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  خالصه:

ی محابا همهخودش، بیزمانی که برادری برای نجات جان هم خون

آورد نشدن با مشکالت خرد، مردی برای هممخاطرات را به جان می

مسئولیتی که در انتظارش است، برای پیش رو و از بیم پذیرش 

مالحظه رسیدن به آرامش نسبی، در شرایطی سخت و دشوار بی

گیرد. اما در جایی دیگر که فراز ای میعمل نموده و تصمیم عجوالنه

رفت تا مسیر مستقیم را در پیش بگیرد و ی خطوط میو فرود تپنده

بت و احساس به حمهای سرشار از آواز جدایی از کالبد سر دهد، تپش

را   جایش  خورند که در آن دم، ناامیدی و مماتهایی پیوند میرگ

  دهد.می   به سرزندگی و حیات

  مقدمه:

رسد قابل تغییر و تبدیل نبوده سرنوشت فرایندی است که به نظر می

و از تقدیری که برای ما در نظر گرفته شده گریزی نیست، چه 

 م و یا هیچ دورنمائی از آن در ذهنزمانی که سرنوشت خود را بدانی

  داریم.نداشته باشیم، ناخودآگاه به سوی آن گام برمی

خداوند متعال قرار   یدر طول اراده ی انساناراده  علی رغم اینکه

تا  دارد و او با داشتن اختیار تمام سعی و اهتمام خود را بکار بسته

ی در نهایت باید تری برای خویش رقم بزند ولی بهتر و روشنآینده

ت الهی چون و چرای مشی  ی ما تسلیم محض و بیهمه  بپذیریم که

  هستیم.

    

 



 

 

 WWW.98IA3.IR 4 کاربرنودهشتیا افتخاری فاطمه_  ماندگار سخاوت

 

 

های از ته دل نیاز ناخودآگاه خنده به لبم آورد. کنجکاو به طرف خنده

لیمویی و   هایبرگی حریر سبز با گلی اتاقم رفتم؛ پردهپنجره

حمید با نیاز داخل  طالئی را کنار زدم و پنجره را باز کردم؛ بابا

نیاز شیرین   ی حیاط مشغول خوردن عصرانه بودند؛آالچیق گوشه

  کرد و او مسرور از سرخوشی دخترک زیبای من بود!زبانی می

قاب سفید را با هیچ چیز دیگری عوض  انداز زیبای پشت این چشم

همحو تماشای آن  نخواهم کرد.  ی حضور من شدها بودم که بابا متوج 

  گفت: رویی خوش و با

  ند، هوا سرده!مهتا جان، پنجره رو بب  -

نیاز پنج ساله در هوای سرد پاییزی داخل حیاط نشسته و او نگران 

سرماخوردگی من بود؛ هرچند طوری که او را با شال و کاله 

  خورد.پوشاند، به طور حتم سرما نمی

  به قاب سفید پنجره تکیه دادم و پرسیدم:

  ؟خوری دم کنمبابا چای می -

همانطوری که با لقمه گرفتن برای نیاز او را تشویق به خوردن 

  کرد؛ نیم نگاهی به من انداخت و با لحنی مهربان جواب داد:می

  ی خوردیم، خودت بخور!نه بابا جان، ما چا -

های معروف شهر بود که اواخر خدمتش مدیر یکی از دبیرستان 

ی کتاب، دوره گذاشتن با ا مطالعهبازنشسته شد، بیشتر وقتش را ب

همکاران قدیمی و سر زدن به باغ مرکبات که با فروش محصوالتش 

 کرد؛ وقت گذرانی با نیاز آورد، پر میدرآمد نسبتاً خوبی بدست می
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  که جای خود داشت.

ام آرامشی را برایم به همراه داشت که من ت او در زندگیحضور بی

نم، وگرنه با آن همه کروی کارم تمرکز توانستم با خیال راحت می

ای برای کارکردن برایم که حادث شد، دیگر هیچ انگیزه  اتفاقاتی

  ماند.باقی نمی

تر هایش نمایانسفیدی موهایش روز به روز بیشتر و جوگندمی 

ود که اگر جا و کارساز باش همیشه بهدریغشد، صبر و حمایت بیمی

هایی که برای نیازش خرج پدرانه نبود، مهتایی وجود نداشت تا

   کرد را ببیند.می

کنم؛ چون در طی هفته معموالً وقتم را با نیاز پر می هاآخر هفته

این جمعه خیلی دلم گرفته،   صبح و عصر محل کارم مشغول هستم،

ریده ام، امانم را بهای گذشته از دست دادهسال که  دلتنگِی عزیزانی

  امی ندارد؟ها تمدلتنگی  چرا است.

ای ضخیم سفید مانع ورود نور بندم و با کشیدن زیر پردهرا می پنجره

شوم و این نوه و پدربزرگ جان خورشید پاییزی به داخل اتاقم میکم

  کنم.را به حال خودشان رها می

اتاق را ترک کردم، پس از طی کردن سالن   با خستگی روحی بسیار

روم. یک نه میآیم و به سمت آشپزخاها پایین میکوچک باال از پله

تواند برای رفع لیوان چای با طعم دارچین و عطر بهار نارنج می

ام کارساز باشد. لیوان چای را به همراه سردرد تازه شروع شده

داخل سینی کوچکی  برشی از کیک که شب قبل درست کرده بودم

  گردم.برمی امگاه تنهاییگذارم و به خلوتمی
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دارم و روی میز را برمی  های قدیمیآلبوم  کمدکشوی  از داخل

گذارم. روی ی اتاق قرار داشت، میی مشکی رنگ که گوشهمطالعه

نشینم؛ با ورق زدن آلبوم می ای رنگقهوه صندلی چرم پشت میز

بندد ولی با دیدن کودکی هرچند خاطراتی محو در ذهنم نقش می

  کند.تصاویر، لبخند روی لبانم جا خوش می

دارم و شروع به های دوران دبیرستانم را برمیآلبوم مربوط به عکس

کنم که برایم سرشار از خاطره است؛ روی عکسی که ورق زدن می

های کالس همراه مامان و خانم نفیسی مدیر دبیرستان گرفته با بچه

نشیند. کنم؛ لبخندی تلخ همراه با دلتنگی به لبم میبودیم، زوم می

های توی عکس دقیق و روی نگاه تک بچه -ی تکه چهرهنگاهم ب

شود، انگار هنوز بعد از گذشتن ده سال از آن نافذ مامان ثابت می

گوید چه کار اشتباهی کردی ماجرا، با چشم و ابرو و لبخند به من می

  مهتا؟

بودیم؛ درس زیست و شیمی  حدود ده سال قبل که سال یازدهم تجربی

در روزهای دوشنبه و چهارشنبه بود.   هفتگی و یدو بار در برنامه

  های بهاری هر دو درس را امتحان داشتیم.در یکی از دوشنبه

دبیر زیست ما خانم فالح و دبیر شیمی ما که مامان نرگس بود، هر 

دو درس را برای روز دوشنبه امتحان گذاشتند، قرار بود پنجشنبه 

کدام از ما رند، هیچبب کالس تجربی را به اردو همان هفته سه

ی دو امتحان در یک روز را نداشتیم، مخصوصاً که از اول حوصله

  پروراندیم.هفته ذوق و شوق اردوی آخر هفته را در سر می

اردیبهشت ماه بود و هوای بهاری تنبلی ما را دو چندان کرده بود؛ 

 ها راضی دبیر صحبت کنیم تا یکی از آن  تصمیم گرفتیم با هر دو
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د که این هفته آزمون نگیرد، خانم فالح در این زمینه اصالً کوتاه شو

  نیامد.

کردیم؛ فقط درس شیمی بود که باید به طریقی مامان را متقاعد می

ساغر که یکی از دوستان صمیمی من بود و از کودکی با هم همسایه 

ن بودیم را انتخاب کردیم تا با او صحبت کند، در این مورد هم چندا

که مبحث موازنه سخت ی اینار نبودیم؛ چون هفته قبل به بهانهامیدو

  است، امتحان را کنسل کرده بودیم.

گیری دبیرها کامالً قابل توجیه بود؛ چون در دبیرستان این سخت

خواندیم و فرار از درس در هر شرایطی محال نمونه دولتی درس می

  ممکن بود.

ز پا درازتر از بوس دست ای در هم گرفته و عوقتی ساغر با چهره 

  ناامید شدیم. اتاق استراحت دبیران بیرون آمد؛ همه

که موهای بیرون آمده از های شلوغ کالس درحالیکیانا یکی از بچه 

اش را از حرص بیشتر بیرون آورده بود، رو به من کرد و با مقنعه

  لحن تندی گفت:

بات صحبت کن که با خاری بلند نمیشه، حداقل با بابمهتا از تو که  -

کادو، دعوت شام به یه رستوران شیک، مامانت رو راضی کنه که 

  کوتاه بیاد!

و اصالً راه نداشت؛ رابطه من و مامان خیلی صمیمی بود، حتماً با ا

العملی ها عکسکردم ولی در حضور بچهباره صحبت میدر این

  بود:نشان ندادم، این سیاست مامان بود که قبالً به من گفته 
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تونی ها فکر کنن توی کالس میهتا طوری رفتار نکن که بچهم -

  رابط ما باشی!

ام با مامان سر رابطه من هم در این زمینه کامالً با او موافق بودم.

اش زمانی که حواسم به درس نبود و کالس و تذک رهای بجا و جد ی

از  حتی اخراجم از کالس بخاطر بلند خندیدنم وسط درس، در یکی

ی استوکیومتری مامان روی تخته درحال طرح مسئله  روزهایی که

شیمی بود، ساغر همان لحظه مدل لباس نامزدی که برای یکی از 

که های مادرش طراحی کرده بود را به من نشان داد، درحالیمشتری

  را حل کرد. کردم چقدر زود مسئلهمن فکر می

ها بیش از پیش به بچهآن روز اخراجم از کالس جدی ت مامان را 

بگذریم از پیامی که مامان همان لحظه به معاون   ثابت کرد؛

گری ورودم به کالس ارسال کرده بود. چون دبیرستان برای واسطه

خواست وقت استراحتش در منزل کرد، نمیمبحث جدیدی تدریس می

  مجدد به من صرف شود. برای آموزش

کرد که بعضی اوقات مامان سر کالس آنقدر جد ی برخورد می

   گفتند:هایم میهمکالسی

   

یه؟ بیچاره تو و م - هتا مامانت توی خونه هم اینقدر سختگیر و جد 

  بابات!

   

 ای داشتند ی صمیمی و دوستانهدانستند که مامان و بابا چه رابطهنمی 
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  دختری عمیقی داشتیم. -ی مادرو من و او چه رابطه

ی ما کالس داشت؛ من و ساغر با او به مدرسهروزهایی که مامان  

گشتیم. معصومه خانم، مادر ساغر خیاط ماهری بود خانه برمی

  سپردم.به او می  مان را هایلباس  دوخت  که

که بیشتر اوقات در دختر باهوش و زیرکی بود، با وجود این ساغر

های کارهای مسئولیت کرد وکارهای خیاطی به مادرش کمک می

گذاشت. البته ناگفته نماند زل هم با او بود، ولی از درس کم نمیمن

غر جزء دانش آموزان ی ما از جمله من و ساهای مدرسهاکثر بچه

یر با مامان و ساغر سر کوچه از تاکسی پیاده شدیم و مس ممتاز بودیم.

های کاغذی صورتی و قرمز زیبای خانه را در پیش گرفتیم؛ گل

دیوار بیرون زده بود از دور نمایان و جلوه  یما که از باال  حیاط

  ی بن بست ما داده بود.زیبایی به کوچه

اش های درشت مشکیهنگام خداحافظی جلوی منزل ما، ساغر چشم

های بلند تاب دارش محصور شده بود، مظلوم کرد و به را که با مژه

  مامان گفت:

  ن نگیرین؟!یچ راهی نداره که شما فردا امتحاخانم اجازه، ه -

ی ملتمس من و ساغر انداخت و مامان با لبخند ملیح نگاهی به چهره

   جواب داد:

خانم اجازه نه، همون نرگس خانم! هیچ راهی نداره ولی امتحانتون  -

بار کتاب رو بخونین راحت به گیرم، اگه یکرو خیلی آسون می

 این هاش سخته، اگه سواالت جواب میدین، مبحث موازنه و مسئله
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  گیرین.هفته یاد نگیرین هفته بعد موقع درس دادن یاد نمی

حین گرفتن کلید منزل از داخل کیفش با اخم ساختگی هر دوی ما را 

  خطاب قرار داد:

  ز شما دو نفر بعیده به خاطر ده صفحه کتاب اینطور ماتم گرفتین.ا -

شل و  هایی مغموم خداحافظی زیر لبی گفت و با قدمساغر با چهره

  وارفته سمت منزلشان که کمی باالتر بود، حرکت کرد.

  مامان حین باز کردن در حیاط صدایش زد و گفت:

ی کت و استی ساغرجان به مامانت سالم برسون. بگو پارچهر -

  دامنیم رو برش زد؟!

   

ور کنسل شدن امتحان گل از گلش شکفته بود، با این  ساغر که به تص 

ی درهمش کامالً مشخص بود؛ به شد که از چهرهحرف مامان ناامید 

اش سر و سامان داد و با گفتن )چشم( های بیرون زده از مقنعهمو

  و رفت. ای گفتخداحافظی دوباره

   

ی امتحان صحبت کردم؛ خیلی اصرار سر میز نهار با مامان درباره

کردم ولی قبول نکرد، برخالف همیشه که در جمع کردن میز و 

بار به اعتراض بعد از خوردن کردم، اینف کمکش میشستن ظر

 ناهار سریع به اتاقم رفتم؛ آن روز خیلی دمغ بودم؛ سریع زیست را

  خواندم، درحال انجام تکلیف نگارش بودم که مامان به اتاقم آمد.
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  مهتا شیمی رو شروع کردی؟ -

   

مان دلخور سرم را از روی کتاب برداشتم و حق به جانب رو به ما

  جواب دادم:

   

ی دوی سرعتی که شماها برای بیچاره ه مامان خانم! با این مسابقهن -

کردن ما گذاشتین، تازه زیست و فارسی تموم شده، هنوز شیمی 

  موند.

ای آشکار توجه به غرولندهای من با طعنهمامان هم کم نیاورد و بی

  در کالمش گفت:

بیا پایین   زیادی داری؛ژی برای خوندن شیمی نیاز به انر - 

که شام درست کردم عصرونه بخور! اگر اشکال داشتی بعد از این

  برات توضیح میدم.

به محض اینکه مامان از اتاقم بیرون رفت عصبی از تأکید او برای 

روی کتاب شیمی بودم  امامتحان فردا درحال خالی کردن دق و دلی

  که ساغر تماس گرفت.

  سالم مهتا! -

  صله جواب دادم:حوبی

  سالم، خوبی؟ -
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  مثل همیشه سرحال گفت:

ها مدام ه مرحمت شما خانم! تونستی مامانت رو راضی کنی؟ بچهب -

   بهم پیام میدن که ببینن چه کار کردی؟

  کالفه از اصرار نابجایش با عصبانی ت غر زدم:

ها بگو بشینن دونی پس به اونودت که اخالق مامان رو خوب میخ -

   ی خوندن شیمی رو ندارم.بخونن! هر چند خودم هم حوصله

  ناامید و پکر ادامه داد: 

ی پرو رسونه، به مادرت بگو لباسش آمادههتا، مامان سالم میم -

  تونه بیاد؟هست! می

طور که گوشی دستم بود، در اتاقم را باز کردم، با صدای بلند همین

  فتم.مامان را صدا زدم و موضوع را به او گ

  در اتاقش نیمه باز بود، از همانجا طوری که بشنوم جواب داد:

  کنم؛ امشب وقت نمیشه فردا برای پرو میرم.ارم سوال طرح مید -

وقتی موضوع را به ساغر گفتم؛ آرام طوری که به زحمت صدایش  

   را می شنیدم گفت:

  مامانت کجا سوال طرح میکنه؟ -

نم موضوع از چه قرار است، آرام منم مثل خودش بدون اینکه بدا

  جواب دادم:
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  توی اتاقش؛ چطور مگه؟ -

  کنجکاو پرسید؟

  الورودی؟تو ممنوع -

ب از حرفی که زده بود؛ با شک و تردید  کمی مکث کردم و متعج 

  پرسیدم:

  منظورت چیه ساغر؟! -

  بدون معط لی جواب داد:

وه یه ربت، مییک لیوان چای، ش  شی همراهخیلی واضح؛ با گو -

چیزی براش ببر تا گلویی تازه کنه و خستگیش برطرف شه، وقتی 

  اش با من!ها بگیر بقیهحواسش نیست یه عکس از سوال

  غر زدم: واری برافروخته و تهدیدبا چهره

  مونه؟ای هم میمگه بقیه -

خواست کار شاقی انجام دهد؛ ساغر با کمال پررویی انگار که می

  جواب داد:

ی ره عزیزم کار اصلی تازه شروع میشه، ارسال برای همهآ -

  های کالس.بچه

ب گرد شده بود، از روی تخت بلند شدم و کنار چشم هایم از تعج 

ی حریر طوسی ی رو به حیاط ایستادم؛ در حال کنار زدن پردهپنجره

  رنگ آن با عصبانی ت گفتم:
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شم! مگه بچه مه بیچاره میتونم، مامان بفهمینامکان نداره، اصالً  -

ها عکس بگیرم؟ هست که با میوه حواسش رو پرت کنم و از سوال

  مامان، چه کسی.  اون هم

رانه و با لجبازی ادامه داد:   مص 

کنم تا نیم ساعت دیگه در مورد بین مهتا! من با مامانم صحبت میب -

غول پرو لباس با مادرت تماس بگیره؛ البته به تلفن خونه، وقتی مش

ها عکس بگیر. فقط باید صحبت کردن هستن، تو برو از سوال

ها رو کامل طرح کرده باشه، بعد به من پیام حواست باشه تا سوال

  مونم.بده! من داخل اتاق خیاطی منتظر می

سکوتم به نوعی بنا بر موافقت بود، بنابراین با صدایی که رنگ 

  شادی داشت، توضیح داد:

کنم به منزل شما زنگ بزنه، در ضمن مهتا میبه مامان اصرار  -

ه منظورم شدی؟  گوشی رو   جایی دور از اتاق مامانت بذار! متوج 

واقعاً ساغر فکر خال قی در خرابکاری داشت؛ چون خودم هم 

ی خواندن شیمی را نداشتم و از طرفی یک آزمون کالسی به حوصله

برای اولین و  ود، بنابراین تصمیم گرفتمی پرسش همگانی بمنزله

  ی ساغر عمل کنم.آخرین بار طبق نقشه

ام گوشی کمی از بهم ریختگی میز تحریرم را سروسامان دادم،

های داخل کتاب شیمی پنهان کردم و از اتاق بیرون آمدم؛ از پل ه  را

های چوبی ی نردهکه بوسیله  سنگِی رابط سالن کوچک باال و هال

ر زدم که مامان با صدای مهربانش د  حفاظ شده بود، پایین آمدم؛

 ی ورود داد، با کتاب شیمی که طوری آن را بغل کرده بودم که اجازه
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بلوز و شلوار مشکی کار   انگار به جانم بسته است وارد اتاق شدم،

شده با نوار قرمز که به تن داشتم، تضاد زیادی با پوست صورتم 

اجم که دم اسبی بست ه بودم، تابی دادم و داشت. به موهای طالیی مو 

  گفتم:

  ، کی کارت تموم میشه؟ یه سوال دارم.مامان اجازه -

غافل از فکر شومی   ی خسته لبخندی به شیطنتم زد،مامان با چهره 

  که در سر داشتم جواب داد:

  دیگه چیزی نمونده، االن میام. -

باشم  که کامالً به مامان دید داشتهدر اتاق را نیمه باز گذاشتم؛ طوری

و روی راحتی کالباسی رنگ روبروی اتاق مامان نشستم، به ظاهر 

خواندن نشان دادم ولی در حقیقت تمام   سخت مشغول درس  خود را

  نوشت.زد و سوال میحواسم به او بود که کتاب را ورق می

سریع تلفن منزل را به قسمتی که در معرض دید اتاقش نبود، بردم؛  

کردم تا طرح سوال تمام شود، چون ممکن ریسک بود اگر صبر می

وقت دسترسی به سواالت ها را داخل کیفش بگذارد، آنبود سوال

  برایم مشکل بود، با عجله به ساغر پیام دادم:

  زنگ بزن! -

مامان طبق عادت همیشگی   ای بعد صدای زنگ تلفن بلند شد؛لحظه 

بیرون آمد، اتاق   داشت ازگوشی را برمی که وقتی منزل بود خود

  رفت، سوالی پرسید:ال میهکه سمت انتهای درحالی
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  کی گوشی رو گذاشت اینجا؟! -

ی قرمز و شلوار راحتی مشکی رنگ دار با زمینهای طرحتاپ حلقه

به تن داشت و موهای خوش حالتش رو باالی سرش جمع کرده بود؛ 

تر به نظر هایی به سن من و محمد باز خیلی جوانبا وجود داشتن بچه

   رسید.می

ها سری صحبتبعد از سالم و احوالپرسی با معصومه خانم و یک 

مربوط به پرو لباس، وقتی دیدم گرم صحبت هست و حواسش به من 

  ها عکس گرفتم.نیست، سریع به اتاقش رفتم و از سوال

کیفیت   هالرزید و عکسهایم مدام میدست  استرس زیاد،  بخاطر 

ق در حالی که تمام نگاهم به او بود با احتیاط از اتا خوبی نداشت،

سمت اتاقم دویدم.   ها را دو تا یکی باال رفتم وبیرون آمدم، پله

وقتی دو   ام حذف کردم؛ها را برای ساغر فرستادم و از گوشیعکس

د که آمد، به ثانیه نکشیام به نمایش دری گوشیروی صفحه  تیک آبی

  ه غر زد:تماس گرفت و طلبکاران

هتا جان اتاق مامانت روی گسل هست که با زلزله هشت ریشتری م -

  عکس گرفتی؟!

ی از ترس خیس عرق شده بودم و مثل یه دزد فرار کرده از صحنه 

با صدای   جرم، تمام حواسم به مامان بود؛ حرص و عصبانی تم را

  آرامی که مامان نشنود، سرش خالی کردم:

ی بزنی به دیوار کالس؟ فعالً که با چاپش کن خوایمگه می -

ام، قلبم داره میاد تو دهنم، دستورات جنابعالی بدون زلزله روی ویبره

 ها نفرست! مامان بفهمه خیلی ها رو برای بچهخدا سوال رو ساغر تو
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 برام گرون تموم میشه. اما به خرجش نرفت که نرفت.

ه آن کاولیاء و مربیان ی بابا به دلیل شغل مدیریت دبیرستان و جلسه 

روز عصر برگزار شده بود تا دیروقت در مدرسه حضور داشت؛ 

  شد.تر میوگرنه کارم سخت

یح وقتی مامان به سراغم آمد تا سوالی که اشکال داشتم را برایم توض

که از ترس ضربان قلبم باال رفته بود، با صدایی که دهد؛ درحالی

  :لرزشش کامال مشهود بود، جواب دادم

   .خودم یاد گرفتم، سوالی ندارم -

بعد از فراغت از درس، سری به آشپزخانه زدم. نگاه مشکوک و پر 

های شام تزیین شده با از حرف مامان هم باعث نشده بود که به کتلت

های معطر چیده شده در ظرف، ناخنک نزنم؛ بیخیالی هم سبزی

  عالمی داشت که حاال در به در دنبال آن هستم.

ح فردا من و ساغر زودتر از همیشه راضی از موفقیت در صب

ماموریت شیطانی که روز گذشته انجام داده بودیم و سرخوش از 

که همه چیز آراِم ما چقدر خوشبختیم، راهی مدرسه شدیم؛ کم این

  ی کنیم.ل -مانده بود که از خوشی در مسیر مدرسه لی

 اط وسیع بود که درِ دبیرستان ما یک ساختمان آجر نمای بزرگ با حی

ای، ایستگاه مناسبی بزرگ کرم رنگ با سر در سفالی نمای قهوه

  برای دیدار هیجانی اول صبح و خداحافظی آخر وقتمان بود.

ی پلکانی های بید مجنونی در فواصل منظم از هم، کنار باغچهنهال

 ها؛ در طول سه شکل کاشته شده بود که به دلیل تازه کاشته شدن نهال
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خواندیم، سعادت بهره بردن از سالی که در این مکان درس می

  های افشان بید را نصیبمان نکرده بود.سایه

ی روزهای سال تحصیلی با برگزاری مراسم آن روز مثل همه 

ی دوم و ی ما در طبقهصبحگاهی وارد کالس شدیم؛ کالس پر خاطره

  مشرف به خیابان بود.

م شد؛ زنگ شیمی، مامان مثل زنگ زیست به خیر و خوشی تما

ای وارد کالس همیشه خیلی شیک و رسمی با مانتو و شلوار سرمه

ای کالس را از نظر گذراند. ، لحظهای تیرههای قهوهبا چشم  شد.

ی های همیشه مرت ب و پوست نباتی صورتش در زیر مقنعهابرو

  کرد.نمایی میمشکی بیش از پیش رخ

ی موهای بلوطی رنگش خیلی سمج از باریکه  به احترامش ایستادیم؛

ی همیشه جذابش اش بیرون زده و چهرهی مقنعه روی پیشانیگوشه

که همه در شباهت زیاد من به مامان تأکید از این را زیباتر کرده بود.

  بالیدم.داشتند، به خود می

ای کالس داشت؛ صبح متوجه نشدم ی دیگهزنگ اول مامان مدرسه

که روز خوبی در پیش پوشیده بود چون خوشحال از این که چه لباسی

  دارم زودتر از خانه بیرون زدم.

بار همه خوشحال و برخالف دفعات قبل که امتحان شیمی داشتیم؛ این

 بدون استرس بودند، مامان با لبخند ملیح رو به ما سالم کرد و در

جواب ی بلندی ها با بلهجواب حالتون خوبه؟ همه مثل کالس اولی

  دادند.

 ای نارنجی رنگ که برای جلوگیری از دید ی پارچهپرده
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ی کالس آویزان بود؛ با تاللو نور آفتاب های مقابل از پنجرهآپارتمان

صبحگاهی فضای کالس را به رنگ زرد و نارنجی زیبایی درآورده 

ی نگرانم داشت؛ بود که در آن لحظه تناسب زیادی به رنگ چهره

طریقی به کار اشتباه من پی ببرد،   ن بابت که مامان بهنگرانی از ای

های کالس دیده ولی این تشویش و اضطراب در سیمای دیگر بچه

  شد.نمی

های کالس را از نظر گذراند، تک بچه -تک  ی بش اشچهره  مامان 

  با نگاه سرزنش آمیز به صورت پر از استرسم، پرسید:

  این؟دخترها برای امتحان آماده -

وقتی دوباره با جواب مثبت همه روبرو شد؛ با تأسف سری تکان داد 

  و با طعنه گفت:

ی به این رسایی تا به حال سر امتحان شیمی از شما نشنیدم! لهب -

  این.معلومه که خیلی خوب خوندین و کامالً آماده

ها را به پشت روی میز هر کدام از ما گذاشت و با لبخندی که سوال 

کرد تا به خنده تبدیل نشود؛ به همه خودش را کنترل میبه زحمت 

  نگاه کرد و توضیح داد:

بار کتاب ها امتحان خیلی آسونه خود سوال کتابه، اگه حتی یکچهب -

  تونین جواب بدین.رو خونده باشین راحت می

  امه داد:کردند بعد ادهمه با رضایت به او نگاه می

اصالً یه قراری با هم بذاریم؛ اگه میانگین نمرات کالس از پونزده  -

 صورت کالس شیمی تونین اردو برین، در غیر اینبیشتر باشه، می
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کنم و هیچ کدوم حق اردو رفتن ندارین، آخر هفته رو کنسل نمی

  دونین که اگه دبیری اجازه نده حق تعطیلی کالس رو ندارین؟می

ش الس که درسش زیاد خوب نبود، نازی به صدایهای کیکی از بچه

  داد و با اطمینان گفت:

  پونزده کمه، میانگین کمتر از هیجده.  خانم -

گفتند که مامان با جدی ت تمام همه را به ها چیزی میهرکدام از بچه

  سکوت دعوت کرد:

  باشه این دفعه استثناًء بیشتر از سیزده. اگه به من - 

ی ساغر و دزدی من کمتر از بیست طف نقشهگفت؟ به لچه می

مدت   نداریم، عذاب وجدان مثل خوره به جانم افتاده بود، تمام

ها بودم که گر بچهزده از کاری که کرده بودم، ساکت نظارهخجالت

  دستور صادر شد.

ها رو برگردونین! چهل و پنج دقیقه فرصت دارین که اال ورقهح - 

کننده اردو رفتن شماست؛ زنگ آخر  تعیینجواب بدین، چون نمرات 

که ورزش دارین نمرات شما رو بهتون تحویل میدم که با خیال 

 راحت برای اردو آماده شین.

لرزید، ضربان قلبم باال هایم میورقه را برداشتم؛ شوکه شدم! دست 

ها در که بچهها را بلد نباشم، نه، از اینرفت، نه از این بابت که سوال

ها هایی نبود که من از آنکنند؟ این سوالمن چه فکری میمورد 

عکس گرفته بودم، سر بلند کردم و با نگاه سرزنش آمیزش روبرو 

  ها را عوض کرده بود؟!و سوال  شدم؛ از کجا فهمیده
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هایم کامالً خیس عرق بود، آرام از خجالت ُگر گرفتم؛ آنقدر که دست

داختم، عصبانی ت و به کالس ان هایم نگاهی اِجمالیاز روی سرشانه

های کالس مثل تیری مرا نشانه گرفته بود، حتی دوست دلخوری بچه

  ام ساغر!صمیمی

  با صدای شاکی مامان که گفت: 

رای دیدن همدیگه وقت زیاده، زود باشین زمانتون داره تموم ب -

  میشه!

لی که خیی امتحان متمرکز شدم؛ با اینبه خودم آمدم و روی ورقه 

سطحی کتاب را مطالعه کرده بودم و از درس دادن مامان سر 

ها که برای بچهمطالبی یادم بود، ترجیح دادم بخاطر این  کالس

  ویل دهم.ام را سفید تحسوءتفاهم پیش نیاید، ورقه

گذاشتم، با  رمق بلند شدم ؛ ورقه را با شرمندگی روی میزشبی

  شستم.های سست برگشتم و سرجایم نقدم

ب و دلخورش به ورقه ام بود؛ با لحنی که تأسف مامان که نگاه متعج 

  ها گفت:زد روبه بچهدر آن موج می

ها کارم خیلی آسونه، ه نظر میاد امروز برای صحیح کردن ورقهب -

  فکر نکنم به زنگ ورزش برسه.

اش ای عمل کرد و ورقهساغر هم به تبع من مثل یه خالفکار حرفه 

  زیری هر چه تمام روی میز مامان گذاشت.را با سر به 

ها کالفه مشغول نوشتن بودند؛ از ناراحتی و استرس بعضی از بچه

 های ام مدام ضربههای مشت کردهلبم را به دندان گرفتم و با دست
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کرد و از پس زدم، عرق شرمندگی رهایم نمیصدا روی میز میبی

  گردنم به پشتم سرازیر بود.

سر بلند   حال خودم بودم. با حضور مامان باال سرم سر به زیر به

های عسلی سرزنشگر او روبرو شدم؛ وقتی حین نگاه کردم و با چشم

ام هایم بر روی گونهعسلی  های اشک شناور رویکردن به او قطره

م گرفت و با  که از خجالت سرخ شده بود چکید، نگاهش رنگ ترح 

  صورتم را گرفت.انگشت شصت خود نوازشگرانه نم روی 

های که با دستی من و ساغر را روی میز ما گذاشت و درحالیورقه

ام ام را داخل مقنعهگرمش موهای خیس از عرق روی پیشانی

  گذاشت به آرامی گفت:می

کنم اونقدر بلد هستی که میانگین کالس رو باال ئیس! فکر میر -

  ی.ن نندازها رو از اردو رفتببری تا این بیچاره

  و رو به ساغر گفت:

  طور!دستیار، تو هم همین -

 آرام زیر گوشمان طوری که فقط ما دو نفر بشنویم، با تمام دلخوری 

   پچ زد:

ها وقت گذاشتین، برای درس گه اینقدر که برای دزدیدن سوالا -

شد؛ االن حال و روز شما اینی نبود که دارم خوندن صرف می

دو تا در دزدیدن  م هوش و ذکاوت شمابینم، باید اعتراف کنمی

   نظیر بود!بی ها، مثل درس خوندنتونسوال

 ها که بعد نگاهی گذرا به کالس انداخت؛ ضمن تذکر دادن به بچه
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  تری ادامه داد:هایشان باشد، با لحن مهربانحواسشون به ورقه

جور ی هوشیتون برای اینمیدوارم آخرین باری باشه که از بهرها -

  کنین.رکات مرموزانه و متقل بانه استفاده میح

آن روز نمرات کالس به حد نصاب نرسید، مجبور شدیم خواهش کنیم 

نیم با دوباره قبل از زمان اردو، وقت آزاد از ما امتحان بگیرد تا بتوا

  طور هم شد.ها در اردو شرکت کنیم و همیندیگر کالس

اش ی رد و بدل شده تلفنیهاهای روی میز و صحبتجایی ورقهجابه 

با مادر ساغر، هوش و ذکاوت او را تحریک کرد؛ هر چند در ابتدا 

ها در این نقشه دست داشته باشند؛ اما با ی بچهتردید داشت که بقیه

   های کالس شک ش به یقین تبدیل شد.حرکات شبهه برانگیز بچه

رد، های کالس سرزنشم نکچقدر ممنون او بودم که در حضور بچه

کرد حتی در مسیر برگشت به خانه، طوری با من و ساغر رفتار می

است و شد که هیچ اتفاق ناخوشایندی رخ ندادهکه داشت باورمان می

  ایم.ما کار اشتباهی نکرده

 بعد از خداحافظی و رفتن ساغر، در حیاط را باز کرد. خود را کنار

من وارد حیاط کشید و با دلخوری نگاهم کرد. منتظر بود تا اول 

  شوم.

  وقتی تعل ل مرا دید با جدی ت گفت: 

  برو داخل. -

با تشویش نگاهش کردم، آرام و با استرس به داخل حیاط قدم  

 های تند از من پیشی برداشتم. در را پشت سرش بست و با قدم



 

 

 WWW.98IA3.IR 24 کاربرنودهشتیا افتخاری فاطمه_  ماندگار سخاوت

 

 

   گرفت.

ای هایش را درآورد و داخل جاکفشی قهوهکنار در ورودی هال، کفش

تراس گذاشت. در هال را باز کرد و منتظرم ایستاد. برای رنگ روی 

  کردم.استارم معط لی میباز کردن بند کتونی سفید آل

  ام کرد:باالی سرم ایستاد و با عصبانی ت مواخذه

  ی کور هم بود تا االن باز شده بود.ازی نکن مهتا! اگه گرهب -

خیس عرق  استرس ماه، از خجالت وسوای گرمای ظهر اردیبهشت

  یده بود.به گردنم چسب  بودم و تمام موهای پس سرم

های مالمتگر ام دل کندم و بدون نگاه کردن به چشمباالخره از کتونی

  او از کنارش عبور کردم و وارد هال شدم.

هایم، ام را از جلو پایین کشیدم که باعث شده بود تمام چتریمقنعه

ام کمتر زدهی خجالتود که چهرهصورتم را بپوشاند. شاید بهتر شده ب

گرفت، بنابراین برای کنار زدنش تالشی در معرض دید او می

  نکردم.

های عمیق پی در پی او ام را از دستم گرفت، نفسی مشکیکوله

نشان از ناراحتی بیش از حد ش بود. بدون هیچ حرفی در سکوت 

تا به  کرد، چطور این حجم از خشم را کنترل کرده بودنگاهم می

  منزل برسیم؟

  در نهایت سکوت را شکستم و با عجز اعتراف کردم:

 خوام مامان، دیگه هیچ وقت خیلی کارم اشتباه بود، معذرت می -
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   تکرار نمیشه.

  م گرفت و بدون هیچ انعطافی گفت:ام را به سمتکوله

  است رو عوض کن و دوش بگیر تا ناهار رو گرم کنم.برو لب -

  م زد:رفتم که صدایمطیع سمت اتاقم می سر به زیر و

ی زنم بخاطر اینه که امروز به اندازهبینی حرفی نمیهتا، اگه میم -

تونم مثل کافی شرمندگی و سرافکندگی تو رو دیدم. مطمئن هستم می

  کنی.قبل بهت اطمینان کنم که دیگه این اشتباه رو تکرار نمی

شت، بازوهایم را در دست کمی مکث کرد و آرام به سمتم قدم بردا

رسید، و دلگیر به نظر می ای که خیلی خستهگرفت و با چهره

  نصیحتم کرد:

امروز ببینمت. در ضمن  وقت کاری نکن که تو موقعیتهتا، هیچم -

ها برام پیروزی در برابر تو نبود، من بیشتر از عوض کردن سوال

  زده شدم.التتو، بخاطر کار اشتباهت پیش شاگردهام شرمنده و خج

آنقدر این حرف او برایم درد داشت و گران تمام شده بود که بعد از 

گذشت چند سال با یادآوری آن از شرمندگی و خجالت ُگر گرفتم و با 

هایم کنم. با مرور خاطرات اشکها نگاه میدلتنگی زیاد به این عکس

سرازیر شد؛ بعد از گذشت ده سال از آن روزها هنوز هم این 

طرات برایم تازگی دارند، انگار که دیروز اتفاق افتاده است. سرم خا

هایم رفع گذارم تا با گریه کردن کمی از دلتنگیرا روی آلبوم می

های قلبم باال رفت و این اصالً برایم خوب نبود؛ سعی کردم شود. تپش

 های عمیق خود را آرام کنم تا ضربان قلبم منظم شود، باید با نفس
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گرفتم، باید این آلبوم خاطرات را زشک معالجم را جد ی میاخطار پ

جایی بگذارم که به این آسانی در دسترسم نباشد؛ چون برای رفع 

  روم.هایم زود به زود به سراغشان میدلتنگی

زد به خودم آمدم، در   با صدای نیاز که با ناز مامان مهتا صدایم 

اش م ریختهموهای به ی خواب آلود واتاق باز شد، با دیدن چهره

   پرواز کند.  ام به سمتمآغوشم را باز کردم که همه زندگی

تر شد تا هایش منظمتر و تپشهایش قلبم آرام و آرامبا نزدیک شدن قدم

دغدغه به ضربانش ادامه داد که ای بیبا در آغوش کشیدن نیاز گوشه

ولوی مو ریتمش برای نیازم الالیی عشق بود، برای این فرشته کوچ

های همیشه های عسلی و لپطالیی با صورت سفید، چشم

  اش.صورتی

***  

صبح بعد از خوردن صبحانه و مرت ب کردن میز، برای رفتن به  

بابا که نیاز را آماده کرده بود و در   داروخانه آماده شدم؛

  یفش بود، گفت:گذاشتن خوراکی داخل ک  حال

هوای پاییزی قابل پیش بینی نیست، میزنم،   امروز یه سری به باغ - 

اگه سردتر بشه تمام مرکبات یخ میزنه و خراب میشه، بعد از 

گردم، اگه زودتر کارم بار و تا ظهر برمیترهمیرم میدون میوه   باغ

  دارم.تموم شد نیاز رو از مهد برمی

و   ام را از روی عسلی کنار راحتی کالباسی رنگ برداشتمگوشی

    گفتم:
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که کارت تموم شد با من تماس بگیر تا من باشه بابا، بعد از این -

  دنبال نیاز نرم!

ای رنگش بود؛ وقتی موفق نیاز درگیر بستن زیپ کاپشن مغزپسته

  حوصلگی اعتراض کرد:نشد، با بی

  پوشم، سردم نیست!مامان من کاپشن نمی -

ه به غرولندش زیپ کاپشنش را   بستم، بعدمقابلش زانو زدم و بی توج 

اش زدم و او ای عمیق بر پیشانیاز مرت ب کردن شال و کالهش بوسه

  را به سمت در خروجی هدایت کردم.

ی هال و مطمئن شدن از کنسول گوشه با نگاهی به خود در آینه

سر و وضعم؛ سوئیچ ماشین را از روی پارتیشن سفید   مرت ب بودن

    دن در هال گفتم:رنگ کنار در خروجی برداشتم و حین باز کر

ن ساعت یک بعدازظهر کارم تو داروخانه تموم میشه؛ امروز م -

سرم خیلی شلوغه قراره داروهای جدیدی که سفارش دادم تحویل 

 بدن، انبار رو هم باید چک کنم که داروها تاریخ انقضاشون نگذشته

  باشه.

گشت، طور که داخل کشوی پارتیشن دنبال چیزی میبابا همین

  پرسید:

  و به همکارت بسپاری؟رتونی این کار روریه؟ نمیضحضورت  -

نیم بوت نیاز را از جا کفشی برداشتم و بیرون گذاشتم، در حال 

  های خودم گفتم:پوشیدن کفش
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  ترین اشتباهی جبران ناپذیره.ید نظارت داشته باشم؛ کوچکبا - 

ای صدادار سمت پارکینگ رفتم؛ نیاز طبق روال همیشگی با بوسه 

های پدر از او خداحافظی کرد، سوار ماشین شدیم، با بستن بر گونه

  با ریموت از حیاط خارج شدیم.  کمربند نیاز و باز کردن در

اش کردم؛ بعد از وقتی به مهد رسیدیم، تا ورودی سالن مهد همراهی

  اش، مسیر داروخانه را در پیش گرفتم.تحویل دادن نیاز به مربی

پارک   را داخل پارکینگ اختصاصی روبروی مجتمعماشین  

به مجتمع پزشکی شش طبقه با نمای تمام سنگ نگاهی   کردم،

سال دوم داروسازی بودم که این مجتمع پزشکی در حال   انداختم؛

ی همکف این مجتمع را که حالت نیمه ساخت بود، مامان و بابا طبقه

 مانی این مجتمع بود،دوبلکس داشت و در آن زمان انبار مصالح ساخت

  خریدند.

های ام، یکی از شیک ترین داروخانههای اول دانشجوییی سالدخمه

شهر شده بود و تابلوی سفید بزرگ نصب شده روی سر در داروخانه 

ای، داروخانه دکتر ُسهرابی، کامالً خودنمایی ی آبی فیروزهبا نوشته

  کرد.می

که به صورت   وساز میانسالیدکتر دار  با خرید مجوز داروخانه از

ام در اینجا مشغول به کار بود و التحصیلیاستیجاری تا زمان فارغ

مهاجرت به خارج از کشور را داشت، شد همان چیزی که   قصد

  شد، ولی هزار افسوس!بایست، میمی

ی همکف این مجتمع بزرگ موقعیت مکانی داروخانه که در طبقه

 بود که همیشه روزهای کاری  قرار داشت، باعث شده  پزشکی
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  شلوغی داشته باشیم.

های فلزی مارپیچ با پس از ورود به داروخانه کنار در ورودی پله

ی باال که قسمت فروش لوازم را به طبقه  پایین  های استیل بخشنرده

  کرد.بهداشتی و آرایشی بود، مت صل می

 نتوام با روپوشبعد از سالم و احوالپرسی با همکارانم و تعویض ما 

ها به انبار، که قسمت انتهای داروخانه قرار سفید، با دو نفر از بچه

داشت رفتیم؛ دو ساعتی زمان برد تا داروها چک شود و داخل 

ها قرار بگیرد. آن روز کاری هم مثل روزهای دیگر با تمام قفسه

  هایش سپری شد.خستگی

  

محل کار به منزل  روز بعد ساعت هشت و نیم شب بود که خسته از

که سرمای شب پاییزی لرز به تنم انداخته بود؛ با رسیدم، درحالی

ش شنیدن صدای مکالمه بابا که بیشتر به مشاجره شبیه بود دچار تشوی

بعید بود! با عجله  این نوع رفتار از پدِر همیشه خونسرد و آرام  شدم؛

ه به مخاطب در هال را باز کردم و سالم کردم، با دیدنم بدون توج  

ی مضطربم را دید، وقتی چهره  پشت خط سالم و خسته نباشید گفت؛

  ی حاد ی نیست.ی دست به من فهماند که مسئلهبا اشاره

ی او قانع اما ذهنم همچنان درگیر این موضوع بود و با ایماء و اشاره

ای که هال را پل ه  های چوبی چندنشده بودم؛ با دلشوره به کمک نرده

کرد طی کردم، به اتاقم که در سمت قسمت دوبلکس مت صل میبه 

هایم، راست سالن کوچک باال قرار داشت، رفتم؛ حین تعویض لباس

 شنیدم ولی چیزی تر شده بود، میی او را که آرامهنوز صدای مکالمه

 



 

 

 WWW.98IA3.IR 30 کاربرنودهشتیا افتخاری فاطمه_  ماندگار سخاوت

 

 

  هایش دستگیرم نشد.از محتوای صحبت

شت رفتم؛ به سمت اتاق نیاز که درست روبروی اتاق من قرار دا 

را تا نیمه باز کردم، با   که داخل اتاقش خوابیده، آرام درهوای این

دیدن تخت صورتی و روتختی عروسکی مرت بش جا خوردم؛ در رو 

 کامل باز کردم، شاید کنار کمدش حین بازی کردن خوابش برده باشد.

اتاقش  ورتیص -اش مرت ب داخل کمد سفیدهای دخترانهعروسک

   بودند و خبری از نیاز نبود.چیده شده 

  وقتی آشفته صدایش زدم، بابا با سردرگمی جواب داد:

ی ما بودن؛ موقع رفتن نیاز آرش و خانمش مهرآسا عصر خونه  -

  رو برای گردش بیرون بردن.

ام نشست و با صدای لرزانی اخم ظریفی از عصبانی ت روی پیشانی

  اعتراض کردم:

تو این هوای سرد بیرون  نه و نیم شبه، هنوزولی بابا االن ساعت  - 

   هستن؟!

کمی مکث کرد و همینطور که مشغول مهی ا کردن میز شام بود  

  جواب داد:

  ی آقاجون.نه رفتن خونه -

ها پایین آمدم و سمت های چوبی از پل هگرفتن نرده آرام با کمک -آرام 

  آشپزخانه قدم برداشتم. با دلخوری پرسیدم:

 دونین نیاز شب بدون چرا اجازه دادین نیاز رو ببرن؟ شما که می -
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  مونه!من جایی نمی

ی سردردش بود، اش داد که نشان از شروع دوبارهچینی به پیشانی

  هایش، جواب داد:حین مالش شقیقه

  گردن.دیر وقت هم شده بر می نگران نباش، -

یشم شد، با برداشتن حال و روزش عادی نبود و این مسئله باعث تشو

چند قدم به او نزدیک شدم و پارچ آبی که دستش بود را گرفتم، با 

  استرس پرسیدم:

  شون خوبه؟!بابا، آقاجون و عزیز حال -

بارید ولی با خونسردی، آرام جواب کالفگی از سر و رویش می 

  داد:

  …همه خوبن، فقط -

کیه به میز ناهار نداخت، با تاای عجیب به جانم مکث بابا دلشوره 

   خوری خود را سرپا نگه داشتم و پرسیدم:

  برای نیاز اتفاقی افتاده؟! -

ابروهای پر پشتش را در هم کشید و کمی جدی ت چاشنی لحن صدایش 

  کرد و گفت:

را تا این حد خودت رو به نیاز وابسته کردی که با کوچکترین چ -

  ؟!ریزیط میشه بهم میای که به نیاز مربومسئله

 کرد و کامال مشخص بود که از چیزی عصبانی است، نصیحتم می 
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  اولین بار نیاز را در آغوش گرفتم.  ذهنم درگیر زمانی بود که برای

هایم غرق در افکار و احواالت گذشته بودم، با دستی که روی شانه 

ام صندلی را کنار کشید تا نشست به خود آمدم، با دیدن حال آشفته

ه به کمک او، با عجله سراغ گوشیلی من بیبنشینم، و ام رفتم، توج 

زدم تا خیالم راحت شود، خاطره خوشی از این باید با نیاز حرف می

  ها نداشتم.دلشوره

جواب نداد. همینطور که نگاهم به  سریع شماره عمو آرش را گرفتم، 

ر ب بابا بود، دوباره تماس را برقرار کردم که با صدای اپراتور مبنی

  عدم در دسترس بودن مواجه شدم.

  آقاجون تماس گرفت.  بابا هم نگران به سمت تلفن منزل رفت و با

اش حال روی صندلی نشسته و منتظر بودم تا مکالمهسست و بی 

شروع شود، با سالم و احوالپرسی او، به زحمت از روی صندلی بلند 

  شدم و مقابلش ایستادم.

اش حین صحبت کردن با تلفن هنگام پریشانی بابا و دعوای لفظی

  ورودم به منزل، استرسم را بیشتر کرده بود.

با خواهش گوشی را از او گرفتم با شنیدن صدای خوشحال  

عزیزجون کمی خیالم راحت شد، ولی من با شنیدن صدای گرم نیاز 

  رسیدم.به آرامش می

ه چرا بعد از سالم و احوالپرسی معمول با عزیز و گالیه از من ک 

زنم؛ برای اینکه بتوانم با نیاز صحبت کنم ها سر میدیر به دیر به آن

 پای تلفن نیاز را صدا زد. صدای شلوغی خانه را نه به صورت 
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شنیدم. وقتی صدای شاد نیاز به گوشم رسید، واضح، ولی مبهم می

  نفس راحتی کشیدم.

  سالم مامان مهتا. -

ی چند دقیقه قبل به باد دلشورهصدای پر انرژی نیاز باعث شد همه 

  اش شریک بدانم.فراموشی سپرده شود و خود را در خوشحالی

   گذره؟!می وبی؟ خوشسالم دختر قشنگم، خ -

  اش جواب داد:با صدای شاد کودکانه

  آره مامان، خیلی. -

  با ناراحتی ساختگی گفتم: 

  حاال بدون من میری مهمونی؟!  -

رسید طبق عادت همیشگی به نظر میبا صدای دلخورش که 

روی صورت نازش نشسته، غر   هایش را باال انداخته و اخمیشانه

  زد:

خوایم بیام اینجا، تازه عمو گفت شما و بابا حمید هم دونستم میمین -

   میاین.

  برای دلجویی از او گفتم:

   دونم عزیزم، مراقب خودت باش، گوشی رو بده به عموآرش.می -

 عمو گوشی را گرفت بعد از سالم و احوالپرسی از او خواستم حتماً 
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  برگرداند که جواب داد:  آخر شب  نیاز را

    همین تصمیم رو داشتم. -

  بعد با تردیدی که در صدایش کامال مشخص بود، به آرامی پرسید:

  دین؟ خیلی منتظر بودیم!چرا برای شام نیوم -

  اب دادم:ه جانب و شاکی جوخبر از همه جا، حق بمن بی

گه قرار بود ما هم بیایم، ای کاش مهمونی رو برای آخر هفته م -

  ذاشتین!می

  خداحافظی کرد. ایبا کمی مکث، بدون هیچ حرف دیگه 

ام تمام بابا روی صندلی آشپزخانه نشسته بود و منتظر تا مکالمه 

د از شام شود. از من خواست تا غذا سرد نشده سر میز بروم و بع

خواهد با من در مورد موضوعی حرف بزند. شام در می

صرف شد، تمام مدتی که مشغول تمیز کردن میز بودم به  سکوت

یک نقطه خیره شده بود و به حال خودش نبود. روبرویش نشستم و 

هایش شدم. نگاهی به صورت نگرانم کرد، منتظر شنیدن حرف

د بود، باالخره لب به الً مشهواش برای گفتن موضوعی کامدودلی

   سخن باز کرد:

  ی آقاجون هستن.ی عمو چند روزی خونهخانواده -

ها از تهران به شمال ها بود و آخر هفتهچون کار همیشگی آن

ب نکردم.می تفاوتی و سکوتم را دید ادامه وقتی بی آمدند، زیاد تعج 

  داد:



 

 

 WWW.98IA3.IR 35 کاربرنودهشتیا افتخاری فاطمه_  ماندگار سخاوت

 

 

  اومدن کارگاه رو رابندازن. -

وی دلم تاو باعث شک و تردیدم شد، دل  یی درهم رفتهچهره

  با لبخند تصنعی گفتم:  نبود،

ما چرا به دیدنشون نرفتین؟ حداقل به آقاجون و عزیز سر ش -

  زدین.می

خواستم با این سوال او را به حرف بیاورم که منظورش از می 

ی عمو دقیقاً چه کسانی هستند؟ عمو با این سن و سال خانواده

گری ندازی کارگاه را نداشت، پس باید خبرهای دیی راه احوصله

  باشد.

  برای کنجکاوی و فهمیدن نظرش پرسیدم:

  ی آقاجون؟دازظهر با هم بریم خونهبابا فردا بع -

  با جدی ت و صراحت کالم گفت:

  ودم تنها میرم!الزم نیست شما بیای، خ -

 ی او شوکه شدم، هیچ وقت با من اینطوراز رفتار غیرمنتظره

م به یقین تبدیل شد، عرق سردی روی پیشانیبرخورد نمی ام کرد. َشک 

ه های شبانه و خرد های او شدم. گریهی تشویشنشست، تازه متوج 

  زد.شدنم را در اوج دلباختگی دیده بود و دم نمی

کردم. قبل از رفتن به اتاقم باالی سرش باید خیالش را راحت می

ا دور گردنش حلقه کردم، عطر مورد هایم رایستادم و از پشت دست

 کرد، ی مامان را که هنوز بعد از گذشت چند سال استفاده میعالقه
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  استشمام کردم و گفتم:

ای برای اومدن به بینم این هفته هیچ عالقهکنم، میاال که فکر میح -

  ام برسم.تونم به کارهای عقب موندهاونجا ندارم. می

دلخور از  گلویم را به سختی فرو بردم وبغض چنبره زده روی 

  قضاوتش گفتم:

ی توی رفتارم دیدی که من رو مهتای نوزده ساله فرض کردی و چ -

  اینقدر آشفته شدی؟! تا این حد از من ناامیدی بابا؟!

ه اشکایم شود، بوسه  هایش که ای آرام روی شقیقهقبل از اینکه متوج 

زدم و با پنهان کردن لرزش  با موهای جوگندمی پوشیده شده بود،

  صدایم، به آرامی زیر گوشش زمزمه کردم:

شما به دیدنشون برو، مطمئن هستم عمونادر منتظر شماست و از   -

  دیدنتون خوشحال میشه.

های گذشته که حاال با هر ماجرای راهی اتاقم شدم، اتاقم بود و غصه 

  آمد.ای، دوباره به سراغم میتازه

 

که دانشجوی سال دوم داروسازی بودم، قرار بود  هشت سال قبل

ی چهارشنبه آخر طبق روال سالهای گذشته، برای خوردن آش َگَزنه

   سال، به منزل آقاجون برویم.

خانواده عمو به همراه مهنام و همسرش که برای تعطیالت از اتریش 

  آنجا حضور داشتند.  به ایران آمده بودند، از چند روز قبل

 زدیک عید، مدرسه تق و لق بود؛ ولی بابا به عنوان مدیر هر چند ن
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بایست در مدرسه حضور داشت. با تماسی که مامان با مدرسه می

  عزیزجون گرفت، قرار شد ما بعد از ظهر به روستا برویم.

محمد دانشجوی ارشد مهندسی عمران در دانشگاه تهران بود و  

مشغول   رد.کسازه کار می همزمان در یک شرکت مهندسی

برادری در مورد درس و دانشگاه بودیم که بابا   های خواهر_صحبت

اش با لباس راحتی منزل، از راه رسید. بعد از تعویض لباس رسمی

  سر میز مشغول خوردن ناهار شدیم.

کنند، احساس کردم مامان و بابا با ایما و اشاره با هم صحبت می 

شود. کالفه از کارهای عجیب و ها همراه میبا آن  جاهایی هم محمد

  ها دلخور نگاهشان کردم:غریب آن

  خواین برم توی اتاقم ناهار بخورم تا شما راحت باشین.می -

  محمد با شیطنت چشم و ابرویی آمد و جواب داد:

دونیم چطور وضوع اصلی شما هستی، کجا بری؟ فقط نمیم -

  موضوع رو بهت بگیم؟!

هایشان ناراحت از اینکه مرا محرم حرفمن گیج از حرف محمد و  

 خوردن ناهار، به فکر فرو رفتم. دانستند، بجاینمی

بعد از صرف ناهار، مامان مشغول مرت ب کردن میز آشپزخانه بود 

اده که من و محمد به اتاقمان رفتیم تا برای رفتن به منزل آقاجون آم

   شویم.

 سر میز بود که مامان  هابعد از پوشیدن لباس، فکرم درگیر رفتار آن
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  در زد و به اتاقم آمد. نگاهی اِجمالی به سر تا پایم انداخت و گفت:

  لباس مناسبی بپوش! -

پوشیده   بلوز ریز بافت زرشکی و شلوار جین مشکی رنگ 

تختم   روی  را برای پوشیدن  مشکی -کاپشن دو روی قرمز   بودم،

  گذاشتم.

  دلخور نگاهش کردم و غر زدم:

  کجاش مناسب نیست؟ -

گیری منظورم از نظر پوشش بود که مامان در این زمینه خیلی سخت

  کرد.می

   ام کرد:ی اخم آلودهبا لبخند نگاهی به چهره 

رای خوشگذرونی چهارشنبه سوری خوبه! اما برای خواستگاری ب -

  است!خیلی ساده

تگاری مات و مبهوت نگاهش کردم و درحال حال جی کردن که خواس

ای به ذهنم خطور کرد نکند برای محمد چه کسی است؟ لحظه

مامان که سردرگمی من را دید،   خواهند خواستگاری بروند؟!می

   مادرانه توجیحم کرد.

خواد تو رو برای آروین مو نادر با بابات صحبت کرد، امشب میع -

  خواستگاری کنه!

  آوردم:بان زای که به ذهنم رسید به اولین جمله 
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  دونه؟!آروین می -

گشت با مامان در حالی که داخل کمدم دنبال لباس پوشیده و شیک می 

  جدی ت گفت:

گه میشه ندونه؟! شش ماه پیش از طریق عموآرش درخواستش م - 

  رو مطرح کرد که جواب دادیم:

  ا زوده، تازه ترم سوم دانشگاهه!هنوز برای مهت -

ب گرد شچشم  از نگاهش بده بود و با دهانی هایم از تعج 

  العملم زد و ادامه داد:لبخندی به عکس  کردم.

هتا جان اگه نظر من رو بخوای تا َدرِست تموم نشده نباید ازدواج م -

های بهتری داری، ولی چه کنم که کنی، تازه در اون شرایط موقعی ت

  شم.حریف تبار پدرت نمی

موضوع به این مهم ی دلخور من که از مامان، بخاطر پنهان کردن  

  بودم، غر زدم:

ها هستن هم امان، آخه چه ربطی به درس خوندنم داره؟! خیلیم -

  کنن!خونن هم ازدواج میدرس می

کار شده   هایش با حریرمامان تونیک یشمی رنگ را که روی آستین 

کرد برای مهمانی نگهداشت و در حالی که چک می  بود، مقابلم

  مناسب است یا نه، با سیاست گفت: خانوادگی شب

وب شد شش ماه پیش بهت نگفتیم و گرنه همون موقع بله رو خ - 

  دادی!می
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  با خجالت از صراحت کالمش، دلخور گفتم:

  مامان... -  

  کرد گفت:هایش را جمع میدر حالی که از حرصی شدن من خنده

  پس جوابت مثبته! -

موشکافانه نگاهم کرد و   کردم، غرق در افکار خوشم سکوت اختیار

  ادامه داد:

ه جای بلوز، این تونیک رو بپوش فکر کنم بهت بیاد! فعالً برای ب -

   مهمونی خانوادگی امشب خوبه.

لبخندی از خوشی به لبم آمده بود که از چشم مامان دور نماند،  

  صورتم را با دو دستش قاب کرد:

ا یه چیزی بین شما دو تا کردم حتمشناختمت فکر میاگه نمی - 

هست، مهتا سعی نکن آروین اینقدر زود به حرف دلت پی ببره، تو 

  هاست.لیاقتت بیشتر از این

مامان رفت و من با وسواس زیاد لباسم را با تونیک انتخابی مامان  

تعویض کردم، آرایش مالیم دخترانه روی صورتم نشاندم، جلوی آینه 

های عسلی و ابروهای پرپشت دست نگاهی به خود انداختم؛ چشم

ام را زیر آمد. موهای طالییام با آرایش، بیشتر به دید مینخورده

شالم پنهان کردم؛ هر چند فایده نداشت و به خاطر لَخت بودنش، 

ریخت. ترجیح دادم آرایشم را پاک کنم و فقط ام میسمج، روی پیشانی

ن هیچ وقت در به یک رژ کمرنگ صورتی روی لبم بسنده کنم؛ چو

 خواست آروین فکر کند کردم دلم نمیجمع خانوادگی آرایش نمی
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  بخاطر او آرایش کردم.

یه حس عجیبی در دلم جوانه زد که برایم آشنا نبود، ولی این حس  

 نوظهور را دوست داشتم. از اتاقم بیرون آمدم، بابا و محمد که از

د، به رویم لبخند طریق مامان تا حد ی به حرف دلم پی برده بودن

  زدند، محمد نگاهی به سر تا پایم انداخت و با شیطنت گفت:

ز نظر تیپ در مقابلش کم میاری، دو ساعت رفتی تو اتاقت این رو ا -

  پوشیدی؟!

  های محمد را جد ی گرفته بودم نگاهی به لباسم انداختم:من که حرف

  د، اگه خوب نیست عوضش کنم؟!انتخاب مامان بو -

با   ام زد وهای ُگر گرفتهبر گونه  ایدور گردنم انداخت، بوسهدست 

  لحن شوخی گفت:

  نه؟خواد مثل تو پیدا کیاده، کجا میاز سرش هم ز -

با ماشین بابا حرکت کردیم تمام مدت طول راه به آروین فکر  

کردم، با تکیه سرم به شیشه ماشین ال نود بابا، چشمم به طبیعت می

مسیر روستا بود و ذهنم پیش پسری سبزه، اخمو با زیبا و سرسبز 

چشم و ابروی پرپشت مشکی، همیشه شیک با پرستیژ خاص، کم 

  حرف و جد ی؛ که بیشتر اوقات با عموآرش دمخور بود.

ذهنم درگیر این موضوع بود در طی این شش ماهی که موضوع  

ش ای عالقهدهندهخواستگاری را مطرح کرده چرا رفتاری که نشان

  به من باشد در برخورد و سیمای ظاهری او ندیدم؟
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بیشتر در مورد  آمددر طول این مدت چنانچه صحبتی به میان می

    درس و دانشگاه بود.

برخالف   برای تولدم و روز دانشجو،  شاید تنها تفاوتش این بود که

کرد، طی تماس های گذشته که به دادن پیام تبریک کوتاه اکتفا میسال

ای با هم صحبت کردیم. البته آنقدر فنی تبریک گفت و چند دقیقهتل

کرد که حس ی کرد که اصالً به ذهنم خطور نمیرسمی صحبت می

  نسبت به من داشته باشد.

شبهه برانگیز بود؛   فقط رفتار او در شب یلدا حین تفال  زدن به حافظ

 مهرآسا، نوبت به من رسید. وعموآرش   بعد گفتن مضمون فال

و از ته دل نی ت کردم. وقتی دیوان حافظ را گشود.   هایم را بستمچشم

چند ثانیه روی صفحه دقیق شد، ابروهایش را باال داد و زیر 

  ستوری گفت:با حالت د  نگاهم کرد. دیوان حافظ را بست و چشمی

  دوباره نی ت کن! - 

ه حتی ب اش اعتراض کردم، ولی اعتنایی نکرد.به حرکت زورگویانه

هی نداشت و خیلی جد ی حرفش را تکرار  حمایت محمد از من هم توج 

  کرد که دوباره نی ت کنم.

ی شیرازی نظر خواستم، ی احساسم به او از خواجهدر مورد نتیجه 

به خودم گذاشتم، دلخور و معترض  العملش را بنا بر کم محل یعکس

نزد  خواستمم. در آن لحظه نمیبغض کرده بود از اتاق بیرون آمدم.

و با شوخی و خنده یاد ای ام   بزرگترها که دور هم نشسته بودند

  کردند بروم، بنابراین به اتاق دیگری پناه بردم.می

 ی یک طرفه را و با خود فکر کردم باید این عالقه  ای نشستمگوشه
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  ی خوبی در پی نخواهد داشت.در خود سرکوب کنم. نتیجه

ای به در خورد، برای باز کردم که تق هر میدر احواالت ناخوشم سی

شده بودم که آروین به آرامی در را باز کرد   خیزکردن در نیم

  داخل آمد.  و

مقابلم  قاشقی  همراه با  های انار سرخ رای چینی پر از دانهکاسه

ه به او با اخم به یک نقطه خیره بودم.   گرفت. بدون توج 

نقش   کرد لبخندکه سعی می و در حالی گرفت   ی حق به جانبیقیافه

  بسته رو لبش را پنهان کند، پرسید:

  ُخب، نگفتی مرادت چی بود؟! -

با عصبانی ت نگاهش کردم و به تالفی کاری که کرده بود، با تندی 

  گفتم:

چه نی تی  را باید بهت بگم؟ مگه بقیه گفتن؟ اصالً مگه خودت گفتیچ -

  کردی؟

  لبخندی مرموز جواب داد:بدون معط لی با 

  مد شک برانگیز بود.چون بیتی که برات او -

با دلهره  ی انار را از مقابلم کنار گذاشتم و به سمت او چرخیدم.کاسه

ب پرسیدم:   از اینکه نکند راز دلم فاش شده باشد، متعج 

  مگه چی اومد؟ -

  با احساس خواند:  وار وطعنه عمیق نگاهم کرد،
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  ته باز آید به کنعان غم مخور...یوسف گمگش -

هایم جا خوش کرد که شعر لبخندی روی لب با شنیدن

دانست که مرادم اش شد. دیگر نمیشدن چهرهبرافروخته  باعث

خودش بود. با حال خوش نگاه تهدیدوار او را نادیده گرفتم و با 

  های سرخی که برایم آورده بود، اتاق را ترک کردم.برداشتن یاقوت

ا یادآوری آن شب، غرق در افکار خوشم بودم که محمد نجوایی زیر ب

  گوشم به راه انداخت:

  ش! داری میری پیشش.ان، نه خودش میاد نه نامهمخواهر  -

اش خندیدم و مشتی آرام به بازوش زدم. آرام طوری به شوخ طبعی

  که مامان و بابا نشنوند پرسیدم:

  دونستی؟می محمد تو -

از بیرون برداشت، به طرفم چرخید، لبخندی به حال  نگاهش را

  خوشم که قابل پنهان کردن نبود زد و جواب داد:

ه بابا، اونقدر مغروره، خودش چیزی به من نگفت ولی از طریق ن -

  مهیار فهمیدم.

  با دلخوری گفتم:

  تو چرا از من پنهون کردی؟ -

  ت:ی حق به جانب گفابرویی باال انداخت و با قیافه

   !به همون دلیلی که بقیه نگفتن - 
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  بعد با کمی مکث در حالی که لبخند به لب داشت، ادامه داد:

دونی یه ماه پیش، وقتی مامان و بابا برای ویزیت قلب هتا نمیم -

مامان اومدن تهران، تا فهمید تو نیومدی چقدر ناراحت و عصبانی 

  شد و سر مهیار بیچاره خالی کرد.

  و با حسرت گفتم: آهی کشیدم

  اش خبر نداشتم وگرنه...من از عالقه  -

ه شدم که دارم راز دل فاش می   کنم.لب گزیدم و تازه متوج 

  ید:ی جد ی به خودش گرفت و پرسقیافه

  هتا؟!مُخب، چشمم روشن، وگرنه چی  -

به زبان آورده بودم صورتم سرخ شد  از خجالت حرفی که ناخواسته

  با این حال کم نیاوردم و غر زدم:و خیس عرق شدم، 

  ولش کن محمد! -

  با لودگی اعتراض کرد:

   خواهر ما رو باش! -

ی سرم را به صندلی تکیه دادم و به مسیر پیش رویم چشم دوختم، تپ ه

های زرد رنگ و پوشیده از محصوالت ُکلزا با شکوفه  بزرگ

، زیباترین باالی تپ ه قد علم کرده بود  درخت چنار کهنسالی که

کشید. غافل از اینکه در را مقابل دیدگانم به تصویر می  اندازچشم

 ی ی نه چندان دور تلخ ترین لحظات عمرم را پشت این منظرهآینده
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  کنم.زیبا تجربه می

ی ده کیلومتری آقاجون و عزیز در یکی از روستاهایی که در فاصله

ما نداشت، زندگی دریا بود و مسافت زیادی با شهر محل سکونت 

در   های به سبک روستایی کمترکردند؛ محلی که متاسفانه خانهمی

شد. ویالهای امروزی ساخته شده داخل مزارع و باغها، آن دیده می

ا هرچند که نمای شیک و زیبایی داشتند؛ ولی به دلیل عدم همخوانی ب

  رسیدند.می ی ناجوری به نظرطبیعت روستا، وصله

ط روستا، مسیر سنگ فرش رو به سمت باال، به مسجد از میدان وس 

شد که منزل آقاجون در همسایگی آن قرار داشت، در حیاط منتهی می

  های طالیی از دور نمایان بود.مشکی رنگ با طرح فرفوژه

یاده با صدای بوق ماشین بابا، مهیار در حیاط را باز کرد. از ماشین پ

هایم خیس از عرق بود. و دست های قلبم باال رفته بودشدیم. تپش

ام به آروین تفاوت نشان دهم، تا کسی از عالقهسعی کردم خودم را بی

  بویی نبرد.

مهیار که ورودی در حیاط ایستاده بود، سالم و احوالپرسی کردیم.   با

چشمم به آروین افتاد که با گرمکن مشکی ورزشی به همراه 

کرد، با دیدنمان نتون بازی میی حیاط بدمیاش هانا، گوشهزادهخواهر

  ت با مامان و بابا شد.آمد و گرم صحب  به سمت ما

هانا درست مثل مادرش مهنام، صورتی سبزه، چشم و ابروی درشت 

هایش ریخته شده مشکی داشت. موهای مجعد بلندش روی شانه

اش را کاله بافت قرمزی که به سر داشت صورت دخترانه  بود،

  زیباتر کرده بود.
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ی شیرینش سالم کرد و به گرمی جوابش را دادم، دست دور با لهجه

  گردنش گذاشتم و او را در آغوشم فشردم.

