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1فصل

 نیسنگ شبیبارش د.دارمیو شال گردنم را بر م گردمیبرم.خوردیصورتم م يتو يسوز سرد کنمیرا که باز م در

سکوت  يسوار کیچرخ  ریجرنگ جرنگ زنج يصدا.ستین یاز تاکس ياثر ابانیدر خ.ستاز برف ا دهیچه پوش.ك.بوده

حال و شاد دست هم را گرفته اند و قدم  سرو شوهرش  يخانم منوچهر.افتم یاتوبوس راه م ستگاهیبه طرف ا.شکندیرا م

اگر مامان زنده بود و  یراست!رنددا يچه رفتار گرم و عاشقانه ا.ام دهیرا قبالً تن نوه اش د يکاپشن خانم منوچهر.زنندیم

 مسال یلب ریز.شودیبرفها قدم بزنند؟دلم فشرده م يامدند رو یبا بابا م رزنیو پ رمردیپ نیمثل ا يروز ایآ شدیم ریپ

مادر .رسانم یم رانشهریا ابانیبا دو خط خودم را به خ.نگاهشان کنم شتریب خواهدیدام نم.گذرمیاز کنارشان م کنمویم

که  کندیتعارف م ییبا خوشرو شهیمثل هم.دهیچیپ یکلفت یشال پشم يخودش را تو.کندیباز م میدر را به روخانم پهلوان 

را دوست  رزنیپ نیا یلیخ.بار مامان مرا اورد نیاول!الهاست، س میآ یخانه م نیسالهاست که به ا.داخل شوم

 قیآالچ ریسالن انتظار و اگر تابستان بود ز يومنتظر بود تا کالس من تمام شود ، اگر هوا گرم بود ت یوقت شهیهم.داشت

اورد و  یمعمه توران مرا  یبعد از او گاه.زدندینشست و با هم گپ م یم رزنیپ نیکنار ا اطیح يو فرسوده  یمیقد

شاد و خوش مشرب  یلیبر خالف دخترش خ گفتیم.آمد یزن خوشش م نیمامان بزرگ هم از ا.مامان بزرگ یگاه

خانم .میایتوانستم ب یبزرگ شده بودم و خودم م گریرفت د رانیزرگ هم مرد و عمه توران از ابعد که مامان ب.است

تا  شیاست که استخوانها ریآنقدر پ دانمیفقط م.دانمیمادرش را نم یبه شصت سال سن دارد ول کینزد يزیپلهوان چ

.شده زیمثل بچه ها ر شیخورده و صدا

!امروز یاندازد ول یراه م یکییکیانم پهلوان عادت دارد شاگردانش را خ.کنمیخانه تعجب م نیسالن تمر یشلوغ از

 شومیوادر که م.ام دهیآنها را د یگاه.دو پسر جوان و چهار پنج دختر.کنج سالن نشسته اند يمبل ها ينفر رو چند

 یخشک و بيصدا.زودگذر از ان گذشته یتبسم رسدیو به نظر م کنندیم یعبوس خانم پهلوان حرکت يعضالت چهره 
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از مبل ها  یکیيکه رو کندیو تعارف م".شدمیم دیکم کم داشتم ناام.ارغوان يخوب شد آمد":چدیپیروحش در فضا م

.نمیبنش

.نشسته انویمخصوصش در کنار پ یصندل يرو شهیهمانطور مثل هم خودش

در  یوقت یحت.ستا نطوریهم شهیهم.رسدیبه گوش م یآرام است و به سخت شیصدا.نمیبیغم م کجورینگاهش  در

 یتک تکمان م ينگاهش رو.او مشکل است يصدا دنیشن شودیبلند م هیکالو کیيو صدا ینینش یم انویکنارش پشت پ

"!همه يبرا میگویم کباری.میبار بگو چندکه مجبور نباشم حرفم را  دییایامروز مخصوصاً گفتم همه با هم ب":چرخد

.کنمیحاال فقط نگاهش م یولخودخواه است  گفتمیم دیشناختمش شا ینم اگر

 رونیساز ب يو صدا ستیبزرگ ن ادیخانه ز.ممکن شده ریغ میکار برا يامده ادامه  شیکه پ یراستش با وضع"

البته .دیآ یم شیچه پ نمیکنم تا بعد بب لیگرفته ام کار آموزش را تعط میفعالض تصم.دردسر ندارم يحوصله .رودیم

 یدنج يرا جا انویاگر امکان دارد در خانه پ کنمیم هیفقط توص.ستین يچاره ا یولماند  یکه کارتان ناتمام م دانمیم

:...نیمتأسفم که مجبور شدم به ا...ندارم یحرف گریخب د.دیکن نیو خودتان تمر دی، در و پنجره را ببند دیبگذار

را نگاه  گریچه ها همدب.شودیو درشت جمع م زیو چشمانش با چند چروك ر ندینش یم یتندش به سرخ يقهوه ا پوست

و نگرانش  زیر ياز دخترها با صدا یکی.قطعناً حرف همان است که گفته است.ستین یصحبت چیه يکه جا دانمیم.کنندیم

"خانم؟ دیکنیآخر را هم کار نم يجلسه  نیا یحت":پرسدیم

پر از انواع شکالت خوشمزه شهیرا که هم شیو قندان نقره ا زدیخیو بر م!که نه یعنی،  دهدیپهلوان سر تکان م خانم

مادربزرگ .رودیم رونیفرو افتاده از اطاق ب يو با شانه ها"!دیکن ییرایاز خودتان پذ":دهدیاست به دست همان دختر م

از ما جدا شد که انگار از  يطور نمیبیجبران کرده و حاال م گردانشزن کمبود همسر و فرزند را با وجود شا نیا گفتیم

کنکور که برگزار .در دانشگاه ها را که بسته اند.از او به حال خودم شتریو ب سوزدیدلم به حال او م.فرزندان نداشته اش

بابا رفت و  شیپ یگاه شدید میدر شرکت نبود شا ایبکنم ، اگر رو دیچه با یبرنامگ یب نیبا ا نیبعد از ا دانمینم.شودینم



کتابخانه نودهشتیا  فریده نجفی -چشمهاي سرگردان 

w W w . 9 8 i A . C o m 4

عکس زرتشت و شعار  يو نگاهم را از رو شکندیرا ماز پسرها سکوت سرد و غبار آلود  یکیيصدا.آنجا سرگرم شد

 یشد خانم پهلوان معلم ب فیح یلیخ":کشدیقرار دارد به طرف خود م انویپ يباال بایمعروفش که در دو قاب خاتم ز

 ياش را برده تو یقیشناسد که آموزشگاه موس یرا م ییآقا کیمیپسر عمو.شد دیناامدیهم نبا ادیز یاست ول يرینظ

ندارد انجا چند  انویپ سیفقط تدر.خانه اش امن و امان است دیگویم.کندیم یزندگ الیو ابانیخ يانگار طرفها.اشخانه 

 یبعض يو در خانه  دهدیم لیتشک يهمنواز ياست که مثل گذشته گروه ها نیکار جالبش هم ا.دهندینوع ساز درس م

 دهمیشماره تلفن م دیاگر شما هم دوست دار.زنمیسر ممن که حتماً به او .گذاردیهم م یخانگ ياز شاگردانش کنسرتها

".بگذارمتان انیآدرس گرفتم در جر یتا وقت دیریبا من تماس بگ

 دنیآورند و منتظر شن یم رونیب فیاز ک یادداشتیدفتر  یبعض.تازه گرفته اند یانگار همه روح.افتد یجمع وِلوِله م در

"د؟ییایب دیندار میشما تصم":کندیکه رو به من م زمیاز جا برخ خواهمیم.کندیاعالم م يپسر شماره ا.شوندیشماره تلفن م

.کنمیم ادداشتیو شماره تلفن او را ".دیآ یچرا اتفاقاً بدم نم":نمینش یزده م شرم

تک تک  ينگاه غصه دار و حسرت بارم رو شومیخانه که م اطیوارد ح.دیآ یبه اتاق نم یخداحافظ يپهلوان برا خانم

 يشب ، باغچه  يمحبوبه  میعظ يگلدان ها.خاطره اند ییایدن میهمه برا.چرخدیم اطیح يتو اءیه و اشدرختان باغچ

خدمتکار خانه که  یخط مخال يوار ، مرغ و خروس هاید هینفت حاش يقراضه  يها تی، پ اطیح يو خشک گوشه  یسمنت

 یو درشت پشت آنها راه م زیر يجوجه هافصول  یو خانه ولو بوده اند و در بعض اطیاز آنها در ح ییچند تا شهیهم

از همان .لرزاندیدارد ف دلم را م ابانیبه خ يدوم خانه که چشم انداز يطبقه  يپنجره  يشکسته  يشهیآن ش یحت.افتند

 یآن باق یرنگ يشهیاز ش یشکسته بود و فقط قسمت کوچک نطوریهم میخانه شد نیروزها که با مامان وارد ا نیولا

.مانده بود

 نیا گرید نکهیفکر ا.رمیگیم شیرا پ ییراه سر باال ادهیپ.گذشته يهدف تر از روزها یامروز ب.افتم یراه م ابانیخ يوت

تا خانه  رمیگیم میبا سماجت تصم.کندیم نیام را سنگ نهیس نمیبیرا نم یدختر عبوس مهربان و دوست داشتن ریمعلم پ
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.راه بروم ادهیپ نطوریهم

*******************************

به جان چمدان ها افتاده  گانهیب یدستان.دهندینظر م رندیگیم میتصم.روندیسو و آن سو م نیو به ا لولندیها در هم م هیسا

چندش آور در فضا موج  يهمهمه ا.ولو شده  نیزم يها رو یندوخته و سوزن يپارچه ها.کنندیو رو م ریو انها را ز

"!را بردار یکیان .سر عقد است ي، سوز ستیخوب ن یکینینه ا".زندیم

".آبرومند تر است نیشمیابر چهیآن قال.ستیجنازه مناسب ن يانداختن رو يسرخ است برا یکینیا ينهیزم"

.اهیس زیاست ، همه چ اهیهمه جا س.دهدیآزارم م گرید ياز انها شتریب روزهیعمه ف يصدا

سر مامان را نوازش .زدیریم یشانیپ يو به باال شانه خورده اش رو مرتب يموها.زندیو آرام کنار جنازه زانو م دیآ یم بابا

 یچشمان مامان حرکت.گذاشتیاو م ينهیس يامد و مامان سرش را رو یکه از سفر م ییدرست مثل آن روزها.کندیم

ا نگاه بابا ر رانهیو بعد دلگ کندیکه بچه شده ام جستجو م مرایبا نگران.ندینش یم ایرو يچهره  يو به رو کندیم

او  کریپ توانمینم یول رمیدر آغوشش بگ خواهمیو م رومیبه طرف مامان م.زندیو لبخند م ستادهیسر بابا ا يباال ایرو.کندیم

و  دیآ یاز پنجره تو م يغبار.زنمیانگار در خأل دارم دست و پا م.دیآ یدستانم جنون آسا به حرکت در م.را لمس کنم

.کندیتقال م هودهیب نجوریام هم زده خیدستان .پوشاند یهمه جا را م

 يسرم را تو.دیآ یباال م ینفسم به سخت.تنم را پوشانده و لرز دارم يعرق سرد.نمینش یوحشت در رختخواب م با

روزها اعصابم را به هم  نیحوادث ا.دست از سرم بردارد خواهدیعذابش نم یول ستین یکینزد يخاطره .رمیگیدستانم م

 رودیروزها زود م.برده ادیکه مرا هم از  دهدینشان م يجور یحت.برده ادیکه گذشته را از  دهدینشان م يبابا جور.ختهیر

را عوض شده و حس  شی، رنگ لباس ها رسدیم شتریداده ، به خودش ب رییموها را تغ شی، آرا دیآ یم ری، شبها د

 یاز اولش هم نه از مامان خوشش م.تاس روزهیسر عمه ف ریهمه اش ز.دارد از دستم فرار کند یوقتها سع شتریب کنمیم

 یم یبچه بودم ول یلیخ.لرزدیم شیته صدا نمیبیو م"!مادرش شده هیچقدر شب":دیگویو م کندینگاهم م.آمد و نه از من
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بابا  یرا به زندگ ایکه رو ستیانتقام گرفتن از مامان ن ينه برا.کندیم يکه مامان را دوست ندارد و به او حسود دمیفهم

 یول.کندیخودش را از سر باز م یِو مزاحم زندگ وهیخواهر شوهر ب نیا رددا قتیدر حق.او که سالهاست مرده.وارد کرده

شرکت  يزن را آورد و به عنوان سرگرم شدن هلش داد تو نیاولش ا!کندیمرا خراب م یچرا دارد زندگ!چرا بابا؟

داد و  شطالق ییخاطر نازا يهر نامردش براشو.شکست خورده است ، ناکام است یطفلک":سوزاندیدل بابا را م.بابا

".رفت

روز از بابا  کی.حساب شده ينقشه  يبعد شروع کرد به اجرا.او را باور کرد يها ياحمق بود که دلسوز دیبا یول

کمکش کند و  نیزم دیخر ياز او خواست که برا گریرا به خانه برساند و روز د ایاست رو روقتیخواست که چون د

هنوز  دمیخوابیم یوقت.زندیسابقه از او سر م یو ب بیعج يکارها.زن کرد نیرفت که بابا را گرفتار ا شیه پانقدر ماهران

حس .دهیقطعناً تازه به خانه رس.چراغش روشن است.کنمیم یو اتاقش را وارس کنمیآرام در اتاقم را باز م.بود امدهین

هر چه سر راهم هست بزنم خرد  شدیکاش م.بکشم ادیرراهرو و ف يبروم تو شدیکاش م.اندازد یبه دلم چنگ م یبیغر

 توانمینم یآنقدر خسته ام که حت.خزمیرختخواب م يسنگ تو کیو خسته مثل  نیسنگ.ستیممکن ن یکنم ول رانیو و

.بخوابم

*******************************

 کیجان خدمتکار  یگل ایکندیبت مدارد با تلفن صح ستیمعلوم ن.شنومیبابا را م يصدا رسمیدر آشپزخانه که م کنار

اندازد و مشغول کار  یم نییغالباً سرش را پا.ستین یجان آدم پر حرف یگل.صداست یمخاطبش ب.خانه يروز در هفته 

 توانمینم ادیکمر درد دارم و ز دیگویحاال م یآمد ول یما م شیروزها پ شتریاز مرگ مامان بزرگ ب شیپ.خودش است

 یو گوش ستادهیبابا شاداب و آراسته وسط آشپزخانه ا.ستیآنقدرها آزاردهنده ن یس دارد ولهم وسوا یکم.سرپا باشم

به گردن زده که او را  یخوش طرح یامروز دستمال گردن زرشک یول زندیهنوز کروات م.تلفن را به گوش چسبانده بود

تلفن  يرا رو یو گوش کندیم یافظانگار دستپاچه شده با مخاطبش خداح.زندیلبخند م دنمیبا د.دهدیتر نسان م جوان
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".دمیاز رفتنم تو را د شی؟ چه خوب شد پ يخانم ، چطور ریصبح بخ":گذاردیم

"د؟یداشت يچطور مگه؟با من کار":مینینش یآشپزخانه م زیبوسمش و با هم پشت م یم

شده بود گفت خانم بود که زنگ  ایرو.آره بابا ، کارت داشتم":معذب است کنمیحس م.شودیرنگ به رنگ م یکم

 یگفتم مشکل.ششانیپ میدعوت کرد که من و تو هم برو.گرفته يجشن مختصر شیامشب به مناسبت تولد او برا روزهیف

.کندیو منتظر نگاهم م"بد که نگفتم بابا؟.مییآ ی، م ستین

 يمن حوصله ":دیآ یم رونیب ظیبا غ میصدا.عضالت چهره ام منقبض شده کنمیحس م.شودیبد م اینام رو دنیبا شن حالم

".گذردیخوش م شتریب دیبرو ییخودتان تنها کنمیفکر م.ندارم یمهمان

".میآ ینم!گفتم بابا":حرفش را ادامه بدهد گذارمینم"...عمه ات زحمت  یول":رود یدرهم م یتیاش با نارضا چهره

 یسرم م يباال دیآ یو م شودیبلند م.موضوع را کش بدهد ستیبه صالحش ن کندیحس م دیشا.زندینم یحرف گرید

".شد ریپس بوس بابا را بده که کارم د.زمیعز یهر جور که راحت":ستدیا

هستم که  یآن طرف چه کار دارم فقط آنقدر عصبان دانمینم.رومیم ییو به طرف ظرفشو کشمیرا کنار م صورتم

 ریاشکم سراز دیآ یکه مدر ساختمان  يصدا.رودیم رونیاز آشپزخانه ب یفهمم ک ینم.میچهره به چهره باش خواهمینم

به  یلیم.زنمیانگار دارم خودم را گول م یول شودیم يزن دارد جد نیباور کنم که کار بابا و ا خواهدیدلم نم.شودیم

با آن رفتار نچسب ساعت شش  روزهیعمه ف.رفته که رفته یمانم ول یتا غروب منتظر تلفنش م.خوردن صبحانه ندارم

چارهیب!دختر جان یکنیم تیچرا پدرت را اذ":با مأمور شده که مرا به خانه اش بکشاندقطعا از طرف با.زندیعصر تلفن م

بد  ایخانه بگذارد پاشو ب يتو را تنها تو دیآ یدلش نم دانمیم.میخانه خواهرش دور هم باش دیایهوس کرده ب شبکی

"!اینکن ، تو هم ب یقلق

ممکن  کنمیفکر م"!دیمنتظر نباش.ندارم یم حصوله مهمانبه بابا هم گفته ا":کنمیسرد مثل خودش جوابش م همانطور

و  کندیم یجان خداحافظ یشده که گل کیتار یحساب.دیآ ینم یول دیایلباس به خانه ب ضیتعو ياست بابا برا
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 ونیزیتلو يمبل رو به رو يحرکت رو یچه مدت ، ب دانمی، نم یمدت.کندیهمه جا را پر م ینیسکوت سنگ.رودیم

و  رومیبه اتاقم م.دارم یبیعج یسرگردان.کندیرا دنبال نم یخاص زیچ یول رودیبه هر طرف م.استفکرم ره.نمینشیم

 نیزم يرو يآسمان سرخ فام است و نور قرمز.کرده دنیپراکنده و درشت شروع به بار یبرف.زنمیرا کنار م يپشت در

شبح  دنیاز د"!گردد؟یم ایرو يبرا هیهد هنوز دارد دنبال ایاست  روزهیعمه ف يکجاست؟خانه  بابااالن  یعنی":پاشدیم

اتاقم موج سرد  يروبه رو ضیعر وارید يبه رو کندیم هیرا تنب یاستخوان يپوش که دارد دختر بچه  اهیس کریمرد غول پ

با جدا شدن اتاقم از اتاق .بودم دهیند وارید يروهراسناك را  ریتصو نیا گریبود که د یمدت.کندیوحشت تنم را منقبض م

سر و .پوش دوباره امده اهیس گریغول پ نیحاال ا.رفت دمیکه رس رستانیدوم و سوم دب يشبح آمد و به سالها نیا مامان

برنامه ها .رسانمیم ونیزیتلو کیاندازم و دوباره خودم را به نزد یبا وحشت پرده را م.حرکت دارد کرشیصورت و پ

را بلند بلند  ونیزیتلو يمانم و صدا یز بقاست مرا ياز کانالها که مشغول پخش برنامه  یکیيرو.ستین لبجا

کامال مرا فراموش .رمیدلگ ایدن کیياز بابا به اندازه .کندیم داریتازه در وجودم ب یانعکاس صدا وحشت.کنمیم

 یم ادمی!خوب؟ زیخوب فکر کنم اما کدام چ يزهایچبه  کنمیم یسع زیفرار از آن حالت وهم انگ يو برا نمینشیم.کرده

مرا از دل و  یمنحل شدن کالس خانم پهلوان حساب.هفته کیحدود  دیشا.نزده ام انویاست دست به پ يد روزچن دیآ

حوصله .رسدیهمچنان به گوش م ونیزیتلو يصدا.نمینشیم انویو کنار پ رومیبه سالن م نیبا هراس و پاورچ.دماع انداخته

که مامان  يقطعه ا.نوازمیرا م"باالدشوپن "يو قطعه  بندمیرا م میچشمها.نت را ندارم يو رو کردن کتابچه ها ریز ي

 نیاز هم یشرم آور است ول.در کنارم نشسته کنمیحس م.مانده ادگاریاز او به  میدوست داشت و کاستش برا یلیخ

 اطیرا در قفل در ح دیکل دنیچرخ يتا صدا رومیو آنقدر در سالن راه م زمیخیبرم.شومیاحساس هم وحشت زده م

 ییدلجو يو برا دارمیبابا بفهمد ب خواهدیاصال دلم نم.بندمیصدا م یو در را آرام و ب رومیسرعت به اتاق خودم مبا .شنومیم

.دیایبه اتاقم ب

*************************************************

 شدیکاش م.ددار یبیروحم تالطم عج.کنمیهوا احساس آرامش نم نیاست اما مثل گذشته از ا يگرفته و ابر آسمان
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با .نه با هر کس که دم دست باشد.حرف بزنم یکیبا  خواهدیدلم م.جرأتش را ندارم یبروم سر خاك مامان ول ییتنها

 دهیچیاتاقم پ يادکلن بابا تو يبو.شدم داریب باز خوا یصبح با نوازش دست.که حسم کند.که حرفم را بفهمد یکی

را باز  میچشمها خواستیدلم نم یبودم ئول دارمیب.را گرفت میلوبزند بغض گ یاز آنکه حرف شیچرا پ دانمینم.بود

 یخواهینم":دیخند.دارمیکه ب دیفهم.گمان کند خواب هستم و همانطور سرم را نوازش کند خواستیدلم م.کنم

"خانم؟ یرا باز کن تیچشمها

.هم شیصدا.گرم بود شهیلبخندش مثل هم.زدم و نگاهش کردم یغلت

"سالم"باشد میکه رو در رو يطور.بودتختخوابم نشسته  يلبه

".امت دهیند یچند روز است درست و حساب یدانیم":را در دست گرفت دستم

بلند شد و رفت به طرف .نگاهش کردم نطوریهم یشما ول ایمقصر من هستم  میدهانم پر شد که بگو.باال انداختم شانه

من  ؟بايبد اخالق شد یکل یتازگ يخبر دار":ندیبب تخواسیرا م زیچه چ دانمینم.را باال زد يپنجره گوشه پشت در

چرا ارعوان؟چرا .یزنیسر هم به شرکت نم کیو  یمان یخانه م يتنها تو.یرنجانیرا م روزهیعمه ف.یهست نیسرسنگ

"؟يعوض شده ا نقدریا

"...حاال یشما ول شیآمدم پ یم یها در شرکت نبودند گاه گاه یاگر بعض دیشا":خوددار باشم نتوانستم

خواهر  ایها رو یقطعا منظورت از بعض":گله مندانه بود ستادکنگاهشیسرم ا يرا رها کرد و آمد باال يپشت در يگوشه

".ستین نطوریاست ، ا يزند

 نقدریچرا ارغوان؟چرا ا":سر تکان داد.را در هم فشردم میلبها.زندیصدا م لشیبا نام فام شهیرا هم روزهیشوهر عمه ف بابا

"!؟يدار يتوز نهیهمه ک نیا يبرا یلیدل چیه.ندارد يکه به تو کار ؟اويبد رهچایبا آن زن ب

ما  یبا وجودش زندگ د؟اویکنیحرف را باور م نیخودتان ا!نداشته؟ يکار":رختخواب نشستم و به چشمانش زل زدم يتو

"!به من ندارد يکار دییگویبابا ، آنوقت م ختهیرا بهم ر
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دختر  ستیحرفها چ نیمنظورت از ا دانمینم":حال لبخند زد نیدر ع دیرسیبه نظر م یعصب.کالفه شده دادینشان م بابا

 یمسبب به وجود آمدن خلل تواندینم گرید چکسیو نه ه اینه رو.نکرده یفرق چیما با گذشته ه یبه نظر من زندگ.خانم

خب .گذشته را دارد يل عادروا زیمطمئن باش همه چ.زمیعز يزیافکار بد را از سرت دور بر دیبا.ما بشود یدر زندگ

و ".نباش بابا گناه دارد نیبا ما سر سنگ میو بگو نمتیاز رفتن بب شیفقط آمده بودم پ.بروم دیبا گریخانم خوشگل من د

.و رفت دیرا بوس میشانیخم شد و پ

احمق  کیدیاب یدر سر دارد ول یمینگفت که چه تصم.هم دفاع نکرد ایاز روابط خودش و رو.نگفت یچیبابا ه قتیحق در

.دیبگو خواستیچه م دیبود که نفهم اریتمام ع

 نیندارد و بهد از ا یتیاهم يمسائل من برا گرید کنمیحس م.کرده لیبه او نگفته ام که خانم پهلوان کالس را تعط هنوز

الس امروز روز ک.ستیدل و دماغش ن یکرده ام ول انویپ نیهوس تمر.سرد شده یبیجور عج کیرفتارش .میگویهم نم

 ادیبه .ردیگیچشمم جان م شیو غبارآلود خانه اش پ يقهوه ا لنسا.کردیراحت ما را رد نم نقدریکاش خانم پهلوان ا.بود

شماره  ادیحرف او شوکه شده بودند و به  دنیدختر و پسرش که انگار از شن انیهنرجو ادیافتم ، به  یحلسه م نیآخر

 انویپ اختننو نیو پناهم هم یتنها سرگرم.بمانم کاریتنها و ب نقدریا توانم یبود؟نم یاسمش چ.که آن پسر داد یتلفن

 رونیرا ب فمیک يخرت و پرتها.کشاندیمرا به طرف اتاقم م یدست.افتد یسمج به سرم م يفکر.کرد يکار دیبا.است

اش را  که انگشتانم را منقبض کرده شماره یبا وجود وسواس و اکراه.یبیحب یتلفن عل.نجاستیا ناهاشیا.زمیریم

 یبیحب يبا آقا توانمیم.هستم یعیمن بد.سالم خانم":گذارمیم اردل دل کردن را کن داردیرا بر م یگوش یخانم.رمیگیم

"صحبت کنم؟

"د؟یمج اییدخترم؟عل یبیکدام حب":متعجب است یزن کم يصدا

صحبت  شانیبا ا خواهمیم!خانمیبیحب یعل يآقا":نکرده ام یمعرف دیخودم را انطور که با یدستپاچه هستم که حت آنقدر

".کنم



کتابخانه نودهشتیا  فریده نجفی -چشمهاي سرگردان 

w W w . 9 8 i A . C o m 11

"هستم ، شما؟ یعل!دییبفرما":لحظه سکوت و بعد چند

هم ذوق زده به نظر  یکم.دوستانه است شیصدا.پرسمیم ییکذا یقیو در مورد آن کالس موس کنمیم یرا معرف خودم

همه شاگردان  بایتلفن تقر نیبا ا دیکنیباور م.دیبه تن داشت يکه پالتو قهوه ا یهمان خانم.شناختم بایآها تقر":دیرسیم

 انیتلفن هم در جر یکینیمقدم را در مورد ا يآقا دیبا.دیستنفر ه نیشما آخر.خانم پهلوان با من تماس گرفته اند

".بگذارم

 تیو رعا اطیفقط محض احت.مهم باشد ادیمسئله ز کنمیالبته گمان نم":دیگوینخواسته م یحیهنوز توض.هستم جیگ یکم

و ششم  ستیگفته چهار شنبه ب.مقدم بزنم و بعد آدرس او را به شما بدهم يبه آقا یزنگ دیتاد اجازه بدهاحترام اس

به من  گرید قهیدق ستیخواهش کنم حدود ب شودیحاال م.است دیجد انیبا هنرجو داریساعت سه تا هشت عصر منتظر د

"د؟یزنگ بزن

 یم یبیعج يدلم به جوش و جال.کنمیم یو خداحافظ دهدیآدرس را م.زنمیبه او تلفن م قهیدق ستیبعد از ب قایدق

 دیبا.کنم نیتمر دیبا.فکر کنم يزند ایبه مسئله بابا و رو خواهدیدلم نم گرید.کندیلذتبخش وجودم را پر م یاضطراب.افتد

زنم که نواخته ام دوباره ب نیاز ا شیرا که پ یطعات شتریب شبو ششم صبح تا  ستیروز چهارشنبه ب دنیار رس شیتا پ

 يمورد چیرا امتحان کند در ه نیمقدم روز چهارشنبه خواست تازه وارد يبگذارم اگر آقا دینبا.دستم کامالً روان بشود

.اورمیکم ب

************************************************** ********

 یشروع به بدقلق شدیم دایر پخانم پهلوان از دو يخانه  یو در بزرگ چوب دمیرسیم رانشهریا ابانیبه خ یوقت

".خانم پهلوان شیپ میبرو خواهمیمامان ، امروز نم کندیسرم درد م":کردمیم

که در خانه  نطوریهم یآشنا نبود ول يساز چیخودش با نواختن ه!یهر نوع سبک يهر نوع ساز.بود یقیعاشق موس مامان

در خانه  شیکه صدا يطور.خواندیهم بلند م یگاه.تداش یقشنگ يصدا.کردیلب زمزمه م ریرا ز ییترانه ها رفتیراه م
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تا خسته  خواندیم.کردیم دایو خواندن مامان ادامه پ دیرسیسو به گوش م کیاز  نشیتحس ياگر بابا بود صدا.دیچیپیم

يایخود رو يکودکانه  يایو من در دن"...یعاشق يباز نغمه ها".بابا بود یدرخواست يترانه اش هم ترانه  نیشود و آخر

و تنها وجود مرد عاشق به مشکل  رفتیم شیخوب پ زیهمه چ.دمیتن یآنها را م یمثل زندگ يقشنگ و عاشقانه ا یزندگ

فروش  ياحمد آقا خراز ایمامان پر کنم  يپنجاه ساله  يوجود پسر خاله  يایمشکل را با رو نیا دانستمیکه نم خوردیبرم

.من الزم ندارد يبرا دیگل سر جد دیپرسین مو از ماما زدیلبخند م دنمیبا د شهیسر کوچه که هم

به خدا چند ماه که بگذرد و دستت در .زمینکن عز يریبهانه گ":کردیو سرم را نوازش م دیکش یدستم را م مامان

دختر بلند قامت و  کیو دوباره داستان "...يبزرگ شو یوقت یدانیم.یکشانیم نجایخودت مرا به ا فتدیراه ب انوینواختن پ

و  شدیتکرار م کنندیم قشینشسته و حضار دارند تشو انویشانه که پشت پ يبه رو شانیو پر اهیس یسوانیگ جذاب با

 يکه با آن صدا ستیمامان هم ن.حاال امروز دوباره سر درد دارم.شدیسست شده ام وارد خانه خانم پهلوان م يقدمها

 سپ ستمیآدرس را درست بلد ن.شومیآماده م یول کند بیگرم و داستان دختر جذاب و بلند قامت مرا به به رفتن ترغ

 نینش یمنطقه ارمن.رسمیمورد نظر م يتا به خانه  رومیهم م ادهیپ یو کم یدو کورس تاکس.میآ یم رونیزودتر از خانه ب

 اطیهنوز وارد ح.لیو طو ضیبزرگ و عر یاطیساختمان دو طبقه است با ح کیمزبور در ظاهر  يو خانه  رسدیبه نظر م

 یلب به استقبالم م يبه رو ختهیآو يها لیو سب یگندمجو شانیبلند و پر يمسن با موها يام که مرد نشده

"شما خانمِ؟":کندیموشکافانه نگاهم م.دیآ

آدرس شما را به  یبیحب يآقا.هستم یعیگمن ارغوان بد:کنمیسالم م.که سخت از کار خود در هراس است داستیپ

"...من

اش خشک و عبوس است و زود  افهیق.او بروم یکه در پ کندیافتد و با دست اشاره م یجلو م.محرفم را تمام کن گذاردینم

 یساختمان منته نیرزمیز يکه به طبقه  کندیم تیهدا يمرا به طرف راه پله ا.مقدم است يکه خود آقا فهممیم

و جمع و جور  کیراهرو بار کیدا ابت.ندارد رونیبه ب يا رههم کف واقع شده و چشم انداز و پنج ریکه ز يطبقه ا.شودیم
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نسبتاً بزرگ که  یسالن شش ضلع کینشسته اند و بعد  یصندل يکالس خانم پهلوان آنجا رو يآشنا يها افهیکه ق

خانم پهلوان کم  ياز خانه  يزیخانه هم چ نیا يفضا يریدلگ.شودیبه آن باز م يمتعدد يخاکستر یچوب يدرها

خانم پهلوان  يتر و هراسناك تر از خانه  کیتار یکم یحت.يخاکستر زیهمه چ نجایا بود و يقهوه ا زیهمه چ جاآن.ندارد

اتاق ها و  واریدر و د.زندیمان را به داخل اتاق صدا م یکییکیو  رودیاتاق م يتو ییمقدم همان مرد کذا يآقا.است

به .شده يبند قیکاذب عا يارهاویو موکت و د تیونولیعددمت ياز خروج صدا با ورقه ها يریجلوگ يراهرو و سالن برا

جفت چشم سبز  کی.دیآ یمهربان و خونگرم به نظر م شودیم یمعرف انویکه به عنوان معلم پ يمقدم مرد يعکس آقا

:دیگویمقدم م يآقا.است تیلهجه دارد و قطعناً اقل.دیدست سپ کیيگرد و گوشتالود سرخ و موها یدوستانه در صورت

".به کالس او راه ندارند يو افراد متعدد کندیقبول نم يبه شاگردرا  یهر کس انیهاوانس يآقا"

و آدرسم را  یوگرافیب.شودیم زیآم نیرا خوب نواختهم که نگاه هر دو تحس یانگار قطعات امتحان یول شومیهول م یکم

 نیطن شومیبه قصد خروج از خانه وارد راهرو م یوقت.شودیگذاشته م 4تا  3ساعت  کشنبهیيو قرار روزها رندیگیم

مانم و  یاراداه چند لحظه درجا م یب.خواندیم یکه سنت ستمرد ا کیيصدا.کندیحبس م نهینفسم را در س ییجادو یصوت

تر و  بیعج.است یبیعج يخانه  نجایا.دیآ یم رونیاز آنجا ب.که هنوز به اتاق صدا زده نشده یبیحب يبعد با تشکر از آقا

کالسش را  ستمیحاضر ن یمتیق چیبه ه یبود ول میکودک يکابوس شبها رشیکه تصو خانم پهلوان يتر از خانه  ییاستثنا

فنجان  کیو  شومیوارد مغازه م.کندیرا پر م ابانیخ يرینظ یترك ب يقهوه  يبو.فعالً تنها راه نفس است.از دست بدهم

.بردیدور مدستگاه قهوه خرد کن مرا به خاطرات  بیعج يصدا.دهمیسفارش م کیک یاز همان قهوه و برش

************************************************** *******

هم  نهایانگار ا.داده هیحراج لوازم و اسباب و اثاث یخانه آگه واریبه د وارید يهیهمسا.زنندیزنگ در را اشتباه م دوباره

به رفتن دارند  میتصم کنمیفکر م یوقتیما رد و بدل شده ول نیکوتاه ب یفقط سالم.نمشانیب یکم م.به کوچ دارند میتصم

 گرانیکن با د یسع.نباش زیمردم گر نقدریا":دیگویم روزهیعمه ف.ستمین یآدم خونگرم و بجوش.ردیگیدلم م
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 یحق با اوست من ادم".کندیم یاالتیتنها ماندن در خانه آدم را خ نقدریا.یکن با آدم ها ارتباط داشته باش یسع!یبجوش

دلم  یگاه.شوند وراز دورو برم د شناسمیرا که م ییآنها خواهدیدلم نم یندارم ول یرتباط با کسا ادیهستم و ز يمنزو

چه کنم دست خودم  یبترکد ول خواهدیو غصه م ییدلم از شدت تنها یگاه.حالت خودم فرار کنم نیاز ا خواهدیم

هست و  یقیکالس موس نیقل اچقدر خوشحالم که الا.سخت است یلیخ میبرا گرانیارتباط برقرار کردن با د.ستین

 ياملت سرسر کی.است و دوباره دلشوره دارم کشنبهیامروز .بشکندرا  مییتنها یسرد و سنگ وارید يتا حدود تواندیم

 روزیباز د.دردسر دارم یساده هم کل يغذا نیدرست کردن هم يبرا.فتمیکم کم راه ب دیبا.خورمیو م کنمیدرست م

 يزهایچ نقدریااز او بخواهم که  توانمیم یبا چه زبان دانمینم.داده رییرا تغ زیهمه چ يجانظافت آمده بود و  يبرا جانیگل

.را جا به جا نکند نتیداخل کاب

اوست که انگار بعد از  یشخص يخانه  قتیخانه در حق نیا ندیگویم.رومیمقدم م يآقا يبار است که به خانه  نیسوم نیا

که  کندیشاگردانش باز م يآنقدر با ترس و لرز در را برا چارهیب.کرده دایپ لیدو تب رییتغ رانیرفتن زن و بچه اش از ا

به راه  ییساختمان غوغا يساز تو يساکت و آرام است سر و صدا هک اطیبه عکس کوچه و ح.سوزدیدلم به حال او م

نواختن  ياتاق صدا کیاز و  خواندیدارد م یکیی، در اتاق سمت راست لنیو گرید ی، اتاق انویپ ياتاق صدا کی.انداخته

 فیح.پسرجان ستین نجایتو ا يجا":دیگویآمده م رونیو از اتاق ب زدیم لنیکه و يمقدم به پسر يآقا.دیآ یسل م لنیو

 یکه ب ییجا.قدرت را بدانند کجایو برو که  ریاز بابا پول بگ.ستیکه بد ن تیوضع مال.همه استعداد و هنر است نیا

".یسازت کار کن يرو کیبه طور آکادم یدغدغه بتوان

خارج از  نیخانه و قوان نیا يسهیاز مقا یگاه.فاصله دارد ایدن کیگذردیم رونیبا آنچه که ب.است يگرید يایدن ينجایا

 حیتوض دیقطعه جد کیدر مورد نگات  یو کم گردیم لیرا تحو یدرس قبل انیهاواس يآقا.شومیم جهیدچار سرگ نجایا

"؟یزنیانو میچند سال است پ یگفت":دکنینگاهم م قیبعد عم.دهدیم

".حدود ده سال":شمارم یبا سر انگشت م عجوالنه
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قبول .یکن نیخودت در خانه تمر یتوانیم.يکالس ندار نیبه شرکت در ا یانچنان ازین.کارت پخته است":خاراند یم چانه

"؟يندار

".ندارد ییانتها انویپ يریادگیگفتیم میاستاد قبل یول"

کالس به درد  نیگفتم ا.ینه هر کالس یبله درست است ول":ماند یتقاوت م یهمانطور زالل و ب انیهاواسيآقا يچهره

"؟یفهم یمنظورم را م.خوردیتو نم

 ياز فکر کردن به معنا یدادن به من ندارد ول ادیيبرا يزیچ دیبگو خواهدیم جاًیتلو.ستیمنظورش دشوار ن دنیفهم

من دوست  یول":مطلق نیخانه نش کیکالس را هم از دست بدهم و بشوم  نیکه امانده  نیهم.رمیگیحرفش دلشوره م

"...دارم وگرنه نیتمريبرا يا زهیانگ ينجوریا.دارم کالسم را با شما ادامه بدهم

هم  يگرید يتو برنامه ها يهنرکده برا نیا یسرگرم باش یخواهیاگر م یخب هر طور راحت یلیخ":اندازد یباال م شانه

"؟يدوئت زده ا يریساز د ؟بايداشته ا يهمنواز یبه حال با کستا .دارد

خود  يخوب البته عشق به نواختن هم جا.ییواقعا تنها هدفم سرگرم بودن است و فرار از تنها.دهیرا خوب فهم دردم

با !چوقتینه ه":کنمیرا جمع م لمیعشق را ارضاء کنم؟کتابچه و نُت و وسا نیا میایآنکه به کالس ب یب شودیم ایا یدارد ول

آخر .میبه صورت دوئت اجرا کرد انویپ يسابقم رقص مجار را رو لممع انیاز هنرجو یکیبا  کبارینه فقط  گریساز د

".شدیم سیساز تدر کیفقط  مرفتمیکه  یکالس

ارت هم ک گرید يبا سازها يهمنواز.کنمیمقدم صحبت م يدر مورد تو با آقا":شودیبلند م یصندل ياز رو یخداحاف يبرا

".منتظرت هستم گرید يهفته .و هم گوشت را کندیم يرا قو

در فضا موج برداشته  خواندیم یکه سنت يهمان پسر يصدا ییجادو نیاز اتاقها باز است و باز هم طن یکیدر  يال

د خلوت و سر ابانیخ.بپردازم کجایپول چهار جلسه را  گرید ياز هفته  شودیو قرار م پردازمیحق الجلسه را م.است

فنجان قهوه  کیکنمیحس م.دهیچیترك در هوا پ يوهقه يباز بو.کندیپوست آدم را کرخت م یول ستیباد تند ن.است
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انگار .شومیرنگ گذشته ام وارد آنجا م يو قهوه ا کیتار مهین يدکه  نیکه از کنار ا يو مثل هر روز چسبدیداغ م ي

.زندیوستانه لبخند مد دنمیدارد که با د ادیام به  افهیدکه دارد ق رمردیپ

"!تولدت مبارك خانم".شاد وشفاف است شیصدا.باباست.دارمیرا برم یگوش

چقدر دلم  دیدانینم.دیروز تولدم را فراموش کرده ا کردمیگمان م":کنمیمثل بچه ها بغض م.جوشدیدر چشمانم م اشک

".ندارد ادیمرا به  چکسیه گرید کردمیفکر م.گرفته بود بابا

خواب  رفتمیصبح که م.تولد خانم خانمها را فراموش کنم شودیمگر م.زمیاست عز یچه حرف نیا":دخندیم انهیدلجو

برج  م؟رستورانیشام بخور رونیب میبرو یخواهیم.بخرم تیبرا يدوست دار یخب بگو چ.نکنم دارتیگفتم ب يبود

"...چند نفر مییبگو یخواهیم ایچطور است؟

"شام هم با خودم بابا قبول؟ هیته.فقط من باشم و شما.خانه يتوجشن ساده  کی!نه رونیگنه ب:دارم جانیه

".بخرم تیبرا يا هیچه هد یاما نگفت! قبول":خنددیم باز

".زود یلیخ.بابا دییایفقط زود ب زیچ چیاصال ه.کوچک زیچ کیدیکه دوست دار یهر چ"

مهم است که  میااست؟محبت است؟چقدر بر یاست؟کالفگ يدلسوز دانمینم.هست شیصدا يتو یخاص حس

".فعالً خداحافظ.ییدوستت دارم بابا.میآ یزود م.باشد خانم":بدانم

هم  يزیکوفته تبر.بابا عاشق دلمه است.زود دست به کار شوم خواهدیدلم م.آشپزخانه يتو دومیم یصبح است ول اول

چند بار فهرست عذاها را .يسراغ کتاب آشپز رومیم.ستمیبلد ن.درست کنم توانمیرا نم چکدامیه یدوست دارد ول یلیخ

ساالد  نییتز يآنقدر برا.دوباره پهته ام یکیقبال .پختنش ساده است.کنمیباالخره آلبالوپلو را انتخاب م.رومیم نییباال و پا

 یبابا طبق قول.شودیچطور ساعت پنج عصر م دانمیکه نم دهمیوسواس به خرج م یزعفران يو ماست و درست کردن پلو

 رام.گریهم در دست د فشیاست و ک ینیریدستش گل و ش کیدر .س و لباسش برف نشسته يرو.دیا یکه داده زود م

 ادیمرا به  دیگویم.کندیم فیکه تو آشپزخانه راه انداختهم تعر یمطبوع يام و بو یام خانم افهیو از لباسم ق بوسدیم
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افتد  یم ادمانی.يغذاخور زیدان را وسط مو گل گذارمیگلدان م يتو ینگفتن یگلها را با وسواس و عشق.يانداز یمادرت م

و  میخوریم وهیم.میخوریشام م میزنیحرف م مینینش یم.برود رونیاز خانه ب شا هیته يبابا برا گذارمینم.میندار کیکه ک

 یندارد ول یقیبه موس يعالقه ا ادیبابا ز.همه جا مامان حضور دارد شیحرفها يتو.زندیمن حرف م یبابا از خاطرات بچگ

بابا .داشتیآنها را نگه م تکه مامان دوست داشت و کاس زنمیرا م یمن هم قطعات.نمیبنش انویکه پشت پ خواهدیمن ماز 

 هیبعد نوبت به باز کردن هد.میخندیم یو کل دیگویم نیدر ماش فشیامروزش و جا گذاشتن ک ياز فراموشکار

چهره اش .کنمیو تشکر م بوسمشیده بار م یحالبا خوش.ندارد رینظ یکه از قشنگ یاسک قهیییمویبلوز ل کی.رسدیم

گساعت :کنمیمبل در کنارش نشسته ام سرش را نوازش  يدسته  يرو کههمانطور .خسته است یلیکه خ دهدینشان م

"د؟یبخواب دیخواهیاست بابا نم کیکینزد

 يزیتا فراموش نکرده ام چبگذار  یخسته ام دخترم ول یلیآره خ":ندینش یدوباره م یول ردیگیبرخاستن به خود م حالت

".به تو بدهم

خانم داده  ایرا رو نیا":اورد یم رونیب يو بسته ا کندیدستش که امشب با خود به اتاق نبرده م فیدوباره دست در ک و

 یدانینم.دیرا خر هیهد نیرفت و ا یک چارهیب دمینفهم.امروز تولد توست دیفهم زدمیصبح تلفن م یوقت.که به توبدهم

.کندیم رازو بسته را به طرفم د".تو عالقه مند استچقدر به 

 یآنقدر عصبان.شودیم لیدر وجودم زا یشب فراموش نشدن کییو تمام خوش پوشاندیتنم را م يچندش آور يسرما

با  دیکه بتوان ستمیمن بچه ن":داد بزنم خواهدیدلم م.ندازمیسطل زباله ب يو تو رمیزن را بگ نیا هیهد خوامیشده ام که م

فقط پشت  یکنم ول اینثار رو دیآ یم رونیهر چه از دهانم ب خواهدیدلم م.دیو به هدف برس دیجغجغه گولم بزن کی

 یو کنار تختخوابم م دیآ یمن به اتاقم م یدر پ.ستیاما بابا دست بردار ن شومیبلند از سالن خارج م يو با قدمها کنمیم

".شود فتهگ دیاست که به هر حال با یحرف یول زمیقتش نباشد عزامشب و دیالبته شا":زندیو مصمم به من زل م ندینش

من سالهاست که ":دهدیادامه م.زده ام هیبه آسمانه تختم تک یجسم سنگ کیمثل .ماند یمنتظر عکس العمل من م یکم
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 در تیو احساس مسئول يمادرت رفت تو هنوز بچه بود یوقت.یکن يبا من همدرد خواهدیتنها هستم دخترم و دلم م

تو .حاال وضع فرق کرده ینکنم ول اریاخت میزندگ يبرا یکیمقابل سن و سال تو مرا واداشت که همانطور تنها بمانم و شر

 یشده ام پنجاه ساله و تو هم به سالمت یچشم بهم بزن.شومیم ریارغوان جان و من کم کم دارم پ يبزرگ شده ا گرید

يبرا دتنها مان.دخترم یمرا بفهم خواهدیدلم م.يرگ مرا تنها گذاشته او مثل مامانت و مادربز يزوجت را انتخاب کرده ا

سالها را بدون همدم و همسر گذرانده ام آن هم فقط  نیتمام ا.سن و سال نیان هم در ا.سخت است یلیمرد خ کی

در وقت بروز درد  بگذارم و انیکه بتوانم راحت مشکالتم را با او درم خواهمیرا م یکس.کنمیم ازیحاال احساس ن.بخاطر تو

 یکنیمرا درك م.مرا شانه به شانه بکشد و تحمل کند يها يرفتارکه گ خواهمیرا م یکی.پرستارم باشد يماریو ب

"م؟یگویچه م یفهم یدخترم؟م

بابا دارد  نکهیختم شود و از آن دردناك تر ا يزند ایها قرار است به وجود رو یفلسفه باف نیا دانمیاست که م دردناك

 یهمه سال را تنها زندگ نیا دیگویبا صراحت م.يمن ندار یدر زندگ یگاهینقش و جا چیتو ه دیگویاحت مر یلیخ

 شیکه مالفه پ يدیاز پشت صفحه سپ.کشمیسرم م يرا رو هو مالف خزمیپتو م ریارام ز.ردیگیرا م میبغض گلو.کرده

حاال دو ساعت تمام است .رودیم رونیز اتاق بو پس از خاموش کردن چراغ ا زدیخیبر م يدیبا ناام نمیبیم دهیچشمم کش

 ریخواسته اش غ میبگو توانمینم.بابا کدام است يبه حرفها حیو واکنس صح ستیچاره چ دانمیهنوز نم.کنمیدارد فکر م

.ترساندیمرا م یکیتار.کنمیچراغ اتاق را روشن م رومیم.رزدیاعصابم به هم م دنیاز شن یاست ول یمنطق

************************************************** ***********

کاش در دانشگاه ها را .ندارم يادیجان امده و کار ز یگل.شدم بابا رفته بود داریب یوقت زنمیخانه پرسه م يهدف تو یب

 يورا ر دمیجد يدرسها دیبا.اورد یدارد جانم را باال م یو روزمرگ يکار یب نیا.االن مشغول بودم دیبستند و شا ینم

سرگردان  یانگار هر کس در آنجا رفت و آمد دارد مثل من به نوع.ستا یبیعج يمقدم جا يکالس آقا.کنم نیتمر انویپ

 ینینمک يافهیق.آمد کنارم نشست يکه از کالس خانم پهلوان آمده به محض ورود ییاز دخترها یکیدفعه قبل .است

او را در  انیهاوانس ياست و آقا فیکارش ضع دانستمیم.است دهیالغر و کش یبیدارد و انگشتان دستش به طور عج
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 یکیارغوان چقدر خوشحالم که ساعت کالسمان  يچطور":دستم گذاشت و لبخند زد يدست رو.رفتهیکالس خود نپذ

".نمتیبیاست و هر هفته م

 یهست يقو یلیخانویدر نواختن پ":لبخند زدم شیبه رو.داشته باشم یرفتارش سبب شد با او احساس خوب بیعج یراحت

".تو باشم يجا خواستیدلم م

".ستیهم ن نطورهایا":گفتم

:.هنرکده بمانم نیکانجار موفق شدم در ا یباالخره بعد از کل یدانیم"

"!ياوه جد":خوشحال شدم شیبرا

چس و .بدالخالق يزن غرغرو کیمرا گذاشته اند تحت نظر .ستیمعلمم ن انیهاوانس.ستیآنقدرها جالب ن یبله ول"

".رهیگیم رادیراست از آدم ا

کالس که .رفتم کردیم میکه امده بود جلو در صدا انیهاوانس يو بر خاستم و به طرف اتاق آقا".متأسفم":لب گفتم ریز

گوشم  خیو سرش را ب دیخند.زدیحرکاتش موج م يتو یبیعج جانیه.ستادهیهمان دختر کنار در منتظرم ا دمیتمام شد د

مهرانه خانم به ":را تکان داد و گفت زانشیآو يها لیبیمقدم س يآقا امدهین یخانم قوامخوشبختانه امروز ":آورد

"کدام طرف است؟ رتیمس یراست.ییایب رونینرفتم و منتظر شدم تا تو ب".سالمت

".آباد وسفی":اسمش مهرانه است دمیفهم

را همراه  یفردوس دانیتا م میتوانیم یحت.میالاقل تا جلو در با هم برو ایحاال ب.خوردیبه هم نم رمانیمس.شد فیح یآخ"

"چطور است؟.میباش

 یلیاز خودم خ":حلقه کرد میچتر من و دستش را در بازو ریمهرانه آمد ز.دیبار یباران م.میهم از خانه خارج شد با

".دهدینم حیتوض زیچ چیاصالً خوب در مورد ه.بار شود یمثل خانم قوام یبارم با وجود معلم کنمیفکر نم.م دختر دیناام

خودش راه حل را  میدیکه رس یفردوس دانیم يها یکیبه نزد.دانستمیچطورش را نم یکمکش کنم ول خواستیم دلم
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 مینیرا بب گریهمد یگاه خواهدیدلم م.زنمیدرسها لنگ م یبعض نیدر تمر.ارغوان یدوست دارم تو کمکم کن":نشان داد

".يندازیو مرا راه ب

خدا .شمیپ دیایب یتلفن مرا گرفت و قرار شد گاه.دیارز یو مصاحبت م یدوست نیبه ا یم ولراهم را دور کرده بود یلیخ

.نشود مانیکند پش

".کنم يریرا گردگ زهایم يرو خواهمیبسته را کجا بگذارم مادر؟م نیا":زندیم میجان صدا یگل

که بابا آورده به طرفم  را يزند ایرو ییکادو يبسته .سرم يباال دیآ یو م شودیتر م کینزد شیصدا نطوریهم

 کیمثل  يزیچ.میگو ینم یآشغال ها ول يسهیک يتو ندازشیب ستین يبه درد بخور زیچ میبگو خواهمیم.گردیم

 کی.که بشود دوباره کاغذ کادو را چسباند کنمیم زبا اطیچسبش را با احت رمیکه بسته را از او بگ کندیوادارم م يکنجکاو

تن من استشمام  يعطر را قبال رو نیا حهیرا ایقطعاً رو.دوست دارم یلیها که خاز همان .عطر شانل است يشهیش

جان  یو جعبه را بعد از اتمام شدن کار گل چسبانمیدوباره چسب را م دهمیسر م یرا دورن قوط شهیش!یچه زن زبل.کرده

را  یگوش.زندیم میلفن صدات يجان پا یهستم که گل انویپ نیمشغول تمر.گذرامیکه برداشته م زیهمان م يرو لندر سا

دارد  یسع.کندیم یمقدم خودش را معرف يآقا.شناسمینم کنمیخوب دقت م.مرد است کیيناآشنا يصدا.دارمیبرم

خصوص  نیدر هم يفردا جلسه ا.کرده صحبتدر ان مورد خاص با شما  انیهاوانس يانگار قبال آقا":صحبت کند يرمز

.کندیم یو عجوالنه خداحافظ".سر به کالس بزن کییاگر دوست داشت میدار

 نیان هم در ا یقیبه خود جسارت باز کردن کالس موس یادم نیهمه ترش و دلهره چطور چن نیکه با ا کنمیم تعجب

از رفت و امدم به کالس  شتریهر چه ب.است گرید زیاصال انگار هدفش از باز کردن کالس چ.حال و اوضاع را داده

چرا بارت را !يمانده ا رانیکه در ا ستین فیح يدار سازکه در  يتبحر نیتو با ا":شومیمسئله معتقدتر م نیبه ا گذردیم

".یکن شرفتیپ یکه بتوان ییجا کیيرویمملکت نم نیو از ا يبند ینم

سرگردان  يشده تا راه و چاه را به آدمها لیکالس تشک نیانگار ا.زندیسل م لنیبود که و يبار طرف صحبتش پسر نیا
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مملکت  نیا يآموخته ها یقیو موس یقیموس یمقدم خودش را متول يخنده دار است که اقا.نشان دهدیقیموس يواد

 يکه چشمان پسر مورد بحث لحظه ا دمیو د هاستیسرگردان نیرفتن راه عالج ا ایبا خودم فکر کردم آ.داندیم

تمام فضا را  خواندیم یکه سنت يمرد يصدا.پشتم را لرزاند رهیاز بابا ت ییفکر جدا.و لبخند بر چهره اش نشست دیدرخش

.پر کرده بود

 دیع يکه بو دیا یتو م يسرمست کننده ا يباز اتوبوس هوا مهین ياز پنجره .دارد يتازه ا يحال و هوا ابانهایخ

 یول ستیدست خودم ن.هنوز هوا سرد است.میگذاریاسفند را پشت سر م يروزها نیاخر میکم کم دار گرید.دارد

 چکسیبه ه ییگو.کندیمقدم در را باز م يآقا ودطبق معمول خ.مقدم شتاب دارد يآقا يبه خانه  دنیرسيبرا میقدمها

 ياز عمرم را در راه اعتال يدراز يمن سالها":کندیم رادیا یدر شروع کار خود او نطق کوتاه.مورد اعتماد ندارد نیدر ا

 نیا کیفولکور یقیتالش کرده ام تا بتوانم موس یلیخ.کشور و اموختن انواع ساز به مشتاقان گذرانده ام نیا یقیموس

 نیدر ا يادیمعروف ز يچهره ها.کنم يرینخبگان جلوگ یبدهم و از هرز رفتن استعداد بعض یمملکت را سر و سامان

چه  کیاست که کالس یقیموس یقیو موس یرانیو چه ا یساز ساز است چه فرنگ میبرا.آمده رونیدستم ب ریاز ز نهیزم

مطمئنم .کنم يراه سپر نیعمرم را هم همچنان در ا يبهایب يپس مانده  نیا خواهدیحاال دلم م.مدرن و پاپ چه یسنت

اگر .هنرتان طالب دارد دیکه برو ایدن يهر جا ستین یتازه اگر هم ماند باک.ماند یمنوال نم نیوضع به ا شهیهستم که هم

شمار شما  تتعداد انگش نیاز ا!جلسه امروز لیحاال غرض از تشک و.کنمیتان م ییهم خودم راهنما نهیالزم باشد در آن زم

دارم با  میکه تصم میصحبت کن یکوچک کیارکستر سمفون لیو تشک يهمنواز يتا در مورد گروها دیایخواسته ام که ب

سخت  ستین يکار ساده ا يهمنواز.بدهم لیتشک دیرا دار اقتشیام و حس کرده ام استعداد و ل دهیشما چند نفر که فهم

 دیدار یکار امادگ نیا يبرا دیکنیحاال هر کدام که حس م.خواهدیم قتد.خواهدیم نیتمر.خواهدیدل سپردن م.ستیهم ن

".دیدستشان را بلند کن

 نیبا ا.کندیبه مهاجرتشان م قیمقدم تشو يهستند که آقا ییاکثراً آنها.ام دهیرا قبال د شترشانیب.ستین ادیما ز تعداد
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 جانیه ینه ول ایکار را دارم  نیا ییتوانا دانمینم!خودش اعجوبه است يبرا دیگویمقدم از خودش م يکه آقا ییزهایچ

 زانیپر پشت و آو يها لیبیطرف س کیتیاز سر رضا يلبخند رودیمباال  هیاست که دستم مثل بق ادیآنقدر ز هیقض

ساده شروع  يابتدا از کارها.میکنیوع مرا شر نیامروز تمر نیاز هم!ستیخب عال اریبس":کشدیمقدم را باال م يآقا

 مید تا برویکن نیتمر تیتئ ایبه صورت دوئت  يبهتر است هر دو نفر با سه نفرتان در آغاز کار قطعات ساده تر.میکنیم

.بزرگتر يسراغ کارها

البته الزم ":کندیم یمقدم من و من يآقا.زندیبرق م یاز خوشحال یچشمان همگ.کنددیرا نگاه م گریکدیزده  جانیه همه

".ستیکه ن یاز ان مشکل شتریب یحت.شما جداست یآموزش يکالسها ينهیکار از هز نیا ينهیاست که هز ياداوریبه 

".ستین ياستاد ، مسئله ا یچه مشکل!نه":چدیپیدر هم م صداها

".باشد نطوریهم ا دیبا"

مقدم  ياقا.دیایدر ذهن استاد به وجود ب يدیلحظه هم که شده ترد کیيندارند برا میتصم چکدامیه رسدینظر م به

پسر  انیاز هنرجو یکی.و چهار پسر میسه دختر هست.کندیما و موشکافانه نگاهمان م کییکیيبه ورانداز کندیشروع م

گ.سطح است کیکارتان در .دیهست هتو و بابک هم گرو دیحم":بردیمنوازد نام م انویرا که پ

هم با  یو عل دیتو و ناه!نسترن":ستیمملکت ن نیتو در ا يجا گفتیمقدم م ياقانواز است که  لنیهمان پسر و بابک

".دیکن نیتمر

.است یبیحب یهمان عل یو منظورش از عل نوازندیم لنیدو دختر هم و آن

ا کار ر نیا يمن توانا":میکه بگو دیآ یدو سه بار به زبانم م.دارم یبیالتهاب عج.سل نواز لنیو يمن و هنرجو میا مانده

نگران  نقدریارغوان ا یکنیم شیکار کیبه هر حال ":دهمیم يبه خودم دلدار.شودیلبانم گشوده نم یول".ندارم

تو هم بهتر !اریماز":رودیو با انگشت مرا نشانه م کندیم وانرو به همان ج.دوزمیمقدم م يو چشم به دهان آقا".نباش

".است يکارش مثل خودت قو یکن نیاست با ارغوان تمر
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که در کالس  یاستادان ییو کار را به راهنما"قبول!باشد"نکهیا یعنی،  دهدیاندازد و سر تکان م یبه من م ینگاه جوان

مثل .ردیگیما را به عهده م يگروه دو نفره  یسرپرست انیهاوانس يکه اقا شومیخوشحال م.میکنیحضور دارند شروع م

که  یرقم.باشم یراحت نیبه ا توانمینم يگریبا معلم د کنمیمآدم هم انس گرفته ام و حس  نیبه ا میتمام دوران زندگ

هستم که  دواریچرا ام دانمینم.جورش کنم يجور کیدیبا یکالس ها قرار داده اندسرسام آور است ول نیا لیتشک يبرا

.ببرد انیام را از م ییاضطراب و کمرو يتا حدود تواندیم يکار همنواز نیکالسها و ا نیا

************************************************** ******

"پشت؟یمیایامروز ب يوقت دار نمیخواستم بب":تلفن زد شیساعت پ کینیهم.منتظر آمدن مهرانه.منتظرم

چقدر  دیقطعناً فهم.از غصه داد بزنم خواستمیآنقدر حوصله ام سر رفته بود که م.اتاقم نشسته بودم يتنها تو يتنها

".شومیخوشحال م یلیخ.حتماً...وها":خوشحال شده ام

جان درست سه روز افتاد به جان خانه و همه جا را  یگل.زندیبرق م يزیهمه جا از تم.دیایرا دادم و حاال منتظرم ب آدرس

امروز  گفتیکارگر داشت م یشده بودم مامان که وقت.او کار کردم يالبته دست تنها نبود من هم پا به پا.کرد دینظافت ع

امش شاد و  دهیمثل هر بار که د.زندیتا باالخره مهرانه در م دیآ یم باالجانم .خسته تر شده ام گرید يوزهااز همه ر

جمع و جور  يچه خانه ":زندیلبخند م.اندازد یم ییرایبه گوشه و کنار سالن پذ یاول نگاه شودیوارد که م.سرحال است

 ملیش.ستیاما بد ن استیمیقد":کشدیدر آن م يرو یدست.ندینش یم انویکنار پ رودیم کراستیو بعد ".دیدار يبامزه ا

"کنم؟ی، اشتباه که نم گریاست د

هر بار او را .ستیسر و وضعش هم بد ن.دهدینشان م نطوریرفتارش ا.باشد یو اشراف لیو طو ضیعر یلیخ دیشان با خانه

تا به  زندیتند و تند آن را ورق م.شدکیم رونیرا ب"ریب"و کابچه نت  کندیرا باز م فشیک.ام دهید دیلباس جد کیبا 

 خواهدیدلم م.مرا دراورده ياست که بابا یلعنت يهمان قطعه  نیا.ناهاشیا":رسدیشصت و هشت م يشماره  نیتمر

از من  يرادیا نینتواند کوچکتر یدرس را پس بدهم که خانم قوام نیا يطور خواهدیدلم م.ارغوان یکمکم کن
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".لنگه ندارد یدر روح کش.ستا یبیچه ادم عج یدانینم.ردیبگ

 یاو نم يبه رو یرا شروع کرده ول انویکه پ ستین يادیمدت ز کنمیفکر م.تازه کار است یلیدختر خ نیکه ا نمیبیم

 نیسر فرصت تمر!را کنار بگذار نیفعالً ا":رمیگیآرام و با لبخند کتابچه را از او م.که سوأل کنم دیایخوشش ن دیشا.آورم

".اماده است يچا.میکن ییرایاز خودمان پذ یکم کیایاول ب.میکنیم

آنقدر خسته ات  نیمطمئن باش در طول تمر.يریو بعد سوخت گ نیاول تمر!بعداً ییرایپذ.نه ، نه":ردیگیرا م دستم

".یکن ییرایچند بار از من پذ يکه مجبور کنمیم

که از  کنمیقدر با حوصله با او کار مآن.و الغرش کم جان است دهیانگشتان کش.نمینش یم یصندل کیيکنارش رو در

تلفن  روزهیعمه ف ياز خانه  شبیپر.نگذاشته میبرا یدرست و حساب يروزها رفتار بابا حوصله  نیا.شومیخودم متعجب م

".يگفتم نگران نشو.ارغوان میآ یم رید یمن امشب کم":زد

"د؟ییایبه خانه بشام  يمگر قرار نبود برا!بابا رترید نیاز ا":به ساعت انداختم ینگاه

".آمد شیکار پ.، متأسفم زمیچرا ، چرا عز"

!روزهیعمه ف يوقت شب آن هم در خانه  نیا!کار.را گذاشتم یگوش

از  دهدینشان م.شودیگرفتار عذاب م کنمیحس م ندیبیمرا م یها وقت یتازگ.شب گذشته بود که امد مهیاز ن قهیدق ستیب

وهم و .نبود نینرفتن به اتاقم فقط ا لیالبته دل.ندیآمد مرا بب یته بودم که وقتسالن نشس يمخصوصاً تو.کالفه است دنمید

حس کردم چند قدم به دنبالم .کردم و به سرعت به طرف اتاقم رفتم المس.ترساند یم ییروزها مرا از تنها نیوحشت ا

 ينظر مرا به رو تواندینم چوقتیکه هدهیرا فهم نیانگار ا.گفتن ندارد يبرا یحرف دهیفهم گریانگار د.ادامه نداد یآمد ول

.مساعد کند يزند ایخودش و رو هیقض

اورم و دست اخر خودش خسته  یم تیسکویو ب يچا شیدو بار برا.خواهدیم يکار کردن با او انرژ.نگفته راهیب مهرانه

".شوم ینم یساز پخ يآخرش هم من تو.است یامروز کاف يبرا!ولش کن":شودیم
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".يشویم دیناام يخودیچرا ب.خانم يدار رایاخت":گزمیرا م لبم

چند تا خواهر و  یست؟راستیمادرت ن.يسوت و کور يچه خانه ":باال يطبقه  يبه طرف راه پله  شودیم دهیکش نگاهش

"د؟یبرادر

".مادرم هم سالهاست مرده.خواهر و برادر ندارم":کندینگاهش را دنبال م نگاهم

چه !یا، راست":گرددیبرم يزود به حال عاد یلیخ یول کندیجب نگاهم مو با تع شودیان رنگ چهره اش عوض م کی

".یتنها هست يخانه تنها يپس تو تو.جالب

 یتمام مدت یعنی.وقتها شتریبله ب":افتد یگردن م يسرم رو.دهدیمرا جالب جلوه م یزندگ بتی، مص میدلدار يبرا نمیبیم

".است در خانه تنها هستم رونیکه بابا ب

هم  ادیز":دیگویآرامش دادن به من م يرا برا زهایچ نیا يهمه  یعنی.بیو غر بیعج يبه زدن حرفها کندیم شروع

مادرش زنده باشد  یندارد هر کس یلیدل.تنها هستم قتیمن هم که مثالً مادر و خواهر و برادر دارم در حق.ناراحت نباش

 يمرتب با هم در حال پچ پچ و حرفها.کندیعتنا نمذره ا کینبه خواهرم و به م دهیمامان من چسب.نکند ییاحساس تنها

ماند تا  یو آنقدر منتظر م شودیباشند حرفشان قطع م دهیرا د شانیانگار که زن بابا رسمیمن م یهستند و وقت یدرگوش

".مادر و خواهر نباشند بهتر است نجوریا.بروم رونیمن از اتاقشان ب

 شیکه حرفها کنمیهنوز باور نم!دارد یجذاب يچه چهره .اش نشستهبر چهره  یبیعج یافسردگ.کنمیتعجب نگاهش م با

 ؟اگریهست يمشغول چه کار یراست":موضوع را عوض کنم کنمیم یسع.دلم آشوب است.شده باشد انیقلب ب میاز صم

".دانشگاه ها کسلت کرده لیحتما تعط یدانشجو هست

شرکت به  کیاالن در .درسم تمام شده.انشجو که نهد":شودیو دوباره خندان م دهدیحالت م رییسرعت چهره اش تغ به

سرگرم  شهیدوست دارم هم.کندیم تمیاذ يکاریب.رمیهم بگ گریکار د کیدارم  میتصم یول کنمیوقت کار م مهیطور ن

".باشم
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"؟ يخوانده ا یچ":خوردیاصال به او نم.و چهار پنج ساله باشد ستیب دیبا دیگویکه م نطوریا.خورمیم کهیحرفش  از

 دیکم کم با.میکن نیمشقم را تمر گرید کبارینشده  ریتا د ایب.يحسابدار":ندینش یم انویو پشت پ شودیبلند م وبارهد

".زحمت را کم کنم

 یخوشم م یلیاز مصاحبت با او خ.بماند شتریب خواستمیاگر رو داشتم از او م.برود شمیاز پ يزود نیبه ا خواهدینم دلم

دستک و دفترم را جمع  گریبگذار د":شودیبلند م یصندل يهم او ، بعد از رو کباریو  زنمیمن درس را م گرید کباری.دیآ

".تشکر همییرایاز پذ.يکمک کرد یلیخ.خب مننو خانم.کنم

"زم؟یعز یهستم خوب ایمن رو.سالم ارغوان جان":دارمیرا برم یگوش.زندیکه تلفن زنگ م مینکرده ا یخداحافظ هنوز

را در زبانم  میرویتمام ن.کندیبا اضطراب نگاهم م نطوریکرده که مهرانه ا رییتغ یلیا رنگم خقطعن.شودیدگرگون م حالم

"د؟یداشت يکار.سالم":کنمیجمع م

وقت  نمیبب یحالت را بپرسم ، در ثان خواستمیاوال م.کارت دارم زمیبله عز":آورد یخودش نم يلحنم را به رو يسرد

"م؟یرددل کند یکم نمیو بنش شتیپ میایروز ب کیيدار

 یصندل يرو.کندیم تیمیبا من احساس صم نطوریدارد که ا یلیچه دل دانمینم.او حرصم گرفته يها زمیعز زمیعز نیا از

"!دیبخشیروزها سرم شلوغ است مرا م نیا":ستیحالم خوب ن.نمینش یکنار تلفن م

مسئله مهم با هم  کیدر مورد  دای.واجب است یلیگفتگو خ نیا.ارغوان کنمیخواهش م":شودیکالمش نرم تر م لحن

".میحرف بزن

هم  ینیقصد عقب نش چیگرفته بابا را تصاحب کند و ه میاو تصم.دیبگو خواهدیچه م دانمیم بایتقر.شودیم نیسنگ میگلو

شکاف چشمان تنگ  يمهرانه از ال.گذارمیرا م یناخواسته گوش ایخواسته .ادامه بدهم توانمینم.ستیدست خودم ن.ندارد

"مزاحم بود؟":کندیرد نگاهم مشده دا

افتم و  یم دیدر گفتن و نگفتن به ترد يلحظه ا.کردمینشستم دلم را سبک م یبا او راحت بودم و م خواهدیدلم م چقدر
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، بهتر  ستیمهم ن ادیز":دهمیسر تکان م.بدهم حیرا توض هیقض دیچطور با دانمیاصال نم.ستیکه گفتن مقدور  نمیبیم

".میاست حرفش را نزن

".میآ یباز م کنمینم تتیو اذ يشو یاگر بدانم ناراحت نم.خانم میخب ما رفت.یگهر طور راحت:اندازد یباال م شانه

در  دیبا.میگویاگر الزم باشد بعدا م.منتظرت هستم ایحتما ب میگوینم.لبخند بزنم کنمیم یو سع دهمیرا فشار م شیبازو

 زیدر مورد چه چ گفتیکه م یداشت در مالقات میتصم ایرو دانمینم.هست یمطمئنا راه حل.خوب فکر کنم يزند ایمورد رو

که اعصاب روبه رو شدن با او را  نستیمهم ا.نمیرا بب اوخواهمیکه نم نستیمهم ا.ستیصحبت کند اما مهم ن

که  منیبیاز پنجره مهرانه را م.دیآ یم اطیبسته شدن در ح يصدا.و نخواهد بود ستین یمسئله کوچک نیو ا!نیهم.ندارم

.شودیدور م وارید هیدارد در حاش

*******************************

اصال دلم .کندینگاهم م یچشم ریهمنوازم ز يهنرجو اریماز نمیبیو م کندیم فیدارد از کارم تعر انیهاوانس يآقا

همانطور که .فتدیکند و با من چپ ب کیپسر را تحر نیرگ حسادت ا انیهاوانس يآقا يدهایو تمج فیتعر خواهدینم

 يو آقا میکنیکار م يقطعه ا يبه رو میدار يدو نفر.لذتبخش است میبا او برا يدارد و همنواز ییمقدم گفت کار قو يآقا

و حس  گذاردیاثر م میرو بیها عج فیتعر نیا".دیآ یاز کار در م یخوب يهمنواز":دیگویم یبا خوشحال انیهاوانس

 رمازا شهیکه هم يآشفته ا يکرد و خواب ها رییتغ یام کل هیروح ریدو هفته اخنیدر ا.شومیم گریادم د کیدارم  کنمیم

دو هفته .ستین یشوخ":دیگویمقدم م يآقا.تر شده یطوالن گرید يامروز کالس از روزها.امدهیبه سراغم ن گرید کندیم

به ساعت شش عصر  کیزدن".انداخت شیکار را پ شودیکه م ییتا جا دیبا.کنند نیتمر توانددیاست و بچه ها نم لیتعط

است و  يهوا ابر.میکنیم یو خداحافظ دیگویم کیتبر شیشاپیرا پ دیع انیهاوانس يآقا.کنندیم لیاست که کار را تعط

"!خانم ارغوان":شنومیرا م شیصدا.کندیم بمیشتابان دارد تعق یکس کنمیحص م رسمیکه م ابانیبه خ.شده کیتار یکم

 کدفعهی.دیخوب شد هنوز نرفته ا":رساندیاست که خودش را به من م اریماز میهم گروه.ستمیا یو م کمیسس م پا
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"م؟یرا ادامه بده ناتینوروز تمر امیدر ا دیدوست دار.بگذارم انیکه گفتم بهتر است با شما در م دیبه ذهنم رس يزیچ

 کیخواهدیدلم م.وده امبا آنها راحت نب چوقتیه یهرگز از صحبت کردن با مردها منع نشده ام ول.دستپاچه ام یحساب

وجود نداشت مسئله  یمشکل چیاگر ه یحت.مقدور باشد يزیچ نیچن کنمیفکر نم":جور محترمانه او را دست به سر کنم

".ستیمقدور ن چکدامیاوضاع و احوال جا به جا کردن ه نیمحل است که با ا کیبردن سازها به 

ما  يقرار را در خانه  میتوانیم.ساز من هم که هست.میارهم د انویما در خانه پ.ستیهم مهم ن ادیمسئله ز نیا"

".میبگذار

 دیبا اجازه با.و باز شدن کالس دیبعد از ع يبرا میرا بگذار نیبهتر است تمر!اوه نه ، اصالً":ندینش یبر تنم م يسرد عرق

".در خانه منتظر من هستند.زودتر بروم

".رسانمیشما را م دیاشهست اگر دوست داشته ب لهیوس":رسدیبه نظر م وسیمأ

".با اتوبوس بروم دهمیم حیترج.نه متشکرم":افتم یراه م ریجهت مس در

گرفتار  یبیبه حال غر.رودیبه جهت مخالف من م"دیهر جور راحت":با گفتن یول کندیاصرار م کنمیچرا فکر م دانمینم

مفصل و  کباریخواهدیدلم م نمینش یبوس ماتو يتو یآورد و وقت یدر قلبم تالطم به وجود م ینو ، لحظات یحس.شده ام

 یهوا حساب رسمیبه خانه که م.ورودم تا به امروز مرور کنم يمقدم را از ابتدا يکالس آقا اناتیکم و کاست جر یب

باز  یوحشت.ستین اطیح يبابا تو نیماش یطبقه اول همه روشن است ول يچراغها.کنمیرا باز م اطیدر ح.شده کیتار

 یکالفگ وبهت  تیدر نها.اوردهیرا ن نشیماش یخودش امده ول دیشا"!بابا!بابا":زنمیداد م.کندیم خکوبمیمدارنده کنار در 

به .دیآ یم نییو از پله پا".من تنها هستم.ستیخانه ن ؟پدرتییتو زمیارغوان ، عز":دیآ یم وانیسر ا يزند ایرو نمیبیم

".ناراحتت کنم خواستیا؟متأسفم دلم نم، ه يدیترس.دزد امده يحتما گمان کرد":خنددیم رسدیمن کهم

پدرم کجاست؟شما ":که لحنم نه گرم است و نه دوستانه دانمیم.ما باشد ياو تنها در خانه  دیچرا با.بهت زده ام هنوز

"د؟یما شده ا يچطور وارد خانه 
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خواهش .تنها باشم با تو خواستیدلم م.پدرت مرا رساند خواهش کردم برود یوقت":با لبخند به من زل زده نطوریهم

بود که خودم  نیالزم است با تو صحبت کنم ا دمید.يکه قبول نکرد يمن بگذار اریکردم چند ساعت وقتت را در اخت

".يخوریسرما م زمیهوا سرد است عز.ساختمان يتو میبرو ایب.امدم

بمب حرص و جوش  کیاوردیبدلسوز را در  يمادرها يادا خواهدیم نکهیسماجت دل آزارش و از ا نی، از ا شیحرفها از

 کیاطیکردن طول ح یط.افتم یبه طرف ساختمان راه م امدهیکه بفهمد از کارش خوشم ن ياو طور شیشاپیپ.شومیم

تختخواب پرت  ينتم را رو يکتابچه ها فیک.دیآ یام م یپو او در  رومیبه اتاقم م میمستق.گذردیعمر م کیمیبرا یوجب

"م؟یگفتن دار يبرا یما دو نفر چه حرف دیکنیفکر م":نمینش یتخت م يو لبه  کنمیم

 چیگفته ام تا با تو صحبت نکنم ه یپدرت از من خواسته با او ازدواج کنم ول":ندینشیتختخوابم م گرید يفاصله لبه  با

".دهمیبه او نم یجواب

 يا خواسته زنش بشواست و باب يجد نقدریاگر موضوع ا":لرزدیم میصدا.شودیاست که بر سرم کوفته م یپتک حرفش

با  یمعادله ننشسته ام که بخواه نیا ينقطه  چیمطمئن باش من در ه.یمن داشته باش يبه اجازه  یاجیاحت کنمیگمان نم

".یچهار کلمه حرف از صورت مسئله پاکم کن

 یارغوان کسنه ":نشاند یبه چهره م یو دوباره تبسم شودیجا به جا م یکم یعصب یبا حالت.ندینشیم یاش به سرخ چهره

من  یاگر حرفم را باور کن.او واقعا تو را دوست دارد.یپدرت هست زیتو همه چ.قصد ندارد ترا از صورت مسئله پاك کند

است  نیهم يبرا.را فراهم کنم تیموجبات ناراحت یبه انداز سر سوزن خواهدیهم تو را دوست دارم دختر و هرگز دلم نم

اگر بدانم .مسئله آگاه باشم يو نظر تو به رو دهیورد ازدواج با پدرت از عقدر م ياز هر صحبت جد شیپ خواهمیکه م

از ابتدا با  کهرا  یآن زندگ.ندارم زیو ست ییجنگجو يهیمن اصوال روح.رومیپدرت کنار م یاز زندگ یستیواقعا موافق ن

من در !ارغوان.او باشدام دختر  ندهیمرد آ يخصوصا که آن وابسته .پسندم یبستگان همسرم شروع شود نم يریدلگ

ام  ستادهیکه االن ا یمحل نیتا توانسته ام به ا. را پشت سر گذاشته ام یسخت ينداشته ام روزها یآرام یگذشته زندگ
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 یکنیرك و راست به من بگو اگر حس م.يشویمنظورم را متوجه م دانمینم.دوباره وضع را خراب کنم خواهمینم.برسم

بدهم ها ارغوان؟نظرت  صلهیرا انطور که صالح است ف هیبگو تا قض یتحمل کن یانتوینم تیوجود مرا در کنار زندگ

؟یازدواج من و حسام موافق هست ست؟بایچ

دو  یکیو  یزن جوان س کی.کنمیخوب نگاهش م.دهدیکالمش آزارم م يلحن متضرعانه .درد گرفته یبیجور عج سرم

! ده؟یمن چسب يآمده به بابا کراستیبگردد؟چرا  گریبخت د کیبه دنبال  رودیچرا نم.هم دارد ینیدلنش ییبایساله که ز

 توانمینم یحت.او را دوست داشته باشم توانمینم ستین ودمدست خ.نکنم دشیناام توانمیاورم نم یهر چه به خودم فشار م

"نه؟ارغوان  یستیموافق ن":کندینگاهم م دیدر چهره ام چه خوانده که ناام دانمینم.تفاوت باشم یدر موردش ب

فقط .دیعمل کن دیهر جور دوست دار.ندارد یکار شما دو نفر به من ربط":ستمیا یکنار پنجره م رومیو م شومیم بلند

".رومیخانه م نیمن از ا دیفوقش که ازدواج کرد.دینخواه دییکه دارم از من تء یخواهش

که برود  زدیخیبرم یوقت یول نمشیب یپشتم به اوست و نم.سکوت مطلق برقرار است.افتد ینم یاتفاق چیه یقیدقا

مرا ببخش که وقتت را ":شنومیاو را هم م يصدا دیآ یباز شدن در اتاق که م يصدا.کنمیحرکتش را خوب حس م

کامال  میدست و پاها.دارم يحس بد.شوم رفته نتا مطمئ گردمیناخودآگاه برم.شنومیبسته شدن در را م يو صدا".گرفتم

پرده را .ختیدوباره اعصابم را بهم ر یلعنت يگفت و گو نیا.نمیبیرو به رو م وارید يروبه  يریوحشت زده تصاو.زده خی

او را رها کند  يزند ایاگر رو دیشا.خواهد شد یقطعاً بابا از کار من عصبان.اندازم یرختخواب م يو خودم را رو کنمیرها م

از  ریغ يبه کار توانمیاصال نم یا من قهر کند ولب یحت دیشا.مرا نبخشد چوقتیاز من برنجد و ه شهیهم يو برود بابا برا

عمه  یعنیهمه .بدانند دیرا همه با نیدوست ندارم بابا را از دست بهدم و ا.داشته ام فکر کنم ایکه با رو يرفتار

.کارمندتن شرکت بابا یعنی.کینزد ودور  لیفام یعنی.يزند ایرو یعنی.روزهیف

بابا و .پشت در اتاق رسانمیخودم را م.ا خودش در را باز نکند و زنگ بزندباب دیآ یم شیکم پ.دیآ یزنگ در م يصدا

.صداها نجواگونه است.شنوم ینم يزیاصال چ.کنمیم زیخوب گوش ت.زنندیدارند حرف م يزند ایرو
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ه و رو ب دهیزده ، موها را سشوار کش ي، کروات سورمه ا دهینواش را پوش يبابا کت و شلوار خاکستر.است دیاول ع صبح

بابا  دانمیاست م بیترت نیبه هم تیدر همه کانالها وضع.کندیکودك پخش م يبرنامه  ونیزیتلو.نشسته ونیزیتلو يرو

 ایرو یاز وقت.من دوست ندارم بروم یول روزهیعمه ف دنیم به دیبرو ایب دیگویم.رسدیبه ذهنم نم يکالفه است و فکر

خواهدیو هر عنوان که هست م قیبه هر طر.شده نیا سر سنگآمد و من به او جواب سرباال دادم بابا آشکار يزند

 يایور نیا.از همان روزهاس یکیامروز هم .کندیبار نرفتن من کالفه اش م ریما را در کنار هم قرار دهد و ز يکجوری

تمام  مسبب.ستی، زور که ن روزهیعمه ف ياصال دوست ندارم بروم خانه .من و بابا شده انیسبب فاصله م يبدجور یلعنت

و او هم سخاوتمندانه خواهر  یدنید دیکاره بروم خانه شان ع کیخانم است ، حاال بلند شوم  نیها خود ا یبدبخت نیا

 میتصم ییبه تنها خواهدیبگذار اگر بابا خودش م.روم ینه نم.کند لمیتحم يدیبه عنوان ع یشورهر سربارش را دو دست

بابا ، ":نمینش یم شیمبل بغل دست يرو رومیم.رسدیبه ذهنم م يفکر.ندنک ایمسئله ازدواجش با رو یو مرا قاط ردیبگ

جا که  ره دیبلند شو.دیکنیو هم مرا ناراحت م دیشو یم یهم شما عصب ينجوریا!دینکن تیمرا اذ کنمیخواهش م

و  مرویبا آژانس م.اصال من هوس کرده ام امروز بروم بهشت زهرا سر خاك مامان.دیبرو ییخودتان تنها دیخواهیم

".دیبه کارتان برس دیشما هم برو.گردمیبرم

انگار  کرشیعضالت شانه و پ.زندیم يرنگش به خاکستر.گفتم ینم يزیاصال چ شودیناراحت م نقدریبابا ا دانستمیم اگر

حاال .کندیم تیدختر چطور دارد مرا اذ نیا يدیروز اول ع نیبب!داد يا":گره خورده نطوریا شیمنقبض شده که دستها

هوس رفتن بهشت زهرا کرده  کبارهیخواهر بزرگترم به  یدنید دیسرم بروم ع ریکه من آماده شده ام خ يروزدرست 

و  ییبه تنها تواندیدختر جوان م کیخودت بگو ، .نگذارم روزهقراریتا با ف یچرا زودتر نگفت یداشت يقصد نیاگر چن!يا

".کنم دختر جان وگرنه فردا را از تو نگرفته اند تیاذ خواهمیبگو م!ابانیان ب يآژانس برود تو دانمیبا چه م

دوست نداشتم  نیاز ا شیپ.خوردیتکان م یعصب یبا حالت میشانه ها.افتم یم هیخودم را کنترل کنم و به گر توانمینم

بگذار بداند چقدر .کنمیم هیدارم گر ندیبگذار بب.ندارم ییحاال ابا یول!بابا یحت.کردنم باشد هیشاهد گر یکس
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که  ستیاو ن نیمگر ا.بگذار ناراحت شود.ستیحاال مهم ن یبشوم ول شیسبب ناراحت خواستیهرگز دلم نم.تمناراح

شانه ام  يدست رو.ندینش یکنارم م دیا یو بعد آرام م کندیچند لحظه نگاهم م.کندیدارد ناراحتم م نقدریا هایتازگ

"!؟یکنیرا شکنجه مخودت و م يچرا دار!افتاده یبابا مگر چه اتفاق!ارغوان":گذاردیم

به مهر .دارم ازیبه آغوش او ن.نوزاد يبچه  کیشده ام .گذارمیاش م نهیس يو سرم را رو کنمیرا در آغوشش رها م خودم

بابا ":میگویم هیهق هق گر انیدر م.کندیبابا سرم را نوازش م.ردیگیرا دارد از من م نهایا يهمه  يزند ایدارم و رو ازیاو ن

شما را  یدوست ندارم کس.مامان تنگ شده يدلم برا.شما تنگ شده يبرا دلم.کنمیم ییحساس تنهاا یلیخ.دلتنگم یلیخ

".ردیاز من بگ

 نیکاش اول.لرزدیدلم م.درخشدیپلکش م ينهایچ انیدر م یهم فشرده و قطرات اشک يچشمانش را رو.کنمیم نگاهش

 کیکه فقط  يبا مهر.شومیم شیتا نگران خستگ میمان یبه همان حال م یمدت.دغدغه بودم یچقدر ب.پارسال بود دیروز ع

و به طرف اتاق خودش  شودیاو هم بلند م.زمیخیمبوسم و از کنارش بر یدختر عاشق نسبت به پدرش دارد او را م

از رفتن منصرف .دیآ یم نیینواش از طبقه باال پا يژامایبا ب نمیبیکه م کنمیدارم با حوله صورتم را خشک م.رودیم

چه  دانمیکار را نکرده اما نم نیقلبش ا یقطعنا با خواست واقع.مانیهم خوشحالم و هم پش.دارم یبیجاحساس ع.شده

و  هیرا تصاحب کرده و حاال گر يگرید يرا دارم که به زور اسباب باز ییحالت بچه ها.نشان بدهم دیبا یملعکس الع

شب سال نو  يغذا نیا ایرشته پلو پخت  دیامروز با!بابا":کنمیشرمسار نگاهش م.دهدیدارد آزارش م يهمباز يزار

"است؟

حاال چه روز .مهم پختن رشته پلو است.بابا کندینم یفرق":رنگ نگاهش درست شده مثل گذشته.کندیمحبت نگاهم م با

"؟ي، بلد یکه پختنش را بلد باش نستیمهم ا.اول سال چه شب سال نو

امروز  دوارمیفقط ام.بابا کنمیامتحان م":خندمیم کندیز ماشک دارد جزج يشور لیکه به دل یچشمان قرمز و صورت با

قابلمه  يتو مانهیبرنج دو پ یاز گون.کندیو شروع به کمک م دیآ یبابا دنبالم م.رومیو به طرف آشپزخانه م".دیگرسنه نمان
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 ینم ادمیورم آ یهر چه به مغزم فشار م.آورد یدر م نتیکاب ییباال يکشمش را از قفسه .زدیریکوچک دو نفره مان م ي

ولش  دیگویبابا م زندیتلفن زنگ م.رومیم يبه طرف کتاب آشپز.پخت یم يچطور قایمامان بزرگ رشته پول را دق دیآ

و  یمیصم زندهمان پدر و فر میدوباره شده ا.میشویبا هم مشغول خواندن دستور العمل کتاب و پختن غذا م!کن برندار

سر و صورتم هنوز قرمز  دانمیم.کنمیدلواپس بابا را نگاه م.زنندیکه در م مینیچیناهار را م زیم میدار.میخوشبخت که بود

 گرانیمثل من نگران برخورد با د یبابا هم متعجب است ول.را ندارم یاز کس ییرایپذ یو پف آلود است و امادگ

ما  دنینبود که به د یسک دیاول ع يمعموال روزها.شومیم خکوبیکه در را باز کند و من با دلهره همانجا م رودیم.ستین

و به دنبال آن از پنجره  چدیپیم اطیح يتو روزهیعمه ف لیز يصدا.میرفتیکه به خانه اقوام م میمن و بابا بود نیا.دیایب

.دهدیدست م ایکه بابا دارد با رو نمیبیم

حالت دو از آنجا فرار  با.برادر شوهرش و همسر او را هم اورده.ختهیما ر يشوهرش را به خانه  لیفک و فام يهمه  عمه

و حس  رندیگیکه سراغ مرا م شنومیم.در سالن بمانم توانمینم لیدل کیبه هزار و .رسانمیو خودم را به اتاقم م کنمیم

و  دیع کیگفتن تبر يصدا.خنده است يصدا.افتهیدر سالن را در منبودن لیقطعنا دل.رودیبابا دارد طفره م کنمیم

دلم که  سهیضعف و ر.کندیورم م یمن است که دارد از شدت ناراحت يگلو نیاست و اسال نو  يمعمول روزها يهایشوخ

درز در اتاقم را باز .شده لیو حالت تهوع تبد جهیشروع شده بود حاال به سرگ شیپ قهینخوردن صبحانه چند دق لیبه دل

را گذاشت و  ینیریحاال ظرف ش.دکنیم ییرایپذ همانانیدارد از م ایرو نمیبیاست م دیکه سالن قابل د یدر قسمت.کنمیم

وجودم .شناند یمبل م يدست او را رو تیو با هدا ردیگیرا از دستش م يخور لیبابا اج.کندیتعارف م لیدارد آج

 یم یخداحافظ يتا باالخره صدا گذردیساعت م کیحدود .ن استیچشمانم سنگ.، سردرد دارم شودینفرت م کپارچهی

 یبدموقع یلیخ":شودیاتاقم ظاهر م یدرگاه انیچشم بر هم نزده بابا در م شنومیم را که اطیبسته شدن در ح يصدا.دیآ

 معدهزخم  يصبحانه نخورده ا.زمیعز میناهار بخور میپاشو بر.نگران شده بودند میتلفن را جواب نداده بود.امدند

".یگرسنه بمان ادیز ستیخوب ن!پاشو دخترم معطل نکن.يریگیم
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نبودن  یخال يبرا دیبابا سخت در فکر است شا.میشو یو مشغول خوردن غذا م مینینش یهم م يصدا رو به رو یب

دستت درد نکن ":دیگویم میکنیرا که جمع م زیو م"شده يخوشمزه ا يغذا":دیگویاست که دو سه مرتبه م ضهیعر

".يدیزحمت کش یلیخ

ها پر از پوست تخمه و  یدست شیت و پو کارد و چنگال اس یشدستیپر از پ زهایم يرو.ختهیبهم ر یحساب ییرایپذ ساکن

الزم .دخترم کنمیرا جمع م نهایمن ا":ردیگیدستم را م دیآ یکه بابا م شومیمشغول جمع و جور م.خورده مین يها وهیم

هوس سر  بیمن هم عج.بهش زهرا میبرو گریدو ساعت د یکیاستراحت کن تا  یبرو کم.یکن تیخودت را اذ ستین

".خاك مادرت را کرده ام

همچنان به جمع و جور ادامه .دارم یبگیبر لحظاتمان گذاشته با او احساس غر ییردپا يزند ایکه رو گریهر زمان د مثل

".میرویم گریروز د کی.دینکن تینه بابا خودتان را اذ":دهمیم

ر زودت یاصال اگر دوست داشته باش.میبرو خواهدیواقعا دلم م.زمیعز کنمیتعارف نم":و مصمم است يجد لحنش

"!برو اماده شو!را ول کن نهایا.میرویم

روز  نیکه هوس کرده اند مثل ما اول يافراد ستندیانگار کم ن.ستیسوت و کور ن کردمیانطورها هم که فکر م گورستان

افسرده و دردمند  یبا روح.ستندیجنازه ها هم کم ن نیعیجنازه هم اورده اند و مشا.رندیجشن بگ زانشانیسال نو را با عز

 فهمدیحرفم را م کردمیدرد دل داشتم و حس م ایدن کیآمدم با او  یمهر زمان که سر خاکش .نمینش یگور مامان م کنار

 یکیمیبگو.میدارم که به او بگو یرد و بدل شود آخر چ انمانیکلمه م کییحت خواهدیامروز دلم نم یول دهدیو جواب م

نها را بفهمد که دلش یاگر ا.ردیدارد بابا را از من بگ میو تصمآمده  میبگو.تو را تصاحب کند يدارد جا میآمده و تصم

 يکه چهار زانو نشسته و انگشتش رو نطوریهم.کندیرا خراب م زیحرف بزنم اما بابا همه چ خواهمینه من نم.شودیخون م

بعد .میراندرا در کنار هم گذ یقشنگ يسالها.بود ارغوان زیمن عز يبرا یلیمادرت خ":کندیسنگ قبر است رو به من م

 يروزگار يکه اگر رو نستیانهم ا یرا خوب بدان زیچ کیخواهدیو دلم م میکرده ا یاو زندگ ادیبا  شهیاز مرگش هم
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من  نینازن.مادرت را در قلب من پر کند ينخواهد بود که بتواند جا یکس دیایب شیپ میدر زندگ گریزن د کیصحبت 

.است گرید زیمسئله ازدواج مجدد من چ.هدیخاکها خواب نیا ریز نجایبود و انهم ا یکی

"...کنمیحس م.ستمیآن حسام سرحال و قبراق گذشته ن گرید کنمیحس م.دخترم کنمیم يریکم کم احساس پ دارم

گوش  شیبه حرفها گریو من د کندیم هیبه ازدواج مجددش را ملتمسانه توج میو تصم زندیدارد حرف م نجوریهم بابا

.را خراب کرد زیبابا همه چ.با مامان درد دل کنم توانمیراحت م گریحاال د.دهمینم

******************************

تا  روزهیبابا رفته خانه عمه ف.سخت است یلیخ میامروز تحمل تنها ماندن برا.شمیپ دیایکه تلفن زد از او خواستم ب مهرانه

خانه عمه  گردندیبرم ایرونیب روندیم یدسته جمع عقد تمام شود يکار محضر یقطعنا وقت.به محضر بروند يزند ایبا رو

 گرید.نگاهش نکردم یحت یاصرار کرد که همراهش بروم ول يبابا با شرمسار.مناسبت برپا کنند نیبه ا یتا جشن روزهیف

آنقدر او را دوست دارد که تحمل صبر .شد تیاهم یکامال ب شیرا دوست دارد که نظر من برا ایام آنقدر رو دهیفهم

به عقد خودش  اگرفت او ر میتصم نیامروز چهاردهم فرورد یعنیالتیروز پس از تعط نین نداشت و درست در اولکرد

 ي، رفتار و حرکات زنانه ا باستیجوان است ، ز.بابا وجود دارد يبرا يادیز يجاذبه ها يزند ایدر وجود رو.اوردیدر ب

 یفرار از آن زندگ يفقط برا ایآ!اختالف سن فاحش نیبا ا.ذبه داردجا نقدریاو هم بابا ا يبرا ای؟آیچ ایرو يدارد اما برا

که باالخره کار  نستیا کند؟مسئلهیم یچه فرق د؟اصالیداشته باشد به او نچسب توندیبابا م خانهکه در  یو رفاه انیبن یب

:کندیرا بغل ماندازد و م یاز مبلها م یکیيرا رو فشیک.شودیوارد م ریساعت تأخ کیمهرانه با .خودش را کرد

چهارده پانزده روز اصال دست  نیدرمدت ا.دارم ازیمفصل درسها ن نیتمر کیخانه تان ، به  میایب یخواست يخوب کرد"

".نزده ام انویبه پ

 یکشت ؟نکنديپکر نقدریشده؟چرا ا یچ":زندیصورتم زل م ياز من فاصله گرفته تو کهیو در حال ردیگیرا م میبازوها

".غرق شده تیها
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".ستین يزیچ":دهمیو سر تکان م کنمیم ضبغ

 شیزیچ تواندینم افهیق نیا!به من دروغ نگو دختر خانم.نه نشد":نشاند یکاناپه کنار خودش م يو رو کشدیرا م دستم

".ها میهست قیمثالً ما رف!دختر االی.چه مرگت شده نمیبگو بب.نباشد

من روز  يامروز برا":پر لرزه و شرم الود است میصدا.داو بترک شیبغضم پ دهمیکه اجازه م زندیراحت حرف م آنقدر

".خودش عقد کند يرا برا یپدرم رفته محضر تا زن.است مهرانه يزینفرت انگ

"!؟يجد":کندیحرمت نگاهم م یلحظه ب چند

".دارم يمسخره ا یچه زندگ ینیبیم!يبله جد"

اوست که  یعیر مجرد نبود پس حق طبنه چرا مسخره؟خب پدرت مگ":ندینش یو راست م دهدیم یخودش تکان به

".بخواهد ازدواج کند

"کرد؟یفکر مرا م دی؟نبایپس من چ"

 یپدرت چند سال بود که تنها زندگ نمیبب.دختر يمگه تو بچه ا!وا":کندیو اخم م ندینشیم شیشانیبه پ يا گره

"که چند سال است مادرت فوت کرده؟ نستیمنظورم ا یعنی...یعنی.کردیم

 يمسئله را عاد خواهدیآرامش روح منست که م يهم برا دیشا.مرا ندارد تیدرك کند چون موقع تواندینمحس مرا  نه

شاهد حالت  یکس دیآ یخوشم هم نم.مرا تحمل کند يناله و زار دیایدر هر حال او را دعوت نکرده ام که ب.جلوه دهد

با .بحث را خاتمه دهم کنمیم یبه درد دل دارم سعازیو ن تهدلم گرف دایکه شد یحال نیباشد پس در ع گمیعجز و درماند

 یگفت یراست.میحق با توست ، پاشو به کارمان برس يتا حدود":رمیگینشانم دستش را م یکه با زور بر چهره م یتبسم

"؟یگفت ي، جد ينکرده ا نیرا تمر انوتیپ يمدت مشق ها نیدر تمام ا

".گفتم يآره جد"

"!چرا؟"
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"!پاشو به کارت برس.نده ریبابا ، گ ينجوریهم":استمعذب  فهممیحرکاتش م از

وقفه حدود دو  یب.فراموش کرده يرا هم تا حدود یقبل يها نیتمر.زندیلنگ م ریشصت و هشت ب نیهم سر تمر باز

 ياز آمدن مهرانه در وجودم خبر شیپر شده و از آن تشنج پ نطوریو خوشحالم که وقتم ا میکنیکار م میساعت و ن

 یعنیدلخواهم  يغذا.حدود دو بعدازظهر است عتسا.میکه بماند و ناهار را با هم بخور خواهمیصرار مبا ا.ستین

 انویپشت پ خواهمیدوباره از او م.به غذا ندارم يادیز يخودم اشتها.خوردیو او با لذت م کنمیتخم مرغ درست م سیسوس

درس هانون را هم با هم  کییتفنن نطوریهم.کندیماو با رغبت قبول  ینگرانم که از دستم خسته شده باشد ول.مینیبنش

 دهیماندنش فا ياصرارم برا گریکه د دانمیماند و م یبه چهار م کیتا ساعت نزد.شودیذوق زده م یو او کل میکنیکار م

قد بابا قطعناً تا حاال کار ع.اورد یکننده دوباره به مغزم هجوم م وانهیبه محض خروج او از خانه افکار د.نخواهد داشت يا

 نیبه ا ایمن با ان دو چه خواهد بود؟رو فیتکل نیبعد از ا یعنی.شده اند وهرتمام شده و االن رسماً زن و ش يزند ایو رو

 وانهیاست د کیفکرها نزد نیبا ا.مثل گذشته با بابا راحت باشم توانمیم یعنیتا کنم؟ دیخانه خواهد امد ، با او چطور با

باز شدن در  يصدا بعد.دیآ یم اطیباز و بسته شدن در ح يعصر است که صدا میبه ساعت پنج و ن کیشوم نزد

به  کندیتنم شروع م.دو نفره یآرام و گنگ صحبت يصدا.کنمیم زیگوش ت.نشسته ام ونیزیتلو يسالن ، پا يتو.ساختمان

جعبه  کیبابا با .کنمیگاه مرا ن يکنار در سالن و از آنجا هال ورود دومیم.مبارزه کنم توانمینم میبا حس کنجکاو.دنیلرز

در کنار او  رسدیمسخره م یلیرنگ که به نظرم خ يریسراپا ش یدر لباس يزند ایرو ستادهیدر دست سرافکنده ا ینیریش

شام  يامشب برا خواستمی؟مي، چطور ییسالم بابا":دیگویبابا م.خوردیحالم بهم م دنشانیاز د.زندیلبخند م میبه رو

لطف .گذردیتو به من هم خوش نم یدلم ب زیعز.گذارمینم رونیمن پا از خانه ب دیایر ارغوان نگفت اگ ایرو رونیب میبرو

".میرویم یهر کجا که تو دوست داشته باش میفتیراه ب گریدو ساعت د یکیکن برو اماده شو تا 

شگفت  یسرعت با.دومیو به طرف اتاقم م کنمیپشتم را م.دهیچیتنم پ يتو يرعشه بد.چندش اور است شیحرفها چقدر

اراده محکم بهم  یدر اتاق را ب.رمیبم خواهدیآنقدر ناراحتم که دلم م.دارمیرا برم فمیو ک پوشمیم رونیلباس ب زیانگ
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"!با تو حرف دارم ستایکجا بابا؟وا!ارغوان":دودیبابا دنبالم م.رومیساختمان م یو با سرعت به طرف در خروج زنمیم

 خواهمیبه کجا م دانمینم.کنمیبلند م یتاکس کیدستم را جلو .رسمیم ابانیتا به خ دومیهمانطور م.ستمیا ینم

".میمستق":میگویم یالک نجوریهم.بروم

هدف  یب.شومیم ادهیپ یاز تاکس رسمیکه م يکالنتر دانیبه م.کنمیپشت سرم را نگاه نم یول دیآ یبابا دارد دنبالم م دیشا

 زندیآن به سرم م کی. سر پناه در ان ندارم کییران را ببرد که حتته نیا ختیمرده شور ر.به کجا بروم دانمینم.هستم

و جز چند تلفن و  میسالهاست که با انها ارتباط ندار یحجت ول ییو دا لرخخاله گ شیپ زیکه راهم را بکشم و بروم تبر

از انها  یهم االن آدرس دم؟بعیبگو یبشود؟به آنها چ یانها که چ شیتازه بروم پ.ما نبوده انیم يگرید وندیدو نامه پ یکی

 ستگاهیصد قدمآن طرفتر ا.ستین یعمل يزیچ نینه اصال چن.اگر هم پاکت نامه شان مانده باشد که در خانه است.ندارم

چشم مدوزم .شومیسوار م رومیو م دهمیم طیبل.رسدیاتوبوس م نیتا اول شومیمعطل م ستگاهیدر ا قهیده دق.اتوبوس است

دو سال است "گفتیخانم پهلوان م.کم آب است نقدریکه ا ابانیخ يازه جوانه زده و جودرختان که ت يبه سر شاخه 

و  یخشک.همه خوب به حرفش فکر نکرده بودم نیچرا ا دانمینم"است یخشکسال روعش دیشا.دیبرف و باران نبار

 زدیبه دل نم یم چنگه نیاز ا شیپ!بود ، نه یدلخواه یلیخ یزندگ میبگو نکهینه ا.زده مهیخ میزندگ يرو يبد یاهیس

بابا هیسا یول

او  ادیچرا به !آه ، خانم پهلوان.آمد و از دستم برد گرید یکیرا که  ؟بابایحاال چ یآنقدرها دردناك بگذرد ول گذاشتینم

انتخاب  خکیپنچ شاخه م.گران است یلیگلها خ.رومیسر راه م یگلفروش نیو به اول شومیم ادهیپ ستگاهیآخر ا!نبودم

نگاه مسافران تعجب زده و .شومیرا سوار م یفردوس دانیمقصد م سکنند و بعد اتوبو نشیتزئ کنمیاهش مو خو کنمیم

چرا به خانه اش امده  میبگو.به جانم افتاده دیحاال ترد.رسمیتا به خانه خانم پهلوان م رومیم ادهیپ یکم.کنجکاو است

 خواهمیم.کنمیشتابزده سالم م.در دست دارد دیخر ساك.کندیدر را باز م رخانهیکه نوکر پ کنمیدارم دست دست م.ام

".يما کرد ادیچه عجب !ارغوان ییآه تو":کشدینه که خودش از پشت در سرك م ایبپرسم خانم هست 
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مخصوص به  يبا همان سرد.که دارم تیا یاو تنها کس.اندازم در آغوشش یخودم را م.کنمیبغض م نمیبیرا که م او

هرز کنار باغچه بروم داروخانه  يداشتم بعد از کندن علفها میتصم يامد یخوب موقع":دکنیخودش شانه ام را نوازش م

"!تو ایب.رمیمامان را بگ يداور

هر وقت کار کندن علفها .نمتانیفقط آمده بودم بب.خانم شومیمزاحم نم ادیز":کنمیگل را به طرفش دراز م یشرمندگ با

".کنمیتمام شد من هم رفع زحمت م

 نجایا نیبنش ایب.، اتفاقا حوصله ام سر رفته بود ینبود که مزاحم نیمنظورم ا":کشدیم قیو به طرف آالچ ردیگیرا م دستم

خدمتکار  رزنیبه پ يو پس از سفارش چا دیشویآب باغچه دستش را م ریبعد کنار ش".اورندیب يچا مانیبرا میتا بگو

چکار !ییروزها کجا نیا نمیکن بب فیتعر!وب بگوخ":کندیم اهمنگ قیعم.ندینش یم يفلز یصندل يکنارم رو دیآ یم

"نه؟ اییکنیم نیتمر انویخودت پ ي؟برایکنیم

در ان مورد  توانمیچطور م دانمینم.کندیم تمیدارد اذ يگریمسئله د.حرف بزنم انویراجع به کالس و پ خواهدیدلم نم اصال

".ندارم نیدل و دماغ تمر یرده ام ولک دایکالس تازه پ کی":افتد یم نهیس يسرم رو.زن درد دل کنم نیبا ا

"!ندازدیراه ب یقی، محلش کجاست؟چطور جرأت کرده اند کالس موس دیکالس جد!یاوه راست"

بهم  یلیخ میروزها وضع روح نیا.ندارم نیگفتم که دل و دماغ تمر یاست که قبال هم کالس داشته ول ییاقا کی"

".ختهیر

"ست؟یچ ؟اسمشییاقا کی"

".به نام مقدم است ییآقا":میگویم يدیناام با

"؟يانها خبر دار ؟ازیچ گرید يبچه ها"

".به همان کالس ندیا یم شترشانیبله ب"

"!نطوریکه ا":کندیچشمانش را کدر م يو غبار شودیم زانیآو شیلبها.کندیم دایپ ياش حالت رقت بار چهره
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...اشتاگر هم جرأت او را د دیشا.خوردیمقدم غبطه م يبه حال آقا قطعنا

 يمقابلمان افتاده باز زیم يکه همانطور رو خکیدسه گل م يبا ساقه ها کندیو بعد شروع م گذردیبه سکوت م یلحظات

"؟یستین یکالس راض ؟ازيخب حاال تو چرا دل و دماغ ندار":کردن

آرام و  يخانه آن  گریخانه مان د.آخر بابا رفته زن گرفته.خودم خراب است یوضع روح.ستینه خانم موضوع کالس ن"

اگر .شومیم ينگران سوال و جواب بعد کدفعهیو  میگویرا م نیا".مرتب جنگ اعصاب دارم.ستیسابق ن يدغدغه  یب

مدتهاست جنگ اعصاب  ییگویتو که م دیگوینم.کندینمامروز مالمتم  نیهم میبپرسد چند مدت است ازدواج کرده و بگو

پس ":مقدم و شاگردان سابقش است يهنوز در فکر کالس آقا دیشا کندینم يکنجکاو ی؟ولیمرافعه داشت یبا ک يدار

خودت را با  دیآمده با شیاست که پ يبه هر حال کار.یستین یمتأسفم که از همسر او راض.پدرت باالخره ازدواج کرد

با آنها يادیمدت ز.ارغوان يشده ا یدختر بزرگ گریتو د.ستین یمشکل ینه اگر هم نتوان ای.یبده قیتطب دیجد تیوضع

"؟يکرده ا لیادامه تحص يبرا يفکر چیه یراست.بود یهم خانه نخواه

 نیبا ا یهم صحبت.رونیزودتر از خانه اش بزنم ب خواهدیدلم م.میحرف بز يزند ایاصال دوست ندارد در مورد رو انگار

