

 کم نباشد و یزیچرخاند تا چ زیم یکمر صاف کرد. نگاهش را رو لیریام

 گام به طرف او برداشت و پر آرامش لب گشود: کیکه راحت شد،  الشیخ

 نبود. بود؟ یگهاید یچاره یاز رو بست یشکل نیرو ا ریشمش یوقت-

 چشم غره رفت: نوا

 !یانتخاب کرد تیموقع نیرو تو ا نشیبود اما بدتر-

 پسر باال رفت: یابرو یتا کی

انتخاب  تیموقع نیرو تو ا نشیکه قشنگتر مینگاه نکن ینجوریچرا ا-

 کردم؟

 اوضاع حال جفتمون رو خوب کنه؟ نیکه تو ا یراه هی

 شیپ یبود که انگار در مورد موضوع یطور "تیموقع نیا" یرو دشیتاک

 پا

 ی. دست پشت کمر نوا گذاشت و به طرف صندلزدیحرف م افتاده

 کشاندش.
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 ادامه دار بشه. چون از تیدلخور خواستیچون دلم نم نجایآوردمت ا- 

 .ادیمدتدار خوشم نم یقهرها

 . کامل بهزیم یرا رو یکینوا گذاشت و آن  یدستش را پشت صندل کی

 که گفت: یخم شده بود وقت طرفش

 یصاف نوا را لمس کرد. جمله یبرد و موها شیچون...).دستش را پ-

 یقبل

 از دهانش در رفت( کاش فرشون ش،یجا ماند و به جا شیلبها پشت

 .یکردیم

دوست  یباز کیگرفته بود.  یگرمش صورت نوا را باز ینفسها هرم

 .یداشتن

 :ندیتا صورت او را بب دیخودش را عقب کش یفقط کم ،یکم دخترک

 ؟یچ یفر؟ امروز؟ برا-

 امروز قصد جانش را کرده بود که مدام از چشم راست به لیریام چشمک

 رفت؟یم چپ
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 خاطرات. دیواسه تجد- 

 لحنش کرد: یچاشن طنتیرا گفت و بالفاصله ش نیمنظور دار ا لیریام

 ،یبهتر از قبل یساخت، حت دیجد یمو هم خاطره نیبا ا شهیالبته م-

 نظرت

 ه؟یچ

 یفر و... به تالطم افتاد. کوبش یبار، آن مو نیآن اول یاداورینوا، از  قلب

 یب

 داشت. شیپ یقهیکه چند دق یو پر از حس خوب. برعکس حال استرس

 :دیخند

 میمشغول ساخت خاطرات بود میگیبزرگ هم م یاحمر یحتما. به اقا-

 که

 .میکرد رید

 چانه باال داد: لیریام
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کردن آقاجون  یکه راض یهایاگه پا ؟یندار یمشکل هیبا اصل قض یعنی- 

 اب

 نداره. ی. کارمن

او  ینهیس یبلند خندهاش باال رفت و رو ینوا همزمان با صدا مشت

 نشست:

 .یجناب احمر یبدجنس شد یلیامروز خ-

گرفت و مقابل  یکوچک یبود لقمه زیم یکه رو یبا همان دست لیریام

 دهان

 نگه داشت: او

 .یبدجنس و خودخواه بش دیبا زایچ یسر هینجات  یبرا یگاه-

 ناخواسته گفت: نوا

 !لیمثل باباخل-

 :دیخودش داد و نوا اه کش لیجملهاش را تحو لیریام



 

1728 

 یشوکت نای: مسندهیون                                                                                                                55طهران

 دنیشن گهیگفتن به بابام، م یاقدام کرده برا ریعذاب وجدان داره که د- 

 نیا

کرده که نخواسته بابام  یخودخواه گهیقبل از من حق اون بوده. م حرفها

 رو

 دست بده. از

 ؟یدیبهش حق نم-

 رمان بوک

https://romanbook.ir/ 
که نخواسته من زودتر بفهمم. مطمئنم  دمیبهش حق م ی. حتدمیحق م-

 من

به بابام گفته  لیکاش باباخل یرو نداشتم. ول دنشیتحمل شن نا،یاز ا زودتر

 بود،

مثل من براش  دیشنیبابام هم م دیبود تا براش حسرت نشه، شا گفته

 مهم

 .نبود

https://romanbook.ir/
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عارف  یمرگ جالل برا یقهیطر دنیگذشت. شن لیریذهن ام از 

 توانستیم

اما  آمدینم نیهم سنگ تیآن واقع دنیشن دینوا شا ینباشد؟ برا مهم

 عارف....

 داشت. شک

 او گذاشت: یموها یرو دست

 داشته باشه. تونستیم یواکنش نیمثل تو، حتما همچ یپدر دختر-

 دهیبرنامه را چ نیکه بهخاطرش ا یبعد، تا تنور داغ بود، زمزمهوار حرف و

 بود

 زبان راند: یرو

 گهیحسرت د هینشه،  رید نکهیا ینوا. برا شدیانجام م دیهم با داریاون د-

 .نطوری. در مورد زمانش حق با توئه، در مورد حال پدربزرگت هم همنشه

 بهتر بود با اقاجون صحبت دیو شا زهیچقدر برات عز لیآقاخل دونمیم من
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 ستیمسائل قرار ن نیرو اما...ا زیبندازه همه چ قشیکه به تعو کردمیم 

 نیب

 فاصله بندازه.. ما

 نوا که پرچ چشمانش شد ادامه داد: چشمان

 کرده باشن که اثر ییکارها دیشا کردنیم یکه قبل از ما زندگ ییآدمها-

اجازه  دیاما نبا ستیکار نکه قابل ان یزیرو ما داشته باشه، چ میمستق

 میبد

 گم؟یم یکه چ یکنه. متوجه جادیا یدلخور نمونیب

 سر تکان داد که بله، متوجهام. نوا

 ،یکه حاال انگار کم یصورت یاو نشست. رو یگونه یرو لیریام دست

 فقط

او را  یلبان خشک شده یرنگ گرفته بود. انگشت شستش گوشه یکم

 به

 که گفت: یگرفته بود وقت یباز
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 رو دوست دارم. نجایچون ا نجایآوردمت ا- 

 او فرود آمد: یشانیپ یرو شیو لبها دیجلو کش سر

 ..کردمیکه فکرش رو م یزیاز اون چ شتریچون تو رو دوست دارم. ب-

 داد: هیتک نهاشیپشت گردن نوا گذاشت و سر او را به س دست

حل بشه نوا،  دیکه شده باشه، با حرف زدن با یکه بشه، هر چ یهر چ-

 نه با

 .یدلخور نباش، باش اما منطق گمی. نمیدلخور

 گوشش با آن حرفها ریز لیریکوبش قلب ام یبا خنده سر باال برد. صدا نوا

 ربط، پچ زد: یب شیگلو ری. زشیبود برا یزندگ خود

 که حواست بهم هست. ی. مرسدیچسب یلیاما خ یگولم زد نکهیبا ا-

زده بود، بهتر از  رونیبود که از خانه ب یبهتر از صبح یلیحاال حالش خ و

 یوقت

 کردی. حس مندیرا بب ریگذاشته بود تا جهانگ لیریام یقدم داخل خانه که

 پدرش یعمو دانستیکه م یبا مرد ییارویرو نیا یبرا یشتریجان ب حاال
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 پسر و یاز ته دل یها خنده یصدا انیدارد. م است 

 گم شد..... "ساخت خاطرات یبرا میآماده بش"که گفت  جملهاش

** 

* 

که دوباره در  ینگه داشت. نوا استرس ریجهانگ یرا مقابل خانه نیماش

 وجودش

 یخندها یبراورده بود را همراه با آب دهانش قورت داد. با ته مانده سر

 که

لبش جاخوش کرده بود خودش را به در چسباند و به سمت او  یرو

 :دیچرخ

 ؟ینگفت-

 یمنگاهیپل پارک نکند و ن یحرکت داد تا رو یرا کم نیماش لیریام

 سمت

 انداخت: او
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 و؟یچ- 

 زد: شیبا مشت به بازو نوا

 چپ کدوموره؟ یعل یکوچه-

 اشاره کرد: ریجهانگ ی. با چشم و ابرو به در خانهدیرا کش یدست لیریام

 .نورهیاز ا ایگو-

 چشم غره رفت: نوا

 بود؟ یچ هیواکنش بق ینگفت-

 کرد: شیتماشا یاستفهام لیریام

 ؟یک یعنی هیبق-

 باال انداخت: شانه

 همه!-

 واکنشسون در چه مورد؟-

 :دیخند نوا
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من باهاشون  دنیفهم یبرات؟ خب وقت خوندمیکرد م نیحس یقصه- 

 نسبت

 گفتن؟ یدارم چ یلیفام

که  یصورت او را برانداز کرد. بعد از آن شب یاعضا یبا کنجکاو لیریام

 نوا

 تنها گذاشت "موضوع در مورد پدرته"با آن حال خراب و بعد از گفتن  را

بود.  امدهین شیهم پ دنشیبود که چه شد. فرصت پرس دهینفهم گرید

 لیریام

فرزانه انداخته  یدوش خانواده یماجرا را رو یشب، بار گفتن ادامه آن

 بود.

شده اما  رشیدستگ ییزهایچ کیآنکه متوجه شده بود نوا خودش هم  با

 گفتن

 یفرصت یخودشان و حاال، نوا دو دست یرا گذاشته بود بر عهده زیچ همه

 به

 داد تا بپرسد: او
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 یاصال وقت ؟یکرد کاریچ یبرادر آقاجون ینوه یدیفهم یخودت وقت- 

 متوجه

 ؟یداشت یبوده چه حس هایاز احمر یکیپدرت  یشد

 :دیآه کش نوا

 یو مامان بزرگ وقت ستیگفت بابام پسر آقاجون ن یعموعل یاونروز وقت-

 با

از چه قراره. همه  هیقض دمیبچه، فهم هیبوده با  وهیازدواج کرده ب لیباباخل

 زیچ

. نمشونیبود کنار هم بچ یجلوم بود و فقط کاف ختهیپازل بهم ر هی مثل

 هی

هست به شما مربوطه.  یهرچ دونستمیزده بودم، خودم م ییحدسها

 مخصوصا

پازل  نیا یاه هکیکه موضوع بابامه. منم ت یکه تو گفت یاون جملها با

 رو بهم
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و  یرو عموعل شترشیب حاتیو توض شیگفتن اصل کار یول چسبوندم 

 عمه

 .دونستنیکه م یبهم دادن. هر چ محبوب

 :دیکنجکاو پرس لیریام

 دونستن؟یم یچ-

 نبود: یانحنا داد واقع نبارینوا را ا یکه لبها یتبسم

 !هایبه سوال من جواب بد یخواستیعوض شد؟ تو مجامون -

 و نوا گفت: دیکش شیبه موها یدست لیریام

پدرش سودابه رو  ،یکه بعد از فوت جالل احمر دونستنیقدر م نیهم-

 مجبور

 یلیبا بابا خل خواسته،یتا با پدربزرگ تو ازدواج کنه. اونم چون نم کنهیم

 که

جالل  نگیج قیکه رف یلیبا خل. با عارف، کنهیبوده فرار م خواستگارش

 و
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بعد از فوتش هم  گردن،یهمه سالم برنم نیبوده، ا یاحمر ریجهانگ 

 لیباباخل

 بمونه شهیو فرصت نم ادیکه اون بال سر بابام م کنهیدست دست م اونقدر

 گهیهمه سال از پا انداختتش. آقاجون م نیا نمیرو بشنوه. هم قتیحق و

 حقش

 بدونه. بوده

 آرام گفت: یحرف داشت وقت لیزنب لیزنب ل،یریام نگاه

 یزیهمه سال چ نیا لیکه آقاخل نیاز ا ؟یستیبابت ناراحت ن نیاز ا-

 نگفته؟

 شون؟یبخشیبه تو، نه به بابات؟ م نه

 درشان شدیکه حاال رد اشک را م یسرباال برد و نگاهش کرد. با چشمان نوا

 .دید

 از همون شب تا االن تو. من هنوزم تو شوکم، لیریام دونمیناراحت؟ نم-

 اصال نمیو فکر کنم تا بب نمیبش ی. هنوز فرصت نکردم درست حسابشوکم



 

1738 

 یشوکت نای: مسندهیون                                                                                                                55طهران

 خواب باشه. از هی زینه؟ انگار باورم نشده، دوست دارم همه چ ای ناراحتم 

 کاریمن چ ننیشب تا االن چشم همه به منه، انگار منتظرن بب همون

 کنم،یم

 دینیتا واکنش منو بب نیسادیوا تو، همهتون یحت یعمه، عموعل ل،یباباخل

 اما

که چشمشون به منه  ییرفتار کنم تا اونا یعاد کنمیم ی. سعجمیگ من

 رو

 ی. بهجادمیرو بخش لیمطمئنم؛ من بابا خل زیچ کینکنم. اما از  دیناام

 خودم،

 هیبراش فقط  لشیکه باباخل یینوا یبه جا گه،ید چکسیبابام. نه ه نه

 بابابزرگ

که  ییزهایچ نیهمهش ا هیقض دونمیهر چند...م .زهی. همه چستین

 دمیشن

 و انقدر کنهیحاللش نم گهیم لیکه پدربزرگ تو به باباخل ستی. نستین

 .زهیریم بهمش
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 زل زد و گفت: رونیدرهم رفت و نگاه از او گرفت. به ب لیریام اخم 

 ن؟ییپا میبر ؟یخوب-

 چشمش بود را پاک کرد. با خودش فکر کرد؛ پس یکه گوشه یاشک نوا

آن وسط بود که او خبر نداشت. دلش  ییزهایچ کیدرست بود،  حدسش

 به

 نیتا او بتواند خودش را ماب گفتینم یدیجد زیچ ،یافتاد. کاش کس شور

 نیا

 کند. دایو درشت پ زیاتفاق ر همه

 کرد جو را عوض کند: یسع یخش برداشته بود وقت شیصدا

بود؟  یچ هایواکنش احمر یاخرش نگفت یدیهمه از من حرف کش نیا-

 هر

 من با اونا فرق داره! یهیقض چند

حرف سبحان افتاد و ناخوداگاه  ادیگردن به سمتش چرخاند.  لیریام

 یلبخند
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چه  ر،یجهانگ یحرفها دنی. آن شب، بعد از شندیبخش نتیرا ز لبانش 

 گفته

 بود؟

 ستیخان بابابزرگ ما ن ریبگه جهانگ ادیب یکیعمر منتظر بودم  کی"

 یاشتباه

 ".شهیم ریاما انگار آرزوهام برعکس داره تعب شده،

ارث خور  هی م؟یخودمون کم بود"بعدترش در سر خودش زده بود.  و

 دمیجد

 "اضافه شد. بهمون

 هیپشت گردنش زده بود تا مجال حرف زدن به بق ایرکیکه ام یضربها و

 .بدهد

 کلمه خالصه کرد: کیهمه را در  واکنش

 بعد از تعجب، خوشحال شدن.-

 نوا باال رفت: یابرو یتا کی
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 نه بابا؟- 

 برد: رهیدست به سمت دستگ لیریام

 !ینیتا خودت واکنششون رو بب یعجله کن یتونیم یکنیباور نم-

 :دیپر نییپا نیاسترس گرفت و پشت سر او بالفاصله از ماش نوا

 مگه همه هستن؟-

 کند: شتریاسترس او را ب امدیدلش ن لیریام

 .انیم ینه. ول-

 تا مقابل در رفت و گفت: شیپابهپا نوا

 نگفت؟ یزیمامانت چ-

پرتعجبش.  یگرد شده یچشمها ادیواکنش آذر افتاد، به  ادیبه  لیریام

 ادی

تو  یهست یعجب خر شانس"بغل گوشش گفته بود  زدانیکه  یکلمها

 "پسر!

 "آقاجون؟ شهیمگه م"پر بهت گفت  یوقت نبیواکنش ز ادی به
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 پشت نوا گذاشت و او را به داخل خانه باغ هل داد: دست 

 نگران نباش. ه،یمامانم مادرشوهر خوب-

را  زیبه جان نوا افتاد که همه چ یپا گذاشتن درون باغ، چنان دلهرها با

 ادشی

تحمل  توانستیکه م یدرجها نیبه باالتر شیبرا کبارهی. گرما به رفت

 کند

 کمرش راه گرفت. یو عرق از پشت گردن تا رو دیرس

 ارامش کند: شیکرد با حرفها یسع لیریام

خوشحال شدن، از خداشون بود  اسمنیو  منایاز همه ساحل و  شتریب-

 تو

 ومدنیم شبیهمون د دنیترسی. اگر از آقاجون نمیباش لشونیفام

 سراغت.

داشت  ریجهانگ یکه تا خانه یاو داشت به فاصلها یحرفها ینوا به جا و

 و
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. باغ آنقدر ساکت و سوت و کردیفکر م شدیبه لحظه کمتر هم م لحظه 

 کور

برگها  یصدا یو حت خواندندیکه م ییتک تک گنجشکها یکه صدا بود

 را

 .دیشنیم هم

و در را  دیرس ریجهانگ یمقابل در خانه لیریام یوقت قشیعم ینفسها

 خودش

باز کرد منقطع شد، ضربان قلبش باال رفت و پسر کنار گوشش  شیبرا

 گفت:

 . آروم باش.ی. آقاجون گفت نباشن تا تو راحت باشستیخونه ن یکس-

** 

**** 

بار هزارم ترق  یو انگشتان دستش را برا دادیرا تند تند تکان م شیپا

 ترق

 .شکاندیم
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 را از هم جدا شیشربت را مقابلش گرفت و با آرامش دستها وانیل لیریام 

 :کرد

 نوا جان؟ آروم باش.-

خونسرد  یکنده و به او ریجهانگ یخاموش خانه ونیزینوا از تلو نگاه

 دوخته

 :شد

 که خونه نموندن؟ میاومد رید یلیخ-

 با خودش غر زد: و

 شدم؟ ریخاطره بود؟ من چرا جوگ دیآخه االن چه وقت تجد-

که صورتش را پر کرده بود  یجمله، همراه با لبخند نیبا ا لیریام نگاه

 یرو

 یرا همچون ساعت شیآن حس کرد طعم خوش لبها کیاو نشست.  یلبها

 اشیمبل کنار ی. با مکث، نگاهش را از او گرفت و روکندیحس م شیپ

 :نشست



 

1745 

 یشوکت نای: مسندهیون                                                                                                                55طهران

 یکار واجب ای. گورونیبه بابا زنگ زدم، گفت آقاجون با عموناصر رفتن ب- 

 شیپ

 .اومده

 طعنه زد: و

 .رسنیبود. کم کم م نیوضع هم میومدیزودتر هم م-

که نوا  ی. تا زماندیبعد طول کش یقهیکه گفت تا چهل دق یآن کمکم و

 ارامتر

را فراموش کرده بود هم  ریکه هم او مالقات با جهانگ یبود، زمان شده

 خود

 یخاطرات گوشه زیو هر دو، گرم صحبت شده بودند. نوا کنار م لیریام

 سالن

فرستاده بود تکبهتک  بیکه داخل ج یبا دست لیریبود و ام ستادهیا

 عکسها

 از جالل بود و نه عارف. عکسها همه ی. نه عکسکردیم یبه او معرف را



 

1746 

 یشوکت نای: مسندهیون                                                                                                                55طهران

 یو پسر کوچک بایزن جوان ز کیاز  یعکس یبودند. نگاه نوا رو یخانوادگ 

 در

انداخت و باعث  نبیز ادیزن او را  یمانده بود. ته چهره رهیخ کنارش

 شد

 :بپرسد

 ه؟یخانم ک نیا-

 مادربزرگمه.-

کش رفت. به  لیریصورت ام یجواب تا رو نیمتعجب نوا با ا چشمان

 دنبال

 :دیناخواسته پرس د،یند یگشت و وقت گرید یاز همان زن در عکسها یرد

 نجاست؟یچندتا عکس ا نیچرا ازشون هم-

 هست که دست آقاجونه. ییچندتا ست،یازشون ن یگهایچون عکس د-

 فوت کردن؟ یجوون بودن وقت یلیخ-

 به عکس زل زد و سر تکان داد: لیریام
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 .یلیخ- 

سر  انیم "بودن ضیمر"گفت  یکه م لیریو جواب ام "چرا؟" دیپرس نوا

 و

 گم شد. آمدیخانه م اطیکه از ح ییصدا

 یرا برا لیریدست ام ینیخانه برگشت. سنگ ینوا به طرف ورود سر

 یلحظها

که از  دیبعد او را د یشانهاش حس کرد اما آرام نگرفت و لحظها یرو

 مقابل

 آرام و محکم. برعکس نوا که ییرفت. با قدمها رونیرد شد و ب چشمانش

تکان نخورده  شیهم از جا متریلیم کی یانگار وا رفته و حت شیسرجا

 بود. با

 ییگذاشته بود و دستها یناسازگار یکه از شدت استرس بازهم بنا یقلب

 که

در آن  کردیرا در خودشان جا داده بودند. حس م خیقالب قالب  انگار

 لحظه
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 یواکنش او و آن مرد دنید یلوازم خانه هم چشم شدهاند برا یهمه 

 که

آن  کی. دندیاز آن در بود. چشمان دو دو زنش در خانه چرخ رونیب

 نگاهش

افتاد. آن دختر  یعسل یرو یشهایگلدان ش یرو رشیانعکاس تصو به

 رنگ

که در مرز افتادن بود خودش بود؟  یو شال ختهیم ره هب یبا موها ده،یپر

 همان

 واری. آن نوا، پشت ددیرا انحنا بخش شیلبها یتلخند ؟یشگیهم ینوا

 جا مانده بود انگار.. قتهایحق

 یلوال غیج یماند تا باالخره صدا ستادهیبه همان حالت، همانجا ا آنقدر

 در

با  ،یاحمر ریجهانگ بتیانداخت. در باز شد و ه ریو نگاهش را گ درامد

 ییعصا
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او  دنیشد. از د دایبود در قابش پ دهیدستش د شهیمدت هم نیدر ا که 

 در

 یاز حسها ییایآن دستانش به لرزه افتاد و دن کی یشگیهم بتیه

 مختلف

 دهیچندبار د کبار،یبود. نه  دهیمرد را قبال هم د نیقلبش روانه شد. ا به

 بود

 کجا؟ فرقشان فرق روز و شب بود. در آن دارید نیکجا و ا دارهایآن د اما

 یرمردینبود، پ بهیکه غر ی. مرددیدیبار بود که او را م نیانگار اول لحظه

 که

که با او هم  یو ساحل نبود. مرد اسمنیو  لیریفقط پدربزرگ ام حاال

 نسبت

 .داشت

او مانده بود و نوا  یرهیهم در آن سمت خانه خ ریجهانگ چشمان

 دانستینم
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هم او را  ریحس خودش است. جهانگ هیاو در آن لحظه، چقدر شب حس 

 به

 ی. به چشم چند نفریادگاری کی. به چشم ستینگریبار م نیاول چشم

 که

 در ریاز او به ناحق گرفته بود، به چشم جالل، عارف، سودابه. جهانگ زمانه

 .گشتیم شیاه هدنبال گمشداو به  صورت

قدرت به تنش  یک دیچند قدم به جلو برداشت. نفهم یک دینفهم نوا

 بازگشت

وز  یدست باال برد و موها یک دیشود. نفهم شقدمیدر سالم دادن پ تا

 شدهاش

 یبا سر ،یاحمر ریکرد که جهانگ دایخودش را پ یمرتب کرد. تنها زمان را

 که

 رفت. یگریتکان داد، سالمش را جواب گفت و عصازنان به طرف د شیبرا

به مراتب  ینوا را آرام کرد و کالم یبیکه به طرز عج یعاد یواکنش

 :تریعاد
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 .یدخترجان. خوش اومد نیبش- 

کرد  دایجا مانده از مسابقه، دوباره راه خودش را پ یچون دوندها لبخند،

 و به

چشمانش ناخوداگاه  ریمس ،ینگاه ینی. با حس سنگدیلبان نوا دو یگوشه

 تا

 ی. چشمکریجهانگ یقبل یدر جا ستادهی. ادیرا د لیریشد و ام دهیکش در

 لیتحو

 که یاحمر ریبه سمت جهانگ یشتریداد و باعث شد دختر، با ارامش ب نوا

 را به خانهاش دعوت کرده بود و خودش زودتر یمهمان معمول کی انگار

 شده بود برود. ریجاگ

 اشاره کرد: یمجدد، به صندل ریجهانگ

 آب خنک بده بهم. کهیچ هی ل؟یریدختر. ام نیبش-

و با همان اخم  دادیکه دستور م یحواسش نبود که در تمام مدت و

 یشگیهم
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 نوا نشسته کردیم تیکه رفته بود شکا یگرم بودن هوا و دور بودن راه از 

 بدن دختر، یمانده بود. آرامش به تمام اعضا رهیمبل، به چهرهاش خ یرو

 هیبخندد. چقدر شب یحت تشانیبه وضع توانستیبود و حاال م برگشته

 کردهاند! دایرا پ گریبودند که تازه همد ییآدمها

 کردیچرخ خورد. چرا فکر م ریخندانش در صورت پر چروک جهانگ نگاه

 ای کشدش؟یو در آغوش م دیآیاو جلو م یهند یلمهایهمچون ف حاال،

 یحت

 "تا حاال عموجان؟ یکجا بود" دیگویو مثال م کندیآن بدتر؛ نگاهش م از

اداها  نیاال ا آمدیم یزیاخمو، هر چ رمردیپ نیرا قورت داد. به ا خندهاش

 و

 خودش یبرا رهایتصو نیبود نوا که در آن چند ساعت از ا الیخوشخ چه

 از دست رفتارها نیساخته بود! چرا با خودش فکر نکرده بود که ا کابوس

 محبتبودنش یبودن و ب یاز جد دیشنیا تا مه هنو یکه همه یریجهانگ

 بود؟ دیداشتند بع تیشکا
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 تا چه اندازه باهوش است، خبر نداشت شیروبهرو رمردیپ دانستینم و 

حال  دنیبا همان نگاه اول ترس را از چشمانش خوانده و با د ریجهانگ

 خراب

 گرفته تا ترس را از تنش دور کند.. شیرا در پ هیرو نیا او

 رهیبه نوا خ وان،یو از پس بلور ل دیچند جرعه از شربتش نوش ریجهانگ

 شد.

مردمک چشمانش  انیاول م یکه در لحظه یاز آن ترس و اضطراب گرید

 دهید

شربتش بود. هر چه گشت،  دنینبود و با آرامش مشغول نوش یخبر بود

 یبرا

نکرد. و چه تلخ  دایپ لیجز خل زیچ چیدختر، ه نیکردن صحبت با ا باز

 بود

 بود. لیاو به خل یدختر ربط زندگ نیاعتراف که ا نیا

 چطوره؟ لیحال خل-

 و سفت لیفرزانه! نگفت آن نامرد! گفت خل لیپدربزرگت! نگفت خل نگفت
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 .دیرا د وانیدستان نوا به دور ل شدن 

 بهترن! یلیبه لطف شما، خ-

 را باال فرستاد. شینشسته در کالم نوا ابروها یطعنه

صاف  ییمنظور نشسته پشت کلمات او را خوب درک کرد. گلو ریجهانگ

 کرد

 محکمش نگاه نوا را تا چشمانش باال کشاند: یصدا و

 دخترجان! میزدیحرف م دیما با-

 مرد از نیآن بود؟ برداشت ا لیبغض کرد. حرف زده بودند و حال خل نوا

 :دید؟ نتوانست نگوچه بو حرف

 !نیفقط حرف نزد یول-

وادارش کرد به  دیدو ریکه به حالت استفهام به صورت جهانگ یاخم

 حیتوض

 :شتریب
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! زهیانقدر بهم بر تونستیحرف زدن ساده نم هیبهخاطر  لیحال بابا خل- 

 شتریب

 تا حرف زدن! نیشکنجه رفت یبرا انگار

 حرفش ریآن دلش خواست ز کیسفت شد.  شیدور عصا ریجهانگ دست

 یدختر اگر از کارها نیگفته بود. ا لیکه به خل یهمان جملها ری. زبزند

 لیخل

 تا از او دفاع کند؟ ستادیایتمام قد م نطوریباز هم هم کرد؟یچه م دیشنیم

 شد: تلخ

 دخترجان! ستمیبد تا کرده من ن هیوسط با بق نیکه ا یاون-

نفر  کیچه بود؟  ریقلب نوا نشست. منظور جهانگ یرو ن،یسنگ یوزنها

 در

 ؟یدینبود که شن یهمان زیهمه چ یدیکه د زدیم ادیفر گوشش

 یاز هوا یقی. دم عمکردیچرخاند اما او نگاهش نم لیریبه طرف ام چشم
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 کیتا  ستادیایهر چه که بود او نم ریسالن گرفت. منظور جهانگ یخفه 

 تازه

که وسط  لیخل یرا سست کند. پا لیاو و خل انیم یرشته دهیراه رس از

 آمدیم

 .شدینوا هم سست م منطق

و طعم خوش شربت در دهانش زهر شده بود  دهیکلماتش جه انیم درد

 یوقت

 گفت: که

 !ستیهم ن لیباباخل-

که  یی"بابا"با آن  دیزد و نفهم ریاول را درست به قلب جهانگ یضربه و

 به

 یو فقط پررنگ شدن اخم، رو دیبست چه بر روز او اورد، نفهم لیخل نام

 :دیاو را د یشانیپ

 مرد حق من نبود؟ نیهمه سال، حرف زدن با ا نیبعد ا یبگ یخوایم-
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 انداخت و زمزمه وار لب گشود: نییاو سر پا یتحکم صدا ریتحت تاث نوا 

 یبا مرد نداره. یکه حال خوب یشکل تا کردن با مرد نیحقتون بود. اما ا-

 ...که

 اجازه نداد جملهاش کامل شود: ریجهانگ

 !ستین یکه امانتدار خوب یبا مرد-

که  یلینبود؟ خل یامانتدار خوب لیکرد. خل ینیاو سنگ یناباور نوا رو نگاه

 تا

 گذاشته بود؟ هیاو ما یاز جانش برا آمدیم ادشی

 :دیلرز تیانیاز عص شیصدا

 یاگه جلو نجام،ی! اگه من ایاحمر یبوده آقا یامانت دار خوب لیباباخل-

 شما

که شما بهش انگ امانت  هیهمون مرد یهمهش از صدقه سر نشستم،

 یندار

 !نیزنیم
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 لیبود و خل "یاحمر یآقا" ریبود. جهانگ تریدوم که انگار کار یضربه و 

 ؟"لیباباخل"

 یبه نوا و صدا ریجهانگ یرگیکه با خ یسکوت برقرار شد، سکوت یهایثان

 یرا به باور حرفها ریکه جهانگ یتند دختر همراه بود. سکوت ینفسها

 لیریام

جالل جانش به  یبود نوه دایاحسان رساند. حق با آنها بود. آنطور که پ و

 جان

نامربوط در  یکلمه کیتاب  یبسته بود. آنقدر پشتش بود که حت لیخل

 مورد

 را نداشته باشد. او

 پشت سر نوا چشم دوخت و با غم به گذشته سفر کرد: یخال وارید به

که همه  یپدرم! کس ؛یاحمر رآقایآقا، م هیشهر بود و  هی ،یزمان هی-

 سرش

. چشم همه تو اون شهر به آقا بود و چشم اون به ما. از خوردنیم قسم

 همون
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مردم سرشکسته  نیب مینکن یکه کار خوندیتو گوش منو جالل م یبچگ 

 بشه.

 .زهیجمع کردنش عمرش رو گذاشته بر یکه برا ییکه آبرو مینکن یکار

 محکمش خش برداشت: یصدا

 ی. اما جالل شد، شد بهتر از اونخواستینشدم که آقا م یمن اون پسر-

 که

آقا. هر  ی. جالل بود و اسم و رسم آقا. افتخار آقا، نور چشمخواستیم آقا

 جا

اهلش  یبرعکس من که انگار بچه زد،یبا افتخار ازش حرف م رفتیم

 نبودم،

 همه گهیچقدر من براش دردسر داشتم جالل براش موهبت بود. د هر

که رو حرف  یجون آقا به جالل بنده. جون جالل هم. طور دونستنیم

 اقا

 اما خدا نذاشت. جالل رو از آقا گرفت و آقا رو از ما! آوردینم حرف

 سخت: شیتند شد و صدا نفسش
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خم  یشد. کمرش شکست، جور ریشبه پ کید آقا هم مرد. جالل که مر- 

 شد

 . همه مردهشهیقبل نم یآقا اون آقا نیا گهیشهر مطمئن بودن د کی که

 نیبود، اونم همچ دهیکه نبود، داغ اوالد د یزی. کم چدونستنشیم

 ،یاوالد

 یاعلیبود اما اقا  نینداشت، داغش سنگ غمبریآقا کم از اوالد پ یبرا جالل

. داغ جالل سرد نشد براش اما خودش رو جمع و سادیو پاشد وا گفت

 جور

 چرا دختر؟ یدونی. مکرد

 یکه با قلب یینوا ی. در چشمهادیرا پرس نیزد در چشمان نوا و ا زل

 ضربان

. دنیشن یکرده، همه جان گوش شده بود برا خی یبا دستان گرفته،

 پوزخند زد:

 هیآقا  دیجاللش. همه چشم ام یبهخاطر عارف سرپا شد. به خاطر امانت-

 شبه
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ازش بسازه، تو جون  گهیجالل د هی خواستیعارف، شد پسر جالل. م شد 

 اون

 جاللش رو. اما نذاشتن. کمر آقا رو بازم ی. امانتدیدیپسرش رو م بچه

 .شکستن

 قسمت از داستان آن هم از نیا دنی. شندیاو لرز ینوا از لرزش صدا قلبم

 به یاجیداشت. احت یتازگ شیماجرا بود برا گریکه طرف د یشخص زبان

بود. سودابه  انیع رینگذاشتند هم نبود. منظور جهانگ یچه کسان دنیپرس

 و

 که آقا بود ربوده یجالل را از چنگ مرد ینگذاشته بودند. آنها امانت لیخل

 افکارش را پاره کرد: یرشته ریجهانگ ی. صدابودند

 داغ نیشبه بازم داغ دار شد. اما ا هیکمر آقا صاف نشد.  گهیبعد عارف، د-

 و داغ جالل کجا؟ آبروش رفت، مالش رفت، بچهش رفت، عروسش کجا

که سر سفرهش نون و نمک خورده و نمکدون شکسته  ی. اونم با کسرفت

 بود.
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 یچ یدونیآقا رو اون روزها خورد کرد. م زیچ هی. اما ستین یدرد کم 

 امانت جاللش امانتدار یبرا نکهیگناه امانت دار نبودن! داغ ا دخترجان؟

 !نبود

 در قلب نوا فرو رفت: یشیبا وجود کمرنگ بودن چون ن پوزخندش

آقا  دمیکه به چشم د یدختر؟ من یگیمن از امانت دار بودن م یبرا-

 چطور

 یکه از عارف یگیم یلیغم رفتن امانتش سوخت؟ از امانت دار بودن خل با

 که

کدوم  نه؟یداد؟ امانتدار بودن ا لیقبر به من تحو هیچشم ما بود  نور

 یامانت

 دن؟یصاحبش م لیمرده تحو رو

 دایتازه پ ریجهانگ ی. براشناختیکه نم ییآقا یبغض کرده بود. برا نوا

 شده.

 شتریب یخودش. آن وسط چه کس یبرا یجالل، عارف، سودابه، حت یبرا

 مقصر



 

1763 

 یشوکت نای: مسندهیون                                                                                                                55طهران

 ای گفتیاز داغش م ریکه جهانگ ییبود؟ آقا شتریسهم کدام ب بود؟ 

 یسودابها

 دیکرده بود؟ کدام را با شهیدر ش ریازدواج با جهانگ یآقا خونش را برا که

 کرد؟یم باور

دفاع از  یخودش نبود، دست دلش بود که همه را کنار زد و برا دست

 لیخل

 :دینال

. فتهیب یهر کس یکه ممکنه برا یاتفاق بود. اتفاق هیاون تصادف فقط -

 شما

کرده. غم همون  کاریچ لیسالها با باباخل نیغم رفتن بابام ا دیدونینم

 امانت

 .دیبر یطرفه به قاض کی ستینبودن! انصاف ن دار

 دانستینگفته! نوا چه م یاز حرفها ییایصامت نگاهش کرد. با دن ریجهانگ

 با آنها چه کرده؟! لیخل
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با لب باز نکردنش هم خودش رو به  لیما بود! خل زیاون بچه همه چ- 

 خاک

 هم ما رو! نشوند

 که حاال اشک براقشان کرده بود از نوا رو گرفت. یگفت و چشمان ریجهانگ

 خواستیبشنود. دلش نم یزیچ گرید خواستیاز جا بلند شد. دلش نم نوا

هم بسش بود. حس  نجایرا در نظرش بشکند. تا هم لیکس بت خل چیه

 یکس

دو طرفش  لیو خل ریو جهانگ ستادهیطناب ا کیداشت که وسط  را

 هستند و

خودشان دل او را به سمت خود بکشانند.  دیدارند با حرف زدن از د یسع

 اما

 یرا به اندازه لیکه خل ینبود. نه تا وقت یدو راه نی. ادم اتوانستینم نوا

 تمام

که  یر کارهر چه که بود، ه لی! خلچیرا ه ریو جهانگ شناختیم عمرش

 کرده
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 سنگ یکس ندیبود. دلش را نداشت بب هایاز خوب ینوا مجسمها یبرا بود، 

 را دارد. بایز یمجسمه نیو قصد شکست ا برداشته

 یبرداشت. با دستان انیرا از م ریخودش و جهانگ نیب یقدم، فاصله کی با

 که

بود مقابل او  ستادهیکه به زحمت مقابل بارششان ا یو چشمان دندیلرزیم

 یرو

 نشست: زانوانش

کردم  دایمنه. من همهش چند روزه شما رو پ زیهم همه چ لیبابا خل-

 کیاما 

. دمیشدم و شبها با نگاهش خواب داریب لیباباخل یصبحها با صدا عمره

 من

همه  یکه جا لیباباخل هی. خودم بودم و یاحمر یو مادر نداشتم آقا پدر

 رو

 .شناسمیرو م لیاز جالل؟ اما من فقط خل ن؟یگیپر کرده. شما از آقا م برام
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 لمیکه بابا خل نی. توروخدا نگشناسمیاون نم یبابام رو هم اندازه یحت من 

 بد

باور کنم. چون باورم  خواممینم کنم،یچون باور نم نیمن نگ ی. براکرده

 شهینم

 یه اصال بدمن زد یعمر برا کیکه از خواب و خورد و خوراکش  یمرد

 بلد

 .باشه

 دشیرفت اما عقب کش شیپ ریدست جهانگ ینشستن رو یبرا دستش

 نیو ا

 نیاو و ا نیدور نماند. نماند و با درد چشم بست. شکاف ب رینگاه جهانگ از

 نبود. هق زد: یو با چند حرف پر شدن هایآسان نیبه ا دختر

سخت بوده  لیباباخل یچقدر برا دونمی. من منی. حاللش کننشیببخش-

 که

 یامانت نیاما گفت تا حداقل ا ریرو بگه اما گفت. هر چند د تیمن واقع به

 رو
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کل جونش رو گرفته با  یضیروزها رو که مر نیا نیبرگردونه. نذار بهتون 

 فکر

 .نینذار نیدیشما بگذرونه. شما که آقا رو د دنینبخش

 یقیدم عم ریافتاد. جهانگ نییاز چشمانش روانه شد و سرش پا اشک

 گرفت و

 شد.... رهیاو خ به

** 

** 

با هقهق دست سمت  اسمنیهنوز کامل متوقف نشده بود که  نیماش

 رهیدستگ

که دختر  دیبگو یزیو خواست چ دیکالفه به طرفش چرخ ایرکی. امبرد

 مهلت

. با رفتنش مشت دیپر نییپا دهینکش هیو به ثان دیرا کش رهی. دستگنداد

 محکم
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را در هم  نیاه بلندش سکوت کاب یفرمان نشست و صدا یرو ایرکیام 

 شکست.