آروین به سمتم آمد، خیلی رسمی سالم کرد، من که منتظر برخورد  

تفاوت ای مات صورتش شدم، نگاه بیبهتری از طرفش بودم، لحظه

  هم.دبسرد جواب سالمش را   او باعث شد که من هم

ها تا تراس را محمد مشغول صحبت با آروین بود که مسیر سنگریزه

های های بزرگ چوبی با شیشهگرفتم. در و پنجره آرام در پیش -آرام

های رسید. نردهمشب ک رنگین از آن فاصله خیلی زیبا به نظر می

های ی گلدانبوسیله  نصب شده بر روی تراس،  ای رنگچوبی قهوه

ین شده بود.سفالی شمعدان اینهمه زیبایی  ی پیچ صورتی و قرمز، مز 

 با دیدن برخورد سرد و خالی از احساس آروین، برایم هیچ جذابی تی

  نداشت.

آقاجون، عمو نادر و همسر مهنام روی تراس نشسته بودند، با حفظ 

ها روبرو ظاهر و با روی گشاده سالم کردم که با برخورد گرم آن

  شدم.

های ترکمنی کنار دیوار، پهن شده روی تراس و پشتیی قرمز قالیچه

همیشه فضای روحبخش و دل انگیزی را برای نشستن و َحظ بردن 

  کرد.ی سرسبز حیاط فراهم میاز محوطه

ی آمد. با مامان از راهروی گوشهها از حیاط پشتی میصدای خانم 

  ها پیوستیم.هال که به بیرون راه داشت، به جمع آن

عمو مهسا، دیگ بزرگی را روی اجاق گذاشته بود، زن عزیزجون

 مهنام، عمه مریم کنار دیگ ایستاده بودند و هر کدام با قاشق و 
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کردند. با ی نیم پز عزیز را تست میبشقابی در دست، آش گزنه

وبش دیدنمان مهنام سمت ما آمد، به مامان دست داد و بعد از خوش

حس خواهرشوهر بودنش تحریک کردن، به سمتم چرخید. انگار که 

شده باشد، نگاهی به سر تا پایم انداخت و با لبخند رضایت بخشی 

  گفت:

  چطوری خانم دکتر؟  -

بعد از روبوسی و احوالپرسی با مهنام و  به گرمی جوابش را دادم.

ها گوش های آنبقیه روی تخت چوبی کنار اجاق نشستم و به صحبت

  دادم.می

ت و در مورد درس و دانشگاه سواالتی از من مهنام کنارم نشس 

حوصله جوابش را دادم، تمام ذهنم درگیر برخورد سرد پرسید، بی

   ای در نگاهش احساس نکردم؟!آروین بود که چرا هیچ عالقه

به حال خودم بودم که عزیزجون از من و مهنام خواست سفره را  

یپهن کنیم، عموآرش و خانمش مهرآسا به موقع رسیده   بودند، در جو 

های مهیار و محمد، آش با سبزی معط ر صمیمی و دوستانه با شیطنت

  محل ی خورده شد.

ها شدیم. محمد و با مهنام و مهرآسا در آشپزخانه مشغول شستن ظرف

مهیار رفتند تا بساط آتش بازی شب چهارشنبه سوری را توی حیاط 

  پشتی مهی ا کنند.

کردند. فضای داخل ند و صحبت میبزرگترها داخل هال نشسته بود

ی رو به حیاط، فرش شده بود؛ کنار پنجره  های دستبافتهال با قالی

 راحتی   یه دستگاه ال سی دی روی میز شیشه ای قرار داشت.
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ها اشغال شده بود؛ البته ی هال توسط بزرگترای رنگ گوشهقهوه

  ا داشت.آروین در این زمینه استثنا بود و در جمع بزرگترها ج

عزیزجون از من خواست که برای همه چای بریزم، با توجه به تعداد 

ها را پر چای کنم و همراه با ها، کمی طول کشید تا فنجانزیاد مهمان

ها به من بود در حالی که مراقب ی نگاهشیرینی به هال برگردم. همه

انی هایم نلرزد، چای را مقابل آقاجون و عزیز گرفتم، فنجدست  بودم

 برای خود برداشتند و تشک ر کردند. وقتی به عموآرش که کنار عزیز

  نشسته بود، تعارف کردم، با لبخندی آرام گفت:

گی ندیدم، کاش خواستگاری مهرآسا بودی و روس به این شلختهع -

دیدی از ترس اینکه قبولش نکنم، چقدر شیک و با کالس از ما می

ریخته، تا طرف  ی توی سینیکرد! نگاه کن، نصف چاپذیرایی می

  عمو و خانمش نرفتی، سینی رو تمیز کن.

مهرآسا که کنارش نشسته بود در خفا، اعتراضش را با نیشگونی از 

پهلوی عمو نشان داد که از درد صورتش را جمع کرده بود و توان 

  نداشت.  العملیهیچ عکس

کمال تفاوتی آروین، با ام به خاطر بیی دلخوریمن هم با همه

  پررویی آرام، طوری که فقط عمو بشنود، گفتم:

ردی که معیارش برای انتخاب من، تمیزی سینی چای باشه، به م - 

  ات باشه!ادرزادهخوره! حتی اگه بردرد من نمی

بعد از پذیرائی از همه، آقاجون مرا دعوت به نشستن در کنارش 

 وضوع کرد. عمو نادر با اجازه گرفتن از آقاجون و بابا، م
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  خواستگاری را مطرح کرد.

پا  وناخودآگاه سرم را باال آوردم و به آروین که روی مبل نشسته بود 

  کرد.روی پا انداخته بود نگاه کردم، با لبخندی خاص براندازم می

شد های عرق سردی را که از پس گردنم به پشتم سرازیر میقطره

ط نگاهم به گلهای فرش شتم و فقکردم، چشم از او برداکامال حس می

  زیر پایم بود.

هایشان دستگیرم شد این بود که اگر ما دو نفر با چیزی که از صحبت

ایران هست توی عید، جشن   مهنام  هم به توافق رسیدیم، تا زمانی که

ر نامزدی ساده بگیریم و بعد از سفر حج تمت ع آقاجون و عزیز، اواخ

   یم.تابستان، عقد و عروسی را برگزار کن

ی جدیدی فکر کردن به روزهای خوب پیش رویم و ورود به مرحله

از زندگی، احساس خوشایندی را در من بوجود آورده بود. از 

های قلبم باال رفته بود قراری قلبم فقط خودم خبر داشتم و بس، تپشبی

و احساس گرمای شدیدی داشتم، ُگرگرفتگی بدنم را کامال حس 

  کردم.می

ن همه حس خوب و غیرقابل توصیف، بعضی از با وجود ای

   رفتارهای متناقض آروین باعث سردرگمی و تشویشم شده بود.

  این حال و هوا بودم که آقاجون با مهربانی خاص خودش پرسید؟  در

  حاال نظر دخترم چیه؟! -

 ی آشوبی که در دلم بوجود آمده بود و به زحمت با آن دست و با همه
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   ردم، آرام جواب دادم:کپنجه نرم می

  کار کنم؟لی مونده، دانشگاه رو چههنوز درسم خی -

  عمو نادر در جواب سوالم گفت:

ی فکریت َدرِسته مشکلی نیست، یکی دو ترم مهمان گه دغدغها -

  میشی تا انتقالیت رو درست کنیم.

رسید. بابا خیلی خوشحال بود ولی مامان نگران به نظر می

  دانستم؟!اش را نمیدلواپسی  دلیل

آمده    تازه از بیرون به داخل  سکوتم کمی طوالنی شد، محمد که

   ر گوشم آرام پچ زد:کنارم نشسته بود زی  و

  خوای؟!عروس خانم، زیر لفظی می -

هم را جلبصدای مردانه   کرد: ی آروین توج 

  ازه بدین با مهتا صحبت کنم.عموحمید، اگه اج - 

  وآرش کمی شیطنت چاشنی صدایش کرد و گفت:عم

رین حیاط پشتی آتیش براهه، اگه به تفاهم رسیدین، روی آتیش ب -

چای درست کنین و ما رو مهمون کنین. آی چای آتیشی همراه با 

  چسبه!آتیش عشق می

ی همه داخل هال پیچیده بود که از کنار آقاجون بلند شدم صدای خنده 

رده چوبی تراس نشستم و دستم را دور ستون و بیرون رفتم. روی ن

 چوبی حلقه کردم، هنوز برخورد اول او را حین ورودم به حیاط 
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   فراموش نکرده بودم و از دستش شاکی بودم.

صورتی درختان آلوچه و گیالس کاشته -های سفید گری شکوفهجلوه

های کاهوی نشا آمد، بوی بوتهشده در دو طرف حیاط به چشمم نمی

ده، نعنا و ریحان داخل باغچه که همیشه بهترین عطر خانگی برایم ش

  کرد.بود، در آن لحظه اذی تم می

هایم نشست که کردم که دستی روی شانهام سیر میدر افکار آشفته

 نزدیک بود تعادلم را از دست بدهم و بیافتم. محمد هم مثل من روی

فس عمیقی کشید و نرده نشست و به ستون چوبی روبرویم تکیه زد، ن

  ی مغمومم گفت:با کنکاش در چهره

  دونم از چی ناراحتی؟!می -

هدر حالی که سعی می هایم نشسته ی نم اشکی که توی چشمکردم متوج 

  بود نشود، نیم نگاهی به او انداختم.

  ام به لب داشت ادامه داد:با لبخندی که برای دلگرمی  

و به خوبی تو بروز بده، مهتا رآروین آدمی نیست که احساساتش  -

تونی با این رفتارش کنار بیای، همین خوب فکرات رو بکن، اگه نمی

ها االن برو بگو قصد ازدواج نداری. من چند سال تهران با اون

با هم متفاوته ، اصال   مهیار کامال  و  کنم، رفتار آروینزندگی می

می اهاش رابطه صمینتونستم ب  هکبرادر هستن، من   انگار نه انگار

  برقرار کنم.

ام نشسته بود، آرام، درحالی که از خجالت عرق شرمی روی پیشانی

  گفتم:
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  نه؟! دونم دلش با من هست یایمحمد من حتی نم -

  طرز فکرم واکنش نشان داد:  سریع به

داد، فقط واهر من، اگه دوستت نداشت که پیشنهاد ازدواج نمیخ -

ستی که پا تو اینم بهت بگم تو اولین دختری هداره، همین! کمی تو

  زندگیش گذاشتی!

از این حرف محمد انگار آب سردی روی التهاب درونم ریخته باشند  

  پرسیدم:

  از کجا معلوم؟! -

  بخندی زد و با شیطنت گفت:نگاه مهربانش ل  محمد

 کنه! فقط خواهرنگاه نمی  ین رو مطمئنم! کسی به این آدم عبوسا -

  ی من خامش شد!ارهبیچ

صحبت بودیم که    هایش کمی دلم قرص شد. مشغولاز حرف

  عموآرش به جمع ما پیوست و معترض گفت:

یه خواهر و برادر دو ساعت با هم خلوت کردین، همه منتظر چ - 

    جوابت هستن، مهتا خانم!

های خواهر _برادری را به وقتی دیگر موکول کردیم و با درد و دل

  اخل رفتیم.هم به د

با  آروین از بابا اجازه گرفته بود که یکی دو ساعتی بیرون برویم تا 

  هم صحبت کنیم.
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  مامان خیلی تاکید داشت:

 گر پیشنهاد داد زود عقد کنین، کوتاه نیا، بذار چند ماه با هم نامزدا -

  گیریم.باشین، بعد در موردش تصمیم می

   سوار ماشین آروین شدم.بعد از گوش دادن به سفارشات مامان، 

گذشت، مسیر ها و مزارع میاز جاده میانبر خاکی که از میان باغ

های صورتی رنگ درختان گیالس دریا را در پیش گرفتیم، شکوفه

ها، نمای زیبایی به جاده داده بود و بیرون زده از حصار توری باغ

کرد، در عوض حس روح بخش و طرب انگیزی در من ایجاد می

دی آروین حین رانندگی، ت فضای داخل ماشین و چهرهسکو ی ج 

حاکی از این بود که او از این حس و حال شیرینی که من درگیرش 

  بودم، کامالً بیگانه است.

در حالی که نگاهم فقط به مسیر رویایی پیش رویم بود به آرامی  

  پرسیدم:

  بود؟! پیشنهاد ازدواج از طرف عمو - 

ی ملتهبم انداخت و با چاشنی کردن پرمعنا به چهرهنگاهی کوتاه و  

  کمی جدی ت در لحن صدایش گفت:

جله نکن، چیزهایی که دوست داری بشنوی رو به مرور زمان ع -

ه میشی!   متوج 

اش را تحم ل کنم، بنابراین تفاوتیدیگر نتوانستم بیشتر از این بی

  ام با عصبانی ت گفتم:برخالف میل باطنی
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ای ندارم، برای خودت میگم که شش ماه پیش استارتش همن عجل -

  رو زدی!

نگاه زیر چشمی به من انداخت، بدون هیچ حرفی دستش سمت سیستم 

ها باالخره آهنگ مورد نظرش را ماشین رفت و با گشتن میان آهنگ

رفی پیدا کرد و ولوم را کمی باال برد. تا رسیدن به دریا هیچ کدام ح

  نزدیم.

دن و کمی پیاده روی در ساحل خلوت، یخش آب شد و بعد از رسی

شروع کرد به صحبت کردن، نزدیک غروب خورشید در کنار ساحل 

ها گفته و شرط و شروط گذاشته های زیادی زده شد، گفتنیحرف

  شد.

راه را برای هر   یکی از شروط مهم ش زندگی در تهران بود،

ی در شمال اصرار گکه مبادا برای زند  اعتراضی از جانب من بست

  آید.به هیچ وجه کوتاه نمی  کنم. تاکید کرد در این زمینه

به من دست   با شنیدن اولتیماتوم او ناخودآگاه احساس دلتنگی غریبی

پی برد. با   امام را دید به دلخوری احتمالیی گرفتهداد. وقتی چهره

  خاطر داد: لحن دلجویانه به من اطمینان

که پیش بیاد  مون تهرانه ولی در هر فرصتیدرسته محل سکونت -

میایم شمال. اصال شاید عمو رو راضی کردیم با ما بیان تهران 

  زندگی کنن.

ها شمال هایش کمی دلگرم شدم. حق با او بود، تمام آخر هفتهبا حرف

  بودند، حتما بعد از ازدواج همین رویه ادامه خواهد داشت.
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شده بود تکیه داد همانطور که به ماشینش که نزدیک ساحل پارک 

  :زیبای خورشید بود، گفت  نگاهش به غروب

وست ندارم دوران نامزدی طوالنی باشه، اواسط تیرماه بعد از د -

  گیریم.امتحان ترم عروسی می

 تمخالفتی نداشتم ولی یاد حرف مامان افتادم که گفته بود )بذار مد

  طوالنی نامزد باشین ( سریع گفتم:

  من دوران نامزدی را دوست دارم.ولی  -

  ستی به موهایش کشید و گفت:دام دقیق شد، توی چهره

  دی خوبه وقتی تو اینجا هستی و من تهران؟!کجای نامز -

  گفتم:  ی حق به جانبی گرفتم وقیافه

  شیم.یش اینه که بیشتر با اخالق و روحی ات هم آشنا میخوب -

  .شاکی شدی متفک ری به خود گرفت و قیافه

  شناسی؟رو نمییعنی تو هنوز من -

ام شد و سکوت کردم. وقتی لحنش کمی تند بود که موجب ناراحتی

  جوابی از من نشینید و دید پَکر شدم، با صدای مالیم و آرام گفت:

کنیم تا بیشتر نسبت به من شناخت پیدا کنی. عروسی اشه، صبر میب -

از سفر آقاجون و عزیز از  ماه بعدذاریم برای اواخر شهریور رو می

   حج، خوبه؟!

 لبخندی مبنی بر رضایتم روی لبم جا خوش کرد و سرم را به  - 
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  ی تایید تکان دادم.نشانه

با پای برهنه راه رفتن روی ساحل سرد اسفند ماه با حضور او  

قرارم هیچ رقمه قرار شد که قلب بیگرمایی به جانم تزریق می

که تا عمق  کنارش حس خوبی در من ایجاد شدهگرفت. در نمی

  وجودم ریشه دوانده بود.

های عاشقانه را کنار ساحل با او تجربه کردم، با وجود اولین دونفره

اش در ابراز عالقه، حضورش آرامشی را همه غرور و خود داری

اش نکرده بودم؛ پس دوست کرد که تا به حال تجربهبه من القا می

اش هم کرد، این سیاست و غرور مردانهو رو نمی داشتن بلد بود

  عجیب برایم خواستنی بود.

اش سرخی شفق خورشید ای گرفته شد که پس زمینههای دونفرهعکس

  ی دریا و ابرهای کبود در پهنای آسمان بود.در کرانه

  موقع برگشت با حرفی که زد تمام حس حال خوبم را خراب کرد:

ذاشتی االن کردن وقت می ت بیشتر از تفریحاگه برای درس خوندن - 

خاطر انتقالیت دردسر تهران قبول شده بودی، حاال مجبور نبودم به

  بکشم.

با دلخوری به نیم رخش که با خونسردی در حال رانندگی بود نگاه 

  کردم:

  ذاری؟که داری من ت سرم می کسی مجبورت کرده -

های سیاهی بود که م به سایهسرم رو به شیشه ماشین تکیه دادم، نگاه

 شدند، بغضی که با این حرفش روی با سرعت از جلوی دیدم رد می
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  کرد، باالخره سرباز کرد.ام میگلویم نشسته بود و داشت خفه

گرفتند و کنترلش دیگر هایم برای پایین آمدن، از هم سبقت میاشک

ق تبدیل ه -کردم که به هقدست خودم نبود، فقط تمام سعیم را می

  پی ببرد.  نشود که به حال و روزم

های صدایی که یک سالی در فانتزیدلم برای خودم و عشق بی

توانستم مقابل سوخت. کاش میبا آن درگیر شده بودم می  امدخترانه

  دلم بایستم و با یک نه قاطع، حالش را جا بیاورم!

را صدا زد خور شدم. چند بار اسمم حرفش خیلی دل متوجه شد که از

شد، دیگر که جواب ندادم، با هر بار مهتا گفتنش، بغضم بیشتر می

فایده صدایم که سعی در پنهان کردنش داشتم، بیهای بیمهار گریه

را دید با دست گرمش   بود. آرام ماشین را کنار زد، وقتی مقاومتم

های سرخ و ملتهبم صورتم را سمت خود برگرداند، نگاهی به چشم

  انداخت.

ای مهتا! منظوری نداشتم، بخاطر حرفم اینقدر ناراحت یلی بچهخ - 

ی دستمال کاغذی رو سمتم شدی، با نگرانی نگاهم کرد و جعبه

تونم کنار بیام، گرفت، نگاه کن چی به روز خودش آورد؛ با بابات می

ام خونده فقط کافی عموآرش تو رو با این حال و روز ببینه، فاتحه

  است.

اش چشم از من برداشت و تماس را برقرار زنگ گوشی با صدای 

کرد، بابا بود که از او خواست زودتر برگردیم؛ چون شب چهارشنبه 

  شد.ها شلوغ میسوری بود و خیابان

 آن شب دور آتش در حیاط آقاجون، با گرمای حضورش عمالً در  
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حال سوختن بودم، این دوست داشتن یک طرفه که تقریباً یک 

رسید و این با همه درگیرش بودم، داشت به نتیجه می  سالی

رفتارهای جد ی آروین برایم خوشایند بود. فقط ساغر از راز دلم خبر 

  هایش کم اذی تم نکرده بود.داشت که در این مورد، با شوخی

رد دور هم نشسته بودیم که به پیشنهاد عمو نادر مهیار گیتارش را آو

صدای   از محمد خواستند تا با و شروع به نواختن کرد، همه

دلنشینش برایمان بخواند که به درخواست آروین، شعر بهار را 

  شروع به خواندن کرد:

  بهار، یعنی حس عاشقونه تو دالمون 

   بهار، یعنی یه خنده زیر بارون 

   یعنی؛ تموم بشه فاصله هامون

   یعنی؛ خدا نشسته چشم برامون

   جنس ستارهبچین هفت سین رویایی رو از 

   خوام از آسمون بارون ببارهمی

   خوام تعبیر سال نو تو باشیمی

   تو باشی که منم بگم بهاره

ها را ای از کنار آتش برداشت و سیب زمینیآروین چوب نیم سوخته

اش به کرد؛ درست مثل بروز ندادن عالقهزیر خاکستر گرم پنهان می

کرد یکی درست روبرویش مثل اسپندی روی من، دیگر فکر نمی

 های آتش بلند شد، ها جرقهجا کردن چوبآتش است، وقتی با جابه
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هش به نگاه مشتاق من گره خورد که چند سرش رو باال آورد، نگا

  ای محو تماشایش بودم.دقیقه

ها به همدیگر بود، از تب و تاب نگاه خودم نگاهمان دو طرف شعله

فهمیدم، با اش چیزی نمیهای سیاه مسخ شدهخبر داشتم اما از چشم

صدای زن عمو مهرآسا زیر گوشم که گفت )پدر عشق بسوزه( 

 او برداشم و دل به صدای خوش محمد دادم. لبخندی زدم و چشم از

لم دخدایا، کمکم کن تا با این رفتارش کنار بیایم یا کاری کن تا با 

  همراه شود.

ی دعای ی هفت سین، هنگام زمزمهی تحویل سال کنار سفرهلحظه

ل حالنا، از خداوند حالی خوش و با عشق و   توام   زندگی  حو 

   آرامش در کنارش طلب کردم.

تا   داد، چقدر آن اسکناس نواولین سالی بود که به من عیدی می

با وجود   اش برایم ارزش داشت و شیرین آمد.نخورده و تبریک ویژه

اش به دلم جد ی بودنش، دوست داشتن و محب ت زیر پوستی

   نشست.می

گذشت، مامان خانه را برای مهمانی نامزدی ای از عید مییک هفته

عمو مهسا از ؛ چون بعضی از بستگان نزدیک زنآماده کرده بود

ها ی مهمانآمدند، فضای داخل هال برای پذیرائی از همهتهران می

هایی داخل حیاط چیده کافی نبود، بخاطر همین برای آقایان صندلی

  شده بود.

دورتادور حیاط فضا را عطرآگین کرده   عطر بهار نارنج درختان

 ی کنج حیاط و کاج درخت آلوچههای صورتی رنگ بود. شکوفه



 

 

 WWW.98IA3.IR 61 کاربرنودهشتیا افتخاری فاطمه_  ماندگار سخاوت

 

 

  مطب ق وسط باغچه، نمای زیبایی به حیاط داده بود.

به کمک ساغر و زن عمو مهرآسا آرایش مختصری کردم و آماده 

ی عمو شدم. شلوغی حیاط و سر و صداها نشان از آمدن خانواده

  بود.

دل توی دلم نبود، از پنجره اتاقم با ساغر به حیاط سرک کشیدم،   

با کت و شلوار مشکی، پیراهن یخی و دسته گل کوچک   روینآ

  زیبایی در حال روبوسی با بابا و محمد بود؛ خیلی شیک کرده بود.

ه به چقدر ممنون ساغر بودم که علی رغم غرولندهای من، بدون توج 

ای که به خرج داده بود پارچه شلوغی بازار شب عید، با حوصله

رش تهیه کردیم که زحمت دوختش با ماد امزیبایی برای لباس نامزدی

ای بود و لباس زیبایی از آب درآمد؛ دامن لباسم پارچه حریر شیشه

ی و باالتنه  ی روی آنی کار شدههای قرمز برجستهمشکی با گل

   لباس از ساتن براق مشکی بود.

صدای ِکل کشیدن عمه، با ورود آروین به داخل هال بلند شد، صدای  

آمد. والپرسی و تبریک عید دو خانواده از داخل هال میسالم و اح

ها پذیرایی شدند. مامان به اتاقم آمد ای گذشت که مهمانچند دقیقه

ها برم، چادر از من خواست که برای خوشآمدگویی نزد مهمان  و

ی مامان های مخملی صورتی رنگ که سوغات سفر مک هسفید با گل

ها پایین ون آمدم و با احتیاط از پل هبود را سر کردم، از اتاقم بیر

   رفتم.

شد نادیده ها به طرفم برگشت، برق نگاه آروین را نمیی نگاههمه

  گرفت.
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 با همه سالم و احوالپرسی گرمی کردم و به سمتی که آروین ایستاده 

  شستیم.نکردم و کنار هم   بود رفتم، آرام سالم

دوست صمیمی آقاجون حاج آقا محمدی که روحانی مسجد محل و 

ی محرمی ت را بود با کسب اجازه از بزرگترهای مجلس، صیغه

ای از زندگی جاری کرد. با بله گفتن من و آروین، وارد مرحله تازه

  شدیم.

همه به ما تبریک گفتند و آرزوی خوشبختی کردند. آقایان برای 

 پذیرایی به حیاط رفته بودند که ساغر موسیقی شادی را پخش کرد،

  کرد.های دلم را برای آروین بیان میانگار که خواننده تمام حرف

های گلبهی زیر پایم، به لطف فرش آبی با طرح ترنج و شکوفه

اش متعل ق به من بود و دلگرم به طن ازی روی حضور آروین همه

ام را از دور گردنم برداشتم و با دو شال حریر مشکی  صحنه شدم،

تا لبخندی که از خوشی روی لبم جا خوش  دست مقابل صورتم گرفتم

شد پنهانش هایم پیدا بود که نمیکرده بود دیده نشود، فقط برق چشم

  کرد.

کردم، در این صحنه برای شادی من بود و به خوبی از آن استفاده می

گاهم هرازگاهی برای ساغر که معلوم بود های گاه و بیکنار دلبری

آمدم. دیگر رده، چشم و ابرویی میبه زحمت خود را سرجایش بند ک

هی به ایما و اشاره گفت )بسه، برو بشین( ی مامان که با لبخند میتوج 

  نداشتم.

ام بر این بود که وقتی دل به کسی دادی باید تمام و کمال به او عقیده 

 ی این پسر عموی مغرور ها قبل، دلسپردهپایبند باشی و من از مدت
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  شده بودم.

نامزدی زیبایی رقم خورد، محفل خاطره انگیز و به یاد ماندنی شب 

  های نابی ثبت شد.آن شب با عکس

ی عمو ناهار منزل ما دعوت نامزدی، جمعه، خانواده  روز بعد از 

ای که در پیش بودند. آروین برای انجام کارهای شرکت و مناقصه

م و صبح ه بودرفت. شب دیر خوابیدبایست به تهران میداشت می

زود برای سر و سامان دادن به خانه و کمک به مامان برای تدارک 

  ناهار، بیدار شدم.

نزدیک ظهر بود که دوش سرپایی گرفتم، شلوار جین مشکی با 

ام را روی ای رنگم را پوشیدم و شال حریر مشکیشومیز مغزپسته

ها کمی تاج تخت گذاشتم و دراز کشیدم تا قبل از آمدن مهمان

  راحت کنم.است

ام را باز های نشسته روی پیشانیدست گرمی که نوازش گرانه اخم

ام کرده بود کرد، با القاء حس آرامش، کمی از سردردی که کالفهمی

  های بسته گفتم:داد. لبخندی به لبم آمد و با چشمرا تسکین می

   کنن مامان!دستات معجزه می -

  با کمی مکث جواب شنیدم:

  های مامان!فقط دست -

هایم را باز کردم، بدون پلک با شنیدن صدایش شوکه شدم، سریع چشم

ب از حضورش نگاهش کردم، لبخندی به عکس العملم   زدن متعج 
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  زد:

کردی که اینقدر اخم روی پیشونیت وی خواب به چی فکر میت -

  بود؟!

ه موقعیتم شدم و سریع نشستم، شالم را از روی تاج   تخت تازه متوج 

ی شالم را آرام کشید و برداشتم و روی سرم گذاشتم. اخمی کرد و لبه

  گفت:

  ذاری؟!پیشم حجاب می - 

شدم، چون قبل از محرمی ت همیشه با حجاب نزد او حاضر می

الملی نشان دادم. با خجالت موهای رها شده ناخودآگاه همچین عکس

جو  بوجود روی صورتم را پشت گوشم انداختم و برای عوض کردن 

  آمده گفتم:

  کی اومدین؟ - 

  لبخندی به روی من زد و با نگاه به ساعت مارک دارش گفت:

   نیم ساعتی میشه! -

  در جواب سوالم، که چرا بیدارم نکردی؟ جواب داد:

  اب بودی دلم نیومد!اینطور که تو غرق خو - 

  گفتم: در حالی که نگاهم فقط به شال مچاله شده توی دستش بود آرام 

  ابیدم و صبح زود بیدار شدم.دیشب دیر وقت خو - 

 دیدم دلم گرفته رفت و او را نمیاز فکر اینکه بعد از ظهر تهران می
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  بود و ناراحت بودم.

  شه نری؟!نمی -

  ی پکرم انداخت و گفت:نگاهی به چهره 

  ارم.کار مهم ی د نه، حتماً باید بروم، -

شود، ی دلم برایت تنگ میای گفتن، جملهجدل کردم و به  -کمی دل  

  گفتم:

  گردی؟!کی برمی -

اش هایش را ریز کرد و خندهانگار که حرف دلم را فهمیده باشد چشم 

  اش پنهان کرد و گفت:های جمع شدهرا پشت لب

  هستن. برای ناهار منتظر  گردم. بریمه اینطور، آخر هفته برمیک -

  دم که گفت:لباسم بو  های فرضیدر حال مرت ب کردن چروک

وست ددونی من رنگ مشکی پوشی؛ چون میرا اینقدر مشکی میچ -

  دارم!

هایم نگاهی به او پشت چشمی برایش نازک کردم و از روی سر شانه

ب که کنار در اتاق ایستاده بود انداختم، بعد از مطمئن شدن از مرت  

، نگاهم به ابلش ایستادمهایم، مقبودن لباسم، با کمی شیطنت توی چشم

اش بود و بعد به ای و شلوار خوش دوخت مشکیپیراهن سرمه

  های مثل شبش ثابت شد:تیله

   گ عشقه!مشکی رو دوست دارم چون رن -
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اش، کمی او را به عقب هل دادم و ی سینهبا گذاشتن دستم روی قفسه 

  با دادن تابی به گردنم گفتم:

  خوام رد شم.میبرو کنار آقای سهرابی  -

  هایش داخل اتاقم تنها گذاشتم.را با خنده  در را باز کردم و او 

بعد از صرف ناهار مشغول جمع کردن میز بودم که آروین از بابا 

  درخواست کرد:

مو اگه اجازه بدین مهتا با ما بیاد تهران، برای سیزده فروردین ع - 

  گردیم.برمی

مامان انداخت وقتی سکوتش را  بابا برای نظرخواهی نگاهی به 

  مبنی بر رضایت دید، رو به من کرد و جواب داد:

  تا نظر مهتا چی باشه؟! - 

های توی دستم وسط هال ایستاده بودم؛ البته که دوست کالفه با ظرف 

کشیدم به داشتم بروم چه پیشنهادی بهتر از این، ولی خجالت می

  با کمی مکث گفتم: صراحت موافقتم را اعالم کنم. بنابراین

  ه چیزی!یسه روز بود  -اگه دو یک هفته زیاده، -

   عمو نادر که حرفم را جد ی گرفته بود، گفت: 

مونیم؛ دید و بازدید عید داریم، اگه آروین کارش ا تا آخر هفته میم -

  تمام شد، شما زودتر برگردین.

 اب کردم، هایم را انتخبا وسواس زیاد برای یک هفته بهترین لباس 
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لباس  ام گذاشتم.دو کتاب درسی هم داخل چمدان طوسی مسافرتی

مناسبی برای راحت بودن داخل ماشین پوشیدم. تنها مشکلم قرص 

ع بود؛ که در مسیرهای طوالنی مسافرت با ماشین حالم بد  ضد تهو 

ی داروها قرص مورد نظر را پیدا نکردم و شد. داخل جعبهمی

، خوردن یک عدد قرص خواب بود؛ که تمام بهترین راه حل برایم

  مسیر خواب باشم و حال بد همیشگی را تجربه نکنم.

محمد و مهیار که قصد آمدن به   بعد از خداحافظی از مامان، بابا،

 تهران را نداشت، سوار ماشین آروین شدیم و مسیر تهران را در پیش

نه به صندلی کرد و هرازگاهی از داخل آیگرفتیم. آروین رانندگی می

  کرد.عقب که من و زن عمو نشسته بودیم نگاه می

خوابم ببرد، فقط در   کردم که زودشیشه را کمی پایین دادم. دعا می

آن صورت بود که از حال بدم در امان بودم. آروین و عمو در مورد 

اش مشغول صحبت با کردند، زن عمو با گوشیکارشان صحبت می

ی همسرش رفته اسم نامزدی منزل خانوادهمهنام بود که بعد از مر

کالم در حال بود. سرم را به صندلی تکیه دادم و دل به موسیقی بی

هایم پخش سپردم، نگاهم به مسیر سرسبز پیش رویم بود که پلک

  سنگین شد.

***  

موهای مزاحمی که با وزش باد مالیم، مدام روی صورتم در گردش 

هایم را باز کنم. وقتی عمو را پلک بودند باعث شده بود تا به زحمت

ه های آروین ی موقعیتم شدم، به شانهدر حال رانندگی دیدم، تازه متوج 

  دم:تکیه داده بودم، سرم را باال آوردم که با نگاه متبس مش مواجه ش
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  خوب خوابیدی خانم خواب آلود! - 

را زیر شالم پنهان کردم، در حالی   موهای پخش شده روی صورتم 

هایم را به زحمت باز نگه داشتم، که هنوز گیج خواب بودم و چشم

  گفتم:  آرام

ه نشدم؟ککی اومدی پشت نشستی  -   ه من متوج 

  داغ و نفس گیر کنار گوشم زمزمه کرد: 

ا خواب آرومی که داشتی به نظر نمیاد از حضورم در کنارت ب - 

  ناراحت شده باشی؟!

ام نشسته بود دلخور نگاهش یبا اخمی که ناخواسته روی پیشان 

  کردم، کمی ازش فاصله گرفتم و غر زدم:

  واب بود!خواب آرومم به خاطر قرص خ -

  ام زد و گفت:ی خستهلبخندی به چهره عمو از داخل آینه

  خیلی خوش خوابی مهتا! - 

  سیدم:های آروین و عمو پرگیج و گنگ از حرف  

  مگه چقدر خوابیدم؟ -

زد، جواب ه پرشورش که آتش به خاکسترهای دلم میآروین با نگا

  داد:

 ایم، سه ساعت خواب همین قدر بهت بگم که نیم ساعت دیگه خونه - 
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  بودی!

در جواب آروین که پرسید، الزم بود قرص خواب بخوری که 

  اینطور بیهوش بشی؟ گفتم:

ای طوالنی سفر با ماشین حالم بد میشه؛ اگر قرص ضد مسیره - 

 تهوع نخورم باید هر یک ساعت پیاده بشم و ده دقیقه هواخوری کنم،

  واب خوردم.خنداشتیم، قرص   چون منزل این قرص را

همانطور که با او در حال صحبت بودم، سرم را به صندلی ماشین 

  هایم بسته شد.تکیه دادم و باز چشم

  هایم نزدیک کرد و زیر گوشم زمزمه کرد:سرش را به شانه 

گفتی داروخونه شبانه روزی برات خونی، میمثال داروسازی می - 

  خریدیم.قرص می

هایش تکیه داد و من دلگرم از حضورش دوباره آرام سرم را به شانه 

هایم آمد، آروین زمانی بیدارم کرد که عمو تاریکی مطلق سراغ چشم

  در حال پارک ماشین داخل پارکینگ منزلشان بود.

***   

از خواب بیدار شدم، آروین به شرکت رفته بود، از زن صبح وقتی 

عمو اجازه گرفتم که برای سورپرایز کردن آروین به شرکتش بروم. 

 لباس مناسبی پوشیدم و آماده به هال برگشتم، با خداحافظی از او،

راهی شرکت شدم. توی مسیر با گرفتن یک سبد گل زیبا و یک جعبه 

  ای پیاده شدم.با نمای شیشهشیرینی جلوی ساختمان چند طبقه 
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با آدرسی که از زن عمو گرفته بودم طبقه پنجم از آسانسور بیرون 

آمدم، با توجه به تابلوی کنار در که اسم شرکت آروین روی آن 

  واحد را زدم.  نوشته شده بود، زنگ

  گفت:   دختری جلوی در ظاهر شد، سر تا پایم را برانداز کرد و 

  د!سالم، بفرمایی - 

ی پرسوالش رویی دادم، لبخندی به چهرهخوش  جواب سالمش را با

  زدم و پرسیدم:

  آقای سهرابی تشریف دارن؟  -

نگاهی به گل و شیرینی که به دست داشتم، انداخت. رنگ نگاهش 

  ی ُغر زد:و با لحن نسبتاً تند  خصمانه شد

  رن!دون وقت قبلی کسی رو نمی پذیبی مهمی دارن، لسهجایشون  -

ب از رفتار غیر منتظره اش، بدون اینکه خود را معرفی کنم با تعج 

  خیلی جد ی گفتم:

   مونم.اخل منتظر میتا تموم شدن جلسه د  -

اصالً برخوردش را نپسندیدم، از آروین بعید بود کسی با این  

خصوصیت رفتاری را در شرکتش استخدام کند. در نیمه باز را کامل 

ه به ممانعت او، داخل رفتم. باز کردم و بدون   توج 

ی دفتر نسبتا بزرگی بود، روی راحتی چرم مشکی رنگ که گوشه

های ای رنگ با طرحسالن انتظار بود، نشستم؛ گلدان بزرگ قهوه

 کرد که گل ی تمام قد سالن خودنمایی میی مشکی کنار پنجرهبرجسته
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دختر جوان از ی زیبائی به آن داده بود. زامفولیای داخلش جلوه

ای میز قهوه  پشت  زیر لب غرولندی کرد و اش گرفتمنادیده  اینکه

و هرازگاهی زیر   بود  ی مانیتوررنگ نشست. نگاهش به صفحه

  کرد.چشمی و کنجکاو نگاهم می

های خاطره انگیز کنار دریا و جشن و دیدن عکس با سیر در گوشی 

ه شده بود، سعی کردم مدت ام اضافگوشی نامزدی که تازه به گالری

  انتظار را برای خودم کوتاه کنم.

به سبد گل زیبایی که خریده بودم و روی میز بود، نگاه کردم. هر  

ه گذر زمان نشدم اما تقریباً یک ساعتی بود که منتظر  چند متوج 

  پایید گفتم:ماندم. رو به منشی که زیر چشمی من را می

بهشون اط الع بدین   شه؟! لطفاوم میببخشید خانم کی جلسه شون تم -

  که مهمون دارن.

منشی که انگار با من سر جنگ داشت، ابرویی باال انداخت و بدون  

های زیر دستش جواب نگاه کردن به من، حین جا به جا کردن ورقه

  داد:

کشه و شرکت تعطیله، شون طول میانم، بهتون گفتم که جلسهخ -

  ای نیست.رمند دیگهبینید که جزء من هیچ کامی

به باالی   اش تکیه داد، با خودکاری که در دست داشتبه صندلی

  سرم اشاره کرد.

در ضمن همه جا دوربین مداربسته است، حتما شما رو دیدن، اگه  -

 دادن که شما رو به اتاق مهمان راهنمایی خواستن، به من خبر میمی



 

 

 WWW.98IA3.IR 72 کاربرنودهشتیا افتخاری فاطمه_  ماندگار سخاوت

 

 

   کنم.

که  به دوربین افتاد، با این فکر با این حرفش ته دلم خالی شد نگاهم

بیند و هیچ عکس العملی نشان ی مانیتورش مرا میروی صفحه

دهد، سرم را پایین آوردم. از اینکه کارش را در اولوی ت قرار نمی

ام نشست، خیلی نیداده بود، دلم شکست. ناخواسته اخمی روی پیشا

  ناراحت و شاکی شدم.

ه درد ناشی از فشار کمشت کردم های خیس از عرقم را طوری دست

کردم. از حرص پوست لبم کامالً حس می  را در کف دستم  هایمناخن

کردم که نباید هایم اسیر شده بود، مدام خودم را سرزنش میزیر دندان

آمدم، چه برخورد عاطفی درستی از او دیدم که به شرکتش آمدم، می

  تا به حال فقط من پا پیش گذاشتم.

کاغذی که روی آن نوشته بودم؛ آروین جان، سال کاری خواستم  

کنم و داخل سبد گل گذاشته بودم را بردارم، خوبی را برایت آرزو می

  ام اجازه نداد.که باز این دل شیفته

بغض نشسته روی گلویم را مهار کردم و با این اطمینان فکری که 

ه دوربین لخوری بدبیند نگاه پر از ی مانیتورش میمرا روی صفحه

ی خندان خود را برای حفظ ظاهر از منشی که با چهره  انداختم،

   دید، خداحافظی کردم و از دفتر بیرون آمدم.پیروز این میدان می

پارکی بود که در آن لحظه بهترین پناهگاه   جلوتر از محل کارش 

های تازه ام بود، نگاهم به درختی بهم ریختهبرای بازیابی روحیه

ی بهاری پارک دوخته شد و فکرم درگیر رفتار سرد و زدهجوانه 

  آروین بود.  خالی از احساس
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ی وافرم نسبت خواست دیگر دوستش نداشته باشم ولی عالقهدلم می

اش چیزی از دوست به او تا عمق جانم رسوخ کرده بود و نامهربانی

ث سوزاند و باعاش دلم را میتفاوتیکرد، فقط بیداشتنش کم نمی

  شد.رنجشم می

   

***  

بعد از تمام شدن جلسه، آروین با دیدن گل و شیرینی روی میز به 

اش برای تبریک عید هوای اینکه طبق روال هر سال رقبای کاری

  فرستادند از منشی پرسید:

فردا دسته گلی در خور،   ز طرف کدوم شرکت فرستاده شده؟ا -

   سفارش بده و بفرست.

ها )از طرف شرکت خاصی نیست، یه خانوم اینبا حرف منشی که 

رو آورده فقط یه نوشته داخل سبد گل برای شما گذاشت( جا خورد؛ 

چون بین رقبایش همکار خانم نداشت، نوشته را برداشت و با 

ه آمدن مهتا شد.   خواندنش متوج 

هایش را روی میز منشی گذاشته بود، دست  با عصبانی ت در حالی که

   م شد و گفت:کمی به جلو خ

  ه مهمون دارم؟کچرا به من خبر ندادید  -

ی ی آروین و رگ های برآمدهمنشی که ابروهای درهم رفته 

 هایش را دید، تازه فهمید چه اشتباهی بزرگی مرتکب شده، با شقیقه
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  ِمن و من گفت:

   لسه داشتین، یک ساعتی منتظر موند و رفت.آخه شما ج -

  ا ترس ادامه داد:با لحنی آرام توام ب

  قای سهرابی، از آشناهاتون بود؟! آخه تا به حال ندیده بودمش؟!آ -

اش پی برده بود، با آروین که با این حرف منشی به شیطنت احتمالی 

  لحن تند و جد ی او را توبیخ کرد:

ه این چیزها کار نداشته باشین! فعالً تشریف ببرین خانم، بعداً به ب -

  کنم.گی میاین مسئله رسید

سریع دوربین را چک کرد، خودش بود. نگاه آخرش به دوربین یک  

گرفت دنیا حرف داشت، گوشی را برداشت و هر چه با مهتا تماس می

نگران شد و   شد. با جواب ندادن مهتاها مواجه میبا هدایت تماس

   فوراً از شرکت بیرون زد.

*** 

گرفتن تاکسی دربست به خانه با  ای داخل پارک نشستم، بعدچند دقیقه

ب کرد و پرسید:   برگشتم، زن عمو با دیدنم تعج 

  ا اومدی؟! آروین کجاست؟مهتا جان، چرا تنه -

کردم آشوب درونم را پنهان کنم، ای که سعی میبا صدای گرفته

  جواب دادم:

   ام سر رفت و اومدم.جلسه تموم نشده بود، حوصله  - 
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ای جلوی تلویزیون نشسته بود سالم قهوه -به عمو که روی مبل کرم

  کردم و به اتاقم رفتم.

ی حریر نارنجی رنگ پنجره نور مالیم آفتاب ظهر بهاری که از پرده

مشکی اتاق -کرد، سایه روشن زیبائی رو روی دکور سفیدعبور می

اش در آن لحظه برایم مثل یک بوجود آورده بود که با همه قشنگی

نشستم. بغض نشسته بیخ گلویم لحظه به لحظه قفس بود. روی تخت 

  کرد.تر میا برایم سختشد و نفس کشیدن رتر میسنگین

حالی بلند شدم و در را باز کردم. با دیدن ای به در، با بیبا صدای تق ه

عمو پشت در جا خوردم، به حال و روزم پی برده بود که با شک و 

  تردید از من پرسید:

  اش تموم بشه!کردی تا جلسه؟! صبر میچرا تنها برگشتی -

فشرد، طاقت نیاورد و سرباز کرد، رحمانه گلویم را میبُغضی که بی

ه هایم که مثل سیِل رها شده از ی اشکسرم را پایین گرفتم تا متوج 

نازک شده بودم. در اتاق را بند، سرازیر شده بودند، نشود. چقدر دل

ت بودم، فقط برای اینکه صدای بست و مقابلم ایستاد. با عمو راح

ی شالم را با دو دست روی عمو نرسد، لبهزن  هایم به گوشگریه

   صورتم گرفتم.

  هایم را از صورتم جدا کرد و پرسید:عمو با نگرانی دست

  چی شده مهتا؟ دعواتون شد؟! - 

های نهفته در هق -کردم هقبا اشاره سر جواب نه دادم، سعی می 

 ای کشیدن را برایم دشوار کرده بود با صدای خفه گلویم که نفس
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  بیرون بدهم.

  چیزی نیست عمو! - 

   ام دید با نگرانی گفت:هایم را با اوضاع آشفتهوقتی تناقض حرف

  پس این حال و روزت برای چیه؟ - 

ام را از روی میز توالت کنار تختم برداشت سکوتم را که دید گوشی 

وقتی ملتمس نگاهش    با آروین تماس بگیرم،و به سمت من گرفت تا 

  کردم با جدی ت گفت:

  رمزش رو باز کن! -

فروغی کشیدم که صفحه ی بیستاره حس و لرزانمهای بیبا انگشت

به عکس من و آروین که روی صفحه نقش بسته بود نگاهی   باز شد،

اید انداخت و شماره آروین را گرفت. با اشاره دست به من فهماند که ب

ساکت باشم، روی اسپیکر گذاشت، به دومین بوق نرسید که آروین 

  گوشی را برداشت و با عصبانی ت داد زد:

جا رفتی مهتا؟ چرا گوشیت رو جواب نمیدی؟ چرا منتظر ک - 

تموم بشه؟ چرا به منشی نگفتی چه نسبتی با من  نموندی تا جلسه

ای خبر ندادی که میداری؟ با توام مهتا چرا جواب نمیدی؟ چرا به من 

  شرکت؟

اش با نگاه پرسشگر عمو کرد و با هر جملهآروین مدام گالیه می 

شدم. از طرز صحبت آروین با من ناراحت شده بود که روبرو می

  د.هنوز داد و بیداد آروین تمام نشده، گوشی را قطع کرد و به من دا
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  گفت:با سیاست خاص خودش دستی به صورت متفک رش کشید و 

  یدم!موضوع چیه؟ من که چیزی نفهم - 

آشوبه گرفته دانم چرا ولی دلام بلند شد، نمیصدای زنگ گوشی 

ی گوشی نگاه ترسیدم جواب بدهم، با اکراه به صفحهبودم و می

  کردم.

گری ام، آرام و با لحن تسلیبا دیدن ترس و نگرانی در چهره عمو

  گفت:

  ش نیست.، چیزی تو دلبه قیل و قالش نگاه نکن - 

ی گوشی که بک گراند اش زدم و به صفحهلبخندی به حمایت پدرانه

عکس من و آروین بود خیره شدم، کمی به خودم جرات دادم و با 

  لرزش محسوس دستم، تماس را برقرار کردم.

شد، ولی باز حق به جانب هر چند حضور عمو باعث خجالتم می

   گفتم:

کنی؟! از طریق دوربین من رو زی میاینجوری مهمون نوا -

  دیدی و بیرون نیومدی؟!می

با این حرفم، عمو به علِت دلگرفتگی من پی برد و سری تکان داد، 

  لبخندی زد و مرا با آرویِن طلبکار ِ پشت خط، تنها گذاشت.

ه علت دلخوری من شده بود با لحن آرام و  آروین که تازه متوج 

  دلجویانه گفت:

 م منطق به این نتیجه رسیدی که وسط جلسه مهم کاری با کدو - 
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حواسم به دوربین مدار بسته است؟! این به کنار، تو واقعاً در مورد 

کنی؟! دیدمت و بیرون نیومدم؟! اونقدر درگیر من اینطور فکر می

پروژه بودم، کجا حواسم به دوربین بود. این جلسه برام خیلی اهمی ت 

  خاطرش تعطیل کردم. داشت که حتی شرکت رو به

هایش کمی دلگرم شدم، فقط برای اینکه کم نیاورده باشم با حرف

  گفتم:

  تعطیِل چرا منشی باید باشه؟! اصال وقتی شرکت -

  چند ثانیه سکوت کرد و بعد خیلی جد ی گفت:

  رسم.دارم می  ده خاکی مهتا! تو راهمدیگه زدی جا -

کرد، از اینکه با   متقاعدمآن روز آروین با توضیحات منطقی 

شیطنت منشی عجوالنه تصمیم گرفته بودم شرمنده شدم. به غیر از 

ی روزهایی که اش بودم، بقی هاولین روز که خودم مسب ب خرابی

تهران بودم خیلی خوش گذشت و جزء بهترین روزهای دوران 

  نامزدی کوتاهم بود.

زیبا بود که برای  یساعت دخترانه ی آروین به من، یکاولین هدیه

  همیشه داخل اتاقش جا گذاشتم.

***  

به پیشنهاد  دو روز قبل از پایان تعطیالت نوروزی به شمال برگشتیم.

چوبی  یبدر به باغ آقاجون رفتیم و در کلبهآروین شب قبل از سیزده

  وسط باغ اطراق کردیم.
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اط آروین و محمد بیرون کلبه چادر زدند و مهیار و عمو آرش بس 

  آتش را کمی دورتر از اتاقک چوبی براه انداختند.

ها مه با اینکه در روستا روزها هوا کاماًل بهاری بود اما غروب

  های سردی داشت.گرفته و شب

زدیم؛ از ها داخل کلبه نشستیم و از هر دری حرف میبا خانم 

ن های مامان سر کالس حیخندیدیم. تُپُقگفتیم و میهایمان میسوتی

  درس دادن در نوع خودش جالب بود.

عمو مهسا گفتند. زنهر کدام از خصوصی ات اخالقی همسرانشان می 

دهد، گالیه عالقه و محب تش را سخت بروز می از عمو نادر که

آروین به پدرش  داشت. آنجا بود که فهمیدم این خصوصی ت اخالقی

  رفته است.

ی گونه با شیوهکه چدر مورد رمز و راز همسرداری و این

شان را حرف  ای، همسرانشان را مجذوب رفتار خود کرده وزیرکانه

رام فقط گوش کردند. ساکت و آصحبت می  نشانند،به کرسی می

  دادم.می

هایش عزیزجون که تا آن زمان به نظر خوابیده بود به عروس 

  معترض شد:

ای آروین بینوا ون کردین، دلم برام رو که خام خودترهپسرهای بیچا -

راره قچه بالها  مهتاست  سوزه، با این اساتیدی که دور و برمی

  سرش بیاد؟!

 خیز شده بود با لحن شوخی در تایید حرف عزیزجون که سمت ما نیم 
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   گفتم:

  عمو مهسا؟!یگه باید چیکار کرد زنُخب، آهان، د -

  ها شد.ی آنلحن صحبتم موجب خنده

  ام کرد:ذهعمو به شوخی مواخزن

   ا؟کنه، حواست باشه مهته فرق میآروین با بقی   -

ه مامان که در حال پوست گرفتن میوه بود ای به او رفت و چشم غر 

ت کرد:   اتمام حج 

بین مهسا، بخوای برای دخترم مادرشوهربازی در بیاری با من ب -

بندم. اونوقت مون میطرفی، چشمم رو به روی دوستی چند ساله

  نه من نه تو.دیگه 

کردیم خواندند. هر چقدر سعی میبه شوخی برای یکدیگر کوری می

ها این مجال را از بلند نشود، اما شیطنت جاری  هایمانصدای خنده

  ما گرفته بود.

  عزیز که بد خواب شده بود به شوخی طعنه زد: 

ن که این چند سال حریف شما نشدم، برم ببینم از این پسرهام آبی م -

   رم میشه یا نه!گ

  در چوبی کلبه را باز کرد، با ناراحتی ساختگی گفت:

خوشه پسر بزرگ کردم، شما تو خونه اینقدر چشمم روشن، دلم  -

  داشتم.نهاتون هستین و من خبر مطیع خانم
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عمو مهسا از خنده ریسه رفته بود، مهرآسا سرش را پشت مامان زن

  خندید.پنهان کرد و می

  عزیز اعتراض کرد و گفت: آقاجون به 

  کار به اونها داری؟ بیا تو چادر بخواب. بزار راحت باشن.چی -

کرد به شوخی چوب نیم عموآرش که هیزِم روی آتش را زیاد می 

عمو سوخته را برداشت و با تن صدای بلندی مهرآسا را صدا زد، زن

چوبی با شتاب بلند شد و بیرون رفت، ما هم به دنبال او از اتاقک 

  بیرون آمدیم.

ی هایش را به معنی احترام روی قفسهبه محض دیدن مهرآسا دست 

ب و پرسشگر سینه اش گذاشت و تعظیم کرد. وقتی با نگاه متعج 

  مهرآسا مواجه شد هل و دستپاچه گفت:

خوری برات بیارم عزیزم، زیاد صحبت ی خواستم بدونم چای میم -

  کردی دهنت خشک شد.

ی همه، فضای باغ را لعمل او کافی بود تا صدای خندههمین عکس ا 

   پر کند.

  بعد رو به مامان و زن عموها با احترام گفت:

  فرمایید داخل، اَلساعه براتون چای تازه دم میارم.شما ب -

  به محض داخل رفتن آنها رو به عزیز کرد و نالید: 

ه روشون سیاست داشته باش، بیچاره کمادر من، ی -   ردن ما رو.ه ذر 
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به من اشاره کرد و   رو به آروین سرش را به تاس ف تکان داد، 

  اخطار داد:

   ی رفت.ی اینهاست، بیچاره شددهمهتا دست پرور -

ای به من زد که کنارش بنشینم. برایم آروین خندید و نامحسوس اشاره

  چای ریخت و به دستم داد. آرام زیر گوشم پچ زد:

  خوری، اون داخل بدآموزی داره.میاز اینجا تکون ن -

هایم گذاشت تا اش را از تن درآورد و روی شانهکاپشن چرم مشکی

  کنم. سردی هوای بیرون را کمتر احساس

که کتری و قوری کنار آتش را برای ریختن چای  عمو درحالی

  داشت رو به آروین نصیحت کرد:برمی

پذیر یلی باید انعطافاست، بیرون خبرای توی خونه  سیاست کردن -

  باشی. مثل من فقط باید بگی چشم.

های او، سری تکان داد. به ی تایید حرفآروین با نیشخند به نشانه

هوا لرز به تنم افتاده بود که جمع را ترک   دلیل سرمای بیش از حد

  کردیم و به داخل چادر کنار عمو و بابا رفتیم.

به   ه به بهترین نحو ممکن،آن شب و فردای آن روز با شوخی و خند

   خوشی گذشت.

ی غمگین به منزل برگشتم. چون آخر شب آروین و عصر با روحیه

گشتند. با بغض و گریه ی عمو به تهران برمیمحمد به همراه خانواده

   راهی تهران شدند. وها خداحافظی کردم از آن
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یر درس های دانشگاه باعث شده بود که تمام وقت درگشروع امتحان

بار آروین به خاطر های هر دو هفته یکو دانشگاه باشم. مالقات

بار تبدیل شده بود و بیشتر از اش به ماهی یکی زیاد کاریمشغله

تلفنی و آن هم اکثر اوقات از جانب من در ارتباط بودیم.  طریق تماس

کردم دوست داشتنش طور خاصی بود؛ وقتی تلفنی با او صحبت می

هایش کامالً مشهود بود ولی هیچ وقت به زبان حرف دلتنگی از

آورد، حتی زمانی که سعی داشتم با شیطنت از زیر زبانش بیرون نمی

  بکشم!

هایم با سفر حج تمت ع عزیز و اواسط تیر بود، تمام شدن امتحان 

آقاجون مصادف شد. در این پنج ماهی که نامزد بودیم مامان 

ه کرده بود، آروین تا حدودی آمادام را با وسواس زیاد جهیزیه

آپارتمانی در تهران نزدیک منزل خودشان رهن کرد، برای مبله 

ی کردن خانه انتخاب طرح و رنگ با من بود و خریدش را به عهده

 هآروین و محمد که تهران بودند گذاشتم. برای رنگ پارچه و مدل پرد

ی خودم هدهآنقدر وسواس به خرج داده بودم که عصبانی شد و به ع

گذاشت که هر زمان تهران رفتم برای انتخاب پارچه به پرده سرا 

  بروم.

اج از سفر، مراسم عروسی را   قرار بود یک ماه بعد از بازگشت حج 

 برگزار کنیم، برای دانشگاه هم تصمیم بر این شد که ترم پاییز را

ی آمدن در تکاپو ام اقدام شود. همهتهران مهمان شوم تا برای انتقالی

   تمت ع بودیم. هایمان از حجمسافر

ها با تماسی که بابا با آقاجون گرفت مشخص شد که پرواز برگشت آن

 برای فردا عصر بود. با خوردن صبحانه روی تراس، در هوای 
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های محمد، مهیار و عمو مطبوع تابستان روستا، همراه با شیطنت

  یم.آرش بهترین دورهمی را کنار هم گذرانده بود

های دعوت ولیمه برای قرار شد محمد و مهیار بعد از توزیع کارت

به باغ آقاجون بروند و تا ظهر برگردند، آروین و  چیدن میوه

بایست پیگیر کارهای ولیمه بودند تا چیزی کم و کسر عموآرش می

هایمان مان برویم تا لباسنباشد، من و مامان تصمیم گرفتیم به منزل

ه روستا بخانگی که مامان درست کرده بود را برداریم و شیرینی   و

اج، بخاطر رفت و آمدهای زیاد، چند  برگردیم. قطعا با آمدن حج 

  آقاجون ماندگار بودیم. روزی منزل

بعد از خوردن صبحانه مامان از من خواست برای رفتن به خانه 

ی برگزاری زودتر آماده شوم، عمونادر و بابا در مورد نحوه

ی بعد کردند، زن عمو مهسا از ما خواست هفتهصحبت می سیعرو

ها به تهران برویم تا خریدهایمان از آمدن آقاجون و عزیز همراه آن

   را انجام دهیم.

آروین و زن عمو اصرار داشتند که حتما عروسی را تهران   

شمال عروسی بگیرم، برای   برگزار کنیم اما خودم دوست داشتم

ا بپیش نیاید، قرار شد حنابندان را شمال و عروسی را اینکه دلخوری 

ی دو روز تاخیر تهران برگزار کنیم ، تدارک مراسم شمال به عهده

  نادر به عهده گرفت.بابا بود و عروسی تهران را عمو

ی آروین به نرده چوبی تراس تکیه داده بود و در حالی که صفحه

  زد:کرد، صدایم اش را باال و پائین میگوشی

 مهتا، بیا نگاه کن! با محمد طرح مبلی که مِد نظرت بود رو پیدا  -
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  پسندی؟!شون رو میکردیم، ببین کدوم

های مختلف بود، با کنارش روی نرده نشستم یک مدل مبل با پارچه 

  ها نگاه کردم.دق ت به طرح و رنگ آن

گذاشت به جمع ما پیوست، کنارم ایستاد و دست دور گردنم   محمد هم

  و گفت:

ها انتخاب من بود و دیگری رو آروین پسند کرد، کی از این طرحی - 

  پسندی؟!ا رو میمی کدوم یک از حاال ببینم سلیقه

آروین که انگار از این پیشنهاد محمد خوشش آمده بود با کنجکاوی  

مبل طرح و رنگش   کرد، کار برایم سخت شده بود هر دونگاهم می

شان . دوست نداشتم باعث دلخوری احتمالی هیچکدامخیلی زیبا بود

  شوم، کالفه برای این که خودم را از این وضعی ت خالص کنم، گفتم:

  اصال هر چی مهیار بگه! - 

  ی تسلیم باال برد و اعتراض کرد:سریع دستش را به نشانه 

کنار بیام ولی من ه من باشه هر دو رو بخر. شاید با محمد بتونم ب - 

   با آروین در ننداز! رو

  با تردید طرحی که به دلم نشسته بود را نشان دادم:

  این قشنگه! -

  محمد دستی در هوا زد و برای آروین کوری خواند: 

 کنه! خوش سلیقه نیستی دیگه! ی من رو قبول میگفته بودم سلیقه -



 

 

 WWW.98IA3.IR 86 کاربرنودهشتیا افتخاری فاطمه_  ماندگار سخاوت

 

 

  تنها جایی که سلیقه به خرج دادی انتخاب خواهرم بود!

اش پیدا به آروین انداختم، چیزی از دلخوری در چهره مردد نگاهی

  نبود، ولی با این حال برای دلجوئی از او گفتم:

رسته این قشنگه، ولی من ترجیح میدم برای خرید اون طرح رو د - 

  انتخاب کنم!

ی عمو و بابا که حواسشان به ما بود، بلند شد. عمو با صدای خنده 

  :لبخند رضایت بخشی نگاهم کرد

  ای! عالی بود مهتا!عجب تدبیر زنانه -

ی جیب شلوار محمد با اخم ساختگی نگاهم کرد، یک دستش تو 

اش زد، ژست خوش دوختش بود و با دست دیگرش محکم به پیشانی

ابتر ا ز خاصی گرفته بود که با تیشرت آبی رنگی که به تن داشت، جذ 

  رفت گفت:ط میحیا  به سمت رسید، در حالی کههمیشه به نظر می

ن ذلیل شنیده بودیم، شوهر ذلیل نشنیده بودیم که االن به عینه ز -

   دیدیم!

سریع سمت حیاط پا تند کردم و دستش را از پشت گرفتم، ایستاد و 

سمت من برگشت، دست دور گردنش انداختم و خواهرانه بغلش کردم 

ش زدم، دم گوشدر حالی که بوسه روی ته ریش همیشه مرتب ش می

  آرام زمزمه کردم:

نتخاب تو بیشتر به دلم نشست، برای اینکه آروین ناراحت نشه، ا -

  اینطوری گفتم، به دل نگیر محمد!
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  ام زد:ای روی پیشانیهایش صورتم را قاب کرد و بوسهبا دست 

ه شدم، بهترین کار رو کردی، هردوش قشنگه، سعی خ - ودم متوج 

   مراه همیشگی برای همسرت!کن همیشه همینطوری باشی! یه ه

اش ایهای قهوههایم ایستادم و درحالی که تمام نگاهم به تیلهروی پنجه

  هایش زدم و سمت تراس برگشتم.ای برگونهبود، بوسه

   آروین محمد را صدا زد:

  خریم، بیا، قهر نکن!انتخاب تو رو می -

  مامان گفت:ازه به جمع ما پیوسته بود رو به عمو مهسا که تزن 

ها تهران هستن شما هم بیاین تهران پیش ما، رگس، حاال که بچهن -

  واسه چی اینجا تنها بمونین؟!

کرد جواب مامان در حالی که چادرش را روی سرش مرت ب می 

  داد:

تونم آلودگی هوا نمی ها باشم، ولی بخاطربچه  پیش  وست دارمد -

  بیام تهران زندگی کنم.

هایش را یاط با شنیدن حرف زن عمو در حالی که دستمحمد توی ح 

به دو طرف باز کرده و نگاهش به آسمان ارغوانی بود، چرخی زد و 

  گفت:

کنم، ارشدم تموم شد من این بهشت رو با هیچ جای دیگه عوض نمی -

 کنم تا سازم و زندگی میمی ویالیی جا؛ خونهگردم، همینحتما برمی
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  بیشتر راه نیست!شهر نیم ساعت 

  مهیار با شیطنت گفت:

اال از کجا معلوم خانمت قبول کنه بیاد اینجا تو روستا زندگی ح - 

  کنه؟!

  محمد درحالی که نگاهش به من بود، چشمکی نثارم کرد: 

  شناسم عاشق اینجاست!اونی که من می - 

ها تیز محمد را نشانه گرفت که منظورش چه کسی ی نگاههمه

  هست؟!

مامان با لبخندی که روی لبش جا خوش کرده بود و نشان از  

  داد، کنجکاو پرسید؟رضایتش می

بینم کی رو زیر سر داری که من خبر ندارم؟! بگو زودتر برات ب -

  آستین باال بزنم که اینجا موندگار بشی!

محمد نگاه معنی داری به من کرد و برای فرار از مهلکه مهیار را 

  صدا زد:

  یار! بدو، دیر میشه، امروز کلی کار داریم.مه -

های دعوت را از عموآرش مهیار که روی نرده نشسته بود کارت

و   اش چابک بود، با جستی پایین پریدگرفت، به خاطر اندام ورزشی

  سمت پژوی سفید محمد رفت.

 خواست به من بفهماند که این شخص را محمد با نگاهش انگار می 
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ها کسی که به ذهنم رسید ساغر بود؛ چون همیشه از شناسم و تنمی

  آمد.سرای آقاجون خوشش میخانه

 هنوز با ماشین از در حیاط بیرون نرفته بود که پشت سرش دویدم تا

  ت!دانم منظورش چه کسی اسبه او بگویم می

محمد از شیشه ماشین به معنی خداحافظی دستش را باال آورد و از 

  ور و دورتر شد.ی ما دجلوی چشم همه

*** 

مان را برداشتیم و تقریباً نزدیک ظهر بود که من و مامان وسایل

منزل را به قصد روستا ترک کردیم. گرمای شهریور ماه و شرجی 

 بودن هوای شمال کالفه کننده بود، نور شدید آفتاب باعث شده بود،

ی روستا به رنگ طال و چشم نواز دیده شالیزارهای دو طرف جاده

های حصیری بر سر مشغول درو کردن شالی وند. کارگرها با کالهش

های محلی آنها به دلیل وزش باد، به بودند و هرازگاهی صدای آواز

  رسید.صورت مبهم به گوش می

نامانوس آژیر آمبوالنس   محو تماشای این بهشت بودم که با صدای 

ی مت حاشیهه سماشین را ب و ماشین آتش نشانی به خودم آمدم. مامان

ی باریک ی آسفالتهجاده هدایت کرد تا خودروهای امداد از جاده

  براحتی عبور کنند.

ی بزرگ روبرو به تپ ه  بعد از پشت سر گذاشتن اولین پیچ جاده، 

درخت   شد.خاطر کشت محصول ُکلزا کامال به رنگ زرد دیده می

 یع پیش ی فجشرمانه در مقابل صحنهچنار کهنسال باالی تپ ه بی
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  رویش قد علم کرده بود.

ی خاکی میان تپ ه به سمت باال آمبوالنس و ماشین آتش نشانی از جاده 

مشرف به استخر بزرگ خاکی،   در حرکت بودند. اطراف درخت

ها از مزارع و شالیزارهای اطراف به . کارگرمملو از جمعی ت بود

  دویدند.سمت باالی تپ ه می

  را کم کرد، آه سردی کشید و با اندوه گفت:مامان سرعت ماشین  

بندان خاکی بوی تماً یکی افتاده توی استخر و غرق شده، این آبح -

کنه؟ چند سال دونم چرا کسی براش حفاظ درست نمیمرگ میده، نمی

  پیش هم یه نفر غرق شده بود.

چشمم به ماشین پژوی سفید رنگ محمد و ماشین هیوندای آروین که  

  تر پارک شده بود افتاد، با شور و شوق گفتم:کمی جلو

   ! آروین و محمد هم اینجا هستن.نگاه کن مامان -

های عبوری روستاهای ماشین را کنار زد و پیاده شدیم، ماشین

ایستادند و کنجکاو به سمت اطراف هم با دیدن شلوغی جمعی ت می

همین کار را  رفتند، من و مامان هم به تبعی ت از همه،باالی تپ ه می

   انجام دادیم.

زد و گاهی نفس می -اش نفسمامان نرگس به دلیل ناراحتی قلبی

کرد؛ اما گذاشت و نفسی تازه میهایش را روی زانوهایش میدست

  من به اشتیاق دیدن عزیزانم، دوست داشتم بدوم.

 ای که با سرعت به سمت ی خاکی بودیم، جلوی پسر بچهاواسط جاده
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  دوید را گرفتم و گفتم:میپایین 

   ه؟!اینجا چه خبره؟! کسی غرق شد - 

ه به اینکه چه خبری را دارد ی ترسیدهپسر بچه با چهره اش بدون توج 

  ت:نفس زنان گف -دهد، نفسبه چه کسی می

های روستای باال توی آب غرق شده، دو نفری هم که کی از بچهی - 

اص آوردن تا برای نجاتش رفتن توی آب االن پیداش ون نیست! غو 

  درشون بیارن.

اینکه سه نفر همزمان در آب غرق شده باشند خودش فاجعه است!  

  …کهچه برسد به این

های عمیق سرعتش را مامان دستش را روی قلبش گذاشته و با نفس 

به سمت باال تند کرده بود، هر چه به سمت محل حادثه نزدیکتر 

شد، ولی از سرعت حرکت مامان می شدیم شیب سرباالیی بیشترمی

شد، انگار نیرویی ناخواسته او را به سمت باال هدایت کم نمی

کرد، پاهایم سست شده بود و توانی برای رفتن نداشتم، باالخره به می

چشم انداز مرگ رسیدیم، مامان به زحمت جمعی ت را کنار زد و جلو 

مردم به سمت رفت، نوار زرد رنگی کشیده بودند تا مانع حرکت 

  استخر شوند.

