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 مقدمه

 ای بر نوشتار از نویسنده اثرمقدمه

ای اس تألمات داستان گذر عاشقاوٍ« آرسي کزدم عشك َمسفزت باشذ»

 ي آالم اوسان جامعٍ است.

غشل دختزی خًدساختٍ ي مستقل ي َىزمىذ بٍ دوبال جزیان 

شًد کٍ اي خًدکشی خًاَز جًاوش واخًدآگاٌ يارد مسیزی واخًاستٍ می

 کشاوذ.دار می یرا تا پای چًبٍ

ویکان بُمىش يکیل تاسٌ کار دادگستزی در ایه سفز َمسفز ريسَای 

شًد. مشکالت سوان ي مزدان جامعٍ امزيس را در سخت ي دشًار غشل می

شًد بٍ وظارٌ میريایت  ای کٍ تًسط ویکان ي غشلکىار داستان عاشقاوٍ

 وشیىم.می



َای يجًد اوسان، وًیسىذٌ در ایه اثز ضمه بیان ي وشان دادن بحزان

 کىذ.داستان دلذادگی را اس عشك ماوذگار ي حقیقی ريایت می

َا رَایی عاشك اس تزیه ي بذتزیه لحظٍعشقی کٍ َیچگاٌ حتی سخت

 شًد.معشًق را باعث ومی

 تز اس پیش کىذ.شبُایمان را درخشانباشذ کٍ وًر عشك ريسَا ي 

  َایمبا سپاس فزايان اس َمیشٍ َمزاٌ لحظٍ

 «وزگس رضایی»

 6931سمستان 

 

 



 

 

 

 

 

 

 فصل اول          

 نیکان   

 

ازْ ـاضویسٜ ذیطٜ قسْ. یظزْ ٚ تٝ نٛضت  ْپه ػٕیمی تٝ ؾیٍاض

ی ایٙطٛض تا حطل ٚ ِٚغ ؾیٍاض وكیسٜ تٛزْ. زاقت تاض و آذطیٗ آٔسٕیـ٘

ٞایی وٝ ضٚ تٝ ضٚـ ضٚی ٔیع پرف قسٜ تٛز٘س تا آضأف ٚ حٛنّٝ ػىؽ

اج وٝ قٞای ِٟؿتا٘ی وافیوطز. ٌطز٘ٓ ضا چطذا٘سْ ٚ تٝ نٙسِیٍ٘اٜ ٔی

ایٙدا ٕٞاٖ خایی تٛز وٝ تطای  ذتٓ.ٚزته ٚ تٛن ذاِی تٛز٘س چكٓ 

 اِٚیٗ تاض تٝ لٟٜٛ زػٛتف وطزْ. 

رف ـزض فضا پٞای خٍّٙی ٔٛؾیمی ٔالیٓ فطا٘ؿٛی تا ػطط چٛب

ٔیُ خسا قسٖ  ضٔكقس. ؾیٍاضْ تا ٘هفٝ ؾٛذتٝ تٛز ٚ ذاوؿتط تیٔی

وطزْ اضویسٜ تا زیسٖ ٘ساقت. زضؾت ٔثُ ٔٗ، وٝ زض زِٓ اِتٕاؼ ٔی

ٞا اظ ذٛزـ زفاع وٙس ٚ ٕٞٝ چیع تٝ قىُ ؾاتك تطٌطزز. ٔٛٞای ػىؽ
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طالیی ٚ تّٙسـ ضا اظ خّٛی نٛضتف تا ٘اظ وٙاض ظز ٚ تٝ چكٕا٘ٓ ذیطٜ 

 قس.

 ذیّی خاِة تٛزٖ!  -

 ؾیٍاضی ِٝ وطزْ.پٛظذٙسی ظزْ ٚ ؾیٍاضْ ضا زضٖٚ ظیط 

 آضٜ ٔٙٓ ٔٛافمٓ ذیّی خاِة تٛزٖ ٔرهٛناً تطای ٔٗ!  -

ٞا ضا تؿت ٚ ی ؾیاٜ ػىؽاـ تغییط وطز. تا حطل پٛقٝاِت چٟطٜـح

 تٝ نٛضتٓ ذیطٜ قس. تا ذٛ٘ؿطزی ٍ٘اٞف وطزْ.

 ذٛای تٛضیحی تسی؟! ٕ٘ی -

 پٛؾت ِثف ضا تا ز٘ساٖ وٙس.

ای ٘كٖٛ ٚ تٝ ٞط تچٝچٝ تٛضیحی تسْ؟! ٕٞف ؾاذتٍیٝ! ایٟٙا ض -

  ٕٞكٖٛ فتٛقاپٝ! قٝتسی ٔتٛخٝ ٔی

ِثرٙس ودی ظزْ ٚ ٔٛتایّٓ ضا ضٚقٗ وطزْ ٚ فیّٓ وٛتاٞی ضا وٝ اظ 

ی ذطٚج اضویسٜ ٚ آٖ ٔطز اظ آٖ ضؾتٛضاٖ ٌطا٘میٕت زاقتٓ ٕ٘ایف ِحظٝ

  زازْ.

ی ٌٛقی ذیطٜ قس. زیسْ وٝ تطای چٙس ِحظٝ ٔات ٚ ٔثٟٛت تٝ نفحٝ

ذٛاؾت اظ چمسض تغییط وطز. لّثٓ ٌطفتٝ تٛز أا تاظ زِٓ ٔیاـ حاِت چٟطٜ

ٞا تطای ٔٛضٛع ذانی تٛز٘س ٘ٝ آٖ ذٛزـ زفاع وٙس ٚ تٍٛیس آٖ ٔاللات

ذیع قس وٝ اظ ضٚی نٙسِی تّٙس آٔس ٘یٓچیعی وٝ زیسٜ تٛزْ ٚ تٝ ٘ظط ٔی

 قٛز. ظٚزتط زؾتٝ چٛتی ویفف ضا ٌطفتٓ ٚ پائیٗ وكیسْ.

اٌٝ أطٚظ اظ زض ایٗ وافٝ تسٖٚ ٞیچ تٛضیحی تیطٖٚ ضفتی زیٍٝ ٞیچ ـ 

 خایی تٛی ظ٘سٌی ٔٗ ٘ساضی! 

 ز ٔا٘س ٚ تؼس ٘كؿت. ٘فؿٓ ضا تا حطل تیطٖٚ زازْ.یه ِحظٝ ٔطزّ
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 چٝ اضتثاطی تا اٞٛضا ؾحطذیع زاضی؟! ـ 

 خّٛ آٔس ٚ تا نسایی وٝ ِطظقف تٝ ٚضٛح لاتُ قٙیسٖ تٛز غطیس: 

وٙی، تٛ ٞٓ ٚویّٓ ایی ٘یؿتٓ وٝ فىطـ ضٚ ٔیٔٗ اظ اٖٚ آزٟٔـ 

 ٘یؿتی خٙاب ٘یىاٖ تٟٕٙف، پؽ ٔٙٛ تاظخٛیی ٘ىٗ! 

اْ تىیٝ زازْ ٚ تٝ چكٕٟای آتی ٚ ظیثایف تا آضأف تٝ پكت نٙسِی

 ذیطٜ قسْ.

اضویسٜ! تٛ تا ٔٛوُ ٔٗ اٞٛضا ؾحطذیع چٝ واض قرهی ٚ ذهٛنی ـ 

 ؟!زاقتی وٝ تا حاال چٙس تاض تا ٞٓ ٔاللات وطزیٗ

٘یىاٖ تؽ وٗ! ایٗ طٛضی تا ٔٗ حطف ٘عٖ! نٛضتف ظطیف ٚ ظیثا ـ 

زضذكیس٘س. پیكا٘ی تّٙس ٚ اـ زض نٛضت ؾفیسـ ٔیتٛز ٚ چكٕٟای آتی

تیٙی وٛچه تطویة ػطٚؾىٟای ظیثای ذاضخی ضا زض نٛضتف ؾاذتٝ 

ای ٜقس أّا أطٚظ آٔیعتٛز٘س. ٕٞیكٝ زِٓ تا زیسٖ نٛضتف پط اظ ػكك ٔی

 اْ قسٜ تٛز٘س.خایٍعیٗ احؿاؾات لثّیتطحٓ اظ حؽ ٘فطت ٚ 

٘یىاٖ تٟت تٛضیح ٔیسْ أّا أطٚظ ٘ٝ! أطٚظ تٛ ایٙمسض ػهثا٘ی ٞؿتی ـ 

 وٝ ٞط حطفی تع٘ٓ اٚضاع تستط ٔیكٝ.