 گذاشتیم دیشد. نبا ادهیدقت پارک کرد و پ یرا ب نیماش حوصلهیب

 اسمنی

 حال داخل خانه برود. نیا با

را به دنبال  فشیخراب داخل ک یبا حال اسمنی د،یخانه که رس مقابل

 ریز دیکل

و  ستادیا اسمنی. کنار دییاطراف را پا یرچشمیز ایرکی. امکردیرو م و

 دست

 دست او نشاند: یبرد و رو شیپ

 ؟یاسی-

 ینیکه در ن یبا ضرب باال رفت و برق اشک اسمنی یعصب چشمان

 چشمانش

دست او  مانیرا لرزاند. باز هم گند زده بود! پش ایرکیقلب ام دیدرخشیم

 را
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 داشت عقب بکشد محکمتر گرفت: یسع که 

 لحظه کنترلم رو از دست دادم. هی-

گرفت. دستش را  اسمنیخاکستر خشم  ریجمله، آتش ز کی نیهم

 محکم

انگشت اشارهاش  زدیم ادیکه بغضش را فر یلرزان یو با صدا دیکش عقب

 را

 او باال گرفت: یسو

کنترلت رو از  یو تهش بگ یدلت خواست بکن یقراره هر کار یتا ک-

 دست

 ؟یفکر کرد یه به من زدک ییاصال به حرفها ؟یداد

 لب زد: یبا ناباور و

که  یفقط دهن باز کرد ایحواست بود؟!  یکه گفت ییزهایاصال به چ-

 حرصت

 ؟یکن یخال رو
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چانهاش راه گرفت  یو تا رو دیچک نییاز چشمانش پا یاشک سمج قطره 

 و

نادم جلوتر  ایرکیپسش زد و ام یخودش کرد. عصب ریرا گ ایرکیام نگاه

 رفت

 .دیرا چسب اسمنیساعد  و

 ..خواستمیمن نم-

 که باال یاسمنیرقم خورد. دست  هیاز ثان یدر کسر زیبعد از آن همه چ و

در  یکه با دست یزدانیکه باز شد و  یتا او را از خود دور کند و در آمد

 هوا

که  یبیعج ری. به تصوکردیبه آنها نگاه م رتیو با ح رهیخ رهیخ مانده

 مقابلش

 به دعوا نبود. شباهتیو ب بود

 شده؟ یزیچ-

 سیچشمان خ یفاصله گرفته و حاال رو هیاز آن بهت اول زدانی نگاه

 و اسمنی



 

1771 

 یشوکت نای: مسندهیون                                                                                                                55طهران

 جمله را به زبان آورد. بدون آنکه نیا یوقت زدیسرخش دودو م صورت 

را هدف  ایرکیدر هم رفته و نگاه پر حرفش ام شیباشد اخمها متوجه

 گرفته

 .بود

 دیاو داد و خواست بگو لیتحو یلبخند کج و کولها یبا شرمندگ ایرکیام

 یزیچ

 کی بهیغر یجمع انیکه م یاجازه نداد. همچون بچها اسمنیاما  نشده

 آشنا

 :دیکرده بود باالخره طاقتش طاق شد و با بغض نال دایپ

 ولم کن.-

 یساز یعاد شهیاز عکسالعمل او جا خورد. توقع داشت مثل هم ایرکیام

 کند

 فرق زیهمه چ یجد یبحثشان نشود اما انگار امروز جد یمتوجه یکس تا

 .کردیم



 

1772 

 یشوکت نای: مسندهیون                                                                                                                55طهران

 قدم به طرف او کی ایرکیخواهرش در مقابل ام یاز کمتوان یعصب زدانی 

بود دست  اسمنی یرهیکه خ ایرکیام رانیو مقابل چشمان ح برداشت

 جلو برد

 یبار با خشم نیساعد خواهرش را از بند دست او آزاد کرد و دوباره و ا و

 :دیپرس پنهان

 شده؟یگفتم چ-

فرستاد. از  رونیبه آب برگشته نفس لرزانش را ب یهمچون ماه اسمنی

 کنار

 :دیآرامش را فقط برادرش شن یگذشت و زمزمه زدانی

 باال. ادینذار ب-

 و فرار نبودند از در داخل دنیشباهت به دو یبلند که ب ییو با قدمها گفت

 و ندیاو را بب نبی. دوست نداشت زدیایباال ب ایرکی. دوست نداشت امرفت

 یب یزوجها یو لبخند بزند و ادا ندیمجبور باشد کنارش بنش اسمنی

 مشکل



 

1773 

 یشوکت نای: مسندهیون                                                                                                                55طهران

 قلم در توانش نبود. کی نی. امروز ااوردیدرب را 

فرستاد و  شیکالفه هر دو دستش را داخل موها ایرکیام اسمن،یرفتن  با

 پر

مقابلش  زدانیقدم به طرف خانه برداشت که  کیو  دیکش یپوف حرص

 قد

 کرد: علم

 کجا؟-

 زد: یدرشت شده از تعجب تک خند یبا چشمان ایرکیام

 .ارمی. برم از دلش دربستین ی. االن وقت شوخزدانیبرو کنار -

 بهتش در را هم پشت سرش بست: انیاو را عقب هل داد و در م زدانی

 ؟یکرد کارشی! چشینداختینم هیبه گر یکه اونجور یبود اریاز دل درب-

 کردن او درهم شد: چیاز سوال پ ایرکیام اخم

 خودمون. نیبحث ساده بود ب هی-
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توجه  زدانیندارد. اما  یداشت؛ به تو ربط یمعن کیش "خودمون" آن 

 نکرد.

 نظر گرفت: ریشلوارش سراند و با دقت او را ز بیدو دستش را داخل ج هر

 .افتهیروز نم نیبحث ساده به ا هیخواهر من بهخاطر -

 کیبه جوش آمد.  یخونش به آن اسمن،ی انیچشمان گر یاداوریبا  و

 قدم

 :دیغر شیدندانها ریبرداشت و از ز ایرکیام سمت

 اسمنیجات سرچشم! اما اشک  ،یداماد ،یزیعز ،یداداشم ،یمییپسردا-

 رو

 چقدر صبوره. پس سواستفاده نکن. یدونی. خودتم میبا من طرف یاریدرب

 به بخت بدش لعنت بفرستد. آهسته گفت: ایمانده بود بخندد  ایرکیام

 نشده! یزیگفتم که چ ؟یکنیچرا بزرگش م-

 یاز بحث احتمال یریجلوگ ی. برادیکش رونیب بشیرا از ج چیسوئ زدانی

 به
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 رفت و سر تکان داد: نشیماش طرف 

 تیاذ یخودیرو دادم دستت، خواهر من رو ب یبزرگش نکردم. فقط گوش-

 .ینکن

کس  ایرکی. مطمئنا اگر دامادشان جز امدیکش یقیو نفس عم گفت

 بود یگرید

حد  نیتا ا دیدیم شیپ یقیچون دقا یتیاو را با خواهرش در وضع و

 یصبور

 !کردینم شهیپ

 انداخت: نبیز یبه ساختمان خانه ینگاه ایرکیام

 تموم شد برم باال؟ داتیاگه تهد-

 گفت: ی. به طرفش برگشت و جدستادیبا اخم ا زدانی

 .دیی. بفرمالهیتعط یمهمونامروز -

 :دیناباور خند ایرکیاو را نشانش داد. ام نیبا دست ماش و

 ؟یکنیم یشوخ-
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اخمآلود سر تکان داد و قدم دور شدهاش را دوباره به طرف او  زدانی 

 برداشت:

 برو االن وقت ای. بنتتیبب خوادینم ش؟یچطور ترسونده بود یدی. ندریخ-

 .ستین یکش منت

 :دیصورتش کش یدرمانده دست رو ایرکیام

 باهاش حرف بزنم. دیبا-

 او تکان داد: یدر هوا برا یدست حوصلهیب زدانی

تو بود االن باهاش دست  یجا ی! هر کایک اریمنو باال ن یبرو اون رو ایب-

 به

 شده بودم که اشک خواهرم رو دراورده! قهی

حاال  ق،یهر چقدر هم رف زدانیچشم بست.  یبا شرمندگ ایرکیام

 برادرزنش

 کرده بود. یاو را هم عصب اسمنیو حال خراب  بود

 :دیامد و فقط توانست بگو نییمقابل در پا یپله یرو از
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 بشه. ینجوریا خواستمینم- 

 یگریدر جوابش به تکان کوچک سر اکتفا کرد. انگار جواب د زدانی

 نداشت.

تا رفتن او  ستادیزد و همچون نگهبانها ا هیتک نشیبه ماش نهیبه س دست

 را

 .ندیچشم بب به

رفت و سوار  شیناچار پ دیاو را د ستادنیکه آنطور صم بکم ا ایرکیام

 نیماش

 یآخر رو یکه نگاهش تا لحظه یرا به راه انداخت. در حال نیو ماش شد

 به نشیجامانده بود و عطر جاخوش کرده در ماش نبیز یخانه یپنجره

 .زدیم یتو دهن ششیساعت پ کی یاه هگفت

*** 

*** 

 هاشیگر یصدا کردیم یدهان، سع یرو یبود و با دست ستادهیدوش ا ریز
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 صورتش. هق هق یرو خوردندیهمراه با آب، سر م شینرود. اشکها باال 

 یاه ه. ته ماندکردیآنقدر مظلومانه بود که دل سنگ را هم آب م خفهاش

که امروز تجربه کرده بود هنوز در وجودش مانده بود. حس  یبد حس

 کردیم

 یی. مثل آدمهاکنندیم شیتماشا رهیخ رهیحمام هم دارند خ یاه هلیوس

 که

 و نگاهشان کرده بودند. ستادهیا امروز

 نیشد. چرا ا یرا چنگ زد و از خودش عصب شیدست لرزانش موها با

 لرزش اعصاب نیا کردندیچرا تمام نم گشتند؟یبرنم یبه حالت عاد دستها

 یسر خورد. قطره اشک نیزم یگوشه رو کیرا بست و  ریرا؟ ش خردکن

 از

 یدلدادگ یجاده نیا یراه را اشتباه رفته بود؟ کجا ی. کجادیچک چشمش

 به

 شده بود؟ نیچن نیبود که او متوجه نشده بود؟ چرا ا دهیرس یخاک
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 زدیم ادیداخل گوشش با تمام توان فر ییقبول کند اما صدا خواستینم 

 "...ی....اشتباه کردیاشتباه کرد"

داشت آن صدا را خفه کند اما  یجانش سع یبا ته مانده اسمن،ی و

 .توانستینم

کبود شدهاش  یلبها یرو ی. پوزخنددیرسیآن نم یبه بلند زورش

 نشست.

 بود که به او برسد؟ نفرت در وجودش دهیرس ایرکیامروز زورش به ام مگر

 یدختر نیبود. از ا زاریدست و پا ب یکم توان و ب اسمنی نیزد. از ا قل

 که

 ساخته بود. ایرکیام

 ...ایرکیآخ از ام ا؟یرکیام

 و اشک را در چشمانش اسمنیرا در سر  ادشیفر یاسمش، صدا آمدن

 "!یتو غلط کرد": زدیکه داد م یبلند ی. صداجوشاند
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سرد حمام  یگفته بود؟ چرا؟ مگر چه کرده بود؟ سر به کاش اسمنی به 

 هیتک

 رد شدند. از سالن شیز مقابل چشمهاا لمیامروز چون ف یاه هو صحن داد

به دنبالش امده،  ایرکیزده بود خبر نداشت ام رونیکه ب مارستانیب

 همانطور

 شده تا سهیبدحالشان پشتش ر یضهایاز مر یکیهمراه  دانستینم که

 یبود وقت اشیدارو. حواسش به گوش یهیته یبه دامنش شود برا دست

 نیاول

 دهیاز پشت کش فشیباره ک کیگذاشت و  مارستانیب اطیرا داخل ح قدم

 شد.

بخششان را  ماریب رزنیپ یبود جوانک درمانده دهیبه عقب چرخ یوقت

 دهید

 .کردیدرخواست کمک م اسمنیکه از  بود

بود سر و  دهیبود به حرف زدن با او و نفهم ستادهیا اشیذات یمهربان با

 یکله
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 از کجا بر سرشان نازل شده بود. کهوی ایرکیام 

 .ایرکیام دادیکابوس رقم خورده بود. داد و ب هیشب زیاز آن همه چ بعد

 اسمنی یشدنش با آن جوانک و تالش همکارها قهی. دست به شیادهایفر

 که

را از آن پسر جدا  یعصب یایرکیپر تاسف جمع شده بودند تا ام ینگاه با

 کنند.

 توانستیسمتش امده بود را هنوز هم م تیبا عصبان یوقت ایرکیام یصدا

 اون حرف نویساعته با ا هی یمنو کاشت ارو؟ی نیبا ا یگفتیم یچ". بشنود

 "؟یبزن

 بود که مقابل چند جفت چشم خاله زنک، در دستش اسمنی یبعد بازو و

 "مگه؟ یالل شد". شدیم فشرده

 شودیدر آن لحظه له م شیدست و پا ریکه ز یزیبود آن چ دهینفهم و

 فقط
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عشق و عالقهاش، غرور و عزت نفسش را داشت  ست،ین اسمنی یبازو 

 لگدمال

 ...دیفهمیو صد افسوس که نم کردیم

بود سمتشان گام  دهیرا د ایرکیو واکنش بد ام هیکه گر یوحدت ثمیم

 برداشته

 ".هینیکار خانم ام طیمح نجای. انیآروم باش ؟یاحمر یآقا". بود

دست و زبانش  اریاخت شدیم یکه عصبان ییمثل تمام زمانها ایرکیام اما

 را

 "نسناس؟ یگیم یتو چ". کور و کر شده بود که باز هوار هوار کرد. نداشت

 شده بود. یوحدت ثمیم یقهیبار هدف حملهاش  نیا و

 یآن اتفاقات، در حمام خال یدوباره یاداوریاز  اسمنیهق پر درد  هق

 نیطن

 ونریکه ب ییمنایو  نبیهمچنان به گوش ز دانستیم دیشد و بع انداز

 بودند

 .نرسد
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را مقابل چشمان  اسمنیو رفتار بدش امروز  یو زودجوش ایرکیام 

 همکارانش

جان داده بود و مانده بود با افتضاح  رهشانینگاه خ ریکرده بود. ز خرد

 امروز،

 پا بگذارد؟ مارستانیدوباره در آن ب ییبا چه رو گرید

بود که شده بود مته و به جان سوراخ کردن مغزش  یان بدتر فکر از

 افتاده

. اشتباه کرده بود. سخت بود اعتراف کردنش اما اشتباه کرده بود. زود بود

 وا

 قبل از محرم شدنشان فکر کرده بود نهایبه تمام ا نکهیبود. با وجود ا داده

 هچشمانش را گرفت یجلو ایرکیکه باز هم وقت عمل، عالقه به ام فیح اما

مقابلش  ایرکیام یزمان را به عقب برگرداند و وقت توانستی. کاش مبود

 ستادیا

 نه. دیکالم بگو کیجواب خواست ترس از دست دادنش را پس بزند و  و
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گونه که از  نیگونه نه. ا نیاما ا ییتمام آرزو ،یعشق ،یتو جان من دیبگو 

 کوره

. ستمینه. من ن یو عذر بخواه یچه کردها فتدیب ادتیو بعد تازه  یبرو در

 من

شده  ریکه د فیاما ح ستمیدوست داشتنت ن نیچن نیراه و ا نیا آدم

 بود.

 خوردیدردش نم چیکه به ه ایرکیام یبا عذر خواه کرد؟یچه م دیبا حاال

 و

 دیبا گرفتیکه شروع نشده داشت جانش را م یاارتباط  نیو ا خودش

 چه

 کرد؟یم

دهان وا  نی. کاش زمگذاشتیم شانیپا شیپ یخدا خودش راه کاش

 کردیم

چشم کبود  ریتا فردا چشمش به چشم همکارانش و ز دیبلعیاو را م و

 یشده
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 .....فتدین یوحدت 

** 

*** 

بود که سکوت سرد  ییتنها صدا آمدیکه از آشپزخانه م یتق تق یصدا

 سالن

 .شکستیدر هم م را

 و باعث شد دخترک معذب در ستادینوا ا یشربت روبهرو ینیبا س نبیز

از زمان آمدنش بود؟ تا نوا لب  ییرایپذ نیچندم نیتکان بخورد. ا شیجا

 به

 سبحان از آن طرف در آمد: یباز کرد صدا تشکر

 بانو؟ یزینو که اومد به بازار کهنه شد دل آزار ز-

 شل شد: ششیتا نگاه همه سمتش برگشت ن و

 زنمیته حلقم حداقل حرف م زمیمن بر نیآب نداد کهیچ هیاز صبح -

 گلوم
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 ؟یبود عدالت عل نیشش تا شش تا؟! ا اینشه! بعد به بعض خشک 

با چشم و ابرو مثال نامحسوس به نوا اشاره کرد اما همه حرکتش را  و

 دندید

 باال رفت. شانیاه هخند یصدا و

 شربتش را با خنده سمت او گرفت: وانیل نوا

 تو بخورش. من واقعا جا ندارم.-

 فورا چشم گرد کرد: انسبح

 !رهینم نییمن پا ینه خواهر! مال مردم از گلو-

 او زد: یشانه یدست رو منای

 رفت. یکی نیا دیحاال امتحان کن شا-

تا دستش به دست نوا برسد و  دیمبل جلو کش یخودش را رو سبحان

 شانه

 انداخت: باال
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خوب باشه  شاالیزد. ا نیرو زم بایهمه خانم ز نیا یرو شهینم گهید- 

 یمشتر

 .بشم

 زهرا سادات بلند شد. یشوکه یصدا دینوا رس وانیتا دستش به ل و

 سبحان!-

ه که شربت از گوش دیرا گرفت و سر کش وانیل ییکهویآنچنان  سبحان

 یاه

 شره کرد و همه را به خنده انداخت. زهرا سادات شرمنده به نوا نگاه لبش

 :کرد

 !چجایه ذارهیمن آبرو نم یبچه برا نیشرمنده نواجان. ا-

 آمد و نوا توانست رونیب ینیحرکت او، جو از آن حالت سنگ نیبا هم انگار

 یکه واقع فیتکل ی. لبخندش حاال نه از روندیمبل بنش یراحتتر رو یکم

 :بود

 نداشتم. یکی نیا یجا برا قتایازش ممنون باشم. حق دیاتفاقا با-
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 زد: ه هقهق منای 

تو حلقت که فکر کنم امشب جات  ختنیر زیم زیانقدر چ یاومد یاز وقت-

 تو

 اد؟یباشه. چرا صدات در نم سیسرو

 و گفت: دیمبل کنار دست نوا نشست و قبل از او لب گز یرو نبیز

 !مینیبیباره تو رو م نی! انگار اولمیهول شد-

 مهربان دست نوا را گرفت: یبا لبخند و

 از خودت بگو. از خانوادهت. همه خوبن؟ کمینوا جان!  یچقدر ساکت-

 مارستانیکه هنوز کنج ب لیخل ادیکوچکش افتاد، به  یخانواده ادیبه  نوا

 بود،

 یعل ادیکرده بود. به  اشیراه یاز نگران ییایکه امروز با دن یمحبوب ادی به

 ادیبه  ینکند. حت ییرسانده بودش تا احساس تنها ریجهانگ یتا خانه که

با محبوب خواسته بود  اشیریشب قبل در تماس تصو که یمحمدحسن

 نوا را
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 از ایرفته بود.  نیدورب یجلو یسالم و احوال پرس کیو او در حد  ندیبب 

خودش؟  یبود برا یینوا کتاب جدا یکه در داستان زندگ ییاز او ل؟یریام

 از

 شده؟! دایتازه پ یلهایفام نیا یبرا گفت؟یم هایاحمر یبرا دیبا کدامشان

 همه خوبهن. سالم رسوندن.-

 .فیرفع تکل یمختصر از رو حیتوض کی. نیهم

 و رو به سبحان دیاو پاش یبه رو یآمد و لبخند رونیاز آشپزخانه ب آذر

 :دیپرس

 ان؟یم ینگفتن ک ایرکیو ام لیریام-

 شانه باال انداخت: سبحان

 خبر ندارم.-

 سمت او رفت: یسادات چشم غرها زهرا

ور دل ما؟  یموند یچ ی. تو براستنیکدوم از مردا امروز خونه ن چیه-

 دیشا
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 ؟یباش دینبا یشی. خودت متوجه نممیبزن میحرف زنونه بخوا هی ما 

 برداشت و گاز زد: زیم یاز رو یاریخ ال،یخیب سبحان

 نیهم یزنونهم. اصال برا ی. من عاشق بحثهادی. راحت باشدیخب بزن-

 .نشستم

 اخم زهرا سادات درهم شد با همان دهان پر دست باال گرفت: تا

 مگه؟ نیدونیمن خواجهم. نم-

 ابرو باال فرستاد: منای

که  یخوشگل سوار کردن یخواجه؟ دخترا یشیجور وقتا م نیچطوره ا-

 خوب

 خودت! یبرا یهست یپسر

او، به پر سر و صدا خرچ خرچ کردنش ادامه  یکهیبه ت تیاهمیب سبحان

 داد:

 یروسر نجایدارد! الزم باشه ا یو هر نکته مکان ییباالخره هر سخن جا-

 هم
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 .نی. شما به بحثهاتون برسکنمیم سرم 

حرف  جهتیو ب خودیخودش. آنقدر ب یبود برا یکه حضورش نعمت البته

 زد

باز  یخانه برا ینه زنها گرینوا و جمع را شکست. حاال د خیباالخره  که

 کردن

 بال کلمه بودند و نه او معذب بود. شده بودند مثلصحبت با نوا به دن سر

 که نوا به عنوان دوستها در جمعشان حضور داشت. ییوقتها همان

 و ستیدختر ک یعمه دانستندیم گریراحتتر از آن زمان. حاال د یحت

بوده. همه  وندشانیمعرف حضورشان بعد از سالها عامل پ محمدحسن

 زیچ

 همانطور خوب فتیاز ش اسمنیغروب آفتاب و برگشتن مردها و آمدن  تا

 خوش ادامه داشت. و

در  یکنار دخترها در آشپزخانه خودش را سرگرم کرده بود که گوش نوا

 بشیج
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رساند و با شوق  اطیخودش را به ح یاز در پشت ی. با عذرخواهدیلرز 

 تماس

ا ه همتوجه نشد عقرب بود که هیرا برقرار کرد. آنقدر دلتنگ مهد هیمهد

 از یک

 یصدا ی. کدیخانه باز شد و او نفهم اطیدر ح یهم گذشتند. ک پس

 ییقدمها

تکه  یرو یبود ک دهینفهم ی.. حتدیآمد و او نشن اه هزیسنگ ر یرو

 یسنگ

غرق در  یخنده یو صدا دیشنیرا م هیمهد یاه هبود. فقط جمل نشسته

 لذت

 را. خودش

 ی. چشم بسته بود و در عالم خوشدیخندیعقب برده بود و از ته دل م سر

 که شدیم یقیکه چند قدم آنطرفتر، دقا یخبر از پسر یب زدیم ه هقهق

 شیشده و صدا کیکه به ساختمان نزد یبود. از همان لحظها رهاشیخ

 را
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 بود. دهیشن 

 یزده بود و با لبخند هیتک واریشانهاش را به د ب،یدست در ج لیریام

 آرام

 کیانگشتان  یروزها خندهاش را به اندازه نیکه ا کردینگاه م یدختر به

از  یروزها قسمت اعظم نیکه ا ییبایز ریبود. به تصو دهیهم ند دست

 یزندگ

 از حال خوبش را. یرا به خود اختصاص داده بود. قسمت بزرگ آرامش

تا  ستادندیپشت سرش ا یاو را سمت نوا کشاندند. ک شیپاها یک دینفهم

 نیا

 .نندیبب کتریاز نزد شیرا چشمها لیبدیب ریتصو

چشمش را با انگشت  یاز گوشه دهیکه قطع شد، نوا اشک چک تماس

 گرفت

و هول شده  دیچشم د یرا از گوشه یهمان لحظه تکان خوردن جسم و

 سرپا

 .ستادیا
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 نترساندش لب گشود: یبرا لیریام 

 مرتبه؟ یهمه چ-

قلبش گذاشته بود لبخندش را  یکه رو ینفس راحت نوا و دست یصدا

 عمق

 :دیبخش

 !یکرد ریچقدر د ،یخسته نباش ر؟یام ییتو-

 با همان ره،یبا همان نگاه آرام خ ب،یداخل ج یبا همان دستها لیریام

 به زلزل نگاه کردنش ادامه داد: لرزاندیکه قلب نوا را م یلبخند

 .دیطول کش کمیکارمون -

 خش دار خستهاش لب زد: یبا صدا آهسته،

 ؟یکه نشد تیاذ ؟یخوب-

چشمان سرخ او نشست.  یو به تماشا "نشدم"سر باال انداخت که  نوا

 دست

 نوا گره شد. یچانه ریبرداشت و ز انیفاصله را از م ل،یریام
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 .یینجایخوشحالم که ا- 

 و به دیجملهاش را از ته دل گفت که شب از آسمان دل نوا پر کش آنقدر

 روز طلوع کرد. یروشن شیجا

 زد: طنتیو به در ش دیدست او از خنده لرز رینوا ز صورت

 ؟یبودن من خوشحال نجایاز چه بابت ا-

 شد: کتریبه او نزد یدل به دلش داد و کم لیریام

 .ییاز ما یعضو گهید نکهیاز ا-

 چشم درشت کرد: نوا

تو  یاز شما بشم؟ نکنه دعاها یعضو ینجوریا یاز اولشم دوست داشت-

 جواب

 داده؟

 :دیدر گلو خند لیریام

 نکهی. هممتهیفعال غن نمیمورد پسندترم بود اما هم گهشینه. جور د-

 ،یینجایا
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 ما، نعمته. کیما. نزد کنار 

 با برداشتن تیا. در نهدینوا کش یگونه یو انگشتش را نوازش وار رو گفت

قبل  یقیکه دقا یهمان تکه سنگ یعقب رفت. رو یبود که قدم دستش

 نوا

آشفتهاش را  یکرد موها یبود نشست و با انگشتان دست سع نشسته

 یکم

 او مچاله شد. یخستگ دنیو سامان دهد. دل نوا از د سر

 ساعدش گذاشت: یزانو زد و دست رو شیرفت و روبهرو جلو

 ؟یخستها یلیخ-

و نوا حس کرد  دیکش ی"هوم"با همان چشمان بسته در جوابش  لیریام

 نفس

و  دییچشم ابتدا آشپزخانه را پا یاز دل خواب است. از گوشه اشیبعد

 یوقت

فرو  یکیدر دل تار یو خودشان هم حساب دیآینم یشد کس مطمئن

 رفتهاند با
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 را لمس کرد. لیریام یآزادش موها دست 

 او خودش را لوس کرد: یزانو یبرد و با قرار دادن چانهاش رو شیپ سر

 دلم برات تنگ شده بود.....-

 دست رانهیغافلگ ی. چشم باز کرد و در حرکتدیخند یبا خستگ لیریام

 .دیکش نهاشینوا حلقه کرد و او را سمت س یجلو برد و دور شانه راستش

 لب زمزمه کرد: ریرا بوسه زد و ز شیموها یرو

 تموم شدن دیباشه تا منم به ام یشگیحضورت هم نیبشه ا ینم. کدل م-

 خونه؟ امیب هامیخستگ

 دنیتپ ینوا از تصور گفتهاش چطور تا عرش رفت و قلبش بنا دینفهم و

 .گذاشت

که از  ییخودش را در آشپزخانه سرگرم کرده بود. از سر و صدا اسمنی

 رونیب

 یبه بهانه ش،یشده بود اما از جا ایرکیو ام لیریآمدن ام یمتوجه آمدیم

 کار
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چشم  ایرکیبرود و با ام رونیتکان نخورده بود. دلش را نداشت ب داشتن، 

 در

 روز قبل در وجودش آنقدر پررنگ بود که یشکسته اسمنیشود.  چشم

 .ردیبگ دهیرا ناد ایرکیام

 سالن انیم ییجا شیبود و گوشها ینیداخل س وانهایل دنیگرم چ دستش

دستش نشست  یرو یکه دست زدیپرسه م آمدیم لیریام یکه صدا خانه

 و

 خورد: کهی شیدر جا او

 رون؟یب یریاومد. نم ایرکیام-

جمله را گفته بود  نیکه ا نبیز یبه رو یو لبخند دیکش یقیعم نفس

 زد و

 هدف در یرد کرد و ب توجهیرا ب نبیگفت. نگاه نگران ز یا"نه" آهسته

را  روزیکه تمام د یگفتن به مادر یرا باز کرد. چه داشت برا خچالی

 کنارش
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نشده!  چیو لب باز نکرده بود؟ گفته بود ه دهیو از مشکلش پرس نشسته 

 حاال

 دهد؟ عیاو شرح وقا یبرا ککارهی توانستیم مگر

 یدر رفت. از گوشه نبیز نینگاه سنگ ریکه شلوغ شد او هم از ز آشپزخانه

آشپزخانه داخل شد و  یخوش از در پشت یکه با حال دینوا را د چشم

 حسرت

 دهیرا کنارش د لیریام یکه وقت یشعلهور کرد. حسرت اسمنیدر وجود  را

 بود

 وجودش سربرآورده بود. در

دست بلند کرد و  یبرنج را رو سینفر زهراسادات بود که د نیآخر

 همانطور

 و تکه مانده بود را مخاطب قرار داد: کهیکه  یاسمنی رفتیم رونیب که

 .رونیب میبر ایجان. توام ب اسمنینموند  یزیچ گهید-

نرفته  رونیاو داد و هنوز زهراسادات ب لیرا تحو جانشیلبخند ب اسمنی

 بود
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 داخل شد. چشمان دو دو زنش را در آشپرخانه چرخاند و با ایرکیام که 

! انگار نه انگار که اسمنیزد نه  یثابت ماند. نه او حرف اسمنیبه  دنیرس

 تازه

 .دندیدیرا م گریکدی

آنها  انیم زیچ کیچشم متوجه شده بود  یسادات که از گوشه زهرا

 درست

 کم کرد: شیاز سرعت قدمها یکم ستین

 مامان جان؟ یخوایم یزیچ-

مادرش زد  یپشت شانه یبردارد دست اسمنیبدون انکه چشم از  ایرکیام

 که

 برداشت: اسمنیسمت  ینه و قدم یعنی

 مونده ببرم؟ یزیچ-

 :دینگاه از او دزد اسمنی

 نمونده.-
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 اسمنیبه طرف  ایرکی. قدم امدندیآرامش را آن دو به زحمت شن یصدا 

آذر که زهرا سادات را صدا کرد و او که با سرعت  یشد با صدا همزمان

 نگاه

 رفت. رونیبه پسر و عروسش انداخت و ب یآخر

برود که  رونیتا ب دیکرد و چرخ گهایتهد سیدستش را بند د اسمنی

 ایرکیام

 را سد کرد: راهش

 .یاسی میبذار حرف بزن-

شد. از حس  یخال ایرکیباال رفت و از نگاه کدرش، ته دل ام اسمنی سر

 بد

 .دیدر نگاه دخترک محبوبش لرز نشسته

 را حالت داد: اسمنیلبان  پوزخند

 شده براش؟ تو مذهب تو اول حکم صادر رید کمی یکنیحرف؟ فکر نم-

 زنن؟یبعد در موردش حرف م کننیم
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 کبار،ی. نه دیصورتش کش ینگاهش را گرفت و کالفه دستش را رو ایرکیام 

 .چندبار

 دادم اون ن.... حیمنکه برات توض-

او کامل شود. به دستش حرکت داد. آهسته  یاجازه نداد جمله اسمنی

 تخت

 تا او را از سر راهش پس بزند: دیاو کوب ینهیس

 برو کنار.-

 را گرفت: شیبازو ایرکیام

 .یاسینگام نکن  ینجوریا-

 چرخاند و لب زد: اسمنیاز حس  یخال یچشمها انیرا م نگاهش

 نکن! همیتنب ینجوریشدم. ا وونهید دمیکه صدات رو نشن روزیاز د-

 یکه حس پشتش سراسر درد بود. درد یلبخند زد. لبخند نباریا اسمنی

 به جان او و عواطفش انداخته بود. روزید ایرکیکه ام یاز حس بد یناش

 کنم؟یفکر م یدارم به چ روزیاز د یدونیم-
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 وادارش کرد به ادامه دادن: ایرکینشسته در نگاه ام استفهام 

 د،یکه نبا دمیدیم یزیچ هیاگه من  شد،یاگه جامون عوض م نکهیبه ا-

اصال به من حق  ؟یدادیم یرفتار نیچقدر بهم حق همچ اونوقت

 ؟یدادیم

فرستاد و خودش  نییباال داد و بغضش را همراه با آب دهانش پا ابرو

 جواب

 را داد: خودش

 یبا توئه؟ حت ایدن یحقها یهمه یوقت یبد دی! چرا بایدادیحتما نم-

 یوقت

زمان  شتریب کمیو که منو ت دمی! اما بدم نشد. االن فهمیکنیم اشتباه

 اجیاحت

 هر روزیرو به همه بگم. اتفاق د نیهم خوامیم رونی. االن که رفتم بمیدار

داشت. بهم فهموند بازم  هارمیخوب نیمنو خرد کرد اما ا تیشخص چقدر

 عقلم

 چوبش رو بخورم! دیدادم دست دلم چجور با رو
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 قدم از قدم برداشت اسمنیاو درهم شده بود. تا  یاز حرفها ایرکیام اخم 

 کرد: ادیاو را ز یبازو یدستش رو فشار

 ...نمیبب سایوا-

را به نام خواند.  اسمنیپشت سرشان  ییاز جا یهمان لحظه، کس اما

 دست

 نفس آسودهاش را رها کرد. اسمنیاو شل شد و  یبازو یرو ایرکیام

 یبه رو یلبخند زدیم ادیکه تشکر را فر یو با نگاه دیرا کنار کش خودش

 بود زد و فورا از آشپزخانه خارج شد. ستادهیدر ا یکه در آستانه برادرش

 دشیمقابل د زدانیکرد اما  شیو صدا دیکش یپوف کالفها ایرکیام

 :ستادیا

 تو حال خودش باشه. کمیبذار -

 او دهان باز کند انگشت اشارهاش را سمتش باال گرفت: نکهیقبل از ا و

 خوادیبهم گفته م اسمنی! حواست رو جمع کن! ایک کنمینم یشوخ-

 کاریچ
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 دل به دلش بده! هباری یلجباز ی. جانهیراه هم نی. عاقالنهترکنه 

 را همانجا، جا ایرکیبشنود. عقب گرد کرد و ام یمنتظر نشد تا کلمها و

که زده بود مانده  یکه مبهوت در جمع کردن گند ییایرکی. امگذاشت

 بود.

جمع  یاه هبلند خند ینگاه کرد و به صدا ینوادگهمانجا به جمع خا از

 گوش

 توانستیوقت بخرد م خواستیم اسمنیاگر  کرد؟یچه م دی. حاال باداد

و  ستادهیهم پشتش ا زدانیچون  یکه برادر یکند؟ آن هم وقت مخالفت

 با

 گفته بود که حق مخالفت با خواهرش را ندارد؟ یزبانیب زبان

 کی شهیخنده و بلند حرف زدن همه به راه بود. مردها مثل هم یصدا

 طرف

 .گرید ینشسته بودند و زنها طرف سالن

 ینشسته بود زل زده بود. انگار در چهره شیاه هنو انیبه نوا که م ریجهانگ

 او
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به دنبال جالل، سودابه،  گشت،یچند سالش م نیا یاه هدنبال گم شد به 

 عارف.

 .بهیغر کیروز برادرش بود و حاال  کیکه  یلی. خللیهم.. خل دیشا

توجه  ی. بدیاز جا بلند شد و نگاه پسرانش را به دنبال خود کش رمردیپ

 شیعصا

 را هم جمعش کرد. هیحرکت حواس بق نیو هم دیکوب نیزم یرو را

 از جا برخاست. دنشیبا د اسمنیقدم به طرف راهرو برداشته بود که  کی

 زد: شیو صدا دیهم ساب یبسته بودند رو خیرا که از استرس  دستانش

 د؟یریم ییآقاجون؟ جا-

انداخت و تنها سر تکان داد.  ینگاه میچشم به او ن یاز گوشه ریجهانگ

 نگاه

بود. دخترک از آن همه چشم،  اسمنیبه  رهیخ یحاال با کنجکاو جمع

 فقط

 یگکه با کالف ییایرکی. انگار بار نگاه امکردیحس م شتریرا ب یکی ینیسنگ
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 بود. هیاز بق شتریبه دهان او دوخته بود ب چشم 

 از آن معطل نکرد: شتریمنتظر را ب ریدهان قورت داد و جهانگ آب

 .نیباش دیمسئله حرف بزنم. شما با هیدر مورد  خواستمیم-

 برداشت: گریقدم د کیزد و  نیزم یرا رو شیعصا ریجهانگ

 بعد. یباشه برا-

ثابت  ینقطها یجمع چرخاند تا رو انیچشمانش را م ستادن،یو با ا گفت

 شد.

 اصرار کرد: اسمنیکه نوا نشسته بود.  ییجا

 آقاجون من..-

که مضطرب به او  یینگذاشت جملهاش کامل شود و رو به نوا ریجهانگ

 زل

 بود گفت: زده

 دخترجان. ایبا من ب ،یرو خورد وهتیاگه م-



 

1808 

 یشوکت نای: مسندهیون                                                                                                                55طهران

بود بر  ستادهیهنوز ا یکه با درماندگ یاسمنی ینوا ناخوداگاه از رو نگاه 

 یرو

رفتن راحت  یرا برا الشیسر خورد و او با پلک بر هم گذاشتن خ لیریام

 کرد.

 سالن پشت سرش. نیسکوت سنگ انیراه افتاد و نوا م ریجهانگ

 در اتاقش را با عصا به داخل هل داد و به نوا اشاره کرد: ریجهانگ

 برو تو دختر.-

 نیمرد را دوست داشت. هم نیالق اناخوداگاه نگاهش کرد. چقدر اخ نوا

او  کیجهت نزد یو ب خودیچند روز نخواسته بود ب نیکه در ا یاخالق

 ایشود. 