 لیادامه تحص.کرده اند لیکه دانشگاه ها را تعط دیدانیم.نه خانم":دشم بردارد ياز رو يتواند بار یامروز نم رزنیپ

".ستیمقدور ن

وجود  گریهزار راه د.یبده لیادامه تحص نجایدر ا يدانشگاه دارد و مجبور رانیمگر فقط ا یبله مخبر دارم ول"

".یباش دیناام دینبا.دارد

 لیادامه تحصتوانمیکجا م رانیا ياز دانشگاه ها ریبه غ!وجود دارد خانم پهلوان؟ يگریمن چه راه د يبرا!گریراه د"

"بدهم؟

که ما را تنها  خواهدیدست از او م يو با اشاره  گذاردیم زیم يو رو ردیگیآورده از دست او م رزنیرا که پ يچا ینیس

مثال خود .رندیو کجا تو را بپذ یبده لیادامه تح یبخواه يدارد در چه رشته ا یو بستگ یبخواه اکهیدن يهر جا":بگذارد
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".رفتم شیبود که به اتر نیبدهم ا لیادامه تحص یقیموس يداشتم در رشته میمن تصم

، ها ؟با مادرتان  دیکه نرفته ا د؟تنهایساله بود د؟چندیرفته ا شیبه اتر لیتحص يشما برا":کنمیتعجب نگاهش م با

"د؟یرفت

فرنگ  یراه ییتنها البته در آن زمان ها دختران کمتر.تنها رفتم.نه با مادرم نرفتم":زدیریصورتم م يسردش را تو نگاه

پنج تا دختر .دنبال من فتدینبود ب کاریمادرم هم که ب.بود و با خواسته ام مخالفت نکرد یشیپدرم مرد آزاداند یول شدندیم

راحت از عهده اش  یلیخ!باور کن.نبود یکار سخت.داشت ازیده تا بچه به او ن يزهداشت و پدرم را که به اندا گریو پسر د

که برگردم  کردیو اگر پدرم اصرار نم.که دوست دارم برسم یبه آن مهارت انویکه توانستم در نواختن پآنجا بود .برآمدم

".ینیبیپهلوان که م يپر نیبه هر حال برگشتم و ماندم و شدم ا.دانمینم.ماندم و خوشبخت تر هم بود یهمانجا م دیشا

حس .ردیگیگرفته قوت م دنیست در دلم جوشکه چند روز ا یحس.رودیو به فکر فرو م شودیپهلوان ساکت م خانم

من آزارش خواهد کرد؟ يدور ینگران ایشود؟آیاگر من بروم بابا ناراحت م ایآ یراست!ییانتقامجو

و نگاهم  ندینش یراست در جا م گرددیم داریو زودگذر که در عضالت چهره اش پد فیخف يپهلوان با لرزه ا خانم

و دلم  اتشیحرکاتش ، اعمالش ، روح.بغرنج بوده میبرا شهیزن هم نیا یزندگ.دهعبور کر قیعم یانگار از خواب.کندیم

به انگشتان گره دار کوتاه و محکمش نگاه .نکرده واجبپرسم چرا هرگز ازد شدیکاش م.بدانم شتریاز او ب خواهدیم

شده  انوینواختن پ شما در تیانگشتان پر قدرت است که سبب موفق نیهم دیشا.خانم دیدار يا دهیدستان ورز":کنمیم

".ردیشما را بگ يجا تواندینم یمعلم چیه.دیهست یشما معلم موفق.است

هرگز  یبودم ول یمعلم موفق دیمن شا!نه ارغوان اشتباه نکن":شودیم رهیو به انگشتانش خ کندیرا باز م شیها پنجه

فرار  تیکردم و از واقع یل زندگمحا ياهایو رو شهیبا اند يمن عمر.هم نبودم یموفق ستیانیپ.نبودم یانسان موفق

آن زمان که .هر کا را در حد کمال دوست داشتم .نشد یول مباش يخودم مهرها يساز برا نیدر ا توانستمیم دیشا.کردم

فرار  یو خصوص ییدانشجو یکنسرته ياز اجرا شهیکسب کنم هم یصحنه بروم و شهرت يبه رو توانستمیم
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حوصله اش را  گریصحنه گرفتم د يبه رفتن رو میتصم کهیده ام و زماننش خواهمیهنوز آنکه م گفتمیم.کردمیم

اگر "گفتیم شهیکه هم شیداشتم در اتر ياستاد.امدیدر من بوجود آمده باشد ن دیکه با یآن اعتماد به نفس.نداشتم

د و ان هم بو انویپ میهمه زندگ.نتوانستم خودم را بشناسم چوقتیو ه"شد یخواه یدرخشان يستاره  یخودت را بشناس

".میایخودم کنار ب بانتوانستم  چوقتیه.شرفتهیپ یتازه کار و کم يبه چند هنرجو سیخالصه شد در تدر

دارم  ينجوریا دیشا.اعتماد به نفسش را نداشتم دیمن نبود شا ریهم تقص دیشا":گردیدستها م انیسرش را م رزنیپ

 دیش.یبدرخش یتوانیم يروز یاگر بخواه.ارغوان یهستیخوب يتو هم هنرجو":کندیبعد نگاهم م"زنمیخودم را گول م

در هر  یخواهیاگر م!فراموش نکن چوقتیمرا ه حتینص یلو يو برو یکشور کوچ کن نیالزم باشد از ا دیشا.نه نجایدر ا

 يصورت برا نیا ریبگذار تو را بشناسند در غ.ارائه کن یاز خودت نقش.بگذار شیآن کار را به نما يشهره شو يکار

".ماند یخواه یدر حالت سکون باق شهیهم

به هر  یاز خود او هستم ول یکوچک يکه من الگو دهیدانم چطور نفهم ینم.فاصله دارد یلیمن خ اتیبا روح شیها هیتوص

"خانم؟ میایشما ب دنیبه د توانمیباز هم م":داردیفکرم را سخت به تکاپو وا م شیحال حرفها

".وقت دارم شهیمن هم.حتماًبله ، ":دهدیو خسته سر تکان م آرهم

 ياز پس تور یبافتن لیجفت م کیچند کالف کاموا و .شودیکه مادرش ساك به دست وارد م میکنیم یخداحافظ میدار

خانم  چارهیب":کندیهستند رو به خانم پهلوان م نیوالد يکه نگران محاکمه  ییمثل بچه ها.کندیم ییساکش خودنما

".کنم یداحافظزود خ امدیدلم ن.دهخدا تنها بود

با .رفتن ندارم يرا برا ییجا.کندیم يجار میسرد در رگها یشده و وحشت کیتار یهوا حساب.میآ یم رونیخانه ب از

تک شاخه در سالن نشسته اند  ياز لوسترها یکیيکم سو ییدر روشنا يزند ایبابا و رو.رسانمیخودم را به خانه م یتاکس

بابا با .رسندیو دمغ به نظر م یهر دو عصب.رسدینم گوشبه  شیصدا یحت است که ونیزیتلو يو چشمشان به صفحه 

".ينگران کرد یدختر؟ما را حساب يکجا بود":دیا یبه طرفم م دنمید
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".میتا حاال منتظر تو مانده ا ایشام پدرجان من و رو يبرا ایزود اماده شو ب":تر شده میمال شیصدا.رومیطرف اتاقم م به

اورم به  یشامت را م یاگر دوست داشته باش":دیآ یشام به سالن بازنخواهم گشت که جلوتر ميمطمئن است برا دیشا

".اتاقت

به خوردن شام  یلیمن م":میگویلب م ریز.فقط به حال او یول سوزدیدلم به حالش م.است دهیچقدر پکر و رنج نگاهش

.شودیتر م دهیرنگش پر نمیبیو در همان نور کم رمق م".ریشب بخ.ندارم

که بلندتر  ونیزیتلو يصدا.افتم یو با شکم گرسنه در رختخواب م رومیبه اتاقم م.است يزند اینگران قضاوت رو حتماالًا

.رسدیشده راحت به اتاق م

بر تن کرده و  یرنگ مویبلوز و شلوار ل يزند ایرو.میآ یم رونیو از اتاق ب گذارمیم میدست فینتم را در ک يها کتابچه

و با لبخند  دهدیرا فشار م یآف جارو برق يافتد با پا دکمه  یچشمش که به من م.کشدیرا جارو م نییدارد سالن طبقه پا

"زم؟یعز يگردیبرم یک.انویکالس پ يرویارغوان جان؟حتما م رونیب يرویم يدار":دیآ یبه کنار راه پله م

دلم .زن را دارد نیا يهوا بیعج.ا با منبوده ام و باب نیمدت من با او سرسنگ نیدر ا.خانه امده نیروز است به ا چهار

 لشیتحو توانمیو نم دیآ یزن خوشم نم نیاز ا.ستیاصال دست خودم ن یانها بشوم ول یبد باشم و سبب ناراحت خواهدینم

و  دهدیانجام م ییخانه را خودش به تنها يدر دست گرفته و تمام کارها اامور ر اریمدت کوتاه عنان و اخت نیدر ا.رمیبگ

به بابا بفهماند که وجود من در خانه کمال  خواهدینم لهیوس نیبه ا ایآ.ناراحت ایخوشحال باشم  دیمسئله با نیاز ا نمداینم

و به ".برگردم یک ستین علومم":سرم را به طرفش بگردانم توانمینم یحت.ام دهیپله ها رس نییاست؟به پا تیخاص یب

.شومیسرعت از خانه خارج م

هر دو کالس  هیبابت شهر دیبا ینیسنگ نهیهز.ترم نیا يهیت و در ضمن روز پرداخت شهراس يروز همنواز امروز

به جواهر .خودم را بفروشم ياز طالها یپول کم هیته يبابا دراز کنم مجبورم برا شیدست پ خواستمیو چون نم. بپردازم

نوروز سال  يهیدستبند هد.کردندیم دیمغازه خر نیاز ا شهیبابا و مامان بزرگ هم.رومیآباد م وسفییدوراه یفروش
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"د؟یخریدستبند را چند م نیا":دهمیبابا را به مغازه دار نشان م شیپ

"؟يدار دیکاغذ خر":زندیبه من زل م موشکافانه

".دهیمغازه خر نیدستبند را پدرم از هم نیا ینه ول":شومیم دستپاچه

"!؟يپدرت؟آقا"

"!یعیبد نیحسام الد.یعیبد يآقا"

"...یم ولبله شناخت"

بود و نه هزار  ینیدستبند سنگ.خرندیو دستبند را از من م"!يعبد ریسخت نگ":رسدیم ادمیبه فر شخوانیپشت پ رمردیپ

.روز مبادا نگه دارم يپول را برا یمابق توانمیم.است یمناسب یو پانصد تومان مبلغ

جلسه بعد از  نیاول نیا.است دیامبرق  کیته چشمش  شهیهم.گذشته است يسرحال تر از روزها انیهاوانس يآقا

دکتر  ياو را آقا.دهدیجواب م ییهم گروهم با خوشرو اریماز.کندیبا ما خوش و بش م ینوروز است و حساب التیتعط

 اریماز.کندیم یتیابرزا نارضا انیهاوانس ياست و آقا تهکار هر دوتامان پس رف.واقعا چه کاره است دانمیو نم زنندیصدا م

".او قبول نکرد یول میداشته باش نیبا هم تمر دیع امیخواستم که ا یعیمن از خانم بد":کندیاهم مگله مندانه نگ

 دهیحالت او رنج نیکه انگار با کارم به او لطمه زده ام و از ا زندیحرف م يطور.خفته یمیقد ییآشنا کینگاهش حس  در

کرده و  بتیغ انیهاوانس يآقا يشاگرد بعد.به هم مربوط است یلیکه انگار کارمان خ زندیحرف م يطور.شوم ینم

 يو در انتها آقا میکنیکار م دیجد يقطعه  يرو اریزدرست دو ساعت با ما.دهدیساعت او را هم به ما اختصاص م

شروع به جمع و  اریو ماز شودیبلند م یصندل ياز رو انیهاوانس يآقا.زندیلبخند م اریو ماز"ستیبد ن"دیگویم انیهاوانس

 یم کیسرش را نزد.دهمیجا م فمیو در ک رمیگیشرمزده دفترچه نت و کتابم را از دست او م.کندیم لیساجور کردن و

".بودم ادتیبه  یلیخ التیتعط میدر ا.میبا هم داشته باش يدارید نیتمر يبرا يکردیکاش قبول م":آورد

را به  هیشهر.است یاز من راض دهدیمقدم نشان م يحرکات آقا.زمیخیبرم یصندل يو به سرعت از رو ردیگیگر م تنم
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 میپا به پا تواندینم چکسیکه ه رسانمیم یو تاکس ابانیخودم را به خ يو طور کنمیم یخداحافظ.موقع پرداخته ام

فکر  زیچ چیبه ه کنمیم یسع.را در خود گرفته جودمو یذوق زدگ ایمثل اضطراب  یحس.دارد یبیروحم تاتطم عج.برسد

"؟يبود یاز کار امروزت راض.زمیخوش گذشت عز":دیآ یبه استقبالم م يزند ایدر لحظه ورودم هم رو.نکنم

زن دارد  نیاست که ا زیجاذبه دارد و عز شیسن و سال آنقدر برا نیپدر من با ا ایآ.در سر دارد ياو چه نقشه ا یعنی

 کیترك است و  يزند ایرو.زندیبرق م يزیهمه جا از تم.نه شک دارم.زندیبه دست آوردن دل او به آب و آتش م يبرا

با .رومیبه آشپزخانه م.شومیچرا نگران خودم و بابا م دانمیمن.وارد است یانگار خوب هم به چم و خم زندگ.زن کامل

و به اتاقم  خورمیهم م مویشربن آبل وانیل کی.کنمیم ریخودم را س ياست تا حدود خچالیکه در  یخوردن يکتلت و سبز

م دارد در خانه یتصم ایرو یتا ک دانمینم.و غذا بخورم نمیبنش زیم کیو بابا سر  ایبا رومجبور شوم  خواهدیدلم نم.رومیم

 انوامیپ نیباشد تمر نطوریبا بابا به شرکت برود؟اگر ا يهمکار يبرا خواهدینم گرید یعنی.جم نخورد نجایبماند و از ا

.به حال خودم بکنم يفکر دیبا شودیمشکل م

شاخه گل  کیبابا .کنمیآهسته درز در اتاقم را باز م.نطوریدر سالن هم هم.شودیباز م اطیزنگ در بلند نشده در ح يصدا

داشتم و مجبور نبودم در  یمستقل يخانه  شدیکاش م.زنمیم هیو به آن تک بندمیدر را م.بوسدیرا م ایبه دست دارد و رو

.کنم یزندگ نجایا

****************************************

".با تو کار دارند!را بردار یلطفا گوش!زمیارغوان ، عز":استیرو يصدا

بوده که  یآن هم زمان.رفته ام نییپا يشام به طبقه  ایخوردن ناهار  يبرا یاتاقم حبس هستم و فقط گاه ياست تو یمدت

سالم ارغوان ، ":تمهرانه اس.دارمیراهرو را برم یگوش.دورو برم بپلکد ادیکرده ز یهم سع ایبابا هنوز در خانه نبوده و رو

"؟يچطور

خانه  میایب خواهمیم":میکنیم یاحوالپرس.زندیموج م شیدر صدا یو اندوه توام يشاد شهیهم.دارد یبیحالت عج شیصدا
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"؟يتان وقت دار

زود  یافتم ول یم دیبه ترد يلحظه ا.دانمیرا خانه خودم نم نجایا گریروز است که د نیچند.شومیچرا دستپاچه م دانمینم

"؟ییآ یم یک.شومیخوشحال م":آمده نییپا میناخوداگاه تن صدا.ردش کرد شودیمگر م.میآ ید مبه خو

".انجا هستم گریساعت د میتا ن"-

به اتاقم .بگذارم انیاو را قبال در جر دیبا ایآ.بدهم حیتوض ایآمدن مهرانه به رو يبرا دیبا ایآ.گذارمیرا م یگوش یکالفگ با

در را باز  ایاز انکه من برسم رو شیپ.زنندیساعت نشده در م میهنوز ن.کنمیعوض مو لباس راحت خانه را  رومیم

به سالن که .که داخل شود کندیتعارفش م.شناسد یصد سال است او را م نگارکه ا کندیم یچنان با مهرانه احوالپرس.کرده

"ارغوان جان؟ اورمیب دیدار لیم یچ":دیآ یپشت سرمان م میرویم

".دیما را تنها بگذار خواهمیفقط اگر ممکن است م.کنمیم ییرایبعدا خودم از مهرانه پذ یچیه":ندازما یم نییرا پا سرم

.رودیم رونیو از سالن ب زندیم يبه طرف مهرانه لبخند.شودیرنگ به رنگ م یکم

".يدار يا قهیخوش سل يعجب بابا.پدرت است دیحتما زن جد":کندیبا نگاه رد او را دنبال م مهرانه

 نیتمر نویمهرانه امده تا با هم پ.اورم یخودم نم يبه رو یول دودیربط خون به صورتم م یب ییخوشامد گو نیا از

با  یول کندیم نیتمر یلیخانه هم خ يقطعنا تو.دهیرا رد کرده و به درس هفتاد رس ریباالرخه درس شصت و هشت ب.میک

و در خالل  میکنیم نیبار درس هفتاد را تمر نیچند.داردیچرا دست از سر آموختن ساز بر نم دانمیاستعداد کم نم نیا

معلمش  یساعت کالسش را با من جور کرده و بعد از گرفتن درس از خانم قوام هایتازگ.کنمیم ییرایمدت از او پذ نیا

دارم به  میصمت دیگویمهرانه م.کار را به او داد نیراحت اجازه ا یلیخ انیهاوانس يآقا.کندیما را نگاه م نیتمر دیا یم

خسته که .ندارد یدل خوش ادیز یاز خانم قوام.شاگرد خودش بشوم میایجا کنم و ب انیخودم را در دل هاوانس يزود

 ينطوریا.کنمیاستقبال م شنهادشیاز پ یاست ول دهیپاش ختهیگرچه اتاقم ر.میبه اتاق من برو کندیم شنهادیپ شودیم

 یراست":خنددیم رکانهیمهرانه ز.شودیم دهیکش یقیحبت به کالس موسص ودز یلیخ.میبا هم حرف بزن میتوانیراحت تر م
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".کرده ریتو گ شیپ يچه خبر خانم ، انگار دندانش بدجور اریاز آقا ماز

".میهم گروه هست يما فقط دو تا هنرجو.ستیهم ن نطورهایا!نه اصال":سوزندیرا م چشمانم

دارد از تو جلب توجه  یمرتب سع.يا دهیرا ند چارهین بمگر حرکات ا.دست بردار دختر":زندیدستم م يرو دوستانه

".کند

گرچه دلم .ستین دیگویهم که م یداغ نیموضوع شده ام اما به ا نیخود من هم مدتهاست متوجه ا.دیگویدروغ نم مهرانه

ا عوض با او راحت باشم و حرف ر گذاردینم یستیرودربا ایمثل شرم  يزیچ کییول میمورد حرف بزن نیدر ا خواهدیم

"؟یکنیم نیچند ساعت در خانه تمر يروز یراست":کنمیم

"!يمتوجه نشده ا یراست یراست یعنیطفره نروارغوان ":کندیترش م رو

 ستیانگار تنها ن.شنومیرا م روزهیعمه ف يو صدا رومیاست؟کنار در اتاق م یچه کس یعنی.چدیپیزنگ در در خانه م يصدا

کم کم بروم که تو هم به کارهات .شومیمن مزاحم نم گریامده؟خب د همانیم":دیگویممهرانه .امده ایرو لیو با فک و فام

".یبرس

"؟ییآ یبا من تا کنار در م":داردیرا برم لشیو وسا شودیم بلند

".نمیک یخداحافظ نجایندارد هم یبیاگر ع.خواهمینه معذرت م"

".خداحافظ ؟چسیبینه چه ع":کندیم یتبسم

تختم  يبندم و رو ید ر را م.نمیبیدرز در م يرا از ال نیا.کندیده که تا کنار در بدرقه اش ممتوجه رفتنش ش ایرو قطعا

.کرده ریمهرانه افکارم را درگ يحرفها.کشمیدراز م

******************************

 ادیدر خانه ز ایروبا وجود .کنمیخودم را م یو من دوباره سع"!قطعه را بنواز گرید کباریلطفا ":دیگویم انیهاوانس يآقا

 یصندل يرو انیهاوانس يعکس العمل آقا دنید يبرا یوقت.رسمیخوب نم ناتمیدوست ندارم به سالن بروم و به تمر
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مثل .کندیاشاره م اریو به ماز زندیچشمک م میبه سو یزدکافتد که د ینگاهم به صورت مهرانه م چرخمیمخصوصم م

نسبت  اریما حضور دارد و کل حواسش به اعمال و حرکات ماز ينهایمرمهرانه مرتب سر ت.شودیداغ م میگوشها شهیهم

ساعت با هم صحبت  میو حداقل ن زندیشبها تلفن م.میشده ا یمیصم یلیخ یتازگ.است نیریبه من و سا

با خنده  رسدیکه م اریهر بار به نام ماز.چرخدیمربوط به آن م لیدور و بر کالس و مسا شتریحرفهامان ب.میکنیم

".دختر دیچرا رنگت پر!ما چشم داردها یگوش":دیگویم

 میداشت یوقت میکه در کالس بود روزیپر":دیبگو خواهدیکند و هر چه م یمورد پرچانگ نیدر ا دهمیمن اجازه م و

 انیهاوانس يآقا ياصال حواسش به حرفها گرید.نشست چارهینگاه پسر ب يغم عالم تو دمید يکردیم یخداحافظ

 یبه بچه مردم کم محل نقدریچرا ا.شودیم کبابشیدلم برا کندینگاهت م يدیو با ناام شودیم یحالت نیا یوقت.نبود

"!دهایآ یخدارا خوش نم یکنیم

خنده ام  شیاز کارها.امشب است يحرفها يسوژه برا يحتما مشغول جمع اور.شده رهیخ اریهم به حرکات ماز حاال

لوازم من  يشروع به جمع اور اریدوباره ماز شودیارمان که تمام مک.ندارد لهیپ لهیاصال ش.است ییدختر باطفا.ردیگیم

خوب  یلیامروز کارتان خ":دهدینتم را دستم م يکتابچه ها فیک.کار او عادت کرده ام نیکم کم به ا.کندیم

".بهتر بود یلیخ میداشته باش نیهفته هم با هم تمر یدر ط میتوانستیاگر م.متشکرم.بود

کنم که کارم  نیتمر شتریدر خانه ب کنمیم یسع.ستیمقدور ن زیچ نیچن یول دیشما لطف دار":زمیخیبرم یصندل يرو از

 میکنیم یو غالبا سع مییایب رونیبا هم از آموزشگاه ب میعادت کرده ا.فتدیکه راه ب کنمیو به مهرانه اشاره م".بهتر شود

مهرانه به صورتم .میافت یراه م وارید هیدر پناه سا.دارد يدم غبار آلود وگرم شده  یهوا حساب.میکن یبه اتفاق ط یمسافت

همه به او اخم و ترش  نیچرا ا.آزارش نده نقدریبابا از خدا بترس و ا.يگرفتار کرده ا یرا حساب چارهیپسر ب":زندیزل م

"؟یکنیم

به درد دل  ازین.با او راحت تر شده ام.است ياست که دارم و خوشبختانه دوست دلسوز یروزها مهرانه تنها کس نیا
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 داندیاست و خدا م یپسر خوب اریماز.بکنم دیچکار با دانمینم یاو را آزار بدم مهرانه ول خواهمیباور کن نم":دارم

".رانمیاز حرکات او کامال ح.نکرده ام يجلب توجه او کار يبرا چوقتیه

به  يازیجذاب ن يچهره  نیو انگاه  نیا.خوشگل یلیخ.ارغوان یتو خوشگل":کندیقالب م میدستش را دور بازو مهرانه

 یدارم که از قشنگ یگفتم دوست.شرکتم صحبت تو بود سییبا ر شیچند روز پ.جلب توجه ندارد يتالش صاحبش برا

خوش به حالت .اوردیکه در مقابل او بتواند دوام ب ستین يمرد.هم خوش صورت است و هم خوش اندام.لنگه ندارد

 يده تا ده تا.سندیاوردم که در داستانها بنو یاز مردها در م يا داشتم چنان پدرر افهیق نیپوست و ا نیاگر من ا.دختر

".گرفتمیعالم م يانتقامم را از همه مردها ينجوریا.گذاشتمیو بعد قالشان م کردمیانها را عاشق خودم م

چرا  یدارد ول ییبایز يچهره .کنمینگاه م مرخشیبه ن کندیم یمطمئن هستم دارد شوخ.ردیگیخنده ام م شیحرفها از

و  یکنیدر مورد من اغراق م يخانم اما دار يلطف دار یلیخ":کنمینوازش م گریدستش را با دست د!است دیناام نقدریا

".یدر مورد خودت کم لطف

هم دکتر هست .ستین یکم ادم.کردیمرا انتخاب م اریتو ماز يتو بودك که به جا یاگر به خوشگل":زندیلبخند م یتلخ با

 رودیبعد م.گذراندیمانده اش را هم م یباق لیتحص کسالیو  شودیدانشگاهها باز م يچشم برهم بگذار.ندو هم هنرم

 نیپدرش به عشق هم کردیم فیتعر انیهاوانس يآقا يکه داشت برا نطوریاصال ا.سرپرست داروخانه پدرش شودیم

سر .داروخانه دارند ازیهاست که امت یمیقد از آن یول ستیانگار پدرش دکتر ن.بخواند يداروخانه او را گذاشته داروساز

".یهست یآدم خوش اقبال.بختت گفته دختر جان.ندارد يکم و کسر ینیبیو شکلش را هم که م

 اریتا امروز به شکوه و لذت مورد توجه واقع شدن ماز.مرود یبیدلم مالش عج.آشکار نهفته است یحسرت شیصدا در

من حساس  یچقدر نسبت به زندگ.پسر دارد نیدر مورد ا يرده اعجب اطالعات گست یراست.فکر نکرده بودم

 يمرد کنمیو دردل آرزو م کنمیم یداحافظخ.میهر کدام به راه خودمان برو دیو با میا دهیرس یبه دوراه گرید.است

 رودیچند قدم که م.برساند شیکه او را به آرزوها يمرد.او را داشته باشد اقتیکه ل ردیسرراهش قرار بگ
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".یرا خوب با من کار کن دیدرس جد دیبا.خانه تان ارغوان میآ یفردا عصر م":رددگیبرم

*******************************

قطعه  میدار.به گروهمان اضافه شده اند زنندیم لنیهم که و دیسامان و ناه.را گسترش داد مانیمقدم گروه همنواز يآقا

را  يام کار همنواز دهیفهم یتازگ.کندینگاهمان م ستادهیا ینگفتن یا شعفمقدم ب يو آقا میکنیم نیرا تمر يوالدیاز و يا

 شیبرا یگروه يکارها.ندیدل خودش مک يکار را برا نیا شتریب انگار.دهدیموسسه انجام نم انیفقط به اطر هنرجو

و ان  يت نشسته ادفتر کار يتو.میمبارزه با رژ ندیگویم نیبه ا":دیگویو م خنددیم یگاه.آور است فیآلود و ک جانیه

و  میبا رژ لفکارش تنها به جهت مخا کنمیو من حس م".یدهیکرده اند با سر و صدا انجام م میرا که انها تحر يکار

با  يآدمها يجا نجایا.شماست فیح":دیگویمرتب م.ورزدیکار عشق م نیاو به ا.ستیارضاء حس سرکوب شده ن

در  شهیگروه است و هم يمهرانه هم مثل گذشته نخود".را ندارند يافراد نیداشتن چن اقتیل.ستیمثل شما ن ياستعداد

ساعت کالس خودش را گذاشته درست .قبولش کرد انیهاوانس يقاآنقدر تالش کرد تا باالخره آ.ما حضور دارد ناتیتمر

 رونیده بماند تا کار من هم تمام شود و با هم از هنرک یدر کالس م شودیکارش تمام م یاز ساعت کالس من و وقت شیپ

از میحرف نزن یساعت کیمن به او تلفن نزنم و  ایشب تلفن نزند  کیاگر .به او عادت کرده ام یلیخ.میبرو

که به  یاز کسان.گذشته اش اتیاز تجرب.دیگویاز شرکت محل کارش م.دارد یتازگ میهمه برا شیحرفها.کنمیدق م غصه

حرف تازه دارد و  کیهر روز .شده شانییموجب جدا زیچه چنکهیاو توجه نشان داده اند و عاشقش بوده اند و از ا

مطمئن هستم در مورد او اغراق  گریحاال د.ندکشا یم اریماز يجهت را به سو یوقت شودیجالب تر م شیحرفها

سر صحبت را با من باز کند و  کندیم یحواسش به من است و به طرق مختلف سع يهمه  نیدر طول تمر اریماز.کندینم

اعمال او را  یگاه.میخندیم یو کل مینزیاو حرف م يو همان شب در مورد کارها دیا یبعد م.ندیبیرا م زیه چمهرانه هم

به او  ییجورها کی.ستین بهیو غر يفرد عاد کیمیبرا گرید رایماز.رنجمیکار م نیچرا از ا دانمیو نم ندازدا یدست م

به  یتازگ":گفت گذاشتیم فمیو در ک کردیو جور مرا جمع  لمیداشت وسا یوقت شیدفعه پ.کنمیم یاحساس وابستگ

انداختم و  نییسرخ شدم و سرم را پا.و نگاه در نگاهم دوسخت".گذردیم رید یلیهفته خ کی.نظرم روزها کشدار شده
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 کی.دیگویدرست م دمیدرست هفت روز به حرف او فکر کردم و د.خندندیدارند م انیهاوانس يکه مهرانه و آقا دمید

است و از  يریمرد خشک و سختگ.به عهده دارد ينظر يرا آقا یسرپرست دیگروه جد نیدر ا.گذشت رید یلیهفته خ

گروه را عهده  یفقط سرپرست ينظر يحاال خوبست آقا.ستین يوجود داشت خبر انیهاوانس يقاکه در کارباآ یلطافت

.میایبا او کنار ب توانستمیوگرنه اصال نم ستیمن ن يانویدار است و معلم پ

 ستیکارتان بد ن":دهدیتنفس م ينظر يتا باالخره آقا میکنیکار م میقطعه دار ياست که رو قهیچهل و پنج دق دودح

 کیقتیکه در حق نیو از سالن تمر".میکن نیتا دوباره تمر دیاستراحت کن یربع کیقهیفعال ده دق.دارد رادیا یلیخ یول

چه کار ":ندینش یکنار من م دیآ یو م داردیرا برم شیصندل نهامهر.رودیم رونیاست ب یاتاق بزرگ در کنج سالن اصل

".کردم فیک یراست یراست.ارغوان دیآ یدارد از آب در م یقشنگ

".گروه حرف ندارد ستیانیخصوصا کار پ.حق با شماست مهرانه خانم":خنددیم اریماز

در مورد او نشان  یاست و عکس العمل سرشان به کار خودشان گرید يبچه ها.اندازم یبه دورو بر م ینگاه ینگران با

بسته  کیفشیاز داخل ک.ندینش یکنار ما م دیا یو م کندیرا کنترل م انیاطراف یچشم ریهم ز اریخود ماز نمیبیم.دهندینم

علت  نیرشد بچه ها خوبست به هم يبرا تیسکویب نیا ندیگویم":ردیگیاورد و به طرف ما م یم رونیمادر ب تیسکویب

"!دییبفرما.ه همراه دارمبست هیشهیهم

و شروع به باز کردن در عبه  ردیگیرا از او م تیسکویب يبسته  یستیرودربا یمهرانه ب یول کنمیتشکر م یلب ریفقط ز من

".زدیناهار نخورده بودم دلم ضعف م.اریاتفاقا به جا بود آقا ماز":کندیاش م

"د؟یخوریعدد هم نم کییحت":کندینگاهم م اریماز.کشمیمهرانه من خجالت م یحرکت خودمان نیچرا از ا دانمینم

از همه به  شتریارغوان است و ب نیفعال در گوره ما بچه تر از همه هم.خوردیچرا م":دهدیمن جواب م يبه جا مهرانه

".دارد ازیمادر ن تیسکویب

و بابا طفره ".دارد ازیمادر ن کیارغوان به .یتنها بمان دیحسام نبا"گفتیم شهیمامان بزرگ هم.رمیگیم جهیسرگ
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و مهربان خودم  یمیصم يهمان بابا نیا کنمیباور نم!ازدواج کند ایگرفت با رو میتصم کبارهیشده که  یچ یراست.رفتیم

را دارم و  ایرو دنید ينه حوصله .شده مثل قبرستان میبرا هخان واریچهار د.نیخشک و سرسنگ.ها شده بهیمثل غر.باشد

مجبور بودم از کنارشان بگذرم و به  یلیبه دل یدو سه بار وقت یحت.بابا را ینیسنگو سر یتوجه یب دنینه طاقت د

 یعنی!گرفته هاز من فاصل نقدریبابا ا یعنی.سکوت کردند دندیو تا مرا د کنندیدارند پچ پچ م دمیبروم د اطیح ایآشپزخانه 

!!زد خیدادیو شعار م زدیکه آن همه در مورد حرف م يآتش عشق پدر يزود نیبه هم

"ار؟یآقا ماز دیهست یمتولد چه سال یراست"

پلکش نشده  يسبز خوش رنگ باال يخاکستر يهاله  يتا به حال متوجه .شودیدوباره به من دوخته م اریماز نگاه

"به نظر شما من چند سال دارم؟.پرسمیاول از ارغوان خانم م.خانم مهرانه میرا به مسابقه بگذار نیبهتر است ا"بودم

سن افراد را حدس  توانمیدرست نم.دانمیمن نم":دیآ ینفسم درست باال نم.افتاده میپاها يحرکت رو یلخت و ب دستانم

".بزنم

درست .و آنطرف نطرفیدو سال ا یکیدیشا.دیو پنج شش سال دار ستیحدود ب يزیبه نظرم چ":پردیوسط م مهرانه

است؟

 گرانیاز د میدانیارغوان خانم که م نیمثال هم!دییودتان بگوخب حاال شما از خ.جورهاست نیهم بایتقر":خندیم اریماز

".کم سن وسال تر هستند چند سال دارند

خودت را بگو تا بعد به ارغوان  قیاول شما سن دق!یکییکی.نه نشد":آورد یکف دستها را به حال اعتراض باال م مهرانه

".میبرس

 يکودکانه به من من افتاده که آقا یطنتیبا ش اریماز.کندین کمک مهم عمدا به م دیشا دانمینم ایکار ناخودآگاه  نیا با

و بعد  میکنیم نیتمر گریساعت د مین.دینیخودتان بنش يلطفا پشت سازها.دیخب بچه ها خسته نباش":شودیوارد م ينظر

".میوقت ندار ادیکه ز دیعجله کن.خداحافظ
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".يکردیامتحان م یکینداشت خانم بد نبود  نمک تشیسکویب":آورد یم کیوقت برخاستن سرش را نزد اریماز

چطور با حسرت آنجا  چارهیب نیبب":کندیلحظه به پشت سرش نگاه م کیمهرنه  مییآ یم رونیکالس که ب از

".ارغوان يدار يگوشت ناپز.کند کیکرد خودش را به تو نزد یسع یلیامروز خ.ستادهیا

"کندیخنک م يو نوشابه  یآدم هوس بستن!چقدر هوا گرم شده"

".يباز حرف را عوض کرد.يرویو طفره م یکنیناز م میکه برا ستمیبابا من که طرف ن":زندیم میپشت دست به بازو با

است و  بهیپسر غر کیبه هر حال او .بکنم مهرانه جان دیخب چکار با":افتد یم نییسرم پا یول چرخمیطرفش م به

"؟يدار نیجز ا يز من چه انتظارا.با او راحت باشم توانمینم.دارم یستیباهاش رودربا

بچه  یلیها مطمئن شده ام که خ یتازگ.میبا هم حرف بزن مینیمورد مفصال بنش نیدر ا دیانگار با":کندیرا تند م قدمها

".يا

 یکیپالست یکه چند صندل یفروش وهیو به طرف مغازه کوچک آبم گردیدستم را م میرسیکه م یفردوس دانیم کینزد

بعد .دهدیم یو اب طالب یو مهرانه سفارش بستن مینینشیهم م يرو به رو یدو صندل يرو.کشدیشته مگذا ییرایپذ يبرا

"ست؟یپسر چ نیاحساست در مورد ا.نه؟راستش را به من بگو ایيرا دوست دار اریتو ماز":به صورت من زندیزل م

".دانمینم":اندازم یو شانه باال م زنمیلبخند م ناحودآگاه

مگر با !دانمیکه نم یچ یعنی":کوبدیمقابلمان م زیم یکیصفحه پالست يرو رسدیم یکه به نظرم ساختگ یتیبا عصبان مهرانه

 ایيپسر را دوست دار نیا.با خودت روراست باش.را کنار بگذار ارغوان يلوس باز.يدار یستیمن و خودت رودربا

"د؟یآ ینه؟از او خوشت م

من دلش را  ییدست و پا یب ایسوزد؟آیمن م ییدلش به تنها ایآ.س استمورد حسا نیدر ا نقدریچرا مهرانه ا دانمینم

 ازین.حرف برنم یکیایدارم  ازین.کندیهر چه که هست فرق نم.بتراشد مینقطه اتکاء برا کیدارد  میسوزانده که تصم

 وانیبا ل.نشسته. میفرستاده و حاال رو به رو میخدا خودش برا اشخص ر نیدرد دل کنم و ا یکیبا  اریدارم در مورد ماز
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 يبدجور اریاعمال و حرکات ماز.میبه تو دروغ بگو توانمینم یخب راستش را بخواه":کنمیم يشروع به باز یبستن

مشغول  راکه فکرم  دانمیم یول دانمیرا نسبت به او نم میاحساس واقع.کشدیو فکر را به طرف او م کندیحواسم را پرت م

".کرده

و حرف  یممنون که مرا از خودت دانست.يزیچ کیشد  نیخب ا":زندیم هیتک یبه صندلو  کشدیم یقینفس عم مهرانه

به .يندار دنیبه تقال و زجر کش يازیپسر ن نیبه ا دنیرس يبرا یهست یادم خوشبخت میبگو دیبا.يدلت را بازگو کرد

".یچه کن یبلد باش دیفقط با شودیبنده ات م ینظرم آنقدر مجذوب تو شده که لب بترکان

".به دست اوردن او ندارم يباور کن اصرار برا.نه مهرانه اشتباه نکن":میگویم جوالنهع

گمان  دیشا.کندیفکر م زیبه چه چ دانمیو نم کندیم تمیسکوت اذ نیا.زندیحرف نم گریو د شودیم یخوردن بستن مشغول

 خواهمیم.کنمیحرف دلم را کتمان م شده ام و دارم مانیبا او پش یفکر کرده از روراست دیشا.میگویکرده به او دروغ م

 میخواهیم یوقت.مییآ یم رونیو ب میخوریمان را م وهیو اب م یدر سکوت بستن.رسدیبه ذهنم نم يزیچ یبزنم ول یحرف

"مهرانه؟ ياز من دلخور":رمیگیدستش را م میاز هم جدا شو یسر دو راه

".ور باشمچرا از تو دلخ.دختر يمگر بچه شده ا":خنددیم نیریش شهیهم مثل

در مورد امدن  یراست.يندازیمرا راه ب دمیخانه تان تا در قطعه درس جد میا یم.فردا عصر منتظرم باش":بوسدیمرا م و

"!؟يندار یمشکل تیمن که با نامادر

 لیاو به سما لیو عدم تما لیتما يکه رو ستین يدر خانه ما عدد ایرو":برخورنده یاست و کم نیسنگ میبرا حرفش

.گرانیهستم نه د رندهیگ میخودم تصم میشخص لیدر مورد مسا.داشته باشمتیحساس

و ".فردا عصر منتظرت هستم":گفتم دنیویدر حال د.برسانم ستگاهیبه سرعت خودم را به ا دیو با رسدیاز راه م اتوبوس

را که  یتن ينرود کتابچه  ادتی.ساعت چهار انجا هستم یحوال":دور شده یکم شیصدا.دهمیدست تکان م شیبرا

".يکنار بگذار میبرا یبه من بده یخواستیم
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از ساعت حدود دوازده امده  شایم يآقا.دهیچیکه در حال کوك شدن است در خانه پ انویپ يها هیگوشخراش کالو يصدا

نه البته به اصرار مهرا.هنوز هم کارش تمام نشده.کندیدارد ان را کوك م ختهیر رونیرا ب انویدل و جگر پ کهیو در حال

دلم به سور  فتدیب قیامروزش به تعو نیو ممکن است تمر رسدیم ددار نمیبیاالن که م یرا کوك کنند ول انویپ میداد

برسد و اگر ساز اماده نشود وقتش  نشیکه به تمر دیا یو م کوبدیهمه راه را م نیدو سه بار ا يهفته ا یطفلک.افتاده

 توانمیم نکهیخوشحالم از ا.دارد یخوب شرفتیپ دیگویشده و م یو راضاز ا انیهاوانس يآقا هایتازگ.رودیهدر م یحساب

کوك  انوتانیپ":گفتیمهرانه مرتب م.مردم یخانه م يهمزبان تو یکمکش کنم و به من وابسته شده وگرنه ب

".زنمیرا م یدارم چه نت دانمیدرست نم.ندارد

"شا؟یم يطول دارد اقا یلیخ":رومیم شایم يسر آقا يباال

 قیعم ينهایو چ نیدر ته نگاه رنگ".شودیاآلن تامام م.یلینه خ":زندیو لبخند م کندیلحظه سرش را بلند م کیرمردیپ

 توانستمیکاش م.تالطم ، صاف و کودکانه است یآرام و ب يایدر کیچشمانش مثل .ارامش خفته ایدن کیصورتش 

.آرامش او را داشته باشم

قهوه درست  شیبرا ایرو.کندیشده و دارد بند و بساط خود را جمع و جور م هم تمام شایکار م شودیمهرانه وارد م یوقت

و ".خورمیم یبله مرس":زندیمهرانه لبخند م.اوردیقهوه ب شیکه اگر دوست دارد برا کندیکرده و به مهرانه هم تعارف م

خاطر دل من  يرکتش را براح نیحتماً ا.کندیکج و کوله م ظیاو با غ هلب و دهانش را با اشاره ب شودیدور م ایرو یوقت

.زننده بودن عمل ندارد ایینیبه کار دلنش يکرده و کار يکار با من همدرد نیبا ا کندیگمان م دیشا.است

چند  يروز":مهرانه شگفت زده شده ام شرفتیاز پ.میکنیم نیتمر میبه دو ساعت و ن کیو نزد نمینشیحوصله م با

".فرق کرده یلیخ با گذشته ؟کارتیکنیم نیساعت در خانه تمر

ارغوان  میهر دو خسته شده ا گرید":کوبدیم انویپ يدهایکل ينظم رو یانگشت دست راست را محکم و ب پنج

"رون؟یب میبا هم برو يحال دار!کنم اما نپرس کجا زتیجا و سورپرا کیببرمت  خواهمیم.خانم
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".میآ یبگو کجا ، م":شومیحوصله م یب یلیبرود خ یوقت.هنوز روشن است هوا

".نت نکش دختر من که گفتم نپرس":اندازد یباال م ابرو

 یکجا ارغوان جان؟ک":زندیم میصدا ایرو میاز خانه خارج شو میخواهیم یوقت.میافت یو راه م پوشمیم رونیب لباس

"؟يگردیبرم

".ستیمعلوم ن"

"جا رفته؟ک میپدرت بگو ؟بهییآ یات نم روزهیمگر امشب با ما به خانه عمه ف":دیآ یم جلوتر

".در خانه بمانم دهمیم حیشام هم ترج يبرا.به او بگو نگران من نباشد"

دمش را  يجور کیدیبا.کندیتو دخالت م يچقدر در کارها":فشردیمهرانه لبها را در هم م.میزنیم رونیاز در ب و

".ینیبچ

".به کار من ندارد يکار ادیز ستیهم ن نطورهاینه ا":شومیچرا دگرگون م دانمینم

"!آباد وسفییدو راه":ردیگیرا م یتاکس کیو مهرانه جلو  میرسیم ابانیسر خ به

"د؟یرویتر هم م نییپا یکجاست؟از دوراه رتانیآقا مس":شودیمهرانه به طرف راننده خم م میشویسوار م یوقت

".مخانیبه کر رومیبله خواهر م":دارد یبیو چشمان نج ختهیاو يلهایسب.کندیعقب را نگاه م نهییاز ا راننده

"؟يدارو بخر یخواهیم":کندیداروخانه کج م کیو مهرانه راه به طرف  میرویم یکم.میشویم ادهیپ دانیبه م دهینرس

".نه":زندیلبخند م طنتیش با

"؟يالزم دار شیآرا ؟لوازمیپس چ"

"...یول ییزهایچ نیهمچ کی":کشدیرا م دستم

از .حالت سوپر مارکت دارد گریطرف قسمت فروش دارو و طرف د کی.است یبزرگ يداروخانه .ردیگیرا درز م حرفش

توجه به اطراف به طرف  یاندازد و ب یم نییمهرانه سرش را پا.یو دستگاه وزن کش شیگذاشته تا لوازم ارا ییدم پا
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صدا و و مهرانه با سر و "بکنم؟ توانمیم یچه کمک":دیآ یزن فروشنده به استقبالمان م.رودیم شیلوازم آرا شخوانیپ

که با  کنمیم یاش را وارس یسفارش يدارم شامپو.دهدیکه مخصوص خودش است چند رقم جنس سفارش م یحرکات

 دایچشم نواز پ يبلند جلوه ا مهیو ن زهیپاک دیاست که در آن روپوش سف اریماز.شومیم ریآشنا غافلگ يا افهیق دنید

".کجا نجایچسم ما روشن ، شما کجا ا":کندیسالم م یبا ذوق زدگ.کرده

".نجاستیپدرتان ا يداروخانه  دانستمینم.دیکنیچه م نجایشما ا!ا":چرخدیبه طرفش م مهرانه

رو به زن فروشنده  اریماز.داروخانه آمده نیبه ا یبا قصد قبل فهممیاست که الاقل من م انهیو حرکاتش آنقدر ناش حرفها

 يمهرانه را رو یاز لوازم سفارش يگریو زن انواع د".یشکارشان را داشته با يهوا.خانمها از دوستان هستند":کندیم

.ندیچیم شخوانیپ

"د؟یندار ازین يزیشما چ":من است يرو اریماز نگاه

".نه متشکرم"

 نجوریواردات ا.است ییعطر خوشبو":اوردیام ب دهیعطر که اسمش را تا به حال نشن شهیش کیخواهدیزن فروشنده م از

"!از طرف من.ناقابل است.دیرا بردار نیحتماً ا کنمیم هیصتو.را ممنوع کرده اند زهایچ

درون ان دارد دودو  یاهیکه دو تا س شودیقرمز نمودار م يتکه گلوله  کیرو به رو  نهیچهره ام در آ ریتصو يجا به

".ندارم ازیمن به عطر ن ینه مرس":چرخانمیم گرید یسرم را به سمت.زندیم

مهرانه را نصف  يشده  يداریسفارشمان را به صندوقدار هم کرده که اجناس خرقطعنا .شودیو دور م دیگوینم يزیچ

.محبت کرد یلیخ میتشکر کن اریاز ماز میبرو دیگویمهرانه م.رمیگیم لیلوازم را تحو یوقت.کنندیحساب م متیق

پسر  نیپس ا!ا":گرداندیمهرانه هنوز دارد چشم م.ردیگیم يجور بد کیدلم .ستین اریماز میانداز یرا چشم م اطراف

تشکر  مشیدیبعد که د.رونیحتما کار داشته از داروخانه رفته ب.ولش کن":اندازد یو شانه باال م".زد بشیکجا غ

".کنمیم
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 یبا چه سرعت نینگاه کن بب.است یعجب پسر زبل":خنددیمهرانه م.زندیصدامان م یکیمییا یم رونیداروخانه که ب از

".را آورد کنار داروخانه نشیماش

 دانستمیآخر از کجا م.هم من دقت نکردم دیشا دانمینم.میدیرا انجا ند اریماز لیاتومب میآمد یم یوقت دیگویم راست

مقصدتان کجاست خانمها؟اگر راهتان به ":دیآ یو به طرفمان م شودیم ادهیپ نیاز ماش اریماز.داروخانه پدر اوست نجایا

".رسانمبشما را  يریتا مس شومیخوشحال م خوردیراه من م

".ممنون یلیباشد خ یکیراه ما با شما  کنمیگمان نم":میگویم شتابزده

، شما کدام طرف  میجاده قد رومیآباد و من م وسفیرودیارغوان م":رودیاعتنا به حرف من به طرف او م یمهرانه ب یول

"د؟یرویم

راه  یب چکدامیه رهایمس":کندیرا باز م نیاشدر م اریزیما.کندینم ییاعتنا یول کشمیرا م نشیآست ندینب اریکه ماز يطور

".در خدمتم دییبفرما.ستین

 یپسر کدام طرف باشد ول نیا ریمس ستیتازه معلوم ن.کجا رانیشم میآباد کجا و جاده قد وسفیکنمیخودم فکر م شیپ

ه تخت طاووس که ب.و من عقب ندینشیمهرانه جلو م.میشویسوار م میرویمهرانه هر دو م یلب ریبه دستور آمرانه و ز

مهرانه  رسانمیاول شما را م نیارغوان خانم است بنابرا يانهخ کیما نزد يخانه ":به سمت راست چدیپیم اریماز میرسیم

.خانم

چرا لبم به مخالفت  دانمینم یول.او تنها بمانم دچار دلشوره شده ام لیدر اتومب دیرا با یمسافت نکهیاز ا.دارم يبد حس

 شهیمهرانه مثل هم ترسمیم.نمیبیکار را در خودم نم نیفقط قدرت ا!از مسئله خوشحال باشم ، نه نکهینه ا.شودیگشوده نم

 رپاسخیکه از من شده فقط با بله و خ یجواب سوأالت.بشوم ریتحق اریماز شیو من پ يبچه ا دیسر به سرم بگذارد و بگو

صحبت در مورد .مهرانه است اریرف صحبت مازط قتیدر حق یعنی.زندیداده شده و حاال فقط مهرانه است که حرف م

که خواست برود خارج  ندفعهیا دیبابا تازه از لندن برگشته با":دیگویمهرانه م.مقدم در مورد مهاجرت است ياقا دهیعق
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".گرفت يان را سرسر شودیاست که نم یبه هر حال موضوع.کنم یبررس یبا او بروم و اوضاع ان طرفها را کم

"ست؟یشغلشان چ یراست.پس پدر شما مرتب در حال رفت و آمد هستند!عجبت":شودیجالبتر م اریماز يبرا موضوع

".را دوست دارم شیکارها یلیاست خ یادم موفق.بابا بازرگان است":شودیانباشته م یمهرانه از غرور خاص يصدا

".توپ باشد یلیخ دیپس وضعتان با":خنددیم اریماز

".مییآ یبه حساب نم يها عدد ییآن باال باال شیپ.است اریدست بس يباال دست":خنددیهم مغرورانه م مهرانه

 یحرف زده بود ول یاز امکانات خاص ختهیالبته جسته گر.ثروتمند هستند نقدریتا به حال نگفته بود ا!یدختر متواضع چه

سحر تا  يان از صبح کله دخترش یتمول نیچن نیبه او افتخار کنند که در ع دیواقعا خانواده اش با.ختهیفقط جسته گر

خواجه  ابانیمهرانه سر خ.نظر کنم دیخودم تجد یدر زندگ یمن هم کم دیبا.شرکت است کیغروب مشغول کار در 

 یبه خانه امده ام ، چشم خانواده ام را در م بهیادم غر کیبا  نندیاگر بب.میدار یفضول يها هیهمسا":شودیم ادهیعبداهللا پ

مرا در  یینااگر آش.مسئله فکر نکردم نیچرا من احمق به ا.دهدیحرفش تکانم م.کندیم یظو با لبخند خداحاف".اورند

 دیبا میدیآباد که رس وسفییسر دو راه.میرفته را باز گرد ریمس دیاز کار گذشته و با ؟کاریچ ندیبب اریماز لیاتومب

"د؟ینیجلو بنش دییآ ینم":چرخدیبه طرفم م اریماز.شوم ادهیپ

".جا خوب استنیهم.نه ، نه"

 یوقت.امروز چقدر ذوق زده شدم ارغوان یدانینم":کامال رو به منست لیاتومب ينهییآ ينگاهش از تو یافتد ول یم راه

همان  میاگر بگو ینیباور نمک.چند لحظه به چشمانم شک کردم يا ستادهیمن در داروخانه ا یچند قدم يدر فاصله  دمید

:.کردمیلحظه داشتم به تو فکر م

شوم و با سرعت  ادهیپ نشیاز ماش خواهدیدلم م.نگه دار نجایهم میبگو خواهدیام که دلم م ختهیاو بهم ر يبا حرفها قدران

مرا ببخش ":کندیم یکه شروع به عذرخواه افتهیمطمئن هستم از حالت چهره ام حس مرا در.از آنجا دور شوم

.شودیساکت م گریو د".کنمیدارم سوءاسفتاده م دهامشیپ میکه برا یتیاز موقع یفکر کن خواهدیدلم نم.ارغوان
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 میرسیآباد که م وسفییبه دوراه.زدیرا ممکنست برنگ یهر شخص يحالتش معصومانه شده که حس دلسوز آنقدر

".شومیم ادهیپ نجایمن هم یمرس":نگه دارد کنمیخواهش م

"م؟یدیرس یعنی"

".بروم یراه با تاکس يهیبق دهمیم حیبله ، ممنونوترج"

 جانیاز حوادث امروز ه یلیخ یفقط دوست دارم بدان.بشوم تتیباعث اذ خواهدیدلم نم.یهر جور راحت":کندیم توقف

".زده ام

اگر .بروم ادهیبه خانه را پ دنیتا رس خواهدیو سبک است که دلم م ریهوا انچنان دلپذ یشده ول کیتار.وقت است رید

که هنوز اتوبوسها در تردد  کنمیخدا را شکر م.کردمیکار را م نیقطعنا ا مدیترسینم ابانهایخ یو خلوت یکیاز تار نقدریا

و بعد حرکت  دیایماند تا اتوبوس ب یانقدر منتظر م ابانیخ يدر ان سو وکندیبا من حرکت م اریماز شومیمتوجه م.هستند

 يگریه اتوبوس حالت دچرخش درختها در مقابل پنجر.شده گرید کجوریابانهایامشب خ.دارم یبیچه احساس عج.کندیم

!کنمهیگر خواهدیچرا دلم م یدارم ول یو سبکبال یاحساس خوشبخت.ادمها شفاف و مهربان است يچهره .دارد

"؟يامد رید نقدریبابا؟چرا ا يارغوان؟کجا بود ییتو":دیآ یبه طرفم م.ستادهیکنار در ، در کوچه ا یبا نگران بابا

".شد ری، د دیطول کش دشیخر کار.میبود رونیبا دوستم ب":کنمیم سالم

درست .ندارد تیامن ابانهایخ":اندازد یم میربازویبابا دست ز.زودتر خودم را به اتاقم برسانم و تنها باشم خواهدیم دلم

".بماند رونیوقت شب ب نیبه سن و سال تو تا ا يدختر ستین

".تکرار نشود کنمیم یسع.بابا خواهمیمعذرت م":ندارم يا نهیهم ک ایاز او و رو کنمیم حس

.شودیمحکم تر م میدستش به دور بازو گره

".مهرانه خانم است ایارغوان جان ب":زندیم میصدا ایکه رو میوارد خانه نشده ا هنوز

کار  نیخاطر من بوده که دست به چن ياصرار دارد به من بفهماند برا.کند هیدارد کار امروزش را توج یسع مهرانه
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تا کجا تو را  اریحاال آقا ماز.انگار بد نگذشته خانم":تعجب کرده یکم دیشا.عتراض نکردمزده و من اصال ا یبیعج

"رساند؟

".شودیمهرانه فعال نم میزنیبعدا در موردش حرف م":شودیغذا وارد اتاقم م ینیبا س ایرو

".طلب من یکی.خانم يخوب مرموز شده ا":شنومیاعتراضش را م يقطع کنم صدا نکهیاز ا شیپ

***********************************

گروه را  یتازه سرپرست.ستین يامروز که روز همنواز.انجا نشسته اریماز نمیبیم شومیکه م انیهاوانس يکالس آقا وارد

با  دیچطور":کندیم اریبا ماز یو شروع به احوالپرس کوبدیم میمهرانه با آرنج به پهلو.به عهده گرفته يگریهم کس د

".دیمحبت کرد یلیکوشا ان روز خ يما آقا يزحمتها

".نکرده ام یکار مهم دیدار اریاخت".افتد یگذاشته اند م انویپ يشاخه رز سرخ که رو کیبه  چشمم

هنوز به او .من گذاشته يبرا اریرز را ماز يزودتر بفهمد که ان شاخه  خواهدیاز منست و دلم م شیکالس مهرانه پ ساعت

رد  يعاد یحرف اریبا ماز توانمینم یحت گریحاال د یهستم ول یاصوال آدم معذب.عالقه کرده به من ابراز ینگفته ام که ضمن

به ":نمیبیدر ته چشمانش م یبرق.افتد یمهرانه چشمش به گل سرخ م.دهافتا نهیس يسرم مثل بچه ها رو.و بدل کنم

".یعجب گل خوشرنگ!به

را قبول  یکینیگفتم الاقل ا یاز داروخانه برنداشت يزیآن روز چ":ردیگیو به طرف من م داردیگل را برم اریماز

".یکنیم

نه انگار اشتباه  یول ندیبیم یچشمانم عوض ایدهیرنگش واقعا پر دانمینم.کنمیبه مهرانه نگاه م.ام معطل که چه کنم مانده

".یکنیدست دست م رنقدیچرا ا.دختر ریبگ":دهدیو به دست من م ردیگیم اریگل را از ماز خنددیکه م یدر حال.کرده ام

".به زحمت نبودم یراض":میگویم شودیم دهیکه به زور شن ییصدا با

".يخوشحالم کرد.اریماز یبگو مرس!يچقدر نازناز!يوا":گذاردیباز مهرانه است که سر به سرم م و
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را  ندهیدرس آ و دهمیرا پس م دیمن هم درس جد شودیکالس مهرانه تمام م.رودینم اریماز یول دیآ یم انیهاوانس يآقا

باز تعارف .کتاب نتم گذاشته ام يشاخه گلش را ال.دیآ یم رونیهم با ما از هنرکده ب اریماز.میکنیم یو خداحافظ رمیگیم

بعد  دیاول من را برسان":گذارمیشرط م کیفقط من .میکنیبار هر دو راحت تر قبول م نیکه ما را برساند و ا کندیم

".مهرانه را

باز مهرانه  لیدل نیشوم به هم ادهیمن قرار است زودتر پ.کندیمعذب هستم و قبول م یلیخ نیاشم يبا او تو ییتنها

گفته قرار است کار گروهمان را در  ينظر يآقا":دارد مرا به حرف بکشد یمرتب سع اریماز.ندینش یجلو م یصندل

کار  نیا يحل امن و مطمئن برام یدارد در پ البته.است يآدم جسور.بگذارد شیمقابل پدر و مادر بچه ها به نما

"ارغوان؟ یموضوع خبر داشت نیاز ا.گرددیم

بعد از کالس .میستیحرفها ن نینخ ا يتو ادینه ، من و ارغوان معموال ز":ردیگیحرفم را م يو مهرانه دنباله "نه":میگویم

 دیمان نبود شا یحزب اله يهیاگر مشکل همسا":دهدیو ادامه م".میتا از اخبار مطلع شو میمان یدر اموزشگاه نم یلیخ

".میما بگذار يبرنام را در خانه  میتوانست یم

 نیچن توانیما هرگز نم يبه وسعت خانه  يدر خانه ا.و بزرگ باشد یدنید یلیخ دیمهرانه با يخانه  کنمیبا خودم فکر م

.داد ییمانورها

"برود؟ رانیقصد دارد از ا انیهاوانس يآقا دیخبر دار":دیگویم اریماز

"د؟یا دهیشن یاز ک":نباشد یخبر واقع نیکاش ا.شودیفشرده م دلم

".آنها برود یو قرار است خودش هم در پ کایانقالب زن و بچه اش را فرستاده امر لیاوا گفتیم.مقدمو ياز آقا"

به  يطعنا فکرق.را به امان خدا رها کند انواشیپ يشرفتهیمقدم کالس پ يآقا کنمیگمان نم یچه بد ول":دیگویم مهرانه

".کندیمعلم خوب م کیحال اوردن 

 ادهیپ نجایهم.کوشا يآقا یمرس":میگویم.رودیم شیپ ییبه طرف سرباال اریماز میرسیاباد که م وسفییدوراه به
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".شودیم

 یحترودیراه را درست م.ندارد ییبه راهنما يازین.دهدیو به حرکتش ادامه م کندیگله مندانه نگاهم م نیماش نهیآ يتو از

".دییبفرما میدیخب رس":کندیکه بابا و کنار در خانه توقف م رودیرا همانطور م چیدر پ چیپ يها ابانیخ

فقط شنونده بودن کار .که سرت رفت میآنقدر ما دو نفر صحبت کرد.دختر يشود که راحت شد ادهیپ":خنددیم مهرانه

".است یمشکل

"م؟یربخو يفنجان چا کیتو  دییآ ینم.دیدار ارینه اخت"

زودتر برو که .باشد یمناسب تیامروز موقع کنمینه گمان نم":دیگویو مهرانه م".دیآ یمن که بدم نم":دیگویم اریماز

".ممکن است دوباره نگرانت بشوند

و بابا  ایبه رو یحیچه توض اریدر مورد ماز دانستمیکه دعوتم را قبول نکردند وگرنه واقعا نم کنمیرا شکر م خدا

معطر  جاتیسرکه و قند و سبز يبو!راه انداخته یچه بو و برنگ ایرو.شومیو وارد خانه م دهمیدست تکان م شانیبرا.بدهم

 دنیبا شن.میداشته باش همانیم دیبا.هم خوب آب و جارو شده هخان.پخته یشگیهم يخوشمزه  ياز آن دلمه ها دیگویم

من  ياز غذا یکم ایاگر ممکنست ب.يشد زود امد خوب.یخسته نباش.زمیسالم عز":دیآ یم رونیدر از آشپزخانه ب يصدا

"!کنم شتریسرکه قندش را ب ایبچش و بگو طعمش خوب شده 

 دیآ یدلم نم.ستیطعمش واقعا عال.چشمیباز کرده م میفلفل را که در بشقاب برا يدلمه  کیاتیاز محتو یو کم رومیم

".دست شما درد نکند.خوب شده یلیخ":ذوقش بزنم يتو

شام را با  ییآ یم نجایا ندیایب نهایامشب قرار است برادرم ا.يکه کمکم کرد یمرس":کندیذوق زده نگاهم م و ناباورانه

"؟يانها بخور

".کنمیم یسع"

"درست کنم؟ تیبرا يخوریشربت م.یکنیخوشحالم م یلیخ.زمیعز شومیممنون م":شودینگاهش دو چندان م برق
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".ستمیتشنه ن ادیز.نه متشکرم"

زن .نشسته یصاف و براقش به سرخ يگونه ها.سرحالش اورد یمختصر گفت و شنود دوستانه حساب نیهم کنمیم حس

و  دیآ یباز شدن در م يصدا.زمان الزم است دیشا.دوستش داشته باشم توانمیچرا نم دانمینم یول رسدیبه نظر نم يبد

".میکمک کن انها را به آشپزخانه ببر ایب.را گرفت منفس دیخر يساکها نیکه ا ای؟بییخانم کجا ایرو":بابا يبعد صدا

.کرده بیرا کشدار و دلفر شیصدا یترک يلهجه ".دستت درد نکند.زمیآمدم عز":دودیبه طرفش م ایرو و

*************************************

"!تلفن کار دارند يتو را پا ییاقا کی،  زمیعز ایب!ارغوان":زندیم میدارد صدا ایرو

"بله؟":دارمیرا برم یراهرو و گوش يتو رومیبه سرعت م...نکند!باشد تواندیم یچه کس یعنی.زندیم خیمیو پا دست

،  دمینفهم دیببخش":ستیتلفن بگذارند و تا ان زمان صدا خوب مفهوم ن يرا رو نییپا يطبقه  یتا گوش کشدیطول م یکم

"شما؟

".میحرف نزده ا یتلفن چوقتیه نیاز ا شیآخر ب.ینشناس يحق دار"

"کوشا؟ ياقا دیشما هست...شما"

 حیاالن توض.اورده ام ریکه شماره ات را از کجا گ يحتما تعجب کرده ا.بله من هستم ارغوان خانم":خنددیم

"!حدس بزن.از کجا یپرسیحتما م.ام دهیشماره تلفن تو را دزد یراستش را بخواه.دهمیم

!ه گرفتهتلفنم را از مهران یعنی.بزنم یحدس چیه توانمینم اصال

"د؟یبه نظرت نرس يزیچ"

"!نه اصال"

 نیاگر هر بار که سوار ماش.توست ریالبته همه اش تقص.مقدم کش رفتم يشماره ات را از دفتر ثبت نام آقا":خنددیم باز

که بتوانم دو کلمه حرف دلم را با تو  شودیم یاز مهرانه برسانمت الاقل فرصت شیپ ییو نگو ینکن یبدقلق يشویمن م
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آدم را  یاز ان جنسها که گاه يعقده ا.بزرگ کرده يعقده  کیجادیاحرفها در دلم مانده و  يهمه  ينجوریا ینم ولبز

".کندیوادار به کار خالف م

.هستم ایتوسط رو مانیحرفها دنیدر ضمن نگران شن.میبگو دیچه با دانمینم یول لرزاندیدلم را م شیحرفها

"؟ییبگو يزیچ یخواهینم"

".رسدیبه ذهنم نم يزیچ.شوکه شده ام یواهللا کم":خندمیم معذبانه

 یو اجازه بده يرا نگذار یاست گوش یفقط کاف.خانم ییبگو يزیچ ستیخب تو الزم ن یلیخ":شودیم نیمخمل شیصدا

 شیپ یتیموقع نیچن ينگذاشته ا چوقتیه یبه تو عالقه مند شده ام ول میبگو خواهمیمدتهاست م.من حرف بزنم کوچولو

"؟يدار يکار نیبه چن لیبگو اصال تما یستیرودربا ی؟بيفردا قرار بگذار یتوانیم.نمتیبب شتریب خواهدیدلم م.دیایب

".فکر کنم دیبا":میگویآهسته م.تمام تنم عرق کرده.فتدیب رونیام ب نهیاز س خواهدیکه انگار م زندیچنان م قلبم

 يشماره  يحاال اگر دوست دار.حال منتظر جوابت هستم به هر.یخب هر جور راحت یلیخ":دیآ یبه نظر م دهیرنج یکم

"!کن ادداشتیمرا 

 یو خداحافظ کنمیم ادداشتیزمیم يمجله رو يهیدر حاش دیگویرا که م يکنم به سرعت شماره ا یآنکه اعالم آمادگ یب

.کنمیم

از هر نظر مرد  اریماز.امشانس اورده  کنمیاست و حس م يبرخورد نیمن در چن يتجربه  نیاول نیا.دارم یبیعج حال

را در ذهنم جا به جا  لیمسا خواهمیم.نمینش یتختم م يرو زندیم جیکه گ يکه خشک شده و سر یبا دهان.ستیآل دهیا

قدم زدن و فکر  يبرا یخوب يخانه جا کیپارك نزد.زنمیم رونیو از خانه ب پوشمیم رونیلباس ب.ستمیقادر ن یکنم ول

بپرسد کجا؟ خواهدیباز م دیشا.کندیباز با نگاه بدرقه ام م یکه با دهان نمیبیم را ایموقع خروج رو. کردن است

 یو رخوت کندیم نیهرس شده نفسم را سنگ يخاك نم خورده و چمنها يبو.تک گرما شکسته باًیاست و تقر غروب

به درخت پشت و سرم را  نمینش یم دیخورش ياشعه ها نیپشت به آخر مکتین کیيرو.زدیر یمست کننده به جانم م
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تلفن بزنم و  توانستمیآنقدر راحت بودم که م انهبا مهر ؟کاشیبا ک یدرد دل کنم ول یکیدارم با  ازین.دهمیم هیتک يسر

سر و صدا  يسورمه ا يدختر نوجوان با روپوشها یگروه.کشمیخجالت م.توانمیرا به او بدهم اما نم اریخبر تماس ماز

 یب.مدرسه بودم يدغدغه  یب يهنوز بزرگ نشده بودم و مثل آنها سرمست روزها کاش.شوندیرد م مکتمیکنان از کنار ن

دوست  کینتوانسته ام  چوقتیچرا ه یراست.چند سال در انزوا.خوش نگذشت ادیآن روزها هم به من ز ؟نهدغدغه

را بشکافم  میینهات يلهیکردم پ یچقدر سع.گذراندم رانهیمدرسه را انقدر بد و گوشه گ يچرا روزها.داشته باشم یمیصم

.کند اهیباز کند و روزگارم را س میزندگ يبه رو بالمثل گذشته  ییبگذارم تنها دینبا.ادامه بدهم دینبا گرید.و نشد

چقدر .کشمیاز خودم خجالت م.در مورد خانواده اش در مورد دوستانش.بدانم شتریب رایدر مورد ماز خواهدیدلم م چقدر

را رها کنم و در مورد او آنطور که دوست دارم فکر کنمدر مورد او ، در  تیطق و واقعمن خواهدیدلم م.شده ام ییایرو

 میایرو يو درشت دارند به عرصه  زیبدهم بچه هامان که ر جازها خواهدیدلم م یحت.مانیمورد خودم ، در مورد زندگ

متلک دو جوان گستاخ و .شده کیارت نمیبیشده ام که م خودیآنقدر از خود ب.آزادانه انجا جوالن بدهند شودیم ریسراز

ام که به  رفتهعیبه خانه انقدرسر دنیتا رس.میآ یم رونیو از پارك ب زمیخیبا هراس برم.اورد یمزاحم مرا به خودم م

و شانه به شانه به طرف  دیآ یجلو م.کنمیسالم م.ستادهیبابا سر کوچه ا نمیبیم یباز هم با شرمندگ.نفس نفس افتاده ام

جلو  ای، رو میرسیبه خانه م یوقت.سکوتش آزار دهنده است.زنمیاصال حرف نم.ساکت است يبابا بدجور.میرویخانه م

".نمیرا بچ زیم رومیمن م.شام يبرا دییایب دیشو هاماد.خدا را شکر.زمیعز يآمد":دودیم

 یتوانینم چوقتیه.خودشرا در دل بابا جا کرده يبدجور نمیبیزنانه م یجور زبل کیشیدر حرکات و حرفها شهیهم

ناخودآگاه از او خجالت .دهیمطمئنا بابا که نفهم.یواقع ایاست  یساختگ شیها ي، دلسوز شیاعمالش ، حرفها یبفهم

.رومیو به طرف اتاقم م".یبه غذا ندارم ، مرس یلیمن فعال م":شام را با انها بخورم توانمینم کنمیو حس م کشمیم

 يهنوز لباسم را کامل عوض نکرده ام که تقه ا.کنم ریآشپزخانه بروم و خودم را سبعدا به  گریمواقع د یلیمثل خ توانمیم

"زم؟یتو عز مییایب توانمیم":باباست يصدا.کنمیاشتباه م یغذا آورده ول میکه برا استیباز رو کنمیفکر م.خوردیبه در م
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"!دییبله بابا بفرما":کشمیبلوزم را به تن م شتابزده

وقت است نگاهش رنگ عوض  یلیخ.ستدیا یچهارچوب م يتو رسدیکه گله مند به نظر م يچهره او بابا با  شودیباز م در

 ییجورها کیمیبگو توانمیم.است يگریامشب حالت نگاهش جور د یشده گله مندانه نگاهم کند ول یلیخ.کرده

"داخل بابا؟ دییآ یچرا نم":معترضانه است

"؟يبود رونیب یبا کس":کندیروع ممقدمه ش یب.ندینش یتختخوابم م يو لبه  دیآ یم

".نه"

"که تلفن زد آشنا بود؟ يپسر"

بابا  يرا چطور برا اریموضوع تلفن ماز دانمینم!رذل يایرو يا.شومیشده اند دستپاچه م ریکه غافلگ ییادمها يهمه  مثل

".است یقیشگاه موسآموز يبله ، از بچه ها":اندازم یم نییسرم را پا.شده یدلخور و عصب نقدریبازگو کرده که ا

"زند؟یکه به خانه تلفن م دیشده ا یمیصم نقدریا یعنی"

سکوت را .نمینشیتخت م گرید يدر گوشه .چرخدیزبانم نم یبود بابا ول يمسئله کار کیمیبگو خواهدیم دلم

"د؟یآ یاز او خوشت م":شکندیم

مراقب خودت  دیارغوان ، با یجوان یلیتو هنوز خ":گذرادیشانه ام م يدستش را رو.سوزدیو م شودیداغ م میچشمها

دخترها .یکن اطیاحت دیبا لیمسا نجوریدر رابطه با ا میبگو ستیو الزم ن یکه چقدر حساس یدانیخودت بهتر م.یباش

در  یول یارتباط داشته باش یبا کس دینبا میگویالبته نم.نندک ي، اجازه نده با احساست باز زمیدارند عز يجنس شکننده ا

کمتر  هیباشد احتمال مضر بودن قض یاگر مساله خانوادگ.مرد تو را بشناسم نیمعاشر خواهدیپدر دلم م کیگاهیجا

".کنمیپس به تو اعتماد م یهست یکه دختر عاقل دانمیم یحاال خود دان.شودیم

هم  یاندك نرمش از همان.شده اهیس نجوریگفته که ذهن بابا ا زهایچه چ نیهستم ، بب یعصبان ایاز رو ایدن کیاندازه  به

.بدخواه يهم تا حدود دیاست و شا بهیبه هر حال غر.شومیم مانیکه به او نشان داده ام پش
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"اتاقت؟ اورمیشامت را ب.زمیعز يگوش کرد میممنون که به حرفها":زدیخیماند و برم یچند لحظه م بابا

 یمواقع نیدر چن.رودیم دید لحظه تردبعد از چن یول دیبگو خواهدیم يگرید زیچ کنمیحس م.است نییهمچنان پا سرم

 یچه دسته گل داندیخودش م.دیآ یامشب نم یآورد ول یم ینیمرا با س يغذا ایرفتم معموال رو یشام نم يبرا یوقت یبعن

مرا باش که .نداشتم يکار نیچن ياو بودم رو يمن هم جا.ها گفته یبه بابا چ داندیهر که نداند خود او که م.به اب داده

خوب است  داد؟حاالینشان م یعکس العمل نیاگر مامان هم زنده بود چن ایآ.داشتم دلم را با او صاف کنم یعس یتازگ

فکر کردن به .مفکر کن شیبه او و کارها خواهدیدلم نم!اصال ولش کن.ستیبابا را کامال تصاحب کرده و باز دست بردار ن

صبر کنم تا انها به اتاقشان بروند و بعد  دیبا.گرسنه هستم.کشمیتخت دراز م يرو.کندیاعصابم را متشنج م لیمسا نجوریا

.شودیدشوارتر م میبابا و حرف زدن با او روز به روز برا دنید کنمیحس م.به آشپزخانه بروم

.هم به اعضاء اضافه شده گرید ستیلنیو کی.شودیدارد گسترده تر م نطوریهم گروهمان

 يمعمار يرشته  يانگار دانشجو.بماند رانیندارد در ا میتصم دیگویم.است یدست رهیچ يبهاره است و نوازنده  اسمش

 میاورد و در کنار من تنظ یاش را م یصندل اریبه محض ورود ماز.ایتالیبرود به ا لیادامه تحص يبرا خواهدیبوده و م

حرفش را  مهرانه".يزدیتلقن م کیکاش الاقل .خانم بودتنگ شده  تیدلم برا":شده یخودمان یلیلحنش خ.کندیم

"!دیشده ا یبا هم خودمان نقدریتا حاال ا یاز ک دمینفهم!یمیچه صم!ه...او":آورد یگوشم م کیسرش را نزد.شنودیم

 يورق زدن برگها يبرا دهدیظاهرا نشان م.ندینشیو کنار من م گذاردیم یصندل کیو اجرا  نیموقع تمر شهیهم مهرانه

بچه ها  نیشدن با ا یو قاط یچقدر به کار گروه میدانیهر دو م یول ندارد يبه کارش کار ینت من آنجا نشسته و کس

.عالقمند است

 یتونیتو رو خدا م نیبب.ندارم مهرانه خانم یرو به راه یلیهم اوضاع خ ينطوریهم":دهیهم راحت حرف او را شن اریماز

".يزیوضع را بهم بر

آنقدر ساکت شده اند .اند دهیافراد گروه حرفشان را شن يهمه  کنمیکه گمان م زنندیپروا حرف م یب نقدریدو نفر ا نیا
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انگار در کارت .اریآقا ماز ستین یهمه نگران نیالزم به ا":دیگویمهرانه م.وجودشان فقط دو تا گوش شده کنمیکه حس م

".يبسته ا یبکه زبان طرف را حسا ینیبیم.يموفق بوده ا یلیخ

".گرفتار شدم ییجا.کردم رید دیبخشیا مسالم بچه ه":شکندیسکوت را م ينظر يآقا يصدا و

کار  شیاز شومان است و همنواز یقطعه ، رومنس...، دو ، سه ، چهار بار  کی.نیاول چند بار تمر میکنیرا شروع م کار

آن را تا  میشویجلسه تکرار شده موفق م نیکه تا به حال چند نیتمر میساعت و ن کیباالخره بعد از .است يدشوار

کار  یوقت.طلبتان قیتشو دیگویمقدم م يآقا.میاوریمقدم ب يآقاينظر يآقا يلبها يو لبخند بر رو میوازخوب بن يحدود

.اندازد یدر جمع م يو حرفش وِلوِله ا دیدار زهیجا کیمن  شیهمه پ دینقص اجرا کرد یرا ب

اول ":کندیم اطیاحت یلیدم خمق يآقا هایتازگ.میرویم رونیاز آموزشگاه ب یکییکیو  میکنیو دستکمان را جمع م دفتر

".کوچه را کنترل کن دیقبل از خروج هم بگذار.پسرها خارج شوند قهیدخترها بروند و بعد از چند دق

واقع شده وگرنه معلوم نبود تا به حال  نینش تیاقل يمحله  کیاست که هنرکده در  نیشانس ا نیبزرگتر کنمیم گمان

تا من  دیسر کوچه منتظر بمان":دهدیا که طبق معمول جمع کرده به دستم مر لمیوسا فیک اریماز.پابرجا مانده باشد

".میایب

با دفتر آموزشگاه صحبت  میرا جمع کند و در مورد کارها لمیوسا گذرامیراحت م.عادت کرده ام شیبه کارها گرید

"م؟یو خودمان با اتوبوس برو میمنتظرش نشو یهواهیم":مهرانه معذب است کنمیحس م.کند

".دیایتا ب میکنیصبر م.است یچه حرف نیا.نه ، نه":سازدیم شیشانیدر پ یاخم زیر نیچ کی

 میشویسوار م یوقت.پارك کرده یپشت يرا هم در کوچه  نشیمقدم ماش يبه دستور آقا.کشدیطول م یکم اریماز آمدن

متأسفم که معطل .دیشو نیماش را بدهم به شما تا زودتر سوار چیس دیبا گریبار اشتباهر کردم از دفعه د نیا":دیگویم

".دیماند

 يحرفها همه در مورد کالس و گروه و بچه ها میبرسان ابانشانیکه او را به سر خ یتا زمان.ندینش یجلو نم گرید مهرانه
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خانم؟از دست من ناراحت  يخب چطور":کشاندیصحبت را به خودمان م اریماز شودیم ادهیپ یهمنواز است و وقت

"؟یستین

"کدام کار؟":کنمیبودن احساس شرم و عذاب م یمانخد نیا از

تا  دانستمینم.طاقت ندارم گرید دمیراستش آن روز صبرم تمام شده بود و د ستیچ یدانیم.که به خانه تان زدم یتلفن"

 که یمشکل.زدم و تلفن کردم ایبود که دل به در نیا دیایب شیحرف زدن پ يبرا یمناسب تیمنتظر بمانم تا موقع دیبا یک

"امد؟ین شیپ

".داشت یمختصر هم در پ يمواخذه  کیتشنج کوچک شد و  کیچرا اتفاقا تلفنتان سبب ":با او رو راست باشم دیبا

"بابا؟ ایمواخذه از طرف مامان بود .کردمیاصال فکر نم.متأسفم!یراست"

با جمله .قرار بدهم میور زندگام انیاو را در جر خواهدیدلم م مینه بهتر است بگو.شودیسر درد دلم باز م کبارهیبه

 زیاو در مورد من همه چ میرسیخانه م يها یکینزد یو وقت شودیحرف شروع م"وقت است که مرده یلیمادر من خ"ي

".کوچه بود نیهم":راه را گم کرده کنمیفکر م.ریگیم شیرا در پ ییو راه سر باال چدیپ ینم یاصل يبه کوچه .داندیرا م

 دانستمیدر مورد تو نم زیچ چیمن ه.عجله نکن نیهم يبرا میحرف بزن شتریارم بدوست د یول.دمیبله فهم"

نه؟منظورم خانم  ایاست؟قابل تحمل است  یخانم چه جور آدم نیحاال ا.يا دهیکش یسخت نقدریمتأسفم که ا.ارغوان

".پدرت است

 کیبه هر حال .کندیم تمیاو اذحرف زدن در مورد .میصحبت کن نبارهیدر ا خواهدیراستش دلم نم.استیاسمش رو!ایرو"

پس  دیآ یمن هم از او خوشم نم.نندیبیم يادیخودشان ز یمرا در زندگ دیاست که آمده زن پدر من شده و شا بهیغر

"!فراموشش کن

ترك  تیدر زندگ تواندینم چکسیه گریمثل من د یحام کیحرفت قانع کننده است دختر خانم اما بدان با ":خنددیم

حق ندارد ارغوان مرا  یکس.دو تا چشمم ي، بدهندت به من تا بگذارمت رو خواهندینم.ندیبب يادیا زکند و تو ر يتاز
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".کند تیاذ

 جانیآنقدر ه.پر کند میبابا را در زندگ يندارد نتواند جا یلیخب دل!یحام.کندیم يدر دلم جار یچه حس خوب شیحرفها

"؟ییبگو يزیچ یخواهینم":دیگویم.هیگر ریبزنم ز خواهدیزده ام که دام م

".میچه بگو دانمینم گرید.دارم یبیحس غر.اریماز کنمیم یبعد از مدتها احساس خوشبخت":کرده ام بغض

"م؟یبخور يزیو چ مینیبنش کجایمیبرو يدوست دار":چرخدیبه طرفم م.میشده ا یمیصم یراحت نیا به

".بشوم میج نیدوباره س خواهدیاصال دلم نم.اوضاع؟نه بهتر است زودتر برگردم خانه نیبا ا":خندمیم

"!کوچه نرو يتو.جا خوبست نیهم":میگردیو دوباره به سر کوچه برم زندیم دور

سالم و  یبا دستپاچگ.دیآیدر م میرو در رو ایکه از شانس بد زن برادر رو شومیم ادهیو دارم پ کنمیم یخداحافظ

".بود یپیچه پسر خوش ت":زندیلبخند م رکانهیز.افتم یو با او را م کنمیم یاحوالپرس

.میمانم چه بگو یم

"د؟یتازه آشنا شده ا"

".کالس را رساند يامروز لطف کرد و من و چند تا از بچه ها.ام است یقیگروه موس ياز بچه ها.آشنا؟نه ، نه"

باز هم بابا که .گذردیبگذرد و نم ریکه مسأله به خ کنمیدعا م.رومیعجوالنه به اتاقم م یخداحافظ کیو با  میرسیخانه م به

به  زندیو زل م ندینش یم میرو به رو شمیآرا زیم یعسل يرو.دیآ یتازه وارد شده و عرق تنش خشک نشده به اتاقم م

"زند؟یاست که تلفن م يکه غروب تو را رساند همان پسر يپسر":صورتم

".او بود.بله بابا":شومیدارم ذوب م نشیخشمگ ینگاه پرسشگر و کم يگرما ریز

 ياور یچرا او را نم دیا دهیشده ا اقیا نقدریشما که با هم ا زمیخب عز!نطوریکه ا":دهدیم هیتک شمیآرا زیرا به مدستش

"م؟یتا با هم آشنا شو

دو مرتبه مرا به  یکیفقط .میستین یمیما با هم آنقدرها هم صم.دیکنینه بابا شما اشتباه م":کوبدیهم م میها قهیشق حاال
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"!دیباور کن.است نیهم هیقض يهمه .هم بوده گرمانید یهم آموزشگاه.ا هم که نبوده امتازه تنه.خانه رسانده

ات  ندهیآ یزندگ يرا برا يحق توست که مرد نیا.ندارم دخترم ياز حرفم منظور بد":شودیو مهربان م میبابا مال نگاه

دوست دارم اگر .خواهمیرا م رتیمطمئن باش خ.کس و کار تصورم نکند یتو را ب يمرد خواهدیدلم م یول یانتخاب کن

قبال هم گفته ام اگر معاشرت تو با .خانه تا با ما آشنا شود و ما هم با او شیاوریب یبا او معاشرت داشته باش یخواهیهم م

".درست کند به مراتب کمتر است تواندیکه م يباشد دردسر یخانوادگ بهیجوان غر کی

که  يبه پسر توانمیچطور م.ستین يجد دیکنیآنظورها هم که فکر م هیبا قضاما با":ستیدست خودم ن.کوره در رفته ام از

"!با پدرم آنشنا شود ایب میرسانده بگو گریدختر د کیفقط دو سه بار مرا با 

 دوارمیام":دهدیاش را فشار م قهیدست دو طرف شق کیبا پنجه .دیآ یفرق سرش باال م يها یکیتا نزد يبد یسرخ

".مراقب خودت باش میگویباز هم م.به هر حال از ما گفتن.دختر یبه حرفم نرس رید

 ستادهیپله ها ا نییپا ایانگار رو!شده اند يهم عجب معرکه ا لشیو فک و فام ایرو نیا.رودیم رونیو از اتاق ب زدیخیبرم و

 ایب.یکنتیخودت را اذ نقدریحاال الزم است ا.مرد يکرده ا ییچه رنگ و رو نیبب":است کینزد یلیخ شیصدا.بود

 تیمراقب سالمت دیبا.دانمیصالح م شتریرا ب دمشکیب ربتش وانیل کیاز آن  شیپ یکه شاهم سرد شد ول میبرو

".یباش

.شنوم یبابا را نم يصدا خوابانمیچه گوش م هر

************************************************** *****

مهرانه هم که همه جا .بمانم رونیدر ب شتریب توانمیآسوده تر م الیا خب دهیرا فهم اریمن و ماز هیکه بابا قض یزمان از

 اریکه ماز یچیو با سو یکوچه پشت میرویم مییآ یم رونیاز آموزشگاه که ب.دارم يشتریب یهمراهمان است و با او دلگرم

است  یجنابیش عالخود يمقدم هم برا نیا":دیگویمهرانه م.میمان یمنتظر او م نشیماش يگذاشته تو ارمانیدر اخت

".مزخرفش بچه ها را عالف کرده نیچطور با قوان نیبب!!ها
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"ست؟یچ نهایا":میخندیم.رسدیاز راه م A4يبغل برگه  کیبا  اریماز

رفته بود آنها را به بچه  ادشیمقدم  ياقا.اوراق ممنوعه را با بغل اوردم نیجا نگرفت خطر کردم و ا فمیک":شودیم سوار

اجرا  گرانیاست که قرار است در حضور د یینت قطعه ها راکسیز.رسانمیمن به دست آنها م گفتم بده.ها بدهد

".اضطراب دارد یلیانگار خ چارهیب.میکن نیمقدم دوست دارد انها خوب در خانه تمر.شود

آنها را از  ياو اجر ییو هنرما ندیایدعوت کند تا ب انشیهنرجو ایمقدم از اول يعصر پنجشنبه آقا گریشده دو هقته د قرار

".از انقالبش دارد شیپ يکارها يدر ادامه  یبیاصرار عج.شاهد باشند کینزد

"بچه ها؟ میبرو دیخب کجا با":کندیپارك م يکنار اریماز مییآ یم رونیآموزشگاه که ب يکوچه  از

"؟یدهیم حیخودت کجا را ترج":پرسدیو مهرانه م".دانمینم":میانداز یو مهرانه شانه باال م من

".میشام بخور رونیامشب ب دیلیما.را از عزا در آورد چارهیدل ب نیکه بشود ا کجایگ:کشدیشکم م يدست رو اریماز

"...رید یحساب میباش رونیاگر تا زمان خوردن شام ب.بمانم رونیب ادیز توانمینه من نم!شام":میگویدلهره م با

 کیکه تار کجایمیرویم.ارغوان خانم میهوا شام بخورشدن  کیبعد از تار میمگر مجبور":پردیحرفم م يتو مهرانه

"؟ی؟موافقیحاال چ.کوچولو میو زود هم تو را به خانه برگردان مینشده غذا را خورده باش

"؟يسر دار ریحاال کجا را ز.یمهرانه ، بد نگفت نیآفر":خنددیم اریماز

کنار .میآنجا بزن يسر به مغازه ها کیمیریگیممیتصم میرسیم هیبه بازار صفو یزود است و وقت یلیشام خ يبرا هنوز

 زیدو قلم چ یکیدیبعد از خر.زندیبه سرش م متیجنس گران ق کیدنیمهرانه هوس خر میرسیهر مغازه که م

اجناس دو سه سال  يایقطعنا از بقا.است رسرسام آو متشیق.گذاردیم یسیلباس شب انگل کیيکوچکتر انگشت رو

"د؟یآ یشما جور در م يکارمند بیبا ج.گران است ها مهرانه خانم یلیخ متشیق":خنددیم اریماز.است شیپ

 کیکار من صرفا  میبابا چند دفعه بگو.سر مل زده يتو يما بدجور يکارمند نیانگار ا":شودیم دیسرخ و سپ مهرانه

من شل  يبرا سهیکسر شهیبابا که هم ردینم.کندینم نیرا هم تام میصدم مخارج زندگ کیحقوقم .روزانه است یسرگرم
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بعد هم .کندیم يداریخر ستیبرازنده اش ن ادیز نمیبیکه م یحال نیو لباس شب را در ع شودیو وارد مغازه م".است

 گرید.کشدیم انیکند به م هیدارد ته میرا که تصم"ياشتن و"يانویپ دیبه او برخورده باشد خر اریانگار که حر ماز

حال آنقدر  نیو در ع.ستیدشوار ن شیبرا یدر زندگ زیچ چیه هیو ته رودیال ممطمئن شده ام که پول پدرش از پارو با

امر معاشرت با او را  نیا دیبه سر و وضع و ظاهر خودش ندارد و شا یتوجه چیاست که ه یمسلک و خاک شیدرو

"!کجا هست يدشنهایخب مهرانه خانم حاال بگو آن محل پ":دیگویم اریماز مییا یم رونیاز بازار که ب.گواراتر کرده

خبر نداشته  دیشا!آنجا":کندیاست شده پارك ملت م یبه انگشت اشاره به پارك رو به رو که حاال مدت مهرانه

 یم ییو مواد عذا چیکرده اند که در آنجا ساندو هیپارك تعب یانیچادر در قسمت م يادیتعداد ز هایتازگ.دیباش

رستورانها هم  هیزودتر از بق.دیکن دایپ شیدر دکه ها دیتوانیا مدارد و در ضمن همه جور هم غذ یدلچسب طیمح.فروشند

"د؟یموافق شنهادمی، خب چطور است با پ کنتدیپخت و پز و سرو غذا را شروع م

که انگار دارد پرواز  رودیچنان شاد و سبک باالنه راه م.است یجالب شنهادیالبته که در پ.میافت یاو راه م یدو در پ هر

 کی.کم داشتم یدر زندگ شهیرا هم يزیچ نیهمچ کیاصال .ام را عوض کرده هیروح یلیخ هایاو تازگ اعمال يشاد.کندیم

.رانهکه اسم دخترم را بگذارم مه گذردیآن از فکرم م

 اهیس ادیمرا به .به هوا رفته گرشانید يجا به جا فروشگاه چادر زده اند و دود کباب و همبرگر و غذاها.یجذاب طیمح چه

هر کدام .اندازند یم دیخریو بابا از آنها ماست و کره و دوغ م دمیدیو همدان سر راهها م رازیدر سفر ش که ییچادرها

همه ناخنک  يبه غذاها.یآش رشته و کباب چوب اریمهرانه دل و جگر مرغ ، من همبرگر و ماز.میدهیسفارش م ییغذا

 کیتار لیبه دل ینخواهم شد ول مانیاز کارم پش آنقدر خوش گذشته که اگر دوباره مورد مواخذه واقع شوم.میزنیهم م

نگه  میرسیکه م وچهو سر ک کندیاو هم به خواسته ام عمل م.مرا اول برساند و بعد مهرانه را خواهمیم اریشدن هوا از ماز

 را ببر و خوب نهایا":دهدیو به دستم م کندیچند تا برگ نت جدا م نیماش یو روشن نور المپ سقف کیدر تار.داردیم

".میکن نیبا هم تمر یو کم ییایما ب يبه خانه  یتوانستیکاش م!کن نیتمر
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".خوش گذشت یلیامشب به من خ":خندمیم.ستین یعمل داندیخودش هم م یحرف بارها تکرار شد ول نیا

".بود یمن هم شب خوب يبرا.يماند شتریممنون که ب":سرشار از عشق و محبت شده نگاهش

دست دست  نقدریبدو برو بچه ا":کشدیحواسمان را به خود م ندیجلو بنش یصندل يتا رو دیآ یم کهیمهرانه در حال و

".نکن که پدرت رفت و امد تو را به خارج خانه قدغن کند يکار.نکن

مقدم خودش به خانه تلفن  ياگر اقا.گریدر مقابل چشم چند ادم د یگروه ياجرا نیاول.اضطراب دارم که نگو آنقدر

و  ضیعر يمحل اجرا در خانه ا.کنسرت نداشتم نیبه حضور او و بابا در ا یلیصحبت نکرده بود اصال م اینزده بود و با رو

آن واقع شده و در شاخ  اطیباغ مانند ح يفضا يخانه در انتها ییالیساختمان و.ولنجک است يها یاز فرع یکیدر  لیطو

پسر  يخانه  نجایا ندیگویکه م نطوریا.است ییایرو یبه راست یمحل.متنوع مستور است يها چکیو برگ درختان و پ

 يا نهیریدیبه گروه ما اضافه شده و از قرار معلوم پدرش دوست دایاست که جد یزن لنیپدر بهاره ، همان دختر و يعمو

ت پدر تمام اموال و امالکش در دس اریدر رفته و اخت رانیپدر بهاره فعال از ا يپسر عمو دیگویم اریماز.مقدم دارد يبا آقا

 يکرده موها نییخود را تز ي، بلوز مغز پسته ا یمقدم با دستمال گردن زرشک يآقا.دهیرا از خود او شن نیا.بهاره است

حواس .دیگویمقدم م ریخ همانانیسالن به م يدر پشت سر مهار کرده و کنار در ورود اهیس يرا با موبند شانیبلند پر

بابا گفت بمان .جرات نشان دادن عکس العمل ندارند چکدامیه یاست ول بشیو غر بیبچه ها به او و حرکات عج يهمه 

 طیزودتر بروم و با مح دیگفتم با.ساعت زودتر از آنها راه افتادم کیآژانس  کیقبول نکردم و با  یول میتا با هم برو

است که  ییبایا مسن و زمادرش زن نسبت.شوندیوارد م اریمادر و برادر و زن برادر ماز ایاز بابا و رو شیپ.آشنا بشوم

قطعنا در خانه حرف .آورد یبه وجود م نانیچشمان مهربانش در دل احساس اطم.به تن دارد یلباس موقر و خوش دوخت

 یلیخ یاست ول یزن برادرش هم دختر جوان.بوسدمیو م کندیم یتر احوالپرس مانهیبچه ها صم ریسا ازمن شده که با من 

انگار در  دیگویم اریماز.فاصله است یگوشه به آن گوشه اش کل نیرگ است که از اسالن خانه آنقدر بز.خشک و سرد

و بابا جزء  ایرو.زده شده رتیح خانهمهرانه هم از شکوه و جالل  یحت.هم وجود دارد یاختصاص ينمایخنه سالن س
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از  یص به خودش کلآورده و با همان زبان مخصو ییبایسبد گل بزرگ و ز ای، رو ندیآ یهستند که م ینفرات نیآخر

بابا محتاطانه .دهمینم یحیتوض چیمقدم فکر کرده او خواهر منست و من ه يآقا.کندیو تشکر م فیمقدم تعر يآقا

"آن پسره هم امده؟":دانداز یبه اطراف م ینگاه

از  شیو پ".تنجاسیبله بابا ، ا":میگویم.دیاین شیهم پ یکرد و حرف یرا به او معرف اریماز شودیاست که م ییجا نیبهتر

 يسالم آقا":کندیدر مقابل بابا سر خم م.دیآ یجلو م اریانکه بخواهم چشم بگردانم و او را به بابا نشان بدهم خود ماز

.استیگمنظورش رو.دیداد فتخارا.دیخانم شما هم خوش آمد.دیخوش آمد!یعیبد

فشارد و با  یم مانهیبابا دستش را صم.بوده من يکه انگار صاحبخانه است و فقط منتظر آمدن خانواده  کندیرفتار م يطور

را  يقسمت به محل اجرا نیتر کیگوشه که نزد کیدر  روندیو بابا م ای، رو رودیاو که متواضعانه در کنار انها م ییراهنما

 یکه م همانانیم.نمیبیبابا م يرا در چهره  تیآثار رضا.ندینش یدارد م يهترب دید گرید يدر کنسرت است و از همه جا

 نیاول.میپرداز یبرنامه م يو به اجرا مینینش یم مانیپشت سازها میرویبندند هر کدام م یسالن را که م يو درها ندیا

است که قطعه  لنیو يفربرنامه مربوط به گروه سه ن نیدوم.است یقیموس یاز گروه آمادگ یکار دسته جمع کیقطعه 

، دوئت اپوس هشتاد و  يتعلق دارد که به صورت دو نفر اریو ماز سوم به من يو برنامه  نوازدیم يوالد يو ياز رو يا

 قیتشو قهیهر اجرا حدود سه چهار دق انیزده هستند که در پا جانیانقدر ه نیحاضر.مینواز یهشت شومان را م

و بعد شودیانجام م گرید یکار گروه کی.را از فرزندان خود نداشته اند ییاجراهانیانتظار چن چکدامیه دیشا.کنندیم

 ییرایگروه کار پذ ياز دخترها گرید یکیو  اریبچه ها اورده اند و مهرانه و من و ماز ایرا خود اول وهیو م ینیریش.ییرایپذ

.میرا به عهده دار

 شتریداشت خود آنها ب دهیعق.بابا خدمتکاران خانه را مرخص کرده يبه همه گفته از همان شروع انقالب پسر عمو بهاره

راحت  نیمدعو انیدر انجام کار و رفت و آمد در م نقدریاست که ا بیعج.شوندیموجب دردسر م رگیاز هر کس د

 ییکمرو زدیم رونیام ب نهیدر موقع اجرا داشت قلبم را از س کهیبرنامه ها در حال ياجرا جانیه.کشمیهستم و خجالت نم
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نگاه شگفت  يچند بار متوجه .ستین ریتأث یرها بکا یهم در همراه اریوجود مهرانه و ماز.داده لیتقل يادیام را تا حد ز

 يبرنامه  کیيامقدم حسن ختام اجر يبرنامه و به قول آقا نیآخر.بردیمسأله مرا به اوج لذت م نیو ا شومیبابا م يزده 

و زیشورانگ يهمان صدا.خواندیاز حافظ و موالنا م يبه همراه سنتور و سه تار اشعار انیاز هنرجو یکیاست که  یسنت

منحصر به فرد  يا افهیمرد جوان ق.ام دهیاست که چند بار ان را در هنرکده پشت در بسته اتاق شن يمرد ییجادو

"!یکیرومانت يافهیچه ق":اورد یگوشم م خیمهرانه سرش را ب.دارد

و  دهیپوش یو گل گشاد خاص دیلباس سپ. ختهیپرو آو اهیس لیو پرشکن و سب اهیس ییجوان بلند قامت است با موها مرد

چشمانش  ایو او  کشندیاو م يجوان گروه دارند خودشان را برا يدخترها.به موقع اجراء تمام مدت چشمانش بسته است

انگار از .کنمیبابا را نگاه م.اعالم کردند یصبوح بینامش را حب.به آسمان است ایافتاده و  رینگاهش به ز ایبسته است 

دلم .دهدیمنظم تکان م یچشمانش را بسته و دارد سرش را با حالت.آمده از همه خوشش شتریبرنامه ب نیآخر نیا

کرده  حملرا ت يو سرد دراز یکس یب يما با هم روزها.مرد همچنان بخواند و بابا همانطور غرق لذت بماند نیا خواهدیم

و نوازندگان سنتور و  زندیدف هم م یصبوح بیحب.افتاد ینم انمانیم ییکرده بود و جدا دایکاش همانطور ادامه پ یول میا

.کندیم یسه تار خود را همراه

من هم .نوازنده را دوره کرده اند يبچه ها یبعض ایمقدم جمع شده اند و  يدور آقا اینیمدعو رسدیم انیکه به پا جلسه

جلسه هم  يابتدااز .کندیم یو خوش خدمت چرخدیم ایدور بابا و رو نطوریهم اریماز.مانم یبهره نم یآنها ب یزبان قیاز تشو

کارتان فوق العاده .یخب ارغوان جان خسته نباش":دیآ یبابا جلو م.چند بار کنار بابا نشسته و نجواکنان گپ زده اند

"بابا؟ میبرو یافت یحاال راه م.بود

ل شما چقدر خوشحا ارتیاز ز دیدانینم.دیکنسرت آمد دنیکه به د یعیبد يآقا دیافتخار داد":دهیحرفش را شن اریماز

و هم  میرا جمع و جور کن نجایبمانم با بچه ها هم ا دیبا.کنم یرفتن شما را همراه يبرا توانمیکه نم دیبخش یشدم و م

.کندیو مرا نگاه م".میبردن استتار کن يسازها را برا
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تنها .ن سازم بمانمبرد يبه بهانه  توانمینم یحت.ماندن ندارم يبرا یلیدل چیه یبمان ول دیبه من بگو خواهدیم حاًیتلو دیشا

مالفه و  یدر کل اریسازها را بچه ها به قول ماز هیبق.بود انویپ نیبه آوردن نداشت و در خانه موجود بود هم ازیکه ن يساز

با  اریو ماز".میباشه بابا برو":میگویم.وارد باغ کردند ییها لیدر صندوق عقب اتومب وشمد و جعبه استتار کرده بودند 

و با شما و خانم آشنا  اورمیتا بروم مامان را ب دیصبر کن قهیپس لطفا چند دق":ردیگ یبابا را محرفم ساعد  دنیشن

".بود داریمشتاق د یلیخ.شود

 کنمیو آرزو م رسدیبه نظر م یاصال زن خونگرم و مهربان.است مانهیگرم و صم یلیخ ایبا بابا و رو اریمادر ماز برخورد

تا کنار درب  اریماز.میکنیم یو خداحافظ کندیمقدم هم تشکر م يبابا از آقا.ر کنممامان را با او پ یخال يبتوانم جا

و بابا با حرکت سر "!یو با محبت نیچه پسر نازن":دیگویم ایرو مینینش یکه م نیماش يتو.کندیبدرقه مان م یخروج

توانم مسأله را با خانه در ب یراحت نیخوشم آمده به ا ياز پسر یوقت کردمیگمان نم چوقتیه.کندیم دییحرف او را تأ

جگر  يرو دانبه خانه دن دنیانگار بابا طاقت ندارد تا رس.بگذرد یو خوش ریبه خ نطوریا زیبگذارم و همه چ انیم

"!چکاره است بابا اریماز ینگفت":بگذارد

سال آخر  ينشجودا":دیپرسیسوال را م نیو بعد ا میبا هم تنها باش ییتا جا کردیزده نبود صبر م جانیاگر ه دانمیم

".کندیفعال هم در داروخانه پدرش کار م.است بابا يداروساز

چشمان بابا دارد  نمیبیم نهیآ يو از تو".شود یبهتر نم نیاز ا.بود یساز زدنش هم عال!چه جالب":دیگویم ایرو باز

.خنددیم

.را ببوسم واریدر و د یاز شدت خوشحال خواهدیدلم م رسمیبه اتاقم م یوقت

".شام آماده است!زمیارغوان ، عز":زندیم میصدا نییاز پا ایچه مدت است که در آن حال خوشم رو دانمینم

خواهد  انیبه م ییمطمئن هستم باز هم در مورد امروز و حوادثش حرفها.انها باشم شیدوست دارم پ یول ستمین گرسنه

".ند لحظهفقط چ.میآ یاالن م نیهم":رومیم رونیب یو با جست کنمیامد در را باز م
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*******************************

 کنمیحس م دارمیکه از کمدم برم يکرده ام هر بلوز دایوسواس پ هایکه تازگ چارهیموقع سرد کرده و من ب یب هوا

به در  يکه تقه ا کنمیو رو م ریدارم لباسها را ز.و خنک یگرم باشد و نه نخ یلیکه نه خ خواهمیم زیچ کی.ستیمناسب ن

"بله؟":میگویرفتن عجله دارم با هول و وال م يبرا.شده رمید.خوردیم

"ستم؟یمزاحم ن":ستدیا یان م يدوستانه در آستانه  یبا تبسم ایو رو شودیباز م در

".ستیمهم ن یبه کالس ول رومیالبته دارم م!دیینه بفرما"

و  خواهدیاگر دلت م میآمدم بگو يامروز کالس دار دمیفقط د.مزاحمت بشوم خواهمینم":ندینش ینم یتو ول دیآ یم

بهشان بد بگذرد و به هر حال  کنمیگمان نم.ندیایب نجایروز به ا کیگروهت را دعوت کن تا  يبچه ها يدوست دار

".شودیخاطره م تانیبرا يروز

دو  یکیجز .ستیکار ن نیبه ا يازیفعال ن یول ي، لطف دار یمرس":کنمیو نسبتا گرم را انتخاب م هیال کییبلوز بافتن کی

".ندارم یتیمیصم هینفر با بق

".پزمیبراشون م يکه دوست دار يزیتبر ياز آن غذاها.دیشویم یمیصم دیکن دایبا هم رفت و امد پ یخب وقت":خنددیم

".کنمیکار را م نیگرفتم حتما ا میاگر تصم.به هر حال ممنون":کنمیو بلوزم را عوض م رومیدر کمد م پشت

خوش .من بروم گریخب د.زمیعز يخوشگل شده ا یلیخ.يچه لباس قشنگ و برازنده ا":ندکیوراندازم م دوستانه

".بگذرد

 لیدل.برود نیما از ب انیم يفاصله  خواهدیدلم نم.شومیگرفتار عذاب م نطوریچرا در مقابل ابراز محبت او ا دانمینم

بعد از کنسرت  میماه و ن کینیدر ا.ستادهیسر کوچه منتظرم ا اریماز.است که هست نیهم یول دانمیرا نم شیواقع

در ِ شرکت  میآمده دنبال من و بعد به خواهش من رفته ا لاو شهیهم.بود نیکارش هم میکه کالس داشته ا یییروزها

 کیرفتن به  ایکالس هم گشت سه نفره در پارك  انیپس از پا نیبعد کالس بوده و تمر.میمهرانه و او را هم برداشته ا
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 نیهم با ا همهران.لگدیکار م يکجایانگار  ستین یکه وقت میآنقدر به وجود کنار خودمان عادت کرده ا.متاتر و خوردن شا

داشته  يشان بوده و با هم قرار نامزد هیکه قبال همسا یاز پسران یکیرفته سراغ  یتازگ.کندیبرخورد م يعاد یلیمسأله خ

 گرید چکسیه شیسربسته به من گفت و قسمم داد که پ را نیا.سرش با او گرم است میکه کالس ندار ییاند و روزها

از .میزنیبا هم گپ م یساعت می، ن قهیدق ستیو حدود ب میبا هم تماس دار یلفنهنوز هم مثل گذشته شبها ت.بازگو نکنم

کهاز  نطوریا.گذارمیهمه را به حساب فرهنگ خاص خانواده اش م یول شومیتعجب زده م شیاعمال و حرفها یبعض

است در بیکه از نظر من قبح دارد و عج ییزهایو آن چ کنندیفکر م ییاروپا یلیخ داستیپ شیحرفها

که از نظر تفکر  یحال نیچطور است که ما دو نفر در ع کنمیفکر م یگاه.است یو معمول یعیطب لشیاو و فام یزندگ

دارد رل  نمیبیم کنمیخوب که فکر م یلگرمابه و گلتان من شده و قیو رف میبا هم جور شده ا نطوریا میفاطله دار نقدریا

آخر ما دو .و آرامش دارم یاحساس راحت اریاوست که در کنار ماز ودو با وج کندیم يباز اریمن و ماز انیحجاب را م کی

 هیگوشه و کنا یبابا گاه.دهینکش انیمورد به م نیدر ا یچرا تا به حال حرف دانمیو نم میبا هم ندار ینسبت چیتا هنوز ه

 لیمسا یدر مورد بعض ستینبه هر حال بد .ها ياوریرا به خانه ب اریماز یتوانیم یبابا هر وقت دوست داشت یراست":دزنیم

".میحرف بزن شتریبا هم ب

 اریباشم و به ماز شقدمیمورد پ نیدر ا توانمیمگر م.به او بدهم دیبا یچه جواب دانمیو نم ستیمنظورش چ دانمیم

که در نگاهش وجود دارد  یعشق.کندیباز م میو در را برا شودیم ادهیپ نیاز ماش شهیهممثل  اریماز.بدهم يشنهادیپ

دارد و نه نظر  يکه بابا چه انتظار کنمینه فکر م گرید.برمیمادیرا از  یثیکه هر حرف و حد کندیقلبم را گرم م يطور

ها کار  يزود نیدارم به هم نانیطمشخص دوستم دارد و ا نیا دانمیکه م نستیمهم ا.دارد تیاهم میبرا گرید چکسیه

.خواهد شد کسرهیازدواجمان 

 اییبه اندازه من گرسنه هست دانمینم":کندیاز آنها را همراه دارد تعارفم م یکیشهیکه هم يمادر تیسکویب يجعبه  از

".امروز آنقد مشغول بوم که فرصت نکردم ناهار بخورم.چسبدیدو تا م یکیینه ول
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"؟یاشتمگر چه کار د!چرا"

.و حرفش متعجبم کرده کنندیم لیخوردن ناهار تعط يظهرها را برا شهیکه هم دانمیم

".یکنیباور نم میبگو.و خنده دارم بیکار عج کی"

"!بیعج"

".میو رو کرد ریکردن چند گرم مواد انبار داروخانه را ز دایپ يامروز صبح برا.بیآره ، عج"

"ست؟یچ گریمواد؟مواد د"