پٛقیِ غیط اظ ایٗ ٞٓ تٟت ٌفتٝ تٛزْ، ٕٞٝ چیع تطاْ لاتُ چكٓ لثالًـ 

 ضز.ٔٛ

 وٙی. ٘یىاٖ زاضی ظٚز لضاٚت ٔیـ 

ضٚی ٔیع  ِٛٓ ضا تیطٖٚ آٚضزْ ٚ چٙس اؾىٙاؼ ؾثعأف ویف پتا آض

 ٌصاقتٓ.

 ٘یىاٖ نثط وٗ. ـ 

 تّٙس قسْ.
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اْ ضا اظ ضٚی ذٛاْ تثیٕٙت اضویسٜ! ویف زؾتی چطٔیزیٍٝ ٕ٘یـ 

 .ٚ تّٙس قسْ نٙسِی وٙاضی تطزاقتٓ

 وٙی... ٘یىاٖ نثط وٗ، زاضی اقتثاٜ ٔیـ 

ْ، تاضاٖ تٙستط قاج وٝ ذاضج قسزیٍط تٝ نٛضتف ٍ٘اٜ ٘ىطزْ. اظ وافی

قسٜ تٛز. ٔاقیٗ ضا ضٚقٗ وطزْ ٚ اظ ا٘تٟای وٛچٝ زٚض ظزْ. زیسٔف وٝ 

ای اظ ظیط تاضاٖ ایؿتازٜ ٚ تٝ زٚض قسٖ ٔاقیٗ ذیطٜ قسٜ. ضفتٓ أّا تىٝ

ط قیطیٗ ٚ ـوكیسْ ػطؽ ٔیـٛظ ٚلتی ٘فـلّثٓ ظیط تاضاٖ خا ٔا٘س. ٞٙ

ٔاٖ اییـآقٙاَ ٚ ا٘سی اظ ـوطزْ. یه ؾاـ ضا زض ٔاقیٗ حؽ ٔیٌطْ

ٌصقت. اِٚیٗ تاض زض زفتط پسض ٔاللاتف وطزْ. زاقتٓ تطای واضی اظ ٔی

ای آتی وٝ تٝ قسْ وٝ تا زیسٖ آٖ زٚ خفت چكٓ تیّٝزفتط ذاضج ٔی

نٛضتٓ ذیطٜ قسٜ تٛز٘س زضخا ٔیرىٛب قسْ. چٙس ٔاٞی اظ آٔسٖ پطٚا٘ٝ 

 زْ. وطٌصقت ٚ اِٚیٗ پطٚ٘سٜ ضا ظیط ٘ظط پسض پیٍیطی ٔیٚواِتٓ ٕ٘ی

ذیاَ زا٘ؿتٓ تطای ضفتٗ تٝ زازؾطا ٚلت ظیازی ٘ساضْ أّا تیتا آ٘ىٝ ٔی

  ضفتٗ قسْ. ٕٞاٖ ضٚظ ٞٓ ٕٞیٗ ػطط قیطیٗ ٚ ٌطْ ضا ظزٜ تٛز.

ٞایی وٝ زض قٕاَ تا پسضتعضي پیطـ تطای پیٍیطی ؾٙسٞای ظٔیٗ

 زاقتٙس تٝ زفتط ٚواِت ٔطاخؼٝ وطزٜ تٛز. 

ٞا تٝ تٓ. ضٚظی وٝ ؾٙس ظٔیٗقاٖ ضا تا انطاض اظ پسض ٌطفپطٚ٘سٜ

اـ قسْ. زؾتكاٖ ضؾیس اِٚیٗ لطاض ٔاللات ٔا زض ٕٞیٗ وافٝ تٛز. ػاقك

وطزْ. تطای ٔٗ وٝ لثُ اظ ٚضٚز یـٛض ٔـط اظ چیعی وٝ تهـذیّی ظٚزت

ایی ٚ ظ٘اٍ٘ی ـسٜ ٚ ظیثـای ٘ساقتٓ، اضویا٘ٝـی ػاقمطتٝـاضویسٜ ٞیچ تد

 ٘ظیطـ یه خازٚی زضذكاٖ تٛز. تی
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ٓ تا زیس٘ف ٕٞیكٝ تٝ طپف ـسٜ ػطٚؾه ظیثای ٔٗ تٛز. لّثـاضوی

ٞای اططافیاٖ اظ ا٘تراب ذٛتی وٝ زاقتٓ زِٓ افتاز ٚ اظ قٙیسٖ تؼطیفٔی

ىاضاٖ، ٔا ظٚج ػاِی ٚ ـتاٖ ٚ ٕٞـقس. اظ ٍ٘اٜ زٚؾِثطیع اظ قازٔا٘ی ٔی

تٝ انطاض اضویسٜ فمط اٚ ٚ  ،آِی تٛزیٓ. ٘أعزی ٔرتهطی ٌطفتیٓایسٜ

ٌصقت. ٕٞعٔاٖ ٚ ػكك ٔی اْ. ضٚظٞا تا قازیپسضتعضٌف ٚ ٔٗ ٚ ذا٘ٛازٜ

ای پیسا اِؼازٜاْ، اظ ِحاظ واضی ٞٓ پیكطفت فٛقتا ٚضٚز اضویسٜ تٝ ظ٘سٌی

وطزٜ تٛزْ ٚ تا تٝ ؾطا٘داْ ضؾا٘سٖ چٙس پطٚ٘سٜ ٟٔٓ، تا ٚخٛز وٓ ؾٗ ٚ 

ٓ فىط ٔؿتمُ آ٘مسض وٝ زای ٜ تٛزْ.وٓ ؾاتمٝ تٛزٖ تٝ قٟطت ذٛتی ضؾیس

 قسٖ ٚ خسایی اظ زفتط ٚواِت پسض ضا زاقتٓ. 

٘فؽ ػٕیمی وكیسْ ٚ ٔاقیٗ ضا پاضن وطزْ. اظ خایی وٝ تٛزْ تٟطاٖ 

قس٘س. ٕٞٝ چیع ظیط پایٓ تٛز زض تاْ ٞایف تٝ ضاحتی زیسٜ ٔیٚ ذا٘ٝ

 اـ ضاای ذان ٘كؿتٓ ٚ تٝ ذٛضقیس وٝ آذطیٗ تالـتٟطاٖ. وٙاض تپٝ

اـ تٛزْ، أّا ػاقك وطز چكٓ زٚذتٓ.تطای ضٚقٗ ٍ٘ٝ زاقتٗ قٟط ٔی

 وطز. یـاْ ٔٛا٘ٝـاـ زیٛض ذیا٘تـته

ضیعی ٝـاضـ تط٘أـاْ زض وٙسٜـمسض وٝ تطای تٕاْ آیٙـذٛاؾتٕف آ٘ٔی

ٞا وٝ فطز ٘اقٙاؾی تٝ زفتط واضْ وطزٜ تٛزْ، أّا زیسٖ آٖ فیّٓ ٚ ػىاؼ

تغییط زازٜ تٛز. آ٘مسض تٟٓ ضیرتٝ ٚ آقفتٝ تٛزْ فطؾتازٜ تٛز ٕٞٝ چیع ضا 

ٞا ٚ وٝ زیٍط تطایٓ إٞیتی ٘ساقت چٝ وؿی ٚ تٝ چٝ ٔٙظٛضی ػىؽ

فیّٓ ضا فطؾتازٜ، فمط ایٗ ٟٔٓ تٛز وٝ اضویسٜ زیٍط آٖ فطز ؾاتك تطای 

اـ پیسا وٙس وطز ضاٞی تطای تثطئٝٔٗ ٘ثٛز. ٞط چٙس وٝ لّثٓ تاظ تمال ٔی

ی تا آذطیٗ ِحظٝ .فت وٝ ٕٞٝ چیع پایاٖ ٌطفتٌٝأا ػمُ ٚ ٔٙطمٓ ٔی

ی ٟٔٓ ضا تطای غطٚب ذٛضقیس ٕٞا٘دا ٘كؿتٓ. قایس اٌط آٖ چٙس پطٚ٘سٜ
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قس هٛضت ٔیـضفتٓ. زض آ٘ط ٔیـضؾیسٌی ٘ساقتٓ چٙس ٚلتی ضا تٝ ؾف