بود که  یهنوز همان مرد ریکند. جهانگ شیدخترم دخترم صدا نکهیا

 قبال

 نگاهش بهواریآنقدر کدر و غر گریتفاوت؛ د کیفقط با  دیبود، شا شناخته

 .نی. همکردینم
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 یپرده یو چشمش رو دیباال پر شیاتاق ابرو یکه شد از خنک داخل 

 ریحر

 یماند. صدا رهیخ رفتیم رونیو دوباره ب آمدیکه همراه باد داخل م پنجره

بود که بدون نگاه به  ریبچرخد. جهانگ شیشدن در باعث شد در جا بسته

 او

 اتاق بود رفت. یکه گوشه یبه طرف کمد میمستق

 یزیشد که چ رهیخ یو روشن اتاق به مرد کیو در تار ستادیکنار ا نوا

 یبرا ریتالش جهانگ ی. وقتدیکش رونیمانند را از داخل کمد ب صندوقچه

 بلند

 و جلو رفت و مودبانه گفت: ستادینا گرید دیصندوقچه را د کردن

 کمکتون کنم؟-

 که یزیم یسر تکان داد و نوا کمکش کرد تا صندوق را رو ریجهانگ

 یرا تماشا کرد. صدا ریو در سکوت جهانگ ستادیبگذارد. کنار ا خواستیم

 ینوا را حساب دندیچرخیم ریدست جهانگ ریکه ز ییلونهایخش نا خش
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 .اوردیتا سر درب رفتیکرده بود. اگر تعارف نداشت جلو م کنجکاو 

که از داخل  یتمام شد. سر باال آورد و جعبها ریکار جهانگ باالخره

 یصندوقچه

 بود را به طرف نوا گرفت. دهیکش رونیب بزرگ

 .رشیبگ-

 شد اما دستش همانطور مردد کنار بدنش مانده بود کشینزد دیبا ترد نوا

 دوباره گفت: ریجهانگ که

 سودابهست دست ما. یهایامانت نایا-

 رینوا ناخواسته تا صورت جهانگ یآمدن اسم سودابه چشمان گرد شده با

 باال

 برعکس بود. در زیهمه چ امدیم ادشیکه  ییسودابه؟ تا جا ی. امانترفت

 .ریسودابه امانتدار بود نه جهانگ۵۵طهران ، یقصه

 رهیپنجره خ یاهیدر پس س ییکه به جا دیانگار بهتش را فهم ریجهانگ

 شد و
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 گشود: لب 

بود، اون  دهیسودابه خر یکه جالل برا هییاه هلیتموم طالها و وس نایا-

 شب

 رو گذاشته بود تو اتاقش. آقا تا نایشد و عارف رو برد ا یراه لیبا خل که

 داشت سودابه برگرده و امانتش رو پس دیآخر نگهشون داشت. ام یلحظه

. با رنیرو پس بگ دنیکه به عروس م یزیرسم ندارن چ گفتی. مرهیبگ

 وجود

من  شیرو امانت گذاشت پ نایدلش رضا نشد بهشون دست بزنه. ا یندار

 تا

 نبود بدم بهش. ایدابه برگشت و عمرش به دنسو یروز اگر

معطل نکرد. دست جلو برد و جعبه را گرفت. زبانش به  گرید نباریا نوا

 اریاخت

 :دیپرس ینبود وقت خودش

 د؟یآقا، سودابه رو بخش-
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 انداخت. یرد کوچک ریجهانگ یلبها یسوال نوا، لبخند، رو از 

 که آقا دلش یانگار پرت شده بود به همان زمان ریسکوت اتاق، جهانگ در

 . آقاندازدیراه ب نیناله و نفر اشیپشت سر سودابه با تمام بد آمدینم

در نبودنش حفظ کند.  یجالل را همه جوره حت زیحرمت عز خواستیم

 آهش

 در گلو خفه کرد و محکم گفت: را

 نهیو ازش ک دونستیاخر عمرش سودابه رو عروسش م یآقا تا لحظه-

 .نگرفت

 پر آب لب زد: یشد و با چشمان رهیبه جعبه خ نوا

 ؟یرو چ لیباباخل-

 شوندیبا آن پ لی. به طرف در اتاق رفت. آمدن نام خلستادینا گرید ریجهانگ

 کرد: تیبه لحنش هم سرا یتلخ نیاوقاتش را تلخ کرده بود که ا دوباره

که  یاخر دلش با من یحاللش نکرد، نه اون رو حالل کرد نه تا لحظه-

 لیخل
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 راه دادم به خونهش صاف شد. رو 

 را شکل داد: شیلبها یرو یپوزخند

 دخترجان. ستینبود و ن لیبار عذاب من کمتر از خل-

 ا را گفت که نوا نتوانست لب از لب باز کند. بهه هجمل نیدردمند ا آنقدر

 ر،یجهانگ چارهی. بسوختیهمه م یبود که دلش برا دهیرس یمرحلها

 چارهیب

 سودابه و آقا. چارهیب ل،یخل

 ی. به عقب برگشت و در مردمکهاستادیبود که ا دهیبه در رس ریجهانگ

 نوا زل زد و گفت: لرزان

 هایامانت نی. سودابه قبل از تو مادر اون بوده! الیرو بده به دختر خل نایا-

 اونه. هرکار باهاش خواست بکنه. یبرا

 نینوا درون اتاق طن یکه صدا ینشسته بود وقت رهیدستگ یرو دستش

 انداز

 :شد
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 .گفتیراست م لیبابا خل- 

 یریبود را با انگشت گرفت و به جهانگ دهیکه از چشمش چک یاشک قطره

 که

 شد: کیبود نزد رهاشیو خ برگشته

 !یاحمر یآقا نیمرد یلیشما خ-

 نییرا پا رهینشست. دستگ شیلبها یواضح رو ریجهانگ نباریا لبخند

 دیکش

 سر تکان داد: و

 بگو برسونتت. لیریبه ام-

راه افتاد به طرف اتاق خوابش که در طرف  یگریحرف د چیبدون ه و

 گرید

 بود. راهرو

 یمیعکس قد یرو نبارینوا با رفتن او دوباره داخل اتاق برگشت و ا نگاه
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 یمیبه راهرو انداخت و در تصم ینگاه میجا ماند. ن هایاحمر یخانوادگ 

 یآن

از آن  یو عکس دیکش رونیب نشیشلوار ج بیرا از ج یرفت. گوش جلو

 قاب

 رفت. رونیو لبخند به لب و جعبه به دست ب گرفت

**** 

 یکه همچنان به جعبه ییچشم به نوا یراهنما زد و از گوشه لیریام

 داخل

 مانده بود نگاه انداخت: رهیخ دستانش

 ؟یچطور یبستن هیبا -

که :  نیشد. به ساعت ماش رهیمتعجب دل از جعبه کند و به او خ نوا

 را قهیدق

 اشاره کرد: دادیم نشان

 االن؟-
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 یتا شده کلیاما ه ندیپشت سر را بب نهیراهنما زد. خم شد تا از آ لیریام 

 نوا

 شکم او، عقبش ینداد. دست راستش را جلو برد و با قرار دادنش رو اجازه

 .دیکش

 من حساب کنم. یاالن نوا خانم. البته اگه اجازه بد قایدق-

تا  دینشسته بود زل زد و چرخ نهاشیس یقفسه ریبه دست او که ز نوا

 جوابش

که با خم شدنش  لیریام یاز بازو یآن چشمش به قسمت کیبدهد که  را

 از

 با ریزده بود افتاد. تفاوت رنگ آن قسمت ز رونیب شرتشیت نیآست ریز

 بود که تعجب کرد. ادینده آنقدر زما رونیب قسمت

دو قسمت در حد شمال تا  نی! تفاوت ا؟یشد اهیچرا انقدر س ریام یوا-

 جنوبه!

 و جوابش را داد: دیرا پارک کرد و به لحن او خند نیماش لیریام
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 !گهیشده د ینجوریکولر ا ریز- 

 کرد: شیبازو یحواله یمشت نوا

 یلیخ ینجوریتو گاراژ. ا یبلند بپوش نیلباس آست هی. کاش نمکیب-

 اهیس

 .یشد

 .میآفتاب غیت ریگرمه نواجان، ما هم صبح تا شب ز" گفتیداشت م لیریام

هوا دستش را باال برد و  یکه نوا ب "تحمل کرد. نداریبا لباس آست شهینم

 یرو

 مانده بود را لمس کرد. ششیته ر ریصورت او که ز پوست

 ؟یذاریشده. کاله نم رهیصورتتم دو درجه ت-

 و در چشمانش زل زد: دیجواب، کامل به طرف او چرخ یبه جا لیریام

 ؟یدوست ندار رهیپوست ت-

گونه تا  نی. از انییزد. از باال تا پا دیدور صورت او را کامل د کی نوا

 .یگرید
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 از حرفش لیریرا دوست نداشت؟ ام رهی. پوست تیکیچشم به آن  کی از 

 یتیبرداشت را کرده بود؟ رنگ پوست و چشم و گوش چه اهم نیا

 توانستیم

 زد؟یحرف اول را م تیو شخص تیانسان ارتباط در  یباشد وقت داشته

 او حرکت داد و از ته دل زمزمه کرد: شیته ر یرا نوازش وار رو انگشتش

و جوون چه  ریپ د،یو سف اهیس لیریمن تو رو همه جوره دوست دارم. ام-

 یفرق

 نجاست؟یا یاصل کار یوقت داره؟

 .دیقلب او کش یو دستش را تا رو گفت

سر ظهر تابستان روح  یخنک، وسط گرما یخوش، همچون باد حال

 لیریام

 نوازش کرد. را

افتاد. مچ دست نوا را گرفت و با نگاه به ساعت  نیچشمانش چ یگوشه

 دورش



 

1819 

 یشوکت نای: مسندهیون                                                                                                                55طهران

 زد: چشمک 

 خوردن. یبستن یته براوق ری. االن دیگفتیراست م کنمیحاال که فکر م-

 قهوه مهمونت کنم؟! هیمن؟  یخونه میبر هیچ نظرت

 یرا به خندها شیتعجب، جا دهینکش هیتعجب کرد اما به ثان یابتدا کم نوا

 چشمش را با انگشت گرفت: یداد. اشک گوشه یو از ته دل بلند

 ؟یحتما الک پشت سخنگو هم دار-

 :دیخند

 نه، فقط قهوه دارم!-

 قهوه؟حاال چرا -

 او برداشت. یپا یخم شد و جعبه را از رو لیریام

 .گهیالزم داره د یانرژ یباالخره شب زندهدار-

 :دیخودش را سمت در کش یبا شوخ نباریا نوا

 کنم. یازت دور دی. بایشد یخطر یلیخ دایجد-

 شد: ریاس لیریانگشتان ام انیکامل نشده لپش م جملهاش
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 نخوردمت. نجایتا هم نییپاعنان از کف دادم! حاال هم بپر - 

 چشم درشت کرد: نوا

 سپرده امشب! یبدونه منو دست ک دی! بنده خدا باگمایبه بابابزرگت م-

 :دیکش رونیرا ب چیخم شد و سوئ لیریام

 ؟یکنیم یتو خال دیتهد-

 در غبغب یباد کردیبرد و همانطور که بازش م رهیدست سمت دستگ نوا

 :انداخت

به  هیاز تو کلفتتره جناب. کاف میتازه واردم. پارت! من االن ؟یتو خال-

 آقاجونت

 !نهیاونوقته که حسابت با کرام الکاتب ،یدار یثیچه روح خب بگم

 بلند گفت: یشد و کم ادهیپ لیریام

 کنه؟یبه نظرت باور م-

 تا او برسد و سر تکان داد. ستادیا نیآن طرف ماش نوا

 درصد فکر کن باور نکنن! کی-
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 شد: زانیآو شیاز بازو دیکه کنارش رس لیریام 

 .خورمیم یمن شکالت-

خنده  یخلوت شود. صدا یبودند تا صف بستن ستادهیا یهم گوشها کنار

 و

را پر کرده بود. انگار نه انگار که آخر شب  ابانیا تمام آن خه هبچ غیج

 بود.

در  کردی. نوا با خودش فکر میهنوز جان داشتند و حس زندگ ابانهایخ

 نیا

به سرشان زده  ینبودند که هوس بستن لیریاز شب فقط او و ام ساعت

 بود.

 باد به کلهشان آمده بودند. یهمه به هوا ایگو

ا و بدو ه هبچ یداده و با لبخند به باز هیتک لیریام یسر به بازو نوا

 شانیبدوها

 یگرفته بود و او ب یخنک شبانه شالش را به باز میدوخته بود. نس نگاه

 توجه
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 و تفاوت رنگ پوستها باز هم توجهش را کردیدستانشان نگاه م یگره به 

 :دیکه ناخواسته پرس یکرده بود طور جلب

 ر؟یام یکه توش درس خوند یدنبال رشتها یوقت نرفت چیچرا ه-

 کرد: یدستش را آهسته فشرد و شوخ لیریام

 دم؟یدیاونوقت تو رو کجا م رفتم،یاگه م -

 کرد: کیخودش را به او نزد شتریو ب دیخند نوا

 تو دادگاه!-

 .دادمیم حیمن گاراژ رو ترج یول-

 گردن چرخاند به طرفش: نوا

 .دمایپرس یجد-

 مهربان از هم باز شد: یبه تبسم لیریام یلبها

. زیمن گاراژ بود؛ تو همه چ حی. ترجزمیجوابت رو دادم عز یمنم جد-

 هنوزم

 .هست
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 با دقت به دهان او چشم دوخته بود: نوا 

 نه؟یهم حتیدوباره ترج ؟یعقب چ یاگر برگرد-

 .خورمیبه درد م شتریب نجایا کنمیاره. چون حس م-

 و همان لحظه پسرک مقابلشان شمارهشان را صدا کرد. گفت

 اشیداده بود و بستن هیتک لیریام یبعد، نوا با لذت به شانه یقهیدق چند

 را

. حال نوا خوب کردیچشم نگاهش م یخندان از گوشهو او  زدیم سیل

 بود.

 یخبر ریجهانگ یحضورش در خانه یهینه از آن استرس ساعات اول گرید

 را رها کرده زی. همه چکردیفکر م نیداخل ماش یبه آن جعبه گرینه د بود

 بودن. لیریکنار ام یاه هبود به لحظ دهیچسب و

 نیحضورش هم ی. معجزهرفتیم ادشیرا  زیکه بود او همه چ لیریام

 بود.
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 زیچ چیکاش ه نکهیفکر کرده بود. به ا زیچند روز بارها به همه چ نیا در 

 را

 لیاصال قبل از آن، کاش سودابه خل ای. شدیزودتر متوجه م ای. دیفهمینم

 را

 کردیاحتماالت فکر م ینبود. به همه ریجهانگ قیرف لیاصال خل ای. دیدینم

 و

م ه هشده در ذهنش را ب دهیچ یاه همعادل لیریبه ام دنیبار با رس هر

 .زدیم

 باشد نوا اشیو آغوش و مردانگ لیریام هایبد ی. اگر قرار بود ته همهنه

 بود. یراض

 همچنان مشغول بود. با چنان لیریرا تمام کرده بود اما ام اشیبستن نوا

 یاو طعم بهتر یحتما بستن کردیکه نوا با خودش فکر م خوردیم یآرامش

 است که هنوز تمام نشده. داشته

 و گفت: ردیهم نتوانست زبان به دهان بگ آخرش



 

1825 

 یشوکت نای: مسندهیون                                                                                                                55طهران

 مال تو انگار خوشمزهتره.- 

 گفت: دهیحوالهاش کرد و کش یچشمک لیریام

 !یلیخ-

 سمت او گرفت: حیرا با تفر یبستن و

 ؟یامتحانش کن یخوایم-

 که گفتیم لیرینگاه ام حی. تفریبه بستن یکینگاه به او انداخت و  کی نوا

 یبه بستن یتعارف سر جلو برد و گاز یقبول دستش را ندارد اما نوا ب توقع

 او

را باال برد و خودش  لیریام یخنده کیحرکت بامزه شل نیو با هم زد

 بود که

 گفت: زودتر

 !یداره جناب احمر ومدیتعارف اومد ن-

دهانش را  یدستمال داخل دستانش را سمت او گرفت تا گوشه لیریام

 پاک
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 :کند 

 خوشمزه بود؟-

 :دیرا کش "یلیخ" یاز خودش کلمه دیبه تقل نوا

 .شهیکمکم نگران م گهیمامان محبوب د م؟ی. بریلیخ-

خودش خورد و  یکیمهربان،  یرا همچون پدرها یبستن یمابق لیریام

 به یکی

 کشاند. نشیاو را سمت ماش شینوا داد و با پاک کردن دستها خورد

به تک  یبا مهربان لیریحرف زد و ام یرا نوا از هر در ریمس یادامه تمام

 تک

 :دیپرس لیریبودند که ام دهیگوش سپرد. به کوچه رس شیحرفها

 شن؟یمرخص م یک لیآقا خل-

فرستاد آنقدر  رونیب نهاشیکه از س ی. آهدیته کش ینوا به آن یانرژ

 سوزناک

 را سوزاند. لیریکه دل ام بود
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 فعال تحت نظره.. ستیمعلوم ن- 

 دنده گذاشت و یدست او را گرفت و همراه با دست خودش رو لیریام

 گفت: خندان

 به نظرت نوا؟-

و روشن  کیدر تار یمکث کرد. نگاه کنجکاو دختر را حت یبدجنس با

 نیماش

 لکسیو ر دیکش شیدندانها یزبان رو یوقت کردیصورتش حس م یرو هم

 :گفت

 ده؟یبه من دختر م لیآقا خل-

مقدمه و راحت ادا کرد که نفس در  یو ب ییکهویجملهاش را  آنچنان

 ینهیس

 دستش ینصفه شب لیریگره خورد و چشمانش از تعجب گشاد شد. ام نوا

 بود؟! انداخته
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 یسکوت برقرار شد تا نوا آب دهانش را قورت داد و به در لودگ یهایثان 

 زد:

 !دونمیم دیاما بابابزرگ خودت رو بع دونمیرو نم لیباباخل-

 بود که تعجب کند: لیریام نوبت

 آقاجون چرا؟-

 امشب یحرفها یاداوریوارد کوچه شد و نوا سر تکان داد و با  لیریام

 گفت: ریجهانگ

 . کارت دریریجفتشون رو بگ یاجازه دیاالن من دو تا بزرگتر دارم. با-

 .اومده

 با خنده اضافه کرد: و

 گذر از هفت خان رستم!-

 لیخل یخندان سر به چپ و راست تکان داد و مقابل در خانه لیریام

 یرو
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کرد و با برداشتن  یزد. نوا به طرفش برگشت. تشکر و خداحافظ ترمز 

 جعبه،

شد  لیریانگشتان ام ریراه مچش اس انیبرد اما م رهیسمت دستگ دست

 و

 :دیرا شن شیصدا

 ؟یکنیدستمزد ما رو حساب نم-

 :دیخندو  دیدوباره به طرفش چرخ نوا

 . خوبه؟کنمیبرسم کارت به کارت م-

 گفت: یباال رفته نچ ییبا ابروها لیریام

 خانم! میکنیکار م یما فقط نقد-

 افتاد. لیریآغوش ام انیشد و م دهیتا نوا به خودش بجنبد دستش کش و

 .سر خورد  شیموها یاو نشست و شال از رو ینهیس یرو سرش

 هم قبوله! ینجوریا-

 زد: لبگفت و  لیریام
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 ستین یزیهفت خان رستم که چ رم،یقاف هم م یواسه تو تا قله- 

 نواخانم!

که حس کرد  دیلرز نهاشیس انیجمله، چنان م کینوا با همان  قلب

 لیریام

 انیجر شیدر رگها یشتریلرزشش را متوجه شد. خون، با سرعت ب هم

که دوستش داشت، پشتش  ینفر کیو دلش گرم شد. گرم حضور  افتی

 بود

 نیبدهد. با هم انشانیم یارتباط به  یتریحالت جد خواستیحاال م و

 فکر

بود  کیفشرد. خداراشکر که کوچه تار لیریدر اغوش ام شتریرا ب خودش

 و

 حلقه کرد و از ته دل گفت: لیری. دستانش را باال برد و دور گردن امیخال

 .یکه هست ی. مرسریام یمرس-

 عروس خانم. میکار دار یبعد کل یآماده باش که هفته-

*** 
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 ** 

 یرا گرفت و برا نشستیتخت م یکه به زحمت رو یلیدست خل محبوب

 دهم التماسش کرد: بار

مرخص  نیبد تیرضا نیخوایم تیوضع نیبابا؟ با ا نیلج کرد یبا ک-

 نیبش

 چقدر کارتون خطرناکه؟ نیدونیبشه؟ م یچ که

 لیتحو یبخش نانیکرد لبخند اطم یسع دهیپر یبا همان رنگ و رو لیخل

 نگرانش دهد اما موفق نبود: دختر

 داره؟ یبابا. من آفتاب لب بومم. امروز و فردا چه فرق شهینم یزیچ-

 لباسش یاه هدکم یدست رو لیپر بغض اسمش را صدا زد و خل محبوب

 تا بازشان کند: گذاشت

فرصت  یدارم ول ادیمن مهمون امروز و فردام محبوب. کار ناتموم ز-

 ستین

 به چندتا کار برسم. یدم آخر دیبا یهمهشون برسم. ول به
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از چشم محبوب  دهیو نگاهش را تا در اتاق کشاند تا قطره اشک چک گفت 

 را

 :دیو پرس ندینب

 ومد؟ین یعل-

 یاز حرف شنو دیزمزمه کرد. خم شد و ناام ی"ادیم"لب  ریز محبوب

 ل،یخل

طناب نجاتش چنگ  نیگذاشت و به اخر شیرا مقابل پا شیکفشها

 انداخت:

هفته  کی نیتو ا ن؟یدیم یبابا. جواب اونو چ شهینوا بفهمه ناراحت م-

 که

 بچه آب شد. نیبود نجایا

 روزها نوا را از خودش نیاز هم باز کرد. چقدر ا یرا تلخ خند لیخل یلبها

 اتشیآخر ح ریموضوع هم ت نیکه هم دانستیم یو چه کس دیدیم دور

 شده

 بود؟
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 که گفت: یاز غم و اندوه پر کرده بود وقت یرا غبار لحنش 

 آب تو دلش تکون نیذارینم ریراحته. تو و جهانگ گهیاز بابت نوا د المیخ-

 چه من باشم، چه نباشم. بخوره،

ساعت بعد با کمک محبوب  میو ن دیتخت کش یو خودش را گوشه گفت

 و

 ییکه امضا کرد و غرها ینامها تیزد. با رضا رونیب مارستانیاز در ب یعل

 که

 یو تمام مدت لبخند زد. برا اوردیاما خم به ابرو ن دیدکتر معالجش شن از

 او

در چشمان  دهیخواب یکردن مهم نبود اما بهخاطر نگران یزندگ گرید

 محبوب

 روزها همان اندازه که نگران نوا بود نیخودش را نبازد. ا کردیم یسع

 یپدر داشت. پدر کی ایت. دخترکش از دار دنمحبوب را هم داش اضطراب

 شیتنها خواستیبود و حاال م دهیسالها جورش را کش نیتمام ا که

 بگذرارد.
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 را پر کنند. شیجا توانستندیکدام نم چیکه ه ییآدمها انیو تنها م تک 

 را زده بودند که با شانیحرفها لیو خل یقبل از آمدن محبوب، عل انگار

را مخاطب قرار  یکرد و عل یسرفها لیخل مارستانیب ابانیاز خ گذشتن

 داد:

 ؟یبا حاجآقا حرف زد-

به  یدو صندل انیکند و از م شهیجمله دل از ش نیا دنیبا شن محبوب

 جلو خم

 زدند؟یرا کم کرده بود. از چه حرف م شیابروها انیم ی. اخم فاصلهشد

 به همسرش انداخت و سر تکان داد: نهیاز آ ینگاه مین یعل

ا دفتر هستن. همه کارها ه هبچ یول ستندیبله. گفتن خودشون امروز ن-

 هم

 شده فقط مونده امضاها. انجام

دستش که دنده  یرو یو ضربها دیاو پاش یپدرانه به رو یلبخند لیخل

 را
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 بود زد. گرفته 

 :دیو پرس دیخودش را جلو کش ینتوانست تحمل کند. کم گرید محبوب

 بابا؟ شدهیچ ؟یدفتر چ-

 زمزمه وار گفت: یسکوت کرد و عل لیخل

 دفترخونه..-

داشت  لی. خلدیلحظه هزاران فکر از ذهن محبوب گذشت و دلش لرز در

 چه

 او نشست: یشانه یدستش از پشت، رو کرد؟یم

 ن؟یکنیم کاریچ نیبابا؟ دار-

لب  یرو ی. لبخندندیشد تا صورت او را بب لیبه عقب متما یکم لیخل

 نشاند

 دخترش را راحت کند: الیخ که

 یسالها دل من به تو گرم بود بابا. بعد عارف و سودابه تو بود نیتو تمام ا-
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 شهی. زحمت من همیکه نوا رو بزرگ کرد ی. تو بودیمنو سرپا کرد که 

 رو

 .یدستم بود یعصا ،یپسر بود ،یدختر نبود هیتو بود. تو برام فقط  دوش

 نیاما هم زهیناچ دونمیکمه، م دونمیخونه دارم و بس. م هی ایاز دار دن من

 از

 یکنم. سهمم از مغازه میتو و نوا تقس نیهمون رو ب خوامی. مادیبرم دستم

 به خودش تا بده به محمدحسن. حاللم کن بابا. دمیرو هم بخش یعل

 و دوخته دهیخودش بر لیزد. خل شیچون خنجر در چشم محبوب ن اشک

بود قرار بود تنشان کند. پس مخالفت او  دایو آنطور که از شواهد پ بود

 چه

به  یصندل یپشت یداشته باشد؟ دست محبوب رو توانستیم یدهایفا

 لرزش

 و لبش هم: افتاد

 بابا. کنهینوا..نوا بفهمه قبول نم-
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 به او چشم دوخت و آرام جوابش را داد: نهیبود که دوباره از آ یعل 

 .یبهش بگ یزیچ ستیفعال الزم ن-

به دفترخانه رفتند، امضا زدند و با هم  یسه نفر یرا وقتجمله  نیا و

 داخل

که مثل برق و  یتکرار کرد. ساعت شیدوباره برا لیبرگشتند خل نیماش

 باد

 یو تمام مدت محبوب حرف دیرا هم بخش اشییتنها دارا لیو خل گذشت

 نزد.

 داشت چه یخواستها نیچن لیگفتن نداشت. اگر خل یهم برا یحرف

 د؟یبگو توانستیم

*** 

** 

 مقابل یگوش یمانده بود که صفحه رهیآن جمله خ یهنوز رو چشمش
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خاموش شد. بغضش را قورت داد و سرش را به عقب چرخاند  چشمانش 

 تا

اما با  فتدیبه جانش ن ییدوباره نگاه کردن به آن عکس کذا یوسوسه

 یجمالت

انگار کلمات نوشته شده  کرد؟یچه م رفتندیمقابل چشمانش رژه م که

 یرو

 اسمنیپا درآورده و داخل اتاق راه افتاده بودند که  ینستاگرامیعکس ا آن

 . سرش را داخل دستانش گرفت ودیدیآن جمله را م کردیرا نگاه م هرجا

 شد. یزبانش جار یمحض بستن چشم، جمله رو به

خودتو  بار هی ،یکه قراره همش اشتباهات طرفت رو ببخش یاارتباط تو "

 یبرا

 "اشتباهت ببخش و تمومش کن. انتخاب

بار با خودش مرور کرد و مثل دفعات قبل، به اخرش که  کیرا  جمله

 دیرس

 نیاو قادر بود ا توانست؟یو دستانش به لرزه افتاد. م ستادیاز تپش ا قلبش
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را تمام کند؟  ستیو خوب ن یعاد دانستیکه خودش هم م یاارتباط  

 قلب

 را داشت؟ ایرکیاز ام دنیتوان دل کندن و بر عاشقش

 کردنش.. یعاشق یسالها یبه اندازه ینه بود. نها کی جوابش

را  اسمنینجات بخش  یاتاق، همچون دست رونیاز ب ینیام یآقا یصدا

 از

 یلی. امروز خدی. صاف نشست و آه کشدیکش رونیافکار ترسناکش ب گودال

 .کردیدست دست م دیانجام دادن داشت و نبا یبرا کارها

 دانستیرفت. ظهر روز جمعه بود و م رونیو از اتاقش آهسته ب برخاست

 زدانی. دیدیم ونیزیتلو ینیام یخانه امروز را به اتفاق خانهاند. آقا یاهال

 شیبا ناخنها یگوشها منایو  کردیمقابل دستش را مرتب م یاه هبرگ

 ریدرگ

 .دیدیدر آشپزخانه تدارک غذا م ییاحتماال جا نبیو ز بود

 شد: اسمنیبود که متوجه  ینفر نیاول ینیام یآقا
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 .ریبابا؟ ظهرت بخ یشد داریب- 

 کرد: شیاز آشپزخانه صدا نبیپدرش را داد و جلو رفت. ز جواب

 . آشمیناهار دورهم باش ادیب یگفتیم اسمن؟یامروز خونه بود  ایرکیام-

 کردم. درست

 به طرفش سر باال برد. لبخند اسمنیچرخاندن همزمان با گردن  زدانی

بود که  اسمنیدلگرم کننده و  یخواهرش زد. لبخند یبه رو یکوتاه

 یسع

 باشد: الیخیگفتن جملهاش لحنش ب نیح کرد

 خبر ندارم.-

 اما توجه نکرد. دیجمله حس کرد سر همه به طرفش چرخ کیبا همان  و

را در دست گرفت، کانالها  ونیزیتک نفره نشست و کنترل تلو یمبل یرو

 را

دل از آشپزخانه  نبیشلوغ، منتظر شد تا ز یکرد و با ذهن نییو پا باال

 بکند تا
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 کند. یهدفش را عمل او 

 اسمنیهم به جمعشان اضافه شده بود اما  نبیکه ز شدیم یقهایدق چند

 گوشه نشسته بود. ساکت و در خود فرو رفته. کیصمم بکم  همچنان

اما هر  "حرفت را بزن"چشم و ابرو آمده بود که  شیبرا یچندبار زدانی

 بار،

معدهاش قبل از  اتیحس کرده بود با باز کردن دهان، محتو اسمنی

 کلمات

. دستانش را در هم قالب کرده بود تا از آورندیحلقش هجوم م به

 دنشانیلرز

 کرد؛یو فکر م دیکشیهم م قیکند و همزمان چند نفس عم یریجلوگ

 یکار

 کردیم ی. درست و غلط چه فرقدیبکند درست بود؟ آه کش واستخیم که

 نگذاشته بود؟ شیبرا یگریراه د ایرکیام یوقت

از کنارش گذشت و موشکافانه  منایخودش در کشمکش بود که  با

 براندازش
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 :کرد 

 ؟یچرا انقدر مضطرب اسمن؟ی یخوب-

بود هم پر  اسمنی یلبها یکه رو یمبندیحرف، همان لبخند ن نیبا ا و

 دیکش

. حاال همه با دقت به او چشم دوخته بود تا جوابش دیرنگ از رخش پر و

 را

 .کردیدهان باز م دینبود و با یراه فرار گری. انگار دبشنوند

 یدر مورد موضوع خواستمیم نیراستش..من امروز...امروز که همه هست-

 بزنم. حرف

 نب،یدر مقابل چشمان نگران ز اسمنیگفت و  یی"بگو بابا" ینیام یآقا

 زیبه م

 زد و آرام به حرف آمد: زل

 مسئله رو تو نیهم خواستمیم میآقاجون بود یکه خونه شیچند روز پ-

 یکه چ دهیپرس یلیهمه بگم اما نشد. از اون شب تا حاال مامان خ حضور
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دله  کیبگم اما بهش نگفتم تا به وقتش. گذاشتم با خودم  خواستمیم 

 بشم

 شک داشته باشم. خواستمینم. بعد

کنند و  دایپ رونیبست و اجازه داد کلمات راه خودشان را به ب چشم

 یجلو

 کدامشان را نگرفت: چیه

. البته میباهم مشکل داشت کمی مینامزد شد ایرکیمدت که منو ام نیتو ا-

 هی

 اومد که من شیمسائل پ یسر هی. گمیکه م یکمیاز  شتریب یلیخ یزیچ

عجله کنم. به  خوامیعقد. نم یوقت بخوام برا شتریب کمیگرفتم  میتصم

 نظرم

 حل بشن. دیبا یزیشدن هر چ یمشکالن قبل از جد نیا

که به  یکرد اما سکوت مهیمشکالتش ضم حیهم در توض یگرید جمالت

 کی

 را هم. شیدر خانه راه گرفت باعث شد کلمات را گم کند. دست و پا باره



 

1844 

 یشوکت نای: مسندهیون                                                                                                                55طهران

 مجرمها را داشت. حس 

نگاه  شیپا ریبود به فرش ز دهیکه حاال به گردنش چسب یهمان سر با

 دوخت

 گفت: و

 میتصم تیفکر کردم و در نها یلیاون شب نشد حرف بزنم و بعدش خ-

 بذارم. انیاول شما رو در جر گرفتم

 . انگار همه شوکهکردیم یکهتازیوهم آور خانه  یهمچنان در فضا سکوت

 .ردیدلش را نداشت نگاه از فرش بگ اسمنی. زدانیبودند. همه جز  شده

و  تیجز حما ندیبب یزیسر باال ببرد و در نگاه خانوادهاش چ دیترسیم

 شیپا

حس را به رگ و جان  نیهم ا دهیبا جملهاش ند نبیشود. که ز سست

 اسمنی

 :ختیر شیو لرز به جان پاها ختیر

 ؟یرو تازه شناخت ایرکیافتاده؟ مگه ام ادتیتازه  اسمن؟ی یچ یعنی-
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 :دیچیدر خانه پ دیدستش کوب یکه رو یدست یصدا و 

 ؟یآبرومون رو ببر یخوایخدا م یوا-

 :دیابرو در هم کش زدانی

 دخترتون؟ یزندگ ایشما مهمتره  یمامان؟ آبرو هیچه حرف نیا-

 از کوره در رفت: نبیز

چرا؟  گهیبه کجا خورده تو د ستیسرش معلوم ن اسمنی زدان؟یتو چرا -

 مگه

بود که بعد چهار روز بفهمه  بهیمگه غر ن؟یشناسیرو م ایرکیروزه ام دو

 فالنه؟

هم رو بوده و  یما برا زیبچه از اول با خودمون بزرگ شده. همه چ نیا

 هست.

 گنی. فردا مردم نمادیب شیحرفها پ نیکه حاال بخواد ا میمگو نداشت زیچ

 ن؟یهمه سال کور بود نیا

 .دیترسیم نیبا درد باال رفت و اشک در چشمش نشست. از هم اسمنی سر
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 که در حرف معتقد یینقطه برسند تا همان بزرگترها نیکه به ا نیهم از 

برسند که چون  جهینت نیسر بسته است به ا یهندوانه کیازدواج  بودند

 ما

 دقت نکهی! فارغ از ادیآیهندوانه سر بسته به حساب نم نیا گرید میلیفام

 دوست و آشنا؟ ایدر ازدواج همان بود که در خانواده  یکدام ادم کنند

 :ستادیتمام قد پشت خواهرش ا زدانی

تو  یکرده؟ مگه شما خبر دار کاریچ ایرکیام میدونیمگه منو شما م-

 یزندگ

 یکه با هر باد هیدختر اسمنیبه نظرت  ؟یکنیم نشیتضم ه؟یچجور

 بلرزه

 ادینم نی. آسمون خدا به زمخوادیهست که وقت م یزیمن؟ حتما چ مادر

 .نیصبر کن گهیمدت د کی که

 انیگونهاش را پاک کرد و به جدال م یراه گرفته رو یاشکها اسمنی

 زدانی
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 .ستیمادرش نگر و 

 و به اتاق رفتنش تمام شد و بعد از رفتن نبیکه سر اخر با قهر ز یجدال

و با  دیچرخ اسمنیبه طرف  ینیام یو باالخره آقا دیآشوب خواب نب،یز

 وجود

 که در چهرهاش به وضوح مشخص بود زمزمه کرد: یایتینارضا

 از شیمامانت ناراحت نشو. نگران یدخترم. از حرفها یکنیم یکار خوب-

 حتما یکن تریرو طوالن یالزمه نامزد یکنی. اگر فکر مگهستید زیچ بابت

 بگو تا... یهم گرفت یگهاید می. اگر تصمهست

حرفش  انیم اسمنیپر دلهره به زبان آورد که  اخرش را چنان یجمله

 :دیپر

هم اطالع  ییبه آقاجون و دا خوامیرو م نیندارم بابا. هم یمیفعال تصم-

 بدم.