".است اكیمنظورم تر"

".کندیدر داروخانه شما چکار م اكیآخر تر.اریماز يگذاریسر به سرم م يمطمئنم دار"

پخش مواد مخدر  یندگیپا نما کیخودمان  شیچند وقت پ نیتا هم.ارغوان خانم يما را دست کم گرفته ا":خنددیم

".میبود

".اریاست آقا ماز يبامزه ا یشوخ":ردیگیاست ، خنده ام م یبیعج حرف

از داروخانه ها  یاز انقالب مدتها بعض شیپ یول يمطمئنا خبر ندار.کنمینم ینه به خدا شوخ":خنددیبار به قهقهه م نیا

 دنیاز رشد واسطه ها و بر يریجلوگ يدولت آمده بود و برا.یقانون ریالبته نه غ.بود نیمعتاد نیب اكیتر عیمحل توز

موادر  يقرار داده بود و مقدار يبند رهیبه بازگشتشان نبود ج دیامگر یخاص که د نیافراد مسن و معتاد يدست آنها برا

 کیخودش شده بود  يما هم برا يبابا ينجوریا.میکن عیتوز کنندیکه ارائه م یآنها با کوپن انیتا م دادیما قرار م اریدر اخت

در  اكیهر چه تر شترسو بندها شروع شد بابا از  ریانقالب شد و بگ نکهیبه محض ا.کیيپا مواد فروش درجه 

 يهایگاودار يگاوها گفتندیها م يدور و بر.در کرج میدر چاه فاضالب باغ عمو ختیداروخانه موجود بود همه را برد ر

گذشته حاال بعد از مدتها  یاز شوخ.مست و ملنگ بوده اند شدهیکه از چاه متصاعد م ییبو قیاطراف تا چند روز از طر

نکرده باشند و به  يمغازه را در آن روزها ممکن است خوب پاکساز ید که انبار پشتافتاده بو ادشیما امروز  يبابا
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صبح تا حاال داشتم با او دنبال  يدهیبود که از سپ نیا کردینم دایپ چارهیهم از من ب يآدم مطمئن تر.وسواس افتاده بود

".و ناهارمان حرام شد گشتمیمواد مخدر م

"د؟یکرددایپ يزیجالب است ، حاال چ یلیخ"

و با ".میکردیو بساط پهن م کردمیم دایدو تا آدم باحال پ رفتمیم.نبودم نجایکه االن ا میکرده بود داینه بابا اگه پ"

.کندیبار از گوشه چسم نگاهم م طنتیش يلبخند

ت رف ینخواه زهایچ نیطرف ا چوقتیتو که ه":شومیچرا باز نگران م دانمینم یول کندیم یاست که دارد شوخ مسلم

".میگوی، دروغ م اریماز

 نمیبیم یسر به سرت بگذارد ول خواهدیدلش م یآدم گاه.ارغوان يبچه ا یلیتو خ":کوبدیدستم م يو آرام رو خنددیم

اصوال با دود و دم  زهایچ نجوریندارم چه رسد به ا يا انهیم گاریبا س یمن حت زمینه عز.يمورد کشش ندار نیدر ا

".راحت شد التیخب حاال خ.ستمیسازگار ن

مهرانه کنار در .دهمیحرفم را فرو م یول"ییایب میبه خواستگار يدار میتصم یک"میکه بگو دیآ یآن به زبانم م کی

بارد  یم یاش خستگ افهیاز ق.دیآ یو به طرفمان م دهدیمثل بچه ها سر و دست تکان م.و منتظر ماست ستادهیشرکتش ا

.ندارد بتیجلسه هم غ کیو  کندیهم شرکت م مایکار گروه همه کار در تمام جلسات نیو متعجبم که با ا

 يآقا.کندیبا ما کار م يشتریبا ذوق و لذت ب ينظر يروزها آقا نیا.میاز شوبرت را شروع کرده ا يدیکار جد نیتمر

از شنوند و ب یرا م يحرف تکرار نیو بچه ها ا"با استعداد يشما بچه ها فیح.دیکرده ا شرفتیپ یلیخ":دیگویمقدم م

امروز مهرانه هوس آش .ده شده و البته نرخ کالسها هم باال رفتهیکش میبه دو ساعت تا دو ساعت و ن نهایتمر.کنندیذوق م

غلغله  یرستوران سنت کیکنار  هیمحمود ابانیخ يهایکینزد.ردیگیم شیجهت شمال را در پ کسرهیاریرشته کرده و ماز

 يبو.مینینش یو داخل رستوران م میرویم ییسه تا.ته اش حرف نداردرستوران آش رش نیا دیگویم اریماز.برپاست يا

 یرا هم از پا در م شیمهرانه کفش ها.اندازد یم سهیداغ آش فضا را انباشته کرده و دل را به ر ازینعناع داغ و پ
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".مینیبنش نیزم يرو شدیکاش م.دوست دارم موقع خوردن آش راحت راحت باشم":اورد

و ".مخصوص به خود توست تیکارها يهمه .مهرانه یهست یبیدختر عج":خنددیو از ته دل محرف ا نیاز ا اریماز

.زندیبه چشمان او زل م يمهرانه لحظه ا

اعمال و رفتار  دنیدو سه بار با د ریدو هفته اخ یکینیدر ا.لحظه است کیفقط  یول دیآ ینگاه اصال خوشم نم نیا از

نه بهتر .دور کنم اریخودم و ماز یخصوص یاو را از زندگ هیسا دیچطور با دانمینم به من دست داده اما یحالت نیمهرانه چن

وصف شروع به خوردن  رقابلیغ یبا لذت.مشکل وجود مطلق اوست.ستیاو ن هیمشکل من سا.است خودم را گول نزنم

 رونیاز رستوران بو  میخوریغذا را م.کندیبه هر حال جلب توجه م یاست ول زیو اغراق آم یحرکاتش تصنع.کندیآش م

.گذردیعروس از کنارمان م يگل زده  نیماش کیمیشویم اریماز نیسوار ماش یوقت میرویم

"افتاده؟ ابانهایخ يتو ییکجاست؟چرا داماد تنها نیماش نیپس عروس ا":خنددیم اریماز

عروس .است یاماد عاقلد":کندیم یشدستیمهرانه در جواب پ یعروس ول یپ شگاهیآرا رودیحتما دارد م میبگو خواهمیم

".هدیازدواج م يروزها دم به تله  نیا یآخر کدام آدم عاقل.کندیرا قال گذاشته و دارد فرار م

".یبده حیدر مورد حرفت توض خواهدیمهرانه؟دلم م ییگویرا از ته دل م نیا":زده شده جانیه دهدینشان م اریماز

البته که از ته دل ":اندازد یو غرور شانه باال م یتفاوت یب انیم یمهرانه با حالت.میچرخ یدو به طرف عقب م هر

است که دو نفر را که  نیجز ا.کندیم شانیدر زندگ یدو انسان آزاد چه غلط يآخر ازدواج جز بستن دست و پا.میگویم

دم مگر آ.کندیم یبه دو دشمن خون لیمدت کوتاه تبد کیزو با هم خوش هستند بعد ا خواهندیرا م گریعاشقانه همد

".لذت ببرد خودش را گرفتار کند یاز زندگ تواندیم یاست که وقت ضیمر

آنطور که او  ییزناشو یتا به حال به زندگ.فهمم یرا نم شیحرفها.کرده دایپ یو نگاهش در نظرم کراهت خاص چهره

مامان با بابا بد  یزندگمگر .نداشته اند يبد یزنان و مردان دور و برم بعد از ازدواج زندگ شتریب.فکر نکرده ام دیگویم

وجود  یمشکل ایبابا و رو یاالنش در زندگ نیده شده؟ مگر همیکش یبا شوهرش به دشمن یتیعمه گ یمگر زندگ.بود
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جالب بوده و مشتاق ادامه  اریماز يمهرانه برخالف من برا يانگار حرفها یول.ورزند یهمه به هم عشق نم نیمگر ا.دارد

خود ما  لیمفا يباور کن تو.پسرها و دخترها به ازدواج رو آورده شتریب.کرده رییع تغروزها اوضا نیا یول":بحث است

و پنج ، چها ساله و مردان پا به سن گذاشته که تا به حال دم به تله نداده بودند هم دارند ازدواج  یدختران حدود س یحت

".کردن افکار تو را بدهد یاجازه عمل یجو فعل کنمیگمان نم.کنندیم

کنند و  لیرا بر من تحم دشانیمگر برده ام که بگذارم عقا.من چکار به جو حاکم دارم":کندیپشت ابرو نازك م همهران

هم که خسته  یخواهم کرد و وقت یدوست دارم آزادانه زندگ یتا وقت.کنم یزندگ خواهندیمرا وادار کنند انطور که آنها م

به او اجازه خواهم داد تا انطور .کنمیرا سلب نم شیهرگز آزاد یول کنمیکه عاشقانه دوستش دارم ازدواج م یشدم با کس

 دانمینم.افراد هستم یو عمل يفکر ياصوال من مخالف سلب آزاد.لذت ببرد و ادامه بدهد یکه دوست دارد از زندگ

".میگویچه م یفهمیم

تا به حال به بعد .يدار یر جالبافکا":دهدیلبها را در هم فشرده سر تکان م کهیاست و او در حال اریصحبتش با ماز يرو

".است يا دهیخودش عق يهم برا نیا.فکر نکرده بودم هیقض

شکمش  يدست رو میرسانیمهرانه را که م.کندیرا روشن م نیو ماش کندینثارم م يلبخند.کنمینگاهش م ناباورانه

".دل درد گرفته ام یحساب.کرد شنهادیپ یدختر عجب شام نیا":کشدیم

آدمها  یتوز باشم ول نهیبد و ک خواهدیدلم نم.شومیغرق لذت م کندیکه از مهرانه انتقاد م نیهم یلو ستیخودم ن دست

"!یشده ارغوان خانم ، ساکت یچ":کندیسرش را کودکانه به طرفم خم م.گذارندینم

گار نه انگار که من و ان يزدیبا مهرانه گپ م یتمام طول راه را داشت نکهیاز ا میبگو خواعمیم.از او گله کنم خواهدیم دلم

خودم را خونسرد نشان  کنمیم یسع.دهدیرا نم یحرف نیغرورم اجازه گفتن چن یول رمیهستم دلگ نیماش يتو

".کردمیم کرف ایرو شنهادیداشتم به پ.ينطوری، هم ستین يزیچ":بدهم

"؟يشنهادیچه پ!ایرو شنهادیپ"
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باال  شیابرو.گذارمیم انیرا با او در م ایعوت رومسأله د یقبل لیم رغمیاست که عل یگفتن حرف يفقط برا دیشا

راه  یخصوص یهمانیم کیحیجشن و تفر يوانفسا نیدر ا ستیاتفاقا به نظر من بد ن.چه جالب!یاوه راست":جهدیم

"اورم؟یرا که خواستم با ب یهر ک توانمیم نمیبب.میندازیب

"ل؟یامف ایدوست هستند .کنمیبله فکر م":شومیاو خوشحال م یذوق زدگ از

را در  زیرا بکن و همه چ تیخوب فکرها.هم از دوستان يهستند و سه چهار نفر لیدو سه تا فام.هر دو گانه":خنددیم

".است بگو تا چندتاشان را حذف کنم ادیمن ز همانانیتعداد م يدیو اگر د رینظر بگ

 همانانشیتمام امکانات بتوانم به او و مبا  خواهدیدلم م.رمیبگ يمن هم آن را جد دیشده پس با يجد ینظر او مهمان از

ناخوداگاه .در روابط ما باز کند يدیفصل جد تواندیم یهمانیم نیا.دوستانش سربلند کنم شیخوش بگذرانم و او را پ

دوستان تو آشنا  يدوست دارم با همه .یبه خانه ما دعوت کن یتوانیم یکه بخواه يهر تعداد":زده شده ام جانیه

".بشوم

".زیجالب و خاطره انگ.شودیم یجالب یهمانیمطمئنم م":ردیگیفرمان ضرب م يرو انگشت با

از من و آنها که بهشان اطالع داده ام  یهمانیم يبرگزار ياو برا جانیانگار ه.پلکدیمرتب دورو بر من م ایروزها رو نیا

"!بخور يچا نییپا ایارغوان جان ب":زندیمیکه صدا کنمیدارم اتاقم را جمع و جور م.است شتریب

هم  يو فنجان چا يگذاشته و قور زیم يرو ینیریجعبه ش کی.رومیم نییپا يو به طبقه  کنمیشده ام ، کار را رها م خسته

 میبرا ینیریقطعه ش کی.میدو جعبه از آن را در خانه دار ياست و حداقل هفته ا یناپلئون ینیریعاشق ش ایرو.آماده است

 یهمانیم يخبر بده و برا خواهدیکه دلت م گریبه کالس به هر کس د يرویم يکه دارگفتم امروز "بشقاب يتو گذاردیم

".به اندازه غذا درست کنم شانیبدانم تا برا یبیرا تقر همانانیتعداد م خواهدیدلم م!پنجشنبه شب دعوتش کن

من هم  يبرا.سوزدیم شیتالش کرد و حاال دلم برا یلیشدن به من خ کینزد يبرا.و دلهره دارد رسدینظر نگران م به

 ینم اریاگر آن همه ذوق و شوق را در ماز دیشا.نبود يساده ا ادیو جواب به دعوت او کار ز یهمانیمطرح کردن مسأله م
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 يا قهیفرصت چند دق کیيتو.ما بود همانیآمده بود و م زیتبر ازدختر خاله اش .دادمینم يکار نیابدا تن به چن دمید

".خوشحال شده بود و تشکر کرد یلیخ یهمانیم يسالم رساند از خبر برگزاراریماز":آوردم رشیتنها گ

"؟یهمانیکدام م يبرا!تشکر کرد؟":داده يشنهادیرفته بود به من چه پ ادشیانگار  چارهیب

هر وقت که !البته":در قابلمه رها کرد کندیرا که داشت پوست م يازیپ.آوردم که چه گفته ادشیبه  یکندم ول جان

".کن نییفقط تو وقتش را تع.زمیعز دهمیرا م بشیترتیبخواه

 يجرعه چا کی.ما جمع شوند يپنجشنبه همه در خانه  نیمهرانه نظر داد و قرار است هم.مشورت کردم اریماز با

شما  یول کنمیالبته من هم کمک م.شودیم يو سه چهار نفر  یتعدا بچه ها س میکه حساب کرده ا نطوریا":نوشمیم

"؟ییآ یبر م ییکار به تنها يز عهده که ا یمطمئن

، من هم که هستم ،  یتو که هست.البته که مطمئنم":شودیبراقش سرخ م يو گونه ها زندیوسعت چهره اش لبخند م به

 همانیتنه چهل تا م کیماشاهللا .او حرف ندارد قهیسل.کمکمان کند همانانیاز آمدن م شیو تا پ دیایب بایفر میگویفوقش م

.استیبرادر رو نز بایفر".ستین یکه مشکل ینیبیم.ندازدا یرا راه م

 اریماز.ندارد يبا من کار یوقت روز کس نیمعموال ا.زندیتکانم که تلفن زنگ م یرا در بشقابم م ینیریگرد قند ش دارم

".باشد اریماز دیرا بردار شا یگوش":خنددیم ایرو یو مهرانه شبها ول زندیعصرها زنگ م

".ام ختهیبه هم ر یمن که حساب.شده ارغوان یچ يخبر دار":هرانه استم.دارمیرا برم یگوش

"افتاده؟ یاتفاق ؟مگریخبر از چ".است شانیو پر یعصب شیصدا

به سر .اند ختهیامده اند و بساطش را بهم ر تهیاز طرف کم روزید.او را لو داده یانگار کس.کالس مقدم را بستند دختر"

".افتاد یتازه تازه داشت دستم راه م.من چقدر بدشانسم ینیبیم.چه آمده ستیخودش هم معلوم ن

".يخبر گرفته ا یچه کس ؟ازیتو مطمئن":شودیفشرده م يبدجور قلبم

".خبر را آورد نیاو ا.شرکتم امروز رفته بود دخترش را در آموزشگاه ثبت نام کند سیرئ"
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"...یراست یراست یعنی...یعنی"

"؟یادامه بده یخواهیکارت را کجا م.ستیچ فیخب خانم حاال تکل!ختیبه هم ر زیچهمه  یراست ی، راست زمیبعله عز"

چه .شود که جسارت او را داشته باشد دایمقدم پ يمثل آقا گرید چکسیه کنمیگمان نم.دانمیاصال نم":و بهت زده ام جیگ

".بود يخبر بد

تر است  شرفتهیمثل تو را دارم که از خودم پ یکین باز م.تو به مراتب بدتر از من بود يانگار برا یبود ول يآره خبر بد"

".تو وضعت از من خرابتر است ی؟طفلکیاو ادامه بدهم ، تو چ شیپ توانمیو م

 کیفقط .خورمیگول نم یسرگرم شوم ول يتا حدود توانمیکار هم م نیبا هم.ستیهم بد ن نیا دهمیم يرا دلدار خودم

افتاد و به  یتازه تازه کارمان داشت جا م.را چه کنم يگروه همنواز و آموزش بود ، نیمقدم تمر يجنبه کالس آقا

.میشدیم دواریخودمان ام

"؟یزنیشده دختر چرا حرف نم یچ"

".شوکه شده ام ییکجورهای.ذوقم خورده مهرانه يتو یلیخ"

"نه ایچه خبر ، پابرجا هست  یاز پارت نمیبگو بب!ولش کن ستین يچاره ا گریخب د"

از بچه ها خبر نداده  يسر کیتازه هنوز به .ماند یآدم نم يدادن برا یخبرها که حال مهمان نی، با ا میواهللا چه بگو"

".ستیمقدور ن گریکه د ینیبیامروز در آموزشگاه دعوتشان کنم اما م خواستمیم.میا

 دیروزها که دلمان گرفته با نیاتفاقا ا.تو دارد یبه مهمان یآموزشگاه چه ربط یلیتعط.یکنیم یرا با هم قاط لیچرا مسا!وا"

نگران دعوت آنها هم .میگروه دوباره دور هم جمع بشو يکه با بچه ها شودیم یتیتازه موقع.میبرنامه داشته باش

 یلیهنوز که آنها از تعط نمیبگذار بب.خبر کرد توانیرا هم م گرانید عناهاشان را دارم و توسط آنها قط یتلفن بعض.نباش

 میرویم.دنبال من دییایتلفن بزن و عصر ب اریبه ماز يفور.ندیآ یکالس م يقطعنا سر ساعت برا.آموزشگاه خبر ندارند

"؟يها قبول دار.ستیاز لطف هم ن یخال.مینینش یم نیکنار در آموزشگاه کم
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شرکتت رفته بچه اش را ثبت نام  سیکدام رئ یراست":دهدینکته ذهنم را قلقلک م کییول کنمیقبول م.ستین يبد فکر

".ندک

".گرید میگویرا م یخب معلوم است محسن.دارد سیشرکت چند تا رئ کیمگر .یهست یعجب خنگ":خنددیم

 سیمهرانه گفته بود رئ شیدو سه هفته پ نیاست که هم نیتعجبم از ا"شده؟مرده؟ یزنش چ!مگر او بچه دارد"

.دیآ یبود که او هم از ان مرد بدش نم معلوم شیاز حرفها.کندیپلکد و به او ابراز عالقه م یشرکتش دور و بر او م

قبال هم .هستند ریکارد و پن دیگویکه م نطوریا.با هم تفاهم ندارند یزنده است ول.نه نمرده":آورد یم نییرا پا شیصدا

چند روز .است ییآدم ترسو.دیآ یخوشم نم شیزهایچ یاز بعض یقاپ من است ول دنیگفته ام همه اش در تالش دزد

 یگفتم از چ.زندیپشت در اتاق را زاغ م رودیم یههمه اش مراقب است و  دمیمن امده بود د که به اتاق شیپ

روابط من و تورا  یگرم ترسمیم.کشدیمن سرك م يکارها يتو یاست و ه یآدم فضول دیحسابدار جد نیا ؟گفتینگران

 يبزن تو.داره غلط کردهگفتم حساب.شدم یعصبان یلیخ.میمحتاط باش یکم دیبا.و برود همه جا جار بزند ندیبب

چقدر خجالت  یدانینم.خوردیرا نداشته باشد به چه درد م شیدو کلمه حرف زدن با کارمندها يبزهکه جر یسیرئ.سرش

 نجایبامزه شده ، کاش ا یلیخ شیکارها.نشان بدهد یباک یمن ادم ب شیدارد خودش را پ یاز آن روز به بعد سع.دیکش

"؟ي، قبول ندار میکردیم حیتفریلیدر آن صورت خ.دیدیو م يبود

به چه علت تا !کندیچطور قضاوت م لیراجع به مسا نیبب.دانستمیبوده و من نم یثیدختر عجب موجود خب نیا!من يخدا

"؟یمگر شرکت نست!یکنیچه راحت صحبت م":تعجب اور است شیکارها يهمه .به حال او را نشناخته بودم

 یتازه خط تلفنم خصوص.ندارم که نوانم حرف بزنم یباک یاز کس.ستیمهم نیچرا ول":همانطور بم و خفه است شیصدا

خب دختر خانم چه !الیخ یپس ب مانیزا یهم چند هفته است رفته مرخص میهم اتاق.است و مخصوص اتاق خودمان است

"باشم؟ اریمنتظر تو و ماز یساعت

.میکنیم یو خداحافظ".یشگیساعت هم":نمزیبعدا تلفن م میبگو توانمینم یحت.هستم میدر برابر او تسل شهیهم
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 دنیهم از شن اریماز.رومیو به اتاق خودم م دهمیم حیفقط در مورد بسته شدن کالس توض.کندینگاهم م يبا کنجکاو ایرو

"شود؟یامروز چه م يخب برنامه !یعجب بساط":شودیو پکر م خوردیجا م یخبر حساب

گرچه .کرده رییمهرانه کامال تغ ينگاهم به رو گریحاال د.کندیاستقبال م.میوگیبه او هم م میکه با مهرانه گذاشته ا يقرار

چند ماه قبل را  يایر یآن دختر معصوم و ب گرید کنمینگاهش م یوقت یحالت چهره اش هنوز گول زنک است ول

 یدانیمن":قرار گرفته اریمن و ماز نیکه صورتش ماب دهیخودش را جلو کش يطور یپشت نشسته ول یصندل.نمیبینم

 کیینشستم و حساب یحالم زد که اگر تو و ارغوان را نداشتم م يکالس چنان تو یلیخبر تعط.اریچقدر دلخورم ماز

 یدانینم.یسل کار کن لنیبا من و یقول بده دیکمکم کند و تو هم با انویارغوان قول داده که در کار پ.کردمیم هیفصل گر

 یدهیمن انجام م يکار را برا نیا.زودیم سهیر شیصدا دنیشن يدلم برا.کرده ام دایساز پ نیبه نواختن ا یچه عشق

"نه؟ ایرا خوش کنم  ار؟دلمیماز

"ست؟یبزرگ ن یکم کیتو  يقد و قواره  يسل برا لنیو":خنددیم اریماز

"!نه ایبگو اره  اریسر به سرم نگذارد ماز":شودیلوس م مهرانه

ارغوان  يا.وجود داشته باشد تواندیربط م یب متیصم نیا يبرا لیه دلچ.دارم که نگو یحال.خوردیخونم را دارد م خون

مثل .يندازیب رونیب تیانگل را از زندگ نیا يجرات دار نیبب.یخنگ ابله هست کیتو .ستیراه ن یحرف مهرانه ب!احمق

سرش را جلو  اریزما.یکنیم دییو ت یدهیبز اَخوش سر تکان م مثلکندیو هر چه که او امر م یافت یگاو دنبال او م کی

"؟یزنیارغوان ، چرا حرف نم ییکجا":کندیو نگاهم م کشدیم

که  میرویم یبه کالس میدار.است بیعج یلیکار امروزمان خ":زنمیلبخند م یزورک.میبگو يزیچ دیبا.میآ یخود م به

".وجود ندارد میدانیم

خاطر توست  يبرا قتیاوال که در حق!ارغوان يریگیرا سخت م لیچقدر مسا!ه...او":کوبدیشانه ام م يرو یبه شوخ مهرانه

خانه  يتو یخواستی، م میبود امدهین میریمثال گ یثان ؟درینیبچه ها را بب یخواستیمگر خودت نم.انجا میرویم میکه دار
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 یبیخدا ادم عج ؟بهيشو یخسته نم یکنیرا نگاه م وارهایخانه و در و د ینینشیهمه م نیبشود ، ا یکه چ ینیبنش

".تحرك باشد یدل مرده و ب نقدریادم ا ستیب نخو.یهست

آنچه  انیب.رسدیبه ذهنم نم يزیچ یبه مهرانه بدهم ول يجواب کوبنده ا کنمیم یسع.گهینم یچیساکت نشسته و ه اریماز

و مهرانه هنوز شکان دار  زنمیمن حرف نم.شودیخرد شدنم م شتریو ب یفقط باعث کوچک چرخدیکه دارد در سرم م

"ار؟یزما شودیلباس کم سردت نم نیتو با ا!در سرد شدهچق يوا":است

اوه اونجا را نگاه کنار در آموزشگاه مأمور گذاشته ":چدیپیو به کوچه اموزشگاه م".یینه بابا چه سرما":خنددیم اریماز

".اند

را  شهیمهرانه ش.کیبروند نزد کنندیانگار جرات نم یاند ول ستادهیا یکیکه ان نزد خوردیبه دو تا از بچه ها م چشممان

را  نیکالس امدند مهرانه در ماش نیمقدم با ما به ا يو نسترن هستند و از کالس آقا دیناه.کندیو صداشان م کشدیم نییپا

".میدورو برها نپلک نیبهتر است ا.شده النه زنبور نجایا!باال بچه ها دییایب":کندیاز داخل باز م

"مقدم و سازها چه امده؟ يبه سر آقا.انگار کالس را بسته اند":اندزده  جانیه.شوندیو سوار م ندیآ یدو م آن

و بعد پدرش  کنندیلحظه کنار در آموزشگاه توقف م کیفقط .پدرش آمده لیکه با اتومب مینیبیاز بچه ها را م گرید یکی

خانه و در را  يتو رودیو ماندازد  یم اریماز نیبه ماش یمامور کنار در نگاه.شودیو با سرعت دور م گذاردیگاز م يپا را رو

 يآقا.ماندن ندارد نجایاوصاف ا نیپس با ا":کشدیشانه م يبا تأسف گردن را تو مانیهمان دختر هم گروه دیناه.بنددیم

".دیحرکت کن دیخواهیکوشا نم

و انها را  شدکیم شیرا پ یهمانیآنکه از من نظر بخواهد مسأله م یمهرانه ب.میرسیم یاصل ابانیو به خ کندیحرکت م اریماز

تلفن رضا و بهاره را دارم شما هم هر کدام .رمیگیمن با چند تا از بچه ها هم که تلفنشان را دارم تماس م":کندیدعوت م

".ها میبچه ها منتظر دییاینکند ن.دیبه انها بده رایخبر پارت دیدیبچه ها را د يهیاز بق

"م؟یحاال کجا برو نیهم از ا نیبچه ها ا خب":دیگویم اریماز.شوندیم ادهیدو سر تخت طاووس پ آن
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 دییگویم یها؟چ.است کیرمانت یلیپارك خ يزییپا يمنظره  دنیچطور است؟د یپارك ساع":سرحال است یلیخ مهرانه

"د؟ی، موافق

"م؟یبرو يدوست دار.دهایگویبد هم نم":کندینگاهم م اریماز

.میرسیم یه پارك ساعکه ب کشدینم یو طول".یهر جور راحت":اندازم یباال م شانه

و سوار تاب و  میبچه ها برو يتا به قسمت باز داردیما را وا م.دودیچمنها م يو رو کندیمثل بچه ها ورجه ورجه م مهرانه

 يبا هم االکلتگ باز دیآ یم یک":زندیو ما را صدا م نیسر االکلنگ بزرگتر زم کیدر  ندینش یبعد م.شودیسرسره م

"م؟یکن

شروع  یشوخ یو شوخ ندینش یم يفلز يلهیم گریسر د رودیاست که م اریو ماز دیآ یرها خوشم نمکا نیاصال از ا من

مهرانه که .دارم یبیسر درد عج.بازمیرا م هیدارم قاف کنمیحس م.خسته و کسل شده ام یحساب.کنندیرفتن م نییبه باال و پا

او را به خانه  میرویو م مییآ یم رونیپارك باز .کنمیقبول نم وآورم  یبهانه م میبخور يزیچ کجایمیبرو دیگویم

 یصورتم م يسرش را تو اریماز میافت یراه م یوقت.شودیم ادهیخواجه عبداهللا پ ابانیسر خ شهیمثل هم.میبرسان

 دهبا من صحبت نکر یکلمه درست و حساب کییتا حاال حت یدانی؟ميپکر نقدریشده ارغوان؟چرا امروز ا يزیچ":اورد

او  نیدوست ندارم بعد از ا گرید.اریماز ادیمهرانه اصال خوشم نم نیمن از ا":رمیگیاشکم را م زشیو رجل یبه سخت".يا

".میطرف و ان طرف ببر نیو ا میندازیرا دنبال خودمان ب

برنامه هامان  یشناختم دوست توست و خودت او را قاط یدارد؟تازه من که او را نم یبیچه ع چارهیمگر ب!چرا؟"

"م؟یگویدروغ م.يکرد

 يبرا.دوست ندارم ادامه بدهم گریحاال د یبرنامه هامان کردم ول یبله من او را قاط":کوبمیپاهام م يرو تیعصبان با

"م؟یگویچه م یفهمیم.اریماز ستمیاو هست با تو راحت ن یوقت اریمزاحم تمام ع کیخودش شده 

او دوست .نگفتم دختر خانم يزیمن که چ.یکنیمچرا خودت را ناراحت .دمیخب فهم یلیخب ، خ یلیخ":را گرفت میبازو
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مزاحم  شهیدارد ما هم یلیچه دل ییگویاصال درست هم م.ياوریسرش ب خواهدیکه دلت م ییهر بال یتوانیتوست و م

با صورت  ایيبا لبخند قشنگتر نمیبخند بب!بخند نیآفر.لبخند بزن یکم کیرا باز کن و  تیخب حاال اخمها.میداشته باش

"!لبخند ، لبخند اهللایاهللای.اخمو

 یداغ شده ام سع کهیدر حال.حسادتم را نسبت به مهرانه درك کرده کنمیکامال حس م.کرده ام يخرابکار يبدجور

حاال بگو .خوردت شدیمن عسل نم کیکه با  يکرده بود یچنان اخم!شد نیا.بارك اهللا":خنددیاو هم م.لبخند بزنم کنمیم

زنگ  یتلفن عموم کیاز  یخواهیم.دیآ ینم شیپ یمشکلخانه که  یبرس ریو د میورشام را بخ م؟اگریکجا برو نمیبب

"؟يریو اجازه بگ یبزن

اگر .رونیخبر دارد که با تو امده ام ب ایرو.ستین يازینه ن":نمیو صاف بنش میایب رونیب یاز ان حالت تاشدگ کنمیم یسع

".زنمیالزم شد بعدا تلفن م

چه ":دیگویم اریماز.است يمحل جمع و جور.میرویبه رستوران برج م شودیکه م کیتارو  میزنیدور م ابانهایدر خ یکم

 یادم حساب.زدیموجود موج م يفضا نیدر هم یچه شور و نشاط شیدو سال پ یکییدانینم.نجایسوت و کور شده ا

بار است که با  نیاول نیاغراق ا یب.آورده رحالمس یسوت و کور هم کل طیمح نیکه هم نمیبیو من م".آمد یسرحال م

به  طیو مح کنمیدارم حس م میلطف حضور او را با تک تک سلولها.میو قرار است شام بخور میتنها نشسته ا ییجا اریماز

مسأله  اریو ماز میاز خودمان حرف بزن خواهدیچقدر دلم م.استیمکان موجود در دن نیتر ییایو رو نینظرم شاعرانه تر

شده که به خانه  میساعت ده و ن.دارد یکه در پ یحواس او به کالس مقدم است و تبعاتيهمه  یبکشد ول شیرا پ ازدواج

شب ":شودیم ادهیپ.کندیباز م میرا برا نیدر ماش اریماز.را اطالع دادم دنمیرس رید ایخوب شد تلفن زدم و به رو.میرسیم

".خوش گذشت یلیبه من خ اریبود ماز یخوب

".مینتکرارش ک میکنیم یسع":زندیم لبخند

"؟ینیبنش قهیدق کیتو  ییآ یم":نشده ام ریدغدغه س یمصاحبت ب نیهنوز از ا.از او جدا شوم خواهدینم دلم
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".خواهم امد ندهیبه هر حال پنجشنبه آ.بعد يبگذار برا.نه نه"

".يبه دوستانت خبر داده ا یراست"

با من .فعال خداحافظ.بشود یشب خوب کنمیگمان م.ذوق زده شدند یلیخ.به همه گفته ام.آره":نیماش يتو ندینش یم

.شودیو آرام دور م".ریتماس بگ

*************************************

تالش کرده ام تا انجا ممکن است به او .دودیبند دارد م کیسه چهار روز است که .رسدیچقدر خسته به نظر م ایرو چارهیب

 ایرو.میبه او کمک کن دیو شا دیانطور که با مینتوانسته ا کدامچیه یما بوده ول شیروز پ کیجان هم  یگل.کمک کنم

مفصل  ییرایبه پذ یگفتم لزوم.تنه انجام داد کیکه فقط خودش  ادارد و خصوصا کار پخت و پز ر تیکارها حساس يرو

وسواس به  نگیآنقدر سر درست کردن دسر خربزه و پود.فقط پنج شش نوع غذا درست کرده.قبول نکرد یول ستین

امشب لباس  يوقت نکردم بروم برا.را سشوار بکشم میآخر سر هم کمک کرد تا موها.خسته شدم یکیخرج داد که من 

مورد دچار وسواس شده  نیدر ا.در انتخاب سرگردانم.زمیریم رونیکمدم را ب يو لباسها رومیبه اتاقم م.کنم هیته دیجد

نوشابه  میرفته به حسام بگو ادمی.بد شد یلیخ":دیآ یبه اتاقم م ام دهیچند روز در او د نیکه ا یجانیبا همان ه ایرو.ام

".کنند لیو مغازه ها تعط دیایب رید ترسمی.بخرد و االن که تلفن زدم انگار راه افتاده

مغازه ها .االن سرشب است":نمینشیتخت م يرو.دارد ییبایچه چشمان مخمور و ز فهممیگل انداخته و تازه م صورتش

".افتد ینم یتازه نوشابه نبود هم که نبود اتفاق.هستندحاالحاالها باز 

 دیحتما با.غذاها خشک است.شودینه مگر م يوا":کندیرها م رمیتحر زیکنار م یصندل يخودش را رو ینیتمام سنگ با

"؟یتن کن یخواهیلباست را م ؟کدامیکنیچکار م يدار":اندازد یبه لباسها م یو نگاه".نوشابه سر سفره باشد

 ییمویبلوز و شلوار ل.بمانم یستیانتخاب کند و در رودربا یلباس میبرا ترسمیم.ستین یاش عال قهیسل دنیس پوشلبا در

".بد نباشد یکینیفکر کنم ا":دارمیبراقم را برم
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"نم؟یبب یکنیتنت م.بودم دهیتا حاال آن را ند.یچه لباس قشنگ":درخشدیم چشمانش

"ه نظرت چطور است؟ب":پوشمیپشت در کمدم و لباس را م رومیم

کمتر .گذارمیرا م يآورد و قرار نامزد یطاقت نم اریامشب ماز گریمطمئنم که د.يچقدر خوشگل شده ا!من يخدا يوا"

".زمیام عز دهیتو د یرا به خوشگل يدختر

 شیرا پاریو ازدواج من و ماز ياو و بابا مرتب حرف نامزد نمیبیم نکهیاز ا.کندینم یخوشحالم کند ول دیبا فشیتعر

 گرید کباریرومیخب من م":شودیاز جا بلند م.متوجه حالم شده دیشا.زمیریبهم م یکم شودینم یعمل کهیدر حال کشندیم

".بده رتو هم نظ ایب ياماده شد یوقت.کنم یاوضاع را بررس

خودم  يچهره در  ندیگویم گرانیرا که د ییبایآن ز چوقتیچرا ه.کنمیورانداز م نهییو من خودم را در آ رودیم او

بعد از رفتن او .فرستد ینوشابه م دیخر یاو را پ ایو رو دیآ یبابا م.شومیو از اتاق خارج م کنمیم نهیپشت به ا.نمیبینم

 یبلوز بافتن.ختهیر یشانیپ يرا صاف و بچه گانه درست کرده و چتر زلف را رو شیموها شهیمثل هم.شودیمهرانه وارد م

 کباری.قشنگ شده یلیبه نظرم خ شهیدر مجموع مثل هم یول ستیتند ن ادیز ششیآرا.دهبه تن کر يساده ا نیو شلوار ج

قبول  راایمن حرف رو یو جلب توجه کند ول يدارد لوند یفقط با حرکاتش سع ستیگفت مهرانه اصال قشنگ ن ایرو

 يوا":دیآ یاشپزخانه م به ایبه همراه من و رو.برخوردار است يا ژهیو يتهایجذاب کیندارم مهرانه خود به خود از 

".دیراه انداخته ا یعجب بو و برنگ

دوستانه ست  یپرت کینیا.هفت دولت است افتیمگر ض.دیکرده ا یبیچه کار عج":کندیاز قابلمه ها را بلند م یکیدر  و

 ایهیساالد الو کیفوقش .بود یو کالباس و مخلفات کاف سیسوس یکم هی.ساده برگزار شود یلیو جالبتر بود که خ

سراغ  یاز هر صحبت شیپ گرددیبابا که برم.شودیرنگ م هرنگ ب چارهیب يایرو نمیب یو م".دیگذاشتیهم م یماکارون

"امده؟یهنوز ن اریآقا ماز":گردیرا م اریماز

".انگار گرفتار بود.ها برسد يزود نیبه ا کنمیگمان نم":دهدیما جواب م يبه جا مهرانه
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شما از کجا ":ام دهیدر کالمش ند يلحن معترضانه ا نیتا به حال چن.شودیاو دوخته م بابا تنگ شده و متعجب به چشمان

"مهرانه خانم؟ یدانیم

و از او سوال  دمشیپدرش دئودورانت بخرم د يسر راه رفتم داروخانه ":ندینش یم یصندل يرو یتفاوت یبا ب مهرانه

".گرید دمیمن فهم خب.میاینتوانم زود ب دیگفت فعال گرفتارم شا.ییآ یم یکردم ک

.پرسدیاز او م ایرا رو نیا"؟یکنیرا از انجا م تیدهایاست که خر کینزد اریپدر آقا ماز يمنزل شما به داروخانه "

مدتهاست که عطر و  یول ستین کینه ، نزد":کشدیشد ، ابرو باال م ریبابا دلگ يانهیمهرانه از لحن بازجو کنمیم حس

از  شتریدر ضمن هنوز ب.کندیبه آدم قالب نم یبه هر حال آشناست و جنس تقلب.خرمینجا مرا از ا شمیادکلن و لوازم آرا

".ها جنس اصل و مرغوب در داروخانه دارند یفروش شیلوازم آرا ریسا

را ببرم  نهایمن ا دیبگذار دیشما خسته ا":رمیگینوشابه را از بابا م يها شهیش.کند دایبحث ادامه پ نیا خواهدینم دلم

".نهآشپزخا

".بگذارد کمکت کنم.است نیسنگ!نبر یینه ، نه تو تنها":ردیگیرا م یکیپالست يسر جعبه  کیو  دودیجلو م ایرو

 لیجوان فام يهستند و سه تا از بچه ها اریدوستان ماز هیو بق يگروه همنواز يبچه ها يهمه .ندیآ یم یکییکیها  بچه

 يبزرگترها با بحثها یهمانیجلسه مثل م يابتدا.میاوریتر ب نییوت را پاضبط ص يصدا کندیم دیبابا دو سه مرتبه تاک.ایرو

موجود  تیهمه از وضع.شودیمقدم شروع م يبسته شدن کالس آقا يرهدربا ییروز و خصوصا صحبتها لیو مسا یاسیس

وسط سالن و  رودیاست م یام جوان بذله گو و شلوغ دهیکه از همان ابتدا فهم اریماز يپسر عمه .کنندیم یابراز ناراحت

 دیکن یاسیس ثبح ایدییپشت سر دولت بد بگو گریکلمه د کی!توجه انیخانمها و آقا":کندیدهان م يدستها را بلندگو

 خواهندیم یمشت ضد انقالب هر چ کیو بگذارم  نمیساکت بنش دهدیمن اجازه نم رتیغ.سرتان زمیریمامورها را م

که سرشان  ییانها يبرا دیگذاریحرفها را هم م نیا.دیرقصیوسط م دییآ یم و دیکنیبا سه شماره بحث را تمام م ند،یبگو

"...ود...کیخب حاال ، .دردسر يبرا کندیدرد م
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 یکوبیوسط سالن و شروع به رقص و پا ندیآ یم گرانیبه اصرار د ایخودشان  اییکییکیو خنده  یها با شوخ بچه

.کندیم یچه و اوضاع را بررسکو يتو رودیم یو متوجه هستم که بابا گاه کنندیم

چه خبر است ":اندازد یکه مهرانه خودش را وسط ما م کندیم فیبچه ها شده ام و دارد از من تعر یقاط اریاصرار ماز به

چرخ پنجم درشکه و پس  شومیباز م.ردیگیقرار م اریماز يو رو به رو".است یمگر جلسه خصوص.دیکنیپچ پچ م نقدریا

،  دیگویجوك م.و دوستانش را جلب کند اریدارد توجه ماز یسعدر سرتا سر جلسه .ستیبردار نمهرانه دست .شومیزده م

که به انها دور است غذا  ییسهایاز د شیبا خواهدیم اریاندازد و سر شام هم از ماز یف سر و صدا راه م کندیم یشوخ

 يغذاها يغذاخور زیدور م دنیخو همه با چر شودیسرو م سیاست که شام به صورت سلف سرو یدر حال نیبکشد و ا

.دارندیدلخواهشان را برم

 يهم متوجه  گرانیاو و د نکهیو من از ا"!یحیچه دختر وق":دیگویم ظیبار بابا که کنارم قرار گرفته آهسته با غ کی

 يکه از ابتداایبزنم و به اصرار آنها و رو انویچند قطعه پ شانیتا برا خواهندیبچه ها م.شومیم یعصب شتریهستند ب ایقضا

شوپن را  ياز نکتورها یکیدیگویم اریماز.نمینش یم انویرفته پشت پ شیانها پ يبچه ها شده و پا به پا یجلسه قاط

از بچه ها با ان  یمارش را بزن که بعض شیترک":پردیم نییرا و مهرانه باال و پا ییطال يخوابها دیگویم ایرو.بزن

 بیمن به ترت و".یهست دنیفقط در فکر ورجه ورجه و رقص":گذارندیه سرش مو سر ب خندندیبچه ها به او م".برقصند

فکرم اصال .نوازمیچطور دارم م دانمیو واقعا نم دودیم دهایکل يرو یاراده و شرط یدستانم ب.نوازمیم شانیقطعه ها را برا

 يزیکادوها هر چ يتو.ا باز کنمانها ر کنندیکادو اورده اندو اصرار م شترشانیب یندارد ول یمناسبت میمهمان.ستیجمع ن

 یکیعروسک پالست کیمهرانه .اش حهیرا يبرا رمیم یفالور است که م تیعطر وا شهیش کیاریماز يهیهد.شودیم دایپ

.اورده اند تا لباس خواب و بلوز نهیهم از گل س هیبا نمک اورده و بق

 یکییکیو  کنندیم یساعت دوازده خداحافظ از شیپ.ماندن ندارند ادیجرات ز چکدامیه ابانهایجو حاکم بر خ با

صبر کن تا آژانس خبر  یکم ایبگذار بابا تو را ببرد  ای":میگویم.هم که ندارد لهیوس.ندارد ریمهرانه هم مس.روندیم
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".کنم

".شومیخان م ارینه تو زحمت نکش طبق معمول مزاحم ماز":زندیو لبخند م کندینگاه م اریماز به

 نیا یکند ول یکار خال نیا ریشانه از ز یقیو به طر اوردیانتظار دارم بهانه ب.خوریسر م ارینب مازشتابزده به جا نگاهم

 میرسان یپس اول تو را م.ستین يخب مسأله ا یلیخ":کندیسرخورد م يخونسرد و عاد یلیخ هیاو با قض.افتد یاتفاق نم

و بعد به .است کینزد یلیهستند و سنشان به او خنا فرزندان خاله اش یمحمود و م".رسانمیرا م نایو بعد محمود و م

.کندیم یتشکر و خداحافظ رودیم ایطرف بابا و رو

 زیهمه چ":دیآ یبه طرف من م.درست نفس بکشم گذاردیو نم دهیچسب میبه سطح گلو نیجسم سنگ کیمثل  يزیچ

".واقعا ممنون.خوب بود ارغوان یلیخ

با .کنمیدوستان و بستگانش که با او قصد خروج دارند م يو رو به سو دوزمیگله مندانه به او چشم م قیعم یبا نگاه فقط

دست  میو برا ندینش یجلو م یکه صندل نمیبیلحظات مهرانه را م نیدر آخر.کنم یدرست خداحافظ توانمینم چکدامیه

 نمیبیم یمچش ریز.شومیم جهیدچار سرگ کنندیحرکت که م.است يروزیپ کیشگرینما یحاالتش به نوع.دهدیتکان م

آنقدر خسته .مهرانه را برد رساند اریخوب شد ماز":ردیگیرا م میبازو ریو ز دیآ یم یول دهدیسر تکان م يبابا با دلخور

".ام که اصال حوصله رساندن او را نداشتم

خود  يجا سر زیچ چیه.ختهیهمه جا بهم ر.شومیحرف او هم کالفه م نیو از ا دهدیم يدارد مرا دلدار حاًیکه تلو دانمیم

کج و کوله در  هایصندل.نوشابه یپر و خال يوانهایو ل وهیخورده غذا و م مین يپر است از بشقابها هایو صندل زیم ریز.ستین

با .ختمیریاشک م یحساب نشستمیتنها بودم و م خواهدیلدم م.و دلزده ستهخ.اطراف سالن پراکنده است و من خسته ام

".کنمیاالن بشقابها را جمع و جور م":کنمیم ایرو به رو دهیکه خرم را چسب يبغض رسوا کننده ا

 هیو بق خچالیمیگذاریدست نزده را م يفقط غذاها.می، همه مان خسته ا زمینه عز":رسدیسرحال و شاد به نظر م یلیخ

".میکن زیخانه را تم يسر فرصت و با انرژ دیبا.فردا يبماند برا زهایچ
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 خچالیو در  زدیبر زیدست نزده را در ظروف تم يمانطور که گفت غذاهاتا ه کنمیکمکش م گرید یکالم بدون

.رومیباال م يبه طبقه  یکیو پله ها را دو تا  میگویم خریشب ب.کندیم تمیبابا اذ ينگاه دلسوزانه .بگذارد

 ياالن حوصله .رمیاز او دلگ.ستمین دیبگو میگویبا اشاره دست م.کندیصحبت م ایتشکر تلفن زده و دارد با رو يبرا اریماز

را  یو گوش کندیخوب خوش و بش م ایرو.را خراب کنم زیهمه چ رمیرا بگ یاگر گوش ترسمیحرف زدن با او را ندارم و م

".یستیباور نکرد که ن کنمیفکر م!زمیعز يچرا با او حرف نزد"گذاردیم

 يجواب قانع کننده ا.میبرگردان یالت قبلخانه را به ح میتا توانسته ا میا دهیدو ییاز صبح تا به حال دو تا.هستم خسته

 میتصم":رسدیبه فکرم م.کندیمورد خردم م نیحرف زدن در ا.بدهم یحیتوض چیه خواهدیاو ندارم و دلم هم نم يبرا

.رومیو به سرعت به اتاق م".گرفتیحرف زدن با او وقتم را م.کار دارم.رونیدارم بروم ب

تا مغز استخوانم نقوذ  يسوز سرد.زنمیم رونیو از خانه ب کنمیم یافظکه خداح کندیدارد تعجب زده نگاهم م ایرو

 يهدف تو یدوباره ب.دهیوقت است نبار یلیخ.بارد ینم یسرتاسر آسمان را پوشانده ول يابر چروك و دل مرده ا.کندیم

 خرمیم ینیریجعبه ش کیاورد و دوباره یم ادمیپهلوان را به  انمو خ چرخدیباز فکرم م.کجا را دارم بروم.افتم یم ابانیخ

تر شده  رهیرنگ چهره اش هم ت.الغر و پژمرده تر شده.کندیباز م میخودش در را برا.گرمیم شیاو را در پ يو راه خانه 

.بوسمیاو را م.رسدیو افسرده تر به نظر م

".آمد یبه سراغم نخواه گرید کردمیگمان م"

 نهیکنار شوم میرویم.کنمیخودم و او حس م انیم یبیه عجتشاب.سوزاندیآنقدر محزون است که دل را سخت م شیصدا

، نگاهم  دهیکش شیواقع يچهره  يبه رو یبا همان نگاه سرد که نقاب.نمینش یسالن خانه اش م يو دود گرفته  یمیقد

"رود؟یم شیچطور پ انویخب چه خبرها؟پ":کندیم

 کنمیم یسع کهیروزها و در حال نیا یو سرگردان یهدف یاز ب.کاره ماند مهیکه ن ي، از کار همنواز میگویکالس م لیتعط از

اورد و  یم میآب برا وانیل کی.ندینش یم يو چره اش به کبود شودیکالفه م.شودیم ریاراده سراز یخوددار باشم اشکم ب
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،  یتو جوان.یخودت بکن يبرا يکن کار یسع.دختر جان یرا آزار بده دتخو نقدریا دینبا":دهدیبه دستم م يبا دلسوز

".هدر برود تینگذار زندگ

".بکنم توانمیم ياوضاع و احوال چه کار نیآخر در ا":میگویم هیهق هق گر با

".سرگرم کند تواندیرا م یمادر شدن هر زن!اریبچه ب!ازدواج کن":ندینشیم یصندل يکنارم رو در

 یاز خودم بدم م.شودیدوخته م یقال يو نگاه ماتش به گلها زندیم هیتک یبه صندل.زدیر یم رونیب يشتریبا شدت ب اشکم

را هم افسرده  چارهیب نینه تنها دل من سبک نشد ا.سبک شدن دل انتخاب کرده ام يرا برا یچه موجود بدبخت نیبب.دیآ

 دیمرا ببخش":کشمیم قیو نفس عم نوشمیچند جرعه آب م.کنمیمرا پاك  میاشکها یبا شرمندگ.تر و گرفته تر کردم

".مادر چطورند.کنترلم را از دست دادم کبارهیچرا  دانمینم.خانم پهلوان

".رفت ایاز دن شیپ میماه و ن کی.ستین گریمامان د":فشارد یهم م يرا رو لبها

فقط .میبگو دیمواقع چه با نجوریدر ا دانمینم.در اداب معاشرت صفر بوده ام شهیهم.ستمیبلد ن تعارف

".متأسفم":میگویم

 یرفتنش زود هنگام بود ول میبگو توانمینم":کندیآورد و شکالت تعارفم م یه اش را مو قندان معروف نقر شودیم بلند

".عذاب آور است یلیمن خ يبرا شیخال يجا

"؟یکنیسرگرم نم گریکار د کیيریادگیچرا خودت را با ":شکندیدوباره را باز اوست که م سکوت

".خانم رسدیبه نظرم نم يکار":نییاندازم پا یرا م سرم

 تواندیمثل تو م ياجتماع ، دختر تیموقع نیهنوز هم در هم!است یچه حرف نیا!رسدیبه نظرت نم يکار":شده یعصبان

جاها را  نجوریدر ا.یکالس تا زبان خارجه ات را کامل کن کیبه  يرویمثالً چرا نم...مثالً.هزار جور خودش را سرگرم کند

".که نبسته اند

".کنم دایکالس مناسب پ کیدیبا.را کردم کار نیا دیشا":رسدیبه نظر نم يبد فکر



کتابخانه نودهشتیا  فریده نجفی -چشمهاي سرگردان 

w W w . 9 8 i A . C o m 100

اگر .کندیزبان م سیتدر یگاه يکاریرفع ب يبرا.است یسیخانم برادر من اصال انگل":کندیام را باز م ینیریش يجعبه  در

تا .کرده ام لیتحص سیاتر یدانیخود من هم که م":کندیم یو مکث".کنم تیبه او معرف توانمیم یدوست داشته باش

از او ".شودیسر من هم گرم م ينجوریا.تا با تو کار کنم ایب یگاه یآشنا هستم اگر دوست داشت یان آلمانبه زب يحدود

به ان  خواهدیو دلم م شودیم دهیکش اریپدر ماز يداروخانه  يسر راه برگشت چند بار قدمم به سو.کنمیم یخداحافظ

 یغروب":زندیم میآشپزخانه صدا ياز تو ایرو.ا امدهباب رسمیبه خانه که م.رودینم شیپ میپا یجهت بدهم ول رییطرف تغ

 نیهم هم اریماز.از تو تشکر کند خواهدیم گفتیم.دوباره زنگ زد شیساعت پ می، ن تسیمهرانه تماس گرفت گفتم ن

".يریبگ یتماس کیبا او  ستیبه نظرم بد ن.زمیانگار نگرانت شده بود عز.تلفن زد شیپ قهیچند دق

.رمیگیه اش را مو شمار رومیاتاقم م به

".خانم نگرانت شدم يکجا بود"

"معلم سابقهم دنیرفته بودم د":خش دارد میو صدا ریاز او دلگ ناخوداگاه

با  يچطور.، خب خانم دنشید میبرو میایبا تو ب کباریخواهدیدلم م یلی؟خيکردیکه در موردش صحبت م یهمان خانم"

نامزد  غامیو هم پ میبگو دیزنگ زدم هم خسته نباش.ممنون بودند پارچهکیرا که آورده بودم ،  ییهمه آنها.ما يزحمتها

".میگویرا م نویهست م ادتیاش  افهیحتما ق.را بدهم رضایدوستم عل

با دوستان بروند  ندهیقرار است جمعه آ":دهدیمنتظر جواب من است و دوباره ادامه م ادیش.کندیلحظه مکث م چند

 یراست یمنظورم روشن کردن آتش راست":خنددیو م".يایب مید به تو هم بگوگفتن.باغشان کرج و آتش روشن کنند

خشک و ترکه  يزمهایه يبچه ها با کنده .میشویباغ انها و دور هم جمع م میرویزمستان چند بار م یمعموال در ط.است ها

جگر و  زمهایه يرو نکهیو عالوه بر ا کنندیدار و درخت باغ علم م یب يدر محوطه  یدرختان هرس شده آتش مفصل ي

 ياز ان بخور یوقت.اورند یم رونشیکه شد ب يو تنور گذارندیم ینیزم بیخاکسترش هم س ریز کنندیدل و قوله کباب م

"د؟ییآ ی، م ییگویم یخب چ.هرگز مزه اش فراموشت نخواهد شد
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"...بگذار با بابا صحبت کنم بعد"

".نه ایآره  یعنیچه؟ یعنیبا بابا صحبت کنم "

"د؟یافت یاز روز راه م یمعموال چه ساعت.میایب کنمیفکر م":نمیرا بب شیریدلگ انمتوینم

صبح راه افتاده  میکه با آنها رفته ام که ساعت هشت ، هشت و ن يدو سه بار":وجود دارد شیدر صدا يکودکانه ا يشاد

"؟يندار يخب کار یلیخ.میگویو به تو م پرسمیم یاند ول

".ينه متشکر که تلفن زد"

و  نمینش یم واریکنار د.گذاردیرا م یو گوش"!ارتباطت را با من قطع نکن.کوچولو ، دوستت دارم ریشب بخ":دیگویم

 کنمیحس م.ردیگیخاص قلبم را در چنگال خود م یاندوه.کردینم یخداحافظ يزود نیکاش به ا.کنمیرا بغل م میزانوها

ارغوان ":شنومیرا م ایرو يخودت کمکم کن و صدا ای، خدا کنمیدعا م.عشق نگرانم نیا يمظلومانه عاشق شده لم و برا

"!نییپا ایاگر تلفنت تمام شده زود ب.غذا سرد شد زمیعز

و ازدواج  يدوست ندارم دوباره حرف نامزد.کاش مقصدش اتاق من نباشد.دیآ یبابا را که از پله ها باال م يپا يصدا و

.شود دهیکش شیپ اریمن و ماز

**************************************************

".يکردیکاش دعوت او را قبول نم.و ازدواج است پدرجان يقول و قرارها مال بعد از نامزد نیا

طبق  لشیبوق اتومب يصدا.را دارم اریبدهم و نه دل پس خواندن دعوت ماز یبه بابا چه جواب دانمینه م.کالفه ام یحساب

 اریرد کردن دعوت ماز يبرا گرید":خزمیاز مقابل بابا برم ینگفتن یبا عذاب.یق متوالدو بو.دیآ یم میکه گذاشته ا يقرار

".میکنیم بتبعد در موردش صح رومیحاال م.شده بابا رید

 دنیاز د یترکاند ول یدارد و استخوان م يهوا سوز سرد.گذرمیو من با عجله از مقابلش م دهدیسر تکان م یبا ناراحت بابا

لباسهاست که سرخ  یاز شدت گرم دیشا.ردیگیتنه پوست خنده ام م میبا آن کاله و ن موهایاسک هیشب در آن لباس اریماز
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"خانم؟ يورچط.سالم":کندیباز م میرا برا نیدر ماش.شده

قرارمان با بچه ها .میافت یو راه م کنمیتشکر م.ماند یدلم م يو حرف تو میبا بابا جر و بحث داشته ا میبه او بگو توانمینم

در  کنمیحس م.اندازد یو حرفمان گل م گذاردیدر ضبط م هیمرض ياز آهنگها یکاست.اتوبان کرج است ید از عوارضبع

چرا تک  نکهی، ا کشدیم شیحرف مامان را پ.من کنجکاو شده یزندگ يرو یلبه طور ک دیشا ایو  ایمورد مسأله بابا و رو

در مورد شغل بابا .شانیاختالف سن يو درباره  کندیال مو بابا سو ایرو ییآشنا يدر مورد نحوه .فرزند مانده ام

و  دیکوبیچرا آن را نم.ستین یبه ان بزرگ نیزم نیا فیح":کشدیخانه هم م یحرف به مسأله کهنگ یحت.پرسدیم

".دیآ یم شیرو یهم شود کل ياگر بازساز یحت.دیساز یدوباره نم

 نیبه هم دیبا تیگمان کرده ام وضع شهیامده ام و هم ایخانه به دننیا يتو.مسأله فکر نکرده ام نیتا حاال به ا":خندمیم

".باشد بیترت

برق از سرم  يمنظره ا دنیبا د میشویرد م وسکهایکه از ک يچند متر.دهدیبحث را خاتمه م یبه عوارض دنیرس

دور .زندیرد با بچه ها حرف مو دا ستادهیا ینییمدل پا اتیآنها مهرانه در کنار ف شیشاپیبچه ها امده اند و پ شتریب.پردیم

 ادهیو پ کندیپارك م يکنار.او تعجب نکرده دنیاصال از د اریماز.وجود دارد یآثار تصادف و خوردگ اتیتا دور ف

ساعت است ما  کی!تنبل ها دیآمد رید نقدریچرا ا":دیآ یو به طرفمان م دهدیدست تکان م یمهرانه با شادمان.میشویم

".میمنتظر نجایا

 نکهیاز ا فهممیم"، ها؟ ياورد نیباالخره خودت ماش":کندیرو به مهرانه م اریماز.میکنیا شروع به خوش و بش مبچه ه با

مامان بابا  یآره ول":کندیم اتیاندازد و اشاره به ف یم ینیبه سرب ینیمهرانه چ.او را دعوت کرده اطالع داشته نویم

قراضه را که سالهاست  يارهیابوط نیبود که مجبور شدم ا نیا ندادندگرانشان را به من  ينهایکردند و ماش یبدجنس

بابا به  ایاو  نیبا ماش گذاردیمامان هنوز به دست فرمان من اعتماد ندارد و نم.اورمیافتاده بردارم و ب نگیگوشه پارک

".دور بروم يراهها
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از  گرید یکیو  اریماز.میکنیغ حرکت مرسند با رد و بدل شدن آدرس با یبودند م امدهیاز بچه ها که هنوز ن گریتا د سه

.میکمکش کن میبرخورد بتوان یتا اگر به مشکل کنندیمهرانه حرکت م لیافراد گروه آرام پشت سر اتومب

و  شیدختر درو نویم.دارد ییایرو یو به راست یچوب یکرج واقع شده و ساختمان يو خوش منظره  یالقییيدر محله  باغ

 يسرما لیورود به دل ياز همان ابتدا.خوش بگذرد همانانشیدارد به م یکه ممکن است سعاست و تا ـنجا  يافتاده ا

 یدم به دم از دو سه فالسک آب جوش نویم.کنندیرا علم م يفروزبساط آتش ا زندیم خیمه تا مغز استخوان را  يکشنده ا

 ياندازد و صبحانه  یآتش پتو م بعد کنار.کندیتعارفشان م ینیریو شکالت و ش زدیریم يبچه ها چا يکه آورده برا

 یب يمنظره  نیاز ا یافتد ول یو به جزجز م سوزدیچنان بلند است که پوستم م مهیآنش ه يشعله ها.نندیچیم یمفصل

و کنار ما  کشدیکه مهرانه خودش را جلو م دهدیدارد نان تست کره عسل را به دستم م اریغرق بذت هستم ، ماز ينظر

و به صورتم زل "رندیلقمه بگ تیبزرگترها برا يکه هنوز عادت دار نمیبیم.غوان خانمبد نگذرد ار":دهدیجا م

".يقرمزتر شده ا شهیاز هم.سوخته ورتتانگار پوست ص!یطفلک.شده یختیچه ر نیبب يوا يوا":زندیم

از خوشگل تر ...خوشگل شده یلیاتفاقا ارغوان خ":گرددیاندازد و به طرف مهرانه برم یبه من م ینگاه نویم

.دیآ یخوشش نم ادیاز مهرانه ز کنمیحس م".کندیدل نم دنشیاست که آدم از د حیصورتش آنقدر مل.شهیهم

حاضرم به تو هم صبحانه !نکن يحسود ایب":ردیگیمهرانه هم لقمه کرده عسل م يو برا داردیدو تا نان تست برم اریماز

".بدهم خانم خانمها

و از کنار او  زندیدستش را پس م يریبا دلگ.و هم انگار به مهرانه برخورده شومیهم من ناراحت م اریحرکت ماز نیا از

برشته و  ینیزم بیگفته بود بساط س اریهمانطور که ماز.میمان یساعت دو بعد از ظهر انجا م يها یکیتا نزد.زدیخیبرم

عذاب  تیو در نها یندگبا کمال درما انیم نیراه است و در ا بهیکباب و دل و قلوه و جگر و جوك و خنده و شوخ

به وجود  کندیرا که حس م یو درشت به او کدورت زیر يها یدگیدارد دل مهرانه را به دست آورد و با رس یسع نمیبیم

به او بد بگذرد و با  نجایدر ا خواهدیبه هر حال دوست توست و دلم نم":دهدیم حیمرتب به من توض.ببرد انیآمده از م
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خاص خود او را به دنبال  یعاشق کش يها وهیو متوجه هستم که مهرانه با توسل به ش ".بد ما را ترك کند يخاطره 

 يتنها نشسته ا نجایشده؟چرا ا یچ":ندینش یکنارم م دیآ یم اریجلسه است که ماز يآخرها.کشاندیخودش م

"اورم؟یب تیداغ برا يفنجان چا کییخواهیم.بوده و ناراحتت کرده نینکند غذا سنگ.زمیعز

 کی.موضوع حساس کرده نیا يمهرانه مرا رو يهم حرفها دیشا.شومیم یعصب کندیمثل بچه ها با من رفتار م نکهیا از

،  ینگران من باش ستینه الزم ن":کنمینگاهش م رانهیدلگ.ساختمان نشسته ام یچوب يپله ها يکه تنها رو شودیم یربع

"!برو به کارت برس

به تو و در کنار تو بودن دارم که  دنیجز رس يکوچولو؟من چه کار ستیت چمنظور نمیبب":اندازد یم میدور بازو دست

".یرا بفهم نیا خواهمیو م نمیرا بب تیناراحت توانمینم.دوستت دارم ارغوان.بروم به آن برسم

 کنمیمحلقه دستش خارج  انیرا از م میآرام بازو.شومیو باز احمقانه خام م رمیدلگ زیاز چه چ میبگو دهدیاجازه نم غرورم

.دارم يکننده ا چارهیب یدر مقابلش احساس ناتوان.او مرا سحر کرده.افتم یاش راه م یو در پ

و با سخنان اغواکننده و پر لطفش  دهیرا فهم میریقطعنا علت دلگ.کندیمهرانه را اسکورت نم لیراه بازگشت اتومب در

.شودیتنگ م شینکرده دلم برا یآنقدر که هنوز خداحافظ.رساندمیدوباره به اوج م

"زم؟یخوش گذشت عز":دیآ یبه استقبالم م ایرو.نشسته اند ونیزیتلو يو بابا پا ایرو

را ابروان باال جسته و  نیا دهیحرفم را نفهم".خوب بود شیهایبا تمام بد.بله بد نبود":بوسمیبار او را م نیاول يبرا

.سابقه یب يمثال همان بوسه .تعجب کردهاو را م يگرید زیهم چ دیشا دانمینم.دیگویچشمان گشاد شده اش م

****************************************

و تا صبح در رختخواب تقال  خوابمیچند شب است که خوب نم یعنی.دمیاصال خوب نخواب شبید.خسته و کرختم یحساب

نگذارد تو را ملعبه دست .ینروشن ک اریرا با ماز فتیکن تکل یسع":کرده لهیپ يبابا بدجور ریچند روز اخ نیا.کنمیم

".خودش بکند
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 چیه":ناراحت بود اریماز.میرفت رونیاستقبال کردم و با هم ب نمتیگفت بب اریپنجشنبه ماز یوقت.کالفه شده بودم گرید

".کند حینمانده تا ادم برود آنجا و دو سه ساعت تفر یباق ییجا

گران  يهوس جاها چوقتیه.یهست یوب و کم خرجتو اصال دختر خ":دیخند.میبرو یکردم به پارك ساع پشنهاد

".شودهایشوهرت بدعادت م ينجوریا.یکنینم

برود که خود او مسأله  شیپ يجور ایدوست دارم قضا!شوهرت.افتد یجمله آخرش دلم به تب و تاب م دنیشن با

 یحت.میداشته ا یبارش زمستان کم ستوامسالیموضوع ن نیبه فکر ا ادیانگار ز یبکشد ول شیو ازدواج را پ يخواستگار

 ریدست انداخت ز.سرحال یحساب اریخوب بود و ماز تاآن روز هم هوا نسب.نبوده یزمستان يروزها ، هوا هم هوا شتریب

 دیریگیم میبهتر از مردها تصم یلیاصال به نظر من شما زنها خ.يآورد نجایمرا به ا يخوب کرد!یقشنگ يچه هوا":میبازو

".گذارمیزنها م يمملکت را فقط به عهده  يها يریگ میکنم تصم دایپ یرتقد ياگر روز.دیکنیو عمل م

 اطیبا احت.بودن بکنم يکه بخواهم با او احساس خود میندار یاست که هنوز نسبت نیا قتشیحق یعنی.با او معذبم هنوز

با  کردمیو حاال حس مامد  یو مرتب تا حنجره ام باال م دیجوشیداشت به شدت در دلم م یحرف.از او فاصله گرفتم یکم

نظرت واقعا ":تا باالخره گفتم دمیچیبه خودم پ یلیخ.مطرح کردنش به وجود امد يبرا یمناسب نهیکه او زده زم یحرف

"؟ییگویاست که م نیزنها ا يرو

".است نیالبته که نظرم ا.يمگر شک دار!د":لنگه ابرو را باال انداخت کییخاص ینیریش با

".یکنیزودتر ازدواح نماست چرا  نطوریاگر ا"

البته قبول دارم که .دهیشن يو ابلهانه ا بیکه انگار حرف عج کردینگاهم م يطور.و چند لحظه به چشمانم زل زد ستادیا

 ایزدمیحرفم را م يکجوریدیبه هر حال با یول شدیاصال به موضوع حرف او مربوط نم دیبچگانه بود و شا یحرفم کم

دختر خوب و مناسب  کیتو ":یزد به شوخ.متوجه شد.باختمیشدم و داشتم خودم را منه؟در مقابل نگاهش کالفه 

".کنمیکن البته که ازدواج م فیتعر
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خودم را به قول بابا  فیهمان لحظه تکل خواستمیکه دارم م يصبر یو ب یبا آن کم طاقت.کرده بود زیصبرم سرر کاسه

"م؟یکنیازدواج م یک.اریماز میچه کن میخواهیمن و تو م آخرش":را در زبانم جمع کردم میروین يهمه .روشن کنم

خب ، خب هر وقت که ":و شانه باال انداخت دیسرشاخه درختان گردان يرو ینگاه یجیبا گ.کهربا شد يبه زرد رنگش

".که هنوز درس من تمام نشده و نانخور پدرم هستم یدانی؟ميفکر افتاده ا نیشده که به ا یحاال چ.موقعش برسد

ادامه  توانمینم ينجوریا!من یول":طفره رفتن او هم کالفه ترم کرده بود.بودم ایرو يبابا و نگاهها يحرفها ریتأثتحت

".میدار یبا هم چه نسبت میبگو ندیبیکه ما را م ییبه دوست و آشنا دانمینم.اریبدهم ماز

به دوست و آشنا  انشیامد و اطراف دارد که آدم در مورد رفت و یچه لزوم نمیاصال بب.میخب بگو نامزد هست...خب"

ها در  يو به دور و بر نندینش یهمه دختر و پسر که با هم معاشرت دارند و داشته اند ، مرتب م نیمگر ا.بدهد حیتوض

".دهندیم حیمورد روابط خودشان توض

سرم  يرپا باالاو همانطور س.نشستم مکتین نیکترینزد يرو.ستمیپا با يرو توانستمینم.تنم گرفته شده بود رمق

"ست؟یحرفها چ نیمنظورت از ا ییبگو شودیخب خانم خانمها حاال م":ستادیا

و  یمعذورات شخص يسر کی.با تو ادامه بدهم بیترت نیبه هم توانمیاست که نم تیمنظورم ا":افتاده بود نییپا سرم

".بندد یرا م میارتباط دست و پا يدارم که در ادامه  یخانوادگ

چانه ام انداخت و سرم را باال  ریانگشت ز.جا خورده دیرسیبه نظر م.نگاهش کردم یچشم ریز.مکتین يرو نشست

"؟یزنیحرف م ییاز جدا یراحت نیبه هم نمیبب":اورد

مرا درك  تیموقع خواهدیدلم م یول اریماز ستیراحت ن میحرف برا نیباور کن گفتن ا.نه ، نه":داغ شد صورتم

 سمیت يغرور یدختر ب یکنیآنقدرها هم که فکر م.حرف نبود نیبه گفتن ا يازیاصال نهمه دوستت نداشتم  نیاگر ا.یکن

به نظرت توقع .شود کسرهیفمانیتکل خواهدیدلم م رمکه در خانه دا یطیبا توجه به احساسم نسبت به تو و شرا یول

"است؟ يادیز
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را سبک  لیاجازه بده مسا.زمیعز کنمیتو را درك م":گرفت يرا به باز شیپالتو يزد و دکه  مکتین یبه پشت هیتک

ها  ینیب شیپ کیبه  ازین یبه هر حال شروع زندگ.میریبگ میمورد تصم نیصاف کنم بعد در ا یکنم و جاده را کم نیسنگ

"؟يرا که قبول دار نیدارد ا یمال يها یو امادگ

 ست؟بهیچ یدانیم.میفقط نامزد کنفعال  گرانیبستن دهان د يبرا میتوانیما م یبله قبول دارم ول":دمیطرفش چرخ به

که از نظر تو  نیا.شودیحل م هیخود به خود نصف قض میخودمان را اعالم کن يو نامزد میریبگ یرسم ینظرم اگر جشن

"ندارد؟ یمانع

 داینه ز.ارغوان یبه من وقت بده دیبا.دارد یلیفام ینیمقدمه چ کیبه  ازیباز هم ن یول ینه چه مانع":را در هم فشرد لبها

".زمان الزم است یباالخره کم یول یطوالن

 رهیصادقانه گفته بود که هنوز ج.دادمیبه هر حال به او حق م یبودم ول یدار شده بود و از خودم عصبان حهیجر غرورم

 یدرست و حساب يو حوصله  میهر دو پکر بود کهیدر حال.از او توقع داشت شدیهم نم نیاز ا شتریخوار باباست و ب

 کیدر  چیو باالخره بعد از خوردن ساندو میزد ابانیچند خ درهدف  یب یگشت نیبا ماش.میآمد رونیاز پارك بمینداشت

 يبا چنان شرمسار.من به او تلفن زده ام شتریب رهمیچند روز اخ نیدر ا.دکه کوچک و دنج مرا به خانه رساند و رفت

مورد  درهم  ادیز میچند بار به دهانم آمد که بگو.زدسویمرتکب شده و دلم به حال او م یکه انگار گناه زندیحرف م

هم ادامه  نطوریفعال اگر هم کنمیتو را درك م تیموقع میبه دهانم امده که بگو!حرف آن روز من خودت را معذب نکن

تگان را؟دوستان و بس ایرو.در آن صورت بابا را چه کنم.ستمیآخر مسأله که تنها خودم ن.نتوانسته ام یول ستیبد ن میبده

 یبا خودم در رابطه با او احساس تزلزل و ب تیبرده اند؟و در نها یپ اریو ماز نم یدوست يبه ماجرا ایرو قیرا که از طر

است اصال حوصله  یمدت.ستین شیسرجا زیچ چیو ه ختهیبهم ر زیهمه چ.کنمیدارم چه کنم؟به دورو برم نگاه م یثبات

.به سر و گوش اتاقم بکشم ینکرده ام دست

خود قرار نگرفته که  يسر جا زیچ چیهنوز ه.کنمیم لیصبحانه و شروع به جمع و جور وسا یامروز صبحانه ب کنمیم رفک



کتابخانه نودهشتیا  فریده نجفی -چشمهاي سرگردان 

w W w . 9 8 i A . C o m 108

"زم؟یعز يداریتو ب":خوردیبه در م يتقه ا

".دارمیب.بله":گذارمیسبد م يسشوار را تو.استیرو

خوب  شبید.حالت را بپرسم میایگفتم ب دیآیاز اتاقت سر و صدا م دمید":ستدیا یآن م يو در آستانه  کندیرا باز م در

"؟يدیخواب

"تو؟ ییآ ینم"!به اتاقم آمده یچه شده که اول صبح.ام دهیاز آن هرگز ند شیکه پ یحالت.دارد یحالت خاص نگاهش

"کمکت کنم؟ یخواهیم":اندازد یبه اطراف م ی، نگاه ندینش یتختم م يو لبه  دیآ یم

 يچه هوا يوا":زندیرا باال م يپشت در.رودیو به کنار پنجره م شودیبلند م.رسدیسردرگم به نظر م.کنمیم تشکر

"!کنندیم یدارند و چطور زندگ یتیها چه وضع يجنوب شهر چارهیب دانمینم.شهر را گرفته يدود همه !یفیکث

 نیاول.میبگو توانمیم يگرید زیخب چه چ.کنمیم قیبدهم و فقط با سر حرفش را تصد یجواب دیبا.اندازد یبه من م ینگاه

 فیکث يهوا نیکاش فقط مشکل هم":ندینش یم یصندل يلبه  دیآ یدوباره م.کنمیهوا فکر م یبار است که دارم به الودگ

".آدم ها نیامان از دست ا.بود يماد يو کمبودها نیسنگ کیو تراف

صورت را پس  يرو يموها با دست.مانم یمنتظر نم ادیز!ستیحرفها چ نیمنظورش از ا!کدام ادمها.فهمم یرا نم حرفش

".دیآنقدر کالفه بود که تا صبح نخواب شبید چارهینگران توست ارغوان جان ب یلیپدرت خ":زندیم

"نگران من باشد؟ دیبابا چرا با!است؟ یچه حرف نیا!بابا يا":اورد یحرصم را در م حرفش

دخترش  یحق دارد نگران زندگ.زمیعزخب به هر حال پدر است ":دیایانگار قصد ندارد کوتاه ب یجا خورده ول یکم

".باشد

من وجود  یدر زندگ یچه مشکل ییممکن است بگو":میکویم میپا يو با مشت رو نمینش یم شمیآرا زیم یعسل يرو

حرفها مرا داغان  نیرا از دست داده؟به خدا شماها با ا شییقلبم کارا ایسرطان گرفته ام .دارد که بابا را نگران کرده

گفته باشم .امروز از قول من به بابا بگو دست از آزار من بردارد نیهم کنمیخواهش م.دیستیبردار هم ن و دست دیکنیم
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".همه فشار را ندارم ها نیمن طاقت ا

است که حاال  اریماز انیمطمئناً حرف بابا مربوط به جر.ستیدست خودم ن یاز کوره در بروم ول نطوریا خواهدینم دلم

از من فرصت خواسته و  اریماز.حرفها خاتمه بدهد نیو دوست دارم به ا.شودیخارج م ایدهان رو دارد به عنوان واسطه از

در مقابل  یستادگیتحت فشار قرار دهم و چاره اش فقط ا ااو ر خواهدیدلم نم.کنم یخواسته اش را عمل دیبا

پدرت .میخواهیتو را م ریخ من و پدرت.زمینش عز یعصبان کنمیگخواهش م:کندیخودش را جمع و جور م ایرو.نهاستیا

".یباش یمنطق دیتو با.دست خودش قرار بدهد يچهیدخترش را باز یزندگ یدوست ندارد کس

اشتباه  یاست ، نه؟ول اریقطعناً منظور شما ماز":رسدیکه دردش تا قلبم م شودیم دهییهم سا يرو يطرو میدندانها

لطفا .من ندارد یزندگ يبرا ياو ضرر.ارینه ماز دیج کرده امرا دستخوش اضطراب و تشن یکه زندگ دییشما نیا.دیکنیم

"!را به بابا هم بگو نیبرو ا

".اریپدر ماز يرفته بود به داروخانه  روزیحسام د":دیگویکه به من زل زده آرام م همانطور

"انجا چه کار داشته؟.بشود یچ ار؟کهیپدر ماز يرفته داروخانه  ؟بابایچ":پرمیجا م از

".صحبت کند اریناخوداگاه رفته بود تا در مورد تو با ماز دیشا یول دانمیدرست نم.رن توستگفتم که نگ"

"!که نکرده يزیبابا ابرور نمیکه به او نگفته؟گفته؟تو را به خدا بگو بب يزیچ!یچه افتضاح!من يخدا يوا":زندیم خیتنم

بعدا او را .داروخانه نبوده که بتواند با او صحبت کند در اریانگار اصال اولش ماز.به او نگفته يزینه ، چ":دهدیتکان م سر

 گانهیکامال ب شیاسمم برا.اصال مرا نشناخت اریاوال که پدر ماز گفتیم.جا خورده بود يپدرت بدجور.دهید ابانیخ يتو

 اریزقطعنا ما گفتیپدرت م.کرده بود یشناخته بودش و با او خوش و بش مردداده تا باالخره ان  یصد جور نشان.بود

بود که اعصابش را خرد کرده بود و قلبش را  دهید يزیبعد هم چ.نگذاشته انیدر مورد ارغوان با خانواده اش در م یحرف

دارد ارغوان  وستد یلیپدرت تو را خ.مارستانیاز انجا رفته بود اورژانس ب کسرهیناراحت کرده بود که  يطور

".باشد تیشاهد شکست و ناکام تواندینم.جان
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 شودیم":خوردیبهم م نطوریاراده هم یب میپلکها.بزنم ادیفر خواهدیدلم م.ترکدیدارد م میها قهیشق.اغ کردهد مغزم

است که خود بابا با من  یچه مسدله مهم نیا.کرده مارستانیب يکه او را روانه  دهیبابا چه د ییو بگو يطفره نرو نقدریا

"!نگذاشت انیدر م

".بود ختهیبهم ر یگفتم که اعصابش حساب.دیالش را نداشت که خودش به تو بگوح چارهیب":دارد یحالت تدافع نگاهش

"!گفت؟یبه من م دیرا با زیرا ، ها؟چه چ زیچه چ":کوبمیپاها م يرو دوباره

 رونیاز داروخانه ب یوقت گفتیم.بود دهیدختر د کیاریماز نیماش يراستش پدرت تو...راستش":افتد یمن من م به

به طرفش  خواستمیم.دورتر از داروخانه پارکش کرد یو کم دیرس اریماز نیبشوم ماش نمیسوار ماشکه  رفتمیامدم و م

پدرت .شد و به داروخانه رفت ادهیبه شتاب پ اریماز.دمرفتن منصرف ش شیدختر در کنارش از پ کیدنیبا د یبروم ول

من از  دنیکه آن تو نشسته بود با ديدختر یرفتم ول نشیطرف ماش گفتبهیم.که او متوجهش شده باشد ستیمطمئن ن

نگاه به نظرش آمده که  کیدر همان  گفتیپدرت م.روزنامه جلو صورتش باز کرد و پشت آن پنهان شد کیدور 

که  دهید قهیخودش و بعد از چند دق نیماش يرفته نشسته تو.غرورش اجازه نداده جلوتر برود.دخترك مهرانه است

 اریرا به ماز انیقطعنا دخترك مرا شناخته بود که جر گفتیرفته م نشیو به طرف ماشامده  رونیاز داروخانه ب اریماز

پسر دارد از تو سوءاستفاده  نیا.ارغوان یعاقل باش دیتو با.گاز گذاشت و از انجا دور شد يآنطور پا را رو اریرساند و ماز

 نکاریا يدش را سرگرم کند و تو را برافقط قصد دارد خو.ستیمطمئن باش که قصدش از ارتباط با تو ازدواج ن.کندیم

".انتخاب کرده

 تواندینه او نم.دوخته شده اینگاهم مات به رو.رودیم نییباال و پا ینفسم به سخت.چرخدیخشک شده و در دهان نم زبانم

 تیعبه واق نکهیچه رسد به ا امدهین رونیدوست ب کیداشته باشد از دهان  تیواقع شیاگر حرفها یحت.دلسوز من باشد

دستانم  انیسرم را م.انتخاب کرده یو راه قشنگ ندمرا خرد ک خواهدیاو م.حرف او و درك بابا شک دارم

"!رونیلطفا از اتاقم برو ب.ایتنها باشم رو خواهمیم":رمیگیم
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زهرش را .به ماندن ندارد يازین گریخب د.رودیم رونیو از اتاق ب کندیتخخواب م يرا از رو کلشیه نیو سنگ آرام

 یبوده؟ول اریدارد؟مهرانه با ماز تیواقع یعنی.مانم یبه همان حال م یطوالن یقیدقا.ختهیر خواستیطور که دلش مان

و مهرانه از او خواسته قطعنا مرا  ندیاو را بب يدر رابطه با مسئله ا دهقرار بو اریاگر هم ماز.ندارند يانها که با هم کار!چرا

باشد؟ تواندیم یپس ان دختر چه کس.نبوده اریماز نیمهرانه در ماش.هنه بابا اشتباه کرد.گذاشتیم انیدر جر

 یو م کوبندیمغزم م واریجنون اسا خودشان را به در و د يافکار.که زهر خورده باشم ، دهانم تلخ تلخ است انگار

نداشته باشد که  نیاگر مسئله واقع.است یکاف یبخواهم؟نه ، خود شکن حیتلفن بزنم و از او توض اریبه ماز ایآ.زندیریگ

مجبورم نشان  یدر ان صورت چه عکس العمل.ردیپذیم ایرودیمطفره  ایداشته باشد  تیو اگرواقع کندیمسخره ام م

ها در اتاقم راه  وانهیبزنم مثل د يزیآنکه لب به چ یتا ساعت دو ، ب.نبوده اریآن مرد ماز.دهیبابا اشتباه د!بدهم؟نه ف نه

برسد و  اباحاالست که ب نیهم.دهمینم زندیم میرا هم که چند بار صدا ایجواب رو.زنمیو با خودم حرف م رومیم

مهرانه را  يو شماره  رومیبه طرف تلفن م.فتد یدرست به سرم م ایبه غلط  يفکر.با او رو به رو بشوم خواهمینم

.دیگویرا خودش م نیا.دهیتازه به خانه رس.رمیگیم

"؟یانه تان را به من بدهادرس خ شودیم.مهرانه نمتیبب خواهمیم"

"!بعد يبگذار برا.راستش امروز گرفتارم!خانه ما؟"

"م؟یایتا ب یادرس بده شودیحاال م.گرمیوقتت را نم ادیز.نمیامروز تو را بب نیهم خواهمیم!بعد نه!نه"

"؟يدار یشده؟کار خاص یچ":مشهود است شیواضح در صدا یعذاب

".نمیتو را بب خواهدیفقط حوصله ام سر رفته و دلم م.ندارم یخاص نه کار":بدهم میبه صدا ینرمش کنمیم یسع

،  ییایتر یخواهیم.مشکل نباشد تیبه خانه تان قرار بگذار که رفت و امد هم برا کترینزد يجا کی!ما يحاال چرا خانه "

"م؟یقرار بگذار ییجا یرستوران

کنجکاو شده ام و .در رفتن من به خانه شانوجود دارد یعچه مان یعنی.دیایما ب ينکرد او به خانه  شنهادیاست که پ چطور
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"؟يریمرا بپذ یخواهینم یعنی.به خانه شما میایفقط دوست دارم ب.نه رونینه ، ب":مصرتر

"!سیخب بنو.يبشو تیفقط گفتم راه دور است ممکن است اذ.خواهمیچرا م":دهدیاکراه جواب م با

اگر .رسانمیسرکوچه م سیسرو یوشم و خودم را به آژانس تاکسپ یشتابان لباس م.دیگویآدرس را با سرعت م و

آدرس را به مسئول آژانس .شوم هر آن ممکن است بابا از راه برسد و نتوانم بروم یبخواهم تلفن بزنم و منتظر تاکس

"...ابانیخانم را ببر به خ نیا":زندیرنگ را صدا م زسب کانیپ کیو راننده  دیصبر کن قهیچند دق دیگویم.دهمینشان م

سر  شهیآدرس را اشتباه به من داده؟مگر هم یعنی!ستیخندان ن دیس یکه حوال نجایا.کنیبه آدرس نگاه م گرید کباری

 یم یمجتمع آپارتمان کییبن بست کنار در آهن يکوچه  کیو در  رودیراننده م.شدینم ادهیخواجه عبداهللا پ ابانیخ

"!میدی، رس دییبفرما":ستدیا

آدرس را به او .دیآ یم رونیدارد از در ب یخانم.ستیاز دربان و نگهبان ن يخبر ینگهبان يرفته خاك گ وسکیک در

کدام بلوك .ستیآدرس کامل ن یول دیدرست امده ا.است انیفرهنگ یمجتمع آپارتمان نجایبله ا":دیگویم.دهمینشان م

"د؟یکار دار

"د؟یشناس یانها را م.کار دارم ینیحس يمن با منزل آقا"

"کند؟یکار م ییکه در آژانس امالك رضا یی، همان آقا ینیم حسکدا"

".مهرانه کار دارم شانیمن با دختر ا.ستیشغلشان چ دانمیدرست نم":هستم جیگ جیگ

بلوك .خانه شان آنجاست":کندیاز بلوکها م یکیو با دست اشاره به ".همان است که گفتم.آهان ، شناختم":خنددیم

"د؟یآ یاز دست من برم يگریکمک د.ینیبیم يجلو برو.ساختمان پارك شده هم همانجا جلو نشانیماش.شش

و .دار و درخت و خشک یب یاست ول یمحوطه بزرگ.رومیو به طرف بلوك شش م".نه ممنون":کنمیم تشکر

 ینظام یرا حالت طیمشابه بلوکها ، مح يقهوه ا تکسیو فرسوده هستند و روکار کن یمیکه کامال قد ییساختمانها

 یشناسد ول یآن خانم گفت مهرانه را م.شدمهرانه با يخانه  تواندینم نجایا.که درست امده باشم شودیباورم نم.دهیبخش
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 دیبروم با رونیب نجایاز ا دیبا.داده یقطعنا خواسته مرا دست به سر کند و ادرس عوض.است گرید يمهرانه  کینیا

با ذهن !ییساختمانها نیچن کیطبقه از  کیاست نه  ییالیدشت ودرن يخانه  کیمهرانه  يخانه .دوباره به او تلفن بزنم

را  یو ناباورانه زنگ رومیجلو م.افتد یم نایمهرانه ا یآب اتیبازگردم که چشمم به ف ایبروم  شیهستم که پ نجارخود در کل

اهم اورد و با تعجب نگ یم رونی، سرش را از پنجره طبقه سوم ب دهمیفشار م ینیکه کنار نوشته شده حس

"!صبر کن تا در را باز کنم!يآمد":کندیم

انگار .رسمیو به طبقه سوم م کنمیم یقرار دارد ط يو فلز یچوب ينتهاینفت و کاب يتهایرا که در هر پاگردش پ يپله ا راه

خانه را انگونه تجسم کرده باشد که  نیا اریهنوز باور ندارم مهرانه در مقابل من و ماز.رومیدارم در خواب راه م

تعارفم  ییو با خوشرو کندیباز م میآرام در را برا يا افهیو ق نیمکگندمگون و ن يبا چهره ا انسالیم یخانم.کردیم

بفرما داخل االن !بفرما.امده نجایچقدر خوشحالم که دوست خوب مهرانه به ا.داریمشتاق د.زمیعز يخوش امد":کندیم

".دیآ یمهرانه م

 نیا یتوانسته باش ییتنها کنمیهنوز باور نم.عجب شده خانم":کندینگاهم م يبا دلخورو  کندیرا باز م یمهرانه در اتاق و

".يبرو ییهمه راه را تا جا

رفته  ادتی.داخل ندیایتعارف کن ب.چه طرز استقبال است مادر نیا":شودیدارد و مادرش رنگ به رنگ م شین زبانش

".يچقدر مزاحم ارغوان خانم بوده ا

ساده  یونیکوچک و جمع و جور را دکوراس یسالن.گردانمیاست م دیه به محض ورود در معرض ددر سالن خانه ک ینگاه

ست مبل کوچک و جمع و  مین گرید يمحل نشستن است و در سو یو پشت دهیمالفه کش يطرف پتوها کی.یو شهرستان

 نمیبب انویپ يرم در گوشه امنتظ.زندیچشم را م يدیو مرتب است و مالفه ها از سف زیهمه جا تم.کندیم ییجور خودنما

 يبرا يگرید زیاگر چ":دیآیآتشبار به طرفم م یبا چشمان.را در اتاق خودش گذاشته انواشیمهرانه پ دیشا.نمیبینم یول

".اتاق من میبرو اینمانده ب دنید
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 يارد و براخود د التیکه مهرانه در تخ ستین يآن خانه ا نیا.دانمیرا م لشیو دل کندیدارد متلک بارم م نجوریهم

خانه  عتیموق.کالفه است یو حاال حساب نجایا میایو ب فتمیاگر آدرس بدهد راه ب کردیگمان نم.کندیم حیتشر گرانید

است که  يشاخدار يو دروغ ها زیاغراق آم يگفته ها بیجع.است يخودش خانه ا يبه هر حال برا ستین بیعج میبرا

 يواریرا ولو جمع و جور و د انویپ کیکه بتواند  ستین یاتاق نینه ا.میشویش مبه دنبال او وارد اتاق.ام دهیدختر شن نیاز ا

و دراز  کیبار یاتاق.ختهیکوچک است و شلوغ و بهم ر.ماند یقفس م کیانقدر کوچک است که به .در دل خود جا دهد

 زیم يرو.شغال کردهآن را ا يفضا يهیتوالت بق زیو م ریتحر زیآن گذاشته اند و م يدر انتها کنفرهیتخت  کیکه 

.پشت و رو و مچاله شده هم در کف اتاق ولو است يلباسها.يریو تصو یپر است از انواع وسائل صوت ریتحر

".تختخواب يرو نیبرو بنش یکن دایراه پ یاگر توانست":زندیم یتلخ لبخند

بر علت  دیمورد توام است مز یب یو سرکش يرفتار تلخ و منفعالنه اش هم که با غد.ردیگیاتاقش دلم م بیعج يفضا از

را که کنار  یکوتاه هیپا یصندل.نمینش یتختخواب م يرو رومیو م گذرمیخرت و پرتها م يبلند از رو يبا گامها.شودیم

"؟!يما کرد ادیخب چه عجب چه شد که ":ندینش یم میو رو به رو گذاردیم یقرار دارد چپک شیآرا زیم

را  ياگر بپرسم دختر ایاعتراض؟آ يدرد دل؟امده ام برا يامده ام برا میبگو.اورمیبامدنم  يبرا توانمیم یلیچه دل واقعا

 یامده ام ول ينجوریندارم ، هم یخاص لیدل میبگو توانمیم.را خواهد گفت قتینه ، حق ایيتو بوده ا دهید اریکه بابا با ماز

"؟يا دهیاو را د یچه خبر ، تازگ اریاز ماز":دیآ یم مبه کمک.ام امدهین لیدل یب.میگوینم

".مینامزد کن يو قرار است به زود دمشید شیچند روز پ.ام دهیبله د":موقعش شده حاال

"!یراست":کندیتنگ شده نگاهم م يبا چشمها.شودیآشکار بر پهنه صورتش گسترده م يپوزخند

".میکنیرا م نکاریا يبه زود!یبله ، راست":لرزه برداشته میصدا.زدیریبهم م اعصابم

 نیاهل ا.بدهد يکار نیحاال حاالها تن به چن اریماز کنمیگمان نم":اندازد یو شانه باال م کشدیابرو باال م زمندانهرویپ

".ستیحرفها ن
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 یراحت نیبه ا یتوانیکه چطور م کنمیتعجب م.یشناس یتو او را خوب نم یول":کندیدود و داغم م یبه چهره ام م خون

".ستین يرهست و اهل چه کا ياهل چه کار ییبگو

بلوف زن  يدختر دروغگو نیو بگذارم ا نمیبنش توانمینم.دهیچیپ میها قهیدر شق يدرد بد.زندیم يپوزخند دوباره

.کند رمیتحق

 تیسکویدتسش است و بشقاب پر از ب کیدر  يچا ینیس.شودیهستم که مادرش وارد م يکلمات کوبنده ا افتنییپ در

".است ختهیبهم ر نقدریکه اتاق ا یبخشیم.بخور يچا مزیعز ایب":کندیتعارفم م.گرشیدر دست د

"!ینده ریگ نقدریاتاق ما ا نیبه ا شودیم.خوردها مامان یکیباز چشمت به ":شودیبراق م شیبه سو مهرانه

 قتیدر حق.رودیم رونیو از اتاق ب زندیم يبه طرفم لبخند.کندیمالمت بار نگاهش م.شودیدوباره رنگ به رنگ م مادرش

است که در برابر رفتار خشونت بار فرزندش  يبه نظرم زن مهربان و افتاده ا.گفتیکه مهرانه م ستین ين مادرهم آ نیا

را به عنوان اتاق به ما داده اند و انتظار دارند بهشت  یسگ دان کی":زندیمهرانه غر م رومیکه م رونیب.مظلوم واقع شده

".بدهم لشانیتحو نیبر

 نیا.ماند یم جهینت یکارم دارد ب کنمیحس م!او نشده بودم بیو غر بیعج یودخواهخ نیا يتا به حال متوجه  چرا

را  يفنجان چا یرانیبا ح.رمیاز حرفهامان بگ یدرست يجهیکه مرا به مقصد برساند و بتوانم نت ستین یموجود کس

پنجره  یخواهیم.يچه سرخ شده ا":چرخدیم گردنيتمسخرآلود رو یسرش با حرکت.کشمیسر م يو جرعه ا دارمیبرم

".را باز کنم

 خواهمینم.وابکنم اریخودم را با ماز يسنگها دیبا.ستیطرف من او ن.زودتر بروم دیبا.در برابرش کم اورده ام يبدجور

 دیبا.بکشم گرید یحرف را به موضوع دیبا.بروم دیبمانم و زمانش که رس گرید یکم دیبا.حس کند که شکست خورده ام

 ی، جا کاست رومیم رشیتحر زیو به طرف م زمیخیبرم.ندارد یارزش میاصال برا اریورد مازدر م شینشان دهم حرفها

 ییچه اهنگها شتریب نمیبب":که هرگز در عمرم انجام نداده ام یحرکت.اورم یم رونیو کاستش را ب کنمیضبطش را باز م
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".یکنیگوش م

".ینیبب یتوانیم.زیهمه چ":همچنان خصمانه است شیصدا

را  سیالو يآهنگها":دارمیآن را برم.دارد یسلیپر سیاز لو یکاست.اندازم یم زیم يرو يپخش و پال ياستهابه ک ینگاه

"؟يدوست دار

ظهر همان روز که .میمرده پرست هست هایرانیبه قول نوار فروش سر کوچه مان ما ا!نیهمچ يا":اندازد یباال م شانه

"!خودت يبرا يبرش دار يدوست دار.را ندارم دنشینوقت ش یلیخ.دمیکاست را خر نیمرده رفتم و ا دمیشن

که در اتاق باز  رودیم Playو انگشتم به طرف دکمه".از ان دارم یکیینه مرس":گذارمیضبط م يرا تو کاست

"!تلفن ایمهرانه ب":دهدیانگشت تکان م میو برا".سالم":آورد تو یدر م يسرش را از ال یدختر جوان.شودیم

"ه؟یک":شنومیرا م شیصدا.شودیو از اتاق خارج م زدیخیبرم یصندل يروبه شتاب از  مهرانه

"!سالن خراب است برو آشپزخانه صحبت کن یگوش!اریماز":گنگ دختر جوان را که قطعنا خواهر اوست يصدا و

 یتاق مو گوشم را به در ا رومیشتابزده م.کنمیم دایمثل مرگ پ یاحساس رسدیو به قلبم که م شودیاز سرم شروع م يدرد

 کیحدود ":شنومیرا به زور م شیکه صدا کندیمهرانه آنقدر آهسته صحبت م یول ستیآشپزخانه به اتاق دور ن.چسبانم

".خواهدیکه چه م دانمیواقعا نم.آمده شیساعت پ

به در  شتریسرم را ب.از آنکه به در اتاق برسم امدنم را به او خبر داده شیپ ستین یشک.منظورش من هستم قطعنا

".بگذارم بفهمد دینبا ؟چرایرتسینکنه از او م!هیچ":چسبانمیم

ادامه  يموش و گربه باز نیبه ا شودیمگر م.یکنیاشتباه م يتو دار":شودیکه مهرانه برآشفته م دیگویچه م اریماز دانمینم

".نمتیبب یک نمیحاال بگو بب.من که حوصله اش را ندارم.یبده

"فعالً.ستیوخانه بد نخوبست چهار فردا همان پارك کنار دار"

دختر  نیدر مقابل ا یچه عکس العمل دانمینم.کندیاحساس حقارت دارد خفه ام م.ام دهیچسب نیتکه سنگ به زم کیمثل
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شده ام که  یانقدر ته.نمینش یتختخواب م يرمق رو یب يکریو با پ کنمیعقب گرد م.نشان دهم دیآبرو با یو ب حیوق

قره قروت و  يآن مقدار يک بشقاب در دست دارد که توی.دیایا مهرانه ب کشدیطول م یکم.فکر کنم توانمینم یحت

 يهیچقدر با هم سر ته.بود نیریجذاب و ش میاو چقدر برا قیسال نیا يروزگار.دلخواهش يهایخوراک.لواشک گذاشته

چهره اش به .تمچقدر دوستش داش میخال یدر زندگ نیدلنش يدهیپد کیبعنوان  يروزگار.میدیخند یم هایخوراک نیا

به تن  یلباس نامنساب.زندیم هیپشت سر تک واریو به د ندینش یکنج تختخواب م رودیم.شده زیو نفرت انگ هینظرم کر

چرا تا به حال متوجه .کنمیم یتلق نیبه خود توه نیتوه یحرکتش را به نوع.ستیدارد و اصال مراقب نشستن خود ن

دوست داشتم چشمم  یبود که بود ول نیهم هم ولحرکات و اعمالش از ا.تسین نطورینه ا!او نشده بودم بیعج يولنگار

"؟يخوریم":کندیبشقاب را به طرفم دراز م.اورمیخودم ن يرا ببندم و به رو

".بروم دیبا.نه متشکرم"

را  دنینفس کش گرید قهیدق کیمسموم طاقت  يفضا نیدر ا نمیبیم یخبر کن ول میبرا یتاکس کیمیبگو خواهمیم

"؟يدلخور يزیاز چ":کندیموشکافانه نگاهم م.زمیخیبرم.ندارم

".ندارد یلینه دل":کنیدر اتاق را باز م.حداقل گله کنم ایارزش تر از ان است که بخواهم به او اعتراض کنم  یب

"؟یمان ینم شتریچرا ب!ارغوان جان يزود نیکجا به ا":دیآ یجلو م مادرش

گپ  یشما و کم شیپ میایب خواستمیکجا؟تازه م يوا":کشدیره درهم مچه.دیآ یم رونیهم از آشپزخانه ب خواهرش

".میبزن

 یمیرفتار مهرانه با آنها بدتر از آن است که بتوانند صم.خبر ندارد زیچ چیدو روحشان از ه نیندارم که ا یشک

 رونیاز آپارتمان ب فتدیبه چشم مهرانه ب گرید کباریچشمم  خواهدیدلم نم کهیو در حال کنمیم یازشان خداحافظ.باشند

.میآ یم

 یامده؟به ک شیچه پ میبگو توانمیم یبه چه کس.کندیوجودم را پر م يخالء همه  کنمیاحساس م رسمیکه م ابانیخ به
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.افتد یاتوبوس م ستگاهیا کیتا چشمم به  رومیم ادهیانقدر پ.دارم یچه حال میبگو توانمیم

 یفکرم کم یول شومیسبک نم.کنمیم هیو خوب گر رمیگیدر بغل م قاب عکس مامان را.ستیدر خانه ن ایرو خوشبختانه

"کرد؟یصحبت م اریبا ماز ار؟مهرانهیخواهر مهرانه گفت ماز.يا دهیکه درست شن یتو مطمئن"افتد یبه کار م

 یخواهر مهرانه اسم کس دیشا.توهم بود کیفقط  ارینام ماز دنیشن دیشا.افتد یو وسواس مثل خوره به جانم م شک

از انها  یکینیا دیشا.بردیخودش نام م فتگانیبه عنوان ش يادیمهرانه از مدان ز.اریهم وزن اسم ماز یاسم.را برد گرید

.شوم طمئنم دیبا.خودم را باور کنم هاتیتوج خواهدیدلم م.بود

مرا  زیچبداند چه  خواهدیقطعنا دلش م.شودیم میو پاپ دیآ یم ایمدام رو.کنمیم يرا سپر یشوم و پرتشنج يساعتها

 کیبا .زودتر برسم دیبا.شومیمنتظر اتوبوس نم.رومیم رونیساعت سه بعد از ظهز است که از خانه ب.ختهیبهم ر نطوریا

تلفن  يباجه  کیدرخت و  کیقرار گذاشت و در پناه  یفنکه مهرانه تل رومیم یبه پارک.رسمیمسافرکش به مقصد م

حدود .را کنترل کنم ابانیخ توانمیخوب م یلیو خ ستین یبزرگپارك .نمینش یم مکتین کیينشوم رو دهید کهیطور

قلبم .کندیم ابانیرفتن خ نییو همان جلو شروع به باال و پا شودیم ادهیپ یکه از تاکس نمیبیبه چهرا مهرانه را م قهیپنج دق

 قهیسه دق امدهین یکسو هنوز  گذردیساعت از چهار م.ضربانش را بشمارم توانیکه نم زندیآنقدر تند م.افتد یبه لرزه م

 نیدر ماش ییبابا اشتباه کرده باشد و ان دختر کذا کنمیدعا م.باشم دهیمهرانه را اشتباه فهم يحرفها کنمیدعا م.گذشته

چه ابلهانه دارم خودم را گول .محرم او باشد شاوندیاز خو یکی،  ی، کس يخواهر ومهرانه بوده باشد  هیفقط شب اریماز

حرکت  یب یو لحظات رسدیبه مهرانه م.را همان دورو بر پارك کرده نشیاحتماال ماش.است ادهیپ.دیآ یم اریماز.زنمیم

را تار  دمیمه با دود د کیمثل  يزیچ.روندیپارك م یپشت ابانیبعد شانه به شانه به طرف خ نندیخوش و بش مک

از نفرت وجودم را  یطوفان.شودیه دور ماست که دارد با مهران اریخود خود ماز.نه اشتباه است نه توهم گرید نیا.کندیم

حرکت نشسته ام و  یچه مدت همانطور ب دانمینم.شکافدیدارد تار و پودم را از هم م یو سرخوردگ أسی.چدیپیدرهم م

در کنارتان  نجایا توانمید؟مییشما تنها":دهدیمرد مزاحم تکانم م کیيصدا.شده دوختهعبور انها  رینگاهم به مس
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"نم؟یبنش

 یکه وجودم را در خود گرفته ، برم یبا همان آشفتگ.دست و پا له کنم ریاو را ز خواهدیدلم م.ندش آور استچ نگاهش

.گردمیو با دو خط به خانه بازم زمیخ

"؟ییکجا.زمیسالم عز":زندیم میصدا.نشسته ونیزیکنار تلو ایرو

 یپشت در م.کنمیا از داخل قفل مو در اتاقم ر رومیپله ها را باال م.را بشنوم زیچ چیه خواهمینم.شنومینم

"شده؟ یچ زمیعز!ارغوان!ارغوان":دیآ

 ادیفر باًیتقر.مخابره شود شناسدیحرف از دهانم خارج شود و به بابا و هر آن کس که مرا م کیاست  یکاف فقط

احساس .شنومیم قهیموکت راهرو بعد از چند دق يشدن صندلش را به رو دهیو صدا کش"!تنها باشم خواهمیم":زنمیم

با .احساس حقارت مبارزه کنم نییبا ا خواهمیم.ماز خود گریاز هر کس د شتریو ب زارمیاز همه ب.دارم یبیعج یپوچ

و شروع به  دارمیبرم يمجله ا.حوصله اش را ندارم.کنمیم میسر کمدم و شروع به مرتب کردن لباسها رومیم يخونسرد

انگشتانم .دارمیحافظ را برم وانید.زدیریگ یاند و از ذهنم مم یچشمم نم شیکلمات پ.کنمیحوادث م يخواندن صفحه 

توانسته ام  نقدریهم.زدیریفرو م میپلکها يکنم ، اشک از ال تیتا ن بندمیو چشمانم را م کشمیصفحات کتاب م يرا به رو

.مقاومت کنم

".يشام بخور ییآ یچرا نم!در را باز کن بابا!ارغوان!ارغوان":پشت در اتاقم دیآ یم بابا

"؟يچطور":کندیموشکافانه نگاهم م.کنمیباز م شیرا برا در

".خوبم":اندازم یم نییسرم را پا.دارد هیصورتم پف گر دانمیم ینگاه نکرده ام ول نهیآ به

"از دوستان چه خبر؟":ندینش یتختم م يلبه  رودیم

".شده لیکدام دوستان ، کالسم تعط":رومیطفره م.است اریمنظورش ماز دانمیم

".میگو یرا م اریماز.زمیعز دانمیرا که م آن"
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ناخوداگاه بم  میصدا.او را ندارم يطاقت کش دادن موضوع و سوال دوباره .زمیدستش بر يرا رو یآب پاک دیبا

".خوردیبه درد من نم.را ول کردم بابا اریماز":شودیم

"؟يمعتقد حرفت کامالً نیبه ا":دهدیهم فشار م يرا رو شیو دندانها شودیاش زرد م چهره

".کامالً.بله بابا"

".ییگویرا م نیا گرانیبر اساس حرف د ایيگرفته ا میخودت تصم"

".خوردیگفتم که او به درد من نم.گرفته ام بابا میخودم تصم"

 گریشرط د کیاما به  يگرفته ا يعاقالنه ا میبه نظر من هم تصم.زمیخب عز اریبس":ردیگیرا در مشت فشرده م چانه

 شیرها یخواهیاگر واقعا م.یبا او تماس نداشته باش گریکن د یسع.يبرهه بگذر نیاز ا يبدون مشکالت کمتریتوانیم

و اعصابت را داغان  ندازدیتو را در برزخ چه کنم ب تواندیمیتلفن يچند کلمه  یتماس با او حت!کامال!کن شیرها یکن

ورزش کن ، کالس برو ، با دوستانت .رست کند يگرید یخودت سرگرم يبرا.یبه او فکر نکن گریکن د یسع.کند

شرکت و خودت را انجا  ییایچطور است روزها ب نمیاصال بب.شود یمعاشرت کن ، بگذار زودتر ذهنت از فکر او خال

کارمندان را مرخص  یامده بعض شیپ يبه خاطر کم کار میمجبور شده ا یاز وقت.میهم دار ازیبه وجودت ن.ینسرگرم ک

"؟ی، موافق ییگویبسته شده ها؟چه م يکار يروینظر ندستمان از  میکن

را  میو شانه ها شودیبابا بلند م.کنمیقبول م یعنی.دهمیسر تکان م.است که فعال وجود دارد یراه حل دیام ينقطه  تنها

 يا دهیدختر فهم نیخوشحالم که چن یلیخ.میاز فردا صبح آماده باش با هم برو نیبنابرا":بوسدیسرم را م.ردیگیم

"بابا؟ يشام بخور ییآ یم.دارم

نه ":دهدیرا فشار م میگلو يبغض بد.نمیبیم کیبعد از مدتها دوباره او را به خود نزد.گذارمیاش م نهیس يرا رو سرم

".میآ یاگر خواستم بعدا م.ندارم لیفعال م

 یفکر نکنم ول زیچ چیه هب کنمیم یافتم و سع یتختخواب م يدمر رو.رودیم رونیبوسد و از اتاق ب یسرم را م دوباره
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متحرك و  يری، به صورت تصاو روندیو مهرانه که دارند شانه به شانه هم م اریماز يچهره .حاصل است یب یکوشش

پنجره مرتب  يکه از پشت پرده  یزن هیسا.پرمیم وابدر طول شب چند بار از خ.شودینظرم ظاهر م شیرقصان مرتب پ

زده و به رختخواب  خیمیدست و پا کنمیآنقدر که حس م.کندیم يدر وجودم جارینگفتن ی، وحشت رودیم نییباال و پا

.کندیتر م بیاو را مه نیو اشفته دارد و هم شانیپر ییگل گشاد و موها یلباس.ام دهیچسب

"؟يداریب زمیعز!ارغوان":کندیم دارمیبه در ب ییتقه ها يصدا

".اسالم باب":کنمیو در را باز م پرمیم رونیرختخواب ب از

".افتمیراه م گریساعت د میتا ن م؟منیبرو يشویآماده م":دلسوزانه است نگاهش

 شومیمتوجه نم.میافت یو با بابا راه م خورمی، صبحانه م میشویبه سرعت دست و رو م.سوزدیو معده ام م زندیضعف م دلم