ٞا، اظ أّا حدٓ واضی ظیاز ٚ ّٟٔٓ تٛزٖ ته ته پطٚ٘سٜ آضأكٓ ضا تاظ تیاتٓ،

 وطز.فىط ؾفط ٔٙهطفٓ ٔی

ٔاقیٗ ضا وٝ ضٚقٗ وطزْ آفتاب وأالً غطٚب وطزٜ تٛز. پكت تطافیه 

ٞای ٔكتطوی وٝ تا اضویسٜ طٛال٘ی ػهطٌاٞی شٞٙٓ پط تٛز اظ ذاططٜ

ای وٝ ذٛضزٜ تٛزْ آ٘مسض ؾرت ٚ تٙس تٛز وٝ ٞٙٛظ تاٚضـ زاقتٓ. ضطتٝ

وطزْ. قطٚع وطزْ تٝ یازآٚضی ظٔاٟ٘ایی وٝ تٝ زالیُ ٔرتّف اظ ٕ٘ی

اـ ضا ٔثُ لطؼات پاظَ تٝ ٞٓ ضفت. ٞط ضٚظ ٚ ٞط تٟا٘ٝاٖ طفطٜ ٔیزیساضٔ

آ٘مسض زض شٞٙٓ تا ذٛزْ ٚ ذاططات ٔكتطوٕاٖ وّٙداض چؿثا٘سْ. ٌاٞی ٔی

ٞای قسْ. تٟٙا تٛقٞای خّٛیی ٕ٘یضفتٓ وٝ ٔتٛخٝ حطوت ٔاقیٗٔی

 وكیسْ.تّٙس ٚ ٔىطض اظ ٚٞٓ ٚ ذیاَ تیطٖٚ ٔی

ذٛضز٘س. ٘فؽ ػٕیك ٚ پطزضزی ٞای ضیع تٍطي تٝ قیكٝ ٔیلططٜ

اْ ضا ٝـی ؾیٙلفؿٝظزٜ ٛزٜ ٚ یدـی فطؾٝـٖٛ لطؼـٓ چـسْ، لّثـوكی

 .ذطاقیسٔی

نسای ظً٘ تّفٗ ٕٞطاٞٓ وٝ زض پرف ٔاقیٗ پیچیس، اظ تطافیه 

ی آضتیٗ وٝ اظ زٚؾتاٖ نٕیٕی ٚ ذاضج قسٜ تٛزْ. تا زیسٖ قٕاضٜ

نحثت وطزٖ ٘ساقتٓ  یای ٔطزز ٔا٘سْ. حٛنّٝاْ تٛز چٙس ِحظٝلسیٕی

ی اتهاَ أّا تطای ایٙىٝ اظ حاَ ٚ ٞٛای تسی وٝ زاقتٓ ذاضج قْٛ زوٕٝ

  تٕاؼ ضا ِٕؽ وطزْ. 

 ـ ؾالْ ٘یىاٖ خاٖ ذٛتی.

 ـ ؾالْ آضتیٗ لطتا٘ت تٛ ذٛتی زازاـ؟!

 ـ ودایی ٘یىاٖ زفتط ظً٘ ظزْ ٘ثٛزی؟
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 ـ تیطٚ٘ٓ.

 ـ زاضی ٔیای؟!

شٞٙٓ ضا تطای لطاض ٔاللات یا تا تؼدة تٝ نفحٝ ٔا٘یتٛض ذیطٜ قسْ ٚ 

 ای وٝ قایس فطأٛـ وطزٜ تٛزْ خؿتدٛ وطزْ.تط٘أٝ

 ـ ودا تیایٓ؟!

ـ ای تاتا! یازت ضفتٝ ٍٔٝ أكة، قة تِٛس آیٙاظٜ ٍٔٝ ٍ٘فتٓ تٟت، 

 زػٛتتٖٛ وطزْ.

اْ وكیسْ. فطأٛـ وطزٜ تٛزْ حك ٞٓ والفٝ زؾتٓ ضا ضٚی پیكا٘ی

قّٛغی زاقتٓ وٝ تِٛس ٕٞؿط تٟتطیٗ زاقتٓ. أطٚظ آ٘مسض ضٚظ پط زغسغٝ ٚ 

 ضفیمٓ ضا فطأٛـ وطزٜ تٛزْ.

 ای ناف وطزْ.نسایٓ ضا تا ؾطفٝ

وطزْ ـ تثرف آضتیٗ خاٖ فطأٛـ وطزٜ تٛزْ، ضاؾتف فىط ٕ٘ی

 أكة تاقٝ.

ـ ذیّی ذٛب ػیثی ٘ساضٜ زیط ٘كسٜ فٛضی تا اضویسٜ ذا٘ٓ تیایٗ ٕٖٞٛ 

 خای ٕٞیكٍی.

 ؾىٛت وطزْ.

 ٞا! ٘یىاٖ ٔٗ فمط تٛ ٚ ذإ٘ت ضٚ زػٛت وطزْ.ایٗـ ػّٛ!؟ ودایی؟ تی

 ٘فؽ ػٕیمی وكیسْ.

 ـ اضویسٜ أكة ٘یؿت آضتیٗ!

ؾىٛت وطز. آ٘مسض ضفالتٕاٖ ػٕیك ٚ طٛال٘ی تٛز وٝ حتی زض ایٗ 

 قطایط تس ضٚحی وٝ زاقتٓ تطایف تٟا٘ٝ ٘یاٚضزْ.

 ـ أا ذٛزْ زاضْ ٔیاْ.
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 ـ ٔٙتظطتٓ ٘یىاٖ!

ظ اتٛتاٖ ذاضج قسْ. ٘یٓ ؾاػت تؼس ضٚتٝ تطیٗ زٚض تطٌطزاٖ ااظ ٘عزیه

ی ِؼٙتی وٝ چٙس ضٚی آضتیٗ ٚ ٘أعزـ زض وافٝ ٘كؿتٝ تٛزْ. ٕٞاٖ وافٝ

 تط ٘كؿتٝ تٛزیٓ.ؾاػت لثُ ٔٗ ٚ اٚ چٙس نٙسِی آٖ ططف

اْ آضاْ ٚ قاز تاقس تٝ اٍ٘كتاٖ تّٙس وطزْ چٟطٜزضحاِیىٝ ؾؼی ٔی

تٛز چكٓ زٚذتٓ.  آضتیٗ وٝ زض زؾتاٖ ظطیف زذتطن وٙاضـ ٌطٜ ذٛضزٜ

قاٖ تٛز. زذتطن ظطیف ٚ ظیثا ایٗ زٚٔیٗ زیساضٔاٖ تؼس اظ خكٗ ٘أعزی

زضذكیس٘س. زض شٞٙٓ تٛز ٚ چكٕاٖ زضقت ؾیاٞف اظ ٘ٛض ػكك ٔی

اـ اـ ضا تا اضویسٜ ٔمایؿٝ وطزْ. نٛضت ؾازٜ ٚ ؾثعٜ٘اذٛزآٌاٜ چٟطٜ

 وأالً تا پٛؾت ؾفیس ٚ زضذكاٖ اضویسٜ تفاٚت زاقت.