 یچهره یو اخم نشسته بر رو منای یرهینگاه خ ریو از جا بلند شد. ز گفت

 از آن تحمل نشستن نداشت. شتریب پدرش
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 زد و به اتاقش رفت. زدانی یشانه یرو یراه دست سر 

زد. همانجا با  رونیاز خانه ب ریجهانگ یو به قصد خانه دیپوش لباس

 خودش

 بهبود یبرا تواند،یکه م یامروز با تمام وجود، از هر راه نیبست هم عهد

استفاده کند. هزاران راه  ایرکیخودش و ام انیمشکل دار م یارتباط 

 شیپ

 مشاور گرفته تا صحبت کردن.. شیداشت. از رفتن پ شیرو

با خودش مرور  ریرا در طول مس ارتباط درست کردن  یاه هرا اسمنی

 کردیم

انتظار او و قلب عاشقش  یگرید زیچ ر،یجهانگ یدر خانه نکهیاز ا غافل

 را

 …دیکشیم

*** 

 ادهیپ یاز تاکس اسمنی یبود وقت دهیدرست به وسط آسمان رس آفتاب،

 شد و
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قدم برداشت. دو طرف شالش را از هم باز  ریجهانگ یطرف در خانه به 

 کرد

آنقدر کالفهاش کرده بود  ریهوا در طول مس یخودش را باد زد. گرما و

 که

 کیبرده بود. فقط منتظر بود داخل برود،  ادشیاسترس را هم از  یحت

 یجا

 دهد. ییو بعد، به استرسش مجال خودنما ندیکند، بنش دایپ خنک

ن مکث انگشت باال برد تا زنگ بزند اما دستش با بدو دیدر که رس به

 دنید

 گرد شد. شیهوا معلق ماند و از تعجب چشمها یراه رو انیباز خانه، م در

خانه  تیامن یپدربزرگش آنقدر رو ر؟یجهانگ یباز بود؟ در خانه در

 حساس

اتفاق هر چند سال  نیو ا گذاشتیمعموال در خانه را باز نم یکه کس بود

 کی

 !افتادیم دفعه
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گرفت. در را به داخل  اسمنیرا از  شتریفکر کردنِ ب یآفتاب اجازه تابش 

 هل

 برداشت. انیبلند از م ییا را با قدمهاه هتا خان ماندهیباق یو فاصله داد

 یادیفر یهنوز رد نشده بود که صدا شیهاییدا یدو طبقه یمقابل خانه از

 رت،یرا درشت کرد. گردنش با همان ح شیرا متوقف و چشمها شیقدمها

 به طرف ساختمان دو طبقه برگشت. ناخوداگاه

 بود که رهیکه نبود؟ هنوز شگفت زده به آن سمت خ ایرکیام یصدا صدا،

 ییایرکیدوم مطمئنش کرد صدا متعلق به خود اوست. متعلق به ام ادیفر

 که

 سرش: یرا انداخته بود رو شیصدا

 !یغلط کرد یلیتو خ-

را از نظر گذراند  ریجهانگ یو ناخواسته و با استرس خانه دیلب گز ناسمی

 و
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 شدی. مگر مستیخانه ن رمردیمقابل در، مطمئن شد پ یکس دنیند با 

 ریجهانگ

صداها را بشنود و  نیباشد و ا ایعربده بزند؟  نیچن ایرکیباشد و ام خانه

 رونیب

 امکان نداشت! د؟یاین

 و ایرکیسر از کار ام دیبرداشت تا شا شیهاییدا یقدم به طرف خانه کی

به  یبار قفل بزرگتر نیبلند سبحان ا یاما صدا اوردیدرب شیادهایفر

 شیپاها

 .زد

 اصال؟ یحسن کارهی! تو چایرکیمن نبر باال ام یصداتو برا-

 کردند؟یدوم باال رفت. دو برادر دعوا م یبا شتاب تا طبقه اسمنی چشمان

چرا  دانستیبود اما نم دهیند ایرکیسبحان و ام نیچه؟ کم دعوا ب یبرا

 نباریا

شد. انگار چند نفر با هم شروع کردند به چنگ  یته دلش خال کبارهی به

 زدن
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 یشوخ و خانه باغ خال شهیبلند سبحان هم یو رودهاش. دلش از صدا دل 

 در

 ظهر گرم و سوزان به شور افتاد. ان

 ایرکیام یشد که جمله پیاز شدت استرس ک شیگوشها دینفهم اسمنی

 را

 دهیشن یبه خودش امد که جمله یاو آرام سخن گفت؟ فقط وقت ای دینشن

ه شیش ادشیفر یسبحان را چنان از کوره در برد که صدا ایرکیام ینشده

 یاه

 ناصر را لرزاند: یخانه

دلم بخواد  ی! من هر غلطایرکیام اریبزرگترها رو درن یواسه من ادا-

 کنمیم

 تو ؟یداغتر از آش شد یچرا کاسه گهینداره. تو د یربط یاحد چیبه ه و

 که واسه هر یکردیدست دل خودت رو جمع م یعرضه داشت یلیخ اگه

 !یبهتر حال منو درک کن دیهرز نره داداش! تو که با یکس
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 یزیاز هر چ شیکه پ یزلزله به پا کرد. زلزلها یدر خانه باغ خال جملهاش 

سست شدند و  نیزم یدخترک رو یاهاکه پ یرا آوار کرد. طور اسمنی

 نیا

 یبود ناباور، با ترس یناصر باال برد دختر یباز خانه یکه سر تا پنجره بار

 که

 او هرز رفته بود؟ یایرکیخانه کرده بود. دست دل ام شیچشمها ینین در

دهد اما  یکه؟ سر به چپ و راست تکان داد تا به خودش دلدار یبرا

 ادیفر

 مجال نداد. ایرکیام ی"خفه شو"

 یخونسرد الیخیرا کرده بود که ب اسمنیانگار قصد جان  سبحان

 اشیشگیهم

 :دیکشیبود و فقط هوار م شده

به  ؟یتونیم یخفهشم؟ چطور تو خودت هرکار دیبه من که رس ه؟یچ-

 ما

 بد شد؟ دیرس که
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 من با تو فرق دارم احمق!- 

در صورت سبحان داد زد و  تیجمله را با عصبان نیبود که ا ایرکیام

 اسمنی

به طرف در برداشت. اخ  یقدم دیایسر او ب یینکند بال نکهیاز ا ینگران با

 از

که بدون انکه خودش بفهمد داشت  ی! قلب عاشقاسمنیعاشق  قلب

 ینفسها

 !دیکشیرا م آخرش

 یو عاره ول بهیزن مطلقه شدم ع هیتو فرق داره؟ چطوره من عاشق  هیچ-

 تو

 یرو گرفت یکیاون  یمدت بعد رفت هیخواهر رفت و  هی یدلت برا که

 برات

 د؟یآسمون تپ دینداشت؟ به ما که رس یبیع

که  یهر سه نفر ی. براستادیاز حرکت ا یهایثان یهمان لحظه، برا ایدن و

 در
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 که مقابل در خانه شوکه یعاشق اسمنی ی. براستادیباغ بودند هم ا خانه 

که با بهت به دهان برادرش زل زده  یمبهوت یایرکیام یبود، برا ستادهیا

 بود

و چطور  یبود ک دهینفهم یبود که حت یکه آنقدر عصبان یسبحان یبرا و

 آن

 زده بود! ادیرا فر جمله

که رفته و برنگشته بود.  یمقابل خانه فرود آمد. با نفس یپله یرو اسمنی

 با

از تن  را باور نداشت. جان شیگوشها یاه هدیکه شن یناباور چشمان

 رفتن

 نبود؟ گر؟یبود د نیهم

 سبحان و اشتباه یبابت مسخره بودن حرفها اسمنی دیذره ام کی همان

دود شد و به هوا رفت.  ایرکیام یخودش با جمله یگوش ها دنیشن

 یجملها

 که کرد: یبیاال تکذ دادیم یزیهر چ یلحنش، بو که
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 واسه خودت؟ حرف دهنت رو بفهم! یکنیزرزر م یچ- 

ا را ه هرا شکافت، طبق وارهایپوزخند سبحان آنقدر بلند بود که د یصدا

 نییپا

 :دیرس اسمنیو به گوش  رفت

 لیلقمه باب م یدیداداش! د یخر خودت ؟یبزن نمیا ریز یخوایم ه؟یچ-

 هیبق ی! فکر کردیبعد یسراغ لقمه یرفت ن،یرو زم یتفش کرد ستین

 کور

که اون روزاتو  ییما ی. برامیدی! خوبم دمیدیاتفاقا ما د دن؟ینفهم بودن

 میدید

 حداقل. این ادا

. مرگ احساس و روح و دیهمان لحظه مرگ را به چشم د اسمنی و

 اسمنی

 ..را

مگر امکان  شد؟ی! مگر مدیدیروز را نم نیتصوراتش هم ا نیبدتر در

 داشت؟
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 یی"ما"خواهرش رفته بود؟ چطور آن  یقبل از او برا ایرکیدل ام واقعا 

 که

اشتباه  یعاشق یبودند و او نه؟ چقدر در جاده دهیگفته بود فهم سبحان

 کرده

 بود. دهیرا ند زیچ چی. چقدر کور بود که جز معشوق هاسمنی بود

 یخانه نداشت، دختر یاه هپل یرو ختهیخبر از دخترک فرو ر ایرکیام

 که

 درست و یتو دهن کیبود،  یجد بیتکذ کیعاشقش هنوز منتظر  قلب

 ...یداریتوهم در قدرت شن کی. یحساب

پشت  یکه گفت تمام پلها یاز همه جا با جملها خبریب یایرکیام اما

 سرش

 خراب کرد: را

حسم اشتباه بوده، به قول  دمیباز حداقل من ادم بودم به موقع فهم-

 خودت
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دست اون  یخوایکه م ییتو ؟یتفش کردم! تو چ ه هلقمه اشتبا دمیفهم 

 زن

 تو یکنیاصال فکر هم م ؟یچ شیخوایم یتو خونه بگ یاریب یریبگ رو

واقعا  یبکن یخوایم یبودم چه غلط دهیامروز اگه من نشن سبحان؟

 یخواستیم

 ؟یبکن نکارویا

 نداره. یبه تو ربط-

توجه به  یا را به هتف کرد و پل ایرکیجمله را در صورت ام نیا سبحان

 سایوا"

دو  ایرکیگفتن ام "؟یریم یدار نییپا یگاو انداخت نیکجا سرتو ع نم،یبب

 تا

 رفت. نییپا یکی

 را پا زد و به محض باال بردن سرش، شیرا باز کرد، خم شد کفشها در

 دهینرس هیخورد و به ثان کهیو ابتدا  دیشکسته را مقابلش د یجسم

 دستش از
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لحظه  کیسر خورد. آب دهانش را قورت داد و  یبا ناباور رهیدستگ یرو 

 به

کامل شده بود؟ با  یعنیامروزش  یهاید. بدبختشک کر شیچشمها

 خودش

 یدهیبودن آن جسم تک اسمنیامروزش با  یهایکرد؛ کاش بدبخت فکر

 یب

 نبود! نیتمام نشده باشد! خودش به جهنم. حق او ا روح

 زمزمه کرد: مبهوت

 ؟یینجایا یاز ک اسمن؟ی-

تکان هم  یبود از گوربرخاسته که حت یجسم مقابلش انگار مردها اما

 نخورد.

 نییبرافروخته پا یبرداشته و با صورت چیکه پشت سرسبحان سوئ ایرکیام

 ستادیرفت. ا ادشی دنیآن نفس کش کی اسمنینام  دنیبا شن آمدیم

 یرو

 انجا؟ ان ساعت از روز؟ اسمن؟یو به سبحانِ مبهوت چشم دوخت.  اه هپل
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 سبحان دیجد لمیهم ف نیداد که حتما ا ینداشت! به خودش دلدار امکان 

 :دیو محکم عقبش کش ستادی. کنار او ااست

 ......زنمیم یکن اتیمسخره باز یرو قات اسمنی گهیبار د هی-

 یاه هدوبارهاش، کلم چارهوارِیگفتنِ ب "اسمنی"جلو رفتن سبحان و  اما

 یبعد

 سبحان را دنبال کرد و با یرفته ریجا گذاشت. مس ایرکیپشت لبان ام را

به  شیآفتاب نشسته بود پاها غیت ریا، زه هپل یکه رو یبه دختر دنیرس

 نیزم

 یکهایسرام یرو یبد یاز دستانش سر خورد و با صدا چیو سوئ دیچسب

هم  جانیان جسم ب دنیافتاد. نفسش رفت. بهخدا که رفت. از د راهرو

 رفت..

 :دیپرس سبحان

 ؟یینجایا یتو؟ از ک یچطور اومد ؟یخوب اسمن؟ی-
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 نیزم یآنجا بوده رو یاز ک اسمنی نکهیبا فکر کردن به ا ایرکیام یپا و 

 سفت

خودش و  انیرد و بدل شده م یحرفها یاداوریاز  یو تنش حت شد

 سبحان،

 رعشه افتاد. به

 ده،یبا همان صورت رنگ پر ،یجیکه با گ دیسر باال برد. د اسمنیکه  دید

 چشمان دنیمچاله شد از د ایرکیشد و قلب ام رهیبه سبحان خ هیثان چند

 را زیکه صاحبشان همه چ زدندیم ادیچشمها نگفته هم فر نیاو! ا مبهوت

 است. دهیشن

 حس مرده در نگاه دنیرفتن و د شیجلو رفتن نداشت. شجاعت پ جرئت

 نبود.. دانیرا نداشت. مرد آن م اسمنی

 که مدتها خواب بوده و یهمچون کس اسمن،یدست دست کرد که  آنقدر

 یشده باشد دست سبحان که رو داریب ،یمحکم دست با تکان کباره،ی به
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زمزمه  "برو کنار" هیشب یزینشسته بود را محکم پس زد و چ شیبازو 

 کرد.

 چطور تالش کرد ستد،یپا با یکرد رو یچطور سع اسمنیکه  دید ایرکیام

 ریپله جمع کند و ز یقلب و احساس و روح و غرورش را از رو یاه هخرد

 گریو د دیکند. د دایپ مشانیترم یشکسته بند برا کیبزند و برود تا  بغل

نفر به جلو هلش داد و در گوشش خواند که  کی. انگار ستدیبا نتوانست

 نیا"

 ی، پا روبدون کفشگام بلند، همانطور  کیکه با  "ندارد.. یبرگشت رفتن

توجه به سوختن کف  یداغ و سوزان سرظهر گذاشت و ب یکهایموزائ

 شیپاها

 زد: لب

 ؟یاسی-

 اشیدر کمال ناباور اسمنیو  یدیبا ناام ،یگفت، با کالفگ یچارگیب با

 .ستادیا
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قلب  شدی. باورش نمستادی. به دستور قلبش هم استادیاما ا برنگشت 

 احمقش

 قیحقا دنیبا شن یحت کرد؟یم شیگفتن او را ستا یاسی یهم صدا هنوز

 امروز؟ دردناک

 تن سبحان را هم ینشست، حت اسمنی رنگیب یلبها یکه رو یپوزخند

کرد  یو سع ستادیپله بلند شد، مقابل او ا یاز رو یکه فور ی. طورلرزاند

 قبل

 را رفع و رجوع کند: زیشود همه چ ریانکه د از

...من.. من هر نیبب ؟یبود نجایا یاصال از ک ؟یدیشن ی! چاسمنی سایوا-

 یچ

 .کننینم راتی! تو دعوا هم که حلوا خمیکردیدعوا م میزر زدم! داشت گفتم

 ...گمیم ادیکلهم داغ بشه چرت و پرت ز ،یشناسیکه م منم

که به جان قلب و روح و کل تنش افتاده  ی. با درددیبا درد خند اسمنی

 بود.
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 بود. دهیکه پشتش هزاران تمسخر خواب یخندها 

 که دستش را سمت خانه گرفت و یوقت آمدیانگار از قعر چاه م شیصدا

 :دیسبحان پر یختهیجمالت بهم ر انیم

 به خودش زحمت انکار یکه حت یاون یجا ؟یکنیانکار م یاون دار یجا-

 نداد؟

 یقدم عقب رفت. اشک، راه گرفت رو کی اسمنیالل شد.  سبحان

 صورتش.

 :دیچرخ ایرکیبه طرف ام نباریمزاحم را پس زد و ا یدست محکم اشکها با

 چطور روت شد نامرد؟ ا؟یرکیچطور روت شد ام-

 :دیندبغض خ با

خود پندارد! توام حتما منو به چشم  شیکافر همه را به ک گنیراست م-

 خودت

 منم مثل یکردی. آره؟ فکر میکرده بود شهیکه خونم رو تو ش یدیدیم

 خودتم؟
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 یو منگ عقب عقب رفت. سکو جیو چند قدم با همان حال گ گفت 

 پشتش

 نیزم دنیبا د ایرکیشد و ام نینقش زم دیایو تا به خودش ب دیند را

 افتادنش

به او، هم  دهینرس اسمنیبلند  غیو ج دیچطور به سمتش دو دینفهم

 خودش و

 سبحان را متوقف کرد: هم

 ..ای. نایمن ن کینزد-

نگاه هم نکرد. با همان  ایرکیبه ام یبار حت نی. استادیو باز هم ا گفت

 یقدمها

 اما . رفت.. سبحان پشت سرش گام برداشتدیبه سمت در خانه دو لرزان

سر  ایرکیام دیباشد و ند امدهیکه انگار از اول هم ن یرفت، طور اسمنی

 یجا

 یهمانجا بود؟ برا اینشست. ته دن یداغ با درماندگ نیزم یاو، رو یقبل
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خورده  زیمحبوبش را ل یکه ماه ییایرکیام یمغرور قصه بود. برا پسرک 

 از

 ....دیدیم دستانش

**** 

** 

 شدیخوانده م یروح متوف یشاد یکه برا ییبلند صلوات و دعا یصدا

 تمام

رد  یعزاداران به سخت میعظ لیخ انیاز م لیریرا پر کرده بود. ام کوچه

 شد،

 یچشم یدست دنیرا مقابل مسجد پارک کرد و همزمان با کش نیماش

 در

 چرخاند. اطراف

 ستادهیآنها را ا دیایب میآذر گفته بود کوچه را که مستق شیپ یقهیدق چند

چرخش سر،  کیو همان هم شد. با  دیراست مسجد خواهد د سمت

 .دشانید
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او بود، بالفاصله از  نیرفتنشان که در خالف جهت ماش ریمس دنید با 

 نیماش

 شد و سمتشان گام برداشت. ادهیپ

از تعجب  شیابرو دنشیبود که متوجهاش شد و با د ینفر نیاول ریجهانگ

 باال

 :دیپر

 ؟یکنیم کاریچ نجایتو ا ل؟یریام-

به جمع کرد. آهسته حالشان را  یکل یبه او زد. سالم یلبخند لیریام

 دیپرس

 را هم داد: ریدست اخر جواب جهانگ و

 زودتر اومده. عمو ایاما گو ادی. قرار بوده طرف فردا بدهیمغازه بار رس یبرا-

 جنسها رو. منم اومدم شما رو برسونم رنیبگ لیبرن شخصا تحو دیبابا با و

 .خونه

 درهم شد: ریجهانگ اخم
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 مگه؟ یتو کار نداشت- 

 رو به احسان اخم کرد: ل،یریقبل از دهان باز کردن ام و

 ؟یزابهراه کرد یبچه رو چرا سر ظهر نی. امیگرفتیما آژانس م-

 سمت پدرش برگشت: "نداشتم. یکار"با گفتن  لیریام

 خونه. رسونمیرو م هیبابا. من آقاجون و بق دیشما بر-

 و نرگس بانو و آذر و زهرا سادات را به سمت ریو با رفتن آنها جهانگ گفت

 کرد. خودش اما ماند تا به صاحب عزا که از دوستان ییراهنما نشیماش

روز درگذشت همسرش بود، عرض  نیبود و امروز هفتم ریجهانگ یمیقد

 یادب

 .کند

 راننده، سمت یاز حرکتشان نگذشته بود که آذر از پشت صندل یزیچ

 :دیخم شد و آهسته پرس لیریام

 مامان؟ یناهار خورد-

 از پس شانه نگاهش کرد و سر باال انداخت: لیریام
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 یزیچ هیو سبحان  ایبرم خونه با ک خواستمینه. از صبح گاراژ بودم. م- 

 سر

 .یکه شما زنگ زد میکن هم

 به تاسف تکان داد: یامدن نام پسرها، زهرا سادات سر با

 یکه امروز کالس داشت، حتما اون دو تا از گشنگ ساحلم ،یتوام نرفت-

 هالک

هم زنگ زدم  یندارن. هر چ قهیجو سل هیخودشون که الحمدهلل  شدن،

 بهشون

 کدوم جواب ندادن. چیغذا هست گرم کنن ه خچالیتو  بگم

 شهیهم یو با همان لحن مادرانه دیبانو از کنارش گردن کش نرگس

 کرد: یابراز نگران مضطربش،

 خونه مادر! چرا جواب ندادن؟ یزدیزنگ م-

 بود که به باال انداختن یعاد یادیموضوع براب زهرا سادات ز نیانگار ا اما

 و گفتن: شانه
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سرشون کجا گرم بوده که  ینی. باز ببارمیکه من سر درنم نایاز کار ا- 

 جواب

 نرگس بانو. ندادن

 که یو پسربودند. د یکرد و خبر نداشت که آن دو پسر، در چه حال اکتفا

خانه به مجلس ختم و ناهار تنها بودند و  یبا دعوت شدن اهال امروز،

 نیهم

 که زده بودند... یگند یبود برا یهم عامل ییتنها

دستش  ،یپل پارک کرد. با خستگ یرا مقابل در خانه، رو نیماش لیریام

 را

را آنجا نگذارد  نیماش گفتیکه م ریبرد و در جواب جهانگ رهیدستگ سمت

 و

 تنها گفت: اوردیب داخل

 آقاجون. کار دارم. رونیبرم ب دیاستراحت کنم با کمی-

وارد خانه شود.  ریشد و منتظر ماند تا ابتدا جهانگ ادهیخودش زودتر پ و

 از
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تا  دیکشیبه خانه را م دنیپا بند نبود و فقط انتظار رس یرو یخستگ 

 رفع یکم

 کند. یخستگ

 یبود. درختان، صدا شهیمثل هم زیهمه چ دندیباغ که رس اطیح به

 رد هر چند چیمثل هر روز خانه بود و ه زیساختمانها، همه چ گنجشکها،

. شدینم دهیخراب از انجا رفته بود د یکه با حال یهم از دختر یکوچک

 آخر

نداشت  یرونیساختمان نمود ب زشیباورها و شکستن دل، مثل ر بیتخر

 که

 یزی. انگار که چخوردیب تکان نمآب از آ شکست،یکه م ی. دلندیبب همه

 باشد و در آن لحظه هم همان بود.. نشده

 که یپربغض یکف باغ زبان نداشتند تا از قدمها یاه هزیکه سنگر فیح و

 ..فیبرداشته شده بود حرف بزنند. ح شانیرو امروز
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گرفته  اطیآب داخل ح ریش ریبار دهم ز یرا برا اشیخون ینیب سبحان 

 بود

سرش با ضرب باال رفت اما  ایرکیام دنید دیبا باز شدن در، به ام که

 چشمش

. پس کجا رفته بود برادر کله دیافتاد و فسش خواب هیو بق ریجهانگ به

 خرابش؟

و حال خراب؟ سرش را باال گرفت  تیرفته بود با آن خشم و عصبان کجا

 تا

 به او افتاد. لیریو همان لحظه چشم ام دیایدماغش بند ب خون

 و سمت سبحان گام برداشت: شیابروها انیم دیدو اخم

 ؟یخون دماغ شد ؟یسبحان؟ خوب-

 ینیسادات که با آن جمله تازه حواسش جمع سبحان شده بود ه زهرا

 دیکش

 یو گونه یخون ینیب دنیو با د ستادیسمتش قدم تند کرد. کنارش ا و

 قرمزش
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 خودش زد: یگونه یرو محکم 

 ه؟یختیچه سر و ر یسبحان؟ ا یدعوا کرد خاک تو سرم.-

 هم یجلب نشود. سالم ریپراند تا توجه جهانگ یا "نه" حوصلهیب سبحان

 تا داخل ساختمان برود که زهرا سادات مچش را دیکرد و چرخ زمزمه

 :دیچسب

 ایرکیخونه تنته. ام یتو که لباسا ؟یدعوا کرد ی. با کنمیبب سایوا-

 کجاست؟

انفجار، از کوره  یتلنگر برا کیبود منتظر  یانبار باروت ییکه گو سبحان

 در

 :دیو داد کش رفت

 طرف رو یبر یخوایم ه؟یولم کن مامان. مگه بچهم؟ اره دعوا کردم. چ-

 سراغش؟ برو. یبرا ؟یبزن

را  ریو اخم جهانگ دیکش ادیرا مقابل چشمان متعجب جمع فر شی"برو"

 تندتر
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 :کرد 

 بچه! نییپا اریصدات رو ب-

 آورد؟یم نییرا پا شیصدا ن؟ییلبان سبحان نشست. پا یرو پوزخند

 یکجا

چطور از  شیساعت پ کی شیاه هنو ندیتا بب یاحمر ریبود جهانگ کار

 نبود او

 سرشان گذاشته بودند؟ چطور عربده زده یکرده و خانه را رو سواستفاده

به نگه  شهیکه او هم ی! چطور صدا بلند کرده و حرمت خانهابودند

 داشتنش

 قدم کی شیساعت پ کیرا شکسته بودند. با فکر به اتفاقات  دادیم اخطار

 که خون دوباره راه دیکش شیداخل موها یعقب برداشت و کالفه دست به

 دهانش. یرو گرفت

 رونی. بدیدیرا مقابل چشمانش به وضوح م زینکرد. انگار همه چ توجه

 زدن
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و برگشتنش  اسمنیا. حرف نزدن خودش به دنبال او ر دنیو دو اسمنی 

 به

 نوش جان کرده بود را. ایرکیکه از ام یو مشت خانه

چنان از کوره در رفته بود که ابتدا  اسمن،یرفتن  دنیکه با شن ییایرکیام

 از

 اسمنیبه دنبال  نشیمشت درامده و بعد هم با ماش کیاو با  خجالت

 رفته و

عمق  شتریانگار ب گذشتیم شتریحاال هم برنگشته بود. هر چه ب نیهم تا

 کار

 .دیفهمیرا م زشتش

 ریامده بود تقص شی. هر چه پدیدیحاال فقط خودش را مقصر م سبحان

 او بود.

 مگر کرد؟یسرزنش م اشیرا بابت زودجوش ایرکیام شهیاو نبود که هم مگر

 نیچفت و بست برادرش ح یبابت دهان ب شهینبود که هم سبحان

 تیعصبان
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 ییایرکیداشت؟ پس چه شده بود که امروز، خودش هم شده بود ام گله 

 گرید

 پاکشان توانستیهم نم یچشمها چیزده بود که حاال آب ه ییحرفها و

 کند؟

به طرفش گرفت و قصد  یگام به طرفش برداشت. دستمال کی لیریام

 کرد

 قدم عقب کیبپرسد اما سبحان مهلت نداد. دستمال را گرفت و  یزیچ تا

 و تنها گفت: رفت

 تنها باشم. خوامی. مدیببخش-

 یکس گریداشت که د یتازگ ریجهانگ یهمه، حت یبرا شیرو نیآنقدر ا و

 به

 اتاقش انداخت! واریو او خودش را پشت د دیچینپ شیپا

** 
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 یعسل یرا رو شیچا وانیباز شدن در که از راهرو آمد آذر ل یصدا 

 گذاشت

 از جا بلند شد. و

قران  زیر یبا صدا ن،یزم یرو ریجهانگ یصاشدن ع دهیکوب یصدا

 خواندن

 ریو سکوت خانه را در هم شکسته بود. آذر ز ختهیبانو در هم آم نرگس

 نور

آهسته و  رمردیبود و پ ستادهیا ریجهانگ دنیخانه به انتظار رس کمجان

 محکم

او را  یقدمها ستادهیکه ا یخبر از زن ی. بداشتیراهرو قدم برم در

 .شمردیم

شد  انیراهرو و سالن نما نیماب واریاز پس د ریقامت بلند جهانگ نکهیهم

 آذر

 همزمان با تکان دادن سرش به ریرفت، آهسته سالم کرد و جهانگ جلوتر

 :دیپرس یکس دنیچرخاند و با ند کیتار مهیجواب، نگاه در سالن ن ینشانه
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 نرگس کجاست؟- 

 رفت: شیپ یلبخند زد و قدم آذر

 من انجام بدم؟ نیدار یاگر کاررفتن نماز بخونن. -

 دستش را باال گرفت و به مبلها اشاره زد: ریجهانگ

 عروس. نی. بشستین یکار-

 یهمان مبل یزد و روبهرو یکه داشت لبخند یبا همان استرس کم آذر

 که

 دیچینشستن انتخاب کرده بود نشست. باز هم سکوت پ یبرا پدرشوهرش

 آمدیچوبشان درم یکه با هر تکان آذر صدا ییمبلها یخانه. البهال انیم

 اما

 آذر نه. انگار که حرف زدن را بلد نباشد. یصدا

 وسط سالن، زیبه م رهیبه عروسش زل زده بود و آذر خ میمستق ریجهانگ

 شروع بحث بود. یبرا شیکردن حرفها نیسبک سنگ مشغول



 

1879 

 یشوکت نای: مسندهیون                                                                                                                55طهران

 شیگلو د،ینرس جهیبه نت ریشروع بحث توسط جهانگ یانتظارش برا یوقت 

 را

 کرد و اهسته گفت: صاف

 که با شما مشورت کنم.. نجایراستش آقاجون...اومدم ا-

 جمله باالخره به صورت او جلب شد: نیبا ا ریجهانگ توجه

 شده؟یچ-

 مشتش انیچادرش را م یو آذر گوشه دیبا اخم پرس ریسوال را جهانگ نیا

زد  ایاز کجا شروع کند؟ دل را به در دیو با خودش فکر کرد حاال با گرفت

 و

 اصل مطلب رفت. سراغ

 صحبت کنم آقاجون. خواستمیدر مورد نواجان م-

 "خب"شد و  زیهم ت ریجهانگ یآذر آمد گوشها یجمله انینوا که م اسم

 نثار عروسش کرد. یپراخم

 .یخواستگار یبرا میاقدام کن نیکه اگر شما اجازه بد نجایاومدم ا-
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خجالت سر باال  یکه آذر از رو ییاه هیسکوت برقرار شد، ثان هیثان چند 

 نبرد

 یگوشه یباز شد و لبخند محو یبه آن ریکه چطور اخم جهانگ دیند و

 لبش

 به پا شد. یشاد ریبست. آذر آب دهان قورت داد و در دل جهانگ نقش

 جالل... ینوه ؟یآن هم از چه کس لش؟یریام یکه؟ برا یبرا ؟یخواستگار

 …کاش جالل بود شد؟یبهتر هم م نیا از

 دهد: حیتوض شتریفکر کرد الزم است ب آذر

رو گرفته. روش نشده بود به  مشیگفت تصم شیچند شب پ لیریام-

 خودتون

 . منو واسطه کرد تا به گوشتون برسونم و...بگه

 کامل شدن جمله را نداد: یاجازه ریجهانگ

 عروس؟ یریاز من اجازه بگ یچرا اومد-
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از  اوردیبه زبان ب خواستیکه م یآذر به ضرب باال رفت و جمالت سر 

 ذهنش

 برآمد: حیشد و درصدد توض رهیخ ری. گنگ به جهانگختیگر

 .میحرف بزن نی...با...با..بزرگترش که شما باشیقبل از هر کار میگفت-

 تا شدیو همانطور که از جا بلند م دیکوب نیزم یرا رو شیعصا ریجهانگ

 و بشنود، لب زد: ندیلبخند شادش را آذر بب مبادا

 من موافقم عروس. ینظرم رو بپرس لیریبه عنوان پدربزرگ ام یاگه اومد-

نوا خودش بزرگتر داره.  گم؛یگفتم، به تو هم م لیریاون دختر. به ام اما

 زنگ

اجازه بدن و  دیکه با ییراحتترن. اونا یخیچه تار نیبه خودشون بب بزن

 آماده

 باشه. رهیاونان نه ما. خ باشن

 :ستادیهم بالفاصله مضطرب ا آذر

 اما شما...-
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 . کهمییکه ما نگران آمدن شما ؟ییآیشما هم م دیکه بگو دینچرخ زبانش 

 ست؟یمطمئن شوم برنامهات چ امدم

به سمتش برگشت و انگار حرف نگاهش را از چشمانش خواند  ریجهانگ

 که

 هم گذاشت: یپلک رو مطمئن

 زنگ بزن.-

 راهرو گم شد. چیدوباره در پ و

 خواستیزد سرشار از حس خوب بود. دلش م رونیکه ب ریجهانگ یخانه از

 یخودشان را پرواز کند. به احسان که به بهانه یچند قدم مانده تا خانه ان

صحبت کند  ریاز حضور پدرش، او را جلو انداخته بود تا با جهانگ شرم

 همه

که همهشان  ییمورد بود. استرسها یب مانیاسترسها دی. بگودیرا بگو زیچ

 از
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و با  رفتیم دیداشتند. با لینوا از خل یخواستگار یبرا ریجهانگ واکنش 

 مهرناز

 دیچیبرنامه م دیبرساند. با یخواستگار یتا خودش را برا گرفتیم تماس

 تا

که  ی. واگرفتینوا تماس م یو بعد هم با عمه ردیبگ ینیریش لیریام از

 چقدر

دانهاش سر از پا  کی یکیداشت و از شوق داماد کردن پسر  کار

 ..شناختینم

 . انگار با بازدیپله د یشده رو زیخ میزهرا سادات را ن دیراه پله که رس به

 .دیکش یآذر پوف کالفها دنیبود که با د یگریدر، منتظر شخص د شدن

 چادر از سر برداشت و جلو رفت: آذر

 زهرا؟ یریم ییجا-

 سر باال انداخت: سادات زهرا

 دهیسبحانم چپ ده،یاز غروب تا حاال جواب نم شمیگوش ومده،ین ایرکیام-

 تو
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 .نمینتونستم خونه بش زنهی. دلم شور مشدهیبگه چ زنهیحرف نم اتاقش 

 او زد: یبه رو یبا همان حس خوبش لبخند آذر

 . بد به دلت راه نده.نبهیز یخونه دیشا-

 گفت: یسادات نچ زهرا

 یهم خونه نبود، رفته بود خونه اسمنی. ستیاونجا، گفت نزنگ زدم -

 ست؟ینامزدش ن یوقت کاری. بره اونجا چدوستش

 هم نگران شد: اذر

 ل؟یریزنگ بزنم به ام یخوایاونم نگران بشه. م ینگ یزیچ اسمنیبه -

 و با باز شدن در ".خواهدینه، فعال نم"باال انداخت که  یسادات سر زهرا

 ایرکیام دیرا باال رفت و همزمان شماره گرفت شا اه هاحسان پل توسط

 نباریا

 جوابگو باشد. را

** 

*** 
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 یکیکش رفته و تار نیماش ییجلو یشهیش یتا رو ،یگوش یصفحه نور 

 را در

 پررنور بود. به انعکاس یبه همان نقطه رهیخ ایرکیشکسته بود. نگاه ام هم

 ناخوانا بودند و کج و کوله، اما امهای. با آنکه پشهیش یرو یگوش یامهایپ

 نیهمه را در ا ند،یکلمه به کلمهشان را بب توانستیهم م دهیند ایرکیام

 چند

 آمدینم ادشیاز بر شده بود، آنقدر خوانده بودشان که  یسرگردان ساعت

 در

 مدرسه را خوانده باشد! یآن همه درسها لشیتحص یسالها طول

 شهیش یرو عیزرد رنگِ وس یآن نقطه دانستیفاصله، م نیو از هم حاال

. اسمنیسبز، متعلق به  امیخودش است و آن تک پ یامهایبه پ متعلق

 یامهایپ

کردن گند خودش و سبحان نوشته و  یماست مال یکه برا ییو باال بلند

 بعد

 فرستاده بود. شیجواب برا کیتنها  اسمنیساعتها  از
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 ".میزنیتنها باشم. بعدا حرف م خوامیباشه. م" 

 امشیکدام پ یبرا "باشه"آن  دانستیماتم زده و سرگردان نم یایرکیام و

 اسمنیکه در خصوص اشتباه برداشت کردن  ییامهایآن پ یبرا بود؟

 نوشته

نبوده و هر  منایاو و  نیب یزیکه در آن قسم خورده بود چ ییآنها ای بود؟

 چه

 یبرا "باشه."هم آن  دیشا ست؟ین شیب یتوهم گذردیم اسمنیذهن  در

 شدن، با جکتیبود که بعد از هزاران بار تماس گرفتن و ر یامیپ نیاخر

که نگران حالش بود.  یاسمنی یکرده و فرستاده بود برا پیتا یدرماندگ

 یبرا

 غد و مغرور را هم برده بود. یایرکیاز جان ام یمیکه با رفتنش ن یدختر

 امیتو؟ بذار ب ییکجا ،یخونه نرفت گفتی. عمه میاسی نمتیبذار بب"

 برسونمت

 ".یکه خوب نمیحرف نزنم. فقط بذار بب یتا نخوا دمی. قول شرف مخونه
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 درد را حس کرده بود که نیان طرف خط، انگار ا اسمنیدرد نوشته و  با 

 بعد از چند ساعت جوابش را داده بود. باالخره،

که نور، کم جان شد و همان نقطه بود  ریهنوز گ ایرکیسرگردان ام نگاه

 یصفحه

 یرفت تا خاموش شود که فورا دست جلو برد و انگشتش را رو یگوش

 صفحه

با خاموش شدنش غرق در  دیترسیتا دوباره روشن شود. انگار م دیکش

 یکیتار

که در پس  یکه از سر گذرانده بود شود. غرق در کابوس یاهیس روز

 ذهنش

 جرئت نداشت به آن فکر کند. یو حت بود

 چند ساعت هزار بار مرده و زنده شده بود. هر بار دردناکتر از نیهم در

 یبود. بار دوم وقت دهیرا ند اسمنیزده و  رونیاز خانه ب یوقت کباری. قبل

 نبیز یمقابل خانه یبود. بار دهم وقت دهینشن یگرفته و جواب تماس

 ستادهیا



 

1888 

 یشوکت نای: مسندهیون                                                                                                                55طهران

خانه نرفته و بار  اسمنیبا هزار خجالت زنگ زده و متوجه شده بود  و 

 هزارم

فکر کرده  هیثان کی یبرا اسمن،یبه نبود  یقبل وقت یقهیچند دق نیهم

 و

 و تار شده بود.. رهیت شیایدن

 یکه حت یکوچها کیتار یدر آن گوشه ن،ینشسته در ماش یایرکیام

 درست

 گرانیکه د ییاهایرکیکدام از ام چیه هیکجاست شب دانستینم

 شناختندیم

پرتگاه، با هزاران استرس، ترس،  یلبه ستادهیبود ا ییایرکیام . او حاالنبود

 غم،

 .یچارگیو ب یناراحت

 چه؟ رفتیم اسمنی اگر

 چه؟ کردیاو را رها م اگر

 شد؟یدل عاشق و پر اشتباه چه م نیا فیتکل
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 یرا داشت که از اول تمام اجرها یدر آن لحظات حال معمار ایرکیام 

 یبنا

بود ترس  دهیکه ساختمانش به انتها رسو حاال  دهیعشقش را کج چ پر

 برش

گذارش خودش  انیکه بن یسست یبود. ترس از خراب شدن بنا داشته

 بود...