از شکست و  يا هیسا.نکند یقنگاهم در نگاهش تال کبارییکرده ام حت یسع.دارد یمسدله چه حس نیدر مورد ا ایرو

.ندیبب ار نیاو ا خواهمیچهره ام را کدر کرده و نم یسرخوردگ

 سیکه از بدو تأس یخانم محب.فقط سه نفر مانده اند یشگیاز ده دوازده نفر پرسنل هم!کرده رییشرکت چقدر تغ دفتر

 قهیبابا چند دق کیشر یمعصوم يآقا!حسابدار شرکت یحسن يو آقا یمش تراب آبدارچ کردهیکار م نجایشرکت در ا

 توانمیم باًیتقر.بود یفعال یلیآدم خ.دماغش افتاده يور رهیت دیخط سف کیشده و  دهیالغر و تک.رسدیبعد از ما م يا

نشسته از  زیبابا که پشت م.پوشانده یفیو بالتکل أسیاز  يفضا را غبار.دادیشرکت را او انجام م يکارها شتریب میبگو

"؟یکنیفکر م یبه چ":کندیهم منگا نکیع يباال

"وضع کار خراب است بابا؟":نمینش یم زشیمقابل م یصندل يرو

 ياست که برا یاتفاق.نگرانت کند دیمسئله نبا نیا یبله ول":دهدیم هیتک زیدست را به م کیو  داردیرا برم نکشیع

 ایو  خوردیخود به خود تکان م ای.اندم یمنوال نم نیوضع به هم.افتاده یغرب يطرف قرارداد کشورها يشرکت ها شتریب

با دوستش که .دارد یخوب يفکرها یمعصوم يآقا.میکنیم يه گذاریسرما يگریو در کار د میکنیبند و بساطمان را جمع م
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خدا بزرگ است .میشو کیبا او شر يدر کار مرغدار میبرو يدکتر دامپزشک است صحبت کرده و ممکن است به زود

"!مسئله خراب نکن نیا يا برادخترجان ، اصال فکرت ر

"انجام بدهم بابا؟ نجایدر ا توانمیم يمن چه کار":است لیتعط باًیکارها تقر.اندازمیبه دور و برم ینگاه

ماندن در خانه  کاریاز ب.یتلفنها را جواب بده یتوانیم!کارها یلیخب خ...خب ":اندازد یو شانه باال م گزدیلب م یکالفگ با

".که بهتر استهودهیو فکر کردن ب

تازه تعداد .مرتب با او در ضمن مکالمه مشورت کنم ایو  یرا بدهم به خانم محب یگوش ایدیبا دارمیرا که برم یتلفن هر

تالش  یلیخ.، سرگرم شده ام ستیبد ن میگویباز هم با خودم م یول رودیحوصله ام سر م.ستین شتریب ییتلفنها چند تا

دار کرده و اعصابم را  حهیغرورم را جر يمسئله بدجور نیا.شودینم یولفکر نکنم  اریزکه به مسئله مهرانه و ما کنمیم

از  اریماز لیمثل اتومب یلیوقت برگشتن اتومب.کند میرها خواهدیخرَم را گرفته و نم یاز سرخوردگ یبغض.ختهیبهم ر

کاش .کوبدیم نهیسواریبه در و دیو مدت شودیقلبم از جا کنده م.اوست کنمیگمان م يکه لحظه ا شودیکنارمان رد م

.فراموش کنم يرا به زود هیقض نیبتوانم ا

 خکوبیو درجا م کندیکنجکاوم م ایرو يبم و نجواگونه  يکه صدا رومیخوردن شام دارم به آشپزخانه م يبرا

اشتمش شستمش و گذ یحساب.ردیگیتلفن زده و سراغ ارغوان را م حیدختره وق!حسام مینگو يزیچ شدیمگر م":شومیم

ذره عاطفه  کیگفتم تو .يبریم رونیاز چنگش ب او او ر يگذاریبا نامزد دوستت قرار م.یهست یگفتم تو دوست خائن.کنار

 یو گفت دارم الک دیبودن من را به رخم کش ينامادر يفور.است یعجب دختر پست فطرت.شودیسرت نم تیو انسان

هرگز با ارغوان قصد  اریماز.دیاست که همه شما در اشتباه بودنیگفت اشکال کار در ا.دهمیچاك م نهیارغوان س يبرا

 يخودم را برا نقدریتو بودم ا يآخرش هم گفت جا.کردیقابل ترحم نگاه م يبچه  کیبه او به چشم .ازدواج نداشت

 اریزشده بودم به داروخانه پدر ما یحرص یلیمن هم که خ.را گذاشت یاو از تو متنفر است و گوش.دادمیارغوان جر نم

معامله را  نیچرا با ارغوان ا.اریتو گله کنم آقا ماز زگفتم تلفن زده ام ا.معلوم بود دستپاچه شده.تلفن زدم و او را خواستم
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 یرا نداشت چارهیدختر ب نیبود و قصد ازدواج با ا يگریتو که چشمت دنبال کس د.يکرد يچرا با احساسش باز.يکرد

قول ازدواج  یگفت من به کس.شودینم دایپ يعطار چیه یقوط يجواب داد که تویاتیچرند.يخودت کرد ریچرا او را اس

 یگفت من هنوز هم ارغوان را دوست دارم ول.بدهم یقول نیچن ياصال قصد ازدواج نداردم که بخواهم به دختر.ام دادهن

 یعصبان یلیخ.شومینم هم متوجه گریمنظورتان را از دختر د.میما فقط دو تا دوست ساده هست.ندهینه بعنوان همسر آ

 يعالوه بر همه  دمید"، چه وقت؟ ینه ، ک":به من و مون افتاد.اند دهیشما را با مهرانه د.یحاشا کن ستیگفتم الزم ن.شدم

به خدا از شدت سوختن .را گذاشتم یو به او هم گفته و گوش دهیارغوان شما را د يگفتم بابا.دروغگو هم هست بشیمعا

".گذاشتمیبا مهرانه دهن به دهن م دینبا ییگویحاال م.کردم کار را نیدلم بود که ا

محکم بخوابانم  یلیس کیبروم و  خواهدیدلم م.شده و حالت تهوع دارم نیسرم سنگ.کندیدوباره شروع به مالمت م بابا

 میبگو هدخوایدلم م.يکرد ریو مرا تحق يتلفن زد اریکه به ماز يتو غلط کرد میبروم بگو خواهدیدلم م.ایگوش رو يتو

 دهدیلحن کالم بابا دارد نشان م.توانمینم یول یدخالت کن میمفتضحانه در کارها نجوریا يو حق ندار یستیتو دلسوز من ن

 یادم بدبخت نقدریچرا ا دانمینم.برمیو دوباره به اتاقم پناه م گردمیاز همان جا برم.هم از کار او کالفه شده ينجوریکه هم

 میکه تصم ؟تویکه چ کنمیدوباره فکر م یول"یگفتیم ایبه رو يزیچ کیکاش ":ستدلم در جوش و خروش ا.هستم

کردن حقارت بار هم  میو رو قا زیو گر بیتعق کیمسئله بهتر تمام شد و از  ينجوریا دیشا.یادامه بده اریبا ماز ینداشت

.يکرد داینجات پ

در پشت پنجره به  يا هیسا.رومیز فردا با بابا نما.بود ریمثل قبرستان دلگ طشیمح.به شرکت هم افسرده ترم کرده رفتن

 يصدا.خوردیاست که دارد تکان م هیشاخ و برگ درخت همسا.زنمیرا پس م يبا هراس پشت در.اندازم یوحشت م

 یو سع بندمیرا م میبود ، چشمها نیمثل هم يزیچهم  یشبید يآن زن آشفته  يهیسا دیشا.دیآ یباد هم م يهوهو

تحمل  دیبا.به گذشت زمان دارم ازیمن ن گفتیدرست م نیماش يبابا امروز تو.توانمینم یفکر نکنم ولزیچ چیبه ه کنمیم

.ستین يچاره ا.کنم
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را  شیتوانم تحمل نگاهها ینه م.دهدیآزارم م ایرو ينگاهها.در خانه بمانم توانمینم.روم یم شیپ ابانیخ يهدف تو یب

از همه .کندیم بیدو تا چشم شده و لحظه به لحظه کارم را در خانه تعق.است که بشود با او درد دل کرد یبکنم و نه کس

 یحرف خانم پهلوان م ادیبه .کندیام م وانهیو مالل آور دارد د روحیب یزندگ نیا.از همه کس خسته ام.خسته ام زیچ

انجمن  يدر کالسها.خودت را سرگرم کن دیگویبابا م".کندیم سیتدر یسیاست و انگل یسیخانم برادرم اصال انگل"افتم

 يکالسها يدلم هوا.هستم یتیدر چه وضع دانمیحاال اصال نم.وضع زبانم رو به راه شده بود يتا حدود کایو آمر رانیا

خودش .در خانه باشد دیخانم پهلوان با.شومیم دهیناخوداگاه به آنسو کش.رسمیتلفن م يباجه  کیبه .مقدم را کرده يآقا

از ما  يادیاست  یمدت":فهمم یکرده م رییرا از لحنش که تغ نیا.شودیخوشحال م میداص دنیاز شن.داردیرا برم یگوش

"!ییکجا.یکنینم

که مزاحم شما بوده ام خانم دلم تنگ شده بود  ستیوقت ن یلیخ":کنمیتلفن حائل م یکم است و دستم را دور دهن صدا

".رمیگفتم دوباره تماس بگ

.زندیموج مدر کالمش صد بار تمنا "نجا؟یا ییآ ینم"

".میآ یم ستمیاگر بدانم مزاحم ن"

 یاست که دارم و گاه یتنها کس.معلم را ندارد کیيحکم خانه  میاو برا يخانه  گریحاال د.افتم یو راه م کندیم استقبال

 يسه کاسه.بازتر شده شیخانم پهلوان بهتر شده و رنگ و رو يهیروح.به او فکر کنم دیام ينقطه  کیبعنوان  توانمیم

 يدهایع ادیافتم و به  یمادربزرگ م يسبزه ها ادیبه .کرده سیخ گندمگرد هال گذاشته و درون انها  زیم يرو ینیچ

خانم پهلوان رد نگاهم را .ردیگیدلم م.بهار در راه است.رسدیاز راه م گرید یو سال شودیپس سال دارد تمام م.گذشته

 يروزها.شودیم ربرگزا يشتریما مراسم نوروز با رنگ و لعاب ب شیدر ک.سبزه درست کرده ام دیع يبرا":کندیدنبال م

".سال متولد شده نیآغاز يحضرت زرتشت در روزها.است یمبارک ينو سال روزها

و حرف را به  مییگو یدر و ان در م نیاز ا یکم.دارد که بتواند به انها دل خوش کند يالاقل افکار.خورمیاو غبطه م به
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".رفته اند ایهستند  رانیوز در اهن":کشمیهمسر برادرش م

"؟ياو افتاده ا ادیشده به  یچ":کندیبسته نگاه م مین يرز پلکها يال از

 چیه.برادرم را برداشت و بعد از انقالب به لندن برد.ستندین رانینه در ا":دهدیبا تأسف سر تکان م.میگویرا م منظورم

بکشد و اتفاقات  رونیمملکت ب نیت بود تا رختش را از افرص کیمنتظر  دیو شا کردینم تیمیوقت با ما احساس صم

".بود یفرصت خوب شیبرا دیجد

 ادییخودم المان شیپ ییایب یتوانیم یهم گفته ام اگر بخواه نیاز ا شیانگار پ یاو رفته ول":رودیبه فکر فرو م هیثان چند

".يریبگ

امده و قرار است فردا شب به  رانیاست که به ا يه ادو هفت یکیدختر عمه بابا .کندیحواسم را پرت م یآلمان يکلمه

اش را  یفالسک چائ.ماند یخانم پهلوان منتظر جوابم نم.کندیم یسالهاست در آلمان زندگ.ندیایما ب يخانه 

.است یقشنگ یآفتاب يامروز هوا.مینیبنش قیر آالچیز اطیح يتو میفنجانها را بردار تا برو ینیآن س":داردیبرم

موقع به گل  یب دانمیرا که م یدرخت يشکوفه ها یخانم پهلوان لحظات.گذارمیم قیآالچ ریز يفلز زیم يرا رو ینیس

نوع اندوه  کیهنوز در رفتار و حرکاتش  یول رسدیسر حال به نظر م.کندیاست نوازش م یچه درخت دانمینشسته و نم

".یستیارغوان سر حال ن هیچ":دیگویاسمش مدر مورد نوروز و مر یکم.دهدینهفته وجود دارد که او را محزون نشان م

 کندیو دلسوزانه نگاهم م ندینش یدر سکوت آنقدر م.شودیم ریو اشکم سراز".خوبم.ستین یمهم زیچ":دهمیتکان م سر

کرده که هر از  یچه گناه چارهیب نیا.وانهیاحمق د يدختره "کنمیدارم خودم را مالمت م نجوریهم.شومیکه شرمزده م

 یارغوان؟اتفاق ستیموضوع چ":زدیریم ییچا میبرا.کنمیرا پاك م میچشمها".يزیر یغم به جانش م و ییآ یم یگاه

"افتاده؟

و  میگویرا به او م زیهمه چ.به درد دل دارم ازیو ن کندیدرز نم ییکه حرفم جا دانمیاسرار است م يزن صندوقچه  نیا

.آزارم کرده اند چقدر اریفهمم مهرانه و ماز یم میصحبتها انیتازه بعد از پا
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 بیعج میبرا تیحرفها یواقعاً متأسفم دختر جان ول":لب به آن نزده.زندیرا پس م شییپهلوان فنجان چا خانم

 يمن هم فدا یو جوان یعمر و کودک.و هوسبازند فیخوك کث کیاکثرشان مثل .هستند يدیمردها موجودات پل.نبود

 نقدریهم یدر موردش حرف بزنم ول ارمدوست ند.است یوالنقصه اش ط.مردها شد نیاز هم یکیتیو جنا يهوسباز

 يزیبه نظر من تو چ.اعتماد نکنم چکدامشانیگرفتم به ه میتصم گرینبودم که انها را شناختم و د شتریبچه ب کیبدان که 

جوانک رذل فکر  نیبه ا گریکن د یسع!باش يقو.ماجرا چشم و گوشت را واکرده نیبرعکس ا.يرا از دست نداده ا

 میدر ضمن تصم.یدرد دل کن میبرا یو هر زمان که خواست یمرا محرم خودت بدان یتوانیم.بزن سربه من  شتریب.ینکن

کم شدن صدا پتو و  يبرا.به انجا سر بزنم یو گاه اورمیب نیزم ریساختمان به ز یرا از انبار پشت انوهایاز پ یکیگرفته ام 

 یفقط تنها تو شاگرد من خواه یول.میانجا ادامه بده راناتمانیتمر میوانتیم یاگر دوست داشته باش.گذارمیمقوا پشتش م

".یبازگو نکن ییمواظب باش حرف را جا.بود

و مطمئن هستم  کندیوصل م اطیساختمان را به ح واریکه د نیرزمیکوتاه و خاك گرفته ز يرهاینورگ يبه سو نگاهم

 ناتیتمر يفکر ادامه  یخواهد بود ول یو مخوف ریدلگ طیعنا محقط.شودیم دهیبه ان بدهد کش یمناسب ییروشنا تواندینم

بروم و  نیزم ریبا او به ز کندیم شنهادیپ.زندیفهمد و لبخند م یمحالم را .آورد یخانم پهلوان دلم را به لرزه در م شیپ

مادربزرگ در ذهنم که  يوید يمثل خانه  ییجا.ریاست رعب اور و دلگ یاشتباه نکرده ام آنجا محل.میکن یمحل را وارس

،  رینورگ رکم سو هم عالوه ب یدراز و المپ میرشته س کیو ناهموار  یو کف گل یبلند سنگ يپله ها.کردیم میترس

 نجایا.من دفن شده یکودک يبایمحل خاطرات ز نیدر ا":دهدیخانم پهلوان سر تکان م.کندیم نیانجا را تأم ییروشنا

هم  زدیاز  یتابستانها مهمان یوقت.من و خواهر و برادرم بود یزمستان يها يباز تابستان خانواده و محل يخوابگاه ظهرها

و خنک و حوض  یخشت واریبهشت ما بچه ها و دل از د شدیم ینیبیکه م افهیشکل و ق نیهم نجایا!نگو گریامد که د یم

".میکند یرا پر کردند نم شیکنج آن که بعدها رو يا روزهیف

 نیا!ریبگ ایب":گذاردیم یلونیپاکت نا کیو در  چدیپیروزنامه م ينت را ال يچند برگه  کنمیم یدارم خداحافظ یوقت
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تا  یکن نیان را خوب تمر کیکن موومان  یسع.يآن را ندار یگفت کباریدیا یم ادمی.بتهوون است 17سونات  یفتوکپ

شده ام که امدنم او را خوشحال  مطمئن گرید.کندیدراز م فمو دست به طر.میاشکاالتت را با هم برطرف کن يآمد یوقت

.بخشدیرا قوت م گرینت آمدن بار د يکرده و با دادن ان برگه ها

 کیامروز .نشده کیبه من نزد گریمن خسته شده و بعد از برگشتنم از خانه خانم پهلوان د زیو گر بیاز تعق ییگو ایرو

را  ییانکه با او هماهنگ کنم حمام و دستشو یبفقط خودم .کرد هیغذا ته همانهایم يتنه کارها را انجام داد و برا

 نجایهمه امده اند و بد است که ا.به سالن ایپاشو دخترم ب":دیآ یساعت حدود نه شب است که بابا به اتاقم م.شستم

".یکنیم ییاعتنا یبه انها ب ينگذارد گمان کنند دار.یبمان

 يها یهمانیم يهم که طبق معمول همه  روزهیعمه ف.تند امدههس رانیکه از خانواده اش در ا ییبابا با آنها يعمه  دختر

خودم را در آشپزخانه مشغول  شتریب کنمیم یسع.دیا یآنها خوشم نم يو متظاهرانه  یالک ياز تعارفها.ما حضور دارد

و  یعصب و حرفش"!آشپزخانه نمان يتو نقدریزم؟ایمهمانها عز شیپ ییآیچرا نم":زندیدو بار به من سر م یکیبابا .کنم

.کندیکالفه ام م

و  يدختر عمه فخر یزندگ یصحبتها همه در محور مهاجرت و چگونگ.نمیبنش زیم کیشام مجبورم با همه سر  موقع

و همه را  زندیدر فرنگ حرف م یزندگ ایها و مزا يدختر عمه با آب و تاب از آزاد.زندیخانواده اش در آلمان درو م

لحظه تنها در  کی.کندیدر جمع و جور کردن بشقابها کمک م میکنیرا که جمع م شام زیم.خود کرده يمسحور گفته ها

در انجا دوام  تواندیدختر تنها م کی؟يدر آلمان چطور است عمه فخر لیادامه تحص طیشرا":آوردم یم رشیآشپزخانه گ

"اورد؟یب

؟چه بزرگ شده !ییارغوان تو":کندیحضور من نشده باشد با تعجب نگاهم م ياز سر شب تا حاال اصال متوجه  انگار

"!يا

 تنیکاب يزرشک پلو را که اورده رو سید.، منتظر جواب هستم ستیمهم ن یول شومیم دهیاو رنج یتوجه یب نیا از
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 يخودمان امده اند و در شهرها رانیا نیهزاران دختر از هم!اوردیانجا دوام ب تواندیدختر جوان م کیالبته که ":گذاردیم

در  یرانیدو تا دختر ا میدر همان شهر بن که ما هست.هستند فمختل يآموختن حرفه ها ایلیل تحصمختلف آلمان مشغو

"؟يبرو رانیاز ا يچطور مگر؟قصد دار نمیبب.کنندیم یزندگ مانیگیهمسا

 نطوریصد در صد که نه هم":چمیپیبه خود م.کندیگشاد دارد ما را نگاه م يو با چشمها ستادهیپشت سرمان ا بابا

".مدیپرس

نظر تو ":کندیآورده رو به بابا م ریگ یجالب يسوژه  يانگار دختر عمه فخر.میگردیباز م ییرایبا هم به سالن پذ یهمگ

خدا روز به روز وضع بدتر  ؟بهيخراب شده در برو نیو از ا یرا جمع کن لتیبار و بند یخواهیحسام؟نم ستیچ

".شودهایم

".میبرد کرده ا میبکش رونیرا از آب ب ممانیگل میهم بتوان نجایهم.فهاحر نینه بابا ما را چه به ا":دیگویم بابا

 شیهستم که بروم پ میدنبال کارها.که نخواهم ماند یکیمن  یول دانمیحسام را نم":پردیوسط م روزهیف عمه

".میبدهخودمان را نجات  دیبا.ماندن ندارد رانیا گریبه نظر من هم د.دیگویاز لوس انجلس چه ها م یدانینم.یتیگ

را در خارج از  يچه رشته ا يدوست دار یخب دختر خانم نگفت":ندینش یکاناپه م يدر کنار من رو يعمه فخر دختر

"؟يرا گرفته ا پلمتی؟دیکشور ادامه بده

دوست  یول ستین یواهللا فعالً که نظرم قطع":ما بشوند يمتوجه صحبتها گرانید خواهدیدلم نم.دهمیجواب م آهسته

".بدهم لیادامه تحص یقیان طرفها در رشته موس میایوانم بدارم اگر بت

انجا  کنمیم ؟فکرينرو شیچرا اتر یول ستین یکار محل نامناسب نیا يالبته آلمان برا!ياوه جد":درخشدیم چشمانش

هم دارند که کارشان  يادیدوستان ز.کندیم یهم انجا زندگ دیکه دخترم مهش یدانیم.تو مناسب تر است میتصم يبرا

هم موفق بود و اگر به  نجایا.موفق هستند یلیهم خ ودشانخ.طرف آب است نیا انیرانیا يو اقامت برا زایاصال گرفتن و

 رانیکار و بارش االن در ا کردندینم تشانیکرده بود اذ يگذار هیکه از بانک وام گرفته بود و سرما يخاطر چند رغاز
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هر .بماند رانیزنده بشه در ا گریتا ده سال د کنمیکه گمان نم کنندیمو ان  نیکفش ا يانقدر پا تو نهایا یول.سکه بود

"...که

را  شیآرزو شهیکه هم یقیموس يدر رشته  لیو ادامه تحص یجهنم یزندگ نیفرار از ا يایرو.شنوم یرا نم يحرفها هیبق

 يمناسب تر از کشورها یقیموس لیتحص يبرا شیاتر دیگوینفر است که م نیچندم نیا.داشته ام مرا در خود غرق کرده

 میگویو م سمینو یمهرانه م ينامه برا کیشود بروم از انجا  دوراگر مق.گفتندیمقدم هم م يخانم پهلوان و آقا.است گرید

 انویدر پ کنمیم یو سع دهمیخود را تا مقطع دکترا ادامه م لیو اگر بشود تحص رومیم!نه ولش کن...چقدر از او متنفرم

انقدر  دینبا.مرگ یعنی.انیپا یعنینجایماندن در ا.بابا کار کنم يرو دیبا.تالش خودم را بکنم دیبا.بشوم یخودم کس يبرا

.بمانم تا فنا شوم

".يرویام کالس م دهیشن.نمیبزن بب انویما پ يپنجه برا کیحاال پاشو ":زندیم میبه بازو يعمه فخر دختر

و به  زمیخیبرم.کرده دایپ لیتقل نقدریراب و خجالتم اچه شده که اضط دانمینم.کنمیدر خود احساس م یخاص يروین

.تنها راه حل است نیا.را دارم لیادامه تحص اقتینشان دهم که ل دیبا.رومیم انویطرف پ

***************************************

کردن به  زیاتاق و گوش ت ينشستن تو.نیروزهاست کارم شده هم.کنمیم زیگوش ت دیآ یکه م اطیزنگ در ح يصدا

که تا امروز  ينوروز ياجبار يدهایو بازد دید نیملحق شدنم به ا يبعد اصرار بابا برا.همانهایم یزنگ و احوالپرس يصدا

".يدار یپست يبسته  ایب!ارغوان":زندیم میصدا ایرو.است ادامه داشته نیکه هجدهم فرورد

 یتیآن اوائل که عمه گ!پست کند يزیچ میام که برارا نداشته  یکس ریسال اخ کینیدر ا!؟یاز چه کس!یپست يبسته

به .فرستاده يزیباز او باشد که چ زنمیحدس م.زود قطع شد یلیخ یفرستاد ول هینامه و هد میدو بار برا یکیرفته بود 

آدرس فرستنده .برم یو به اتاقم م رمیگیم لیآن را تحو.استیدر دستان رو يجمع و جور يبسته .رومیم نییطبقه پا

 يرو سیقلم خودنو کیکتاب نت و عکس و  يسر کی.کنمیشتابزده بازش م.ينوشته پست شهر شیرو یرد ولندا
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کالس از من  يتو.جا ماند اریماز شیپ يقلم من است که روز.ماند یثابت م سیقلم خودنو ينگاهم رو.شودیولو م نیزم

است که به او داده  ییآنها شتریهم ب نت يکتابچه ها.کند ادداشتیرا  انیهاوانس يآقا يگفته ها یعضگرفت تا ب

گرفته شده و من و او و مهرانه در کنار هم  ییکه در ان باغ کذا شودیم یعکس ها هم مربوط به روز کنسرت.بودم

با "!اریماز!یبهتر است مرا فراموش کن.از تو در خانه ام و دوروبرم باشد يزیچ خواهدیدلم نم"نوشته شده رشیز.میهست

به  يمن که کار!را تمام کند يباز نیا خواهدیچرا نم.نمینش یم واریو کنار د کنمینها را از خودم دور مانگشتان لرزان آ

.کار او نداشته ام

آب  یکه دوباره کنجکاو شده و امده سر و گوش ستین یشک.شودیداخل م يفنجان چا کیو با  زندیدر م ایرو

".بود ي، نه؟انگار پست شهر دهیاز دوست رس":زندیلبخند م.بدهد

"را فرستاده؟ نهایا یک.که عکس مهرانه است نیا!ا":داردیاز عکسها را برم یکی

"مهرانه فرستاده؟":دیآ ینم کوتاه

".داشتم اریماز شیبود که پ ییخرت و پرتها.نه مهرانه نفرستاده":میگویم ظیغ با

مهرانه بوده وگرنه پسرها اهل  کیعنا آنترقط!کرده یبیچه کار عج":ردیگیدلسوزانه به خود م يا افهیو ق ندینشیم کنارم

".را تمام کند زیهنوز تو را دوست دارد و خواسته همه چ اریحس کرد ماز دیشا.ستندین زهایچ نیا

از  یکی.داشتم اریماز شیکه پ ستین ییزهایفقط آن چ نهایا.افتم یبه شک م یول رسدیبه نظرم سبک م شیحرفها

 دایپ اریماز يرو يادیمهرانه باشد پس تسلط ز ياگر کار ، کار.شومیخرد م شتریفکر بنیبا ا.مهرانه بود شیکتابچه ها پ

"!را تازه کن تیگلو ایب":گردیرا به طرفم م فنجانایرو.دهدیاو انجام م دیبگو يکه هر کار ییکرده تا جا

".استراحت کنم خوراهمیام م دهیخوب نخواب شبید.ندارم لیم":زنمیدستش را پس م یحوصلگ یب با

از زنان  یکیاو هم .رودیو به طرف در اتاق م زدیخیو از جا برم".شوم ی، مزاحمت نم زمیباشه عز":فشارد یرا م میبازو

 شیصدا.تحمل ماندن ندارم گرید.زندیدر ذهنم جرقه م يناگهان فکر.بابا را در دست گرفته اریخوب اخت.موفق است



کتابخانه نودهشتیا  فریده نجفی -چشمهاي سرگردان 

w W w . 9 8 i A . C o m 131

"!ایرو":زنمیم

"!جانم":چرخدیو به طرفم م ستدیا یم

"بروم؟ رانیاز ا یکنیکمکم م":ستمیا یم شیو رو به رو رومیم

"؟کجا؟يبرو رانیاز ا":افتد یم شیسرد در ابرو يا گره

کن بابا را  یسع.گذردیوقتم دارد به بطالت م ينجوریا.بدهم لیادامه تحص خواهمیم.آلمان ایشیمثل اتر کجای.دانمینم"

".دارد يکه از تو حرف شنو دانمیم.یکن یراض

 یهست فیدختر جوان و ضع کیتو .در ضمن گمان نکنم رفتن به صالحت باشد.ستین یکنیهم که فکر م نجورهایا یول"

".یبکش رونیخودت را از آب ب میدور از خانواده گل یتوانینم

او  شیصفت پ نیبه ا دیچرا با.است یدست پا چلفت.عرضه است یب فیقطعنا منظورش از ضع.کندیام م وانهید حرفش

دلم  یول ایبه هر حال من خواهم رفت رو":کنمیداشته؟صاف در چشمانش نگاه م بیکار ع يکجا.خته شده باشمشنا

".ندازدیمرا راه ب خندانخودش با لب  خواهدیدلم م.نباشد یبابا از اقدام من ناراض خواهدیم

تو  يدر مورد کارها یآنکه فکر کناز  شتریاو ب یول یخودت خبر نداشته باش دیشا.یکن یاو را راض یبتوان کنمیگمان نم"

 يبا تو همکار دانمیم دیبع.يدر آن طرف را دار یزندگ نهیبه خرج سفر و هز ازیرفتن ن يبه هر حال برا.شودیدلواپس م

".منصرف کردن تو از سفر خواهد بود يرا بکند برا نکاریپولش است ها ، اگر ا يبرا مینه بگو.کند

منصرف  يبرا ایو به قول رو کندیم یماال بابا اگر بخواهد با من مخالفت کند گروکشاحت.بابا را شمرده يدندانها خوب

سفر را  ينهیهز يمانده قطعنا تکافو میکه از مامان برا ییزهایچ ستین یباک ینخواهد کرد ول بیج يکردنم دست تو

باشد  ازیکه ن يه اندازه اخودم ب.نبود هیقض یمسئل مال ورممنظ":را به گوش بابا هم برساند نیا خواهمیم.کندیم

 کنمیسهم االرث او و خاله را وادار م یپ زیتبر رومیاگر الزم باشد م یحت.فروشمیمانده م میکه از مامان برا ییطالها.دارم

فقط به  یکن یراض ااگر گفتم بابا ر.است یآنجا نشسته کاف یسال مجان ستیب.را بفروشد و سهمم را بدهد شانیخانه پدر
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".است دوست ندارم از من برنجد هیقض یفبعد عاط لیدل

 رسدیبه نظر م یاز ذهنش عبور کرده ول یچ فهممینم.زندینم یحرف یول خوردیم یتکان شیلبها.شودیم دیسرخ و سپ ایرو

 گریکه د یمصمم هست نقدریاگرا.زمیعز میبگو یواهللا چ":ندینش یبر چهره اش م یمصنوع یتبسم.از حرفم جا خورده

مورد حرف  نیندارد من در ا یصورت خوش.است ربهت یبه نظر من خودت با حسام صحبت کن یول ستیبحث ن يجا

".یفهمیحرفم را م دانمینم.بزنم

 نجایتا ا.مطلع خواهد شد ممیامشب بابا از تصم نیکه هم دانمیبروم و م دیمن با.کندینم یهر چه باشد فرق منظورش

.گذاردینم یبا بابا باق يدر مورد من حرف نزده ا ایتجربه نشان داد که رو

است که بارها وقت جمع کردن وسائلم به  یسیهمان قلم خودنو نیا.کنمیفرستاده نگاه م اریکه ماز ییخرت و پرتها به

روز گفت  کیبعدها "!يپدرت را جا نگذار هیهد":باباست و با خنده گفته بود هیگفته بودم که هد.دستم داده بود

آن زمان حس کردم نسبت .یسیو دوست دارم با ان بنو کنمیم هیته تیبرا یکیخودم را مخصوصاً برداشتم  ستیخودنو

.بود ینیبه بابا حسادت کرده و چه حس دلنش

از کمدم  یلونینا سهیک کیبعد .نطوریعکسها را هم هم.کنمیتکه تکه م دهیرا که رس ینت يو کتاب و کتابچه ها نمینش یم

خلوت پرتاب  اطیرا به ح سهیو ک کنمیپنجره باز م.زمیر یرا در آن م سیکاغذ و خودنو ياورم و تکه ها یم رونیب

 میاز تو در زندگ ینشان خواهمیمنم که نم نیا میبگو.میبگو اوبه  خواهدیتلفن بزنم و هر چه دلم م شدیکاش م.کنمیم

 میبگو شدیش مکا.هم انزجار دارم ادتیاز فکر و  یحت گرید میبگو.رمیگیدستور نم چکسیوجود داشته باشد و از ه

 ارچوببه چ هیتک.شودیم شترمیب ریحرف زدن با او سبب تحق.امکان ندارد يزیچ نیچن یتو را دارم ول یبخت اهیس يآرزو

عبوس .گذشته ندارد يبهار يبه آسمانها یاصال شباهت.نه پر باران یاست ول يابر.شومیم رهیو به آسمان خ دهمیپنجره م

غم  دهینشسته بر پهنه گسترده اش چسب يمچاله  يکه جا به جا مثل محلفه  يدچرکمر يابرها نیاست و ا ریدلگ.است

.کنم که با رفتنم موافقت کند یاو را راض دیبا.با بابا حرف بزنم دیبا.زدیریعالم را به دل م
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نجا از دو سه بار با او به آ شیب.قصد دارد برود شرکت.شومیافتم و با بابا از خانه خارج م یاز مدتها راه م بعد

دست  نمینش یکه م نیماش يتو.نه به قصد رفتن شرکت یامروز با او همراه شدم ول.کردیافسرده ام م طشیمح.نرفتم

"بکنم بابا؟ یخواهشکیشودیم":گذاردیم چرخاندیرا م چیدستش که دارد سو يرو

"د؟یمن بگذار اریو وقتتان را در اخت دیامروز شرکت نرو شودیم"چرخدیطرفم م به

 شودیم یبابا ول شودیالبته که م"داردیبرم چیسو ياندازد و دست از رو یبه در خانه م یاراده نگاه یب.کندیهم منگا قیعم

".ییرا بگو لشیدل

حرف  ندیبیاست تا مرا م يگذاشته و چند روز انیمسئله را با او در م ایمتوجه شده ام که رو.افتهیکه منظورم را در دانمیم

 شودیرا مرتکب م یدارد همان حماقت یتیهم مثل گ یکینیا دیگویرا و م روزهیرف عمه فو ح کشدیم شیرا پ یتیعمه گ

دلخواه  یمرز به زندگ يکه آن سو یواه دیام نیبه ا دهدیو از دست م کندیو امکاناتش را حراج م یزندگ.که او شد

،  میآبرو دار نجاینباشد ما در ا هر چه.کنندیجماعت تره هم خرد نم یرانیامثال ما ا يآنجا برا نکهیبرسند غافل از ا

او را  خواهمیامروز م.کندینم يخودش باز یبا زندگ یالیخ يایرو کیبه  دنیرس يآدم عاقل که برا.میامکانات و رفاه دار

موضوع  یول میگویرا بعدا م لشیدل":میگویم.و در رفتن مصمم هستم کندینم رییحرفها نظرم تغ نیمتوجه کنم که با ا

"م؟یهوا بخور یتا کم دیببر یطرف کیمرا  دیدلم تنگ شده و دوست دار که نستیا یاصل

"دربند خوبست؟":زندیم لبخند

.افتد یو راه م".است یعال.البته که خوب است بابا"

"با شما در مورد من صحبت کرده؟ ایرو":کنمیشروع م فتادهیراه ن.بوده ام يادم کم صبر شهیهم

و در موردش حرف  مینیروز با هم بنش کیداشتم  میاتفاقا تصم.ه کاملن یگفته ول ییزهایچ کی":شودیم سرخ

".یحرفها عاقل تر هست نیاز ا دانمیم.که نبوده بابا يجد يگفته ا ایکه به رو ییزهایمنظورت از چ.میبزن

بابا اگر  یول":زنمیلبخند م یبه سخت.فتمیب یستیرودربا يخامم کند و تو دهدیبغلم م ریهندوانه ها که ز نیبگذارم ا دینبا
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".به رفتن میبه عقلم شک کرد نه در صورت تصم دیهدر بدهم با هودهیرا ب میبمانم و عمر و زندگ نجایدر ا

و خوب  يخوریدارد؟خوب م یبیچه ع رانیدر ا تیمگر زندگ":کندیچشم نگاهم م ياز گوشه  يریدلگ با

".یکن يات باز ندهیو با آ یبزن زیپشت پا به همه چ یکه بخواه يندار یمشکل.یپوشیم

را  واری، عاطل و باطل در خانه نشسته ام و صاف صاف در و د رستانیبابا؟بعد از دب ندهیکدام آ!ام ندهیآ":شومیم یعصب

ام را مهر و موم  یقیکه ان هم کالس موس کنمیم انویپ نیدلم خوش بود تمر.ی، نه کالس درس ینه دانشگاه.کنمینگاه م

مادر .خوش کنم یدلم را به چ.ندارم یچه مشکل دییبگو.داردیچه مشکل نجایدر اتیزندگ دییگویبعد م.کردند

سرد و  یزندگ نیا زیبه چه چ.دییرا دارم که مرا بفهمد؟آخر شما خودتان بگو یدلسوز و مهربان دارم؟کس لیدارم؟فام

"!روح دلم را خوش کنم؟ یب

 يباز تیدر زندگ یرل چیمن ه یعنیزم؟یعز يورآ یاصال مرا به حساب نم یعنی":گذاردیشانه ام م يرا رو دستش

".کنمینم

همه  نیمگر ا.هستم یکس یواقعا ادم ب.هیگر يها يبه ها زنمیخودم را کنترل کنم و م توانمیدلم گرفته که نم آنقدر

اگر .ساعت با من حرف بزند مین ایو بدون حضور رو یبار آمده خصوص کیاتاق نشسته ام  يساعت ها و روزها تنها تو

 ایاز مخاطب قرار دادن رو یفقط وقت خوردن شام است که لحظات.کار را ترك کرده نیا دایامد جد یم نیاز ا شیهم پ

رفتن به خانه خانم پهلوان هم .نامحرم است دانمیآن هم در حضور او که م.زندیو با من چند کلمه حرف م کشدیدست م

خشک و  ناتیبرده و تمر نیزم ریمرا به ز يانه اش رفته ام فوررا که به خ يچند بار نیا.داردیدوشم برنم ياز رو يبار

تا صبح کابوس  گردمیکه از آنجا بازم یو شب کندیحالم را دگرگون م نیرزمیز يفضا.را شروع کرده انویپ يجد

از .کنندیو به طرفم حمله م خزندیم رونیزشت رو ب ياز گوشه و کنار آن محل خوفناك موجودات کوتوله  نمیبیم.نمیبیم

انها را صدا خواهد  گفتیداشته باشم م ياز او حرف شنو خواستیم یسم دارند و وقت گفتیهمانها که مادربزرگ م

 زندیآزاد چشمم را م ينور فضا مییآ یم رونیالنه کرده از آنجا ب یکیکه در تار یمثل خفاش شودیتمام م تیتمر یوقت.زد
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را به بابا  نهایچطور ا دانمینم.گرانیاجبار به اطاعت از د نوع اسحسا خفت و کی.دهدیبه من دست م يو احساس بد

 گریشما د.حساب کنم تانیرو توانمیچطور م یآورم ول یمن شما را به حساب م":میگویم هیهق هق گر انیدر م.بفهمانم

آمده  رونین بچند بار تنها با م دیازدواج کرده ا ایبا رو یاز وقت دییخودتان بگو.بابا نه به من دیهست ایمتعلق به رو

 یب قهیاتاقم و چند دق يتو دیبزنم؟چند بار امده ا انویپ تانیبرا دیخواسته ا منو مثل گذشته از  دیبار نشسته ا د؟چندیا

"بابا؟چند بار؟ د؟هایمن صحبت کرده ا يدغدغه در مورد کارها

 یلیمن خ.ستین ییگویهم که م انجورهیدلم ا زیعز یول":شودیکمتر م لیو سرعت اتومب رودیبابا در شانه فرو م گردن

که او  شودیمن گذاشته نم يبه خانه  يپا يدیزن جوان است و به ام کیایرو یدر ثان.با تو ارتباط برقرار کنم کنمیم یسع

فقط مربوط به  ییگویکه م یتوجه یحالت ب نیهم قبول کن که ا دشبع.قرار بدهم يمهر یو مورد ب رمیبگ دهیرا ناد

شرکت  لیتعط مهیحالت ن نیهم نشیمهمتر.حوصله ام کرده یو ب چاندهیمسئل مرا پ یلیروزها خ نیا.ستین ایحضور رو

".زمیعز یمرا درك کن دیو با یهست یتو دختر بزرگ.است

 دیفرا بایتقر.پرتاب کنم رونیرا باز کنم و خودم را به ب نیدر ماش خواهمیکالفه شده ام که م شیاز حرفها آنقدر

را داشته  یعمل محال نیاحمق باشم که تقع چن دیبا.یعیبد يآقا دیریبگ دهیخانم را ناد ایشما رومن نگفته ام ":زنمیم

 رفتهیرا پذ نهایا يهمه  گرید.چطور شما را گرفتار خودش کرده نزن به قول خودتان جوا نیام که ا دهیخوب فهم.باشم

 یبار هم که شده به زندگ نیآخر يع دارم براتوق.دیهم مرا درك کن یکم کیکه توقع دارم  نستیفقط موضوع ا.ام بابا

احساس .من رِبودن دارم پد يادیخانه احساس ز نیو ا یزندگ نیا يمن تو!دیریو خواسته ام را در نظر بگ دیمن فکر کن

هدف و  یب نطوریهم توانمینم.کنمیم یارزش یو ب یبعد هم احساس پوچ.است انیکه وجودش سبب آزار اطراف یلیطف کی

".رمیبگ میبرسد که راساً تصم ییکار به جا دینگذار.بابا دیمتقابال شما مرا درك کن خواهدیمن هم دلم م.مانمسرگردان ب

 ادهیو پ کندیپارك م يسر بند کنار.میهر دو سکوت کرده ا میتا به دربند برس.زندینم یو حرف کندینگاهم م یبا نگران بابا

بابا دست .زندیاز روز گذشته همه جا خلوت است و پرنده پر نم یعاتسا نکهیبا وجود ا.و دلچسب است فیهوا لط.میشویم
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 نمیبگو بب":چرخاندیو مرا به طرف خودش م ستدیا یم میرویکه م یکم.میفتا یاندازد و قدم زنان راه م یم میبازو ریز

مرا از نظر تو  رنقدیا ایازدواج با رو یعنی؟يو از من دور شو یما را ترك کن یسادگ نیبه هم یتوانیم یعنی!ارغوان

"!انداخته؟

از او  ییکرده بود فکر جدا دایمثل گذشته ادامه پ مانیاگر زندگ.کنمیم یچقدر به او احساس وابستگ.دوستش دارم چقدر

من .دیبابا تو را خدا مخالفت نکن":گذارمیاش م نهیس يسرم را رو!زیهمه چ.کرده رییتغ زیاما حاال همه چ کردیام م وانهید

 دیاجازه بده.کنمیاحساس عذاب م نجایمن در ا.ستیقابل تحمل ن میگر براید رانیدر ا یزندگ.دارم ازینرفتن  نیبه ا

 خواهمیم.شودیدارد نابود م میکه وجود دارد زندگ یتیعیوض نیبا ا.دور شوم نجایچند سال هم که شده از ا يالاقل برا

بابا .بشوم ورچمدانها د طیمح نیه شده از اهم ک یچند صباح خواهمیم.مستقل بشوم خواهمیم.بدهم لیادامه تحص

".شودیمن ختم م يبه فنا رانیماندن در ا دیباور کن!دیکمک کن.دیمانع نشو کنمیخواهش م

 تیمسئول یپسر ب کیيرفتار احمقانه  یاجازه بده دیتو نبا":کندینگاهم م يو با دلسوز کندیجدا م نهیرا از س سرم

".زمیعز یهنوز اول خط هست ردتویگیسر راه تو قرار م يادیز يسهاشان ندهیدر آ.زدیرا بهم بر تیزندگ

، دلم  لمیدل نیبزرگتر یباشد و حت اریبه رفتنم عمل ماز لیتما لیاز دال یکیاگر  یحت.برخورنده است شیحرفها

 حرف تمام نیا خواهدیدلم م.کنمیم دایپ یاحساس حقارت و پس زدگ ينجوریا.کند يادآوریان را  یکس خواهدینم

نداشت که  تیاهم میبرا یسر سوزن اریماز وجود":میگویبه بابا دروغ م.زدیریاعصابم را بهم م شتریتکرارش ب.شود

 کنمیخواهش م.شتریب زیآشنا و هم گروه بود نه چ کیفقط  میاو برا.بشود بابا ییهایریگ میتصم نیاز او سبب چن ییجدا

"!دیحرفش را نزن چوقتیه گریو د دیفراموشش کن

.شکنمیدر درون م کنمیو حس م شودیدلسوزانه تر م نگاهش

"م؟ینیبنش کجایمیبرو یخواهیزم؟میعز يخوریم يزیچ"

 دیامروز قول بده نیهم خواهدیدلم م.میحرف بزن خواهدیدلم م.میفقط دوست دارم راه برو.نه بابا":دارد يشور بد دلم
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".دیکنیکه کار سفر مرا دنبال م

هم  يبابا با حرص رو يمتوجه هستم که لبها میزنیکه قدم م نطوریهم.نه خروشان استرودخا یول میداشت یکم آب سال

چه  نیا دانمینم":زندیانگار دارد با خودش حرف م.است و من از عکس العمل او یاو از حرف من عصبان.شودیفشرده م

لنگ است چه رسد  تشیکُمخودش هزار تا مشکل دارد و  تمملک يآدم تو.سر تو افتاده ياست که تو يفکر بچه گانه ا

 چکداممانیبه صالح ه.زمیعز ندازدیب رونیحرفها را از سرت ب نیا":ستدیا یم میو دوباره رو به رو".گانهیکشور ب کیبه 

".ستین

 يزیچ گریبابا د.، خسته ام ، تحملم تمام شده قرارمیکه ب دانمیرا م نیفقط ا.کنمیچرا دارم اصرار م دانمینم

که الزم بود زده شود  یحرف.مرا به خانه برگرداند خواهمیو از او م میرویو باال م نییپا یخانه را کمرود يهیحاش.دیگوینم

 يا افهیبا ق ایرو.میرسیظهر است که به خانه م کینزد مینبوده ا همبا  يادیبه نظرم اصال مدت ز کهیزده شد در حال

و  زنمیدو ساعت است به شرکت تلفن م.زار جا رفتدلم ه!د؟یشما دو تا کجا بود":کندیباز م مانیمعترض در را برا

تو .باشد حترا المیکه خ یبزن يزیچ یتلفن کیشدینم.شومیمن نگران م يحسام تو فکر نکرد.اند دهیهنوز نرس ندیگویم

"!مهم بود؟ تیاصال برا زنمیبعد از رفتنت به شرکت تلفن م قهیدق ستیب یدانستیکه م

".میقدم بزن یکم میبا ارغوان رفته بود.، نشد خواهمیت ممعذر":پشت سر من قرار گرفته بابا

انگار به حقوق  کندینگاه م يطور.دیآ یاز نگاهش خوشم نم.رودیاندازد و از سر راهمان کنار م یبه من م ینگاه ایرو

ه من متعلق ب شهیپدر هم نیا.داد بزنم خواهمیم.بابا متعلق به من هم هست نیانگار نه که ا.مسلمش تجاوز کرده ام

که بابا دارد  شنومیو م رومیو به طرف اتاقم م گذرمیاز کنارش م.رددا یامضا بستگ کیرابطه شما فقط به  یخواهد ماند ول

"!، ببخش زمیامد عز شیپ"کندیم ییاز او دلجو

مهم !شتریب یلیخ یحت.از انکه مال من باشد متعلق به اوست شتریب دیگویرفتار بابا م.خودم را گول بزنم دینبا نه

.اگر بابا موافق نباشد یحت.کنمیرا تمام م زیو همه چ رومیم.ستین
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************************************************** *

سه روز تمام است که جز چند کف دست نان و .رمق از جا برخاستن ندارم.دهنم خشک و بد مزه است.کندیدرد م سرم

که با بابا صحبت کرده  شدیروز م ستیحدود ب.خچالیذا رفته ام و نه سر غ زینه سر م.نخورده ام يزیآب چ وانیچند ل

 يبرا دمیبعد از روزها پرس یوقت.نبود نطوریا یول کندیم یدارد مسائل را بررس کردمیمنتظر جواب بودم و گمان م.بودم

 یبا خشم.ما رساند خودش را به ایرو"زم؟یبکنم عز دیبا يچه فکر":بابا با تعجب نگاهم کرد دیکرده ا يمن چه فکر

 یعنی.بروم خواهمیمگر نگفتم م.حرف نزدم ممیمگر من با شما از تصم!يچه فکر":فرو خورده به هر دوشان نگاه کردم

"!نداشت بابا؟ تیشما اهم ياصال برا

خوب چرا دخترم ، اتفاقا در ان مورد بخصوص .آمد ادمیآهان ":که عجله دارد دادیو نشان م رفتیم رونیاز خانه ب داشت

 زایمشکل و یغرب يکشورها.يبرو رانیاز ا ستیصالح ن یفعل تیکردم در موقع شورتیبا چند نفر هم م.فکر کردم

کار  نیا.میو مرتب به تو سر بزن مییایب میتوان ینم یبه راحت نخودما میکار تو را هم درست کن میاگر بتوان یو حت دهندیم

"!ما هم دردسر درست نکن يو برا تیبچسب به کار و زندگ جانیهم.بارك اهللا دخترم!را بگذار سر فرصت مناسب

"!نیهم":نگاهش کردم رتیح با

که  یباور کن کسان.یرفتن را فراموش کن ستی، فعال بد ن زمیعز دیگویبه نظر من هم پدرت درست م":دیوسط پر ایرو

"...رفته اند

حرف خود را  نیاخر دادیبابا نشان م.کرده بود میفرحرف او ک دییبابا در تا يسر تکان دادنها.حرفش تمام شود نگذاشتم

در .شکنم یقانون را م نیمن ا استیرو رندهیگ میخانه تصم نیاگر در ا.خودم بستم يبه اتاقم امدم و در را به رو.زده

ایرو.کوچک نان به اتاقم اوردم يسفره  کیيکردم و به اضافه  ابرا پر از  یکیآب سرد کن پالست کیمناسب  یفرصت

به خوردن  میقاطعانه گفته ام تصم یزده اند ول میخوردن غذا صدا يدو سه بار و بابا چند بار پشت در اتاقم آمده اند و برا

مبارزه با انها  يبرا يگریراه د.ستیمهم ن یشده ام ول فیرفته ام و ضع لیتحل یدو سه روز کل نیهم يتو.غذا ندارم
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مرتبه از  نیتا صبح چند شبید.کرده یبر جانم مستول يدیاضطراب شد ضعف که ایاست  يخود خور دانمینم.شناسمینم

اولش وحشت .دمیرا در پشت در شن ییپا يبار صدا کی.دمید یم يبد يخوابها.و چراغها را روشن کردم دمیخواب پر

در را به  زدیم میاگر همان موقع صدا دیشا.مطمئن شدم باباست ردمخوب که دقت ک یکردم و ترس برم داشت ول

تا .کنمینم یمثل گذشته با او احساس راحت گریخود من هم د!شده گانهیچقدر با من ب.نزد میصدا یول کردمیباز م شیرو

 شندهاحساس غربت ک نیچقدر ا...دوستم ، هم صحبتم ، همدل و غمخوارم اما.بود زمیهمه چ شیچند مدت پ نیهم

.به در خورد يانگار ضربه ا.است

"؟!بله"

"!ارغوان جان"

!استیرو

"؟يدار يکار"

"!، در را باز کن زمیآره عز"

"!من در حال استراحتم دیببخش"

".حسام را به تو بدهم غامیپ خواهمیم.با تو حرف بزنم دی، با زمیدر را باز کن عز کنمیخواهش م"

.شومیم مانیپش یشتاب زدگ نیاز ا.کنمیدر را باز م یو با جهش لرزدیم دلم

"؟!زمیعز یخوب":به چهره دارد یبیلبخند عج.واریکنار د یتنها صندل يرو ندینش یاتاق و م يتو دیآ یم

"!يچکارم دار ییبگو شودیبله خوبم حاال م"

"؟يبرو يدار میتصم یراست یتو راست"

در کنار او و بابا بمانم و  توانمیم ایآ.افتم یآن به شک م کی.دوستانه است یبیکنم ، لحنش جور عج تشیاذ دیا ینم دلم

 زهایچ هیبق.شده میریگ میتصم تیکه سبب ا ستیتنها وجود او ن.شومیم مانیزود پش یس آرامش داشته باشم ولاحسا
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 دیمن با.ایبله رو":میایب رونیب الیهمه فکر و خ نیو از ا مبشو لیبروم و مشغول تحص دیشا.کندیم تمیهم دارد اذ

مرا  خواهدیدلم م.خوبست میبرا یلیبدهم خ لیم ادامه تحصاگر انجا بتوان.بروم دیبا یمدت کوتاه ول کیيالاقل برا.بروم

مسئله اصال  نیا یعنیکنمیواقعاً تعجب م.شومیو اوهام م یگرفتار افسردگ يکاریو ب یبرنامگ یب نیدارم از ا نجایا.دیبفهم

".ستیبابا مهم ن يبرا

مورد حرف  نیدر ا یاز رفتن کل حسام قبل.مورد حرف بزنم نیاتفاقا امده ام در هم":نگاهش است يتو یچ دانمینم

".زد

"گفت؟ یجرف زد؟چ"

باالخره انگار امروز طاقتش تمام .نگرانت بود یلیچند روزه خ نیا.راستش پدرت اصال تحمل ناراحت بودن تو را ندارد"

رفتن کن از  یاول سع يتو با او حرف بزن و در درجه .مورد با ارغوان صحبت کنم نیدر ا خواهدیگفت خودم دلم نم.شد

".دهمیانجام م تیبرا دیایاز دستم بر ب ينشد به او بگو بابا گفت هر کار یاگر راض یول یمنصرفش کن

،  کندیم شانیافتد و روحم را پر یمثل خوره به جانم م يزینرو ، چ ندیگویم!که به جانم افاده ایاست خدا یحس چه

خودم را مشتاق .را بفهمد نیا ایرو گذارمینم یول شومیمدیگرفتار ترد.چدیپیوجودم را در خود م دیبرو ، ترد ندیگویم

از طرف من تشکر کن و بگو ارغوان .مورد با او صحبت کنم نیادر  ادیمن هم مثل بابا دوست ندارم ز":دهمینشان م

 نیدوست ندارم در ا گریمن د.بهتر است ییرا تو بگو نهایآره اگر ا.مانم یبگو گفت منتظر خبر تو م!گفت ممنون بابا

".مورد با بابا صحبت کنم

و از جا بلند  دیگو ینم يزیچ ی؟ولیمطمئن دیکه انگار دباره بخواهد بگو خوردیتکان م يو دهانش طور لب

"...یدارم کم دهیباز عق یول...یول.میگو یبه حسام م یرا که گفت زهایچ نیهم.زمیخب عز یلیخ":شودیم

"ن؟ییپا ییآ یاهار که من يبرا.میخب ما رفت":گذاردیتمام م مهیرا ن حرفش

".میآ یبله م":دهمیکه به جانم افتاده سر تکان م يدیدلشوره جد با
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.خواهمیچه م دانستمیکاش واقعا م.اعتصاب غذا دارم يبرا يگرید يچه بهانه  آخر

******************************************

،  يدختر عمه فخر.را هم دعوت کرده نهایا روزهیعمه ف ایرو.افراد خانواده امده يبا همه  شهیمثل هم يعمه فخر دختر

 ایب":کندیخارج م فشیرا از ک یو پاکت ندینش یکنار بابا م رودیصدا زده ام م يدارم او را عمه فخر ادیبه  یکه من از وقت

ارها را هم از رزو ک هیبق بیقول داد ترت دیمهش.و ارغوان ایتو و رو يبرا.سه نفره است.هم دعوتنامه نیا.حسام جان ریبگ

هم از دستم بر  يگریکه ممکن است کمک د ییگفت تا جا.هتل و گرفتن خوابگاه تا ثبت نام ارغوان در کالس زبان بدهد

تا  کنمیشده و گمان م تکار خودش و شوهرش درس.رودهایم نیدارد از و دیمهش میباز هم بگو یندارم ول غیدر ادیب

".گله نباشد يرا گفتم که فردا جا نیا.باشند کایامر گریچهار پنج ماه د

 اریبار ماز کیایرو!رومیم.را کرده ام میمدت خوب فکرها نیدر عرض ا.کندیو به من نگاه م ردیگیبا اکراه پاکت را م بابا

شک ندارم .دهیاو و بابا سرش را دزد دنیدر کنارش نشسته بود که به محض د يدختر گفتیم دهیرا پشت چراغ قرمز د

آن وقت سبک .از مهرانه ریبود غ یکس گفتیبود و م دهیرا د ركدخت يچهره  ایرو خواستیچقدر دلم م.همهرانه بود

به .نداد حیپسر بوالهوس بود و فقط مهاره را به من ترج کیفقط  اریقبوالندم که ماز یبه خودم م.شدمیآرام تر م.شدمیم

هم مثل  همهران ينجوریرا به طرف خود بکشد و انظرش  تواندیم ردیسر راهش قرار بگ يقبوالندم هر دختر یخودم م

او .مثل من ضربه بخورد اریکار ماز نیمهرانه کجا ممکن است از ا.دارم ياحمقانه ا يچه فکرها.من به عذاب خواهد افتاد

در مورد  ستین ادتیمگر .گرید یکینشد  اریدارد که ماز نیرا در آست گریده ها مرد د.مرا ندارد یکه افکار و زندگ

بابا پاکت را آرام به طرف .گفتیچه م لیو فام هیدر مورد پسران همسا ستین ادتیگفت؟مگر  یعامل شرکت چه م ریدم

".به خودش دهمیمربوط به ارغوان است م ستیمربوط به من ن نیا":کندیمن دراز م

سند  تواندیدست خط م نیا.رمیگیپاکت را م.کندیمخالفت خودش را ابراز م يکجوریباز دارد  بیترت نیکه به ا دانمیم

به خاطر کار من امده اند و به اجبار تا اخر جلسه  یول.کندیم تمیاذ یهمانیم یشلوغ.باشد یکیهمه تار نیعبور من از ا
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که البته "!فردا يبماند برا زیهمه چ":دیگویم.جمع و جور کمکش کنم رد گذاردینم ایرو روندیم یوقت.مانم یانها م شیپ

خب ارغوان خانم دعوتنامه هم ":ستدیا یسرم م يباال دیآ یبابا م.را جمع کرده زهایچ شتریبودند پ همانهایکه م یدر زمان

"؟یفکر کن شتریب يدوست دار اییهنوز سر حرفت هست.دیرس

".ستیبه فکر کردن ن يازین.سر حرفم هستم بابا"

 یدارد اگر عمل نهیتدارك و هز یکلبه  ازین.است يمسئله جد کیها پدر جان ،  ستین يباز کینیا یول":شودیم سرخ

و بعد اگر  یرا تمام کن لتیو تحص یبمان دیبا.هایبزن یمانیاز پش یحرف دینبا گرید ياگر برو.است یبازگشت یشود راه ب

"؟یبه رفتن هست ممشرط باز هم مص نیا ؟باییگویخب چه م.برگرد یخواست

".بله بابا مصمم هستم":کندیدلخورم م شرطش

برو  يخسته ا زمینه عز"دیگوینوازش گونه م ایرو یو وقت".يندار يخانم با ما کار ایخب رو":کندین مرا به م پشتش

.رودیکشد و م یراهش را م"!بخواب

چرا .پس ان حرفها چه شد.متعلق به توست میزندگ يگفت همه  ینم شهیمگر هم!دیکش شیها را پ نهیحرف هز چرا

 یلیقبول کنم که بابا خ دیبا!کرد که اگر بروم حرف بازگشت نباشد دمیو تهد دیکش انیحرف پول را به م ایرو شیپ

مامان  يها را از طالها نهیتا انجا که ممکن است هز کنمیمیسع.به کمکش ندارم ازیبه او بفهمانم که ن دیکرده و با رییتغ

که زبل باشد ان  یکس دیوگیم يعمه فخر.کار کنم و خرجم را خودم بدهم کنمیم یسع دمیبپردازم و بعد ان طرف که رس

 میگل توانمیاگر مجبور باشم م کنمیفکر م یول ستمیالبته زبل که ن.پول پارو کرد شودیم دیگو یم.ماند یطرف مرز در نم

.دیبله با!بتوانم دیبا.بکشم رونیخودم را از آب ب

2فصل

را بهانه کرد و گفت خودت تنها مشکالت کار شرکت .کردمیاصال فکرش را هم نم.دیایبابا با من ن کردمینم گمان
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دختر  ياالن چهار روز است در خانه !دیاز من بر یراحت نیبه هم!چه جالب.نکرد یگرم یفرودگاه خداحافظ يتو یحت.برو

محله و  تیرا از موقع نیا.واقع شده نیاز و یخوب يمنطقه  رد یاست ول يجاریخانه شان است.اتراق کرده ام يِ عمه فخر

که مجاز بود ارز  يبابا فقط به مقدار.نگریز تیاست به نام ه يمحله ا.ام دهیفهم شانیمحل زندگاطراف  يخانه ها

.کندیحواله م يداماد عمه فخر يرا برا ازمیپول مورد ن يهیگفت بق.همراهم کرد

 ادیز.همه از آمدن من دلخورند دیشا دانمینم.عبوس و کم حرف.هستند يحوصله ا یب يو داماد آدمها يعمه فخر دختر

انجام نداده  یکه آمده ام خنوز کار مهم يچند روز نیا يتو.هستند کایعازم آمر ندیگویو مرتب م رندیگ ینم لیتحو

و زمان را  نیزم خواهدیم یکنیحس م یگاه.نگو گریهم که د راباد .باردیمرتب باران م.سرد یاست و هوا حساب زییپا.ام

.از جا بکند

 ییجا.میدیرا د يدو محل اجاره ا طیمح میروز دختر عمه مرا برد و از نزد کیام فقط  مدت را در خانه اوده نیا شتریب

در  لیادامه تحص ياگر برا دیگویم دیمهش.واقع نشده بودند یجالب يدر محله ها دمیکه د نطوریبودند مثل خوابگاه و ا

 دیاست و فعال نبا یشرطش قبول یول یکندر آنجا اتراق  یتوانیدهند و میم یبه تو خوابگاه دانشگاه يدانشگاه قبول بشو

است با  یمیقد يخانه  کیگفت  شودیالبته خوابگاه که نم.پسندم یم شتریاز خانه ها را ب یکی.آن حساب کنم يرو

هر  تهو حمام مشترك ساختمان است که الب ییبزرگش دستشو بیع.مجزا يو آپارتمان در پنج طبقه  تییسو نیچند

خانه زنان مجرد  نیا نیساکن شتریب دیگویگفت صاحبخانه م دیمهش.مجزا دارد یداشتبه سیخودش سرو يطبقه برا

البته .اتراق کند نجایکه مرد مجرد هم در ا دیآ یم شیو پ کندیم یزندگ نییخانواده هم در طبقات باال و پا یهستند ول

 ییجا شودیم":گفتم.کنند یدگکه فقط زن مجرد و خانواده زن دتو را بگذارن يگفت سفارشت را کردم که در طبقه ا

"که همه فقط زن باشند؟ میبرو

 يآنجور جاها اغلب خوابگاهها.يزیمهمالت را دور بر نیا دیبا يدر اروپا گرفته ا یبه زندگ میتو که تصم":کرد اخم

".ورشکست شده چارهیام ب دهیشن.پدرت را هم بکن بیفکر ج.خواهدیدخترانه است و خدا تومان پول م یص.خص
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 يجا کیکنمیم یسع!حاا ناراحت نشو":نگاهم کرد یچشم ریز.فشرده شد و حس کردم صورتم داغ شد يبوجوردلم

"تو يدنبال کارها فتمیهر روز ب توانمیدارم و نم یکه خودم هزار تا بدبخت نجاستیفقط مشکل ا.کنم دایپ تیمناسب برا

از او ندارم که بخواهم توقع داشته  یطلب.رمیگیبه او خرده نم یرفتارش برخورنده است ول.برخورنده است شیحرفها

 دیمهش یوقت.دردسر يها را هم انداخته تو چارهیب نیفقط از جانب خودش بوده و ا يعمه فخر يام تعارفها دهیفهم.باشم

را  رونیگذاشته اند و ب ارمیکه در اخت یاتاق کوچک يپنجرهپشت  نمیاست که بنش نیکارم ا رونیب روندیو شوهرش م

، راه  دنشانیلباس پوش.در دوروبرم بودند رانیکه در ا یتر از کسان گانهیب.اند گانهیب میمردم پشت پنجره برا.ه کنمنگا

مشکل بزرگ دارم و ان هم ندانستن  کی.و نامأنوس است گانهیب میرفتنشان ، حرکت سر و دستشان ، همه و همه برا

خانم پهلوان  شینرفتم پ متیو عز زایاز درست شدن کار و شیچقدر احمق بودم که در ان چند ماه پ.است یزبان آلمان

 يعاد يمکالمه  کیدر حد  یهم اصال به دردمماه رفتم و حت یلکنت تیخاص یآن کالس ب.میکار کن یبا هم المان یتا کم

 یسع دیبا.کندیکالس به درد بخور ثبت نام م کیشد مرا در  تیام تثب نهخا تیموقع یگفته وقت دیمهش.نگرفتم ادیهم 

.مانم یمثل خر در گل م میدر انجام کارها نجایکنم وگرنه ا تیکنم زودتر زبانم را تقو

 یکهنگ کجوریدارد  یینو يکه بافت شهر ساز ییدر محله ها یحت.است یبیشهر عج نیو یام ول دهیهمه جار را ند هنوز

اصال حس .ام دهیبارها در خواب د کنمیچرا مرتب بحس م دانمینم.خوردیو در ضمن اصالت به چشم م یو دل مردگ

 رونیداشت از خانه ب دیمهش یامروز وقت.دارم نجایا رد يکرده ام و خاطرات محو و دور یزندگ نجایسالها در ا کنمیم

 ينجوریاگر ا.یکن یگانگیاحساس ب خواهمینم":اشاره به آشپزخانه کرد.انجام بدهم توانمیم یگفتم چه کمک رفتیم

".یشتن ما آشپزخانه را مرتب کنتا برگ یتوانیم یمعذب

.دمیرا دستمال کش نتهایظرفها را شستم و کاب.نداشت يادیز کار

".جون دیسالم مهش":رومیم رونیاز اتاق ب.بله خودشان هستند.در آپارتمان است يصدا.امدند انگار

امده  نکهیحال به محض اتا به  یول ستین يمرد بد چارهیب.کندیچپ چپ به شوهرش نگاه م.رسدیبه نظر م یعصب یحساب
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 تیشوهرش حساس يرو رسدیبه نظر م.کرده مانشیدلش رفته و از کرده پش يتو دیکلمه با من حرف بزند مهش کی

 ملیبه سر و صورتش پودر و پنکک و انواع رژ و ر درو انق ندینش یم نهیمرتب پشت ا یها ول ستین يا افهیزن بدق.دارد

است که به  یتیحساس نیبدتر از همه ا.شودیگم م شیاز لوازم آرا یمیضخ هیالمالد که چهره اش در پشت  یم هیو سا

.با او حرف بزنم و به او نگاه کنم تا به شوهرش شتریب کنمیم یمن هم سع.همسرش دارد يرو

"!رونیب میارغوان برو اماده شو برو"

 ششیانگار حوصله ندارد آرا.او شیزخانه پآشپ رومیو م کنمیم یو دم اسب کشمیرا دوباره برس م میموها.اماده ام بایتقر

"!بردار یحتماً چتر و باران":گودیم.افتد یو همان لباس راه م شیکند و با همان آرا دیرا تجد

کاشته شده همه اب چکان  ابانیخ يکه در باغچه ها يگل رز يدرختان و بوته ها يو سر شاخه  دیباران بار شیپ یساعت

پله را  يادیتعداد ز.میرسیم کیو تنگ و بار یمیقد ابانیخ کیبا اتوبوس به .میگذریمشانیمحل زندگ ابانیاز خ.است

اند  دهیپوش یخاص فورمیونیکهیها در حال یکه سورچ میرسیم يبه فلکه ا.میرسیم يگرید ابانیتا به خ میرویباال م

را در ذهنم زنده  يادهیاست و خاطرات ند میقد یجبیسر و وضعشان جور ع.گردانندیرا انجا م ییکالسکه ها

 نیزم يقطار از رو.میرویم"اشتراسن بان"با دیگویخودش م.کندیقطار کج م ستگاهیراهش را به طرف ا دیمهش.کندیم

 یلیرودخانه خ نیا.گفتندیراست م.نمیبیبار دانوب را م نیاول يو برا گذردیم یپل ياز رو ریاز طول مس یقمست در.رودیم

 کییباشد ، رودخانه باشد و حت ایآب که آبشار باشد ، در.عاشق آب و سبزه بودم شهیهم یاصال از بچگ.باشکوه است

را رد  ستگاهیچند ا.مرا بترساند یکه حت اهیانبوه و س يها ل، و سبزه که سبزه باشد و جنگل ، جنگ کیو بار فینح يجو

آنجا  یول میرفت شیه دو روز پدارد ک یقبل يبه دو خانه  يادیمحله شباهت ز نیا.میشویم ادهیو باالخره پ میکنیم

"جون؟ دیمهش ستیچ ابانیخ نیاسم ا":پرسمیم.ستین

تو جورتر  يهیجاها با روح هیاز بق گفتیکه م نطوریا.داده نجایرا در ا ونیاز دوستانم آدرس پانس یکی.برونر ابانیخ"

 کیمیبرو میخواهیکه م ییاج.در اطرافت باشند یرانیکه چند نفر ا یکن یزندگ ییجا دهدیم حیپدرت گفت ترج.است
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ندارد و با انها  يبد دید هایرانینسبت به ا ونیساحب پانس دیگویم.کرده یآنجا زندگ یخوهار دوستم مدت.است ونیپانس

".شودیم دایهم انجا را خوب شناخته اند و در طبقات مختلفش اغلب هموطن پ هایرانیدر ضمن انگار ا.دیآ یکنار م

دلم را گرم  یرانیو ا رانینام ا دنیشن نجایا یول کردمیآن همه هموطن بود و از انها فرار م که بودم در اطرافم رانیا

 یکیکنار  دیمهش.چرکمرد دارند یسنگ ایرهیت یخاکسرت یمانیس يهستند و رو کارها یآپارتمان شتریساختمانها ب.کندیم

و بعد از  رسدیبه گوش م فونیا يفلز ياز صفحه و قال  لیق يصدا.دهدیم ررا فشا ینییو زنگ پا ستدیا یاز ساختمانها م

 یالکن و آلمان یبا زبان دیمهش.زندیبه ما زل م.کم مو دارد يچاق است و سر.کندیدر را باز م انسالیم یچند لحظه زن

زن .شنومیم یرنیچند نام ا شیحرفها انیو در م کندیم یدست و پا شکسته و حرکات دست و صورت خودش را معرف

به  کنمیفول بود گمان نم میکه اگر هم آلمان يجور زندیحرف م زیتند و ت.رودیو از مقابل در کنار م هددیسر تکان م

 کیآن  يسه تخت دارد و دوتا شیکی.دهدیدو سه اتاق در طبقات مختلف نشانم م.را بفهمم شیحرفها توانستمیم یراحت

 نجایا یرانیمادر و دختر ا کیانگار .کنمینتخاب مسه تختخوابه را ا نیا شمتو با يمن جا":دیگویم دیتخته هستند مهش

".گرانتر است یلیتخته خ کیمتیدر مضن ق.مانده یتخت هم خال کینیو ا کنندیم یزندگ

جون خواهش  دینه مهش":يواریسقف چهار د کیریاتاق و ز کیآن هم در .ندارم يگریبا شخص د یبه زندگ عادت

".پردازمیاش را م نهیو هز کنمیخودم کار م دینباش شیگرانگران .دیتخته صحبت کن کیدر مورد  کنمیم

وارد  یشیبا زن اتر یو دوباره با همان تالش قبل"توست لیهر جور م":اندازد یو شنه باال م زندیم يحرص پوزخند با

 لنگیش صدیس یماه.گران شد ارغوان یلیخ":دهدیو سر تکان م گزدیو لب م رسندیزود به توافق م یلیخ.شودیمعامله م

مثل .یهر ماهه اجاره پرداخت کن یتا مجبور نباش يریبگ شیرا با پول پ ییپدرت مقدور بود به نفعت بود جا ياگر برا

".خودمان يرهن ها انیجر

"ارزانتر؟ يمحله  میبرو میتوان ینم":کشدیسوت م سرم

اجاره را که .میخب بگذر.است یناعالج يرا هم که اورده امت از رو نجایا.ستیتو ن ینه ، انطور جاها مناسب زندگ"
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".را بست اروینیدهان ا شودیپرداخت م شیبا چه مبلغ پ نمیبگذار بب.یکن یاسباب کش یتوانیامروز م نیاز هم میبده

 نیا.و بدون دخالت خودم انجام دهد یمرا پنهان يدارد حساب کتاب کارها یسع یلیخ.دهدیفهمم چه مقدار به او م ینم

 توانمینم بانیبدون دانستن ز نجایانگار ا":ومیگیم.مییآ یم رونیاز خانه ب.دیطول نخواهد کش ایز یول پشندمیکارش را نم

"جون؟ دیهشچه کار کنم م.کنم یقدم از قدم بردارم و زندگ

 يآمد يگز نکرده بلند شد نجوریآخر چطور ا.دختر رانمیتو ح يبه خدا از کارها":کندینگاهم م يدلخور با

تو را ثبت نام  ییمرکز شهر تا جا میرویم یگزرفتارم ول یلیخ.يریبگ ادییاول آلمان دیبا.ییگویدرست هم م.شیاتر

اش باالست  نهیکه البته هز میگونه ثبت نامت کن تویتدر انس میتوانیهم م.اکثر موسسات به درد بخور زبان آنجاست.میکن

 ییدو تا.است نیکارشان اصال هم.ستین يبدياست و ودش هم مرد یرانیزنش ا.هانس يآقا شیپ میبرو میتوانیو هم م

کدام از نظر تو !خودت انتخاب کن.ستیشاگردانش هم بد ن شرفتیو پ کنندیکار م یتازه وارد زبان آلمان يهایرانیبا ا

".است هترب

".دییگویکه م ییهمان آقا شیپ میبرو.ارزانتره بهتر است":افند یم نییپا سرم

 یابانیخط اتوبوس و به خ کیبعد .میشویاشتراسن بان م دیبه قول مشه ایینیزم يرو يسوار همان قطارها دوباره

 شودیو قرار م کندیاز ما استقبال م ییهانس با خوشرو يآقا یرانیزن ا.است نکانریاسمش دوم دیگویم دیکه مهش میرسیم

به نظر  ینیرد آرام و متهمسرش هم م.رمیبگ ادییآلمان بانسه روز هر روز دو ساعت به خانه شان بروم و ز يهفته ا

 یچ":دیآ یبا لبخند جلو م دیشوهر مهش میگردیبه خانه که برم.دهدیبه من م یکال خانه شان احساس خوب.رسدیم

"د؟یشد؟موفق شد

 يبه خانه  میو ببر میبگذار نیماش يارغوان را تو هیکمک کن تا اثاث.میبله آقا موفق شد":رودیبه او چشم غره م دیمهش

".مییایو ب میبرو دیو سه راه باانگار د.خودش

".ارغوان خانم ف بنده در خدمتم میبرو":کندیمردك به من اشاره م.دارند يکوچک و جمع و جور نیماش
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بگذار اثاثش را جمع کند بعد برو در خدمتش .ي، کجا راه افتاد يآها":کندیاو را در جا خشک م بینه کیبا  دیمهش و

"!!باش

.من برخورنده است ياز ان مرد برا شتریب تیحساس نیا.شومیمن تا فرق سر داغ م و

من ":زنمیرا صدا م دیبعد مهش.کنمیلوازمم را جمه م ینگفتن یقرار داده اند و با سرعتن ارمیکه در اخت یبه اتاق رومیم

".جون دیحاضرم مهش

را از وجود  نیا.هستند يهودیانگار.هفر است يخانم و آقا يدر طبقه سوم ساختمان پنج طبقه  یاتاق کوچک دمیجد اتاق

را در خانه  رشیقبالً نظ.فهمم یاست م اشنیاتاق محل زندگ يطاقچه  يکه رو يداود و شمعدان هشت شاخه ا يستاره 

به  يکه پنجره ا يتختخواب فنر کیفوت و  5خچالیکیاست با  ياتاق محقر.ام دهیدوست بابا د انیرفال يآقا ي

 زشیچ کی.است نیزم يمقابل آن رو یکوچک یوصل شده و عسل واریبه د نهیآ يتکه ا شیآرا زیم يبه جا.دارد ابانیخ

طبقه فقط مخصوص خانم  نیلبته گفته که ا.است که در راهرو است یبهداشت شیو ان هم سرو کندیم تمیاز همه اذ شتریب

 دیمهش.بروم ییبه روشو من که در ضمن شب عادت دارم چند بار يآن هم برا.به هر حال عذاب دهنده است یهاست ول

اتاق  يواریکمد د.کنار اتاقم بگذارم دیرا با یخال يانگار چمدانها.کنمیو شروع به باز کردن لوازمم م روندیو شوهرش م

و  ریبگ ایب":به من داد لنگیوقت رفتن صد ش دیمهش.باز نکنم اچمدانها ر یهم مجبور شدم بعض دیشا.کوچک است یلیخ

حساب در  یب توانمیامانت پدرت است نم.اورمیپول ب تیشد زنگ بزن تا برا ازتیاز اگر نبعدا ب.محتاطانه خرج کن

".شودیم لیو م فیباشد ح ادیپول که ز.بگذارم ارنیاخت

 ینیقلبم سنگ ياحساس خالء مثل بختک رو.کشور ناتوانم نیفهمم چقدر در ا یاز رفتن انهاست که تازه م بعد

و پالك خانه و هر  ابانیورق کاغذ گرفته ام و با ترس و لرز شکل خ کی.زنمیم رونیه باز خان نمیچیلوازم را که م.کندیم

بروم چه  رونیبرونر ب یاصل ابانیجرأت ندارم از خ یحت.کنمیم ادداشتیبازگشتن کمکم باشد  يبرا تواندیآنچه که م

 یحت.سپرد یما را دست چه کس بابا هم نیا.دورتر است يرهایالزم که در مس يدهایرسد به رفتن به کالس زبان و خر
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 يلداربه خودم د.رمیبگ ادیطرف و ان طرف ببرد تا راه و چاه را خوب  نیا یعموم هیدو سه بار مرا با وسائل نقل امدین

".يریو کمک بگ یبه او تلفن بزن یتوانیم يدرمانده بود یلیاگر خ":دهمیم

 خرمیبسته نان م کیو  ییموا غذا يسوپرمارکت مقدار نیکترینزد د؟ازیآ یکمک م يکه داشت برا يبا برخورد ایآ یول

ام همه  دهیو کره و نان و باالخره هر چه که خر ریپن يبسته ها.گردمیکه در امدن داشتم ، به خانه برم یو با همان وسواس

در زود چق.کشمیتختخواب دراز م يو رو خورمیم ریش وانیل کی.به خوردن غذا ندارم يادیز لیم.گذارمیم خچالیرا در 

وجودم را در خود گرفته و دست  یبیخوف عج.شدن مطلق هوا به خانه بازگشته ام کیاز تار شیخوشحالم که پ.شب شد

ام  اوردهرا که با خود  یخوداموز آلمان.ستیاالن وقت خواب ن یخسته ام ول.ترسمیخانه م نیاز ا.ا شل کرده میو پا

با خودم  شتریکتابها ب نجوریکاش از ا.یسی، انگل ی، آلمان یفارس.ستسه زبانه ا.کنمیو شروع به حفظ کلمات م دارمیبرم

.اورده بودم

چقدر .کرده ام میتنظ شیبه وقت اتر دیساعتم را با ساعت خانه مهش.دهدیده شب را نشان م کنمیساعت که نگاه م به

و به راهرو  دارمیدندانم را برم ریمسواك و خم.هستم یاز پشتکار خودم در خواندن خودآموز راض.زود گذشت

خانم هفر  دانمینم.کم نور است یلیالمپ اتاقم خ.گردمیو به اتاقم برم کنمیبه سرعت مسواك م.سوت و کور است.رومیم

با المپ  دیقطعنا با چاندیپیکه وجودم را دارد در خود م یوحشت نیفرار از ا يبرا.نه ایپر نورترش کنم  دهدیاجازه م

 کنمیم یو سع کشمیتخت دراز م يرو.کندیم جادیمضاعف در دلم ا یبودن چراغ وحشتکم نور  نیهم یروشن بخوابم ول

فکرم مدام به گذشته و  یول شمیندیب ندهیبه ا دیبا.بروم خواهمیکه م یقیبه دانکشده موس.خوب فکر کنم يزهایچبه 

 يکن با دست پر برگرد یسع يه احاال که رفت:بار آخر گفت.امده ام بابا دو بار تماس گرفته یاز وقت.کشدیخانه بابا پر م

با خودم گفتم حتماً حاال که .حرف گرت نیدلم از ا!جمع کن يموزآ یکه م ییزهایان چ يریادگیيحواست را برا.زمیعز

هنوز .باشم شانیدوباره مزاحم زندگ خواهدیدلش نم ادیکرده و ز دایپ يدلخواه تر یزندگ ایاز شر ِ من راحت شده با رو

.شانیبودم در راه با هم بودن و خوشبخت يسنگ گنده ا.کنمیفکر را م نیهم ا
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 نطوریماندم و حاال ا یم رانیو در ا کردمیبا او ازدواج م شدیاگر مانع نم دیشا.بمانم اریمهرانه نگذاشت با ماز چرا

ده ام را نگاه وحشتز.دارم یچه اضطراب!خداوندا.شودیم دهیکش نیزم يرو.دیآ یدر راهرو م ییپا يصدا.سرگردان نبودم

از وحشت .اتاق گرید يگوشه  رودیو م کندیچمدان کوچکم حرکت م کنمیآن حس م کی.دارمیدر اتاق برم ياز رو

و  برمیپتو م ریسرم را ز.جا بود نیهم دیعصر ان را کدام طرف گذاشته بودم؟شا.کنمیخوب نگاه م.اورمیباال ب خواهمیم

!لعنت به تو مهرانه.بندم یچشمانم را م

************************************************** *

اغراق  یدو روز ب نیدر مدت ا.دارم یبیچه احساس عجز عج.گردمیبه اتاقم برم.داردینه بر نم.زندیتلفن زنگ آزاد م باز

امروز روز کالس زبانم بود .بسته یحساب میدست و پا کنمیحس م.برنداشته یزنگ زده ام ول دیبار به خانه مهش ستیب

کم .راهها و ندانستن زبان گم شوم و نتوانم به خانه برگردم ين نابلدیبا ا دمیترس.بروم رونیجرات نکردم از خانه ب یول

خوش  يامده ام و او رو دیبا اتکا به مهش.درست نبود ادیکارم ز گفتندیانگار راست م.شومیم مانیکم دارم از امدن پش

گفتم  يدید دنیشنطاقت .شدم مانیپش یبزنم تا بابا برم گرداند ولبه سرم زد که تلفن  شیساعت پ کی.دهدینشان نم

 دیارتباط با مهش يخودم را در برقرار یسع دیالاقل با.کنم دایراهش را پ دیب.را ندارم گرانید يخودش و حرفها يها

 يکار دیشا.ندمسافرت رفته ا دیشا.کمکش حساب کنم يرو توانمیخب او هم قبول کرده و م.بابا مرا به او سپرده.بکنم

کوچک  يدر دو طبقه .کنمیرا باز م خچالمیدر .مانم ی، منتظر م ستین دیشا.ردیگیدارند که از صبح تا شب وقتشان را م

هم .از نظر پول ندارم یخوشبختانه مشکل.بخرم ییمواد غذا یبروم و کم دیبا.خوردیبه چشم نم يقابل مالحظه ا زیچ

 دیکنم و راه آن را هم با لیدالرها را تبد دیفقط با.که بابا داده هست يصد دالرگذاشته و هم شش ارمیدر اخت یکم دیمهش

.نداشتم ازین نقدریکاش به او ا!من يخدا يوا.بپرسم دیاز مهش

مقنعه به سر دارد و  هیشب يزیمادره چ.حجاب دارند.شوندیو جوان جلوم ظاهر م ریدو خانم پ.میآ یم رونیدر اتاق که ب از

آن پنهان  ریرا ز شیگلو گره زده و موها ریکرم رنگش را محکم ز يو دختر جوان روسر دهیبلند پوشاهیس یباران کی

تدارم همان مادر و  یست و شک یشان کامال شرق افهیق.زندیم بخندل میبه رو.دارد ییرایدرشت و گ اهیچشمان س.کرده
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 یو ضع و لباس غلط نکنم حکومت سر نیبا ا.کنندیم یزندگ نجایباشند که صاحبخانه گفت در ا یرانیدختر ا

"سالم":ستمیا یم.کندیسالم دختر جوام متوقفم م یاز کنارشان بگذرم ول خواهمیم.هستند

"، نه؟ یرانیا يبایدختر ز.دیارغنون باش دیشما با":دیآ یجلو م لبخندزنان

خصلت قشنگ ":دیآ یمادرش هم جلو م".را چه عرض کنم بایز یهستم ول یرانیبله ا.ارغنون نه ارغوان":خندمیم

متواضع  نطوریا فیدر مقابل تعر شیام که آدمها  هیند گرید يجا چیه دیباور کن.یتواضع و شکسته نفس.انیرانیا

 يرینظ یب يماشاهللا چشم ابرو.يزیچ کیدییورا بگ شانیا":کنمیدخترش م يبایبشاش و ز يبه چهره  ینگاه".باشند

".دارند

به  یکمتر در مقابل حرف و تعارفها حرف.کنمیتعجب م گریدهن گذاشتن با شخص دسر و زبان و دهن به  نیاز ا خودم

 شبید لیمن و راح":است يگرید زیچشمان دختر چ یدارد ول یاهیاو هم چشمان درشت س.خنددیمادر م.رسدیذهنم م

غ  ایق  يلمه که ک میگشتیم يدنبال اسم دختر ماگفته بود و  يزیچ کیخانم هفر .میدو ساعت سر اسم شما بحث داشت

کرده  شنهادیاتاق ما را به شما پ یام تخت اضاف دهیشن یراست.اسمت ارغنون باشد دیبا میعاقبت فکر کرد.در اسمش باشد

".یهست یبه نفس یمستقل و متک یلیاحتماال دختر خ.ياند و قبول نکرده ا

".دوست دارم شتریفقط تنها بودن را ب ستمیبه نفس ن ینه آنطورها هم متک":افتد یم نییپا سرم

 يریمن نادره شمش.مینکرده ا یما هنوز خودمان را معرف یراست.يدار یجالب يچه صراحت لهجه ":زندیمادر لخند م باز

و حاال هم  میدو سال در آلمان بود.میکنیم يجهانگرد میمدتهاست به جبر زمان دار.است لیهم دخترم راح نیهستم و ا

از .یبه ما سر بزن یاگر گاه میشویو خوحشال م میهست ییتنهاو  بیغر يآدمها.میکنیم یزندگ نینه ماه است که در و

".خوشحال شدم دنتید

".نطوریمن هم هم":میگویم.کنند یخداحافظ خواهندیم یعنینیا.شودیآخرش دلم فشرده م يکلمه  دنیشن از

 میرویم میما دار":کندیرا م شنهادیپ يکه ا دهیدر چهره ام د زیچه چ دانمی، نم کندینگاهم م قیجوان عم دختر
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با هم  يدوست دار.يرفتن دار رونیانگار تو هم قصد ب.میجا گذاشته ا يزیافتاد چ ادمانیراه پله  ياالن تو.رونیب

"م؟یبرو

".بله البته که دوست دارم":بغض کرده ام لیذل يباز هم مثل آدمها.دودیدر دلم م یبیعج يشاد چه

انگار  یول امدیاولش از انها خوشم ن".میبمان تا ما برگرد قهیپس چند دق":کندیم مبا محبت تا عمق دلم را گر نگاهش

دختر .میشویبا هم از خانه خارج م.ندیآ یتا م رومیم نییباال و پا یراهرو را کم.قرارمم یب شهیمثل هم.ستندین يبد يادمها

"؟يآمده بودنجایقبالً به ا.يامده ا نیو بهانگار تازه ":رودیجوان در کنار من راه م

"نه"

 لیفام نیدر و گفتیم ونریپانس رزنی؟پیآشنا هست نجایدر ا یبه راه و چاه زندگ ؟خوبیکنیم ییچطور راها را شناسا"

"؟يآنها نماند يچطور خانه .يدار

در .مباش شانیمزاحم زندگ ادیتوانستم ز ی، نم میستین کینزد لیفام":صاحبخانه ام اخبارم را کامل به انها داده فهممیم

از او  یو کم دیایزنگ بزنم تا ب لمیداشتم به همان فام میامروز تصم.ستمیآشنا ن زیچ چیمورد راه و چاه هم نه خوب به ه

 دیفقط با.کندیو کمکم م دیآ یمطمئنم م.بود کالس زبان بروم که نتوانستم ارقر یحت.در خانه نبود یول رمیاطالعات بگ

".کنم شیدایپ

خود رد و  نیب یبا نگاه حرف دیشا.اندازد یبا او دارد م يادیاختالف سن ز کنمیرش که گمان مبه ما یجوان نگاه دختر

"؟يرا رزو کرده ا ییر؟کجا؟جایبگ ادییزبان آلمان یخواهیحتما م":کنندیبدل م

 یوم ولسه بار به انجا بر يقرار است هفته ا.جا گرفت میبرا یکالس خصوص کیکه گفتم مرا برد و در  یخانم نیبله هم"

".بعد خواهم رفت ياحتماال جلسه .ستمیفعال که راهش را بلد ن

"محلش کدام منطقه است؟":پرسدیمسن م زن

"نکانریدوم ابانیخ"
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و نگاهش به "ابان؟یبه ان خ میرفته بود يچه کار يبرا دیآ یم ادتیل؟یکه کجاست راح یدانیم":کندیبه دخترش م رو

".میآشنا شده ا نیو يبه سوراخ سنبه ها يتا حدود.میکنیمما کمکت  یاگر بخواه":چرخدیطرف من م

".مزاحم شما بشوم خواهمیاصال نم.متشکرم.نه ، نه":میگویم

"؟يارغوان جان چند ساله ا یراست.، چقدر بامزه یآخ":کندیجوان باز هم همانطور مهربان نگاهم م دختر

".شودیمام مسالم ت ستیب گریدو ماه د":شومیشرمنده م نطوریچرا ا دانمینم

منظورم .و نه او کنمینه من کار م.میندار يادیدختر خوب من و مامانم روزها کار ز نیبب.ییکوچولو یلیپس هنوز خ!يناز"

 چیبه ه میرا هم به تو اختصاص بده یو گار چند ساعت میهست نجایا یبه خاطر منظور خاص.است شهیپ کیپرداختن به 

تو را معذب  خواهدیکه مامان هم مثل من نم دانمیم.میشویکن سرگرم هم م تازه باور.خوردیبر نم مانیزندگ يکجا

".میانجام بده تیبرا دیآ یاز دستمان بر م يخودت بگو تا اگر کار یهر وقت که خواست.کند

ست دردسر در میندارم تا بخواهند برا يهم باشند که من مورد یاگر حکومت یحت.نه ایبه انها اعتماد کنم  توانمیم دانمینم

واقعا  دییگو یاست که م نطوریاگر بدانم ا":میآورمتا بگو یبه خودم فشار م یلیخ.ازمندمیسخت به کمک آنها ن.کنند

".کنمیاحساس عجز م رخواریش بچهکیمثل  نجایمن ا.دیکه کمکم کن شومیممنون م

ما هم .به خدا باشدتوکلت .از احساس عجز حرف نزن چوقتیه.است دختر خوب یچه حرف نیا":کندیرو ترش م مادر

عارف باش و اگر دلت بخواهد از  یب.خواست خدا سر راه تو قرار داده دیکه شا میهست لهیوس کیفقط  میستین يکاره ا

"؟یهمراهمان باش خواهدیدلت م.ح ماستیمثال امروز روز تفر.کن میرا با ما تنظ تیامروز کارها نیهم

".بد يروزها يبماند برا.گردمیو به خانه برم دهمیدارم که انجام م دیخریکم.مزاحم باشم توانمیحد نم نیدر ا.نه ، نه"

هم  مییایاگر دنبال کارت ب یحت میکنیمخارجت را با خودت حساب م میهر جا برو!نترس کوچولو":خنددیجوان م دختر

"؟ییآ یم.نطوریهم

من و مامان .زمینترس عز":بردیم یپ میقلب تیچطور به ن دانمینم.کنمیباز تشکزر م.را هم داشته باشم بمیحساب ج دیبا
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قدم  میامروز قرار است برو.میجوالن بده میکه بخواه میوسعش را ندار یراستش را بخواه.میمرویگران ن يمعموال جاها

تعارف .کندیم ینیدوش ما سنگ يو نه رو داردیبرم نهیهز ادیامدنت نه ز.میبه اشتات پارك بزن يهم سر دیو شا میبزن

"؟ییآ ینکن ، م

قطار  ستگاهیتا به ا میرویقدم زنان م نطوریهم.دهمیبه عالمت مثبت سر تکان م دهیاراده و ترس یب يبچه  کیمثل

.میرسیم

دور و بر لذت  يزهایکه از همه چ دهندینشان م.هستند یشاد و خوش مشرب يمادر و دختر برخالف ظاهرشان ادمها نیا

 یپرتو افشان یآسمان صاف شده و آفتاب قشنگ يطوال یبارندگ کیاز بعد .است ییبایو ز یدنیپارك د نجایا.برندیم

تکلف در  یب یالوان محل يکه درلباسها یهنرمندان.غولندبرنامه مش يبه اجرا یمختلف نوازندگان محل يگروهها.کندیم

لعم و احساس ب ینمناك و تازه خاك را ولع م يبو.کنندیم افتیو از جماعت رهگذر کمک در کنندیم ییمالء عام هنرنما

 ادهیاز قظار پ میرسیبرونر که م ابانیبه خ.میگردیو راه رفته را باز م میمان یم یحدود دو ساعت.کنمینشاط م

را با ذکر عالمت و نشانه  رهایآورده بودم و تمام مس رونیب فمیاز ک یکاغذ و قلم.دهیپسند یلیکار مرا خ لیراح.میشویم

قطار  يخطها ییشناسا يبرا.به دردم بخورد ندهیدر آ کنمیهم گفت که گمان مزهایچ یلیدر طول راه خ.کردم ادداشتی

در ذهنم مانده  يزیچ کنمیداد که البته فکر نم ادمیراهها را  یاننقشه خو یکرد و کم یجالب يها ییو اتوبوس راهنما

مادر و دختر  نی،  دنیآ یبه کمک ما م يفرشتگان خدا به صورت انسان در رو یکه گاه گفتیمادربزرگ راست م.باشد

.پناه سبز شده اند یسر راه من اواره و ب نجایدو تا از همان فرشته ها هستند که ا

قرار فردار ا  میکنیم یکنار اتاقم خداحافظ میدار یوقت.کنندیم دیخر یو خودشان هم کم ندیآ یمن به سوپرمارکت م با

فراموش  یتا غم غربت را کم ینیآن را بب يهمه جا دیاست با یشهر قشنگ نیو.ساحل دانوب میرویفردا م":گذارندیم

 یاتاقشان هم اتق يمتأسفانه برا.کنمیم ییاحساس تنها انو با رفتنش".ما شیپ ایهر وقت حوصله ات سر رفت ب.یکن

.کردیم رییاتاق مستقل تغ کیدر  یدر مورد زندگ ممیتصم دیآورده اند وگرنه شا
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هانس بروم  يآقا يبه خانه  دیامروز روز کالس زبان است و با.کوبدیارد ردهم مرا د واریدر و د.هم باد غوغا کرده باز

 ادمیرا  ریو مس ندیایب نکانریدوم ابانیقرار است با من تا خ.ناهار به اتاق دوستانم دعوت شده ام ياز رفتن برا شیپ یول

 ردیکه بابا موفق شده با او تماس بگدانمیم.جواب نداده دیام تلفن مهش زدهچهار روز هر چه زنگ  نیدر طول ا.بدهند

نگران  میواقعا برا ایآ دمیگرفته بود که نفهم شیحوصله بود و صدا یانقدر ب.را از او گرفته بود زنگ زد ونمیتلفن پانس

 دیشا دانمینم.شارژ نبود ادیز هماو  يصدا.را گرفت و حال و احوال کرد یهم گوش ایرو.تلفن زده فهیبه حکم وظ ایاست 

پوشم و به اتاق انها  یم یلباس بافتن.هوا سرد است!میبگذر.است دیمسئله بع نیالبته ا.بابا بگو مگو داشتند هم با

چقدر در آن حجاب مخصوصش .ختهیشانه ر يرو اهیتابدار و س شیو موها دهیپوش مونویلباس طرح ک کیلیراح.رومیم

باز  يبا رو يریخانم شمش.شودینم ریاش س افهیق دنیدختر فتان و دلربا است که ادم از د کیينجوریا.شودیمتفاوت م

فقط اگر .دیایخوشت ب دوارمیکه ام میدار يمختصر يالبته غذا.يدیکه به موقع رس زمیتو عز ایب":دیآ یبه استقبالم م

".میشویممنون م مینمازمان را بخوان لیتا من و راح یچند لحظه صبر کن

بعد جانماز را .خوانندیمخصوص به خود نماز م يو هر کدام در سجاده ا ندکنیسر م دیسپ يچادر نماز و مقنعه  ییدوتا

شانس آورده  یراست!ما را ببخش زمیعز يوا":خنددیم يریخانم شمش.زنندیو چادرها را با نظم و مرتب تا م کنندیجمع م

 شیباشد پ شیباشد پ یمتاو مزاح يآنکه برا یب یهر وقت که خواست یتوانیو م ستیروزها در خانه ن مانیکه هم اتاق میا

".میکن دایپ یبابت با او مشکل نیدر ا چوقتیه کنمیو گمان نم ستین يالبته زن بد.ییایما ب

 یآبگوشت خاص يریخانم شمش.گذارندیآن م يغذاشان را رو يو قابلمه  کنندیباز م نیزم يروزنامه رو يصفحه  کی

در آبگوشتش .دهدیان بشقاب و قاشقمان را قرار م يو رو گذاردیم دیخر یلونینا يسهیک کیهر کداممان  يجلو.پخته

و بعد  کشدیبشقابهامان م يو تو کندیم دیکاسه تر کیدرآب آبگوشت را .ختهیر ینخود فرنگ ینوع اینخود و لوب يبه جا

 يغذا.داوریو قوام م کندیرا له م بشیعج دهیافتد و گوشت کوب یم ماندهینوشابه به جان مخلفات باق يشهیش کیبا ته 

بخور ":زدیریشده را در بشقابم م دهیبا همان لطف مخصوص به خود دو قاشق سرپر از مخلفات کوب.شده يخوشمزه ا
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و امروز فقط به افتخار  میکنیم ياهخواریگ شتریب لیمن و راح یراستش را بخواه.دیایخوشت ب دوارمیام!نوش جان زمیعز

".میامدن تو بود که هوس آبگوشت کرد

".مینخورده بود یدرست و حساب يماه بود که غذا کی.مامان دیعجب هم چسب":ددخنیم لیراح

و ظروف غذا انها سر  يروزنامه ا يبعد از جمع کردن سفره .سوال کردن ندارم يرو یمورد آنها کنجکاو شده ام ول در

"؟يه اآمد یچکار؟به قصد خاص نیو يآمده ا":پرسدیدر مورد من م لیاولش راح.کنندیصحبت را باز م

خوشا ":کشدیآه م يریخانم شمش.ردیگیدوست دارم و جواب م يچه رشته ا پرسدیم.آمده ام لیادامه تحص يبرا میگویم

 چیامثال ما ه يبرا.سرگردان است نجایا يخودیمن ب لیطفلک راح.یهست نجایو ا يدار یهدف کیبه حالت که به هر حال 

 یزندگ میخواهیانطور که م میتوانیجور شده و راحت م مانهیروح خصوصا حاال که جو حاکم هم با شودینم رانیکجا ا

".میکن

 یارغوان را حساب یطفلک!مامان":کندیم يریو رو به خانم شمش خنددیم.فهمد یرا م نیا لیراح.برام مبهم است شیحرفها

رضتان چه بوده که امده پس م دیندار يهم کار نجایو ا دیپسند یرا م رانیاگر جو حاکم در ا دیگویحاال م يکرده ا جیگ

".دیا

اواره  ایچند سال است که در گوشه و کنار دن.زمیعز میسرگردان هست يهودیمن و مامان ":چرخدیبه طرف من م و

 کنمیالبته فکر م.میمن و مامان دست برنداشت یول.او خسته شد و به راه خودش رفت یول میبود دیاولش با برادرم حم.میا

آه ببخش ارغوان .میبرگرد رانیبه ا میدار میو تصم میاخسته شده  گرید.باشد شیاتر نیما هم یمنل آوارگ نیاخر

بچه بودم  یوقت.میگویپدرم را م.میگردیگمشده م کیبه دنبال  میراستش دار.کرد جتیگ شتریمن ب يانگار حرفها.جان

ان .فرستاد و چند بار هم تلفن زد یالتا کارت پست میاز او خبر نداشت یمدت.فرار کند رانیاز ا یاسیس لیمجبور شد به دال

از ما .چهار سال بعد با ما تماس گرفت نکهیتا ا میدوباره او را گم کرد یبعد از مدت.نبود شتریزمانها ده دوازده سالم ب

 يکار ماند برا نینشد خانواده اش را ترك کند و ا یمامان راض.کردیم یآلمان زندگ.میوندیدعوت کرده بود تا به او بپ



کتابخانه نودهشتیا  فریده نجفی -چشمهاي سرگردان 

w W w . 9 8 i A . C o m 157

سه سال .گاه به گاه او بود يتلفن ها قیتماس ما با بابا فقط از طر.سن دارم سالو هشت  ستیبه ب کی که من نزدحاال

به  میافتاد میشده بود لیکه تازه فارغ التحص دیمن و حم.با ما نگرفت یتماس گریتلفنها قطع شد و د کدفعهیکه  شیپ

به هر .میانجا بود يدو سال و خرده ا.نآلما میو رفت میبارمان را بستکوله .میکن دایبابا را پ میکه برو چارهیجان مامان ب

 يو پل ها میفروخته بود رانیدار و ندارمان را هم در ا.میمشغول کار شد دیالبته من حم.نبود یاز بابا نشان میزد يدر

 شیپ شیبرا یما گفت مشکل است و به نیاو در و میدیاز دوستان بابا شن یکیانجا از .شده بود رانیو باًیپشت سرمان تقر

 گریالبته حاال د.امدیاز او به دست ن يهم اثر نجایا یول نجایا دیایمن مامان را وادار کردم ب.بردیامده که در زندان به سر م

اگر  کنمیبه هر حال فکر م یاز دست داد ول رانیرا در ا زهایچ یلیخاطر دل ما خ يبرا چارهیب.کنمیمامان را مالمت نم

".میداده بود لیرا تشک یخوشبخت يبا هم خانواده  حاالدیو شا میموفق تر بود میآمد یزودتر م

.دوزد یم يریرا به خانم شمش نشیو نگاه حز دیگویرا م نیا

.زندیم يبه کبود شیچهره اش سبزه است و سرخ.سرخ شده يریشمش خانم

خودم و شماها را آواره کردم که حداقل به تو  من!دختر؟ یهنوز سر حرف خودت هست":کندیرا نگاه م لیمندانه راح گله

 کردیهوس م شدیکه تنها م یفقط گاه گاه.ماها ندارد دنیبه د يعالقه ا یکنیثابت کنم پدرت انطورها هم که فکر م یکی

تازه .به امان خدا کردیکه آنطور ساده رهاتان نم خواستیرا م ماهااگر ش.براتان پست کند یکارت پستال ایبزند  یزنگ

شد نه اکراه من  مانیزندگ یپدرت سبب فروپاش یکنیچرا باور نم.يا دهیخبار آخر را هم که خودت به گوش خودت شنا

سرش  تیاصال احساس مسئول لیباور کن ارغوان جان پدر راح":کندیو رو به من م"در امدن به خارج از کشور

 يقورمه سبز يهم کله اش بو شهیهم.آمد یممن جور در ن یمذهب يداشت که با افکار خانواده  یافکار خاص.شدینم

دستم و اصال  يرا گذاشت رو يمدرسه ا يدو تا بچه .مسائل مهمل را بهانه کرد و ما را ترك کرد يسر کیعاقبت .دادیم

مسخره  يکارت پستالها ایمسخره  يبا تلفنها یکرد گاهگاهیکه م يتنها کار.بزرگ شوند خواهندیهم فکر نکرد چطور م

که باالخره صداشان در امد و  يدو تا مقاومت کردم تا روز نیمدتها در مقابل ا.کردیم ییتا طفل معصوم را هوادو  نیتر ا
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هم که  درمما.ایبا خودم گفتم گور پدر مال دن.پدرشان از خانواده شده ام ییمن سبب جدا کنندیگفتند که حس م یضمن

بعد هم همانطور .رفتم آلمان نهایر چه داشتم فروختم و با اه.نداشتم رانیدر ا یخاص یبه رحمت خدا رفته بود و دلگرم

و  یو مشغول زندگ کاستیقبول کند پدرش در آمر خواهدینم لیحاال هم راح.میشد دهیکش نجایگفت به ا لیکه راح

 دیبا نیشهر و يگوشه کنارها نیهم ییجا کیبابا  دیگویسرا م تانطبق گفته همان دوست داس.خودش است یخوشگذران

".قبول کند که پدرش هر چه گفته دروغ بوده خواهدید نمباش

من  دیآن وقت انتظار دار دیکنیرا باور نم یسالمت يچطور حرف آقا!دیتو رو خدا بس کن!ا ، مامان":دیگویم لیراح

حرفها  نیبابا اهل ا.دروغ محض است شیمطمئنم حرفها.زرکش را باور کنم يمثل آقا یغاز آدم کیصد تا  يحرفها

".ستین

"، در مورد پدرتان چه گفته؟ دییگویزرکش که م يآقا نیآقا ، هم نیمگر ا":میآ یو به حرف م کنمیجسارت م باالخره

با هم  يگریکه انگار تا حاال داشتند بدون حضور شخص د ي، جور نندینش یو صاف م کنندیدو خود را جمع و جور م هر

در  لیراح يشخص خبر داده که بابا نی، ا زمیعز یچیه":شودیرنگ به رنگ م يریخانم شمش.کردندیجر و بحث م

خودش را مهندس و مجرد .دارد یفرش فروش سدختر برادر او که پدرش در لوس آنجل يرفته به خواستگار کایآمر

انها هم کم مانده بود .گفته بعد از سالها که به دنبال کسب علم و مال بوده حاال فکر ازدواج به سرش افتاده.کرده یمعرف

مرد فکر  نیبه ا دیایخب شما بگو چطور دلم ب.دهیزرکش به دادشان رس يآقا نیاو به چاه بروند که هم دهیبا طناب پوس

"رد؟یبگ لیتحو ندیاوصاف اگر هم ما را بب نیبا ا یکنیفکر م.کردنش دایپ یدر پ فتمیو باز هم ب نمک

انگار انها هم اصال .دهمیبه هر دو حق م بایتقر.و نه دخترش را او را برنجانم خواهدینه دلم م.اندازم یشانه باال م اطیاحت با

 لیاند که راح دهیدر مورد ان به توافق رس یضمن دیاست که شا يمسئله ا.ندارند یبه گرفتن جواب از کس یلیتما

قت هر و.دست خودتان یچیو ق شیر گریبه هر حال د یمامان جان ول کنمیزرکش را اصال باور نم يحرف آقا":دیگویم

".میرویو م کنمیبند و بساطم را جمع م میبرو دییاالن هم بگو نیاگر هم یحت.دیحم شیپ رانیا میگردیبرم دیخواست
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 ییبه تقال.کندیاحساس گناه م کنمیکه حس م کندیبه دخترش نگاه م يو طور شودیماتم زده م يریخانم شمش يچهره

لحظه به همان  د؟چندیآ یاز دستم بر م يچه کار یبدهم ول رییکننده را تغ شانیجو مغموم و پر نیافتم تا ا یم یدرون

کم کم بلند .شده يتکرار یلیخ!بابا میحرفها را ول کن نیا":دهدیبه خود م یتکان يریتا باالخره خانم شمش گذردیحال م

".میطفل معصوم را به مقصد برسان نیا میو برو میشو

".به شما زحمت ندهم شدی، کاش م دیافت یبه دردسر م یلیخ":میگویم شرمزده

و الاقل کار تو سرگرممان  میکاریما کامال ب.زمیاست عز یچه حرف نیا":ندینش یم لیراح ياندوهناك بر چهره  یتبسم

".کندیم

.افتد یدلهره به شماره م نینفسم از ا.برگشتن را چه کنم یدر رفتن را آنها قبول کرده اند ول یهمراه

است و اصال  یتیاسمش گ دمیفهم شیبار پ.کندیهانس در را باز م يهمسر آقا.میرسیم نکانریدوم ابانیبه خ باالخره

".مینگرانت شد ؟واقعايامدین شیجلسه پ ؟چراییآه تو":کندینگاهم م قیعم.است یسمنان

خوشحال  نقدریا دنشانیبه دنبال افراد هموطن و همزبان بگردم و از د اقیطرف مرز با اشت نیدر ا کردمینم گمان

عالوه بر ارزان .دهمیم حیهانس را ترج يخانم و آقا یزبان دارد ول یفارس نیگونه هم مدرس تویانست گفتیم دیمهش.شوم

گوته را به جانم القاء  تویمثل انست يگسترده ا ازماندر س یبودن کارشان فقط دو نفر هستند و احساس سرگشتگ

دلم  يو دل تو".دیلطف کرد یلیخ.که مزاحم شدم دیبخشیم.متشکرم خانم":کنمیم يریرو به خانم شمش.نخواهند کرد

و ".به کالسش برسد یطفلک نیبگذار ا.مامان میبرو ایب":کشدیدست مادرش را م لیراح.کنم یکه چطور خداحافظ ستین

".میجا منتظرت هست نیهم گریدو ساعت د":کندیم منرو به 

".شرمنده ام یسابهم ح ينجوریهم.دیزحمت نکش نیاز ا شتریب کنمیخواهش م.نه ، نه"

 یتوانی، تو که نم پیراحت به درست برس الیبرو با خ":ستیتعارف در آن ن ایاز اجبار  ینشان.اش کامال آرام است چهره