نشانی که با با دیدن افراد آشنای دور و بر آمبوالنس و ماشین آتش

ی کمی از استخر پارک بودند، شوکه شدم. افراد زیادی در فاصله

تکاپو بودند، بابا دو زانو روی زمین نشسته بود، عمونادر نزدیک 

هایش روی سرش بود و گاهی به پاهایش ضربه ی استخر دستلبه

 رفتند انگار که دعوا با هم کلنجار می زد، عموآرش و آروینمی
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  کنند.می

ترین و غمبارترین چشم انداز بود، برایم قابل ی روبرویم تلخصحنه

های حاج رضا برای نجات ی مردم که نوهباور نبود. صدای همهمه

ی پتکی روی سرم پسر بچه داخل آب رفتند و غرق شدند، مثل ضربه

  بود.

های آرامش، لحظه به زد، صدا زدنمیمامان مدام محمد را صدا 

   شد و دیگر به جیغ های ممتد تبدیل شده بود.لحظه بلندتر می

توجه به مٔامور، نوار زرد رنگ را کنار زد و به سمت پایین دوید، بی

 من مثل آدمی مسخ شده، زمان و مکان را گم کرده بودم، گیج فقط به

نبود، که حتی طاقت  امانکردم، دیگر حواسم به ماستخر نگاه می

رفتن به پایین را نداشت، قلبش سر ناسازگاری در پیش گرفت و 

  ی راه روی زمین افتاد.میانه

های بدون هیچ حرفی مات و مبهوت، تمام نگاهم به استخر بود، با قدم

ناهماهنگ به پایین رسیدم فقط یک لحظه پزشک امداد و مهرآسا را 

تم فتند، بابا با کمر خمیده به سمردیدم که به سرعت سمت مامان می

داد و صدایم هایم گذاشت، مدام تکانم میهایش را روی شانهآمد، دست

  زد.می

شنیدم، تالش بابا من بهت زده توی خأل بودم، انگار که چیزی را نمی

فایده بود. در برگرداندن سرم از سمت استخر به طرف خودش بی

ید به استخر زل زده بودم، تا شا تمام وجودم چشم شده بود و با نفرت

  امواج یا حبابی روی سطح آب ببینم.

 شد که استخر آرام، ساکت و دلگیر از که یک ساعتی میغافل از این 
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دم عزادار نشسته است؛ که مسب ب این ی مرزار درونش به نظارهلجن

ی درختان باال دست باعث شده بود رویهکار خودشان بودند؛ قطع بی

های سیل آسای شمال، خاک شسته شده و به داخل اثر باران که در

استخر سرازیر شود، جایی که روزی، بهترین مکان برای شنای 

ها تبدیل شد و حاال تمام تیرهای جوانان روستا بود، به مدفنی برای آن

  ی حیات بخش بود.نفرت به سمت این مایه

 به الی اش الندمیگکرد و موهای جو عمونادر خون گریه می

هایش اسیر شده بودند، پیرمردی که عاجزانه زانوی غم بغل دست

های روی صورت آفتاب گرفته بود و با کالِه سبز رنگش، اشک

ی دیگرش روی پاهای کرد و با دست چروکیدهاش را پاک میسوخته

   داد؛زد و خودش را مورد عتاب قرار مینحیفش ضربه می

گرفتم، بچه که غرق شده بود! نمی ها روکاش جلوی ماشین اون -

ردم دستی جوون م -ها کمک خواستم؟ دستیچرا برای نجاتش از اون

  رو به کشتن دادم.

های محمد و مهیار روی کرد. لباسچه عادالنه خود را قضاوت می

های بلند اطراف استخر پرت شده بودند، برای به آغوش کشیدن علف

شین پلیس به دای آژیر ماای به خرج دادند؟! صمرگ چه عجله

عمو مهسا بیهوش داخل آمبوالنس بود ی دشت اضافه شد. زنهمهمه

کرد. عموآرش مثل مرغ و پزشک اورژانس به او رسیدگی می

کرد؛ چه رفت و گریه میای به این طرف و آن طرف میسرکنده

های مردهای کند؟! من آن روز گریهکسی گفت که مرد گریه نمی

صدا و با سوز دل بود، جگر هایشان بیدیدم، فقط گریه دور و برم را

   سوزاند!می
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زدیم، آفتاب سوزان ظهر شهریور ی ما در جهنمی دست و پا میهمه 

  زد.ماه هم به این عذاب دامن می

من ساکِت ساکت بودم؛ احساس پوچی داشتم به طوری که انگار 

تش نشانی آ رفت و با مأموروجود خارجی ندارم، آروین راه می

کرد. سمت لباس محمد و مهیار رفتم، تیشرت آبی رنگی صحبت می

داد. عطر که صبح به تن داشت را گرفتم و بوئیدم. بوی محمد را می

خوشش در برابر بوی تلخ مرگ، رنگ باخته بود و من برای تنفس 

کشیدم، با عطر تنش به تقال  افتاده بودم. با هر نفس عمیقی که می

های زدم. دیگر صدا زدننسوز محمد و مهیار را صدا میای جاگریه

  شده بود. های هیستریک تبدیلحمِد من، به جیغم -محمد

سکوت دقایق پیشین من، آرامش قبل از طوفان بود؛ چون دیگر کسی 

کشیدم، زدم، موهایی که میجلودارم نبود، چنگی که به صورتم می

رش و آروین بود، شالی که به جای سرم، زیر دست و پای عموآ

کردم که مرا به حال خودم ی آروین میهایی که با درد، حوالهمشت

  کردم:بگذارد و مدام او را سرزنش می

را طرح مبل رو نشونم دادی تا من ناراحتش کنم؟! چرا تو چ -

  ب.ذاشتی برن توی آهمراهشون نرفتی؟ اونوقت نمی

ها را گرفت؟! سمت پیرمرد یورش بردم که چرا جلوی ماشین آن 

هایم آرام و قراریکردم! گاهی بیدلیل و با دلیل همه را مت هم میبی

زدم، بدتر از همه حسرت دوباره با ناله مهیار و محمد را صدا می

زود هنگامی بود که به سراغم آمد؛ چرا صبح بیشتر بغلش نکرده 

 شود، آغوشم هنوز بوی محمد چقدر زود دیر میبودم؟ گاهی اوقات 
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  داد.را می

ها بخاطر درس و دانشگاه، تک چراغ خانه، محمدجان، در این سال

ی کافی از ما دور بودی، این فراق تو، به این زودی گریبان به اندازه

  جان را گرفته و آن را به لب رسانده!

ت ودم را به زحمآمد، خچرا هیچ کس از داخل استخر بیرون نمی

ی استخر همراه عموآرش و آروین که بازوهایم را گرفته بودند، به لبه

کشاندم. چه خوش خیال بودم که امیدوار و منتظر معجزه، به استخر 

  د.که دیگر تمام شده بوز اینکردم، غافل انگاه می

وقتی صدای آژیر آمبوالنس را هنگام دور شدن از محوطه شنیدم، 

ها رها کردم و سمت آمدم، با التماس خود را از دست آن تازه به خود

بابا رفتم. ضعف بر جسم و روح من غلبه کرده بود، بغض سنگینی 

که روی گلوم چنبره زده بود، باعث شد تا نفسم کامال محبوس شود. 

ی خوش آب و هوایی که سرشار از اکسیژن بود، من در این منطقه

  کردم.ی میبرای نفس کشیدن، هوای تازه گدای

  امان از بابا پرسیدم:ی بیبا صدای گرفته و گریه

  مامان چی شده؟! کجا بردنش؟! -

عمو بابا با عجز و ناتوانی نگاهم کرد و هیچ حرفی نزد. مامان و زن

ها را به بایست آنشان وخیم شده بود که حتماً میمهسا آنقدر حال

ه یکی از آشناهای رادادند. مهرآسا به همبیمارستان انتقال می

  ها با آمبوالنس رفت.که از اهالی روستا بود، همراه آن  آقاجون

 تابش آفتاب به سطح صاف و زالل آب، باعث انعکاس نورهای 
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شد که تضاد زیادی با تیرگی َگنداب درونش داشت. حتماً روشنی می

محابا ها هم فریب ظاهرش را خورده بودند که اینطور بیبچه

  به آب زدند. خودشان را

ها، جسم کوچک گل آلودی را از آب بیرون کشیدند، وقتی غو اص

ای به پا ها سکوت صحرا را درهم شکست و غلغلهصدای شیون خانم

  شد.

  عمو نادر با عصبانی ت سر آروین داد زد و به من اشاره کرد:

  رسه؟! ببرش از اینجا!زورت بهش نمی -

داد تحت هیچ شرایطی اجازه نمیدر آغوش آروین اسیر شده بودم. 

ها نشان از ها و صدای نالهالعملسمت استخر برگردم. عکس

هایی که به سر و های دردناک بود.صدای ضربهی صحنهمشاهده

  عمق فاجعه بود.  خورد حاکی ازصورت می

هایم جمع کردم و حصار انگشتانم ام را در دستمانده اندک توان باقی

کرد. از شد، ولی رهایم نمیتر میر لحظه تنگوهایش هدور باز

هایم بود که بند حالی شیونم در گلو خفه شده بود، فقط سیالب چشمبی

  آمد.نمی

بلندتر شد، فهمیدم که   ی آروینهای مردانهوقتی صدای گریه 

بیند که طاقت دیدنش را ندارد، توانش تحلیل رفته بود چیزهایی را می

هایش آزاد کنم و لحظه خود را از اسارت دست که توانستم برای یک

  سرم را سمت استخر برگرداندم.

 جان های بیهای رعنا و خوشتیپ صبح جایشان را به جسمجوان
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   کامالً سیاه و گل آلود داخل کاورهای مشکی داده بودند.

رمق روی زمین افتادم. دیگر زانوهایم توان ایستادن نداشتند و بی

ه   آلود بابا و عمونادر کمرشکن بود. های دردزج 

ی این دو جوان ناکام شنیده خیزی از سینه دیگر هیچ بانگ طرب

ها سایه های آنشود؛ چون غروب زندگی خیلی زود بر کامنمی

   انداخته بود.

روستا، به کمک باباحمید و عمونادر آمدند، چه  های بسیج پایگاهبچه

دید. منتقل شده بود و این صحنه را نمیخوب که مامان به بیمارستان 

شد و در عالم خواب و بیداری سیر هایم بسته میدر حالی که چشم

کردم، صدای شیون چند زن و مردی که از باالی تپ ه به سمت می

بودند، داغ دلم را تازه کرد؛ بستگان کودک غرق پایین سرازیر شده

  ها رسیده بود.شده بودند که تازه خبر به آن

ی جمعی ت در مزارع پیچیده های امدادی و همهمهصدای آژیر ماشین

  بود که در تاریکی مطلق فرو رفتم.

چه دورهمی دلخراشی، در قسمت اورژانس بیمارستان بستری بودم؛ 

های ویژه و عمو در بخش مراقبتهمان بیمارستانی که مامان و زن

آمدم برای بهوش  اش بودند. وقتیمهیار و محمد داخل سردخانه

رسید، کمی سر ای همه چیز طبیعی و آرام به نظر میلحظه

و  برگرداندم که آروین را باالی سرم دیدم، با دیدن سر و وضع آشفته

هایم بود، تازه موقعیت و بازوهای کبودش که در اثر فشار ناخن

   شرایط پیش آمده را درک کردم.
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***  

 کارت ولیمه و چیدن میوه از زمانی که محمد و مهیار بعد از توزیع

 باغ، در مسیر برگشت به منزل آقاجون بودند، پیرمردی با عجله خود

ها را گرفت و سراسیمه را به وسط جاده رساند و جلوی ماشین آن

  گفت:

ای برای شنا کردن پرید توی استخر، دیگه باال نیومده، سر بچهپ - 

  من هم شنا بلد نیستم.

م نشده بود که محمد سریع ماشین را کنار هنوز حرف پیرمرد تما 

 زد، مهیار همراه پیرمرد سریعتر به سمت استخر دوید، محمد بعد از

پارک کردن ماشین، تماسی با بابا گرفت و در حال دویدن به سمت 

زنان از بابا خواست که به اورژانس اطالع بدهد و استخر نفس _نفس

را مبنی بر   های اوحرفگوشی را قطع کرد. )دیگر منتظر نماند تا 

اینکه استخر دیگر مردابی شده و مطمئن نیست، داخل آب نروید( را 

  بشنود.

هایش را در قبل از اینکه خودش را به استخر برساند، مهیار لباس 

ای شد و گفت )وقتی دیدم چند دقیقهآورد و داخل آب پرید، پیرمرد می

تم به آب بزنه، ولی نتونسباال نیومد اجازه ندادم که محمد خودش رو 

آورد، گفت) نگران مانعش بشم( در حالی که لباسش را در می

نباشین، شاید نیاز به کمک داشته باشه( به آب شیرجه زد و در 

  حقیقت به سمت مرگ پرواز کرد.

 خورد، پیرمرد کار گوشی محمد که کنار پیرمرد بود، مدام زنگ می 
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  ا حمید نگران پشت خط بگوید:با گوشی را بلد نبود که به باب

  ه کن، زود بیا اینجا که آخرین دیدار با شاه پسرت هست.عجل - 

ی دریا بود و شناگری ماهر؛ ولی آب این استخر، همراه با محمد بچه

داد و ای از ِگل و الی بود که مجالی برای جوالن دست و پا نمیتل ه

  گرفت.جان می

شد تا دیروز صبح زمان، متوقف می دنیا برایم تیره و تار شد. کاش

  امروز و فرداها را تجربه نکنیم.

های ویژه رفتم، به کمک آروین از تخت پایین آمدم و به بخش مراقبت

کردند. از حال و روزمان آنقدر اسفناک بود که همه با ما همکاری می

 پشت شیشه مامان با آن همه دم و دستگاهی که به او وصل بود، اصال

شد. با اطمینانی که دکتر به ما داد کمی خیالمان راحت شد؛ میدیده ن

آید، ولی حتماً باید در بیمارستان و تحت برای مامان مشکلی پیش نمی

ی آمدن به مراسم اجازه  مراقبت باشد. البته با حال نامساعدش،

همراه بقی ه به منزل  ومرخص شدیم   عمورا ندارد. من و زن  تشییع

  رفتیم.

های در ماتم فرو رفت و به یکباره چهره عوض کرد، پرچم روستا

اج، جای خود را به بنرهای سیاه عزا برای دو  سفید خیر مقدم حج 

  جوان از یک خانواده داده بود.

عمو و های زنشام غریبانی بود، گریه  ی آقاجونآن شب خانه

شکست، با شنیدن سوز نجواهای بابا سر مریم سکوت شب را میعمه

  شد.ها بلند میی پرآتشم شرارههای لرزانش از سینهجاده با شانهس
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ی آروین و عمو آرش در حیاط پشتی آقاجون که در خلوت مردانه

گرفتند، چیزی جز یادآوری خاطرات محمد و مهیار از هم پیشی می

های غم آلود، غم و رنج توانکاه نبود. حتی اشک در چشم

باغ، با شنیدن  های تمشک انتهایهای نشسته روی بوتهجیرجیرک

یشان، خاموش شدند و دست از سماجت برداشتند؛ های مردانهناله

  آنقدر که جگرسوز بود.

از موضوع، خودشان را به   اش به محض اطالعساغر و خانواده

روستا رساندند. معصومه خانم بیمارستان کنار مامان بود و پدرش 

کرد؛ به همراه اهل محل مدیریت میی آقاجون را ی به هم ریختهخانه

چون مردهای این خانه توان ایستادن و کمر هم ت بستن، نداشتند؛ 

اگرچه به شوق آمدن مسافرهایشان، همه چیز برای مهمانی زود 

  هنگام تلخ، آماده بود.

زده گر ساغِر غمزده، نظارهی اتاق زانوی غم بغل گرفتم و ماتمگوشه

کرد و صدا زیر لب زمزمه میبود، بی بودم. کنج عزلت برگزیده

  صورت محزونش خیس از اشک بود، بِسان باران رگباری بهار.

داد، از درد چپ و راست تکان می  گاهی سرش را با حسرت

کرد تا صدایش بیرون نرود؛ مثال برای دلداری صورتش را جمع می

یک های کردم این گریهدانم چرا ولی احساس میمن آمده بود. نمی

  عاشق در فراق معشوق است.

های پر خونش دلخستگی کامالً مشهود بود و در جان عاشقش در چشم

  شوقی برای دل کندن نداشت.

 حالی سمت او کشیدم، کنارش زانو زدم و سرش را در خودم را با بی
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ناله شدم و برای با ساغر که دل محمدم را برده بود هم  آغوش گرفتم،

صدا ظاهراً از دل یکدیگر خبر نداشتند، بی شان کهعشق نوظهور

ت آه نداشت.خون گریه کردم. سینه    ام آنقدر از درد سنگین بود که قو 

  ها و درد فراق!آه از دل عاشق آن

  روزی از راه رسید  

  که چنان روز مباد 

   روزی ویرانگِر سخت 

 ... روز طوفانِی تلخ

ده شده بود، اعضاء خانوا ی احزانی برایآن شب منزل آقاجون کلبه

ا شب از نیمه گذشته بود و کسی میل به خواب نداشت. عمو نادر و باب

بودند، با تحک م همه را به آرامش   در حالی که لباس پوشیده و آماده

  دعوت کردند:

شه، برین ا گریه و زاری و شب زنده داری چیزی درست نمیب -

ارستان یه سر به نرگس بخوابین! فردا کلی کار داریم. میریم بیم

  گردیم.زنیم و برمیمی

هایش برای مهیار و محمد تمامی مهسا در حالی که مادرانهزن عمو

  نداشت، با دلخوری از عمو نادر پرسید:

خوای مهیار رو اینجا دفن کنی؟ من هر پنج شنبه از تهران بیام یم -

  شمال پیش پسرم؟!

 عمونادر که خیلی کالفه بود، جلوی زن عمو زانو زد و با مکثی که 
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  کند، گفت:مشخص بود دارد بغضش را کنترل می

ین دو تا با هم بزرگ شدن، یادت نیست هر وقت از تهران ا -

بدون هم نبودن، با هم دانشگاه درس   اومدیم شمال حتی یک روزمی

همیشه به شوخی  خوندن، محل کارشون یکی بود، یادته مهیار

  باشه.  گفت، جشن عروسی من و محمد باید توی یه روزمی

های زانوهایش گذاشت، بعد از چند دقیقه با چشم  سرش را روی عمو

عمو نگاه کرد و به خون نشسته، به نگاه ملتمس و پر از اشک زن

  عاجزانه ادامه داد:

ی تا من جنازه لت میاد این دو تا رو از هم جدا کنی؟! بگوحاال تو د -

  انتقال بدم تهران.  مهیار رو

میان  کردیم، عمهکرد همه گریه میتمام مدتی که عمو صحبت می

های مادرانه سر های آرامش هرازگاهی با صدای سوزناک مویهگریه

  داد.می

ه خیلی نگران حال مامان بودم، از بابا خواستم من هم همراه آنها ب

  و گفت استراحت کنم. مالقاتش بروم، اجازه نداد

بایست دو جگر گفت، فردا کار زیادی داشتیم؛ میعمو درست می

کردیم و بعد به استقبال دو مسافر ی دیار باقی میگوشه را بدرقه

  رفتیم.برگشته از سرزمین وحی می

   افتاد فردا چه روز خوشایندی بود.آخ، اگر این اتفاق نمی

ن اهل محل، تصمیم بر این شده با همفکری بزرگترها و ریش سفیدا

 بود که صبح تا قبل از ظهر تدفین انجام شود و عصر به استقبال 
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اج برویم.   حج 

تر از هر سیاهی آفتاب زده و همه جا روشن شد و دل اهل خانه سیاه

های از و ورودی روستا با عکس های جلوی درب منزلبود. حجله

به زیباترین شکل، بنرهایی  آرایی شدههای گلمحمد و مهیار، ماشین

های محمد و مهیار باالی خودروهای مزی ن به از عکس  نصب شده

های عزائی که جوانان محل با های طبیعی رنگارنگ و دستهگل

براه انداخته بودند، بدترین درد و غمبارترین  سرایی سوزناکنوحه

  ام بود.ی زندگیلحظه

د که مراسم تشییع این دو اهل محل چه خوب کمرهم ت بسته بودن 

  جوان فداکار و ناکام به بهترین نحو برگزار شود.

کردیم، ساغر آنقدر جمعی ت زیاد بود که به زحمت آشنایان را پیدا می

 مثل یک سایه همراهم بود. مراسم تشییع با مداحی و سوز و گداز در

محل انجام شد. صوت دلنشین قرآنی که از مسجد محل طنین انداز 

ی ما ، تنها نوای آرام بخش و اندکی مرهم بر دل زخم خوردهبود

  بود.

همه وسایل برای پذیرایی از ضیافت زود هنگام غیر منتظره سر 

ی این سفره بودند سفره آماده بود، فقط حلوا و خرما، مهمان ناخوانده

  که به ناچار به آن اضافه شدند.

ن دیدارمان با عزیزاتا ظهر مراسم تدفین انجام شد. چه وداع تلخی، 

ن سفر کرده به قیامت شد؛ اما روح بلند آنها تا ابد در دل و یادما

  جاودانه ماند.

 همه داخل مسجد برای صرف ناهار پذیرایی شدند. بعد از مراسم 
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برای عیادت مامان به بیمارستان رفتیم، اصالً حال خوشی نداشت، به 

یم. اگر بخاطر دستور پزشک چیزی در مورد مراسم تشییع نگفت

آقاجون و عزیز نبود، مراسم را به یکی دو روز بعد موکول 

  کردیم.می

بعد از سپری شدن مراسم و عیادت مامان، تنها چیزی که فکر همه 

ی اول این موضوع را کرد، این بود؛ که چطور در وهلهرا مشغول 

ان یاز زائرین پنهان کنیم تا متعاقباً در فرصت مغتنم آنها را در جر

  قرار دهیم.  وقایع حادث شده،

از آنجایی که ساعت پنج بعد از ظهر پرواز آقاجون و عزیز در 

بایست تا حدودی نشست، میفرودگاه دشت ناز ساری روی زمین می

شان شرایط روحی  کردیم که آنها با توجه به سن وزمینه را فراهم می

  دی نشوند.ی بجانکاه دچار عارضه ی با این مصیبتدر مواجهه

مریم، از یک روانشناس مشاوره گرفته بود، برای اینکه همسر عمه 

ی سوگواری روبرو نشوند، بنرهای که در دیدار اول، با این صحنه

   تسلیت نصب شده روی در و دیوار منزل جمع شد.

ر شد تا طبق روال عادی برای استقبال به فرودگاه برویم و قب ل مقر 

محیط آرام و به دور از تنش در نظر  ورودشان به روستا، یک

ها شرح دهیم، سپس آنها را بگیریم تا واقعه را به آرامی برای آن

ی ناگوار به روستا بیاوریم. بابا منزل ما برای رویارویی با این حادثه

  را برای این منظور پیشنهاد داد.

ای از اتاق مچاله بودم و مدام گریه ی متحرک گوشهمثل مرده 

 دم، ساغر هم دست کمی از من نداشت. مسافرهای ما در حال کرمی
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هیچ کدام   بازگشت از سفر بودند و اهل خانه برخالف چند روز قبل،

  آمادگی روحی برای استقبال نداشتند.

 تصمیم بر این شد که چند نفر برای استقبال به فرودگاه برویم، زن

به صالً برای رفتن حال و روزشان ا  عمو مهسا و عمه

  مناسب نبود.  فرودگاه،

ای کز کرده بودم نگاهی انداخت، از بابا به اتاقم آمد. به من که گوشه 

ام را با لباس مناسب دیگری تعویض کنم. من خواست لباس مشکی

توان   ای پوشیده بود،خودش پیراهن آبی رنگ و کت و شلوار سرمه

  خاستم.بر هایش دیدم،رفتن نداشتم اما وقتی التماس را در چشم

ها در فرودگاه موقع رفتنشان با محمد و مهیار تا آخرین لحظه کنار آن

مراه هبودیم، برای اینکه همه چیز عادی جلوه کند، من هم باید با آنها 

  شدم.می

پوشیدم، شال مشکی رنگی سر  ایو شلوار جین سرمه مانتو آبی

به حال و کردم و از اتاق بیرون آمدم. لباس رنگ روشن با توجه 

مهرآسا هم  عموزد. عمو نادر، عموآرش و زنتوی ذوق می روزم

یشان را با لباس دیگری تعویض کرده بودند، فقط های مشکیلباس

آروین لباسش عوض نشده بود که قابل توجیه بود؛ چون 

   پوشید.می رنگ تیره مخصوصا مشکی  همیشه

ی آقاجون بود، ینهعمو نادر و بابا از حاج آقا محمدی که دوست دیر

  ند.همراهی ک  خواهش کردند برای رفتن به فرودگاه ما را

کم اطراف مسجد  -روحانی محل از بلندگوی مسجد از مردمی که کم

اج به جمع می  شدند، خواست که جو را متشنج نکنند و با ورود حج 
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  روستا کمی خوددار باشند، تا این لحظات طاقت فرسا سپری شود.

اج روانه شدیم، همراه بدرقهبا  ی غمگین اهل خانه برای استقبال حج 

عمو نادر داخل ماشین آروین نشسته بودم، به شیشه ماشین تکیه 

کرد آمد. عمو مدام نصیحتم میهایم بند نمییک لحظه هم اشک  دادم،

که در فرودگاه طوری رفتار نکنم که آقاجون و عزیز زود به این 

  ی اصالً به خودم مطمئن نبودم.مسئله واقف شوند ول

ی باریکی که از بین ی آسفالتهآروین در سکوتی حزن انگیز از جاده 

کرد و منتهی به فرودگاه بود، مزارع سرسبز ذرت عبور می

گذشت. آبیاری مکانیزه محصول به صورت باران مصنوعی در می

کرد که در عصر شهریور ماه حس خنکایی به من القاء می

کردیم ولی التهاب درونم هیچ اثرگذار نبود، از بهشت عبور می  مقابل

  ماند.آتش درونم به قعر جهنم می

ناز ساری رسیدیم، اطراف فرودگاه مملو باالخره به فرودگاه دشت  

ی شاد و بش اش به پیشواز از جمعی ت بود که با دسته گل و چهره

 اهر و باطن ماعزیزانشان آمده بودند. فقط ما بودیم که احساسات ظ

  یکی نبود.

ه وقتی از ماشین پیاده شدیم، آروین با کالفگی به من نگاه کرد و ب 

  عمو گفت:

ای که واسه خودش درست کرد، ابا مهتا رو نگاه کن! با این قیافهب -

  کنن.قطعا شک می

ی درونم ی خون بود و صورتم گلگون؛ که حال آشفتههایم کاسهچشم 

 زد. از داخل ماشین بطری آب معدنی را به سمت من را فریاد می
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  گرفت.

  صورتت رو بشور! -

اش انداختم، بطری را برداشتم و ی خستهبا بیچارگی نگاهی به چهره 

ه را که به ی شال خیس شدآبی به صورتم زدم. به سمتم آمد و لبه

صورتم چسبیده بود، کنار زد و آرام طوری که عمو نشنود زیر گوشم 

  گفت:

  بزنی! چیزی همراهت داری به صورتت -

  ی غمگینش زدم و سرم را به معنی نه تکان دادم.تلخندی به چهره 

دستی به صورتش کشید و چند قدم از من دور شد، ایستاد، دوباره  

  با التماس گفت:های رفته را برگشت و قدم

کنم مهتا، همه چیز رو خراب نکن اصال خوشایند نیست واهش میخ -

ه ی همه چیز بشن به خاطر آقاجون و عزیز یکم خوددار اینجا متوج 

  باش.

کردم گریه نکنم بغض بیشتر بر من غالب درست زمانی که سعی می 

  .کشیدم تا آرام بگیرمرفتم و نفس عمیق میشد، مدام راه میمی

ای نشستیم. وقتی عمو مهرآسا گوشهوارد سالن فرودگاه شدیم و با زن

خبر فرود هواپیما پیج شد، از یک سو نگاهم به مردمی بود که چه 

افتاده بودند و از طرف   مشتاقانه برای دیدن زائرانشان به تکاپو

ی دیگر، ذهنم درگیر رفتار باباحمید و عمو نادر بود که چطور لحظه

از پدر و مادر، داغ از دست دادن پسرانشان را پنهان کنند. استقبال 

 عموآرش، ته تغاری آقاجون، برای کنترل خودش تمام سالن بزرگ 
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فرودگاه را َگز کرده بود، آروین به قول محمد تودار بود و فقط 

  کرد.خودخوری می

و کاله سفید بر سر و عزیز   ایوقتی آقاجون با کت و شلوار قهوه 

وارد سالن انتظار شدند، دیگر طاقت   چادر سفید احرام جون با

_هق سر دادم. سرم را به بازوی مهرآسا تکیه دادم و هق  نیاوردم.

هایم را در نطفه خفه کنم. دستش را تمام سعیم بر این بود که گریه

  فشردم تا خودم را کنترل کنم، با عجز نالیدم:محکم می

  تونمتونم، نمینمی -

  گفت:که از حرکت نابهنگام من جا خورده بود مدام میزن عمو  

کنه، مهتا مون میهتا، جون مامان نرگس، آقاجون داره نگاهم -

کنم، تو رو به روح محمد و مهیار، پاشو بریم، دارن خواهش می

  سمت ما میان.

های عمیق پی در پی کمی خود را آرام کردم، به زحمت بلند با نفس

ی ها رفتم، با دیدن چهرهسست و ناتوان سمت آنهای شدم و با قدم

عجز مرا به رخ  های سمجمهربانشان لبخند به لبم آمد ولی اشک

آغوشش   کشیدند. چند قدم مانده به آنها برسم آقاجون را صدا زدم.می

ای التیام بخش دردهایم شد، با بغض لبخند تصنعی زدم و چند لحظه

  گفتم:

  تنگ شده بود. یلی دلم براتونحاجی زیارتتون قبول، خ -

بعد به آغوش پر مهر حاجیه خانم رفتم و همراه با رفع دلتنگی، کمی  

 عقده وا کردم. نگاه دلخور آروین هم نتوانست برای آرام کردن من 
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  راهی از پیش ببرد.

ها در آغوش پدر و مادر با داغی که تازه بر رفع دلتنگی بابا و عمو

ی صدری داشتند که جانسوز بود. چه سعهها نشسته، خود دل آن

ها های آنکردند. فقط من برای خراب کردن نقشهعادی رفتار می

  کافی بودم.

  گرفت و گفت:آقاجون سراغ محمد و مهیار را   

یشب خواب اونها را دیدم که به استقبالمون اومدن، فکر کردم د -

  نیومدن؟! ن، پس چرابینم اونها هستامروز اولین نفری که می

  هیچکس جز حاج آقا محمدی توان جواب دادن نداشت: 

اجی، بچه ها خونه کار داشتن، مهمون زیاد داریم، من به جای ح -

  ها اومدم.اون

هایم را نبیند، ماندگی دیدهسرم به پشت آروین تکیه دادم تا کسی در 

های آروین به بازوهایم که مدام مرا به آرامش دعوت فشار دست

  کرد، کارساز نبود. از دل بقیه فقط خدا خبر داشت و خدا.می

جا کردیم و سوار ماشین ها را داخل صندوق جابهها و چمدانکیف

آروین شدیم. من، عزیز و عمو نادر صندلی پشت جای گرفتیم و 

آقاجون جلو نشست. بابا، آقای محمدی و مهرآسا با ماشین عموآرش 

  رفتند.

و خنده ،  که محمد و مهیار با شوخی  یاد زمان رفتن آقاجون افتادم 

 چه جو  شادی را بوجود آورده بودند. محمد برای سر به سر گذاشتن 

 



 

 

 WWW.98IA3.IR 110 کاربرنودهشتیا افتخاری فاطمه_  ماندگار سخاوت

 

 

  مهیار به آقاجون گفته بود:

اجی، رفتی َرمی َجمرات چند تک ه سنگ به نی ت مهیار بزن که ح -

  پلکه!شیطون خیلی دور و برش می

  زد: شاکی به خودش گرفت و در جواب محمد غرمهیار قیافه 

را اونجا به زحمت بیوفتین آقاجون؟! هم اینجا چند تک ه سنگ چ -

  میارم بزن به محمد، که دست هر چی شیطون رو از پشت بسته!

  های هر دو نشست و به آنها گفت:دست آقاجون روی شانه

خیلی  تونها و صمیمیتو به خاطر همین شیطنتشما دو تا ر -

  شه!دوست دارم! آدم با شما پیر نمی

امان تبدیل های بیهایم به بغضبا یادآوری خاطرات آن روز گریه 

  شد، آقاجان نگاهی به صندلی عقب انداخت و رو به عمو نادر گفت:

کنین؟! این حال و ادر، یک چیزی رو دارین از من پنهون مین -

  روزتون عادی نیست.

  ث جواب داد:عمو بعد از کمی مک 

یزی نیست حاجی، فقط نرگس خانم حالش خوب نیست و چ - 

  بیمارستان بستریه.

  آقاجون که نگاه نگرانش به من بود، پرسید: 

  بازم قلبش؟ -
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عمو با سر تایید کرد. عزیزجون که کنارم نشسته بود سرم را در  

  آغوش گرفت:

میشه  الش خوبشه؟ انشاهللا حریه چیزی درست نمیگمهتاجان، با  -

  مادر، نگران نباش!

ی خوبی پیدا کرده بودم تو حال خودم رفتم، عمو نادر من که بهانه 

های پی در پی آقاجون و عزیز در مورد مجبور به پاسخگویی سوال

  وضعیت جسمی مامان شد.

ی ما را در پیش وقتی به جای مسیر روستا، خیابان منتهی به خانه

  گرفتیم، آقاجون پرسید:

   مگه محل نمیریم؟! -

آروین از داخل آینه نگاهی به پدرش انداخت و با کمی تاخیر با 

  جواب داد:  ایصدای گرفته

ی عمو جا موند که باید ه مقدار وسیله برای پذیرایی خونهی -

  برداریم.

شدیم، وقتی همه جلوی در حیاط  دیرتر از عموآرش وارد کوچه

رد آقاجون مشکوک به عمو نادر نگاه ک منزل ما از ماشین پیاده شدند،

  و گفت:

  راستش رو بگو! نرگس چیزیش شد! - 

ا عمو که در عقب خودرو را باز کرده بود و در حال پیاده شدن بود ب 

  برگشت و جواب داد: ی نگران سمت آقاجونچهره
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  حاجی! نرگس خانم فقط بیمارستان بستریه. نه -

کید حقیقت را بازگو نکرد. آقاجون مدام تأ عمو دروغ نگفته بود، فقط  

   کنیم.ها پنهان میداشت که ما موضوعی را از آن

 حاج آقا محمدی سمت ماشین آروین آمد و در جلو را باز کرد و مردد

  به آقاجون گفت:

  اشیم؟ی پسرت مهمون بازه میدی یک ساعت خونهحاجی، اج -

 ه موضوع مهمی پیش آمده،آقاجون کارُکشته و باتجربه بود، فهمید ک 

  خراب شدیم. کرد که کالً خانهولی فکرش را نمی

 سریع از ماشین پیاده شدم و به سمت حیاط پا تند کردم. تمام در و 

کردم. زدند، احساس خفگی میدیوار خانه با من از محمد حرف می

تنها جای خلوت برای سر کردن با خاطرات او، اتاقش بود. برخالف 

ن اجازه وارد اتاقش شدم؛ چون دیگر کسی نبود که اِذن همیشه بدو

  ورود دهد.

ا از نظر گذراندم، در جای اتاقش ر -با دلتنگی وصف ناپذیر جای 

هایش را همانطور که از رگال آویزان ی لباسکمد را باز کردم و همه

بودند به آغوش کشیدم. کنار تختش دو زانو نشستم نوازش گرانه 

دردناک و   در خاک سرد آرمیده، کهکشیدم، فکر ایندستی به رویش 

جگرسوز بود. بالشت را جلوی صورتم گذاشتم تا صدای هق 

  را کسی نشنود.  هایم_هق

های سوزناک مردانه از داخل هال بلند شد، دیگر برای وقتی گریه

  خالی شدن از گریه نیاز به چیزی نداشتم.
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و مهرآسا به او رسیدگی  آن روز عزیزجون حالش خیلی بد شده بود

بیچاره پیرمرد،   کمر آقاجون به معنای واقعی شکسته بود. کرد.می

دانست چطور با داغی که تازه به دلش نشسته، کنار بیاید و از نمی

طرف دیگر چگونه برای دل دردمند پسرانش که تازه فرزند از دست 

  داده بودند، مرهم باشد.

او خیلی تالش  ن، برای آرام کردنحاج آقا محمدی رفیق شفیق آقاجو

  ی عزادارش را مدیریت کند.کرد تا به خود مسل ط شود و خانواده

 از اتاق محمد بیرون آمدم و به دیوار تکیه دادم، هر کدام داغدار 

های عموآرش آونگی بر ای نشسته بودند. فقط صدای گریهگوشه

  خانه بود. سکوت

ه حامی خود را در کنارشان پسرهای حاج رضا که حاال پدر همیش 

  کردند.داشتند، برای گذر از این مصیبت وارده از پدر امداد طلب می

ی روزگار های نحیف این پیر با تجربهبار سنگین این فاجعه بر دوش

  زد.کرد، ولی دم نمیزیادی سنگینی می

به خاطر حضور آقای محمدی، عزیز جون که تازه بهوش آمده بود،  

صدا و اش بیهای دوست داشتنیردناکش در رسای نوههای دمویه

های صورتش بی امان سرازیر هایش از پس چین و چروکاشک

  های سرش به طرفین، کم از گفتن واویال نبود.بود. تکان دادن

 همه و کرد تکرار را 《راجعون الیه وان ا هلل ان ا 》آقاجون چند بار 

  .کرد دعوت روستا به رفتن برای را

 در طول مسیر حاج آقا محمدی که با آقاجون داخل یک ماشین نشسته  
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داد و آهی که از نهاد آقاجون و عزیز بلند بود شرح حال ماجرا می

  شد.می

اج  نزدیک روستا رسیدیم جمعی ت به اول محل آمده بودند تا این حج 

  داغ دیده را تا خانه همراهی کنند. آن روز چه به سختی گذشت.

اج قربانی گوسفند کردند، هایی که اهالی به رسم دیرینه برای حج 

تون مقبول، ناگزیر به گفتن تسلیت مصیبت  مردمی که در کنار َحج 

ی خدا وارده بودند، مداحی که با صوت سوزناکی برای زائر خانه

  خواند:چاووشی می

  ا صلواتراول به مدینه محمد مصطفی  - 

  دوم به نجف شیر خدا را صلوات -

  …سوم به کربال -

های روستا توأم شده ها در کوچه پس کوچهصدای صلوات و گریه

 بود، مسافران ما آنروز به پرشورترین نحو که با درد عظیمی همراه

   بود، استقبال شدند.

روز به همراه آقاجون، عزیز و بقیه برای عیادت مامان به عصر آن

روم کند، آامان را کمی توانست مبیمارستان رفتیم. تنها کسی که می

آقاجون بود. که کم از پدر برای او نبود؛ چون مامان، دختِر 

ی شهیدش بود که بعد از مرگ مادربزرگم، آقاجون و عزیز، پسرخاله

سرپرستی او را به عهده گرفتند، در جایگاه عروس و در حقیقت مثل 

  دخترش بود.

 ایی که خودشان هها توام بود با مهمانمهمانی ولیمه با سوم بچه
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  دعوت کرده بودند.

هایی که از باغ چیده بودند و داخل بعد از چند روز بوی تهف ن میوه

 صندوق ماشین محمد مانده بود، یاد آن روز تلخ را دوباره برای ما

  تداعی کرد و چقدر فقدانشان عذاب آور بود.

بود گذشت، مامان کمی حالش بهتر شده یک هفته از آمدن زائرین می 

  ادر کرد.صی مرخص شدنش را و پزشک معالجش اجازه

د از مامان نرگس قبل از آمدن به خانه، همراه آقاجون، عزیز و بابا بع

هشت روز به آرامگاه ابدی پسرش رفت. آقاجون اجازه نداده بود که 

  ها را همراهی کند.کسی از ما آن

چه  ات فاقی افتاد وسر مزار، در دیدار مادر با پسر خفته در خاک چه  

کرد را هیچ وقت نفهمیدم. فقط دیگر هیچ وقت مامان نرگس همیشگی 

  شناختم، نشد که نشد.و دبیری شیمی که می

زد، الالیی شبانه در دلتنگی برای محمد همیشه در نگاهش موج می

های همیشه اش نمانده بود، چشماتاق پسری که چیزی به دامادی

ن روزها و مارش در فراق فرزند و ماش، قلب همیشه بیغمزده

  پایانش گواه بودم.ها بر غم بیشب

*** 

ها بردارم و با ذهنی ام باعث شد نگاه از عکسصدای زنگ گوشی

  آشفته جوابگوی مخاطب پشت خط که عموآرش بود، باشم:

   سالم عمو، -
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کنی، نیاز رو آوردم، چون احتمال الم مهتا جان، در رو باز میس -

  ادم بابا خواب باشه، آیفون رو نزدم.دمی

ام کرده بود، ام را ماساژ دادم تا کمی از سردردی که کالفهپیشانی

  تسکین یابد.

  االن میام. -

ام انداختم، از خاطرات مغشوش گذشته، نگاهی به تخت بهم ریخته

ی آن ُدمل تابلوی رنگارنگی روی آن نقش بسته که با یادآوری دوباره

کرد و قصد التیام نداشت؛ دردش بعد از این همه باز می چرکینش سر

   سال کمتر که نشده هیچ، بیشتر استخوان سوز شده بود.

شال بافت مشکی رنگم را سر کردم و برای باز کردن در، به هال 

ی کتاب نشسته و مشغول مطالعه  رفتم. بابا روی مبل یشمی رنگ

جای حرف  مامان، خودی او بعد از بود، تنهایی و خلوت همسرانه

را،   اندازه و وصف ناپذیر همراه با مامانهای بیداشت؛ عاشقانه

کرد و به امید وصال دوباره با او در هایش میخرج تنهایی این سال

  گذراند؛ همان دیدار به قیامت.جایگاه ابدی ت روزگار می

اتاقش کردم، عموآرش نیاز را که بغلش خوابیده بود، به در را باز 

ی خسته و داغون من برد و روی تختش گذاشت، نگاهی به چهره

  انداخت.

ی کافی آتیش سوزوند، فکر کنم فردا تا ظهر خواب مشب به اندازها -

  باشه.

  بعد با نیشخندی ادامه داد.
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  م من رو هم از راه به در کرد!در ضمن پسر آرو -

حالی با بیبر داشتم خحد و حصر شایان، من که از شیطنت بی

ود، بابروئی باال انداختم و با لبخندی که به زحمت روی لبم نقش بسته 

  گفتم:

سر آرومت؟! پسر کو ندارد نشان از پدر، بیچاره مهرآسا! چطور پ -

  کنه؟با شما پدر و پسر سر می

اش کردیم، وقتی برای خداحافظی همراه بابا تا دم در بدرقه

یاز بود، را به من داد. نروین برای های کادویی که از طرف آنایلکس

ی کمی مکث کردم و زیر چشمی نگاهی به بابا انداختم، با چهره

ب روی نایلکس های رنگارنگ زوم کرده بود، درهم گرفته و متعج 

ها را برداشتم، با عمو و مهرآسا ام هدیهرغم میل باطنیعلی

از دردی  ه هر گامش پرشهای سنگین؛ کخداحافظی کردم و با قدم

ام بود، مسیر موزاییک فرش حیاط را در پیش گرفتم. در گذشته

ی خاصی به فضای ظلمت های روشن حبابی شکل رنگی، جلوهالمپ

بود ولی برای من با برگشتن آروین، سقوط دوباره  ی حیاط دادهگونه

  در قعر تاریکی بود.

موهای سمت اتاق نیاز رفتم و کنار تختش زانو زدم، در حالی که  

هاش را نوازش میبهم ریخته ام به کادوهایی بود که کردم، تمام توج 

ی او را برایم آروین برای نیاز گرفته بود. هر چیزی که یاد و خاطره

  کرد.زنده کند، حالم را دگرگون می

اش را پوشاندم، جوراب و شلوار جینش را درآوردم و شلوار راحتی

 شیدم، آنقدر از خستگی غرق خواب پتویَش را تا روی گردنش باال ک
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  داد.العملی نشان نمیبود که موقع تعویض لباسش هیچ عکس

ی عروسکی اتاق ماه که از پشت پرده ای رنگی نور نقرههاله

خواست کور سوی امید به زندگی آینده کرد، انگار میگری میجلوه

   را، در من زنده نگه دارد.

های آروین بودم که خستگی بر افکار نمی دانم چقدر خیره به هدیه

شم غالب آمد و آرام گرفتم.   مشو 

شک که بی  های آرامشهایم و تکانهمراه با نشستن دستی بر شانه

  هایی آشنا شنیدم.در آن لحظه برایم بسان گهواره بود، زمزمه

  خوابیدی؟! مهتا، باباجان چرا اینجا -

ی ز پردهاییزی با عبور جان خورشید پاچشم باز کردم، نور کم

های صورتی رنگ اتاق، سایه روشن زیبایی را روی عروسک

اش که داخل کمد روبروی پنجره چیده شده بود، ایجاد کرد. دخترانه

با موهای ژولیده بدون هیچ حرفی فقط به او   چشم از کمد برداشتم و

هایم شمنگاه کردم، هنوز خوابم کامل نشده بود، ابرو باال انداخته تا چ

ه را که به خاطر خواب آلودگی، تمایلی به هوشیاری نداشتند، باز نگ

  دارم.

   ی مهربانش زدم و گفتم:جانی به چهرهلبخند بی

  عوض کنم، خوابم برد. اومدم لباس نیاز رو -

ی من نگاهی انداخت و با آه اول به کادوها بعد به صورت خسته 

  هویدا بود، گفت:سردی که غم پدرانه کامالً در آن 
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   وابیدی، برو اتاقت استراحت کن!معلومه خوب نخ -

ی تخت به زحمت بلند شدم، گردنم به خاطر بد با کمک گرفتن از لبه

خوابیدن درد گرفته بود، ماساژی به گردنم دادم و خواب آلوده 

  پرسیدم:

  ه.ساعت چنده؟ باید برم داروخون - 

  فت:با دلسوزی نگاهی به من کرد و گ 

  نه استراحت کن!شیفت صبح نرو! بمون خو -

  شدم، گفتم:در حالی که از کنارش برای رفتن به روشویی رد می

ها داروخونه خیلی شلوغه، برم بهتره، شاید عصر ه بابا، صبحن -

  نرفتم.

بعد از شستن دست و صورتم برای تعویض لباس به اتاقم رفتم؛ تخت 

ام، حاکی از این بود که بابا العههای روی میز مطمرت ب و آلبوم

های کنار دریا و نامزدی من و آروین. ها را دیده؛ عکسی عکسهمه

ام دان خاطرات گذشتهی آنها را به زبالهکرد همهکه فکر می در حالی

  ها ندارم.ی آنسپردم و تمایلی به مرور دوباره

چه  حاال با چه رویی سر میز صبحانه حاضر شوم؟ در مورد من

  کند؟فکری می

که از دست خودم کالفه بودم؛ مانتوی مشکی و شلوار جین  در حالی

ای را پوشیدم، بعد از مرت ب کردن موهایم و جمع کردنش باالی سرمه

 خوانی ام را برداشتم، این روزها رنگ سیاه همسرم، شال مشکی
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  زیادی با دل مجروحم داشت.

ه از زدم؛ همانطور که عموآرش گفتاز اتاقم بیرون آمدم و سری به نی

، باید با مرب ی مهدش تماس یدار شدن نداشتبحاالها قصد  -بود، حاال

  بگیرم و عل ت غیبتش را توجیه کنم.

ای که رابط بین سالن کوچک باال و هال بود پایین آمدم و از چند پله

  ها قرار داشت، رفتم.سمت آشپزخانه که در طرف راست پل ه

صبحانه را چیده و منتظر من بود؛ نان سنگک برش بابا میز 

داد که طبق داخل سبد حصیری روی میز نشان از آن می  یشده

روی بیرون رفته و عادت همیشگی، صبح زود برای ورزش و پیاده

برگشت نان تازه خریده، صندلی شیری رنگ را کنار کشیدم و 

 اهی به گلدانروبرویش نشستم. توان رویارویی با او را نداشتم، نگ

های سبز رنگش سفیدی که روی کابینت آشپزخانه بود انداختم؛ برگ

  به شکل زیبایی رو به پایین درهم پیچ و تاب خورده بود.

ی آشپزخانه که نشان از نداشتن نوار ی دوتیکههای نامرت ب پردهچین

ه   ام را جلب کرد.سربی زیرش بود، توج 

  نوار سربی رو شما برداشتی؟ -

  فت:ای مردانه سر داد و گربط من، خندهبی با حرف

گذاشتم توی لباسشویی،   یدم خیلی کثیف شد؛ دیروز درشون آوردمد -

  بعد هر کاری کردم نتونستم نوار رو سر جاش بذارم.

  من اصالً متوجه کثیف بودنش نشده بودم.
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  شستم.چرا شما؟ خودم می -

بینت رنگ پشت سرش که با کای شیری برگشت و نیم نگاهی به پرده

  شکی آشپزخانه ست شده بود انداخت.م -سفید

  کنه؟ من و تو نداریم.حاال چه فرقی می -

 از دست خودم عصبانی بودم؛ آنقدر خودم را درگیر گذشته کرده بودم

چیز و همه کس غافل شدم، مسئولیت تمام امورات خانه و که از همه

  زد.اش بود و دم نمیهحتی کارهای مربوط به نیاز برعهد

هایم اسیر شده هایم زیر دندانپاهایم از عصبانی ت ضرب گرفته و لب 

  بود؛ باید خودم را از احوال گذشته دور کنم.

مقابلم گذاشت و برشی از نان   کره را  ظرف مرب ای تمشک و 

    سنگک به طرفم گرفت.

  دیرت میشه.خوای بری داروخانه، اگه می  ات رو بخور!صبحانه -

 هیچ اشتهایی برای خوردن نداشتم؛ به بخار مواج چای خیره بودم که

   ادامه داد:

شنبه داروخانه نرو! به آقاجون و عزیز سر گه میشه صبح پنجا -

   بزنیم و بعد میریم آرامگاه.

های بغض مثل یک تکه سنگ آجدار روی گلویم نشسته بود و خراش 

ای ها طور دیگهکرد؛ حتماً با دیدن عکسمیم دردناکش خون به جگر

برداشت کرده بود که با وجود مخالفت قبلش از من درخواست کرد 

   ی عمو برویم.که با او به روستا و دیدن خانواده
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های او در آن سرم را باال آوردم؛ شرمگین نگاهش کردم، از چشم

م دریافت نکردم،  به دنبال لحظه چیزی جز مهربانی، دلسوزی و ترح 

مهربانش شدم.   یردی از سرزنش در نگاهش بودم ولی مات چهره

هایم جا خوش کرد که به اش لبخندی روی لباز عواطف پدرانه

ر خوشحالی من از پیشنهادش، تلخندی زد. عکس های داخل اتاقم تصو 

  ام گذاشته بود.را به حساب دلتنگی

   

ی رباز کرد؛ آرنجم را روهنوز نگاه از او برنداشته بودم که بغضم س

هایم ام قفل کردم تا عجز چشمهایم را روی پیشانیمیز گذاشتم، دست

   را نبیند.

ی بلند شد و یک لیوان آب برایم آورد و مقابلم نگه داشت، وقتی برا 

های اش روبرو شدم، با دستگرفتن آب سربلند کردم؛ با نگاه غمزده

  شکر کردم.لرزانم لیوان را برداشتم و زیر لب ت

هایم زد و با لحن های آرامی به شانهسری به تأسف تکان داد، ضربه

  اش گفت:خاص پدرانه

  ینقدر گذشته رو شخم نزن! چیز به درد بخوری از توش در نمیاد.ا -

  ریده گفتم:ب -ق تبدیل شد و بریدهه -های آرامم به هقگریه

نگ خودم، دلتنگ لتنگ مامان، محمد، مهیار، دلتدخیلی دل تنگم!  -

  ها هستم.مهتای اون موقع

را   صندلی را کنار کشید و رو به طرف من نشست؛ یک دستش

 روی میز گذاشت و دست دیگرش را به پشتی صندلی من تکیه داد. 
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  به تاس ف سری تکان داد و ناراحت گفت:

ای بین شما دوتا بسته شده که هر دوتون به این ه قراِر نانوشتهچ -

دونم چی بین شما گذشته که هیچ کدومتون این تادین؛ نمیروز اف

  کنین، اون از آروین، این هم از تو.ی لعنتی رو ول نمیگذشته

هایم را ای از آب را نوشیدم، با نگاه خیره به روبرو ، پنجهجرعه 

  تر از قبل توجیه کرد:فشردم. اینبار با لحن مالیم  دور لیوان

یدن ناراحتیش رو لخورم ولی طاقت ددرسته از دستش خیلی د -

ندارم، روزهای سختی رو تو این هشت سال سپری کرده؛ هنوز هم 

ی آرش پیگیر توعه، رفتنش رو خوب درک نکردم که به واسطه

  اومدن اآلنش رو بتونم هضم کنم.

ام، با لحنی که دستی به صورتش کشید و با نگاه در چشمان بارانی

  پرسشگر و دلگیر بود گفت:

مهتا! باباجان، دلت رو   را هیچ کدومتون نمیرین پی زندگیتون؟چ -

  یک جهت کن! هر تصمیمی بگیری برام قابل احترامه.

اش کشید و با هایش پر از اشک شد و دستی به محاسن جو گندمیچشم

  دلتنگی زیاد زمزمه کرد:

نها یادگار نرگس هستی، من عشق رو با نرگس تجربه کردم؛ از ت -

  کنم.روز شما دو تا چیزی جزء عشق برداشت نمی حال و

های آرامی به پشت های گرمش فشرد و ضربههایم را بین دستدست

  دستم زد و ادامه داد:
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و هم مثل مامان درک درستی از عشق داری که اینطور ت -

  …تابیبی

پر از   را ادامه دهد. تمام محاسنش دیگر نتوانست مابقی صحبتش

دستی به صورتش کشید و برخاست؛ برای عوض  اشک شده بود،

  کردن جِو به وجود آمده گفت:

ی بابا، چای هم که یخ کرد؛ تا عوضش کنم برو آبی به دست و ا -

   صورتت بزن!

رمق بلند شدم و ای با خاطرات مامان تنها باشد، بیبرای اینکه لحظه

بود سمت سرویس که انتهای هال، نزدیک در خروجی به حیاط پشتی 

رفتم؛ آبی به دست و صورتم زدم تا از خنکی آن کمی از التهاب 

  درونم بکاهد.

ی بشاش سر میز حاضر شدم؛ لیوان ی بهتر و چهرهوقتی با روحیه

با  چای را به طرفم گرفت و سرش را آرام به باال و پایین تکان داد و

  فت:ی خوش بود، گلبخندی که نشان از یادآوری خاطره

   ای که مامان نوشت رو برات بگم؟ی عاشقانهاولین نامهخوای می -

در اوج احواالت دردآلودم لبخندی به پهنای صورت زدم و با شوقی 

  وصف ناپذیر گفتم:

  اش رو داری؟واقعاً؟ هنوز نامه -

  از به شوق آمدنم خوشحال شد و با اخم ساختگی گفت:

  از یادت نمیره.جون، چیزی که توی دلت ثبت بشه، هیچ وقت دختر -
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عه د مادرت نوزده ساله بود که عقد کردیم؛ دانشگاهم تمام شده بود و ت

ی محروم خدمت کنم، او دانشجوی ترم اول داشتم پنج سال منطقه

اش را به محل خدمتم بود، در صدد بودم به تبعیت از همسر انتقالی

ه بود، موافقت نکرد ؛ با بگیرم، ولی بنا به دالیلی که برایش موج 

زنی ولی هیچ درک ناراحتی به او گفتم، دم از دوست داشتن می

کردی تا با من بیایی، با صحیحی از عشق نداری، وگرنه قبول می

  دلخوری خداحافظی کردم و رفتم.

ای از نرگس به دستم رسید که برایم از عشق گفته بعد از یک ماه نامه

  بود.

ی شویَم و صندوقچهمی ها در طراوت باران)در خزان ادراک، دست

ی ابریشمینش را به سوی انتهای ابدی ت کنم. قالیچهسینه باز می

پیمایم. گفته باری از احساس، ره به سوی تو می گشایم و با کولهمی

کنم؛ تشخیص گونه معنایش میبودی درکی از عشق ندارم، من این

  درست یا نادرست بودنش با خودت.

ی احساسات خوب و تهنیت است که همه در نگاه من عشق در سالم

 در آن جریان دارد.

وقتی به درستی ظهور کند، از قداست محض آن روح آدمی جالء  

 که باعث رنجش خاطر کسی شود.کند، نه اینپیدا می

وقت منقطع نیست؛ همیشه ساری و جاری است،  عشق هیچ

به ضرورت آن برای زندگی، مثِل آب حیات بخش است و هوایی که 

 شود.ی آن روح تازه میواسطه

 هاست؛ ی فتنهحمید عزیزم! عشق برای من پناهگاهی امن ازهمه
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زمانی که در ناخودآگاه خویش ازاعمال و رفتارخود احساس رضایت 

 ام.کنم در واقع عشق را به درستی درک کردهمی

 گونه هستم، تو چطور؟!من این 

ات خاطر خود ی آن به تعل قکه به واسطهازخود گذشتن است نه این 

  کند.بیافزایی؛ عاشق واقعی خودش را وقف معشوق می

خوش داس زمان نخواهد شد؛ پیوسته جوان، وقت دستعشق هیچ

شاداب و پر از زندگیست. همان شوق پر حرارت و جاودانه است و 

  قابل تغییر نیست؛ رفیق شفیق و همراه همیشگی است.

القه خالصه قط در دوست داشتن و عآید تو عشق را فبه نظر می

 ام.ی دیگر آن را درک کردهای، اما من معناکرده

عزیزم کدام یک از این خصوصیات بارز در تو وجود دارد که الف 

 عشق میزنی؟!(

ی مامان از زبان پدر تمام شده بود، دیگر تاب نشستن نداشت دلنوشته

  و سمت اتاقش رفت.

اشت و همین فهم درست، باعث مامان چه درک زیبایی از عشق د

  ی آنها بود.ی چند سالهزندگی عاشقانه

ای از زندگی تجربه کرده و بد رکب من هم عشق را در بد برحه

ام را، نه! تمام قلبم خورده بودم؛ تمام صداقت و احساس پاک دخترانه

ی را در طَبَِق اخالص گذاشته و تقدیم به کسی کرده بودم که از واد

 .آن بسنده کرده بود.  یکلمه عشق فقط به
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اش شده بودم؛ هر چند خودم را سرزنش کردم که مسب ب ناراحتی

 دیرم شده بود ولی اشکالی نداشت که یک روز با تاخیر به محل کارم

زدم تا کمی خیالش راحت های آخرم را به او میبروم، باید حرف

رفتم در شود، سینی صبحانه را برایش آماده کردم و سمت اتاقش 

  ی ورود داد.زدم، اجازه

ای رنگ کنار تخت، نشان های چیده شده روی عسلی قهوهکتاب

ی ی آن بود که تنها همدم این روزهایش، یار مهربان است. پردهدهنده

ی قدی، کامالً کنار زده و روشنایی طبیعی اتاق، کرم رنگ پنجره

  آرامش خاصی را به آن فضا حاکم کرده بود.

که به تن داشت با وجود میانسالی، کن و شلوار ورزشی مشکی با گرم

رسید. با گرفتن مچ دست راستش از پشت، رو به جوانتر به نظر می

نام همدمش بود، به ی همهای نشاء شدهی حیاط که پر از گلباغچه

که مسیر در ورودی تا پنجره،  کرم -ی مشکینظاره ایستاد. قالیچه

؛ سینی ی رنگ را پوشانده بود، طی کردماهای قهوهروی پارکت

 صبحانه را روی تخت گذاشتم و کنارش ایستادم با دستانم دور بازوش

   هایش تکیه دادم.حلقه کردم و به شانه

  خواستم ناراحتت کنم.ببخشید بابا نمی -

رنگ نگاهم کرد، با چتری از محبت که ی بیبا نگاه گرم و خنده

  بود، گفت:روی سرم سایه انداخته 

  تموم نگرانیم تو هستی. -

  اش زدم.ای به دلواپسیلبخند دلگرم کننده 



 

 

 WWW.98IA3.IR 128 کاربرنودهشتیا افتخاری فاطمه_  ماندگار سخاوت

 

 

   کنین، نیست!فکر می بابا، اون چیزی شما -

وقتی با نگاه پرسشگرش مواجه شدم، برای اطمینانش کلماتی را بر 

  زبان آوردم که خودم خیلی به آن مطمئن نبودم.

   ی آقاجون و دیدنش ندارم.های برای اومدن به خونهیچ عالقه -

گانم انگار دنبال کشف واقعی ت بود و من با با کنکاش در عمق دیده 

گشتم که مرا از هایم به دنبال راهی میچشم خیال در گذرگاه اندیشه

  ، برهاند.ی در دلم خزیده بودغم که چون مار

*** 

رغ که داروخانه کمی خلوت شد و از کثرت حجم کار فابعد از این

های مارپیچ فلزی به قسمت نیمه دوبلکس باال رفتم؛ این شدم، از پله

قسمت را سحر و دلسا با همکاری یکدیگر در شیفت صبح و عصر 

  کردند.اداره می

از  چند قلم لوازم بهداشتی و آرایشی که مورد نیازم بود را برداشتم؛

 سفارش ای که جدیداً دلسا خواستم تا کرم ضد ترک پا و مرطوب کننده

از  داده بودم را برایم بیاورد تا برای عزیزجون ببرم که همیشه

  کرد.خشکی پوست دست و پا و خارش آن گالیه می

در حال بررسی و دادن سفارش جدید برخی از اقالم بهداشتی و 

سر  آرایشی مورد نیاز برای این قسمت بودم که مرد میانسالی با ایجاد

  پشت پیشخوان ایستاد.و صدا وارد داروخانه شد و 

  اروی اشتباهی به من دادین؟ به دکترتون بگین بیاد!چرا د -
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ز به همراه دلسا از حفاظ استیل باال نگاهی به پایین انداختم؛ هنو

ها پایین رفتم. مطمئن بودم که داروی غرولُندش ادامه داشت که از پله

ها را نسخهی ما بیرون نرفته است؛ چون تمام اشتباهی از داروخانه

التحصیالن داروسازی بود چک خودم و زهرا که یکی از فارغ

  کردیم.می

  جلو رفتم؛ سالم کردم، مرد بدون جواب سالم، با تندی گفت:

  به دکترت بگو بیاد! -

  قای محترم، بنده مسئول داروخانه هستم؛ امری باشه در خدمتم.آ - 

ب به من نگاه کرد؛ انگار منتظر یک آق   ود.با یا خانم میانسال با تعج 

  بدون مکث با حالت تمسخر رو به من گفت:

  شه.پیچه بهتر از این نمیی یک تازه کار میاد نسخه میوقت -

ب  که در نسخه   آقای مدنی یکی از همکارهای کارکشته و مجر 

ی داشت؛ میان ر خاص    شود. رامکرد تا کمی آ  جگریپیچی تبح 

وهاتون رو بدین تا چک دفترچه و دارایشون خانم دکتر هستن؛  -

  کنن!

از آقای مدنی که حکم پدر را برایم داشت تشکر و خواهش کردم تا  

ای که به کار بقی ه مراجعین برسد. دفترچه را از او گرفتم و صفحه

ای که روز قبل از ی ما داشت پیدا کردم، با نسخهمهر داروخانه

ای که در سیستم ثبت ه شدههای ارائدفترچه جدا و همچنین با دارو

 شده بود؛ تطبیق دادم. نیم ساعتی زمان برد تا قانعش کنیم اشکال کار 
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  است.از ما نبوده

ی ی دیگربه دلیل کم سوادی داروی همسرش را که از داروخانه 

تهیه کرده بود را به جای داروی خودش، به اشتباه به دکترش نشان 

شتباه آورده، ولی بود که دارو را ااش به او گفته داد؛ پزشک معالج

دچار این سوء تفاهم شده بود که داروخانه نسخه را اشتباه پیچیده  او

  است.

خسته نباشید   ی همکارانمروز خوبی رو شروع نکرده بودم؛ به همه

   گفتم و عزم رفتن به منزل کردم.

 در ظهر نیمه بارانی ولی سرد، از داروخانه بیرون آمدم و با عجله

خودم را به ورودی پارکینگ مجتمع پزشکی که روبروی داروخانه، 

  آن طرف خیابان قرار داشت رساندم.

با شنیدن اسمم از صدایی ناآشنا، قدمی سست برداشتم و به دلیل  

  هیاهوی باد در فضا، مطمئن نبودم که درست شنیده باشم.

گرم  بار واضح از صداییبا تعل ل در رفتن؛ دوباره نامم را این 

شنیدم، با شک و تردید به عقب برگشتم؛ نگاهم به نگاه آشنای چند 

هایش روی در سال قبل گره خورد، کنار ماشینش ایستاده بود و دست

  باز ماشین بود.نیمه

ی زمان هشت ی زیادی با هم نداشتیم ولی برای من به اندازهفاصله

  سال دور بود.

زد، یدار تلخ در نگاهش موج میفریاد درماندگی و تنهایی همراه با د 

 بدنم سست شد و توان ایستادن نداشتم؛ فریادهای مضطرب و تلخم در 
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  شد.کرد و به زبان رانده نمیسینه بیداد می

ن سرم به سنگینی کوه بود، توانی برایم نمانده بود تا با اعجاز سخ 

بودم، هایم را بر او بتازانم، انگار که با رنجش خاطر بیگانه دلخوری

های روی به دنبال رفع دلتنگی او را از نظر گذراندم؛ جوگندمی

  ر چیزی نظرم را جلب کرد.هایش بیشتر از هشقیقه

نهیب عقل را برای رام کردن احساس سرکشم نادیده گرفتم و عنانش  

ی جوالن دادم تا برای را آزاد کردم، بیش از حد ممکن به او اجازه

  لی که نداشت؟ داشت؟رفع دلتنگی بتازاند؛ اشکا

که دیدگانم هایش خاموش بود؛ به رغم آنهایش پر از حرف و لبچشم

 وحیران، گریان و برای دیدنش مشتاق بود، با نگاهی آتش آلود، سرد 

   مات نگاهش کردم.

پوشید؛ شلوار خوش دوخت، اور و هنوز هم خیلی شیک لباس می

دنش را به وباش، خصلت همیشه شیک کفش چرم مشکی ست شده

  کشید.رخ می

بازگشت خواندم، ولی بازگشت او روز فراق از نگاهش سفری بی

گیر، جزء آه و های نفسآغاز جدایی دوباره است و این لحظه

  افسوس، برای من چیزی به ارمغان ندارد.

های آخرش را کشید و روزهای کورسوی چراغ عاشقی، نفس 

مندی مرا خودش ی حاجتهاستخوان سوزی را َسر کرد. شمع افروخت

   خاموش کرده بود.

 ماه آشنایی ما، در دیده من فانوسی بود که به غروب گراییده و دیگر 
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ام به او نبود، بازگشت او را امیدی به طلوع و فروغ دلبستگی دوباره

  چگونه معنا کنم.

زمان و مکان رو گم کرده و به ظاهر محو تماشایش بودم ولی ذهنم 

ها در آسمان خاطراتم در حال پرواز و گشت و صدکبه سبکی قا

  گذار بود که صدای گرمش به گوشم رسید.

  سالم. -

های باران که سخاوتمندانه بر ام در قطرههای نشسته بر پیشانیعرق

بارید، گم شد؛ فقط التهابی که به جانم انداخته بود ام میاحساس خسته

ام را که به دلیل مشکی شال وکرد، دستی به صورتم کشیدم اذی تم می

ام چسبیده بود، آزاد کردم. بدون جواب دادن، خیس شدن به پیشانی

کم بیشتر صدایم زد.   برگشتم و قصد رفتن کردم که با تح 

  مهتا! -

اش را جد ی وقتی برگشتم و دلخور نگاهش کردم، تن صدای مردانه

  کرد و گفت:

  باید باهات حرف بزنم.  -

برداشتم، هنوز قدم بعدی را کامل  د قدم کوتاه و با تردیدبرای رفتن چن

بار با لحنی توأم با التماس و خواهش صدایم برنداشته بودم که این

  زد:

  .گیرم. فقط چند دقیقهکنم! زیاد وقتت رو نمیهتا خواهش میم -

 ی احساسی که نسبت به او، از گذشته برایم باقی مانده بود؛ ته مانده
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ی نادم او هایم نگاهی به چهرهد که بایستم و از سرشانهوادارم کر

بیاندازم، برای احساسم ارزش قائل بودم و دوست نداشتم غرور کسی 

  لگدمال کنم.ام زیر پاهای خسته  را که روزی دلیل نفس کشیدنم بود،

هایش کشید، اورش رو درآورد؛ به سمتش برگشتم، کالفه دستی به مو

کرد یا ن در این هوای سرد پاییزی احساس گرما میحتماً او هم مثل م

ای مشکی که به تن داشتم و تقریبا خیس شاید هم با دیدن مانتوی پاییزه

خواست با هم در شرایط برابر قرار بگیریم و جانب میشده بود، 

  انصاف را رعایت کرده باشد.

  خوری.ن، لباست خیس شد، سرما میبریم توی ماشی -

دانم او چه برداشتی لبخندی محو به لبم نشست، نمی با این حرفش

انگیزتر ی تلخ من از گریه غمداشت ولی برای من حکایت، خنده

  است، بود.

قدمی سمت من آمد که ناخودآگاه یک قدم به عقب رفتم، لبخندی به 

  واکنشم زد.

  ی سکوت گرفتی؟ حرف بزن! دلم برای صدات تنگ شد.روزه -

به درد آورد، نگاهم را به طرف خیابان  حزن صدایش دلم را

ی خیابان که همیشه چرخاندم؛ روبرویم، جوی عریض حاشیه

ای از آب زالل در آن جاری بود، با شدت باران سرریز شده باریکه

های درختان تنومند روییده در کنار و وزش باد در بین شاخ و برگ

   آن، بزمی به راه انداخته بود.

 ده بود؛ معابر به تندی از عبور و مرور خالی شدت باران بیشتر ش
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شدند و ما بعد از هشت سال نزدیک پارکینگ مجتمع پزشکی، می

  کردیم.زیر باران رفع دلتنگی می

هایش و پاشیدن درخت چنار کنار خیابان با تکان دادن شاخ و برگ

فایده که قطرات باران بر سرم، تلنگری به من زد که از این دیدار بی

  ماحصلش چیزی جزء پریشان خاطری نیست، دست بشویم.