 ارتباط که با دستان خودش، به اسم  یقیگودال عم نیا رونیکه ب حاال

 کنده و

تنها خودش  کرد،یو نگاه م ستادهیو خود را داخلش هل داده بود ا اسمنی

 را

 یامده بود. مقصر تمام پلها شیکه پ ییزهایمقصر تمام چ. دیدیم مقصر

 که با رفتار غلطش خراب کرده بود. یسر پشت

کج رفته بود.. او بود که هر  وارید ایبود که اجر اول را کج نهاده و تا ثر او

 بار
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زده بود. او بود که... اما حاال،  وارهایبرداشته و به د شهیمرمت ت یجا به 

 گرید

 شودیخراب م ای ماندیبنا م نیا کردیم نییتع نباریکه ا یتنها نبود. کس او

بود که  یگریبنا حاال دست کس د نیطرف ا کینبود.  ییبه تنها ایرکیام

 حق

 برود... ایداشت بماند  انتخاب

** 

** 

 بلند شد. هوا مکتین یو از رو دیرا پر سر و صدا باال کش اشینیب اسمنی

 نشستن نبود. حاال که یپارک جا نیا گریو د رفتیم یکیرو به تار کمکم

داده  نبیز لیکه تحو یشده بود تازه به احمقانه بودن دروغ کینزد شب

 بود

 چیهمکارش است؟ کدام همکار؟ او که ه یبرده بود. گفته بود خانه یپ

 وقت
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چه  نبیو ز رفتیحد فراتر نم کیبا دوستان و همکارانش از  شارتباطات 

 ساده

 حرفش را باور کرده بود.بود که  لوح

حال  نیوقت ا چیکجا را داشت؟ ه ماند؟یکجا م دیشب را با حاال

 یسردرگم

حس هم از برکات حضور  نیتجربه نکرده بود. انگار ا اشیدر زندگ را

 ایرکیام

 ایرکیام ،یکه در زندگ ییبارها نیاز همان اول یکیبود.  اشیزندگ در

 لشیتحو

 یبار نی. اولدیلرز یکس یکه دلش برا یبار نیبود. مثل همان اول داده

 که با

چرا راه دور برود؟  ایخارج شد.  ارشیضربان قلبش از اخت یکس دنید

 یکم

 نیدر گوش خواهرش زد. همان اول یکس دیکه د یبار نی. اولکترینزد

 یبار
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نفر  کیهمکارانش  یکه جلو یبار نیاول ای. دیداد کش اسمنیسر  که 

 شیآبرو

تجربه کرده بود  ایرکیکه با ام یینبارهایبه جرم نکرده برد. چقدر اول را

 نیا

 تمام اسمنینبود که  یاییآن پسر دا گریتلخ شده بودند. انگار او د اواخر

 اسمنیاز ابتدا همان بود و  ای. رنگ عوض کرده بود؟ شناختیم عمرش

 نی. هر چه که بود تحمل ادانستیبود؟ خودش هم نم دهیند عاشق

 ایرکیام

 سخت بود. سخت و دردناک. ارتباط  در

 یپارک و باز هم صدا یآرام، راه افتاد به سمت خروج ییبا قدمها اسمنی

 پارک نیکه در ا یاکو شد. مثل تمام چند ساعت شیدر گوشها سبحان

پخش شده بود.  شیاو به وضوح در گوشها یبود و هر بار صدا گذرانده

 حال

نقطه  کیجا،  کیحتما  کردیعاشق، خوب نبود. با خودش فکر م دخترک

 از
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 شیبرا نیچن نیمدت ا نیکرده که روزگار در ا یایبد یدر حق کس ا،یدن 

 کرده بود. یتالف

 شهیاشک هم یچشمه گرید یرنگ باخته بود. حت شیبرا زیچ همه

 فعالش هم

 متفاوت. یاز باورها ییاه هادم، با تک کیشده بود. شده بود  خشک

 ییامهایرا باور کرده بود. همان پ ایرکیام یامهایعاشق وجودش پ قسمت

 که

نبوده، که سبحان در  منایاو و  نیب یزیچ چیداده بود ه حیآن توض در

 تیعصبان

 .دینگو منایبه  یزیگفته و در اخر، خواهش کرده بود چ یچرت

خودش هزاران  یاما در آن چند ساعت برا اسمنیشکاک ذهن  قسمت

 ریتصو

سبحان، هزاران فکر ناجور در سرش  یجمله کیبود. با همان  ساخته

 دهیچرخ

 اما آوردیکه با تصور هر کدام حالت تهوع به جانش هجوم م یی. فکرهابود
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 کنترلشان کند. توانستینم انگار 

 سبحان که گفته بود: یجمله کیداشت آن  یچه زور مگر

 یرو گرفت یکیاون  یمدت بعد رفت هیخواهر رفت و  هی یتو که دلت برا"

 "نداشت؟ یبیع برات

 بود. شتریب ایرکیام یجمله ینیهم سنگ دیشا

حسم اشتباه بوده، به قول  دمیباز حداقل من ادم بودم به موقع فهم"

 خودت

 "تفش کردم!  ه هلقمه اشتبا دمیفهم

 خودش یبرادر ان چند ساعت به دفعات ان جمله را  اسمنیاشتباه؟  حس

بود. هر  یبود. پس حتما حس دهیرس جهینت کیکرده و هر بار به  تکرار

 چند

 شد؟ینشده اما بوده. مگر م یهر چند علن اشتباه،

در گذشته  دیشعار گذشته با یدر زندگ شهیبود که هم یآدم اسمنی

 بماند را
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 داشت اما قسمت شکاک مغزش مانیا شیو هنوز هم به آن حرفها دادیم 

 ایرکینبود. ام اشیحرفها حال نیفعال شده بود ا شیاز چند ساعت پ که

 در

 یبه کس منا؟یداشته باشد اما به  یحس توانستیم یبه هر کس گذشته

 که هر

 را دوست نداشت؟ اسمنیکنارش بود؟ نکند اصال  لحظه

 شک به وجود امده گریمگر د خواندیم هیقسم و آ ایرکیهر قدر هم ام حاال

 خودش یداشت برا مارشیحاال در ذهن ب رفت؟یم نیاز ب اسمنیذهن  در

 علت دیمشابه که؛ شا یبا مضمونها یی. داستانهابافتیم داستان

 همه نیبود. علت ا دهیبه سرانجام نرس یهمان عالقه ایرکیام یهایبدخلق

 شنهادیاصال او را دوست نداشت که از اول هم با پ دیشا پرخاشش،

 ریجهانگ

بود  دهیحسش را گفته و جواب نه شن منایبه  دیکرده بود. شا مخالفت

 که
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بود که  یعلن شینگذارد. حتما حسها انیاو را در جر اسمنی خواستیم 

 یحت

 یکه ب یگرید یو هر فکر مسخره گریهم خبر دار شده بود د سبحان

 اریاخت

 .دیجوشیذهنش م در

 یتاکس یبرا ه،یسرخ شده از شدت گر یو با چشمها ستادیا ابانیخ سر

 دست

 نیو غصه خوردن را نداشت. انگار از حل ا لیجان تحل گریداد. د تکان

 مشکل

 که با دوستش یبهتر بود آن جلسات مشاورها دی. شاآمدیبرنم ییتنها به

 .دادیو نصفه ولشان کرده بود را ادامه م داشت

حس و حال  ی. بدیرس ایرکیاز ام یدیجد امیکه نشست، پ یتاکس در

 انگشت

کرد و قول صحبت داد. امروز هم  پیو شروع به تا دیصفحه کش یرو

 اشتباه
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 دیا واکنش نشان داده و فرار کرده بود. شاه هبود که مثل دختر بچ کرده 

 دیشنیو حرف م زدیحرف م ستاد،یایم دیبود که با نیا اشیو منطق درست

کس حال او را در  چیبود اال منطق. ه ادشی یزیدر آن لحظه هر چ اما

 آن

 .کردیدرک نم لحظات

داد و با حسرت فکر کرد؛ کاش امروز از خانه  هیتک شهیرا به ش سرش

 رونیب

 بود. دهیقفل بود. کاش نشن ریجهانگ یبود. کاش در خانه نزده

که به  یفکرها و حسادت نیبا ا شد؟یروبهرو م منایبا  دیچطور با حاال

 جانش

 ؟ییبود؟ با چه رو افتاده

**** 

** 
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که  یتلفن را به چانهاش چسباند و به نور کمرنگ یبا بغض، گوش محبوب 

 از

شد. تمام  رهیکرده بود خ دایسالن، راه خودش را به داخل خانه پ یپنجره

 نیا

لحظه از مقابل چشمانش  کی یکه از سر گذرانده بودند برا ییسالها

 گذشت

ا زود بزرگ شده بودند. چقدر زمان ه هبغضش شدت گرفت. چقدر بچ و

 زود

 باشند. ستادهینقطه ا نیکه در ا شدیبود. انگار هنوز باورش نم گذشته

 یکه صدا گرفتیچشمش را با انگشت م یاز گوشه دهیاشک چک قطره

 لیخل

 :دیاز پشت سرش شن را

 بود بابا؟ یک-

از سر ذوق نشاند.  یلبخند شیاشک را از صورتش پاک کرد و به جا فورا

 به
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 به طرفش ی. قدمدیبود چرخ ستادهیاو که در چهارچوب آشپزخانه ا طرف 

 و آهسته لب زد: برداشت

 بود. لیریمادر.... آقا ام-

 محبوب شد: کینزد ینگران قدم لیخل ل،یریآمدن نام ام با

 افتاده؟ یاتفاق گفت؟یم یچ-

 شیاتاقها انداخت و باز هم تن صدا یبه راهرو ینگاه محتاط مین محبوب،

 را

 برد و من من کرد: نییپا

 زنگ زدن. ریامر خ ینه. راستش برا-

 دادن: حیتوض شتریوادارش کرد به ب لیکنجکاو خل یچشمها

 یبرا انیب میهر زمان ما آماده بود رن،یزنگ زده بودن که اجازه بگ-

 .یخواستگار

 دیپر یکه رنگش به آن لیو محبوب به صورت خل دیچیدر خانه پ سکوت،

 :دیور نکرده بود که بهت زده پرس. انگار باستینگر



 

1900 

 یشوکت نای: مسندهیون                                                                                                                55طهران

 نجا؟یا انیب- 

 محبوب: یابروها انیم دیدو اخم

 .نجاستیدختر ا یبابا. پس کجا برن؟ خونه گهیبله د-

اصال  رمردیهم متوجه شود اما پ لیگفت که خل دیرا چنان با تاک "خانه"

 در

 :دینبود که باز هم پرس یواد آن

 خبر داشت؟ ریجهانگ ؟یدیدرست شن یمطمئن-

 کالفه شد: محبوب

 گفتن زنگ شونیو ا میخودش گفت بابا. گفت با پدرشوهرم صحبت کرد-

 .یهماهنگ یبرا میبزن

کارها قصد شرمنده  نیبا ا ریهم افتاد. جهانگ یبا درد رو لیخل یپلکها

 کردن

مرد  شیچند سال پ یدر قصه دیبگو خواستیرا داشت؟ م اهیرو س یاو

 من
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 که داخل ییداشت؟ آن حرفها یچه معن شیو نامرد تو؟ کارها بودم 

 نیبود و حاال ا دهیکه به محبوب بخش یسودابها لیزد، وسا مارستانیب

 را ثابت کند؟ زیچه چ خواستیم ری... جهانگیخواستگار

 با شیاز پ شیبود که او را ب نیا ری. اگر قصد جهانگدیاز ته دل کش یآه

 لیبود. خل دهیبه مقصودش رس یکردن شرمنده کند به خوب یمردانگ

 امروز،

 گریفرصت د کی. کاش خدا شتریب ریهمه شرمنده بود. از جهانگ یرو از

 به

 کند. تیطلب حالل ریتا از جهانگ دادیم او

 که از سکوت او گرفته بود جلو رفت: یبا استرس محبوب

 بگم بهشون؟ قرار شد با شما صحبت کنم و بهشون خبر بدم. یچ-

 یکوتاه یخشکش نشاند. سرفه یهالب یرو یبه زحمت لبخند لیخل

 کرد

 سالها، نیقصور تمام ا یچشم به راهرو دوخت. امروز قصد داشت به جا و
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 یلب از لب باز کند و داستان سالها ر،یجهانگ یجبران مردانگ یبرا 

 گذشته

 نوا بازگو کند. یبرا را

 مقابلِ  لِینترسد. خل قتیهم که شده از گفتن حق کباری یبرا خواستیم

بار به موقع لب باز کند. قبل  نیو عارف و نوا نباشد. قصد داشت ا سودابه

 از

 خواستیکند م هشیو تنب ردیروزگار خودش چوب به دست بگ نکهیا

 شجاعت

 یب دیباز هم قسمت نبود. ابر و باد و مه و خورش ییخرج دهد اما گو به

 خبر،

 بودند. دهیچ یگرید یهم برنامه باز

 :دیافکارش پر انیمضطرب جفت پا م محبوبِ

 میمستق ریو غ میمرد داره مستق نیا نیبابا؟ باور کن نینگران یبابت چ-

 به

 خودتون سخت یرو برا زی. چرا انقدر همه چدتتونیکه بخش گهیم شما
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چطور اون جعبه رو داده بود نوا تا بده به  نیدیمگه خودتون ند د؟یکنیم 

 من؟

 ادیگرفته ب مینوا از خودشه تصم نکهیاالنش، با وجود ا شنهادیپ نیهم ای

 نجایا

مرد شما رو  نیاحترام گذاشته باشه. ا نیکه بزرگش کرد ییبه شما تا

 دهیبخش

شما  نیب یدهیو برکت اورده. طناب پوس ریبراتون خ شهینوا مثل هم بابا،

 رو

 قربونتون برم؟ گهید نیرو دار یوصل کرده. استرس چ بهم

را  زیدخترش لبخند زد. لب فرو بست و همه چ یالیبه خوش خ لیخل

 گذاشت

مهمتر  شیبرا یزینوا، از هر چ ی. در آن لحظه خوشحالگرید یزمان یبرا

 بود.

 رفته. ریجهانگ ینوه یداشت چطور دلش برا خبر

 همه نیرا دست امانتدار قابلش بسپارد. او که ا یامانت نیبود باالخره ا قرار
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 یشانه یرو یآن سالها. دست یچند ماه هم رو نیصبر کرده بود ا سال 

 زد. دخترش

راحتترن. بعدش به خانم احسان  یک نیصحبت کن بابا. بب یبا نوا و عل-

 خبر

 .رهی. انشاهلل که خبده

 یرنگ و بو لیخل یاز ته دل لبخند زد و از همان لحظه خانه محبوب

 یگرید

 سالها نیکه در تمام ا یزی. چیارامش، شاد ،یزندگ ی. رنگ و بوگرفت

 کرده بودند.. گمش

*** 

* 

سالن نشسته بود و از همانجا زل زده بود به  یکنار مبلها ن،یزم یرو

 یکیتار
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 ،یرا در آغوش گرفته بود و همچون پرندها شیا. زانوهاه هاز پنجر رونیب 

 در

طرف و آن  نیشده بود. مدام خودش را به ا ریکوچک افکارش اس قفس

 طرف

در  اد،ینداشت. انگار ص یدهایکند اما فا دایپ یراه نجات دیا شات دیکوبیم

 قفس

 توانستینم یانداخته بود که کس ییرا هم جا دشیقفل کرده و کل را

 شیدایپ

 یزندگ یبه بزرگ یرا نجات دهد. او مانده بود و قفس ریاس اسمنیو  کند

 نیا

 .شیروزها

 را از دل اسمنیشد و  یدست نجات ش،یاز اتاقها و صدا یکیشدن در  باز

 .دیکش رونیافکارش ب یاهیس

 به یکیکه کورمال کورمال در همان تار دیرا د زدانیعقب برگشت و  به

 .رفتیم آشپزخانه
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به جسمش  زدانیکنار همان مبل جمع کرد تا چشم  صدایرا ب خودش 

 فتد،ین

متعجب  یچندان موفق نبود که با روشن شدن چراغ آشپزخانه، صدا اما

 زدانی

 :دیچیساکت پ یخانه در

 ؟ینشست نجایچرا ا ؟یاسی-

ا انجا نشسته ه هکه همچون اوار شد ییرا بست و به طرف او خچالی در

 بود

 تند کرد: قدم

. یدیخواب یاومد فتیحالت خوبه؟ سر شب که اومدم مامان گفت از ش-

 چت

 شده؟

او، لبخند  الیراحت کردن خ یکرد تنش را جمع کند و برا یسع اسمنی

 یرو

 نشاند: لب
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االن بد خواب شدم، نتونستم تو  دمی. غروب خوابستین یزیخوبم. چ- 

 اتاق

 .بمونم

 در هم گره ییبا اخمها زدان،یتنش گذاشت تا بلند شود که  ریدست ز و

 :دیرا کش شیچشمان سرخش را شکار کرد و بازو خورده،

 !یختیبهم ر یاقاجون و اومد یخونه یکه رفت روزیاز د اسمن؟ی شدهیچ-

 یگفت

 پس چت شده؟ یهم نبوده و حرف نزد آقاجون

فرود  شیحس و حال سرجا یآب دهانش را قورت داد. دوباره ب اسمنی

 آمد

 یموذ ییگفتن؟ صدا یزل زد. چه داشت برا یقبل یبه همان نقطه و

 مغزش

 کرد؟یچه م دیرا با هیمانده بود بق زدانیدر گفتن به  ی. وقتدیکوبیم را

 گرفته، کلمات یش را صدا کرد، باالخره با همان صداکه دوباره نام زدانی
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 :ختیزبانش ر یرا رو ربطیب 

 بیغر بیعج زیانقدر همه چ دونم؟یاگه بگم خودمم نم شهیباورت م-

 شده

که  میشده تو زندگ بیعج ی. انقدر همه چزدانیخوابم  کنمیفکر م که

 یحت

 رو باور کنم. اشونیلیدوست ندارم خ خودمم

 . کنارش نشست و همچون او به مبل لم داد:دیتن جلو کش زدانی

 شده؟ در موردش حرف بزن. بیغر بیعج یچ-

 !زیهمه چ-

 لحن سرگردانش لبخند زد: به

. میصحبت کن بشیرو بگو تا با هم در مورد عجا زیاز اون همه چ یکی-

 ایتو دن

 کدومش تو رو شب زندهدار کرده حاال؟ اده،یز بیعج یزایچ

 که با خودش حرف بزند زمزمه کرد: ییگو اسمنی
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 اده؟یز ایهم تو دن شیبشناس یباشه و تو نتون کتیآدم انقدر نزد هی نکهیا- 

 هیاما حاال  یکه تک تک کاراش رو بدون یانقدر عاشقش باش نکهیا

 ییزهایچ

که  یهمون آدم نیا یکه باورت نشه، که فکر کن یو بشنو ینیبب ازش

 کی

 ؟یچ ستین یعاشقش بود عمر

خبردار شد که موضوع  یخواهرش زل زد. شستش به آن مرخیبه ن زدانی

 از

 را آهسته صاف کرد: شیقرار است. گلو چه

 که جواب تو، تو خود سوال بود! آدم عاشق کوره! فقط معشوق نجایخب، ا-

 اصال نی. اشتریب هاشیو خوب انیکمتر به چشمش م هاشیبد نه،یبیم رو

 .زهیچ نیتریعی. طبستین بیعج

 کرد: بشیبه ادامه دادن ترغ اسمنیمظلومِ  نگاه
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که صبح تا شب  یمن ی. حداقل برااسمنی ستین بیعج ایتو دن یچیه- 

 همه

 انگشت یحت یکه تو گفت یزیچ نی. استین نمیبیا مه هرو تو دادگا یچ

 یچند ساله عاشق یگی. تو مشهیهم نم نمیبیکه من م ییزایچ یکهیکوچ

 و

 ییبرات از پدر مادرها تونمیمن تا صبح م ش؟یو نشناخت ایرکیبه ام کینزد

 اشون رو بشناسن، بغل گوششونه هسال نتونستن بچ۳۱بزنم که تو   مثال

 اهلش باشن. دادنیکه روحشونم خبر نداشت و احتمال نم کردنیم ییکارا

 بالشت هیبرات حرف بزنم که سالها کنار هم سر رو  تونمیم ییزن و مردا از

 دنیبالش، نفهم ریز ذارهیهر شب خنجر م یکیاون  دنینفهماما  گذاشتن

 نصف بندمیمن شرط م ،یزنیحرف م تیی. تو از پسر دارهیم یرابیز چطور

 ییو زندا ییدا یرو حت یو کم اورد یدید ایمدت از ک نیکه تو ا ییاخالقا

 روزید یواسه حرفها ؟یکنیم تیخودت رو اذ یدار ی. واسه چدنیند هم

 شناس بوده؟ ایرکیام گفتیکه م مامان
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 را در هوا تکان داد: دستش 

 تونهینم یشکیاما ه م،یشناختیرو ما م ایرکیشد که ام نیمنکر ا شهینم-

کنه، من  نیشما هم تضم یارتباط رو تو  میشناسیکه ما م ییایرکیام

 تونمینم

 سمیپس خس ذارهیپسرونه کم نم یتو قرارا ایرکیبگم چون ام تیقطع با

 !ستین

. ارتباط . تو دل نیکه شما توش بود هییهمونجا گهیشناخت از همد اوج

 حاال

 شده بود؟ روزیکه تا د ییزهایجز چ شده؟یبگو چ بهم

 توانستیشد. کاش م رهیداد و به سقف خ هیسرش را به پشت تک اسمنی

که به جان روح و فکرش افتاده بود  یضیاز فکر مر شدیکاش م د،یبگو

 حرف

 درکش گفتیچه؟ اگر م شدی. اصال اگر مشدیکه نم فیاما ح بزند

 برپاست؟ حق را به او ییدر ذهنش چه غوغا دندیفهمیم کردند؟یم
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 که چه؟ گفتندیحق به جانب م نبیز روزیمانند برخورد د ای دادند؟یم 

 زیخواهرت را دوست داشته که داشته! همه چ ندهاتیهمسر آ یدیشن

 یبرا

 !ستیچ گرید هایگریهوچ نی. اگریبوده د گذشته

 آن دنیکه شن دانستیکس نم چیو ه کردندیقضاوتش م نطوریهم حتما

بود  اسمنی یرو ایرکیبا ام ارتباط که در  یبعد از آن همه فشار حرف،

 چه

 را ساده زیهمه چ رونیکرده بود. همه حتما از ب لیرا به او تحم یعذاب

که نبود.  بهیحرف، حرفِ هفت پشت غر شد؟یاما مگر م گرفتندیم

 خواهرش

را همزمان کنار هم  ایرکیکه قرار بود تا اخر عمر او و ام ی. خواهربود

 داشته

که  یشک نیا فینبود، تکل شیب یکه حرف سبحان چرت رمی. اصال گباشد

 به

 شد؟یافتاده بود چه م اسمنی جان
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 از چشمانش بچکد را کنترل رفتیکه م یباال برد تا قطره اشک سمج سر 

 :کند

 . خراب شده.ختهیبهم ر یهمه چ-

 :دیخند زدانی

 ،یحلش کن ی. اگه بخواگهیدرست کرد د شهیرو م یخراب ن؟یهم-

 شیبساز

 .ادهیز راه

 زمزمه کرد: دیبه طرف او برگشت و ناام اسمنی

درست کردنش  یعطا دیاز اونا که با ؟یباشه چ ادیز یاگه شدت خراب-

 رو

 ؟ینباشه چ یاگه نشه؟ اگه درست شدن د؟یلقاش بخش به

 زدانیباز هم دل شب را شکافت و در خانه قدم زنان راه افتاد.  سکوت،

 چند
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بود که باالخره با زمزمهاش شبح سکوت را  اسمنیسر تکان داد و  بار 

 وسط

 متوقف کرد: خانه

که  یول کردن خرابها زدان؟یتو رها کردنه. نه  یراه حل اصل یگاه-

 یدونیم

 ست؟یر از خطر کردن و درست کردنشه! نبهت یمونیآوارش م ریروز ز هی

 انداخت: نیبا مکث در خانه طن شیمتوقف شد و صدا زدانی سر

 داره. یبستگ-

 ؟یبه چ-

دودو  اسمنی نیغمگ یچشمها انیو نگاه اخم الودش م دیچرخ زدانی سر

 زد:

 شه؟یبعدش حالت چطور باشه؟ حال تو با رها کردن خوب م نکهیبه ا-

گردنش گذاشت و فشرد  یهجوم برد. دستش را رو اسمنی یبه گلو بغض

 تا
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 بزرگتر هم چیکم شود اما... کم که نشد ه یمگیسراس نیاز شدت ا دیشا 

 :دیکه نال یبود وقت شده

 ییزهایچ هی. شهیموندن و ادامه دادنم نم نطوری. اما مطمئنم با ادونمینم-

 بهم یچسب چیشکسته که با ه ییباورها هی. شهیشده که درست نم خراب

 بهم نهیبیشده، صاحبش م کهیکه هزار تا ت ینیمثل اون چ چسبه،ینم

 اما دلش رو هم نداره دورش بندازه. ستین یدنیچسب

 شکست: شیباالخره در گلو بغض

سخته جلو چشمات باورهات بشکنن. بشکنن  یلیخ زدان،یسخته  یلیخ-

 و تو

 انتخاب یکه نتون نهیبراشون. از اون سختتر ا ادیاز دستت برن یکار چیه

 .هیراه درست چ یریبگ میتصم ی. نتونیکن

 اوضاع خرابتر از ان حرفها بود که او گمان ایبا درد چشم بست. گو زدانی

 :ردیرا بگ انهیکرد م ی. سعکردیم

 .یبخوا هی. کافهیدرست شدن یهمه چ-
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 من تنها بخوام؟- 

 گنگ نگاهش کرد: زدانیرا گفت  نیکه با اشک ا اسمنی

که درست  کننیقبول م یعنی شن،یم ارتباط و نفر با هم وارد د یوقت-

 کردن

 .نیبا هم تالش کن دیبا ایرکیتو و ام نجامیگردن جفتشونه. ا زیچ همه

 درد داشت: اسمنی پوزخند

خراب شده که  یزیقبول نداره که اصال چ ایرکی. امنجاستیمشکل هم-

 حاال

 درستش کنه. بخواد

امروز  ایرکیام یامهایبود. پ نیهم هم تیگفت و پوزخند زد. واقع اسمنی

 از ان

به خودش گرفته  یامده و دوباره لحن طلبکار رونیب یشرمندگ حالت

 بود.

را چشم بسته  زیهمه چ اسمنیداده  حیتوقع داشت حاال که توض انگار

 .ردیبپذ



 

1917 

 یشوکت نای: مسندهیون                                                                                                                55طهران

 دادن! حینه توض یکه نه حرف زدن بلد یی. حق با توست. تویاک دیبگو 

بود به  دهیعمد هم شن ریغ ستادنیکه با فالگوش ا ییزهایآن چ رشیپذ

 کنار،

 ایرکیقبل ادامه دهند. ام زیتوقع داشت با همان روش کجدار و مر ایرکیام

هم  اسمنینکند و  یکند، ناراحت کند، دل بشکند، عذر خواه خراب

 ببخشد و

 .ضیمر یارتباط  کیو ادامه دهد.  اوردیبه ابرو ن خم

 بودند: دهیرا در آغوش کش گریکدی یحاال حساب زدانی یاخمها

 ساختمونه، تخصص یهم مثل مهندس نکاریبگم. ا تونمیمن نم نویخب ا-

 مشاور؟ هیاز  اسمن؟ی نیریگیکه بلده کمک نم یکی. چرا از خوادیم

 به حرف امد: دانهیباز هم ناام اسمنی

 کنه؟یقبول م ایرکیحرفش رو زدم اما مگه ام میرمستقیچندبار قبال غ-

 یکدندگیداشت، با ان  ایرکیکه ام ی. با اخالقدیکش یپوف کالفها زدانی

 و
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فکر بود که  نیبرود. با هم یزیچ نیبار چن ریز دانستیم دیبع ،یلجباز 

 نباریا

 برگشت: اسمنیبه طرف  مصمم

 نی. بیکرد ریهمه ادم و حست گ نیا نی. باسمنی یختیتو االن بهم ر-

 بد و

 کیکرد  تیوضع نیتو ا شهیکه م یخونواده و خودت. تنها کار خوب

 .زهیچ

 تتیاذ یکه کس ییجا هیمدت برو  هیکه ذهنت آزادتر باشه.  ییجا یبر

 نکنه

 .اینه خاله خانباج رهیکمک بگ نکارهیکه بلده ا یکیخوب فکراتو بکن. از  و

 .میهمه پشتت دمیبهت قول م یریکه بگ یمیهر تصم بعدش

شده بود  رهاشیپر اشک حاال خ یکه با چشمان ییاو یدور شانه دست

 انداخت:

 کار برو. همون اردو ی. به بهونهیکه چرا رفت کنمیخودم همه رو قانع م-
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. یگهاید یهر بهونه ای. یگفتیم شیکه چند وقت پ یبهداشت یجهاد 

 بهت

 همه.. یبرا ا،یرکیام یخودت، برا یهمه بهتره. برا یبرا نکاریا دمیم قول

حرف بزن. سنگات رو وا بکن. بذار اگر اونم طالب  ایرکیقبلش با ام فقط

 تو و

 راهش رو جدا کنه. ستیس قدم برداره برات. اگرم نارتباط  نیا

امن برادرش فشرد و فکر کرد چه خوب که اگر  یسر به شانه اسمنی

 امشب،

 او. بهبود و حواسش به  داریب زدانیاهل خانه خواب بودند حداقل  یهمه

 بود. نیراه هم نیبهتر دی. شادیشیاند پشنهادش

 یبه جا توانستندیداشتند که به وقتش م یتمام دخترها، برداران کاش

 تمام

 .رندیپناه نگ یآنها پشت هر کس یپشت و پناهشان باشند تا به جا ایدن

** 
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 **** 

 یهیسا ریز اسمنیو  کردیجمع م ابانهایخ یبساطش را کم کم از رو آفتاب

 یی. به آدمهاکردیبود و به رهگذران نگاه م ستادهیا ابانیکنار خ یدرخت

 که با

 ی. به صورتهازدندیکه به هم م ییاه ه. به تنگذشتندیاز کنار هم م عجله

 . با خودش فکرگذشتندیکه از کنارش م یهر کدام از کسان نیو غمگ شاد

 است؟ دهیا خوابه هاخمها و خند نیپشت ا یچه داستان کردیم

چند نفرشان مثل او در حال نبرد با خودشان بودند؟ کدامشان  یعنی

 همانند

 یکدامشان برا دند؟یکشیبار مشکالت مختص به خودشان را به دوش م او

 ؟ییجدا یعجله داشتند و کدامشان برا وصل

 زدیلبخند م شیکه به رو ینگاهش از دختر بچها ،یبوق کشدار یصدا با

لوتر پارک شده بود دوخته شد. با که چند قدم ج ییو به پژو کنده

 ییقدمها
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 عجله به طرفش رفت و در را باز کرد. یب آرام، 

 ارامتر. از همان صبح که ایرکیآرام بود و جواب ام یادیکه گفت ز یسالم

 اوقات ندیاو را بب خواهدیاخر م یحرفها یزنگ زده و گفته بود برا اسمنی

 .شهیتلخ شده بود. تلختر از هم پسر

 :دیپرس حسیدنده را جا زد و ب ایرکیام

 کجا برم؟-

 شد و زمزمه کرد: رهیخ رونیبه ب شهیبدون آنکه نگاهش کند از ش اسمنی

 ؟ییجا نیهمچ یکه بشه توش دو کلوم حرف زد. بلد ییهر جا-

 یهم رو یساعت بعد که روبهرو میزد و تا ن هیتک یصندل یبه پشت سر

 دو

نشسته بودند  یچوب زیم کی یشده، با فاصله یدرخت کندهکار یتنه

 چیه

درهم بود و نگاه  یحساب ایرکیام یالم تا کام حرف نزدند. اخمها کدام

 حسیب
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 .یاز او فرار اسمنیحال  و 

 کرد که باالخره پسر، از کوره در رفت: غینگاهش را از او در آنقدر

 منو نگاه کن! اسمن؟ی یزدیبود صبح م یاون حرفها چ-

 :دیکوب زیم یکه توجه نکرد دست رو اسمنی

 نمتیبب دیبا یخوندم که تهش بگ نیاسیهمه برات  نیبا توام! من ا-

 یبرا

 یواسه چهارتا زرزر سبحان که از رو ؟یاخر؟ بچه شد یحرفها زدن

خودت؟ منکه بهت گفتم اصال  ایمن  ؟یلج کرد یبود با ک تیعصبان

 یزیچ

 ه؟یمشکلت چ گهیباشه د ستی. نبوده و قرار هم ننبوده

از  یحداقل کم ایرکیشد. کاش ام قتریعم اسمنی یلبها یرو پوزخند،

 آن

 طلبکار بودن در یهم که شده به جا کباری. کاش آمدیکوتاه م موضعش
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را به دست اورد اما با ان  اسمنیدل  یتا کم نشستیم یگرید گاهیجا 

 رفتار

 را هم در دل دختر کشت. دیذره ترد کی همان

که سبحان گفت و از نظر تو  یفقط همون چند کلمها یمشکل اصل-

 یلیخ

از مشکالتمون باشه اما  یکی دیهست؟ شا ا،یرکیام ستین مسخرهس

 همهش

 !ستین

 :دیرا از دو طرف باز کرد و با بغض خند دستانش

 خودمون رو از یاصال وقت کرد ؟ییپسردا ینگاه به منو خودت کرد هی-

 یحال خوب وارد زندگ یکه برا هییادمها هیما شب هیچ ؟ینیبب رونیب

 گهیهمد

 بهمون اضافه شده جز حال بد؟ یچ میمدت که با هم بود نیتو ا شن؟یم

حواسش به جمالت او نبود  شدیم یکه عصبان ییمثل تمام زمانها ایرکیام

 و
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 نداد جملهاش را کامل کند: اجازه 

 یروز از حرف سبحان برا هی. یهمهش بهونهس. توام دنبال بهونها نایا-

 نه؟یا ریمن. غ یروز از رفتارا هی یسازیکوه م خودت

کرده  شرفتیچقدر پ ایرکی. امدیچک اسمنیچشم  یاز گوشه یاشک قطره

 بود!

 ؟یبود به حق به جانب دهیبعد از اشتباهات رس یعذرخواه یمرحله از

 دست

 فتد؟یرا گرفته بود تا پس ن شیپ

 چون زهر، تلخ شد: زبانش

 یاما تا حاال فکر کرد رمیدختر بهونه گ هیباشه. من دنبال بهونهم. من -

 نیا

فقط به  یبا خودخواه یبا رفتار و کاراش دستم داده؟ ک یرو ک اه هبهون

 خودش

 خودم بهونه بتراشم؟ یکرده تا من برا فکر
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 :دیکش شیمتاسف دست داخل موها یبا چهرها ایرکیام 

که امروز بعد اون حرفات جون  یحتما من بهونه دستت دادم، اره؟ من-

 دادم؟

 .یلیخ اسمن،ی یانصافیب یلیخ

 شد و زمزمه کرد: رهیدر اسمان خ ییبه جا اسمنی

کنم  یانصاف یدر حقت ب خوامینم گهیمنصف باشم. د نباریا خوامیم-

 خوبه؟

 ؟یشیم یراض

 :دیغر شیدندانها ریاز ز ایرکیام

 ؟یانصاف خرج من کن یخوایم یشکل نیا ؟ینطوریا-

 فرستاد و لب زد: نییبغضش را همراه با اب دهانش پا اسمنی

من صبح پشت تلفن حرفهام رو کامل بزنم. منظور من  یتو اجازه نداد-

 از

 بود که... نیجمله ا اون
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 :دیکالمش را بر ایرکیام 

 .اسمنیمنظور پتظور نداره  گهید نکهیاخر! ا یحرفها یگفت-

 ایرکیبه ام زدیدر ان موج م شهیاز هم شتریب یدیکه ناام یبا نگاه اسمنی

 حق

 جانب چشم دوخت: به

 که تو ذهن توئه یزیآخر چ یاخر. اما منظورم از حرفها یگفتم حرفها-

 هر دومون بهتره. یبرا ینطوری. اایرکیام خوامیمدت فرصت م هی. من نبود

 چانهاش فرستاد: ریبه سمتش خم شد و انگشت ز یکم یبا کالفگ ایرکیام

مسخره  یمگه زندگ ه؟یغهایچه ص گهی. فرصت دیاسیبه من نگاه کن -

 ه؟یباز

 ؟یریپسش بگ یبش مونیپسفردا پش ،یروز به من جواب مثبت بد هی

 بود نیا

 رشون؟یز یقول و قرارات؟ که بزن ته
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و با تاسف سر  دیقفل شد عقب کش اسمنی دینگاه ناام یکه رو چشمانش 

 به

 و راست تکان داد: چپ

 یی. ما که هنوز به جایاهل زود جا زدن باش کردمیوقت فکر نم چیه-

رو  مایتصم نیا یو تو دار میقدم هم جلو نرفت هی ی. هنوز حتمیدینرس

 ،یریگیم

 م؟یایروز چطور قراره با هم کنار ب فردا

شده  رهیبه چشمان او خ میبار مستق نی. ادیرا باال کش اشینیب اسمنی

 یبود وقت

 گفت: که

نشده و  یچی. هنوز همیفکر کن شتریبهتره ب گمیخاطر م نیهم اتفاقا به-

 ما با

 . به قول خودتمیفهمیرو نم گهی. حرف همدمیهمه مشکل ندار نیا هم

رو ادامه  ضیروند مر نیقراره ا یتا ک ؟یچ یبعد یروزها ؟یچ پسفردا

 م؟یبد
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 تکان داد: شیدر هوا برا یاجازه نداد جملهاش کامل شود و دست ایرکیام 

 یگردیدنبال مشکل م یدستت گرفت لیزنب هی. تو میندار یما مشکل-

 یزیبر

 !توش

 در هم شد: اسمنی اخم

 میمسائل ما مشکل ندار نیا یبا وجود همه یکنیتو فکر م نکهیهم-

 خودش

 .میدرستش کن میتونینم یهم که قبولش نکن ی! تا زمانایرکیام مشکله

 :دیابرو در هم کش ایرکیام

 ؟یچ یعنی-

هم از پس  یی. خودمون تنهامی. منو تو با هم مشکل دارنیهم یعنی-

 حلش

 .میریکمک بگ یکیاز  دی. بامیایبرنم

 ؟یاز ک-
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مکث  یلحظها یگفتن حت یبرا اسمنیو  دیپرس یبا طلبکار ایرکیام 

 نکرد:

 یارتباط از گود به  رونیکه بتونه ب یمشاور. کس هیروانشناس، از  هیاز -

 ما

 کنه. نگاه

 زد: یناباور تک خند ایرکیام

 روانشناس؟ شیپ میکه بر میوونهایمگه ما د-

لگد به  ایرکیام نکهی. از ادیترسیم نیوا رفت. از هم شیسرجا اسمنی

 نیاخر

 ییایرکیبه ام حیمخالفت و توض یبرا یینا گریهم بزند. د شانیرو شیپ راه

 که

شب قبلِ  ینداشت در جانش نمانده بود. بعد از حرفها دنیفهم قصد

 زدان،ی

قدم را هم  نیاخر خواستیبا خودش قول و قرار گذاشته بود. م اسمنی

 یبرا
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 ان نباشد. با خودش گفته بود یوقت شرمنده چیعاشقش بردارد تا ه دل 

و  مانمیقبول کرد که م ایرکیاگر ام دهم،یرفتن به مشاوره را م شنهادیپ

 ادامه

 یو حاال، با جمله اندازمیو اگر نه.. به همان راه آخر چنگ م میدهیم

 ایرکیام

آخرش  ریسر تکان داد و ت جانیبود که راه آخر تنها راه است. ب مطمئن

 را،

 پرتاب کرد: ایرکیبه قلب ام میمستق

 برم. خوامیمن م-

چطور  ندیرنگ شبش بنش یداخل موها رفتیکه م ایرکیکه دست ام دید

 در

 شیبه طرفش برگشت و لبها یکه چشمانش با ناباور دیخشک شد. د هوا

 از هم باز شد: رتیمکث تکان با ح هیاز چند ثان بعد

 ؟یکجا بر ؟یبر-
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 دهیمانده به اخر رس یکیرا در هم قالب کرد. به غول  شیانگشتها اسمنی 

دست سر  نیاماج ضربات سنگ ریرا داشت که ز یو او حس کس بودند

 شده

 .کندیحس نم گریدرد را د و

 .یکه تو نباش ییبرم جا خوامیبرم. م نجایمدت از ا هی خوامیم-

شوکه که هنوز هم  یایرکیباال گرفت. صاف در چشمان رنگ شب ام سر

 نید

 :دیپاش شیپر بغض به رو یبود زل زد و لبخند شیایدن و

 ادیب ادمی خوامی! مهیچه شکل یاحمر ایرکیبدون ام یایدن نمیبب خوامیم-

 بود. یقبل تو چه شکل اسمنی

 همان بهت، زور اخرش را هم زد: انیدر م ایرکیام

 ؟یفکر کردن بود چرا اصال جواب مثبت داد شتریاگه قرار به ب-

بود؟ مگر خودش  یچه سوال نی. ادیشالش لرز یرو اسمنی دست

 مجبورش
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 ایهمسر را بخواه  یایرکیام اینگفته بود  ایرکیبود؟ مگر خود ام نکرده 