 چطا اضویسٜ ضٚ ٘یاٚضزی؟!٘یىاٖ ـ 

 تٝ نٛضت قاز ٚ ذٙساٖ آضتیٗ چكٓ زٚذتٓ.

 ضاؾتف یٝ واضی تطاـ پیف اٚٔسٜ تٛز، ػصضذٛاٞی وطز.ـ 

 قیٓ.ا٘كاا... زض اِٚیٗ فطنت تیكتط تا ٞٓ آقٙا ٔیـ 

 تؼس چطذیس ٚ تٝ نٛضت وٛچه آیٙاظ ذیطٜ قس.

! ٞط زٚ ٘یىاٖ اظ تٟتطیٗ زٚؾتای ِٔٗ، یٝ ٚویُ پایٝ یه ٚ زضخٝ یهـ 

اْ ضا تغییط زازْ. ذٙسیس٘س ٚ ٔٗ تٝ ظحٕت تا ِثرٙس وٛتاٞی حاِت چٟطٜ

ی وٛتاٞی ضٚی ؾاػت زیٛاضی تعضي وافٝ ذیطٜ ٔا٘س. ٍ٘اٞٓ تطای ِحظٝ

ٞا ؾپطی قٛ٘س ٚ اظ ایٗ وافٝ تا آٖ حدٓ ذٛاؾت ظٚزتط ثا٘یٝزِٓ ٔی

 ٚؾیغ ذاططات تیطٖٚ تطْٚ.

ٞای ػاقما٘ٝ تطذالف ظٔعٔٝ ٞا ٚأكة تٛزٖ زض ایٙدا ٚ زیسٖ ذٙسٜ

 آٚض تٛز.ٕٞیكٝ تطایٓ ػصاب
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 ٘یىاٖ وی ٔا تایس قیطیٙی ترٛضیٓ؟!ـ 

 تا تؼدة تٝ نٛضت آضتیٗ ذیطٜ قسْ.

 قیطیٙی؟!ـ 

آضٜ زیٍٝ! ودایی تٛ؟! االٖ یه ؾاَِ وٝ ٕٞف ٚػسٜ أطٚظ ٚ فـطزا ـ 

 تٖٛ؟!زی؟ پؽ چی قس خكٗٔی

 ای ظزْ.ٚ ِثرٙس ٘هفٝ ٘یٕٝ اْ ضا فطْ زازْٞای ٌٛ٘ٝتٝ ظحٕت ٔاٞیچٝ

 تٝ ظٚزی ا٘كاا... زض ذسٔتتٖٛ ٞؿتٓ.ـ 

 وطز ٞط چٝ ظٚزتط ایٗ ٟٕٔا٘ی تٕاْ قٛز.زض زِٓ زػا ٔی

ٞا ٚ ٔاللات أطٚظٔاٖ زض ٕٞیٗ وافٝ حؿاتی اػهاتٓ ضا زیسٖ ػىؽ

ٔاٖ زِٓ ٘یأس زػٛت تٟٓ ضیرتٝ تٛز. أّا تراطط زٚؾتی چٙسیٗ ؾاِٝ

 آٚضزْ.طچٙس وٝ انالً زػٛتف ضا تراطط ٕ٘یآضتیٗ ضا لثَٛ ٘ىٙٓ. ٞ

 ؾالْ....ـ 

 ؾالْ ػعیع زِٓ تِٛست ٔثاضن!ـ 

آٔس ؾطْ ضا تّٙس وطزْ. آیٙاظ تا نسای ظطیف ٚ ظ٘ا٘ٝ وٝ اظ ضٚتٝ ضٚ ٔی

اـ تّٙس قسٜ تٛز ٚ تا زذتط ٚ ٔطز خٛا٘ی وٝ ٘أعز آضتیٗ اظ ضٚی نٙسِی

 وطز٘س.ضٚیف ایؿتازٜ تٛز٘س ذٛـ ٚ تف ٔیضٚتٝ

تّٙس قسْ. تا ذٛزْ  اْ٘فؽ ػٕیمی وكیسْ ٚ تٝ ضؾٓ ازب اظ نٙسِی

ٌفتٝ تٛز تٟٙا ٔٗ ٚ اضویسٜ ضا زػٛت وطزٜ پؽ حتٕاً ایٗ فىط وطزْ آضتیٗ 

زذتط ٚ ٔطز ٕٞطاٞف ٟٕٔاٟ٘ای ٕٞؿطـ تٛز٘س. زذتط خٛاٖ لس ٔتٛؾط 

 ای ٌٙسٍٖٔٛ زاقت.ٚ چٟطٜ

آٔس، ٔثُ یه ٔیایف ٍ٘اٜ وطزْ. تٝ ٘ظطْ ذیّی آقٙا تٝ چكٕاٖ لٟٜٛ

 آقٙای لسیٕی. ؾالْ ٚ احٛاِپطؾی ٔرتهطی وطز.
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اـ تٛزْ وٝ اـ ٚ یازآٚضی ایٙىٝ ودا زیسٜآ٘مسض ٔحٛ تٕاقای چٟطٜ

ای ٔطز خٛا٘ی ضا وٝ تٝ نٛضتٓ ذیطٜ ٔا٘سٜ تٛز ٘سیسْ. ٍ٘اٞٓ ضا تطای ِحظٝ

ای تٝ نٛضت ٔطز خٛاٖ ظزْ. تٝ ؾطػت زظزیسْ ٚ ِثرٙس ٘هفٝ ٚ ٘یٕٝ

 آٔس. آضتیٗ خّٛ

٘یىاٖ خاٖ ایكٖٛ اؾتاز قٟطیاض ٔفیس اظ اؾاتیس ٞٙط ٚ اؾتاز لسیٕی ـ 

 آیٙاظ خاٖ ٞؿتٗ.

 زؾتٓ ضا خّٛ تطزْ ٚ تٝ نٛضت ناف ٚ ضٚقٗ ٔراطثٓ ذیطٜ قسْ.

اؾتاز ایكٖٛ ٞٓ اظ زٚؾتاٖ لسیٕی ٔٗ خٙاب ٘یىاٖ تٟٕٙف اظ ـ 

 تٟتطیٗ ٚوالی زازٌؿتطی!

ٞف ٔٛقىافا٘ٝ تٕاْ اـ وٝ زض زؾتٓ خای ٌطفت، ٍ٘ازؾت ظطیف

 نٛضتٓ ضا واٚیس.

 اظ آقٙایی قٕا ذٛقٛلتٓ خٙاب تٟٕٙف. ـ 

 ِثرٙس ظزْ.

 ٔٗ ٞٓ ٕٞیٙطٛض اؾتاز!ـ 

تطیٗ نٙسِی ضا تٝ زذتطی وٝ ِثرٙس آضأی ظز ٚ چطذیس ٚ ٘عزیه

 ٕٞطاٞف تٛز ا٘تراب وطز. آضتیٗ زٚتاضٜ خّٛ آٔس.

 تثركیس فطأٛـ وطزْ، غعَ ذا٘ٓ ضٚ ٞٓ ٔؼطفی وٙٓ.ـ 

 ... تؼس تٝ ؾٕت زذتط خٛاٖ تطٌكت.ذا٘ٓ غعَِ ـ

 ضاؾتی فأیّیت چی تٛز غعَ خاٖ؟!ـ 

 آیٙاظ ذٙسیس.

حٛاؾی تؼس اظ یه ؾاَ ٞٙٛظ فأیّی غعَ ضٚ ی آضتیٗ چمسض تٛ تیـ ٚا

 زٚ٘ی؟! حاال وٝ ایٙطٛض قس تایس حسؼ تع٘ی؟! ٕ٘ی
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 ٍ٘اٜ ٌیح ٚ ًٌٙ آضتیٗ ضٚی نٛضت ذٙساٖ آیٙاظ ثاتت ٔا٘س.

 نثاحی ٞؿتٓ خٙاب تٟٕٙف!غعَ ـ 

 نسایف زض آٖ ِحظٝ اٍ٘اض آقٙاتطیٗ نسایی تٛز وٝ قٙیسٜ تٛزْ.

 اظ قرهیت ٚ آضأف ذانی وٝ زاقت ِصت تطزْ. 