سر برگرداند و در حینی که ساختمان با نمای تمام سنگ را از نظر 

  گذراند، گفت:می

  ی شیکی داری.داروخونه -

رسید، اش دقیق شدم؛ بیشتر از سی و شش سال به نظر میبه چهره

شسته در گلو گذشته دوباره به سراغم آمد، بغض ن دیدنش خاطرات با

هایم نتوانستم کاری از پیش را مدام فرو بردم ولی در برابر اشک

  ببرم. نگاهم به خیابان و ذهنم درگیر حضورش بود.

  هیچ فرقی نکردی! -

های به هم گره خورده نگاهش کردم؛ تمام بر لب و ابرو با تلخندی 

  ام بود.نگاه پرشورش به چهره

  فقط کافیه پلک بزنی. -

ی احواالتم را از بر بود؛ اشک در گفت، این عموزاده همهمیراست 

ر دکاسه چشمانم لبریز بود و تا آن لحظه فقط آبروداری کرده بود که 

  .هایم دست به شبیخون نزدبرابر سد موژه

 هایم برای رسوا مقاومتم شکست، مطیعانه پلک زدم و سیل اشک
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باال گرفتن سر و خیس ی من محابا عمل کردند. تنها چارهکردنم بی

ام بیشتر از این به کردن کامل صورتم با باران بود تا طبل رسوایی

  صدا در نیاید.

  ها نگاهم کنی.آروین قبل نیستم، کافیه مثل اون موقع ن هم دیگهم -

ام نگاه کردم، آرام پلک ی گذشتهسر بلند کردم و به محرم یک ساله

های زالل ش به جان خرید و قطرهگانهایش را بر دیدهزد و نقاب پلک

  صورت محزونش شد. های بلند او راهیدرد از مژه

ی لغزانم آهی سرد دیگر طاقت نیاوردم، همراه برق اشک در دیده

آور آسمان به کشیدم؛ رنگ پریده و خاموش مانده بودم، با بانگِ ُرعب

  خودم لرزیدم.

  می به زبان آورم.نتظر، تا کالاش هویدا بود و مدرماندگی از دیده 

  یه چیزی بگو مهتا! - 

من گریزان از صدای گرمش، روی برگرداندم و دوباره آهنگ رفتن  

کردم؛ طاقت خرد شدن غرورش را نداشتم؛ چون برای احساسم 

دم و احترام قائل بودم، من اشتباهی مرتکب نشده بودم. بنابراین ایستا

  بدون نگاه کردن به او گفتم:

    گشتی!نباید برمی -

قرار گرفت و با کالفگی آشکار   هنوز حرفم کامل نشده بود که مقابلم 

اش ریخته بود با دست پیشانی های خیسش را که رویچند تار از مو

اش که به مانند ی سینهبه باالی سرش هدایت کرد؛ چشمم روی قفسه

 رفت ثابت شد، قد بلندی داشت، های ماراتون باال و پایین میدونده
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رس نگاهم قرار گرفت، با سرش را کمی پایین آورد وقتی در تیر

  درمانگی گفت:

  ش!فقط چند دقیقه مهتای سابق با -

بینانه و صمیمی بود، احساسم نسبت به او با لحن صدایش خوش

  گذشته خیلی تفاوت داشت.

ی اش تعبیر کرده بود که کمی چهرهسکوت مرا موافق گفته

نگریست و هایش با اشتیاق مرا میممستأصلش باز شد، چش

  چ تمایلی به آن نداشتم.کرد که من هیام را طلب میهمراهی

حال و روز چند سال قبل تو رو درک   رای اولین بار امروزب -

   کردم.

ر دآخرین دیداری که برایم رقم زده بود؛ تلخ و بد فرجام بود و مرا 

  اده بود.د، قرار ای در پی نداشتبن بست عاطفی که هیچ نتیجه

ولی من سودای درونم را   او از افشای غوغای دلش اِبایی نداشت،

  راندم.کردم و به زبان نمیهویدا نمی

ای از قلبم جایگاهی داشت، کافی بود؛ دیگر همین که هنوز در گوشه

  نیاز به افشای ِسر  درون نبود.

رونقی اش داشتم، ای که برای وضع روحیخواستم دلواپسینمی 

؛ هر اش را از نو زنده کنمی ما بدهد و افکار گذشتهدوباره به عالقه

چند با غلیان احساسی که از خود سراغ داشتم، برایم دور از ذهن بود 

 ها به قطع تماس با او وفادار باقی بمانم.که سال
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  بَر نخورد، عمل کنم.  سعی کردم طوری که به احساسش

  نمونده.حرفی برای گفتن  -

لبخندی غمگین به شکستن سکوتم زد و بدون معط لی با تکان دادن 

  سرش به طرفین زمزمه کرد:

   ها حرف دارم.ی این سالی همهندازهولی من به ا -

  سری به تأس ف تکان دادم و در حال رد شدن از کنارش لب زدم:

  من تمایلی به شنیدنش ندارم. -

  او انداختم و ادامه دادم: نگاه دلخور و حق به جانبی به

   برو پی زندگیت آروین! -

  صدایش در هیاهوی باد و باران به گوشم رسید که با داد زدن گفت:

  بینی؟تونم، نمیبدون تو نمی -

طور در حال رفتن مثل خودش با تن صدای بلندی برنگشتم و همین

  جواب دادم:

  اره!راهی برای ما شدن وجود ند برای من و تو هیچ -

تراشید و باران شدیدتر شده بود؛ گوهر تراش ابر گوهر می

   باختند.هایم در مقابلش رنگ میمرواریدهای غلتان روی گونه

هایش فقط سکوت افکارم بر این باور بود که در برابر صدا زدن

 های های رقصان باران روی خاکستری. نگاهم به قطرهجایز است
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زدودند؛ در بساط عدل من، ندامت از رفتار یخیابان بود که آلودگی م

   تر بود.هایم برای رفتن محکمزد، ولی قدمسرد با او فریاد می

ی خود را به باران سپردم تا اندکی از التهاب درونم بکاهد؛ تن خسته

ی باران بر صورتم، چه ماهرانه گریستنم را ضربات نوازش گرانه

عذاب وجدانی که حتی به  زیر نگاه مردم رهگذر، پنهان کرد و

  کند.رحم نمی های وجودمخاکستر

داخل پارکینگ رفتم و به زحمت خودم را به ماشین رساندم؛ سوار 

هایم و سرما شدم به محض نشستن تمام تنم به خاطر خیس بودن لباس

  مور شده بود. -مور

ی پارکینگ خارج شدم؛ نزدیک در خروجی ترمز کردم، از محوطه

  کرد.کیه داده بود و مأیوس، نگاهم میبه ماشین ت

  شود.زدم، نمیی کلماتی که با التماس لب میمطمئن بودم متوجه

ورو خدا برو آروین! من طاقت دیدن این آروین شکست خورده ت -

خوام آروین همیشگی رو ببینم، حتی با وجودی که رو ندارم، می

هام همی برای دردخوام مریام زدی. دیگه نمروزی دست رد به سینه

  ها کنار اومدم.باشی، چون با اون

ی طرف شاگرد زد، وقتی شیشه را پایین ای به شیشهجلو آمد و تق ه

  کشیدم، عاجزانه گفت:

گردم تا با هم صحبت ب دارم میرم تهران، برای شب یلدا برمیش -

  کنیم، باشه؟
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  وار نگاهش کردم و زمزمه کردم:سرزنش 

  برای گفتن داری؟ واقعاً حرفی -

نگاهی به ماشین پشت سری که قصد خروج از پارکینگ را داشت 

  انداخت و کلماتی سریع به زبان آورد.

جا تا ببینمت ی آقاجون موندگار شدم؛ شاید بیای اونک هفته خونهی -

  .ی سهیل شدیکه ستاره

 امسریهای ممتد ماشین پشتمن که راه خروجی را بسته بودم با بوق

  ی اعتراض روبرو شدم.به نشانه

  مه داد:خواهی کرد و ادای دست از راننده عذربا اشاره

خوام با اعصاب داغون برگردم تهران، آخر هفته یه قرار مین -

  ذاریم، ُخب؟می

کن بود که با حرکت رفت و برگشت سریع ی برف پاکنگاهم به تیغه

 سیر روبرو، برایم مثلخود، عالوه بر ایجاد چشم اندازی مدور از م

ی او، با آونگ هیپنوتیزم عمل کرد که در مقابل خواست ملتمسانه

  اعالم کردم.   تکان دادن سر موافقت خود را

گفت اگر از کسی به خاطر کاری ناراحت شدی ) مامان همیشه می

   سعی نکن همان کار را برای تالفی کردن در مقابلش انجام دهی!(

ه بودن به درخواست او، به معنی نادیده درست همین لحظه بی توج 

 گرفتنش بود؛ کاری که او هشت سال پیش انجام داد و من هیچ تمایلی

  به مقابله به مثل نداشتم.
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با استارتی دوباره سمت منزل حرکت کردم؛ برای دیر به مقصد 

  ها پناه بردم.رسیدن و کمی آرام کردن خود، به کوچه پس کوچه

توانی بازگو کنی، ها را حتی پیش خودت هم نمیازگاهی بعضی از ر

ی قلبش جایگاه همیشگی داشته باشم؛ چون خودم دوست داشتم گوشه

  هم هنوز دوستش دا...

چیزی در من عوض شده   گردم،تر از همیشه به گذشته برمی خسته

بستن به او اصالً اینطور نبودم؛ باید با خودم بود که قبل از دل

سعی در رفتار معقوالنه داشتم اما احساسم چیز  روراست باشم،

  کرد.دیگری را فریاد می

خاطرات خوب و بد گذشته فراموش شدنی نبود و با سماجت راه خود 

  را نداشتم. کرد و من یارای مقابله با آنرا به حال باز می

به منزل رسیدم، با زدن ریموت در حیاط باز شد و ماشین را داخل 

چون با لرزی که به جانم افتاده بود بعید به نظر  پارکینگ بردم؛

  خانه بروم.رسید بتوانم عصر به دارومی

های رز صورتی و قرمز بود، های قبل پر از گلی حیاط سالباغچه

داد های باغچه بوی زندگی میو ریحان کاشته شده در کناره  نعناع

  کاشت.که مامان با سلیقه ی خاص خودش می

م نعمتی است، به قول مامان: )وقتی وارد حیاط داشتن حیاط ه

دور تا دور حیاط و   شوی با دیدن صفا و سرسبزی درختان نارنجمی

کاج مطب ق وسط باغچه که به شکل زیبایی قد علم کرده بود، تمام 

شود؛ فقط خستگی جسمی خستگی فکری و روحی از تن به در می

 در کنار عزیزانت  ماند که اصالً مهم نیست، با کمی استراحتمی
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شود، به همین خاطر با نظر من و محمد که همیشه ُغر برطرف می

ی قدیمی را بفروشیم و آپارتمان شیک و امروزی زدیم این خانهمی

  کرد.(بخریم، مخالفت می

هی فهمم چه کار خوبی کرده بود که به عقیدهحاال می  ی ما توج 

  است.ش بستهه و خاطراتکرد؛ من جانم به این خاننمی

لم طبق عادت همیشگی، بابا و نیاز در هال را باز کردند و به استقبا 

های نمکین نیاز زدم، در جواب ای بر گونهآمدند؛ سالم کردم و بوسه

  بابا که پرسید:

  لباست چرا خیسه؟ چرا اینقدر دیر کردی؟ -

  بدون نگاه کردن به صورت نگرانش جواب دادم:

روی کردم، وگرنه کمی پیاده وز خوبی نداشتم؛امروز داروخونه ر -

  شدین.رو میی داغون روبهبا مهتای عصبانی و با روحیه

 بوی ته چینی که برای ناهار درست کرده بود، داخل خانه پیچید، با 

  وجود گرسنه بودنم، اشتهایی برای خوردن نداشتم.

الم خیس و باران خورده سمت اتاقم رفتم؛ شاید آب گرم کمی سرح

کرد، بعد از دوش گرفتن، بلوز آستین بلند زرشکی و شلوار می

دارم را با کاله های نمراحتی مشکی با نوار قرمز رنگ پوشیدم، مو

  ناهار حاضر شدم. ای پوشاندم و سر میزحوله

ی دستپخت او را برخالف همیشه در سکوت کنار هم، ناهار خوشمزه

 ا خوردن بودم ولی در حقیقت خوردیم؛ تمام مدت به ظاهر در حال غذ
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   کردم.های مالقات با آروین را در ذهنم مرور میصحنه

جواب ماند؛ با نشستن دست نیاز صدایم زده بود که بی  بابا چند بار

ی عبوس که در اثر فکر ام، به سمتش برگشتم و با چهرهروی بازو

  کردن به جریانات ظهر بود، پرسیدم:

  خوای؟چیزی می -

ب نگاهم کرد و فقط با اشاره با ی چشم و ابرو به بابا اشاره کرد، تعج 

ام دقیق شد و با کمی تعل ل وقتی نگاهم سمت او چرخید؛ توی چهره

  گفت:

  ه؟چرا اینقدر تو فکری؟ چیزی شد -

باعث شد دروغی   با نگرانی سوالش را پرسیده بود؛ همین امر

حل بود. بعد از چند ثانیه راهتحویلش ندهم بنابراین سکوت بهترین 

  مکث در صورت پرسشگر او، نگاهم را به غذای پیش رویم دادم.

ها را از بعد از صرف غذا مشغول جمع کردن میز بودم که ظرف

  دستم گرفت و با دلسوزی گفت:

   برو استراحت کن! - 

وقتی که به انجام کارم اصرار کردم، دستم را گرفت و مقابلم ایستاد؛ 

ی آرامش بود، شرمنده از نگاه گرمای حضورش همیشه برایم مایه

های سنتی رنگارنگ که مهربانش، به گلیم فرش منق ش به طرح

های به رنگ بِژ آشپزخانه را پوشانده بود چشم دوختم؛ چون سرامیک

 نگار به موضوع واقف است. با گذاشتن دست از نگاهش خواندم که ا
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  های مهربانش بنگرم.هایم مرا مجاب کرد تا به چشمروی شانه

ا خودت رو راست باش! تا بتونی درست تصمیم بگیری که آب ب -

پاکی رو بریزی روی دستش یا نه؟ تا یک عمر مدیون احساست 

  نشی.

ی در عوض حدسم درست بود؛ یارای گفتن حقیقت را نداشتم ول

اش لب به دروغ باز خوشحال بودم که از قِبَل این همه عواطف پدرانه

  نکردم.

 چشم از او برداشتم و سر به زیر با حجب و حیا، جمالتی را زیر لب

   گفتم:

  ن درگیری عقل و احساس گیر کردم.مشکلم اینه بی -

ی ام؛ سرم را باال آورد، لبخندی به افشابا گذاشتن دستش زیر چانه

که مرا از خجالتی که درگیرش بودم ام زد و برای اینراز دخترانه

  خالص کند، کمی طنز چاشنی لحنش کرد و گفت:

  ماری جوابت بمونه.حاالها تو خ -حقشه حاال -

با این حرفش لبخندی محو روی لبم نشست، دستش را روی بازوهایم 

  گذاشت.

چرِب؟ عقل یگه می! ببین زور کدومش به یکی دبه خودت زمان بده -

  و احساست رو میگم.

خانه، نهایت لطف خود را با همراهی و هدایتم به سمت خروجی آشپز

 ابراز کرد و مرا بر آن داشت که در مورد جریانات اخیر عجوالنه 
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  ی تصمیم اشتباه من نشود.عمل نکنم تا شرمنده

ین االم از به گمانم تا حد ی در جریان امر قرار گرفته بود که کمی خی 

که زد؛ اینبابت راحت شد، با نیاز به اتاقم رفتم از مهدش حرف می

قرار است به مناسبت شب یلدا جشنی برگزار کنند، تصمیم داشتم 

ا برای این برنامه، شعر الهه ناز را به او آموزش دهم؛ چون شب یلد

  تولد الهه بود و دوست داشتم اسم او با روح نیاز عجین شود.

پلی کردم که  ر را با نیاز تمرین کردم و آهنگش را با گوشیکمی شع 

  .شعر را خوب از بَر کند بتواند با ریتم،

هایش خمار شد و روی تخت کنارم به خواب رفت؛ موهای چشم 

  ومش شدم.ی زیبا و معصاش را نوازش کردم و محو چهرهطالیی

ی گوشی باعث شد از فکر و خیال خاموش و روشن شدن صفحه

ام بیرون بیایم، گوشی را برداشتم؛ لبخند به لبم آمد، دوست قدیمی

  ساغر پیام داده بود:

  وست دارم ببینمت، بیداری؟ی مامان هستم دنهسالم، خو -

  سریع تایپ کردم:

  بیا که دلم برات تنگ شده! -

امیدوار بودم مشکالتش با آریا حل شده باشد؛ اختالف طبقاتی و عقاید 

ش آریا چیزی نبود که بشود به راحتی از کنارش ساغر و همسر

گذشت؛ ساغر از قشری متوسط، مقی د به رعایت حدود اخالقی بود 

ل، فردی آزاداندیش و رفیق باز که ولی آریا از خانواده  ی متمو 
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  های اخالقی پایبند نبود.چنان به بعضی از اصول و ارزشآن

پیش گرفتن تمامی  بعد از هفت سال زندگی مشترک، با وجود در

  معالجات صاحب فرزند نشدند و ساغر تنهاتر از همیشه شده بود.

 با صدای آیفون از اتاق بیرون زدم، بابا هم برای باز کردن در از

  اتاقش بیرون آمده بود که گفتم:

  کنم.ساغِر، من باز می -

دانست که ساغر لبخندی از رضایت و خرسندی به رویم زد؛ می

ی من است که شاید از گفتنش به های دخترانهم درد و دلبهترین محر

  او شرم دارم.

ورودی هال منتظرش بودم مثل همیشه شیک، اسپرت و خانم ولی با  

چهره شکسته و غمگین به سمتم آمد؛ پالتوی زرشکی به تن داشت و 

شال مشکی سر کرده بود، با بوت مشکی چرم مسیر موزاییک فرش 

دختری زیبا بود؛ ابروهای   هال را طی کرد، از در حیاط تا ورودی

های درشت ای داشت، بینی خوش تراش و چشممشکی و پیوسته

ی چتر مژگانش محصور شده بود، به مشکی رنگش که زیر سایه

  افزود.جذابی تش می

داشت؛ نزدیک آمد در آن حال و روزش باز دست از شیطنت برنمی

با لبخند به   دلتنگی کردیم،همدیگر را در آغوش گرفتیم و رفع 

چیزی در چنته برای حواله   دانستمهای درشتش نگاه کردم؛ میچشم

  کردن به من دارد، سریع به من نگاه کرد و گفت:

 کنی باز هم فایده نداره؛ بوی با این همه ادکلن برندی که استفاده می -
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  کپسول و شربت میدی.

  خواستم به شوخی به او بگویم:

  وی روغن چرخ خیاطی که بهتره.از ب -

ام بود ی تحصیلیولی پشیمان شدم، من حداقل کارم متناسب با رشته 

در دانشگاه تحصیل   ای کهاش به مامایی؛ رشتهولی او با وجود عالقه

برای    کرده بود به دلیل مخالفت آریا، اجازه کار کردن نداشت.

اده کردن چای به نشستن به داخل پذیرایی تعارف کردم و برای آم

 آشپزخانه رفتم.

کیفش را روی راحتی گذاشت و همراهم شد. بعد از آماده شدن وسایل 

اش رسید و آشفتگیروی هم نشستیم، کالفه به نظر میپذیرایی روبه

 قابل پنهان کردن نبود؛ نگران از حال پریشانش، منتظر به او نگاه

دلیل وز بیقت رودانستم آمدنش این کردم تا حرف بزند، می

های پراکنده و سالم و بعد از چند دقیقه که به صحبت نیست،

  های معمول گذشت، پرسید.پرسیاحوال

  نیاز کجاست؟ خوابیده؟ -

 با خم و راست کردن سر خواب بودنش را تایید کردم.

 حال و روزی بهتر از او نداشتم ولی در آن لحظه برایم از خودم هم

دانستم و یادگاری از عشق ناکام محمد میمهمتر بود؛ چون او را 

  آوردم.اب نمیای از ناراحتی او را تذره

  با آه سردی لب زد:
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  شده. براش تنگ دلم -

   که تمام حواسم به تشویش النه کرده در نگاهش بود، گفتم:درحالی

   ؟خوری یا قهوهچای می - 

  بدون مکث و به صراحت جواب داد:

  کدوم.هیچ -

کردم؛ اش نامساعدتر از چیزی بود که گمان میاع روحیاوض

  خواستم مشکلش را بپرسم که به حرف آمد.

ت کردم، اگه من از هم داره میره سفر، اینب - دفعه باهاش اتمام حج 

  مونم.رو با خودش نبره، دیگه باهاش نمی

  با تعجب پرسیدم:

  یعنی چی؟! -

به باد زدن خود کرد؛ در   شالش را از دور گردنش باز کرد و شروع

   کرد!این هوای سرد بارانی احساس گرما می

  دونم فقط تو رو خدا دعا کن کوتاه بیاد!نمی -

  میز را دور زدم و با بیرون کشیدن صندلی، کنارش نشستم.

  بره؟یحاال چرا تو رو با خودش نم -

  نیشخندی زد و سرش را به تأسف تکان داد.
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  این سفرها نیست. میگه جای تو توی -

ی بغضش را برد، ته ماندهدیدم که مدام بغضش را فرو میبه عینه می

لی و -   ادامه داد:  که بلعید؛ نگاهی به من کرد و با صدای آرامی

کنه، این دفعه همکارش هم خواد میخودش هر غلطی که دلش می

ه کرد شنیدم، وقتی اعتراض کردم میگمیره؛ تلفنی با اون صحبت می

  بازی در نیار و همه چیز رو با هم قاطی نکن!بچه  سفر کاریه،

داد که چه فشاری را های پر از اشک و لرزش دستانش نشان میچشم

هایش بود ی نگاهش و مظلومی تی که در چشمنحوه  کند،تحمل می

باعث شد اشک در چشمانم حلقه بزند و بغض در گلویم سنگینی کند، 

  آرام گفتم:

  که آریا فردا میره سفر.اومدی قهر؟ درحالیاالن  -

     سرش رو باال آورد؛ دلخور از حرفی که زدم به تندی گفت: 

  منظورت چیه؟ -

یلی واضحه، قهر کردن حاال هیچ معنی نداره، وقتی آریا خونه خ -

خواهی نیست تا نبودنت رو احساس کنه، در ضمن اینقدر زود می

  نی؟میدون رو برای همکارش خالی ک

های آرامی اش که لرزش محسوس داشت؛ ضربهبا مشت گره کرده

  زد.روی میز می

ها رو ندارم که به هوای توان جنگیدن با عقاید مضحک اون - 

 چشم و ی بیکنن، دخترهخواد میروشنفکری هر غلطی دلشون می
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  رو.

  های لرزانش گذاشتم تا کمی آرام شود.دستم را روی دست

های خانمش صمیمی گفتی که دوست نداری با همکار به آریا -

  برخورد کنه؟

  خیلی سریع و با عصبانی ت جواب داد:

  بیش از هزار دفعه. -

  ی او گفتم:های قانع کنندهکالفه از جواب  

  خب، توجیهش چیه؟ - 

   سرش را به تأسف تکان داد و با صدای کسالت باری جواب داد:

جور دخترها دور و برم زیاد بودن؛ لکی، اینچی داره بگه؟ توجیه ا -

وقتی اومدم سراغ تو مطمئن باش که برام فقط یه دوست و همکار 

  هستن!

   نگاه مستأصلش را به من انداخت و با حالت غمگینی ادامه داد:

لی خیلی صمیمی نشون میدن؛ خیلی اذی ت میشم مهتا، دورهمی و -

  نبرد چه معنی داره؟ بار هم من روشون که حتی یکآخر هفته

هایش را از روی میز گرفتم و او را کامل سمت خودم دست

  برگرداندم.

   خواد بره؟حاال کی می -
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  زدگی زیر لب گفت:با دل

   فردا صبح. -

کردم، من هم اگر جای او بودم تحمل نمی  کامالً حق با ساغر بود؛

  .حتی جا نزندکردم که به راولی باید او را مجاب می

م فشردم و اش را با دستی یخ زدههای گره کردهبه همین خاطر مشت

  گفتم:

وش کن ساغر، به نظرم برو خونه یه شب عالی براش بساز که گ -

ای، نذار ها با سلیقهتموم طول سفر یادش بمونه! تو که توی این زمینه

  با قهر بره سفر که باعث میشه بیشتر ازت دور بشه!

حوصلگی با بی کیه داد، بدون نگاه کردن به منبه پشتی صندلی ت

  جواب داد:

  ز دستش پُره.تونم، خیلی دلم اتا؟! نمیچی میگی مه -

های من موافق داد که زیاد با حرفاش نشان میچهره درهم رفته

های تند یک ساعت قبل خسته و خالی بود و نیست، ولی از اعتراض

  بود.انگیزی مطیع و آرام شده به نحو غم

  کرد:مخالفت و اعتراضش را به آرامی زیر لب زمزمه می

هاش، چسبیده به الری مبلمان به اون بزرگی رو داده دست کارگرگ -

  های کوفتی.شده با این تورآژانس مسافرتی خراب

هایش را روی میز به هم قفل کرده بود و سربه زیر به دست 

 ای لخت به رنگ شبش رومیزی طرح ترنج خیره شده بود، وقتی موه



 

 

 WWW.98IA3.IR 151 کاربرنودهشتیا افتخاری فاطمه_  ماندگار سخاوت

 

 

های خیسش که دو طرف صورتش را قاب کرده بود کنار زد؛ گونه

   ریخت.صدا و آرام اشک میحاکی از این بود که تمام این مدت بی

که از نگاه کردن به من اجتناب با صدای گرفته و بغض آلود، درحالی

  داشت گفت:

  کنم؟باه فکر میکنی من سخت گیرم و در مورد آریا اشتتو فکر می -

ین به انواع مختلف کاکتوس نگاهم را به گلدان های سفید کوچک مز 

م، که توسط نیاز روی اُپن آشپزخانه ردیف شده بود دادم و چیزی نگفت

کردم؛ حق با او بود، برایم در آن لحظات طور فکر نمیالبته که این

ط که به عواطف ساده و پاکش مربوپنهان کاری، آن هم درجایی

  شد آسان نبود.می

کرد به خودش مسلط باشد، با لحن آرام تری که سعی میدرحالی 

  ادامه داد:

کنم که یه روزی بین مهتا دست خودم نیست! همیشه به این فکر میب -

  تنهام میذاره.

با سکوتم سوءتفاهمی برایش پیش آمده بود که خود را مقصر  

ای از که پردهدرحالی ی نداشتم،دانستم؛ شرایط روحی مساعدمی

  آرام گفتم: هایم را پوشانده بود،اشک چشم

گه بره و به خاطر دلخوری از تو یک رابطه عاطفی بین اون و ا -

  همکارش به وجود بیاد چی؟

سریع سرش را باال آورد و به من نگاه کرد؛ انگار که از اتفاق پیش  

 کی مرت بش بیشتر های مشهای نشسته میان ابروافتاده خبر دارم. اخم
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های کاور شده با رژ کالباسی رنگ را به دندان گرفت، به شد و لب

  من خیره شد و با ترس و دلهره پرسید:

  کار کنم؟میگی چی - 

انگیزی که داشتیم خاتمه بدهم؛ یک دستم را برای اینکه به وضع غم

  بندی زدم.یماش گذاشتم و لبخند نروی شانه

  فرصت زیادی نداری.برو خونه! تا شب  -

ریخت، بعد از چند لحظه طور ساکت نشسته و آرام اشک میهمین 

اش را با سر و صدا پاک کرد؛ حالتش با آن دستمال سفیدی که بینی

  جلوی صورتش گرفته بود تاث رآور بود.

شد؛ بنابراین جا نشستن چیزی درست نمیکردم با اینباید قانعش می 

 نه چندان محکم به پایش زدم و معترض غرای با پای راستم ضربه

  زدم:

ست و دآبی به   لم رو به هم زدی، بروفین نکن، حا -ینقدر فینا -

  صورتت بزن!

داد که تا هایش نشان میبعد از چند لحظه مکث، تکان خوردن شانه

  ی طنزی که استفاده کرده بودم، کارساز شد.حد ی حربه

ا برگرداند؛ این دفعه، اً سرش رای کوتاه نگاهم کرد و فورلحظه 

ی ساختگی با سر و صدای بیشتری کارش را تکرار کرد، ضربه

کوتاه به سرش زدم و بلند شدم، میز رو دور زدم، چای ساز را 

  رویش نشستم.بهروشن کردم و رو
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اش را در بر گرفته بود؛ دم عمیقی تلفیقی از لبخند و ناراحتی چهره

خاطراتی را تعریف   رون فرستاد و با حسرتگرفت و با آه بلندی بی

  کرد:

ادته اولین بار برای جشنی که مدرسه به خاطر قبولی در ی -

کردن برامون گرفته بود با آریا اومده بودم؛ همه فکر می  دانشگاه

چقدر خوشبخت هستم، خوشبختی رو در ظاهر، پوشش و مدل 

عسل بلیط سفر خوای وقتی برای ماه بدیدن. راستش رو ماشینش می

ترین دختر دنیا کردم خوشبختترکیه رو به من داد؛ اون شب فکر می

هستم، ولی هیچ طعمی از خوشبختی نچشیدم. چندسال درگیر درمان 

برای بچه دار شدن بودم و حاال درگیر کارهای آریا، هنوز مادرش 

برد خیلی کارها نتونست با من کنار بیاد، اگه از اون حساب نمی

  کرد.می

اش های مشکی و کشیدهبا نگاه عمیق روی صورتم زوم کرد، چشم

نفسش را پر صدا بیرون   های ناگفته و حسرت بود؛سرشار از حرف

  داد و با لحنی پراندوه ادامه داد:

ی من از خوشبختی مربوط دونی تنها تجربهه صراحت میگم، میب -

  به چه زمانیه؟

های هایش دید؛ موادامه صحبتوقتی نگاه کنجکاوم را برای شنیدن 

رها شده روی صورتش را پشت گوش هدایت کرد، سری به تأسف 

ی امتحانمون تا روزهایی که از دلهره - تکان داد و با دم عمیقی نالید:

زدیم، یا تو یه روز دو_ سه تا امتحان داشتیم، خود مدرسه غر می

ها رو سرفتم اتاق خیاطی، لباهایی که مامان خواب بود میشب

 هایی که نیاز به کوک زدن داشتن رو با کردم، اونسردوز می



 

 

 WWW.98IA3.IR 154 کاربرنودهشتیا افتخاری فاطمه_  ماندگار سخاوت

 

 

زدم، در عین حال مبحث ژنتیک زیست رو از حفظ حوصله کوک می

های پرو شده کاور شده بودند توضیح هایی که با لباسبرای مانکن

های زندگیم بود؛ چرا هاش جزء بهترین روزی سختیدادم، با همهمی

و اینطوری شد؟ مهتا! حسرت یه ساعت اون روزها سرگذشت من و ت

  رو دارم.

هایمان نبود؛ خاطره مربوط به هر دوی نیازی به پنهان کردن اشک

  ما بود و من ادامه دادم:

رفتیم، تو راه براش خودشیرینی ادته وقتی همراه مامان مدرسه میی -

و کردیم که از ما شیمی نپرسه، ولی سر کالس اولین نفر ما رمی

اونقدر پاساژ گردی  صدا میزد، برای خرید لباس عید رفتیم بازار

کردیم که حواسمون به ساعت نبود و دیر رسیدیم خونه، خوشحال از 

 تاکسی پیاده شدیم، محمد عصبانی سر کوچه منتظر ما بود؛ چقدر اون

خندی سرت داد زد، به یواشکی میشب دعوام کرد، وقتی فهمید 

هیحساب تو یکی بعداً م ی مقصودش نشدم اما رسم، اون موقع متوج 

  …بعداً فهمیدم که

و   های ساغری روی دستهای کبود برجسته شدهبا دیدن رگ

برای کنترل بغضش، خود را سرزنش کردم و  های به دندان گرفتهلب

  ادامه ندادم.

ی با یادآوری خاطرات تلخ و شیرین گذشته اشک و لبخند در چهره 

  آمیز داشتند.ضور مسالمتهر دوی ما ح

تر کردم و با خواهش  ام را به صندلی دادم و لبم را با زبانتکیه

  گفتم:
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  یرت شد.دچرا پا نمیشی بری ساغر؟!  -

دستمالی از جعبه سفید روی میز برداشت؛ سیاهی ناشی از پخش 

شدن خط چشم زیر پلکش را محتاطانه پاک کرد و لبخند معناداری 

  زد.

  کنی. داری بیرونم میای ندارم، عمالً که چارهنمثل ای -

ی روی میز پرتقالی برداشتم؛ پوست کندم، برایش برش از سبد میوه

  زدم و مقابلش گذاشتم.

رو ساغر، شاهکارت رو تو واتساپ برام ارسال کن! شاید روزی ب -

  به کارم اومد.

  با قدرشناسی نگاهم کرد و جواب داد:

  ری.دی، نیاز به کمک من ندادر این زمینه استا -

  سری به تأسف تکان دادم و با طعنه گفتم:

  ن در مقطع دکترا هستم، از حال و روزم معلومه؟آره اال -

های به سمتش برگشتیم؛ مو  با صدای نیاز در ورودی آشپزخانه

د شده و نیمی از صورتش را پوشانده بود،  طالیی رنگش کامالً مجع 

شت، بلوز و شلوار به زحمت باز نگه دا اش راهای دریاییچشم

آلودش را زیباتر کرده ی خوابرنگارنگی که به تن داشت، چهره

  کرد و گفت: اش را غنچهتیهای همیشه صوربود، لب

  جون!سالم خاله -
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هایش را هایش نشست و دستساغر از پشت میز بلند شد، روی زانو

  برای به آغوش کشیدنش باز کرد.

  خوشگل خانم! بیا بغلم که دلم برات یه ذره شده.سالم  -

گذرانی با نیاز، قصد رفتن کرد. نیاز را به اتاقش  بعد از کمی وقت

فرستادم و شالی از کمد لباسم برداشتم؛ ساغر منتظر کنار در هال 

ی پارتیشن کنار در خروجی غرق ایستاده بود و با نگاه عمیق در آینه

های گذشته را در االن خودش ساغر سالدر تماشای خود بود، شاید 

  کرد.جستجو می

  ها معترض گفت:ن از پل هپایین آمد  با دیدن من هنگام

  م نیست بیرون بیای.کجا؟! هوا سرده، الز -

ه به اعتراضش، شال را دور خودم پیچیدم و لبخندی به بی توج 

  اش زدم.دلواپسی

  تا دم در باهات میام. -

بسنده کرده  نم طن ازانه -ِرَشش کم شده و هوا به نمآسمان از شد ت با

رسید و ابرهای بود، ولی همچنان به رنگ خاکستری تیره به نظر می

  دادند.ی آن جوالن میسیاه در پهنه

 وزش باد سرد عصرگاهی اواخر پاییز لرز به تنم انداخته بود، شالم 

این اوصاف به اد احساس نکنم، با سرما را زی  را دور خود پیچیدم تا

  صحبت پایانی زیر سایبان سفالی در حیاط ُمِصر بودیم.

 رو به سمت آن   مشغول صحبت بودیم که با صدای باز شدن در هال 
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   برگرداندیم.

ها حتی تو این هوای سرد و بارونی از ه حکایتی که شما خانمچ -

  گذرین؟!جلسه دم درتون نمی

  خندیدیم.استدالل ُدُرست او   هر دو به

  ساغر به قصد احترام چند قدمی به سمت جلو قدم برداشت.

  سالم آقای سهرابی. -

های ژاکت بافتش را به هم نزدیک کرده بود؛ بابا از شدت سرما لبه

  دستی برایش باال آورد.

  ترم! خوبی شما؟ آقا آریا و خانواده خوب هستن؟سالم دخ -

قتی از حال و روز پدرش ساغر گرم و صمیمی جواب او را داد، و 

  پرسید؛ با صدایی گرفته مظلومانه گفت:

  نشین شد.ه عود کرده و خونهدیسک کمرش دوبار -

ی پی بردن به موضوعی، بابا دستی به محاسنش کشید و به منزله

  ال و پایین کرد و نگران گفت:را چند بار با  سرش

کارام است؛ پسر یکی از هماش بستهزی مغازهدیدم چند رو -

گیرم، انشاهللا حالش متخصص مغز و اعصاب هست براش وقت می

  بهتر میشه، نگران نباش دخترم.

ساغر آه سردی کشید که فقط من به دلیل نزدیکی به او، غم صدایش 

  را درک کردم و غمگین گفت:
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ی الکتریکی کار کنه، خم بودن طوالنی مدت مغازه یگه نبایدد - 

  های کمرش شده.باعث آسیب به مهره برای تعمیر وسایل برقی

بابا نیاز را که از کنارش سعی در بیرون آمدن داشت به داخل هال 

  هدایت کرد و مطمئن ادامه داد.

   زنم.سر می حق با شماست، حتماً بهش -

  بعد تأکید کرد:

ه آقا آریا سالم برسون؛ یه شب برای شام تشریف بیارین، از قول ب -

  ور زیارتی داره بهم خبر بده!من بهش بگو اگه ت

  ساغر مکثی کرد و زیر لب ُغر زد:

   .فعالً تو دور تور عشق و حاله -

  بعد بلند جواب داد:

  چشم حتماً بهش میگم! -

از پدر خداحافظی کرد و همدیگر را در آغوش گرفتیم؛ رفت تا برای 

ری اتاقم برگشتم، این خستگی فک  آریا شب عالی رقم بزند. من هم به

  نیاز به استراحت طوالنی داشت.

هایی که ساغر برایم در ها و فیلمصبح بعد از خواندن نماز عکس

های رز قرمز از ورودی گل  واتساپ فرستاده بود را چک کردم؛

هایی که دو و شمع  شده  هال تا در اتاق خواب مثل فرش قرمز پهن

دست  طرف مسیر را به شکل زیبایی روشن کرده بود، میز شام

 هایش منتظر پر شدن احساس ناب و چشیدن ی دونفره که جامنخورده
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  توت.با طعم شاه

که با دیدن محفل بزمی که درست کرده، تحسینش کردم. غافل از این 

 تا خود صبح تنها روی راحتی با نگاه منتظر به در نشسته بود؛ این

  ود فهمیدم.موضوع را با ویسی که قبل از اذان صبح برایم فرستاده ب

نبود با آن همه احساس پاک   کردم؛ حقشباید برای ساغر کار می 

اش در خود مچاله شود. تنها کاری که به ذهنم رسید، تمامی زنانه

ها، برای برایم فرستاده بود با متنی زیرعکس  هایی کهها و عکسفیلم

  آریا ارسال کردم.

بینید؛ چون تنها از یک نمی) این انتظار را به هیچ وجه از هیچ کسی 

آید، اگر قبل از سفر به اش برمیخسته با همه دلخوریعاشق دل

ها را برای شما فرستادم باخبر دیدنش رفتید لطفاً از اینکه عکس

  نشود!(

  ی آریا را از گوشی بابا گرفتم.بماند که با چه ترفندی شماره 

همه کارهای باالخره جواب داد، مسافرتش را کنسل کرد؛ با 

ی زیادی به ساغر داشت، مهم این بود که نتیجه اش عالقهنسنجیده

خوبی داشت و این را از رضایت ساغر عصر همان روز که برای 

  تشک ر از پیشنهادم با من تماس گرفته بود، فهمیدم.

*** 

گشت. دلم کمی بابا به دورهمی همکارانش رفته بود و تا عصر برنمی

خواست؛ به بهانه گرفتن نان گرم و کمی خرید ی میپیاده روی و تنهای

   قصد بیرون رفتن کردم.
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 به اتاقم رفتم و کمد ریلی سفید رنگ کنار در ورودی را باز کردم،

ای رنگ و شلوار جین هم رنگش را از رگال خارج کردم پالتو سرمه

ام را از باکس کمد برداشتم و و روی تخت گذاشتم، شال ضخیم مشکی

ی تمام قد کمد برانداز کردم. با تعویض لباس، خودم را در آینهپس از 

اطمینان از مرت ب بودن سر و وضعم، اتاقم را ترک کردم و سری به 

اش را تا گردن باال کشیدم، با ی عروسکیپتوی نرمینه  نیاز زدم؛

های او که بسان مادری، عروسکش را در نشاندن بوسه بر دست

  ش را بستم و به هال برگشتم.آغوش گرفته بود در اتاق

ام را پوشیدم و بوت چرم مشکیبا برداشتن گوشی و دسته کلیدم، نیم 

  از منزل خارج شدم.

جانی بود که به زمین همه سخاوت آفتاب طالیی پاییز گرمای کم

تر از همیشه داشت، وزش باد مالیم صبح پاییزی عاشقعرضه می

و صنوبر دو طرف خیابان را  اهای زرد و نارنجی درختان افرگونه

  انداخت.ام آنها میبوسید و لرزه بر اندمی

های عاشق برای لمس تن زمین دلتنگ بودند که عاشقانه چقدر برگ

  سپردند؛ گاهی افتادن نتیجه عشق است.خود را به باد می

رسید، ولی تمام های زیر پایم اگر چه شاعرانه به نظر میفریاد برگ

ام ها بود که روزی هزاران بار نفس ارزانیبا آن سعیم بر مالطفت

  کردند.می

  خواست.هوا هم کمی هوایی شده بود و دلش عاشقی می 

  عاشق که باشی
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  پاییز که باشد

  باران که ببارد انار که هیچ،

  خورد.سنگ هم اگر باشی، دلت ترک می

در  از فروشگاه بزرگ سر خیابان مایحتاج مورد نیازم را خریدم و

ی نیاز با چهره  مسیر با گرفتن نان سنگک گرم به منزل بازگشتم؛

ی چوبی تکیه ی سنگی وسط هال نشسته و به نردهآلود روی پل هخواب

  داده بود.

جانی کرد که نایلکس خرید را روی میز آشپزخانه گذاشتم؛ سالم بی

دار طالیی های موجهایش که با موای بر گونهدر جواب، بوسه

  نگش پوشیده شده بود، زدم.ر

رنگ و  برای تعویض لباس به اتاقم رفتم؛ با پوشیدن بلوز یشمی

   شلوار راحتی مشکی به هال برگشتم.

جا بعد از جابه  برای شستن دست و صورتش به سرویس رفته بود. 

های مربوطه، صبحانه را برایش مهی ا ها داخل قفسهکردن خرید

رنگ جلوی تلویزیون نشست و حین  کردم؛ روی راحتی کالباسی

   اش شد.اش مشغول خوردن صبحانهتماشای کارتون مورد عالقه

های دارویی مشغول بررسی داروهای تاپم در سایت شرکتسر لپ 

هایشان بودم، صدای زنگ گوشیم از روی میز گرد جدید و قیمت

 بزبرنزی کنار مبل بلند شد؛ سریع گوشی را برداشتم با لمس دایره س

  لرزان تماس را برقرار کردم.
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  سالم بابا! -

ی جمع آن سوی گوشی حس خوبی در من صدای همهمه و خنده

  شنیدم.بوجود آورد که با این وجود صدای او را به سختی می

ها قرار بود عصر هتاجان! پسر حاج آقا محمدی با یکی از بچهم -

ون کاری پیش یان که براشهای نارنج حیاط ببرای سمپاشی درخت

اومده و تصمیم گرفتن االن بیان، فقط خواستم بهت خبر بدم، 

  خودشون کارشون رو انجام میدن، اگه مشکلی پیش اومد خبرم کن!

های گل بامبو که در گلدان کریستالی با سنگ حین نوازش برگ

های رنگی داخلش نمای زیبایی به کنج هال داده بود؛ برای ریزه

ان خاطری به او دادم و ل را نداشته باشد، اطمینی منزکه دلهرهاین

  گفتم:

  بابا، خیالتون راحت! مشکلی پیش نمیاد. نگران نباش -

به آشپزخانه رفتم و مشغول   تاپم را بستم؛از سایت خارج شدم و لپ

   آماده کردن مقد مات ناهار دو نفره شدم.

  رای ناهار درست کنم؟بنیاز چی دوست داری  -

  معط لی جواب داد:بدون 

  پیتزا سفارش بدیم. -

دست رو اپن گذاشتم و به منظور اعتراض اخم ساختگی روی پیشانی 

  نشاندم و با کمی جدی ت گفتم:
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  از غذای خونگی. -

  ی تلویزیون بود، دلخور غر زد:درحالی که تمام حواسش به صفحه

  پس من سیرم. -

داخلش، نیم نگاهی به او در ساید را باز کردم و در حال بررسی  

  انداختم.

کنم... ب که اینطور، پس من برای خودم خوراک مرغ درست میخ -

  )غذایی که اصالً دوست نداشت.(

  هنوز حرفم تمام نشده بود که معترض جواب داد:

  ما... کا... رو... نی. -

  اش پیروزمندانه خندیدم و گفتم:به اعتراف سریع کودکانه 

  چیزی.این شد یه  -

  ختری ما شد.د -ی مادرصدای آیفون باعث پایان مکالمه 

  حین نگاه کردن به نمایشگر و فرد پشت آن جواب دادم:

  بفرمایید! - 

  رخ ایستاده بود و بدون نگاه کردن به دوربین گفت:نیم 

  محمدی، با پدر هماهنگ شد. پسر حاج آقا حسین هستم، -

ی لمسی صفحه فشردم و در باز شد، با گفتن بله در جریان هستم؛ رو

 های ابر و بادی رنگارنگ برای بیرون رفتن چادر رنگی آبی با طرح
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به  سر کردم و بعد از تعویض دمپایی رو فرشی با صندل بیرون،

   قبل از رسیدن به در محترمانه صدا زدم:  سمت حیاط رفتم؛

  بفرمایید داخل! -

گ آرام باز شد؛ با ظاهر موق ر های مسی رنمدادی با فرفوژه در نوک

و شکیل جلو آمد و سالم و احوالپرسی کرد، در لحن راحت و 

اش در عین متانت، صمیمیتی بود که انگار سالهاست مرا خودمانی

  ه درختان حیاط بود گفت:طور که نگاهش بشناسد و همینمی

  شما بفرمایید داخل! -

وزید باد مالیمی که میرم بود که با که تمام حواسم به چاددرحالی

  هایش باز نشود؛ تأکید کردم:لبه

  رخت نارنج داره.دحیاط پشتی هم چند تا  -

چرخید که با یک نگاهش برای یافتن راه ورودی به حیاط پشتی می 

در   دست از زیر چادر به راهروی باریک گوشه حیاط اشاره کردم؛

ی سفید چکمههمین حین همکارش با لباس مخصوص سر تا پا آبی و 

پاشی وارد حیاط شد و در را همراه با وسایل مورد نیاز سم

چشمش به تراس اتاق نیاز افتاد، دستی پس گردنش کشید و    بست؛

   نیم نگاهی به من انداخت.

  های روی تراس باید برداشته بشه!گلدون -

وقتی با نگاه پرسشگر من مواجه شد، به مهربانی و با لحن آرامی 

  اد؛توضیح د
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پاشی درختان نزدیک تراس، احتمال پاشیدن سم روی ون حین سمچ -

  ها هست.گل

های کاغذی های سفالی بزرگ و گلطور که نگاهم به گلدانهمین

       صورتی رنگ بود، کالفه گفتم:

  حتماً باید برش دارم؟ -

ای مرت بش کشید، نگاهش را بین تراس و دستی به ته ریش قهوه 

    نارنج کنار دیوار چرخاند.درخت 

  ها سنگین هستن.ه، ولی ظاهراً گلدونمتأسفانه بل -

چادرم را کمی جلو آوردم و دوباره دور صورتم قاب کردم؛ مستأصل 

  نگاهی به او انداختم که به من اطمینان داد:

  کنیم.نگران نباشین! یه کاریش می -

پاشی بود رفت؛ دستگاه سم  سمت همکارش که مشغول آماده کردن 

های محکم و سر به زیر سمت سفارشات الزم را انجام داد و با قدم

  من آمد، با نگاه محجوب به حیا گفت:

  اس رو تخلیه کنم.اگه اجازه بدید من تر -

  با شرمساری جواب دادم: 

  نه زحمت میشه براتون، خودم... -

شاند و اش نریزی به پیشانی ابروهایش درهم گره خورد و اخم 

  دستش را به معنی اعتراض باال آورد.
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  جا کنین؟شما جابه ن که اجازه بدمانتظار نداری -

اش را درآورد و روی نرده راه پل ه گذاشت، با بلوز و ایکاپشن سرمه

خیلی شیک به نظر   شلوار کتان آبی رنگی که به تن داشت،

  رسید.می

ادم راهنمایی کردم، کنار ایستبا ابراز شرمندگی او را به داخل خانه 

که اول وارد شود؛ سری تکان داد و دستش را با فاصله پشت سرم 

اش مطیع شده و با گفتن نگه داشت، در برابر رفتار سنجیده

  داخل رفتم.« ببخشید»

دار عروسکی جلو آمد و سالم کرد؛ دو نیاز با بلوز و شلوار طرح 

هطُ  زانو نشست و با نیاز خوش و بش کرد. ای از موهای ابریشمی ر 

بر  که دو طرف صورت نمکینش را پوشانده بود کنار زد و با بوسه

  اش ابراز محبت کرد.پیشانی

قدم شد؛ قبل از رسیدن به در اتاق با برای رفتن به تراس با من هم

  صدای نیاز هر دو به عقب برگشتیم.

  صبر کنین! -

اق ایستاد؛ با و جلوی در اتها باال آمد سراسیمه و پر شتاب از پله

  های منقطع پرسید:دلخوری و نفس

  کار دارین؟!اتاق من چی -

  از حرکتش جا خوردم؛ ناباور کنار گوشش زمزمه کردم:

  کنی؟ زشته!این چه کاریه می -
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برگشتم و نگاهی به حسین انداختم که با لبخند محوی او را تماشا  

  کرد.می

خوایم بریم روی تراس، ، میما کاری نداریمخانم کوچولو با اتاق ش -

  ناچارا باید از اتاق شما رد شیم.

گر من مواجه شد، با تردید به من نگاه کرد؛ وقتی با نگاه توبیخ 

های نحیفش که با بلوز لیمویی رنگ پوشیده سرش را روی سرشانه

  شده بود کج کرد.

  خواهش کرد:را باال آورده بود؛ ملتمسانه  که یک انگشتشدرحالی

  مامان فقط یک لحظه اجازه بده! -

بم را بنا بر موافقت گذاشت؛ در کرم رنگ اتاقش را  سکوت از تعج 

ین شده بود باز کرد و ای از گلکه با حلقه های طبیعی خشک شده مز 

  با بستن در، ما را پشت در به انتظار نگه داشت.

که از این درحالیای رنگ دادم؛ های قهوهنگاهم را به پارکت

  سابی جا خورده و خجالت زده بودم.العمل نیاز حعکس

روی حسین به دیوار پوشیده با کاغذهای رنگی یاسی رنگ روبه 

اتاق نیاز تکیه داده و یک پایش را پشت پای دیگر انداخته 

کرد، طور که دست به سینه و با لبخند به در اتاق نگاه میهمین  بود؛

  من گفت:برای تسلی خاطر 

   ای نیست.اراحت نکنین! اصالً مسئلهخودتون رو ن -

  بعد نگاهی کوتاه به من انداخت و ادامه داد:
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  دختر بانمکی دارین. -

ام قرار همسایه دیوار به دیوار آقاجون در جریان کم و کیف زندگی

ناخودآگاه لبخندی کم رنگ   داشت؛ چیزی برای پنهان کاری نداشتم،

  ام شد، به آرامی و با آه عمیقی گفتم:هی چهرضمیمه

  ی زندگیم.و همه -

نیاز را صدا زدم، خواستم در را باز کنم و وارد شوم که با طنین 

  گرمش اعتراض کرد:

  مامان!  -

اش را از دیوار گرفته بود؛ نگاهی به ساعتش انداخت که تکیهدرحالی

  و گفت:

   لطفاً راحتش بذارین! -

ی ملوس و لبخندی که کمی اتاق باز شد و با چهره در همین حین در

تا حدودی   اش بود ما را به داخل اتاق دعوت کرد؛خجالت چاشنی

دانستم، به محض ورود به اتاق دنبال آثار جرم عل ت کارش را می

اش و عروسک خرسی های رنگی پراکندهگشتم که با دیدن پازلمی

کوچکش  را گرفت؛ ابروهای رد نگاهم زیر تخت لبخندی به لبم آمد،

ای طلبکارانه به یک نقطه را درهم کشید و دست به سینه با قیافه

خیره شد، کنارش رفتم و او را به خود نزدیک کردم و با دو دست 

های ریخته در دو طرف صورتش را باالی سرش جمع کردم تا مو

  از خجالتش کم شود. شاید
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  خت و با لحن غمگین گفت:حسین یک نگاه اجمالی به اتاق اندا 

  یادش بخیر! -

ب من روبه  رو شد، با لبخند کم جانی وقتی با نگاه پرسشگر و متعج 

  توضیح داد:

بیرستان با محمد همکالس بودم؛ چند باری اینجا اومدم و با هم د -

درس خوندیم، زمانی که بعدازظهر کالس کنکور داشتم رفت و آمد تا 

خاطر همین بابات که اون موقع دبیر روستا برام سخت بود، به 

کرد بیام منزل شما و با هم تست بزنیم، فیزیک ما بود اصرار می

محمد عمران تهران قبول شد و من مهندسی باغبانی شهر خودمون، 

لفنی بعد از قبولی در دانشگاه ارتباط ما با هم بیشتر از طریق تماس ت

  بود.

هم  بود و با آه عمیق پشت سر غم النه کرده در قلبم باز قد علم کرده

خودش را نشان داد؛ تراس را خالی کرد و با عذرخواهی از نیاز، 

اتاق را به قصد رفتن به حیاط ترک کرد. یک ساعتی زمان برد که 

کارشان تمام شد؛ موقع رفتن از طریق آیفون گوشزد کرده تا یک 

 ذیراییساعت در و پنجره را باز نکنیم و به حیاط نرویم، دعوت به پ

رسیم( مرا محترمانه رد کرد و با گفتن )انشاهللا سر فرصت خدمت می

  خداحافظی کرد و رفت.

تاب بعد از خوردن ناهار، با نیاز به اتاقم رفتیم؛ در حین ورق زدن ک

داستان خوابش برد، فرصت را مغتنم شمردم تا در پستوی ذهنم به 

 ام بپردازم.غبار روبی خاطرات گذشته
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*** 

هاست، عزیزانمان نزدیک یک دشت خاک که که اقلیم مرگپهندر 

سال در خواب ابدی ت خفته بودند، مراسم اولین سالگرد درگذشت 

براه بود اما از احوال مامان رو حال ظاهری ها نزدیک بود؛بچه

درونش فقط خدا خبر داشت، بعد از بیست و چند سال سابقه دبیری 

به یکی دو ساعت کالس در هفته  خانه نشینی اختیار کرده و فقط

قراری که داشت، در تنهایی خود با دل بی  بسنده کرده بود؛

آرام گیرد، در دلش آشوبی به پا بود و از غم دوری   توانستنمی

برد، با این اوصاف برای مدیریت امور منزل اش رنج میدانهُدر

؛ ی راسخ داشت، بیشتر حواسش به درس و دانشگاه من بوداراده

پرسید و گاهی درست مثل زمانی که شاگردش بودم از نمراتم می

  کرد.مادرانه نصیحتم می

در طی این یک سال، بیشتر منزل آقاجون سکونت داشتیم که این 

ی خود مامان بود؛ دو سه بار در هفته با پای ناتوان و خواسته

 جه به خاکرفت، با غم بسیار پنها میهای سوخته سر مزار بچهنفس

برد و خوابگاه ابدی جوانش را نوازشگرانه مورد خطاب فرو می

ای و در بالی غریبی داد )ما را در فراق عزیز نشاندهقرار می

  ای.(کشانده

آرام  -گشت آرامِ میهایش تمامی نداشت؛ وقتی از آرامستان برمادرانه

چنین بود، انگار که واقعاً به دیدار بود، شاید طبیعت آرامگاه این

  شد.عزیزش نائل می

ها، خانواده عمو خیلی دیر به دیر به شمال بعد از مراسم چهلم بچه

 زدند و بعد از دیدار آمدند؛ هر چند وقت یکبار سری به مزار میمی
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  گشتند.چند ساعِت با آقاجون و عزیز دوباره برمی

گیر ها حضور نداشت، گوشهاین اواخر آروین در اکثر این آمد و رفت

گرفت، زمانی که بود؛ با من تماس نمی ه و برخوردش با همه سردشد

داد. معموالً جواب تلفنم پیام میلی جواب میشدم با بیمن پیشقدم می

ی او کوتاه بود، این برخورد آروین را به حساب حال روحی آشفته

   شدم.گذاشتم و دلگیر نمیمی

بود  خانواده النه کردهغافل از اینکه جغد فراق با سماجت بر بام این 

ها گسست، عشق و امید ها فِسرد، پیوندو قصد پرواز نداشت؛ لبخند

  چنین شام سیاه غم بر سر ما خیمه زده بود.ُمرد و این

ترم پاییز آن سال به سختی و با بدترین شرایط سپری شد؛ به لطف  

 باساتید، با توجه به شناختی که از من داشتند و به خاطر نمرات خو

  ه زحمت گذراندم.های قبل، واحدها را بترم

مامان تهران وقت دکتر داشت؛ به اصرار او من هم برای رفتن به 

تا شاید   تهران آماده شدم، دوست داشتم آروین را از نزدیک ببینم

دانست مامان و که میچیزی از رفتار جدیدش دستگیرم شود؛ با این

  رفتن من نگرفت. بابا عازم تهران هستن، تماسی مبنی بر

ها شمال بود، این اولین سالی آخر هفته هاکه اکثر تابستانبا وجود این 

بود که ماندن در تهران را ترجیح داد، جز یک بار که وسط هفته 

که عزیز سری به آقا جون و عزیز زد و سر مزار رفت؛ درحالی

اش بود، تماس گرفت که در راه برگشت به منتظر برگشت دوباره

  تهران است.

 وقتی از طریق مهرآسا موضوع را فهمیدم، شوکه شدم؛ باورم  
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جا آمده و بعد از این همه دوری به دیدنم نیامده باشد، شد تا ایننمی

آسا ناچار به رفتارش خیلی عجیب شده بود؛ در مقابل کنجکاوی مهر

سکوت شدم ولی در جواب مامان و بابا که علت این رفتار آروین را 

  یا شدند گفتم:جو

  گشت.نگ زد؛ چون شرکت کار داشت باید زود برمیبه من ز -

ام کاریمامان از حال و روز آشفته و پریشانم به پنهان  به طور حتم

ها به تهران پی برده بود؛ شاید علت این که اصرار داشت من هم با آن

اسم که قرار بود بعد از مردید با وجود اینبروم همین بود، چون می

سالگرد، با برگزاری جشنی مختصر، زندگی مشترکمان را آغاز 

  ن مراسم نبودیم.مان در تب و تاب ایکدامکنیم، هیچ

*** 

جا سایه انداخته بود و پوشش غروب نارنجی رنگ خورشید، همه

آلود تهران بود. بعد از سه ساعت طی مسیر، خوبی برای آسمان دود

ر با ماشین را داخل حیاط برد و کنابا باز شدن اتومات در حیاط، با

  ماشین عمو و آروین پارک کرد.

مهسا روبرو شدیم؛ دو برادر با در  عمو با استقبال گرم عمو و زن

آغوش گرفتن هم گرم صحبت شدند، مامان و زن عمو ضمن رفع 

من به  کردند،دلتنگی از اوضاع و احوال این روزهایشان ِگله می

یم چشمم به در هال خشکیده و آشوبی همراه دنبال گمشده این روزها

قراری مدام بر سینه با بغض بر دلم النه کرده بود؛ قلبم از بی

کوبید و در پی این تالطم گرمایی به جانم انداخته که از شدتش می

 عرق از پس سرم به پشتم سرازیر بود، هرچند لرزش نامحسوس 
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ام کامالً ار عادیشد کتمان کرد ولی در بروز رفتدستانم را نمی

  ماهرانه عمل کردم.

دلم برایش تنگ شده بود؛ این روزها در سکوت خلوتم همچون  

نقاشی ماهر با صفای آب اشک و رنگ عشق در نهایت طراوت و 

کردم و عاشقانه هزاربار صفا تصویری از او برای خود تصور می

  شدم.محو تماشایش می

پوشانی مهسمت من آمد؛  ام بودم که عموغرق در افکار آشفته 

های نشسته بر تارک و موهای سفید بر تارهای سیاه، چین و چروک

اش نشان از سپری کردن یک سال سخت و طاقت قامت درهم شکسته

ها و مصائب بود، من هم متقاباًل با روی گشاده و فرسا از مصیبت

پرسی کردم، با لبخندی بر لب به طرفش رفتم؛ سالم و احوال

ام انداخت ی گرمش بازوهایم را گرفت، نگاه عمیق بر چهرههادست

  ای پدرانه بر سرم نشاند.و بوسه

  نگ شده بود.تبیا عروسم که دلم برات  -

  در مقابل طنین گرم و با محبت او لبخندی زدم.

  طور عموجون.من هم همین -

عمو هم ناگفته پیدا بود که سال سختی را پشت ی رنجور زناز چهره

تواند اندکی از این آالم یان و گذر زمان میاست؛ فقط نِسگذاشته سر

اش باشد. بعد از سالم و کاسته و مرهمی ناچیز بر دل سوخته

عمو، کیفم را از داخل ماشین برداشتم؛ با پرسی معمول با زناحوال

 قدم های سنگین و سر به زیر برای رفتن به داخل منزل با آنها همقدم
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  شدم.

های داخل باغچه به شکل زیبایی هرس شده بود و در مقابل دشمشا

گری های آبی رنگ که یک در میان روشن بودند، جلوهدیوارکوب

های حیاط را با قدم مشکی شطرنجی -فرش سفیدکردند؛ سنگمی

  کردم که صدای گرم آشنایی به گوشم رسید.خسته طی می

  سالم، خوش اومدین. -

ای رنگ درگاه در یشرت و شلوار راحتی سرمهسر بلند کردم؛ با ت 

اش کمی صورتش را برافروخته نشان ایستاده بود، ته ریش مشکی

وبش کرد، نوبت به من رسید از استرس داد. با مامان و بابا خوشمی

دچار لرزش خفیف شده بودم و احساس ُگرگرفتگی داشتم؛ از التهاب، 

  رنگ گرفته است.  هایم مشخص بود کهگونه

تر دیدار تازه کنیم. نگاه گرمم در بزرگترها داخل رفتند که راحت 

مقابل سردی نگاهش رنگ باخته بود؛ در عین محرم بودن چقدر 

ام را از دستم گرفت و با برایم غریبه بود، چمدان کوچک مسافرتی

  خالی از احساس گفت:  لحن سرد و

  سالم، خوبی؟ -

ه گل سانسوریا پشت سرش که برای کنترل خودم، تمام نگاهم را ب 

ای خاکستری رنگ همچون شمشیری تیز و برنده داخل گلدان خمره

نفس عمیقی کشیدم و عطر   در مقابل هم قد علم کرده بودند، دادم؛

دلفریبش را استشمام کردم، جواب سالمش فقط یک نگاه دلگیر بود و 

  بس.
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امی سرد و حرف نگاهم را خوانده بود؛ رد تماس، جواب تلفن با پی

  مالقات رفتنش.خبر به شمال آمدن و بیروح، از همه بدتر بیبی

گونه حق به ای داشت که اینها دلیل قانع کنندهی اینحتماً برای همه

ام که رنگ شکوه جانب مقابل من ایستاده بود. در مقابل نگاه بارانی

دارش کشید، به خود گرفته بود؛ دستی الی موهای خوش حالت موج

ی اخم به هم نزدیک کرد و با اش را به نشانههای پرپشت مشکیابرو

  گذاشتن دستش روی کمرم مرا به داخل دعوت کرد.

هایم را های عمیق و پی در پی، عنان اشک حلقه بسته در دیدهبا نفس

ای پر درد شانه به به دست گرفتم و پیروز از این مهار، با سینه

  ی او به داخل رفتم.شانه

ه مامان و بابا برای تعویض لباس به اتاقی که برایشان در نظر گرفت

عمو مشغول آماده کردن شام بود؛ با دیدن من و شده بود رفتند. زن

های شرابی کوتاهش را که موآروین از آشپزخانه بیرون آمد، درحالی

  کرد، گفت:زیر شال مشکی رنگش پنهان می

   است.آمادهام مهتا جان لباست رو عوض کن! ش -

 بود، ایستاده کنارم که آروین به کردن نگاه بدون و گفتم《چشمی》

 وحیر خستگی و سنگین هایقدم با آرام گرفتم؛ او دست از را چمدانم

 اشتد تعل ق من به آمدممی اینجا به وقت هر که اتاقی سمت بسیار،

در مشکی  خواستمی دلم بود، آروین اتاق روبروی درست رفتم،

و فضای داخلش را وارسی کنم؛ شاید کالً   رنگ اتاقش را باز

  اش فرق کرده باشد.سلیقه

 که به خلوتی برای بعد از کمی مکث، در اتاقم را باز کردم و از این
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های ام رسیده بودم، نفس راحتی کشیدم؛ با نفسجسم و روح خسته

  عمیق کمی خود را از درد و رنج تخلیه کردم.

وان ایستادن نداشتم، با تکیه بر دیوار کرم رنگ اتاق روی زمین ت 

ُسر خوردم و پاهایم را داخل شکم جمع کردم؛ ضعف آنقدر بر من 

  غلبه کرده بود که رمقی برای رفتن روی تخت را نداشتم.

ی ی حریر خاکستری رنگ پنجرهتاق و پردهمشکی فضای ا -تم سفید

 بار در اینهایی بود که اولینقرارییشوق ب   تمام قد، برایم یادآور

 مکان تجربه کرده بودم؛ لبخندی همراه با دلتنگی برای آن روزهایم

   به لبم نشست.

کردم؛ تغییر رفتاری آروین آنقدر از آن بود که فکر میمسئله حاد تر 

ام را گنجید، اعداد و ارقام فرضیزیاد بود که در مقیاس درجه نمی

  رد کرده بود.

اش خون به دلم چند برای ابراز عالقه اوایل ناشکر بودم؛ هرچقدر  

  کردم و حال دلم خوب بود.کرده بود ولی دوست داشتنش را حس می

ای به در خورد؛ ای نکشید که با صدای ضعیفی ضربهچند دقیقه 

  بروند.  قصد جواب دادن نداشتم تا به حساب خواب بودن بگذارند و

ی شال دستم را الی موهای زانوهایم بود و از گوشهآرنجم روی  

ای قهوه ام بردم، تمام نگاهم به تک برگ نقش بسته روی پارکتآشفه

  رنگ اتاق بود.

دانم با دیدنم در این وضعی ت چه در آرام تا نیمه باز شد؛ نمی 

م داشت.عکس   العملی نشان داد ولی لحن صدایش رنگ ترح 
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  چرا اینجا نشستی؟! -

اتاق را بست و مقابلم ُچمباتمه زد، تُن جوابی از من نگرفت؛ در  

  صدایش آرام همراه با محبت بود.

  بریم برای شام. -

وقتی هیچ واکنش از من ندید؛ دستم را از روی زانوهایم برداشت، 

روح او گره خورد، ناگزیر سر بلند کردم، نگاهم در نگاه بی

اش از ت که نشان از ناراحتیاش نقش بسریزی روی پیشانیاخم

  وضعی ت روحی نابسامانم بود. با حالت دستوری گفت:

  پاشو منتظرن! -

  ها بود.نگاهش از هر عشقی تهی و سرشار از ناگفتنی 

  ام را با لحنی دلسرد و آرام بیان کردم:تمام درماندگی

  ام، خیلی!خیلی خسته -

ی در گذاشت و دستگیره مقابلم ایستاد و به قصد رفتن دستش را روی

کم جوابم را داد:   در همین حین با تح 

  بلند شو روی تخت استراحت کن! -

دانم، فهمی زده بود؟ نمیمنظورم را نگرفته بود یا خودش را به کج 

  داد: بار با لحن مهربانتری ادامهبعد از کمی مکث این

  شامت رو بیارم اینجا؟ -

 دستم را روی ساق پایش گذاشتم که  هنوز در را باز نکرده بود که
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مانع رفتنش شوم؛ در محیطی بزرگ شده بودم که از محب ت لبریز 

داد، کمی با خود کلنجار رفتم، بودم ولی نادیده گرفتنش آزارم می

مغلوب احساس سرکشم شدم و دیگر حفظ غرور برایم معنایی 

شد که عین نداشت، ناخودآگاه لحن صدایم با التماس و درماندگی توأم 

گدایی کردن محب ت بود، از این وضعیت متنف ر بودم ولی با این حال 

  وار نالیدم:سر به زیر زمزمه

  های تو چه معنی میده؟این کار -

دارم که پر از های نمسکوتش باعث شد سر بلند کنم و با چشم

دلخوری بود نگاهی به او بیندازم؛ نگاهش پر از رمز و راز بود و 

آوردم، نگاه ای برای گفتن داشت که از آن سر در نمیی تازههاحرف

اش را گزید و با تکان دادن سرش حین های برجستهاز من دزدید، لب

  خواست من بشنوم، پچ زد:باز کردن در، خیلی آرام انگار که نمی

  تر نکن مهتا!کارم رو سخت -

اصالً  های جور واجور را به جانم انداخت؛با رفتنش هجوم سوال

ترش کنم؟ فعالً با رفتار ضد مگر کاری کرده بودم که بخواهم سخت

ای کرده بود، من کجای این و نقیض مرا درگیر معادالت پیچیده

  ی تازه شروع شده بودم؟قصه

توی هزار ؛ با خصوصی ات اخالقی هزارای بوددر کل آدم پیچیده

زمین و زمان را بردم، ای از ابهام به سر میرنگش همیشه در هاله

 ی جد ی بودنش بیرون بیاید ولی بعد از یکبه هم ریختم تا از پوسته

سال که نزدیک به شروع زندگی مشترکمان بود چیزی که عایدم نشد 

 بود؛ کاش کمی از  ی جدیدی فرو رفتههیچ، تازه در پوسته
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  کرد!هایم را درک میقراریبی

ا تارش کامالً مشهود بود در ربعد از کمی مکث، با کالفگی که در رف

نفسم در سینه حبس شده بود، احساس خفگی   باز کرد و رفت؛

کردم، انگار اتاق روی سرم به گردش درآمده بود و زمین زیر می

  لرزید.پایم می

به زحمت با کمک گرفتن از دیوار بلند شدم و لباسم بیرونم را با  

تیشرت یاسی رنگ و شلوار راحتی مشکی عوض 

مشکی  -ی بیضی شکل که با قاب منب ت کاری سفیدآینه  مقابل  دم؛کر

حوصله موهایم را باز کردم و قرار داشت، ایستادم؛ بی  روی دراور

اش را ای رنگم، پریشانیوار الی موهای قهوهبا کشیدن انگشتانم شانه

  سر و سامان دادم و دوباره باالی سرم جمع کردم.