 بدون

 ییایرکیبدون ام یایعاشق از ترس دن اسمنی دانستیبمان؟ مگر نم من

 که

داده بود و تهش  ارتباط  نیبود منطقش را پس زده و دل به ا شهیهم

 شده بود

 کور. یگره نیا

و با درد  اسمنی یاه هگون یقطره اشک سرکش سر خورد رو باالخره

 .دیخند

زودتر  ینطوریخبر نداشتم ا یتو رو از دست بدم، ول خواستمیچون نم-

 از

عمر فقط خود تو رو  کی ا،یرکیعمر کور بودم ام هی. من دمیم دستت

 دم،ید

 اتیرفت به بد ادمیگوشه چشم ازت شدم که  هینگاه و  هیمشغول  انقدر

 که دمیدیتازه چشمام باز شده بود. تازه داشتم م ایاخر نیکنم. ا دقت
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که دوسش دارم فرق  یتموم یهمه چ یایرکیچقدر با ام یواقع یایرکیام 

 اره.د

 توش یرادیعاشق قبال ا اسمنیکه  یدار ییاخالقها هیتو  دمیدیم تازه

موفق داشته باشه از نظرش  یزندگ هی خواستیکه م یاسمنیاما  دیدینم

 نیا

 کممیبرم،  شیخواستم با منطقم پ نی. واسه همودنیدردسر ساز  اخالقها

 جلو

 دست و یباعث شد یریگیخودت رو ازم م نکهیبه ا دیاما تو با تهد رفتم

 بلرزه. ترس از دست دادنت انقدر پررنگ بود که افسار مغزم رو دادم دلم

 اشتباه کردم. کنمیگفتم بله و االن، حس م دیدلم. با هزارتا ترد دست

 :دینال ایرکیام

 من.... یاسی-

 بود که اجازه نداد او حرف بزند: اسمنی نباریا اما
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بهخاطر عالقهم به  شهیمن هم نکهیهم م؟یما با هم مشکل ندار یگیم- 

 تو

وقت قبول  چیکه تو ه نیمشکله. هم نیاومدم خودش بزرگتر کوتاه

 ینکرد

 یکن نیتوه ،یبزن ،یکن یبد رفتار یعادت کرد نکهیمشکله. هم یمقصر

 و

 یوقت یحت شهیهم نکهیسمتت و عاشقت باشم مشکله. هم امیبازم ب من

 حرف ستیبلد ن نکهیمشکله. هم یبازم طلبکار باش یول یمقصر یدونیم

 تونهینم گهیعاشق هم د اسمنیمشکله.  یداد بزن یو به جاش بلد یبزن

 نیبا ا

 ؟یدونیخود داره. م یکه جا یو منطق یشگیهم اسمنی! ایبسازه ک اخالقا

 زور

. از ادیکه نفسش بند ن یی. تا جاینقطها هی. تا رسهیم ییجا هیتا  عشق

 اونجا
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 نیتو ا ییبه تنها گهی. عشق منم دستیعشق هم جوابگو ن گهیبعد د به 

 نقطه

 .یکه تو ندار خوادیم یاریدست  هی خواد،ی. کمک مریام دهینم جواب

اما دختر عقب رفت و  ردیرا بگ اسمنیبرد تا دست  شیدست پ ایرکیام

 او

 سمتش خم شد: کالفه

 م؟یبد یرو چ هیجواب بق ؟یبر یخوایکجا م-

فقط به فکر  ایرکیهمه حرف زده بود که اخرش ام نی. ادیخند اسمنی

 مکان

 !ن؟یباشد؟ هم هیو حرف بق رفتن

 نباش. زایچ نی. تو نگران ادمیم حیخودم به همه توض-

 ایرکیدرخت بلند شود که دست ام یتنه یتا از رو دیرا عقب کش تنش

 دو

 گره خورد. مچش
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 بشه. یکه چ یبر یخوای. ممیکنیدرستش م- 

که وجب  یصورت یرهیشد. خ رهاشیخ کینزد یاز همان فاصله اسمنی

 به

نقششان را  توانستیرا از بر بود. چشمها که چشم بسته هم م وجبش

 فیتوص

 کند. دستش فشیجز به جز توص توانستیهم م دهیکه ند ی. صورتکند

 او نشست. شیته ر یباال رفت و رو ناخوداگاه

رفتن و دور  نیمطمئنم که ا گهیداشتم االن د دیاالن ترد نیاگه تا هم-

 شدن

 هی! ریبدون تو به خودم بدهکارم ام یزندگ هی. من ه هرا نیاز هم بهتر ما

 یبدون تالش برا هاش،یبدون فکرش، بدون سا ا،یرکیبدون ام یزندگ

 جلب

 ادیب ادمی خوامی. مهیبدون تو چه شکل یبدونم زندگ خوامی! متوجهاش

 اسمنی

 خودش رو دوست داره؟ خواد؟یم یچ ایاز دن ه؟یتو ک بدون
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 هیشد  امیهمه دن دم،یمن تا چشم باز کردم تو رو د ؛یدونیتو که نم اخه 

 نگاه

 ،یبدون نکهیاما من سالهاست بدون ا یتو حاال دوستم داشته باش دی. شاتو

اول خودم  دیرفت با ادمیرفت خودمم مهمم.  ادمیکه  ادی.. انقدر زعاشقتم

 رو

 نانهیرفت چشمام رو خوب باز کنم و واقع ب ادمیداشته باشم.  دوست

 .نمتیبب

اگر در " گهیهمونکه شاعر م نه،یعشق هم تیخاص ستما،یهم ن مقصر

 یدهید

 یهمه فیتوص تیب هی نیا "ینینب یلیل یاز خوب ریبه غ ینینش مجنون

 یزندگ

تاوان  می.. ما هر کدوم دارستین زیعشق همه چ دمیکه نفهم ی. منمنه

 زیچ هی

و به عشق  زیهمه چ ی. من تاوان چشم بستنم روریام میدیپس م رو

 بسنده
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 رو. تیرو. توام تاوان خودخواه کردنم 

 :دیرا عقب کش دستش

 کنم و دایدل بشم. خودم رو پ کیتا با خودم و حسم به تو  رمی. مرمیم-

 .یقدم بردار هی دیبا میکنار هم باش خوادی. اما... اما اگه توام دلت مبرگردم

 همه مشکل رو حل کنه. نیا تونهیم یکنیکه فکر م یقدم هر

 بار، حس ترس برش نیاول یتا عقبتر نرود و برا دیمچش را چسب ایرکیام

کرده  فشیچند لحظه قبل توص اسمنیکه  ی. ترس از دست دادنداشت

 بود.

 ترس هم باعث شد قفل از زبانش بردارد: همان

 .ارمیدووم نم اسمی. من بدون یمن اسیتو -

 :دندیبار اسمنیاشکها، باران شدند و از چشمان  قطره

 ؟یخوایم نوی. اشمی. خرد مارمیمنم دووم نم یشکل نیا-

نشست که دستش ناخوداگاه از دور مچ او  ایرکیکالمش به جان ام درد

 سر
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 عقب رفت: اسمنیچقدر آزارش داده.  دیفهمی. انگار تازه مخورد 

 نیتو ا یتونیبا من بود، م. توهم.. اگه دلت دمیم حیخودم به همه توض-

 مدت

 .یکن یکار دهیطناب پوس نینجات ا یبرا ستم،ین که

 یاو را برا خواستیگرفت. انگار م ایرکیچشم از ام قیعم یو با نگاه گفت

 بغلش کند. کاش... گرید کباری شدیکند. کاش م رهیبعدش ذخ یروزها

 از مقابل چشمانش گذشتند. تمام آن روزها و یعاشق یسالها نیا تمام

 .ستدینتوانست با گریکه د یی... عقب عقب رفت تا جااه هیو ثان ساعتها

 رونیشد. کم کم از شوک ب رهیخ اسمنیرفتن  ریبه مس ستادهیا ایرکیام

 امدیم

 یراحت نیبه هم اسمنیداده بود  تیچه شده. چطور رضا دیفهمیم و

 برود؟ با

هم داشت؟  ی. مگر چارهادیبرد و همه را کش شیوهام انیدست م خشم

 مگر
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 هم گذاشته بود؟ یراه 

حاال، تازه داشت  ایرکیبود. آنقدر او کوتاه آمده بود که ام اسمنیبا  حق

 رفتن

 تلنگر. شدیهمان هم م دیو شا کردیحس از دست دادنش را درک م و

 خودش از آن باتالق. دنیکش رونیب یبرا یتلنگر

*** 

* 

 کرد: یو کالفه نچ دیداخل کاپوت کش یسرک لیریسر ام یاز باال نوا

 ر؟یام شهیدرست م-

 "آره" یبه معنا یحوالهاش کرد و سر ینگاه میچشم ن یاز گوشه لیریام

دوباره کنار نوا  یرفت و با برداشتن دستمال نیداد. داخل ماش تکان

 برگشت،

 داد: حیشمرده شمرده توض اشیشاک یافهیخنده رو به ق با
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 دیهم با یمواقع نیکه کنار گازه، اسمش ترمزه، همچ ینواجان، اون پدال- 

 ازش

 اد؟ین نیبال سر ماش نیسخت بود ترمز گرفتن که ا یلی! خیکن استفاده

 درهم شد و چشمان خوش رنگش درشت: ینوا به ان اخم

 ارویاتفاقا ترمز هم به موقع گرفتم، اما اون  دونم؟یخودم نم یکنیفکر م-

 بود! یناش

انداخت و پر  اتوریراد یرو اطیکه دستش بود را با احت یدستمال لیریام

 حیتفر

 او زل زد: به

 شد؟ ینجوریو ا یترمز زد-

فرو رفته بود  یکه کم یو کاپوت نیماش یبا دست به چراغ شکسته و

 اشاره

 نازک کرد: شیبرا ی. نوا پشت چشمزد

 شد؟یم یچ زدمیشد. فکر کن اگه نم نیحاال ترمز زدم ا-
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 او به خنده افتاد و سر تکان داد: یاز حق به جانب لیریام 

 به تو! دهی. چون اون آقا از پشت کوبنهیحتما هم-

نشاند و  لیریام یبازو یرو یمتوجه شد که او دستش انداخته. مشت نوا

 سرش

 جلو برد: را

 وسط چرا پاره شد؟ نیشلنگه ا نی. حاال انسادیباور کن ترمز کردم اما وا-

 :دیرا عقب کش شیآهسته بازو لیریام

هنوز خنک نشده. احتماال از قبل شلنگ  نیسرت رو نبر اون تو. ماش-

 اتوریراد

 ضربه که خورده باعث شده بشکنه. ن،یداشته که متوجه نشد یزیچ یترک

 :دیبا استرس ناخنش را جو نوا

 کنم؟ کاریحاال چ-

برد و انگشت او را از  شیمهربان دست پ یارام، همچون پدر لیریام

 دهانش
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 کرد: جدا 

 .میفعال استارت بزن تا به بعدش هم فکر کن-

 که او گفته بود را انجام داد. یتکان داد و همانکار یسر نوا

 و او با اشاره به کاپوت گفت: ستادیا لیریام کنار

 .میفتیکار کنه تا راه ب کمی-

 نوا درشت شد: چشمان

رو ببرم  نیماش ینجوریا شهیمن روم نم مش؟یکجا ببر تیوضع نیبا ا-

 لیتحو

 .لیریبدم ام یعموعل

 پشتش نشست و به جلو هلش داد: لیریام دست

 کرد. شهیم کاریچ نمیگاراژ تا بب مشیببر دیبا-

 :ستادیا شینوا گرد شد و سرجا چشمان

 ؟یکن گهیفکر د هی شهیتو گاراژ هست؟ نم یوقت شب؟ مگه کس نیا-

 من
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 .اسمنمی یهم مامان محبوب رو دست به سر کردم که خونه شینجوریهم 

 کاپوت را فشار داد تا بسته شود: لیریام

 یجور هیخودمون  ایخونه  شیببر ینجوریهم دیبا ای. ستین یچارها-

 فشیرد

 .میکن

که  یو تمام مدت ندیبنش نشیکرد تا داخل ماش بیبا لبخند نوا را ترغ و

 در

شده بود و شش  کیبود که حاال کامال تار ییبودند چشم نوا به هوا راه

 دانگ

 دوباره داغ کند. نیبه آمپر، که مبادا ماش لیریام حواس

همراه با  دهینکش هیشد و به ثان ادهیزودتر پ لیریام دندیگاراژ که رس به

 رضا

بودند چشم  ستادهیگاراژ ا یبرگشت. نوا به آنها که مقابل ورود فرفره

 دوخت

 پسرک به خندهاش انداخت. یلبها تکان خوردن پر سرعت و
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 دادیم حیتوض لیریام یرا با دست و زبان برا یزیچ جانیآنقدر با ه رضا 

 که

برد  رهیاز ان از دور نظارهگر باشد. دست سمت دستگ شترینتوانست ب نوا

 و

 دنیچشمان رضا به طرفش برگشت و با د ن،یمحض باز شدن در ماش به

 نوا،

چشمانش گرد شد. لبخند نوا عمق  ،یو به آن دیدر دهانش ماس حرف

 گرفت.

 بامزه بود: شیپسر برا نیحرکات ا چقدر

 !؟ییئه! عکاس خانم؟! شوما-

چشم  یجی. نوا سر تکان داد و او با گدیرا پرس نیبود که با تعجب ا رضا

 انیم

 دنیفرصت پرس لیریبزند که ام یچرخاند. لب باز کرد حرف لیریو ام او

 سوال

 او نداد: به
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زحمت درو باز کن  یرضا. ب یموند یارعلیبابا  یکه امشب جا یمرس- 

 من

 اوس اصغر. رگاهیرو ببرم داخل تعم نیماش دیبا

 شد. دهیکش نیماش یرو یکیتازه آنموقع بود که نگاه رضا، در آن تار و

 ن؟یاقا. تصادف کرد لیخدا بد نده -

 با خنده او را به جلو هل داد: لیریام

 برام. اریصغرم باوس ا دیدرو باز کن کل-

 که خواسته بود انجام داد. یکار رضا

با رضافرفره و نگاه پر سوالش هنگام باز کردن  لیریکه ام یمدت تمام

 رگاهِیتعم

 نشسته بود و تماشاگر بود. ینوا کنار زدیاصغر سر و کله م اوس

موفق شد رضا را دست به سر کند  یآوردن چا یبه بهانه ل،یریام باالخره

 و



 

1947 

 یشوکت نای: مسندهیون                                                                                                                55طهران

تکه سنگ  یکه مقابل در رو یینوا یآن وقت بود که چشمش رو تازه 

 یخشک

 بود افتاد. نشسته

 هست. یصندل نجایتو ا اینواجان؟ ب یچرا اونجا نشست-

او گذاشت و خودش سر در کاپوت  یکنارش برا ییرا جا یصندل لیریام

 فرو

که با آن  یینگذشته بود که رضا با چا قهیمشغول شد. چند دق برده

 یقهیطر

 نوا دوال شد: یبود روبهرو ختهیر ینیرا داخل س شترشینصفِ ب آمدن،

 !میبود داریبفرما عکاس خانم. مشتاق د-

نوا باز کرد. انگار که واقعا منتظر  یرا تا بناگوش برا ششیبا آن جمله، ن و

 و

را برداشت  یبرد و چا شیبوده باشد. نوا با لبحند دست پ دارشید مشتاق

 و

 نثار پسرک کرد: یچشمک



 

1948 

 یشوکت نای: مسندهیون                                                                                                                55طهران

 ؟یمن بود دنیباور کنم مشتاق د- 

و همانطور  دیدور خودش چرخ یهول و دستپاچه از حرکت او کم رضا

 که

 پچ زد: دییپایرا م لیریام یچشم ریز

 دیکرد گفتم شما ق اخانیکه اونموقع ک یراسشو بگم؟ نه واال. با اون کار-

ورا گفتم دِ برو  نینشد ا داتونیپ گهی. بعدشم که دنیزنیرو هم م یعکاس

 که

 !نیرفت

گاراژ درندشت گذاشته  نیکه پا در ا یروز نیاول ادیو به  دیبلند خند نوا

 بود

 او جلو یحرفها دنیبا شن لیریرا از سر گذرانده بود. ام یی. چه روزهاافتاد

 پشت شانهاش زد: یو دست رفت

 اگه باد به گوشش برسونه ،ینفهمه پشت سرش حرف زد ایرکیفقط ام-

 !نهیبا کرامالکاتب حسابت
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 در هم فرو رفت و نگران گفت: یبه آن ا،یرکیرضا با آمدن نام ام یاخمها 

 گاراژ؟ انینم گهید ومدن؟یخان ن ایک-

 مکث کرد و بعد، با همان دست اهسته شانهاش را فشرد: یکم لیریام

 ؟یشد اشی. نکنه دلتنگ بداخالقادیم-

 کالفه گفت:و  دیکش شیسر کم مو یرو یمغموم دست رضا

 جوره و نبودنشون هی. البت بودنشون هیجور هیگاراژ  ستنیکه ن اخانیک-

 ان؟یهمه وامونده شدن. م ومدنین ییرفتن و فردا خبری! نکه بگهید هجوری

 هم فشرد: یپلک رو نانیبا اطم لیریام

 . همهش سه چهار روزهگردهیبرم شیگرفتاره. حل بشه گرفتار کمی. ادیم-

 !نیهمه دلتنگش شد نیو ا ادینم

 با نگاه به چشمان سرخ رضا به در اشاره کرد: و

حواسم به گاراژ هست. تو برو  نجامی. من انییکرکره رو تا نصفه بده پا-

 یکی

 .یساعت بخواب که شب سرحال باش دو
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از مقابل  دهینکش هیتعارف کرد و به ثان یاز گل رضا شکفت. کم گل 

 چشمان

 :ستادیا لیریدو نفر محو شد. با رفتنش نوا کنار ام هر

 کار کنه؟ نجایا دی. مگه چند سالشه که باسوزهیدلم براش م-

 برداشتن ابزار جلو رفت: یاز باال نگاهش کرد و برا لیریام

که از زور بازوش  ی. آدمیامثال رضا، قابل احترامن نوا، نه قابل دلسوز-

 پول

 .هیفیادم شر یلیخ ارهیدرم حالل

 شد و اهسته زمزمه کرد: کشینزد نوا

 نداره حتما. یخب مجبوره. چارها-

 سر به طرفش چرخاند: یو جد ستادیا لیریام

 انتخاب کرده که زحمت داره ویکارا بکنه. اما کار یلیخ تونستی! مستین-

 فهیکردنش هم شر یشکل زندگ نیراحته که درامدش حالله. ا الشیخ اما

 هم
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 افتخار. باعث 

 ی. جلو رفت و سرش را به بازودینوا را انحنا بخش یلبها ییبایز لبخند

 داد: هیآچار بردارد تک نیزم یکه خم شده بود تا از رو یلیریام

 مثل تو.-

 نگاهش کرد: نییو از پا دیدر گلو خند لیریام

 من؟ یمثلِ چ-

 انداخت و از ته قلب گفت: شیدست دور بازو نوا

 طرز فکرت. به خاطر خوب بودنت.. به خاطر یتوام باعث افتخار-

 و با خنده زمزمه کرد: ستادیصاف ا لیریام

 م؟یبش نیماش الیخیب یخوایم-

 دست او گذاشت: یجلوتر رفت و دست رو یکم نوا

 .یبمون ینطوریهم شهی. فقط تو قول بده هممیبش-

 بالفاصله خودش اضافه کرد: و
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خوب  ینطوریکنه اما هم میعصب تونهیآروم بودنت م نیا یالبته گاه- 

 بمون.

 که از پل گذشت عوض نشو. باشه؟ خرت

 با خنده سر تکان داد: لیریام

 حرفاش؟ ریخرش از پل گذشته زده ز یک-

 با انکه از گفتن آن جمله منظور داشت اما شانه باال انداخت: نوا

همه مردا  گفتیم تیافتادم که با قطع منای شیحرف چند روز پ ادی-

 .ننیهم

 نذاشت. یتو رو استثنا کنم ول خواستم

 آنقدر واضح بود که "مردها"از آن  منایدرهم رفت. منظور  لیریام صورت

 فکر هم نکند. یحت دنشیفهم یبرا

را ناراحت  شیپسرعمو ا،یرکیبه ام میمستق ریغ یاشاره دیانگار فهم نوا

 کرده

 :دیآهسته پرس که
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 هنوز برنگشته؟ ایرکیام- 

 ."نه"به چپ و راست تکان خورد که  لیریام سر

 !رهیپسفردا م گفتیم اسمنی اد؟یم یک-

 نیتا سمت ماش کردیهمانطور که ابزار داخل دستانش را بلند م لیریام

 ببرد

 داد: جواب

که  یرفته، تا زمان دنشیو خر نیماش دنید یکه با بهونه ییاز اونجا-

 نخرتش

 .شهیآماده م یک دهیکه د ینیماش مینیبب میمنتظر بمون دی. باگردهیبرنم

 نوا درهم شد: اخم

 بره؟ اسمنیکنار تا  دهیکش یراحت نیبه هم یعنی ؟یباهاش حرف نزد-

 داره؟ طیبل یک دونهیم

 را باز کرد: راهنشیپ یاه هکرد و دکم ینچ لیریام
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و  میسادینبوده. ما فقط دور وا یگیکه تو م یآسون نینوا؟ مطمئنم به ا- 

 میدار

بوده. حتما  یشون چارتباط تو اصل  دونهینم ی. کسمیکنیم نگاهشون

 جفتشون

 .رنیبگ میتصم شونیشخص یزندگ یاز ما تونستن برا بهتر

کامل  یمعنا لیریام ینجملهیبه اطراف نگاه کرد. ا یکم یدیبا ناام نوا

 همان

 چون یقبول کند که عاشق خواستیاما نوا نم دادیرا م "به ما ربط ندارد"

 کند: یترک عاشق یراحت نیبه هم اسمنی

 ؟یزنیحرف نم اسمنیچرا با -

چراغ  یبود رو شیکه حاال با لباس کار روبهرو لیریکه دست ام دید

 خشک

 گفت: زندیبا خودش حرف م ییکه گو یکه آرام، طور دی. شنشد

 حرف زدم.-
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 کنجکاو جلو رفت: نوا 

 شد؟یخب؟ چ-

 چراغ شکسته شد. یمهایبا حوصله مشغول باز کردن س لیریام

 رهیجلوش رو بگ دیکه با یمصممه. از اون گذشته اون کس مشیرو تصم-

 هم

 .ستمین من

 نشست: یخاک نیزم یمغموم مقابلش رو نوا

 کنه؟یچرا حداقل تالش نم ره؟یگیچرا جلوش رو نم ایرکیام-

غم خانه کرده کنج  دنیبه سمتش انداخت. با د یمنگاهین لیریام

 چشمانش،

 او انداخت و بلندش کرد: یبازو ریشد. جلو رفت و دست ز بلند

رفته  دی. هوم؟ شادهیم اسمنیهم حق رو به  ایرکیام دی. شانینش نجایا-

 تا

 ؟یکنیبهش نگاه نم هیزاو نیچرا از ا نه،یرو با چشمهاش نب رفتنش
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 صورتش باال رفت لبخند زد: ینوا که تا رو نگاه 

 کجا نکهیما آدمها داره. به ا دید یهیبه زاو یبستگ زایچ هینوا؟  ینیبیم-

 یطرف را هیاز  دی. از کدوم طرف؟ شامیکنیقضاوت م میو دار میسادیوا

 به

کنه.  ریینظرمون تغ میجامون رو عوض کن کمیو اگه  میبد یگناهیب

 یچکسیه

 غلط! یو ک نهیبیدرست م یبگه ک تونهینم

 را اهسته نوازش کرد: شیبازو

 فیبتونن تکل دیدارن. با اجیو فاصله احت یدور نیبه ا اسمنیو  ایرکیام-

 شون رو مشخص کنن.ارتباط و  خودشون

 عقب رفت و گفت: یکم لیریو سر تکان داد. ام دیاه کش نوا

به موقع برسه. احتماال برنامه  یخواستگار یتا برا فتهیمهرناز فردا راه م-

 یبرا

 باشه. یهفته اک آخر
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نوا دود شود و  یبود تا تمام فکرها یکاف ییبه تنها ینام خواستگار آمدن 

 به

 شده بود باعث شد اشیروزها دلخوش نیکه ا یبرود. فکر به موضوع هوا

 .ردیدر برگ هیاز ثان یتمام صورتش را در کسر لبخند

 .شهیباورم نم-

 خم شد: نیماش یبا خنده رو لیریام

 !شدیمنم جات بودم باورم نم-

 شد: کشیاخم کرده نزد نوا

 چرا اونوقت؟-

 زد: شیبه رو یچشمک لیریام

 به نظرت چرا؟-

 گرفت: شیاز بازو یشگونیحق به جانب ن نوا

 .ادیم رتیداره گ یخوب نیاز خداتم باشه، دختر به ا دیبا-
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قد علم کرده  اشیمقابل خوشحال ریهمچون سرعت گ یفکر ،یبه آن و 

 وادارش

روزها همچون مته به  نیکه ا یو فکر دیچرخ یتا ترمز کند. با نگران کرد

 جان

 کردن ذهنش افتاده بود، به زبان اورد: سوراخ

 یلیخ لیما؟ باباخل یخونه ادیم یخواستگار یبه نظرت آقاجونت برا-

 نگران

 اومدن یبرا ریجهانگ کنمیموضوعه. چند بار به عمه گفته که گمون م نیا

 نداشته باشه. یبرنامها

 فرار از جواب یصورت او خشک شو. چشم گرفت و برا یرو لیریم نگاه

 نشان داد: نیخودش را دوباره مشغول ماش دادن

 .دونمینم-

. انگار متوجه شد ختینوا را بهم ر ل،یریو نامطمئن ام یتک کلمها جواب

 که
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 شد: زانیپسر او ی. با سماجت از بازوستیدرست ن زیچ کی 

 ام؟یگفته نم ل؟یریام اد؟ینم یعنی نیا-

 داد: اشیو دلدار دیباز کنارش کش مهیاز مقابل کاپوت ن یکم لیریام

که نگران  ادی. نگفتم نمستین ینانی. به در کاپوت اطمزمیبرو عقب عز-

 .یشد

 :دیکش نیزم یرا رو شیمضطرب پا نوا

توروخدا باهاشون حرف بزن  ان؟یامکان داره ن یعنی. انیهم م ینگفت-

 .ریام

 شونیا یشب خواستگار شهی. اصال مگه مکنهیدق م لیبابا خل انین اگه

 نباشن؟

آرام، به چشمان پر استرس او ستاره  یسر بلند کرد و با لبخند لیریام

 :دیپاش

 ؟یزنیچرا خودت باهاش حرف نم-

 نوا درشت شد: چشمان
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 ده؟یبه حرف تو گوش نکرده به من گوش م یاحمر یمن؟ اگه آقا- 

 تیشوخ

 گرفته؟

 دستش را گرفت: لیریام

 که بعد سالها بهم ی. همون طنابیدو آدم نیا نی. تو خط بیفرق دار تو-

 قدم محکمتر هیشون ارتباط بهتر کردن  یبرا یخوایکرده. نم وصلشون

 ؟یبردار

 تکان خورد و با غصه گفت: شیدر جا یکم نوا

 رو درست کرد؟ ارتباط  نیا شهیم شه؟یم یعنی-

 هم گذاشت: یچشم رو نانیبا اطم لیریام

 .شهیحتما م-

 اضافه کرد: یبا شوخ و

 یاما برا ندازمی. چراغ رو برات راه ممیبه کارمون برس یالبته اگه بذار-
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جفتش  شهیزمان کم نم نیصافکار. تو ا شیپ یفردا صبح بر دیبا هشیبق 

 رو

 کرد. درست

 گفت. یکم جان ی"باشه" نوا

 :ستادیرا از دور گردنش باز کرد و کنار او ا شالش

 ؟یخوایکمک نم-

 ابرو باال داد: کردیچراغ شکسته را جدا م تیهمانطور که با جد لیریما

 !یایاز عهدهش برب دونمیم دیاما بع خوامیکمک که م-

حمله شده بود،  یکه آماده ییبه چشمان نوا دیخندیکه م یبا چشمان و

 زل

 :زد

 ونیخانمها و آقا یخوب در مورد حقوق برابر کار یخانم هی ادمهی-

 صحبت



 

1962 

 یشوکت نای: مسندهیون                                                                                                                55طهران

هم بهتر کار کنن.  ونیاز آقا توننیخانمها م فتهیپاش ب گفتی. مکردیم 

 هوم؟

به اطراف شال را از سر برداشت و مانتو را از تنش دراورد  یمنگاهیبا ن نوا

 و

 طرف او رفت: یغرها چشم

 . هنوزم سر حرفم هستم.توننیمعلومه که م-

 :دیخودش را کنار کش یکم لیریام

 .دیی! بفرمادانیم نیو ا یگو نیخب ا-

برد تا  شیمقدمه دست پ یو ب ستادیبا اعتماد به نفس مقابل چراغ ا نوا

 یتکه

 آخش باال یآن خورد و صدا زیت یرا جدا کند که دستش به لبه شکسته

 .رفت

 و دستش را باال گرفت: دیبه سرعت طرفش چرخ لیریام

 ؟یکرد کاریچ-
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خراش  لیریانداز شد و ام نیطن ینوا در گاراژ خال یبلند خنده یصدا 

 یکوچک

 کرد. یدست او افتاده بود را بررس یرو که

 یداریبرم ینجوریشکسته رو تو خونه هم هم وانینشد. تو ل یزیچ-

 زم؟یعز

 هم گذاشت: یپلک رو طنتیکامل به طرفش برگشت و پر ش نوا

افتضاحه،  میشکسته برخورد نداشتم، چون آشپز وانیبا ل ادیز یلیخ-

 مامان

 نشم. شیکال وارد مرکز فرمانده دهیم حیترج محبوب

 :دیکش یدستش را باال گرفت و هوم لیریام

 !ینگفته بود نویقبال ا-

 :دیبلند خند نوا

 یدرست کنم، همونقدر که رو ستمی. من غذا بلد نریام کنمینم یشوخ-

 نیبد بودن دستپختم هم بخورم! در ا یرو تونمیم خورم،یقسم م میعکاس
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 مطمئن. حد 

 ابرو باال فرستاد: لیریام

 دختر؟ شنیما نون و آب م یعکسات برا-

 شانه باال انداخت: نوا

 یزیچ هیتو  ی. من رو عکسهام حساسم. به هر حال هر کسشنیقطعا نم-

 هیکه  ستمی! من از اونا نیعکاس یکی ،یآشپز یکی! گهیداره د استعداد

 بغل

 رو بتونم با هم هندل کنم. استعداد

 یقیکه خالف دقا ییشد. به چشمها رهیشمانش خبه چ میمستق لیریام

 قبل،

 بود. متفکر چانه باال داد: دایپ شانینیدر ن یبرق شاد حاال

 یفکر کنم برا شتریب دی. باکنهیفرق م یلیباشه اوضاع خ ینجوریا-

 آخر هفته. یخواستگار

 چشم درشت کرد: شیبرا نوا
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 ؟یدیم تینه بابا؟ انقدر به شکمت اهم- 

 فکر کرد: یکم

 یبرا یزیدو تا آدم خسته و گشنه که صبح تا شب سرکارن و شبم چ-

 خوردن

 به نظرت؟ ارنینکنن کنار هم دووم م دایپ

 نگاهش کرد: یچپک نوا

 مشترک فقط غذا خوردنه؟ یزندگ زیمگه همه چ-

 نیکاپوت ماش ی. هر دو دستش را دو طرف نوا رودیخند لیریام چشمان

صورت او دور  یاعضا انیدور م کیو سمت او خم شد. با لذت  گذاشت

 زد

 متوقف شد و زمزمه کرد: شیلبها یرو و

رو اون به توافق نظر  یخوایهم هست. م گهیالبته جز شکم، مسائل د-

 م؟یبرس

 ره؟یرو بگ یآشپز یبتونه جا دیشا



 

1966 

 یشوکت نای: مسندهیون                                                                                                                55طهران

 یاو گذاشت و سر رو یشانه یدست رو یمنظورش را گرفت. با طناز نوا 

 خم کرد: شانه

 اثباتش نامناسبه! یاما خب مکان برا! ستین یفکر بد-

او گذاشت و اغواگرانه  یپهلو یو رو دیدست راستش را باال کش لیریام

 پچ

 :زد

 . هوم؟تهیمکان بهانهس! اصل ن-

 یخنده یرا در دام تله لیریو چشمان ام دیسر عقب برد، بلند خند نوا

 شیبایز

 انداخت.  ریگ

 ه لب زد:پر و شلوغ انداخت و آهست رگاهیدر تعم نگاه

 نداره؟ نیدورب نجایا-

چشمان تبدارش  دنیباال رفت و قلب نوا با د یلحظها یبرا لیریام سر

 در
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 را راحت کرد. الشیاو خ فینچ ضع ی. صدادیلرز نهیس 

 امد. ییپا یغرق بودند که صدا یخودشان حساب یایدن در

 :دیلب غر ریز امیریل

 بر خر مگس معرکه..-

 باعث شد نوا بخندد: مکثش

 بشمرم؟-

 ختهیبهمشان ر یکه دستان نوا حساب ییو موها دیکالفه عقب کش لیریام

 بود

 سامان داد. یبا انگشت کم را

 نوا را از کنارش برداشت و به سمتش گرفت: یو مانتو شال

 !نجاستیا گهید هیبپوش که سه ثان-

 منتظر شد تا هر لحظه دهیو عقب کش دیاو بلند خند یشاک یافهیبه ق نوا

 یلحظات قبل بنا یکه از خوش یمقابلشان ظاهر شود. با قلب رضافرفره

 تند
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 گذاشته بود... دنیتپ 

احساسش را به پرواز  یاه هکنار گوشش، پروان لیریآرام ام یزمزمه

 دراورد:

هم  میرژ کنمیبود. حاال که فکر م یاما توافق خوب مهیهر چند نصفه ن-

 ینهیگز

 !هیخوب

 دیبلند و پر صدا به حرف او خند کردیهمانطور که شالش را مرتب م نوا

 و

 که هاج و واج کنار کرکره یرضا فرفرها یچشم رو یاز گوشه لیریام نگاه

 نیبهتر نیا اشیبود ماند و فکر کرد، در تمام عمر کار رهشانیو خ ستادهیا

 چراغ! کیکرده بود! هر چند در حد  رشیبود که تعم ینیماش

*** 

* 

 یعصب نبیرا هم داخل چمدان جا داد. ز شیلباسها یتکه نیآخر اسمنی
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 :گفت 

کمک؟  یا براه هده کور رهیم شهیپام شیدم نامزد یآخه کدوم دختر-

 تو که

 ؟یکنیم هیکارا چ نی. ااسمنی ینبود فکریب انقدر

کمجان  یتا چشمان اخمآلود مادرش باال رفت و پوزخند اسمنی نگاه

 شیلبها

کجا بود  ند؟یمدت او را بب نیا یهایفکریکجا بود تا ب نبیکج کرد. ز را

 که

 یفکریاصال ب ش،یکارها گریبا د اسیدر ق مشیتصم نیشود ا متوجه

 نبوده؟!