 تٙسٜ ٞٓ ذیّی ذٛقٛلتٓ ؾطواض ذا٘ٓ! ـ 

ای وٛتاٜ ٍ٘إٞاٖ زضٞٓ ٌطٜ ذٛضز. اٍ٘اض اٚ ٞٓ تٝ ٕٞاٖ تطای ِحظٝ

طٛض تا زلت تٝ نٛضتٓ ٍ٘اٜ احؿاؼ آقٙایی ػدیثی زچاض قسٜ تٛز وٝ آ٘

 وطز.ٔی

ی ٘أطئی وٝ تیٗ چكٕٟایٕاٖ تؿتٝ قسٜ تٛز نسای ٔطز خٛاٖ ضقتٝ 

 ضا پاضٜ وطز.

 اِثتٝ تٟتطٜ تفطٔائیس اؾتاز غعَ نثاحی! ـ 

 آیٙاظ تا تؼدة ٚ قازی تٝ نٛضت زٚؾتف ذیطٜ قس.

آٔس تٛی ػطط تٙس ٚ ٌطا٘میٕتی وٝ اظ ِثاؼ ٔاضوساض خٙاب اؾتاز ٔی

وطزْ. زض اْ پیچیس. ؾاِٟا لثُ ذٛزْ ٞٓ اظ ایٗ ػطط اؾتفازٜ ٔیضیٝزض 

اـ وٝ تٝ زذتطن ذیطٜ ٔا٘سٜ تٛز ٍ٘اٜ وطزْ. ؾىٛت تٝ نٛضت تكاـ

ٌٛقی تّفٙٓ ضا ضٚی ٔیع ٌصاقتٓ. ٚ تٝ نٛضت تطاقیسٜ ٚ ٔطتة اؾتاز 

 خٛاٖ چكٓ زٚذتٓ.

ٞای ؾفاٍِطی ضٚ تٛی واٖ٘ٛ ٞٙط غعَ خاٖ اظ ایٗ ٞفتٝ والؼـ 

 طٚع وطزٖ.ق

 ٌٓ.آیٙاظ تا اقتیاق ٌفت: ٚای ػاِیٝ! غعَ تثطیه ٔی

اـ ضا زض ٞای ؾفیس ٚ ٔطتةزذتط خٛاٖ ِثرٙس ظز ٚ ٔٗ ضزیف ز٘ساٖ

 ٘ٛض وٓ وافٝ زیسْ.
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ٕٖٔٙٛ آیٙاظ خاٖ، اِثتٝ تٝ ِطف اؾتاز وٝ ٔٗ ضٚ وٝ زا٘كدٛی ؾاَ ـ 

 قٖٛ ا٘تراب وطزٖ.آذط ٞؿتٓ تٝ ػٙٛاٖ ٔطتی والؼ

ٌط ذٛاؾت ضٚی زؾتاٖ ظطیف زیسْ وٝ آضاْ ٚ ٘ٛاظـ زؾت اؾتاز ضا

زذتطن تٙكیٙس. حسؼ ظزْ وٝ ضٚاتـطی فطاتط اظ قـاٌطز ٚ اؾـتازی 

ٞایف ضا اظ ضٚی ٔیع قاٖ ٚخٛز زاقتٝ تاقس، أّا زذتط آضاْ زؾتتـیٗ

 اـ ضا ناف وطز.زاض ٚ ؾٙتیٞای زأٗ ٌُتطزاقت ٚ تا ذداِت چیٗ

ؾاظی ٚ ؾفاٍِطی ایطاِٖ، ایٙٛ ٘ٝ تٟٙا ٕٝٞای ٞٙط ٔدؿغعَ اظ تٟتطیٗـ 

ٔٗ تّىٝ تْٕٛ اؾاتیس زا٘كىسٜ ٞٓ تٟف تاٚض زاضٖ. ٘اذٛزآٌاٜ ٍ٘اٞٓ تٝ 

زؾتٟای وٛچه ٚ ظطیف زذتطن وٝ قثیٝ زؾت زذتطاٖ ٘ٛخٛاٖ تٛز 

وكیسٜ قس. زِٓ تطای زؾتاٖ ؾفیس ٚ اٍ٘كتاٖ تّٙس ٚ ظیثای اضویسٜ تًٙ 

وٙٙس. زض ٓ ٘ثٛز اظ چٝ تؼطیف ٔیقسٜ تٛز. ؾىٛت وطزْ. زیٍط تطایٓ ٟٔ

ای اظ آٖ ٘ساقتٓ. زض ذا٘ٛازٜ ٔا خٕؼی ٌطفتاض قسٜ تٛزْ وٝ ٞیچ ؾط ضقتٝ

ی ٔا ٞیچىؽ ٘ٝ ز٘ثاَ ٞٙط تٛز ٚ ٘ٝ ٞٙطٔٙس. ٔٙطك ٚ اؾتسالَ زض ذا٘ٝ

ظز ٚ ٞیچىؽ تٝ ز٘ثاَ احؿاؾات ٘ثٛز. تٟٙا ٞٙطی وٝ زض حطف اَٚ ضا ٔی

ی فطـ زؾتثاف تٛز٘س وٝ ٔازضْ ػاللٝ آٔس تاتّٛٞایذا٘ٝ ٔا تٝ چكٓ ٔی

قاٖ زاقت. ٘فؽ ػٕیمی وكیسْ ٚ تاظ آٚضی ٚ ٍٟ٘ساضیذانی تٝ خٕغ

٘یٓ ٍ٘اٞی تٝ ؾاػت ا٘ساذتٓ تا ذٛزْ فىط وطزْ ای واـ چٙس ؾاػت 

فیُ تٝ ٔٙكی زفتط ٍ٘فتٝ تٛزْ وٝ ٞیچ تٕاؾی ضا تطلطاض ٘ىٙس. زِٓ زض آٖ 

ذٛاؾت. ٞٙٛظ ٔات ٚ ٔثٟٛت ِحظات تٟٙا، ذّٛت ٚ تٟٙایی ٚ تفىط ٔی

ٞٙٓ ا٘ثاقتٝ اظ تضاز ٚ طغیاٖ اتفالات ضخ زازٜ تیٗ ذٛزْ ٚ اضویسٜ تٛزْ. ش

 ی افىاضْ ضا پاضٜ وطز.. نسای ظطیف زذتطن ضقتٝتٛز

 اِثتٝ آضتیٗ خاٖ قٕا ذٛزت ٞٓ ٞٙطٔٙس ٞؿتی.ـ 
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 آضتیٗ ذٙسیس.

 ی ٞٙطٞا خا تٍیطٜ! اٌط تؿاظ ٚ تفطٚقی تٛی زؾتٝـ 

 :زِرٛضی ٍ٘اٞف وطزآیٙاظ تا 

 ظ٘ی!آضتیٗ تٛ ٟٔٙسؼ ٔؼٕاضی ػعیعْ، ایٗ چٝ حطفیٝ ٔیـ 

غعَ ازأٝ زاز: آضأكی وٝ تٛی واضوطزٖ تا ٌُِ ٚ ؾفاَ ٞؿت ٔٗ 

ای اظ ٚخٛز ذٛزت اٍ٘اض زاضی لطؼٝ ای تدطتٝ ٘ىطزْ.تٛی ٞیچ خای زیٍٝ

 زی.وٙی ٚ تٟف قىُ ٔیضٚ ِٕؽ ٔی

تیكتطی ٍ٘اٜ وطزْ. تا آ٘ىٝ  چطذیسْ ٚ تٝ نٛضت ٌٙسٍٔكٖٛ تا زلت

ی اخعاء نٛضتف زض وٕاَ ؾازٌی تٛز٘س أّا زض وٙاض ٞٓ تطویة ٕٞٝ

خصاب ٚ چكٕـٍیطی ؾـاذتٝ تٛز٘س. تٙـٟا آضایـكی وٝ زض نـٛضتـف 

زضذكیس. تٛا٘ؿتٓ تثیٙٓ تطق ا٘سوی تٛز وٝ ضٚی ِثٟایف ٔیٔـی

اـ وـطزْ. ی پط اظ ض٘ـً ٚ ِؼاب اضویسٜ ٔمایـؿٝ٘اذـٛزآٌاٜ تا چٟطٜ

زا٘ؿتٓ زض لّثٓ چٝ اتفالی ضخ زازٜ وٝ أكة ٕٞٝ ضا تا اٚ ٔمایؿٝ ٕ٘ـی

 وطزْ.ٔی

ضفتٙس، أّا تٝ ٞط ای اظ شٞٙٓ تیطٖٚ ٕ٘یچكٕٟای آتی ٚ ظیثایف ِحظٝ

ی اضتثاطٓ تا اٚ ضا ٘إٔىٗ تّـمی ضفتٓ تاظ ػمّٓ ازأـٝٔؿیطی وٝ ٔی

 وطز.ٔـی

ٜٛ تحث ٞٙطی خٕغ وٝ ٔٗ ٞای لٟتا آٔسٖ ویه ٚ پط قسٖ فٙداٖ

 ٞیچ حضٛضی زض آٖ ٘ساقتٓ ذاتٕٝ پیسا وطز.