خودمان  یدونفره ی دراور، به عکسبههایم روی لبا گذاشتن دست

در روز نامزدی که داخل قابی با زمینه مشکی جا گرفته بود، نگاه 

تضاد شال حریر زرشکی و چادر سفیدی که به سر داشتم   کردم؛

ی بَش اشم بیش از پیش به دید بیاید، فقط برق باعث شده بود، چهره

   یش بگذارد.حال خوش درونم را به نما هایم کافی بود تاچشم

ام؛ خسته و هایم نشستهاین انصاف نبود، چقدر زود در حسرت خوشی

رسیدم، ولی باز در ظاهر همان البته خیلی دل پریشان به نظر می

   مهتای همیشگی بودم.

ندایی در درونم در تالش بود تا مرا به دلداری خیرخواهانه متقاعد 

های ساحل بود که با موجهای نرم کند، ولی بیهوده بود؛ قلبم چون شن

 سپرد؛ وقتی نرمک دل به دریای غم می -متالطم غم و اندوه، نرم
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شد، نجاتش با هیچ غریق نجاتی امکان پذیر نبود، دلم هُری غرق می

  شد.ریخت و ته دلم خالی میمی

به خود نهیب زدم عشق و محب ت به دریافت احساس بی کم و کاست  

  دار باشم.دایی کردنش؛ باید کمی خوداز طرف مقابل است نه به گ

های عمیق که اتاقم را برای رفتن سر میز شام ترک کردم و با نفس 

ی ی گوشهسعی در آرام کردن خود داشتم؛ به سمت میز شش نفره

  سالن رفتم، میز شام چیده شده بود.

طور اش را کنار کشید و ایستاد؛ همینعمو مهسا با دیدنم صندلیزن

   آمد گفت:رف من میکه به ط

موندم تا برای ای و خوابیدی وگرنه منتظر میروین گفت خستهآ -

  شام بیای.

  اش زدم و گفتم:لبخندی به مهربانی 

ی امشب شما رو خوشمزه خواستم شامیلی خسته بودم، ولی نمیخ -

  از دست بدم.

عمو ظرف ساالد را   صندلی نزدیک آروین را کنار کشیدم و نشستم،

که نگاهش یک تای ابرویش را باال داد و درحالی  سمت من گرفت؛

  منظور نبود گفت:بین من و آروین در گردش بود، با لبخندی که بی

  طور، پس فقط به خاطر غذای زن عمو اومدی؟که این -

اش زدم؛ عمو چه خوش خیال بود، لبخند محجوبی به شوخ طبعی 

هبرایم سوال بود که آن   ین نشده بودند؟!رفتار سرد آروی ها متوج 
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ای نگاهم را برای فرار از نگاه پرسشگر مامان، از روی میز شیشه

  ای رنگش دادم.میز، سطح براق و قهوه  هایبه انحنای زیبای پایه

با بشقاب سوپی که آروین مقابلم گذاشت، سر بلند کرده و نگاهش  

  کردم؛ بشقاب را سمتش بردم و آرام گفتم:

  ندارم. میل -

دانستم برای چه سر میز شام چیز سیر بودم؛ اصالً نمیاز همه 

حاضر شدم؟ کالفه بودم، آنقدر دلخستگی بر من غلبه کرده بود که 

عمو که برایم با اشتیاق توان مقابله با کسی را نداشتم، به خاطر زن

   زه کردم.م -غذا کشیده بود کمی از غذایم را مزه

جمع کردن میز را به عهده گرفتم؛ بزرگترها  بعد از شام به اصرار

ای هال نشستند و مشغول صحبت در مورد قهوه -روی راحتی کرم

آروین هم برای  ها بودند،ی برگزاری مراسم اولین سالگرد بچهنحوه

  جمع کردن میز به کمکم آمد.

های شام داخل ماشین ظرفشویی و مرت ب کردن بعد از گذاشتن ظرف

بعد از تعارف چای،   ریختن چای به هال برگشتم؛آشپزخانه، با 

نشستن انتخاب کردم، به  ی هال را برایگوشه ینفرهراحتی تک

ام بودم ولی دلم پیش ی گوشیظاهر مشغول نگاه کردن به صفحه

  آروین بود که خیلی زود جمع را ترک کرده و به اتاقش رفته بود.

  با صدای بابا چشم از گوشی برداشتم: 

ها همدیگه رو دیدیم استراحت کن! ما تازه بعد از مدت  دخترم، برو -

  االها بیداریم.ح -حاال ؛
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ی او بودم؛ با گفتن شب بخیر سمت اتاقم من که انگار منتظر اجازه 

یرم رفتم. کنار در اتاقش ایستادم، از عل ت تغیر رفتار او چیزی دستگ

م واست به اتاقش بروخنشد. سوای آن خیلی کم حرف شده بود. دلم می

  شد.ش را جویا شوم ولی غرورم مانع میدلخوری آشکار علت  و

اما قلبم کشش زیادی به اتاق روبرویی داشت، با   وارد اتاقم شدم؛

ام راهی اتاق دلجویی از غرورم در برابر پایکوبی احساس دخترانه

  .ام آرام بگیردآروین شدم، شاید کمی از دل آشوبه

ای آرام به در جوابی مبنی بر داخل رفتن نشنیدم، دوباره تق هدر زدم؛ 

 زدم، باز هم جواب نداد. با تردید در را تا نیمه باز کردم؛ اتاق

ا نور دیوارکوب سالن کمی فضای داخل بتاریک بود،  -تاریک

  روشن شد، چراغ اتاقش را روشن کردم و در را بستم.

و یک دستش از آرنج  روی تختش با همان لباس دراز کشیده بود

حائل چشمانش بود؛ بنا را بر خواب بودنش گذاشتم، با خاموش کردن 

ی در قصد بیرون رفتن کردم که صدایش چراغ و گرفتن دستگیره

  سرجایم میخکوبم کرد:

  کاری داشتی؟ -

ای کشیدم و دلخور نگاهش با شنیدن صدایش ناخودآگاه هین خفه 

  روشن کرد و گفت:کردم؛ چراغ خواب کنار تختش را 

  چراغ اتاق رو خاموش کن! -

  مطیعانه و ناباور از برخوردش کاری که گفته بود را انجام دادم.

 که بخاطر آن از  بدون هیچ تغییری در پوزیشن خوابش با لحن سردی
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         آمدنم به اتاقش پشیمان شده بودم، گفت:

  کارت رو بگو! -

که سعی در تکیه دادم و درحالی دست به سینه به دیوار کنار در 

ی جد ی به خودم گرفتم و دلخور های قلبم داشتم، کمی قیافهکنترل تپش

    جواب دادم:

  خواستم دلیل رفتارت رو بدونم.فقط می -

اش کنار زد؛ با ابروهای باال داده و درشت دستش را از روی پیشانی 

و روی تخت ا بروز داد، بلند شد رهایش عصبانی تش کردن چشم

  نشست.

های زنونه رو ندارم، کاری داری بگو! وگرنه ی این حرفوصلهح -

  خوام استراحت کنم.می

هایش را از آرنج روی زانوهایش زد دستتمام مدتی که حرف می 

ای رنگ های قهوهبود و به جلو خم شده بود؛ تمام نگاهش به کفپوش

  م:اتاقش بود. سوالی که به ذهنم آمد را پرسید

  در مورد انتقالیم اقدام کردی؟ -

انگار که از سوالم جا خورده باشد؛ سریع نگاهی به من انداخت و  

  بعد رو از من گرفت.

  فرصت نشد. -

  کمی دلخوری چاشنی لحنم کردم و گفتم: 
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  کار کنم؟پس این ترم چی -

  اخمی کرد و با جد یت تمام گفت:

  واحد کن!اب سوال کردن داره؟ همونجا انتخ -

خواستم از او بپرسم بعد از مراسم عروسی که قرار بود یک ماه 

شود؟ ولی در آن لحظه آنقدر دیگر برگزار شود دانشگاهم چه می

ناگفته پیدا بود که او    برایم غریبه بود که سکوت را ترجیح دادم؛

  آروین یک سال پیش نیست، سردرد هم به درد قلبم اضافه شد.

دانستم شنیده باشد؛ زیر لب زمزمه کردم که بعید می شب بخیر آرامی 

با باز کردن در از آن فضای خفقان آور خارج شدم و به خلوت 

  ام پناه بردم.تنهایی

دانم صبح شب سختی را گذرانده بودم و منتظر سپیده صبح بودم؛ نمی

  تاب دیدن طلوع بودم.چه در انتظارم بود که آنقدر بی

های مراه بابا و عمو برای انجام آزمایشمامان صبح زود به ه

قلب رفتند؛ اصرار من برای   به بیمارستان  مربوطه و چکاپ

مامان با وجودی که شب قبل سر  ای نداشت،همراهی کردنشان فایده

انی میز شام به آروین هم گفته بود، دوباره صبح تأکید کرد به آپارتم

و کسری احتمالی لیست در مورد کم  ام چیده شده برویم وکه جهیزیه

  تهیه کنم.

عمو برای ها تا دم در، به آشپزخانه برگشتم؛ زنی آنبعد از بدرقه 

بیدار کردن آروین به اتاقش رفته بود، مشغول تمیز کردن میز بودم 

 و  غم و درد جدیدی بر دل خسته از اتاقش، که با شنیدن سر و صدا
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   عاشق من آوار شد.

  خوان؟خراب شده میی چی از اون خونه -

عمو سعی چه حرفی بین آن دو رد و بدل شده بود که زن  دانستمنمی

در آرام کردن او داشت ولی انگار برایش مهم نبود که صدایش را 

  بشنوم.

    دتری از حرص فریاد زد:دفعه با صدای بلناین 

الم از اون خونه بهم میخوره، حالم از شمال و هرچی که به اون ح -

  مربوط میشه بهم میخوره.

  گرانه داد زد:زن عمو در جوابش توبیخ

ین چه حرفیه میزنی؟ اصالً معلوم هست تو ِچت شده؟ میگم ا -

اگه از دست هم ناراحت هستین مثل دوتا آدم عاقل و بالغ   تر!یواش

  بشینین با هم صحبت کنین؛ این رفتارت اصالً خوشایند نیست.

ام را از دست دادم؛ ماندهها اندک توان باقیهای آنبا شنیدن حرف 

های صبحانه که برای شستن داخل سینی جمع کرده بودم از ظرف

همراه با شکستنشان من هم به واقع شکستم و صدای  دستم رها شد.

ی روی سرامیک به رنگ های شکسته شدهخرد شدنم در رقص تک ه

م را ستون هایطوسی آشپزخانه گم شد؛ روی زمین نشستم و دست

جسم نحیف رنجورم قرار دادم که در غیر این صورت پخش زمین 

  شدم.می

شد؛ حالش از من بهم های قِصار آروین مدام در ذهنم تکرار میجمله 

 کردم، جان کندن قلبم بود که در تنها چیزی که حس می  خورد؟می
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خواست به واخواهی، از کرد؛ انگار که میتابی میحصار سینه بی

  زیر پا گذاشته شدن حس خاص و نابش بر سرش نعره بزند.

درپی بر های پیبرد، معترض با کوبشکه راه به جایی نمیاز این 

  داد.محبس استخوانی، مرا مورد عتاب قرار می

هایم سست شده و لرزی به جانم افتاده که از کنترلم خارج بود؛ پا 

رفته برای  -د، رفتههیچ حسی نداشت، توان سرپا شدنم مقدور نبو

  های عمیق به تقال  افتاده بودم.تنفس با دم و بازدم

انگیز بود که هر دو سراسیمه به آشپزخانه آمدند؛ آنقدر وضعی تم رق ت

  آورد.ای را به درد میدل هر بیننده

شوک وارد شده خیلی سنگین بود؛ برخالف همیشه که در چنین  

  گانم خشکیده بود.سار دیدهمواقعی اشکم دم مشکم بود، چشمه

آروین با صدای آرامی که سعی در کنترل عصبانی تش داشت رو به 

  مادرش گفت:

  چرا نگفتی که همراهشون نرفته؟ -

آمد؛ سری به تأسف برایش عمو همانطور که به سمت من میزن

  کرد گفت:تکان داد، با لحنی که سرزنش در آن بیداد می

  لی خراب!ب کردی آروین، خیگذاشتی حرف بزنم؟ خرا -

نگران شنیدن من بود؛ وقتی دست آروین برای بلند کردنم زیر 

نشست، با پس زدن دستش با صدایی که انگار از قعر چاه   بغلم

  آمد با بغض نالیدم:بیرون می
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  به من دست نزن! -

   لحن دلجویانه صدایم زد: عمو جلو آمد و بازن

   است. هرت پر شیشمهتاجان بلند شو! دور و ب -

 هیچ چیزی برایم مهم نبود؛ یک دستم حائل بدنم بود و با دست دیگر 

  را جمع کنم. های شکسته شدهکشیدم تا شیشهروی سرامیک می

گشت؛ با ها دنبال جارو میآروین که برای جمع کردن خرده شیشه

ها نزنم، با کرد که دست به شیشهصدای زن عمو که مرا توبیخ می

از زمین   های بلند کنارم نشست، دستم را گرفت و با یک حرکتقدم

هایش درهم که سگرمهرخ به رخ مقابلش ایستادم، با این بلندم کرد؛

بود ولی نگاهش رنگ نگرانی داشت، شاید هم من دوست داشتم 

  گونه فکر کنم.این

ام را با اخمی زهرآلود نثارش کردم؛ دستم را با سرعت تمام دلخوری

های خونی من بود، دستی نگاهش به دست چنگش بیرون کشیدم،از 

های آرامی اش کشید و با دست دیگرش ضربهالی موهای بهم ریخته

اش از حرص به صورتش زد و در نهایت با چنگی محکم از چانه

  رسید.پایان داد؛ خیلی کالفه و ناراحت به نظر می

به سمت خروجی با جد یت مرا به سمت کابینت کشید و از گوشه  

  آشپزخانه هدایت کرد و به مادرش دستور داد:

  وشو بده تا شیشه نمونده باشه!دستش رو شست -

 ها شده بود؛ با لحن عتاب عمو که مشغول جارو کشیدن سرامیکزن 
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  ای گفت:زده

  کار خودته. -

ب وقت از او نشنیده بودم؛ حتی زندادی زد که هیچ  عمو هم با تعج 

  کرد:نگاهش 

  میگم ببرش مامان! -

حتی حاضر نبود برای دل مجروحم مرهم   ام که هیچ،دست زخمی

  باشد، چقدر این آروین برایم غریبه شده بود.

کرد با کالفگی در حالی که مادرش را هم از آشپزخانه بیرون می 

  گفت:

مین و زمان برای نابودی من دست به یکی کردن، شما دیگه با ز -

  !من لج نکن

گفت؟ از کدام ی آروین همیشه موق ر نبود؛ چه میاین رفتار، شایسته

گونه آشفته بود؟ زد؟ چه بر سرش آمده بود که اینگرفتاری حرف می

  یعنی ازدواج با من برایش مصیبت بود؟!

عمو جا خوردم؛ برای دلجویی از او از برخورد بد آروین با زن 

  گفتم:

  ز پسش برمیام.عمو، خودم اچیزی نیست زن -

به قصد روشویی سمت راهروی انتهای هال رفتم؛ او که حالی بهتر 

  از من نداشت، با صوت ضعیف و لحنی متحی ر و ناباور پرسید:
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   تون شده؟شما چه -

را با دمپایی روشویی   امبا آرنجم در را باز کردم؛ صندل روفرشی

نترل بغضم که وم، با کشکه وارد روشویی عوض کردم، قبل از این

  دیگر قصد طغیان داشت، گفتم:

  ولی انگار آروین یه چیزیش هست. من چیزیم نیست -

منتظر جوابش نشدم و در را بستم؛ چه خوش خیال بودم که به  

  احتمال آمدن آروین در را قفل کردم.

دستم را زیر شیر آب گرفتم؛ با وارسی دقیق مطمئن شدم چند خراش 

م بتادین داخل باکس سفید رنگ کنار آینه، دست سطحی بیشتر نیست. با

هایم در دوراهی بدی گیر کرده بودند، اشک   وشو دادم؛را شست

دانستند برای شکستن قلبم بریزند یا سوزش دستم که امانم را نمی

گونه از بریده بود، شاید هم برای درماندگی و بیچارگی من این

آب روشویی رقابت  شدند و با شیری چشم پر و خالی میکاسه

   کردند.می

انداخت متنفر بود؛ یعنی من هم از هر چیزی که او را یاد شمال می

جزء آن بودم؟ این را دیگر کجای دلم بگذارم، عجب دختر بخت 

  ای بودم.برگشته

ام؛ تازه با بستن شیر آب و فارغ شدن از رسیدگی به دست زخمی

کرد آروین را سرزنش می عموها را شنیدم، زنصدای جر و بحث آن

توجیه آروین در   آورد؛های نسنجیده را به زبان میکه نباید آن حرف

  نوع خودش جالب بود.
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ها صبح همراه اون است؟ فکر کردمدونستم که خونهن از کجا میم -

  رفت.

عمو از او خواست تا از من دلجویی کند ولی جوابی که از آروین زن 

  نی نبود:شنیدم برایم باورکرد

است؛ به ادر من، اونقدر گرفتاری دارم که این مسئله توش گم شدهم - 

کار که من رو توبیخ کنی برو ببین یه ساعت اون تو چیجای این

  کنه؟!می

  کرد تُن صدایش باال نباشد گفت:عمو که عصبانی بود و سعی میزن

  شده؟ میگم برو ببین دستش چی -

لی قابل وی کشید؛ نه بصورت واضح که از سر درماندگپوفی 

  تشخیص بود.

  برسه به اون. ی خودم رو ندارم چهلهمن االن حوص -

  فرما بود، ادامه داد:بعد از مدت زمان کوتاهی که سکوت حکم

باید برم شرکت؛ دیرم شده، برای ناهار منتظر من نباشین! تا شب 

  کار دارم.

  و گفت:را صدا زد  عمو با حرص چند بار نامشزن

ی اش اومدن خونهها عمو و خانوادهشته که تو نباشی، بعد مدتز -

  ما، شاید بخوان در مورد عروسی صحبت کنن.

ه به صدای باز و بسته شدن در هال نشان می   داد که آروین بدون توج 



 

 

 WWW.98IA3.IR 191 کاربرنودهشتیا افتخاری فاطمه_  ماندگار سخاوت

 

 

  اصرار مادرش رفته و برای فرار از من قرار نبود تا شب برگردد.

ب زدم و از که بریدگی عمیق داشت؛ چسهایی از کف دستم قسمت 

  روشویی بیرون آمدم.

وقتی برای دلداری من، سعی در توجیه رفتار آروین داشت، لبخندی 

  اش زدم و گفتم:برای دلگرمی  محو

 های سختی رو گذروندیم؛ کالفهی ما روزای نگرانی نیست، همهج -

وم بشه! من کارش نداشته باشین تا خودش آر است، کاری بهو خسته

ما هیچ  خودم موندم که چرا همچین رفتاری داره در صورتی که بین

  بحثی صورت نگرفته، حتماً بخاطر خستگی و فشار کاره.

هایی که زدم واقعاً به آن اعتقاد که چقدر از حرفبرای فهمیدن این 

های پرمهر و ام را بین دستزدهدست یخ  ام دقیق شد؛دارم در چهره

ی درهم و اخمی که باعث شده بود ابروهای رفت، با چهرهلرزانش گ

طالیی رنگش در کمترین فاصله از هم قرار بگیرند، به خطوط 

به او اطمینان  قرمزی که کف دستم را رنگین کرده بود نگاه کرد.

  جای نگرانی نیست. ها سطحی هستند ودادم که زخم

ی مستأصلش از هآرام دستم را بیرون کشیدم؛ با نگاه غمگین به چهر

ی فشار کلید آپارتمان را به من بدهد تا برای تخلیه  او خواستم

از من خواست کمی صبر کنم تا بعد از   ام به آنجا پناه ببرم.روحی

مرا همراهی کند؛ من که به دنبال   آماده کردن مقدمات ناهار

  سرپناهی برای تنها شدن بودم از او تشکر کردم و گفتم:

 نیازی نیست شما به زحمت بیفتید؛ خودم میرم و تا ظهر  -
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   گردم.برمی

را با من در میان بگذارد ولی   خواهد موضوعیاحساس کردم که می

حدس زدم مربوط به جر و بحث امروز    در گفتنش تردید دارد؛

  باشد، بنابراین پیش دستی کردم و گفتم:

مامان و بابا چیزی متوجه کنم در مورد ماجرای امروز خواهش می -

  ها بشم.خوام باعث نگرانی اوننشن! نمی

ای که کشید؛ فهمیدم لبخند اطمینان بخشی به من زد و از نفس آسوده 

  حرف دلش را به زبان آوردم.

برای تعویض لباس به اتاقم رفتم، مانتو نوک مدادی و شلوار جین 

ی احتمال مشکی را برای پوشیدن انتخاب کردم، ولی درصد کم

 دادم که آروین از رفتن من مط لع شود و به آپارتمان بیاید؛ بنابراینمی

رنگ پوشانده و صورتم را که مثل گچ سفید شده بود، با ضد آفتاب بی

   وی لبم نشاندم.رکاور کمرنگی   با رژ کالباسی رنگ

های قبلی کردم، مانتو یشمی و شلوار همرنگش را جایگزین لباس

را روی سرم گذاشتم، با برداشتن کیف و گوشی   نمشال رنگ روش

  از اتاق بیرون آمدم.

رنگ شده بود و تمایلی به الوان مختلف نداشتم، ام کامال بیزندگی 

عمو روی راحتی چرم کرمی رنگ نشسته و سرش را بین زن

تمام نگاهش با تفکر به فرش پیش پایش زوم   هایش گرفته بود؛دست

با   حالجی کردن موضوعی پیش خود بود، شده و انگار در حال

 اش نشست و با حالت درد و ی خستهدیدنم لبخند محزونی روی چهره
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  دل گفت:

طوری شده؛ همیشه تو خودشه، ناراحت و ند ماهی میشه اینچ -

کردم شاید با هم مشکل دارین که اینقدر عصبانیه، اوایل فکر می

  هست. ایست، ظاهراً مسئله چیز دیگهکالفه

ی مبل بلند شد و حین رفتن سمت خروجی با کمک گرفتن از دسته

  هال ادامه داد:

  اش بهتر بشه اما...دوار بودم با اومدن شما کمی روحیهامی -

ای رنگ کنار سکوت کرد؛ کلید آپارتمان را از داخل پارتیشن قهوه

  در ورودی برداشت و با تردید سمت من گرفت.

   باهات بیام؟خوای مطمئنی نمی -

که در جوابش لبم فقط کمی به لبخند تصن عی کش آمد و از این

  توانستم در تدارک ناهار کمکش کنم عذرخواهی کردم.نمی

عمو با زن  ام سمت در حیاط رفتم؛با پوشیدن کفش مشکی تابستانی 

  عجله در هال را باز کرد و صدایم زد:

  و!مهتا پس بیا با ماشین عمو بر -

ای رنگ غمگینم کرده بودم های قهوهام را که حفاظ چشمک آفتابیعین

  برداشتم و در پاسخ دستی برایش تکان دادم و گفتم:

  روی کنم.خوام کمی پیادهممنون می -

 های خوبی نشنیده دانست که حال روحی خوبی ندارم؛ حرفمی 
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 کرد ولی دلبودم، شاید هر کسی جای من بود آشوب به پا می

  تر از آن بودم که با کسی مقابله کنم.تر و خستهفسردها

م برانگیز بود،  چقدر از مهتا یک سال پیش فاصله گرفتم؛ حالم ترح 

های صبح آروین رو پیش خودم مرور کردم که اصالً آنقدر حرف

  متوجه طی مسیر نشدم.

رفتم که با صدای نگهبان شدم؛ سمت آسانسور می  وارد البی مجتمع

  برگشتم: به عقب

  د کار دارین؟سالم خانم! با کدوم واح -

که جواب سالمش را کوتاه چند قدم به سمت او برداشتم، بعد از این

  م و ادامه دادم:ی واحدمان را گفتدادم، شماره

  هنوز ساکن نشدیم. -

جانی از او تشکر کردم آمدی به رسم احترام گفت که با لبخند کمخوش

گاهم ی استیل یک طرف آسانسور تکیهمیله و وارد آسانسور شدم؛

  شد.

ی مشب ک روبرویم چشم رمق در آینهبه تصاویر متعد د از مهتای بی

دوختم و دل به آهنگ مالیم پخش شده سپردم؛ با اعالم رسیدن به 

   ای مدور خارج شدم.ی مورد نظر، از اتاقک شیشهطبقه

ی آرزوهایم گذاشتم؛ انهآپارتمان قدم به خ  ایبا باز کردن در قهوه

ی حریر نباتی هال در قسمت رو به خیابان هاللی شکل بود و پرده

 دار های طرحرنگ تمام قوس هالل را پوشانده بود که راف
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  کرد.اش را تکمیل میزیبایی  طالیی

ای از مبل به رنگ دلخواه آروین هنوز داخل کاور نایلونی در گوشه

  .نظم چیده شده بودهال بی

آشپزخانه در سمت راست هال قرار داشت، وسایل برقی به رنگ 

های براق طوسی رنگ کابینت آشپزخانه جای ای داخل باکسنقره

گل بونسای داخل گلدان چینی سفید رنگ روی  گرفته بودند،

خشکیده بود، کامالً پیدا بود که مدت زیادی رنگ نور و آب به   اپن

  خود ندیده است.

ی سنگی هاللی شکل از فضای هال ارتفاع که با دو پلهها سمت اتاق 

ای بود، گرفته بودند رفتم؛ اتاق کار آروین خالی از هر نوع وسیله

  حتی در این مدت وسایل کارش را به اینجا انتقال نداده بود.

هایم برای داخل قدم  پشت در اتاق خواب مشترکمان مکث کردم؛

ی استیل طالیی آن ان دستگیرههای لرزرفتن کمی سست بود، با دست

 را پایین کشیدم، با دیدن مکانی که قرار بود مامن آرامش ما شود،

  تلخندی از درد روی لبم جا خوش کرد.

 های برجستهی مشکی رنگ منق ش به طرحسرویس خواب دو نفره 

های طالیی و یشمی و روتختی که از لحاظ ترکیب با ترکیبی از رنگ

رنگ متمایز گلبهی نقش  کامالً ست آن بود؛ البته کار رفتهبه رنگ

  کرد.گری میلوهبه شکل زیبایی ج  بسته روی آن

گل رز خشکیده روی پاتختی، به جا مانده از روزهای خوشی بود که  

های محمد و مهیار ام را با شور و شوق در کنار شیطنتجهیزیه

 ی ضروری به شرکت آروین که برای کار غیرمنتظره چیدیم؛می
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گل  های غذا و شاخهرفته بود، به هنگام ظهر همراه با بسته

ی چیدمان سرویس اب در مورد نحوهبرگشت. همه داخل اتاق خو  رز

و با دیدن تغییر دکور علتش را  دادند؛ وارد اتاق شدخواب نظر می

  داد، غر زد:که به تظاهر کمرش را ماساژ میپرسید، مهیار درحالی

که فرش رو به دلخواه خودش به شکل اریب ین خانم شما برای اینا -

  انداخت. ی ما رو از کت و کولپهن کنه، همه

محمد که کنارش ایستاده بود؛ به اعتراض مشتی به بازویش زد و در 

  جواب غرلندش گفت:

  گر بودی.رد؟ خوبه فقط نظارهمبه تو هم میگن  -

هایم را از پشت ی تخت نشسته و از خستگی دستکنار مهرآسا لبه 

ی من ی خستهی بدنم قرار داده بودم. آروین نگاهی به چهرهتکیه

کت ابروی باال داده به تفهیم، سرش را باال و پایین حرانداخت و با 

  داد.

  :گفت هابچه و مهرآسا به رو گل، شاخه دیدن با عموآرش

 جوربد هوا اینجا که کنیم آماده رو ناهار مقدمات بیرون بریم -
  !استدونفره

 از ترزود زیر به سر بود؛ داده تکیه دیوار به سینه به دست که محمد
 رد آروین کنار از که هنگامی عموآرش. شد خارج اتاق از همه
 نادارمع انداخت، آروین جد ی یچهره و گل شاخه به نگاهی شد،می

 به هینگا نیم شده ریز هایچشم با کهدرحالی گوشش زیر و خندید
  :گفت داشت من
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  !نمیاد عبوست یچهره به بودن رمانتیک -

ه را او لف افه در واقع در  د؛کر احساسش از خالی رفتار یمتوج 
 ذک رت آروین به ببندد، سرش پشت را در کهاین از قبل و رفت بیرون

  :داد

  !بیاین زودتر نشده سرد ناهار تا -

 تخت روی کنارم و گرفت دیوار از را اشتکیه در، شدن بسته با
 و زد امبینی به آرام ایضربه رنگ سرخ هایگلبرگ با نشست؛
 لبخند شعف از   .داشت نگه ثابت صورتم مقابل  حرفی هیچ بدون
 قعمی تنفس و بوییدن با گرفتم، دستش از را گل شاخه. زدم ملیحی
 از لبخندی شد،می استشمام آن از عشق بوی بیشتر که عطرش
    .زدم رسید،می نظر به خسته که اشچهره به تشک ر و رضایت

 سمت مهلکه، از فرار برای که بود تماشایم محو مشتاقانه همچنان
 کردن عوض برای گذاشتم؛ آن روی را رز گل و رفتم توالت میز
  :گفتم و کردم اشاره اتاق دکوراسیون به آمده بوجود جو  

  خوبه؟ جاش شده؟ قشنگ نظرت به -

 هایتیله ومح آینه داخل از شد؛ نزدیک من به آرام هایقدم با. ایستاد
 آرام شد؛ حلقه دورم دستش. داشت شیطنت رنگ که شدم اشمشکی

  :کرد زمزمه گوشم کنار گیرنفس و

  .مونده هنوز هاشقشنگی دیدی، رو کجاش -

  از بود؛ ُمبرهن و واضح برایم جمله آن بیان از نی تش و قصد
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 گرفته ُگر هایگونه با و نشاندم پیشانی  روی اخمی کالمش صراحت
ره چشم خجالت، از    .رفتم او به ایغ 

. داد سر بلند ایخنده و زد چشمکی من خجالت و اعتراض جواب در
  .شد خارج اتاق از و برداشت عقب  به را هایشقدم

 بسته زبانم نغمه،بی لبم درد، پر امسینه روز آن خاطرات یادآوری با
 اشک هایمچشم به بود، شکسته کوکش عاشقی نوای برای سازم و

 شور هایقطره  بود؛ نشسته هاغم یحلقه در دلم و بسته حلقه ماتم
  .گذاشتندمی جای بر سوختگی از ردی صورتم روی غلتان

 کشیدم؛ رنگخوش مرت ب روتختی روی دستی و نشستم تخت یلبه
 رقم خوبی خاطرات اینجا بود قرار نالیدم، دل ته از سردی آه با

  .بخورد

 کهاین از غافل  بود؛ سرودن برای عاشقانه شعر از پر وجودم 
 باز ازپرو قصد به را هایشبال امزندگی بام از خوشبختی کبوتر
  .است کرده

 بود، بسته نقش رنگ ایقهوه  هایپارکت روی که پایم رد از
 خانه است؛ نگذاشته پا اینجا به کسی زیادی زمان مد ت شد مشخص
  .بود شده تبدیل شده خراب یخانه به نیامده من آرزوهای

 من به دلتنگی احساس داشتم، غریبی حس کشیدم؛ دراز تخت روی
 تعل ق من به اتاق این دیگر وقتهیچ نبود قرار شاید  بود، داده دست
 بود؛ عشق دشت برایم اشکوچکی همه با فضا این باشد، داشته
  در نی ت خلوص و آسمانی پیوند با که پاک هایدل وسعت به ایکلبه
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 و داشت حرمت برایم نوعروسان گاهحجله همیشه گذارند،می قدم آن
  .بود مقد س

 یصفحه روی مامان مهربان همیشه و متب سم یچهره دیدن با
 اقاشتی با ولی  لرزان، هاییدست و شکسته دلی با هرچند گوشی،
 زا معمول، پرسیاحوال و سالم از بعد   کردم؛ برقرار را تماس

 قلب جراحی منظورم پرسیدم؛ اشجراحی زمان و بیماری وضعیت
 زا او ولی داشت تأکید آن زودتر هرچه انجام به دکتر که بود باز

 دهکر موکول ما عروسی از بعد به و کردمی امتناع دادنش انجام
  .بود

 و آمدم کنار خودم با باالخره داشتم تردید که چیزی درخواست برای
ع با   :کردم بیان را امخواسته خواهش و تضر 

  ؟!شمال برگردیم بعدازظهر میشه! مامان - 

 صدایش ضعیفی صوت با که کرد نگرانم کمی  خط پشت سکوتش
  :زدم

  خوبی؟! مامان -

 داد قرار عتاب مورد مرا که بود دوانده ریشه دلش در بدگمانی انگار
  :پرسید تردید و شک با و

  !مهتا؟ شده چی چرا؟ -

 زدن کنار با و ایستادم قد تمام یپنجره کنار و شدم بلند تخت روی از
  غر دلخور و کردم نگاه دود از گرفتهمه انداز چشم به حریر یپرده
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  :زدم

ه عمو و بابا کنینمی صحبت شما که اینطور! ترآروم مامان -  متوج 
  .شدن

 و کردم رها حرص از بود؛ شده مچاله مشتم در که را حریر یپرده 
  :کردم خواهش داشت، التماس رنگ که آرام لحنی با

ه هااون خوامنمی -   .دیمبرگر خواستم شما از من بشن متوج 

 شد؛نمی خبردار ماجرا اصل از تا داشت؟ تمامی او هایسوال مگر
  :دپرسی و شد نگران صدایش لحن کرد،نمی رها خودم حال به مرا

  اومده؟ پیش مشکلی آروین تو بین -

 بود، آمده سراغم به صبح از که سردردی نداشتم؛ خوبی روز و حال
  :نالیدم او یمادرانه پیدرپی هایسوال از کالفه و کرد امعصبی

 یست؛ن خوب حالم من آخه، دارم اون به کارچی! جون مامان نه -
   .همین خرابه، امروحیه افتادم محمد یاد مونخونه اومدم

 یزیچ محمد مورد در ناراحتی با که دادمی امدلداری تلفن پای 
 از این غیر و بود مادر! کن فکر خودت زندگی به شود؛نمی درست

 توجیه دخترش برای را پسرش نبودن غم رفت،نمی انتظار او
  .کردمی

 برای شدم اشناراحتی باعث بودنم مالحظهبی با اینکه از شرمنده
  :کردم تکرار بسیار شرمندگی با را اولم سوال غائله ختم
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  نه؟ یا خونه میریم مامان؟ شد چی -

  :پرسید نگرانی با شده، دلواپس من بخاطر بود مشخص کامالً 

  کجایی؟ االن -

  :گفتم داشتمبرمی تخت روی از را شالم و مانتو کهدرحالی

  میشه؟ تموم کارتون کی شما هستم؛ مونخونه -

 امتم کارمان دیگر ساعت دو یکی تا که داد جواب و پرسید بابا از 
  .گردیمبرمی عصر حتماً  که داد اطمینان من به شود؛می

  :داد ادامه مکث کمی با خداحافظی از قبل

  مادر؟ باشه! نکن فکر چیزی به عمو، یخونه برگرد -

 یادش هنوز رفتممی امافسردگی خاطر به که ایمشاوره هایجلسه 
 دیدارپ من در حسی پوشیدم؛ را لباسم. شد نگرانم گونهاین که بود
 دل یک خاطر همین به آمد، نخواهم اینجا به دیگر که شده
   .گذراندم نظر از را آرزوهایم یخانه جای -جای  سیر

 را خشکیده رز گل کردم؛ تند پا خواب اتاق سمت لحظه آخرین 
 کمد کشوی از که نایلکس داخل روزنامه، در پیچیدن با و برداشتم
  .گذاشتم بودم، برداشته لباسم

 نه نگاه یک با که بود رز گل آن برایم ارزش با چیز تنها انگار
 حال و حس یاد مرا چون بودم؛ گرفته هدیه آروین از عاشقانه چندان
  هم شاید و بودم دیده او از بود باراولین که انداختمی اششوریده
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  .بار آخرین برای

  .گذاشتم جا آنجا همیشه برای را دلم ولی بودند رفتن به پاهایم 

 عصر پنج ساعت نزدیک استراحت کمی و ناهار خوردن از بعد
 از ترباهوش  برگردیم، که کرد جلب را بابا رضایت مامان باالخره

 مدننیا با دهد؛ نسبت محمد موضوع به فقط را خرابم حال که بود آن
  .بود برده پی مانرابطه بودن شکرآب به حد ی تا ناهار برای آروین

 و عمو که کرد مطرح را برگشتمان موضوع غیرمنتظره آنقدر 
 که همکارانش از یکی حال وخامت به را قضی ه خوردند؛ جا عموزن
  .داد نسبت بود، بستری بیمارستان در

 عمو وقتی  .بود فایدهبی برگشتمان از ممانعت برای هاآن سعی تمام
  :گفت دلخوری با

  !برسه آروین تا کردینمی صبر کاش -

  :گفتم جوابش در عموزن به نگاهی نیم با 

 رو همدیگه هفته آخر کردم؛ خداحافظی ازش و گرفتم تماس -
  .بینیممی

 از و ماشین سوار هاآن از خداحافظی با بعد، ساعت یک ظرف
 مادرش طریق از که آروین برگشتمان مسیر در  شدیم؛ خارج حیاط
 هایتماس به شروع بود، گرفته قرار ما هنگام زود رفتن جریان در

ر  شد ناامید من از وقتی  بودم، کرده سایلنت را امگوشی کرد؛ مکر 
  گذاشت پرواز حالت برداشت، را گوشی مامان گرفت، تماس بابا با
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  :کرد اعتراض عصبانی ت با و

 هخون ناهار برای امروز حداقل خواستیمی رو عموت اگه -
 دیشب، از اون. دیدیممی رو همدیگه ماه چند از بعد تازه اومدی؛می
  .امروز از هم این

 به ریفشا آرام صندلی کنار از که دادمی ادامه داشت طورهمین 
 و پرسشگر آینه از بابا  نکند؛ فاش را رازم تا آوردم پهلویش
  :گفت او به رو بعد و کرد نگاه من به مشکوک

   !نکن گالیه شوهرش از دخترم جلوی وقتهیچ -

 خواست و انداخت من به نگاهی جلو صندلی بین فاصله از مامان 
 یصفحه روی آروین عکس دیدن و زنگ صدای با که بگوید چیزی
  :گفت اشگوشی

  .است زادهحالل -

 وستانهد هیچ که پرسیاحوال و سالم از بعد کرد؛ برقرار را تماس 
  :داد پاسخ آروین سوال جواب در رسید،نمی نظر به

 من نمیده؛ جواب چرا دونمنمی رو مهتا رانندگیه، حال در که عمو -
  .نشنیدم زنگ صدای

 جواب سیاست با آروین جواب در دوباره و انداخت من به نگاهی 
  :داد

 چرا جان آروین نه... گرفتین تماس که میگم بهش خوابه، مهتا فعالً  -
  دادی، قرار اولویت تو که بود مهم خیلی کارت حتماً  بشیم؟ ناراحت
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 اصرار مهتا گردیم،برمی داریم و اومده پیش برامون کاری یه هم ما
  .برگردیم امشب شده هرطور داشت

  :نالیدم ضعیف صوت با و شده او دهان به خیره ناباور و متحیر

  !مامان -

 روزگارش از دمار وگرنه بودم نگفته او به را واقعه اصل شد خوب
 و مکث هدقیق چند از بعد بود؛ بسته رو از را شمشیرش آورد،می در

 خداحافظی او از سرد خیلی خط، پشت آروین هایصحبت شنیدن
  .کرد

 و چپ هب را سرش محو لبخندی با بود؛ من به آینه از بابا هایچشم 
 ماجرای اصل به هم او کرد مامان که کاری با داد، تکان راست

 با ما به رو. برد پی بود آروین از من دلخوری که برگشتمان
  :کرد اعتراض ساختگی  ناراحتی

  کشین؟می نقشه امبرادرزاده برای دختر و مادر حاال -

 پخش درحال کالمبی موسیقی فقط شد؛ فرماحکم ماشین داخل سکوت
 رشس باالی را اشآفتابی عینک بابا. دادمی نوازش را روحمان
 بیشتر تأثیر و چشمی مستقیم ارتباط برای شاید گذاشت،
 رعص آفتاب تابش وگرنه داد، انجام را کاراین هایشنصیحت

 به حواسش که همانطور. کردمی اذی ت را هاچشم  شهریورماه
  :گفت بود رانندگی

ه خودم -  اصالً  شدم؛ روحیش اوضاع وخامت و آشفتگی یمتوج 
ه تهران اگه بود، نگران خیلی نادر شده، ایدیگه آروین   متوج 
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 جایگاهی زندگیت در نباید قهر کردم؛می منصرفت شدممی اتنقشه
  .باشه داشته

  :داد ادامه پدرانه و پرمهر لحنی با دوباره و کرد مکث کمی

 قتو هیج! باشه بهش حواست باید بیشتر تویی؛ صحبتم طرف مهتا -
 وت خاطر به مامان دیدی بشه، مط لع کسی نباید بینتون دلخوری از

 روز دو و روز یه زندگی داشت؟ آروین با برخوردی چه ناخودآگاه
 نای زودتر هرچه امیدوارم بیاین؛ کنار هم با باید عمر یه نیست،

  .بشین خالص بالتکلیفی این از دو هر و بگیره سر عروسی

 آروین صبح بحث و جر مضمون از اگر بدانم خواستمی دلم 
  داشت؟ را نظر همین باز شد،می خبردار

  :کرد صحبت به شروع مامان که بودم امآشفته افکار در غرق

   .داره فرق امروز موضوع ولی موافقم بابات با کامالً  هرچند -

 آمیز، شیطنت یلبخند با و کرد نگاهم جلو صندلی مابین یفاصله از
  :گفت بابا به رو جانب به حق و کرد من یحواله چشمکی

 وقتی کنیم؛ تنبیهش شدیم ناچار ما کرد اشتباه شما یبرادرزاده -
  .خونه اومدمی ناهار برای باید بود مهمونش خانمش

 به تلخندی کند، عوض را هوایم و حال شوخی با کردمی سعی
 ماشین صندلی به را سرم بود، خون دلم ولی زدم اشمادرانه حمایت
 این وقایع تمام باز دیدی با اما بسته هایچشم با ظاهر به دادم؛ تکیه
  کار بر مبنی چیزی شاید تا کردم مرور خود با را اخیر ماه چند
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  .نشد عایدم هیچ ولی شود دستگیرم من طرف از اشتباهی

 لجنگ و دریا زیبای اندازچشم به کردن نگاه جای به سردرگم 
 خوابی و سپردم چشمانم حصار مطلق تاریکی به دل شمال، یجاده
  .آمد سراغم به آشفته

 تماً ح و دارد من با مهمی کار که مضمون این با آروین پیام از غیر
 لگردسا مراسم  نشد؛ بدل و رد ما بین تماسی بزنیم، حرف هم با باید

  .شدنمی زده وقت هیچ کاش که شد زده هاییحرف باالخره

*** 

 مهیار و محمد درگذشت سالگرد اولین مراسم برای پذیرایی مقدمات
 عصر بودند، دعوت شام برای زیادی هایمهمان بود؛ مهی ا مسجد در
  .برویم قبور اهل زیارت به اول که شد آن بر تصمیم و بود شنبهپنج

 هایهسته جای به گردو مغز دادن قرار با نشستم، تراس یگوشه
 از نفر چند اتفاق به مهرآسا. داشتم نگه مشغول را خودم خرما،
 باریک پذیرایی هایبسته کردن آماده مشغول فامیل هایخانم

 و دمسج بین مامان بودند؛ تازه هایمیوه و خرما حلوا، با مصرف
. شدمی انجام مسجد داخل آشپزی چون بود آمد و رفت در مدام منزل
 نباشند رکس و کم چیزی دقیق نظارت با تا بود این بر هاآن سعی تمام
  .گیرد انجام احسنت نحو به مراسم و

 آروین از خبری و بودند آقاجون منزل قبل شب از عموزن و عمو 
 که نادر عمو جواب با پرسید آروین تأخیر عل ت از عزیز وقتی نبود؛

 این از تشویشم. گرفت آرام دلم کمی( رسهمی زودیبه و راهه تو)
  نیاید مراسم به جدیدش غریب و عجیب اخالق به توجه با که بود
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 این دلیل و بزنم حرف جد ی خیلی او با تا بود مناسبی فرصت  چون
  .شوم جویا را سردش رفتار

 حرکت آرامگاه سمت ماشین، صندوق داخل پذیرایی وسایل چیدن با 
  .نداشت رویپیاده نای کسی ولی نبود طوالنی مسیرش کردیم؛

 مرکبات هایباغ طرفش دو که خاکی یجاده تند نیمه سرباالیی مسیر
 چشم به کردیم، طی ماشین با بود توری هایفنس با شده حصار
 شد، نمایان دور از آرامستان سرسبز فضای  رسیدیم؛ زیبائی انداز
 کشیده فلک به سر سروهای با منظم فواصل در آرامگاه دور تا دور
 تحت داخلی فضای. بود شده محصور رنگ سبز فلزی هاینرده و

 ،بود کهنسال توسکای و آزاد درختان یگسترده هایسایه حمایت
 عصرگاهی مالیم باد وزش دلیل به ناب گالب با قبور عطرافشانی

 بر حاکم جو   امر ابتدای در اگرچه  بود؛ کرده معط ر را فضا
 آیات الوتت شنیدن ولیکن بود انگیزُحزن و بارغم بسیار آرامستان
   .آوردمی وجودبه را بخشیروح فضای قاری، زبان از آسمانی

 سایر در بازماندگان هایناله صدای هرازگاهی باد، وزش دلیل به
 گوش به مبهم صورت به کنار و گوشه از خفته خاک به عزیزان

  .رسیدمی

 روی ورودی درب روی بر که قبور اهل زیارت دعای خواندن با
 حرکت هابچه آرامگاه سمت بود شده نگاشته زیبا تابلوی
 را یشانمادرانه هایمویه نرسیده عموزن و عزیز مامان،  کردیم؛
ه که بودند  کرده شروع    .شد هاآن به معطوف همه توج 

  که اینجا از بهتر جایی چه بودم؛ تلنگر یک منتظر و درد از پر
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 مزار یراسته به ابتدا کنم؟ باز را دلم یشدهگره هایعقده بتوانم
 جنگ شهدای از که مادری بزرگ پدر مزار سر رفتیم، شهدا

 و پدر مزار سر فاتحه از بعد مامان خواندیم؛ ایفاتحه بود تحمیلی
 پرمهرشان حضور و حمایت از نوجوانی و کودکی در که مادرش
 هاآن با و گذاشت مزار سنگ بر پیشانی ایدقیقه چند بود، محروم

  .نداشت تمامی دلش در نهفته هایناگفتنی کرد، دل و درد

 زارم باالی بابا که مجنونی بید نهال رسیدیم؛ هابچه مزار نزدیک
 باشد هاآن آرامگاه بانسایه که  نکرده رشد آنقدری هنوز بود کاشته
 هسخاوتمندان آنقدر توسکا درخت یگسترده و پهن هایشاخه ولی
 نقش مزار سنگ روی زیبایی هایروشن سایه که گسترانیده سایه
  .بست

 باکس داخل ایشیشه قاب پشت مهیار و محمد متبس م هایچهره
 - تک دردمند دل بر زخمی نه، که مرهم مزار، باالی آلومینیومی

  .بود ما تک

 با را صحبت سر باشد؛ پسرش منزل مهمان واقعاً  انگار که مامان
 که انگار کرد، اخیر وقایع بازگویی به شروع و کرد باز میزبان
 ردد با و عاشقانه ماهرانه، آنقدر است،نشسته مقابلش صحبتش طرف
 جگرسوزی آه و دیدمی را هاشقراریبی کسی هر  که کردمی بیان
 احساساتش تردیدبی شنید،می را خواستمیبر اشسینه نهاد از که

 به زبان بسا چه گرفت؛می قرار تأثیر تحت و کردمی پیدا قلیان
  .کردمی باز زمانه از شکوه

 صوت با و گشود را بود مانوس آن با همیشه که اشجیبی قرآن بابا
  هرچند کرد؛ الرحمن یمبارکه یسوره قرائت به شروع غمگینی
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 گم دلنشینش صوت الیالبه اشپدرانه صدایبی هایگریه و بغض
  .نبود پنهان اطرافیان بر صدایش لرزش ولی شدمی

 کرد؛می خاطرات تجدید مهیار و محمد نام به خیره نادر عمو
 دلتنگ عجیب که کردمی هویدا را درونش ِسر   محزونش یچهره

  .بود عزیزانش

 تسبیح و کردمی زمزمه ذکری لب زیر پیشانی بر دست آقاجون
  .زدمی

 قبر کردن گلباران مشغول و بود عزیز و مامان غمگساری به گوشم
 لبمق و آرامگاه ورودی در به منتظرم نگاه  شدم؛ رز هایگلبرگ با

 بزرگ، گل دست همراه به ورودش با که بود محنت از آکنده
  .شد شروع قلبم ناهماهنگ هایتپش

 پا هب غوغا دلپریشی از هایشخرابه در و بود ویران غصه از دلم 
 فعر و دیدنش مانع ام،آشفته سیمای بر هااشک مزاحم سیل شد؛

 آمیخته مشر با که او به امعالقه برای  شد؛می دور راه از دلتنگی
 غریبانه آهی نداشتم، آن برای عشق جزء جایگزینی هیچ و بود

  .کشیدم

 مه تیره چرم دستکش. کردمی دلتنگی رفع و شد چشم وجودم تمام
  .شد اضافه اشمشکی تیپ به جدیداً 

ه بود؛ گرفته را اشکم از پر و مشتاق نگاه رد که عمو  ورحض متوج 
ه همه شدنش نزدیک با کرد، حرکت سمتش به و شد آروین  یمتوج 
  .شدند  آمدنش
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 و عزیز. کرد پرسیاحوال و سالم همه با کرد؛ تند را هایشقدم
  .گرفت آغوش در را آقاجون

 را دستش و کرد هدایت سرش باالی را عینکش رسید؛ من به نوبت
 هب که دادم جای او هایدست در را لرزانم دست کرد، دراز سمتم
 قطف او، رسمی پرسیاحوال و سالم جواب در فشرد، را دستم گرمی

  .کردم بسنده ممنون و خوبم گفتن به

 رد شب چون داد؛ رفتن اِذن آقاجون آروین، رسیدن از بعد دقیقه چند
 زودتر احتمال و داشتیم زیادی مهمانان شام، صرف به محل مسجد
 مینه به بود، آمدندمی دور راه از که بستگان از بعضی رسیدن
  .باشد نداشته حضور محل در کسی میزبان از که نبود صالح خاطر

 رد کرده النه بغض از حاکی که گرفته و دارخش صدای با آروین
  :گفت بقیه به رو بود، گلویش

  .میایم مهتا و من! برید شما -

 بودند مدهآ زیارت برای که کسانی بین را ماندهباقی پذیرایی وسایل 
 محمد مزار سنگ کنار مقابلش. رفتند هابزرگتر کردیم؛ تقسیم

 زیر بود، هابچه عکس به نگاهش تمام حرفی، هیچ بدون نشستم؛
 فاصله. رسیدمی نظر به قبل از الغرتر و بود افتاده گود چشمش
 انگار عاطفی لحاظ از و بود مزار سنگ دو اندازه به ما مکانی
 دیگر اهم یک تا بود قرار که ما بین. داشتیم فاصله هم از هافرسنگ
  .داشت وجود عمیقی شکاف کنیم، شروع را مشترکمان زندگی

  :سیدر گوشم به اشمردانه صدای که بودم غرق امآشفته افکار در
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  بزنیم؟ حرف داری رو آمادگیش -

  :گفتم اعتراض به و انداختم غمگینش و خسته چهره به نگاهی 

  ...بعد برای بذار! اینجا؟ -

 نیمه حرف وسط و گرفت مقابلم سکوت معنای به را دستش سریع 
  :گفت قاطعی ت با پرید؛ امکاره

  .نمیاد پیش فرصتی دیگه تهران، گردمبرمی شب -

 هک چیزی بیان از کالفه گرفت؛ دندان به را زیرینش یبرجسته لب 
 هایچشم محو شرنجور و محزون نگاه با شد،می اشناراحتی باعث
  :نالید لب زیر و شد اشکم از لرزان

  !نکن ترسخت را کارم مهتا خدا رو تو -

 عصبانی ت با و معترض  .داشت تردید آنقدر چیزی  چه گفتن برای 
  :گفتم او به

 با که دورم تو از اینقدر کنی؟می دست -دست چرا! بزن رو حرفت -
  کنی؟می غریبگی من

 اب و بود رفته باال قلبم ضربان کرد،می نگاهم خنثی و ساکت
 یبنفشه هایگل به نگاهم داشتم، کنترلش در سعی عمیق هاینفس

 مزار اطراف سیمانی درزهای الیالبه از سمج که مزار اطراف
ع اب. بود کردند،می خودنمایی و بودند کشیده بیرون را خود  تضر 
  :دادم ادامه
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 جشن نداری دوست  !کنم راحت رو کارت خودم تا کن صبر -
  .ندارم تمایلی هم من بخوای رو راستش درسته؟ بگیریم عروسی

 دیگری سوال سراغ شد باعث سکوتش کرد،می نگاهم تعج ب با
   :بروم

 ناراحتی همهاین  کنیم؟ ازدواج هازودی این به نداری دوست یا -
 یم؛ندار مشترک زندگی به تصمیم فعالً  میگیم همه به خب که، نداره
  .کنم تموم رو درسم تا کنیممی صبر

  .شد دقیق مزار سنگ ینوشته روی و گرفت من از را نگاهش 

 سمتش به را خود کمی شدم، عصبی و کالفه رفتارش و حاالت از
 خالی هایمدست کف در هاناخن فشار با را حرصم تمام کردم، متمایل
  :گفتم شده کنترل صدای با و کردم

 و بگو خودت رسه،نمی ذهنم به چیزی دیگه نیست هااین اگه -
  !کن خالص رو هردومون

 با را امدلخوری تمام نشستم؛ اولم جای سر و کشیدم عقب را خودم
  :کردم فریاد آرامی صدای تُن

 بودن محرم وجود با دارم؛ هم من دارن، نامزدی دوران همه -
 که شده باعث چی کجاست؟ از مشکل بگو هستیم، قبل از ترغریبه
  نشناسم؟ رو روبروم آروین

 ار آرنجم بودم؛ سردرگم و کالفه برسم، نتیجه به نبود قرار انگار
  صدای. پوشاندم را صورتم دست کف با و گذاشتم سنگ روی
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 با بود آورده زبان به که چیزی ُشک از شد باعث او یخسته
  .کنم نگاه او به تعج ب از شده گرد هایچشم

  .مهتا شده تموم ما بین چیزهمه -

 هب رعشه استرس از کهدرحالی کلمه یک حتی آوردن زبان به بدون 
 کانت طرف دو به شده؟ تموم چی معنی به را سرم بود؛ افتاده اندامم
  .دادم

 ایشپ پیش شده روییده هرز هایعلف به و کردنمی نگاهم دیگر
  :گفت داشت لرزش که آرامی صدای با و شد خیره

  .اُتریش میرم دارم -

 شده سلب من از هم زدن پلک توان حتی کردم؛ نگاهش گنگ و گیج
  :زدم لب تمام درماندگی با بود،

  مونی؟می چقدر بری؟ خوایمی چی برای -

 یهمه جوابش انتظار در. طوالنی و مرگبار سکوتی کرد، سکوت
   .دوریمان مدت شنیدن برای شد؛ گوش وجودم

 لب زیر ضعیفی صوت با و گرفت پرحرفم و دلخور نگاه از چشم
  :کرد زمزمه

   .همیشه برای -

 احساس روستا، تابستان عصر خنک هوای در شد؛ سست بدنم تمام
  هر رفتن بر را بنا و گرفتم  نادیده را اولش یجمله. کردممی گرما
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  :گفتم ناراحتی با بنابراین گذاشتم؛ نفرمان دو

  کنم؟ کارچی رو درسم میگی؟ من به االن -

  :کرد تفهیم و داد نشان العملعکس من اشتباه فکر به سریع 

   .میرم تنها -

 سریع و کردم نگاه اشکرده گره هایمشت یزده بیرون هایرگ به
  :دادم جواب اعتراض به

  بیام؟ کی کنم؟ کارچی من پس -

 گرفت خون رنگ قیرگونش هایچشم و شد بیشتر ابروهایش یگره
  :کرد امتوجیه بیشتر جدی ت با و

 تزندگی به! بخون رو درست همینجا بمون بیای، تو نیست قرار -
  .همیشه برای میرم دارم بمونم؛ اینجا تونمنمی من! برس

 گاهن و نبیند را مقابلش یشده خرد جسم که بود این بر  سعیش تمام
م باالخره دزدید،می من از   :زد را خالص تیر مصم 

 راغس بریم باید  هرکدوم بشه، فراموش باید ما بین چیزهمه -
  .زندگیمون

  :نالیدم عجز با  کردم؛ نگاهش مبهوت و مات

  چی؟ یعنی چرا؟ -

  :گفت بیشتر جدی ت با و نشاند پیشانی به اخمی
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  .خورمنمی تو درد به چون -

هبی و زدم سنگ روی مشتی خشم روی از   در که دردی به توج 
  :زدم داد عصبانی ت با بود؛ پیچیده دستم

 آخر حرف پیچونی؟می چرا من؟ یا بدی تشخیص باید تو رو این -
 خودم بزار! کن صبر نه، بگی؟ نمیشه روت نکنه  !بزن اول رو
  درسته؟ شدی سیر من از بگم؛

 نابش احساس گرفتن نادیده از واخواهی به سینه یقفسه در قلبم
 هایبازدم و دم با بود؛ افتاده شماره به هایمنفس و کرد پا به غوغایی
  :کردم زمزمه اعتراض به لب زیر رسیدم، دادش به عمیق

   شدی؟ خسته من از زودی این به که بودی من با اصالً  تو -

بش نگاه  نهایت با و کنم پیدا بیشتری جسارت شده باعث متعج 
 کنم، مهار را هایماشک شبیخون  کردممی سعی کهدرحالی دلخوری

  :گفتم ایخفه صدای با

 همب میشه مربوط اون به که هرچی و شمال از حالت گفتی خودت -
 نمیگم؟ درست بود، همین برای هم سردت رفتار میخوره؛

  .بشی خالص من دست از زودتر هرچه خواستیمی

 ددا جوالن حسابی امناتوانی و ضعف خاطر به گلو در نشسته بغض
  :بگویم شدمی شنیده زحمت به که ایدورگه صدای با شد باعث که

 این به شده عثبا چی کننده؛ قانع دلیل! خواممی دلیل کار این برای -
  بریدی؟ من از که کردم کارچی رسیدی؟ نتیجه
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 نارنجی یسایه آفتاب بود؛ غروب نزدیک. شد حاکم سنگینی سکوت
 با زیادی خوانیهم آن سرخی و بود گسترانیده افق در را خود رنگ
  .بود شده جمعی ت از خالی آرامگاه داشت، من خونین دل

 گذاشته اشاحتمالی دلگیری و عصبانی ت بنابر را هایشحرف تمام
 رایمب جمالت این هضم بود، افتاده تنم به لرز او دوری فکر از بودم؛
 اختیار سکوت و غرق خود یآشفته احوال در دو هر. بود سنگین
 هایشدست بین را سرش نبود؛ خودش حال به هم او بودیم، کرده
   .شکستم را سکوت اجبار به که بودم من باز .بود کرده اسیر

 تیح میندازیم، عقب را عروسی! بمون مدت یه برو باشه، آروین، -
 طول هرچقدر اصال نداره، اشکالی بکشه طول سال سه -دو اگه

  .برگرد ولی مونم،می منتظرت بکشه

  :داد جواب محکم و جد ی 

  .برگردم که نمیرم شه،نمی -

   :نالیدم بود التماس از سرشار که آرامی صدای با

 و درس حتی بزنم؛ رو چیزهمه قید حاضرم میام؛ هم من پس -
  .بیام باهات ولی رو دانشگاه

  :گفت مردانه بم صدای با و داد قرار صورتش حائل را  دستش

ه چرا -  دوری تونینمی تو! مهتا؟ میگم چی نیستی متوج 
 به مجبور روز یه تو بخاطر خوامنمی بیاری، تاب رو  اتخونواده
  هر بگم بهت چطور جداست؛ هم از دیگه تو و من راه بشم، برگشتن
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 اونجا رو زندگیم خواممی زندگیمون؟ سراغ بریم باید مونکدوم
  !کن فراموش همیشه برای رو من با اومدن هم تو بسازم،

 چم آرام نشستم؛ زمین روی کنارش سست هایقدم با و شدم بلند 
 کهدرحالی و کردم نگاهش التماس و عجز با و گرفتم را  دستش
 جای بر درونم درد از ردی دارم تب صورت روی هااشک
   :آوردم زبان به بیچارگی با را دلم حرف گذاشتند،می

  نداشت؟ وجود ایعالقه هیچ وسط این پس -

 بود ایگونه به امزدهیخ هایدست در شده اسیر  دست مچ به نگاهش 
  .شدند رها و شکستند حصار یکی -یکی انگشتانم ناخودآگاه که

 برای داشتن دوست صرفا! نکن قاطی هم با رو چیز همه مهتا -
 فراموش باید  کنی؛ برخورد منطقی کن سعی نیست، کافی زندگی
  ...من که طورهمین! کنی

 و بود مهیار مزار سنگ روی دستش یک نداد؛ ادامه را حرفش
 پایان گونهاین را حرفش و گذاشت اشپیشانی روی را دیگرش دست
  :داد

 هم تو کنم فراموش رو بوده ما بین چی هر تونستم من وقتی -
 رو رمکا رفتارت این با فقط جدی ه، رفتن برای تصمیمم تونی،می

  نم؟ک راضی چطور رو بقیه نشی متقاعد تو وقتی کنی؛می ترسخت

 مرا تأیید مهر کرد،می طلب امداد من از شدن زده پس برای 
  کرد ثابت من به ماه چند این طی در  رفتارش و اعمال. خواستمی
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  .زهرآلود تلخ حقیقت است، حقیقت عین نیست؛ شوخی حرفش که

. است قبل یثانیه از بدتر حالم لحظه هر روزها این شد؛ تمام دیگر 
 خواستم؛نمی را این من و بود محض دیوانگی او، یدوباره التماس

  .زد امسینه به رد دست زبانیبی زبان با

 کردم، له پا زیر ریختممی التماس با که هاییاشک با را غرورم 
 خودم بود، آرزوهایم قبرستان آنجا و  لحظه آن بود؛ کافی دیگر
   .ریختم امدخترانه پاک احساس و غرور روی خاک

 زا او، بدون فردای حال به وای بود؛ اینگونه لحظه آن روزم و حال
 خالی تقریباً  آرامگاه چرخاندم؛ اطراف به سری. بودم دلگیر دنیا تمام
 مزار سر محزون صوتی با که پیرمردی صدای فقط بود، شده

 مالیم نسیم رسید،می گوش به بود داده سر آسمانی نوای شعزیز
 به و بود شکسته کمرم بود؛ غروب به نزدیک. کرد وزیدن به شروع
  .ایستادم مزار سنگ از گرفتن کمک با زحمت

 ت،دس دو با زدم؛ زانو مزار کنار ها،بچه عکس مقابل زدم دور 
  :نالیدم دل در و زدم مزار سنگ به ضرباتی مندگله

 امروز دونینب کردین؛ خاک زیر رو چیزهمه تونرفتن با و رفتین -
  .منه حکایت میگن که متحرک یمرده! شد گور به زنده اینجا مهتا

ه بدون و ایستادم   صدای گرفتم؛ پیش در را خروجی راه او، به توج 
 که شدم رد ماشینش کنار از. آمدمی سرم پشت از بلندش هایقدم

 خیره اششده حلقه دست به اخم با چنان نشست؛ بازوهایم دور دستی
  با کرد، رها را دستم که گرفتم محکم را موچش دیگر دست با و شدم
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  :گفتم ایگرفته صدای

  !پسرعمو نزن دست من به -

 شدن روشن صدای که گرفتم پیش در را سرپایینی مسیر پیاده 
 اجازه که دانستممی کردم، تند پا پایین سمت به شنیدم؛ را ماشینش

 ممجبور شده هرطور و بروم منزل به تنها حالم این با دهدنمی
 برای که نبودم  مطمئن  خودم  به شوم، ماشین سوار که کندمی

 عمومی انظار در طرفی از نکنم؛ پافشاری دوباره کردنش منصرف
  .باشم پیاده من و سواره او نداشت خوشی صورت

 داده تکیه ماشین صندلی به سرش که انداختم سرم پشت به نگاهی 
 یخشکیده و کوتاه هایپرچین روی از مهلکه از فرار برای. بود
 نبی مرز که باریکی خاکی مسیر از و پریدم جاتصیفی باغ کنار
 ؛کردم حرکت روستا سمت به  آرامی به بود فرنگی توت هایبوته
  .رسیدمی محل مسجد پشت به زودتر که بود بریمیان

 ترک قصد که شدنمی باورم بودم؛ گرفته قرار بدی تنگنای در 
 هایسایه بیایم؟ کنار جدایی این با چطور من باشد، داشته را کردنم
  .نبود آن از گریزی و بود کرده احاطه مرا غم

 راچ باشم؟ متنفر او از توانمنمی شدنم زده پس وجود با چرا 
 حساسا نرفته هنوز چرا بگیرم؟ دل به را او یکینه  توانمنمی

  کنم؟می دلتنگی

 به بدی ترس. بودم دلتنگش عشق از پر ای،کنایه و گالیه هیچ بدون 
  از بکشم؟ نفس چگونه کنم؟ چه او بدون فردای بود؛ افتاده جانم
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 دوری این ندارد، حضور آسمانش زیر دیگر که کنم تنفس هوایی
 افسوس که کشیده کجا به کارم بیاورم؟ تاب چگونه را مرزها

 عشق! نکند سفر عزم و بماند اینجا نخواستنم عین در کاش خورممی
 جای به آسمان یک زیر شدن نفس هم بود؛ ساخته قانع دخترِ  من از

  .بود کافی برایم سقف، یک زیر

 هابازی کودکی، دوران  فرنگی، توت هایبوته میان از عبور حین
 سعی  هایماندغدغه تمام که شد تداعی برایم دل ته از هایخنده و
 دیر صورت در بود؛ آقاجون حیاط به رسیدن همه از زودتر  در

 از و نداشتیم دوست اصالً  که بود کاری انجام آن یجریمه رسیدن،
 برمال را یمانکودکانه هایترس صادقانه چه. داشتیم وحشت آن
 با هم آن مرغ،تخم برداشتن و هامرغ یالنه داخل رفتن. کردیممی

 شده باز هایبال با عقابی همچون که عصبانی پرطالی مرغ حضور
  .کردمی محافظت هایشجوجه و خود حریم از

 تمشک هایبوته از زیادی حجم داخل افتادن و پرچین از پریدن حین
 شدن زخمی و چوپان هایسگ از ترس بخاطر فرار، موقع رسیده
 و نو از روز فردا نشده خوب هازخم رد هنوز صورت؛ و سر تمام

 .بود نو از روزی
  .شدیم بزرگ زود چه

 متوقف زمان بودیم ورغوطه یمانکودکی  در که دورانی همان کاش
 است انتظارمان در چه بعد هایسال دانستیمنمی که خوب چه! شدمی
 فراغ و دغدغهبی چه. خورد خواهد رقم برایمان چگونه سرنوشت و

 .گذراندیم سرخوشی و بازی به را دوران آن بال
  مویی تار به امزندگی نیست؛ بیان قابل امبزرگسالی هایترس حال
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  .است بند

 ورد را مسجد پشت باریک یکوچه که بودم غرق امآشفته افکار در
 .رسیدم بود آقاجون یخانه به مشرف که ورودی درب به و زدم

 اب. بود آمدنم منتظر نظر به بود، پارک حیاط در جلوی آروین ماشین
 کیکود خاطرات یادآوری همپای که انگار. شد پیاده ماشین از دیدنم
  .بود افتاده شماره به هایمنفس که بودم دویده

ه تازه. گذراندم نظر از را اشآشفته ظاهر و ایستادم  تیشرت یمتوج 
 اطراف به نگاهی. شدم داشت، تن به که دودی شلوار و مشکی جذب

 مآرا دید، خلوت را همیشگی آمد و رفت پر یکوچه وقتی انداخت،
 .برساند سرانجام به را تمامش نیمه هایحرف خواستمی زد، صدایم
هبی زدم، زهرآلود یتلخند  او، مداوم هایزدن صدا و انتظار به توج 

  .شدم مسجد حیاط وارد خاکی لباس همان با

. فراموشی و جدایی گذاشتن، کنار بود؛ کرده ادا را مطلب اصل
 سمت. نداشتم را آن تفسیر و توجیه حواشی، شنیدن به تمایلی

 شتدا قرار حیاط راست سمت انتهایی قسمت که هاخانم یوضوخانه
 تقریباً  خانم دو زدم، کنار را رنگ طوسی برزنتی چادر. رفتم

 پرسیاحوال و سالم من با بودند، گرفتن وضو مشغول که میانسال
 رمقیب لبخندی با ریایشان،بی محب ت جواب  در که کردند گرمی

  .شدم پاسخگو

 شده خاکی کاماًل  داشتم تن به که جینی شلوار و مشکی ُکتی مانتوی
  .بود ثنیمست قائده این از داشتم سر به که ایتیره نخی شال فقط بود،

  وضو ام،خاکی لباس به دادن سامان و سر از بعد روشویی جلوی
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 آرامبخش قرآن دلنشین صوت مسجد،  داخل به ورود از پس. گرفتم
  .شد امخسته روح