 کرد: زمزمه

 .ستین کینزد یفعال که نامزد-

 تشر گونه نامش را خواند: نبیز

 !اسمنی-
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 را هم کالفه کرده بود اما محکم گفت: اسمنی نب،یز یکالفه لحن 

 .کنهیرو عوض نم یچیمامان. تکرار مکررات ه میما در موردش حرف زد-

 گرید کردیخسته بود. خسته از کلنجار رفتن با همه. حس م لحنش

 تواند،ینم

چند روز، کارش شده  نیادامه دادن نمانده. تمام ا یبرا شیدر پاها یتوان

 بود

 .ایرکیام یخودش، به خانواده یدادن به همه. به خانواده حیتوض

دوش او انداخته بود. رفته بود  یرفته بود و بار خودش را هم رو ایرکیام

 و

دهد که  حیمجبور بود به همه توض مش،یکردن تصم یعمل یبرا اسمنی

 کجا

 جمله کیهم  شیو ته تمام حرفها ستیبرنامهاش چ رود،یچه م یبرا و

خبر داره. اتفاقا با  ایرکیام"دهد که  هینگاه کنجکاو بق لیو تحو بچسباند

 هم در

 ".میگرفت میتصم موردش
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کمک  یداده بود قصد دارد برا حیا را گفته و توضه هجمل نیهمه هم به 

 به

که حس ششم مادرانهاش  نبیبرود و همه قانع شده بودند جز ز ییجا

 گفتیم

 هیتا اصل قض شدیدخترش م چیو مدام پاپ ستیوسط درست ن نیا یزیچ

 را

 .شدیزبانش بکشد و موفق نم ریز از

 ستیچرا ن ایرکیام ؟یکرد یاقاجون رو چطور راض اسمن؟یکدوم حرف -

 تا

چرا درست حرف  ه؟یداستانها چ نیا نمیبا اون حرف بزنم بب حداقل

 یزنینم

 ؟یکنیم کاریخودت و ما چ یبا زندگ یدار نمیبب

جمله خرد شد که از کوره در رفت.  نیبا هم یبه حد اسمنی اعصاب

 نشیهم

 را هم او بدهد: ایرکیبود جواب نماندن و جا زدن ام مانده
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کنم که  کاریچ خوامیمامان؟ مگه م بخشهینم یشاه قل بخشهیشاه م- 

 آقاجون

 اجازه شونیکارهام از ا نیکتریکوچ یتا حاال من برا یبشن؟ از ک یراض

 نیشما؟ مگه بار اولمه همچ یدیمبه من  هیچ یالک یرهایگ نیا رم؟یگیم

 رم؟یم ییجا

 کرد: ینیعقب نش یاو، کم یناراحت دنیبا د نبیز

شما برنامه  ینامزد یمامان جان. ما برا یستیفقط خودت ن گهید نجایا-

 دهیچ

. ییمدت برم جا هی خوامیم یگیم ینود تو پاشد یقهیدق هوی م،یبود

 خودت

 فکر شتریاون روزت در مورد ب یاونم با حرفها ؟یکنیم یچه فکر یباش

 اسمنیزهرا ناراحته، گفته  گهیناصر زنگ زده م روزیداستانا؟ د نیو ا کردن

 یقابل ندونسته زودتر بهمون بگه. چ ایرکیام یرو به عنوان خانواده ما

 بگم
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 کنه؟یبگم من خودمم خبر نداشتم؟ مگه باور م بهش؟ 

 :دیپشت خودش کشچمدان را  یبه ضرب از جا بلند شد و دسته اسمنی

 ایرکیزنگ بزنه از پسرش بپرسه. جواب ام تونهینگو. خودش م یچیتو ه-

 رو

 بدم؟ دیمن با هم

 درشت شد: سیتوپ تن کی یبه قاعده نبیز چشمان

شده تو  یزیچ هی پرسمیپسرش؟ بعد من که م اسمن؟ی یچ یعنی-

 ناراحت

 یبرم مشکل خوامیخبر داره م ایرکیسر جاشه! ام ینه همه چ یگیم یشیم

 نیماش هی دنیخر یهلک هلک برا ایرکیسرجاشه که ام ی! همه چنداشته

 رفته

 ن؟یکجا؟ با بچه طرف ستیمعلوم ن یبر یو توام شال و کاله کرد کرمان

 :دیو به طرف او چرخ ستادیا شیکالفه سرجا اسمنی



 

1974 

 یشوکت نای: مسندهیون                                                                                                                55طهران

 یزیو اون چ ستین کنهیرو راحت م التونیمامان. اگه گفتنش خ ستین- 

 که

داده بودم. نداده بودم؟ نگفته بودم  حیرو قبال بهتون توض ستین درست

 کمی

 خوام؟یم وقت

 درهم شده پشت سر او بلند شد: ییهم با اخمها نبیز

کس خبر  چی! هیبا اقاجون حرف بزنم اما نرفت رمیم ی. گفتیداد حیتوض-

 دار

 رو عقب یو از سرت افتاده که نامزد یشد مونیفکر کردم حتما پش نشد،

. یبر یکه بذار یشال و کاله کرد یبدتر شده، پاشد دمیاما د یبنداز

 از نیا

 .ایرکیاونم از ام تو،

 نشست و با نیزم یمحکم چشم بست و باز کرد. کنار چمدان رو اسمنی

 ابتدا به یزیاگر او، قبل از هر چ شدیشد. چه م رهیخ نبیبه ز یخستگ
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 شان؟یو آبرو یخواهر برادر یارتباط نه به  کرد،یفکر م دخترش 

 کمجان جواب داد: ییصدا با

االنم سر  م،یبنداز ریعقد رو به تاخ کمیمن از شما وقت خواستم. گفتم -

 همون

نه کمتر و  گفتم،یبود همون رو بهتون م یگهاید زیهستم، اگر چ حرفم

 .شتریب

محضر مامان، چون  میبر یزود نیهم قرار نبود به هم موندمیاگه م من

 هر

 کجاست؟ اونم مثل من، اونم زمان ایک یپرسی. ممیستیما آماده ن یدو

که خواستم  یبه چشم همون زمان ستمیکه ن یمدت نی. شما به اخوادیم

 نگاه

 . لطفامییعوض بشه. ما همون آدمها میتا نیتو ا ستیقرار ن زیچ چی. هکن

و  یی. دامیایبا هم کنار ب میا ما بتونه هبدون دخالت خانواد نیبد اجازه

 ییزندا
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 دونمیم ،یشما هم نگران دونمیبفهمن. م نینذار دن،ینفهم یزیچ که 

 ممکنه

 حیتوض یناراحت شده باشه و بخوا ییفکر کنن، ممکنه زندا یچ هیبق

 اما یبد

م ارتباط  یبرگشتم در مورد ادامه یو وقت رمیرو گرفتم. م ممیتصم من

 ایرکیبا ام

 باش. خوبه؟ شهی. تا اونموقع هم شما مثل همرمیگیم میتصم

 زیروزها تمام تالشش را کرده بود همه چ نیو ا زدیحرفها را به او م نیا

 را

نبرد. تالش کرده بود آب از اب تکان  ییبو ینشان دهد تا کس یعاد

 نخورد

 یاحترام گذاشته بودند و کس مشیموفق هم شده بود. همه به تصم و

 متوجه

 ایرکیبود ام دهید یوقت یافتاده. حت ییبود که پشت پرده چه اتفاقها نشده
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سفر شده از او خواسته بود با پدر مادرش در مورد  یراه یچهکار یبرا 

 رفتن

 موافقت کرده بود. ایرکیصحبت کند و ام اسمنی

 قانع لیریو ام زدانیبود که او را هم  ریسخت ماجرا تنها جهانگ یمرحله

 اسمنیو حاال  فتدیب ریخعقد به تا اسمنیبودند که تا تمام شدن کار  کرده

 مشیمدت تصم نیکه بعد از گذشت ا یبعدش بود. نگران وقت نگران

 ییجدا

 بار را جسته بود بار نیدهند. ا حیخانواده توض یبرا نرایو بخواهند ا باشد

 چه؟ یبعد

دل سپرده  ایرکیو تالش ام ارتباط  نیبود. به بهبود ا دواریهنوز ام انگار

 بود که

اطالع دهند. انگار  یبه کس مشانیشدن تصم ییتا زمان نها خواستینم

 هموز

صحبت  میبا نس خواستیته دلش روشن بود که نم یدیام یکورسو

 اه هخانواد
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. همان تکه زدیریبهم م زیاگر بفهمند همه چ دانستیشود. م خاموش 

 یرشتها

 ضیمر یارتباط  نیبه ا دیبا ایو  شودیدر دستش مانده هم پنبه م که

 بدون

جدا شوند که ان وقت  دیبا ایادامه دهد  یبهبود یبرا ایرکیام تالش

 فیتکل

که حس  یشده بود کالف اسمنی یا معلوم نبود. زندگه هخانواد ارتباط

 کردیم

 را باز کند. شیاه هگر تواندیو از دور نگاه کردن م دنیبا عقب کش تنها

درهم او برخاست و همانطور که به سمت در  یچهره دنیبا د نبیز

 رفتیم

 گفت: آهسته

از  امیگفته بودن اما دلم رضا نشد. گفتم ب نویهم هم زدانیبابات و -

 خودت
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هم تموم  غهیچند روز مهلت ص نیتا ا یبر ی. نگران بودم بخوابپرسم 

 بشه.

 برو. یریاگه به قصد درست کردن م اما

 نیو نگاه سنگ یگفتن حرف یماند. مردد بود برا رهیدستگ یرو دستش

 اسمنی

 .کردیحس م شیاه هشان یرو را

که  یمنو ناصرم فکر کن. از روز یارتباط برو اما بعد از خودتون، به -

 با یگفت

خواب و خوراک ندارم. بهخدا قسم اگه هر کس  یمشکل دار ایرکیام

 یگهاید

خواهر  یارتباط ز شما ج نجایاما..ا دادمیبود خودم هلت م ریام یجا

 یبرادر

 درستش کن. شهیهم هست. عاقالنه فکر کن. اگه درست م ما

را در آغوش گرفت و فکر  شیزانوها اسمنیرفت و  رونیاز اتاق ب نبیز

 کرد.
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ه خراب خواستیکند؟ نم یقصد نداشت کار یعنیکجا بود؟  ایرکیام حاال 

 ییاه

 خودش ساخته بود را درست کند؟ یبا دستها که

خراب  ای ارتباط  نیکه درست کردن ا دانستندیم هیو بق نبیز کاش

 کردنش

 بود نه او. ایرکیدو در دست ام هر

** 

** 

 خط مقدم سالمت، صلوات! یهمه مسافرا یسالمت یبرا-

جمله را گفته بود  نیا طنتیکه با ش یسبحان یشانه یساحل رو مشت

 نشست:

 نمک! یب-

 را پشت کمر او زد تا از مقابلش کنار رود: شیعصا ر،یجهانگ

 برو کنار پسر.-
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جلو امده  یخداحافظ یکه برا یاسمنیبه  ریو جهانگ دیعقب کش سبحان 

 بود

 :ستینگر

 دختر؟ یگردیبرم یک-

متکلم شده و سوال  ریشد. انگار جهانگ زیسوال ت نیهمه با ا یگوشها

 یذهن

بود گرفته  ستادهیا یرا در آغوش گرفته و گوشها اریکه مهد ییاز نوا همه،

 تا

 دهیرا پرس کردیتنگ، اسپند به دست نگاهشان م یکه با خلق یسادات زهرا

 .بود

 زدانیشد. چقدر ممنون  رهیخ ریجهانگ یجد شهیبه چشمان هم اسمنی

 بود.

مرد را بر عهده گرفته بود تا  نیاو بود که حرف زدن با ا ونیمد چقدر

 بارش

 دوش خواهرش بردارد. گفته بود به اقاجان چه گفتم؟ یاز رو را
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 یلیبا اقاجون خ لمیری. منو اماسمنی ستین یشما هنوز قطع میتصم" 

 تریکل

 میفقط بهش گفت ن،ینظر واحد برس هیتا شما دو تا به  میکرد صحبت

 کمیشما 

و  ییجا یکار بر یبرا یخوایچون تو م نیانداخت ریرو به تاخ ینامزد

 یوقت

 برگشت متیدرصد تصم کی. دوست نداشتم اگر نیکنینامزد م یبرگشت

 نیهم یپشت سرت خراب شده باشه. تحمل اخم و تخم اقاجون برا یپلها

شده  لیریام یساده هم سخت بود! اما انقدر مشغول تدارک برا موضوع

 که

 "غر زد و بعد موافقت کرد. کمی فقط

 رمان بوک

https://romanbook.ir/ 
 پچ زده بود: اسمنیبعد زمرمهوار دم گوش  و

https://romanbook.ir/
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مرکز مشاوره ازم گرفت. فکر کنم بشه  یقبل از رفتنش شماره ایرکیام" 

 بهش

 "شد. هوم؟ دواریام

از  اسمنیدر دل  ییکه با همان جمله، چه بلوا دانستیفقط خدا م و

 یاهویه

 ته دلش روشن شده بود. یدیبه پا شده بود. ام عشق

 لبخند زد: ریبه جهانگ رو

 .نیآقاجون. مراقب خودتون باش گردمیزود برم-

 کی دانمیمنکه م دیبگو اسمنیبه  خواستیسر تکان داد. انگار م ریجهانگ

 . تنها گفت:شودیمانعت نم یاما برو. کس ستیوسط درست ن نیا زیچ

 بهمون خبر بده دختر. هر زمان که بود. یداشت یکار-

 ستیاو نگر یرفته ریبه مس اسمنیو عقب گرد کرد به سمت خانه.  گفت

 و



 

1984 

 یشوکت نای: مسندهیون                                                                                                                55طهران

سر کار بودند و کارش راحتتر  شیهاییرفت تا همه را بغل کند. دا جلو 

 بود.

 :دیلبخند پاش شیو محجوبانه به رو ستادیزهرا سادات ا کنار

 .ییزندا یمرس-

 از هم باز شدند: یزهرا سادات کم یاخمها

دل ما  ینجوری. ابردتیم ومدیخودش م ایرکیام یکردیکاش صبر م-

 هزار

 .رهیم راه

بود که  دهیهم خواب یگرید ینگران ییگو "دل هزار راه رفتنش"آن  پشت

 به

. دیکشیچشمانش سرک م یزبان، از پشت پرده یشدن رو یجار یجا

 هزار

راحت  یاما برا دانستیهم جوابشان را نم اسمنی یکه فعال حت یسوال

 کردن

 گذاشت: شیبازو یاو، دست رو الیخ
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 یلیخ د،ی. نگران نباشمیبا هم بر دیاونجا. همه همکارا با ادیب تونهینم ریام- 

 .گردمیبرم زود

 بود. بغضش را تریواقع نباریزهرا سادات نشست ا یلبها یکه رو یتبسم

 که نبود بغلش کرد. سفت و محکم. ییاو یداد و به جا قورت

به آنها که در آغوش هم فرو رفته بودند زل زده بود که آذر با نگاه  نوا

 کردن

 مخاطبش قرار داد: ینگاهش، با مهربان خط

 .یشیم تیشده اذ نیدخترم. سنگ نیرو زم اریبذار مهد-

 :دیرا بوس اریمودبانه سر باال انداخت و لپ مهد نوا

 .یفسقل نیا ستین نیسنگ-

 :دیاز کنارشان سرک کش مهرناز

 از االن عروسمون رو لوس نکن مامان.-

 شد: کشینزد یکم آذر

 بود بهم بگو. ینداره؟ اگه کار اجیاحت یفردا شب به کمک یمامانت برا-
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 خونهتون. ارتمیسر ب هی گمیخونهست، م سبحانم 

 را در آغوشش جابهجا کرد و اریمهد نوا

 محبت را در نگاهش شدیکه م یزل زد. به زن لیریکوچک ام یخانواده به

 یدوست بود. با تمام استرس کی شیکه همچون قبل برا یو به مهرناز دید

 شود. گرفتیخانواده م نیکه از ا یمنکر ارامش توانستیداشت اما نم که

 آنطرفتر یاز کم اسمنیو خوش و بش نرگس بانو با  یخداحافظ یصدا

 که در جواب مهر آذر گفت: یوقت آمدیم

 باشه، اما چشم حتما. یکار کنمیممنونم. فکر نم-

دستش را  ینوا با حس افتخار خاص د،یکه مقابل او و مهرناز رس اسمنی

 گرفت.

برده  یبه موقع به اشتباهش پ نکهیباعث افتخار بود. ا اسمنینظرش  به

 بود،

بگذارد،  انیدر م ایرکیجرئت کرده بود با وجود عشقش آنرا با ام نکهیا

 نکهیا
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نگفته  یزیچ یگرفته بود و مهمتر از آن، به کس یسخت میتصم نیچن 

 بود تا

داده باشد، همه و همه از نظرش از  ایرکیدر خفا به ام یدوبارها فرصت

 اسمنی

که با تمام عاشق بودن  یشکننده اما محترم ساخته بود. دختر یدختر

 هنوز

 خودش ارزش قائل بود. یبرا

 جشنتون یبرا خواستیدلم م یلی. خرمیدارم م میتا نیکه تو ا دیببخش-

 جبران کنم. تونیعروس یبرا دمیاما نشد. قول م باشم

 اطیکه در ح ییگنجشکها یصدا ینوا به نرم یلبها ینشسته رو لبخند

که فقط خودشان بشنوند  یکه اهسته، طور یبود وقت خواندندیم آواز

 گفت:

. ستی. هر چه که باشه مهم نیریگیرو م میتصم نیمن مطمئنم تو بهتر-

 مهم

 .نهیکه بهتر نهیا



 

1988 

 یشوکت نای: مسندهیون                                                                                                                55طهران

منتقل  اسمنیبه  یمثبت یجمله چه انرژ کیخودش ندانست با همان  و 

 کرد.

 یو با چشمان ستادهیبعد، مقابل دروازه ا یقهیکه چند دق یدختر به

 جستجوگر

 یاسمنی. دیدیو در هر نقطهاش خودش را م کردیباغ را وجب م یجا یجا

 کرده بود. تمام یباغ عاشق نیبود در ا ادشیکه به  یدر تمام لحظات که

بافته بود بدون آنکه درست چشم  ایرو ایرکیوصال ام دیکه با ام ییروزها

 باز

 یرا برا ایرکیعاشقانه با ام یزندگ ی. آرزودیدیرا مقابل چشمانش م کند

 یفقط وصال نبود. که زندگ ز،یهمه چ نکهیخواسته بود غافل از ا خودش

 یزهایکردن ساده بود، که جز عشق، چ یعاشق کیفراتر از  مشترک

 یگرید

 مهمتر از عشق بودند. یحت دیکه شا کردیطلب م هم

عبور کرد که چشمانش به  یخانه باغ همراه با سبحان در حال یکوچه از

 دنبال
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بود تا قبل  امدهین یکه حت یمعرفتی. پسر بگشتیم ایرکیاز حضور ام یرد 

 از

 .ندیاو را بب رفتن

انداخت  نییگذاشت سر پا نیزم یکه چمدانش را کنار اتوبوس رو سبحان

 و

 گفت: کالفه

 یلیاما انگار خ میبرگرد یبگ یبش مونیلحظه منتظر بودم پش نیتا هم-

. باور کن یرفتیکاش نم یول قهسیعت یلیخ ایرکیام دونمی. میمصمم

 یچیه

. من اون روز کلهم داغ کرده ستینبود و ن یدیکه اون روز شن یاونجور

 بود

 اسمن؟ی یبر یبذار یکه بخوا ختیحد بهمت ر نیپروندم. تا ا یزیچ هی

 دیکشیم شیمدام دست داخل موها یبه حالت او که با ناراحت اسمنی

 :دیخند

 .ادیبهت نم یمونیپش-
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 ناراحت سبحان تا صورت او باال رفت: چشمان 

و عذاب وجدان دارم.  مونمیپش میبار تو زندگ نیاول ی. برامونمیاما پش-

 حس

خوب شما دو نفر. حالم از خودم بهم  یارتباط من گند زدم به  کنمیم

 خورهیم

 ؟ینر شهی. نماسمنی

بار بود که  نیاو گذاشت. اول یبازو یجلو رفت و دست رو یکم اسمنی

 سبحان

 :دیدیم یحال نیو شور را در چن شر

نبود سبحان. ما قبلش هم با  یکه اونروز تو زد ییمسئله فقط حرفها-

 هم

 با آقاجون نیهم ی. اصال من اونروز اومده بودم برامیمشکل خورده بود به

اومد  شیپ ینجوریو ا دمیشما رو شن یبزنم اما ناخواسته حرفها حرف

 که

 کن نه بذار تیپس نه خودت رو اذ ،یستیبرسم. تو اصال مقصر ن نجایا به
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 یکه؟ ما به کس یدونیکه افتاده متوجه بشه، م یاز اتفاقات یزیچ یکس 

 در

 .میبه خودمون زمان بد کمیتا  مینگفت ممونیتصم مورد

مزه مزه کرد و  یرا کم اوردیزبان ب یرو خواستیکه م یبعد حرف

 دواریترد

 :گفت

 که اون روز ییچقدر از اون حرفها دونمیاما در مورد خودت.. من..من نم-

کنم اما لطفا اگر  حتتینص خوامیبود درسته، اصال نم ایرکیتو و ام نیب

 متیتصم

 روش فکر کن.. شتریب کمی هیمورد اون خانم جد در

 برآمد: حیاخم نگاه سبحان فورا در صدد توض دنید با

اون  یحت ایمشکل داشته باشه،  ارتباط  نیکه ا ستین نیابدا منظورم ا-

 خانم،

 یتو خانواده یموضوعات نیهمچ رشیپذ یدونیخودت بهتر از من م اما

 ما
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 زیهمه چ یاز اول پ یراه بذار نیقدم تو ا یخوایاگه م نه؛یحرفم ا سخته، 

 رو

 کن یبرو نه مثل من فقط با دلت. سع شیتنت بمال، فکر کرده پ به

 هم یقلبت نش یکه هم شرمنده یجور هی ،یریرو بگ میتصم نیدرستتر

 رو من حساب کن. یخواست ی. اگرم کمکعقلت

 و اهسته گفت: دیصورتش کش یرو ی. دستدیخند سبحان

بزرگش کرده  یالک ؟یشناسیرو که م ایرکی. امستین یخبر چیهنوز ه-

 بود،

نافرجام  ینامزد هیما هم اون دختر. عسل فقط  یارتباط در مورد  هم

 داشته،

 .ستین یکدوممون جد چی. البته که فعال قصد هنیهم

 اخه اونروز..-

 :دیجملهاش پر انیم
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داد که منم از  یالک ریبزرگش کرد. انقدر گ یخودیب ایرکیگفتم که ام- 

 سر

. اما نتشیبب رخانیجهانگ ارمیم رمیگیگفتم دست دختره رو م یلجباز

 خب...

 زد: ه هفرو رفت و قهق یشگیجلد سبحان هم در

بشنوه  یاون دختر. حت یمن، نه برا ی. نه براستین یجد یچیواقعا ه-

 که من

 ستین یکه خاله باز یبه نظرم سنگکوپ کنه! زندگ هیقصدم جد گفتم

 خوادیم ی. منه اس و پاس رو چه به زن گرفتن؟ حاال طرف هر کاسمنی

 !باشه

سبحان زنگ خورد.  یلبخند زد و همان لحظه گوش شیبه رو اسمنی

 جواب

 به ساعتش ینگاه مین اسمنیبود که عجله دارد.  دایداد از جمالتش پ که

 رو به او گفت: و انداخت
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تو معطل  کشهیطول م کمی. انیهمکارام ب شمیتو برو. من منتظر م- 

 .یشیم

 ستادیکرد و خودش کنار اتوبوس ا یکه بود او را راه یبا هر ضرب و زور و

 که گاه یشد که مقصد هر کدامشان متفاوت بود. مردم رهیخ یبه مردم و

 لب داشتند و گاه اشک به چشم. یرو خنده

 یشد برا یهمکارانش دست دنیبود که رس ریحباب افکارش اس انیم

 رونیب

ه نفر قصد باال رفتن از پل نیافکار. به عنوان آخر یاز هزارتو دنشیکش

 یاه

 نیزم یمحکمش رو یاز پشت سر، قدمها ییرا داشت که صدا اتوبوس

 را

 :لرزاند

 اس؟ی-

. ختیر نییپا یپرت کردند که هر نییبه پا یبلند کیرا انگار از  قلبش

 در
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. کردیصدا م گریطور د کینفر بود که نامش را انگار  کیتنها  ایدن تمام 

 فقط

توهم  اسمنی ایگفتنش با همه فرق داشت. آمده بود  اسی یبود که آوا او

 زده

 بود؟

 . ازدیگذاشت و آرام به عقب چرخ اشیدوش فیک یلرزانش را رو دست

. کجا دیلب گز شهیمتفاوت از هم یآشفته، با سر و وضع یایرکیام دنید

 بود

 چند روز را؟ نیا تمام

 :دیلب غر ریجلو آمد و ز یکه پسر قدم دید

 تا سوار بشه. مگه دستم بهت نرسه سبحان. سایخوبه بهش گفتم وا-

گرم رد کردند که  یاتش یرا انگار از کنار شعله اسمنی یکرده خی دل

 ،یکم

 گرم شد. یکم فقط



 

1996 

 یشوکت نای: مسندهیون                                                                                                                55طهران

به  شهیدر هم هم یمحکم، با همان قد بلند و اخمها ییبا قدمها ایرکیام 

 سمتش

 نگاه در صورتش چرخاند: ستادیکه ا شی. روبهرورفت

 ؟یبر یخواستیم یخداحافظ یب-

 نلرزد: شیکرد صدا یو سع ستادیهم مثل او صاف ا اسمنی

 کنم؟ یکه بخوام ازت خداحافظ یبود-

 شد و با مکث زمزمه کرد: رهیخ اسمنیپشت سر  ییبه جا ایرکیام

که شده قبل  کبارمینخواستم با موندنم تو دست و پات باشم. خواستم -

 خودم

 فکر کنم. هیبق به

 لبخند زد: یور کیکه باال رفت  اسمنی یابرو

 ...یول هیچ متیتصم یبه همه بگ یتونیگفتم اگه نباشم راحتتر م-

 :دیکش یقینفس عم اسمنی

 رو دوش من؟ یازبار گفتن رو بند یخواستیم-
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 :دیدو ایرکیام یابروها انیم اخم 

من فقط خواستم  ؟یکنیتو اشتباه برداشت م کنمیم یچرا من هر کار-

 دستت

 تمومه تا خودم رو برسونم یبگ یبود لب باز کن یباز گذاشته باشم. کاف رو

 نکنه. تتیاذ یکس

 :اسمنی شیارا یرا دوخت به صورت ساده و ب نگاهش

. تا ابد یفرصت بهم داد هیکه  یمن...مرس اسمنیمن.... یاما تو نگفت-

 نوکرتم.

 ییایدن شیبرا جهیاما نت ندیکند تا همان چند کلمه را کنار هم بچ جان

 ارزش

جرئت داد تا  ایرکینشست به ام اسمنی یلبها یکه رو ی. لبخندداشت

 یکم

 برود: جلوتر

از  خوامیرو خودم کار کنم. م خوامیمشاوره گرفتم. م یشماره زدانیاز -

 نیا
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 استفاده کنم. فرصت 

 :دیاز ته دل خند اسمنی

 خوشحالم.-

 اورد: رونیب شهیاتوبوس سر از ش یلحظه راننده همان

 .فتمیراه ب خوامیباال م ایخانم ب-

 ن؟یرینم یشخص نیچرا با ماش-

 شانه باال انداخت و دست جلو برد: اسمنی

 میسر بزنگاه خراب شد مجبور شد میکه قرار بود باهاش بر ینیماش-

 متفرقه

 .یکه اومد ی. مرسمیبرسون ییجا هیرو تا  خودمون

که خواست عقب بکشد  اسمنیدستش را فشرد.  رهیخ یبا نگاه ایرکیام

 گرید

 شهاش،یهم ی. دست پشت گردن او گذاشت و خالف اخالقهااوردین طاقت
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خود فشردش و  و در آغوش به دیرا جلو کش اسمنیکرد. تن  یزیناپره 

 کنار

 گرم پچ زد: ییبا نفسها گوشش

 و سالم. حی. صحیمنتظرتم تا برگرد-

 یو با چشمان دیکاشت، عقب کش قهاشیشق یخانه خراب کن رو یبوسها

 که

 را به سمت اتوبوس هل داد: اسمنی دیدزدیم نگاه

 خوب برگرد. یبرو دخترعمه. برو با خبرها-

 به او یبود نگاه اخر یراض مشیپرتپش که حاال از تصم یبا قلب اسمنی و

که  شدیم یجز ان مشیاگر تصم یو سمت اتوبوس رفت. حت انداخت

 ایرکیام

 رییتغ یبرا یبود که قدم یبود. راض یداشت اما از خودش راض توقع

 ایرکیام

 بود. برداشته
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 بیکه دست در ج یبه پسر شهینشست و از پشت ش یصندل یرو 

 میمستق

 ایرکیام یلبها یرو یلبخند رهاشیاو چشم دوخته بود زل زد. نگاه خ به

 هیشب یزیلب چ ریگذاشت و ز اشیشانی. دو انگشتش را کنار پنشاند

 دوستت"

 را بست و باعث شد قطره اسمنی یکه پلکها یزمزمه کرد. زمزمها "دارم

 شود. یاز کنار چشمانش جار یاشک

*** 

* 

 را دیایب رونیبدرقهاش از خانه ب یبرا خواستیکه م یآهسته مهرناز نوا

 هل داد: داخل

 .رمی. من خودم مترسهیم شهیم داریبرو تو بچه خوابه. ب-

 یاطیگذاشت. ح ریخانه باغ جهانگ اطیکه به داخل برگشت نوا پا در ح او

 که
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شده بود. آذر و زهرا سادات و  یخال اسمنیبا رفتن  ش،یدو ساعت پ از 

 نرگس

 رفته بودند و نوا با اصرار مهرناز مانده رونیب دیخر یبرا اسمن،یبعد از  بانو

 صحبت کنند و حاال قصد برگشتن داشت. یتا کم بود

 .دیکشیم شیکه پاها ی. به سمتداشتیقدم برم اه هزیسنگر یرو اهسته

 زندیتنها در باغ قدم م ریبود جهانگ دهید یهم قلبش بود که وقت دیشا

 وادارش

بود  ستادهیکه او ا یو حاال هم به سمت نقطها دیایب نییبود تا پا کرده

 تشیهدا

 .کردیم

 ا به گوشه هپرند یسر و صدا انیبود که م ییشرشر آب، تنها صدا یصدا

 .دادیرا آب م اطیح یپشتش به نوا بود و با شلنگ، گلها ری. جهانگدیرسیم

 حرکت دستش را متوقف کرد و باعث نیزم یدخترک رو یقدمها یصدا

 کشینزد تیمیگردنش را به آن سمت چرخاند. نوا سالم کرد و با صم شد
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 :شد 

 ن؟یخوایکمک نم-

 نیسوال، به هم کیاز  یچشم در صورتش چرخاند و صحنها ریجهانگ

 شکل

به همان فکر کرد که با خنده  قایشد. انگار نوا هم دق یاداوریذهنش  در

 گفت:

 تبر.کار کردن با شلنگ رو بلدم. برعکس دست گرفتن -

 ان روز یادواریرا باز کرد که با  ریانگار قفل زبان جهاگ تشیمیصم حس

 :گفت

آقا، به همون  یآن برگشتم خونه هی. گمون کردم یسودابه بود هیشب-

 یوقت

 .دمید گهیبار د هیو سودابه رو انگار  میخونه بود هیهمه تو  که

به  قایشد. بحث دق ریجهانگ کینوا باال رفت. از خدا خواسته نزد یابرو

 همان
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 .خواستیرفته بود که او م یسمت 

نبود که  یروز میدوسشون داشتن. ما که بچه بود یلیخ لمیبابا خل-

 ادشونی

 .زننیهر روز با عکساشون حرف م نطوره،یاالنم هم نکنن،

 :دیکه در هم گره خورد با مکث پرس ریجهانگ اخم

 ن؟یدلخور لیشما بهخاطر ازدواج با زنداداشتون از باباخل-

 انداخت و جواب نداد. خود نوا بود که دوباره یدرخت ریشلنگ را ز ریجهانگ

 حرف امد: به

 هیبق یهیسا شهینکرده. انگار هم یوقت زندگ چیسالها ه نیا لمیبابا خل-

 رو

 کنمیازش دفاع کنم چون هنوز هم حس م خوامی. نمدهیدیخودش م یرو

 تونمیاگر بدونم هم نم یاتفاق افتاده که خبر ندارم. حت ییزهایچ کی

 درک
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به  لیکدوم از شما نبودم. اما... اما تو عشق بابا خل چیه یچون جا کنم 

 سودابه

 . همونجور که از عالقهش به خودم مطمئنم.دمیند یدروغ چیه

 سر تکان داد: ریجهانگ

 هر قدر تو رفاقت نون و نمک سرش نشد اما تو بزرگ نهیننه سک لیخل-

جالل و  ینوه گهیکه د یازش رو برگردون یتو کم نذاشته. بخوا کردن

 سودابه

 !یستین

 دییعالقهاش را تا ریجهانگ یعنی نی. ادیبخش نتینوا را ز یلبها لبخند

 :کردیم

 ن؟یایفردا شب م-

و اهسته  دیلب گز. نوا دیبه مشامش نرس یخوب یبو ر،یسکوت جهانگ از

 گفت:
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 یبه اندازه دیکردم. شما و خانوادهتون رو. شا دایمن شما رو تازه پ- 

 لیباباخل

 یخودم، بهجا یباهاتون راحت نباشم اما دوستتون دارم. به جا هنوز

 عارف.

. از شهیم دهیرو دارم که از دو طرف داره کش یوسط حس طناب نی.. ااما

 سمت

 درخواست دونمیوسط به ثبات برسم. م نیا خوادی. دلم ملیو بابا خل شما

 اما.. هیادیز

 کرده زمزمه کرد: بغض

 د؟یحاللش کن شهیم ن؟یرو ببخش لیباباخل شهیم-

 یرفته یادمها ادگاریکه  ستینگر ی. به دخترستادیا شیروبهرو ریجهانگ

 لیبود. خل دهیاز خودش پرس یلیسوال را خ نیروزها ا نیبود. ا اشیزندگ

 را

داخل آن چشمها  خواستیم دیشد. شا رهیبه چشمان نوا خ د؟یبخشیم

 جالل
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 . آرام اما محکم گفت:ردیو از انها جوابش را بگ ندیعارف را بب و 

 ؟یفهمیدخترجون. م رهیگیدرد م شتریجاش ب زنهیم قیکه رف یزخم-

 ییبه جا یشگیبا همان اقتدار هم ری. جهانگفهممیسر تکان داد که م نوا

 گرید

 شد و ادامه داد: رهیخ

 ...یبه جونم ول ختیزد خوب نشد، چرک کرد، درد ر لیکه خل یزخم-

 شدیبار م کیکه صد سال  ییلب نشاند. از همان لبخندها یرو یلبخند

 یرو

 . راه افتاد به سمت خانه و در همان حال گفت:دید شیلبها

مثل تو! گمون نکنم اگه عارف و  یحاللش! حالل بزرگ کردن دختر-

 جالل

. نی. فردا شب منتظر باشارنیتو رو انقدر خوب بار ب تونستنیبودن م هم

 همه

 .میایهم م با
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هم سخت  یادیز ایمرد گو نی. حرف زدن با ادیذوق زده و بلند خند نوا 

 نبود.

 .لیکرده بود هم از خل فیجمله هم از او تعر کیکه با  یوقت نه

 خدا را شکر کرد.. و از ته دل ستینگر ریرفتن جهانگ ریبه مس ستادهیا

** 

*** 

خانه افتاده بود  واریکه دور سرش بسته بود به جان در و د یبا دستمال نوا

 و

 . محبوب از کنارش رد شد و اخم کرد:زدیلب غر م ریز مدام

 .انیمهمونا م گهیساعت د کیزود باش مامان جان. -

 نشست: شیپا ریز یهیهمان چهارپا یرو یخستگ با

 جون نداره شب گهیا رو نگاه کنه مامان؟ دستام ده هپنجر ادیم یآخه ک-

 .رمیبگ ییچا بخوام
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که  دیبگو یزیبه طرفش رفت و دهان باز کرد چ یچشم غرها محبوب 

 همان

 یکه با دستان پرش به سخت یایبا گوش ،یدر خانه باز شد و عل لحظه،

 مقابل

 که پشت خط بود گفت: یگرفته بود داخل شد و به کس صورتش

 با خودشون حرف بزن. یخونه. گوش دمیاالن رس نیهم-

را در بغل محبوب انداخت و خودش، همانطور که حال  یبالفاصله گوش و

 نوا

 یصدا دنیبه دست سمت آشپزخانه رفت. شن دیخر لونینا دیپرسیم را

 یامهایتا پ ردیرا در دست بگ اشیداد تا گوش یحسن به نوا فرصت محمد

 را چک کند. لیریاز ام دهیرس

 عروس خانم کجاست؟-

 کرد. محبوب زینوا را ت یپرسش گوشها نیمحمدحسن بود که با ا یصدا
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محمدحسن  یبرا یرا سمتش چرخاند صاف نشست و دست یگوش که 

 تکان

 :داد

 .نجامیا-

 خندهاش باال رفت: یافتاد صدا افهاشینگاه محمدحسن به ق تا

 ؟یامروز عروس ی! مطمئنییکه دختردا یکوزت شد-

 محبوب اشاره کرد:به  نوا

 امروز انجام بده. نیرو هم هم یخونه تکون خوادیمامانته. م ریتقص-

 برادرانه براندازش کرد: یبا نگاه محمدحسن

 ما رو هم امشب یکه نشد. جا فیدوست داشتم اونجا باشم اما ح یلیخ-

 .نیکن یخال

 کرد و آهسته ادامه داد: مکث

 خوشبخت شو نوا. باشه؟-

 که دیرا شن دیام یهم گذاشت و صدا یکوچک، پلک رو یبا تبسم نوا
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را به نوا برساند. تشکر کرد و  کشیاز انطرف سالم و تبر خواستیم 

 چشمش

 یزد. از وقت رونیقبل، از اتاقش ب یافتاد که سرحالتر از روزها لیخل به

 دهیشن

 واریگرفته بود. نوا سر به د یحاللش کرده انگار جان دوبارها ریجهانگ بود

. ستینگر اشیکوچک اما دوست داشتن یداد و به خانواده هیتک تشپش

 به

که امشب  یبود. خانوادها شیایکه با تمام کم بودن اما تمام دن یخانوادها

 قرار

 بزرگتر شود. بود

به  یکه نوا گوش یهنوز مشغول صحبت با محمدحسن بود وقت محبوب

 دست

 دیتختش دراز کش یرا گرفت. رو لیریام یاتاقش راه افتاد و شماره سمت

 و

 ارامش بخش او را بشنود: یشد تا صدا منتظر
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 جانم نوا؟- 

دود شد و به هوا رفت.  شیکلمه تمام استرسها کیهمان  دنیشن با

 یخستگ

 بلند شد و زدیخودش را از دست داد. همانطور که با او حرف م یمعنا

کرد. خوشحال شد  هیکرد و عطر زد. لبخند زد و گر شی. ارادیپوش لباس

 و

که از صبح در  یو در تمام لحظات فکر دیکرد. حرف زد و شن بغض

 مغزش

 پدر و مادرش در کنارش یاز ذهنش گذشت؛ چهقدر امروز جا رفتیم رژه

به چشمش آمدند.  شتریب اشیزندگ یاه هبود. چهقدر امروز نداشت یخال

 حس

مدرسه  اطیپا در ح لیکه همراه خل یکوچک را داشت وقت ینوا همان

 کودک

 دیرا شن "پس بابا مامانت کجان؟" یو بعد از ان هزاران بار جمله گذاشت

 و
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 رییبه او را تغ گرانیکه نگاه د یکم شد. سوال شیجان از جانها کیبار  هر 

 او خارج بود... یو جوابش از عهده دادیم

. محبوب دیکش یقیدر که به صدا در آمد، نوا مضطرب نفس عم زنگ

 هول

رو به  یبا لبخند ی. علستادیپا ا یرو یبه سخت لیبرخاست و خل شده

 همه

 رفت: فونیآ سمت

 .کنمیمن باز م-

رفت و کمکش کرد تا به راهرو برود و  لیرا که باز کرد به طرف خل در

 یزیچ

 شدند. دایدر پ یدر آستانه یاحمر یکه خانواده نگذشت

 یبعد از حرفها ر؛یواکنش جهانگ دنید یهمه تن چشم شده بود برا نوا

و  تیجد نیکه در ع ییخودش کرده بود. الگو یمرد را الگو نیا روزید

 ،یسرد
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که  یگاه. مرد هیبود مرد باشد و ببخشد. بلد بود ستون باشد و تک بلد 

 پشت

 .دیمحبت د ایدن ایدن شدیسردش م نگاهش

 لیخل یکه روبهرو یدر چشمان نوا هزار برابر شد وقت ریارزش جهانگ و

 ستادیا

را  لیخل یبرد و دست جلو امده شیدست پ یشگیبا همان صالبت هم و

 در

هر دو خانواده را شکست و لبخند را مهمان  خیکه  یفشرد. لحظها دست

 قلب

 تکشان کرد. تک

 یلیخل ریخودش ثبت کرد. تصو یچشمانش برا نیآن لحظه را با دورب نوا

 که

که با محبت  یریپا بند نبود، جهانگ یرو یاز خوشحال ریحرکت جهانگ با

 به

 که با مهر رو به چشمان بغض کردهاش یلیریو ام دیلبخند پاش صورتش
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 یاز مردها یلیبد یب ریدور از چشم همه زد. همه و همه تصو یچشمک 

و تا ابد به  ردیقاب بگ توانستیکه م یریساخت. تصو شیبرا اشیزندگ

 وارید

 شهاشیذوق کند. خاک از ش ینگاهش کند و ه یکند. ه زانیآو دلش

 ردیبگ

 مدام قربان صدقهاش برود. و

 رفت. شیبه سرعت برق و باد پ زیبعد از آن همه چ و

که نوا انتظار داشت تمام شد. از  یزیبهتر از آن چ ،یخواستگار مراسم

 همان

 نیرا فشرد همه و همه بهتر شیقبل رفتن بازو لیریکه ام یتا لحظها ابتدا

 داشته باشد. اشیاز خواستگار توانستیبود که م یورتص

 انگار کردند،یو صحبت م دندیخندیکامال دوستانه که در ان همه م یمحفل

 یرا بشناسند کس گریکدی یادیباشند. انگار که همه ز یکیسالها خانه  که
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به  یبا همان حرکت اول چنان حس خوب ری. جهانگکردینم یبگیغر حس 

 جمع

 بود. یرفتنشان در خانه جار یبود که تا لحظه داده

که احسان به نقل از  یزیطبق چ یچند روز بعد و عروس یعقد برا قرار

 لیریام

 زمان حرف لیریکه نوا و ام یداد به دو ماه بعد موکول شد. قرار شنهادیپ

 .دندیبرنامه چ شیبرا یدر اتاق، حساب زدن

جز خودشان حضور چند  کردیخوب بود. آنقدر که نوا حس م زیچ همه

 نفر

حضور جالل،  دی. شاکندیحس م لیخل یرا هم در سالن خانه گرید

 سودابه،

 نبودند.... نشانیکه در ب یو نازگل عارف

** 

**** 
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شد. پسر  ادهیپ لیریام نیکه نوا از ماش یرفته بود زمان یکیرو به تار هوا، 

 با

 :دیدر گذاشت و به سمت او چرخ یآرنجش را رو یخستگ

 ی. خودت خونه باشارنیدنبالت. قراره مبلها رو ب امیم گهیدو ساعت د-

 بهتره.