وطزْ وٝ ظٚزتط اظ ایٗ خٕغ ٘إٍٖٞٛ تا ذٛزْ ضٞایی ذسا ضا قىط ٔی

 وٙٓ ٚ فطنت تطای فىط وطزٖ تٝ اتفالات أطٚظ ضا پیسا ذٛاٞٓ وطز.پیسا ٔی
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ی ٔرُٕ لطٔع وٝ ضٚی ٔیع تؼس اظ ذٛضزٖ ویه تِٛس ٚ لٟٜٛ، خؼثٝ

فت، تاظٜ تٝ یاز وازٚی تِٛس افتازْ. ایٗ چٙس ضٚظ آ٘مسض زضٌیط واض لطاض ٌط

تٛزْ وٝ ٕٞٝ چیع ضا فطأٛـ وطزٜ تٛزْ. زؾتٓ ضا الی ٔٛٞایٓ وكیسْ تا 

ذٛزْ فىط وطزْ وٝ چطٛض تا ٚخٛز چٙس تاض یازآٚضی آضتیٗ ایٗ تِٛس ضا 

ٗ ای زض شٞٙٓ ضٚقاْ! آضتیٗ ضفیك ؾاِٟای زٚضْ تٛزْ. خطلٝفطأٛـ وطزٜ

قس. تا ػصضذٛاٞی وٛتاٞی تّٙس قسْ ٚ تا لسٟٔای تٙس تٝ ؾٕت ٔاقیٗ وٝ 

وطزْ وٝ آٖ ػطط زض پاضویًٙ وافٝ پاضن وطزٜ تٛزْ ضفتٓ. زض زِٓ زػا ٔی

ٌطا٘میٕت وٝ چٙس ضٚظ لثُ تطای اضویسٜ ٌطفتٝ تٛزْ ٞٙٛظ زض نٙسٚق 

 ای ؾٛپطایعـ وٙٓ ٚ ایٗٔاقیٗ تاقس. ػازت وطزٜ تٛزْ وٝ تٝ ٞط تٟا٘ٝ

اِؼازٜ ػاِی ٚ ٔا٘سٌاضی زاقت آذطیٗ ی ظیثا ٚ تٛی فٛقػطط وٝ قیكٝ

وطزْ وٝ ٞٙٛظ ٕٞا٘دا تا چیعی تٛز وٝ تطایف ٌطفتٝ تٛزْ. ذسا ضا قىط ٔی

 تٙسی ظیثا ٔا٘سٜ تٛز.خؼثٝ ضا تطزاقتٓ ٚ تٝ زاذُ وافٝ تطٌكتٓ.ٕٞاٖ تؿتٝ

 آضتیٗ تا ِثرٙس ٍ٘اٞٓ وطز.

قس. ٌطز٘ثٙس ظیثا وٝ زٚ وثٛتط ی ٔرُٕ وازٚی آضتیٗ تاظ خؼثٝ

ی زضذت تٛز٘س زض زؾتاٖ ظطیف آیٙاظ وٛچه ٚ پط اظ ٍ٘یٗ ضٚی قاذٝ

زضذكیسٖ ٌطفتٙس. چكٕٟایكاٖ اظ ػكك ٘ٛضا٘ی تٛز ٚ لّة ٔٗ اظ ا٘سٜٚ 

 ِثطیع.

ی ػططی تٛز وٝ لطاض تٛز ضٚظی تٝ زؾت ٞسیٝ زْٚ ٕٞاٖ خؼثٝ

زا٘ؿتٓ وٝ زیٍط ٞطٌع وطز. ٔیاضویسٜ تطؾس. زیٍط تطایٓ فطلی ٕ٘ی

 اـ قس.ای تطایٓ ٚخٛز ٘رٛاٞس زاقت. أّا تاظ لّثٓ پط اظ ا٘سٜٚ زٚضیاضویسٜ

ٚای ٔطؾی آلا ٘یىاٖ ٔٗ ػاقك ایٗ ػططْ، قٕا ذیّی تا ؾّیمٝ ـ 

 ٞؿتیٗ.
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 تٝ ِثرٙس وٛتاٞی وفایت وطزْ.

 وٙٓ ذا٘ٓ لاتُ قٕا ضٚ ٘ساضٜ. ذٛاٞف ٔیـ 

 تط وطز.اـ ا٘سٜٚ لّثٓ ضا تیكی تؼسیخّٕٝ

اظ اضویسٜ خاٖ ٞٓ ذیّی تكىط وٙیٗ. خاقٖٛ أكة ایٙدا ٚالؼاً ـ 

 ذاِیٝ، ؾالْ ٚیػٜ ٔٙٛ تٟف تطؾٛ٘یٗ.

 آضاْ ظٔعٔٝ وطزْ.

 حتٕاً ذا٘ٓ! ذیّی ٕٖٔٙٛ اظ ِطف قٕا.ـ 

ٔٗ أكة تٝ ٟٕٔا٘ی قٕا زػٛت ٘كسٜ تٛزْ ٚ یٝ خٛضایی ٟٕٔاٖ ـ 

ایٗ اؾتاز خٛاٖ چٙس ٘اذٛا٘سٜ تٛزْ. تٝ ؾٕت ناحة نسا تطٌكتٓ. قایس 

ؾاِی اظ ٔٗ تعضٌتط تٛز. أّا نٛضتف وأالً تكاـ ٚ قازاب تٛز ٚ فمط 

ٞایف ٘كاٖ اظ ٌصض ػٕط زاقت. تطذالف ٔٗ چٙس تاض ؾفیس وٙاض قمیمٝ

وٝ تیكتط ٔٛٞایٓ ضٚ تٝ خٌٛٙسٔی قسٖ ضفتٝ تٛز٘س. اِثتٝ وٝ غ٘تیه ٞٓ 

 تمهیط ٘ثٛز.زض ایٗ أط تی

  .لاتُِ! چاج آذط اظ وتاب قؼطْی ٔٗ، ٘اایٗ ٞٓ ٞسیٝـ 

تٝ خّس چطٔی ٚ ظیثای وتاب چكٓ زٚذتٓ. زض زِـٓ تٝ ایٗ ٕٞٝ ٞٙـط 

ٞای ظیازی اِؼازٜ تٛز وٝ زض ایٗ ؾٗ وٓ تٝ ٔٛفمیتاحؿٙت ٌفتٓ. فـٛق

 ضؾیسٜ تٛز.