"؟یکنیچرا خودت را معذب م.زمیعز يبرگرد ییتنها
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"تا کار دختر خانم تمام شود؟ دینیتو و در سالن منتظر بنش دییایب دیخواهیم":دیگویهان م يآقا همسر

".بهتر است میقدم بزن.نه خانم متشکرم":شودیاز کنار در دور م یقدم يریشمش خانم

خود خانم هانس درس را با من شروع .میرویم شودیسالن که استفاده کالس درس م يهیو ما به اتاق حاش روندیم آنها

از کارش .شودیو چشم بهم نزده دو ساعت تمام م کندیام کار م خوانده رانیکه در ا یقواعد و کلمات يرو شتریب.کندیم

.رمیگب ادیقیو عم يا شهیرا ر یآلمان دیبا.ستمین یناراض

ارغوان را  ایب.میمامان االن زود است که به خانه برو":دیگویم لیراح.پشت در منتظرم هستند لیو راح يریشمش خانم

".میکرتنراشتراسه و آنجا را نشانش بده میببر

 نیبگذار ا!م؟یامده ا يچه کار يرفته برا ادتی.خانه میراست برو کیدینه جانم با":کندیمخالفت م يریشمش خانم

"!ردیبگ ادیراه رفتن را خوب  یطفلک

کرتنر چقدر  ابانیخ نیا یدانینم":کندیو رو به من م".شد فیح.ییگویراست م يوا يا":زندیشرمزده لبخند م لیراح

".ینیآنجا را بب متیببر دیروز با کیما حت.است یدنیو د بایز

وگرنه  میمان ینم نیدر و ادیکه ز فیح":کندیتأسف بار نگاهم م يریخانم شمش.هستم جیگ جیهمه محبت آنها گ نیا از

".میکردیشهر آشنا م نیا يتو را با تمام سوراخ سمبه ها

 ادینه راه رفتن را خوب  کنمیحس م میرسیه مبه خانه ک.خورمیحرفم را م یول دیبرو دیبپرسم واقعا با خواهدیم دلم

و اشاره به تلفن  دهدیبه دستم م يخانم هفر شماره ا.میبه انها بگو کشمیخجالت م یگرفته ام و نه راه برگشتن را ول

بله که اجازه ":دهدیخودش جواب م.دارم زنگ بزنم جازهبپرس ا میگویم لیبه راح.است دیمهش يشماره .کندیم

آخر ماه پولش را با تو  یول یزنگ بزن رانیبه ا یتوانیم یحت.ندارد يرادیزن ا نیفن داخله در ماه از نظر اچند تا تل.يدار

به  قرونم يآنجور.یاستفاده کن یعموم يسکه ا يبهتر است از تلفن ها رانیتلفن زدن به ا يالبته برا.کندیحساب م

".صرفه تر است
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مگر من کم کمکت ":است زیآم هیگال دیلحن کالم مهش.رومیف تلفن مو به طر کنمیتشکر م شانیهمراه يانها برا از

 غیمن که در یگفتیو کارت را م يزدیزنگ به خودم م کیخب .يو پدرت برد رانیرا به ا تمیکردم ارغوان خانم که شکا

".نداشتم

".کنم تیاصال مگر از شما طلبکارم که شکا.را به پدرم نبرده ام یکس تیمن شکا یول"

اوضاع  نمیخب بگو بب.است و هزار توقع دارد یلیبه هر حال فام.ستین يمسئله طلبکار زمینه عز":است یصبانهم ع یکم

"؟یبه کالس زبانت رفت!احوال چطور است

و  يریخانم شمش یهمراه يالبته منها.دهمیم حیو رفتن امروز را توض بتیجلسه غ کیانیجر شیبرا

 یبرم يخب پس از دست من چه کار.یستین یدست و پا چلفت کردمیم که فکر مبارك اهللا بابا آنقدرها ه":دیگویم.لیراح

"پولت که هنوز تمام نشده ، شده؟.که قصور کرده ام دیآ

".کندیخانم هفر دارد نگاهم م.صحبت کنم توانمینم ادیز.دیممنونم که تلفن زد.نه نشده"

"؟ينداريکار!تلفن بزن یبه من داشت يازیباشد اگر ن ادتی!خب برو یلیخ"

به  یدگیچطور رس یلیم یب نیمتعجبم با ا.زن گذاشته نیرا بر دوس ا ینیبابا بار سنگ کنمیو حس م میکنیم یخداحافظ

حتما .میشام منتظرت هست يبرا":زندیم میکه راحسل از ته راهرو صدا رومیبه طرف اتاقم م يبا دلسرد.مرا قبول کرده

".اتاق ما ایب

".است یکاف نقدریامروز هم يبرا.شومیمزاحم نم گریوجه د چیبه هجان ،  لینه راح":رومیم جلو

باور کن وجود تو .رودیسر م ییمن و مامان هم حوصله مان از تنها.نکن دختر یستیرودربا":زندیم میبه بازو دوستانه

".جذاب است مانیبرا یلیخ

".مهمان من رونیا بشرط شام ر کیپس به ":رسدیبه ذهنم م يفکر.دارم ازیآها ن یبه هم صحبت بیعج

 یسوس.رودیخرجت باال م.رونینه در ب ی، شام را مهمان تو ول یخب خانم تعارف یلیخ":دیآ یکنار در م يریشمش خانم
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"؟یموافق.میکنیجا در خانه درست م نیو هم میریگیم

 کیقتیدر حق.وجب کیه آشپزخانه در اتام دارم به انداز کی.ندیآ یبار انها به اتاق من م نیا.کنمیقبول م یخوشحال با

پخت و پز در قسمت وسط آن قرار داده  يدو زبانه برا تریه کیکرده اند  ياست که داخلش را قفسه بند يواریکمد د

از  یکار جالب.نمیچیکوچکم م يدر سفره  يبا مخلفات مختصر وکنمیام براشان سرخ م دهیرا که خر ییها یسوس.اند

بعد از شام .که شکمشان پاره شده بعنوان سفره استفاده کرده ام دیخر یلونینا يها سهیاز روزنامه و ک.گرفته ام ادیآنها 

چند تا خواهر !خب حاال تو از خودت بگو":دیگویم کندویرا دراز م شی، پاها دهدیم هیبه تختخوابم تک لیراح

"به غربت بفرستد؟ ییشد تو را تنها یچطور راض د؟مامانتیبرادر

".وقت است که فوت کرده یلیمادرم خ":کنمیغض ممادر ب يکلمه  دنیشن از

 نیبه کدام دانشگاه و لیادامه تحص يبرا يگرفته ا میتصم":کندیصحبت را عوض م ریشتابزده مس يریشمش خانم

"؟يرا در نظر دار یی؟جايبرو

ه کمکم است قول داد نیکه در و لمیفام نیهم یرا نه ول یخاص يجا":نشوند میصدا یمتوجه گرفتگ خواهدیم دلم

".و بعد او اقدام کند رمیبگ ادییزبان آلمان دیگفته اول با.کند

حرف  يریکه باز خانم شمش"گرفت؟ ادییدو روزه المان یکیشودیمگر م.يه ، عجب شرط دشوار...او":دیگویم لیراح

 دیشا.مورد نیدر ا قیحقبه ت میافت یفردا م نیاصال از هم!جان ، بچه را نترسان لیراح شودیالبته که م":کندیرا منحرف م

از  شیتا پ دهمیقول م.نداشته باشند ازین یبه فول بودن زبان آلمان الباشند که اص یقیدر رشته مس ییدانشکده ها ایکالس 

من لبخند  يو به رو".میدختر بده نیبه دست ا یکامل يجهیو نت میاوریمسائل را در ب يهمه  يشهر ته و تو نیترك ا

.زندیم

از خاطرات  يریو خانم شمش میزنیم هیبه تخت تک ییهمانجا سه تا.وول خوردن ندارد يکوچک است که جاآنقدر  اتاقم

بندگان مذکر خدا بد  يهمه  میبگو خواهمینم":دیگویآخرش هم م.زندیهمسرش داشته حرف م افتنییکه در پ يسفر
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که با وجود  دهیترس هیقض نیاز ا نقدریا لیراح یفلکط.ام اوردهیاز آنها شانس ن یکیمن که در وصلت با  یهستند ول

".کردیبا ما برخورد م يگریکاش پدرش جور د يا.جرات تن به ازدواج دادن ندارد ادیداشتن خواستگاران ز

.چاندیپیلباسش را م يدارد دکمه  یعصب یبا حالت کنمینگاه م لیبه راح یچشم ریز.کرده دایپ یوسیمأ يچهره  چه

 رانیمقصدشان ا.میرزرو کن طیبل شانیبرا میآمده بود.روندیو مادرش دارند م لیراح.مییآ یمرونیب ییمایآژانس هواپ از

 نیبه خاطر بچه ها آخر:دیگویم يریخانم شمش.گفته پدر خانواده آنجاست یکیانگار .گردندیدوباره به آلمان برم.ستین

خانم هفر گذشته هر جا که  ونیاقامتم در پانسکه از  يسه هفته ا نیدر ا.رانیبه ا میرویو بعد م کنمیتالش خودم را هم م

تا به حال .بمانند نیدر و شهیهم يبرا شدیکاش م.رفته اند مرا با خود برده اند و هر جا که رفته ام همراهم آمده اند

که  يکار.ستندیو زخم زبان زدن ن یاهل پرچانگ.ستین شانیذره غل و غش در کارها کی.ام دهیمثل آنها ند ییادمها

به جواب دادن ندارم  یلیتما نندیبکنند و بب یاگر سوال.کنندینم يهم کنجکاو ادیز یحت.گذترندیمنت نم دهندیم انجام

ها را در  طیبل يریخانم شمش.کنمیم داشانیو پ گردمیبازگردم قطعنا م رانیبه ا ياگر روز.رندیگیحرف را درز م يفور

وارده  رهایبه راهها و مس یکم کیالحمداهللا .خانم جان استشد و حاال نوبت ارغوان  امخب کارها تم":گذاردیم فشیک

به درد ارغوان  مینیاصال بب.هستند  ییچه جور جاها نیشهر و یقیموس يدانشگاهها نیا مینیو بب میامروز برو دیبا.شده

".نه ایندیپذریو او را م خورندیم

هم که  دیبا مهش.کرده اند يجمع آور نهیزم نیااطالعات در  یکل میبرا یتلفن لیو راح يریمدت خانم شمش نیطول ا در

 یول بردیم نیو یابیز يو هنرها کیو مرا به دانشگاه موز دیآ یروز م کیتلفن زده صحبت کرده ام گفته  يدو سه بار

اورد و  یم رونیب فشیخود را از ک ادداشتیدفتر  يریخانم شمش.دکار داشته باش نیا يبرا یفرصت کنمیگمان نم.امدهین

نوشته ام  نجایا.میسر بزن نجایبه ا دیبه گمانم اول با!کیموز ییابتدا یمرب يدانشکده !نمیخب بگذار بب":کندیا باز مان ر

فشار  قهیشق يو دست رو".قرار دارد 8يشماره  نیو 3در منطقه .است "Renweg"رنوگ ابانیمحلش خ

را  ریمس دیبا.سوال کن یکیاز  میبرو ایب!مادر لیراح.میپرسان پرسان برو دیبا.کجاست دانمیدرست نم":دهدیم
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".میکه به معضل برنخور میکن ادداشتی

 نیام مردم و دهیکه تا حاال د نجوریا.دهندیبه او جواب م یانها با آرامش خاص.کندیصحبت م يبا سه چهار نفر لیراح

.ستیبد ن ادیها ز بهیهستند و رفتارشان با غر یآرام يادمها

درست  ستگاهیو بعد از سه ا میشویم 71يو از انجا سوار قطار شماره  میرویو به رنوگ م میشویم ریالس عیقطار سر سوار

 اریقصر باشکوه و بس کینجایا.میاشتباه امده ا دیشا میگویبا خودم م.میشویم ادهیپ کیموز يدرب دانشکده  يجلو

 نیا يرو دیگویزده م رتیح لیراح.کندیم ییان خودنما یدر اهن رس يخود باال يگسترده  يبا بالها یعقاب.است یمیقد

همان دانشکده مورد نظر ماست و  نجایا میشویو مطمئن م کندیسوال م یاز کس"آلپ دربلودر اطیح"تابلو نوشته نوشته

مانند  کوتاهياطراف ان درختچه ها.میشویم اطیوارد ح.مانده یقصر باق نیسال است که در ا انیسال یمیقد ينوشته  نیا

 یکوچک یاز در چوب.است یمیقد اریساختمان بس ينما.و مغموم دارد ریدلپذ يجلوه ا یخاک ینیبا زم بایو زسبز  يوارید

 یمیقد يهایکه حالت اندرون میشویم يرنگ باخته قرار دارد وارد سالن گرد يکهنه  يکه در دل درب بزرگ قهوه ا

 لیراح.و گرد يگنبد یو سقف دهیاستوار و تراش یسنگ يستونها.کندیم یتداعام در ذهنم  دهید لمهایرا که در ف رانیا

 کییو حت میو گم هست جیگ.میشویو وارد سالن م میکنیم یسه پله را ط".دانشکده است یگانیبا نجایانگار ا":دیگویم

 که یاول اطیوارد ح.شد ردوا زین گرید يتو در تو اطیبه دو ح توانیهال گرد م نیاز ا.کند ییکه ما را راهنما ستینفر ن

 کیمثل .خلوت و سوت و کور است یبیجور عج نجایا.میشویمحصور است م يبلند يوارهایاست و اطرافش با د یخاک

انگار .است یبیقسنگ و مه يچه جا":دیگویم لیراح.داشتیاست و مطمئنا اگر تنها بودم خوف برم م يداریدر ب ایرو

".میاشتباه امده ا

 يباالخره به قسمت ورود.داستیاز ان دور پ سایکل کیدانشکده است و گنبد ساختمان  نجایبله ا.میشویدوم م اطیح وارد

سالن .ردیگیم ییاز انها راهنما لیقرار دارد که راح يبا دو نگهبان در مقابل در ورود يا شهیش یوسکیک.میرسیساختمان م

با دفتردار شروع به  لیم راحباز ه.میرویبه دفتر دانشکده م.شده دهیپوشیو ارغوان بایز یطبقه اول با سنگفرش يورود
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را  شیجمله حرفها کیجمله  کیهم  لیراح.دهدیم حیآرام و شمرده توض میهست یما خارج دهیاو که فهم کندیصحبت م

 يمدرك ورود.ودکامال مسلط ب یسال سن داشت و به زبان آلمان 17دیحداقل با انویرشته پ يبرا فهممیم.کندیترجمه م

 انیپا ينامهیگرفتن گواه يمثال برا.دیگویهم م يگرید يزهایچ.است يعاد پلمید ایکیوزهنرستان م ينامه  انیهم پا

با ارکستر را به طور کامل به دست  يهمنواز ییو موتسارت داد و توانا دنیاز باخ و ها ییکنسرتها دیدوره با نیاول

 لیراح.صفر است مین المانزبا.شرط را ندارم نیاول.دهمیگوش نم ادیز حاتیتوض هیبه بق کندینم یفرق.آورد

به فرانسه  کیموز ياز باخ و سه جمله  يو کار انویپ يرو یاست بعد حرکات انگشت یامتحان زبان آلمان نیاول":دیگویم

"...از شوبرت کیرومانت يبعد کارها یامتحان بده دیاز کنسرتها را ب ییایتالیو ا یسیو انگل

".خوردیبه درد من نم نجایه زحمت انداختم اشما را ب.دانمینم یکه المان یدانیم":میگویم

 یلیخ ستین يهنوز مانده ، تازه مسئله ا گرید يجاها.زمینشو عز دیناام يخودیب":دهدیرا فشار م میبازو يریشمش خانم

".مسلط شود یتوانست به زبان المان یدر عرض مدت کوتاه ینیبیکه م لیراح نیهم.يریبگ ادییالمان یتوانیزود م

"چه مدته؟":میگویم

از  دانمینم.گرفته یلیدلم خ.مییا یم رونیب بیعج يو از ان دانشکده  میکنیم یخداحافظ.کندینگاهم م يبا دلسوز لیراح

که به اخر  ایدن":دهدیم میدوباره دلدار يریخانم شمش.اثر گذاشته میرو نقدریا طیمح ایاست که گرفته ام  يجواب رد

 میبخور يزیچ کیمیبرو ایحاال فعال ب.میکنیبند م کجایدستت را  میهست نیدر ومطمئن باش تا ما .ارغوان جان دهینرس

".خوردیدارد روده بزرگه را م کهیکه روده کوچ

".صبحانه هم نخورده!یمامان طفلک یآخ":خنددیم لیراح

هر .میدهیسفارش م چیو سه تا ساندو میرویم یفروش چیساندو کیبه .ساعت از ظهر گذشته مین.کنمیساعت نگاه م به

 رونیب.مرا دارد يهوا یرچشمیدر طول خوردن غذا مرتب ز.پول ناهار را حساب کنم گذاردینم يریخانم شمش کنمیچه م

 کویهم به دانشگاه موز يسر کیمیبرو ایب.به خانه برد حالنیارغوان را با ا شودینم":کندیم لیرو به راح مییآ یکه م
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".دیایب رونیب يو از پکر دیایدختر جور در ب نیا طیراآنجا با ش طیشرا دیشا.میبزن بایز يهنرها

يآنتن وربن شماره  يدر محله  نیو یابیز يدانشکده هنرها.میشویدوباره سوار قطار م کندیاز حرف م یبا گرم لیراح

 نیوهمان پارك معروف  کینزد.مامان یشناس یرا م نجایا.ییبه به ، چه جا":دیگویم لیراح.قرار دارد 3يدر منطقه  1

به قول خود .زنده تر است یلیخ یکیدانشکده از آن  نیا يمحله ":کندیو رو به من م".میاست که چند بار با هم امده ا

راه  شتریب قهیدانشگاه است پنج شش دق نیا کیشهر است نزد نیا يبازار يابانهایاز خ یکیکنداشتراسه که  هایشیاتر

".میزنیبه انجا هم سر م میرویم.ستین

و  ستیهمه حسن ن نیبا ا ییا بهیغر يتا به حال در عمرم به آدمها.مادر و دختر شمرنده و متعجبم نیمحبت ا از چقدر

 يزرد رنگ و درها ییدانشگاه با هشت پله دو تا ياز پل بنا ینییدر سطح پا.میکنیعبور م یاز پل.محبت برخورد نکرده ام

 يزنده تر از مدرسه  لیجمع و جورتر و به قول راح نجایا.دارد ياز سه قسمت ورود.خوردیبه چشم م يدود يا شهیش

 يانگار ان طرف کالسها":دیگویم لیراح.قرار دارد ییکه در دو سمت ان راه پله ها میشویم بایز یوارد ساان.است کیموز

رد و  ییهاو صحبت میرویبه دفتر م".سمت است نیاطالعات و دفتر ا.میراه پله برو یکینیاز ا دیبا.دانشگاه قرار گرفته

ترم اول را  ییکه اگر دانشجو دهدیم دهدیم حیراهنما توض.دارد یبه بلد بودن زبان آلمان ازیهم ن نجای، ا شودیبدل م

خوابگاه .دیآ یدور در ذهنم به رقص در م ییایحرف او به صورت رو نیدرخواست خوابگاه کند و ا توندیبگذراند م

.تنها نخواهم بود گریالاقل د ینه ول ایمیایها خوب کنار ب یوابگاهبا هم خ توانمیم دانمینم!ییدانشجو

 یلیخ":دیگویم يریخانم شمش.مییآ یم رونیو از ساختمان دانشگاه ب کندیم ادداشتی،  ردیگیم یاطالعات کاف لیراح

تالشش را  دیفقط با ستین یشکر خدا مشکل.دارد اریدر اخت خوهدیرا که م یحاال ارغوان تمام اطالعات.نیهم از ا نیخب ا

 يجا کیمیحاال برو!، باور کن زمیندارد عز ياصال کار":کندیو رو به من م".کند شتریب یزبان آلمان يریادگیيبرا

.خنددیو م".است یامروز کاف يبرا قاتیتحق.میگشت بزن یخوب و کم

دو روز .یزبان آلمان لیتکم به دنبال فتمیتر ب عیهر چه سر دیبا.دیگویبد هم نم یبدهد ول يمرا دلدار خواهدیم داستیپ
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تازه آنجا نشد .نه ایمن وقت دارد  يبرا نمیبب دیالبته با.هانس را بکنم هر روز هفته يکالس آقا دیبا ستین یدر هفته کاف

و از "کنداشتراسه"به  میرویم.خواهمینم یقیموس هیحاال که شهر.تو گوتهیانست رومیرا م یوقت اضاف.گرید يجا کی

خانم .نگاه دارم يضرور يکارها يرا برا میپولها دیبا رودینم دیدستم به خر.میکنیم دنید بانایآن خ يفروشگاهها

اط یآنها هم مثل هم در خرج و مخارج احت".ستیبد ن اتیلبن.میبهتر است شام سبک بخور":دیگویم يریشمش

 نیا":ردیگیرا م میبازو لیحرا رسمیکنار در اتاقم که م.میگردیبرم ونیو به پانس میخریو کره م ریسر راه ش.کنندیم

لحظات را از  نیاست ا فیاتاق ما ، ح ایرا بگذار و ب فتیبرو ک.میهمه اش در کنار هم باش خواهدیروزها دلم م نیآخر

".میدست بده

**********************************

 لیو راح يریخانم شمش.بود يبدامروز روز .دوزمیو چشم به سقف م کشمیگردن باال م ریپتو را تا ز.سرد سرد است هوا

 ادگاریانگشتر !ایگفت ن يریخانم شمش.اجازه ندادند یبدرقه شن بروم ول يبرا خواستمیم.را ترك کردند ونیپانس

شائبه او و  یاز آن همه زحمت و محبت ب توانستمیبود که م یقیتنها طر نیا.لیدادم راح ییمادربزرگ را وقت جدا

هم سر  کیبه دو سه مدرسه موز.تمام وقتشان را با من گذراندند ماندهیباق يروزها نیدر ا.مادرش تشکر کنم

انگشتها  دنیاز خواب يریجلوگ يبرا.باشم انویپ یکالس خصوص کیبه دنبال  دیبا.با من جور نبود چکدامیه طیشرا.میزد

 نیو مرتب تمر دمیرخیدست دوم م يانویپ کیشدیکاش م.است که دارم یفعال تنها راه انویگاه به گاه پ نیو تمر

و  یگفت بابا پول فرستاده و باز هم صحبت از ورشکستگ.آمد دنمیروز به د کیدیمهش.ستیاصال امکانش ن یول کردمیم

کالس زبانم را هر روزه کرده ":گفتم.یدقت کن تیهادر مصرف پول دیگفت با.دیکش انینشستن او را به م اهیبه خاك س

".ام

".زندیاش سر به فلک م نهیا هزحتم!الیواو":دیدرهم کش ابرو

و به  شودیدارد رو به راه م کردندیکارشان زودتر از انکه فکر م گفتیم.خوشحال بود.پول بهم داد و رفت یکم مقدار
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با او نبوده ام  یلیخ.ادینه ز یخبر اصال ناراحت نشدم چرا راستش ناراحت شدم ول نیاز ا.خواهند رفت کایبه آمر يزود

آخر  يروزها.کنمینم شیدایاو کار دارم ده روز هم که بگردم پ اهر وقت ب.ندارد میهم در زندگ ياثر.که مدنوس شوم

".کندیمثل تو را افسرده م يدختر نجایدر ا ییتنها یزندگ.رانیا میبرگرد ایب":شده بود میپاپ یکم لیراح

که با  ییاز کارها زنمیتلفن م هر دفعه.پارچه آقاست کی.چقدر ماه است یدانینم":دیکشیم شیحرف برادرش را پ بعد

با  فتیبردارد و راه ب لیادامه تحص نیدست از ا ایبابا ب.در مورد تو کنجکاو شده یحساب.میگویم شیبرا میتو انجام داده ا

به سن تو بودم  یوقت نکهیباور کن از ا.ک ازدواج مناسب استیيزیدختر واجب تر از هر چ کیيبرا.میما برو

و به پشت او  دیخندیم يریو خانم شمش".مانمیکردم پش یبار ازدواج خال ریکردم و شانه از زخواستگارانم را رد 

به  ودادمیبه دل راه نم دیمادر و خواهرش است ترد یهم به خوب دیهدف نداشتم و مطمئن بودم حم نجایاگر در ا.زدیم

را به داخل اتاق  يباد سوز سرد کشنده ا.مشدیاو هم واقع م دییو مورد تأ رفتمیاز کجا معلوم م یول.گشتمیبازم رانیا

 یرانیهانس محل رفت و امد افراد ا يکالس آقا.کند ریاتاقم را تعم ياز خانم هفر خواهش کنم پنجره  دیبا.پاشدیم

غرب  یبیجور عج شترشانیرفتار ب.آمد دارند تا خانمها و مردان سن باال واز پسر و دختر جوان در انجا رفت .است يادیز

.تزده اس

 يریخانم شمش.رمیگیم ادییزبان آلمان تیدارم با جد.گوته تویانجا و سه روز هم به انست رومیروز در هفته م سه

 نیدر آخر".است ونیزیتلو يبرنامه ها دنیزبان مراوده با مردم و حضور در اجتماع و د يریادگیراه  نیبهتر":گفتیم

را ترك  نیبود که داشت و یرانیا کیمال .میدیخر نجیا اردهچه دست دوم ونیزیتلو کیو  میرفت لیروزها با او و راح

 دیزبان مف يریادگیيبرنامه ها برا يهیبطش که دوست ندارم بق ریب يبرنامه ها یجز بعض.است یخوب یکردسرگرمیم

.برگردم رانیبه ا یدست خال دینبا.خودم را بکنم یسع دیبا یفهمم ول ینم يزیالبته چ.است

*******************************

فکر  ادیز یوقت.ختهیفشار اورده و اعصابم دوباره بهم ر ییانگار باز تنها.دمیاصال خوب نخواب شبید.و کوفته ام خسته
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شده  الیدوباره دچار وهم و خ.کندیم تمیکه تا سر حد مرگ اذ زدیریبه جانم م یفیجور دلهره و بالتکل کیکنمیم

 شیهوا بلند شد و دوباره سر جا يرو ونیزیک بار تلوی.تاق جا به جا شدچند بار حس کردم وسادل ا شبید.ام

خانم هفر بروم  شیدارم پ میتصم.دور و بر دوختم اءیبعد از آن تا صبح در رختخوابم مچاله نشستم و چشم به اش.نشست

 يدجوراعصابم ب ينجوریا.کنم یتا بروم در اتاق دو تخته زندگ دیشد به من بگو دایپ یکناسب یو ازاو بخوام اگر هم اتاق

امروز نوبت کالس گوته .فتمیراه ب دیبا.کشمیو به دندان م گذارمینان م يتکه ژامبون ال کی.کندیم دایپ شیفرسا

بجوش تر  شانیکی.زن گریسه تا مرد و آن دو نفر د.شش نفر میشویبا من م.دارد یخصوص مهیکالسم حالت ن.است

کنار من نشست و  روزیپر.رسدیبه نظر نم يآدم بد یزند ولیحرف م یلیالبته خ.کندیزود سر صحبت را با همه باز م.است

"، آره؟ یهستم تو ارغوان هست يمن شهره مهدو":کرد یخودش را معرف

"بله"

زود  یلیخ.حرکتش بدهد تواندیانگار نم.متوجه شدم دست راستش معلول است.اورد که دست بدهد شیچپش را پ دست

 یمربوط به دوران بچگ":ان را نوازش کرد گریبا دست د دیدستش د يناخودآگاهم را رو نگاه یوقت شودیم یخودمان

".اعصابش از کار افتاده.طبقه افتادم و بد عملش کردند کیاز .است

".یباش يزینگران چ خواهدیمسئله عادت کرده ام نم نیبه ا":تلخ بر لبانش نشست يلبخند.شده بودم دستپاچه

"د؟یهست نیوقت ست در و یلیخ":مبپرس رسدیبه ذهنم م فقط

 میبود که تصم نیا گذردیاموراتم بدون دانستن زبان م دمید.هستم نجایاست ا میسال و ن کی.وقت یلی، البته نه خ يا"

".کالس میایگرفتم ب

 رشیپمراقب مادر .کنمیکار م یرانیخانم دکتر ا کیيدر خانه .ها ستمین کاریالبته ب":دهدیادامه م.کنمینگاهش م سکت

 میایکرد ب شنهادیبا خانم دکتر مکاتبه داشتم پ.امده اند نیکه به و شودیم یبا انها آشنا بودم پنج شش سال رانیاز ا.هستم

بچه .شوهرش هم پزشک است.است ینیزن نازن.شیمرا اورد اتر ین راحتیهم ؟بهیکنیکنم ، باور م یبا آنها زندگ
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 یساعت به من مرخص نیچند يهفته ا.دانمیخودم م يانه شان را مثل خانه خ.هم نخواسته اند بچه دار شوند دیشا.ندارند

مادر خانم دکتر .رمیاد بگییو زبان آلمان میایب رونیسه تا بعدازظهر از خانه ب يهم قبول کرده اند هفته ا هایتازگ دهندیم

شهر از آب  نیخودت را در امیگل یبتوان یما رفت شیاز پ ياگر روز خواهدیدلم م.یمن باش ریاس خواهمینم دیگویم

"را در کجا صرف کنم؟ میلیساعات تعط نیاز ا یبعض خواهدیدلم م یدانیم.یبکش رونیب

بهم  یلیاعصابم خ یگاه":کشدیبا حسرت اه م.با دانمینم.نه یعنیاندازم  یو شانه باال م کنمیکج م یرا به عالمت منف سرم

به آدم آرامش  یلیخ.وگایکالس  رفتمیکه بودم م رانیا.کندیمتیوقتها اذ یبعض یزندگ گریخب ادم است د.زدیریم

خانم دکتر از آن حرف  انیاز آشنا یکیکه  یبه جلسات خاص رفتمیم یوقت داشتم و گاه خواهدیحاال دلم م.دهدیم

خودش را فراموش  گریانجا د رودیم یآدم وقت گفتیم.گفتیجلسات م نیاز ا یبا چه شور و حال یدانینم.زندیم

 نیدر ا.ماند ینم یغم و اضطراب و ترس باق يبرا ییجا گریکه در انجا د یو ملکوت یعالم عرفان کیبه  رودیم.کندیم

"...یمراقبه چه معن یدانیم.شودیبا مراقبه آشنا م اتجلس

از هر ده  یول کنمیحواسم را جمع م يهمه .ندینش یخود صاف م يسر جا عیسر يو شهره مهدو شودیوارد کالس م استاد

هست که  ییجا یعنی.از کالس است شیپ يتمام فکرم به حرفها.شومیمتوجه نم شتریدو تا را ب یکیکلمه حرف او تا 

 ایببرد؟آ نیبا شکرت چند جلسه در هفته اندوه مرا از ب واندهست که بت ییجا یعنی.بدهد لیو ترس مرا تقل یبتواند نگران

در .رسدیم انیتا باالخره جلسه به پا گذردیم یکشدار و طوالنجلسات شرکت کند؟زمان  نیدر ا تواندیهر کس که برود م

سر  ابانهت یب.است ییدر مورد ان جلسات کذا یگرفتن اطالعات يروحم تشنه .میآ یم رونیاز کالس ب دیجد يکنار آشنا

".دیزدیبود؟در مورد مراقبت حرف م یچ.دیگفتیم دیداشت.متأسفانه استاد امد و حرفتان قطع شد":کنمیحرف را باز م

اصطالح  کی.یحضور دل با خدا و جدا شدن از عالم خاک یعنی.است يگرید زیمراقبه چ یمعن.مراقبت نه مراقبه":خنددیم

مورد  نیبا کلمات سنگ ایدر معاشرت با من مرا شما صدا بزند  یکه دوست ندارم کس میگویرا  نیا یراست.است یعرفان

"!به بعد با من راحت باش و مرا تو صدا بزن نیاز ا.ندارم هک یر سنآخ.کنمیم يریاحساس پ يآنجور.خطاب قرار بدهد
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زود قبول  یکه حداقل دو برابر سنم را دارد مشکل است ول یاخالق و فرهنگ خاص من راحت صحبت کردن با کس با

"؟!گفتندیجلسات چه م نیبگو ، دوست خانم دکتر در مورد ا گریخب د":کنمیم

 شیدارد که برا يادیهم مشکالت ز چارهیخود آن ب.میگویچه م یتا بفهم ینیبب دیبا گفتیم.مفصل بود شیحرفها

رفت  کهیرا به نان و نوا رساند و خرجش کرد بعد مرت شیشوهر گدا.شودیبچه دار نم.آورده است شیپ یروح يگرفتار

کردم  ریینقدر تغآ.جلسات آشنا شدم نیکه با ا رفتمیداشتم در آن روزها از دست م گفتیم.شد ییزن هرجا کیعاشق 

و به صورت من  کندیسکوت م کبارهیبه ".آمده شیپ میبرا یاصال فراموش کردم که چه مسائل.گریادم د کیکه شدم 

"؟یجلسات شرکت کن نیدر ا کباریخواهدیدلت م نمیبب":زندیزل م

امتحان  شودیبه هر حال م.باشد دهیفا یجلسات ب نیشرکت در ا کنمیگمان نم.دارد یبیدلم شور عج.میا دهیرس ابانیخ به

".میآ یم ینیک نییروز وقت تع کیاگر !یلیبله ، خ":شناسمیرا خودم نم میصدا.هم فال است و هم تماشا.کرد

"ن؟یو يبا خانواده امده ا.منظورم خانه تان کدام طرفهاست یعنی؟یکنیم یکجا زندگ"

و باز مجبور  يبپرسد چرا امده ا ترسمیم.ده امتنها ام میبگو کشمیچرا خجالت م دانمینم.کوتاه و مختصر است جوابم

جواب  نیهم یول دیایب انیراه به انجا داشته باشم حرف به م توانمیکه فعال نم يو دانشکده ا لیشوم در مورد ادامه تحص

.کندیکوتاه او را کنجکاو م

 نیمنظورم ا یعنی...یعنی،  یمستقل باش نقدریا دیا یو حرکاتت نم گوریراستش به ف.نیکیم یتنها زندگ!؟ییگویم يجد"

".يبچه ا یلیکردن خ یتنها زندگ ياست که برا

 کیمعلم  رانیدر ا یزمان دیگویکه م نطوریا.زندیحرف م زیر کینطوریهم میو از هم جدا شو میقطار برس ستگاهیبه ا تا

که  یزن نیهمسر هم یشمن یمدت.زندیبعد فکر مهاجرت به سرش م.عقب افتاده يمدرسه بچه ها.بوده ییمدرسه استثنا

نامزد کرده که بعد از دو سه ماه بهم خورده و حاال هم  کباری.داشته دبوده و با آنها رفت و آم زندیاو را خانم دکتر صدا م

 ییوقت جدا.ندارد یخوب يانهیاز دست داده و با تنها برادرش و همسر او هم م یمادر و پدرش را در بچگ.نجاستیکه ا
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.گرفت به من خبر بدهد یمیتصم ییکه اگر در مورد آن جلسات کذا ردیگیشماره تلفنم را م

را  یگوش ایرو.زنمیو به او تلفن م گردمیبرم ابانیدوباره به خ.بابا تلفن زده دهدیم غامیخانم هفر پ رسمیکه م ونیپانس به

 يشده ا ؟موفقيا دهیرس کجاها ؟بهییبابا يچطور":ردیگیرا م یبعد بابا گوش.تنگ شده میدلش برا دیگویم.داردیبرم

"نه؟ اییثبت نام کن یقیموس يدانشکده 

".کالس زبان رومینه بابا ، فعال دارم م"

بود  نیفقط فرقش ا.یانجام بده یتوانستیهم م رانیکار را که ا نیا.زمیاست عز يعجب کار":شودیخش دار م شیصدا

".يکردیو ما را کمتر گرفتار دلشوره م نیو یرفتیم يافتاد یهم راه م رتریتازه د.نداشت نهیهمه هز نیبه ا يازیکه ن

او که تحمل  دانمینم.کشدیبه رخم م رایم یزندگ يباال نهیمسئله هز ایرو شیمرتب دارد پ.رنجمیم یلیحرفش خ از

 شیبرا گرید يکند تا بچه ا ییان همه خرج دوا و درمان نازا دادیاجازه م ایرا ندارد چطور به رو یکیمن  نهیپرداخت هز

 شرفتیپ نجایا":میگویم يریبا دلگ.خرج و مخارج دارد یکل همدیبزرگ کردن فرزند جد نکهیمگر نه ا.اورد ایبه دن

به  یدرست ینبود که زبان المان ییاصال جا.رمیبگ ادیزبان  بیترت نیبه ا توانستمینم رانیدر ا.خوب است بابا یلیکارم خ

".بدهد ادیمن 

 جهیو زود به نت ياستفاده را از کالسها ببر تیکن نها یپس سع.زمیخب عزیلیخ":رسدیحوصله به نظر ن یب

"؟يندار يکار.قطع نکن دیمراقب خودت باش و تماست را با مهش.یبرس

شده  نیکوه سنگ یکه مثل ک یبا دل.داشت يچه لحن سرد و آزار دهنده ا.گذارمیرا م یو گوش کنمیم یخداحافظ دهیرنج

اتاق رد و  يهوا.شومیکرده م نییتع میهانس برا يکه آقا یناتیو مشغول انجام تمر رومیقم مبه اتا.گردمیبرم سونیبه پان

 یول زدیگریکلمان از جلو چشمم م.دیرسیشب نم چوقتیکاش ه.شده عذاب میبرا شیشبها.گرفته و خفقان آلود است

.فهممیهاشان را م یلیخ.ستمین گانهیبا آنها ب گریخوشحالم که حاال د

3فصل
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در کالس گفت که باالخره آدرس آن محل را گرفته و امروز زنگ  روزید.هستم يمنتظر تلفن شهره مهدو يقرار یب با

خانم  يصدا.گرفته امسرگرم کرده ام ادیکه  يدیجد یخودم را با خواندن و حفظ کلمات.میتا با هم به جلسه برو زندیم

"!ارغاوان ، تلفن":شنومیهفر را م

 ریهر راهرو گذاشته اند که شماره گ يدستگاه تلفن در انتها کی.دارمیتلفن را برم یو گوش دومیراهرو م يتو

 یسع.تو مشکل تر از منست يجا به جا شدن برا":دهدیخودش ادامه م م؟ویکجا قرار بگذار دیگویم.شهره است.ندارد

"کدام طرفهاست؟ تخانه ا یگفت!نمیاصال بب.میایبه طرف خانه تو ب شتریمن ب کنمیم

".برونر انابیخ"

".ونتیهمانجا کنار پانس میایآدرس بده تا ب.ستیدور ن ادیتو ز ياز محله  میبرو میخواهیکه م ییخوبست انگار جا"

.منست شیپ گریساعت د کیحدود  دیگویم.دهمیرا م آدرس

آورده ام  رانیاز اام را که  یمیپالتو قد.دهمیلباس نم دیبابت خر يادیپول ز نجایا.و گرفته يسرد است و ابر یحساب هوا

.مانم یو منتظر شهره م پوشمیم

 يباد سرد موذ نیسالم ، ا":دیگویم.ستمیا یم ابانیدر خ ونیکنار در پانس رومی، م گذردیساعت که م کیبه  کینزد

".پوستم را کند

به  ادیز میرویم که یمحل گفتیراست م.با قطار ستگاهیبا اتوبوس و به ا ستگاهیا کی.میافت یو راه م میکنیم یاحوالپرس

 یساختمان در عقب رفتگ.اطراف خودش ندارد يبا خانه ها يادیاست و تفاوت ز ییالیخانه و کی.ستیدور ن ونیپانس

جوان در را به  یزن.شومیکه دچار اضطراب م شودیساختمان م اردو دهیشهره چنان ترس.واقع شده و دو طبقه است ابانیخ

شهره ".است هیانگار اهل ترک":دیگویشهره م.کندیلهجه دار صحبت م یآلمان.رو دیقد بلند است و سف.کندیباز م مانیرو

 کیياتاق رو رو سه چهار ساله د یحدود س يمرد.کندیم ییراهنما یاتاق يو زن جوان ما را به سو بردیمعرفمان را نام م

مقابل  زیا شش هفت مبل و دو مو ب ستیبزرگ ن ادیاتاق ز.مینیبنش کندیو تعارف م شودیما بلند م يپا يجلو.مبل نشسته
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او را مردانه تر  يافهیابروان پرپشتش ق.دادرد يپر جاذبه و با نفوذ یول ریچشمان ز.مرد سبزه روست.آنها پر شده

دوستان .و خوب ماست زیعز اریبس ارانیاز  یکیاتفاقا خانم کمال .دیخوش آمد":ردیگیدوستانه به خود م یحالت.کرده

".ستنده یما گرام يبرا شانیا

به بعد در جلسات شما  نیتا اگر ممکن باشد از ا میمن و دوستم ارغوان امده ا":جمع و جور و معذب نشسته شهره

"ست؟یچ طشیشرا میبدان میخواهیم میشرکت کن

 يشدن به دوست و دور شدن از عوالم ماد کیکار ما فقط نزد.میندار یخاص طینه شرا":کندینگاهمان م قیلحظه عم چند

عالم  نیکرده باشد به ره گم کردگان و سرگشتگان ا یکه کمک گذاردیم ارمانیامکانات را در اخت نیا یتمام رمایپ.است

 ریس کییپس از ط نجایرهروان در ا.به خود خود است دنش کیو نزد يجلسات خودکاو نیهدف از شرکت در ا.یخاک

خود و  یفنا و فراموش.رسندیو رضا به توکل و فنا مو پس از گذشتن از مراحل توبه و ورع و زهد و فقر  يو سلوك معنو

 يهم برا یو شرط میدار ریمالقات با پ.میدار يمعنو يجلسات مراقبه  نجایما ا.وجود است تیکه واقع زیبه آن چ دنیرس

به خودتان  یالبته بستگ.دیبپرداز لنگیش کییآنکه حت یب دیدر جلسات شرکت کن دیتوانیشما م.ستیرهرو شدن ن

 ینم زیو چ روندیو م ندیآ یدهها نفر م.هیفقط در حد هد یول دیهم داشته باش يکمک به مجمع هبه ا يبرا دیتوانیم.دارد

هستند که مراد خود  یکسان شتریب نهایا.کندیمجمع را پرداخت م کسالیکال  ينهیاز رهروان هز یکیپردازند و گاه فقط 

و اعتقاد به صحت  مانیرهرو دارد آنکه ا مانیبه خلوص و ا یبستگ به آنچه مطلوب نظر است دنیالبته رس.را گرفته اند

".دهیبه مراد رس دیدارد زودتر از آنچه که با

 یعنی.چشم به دهان مرد دوخته فتهیو ش دهیرنگ پر کنمیبه شهره نگاه م.کوبدیم نهیس واریوار به در و د وانهید قلبم

دستها .آمده باشد رونیب نیخواب سنگ کیانگار از .خوردیمیجلسات کمکم کند؟شهره تکان نیممکن است شرکت در ا

"...است که امشب هم نیمنظورم ا یعنیدیدارخانم کمال گفت هر سه شنبه جلسه ":گذاردیزانو م يرا رو

فقط خواهش .دیشرکت کن دیتوانیشما هم م.میبله امشب هم در تاالر جلسه دار":حرفش را تمام کند گذاردینم مرد
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".کنند ییشما را راهنما میتا بگو دیها را پر کنفرم نیا کنمیم

 يسابقه .یمحل زندگ ینشان.را خوسته اند لینام و فام.کنمیمثل شهره شروع به مطالعه آن م.دهدیبه دستمان م یفرم

که با او وجود دارد و مدت  یمختلف و در آخر هم نام معرف و نسبت ي، فرقه ها زمیپنوتی، ه وگایيشرکت در کالسها

و به  میکنیوجود ندارد هر دو فرم را پر م یمشکل.میکنیم یزندگکه با آنها  يو افراد میکنیم یزندگ نیکه در و ینزما

بم سر تکان  يخورده و صدا میشهره با نفس ن.شودیو از اتاق خارج م میمنتظر بمان یکم دیگویم.میدهیدست مرد م

 نگر".دلم نبود که قبولمان نکنند يدل تو.میعضو بشو یراحت نیبه ا مینبود و توانست یخوب شد مورد خاص":دهدیم

.نهفته است يدلهره  نیاش گواه ا دهیپر

به ما اشاره .سالمند همراه اوست یزن.دارد یچهره اش آرامش خاص.تا مرد برگردد کشدیربع طول م کیحدود

"!دیکن ییخانمها را به تاالر راهنما":کندیم

به .دلهره اور است یرفتارشان کم.کندیاشاره م یو با دست به در خروج"!دیی، بفرما دیخوش آمد":کندیسر خم م زن

شهاب  يآقا":دیگویزن م.میشویم کیتار مهین زیدهل کیوارد  چدیپیبه سمت چپ م.میرویم رونیدنبال زن از اتاق ب

چشم ما  يهمه رونجایمعرف ا یبا معرف و ب کندینم یقالبته فر.گفت معرفتان خانم کمال است.سفارشتان را کرد یلیخ

".مخلص و متوکل است يرهور کی.دارد یخاص گاهیخانم کمال در مجمع جا یجا دارند ول

بر .میچیپیو به سمت راست م میرویم یکم.شهره را در چنگم گرفته ام يبازو.سوت و کور و مخوف مرا ترسانده زیدهل

دو لنگه و قطور است و در  یدرب چوب.ندکیم ینور افشان نیالمپ رنگ فیرد کیرنگ  يقهوه ا یدرب چوب کیسر در 

راست  يلنگه  يرو.آن است يو شهرستانها میقد رانیا یچوب يدربها هیشب شتریب.شکل دارد یهالل یحالت یقسمت فوقان

زن آرام و .خوردیآمده به چشم م رونیب زیکاله نوك ت ریانبوهش از ز سوانیمرد کهنسال که گ کیاز  یآن شماع

 رهیدا يگرداگرد محوطه  یکه زنان و مردان شودیدر مقابل چشمان نمودار م یعیتاالر وس.گذردیمیاز در چوب نیپاورچ

 يمحکم بازو.است کیتار مهیاتاق هم ن نیا يمحوطه .فرش نشسته و آرام مشغول ذکر گفتن هستند يرو نشکل آ
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".شودیجلسه شروع م گرید قهیتا پنج شش دق!يدینیبنش دییبفرما":دیگویزن در گوشمان م.ام دهیشهره را چسب

دارد  هیبه آن تک یفرش يها یکه پشت یسنگ واریدر کنار هر د.میزنیبه مخده م هیو تک مینینشیم واریکنار د نیریسا مثل

 کی.افروخته است يبلند فلز هیپا يشکل قرار گرفته که درون ان دو شمع با شمعدانها یباتالق هالل یفرو رفتگ کی

کف  يفرشها يبه گمانم همه .کم نور آن را روشن کرده المپاست که فقط چند شعله  زانیاز سقف آو میچلچراغ عظ

 یکه گروه میهست بترشیعج نیتاالر و ساکن بیو غر بیعج يفضا يمحو تماشا.و از نوع مرغوب ان است یرانیتاالر ا

ک ساز یدر دست هر کدام .نندینش یاز تاالر م يدر گوشه ا روندیو م شوندیاز در وارد م دیسپ يشده  يگلدوز يبا لباده 

جمع و جور و قوزه .ام دهیند يساز نیتا به حال چن.به سه تار هیشب يساز کیسه نفر دف به دست دارند و .قرار دارد

کت و شلوار خوش دوختنش کامال  یبه تن دارد ول يدیسپ ياو هم لباده  شودیوارد م يبعد از آن مرد.کرده نشسته اند

همه .رفتیشهاب است که ما را به مجمع پذ ينه اشتباه نکرده ام همان اقا.کنمیخوب نگاهش م.ستا انیلباده نما ریاز ز

تاالر  نییو همان پا کندیرا دعوت به نشستن م نیشهاب با تواضع حاضر ياقا زندیخیبه احترامش از جا برم نیحاضر ي

 يهستم که آوا ياگار منتظر وقوع حادثه ان رودیفرو م یبیتاالر در سکوت عج نندینشیهمه م یوقت.ندینشیم نیزم يرو

 تمیو هماهنگ شروع کرده اند و لحظه به لحظه ر کنواختیدف نوازان .شکندیو آرام دف سکوت را م زیر تمیر

قلبم را به  زیسحرانگ ينوا نیدور هستم و ا یقیموس يروزهاست که از ساز و صدا.شودینواختنشان تندتر و کوبنده تر م

 ریبا صالبت و تأث.خوردیدفها جوش م نیپر طن يبه آوا یآسمان ییصدا هک کشدیچقدر طول م دانمینم.اندازد یلرزه م

".يشو یجهد کن تا مست و نوران":خواندیگذار م

 میبرا ترساندمیم نکهیبه جز ا کیتار مهین يآن فضا.وجودم را در بر گرفته یبیعج يخلسه  یشروع جلسه است ول هنوز

شهاب  ينگاهها به آقا.شودیسکوت برقرار م کبارهیو بعد به  نوازندیو م خوانندیم یقیدقا.و جذاب هم هست ییایرو

موعظه چون جمله اش  میگویم.کندیشروع به موعظه م کندیم تببا متانب لباس خود را مر کهیو او در حال شودیدوخته م

.شومیسراپا گوش م.شروع کرده میدوستان اگاه باش يرا با ا
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اضطراب و .فکر دارد ینا آرام ، تشتت و پراکندگ.آرامش است جادیموثر در ا يگر و ابزارمعجزه  ییتوکل دارو"-

بودن  یو درون یروان يفشارها ينوکر و مجر.سوزدیگرسنه است که در التهاب حلق و دلق م یگرگ.خاطر دارد يدغدغه 

، رب است و  یقیحق لیاشتن به وککامل د نانیو اطم ثوقاول توکل و و يدرجه .اورد یم یبر خالف توکل است و ناآرام

 نانیدر دست او رها کرد و به رحمتش وثوق و اطم اریاخت یب یلیخود را چون طف دیکردن با ضیو تفو میخود را به او تسل

.کامل داشت

 یمرحله متوکل فان نیو در ا میبسپار لیدر دست غسال خود را به وک يتوکل آنسنت که چون مرده ا يدرجه  نیباالتر

"...استمحض 

 نندهیتوکل و خود را به دست آفر!شباهت دارد يریخانم شمش يبه حرفها شیحرفها یچقدر بعض.شودیمتفرق م فکرم

ذهنم تشنه  کنمیحب م.شنومیاو را دارم م يحرفها يکه ادامه  نمیبیو م گرفتمیآرام م يریخانم شمش يبا حرفها.سپردن

به هدف  دنیرس يبرا یراه نجایآمدن به ا دیشا ومش برسم به آرا دیحرفها و کلمات است با نیحل شدن در ا ي

و مراد  دیاز مر ریو کرامات پ ییدایاز ش.زندیحرف م یفتگیاز شور ش.زندیساعت حرف م کیشهاب حدود  يآقا.باشد

کهیسه دختر و پسر جوان در حال.دهیرس ییرایبعد از موعظه نوبت به پذ.فهمم یو نم فهممیرا م شیشدن ، و من حرفها

قرار دارد و در  نیدسته دار سفال وانیل نیمجمعه چند کیدر .شوندیبه دست دارد و ان دو دو مجمعه وارد م یقدح یکی

و عطر  سوزدیدرونش م يکه عود یو عود دان. و گز که احتماال گز اصفهان است ینیریظرف پر از نقل و ش گریمجمعه د

 انیبرداشته و از محتو یوانیل کیهر  نیحاضر.دهدیم حیضتو میبراشناسد و او  یعود را شهره م يبو.پراکندیبه اطراف م

دوباره دف نوازان شروع .نوشدیو تا ته م کندیپر م یوانیشهره ل یول کنمیامتناع م دنیمن از توش.نوشندیم شیقدح کم و ب

"!ایطالب ب يمد که اآ یبانگ م":دم گرفته اند.کندیم شانیهم ممراه گریساز د يبار نوازنده  نیو ا کنندیبه نواختن م

و با همنوازان  برندیخود را به چپ و راست م کریپ گریکدیاز  تیخود نشسته اند به تبع يکه در جا نطوریهم نیحاضر

 شودیحرکات موزون انجام م.شودیخوانده م ياشعار.هم رعب آور یاست و جذاب و کم بیعج میبرا زیهمه چ.خوانندیم
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و سبکباالنه بر لب  يعاد ریغ يلبخند ستیحال خود ن رد ادیکه شهره ز ابمییدر م.رندیگیو باالخره همه آرام م

.ابروانش هم باز شده يگره ها.دارد

در آنها  ییها یکه گفتم شمعدان یسنگ وارید يها یهمان فرورفتگ يو رو به رو چرخندیخود م يدر جا نیحاضر بعد

 یو اهسته سر در گوشمان م دیآ یسرمان م ياالکرده بود ب ییکه ما را راهنما یزن.نندینش یافروخته اند م

".دهیرس مراقبهوقت !با فاصله.دیشما هم به طرف محرابها بگرد کنمیخواهش م":آورد

".مینیآموزش بب دیبعدا با ایمیبکن دیچه با دیگویم یکس":پرسدیآهسته م شهره

و با خودتان خلوت  دیکن هیتخل یرونیمغزتان ر از افکار ب دیکن یسع ستین یکار خاص":رفتن عجله دارد يبرا زن

".دهمیم حیشما توض يمورد برا نیبعدا در ا.دیکن

 نیحاضر.میچرخیبه طرف محربها م.است یو دوروربرمان خال میاز تاالر نشسته ا یپرت يو شهره از ابتدا در نقطه  من

ستم را در دست شهره قالب د.هم گذاشته اند يدست به دست هم داده اند چشمها را رو رواریزنج کهیهمه در حال

 ریز.کندیگرفتن دست من دراز م ي، دستش را برا ندر کنار م يو مرد گردیکنار شهره قرار م یدختر جوان.کنمیم

و  دهدیدر فضا تکان م یعصب یاز دادن دستم به او اکراه دارم دستش را با حرکت.شهاب است يآقا کنمینگاهش م یچشم

عضالت شانه ام منقبض  کهیو من در حال"!پاره باشد دستت را به من بده دیهروان نبار وندیپ ریزنج":دیگوینجواگونه م

.گذارمیدستم را در دست او م هشد

من .متمرکز شده يگرید يفکرش در جا يهمه  رسدیدستم را رها و شل در دست گرفته و به نظر م.ندارم یخاص حس

هم  يدیاالن افکار جد.ستیمقدور ن یا خودم خلوت کنم ولب گفتیو آنطور که زن م زمیریاز افکارم بگ کنمیم یهم سع

مقدم و در  ي، کالس آقا انوی، پ رانی، دف نوازان گروه ، ا نشیو ساکن طیمح نیفکر در مورد ا.ها اضافه شده یبه آن قبل

 یم بهم ینگاه میو ن کندیشهاب دستم را آرام رها م يکه آقا میآ یبه خود م يلحظه ا.و مهرانه اریماز تینها

"دارم تو چطور؟ یچه حال خوب":آورد یسر در گوشم م.کندیدستم را رها م یشهره سرمست و راض.اندازد
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سر به طرف دختر .بکشم رونیخوشش ب ياو را از حال و هوا دیآ یدلم نم".نطوریمن هم هم":زنمیلبخند م یزورک

"دستت درد گرفت ، ها؟.یل کنمرا تحم يکه مجبور شد دیبخشیم":کندیکه سمت راستش قرار گرفته م یجوان

خوردن  وندیمسئله پ.است یچه حرف نینه ا":کندیافتاد نوازش م نیزم يو لخت رو نیجوان ، دست او را که سنگ دختر

 یراض یلیاتفاقا خ.میدست به دست هم داده باش نیزم يرو ایدستمان در باال قرار گرفته باشد  کندینم یاست و فرق

.دیآ یلبان شهره مو دوباره لبخند به ".هستم

حدود  کنمیبه ساعتم نگاه م.لبخند بزند تواندیباز هم م يهمهگرفتار نیدست معلول و ا نیبا ا.دارد یبیعج يهیروح چه

بهتر .انگار جلسه تمام شده شهره":میگویم.هم راه دارم که به خانه برسم شتریساعت ب مین.لرزدیتنم م.نه شب است

تا کنار .يبه خانه عجله دار دنیرس يو برا يکه نا بلد دانمیم.نباش يزینگران چ":دکنیدستم را نوازش م".میاست برو

".کنمیم یتو را همراه ونتیدر پانس

".ستین يازینه نه ن":میگویم شرمزده

 یوقت رفتن همه با جمالت.میشویخارج م ییکذا یاز درب چوب یکییکیو  زمیخیاز جا برم نیحاضر ریهمراه سا به

ام تشکر  دهیکه د یو شهره از تک تک کسان کنندیرا آرزو م گرید يداریو د.کنندیسالمت م يآرزوهم  يمشابه برا

اول کار از او خوشم  نکهیاز ا.کرد و رفت یهمراه ونیاست با اصرار مرا تا دم در پانس یآدم مسئول و حساس.کندیم

.کنمیبود احساس گناه م امدهین

**************************************

در  يمطالب به درد بخور دیشا.کنمیام و نگاهشان م ختهیشده از مجمع را دور و برم ر يداریکتاب و جزوه خر يسر کی

موجب  یماده بر معنا و سقوط اعتبار اخالق یرگیچ ایآ":کندیم شتریاضطرابم را ب شانینوشته ها یول دانمیآنها باشد نم

 یجنگ ، اعدام ، قتل ، ب ایعارضه را به وجود آورده ، آ نیا عتیز طبدور افتادن ا ایبروز اضطراب در انسان شده ، آ

.باعث بروز اضطراب شده...یستیو ز یمیاقل طیبا شرا ریمغا ي، سکوت در فضاها یقانون
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را هفته  يبعد يگفته اند جزوه .فقط از عوامل بروز اضطراب حرف زده خوردیبه درد من نم.اندازم یم يرا به کنار جزوه

من و شهره  خوانندیو با ولع م خرندیجزوات و کتابها را م نیکه ا يتنها افراد دیشا.گذارندیم ارمانیاخت در گرید

را خوانده و استفاده کرده  زمیپنوتیکتاب ه دیگویشهره م.دار استیاز خر یمجمع اکثرا خلوت و خال یکتابفروش.میباش

امروز درست دو ماه از .ردیگیالقائات مثبت قرار م ریتأثزودتر از من تحت  یلیخ.اش با من متفاوت است هیاو روح يوا

هر سه شنبه . خرابتر شده میگشته و روز به روز وضع روح"رهروان"مسئوالن مجمع  يبه جمع به گفته  وستنمانیپ

از  هر کدام.را زده بودم شییمجمع و جلسات کذا دیبودم و ق دهیاگر او نبود تا به حال بر دیشا.دیآ یشهره به دنبالم م

ختم کرده  اضتیصحبت کرده و به قناعت و ثبات و ر یروح یو آرامش یام از فراموش دهیرا که خر یسه کتاب

زمان در  نیمثبت که تا ا يدهیتنها پد.حرفها ندارم نیبه ا يازیبردن هستم و ن اضتیهم مشغول ر ينجوریهم.اند

 کیموز يبه مدارس و دانشکده ها ودیو يایبه رو شدن کینزد دیبوده و ام میزبان المان شرفتیآمده پ شیپ میزندگ

اصرار دارد زودتر .پرسدیو حال م زندیتلفن م یبابا گاه. بوده یشکنجه بزرگ روح کییراست یاش راست هیواال بق نیو

با هزار من و مون .کردیدستم داشت به شدت افت م.را شروع کنم یقیکنم و درس موس کسرهییرا باز بان آلمان فمیتکل

در  گرید.گذاشتم میوجب کیو در اتاق  دمیخر يوارید يقراضه  يانویپ کیدین از بابا پول خواستم و به کمک مهشکرد

البته  کندینم یتیان ابراز نارضا يندارد و از صدا یبا ساز من مشکل رخوشبختانه خانم هف.ستیجم خوردن ن ياتاقم جا

مکالمات ابراز  نیدر آخر ایرو.نگفته اد يزیطراف هم تا به حال چا ياتاقها.کنمیم نیکرده تمر نییکه تع یفقط در ساعات

تا ده پانزده روز  گفتیخانم م يفخر.يشویتنها م یبرود تو حساب دیاگر مهش.نگرانم ارغوان تیبرا":کردیم ینگران

".ستندین نیدر و شتریب گرید

".ندارم اجیبه انها احت گرید ستیمهم ن":گفتم یشد ول یدلم خال ته

"؟يخوب آشنا شده ا طیبه مح یعنی"

، ماشاهللا  ينگران بشو ادیاو ز يبرا ستیگفتم که الزم ن.دیگویارغوان چه م نیبب!حسام ایب":دروغ و راست گفتم به
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".کامال در انجا جا افتاده دیگویم

 نیا نکهیاز اچرا  دانمینم یو ارامش بابا را آرزو دارم ول یبه خدا خوشبخت.شوم وانهید خواستمیم تیشدت عصبان از

که با من صحبت  یشادتر از زمان.بابا از دور آمد يصدا.شومیم یعضب اوردیاو به وجود ب يبرا خواهدیم ایآرامش را رو

".بودمدینگران رفتن مهش.خانم یخوش خبر باش":کرده بود

".يمن و پدرت را راحت کرد الیارغوان جان خ یمرس":گفت ایرو

".ماند یم زیچ کیفقط "

"زم؟یعز زیچه چ"

"رسد؟یبرود پول چطور به دست من م دیمهش یوقت"

.سوال را کردم نیاز او هم هم.را داد به بابا یگوش ایرو

باز کند و بعد از رفتن  یحساب شخص کیتیدارم که قرار است برا دیمهش شیپول پ يادیمبلغ ز.نگران نباش پدرجان"

".فرستمیم تیبعدها برا یداشت ازیهم که ن یوقت.یماهانه از آن حساب برداشت کن یتوانیانها تو م

".شتانیپ میآ یم یخداحافظ يبرا":گفتم.خبر داد یرا تلفن نیا.پرواز دارد دیمهش فردا

".يشویو قطعنا سرگردان م میدر خانه باش کنمیگمان نم.زحمت نکش.نه ، نه"

"؟ییآ ی، م میفوق العاده دار پنجشنبه جلسه":شهاب تلفن زد يپکر بودم که آقا یبعد از تلفنش حساب روزید

خش دار  یبیبه طور عج شیصدا.تلفن شهاب را گفتم انیبه شهره تلفن زدم و جر.دیآ یم شیچه پ نمیتا بب گفتم

کاسه دارد و  مین ریز يکاسه ا هیگفتم  يدید.زنندیشهاب خودشان به او تلفن م يواهللا خوش به حال مردم آقا":شد

".تو بند شده شیدلش پ

شهاب  يآقا.یکنینه شهره جان به خدا اشتباه م":کرد تمیاذ دهیکش شیموضوع را پ نیکه ا گریل دو سه بار دمث حرفش

".کندیاصوال با همه با محبت و دوستان رفتار م.من ندارد يرو ینظر خاص چیه
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را  میجزوه ها شده یک.تعارف کند ینیریشده تا به حال با دست خودش به من نقل و ش یک.يآورده ا ریبچه گ!برو برو"

به من هم  شیساعت پ کیبله خانم .شده خودش به من تلفن بزند و قرار جلسات بگذارد یک ایبدهد ،  گرانیزودتر از د

پنجشنبه را  يتلفن زد و خبر جلسه  دهیخانم پرخ معمج یمنش يرزنهیشهاب همان پ ينه آقا یتلفن زدند ول

".دین را داراز ما بهترا گاهیجا.ماست يشما سوا يکارها.داد

 گرانیاو و د يشهاب نسبت به من سوا يجلسه نگاه و رفتار آقا نیاز همان اول.هم نبود راهیکردم حرفش ب سکوت

من  يجهت نگاهش فقط به منست انگار فقط دارد برا نمیبیافتد م یهاش چشمم به او م یهر بار که در طول سخنران.بود

 یقدرت خواستیدلم م.کنمیبه آن فکر م نقدریدانم چرا اینم یول خوردیروحم را م دهدینگاه عذابم م نیا.زندیحرف م

 یحال نیو در ع رودیکار نم نیدستم به ا یول دمیکش یمجمع را خط م ییکذا يجلسات و او برنامه ها نیداشتم و دور ا

 دشهره حس کر دیشا.زده وندیعادت مرا به ان خانه پ کیمثل  يزیرفت و امدها نگرفته ام چ نیاز ا يادیز جهیکه نت

منظورشان باز هم .است يجور سرکار کیپنجشنبه هم  يمطمئن باش جلسه ":شده ام که حرف را عوض کرد ریدلگ

ندارد و هدفمان خدمت به  یانتفاع يکار ما جنبه  نجایروز اول چه گفتند؟گفتند ا دیآ یم ادتی.تلکه کردن پول است

روز بهانه شان فروش  کی.کَنندیاز ادم پول م يکجوریشودیکه م يابه هر بهانه .که دروغ گفتند يدید یخلق است ول

به خدا اگر از شرکت در ان .بیدرمانده و غر يرهرو کیروز به قول خودشان کمک به  کیکتاب و جزوه است و 

م خوش طشیاز مح یول دادمیرفتن به آنجا هدر نم يبرا قهیدق کیاصال وقتم را  کردمیاحساس آرامش نم نقدریجلسات ا

نگو ؛  گریشهاب را هم که د يآقا ياش ، موعظه ها یقیگروه موس يخاصش ، از ذکرها و همنواز يو هوا الاز ح.دیآ یم

".کشاندیکه مرا به انجا م زهاستیچ نیا.کنمیاو پر م يشب و روزم را با تکرار حرفها

"؟يرویپنجشنبه هم م یعنی"

"؟يرویم یتو چ.به او کمک کنم دیدارد و با انهمیپنجشنبه خانم دکتر م.کنمینه گمان نم":دیکش یآه

".شودیمگر م!تو؟ یب":دمیخند
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ندارد که  یگاهیجا چیه چارهیاو ب یعنی.کندیمعطل م يخود یپس انگار شهاب دارد خودش را ب":دیهم از ته دل خند او

"؟يهم به خاطر او برو کباری

شعاب را چه به هم؟نه نظر از سن و  يمن و آقا!زنحرف ن ينجوریا گریتو رو به خدا د!بس کن شهره":گفتم دهیرنج

"!یزنیحرفها را م نینه و ا ایزن و بچه دارد  میدانینم یتازه حت.گرینظر د چیو نه از ه میخوریسال به هم م

که دارد شب و  يو آن جاذبه ا دادیکه او نشان م یتو را داشتم ، با توجه تیآخ که اگر موقع":بم و آهسته شد شیصدا

و عارفانه اش  رینظ یب يایآمدم و وارد دن یبعد هم لب تر نکرده به عقدش در م.گذراندم یو عشق او م ادیا با روزم ر

 یدانینم.مال آن باال باالهاست ستین انینیاو از زم میگو یش خودم میپ شهیهم شوندیم دایمثل او کم پ ییآدمها.شدمیم

"!بدان دختر ، بروبرو قدر خودت را .خورم یم يتو چه غبطه ا تیبه موقع

 ياداوریکرد و مرتب توجه پسرك را به من  لهیهم او بود که پ اریدر مورد ماز.افتم یمهرانه م ادیکبارهیچرا به  دانمینم

به  گرید خواهدیدلم م.یفتیدام ب يتو یکیحرف  ریمحتاط باش ارغوان اجازه نده دوباره تحت تأث میگو یبا خودم م.کرد

.بود یدرس خوب میبرا اریماز ،ئله شهاب فکر نکنم موضوع تلفن شهره و مس

 دهیفا ادیتازه کوك کردنش هم ز.دهدیو خوب جواب نم ستیدرست کوك ن.نمینش یم انویپشت پ شومیم بلند

 دیدو سه روز است که خر.رونیبروم ب دیبا.است یچیاما باز هم بهتر از ه داردیو کوك نگه نم ستین یساز خوب.ندارد

 ییتنها.رفتمیم رونیبا او ب یکم بود و گاهینزد لیو راح يرینگ است کاش شهره هم مثل خانم شمشنکرده ام دلم ت

 یلیدلم خ نجایآمده ام ا یاست که از وقت يچه سر دانمینم.کندیبدتر ادم را دلتنگ م.چسبد ینم يگرد ابانیپارك و خ

.میقدم بزن یو کم ییجا میبروبود تا با او  یطلبد کاش کس یرا م گرانیمعاشرت با د رانیاز ا شتریب

از اعضاء  یام خال دهیهرگز ند.تاالر میبرو کسرهیشهره گفت .میا دهیگذشته به مجمع رس يزودتر از روزها امروزه

 ایبوده اند که در گوشه و کنار آن نشسته اند و شمغول ذکر گفتن هستند  يچند نفر میا دهیهر وقت که رس.مجمع باشد

 میصدا یکه کس میگذریم زیاز دهل میدار.اند مراقبهایشنیتیهره در حال انجام مدساکت و خاموش به قول ش
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"!یعیخانم بد":زندیم

"سرد است؟ یلیخ رونیب":اندازد یم میبه سراپا ینگاه.میماند تا ما به طرف او برو یم منتظر

بله ".گردنم بسته شد ریتا زکه  میپالتو يام و دکمه ها دهیچیبزرگ است که دور گردنم پ یمنظورش شال پشم قطعنا

".لیخ

".میصحبت کن یاگر ممکن است چند کلمه خصوص خواستمی.میدیو شما را د دیخوب شد زود آمد"

"من بروم؟ یخواهیم":زندیم میشهره اهسته به بازو.سوزدیهنوز صورتم م یول.کنمیرا از دور گردنم باز م شال

هر جور ":را ندارم شنهادشیرد پ يمرد با من چکار دارد و هم رو نیاکنجکاو شده ام بدانم  ینه نرو ول میبگو خواهمیم

.رودیو شهره با اکراه م".یراحت

با دست اشاره .شودینم دهیخاص در ان د ياز منظور یتفاوت است و نشان یو ب يجد شهیشهاب مثل هم يآقا يافهیق

مقدمه شروع  یب.نمیکه من هم بنش ندکیو تعارف م ندینش یمبل مخصوص خودش م يرو".اتاق من میگپس برو:کندیم

 نمیبب ؟بگویدر حودت هست نقدریچرا ا.فکر کنم آنتوجه مرا جلب کرده و سبب شده بارها به  شهیرفتار تو هم":کندیم

".کنمیمطمئنم که اشتباه نم.دهدیدارد تو را رنج م يزیچ رسدیبه نظر م!یدر عذاب زیاز چه چ

اندازم  یسرم را م.در چهره ام نقش انداخته یاضطراب و افسردگ کنمیماز حرفش تعجب ن.فشاردیقلبم را م یچنگ

 کیتو به عنوان  يرو نکهیمن گذشته از ا.نکن یستیبا من رودربا!بگو ارغوان":شودیم شیمهربان تر از پ شیصدا.نییپا

را از  انیافتا مشکالت اطر کندیم جابیهم ا میشغل فهیروانشناس هستم و وظ کیکنمیم فهیمجمع احساس وظ يرهرو

 یپس هر چ.یزنیمتخصص دلسوز حرف م کیبا  يتو دار یکنیصحبت نم بهیبا غر.زمیبکشم و دور بر رونیوجودشان ب

".يشو ینم مانیپش چوقتیمطمئن باش ه.من بازگو کن يتو دلت هست برا

 چوقتیه یبگذارم ول انیروانکاو صحبت کنم و مشکالتم را با او در م ایروانپزشک  کیبا  خواستهیدلم م شهیهم چقدر

راحت سر راه من قرار  نجوریروانشناس را ا کیلطف خداست که  نیا دیشا یاالن معذب هستم ول.امدهین شیپ
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تنها؟با آنها  ؟چرايامده ا نیو به و يترك کرده ا راچرا خانواده ات ":دیا یبه کمکم م.میبگو دیچه با دانمینم.داده

"؟يمشکل دار

 رانیدر ا.آمده ام لیادامه تحص يبرا":بگذارم انیرا با او در م میو بم زندگ ریکه تمام ز تمسی، آنقدرها هم راحت ن نه

".نبود تشیموقع

"؟یهست لیاالن مشغول تحص یعنی"

که  میگویو م کنمیبازگو م شیرا برا بایز يو هنرها کیموز يو دانشکده ها لیادامه تحص يهزار جان کندن ماجرا با

 کتریمبل به من نزد کیو  شودیبلند م.ردیگیرا م میبغض گلو رسمیکه م نجایبه ا.کنمیرا اماده م کار خودم نیا يدارم برا

 يکه در پهنه  میهست ياراده ا یب گرانیما انسانها باز.دختر جان یکنمورد ناراحت  نیخودت را در ا دینبا":ندینش یم

و  کنندیم يها آن را خوب باز یسپرده شده که بعض یبه هر کدام از ما نقش.میگاه شده ا هیپناه و بدون تک یهمه ب یهست

 یسع دیبا.شودروشن  تیتا زندگ یکن يو ان را خوب باز ینقشت را بشناس یکن یسع دیبا.ها بد و دلخراش یبعض

".یخودت را بکن

 يتوانم از عهده  ینم دییگویکه م نطوریهستم و ا یفیمن آدم ضع.ستین یکار هر کس نیا یول":مرتعش است میصدا

".را انتخاب کنم یو راه درست میاینقشم بر ب ياجرا

که ما  کنمیانکار نم.ماست يسلطه  طهینگفتم انتخاب راه درست و غلط کامال در ح.اشتباه نکن":کندیمحبت تبسم م با

 يخودساز دیبا.یکن يات را قو هیروح دیبا.ات را بکن یفقط گفتم سع یول مینقش خود ندار نییدر تع يادمها اراده ا

هم اگر حس  تیو در نها اوردیمشکالت زود از پا درت ب يگذارو ن یبه اعصاب خودت مسلط باش یبتوان دیبا!زیعز یکن

بگذار آنها تو را .بسپار گریخودت را به دست گردانندگان د ينحو ندار نینقش را به بهتر يفعال توان اجرا یکنیم

 املک یآمادگ یزندگ يبعد برا.يدار شیاال حاالها راه در پارغوان ح یتو جوان.بسازند و بعد به دست خودت بدهند

".یداشته باش
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 نییصم بکم نشسته ام و سرم را پا نطوریهم.چرخد یدهانم نم یول ستیحرفها چ نیبپرسم منظورش از ا خواهمیم

در سرم  شیصدا.دارم يگریشخص د تیبه حما ازین دهیخوب فهم.خوب دورن مرا شناخته.انداخته ام

"دوستت؟ شیپ يبرو خواهدیم ؟دلتیمعذب":چدیپیم

".دیشهره ، به هر حال ممنون که به فکر من هست شیپ رومیبله با اجازه م":شومیجا بلند م از

را  گریکدیاست که  یبه هر حال مدت.من است خانم يفهیوظ نیا.ستیبه تشکر ن يازین":زدیخیاحترامم از جا برم به

ممنون که  یلیخ.یبزن يو سر یمرا سنگ صبور خودت بدان يدار يازین يکرد هر زمان که حس خواهدیدلم م میشناسیم

".يو امد يدعوتم را قبول کرد

سبک شده ام و در ضمن  یکم کنمیاحساس م.دارم يدیحس و حال جد.شودیو از اتاق خارج م دارمیو شالم را برم پالتو

به .و تحول است رییتغ کجوریمیبگو توانمیم فقط ستیچ میتوانم بگو ینم.گرفته دنیدر درونم جوش يزیچ کنمیحس م

شهاب چکارت ":آورد یو سر در گوشم م کندیم ازجا ب میشهره در کنار خودش برا رسمیبه تاالر م نکهیمحض ا

"داشت؟

باال  نیبا حالت تحس شیابروها.میگویم شیمختصر و سربسته موضوع را برا.کند يبدتر االتیطفره بروم و او خ ترسمیم

و کالم اول را گفت  دمشیباور کن از اولش هم که د!چقدر هم مسدول.ك اهللا پس طرف روانپزشک استبار":رفته

".دهدینشان م یرا به خوب نیا واست  يو با مطالعه ا دهیآدم و فهم.بارش است يزیچ کیدمیفهم

کنمیحس م.ردچشم به طرف من دا کنمیشهاب نگاهش م يآقا يباز هم هر بار در ضمن موعظه .شودیشروع م جلسه

.کنم اطیاحت دیبا یبخش است ول یحاالتش دوستانه و دلگرم.زندیدو بار هم نامحسوس لبخند م یکی

خانم .ارغوان من امشب از هفت دولت آزادم":اندازد یم میدست دور بازو.مییا یم رونیبا شهره ب شودیکه تمام م جلسه

من .میو بعد از خوردن شام به خانه برو میبزن یگشت میتوانیم یباش لیاگر ما.و مادرش را هم برده یهمانیدکتر رفته م

".کنمیم تیهمراه
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 یراه م ادهیو پ میچیپیخودمان را در لباس م.نداشته ام یحیوقت است تفر یلیخ.ردیگیوجودم را در خود م ینشاط

تس و درشکه سوار اشتفان پال میبرو شدیکاش م":خنددیشهره م.ستیسرد ن ادیهوا ز یول باردیم زیر زیبرف ر.میافت

".میشو

و  مینینش یم ییجا میرویو باالخره م میزنیپارك را دور م کیمیرو یم ادهیرا پ ابانیدو سه خ.میحد هم قانع نیهم به

 یهست یتو دختر قشنگ":کندیشهره با حسرت نگاهم م.به دهانم مزه نکرده نقدریمدتهاست غذا ا.میخوریشام م

باور کن به تو  یتو را نداشته ام ول تیموقع چوقتیه.یرا به خودت جلب کن يمردنظر هر  یتوانیزود م یلیخ.ارغوان

 نطوریهم کنمیبه سن و سال تو داشتم و حاال هم فکر م ياگر زود ازدواج کرده بودم دختر دیشا.شود ینم میحسود

".کنمیبه چشم دخترم به تو نگاه م.است

هم  کنمیالبته در ان صورت هم فکر م.يکاش دخترم بود":زندیحسرت بار لبخند م.کنمیمعلولش را نوازش م دست

".بردمیقشنگت لذت م افهیق دنیاز د نقدریهم

*****************************************

هر شب وجود دارد  يکابوسها.نیو دلنش ییایترسناك و رعب اور است و هم رو شهیهم مثل هم.است یبیشب عج چه

درد دل کنم و  یوادارم کرد تا کم.شهاب مرا به دفترش صدا زد يباره امروز آقادو.خوب است یبیحالم جور غر یول

"!برو يحاال اگر سبک شده ا":کرد و گفت مییراهنما.داد میکرد و دلدار حتمیبعد نص.زمیبر رونیمشکالتم را ب

 قیرد شهاب تحقدر مو":به من دیتاالر چسب يشهره دوباره تو.آمدم رونیتشکر کردم و از اتاقش ب.شده بودم سبک

".کردم ارغوان زن ندارد

که زدم  یمنظورم از حرف.متأهل بودن او ندارم ایبه کار مجرد  يمن کار.شهره یزنیاست که م یچه حرف نیا":شدم داغ

بود  یفقط منظور احساس گناه.و حرف بزنم نمیبنش یمیصم نجوریکه زن و بچه دارد ا يبا مرد خواهدیبود که دلم نم نیا

".گرید زینه چ دهدیمرد متأهل به من دست م کیصحبت با  که در اثر
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که  یرا از همان جهت التیکردم که خ قیفقط تحق.يدار يمگر گفتم تو منظور!بچه گریسخت ن":را فشار داد انگشتانم

".يکردیکه فکر م یاز هر جهت یعنی.راحت کنم ییگویم

"؟يدیپرس یحاال از ک":بودم نگران

اصال بعدها فکرش را  کنمیدر لفافه سوال کردم که گمان م يطور.به حرفم شک نبرد چیباش ه البته مطمئن.دهیاز چرخ"

به  شانیتا به حال ا یراست.دمیدیاورد جلسه و ما او را م یشهاب خانمش را م يآقا کروزیشدیگفتم کاش م.هم نکند

".نزدم یحرف گریراحت شد و د المیرا که گفت خ نیهم.داردکدام خانمش؟او که زن ن:دیخند دهیجلسه آمده اند؟پررخ

 یمن و شهره هم نظر مثبت يرو.شودیمجمع به دستور او انجام م يکارها يهمه  بایاست که تقر یزن مو بور مسن دهیپرخ

 میفقط دو تا دوست تازه آشنا هست میگفته ا یو وقت دهیچند بار نسبت ما را پرس.کندیدارد و غالبا با محبت با ما برخورد م

شهاب و حس  ياز بابت آقا المیهم خوشحال شدم که خ یلیعکس خ براز کار شهره ناراحت نشدم .کرده ننمایتحس

 کیبا او به جانم چنگ انداخته بود راحت شد و هم دلم  یمرد و درد دل کردن خصوص کیکه در اثر نشستن با  يبد

دهد یرا م یو بعد گوش زندیاو تلفن م اکثرا.تلفن زد ایرو شبید.است يرگذاریشهاب ادم تأث.کرد دایپ یخاص یروشن

"چه حال و خبر ارغوان جان؟اوضاع که رو به راه است؟":بابا

.کنمیتشکر م

"حساب باز کرد؟ تیبرا یکند؟راستیناراحتت نم ادیکه ز دیرفتن مهش"

هم  یروز خداحافظ نیدر آخر یتلفن یحت.انجام بدهد يکار میکه بخواهد برا دمیرا ند شیوقت رفتن مهد اصال

".کنمیخودم حساب باز م يو برا کنمیخودم راهش را سوال م ستیمهم ن یحساب باز نکرد ول مینه برا":گفتم.نکرد

"پولت را داده دست خودت؟ يماندهیباز نکرد؟پس حتما باق ؟حسابیچ"

"پول؟ يماندهیکدام باق":آورم یسر در نم يزیچ شیحرفها از

حساب هم  دیگویم.را به او نداده شیپولها دیانگار مهش.دیگویم یرغوان چا نیبب ایب!حسام!حسام":بلند شد شیصدا
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".باز نکرده شیبرا

"؟يچطور زمیسالم عز":را گرفت یگوش بابا

تو را چه  يپولها دیپس مهش!ییبابا دیگویچه م ایرو":منقبض شد کرمیپ شیصدا دنیدلتنگش بودم که با شن آنقدر

"کرده؟

"کدام پول؟.بابا دیزنیمحرف  زیاز چه چ دانمینم":گفتم

از رفتن  شیقرار بود پ.دهمش را هم خرج نکرده کیبه گمانم هنوز .او گذاشته بودم شیتو پ يکه برا یامانت يپولها"

ممکن "چند لحظه سکوت کرد ".یتو حساب باز کند و پولها را بگذارد در ان حساب که خودت شخصا برداشت کن يبرا

رفته  ادشیحساب باز کرده و  تیممکن است برا یحت.درا بکن نکاریرفته ا ادشیبوده و  جیلحظات گ نیاست در اخر

خب از .کنمیم يریگیو موضوع را پ زنمیتلفن م يبه فخر.فکرت را ناراحت نکن ستیمهم ن.دفترچه ات را به تو بدهد

"نه؟ ایقابل مالحظه بوده  شرفتیده؟پیکار اموزش زبان به کجاها کش!خودت بگو

از  یکیيدوره  نیدر ثبت نام ا توانمیقطعنا م.خوب بوده یلیخ شرفتمیآره بابا پ":جواب دادم يلندبار با سرب نیا

".خودم را اماده کنم دهمیقول م.قبول شوم نیو یقیموس يدانشگاهها

 يکار.هستم تیها تیخبر موفق دنیمنتظر رس.یکنیکه سربلندم م دانمیم.ییبارك اهللا بابا":بازتر شد یکم شیصدا

"!خبر نگذار یما را از حال خودت ب!پولش را نکن يتلفن بزن مالحظه یداشت

نه بابا تو رو خدا ":گردن او گذاشته ام خجالت زده هستم شیفعل طیکه در شرا یگزاف يها نهیدر مورد هز یلیخ هایتازگ

 یلیخ رودیرد باالتر مروز به روز دا الینسبت به ر نگیلیش متیکه ق یتیوضع نیبا ا ينجوریا.دیتلفن نزن ادیشما هم ز

به .دیندار یاست و در امد خاص لیکه فعال شرکت تعط دانمیبابا م ارمخبر د زیمن از همه چ.ماند یدستتان م يخرج رو

".دست و پا کنم و فشار را به حداقل برسانم يخودم کار يبرا فنمیجا ب نجایدر ا یکم نکهیبه محض ا کنمیم یخدا سع

راحت راحت .حرفها را به تو زده اشتباه کرده نیا یهر ک!حرف را نزن بابا نیا":کندیبت مو ابراز مح ییبه دلجو شروع
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"؟يندار يکار گریخب د!باش

ها و خرج و  نهیدارم در هز یسع.روزها گفت نیچند بار در اخر دیرا مهش نیا.بردیبه سر م يبد یمال طیدر شرا بابا

و ذهاب و  ابیکالسها بزنم و نه از ا ينهیاز هز توانمینه م.ستیناصال مقدور  یرا بکنم ول ییصرفه جو تیمخارجم نها

هم رفتن به  حمیتنها تفر.خورد و خوراك را به حداقل برسانم نهیهز استکه ممکن  ییفقط تا حاال توانسته ام تا جا.اجاره

 يها برا یقبلاگر حوصله کنم همان .خرم یکتاب و جزوه هم نم هایشبو تازگ کیيمجمع است ان هم هفته ا نیهم

و  عهیو ماوراالطب اجارو يایدر دن برندیآدم را م.شودیاست با خواندنشان حالم بد م يادیالبته انها هم ز.است یمطالعه کاف

 زیچ کیشهاب هم  يآقا يحرفها.ستیمن خواندنش مناسب ن فیضع يهیروح يبرا چکدامیناشناخته که ه يروهاین

 مارگونهیذهنم را ب شهیکه هم کندیصحبت م یدر مورد مسائل.ناسانه داردمنشأ روانش شیگفته ها شتریب.است گرید

 يمجمع و ساعات جلسات روزشمار يروزها دنیرس يبرا.کرده ام دایبه او پ یبیعج یوابستگ.گرفتار کرده

 شیپدوباره رفتم .است دهیچیاز ترس و وهم پ يدر هاله ا زیهمه چ.گذارنم یرا دارم م يبد يچه شبها!خداوندا.کنمیم

در اتاق دو تخته اش ستیحاضر ن چکسیه":کرد دمیناام یحساب یاتاقم را دو تخته کنم ول خواهمیگفتم م.خانم هفر

".اتاق دو تخته کیرا بفروش تا بفرستمت  انواتیپ یخواهیاگر م.بگذارد و مرتب سر و صدا باشد انویپ

 نجایامد ا یکاش شهره تنها بود و م.را بزنم کینشکده موزدا دیق دیقراضه را رد کنم با انویپ نیاگر ا.امکان ندارد نیا و

.شدیم میهم اتاق

***************************************

"؟یستین تیچرا به فکر سالمت!دختر يشویچرا تو روز به روز الغرتر م"

".به هر حال از توجه و لطفت ممنونم یهم الغر نشده ام ول ادینه ز":زنمیم لبخند

"!باشه دختر خوب ییایحال ب یاستراحت کن که کم شتریخوب غذا بخور و ب!به خودت برس":کندیا نوازش مر میبازو

شبانه ام با او حرف  يو کابوسها یمشکالت روح يهایکار زهینشده ام که بتوانم از ر یزن انقدر خودمان نیبا ا هنوز
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باال  يساعت دوازده از طبقه  کیتا نزد شبید.دارمیستیاست و با او رودربا بهیغر کینباشد  یبه هر حال هر چ.بزنم

تا صبح از وحست .دندیکش یطرفاتاق به ان طرف م نیرا از ا یبود که جسم نیمثل ا.امد یم یبیو غر بیعج يصداها

رخ داده باشد و ان  یتیفکر کردم ممکن است در اتاق طبقه باال جنا یرفتم که حت شیپ التمیآنقدر در تخ.برد یخوابم نم

شهاب کنار در اتاقش  يآقا.دارد یبیسرم درد عج.کشندیطرف به ان طرف م نیبوده که ان را از ا يم جسدجس

"افتاده؟ یاتفاق":کندیو خوب وراندازم م دهدیجواب م.میکنیبا شهره سالم م صدایک.ستادهیا

".کندیسرم درد م.نه یاتفاق مهم":دهمیسر تکان م.دارم میدر مورد مشکالت روح یخوب یبا او احساس راحت هایتازگ

"چرا؟":افتد یم شیشانیبه پ ینیچ

".دمیخوب نخواب شبید"

"چرا؟":شودیتر م قیعم نیچ

".شهیمثل هم دانمینم"

"است؟ الیوهم و خ انیباز همان جر":آورد یرا کنار گوشم م سرش

".بله":دیآ یم رونیب یبه سخت میصدا

شوم برو به جلسه  یحاال هم مزاحمت نم.کرد یفکر اساس کیتیبرادیبا.میچه بگو دانمینم":دهدیتأسف سر تکان م با

".میآ یمن هم م گرید قهیتا چند دق.ات برس

 تیجمع مییآ یهر جلسه که م.از جلسات گذشته است شتریبه مراتب ب تیجمع.میشویو وارد تاالر م میگذریم زیدهل از

 نیچن انیخدا پدر بان.هم مثل ما دردمند هستند هانیارغوان؟ا ینیبیم":گرداندیدر تاالر م یشهره چشم.شده شتریب

همه آدم سرردان  نیاز ا يدوش عده ا ياز رو يبار کنندیمیسع یجلسات نیچن لیکه الاقل با تشک امرزدیرا ب يمراکز

انها شروع  یگروه همنوازان و همخوان يبا برنامه  شهیجلسه مثل هم.مینینش یگوشه م کیمیرویم".بردارند ایدر دن

.ودشیم
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شود یخورد نوش يزهر یول گر

شود یهوش هیخورد طالب س ور

برنامه ا عادت  نیبه ا گرید کنمیاحساس م.و سماع و مراقبه ییرایشهاب و بعد پذ يآقا ییجادو يهم موعظه ها بعد

 ودههیب يالهایکوتاه از فکر و خ یلحظات يو برا رومیدر خلسه م یکم یحت کندینم جادیدر من ا يکرده ام و حس بد

و  ندینش یو در کنار من م دیا یشهاب م يوقت مراقبه آقا.هگذشته شد يتر از روزها یامروز جلسه طوالن.میآ یم رونیب

 يچشم دلدار يشهاب از گوشه  يآقا.دستم هم در دست سالم شهره قرار دارد کیردیگیدست راستم را او در دست م

 میگمرد در زند نیوجود ا میتوانم بگو ینم گرینه د ردیگیضربان مقلبم .فشارد یو دستم را آرام م کندیدهنده نگاهم م

 يها زهیر زهیتوانستم ر یکاش باز هم با او راحت تر بودم و م.گذاشته یبیام اثر عج هیدر روح.تفاوت است یب

.کندیصحبت با او سبکم م.بگذارم انیافکارم را هم با او در م يآزاردهنده ا

مختصر  يشام حاضر کی.ها باشم نهیمراقب هز خواهدیلم م.رمیپذ ینم یول میبخور رونیشام را ب کندیم شنهادیپ شهره

 يپا دیگویم.زندیکنم که خانم هفر صدا م یبررس یکییکیحوادث امروز را  خواهمیم.کشمیتخت دراز م يو رو خورمیم

با من ":کنمیم یزده احوالپرستعجب .است دهیام خانم پرخ دهاشتباه کر یباباست ول کنمیفکر م.تلفن با تو کار دارند

"د؟یداشت يکار

"؟یبه مجمع بزن يفردا سر یتوانیم.زمیبله عز"

"!امده؟ شیپ يچرا؟مسئله ا"

"!نگران نباش شودیمربوط به خودت م.زمیاست عز ریخ"

"!دیچکارم دار دییاالن بگو شودیم":خواهد کرد تمیتا فردا اذ يکه کنجکاو دانمیم

ده صبح .است یمسئله خصوص کی.بدهم حیخوب توض تیرا برا زیتا همه چ ایتم فردا بهمان که گف.نه دختر خوب"

"خوبست؟
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 یسع":میگویآشکار م يبا دلهره ا.شودیو دو بعد از ظهر شروع م کیاز  میکالسها شتریاصال ب.ندارم يصبح فردا کار ده

".کنمیم

.شودیو ار تباط قطع م".پس منتظرت هستم"

فردا  ایست؟آیمربوط به او ن یعنی.نه ایمسئله قرار دارد  نیا انیشهاب هم در جر يآقا دمیسچرا نپر.چکارم دارد یعنی

 یجز شهره که کس.مشورت کنم یکیبهتر باشد با  دیصالح است بروم؟شا.من تنها هستم ایدر مجمع خواهند بود  یکسان

به .است یمسئله خصوص کیگفت .شومیم مانیپش یول رمیرا بگ شکه شماره ا رودیم ریدستم به طرف شماره گ.را ندارم

دو  یکیاغراق  یتا صبح ب.بردیمگر خوابم م یول رومیو دوباره به رختخواب م کنمیدندان مسواك م گردمیاتاقم برم

تازه پلکم گرم شده با هراس از  کهیروشن شدن هوا در حال يدم دمه ها.توانم مژه برهم بگذارم ینم شتریساعت ب

 نیبه راهرو و آنقدر در انجا پاورچ رومیم.دلشوره دارم نقدریچرا ا دانمینم.میآ یم رونیب و از رختخواب پرمیم خواب

و به طرف مجمع راه  زنمیساعت هم انجا قدم م کی.رومیم ابانیبعد به خ.شودیتا هوا کامال روشن م زنمیقدم م نیپاورچ

.افتم یم

سرد است  شهینگاهش مثل هم.کندیباز م میر را براخودش د دهیخانم پرخ.رسمیربع به ده است که به انجا م کیساعت

دستم را .نداشته یلبخند با هم همخوان نینگاه و ا نیا چوقتیپررنگ پوشانده ه يلبخند شهیو چهره اش را هم مثل هم

".دارم یخبر جالب تیبرا.زمیعز يامد يخوب کرد"فشاردیم

به خوردن ان  یلیم.آورد یفنجان قهوه م کیمیبرا.نمینشیشهاب م ياتاق آقا يو در اتاق رو به رو رومیدنبال او م به

"!دهیخانم پرخ ستیمسئله چ دییزودتر بگو شودیم":میگویندارم م

 ریپ یول دیا یم شیمسئله کم پ نیا.افتاد یاتفاق جالب نجایا روزید":کندینگاهم م قیو عم ندینش یم میمبل رو به رو يرو

 ياز رهروان جوان گرفتار یکینندیب یند گفتند چند شب است که خواب منگران بود.خودشان به دفتر من تلفن زدند

بگذارد و روحش را  ریاو تأث يمجمع اصال نتوانسته رو ياند که برنامه ها دهیگفتند در خواب د.دارد يا دهیچیپ یروح
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 دمیبودند دادند ددهیکه خوابش را د یکس يها ینشان یوقت.کندیم یخودش زندگ يها یبدهد و همچنان با نگران قلیص

در حال حاضر  یخصش نیگفتم آقا اتفاقا چن.به من دست داد یبیچه حال عج یدانینم.دهندیتو را دارند م يها ینشان قایدق

با  دیگفتند شا.و با او حرف بزنم نمیاو را بب کینگران هستم دوست دارم از نزد شیگفتند برا.کندیبه مجمع رفت و امد م

الهام شده  شانیکه به ا یحل کرد و تو را از آن عذاب روح يا شهیبشود مشکالتت را ر شانیبا ا یخصوص يمراقبه  کی

متوجه و  دیرا با زیچ کیفقط  یبگذارمت ول انیمورد صحبت کنم و در جر نیبا تو در ا کهقول دادم .اورندیب رونیبود ب

 ریمورد اثر خوابها و الهامات پ نین در امعموال حرف زد.گفتگو مطلع شود نیا انیاز جر دینبا چکسیکه ه یمواظب باش

 یدانیرا بکن و هرجور که صالح م تیرهابرو خوب فک یخواهیم.حاال خود دان.بردیم نیاز ب یگاه یو حت دهدیم لیرا تقل

 نحلیال یالهام شده گرفتار مسائل روح ریاگر انطور که به پ یدانم ول ینم يادیز زیمن که در مورد تو چ.رمیبگ میتصم

".با خودت میتصم گریخب د.یاو ضرر کن شنهادیاز قبول پ کنمیگمان نم یهست

 ییچه روح واال!ندیتا اعماق روح تک تک اعضا مجمع را بب تواندیکه م ستیک ریپ نیا.شده ام یبیهم گرفتار حالت غر من

مسئل  نیفراتر از ا يزیچاز جنس ما باشد نه  تواندیاو نم.است گرانید یبردن آالم روح نیبه فکر از ب نقدریدارد که ا

را  یسوال چیجرأت مطرح کردن ه.نشسته میمنتظر رو به رو نطوریمه دهیخانم پرخ.فشرده شده یبیدلم جور عج.است

 یچند لحظه همانطور م.ابراز کنم و الهام او اثرش را از دست بدهد رمردیهراسم را از رفتن نزد پ ترسمیم.ندارم

"وجود دارد؟ ینحیشد ارغوان مسئله ال یچ":شکند یسکوت را م دهیخود خانم پرخ.نمینش

"آورد؟ یبه وجود نم یکار مشکل نیشهاب صحبت کنم ا يبا آقا دیبا":درخشدیدر ذهنم م يا جرقه

 نجایشهاب امروز ا يآقا یول.کنمینه ، گمان نم":دهدیسر تکان م شودیم دیدماغش سف يرهیفشارد و ت یرا در هم م لبها

 یخواهیم نمیصبر کن بب":خاراند یرا م ینیب يپره ".یصحبت کن شانیبا ا ییایو فردا ب میبگذار يرقرا میتوانیم ستندین

"؟یبا او صحبت کن یتلفن

 میشماره اش را برا کنمیخواهش م.تحمل ماندن تا فردا را ندارم.ستیهم بد ن یبله ، تلفن.دارد یبیتب و تاب عج دلم
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".چند لحظه صبر کن تا مستخدمش او را صدا بزند.تنداتفاقا خانه هس":دیگویم یبا خوشحال.ردیبگ

"ارغوان؟چه حال و خبر؟ ییگتو:شهاب تعجب زده است يآقا.کندیرا به طرف من دراز م یو گوش کندیم یاحوالپرس

 یستاده؟وقتیکنار من ا دهیخانم پرخ پرسدیم.است انیکه در جر دیگویم يبا خونسرد.دهمیم حیتوض شیرا برا موضوع

"؟يریحضور او تماس بگ یب خواهدیدلت م":دیگویم ردیگیم جواب مثبت

".بله بهتر است":میگویسر بسته م.در کنارم معذب هستم دهیوجود خانم پرخ از

با  دهیخانم پرخ شودیارتباط که قطع م.کندیسه بار تکرار م.به خاطر بسپارم کنمیم یو سع دیگو یتلفنش را م شماره

"!يزدن یا ، تو که حرف":دیگویتعجب م

تا کنار در مجمع بدرقه ام .دارم ازیفرصت ن یرا بعدا خواهم داد ، به کم شنهادیکه جواب پ میگویو م کنمیاو تشکر م از

راه آن  نیمرتبه در ب نیچند.رمیگ یشهاب را م يآقا يو شماره  خزمیبه دورن م رسمیکه م یتلفن عموم نیبه اول.کندیم

کم دارم به  ؟کميچطور.سالم دختر خوب":داردیرا برم یگوش الفاصلهب.نشودرا با خود تکرار کرده ام که فراموشم 

 تیبرا.دست کم گرفت دینبا ردیو مورد توجه او قرار بگ دیایب ریرا که به خواب پ یکس.آورم یم مانیتو ا تیمعصوم

".خوشحالم دختر خانم

"د؟یهست دواریممالقات ا نیا یشما به اثر بخش":کندیوجودم را پر م ندیخوشا يدیو ام میب

 یام ول وستهیپ ریپ دانیبه جمع مر ستیوقت ن یلیمن که خ.افتد یاتفاقات چند بار م نیمگر از ا.چرا که نه":خنددیم

"!باش دواریام.زمیبه دلت بد راه نده عز.افتد میهر کس ن ياتفاق برا نیا گفتیم دهیخانم پرخ

جرأتم .میتا به محل سکونت او برس میداشته باش يپرواز دیاب گفتیم.کندینم یزندگ نیدر و ریپ گفتیم دهیخانم پرخ"

".را بزنم دشیق دیبا ایدیآ یاز عهده ام بر م يکار نیچن دانمینم ستین ادیز

 يادیز نمیاگر بب دیآ یهم با تو م دهیقطعنا خانم پرخ.دختر جان يتنها برو ستیتو که قرار ن":کندیم يبه دلدار شروع

"؟يشد یخب چطور است راض.دیآ یخود من هم م ینگران
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االن به  نیهم.دلهره ندارم گرید دییایاگر شما ب":گذارمیرا کنار م دهایترد يهمه .کشدیترس از وجودم پر م کبارهیبه

".دیدر فکر من هست نقدریممنون که ا.که قرار بگذارد زنمیتلفن م دهیخانم پرخ

".و ارزش دارد با تمام وجودم در خدمتمت شیپ نقدریخوشحالم که خاطرم ا":خندد یم نیدلنش دوباره

دارم خانم  یمن امادگ":میگویم.هنوز نرفته دهیخوشبختانه خانم پرخ.رمیگیمجمع را م يو شماره  کنمیم یاو خداحافظ از

 میبگو توانمیم.با شما در موردش حرف بزنم خواستمیمسئله هست که م کیفقط .دیقرار بگذار دی، هر زمان که خواست

".دارم يشتریآرامش ب يد؟آنطوریایهم اگر وقت داشت با ما ب يمهدوخانم شهره 

 انیدر جر گرانید ترسمیم.یحرف بزن یمورد با کس نیدر ا دیگفته ام نبا نیاز ا شیمن که پ!را نکن نکارینه نه ، اصال ا"

و  ایاو اصال اهل ر.میحت کنرا نارا ریپ خواهمینم.اثر خود را از دست بدهد زیو همه چ فتدیو هو و چو راه ب رندیقرار بگ

"!نگو يزیچ چکسیه هب زمینه عز.ستیسرو صدا راه انداختن ن

جز اطاعت از حرفشان  يخب انگار چاره ا یول داردیو خوف برم م شومیحرف او ناراحت م نیاست که از ا درست

 دیبا یچه موقع":برسم که به آرامش دهیوقتش رس دیشا.به تنگ آمده ام أسیهمه دلهره و اضطراب و  نیاز ا.ندارم

"م؟یحرکت کن

"؟یفردا مرتب کن يرا برا تیبرنامه ها یتوانیپنجشنبه شب خوبست؟م"

 لیدو روز هم تعط یکیفوقش که .دارد یتیچه اهم نیبرسم کالس و درس و تمر يا جهینت نیقرار است به چن یوقت

"نم؟یفردا شما را کجا بب.وانمتیبله م":میگویدر خودم سراغ نداشته ام م چوقتیکه ه يبا اراده ا.شد

قرارمان .من باش شیخودت بردار و فردا ساعت ده صبح پ يبرا یو لباس راحت یساك کوچک از لوازم شخص کی"

".تو راحت است يبرا ينجوریا کنمیگمان م.محل مجمع باشد بهتر است

 یقاط يدواریام یچه هست کم هر یاست ول یچه حال نیا دانمینم.افتم یو به طرف خانه راه م گذارمیرا م یگوش

هست که بتوانم با او  یچه کس یدرد دل کنم ول یزنگ بزنم و با کس رانیتوانستم به ا یمورد م نیکاش الاقل در ا.دارد
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.رمیگیم شیقطار را در پ ستگاهیا هقدم زنان را.دارد يزیت يهوا سرما باردیحرف بزنم؟برف م

مامان رنگ به .کردندیداشتند با بابا جر و بحث م.دمیاب مامان را دکه چشمم گرم شد خو يهمان چند لحظه ا شبید

دار تا  نیپر شکن و چ شیبه تن داشت و موها يلباس سبز بلند.شده بود بایز یلیخ.کردیو با بابا مخالفت م شدیرنگ م

شروع به بستن  صبح زود.کنندیدارند دعوا م دیرسینظر م بهفقط  یول دمیشن یرا نم شانیحرفها.دیرس یزانو م کینزد

به  شتریچند روزب.افتم یو راه م دارمیساك را برم.هوا همچنان سرد است یبارش برف قطع شده ول.ساك کوچکم کردم

 شباز کرده اند و جنب و جو شهیفروشگاه ها زودتر از هم.هستند نینمانده و همه جا مشغول بستن آذ هیژانو التیتعط

ربع زودتر  کیو سواره خودم را به مجمع برسانم و  ادهیت گذاشته ام تا پساعت وق کی.خوردیدر آنها به چشم م یخاص

، نگران  رسدیشهاب هم االن م يآقا":شودیمتوجه م.گردانمیچشم م يآقا یدر پ.منتظر من است دهیخانم پرخ.رسمیم

"!نباش

 شهیهم":کندین سالم ملبخند زنا.شده مانهیآشنا و صم یبینگاهش جور عج.دیآ یکشد که م یطول نم شتریب قهیدق چند

".است ارغوان خانم ریقابل تقد تیکارها!سر موقع و منظم

ان طرف هم کار .شهاب يآقا میفتیراه ب دیبا":دیگویم دهیخانمپرخ.کندیجور راحت حرف زدن او اضطرابم را کم م نیا

".میدار

 یسوال نیاراده و بدون کوچکتر یب ورنطیهم.میشویشهاب م يآقا لیو سوار اتومب مییآ یم رونیبا هم از مجمع ب ییتا سه

.میرسیو قطار به مقصد م مایبا هواپ یمسافت یدنبال انها هستم تا پس از ط

بزرگ و دراندردشت که خدمتکاران  يخانه ا.قرار دارد رانیشم یالقییيمنطقه  هیشهر و شب رونیدر ب ییجا ریپ يخانه

هر کداممان  اریاتاق مستقل در اخت کیو  کنندیم ییراهنما ییبایزما را به سالن .و جوان در ان مشغول کار هستند ریپ

 نیاز ا نقدریچرا ا دانمینم.دیآ یبه اتاق من م دهیباشم و خانم پرخ تنهادر آن اتاق  خواهدیدلم نم میگویم.دهندیقرار م

از  یمثل ادم کوککارکنانش همه عبوس هستند و .اندازد یخوف آور است و رعشه به تن آدم م طشیمح.خانه بدم امده
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 يمرا رو.میکن احتاستر دیگویم دهیپرخ.پاسخ است یب یول زنمیدو تاشان لبخند م یکیبه .روندیطرف به آن طرف م نیا

دارم از دلهره .کشدیانداخته دراز م نیزم يو رو اورندیب مانیکه دستور داده برا یتشک يفرستد و خودش رو یتخت م

"م؟یمالقات کن را ریپ میتوانیم یپس ک":کنمیسکته م

شب به  يرا اخرها دانیمعموال مر.استراحت کرده اند ریپ.ستیاالن وقتش ن":دوزد یبه من م یبیعج یسرد و سنگ نگاه

".رندیپذ یحضور م

"م؟یصحبت کن یو کم نجایا ندیایشهاب هم ب يآقا مییبگو شودیم":میگویم.کنمینگاهش وحشت م از

"م؟یما دو نفر استراحت کن يدست و بال ما؟بعد چطور ياق توات نیا دیایب":کندینگاهم م مالمتگرانه

تا  کنمیجان م میساعت و ن کی.کشمیتختخواب دراز م يو رو زنمینم یحرف گرید.حرفم را بد برداشت کرده انگار

از .رودینم نییپا میاز گلو زیچ چیه.و تنقالت وهیچند جور م.اورند یعصرانه م مانیبرا.شودیم داریاز خواب ب دهیپرخ

و شروع به صحبت  ندینش یکنار من م.نمیبیمشام  زیباالخره او را سر م.ستین يخبر چیشهاب هم ه يآقا

ساعت .میگردیبرم مانیدوباره به اتاقها.کندیآرامم م یکم.مجمع است يشبها يمثل همان موعظه ها شیحرفها.میکنیم

"؟يرویحمام نمتو  رمیدوش بگ خواهمیمن م":کندیرو به من م دهیهشت شب است که پرخ

".ستین يازینه ن"

"!يبرو ریبه حضور پ یخواهیبا همان گرد راه م یعنی":کندیم اخم

".ام اوردهیمن وسائل حمام را همراه ن د؟البتهییگو یشما چه م":اندازم یم نییسر پا شرمزده

و  دهیا دلت بخواهد لباس نپوشت نجایا.ستیبه وسائل حمام تو ن يازین":کندیاتاق را باز م يواریو در کمد د شودیم بلند

".یهم انتخاب کن بایلباس مناسب و ز کییتوانیم یحت.مصرف نشده وجود دارد يحوله 

".خودم خوبست يلباسها نیهم.خواهمیلباس نم.نه ، نه":میگویم عجوالنه

 نقدریدلم ا زیعز":کندیبه طرفم دراز م يحوله ا.دیا یو با خنده به طرفم م".توست لیهر جور که م":اندازد یباال م شانه
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االن است که !کن زینشده به خودت برس و تر و تم ریپاشو تا د!پاشو.توست دومیخانه  نجایا.راحت باش!نکن یبیغر

".دنبالت بفرستند

 يسشوار سفر کیتا با  کندیکمکم م دهیپرخ.میا یم رونیو ب رمیگ یبا اکراه دوش م شودیحمام داخل اتاق باز م در

".خب ، حاال بهتر شد":کندیو با دقت نگاهم م دهدیرا به باال تاب م میبا دست ابروها.کنمرا خشک  میموها

 نیا زیچ چیاز ه.دیآ یدنبالمان م یساعت ده است که کس کینزد.گذردیم ینیو سنگ يلحظات به کند.میمان یم منتظر

 دیاز ام يزیناچ يم داشته کور سوکه سرپا نگه يمسئله ا ست؟تنهایچ يبرا فاتیهمه تشر نیا.اورم یسر در نم ایقضا

با  گرید یزن.مینینش یم نیزم يرو دهیکنار پرخ.میرویم یبزرگ ربه دنبال زن راهنما به تاال.مالقات دارم نیاست که به ا

تنگ دو  اتیو از محتو شودیآرام کنار ما خم م.شودیقرار دارد وارد م یبزرگ ینیکه در س وانیدهانه بسته و چند ل یتنگ

".یکندایارامش الزم را پ دیبا!بخور ایب":دهدیو به دست من م داردیرا برم یکیدهیپرخ.کندیر مپ وانیل

".ندارم لیم يزینه االن چ":کنمیم امتناع

 نیبا ا.یکنیم یدر کارها سر سخت نقدریچرا ا!چه دختر جان یعنی":کندیو شانه ام نوازش م گذاردیدستم م يرو دست

سبک  دیبا.برود شیاز پ يتا کار یو آرامش داشته باش یارام باش دیتو با.ستین یعمل ریپهول و اضطراب که مراقبه با 

".ستینترس زهر ن!را سربکش معطل نکن وانیل.يریو مرادت را بگ يبه خلسه برو یکه بتوان یباش

ان حالت رخوت  با کنمیم یسع یول شودیم نیکم کم سنگ میپلکها.کشمیو الجرعه سر م برمیرا به لب م وانیل يناچار با

را هم سر  یکینیا زمیعز ایب":کندیپر م میبرا یوانیل دهیو دوباره پرخ گردیمبارزه کنم چند لحظه م یو سست