 عقب برداشت و سر یصندل یرا از رو نیدورب یدست دراز کرد و کوله نوا

 داد: تکان

 تو؟ یاینم-

انداخت و چانه باال  لیخل یخاموش خانه یبه چراغها ینگاه مین لیریام

 داد:

و توام دست به غذا درست  ستیکه محبوب خانم خونه ن ییاز اونجا-

 کردن

 رو یمیرژ ینامزدا یادا تونمیگشنمه، امشب نم یلی. خامینه. نم یندار

 .ارمیدرب



 

2017 

 یشوکت نای: مسندهیون                                                                                                                55طهران

 که به طرف او رفت کنترل کرد: یلبخندش را پشت چشم غرها نوا 

 هم رات امیم یگفتیدرست کنم. م یحساب یغذا هی خوامیاتفاقا امشب م-

 .دادمینم

 :دیبا صدا خند لیریام

 ندارن. شونی! من جوونم تحمل دارم ازمیرحم کن عز لیبه اقا خل-

 میتسل یبرداشت هر دو دستش را به نشانه زیکه با ضرب به طرفش خ نوا

 برد: باال

 چپت یلقمه هیغذا تو رو  یتو و جا امیمن ب م؟یتوافق کن یخوایاصال م-

 هم هست. هوم؟ یمنصفانها یمعامله کنم؟

 :دیو سمت در خانه چرخ دیبا خنده عقب کش نوا

 لمیمامان پزت رو بخور لذت ببر. منو بابا خل ینه قربونت. برو همون غذا-

 با

 .میایکنار م هم

 :دیبلند به حرفش خند لیریام
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 .شمیم یسوختهت هم راض یمروهایحاال تو قبول کن، من به ن- 

 برد و بازش کرد: رهیدست سمت دستگ نوا

 نره. ادتیکار،  نتی. زود هم برو دنبال کابیاحمر یآقاالتماس نکن -

 به لپش اشاره کرد: طنتیزد و با ش هیبه در سمت خودش تک لیریام

جون داشته باشم برم  ،یکردیم یدرست حساب یخداحافظ هیحداقل -

 دنبال

 .اوامرت

 تکان داد: شیدر هوا برا یشد و دست ادهیتوجه پ یب نوا

انقدر  ستیکارش خوب ن یدینکنما؟ تو رو خدا اگه د دیتاک لیریام-

 خونسرد

که بهش داده بودم  ییتمام مدلها ه هآقا ینگفت یچینکن. انقدر ه برخورد

 سر

 ته زده. باشه؟ و
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نوا راحت شود اما  الیچشمانش گذاشت تا خ یبا خنده دست رو لیریام 

 نشد.

 حرص لیریو آرامش ام هایمدت کم از خونسرد نیانقدر در هم دخترک

 یزیهم چ نباریباور کند که ا توانستیبود که حد نداشت و نم خورده

 .دیبگو

 گه؟یامر د-

 خم شد: نیگذاشت و سمت ماش شهیش یلبه یدست رو نوا

 . مراقب خودت باش.هیخودش کل یرو درست انجام بد نایهم-

 فرستاد و عقب گرد کرد به طرف خانه. لیریام یدر هوا برا یبوس

که سر  یسادها یچند وقت حلقه نیدر قفل انداخت و به عادت ا دیکل

 عقد

 به وجودش آرامش نکاریگرفته بود را لمس کرد. انگار ا لیریعشق از ام با

 شیاخمها یکیغرق در تار یخانه دنیکه شد، از د اطی. داخل حدادیم

 در
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کجا  لیاما خل ستندیخانه ن یفرو رفت. خبر داشت که محبوب و عل هم 

 بود؟!

 کدام از چراغها را روشن نکرده بود؟ چیه اینبود  خانه

آمده باشد سمت  لیسر خل یینکند بال نکهیو با فکر به ا دیتند کوب قلبش

 خانه

 اط،یتخت ح یرو یزیراه، تکان خوردن چ یانهیتند کرد اما م قدم

 توجهاش

بخورد.  کهیبکشد و  یبلند نیجلب کرد و باعث شد با ترس بلند ه را

 یصدا

 آزاد کرد: نهینفس لرزانش را از س دیرا که شن لیخل

 منم باباجان نترس.-

و با روشن کردن نور چراغ قوهاش ابتدا  دیکش رونیب فشیرا از ک یگوش

 برق

 قدم تند کرد: لیرا زد و سپس به طرف خل اطیح

 هوا سرده. ن؟ینشست نجایحالتون خوبه؟ چرا ا ل؟یبابا خل-
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 جوابش را داد: یگرفتها یبا صدا لیخل 

 .شدمی. تو داشتم خفه مرونیپات اومدم ب شیبابا؟ پ یاومد-

 کند: یو سمتش خم شد تا صورتش را بررس دیکنارش رس یبا نگران نوا

 چرا؟ حالتون بد شده بود؟-

 لبخند زد: لیخل

 شه؟یهمه سال. باورت م نیبعد ا دم،یخوبم بابا. فقط خواب سودابه رو د-

 و کنار او نشست: دیکش ینفس راحت نوا

 شده باشه. یزینکنه چ دمیخوبه. ترس یلیخ نکهیا-

 باشد زمزمه کرد: یگرید یایشد و انگار در دن رهیبه او خ لیخل

 .ریبود نوا. بهم گفت حاللم کرده. مثل جالل و جهانگ دهیاونم منو بخش-

 یرا از آن واد لیخل یکرد با شوخ یداد و سع هیتک شیسر به بازو نوا

 رونیب

 .بکشد

 . دلشونم بخواد!یایگوگول نیشما رو نبخشه؟ مرد به ا تونهیم یمگه کس-
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 یاو نشد و ب یشوخ یخوابش بود که متوجه یایآنقدر غرق در دن لیخل 

 توجه

 :گفت

 بابا؟ یبخشیتوام منو م-

 با اخم سر باال برد: نوا

 ن؟یزنیباز م هیحرفها چ نیاول؟ ا یسر پله نیباز برگشت ل؟یبابا خل-

 بود جان دهیکه در خواب د یسودابها ریهنوز تصو لیخل یپلکها پشت

. کاش به من و لیخل یگفتیکاش م"که گفته بود.  ی. سودابهاداشت

 عارف

 ".شدیم یگهایجور د یاونوقت همه چ دیشا یگفتیم

که سوادابه  یزمان قایامشب، دق نیکرد که هم تیو همان دم ن دیکش آه

 را در

 هم که شده به موقع بشکند و کباری یرا برا بود قفل زبانش دهید خواب

 و گفت: دینوا بگو یبرا
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 طور نیا بردمیاگه اون شب جالل رو با خودم نم دیببخش منو بابا. شا- 

 عارف اوردمشیو با خودم نم گرفتمیاگه دست سودابه رو نم دی. شاشدینم

 .یو تنها نبود کهیاگه من نبودم تو االن  دیزنده بود. شا االن

 از یناش یجیو با گ دینوا را به استرس انداخت. چرخ لیخل یدهیپر رنگ

 جمالت او دستش را گرفت: دنینفهم

 دکتر؟ میبر ادیب لیریزنگ بزنم ام ن؟یزنیحرف م یبابا؟ از چ نیخوب-

 یگذاشت تا تبش را چک کند. مرد کم لیخل یشانیپ یدست رو و

 خودش را

حاال وقتش است. حاال  کردیو جور کرد تا نوا نگران نشود. حس م جمع

 که

جا افتاده بود. حاال  یاحمر یدر خانواده یسر و سامان گرفته و حساب نوا

 که

سخت نباشد. حاال که خواب سودابه  لیداشت تا دل کندن از خل پشتوانه

 به
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 پنجه فشرد: انیجرئت لب گشودن داده بود. دست نوا را م او 

 حرف بزنم. باهات خوامیباباجان. خوبم. فقط م ستین یزیچ-

 شد: رهاشینگران خ نوا

 ؟یدر مورد چ-

 سالها حرف نزده بود که حاال دهان باز کردن نیچشم بست. آنقدر ا لیخل

بار را  نیا دیاز جان دادن هم سختتر بود اما باالخره که چه؟ با شیبرا

 نیزم

 آرام شیدرد را آرام کند. صدا نیتا راحت شود و ا گفتیم دی. باگذاشتیم

 که باالخره زبان گشود: یوقت بود

 یکه جالل مرد من اونجا بودم نوا. خودم برده بودمش اونجا. به هوا یشب-

 ینیراز رو دلم سنگ نیسالها ا نیشد. تموم ا یبود که جالل قربان من

 کرد.

هم  یو نتونستم به کس دونستینم یکس ریکه جز خودم و جهانگ یراز

 بگم.
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. دیچک لیاز چشمان خل یدستش سر خورد و قطره اشک ینوا از رو دست 

 آب

 نوا گفت. از یبرا زیسرش گذشت که لب باز کرد و گفت. از همه چ از

 آن یتنها لی. از خلدیرفاقتشان شروع کرد و به مرگ جالل رس یسالها

گفت که مثل چشمانش به او اعتماد  یریگفت و از اقا. از جهانگ سالها

 داشت.

 .کردیم ینیسنگ شیدوشها یبار مرگ تلخش هنوز رو گفت که یجالل از

 که در ذهن دختر یپازل یاه هو تمام مدت نوا ناباور نگاهش کرد. تک گفت

شکل ممکن، کامل شد. حال آن لحظهاش حال  نیداشت به بدتر وجود

 یبیغر

 گوناگون یاز حسها ییایو نوا، با دن زدیو حرف م کردیم هیگر لی. خلبود

 بود. در سکوت و هاج و واج. رهاشیخ تنها

 لیبه خل توانستینم یآنقدر سخت بود که حت شیاه هدیشن هضم

 یدلدار
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 ییکه بعد از سالها انگار گوش شنوا کردینگاه م یی. تنها نشسته به اودهد 

 بود. افتهی شیدردها یبرا

به  ادیز یاه هیو گر ینفس یاز ب لیکرد که خل دایخودش را پ رید آنقدر

 سرفه

 بود. تازه انموقع بود که نوا به خودش آمد و ترس برش داشت. به افتاده

 مرد و زنده لیحال خل یبرا یاز نگران کباریزنگ زد و تا او برسد  لیریام

 .شد

**** 

*** 

 یبه چراغها یجیبود و با گ ستادهیشهر ا ینقطه نیدر باالتر لیریام کنار

را در دل  یکه هر کدام قصها ییاه ه. به خانکردیمقابلش نگاه م روشن

 خود

 لیریو تنش را به لرز انداخت. ام دیوز یداده بودند. باد کم جان یجا

 آهسته
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 زد: شیصدا 

 سردته؟-

 لیریحرف، تنها سر باال انداخت. ام یساعت گذشته ب کیتمام  مثل

 کشینزد

 داد: هی. دست دور شانهاش انداخت و بدن سردش را به خود تکشد

 ؟یحرف بزن یخواینم-

 خودش هم هنوز یوقت گفتیچه م گفت؟یم دی. چه بادیاز ته دل کش یآه

 بود؟ سردرگم

 خشدار لب زد: ییمکث کرد و بعد با صدا یکم

 یرفاقت آدمها یقصه شهی.... باورم نمشهیهنوز انگار تو شوکم. باورم نم-

 باشه. دهیرس نجایبه ا۵۵ طهران

 . آنکردیدستانش را تنگ کرد. حس نوا را خوب درک م یحلقه لیریام

 لیخل یکه خود را به خانه یبه بهتش را. از همان لحظها ختهیآم یناراحت
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کرده بود با سکوت،  یتا همان لحظه سع دیو حال بد هر دو نفر را د رساند 

 نوا

بهتر بود از  ییرا هضم کند اما گو شیاه هدیکند تا بتواند شن یهمراه را

 راه

 کند: دایکمک کند تا حسش را پ یبهتر

 ؟یناراحت لیاز دست آقا خل-

 اصال مکث نکرد: نباریجواب دادن ا یبرا نوا

 .ستمینه..ن-

 داد: حیتوض دیبگو یزیدوباره چ لیریقبل از آنکه ام و

 ازش تونستمیم دمیدیسالها کنارش نبودم و دردش رو نم نیاگه ا دیشا-

رو  لیباباخل دنیسالها درد کش نیتمام ا. من ستمیبشم اما االن ن دلخور

 از

تاوان رو داده باشه،  نیشتریب لیقصه، بابا خل نیتو ا دی. شادمید کینزد

 اونم
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 عمد انجامش نداده. یکه از رو یخاطر کار به 

 :دیرا نوازش کرد و دوباره پرس شیبازو لیریام

 کنه؟یم تتیکه داره اذ هیپس چ-

 را لرزاند: شینوا نشست و صدا یدر گلو هوایب یریهمچون ت بغض

به چشم تمام کس  لیبه باباخل شهیباورهام شکسته. من هم کنمیحس م-

 و

که انقدر کامله  یتمومه، آدم یکه همه چ ینگاه کردم. به چشم ادم کارم

 که

 چیه کردمیکه فکر م ینداشتهم باشه. کس یزهایهمه چ یجا تونهیم

 وقت

 بابام رو چطور برداشته و اومده تو شهر دمیشن یوقت یحت کنه،ینم اشتباه

 کنه،یوقت اشتباه نم چیکردم چون مطمئن بودم ه دییکارش رو تا بیغر

 اما

 که ناراحتم نهیداشتم ترک برداشته. ا لیکه از بابا خل یری... اون تصوحاال
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 که یو پوچ رفته که ناراحتم کرده. غم چیکه سر ه یجالل ی. زندگکنهیم 

 .کنهیم تمیاذ دهیهمه سال کش نیا آقاجونت

 او چسباند: یسر به شانه لیریام

که  یخوب یاز ادمها یلینوا. خ ستیو نقص ن بیعیکامل و ب یادم چیه-

 ما

 یداشته باشن. گذشتها کیتار یگذشته هی توننیم مینیبیم اطرافمون

 که

 مهایتصم یسر هیکه مجبورشون کرده  یخودشون بوده. گذشتها مختص

 رو

 بشن. مونیو بعد پش رنیبگ

 :دیاه کش نوا

 بذاره. ریتاث اه هندیآ یرو زندگ تونهیکه م یهمونوگذشتها-

 شد: رهیبه چهرهاش خ قیو دق ستادیا شیروبهرو لیریام

 که حاال به خاطر همون یایکرده؟ عصب لیکه آقاخل ییاز کارها یناراحت-
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 ؟یسادینقطه وا نیتو ا کارها 

 سر باال انداخت: دیترد یو ب دیرا باال کش اشینیب نوا

 ی. کستمیهم ناراحت ن لی. از بابا خلامیکه هستم راض یینه. من از جا-

 اگه م؟یکردیم کاریچ میاگه تو اون لحظه هر کدوم از ما جاش بود دونهیم

بد و بدتر، بد رو  نیاز زمان ب ه هبر هیکه تو  یو سودابها لیباباخل یجا

 انتخاب

 دیپدربزرگ تو؟ شا یجا یحت ای م؟یگرفتیم یمیچه تصم میبود کردن

. همه ستیبوده باشه اما تنها مقصر ماجرا نبوده و ن یمقصر اصل لیباباخل

 یچ

 ازش دفاع کنم اما خوامی. نمفتهیبه دست هم داده تا اون اتفاقها ب دست

 عذاب هیحاال هم من  خوامینم ده،یسالها عذاب کش نیقد تمام ا لیباباخل

 گهید یوقت قتیکنم از گفتن حق مونشیپش خوامیبراش باشم. نم تازه

 یزیچ

 ..شهینم عوض
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 او را نوازش کرد: یبرد و گونه شیبا محبت دست پ لیریام 

 جالل و سودابه توقع داشت. یاز نوه شهیهم نم نیبه قول آقاجون، جز ا-

جلو رفت و سرش را به  یحرف او نوا قوت قلب گرفت. کم نیبا ا نوا

 ینهیس

 :دیپسر چسباند و نال یو مردانه پهن

با تو همهشو جبران  خوامی. مریبه من بدهکاره ام زهایچ یلیخ ایدن نی: ا-

 کنم.

 با تو فراموش کنم خوامی. مدمیشن یو چ دمید یبره امروز چ ادمی خوامیم

بدون گذشته به همه نگاه کنم.  خوامیکردن، م کاریقبل از ما چ یآدما

 انگار

 نشده. یچیاصال قبل از ما ه که

 یشد. تهران رهیخ شانیپا ریاو گذاشت و به تهران ز یشانه یرا رو سرش

 که

 طهران شده بود. شیبرا حاال
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لرزان او انداخت و سفت و محکم بغلش کرد و  یدست دور شانه لیریام 

 به

 گفت: یشوخ

 نکهیبرات جبران کنم دخترخوب! مگه ا ویهمه چ تونمینم ییمنکه تنها -

 م!بدن دست ییجادو چوب

 رهیفاصله، به چشمانش خ نیکتریاو برداشت و در نزد یسر از شانه نوا

 شد.

 یمعجزه دیشده بود. شا شیایروزها تمام دن نیکه ا یچشمان رنگ شب به

 لیخل یاه هبود که به نوا فرصت داده بود در مقابل گفت لیریام حضور

 عاقالنه

 نرسد؟ شیبا داشتن او به آرزوها شدیو چطور م ردیبگ میتصم

 ی. خودش هم ادمدیآیاز سوپر من شدن خوشش نم لیریام دانستیم

 نبود

 زیبگردد که از راه برسد و نجاتش دهد. منظورش چ یدنبال کس که

 یگرید
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 را از عمق اشانیشگیبود که بودن هم دهیرس ییبه حسها لیری. او با امبود 

 یتا مقابل هر غم دادیکه به او هم قدرت م ی. بودنکردیتمنا م وجود

 .ستدیبا

 :دیرا نرم بوس شیقبلش برگرداند و موها یسر او را جا لیریام

 یکه آرزو کن یبه هر چ ییدوتا دمیاما بهت قول م تونمینم ییتنها-

 .میبرس

 خوبه؟

کنار هم  نی. همخواستیرا م نیزد. هم شیبه رو یلبخند کمجان نوا

 بودن، با

 کردن، کنار هم قدم برداشتن را. شرفتیپ هم

 گفت: لیریام

 خبر شونیگفتن ا لیاقاخل یمامانت زنگ زده بود. نگرانت بود، چون گفت-

 .میگردیو برم میرونیبهشون نگفتم، گفتم ب یزیچ ندارن

 و در چشمان براق از اشکش زل زد: دینوا را عقب کش یکم



 

2035 

 یشوکت نای: مسندهیون                                                                                                                55طهران

 ل؟یآقا خل یخونه یریم- 

 هم گذاشت: یمصمم پلک رو نوا

 یلیبه خل یرو راحت کنم. من کار لیبابا خل الیخ خوامیاونجا. م رمیم-

 که

تا االن خودم  یبچگ یقصه لیکارها کرده ندارم. من خل یلیگذشته خ تو

 رو

 دارم.... دوست

 یخوش نشست که خم شد و صورت اشک لیریجملهاش آنقدر به دل ام و

 او

 بوسه باران کرد. را

 .شونیدیپس بخش-

نکردم. پس  یکدومشون زندگ چیه یاون ادما نبودم. جا یمن جا-

 تونمینم

بگذره، اگه  لی. اگه آقاجون تونسته از بابا خلرمیبگ میجاشون تصم به

 مامان
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 .تونمیبعد سالها اومده به خوابش و گفته حاللت باشه پس منم م سودابه 

هم  یزیچ هی دیکه ضرر نکرده منم، فکر کنم با یوسط تنها کس نیا تازه

 یدست

 بدم. هیبق به

**** 

** 

 را با اخم بلند کرد و با حرکت نکردن فرد هداریپا زیطرف م کی سبحان

 سرش انداخت: یرا رو شیصدا شیروبهرو

 یالمصبو پاندون تاندونا نیا گهیمگه ممد؟ بلند کن د ینون نخورد-

 دستم

 همت شد! اتوبان

و تالش کرد تا از  دیباال کش یبا خنده سمت خودش را کم محمدحسن

 در
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نتوانستن سبحان را کالفه کرد  نیردش کند اما نشد که نشد و هم اتاق 

 و او

 سرخوش: را

 .یزنیزور م یدار یخودی. بشهیرد نم نجایاز ا یجون سبح-

گذاشت و مجدد صدا بلند  نیزم یرا رو زیطرف م کیبا اخم  سبحان

 کرد:

که اصال  دنیجوونا م نیبه خورد ا یچ هایتو مملکت اجنب یمعلوم ن-

 جون

بلندش  دیخودمون با ست،یپشمکا ن نیکار ا ا،یپاشو خودت ب ای. کندارن

 میکن

 عروس خانم قورتمون نداده. تا

 بود اشاره کرد: رشیکه درگ یپردها لهیو م لیبا دست به در ایرکیام

 ؟یعنی نیبلند کن زمیم هی نیکار دارم؟ عرضه ندار ینیبیمگه! نم یکور-

 شانه باال انداخت: سبحان
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 ندارن. نایاما ا زشویمن هم عرضهشو دارم هم چ- 

 به طرف میزد، مستق رونیشربت از آشپزخانه ب ینیبا س منایلحظه،  همان

 یاول را به او تعارف کرد و با لبخند دلبرانها وانیرفت و ل محمدحسن

 خسته"

 هم گفت، که چشمان سبحان گشاد کرد: ی"دینباش

 مگه کارم کرده که حاال بخواد ربرنجیش نیشانس! ا نیتو ا دمیشاش یعنی-

 خانم؟ منایبشه  خسته

 را دنبال کرد و از منایحرکات  یچشم ریز ایرکیو ام دیخند محمدحسن

که در  ییسبحان، توجه مهرناز و نوا یکه با جمله دیچشم د یگوشه

 آشپزخانه

رفت و محمدحسن  دیسراغ ام الیخیب منایهم سمت آنها جلب شد.  بودند

 رو

 سبحان گفت: به

 کنن؟یم ییرایدارن از ما پذ ینیبب رهیگیداداش؟ چشمت نم هیچ-
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 دیرا از دستش قاپ ینیس دیایبه خودش ب منایاز جا بلند شد و تا  سبحان 

 و

 محمدحسن نازک کرد: یبرا یخاله زنک پشت چشم یزنها همانند

 ممدجان. یرو دارحداقل شانس  یستیخدا شانس بده. خوبه کار بلد ن-

را  وانشیبه دست سمت آشپزخانه رفت. ل وانیو ل دیخند محمدحسن

 یرو

تشکر کرد. نوا از کنارش رد شد و تا  منایگذاشت و محترمانه از  رهیجز

 چشم

 آهسته پچ زد: د،یرا دور د دخترها

 بد نگذره پسرعمه؟-

و  دیکش شیموها یرو یهوا گرفت و دست یاشارهاش را رو محمدحسن

 مثل

 پچپچ وار گفت: او

 ؟ییدختردا دنیبه منم دختر م هایبه نظرت احمر-



 

2040 

 یشوکت نای: مسندهیون                                                                                                                55طهران

 هایمگر احمر زد؟یبا تعجب سر باال برد و به او نگاه کرد. از چه حرف م نوا 

 :دیهم داشتند؟ خند یگریساحل دختر د جز

 احتمال بدم چشمت سبحان رو گرفته باشه! تونمیاالن فقط م ها؟یاحمر-

 هوم؟

 لیتحو دیاز ام یا".یرو اب بخند"سر داد و  یبلند یه هقهق محمدحسن

 قبلش را آهسته اصالح کرد: یو رو به نوا جمله گرفت

 هاینی. اما فکر کنم بهتر باشه رو امهیخوب ینهیهوم، سبحان هم گز-

 هیسرما

 بهم؟ دنیکنم. دختر م یگذار

حس کرد که دل به  یپشت لحنش را به خوب دهیخواب یشوخ طبع نوا

 دلش

 :داد

 کرده باشه! یادی. منتها سر خودت به تنت فکر کنم زدنیدادن رو که م-

 اشاره کرد: منایبا چشم و ابرو به  محمدحسن
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 .دهیکه نشون نم نجوریا- 

 شانه باال انداخت: گذشتیهمانطور که از کنارش م نوا

 !یمجان هیامتحان کن. مجان یخوایم-

ماند.  رهیصورتش خبه  منایکه چطور نگاه  دیو د دیبلند خند محمدحسن

 از

دختر او را به  نیا و توجهات اه هکه آمده بود نگا شیچند روز پ همان

 باور نیا

 دیطرفه که بع کی یاست. عالقها انیعالقه در م کی یبود که پا رسانده

 که دیرفت و د رونیدو طرفه شود. پشت سر نوا از آشپزخانه ب دانستیم

که از در  یکار زیداخل بردن م یمقابل در اتاق جمع شدهاند تا برا همه

 رد

 کنند. یفکر شدینم

 بود که رو به نوا گفت: لیریام
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 میرو باز کن چهایدو تا از پ یکی می. فوقش بخوازمیعز میکنیدرستش م- 

 تا رد

 .بشه

و  دیرفت و سبحان با رفتنش، ابرو در هم کش یگریناراحت به اتاق د نوا

 رو

 گفت: لیریام به

 اشکال نداره؟ یگفت ؟یکارگرا حرف زد نیبا ا ینجوریجانم! هم یا-

 با خنده سر تکان داد: لیریام

 چطور؟ مگه اشکال داره؟-

 شانه باال انداخت: الیخیب سبحان

 !شهیانجام م یلحن نیفقط در تشکر از همچ دن،یآخه اونطور ر-

 او کرد: یروانه یچشم غرها لیریو ام دیبلند خند جمع

 اریب شیاز صبح چقد غر زده، آت یدیخوبه د ؟یندازیموش تو انبار نوا م-

 .یشیم معرکه



 

2043 

 یشوکت نای: مسندهیون                                                                                                                55طهران

 فورا چشم درشت کرد: سبحان 

رو زده  خچالمیکه  ییارویاون  نیحق داره. من جاش بودم چوب تو آست-

 درو

 هی ،یگرد و خاک هی. ستین یمشکل ی. بعد تو به طرف گفتکردمیم وارید

 !کمی ریبگ ادی ای! از کیکوفت

 از پشت گردنش را فشرد: یدست

 ؟یازش بساز گهید یکی یخوایآدم شده تو م ایحاال که ک-

 :دیکش رونیگردنش را از دست سبحان ب سبحان

 ایرکیرو از ام تیرضا زانیم نیشترینه واال غلط بکنم. من االن خودم ب-

 دارم،

از قبل بهتر شده!  یدرجها مین هیگوشت تلخه اما  یادیچند هنوزم ز هر

 اما

 الزم بود. زیچ کمیاون آقا  انصافا

 کند و در همان حال گفت: یو در را بررس زیخم شد تا م لیریام
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 .ستیخونه استاندارد ن نیا یخدا مقصر نبودن. درها یاه هاون بند- 

 لحظه زنگ خانه به صدا در آمد. ساحل در را باز کرد و بلند گفت: همان

 نواست. یعموعل-

که در دستانش بود در  یلونیچند سبد و نابا  یبعد، عل یقهیچند دق و

 آستانه

 جلو رفت و محترمانه با او دست داد: لیریشد. ام داریپد در

 .دادمیسفارش م یزیچ هیشام خودم  یبرا ن؟یدیشما چرا زحمت کش-

 یکرد و در جواب او، دست رو یرو به جمع سالم و احوال پرس یعل

 شانهاش

 :زد

 بود؟نوش جونتون بابا. ناهار خوب -

که  یناهار یبرا هیبق یتشکرها انیو م دیخودش را جلو کش سبحان

 محبوب

 بود گفت: فرستاده
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 یکارگر نیبود آقا، فقط ا یناهار عال زیما. همه چ میآقام هست ینوکر عل- 

 که

 .کنهیخوب کار نم نیفرستاد

 اخم کرد: یاز همهجا با ناراحت خبریب یعل

 بفرستن که.کدومشون باباجان؟ همه رو گفتم رفقا -

 ییاه هنگاه بچ نیذرهب ریبه خودش گرفت و ز یناراحت یچهره سبحان

 که در

 راه انداخته گفت: یلمیچه ف نندیسالن منتظر بودند بب یانهیم

 آقا. یشل و وله عل یلیاز خارج اومده. خ نکهیهم-

 هیبود اشاره کرد و به ثان ستادهیکه محمدحسن ا ییو با دست به جا گفت

 پدر"با خنده  یو عل دیمحمدحسن ترک یخنده کیجمع با شل ده،ینکش

 بر گشنه یمحبوب مبن یهیتوص یاداورینثار سبحان کرد و با  یا"یصلوات

 خانه را ترک کرد. نماندشان
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طرف سالن،  کیکه هر کدام  ییاه هآشپزخانه، به بچ یرهیاز پشت جز نوا 

 با

 یرا شکل داد. خستگ شیولو شده بودند نگاه کرد و لبخند لبها نیزم یرو

 و نوا چهقدر ممنون دید شانیاه هدر چهر شدیاز همان فاصله هم م را

 چند نیخودشان زده بودند تا در ا یبود که امروز از کار و زندگ تکتکشان

 را سر و سامان دهند. لیریاو و ام یخانه ،یتا عروس ماندهیباق روز

 را دم کرد و یو چا دیتن جلو کش یکه بلند شد فور یقلقل کتر یصدا

را برداشت  ی. گوشدیچیدر آشپزخانه پ اشیزنگ گوش یصدا نیح همان

 و

 و تماس را وصل دیدو شیصفحه، لبخند کنج لبها یرو "آذر"نام  دنید با

 :کرد

 سالم مامان.-

پدر  کی یشده بود. حاال به جا ادیاطرافش ز یآدمها یرهیروزها دا نیا

 و
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شده بود و  بشیداشتنشان را داشت دو تا نص یآرزو شهیکه هم یمادر 

 چقدر

 گفت: یبابت خوشحال بود. آذر بعد از احوال پرس نیا از

 براتون غذا بفرستم اما محبوب که زنگ خواستمیم زم؟یعز نیشام خورد-

 . دستش درد نکنه.دهیبود گفت زحمتش رو کش زده

 ینوادهخا انیکه م یخوب یارتباط و نوا خدارا بابت  زدیحرف م آذر

 خودش

 لیهنوز هم با خل ری. هر چند جهانگکردیشکل گرفته بود شکر م لیریام و

 یاندک هم برا یرفت و آمدها نیبود که حق داشت، اما هم نیسرسنگ

 نوا

 کننده بود. یراض

 بابا خوبن؟-

 نکرده بود زمزمه کرد: غیچند وقت از نوا در نیکه در ا یبا محبت آذر
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هم  یسر هی یبه عروسم بگو تونست گهیمشغوله. م اریبا مهد نجایخوبه. ا- 

 به

 بزن. ما

 :دیگز لب

روزها مشغولم که  نیانقدر ا نینیبیتو رو خدا. خودتون که م دیببخش-

 وقت

 .میهر روز اونجا باش یبعد عروس دمیبه خونه باغ رو ندارم. اما قول م اومدن

 خوبه؟

 یبعد تماس در حال یدر جواب گفت و کم "هیعال گهیم"با خنده  آذر

 قطع

 به لب داشت. یکه نوا هنوز تبسم نرم شد

 از همه لیریهمراه ام یایگذاشت تشکر درست حساب زیم یرا که رو یچا

 از سمت خودش را داد. یقول چند عکس مجان کشانی کیو به  کرد

 هوا گرفت. یکه سبحان رو یشنهادیپ
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 شهیکه به ش یباران یفرو رفته بود و جز صدا یدر سکوت دلچسب خانه 

 .دیرسیبه گوش نم یگرید یصدا خوردیم

 یسنگ هوایغرق بودند که ساحل ب یدر دل آن خاموش تیبا رضا همه

 شیپر تشو یسکوت نشسته در خانه را با کلمات یشهیو ش برداشت

 شکست:

 .یخال اسمنی یجا-

و به شدت سرفه افتاد.  دیپر ایرکیام یبه گلو یجمله، چا کیبا همان  و

 و

 دیکه حاال نگاهشان به او بود داد. ام یبه دست جمع یدیجد یسرگرم

 که

 پشت کمرش ینشسته بود با خنده به طرفش برگشت و مشت ایرکیام کنار

 :زد

 هول نشو بابا.-

 کرد: ینچ نچ زدانی
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 .هیدلتنگ یهمه نشونه نایا- 

 از جا برخاست: ایرکیاز آنطرف سالن در دفاع از ام مهرناز

 ؟یدو هفته از نامزدت دور باش یتونیخودت م نمی. ببنمیبیفردا خودتم م-

 .دنیرو ند گهیدو ماه همد شهیکه االن داره م نایا

 :دیمحمد حسن باال رفت و کنجکاو پرس یابرو

 .ستیازشون ن یاخه تا االن خبر ان؟یم یعروس یخانم برا اسمنی-

سوال را  نیجواب ا یدوباره در خانه راه گرفت. انگار کس سکوت،

 .دانستینم

 یروزانه که گاه یرفته بود و همه، جز تماسها اسمنیکه  شدیم یماه دو

 به

 منایاز او نداشتند.  یخبر شدیم لیتبد کبارینبود آنتن به چند روز  لیدل

 به

 لبخند زد: اسمنیبه  کینزد یفرد عنوان

 .ادیهم ب ادی. به احتمال زادیگفته اگه بتونه م-
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 شیموها انیدست م یکه او با کالفگ دی. ددییرا پا ایرکیام یچشم ریز نوا 

 برد

جسته  لیریکه از ام ییروزها تا جا نیدوخت. ا شیروبهرو زیچشم به م و

 و

 یاما کس رفتیجلسات مشاورهاش را کامل م ایرکیبود ام دهیشن ختهیگر

 جز

خبر نداشت اما انگار  انشانیم یارتباط از چند و چون  اسمنیاو و  خود

 یخبرها

 آرام گفت: ایرکیکه ام ییدر راه بود. خبرها یخوب

 .ادیاخر هفته م-

 :دیپرس دیعوض کردن جو، رو به ام یبرا زدانی

 ن؟یگردیبرم یشما ک-

 شانه باال انداخت: دیام

 یمرخص میدو هفته رو هم به زور تونست نیاما هم میما که تازه اومد-

 .میریبگ
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تا به کارهامون هم  میبش یراه دیبا یدو روز بعد عروس یکی احتماال 

 .میبرس

خانه را ترک کردند و نوا ماند و  یساعت بعد همه با خداحافظ کی و

 .لیریام

که حاال شدت  یو به باران ستادیسالن ا یقد یپشت پنجره دخترک

 گرفته

 یزل زد و بو خوردیم شهیش یکه رو یدرشت یاه ه. به قطرستینگر بود

باز راه در خانه گرفته بود  مهین یکه از کنار پنجره ینم خوردها خاک

 ریز

 .دیچیپ اشینیب

 یباران یشهیش یرا رو لیریام ریو تصو دیچیشکمش پ ریز یدست

 شیروبهرو

 یگاه هیزد. به تک هیاو تک ینهیراحت به س الی. سر عقب برد و با خدید

 که
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که داشتند پشتش  ییروزها در هر لحظه و همه جا، با وجود چالشها نیا 

 حس

 .کردیم

 ؟یکنیفکر م یبه چ-

 دستان او گذاشت و زمزمه کرد: یحلقه یدست رو نوا

 یروز کردمیوقت فکر نم چیروزهام چقدر قشنگه. ه نیا یایدن نکهیبه ا-

 یلیهمه ادم، به اسم خانواده کنارم داشته باشم. خ نیکه ا برسه

 خوشحالم.

و عمه محبوب رو کنارم دارم و  لیکه تو رو دارم، که بابا خل خوشحالم

 حاال

 هم بهش اضافه شدن. هیو بق آقاجون

 .میما چقدر از بودن و داشتنت خوشحال یتصور کن یتونیو نم-

 :دیدستانش را محکمتر کرد و آهسته پرس یگره
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رو بهم  یبهش برس یدوست دار یلیکه خ ییاز آرزوها یکی خوامیم- 

 یبگ

 بهش باشه. دنیسهدف مشترکمون ر نیاول خوامی. منوا

زل زد و  شانیروبهرو یجسم مچاله شدهاش در قاب پنجره ریبه تصو نوا

 مثل

 گفت: نییپا ییبا تن صدا ل،یریام خود

 ؟یپس خودت چ-

 نیحاال مشترکه، ب گهید یزندگ نیا زیهدف تو هدف منم هست. همه چ-

 من

 تو. و

 گفت: شیداد و از آرزو هیراحت به او تک الیدر دل نوا آب شد و با خ قند

که توش  ییجا هیخودم داشته باشم.  یبزرگ برا یهیاتل هیدوست دارم -

 با

 یکار کنم که دوست دارن مستقل باشن. دوست دارن مثل نوا ییدخترها
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 که از دست دادن به هدفهاشون ییزهایتمام چ یبه جا ش،یسال پ چند 

از  شتریب یلیمحدود ما خ یکه نقششون تو جامعه یی. دخترهابرسن

 هیزیچ

دختر  هیخودم  یتو جامعه و حرفه خوادی. دلم مشهینشون داده م که

 موفق

منتظر اومدن  شونیبهتر شدن زندگ یکه برا ییکنار تمام دخترها باشم،

 و

 .شنیو بلند م رنیگیو خودشون دست به زانو م موننینم یکس دنیرس

 او گذاشت: یشانه یسر رو لیریام

 ؟یخسته شد .هیقشنگ یلیخ یآرزو -

 م؟یبمون نجایامشب رو هم هیمنم. نظرت چ-گفت  یهوم نوا

 :دیخند نوا

 چرا؟-
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 یباالتر برد و پشت گوش او، با لحن یدستش را کم طنتیبا ش لیریام 

 خاص

 زد: لب

 بارون و تو نیا ریاونم ز م؟یبر میکه بذار ستیکامل ن یخونه نیا فیح-

 ؟یشب نیهمچ

 دستان او را باز کند: یکرد گره یسع نوا

 .ریام میخستها-

 .گهید میکنیدر م یخستگ-

خانه  یکه هرازگاه یو رعد و برق خوردیم شهیکه به ش یباران انیدر م و

 را

از عشق و عالقه  ییایبخار گرفته و دن یشهیهمان ش یرو کردیم روشن

 همه را کردیم ی. سعکردیرا تجربه م

 .دادیکه م یو عالقها گرفتیکه م یعشق انیباشد. م جوابگو

 یو عشق و عالقه به نقطه انتیاز رفاقت و خ۵۵طهران ، یادمها یقصه و
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 سرشان یباال یکه آدمها توانستند همچون خدا یی. به جادیرس بخشش 

را بهتر  یرا ببخشند. از گناه هم بگذرند و زندگ گریکدیشوند و  بخشنده

 .ندیبب

حرف زده بود برسند و از  قرآنش از آن یاه هیکه خدا در آ ینقطها به

 شوند... رابیبخشش و لذت بعد از آن س خوب حس

 《اهللِ  امَیاَ رجوُنَیال نَیلِلذّ  غْفرُوایامَنوُا  نَیلِلَّذ قُلْ》

( خدا را نی)واپس یرا که روزها یآورده اند بگو: کسان مانیآنان که ا به

 دیام

 عفو کنند. ندارند،

 《لَیالصَّفْحَ الْجَم فَاصْفَحِ》

** 

 انیپا