ٚای اؾتاز ذیّی ػاِیٝ! ٚالؼاً ٔٙٛ ذٛقحاَ وطزیٗ. تثـركیس ٔٗ ـ 

واضقٖٛ ضٚ تٛی آٔٛظقٍاٜ قٕا قطٚع زٚ٘ؿتٓ وٝ غعَ خاٖ اظ أطٚظ ٕ٘ی

 اْ تٛز وٝ زػٛتتٖٛ وٙٓ.وطزٖ ٚ اٌط ٘ٝ ٚظیفٝ

 ٔطز خٛاٖ ذٙسیس.
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ازت ضفتٝ وٝ ذٛاؾتی زػٛتٓ وٙی؟ ییؼٙی فمط تراطط زٚؾتت ٔیـ 

  چٙس تطْ قاٌطزْ تٛزی؟

ی خٕغ تّٙس قس. تٝ ظحٕت ِثرٙس ظزْ. ٞط ؾاػت وٝ اظ نسای ذٙسٜ

قس. تاظٜ زاقتٓ تاٚضْ یثاٍ٘یط شٞٙٓ ٔیٌصقت. غٓ تیكتط ٌطاـ ٔیزٚضی

 وطزْ...وطزْ وٝ چٝ تالیی تط ؾط ػكمٕاٖ ٘اظَ قسٜ! ٘ٝ ٞٙٛظ تاٚض ٕ٘یٔی

 چطا فطنت زفاع تٝ ػكمٓ ضا ٘سازٜ تٛزْ؟!

وطزْ قایس ٞای ِؼٙتی ضا تا زلت ٍ٘اٜ ٔیضفتٓ ٚ تاظ آٖ ػىؽتایس ٔی

ٔاٖ ػاقما٘ٝی حؿس زض ٔیاٖ ذطٔٗ ضٚظٞای ذٛاؾت قؼّٝوؿی ٔی

 ضٚقٗ وٙس. تٝ ذٛزْ ٟ٘یة ظزْ.

وٙٓ تا حاَ ٚ ایٗ ٞٓ یىی اظ قؼطٞای ٔدٕٛػٝ اقؼاضْ وٝ فىط ٔیـ 

 ٞٛای أكة ایٗ خٕغ خٛض تاقٝ ...

وٙح شٞٙٓ زض خٕغ پیچیس، فىط اضویسٜ  نسای ضؾا ٚ ذال اؾتاز وٝ

 خاذٛـ وطزٜ تٛز.

 تا اتس ػاقمٓ تاـ» 

 تٍصاض زض ؾاِٟای زٚض  

 تازٞاٚلتی      

 ذاوؿتط تٗ ٔطا

 افىٙٙستط قٟطٞای زٚض ٔی 

 ٞا تٙكیٙسقٕیٓ ٟٔط تط تٗ ؾالٝ

 ٞا اظ ػكك خٛا٘ٝ ظ٘ٙسٚ زا٘ٝ

 اظ تٗ پط ظ قٛض ٚ لّةِ ٔٗ 

 تپس ٞٙٛظ وٝ ٔی
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 ای ذان ٘طْٜزض شضّ    

 زظََٛتٍصاض تاز تِ

 خا پط اظ ػكك قٛزٚ ٕٞٝ    

 تثیٗ ٌٛـ وٗ

 آیسنسای تاز ٔی    

 *«ػاقمٓ تاـتا اتس 

 ای اضویسٜ ضا فطأٛـ وطزْ.آ٘مسض ٔحٛ قؼط قسٜ تٛزْ وٝ تطای ِحظٝ

 اِؼازٜ تٛز!فٛقـ 

 ٔتكىطْ.ـ 

 اِحك وٝ ظیثا تٛز اؾتاز!ـ 

 ذیّی ٕٖٔٙٛ.ـ 

اـ چكٓ زٚذتٓ. اتطٚاٖ ٔكىی ای تٝ چكٕاٖ ؾیاٜ ػٕیكتطای ِحظٝ

تٛز٘س. زض اـ تاٖ چكٕٟای ؾیاٜ ٚ زض نٛضت ٔطزا٘ٝٚ تّٙس ٚ پطپكت ؾایٝ

اذتیاض حؽ احتطاْ ٚ ٘عزیىی ظیازی تٝ آٖ اؾتاز خٛاٖ آٖ ِحظٝ تی

 وطزْ.

تٖٛ ضٚ تیاٖ وطزیٗ خٙاب ٔفیس. تا ِثرٙس تٝ ذیّی ػاِی احؿاؼـ 

 نٛضتٓ ٍ٘اٜ وطز.

 ذیّی ٕٔٙٛ٘ٓ خٙاب تٟٕٙف.ـ 

 آقٙایی تا قٕا تاػث افتراضٜ ِٔٗ اؾتاز.ـ 

 ذٙسیس، ٍ٘اٞف زٚؾتا٘ٝ قس.

                                                           
*
 قؼط اظ ٘طٌؽ ضضایی 
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وٙٓ زض خٕغ أكة قٕا تٟٙا وؿی طٛض اِثتٝ فىط ٔیتٙسٜ ٞٓ ٕٞیٙـ 

ٞای ٔا ٞا ٚ تحثی ٔا فؼاِیت ٘ساضٜ، أیسٚاضْ نحثتٞؿتیٗ وٝ زض ضقتٝ

 تٖٛ ضٚ ؾط ٘ثطزٜ تاقٝ.حٛنّٝ

٘ٝ انالً ایٙطٛض ٘یؿت، ٔٗ ٚالؼاً اظ تٛزٖ زض خٕغ زٚؾتاٖ ٞٙطٔٙس ـ 

 تطْ.ِصت ٔی

 تا ِثرٙس ؾط تىاٖ زاز.

ی وٛچه ٔٗ تٝ آیٙاظ ػعیعْ ٚ ایٗ ٞٓ ٞسیٝ ذٛب تا اخاظٜ ٍٕٞیـ 

 ٕٞؿط ٔحتطٔكٖٛ!

ای ٚ ی تعضي ضٚی ٔیع ثاتت ٔا٘س. واغص واٞی لٍٟٜٛ٘اٟٞا ضٚی تؿتٝ

 ٞای وٙفی تا ظیثایی زٚض لاب وٛچه ضا پٛقا٘سٜ تٛز٘س.٘د

ی وٛچىی وٝ تٝ نٛضت چكٕٟای آیٙاظ اظ زیسٖ لاب ٚ زٚ پط٘سٜ

 كیسٖ ٌطفت.ؾفاِی تاالی لاب لطاض زاقتٙس زضذ

 ٘ظیطٜ ػعیعٜ ٔٗ!ایٗ ػاِیٝ! تی

لاب چٛتی وٙسٜ واضی قسٜ وٝ تطذالف تٕاْ لاتٟایی وٝ تا آٖ ضٚظ 

 ای زاقت.زیسٜ تٛزْ ضً٘ آتی فیطٚظٜ

ٞای پیچیسٜ زضٞٓ تٝ زاذُ لاب لطؼٝ قؼطی تٝ نٛضت ٘مف تطخؿتٝ

قس ٔضٕٖٛ ٘ٛقتٝ ضا ذٛا٘س. اثط ٞٙطی ذٛضز وٝ تا وٕی زلت ٔیچكٓ ٔی

 اِؼازٜ ظیثا ٚ چكٍٕیطی تٛز.قفٛ

 ٞا...تا ػكك ٕٔىٗ اؾت تٕاْ ٔحاَ

 ٞای تطخؿتٝ زؾت وكیس.آضتیٗ تا ذٛقحاِی ضٚی ٘ٛقتٝ

 واض ذٛزتٛ٘ٝ غعَ خاٖ؟!ـ 

 غعَ ِثرٙس ظز. اؾتاز ٌفت:
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 یه زضنس فىط وٗ غعَ ایٙٛ ذطیسٜ تاقٝ؟!ـ 