 ایگوشه یانآشنا و فامیل هایخانم همراه به عزیز و مامان عمو،زن
 و المس از بعد. رفتم هاآن سمت لرزان هایقدم با بودند، نشسته

 را دیگر ایگوشه مامان پرسوال هاینگاه برابر در خوشآمدگویی،
 .کردم اختیار نشستن برای
 رد جوانان، رسای در مداح سرایینوحه با محل مسجد در شب آن
 .گریستم عزیزانم فقدان و خود حال به دل

 داخلی فضای تقریباً  شد، تمام شام صرف و پذیرایی از بعد مراسم
 .شد جمعی ت از خالی
 آن در. است سوزخانمان جدایی چقدر آورد؟ سرم بر بالیی چه عشق
  .کردممی احساس تنها کویری در را خود همهمه، و جمعی ت سیل

 کردن ردیف و داخلی فضای کردن تمیز مشغول خانم  از بعضی
 .بودند نماز چادرهای

 به بدون من و بود گذشته نیمه از شب برداشتم، سفیدی گلدار چادر
 سجده بر سر تسبیح و مهر بدون عشاء، و مغرب نماز آوردن جای
 .نهادم
 کنم؟ طلب باید چه خداوند درگاه از دانستمنمی کردم، فکر هرچه
 من نبود، من با دلش دیگر باشد، بازگشت به امیدی اگر حتی

 چرا و چون بدون عشق با را قلبش تمام من. نبودم این خواهان
 .بود ممکن محال که خواستممی
 نه مگر خدایا. راندمنمی زبان بر حرفی و بودم سجده در سکوت با
  دارم دل در که آنچه هر پس نزدیکتری؟ من به گردن رگ از کهاین
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 طوفان برابر در بیاورم، طاقت کن امیاری فقط نیست، پوشیده تو بر
 شکست این بار تحمل هایمشانه نیاورم، ابرو به خم امزندگی هایغم
 و دارد شبیخون قصد! کن سربلندم عاشقم دل مقابل در ندارد، را

 که آرامشی به رسیدن برای تا کن امیاری آورد،می بار به رسوایی
 به را خودم خدایا! کنم صبوری دادی را اشوعده سختی هر از بعد
  .سپارممی تو

 آن از حاکی مسجد سکوت برداشتم؛ سجده از سر مهرآسا صدای با
 و عمه همراه به آشپز و هاخدمه از نفر چند فقط رفتند، همه که بود

 اهالی بین توزیع و غذا ماندهباقی کردن بندیبسته مشغول مهرآسا
 .بودند
 آرام هایقدم با خستگی از مریم عمه. بود شده تمام مسجد داخل کار

 تا رفتگ را دستم. شدم قدمهم او با که گرفت پیش در را منزل مسیر
 :گفت سردی آه و خستگی با دهد، قرار خود رفتن راه برای کمکی

 آروین و تو عروسی شاءهللاان داریم؛ پیش در خوشی بعد به این از -
 ...سیاه رخت
 صدای و سر رسیدیم، حیاط به که بود نشده تمام حرفش هنوز

 .شد بلند منزل داخل از نادر عمو و بابا آقاجون،
 به  مهرآسا گذاشت، قلبش روی را دستش عمه بود؛ پابه ایغلغله
 از ضوعمو که بزنم حدس توانستممی. کرد تند پا خانه داخل سمت
 انیهث چند هر که بود ناتوان آنقدر رفتن برای پاهایم. است قرار چه

 را وانمنات پاهای زیر هایریزهسنگ خش -خش صدای یکبار
  .شنیدممی

  حصار که چوبی نرده روی و برداشت کمرش دور از را چادر عمه
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 به هاپل ه پایین  شد؛ هال وارد مهرآسا  دنبالبه و داد قرار بود، هاپل ه
 برای سکوتش بود، آروین سمت به هاهجمه هجوم. ایستادم شنیدن
 .رسیدمی نظر به آزاردهنده همه
 رودمی باد بر که آبرویی از آقاجون ماندم؛ بیرون ایدقیقه چند

 من به که روحی یضربه و من احساس از نادر عمو زد،می حرف
 یخانه از مامان آروین، همراه من رفتن از بابا شود،می وارد

 جهیزیه از و من حنابندان و عروس لباس از مهرآسا من، آرزوهای
 از عمو زن خدا، قهر از عزیز تهران، در مانآپارتمان در شده چیده

 خود آرش عمو سکوت وسط این زد؛می حرف آروین خود نابودی
 .داشت تعج ب جای
 و شودمی استیضاح گونهاین مغرورم همیشه آروین ببینم توانستمنمی
 مرا هرچند بود؛ او با دلم هم هنوز گیرد،می قرار سوال مورد
 باید. بودم قائل زیادی ارزش او به احساسم برای ولی نداشت، دوست
  .دادممی انجام برایش کاری

 بودند، یناتن برادر دو که نادر عمو و بابا یرابطه خواستمنمی
 از عزیزجون نادر، عمو مادر فوت از بعد هرچند. شود شکرآب
 باز ولی بود پسرش مانند به و بود کرده بزرگ را او سالگی هشت
  .داشت وجود نگرانی این

 بر دیگر هاییخرابه نشده، ترمیم هایشویرانه هنوز و بود آمده سیلی
 این دل در طوفان که بگذارم دست روی دست نباید. شد آوار سرمان
 .بود سوزخانمان بد که کند رخنه خانواده

 شاید. بود کرده اختیار سکوت که داشت امید من به هم هنوز آروین 
!( نکن ترسخت را کارم هستی تو امیدم یهمه) بود گفته کهاین از

 .بود حاال استمداد منظورش
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  .ایستادم در درگاه و رفتم باال هاپله از آرام

  :دز فریاد آروین سر بر تمام جدی ت با که نادر عمو اولتیماتوم با

 واستینخ هرجا هم با و گیریممی عروسی دیگه ماه یه قرار طبق - 
 !نشنوم هیچی دیگه کنه، تموم همونجا رو درسش! برین

 زا ایستادن سرپا برای که شد رمقبی و سست پایم و دست آنقدر
 با و انداختم نگاهی همه به مضطرب. گرفتم کمک هال در یلنگه

 :نالیدم بریده -بریده لرزان و ضعیف صدایی

 .برم باهاش تونمنمی من چون عمو، نمیشه -

 یحاتمتوض بقیه منتظر تعج ب با و بود من به هانگاه یهمه حاال 
 کنارش رنگ قرمز هایپشتی از گرفتن کمک با آقاجون. بودند
 قابلمم آمد؛ من سمت آرام -آرام  زحمت به چوبی عصای با و ایستاد
 اره و آزاد تنش به مشکی پیراهن که بود شده نحیف آنقدر ایستاد،

 لرزان هایدست برداشت، را عینکش چشمی ارتباط برای. بود
 مهربانی با و گرفت اشچروکیده گرم هایدست در را امزدهیخ

 :گفت خودش خاص

 !باباجان؟ تونینمی چرا -

 را کلماتی شد، تزریق من در کجا از دانمنمی که جسارتی و جرأت 
 .بودم مانده آن صح ت  در  خودم که آوردم زبان بر

 تفاقا اون از بعد  آقاجون، گرفتیم رو تصمیم این میشه ماهی چند -
 بابا و مامان از لحظه یک حتی نیستم حاضر( مهیار و محمد فوت)

  .باشم دور

 روی آرنج از هایشدست انداختم، آروین به نگاهی چشمی زیر
 را صورتش هادست کف با جلو به متمایل و داشت قرار پاهایش
  هایمحرف شنیدن با را او العملعکس خواستمی دلم. بود پوشانده
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  دادم ادامه بغض با او به نامحسوس نگاهی با. ببینم

   : گفتم هم آروین به   

 کشور، از خارج به برسه چه بمونم تهران تونمنمی حتی من 
 سالگرد رمنتظ زدیم، هم با رو هامونحرف ما. ندارم رو اشروحیه
 .بذاریم میون در شماها با رو موضوع  این تا بودیم هابچه

 ال فشرد، آرام را دستانم و کرد نگاهم فقط حرفی هیچ بدون آقاجون
 من از طرفین به سرش دادن تکان با و گفت لب زیر هللا اال اله

 که نیست چیزی آن موضوع که بود برده پی انگار. گرفت فاصله
    .بود دیگری حقایق بیانگر روزم و حال کردم، بیان

. نداختما راه به را جالبی سناریوی که دانستمی خوب مهسا عمو زن
 مورد مرا پایید،می رو آروین اخم و نفرت با کهدرحالی مامان
 :داد قرار شماتت

 ور خانم معصومه چی برای گرفتین رو تصمیم این ماهه چند اگه - 
 روینآ اگه تا کنه آماده رو حنابندونت لباس زودتر هرچه کرده وادار

  هان؟ بخری؟ آماده لباس یه نیومد خوشش

 :داد ادامه بُهت و ناباوری با مامان حرف تأیید در مهرآسا

 شهر هایمزون تموم عروس لباس تهیه برای پیش هفته دو مهتا -
 برای هااین همه کردی، انتخاب  رو لباست باالخره تا گشتیم رو

 بود؟ ما کردن سر به دست

 زیرربهس آروین و گرفتم قرار هاآن هایسوال تهاجم مورد من حاال 
  .بود شنونده

. سوزاندمی را دلم او محزون و مهربان نگاه آمد جلو نگرانی با بابا
  که عصبی لحن با و گرفت خود گرحمایت هایدست در را بازوهایم
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 :گفت بود سرزنش از سرشار

 مط لع اتبچگانه تصمیم از رو ما نباید نبودیم؟ بزرگترت ما -
 با میکنی داری کارچی کردم؟ بزرگت جوریاین من کردی؟می

 نگران باشه، اینطور دونممی بعید که هستیم ما دلیلش اگه زندگیت؟
  .زنیممی سر شما به میایم زود به زود! نباش ما

 گوش ولی بود من دل هایحرف همه هااین که دانستمی خدا 
 صورت به نگاهی رنجور ایچهره با نبود آروین طرف از شنوایی
 .انداختم بابا دردمند

 بابا؟ شدید سیر دستم از - 

 :دادم ادامه بشنود او فقط که طوری آرام 

 دارین دوست بابا، تونمنمی من رفت؟ یادتون مشاوره هایجلسه -
 کشید طول ماه چند. برگردم شما پیش دیگه شرایطی با دیگه ماه چند
 !نذارین من پای جلوی سنگ شما حاال کنم، راضی رو آروین تا

 .انداخت آروین به دلخور نگاه هایششانه سر روی از بابا 

 .باشه ناراضی خیلی نمیاد بنظر -

 خیزنیم بابا احترام به هم آروین. ایستاد مقابلش و رفت آروین سمت
 بعد نداد، شدن بلند یاجازه او به اش،شانه رو دست گذاشتن با که شد
 .کرد  توبیخ را او صالبت با کوتاهی مکث از

 پسر جای رو تو عزیزی، برام خیلی و هستی امبرادرزاده درسته -
 بکنم؛ موندن به مجبور رو تو خوامنمی. دونستممی امرفته دست از

 راضیش شده طور هر یا موندیمی  بود مهتا با دلت اگه چون
 نیستی ازدواج این به راغب خیلی هم تو ظاهراً . بیاد باهات کردیمی
 هستیم شما بزرگتر مثالً  که ما تن و دوختین و بریدین خفا در که

  .کردین

  دست لرزانش هایدست با آمد سراغم مامان و شد تمام بابا حرف



 

 

 WWW.98IA3.IR 228 کاربرنودهشتیا افتخاری فاطمه_  ماندگار سخاوت

 

 

 طوری آرام خیلی تأسف به سرش دادن تکان با. گرفت را امزدهیخ
 :کرد زمزمه بشنوم، من فقط که

 نداری، رو دوری طاقت کنی،می نابود رو خودت کارت این با -
! مهتا آخ نداره، رو تو لیاقت که کسی گیری؟می داری رو کی طرف
 میکنی؟ کارچی خودت با داری

 با. بود برده پی امآشفته احوال به مضطربم و مشو ش نگاه  از
 :زدم لب آرام کندنجان

   .باراین فقط! نکن خراب رو چیزهمه من خاطربه مامان، -

 
 و رفتم روینآ سمت آرام هایقدم با! کردممی سرهیک را کار باید

 فکر طوراین من یا بود زدهحلقه چشمانش در اشک. ایستادم مقابلش
 با وبرویمر محزون و رنجور آروین این ولی دانم،نمی را کردممی

  .کاویدمی را صورتم جزء به جزء نگاهش با داشت، فرق همیشه

 ستد کف و درآوردم انگشتم از آرام را امدلبستگی ساده یحلقه
 پر و زانلر صدایی با او به کردن نگاه بدون. گذاشتم اشزدهیخ

 :گفتم بغض
 و وتاهیک همه بیام، باهات تونمنمی آروین، خواممی معذرت -

 لتد همیشه میری هرجا امیدوارم! ببخش رو مدتم این هایبدخلقی
 .باشه شاد

 میک. بود کرده پر را اتاق فضای عمه و  عمو زن هایگریه صدای
  :دادم ادامه و بردم فرو را بغضم

 .کنممی آرزو رو هابهترین برات -
ه کسی و بودم ایستاده بقی ه به پشت   صورتم که هاییاشک سیل متوج 
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 از بعد. بود صورتم روی آروین دارتب نگاه فقط. نبود شست،می را
ه زدم، او به که ایکنایه  شدم  او درپیپی هایبغض بردن فرو متوج 
 .بردمی فرو زهرآلود ایغده همچون درد روی از که

 و زدنمی حرفی ولی است من با دلش کردم احساس ایلحظه برای
 داد؟نمی پایان غائله این به
 تماشاگرانش ای،حرفه کارگردانی با! بودم شده ماهری بازیگر چه
 فرو شده ایفا نقش در چنانآن. نشاندم نظاره به حیرت و بُهت در را

 آوار سرم بر بعداً  هایشخرابه کردم فراموش ایلحظه برای که رفتم
 .زنممی پا و دست خودم آبروی حفظ برای دارم فقط و شودمی

 و سست لحظه هر پاهایم چون بایستم آنجا نبود جایز این از بیشتر
 خود پناهبی گنجشکی همچون قلبم. شدمی سلب من از ایستادن توان
 وپادست آتشی در. داشت آشوب قصد و کوبیدمی تن حصار به را
 را تنم نامحسوس ایرعشه. بود ناممکن آن از رهایی که زدممی
  .کردممی حس

 رفتم وعم سمت که آمددرمی صدا به داشت کم -کم من رسوایی طبل
 سمت و برداشت را سرم رو نامرتب شال. ایستادم مقابلش شرمنده و

 کرد،می سنگینی هایمشانه روی هایشدست. کرد پرت آروین
 و درهم یچهره با بود، شده عرق از خیس رنگش مشکی شرتتی

   :کرد توبیخم تمام جدی ت با کرد، نگاهم سرزنشگرش هایچشم

 کنندهقانع یلتوندال میارین؟ هم روزبه چه کار این با دونیمی هیچ -
ه دلیل من نیست،   !خواممی موج 

 :زد داد آروین سر عصبانیت با بعد
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  میونه؟ در ایدیگه کس پای -

  :داد ادامه صالبت با دید، را آروین  زیری به سر و سکوت وقتی

 تونکدوم هر طرف از  موضوع این اگه مهیار، و محمد روح به -
 باید واَم،ت با آروین! بخشمنمی رو شما وقتهیچ باشه، داشته صح ت

 !بزنی رو ما قید
 صورتش حائل را دستانش و داد تکان نه  معنی به را سرش آروین
  .بود شده کور نطقش و کرده اختیار سکوت. داد قرار

 زیر مآرا برگشتم، عمو سمت به ناامید و دلخور باراشک چشمانی با
 :کردم زمزمه هق -هق با لب

 عمو؟ شناختی طوراین رو من -
 و رفتم بیرون هال از سرعت با بقیه، بحث و جر به توجه بدون
  .دویدم پابرهنه حیاط سمت

 حیاط خروجی در به هنوز ولی مقصد، کدامین به دانمنمی
 کف سوزش تازه برگشتم، عقب به. شد کشیده پشت از دستم  نرسیده،
 .کردم احساس را پاهایم
 حاال و شدهتمام نمایش. کردمی تماشایم سکوت در پریشان و آشفته
ه باید بود، هاپرده پشت اکران نوبت  به چه که کردممی اشمتوج 
 کسی مقابل در را امقلبی احساس نداشت لزومی. است آورده روزم
 دستی دم و کوتاه یکلمه داشتن دوست کنم؛ پنهان داشتم دوستش که
 .دانستممی بودنم زنده دلیل را او بود
 .شدممی امشکسته قلب رقیق و پاک احساس مدیون نباید
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 امگالیه تیرهای مقابل در و داشت حسرت و تنگیدل رنگ نگاهش
 اختیار به برسد چه بودم داده کف از عنان. بود گرفته نشانه را او

 شبیخون دارمتب هایگونه روی که امنشسته خون به هایچشم سیل
  .زدند

 یفسهق روی را ناتوانم هایدست. کردمی اذیتم نزدیکش یفاصله
 امهاشار انگشت. رفت عقب به قدمی که دادم هلش  و گذاشتم اشسینه
 تمام رحمیبی با را دلم هایحرف توبیخ نشانه به و گرفتم مقابلش را

  .کردم فریاد سرش

 البتیص با و کردم اشاره پشت به بودم ایستاده مقابلش که طورهمان
 :نالیدم تلخ

 بزنم داشتی دوست که بود هاییهمون شنیدی تو اون که هاییحرف -
 .کنم ترراحت رو کارت تا
 :دادم ادامه و زدم تلخندی گریان چشمانی با
 راه کارت کردم؟ ایفا رو نقشم خوب بودی؟ راضی بود؟ طورچه -

 هستم؟ ماهری بازیگر چه دیدی افته؟می
 چشمانم با آرام و صدابی هایهق -هق با دادم اجازه بغضم به کمی

 آخر هایلحظه تا زدم پس را هایماشک مدام دست با. کند همراهی
 به دسترسی و رفتمی دیگر چون کنم؛ دلتنگی رفع و ببینمش بیشتر

  .نداشتم او

 شوم آرام کمی شاید تا گرفتم دندان به را هایملب خودم کنترل برای
 :بگویم او به احساسم از بار آخرین برای بتوانم و
 عالقه من به  ایذره فقط اگه بیارم، تاب رو جدایی این تونمنمی -

  گذشته خوب روزهای اون یهمه حرمت به دونم،می بعید که داری
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 !نرو و بمون
 پر را پایانی هایحرف و دیدم ممکن محال را ماندنش سکوتش با

 :آوردم زبان به درد
 به من ولی! زندگیت سراغ برو باشه، خوایمی طوراین که حاال -

  .بزنم کنار زندگیم از رو تو تونمنمی آسونی این

ه و هاسختی بتوانم تا باشم قوی باید   تحم ل ار جدائی این هایغص 
 .کنم

 امکرده بازی که نقشی نبود مهم برایم و بود شده صدادار هایمگریه
  :دادم ادامه درد پر و بریده -بریده. شود برمال

 کسی هر با امیدوارم ولی نه؟ یا بخشمتمی روزی یه دونمنمی -
 .باشی خوشبخت هستی

 بدانم خواستمنمی اصالً  بود، کافی برایم داشت جای دلم در که همین 
 آخرین و اولین بودم باور این بر. استبسته دل کسی چه به

 خود او انتخاب بابت وقتهیچ. کنممی تجربه را عشق که استباری
 انتخابم هم باز برگردد عقب به زمان اگر کرد، نخواهم سرزنش را

  .اوست
 با روزش و حال. شد گم هایمگالیه در او یمردانه هایهق -هق
 آرنج از را هایشدست. داشت تناقض خیلی بود کرده بیان که چهآن

 تکان گرفت، چنگ به را موهایش و گذاشت ماشین سقف روی
 .بود درد از هاییگریه یدهندهنشان پهنش هایشانه خوردن
 :گفتم گریه با و  گذاشتم لرزانش هایشانه روی دست

 ازت بگم بهت داری دوست ناراحتی؟ زدم که هاییحرف از -
 متنفرم؟
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 هایبغض چسباند، اشسینه به را سرم و برگشت سریع حرکت با
 گوشم زیر وارزمزمه و کرد خالی سرم روی صدابی را اشمردانه
 :نالید

  !زنممی پا و دست جهنمی چه تو که داشتی خبر دلم از کاش  -

م رنگ که او هایچشم به و گرفتم باال را سرم  رهخی داشت، ترح 
 ذاردنگ تنهایم و بماند کنم درخواست التماس با دوباره خواستم. شدم
 رفت، همخوا او با باشد که جا هر تا و زنممی را چیز همه قید یا

 .شدم پشیمان ولی

 لحظه این. بود رفتن یآماده آروین بود، التماس از سرشار هایمگالیه
 کردممی دفن او به را احساسم تمام بایستمی که بود عمیقی دره ته
 رد را التماس و ناتوانی و عجز. باشد نداشته برگشتی راه هیچ تا

 .زدنمی دم و دیدمی چشمانم

 که دردهایی با ما به پشت. گرفت فاصله من از آرش عمو صدای با
 یجلو آرش عمو که کفشی. کردمی نرم پنجه و دست داشت دل در
 مسیر او به کردن نگاه بدون. کردم پرت پاتی با گذاشت پایم

 .مگرفت پیش در منزل داخل به ورود برای را هاریزهسنگ

 اعالم را خود موضع سکوتش با بودم، دلخور خیلی آرش عمو از 
 یقیطر هر به خواستمی دلم. است من مخالف یجبهه در که کرد
 به راضی هم او انگار ولی بماند، تا کردمی متقاعد را آروین شده که

 .داد نشان او از حمایت با را موافقتش بود؛ رفتنش

 هب و کند جمع را وسایلش خواست آروین از که شنیدم آخر یلحظه 
 .برود او منزل

  .شد برقرار سکوت دیدنم با بود، پا به ایهمهمه داخل 

  چشمی زیر بود، گرفته چنگ به را اشچانه کهدرحالی نادر عمو
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 لرزش باعث و انداخت دلم به ترس نگاهش خشم. کرد نگاهم
 :گفت عصبانیت با. شد هایمدست

 این و کنین صحبت هم با بشینین نمیشه، سرم هاحرف این من -
 !کنین حل رو مسئله

 بود، گذاشته هال داخل به پا تازه که آرش عمو صالبت با اعتراض
 .شد هم خشم آتش روی آبی

 این به درازتر پا از دست بچه یک با دیگه سال یه اگه! داداش خان -
 چه با خواننمی رو همدیگه بابا هستین؟ جوابگو شما رسیدن نتیجه
  .میشه فراموش بد میشن مردم نَقل مدت یه  !بگن؟ زبونی

 هامدت تا که بودم نکرده فکر مسئله  این به اصالً  وای، ای 
 پناه آشپزخانه  به مستأصل  .هستم فامیل و اهالی بحث موضوع
 در هب تکیه با  .بست سرش پشت را در و آمد دنبالم به مامان بردم،

 :گفت جدی و محکم لحنی با

 دلت تو دونممی که من ندونه کسهیچ مهتا؟ کنیمی داری کارچه - 
 شما با هم ما اصالً  کنی؟می بازی نقش داری چرا گذره،می چی

  چیه؟ اتبهونه دیگه ببینم میایم،

 به تکیه با کردم، سکوت. بود من روی بارش شماتت نگاه همچنان
   .نشوم زمین پخش تا داشتم نگه سرپا را خودم یخچال

 با گرفت، را صورتم طرف دو و آمد کمکم به دید را روزم و حال
 لب ملتمسانه که بود صورتم اجزای کنکاش حال در کنجکاوش نگاه
 :زدم

 کهنای یا بهتره؟  شدیم جدا هم از توافقی  بفهمن همه اگه مامان -
 شدم؟ زده پس بشن متوجه
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 :دادم ادامه او حیرت و بهت به توجه بدون و کردم مکث کمی

  .خونه بریم فقط! نگو هیچی کنممی خواهش پس-  

 را حساسما و بود مادر. بود گذاشته هایمغم روی غم کردنم مواخذه با
 کهدرحالی. بردپی چیزهمه به امآشفته روز و حال از. کردمی  درک
 برد، سینک کنار مرا بود شده بارانی من مانند به هایشچشم
 نآ گرفتگی ُگر از کمی صورتم لمس با و کرد خیس را هایشدست
 و داد سامان و سر اممشکی شال زیر را امآشفته موهای شد، کاسته

 :قرارداد خطاب مورد رو بابا بغض با

 اد؟د حرفم به گوش مگه! نه فامیلی ازدواج حمید، گفتم بهش چقدر -

 :کرد نصیحت نگران نگاهی با من به رو بعد 

 تو لیاقت اون! باش قوی! وایسا گرفتی پیش در که راهی پای پس -
 .نداشت رو

 کردمی مرتب خیسش هایدست با مرا چروکیده لباس که طورهمان 
 :گفت

 کش،ب عمیق نفس تا چند باشه، ضعیف اینقدر نباید من دکتر خانوم -
 .بربیای پسش از تونیمی که منی دختر اگه! دخترم آفرین

 من با دهدمی دلداری را خردسالش یبچه دختر که مادری مثل 
 .کردمی رفتار

 .میایم االن! بشین ماشین تو برو -

 به کردن نگاه بدون رفتم، حیاط به همه، از کوتاهی خداحافظی با
 سمت بودند، نشسته آروین ماشین داخل که آرش عمو و آروین
 تن عقب، صندلی روی کشیدن دراز با. کردم تند پا بابا ماشین
  .بود ممکن محال هرچند کردم، دعوت آرامش به رو خود یخسته

*** 
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. بود  داده نشان من به را رویش ترینسیاه و ترینتلخ مصیبت و غم
 ادامه وقفهبی درونم اندوه و محنت از آرامی هایهق -هق

 کالس سر حوصلگیبی با من و بود شده شروع دانشگاه  .داشت
. بود آروین درگیر ذهنم ولی بودم کالس در ظاهر به. شدممی حاضر
 خودش با مرا یا  شود منصرف رفتنش از که داشتم امید هم هنوز
 پیامی یا تماس شاید تا بود بسته گوشی به جانم خاطر همین به. ببرد
 فعالیتی گونههیچ اششخصی صفحه در. باشم داشته طرفش از

 .نداشت

 نداشتم، آروین از خبری هیچ عمالً  گذشت؛می روز آن از هفته سه 
  .بودیم نرفته هم آقاجون منزل مدت این طی در حتی

 هب رفتن برای مشکی، جذب شلوار و پائیزه دودی مانتوی پوشیدن با
  .شدم حاضر صبحانه میز سر دانشگاه

 آشفته خیلی گذاشتند، کارهنیمه را هایشانحرف دیدنم با بابا و مامان
 مختصری یصبحانه سکوت در. رسیدندمی نظر به ناراحت و

 پارتیشن، یآینه مقابل کردنش مرتب و مقنعه کردن سر با خوردم،
 .کردم خداحافظی هاآن از

 هایبرگ از پر یخورده باران حیاط اممشکیکتونی پوشیدن با
 جلوی ساغر دیدن با. شدم کوچه وارد و کردم طی را نارنج درخت

 مامایی رشته. زدم لبخند اششناسیوقت به ناخواسته حیاط، در
 به رسیدن تا .بود ساعت یک در مانکالس روز آن و خواندمی

 درگیر نشد؛ بدل و رد ما بین زیادی حرفی دانشگاه، سرویس ایستگاه
 خود یخانواده و آریا مادر شدید مخالفت با که بود آریا خواستگاری

 خیابان تا منزل کوتاه مسیر  .کردیممی درک را هم حال شد، روبرو
  منتظر دانشگاه سرویس جایگاه در. کردیم طی سکوت در را اصلی
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 بش و خوش مشغول ساغر که فاصله این در بودیم، اتوبوس رسیدن
  کردم چک را امگوشی بود، اشهمکالسی دخترهای با

 خواندن با کردم، باز را هاپیام باکس زدهذوق. داشتم پیام آروین از
 .شد تبدیل یأس به امیدم یبارقه تنها و شد آوار سرم روی دنیا پیامش

 اتفاق سال یک این طی در که چیزی هر باید! جان مهتا ببخشم -
. بدی انجام باید که کاریه بهترین این! کنی فراموش رو افتاده

 آرزوی برات دکتر، خانم باشی موفق هاتدرس در امیدوارم
 پروازم. نیست قلبم توی کسی تو جز باش مطمئن. کنممی خوشبختی

 .همیشه برای خداحافظ. برم باید کردن، اعالم رو

 از را بازگشتش امید اندک. بود کرده ارسال بامداد دو ساعت را پیام 
ه بدون. دادم دست  دانشجوهای با که ساغر به توج 
 در را نامعلوم مسیر رو پیاده از بود صحبت مشغول  اشرشتههم

 من به را خودش نکردم، توجهی هایشصدازدن به. گرفتم پیش
 چیزهمه گویای اشکم از خیس صورت. کرد سد را راهم و رساند
 با و گرفت را بازوهایم پیام خواندن با گرفتم سمتش را گوشی. بود

 دلخوری با کرد،می دعوت آرامش به مرا مداوم هایدادن تکان
 :گفت

 برگرده؟ بودی منتظر مگه  -

 از که عابرینی. شدمی بدتر لحظه به لحظه حالم نداشت ایفایده 
 هایهق -هق با. کردندمی نگاهم تعج ب با شدند،می رد کنارمان
 همیشه برای رفت: نالیدم پیاپی

 قدم آرام -آرام. ایستاد روبرویم ناتوان و کرد رها را بازوهایم
 تمام. شد همراهم و نیاورد طاقت. گرفتم فاصله او از و برداشتم
  من از گاهی حتی نگذاشت کم آه و اشک در ناکجاآباد مسیر طول
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 .گرفتمی سبقت

 شدیم، پیاده منزل جلوی بعد یدقیقه چند دربست ماشین گرفتن با
. رفتیم داخل حیاط، در شدن باز با و زد را آیفون حرفی هیچ بدون
 با نداشت، کالس روز آن مامان ولی بود رفته مدرسه به بابا
 :گفت و خورد جا ماندیدن

 نشد؟ تشکیل کالس برگشتین؟ نرفته چرا -

 روتختی. نشستم تخت روی و رفتم اتاقم سمت حرفی هیچ بدون 
 که فشاری از کمی شاید تا شد مچاله هایمپنجه زیر رنگ بنفش
 آبی لیوان تا رفت آشپزخانه به ساغر  .شود کاسته شدممی متحمل
 ساغر طریق از. آمد اتاقم به مامان با دقیقه چند از بعد بیاورد، برایم
 با دیدم را او نگران یچهره وقتی بود، گرفته قرار امر جریان در
  :گفتم تمام حالیبی

 رو کالس یحوصله امروز فقط خوبه، حالم مامان، نیست چیزی - 
 .نداشتم

 هاآن صبح ناراحتی شاید. گذاشت تنهایمان و کرد نگاهم بارشماتت
  .بود آروین پرواز دانستن بخاطر

. بگذارد تنهایم که خواستم او از و کردم عذرخواهی ساغر از
 من به نگاهی ملتمس و زد زانو پایم جلوی تخت کنار آخر یلحظه

 .انداخت

 یعنی تونی،می هم تو پس کنه، فراموشت و بره تونست اون وقتی -
 تنهات! نداشت رو تو لیاقت که کنی ثابت بهش باید! بتونی باید
  .بیای کنار خودت با تا ذارممی

 در داشتنی دوست  او طرف از قطعا بود، زیادی من عشق تب شاید
  خبری  بودم شده دچار او به من که وافری یعالقه از و نبود کار
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  .کند فراموشم توانست راحتی به که نبود

 نآ. بست آرامی به را در و رفت. کردم نگاهش تلخندی با سکوت در
 دوباره. شدمی بدتر حالم روز به روز گذشت؛ سختی به روزها

 زمینهپیش محمد مرگ از بعد که بودمن آمده   سراغ به افسردگی
 ایگوشه خواستمی دلم. بودم شده زودهنگام افسردگی دچار داشتم،
 .شد شروع اممشاوره هایدوره دوباره. کنم گریه دلیلبی و بنشینم

 شده زده پس کهاین از بعدها. بود اشتنگیدل بخاطر هایمگالیه اوایل 
 هیچبی و افتادم گریه به کالس سر چقدر. کردمی ناراحتم بودم،

 .انداختم راه هق -هق خجالتی

 اباب و مامان کمک با. رفتم پیش مشروطی سرحد تا سال آن پاییز ترم
 نمره ترینپایین با را واحدها زحمت به اساتیدم از بعضی لطف به و

 .گذراندم

 درس نشست،می کنارم دانشجو یک مثل مامان که هاییدرس چه 
  .بسپارم بخاطر که کردمی سعی تکرار با و خواندمی

 تا  هقضی این با دیگر. بود شده کارساز مشاوره هایجلسه باالخره
 نتوانستم  ولی بود شده بهتر امروحیه کمی. بودم آمده کنار حدی
   .کنم فراموشش ایلحظه

. داد ورود اِذن او به سالگی هیجده سن در قلبم که بود نفری اولین
 اشعالقه. نداشت رفتن قصد و بود کرده اتراق دلم یخانه در سمج
 خشکیده هایشسرشاخه کردن هرس با و بود کرده ریشه دلم در
 بعد هایسال در حتی او به عالقه عمیق هایریشه بسا چه شد؛نمی
 .سوزاندمی را دلم هم

 من ولی گشتند،برمی و رفتندمی روستا به گاهی هراز بابا و مامان
  آقاجون منزل نامساعدم، روحی شرایط بخاطر ماه پنج مدت  تمام در
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 نابسامان اوضاع جریان در هم هاآن شاید دانمنمی. بودم نرفته
 ما منزل به هاهفته آخر دیدنم برای که بودند گرفته قرار  امروحی

 .آمدندمی

 نباید دلبستگی این که گرفتم یاد مشاورم کمک با مدت این طی در 
 از ایگوشه در هنوز هرچند دهد؛ قرار الش عاعتحت را امزندگی همه
 سرکش احساسات توانستممی ولی بود پررنگ او خاطره و یاد قلبم
 .شود غالب من بر او دلتنگی نگذارم و کنم مدیریت را خود

ه کالس سر وقتی که بودم اساتیدم از یکی مدیون چقدر   شد متوج 
 رفتن بیرون از بعد جلسه پایان نیست، درس به حواسم هیچ

 :کرد نصیحتم پدرانه خاص مهربانی با و ایستاد مقابلم دانشجوها

 هاخیلی دونیمی ولی بدونم هم خوامنمی چیه، مشکلت دونمنمی -
 و تالش بدون قطعاً  دارن؟ رو هاصندلی این روی نشستن حسرت
 تا شو قائل ارزش خودت تالش برای پس نیستی، اینجا زحمت

 !نمونه نتیجهبی

 قبولی هدفم یهمه دبیرستان دوران تمام بود، حقیقت عین هایشگفته
 برای امخانواده. بود دانشگاه در تجربی برتر هایرشته  از یکی در

 به پا که مامان مخصوصا نگذاشتند؛ کم برایم جایگاه این به رسیدن
 باالی درصد. کردمی تشویقم و بود همراهم  هایمبیداری شب پای

 و( بود شیمی دبیر که)  مامان زحمات ینتیجه کنکور، در شیمی
  .بود خودم یوقفهبی هایتالش

 رنجور و خورده شکست مهتای حال به هایمچشم کردم، بلند سر
 .شدند سرازیر ایبهانه هیچبی هااشک و خیس

 را میزش روی هایورقه رفت، جایگاه سمت نگران و مستأصل
  من به پرمهری نگاه گذاشتمی کیفش داخل کهدرحالی کرد، جمع
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 :گفت صالبت با و انداخت

 این ولی میشه، سپرده فراموشی به روزی سخت دوران یهمه -
 هیچ داری حضور اینجا یادگیری برای تو که ساعتی این و لحظه
 کن سعی پس نداره، سودی پشیمونی که وقته اون گرده،برنمی وقت
 رشته اساسی درس در! بدی قرار خودش جای رو چیزی هر

 سر بشینی دل جون با باید نیست؛ کافی جسمانی حضور داروسازی
 !کالس

 گرفتم جد ی تصمیم .دادم قرار گوشم یآویزه را استاد نصایح
 هیچ از مدت این در که کسانی یهمه و بابا مامان، خودم، خاطربه

 پستوی در را خاطراتش و آروین نکردند، دریغ من به درسی کمک
. باشد نداشته جوالن یاجازه تا دارم نگه ذهنم داالن ترینخوردهخاک
 به. کنم جبران بیشتر تالش با را قبل هایترم علمی ماندگیعقب باید

 هایمقاله نوشتن و دانشگاه یکتابخانه امهمیشگی پاتوق خاطر همین
  .بود اساتیدم کمک به علمی

*** 

 داخل آن رنگخوش نارنجی انتهای تنها و بود آفتاب غروب نزدیک
 هایکوچهپس کوچه در وگذارگشت از خسته بود، انداخته سایه اتاق

 شلوار و رنگ یاسی تیشرت. زدم آب به تنی گذشته، خاطرات
 داخل را بلندم دارنم موهای آینه جلوی پوشیدم، را اممشکی راحتی
 خوابیکم بخاطر هایمچشم زیر گودی کردم، جمع ایحوله کاله
 شام تا رفتم آشپزخانه به .آمدمی دید به کامالً  خیال و فکر  و

 .کنم آماده مختصری

 داده لم ایفیروزهآبی یکاناپه روی اشلیموئی شلوار و بلوز با نیاز 
  موسیقی با همراه و بود اشعالقه مورد کارتون تماشای حال در و
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  .کردمی نواییهم آن

 پر ستد با بود رفته اشماهانه دورهمی به همکارانش همراه که بابا
 نم به بلندباالیی سالم سرحال. گذاشت اپن روی را خریدها. برگشت

 جا ایبر را خریدها و  دادم را جوابش لبخند با او مثل  .داد نیاز و
  .بردم آشپزخانه به کردن جا به

 ادا و ناز از هیچ هم او. شد نیاز گذاشتن سرسربه و شوخی مشغول
 السرح که بود گذشته خوش خیلی پدر به ظاهراً . گذاشتنمی کم
  .رسیدمی نظربه

  :گفتم بلندی صدای با شام برای الویه مقدمات کردن آماده حین

  بابا خوشی به همیشه- 

 رایب آبی لیوان آمد، آشپزخانه به و کرد رها خود حال به را نیاز
 هخرید برگشت مسیر در که هاییمیوه وارسی حین و کرد پر خود
  :داد پیشنهاد بود،

 شتهدا همکارانت و دوستات با دورهمی همچین تونیمی هم تو -
 کار غرق رو خودت چیه میشه، عوض  آدم یروحیه خیلی باشی،
  کردی؟

 دوش برای سینک، کنار کابینت روی آب از خالی لیوان گذاشتن با
 باید بود، او با حق. رفت اتاقش به لباس تعویض و گرفتن
 .گرفتممی نظر در  جدیدی یبرنامه هایمگیروزمره  برای

 میهمانی اشبازنشستگی سال اولین و تولد مناسبت به داشتم تصمیم 
  .دهم ترتیب ایویژه
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 او با تماسی .گرفتممی کمک ساغر از باید  کاری، یمشغله دلیل به
 شب برای. کرد استقبال خیلی. دادم قرار امر جریان در و گرفتم

 بود، علی حضرت تولد با مصادف که آینده یهفته پنجشنبه
 .کردم ریزیبرنامه

 کمک آقاجون از بابا کردن غافلگیر برای بگذارم، تمام سنگ باید 
 .گرفتم

 مقدمات کردن آماده و نیاز مورد وسایل خرید با پرکار هفته یک 
 البته کنم؛ درست خودم را میهمانی شام  داشتم دوست. شد سپری
 این در کردن، کمک برای مادرش و ساغر آمادگی اعالم
 . نبود تأثیربی گیریتصمیم

 به را عموزن و نادر عمو بزنم، حرفی آروین از کهاین بدون
 اول، درجه بستگان بر عالوه. کردم دعوت هفته آخر مهمانی
   .بودند جشن یویژه هایمهمان نزدیکش و صمیمی دوستان

 راه -راه با ایسرمه شلوار و کت آرش عمو کمک با هفته طی در
 خستگی وجود با. کردیم تهیه او برای یخی پیراهن و مشکی باریک

  .دادم منزل به صفایی داروخانه در کار

 مهمان شب تا بابا آقاجون درخواست به قرار، طبق شنبهپنج صبح
  .بود هاآن

 بود نشده ظهر هنوز. کردم آماده  را هاخورشت و شدم کار مشغول
 و شدهتزئین ساالد هایظرف دیدن با. رساند را خودش ساغر که

 چون شدم؛ خوشحال خیلی بود آورده خود با که ایآماده هایدسر
  .بود خارج من یحوصله از و گیرزمان کاری

 پختن در چون بود؛ ساغر مادر خانم، معصومه با برنج پخت زحمت
  شب همچین خواستمنمی و نداشتم ایتجربه هیچ برنج از زیادی حجم
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 .کنم ریسک مهمی

ین هایگلدان بود، آماده پذیرایی وسایل همه   در طبیعی هایگل با مز 
 .کردمی خودنمایی سالن جای -جای

 و آموزش که مراسمی در بابا یچهره از عکسی با را کیک 
 بود، گرفته بازنشسته دبیران و مدیران از تقدیر برای پرورش
 .بود شده تقدیر او از دبیر بهترین عنوانبه که عکسی دادم؛ سفارش

 نیاز بود، غروب نزدیک. گذاشتم تخت روی آماده را شلوارش و کت
 پدر دانستمی. شناختنمی پا از سر و بود پوشیده را هایشلباس
 و بود کرده آماده که ایهدیه مدام. شود مط لع جشن موضوع از نباید

 که داستانی کتاب. کردمی چک را بود خودشان از زیبا هاینقاشی
. بخواند او برای  شب آخر تا کردمی مرور را بودم خریده برایش

 گرفته یاد کامل بابا کمک با را نوشتن و خواندن سالگیپنج سن در
 کتابش دفعات به کلمات، کردن ادا درست از اطمینان برای. بود
 را داستانش کتاب ساغر و من که طوری به خواندمی بلند -بلند  را
 .شدیم بَر از

 موهایش. پوشید را بود دوخته برایش ساغر که رنگ یاسی  پیراهن 
 باالی دادنمی اجازه اصالً . ریخت هایششانه سر روی و زد شانه را

 .کنم جمع سرش

. بیاید جشن به آریا همراه و شود آماده تا بود رفته منزلش به ساغر 
  .باشند ما منزل شب هشت ساعت از قبل هامیهمان یهمه بود قرار

 جلوی که کردم انتخاب مناسبی  لباس. گرفتم سرپایی دوش سریع
 حریر شال کردم، مختصری آرایش. نباشم معذ ب بابا همکاران
 یراسته شلوار ست که قرمز بادی و ابر هایطرح با رنگ مشکی
  هال به و کردم سر بود،  داشتم تن به که آبی -سرخ تونیک و مشکی
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 .رفتم

 کرد خواهش او از نادر عمو آقاجون، منزل از بابا برگشت موقع 
 فاصله این در. بروند خرید مراکز از یکی به خرید یبهانه به که

 با. رساند ما منزل به را عموهازن و عزیز آقاجون، آرش، عمو
  .دادیم اطالع نادر عمو به پیامی طی ها،مهمان یهمه آمدن

 تا منتظر همه کردیم، خاموش را منزل هایچراغ آریا پیشنهاد به 
 چراغ نور عبور با شد؛ باز حیاط در. شوند وارد بابا و نادر عمو

 داخلی فضای در زیبایی هایروشن سایه قد، تمام یپنجره از ماشین
 .شد ایجاد هال

 تا مدام. شناختنمی پا از سر نیاز. بودم گرفته استرس خوشحالی از 
 روشن حیاط هایچراغ. کشیدمی سرک یواشکی و رفتمی پنجره دم
 و سر با تا بود کرده کنترل را شایان  زحمت به آسامهر. شد

 .نکند آب بر نقش را ما یبرنامه  صدا

 گرم استقبال و تشویق با ورود محض به تا بودیم ایستاده منتظر همه 
 که آمدمی در پشت از نادر عمو و بابا آرام صدای. شوند روبرو ما
  :گفتمی نگرانی با

 .موندن خواب حتماً  حیاطه، توی ماشینش برن، جایی نبود قرار -

 آمدن پایین با. شود باز در تا منتظر و زدم باطلش فکر به لبخندی 
 هازدن دست صدای که بود نشده روشن چراغ هنوز در، یدستگیره

 تولد کالمبی موسیقی طنین و شد روشن هال هایهالوژن. گرفت باال
  .بود نوازروح بسیار

 ایستاد، زده بُهت و شوک ه. شد بلند جمع تبریک و همهمه صدای
 معنای به و گذراند نظر از را همه لبخندی با. بود شده غافلگیر خیلی
. شد ترپهن لبخندش عزیز و آقاجون دیدن با. دادمی تکان سر سالم
  بوسیدن برای را حمایتگرش هایدست کردم، کم او با را امفاصله
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 را او مهر پر. نشاند سرم بر پدرانه ایبوسه و نداد اجازه که گرفتم
 طلب خداوند از باعز ت و طوالنی عمر برایش و گرفتم آغوش در

 گرمش حضور و باشد ُمستَدام ما سر باالی اشسایه همیشه تا کردم
 .باشیم داشته کنارمان در را

. کرد احترام ادای مقابلش در تعظیم و زانو کردن خم با نیاز 
 :گفت دخترانه ایعشوه با و گرفت او سمت را زیبایش گلدسته

 بابا دارم دوستت خیلی دنیا، بزرگبابا بهترین ای مبارک، تولدت - 
 !خیلی از بیشتر خیلی حمید،

 و سالم نادر عمو با. سپرد او  گرم آغوش به را خود بعد
 با پدر احوالپرسی و سالم بعد. گفتم آمدخوش و کردم پرسیاحوال
 اتاقش تا لباس تعویض برای را او خوشآمدگویی، و هامهمان

 که رفتمی اتاقش حمام سمت سرپایی دوش برای. کردم همراهی
 :گفتم گوشش کنار آرام

 !سهرابی جناب نذار منتظر زیاد رو هامهمون شماست، شب امشب -

 حسابی. آمد پایین هاپل ه از بابا که بودم هامهمان از پذیرایی مشغول
 با باید. رسیدمی نظر به ترجوان سال چند بود، رسیده خودش به

  .بکنند اشتنهایی حال به فکری تا کردممی صحبت عزیز و آقاجون

 اکیح بابا قدردان هاینگاه. شد برگزار ممکن شکل بهترین به جشن
 ی،پذیرای از بعد. خورد رقم خوبی خیلی دورهمی. بود او رضایت از

 .شد هاکادو اهدای به نوبت کیک برش و شام صرف

 

. بود عالیات عتبات به زیارتی سفر نامثبت عزیز و آقاجون یهدیه
. بود گرفته نظر در ایهفتهیک یبرادرانه سفر یک عمونادر
  مناسبت به آن بر عالوه و آورده هدیه کتاب ات فاق به بابا همکاران
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 .بودند داده ترتیب را مقدس مشهد به زیارتی سفر رضا امام تولد

 یادبود رسم به ایهدیه هرکدام همسرش و مریم عمه آرش، عمو 
 هدیه شلواری و کت یپارچه هم ساغر مادر و پدر. کردند تقدیم
 .دادند

 با و ایستاد بابا مقابل. بود آریا یهدیه همه،  نگاه از کادو بهترین 
 بود، قیمتگران ساعتی داخلش که کوچکی مشکی یجعبه دادن
 .استگرفته را خود نهایی و جد ی تصمیم که کرد اعالم

 به آمیزتحسین نگاهی با بابا که بودیم دو آن یمکالمه مبهوت همه 
 :گفت ما به رو او،

 سرپرستی ساغرخانم، مشورت با گرفت تصمیم باالخره آریا آقا  -
ه از یکی  اداره همکاران مالی کمک با که شیرخوارگاهی هایبچ 
 که دادم رو پیشنهاد این میشه ماهی چند البته. بگیره عهدهبه کنیم،می

 .شد جد ی تصمیمش تازه شکر خدارو

 را ساغر یزده بُهت و متعج ب نگاه خاص لبخندی با و برگشت آریا 
 غافلگیری چه. بود مقابلش تصویر مبهوت ساغر بیچاره. کرد شکار
 .نشینیدل

 در اشک برق کشیدم، آغوش به را او بودم نشسته ساغر کنار که من
 به همه. دادمی نشان را حصرش و حدبی خوشحالی هایشچشم
 و سختی همه آن تحم ل از بعد که بودم مطمئن. گفتند تبریک  هاآن

  .داشت خواهند رو پیش را دوران بهترین دلخوری،

 جمع تشویق با که شد تقدیم بابا به کودکانه ناز و عشوه با نیاز یهدیه
 برای را داستانش کتاب خواب موقع شب آخر شد قرار شد، مواجه
 .بخواند پدر

 :گفت و کرد نگاهم لبخندی با آرش عمو. بود من نوبت حاال 
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  کردی؟ چه ببینم کن رو شماست، نوبت دیگه! جان مهتا -

 و زدهشتاب بود نشسته بابا کنار که نیاز آمد، من کادوی اسم وقتی 
 و داد گردنش به تابی شیطنت با ایستاد، مقابلش و پرید جا از هل

 ذوق با بود گذاشته صورتش مقابل را دستش دو کهدرحالی
 :گفت کودکانه ناپذیروصف

 !بدونی اگه حمید بابا وای -

 :گفت عجله با و برگشت من سمت بعد

 .بیارم رو کادو میرم من -

 راه سمت هانگاه یهمه. بود شده آماده قبل هامدت از او یهدیه
 به. آمدمی پایین آن از احتیاط با نیاز که بود سالن وسط هایپل ه

 به تقدیم آن روی زیبای گل شاخه تک با را کادو و رفتم کمکش
  .کردم امهمیشگی گاهتکیه

 در اب نبود، پوشیده کسی بر یماندختری پدر عمیق عاطفی ارتباط
 ایمبر او گرم لبخند. زد امپیشانی بر ایبوسه من گرفتن آغوش

 .کرد دعوت کنارش در نشستن به  مرا. بود انگیزدل

 خاص هایعکس قدیمی هایآلبوم از گذشته، خاطرات مرور حین 
 رگبز چاپی آلبوم یک قالب در تا برد زمان ماهی دو. کردم جدا را
 .بود آمده در

 هب کمی را سرش زد، کنار آرام را مشکی -سفید کادوی کاغذ وقتی
 .زد رویم به نشیندل لبخندی. شد تماشا محو دق ت با و برد عقب

  .بشم سورپرایز قراره هاجوون شما قول به پس -

 بدون که بود حیاط آالچیق داخل نیاز و بابا از عکسی آلبوم جلد
 گرمکن بود، کتاب یمطالعه درحال بابا. بودم گرفته هاآن از اطالع

ه. داشت تن به ایسرمه ورزشی   در اشجوگندمی موهای از ایطُر 
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 با نیاز. بود  شده ریخته اشپیشانی روی بهاری مالیم باد وزش اثر
 شده رها طالیی موهای و رنگصورتی عروسکی شلوار و بلوز
 به متفک ر اشچانه زیر مدادرنگی با کهدرحالی هایش،سرشانه روی
 .کردمی نگاه بود کشیده که هایینقاشی

 زده زنجیر و غل اشکودکانه هایجوئیپی و متعد د سواالت به
 از هائیعکس دانستمی فقط بودم؛ نداده نشان او به را آلبوم  و

 جلد یصفحه روی  خودش عکس دیدن با خاطر همین به. باباست
 :کرد اعتراض و برچید لب

 و بلوز این من! ذاشتیمی من از دیگه عکس یه کاشای مامان، -
 .نداشتم دوست رو شلوار

 این من نظر به که درصورتی. شد جمع یخنده موجب اعتراضش
 در اشکودکانه هایعشوه و ناز سوای که بود عکسی بهترین
   .بودم گرفته او از گرفتمی که هاییژست

 و سیاه عکس اول، یصفحه در. کرد زدن ورق به شروع بابا
 آن وسط در که بافتی بلوز و آبی یچکمه با او کودکی از سفیدی
ین را لباس جلوی متوالی صورت به که سفید هایگوزن اشکال  مز 
 هایچوب تک ه با هیزمی بخاری کنار روستا مدرسه در بودند، کرده

 زده زل دوربین به کهدرحالی سینه به دست هم، روی شدهانباشته
 .بود
 گرمی به را دستم شد، زوم عکس روی تف کر با و کرد ریز چشم
 :پرسید و فشرد

 آوردی؟ کجا از رو عکس این -
 از که بود ابتدایی مقطع در او تحصیل دوران از عکس تنها

  چاپ از بعد و بودم گرفته آقاجون قدیمی مدارک یصندوقچه
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 دیدن منتظر و کنجکاو همه بابا، هایالعملعکس دیدن با. برگرداندم
 تحصیل و زندگی مختلف مقاطع از انتخابی هایعکس. بودند آلبوم
 .بود او

 عمو که رضا امام حرم حیاط خانواده اعضای یهمه از عکسی
  .بود عزیزجون آغوش در و نوزاد آرش

 که انیزم او، التحصیلیفارغ  و دانشگاه دبیرستان، از تصاویری
 یتخته کنار ایستاده بود؛ جنوب محروم مناطق در خدمت به مأمور
  .شدمی تداعی سیاه یتخته ذهن، در که رنگی سبز

 و دمپا مشکی شلوار سفید، پیراهن با که هاآن عروسی  از عکسی
 فیدس گلدار چادر و ساده رنگ کرم روسری با مامان رنگش،هم کت
  .کردمی فریاد را اشخوشبختی و شادی روشنش هایچشم برق که

 طرف دو قندهای کل ه شیرینی و عقدشان آالیشبی و ساده یسفره
 کرده عسل شهد بسان شانکام به را مشترک زندگی هاسال که سفره
  .بود

 و من نوزادی اش،دبیری هاسال و دانشگاه مامان، از هاییعکس
 کسب هاآن کمک به که هاییموفقیت و ما تحصیل دوران محمد،
 خانواده اعضای یهمه از عکسی محمد، التحصیلیفارغ بودیم، کرده
 خداحافظی، حین حیاط داخل عزیز و آقاجون حج سفر به رفتن موقع

  .بود خوش خاطرات همه اینجا تا

 از هاییعکس ام،التحصیلیفارغ جشن نیاز، نوزادی از تصاویری
 گیبازنشست از عکسی آخر صفحه و برتر مدیر و معلم عنوان به بابا
  .بود او
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 کنکور که سالی بدرسیزده از جمعیدسته یادگاری  آلبوم جلد پشت
 ینآرو دیجیتالی دوربین با رودخانه کنار آقاجون باغ داخل. داشتم
 دلبخن با سرم پشت و رسانده جمع به را خودش سریع. بود شده ثبت

 .بود ایستاده

 رفتهگ شکل من در آروین به عالقه هایجوانه اولین که سالی همان
 با بودم، نشسته سنگی تخت روی رودخانه کنار که زمانی بود؛
 آرزو دل در و زدممی گره را عزیز گندم یسبزه بسته هایچشم
 از را سبزه و نشست کنارم. شوم قبول داروسازی یرشته کردممی
 با ند،ک پنهان را لبخندش کردمی سعی کهدرحالی کشید، بیرون دستم

 :گفت شیطنت
 میزنی؟ گره تمرکز با که داری عجله اینقدر -

 باز ار بود اولویتم طبق  دانشگاه انتخابی شهرهای همه که هاییگره
دی و خشک لحن با باراین کرد،  :کرد زمزمه ج 

 و بشینی هکافی فقط ست؛آماده و حاضر! نیست گره اینهمه به نیاز -
 .بشی قبول تهران دانشگاه تا بخونی عالی رو َدرِست
 من به مشتاقش نگاه کهدرحالی و گذاشت زانوهایم روی را سبزه
ه تازه. انداخت آب به و زد محکم ایگره بود؛  شده منظورش یمتوج 
 نگاهی کهدرحالی. زدم گره سبزه ازدواج برای بود کرده فکر بودم؛

 به معترض داشتم، آب روی غلتان و روان یسبزه به بارحسرت
 :زدم غر  اشتباهش فکر

 .بود دانشگاه انتخابی هایشهر هاگره -
 را ما زندگی آرام و سبز روح آب، روی  رقصان یسبزه سال آن
  .برد خود با هم
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 هایدوره خوش خاطرات یادآوری از. شد دست به دست آلبوم
 همه سینتح مورد. شد دارنم و خیس او هایچشم اشزندگی مختلف
 ایبر را آلبوم این که کردند خواهش نادر عمو و عمه. گرفتم قرار
 .کنم تجدید نیز هاآن

 جمع همه، از زودتر بابا همکاران که بود گذشته نیمه از شب
 با و خورد زنگ آرشعمو گوشی. کردند ترک را ما خانوادگی

  .رفت بیرون جمع از عذرخواهی

 طحیا در تا بابا همراه به اشخانواده و ساغر خداحافظی هنگام
 دلهره با اششادی شناخت؛نمی پا از سر ساغر. کردیم شانبدرقه
  .بزند حرفش زیر آریا نکند بود نگران بود، توأم

 همان از بود  صحبت مشغول حیاط آالچیق داخل که عموآرش
 روینآ مقابلش مخاطب زدممی حدس کرد؛ خداحافظی هاآن با فاصله
  .است

 به شب که بودم خوشحال. برگشتیم داخل به خداحافظی از بعد
 محب ت دریای از ایگوشه باشم توانسته شاید تا خورد رقم یادماندنی

 .کنم جبران را پدر
 به او پیوستن با آمد، داخل به بیرون از عموآرش دقیقه چند از بعد

. گرفت خود به خنده و شوخی رنگ خانوادگی گفت و گپ جمع،
  .داشتم دوست خیلی را عموآرش یروحیه این همیشه

 زنگ منزل تلفن که بودیم میز کردن جمع مشغول مهرآسا با
 با گرم پرسیاحوال و سالم مشغول و برداشت را گوشی بابا  خورد؛
  از و بود گرفته تماس تبریک برای که بود آروین. شد مقابل طرف
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 .کرد عذرخواهی برساند جشن به را خود بود نتوانسته کهاین
 تررنگپر لحظه به لحظه اشسایه ذهنم ماورای در برگشتش با

 غیرقابل برایم باشد، پوشیده کسی هر بر درونم خوش حال. شدمی
 .بود انکار

 ما منزل در را شب  عمونادر و آقاجون ما، اصرار به شب آن 
 سامان و سر آشپزخانه به کمی عمو، زن کمک با. کردند سپری
 عمو زن و گذاشتم رختخواب هال داخل عزیز و آقاجون برای. دادیم
  .کردم همراهی اتاقم تا خوابیدن برای را

 یازن اتاق به خودم. نداشتند خوابیدن قصد ظاهراً  نادر عمو و بابا
 .گرفتم آرام او کنار گرفتنش آغوش در با رفتم،
 روشن چراغ با وقتی کنم؛ آماده صبحانه تا شدم بیدار زود صبح

 صبح مفهمید شدم، مواجه آقاجون و بابا آرام هایصحبت و آشپزخانه
 صبح، نماز ادای از بعد. است ظهر لنگ عزیزجون برای من زود
 .بود کرده آماده صبحانه و ماند بیدار همیشگی عادت طبق
 یزم روی سبد داخل گرم نان بوی. کردم سالم و شدم آشپزخانه وارد

 برایم عزیز. بود کرده چندان دو صبحانه خوردن برای را اشتهایم
 برای گرفتن لقمه مشغول. ریخت دارچین و هل طعم با چای
 ینحوه کردم؛ بلند سر عمو نگاه سنگینی احساس با که بودم  خود

 مرنگک لبخندی شد باعث بود، هایشچشم در که ایعاطفه و نگاهش
  .کند خوش جا لبانم روی

 و گرفته صدای با و گذاشت هایمشانه روی دست و ایستاد کنارم
 :گفت دار خش

  به امروزم خوامنمی! کنین بیدارم بعد کنممی استراحت ساعتی دو -
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 .بگذره خوابیدن
ه فرستاد، اتاقش به استراحت برای را بابا عزیز وقتی  دو شدم متوج 
  .رساندند صبح به برادرانه هایدل و درد با را شب برادر

 او مکرد سعی هرچه و آمد کمکم به ناهار کردن آماده برای عموزن 
 ار عزیز توانستیم زحمت به. نپذیرفت کنم، استراحت به متقاعد را
   .بفرستیم هال به پسرانش با شدن صحبت هم برای  آشپزخانه از

 موع چون برگشتند؛ روستا به بعد و بودند ما مهمان جمعه عصر تا 
  .برگردد تهران به شب داشت قصد

 از بابا هک بود گذشته برادر دو بین چه شب آن که دانستمی خدا فقط
  .داشت ایشوریده حال و حس بعد به روز آن

 با که بودم میز کردن جمع مشغول شام صرف و هاآن رفتن از بعد 
 به بسیار سماجت با که سوالی چشمانش درون کمرنگ تشویش دیدن
 :پرسیدم را آوردمی هجوم ذهنم

 گفت؟ چیزی عمو شد؟ نگرانیتون باعث چی -
 میز یلبه روی و کرد باز هم از را اششده قفل همدر هایدست

 یمسئله که داد اطمینان آرامش با و داد تکیه صندلی به گذاشت،
 :گفت و کرد مکث دمی نیست، خاصی

 برای تا خواست اجازه و داد پیغام آقاجون به محمدی آقا حاج -
 فکرات خوب منه، تایید مورد لحاظ همه از بذارن، پیش پا حسین
 تکلیفت زودتر هرچه دارم دوست میگه؟ چی دلت ببین! بکن  رو

 .بشه مشخص
  خیس هایمدست کف و تند هایمنفس شد باعث او غیرمنتظره صحبت
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 .شود عرق
 :زدم لب بود ساختگی کامالً  که ایطمانینه با
 .ندارم رو آمادگیش! نه فعالً  بابا -
 هایپلک پشت به اشک سیل گذشتم، او پرسوال نگاه مقابل از
  .رفتم اتاقم به که بود آورده هجوم امشدهداغ

 قتزری جانم به خاصی آرامش و بهتر خیلی امروحیه اخیر روزهای
 باالخره سالچند از بعد که باشد این توانستمی دلیلش تنها بود؛ شده
 برای دلی و نداشت سودی دیگر هرچند برگشت، ندامت احساس با

  .بود نمانده باقی امدخترانه احساس پایکوبی

*** 

 ندکیا شهر، جنگلی پارک داخل رویپیاده و ساغر با دوستانه قرار 
 هایدل درد ابتدا در چند هر. کاست اخیر هایماه روحی خستگی از

  .بود کرده مشو ش را ذهنم ساغر

 اشعقیده. کرد مخالفت فرزندخواندگی به نوزادی قبول با آریا مادر
  .دندنبو کار این به راضی هیچکدام ولی بود هاآن توافقی طالق بر

 ودب آمده ستوه به جدایی  برای مادرش پافشاری و اصرار از که آریا
 شودیم مواجه ساغر شدید مخالفت با که گیردمی مهاجرت به تصمیم

  .شودمی روابطشان تیرگی و آنها بین بحث و جر باعث امر همین و

 سفر کشور از خارج به اشمسافرتی تور با آریا که ایهفته یک
 با را خود موافقت و رودمی آریا مادر منزل به ساغر بود، کرده

 خواستنمی چون دارد؛می اعالم توافقی طالق بر مبنی درخواستش،
  به خیلی که شانهایخانواده از دو هر و شوند مهاجرت به مجبور
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  .باشند دور بودند، وابسته هاآن

 که دانستمی بود باخبر آریا اخالقی خصوصی ات از 
  .کرد خواهد عملی حتماً  شود جد ی تصمیمش چنانچه

 پذیرش برای مادرش همراهی و موافقت نظر، جلب آریا عقیده
 یهمه دریغبی هایمحبت از کودک تا بود شیرخوارگاه از فرزند
 بود مطمئن ساغر یخانواده طرف از. گردد مندبهره خانواده اعضاء
 این سخت سر مخالف تنها. بود موافق کار این با هم خواهرش حتی
  .بود مادرش فقط قضی ه

 که هم از هاآن جدایی برای آریا مادر پیشنهاد به ساغر موافقت اعالم
 را مادرش شد،می کشور از خارج به آریا مهاجرت  عدم به منتهی

 صالح که چرا. داد نشان نرمش و داشت وا تام ل و تفک ر به
 ختیخوشب راه سد اشخودخواهی و عجوالنه تصمیم با دانستنمی
 دوستش دل و جان با که ساغر چون همسر از آریا  و شده  هاآن

   .شود محروم داشت

 دعوت شام برای را آنها مسافرت از آریا بازگشت از بعد روز چند
 کنند قبول فرزندی به بود قرار که نوزادی مورد در و کندمی

  .بود تاریکی در امیدی کورسوی خود این و پرسدمی سواالتی

 از بعد کردم؛ باز ریموت با را حیاط در و رسیدم منزل نزدیک 
 از ساغر با قرار قبلِ  که هاییخرید پارکینگ، داخل ماشین پارک
 یرایحه. برداشتم  را بودم داده انجام داروخانه نزدیک خرید مرکز
 حال با و آورد لبم به لبخند باغچه هایکناره نرگس هایگل خوش
  اتاقش به را نیاز به مربوط خرید هایکیسه. شدم منزل وارد خوش
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   .گذاشتم تختم روی را خودم خرید و بردم

 فکری، البته و کاری یمشغله دلیل به بودیم، دعوت عمه منزل
 به را هاآن به زدن سر او از عذرخواهی با و نداشتم رفتن به تمایلی
 یادیز فضا عمه، منزل نیاز و بابا رفتن با. کردم موکول دیگر وقتی
 ایتازه روح نیاز، بازیگوشی و شیطنت. بود دلگیر و کور و سوت

  .دادمی خانه به

 آینه جلوی رنگ، یشمی  شلوارک و تاپ با بیرون لباس تعویض با 
 آن داخل دستی وارشانه کردم، باز را سرم باالی یشده جمع موهای
 در ایدب بود، شده بلند زیادی. کردم رهایش هایمشانه روی و کشیدم
  .زدممی آرایشگاه به سری فرصت اولین

 زخانهآشپ به رفتن هنگام  آمدم، بیرون اتاق از امگوشی برداشتن با
 را کارت. افتاد سالن یگوشه تلفن میز روی دعوت کارت به چشمم

  .نشستم تلویزیون مقابل  ینفرهتک راحتی روی و برداشتم

 خاطرات. پرداختم آن به مربوط وقایع کنکاش به ذهنم ماورای در
 را امنهاییت تنهایی، به باید. کردندمی مرگ رقص امحافظه در تلخ

  .کردممی تحم ل

 عمو زن و نادر عمو مهنام دعوت به آروین، رفتن از بعد سال یک 
 با حد ی تا گذشت؛می آروین رفتن از سال دو. شدند اتریش مسافر هم

 شکل بدترین به را دانشگاه رفتنش اول سال بودم، آمده کنار نبودنش
 اخذ با کردم سعی رو،پیش جدید ترم شروع از قبل. گذراندم ممکن
  مافات جبران را امتحصیلی ماندگی عقب تابستانه، ترم در واحد چند
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  .کنم

 زمین، فراخ یسینه شکفتن و شدن نو فصل روزهای آغازین در
 داردی قصد به بودند؛ زده بهم تازه باری و برگ درختان کهزمانی
   .بزنیم روستا به سری گرفتیم تصمیم آقاجون و عزیز

 بیمارستان در که پدر همکار عیادت از پس بابا و مامان شد قرار
  .بیایند روستا به بود، بستری مجاور شهر

 و  پوشیدم  رنگ  مشکی یراسته  شلوار و بنفش رنگ به مانتویی
 یک که رنگ سفید پژوی خودروی با. کردم سر را رنگم یاسی شال
 مسیرمان جائی تا. شدم روستا عازم گذشتمی خریدنش از سالی
 جایگاه به رفتن برای کرد،می حرکت من از جلوتر که بابا .بود یکی
 رایب را سرعتم راهنما زدن با او تبع به هم من زد؛ راهنما بنزین
 نبود، یکی مقصدمان. کردم کم جاده یحاشیه در کردن پارک

 ردوا و دادم تکان هاآن هردوی برای دستی بوقی تک با بنابراین
  .شدم جاده اصلی الین

 یمنظره غروب، درحال خورشید ارغوانی و سرخ هاینوار
  .بود آورده بوجود افق در را نوازیچشم

 دیگر طرف و سرسبز هایتپ ه جاده طرف یک! بود عالی هوا
 از قبل. بود شلوغ نسبت به مسیر. زدن نشاء برای آماده رهایشالیزا
 مستقیم مسیر گرفتم تصمیم آن یک در روستا، فرعی جاده به رسیدن
  .دهم ادامه را بود دریا به منتهی که روپیش

  تماشای با خزر ساحل گرم هایشن روی زدنقدم یصحنه تداعی 
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 در را نیلگونش آسمان و دریا یکرانه بر پرواز حال در مرغان
 سیستم از شده پخش مالیم موسیقی با همراه و پروراندممی ذهنم

     .کردممی خوانیلب ماشین

 الین از کامیونی پیچ سر بود شده طی مسیر از که کیلومتری دو 
 به اصابت از پس کنترل، عدم و غیرمجاز سرعت عل ت به مخالف

  .بست را ما عبوری مسیر ناگهان جاده، وسط گاردریل

 و شیدمک جیغ. گذاشتم ترمز روی پا داشتم، بدنم در که توانی تمام با 
  .زدم صدا را خدا عاجزانه دل در

 نداشت؛ من با زیادی فاصله که سفید وانت پیکان با برخوردش 
   ...مطلق تاریکی بعد و وحشتناک و مهیب صدای ایلحظه

 .بود گرفته قرار مسیر  جهت خالف در و شدید صدمات با ماشین
 چالهم جسم به دردی و ترس هیچ بدون و تفاوتبی بودم؛ ایستاده
 عیواق مهتای که بودم باور این بر. کردم نگاه خودرو داخل یشده
 وجود خودرو داخل خونین جسم به دلبستگی و عالقه هیچ هستم، من

  .نداشت

هبی بود، سفید وانت پیکان داخل که جوانی خانم   که همسرش به توج 
 به ایستاد؛ ایگوشه بود، افتاده خودرو داخل حرکتی هیچ بدون

 ورتص ما بین لفظی ایمکالمه کهاین بدون کردیم، نگاه یکدیگر
 محبوبی به خاطر تعل ق و دلبستگی نگرانش ذهن پس در گیرد،
 از هپوشید که را جاده به مشرف هایتپ ه مسیر دو هر. بود مشهود
  .گرفتیم پیش در بود، وحشی هایشقایق
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 باراین گشت،میبر عقب به هرازگاهی مسیر ابتدا در کهاین با او 
 مسیر ،بیاندازد سرش پشت به نگاهی کهاین بدون چیزهمه از فارغ
   .شد دورتر و دور من از و گرفت پیش در را دشت

 زیادی مسافت کهاین وجود با کردم،می نگاه عقب به که زمان هر
 قوعو محل به فاصله تریننزدیک در را خود باز ولی بود، شده طی

  .دیدممی تصادف

 اگر حتی بود، شده سنگین ترافیک باعث جاده شدن مسدود
 ثهحاد محل به دسترسی رسیدند،می موقع به امدادی خودروهای

  .بود ممکن غیر عمالً  و دشوار بسیار

 محل به خود رساندن در سعی خودروها، میان از نرگس مامان 
 حین در. رفتمی باال سرعتش شدمی ترنزدیک هرچه داشت؛ حادثه
 سرش از چادر تصادف یصحنه به رسیدن برای تالش و سعی
  .بود افتاده

 یط را مسیر از ایدقیقه چند سوخت ایستگاه از شدن خارج از بعد
 الین عبوری خودروهای از. شد سنگین ترافیک  که بودند نکرده
 به منجر که داده رخ مهیبی تصادف پیچ سر که بود شنیده مخالف
  .شد نفر چند فوت

 هب حتی. بود تصادف محل از قبل کیلومتر چند روستا فرعی یجاده
 فتادها من برای ناخوشایندی ات فاق شاید که کردنمی خطور هم ذهنش
 النه تشویش و قراریبی برابر در توانستنمی حال این با باشد،
  .باشد اهمی تبی دلش در کرده

  زحمت به و شد پیاده دیگر خودروهای هایسرنشین از خیلی مانند
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 قرار حادثه وقوع محل رس تیر در را خود خودروها الی البه از
 سمت به و زدمی سرش روی دست دو با سفید، پژوی دیدن با. داد

 التماس  با و زدمی ضربه صورت و سر به دوید؛می تصادف محل
  :کردمی درخواست بودند شده جمع اطراف که مردمی از

  !کنین  خلوت رو اینجا! بزنین زنگ امداد به -

 بر رام نام کنان مویه و زنانناله  و برد خودرو داخل کمی را سرش
  :آوردمی زبان

   کنی؟می کارچه اینجا تو شنوی؟می رو صدام! مامان جان مهتا -

 فقط  نداشت؛ ایفایده گیرد آرام و ببیند مرا کردممی سعی هرچه 
 یرویین انگار رساند، را خودش هم بابا. دیدمی را خون غرق مهتای

 شاندهک حادثه محل به متری صد چند یفاصله از را هاآن ناخواسته
 از ماسالت با راهور، پلیس مثل  زنان فریاد دو هر بابا و مامان. بود

 صلمت خاکی مسیر در خواستندمی مخالف الین عبوری خودروهای
 برای هاثانیه تیح حادثه این در دانستندمی کنند، ترد د جاده یشانه به

   .است حیاتی و تاثیرگذار اورژانس رسیدن

 سمت به خودروها هدایت با رانندگی، راهنمایی پلیس رسیدن تا 
 مسیر شده قفل ترافیک حد ی تا دست پایین مزارع و جاده یشانه
 باز امدادی خودروهای رسیدن زودتر چه هر برای  راه و روان
  .شد

 دعا به دست ائمه به توسل با زدند،می صدایم مدام ناله و عجز با 
  آن هر و بود شده دوخته جاده طرف دو به مضطربشان نگاه .بودند
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 و سریع که بودند امدادی خودروهای آژیر صدای شنیدن منتظر
  .برسند تصادف محل به العجلیضرب

 و شیون با و بود خمیده زانوهایش روی دست گذاشتن با مامان
ه زاری  خونم به آغشته گردن رگ روی را دستش بابا زد،می زج 
 گردن از سرم. داشت حیاتی عالئم پیداکردن در سعی و بود گذاشته

 طالیی موهای و خونین و زخمی صورتم. بود افتاده پائین سمت به
   .ودب شده اسیر سرد، و مچاله آهنین هایتک ه الی البه   افشانم

 یچهره از اشک کهدرحالی آویزانم، گردن  دادن حرکت از عاجز
 دایمص آرام و مالیم ملتمسانه، پریشان،دل بود؛ جاری رنجورش

  :زدمی

  !یارب طاقت خدا رو تو شنوی؟می رو صدام! بابا جان مهتا -  

 دیدگان پیش در. شد ستارهبی بارهیک به پدر دلِ  آسمانِ  که انگار
 هایچشم با. گرفتمی رنگ دخترش فروغ بی سیمای او خیس
. سرود حسرت سر از هاگفته دخترش، سوی از حرکتی به منتظر
  .بود شده تنگ پدر این بر عرصه چقدر

 را دخترش زندگی دریای و ویرانه را خود امی د کاخ که مادری آخ
 سرد آهی دواند،می دیده در که اشک برق همراه! دیدمی سراب
 درخت برگ و شاخ نبود، نفس یک از بیش دیدار فرصت! کشید

 طنین مرگ فریاد او جان در و  پائیز چنگ در اشزندگی سرسبز
  :داد سر شاد هایگفته دخترش دوردانه برای. بود انداز

  .کنممی زیبنده را، تو پیکر عروس یجامه به دیگر سال 
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  .کنم می تابنده ها،ستاره چون را زدهغم های چشم وین 

ه بدون  . رفتمگ پیش در را نامعلوم مسیر رویمپیش یصحنه به توج 
 وجود با  ،بودم پابرهنه روم؟می چرا و کجا به نبود مهم برایم اصال

 نظر به. کردمنمی احساس را خیزی و افت هیچ مسیر، ناهمواری
 با ولی امشده دور حادثه وقوع یصحنه از کیلومترها که رسیدمی

   .بودم امفیزیکی جسم به فاصله نزدیکترین در عقب به برگشت

 فقط ؛شدنمی شنیده صدایی و نداشت معنایی هیچ مکان و زمان بعد
   .بود هاگفته مفهوم درک

   .آمدندمی من سمت به که دیدم را میانسالی مرد و محمد

 مرا یک برایم دیدنش. بودم دیدارش دلتنگ چقدر که انگار نه انگار
 تش،مالقا از خوشحالی و هیجان هیچ بدون. رسیدمی نظر به عادی

  :پرسیدم او از

  اینجایی؟ محمد، -

 همدیگر براحتی مطلق تاریکی وجود با. نداشتم فضا از درکی هیچ
. شدم همراه هاآن با را مسیر از اندکی سوالی هیچ بدون. دیدیممی را

  :گفتم محمد به رو و کردم نگاه عقب به و ایستادم

 وقت یه میرم تن،هس منتظرم بابا و مامان بیام، شما با االن تونمنمی -
  .گردمبرمی دیگه

  :گفت و زد لبخندی و گرفت را نگاهم رد میانسال مرد 
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  .منتظره نرگس که برو نیست، وقتش االن دخترم، برو -

  :گفت من به محمد لحظه آخرین

 ابعذ اون ناراحتی از نکنه، گریه برام اینقدر بگو مامان به -
  .کشممی

 پی هم مقصود به نگاه با فقط شد،نمی بدل و رد حرفی البته
  .بردیممی

 امفیزیکی جسم از کمی خیلی فاصله در را خود و برگشتم عقب به
. ردمک احساس بدنم تمام در وحشتناکی درد شدم یکی او با وقتی. دیدم

 احساس را هاآمد و رفت و شلوغی شنیدم،می مبهمی صداهای
  .کردممی

  .برگشت چهار تخت -

 که مضاعفی دردهای و بود مت صل من به که دستگاهی آنهمه زیر 
  :گفتم خودم با کردممی تجربه

  !موندممی محمد پیش کاش برگشتم؟ چرا -

 و فقرات ستون استخوان میان قلب که بود شدید آنقدر وارد ضربه
 پارگی دچار دهلیزی بین و بطنی بین دیواره و فشرده سینه جناغ
   .است حتمی مرگ صدمات این شدید نوع در بود، شده خفیف

 هایهال تمام در پارگی چون شده؛ پاره آئورت سرخرگ از هاییالیه
   .داشت وجود حیات امکان بود نداده رخ کامل طور به
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 به موقع به و نداده دست از را قلبی ترومای طالیی زمان خوشبختانه
 از ناشی شدید ضربه کمربند بستن بخاطر. شدم منتقل بیمارستان

  .نداشتم سر یناحیه در جلو به شدن پرتاب

 بود،  راننده سمت درِ  شدن فشرده بخاطر سینه قفسه به وارده آسیب 
 شکستگی. شد وارد زیادی صدمات قلب جمله از بدن چپ سمت به
 ادفتص این الیَنفک جز پاها و هادست ها، دنده سر، یناحیه در

  .بود ُمهلک

 و هاآزمایش انجام از بعد تهران هایبیمارستان از یکی در 
 هشت تقریباً  جراحی عمل. شد انجام قلب پیوند الزم، هایبررسی
 را خیر دعای و خداوند یاری و لطف. انجامید طول به ساعت
باشم نداشته پیوند رد و عفونت تا طلبیدمی .   