".يشویکه چقدر آرام م دید یخواه!بکش

به گوش  میکه صدا زنمیآنقدر سست حرف م".هم حالم را خراب کرده وانیل کینه ، اصال همان ":زنمیرا پس م دستش

.ماند یم جهینت یب دهیاصرار پرخ.شده نیچرخد و سنگ یزبانم خوب در دهان نم.شناستخودم ناآ

".تو را احضار کردند ریپ!بلند شو دختر":ردیگ یرا م میبازو دهیچه زمان گذشته که پرخ دانمینم
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و به  میکنیم یاست ط یطوالن اریبس میاز تاالر را که برا یدستم را گرفته مسافت ریز گانهیب یزن کهیخوران و در حال تلتلو

 یهمه گسترده م نیمن ان را ا ایاست  یاتاق بزرگ.رودیو خودش م کندیم ییزن مرا به داخل اتاق راهنما میرس یم یاتاق

دست به طرفم  یبا مهربان.آن نشسته يکم مو و الغر اندام رو يرمردیو پ داردبزرگ قرار  یکنج اتاق تختخواب نم؟دریب

".نیمن بنش کینزد نایا ایب.جلو نترس ایبجام ف  ایب":کندیدراز م

تختخواب  نییپا زمینه عز":کشدیو مرا باال م ردیگیبازوانم را م ریز.زنمیتختخواب کنارش زانو م يو پا رومیآرام م آرام

"!نیکنار ن بنش نجایا اینه ، ب

بعد از ":زندیبعد لبخند م.کندیخوب نگاهم م یو لحظات کندیسر را در صورتم خم م.شودیدستانش چندشم م يگرما از

را بده به من  تیدستها.افکارت مشوش باشد گذارمینم.اب در دلت تکان بخورد گذارمینم.کنمیم تیمن از تو حما نیا

"!نیبنش کترینزد ایب.زمیعز

 گرید نیا!خداوندا.کند کیدارد خودش را به من نزد یسع.کندیو شروع به نوازش م ردیگ یسلم را در دست م دستان

مرتعش  شیصدا.کرده دایپ يزیو نفرت انگ هیچهره اش حالت کر رمیگ یاز او فاصله م یکم.است يور مراقبه اچه ج

محبت  يمن تشنه .شوم کیبه تو نزد بگذار!نوازشم کن!نکن ياز من دور!دلم زیمهربان باش عز ریبا پ":است

"!کراهت نگاهم نکن نیبا ا!کن رابمیس.هستم

 گریچندش اورش برهنه است د يگذاردپاهایخود م يپاها ياس خواب بلندش رولب يدستم را از شکاف دکمه  و

و شروع به  شومیوحشت زده از او دور م.اورده اند ریکفتار پ نیا شیپ دیپل یبه هدف دنیرس يمطمئن شده ام مرا برا

 یه نفسم را مک نبض و با ضربان تند خود رایوجودم شده  يهمه .مرتعش و لرزان هستم يسر تا پا.کنمیمقاومت م

دوباره به جانب  فشیدست کث.ینفرت را تجربه کرده باش دیب.میگو یچه م یکه بدان یترس را تجربه کرده باش دیبا.بندد

و آن زن منفور در تاالر  دهیپرخ.زمیگر یم رونیاز اتاق به ب ستیکه مال خودم ن ییو با پاها زمیخیکه بر م دیا یمن م

 یچ":دهدیزده تکانم م رتیح.ردیگیو دستانم را م دیآ یبلند به طرفم م يبا قدمها.تادهسیشهاب آنجا ا يآقا یستند ولین
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"؟یمتوحش نطوریچرا ا!شده ارغوان؟

 دیده یگرگ گرسنه م کیو به دست  نجایا دیآور یم د؟مرایخبر یب زیاز همه چ یعنید؟یدانیشما نم یعنی":زنمیم ادیفر

وجودم را منگ کرده یلعنت یدنیهنوز اثرات مخرب آن نوش.کشدار استمیصدا"!د؟یزنیم يخبر یبعد خودتان را به ب

"؟یزنیحرف م یچه؟از چ یعنی"

".و چندش آور بود فیاعمالش کث.داشت تینسبت به من سوء ن رمردیپ نیا":زمیر یم اشک

 کهیزن نیا.دنقشه بو نهایا يپس همه !ملعون رمردیپ يا":صداش خفه است و خش دارد.کندیدستم را نوازش م انهیدلجو

، حسابشان را  زمیعز رسمیحسابشان را م.کندیم يدم و دستگاه رل دالل محبت را باز نیدارد در ا زینفرت انگ

خبر  زیچ چیباور کن از ه.شدمیآزار تو م موجبمرا ببخش که ندانسته داشتم .میبرو نجایبلند شو از ا.رسمیم

 امدهیبلند شو کمک کن تا مستخدمها ن.گروه شده ام نیا يامه هاوارد برن یهم گفته ام من به تازگ نیاز ا شیپ.نداشتم

".میبرو رونیب نجایاند مزاحممان بشوند از ا

چند .بردیم رونیمرا از ساختمان ب واریاهسته و در پناه د.میشویو از تاالر خارج م کنمیم هیو وحشتزده به او تک لرزان

باز آنجا پارك است  کریرا که با در و پ یکیو باالخره  کندیمتحان مدو تا را ا یکیدر .پارك است یپشت اطیدر ح لیاتومب

"م؟یرویکجا م":پرسمی.شودیان محل وحست اور خارج م يحوطهشهاب با سرعت از م يو آقا میشو یسوار م

راه  نیتا فردا به طرف و میکنیهتل اطراق م کیامشب را در .زمینگران نباش عز":نرم و آرام بخش است شیصدا

.رودیم شیو در جاده پ".گذارمیدستشان م يرا تو فیگروه کث نیمن حق ا.میفتیب

تو ":داردینگه م يگوشه ا میشهر خارج نشده ا رونیب يهنوز از محدوده .ندیب یرا نم ییچشمانم درست جا.جمیگ جیگ

"رمت؟بب ییجا یکینیبه کل یخواهیم.نگرانم دختر جان تیبرا.یدر حالت شوک یحساب.ارغوان ستیحالت خوب ن

".دیدانیهر جور صالح م":میگویم.ست يعاد ریضربان قلبم غ دیگو یدرست م او

 یم رونیب یو قرص کندیخود م فیو دست در ک".يدار ازیارامبخش ن کی، به  زمیعز يتو وحشتزده ا":ردیگیرا م نبضم
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به  دنیقلب تا رس يبان باالضر نیا ترسمیم.قرص را بخور نیو دست به نقد ا زمیاب بر وانیل کیتیبگذارد برا":اورد

تو نتوانسته ام  يبرا يکار چیمن قادر بودم و ه میمسخره است که به انها بگو.و درمانگاه کار دستمان بدهد مارستانیب

".انجام دهم

توانم  یحالم انقدر خراب است که نم.دهدیو با قرص به دستم م کندیداشبورد پر م ریاب از آب سردکن کوچک ز یوانیل

 ینم شتریب قهیده دوازده دق.بردیلبم م کیرا نزد ونیو ل گذاردیاو خودش قرص را در دهانم م.رمیرا به دست بگوانیل

.افتد یهم م يرو میو پلکها شومیگذرد که ارام م

اتاق  کی.است گانهیب طیمح.نمینش یو در رختخواب م کنمیوحشتزده چشم باز م.برهنه هستم.کشمیبه بدنم م دست

 کرمیاورم ، پ یم ادیروز گذشته را به  يایآورم تا قضا یبه مغزم فشار م یباغچه ، کم کیرو به  يپنجره انسبتا بزرگ با 

"!شهاب ياآق!شهاب يآقا":کشمیم ادیفر.کوفته و درهم شکسته است

"!ریشده کوچولو؟صبح بخ یچ":دیآ یو به طرفم م شودیاز در وارد م دهیحوله حمام پوش کهیحال در

"!د؟یسرم آورده ا ییمن کجا هستم؟چه بال":چمیپیر خودم مرا به دو ملحفه

 زی، همه چ زمینباش عز زیچ چینگران ه":ندازدیدست دور شانه ام ب کندیم یو سع ندینش یتختخواب م يکنارم رو در

 با تو خواهمیدوستت دارم و م.دست خودم نبود یدر مورد تو مرتکب اشتباه شدم ول شبیقبول دارم که د.شودیدرست م

"!به من اعتماد کن.شودیدرست م زیهمه چ.ندارد جوددر راهمان و یمشکل چیه یاگر تو مرا قبول کن.ازدواج کنم

 یمیتصم نیچطور از جانب من چن فیتو جانور کث":زنمیم ادیو فر کنمیدستانش را با نفرت از دور شانه ام باز م يحلقه

و "!؟یبه من دست دراز کن ي؟چطور به خودت اجازه دادکه حاضرم با تو ازدواج کنم يمطمئن شد ؟چطوريگرفته ا

.زدیر یگونه م يآسا رو لیاشکم س

 یعنی.ياز نگاه و رفتارت حس کرده بودم که به من عالقه مند":کندیو شروع به نوازش م ردیگ یدستم را م دوباره

".یزنیحرفها را م نیا تیبگو که فقط به خاطر عصبان!اشتباه کرده ام ارغوان
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و دارو دسته  ایاگر رو!کند؟یسر من امده چه م ییاگر بابا بفهمد چه بال.کنمیم هیگر يها يو ها کنمیملحفه م ریز را سرم

شهاب دست بردار .رمیمثل گذشته با بابا صحبت کنم و از شدت شرم نم توانمیچطور م نیاز ا ؟بعدیاش بفهمند چ

با .بردیو مرا تا سر حد جنون م زندیدنش حالم را بهم مب يرماگ.بدهد میدارد با در آغوش گرفتن من دلدار یسع.ستین

".نمیو نحس تو را بب یعوض ختیر خواهمینم.رونیبرو ب نجایاز ا":کوبمیمشت به بدن او م

 ستالیگلدان کر نیبلند شوم ا.است يافکار مشوش مثل سرب داغ در سرم جار.رودیم رونیاز اتاق ب نیسنگ يگامها با

 کیکنم و با  دایبروم آشپزخانه را پ.و تکه تکه اش کنم فتمیبا چنگ و دندان به جانش ب.سرش بکوبم يرا از پشت تو

جز او  گریخانه چند نفر د نیدر ا دانمینم یحت.اجرا باشد ابلافکارم مسخره تر از ان است که ق.کارد شاهرگش را بزنم

دراز در  یمدت ينکند مرا برا.ردیگیخود متار و پودم را در  يشتریوحستش ب.گرفتار هستم یو در چه دام کنندیم یزندگ

را سر به  مکنم شهاب مرا بکشد و جنازه ا ینکند اگر سرسخت.باشد که به سرم آمده نیکنند و وضعم هم یزندان نجایا

فکر  یدلچسب و لذت بخش نبوده ، گرچه حت میهرگز برا یگرچه زندگ.لرزمیبه خود م دیفکر جد نیاز ا.کند ستین

به .را ندارم دنیبه مرگ ، ان هم به قتل رس دنیشیشهامت اند یکرده ول زارمیافتاده از زنده بودن بمیکه برا یاتفاق

 میلباسها.شود نیبگذارم شهاب نسبت به من خشمگ دینبا.مخمصه نجات بدهم نیخودم را از ا دیبا.افتم یم یدرون ییتقال

تا  گذردیم یساعت مین.نمینش یتخت م يو مچاله رو کنمیو به تن م دارمیگوشه تختخواب افتاده ، انها را برم کیهر تکه 

"؟يرخو ینم يزیچ":چدیپ یدر سرم م شیصدا.زانو قرار دارد يسرم رو.گرددیدوباره به اتاق باز م

"م؟یبمان نجایچند شب ا یستیموافق ن":ندینشیتختخواب م گریدر سر د!و رعب آور یطانیش.شده بیچقدر عج نگاهش

".دیبرگردان نیمرا به و کنمیخواهش م.ستیحالم خوب ن.کنمیخواهش م.میبرو کنمینه خواهش م"

دارد و چهره اش را رعب  ییایخولیمال ینگاهش حالت.شودیم رهیخ يبه گوشه ا خوردیلحظه ابروانش درهم گره م چند

:نالم یم.اور کرده

".ترسمیم نجایشهاب از ا يآقا ترسمیم نجایاز ا.ندارم شتریمن کشش آزار ب.دست از سر من بردار کنمیخواهش م"
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خب ، بلند شو خودت را  یلیخ":کنار پنجره رودیبعد آرام م.کندینگاهم م یقیو دقا ردیگیلب باال را به دندان م گوشه

 دیتاک.رمقم را گرفته یبحران روح.ندارد ستادنیزانوانم قدرت سرپا ا"!را خوب مرتب کن تیموها.میاماده کن تا برو

"م؟یافت یاالن راه م نیهم.من اماده ام":و مشوش است دهیترس میداص.دهمیرا انجام م نکاریا.مرا مرتب کن میکرد مواه

"!عجله کن!ارغوان میبرو ایب":زندیم میتا صدا گذردیقرن م کیمیبرا.رودیم رونیاتاق ب از

شب  لیو سوار اتومبمیزنیرا دور م يباغچه ا.نمیبیرا در دوروبر نم یکس.مییآ یم رونیب ییالیکوچک و يان خانه  از

قول  دیبا یفرستم ول یم نیو تو را به و کنمیم هیته طیبل تیبرا":کندیشهاب خشک و سرد نگاهم م.میشو یگذشته م

بدان که .يدیاز چشم خودت د يدیوگرنه هر چه د دییایدر ن کتیو ج یانجام نده یتا ساعت پرواز حرکت خالف یبده

".کنم و بروم تیرها نجایهمتوانستم  یم.کنمیدارم نسبت به تو لطف م

"!جا بمان تا برگردم نیهم":شودیم ادهیو پ داردیفرودگاه نگاه م نگیپارک يتو

 سیپل شیپ.انجام بدهم يچه کار بهیکشور غر نیا يتو ؟کهیکه چ یشوم ول ادهیکه پ زندیاز رفتنش به سرم م بعد

 یمنتظرش م لیسرخورده و ذل.شودیرها خراب تر نمکا ایآ.دیآ یجلو نم ایآ ندیبروم؟در ان صورت اگر مرا از دور بب

 بیو دست در ج".طیبل نیا!ریبگ ایب":شودیو سوار م کندیمحتاطانه اطراف را نگاه م.گرددیکشد که برم ینم یطول.مانم

"!پول را هم همراه داشته باش نیا.ساك سفرت جا ماند":اورد یم رونیو چند دالر ب کندیم

 نمینش یم مایهواپ یصندل يرو یوقت.گذردیاو مثل رعد از کنارم م لیو اتومب شومیم ادهیرزاند پل یکه تنم را م يدلهره ا با

 یحسرت به زندگ.کوه حسرتم کی.است یهستم که از درون کامال ته یمتحرک يمرده .ستمیآن ارغوان گذشته ن گرید

نکرده از  ستمیاه رسانده و سر به نمرا به سالمت به فرودگ شهابنکهیاز ا یحت.گرید يآدمها یحسرت به زندگ.گذشته

.کنمینم تیته دل احساس رضا

 یبه چه کس.را گم کرده ام ی، ارغوان واقع رانمیسرگشته ام ، ح.رفتن به خانه را ندارم يحوصله  یول رسمیم نیو به

راز  نیا.آبرو شوم یب خواهم ینم.سرم امده ییبداند چه بال دینه او هرگز نبا.افتم یشهره م ادیبه .میدردم را بگو توانمیم
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 دیتماس گرفت بگو یاگر تلفن میگویبه خانم هفر م.کنمیاو قطع رابطه م باگریاصال د.در دل خودم نگاه دارم دیرا ب

 يکم کم به فکر امتحانات ورود دیبا.را فراموش کنم زیهمه چ دیبا.را عوض کنم میزندگ ریمس دیبا.رفته نجایارغوان از ا

...دیبا.باشم نیو يادانشگاهه کیموز يرشته 

ام را  هیکننده و هق هق گر چارهیاشک ب زشیجلو ر ستمیو من اصال قادر ن کنندیاز عابران با تعجب نگاهم م یبعض

چند  یراست.بسته اند نیآذ هیژانو التیتعط يشهر را برا.زمیگر یاز او م یول دیآ یبه طرفم م یبا نگران یرزنیپ.رمیبگ

خودم و با اراده  يپاها ينتوانستم سال را رو یحت.اتفاق افتاد کوتاهمدت  نیدر ا زیهمه چ یعنی.آمده ام نیوقت ست به و

و نگذارم  رمیرا بگ ایجلو قضا توانستمیم یعنی.سوزدیو اعماق دارد م شهیدلم از ر.دارم به سر ببرم کردمیکه گمان م يا

خته؟ینفس متزلزل و اعصاب بهم ر نیا ایمن بود  ریتقص.برسد نجایکار به ا

گداخته قلبم را خراش  ریشمش کیمثل  ییروشنا نیشهر غرق نور است و ا.شودیم کی،دارد تار میآ یخودم که م به

و در  رومیبه اتاقم م.نگران نشده میبرا چکسیه.کشد یانتظارم را نم چکسیه.سوت و کور است یحساب ونیپانس.دهدیم

؟!رمیبگ امظه ارلح کیگذارندیامشب کابوسها م ایآ.کنمیرا از تو قفل م

*****************************************

 روزید.داشته یخوب شرفتیزبانت پ ییگویخوشحالم که م.زمیعز میخوش هست يخبرها دنیمنتظر رس گرید نیبعد از ا"

بعد  ردمکیگفت اصال باور نم.کندیم شرفتیو پ ندیبیتخته گاز دارد آموزش م نجوریپرسد ، گفتم هم یحالت را م روزهیف

به تو .کردمیانگار اشتباه م یبکشد ول رونیرا از آب ب ودشخ میگل بیکشور غر کیارغوان بتواند در  دیاز رفتن مهش

".زمیعز کنمیافتخار م

 يرو خواهمینم.حالم نشود یخراب يتمام توانم را جمع کرده ام که متوجه .کندیبابا بد ترش م يبد است و حرفها حالم

و حالم به بهم  جوشدیسر دلم م يزیچ!من دارد یدر زندگ یچه رل دیمهش کردندیانها گمان م.ذارمبگ نیذره ب شیحرفها

 یافتاده ول میدر زندگ یمطمئنم اتفاق شوم بایتقر.کندیام م زدهوحشت.کندیم شانمیحالت پر نیا.دارم يتهوع بد.زندیم
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"زم؟یعز یچرا ساکت":دیوگیبابا م...دیبا.پزشک مشورت کنم کیبروم با  دیبا.باور کنم خواهمینم

چشم ، .کردمیبابا ، داشتم به حرف شما فکر م ستمینه ، ساکت ن":رودیمشت گره کرده ام در کف دست فرو م يناخنها

".شودیم ادیپول تلفن ز دیقطع کن گریحاال هم د.یاساس يبروم دنبال کارها يبه زود کنمیم یسع

احساس تهوع بند بند رگ و .رودیم سهیته دلم ر.افتم یختخواب مت يبه اتاقم و دمر رو رومیم میکنیکه م یخداحافظ

که در  یبه گناه شودیمگر م.بدبخت باشم نقدریا شودیمگر م.حدسم اشتباه باشد کنمیو دعا م چدیپیام را در هم م شهیر

کردم  یسع یبعد از آن شب لعنت.دهمیکدام گناهم را دارم پس م یآخر تقاص.مرتکب شده من بسوزم گرید یکی،  یشب

هفته  کینیا یپر کنم ول ابانهایدر خ یرا با رفتن به کالس زبان و گشت زن میروزها يشبانه ، همه  يهایخواب یب رغمیعل

کرده بود  لهیپ.دمیدیروزها در کالس زبان م نیشهره را در اول.نرفته ام رونیاصال از خانه ب.ختهیبهم ر زیهمه چ ریاخ ي

بعد از دو  یول اوردیخودش ن ياول به رو.کنم يکردم از او دور یو سع دمیهانه تراشب ؟هزارییآ یکه چرا به مجمع نم

 مانیبا من پش یاز دوست دیشا"گفت ریروز دگ"يخودت را گرفته ا یلیارغوان خ"گله کرد که کروزی.هفته خسته شد

مجمع و ان  ادیکه مرا به  زیچ چیه خواستمینم.دادم رییرا با او تغ میکالسها عتسا.و باالخره از من کناره گرفت"يشده ا

نه راهش را بلد بودم و  یکنم ول تیگرفتم بروم از آنها شکا میتصم.ردیقرار بگ میاندازد رو در رو یم یمرد و زنان لعنت

که جرأت در افتادن باهاشان  ستندباند مخوف ه کی.ستندیو شهاب ن دهیانها فقط پرخ.خبر داشتم شینه از عوارض بعد

 بایتقر یحت.برگردم رانیچند بار به سرم افتاد به ا.از من محافظت کند تواندیکامال م سیطمئن بودم که پلکاش م.را ندارم

و به عزم  زمیخیبرم.تحملم تمام شده.را در وجودم حس کردم زیحالت نفرت انگ نیکه ا شدمیداشتم مصمم م میدر تصم

 کینیکل نیکتریخودم را به نزد ادهیپ.ام چتر برنداشته.باردیبرف م.رومیم رونیاز خانه ب کرفتن نزد پزش

به گمانم باردار شده "دیگویو م پرسدیچند سوال زنانه م.کندیم نهیاست که با دقت مرا معا یپزشک زن جوان.رسانمیم

به سرم  یزن دست.چسبد یخرم را م یضو بغ رومیوار م یصندل يرو یجواب بودم ول نیمنتظر ا".یبده شیآزما دیبا.يا

"بچه کجاست؟پدر ":کشدیم
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و ساکت شوم و بعد به  زمیاشک بر یتا حساب کندیصبر م.را حدس زده زیقطعنا همه چ.پوشانم یدست چهره را م با

سرما  سیخ يلباسها نیبا ا":اندازدیبه سر و وضعم م ینگاه شگاهیمسئول آزما.کندیم مییراهنما شگاهیقسمت آزما

"!نیبنش يبرو کنار بخار.يخوریم

 یسرم م يو زمان را تو نیزم.مثبت است يباردار.دهندیرا به دستم م شمیکه جواب آزما کشدیطول نم شتریب قهیدق چند

 نکهیمگر نه ا.رسانم یم یتلفن عموم نیو خودم را به اول دومیم ابانیبه خ.فهمم یحال خودم را نم.شده ام وانهید.کوبند

اگر نخواهم با  یحت.خواست که به وعده اش عمل کندخواهم  یول نفرماز او مت.شهاب گفت حاضر است با من ازدواج کند

به  میرا او برا بتیمص نیا.کمکم کند دیبا.ببرم نیموجود مزاحم درونم را از ب نیدارم تا ا ازین یحام کیاو ازدواج کنم به 

".کنم صحبتشهاب  يبا آقا خواهمیم":رمیگ یشماره مجمع را م.جبران کند یقیبه طر دیوجود آورده و با

شهاب هست  ي، لطفا اگر آقا ستیمسئله مهم ن نیا":میگویم.کنم یخودم را معرف خواهدیرا برداشته م یکه گوشیزن

".با من صحلت کند دیبده

 نجایوقت است از ا یلیشهاب خ يآقا":چدیپ یدر گوشم م شینامفهوم و دوباره صدا يلحظه مکث و پچ پچه  چند

".ندارد يبا ما همکار گرید.رفته

"!با من صحبت کند دیبده.او انجاست دییگو یشما راست نم":شمکیم ادیفر

"م؟یدارد که به شما دروغ بگو یلیچه دل!خانم ییگو یچرا مزخرف م":شده یعصبان دهدینشان م زن

"!جواب مرا بدهد دیبا یکی!دهیبه پرخ دیرا بده یگوش":میگویم

من هم .که جواب بدهد ستین نجایا یکس.است لیاست تعط یمجمع مدت":و بعد شودیسکوت برقرار م يلحظه ا دوباره

البته اگر مجمع دوباره شروع به  یبعدا زنگ بزن یتوانیم.مخصوص است يکارها يسر کیبه  یدگیرس يکه امده ام برا

".کار کند

 و تنم ندینش یم میسر و صورت مژه ها يبرف رو يدانه ها.میآ یم رونیب سوكیو از ک کنمیرها م يدیرا با ناام یگوش
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 نیچرا زودتر ا.گذشته تیشده؟دکتر گفت دو ماه از باردار لیمجمع تعط ایند؟آیگو یراست م ایآ.اورد یرا به لرزه در م

شهاب را به  يآورم که شماره تلفن خانه  یبه مغزم فشار م.شوم مئنمط دیبا.به مجمع بزنم يسر دیدم؟بایرا نفهم هیقض

.زیچ چیه.ستین ادمیزیچ چیه اورمیخاطر ب

".رانیارغوان ، تلفن از ا":چدیپ یسرم م يخانم هفر تو يصدا

 نمیبیکه م ییآشفته و کابوسها يخوابها نیا.رسانم یته راهرو م یلرزان خودم را به گوش يبا قدمها.برخاستن ندارم ينا

 دیگویم.یهست يآدم گناهکار دیگویم.راحت باشم گذاردینم.کندیمالمتم م وستهیپ یکیهایتازگ.رمق تنم را گرفته

 دیگویم.يزنده بودن ندار اقتیو ل يزیتو ملعون و نفرت انگ دیگویم.امد شیپ تیبرا تیوضع نیخواست خودت بود که ا

به خواست او سرگردان کوچه و .نمینش یبه خواست او م.ترساند یم دایدر درون تو شروع به رشد کرده و مرا شد يوید

قدرتمندتر  یلبا او مبارزه کنم و خواهمیم.بخشمیها م بهیو به غر دارمیبه خواست او از دفترچه ام پول برم.شومیم ابانیخ

گرفتم بروم  میچند بار تصم.زارمیخانم هفر هم ب نیبا ا ییارویاز رو یحت.شده ام زانیاز مردم گر.از ان است که بتوانم

، مگر  یزنیتلفن نم گریچرا د":پرسدیبابا م.قدرتش را نداشتم یببرم ول انیاز م کندیرا که در درونم دارد رشد م يوید

".مینگرانت هست زم؟مرتبیعز یهست يمشغول چه کار

 یمن به کس.دینگران من باش ستین يازین":میگویم.چکسیه.ستینگران من ن ایدن نیدر ا یکس.را باور ندارم شیحرفها

".ندارم ازین

"؟!ينواده ات را فراموش کردزود خا نقدریا یعنی؟ییگویکه م ستیحرفا چ نیچه دختر؟ یعنی":شودیم برآشفته

 ياگر مرد یارغوان؟حت گذردیسرت م يتو یچ":گونه است ادیفر شیصدا.حرف زدن ندارم يحوصله .کنمیم سکوت

 نقدریچرا با ما ا.دختر جان يمنکر وجود من و خانواده ان بشو دیکه نبا یکن یدوست ایبا او ازدواج  یشده و بخواه دایپ

"!بود؟ نقدریبود؟محبتت همنقدریهم ؟معرفتتيسرد شده ا

لطفا کمتر تلفن .حرف زدن ندارم بابا يحوصله ":میگویم.و متنفرم و از او هم زاریب ایدن ياز همه .سوزد ینم شیبرا دلم
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"!دیبزن

افسوس که دستم نمک .دختر خانم شومیکمتر مزاحمت م نیبعد از ا!خب یلیخ":گرفته و خش دار شده شیصدا

و به  نییپا يانداز یآدم سرت را م يمثل بچه  ای.هم نخواهم فرستاد یبدان که پول یول نمزیتلفن نم گریمن د.ندارد

و به  میبده باش میتوان یچند وقت م نمیبب.یکنینم سابکمکمان ح يرو میاخه شده ا نجوریحاال که ما ا ایيگردیبرم رانیا

".ینداشته باش ازیما ن

مگر او چند نفر !ما!ما!ما!ینداشته باش ازیبه ما ن!نیما بده باش.بنددیرا جمع م شیچرا حرفها.کندیدارد صحبت م یک از

 دیبا.گرانیمثل د یکیاو هم .جواب تلفنش را نخواهم داد گرید.گردمیو به اتاقم بازم کوبمیتلفن م يرا رو یگوش.است

!از همه زارمیاز همه ب.خواهم کرد بتبه انها ثا.ندارم يازین چکسیثابت کنم که به ه

4فصل

باز پلکها ،  مهیاز درز ن.شودیباز م یبه سخت میاست و پلکها نیچشمانم سنگ.مرد است کی.دیا یم هیهق هق گر يصدا

 گانهیب طیمح.کاوم یدور و بر را م.قطعنا توهم است.نشسته یصندل يتلفن به دست دارد و رو یکه گوش نمیبیبابا را م

حال .افتاده يارغوان در بد مخمصه ا.ایرو میبه تو چه بگو دانستمیمنتا امروز ":زندیو حرف م کندیم هیبابا دارد گر.است

سرش  ییکه چه بال یدانیاخر نم...آخر...شده ماریروانش ب.کرده بود دست خودش نبود دایکه پ يآن رفتار.دارد یخراب

".امده

شده پوست و .تمسرش هس يبند باال کیمارستانیب يدو هفته است که تو":دهمیو فقط گوش م بندمیرا م چشمانم

چند بار  یآخرش وقت.به او بزند يخبرها هم نرفته سر یخدا ب نیاز ا یکی.زدهیمدتها بوده که لب به غذا نم.استخوان

به  یوقت.کرده دایختش پ يجان رو مهیباز کرده و او را ن رارفته در اتاقش  ونیتلفن زدم و سراغ او را گرفتم صاحب پانس

 یاز مرده دست کم نمیبیکه من م نیا یاست ول مارینزد فقط گفت ارغوان ب حرفش را درست نیو ایمن گفت ب
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".هستم یچه حال یدانینم ایرو کنمیدارم سکته م.نداشت

راستش با .تماسها چطور شده بود نیکه رفتار ارغوان در آخر يدید.نگرانت کنم خواستمینگفتم چون نم يزیبه تو چ"

دارد  يو نگران کننده ا میارغوان وضع وخ.میبگو نیامدنم را به و لینشد دلمیکه با تو داشت رو يسرد يآن برخوردها

دارد از  یفهمیم.ایرو رودیاو دارد از دست م.یبه من کمک کن يریاگر از رفتارش هم دلگ دیبا.میکمکش کن دیبا.ایرو

".رودیدست م

دو هفته است که .ارغوان درك کرده امو محبتت را نسبت به  ينبود يتوز نهیادم ک چوقتیتو ه.را مطمئنم نیا دانمیم"

 دیکه به سرم افتاده با يفکر يبرا.ایدارم رو ازیبه کمکت ن.کنمیطفل معصوم دارم فکر م نیسر ا يام و باال دهینخواب

".یکمکم کن

هم که دارد اصال  یمیوخ یوضع جسمان نیبا ا.شده يماه بردار نیوارد پنجم ندیگویپزشکان م.ارغوان باردار است"

 خواهدیدلم م.کار را ندارد نیجسمش کشش ا یزنانگ يعالوه بر عوارض بعد ندیگویم.بچه را سقط کنند ستیحش نصال

"؟يا؟ها؟حاضریرو یکمکم کن يحاضر.میرا هم حفظ کن شیو آبرو میبرگردان رانیاو را به ا یکمک کن

و پزشکت  ي، باردار شده ا يدادینجام ما یکه داشت یبه همه اعالم کن در اثر معالجات.دوستت دارم یلیخ.زمیممنون عز"

 دیبا.بگو حسام هم رفته مقدمات کار را فراهم کند.يبه اروپا برو دیهرچه زودتر با نیحفظ جن يکرده برا هیتوص

"...يطور

 دانمینم.رمیبم گذاشندیبوده کاش م میاگر حالم آنقدر وخ.بابا رعشه به تنم انداخته يحرفها.است نیمنگ و سنگ سرم

از همه شان .ثابت کنند خواهندیرا م زیچه چ.کنندیچرا مرا به حال خودم رها نم دانمینم.دارندیت از سرم برنمچرا دس

 خواهدیدلم نم.دارمیبفهمد که ب خواهمینم.بندم یدرز پلکها را م يفور.چرخد یبابا به طرفم م.از همه شان متنفرم.زارمیب

تکان بدهم و  یدست و تن خواهدیدلم م.و رخوت دارم یو لَخت یاحساس سست.بپرسد يزیبا من دهان به دهان شود و چ

بازگشته قلبم  ياریهش نیا.حرکت ندارم ينا یبکشم ول رونیکه به تنم وصل کرده اند همه را ب يمسخره ا يلوله ها نیا
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.رمیبم گذاشتندیکاش م.فشارد یرا م

************************************************** 

**********************************************

 میبرا یکس خواهمینم.دور و برم باشد یکس خواهمینم.زنمیدستش را پس م.کندیرا نوازش م میسرم نشسته و موها يباال

پس  يشتریدستش را با شدت ب.شودیحالم بد م.کندیاورد و سرم را نوازش م یم شیدوباره دسشتر ا پ.کند يدلسوز

، دارم  رندیگیخونم را م.تحت نظر هستم مارستانیب درهنوز .کندیدر اتاق شروع به قدم زدن م و شودیبلند م.زنمیم

 ینیس کیو  شودیوارد م يپرستار.تختخواب افتاده ام يو من سروکر رو دهندیبه زور قرص و شربت م.کنندیم قیتزر

 را، ده بار دستش  کندیم فهیارد انجام وظکه د يطور.کنمیاز خوردن امتناع م یبازتر شده ول میاشتها.آورد یم میغذا برا

تلفن اتاق .کندیو نگاهم م ستدیا یسرم م يباال یبابا مرتب با نگران.خورمیقاشق م کیتا باالخره  کندیم کیبه دهانم نزد

 یچ نمیبگو بب.ساعت است که منتظر تلفنت هستم ا؟سهیرو ییآه تو":داردیرا برم یگوش یبابا با جست.خوردیزنگ م

"؟يفرستادم به سفارت برد تیبرامارستانیب ریرا که از طرف مد ينامه اشد؟دعوت

 دیبا.فقط ساعت پروازت را به من اعالم کن.فرودگاه عقبت میا یم.يپس روز شنبه پرواز دار.خب خدا رو شکر یلیخ"

تحت نظر  یمدت دیبا یول کنندیمرخص م گریگفته اند ارغوان را دو سه روز د.میچه کن میریبگ میبعد تصم یبرس

از امدن از حساب مشترك پول بردار  شیحتما پ.میکن یسفکر اسا کیدیسرسام اور است ، با یلیها خ نهیهز نجایا.باشد

".حواله کن میبرا يو مقدار

منتظرت هستم .رندیفرودگاه به تو مشکوك بشوند و انها را ازت بگ يتو ترسمیم.است سکیر!اورینه با خودت ن"

"چه گفت؟ يمجاب شدند؟زند انیدر ان طرف اطراف یراست.يارغوان لطف دار به من و یلیخ.زمیعز

".ينخورده ا يزیهنوز که چ":دیگویپرستار م.گذارمیهم م يرا رو میو چشمها کنمیقاشق غذا را رد م نیآخر

همچنان  بابا.رودیغذا م ینیماند و بعد با س یزن چند لحظه م.کشمیسرم م يملحفه را رو.جواب دادن ندارم يحوصله

و  ایبه تلفن رو خواهدیدلم نم.را کرخت کرده میبه خواب سلولها لیم.است نیپلکهام سنگ.زندیاتاق قدم م يدارد تو
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 نیقادر باشم با ا ایبمانم  داریاگر ب.کند ریخواب جسم و روحم را تسخ ینیتا سنگ دهمیاجازه م.بابا فکر کنم يحرفها

 ییاو را شناسا دیبا.کن یبوده ارغوان؟او را به من معرف یآن مرد ملعون ک":دمبارزه کنم باز بابا شروع خواهد کر یسست

...بوده؟از ونیپانس نیزبانت بوده؟از ساکن يها یاز همکالس.میو حقش را کف دستش بگذار میکن

************************************************** ******

 يانگار جا یول دیآ یخوشش نم نجایگرچه از ا.اتاق سه تخته اجاره کردهکیو بابا  میخانم هفر بازگشته ا ونیپانس به

اب  کندیم یو سع ندینش یسرم م يمرتب باال ایرو.نداشته يگریشناخته و جرات انتخاب د ینم نجایرا جز ا يگرید

انها را  خواهمینم.دهدیرا هم او م میقرصها.کندیپوست م میبراوهیم.زدیپخته به حلقم بر میرا که برا یمرغ ایگوشت 

 یآنقدر با بابا م.بار خواسته شان در بروم ریتوانم از ز ینم یسست و خواب آلودم کرده اند ول.کرده اند ضمیبخورم ، مر

.تا باالخره قرص را ببلعم کندیو بابا ناله م کنندیالتماس م نندینش

".کرد یفکر اساس کیدیبا.کندیم يدادیچه ب یکه گران يوا":شودیوارد م ییپر از مواد غذا سهیک کیبا  بابا

".میارغوان را ادامه بده يو انجا مداوا رانیا میبرگرد شدیکاش م":دیگویم ایرو.ام دهیهم از او شن نیاز ا شیرا پ نیا

 شودیچه م مینیو بب میفکرهامان را جمع کن یکم دیبا.ستین ينظر بد":رودیو به فکر فرو م ندینش یم یصندل يرو بابا

".دو برابر شود هایترسم گرفتار یم یوضع خراب مال نیبا ا.کرد

 دایبه انها شد.بزنم دروغ گفته ام یحرف نیاگر چن یول دیو برو دیراهتان را بکش.ندارم ازیبه شما ن":میبگو خواهدیم دلم

 يخبر دمید یرعب اور که م يها هیاز ان توهمات و سا هایتازگ.کنمیبا وجود انها در اتاقم احساس آرامش م.دارم ازین

به  يرا نخور تیاگر قرصها.يدرمان بشو دیتو با دیگویبابا مرتب م.رفته ودهیان مالمتگر مزاحم هم راهش را کش.ستین

در  ایوجود بابا و رو ایبه جهت خوردن قرصها و داروهاست  میبهبود اوضاع روح دانمیو نم يگردیگذشته برم يحال رو

اصال چطور است .میبزن قدمیکم میرا بخور و بلند شو برو نیا":دیآ یبه طرفم مو  کندیپوست م میموز برا کیبابا .اتاقم

".کندیات را کسل م هیروح شتریب ادیخانه ماند ز يتو.یدنید يجا کیمیبرو
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".میبرو ای، شما و رو میآ یمن نم":میگویم.را ندارم يکار چیه ياصال حوصله .رفتن ندارم رونیب يحوصله

ما .میرو یکجا نم چیما هم ه ییایب ياگر تو حوصله ندار":ندینش یو کنار تختخوابم م ردیگیابا مموز را از دست ب ایرو

".میا امدهیگردش که ن يبرا زمیعز میتو باش شیکه پ میامده ا

".دیمن باش ریخواهم اس ینم":دهدیترحم م يبو شیحرفها

 یمسائل انیتو را در جر دیبا ینه ول ایحرف باشد  نین ااالن وقت گفت دانمیارغوان جان نم":ندینش یکنار او م دیا یم بابا

".یکن يبا ما همکار یقول بده دی، فقط با میتا به تو کمک کن میو فقط در فکر هست میبه خدا دوستت دار.میبگذار

.کنمیم نگاهش

یبهتر شده ول یلیکه از معالجاتت گذشته حالت خ یدو ماه نیالبته شکر خدا در ا.زمیعز يندار یمناسب تیتو وضع"

به  دیما با.خواهد داشت يثمره ا تایکه نها يناخواسته داشته ا يباردار کیتو .ماند یم یبه هر حال باق یمعضل اصل کی

"؟یهست میحرفها م؟متوجهیگو یچه م یفهم یم.میباش تهبچه داش نیوجود ا يهم برا یو جواب میبرگرد رانیا

 کیيبرا میحرف را بگذار نیا يندار یاگر االن امادگ":گاردیم میبازوها يدست رو.کنمیو پشتم را به او م زنمیم یغلت

"!گر؟یزمان د

 ستیانها چ میتصم دانمیم بایتقر.در مورد مسئله کنجکاو هستم یکند ول دایمورد ادامه پ نیصحبت در ا خواهدینم دلم

"!دیدار یمیچه تصمدییبگو.ستیمن مهم ن یآمادگ":رمیگ یدندان م يملحفه را ال.ستمیمسئمن ن یول

 ایمن و رو یکنینم يمورد همکار نیحاال که در ا یول ستیبچه ک نیپدر ا یگفتیکاش م":گذاردیم میبازو يرو دست

معالجه  یدر پ یو گاه شودیباردار نم ایکه رو یدانیم.میعاقالنه و قابل قبول مشکل را حل کن یقیبه طر میگرفته ا میتصم

 یم نیتحت نظر باشد به و نکهیا يکند باردار است و ظاهرا برا اعالمرانیدر ا انیاطرافاز او خواهش کرده ام به .بوده

در ان .میو غائله را ختم کن استیمتعلق به رو يکه تو باردار شده ا یطفل مییبگو میرفت رانیبه ا یوقت میدار میما تصم.دیآ

ما را قبول  ينقشه .میکن بزرگبچه ات را  میتوانیم یو هم به راحت رودینم تیو آبرو یافت یدهانها نم يصورت هم تو تو
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"ست؟ین یبابا؟نقشه حساب شده و قشنگ يدار

خودم خفه  يبا دستها دیایب ایبه دن یبچه را وقت نیمن ا":شنومیرا م میبهم خوردن دندانها يصدا.شودیدگرگون م حالم

مجبور بشود به خاطرش  یماند که کس یده نماو زن دیمطمئن باش.دامن شما بماند يننگ رو يلکه  نیا گذارمینم.کنمیم

".باز خواست پس بدهد

 نیا.ياوریبه خودت فشار ب دینبا!، آرام باش زمیآرام باش عز":کندیم میشانه ها دنیو شروع به مال ندینشیکنارم م ایرو

به  یبگذار طفلک.یزنیحرفها را م نیکه ا یمگر تو ادمکش هست.یکنیم یبا او دشمن يندارد که دار یطفل معصوم گناه

حرف حاال  نیالبته به نظرم وقت مطرح کردن ا.ییاف به او بگو کیینکه نتوا فتدیدلت ب يتو ي، مهرش طور دیایب ایدن

فکر  یمنطق هیقض نیکن به ا یسع.زمیفقط به خاطر توست عز میکنیم میکه دار يهر کار یحسام اشتباه کرد ول.نبود

"...باور کن.یو مثبت فکر کن یکن یرا مثبت تلق زیکن همه چ یسع.یکن

 دیچرا با.ننگ ناخواسته بر دامنم نشسته يلکه  نیا.کنمیم هیگر يها يو ها کشمیم رونیدستش ب ریام را از ز شانه

و نه  زندینه بابا حرف م گرید رودیدر سکوت فرو م ؟اتاقیبه چه گناه!خداوندا یبرسد؟به چه گناه نجایبه ا میزندگ

.ستیانجا ن درمیها هیگر يدهیمن و هق هق برجز  چکسیانگار ه.ایرو

هنوز حال ارغوان .من نگرانم حسام":دیآ یکالفه به نظر م ایرو.ختهیبهم ر یاتاق حساب.کندیدارد چمدانها را جمع م ایرو

".میرفتیم رانیوضع حمل کند و بعد به ا یگذاشتیکاش م.ندیبنش مایهواپ يانقدر رو به راه نشده که بتواند چند ساعت تو

 ستمیبا تو مخالف ن":اندازد یچمدان به ان چمدان م نیرا از ا هیو اثاث گرددیهدف دور خودش م یب.هم کالفه است بابا

فوت  کیفقط .مانده فیبالتکل رانیدر ا میکارها يهمه .مخارج سرسام اور است نجایا.ستیواقعا مقدور ن یول زمیعز

 میان تتمه را هم حفظ کن میاگر نتوان.خانم میدار ازیو پول ن رامدبه د ما.از هم فرو بپاشد میاست که زندگ یکاف گرید

 یمعضل یاز نظر مال چکدامیکه ه میکن يزیبرنامه ر يرا طور ندهیا دیبا.شودیهم م شتریتعدادمان دارد ب.میشوینابود م

 دنیکش یعادت به سخت دتتو خو.دارد ازیبه رفاه ن دیآ یکه دارد م يدارد ، بچه ا ازیدختر به رفاه ن نیا.مینداشته باش
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را از دست  تیموقع نیا دینبا.شده يشنهادیشرکت پ يدوباره  يراه انداز يبه تخته خورده و برا ياالن در.يندار

باشم و کارها را  دیهمه کارها را رو به راه کرده فقط من با گفتیم کردمیصحبت م يرازیکه با ش روزید.میبده

 مایاو را در هواپ.ارغوان هم درخواست برانکارد و نظارت پزشک کرده ام يراب.ستیراه ن یمطمئن باش حرفم ب.بچسبم

".میبد به دلمان راه بده دینبا!توکل به خدا.میبریتحت نظر م

 یارغوان محل مناسب مانیاقامت ما و زا يبابلسر برا یآخر مطمئن":کشدیرا م پشیو ز بنددیاز چمدانها را م یکیدر  ایرو

".رستان است حسام جان؟امکانات کم داردبه هر حال شه.است

 یفقط گوشم به انهاست و حرف اریاخت یعنصر ب کیمثل .میبمان نیدر و خواهدینم گرید.را گرفته مشیبابا تصم انگار

 میبرا یزندگ.تمام شده میبرا ایکجا باشم؟د کندیم یمن چه فرق يم؟برایبرو میم؟بگویبمان میم؟بگویچه بگو.زنمینم

من ":شنوم یو من فقط م کنندیانها جر و بحث م.بگذارند جاعمرش را ک يهیمثل من بق یکیکندیم یرقچه ف.تمام شده

 یاز او در مورد بابلسر حساب یببرد ول ییبو يرازیالبته نگذاشتم ش.جان ایکرده ام رو قیتحق یتلفن زیچ زیدر مورد همه چ

آنجا  یدتو م میریگ یم الیدر اطراف شهر و ییجا کی.کردهیم یکه سالها در ان شهر زندگ یدانیم.سوال جواب کردم

 یتا وقت.میبرگشته ا رانیبفهمند به ا انیاطراف گذارمینم یحت.گردمیو زود بر م رومیبه تهران م یمن گاه.میکنیاقامت م

ز ارغوان را ا ییدستورات دارو.ندارد یو تماس ییهم که با انها آشنا يرازیش.دینخواهد فهم چکسیه مییخودمان نگو

مرتب تحت  دیگفتند با.میبریم رانیبه ا شیو برا میکنیم هیجا ته نیهم دارو از هم يمقدار.گرفته ام مارستانیپزشکان ب

رو به راه  زیباور کن همه چ!نگران نباش.میسپار یو او را به دستش م میکنیم دایروانپزشک خوب پ کیانجا .نظر باشد

".است

 ؟چطورییگویبه او چه م دیو احوالت را پرس دیتو را در تهران د یی، آشنا یاگر دوست":ندینش یتختخواب م يرو ایرو

"؟یکنیم سیرا راست و ر هیقض

 رانیبه ا يمسئله کار کیيبرا میگویمثال م.میکنیم يانهم فکر يبرا.خدا بزرگ است خانم":بابا هم نگران شده انگار
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"...نیامده ام و دوباره به و

چه آرزوها داشتم !یچه افتضاح ایخدا.است انیآبرو در م يپا.ببرد ییبو هیاز قض یکس دینبا.دمرا به بابلسر ببرن خواهندیم

 زیهمه چ دیبا.نمانده یتا شب وقت.حساب کنم هیتسو ونریخانم پانس نیبا ا رومیمن م":شودیبابا از جا بلند م!و چه شد

".حرکت رو به راه شود يبرا

************************************************** 

*************************

از  نکهیهم.دنج بودنش آرامش بخش است یترساند ول یمر ا م طشیمح.کوچک و جمع و جور در دل جنگل يالیو کی

سالن نسبتا بزرگ  کیاتاق دارد و  کیالیو.کنمیاحساس آرامش م مینیرا بب یکس میستیو مجبور ن میمردم به دور هست

 يرختخوابشان را در کنار رختخواب من تو ایو رو بابا.سه نفره یزندگ کیيبرا یو وسائل اندک یچوب يبا آشپزخانه ا

 یاستراحت کن دیبا يتو خسته ا!قرصت را بخور و بخواب ایب!ارغوان جان ایب":زندیم میصدا ایو رو کنندیاتاق پهن م

".زمیعز

 الیو واریبه د واریزن صاحبخانه که د.کشمیب دراز مبعد در رختخوا.خورمیچون و چرا م یو ب رمیگیرا از دستش م قرص

"شام درست کنم؟ دیخواهیخانم؟م دیندار اجیاحت يزیچ":زندیخانه دارد از پشت در خانه صدامان م

".میکنیم هیخودمان شام ته.، ممنون ينه خانم احمد":بردیم رونیسرش را از پنجره ب ایرو

دارد به  نهمهیچرا ا.بنوشم و بعد بخوابم ریش یوانیل کندیبا اجبار وادارم م ایرو.هسته ام.ندارم زیچ چیبه خوردن ه یلیم

 يخاطرات دور.دوزمیچشم به سقف م!همه مراقبم بود؟ نیاگر بابا قول بچه را به او نداده بود باز ا ایکند؟آیمن محبت م

 ایپنکه روشن باشد  یخواهیم":کندیرا روشن م یپنکه س سقف ایرو.تاس یهوا گرم و شرج.شودیدر ذهنم زنده م

"زم؟یعز شودیسردت م

رخوت آلود و کابوس  یو حالت چدیپ یپنکه در اتاق م يصدا ژیژقیق.جواب دادن ندارم يحوصله .بندمیرا م میچشمها

دوباره .شودیلبانم از هم گشوده نم یپنکه را خاموش کن ول میکه بگو کنمیدستم را بلند م.دیآ یگونه در سرم به وجود م
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.افتد یرو هم م یبه آرام میلکهاپ.کار خودش را کرده و خواب آلوده شده ام قرص مسکن

*************************************

 ییمرتب در مورد من و چرا دهیما خواب يالیامده و در و شبید.به تهران رفته و ما را سپرده دست خانم صابخانه بابا

چقدر از دروغ گفتن متنفر  شهیهم.دهدیسرباال م يو جوابها رودیطفره م هم ایو رو کندیخود سوال م يالیاقامتمان در و

 یهم کل الیو نیکه اقامت در هم دانمیم.ندیمن چپ و راست دروغ بگو اطرمجبورند به خ نجوریا انیبوده ام و حاال اطراف

طفل معصوم  نیتا ا دیاو امده  دیامکانات تهران را گذاشته ا یعنی":دیگویم يخانم احمد.دست بابا گذاشته يخرج رو

"!د؟یبچه اش را بزا نجایا

بعدا .کند یخوش آب و هوا و دنج زندگ يجا کیدر  دیفعال گفته اند با":دهدیکره و عسل را به دست من م يلقمه  ایرو

".میچکار کن ستیمعلوم ن

".ردیگامروز فرداست که دردش ب نیهم.بچه که پا به ماه است نیخب ا":کندیمرا نگاه م رکانهیز زن

"، تهران؟ کندیم یشوهرش کجا زندگ":شکندیتخم مرغ را با قاشق م کیزن سر .من هستم ایتر از رو کالفه

".يصبحانه کامل بخور دینگذار ، با نیارغوان جان لقمه ات را زم":دیگویم ایرو

فکر کردم  دیآمد راستش اول که":کشدیرا هورت م اتشیو محتو کندیم کیرا با قاشق به لب نزد یتخم مرغ عسل زن

".یدختر باش نیکه تو مادر ا دیآ یاصال نم دیشما خواهر هست

و زن بر  گذردیچند لحظه در سکوت م.شودیرد و بدل نم یحرف.است یلبخندش کامال زورک.دوزمیچشم م ایرو به

"خانم مهندس؟ يندار اجیاحت يزیچ.میخب ما رفت":زدیخیم

 کشدیم واریخودش را کنار د ایرو دیآ یم اطیح یدرب خروج يصدا یوقت.ودریم رونیو زن از سالن ب کندیتشکر م ایرو

 دیایشب ب میمحال بود بگو دمیترس یاز تنها ماندن خودمان نم نقدریاگر ا!يچه زن کنجکاو يگوا:زندیم هیو به ان تک

کنم که مچ دستم را صبحانه را جمع  يخودم سفره  خواهمیترسد؟میم یکیو تار ییاو هم از تنها یعنی".ما بخوابد شیپ
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فعال برو دراز بکش تا غروب که حسام .یفقط استراحت کن دیتو با.کنمی، خودم سفره را جمع م زمیتو نه عز":ردیگیم

".میقدم بزن یکم میآمد برو

 نیسقف و ا نیاز ا.را اصال دوست ندارم رهیت یچوب يپنجره  نیاتاق و ا نیا.داردیخوف برم م بردیم رونیر که ب ظرفها

عکس  کی.است واریکه به د يا رنامهیکنار عکس و تقد رومیم شومیبلند م.دیآ یخوشم نم چیپرده ها هم ه نیکه و اپن

 دانمینم.ر نامه که او و همسرش را شهروندان نمونه اعالم کرده اندیتقد کیو  ياز اعضاء خانواده خانم احمد یخانوادگ

 زیاز همه چ.چقدر دلم گرفته.ستیهم قابل خواندن نخیتار.است یمیقد یلیعکسها خ یاست ول یمال چه سال

 يزیچچرا  یکنموراست یچقدر بابا اصرار کرد پدر بچه را به او معرف.به خود گرفته يبد یشیحالت فرسا گمیزند.زارمیب

شوم مطمئن  خواهمیم.افتد یو تنم به لرزه م شودیاز کنار پنجره رد م ایرو يهیسا!در مورد شهاب و مجمع به او نگفتم؟

 یکنیرا تماشا م یپشت اطیح يدار":چدیپیدر سرم م شیصدا.چسبانم پ یسرم را به پنچره م.که خود اوست

درختها رشد کرده؟خانم  يپا ییبایز یوحش يچه گلها ینیبیم.نارنجستان است.دارد یقشنگ يچه منظره  ینیبیزم؟میعز

 يباغ را گذاشته برا گفتیم.بردیور به سر مو مدتهاست در خارج از کش ستین رانیباغ ا نیصاحب ا گفتیم ياحمد

"...و میساخت یباغ م يقشنگ انتها يالیو کی.میانجا را بخر میتوانست یکاش وضع حسام خوب بود و م.فروش

 دهیکاش انسان آفر.زندیپرسه م یوحش يگلها يو ذهن من در البال زندیحرف م شیاهایدارد از رو نجوریهم او

علفها دلهره و  نیا یعنی.علف بودم و حس نداشتم کیکاش .خار بودم یحت اییگل وحش بوته کیکاش من هم .شدمینم

چقدر حالم !خداوندا.رمیبم خواهدیدلم م.باشم دهدوست ندارم زن( D:___!!یفهمینه فقط تو م(فهمند؟ یاضطراب را م

.افتم یتخته سنگ در رختخواب م کیو مثل  رومیم.بد است

پاشو هم .الحمداهللا حسام هم امد.از ساعت ناهارت گذشته یلیخ.زمیبلند شو عز":شومیم داریب اینوازش دست رو با

".میتا با هم ناهار بخور ایقرصت را بخور و هم ب

سالم ":دیآ یشده ام به طرفم م داریب ندیبیم یوقت.کندیساکت نگاهم م ریاخ يو مثل روزها ستادهیدر چهارچوب در ا بابا
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"گذشت؟ما خوش  یب.ساعت خواب.زمیعز

بابا .میخوریناهار را م.توانستم با لبخند جوابش را بدهم یکاش م.سوزدیدلم به حالش م.ها را ندارم یشوخ نیا يحوصله

در  یکم میبرو دیبلند شو":کندیم دارمانیب ایو رو میزنیم یچرت.دیگو یان م تیو احتمال موفق دیذوق زده از کار جد

".کندیم سردهن را افخانه ماندن همه ما يتو.میساحل قدم بزن

 ادیتا ساحل ز.تحمل وزن باال تنه را ندارند میپاها کنمیاحساس م.شده ام نیچقدر سنگ.میرویم رونیو ب میپوش یم لباس

.میشویسوار م.را اورده نشیبابا ماش.میفاصله ندار

الغر اندام  یمرد بوم کی.اند راه انداخته يوِلوِله ا ییایمرغان در.از ابر است دهیآسمان سرتاسر پوش.است یطوفان ایدر

او چه در  دهندیتکان م دایرا شد کرشیگاه به گاه پ یامواج وحش.کندیو دارد دور دست را نگاه م ستادهیآب ا کینزد

به دل  دیترد.افتد یبه سرم م يفکر کبارهیدهد؟یم حیرا به بودن ترج مرگایآ.است زاریب یمثل من از زندگ ایسر دارد؟ا

را  دمیجلو د رنگیب يپرده ا.غلتم ینرم و سبک در اب م.سپارم یو خودم را به امواج م دومیم ایدر يبه سو.دهمیراه نم

دارم به اوج  کنمیم حسافتم و  یم يموج بلند يرو.از شرش رها شوم دیبا.ارزش ادامه ندارد یزندگ نیبله ا.ردیگ یم

اب  ریو مرا با خود را ز گذردیتنم م يز روموج ا یدوست دارم خودم را رها کنم ول.کنمیم یاحساس سبکبال.رسمیم

چهره خانم .دیآ یبابا جلو چشمم م يچهره .نمیتوانم بب یرا نم زیچ چیو ه چکسیه.لرزاند یوحشت وجودم را م.بردیم

 دهیند چوقتیه.و باز نگاه نگران بابا.تو سالن يانویپ.ردیگیچمم جان م شیپ راناتاقم در خانه ته لیو راح يریشمش

نفسم گرفته .کوبدیابها م يو مرا رو دیآ یم گرید یموج.دمیهق هقش را شن مارستانیان روز در ب.زدیبربودم اشک 

زنده ماندن و نجات تقال  يدارم برا نمیبیم رتیدر کمال ح یفاصله ام تا مرگ چه اندازه است ول دانمینم.شودیم

کنم  یخداحافظ زیبا همه چ دیبا.ش خالص شومو سرک یامواج وحش نیامکان ندارد بتوانم از دست ا ستین يدیام.کنمیم

مرگم .خواهد کرد دایپ یجنازه ام چه حال دنیبا د.رقصدیچشمانم م شیبابا پ يچهره .را بکنم نکاریا خواهمینم نمیبیو م

..."!رمینگذار بم!نه ، خداوندا":زنمیم ادیفر کند؟دردلیرا تحمل م
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مالد و اشک  یدارد شانه ام را م ایرو.کنمیباز م یبه سخت چشمانم را.و اشنا گانهیب يصداها شنومیم يا همهمه

 یزن يو صدا"به هوش امد.به هوش امد":زندیم ادیفر ایرو.خواهدیکمک م انیبابا دورگه شده و از اطراف يصدا.زدیریم

".دیبرسان مارستانیزودتر او را به ب دیبا.ضقعنا بچه اش تلف شده":دیگویم گانهیب

اشک  نجوریهم ایرو.هستم مارستانیکه در ب کشدینم یطول.برندیبابا م لیبه طرف اتومبو  کندیبلندم م ییدستها

بهتر  دیباش مارستانیفقط دو سه ساعت در ب.رو به راه است زیهمه چ.دینگران نباش":کنندیام م نهیپزشکان معا.زدیریم

".است

"بچه زنده است؟":رسدیم بابا

".ستین یبله مشکل"

 ایخدا کند سالم به دن.طفل معصوم امد نیسر ا ییچه بالها":دیگویم ایو رو".سخت است چه جان":میگویخودم م با

".دیایب

د؟یایب ایممکن است معلول به دن یعنی!سالم

".اورم یلباس م يبرا رومیمن م":دیگویبابا م.به تن دارم مارستانیاورده اند و لباس ب رونیرا ب سمیخ يلباسها

 ریخانم مهندس جان ، خوش گذشت؟د":اورد یم رونیپنجره ب يسرش ر از تو يدخانم احم میرسیبه خانه م یوقت

!به گردش شهیهم یاله.نگران شدم دیامد

"!نکند ابانیگرگ ب بیرا نص یگردش نیخدا چن":زندیلب غر م ریبابا ز و

".بتواند جان سالم به در ببرد دوارمیام.است فیضع یلیخ یطفلک":دیگویم ایرو

 یبشود؟باور کن اگر از خدا نم یتازه بماند که چ!نگرن خود ارغوان هستم بچه به دركمن ":دیگو یم بابا

".عمل رفتن نداشت ریتوان ز.کردند ینم نیطفل معصوم را سزار نیکاش ا...دمیترس

سر  کیحسام جان تو چند لحظه بمان من بروم به بچه .خواستیهم توان م یعیطب مانیزا.دکتر گفت مجبورند یول"



کتابخانه نودهشتیا  فریده نجفی -چشمهاي سرگردان 

w W w . 9 8 i A . C o m 221

".است يعاد ریتنفسش غ ندیگویم.بزنم

کنار  رودیم.ماند یاتاق م يو بابا تو رودیم ایرو.بمانم یهوشیهمانطور در خواب و ب خواهدیدلم م.کنم یرا باز نم چشمانم

بعد با انگشت .شکند یباشد مفصل م یعصب یلیخ یوقت.شنوم یرا م شیشکستن مفصل انگشتها يصدا.ستدیا یپنجره م

 یهمه آزارش نم نیا شدیکاش م.جوشد یو سرکه م ریدلم مثل س.ردیگ یجره ضرب مپن يچهار چوب فلز يرو

که  دید.شده ام ریغافلگ.گرددیبه طرفم بر م.زمیاشک بر يها يها خواهدیو کالفه ام ، دلم م یعصب.تهوع دارم.کردم

"بابا؟ یخوب":کنار تختخواب دیا یم.چشمانم باز است

دوستت دارم ":کندیو انگشتانش را در انگشتانم قالب م کندیه نگاهم مناباوران.کنمیرا به طرفش دراز م دستم

".يدیفهم یرا م نیکاش ا.زمیعز

".راه نفسم را بسته یدست یفهمم بابا ول یم":میخواهم بگو یم.رودیغلتد و در بالش فرو م یچشمم م ياز گوشه  اشکم

 ایرا در دن یمن جز تو کس.یخودت کمک کن دیبابا ، با شودیدرست م زیهمه چ":کند ینوازش م یرا به گرم سرم

 گفتندیپزشکان م.يندازیب رونیو انها را از ذهنت ب یدرونت بجنگ یکن با افکار منف یسع.یکن دلم را شاد کن یسع.ندارم

را به موقع و مرتب بخور  تیداروها!کن يهمکار ایبا رو!کن نکمکما یبه سالمت دنیرس يبرا.تو قابل کنترل است يماریب

".توست رخواهیمطمئن باش خ.ستین ياو ادم بد.زمیرا باور کن عز ایرو.نشاهللا حالت رو به راه شودتا ا

به گمانم تا سه چهار روز .حال بچه هم بهتر شده.خب خدا رو شکر که زائوتان کامال به هوش امد":شودیوارد م يپرستار

".دیانها را مرخص کن دیهر دو رو به راه باشند و بتوان گرید

 ایبه دن یقشنگ يچه بچه  یدانیارغوان جان ، حالت خوب است؟نم يوا":شودیذوق زده وارد م ایرو.کندیتشکر م بابا

مثل  يمطمئنم روز.کاسه چشم کیدارد و  اهیس يخرمن مو کییها ول ستیتنش ن يگوشت رو چیهنوز ه.ياورده ا

".خواهد شد ییبایخودت دختر ز

 نجایالبته ا!یاالن عادت کن ان بچه را به ارغوان نسبت نده نیجان از هم ایرو":اورد یم نییو بابا صدا را پا رودیم پرستار
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".میکه او را دختر تو بنام میهمه عادت کن دیبا یشود ول یاست و نم مارستانیب

 در شمال میدار میکه تصم یدو سه ماه نیا.میباش گرید يالیو کیيبه فکر اجازه  دیبا":کنار تختخوابم دیآ یم ایرو

".شده ریدست و پا گ شیها یدگیآنقدر با محبت است که رس چارهیب.خواهد کرد تمانیاذ يوجود خانم احمد میبمان

همه به تلفن ها و ارتباطات  گرید.میزودتر به تهران برگرد دیبا.ستیبه دو سه ماه ماندن ن يازینه ، ن":دیگو یم بابا

 میتوانیاست که م فیو نح فیهم آنقدر ضع چارهیب يبچه .است ی، کاف میباش نجایا يده پانزده روز.مشکوك شده اند

".میرویم انسرماه نشده به تهر.امده ایهفت ماهه به دن مییبگو

که دارد غزال  یاهیغزال؟با ان چشمان درشت س میبگذار یتو اسمش را چ دهیبه عق":شودیصورتم خم م يرو ایرو

"است؟ خوب ست؟غزالیات چ دهیاست ها؟عق یاسم مناسب شیبرا

 یسرنوشت کنمیارزو م.امده ایبه هر حال به دن.بندم یاندازمو چشمانم را م یشانه باال م.بچه فکر نکرده ام نیبه نام ا هرگز

.مشابه مادرش نداشته باشد

************************************************** **

و  شودیم میآن به او حسود کی.دهدیم ریبانده و دارد شچس نهیبچه را به س ایرو.کنمیباز در نگاه م مهیدرز ن يال از

 ایاز به دن شیکردم؟پیاگر او نبود چه م.شومیم مانیزود پش یول دهیبچه را از من دز.ستیاو مادر غزال ن.شومیم یعصب

تنها  نمیبیدوستش ندارم و حاال م کردمیبودمش فکر م دهیتا ند.داشتاز او انزجار خواهم  کردمیطفل گمان م نیامدن ا

تا  دهدیم یو گاه دهدیاشت را او انجام م یاساس يکارها.کرده میخودش و من تقس نیاو را ب ایرو.است یبه زندگ دمیام

و زرد  فیشناسد و همچنان نح یرا خوب م انیاست و اطراف ياریهوش يبچه  یمگیدر سن دو ماه و ن.من سرگرمش کنم

 دیقربان دستت با.تو ارغوان جان ایب":زندیو لبخند م کندید مسر بلن.وجودم را در پشت در احساس کرده.رنگ است

خسته که .ندیایات قرار است ب روزهینسترن و عمه ف.تا من سالن را مرتب کنم ریبچه را بگ نیا.یامروز به من کمک کن

"؟یستین
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.رمیگ یرا از آغوشش م بچه

".ردیدل درد بگ ترسمیرا با ولع خورد و م ریش.تا گاز معده اش خارج شود ریشانه بگ ياو را رو.زمیشوم عز تیفدا"

و فالسک آب جوش و  ریش شهیتند و تند ش.دهمیکه انگار به اجبار دارم کار مربوط به او را انجام م زندیحرف م يطور

حوصله ات سر  نجایا ترسمین؟مییپا میبرو ییایتو هم ب یخواه یم":زدیخیو بر م کندیخشک بچه را جمع م ریش یقوط

".برود

بچه  تیو وضع گرددیلحظه به لحظه بر م یول شودیمشغول نظافت سالن م.میرویو به سالن م میشویهم از اتاق خارج م با

بچه را به اتاق  میبه خانه آمده ا مارستانیکه از ب يروز نیاز اول.نگران اوست یکه حساب دهدینشان م.کندیرا کنترل م

 یگاه.دهدیاو را هم خودش انجام م يکارها يهمه .و بابا گذاشته خودش برده و تختخواب او را کنار تختخواب خودش

.کردمیبه مادر بودن او نم یبودم مثل آنها شک گرانید يکه اگر جا رودیچنان قربان صدقه اش م

است و  فیضع یطفل نیگفت ا ایرو.از سرد شدن هوا روشن شده بود شیخانه پ يشوفاژها یسرد شده ول یحساب هوا

با جار و جنجال وارد  روزهیعمه ف یو گروه خانوادگ زنندیدر م میساعت سه و ن يها یکینزد.شودضیممکن است مر

بچه را بده به من ":ردیگ یغرال را از من م ودشاناز ور شیپ ایرو.شده ام و مجبورم در سالن بمانم ریغافلگ.شوندیم

".يتو خسته شد.زمیعز

".میدیچه عجب ما تو را دخانم؟ يچطور":ندینش یکنارم م دیآ یم روزهیف عمه

".زحمت غزال افتاد گردنش يهمه .خسته شد یلیارغوان امروز خ یطفلک":دیگویم ایرو

 گفتمیم يداشتم به زند.تو بود ارغوان جان بتیخونه ما غ يراستش امروز تو":کندینم ایبه رو یاصال توجه روزهیف عمه

بشود؟همه  یپدرت خرج کرد که چ چارهیآنهمه ب.رانید به اکاره ول کرد و ام مهینکرد درسش را ن یارغوان کار درست

".ناکام ماند

خودش  گریبود که د دهیرس ییبه جا.نبود نیماندن ارغوان در و شتریبه ب يازیجان ن روزهیف":دهدیجواب م ایرو دوباره
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 شیاز خانواده برا يماندن هم نداشت و دور يحوصله .ردیبگ ادیرانیاش را در ا یقیمطالب مربوط به موس توانستیم

".امد رانیو با ما به ا دپدرش قبول کر شنهادیبود که به محض پ نیمشکل بود ا

را ادامه  یقیدرس موس شودیچطور م تیوضع نیو با ا رانیدر ا!چه حرفها!وا":اندازد یگره به ابرو م روزهیف عمه

"مان به راه است؟ یقیموس یاکادم ویقیدارد؟کدام دانشکده موس

"...ارغوان خودش.یقیمن که نگفتم دانشکده موس":دیگویم ایرو

صداها .رومیطبقه باال م يو به طرف راه پله  شومیبلند م.جر و بحث مسخره و خرد کننده را بشنوم نیا هیمانم تا بق ینم

 یبیجور عج کینگاهش .کندیبچه حسادت م نیباور کن دارد به ا":نسترن است يانگار صدا.شودیبه پچ پچه م لیتبد

"...يآن هم از نامادر.حکم هوو را دارد شیخب به هر حال غزال برا.شده یعصب

 یعمه نم نیمگر ا!چرا؟!ها چرا؟ يها آزارم کردند ، خود بهیغر!خداوندا.خزمیاتاقم م يو تو رومیرمق از پله ها باال م یب

بروم بابا  نیاز آنکه به و شیپ ارکبیکند؟یبا من رفتار م یدشمن خون کیمادرم را پر کند؟چرا مثل  یخال يتوانست جا

گرفته  شانیخودت را برا کنندیگمان م یجوش یبا انها نم.خود توست فتارنسبت به تو عکس العمل ر گرانیگفت رفتار د

من  یول زدیحرف را م نیهم دید یرا م روزهیاگر امروز هم رفتار عمه ف دیشا.یکنیو از سر کبر و غرور با انها رفتار م يا

.نداشتم روزهیبا عمه ف يبدکه رفتار 

 يدهیسر به فلک کش واریو گرفته است و د يآسمان ابر.نمینش یکنار پنجره م رومیم.درهم کوفته است یحساب اعصابم

در  دمید یم وارید يرو یکه زمان يریدوباره آن تصاو ترسمیم.بندم یچشمانم را م.کندیرو به رو اعصابم را فشرده تر م

صحبت کنم و  ایبا رو دیبا.کرده ام دایتوهم و کابوسها نجات پ دستکه از  ستین يادیتازه مدت ز.برابر نظرم زنده شود

دور به  یاذان از مسافت يصدا.و اعتماد به نفس خواهدیقلب م نانیاطم.خواهدیدلم آرامش روح م.اتاقم را عوض کنم

سجاده  هرانت نیاز هم ياالن در نقطه ا دیشا.افتم یم لیو راح يریخانم شمش ادیبه .وقت نماز مغرب است.رسدیگوش م

پنجره را .داشتند یگفته بودند چه ارامش میکه برا یمشکالت يبا همه .شوندیخواندن نماز م يباز کرده اند و دارند اماده 
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 نیا!خداوندا!کردن ببخش یبه من قدرت زندگ!خداوندا!کمکم کن!خداوندا":کنمیو دستانم را به آسمان دراز م کنمیباز م

 دادیبه درگاه خدا در وجودم ب شیایبه دعا و ن لیم.اذان تمام شده"!خداوندا!کن رونیبرا از وجودم  یروح يها تیاسحس

کمکم  تواندیجز خدا م یچه کس.کنمیدر وجود خود حس م یملکوت یبار آرامش نیا یباز هم منقلب هستم ول.کندیم

کنم و از انها کمک  دایپ رالیو راح يریخانم شمش انستمتویکاش م.راحت باشم توانمیم نقدریجز او ا یبا چه کس.کند

.رمیبگ

غزال پر  دنید يدلم برا.فهمم مهمانها رفته اند یم.شودیساعت هفت خاموش م کیو قال در سالن نزد لیق يصدا

 ادتیمگر .زمیمهمانها عز شیپ ينماند!ارفوان جان":به اتاقم دیآ یخودش م.ندارم ایرو شیرفتن پ يپا یول کشدیم

"!؟یدا کنیو در جمع حضور پ یکه تنها نمان کندیم هیرفته پزشکت چقدر توص

"جمع؟ نیا":میگو یلب م ریز

حرفش غرض  چیباور کن از گفتن ه یول ستیخوش زبان ن ادیخانم ز روزهیف.حق با توست":ردیگ یدستم را م دیآ یم

و  میبچه را انجام بده نیا يهاکار میحاال بلند شو برو.است نیصحبت کردنش ا ينحوه . ندارد یو مرض

".شد داریبغلم از سر و صدا ب يده بار تو یطفلک.مشیبخوابان

 یندارد ول شیاز حرفها يمنظور روزهیف میگو یالبته م":سر درد دلش باز شده.میرویو به اتاقش م شومیاو همراه م با

 میاختالف دار میو با شوهر قبل شومیار نمبارد دیفهم یاز وقت.را مدتها در اورد کیمنظور پدر من  یب يحرفها نیهم

همه را بزنم و از  دیاو ق يگرفتم به خاطر حرفها میروز تصم کیکن  رآنقدر متلک بارم کرد و انقدر زخم زبان زد که باو

قسمت نبود و پدرت  یدور افتاده و ارتباطم را با همه قطع کنم ول يگوشه  کیگرفته بودم بروم  میتصم.تهران فرار کنم

 یول میکرد زدواجو ا میمن و شوهرم مثال عاشق هم شد.را گذرانده ام يبد يچه روزها یدانینم.ر راهم قرار گرفتس

من در  نیو تنها رها کرد و به جمع معترض کهیشروع به دخالت کردند مرا  لشیامد و فام انیصحبت بچه به م یوقت

باشد که نام پدرم را نگاه  دیبا یکی.خواهندیز من وارث مچه کنم تنها پسر خانواده هستم و پدر و مادرم ا گفتیم.امد
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مثل  یهم زن یکیو  کردیم یزندگ هیان وقتها ترک یکیمن بودم و دو تا برادر که .که در کار نبود يمادر و پدر.نه ایدارد 

م هوو به شوهرم گفتم حاضرم سر یحت یول یکنیباور نم.از طالق مقاومت کردم يریشگیپ يبرا یلیخ.داشت روزهیف

به هر حال تا  ینبودم ول يرغرو یآدم ب.خوردیاش به مشکل بر م ندهیا یزندگ يگفت انجور.بار نرفت ریو او ز ياوریب

گذارنم  یعمرم را م يروزها نیدارم بدتر کردمیاز طالق فکر م شیپ.خودم را شکستم و بعد طالق گرفتم شدیانجا که م

بار و بنه ام را جمع کردم و به خانه برادرم آمدم  یتازه وقت.خانه خودم بودهمسرم  يبه هر حال خانه .کردمیاشتباه م یول

شوهرم و  ياز حرفها شتریب یلیخ.آزار دهنده بود ارغوان یلیخ روزهیف يحرفها.چه یعنیعمر  يروزهانیبدتر دمیفهم

داشتم از  میگفتم تصمهمانطور که .خوردمیده تا قرص رنگ و وارنگ م يرو.شد دهیکارم به روانپزشک کش.خانواده اش

 میبا پدرت از هر نظر برا یزندگ.مطرح شد تنقطه دور افتاده پناه ببرم که ازدواج با پدر کیتهران فرار کنم و به 

ازدواج  نیتو با ا کردمیبود که حس م یبود و آنهم مخافت يشاد نیمانع ظهور ا زیچ کییبخش بود ول يراهگشا و شاد

ازدواج  نیانگار قسمت بود و ا یرا گفتم ول نیبه پدرت هم ا.تو بشوم یم سبب ناراحتخواست یباور کن اصال نم.يدار

بشد تو در  ادتیاگر  یول میباش یهم دوستان خوب يبرا میبتوان خواستیدلم م.از تو خوشم آمده بود یلیخ.سرگرفت

 میتصم نیخودم را در بروز ا.رمیاز غصه بم خواستمیم يبرو رانیاز ا يدار میتصم یگفت یوقت.یگذاشتینم شیراه پاپ نیا

و ارغوان را  میاز هم جدا شو ایگفتم ب.دادم ییجدا شنهادیبه حسام پ یحت یول یباور نکن دیشا.دانستمیمقصر م يریگ

 زیچ کیخواهمیحاال هم م".ندارد یربط چیارغوان به وجود تو ه ا؟رفتنیرو يبچه شده ا":گفت.بماند رانیوادار کن در ا

با هم  میتوان یما م.را ندارم چکسیجز تو و غزال و حسام ه ایدن يمن تو.زمیدوستت دارم عز یلیخ به خدا.یرا بدان

 دانمیم.میپشت هم باش میتوان یما م.هم عذابمان بدهد چکسیحرف ه میو نگذار میبده لیرا تشک یخوشبخت يخانواده 

پر کنم  تیاو را برا یخال يم توانسته ام جاروز بفهم کیاگر  یول رمیرا بگ نتیمادر نازن يتوانم جا ینم چوقتیکه ه

من  يدوست رو کیبه عنوان  یدهیارغوان؟قول م یم اعتماد کنیبه حرفها یدهیقول م.ندارم ییاز خدا آرزو گرید

"؟یحساب کن
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در چهره اش وجود  یخاص تیمعصوم.کنمینگاهش م.خواباندیغرال کرده و دارد او را م يضمن صحبت کارها در

هم مثل من  ایرو.کنم رونیرا از وجودم ب نیبدب يهیروح نیا دیبا.بدهم رییخودم را تغ دیبا.سوزدیالش مدلم به ح.دارد

.کنم ياداوریرا به خود  نیمرتب ا دیبا.دردمند است

5فصل

 يغذا بخور دیبا يبزرگ شده ا گریتو د.پاشو خجالت دارد دختر":کشد یم رونیرا از دهان غزال ب ریش يشهیش ایرو

".يو ما را سر کار بگذار یات را بچسب شهیمرتب ش نکهیانه 

 ادیو ز گذردیم ایشب و روزش با رو.سالش تمام شد کیگذشته  يهفته .خواهدیاش را م شهیو ش کندینک نک م غزال

چند .داردیاو را از تختخوابش برم ایرو.است که در رفتارم وجود دارد یحوصلگ یبه خاطر ب دیشا.ردیگ ینم لیمرا تحو

بچه  نیا":کندینگاهم م.فشارد یم نهیعاشقانه او را به س عدو ب بردشیچند قدم راه م.ستدیپا با يرو گذاردیم يلحظه ا

".شودیتر م یروز به روز دارد قشنگ تر و خواستن

از ساعت چهار  شیدکتر گفت اگر تا پ یمنش.پاشو ارغوان جان ، پاشو اماده شو":کندیبه ساعتش نگاه م.زنمیم لبخند

".ندازمینفر راهتان ب نیاول کنمیم یسع دیباش نجایا

بر .است يکردنم ضرور یزندگ يعاد يام که برا دهیفهم گرید یندارم ول یدل خوش چیاعصاب ه يخوردن داروها از

"بده من غزال را آماده کنم؟ یخواهیم":زمیخیم

را شسته ام به اتو  تیروسر!ودت را آماده کنتو برو خ.کنمی، من اماده اش م زمینه عز":شودیو بلند م کندیرا بغل م او

"!میفتیدارد ، ان را هم زود اتو بزن که راه ب اجیاحت

لب  ایرو.نوبت هستند دنیهمه افسرده و پکر نشسته اند و منتظر رس.ستیسوزن انداختن ن يجا.شلوغ شلوغ است مطب

".نرود ادشیقولش را  یند خانم حسنخدا ک.آمده ضیهمه مر نیتازه ساعت چهار نشده و ا.من يخدا يوا":گزدیم
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 یمرد م يرا به گردن خانواده  شیزن دارد گناه مشکل روح.بغل دست ما آرام جر و بحث دارند يو شوهر زن

 یلیاش خ افهیق.دیآ یو به طرف ما م زدیخیسالن انتظار بر م ياز آن سو يگوشم به حرف آنهاست که مرد.اندازد

"!؟یعیخانم بد":کندیم مبا تعجب نگاه.شک دارم یول شناسمیم او را شودیتر که م کیآشناست نزد

"د؟یدار یشیبله خودم هستم فرما":شومیجا به جا م یصندل يرو معذبانه

"هست؟ ادتانی.هستم یصبوح بیمن حب"

یالبته ظاهرش کم.خواندیم یمقدم سنت يکه در کالس آقا يپسر.اورم یم ادیاو را خوب به  ستیبه فکر کردن ن يازین

".بله شناختم":کرده رییتغ

مقدم دوره  يدر کالس آقا.خوان هستند یاز هنرمندان سنت شانیا":کنمیم یاو را معرف.کندینگاهمان م يبا کنجکاو ایرو

".دندید یم

چند لحظه وقت شما را  توانمیم دیببخش.کندیهم نم یالبته فرق.کردمیم سیتدر.نه ، انجا من هنرجور نبودم":خنددیم مرد

"رم؟یبگ

 خواستمیم":آورد یم نییصدا را پا.ندینش یم یصندل يما رو نیدر ب یصبوح يو آقا شودیجا به جا م یصندل کیایرو

کرده  يبستر"م"مارستانیکه دارد در ب یمشکل روح لیمادرم را به دل.دکتر چقدر است يآقا نیشناخت شما از ا نمیبب

 ادیهم ز دشیرفت و پزشک جد رانیبود متأسفانه از ا رشظتحت ن نیاز ا شیکه پ يدکتر.ستمین یاز پزشکش راض.میا

 یاتفاق م نیدو بار ا یکییسال.میکن ياو را بستر میشد و مجبور شد یبحران کبارهیوضع مادرم به  کندینم يدلسوز

 یم نجایوقت است ا یلیخ.ستیبدانم نظر شما چ خواهمیم.میپزشک مشورت کن نیکرد در مورد او با ا شنهادیپ یکی.افتد

"د؟ییآ

آدم با خدا و .میشناس یدکتر را م نیاست که ا یمدت یصبوح يبله آقا":دیآ یوسط در م ایکه رو میام چه بگو کالفه

".دینیب یضرر نم دیاگر با او مشورت کن کنمیفکر م.باالست یلیسوادش خ.است یمطاع
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"د؟یما رجان نوبت  یخانم حسن":کندیصحبت م یبا منش رودیم ایرو.کندیم یبد قلق غزال

از ساعت دو پشت در  چارهیب.اول برود داخل شانیا دیاگر اجازه بده":کندیم یصبوح ياشاره به آقا یمنش

".فقط شرح حال اورده ستیهم همراهش ن ضشیمر.نشسته

"بروند شانیاول ا دییاجازه بفرما.نه ، نه":دیگویم یصبوح يآقا

حاضر به  میگو یقاطعانه م.کنم داینجات پ یزودتر از شر صبوحهر چه  خواهدیدلم م.دیآ یم رونیاز مطب ب یقبل ضیمر

 یمادرش دل م يچطور برا نیبب.ینیعجب پسر نازن":ندینش یکنارم م دیآ یم ایرو.داخل رودیو م ستمیگرفتن نوبت او ن

".شودیسه مرتبه دچار بحران م ود یسال دیگو یم.است يانگار مشکلش جد چارهیب.سوزاند

 نترییرا پا شیصدا ایرو.فرار کند طیمح نیاز ا یقیبه طر خواهدیانگار م.زندیو نق م کشدیف من مخودش را به طر غزال

سه چهار ساله  يبچه  نیا دیآ یاصال بهشان نم.هستند یچه پدر و مادر جوان نیبب.رو به رو را نگاه کن ارغوان":آورد یم

".مال خودشان باشد

 ایرو.کنم دایغزال را در او پ يندهیحرکات سه چهار سال آ کنمیم یعس.یپر تحرك و دوست داشتن.کنمیبچه نگاه م به

 نجایا.گرم شده یلیامروز هوا خ":آورد یم رونیآبش را ب يشهیش.کندیوسائل او را باز م فیبه من و ک دهدیغزال را م

".ودکم آب به بچه بدهم کالفه نش کیبگذار .هم دم دارد

 یم ایرو زندیمرا صدا م یمنش.دیآ یم رونیاز مطب ب یصبوح يآقا که ردیگ یدوباره غزال را از من م دارد

"؟!تو میایمن هم با تو ب یخواهیم":دیگو

".راحت ترم یینه تنها"

احساس  تمیدکتر از وضع.جواب يسر کیسوأل ،  يسر کی.رومیو داخل مطب م کنمیم یخداحافظ یصبوح يآقا از

را نصف  میاز قرصها یکی.شاد و پارك بروم يتأترها دنیکنم و به دورزش .تنها نمانم کندیم دیباز تاک.کندیم تیرضا

دارد با انگشتان .شومیکالفه م.نشسته ایدر کنار رو یصبوح نمیبیبا تعجب م میآ یکه م رونیب.کنمیم یو خداحافظ کندیم
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با خانم در  میتاالن داش.دیدار يقشنگ و ناز يچه خواهر کوچولو":خنددیافتد م یچشمش که به من م.کندیم يغزال باز

"!خودش را در دل شما جا کرده؟ یلیحتما خ.میکردیکوچولو صحبت م نیمورد ا

".است نطوریبله هم":زنمیلبخند م یعصب یحالت با

من طرح دارد  نیماش.دیا اوردهین نیقرار دارد ماش کیطرح تراف يمطب دکتر در محدوده  نکهیا لیخانم گفتند به دل"

 دیو اجازه بده دیتعارف نکن کنمیخواهش م.میبا شما صحبت کن دیخانم گفتند با ینم ولاجازه خواستم شما را برسا

".انجام بدهم یخدمت

".میشو ینه متشکرم مزاحم نم":میرویم رونیاز مطب ب ییتا سه

قبول  کنمیخواهش م.گذرم یآباد م وسفیاز .راه من همان طرف هاست دیباور کن.دیستیاصال مزاحم ن":کندیم اصرار

".میشو یمحسوب م یمیقد يو آشنا میکالس رفت و امد داشت کیدر  يبه هر حال روز.دیکن

مسافرکش هم از ان  یحت.را ملخ خورده یانگار تخم تاکس.کندیم یو او خداحافظ ستمیا یم ابانیکنار خ.کنمینم قبول

 نییپا یبه طرف آژانس تاکس میمن دار شنهادیبه پ.میمعضل را داشته ا نیا ابانیخ نیدر ا شهیهم.شودیمحدوده رد نم

که خواهش  دیآ یم ریبدگ یتاکس نجایدر ا دانستمیم دیکن باور":رسدیاز راه م لشیبا اتومب یکه صبوح میرویم ابانیخ

.کندیرا باز م لشیو در اتومب شودیم ادهیو پ".دییایکردم با من ب

"ارغوان جان؟ يشویسوار م":کندینگاهم م ایرو

مادرتان ناراحت  يبرا":دیگویم ایرو.نندینش یو غزال هم جلو م ایرو.شومیو سوار م کنمیز مرا با یاکراه در پشت با

"دارند؟ یچع مشکل.شدم

و  یتا حدود س!از آن شیهم پ دیشا دانمینم.یمال دوران جوان.است یمیقد یمشکل":کندیرا روشن م نیماش یصبوح

تا زمان .تنها فرزندش من هستم.و با او ازدواج کرد دیرا پسندباالخره پدرم  نکهیازدواج نکرده بود تا ا یچهار پنج سالگ

حاال مرتب .کرد دایپ ژهیو یدگیبه رس ازیشد و ن میاو حالش وخ تبعد از فو کبارهیبه  یبودن پدرم حالش بهتر بود ول
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".شودیچه م نمیدنبال کارش هستم تا بب

پس .ازدواج کرده یو چهار پنج سالگ ید و مادرش سدار شتریب یکم ایسال  یحدود س يزیمرد چ نیا میگو یخودم م با

مشغول کار  یی؟جایعیخانم بد دیکنیشما چه م":کندیرو به من م یصبوح!داشته یچه سرنوشت چارهیب.ستیاالن جوان ن

"د؟یچه کرد انوینه؟با پ ایدیهست

".ستمیمشغول ن یینه جا":میگو یم

"د؟یرا چه کرد ؟آنیرا چ انویپ"

".کندیخودش کار م يخانه برا.نه ها ییالبته جا.مشغول است شیب کم و":دیگویم ایرو

شماست  فیح.دیهست کاریب یلیحساب خ نیپس با ا":کندیلحظه نگاهم م کیو  دهدیبه گردن م یچرخش مین یصبوح

".دیبود شرفتهیپ یلیخ انویدر پ دیآ یم ادمی.یعیخانم بد

 نیجز ا يمگر چاره ا.بکند تواندینم يکه ارغوان کار یو فعلمتأسفانه با ج یاست ول نطوریالبته هم":دیگو یم ایرو

"هست؟

 شودیهم م يکارها کییول دییگو یشما درست م":کندیم ایو رو به رو کندیتوقف م.میا دهیچراغ قرمز رس پشت

 یقیموس یخصوص سیرا شروع کرده اند و دارند تدر تیکه دوباره در خانه فعال شناسمیرا م يادیز يادمها.کرد

کالس همه  کیمیگرفته ا میاز دوستان تصم اخود من و چند ت یحت.ستیکار دشوار ن ندیگو یآنطورها هم که م.کنندیم

کالس  نیاگر ا دیشا.مینخبه هست نیمحل مناسب و معلم افتنییدر پ دایشد.میکن سیمقدم تأس يکاره مثل کالس آقا

".باشد یکار ناموفق کنمیگمان نم.میاستفاده کن انویپ یمرببه عنوان  شانیافتخار بدهند از ا یعیو خانم بد فتدیراه ب

ارغوان خوب از عهده اش بر  کنمیمن که فکر م.چقدر جالب!؟یصبوح يآقا دییگو یراست م":کندیذوق م ایرو

".فتدیانشاهللا هر چه زودتر کالستان راه ب.دیایب

کارها را  نیمن حال ا یصبوح يآقا میبگو!نکن از جانب من صحبت ایرو میبگو.نشان دهم دیبا یچه عکس العمل دانمینم
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رفتار من او را وادار به  دیشا.کندیکار را م نیمدتهاست ا.دهدیمن جواب م يدارد به جا ایتعجب آور است که رو.ندارم

و خودت را  يریبگ يرا جد یزندگ دیبا گفتیامروز دکتر م.کند مکبه من ک خواهدیناخودآگاه م دیشا.کرده یعمل نیچن

افکارت را به دست  اریکن اخت یسع گفتیم.کندیرا مضاعف م تیو افسردگ یکم حرف نیا گفتیم.یمسائل کن ریدرگ

.يریبگ

و درست  پرسدیآدرس را م.کندیقبول نم یو صبوح میشو ادهیکه پ کندیاصرار م ایرو.میا دهیآباد رس وسفییدوراه به

تا اگر کالس راه افتاد ارغوان  دیبه من بده ياست شماره اممکن  یعیخانم بد":کندیم ایرو به رو.ستدیا یکنار خانه م

"م؟یخانم را خبر کن

به او  میکنیم یخداحافظ یوقت.کندیو مرا نگاه م گرددیو هراس برم میبعد با ب.دهدیبه سرعت شماره تلفن خانه را م ایرو و

"!جان؟ ایرو يچرا تلفن خانه را به او داد":کنمیاعتراض م

محبت؟ ایاست  ينگاهش مملو از دلسوز.کندینگاهم م یخاص کجوری

 يکاریب ترسمیم.به خدا نگرانت هستم.یفتیب يزی، چ یگروه کیيچه اشکال دارد تو.زمیعز زندینم يحرف بد دمید"

".کند تتیاذ

 تو را دست تنها با شودیآخر مگر م":فشارمیرا م شیبازو.دهمیبار است که جواب محبتش را با محبت م نیاول يبرا دیشا

".جان ایمن در خانه راحتم رو.بروم ییبچه بگذارم و جا نیا

دلم .زمیتو عز میبرو":چسباند یم نهیو غزال را محکم به س خنددیاعماق چشمانش م.کندیلحظه ناباورانه نگاهم م چند

"؟یموافق.میبخور رونیشام را ب میبرو دیامروز با میگویتلفن به حسام بزنم و  کیخواهدیم

.کنمیم تیو او را به داخل خانه هدا گذارمیانه اش مرا پشت ش دستم

 یخوشحال شیزند و برا یدست م ایو رو دودیراه که نه دارد م.رودیروروك را گرفته و با آن راه م کیپشت  غزال

 ایو راهش را به طرف رو کندیچند لحظه ذوق زده نگاهم م یمن ول شیپ دیایکه ب کنمیو اشاره م کنمیدست دراز م.کندیم
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زن هم مثل من  نیا.ستمیموضوع ناراحت ن نیاصال از ا وزهار نیزن شده و من به عکس اول نیدخترم عاشق ا.کندیج مک

 یتلفن غزال وحشتزده درجا م يبا بلند شدن صدا.واقعا تنهاست گفتیهمانطور که م.دارد يبه محبت و دلسوز اجیاحت

مادر خانم !چه عجب!؟یصبوح يآقا دییآه شما":ا نشناختهابتدا صدا ر.داردیرا برم یو گوش زندیم یجست ایرو.ستدیا

.ستمین دیکه بگو کنمیاشاره م.کندیو به من نگاه م"چطورند؟حالشان بهتر شده؟

"خب چه خبرها؟.دیسالم برسان.پس فعال در خانه ستند.شنومیرا م نیخوشحالم که ا یلیخ.خدا را شکر"

".دیموفق باش.یبه سالمت.دیپس کالس را راه انداخت!یراست":رودیم نییذوق زده باال و پا یو ابروانش با حالت چشم

 ادداشتیاالن .ردیبا شما تماس بگ میگو یامد م یچشم وقت.ستینه االن که خانه ن":نگاهش به جانب من است مرتب

".کنمیم

 يرو گذاردیمرا که  یگوش.کندیم ادداشتیرا  ییو شماره ها داردیبرم يبخار شیپ ياز رو يبه سرعت قلم و کاغذ و

حتما موفق نشده کالسش را راه  گفتمیبا خودم م.پسر بودم نیا ادیروزها به  نیبه خدا ا":خزدیم نیبه طرف م نیزم

شروع کار در جلسه شان شرکت  ياز تو دعوت کند برا اتلفن زده بود ت.الحمداهللا انگار کارش درست شده.ندازدیب

".يزدیو با او حرف م یگرفتیرا م یکاش گوش.یکن

زن و مرد بخواهم کار  یبا گروه یدر محل نکهیاز ا.فکرش را هم بکنم خواهمیاصال نم.وقعا دشوار است میکار برا نیا

".حرفش را هم نزن گریاصال د.جان ایفراموشش کن رو":میگویم.لرزدیپشتم م يرهیکنم ت

خانه  يتو از تو.زندیادم را م يخانه در  یاشتباه نکن ارغوان ، شانس فقط گاه":دهدیم هیرا به رورك غزال تک دستش

کار  کی.يبرو رونیات ب لهیو از پ یحصار دور و برت را بشکن نیبه قول دکترت ا دیبا شودینم دتیعا زیچ چیماند ه

 مانیبه خدا مطمئنم پش.فکر کن شیالاقل رو.را رد نکن نهابا ا يهمکار.يدار یشده که در ان تبحر و امادگ دایپ

".يشوینم

".زدیریاعصابم را بهم م دنشیشن.ایفعال حرفش را نزن رو کنمیخواهش م":زمیخیاز جا بر م.شومیره مدله دچار
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تو در نواختن .کنمیفراموشش هم نم یول زنمیفعال حرفش را نم.خب یلی، خ زمیخب عز یلیخ":کندینگاهم م دلسوزانه

و در  یچیزرورق بپ ياست هنرت را ال فیح.یداشته باش ادیبه  شهیرا هم نیا دیدختر ، و ب یهست يمتبحر و قو انویپ

".ندارم یحرف گرید!نیهم.يبگذار یصندوق فراموش

 خیکوچولو بتواند دستان  نیتن ا يگرما دیندارم فقط شا یهدف خاص.رومیم رونیو از اتاق ب رمیگیرا در آغوش م غزال

.ازداند یم دیاست که انسان را به ترد يطور ایرو يحرفها.بخشد یزده ام را گرم

**********************************

کرد تا باالخره اجازه داده کارم را انجام بدهم  هیگر یبچه کل.غزال را شست و داد تا من لباس تنش کنم.حمام است ایرو

 میآ یو م میشو یاالن خودم را م":پشت در  دیآ یم ایرو.تشک مخصوصش افتاده يحال و خواب آلوده رو یو حاال ب

".ستیبد ن یو به او بده ینرا گرم ک شیغذا یاگر بتوان.گرسنه است یفلکط.رونیب

".االن نیهم":میگویم

خواب از سر بچه بپراند به  شیصدا نکهیاز ا یبا نگران.زندیکه تلفن زنگ م رومیو دارم به آشپزخانه م زنمیرا بغل م غزال

"!دییبفرما":دارمیرا برم یسرعت گوش

"امده؟ین شیپ تانیکه برا یانشاهللا مشکل.دیتلفن نزد یم ولمنتظر شد.یعیسالم خانم بد"

 دییشما":شومیو شرمنده م مانیاز فکر خودم پش یرا بگذارم ول یگوش زندیآن به سرم م کی.شناسم یرا م شیصدا

".خواهمیمعذرت م.فرصت نشد زنگ بزنم ؟متأسفانهیصبوح يآقا

که قرار  یفردا سه شنبه ساعت پنج بد از ظهر تمام آن کسان.شدهن ریاالن هم د.ندارد یاصال مشکل.خانم دیدار اریاخت"

گرفتن شاگرد  يدر مورد شروع کار و نحوه  میخواهیم.میجمع هست یو شکرت داشته باشم در محل ياست با هم همکار

"د؟ییآ یم!د؟ییگو یچه م.دیداشته باش حضوراز شما هم خواهش کنم در جلسه  میخواستیم.میمشورت کن

"...من دیراستش را بخواه...واهللا":افتم یممن من  به
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 اجیبه هنر شما احت.دیبه ما بزن يفردا سر دیاگر موافق بود دهمیحاال من آدرس م":است يمصمم و جد شیصدا

".دیواقعا منت گذاشته ا دیبا ما را قبول کن ياگر همکار.میدار

در دلم  يچه شور.کنمیم ادداشتیدهدیرا که م یآدرس یستیاکراه و رودبا انیم یدر حالت.غزال در امده يو صدا سر

 یبیحب یعل يآقا.دیداشته باش ادیآنها را به  دیشا.ستندین بهیدوستان هم غر":چدیپیدر سرم م شیدوباره صدا.افتاده

 یکودکان را سرپرست یقیهم قرار است کالس موس ينادر يآقا.کنند يو نسترن هم قرار است همکار دیخانم ناه.هستند

، اگر  یراست.دییایب شومیخوشحال م.گروه آزاردهنده باشد نیبا ا يهمکار کنمیگمان نم.هم هستند گرینفر د چند.کند

".دیاوریرا همراه ب یکس دیتوانیم دیدوست داشت

داشته  يو در آمد تیهم دوست دارم فعال.گرفتار شده ام یبیبه حال عج.رومیو به طرف آشپزخانه م کنمیم یخداحافظ

را شروع کنم  يبخواهم کار يام که اگر روز دهیوقت است فهم یلیخ.آورم یگروه را تاب نم کیبا  يارباشم و هم همک

سوپ .ترسم یاز مردم م.از جمع هراس دارم.زارمیب هاز گرو.يمنزو یطیمستقل باشد در مح يفقط دوست دارم کار

احساس  دانمینم.کندیم يباز يبازشیسر حال شده و با غذا.گذارمیو قاشق قاشق به دهانش م کنمیغزال را گرم م

 ادمییوقت.شومیبه شدت از او متنفر م یتا سر حد جنون دوستش دارم و گاه یگاه!ستیگناه چ یطفل ب نیا يرو میواقع

و لباسش در  دهیچیبه سر پ يحوله ا کهیدر حال ایرو.هم او و هم خودم را نابود کنم خواهمیبه وجود امده م چطوردیآ یم

 دنیلباس پوش يبرا یوقت مناسب یمعلوم است حت.شودیچروك خورده با هول و وال وارد آشپزخانه مقسمت ها  یبعض

"؟!که نکرد تتیرا خورد ارغوان جان؟اذ شیغذا":خود نگذاشته

را هم دارد  شیغذا.نکرد تینه اذ":باور کرده که غزال فرزند خود اوست یراست یراست.ردیگیرفتارش خنده ام م از

".خوردیم

 يرو یسرخ نیا يبرا رمیم یم.شودیتر م یچقدر خواستن کندیحمام م یوقت":کندیو عاشقانه بچه را نگاه م دیآ یمجلو

"!بود تلفن زد؟ یک یراست.شیگونه ها
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"!یصبوح يآقا":چرخانم یرا به طرف پنجره م سرم

"بود؟خب چه گفت؟ یصبوح!؟ییگو یراست م يوا"

".شرکت کنم که من هم ستیگفت فردا جلسه دارند بد ن"

"؟یخب تو چه گفت"

".کارها را ندارم نیا يحوصله .روم ینم یفقط آدرس را نوشتم ول.نگفتم یچیراستش ه...گفتم...گفتم"

دیو با یجوان یلیتو خ.ستیخانه به صالحت ن يماندن تو.زمیعز یکنیبه خدا اشتباه م":کندیرا شروع م حتینص دوباره

خاطر من هم که  يبرا ایب.کندی، افسرده م کندیم ریآدم را پ یانزوا طلب.یا مردم بجوشب دیبا.یداشته باش یکار اجتماع کی

درست و  ییآ یبعدش م.نگهت دارند ردندیگ یرا که نم تیو پا دست.دیآ یم شیچه پ نیجلسه را برو بب نیشده اول

من که فکر !ریبگ میتصمتا فردا خوب فکر کن و بعد .یخواهد جواب بده یاالن هم نم.یکنیفکر م هیقض يرو یحساب

".باشد یکار جالب کنمیم

معلوم .دیآ یبابا به اتاقم م نکهیتا شب دلشوره دارم تا ا.کنمیدهم و خودم را سرگرم غذا دادن به غزال م یرا نم جوابش

که از  استیرو يحرفها نیا.کندیم حتیشروع به نص.داده شیمغز يشستشو یبا او صحبت کرده و حساب ایاست رو

نشان داده که  ایرو.جالب هم هست میو حاال برا شدمیم یصبانمسئله ع نیاز ا نیاز ا شیچقدر پ.دیآ یم رونیب دهان او

ترسم باز  یم.اش را ندارم هیآخر بابا روح":میگو یم.کندیم يدلسوز میدارد برا یمادر واقع کیمثل .ستیبدخواه من ن

".دردسر درست شود میهم بروم و برا

مشابه مشکل آنجاست مطمئن  یاگر منظورت مشکل یافتاد ول یچه اتفاق نیدر و ینگفت چوقتیه":کندیرا نوازش م سرم

 اوریو  ارییب.زمیعز يتو انجا تنها بود.نخواهد امد شیپ تیمشابه ان برا یحت ایيمسئله ا نیهرگز چن گریباش د

،  ییایب رونیاز انزوا ب دیتو با دیگو یم راست ایرو.میستاده ایما مثل سد سکندر پشتت ا.يرا دار ایمن و رو نجایا.يبود

به  دیکم کم با!کار را رها کن دیآ یم شیمشکل پ تیدارد برا يدیهر جا که د.برو نگران نباش.یبا مردم بجوش دیبا
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 دارمیبزرگ يتو آرزوها يمن برا.يو انشاهللا وارد دانشگاه شو یدر کنکور شرکت کن دیبا.يکالس کنکور هم برو

".کرد ینخواه دمیااممطمئنم ن.زمیعز

"!همه سال؟ نیبعد از ا!کالس کنکور"

ذهنت جوان است و .يو دو سه سال دار ستیتو تازه فقط ب.زمیهمه سال کدام است عز نیا":کندیم یدوستانه اخم بابا

".يموفق شو یتوانیم یکه بخواه يمطمئن باش در هر رشته ا.هوشت سرشار

 ممیگو یم":اورد یکار در من به وجود نم یامادگ یدهد ول یم لیتقل یرا کمدلهره ام .بخش است یبابا دلگرم يحرفها

"...اما بابا من در خودم توان

"!نه ایيتوانش را دار نیبرو بب.زمیعز يتو که هنوز شروع نکرده ا":گذارد حرفم را تمام کنم ینم

دلم .نه ایضرر دارد  میالتهاب برا نیا دانمیو نمبه جانم افتاده  جانیدوباره دلهره و ه.شودیبوسد و از اتاق خارج م یم مرا

 نیبه وجود آوردن ا يو برا رمیرا بگ یصبوح بیتلفن حب خواهدیدلم م.بکشم ادیبلند فر يبروم و با صدا ییجا خواهدیم

در اتاق من  ایغزال را بردار و امشب ب ایرو میبروم بگو خواهدیدلم م.بدهمدلهره اعصاب خرد کن به او صد تا فحش 

با  ایاز به رختخواب رفتن رو شیپ دیبا.رومیم نییپا يو به طبقه  زمیخیبر م.ستین سریم ياخر نیجز ا چکدامیه!بخواب

.او صحبت کنم

 میخودش برا يقهیرفته و به سل ییاکثر انها را خودش به تنها.زدیر یتخخواب م يرو يچند روپوش و روسر ایرو

".يشو یمثل ماه م یهر کدام را که بپوش.همه مناسب است ارغوان جان نهایا":دهیخر

"ست؟ین نطوریا.رفتم بهتر بودها ینم یول":میگو یم

".یروپوشت تن کن يرا هم ببر که اگر الزم شد رو نیهوا سرد شده ا":اورد یم رونیام را هم از کمد ب یبافتن شنل

لباس .نتیوروجک بد ط يا":داردیاو را برم با خنده ایرو.خوابدیلباسها م يکشد و رو یخودش را از تختخواب باال م غزال

حسام اصرار دارد که به !ارغوان جان یبخشیم ":کندیمرا نگاه م یبا شرمندگ کبارهیو به "!خواهر جون را چروك نکن
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".بهتر است ينجوریا دیگو یم.بدهم تو را خواهر جون صدا بزند ادیزال 

".حق با بابا باشد دیشا.دیدان یهر جور که خودتان صالح م":اندازم یباال م شانه

 یلینه خ یکینیا":دیگو یم ایرو.کنمیتنم امتحان م يو رو دارمیرا که شلوار دارد بر م یکی.است یاکثرا مشک روپوشها

".است يادار

".راحتترم نهایبا ا.بهتر است ينجوریاتفاقا ا":کنمینگاه م نهیآ يرا تو خودم

 قهیچند دق یتاکس فتیزود باش راه ب.يبد قلق شده ا يمثل بچه ها":دخندیم ایرو.کنمیرفتن مرتب دست دست م يبرا

".ستادهیامده و کنار در ا شیپ

 یم.ياوریرا هم همراه خودت ب یکییتوانیم يگفت اگر دوست دار یصبوح يآقا یراست":گردمیو بر م رومیجلو در م تا

زود باش .غزال را که دعوت نکرده.میو دو نفر میستینفر ن کیتازه ما .بد است ينجورینه ا":خنددیم ".میبا هم برو دییآ

"!برو معطل نکن

 زنمیبا خودم حرف م نجوریبه محل قرار هم دنیتا رس.دیآ یکه نفسم دارد بند م ي، طور کوبدیم نهیس واریبه در و د قلبم

از  خواهدیقلبم م نمزیدر که م.گذاشته اند یبیحب یعل يگفت قرار را در خانه  یصبوح يآقا.دهمیم يو خودم را دلدار

 نیچند شودیدر ساختمان که باز م.گذرمیم یمیبزرگ و قد یاطیاز ح.داشتماضطراب ن نقدریمدتها بود ا.دیایب رونیحلقم ب

 شتریکه گفت ب یصبوح!ارغوان احمق يا":میگو یبا خودم م.اکثرا آشنا هستند.شودیدوخته م میچشم کنجکاو به رو

".یمعذب باش نهایا انیممکن است در م يهستند ، چرا فکر نکرد یمیقد يکه دعوت کرده آشنا يافراد

 ییتو يوا":دیآ یبه استقبالم م زدیم لنیمقدم و يکه در کالس آقا يدختر دیناه.داخل شوم کندیتعارف م یبیحب یعل

".يشده ا یگیتوئ نجوریکه ا يگرفته ا یسفت و سخت میانگار رژ.يچقدر عوض شده ا!ارغوان

 یم يچا میبرا یبیحب یعل.دیگو یو خوش آمد م زدیخیبه احترامم بر م یصبوح.زدیم لنیهم و او.هم هست نسترن

"امد؟ین فتانید؟حیشد که برگشت یان طرف آب ، چ دیبودم رفته ا دهیشن":آورد
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به وجود من  يازیچه ن گرید.دیدار انویپ سیتدر يرا که برا یبیحب يآقا":کنمیم یرو به صبوح میمانم چه بو یم

"هست؟

 میندازیراه ب یو کالس میجسارت کن میاگر هم بخواه.یعیآقا هستند خانم بد شانیا":داردیبر م يفنجان چا کیهم  او

اصال قرار است .میدختر معلم آقا بگذار انیهنرجو يبرا میتوان ینم چوقتیه.میکن تیرعا یجوانب امر را حساب دیبا

".انیآقا يزوج برا يخانمها و روزها يفرد برا يزهارودیشا.کالس پسران و دختران از هم جدا باشد يروزها

.کندیادم را دچار دلهره م یاست و به نوع انهیجمع و جور و مخف يکار.کندیبرنامه کالسا م حیشروع به تشر بعد

"؟يو مهرانه خبر دار اریاز ماز چیه":فرصت خودش را کنار من کشاند کیدر  نسترن

"!نه":چدیپیدر قلبم م يدرد

 یبیحب یبعد عل.تعجب کردم یلیخ دیجدا شده ا اریاز ماز دمیکه شن يروز":کندیم کتریمن نزد یرا به صندل شیصندل

آنها را دنبال  يبرنامه  دیبا ناه يکنجکاو يراستش رو.يا دهیرا فهم هیبا مهرانه جور شده و تو قض اریخبر آورد که ماز

گفته  یروز به عل کی.و اهل حساب دو دو تا چهارتاست يماد بیعج اریبود که ماز نیشد ا رمانیکه دستگ يزیچ.میکرد

دنبال تو هم که  کنمیگمان م.مرد را تراش بدهد نکهینه ا اوردیپول ب يباشد که پول رو يطور شیوضع مال دیبود زن با

گفته بود  یعل هب اریخود ماز.داده بود بشیفر.چاندشیبعد انگار مهرانه پ.آمده بود وضع بابات را در نظر گرفته بود

 یم شیهم که تو یآپارتمان دمیجا زد و بعد فهم اردریلیم یمن مولت شیامد باباش را پ.رذل است يدروغگو کیمهرانه 

".هنوز دنبال ارغوان مانده اریانگار چشم ماز گفتیم یعل.ستیمال خودشان ن نندینش

قضاوت  یبه چه علت دنبال من امده بود ولاریکه ماز کندینم یفرق گریحاال د.رمیگ یدل آشوبه م شیحرفها دنیشن از

 نجایکاش به ا میگو یصد بار در دلم م!پدرت دنبال تو امده بود یوضع مال ياو برا دیگو یم.نسترن برخورنده است

 یم دیمرا به ترد يبعد يحرفها یجا قطع کنم ول نیهم راگروه  نیارتباطم را با ا رمیگیم میبودم و تصم امدهین

بدون وجود من کارشان به مشکل بر  دیگو یرا قبول کنم و م شانیهمکار خواهدیخواهش و تمنا م با یصبوح.اندازد
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ذوق زده اند  گرید يبچه ها.کنمینم دایلحظه پ نیرا الاقل در ا شنهادشیرد کردن پ يکه رو زندیحرف م يطور.خوردیم

 یعل.زمیزودتر از انجا بگر خواهدیمندارم و دلم  یسوال.شودیسواالت متعدد شروع م یصبوح يآقا يو بعد صحبتها

.کندیساختمان بدرقه ام م یتا کنار در خروج یموقع خداحافظ یبیحب

چه !چه شد نمیزود بگو بب!یچه زود برگشت.زمیسالم عز":دیآ یم نییاز طبقه باال به سرعت پا ایرو رسمیخانه که م به

"نه؟ ایهست  يبه درد بخور د؟کاریدیشن د؟چهیگفت

را نشان  نیو ا شودیذوق زده م یکینزد نیاز ا.کنمیم فیتعر شیماوقع را برا ازیتا پ ریبار از س نیاول يراب.دارم جانیه

تو هم خوشبختانه .ندارد یبیخانم جوان که ع ایمشت دختر  کیسر و کله زدن با .است یبه نظر من که کار جالب":دهدیم

".يرا دار شییتوانا

"!فکر کنم هیقض يبگذار خوب رو یول":مکنیچرا به او دارم التماس م دانمینم

 تیکار برا نیباشد ا ادتیفقط  یول یخوب فکر کن دیالبته که با.زمیالبته عز":ستدیا یم میو رو به رو دیآ یم کینزد

".خواهد بود یخوب یسرگرم

.تواند داشته باشد یم يمگر چه منظور یول ستین یباور نکردن شیها يدلسوز.است بیو غر بیزن عج نیا

 شهیمثل هم خواهدیحتما م.رودیتلفن م یبه طرف گوش یتات یتات.کشدیم نییو خودش را از بغل او پا خوردیوول م غزال

کنم؟یفکر م ينجوریمن ا ایزود راه افتاد  یلیخ.زدیرا به هم بر يزیبکشد و رو م نییآن را پا

 شهیهم امرزیمادرم خدا ب":کندیمن م و رو به".شکند یافتد م یتلفن م.وروجک یدست نزن":دود یبه طرفش م ایرو

بچه چقدر  يکارها نیا دنینگفته بود د یول یکن زانیوسائل را به سقف آو دیبا ينوپا در خانه دار يبچه  یوقت گفتیم

"!لذت بخش است

************************************************** ***

هم ثبت نام کرده  انویخانم پ يسه تا هنرجو.یعینم بدشده خا فیکارها همه رد":تلفن زد یصبوح بیحب روزید
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"م؟یکالس بگذار شانیندارد فردا برا یاشکال.اند

".ندارد ینه ، اشکال":گفتم

را  یقیخودشان اجاره کرده اند و وسائل موس يخانه  یحوال يخانه ا.کارهاشان قرار داده بود انیمرا در جر یتلفن مرتب

ساز با خودشان همراه نداشته باشند که دردسر  میسفارش کرده ا انیرجوبه هن گفتیم.به انجا برده اند

"د؟یکن یسر و صدا چه م د؟بایخانه درست کرده ا يبرا یمنیامکانات ا":گفتم.نشود

نساخته قرار  نیاطراف هم دو تا زم.باغ وافع شده يخانه حالت باغچه دارد و ساختمان در انتها.دینباش زهایچ نینگران ا"

اجاره کرده ام و  یمن خانه را به صورت مسکون.ستین رانیمنست و فعال در ا ییدوست دا ستین بهیبش غرصاح.دارد

".کرد يکار دیبه هر حال با.رمیگ یعواقب کار را هم خودم به گردن م

".خواهند کرد تیاذ یلیکارتان بشوند به گمانم خ يبزن و بکوب جنگ اگر متوجه  نیا يتو یول"

 سکشیبه ر یاست ول يقبول دارم که کار دشوار.اندازند یم رونیب ونیزیخودم را از سازمان تلو هنکیاولش ا":دیخند

عده  کیبعد هم که با اموزش ساز به .کندیرا سرگرم م کاریمشت جوان ب کیاست که  نیحسن کار در ا نیاول.ارزد یم

مطمئنم .یعیدلم روشن است خانم بد من.فراموش نشود وردینم رانیدر ا یقیروح موس میشویجوان و نوجوان سبب م

که چند هنرمند را ما  میبه خودمان ببال میتوانیدر ان روز م.شودیو نواختن ساز آزاد م رودیم نیها از ب يریسختگ يروز

".میاجتماع داده ا لیتحو

تن نکرده شروع به نواخ.نمینش یم انویو شت پ رومیفروکش کردن التهاب روحم م يبرا.کندیفکر م نانهیخوشب چقدر

 یلیخانم کوچول خ نیا":کندیاو را بغل م دیآ یم ایرو.کوبد یها م هیکالو يو رو رساندیغزال بدو بدو خودش را به من م

 شیبروم برا خواهمیم.بنشاند کجایکه او را  میباش خوبیسرگرم کیکم کم در فکر درست کردن  دیبا.شده طانیش

"؟ییآ یتو هم م.بخرم يچند تا اسباب باز

".میآ یفردا حتما م ياگر بگذار.به کالس بروم دیکه با یدانیم.امروز که نه":بندم یرا م انویپدر



کتابخانه نودهشتیا  فریده نجفی -چشمهاي سرگردان 

w W w . 9 8 i A . C o m 242

 لنیو خواستیچقدر دلم م يروزگار یدانینم.يهر نوع ساز.من عاشق ساز هستم ارغوان":کندینگاه م انویبار به پ حسرت

".رمیبگ ادیزدن 

".میفردا کار آموزش را شروع کن نیاز هم ضرم؟حايریبگ ادیزدن  انویپ یخواهیم":سوزدیم شیبرا دلم

"کارها کجا بود؟ نیحوصله ا گرید!گرفتنه ادیانویچه وقته پ!نه يوا يا":خنددیم شرمزده

باغ بزرگ  کی.کندیباز م میدر را برا یصبوح يخود آقا.کنمیم ایپرسان پرسان آدرس را پ.افتم یپوشم و راه م یم لباس

مگر امروز روز کار خانمها ":میگو یبا تعجب م.در آن انتها یمیقد یساختمان کیو دهیبا درختان سر به فلک کش

"ست؟ین

که در  میدار ازیخانم ن ریمد کیبه .ندازمیرا راه ب انیکنم و هنرجو فیآمده ام تا کارها را رد یکیمن  یچرا هست ول"

اگر هم .نمینش یساختمان م ییاتاق جلو يوو ت میآ ینشده خودم م دایپ یکس یتا وقت.فرد آموزشگاه را بگرداند يروزها

".روم یم رونیب اغچهب یاز در پشت ختندیافتاد و به خانه ر یاتفاق

"و آن وقت؟":شودیسرد م تنم

".دیکن فیرد يکجوریو کارها را  دیمسائل باش يپاسخگو دیخانمها با گریآن وقت د":خنددیم

"...که یکیمن  یول"

 ینم شیپ یمشکل چوقتیتوکل به خدا ، انشاهللا ه!دینگران نباش.واستم شما را بترسانمخ ینم":کندینگاهم م یشرمندگ با

".دیآ

و دو خانم ناآشنا نشسته  دینسترن و ناه.رومیبه سالن م!اعصاب خراب نیبا ا.را انتخاب کرده ام يکار پر دردسر عجب

 یعیخانم سم شانیا":کندیو چهار پنج ساله م یس اشاره به خانم بلوند.انها را به من کندویم ینسترن مرا به آنها معرف.اند

نفر دوم دختر جوان سبزه ".درس بدهند تیقرار است کالرن نجایدا ، در ایخانم هم ش نیارف هستند و ا يمعلم کالسها

.خنددیاست که مدام م ییرو
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با او  شیعمو نیاز اشیاست که پ يساله ا زدهیدختر دوازده س.دیآ یشاگردم م نیتا اول نمینش یساعت م مین حدود

از  یول نمینشیساعت م کیبعد از رفتنش .شومیاست و از کار کردن با او خسته نم يدختر با استعداد.کار کرده انویپ یکم

 ییو به اتاق جلو زمیخیبرم.ندارند يشاگرد یعیهم جز خانم سم گرید نیاز معلم چکدامیه.ستین ينفر دوم خبر

بلند  یصندل يبه سرعت از رو دنمیبا د.گذاشته زشیم يکوه برگه نت رو کینشسته و یصبوح يآقا.رومیساختمان م

نیندارم؟هم يمن شاگرد گریامروز د.کار را بکنم نیهم دیبه گمانم با":اندازم یشانه باال م"د؟یرویم دیدار":شودیم

"ک نفر بود؟ی

روزها تازه  نیامروز و ا.دیبشو دیناام دیته نباالب.ندیایقرار است روز سه شنبه ب گریدو نفر د.نفر بود کینیبله ، فعال هم"

".دیبرو دیتوان یم دیبا خودتان اگر دوست دار گریحاال هم د.افتد یکالسها راه م دیمطمئن باش.شروع کار ماست

"!یعیخانم بد":زندیم میکه صدا چرخمیو به طرف در م".پس فعال خداحافظ":میگویم

"!بله":کنمیم نگاهش

".بگذارم انیآن را با شما در م خواهدیکه دلم م دیبه ذهنم رس ياالن فکر نید؟همیانچند لحظه بم شودیم"

 خواستمیراستش م...راستش":حرفش را اماده ندارد داستیو پ کندیمن و مون م.نمینشیم یصندل يخواهش او رو به

را  ییمن تمام نتها.داشت میخواه يادیکار ز نجاید؟ایریفرد کالس را به عهده بگ يروزها یسرپرست دیشما حاضر نمیبب

باشد که نتها را به  دیبا یکی.اورم یو با خودم م کنمیم یاز دوستان فتوکپ یکیشیپ میبده انیکه قرار است به هنرجو

باشد که حساب و  دیبا یکی.دیکالسها را بگو طیباشد که با انها صحبت کند و شرا دیبا یکی.برساند انیدست هنرجو

".دیگذاریمنت م قتیدر حق.شومیخوشحال م یلیخ دیکارها را قبول کن نیاگر شما ا.را نظارت کند یکتاب مال

".، متأسفم نمیبیرا نم ییکارها نین ییمن در خودم توانا یول"

خود من هم !دیباور کن ستین یکار سخت":دهدیم هیمقابل تک زیم يبرگرداند و دست رو یچرخانش را به طرف م یصندل

در صورت لزوم  خواهمیم.خانم او حرف بزند نیحضور داشته باشد که با مراجع نجایخانم اکیخواهمیفقط م.که هستم



کتابخانه نودهشتیا  فریده نجفی -چشمهاي سرگردان 

w W w . 9 8 i A . C o m 244

".راحت باشد نجایااز جهت  المیمجبور بودم آموزشگاه را ترك کنم خ یاگر گاه

"کارم چه خواهد شد؟.هستم نجایدختران ا يانویمن که به عنوان معلم پ یول"

 دیشا.باشد یکار موقت نیهم ا دیشا.کمک من دییآ یرا هم م يکاریب يوقتهاو  دیرویبه سالن م دیکالس دار یخب وقت"

نفر  کیخب در ان صورت هم به هر حال فکر .دیهیانجام بد يگریکار د دینتوان گریشوند که د ادیآنقدر شاگردان شما ز

".میندار يادیزيهنرجو دیدانیفعال که م يوقا.کرد میرا خواه گرید

"فکر کنم؟ دیدهیاجازه م":رودیشانه هام معذبانه باال م.دهدیقرار م یستیادم را در رودربااست که  يکالمش طور لحن

".البته منتظر جوا هستم.بله ، بله":شودیبلند م یصندل يرو از

ادم  کیمن .به تأمل و افکار حسابگرانه دارم ازین دارمیهر قدم که بر م يبرا.میآ یم رونیو از خانه ب کنمیم یخداحافظ

توانم  یها نم یراحت نیام و حاال به ا دهیرس یستیانتحار و ن يبه مرحله  یحت.ام دهیزجر کش.زخم خورده ام ستمینيعاد

 يمنظورش چه بود؟ظاهرا ادم بد.کردیاصرار م نطوریا یچرا صبوح.نمغرض و مرض قبول ک یرا ولو ب يشنهادیهر پ

!داتند؟ يو شهاب ظاهر بد اریمگر ماز یول ستین

 ياز بارش خبر یابرها هر روز هستند ول نیا.چند لکه ابر سرگردان در آسمان جا خوش کرده اند.سرد شدهیحساب هوا

چطور .افتم یخانم پهلوان م ادیبه .بود یو مخوف بیعج يچه روزها.فشارد یدلم را م نیو يآسا لیس يبارانها ادی.ستین

 ادیاز آن روزها  شیزندگ يروزها نیبه عنوان بهتر د که بعدهایآ یم ادمیبماند؟ نیتوانسته بود هفت هشت سال در و

!میما انسان ها چقدر متفاوت.کردیم

امروز ":دیآ یو به وسط اتاق مخصوصش م زدیخیاز جا برم ندیبیمرا که م.مادرش را به آموزشگاه آورده یصبوح يآقا

".راحت بروم الیکارها را به شما بسپارم و با خ میایگفتم ب.روز دکتر مامان بود

مردم را  يانگار او هم مثل من حوصله .زندیکم حرف م یلیخ.دهدیرمق جوابم را م یب يبا لبخند.کنمیمادرش سالم م به

"پس شاگرد امروزم را چه کنم؟":میگویم.ندارد
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".، مامان ساعت پنج عصر وقت دارد ستین یمشکل.دیندازیتا او را راه ب میمان یمن و مامان م"

 یاتفاق":کنمیسالم م.آلود است هیچشمان نسترن پف کرده و گر.رومیو به سالن م رمیگ یشاگردم را م دیجد ينتها

"افتاده؟

صداها را تحت الشاع قرار  يهمه  یعیکالس خانم سم يسر و صدا!نپرس يزیکه چ یعنی.کندیبا سر اشاره م دیناه

 خواهمیم.ردیگ یو درسش را م انویتاق پا يتو میرو یم.دیآ یشاگردم م.کندیکار م یسرود انقالب کیدارد با آنها .داده

دلم .کندیم هیصدا گر یگوشه سالن گذاشته و ب زیم ينسرتن سرش را رو نمیبیکه م رمیبگ یصبوح يبروم کار را از آقا

"د؟یآ یاز دست من بر م یکمک":شومیم کیبه او نزد.رودیمالش م يبدجور

".گرددیبرم یک دانمیرفت جبهه و نم یلع.دیآ یبر نم یکمک چکسینه از دست ه":اندازد یباال م سر

"...اینسترن جان؟برادرت بود  یکدام عل!؟یعل"

"که انها نامزد بودند؟ يمگر خبر ندار.است یبیحب یمنظورش عل.نه برادرش نبود":کنار او نشسته دیناه

"چرا؟!جبهه ؟رفتهیبیحب یعل":شودیگرد م چشمانم

 يفهیوظ گفتیم.نشد یکنم ول مانشیصد راه زدم که پش.برود خواستیوقت بود م یلیخ":کندیسرش را بلند م نسترن

 یکه اگر اتفاق رودیاز عقد م شیگفت پ یول میماه عقد کن نیقرار بود آخر ا.را انجام بدهد فهیوظ نیا دیاست و با یمل

زنده  ترسمیم.چه کنم بچه ها دانمینم.اال به فکر خودش ودبه فکر همه ب وانهید.من نباشد يافتاد اسمش رو شیبرا

.ردیگیو دوباره هق هق را از سر م".برنگردد

.نمیبیاو را بزرگتر از گذشته م ییجورها کی.ردیگیدر نظرم جان م یبیحب یعل يافهیق.انها نامزد هستند دانستمینم

کنار .منتظر من است یصبوح يآقا.شومیو از سالن خارج م".گرددیانشاهللا سالمت بر م.متأسفم نسترن تیبرا":میگویم

"؟یعیافتاده خانم بد یاتفاق":کندیبا تعجب نگاهم م.ستادهیدر ا

"به جبهه رفته؟ یصبوح يآقا دیخبر دار":دهمیتأسف سر تکان م با
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قاطعانه ".من هم رفته بودم نهایاز ا شیپ یلیاگر گرفتار مامان نبودم خ دیباور کن.میبرو دیخب بل اگر الزم شود همه با"

.زندیو مصمم حرف م

".من مراقب کارها هستم دیبرو دیتوانیم دیهر زمان که خواست":افتد یم نییپاسرم

".امدند یعیخانم بد.میمامان بلند شو برو":ردیگیدست مادرش را م ریز رودیم

راحت !جبهه!جنگ.شده ام یخاص یگرفتار سرگشتگ.نمینش یم یصبوح يآقا يجا رومیم.روندیم رونیبه اتفاق ب و

!خواهم؟یچه م یمن از زندگ یراست.روندیو م گذارندیمجانشان را کف دستشان 

به .رفته رانیصاحبش از ا دیگویم یصبوح يآقا.دارد ییبایچشم انداز ز.اندازم یم رونیبه ب یپنجره مقابلم نگاه از

ها ییبایبود که ز يادیز يماهها.کنمیرها کند و برود؟از خودم تعجب م نجایرا ا ییبایهمه ز نیکجا؟چطور دلش آمده ا

.افتم یم لیو راح يریخانم شمش ادیو باز به "!تشکر ایخدا":کنمیسرم را رو به آسمان م.دمیدیرا نم

از مادرها  یکی.اکثرا همراه مادرشان هستند.زندیریم اطیبه ح زیر يبچه  يگوره  کیتمام شده و  یعیخانم سم کالس

"درست است؟.میریما بگاز ش دیرا با دیگفتند شعر درس جد یعیخانم سم":اتاق يتو دیآ یم

ارف را طبقه  يمختلف و اشعار کالسها يسازها ينتسها یبه تازگ یصبوح يآقا.به طرف کمد اشعار کالس ارف رومیم

"شاگردان چند نفرند؟":پرسمیم.قرار داده يواریکشو کمد د کیکرده و هر کدام را در  يبند

".هشت نفر"

ارغوان جان ":شودیدست نسترن را گرفته وارد اتاق م ریز کهیحال در دیناه.رودیو م دهمیتا برگه به دستش م هشت

بپرسم  خواهمیم.مانده اند انیدو تا از هنرجو یکی.او را ببرم به خانه شان دیکو؟نسترن حالش بد است با یصبوح يآقا

".میچکارشان کن

".از آموزشگاه رونیرفته اند ب.ستندین یصبوح يآقا":میگویم

"!اوریرا هم ب هیسر و ته قض کجوریخودت .زمیعز میما رفت.کندینم یبه هر حال فرق":اندازد یباال م شانه
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دعا .زندیچه کنم که تلفن زنگ م چمیپیدارم به خودم م.انشیجواب کردن هنرجو يمانم و دلشوره  یو من م روندیم

سالم خانم ":شناسم یمرا ن یصبوح يآقا يابتدا صدا.دیایب تواندینم دیباشد و خودش بگو انیاز هنرجو یکیکنمیم

"، چه خبر ؟ یعیبد

 یم يبا خونسرد.دهمیم حیو به جا ماندن دو هنرجو را توض دیرفتن نسترن و ناه انیجر یاز مکث طوالن شرمنده

و  دیزنگ بزن دیتوانیم.را در پرونده انها نوشته ام انیهنرجو يتلفن همه  يشماره .دیآ یم شیبه هر حال پ":دیگو

".میگذاریم یکالس جبران دییو بگو دیکن یاز طرف من عذرخواه.ندیایاند ن فتادهیاگر راه ن دییبگو

ام  دهیقبال د.رومیشده م يو به طرف کمد قفسه بند گذارمیرا م یو گوش"پس فعال خداحافظ":کنمیم یخداحافظ عجوالنه

کدام  دیمنظور ناه دانمینم يوا يا.هفت نفر هستند.کنمیم ادداشتیرا  لنیتلفن بچه ها کالس و.پرونده ها را کجا گذاشته

 ترسمیم د؟نهیکار را نکن نیا دییایاگر قرار است شما ب میانها زنگ بزنم و بگو يصالح است به همه  ایآ.بچه ها بودند

مستجاب  میدعا یدوباره تلفن بزند ول یصبوح يآقا کنمیدعا م.زنمیو به تلفن زل م نمینش یم.دیایافتضاح بار ب

 کنمیم یخواهعذر یکل.ده دوازده ساله است.با مادرش آمده یدوم.رودیو غرولند کنان م دیآ یم یاول يهنرجو.شودینم

 تیفعال نیکم کم دارم از ا.کرده ام رییچقدر تغ.کنمیبا تعجب به کار خودم فکر م روندیم یوقت.گذردیم ریبه خ هیتا قض

وحشت زده  ایرو.رمیگیخانه را م يشماره  و دارمیرا برم یگوش.غزال تنگ شده يدلم برا.کنمیم تیاحساس رضا دیجد

"؟يشده ارغوان ، چرا تلفن زد یچ":پرسدیم

آمده آشپزخانه کمک .شده ییچه بال یدانینم":کندیغزال م يکارها حیندارم شروع به تشر یمشکل ندیبیم یوقت و

به کارم  گذاردیاصال نم یاهللا تازگماش.داردیکارد را برم رمیگی، رنده را م داردیرنده را برم رمیگیچنگال را از دستش م.من

".برسم

".من هم که تو را دست تنها گذاشته ام.متأسفم":میگویم

".را با پوست و خون لمس کنم شیتهایدوست دارم اذ.است ، اصال نگران نباش شتریب فشیک ينجوریا":خنددیم
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چه  میرا در زندگ ایوجود رو.ستمیس نبد شان کنمیآنقدرها هم که فکر م دیشا.رومیاز قطع ارتباط به فکر فرو م بعد

 يدانه ها.افتد یبه پنجره م م؟چشممیکردیم دیخاصش نبود من و غزال چه با طیاگر او و شرا.اسم بگذارم توانمیم

پس .آورند یدر دلم به وجود م یبیحس عج روندیم نییبه همراه وزش باد باال و پا کهیدرشت برف تک و توك و در حال

رو به  يدرختان باغچه .امده و به آسمان چشم دوخته رونیهم از سالن ب یعیخانم سم.رومیم رونیتاق باز ا.دیباالخره بار

باغ  مخصوصاصاحبخانه  دیشا.اورد یم ادیشال را به  ياز جنگل ها يقطعه ا.انبوه و شاخ و برگ در هم.است ییرو تماشا

!نگاه داشته یرا به صورت خودرو و جنگل

************************************************** 

*************

بار است  نیاول نیا.کندیم يدارد با حرکات چشم و ابرو و انگشت با غزال باز.رمیگ یحرکات بابا را در نظر م یچشم ریز

 هیقض نیا يرو.بود که انگار از او متنفر است يرفتارش طور نیاز ا شیپ.دهدیبچه توجه نشان م نینسبت به ا نمیبیکه م

انگار او هم .بافد یم یغزال بافتن ينشسته و دارد برا یمبل يان رفتر رو ایرو.مهم شده یلیخ میحاال برا یحساس نبودم ول

 شیصدا ایرو.رودیم گرید یاعتنا به طرف یو بعد ب کندیغزال چند لحظه وسط هال بابا را نگاه م.حواسش به باباست

"!نه ایلباست اندازه شده  نیآست نمیببایب.شوم تیقد و باال يفدا یاله ایب":زندیم

الحق که دختر ":خنددیو قاه قاه م ردیگیرا قد م نیآست ایرو.ستدیا یو آرام کنار او م رودیغزال م نمیبیبا تعجب م و

 ریمگر ز دادیبه من م دیدستش بود که با يزیحاال اگر چ.قائل است تیقر و پز لباس اهم ياز حاال چطور برا نیبب.یست

".رفتیبار م

"بابا؟ يچطور":کندیرا جمع م شیافتد دست و پا یو چشمش که به من م ندینش یلبان بابا م ينامحسوس رو يلبخند

نشسته و  تیچند ساعت است ارغوان رو به رو یدانیم!ساعت خواب حسام":خنددیم.او شده یهم متوجه دستپاچگ ایرو

"!؟یکنیم یاحوالپرس يتازه دار

".دهدیدارد آزارش م شتریخانه هست که ب نیا يتو گرید يزهایچ یلیخ!نکن تیرا اذبابا  اینه رو":میگو یم
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"!کندیدارد مرا آزار م زیچه چ!دخترم؟ ستیمنظورت چ":افتد یبابا م يدر ابرو گره

".دیکنیاو را تحمل نم دنیکه راحت د دانمیم.غزال نیمثال وجود هم":محزون شده یبیجور عج میصدا

".یکنیاشتباه م.ستین نطوریا":ردفشا یرا درهم م لبها

فکر  دیانطور که راحت خواهدیدلم م.رمیگ یو به شما هم خرده نم کنمینه بابا ، اشتباه نم":ناخودآگاه گره شده میمشتها

".است یلیموجود تحم کیبه هر حال غال .دیعمل کن دیو انطور که راحت دیکن

".یکنیخودت بزرگ م يدوباره مسائل را برا يدار ؟تویزنیاست که م یچه حرف نیا!ا ، ارغوان":دیگویم ایرو

"م؟یگو یراست نم!دییها بابا؟شما بگو":میگویم.کندینگاهش م نطوریبابا هم و

".که اعصابت آرام شده ستین يادیمدت ز!نکن لهیپ.زمیعز دیگویراست م ایرو":زندیچشمانم زل م به

جواب  خواهمیفکر مرا به خود مشغول کرده و حاال م يادیز ياست که روزها یسوال نیا.به جانم افتاده یبیعج ولوله

"بابا ، مگر نه؟ دیآ یشما از غزال بدتان م":ستیدست خودم ن یول میممکن است همه آزار بشو دانمیم.رمیبگ

"م؟یرا بگو قتیحق يدوست دار":شودیدر مبل جا به جا م بابا

".بله ، بله بابا ، حتماً":کوبم یم یدسته صندل يرو

فقط مانده ام چه شد که به وجود .به من ندارد يکار.دیآ یگناه بدم نم یطفل ب نینه من از ا":شودیم رهیغزال خ هب

بچه ثمره عشق  نیا ایبدانم آ خواهدیدلم م.ينداد حیمسئله به ما توض نیکلمه در مورد ا کییحت ست؟تویامد؟پدرش ک

مانده ام که چرا تو حاضر !خت؟یکه تو را آنقدر بهم ر مداهوس زودگذر است؟آخر چطور به وجود  کیياست ، ثمره 

"بود ارغوان؟ یبود؟زن و بچه داشت؟او ک یشیاتر!یکن یپدرش را به ما معرف ينشد

 يا ؟مسئلهيحرفها افتاده ا نیا ادیشده که  یچ کبارهی!بس کن حسام":مبل بغل دستش ياندازد رو یرا م یبافتن ایرو

"!دختر را آزار نده نیروح ا.هم شدهبود که اتفاق افتاده و تمام 

حق او بود که بداند سر  دیشا.دیگو یدرست م دیشا.دهیرنگش کامال پر.افتد یم نهیس يو سرش رو کشدیم یآه بابا
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و  دادمیشهاب ملعون را لو م نیبابا امد و یمهلک گرفتار نشده بودم وقت یاگر به ان اوضاع روح دیشا.دخترش چه امده

من که  یکار درست تر بود ول نیا دیشا.زدیآب بر ياو را رو يدار و دسته  يپته  یقانون يریگیپ کیبا توانستیبابا م

با هول و وال  ایرو.کندیم يآن روزها اشک از چشمانم جار ادی.هستم و کجا هستم یک دانستمینم یحت.دست خودم نبود

متأسفانه .یدانیتو اخالق مردها را نم.ندارد يظوربه خدا پدرت من.زمینکن عز تیخودت را اذ":ندینش یو کنارم م دیآ یم

".تیاهم یب ایمهم باشد  شانیبرا خواهدیحاال م.اورندیتوانند به زبان ن یفکرشان باشد نم يکه تو زیچ کی

 دیگویراست م ایرو":زندیکنارم زانو م دیآ یم.بوده يبد يتجربه  شیمن برا یروح یناراحت.بابا هم نگران شده انگار

شناسنامه  شیدر مورد غزال هم اگر او را دوست نداشتم که به نام خودم برا.هر چه بود گذشته.نداشتم يمنظورمن .بابا

".شود زتریعز يهم روز دیشا.من مثل خود توست ياو برا.گرفتم ینم

 دیحرف بزن تانیباطن لیبر خالف م خواهدینم":دیآ یدرست در نم میصدا.گذارمیگونه م يو رو رمیگیرا م دستانش

از انکه حقم باشد  شتریب ایشما و رو.دهمیبه شما حق م زیمن در مورد همه چ.نه ایدیکه او را دوست دار ستیمهم ن.بابا

 میحال زیچ چیان روزها ه یسرم امده ول ییچه بال دیکه بدان وددرست است حق با شما ب.دیکنیدر مورد من لطف م دیدار

 یمن در مورد غزال کامال ب.بابا میگو یحاال م.تفاوت شده بود یب میبراایداشتم؟دن یچه حال ستین ادتانیمگر .نبود

از دست  رازمیهمه چ یول رمیروحم را درمان کنم و آرامش بگ دیشدم شا یانیوارد جر.شدم سهیدس کییقربان.گناهم

".آشنا بود کیفقط .نداشتم یقبل یارتباط عاطف چیبا پدر غزال ه.دادم

"بود؟ یجخار":بابا لرزه دارد يصدا

 تانیرا برا زیروز مفصال همه چ کیدیشا.دینپرس يزیدر مورد او چ گرید کنمیحاال هم خواهش م.بود یرانینه بابا ، ا"

".االن اصال توانش را ندارم دیباور کن.شرح بدهم

ستانش را دور د ایرو.رودیکه نشسته بود م یفرو افتاده به طرف مبل يو با شانه ها کندیرا با سر انگشت پاك  میاشکها

فکر کن  نیفقط به ا.یبهتر است موضوع را فراموش کن.زمیعز ییبگو يزیچ ستیالزم ن چوقتیه":کندیشانه ام حلقه م
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"!گذشته را کامال فراموش کن.تواند مزاحمت بشودیهم نم چکسیه گریو د یکه االن در آغوش خانواده هست

 يگذشته را فراموش کنم؟به اندازه  توانمیبا وجود او م ایآ.رودیمحساب بابا ور  نیکه دارد با ماش کنمیغزال را نگاه م

خورده و ان را در نظر  تمیثیح يپرونده  يرو ایبابا و رو شیکه الاقل پ ستین ینیمهر سنگ یدوستش دارم ول ایتمام دن

.بود فتادهیکاش ان اتفاق ن میگویم فقطکه نبود  کنمیآنها خدشه دار کرده؟آرزو نم

را باز  اطیگذاشته در ح ارمیدر اخت یصبوح يکه آقا يدیبا کل.است يبد يبه قول بابا خشکه سرما.دیآیم يسرد سوز

 یم ریکه گرفتار مامان هستم و د شودیم یگاه":گفت دادیرا که م دیکل.شومیآموزشگاه م يو وارد محوطه  کنمیم

".شود يریجلوگ نیاندن مراجعاز منتظر م وباشد که در را باز کند  یکیدر ان روزها  خواهدیدلم م.میآ

اند و ساقه هاشان کامال خشک به  دهیچیباغچه مانده اند کبود و مچاله به دور خود پ يبوته ها يکه رو ییبرگها نیآخر

از پشت .است ریسرما نفس گ.رسانمیبلند خودم را به اتاق جلو در م يبا قدمها.دارد یمحزون يباغ منظره .رسدینظر م

حضورم  دیبا.داده هیتک زیموها گره کرده و دستانش را تا شده به م انیکه انگشتانش را م نمیبیا مر یصبوح يپنجره آقا

االن .فرصت معطل ماندن ندارم.شودیاصال متوجه نم.شومیوارد م نیپاورچ.رمینت را از او بگ دیجد يرا اعالم کنم و برگها

".سالم":میگویآرام م.سر برسد میاست که هنرجو

".سالم از بنده.دییآه شما":ندینش یو راست م کندیبلند م سرعت سرش را به

 یم دیبه ترد.دوباره به قول خودش گرفتار بحران شده دیشا.افتاده یمادرش اتفاق يبرا دیشا.کامال سرخ است چشمانش

 يندو به طرف کمد طبقه ب شودیبلند م.شود دشیعا يترسم از سوال برداشت بد یم.نه ایدارد  یافتم که بپرسم مشکل

 انتیهنرجو يندهیآ يسوال کنم که برنامه  دمیشما را د یوقت خواستمیاتفاقا م":دهدیچند برگ نت را به دستم م.رودیم

"رم؟یبگ یفتوکپ شانیرا الزم دارند که برا یینتها ست؟چهیچ

 هیرا ته الزم ياز انجا نتها رفتندیم انیخود هنرجو گفتندیبود و م کجایشدیکاش م.نظرم کارش دشوار است به

دانه کاملش را به انها  کییکیکرد و  یرا فتوکپ "ریب"کل کتاب  شودینم":رسدیبه ذهنم م يفکر.کردندیم
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چرا تا به خال  دانمینم.است يره بهتر نیا.بله درست است":کشدیم یآه یبا افسردگ".ستین ادیداد؟تعدادشان که ز

".رمیگیم یفتوکپ دییکه الزم است بگو يگرید تان هم هر کتاب شرفتهیپ انیهنرجو يبرا.دهیفکر خودم نرس

"!یعیخانم بد":زندیم میکه صدا رومیم رونیاز اتاق ب دارم

.ستمیا یم

"تماس گرفته بود؟ یک شیربع پ کیدیدانیم"

.کنمیتعجب نگاهش م با

".میگویرا م یبیحب یعل.تلفن زده یعل"

"!؟یآه ، راست"

با  توانندیانگار مشکل م.نبوده چکسیبه خانه زنگ زده و ه گفتیم.بدهم مغایمادرش پ يبله ، تلفن زده بود که برا"

همه  يمرز يشهرها يخانه  گفتیم.شوندیم دهیگروه گروه ادم به خاك و خون کش نجایا گفتیم.رندیتهران تماس بگ

آن طرفتر در خاك ی، کم یعیخانم بد ندیبیم.شوندیم ابانیبدشت و  يگناه اواره  یب يزنها و بچه ها گفتیم.شده رانیو

".میهست ادیو به فکر در امد کم و ز مینشسته ا الیخ یب نجایو ان وقت ما ا گذردیما دارد چه م

"ساخته است؟ يکرد؟از دست ما چه کار شودیچه م":میگویلب م ریز

مرا  يدست و پا یسابندارد و ح یمامان که حال درست چارهیب.دانمی، واقعا نم دانمینم":اندازد یشانه باال م یعصب یحالت با

ما نسبت به .ادا کنم یو آوارگان جنگ دهید بتیخود را به مردم مص نید يگرید قیبتوانم به طر دیدر فکر هستم شا.بسته

"ست؟ین نطوری، ا یعیخانم بد میدار فهیانها وظ

".است نطوریهم مکنیبله فکر م":دهمیسر تکان م.دیگو یانگار درست م یمسئله فکر نکرده ام ول نیبه حال به ا تا

".در را باز کنم رومیبا اجازه م.من باشد يهنرجو دیشا":میگویم.زنندیم در

 يهمه  يو خودمان در را به رو میباغ برو يتا انتها میمجبور اطیاحت يبرا.گرددیو خاموش برم دیآ یقدم دنبالم م چند
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 شیچند روز پ.کشمیامروز من دارم جور او را م و دهدیکار را انجام م نیخودش ا یصبوح يالبته آقا.میباز کن انیهنرجو

خودم و چند شاگرد کالس  يهنرجو کنمیدر را باز م.میکن ستخدامشو ا میاوریب ریمستخدم مطمئن گ کیدیبا گفتیم

نسترن امده .یصحبت مادرها همه از جنگ است و کمبود و گران.میرویبا انها به سالن م.اند ستادهیپشت در ا یعیخانم سم

 دیبا.ستا یصبوح يآقا يحواسم به گفته ها دهمیکه درس م یدر تمام مدت.گوشه کز کرده کیپکر است و  یلیخ یول

 یاتفاق یبیحب یعل ينکند برا!شود؟ دهیکند و به تهران کش داینکند جنگ ادامه پ.دلم آشوب است.کرد يکار

 یصبوح يآقا رومیافتد و به اتاق جلو در میراه م انمیکار هنرجو یوقت!د؟یآ یچه م یبه سر آوارگان جنگ یراست.فتدیب

.ندازدیرا راه ب انیباشد که کار هنرجو دیبا یکی.نمینش یم یندلص ياو رو يجا.نسپرده یکارها را به کس یرفته ، حت

************************************************** 

*******************

حاال انگار پشتم باد خورده و دست ودلم در کار  یپختم ول یم زیهمه چ یزمان.ناهار را امروز من به عهده گرفته ام پختن

در ذهن مرور  یکییکیرا که بلدم بپزم  ییغذاها.کنمیو در آبچکان دمر م میشو یظروغ صبحانه را م.لرزد ینم

وردنش لذت از خ ایباشد که هم بابا و هم رو يزیچ خواهدیدلم م.مهی، خورش ق ي، قورمه سبز یاستامبول.کنمیم

"ست؟یدلخواه تو چ يغذا ایرو":پرسمیبلند م.به غزال است یدگیسالن مشغول رس يتو ایرو.ببرند

".کند ینم ی، فرق یهر چ"

".دیدوست داشته باش یلیکه هم تو و هم بابا خ يزیچ.گریبگو د يزیچ کی":رومیم رونیآشپزخانه ب از

هوا هم .رودیسر م یلیحوصله ام خ هایارغوان؟تازگ ستیچ یدانیم":گذاردیم ینیس يو بشقاب صبحانه غزال را تو وانیل

است که  نیمنظورم ا یعنی.مینیخودمان تدارك بب يبرا ییبرنامه ها شدیکاش م.ردیگیو دل ادم م شودیم کیکه زود تار

 یو گاهمحله سر رفت و امد را باز کنم  گانیکه با همسا دهبه سرم افتا.میسرگرم کن يکجوریخودمان را  شدیکاش م

".میشبها آنها را به خانه دعوت کن

هر روز که  نیبعد از ا.یمان یدر خانه م ادیجان ز ایرو يحق دار.غزال خسته ات کرده يحتما کارها":نمینش یم کنارش



کتابخانه نودهشتیا  فریده نجفی -چشمهاي سرگردان 

w W w . 9 8 i A . C o m 254

برو  دانمیکن ، چه م دیخودت خر يبرا.سر بزن لیبه فک و فام.بزن رونیدر ب یو تو برو گشت دارمیبودم غزال را نگاه م

".انجام بده يبریکه از ان لذت م يارهر ک

به  رونیبدون وجود شماها هم ب.کندیغزال مرا خسته نم يکارها!نه اشتباه کن":چسباند یم نهیو به س کندیرا بغل م غزال

".میداشته باش یدسته جمع يبرنامه  کیبود که  نیمنظورم ا.گذرد یمن خوش نم

مربا که !آلبالو چطور است؟ یراست":میگو یم.را ندارد یل من کساو هم مث دیگو یراست م.سوزدیم شییبه تنها دلم

"!م؟یدار

".شود یمصرف نم چوقتیکه ه میآلبالو دار يپر مربا يشهیش کیآره .است یعال":خنددیم

را  شیاز محبتها یبتوانم کم خواهدیدلم م.تر شوم یمیبا او صم یقیبه طر خواهدیدلم م یلیخ.میرویهم به آشپزخانه م با

.کرده ام تشیاذ یلیخ نیاز ا شیپ.ان کنمجبر

"گروهمان رفته جبهه؟ ياز بچه ها یکییدانیم"

"دخترها؟ ایاز پسرها ":شودیگشاد م چشمانش

".بود انویمعلم پ.از پسرهاست یکی.از دخترها که نه":خندمیم

"در سرش افتاده؟شده به فکر رفتن به جبهه  یحاال چ.خدا به داد او برسد!مادرش چارهیب":دهدیتکان م سر

".عقد کنند ياز دخترها به زود یکیکه قرار بود با  دانمیفقط م شناسمیاو را خوب نم.دانمیاصال نم"

".ندارد یحتماً حال و روز درست.، طفلک دختره یآخ":کندیجمع م لب

امد  انیر به مپس نیحرف ا یصبوح يآقا شیپ یوقت یدانیم یراست":بوده بیخودم عج يدر دلم مانده که برا زیچ کی

"چه گفت؟

".حق دارد اگر کارش را مالمت کرده باشد"

ظاهر ادمها در مورد  ياز رو شودیاصال نم!یراست":جهندیابروانش باال م.کنمیبازگو م شیرا برا یصبوح يآقا يها گفته
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".باشد ایقضا نیصد در صد ا نیاز مخالفت کردمیگمان م.آنها قضاوت کرد

 هایتازگ.سر کار پخت و پز رومیم.آن عاجزم يار ادامه  گرید یرد و بدل شده ول نمانیحرف ب همه نیبار است که ا نیال

مثل پر  یول ستیظاهرا الغر ن.بغلش کنم خواهدیگرم است از من م ایو تا سر رو چسبدیاز گذشته به من م شتریغزال ب

از آنچه که  شتریاو را ب ایکرده و رو دایپیقشنگ يافهیق.شودیم دهکن نیاز زم يبغلش بگذار ریدست که ز.ماند یکاه م

سر  ریو پنج شش گ ستیو با ب کندیم هیال هیال يرا با وسوا شیفرفر يموها ندینش یم.کندیدرست م یباشد خواستن بایز

 يتحفه ا":خندمیبه حرفش م.دندیدزد یاو را از من م ابانیخ يداشتند تو گفتیم شیچند روز پ.کندیم نیشکل دار تزئ

.بوده يحرفش جد دمیفهم.گله مندانه نگاهم کرد و رو گرداند".او را بدوزدندکه  ستین

 یو به عزم آموزشگه راه م میشو یظروف ناهار را هم م.ایکرد و هم رو فیهم بابا تعر.شده يخوشمزه ا يپلو آلبالو

نگذار .را حفظ کن تمیموقع ایداخ":کنمیراه شروع به دعا به درگاه خداوند م يتو.دیآ یتا دم در به بدرقه ام م ایرو.میافت

".تلخ گذشته بازگردم يبه روزها

 یسالم.زندیحرف م انیاز هنرجو یکیو دارد با مادر  ستادهیا اطیح يتو یصبوح يآقا.نشسته نیزم يرو یکم برف

".دیدیرس رینگران شدم امروز د":رسدیبه من م دهیبه اتاق کنار در نرس.گذرمیو از کنارش م کنمیم

انکه بگذارد  یو ب دهدیرا به دستم م ریکامل کتاب ب يشده  یدو دسته نت فتوکپ.میگویم ابانهایراه بندان خ و یشلوغ از

جلسه  دیآ یم ادتانی":موضوع عالقه مندم نیچرا احساس کرده من به ا دانمینم.کشدیم شیپ يگریبزنم حرف د یحرف

"م؟یصحبت کرد يدر چه مورد شیپ ي

".بله کامالً"

".دیصحبت را بدان جیجالب باشد که نتا نتایبرا دیشا"

به  گریگرفته ام د میتصم یدارد ول یغل و غش یآام و ب يچهره .قرمز شده شیزده است و گوشها جانیبچه ها ه مثل

روز است مطمئن خواهم شد که شب  ندیبخواهم و بگو یاز انها قضاوت ياگر روز یحت.مردها اعتماد نکنم نیاز ا چکدامیه
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 يرو زشیپشت م رودیم.که کنجکاو شده ام کنمینم انالبته کتم.اس برداشت خودم عمل خواهم کرداست و بر اس

".رسد ینه متشکرم االن شاگردم م""د؟ینینش یشما نم":ندینش یم یصندل

 یامور جنگ تهیمساجد کم يمتوجه شدم همه  قیتحق یآخر بعد از چند تلفن و کم.رفتم مسجد محلمان روزید"

".کردمیم يکار دیقرار بودم که با یان براستش چن.دارند

 خواهدیبه او گفتم دلم م.تهیمسئول کم شیرفتم پ":دیآ یلبش م يرو یلبخند کمرنگ.نمینش یکنار در م یصندل يرو

مسئله مامان را مطرح .باشد تواندیم يچه کار نیا دانمیکه دارم نم یخاص يکمک انجام بدهم و با گرفتار يبرا يکار

 نمیبب خواهمیواقعا م.دیبده میام که شما دلدار امدهین تمگف.است یکاف دیکه در فکر هست نیو گفت همتشکر کرد .کردم

به  ازین.میخانمان دار یب.میدار یما آواره جنگ.ستیدو تا ن یکیگفت مشکالت جنگ که .دیآ یاز دستم بر م يچه کار

 یکمک دیتوانیهم م یکمک کوچک مال کیبا  یحت.گرید زیو هزار چ میبه وسائل حمل و نقل دار ازین.میغذا و آذوقه دار

اگر محل  دیتوانیگفت م.دیآ یاز دست ماها بر م يچه کار یگفتم در مورد آوارگان جنگ.دیبه امور جنگ کرده باش

 دیصاحبش بع دمیبعد د یافتادم ول نجایا ادیراستش اول .دیاز آنها قرار بده یگروه ایدر اخترا چند نفر  دیدار یمناسب

را ندارد  نجایدرست است وسعت ا.ستیگفتم خانه خودمان هم بد ن ودمخ شیبعد پ.موافقت کند يپروژه ا نیبا چن است

 کیدر  میرویفکر کردم فوقش خودم و مامان هم م.آواره را در آن جا داد يدو خانواده  یکیشودیبه هر حال م یول

است و  وادهخان کیياالن در اجاره  یمستقل دارد ول البته مامان خودش آپارتمان.میکیم یزندگ يجاریآپارتمان است

 داًیشد یمحل نیاتفاقا چن":زد یچشمانش برق.گذاشتم انیموضوع را با ان شخص در م.میحساب کن شیرو میتوان ینم

 هیهت گاهیبه عنوان پا میکه بتوان میخواهیاطراف م نیخانه در ا کیما .یاسکان آوارگان جنگ ينه برا یماست ول ازیمورد ن

گفتم خب در .دیکرده ا یکمک بزرگ دیکن يمورد با ما همکار نیدر ا میاگر بتوان.میآذوقه از آن استفاده کن يو بسته بند

بسته  دهیرا که به مسجد رس یمردم يآنجا و کمکها ندیآ یروزها چند نفر داوطلب م ست؟گفتیآن صورت برنامه چ

به جبهه  روهایتوسط ن يو بعد از بسته بند کنندیدرست م مویآبل هم خواهرها مرباجات و کمپوت و یگاه.کنندیم يبند
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البته صد در صد .میکار را بده بیتا ترت دیاطالع ده دیو اگر موافق بود دیفکر کن هیقض نیا يرو دیبرو.کنندیارسال م

 چوقتیه چارهیکه بمامان .مورد مشورت کنم نیدر ا کنفریفکر کنم و الاقل با  یکم دیبا خودم گفتم با یموافق بودم ول

مورد حرف بزنم و اگر  نیبا شما در ا دیبه فکرم رس.مشورت ندارم يرا هم برا یکَس خاص.دهدیمورد نم چیدر ه ينظر

".ام را اعالم کنم ینظر قطع دیکرد دییتء

باز هم کنمیگمان م.که بتوانم نظر بدهم ستمین يکاره ا هیقض نیمن در ا یول":ام و معذب هستم دهیخجالت کش یحساب

".بهتر باشد دیمشورت کن یکس يا هی، همسا یلیبا فام

 یعیاست خانم بد ییکه پررو دانمیالبته م":که او هم معذب است داستیپ.شودیجا به جا م شیصندل يو رو گزدیم لب

آن .نجایا ایهستم  ونیزیتلو ایروزها  شتریو ب ستمیدر خانه ن شهیمن که هم.دیکمکم کن دیمورد هم شما با نیدر ا یول

کمکم  خواهمیکند م یباشد که خانه را سرپرست یکیاز طرف شما  دیرا قبول کرد هیبهتر است اگر قض گفتیشخص م

".کنم دایتا ان شخص را پ دیکن

"!ستیقطعناً منظورتان شخص من که ن":میگو یم دهیرنج

".خواستمیم يفقط همفکر.کنمینم یجسارت نیچن.نه نه":شودیم دستپاچه

".کنمیمن در را باز م":رودیم رونیو با شتاب از اتاق ب زدیخیبر م.دیآ یصدا در مدر به  زنگ

من است که  يکنم؟هنرجو یمورد به او معرف نیرا دارم که در ا یچه کس!از من چه انتظارها دارد.است یبیادم عج چه

.میرویو به همراه او به اتاق مخصوصمان م میآ یم رونیامده از اتاق ب

 یاست و در همان حال خداحافظ تییپا یصبوح يسر آقا.رومیبه اتاق کنار در م یخداحافظ يبرا شودیمام مکه ت میکارها

 يآقا شنهادیموضوع را پ دیبا.تاب هستم یبه خانه ب دتیرس يبرا.است يکشنده ا ياست و سرما يریغروب دلگ.کندیم

.میموضوع را به او بگو خواهمینه فقط م دیآ یبر ماز دستش  یمکفکر کنم ک نکهینه ا.بگذارم انیدر م ایرا با رو یصبوح

ترك  يزنها نیخداوندا ا.خوشمزه اش پخته يها يزدیکیاز ان ک ایقطعنا باز رو.دهیچیو شکر در خانه پ لیعطر وان يبو
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 شیهستم برا رونیعادت کرده هر وقت که ب.دیآ یبه طرفم م دنمیغزال با د.هستند قهیچقدر با حوصله و خوش سل

 ادشیکار را  نیا ایرو.بوسدیمرا م چسبدیم.کنمیم غلشو ب دهمیرا به دستش م شیآب نبات چوب.اورمیهمراه بيزیچ

تازه .يدیرس يکه سر روز ایب":کنار در آشپزخانه دیا یم ایرو.دارد یجانبخش يچه گرما.فشارم یم نهیاو را به س.داده

".آوردم رونیها را از فر ب کیک

".کنم فیتعر تیبرا دیهست که با يزیوردن چخ ینیریاز ش شیپ":میگو یم

بگو  نیبنش ایب":دهدیاست خودش را مشتاق نشان م یراض یلیخلق من خ رییتغ نیاز ا هایتازگ کنمیم احساس

".يکنجکاوم کرد یلیخ.نمیبب

در  گرید کیک یکیمن گذاشته و  يبرا یکیدر بشقاب ک.کنمیم فیتعر شیرا برا یصبوح يآقا يگفته ها ازیتا پ ریس از

را در  کیک شودیحرفم که تمام م.باز گوش به من پسرده مهین یبشقاب و دهان خودش معطل ماند و با دهان انیراه م

".دارد يهم چه افکار یصبوح نیا.چه جالب":گذاردیبشقاب م

"او انجام بدهم؟ يبرا توانمیم ياخر چه کار.خواهدیخنده دار است که از من مشورت و کمک م":میگو یم

را  یکه کس ریجز ان مادر پ.است کسیخودش که گفته چقدر ب چارهیمرد ب":کندیم رهیاز تأثر ت یرا حالت مانشچش

راستش .گذاردیم انیمسائلش را با تو در م دیآ یاست که راحت م نیا یهست ایر یمتوجه شده تو چقدر خانم و ب.ندارد

 یتیو هر کدام در مورد جنگ مسئول میهست یرانیما همه ا البه هر ح.ندارد يبد دهیا نمیبیم کنمیارغوان خوب که فکر م

".هم نباشند گرانیکه انتظار داشت د شودینم میستین زهایچ نیحاال ما به فکر ا.میبه گردن دار

"!ست؟یکه ن یهم شام من است اعتراض نیا یناهار را تو پخت.چسبدیم کیبخور با ک":زدیریسرد م ریش وانیل کیمیبرا

"؟یکنیبابا را چه م یول ریو ش کیبهتر از ک يزیچ نه چه":خندمیم

نگه داشته  شینصف بشقاب برا کی.خوشش آمد یلیتو خ يحسام از آلبالو پلو.فکر ان را هم کرده ام":زندیم یچشمک

"!شود؟یچه راحت مشکل ها حل م ینیبیم.ام
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!الحق خوشمزه شده.خورمیم کیاز ک يو قطعه ا کشمیرا سر م ریش

**********************************************

دارد  ایتختم نشسته و رو يغزال تو.کنمی، چشم باز م کشدیو مالفه ام را م خوردیمثل گربه در رختخوابم وول م يموجود

".اورمیمأمور ب تیگفتم برا يشد داریب رید":خنددیم

".ریصبح بخ":کشمیرا در آغوش م غزال

چنان دلم را به تک و تا انداخته که نتوانستم منتظر  یموضوع کی.ریبح تو هم بخص":زندیاتاقم را کنار م يپرده  ایرو

".میبا هم حرف بزن یآمده ام در موردش کم.يشو داریبمانم خودت ب

"؟یموضوع ؟چهيجد":نمینش یرختخواب م يتو

 ونیزیدر تلو بشید.فکرم را مشغول کرد یلیخ یصبوح يدر مورد آقا روزتید يحرفها":ندینش یلبه تختم م دیآ یم

دورادور  نطوریاگر بشود ما هم.دیگو یپسر بد هم نم نیبا خودم گفتم ا.فکر رفتم يتو دادیجنگ را نشان م يصحنه ها

"کردم؟ يبعد چه فکر یدانیم.نرفته يراه دور میکمک انجام بده يبرا يکار میبتوان

".نه اصالً"

و .هم جر و بحث با حسام دارد دیبه صحبت و شا ازیکردنش نیعمل.فکر است کیفقط در حد  میگو یرا که م نیالبته ا"

".باشد یعمل ریغ کنمیگمان نم يجد يزیبرنامه ر نیهمچن

"؟یزنیحرف م یدر مورد چ":نمینش یو کنارش م کنمیم زانیرا از تخت او میپاها

".رمیباشد به عهده بگمحل  تهیکم اریکه قرار در اخت یرا در ساعات یصبوح يخانه آقا یسر پرست خواهمیراستش م"

 تیبرا یخانه وقت يبه غزال و کارها یدگیهمه مشغله؟مگر رس نیآن هم با ا!؟تویچ":شودیام ناخودآگاه جمع م چهره

"گذارد؟یم یباق

 نیا.رودیخانه سر م يهم که گفته ام حوصله ام تو نیاز ا شیپ.ستین ادیز ییگویکارم انچنان هم که م":زندیپشتم م به
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 یصبوح يدر موردش با آقا يشو یاگر تو هم راض.کندیهم ثواب دارد و هم سرگرم م.ست و هم تماشاکار هم فال ا

"ست؟یکنم ، ها؟نظرت چ یحسام را راض کنمیم یسع منداشته باشد ، من ه یاگر به نظرت مانع یعنی،  یصحبت کن

بچه  نیا يکارها شتریگرفته ام که ب میمتازه تازه تص.راه دور و وجود غزال نیآن هم با ا.ستین يکه کار ساده ا دانمیم

 یخودش نم شیپ.کندیچه فکر م یصبوح يدر ضمن آقا.احساس عذاب وجدان نکنم نقدریرا خودم انجام بدهم که ا

 ایجان ب اینه رو":میگویم!گذارد؟یم انیو ان در م نیرود با ایدارد که فورا م تیاهم شیبرا میچقدر حرفها دیبگو ندینش

".بندند یدستمال نم کندیکه درد نم يبه قول بابا سر!بگذرکار  نیا ریاز خ

در  شیچند شب پ.است ارغوان یکار انسان کینیا یول":دهدیتاب م يو به دور دکمه ا ردیگیبلوزش را م يهیحاش نخ

 یم یفتنو کاله با دوزندی، لباس م کنندیرزمندگان شربت درست م يپادگانها دارند برا نیاز هم یکیيتو دمید ونیزیتلو

ادم  نیو او رفته تا بخاطر ا شناسدشیکه اصال نم یکس يکند برا ردارد که آدم فک یچه لطف نیحسابش را بکن بب.بافند

"!ست؟یرساند تو رو خدا جالب ن یو به دست او م کندیبجنگد و از مرز کشورش دفاع کند شربت و مربا درست م

 یکه هست با صبوح نیروابطمان از ا خواهدیآخر دلم نم.جان ایفراموش کن رو کنمیخواهش م":میگو یگونه م التماس

".بد برداشت کند ترسمیم.تر بشود مانهیصم

 یکه ادم مسائل خصوص ریدر انجام کار خ.ارغوان یکنیاشتباه م یول!است ، ها؟ نیپس مشکل ا":ردیگیرا م میبازو

چون و چراها از  نیا لیکمک کند به دل یکیحسابش را بکن که اگر هر کس بخواهد به.ردیگ یرا در نظر نم شیزندگ

".ردیگ یصورت نم ایدر دن يریکار خ گریفکرش منصرف شود د

 يببر يامروز که من هستم غزال را بردار یخواهیم.دیآ یم شیبعد چه پ نمیفعال ولش کن تا بب":وسواس افتاده ام به

 دیخر یخودت کم يبرو برا الیخ شیمن و با آساشیغزال را بگذار پ!نمی، اصال بگذار بب ؟نهیگشت بزن یکم رونیب

روزها خسته  یلیتو خ.عوض شود تیتا آب و هوا.بدهسرت را باد  یکم کجایبرو  دانمیچه م..برو.برو پارك.کن

".کشمیعذاب م یلیخ هیقض نیباور کن بخاطر ا.يشویم
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تو ":زندیو بعد بغض کرده لبخند مکندیچند لحظه نگاهم م.است یو باور نکردن بیعج شیبرا هایرفتارم تازگ انگار

اگر هم بخواهم بروم .بروم ییجا ییدوست ندارم تنها یبله دلم گرفته ول.کنمیاصال باور نم.ارغوان يعوض شده ا یلیخ

"؟ییایب يوقت دار.دیتو و غزال همراهم باش خواهدیدلم م رونیب

 شهیچقدر هم.افتد یخانم هفر م يخانه  ییبه تنها ادمی.تنها ماندن را هم دوست ندارم یرفتن را ندارم ول رونیب حوصله

از !بهتر از در کنار او و غزال بودن است؟ يدر ضمن چه کار.نجاتم بدهد یلعنت ییباشد که از آن تنها یکیآرزو داشتم 

".میو بعد برو میدرست کن يو ناهار میبشو رامیمن دست و رو میپس برو":میآ یم نییتخت پا

بازار بزرگ  يدلم برا.دیخر میبرو.دیایناهار ن يتا امروز برا زنمیبه حسام تلفن م.نه ناهار نه":شودیزده بلند م ذوق

سر  شیهایبه طال فروش.دمیخریم يکردم ، لوازم خانه ا یم متیق یفرش.زدمیبه انجا سر م یگاه شترهایپ.تنگش ده

"؟یموافق.محشر است شیها یچلو کباب.میخوریرون میناهار را هم ب.مدتهاست که به انجا نرفته ام.زدمیم

 يتکه ا شیبرا یحقوقم جمع شد به مناسبت یباشد وقت ادمی.عاشق جواهر و طالست ایرو.کنمیسر و دستش نگاه م به

من رفتم به حسام ":رودیم رونیو به سرعت از اتاق ب زندیغزال را بغل م".بله موافقم":دهمیسر تکان م.جواهر بخرم

".میو غزال هم اماده شده امن  يتا تو آماده شو.زنگ بزنم

بافت  نی، ا دهیو سرپوش کیبار يکوچه ها نیا.دارد یتازگ میبرا زیهمه چ.بار است که به بازار بزرگ آمده ام نیاول

فرش و .بردیمرا به پاساژ فرش فروش ها م.شناسد یهمه جا را مثل کف دست م ایرو.تنوع اجناس نی، ا يمعمار یمیقد

نقشه لچک و ترنج  نیا.دهدیم حیتوض میمرتب برا.شناسدیمختلف را م ينقشه ها يمه ه.کند یم متیتابلو فرش ق

را نگاه  وارهایو حسرت بار در و د.قاب خاتم است یکینیا.نقشه افشان است یکینیا.است ینقشه ماه نیا.است

بعد به بازار نقره .خرد یم یکیخراب شده و  يریگ وهیآب م يتور دیگو یم.میزن یبه بازار بلور فروش ها م يسر.کندیم

 یدارد از آنها خوشم م کنمیکه احساس م کندیچنان با لذت انگشترها و گردنبند ها را نگاه م.میرویم یافروشو ط

ارغوان قرصت را نخورده  يوا يا":کند یشود باالخره از پا زدن خسته شده و رو به من م یساعت دو که م کینزد.دیآ
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".م و تو هم قرصت را بخورینکرده اند ناهار بخور لیعطها ت یتا چلوکباب میبدو برو.يا

 داریغزال که در آغوش من خوابش برده ب.است يکار نهیهمه جا ا.میرویباال م یچلو کباب کیکیتنگ و بار ياز پله ها

چقدر ":میگویم.میدهیو غذا سفارش م نمینش یم زیپشت م ایرو يرو به رو.کندینگاه م واریو با تعجب به در و د شودیم

".یشناسیهمه جا را خوب م.ایرو يوارد نجایا طیخوب به مح

.پوشاند یاز اشک م يرا پرده ا چشمانش

"ناراحتت کردم؟"

".یناراحت نشده باش دوارمیام.گرفته است یامروز حالم کم.اصال.نه ، نه":کشدیبه چشمان خود م یدست شرمزده

"امد که من متوجه نشدم؟ شیپ يزیافتاده؟چ یآخر چرا؟مگر چه اتفاق":میگویتعجب م با

خاطراتم افتادم و دلم  ادی.ستیموضوع مربوط به امروز ن":اشک است زشیاز ر يریجلوگ يبرا دیشا.گزد یم لب

او هم مثل من ذوق .بازار بزرگ دمیآم یازدواج اولم اکثر پنجشنبه ها با همسر سابقم م لیاوا ستیچ یدانیآخر م.گرفت

 یلیخ.میکردیم هیته انهیماه يبا پس اندازها خودمانرا  مانیلوازم زندگ شتریب.داشت لوازم خانه دیبه خر یبیعج

.پابرجا بماند مانینگذاشتند زندگ.میرا دوست داشت گریهمد یلیخ لشیاوا.ارغوان میخوشبخت بود

"؟یکنیم یاو زندگ ادیبا  ؟هنوزيهنوز دوستش دار یعنی":شومیو نگران بابا م سزودیم شیبرا دلم

 یگناه بزرگ نیبه نظرم ا.او مال زمان خودش بود و حسام علق به حاال دارد.چوقتینه ه":دهدیتکان م يبه تند را سر

در ذهنم گذاشته و  يبه هر حال مسئله طالق اثر بد یول یکن یزندگ گریمرد با خاطرات مرد د کیياست که در خانه 

".کنمتوانم فراموش  یخودم را هم که نم يخب خاطرات گذشته 

او دربشقاب  يهم گوشت و پلو برا یکم.غزال با ما هم غذا شده هایتازگ.گذارمیبشقاب م يکباب و گوجه تو شیبرا

هم  دیشا.او را به گردش ببرد یبه بابا گوشزد کنم گاه دیبا.سرخ است ایهنوز چشمان رو.کنمیم دهینرم و له يگرید

 یبگذارد حسرت زندگ دینبا.لوازم خانه بخرد کیالاقل  ایفرشایطال  يقطعه ا شیو برا اوردیاو را بازار بزرگ ب میبگو
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.گذشته اش را داشته باشد

 دانمینم.کنمیو رو م ریرا ز فمیک دیاورم و به دنبال کل یپالتو در م بیدستم را از ج.امدهین یانگار هنوز کس.ام دهیرس زود

را چه  یصبوح يجواب آقا.میجا پشت در بمان ئیهمدیبا دیایب انیاز هنرجو یکیاگر .افتد یدلم به شور م.کجا افتاده

 میدارم به دنبال دستکش ها.زده خیدستانم  یول ستیسرد ن ادیهوا ز.شودیم مانیدر به من پش دیبدهم؟حتما از دادن کل

 ، دیا ستادهینجایچرا ا":به طرفم دیآ یو م شودیم ادهیپ یبا نگران.چدیپیدر کوچه م یصبوح يآقا لیکه اتومب گردمیم

"د؟یندار دیمگر کل

".آن را کجا گذاشته ام دانمینم"

".را پارك کنم نمیتا من بروم ماش دییبفرما":کندیرا باز م در

در مورد رفتارم با  هایتازگ.کنمیهمانجا شروع به قدم زدن م.و نه به اتاق کنار در رومینه به سالن م یول اطیداخل ح رومیم

داشته باشم که او را از کار خودم  يبا مادر فالن هنرجو چه رفتار دانمی نممثال.شومیافراد مثل گذشته دارم معذب م

 يو با سوالها چمیبپ شینباشد به پر و پا يازین نکهیباشم که در ضمن ا داشتهيبا نسترن چه رفتار دانمینم.مطمئن کنم

 یاضاف دیکل دیبا دانمی، نم یوحصب يآقا نیمثال با هم ایو .خودم را هم ابراز کرده باشم يکالفه اش کنم همدرد جایب

و به طرف  اورمیعذرب ایبشنوم  او حرفش ر نمیبنش کندیکه درد دل م یگاه دیبا دانمینم.کردمیساختمان را از او قبول م

موارد و همه مسائل  نیدر ا شهیدارم هم ادیکه به  ییالبته تا انجا.نه ایزد آمدن درست است  نقدریا دانمینم.بروم گرید

و به  کندیپارك م اطیح هیرا در حاش نشیماش.کنمیبه آن فکر م شتریب هایتازگ دیشا.معذب بوده ام گرانید مربوط به

من دوست دارم قدم ":شومیبه دروغ متوسل م"د؟ینیاتاق بنش يتو دیرو یهوا سرد است چرا نم":دیآ یطرفم م

"!دییشما بفرما کنمیخواهش م.بزنم

کامال معلوم .کشدیشاخ و برگ درختان پر م يو بعد رو شودیره ام دوخته مبه چه يهدف ، لحظه ا یمات و ب نگاهش

تو  ؟خبیچرا معطل":میگو یبه خودم م.ستادهیرا به دندان گرفته و صاف ا نیریلب ز.است يگرید ياست حواسش جا
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 میصدا دیو با تردنرفته ام که مثل بچه ها ترسان  شیچند قدم پ.افتم یقدم زدن راه م يو ظاهراً برا"!کار خودت را بکن

"!یعیخانم بد":زندیم

بر .زندیم میو به محض حرکت من صدا کندیرا شروع نم یحرف میاست تا رو در رو هست نطوریهم شهیهم

"!در مورد آن مسئله خاص چه کرده ام؟ دیکه بدان ستیشما اصال مهم ن يبرا":دیآ یم کترینزد.گردمیم

گله مندانه نگاهم .بچه گانه است یرفتارش کم.بدهم یمانده ام چه جوابمعطل  یول کندیدر کدام مورد صحبت م دانمیم

"م؟یحرف زده ا يهست در چه مورد ادتانیاصال ":کندیم

 دیباور کن.هست ادمیچرا ":شوم یدستپاچه م.معقول تر رفتار کنم توانستمیم دیبه تظاهر کردن ندارم وگرنه شا عادت

"د؟یخب چه کرد.ل کنممناسب سوا تیموقع کیداشتم در  میخودم تصم

 یصبوح يآقا.کوبند یکه دارند با سنگ آرام به در م میا دهیدور بودن از اتاق کنار در نشن لیزنگ زده اند و به دل انگار

رسند سالم  یجلو که م دیناه.روند یاکثرا با هم راه م.هر دو با هم امده اند دینسترن و ناه.کندیو در را باز م رودیم

".غوانار ییآ یچقدر زود م اهیتو تازگ":کندیم

به کمکشان .ندیایروزها زودتر ب نیمن خواهش کرده ام ا":دهدیمن جواب م يبه جا یصبوح يآقا.ندارم شیبرا یجواب

".دارم ازین

 دمیپرس یکاش از نسترن خانم م":دهدیسر تکان م یصبوح يآقا.روند یو به طرف سالن م کنندیبه هم م ینگاه دخترها

به مسجد محل زدم  ياما در مورد آن پروژه ، امروز صبح سر.پرسمیبعدا م":کندیو رو به من م"!نه؟ اید خبر دار یاز عل

 اریوقت صبح ها از ساعت نه تا چهار بعد از ظهر در اخت مهیقرار شده خانه ما به طور ن.و با مسدول مربوطه صحبت کردم

با مسائل  يارتباط جد کیيشروع و برقرار کیتواندیم نی؟ایعیخانم بد ستیچ دیدانیم.ردیعوامل ستاد جنگ قرار بگ

هم خوب  انمام يهیروح يبرا دیشا.کندیم دایآرامش پ یکار روحم کم نیبا ا کنمیحس م.مربوط به جنگ و جبهه باشد

هم آنقدر  لیفام.حشر و نشر ندارد یبا کس ادیمتأسفانه ز.ان خانه معموال محبوس است يتنهاست و تو یلیمامان خ.باشد
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"...البته متأسفانه مامان.مالقات با او بگذارند يبرا يادیتوانند وقت ز یگرفتار و مشغول هستند که نم

 خواستیدر مورد مادرش چه م.آخرش را تمام کند يجمله  خواستیکه چقدر دلم م يوا.ردیگیرا درز م حرفش

البته نه .من خواهد داشت يغزال روندهیکه در آ یقضاوت قضاوت نیا کنمیم ست؟احساسینظرش در مورد او چ.دیبگو

کار .دیموفق باش دوارمیام":میگو یم.کندیمنتظر نگاهم م.خواهر بزرگتر کیمادر بلکه به عنوان  کیبه عنوان 

".ستیخداپسندانه ا

ام او هم مثل من ادم  دهیتا به حال فهم.پرسد یاز حرکت سوالش را م شیپ.کوبند یم یبه در اهن زهیبا سنگ ر دوباره

"!نه؟ ایدیدار يهمکار ید؟آمادگیشما فکرهاتان را کرده ا":خواهدیم یاست و جواب هر سوال را ان یلعجو

کالسها در موردش  انیبعد از پا.مفصل است.مورد حرف زده ام نیدر ا میبا نامادر":افتم یباز کردن در راه م يبرا

".میکنیصحبت م

موافقت  ایاگر بابا با طرح رو.با بابا صحبت نکرده ایهنوز که رو!احمق يا":کنمیو خودم را مالمت م رومیطرف در م به

"ه؟ینکند چ

بچه ":میگو یتعجب زده م.ستندیهمراه انها ن اءشانیاول.یقیموس یاست و چند تا از شاگردان کالس آمادگ یعیسم خانم

"ها تنها امده اند؟

".بگذرد يکجوریدیبا یبه هر حال زندگ.همدیرا هم خودم انجام م شانیکار تاکس.نه من سر راه جمعشان کرده ام"

چه  دانمینم.رومیبا احترام از سر راهش کنار م.شودیم زیالیاست و مرتب د ماریب یعیگفت همسر خانم سم دیناه هایتازگ

کنار در  یصبوح ياست که آقا یدر حال نیو ا رومیهمراه آنها به سالن م.ارزش قائلم یلیکارش خ يکنم که بفهمد برا

!انتخاب کرده يهمکار يهمه ادم مرا برا نیا انیچرا از م دانمینم.ستادهیودش ااتاق خ

 یقرار م کجاینیکوتاه با نسر یدر لحظات.روند یو م رندیگ یو درس م دهندیدرس جواب م.ندیا یم شاگردانم

"چه خبر؟ یبیحب ياز آقا":پرسم یم.میریگ
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دارد از  چارهیزن ب.نه به من و نه به مادرش.ا حاال تلفن نزدهت شیهفته پ کیاز .یچیه":شده دهیاست تک یاش مدت چهره

".کندیغصه دق م

حسن را داشت که اختالف تو  نیالاقل ا یبگذرد رفتن عل یو خوش ریبه خ زیانشاهللا اگر همه چ":زندیاو م يبه شانه  دیناه

شت؟حاال قسم راستش شده به جان ترا ندا دیاست که چشم د یهمان زن نیا یکنیاصال باور م.برد نیو مادرش را از ب

".ردیندهد و مخالفت را از سر نگ هیرو رییمادرش تغ گرددیاز جبهه بر م یعل یخدا کند وقت.جانم نینسر

خب ":شودیوارد م یدر چشم بهم زدن یول ستین یصبوح يآقا.رومیو به اتاق کنار در م کنمیم یانها خداحافظ از

".جالب است که بدانم میدارند؟برا ينظرمورد چه  نیخانم پدرتان در ا!دیگفتیم

".خوب فکر نشده شیبوده و هنوز رو یان يدهیعق کیفقط  میگو یکه م نهایالبته ا":حرف بزنم دهیسنج کنمیم یسع

".باشد يکه چقدر جد ستیمهم ن.دییهر چه هست بگو.خب ، خب":دیگو یم عجوالنه

اگر .جالب است یلیجالب است ، خ":گذارد یم گریف دست دمشت گره کرده را در ک.دهمیشرح م شیرا برا ایرو نظر

را  یجواب قطع دیکنیفکر م.دوش من برداشته اند ياز رو یکنند بار بزرگ ياز روزها را بتوانند همکار یبعض یحت شانیا

"د؟یبه من بده دیتوانیچه موقع م

 یهمراهان ب افتنیبه دنبال  شتریکه او ب کنمیو حس م کندیم نینظر او را تأم ایرو يکه فقط قول همکار شومیم خوشحال

"شود؟یشروع م يکار شما از چه روز.با او صحبت کنم دیبا دانمینم":کند تمیاذ تواندیکه م یو مساعد است تا مسائل رینظ

در ضمن .را به شما خواهم گفت جهینت.به مسجد بزم يقرار است فردا دوباره سر":ندینش یپنجره م یامدگ شیپ کنار

".دیتوجه کرده ا میواقعا ممنون که به حرفها.واب شما هم هستممنتظر ج

"بکنم؟ یخواهش کیتوانمیم!یعیخانم بد":زندیم میکه دوباره صدا رومیم رونیو دارم از در ب کنمیم یخداحافظ

"!کنمیخواهش م":دارد يتوانم حدس بزنم چه خواسته ا ینم اصال

".دیبگذار انیمرا در جر دیدیرس جهیتا چنانچه زودتر به نت دیکن تادداشیاگر ممکن است شماره تلفن منزل ما را "
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و تا دم در اتاق بدرقه ام  کندینگاهم م یبا قدرشناس.کنمیم ادداشتیآورم و شماره اش را  یرا در م ادداشتمیدفترچه

و  هیروح نیاوندا اخد.فتمینه خداوندا نگذار دوباره به دام ب":زنمیو با خودم حرف م رومیراه م ابانیخ يتو.کندیم

 يجا رشته ها نیبده تا بتوانم در هم ییروین.رمیقرار بگ ینگاه ریتأث حت، نگذار دوباره ت ریاحساس احمقانه را از من بگ

".را قطع کنم و خودم را نجات بدهم وندیپ نیا

 کیفقط  ینگاه صبوح.فتدا یاتفاق دارد م نیا کنمیقرار بدهد و حس م ریمرا تحت تأث دینبا ینگاه چیه گری، د نگرانم

در  شهیمثل هم.زنمیرا صدا م ایرو رسمیبه خانه که م.ترسم یاز ادامه اش م یو قدرشناسانه بود ول زینگاه تشکر آم

"!شده یان؟چارغو ییتو":دیا یم رونیب مهیآشپزخانه است و سراس

دوست  گرید.ودم فراهم کنمخ يبرا گرید یسرگرم کیکمکم کن تا !ایکمکم کن رو":رمیگیرا م شیتضرع دستها با

".را فراموش کنم زیکمک کن در مورد انجا همه چ.بروم یندارم به اموزشگاه صبوح

"افتاده؟ ی، چه اتفاق زمیچرا عز":ردیگ یرا نوازش گونه در چنگ م میا شانه

"!فقط کمکم کن!نپرس يزیچ!نپرس":گذارمیشانه اش م يرا رو سرم

را  گرید يگرفتار یطاقت ک.دهم رییرا تغ زیبا کمک او همه چ دیبا.دوست است کینوازش دست  شیها نوازش

.نمیزم يموجود رو نیثابت کنم که احمق تر دینبا.تواند سه بار مرتکب اشتباه شود یمورد نم کیدر  چکسیه.ندارم

*************************************************

با  ایرو ایاگر خودم  کنمیفکر م.حواسم به کالس است يهمه .دهدیم ادمیرا  یبافتن کیکنارم نشسته و سر انداختن  ایرو

خبر ندارد که نخواهم  چکسیهنوز ه.بهتر بود میکرد یاعالم م سیو انصرافم را از تدر میگرفت یتماس م یصبوح ياقا

را  یمن گوش.ن بزندتلف یصبوح دیشا.گردند یبه خانه باز م يخواهند امد و با دلخور انمیقطعنا هنرجو.رفت جز خود من

بالش گذاشته و  يرو ایرو يغزال سرش را در کنار پا.جواب بدهد و عذرش را بخواهد ایرو میگو یم.بر نخواهم داشت

"ست؟یشده ارغوان ، حواست به من ن یچ":کندیموشکافانه نگاهم م ایرو.آرام به خواب رفته
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داشتم .احمقانه اقدام کردم یکم کیجان ،  ایرو ستیننه حواسم جمع ":گذارمیم نیو زم رمیگ یها را از دستش م لیم

".دادمیاطالع م یکینرفتنم را به  دیبا.و پشت در بمانند ندیایاالن ست که شاگردانم ب کردمیفکر م

"اورم؟یب يزنگ بزنم و فعال عذر یصبوح يمن به آقا یخواهیم"

"د؟یچرا زودتر نگفت دیگو یهم نم ؟بعديآخر چه عذر":میگو یم یبا درماندگ.میمانده ام که چه بگو فیبالتکل

به  شیچند لحظه فشار پلکها.به ذهنش برسد یقشنگ يبهانه  کنمیدعا م.ردیگیو لب به دندان م بنددیچشمها را م ایرو

 ضیارغوان مر میبگو ستیبهتر ن.رسد یبه عقلم نم يزیواهللا چ":کندیو خالصه چشم باز م شودیم شتریهم ب يرو

"است؟

".مانم ینم ضیکه مر شهیبه هر حال هم.بعدش انتظار دارد به اموزشگاه بروم.ستیخوب ن نیا.نه ، نه"

"...ارغوان میچطور است بگو"

 يریجلوگ يفهمم برا ینم.داردیرا برم یگوش رودیو باشتاب م کندیتمام رها م مهیزنگ تلفن حرفش را ن يصدا دنیشن با

 یاگر صبوح مینمانده که به او بگو یبه هر حال وقت.سوال من يز مخمصه فرار ا ایکندیعجله م نقدریشدن غزال ا داریاز ب

خدمتتان بدهم خودش  یگوش.شما مرتب در خانه هست ریذکر خ.شناختمبله بله ، ":زندیآرام حرف م.تلفن زد چه بگو

".صحبت کند

در اموزشگاه صحبت  از کنار دیگو یم.است دیناه":کندیرا به طرفم دراز م یو گوش گذاردیم یدهن يدست رو بعد

".کندیم

 میپشت در مانده ا میو گفت میتماس گرفت یصبوح يبا آقا":ام فتادهیمتعجب است که هنوز راه ن دیناه.رمیگیرا م یگوش

و  میگفت به منزلتان تلفن بزن میدوباره تماس گرفت.يامدیتو ن میربع ماند کی.رسدیم یعیحاالها خانم بد نیگفت هم

"!پشت در معطل مانده اند؟ رچند نف یدانیدختر؟م يا امدهیچرا ن.شماره ترا داد

 فمیرا از ک یو شماره تلفن خانه صبوح رومیبه سرعت به طبقه باال م.کار را بدهم بیترت دهمیو قول م کنمیم یعذرخواه
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"!؟یبکن یخواهیچه م":دنبالم امده يبا کنجکاو ایرو.اورم یم رونیب

و جانم را خالص  ستیرفتنم مقدرو ن گرید میگو یم یبه صبوح.جان ایاست رووقت  نیاالن بهتر":رمیگ یرا م شماره

".کنمیم

 یرزنیکه پ دهیشماره زنگها به نه عدد رس بایتقر.دهدیچرا جواب نم.دارمیبرم یگوش یدهان يرا از جلو دستم

"!دییبفرما":دیگویم

"هستند؟ یصبوح يآقا.هستم یعیمن بد یخانم صبوح":کنمیم سالم

"!نه"

"ا هستند؟رفته اند آموزشگاه؟کج"

".نه اموزشگاه نرفته":دهدیحوصله جواب م یو ب دهیبر دهیبچه ها بر مثل

"پس کجا رفته اند؟":شومیم کالفه

".کجا رفت دانمینم.میا یگفت االن م.را خواست بیتلفن زد و حب ییآقا کی،  دانمینم"

مطمئن شوم  خواهمیم"آقا؟ ایان شخص خانم بود  دییگوب کنمیم د؟خواهشیخود شما با ان آقا حرف زد یعنی...یعنی"

.رفته يگریکار د یپ یصبوح ایزنگ زد  دیدوباره ناه

".محل زنگ زده بود تهیاز کم.را برداشتم یخودم گوش.نه خانم نبود ، آقا بود":دیگو یم يخونسرد با

توانم  ینم.رفت گریکار د یهنگ نکرد و پبا من هما یاحمق ، حت.انداخته يمرد مرا در چه مخمصه ا نیا.شودیسرد م آهم

و به اتاق خودم "!خبر کن یتاکس کیمیجان زودتر برا ایرو":کنمیم یعجوالنه خداحافظ.آن همه ادم را پشت در بگذارد

 یم یکوچه منتظر تاکس يتو رومیو م کشمیدم در را به تن م يسرروپوش و رو.کشمینم میبه موها يشانه ا یحت.رومیم

"مرتب است؟ زیچ ؟همهيرا جا نگذاشته ا يزیچ":دیآ یغزال را بغل زده دنبالم م کهیحال در ایرو.مانم

".رمیگ یبا تو تماس م!برو نگران نباش.که برده ام خواهمیانجا را م دیفقط کل.جان ایآره رو":رسدیم یتاکس



کتابخانه نودهشتیا  فریده نجفی -چشمهاي سرگردان 

w W w . 9 8 i A . C o m 270

مبتال  یتنفس اییقلب يماریکه به ب یکسان کردیاعالم م ویامروز راد.خفه کننده است یآلودگ.سرد است و ساکن هوا

".عجله دارم دیتر بران عیسر یکم کیکنمیآقا خواهش م":میگو یبه راننده م.نروند رونیهستند از خانه ب

دستم به  کی.شومیم مانیخودم پش يکه از گفته  رودیم عیچنان سر.افتد یو راه م کندیاز سر شانه نگاهم م يدلخور با

و اعتراض به  اهویکنار در آموزشگاه با ه تیجمع.دهیجلو را چسب یتم صندلدس کیقالب شده و  یسقف يرهیدستگ

اصال به صالح آموزشگاه  نجایدر ا تیجمع نیا اعاجتم.ارغوان يکرد ریچقدر د":دیگو یم دیناه.ندیآ یطرفم م

".کنجکاو شده اند یها حساب هیهمسا.ستین

 کی.هستند دیو ناه نینسر نیپشت در مانده ها هم نیترضمع.میرو یو همه به درون م کنمیدر را باز م یعصب یحالت با

ساعت کار  انیبه پا کینزد.تا کار ارباب رجوع را انجام بدهم يدر اتاق کنار در میپا کیاست و  انویدر کالس پ میپا

 یکنار در م یصندل يرو رودیم.زندیو سرما برق م جانیه طاز فر شیگونه ها.رسدیاز راه م یصبوح ياست که آقا

از  دیدان ینم.مسجد محله است یواحد امور جنگ اریاز فردا خانه در اخت.یعیکارها درست شد خانم بد يهمه ":ندینش

 جرأتشما نبود اصال  ياگر قول همکار.دیراه را داد نیرفتن در ا شیپ يرویخانم چقدر ممنونم که به من ن ایشما و رو

".اقدام نداشتم

".نداده ام یمن که هنوز قول یول"

حساب  تانیرو توانمیکه م دانمیکرده ام م دایشما پ يهیکه تا امروز از روح یبا شناخت یول دییگو یله درست مب"

 دیشد ریشما گواه تأث يچهره  میکردیرزمندگان در جبهه ها صحبت م ازیو ن یکه در مورد آوارگان جنگ يروز.کنم

 نیچن يگفته ام مادرم توان اداره  نیاز ا شیپ.دیگذار یممورد تنها ن نیکه من و مادرم را در ا دانمیم.بود تانیدرون

".هم هست که تا به حال به شما نگفته ام گرید زیچ کی.که او را راه ببرد خواهدیرا م یکیراستش .را ندارد يامور

 یمعذبانه چهره را م.شوم یم شیصحبتها ينشسته ناچارا منتظر ادامه  میشانیپ يرو يعرق سرد کهیحال در

 قیتوانستم طر یم.کندیسکوت مادرم را افسرده تر م نیو ا یعیسوت و کور است خانم بد یلیما خ يخانه ":خاراند
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با .دیایب شیمادرم پ هیهم در روح یتحول دیشا کهخانه را انتخاب کردم  لیدل نیبه ا یکنم ول دایکمک پ يرا برا يگرید

"د؟یمن موافق يدهیعق

است که  يبه هر حال کار":ستدیا یم زیکنار م دیآ یو م شودیبلند م.میچه بگو دانمیمن یعنی.اندازم یصدا شانه باال م یب

".میایهمه محبت و زحمت در ب نیروز بتوانم از خجالت ا کیدوارمیام.کنمیشما حساب م يهمکار ياقدام شده و رو

حرف  یوقت.و مجبور شدم را ندارممیایخواستم ب یامروز هم نم نیهم میرا که بگو نیقدرت ا.چرا زبانم الل شده دانمینم

خواهد  شیچگونه پ دانمیکه نم يا ندهیو در آ نمیبیخودم را در گذشته م.شومیم خودیاورد از خود ب یم شیمادرش را پ

بد  یالبته احتماالً سرد شده ول":زدیر یم میبرا يچا وانیل کیو  دارمیاش را برم ییفالسک چا.دزدم ینگاه از او م.رفت

".شودیسرد م یلیخ رونیب يساعت هوا نیا.دیرفتن آن را بنوشاز  شیپ ستین

صدا به دنبالم متا کنار  یب.دارمیرا برم فمیو ک کنمیتشکر م.ننوشم يزیچ گانهیب ییبا خودم عهد کرده ام در جا مدتهاست

.خوب فکر کنم دیبا.گرددیو باز م دیآ یدر م

6فصل

شما کامال اماده  يغذا نیهم از ا نیا!آه بفرما":کندیو رو به بابا م کندیقابلمه غذا را خاموش م ریشتابزده ز ایرو

 ییرایاگر هم ارغوان بود که خودش از تو پذ.خودت بکش و نوش جان کن يخانه نبود برا یاگر کس يظهر که امد.است

.رودیم رونیو از آشپزخانه ب".گردمیاالن برم.من رفتم غزال را آماده کنم.کندیم

"زم؟یعز يبرو یخواه یکه نم یتو مطمئن":کندیگاهم مموشکافانه ن بابا

برود به کارش برسد  ایغزال را نگاه دارم تا رو توانمیم.حوصله تها ماندن ندارم.برمیفرو م میپنجه در موها یفیبالتکل با

 دیبا یمیچه تصم یحوصلگ یهمه ب نیبا ا دانمیرفتن هم ندارم و نم يحوصله .حوصله آن کار را هم ندارم یول

با .را برداشت یگوش ایخود رو.میبود و ما تلفن نزده بود ایرو تلفنهفته بود که منتظر  کی.تلفن زد یصبوح روزید.رمیبگ
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صحبت  یعیبا بد دیاجازه بده":گفت.کندیمرا نگاه م یه یدستپاچه شده و با نگران ایرو دمید.میهال نشسته بود يهم تو

از خدا  دیکن رچشم باو":مرا نگاه کرد یبا نگران ایت که دوباره روچه گف یصبوح دانمینم".کنم و بعد جواب بدهم

"حتماً.کنمیم یسع خواهمیم

روزها  دیگو یم.کرده ریگ یتیعیدر بد وض چارهیب.بود یکه صبوح يدیفهم":من نشست کیرا که گذاشت امد نزد یگوش

 یکمک من و تو حساب م يگفت رو یم.دیا یدارد از پا در م ییگذاشته و دست تنها گاهیپا اریخانه اش را در اخت

".ارغوان میکمکشان کن شدیکاش م.است رزنیپ.ندارد یدرست و حساب يمادرش هم که دست و پا چارهیب.کرده

بودنش نسبت  ریرا به پ یتمام مشکالت مادر صبوح یروح يماریمن به مسئله ب تیدارد به جهت حساس یسع یلیخ

".برند یبه قول بابا گز نکرده که نم.گذاشتیم شیو بعد پا پ کردیاول فکرش را م دیخب با":گفتم.بدهد

کار  نیاحساسات پاك دست به ا يرو.که نکرده يکار بد چارهیب یآخ":جمع شد يو دهانش با حالت دلسوزانه ا لب

"؟يشو یناراحت نم میبگو يزیچ کیارغوان  نمیبب.رفته شیکمک ما پ دیانگار به ام دیگو یکه م نطوریا.زده

"!نه بگو":گفتم

"؟یرنج یکمک به او بروم از من م يبرا ییاگر من تنها"

نبود که  یشک.زده يکار نیاحساست پاك دست به چن يرو یگفت صبح یم.میچند لحظه ماندم که چه بگو.خوردم کهی

است تو به خودت مربوط  يالبته کارها.میواهللا چه بگو":گفتم.کند یم يشنهادیپ نیاحساسات پاك چن يخود او هم رو

 کیراستش نگرانم .من با تو آشنا شده قیاز طر یاست که متأسفانه صبوح نیمشکل وجود دارد و ان ا کینجایا یول

اشتباهم  کیهمان .میبه او کمک کرده ا یو گمان کند به منظور خاص ندازدیرا به ذهنش ب یحرکت غلط ، افکار اشتباه

را در مورد  يمسئله ا چیه يحوصله  گریام د دهیاز مردها د که ییبعد از آن همه لطمه ها.است یدر آموزشگاه کاف

".ایخردم کند رو تواندیاستنباط اشتباه او م.ندارم چکدامشانیه

مشکل درست کند  یزن يباشد که بخواهد برا یاز آن قماش مردان یصبوح کنمینه ارغوان جان فکر نم":را گرفت دستم
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به ما رو  یکس یاز درد ب کنمیگمان م.است تیکمال خلوص ندر  شیحرفها.اوردیبه قول معروف حرف در ب ای

"؟يکار زده ، قبول ندار نیمادرش از انزوا باشد که دست به ا دنیکش رونیب يهم برا دیشا.آورده

اگر .یدانیهر جور که صالح م":شانه باال انداختم.اعتراف کرد يمسئله ا نیبه چن.افتادم یصبوح شیپ يحرف هفته  ادی

".ا بابا صحبت کندلت خواست ب

موافق  ادیگرچه بابا ز.بخش بود تیرضا شیصحبتش با بابا هم برا جهینت.برگشت يرفت و با دو فنجان چا یخوشحال با

.مخالفت هم نکرد ینبود ول

"نه؟ ایيرویم ایبا رو.زمیعز يجواب نداد":اورد یم رونیب خچالیرا از  ریش شهیش بابا

گرم  تیرا برا ریبده من ش.که راحت است انجام بدهد يبگذار هر کار!نکن تشیاذ حسام":گرددیبه آشپزخانه برم ایرو

".کنم

".راحت تر است المیمن خ دیبرو ییدو تا":نمیب یم یباشد ول انهیدارد مخف یو سع زندیچشمک م بابا

 یفقط کم.میآ یهم مخب ، من  یلیخ":زمیخیاز جا بر م.برم دارم الیتنها بمانم و فکر و خ ترسدیم.ستینگران چ دانمیم

".تا آماده شوم دیصبر کن

 يعجب خانه !اوه":زندیم یسوت.میرس یم یصبوح يو به کنار در خانه  کندیم دایپرسان پرسان ادرس را پ بابا

"نه؟ ایدنبالتان  میایب يعصر!خب خانمها.یبزرگ

".میزن یوقش به تو تلفن مف.میمان یم یتا ک میدانیما که نم.میگردیخودمان برم.نه ، نه":دهدیجواب م ایرو

".میداشتیکاش دو تا چادر برم!میامده ا یختیبا چه ر يوا يا":اندازد یبه سر و وضمان م ینگاه ایرو میشو یکه م ادهیپ

خانه  وانیا يرو یصبوح.است یبه سر دارد و قطعنا از گروه کمک یچادر مشک.کندیباز م مانیدر را برا یجوان دختر

.دیآ یم نییو پا دهدیدست تکان م ندیبیما را که م ستادهیا

 نیمن ا دیشا دانمینم.زدیر یغم به دل م دنشیدر اندر دشت که د یاطیو ح یسنت ياست با معمار یمیخانه قد کیخانه
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خوش ":دیا یبه طرفمان م یصبوح.خانه نداشته باشند نیا يبه رو یحس نیچن گرانیکرده ام و د دایاحساس را پ

 یشما را به خانمها معرف مییایتا بعد ب دیبخور يچا کیودیدر کن یخستگ یباال کم میبرو دییرمابف.دیلطف نمود.دیآمد

".کنم

 ییرایپذ.نه متشکر":دیگویم ایرو.نامرتب گذاشته شده وهیم يو کارتن و جعبه  سهیک يخلوت مقدار اطیح یطاق ریز

"خانمها کجا هستند؟.بعد يباشد برا

هوا سرد است خانمها رفته اند داخل انبار کار ":کندیخلوت م اطیطبقه کنار ح کیان با دست اشاره به ساختم یصبوح

".دییوجود دارد به من بفرما يو به نظرتان هر کم و کسر دیکن یبررس کنمیخواهش م.کنند

مسن و خانم  کیشود و با  یاز ما جدا م.میشویروشن شده وارد م يا شهیسقف ش مین کیکه با  ینیزم ریکنار او به ز در

قول داده .بود رشانیهانمها همان ها هستند که قبالً ذکر خ نیا ینیخانم مشک":ما را نشان .گرددیبرم يچادر کلیه يقو

 شانیها را خدمت ا ياز امروز به بعد کم و کسر.و مرا کمک کنند ندیایب نجایاند هر زمان که وقت داشتند به ا

".کنمینباشد من رفع زحمت م ياگر کار.دییبفرما

 ي، رو یصبوح يآقا کنمیخواهش م":احتماال حجابمان به دلش ننشسته کندیباز نگاهمان م مهین يچشمها ياز ال خانم

".کنمیاگر بود خدمتتان عرض م.ستین یچشم ، بعال هم مشکل

را سراغ مادرش  ایرو یول کندیم یخداحافظ یصبوح.است تهیاحتماال مسئول کم.گروه را به عهده دارد استیفهمم ر یم

"نه؟ ایهستند  نجایخانم کجا هستند؟ا":ردیگ یم

که  دیدانیم.مناسب هستم تیموقع کیدنبال .ام اوردهین نجاینه ، مادر را هنوز به ا":شود یرنگ به رنگ م یصبوح

"...مامان

اورم  یم و مادر خانم را میآ یاگر اشکال ندارد من با شما م.دییگو یچه م دانمیبله م":دهد بغل من یغزال را م ایرو

":رودیسر م ییخدا حوصله شان تنها يبنده .نجایا
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تجربه  شهیهم دیحس او را بارها و بارها و شا.ندینش یمحسوس در چهره اش م يدرخشد و دلهره ا یم یصبوح چشمان

".شودیزحمت م.نه ایندیایب دانمینم":کرده ام

".میبرو دییبفرما.ینه چه زحمت":افتد یجلو م ایرو

 ادمیبه فر ینیام خانم مشک ستادهیوسط انبار ا فیهمانطور بالتکل.خواهد با او برود یکند و م یم یتاب یب ایور یدر پ غزال

"بود؟ یاسمت چ یگفت.کنم یترا به خانمها معرف میبرو ایب.دخترم دییبفرما":رسد یم

".اسمم ارغوان است.ارغوان"

ان نشسته  يو رفته و نخ نما پهن کرده اند و روپتو تکه فرش رنگ و ر نیچند.میرویم يگرید يطرف خانمها به

که  یسه چهار نفر در کنار خانم.بافند یم یبافنت يعده ا.گروه گوره نشسته اند.شوند یم يو هفت هشت نفر ستیب.اند

هستند و  ییو کدو حلوا بیمشغول پوست کندن س رکنند و چند نف ینشسته نشسته اند و کمک او م یاطیپشن چرخ خ

رو به آنها که باعتجب  ینیخانم مشک.مشغول پخت و پز هستند يبزرگ مرباپز ياجاق ها يدو سه خانم پاآن طرف تر 

الغر اندام را مورد  یو زن".کمک يهستند امده اند برا یصبوح يخواهر ما از بستگان آقا نیا":کندیم کنندیمرا نگاه م

".دیکن شانییانجام بدهد راهنما ياست چه کار لیخواهرمان ما دینیبب!حاج خانم":دهد یم قرارخطاب 

که احتماال  يکشد و به طرف دختر بچه ا یم نییغزال خودش را از بغلم پا.نکرده ام یکمک اعالم امادگ يمن برا هنوز

دلم  يدل تو.هستند يمشغول باز يانبار يکوچک و بزرگ گوشه  يچند بچه .رود یدو سال از او بزرگتر است م یکی

 یم نیزم يهر دو آرام رو یشود ول زیآن دختر بچه با او گالو ایبخورد  نیست که غزال زماالن ا کنمیحس م ستین

"انجام بدهم حاج خانم؟ توانمیم يمن چه کار":رومیبه طرف زن الغر اندام م.زنندیو به هم زل م نندینش

 نیا يتنها بد!اوریآب بچند سطل  اطیآب ح ریبرو از ش.اجرت با ابوالفضل دخترم":دهدیبه دستم م یکیسطل پالست کی

".آب ندارد یآن است که لوله کش نیرزمیز

 يکه محو تماشا دهیدر آن دختر بچه چه د دانمینم.کندیاز آمدن امتناع م یبرم ول اطیغزال را بغل کنم و با او به ح رومیم
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با  ینیرزمیز.خته شدهچه سا يبرا شترهایپ دانمیاست و نم یبیمحل عج.رومیم رونیب نیزم ریسطل به دست از ز.او شده

 کینزد.ندیآ یم يکه دارند به سمت انبار نمیبیو مادرش م یصبوح يآقا اررا در کن ای؟رو!دیآ یوسعت به چه کار م نیا

 یسع ایرو.است ییزن خوشرو یمسخ است ول ی، حرکاتش کم میسالم م یو به خانم صبوح رومیبه طرفشان م شوندیکه م

 یفراموش رفتارگ دیآ یبه نظر م یاز افسردگ شتریب.کنمیم یهستم و دارم احوالپرسدارد به او بفهماند که من دوست 

.ندارد ادیشده و اصال مرا به 

"؟یعیخانم بد دیرو یکجا م":کندیبه سطل آب اشاره م یصبوح يآقا

و در  اورندیمنبع بزرگ ب کیسفارش داده ام .اورمیاالن خودم آب م نیهم":ردیگیسطل را از دستم م.میگو یرا م انیجر

".شودیرفع م یآب یمشکل ب ينجوریا.میکن عهیانبار تب

افتاده و دارد  هیزال کو؟غزال به گر دیسه بار پرس میتا به انجا برس ایرو.میرویبه ابنار م یو خانم صبوح ایاتفاق رو به

 هیسا.رودیم ینینم مشکو به طرف خا ردیگ یرا م یدست خانم صبوح ریکند و ز یرود او را بغل م یم ایرو.کند یم ونیش

صد .امد و رفتنش به انبار مشکل است.رمیگ یآن را از او م رومیم.آوردهسطل آب را .نمیب یرا پشت در م یصبوح يآقا

انبار  یرا در قسمت فوقان یخانم صبوح ینیخانم مشک.و ورود خودش را هشدار بدهد بعد داخل شود دیبگو اهللایدیبار با

شود و  یم دوستزود با خانمها  یلیبا همان سر زبان مخصوص خودش خ ایرو.گذارد یمپشتش  یپشت کینشاند و  یم

فرزندانشان در جبهه  ایحاضر  يخانمها شتریب میفهم یزود م یلیخ.پوست کندن و رنده کردن بیبه س مینینش یهر دو م

 یم یکه بافتن یخانم.ده اندکمک ام ياضطراب برا لیتقل يبرا دیاکثراً ملتهب هستند و شا.همسر و برادرشان ایاست 

جنوب از دست داده و نگران دو  يفرزندش را در جبهه  کیندیگو یم.کند یم هیخواند و گر یلب دعا م ریبافند ز

 نطوریرا در جبهه ندارند و هم یخانمها هم کس یبعض.غرب مشغول نبرد هستند ياست که در جبهه  گرشیفرزند د

 يد؟اگر کاریکرده ا يناهار چه فکر يبرا":پرسد یم مانیاز خانم بغل دست ایرو.خاطر دلشان به انجا امده اند يبرا

".من انجام بدهم دییهست بگو
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بدهد  رشیخدا خ.مینکرده ا هیچند روزه که غذا ته نیا":زدیریرنده شده را در ظرف بغل دستش م يبهایبا دست س زن

 اورندیب ياجاق خوراك پز يقرار است به زود یش داده ولچلو کباب سفار رونیآنها که مانده اند از ب يبرا یصبوح يآقا

".میعلم کن زیچ کیخودمان  نجایو هم

"!همه ادم نیا يبرا ياجاق خوراك پز":میگو یم

 لید؟فامیدار یچه نسبت یصبوح يشما با آقا ی، راست يمربا پز يگازها نیمثل هم يزیچ کی.ینه اجاق معمول":خنددیم

"د؟یهست

".میهست کیدوست نزد یکه نه ول لیفام":پرد یوسط م ایرو

"؟يمجرد؟ازدواج کرده ا ایدخترم  یمتأهل":من زن را کنجکاو کرد زیچه چ دانمینم

البته .نه ارغوان جان هنوز ازدواج نکرده":دهدیدوباره جواب م اینگفته ام که رو يزیهنوز چ.شودیدگرگون م حالم

".رودیبار نم ریز یداردها ول ادیخواستگار ز

به غزال نگاه .سرم درد گرفته.دهد یجواب را م نیکه ا کندیم يحس کرده آن زن دارد از من خواستگار دیشا

بزرگتر او را سرگرم کرده  يبچه ها.نشسته یرنگ ارتش یطوس يپتو کیيبچه ها و با آنها رو شیدوباره رفته پ.کنمیم

کالف باز نشده کاموا قرار داده و دارد تند تند  کیهریگدستان او را  یخانم.کندیپرواز م یخانم صبوح ياندنگاهم به سو

 کباریهر چند لحظه .است یچهره اش آرام و راض.امدهیکار بدش ن نیاز ا یانگار خانم صبوح.چدیپینخ را به دور گلوله م

جوان  انختربا زنها و د.ندیآ یکمک نم يبرادرها امروز برا ندیگویم.کنمیرا تجربه م يدیخزم و کار جد یم يبه گوشه ا

 گرید یاطیقرار است چند تا چرخ خ.میدوزنده کم دار دیگویم یخانم.میاور یشکر به داخل انبار م یو چند گون میرویم

"؟يبلد یاطیشما خ":پرسدیاز من م.بپردازند لیبلدند به دوخت و دوز لباس و حما یاطیو انها که خ اورندیب

 ادتینجایخودمان ا یندارد اگر بخواه یبیع":خنددیم.دهمیم باز سر تکان"چطور؟ یبافتن":دیگویم.دهمیتکان م سر

 یکیتیتا برا ياوریپارچه ب يدوست دار.دیایب یلیکنم چادر به شما خ یگمان م یاست ول یفضول یبخش یالبته م.میدهیم
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"بدوزم؟

منظور .خاله جان ندکنیسر نم امدنیامدن و ن يچادر را که برا":دیآ یکه در کنارمان نشسته به صدا در م یجوان دختر

".دارد ازیبه آن ن ییبایز نیبه ا یاست که به نظرم خانم میحفظ حر

چطور  دانمینم.طلبد یهمرنگ شدن با انها را م یجمع نیبه چن وستنیپ.بود ایحق با رو دیشا.هستم جیحرفهاشان گ از

 ایمانم و رو یفقط من م.روندیم اطیح وضو به يو برا زندیخ یزمان گذشت که خانمها بع عزم نماز ظهر به دنبال هم بر م

ما  میبرو ایب.ارغوان جان میبد است نماز نخوان":دیآ یا به طرفم میرو.هستند يو بچه ها که مشغول باز یو خانم صبوح

".میریهم وضو بگ

"م؟ینماز بخوان میتازه چادرمان کجا بوده که بخواه.ستمیاما من که نماز خواندن بلد ن!وضو"

.کشاند یخانه م اطیو مرا به دنبال خودش به ح".کندیرا جور م زیبلند شو خدا خودش همه چ":ردیگ یرا م دستم

چند .میستیا یلب حوض و به صف م ریکنار ش میرو یم.فراموش کرده یغزال را حساب.دارد یبیعج يحال و هوا امروز

همه .گردمیو به انبار بر م رمیگ ینم وضو شودینوبت من که م رندیگ یآب لب باغچه دارند وضو م يرهاینفر در کنار ش

".هست ها یچادر اضاف دینماز بخوان دیخواهیاگر م":به طرف من دیآ یم ینیخانم مشک.ستندیا یبه نماز م

 یم ادمییاز بچگ یگنگ يزهایچ کیفقط .دانمیراستش من درست قواعد نماز را نم.ستیبحث چادر ن":میگو یم آهسته

".ستیکه کامل ن دیآ

".دهمیم ادتیخودم  یاگر بخواه.خواهر ستیمهم ن":کوبد یشانه ام ميرو دست

.کنمیم ییآنها احساس تنها انیدر م.ونددیپ یبه جمع نمازگزاران م و

بزرگ و  يدو قابلمع .، غذا آورده اند رودیبه ان طرف م ینیخانم مشک.دیا یم یصبوح يآقا اهللایدر زدن و  يصدا دوباره

و رزمندگان جبهه دعا  یصبوح يآقا یسالمت يهمه برا.بشقاب و قاشق و چنگال يادید زاز چلو کباب و تعدا زیلبر

خدا ":نگران شده ایرو.بخورد دهیامروز با ما کباب کوب شدهغزال هم مجبور  یطفلک.شوندیو مشغول خوردن م کنندیم



کتابخانه نودهشتیا  فریده نجفی -چشمهاي سرگردان 

w W w . 9 8 i A . C o m 279

".اورمیمخصوص ب يغذا شیاز فردا برا دیبا.کند بتواند هضم کند

؟!نه ایمن هم خواهم امد  ایآ کنمیفکر م.دیایدارد فردا هم ب مین است که تصمآ يحرف به منزله  نیا

چقدر زود با .برد یاستراحت به اتاق خودش م يو بالفاصله او را برا کندیرا هم کمک م یدر خوردن غذا خانم صبوح ایرو

!ردیگ یو کارها را دردست م شودیم یمیهمه صم

و با هزار  کندیخبر م یتاکس کیمانیبرا.میکنیقبول نم یما را برساند ول دکنیاصرار م یصبوح يآقا یخداحافظ موقع

 شیکه امروز به آن وارد شده برا يدیجد يایدن.زندیحرف م زیر کیایرو میتا برس.کندیخانه م يتشکر ما را روانه 

هره اش بشاش تر چ یغزال در آغوشش به خواب رفته ول.نددر موردش صحبت ک خواهدیو جذاب بوده و م زیانگ جانیه

چرا  دانمینم.بود يو سوت و کور بیعج يایخارج از ابنرا چه دن کنمیفکر م یصبوح يبه خانه .رسدیاز هر روز به نظر م

را چطور به سر  ییلحظات تنها یخانم صبوح چارهیب.دهندینم شانیدر محل زندگ يرییخاص مادرش تغ عتیبا آن وض

!بردیم

************************************************

بعد از  دیع نیاول.ینیدلخراش و حز يچه روزها.بعد از او يدهایع.با مامان بودن يدهایع.دیع يبو.دیآ یبهار م يبو

و بچه  یتیزده ، مادر بزرگ با تمام توانش و عمه گ بتیمحزون و مص يافهیبابا با آن ق.کنمیمامان را هرگز فراموش نم

و ان طرف  نطرفیمرا به ا.و غم نبود مامان را حس نکنم ده به من خوش بگذراننشده بودند ک جیهمه بس شیها

اشک  یگفتم ول یبه آنها نم.خواستم یمن فقط مامان را م یکردند ول ی، نوازشم م دندیخر یم هیهد میبرا.بردندیم

.خواستم یو فقط مامان را م ختمیریم

از پشت در  يریجلوگ يو مجبورم برا دیآ یم رید یصبوح يآقا اهیتازگ.شومیم اطیچرخانم و وارد ح یرا در قفل م دیکل

 یبود ول یسال کم آب.ام دهیزود رس یلیانگار خ یدر را باز کنم ول میایآموزشگاه زودتر ب يو معلمها انیماندن هنرجو

باغچه  هیاشآرام شروع به قدم زدن در ح.باغ همه جوانه زده اند ندرختا.دهینفس کش نیباالخره بهار بهار است و زم
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دارد  یکس.کنمیم زیخوب گوش ت.شنومیاز آن سو م ییصدا.ساختمان است يبه طرف اتاق کنار رمیمس.کنمیم

و  دمیشن یم یاز پشت در بسته اتاق یاست که گاه يرینظ یو ب ییجادو يهمان صدا.رومیچند قدم جلوتر م.خواندیم

 يماندگار يصدا يخواندن و رشد بدهند روز يجازه گفت اگر به او ا دیشن یدر آن کنسرت خانگ یبعدها بابا وقت

از  یکی.ستمیا یم یتناور درخت يو در پناه تنه  رومیجلو م گریفقط چند قدم د.است یصبوح يآقا يصدا.خواهد شد

.است امیخ يبابا عاشق شعرها.خواند یرا م امیخ اتیرباع

جهان هست مجاز قتیدل چو حق يا

دراز رنج نیتو غم از ا يچه خور دنیچن

را به قضا سپار و با درد بساز تن

باز دیرفته قلم ز بهر تو نا نیکا

 یچه حال نیامروز ا دانمینم.کندیپرواز م شانمیو فکر پر دهمیبه درخت م هیتک!از عمق وجود.خواندیتمام احساسش م با

انستم در آنجا آرام شوم ، تو یبود و م یخلوت يکاش نقطه .دلم گرفته.گرددیافکارم مرتب به گذشته برم.است که دارم