 ایمنی سیستم یکننده سرکوب داروهای پیوند، رد از جلوگیری برای
  .شد امهمیشگی همراه عمر پایان تا پیوند عمل قبل روز یک از

 نشستن انتظار به هاسال حتی یا و هاماه مستلزم پیوند عمل البته
 کردم،می نرم پنجه و دست مرگ با که من خاص شرایط است؛

 عمل انجام جهت عضو، دریافت منتظر که بود کسانی از متفاوت
  .بودند پیوند

 رد باید پیوند اول ماهه سه در بودم، بستری بیمارستان در ماه یک
 با اباب خاطر همین به. شدممی ساکن بیمارستان به فاصله نزدیکترین

  .کرد رهن بیمارستان حوالی آپارتمانی نادر، عمو منزل وجود

 بود متاه لی دانشجویان اختیار در هاسال این طی در که محمد منزل
  خالی هیچگاه شدند،می متقب ل را ناچیزی یهزینه سکونت برای که
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  .نبود سکنه از

 خبر شنیدن با که داشتند اقامت نادر عمو منزل آقاجون و عزیز 
  .بودند برگشته سفر از تصادفم

 هاآن منزل به رفتن  برای نادر عمو دعوت مختلف هایبهانه به بابا
 برایم بارهدو تلخ خاطرات خواستنمی کهاین برای شاید نپذیرفت؛ را

  .شود مرور

 به ساغر  و همسرش مهنام،  داشتیم اقامت تهران که ماهی سه مدت
 و پدر  ات فاق به گذشت،می ازدواجشان از سالی دو که آریا همراه
  .آمدند دیدنم به مادرش

 و هاآزمایش. بود شده بهتر هایمشکستگی و جراحات مدت این در
  .شدمی انجام وقت سر هاچکاب

. بودند گرفته حقوق بدون یماهه سه مرخصی بابا و مامان 
 معالجم پزشک یاجازه صدور با و بود آمیزموفقیت عمل خوشبختانه

  .برگشتم شمال به

 خلدا بابا ماشین وقتی. کرد مانهمراهی نادر عمو برگشت، زمان
 از اشک  حیاط در جلوی جمعی ت دیدن با پیچید بست بن کوچه
 اقعاو. بود گرفته را کوچه تمام  اسفند بوی. شد سرازیر هایمچشم

  .بودم بازگشتبی سفری از شانسخوش مسافری

 شوق از اشکبار چشمانی با که بود نفری اولین ساغر شدم، پیاده 
 و سالم بقی ه با دلتنگی، رفع از بعد آمد، سراغم به امدوباره دیدار

  آقاجان که گوسفندی دو خون رد از عبور با. کردم احوالپرسی
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 بابا و مامان همکاران ها،همسایه. شدم حیاط وارد بود، کرده قربانی
  .بودند گذاشته تمام سنگ دانشگاه هایهمکالسی و

 دم؛بو شده دیگری مهتای کاًل . ماند پیشم وقت دیر تا ساغر شب آن 
 هنگام ها،شب. برگشتم و رفتم مرگ قدمی یک تا. ساکت و گیرگوشه
 و تصادف یصحنه مدام کرد،می رخنه دلم در ترس خواب

 نهاآ از درستی درک که آمدمی ذهنم به تاریکی در مبهم تصاویری
   .نداشتم

 مبرای را وحشتناک دردی بدنم، روی مانده جا به هایزخم آثار
 در بهتر یروحیه القاء برای هم ساغر هایتالش کرد،می تداعی
  .بود فایدهبی من،

 هیچ بود، روان هایشگونه روی از که گوهرش چو هایاشک 
 با دمبو دلتنگش خیلی. نداشت لرزانش هایلب روی لبخند با تناسبی
   .آمد کش رنگکم لبخندی به لبم مستأصلش یچهره حالت دیدن

  :گفت معترض و ایستاد مقابلم طلبکارانه و کرد نگاهم عمیق

 لبخند نم واسه حاال گذاشتی، موندنت زنده خماری تو رو ما ماه یه -
  میزنی؟ ملیح

  :داد ادامه و داد باال ابرویی بعد

  !بدی پس قهقهه با باید امشب رو من اشک تمام تقاص -

 فضای هایمانخنده صدای دقایقی از بعد و گرفت بیشتر رنگی لبخندم
   .کرد پر را اتاق یزدهغم
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. شد ریسپ خوبی به هم دوم یماهه سه بابا و مامان هایمراقبت با
 خابانت جدید ترم برای و رفتم دانشگاه به که بود شهریورماه اواخر
  .دادم انجام واحد

 شنبهپنج عصر مامان پیشنهاد به تهران، از بازگشتم از بعد ماه یک
 محوطه وارد وقتی. رفتیم روستا سمت آرامگاه به رفتن برای

 برایم مک -کم بودم دیده تصادف از بعد که هاییصحنه شدم، آرامستان
   .بود همراهش که میانسالی مرد و محمد دیدن شد؛ تداعی

 نظر از را آلومینیومی باکس داخل عکس پدربزرگ مزار سر
 از. نیست رفتنم وقت بود گفته من به! بود اششبیه چقدر گذراندم،
 ظرن از که نشست لبم روی شیرین لبخند ناخودآگاه دیدارش یادآوری
  .نماند دور بابا و مامان

  دیدم؟ رو محمد و بزرگ بابا میشه باورتون -

 کرد کمک و گرفت را دستم مامان. کردند نگاهم حیران و متعج ب 
 رییادآو از محزون صورت با زد امپیشانی بر ایبوسه. بایستم

  :نالید گرفته صدایی با بود آورعذاب برایش که موضوعی

 ،بیمارستان رسوندیم رو تو و اومد اورژانس وقتی تصادف روز -
   .رفتی کما تو کردن اعالم

 روزش و حال دیدن با بابا بود، شده دگرگون حالش کرد، مکث کمی
  :کرد اعتراض او به

  روزهای اون شکر خدارو هاست؟حرف این وقت االن نرگس -
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  کنی؟می اذی ت رو خودت چرا گذشت، بخیر سخت

 است خوب حالش  داد اطمینان او به زد، پدر دلگرمی برای لبخندی
 پر پدرش سفید و سیاه عکس به نگاه با. شودنمی این از بهتر و

  :داد ادامه بغض

 پدر زا بعد و بود خدا به امیدم اول نبود، بند جایی به دستمون -
  .برگردونه من به رو تو که خواستم کمک شهیدم

 به هم با. بودند کرده سپری را سختی روزهای که بود مشخص
 لمنز جای به  فاتحه خواندن از بعد رفتیم، هابچه آرامگاه سمت

  .گرفتیم پیش در را دیگر روستای مسیر آقاجون

 تعج ب با گذراندم،می نظر از را بیرون ناآشنای مسیر کهدرحالی
  :پرسیدم

  ریم؟نمی آقاجون یخونه -

 با و برگشت من سمت جلو صندلی دو میان یفاصله از مامان 
  :گفت درد پر و غمگین یچهره

  .میاد خوشت خیلی بریم خوایممی که جایی از مطمئنم -

 به و مکردی عبور مزارع و هاباغ میان باریک مسیر از ساعتنیم
 یمحوطه وارد و کردیم پارک را ماشین. رسیدیم روستا اول آرامگاه
 خاک چادری سیاه یپارچه  که مزاری دو کنار شدیم، آرامگاه
 خاکسپاری از زیادی مدت که بود آن از حاکی آنها روی یخورده
   .ایستادیم گذرد، نمی آنها
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 باالی ایشیشه قاب داخل عکس خواندم، ایفاتحه آنها از تبعی ت به
 سیک به زیاد شباهت شدم، دقیق اشچهره به بود، آشنا برایم مزار
  .بود شده ثبت خاطرم در او از محو تصویری که داشت

  :دمپرسی بود، اشچهره آوردن بخاطر در تمرکزم تمام که حالی در

  شدند؟ فوت من تصادف با زمانهم -

 و االب تائید به را سرش و بست را اشآلوده غم هایچشم مامان 
 شانروح نثار ایفاتحه و نشستیم مزار کنار ایدقیقه چند .برد پایین
  .آمدیم بیرون آرامگاه از و کردیم

 پارک توت کهنسال درخت زیر مزار کنار روستا ابتدای را ماشین
 ولط در. گرفتیم پیش در را سرباالیی خاکی یجاده پیاده و کردیم
  :کرد تعریف برایم بابا مسیر

 دکارمن و  ساله شش و بیست امید همسرش داشت؛ سال بیست الهه -
 چکاپ برای گذشت،می الهه زایمان از ماهی یه. بود بهداشت مرکز

 به ظهلح در امید متأسفانه. داد رخ تصادف که رفتمی درمانگاه به
  .شد مغزی مرگ الهه و رفت خدا رحمت

 را عضو اهدای یبرگه خاتون مادرش مغزی، مرگ تایید از بعد 
  .قلب جمله از شد، اهدا بدنش اعضای همه کرد؛ امضا

 دست کردیم،می طی آرام را ناهموار و خاکی مسیر که طورهمان
 الهه و ایستادم ایلحظه نبض، احساس با و گذاشتم امسینه قفسه روی
   .کردم تجس م بود، شده ثبت خاطرم در او از محو یچهره که را
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 با. کرد امهمراهی مسیر ادامه برای و گذاشت امشانه دور دست بابا
 ایهو بخاطر داشتم تن به که رنگی آبی یتابستانه مانتوی وجود
 زدن باد حال در کالفگی با کردم،می گرما احساس شمال شرجی
  :پرسیدم که بودم رنگم شیری شال هایلبه با صورتم

  شد؟ چی نوزاد -

 دش خم کمی بود شده پاهایش درد باعث ناهموار مسیر انگار که بابا
 لبخندی با گذاشت، زانوهایش روی دست خستگی رفع برای و

  :گفت

  .پیشش میریم داریم -

 اروست اول را ماشین که بود شده باعث تند شیب با سرباالیی مسیر
 مانراست سمت. بگیریم پیش در را خاکی یجاده پیاده و کنیم پارک
 برگ و شاخ با شده ایجاد پرچین با که داشت وجود جاتیسیفی باغ

 تمشک هایبوته دیگرش طرف و شده محصور درختان یخشکیده
  .بود کرده پیشروی کوچه از قسمتی تا که وحشی

 شیروانی که روستایی یخانه به هرچه کردیم، حرکت باال سمت به
 هایتپش شدیم،می ترنزدیک بود نمایان دور از اشزنگاربسته حلبی
  .شدمی بیشتر قلبم

 زا نشان که خورده، آفتاب سیاه تمشک هایبوته از عبور از بعد
 رنگ صورتی هایشکوفه بود، چیدنش برای خانه اهل حوصلگیبی

  .کردمی گریجلوه چوبی حصار پشت حیاط، وسط در آلوچه درخت

  دور که طنابی بود کافی فقط شدنش باز برای که بسته چوبی در 
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 خانه حریم وارد و برداریم را شده حلقه چوبی هایپایه از یکی
هم حیاط، داخل طناب روی شده پهن نوزادی  هایلباس. شویم  توج 
  .کرد جلب را

 بود بسته کمر به که سیاهی چادر و گلدار سبز روسری با خاتون
 در که نوزادی ممتد یگریه صدای بود، ایستاده خانه ایوان روی

  .برانگیخت را احساساتم کرد،می قراریبی مدام آغوشش

 گرفت، آغوش در را نوزاد و رساند او به را خودش سریع مامان
 بابا. داشت یشاندیرینه آشنایی از نشان هاآن صمیمی و گرم سالم

  .بودند خریده نوزاد برای که بود وسایلی کردن جا به جا مشغول

 با که یحد   تا شد؛ بیشتر قلبم تابیبی نوزاد گریه صدای شنیدن با
 توری حصار در شده حبس هایخروس و مرغ صدای و سر وجود
 شنیدم،می وضوح به را قلبم هایضربان صدای حیاط، یگوشه
 باتقری که خانه ورودی به لحظه هر. بودم دویدن حال در که انگار
 و مامان. شدمی بیشتر هیجانم شدم،می نزدیکتر بود، حیاط همکف

   .بودند نوزاد کردن آرام مشغول بابا

 کمرش روی دست یک آرام -آرام که افتاد مسنی مادر به نگاهم 
 حصر و حدبی هایتابیبی از سست من و آمدمی سمتم به و گذاشته
 سیل که شدم روبرویم پیرزن کشیده درد یچهره مات قلبم،
 را راهش خوب چه صورتش هایچروک و چین پس در هایشاشک
 بوجود من در را عجیبی حس نوزاد گریه صدای. بود کرده پیدا
  .بودم نکرده اشتجربه حال به تا که آورد

  و آمد نزدیکم پیرزن شد، سرازیر هایماشک که نبودم خودم حال به
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 امچهره به کرد، صاف کمی را اشخمیده کمر دستش دو کمک با
 بود، شده رها گردنم دور آزادانه که شالم یگوشه با و کرد نگاهی
 و درد شدمی که آرامش از پر یچهره با کرد، پاک را هایماشک
 آرام و زد تلخی لبخند کرد، حس نگاهش در را غریبی دلتنگی
 و حزن از پر صدای با و داد تکان راست و چپ به را سرش

  :کرد زمزمه آرام بود، آورده درد به را قلبم که اندوهش،

  !باش خوبی امانتدار دخترم، -

 مادرانه عواطف با که کردم حس وقتی را حد ش از بیش دلتنگی 
 کشیدنم غوشآ به برای را لرزانش هایدست کاوید،می را امچهره
 ستد با ماهرانه چه. سپردم او به را خود مشتاقانه من و کرد باز

 برای را سرش وقتی کرد،می لمس را دستم نبض اشچروکیده
 دستانش حصار گذاشت، امسینه یقفسه روی  قلبم ضربان شنیدن
 داخ لب زیر و ریختمی اشک صورت پهنای به شد، ترتنگ دورم
  .کردمی شکر را

 از رامآ شدم، دیدنش تاببی من و آمدنمی بند نوزاد گریه صدای 
 هیزمی بخاری کنار اتاق از که صدا سمت و گرفتم فاصله پیرزن

 یشیشه خوردن مشغول  مامان آغوش در نوزاد. رفتم آمد،می
 سر گریه و کردمی امتناع خوردن از هرازگاهی و بود شیرش

  .دادمی

  !بودند آشنا خانه این بم و زیر تمام به خوب چه بابا و مامان 

 آورد،می درد به را هرکسی دل که مداومش هایگریه و تابیبی 
بگیرم آغوش در را ماههپنج نیاز و بروم مامان سمت شد باعث .  
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 ریز هایگل با سفید شلوار و بلوز شدم، دخترک زیبای یچهره محو
 نرم ایموه و بود شده عرق از خیس اشتابیبی اثر در صورتی،
  .بود چسبیده اشپیشانی به رنگش طالیی

 افتاده رعشه به بهاری صبح خوب هوای وجود با که هایمدست با 
 لطیفش صورت و زدم کنار را نرمش موهای لرزید،می مدام و بود
دلم و دانستمی خدا فقط را قلبم تابیبی. کردم نوازش را .  

 دهکر پیدا را اشگمشده که انگار فشردم آغوش در را نیاز وقتی 
 کمی و مبدل گاهبی و گاه هایهق -هق به شدیدش هایگریه باشد،
 من طلبید،می جان یشیره و زدمی چنگ آغوشم به نیاز. شد ترآرام

 مادر، آغوش برای نیاز دلتنگی بخاطر حاجتش، برآوردن از عاجز
  .دادممی جان

 و کرد جمع ظریفش و کوچک هایمشت در را خود توان تمام وقتی
 را اشچسبیده هم به اشک از خیس هایمژه و زدمی چنگ لباسم به
 اشهغریبان دلتنگی از کهزمانی کرد،می بسته و باز زحمت به

 بِسان مادربی نوزاد این برای وجودم تمام چید،برمی لب هرازگاهی
  .شد مادرانه ِمهر

 تیمشی دختر یگانه الالیی برای آرامی ریتم چه ایعاریه قلب این  
 دلتنگ زادنو این برای بایستمی ولی نبودم بلد مادری. بود داده سر

 من. کردممی خرج مادرانه احساسات و عواطف مادر، آغوش
 شمچ در چشم ملتمسانه و معصومانه او و کردممی نگاهش عاشقانه

  .گشتمی امچهره در آشنا ردی دنبال و بود دوخته من

  رفته خواب به آغوشم در آرام چه اشکودکانه هایتابیبی تمام با
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 هایمشت مقاومت، با بگذارم اشگهواره داخل خواستم وقتی بود،
 و بابا مامان،. دادمی سر گریه و کردنمی باز را لباسم به کرده گره

  .بودند ماجرا این شاهد مبهوت، و مات خاتون

 هک کردم یاد سوگند مادران همه ِمهر به و بستم عهد خود خدای با
 ارتباط ینقطه آغازین این و شوم ِمهر و عشق تن همه نیازم برای
  .بود نیاز با امقلبی

***  

 شکست؛ کمرش واقعی معنای به خاتون بود، افتاده که ات فاقی با 
 دنوزا نگهداری برای توانی و بود داده دست از را دامادش و دختر
 هبست او به جانش و عزیزانش یادگار تنها چند هر نداشت، ماهه یک
  .بود

 رگیرد که ما از غیر به. شدند تشییع روز چند فاصله به الهه و امید
 خاکسپاری مراسم در خانواده اعضای یبقی ه بودیم، بیمارستان
  .داشتند حضور

 مدیریت را خاتون یزدهماتم یخانه روستا اهالی همراه به آقاجون 
 هم به نسبت بودند ساکن هم جوارهم روستای در چون کردند؛
  .آمدندمی هم کمک به همه مواقعی چنین در و داشتند شناخت

 عهده به ماه یک تا را نوزاد نگهداری مهرآسا بود، ساله یک شایان
 منزل به را نیاز خاتون ماه یک از بعد. دادمی شیر او به و گرفت
 پیش از کاری  کودک های قراریبی برابر در توانستنمی ولی برد

  باز ولی زدمی سر او به بار سه -دو ایهفته مهرآسا چند هر ببرد؛
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  .داشت همیشگی هایمراقبت به نیاز نوزاد

 مد تی نیاز نگهداری برای مهرآسا و آرش عمو عزیز، پیشنهاد به 
 اشدب داشته نیاز به آسان دسترسی خاتون تا شدند ساکن آقاجون منزل

 شایان و نیاز از مراقبت عزیز بود کارش محل مهرآسا که زمانی و
  .بگیرد عهده بر را

 سخت دوران این تا دادندمی هم دست به دست همه باید نبود ایچاره
 با خاتون آسا،مهر بودن شاغل بخاطر مدت این طی در. شود سپری
 در و کردمی آمد و رفت آقاجون منزل به بیشتر اش،روحیه بازیابی

   .بود عزیز حال کمک هابچه نگهداری

 همراهی. برد منزلش به را او شد، شروع نیاز کمکی غذای وقتی
 تهران، از برگشت با داشت مالی یجنبه بیشتر اوایل که مامان

   .بود شده حضوری

 سرالک و گندم یپوره خشک، شیر: از اعم نیاز خوراک تأمین با
 هب مامان  که باری آخرین. شد ترراحت خاتون برای اشنگهداری

 کنزدی از مرا خواهدمی  کرد خواهش خاتون رفت، هاآن دیدن
 کلش دلبندش دختر و الهه مادر با دیدارم اولین که بود این. ببیند

  .گرفت

 شد، سپری خاتون و نیاز با دیدار به هایمهفته آخر تمام پس آن از 
 اذی ت را خاتون و بود شده گیربهانه. بودیم شده وابسته هم به دو هر
 را هایشدست خداحافظی هنگام رفتممی دیدنش به وقت هر کرد،می
  آورد می درد به را دلم که هاییاشک با کرد،می دراز سمتم به
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  .کشاندمی من طرف به را خود خاتون آغوش از و کردمی نگاهم

 دچار روستا گرمایشی امکانات نبود و هوا شدن سرد با
 برد نوزادان متخصص نزد را او خاتون. شد شدیدی سرماخوردگی

 خواست او از دکتر نیاز، باالی تب بخاطر شدن ویزیت از بعد که
   .باشد نظر تحت نوزاد احتمالی خطر از جلوگیری برای

. آوردند ما  منزل به را هاآن مطب راه از  بابا و مامان اصرار، با
 یگریه صدای حیاط به ورود محض به برگشتم دانشگاه از وقتی
 و سالم حین. رساندم هال به را خود زدهشتاب شنیدم، را نیاز

 نت و گرفتم مامان از را نیاز خاتون، به خوشآمدگویی و احوالپرسی
 صورتش، و سر بر بوسه با کشیدم، آغوش به را دارشتب

 شده مآرا کمی. کردم نوازش باال سمت به آرام دست با را اشپیشانی
 و ترف حرکت هر با. کردمی نگاهم نیلگونش هایچشم با و بود

 و کردمی باز را زاللش هایچشم هایم،دست ایگهواره برگشت
 و شد اشکش از خیس هایمژه مهمان  خواب نهایت در. بستمی
 در گونفرشته  سفیدش، و تپل هایدست با اممقنعه گرفتن جنگ  با

   .رفت خواب به آغوشم

 به متعج ب گونهاین که بودند مانده عاجز او کردن آرام در ظاهراً 
   .کردندمی نگاه آغوشم در خوابیده نیاز

 دیگریک منزل در هاهفته آخر داشت؛ ادامه منوال همین بر وضع
 کاتاراکت جراحی خاطر به شد مجبور خاتون کهاین تا شد،می سپری

 نیاز بعد به روز آن از. شود بستری بیمارستان( چشم مروارید آب) 
  گفته او به محمد زبان از کهاین از بعد مامان. شد ما همیشگی مهمان
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  .بود گرفته آرام نکند، تابیبی آنقدر بودم

 اهداء مسجد یکتابخانه به را هایشکتاب کرد، جمع را اتاقش وسایل 
 بازی اسباب کمد، تخت، کرد؛ آماده نیاز برای را اتاقش. کرد
 ملوس و ناز کوچولوی دختر برای اتاق و کرد خریداری  لباس  و

  .بود شده آماده

 که شد راضی زحمت به  بیمارستان از خاتون شدن مرخص از بعد 
 تاقام ما منزل در روزی ده. کند َسر ما منزل در را نقاهت دوره

 یزدهیخ دل به خاصی صفای و گرما نیاز و خاتون حضور داشت،
 خیلی دوران داشتیم، نیاز همدیگر به طرف دو هر بود، داده ما

  .بودیم گذاشته سر پشت را سختی

 زا مراقبت خواستند او از بابا و مامان کرد، رفتن قصد که روزی 
 وابستگی. کنیممی مراقبت او از دل و جان با بسپارد، ما به را نیاز
 نظر به راضی کمی خاتون تا بود شده باعث هم ما به نیاز
 او برای کمر دیسک  و زانو درد وجود با کودک نگهداری  .بیاید

 چون نداشت؛ وجود مشکلی امید یخانواده طرف از. بود مشکل
 توان سن، کهولت وجود با بود سرپرستش که امید بزرگ عموی
 که بود دیده مدت این طی در خاتون. نداشت را نوزاد از مراقبت
   .کنندمی مراقبت خودشان ینوه مثل نیاز از چطور بابا و مامان

 قایقح تمام که طوری بود، کرده پر نیاز محب ت و عالقه را قلبم تمام
  .کمرنگ خیلی بود، شده کمرنگ برایم آروین بخصوص گذشته تلخ

 چهار رفتممی منزل داخل کجا هر که بود شده وابسته من به نیاز 
  بود داشتنی دوست و شیرین آنقدر. افتادمی راه دنبالم به پا و دست
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 به اشگهواره داخل از را او مامان، مخالفت وجود با خواب موقع که
 که هاییالالیی برایش. خواباندممی پاهایم روی و بردممی اتاقم
  .خواندممی کرد،می تراوش ذهنم به کجا از دانمنمی

 کردم، هشنگا و برگشتم زد صدایم ماما شمرده -شمرده که باراولین 
 غلب برای را هایشدست نرگس، مامان با یا است من با داشتم شک
  :زد صدایم دوباره و آمد طرفم به و بود کرده باز شدن

  !ماما -

 این کوبید،می سینه یقفسه به تاببی و گرفت باال قلبم هایتپش 
 مادرانه قلب هایتپش نداشت، عادی هایضربان به شباهتی هیاهو
  .پراحساس هاینبض بود،

. کردممی شدیدی گرمای احساس و بود شده عرق از خیس صورتم 
 ازب کشیدنش آغوش به برای را هایمدست و نشستم زانوهایم روی
 روان هایاشک  به تعج ب با و بود نشسته زانوهایش روی کردم،
 ود،ب توأم بغض و شوق با که صدایی با. کردمی نگاه صورتم روی
   :دادم جواب

  .مامان جان - 

 مآرا مادرش ناآرام قلب تا فشردم آغوشم در و کردم بارانش بوسه 
 مامان. رفت اتاقش سمت به و بیاورد طاقت نتوانست بابا. گیرد
 هایاشک کند، جدا آغوشم از را نیاز کردمی سعی که طورهمان
  .زدمی پس را صورتش روی

  و زدهیخ دل بهار آمدن با و شد سپری سوزناک و سرد زمستان
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 یلحظه سال آن. شد زندگی به گرم نیاز، حضور با ما روحبی
ل دعای با آرامگاه، در عزیزانمان کنار سال تحویل  و حالنا حو 

 بیشتر. شد تحویل سال خداوند، از بهتر روزی و حال درخواست
  .شد سپری خاتون و آقاجون منزل و روستا در ما تعطیالت

 کوچکی عروسکی کیک. بود فروردین ششم نیاز سالگی یک تولد
 لیخی شد، خوشحال ما دیدن از رفتیم؛ خاتون منزل به و کردیم تهیه

 به را نیاز  تعطیل روزهای همیشه کردیممی سعی. بود نیاز دلتنگ
  .کند رفع  دیدنش با هایشدلتنگی مادربزرگ تا ببریم روستا

. شتندا را او از کندن دل توان کسی که بود شده بامزه آنقدر نیاز
 قلبم ضربان صدای شنیدن به زیادی تمایل خاتون که کردم احساس
 طوالنی زمان گرفت،می آغوش در مرا که  زمان هر چون دارد؛
  .گذاشتمی امسینه یقفسه روی را سرش

 قلب ضربان صدای ترراحت که دهم انجام کاری گرفتم تصمیم
 رفتیم، منزلش به نیاز تولد برای وقتی. بشنود را دخترش

 را دیافراگم قسمت بردم؛ خودم با را( پزشکی گوشی) استتوسکوپ
 صدای راحتی به تا گذاشتم گوشش داخل را هاگوشی و قلبم روی
. بود شده  قلبم ضربان رفتن باال باعث  استرسم. بشنود را  قلب

 یچروکیده هایدست بین را دستم کرد، احساس را  امناآرامی
. کرد دعوت آرامش به مرا مادرانه نوازش با و گرفت لرزانش
 طاقت دیگر که انگار .بود شده سرازیر من از زودتر  او هایاشک
  .گرفت آغوش در مرا و برداشت را گوشی نداشت؛ شنیدن

  پیش کرد، پاک را چشمش یگوشه در نشسته اشک روسری یلبه با
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  :گفت غمگین آهی با و کرد دور نیاز دسترس از را میوه دستی

 کنی،می ریماد نیازم برای کشی،می نفس ای،نشسته کنارم وقتی -
 توی از رو قلبش صدای نیست الزم دیگه. استزنده الهه یعنی
 از و تو خندون یچهره دیدن با رو قلبش صدای من بشنوم، گوشی
! دخترم بشی خوشبخت الهی. شنوممی نیاز گفتن مامان صدای

  .باشی داشته عز ت با و طوالنی عمر شاهللاان

 را اشسالگی یک تولد  شمع او کمک به و خاتون آغوش در نیاز
 فرسا طاقت و مصائب از پر همه برای که سالی یک کرد؛ فوت
  .بود

 خاتون، رنگ و عطر خوش دارچینی چای با کیک خوردن از بعد 
 حال در نیاز. رفت آشپزخانه به نیاز سوپ کردن درست برای مامان
 بود هرفت حیاط به بابا. بود خاتون گردن دور ارغوانی تسبیح با بازی

 کردن جمع از بعد. کند آماده را کباب کردن درست مقد مات  تا
 حیاط به رو یپنجره یطاقچه روی آنها، شستن و پذیرایی وسایل
 نکرد آماده مشغول بابا. زدم کنار را آن سفید توری پرده. نشستم
ه خاتون وقتی. بود سبزی کاشت برای باغچه  کرد سعی شد متوج 
 و باغچه تمام. نبود بدهکار هاحرف این به گوشش ولی شود مانعش
 یمخروبه پرچین. زد بیل را نارنج و پرتقال گیالس، درختان زیر
  .کرد مرم ت جدید هایبرگ و شاخ با را پشتی حیاط

 کباب وسایل و گوشت مامان که بود سوز نیم هنوز منقل داخل زغال
 گیالس درخت زیر چوبی تخت روی و  برداشت ماشین داخل از را
  بود، رنگ قرمز ترکمنی پشتی و دستباف فرش گلیم به مزی ن که
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 باد وزش اثر در گیالس رنگ صورتی هایشکوفه ریزش. گذاشت
  .بود کرده انگیزدل را فضا بهاری مالیم

 توری حصار داخل هایجوجه و مرغ با نیاز کردن سرگرم حال در
  .زد صدایم خاتون که بودم حیاط یگوشه

 ستش را پایش و دست حیات آب شیر با بود شده تمام کارش که بابا 
 و کرد بلند زمین روی از را نیاز زد، صورتش و سر به آبی و

 سمت به او با کردن بازی حال در و گذاشت هایششانه سر روی
  .رفت پشتی حیاط

در قفل خاتون   داخل به مرا و باز را تراس یگوشه اتاق رنگ آبی  
 نوعروس یجهیزیه بسان نو وسایل با تو در تو اتاق دو کرد؛ دعوت
  .بود

 روی طرف دو از کمی  وسط فرق از رنگش حنایی موهای 
 صورت هایچروک و چین پس در  ریخت، بیرون اشپیشانی
 بود، کرده گره گردن دور که بلندی مشکی روسری و سفیدش
  .دادمی نشان مغموم و دردمند بیش از بیش اشچهره

 دو هب سرش دادن تکان با و کشید دل ته از آتشین و بارحسرت آهی 
ه طرف   :کرد تعریف برایم پرغص 

 البته کردم، ازدواج دیر شدم؛ بزرگ فامیل زیردست و بودم یتیم -
 گفتندمی کرد،نمی ازدواج سالگی بیست زیر تا دختر اگه قدیم زمان
 سال پنج و سی صادق الهه، پدر. گذشته ازدواجش زمان از دیگه
  سالی چند و بود داده دست از زایمان سر رو اشبچه و زن. داشت
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رد  اون خواستگاریم، اومد و افتاد دلش به ِمهرم. کردمی زندگی مج 
  .اومدیم در هم عقد به که بود سالم پنج و بیست من موقع

 با و  گرفت را غمگینم نگاه رد گذراندم، نظر از را اتاق کنجکاو
  :داد ادامه محزونی صدای

 مشکل دونستمی کهاین با  .نشدیم اوالد صاحب سال سیزده حدود -
 زمان هر. کرد سرزنشم وقت هیچ نه زد، بچه از حرف نه منه، از
 خدا کار هیچ دادمی دلداریم کردم،می باز گالیه به زبون من
  .بشیم اوالد صاحب تا ندید مصلحت حتماً  نیست، حکمتبی

 لبخندی دید، اشزندگی داستان یادامه شنیدن برای مرا اشتیاق وقتی
  :گفت ایگرفته صدای با و زد رویم به

رم یکسال -  ماما آقا زیارت امداد یکمیته طرف از صادق با مح 
 کنه بزس رو من دامن خدا کهاین داشتم؛ نی ت یه دلم توی رفتیم، رضا

 تحاج و خواست خدا از که بشم آقا قربون    (.بشیم اوالد صاحب) 
  .بودم باردار رو الهه اربعین بعد سال شدم؛ روا

  :داد ادامه مکث دمی از بعد و کشید عمیقی نفس

 ونا با که  سالی بیست حدود داشتم، خوبی خیلی زندگی صادق با -
 وقتی. ندیدم اون از  انسانی ت و مردونگی خوبی، جز کردم، زندگی
 وقت هیچ و بود بچه عاشق چقدر فهمیدم تازه اومد، دنیا به الهه

  .داشت دوست رو الهه خیلی آخه زد،نمی رو حرفش

 روی هاییقاب داخل  عروس لباس با که الهه هایعکس از نگاه
 . برداشتم بود، شده نصب دونفره تخت باالی خواب اتاق دیوار
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 دلتنگی و حسرت با و بود داده تکیه اتاق ورودی در به  خاتون
 در نشسته هایاشک برق  .کردمی نگاه دخترش هایعکس به بسیار
 و حال این از اینکه برای  .کردمی فریاد را درونش درد هایشچشم
  :داد پاسخ که پرسیدم الهه پدر از بیاید بیرون هوا

 رفتهن مدرسه به هنوز الهه. بباره قبرش به نور کنه، رحمتش خدا -
 قبول بینینمی اگه. رفت خدا رحمت به پدرش زمستون دل که بود

 دمآ. دارم اعتماد شما به چشمم از بیشتر بمونه، شما پیش نیاز کردم
 بزرگ سرپرستبی نیاز خواستمنمی نداره، خبر خودش یآینده از
 االح و کردم بزرگ یتیم رو دخترم بودم، سرپرستبی خودم. بشه

  …دخترش

 هایچشم روی را اشروسری یگوشه دهد، ادامه نتوانست دیگر 
  :نالید ایخفه صدای با و داشتنگه محزونش و گریان

 بخت دم ترایدخ بین رو اشجهیزیه خواممی امید و الهه سال بعد -
 مددرآ با رو وسایلش بیشتر  .کنم تقسیم ندارن مالی توان که روستا

  .خرید خیاطیش

 رنگارنگ تریکوی یپارچه با که دخترانه زیبای هایلباس دیدن با
 که دمبر پی بود، دوخته نیاز برای مختلف هایمدل و هاسایز در

   .بود ماهری خیاط

 احساس بیشتر الهه آرزوهای یخانه دیدن با نداشتم، او از بهتر حالی
 اشکش از خیس هایچشم روی از را خاتون هایدست. کردم دلتنگی
  .کردم گریه سیر دل یک او دلتنگ آغوش در و برداشتم
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 متس به و آمدیم خودمان به آمدمی حیاط از که صدایی و سر با 
 با صحبت درحال مهرآسا و آرش عمو عزیز، آقاجون،. رفتیم تراس
  .بودند بابا و مامان

 با کرد،می سفت را گردنش دور روسری گره کهدرحالی  خاتون 
  .کرد تند پا حیاط سمت  باال بلند خوشآمدگویی و سالم

 اب. گذشت دلتنگی رفع و معمول احوالپرسی و سالم به اولیه لحظات
 ناهار که شد مشخص بود آورده خودش با عزیز که غذایی دیگ

   .هستیم شریک آنها با را کباب و اندنخورده

 عمو. بود نشسته تخت روی روی، پیاده از ناشی خستگی از آقاجون
 آغوش در و چرخاندمی هوا در محب ت ابراز ینشانه به را نیاز آرش
هی. گرفتمی   .نداشت نیاز ذوق از هایجیغ به توج 

  :کرد اعتراض من به

 شب بود قرار گیری؟می تول د دخترم برای تنهایی! معرفت بی ای -
 رمونناها هستین، اینجا فهمیدم و گرفتم تماس داداش با وقتی بیایم،
 دست از رو روز عالی هوای بود حیف واقعاً . اومدیم و گرفتیم رو
  !بدیم

 باال تسلیم ینشانه به را هایمدست مهرآسا ساختگی غرولند مقابل در
. بودند رضاعی خواهر و برادر شایان و نیاز بود، او با حق. گرفتم
دادممی خبر هاآن به همه از اول باید .  

 تن سفید شلواری جوراب و بلوز با را رنگ صورتی ایحلقه پیراهن
 پوشاندم، نیاز
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 رنگش طالیی پشتکم موهای کردم، پایش به عروسکی قرمز کفش 
   .درخشیدمی بهاری افشان زر خورشید همچون

 خوبی به خاتون حیاط در ساده دورهمی با نیاز تولد سال اولین  
 به بود؛ امید و الهه فوت سالگرد اولین بعد، ماه یک شد، سپری
  .نبود کار در جشنی خاطر همین

 و گرفتم اجازه خاتون از منزل، به برگشت موقع شب آخر 
 نارشک در را الهه نیاز هرچند. برداشتم الهه آلبوم از هاییعکس
 خرج مادرانه او برای عزیز و مهرآسا مامان، خاتون، ولی نداشت؛

  .کردندمی

 مسجد در که  امید و الهه فوت سالگرد اولین برگزاری از بعد 
 و مامان بود، شده برگزار نحو بهترین به اهالی همکاری با روستا
 علوم دانشگاه مدیریت با را اورژانسی مرکز گرفتند تصمیم بابا

 تاسیس رفته دست از عزیز دو این یادبود جهت استان، پزشکی
  .کنند

 اتونخ خیال اینکه برای و بود گرفته عهده به را نیاز سرپرستی بابا 
 زده ندس او نام به را تهران در محمد یخانه باشد راحت بابت این از
  .بود

 عضو اهداء کارت گرفتن خاتون، یدوستانه انسان حرکت ارمغان
  .بود آشنایان و دوستان ما، یخانواده اعضای یهمه

 توانست کلیه پیوند با عروسی نو که زمانی است؛زنده الهه حقیقتاً 
 هرگاه کند، نگاه کودکش به عشق با و بچشد را شدن مادر طعم

  با و داده دست از را صورتش سوختگی اثر در که نوجوانی
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 هایجوانه تا دهدمی آینه در کردن نگاه جرأت خود به پوست،  پیوند
 به ریه پیوند با جوانی که زمانی شود، زنده او در زندگی به امید

 برای را اکسیژن کپسول حمل سنگین بار و گیردمی دم راحتی
 از بیش بودنش زنده نهد،می زمین بر نحیفش هایدست از همیشه
  .نمایدمی رخ پیش

 یاز،ن برای رنگش ماندن ارث به بر عالوه او نیلگون زالل هایچشم
 مورد دشمنی و کینه پی در که شده مظلومی ظلمت بخش روشنی

 اشزندگی هایشب و بدرخشد هاستاره چون تا بود گرفته قرار ظلم
 ایسینه سرد قاب به پرواز از پس که او عاشق قلب و کند روشن را

  .شودمی هدیه من چون

 تعداد به بخشیدن زندگی و خود بدن اعضای یهمه اهدای با الهه
  .است زنده عضو، دریافت منتظران از زیادی

. ودب خواهم خوبی امانتدار من بخواب، آسوده! من یالهه نازنین ای
 به دلت فهماندی من به لحظات واپسین در که را نگرانت نگاه

 کند،می گریه گرسنگی از اتشیرخواره کودک  و است نوزادت
. دیدم را شده روان جان یشیره. کرد نخواهم فراموش هرگز

 تا کنممی مرور آن هر ذهنم ماورای در دخترت برای را اتدلواپسی
 جای هب کاش کردم آرزو بارها  .است نیاز جایگاه قلبم تمام بماند یادم
  !نبود محروم تو چون مادری عشق از نیاز تا رفتممی من تو

. تپید نخواهد  عشق و مالطفت به جزء  امسینه در تو رئوف قلب 
 تنیاز برای دارم دوستت یترانه وارث که است این بر سعیم تمام
 .باشم
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 بدون باید که شودمی سالی دو  گذرد؛می واقعه آن از سال پنج 
 تلخی به روزها این چقدر برویم، نفس جشن به مامان همراهی

  .گذردمی

 یداروخانه در امکاری شیفت زمان سرد، زمستانی روز یک عصر
 یشیشه پشت بابا دیدن با بود، طرحم گذراندن محل که بیمارستانی
 از خروج با و زدم دور را پیشخوان. کردم تعج ب ِسکوریت
 در. کردم سالم و برداشتم قدم سمتش به خوش روی با داروخانه

 با بود؛ آمده منزل راحتی بلوز با فقط و گرم لباس بدون سرد هوای
گفتم و خوردم جا کمی اشآشفته روز و حال دیدن :  

 شب گرفتینمی تماس خواستینمی دارویی کنین؟می کارچی اینجا  -
  .آوردممی

 در را دستم شد؛ نزدیک من به بود، غمگین و گرفته اشچهره 
 با و پربغض. گرفت داشت، نامحسوس لرزشی  که سردش هایدست
  :گفت آرام دردآلود لحنی

  !باال بریم بگیر اجازه -

  :پرسیدم نگران و زده بُهت نگاه با گرفتم، دلشوره 

  خبره؟ چه باال بابا؟ شدهچی -

  :کند زمزمه لب زیر توانست فقط و دزدید من از را نگاهش 

  .مامان -
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. بود ناخوشایند وقایع گویای نزارش، حال دیدن و کلمه این شنیدن 
 که داییص با و زدم زل هایشچشم به ناباورانه شد، کرخت بدنم تمام
  :پرسیدم بود شده دورگه اضطراب از

  شده؟چی مامان -

 یشگیهم آرامش و شده سرخ -سرخِ  هایشچشم داخل هایمویرگ 
 ادد تکان طرف دو به تأس ف با را سرش. بود باخته رنگ اشچهره

 أصلمست. برد آسانسور سمت مرا هایمشانه دور دست گذاشتن با و
 بود؛ فراق نوع از دیدگانش عمق در کرده النه غم کردم، نگاهش
  .یار فراق

 ودیصع حرکت که نمایشگر یصفحه به کردن نگاه حین تابیبی با
 دیگر فشردم،می را همکف کلید  مدام داد،می نشان را آسانسور
 کوتاه قدم چند بود، او به نگاهم که طورهمان. بایستم منتظر نتوانستم

هبی سرانجام و برداشتم عقب به  هاپل ه سمت هایشصدازدن به توج 
 زمزمه را مامان نام لب زیر وقفهبی کهدرحالی سرعت با. دویدم
 سوم طبقه به  تا پیمودم دیگری از پس یکی را هاپل ه کردم،می

   .رسیدم

هی  یو سی آی  بخش ایشیشه در پشت  ورود قرمز خط به توج 
 رایب ممنوعی تی  داشتم تن به که سفیدی فرم لباس با نداشتم؛ ممنوع
  .نداشت وجود ورودم

 بتعج   موجب که بود نامتعارف قدری به امسراسیمگی رفتنم، داخل
  .شد بخش همکاران
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   :پرسید امآشفته وضع و سر  دیدن با  بود مسنی خانم که سرپرستار

   سهرابی؟ خانم شدهچی - 

  .آوردم انزب به را مادرم یکلمه فقط ممتدم هاینفس الیالبه از

 ار لرزانم بازوهای ایستاد، مقابلم و زد دور را پرستاری استیشن
  :گفت و گرفت

  چیه؟ بیمار اسم روزیه؟ و حال چه این عزیزم -

  :دادم جواب منگ و گیج حالت با

  .محرابی نرگس نرگس، -

 خالی دلم ته شد باعث بود هایشچشم در که غمی و نگاهش ینحوه 
 دچار بدنم کردم، احساس کمرم یتیغه روی سردی عرق. شود

 به را بزاقم و بود شده خشک حلقم. لرزید می وقفهبی و شده رعشه
   .دادممی قورت سختی

   :نالیدم بغض با و گرفتم را دستش التماس با

  کجاست؟ -

 بود، راهرو انتهای قسمت که ایشیشه اتاق سمت مرا همراهی با
. ودب مامان دیدن برای دیدگانم حائل رنگآبی ضخیم یپرده  .برد

 باالی پرستار و معالج پزشک هنوز زد، کنار را پرده و رفت داخل
  .بود نتیجهبی او احیای برای تالش بودند، سرش

  از را هادستگاه. گنجیدنمی ذهنم در صحنه این اصالً  شد،نمی باورم
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 و هاتلخی تمام او روی سفید یملحفه  کشیدن با کردند، جدا او
 آالیشبی پاکیِ  آمدمی دید به آنچه هر شد، محو روزگارش سیاهی

  .بود

 بدون. نداشت معنایی برایم آبرومندانه و معقوالنه درست، رفتار
کردم درخواست ملتمسانه بلندی نسبتا صدای با و رفتم داخل اجازه :  

  !صبرکنین  -

 عاجزانه باراین برگشتند، من سمت متعج ب همراهانش و پزشک
  :کردم مطرح را خواهشم

  .کنم نگاهش سیر دل یه خواممی! نپوشونین رو روش -

 وجودم یهمه. بود گزنده ایکلمه برایم هاآن تسلیت لحظه، آن در
 ضعیف بدن لرزش. کردممی نگاه را جانم آرام و بود شده چشم
 داشتم؛بر رویش از کامل را سفید یملحفه. بود گذشته حد از امشده
 حین در که را روشنش رنگ موهای و گذاشتم صورتش روی دست
. کردم پنهان کاله داخل بود، زده بیرون نجاتش برای تالش و سعی
 سردی احساس با کشیدم، دست مرت بش ایقهوه ابروهای روی

 را دلمخسته تنِ خسته مادر  سکوت، در. کشید تیر قلبم صورتش
  .کردممی تماشا

 خودش بود، آمده بخش به بقیه و آقاجون کردن خبر از بعد که بابا 
 آرام هایهق -هق میان و کشید آغوش به مرا رساند؛ من به را

 بیرون آغوشش از را خودم. کردمی دعوتم آرامش به اشمردانه
  هایدلتنگی رفع برای  و گذاشتم مامان گردن دور دست کشیدم؛
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 که  مزاحمم هایاشک. کردم بارانشبوسه عمر یک نه بعد، هایسال
  .زدممی پس مدام کردند،می خیس را روحشبی و سرد صورت

 قبل از تررنگبی رنگش نشست؛ زانو دو تخت کنار روبرویم بابا 
 درد  از ایمردانه هایناله و گذاشت تخت روی را سرش. بود شده
  .سرداد فراق

  :دمدا سر دخترانه هایزمزمه مامان گوش زیر بارآخرین برای 

 خیلی نبودم، برات خوبی دختر! رو من ببخش! نرگس مامان -
ه و بیماری با شدی، اذی ت من بخاطر  و سوختی من هایغص 
 و دوست ترینصمیمی معلم، بهترین نبودی، مامانم فقط   .ساختی
 تحمل و بیام کنار هانبودن همه این با چطور من حاال. بودی همراهم
    کنم؟

 با و دمکر باز گالیه به زبان ،دختری_ مادر هایدل و درد از بعد
  :نالیدم  سوزناک هایگریه و بلند صدای

 خسته ود؟ب ما گذاشتن تنها وقت االن مامان؟ شنویمی رو صدام   -
 ذاری؟ب تنها رو ما اومد دلت چطور کنیم؟ کارچه تو بدون نه؟ شدی
  رفتی؟ و سپردی کی به رو نیاز بودی؟ بابا تنهایی فکر به

هی بخش پرستارهای و بابا هایگریه صدا به  هایشدست. نداشتم توج 
 با را اشهزد یخ پای هایانگشت بوسیدم؛می هم سر پشت مدام را

  .زدم بوسه هایشپنجه روی و کردم نوازش دستم

  زمزمه بود، شده نامفهوم گریه از که ایخفه صدایی با و درد پر
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  :کردم

 با ردی،ک گریه و خوردی غصه نشستی، هامدل و درد پایپابه -
 کشیدی، درد بیماریم پایهپاب کردی، داریزندهشب هامقراریبی
  .کنم قدردانی تو از باید، که اونطوری نشد فرصت وقتهیچ

 هایناله  و گذاشتم اشسینه یقفسه  روی سر نشستم، تخت یلبه
  .دادم سر دخترانه

 داشتم، تصادفم در که ایتجربه به توجه با و بوسیدم را اشپیشانی 
  :کردم نجوا گوشش زیر

 دوست خیلی-خیلی مامان شنوی،می رو صدام و بینیمی دونممی -
 یازن برای خوبی مادر و بابا برای خوبی دختر میدم قول بهت! دارم
 تو دوری طورچ من آخه! نباش ناراحت االنم هایتابیبی از! باشم
  .جانمامان سخته خیلی کنم؟ تحمل رو

 یحلقه امدلتنگی تمام با بود، فایدهبی کردنم جدا برای بابا تالش
  .بود ممکن محال شدنم جدا و شده تنگ مادر دور هایمدست

 و عمیق شاگردی، -استاد و دختری -مادر عشق تمام با بوسه آخرین 
  .شد ثبت پرمهرش یسینه روی دلتنگی دنیا یک و درد با طوالنی

 سمت به بودند ایستاده ورودی در کنار گریان که همکارانم همراه 
 کند؛ وداع تنها همسرش با بابا دیدار آخرین این در تا رفتیم راهرو

دیرین یار با تلخ وداعی .  

  در را آرامش صدا، پر و عمیق دم با بود، افتاده شماره به هایمنفس 
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 عمیق دلتنگی و درد نبود؛ کار در شیونی و زجه. کردممی القاء خود
 ابدی دیدار به خاطر آرامش با باید بود، نشسته جانم عمق در
 یاندازه به پدر برای لحظات این! باشد من دلواپس نباید رفت،می

 نگرانی و تشویش با امبیماری بخاطر نباید فرساست،طاقت کافی
  !شود سپری

 بابا بود؛ شده قلبی ایست دچار عصرگاهی استراحت حین مامان
 مادر خانم، معصومه به را نیاز دهد،می اطالع اورژانس به سریع
 اشتغال محل که بیمارستان تریننزدیک به را مامان. سپاردمی ساغر
  .کنندمی منتقل بود من

: از اعم مردم عظیم سیل با باشکوه، مراسمی طی روز آن فردای 
 از زیبایی تابلوی چه. شد تشییع همکاران دوستان، بستگان،
 این گرد وارنهپروا آموزانشدانش که زمانی شد؛ ترسیم داشتندوست
  .داشتند عاشقانه وداعی هم با و گشتند خاموش یدلسوخته شمع

 یکاد،اِن آویز گردن عطرآگین امواج میان در کالس سر او مهربانی
  .نشستمی دخترانش دل بر دوچندان

 هاهکلم رگبار و قلم حرکات با را سفید یتخته فراخ میدان سراسر 
 تا ریختمی ما جان در سخاوت با را هایشآموخته و کردمی فتح
 به نه شود،می می سر عشق به تنها آموختن و کردن معلمی کند ثابت
  .ُمزد

 را زمین سرد رخسار دلبرانه، باران سرانگشتان با طبیعت دست 
  .کند همدردی ما دردمند دل با تا خراشیدمی
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 پایگاه تجهیز برای مراسم برگزاری مبالغ تمام وصیتش، طبق 
  .شد گرفته بکار پزشکی ابزار و لوازم به اورژانس

 تار درون از و دهی نشان مقاوم و قوی را خود که بود سخت خیلی
  .باشند شدن متالشی حال در پودت و

 در عزیز و خاتون اقامت و دوستان کمک به سخت روزهای آن
 دل رب نشسته اندوه و غم از حجم آن پریشان دلم. شد سپری ما منزل
   .بودم اتاقش خلوت در پدر

 نم از و درنوردیده را درونم انگیز اعجاب سرعتی با شدیدی تندباد
 رید،ب را امانم دلتنگی. نگذاشت باقی استخوان پاره ایتل ه جز به

 صدای شنیدن برای دلم و کرده رخنه جانم بر عمیقی غم نوای
 شبستان میان در که شادابش صورت برای بود؛ شده تنگ پرمهرش
 پروین خوشه چون که سیاهش هایزلف طره و روسری

   .درخشیدمی

 با ایدش تا نهادم هم بر دیده. نشست دلم بر اشدوری از عمیقی غمی
 بودنم بیدار تقالی بر خواب. شود دلتنگی رفع خاطراتش یادآوری

  .رفتم فرو خبریبی عالم در و کرد غلبه

*** 

 وتدع آقاجون منزل همه گذشته هایسال طبق یلدا، شب مناسبت به
 تونخا به سری نیاز همراه که گرفتم تصمیم شنبهپنج صبح. شدیم
 به دخو با را او عصر بود موافق اگر باشیم او مهمان ناهار و بزنم
  .ببریم آقاجون منزل
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 را بودم شده دچارش صبح از که ایدلشوره و استرس منشاء 
 او، هایهناگفت شنیدن و آروین مالقات بخاطر هم شاید دانستم؛نمی

   .بود کرده رخنه دلم به بدگمانی

 ویر دو بارونی پوشیدم، را اممشکی جین شلوار و شیری بافت بلوز
 بیرون کمدم رگال از را آن ست شال و رنگ مشکی و زرشکی
  .آمدم بیرون اتاق از و شده آماده کمد قد تمام یآینه مقابل. کشیدم

 روی آماده قرمز، شنل و رنگ سبز مخمل شلوار و بلوز با نیاز 
 زیر از اششده بافته طالیی بلند موهای و نشسته بابا کنار راحتی
 مخالفت برخالف. بود زده بیرون داشت، سر به که رنگی سفید کاله

  .ببافد تا سپرد بابا دست را افشانش موهای باراین همیشگی

 کارش اولین رفتیم، ماشین داخل کهاین محض به بودم مطمئن
 رقمه هیچ زمینه این در خانم ِسرتق است؛ موهایش بافت بازکردن

  .آمدنمی کوتاه

 وسایل یهمه. برداشتم را نیازش مورد مایحتاج و خاتون داروهای
 وستار سمت به نیاز با بابا از خداحافظی با و گذاشتم ماشین داخل را

   .کردیم حرکت

 نباریدن و باریدن بین انگار رسید؛می نظر به گرفته و ابری آسمان
   .بود دل دو

 اهآرامگ کنار را ماشین. رسیدیم روستا به تا برد زمان ساعتی یک 
 به و مداد نیاز به بودم خریده مسیر در که رزی هایگل کردم، پارک
  .کردیم حرکت امید و الهه مزار سمت
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 اشخانواده مورد در چیزی نیاز ترها،بزرگ صالحدید به 
 لهمسئ این هضم و شده سالگی پنج وارد تازه چون دانست؛نمی

  .بود سنگین برایش

 یشصدا مادرجون  و دانستمی( امید مادر) مادربزرگش را خاتون
 پرسید،می پدرش از که او درپیپی هایسوال جواب در. زدمی

 واقعیت که هرآنچه یهمه هرچند نگفتیم؛ حقیقت به جز پاسخی
  .نشد گفته داشت

 الهه و شپدر را امید بود، دیده را امید و الهه یجداگانه هایعکس 
  .کرد اهدا من به را قلبش که دانستمی من صمیمی دوست را

 هرم روی از کودکانه و کرد گلباران رز هایگلبرگ با را مزارش
  :کردمی تشکر

  .دادی مامانم به رو مهربونت قلب که مرسی -

 را ماشین کردیم، حرکت خاتون منزل سمت فاتحه، خواندن از بعد
 داده حیاط حریم پرچینی حصار به را جایش که بلوکی دیوار کنار
 هنیآ در به ضربه زدن با و شد پیاده زودتر نیاز. کردم پارک بود،

  .کرد باخبر آمدنمان از را خاتون رنگ، طوسی

 «جانم -جانم»  صدای که بودم صندوق از وسایل برداشتن مشغول
 کشیده زمین روی زانو درد خاطر به که دمپایی با خاتون گفتن
  .آمد شد،می

 سر به رنگی سبز روسری و بود پوشیده رنگارنگی زیبای پیراهن  
  با. کردیم پرسیاحوال و سالم  خوش روی با و آمد سمتم به داشت،
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 داخل تا حیاط در مسیر و نداد گوش حرفم به باز کمرش درد آن
  .برد گرفته، آغوش در  را زبانش شیرین ینوه منزل،

 بیش برودت از حکایت کردن صحبت حین دهان از شده خارج بخار
ه بدون را خریدها یهمه. بود هوا حد   از  خاتون هایاعتراض به توج 
   .بردم منزل داخل به

 همیشه سرما فصل  باز اخیر، هایسال در گازرسانی وجود با
 ممشام دم تازه چای زنجبیل و دارچین عطر. بود راه به اشکرسی

  .دادمی نوازش را

 گردویی حلوای خوردن در نیاز بود، مهی ا کرسی میز روی تنقالتش
 با. شد درد دل دچار و کرد روی زیاده داشت دوست خیلی که

 کرسی زیر و شد کاسته دردش از کمی خاتون، نبات و نعنا دمنوش
 بوی که مادربزرگ یخوشمزه چینته خاطر همین به. برد خوابش

 خانه تمام آن روی زعفران و زرشک همراه به شده ذوب محلی کره
 ار او زحمت به ناهار، صرف از بعد  .داد دست از بود، برداشته را

  .بسپارد من به را هاظرف شستن که کردم راضی

 وقت اسرع در باید  بود، بریده را امانش زانو مفاصل ورم و درد 
 که بودیم مانصحبت کجای دانمنمی. بگیرم وقت برایش ارتوپد نزد
 خواب به نیاز کنار کرسی، زیر دلنشین گرمای از حجم آن زیر
  .رفتم

 تدرش چشم مردانه هایصحبت شنیدن با که بودم خواب خمار هنوز
  .شدم غافلگیر آشنایی هاینگاه با که شدم خیزنیم. برد ماتم و کردم
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 جانکم نور مقابل در آن ایپارچه یپرده که بازنیمه یپنجره کنار
 مالیم نسیم از رقص حال در پائیزی روز آخرین بعدازظهر خورشید
  .بودند داده تکیه خاتون رنگ مخملی هایبالشت به بود، بیرون

  :زد طعنه شوخی به که عمو صدای با 

  !دکتر خانم خواب ساعت -

 امریخته بهم هایمو دادم، تکانی را امشده سست بدن و آمدم خودم به
 به خواب هایرگه هنوز که صدایی با. کردم پنهان شال زیر را

  .کردم احوالپرسی و سالم دو هر با داشت همراه

 تاهکو نگاهی. نشست امپیشانی روی اخمی ناخواسته آروین دیدن با 
 از شبی سیاهش موهای الیالبه سفید تارهای شد، بدل و رد ما بین
 زده نفتیآبی و سدری زمستانی تیپ. آمدمی دید به پیش
  .ودب نافذ درونش در نشسته تشویش پشت از اشتیره هایچشم .بود

 و شدم بلند درونم التهاب کاهش برای. بود پذیرایی مشغول خاتون
  .بزنم صورتم و دست به آبی تا رفتم بیرون

 وعم که بود واضح کرد، پر را خانه فضای نیاز هایخنده صدای 
  .شد گذاشتنش سر به سر مشغول و کرده بیدارش

 یآینه از که کردم بلند سر پاشیدم، صورتم به سرد آب بار چندین
 چوبی ستون به تکیه با که دیدم را آروین روشویی باالی  شکسته
  .کردمی نگاهم سینه به دست تراس

  صورتم روی عصبانی ت و حرص روی از را آب مشت آخرین 
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ه بدون. برگشتم تراس سمت و بستم را آب شیر  کردم، خالی  هب توج 
 یپله دو گرفتم، بغل زیر را امزده یخ هایدست او، سنگین نگاه

 احتیاط نهایت با کنارش از عبور حین و کردم طی را سیمانی
  :کرد زمزمه

  .بزنم حرف باهات خواممی برگردیم؟ زودتر میشه -

  :دادم جواب سمتش به برگشتن بدون و کردم مکثی

  !دیگه وقت یه باشه ندارم، شنیدن به تمایلی امروز -

  .شدم اتاق وارد باشم، او العملعکس منتظر کهاین بدون 

 را خود خواستمنمی ولی بودم دالیلش شنیدن تاببی و درگیر فکرم
  .دهم نشان هایشحرف شنیدن مشتاق

 موع کنار آمد، داخل عبوس و گرفته یچهره با دقیقه چند از بعد 
 زیر نگاه که خاتون. شد نیاز با صحبت مشغول و نشست
 یکاسه بود، گردش در آروین و من بین عینک قاب پشت  اشچشمی
   .گذاشت آروین مقابل  را  آفتابگردان تخم از پر سرخگل چینی

 محل و کار مورد در سواالتی بود، ندیده را او حال به تا چون
 قصد دیگر ظاهراً . داد جواب محترمانه هم او پرسید، اشزندگی
 راه دوباره را ایویبره جداول تولید کارگاه تا بود آمده نداشت، رفتن

  .بگیرد سر از را اشپیمانکاری و کند اندازی

  در قابلی پیمانکار  رفتن، از قبل داشت؛ آبخیزداری مهندسی ارشد
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  او به که چهآن هر و شمال از نفرتش ظاهراً . بود اشکاری یحیطه

 دبو گرفته تصمیم که انجامید طول به سال هشت فقط شدمی مربوط
  .دهد انتقال شمال به تهران از را دفترش

 ایبر. شد بیدار نگاهم پس در خوابیده خشم خاطرات، آن یادآوری با
 را تنقالت و میوه پوست از شده پر هایدستیپیش فضا آن از فرار
  .بردم آشپزخانه به و کردم جمع

 به کهاین از. رسید اتمام به خاتون کنار ما عصرگاهی یلدای باالخره 
 یاید،ب آقاجون منزل به ما با توانستنمی زانو و کمر درد دلیل

   .کرد عذرخواهی

 بود شده پارک کوچه داخل که ماشین سمت او از خداحافظی با
 ماشین با تا کرد سوییچ درخواست من از لحظه آخرین عمو. رفتیم
  .برود شایان و مهرآسا دنبال به نیاز همراه من

 پذیرفتن در مرد د. شد بدنم در ریزی لرز باعث هوا سردی
  .انداختم او به نگاهی دلخوری با درخواستش

 پافشاری محکم و پرصالبت کرد، باز را ماشینش جلوی در آروین 
  :کرد

  .فرصته بهترین االن پس بزنیم، حرف هم با بود قرار -

 مانجا عمل در مرا تا بودند کرده هماهنگ هم با که بود واضح پر
  نبنابرای بودم، رفتنش عل ت شنیدن مشتاق هم خودم. دهند قرار شده
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  و ذشتمگ مقابلش از اکراه با. سپردم عمو به را نیاز و نکردم مخالفتی

  .نشستم جلو صندلی

 را شاگرد سمت یشیشه آروین، ماشین کنار از عبور هنگام عمو
  :داد قرار مخاطب را او و کشید پایین

  !برگردین شدن تاریک از قبل ندین، طولش زیاد -

م عمو، رفتن با  انمی باریک هایکوچه  از پایین سرعت با و مصم 
 شسمت به گرفت پیش در را دریا یجاده وقتی کرد، عبور هاباغ

  :گفتم جد ی خیلی و برگشتم

 و نگهدار گوشه یه برگردیم، زودتر که نکن طوالنی رو مسیر -
  .باشی داشته گفتن برای حرفی اگه البته! بزن رو حرفت

  :زدم غر لب زیر و دادم مخالفش سمت به را نگاهم 

  .کردی سکوت بودم شنیدن یتشنه که موقع اون -

 نطق ییادآور با هایمکردن تحلیل تجزیه و افکار میان بود، ساکت
  :دادم ادامه ایگزنده لحن با رفتن موقع آخرش

 ردیک رو تفریحت همیشه؟ برای بودی نرفته مگه برگشتی؟ شدچی -
  زد؟ رو دلت و

. کردمی اذی تم چرکینی دل و فاصله همه آن از بعد  مفرط نزدیکی
ه تازه دادم، بیرون صدا پر را نفسم   با هک بود شده درونم تشنج متوج 
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  :کرد غافلگیرم مالیمی لحنی

  .داری گفتن برای حرف  من از بیشتر تو انگار -

 مچونه خشم کرد، باز سر دوباره درونم یافتهالتیام هایزخم
  :زدم داد بلندی صدای با و کرد فوران درونم در آتشفشانی

 ف نتع بوی جز چیزی گذشته گنداب زدن هم از! خونه گردون برم - 
  .شهنمی بلند

 ماشین هشیش که بود من بر شدنچیره حال در هوایی کم  رفته -رفته 
  .کنم تنفس تازه هوای تا داد پایین کمی را

  :گفت التماس با جاده، یحاشیه سمت رفتن و سرعت کردن کم حین

  .بعد یبرا بذاریم نیست خوب حالت اگه! مهتا باش آروم دقیقه چند -

  :دادم پاسخ بارینفرت لحن با و شده تنیده درهم شدت به هایماخم

 پس کردی، اصرار خودت بشنوم، چیزی خوامنمی اصالً  من -
  .نداره وجود بعدی! کن تمومش

 لساح سمت به را ماشین دقیقه چند از بعد و داد ادامه را مسیر
 مد عشقی از باراولین پیش، سال هشت که ساحلی همان برد؛ خلوت
 دهرچن نیاوردم؛ خودم روی به. بود نافرجام اینجا به تا که زدیم

  .دادمی آزارم خیلی اشیادآوری

  برای بنابراین رفت؛می تاریکی به رو هوا بود، تار و تیره آسمان
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 و داد تکیه بسته در به ماشین داخل. نبود مناسب ساحل در رویپیاده

 امناآر دریای به فقط العملیعکس هیچ بدون برگشت، من سمت 
 نگاهش خشم با شد، طوالنی کمی ما بین سکوت. شدم خیره مقابلم
 را هایشدست سریع حاکم، سنگین جو   کردن عوض برای که کردم
  :گفت  شوخی لحن با و برد باال تسلیم ینشانه به

 اصل سر میرم راست یه نشم مهمونت سیلی یه کهاین برای -
   .مطلب

  .خراشید را روانم و روح َمته مثل که آورد زبان به را هاییناگفته

 خوبی یروح وضع بقیه مثل افتاد هابچه برای که اتفاقی از بعد -
 ونهمراهش کاش)  استخر کنار اتمواخذه بخوای رو راستش نداشتم،

 رو خودم مدام و شدمی ترپررنگ ذهنم در لحظه به لحظه( رفتیمی
. افتادینم اتفاق این شاید بودم رفته همراهشون اگه کردممی سرزنش

 لهمسئ این از فرار برای که بود شده بدتر روز به روز روحیم حال
 ضوعمو با که بود منوال همین بر وضع. اومدممی شمال به کمتر

 وزر این به و ریخت هم به رو زندگیم یهمه که شدم درگیر دیگری
  .افتادیم

  :گفتم تندی با او به کردن نگاه بدون  و زدم پوزخندی

  !بگو رو مطلب اصل نکن، سرایی داستان -

 و داد قرار سرش پس را هایشدست و نشست صندلی رو صاف
  :داد ادامه غمگین
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 روز و حال بخاطر بودم گرفته شمال در که آبخیزی یپروژه  -
 حفاظتی کارهای مباالتیشبی اثر در. سپردم پیمانکار به امآشفته
 نبت حین نشد، انجام خوبی به بود احداث دست در که بندیسیل

  .شد آوار بیچاره کارگرهای سر  ریزی

 رد که محوی غم با مکث دمی از بعد کرد، سکوت رسید که اینجا به
  :کرد زدن حرف به شروع بود، صدایش

 ،پروژه محل به رسیدنم بودم، اومده شمال به تهران از تازه -
 و امداد نیروهای رسیدن از قبل. شد حادثه وقوع با همزمان

. شدم کار به دست زخمی کارگرهای به کمک برای اورژانس،
 داشتن؛ شکستگی و بودن برداشته زخم زیاد کارگرها از دونفر

 حین در هم خودم. بود مواد مصرف اهل هااون از یکی متأسفانه
  .بودن برداشته عمیق زخم هامدست کردن کمک

 که کردممی فکر این به ذهنم ماورای در زدمی حرف که مد تی تمام 
 هازخمی از یکی شاید دارد؟ من به ربطی چه مسئله این دانستن
 ند،ک خالی شانه مسئولیت بار زیر از کهاین برای و بود کرده فوت
 صدای با که بودم عرق خود غریب و عجیب افکار در. رفت
  :داد ادامه ایگرفته

 در ایدب حتماً  که گرفتن تماس من با بیمارستان از روز اون فردای -
  .کنم اقدام آزمایش انجام برای فرصت اولین

بم نگاه در غمگینش نگاه داشت، لرز صدایش تُن    کرد تالقی متعج 
  :کرد زمزمه آهسته و



 

 

 WWW.98IA3.IR 306 کاربرنودهشتیا افتخاری فاطمه_  ماندگار سخاوت

 

 

  .وی آی اچ آزمایش -

 قورت ختیس به را بزاقم شدم، خیره او به امزده وحشت هایچشم با 
 سر حیرت و بُهت در. بود داده دست من به خفگی احساس. دادم
  .زد خشکم جایم

 ماجرا یادامه بسته هایچشم با و بود داده تکیه صندلی به را سرش 
  :داد شرح پربغض و خسته صدای با را

 وی یآ اچ بودن گرفته زخمی کارگر از که آزمایشاتی به توجه با -
 رد اون با که کسانی خواستن من از خاطر همین به داد، نشون مثبت
 کردن کمک موقع  .بِدن انجام آزمایش باید حتماً  بودن ارتباط
 کارگر اون و بود برداشته عمیق خراش هامدست
 قرار معرض در احتمال بنابراین داشت؛ شدید خونریزی هاشزخم

  .بود گرفتنم

 بود نگذشته شدنم درگیر احتمال زمان از ساعت چهار و بیست هنوز
  .گرفتم قرار درمان تحت بالفاصله که

 از پس و بردمی یورش ساحل به مدام متالطم امواج با ناآرام دریای
 ماشین فرمان که بود آشوبدل نیز او. کردمی گردعقب آرام تهاجم

  :گفت حسرت با و فشرد هایشپنجه میان را

 پزشک نظر طبق اول ماه دو بود، نمونده عروسیمون به چیزی -
 دارو مصرف و شدن درگیر بعد ماه سه کردم، مصرف دارو
 اون تموم .نیستم مبتال شدممی مطمئن تا دادممی آزمایش یایستمی
  میون در کسی با را مسئله این تونستمنمی بودم، جهنم توی مدت
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  .بذارم

  :زدم داد عصبانی ت با

  کردی؟ پنهون ما از رو مهمی این به یمسئله چرا -

  :داد جواب جد ی خیلی و معط لی بدون

 تو هاخانواده که دونیمی خودت شد،می همه نگرانی باعث چون -
 کهاین بخاطر هم اون بود جریان در آرش فقط بودن، شرایطی چه
 سوال زیر و کردمی توبیخ تو با رفتارم دلیل به رو من مدام
   .بردمی

 و داعیت برایم روزها آن یلحظه -لحظه زد،می حرف که مدتی تمام
 که بود مشخص کشیدمی که عمیقی هاینفس از. شد بلند  نهادم از آه
 سمت و گرفت روبرو از را نگاهش. کندمی تحمل را فشاری چه

 در کردن نگاه توان که داشت مرا توجیه قصد چرخاند، من مخالف
  .نداشت را گرمتوبیخ هایچشم

 من از که خواستممی بود؛ مسئله همین بخاطر تو با سردم رفتار -
 تست بودن منفی از هنوز ولی بود نزدیک عروسیمون بشی، دلسرد
 رقرا معرض در هم تو نکرده خدای خواستمنمی نبودم، مطمئن
 بود اینجا .گرفتممی فاصله همه از که بودم شده حساس انقدر بگیری،

 وابج بودن گفته من به کهاین با. کردم مطرح رو رفتنم موضوع که
  .کنم متقاعد رو خودم نتونستم ولی منفیه احتماالً  تست

  نگاهم چشمی زیر شد،می آوار سرم بر پتکی یضربه مثل جمالتش
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  :داد ادامه مرد د کرد،

 باز لیو بود منفی خوشبختانه. دادم آزمایش رفتنم از بعد ماه شش -
 .دادممی تست ماه هر اول، دوسال موضوع حساسیت خاطر به

 آوردم رو تو امروز بینیمی اگه دونی،می خودت که رو ماجرا بقیه
 برای کردیم صحبت مشترکمون زندگی مورد در که جایی اولین
 که کردم آرزو بارها غربت در سال هشت این طی در کهاین

  …تو از اینجا دوباره تا بیاد پیش فرصتی

 هب مجبور که کردم مشت مقابلش و آوردم باال اعتراض به را دستم 
 من به خفگی احساس و کردمی سنگینی گلویم بیخ بغض. شد سکوت
 شینما در کشیدم، پایین گردنم دور از کمی را شالم. بود داده دست
 هب تکیه با او به پشت گذاشتم، بیرون را پاهایم و کردم باز را

  .نشستم صندلی

 در امآشفته افکار در کردم، مرور ذهنم در را زمان آن خاطرات 
 به زمانش آن احساسات از دارخش صدای با که بودم کنکاش حال
  :گفت من

 رو قراریتبی گذروندم، رو سختی دوران چه مهتا بدونی اگه -
 بِِهت نسبت را خودم بودم مجبور سوختم،می درون از و دیدممی
 اومده بود؛ زمانی چه دونیمی هاملحظه بدترین. بدم نشون تفاوتبی

 اون  کردی، برداشت بد شمال از نفرتم و حرفام از تو تهران، بودی
 تا نکردم توجیهت خرابت حال وجود با میلم برخالف و مردم لحظه
 من بودی، مونآپارتمان داخل که مدتی تموم کنی، فراموشم راحت
  باراولین وقتی. کردم َسر عذاب با ماشین توی خیابون یگوشه پایین
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 به وقتی آقاجون، یخونه بگم، بِِهت را رفتنم موضوع شدم مجبور
  .کردی بازی فیلم خودت قول

 در حالت همان به دقیقه چند گذاشت، ماشین فرمان روی را سرش
 اننگر خرابش حال دیدن با ولی نبود او از بهتر حالم. ماند سکوت
 اب و انداخت من به نگاهی نیم  گذاشتم، بازوش روی را دستم و شدم
  :گفت سردی آه با طرفین به سرش دادن تکان

 ؛آوردی زبون به صادقانه رو دلت حرف آقاجون حیاط توی وقتی -
 آرزو هاسال این طی در  بارها -بارها من و زدی حرف عشق از تو
 وقتی! شمبک عذاب کمتر من تا گفتیمی نفرتت از کاش ای کردممی
 برای تا نشستممی هامدت ماشین توی  دانشگاه بیرون رفتنم از قبل

 و حال اون با رو تو که بود دردناک برام چقدر ببینمت، ایلحظه
 کرد،یم دور اونجا از رو من اجبار به آرش باالخره. دیدممی روز
ه کسی کهاین برای  م،داشت اقامت هتل توی هستم شمال نشه متوج 

 دیدن برای رفتنم از قبل کردنمی فکر بابا و مامان که درصورتی
  .رفتم کیش به دوستم

 عصر روز آخرین میش و گرگ در ساحل کنار ماشین داخل دو هر
 چقدر کردیم،می نرم پنجه و دست مانمشترک دردهای با پاییزی
. دیدیمنمی را هم دردآلود هایاشک و بودیم هم به پشت که بود خوب
  .کردمی ریادف را دل رسوایی مانوقفهبی هایهق -هق هرچند

 درد کم هم او کردممی فکر وقتی سوخت،می هردویمان حال به دلم 
  .دانستممی مقصر را او دلم ته حال این با ولی بود، نکشیده

  نیز هوا سردی. انداخت جانم به رعشه خود موضوع این شنیدن 
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  .لرزیدممی عمالً  که طوری به شد، عل ت بر مزید

   :گفت و نشست لبش روی گذشته خاطرات یادآوری از زهرخندی 

 ستت چندبار سال دو این طی در بود، گذشته رفتنم از که دوسال -
 ریقط از بابا و مامان وقتی. نیستم درگیر شدم مطمئن دیگه و دادم
 از بایستمی که کردن اممواخذه خیلی فهمیدن رو موضوع مهنام
 خبر که ردمبرگ بودم گرفته تصمیم. گفتممی هااون به رو حقیقت اول

! ایران برسم تا کشیدم چی بدونی اگه آخ. شنیدم رو تصادفت
 به و برگشتم همه مخالفت وجود با بودی، بستری تهران بیمارستان
 عموزن خدابیامرز طرف از ایجانانه سیلی با که اومدم مالقاتت
 عموضو شدم مجبور ببینمت بده اجازه کهاین برای. شدم پذیرایی
 چیزی حمید عمو به که گرفتم قول ازش و بگم بهش رو رفتنم اصلی
  :کرد حج ت اتمام من با جدی ت با عموزن روز اون. نگه

 ستد از رو مهتا بار دو  !برنگرد دیگه برو رفتی، دلیلی هر به -
 داشت دوستت عاشقانه که زمانی بار یه برگردوند، ما به خدا و دادیم

 داد، رخ که تصادفی خاطر به دوم بار کردی، لِهش پاهات زیر  و
  .کنیم تجربه خوایمنمی رو سوم بار

 خواب که زمانی داد اجازه آقاجون، میانجگری و من التماس با -
 از بعد  بودم؛ ایران ماه سه ببینمت، یو سی آی شیشه پشت از هستی
 که رفتم. برگشتم دوباره شد، بهتر حالت شدم مطمئن کهاین

. نتونستم ولی. بودی شده ممنوعه برام دیگه چون کنم؛ فراموشت
 در حضورت  کردممی تالش کردنت فراموش برای بیشتر هرچه
  دوباره بازگشت برای امیدی یبارقه هیچ. شدمی تررنگپر ذهنم
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 اومدم حاال. شدمی قبل سال از ترسخت برام هرسال. نداشتم بِِهت
   .بخوام دوباره فرصت یه ازت

 نم سمت زد، دور را ماشین و شد پیاده دید، طوالنی که را سکوتم
 شده سرخ داص بی و مداوم هایگریه از هایمچشم ایستاد، مقابلم آمد،
 او بی تجذا از ولی بود همیشه از ترتیره صورتش. سوختمی و بود
  .بود نشده کم

 تلنگر یک با که بودم شده ضعیف آنقدر هایشحرف شنیدن با 
  :کردم سرزنش را او بارشماتت نگاهی با. شکستممی

 من جای به نداشتی حق تو کردی،می رو کاراین من با نباید -  
 بابا و مامان اومد؟ روزم به چه رفتنت با دونیمی! بگیری تصمیم
 نبود مهم برات اصالً  و رفتی خودت خیال راحتی برای کشیدن؟ چی
 .میاد سرم بالیی چه

_ بریده آلودم بغض صدای در کنترلی هیچ بدون و شد بلند هقم_ هق
 :گفتم بریده

 حس چی؟ من ولی کنی،می ترکم داری چی برای دونستیمی تو -
 به رو واقعی ت  کاش. کرد خوردم درون از خوره مثل شدن زده پس
  !نکشم عذاب اینقدر تا گفتیمی من

 که حسرتی با شدم، خم جلو به و گرفتم هایمدست بین را سرم
  :نالیدم بود نهفته کالمم در ناخودآگاه

  خودت محرم رو من بگی آرش عمو به کهاین جای به کاش -
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   .کشیدنمی اینجاها به کار قطعاً . دونستیمی

  :داد جواب ناراحت و مغموم لحن با 

 تو قید دبای و شدم ویروس درگیر حتماً  که رفتم اطمینان این با من -
 بعدها که دادمنمی احتمال هم درصد یک حتی بزنم، همیشه برای رو
   .بده نشون منفی تستم

 ساحل خروجی سمت به. بود خوابیده خشم نگاهم پس در مدت تمام
و ناله صدای برداشتم، قدم  کهنسال درختان میان باد هوی-هو  

 هایبرگ خش -خش میان او هایصدازدن پیچید؛ ساحل اطراف
شد گم پاهایم زیر پاییزی نارنجی و زرد .   

 بی صورت روی را نگاهش رساند، من به ماشین با را خود آنی به
 ماشین سوار تا کرد درخواست من از التماس با چرخاند، من روح
 داد،می رگباری بارش احتمال آن هر آسمان هیاهوی پر صدای. شوم

 حرکت کهاین از قبل شدم ماشین سوار  مطیع و زیر به سر بنابراین
  :پرسیدم او از کند

  دم؟مون تو منتظر سال همهاین کردی فکر نکنه برگشتی؟ چرا -

  :داد جواب قاطع و مؤدبانه کامالً  چرخید، من سمت 

 زتا که دارم رو فرصت این ولی نکردم، فکری همچین اصالً  نه، -
  .کنی فکر درخواستم به کنم خواهش

 و خورده تاب و پیچ طن ازانه که رویمپیش رقصان هایبرگ به خیره
  صدا پر را نفسم رساندند،می زمین سرد آغوش به را خود نهایت در
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  :گفتم و دادم بیرون

 عفونی هایزباله همراه ساله خیلی بود، عاشقت روزی یه که قلبی -
 رودو اجازه کسی هر نیازه، به متعل ق قلب این شده، دفن بیمارستان

  !نداره رو اون به

 من روی اشطوالنی و عمیق نگاه بارید،می او نگاه از درماندگی
   .گرفت پیش در را برگشت مسیر حرفی هیچ بدون شد، ثابت

 او یمنطق غیر و جانبهیک تصمیم درگیر فکرم مسیر طول تمام در
 ودب گرفته قرار آن در که ایمخمصه از فرار جای به کاش ای بود؛

 رامشآ و راحتی برای صرفاً ! کردمی عمل واهمهبی و جسورانه
 عمر سال هشت و زدنمی پا پشت امدلبستگی و عالقه  به خود، خیال

 پیش رد را روندی چنین اگر. کردنمی تار و تیره را امزندگی و
 ادثح آمده، بوجود ناخوشایند اتفاقات از خیلی شاید گرفت،نمی
  .کردمی نمایان رخ دلچسب ایگونه به زندگی و شدنمی

 از قبل شدم،پیاده ماشین از آقاجون حیاط داخل ماشین پارک از بعد 
  :گفتم و کردم خم سر در بستن

  .گرفتم ازدواج مورد در رو تصمیمم قبالً  -

  .تمبس محکم را در و کردم نگاه را اشوارفته یچهره ایلحظه

 لباسم و رفتم اتاقی به همه، با احوالپرسی و سالم از بعد رفتم، داخل
 مهرآسا بودند، شطرنج بازی مشغول عمو و بابا. کردم عوض را

  شایان و نیاز پیشنهادی نظرات طبق یلدا شب یسفره تزئین مشغول
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  .بود

 هاینگاه از بودند؛ مانصحبت قرار جریان در همه ظاهراً  
 مشخص کامالً  شدمی بدل و رد آروین و من بین که هاآن زیرچشمی

  .بود

 قایانآ جمع به و بود کرده عوض اسپرت ستنیم با را اشرسمی تیپ
 اب شایان و نیاز که بزرگی یهندوانه به نگاهم ظاهر به. پیوست
 بودند، کرده درست  نهنگ شمایل و شکل به  را آن کودکانه ذوقی
. کردممی حال جی را آروین هایدل و درد امآشفته ذهن در ولی. بود
 ویر درشت و ریز هایاخم او، علیه دادن حکم و هاقضاوت میان

  .نشستمی امپیشانی

 ؛گرفت مقابلم کنجدی حلوای و نارنج بهار عطر با چای فنجان عزیز
 یادآوری از و داشتم بغض هرچند زدم، اشمهربانی به لبخندی

 زیر را چای. بود داده دست من به دلتنگی احساس  گذشته خاطرات
  .بود او هایحرف به حواسم تمام ولی کردم مزه -مزه لب

ر هابچه مرگ در باشم گفته او به آمدنمی یادم   است؛ مقص 
 داده قرار تأثیرتحت را او شده زده ناراحتی اوج در که هاییحرف
  .بود

 اب او تنها خاطر همین به داشت، اطالع جریانات تمام از آرش عمو 
  .بودم کارههیچ وسط این من واقعاً . بود موافق رفتنش

 و بمانم چای فنجان به خیره سکوت در بود شده باعث مزاحم افکار 
هی ه شد باعث امر این باشم، نداشته نیاز هایصدازدن به توج    توج 
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  .شود جلب من به همه

 و رفتگ دستم از را فنجان برد، پی امآشفته روز و حال به مهرآسا 
 برای اییپذیر مقدمات کردنآماده در تا برد آشپزخانه سمت به را من
 بیرون هوا و حال آن از خواستمی حقیقت در کنم؛ کمکش شام
  .بیایم

. شدچیده شام رنگین یسفره جمع یخنده و شوخی کنار در
   .دهم جای هاآن شاد جمع در را خود که بودم آن از ترحوصلهبی

ه بی  تمام نوعی به که بقیه نگرانی و آروین دلتنگ هاینگاه به توج 
 سیر خود پرآشوب افکار در بود، من حرکات و رفتار به حواسشان

 به کمک و نفهمیدم خوردنش از هیچ که شام صرف از بعد .کردممی
 داخل هم کنار همه ظروف، شستن و سفره کردن جمع در مهرآسا

  .نشستیم هال

 پخش گاهدست به را بود شده ضبط ناز الهه کالمبی موسیقی که فلشی 
 موسیقی به حواسش تمام ایستاد، همه روی به رو نیاز کردم، متصل
ه با تا بود شده پخش  لقب روز. کند اجرا درست تمریناتش به توج 
 یالهه شعر ممکن شکل بهترین به که بود گرفته تماس مهد مرب ی
  .خواند را ناز

 داد قرار صورتش جلوی هم مقابل را هایشدست شروع محض به 
 قلبش روی را دستش کف برد، باال سمت به پروانه صورت به بعد و

  :خواند و گذاشت

  بساز من دل با ناز، الهه ای باز، -
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  برم ز برود جانگداز، غم کین 

 به هتوج   با سرودن با همراه خواند،می را سرودش موسیقی طبق
  .کردمی اجرا نمایشی صورت به را آن کلمات، معنی

. کرد باز سر ابتدا همان بود بسته را نفسم راه شب سر که بغضی 
ه وقتی بود، نیاز به نگاهم یهمه  شد صدایمبی ریختن اشک یمتوج 
 قه -هق و گریه با را ابیاتی. نگرفت من از نگاه لحظه آخرین تا

   .داشت گریه هوای مادرش تولد شب نیز او خواند،می

 او گداز و سوز پر لحن تأثیرتحت همه که کردمی اجرا عالی آنقدر
  .بودند گرفته قرار

   ثَمر ندارد وفاییبی همه این 

  خبر نگیری من از اگر خدا، به

  اثَرم نیابی 

 خودش دوید؛ سمتم به گریه با که بود پخش حال در موسیقی هنوز 
 نشس از بیشتر زد، گریه زیر بلند صدای با و داد جای آغوشم در را

  .بود کرده درک را شعر مفهوم و معنا

 و کرد جدا آغوشم از را نیاز آرش عمو. بودند تشویق حال در همه 
  .چرخاند هوا در

  گرفتی؟ یاد کی از رو ادا و ناز همه این تو -

  با بود، گرفته چنگ به ترس از را عمو هایدست کهدرحالی 
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  :داد جواب اشک از خیس هایچشم

  .داد یادم مهتا مامان رو همه -

 روی مانده جابه هایاشک رد گذاشت، پایش روی را او آروین 
 انداخت، گوش پشت را موهایش کرد، پاک دست با را صورتش
  :خواست او از کردمی نوازشش که همانطور

 رااج برامون زیبایی همین به رو مریم نازنین باید تولدت شب -
  باشه؟! کنی

 به آموزش برای جانیبی لبخند با بداند، را نظرم تا کرد نگاهم نیاز
  .دادم اطمینان او

 ار آقاجون حافظ دیوان بابا. شدند خودشان از پذیرایی مشغول همه 
  .بزند آن به تفال ی تا برداشت

 آبی تا رفتم روشویی سمت. کردممی گرما احساس و بود آشوب دلم 
 هایمچشم انداختم؛ آینه در خود به نگاهی بزنم، صورتم و سر به

 خروج اب. بود رفته اغما به وجودم در زندگی نشاط و فروغبی کامالً 
 وجود با رفتم، پشتی حیاط به راهرو در کردن باز با روشویی، از

  .نشستم  سیمانی یپله روی  ِچله شب اولین هوای سردی

 طشرای آن در آروین که کنم متقاعد را خود نتوانستم کردم هرکاری
 رشآ عمو برگشتم، عقب به در بازشدن با. نداشت رفتن جز ایچاره
  .نشست کنارم و گذاشت هایمشانه روی را خود کاپشن

  .سرده داخل، بریم نشستی؟ اینجا چرا -
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 دوباره شد، سپری سکوت در لحظات نداشتم، دادن پاسخ به تمایل 
  :گفت و شد قدمپیش زدن حرف برای

 در نبودم؛ وافقم رفتنش با اصالً  من کنی،می فکر چی به دونممی -
 که نبودم مطمئن هرچند. کنم منصرفش که نشدم حریفش حقیقت
ه  فقط باشه، منفی تستش  که بدی خیلی روحی شرایط به باتوج 
  .کردم همراهیش داشت،

هی   رد سال هشت بودم، دلخور او از خیلی  .نکردم دالیلش به توج 
 دالیلش به گالیه با او به کردن نگاه بدون. بود شریک او کاریپنهان

  :کردم اعتراض

 رکا راحت اینقدر وقت هیچ کشیدم چی سال هشت این بدونی اگه -
 نهمو من! عمو کن نگاه من به. کنیننمی توجیه رو اشتباهتون

 تحصیلیم و زندگی دوران بهترین از چیزی کارتون این با  مهتام؟
  .نفهمیدم

 بتوانم و کنم کنترل را گلویم در نهفته بغض تا گرفتم دندان به را لبم
 دلخوری نهایت با مکث دمی از بعد. شوم مسلط خرابم اعصاب بر
  :زدم لب

 .کردین اممردهدل -

*** 

که زمانی از ماه چهار  

  شد؛ سپری بودم کرده صحبت رفتنش علت مورد در آروین         
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 از نه بود، منفی حسین خواستگاری به جوابم. دیدممی را او کمتر
 بهترین حسین! وجه هیچ به نبود، پسندم مورد کهاین بابت

 را مسئله این. نبودم او الیق من ولی بود، دختری هر برای  انتخاب
 مدت پیوند، جراحی به توجه با. دانستممی هرکسی از بهتر خود
 بود، محدود  اندکی برابر شرایط در سالم افراد به نسبت حیاتم

 امسالمتی حفظ بخاطر پزشک دستور به کهاین دیگر موضوع
 کهاین وجود با نبود، عادالنه. کردممی امتناع شدن مادر از بایستمی
 محروم پدرشدن طبیعی حق از را او بودم، واقف مسئله این به
 بود، کمال و تمام محبت و عشق الیق حسین مهمتر همه از. کردممی

 جا گذشته خوش خاطرات در عواطفم و احساسات هنوز کهدرحالی
خاطر همین به. بود مانده  منتفی همیشه برای خواستگاری مسئله  

  .شد

 را ماشین آقاجون منزل به رفتن هنگام ماه، فروردین اواخر 
. مکرد پارک بود شده کشت ُکلزا که ایتپه کنار جاده، یحاشیه
 از ار داشتم وحشت اشدوباره دیدن از همیشه که جایی گرفتم تصمیم
   .ببینم نزدیک

 خشا نداشت؛ را قبل سال چند اُبهت آن دیگر تپه باالی چنار درخت
  .بود هماند باقی آن از تنومندی یتنه فقط و خشکیده هایشبرگ و

 راضاعت من به کودکانه و رساند باال به را خود  من از جلوتر نیاز 
  :کرد

   !تنبل مامان باش زود -

  شده تند قلبم ضربان خود قبل، سال چند موقعیت در گرفتن قرار با
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ه بدون. کنم تشدیدش  رفتن راه سریع با خواستمنمی بود،  به توج 
  .رساندم انتها به آرامش با را مسیر و کردم تازه نفسی هایشغرزدن

ورم. نداشتم کردن نگاه توان و بستم چشم ایلحظه   دابمر دیدن  تص 
 جا مقابل یمنظره دیدن با کردم، باز چشم آرامی به. بود زارنی و

 مبرای روزی که جایی. نداشتم را همیشگی بد حس آن دیگر و خوردم
 با جاده، از عبور هنگام هاسال این طی در و بود مرگ انداز چشم

  .رسیدمی نظر به زیبا خیلی شد،می القاء من در بدی حس تصو رش

 به تا بود، شده تسطیح و خاکریزی آن داخل و تخلیه استخر آب
 منچ. گیرد قرار روستا جوانان یاستفاده مورد فوتبال زمین عنوان
 قرار سبز مستطیل طرف دو در که هاییدروازه طبیعی، سرسبز

 بود، تماشاگران جایگاه که آن به مشرف سراشیبی و شده داده
 .کشید تصویر به را زیبایی اندازچشم

 ود،ب زیاد مسیر این در ترد د هاهفته آخر چرا که بردم پی تازه 
 اکناف و اطراف از که  جوانان و نوجوانان آمد و رفت دلیلش

 فوتبال زمین به را خود تماشا، و بازی برای همجوار روستاهای
   .رساندندمی

. بود ُکلزا دشت رنگارنگ هایپروانه با بازی سرگرم نیاز
 فرار مهلکه از هاگل روی زنبورهای خاطر به جیغ با هرازگاهی

  .کردمی

 عبور هنگام دیگر قطعاً  شد، بهتر خیلی امروحیه منظره این دیدن با 
 از خواستمی دلم. داشت نخواهم را گذشته بد حس منطقه از

  ولی بزنم چرخی سبز یپهنه آن داخل و بروم پایین سرازیری
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 سر بازی برای جوانان داشت امکان لحظه هر و بود غروب نزدیک
  .برسند

 سیرم. دادم نجات نیاز دست از را نوابی رنگارنگ هایپروانه 
 موهای  .مدوید نازنینم نیاز با کودکی ای ام یاد به را جاده تا سراشیبی
 آمدهدر رقص به بهاری مالیم باد با همراه و افشان رنگش، طالیی
 داشتبرمی عقب به قدم من از جلوتر خندید،می پرهیاهو. بودند

  .داشت اصرار سراشیبی پایین تا او با دو یمسابقه دادن به  و

 هایصحنه بازسازی اوقات گاهی! آمدممی مکان این به زودتر کاش
 بهتر ایهروحی بازیابی در تواندمی گذشته تلخ خاطرات جای به زیبا

  .باشد کارساز

 ،شیشه کشیدن پایین با شدم ماشین سوار خاص سبکی احساس با 
 روستا سمت و سپردم بهار عصرگاهی نسیم به را خود یخسته روح

  .کردم حرکت

 

***  

 چای آتش روی آقاجون پشتی حیاط نادر، عمو و آرش عمو بابا، 
 به رو یآشپزخانه یپنجره. بودند صحبت مشغول و کرده درست
  :گفتم و کردم باز را پشتی حیاط

  بدین؟ من به دارین آتیشی چای لیوان یک -

  از را کتری لبخند با نادر عمو برگرداندند،  سمتم به رو سه هر
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  :کرد تعارف و برداشت سرخ زغال روی

  !داخل ببر خودت با رو کتری دخترم، بیا -

  :گفت ساختگی اعتراض با آرش عمو

 رفت خوردم به دود کلی! کنیمی بخشش و بذل داداش؟ خان چیه -
  .کردم درست چای تا

  :زدم غر و کردم دلخوری  به تظاهر آشپزخانه یپنجره بستن حین

  .نخواستیم -

  :داد نشان واکنش امدلجویی برای سریع

  .عصرونه بساط آوردن ازای در چای لیوان یه! نکن قهر باشه، -

 و گردو همراه به پنیر تازه، نان. زدم لبخندی موافقت معنای به
 کتلت کردن درست مشغول که مهرآسا. گذاشتم سینی داخل سبزی
  :گفت و کرد ُگل اشکنجکاوی بود شام برای

 میگن، بهم دارن چی ساعت یه برادر تا سه این بدونم خوادمی دلم -
  !بیار چای لیوان یه هم من برای جان مهتا

   .گذاشتم کنار سینی داخل فنجان یک هم مهسا عموزن و او برای

 را عصرانه بساط و کردم پهن تخت روی را سفره رفتم، حیاط به
  .برد داخل و کرد چای از پر  را  فنجان دو آرش عمو. چیدم

  :پرسید و داد دستم به را چای لیوان نادر عمو
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  خوبه؟ اوضاع! مهتاجان خبر چه -

  :دادم جواب خوشرویی با 

  .نیست مشکلی! شکر خدارو -

   :دپرسی جدی ت با و کرد جابجا را آتش دور سوزنیم هایچوب 

  چرا؟ حسین، دست رو ریختی رو پاکی آب شنیدم -

 یک به دادم، بابا به را نگاهم و خوردم جا او پروایبی سوال از
  .شتمندا را سوال این شنیدن انتظار. بود فکر توی و شده خیره نقطه

  :داد توضیح را سوالش دید که مرا سکوت

 جواب انتظار بود، تأیید مورد نظر همه از حسین چون -
  …کهاین مگه نداشتم،  منفی

   

 و برداشت را کتری درپوش گرفت، من از را پرسشگرش نگاه
اضافه آن به آب مقداری   .کرد 

 جرأت کمی شد، بدل و رد پدر و او بین نگاهم بود، برقرار سکوت
  :پرسیدم او از اطمینان با و دادم خرج به

  عمو؟ چی کهاین مگه -

 ضمعتر لبخند با و انداخت باال ابرویی بود، چای نوشیدن حال در 
  :شد
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 سوال من از ندادی، رو من سوال جواب هنوز! صبرکن -
  پرسی؟می

  :دادم جواب ضعیفی صدای با

  .بود من از بهتر موقعیت با یکی حسین لیاقت چون -

  :گفت جد ی و محکم خیلی بود من به نگاهش که همانطور 

ه گرفتی، رو تصمیمت گفتی آروین به وقتی -  اریخواستگ به باتوج 
  .مثبته اون به جوابت کردیم فکر حسین،

 بود، شده پیدا کم مدت این علت همین به پس رفتم، فرو فکر به
  .دادم حسین به منفی جواب پیش ماه چهار همان دانستنمی

 اش،متوالی هایسوال از فرار برای و دادم بیرون صدا پر را نفسم
  :دادم پاسخ محجوبانه

  .کنمنمی فکر ازدواج به حاضر حال در عمو -

  :کرد اعتراض ایزده عتاب لحن با و رفت هم در ابروهایش

  کنی؟ ازدواج خواینمی که چی یعنی -

  :پرسید غمگین لحن با و کرد نگاهم ناامیدی با بابا 

 حسین به همین خاطر به گرفتی؟ رو تصمیم این حسابی چه رو -
  دادی؟ منفی جواب

  دادنمی اجازه شرم بود، منطقی کامالً  برایم که دالیلی از نظرصرف
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 داشت ریشه دلم در گذشته خوش خاطرات هنوز. کنم فاش دل راز تا
  .بود دشوار آن از کندن دل و

 نوشیدم، را بود نارنج بهار عطر به معطر که چای از کمی 
  .باشد امشده شروع تازه سردرد رفع برای مسک نی توانستمی

 و انداخت بود نشسته کنارش که بابا یشانه روی بر دست عمو
  :گفت

  .کردم خواستگاری آروین برای حمید از رو تو -

. ردمک نگاه دو هر به دلخور و کردم بلند سر بودم، شده گیرغافل
  .بود کرده امکالفه دار نبض سردرد گذاشتم، امپیشانی روی دست

  :گفت قبلی حرف یادامه در دلجویانه عمو

 گیریتصمیم این بخاطر خودش نیست، توجیه قابل آروین کار -
  .نکشید عذاب کم عجوالنه

  :گفتم تندی با و دادم نشان العملعکس سریع

  .من از بیشتر عذابی نه -

   :داد ادامه و کرد تایید را حرفم سر با

 برام نظرت داره، دوستت که شده ثابت من به هاسال این طی در -
 تا بده اون به مجددی فرصت  کنممی خواهش اما محترمه، و مهم

  !بکنه جبران رو اشتباهش
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  :گفت مکث کمی با و انداخت پایین را سرش

 شاید شدینمی همراه اشتباهش تصمیم با اگه کنممی فکر من  -
 دیدی اگه. بودیم بهتری اتفاقات شاهد و نبود طوراین شما سرنوشت

  .هستین نظرهم هردونفرتون کردیممی فکر اومدیم کوتاه زمان اون

  :گفتم معترضانه شدم، ناراحت عمو قضاوت از

هی دلیل کارم برای موقع اون -  موضوع این خواستمنمی داشتم، موج 
   .بشه هاخانواده بین اختالف و تنش باعث

 اباب به را مستأصلم نگاه. بودیم ساکت سه هر بود، شده سنگین فضا
 کهاین بر دال چیزی اشچهره از اما بدانم؛ را العملشعکس تا دادم
 وقایع تمام عمو رسیدمی نظربه. نکردم دریافت باشد دلخور  من از

   .بود داده توضیح برایش را گذشته

 بودم گرفته که تصمیمی توجیه در کردم جور و جمع را خود کمی
  :گفتم آلودحزن

 انجام که پیوندی به هتوج   با دونینمی همه زنم،نمی حرف منطقبی -
  …نتونم شاید نیست، عادی زندگیم شرایط دادم

 کنم تجربه توانمنمی را شدن مادر که جمله این گفتن کردم مکث
 ضرب عصبانی ت از پاهایم شدم، خم جلو به کمی. بود سخت برایم
   .فشردم را تخت یلبه رنگ قرمز یقالیچه هایمدست با بود، گرفته

  :گفت آمیزمحبت  و کشید آهی پدر

  در رو تو هایمادرانه من نیست، فرزند آوردن دنیا به فقط مادری -
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  .دیدم نیاز کردن بزرگ

 هایشانه روی دست نشست، کنارم و شد بلند آتش دور از عمو 
  :گفت دلجویی با و زد صدایم گذاشت، امافتاده

 در! بزنی حرف قاطعی ت با مورد این در نباید جان، مهتا -
  .دارین کنارتون در هم رو نیاز شما  ضمن

 با ار حرفش ادامه که ندادم نشان العملیعکس هیچ و بودم ساکت 
  :آورد زبان به پدرانه خاص دلسوزی

 به ندین، دست از رو هافرصت رفت، دست از تونجوونی -
  !کنین رحم خودتون

 نگاهش م،بدان زمینه این در را بابا واقعی نظر خواستمی دلم خیلی 
ه آن از زیادی چیز و داشت نگرانی رنگ  باید آروین. شدمنمی متوج 
 اشجریمه. دادمی پس حاالها -حاال را بود کرده که کاری تاوان
  .مدت طوالنی انتظار هم آن بود، انتظار

  :زد پچ گوشم زیر آرام بود، نشسته کنارم که عمو

  .میاره سردی این از بیشتر! کافیه تنبیه -

 ضعیفی صدای با محترمانه کردم، نگاه او جدی و مقتدر چهره به 
  :دادم جواب

  .نیست تالفی و تنبیه قصدم -

  با و زدم دریا به دل نهایت در داشتم، تردید دلم حرف گفتن برای 



 

 

 WWW.98IA3.IR 328 کاربرنودهشتیا افتخاری فاطمه_  ماندگار سخاوت

 

 

  :دادم ادامه سرد آهی

   .ببخشمش کنممی سعی دارم -

 سرم حسرت با. کشیدم دست دردمندم پیشانی به کشید،می تیر  سرم
  :نالیدم داشت بارزی زهر که صدایی با و دادم تکان تأس ف به را

   .دلخورم اون از خیلی شه،نمی کنممی هرکاری -

   :گفت غمگین لحن با و کرد نگاه دلسوزی با

 یه نی،ببی رو قراریشبی بتونی تا کن صاف اون با رو دلت - 
  معناست تمام به یدلباخته

 بستگان از یکی منزل عیادت، برای را آقاجون و عزیز که آروین
 میک را سرش شد، نزدیک ما به آرام هایقدم با. برگشت بود برده
 با. ردک سالم و داد دست عمو و بابا به فروتنانه حالتی با و کرد خم

  .دادند را سالمش جواب محبت

 بجوا و کردم نگاهش سرد آمد، طرفم به احترام با توأم لبخندی با
  .کردم زمزمه لب زیر فقط را سالمش

ی با   نشنید از بعد. نشستیم نارنج درخت کنار تخت روی سنگین جو 
 فتهگر نادیده را احساسم پوچ و هیچ بخاطر کهاین از رفتنش، علت
  .قبل از بیشتر حتی بودم؛ دلگیر او از خیلی بود

 به ایذره حتی گرفت، تلخی طعم برایم دم تازه چای حضورش با
  .نداشتم اشتها عصرانه خوردن
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 بود ریخته برایش بابا که چای فنجان دور محکم را هایشدست 
  .فشرد

 حتوضی برایش حوصله با او و پرسید کارش پیشبرد ینحوه از عمو 
 دهد، الانتق شمال به را اشپیمانکاری دفتر داشت تصمیم ظاهراً . داد
 وا از دفتر برای مناسب مکان کردن پیدا از بابا که زمانی را این
  .فهمیدم پرسیدمی

 نیز او ارانگ من، فقط نه رسید؛می نظر به کالفه حسابی اشقیافه 
  .بود ذهنش داخل اَخیر وقایع تفسیر و توجیه درگیر مدت تمام

ه بدون پرسید، سوال من از داروخانه اوضاع مورد در وقتی   هب توج 
 از دادم، سرباال جواب گزنده و تند لحن با عمو و بابا حضور
 از را برخورد این انتظار  که بود مشخص کامال او متعجب یچهره
   .نداشت من

 بلند سر. کردممی حس خودم روی را عمو و بابا سنگین هاینگاه
 این زا قلبم کرد، پیدا تالقی گرشمواخذه نگاه با نگاهم که کردم

   .گرفت تندی ضربان رویارویی

 دستش کنار استیل سینی روی عمو انگشتان آهنگ ضرب حرکات
 قرار تابع مورد مرا خواستنمی حالاین با بود؛ دلخوری از نشان
   .گرفت نظرم زیر بارشماتت چشمی زیر بابا. دهد

 بهبود برای بودم، رفته تند. بود ریخته هم به را اعصابم پریشانم ذهن
 رارق مخاطب را هرسه  دل و درد حالت با و مالیم باراین حاکم جو
  :گفتم و دادم
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 دارو کمبود با تا شده باعث هاتحریم! نیست خوب اصالً  اوضاع -
  .خاص بیماران داروهای مخصوصاً  باشیم؛ مواجه

  :گفت و داد تکان تأسف به سری بابا

  .میشی اوضاع وخامت متوجه تازه میری درمانی مراکز به وقتی -

 و خورد پنیر و نان لقمه  چند آروین. بود شده آرام کمی متشنج جو
. کنم جمع را سفره  خواست من از و کرد تشکری عمو. کشید کنار

 از خداحافظی، ضمن. گذاشتم سینی داخل را خورده نیم  یعصرانه
  .برسم امماندهعقب کارهای به تا برگردم خانه به گرفتم اجازه بابا

 نبنابرای است، آروین حضور خاطر به رفتنم علت که دانستمی 
   .پذیرفت مخالفتی هیچ بدون

  .گردمبرمی شب آخر تا هم من! برس کارت به برو باشه، -

 شد؛ قدمهم من با و برداشت را آتش کنار قوری و کتری آروین 
  :شدم غافلگیر او خشک صدای با شدیم، دور هاآن تیررس از وقتی

 با! کنی رفرا من از نیست الزم تهران، گردمبرمی دیگه ساعت یه -
  .میده دست من به بودن مزاحم احساس رفتارت این

 نگاهم، پس در خوابیده خشم کنترل با و کردم نازک چشمی پشت
  :دادم جواب عادی خیلی

 فرار یبرا لزومی که کنممی احساس رنگکم رو حضورت اونقدر -
  .بینمنمی تو از
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 به دهافسر و پریده رنگ ایستاد، مقابلم که بودم برنداشته قدمی هنوز
 حرفی یچه بدون کرد، نگاهم زدهغم هایچشم با. رسیدمی نظر

   .رفت داخل سمت به و گرفت رو من از دلگیر و دلشکسته

 ونبد و داده تکیه پشتی به را سرش ایگوشه شدم، هال وارد وقتی
 دیدنش با. بود زده زل سقف به روشن تلویزیون یصفحه به توجه
   .برخاست نهادم از تلخ آهی انگیز،غم حالت آن در

 از هک سخت دلی نه بردارم، او دل از غمی که داشتم را این توان نه
 تا نمک سرکوب وجودم در را امدلخوری فریاد باید. باشم گریزان او
   .شود بیدار دلم در خفته عشق ناکامی و حسرت هاسال از پس

 برای آقاجون و عزیز اصرار مقابل در. کردم خداحافظی همه از 
 منزل متس به نیاز با تهران به او رفتن از قبل. نیامدم کوتاه ماندن،
  .کردم حرکت

 دو این تمام گذشت،می نبود دوستانه هیچ که دیدارمان از هفته دو 
  .بود عمو نصایح درگیر ذهنم هفته

 یبیلچه با نیاز. بودیم حیاط و باغچه کردن تمیز مشغول نیاز با 
 به خاتون که سبزی بذر کاشتن برای را باغچه از ایگوشه کوچک

 پاشیآب مشغول حیاط، شستن از بعد. کردمی آماده بود، داده ما
  .شود سیراب شده کاشته تازه بذرهای تا شدم باغچه

 گریزان آروین از هاسال این در دلتنگی آنهمه وجود با چرا دانمنمی
 این طی در. داشت من از بخشش انتظار و برگشت پشیمان  بودم؟
  قلبم باز ولی بودم، کرده محاکمه را او ذهنم در بارها و بارها هاسال
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 به عقل ولی بود، تبرئه قلبم دیدگاه از داد؛می رضایت بخشش به
 به تنبیه، برای عقل بود، کنارم در که حاال. زدمی نهیب واخواهی
  .پذیرفتم مطیعانه هم من و داد حکم گذاشتنش منتظر

 در وحشتناک دردی ناگهان که بودم خود یآشفته افکار در غرق 
 سست مپاهای افتاد، شماره به نفسم پیچید؛ امسینه یقفسه چپ سمت
 چنگ امسینه در درد. افتادم زمین روی زانو دو باغچه کنار شد،

 که بود نیاز به نگاهم درماندگی و عجز با. فشردمی و بود انداخته
 هاگل به دادن آب مشغول کوچکی رنگ سفید پاشآب با من به پشت
  .بود

 او سمت ناتوانی عین در را دیگرم دست و بود قلبم روی دست یک 
 امفاصله داشتم، زدنش صدا در سعی ایخفه صدای با کردم، دراز
 خارج امحنجره از نفس، یمانده ته جزء چیزی ولی نبود دور او از

 به کمک، درخواست برای امید از کورسویی با. بشنود تا شدنمی
  .دوختم چشم نیاز

 یهمه یچهره. شدم مچاله خود در باغچه داخل و رفت تحلیل توانم
 چقدر آروین،... و نیاز خاتون، بابا، بود؛ بسته نقش مقابلم عزیزانم

 ذهنم تمام او یزدهغم و ناراحت یچهره بود، پررنگ برایم او نقش
  .بود کرده پر را

 آنقدر. آوردم باال دلتنگی و حسرت درد، با را هانفس آخرین ناامید
 جیغ صدای با که کردم مقاومت دیدگانم مطلق تاریکی مقابل در

 انتظار به. گرفت جان ماندنم زنده به امید از ایبارقه نیاز، هایزدن
  شانسی تا کردم درخواست خدا از عاجزانه لحظه آن نبودم، مرگ
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  .باشم داشته زندگی برای دوباره

 که آنجایی از گیرد،می تماس بابا با سریع  حال آن در دیدنم با نیاز
 و هول از. نبود دسترس در همراهش تلفن داشت؛ فیزیوتراپی وقت

 تماس ده و صد با پانزده و صد با تماس جایبه زیاد استرس
ه دهد،می گزارش امجسمی وضعیت از وقتی. گیردمی  متوج 

 نهخوشبختا. دهندمی اطالع اورژانس به و  شوندمی اشتباهش
 به نداشت، ما منزل با زیادی فاصله اورژانس پایگاه تریننزدیک
  .دادند انتقال بیمارستان تریننزدیک به مرا و رسیدند موقع

 سر پر هایگریه دلیل به ما، بست بن کوچه داخل آمبوالنس آمدن با 
ه هاهمسایه نیاز صدای و  تماس او با و شوندمی بابا غیبت متوج 

  .داردمی گهن خود نزد را نیاز همسایه هایخانم از یکی. گیرندمی

 تانبیمارس به ممکن زمان ترینسریع در نیاز  موقع به اقدام با 
 خطر عرف از بعد بودم، بستری یو سی آی در روزی چند. شدم منتقل

  .شدم منتقل بخش به

 به دوباره شانس این کردم، تجربه دوم بار برای را مرگ یلحظه
 سوزی فرصت هرگز که بودم بسته عهد خود خدای با بود، زندگی
   .کرد نخواهم

 مساعدی حال بابا بودم، ویژه هایمراقبت بخش در که مدتی در
. ماند آرش عمو منزل نیاز بود، شده بستری اورژانس در و نداشت
 اولین در باالخره. بودند آمده ستوه به نیاز تابیبی مقابل در همه

  گردنم دور دست آمد؛ مالقاتم به شدم، منتقل بخش به که روزی
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 -هق میان. شدنمی جدا من از و کردمی گریه بلند صدای با انداخت،
  :کرد می تکرار مدام اشکودکانه هایهق

  !وقت هیچ نکن، تمیز رو باغچه وقت هیچ دیگه -

 وقت اسرع در ذهنش از تلخ یخاطره این کردن پاک برای باید 
  .دادممی انجام کاری

 مشغول بابا  .شدم مرخص بخش، در شدن بستری از بعد روز دو 
 بود زده زنگ آروین گوشی به آقاجون بود، ترخیصم کارهای انجام

 پزشک ورود با  .پرسیدمی شدنم مرخص ساعت مورد در و
  .شد او با صحبت مشغول و  داد پایان را تماس معالجم،

  :کرد اممواخذه قلبم، اکوی بررسی حین قلب متخصص پزشک

  !باش دور به تنش و استرس هر از گفتم چقدر سهرابی، خانم -

 داروهای  و  کرد چک را بود شده انجام که هاییآزمایش آخرین 
  :کرد نصیحتم جد ی خیلی. نوشت اشسرنسخه در را الزم

 پیوند منتظر هاستسال که کسانی حق نباشی، خودت مراقب اگه -
  !کردی پایمال رو کشنمی درد دارن و هستن قلب

 به شم،با خوبی امانتدار بودم داده اطمینان خاتون به بود، او با حق 
 یازشن برای تا دادم قول الهه به باشم، بابا و نیاز مراقب تا مامان
 رینآخ در خدا با که عهدی ولی بودم کرده کوتاهی خیلی. کنم مادری
  .شکست نخواهم هرگز را بستم لحظه

  بیرون با بود، آمده داخل دکتر نصایح آخرین با همزمان که بابا
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   .کند حاصل اطمینان امسالمتی از تا شد قدمهم او با رفتنش

 نگاهم سکوت در لحظه آن تا و بود ایستاده تختم کنار که آروین
  :کرد باز سخن به لب باالخره کرد،می

. یاومد بیرون سالمت به یو سی آی از تا شدیم زنده و مردیم -
 دلت شدم مئنمط که حاال. گشتمبرمی نباید دونم،می مقصر رو خودم

  .نشی ذیتا دیگه تا همیشه، برای باراین گردم،برمی نیست من با

 نشان اشدرپیپی هایبغض بردن فرو گرفت، من از نگاه ایلحظه
  :داد ادامه ایگرفته صدای با بود، درونش آشوب از

 ندهسرز که دارم آرامش زمانی! مهتا باش خودت مراقب خدا تورو -
  .باشی زندگیت سر سالمت و

 نارمک و کشید بیرون تختم کنار کمد داخل از را هایملباس کیف 
 دبو نوشته برایم دکتر که دارویی ینسخه به که همانطور. گذاشت
  :گفت کردمی نگاه

 امالً ک که را تختم. کنی عوض رو لباست تا کمک میاد مامان االن -
  .درآمد نشسته حالت به تا کشید باال کمی بود خوابیده

 بود شده باعث بود هایشچشم در که ایعاطفه و نگاهش ینحوه
  .بفشارد را گلویم بغض و بزند حلقه دیدگانم در اشک

 بگیرد، آرام جایک توانستنمی داشت که قراریبی دل با انگار
  :گفت و برداشت قدم در سمت
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  .کشید کجا به ترخیص کارهای ببینم میرم -

 پی در تابیبی با هایمچشم دیدم، جدایی و رفتن آهنگ او یدیده در 
 صدایش ضعیفی صوت با که بود نشده خارج اتاق از هنوز بود، او

  :زدم

  !آروین -

 همان به که بود غیرمنتظره برایش زبانم از نامش شنیدن آنقدر 
 اسم به بود، برگشته که وقتی از چون ایستاد؛ من به پشت حالت

 طالیی هایفرصت کنم، صبر نبود جایز دیگر. بودم نزده صدایش
 آرامی هب بود، رفته دست از  اشتباه تصمیم با و ناخواسته مانزندگی

  :گفتم ایخسته صدای با

 وضعیت با تونیمی نیستم، سابق مهتای دیگه دیدی؟ رو من شرایط -
 تونیمی فتادا برام اتفاقی اگه است،بسته نیاز به جونم  بیای؟ کنار من
 ولشقب دخترمون تک عنوان به تونیمی باشی؟ مراقبش پدر یه مثل
  کنی؟

  نزدیک من به محکم و مطمئن هایقدم با برگشت، من سمت آرام 

 بی هایچشم به خیره دارشنم نگاه برق با حرفی هیچ بدون. شد
 ثانیه چند از بعد. شد رنجورم یپریده رنگ یچهره و فروغ
 با شد، خم طرف به کمی و گذاشت تخت لبه روی را دستش  مکث

  :خواند خاص لبخندی و احساس

  منی یشبانه ینغمه و بامداد عطر -
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  عاشقی هایترانه کنم َسر که زمان هر 

  منی یترانه در که تویی تویی، تویی، این 

 رد بودند ایستاده عموزن و بابا که سرش پشت  و او بین نگاهم 
  .کردنمی دنبال را نگاهم رد که نبود خودش حال به بود، گردش

 لویج دیگر دست با و زدمی پس را هایشگریه مدام عموزن 
ه امانشبی یگریه بخاطر تا بود گرفته را دهانش  هاآن ضورح متوج 
  .نشود

 هگرفت نفس تازه آروین ولی شد،می خجالتم باعث هاآن حضور 
  :بود

  زاستمرگ و خموش زندگی، بهانه،بی -

  زیستن بهرِ  که بمان من کنار در 

  منی یبهانه بهترین و ییبهانه تو 

 به را اشعالقه نامزدی سال یک طی در که بود طوری اخالقش 
 مهدی هایسروده با را دلش حرف حاال بود، نداده نشان وضوح
  .کرد بیان سهیلی

 مجنونی رسید؛می نظر به مجنون برد، نام او از عمو که ایدلباخته 
  .بود خبربی لیالیش هایعاشقانه از هنوز که

 یقیافه  کاوید،می را امگرفته ُگر یچهره مشتاقش نگاه که همانطور
  به نیاز  پذیرش مورد در حرفم به  و گرفت خود به جانبی به حق
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  :کرد اعتراض گونهاین  فرزندمان، تنها عنوان

 نباشه، تو از بیشتر اون به امعالقه اگه نیاز، مورد در اما و -
 رو نیاز و تو هایفیلم و هاعکس تموم باید! نیست کمتر باش مطمئن

 وقتاون  و ببینی رو بود فرستاده برام  هاسال این طی در آرش که
  .نداری هم خودت حتی رو هاعکس از بعضی  بدی، نظر

  :داد توضیح شد، مواجه پرسشگرم  و متعج ب نگاه با وقتی

 ونا و بودی خوابونده پاهات روی رو نیاز اتاقت توی که  فیلمی  -
 الالیی شبرا و بود دستت توی کتاب به نگاهت کرد،می قراریبی
  .خوندیمی

 هیآ با و نشست اشپیشانی روی ریزیاخم  روزها آن یادآوری از
  :داد ادامه عمیق

 بارید،می روت و سر از خستگی دیدم، رو فیلم اون بار هزار  -
 از  رو خوندیمی  نیاز برای سوزناک لحنی با که الالیی حتی
  برات؟ بخونم  هستم؛  حفظ

 پنهان قابل که بود شوقی اشک او، صریح اعتراف مقابل در واکنشم
 به  و داد قرار اشمردانه هایدست  بین را  دستم. نبود کردن
  :فتگ بغض با. فشرد گرمی به وافر یعالقه و محبت ابراز ینشانه

 شنی پا تا سر هابچه دختر عین یادته؟ ساحل کنار شنی یقلعه -
 افتاد اشدوچرخه روی از نیاز وقتی. کردیمی بازی نیاز با و بودی

  دلم تو هایتابیبی و هاگریه با چقدر برداشت، خراش پیشونیش و
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   .اومد دردبه

 مو  که  بودم او زبان از خوشم خاطرات  یشنونده مبهوت و مات
 و پر چشم یکاسه از مدام هایم اشک. کردمی تعریف برایم مو به

 بهتر نیز او حال. داشتم لب به لبخند که حال عین در شدند،می خالی
 حضور ما دوی هر یچهره در لبخند و اشک نبود؛ من از

  .داشتند آمیزمسالمت

 با و دکر پاک شالم یگوشه با را هایمشقیقه روی هایاشک رد
  :گفت داشت، شیطنت رنگ که لبخندی

 و تو که بود التحصیلیتفارغ جشن  همه از  ترشیرین و ترقشنگ -
 توی حسابی دختر و مادر و کردین ست هم با رو  لباستون نیاز
 با قدرچ. نامزدیمون روز مثل درست کردین،می داریمیدون جشن
 ممهنا با همراه بود فرستاده برام لحظه همون آرش که فیلمی دیدن
  .ریختیم شوق اشک

 بود نزدیک هم به هایماندل چقدر دلتنگی، و دوری هاسال تمام در
 زدگیغفلت و تدبیریبی اثر در که هاجفا چه بودیم، غافل آن از ما و
  .بدهکاریم خودمان به زندگی چقدر. نکردیم خودمان حق در

 و یبنش فراز، از سرشار میدانی که مانزندگی یسراچه در دو هر 
 در که آنچه به وجود این با ولی بودیم دلخسته بود، جانگداز غم

  .ماندیم وفادار بود، شده ثبت عشق عنوان به وجودمان

 الزم اقدامات شدنم، مرخص از پس ماه یک ماه، اردیبشت اواخر
 شد انجام خودمانی عقد مراسم برپایی برای
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 من به و گرفت عهده به  آروین را هاخرید و کارها یهمه البته  .
 نیاز و خودم به مربوط هایخرید  فقط داد،نمی زیاد فعالیت یاجازه

  .دادیم انجام هم با را

 هب. کردم محدود  هفته در روز دو -یکی به داروخانه در را کارم
 به محکوم آروین، مداوم هایپیگیری و معالج پزشک دستور

  .بودم منزل در استراحت

 ،بچینیم آقاجون منزل را عقدمان یسفره گرفتیم تصمیم آروین با
  .بود مانجدایی تلخ یخاطره فراموشی برای خوبی جایگزین قطعاً 

 ممهنا تا کردیم موکول بعد ماه چند به را عروسی مراسم برگزاری 
 نزدیکی در تا بود مناسبی فرصت مدت این و برگردد اتریش از

  .کنیم تهیه آپارتمانی پدری منزل

 مهنگا. بود کرده آراییگل شکل بهترین به را ماشینش آروین 
 ارسامی همراه آریا و ساغر روستا یجاده در آرایشگاه، از برگشت

 یمانهمراهی آرش عمو و بودند کرده قبول فرزندی به را او تازه که
  .کردندمی

 زا تنه نیم تا شایان و نیاز کرد،می حرکت ما از جلوتر عمو 
 کودکانه شعفی و شور با و بودند بیرون خودرو سانروف
  .کردندمی رها هوا در را رنگی هایبادکنک

 بود صحرایی یبنفشه هایگل از پر که سرسبزی یتپ ه نزدیک 
 در  هاقاصدک پرواز همراه به رنگ سفید هایگرده رقص رسیدیم؛
  .بود آورده بوجود نوازیچشم و زیبا یمنظره بهاری نسیم تالطم
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 و مرد د دارد،نگه را ماشین تا خواستم آروین از داشتم، غریبی حس
 دادم اناطمین او به اشنگرانی ابراز به پاسخ در کرد، نگاهم متعج ب

 جاده یحاشیه در را ماشین آرامی به. است خوب حالم که
 اطرخ به که را امنباتی پیراهن دامن  شدم؛ پیاده  داشت،نگه
 یتپ ه ممالی شیب. بردم باال کمی شدمی کشیده زمین روی اشدنباله

 به مه آریا و عمو. کردم طی آرام -آرام را جاده به مشرف سرسبز
  .ودندب ما رفتار گرنظاره و کرده پارک جاده کنار آروین از تبعی ت

 ینگران با بود، قدمهم من با سکوت در لحظه آن تا که آروین 
  :پرسید

  خوبه؟ حالت! مهتا؟ میری کجا -

 یباال مامان و پدربزرگ حضور احساس شد،نمی این از بهتر حالم
  .شد امخوشحالی باعث دلتنگی، حس عین در هاتپ ه

 حس وجود تمام با کنارم در هم را مهیار و محمد حضور حتی
  .کردممی

 تجربه دیگر ایونهگ به را صحنه این من بینند،می مرا که دانستممی 
 هاآن سمت به لبخند با تا بود شده باعث ناب حس این بودم، کرده

 رقص و هاگل گردافشانی. بود شده شدیدتر باد وزش. کنم حرکت
 بر ادیش برف افشاندن به شباهتبی چندان لحظه آن در هاقاصدک
  .نبود خوشمان احوال

 ایستادم،  که بود نمانده تپ ه باالی به رسیدن برای بیشتر قدمی چند 
  از عزیزان پرمحب ت هایچهره جان یدیده با و بستم را هایمچشم
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 هاآن گرفتن آغوش در ینشانه به  .شد تداعی ذهنم در امرفته دست
 -ذره با را پرمهرشان وجود تا کردم باز طرف دو به را هایمدست
 که زیبایی حس همراه به گشودم؛ دیده. کنم حس بدنم هایسلول یذره
 دعا امخوشبختی برای تا خواستم هاآن از بود، شده ایجاد من در
   .کنند

 به لبخندی برگشتم؛ آروین سمت به خاصی آرامش حس با
 لیسوا حالم و حس درمورد  کهاین از بود عجیب. زدم اشنگرانی

  .بود بردهپی درونم خوش احوال به شاید! پرسیدنمی

 حرکت پایین سمت به  شادمان هم دوشادوش و  دست در دست
  .کردیم

 یخوش به لحظات مسیر، طول در آرش و آریا هایشیطنت کنار در 
 از. بودند ایستاده تراس جلوی همه. شدیم حیاط وارد. شد سپری
 از. شد بلند هاکشیدن ِکل و هازدن دست صدای شدیم؛ پیاده ماشین

 روی اسفند مدام عمه. کردیم عبور شده قربانی گوسفند خون رد
 طالیی منقل داخل سرخ زغال روی و چرخاندمی سرمان

  .ریختمی

 رشلوا و کت با که بابا عزیز، و آقاجون روبوسی و تبریک از بعد 
 آمد؛ ام سمت به  بود، ایستاده نادر عمو کنار آبی پیراهن و ایسرمه

  .رسید من به نوبت  .گفت تبریک و داد دست آروین به

 صورتم طرف دو دست مهربانی با شد، سرازیر هایماشک ناخودآگاه
  برایم اشبارانی هایچشم با نشاند، امپیشانی بر بوسه و گذاشت
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   .کرد خوشبختی آرزوی

 زوهایمبا رو دست نادر عمو مهسا، عموزن یمادرانه تبریک از بعد
 و کشید آغوش به مرا کرد، نگاهم سکوت در ثانیه چند و گذاشت
  :زد پچ گوشم زیر

 خیلی هردوتون برای خودمی، عروس باالخره دونستممی -
  .باش داشته رو ما پسر هوای خوشحالم،

 او به پدرانه و آرام لحن با آروین با روبوسی و تبریک ضمن
  :کرد گوشزد

 برای الزمِ  هرکاری بدهکاری، مهتا به خوش زندگی سال هشت -
  !بده انجام خوشبختیش

 بود، نشسته صندلی روی زانو درد خاطر به زمان آن تا که خاتون
 و خوش حال رساندیم، او به را خود ترسریع آمد؛ ما سمت به

 و آرش عمو تبریک از بعد. نشست ما دل و جان بر نیز او تبریک
 مانهمحتر گفت، تبریک و آمد جلو نامزدش همراه به حسین عمو،زن

  .کردیم خوشبختی آرزوی نیز هاآن برای و دادیم را او جواب

 

 سر و رفتیم داخل به بودند، انداخته راه به که ایشادی بزم کنار در
 عقد یخطبه شدن جاری منتظر سکوت در. نشستیم عقد یسفره
 دل در سرمان باالی سفید پارچه روی قند ساییدن هنگام. بودیم

داشتم مانزندگی در همیشگی شادی بارش آرزوی .  

  سرم روی عقد برای مامان پیش سال هشت که سفیدی چادر همان
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   .داد دست من به خاصی آرامش احساس کردم، سر را بود انداخته

 یلبه باز نیمه یگوشه از پنهانی دادم؛ مقابلم یآینه به را نگاهم
 پوشیده سفید پیراهن و مشکی شلوار و کت کردم، نگاهش چادرم
 بلکه نبود، نازیبا تنها نه هایششقیقه روی هایجوگندمی بود،
 شته جدی ت و غرور آن دیگر. بود کرده ترخواستنی را اشچهره
 روتنیف و ِمهر همه بود، هرچه. شدنمی دیده اشچهره در پیش سال
  .بود

 و صحنه تمام چون نبود خبری  هم من زمان آن هایدلبری از
 این با. آمدبرمی اشعهده از خوب چه و بود نیاز به متعلق هاطن ازی
 به دنیا آرامش تمام انگار نبود، پوشیده کسی بر خوشم حال وصف
  .بود شده تزریق جانم

 نتشیط با و شد امپنهانی نگاه متوجه  که بودم تماشایش در غرق
  :زد پچ آرام گوشم زیر

 جاری داره خطبه زیاده، وقت! بیا بیرون عاشقانه سلوک و سیر از -
   .میشه

 به که ناب گالب آوردن و خیال سرزمین در هاگل چیدن از بعد
 بار برای شد،می اعالم بلند صدای با نیاز طرف از مهرآسا کمک
 زندگی، به دادم رسایی بله حاضر،  بزرگترهای یاجازه با سوم

 مرد ترینخاص کنار در رو پیش خوب آینده و امنیت آرامش، عشق،
 و شتهگذ تلخ خاطرات یادآوری به گفتم قاطع نه مقابل در. امزندگی
  .ناامیدی
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 و بود شده امدلتنگی باعث امگذشته هایسال عزیزان غیبت هرچند
 قلبم در که داشتم ایویژه مهمانان ولی نبود، هاآن برای جایگزینی

  .نیاز و خاتون داشتند؛ جای

 آنهمه از گذر با و رسیدیم زندگی از درستی درک به هردو 
 رس عشق عظمت مقابل در روزگار هایبلندی پستی و هاپیچیدگی
  .آوردیم فرود تعظیم

 شوق عشق، با هم دست در دست عزیزانم، یهلهله و شادی کنار در
 دخترک با همراه آرزوها و امیدها تمامی با لبخند و

 گام ندگیز سوی به مطمئن و محکم نیاز، مان،داشتنیدوست
 میان عشق تا بستیم ناامیدی و یاس روی به را در و برداشتیم

  .دهد جوالن راحتی  ما

   

  پایان

  ۱۴۰۰ مهر ۷
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 مراجعه کنید.  www.98ia3.IR در انجمن به آدرسجهت دانلود رمان های بیشتر و عضویت 

 @98Ia.irآدرس انجمن در اینستاگرام: 

 www_98iia_comآدرس انجمن در تلگرام: 

 

 

 

http://www.98ia3.ir/
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