مانم که  یآنقدر انجا م.دانمیصالح نم یاعالم حضور کنم ول دیبا.شودیو قطع م دیآ یم نییصدا رفته رفته پا.زار بزنم

و نسترن و چند تا بچه  دیناه.زنگ زده یانگار کس.رودیم يو به سمت درب ورود دیآ یم رونیشتابزده از اتاق ب نمیبیم

مرا  خوادیم دلم.پارك کند کجایرا  نشیآنها را رسانده و رفته ماش یعیقطعنا خانم سم.شوندیمکالس ارف وارد  يها

 يآقا.کنندیو همه نگاهم م ستمیا یفلج همانجا م يمثل ادمها.شودیمگر م یپنهان شوم ول کجایدوست دارم .نندینب

"!من متوجه نشدم ؟چطوریعیخانم بد دیامده ا یشما ک":دیگو یبا تعجب م یصبوح

.ستین ادیبرخوردشان ز.و نسترن است دیبه ناه چشمم

".بمانم اطیدر ح یهوا خوب بود گفتم کم.شودیم يا قهیحدود ده دق"

چقدر .رودیو جلو جلو م ردیگیاز کوچولوها را م یکیدست  یصبوح يآقا.ونددیپ یو جمع ما م زندیهم در م یعیسم خانم
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 می، برا اوردیاز بچه ها که قرار بودب یکیاق کنار ساختما و گرفتن نت رفتن به ات یحت.شده نیسنگ میارتباط با او برا

و  دنیشده در د شتریارتباطم ب ییآشنا یو حت يا بهیبا غر مانهر ز.بوده نیدر تمام عمرم هم شهیهم.دشوار است

رو به  یصبوح.ندیآ یو نسترن هم با من به اتاق کنار ساختمان م دیناه.احساس عذاب کرده ام شتریمعاشرت با او ب

"به تهران بزند؟ يندارد سر میچه خبر نسترن خانم؟تصم یاز عل":کندینسترن م

چرا به دلم  دانمینم یماند ول ینم ادیالبته گفته ز.هم به من گفته و هم به مادرش.دیآ یم گریچرا اتفاقا گفته هفته د"

".او را نگه دارم توانمیافتاده که م

 یم.نداشت یستیبماند که با شما رودربا خواستیاگر م.زمیعز یالیاز بس خوش ح":رودیم يواریبه طرف کمد د دیناه

من  ییماندومثل دو پسر دا ینم ادیز یعنیمانم  ینم ادیقبل از امدن اتمام حجت کرده که ز یوقت.مانم یگفت م

را دست و  یکید و آن ش دیشه یکینشد که نشد تا  انندمادر و پدر خودشان را کشتند که انها را به خانه برگرد.گرید

".شودیمحال م بایبروند برگرداندنشان تقر رندیگیم میاست که هر کدام تصم يچه سر دانمینم.آوردند دهیگوش بر

".باشد ریانشاهللا که خ.کرد ینیب شیپ شودیرا نم زیچ چیه.توکل به خدا":دیگو یم یصبوح يآقا

مرا اورده  يهنرجو ينتها یصبوح يآقا":پرسمیم.ر گذاشتهاث شیجو حاکم رو ایبوده  نیطرز تفکرش ا شهیهم دانمینم

"د؟یا

حواس پرت  یلیخ یتازگ يبا ان همه گرفتار.ماند ادمیبله خوب شد ":کشدیم رونیو دو ورقه ب شیدست فیسر ک رودیم

".را به عهده گرفته تهایخانم درد نکند که نصف مسئول ایباز دست رو.شده ام

که کالس  ییکه من هم در روزها کندیآنقدر اصرار م.رودیم یصبوح يبه خانه آقا انیدر م روز کیایهر روز  بایتقر ایرو

 دمید.از خودش نبود يخبر یامد ول یزال از طبقه باال م يسر و صدا.دمیاز او د یکار جالب شبید.ندارم با او همراه شوم

جواب "!ایرو"صدا زدم .پله ها گرفتم يرا باالو او  دمیدو.کنار پله امده بهکشد و  یم نیزم يرا رو شینوزاد يغزال پتو

و دارد  دهیچادر نماز پوش دمید.همانطور بچه به بغل به اتاق خوابش رفتم.امد یبودم که نفسم باال نم دهیآنقدر ترس.امدین
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مزمه لب ز رینامفهوم ز یو با صوت شدیخم و راست م نهیآرام و با طمأن.همانطور تعجب زده به او زل زدم.خواندینماز م

شدن کرده بود برامان  يچادر شنهادیکه به من پ یو داده همان خانم دهیخر یرفته بازار و دو قواره چادر مشک.کردیم

 یدانینم":نمازش که تمام شد با لبخند به طرفم برگشت.رودیم یصبوح يبه خانه آقا یخودش با چادر مشک راًیاخ.دوخته

ها  کنمیم ازیبا خدا راز و ن شهیالبته من هم.دارد ارغوان یبح و مغرب چه عالمبا خدا بعد از نماز و سر اذان ص ازیراز و ن

 تیخواسته ها يکه همه  يآن را دار يشده و رو کتریارتباطت با خدا نزد یکنیحس م.است گرید زیچ کیسر نماز  یول

".یرا از او طلب کن

کرده  ریهم کالس دا يگرید يمگر جا یصبوح يآقا یاست ول یها فضول دیبخش یم":کندیچشمها را تنگ م دیناه

"د؟یا

"نه چطور؟":شودیدر هم فشرده م یصبوح يلبها

".زهایچ نجوریو ا تیآخر صحبت کمک بود و به عهده گرفتن مسئول"

شما  نیاز ا شتریداشتم پ میتصم دیراستش را بخواه.ستین یقیمربوط به کالس موس تینه ، آن مسئو":خنددیم یصبوح

ما شکرت کنند  يهم دلشان بخواهد در برنامه  ینسترن خانم و مادر عل دیرم با خودم گفته بودم شابگذا انیرا در جر

و در  ندیا یخانمها م.گذاشته ام یامور جنگ تهیکم اریاخت دراست خانه مان را  یمدت.امدین شیپ یمتأسفانه فرصت یول

"...انجا

 یام و دلم حساب دهیو غزال را ند ایاز صبح رو.میا یم ونریو از اتاق ب کنمیتشکر م.شوم یتمام شدن حرفش نم منتظر

انگار اشتباه  یول دیایکنار ب ایرو يهر روزه  بتیبا غ هایسادگ نیبابا به ا کردمیگمان نم.تنگ شده شانیبرا

 یحوصلگ یابراز کسالت و ب یکم داًیجد.کرده ارک نیبه قبول ا بیبابا را ترغ ایشاد رو يهیروح.کردمیم

سالن منتظر تمام شدن کالس اوست ما را به  يها که تو یاز کالس ارف یکیمادر .روندیو م ندیآ یم انمیجوهنر.کردیم

در  رینظ یب يعمارت دو طبقه  کیتا توانست  دیسه چهار سال دو چارهیب.باغ دارد کیکرج  يبرادرم تو":حرف گرفته
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و چند نفره از جنگ زده ها باغ را به تصرف  ستیبگروه  کیندیبیکه رفته به آنجا سر بزند م شیپ يهفته .دآن بساز

ام هر روز  وانهیکه برادر د شومیم یحرص شتریبیوقت یآنقدر حرصم گرفت که نگو ول دمیشن یوقت.خودشان در اورده اند

مدت کوتاه  نیدر عرض هم گفتیخانمش م.بردیآنها م يراو ب کشدیاز تهران برنج و روغن و اذوقه به کول م داردیبرم

 نیبوده وگرنه باغ که چند نهایساختن عمارت قسمت ا دیشا دیگویدر امده و برادرم م لیتمان باغ از شکل و شماساخ

".آباد شد کبارهیسال نه اب داشت و نه برق ، چطور شد به 

 یلو ستیدلچسب ن ادیرا تصرف کرده اند ز یباغ یتیبه نارضا نکهیا.شودیو مخروبه در نظر مجسم م رانیو مهین یعمارت

زده و آواره از کاشانه بود  بتیگروه مص نیقسمت ا دیشا.از کجا معلوم حق او نباشد.است یعکل العمل آن مرد ستودن

.که آن باغ آباد شده

 هیامروز روز تسو":اسکناس در دست دارد يدسته ا.رومیبه اتاق کنار ساختمان م.زندیم میصدا یصبوح يرفتن آقا وقت

".کنم میتا حقوقان را حساب و تقد دیچند لحظه بمان کنمیمخواهش  یعیحساب است خانم بد

سر  ریسر راه ز یانگشتر هم در جواهرفروش کی.استیرو يبرا هیهد کیاولش .ام دهینقشه کش یلیحقوق خ نیا يبرا

ساب بعد از ح دیلطف کن":میگو یم.هستم يازین یبا وجود بابا فعال ادم ب.رودیگذاشته ام اما دستم به گرفتن پولها نم

".دیکه شما راهش را بهتربلد دانمیم.دیسهم مرا به مصرف کمک به جنگ زدگان برسان

آنقدر است که ":دهمیم يخودم را دلدار یول ستیکه ن يادیآخر مبلغ ز.کنمیم ياسحسا شرمسار يحرف لحظه ا نیا از

".زیچ کییداشت شتریاگر ب.ارغوان يدار

در  یصبوح يآقا.دیحتما آن را خواهم خر يبا پول بعد.کنمیسرت نگاه مرا با ح نیتریراه بازگشت انگشتر پشت و در

"د؟ییآ یکمک م يفردا برا":دیلحظه پرس نیآخر

 فیتکل میو ما هم آواره بشو ردیبمباران تهران شدت بگ رودیم شیکه پ نطوریاگر ا یراست.ندادم یقطع جواب

حس  نیکه ندارند ا ؟آنهايکرده ا یکار مهم یبخش یم يازین یب يو از رو يدار یوقت ایآ.هراسناك است ست؟چقدریچ
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 يبرا "اهللا"ذکر حیصد دور تسب يروز دیگو یدر گروه امدادگران هست که م یخانم.کنندیخود را چگونه ارضاء م

 نیاز ا یدارد انگار هرگز درد و رنج یآرام يچه چهره .باشکوه است یندارد ول يا نهیرزمندان نذر کرده هز یسالمت

.ر نکردهچهره عبو

.دهد یاضطراب لحظه به لحظه عذابم م نیا.خواهمیم آرامش

 یگوشیباز یلیقطعنا امروز خ.در آشپزخانه مشغول پخت و پز است و غزال هم در خواب است ایرو رسمیخانه که م به

.کرده و خسته شده

 شهیاز هم بتریعج.دارم یبیحس عج.ددهیو دلم را مالش م خزدیبه درون م یباد خنک.کنمیو پنجره را باز م رومیاتاقم م به

 کیگروه  ياز خانمها یکی.رمیگ یام وضو م دهیو آنطور که د رومیم ییبه روشو.متفاوت است شهیکه با هم یجانیو ه

 ایرا که رو يچادر.بوده ینیخانم مشک هیاحتماال به توص.نماز پنجگانه عدکتاب اصول و قوا.اورده بود ایمن و رو يکتاب برا

 دانمینم.ندیو مرا در آن وضع بب دیایباال ب ایچقدر نگرانم که رو.به خواندن کتاب نمینش یو م کنمیبدوزند سر م میداده برا

 یطوالن يازیدل پر درد به راز و ن نیا.رومیبعد به سجده م.کنمیجمله ها م يشروع به خواندن معنا.حس را دارم نیچرا ا

برداشته  کرمیپ ياز رو شیپ یقیدقا ینیسبک شده ام و سنگ کنمیس ممانم تا باالخره ح یآنقدر در سجده م.دارد ازین

:شودیدر مغزم تکرار م زیچ کیفقط .را مطرح کنم هایبعض دمیآنقدر خواسته داشتم که خجالت کش.شده

" !خودت کمکم کن! خداوندا! آرامش! آرامش! آرامش "

 یرا م ییمردها بسته ها.رفت و آمد دارند اطیدر حمرد هم  يعده ا.شلوغ تر است شهیاز هم یصبوح يآقا يخانه  امروز

 يکمکها ندیگو یم.گذارندیم يو پشت در انبار کنندیم يرا بسته بند ییو خانمها اجناس و پتو و مواد غذا برندیآورند و م

 یعل":دیگویم.دارد یخاص جانید و نسترن هم بوده اند و نسترن امروز هیکه آمده ام ناه ریدو بار اخ نیا.است یمردم

".خواهد زد نجایسر به ا کیگفته 

 يلححظه ا گذردیکه از کنارم م کباری.به شدت در تکاپوست یصبوح يآقا.ام ستادهیا يرا بغل کرده ام و گوشه ا غزال
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روز در  کیکردمیکجا فکر م.است یبیعج يایچه دن.رودیو م کندیچند لحظه به غزال و بعد به من نگاه م کندیتوقف م

کنند تا به  یم بتیغ انیدر م یکیاست خانمها  یاست و مدت هو پنجم اسفند ما ستیب.باشم تیغول فعالمش یگروه نیچن

و او  دیآ یدختر گروه خوشش م کیاز  يمادر یهر از گاه.بازار ازدواج داغ است نجایا.خانه شان برسند دیکار نظافت ع

 نیبا هم ماز من ه یمسخره است ول.کندیم يواستگارکه غالباً در جبه هستند ه بشیغا ایپسر حاضر در تهارن  يرا برا

 یول دیگو یو موضوع را به بابا م شودیهر بار ذوق زده م ایرو.شده يخواستگار يسر و ظاهر به قول بدحجاب دو سه بار

 ازدواج طیکه من شرا داندیم.استیتر از رو یاو منطق.زند یزل م يو در سکوت به گوشه ا رودیبابا بالفاصله تو لب م

اگر هم  یحت یلرزاند ول یسقف تنم را م ریمرد در ز کیکردن با  یفکر زندگ.ستمیمسئله ناراحت ن نیالبته از ا.ندارم

!!و چند ماهه دارد کسالیفرزند  کیکه  يکار بدهم مگر مقدور بود؟دختر نیتن به ا خواستمیم

 نمیب یاست که م ازدهیکیساعت نزد.اردسپ یغزال را به من م شتریب یتازگ.پا گرداننده شده کیخودش  گرید ایرو

 ياز ورا.کنندیچند نگاه او را دنبال م.دود یم اطیرنگ باخته به طرف ح يشکافد و با چهره ا یخانمها را م تینسترن جمع

بله .رود یو نسترن به طرف آنها م کندیقامت صحبت م انهیم یدارد با جوان یصبوح يآقا نمیب یانبار م يا شهیش وارید

کالس خانم پهلوان  یبیحب یبه عل یانبوده ، اصال شباهت لیو سب شیر نیبا ا.کرده رییچقدر تغ.یبیحب یاست ، علخودش 

 یصبوح يآقا فانهمتأس یتنها باشند ول یبا نسترن نرفتم گفتم بهتر است با عل":ستدیا یکنارم م دیآ یم دیناه.ندارد

ستیمعلوم ن.خودش درست کرده يبرا يا افهیو ق ختیپسر چه ر نیا نیبب":دهدیو سر تکان م".مزاحمشان شده

".چه بر سرش امد کبارهی

رو در رو  یبیحب یلحظه با عل کی.میبریم رونیخانه ب اطیمردان حاضر در ح يعدس پلو را برا يبشقابها یناهار وقت سر

".جن ارغوان است یعل":دهدینسترن ندا م.شومیم

 یل":دیآ یجلو م یصبوح يآقا.کنمیتشکر م"!، خدا قوت یعیسالم خانم بد":کندیسر باال نم یچرخد ول یبه طرفم م یعل

"د؟یگفت کیتبر شانیا ؟بهیعیخانم بد يدیما را د يآقا
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متوجه ش حال من شده و  یصبوح.دارد يگریمنظور د ایگفت  کیتبر یرفتن به جبهه به کس يبرا دیبا ایآ.شومیم جیگ

".چسبد یاست ، قطعنا م يداماد ینیریش.میآقا را بخور یعل یرشسفا ینیریبعد از ناهار قرار است ش":خنددیم

 دهیرزمندگان وجود دارد و تا به حال نشن انیاست که احتماالً در م یاز آن اصطالحات نیا کنمیفکر م.رمیگ یهم نم باز

.رومیو به انبار م".دی، موفق باش یبه سالمت":میگو یفقط م.ام

برو به خانمها تعارف ":دهدیجعبه به دستم م کیدیناه.شودیم ریداخل انبار سرازبه  ینیریش ياز ناهار جعبه ها بعد

".است ینسترن و عل یعروس ینیریش!کن

".آنها که فقط نامزد بودند ی؟ول!ینسترن و ل یعروس":شومیم وانهید

 یدرش و مادر علبا پدر و ما روزید.يتو نسترن خل را هنوز نشناخته ا":زندیو با انگشت به سرش م دهدیتکان م سر

".بند کنم و در تهران نگاه دارم يکار او را پا نیبا ا ادیگفت ش.رفتند محضر و عقد کردند

"پدر و مادرش چه گفتند ، راحت قبول کردند؟!در محضر عقد کردند"

جبهه  خودش هم به دیکرد که اگر موافقت نکن دیآنقدر تهد.خل دق مرگشان کرده يدختره !نوچ":اندازد یباال م ابرو

".را نداشتند گرید بتیمص کیتحمل  گریاد د دهیکه د یآخر با داغ.ها کوتاه آمدند چارهیکه آخر ب رودیم

"را؟ یاند؟داغ چه کس دهیداغ د":دانمینم انمیدر مورد اطراف زیچ چیه.پرتم انیاز جر یحساب

برادر نسترن را .اتفاق افتاد نیا يوددر ان مدت که ب يالبته حق دار.يخبر یب زیپس تو از همه چ":کوبد یدستم م پشت

مسلحانه گرفتار شده و بعد از چند ماه خبر مرگش را  يحمله  کیانگار در .مجاهد بود.اعدام کردند شیپ میسال و ن کی

 ینیاگر او را بب.گوش یهوش و ب یزن ب کیو مادرش هم شده  بردجان سالم بدر  یپدرش در دم سکته کرد ول.آوردند

نشست  یمرتب م.دادیم يقورمه سبز يپسرك از ابتدا بو يکله .پسر و دختر را داشتند نیفقط هم.شودیدلت کباب م

 یقتهم و کباری.موارد بحث کند نیخواند و دوست داشت با همه در ا یمخلتف را م يها يدئولوژیو ا یآنچنان يکتابها

نسترن از .قد بلند و چهارشانه.بود پیچقدر خوش ت یدانینم.من شروع به صحبت کرد ينسترن برا دنیرفته بودم به د
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 نیخالصه دردسرت ندهم هم.، پسرك به او رفته بود يا دهیمادرشان را ند.شودیاو هم نم کهیانگشت کوچ ینظر خوشگل

خودش  يتوانست برا یکه نم یچه زندگ.برق داشت سانسیل فوقهم باهوش بود  یلیخ چارهیب.داد غیافکار او را دم ت

با ششلول هم  شودیمصمم م يبه کار یوقت.گریبه هر حال نسترن هم خواهر همان پسر است د.میبگذر.داشته باشد

".اورد رونیان فکر را از سرش ب شودینم

"!خوشمزه است یلیبخور خ":کندیو به من هم تعارف م داردیقطعه برم کیخودش .کندیرا باز م ینیریش يجعبه  در

.ر تهران بماندقول کند و د یبیکاش حب.برم یبه جعبه نم دست

حوصله هستم و  یخسته و ب.کندیدعوت م يرا به صرف چا یمیقد انیما آشنا یصبوح يآقا شوندیکه متفرق م تیجمع

به  یبیحب یو عل دیبه اتفاق نسترن و ناه.کندیقبول م یدعوتش را با خوشحال ایرو یدوست دارم جواب رد بدهم ول

ساختمان وارده شده  نیمدت به ا نیاز ا عدبار است که ب نیاول.میرویو مادرش م یساختمان محل سکونت صبوح

 واریو د یبه رنگ سرب ییوارهایسالن بزرگ با د کی.دهدیو قدمت م یکهنگ يداخل ساختمان هم مثل ظاهرش بو.میا

شده  دهیبزرگ دور سالن چ زیدر سا ییمبلها.مختلف يبا رنگ ها و طرحها ییترمه ها ایفرش هستند و  ایکه  ییکوبها

سماور  کیگرد و کنسول سالن چند الله و شمعدان و  زیدو سه م يرو.کوبلن ان کامال رنگ و رو رفته است يهیکه رو

چه رسد  کندیرا هم افسرده م يعاد يفضا ادمها نیا یخانم صبوح چارهیب":میگو یبا خودم م.گذاشته اند یمسوار روس

"د؟مادر کجا هستن یصبوح يآقا":پرسدیم ایرو".مثل او و من را يا هیبه روح

 نیخوشبختانه ا یول کندیخسته اش م یخانمها حساب شیپ دیآ یکه م یهمان دو سه ساعت.خواب است":خنددیم یصبوح

".اش شادتر شده هیروزها روح

که به  یصبوح.زده شده واریکه به د يدو سه ساز نیخصوصا با ا.خانم پهلوان افتاده ام يخانه  ادینقدریچرا ا دانمینم

 یم وارشیغم از در و د!یصبوح يآقا نیدارد ا يریدلگ يچه خانه ":کندیدماغش را جمع م دیرود ناه یزخانه مآشپ

".بارد
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احساس  نجایآدم ا.دهدیم یرانیاصالت و فرهنگ ا يبو.جذاب است یلینه ، به نظر من که خ":ددیسر تکان م یعل و

".کندیآرامش م

آن پنهان  ریدر ز شیاش را برنداشته و موها يروسر یدست گرفته ول در مبل کنار او نشسته و دستش را در نسترن

و باالخره  يافتادن جسم فلز ي، صدا یفنجان و نعلبک يصدا.دیا یبهم خوردن وسائل م ياز جانب آشپزخانه صدا.است

ا از دست او ر ینیو س زدیخیبر م یبیحب یعل.گرددیبر م يو چند فنجان چا ینیس کیبا  یصبوح يآقا قهیبعد از چند دق

 کندیتعارف م تیسکویب ایدارد به رو یوقت.را باز کرده تیسکویجعبه ب کیدر  یرا تعارف کند صبوح يتا چا ردیگیم

آقا  یخب عل":کندیم یبیرو به حب.رودیبار نم ریو ز کندیغزال نک نک م یول ردیغزال را در آغوش بگ کندیم یسع

"چه خبر از جبهه؟!نمیکن بب فیتعر

حال و .پر از حادثه و ماجراست م؟انجایبگو شیاز کجا":دهدیو سر تکان م ندینش یم یبیبر لبان حب بیعج يلبخند

خواب  کیبرابر لذت  نیچند دنشیساعت خواب کییول یکنیم یخاك و خل زدگ يتو.یصبوح يدرد آقا یخاص يهوا

ل سر هر کس به کار خودش گرم همه پاك و زال.رفتارها خالصانه است.چند ساعته در رختخواب گرم و نرم را دارد

 یچه م دیفهم ینم دینینب کیتا از نزد بیاست آقا حب يگرید يایآنجا دن.غل و غش است و صادقانه یها ب يهمکار.است

".میگو

 يزیاز خوادثش چ یعل يانجا حرف زد اتیتو فقط از معنو":نرم و اشقانه هم هست ینسترن معترضانه است ول لحن

 ینفر دست و پا از دست م نیهر روز چند ییگو ینم روند؟چرایم نیسته دسته جوان دارند از بد ییگو یچرا نم.ینگفت

 یمادر و همسر به داغ همسران و فرزندانشان م نیهر روز چند ییگو یدهند؟چرا نم یشان را از دست م یدهند و سالمت

جانش را  يزیافتد تا در اثر خونر یگوشه م کیجراحت مختصر آنقدر  کیرزمنده به خاطر  کیییگو ینم نند؟چراینش

"؟یزن ینم یحرف زهایچ نی، ها؟چرا از ا دهدیاز دست م

هم وجود دارد نسترن جان  یکه گفت نهایخب همه ا":نوشد یم يچا يو جرعه ا گذاردیحبه قند به دهان م کییبیحب
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"...دیبا یول

کاش بشود به جبهه  یکنیان هوس م کیکه  کندیم کار را نیا یفتگیو با چنان ش کندیاز افکار خود دفاع م.زندیم حرف

خودت به جبهه  يها یتو فقط به خاطر خودخواه دیگویم.کندیخروشد و اعتراض م یم.است ینسترن عصبان.يبرو

 شومیو زنده م رمیم یهزار بار م يکه دارم روز یو من تبه فکر مادر بدبخت دیبا یاگر عاطفه داشته باش دیگو یم.میرویم

خودش  يهم برا یعل نیا":اورد یسر در گوشم م دیناه.کندیو دست او را نوازش م زندیلبخند م یبیحب یعلو  یهم باش

سرش را وقت حرف زدن .نوظهور یبیحب یو عل شیچند ماه پ یبیحب یاز عل یرفتارش شده مخلوط.است یبیمعجون عج

 نیتا ا.نسترن چارهیب.کم دارد يزیچ کیکن  باور.کندیچطور نسترن را در جمع نوازش م نیبب یاورد ول یبا من باال نم

".داردیدختر را دق مرگ نکند دست بر نم

 یم رونیو با ما از خانه ب زندیخ یهم بر م گرانید.که بلند شود کنمیاشاره م ایو به رو مینینش یساعت م کیحدود

ما را  کندیاصرار م.آورد یم رونیب از خانه یروزها کمتر کس نیکه ا زیشورلت تر و تم کی.آورده نیماش یبیحب یعل.ندیآ

".من شما را برسانم دیپس اجازه بده":دیگو یکوچه امده م يبدرقه تو يکه برا یصبوح.میکن یقبول نم یبرساند ول

را  نمیحماقت کردم ماش":دیگو یم ایرو.میافت یبه طرف سر کوچه راه م ادهیو پ میکنیاو را هم قبول نم دعوت

 یعذرخواه یصبوح يکم کم از آقا دیدر ضمن با.میمناسب بگرد نیماش کیارم و بروم دنبال حسام را برد دیبا.فروختم

.خواهد یاست و خانه نظافت م کینزد دیع.میکن

برود با او  یصبوح يمانم و اگر به خانه  یاگر در خانه بماند م.زنم به هر حال با او خواهم بود ینم یحرف چیه

تا او به  ایآ.به هر حال بزرگتر شده ینخود ول کیایبه قول رو دیگرچه شا.شده بزرگتر.دوزم یچشم به غزال م.رومیم

 نهیآ يحجله  کیيبه رو یاش را درون قاب عکس يتربزرگ ریآن تصو کی.سن عقل برسد جنگ ادامه خواهد داشت

.برگردد شیزندگو به سالمت سر خانه و  فتدین یاتفاق یبیحب یعل يبرا کنمیدعا م.کشدیم ریو قلبم ت نمیبیم يکار

 یم.و چند شمع در اطرافش روشن کرده دهیسالن چ يگرد گوشه  زیم يان را رو.است ییتماشا ایرو نیهفت س يسفره
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".یکیهر کداممان  يبرا":خندد یم.چهار شمع است.شمارم

د مشغول که امده بو يو خودش با کارگر سپردیغزال را به من م.نگذاشت.ادینه ز ینظافت خانه کمکش کردم ول در

 یهم که نم یصبوح يخانه .است لیفعالً آموزشگاه تعط.کردمیجنب و جوش نبود که در خانه دق م نیاگر ا.شدیم

به طرفش  ایرو.شودیپله ها ظاهر م يرو دشیجد يبابا با لباس خانه !رفت و آمدها عادت کرده ام نیچقدر به ا.میرفت

"!دیکرده ا پیچه خوش ت!یعیبد يبه به آقا":رودیم

"!نکن تیدست بردار اذ":زندیلبخند م اباب

کوتاه و  یلباس پف کی.غزال را شکل عروسک درست کرده ایرو.ندیآ یچقدر به هم م یاست ول یلیسنشان خ اختالف

 بیخوشحالم که امسال دستم در ج.گل يباغچه  کیوصل کرده که سرش شده  یرنگ يها رهیگ شیانقدر به موها

از ان  یکیایرو يو برا دیمردانه سف راهنیپ کیبابا  يبرا.ایرو يام و هم برا دهیخرهیبابا هد يهم برا.خودم بود

 یانگشتش کم يبرا.کنمیبوسم و انگشتر را به انگشتش م یاو را م شودیم لیسال که تحو.را که دوست دارد ییانگشترها

کاش من هم وقت .وان جانارغ يکرد ریمرا غافلگ!یچه انگشتر قشنگ يوا":کشد یذوق زده در آغوشم م.بزرگ است

".دمیخر یم هیتو هد يبرا رفتمیکردم و م یم

سرش ناخودآگاه رو به .زده شده جانیمن ه هیکه از هد دهدیبابا هم نشان م.دهمیرا نوازشگونه فشار م انگشتانش

دارم خاطر او مرتب  يبرا.خوشحال است یلیخ دمیحال جد يکه برا دانمیم.دیگو یم يزیلب چ ریو ز رودیآسمان م

دارم  یام و سع دهیخودم چند کتاب خر.را نکردم رکا نیا یول يدکترم گفت برو جلسات روانکاو.کنمیخودم کار م يرو

 روزهیف.یدنید دیع يبرا دیاماده شو دیبرو!خب خانمها":دیگو یبابا م.دستورات آنها را تا آنجا که ممکن است اجرا کنم

".او بهتر است شیپ میاول سال برو.ندینش ینه مو فردا در خا لیگفته امروز بعد از سال تحو

 ی، م زدیریاعصابم را بهم م يبدجور دنشید شهیهم.تواند در برخورد با او مؤثر باشد ینم يروانکاو دستورات

".مانم یمن خانه م شودیبابا اگر م دیشما برو":میگو
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هاشان شانه  یبعض دنیبار د ریاز ز یبخواه که میدار لیمگر ما چند تا فام!است دخترم؟ یچه حرف نیا":کندیترش م رو

 يجد يجد روزهیف ییایاگر ن!فتیبرو راه ب زمینکن عز یبدقلق.ستندین شتریکه ب لیدو تا دوست و فام یکی!؟یکن یخال

".رنجدیم

به محض .دنبالش به آشپزخانه بروم  کندیاشاره م.کنمینگاه م ایملتمسانه به رو.میندار ادیز روزهیکه مثل عمه ف خوشحالم

 یبود و م یتیبه خدا آرزو داشتم موقع!مگر من دوست دارم بروم ارغوان جان؟":بندد یورود در را پشت سرمان م

".گذرد یبد م یلیخ ییاین راگ.یمن تو هست یتازه دلگرم.کنم یتوانستم شانه خال

".رفته بود مسافرت روزهیکاش عمه ف":میگو یم

".برد یم رونیرا از تنمان ب یچند روز سفر خستگ!م؟یفتادیفکر ن نیما به اچرا خود  یراست":جهد یباال م ابروانش

"شهرها؟ يو حالت بلبشو یجنگ تیوضع نیبا ا"

دغدغه رفت و  یب شودیهزار جا هست که م.ستندین یشهرها که در حالت بحران يهمه ":دهد یرا در هوا تاب م دست

"نه؟ ایییآ یم یخب نگفت.نشده باشد ریم دحاال ه دیشا.کنمیبا حسام صحبت م رومیاالن م.برگشت

".روزهیخاطر تو نه عمه ف يبرا":خندمیم

 میبرو يچند روز التیدر ان تعط ایب.میدار یفکر جالب کیحسام من و ارغوان ":گرددیبلند به سالن بر م يبا قدمها ایرو

".گذردیخوش م یلیخ کنمیفکر م!سفر

من از مسافرت  یدانیکه م د؟تویمن توطئه کن هیعل نکهیا يآشپزخانه برا يارغوان را برد":کندیعاشقانه نگاهش م بابا

".دیآ یخوشم نم ادیز

.چمدانها بسته خواهد شد يمطمئنم به زود یدهد ول یبحث را کش نم ایرو

زبانها  شین نیبابا هم از ا یحت.هم رشد داشته یکم کیزبانش  شیخار و ن.عوض نشده روزهیعمه ف یعوض شده ول سال

 روزهیف":دیگو یبابا در راه م.میگردیو به خانه برم میشنو یمتلک م يسر کیمییگو یم کیتبر.ماند یفوظ نممح
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".ستیاست دست خودش ن ضیمر

که تلفن زنگ  میمشغول خوردن شام هست.است و به او نرفته يگریجور د میروح یضیکه مر کنمیمن خدا را شکر م و

،  دیدار اریاخت":دیگو یم یوقت.میکنیم زیگوش ت ایمن و رو.شودیم یاحوالپرس و مشغول داردیرا برم یبابا گوش.زندیم

گردن در شانه فرو  ایرو.زندیم خیانگشتان دستم ".امدند یم یقلب لیو با تما شدیسر خودشان هم انجا گرم م

ر حال مادرش به ه.کردمیم یشدستیبود و من در تلفن زدن پ دهیکاش به فکرم رس.است ارغوان یانگار صبوح":کشدیم

".بزرگتر از ماست

مادرش چه  یحاالت روح فیدر توص یصبوح دیکدام بزرگتر؟خودش هم بود و د!مادرش چارهیب میخواهم بگو یم

جواب حرف او  یول زندیحرف هم که نم.شنود یانگار نم یول کندیگوش م.ندیب یانگار نم یول کندیکه نگاه م یزن.گفتیم

 يمتوجه  ایمهم باشد؟خدا کند ور دیچرا با.شده ام لبمنق نقدریتلفن ا نیکه چرا از اهستم  یاز خودم عصبان.ستیمهم ن

".خواهند با شما حرف بزنند یم یصبوح يآقا!ایرو ایب":کندیرا به طرف او دراز م یبابا گوش.حالم نشده باشد

 یهم سالم م شانیممنون ا"شکربعد ت.پرسدیگروه م يو از خانمها دیگویم کیرا تبر دیع.کندیم یاحوالپرس مانهیصم ایرو

 ینیعجب ادم نازن":ندینش یم زیسر م دیآ یم.گذاردیم شیرا سر جا یو گوش".دیداشته باش یخوب یلیسال تحص.رسانند

و به تو  رفتینم شیپ شیبدون حضور شما هرگز کارها فتگ.گذشته تشکر کند يکمکها يزنگ زده برا.مرد نیاست ا

".از جانب او از تو هم تشکر کنم هم سالم رساند ارغوان جان ، گفت

احساس بوده ام  یدوگانگ نیغالباً گرفتار ا.شده ام دهیهم رنج یکم یکه نخواست با من حرف بزند ول کنمیرا شکر م خدا

و  کندینگاهم م یچشم ریز ایرو.کارش به من برخورده میتوانم بگو یم يزیاز هر چ شتریب.ستین بهیغر میو حاالتش برا

"؟يبریم یینه؟ما را جا ایيت را کردیخب حسام در مورد سفر فکرها":کندیرو به بابا م

 ياتاق کنار در يدلم برا.تنگ شده انمیهنرجو يدلم برا.آموزشگاه تنگ شده يدلم برا.ستیبه انها جمع ن حواسم

کاش .کنمیسرسختانه با افکارم شروع به مبارزه م.فکر کنم فیهمه ضع نیدوست ندارم ا یآموزشگاه تنگ شده ول
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بله .فکر کنم شیو کارها یبه صبوح دینبا.گذاشتیاثر نم میرو نقدرینبود و مسائل دور و بر ا فیهمه ضع نینفسم ا

 یکیدوباره !من يمسخره  طیشرا نیا ؟بایکه چ یبه من داشته باشد ول یممکن است اشتباه نکرده باشم و او توجه خاص

 کیبست نبود؟دوباره با  يدیکه از دست مرد جماعت کش یعذابآن همه !یعوض يآ":کندیدارد از درون مالمتم م

 يکه با خودت عهد کرد ينبود ؟تويدیجماعت د نیهمه صدمه از ا نیکه ا يتو نبود!د؟یدلت لرز هنگا کیحرکت و 

هاب و ش اریپر از ماز ایدن يا دهینفهم ؟هنوزیو بسوزان ینیان را بچ يدیکتاب د کیيرا در نوشته  ينام مرد ياگر روز

"است؟

خانم؟چرا  ییکجا":کندیصورتم سر خم م يتو ایرو.کنمیام خودم را لعنت م ینیخوش ب يو برا میگو یخودم دروغ م به

ایانجا  میبرو یاصفهان گرفت موافق يدر هتل تو ییاصفهان؟اگر بشود جا اینظرت شمال بهتر است  ؟بهییگو ینم یچیه

".شد آنجا جا هستهر وقت سال که با.میبه طرف شمال برو کسرهی

دوباره  اینام ساحل ، نام جنگل ، نام در.کندیسفر حالم را دگرگون م نیاخر يخاطره  یشمال بودم ول يشهرها فتهیش

اگر اصفهان بشود ":میگو یمصمم به رفتن است م ایرو.نه شمال نه.آن روزها يعذاب آور کشنده  يبه روزها بردمیم

".بهتر است

دوست و  دیشا.میبه انها بزن يسالهاست اصرار دارد سر.بزنم یعتیشر يتلفن به آقا کیبگذار ":رودیبه طرف تلفن م بابا

".اتاق رزرو کند مانیدر هتل ها داشته باشد و بتواند برا ییآشنا

با  کردیآن وقت ها که بابا شاغل بود و در مخابرات کار م.کندیم یدوست باباست که در اصفهان زندگ یعتیشر يآقا

کَس و  شیبازنشسته که شد رفت اصفهان پ یول میقسمت بودند و مرتب رفت و آمد داشت کیدر  یتعیشر يآقا

 داردیامده برم رونیب شیکفش غزال را که از پا ایور.میبر یبه آشپزخانه م ایو با رو میکنیغذا را جمع م يظرفها.کارش

چقدر کار .داردها یبیعج تیودش شخصخ يهم برا یصبوح نیا":کندینگاهم م یچشم رینخورد و دوباره ز نیکه زم

"...خودش آن همه کهیدر حال دیا یبه نظرش بزرگ م گرانید
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کامالً نشان داده ام .شودیکار خراب تر م نمیبیو م"!بزن يگریحرف د.جان ایرا ول کن رو یصبوح":رومیحرفش م يتو

 کندیکه تعجب م یمثل هر وقت ایرويابروها.شومیم مانیدارم و از حرف خودم مثل سگ پش تیمرد حساس نیا يکه رو

ساکت  ایخوشبختانه رو.شومیکردن انها م زیو مشغول تم زمیر یم ییظرف ها را سر و صدا در لگن ظرفشو.دهیباال جه

.کندیهم دارد به حرفها و رفتار من فکر م دیشا دانمینم.شودیاست و مشغول کار خودش م

7فصل

و خودش را پستانک  ستادهیغزال وسط هال ا.میآ یم رونیاز اتاق ب ایرو يقربان صدقه يشاد و سر و صدا يغهایج با

 ایرو.در انگشتانه دست راستش است گرید ییدوتا يدست و حلقه  نیدر ا یکیدر دهان ،  یکی.باران کرده

 یم.باز کرده و همه را غارت کرده دهیخر امرا که حس یپستانک يرفته جعبه .پدر سوخته چکار کرده نیبب":خنددیم

".کج و کوله شود شیو پستانک آخر دندانها ریش شهیعالقه مفرط به ش نیترسم با ا

و با  کندیو بغلش م رودیم ایرو.زندیغنج م شیدلم برا.کندیپر توقع و طلبکار دارد ما را نگاه م.است یدنیغزال د يافهیق

است  يامده و چند روز جانیذر از آذربادختر خاله اش آ.سر حال است یلیروزها خ نیا.بوسد یرا م شیسر و صدا لپها

دختر .میآنها باش همانیم میبرو يما هم تابستان چند روز میتوانیو م شدمحاال که او امد راحت  دیگو یم.خانه ما هستند

اکثر روزها هم اول .کندیخانه را نظافت م ایکمک رو ایکندیآشپزخانه کار م يتو ایاست و دائم  یتکلف یخاله اش زن ب

 کنمیم یسع هایگتاز.یخانه صبوح رودیافتد م یراه م ایفرستد و خودش با رو یشوهرش با بابا به شرکت مصبح 

 گریتهارن هم د.زدیریروند اعصابم بهم م یم یوقت یول فتدیعادتها و انسها از سر م ب یبعض خواهمیم.همراهشان نروم

بلند  يرا با صدا ویراد.ردیگ یقرار م یعراق يروهاین یو موشک ییآرامش قبلش را از دست داده و مرتب مورد حمله هوا

 ندیآ یم دانستمیاگر م یاز مرگ هراس ندارم ول میگو ینم.شوم یقرمز م ریآژ دنینمنتظر ش یو با نگران کنمیروشن م

 ریز یکیاز زنده به گور شدن ، از آن تار.ترسم یآوار م ریاز ماندن ز.نداشتم یحرف شودیکوبند و در جا تمام م یو م



کتابخانه نودهشتیا  فریده نجفی -چشمهاي سرگردان 

w W w . 9 8 i A . C o m 295

ساز را  نیکار و تمر یببرد ول دشکه مرا با خو کندیاصرار م ایرو.کرده ام میخودم ترس يخاك که در ذهن برا يتوده ها

 یصبوح.هیاز بق رترید یلیخ.رومیم رترید هایتازگ.است یآموزشگاه کاف يهمان حضور در کالسها.رومیو نم کنمیبهانه م

است جوابش را  نییهمانطور که سرم پا.پرسد یبابا و غزال را مو حال  کندی، سالم م کندیگله مندانه نگاهم م

که راهش را  کندیم ییاعتنا یرفتار مرا حمل بر ب دیشا.زدیر یبه جانم م يو لتهاب بد اضطرابکنمینگاهش که م.دهمیم

گرفتار  گرید کباریخواهم باور کنم که  ینم.رودیم رونیب ياز اتاق کنار در ایندینش یم زشیپشت م ایرودیکشد م یم

 یم شودیخورم صبح که م یگول نم یول"است يکار يعادت در رابطه  کیفقط  نیا":دهمیم يخودم را دلدار.شده ام

 یرا راه م میهنرجو نینشسته ام و دارم اخر انویپشت پ نمیبیم شودیروم و غروب که م ینم گریامروز د میگو

 رییخودم را تغ خواهمیروانکاو م کیشیخواهم بروم پ یم.بوده ام اریاخت یموجود ب کیدر عمرم  شهیهم.ندازم

درست  يزیاصرار کردم چ ایبه رو.ندیآ یناهار م يبرا همانشیبابا و م.نمیتدارك بب ییابروم آشپزخانه و غذ دیبا.بدهم

سرم گردم  ستیبد ن یول ردیگ یساده سه ساعت وقتم را م يزرشک پلو کیپختن .کنم هینکند و بگذارد من غذا ته

.دهش

اواسط .رومیم رونیو از خانه ب شومیبزنند و من اماده م یو به قول بابا چرت روندیو شوهر آذر بعد از ناهار م بابا

ربع به چهار  کی.کنمیبه ساعتم نگاه م.رومیم ادهیرا پ ریاغراق نصف مس یب.دارد یاست و هوا لطافت خاص بهشتیارد

مشکوك در کوچه کنار در  لیچند اتومب.کنمیم یرا ط هکوچ ریشتابزده مس.برسد میاست و االن است که هنرجو

هزار فکربه مغزم .بسته است اطیدر ح.درون ان نشسته ياست و مأمور تهیکم نیشان ماش یکی.آموزشگاه پارك است

 یدارد در بعض میتصم یصبوح گر؟نکندید يبا خانه ها ایبا اموزشگاه کار دارند  نهایچه خبر است؟ا یعنی.اورد یهجوم م

 کنمیدست م.کندیدر را باز نم یکس.زنمیزنگ م!عوامل امور جنگ قرار بدهد اریساختمان اموزشگاه را هم در اخت اتساع

شما ":شودیبا لباس مخصوص جلوام سبز م يهنوز در کامالً باز نشده که مأمور.اورم یم رونیب فمیرا از ک یاضاف دیو کل

"د؟یخانه هست نیساکن ا
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".ستمیخانه ن نینه ، ساکن ا":دارمیقدم به عقب برم کیهراس با .ستیدوستانه ن لحنش

"!کند؟یشما چه م بیج يتو نجایا دیپس کل":کندینگاهم م شکاك

".را صاحب آموزشگاه به من داده دیکل.هستم انویمدرس پ نجایمن ا":لرزدیدارد م میصدا

"گر؟یاست د یصبوح يآقا نیمنظور هم"

".یصبوح يبله آقا"

".دیخب داخل شو اریبس":کندیم اشاره

چند .شومیوارد م.جز اطاعت ندارم يانگار چاره ا یول کنمیاحساس خطر م.ستیمشخص است که جو مناسب ن کامالً

و چند تار  کشمیم نییام را پا يناخودآگاه روسر.شودیم دهینگاه همه شان به طرف من کش.هستند اطیدر ح گریمءمور د

"چکار؟ نجایخواهر امده ا نیا":دیآ یجلو م یکی.کنمین پنهان مآ ریاست ز رونیب کنمیمو را که فکر م

".دوستانش شیبرود پ دیگفتم نبا.است انویمعلم پ دیگو یم":دهدیام جواب م هیرا که پشت در د يمأمور

".دیبه انها ملحق شو دیی، بفرما دییبفرما.سالن هستند يآنجا تو":کندیاشاره به سالن م گرید مأمور

 انویجز پ.ختهیهمه جا بهم ر.شومیو وارد م رومیهراسناك به طرف سالن م.میدردسر افتاده ا يکه تو ندارم یشک گرید

 یکالس آمادگ يبچه ها.افتاده نیزم يکالسها جا به جا دمر رو يهایاند و صندل ختهیهم ر يسازها را وسط سالن رو هیبق

و نسترن  دیو ناه یعیخانم سم.اند ستادهیزرگتر اب يچند هنرجو نگوشه کز کرده اند و در کنارشا کیهراسان  یقیموس

 کهیکالس دارد و امروز همان روز بوده در حال کباریياش فقط هفته ا یاز بد شنس دیکه شا نتیمعلم کالر دایو ش

 فورمیونیپنج مرد .اند آن سو تر هستند و سر در گوش هم برده اند دهیجلو کش یشانیپ نییخود را تا پا يها يروسر

صحبت  یصبوح يهم دارد با اقا یکیهم در حال رفت و امد به کالسها و سالن هستند و  یلباس شخصپوش و 

کاش .گرددیبه محض ورود همه چشمها به طرف من برم.زندیسالن پرپر م ياز رعب و اضطراب در فضا یموج.کندیم

".یخر هم باشتا آ دی، با انارغو يتو هم با انها بود":کنمیخودم را مالمت م یبودم ول امدهین
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چند کلمه صحبت  کلیه يبا مرد قو شودیوارد سالن م دهیکه مرا در کنار در د يمرد.رومیزن م نیطرف گروه معلم به

"!آنجا نه!طرف نیا دییخواهر بفرما":زندیمرد مرا صدا م.کندیم

 فورمیونیاز مأموران  یکی.دکه دستور داده ان شومیم یاراده وارد اتاق یب.کندیکه شرمزده مرا نگاه م نمیبیرا م یصبوح

چه ...ست؟یچ نجایسمت تو در ا":کندیو شروع به سوأل جواب م ستدیا یاتاق م يبا فاصله آن سو.دیآ یپوش دنبالم م

 ییچه کارها نجایدر ا...است؟ یخانه متعلق به چه کس...ست؟یک اهمسئول اموزشگ...شده؟ ریآموزشگاه دا نیمدت است ا

سوال  نیو چند"...؟يمؤسسه را شروع کرده ا نیبا ا يهمکار یشما از چه زمان...شد؟یم مانجا یقیموس سیاز تدر ریغ

.گرید

نشده دستانم به طور  انیب قتیبجز حق زیچ چیدر انتها ه یول کنمیکار را م نیمحتاطانه جواب بدهم و ا دیدلم افتاده با به

.لرزد یم یمحسوس

قطعناً متوجه شده اند که هوا پس است و از همان جلو در .دیآ یمبه آموزشگاه ن یکس گریاز آنها که هستند د ریغ

طول  ادیز هیاول يها ییسوال جواب و بازجو.من وجود نداشته یبه احمق یکس انشانیفهمم در م یم.اند ختهیگر

 اشانیاول هنرجو را تا امدن يبچه ها.نوشته اند يدر ورقه ا میداده ا یکه انجام م ياسم همه مان را با ذکر کار.کشدینم

را با  یو صبوح کنندیم تیپاترول هدا کیما زنها را به درون .میهمراهشان برو خواهندیو از ما بزرگترها م دارندینگاه م

است و من  يجار گرمیو نسترن و دو زن همکار د دیناه انیمبهم م يپچ پچه ا.ستیدلم ن يدل تو.برندیم گرید ینیماش

 ندیگو یم دایو نسترن و ش کندیم یابراز نگران یعیخانم سم.کندیم نیناله نفر دیناه.ساکت به حرف انها گوش سپرده ام

.حالشان بد شده

ساعت در بازداشتگاه  کیحدود .رسد یم جهیتلفن با خانه به نت يدرخواستم برا.برند یمبارزه با منکرات م تهیرا به کم ما

در راه رفتن به خانه بابا .دارندیرا نگاه م یصبوح یول میشویتا عاقبت ما زنها با قرار دادن سند آزاد م میهست تهیکم

خاطرات  تیبرا يهمه تجربه است و روز نهایا.شودیحل م يزود به.دخترم ستین یمسئله مهم":دهدیم میدلدار
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".سازدیم ییگرانبها

و  زندیتب حرف ممر.هم غزال را برداشته و همراه بابا امده ایرو.کنمیرا درك نم شیو حرفها ختهیکامال بهم ر اعصابم

"؟یگرفت یجواب ؟چهیدر مورد مادرش چه گفت یبه صبوح!حسام نمیخب بگو بب":است ینگران مادر صبوح.کندیسوال م

گفتم نگران .به او منتقل کردم يهر چه که تو گفته بود":حرف زد یبا صبوح تهیچند لحظه اجازه گرفت و در کم بابا

تشکر کرد و گفت الزم .تا فعال آزادش کنند میاوریاگر الزم باشد سند ب گفتم یحت.میزنیمادرش نباشد ما به او سر م

خواهش .دیریاست با انها تماس بگ یپسرخاله اش را داد و گفت فقط کاف يشماره .دیندازیخودتان را به دردسر ب ستین

".کارها را بدهند بیترت کنمیم

"ختند؟یرا بهم ر زیامدند همه چ کبارهیر چطور شد آخ!هستندها ییهم عجب ادمها نهایا":جنباند یسر م ظیبا غ ایرو

به هر حال قانون است و .زمیندارند عز ریتقص ادیآنها هم ز":کندیبا مسائل برخورد م یدارد منطق یسع شهیمثل هم بابا

"!نگران نباش شودیحل م.میکرده ا یما تخط

کاش امشب نگهش .کشدیاتش مدلم را به  یصبوح ينگاه مظلومانه و شرمزده  ادییول ستیخودم ن دست

 چارهیب.بترکد خواهدیقلبم از شدت غصه م.نداشته باشد یمادرش نگران يبرود خانه و برا گذاشتندیکاش م.داشتندینم

را که  یچند برابر پول ترسمیم.شدمیم دواریام میگفت تازه تازه داشتم به خودم و زندگ یم!داشت یچه حال یعیخانم سم

کارشان اشتباه ":غرد یلب م ریبابا ز.بود مارشینگران همسر ب.نمیبنش اهیند و به خاك سام کن مهیکار کرده ام جر

 دیگذاشت یاگر آزاد م گفتیم.زدیبه انها م یداشت حرف درست یصبوح.رندیهنر بچه ها را بگ ییجلو شکوفا دینبا.است

به  یول میادا کن ینید یقیو به طر میو رزمندگان در سطح شهر برگزار کن یبه نفع اوارگان جنگ ییم کنسرتهایتوانست یم

 یخود من هم با ابتذال مخالفم ول.ها دست بردارند يریسختگ نیو از ا فتندیبه صرافت ب يروز دوارمیام.دندیاو توپ

".ندارد یمنزه که اشکال طیمح کیدر  یقیآموزش موس

"تواند کمکش کند؟محلشان ب تهیممکن است کم یگفت یبه صبوح یراست":دیگو یم ایرو.دارم جهیگ سر
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".نکند یمسائل را با هم قاط دهدیم حیگفت ترج.مخالفت کرد یبله گفتم ول":چدیچیپ یم یفرع ابانیخ يتو بابا

به قول !ارغوان؟نگران نباش ستیحالت خوب ن":زندیو به چشمانم زل م ردیگ یرا م میبازو ایرو میرسیخانه که م به

".شودیدرست م زیحسام همه چ

ناراحتترم ،  زیواقعا از چه چ دانمیخودم هم نم.رومیو به طرف اتاقم م شودیم ياشکم جار.ترکاند یرا م بغضم شیدلسوز

 یقبل يارتباطم را با رفتن به خانه شان و شرکت دربرنامه ها توانمیم.بسته شدن در آموزشگاه ایامده  شیپ يگرفتار

غزال  هیگر يصدا.است یخوب تیموقع.تمامش کنم دیبا.ستینفعم ن بهنمیبیم یدرماندگ تیبا نها یخانمها حفظ کنم ول

خانه  یاهال یو با ناراحت خنددیم ایرو يبا خنده ها.عادت اوست نیا.من متأثر شده يهیگر دنیقطعا از د.شنوم یرا م

!شودیناراحت م

 ایرو.با من امده اندهم  ایطبق معمول بابا و رو.نشد لیهنوز دادگاهمان تشک.بار چهارم است که احضارمان کرده اند نیا

".اند ختهیاعصاب همه را بهم ر ينجوریبدهد ا جهینت گریخدا کند امروز د":دیگو یم

 هشانیتنب نیبزرگتر ندیگو یم یصحبت کردم همگ نجایکه در ا يبا چند نفر.شگردشان است نیا":دیگو یم دیناه

".انها به سرشان نزند لیم مخالف يهوس کارها گریاورند تا د یو م برندیافراد را م یه.است نیهم

 یغزال سع.کنندیان طرف تر دارند با هم صحبت م یکم یو بابا و صبوح میا ستادهیدور هم ا اطیح يدر گوشه  کجایهمه

 شیپا به پا کندیو شروع م ردیگیاو را از بغل بابا م یصبوح.خاك و خل بکشد و راه برود يدارد خودش را از بغل بابا تو

به .اورد یم نییو سر را به عالمت تشکر پا پرسدیم يزیچ.رودیم وشپ فورمیونیبابا به طرف مرد .قدم زدن اطیدر ح

".شودیم لیاحتماال امروز دادگاه تشک گفتیآقا م نیا.مربوطه امده یقاض":دیآ یطرف ما م

 یم یعیمخانم س.و معلوم است همه دلشوره دارند دهیپر یهم حساب انیاطراف يرنگ و رو.افتد یبه تپش م قلبم

حاال شماها جوان و !چه وقته یقیموس سیتدر دینبود بگو یکی.میکرد یعجب حماقت ریو واگ ریهاگ نیا يتو":دیگو

"؟!کار دادم نیمن چرا تن به ا دیخام
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او را  يکه حرفها دهدینشان م يغزال هم طور.زندیو با او حرف م زندیدور م اطیدارد با غزال در ح نطوریهم یصبوح

پرونده به .زنندیرا صدا م یساعت ده و ربع باالخره صبوح کینزد.رودیلب قربان صدقه اش م ریز ایو رو شودیمتوجه م

 انهیم ییبازجو.زنندیربع من و نسترن را صدا م کیو بعد از  رودیم یصبوح.میهست یشده و ما عوامل جنب لینام او شک

بود  ستادهیمنتظر ا اطیکه در ح یکی.مییبگو میتوان ینم يگرید زیچ قتیاز حق ریغ.کندیسال شروع به استنطاق م

زنها را دو تا دو تا صدا .داستیو ش دیبعد از ما نوبت ناه!شود؟یمگر م یول دیمنکر شو دندیکه هر چه پرس کردیم حتینص

"!کار ما تمام شد؟گفت تازه اول کار است دمیاز بازجو پرس":دیگو یم دیآ یم رونیکه ب یعیخانم سم.زنندیم

"از خانه چه خبر؟ یصبوح يآقا":دیوگ یم ایرو

و کارها انجام  روندیو م ندیآ یخانمها م.برنامه ها طبق معمول گذشته ادامه دارد":کشد یبه سر غزال م یدست یصبوح

".ردیگ یم

کمک  انیجر نیا يمحلتان برا يتهیکم سیو از رئ دینکن یترو خدا سر سخت یصبوح يآقا":دیگویم یعیسم خانم

".ها مییایب رونیل دارد از مخمصه باحتما.دیریبگ

به طرف درب .مخالف ایموافق است  یعیبا نظر خانم سم ستیمعلوم ن.دهدیاندازد و جواب نم یم نییسرش را پا یصبوح

خانه  يچقدر دلم برا":دیگو یم ایرو.کندیم یو خداحافظ کندیم یدوباره از همه عذرخواه یصبوح.میافت یراه م یخروج

"ارغوان؟ جاان میفردا برو ییآ یم.تنگ شده شیها و برنامه یصبوح ي

مرده  یتازه تا فردا ک.کنمیفکر نم":اندازم یشانه باال م یرا بکنم ول نکاریا دیآ یبدم نم.کنمینگاهم م یبا نگران يفور بابا

"!زنده یک

 یلیخ دانمیفقط م.گذرد یچه م دانمیدر سر او هم نم.کندیرا برامان باز م نشیو در ماش کندیم رییبابا تغ يچهره  رنگ

.نگران است

***********************************
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به طرف  یصبوح يباره  نیبه درخواست چند ایرو.دو برابر شده یجیتعدا مردان و زنان بس.غلغله است یصبوح خانه

 دیشا دانمینم.بدهد ينذر یامروز قرار است صبوح.خانه اش راه افتاد و آنقدر اصرار کرد که من را هم با خودش اورد

رفتن و امدن و درد سر  یباالخره کار محاکمه با کل.دهدیم انجامکرده بود و حاال دارد  يتمام شدن کار دادگاه نذر يبرا

ما زنها را  یاش را ضبط کردند ول یقیکردند و هم وسائل موس مهیرا هم شالق زدند و هم جر یصبوح.تمام شد دنیکش

 دیدانینم.است یچه ادم محترم یصبوح چارهیب":بابا گفت یول میشالق بخور یبود همگاول قرار .کردند مهیفقط جر

 يخانمها نیا یول دیاعدام کن دیمرا بکش گفتیبه انها م.و آن التماس کرد تا مانع حد خوردن شما شد نیچقدر به ا

".دینکن تیاذ کردندیبا من همکار م یمال يگرفتار لیبه دل شتریرا که ب یمحترم

البته .شوم یم مانیکم کم دارم از امدن پش.به دنبال من است یچشمان صبوح کنمیحس م رومیکه م اطیطرف ح هر به

 ایرو.ارتباطم را با او قطع کنم يگرفته ام که بندها میوقت است تصم یلیندارم وگرنه خ ییکه اراده قو کنمیاعتراف م

 يچه کار دانمیانها سرگردانم ، نم انیمن در م.کندیم کمکحتضر  يغزال است به خانمها يکه مواظب کارها نطوریهم

 یقرمز م ریغذا آماده شده که آژ ندیگو یم.افکارم مغشوش است.رود یکار نم چیاصالً راستش دستم به ه.انجام دهم

 نیااخر .ردیگ یاز کار انها خنده ام م.برند یخانه پناه م نیزم ریوحشتزده به ز انیاهللا و اکبر گو نیحاضر يهمه .کشند

"م؟یبرو ییآ یارغوان چرا نم":زندیداد م ایرو!از آنها محافظت کند؟ تواندیکهنه و فرسوده چطور م يپرپر يوارهاید

امده  رونیو مادرش که تازه از ساختمان ب یصبوح یمانع رفتنم شده ول زیشک دارم چه چ!تو برو کنمیدست اشاره م با

 نیزم ریرو به طرف ز.شومیو شرمزده م یاز فکر خودم عصب.اند دهیسنر نیزم ریهستند و هنوز به ز اطیاند ان طرف ح

"!ارغوان":زندیم میصدا یکه صبوح کنمیم

سست و ناتوان  میپاها.شود ینم یبزنم ول دنیخودم را به نشن خواهدیدلم م.بار است که مرا به نام کوچک صدا زده نیاول

 یدو انفجار متوال يصدا.گرددیو به طرفم بر م کندیم تیهدانیزم ری، مادرش به به ز دیآ یم کینزد.دهیچسب نیبه زم

".بوددور ن ادیانگار ز":میگو یم.لرزاند یقلبم را م
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با من ازدواج ":ستدیا یم میرو در رو.از دشمن هم رعب آورتر بوده هنوز ادامه دارد میبرا شهیضد حمله ها که هم يصدا

"؟یکنیم

وقت است که  یلیسوال هستم و خ نیوقت است منتظر ا یلیالبته خ.نمکیتعجب م یطیشرا نیسوالش ان هم در چن از

به  شهیراحتتر از هم.بر خودم مسلط شوم کنمیم یسع.زند یچنگ م میناخودآگاه بر گلو یبغض.دانمیجواب آن را م

"!دیرا هم نکن رشفک گرید کنمیخواهش م.ستیمقدور ن يزیچ نیچن":کنمیچشمانم نگاه م

"!آخر چرا؟":کندیم نگاهم متوأ یو تعجب يریدلگ با

 شتریسه چهار نفر ب دیشا.ستیادنیتعداد مردها ز.ندیا یم رونیپناه برده اند دسته دسته ب نیزم ریکه به ز یو مردان زنها

پناهگاه  يتو يامدیچرا ن":دیا یبه طرفم م ایرو.برده اند نیزم ریخانمها به زور اها را به ز کنندیادعا م یو همگ ستندین

".دلواپسم کرده بود اطیح اطیتو در ح نماند ییهوا ياز حمله  شتریب!ارغوان

موشکافانه نگاهش  ایرو.که انگار هنوز منتظر جواب است ستادهیچنان ا یصبوح.چسبانده نهیرا محکم به س غزال

"خودم تنها بروم؟ ایدییآ یتو م.جان ایبروم خانه رو خواهمیم":میگو یم.کندیم

".کمک کنم يغذا نذر میقول داده ام در تقس.غذاست االن موقع یول":دیگو یم

"!ایتو بعدا ب.رومیپس من م":کنمیکج م یجر و بحث راهم را به طرف خروج یب

"!الاقل بمان غذا بور بعد برو!شده دختر یچ نمیبب ستایوا":دیآ یقدم دنبالم م چند

".باشم و تها به خانه بروماصالً دوست دارم تنها .ایتو برو رو کنمیخواهش م":گردمیطرفش برم به

"...من نگرانت یول يهر جور که دوست دار":ستدیا یهمانجا م یدرماندگ با

 یب.افتاد یان به صبوح کیلحظه چشمم  نیدر آخر.شومیبلند از او دور م يبا قدمها.گذارم حرفش را تمام کند ینم

.بود و نگاهش به من بود ستادهیحرکت ا

ظاهر !داند یچطور خبردار شده اند خدا م.هستند ينذر ياند و منتظر غذا ستادهیکنار در اقابلمه به دست  يریکث تیجمع
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 يریذهنم درگ.کنمیمسئله فکر نم نیبه ا ادیز.جمع شده باشند نجایا ازین يکامالً آراسته است و شک دارم رو شترشانیب

 یوار به صبوح وانهید کنمیحس م.کندیو دارد خفه ام م دهیچسب رامیبغض مثل بختک گلو.دارد يگرید يآزاردهنده 

بشوم درذهنم بعنوان مرد  نیشیپ يبتهایگرفتار مص نکهیاز ا شیتا  ياست که عمر يمرد.دل بسته ام و دوستش دارم

از  شیم پیمقدم بود يشد همان روزها که در کالس آقا ینم یعنیشده چرا؟ شیدایچرا حاال پ.کرده بودم میآل ترس دهیا

ادم مشکل دار شده ام و  کیچرا حاال که من .بشود يبگذارد و مانع به وجود آمدن ان همه گرفتارشیاو پا پ اریماز

 کنمیدندان گرفته ام که حس م يال ياشک لبم را طور زشیاز ر يریجلوگ يامد؟برا ستین چکسیامکان ازدواجم با ه

.ستمیموفق ن یول فتدیاالن است خون ب نیهم

 یعنی.دهمیسر تکان م"؟!افتاده یتوانم کمکت کنم دخترم؟اتفاق یم":دیگو یم یانمخ.کنندیاتوبوس همه نگاهم م يتو

 یدختر طفل معصوم چه حال نیبب.اعصاب همه را داغان کرده!جنگ نیلعنت به ا":دیگو یاز ان سو م یخانم.نه ، متشکرم

".دارد

فروکش کند و بعد سوار  یمگذاشتم التهابم ک یکاش م.دوروبرم نبود چکسیکاش ه.پوشانم یرا با دست م صورتم

رسم همانجا جلو در سالن  یبه خانه که م.را با خودم همراه ندارم میآفتاب نکیکه چرا ع خورمیافسوس م.شدمیاتوبوس م

گذشته ، جنون اور و خرد کننده از مقابل  یزندگ ریتصاو.گذارمیتا شده م يزانو يو سرم را رو مینینشیم يواریکنار د

!روز افتادم ، چرا؟ نیه اچرا ب.گذرد یچشمانم م

چه بر من  میبگو م؟چطوریبه او بگو توانمیچه م"؟یکنیبا من ازدواج م":مثل پتک در سرم ضرب گرفته یصبوح جمله

قبلش هم انطورها آسوده .يشد یکاش آن روز در مطب دکتر روانپزشک با او همکالم نم!از دست تو ایگذشته؟آه رو

با .اعصاب متشنج نیا ؟بایحاال چ یول کردیرا م ودشدرمان داشت کار خ.کنار امدیبا زندگ يجور کیشدیم ینبودم ول

وارد  ایگذرد که رو ینم يزیچ!خواهمینم.خواهم به ان روزها برگردم ینم.که مطمئناً آزارم خواهد کرد يفکر نیا

 کدفعهیکه  گفتیم یصبوح!شد ارغوان یچ":کندیبا چشمان گشاد شده به من نگاه م.و مضطرب است مهیسراس.شودیم
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".خانه يامديراه افتاد

"زد؟ یحرف یکنم؟صبوحیاشتباه نم!تو رو خدا به من بگو":ندینش یکنارم م دیآ یم.دهم ینم جواب

".کرد ياز من خواستگار":کنمینگاهش م سوزدیکه دارد م یچشمان با

ازدواج  ياو را برا ایيدوستش ندار تازه اگر.یجوان به آن خوب.ستین يبد زیچ نکهیخب ا!یراست":جهد یباال م ابروانش

"؟یکنیم تیچرا خودت را اذ.یجوابش کن یتوانیم یراحت یلیخ یدانیمناسب نم

طرف  کیاز .طرف وجود غزال کیا؟ازیرفته رو ادتیمرا  تیموقع":شومیبه طرفش براق م یول ستیخودم ن دست

"با او ازدواج کنم؟ توانمیم تمیبا کدام موقع.یروح یناراحت

، ها؟دوستش  يدوستش دار ؟تويشد یزن او م يکردیفکر نم زهایچ نیاگر به ا یعنی":ردیگ یرا در چنگش م انمبازو

"؟يدار

که بتوانم از همه کتمان  ستین يمسئله ا نیا.ستمین ریدلگ دهیرا فهم زیهمه چ نکهیاز ا گذارمیانه اش م يرا رو سرم

هستم؟به چه  کیبه اندازه او نزد یزن را دارم؟به چه کس نیجز ایچه کس.را بداند میاحساس قلب دیبا یکیالاقل .کنم

!داشتم؟ يگرید تیکاش موقع میبگو توانمیم یکس

الغر  یلیبه خدا نگرانت هستم خ.بخور يزیچ کیبه خودت لج نکن ارغوان ":دهد یشسته به دستم م وهیم یبشقاب ایرو

 یو نه درست م يخور ینه درست م.اول يسر خانه يرویبرود م شیپ نجوریدکترت چه گفت؟گفت هم يدیند.يشده ا

"...رهدوبا تیکرده اگر وضع روح يخدا.بچه رحم کن نیالاقل به ا.یخواب

 یحال راض نیمن هم از ا.کرد یابراز نگران تمیبار در مورد وضع نی، دکترم ا دیگو یراست م.کندیرا تمام نم حرفش

 یب:دیگو یبابا م.شومیخواب شده ام و شبها گرفتار کابوس م یب.تهخیدوباره افکارم بهم ر.ستیدست خودم ن یول ستمین

 يبرا.باز دلم تنگ است.ستین زهایچ نیمسئله ا یگرم کن ول يکجوریبه تو فشار اورده ، سرت را  یبرنامگ یو ب يکار

 يکه برا ییخانمها يبرا.یصبوح يخانه  يبرا.اموزشگاه میکه اسمش را گذاشته بود يخانه ا يبرا.کالسم انیهنرجو
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 راچ میگو یهمه اش به خودم م.تنگ شده یصبوح بیحب يدلم برا.بهانه است نهاینه همه ا.مادرش يبرا.امدند یکمک م

گفته ام بگو  ایچند بار تلفن زده و هر بار به رو.را بدهم شینتوانم جواب تلفن ها یباشد که حت ينطوریا تمیوضع دیبا

 کباری.ممنوع کرده یرا به خانه صبوح ایبابا رفت و امد رو.زنگ نزده ام یماند ولیگفته منتظر تلفنم م.ستیارغوان خانه ن

".بچه است نیبه نفع ا یهر چه زودتر تمامش کن.مرد و مسائلش را از خانه ببر نیحرف ا گرید:گفتیکه م دمیشن

را  هیقض يکجوریخودم .ودترسم حسام بشنود و ناراحت ش یم":دیگو یم.چند بار تماس گرفته یبه بابا نگفته صبوح ایرو

".کنمیحل م

"!باش نوایب يبچه  نی، الاقل به فکر ا یستیگفتم ارغوان ، به فکر خودت ن یچ يدیشن":گذاردیشانه ام م يرو دست

".ستمینگرانش ن.ایاو تو را دارد رو":گذارمیدستش م يرا رو دستم

"...بعد از من و پدرت یول"

شبها .بهتر نشده میکه وضع روح یتا مدت ا؟الاقلیرو یمن بخواب شیشبها پ ییآ یمیگاه":حرفش را تمام کند گذارمینم

"...یاست ول يالبته خواهش مسخره ا.نمیب یدوباره دارم کابوس م

اتاق تو  يتو میشو یزنانه جمع م ییسه تا.کار را دوست دارم نیاتفاقا ا.ستیاصال هم مسخره ن":زندیلبخند م یمهربان با

 يشبها کنمیفکر م.نکند دارمانیصبح زود ب میخواهیو از حسام م میخوابیبعد م.میزنیخودمان گپ م يو تا نصف شب برا

".میرا داشته باش یخوب

برداشته و دنگ دنگ  دهیخر شیبرا ایرا که رو شیعروسکها یبشقاب و قاشق مهمان.انگار حوصله اش سر رفته غزال

 میتوانیم.میدور بزن یکم میبلند شو برو.خانه ماندن خسته شدههم از  یطفلک نیا":دیگو یم ایرو.کوبند یهم م يرو

".شده نگت یکم کیشیقبل يکفشها.میغزال کفش رو باز بخر يبرا میبرو

من غزال را  یخواهیم":شومیبلند م.کندیافسرده ام م شتریخانه ب طیمح.کنمیاستقبال م شنهادشیاز پ یندارم ول حوصله

"اماده کنم؟
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"!تو برو زودتر آماده شود.کنمیخودم آماده اش م!نه ، اصالً":ل نکردهکار را قبو نیا هرگز

 یبه صورتم م ینگاه ایراه پله رو يتو.ردیگ یدلم م یاهیهمه س نیاز ا!اهیس ي، روسر اهی، شلوار س اهیس مانتو

".ستیبد ن یرژ بزن یکم کی.زمیعز دهیپر یلیرنگت خ":اندازد

".ترسم دردسر شود یم.استبهتر  ينجورینه ا":اندازم یباال م سر

 یبا حرکات چشم و ابرو به من م.رومیاو م یدر پ.کشاند یرا به داخل خانه م ایکه زنگ تلفن رو میا دهیجلو در رس به

 یشما هستم ول يبه خدا شرمنده .یصبوح يآقا میواهللا چه بگو":دهدیحرفش را ادامه م.که بلند حرف نزنم دیگو

"..تشراس.تلفن بزند ستین لیخودش ما

که دوست ندارم  میخودم به او بگو دیبا.بزنم یحرف دیبا.دهدیمرا به طرف تلفن هل م یدست.ادامه ندهد کنمیم اشاره

مانم که  یچند لحظه در م یول رمیگ یم ایرا از دست رو یگوش.ستیام سازگار ن هیکردنها با روح میرو قا نیا.تلفن بزند

فقط .خانم خواهمیاز ارغوان نم يادیز زیمن چ":زندینجور حرف میو هم استیدر دست رو یگوش کندیگمان م.میچه بگو

فقط .خواهم مزاحمت بشوم یباور کن نم دییبه او بگو.چند کلمه با من حرف بزند ستیبدانم چرا حاضر ن خواهمیم

"...لیدل خواهمیم

".ستین ایرو یصبوح يارغوان هستم آقا":دهمیپس رفته فرو م ینفس مین

از تو گله !یرا گرفت یعجب است که گوش...ارغوان ییآه تو":دستپاچه شده کنمیحس م.شودیم دهیبر دهیبر شیصدا

 یکه از تو نم يادیز زی؟چیکنیتا م نجوریبا من ا ؟چرایده یرا نم میچرا جواب تلفن ها نمیبگو بب!ادیز یلیخ.دارم

قانع نشدم .ستیمقدور ن یازدواج کن گفتگفتم با من .میو چند کلمه با هم حرف بزن يبگذار یوقت خواهمیفقط م.خواهم

 مانییو آشنا یدوست دارم به حرمت دوست.من مبهم است يجواب برا نیست؟ایچرا مقدور ن.ارغوان ، اصال قانع نشدم

 یعیادم طب کیمن .دغدغه که منظورت چه بوده به سر ببرم نیبا ا ينگذار عمر.یابهام بده یجواب مرا رك و ب

 يسالها رو تواندیمسئله م کی.کند تمیروزها و روزها اذ تواندیمسئله کوچک م کییحت.هستمیاالتی، خ اسمحس.ستمین
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"؟ي، ها؟دوست دار یآزارم ده يتو دوست دار.اوردیکند و مرا از پا در ب ینیذهنم سنگ

انم که به فهم یبه او م.آزارش دهم خواهمینه نم.هم صفات من است دیگو یکه م نهایا.زندیارغوان است که حرف م انگار

 یگله مندانه م.زنمیبا او حرف م یماجرا با اعصابم چه خواهد کرد ول نیا دانمینم.کنمیقانعش م.خورم یدردش نم

"؟یزنیارغوان؟چرا حرف نم يرا دار یگوش":دیگو

".ما يخانه  دییایامروز ب نیهم دیاگر دوست دار":انجام کارم مصمم هستم در

"ت؟سین یمشکل یعنی!امروز!شما يخانه "

دوست ندارم در حضور !دییایفقط ودتر ب.ستین ینه مانع":کندیمصمم ترم م نمیب یم ایرو يکه در نگاه و چهره  يدییتء

".میبابا با هم صحبت کن

".افتم یاالن راه م.آنجا هستم گریساعت د میتا ن":شودیزده م جانیه شیصدا

دارد  یصبوح.میایب رونیتوانم ب ینم.ایمتءسفم رو":تداف یم یدو طرف صندل زانیو دستانم شل و آو گذارمیرا م یگوش

".نجایا دیآ یم

است او  فیح.است ینیمرد نازن یصبوح.نجایا دیایب یگفت يخوب کرد.ارغوان يخوب کرد":زندیزده کنارم زان م ذوق

"...ساده یلیمشکلتان خ دیشا یبااو حرف بزن دیبا.یرا برنجان

 چکسیکه ازدواج با ه یدانیم!حرف را تکرار نکن نیا گرید.اینه رو":رمیگ یدر دست م یعصب یرا با حالت دستانش

".ستیمقدور ن میبرا

به آشپزخانه .بردیباال م يو تاکرده به طبقه  داردیآنها را برم هیرو.افتد یم هایو به جان مبل و صندل زدیخ یسرعت بر م به

 یبرم باال و تا صبوح یاالن غزال را م.گذاشتم لخچایمن شربت درست کردم و در ":گرددیباز م عیسر یلیدود و خ یم

".یخواهد با او حرف بزن یدوست دارم آنطور که دلت م.زمیعز یراحت باش خواهمیم میمان ینرفته همانجا م

راحت  میحرف زدن برا گرانیهرگز در حضور د.شومیم مانیپش یدارم ول ازیبه وجودت ن!نه نرو میخواهم بگو یم
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"؟یبپوش يو لباس مناسبتر ياوریات را در ب يمانتو روسر یخواهینم":دیگو یم.نبوده

کمتر .بهتر است ينجورینه ا":کنمیام را مرتب م يروسر.راحتتر هستم نطوریا کنمیحس م.افتم یسر و وضعم م ادیتازه

".شوم یمعذب م

عرق است و  سیخ.کنمیباز م شیوارفته در را برا یلرزان و تن یبا دستان.زندیبعد از تلفن زنگ م قهیو نج دق ستیب سر

مردانه ادم  يقامت درشت و چهره  نیبا ا.کنمیبار است که خوب نگاهش م نیاول.دهیچسب یشانیجلو سرش به پ يموها

که  ستمیانگار تنها من ن.میرویافتم و با هم به سالن م یجلو م.شودیانکه تعارفش کنم داخل م یب.اندازد یبچه ها م ادیرا 

 يبر کیو باالخره  شودیمبل جا به جا م يرو یحساب.میکلمه به هم نگفته ا کییحت مینیتا بنش.رفته ادمیحرف زدن 

 یکس":گرداند یدر خانه م یچشم.که چقدر معذب است دهدیحرکاتش نشان م.دهدیم ییپهلو يبه دسته  هیتک

"هستند؟ رونیخانم ب ایست؟روین

 دیایب میگو یم دیاگر دوست داشت.باالست ایرو":کنمیطبقه باال م اشاره به.حاالت او در حرف زدن راحتتر شده ام دنید با

".ما شیپ

".شوم یمزاحم نم.هر جور که راحتند.نه ، نه":کندیبلند م دست

"د؟یدار لیشربت م":کنمینگاه م شیشانیپ يدرشت عرق رو يدانه ها به

".شومیممنون م.ستیبد ن.بله ، بله":دهدیحرکت م يرا به تند سرش

چرا ":زندیم هیمبل تک يکنار يبه دسته  يبر کیبعد دوباره .کشدیآورده ام الجرعه سر م شیرا که برا یتشرب وانیل

"ارغوان؟ يداد یجواب تلفنم را نم

همان .و جوابم را داده بودم ستیحرف چ دانستمیم نکهیا لیبه دل":رمیگیم يام را به باز يروسر يدستکها ناخودآگاه

".کند دایخواست موضوع کش پ یدلم نم.ستیو شما مقدور نروز اول گفتم که ازدواج من 

"چرا؟":زندیچهره ام زل م به
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است که  يماریب يماند مسئله  یکه م یحرف ست؟تنهایچ لمیدل میتوانم بگو یچطور حرف را شروع کنم؟مگر م یراست

 یمشکل یکان از نظر روحپزش يبه گفته .دیتا چه حد با مشکالت من آشنا هست دانمینم":کشمیم شیهمان را پ.دارم

من .دوست ندارم تن به ازدواج بده طیشرا نیبا ا.بود خواهداحتمال تا آخر عمر با من همراه  ندیگو یدارم که انطور که م

"!ندارم يعاد تیوضع.یصبوح يآقا کنمیم یبه کمک دارو زندگ

 یول دیایخوشت ن دیشا.ستیچ تیاریع بنو دانمیم یحت.مسئله واقفم نیکامال به ا":زندیرا کنار م یشانیپ يرو يموها

 کیفقط .گذاشته بود انداختم زیم ينوبت رو يبرا یبه پرونده ات که منش ینگاه دمیکه در مطب دکترت ترا د يروز

با چشم بسته از تو .ستین یکه مشکل ینیب یپس م.برمب یپ تیماریبود که در ستون علت مراجعه به ب ینگاه کاف

".نکرده ام يخواستگار

ان روزها .هستم یعصبان ندیچ یم گرانید دیمحابا در معرض د یکه پرونده ها را ب یاز دست منش.رمیگ یآن گر م کی

 يو هر چه که مربوط به من است چز می، زندگ میماریدر مورد ب یمهم نبود که کس میخراب بود اصال برا میکه وضع روح

از نظر  میگو یخودم دارم م.کرده ام رییچقدر تغ نمیب یحاال م یلبودم و دهیرس یتفاوت یو ب یهودگیبه ب یبه نوع.بداند

حرف  گریکه دوست ندارم در مورد آن کَس د دانمیرا م نیالاقل ا.یدوستندارم او بدانم چه مشکل یمشکل دارم ول یروان

.بزند

همان  کنمیان مگم.ستین حیبه توض اجیو احت دیدانیرا م زیپس شما همه چ!خب بهتر":کنمیگلو حس م ریدر ز يفشار

 يرا برا یمشکالت دوروبر زندگ راهیبه دا وبیگره مع کیبا اضافه کردن  دیباشد نبا یشما کاف يمادرتان برا ينگاهدار

".دیکه هست سخت تر کن نیخودتان از ا

بود  یگرفتار مشکل روح يمادر من هم عمر.نمیب یبر سر راه نم یو مشکل دانمیرا م زیهمه چ.من که گفتم ارغوان یول"

است  یبه نظرم فقط کاف.کنمینگاه نم کنندینگاه م گرانیکه د يآنجور یمن به زندگ.خوشبخت بود یلیپدرم با او خ یول

است که  يظواهر يورا يزیچ یزندگ يفلسفه .یاو را دوست داشته باش یتوانیم یو حس کن دیایخوشت ب یقلباً از کس
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حس را در  نی، ها؟ا یمن باش يدلبسته  یتوانین از تو خوشم امده ماست بدانم ت هم همانقدر که م یفقط کاف.مینیب یم

"؟يمسئله فکر کرده ا نیبه حال در مورد ا ؟تايخودت سراغ دار

از تو  مینبوده که به تو فکر نکرده باشم؟بگو يشب و روز ریدر چند ماه اخ میم؟بگویرا بگو قتیم؟حقیبگو دیبا چه

 انیمسئله غزال را با او در م شودیم ایبگذارم؟آ انیتوانم با تو در م یگز نماست که هر يزیدردم چ یول دیآ یخوشم م

مادرش  دیبا يکه عمر يا چارهیطفل ب يبر باد دادن آبرو یعنینیا ،غزال  يندهیبا آ يباز یعنینیا!گذاشت؟نه ، هرگز

باال  يتراض غزال در طبقه اع غیو ج هیگر يصدا.خودم يبر باد دادن آبرو یعنینیا.کند ادیرا با عنوان خواهر 

 یدوم م يهطبق يبه طرف راه پله  یسر صبوح.لجباز شده هایتازگ.انجام گرفته لشیم رغمیعل يقطعنا باز کار.دهیچیپ

احتمال  ندیگو یم.مشکل مادر شما نیوراثت منتقل شود؟همچن قیاز طر تواندیمشکل من م دیدانیم":میگو یم.چرخد

 یروح يماریشوم ب راثیکه از دو طرف حامل م یزد؟کودک یکیر نیدست به چن ودشیحال م نیبا ا.هست يزیچ نیچن

"م؟یبزن یتیجنا نیرواست دست به چن ایآ!است

که  یمن و تو از تمام ان کسان يبچه  دیشا.کند ارغوان ینیب شیرا پ ندهیتواند آ ینم چکسیه":خنددیم یعصب یحالت با

انسان  نیتر یو راض نیآرام تر دیشا.روح و روان را داشته باشد نیلم ترسا دیشا.خوشبختتر باشد ندهیدر آ میشناس یم

حاضرم هرگز  یاگر تو موافق باش یازدواج کنمحت خواهمیشدن نم دارمن به عشق بچه  ی؛ ول دیالبته شا.شود نیزم يرو

 یهم صحبت کنم ول نهیزم نیدر هم یموضوع يدرباره  خواستمیم یاصالً راستش را بخواه...اصالً.مینشو يصاحب فرزند

"؟یدهیبه من حق م.شودیاز من سلب م اتیجسارت مطرح کردن فرع یکنیبا اصل موضوع مخالفت م یوقت

 شودیکه از دهانم خارج م یهر کالم.میگو ینم چیه یکنجکاو شده ام ول.زندیدارد حرف م زیدر مورد چه چ دانمینم

و در مبل وول  شودیرنگ به رنگ م.کندینگاهم م یر کمبا حالت انتظا.شود و مشکل ساز باشد ریممکن است سوءتعب

"!م؟یبگو خواهمیچه م ستیمهم ن تیبرا":خوردیم

".میچه بگو دانمینم":اندازم یباال م شانه
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پسرم .خوشبختانه من قبالً صاحب فرزند شده ام ایمتءسفانه ":ندینش یکشد و راست م یمبل جلو م يرا رو خودش

 يزیچ نیام چن ندهیهمسر آ نکهیندارم مگر ا گریبه فرزند د يازین گریکه د کنمیر مشش ساله است با وجود او اقرا

"!نینکنم ، هم انیبود که نتوانستم ب نیا.کردیم ینیدلم سنگ يحرف رو نیا.بخواهد

 دیشا"...چرا ید؟ولیبچه دار":کنمیحرکتس را حس م.است يجار میها قهیدر شق يتند انیخون با جر.شده ام شوکه

.آوردم یبر زبان نم یکلمات نیتوانستم بر اعصابم مسلط باشم هرگز چنیاگر م

 کندینم یمن زندگ شیاو پ!يا دهیکه چرا او را تا به حال ند یمتعجب یبپرس یخواه یم دیشا!بله ، بله":دهدیتکان م سر

و را به مادرش داده بود ا یدادگاه تا دوسال سرپرست.او را مادرش همراه خود به فرانسه برده.ستین کمینزد یحت.ارغوان

ان طفل  ينگهدار تیموقع.هم نکردم یاقدام.نرکدم یمخالفت.برد سیاربعد از دو سال برش داشت و با خودش به پ یول

مواظبت کن من هم تا انجا که ممکن است  سینوشتم خوب از فابر شیهمسر سابقم رفت برا یوقت.را نداشتم چارهیب

شیگرا یبود ول یرانیپدر همسرم ا!سیفابر.او انتخاب کرده يمادرش برااسمش را .فرستم یم یکمک مال تیبرا

که دارم ممکن است  یبیهمه معا نیکه با ا دانمیم.او رفت شیاالصل خود داشت و عاقبت هم پ یبه مادر فرانوس يدیشد

دل ببندد و تواندیادم مشکل دار هم م کیقبول کن که  یبرخورنده باشد ول تیکردنم از تو برا يخواستگار یحت

".داشته باشد ییآرزوها

چشمانش کامال .ستین یگفتن طیشرا یکه بعض داندیدل ببندد اما نم تواندیم یطیآدم در هر شرا.ستمیحرفش مخالف ن با

"ارغوان؟ يا دهیاز من رنج":ملتهب است

 یشماست ول طیشرا نیابرنجم؟به هر حال  دینه چرا با":با او راحت باشم توانمیچقدر م.است نیاش چقدر دلنش یسادگ

".توانم با شما ازدواج کنم یمن نم.متأسفانه حرف من همان است که بود

 میصدا.روم یکنج سالن م يو به طرف راه پله  زمیخیکامالً کرخت شده بر م کنمیکه حس م ییو با پاها میگو یرا م نیا

در  یصبوح يآقا":زنم یغزال را بغل م.ملتهب و نگران در اتاقش نشسته ایرو.دهم یجواب نم یول"!ارغوان":زندیم
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"!واو بر شیبلند شو پ کنمیجان خواهش م ایسالن تنهاست رو

"د؟یدیرس جهیشد؟به نت یچ":ردیگ یرا م دستانم

جور  کیبرو .ایاو را جواب کردم رو.میبرس يا جهیقرار نبود به نت":را کشدار کرده میو اندوه صدا یپوچ احساس

".برود نجایبا رنجش از ا واهدخیدلم نم.محترمانه ردش کن

فرار از اتاق و آزاد  يانگار غزال ار تقال برا.رودیم رونیو به سرعت از اتاق ب کشدیخود م سوانیبه گ یدست نهیکنار آ ایرو

چقدر دوستش دارم و .شودیروز به روز دارد بزرگتر م.کندیحوصله نشسته و مرا نگاه م یب نجوریشدن خسته شده که ا

در ان صورت مگر .کاش الاقل مشروع بود"رمیگ یدو دست م انیسرم را م.زد میبه زندگ یهولناک يبه وجودش چه ضر

".دارم يخب من هم فرزند میتوانستم وجودش را لو بدهم و بگو ینم

اندازد و  یراهش م ایتا رو کشدیساعت طول م میدرست ن.مانده نقدریا یکه صبوح ندیگو یبا هم چه م نییان پا دانمینم

".یاست او را از دست بده فیح.است ارغوان یخوب یلیآدم خ یصبوح":کندیبا تأسف نگاهم م.دیآ یباال م يطبقه  به

".میرا فراموش کن زیبگذار همه چ.ایحرفش را نزن رو گرید کنمیخواهش م":زنمیم هیتختخواب تک يآسمانه  به

 یو کم میرفت یبد نبود م دهیبچه هم که خواب نیا ياو يا":دیگو یم ایرو.زندیتخت افتاده و دارد چرت م يدمر رو غزال

رفتن  رونیب يفرصت برا.ستیحس و حالش هم ن!ولش کن":کندیچشم نگاهم م يو از گوشه ".میزدیقدم م رونیدر ب

".است ادیز

*************************************************

و چهره ام را کترل  کندیبالش بلند م يسرش را از رو ینگرانبا  ایر.ختهیخوابم دوباره بهم ر.زنمیرختخواب غلت م در

"؟!ارغوان؟هنوز خوابت نبرده يداریب":کندیم

"!برو در اتاق خودت بخواب کنمیخواهش م.جان ایرو کنمیم تتیدارم اذ یلیخ":نمینش یرختخواب م يتو يشرمسار با

در اتاق تو بخوابم لذت  نکهیباور کن از ا!ا آزار ندهترا به خدا خودت ر":ندینش یتخت م يو در کنارم رو دیآ یهم م او
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".برمیم

دوباره  دیترسیا؟میرو دیترسیتو و بابا از چه م...یخواب یو درست نم یشب تا صبح نگران من ست تیوضع نیآخر با ا"

"!اوهام ورم دارد و به سرم بزند؟

خب البته .خوابم یتو م شیپ میآ یم ينجوریمن هم!است یچه حرف نیبس کن دختر ، ا":کندیرا نوازش م میزانو

شبها .ییآ یم رونیاز خانه ب.يشده ا نیگوشه نش.يا ختهیبهم ر يروزها بدجور نیا.نگرانت هستم یراستش را بخواه

چرا .میتا با هم صحبت کن دیایب شیپ یخواست فرصتیاتفاقا دلم م.ستیبه نفعت ن نهایاز ا چکدامیو ه يبدخواب شده ا

کرد و تو  يخواستگار کیچارهیب.فتادهین یکه اتفاق یتو و صبوح انی؟میستیبه فکر خودت ن ؟چراياخودت را رها کرده 

".فکر کردن و آشفته شدن ندارد گریکه د نیا.يهم به او جواب رد داد

و پس از سالها دست و پا زدن .ختهیمسخره اعصابم چطور بهم ر يخواستگار نیبا ا دادینم.تمام شده زیکه همه چ داندینم

 یرا م يعاد یزندگ یتازه تازه داشتم معن.شدمیخودم ادم م يوهم الود تازه تازه داشتم برا یدر رنج و فاجعه و زندگ

خود را قانع  گریمدتها بود د.شده ام یمرگبار درون زیگرفتار چه ست زهارو نیا داندینم ایرو.نگذاشت یصبوح یول دمیفهم

 یکیهرگز اجازه ندهم  گریبا خودم عهد کرده بودم که د.زمیمرد بپره ریرجماعت ش نیبه ا یکیاز نزد ایکرده بودم با

و  میایکنار ب میموجود زندگ تیبا خودم عهد کرده بودم با وضع.ام بشود هیروح یو فروپش ریو سبب تحق دیایاز انها ب

 یرکیامد و با ز.ردشد و در روحم نفوذ ک میوارد زندگ.نگذاشت یصبوح یول زدیآرامشم را بهم بر يزیاجازه ندهم چ

از  خواهمیم.احساس کرده یمرا گرفتار دوگانگ.کندینم میکردحاال هم که رفته فکرش رها لیخودش را به افکار من تحم

او بابا را در .کنمیباور نم یول يدیمرد است ارغوان ، به همان پل کیاو هم  میگو یخودم م اب.توانم ینم یباشم ول زاریاو ب

نور سبز  کندیصورتم خم م يسرش را تو ایرو.است گریاز جنس د شیکارها.و شهاب را اریه مازن کندیم یذهن من تداع

نگذار !حرف بزن.نیترو دا ساکت ننش.ارغوان یکنیفکر م یبه چ":رنگ چراغ خواب چهره اش را معصومانه تر کرده

"!کند تتیاذ يخودیمسائل و افکار ب
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".بودم دهیکاش اصال او را ند.ایکرد رو تمیذا یلیخ یوجود صبوح":زنمیآزرده لبخند م یدل با

"او خوشت آمده بود ارغوان؟ ؟ازیدوستش داشت":اورد یم نییرا پا شیصدا

از او .نه اینه رو":دهمیبگذارم شتابزده سر تکان م دینبا.بگذارم موضوع بزرگ شود دینبا.گذرد یاز تنم م فیخف يا لرزه

و  ردیحرف را درز بگ کندیم یالبته سع.حرفم را باور نکرده دهدینشان م ایرو ينگاه دلسوزانه  یول".بود امدهیخوشم ن

.زندیحرف م يو او از هر در نمینش یصبح م يهایکیتا نزد.حرفم را باور نکرده یبکشد ول گرید یبه راه

ال که به فرزندانش اص دیگو یاز پدرش م.شیزندگ يتجربه  نیاول نیریو باز از خاطرات ش دیگو یگذشته اش م از

 شیعشق زندگ نیکه اول دیگو یم هیهمسا يو از پسرك دوازده ساله .مادرش يهاینداشت و از دلسوز یتوجه

 رید تیارغوان قرصها":کندیم دارمیکه ب ستباز خود او.فهمم چه زمان به خواب رفته ام یکه نم دیگو یانقدر م.بوده

".صبحانه را اماده کرده ام.زمیشده عز

ادم  شودیبا وجود انها م.دهیچیشامپو بچه در اتاق پ ياست و بو سیخودش و غزال هر دو خ يوهام.کنمیرا باز م چشمانم

توانم؟ یم ایآ.بود یخوشبخت

"؟ییتو ایرو":باباست يصدا.دارمیتلفن را برم یگوش

".نه بابا رغوان هستم":کنمیم سالم

!جا خورده چرا

"ایرا بده به رو یبابا؟لطفاً گوش يچرو.زمیعز ییتو!ا!"

".ستین يمسئله ا!آره بگو":کندیمرا نگاه  یچشم ریو بعد ز کندیم یبا او احوالپرس ایرو.زنمیرا صدا م ایرو

"درست کنم؟ یچ.چشم يقدمتان رو دییایناهار؟ب يبرا!يجد"

"؟يندار يکار.حدود ساعت دو.دییایب رتریپس د"

 ا؟بابایشده رو يزیچ":پرسمیم.است بیغر بیرفتارش عج.کندینگاهم م یچشم ریو دوباره ز گذاردیم نیرا زم یگوش
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"آورد؟ یم همانیناهار م يبرا

 خواهدیدلم م.آشپزخانه میبرو ایب ياگر حالش را دار.اوردیب همانیآره قرار است با خودش م":شودیبلند م شتبزده

".خوشمزه بپزم زیچ کیتا  یکن يهمفکر

".اوردیناهار به خانه ب يرا برا یبابا دوستامده  شیهست؟کم پ یک همانشیحاال م":افتم یراه م دنبالش

"!فکرت را خراب نکن.کند ینم یفرق.نگفت.دانمینم":اندازد یشانه باال م انهیناش

حرکات  دنیچنان محو د.است یعروسک يباز کیدنینشسته و مشغول د ونیزیبه تلو کینزد نیزم يرو غزال

با  ایتعجب اور است که رو.ختهیر يعروسک و اسباب باز دوروبرش جا به جا.شودیعروسک است که متوجه عبور ما نم

.دهدیم دانیم پاشو  ختیر يبه او برا ينطوریهمه وسواس در نظافت و مرتب بودن خانه ا نیا

زرشک پلو ":پرسد یمرتب هم م.آورد یم رونیها ب نتیاز کاب ییزهایچرخد و چ یدر آشپزخانه دور خودش م ایو

"!اصالً چطور است خورشت فسنجان درست کنم نمیبب...؟يقرمه سبز ایتر است چطور است ارغوان؟زرشک پلو به

".ستیدرست کند عال ایهر کدام را که رو کندینم یفرق":خندمیم

رو به  کیساعت  يهایکیعاقبت نزد.ستین يحرکاتش عاد.امروز مرموز شده ایرو.رودیگاز م يدو جور غذا رو عاقبت

سشوار به  کیخوبست ها فقط  زیهمه چ!به خودت برس یحاال تو برو کم.راه استرو به  زیخب خانم همه چ":کندیمن م

".است یکاف یبکش تیجلو موها

".را بخورم و بروم به اتاقم میزودتر غذا دهمیم حیترج.میایبابا ن همانیم شیاصال پ دیندارد شا یلزوم"

با  ییایاماده شو که ب.بد است.شودین جان اصالً نمنه ، نه ارغوا":زندیبغل م رودیرا که دارد از سر و کولش باال م غزال

".يجمع غذا بخور

".نجایا دیایب خواهدیم یک میدرست بگو بب!ایرو یممکن است مرا روشن کن":ستمیا یم شیبه رو رو

 شیپ یصبوح.یمن هم بهتر است بدان يدهیبه عق یول يراستش حسام گفت به تو نگو":رودیدر شانه فرو م گردنش
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".خانه دیایو قرار است با او ب پدرت رفته

"!خانه اوردیبابا قرار است او را ب!بابا بود شیپ یصبوح!؟یچ":شومیبرق گرفته ها وسط آشپزخانه خشک م مثل

توهم  يطور دیآ یاسم از ازدواج من م یخواستگار من است و بابا وقت یصبوح.یکینیبزنم جز ا توانستمیم یحدس هر

حاال ":مالد یساعدم را م ایرو!خانه دیایب خواهدیم یامده ، حاال چطور شده با صبوح شیپ شیبرا یبتیکه انگار مص رودیم

گرم  یلیهوا خ.ییایحال ب یبه سر و صورت بزن که کم یبرو آب.استرینکن ارغوان جان ، انشاهللا که خ تیخودت را اذ

".است

را دوست  یصبوح.خودم را گرفته ام میتصم.کنمینم یتوجه یبروم به خودم برسم ول خواهدیم.ستیمنظورش چ دانمیم

اگر  یحت.خوردیشروع شود به درد من نم يکه از ابتدا با دروغ و پنهانکار يیزندگ.ستیازدواج با او مقدور ن یدارم ول

 یغم عالم به دلم م.زدمیداشتم باز هم دست به ازدواج نم رايپنهانکار نیو اعصاب ا هیمضطرب نبودم و روح نقدریا

.ندینش

متقاعد کند و عاقبت  یزندگ لیمرا در مورد ازدواج و تشک کندیم یپلکد و سع یساعت دو دوروبرم م یکیتا نزد ایرو

غزال پشت سرم .با انها رو به رو شوم دینبا.دومیبه سرعت به طرف راه پله م زنندیدر که م.رودیخسته به آشپزخانه م

.ردماو یکاش او را هم همراه خودم م.کندیم هیشروع به گر

 قهیده دق.رسدیبه طور مبهم به گوش م یسالم و احوالپرس يصدا.چسبانم یو گوشم را به در م ستمیا یدر اتاقم م پشت

ناهار  نییپا ایارغوان؟ترو خدا لج نکن پاشو ب ییایب نییپا طانیاز خر ش يندار میتصم":دیا یبه اتاقم م ایگذرد رو یکه م

".میبخور

".زدیریاعصابم را بهم م یصبوح دنید!برو!اصرار نکن کنمیاهش مخو":گذارم یلبم م يرو انگشت

اتفاق  یول شودیمستجاب م میدعا دیایبردنم ن يبابا برا کنمیدعا م.رودیماند و م یچند لحظه کنار در م یدرماندگ با

ورده ام خ کهیکهیدر حال.زنند یو در م ینیس کیدر  وانیحمل بشقاب و ل نگیجر نگیجر ياول صدا.افتد یم يگرید
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باز را بازتر  مهیدر ن رومیم.کرده دایقلبم ضربان پ.زنند ینم دریرسم نطوریا ایبابا و رو.زمیخیناخوداگاه از جا بر م

گله مندانه بر لب  يلبخند شدیوقتها که با من رو به رو م شتریمثل ب.ستادهیغذا ان پشت ا ینیس کیبا  یصبوح.کنمیم

"تو؟ میایتوانم ب یم":دارد

در .ندینش یتختخواب م يتوالتم و خودش لبه  زیم يگذارد رو یرا م ینیس.رومیاز سر راهش کنار م رانیو ح مسخ

"؟یکنیچرا از من فرار م":کندینگاهم م یسکوت کم

 نطوریزن او را ا نیا زیچه چ.پژمرده و افسرده یجوان نیو در ع دهیرنگ پر ياقهیف کی.افتد یبه خود م نهیدر آ چشمم

 نیاز ا شیپ":بغض آلود است میصدا.نمینش یتختخواب م گریمن هم در سر د.پا بند شوم يتوانم رو ی؟نم!گرفتار کرده

که ازدواج با شما را  یگر؟کسیادم د کیبه دنبال  دیرو یچرا نم.میخور یمن و شما به درد هم نم.را گفته ام زیهمه چ

"د؟یداریچرا دست از سر من برنم.ستیقحط ن شهر نیزن و دختر که در ا.دوست داشته باشد و از ان استقبال کند

دارم با تو ازدواج  میچون دوستت دارم دختر خانم و تصم":اندازد یلنگه ابرو را باال م کی.شودینم ریاصال متغ میحرفها از

"ست؟ین یکاف لیدال نیا.کنم

".ستیکار مقدور ن نیا یول":کوبم یم میپاها يرو یعصب یحالت با

"چرا؟"

".که قبالً گفته ام یلیبه همان دال":حرصم گرفتهشیخونسرد از

ندارد خود من هم به  یتیاهم میهم گفته ام مشکل تو اصالً برا نیاز ا شیپ.آن مسئله که حل است":اندازد یباال م شانه

م آد ایآ!هستند ارغوان؟به دور و برت نگاه کن یمردم ک هیمهم است؟مگر بق ایآ یگرفتار همان مسئله هستم ول یقیطر

 اتیخصوص نیا يمن و تو و مادر من و امثال ما هم دارا ودارد  یاتیخصوص کیکس  ؟هرینیبینقص و کامل م یب

 یباور کن تا به حال آزارش به کس.نطوریمادر من هم هم.یو صفاست که تو معدنش هست تیمهم انسان.میهست

"!مطمئن باش.ارغوان شومیمطمئن باشما خوشبخت م.دهینرس
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سوأل هم .کنمیخواهش م.یدانیرا در مورد من نم زیچ کیتو هنوز  یول":عرق است سیخ میشانیپ.شده ام کالفه

".هرگز به تو نخواهم گفت!نکن

"؟ییگو یمسئله غزال را م":ردیگیم يبر کیرا  سرش

ورد در م ست؟تویمنظورت چ":کوبد یم نهیس واریقلبم با سر و صدا به د.افتد یو سرم به دوران م شودیمنقبض م عضالتم

.هستم یآنطور عصبان یاز چه کس دانمینم"؟یدانیغزال چه م

تو در  دمید یخوردم ول کهییراستش اول کم.داد حیتوض میرا برا زیپدرت همه چ.را زیهمه چ":خونسرد است همچنان

پدرت هم  دوستت دارم و به نهایا يبا وجود همه  دمید.تلخ و ناگوار شادیپ کیبوده  شامدیپ کی.يندار یگناه هیقض نیا

"ست؟ین یمشکل گریپس د.حل است زیکه همه چ ینیبیم.گفتم

 يغزال باز يبا آبرو دینبا.دیبگو يزیچ یمورد به کس نیقرار نبود بابا در ا یول":زمیخ یلرزان از جا بر م ییپاها با

من  ادیفر يقطعناً صدا.کنندیگاه مباال را ن یاند و با نگران ستادهیکنار راه پله ا ایبابا و رو.دومیو به طرف راه پله م".کردیم

کار چه  نیبا ا دیدانیما سه نفر بماند؟م نیغزال ب هیچرا بابا؟چرا؟مگر قرار نبود قض":زنمیمداد .انها را به آن سو کشانده

"د؟یزنیرقم م شیبرا دیرا دار يا ندهیچه آ دیدانیم.دیبچه بدبخت وارد کن نیو اعصاب ا هیبه روح دیتوان یم يلطمه ا

است  یتنها کس.گفتمیم یصبوح يرا به آقا هیقض دیبا.ناچار بودم دخترم":ردیگ یرا م میبازو ریو ز دیآ یپله ها باال ماز

 دمیو د دمیاو را پسند.بود برمال کرد شیهر چه را در زندگ تیآمد و با خلوص ن.تو بخورد یبه درد زندگ کنمیکه فکر م

بود که مسئله  نیرا شروع کرد ا یزندگ شودیهم که نم یا دروغ و دورنگب.ندازدیب ییشما جدا انیم ياست مسئله ا فیح

شما صورت  انیم یاگر وصلت یمطمئن هستم که بدانم حت تشیانقدر هم به شرافت و انسان.گذاشتم انیغزال را با او در م

".بازگو نخواهد شد ییخواهد ماند و جا یاو باق شیراز پ کیغزال به صورت  يهیقض گردین

برمال شدن راز غزال به  هیقض.کندیهم احساس حقارت دارد خفه ام م زیاز هر چ شتریب.لرزد یره وجودم دارد مذ ذره

ببرم و از رنج انگشت نما شدن نجاتش بدهم  ییجا يده کوره ا کیبزرگتر شد بردارم و به  یکم یاو را وقت توانمیکنار م
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ع شده باشم و او در مورد ازدواجش با من بخواهد حس واق یممکن است مورد ترحم صبوح کنمیحس م نکهیاز ا یول

 نیا دیشما نبا یول":کشمیم رونیدست بابا ب ریدستم را از ز.شومیم وانهیخودش را ارضاء کند د يو دلسوز یبزرگ منش

"!دینبا.بابا دیکرد یکار را م

حس  تیروزها نیبا حاالت ا.تو باشمگاهیگاه و ب يشاهد رنج بردنها توانمیم یتا ک":ردیگ یرا م میشانه ها یآرام به

باور کن .فتدیب ییجدا نتانی، ب نمیبیحاال که او را هم مشتق تو م خواستیو دلم نم يعالقه دار یصبوح يکرده بودم به آقا

".به خاطر تو طفق.زمیکار را کردم عز نیفقط به خاطر تو ا

دهان باز کند و مرا در خود  نیزم خواهدیدلم م.دکنیامده و با لبخند نگاهم م رونیکه از اتاق ب نمیبیرا م یصبوح

 یرا نم يمرد چیاز او ه شیکاش پ.بود تیمرد زندگ نیکاش او اول"کندیمغزم صدا م ياز درون تو يزیچ.بکشد

".یشناخت

************************************************** 

*****************************

با .آورم یآب پرتقال م وانیل کیشیو برا رومیبه آشپزخانه م.ندینش یم بیمادر حب يره بر چه یوردمان لبخند گرم با

چهره  يسوز سرد.خزم یو به بهار خواب م کنمیدر را باز م.تنم شده یسبب گُر گرفتگ اهیلباس س نیهوا ا يسرد يهمه 

.کندیام را نوازش م

آورده و  بیهستند که حب يجنگزده ا يخانواده  يبچه ها.راه انداخته اند اهویچند دختر و پسر بچه ه اطیطرف ح آن

را  یفارس.جهد یم نییو باال و پا خوردیانها وول م انیدر م سیپسرش فابر.گذاشته ارشانیخانه را در اخت یمیساختمان قد

بعد از زود  یلیخ.ارتباط برقرار کند و با انها خوش است تواندیمحد هم با بچه ها  نیدر هم یفهمد ول یم یبه سخت

غزال  يدلم برا.کند ياز او نگهدار تواندینم گریمادرش ازدواج کرد و اعالم کرد که د.فرستادند رانیازدواجمان او را به ا

در .ستین یول کردیميبود و االن در مقابل چشمانم با بچه ها باز نجایکاش او هم ا کنمیآن آرزو م کی.کشدیپر م

غزال را با خودت ":انداخت میچنگ بر بازو یشد با نگران یقطع بیازدواجم با حبیوقت.ام دهیبخش ایاو را به رو قتیحق
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"ارغوان؟ يبریم

را در مورد او روا  یرحم یب نیتواسنم چن ینم.در ته آن خانه کرده بود ییچشمانش نگاه کردم که دلهره و تنها به

و به من سر  دیایهر روز ب یقول بده دیفقط با.جان ایبرم رو ینه او را نم":گفتم.شیعمر و زندگ يغزال شده همه .بدارم

".شودیهر دوتان تنگ م يدلم برا.دیبزن

.فشرد نهینگاهم کرد و غزال را سخت به س ناباورانه

روز  نیچهلم.میبود یبیحب یعل يامروز خانه .فشارد یرا دارد م میانتها گلو یب یغم یپر از سر و صداست ول خانه

.شهادتش بود

 يابر به رو يتوده ها.از ابر کبود بر پهنه اش روان است يغم گرفته و فشرده است و لشکر.دوزمیآسمان چشم م به

که معصومانه و  شوندیناگهان هزارن چشم م.سازند یوهم آلود م یو اشکال کشندیقد م شوندیغلطند ، مچاله م یهم م

 دیشا دانمینم.يچشمان شهره مهدو.یبیحب یچشمان عل.نمیبیآشنا م یچشمان انشانیدر م.شده اند رهیمضطرب به من خ

آرامش بوده  افتنیانها هم مانند من همه به دنبال  کنمیفکر م.باشد انچشمهایچشمان برادر نسترن و همفکران او هم در م

.دندیبه آرامش رس کیچیه ایآ یراست.اند

را با  یخوشبخت نیتوانستم ا یکاش م.کنمیم یبا او احساس خوشبخت.شودیاز پشت سر دور شانه ام حلقه م بیحب دستان

همه ابرها  شودیم دهینگاهم دوباره به آسمان کش.افتد یصورتم م يآرام و سبک رو یقطره باران.کنمیتمام وجود حس م

.معصوم و تب آلود یچشمان.جمع شده اند و فقط دو چشم ساخته اند

قطره باران را از چهره ام  یبه نرم دیفهم یخواه یبیحب یدو چشم را با چشمان عل نیقطعنا شباهت ا یکه نگاه کن خوب

 شتریب دیبا.لغزد یم نییانگشتم پا يقطره اشک است که آرام رو کیکنمیحس م یباشد ول بیفکرم عج دیشا.رمیگ یم

  .سر بزنم یبه نسترن و مادر عل
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