 ذیّی ذٛتٝ، ذیّی ذٛتٝ غعِٓ! ایٗ ػاِیٝ!ـ 

ٞای زذتطن ضا تٛؾیس. ٘فؽ ذٛقحاِی ٌٛ٘ٝآیٙاظ تّٙس قس ٚ تا 

ػٕیمی وكیسْ. چٝ ذٛب تٛز وٝ زیٍط ٟٕٔا٘ی تٝ پایاٖ ضؾیسٜ تٛز. ٞط 

چٙس وٝ زض زلایك آذط ٚ آقٙایی تیكتط تا اؾتاز ٚ زٚؾتاٖ آیٙاظ ٚ آضتیٗ 

وطزْ أّا ٞٙٛظ ٕٞاٖ حؽ زِتٍٙی ٚ زضز احؿاؼ تٟتطی ضا تدطتٝ ٔی

 ای تٝ طَٛ ا٘دأیس.لیمِٝؼٙتی ضا زاقتٓ. ذساحافظی چٙس ز

آذطیٗ زیساضْ تا خٕغ زض پاضویًٙ وافٝ تٛز. ضاؾتف ذٛزْ ٞٓ ا٘تظاض 

زیسٖ اؾتاز خٛاٖ ضا تا آٖ ٔاقیٗ ذال ٚ ٌطا٘میٕت ٘ساقتٓ. ضً٘ ذال 

 اـ حتی زض آٖ ؾاػت قة تا ٘ٛض وٓ ٞٓ ظیثا تٛز.ٔاقیٗ

وطزْ. ٚاضز اتٛتاٖ وٝ قسْ، تاضاٖ تٙس آٔسٜ تٛز. پرف ٔاقیٗ ضا ضٚقٗ 

ٞای ٔٛضز ػاللٝ اضویسٜ ضا شذیطٜ ٞا ٚ ٔٛؾیمیاـ تٕاْ آًٞٙزض حافظٝ

ای تٝ آٖ ؾثه اظ ٔٛؾیمی وطزٜ تٛزْ. ٞطچٙس وٝ ذٛزْ چٙساٖ ػاللٝ

 وطزْ.٘ساقتٓ أّا تراطط ذٛقحاِی اضویسٜ تحُٕ ٔی

ٚاضز پاضویًٙ تطج ٔحُ ؾىٛ٘تٕاٖ وٝ قسْ، ؾاػت اظ یاظزٜ ٌصقتٝ 

قسٜ تٛز. آ٘مسض تا ضؾیسٖ تٝ ذا٘ٝ فىط وطزٜ  تٛز. ؾطْ ؾٍٙیٗ ٚ ًٌٙ

اْ ضا تٛزْ وٝ شٞٙٓ ا٘ثاقتٝ اظ ٚٞٓ قسٜ تٛز. پیازٜ قسْ. ویف زؾتی

تطزاقتٓ ٚ ذٛاؾتٓ ضیٕٛت ضا تع٘ٓ وٝ نفحٝ ٔا٘یتٛض ٌٛقی ضٚقٗ قس ٚ 

 چٙس ثا٘یٝ تؼس آًٞٙ ظٍ٘ی وٝ ٘اآقٙا تٛز زض ؾىٛت پاضویًٙ پیچیس.

زذتط خٛاٖ ضا زض ظٔیٙٝ زاقت تٝ نفحٝ ٔا٘یتٛض وٝ ػىؽ نٛضت 

ای طَٛ وكیس وٝ اظ ٌیدی تیطٖٚ تیایٓ. تهٛیط چكٓ زٚذتٓ. چٙس ثا٘یٝ
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ٕٞاٖ زذتطی تٛز وٝ زض وافٝ زیسٜ تٛزْ ٕٞاٖ زٚؾت آیٙاظ، وٝ تٛز؟! 

 غعَ!...

ٔات ٚ ٔثٟٛت تٝ تهٛیط ٚ ٘اْ غعَ وٝ زاقت ظیط ػىؽ ٘مف تؿتٝ 

ٚؾیغ فىط ٚ ذؿتٍی  تٛز ذیطٜ قسْ. زض آٖ ؾاػت اظ قة تا آٖ حدٓ

تطیٗ چیع زیسٖ نٛضت آٖ زذتط ٚ شذیطٜ تٛز٘ف زض ِیؿت ػدیة

آٚضزْ وطزْ تراطط ٕ٘یٔراطثیٗ ٌٛقی تّفٙٓ تٛز. ٞط چمسض وٝ فىط ٔی

ٔاٖ ضز ٚ تسَ قسٜ تٛز. حتی تیٗ وٝ تیكتط اظ چٙس خّٕٝ ٔرتهط تیٗ

 اـ زضٞایی وٝ ٘كؿتٝ تٛزیٓ فانّٝ تٛز. پؽ چطٛض ٘اْ ٚ ػىؽنٙسِی

 تّفٙٓ شذیطٜ قسٜ تٛز!!

 حیطاٖ ٚ ٔات اتهاَ تٕاؼ ضا ِٕؽ وطزْ.

اْ تیكتط نسای ذال ٚ ضؾای ٔطزا٘ٝ وٝ زض ٌٛقی پیچیس. حیطا٘ی

 قس.

 ؾالْ خٙاب تٟٕٙف!ـ 

تا آ٘ىٝ زض تكریم نساٞای آقٙایی وٝ لثالً قٙیسٜ تٛزْ تثحط  

تٓ زاقتٓ. أّا زض آٖ ِحظٝ ٚ تا ذؿتٍی ٚ اتفالاتِ ضٚظ ؾرتی وٝ زاق

 نسایف ضا ٘كٙاذتٓ.

 اـ قىٓ ضا تٝ یمیٗ ٔثسَ ؾاذت.ی تؼسیؾالْ؟! خّٕٝـ 

 ٔفیس ٞؿتٓ خٙاب تٟٕٙف!ـ 

 وٙٓ زض ذسٔتتٖٛ ٞؿتٓ اؾتاز! تّٝ خٙاب ٔفیس، ذٛاٞف ٔیـ 

 قس تكریم تسٞٓ.نسای ذٙسا٘ف ضا اظ پكت ٌٛقی ٔی

 وٙٓ أكة اقتثاٞی ضخ زازٜ.فىط ٔیـ 

 ایؿتازْ.زض ٔاقیٗ ضا تؿتٓ ٚ ٕٞا٘دا 
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 اقتثاٜ؟!ـ 

خا قسٖ ٚ تّٝ! ٌٛقی تّفٗ تٙسٜ ٚ قٕا تٝ ػّت قثاٞت خاتٝـ 

 ٞیچىسٖٚ ٞٓ ٔتٛخٝ ٘كسیٓ تا ایٗ ِحظٝ!

اـ وٝ زض ٌٛقی پیچیس. تّفٗ ضا اظ ٌٛقٓ خسا وطزْ ٚ تا نسای ذٙسٜ

اْ تٛز چكٓ حیطت تٝ ضً٘ ٚ ٔسَ ٌٛقی وٝ وأالً ٔكاتٝ تّفٗ قرهی

 زٚذتٓ.

ٞایٕاٖ ضا ضٚی ض وافٝ ضخ زازٜ تٛز ٚلتی ٞط زٚ تّفٗحتٕاً ایٗ اتفاق ز

ٔیع ٌصاقتٝ تٛزیٓ ٚ زض ٚلت ذساحافظی احتٕاالً ٔٗ تٛزْ وٝ اَٚ ٌٛقی 

 اقتثاٜ ضا تطزاقتٓ چٖٛ ٔٗ اَٚ اظ وافٝ ذاضج قسْ.

خا قسٖ. اٌط ٘كا٘ی ضٚ ٞا خاتٝطٛضٜ اؾتاز! ٔتأؾفا٘ٝ ٌٛقیتّٝ ٕٞیٗـ 

 ضؾٓ.ِطف وٙیٗ اِؿاػٝ ذسٔت ٔی

زٞس، ٘عزیه تاقس. أّا ٘كا٘ی زٚضتطیٗ وطزْ وٝ آزضؾی وٝ ٔیػا ٔیز

٘مطٝ تٟطاٖ اظ خایی تٛز وٝ ٔٗ زض آٖ لطاض زاقتٓ. قایس اٌط زض زفتط واضْ 

 تٛزْ ٔؿیط وٛتاٞتطی ضا تطای ضؾیسٖ تٝ آٖ ٘كا٘ی پیف ضٚ زاقتٓ.

تا ٘اأیسی ضیٕٛت ضا زٚتاضٜ فكاض زازْ ٚ تٝ لهس ؾٛاضقسٖ زض ٔاقیٗ 

 تاظ وطزْ.ضا 

 نسایف زض ٌٛقی پیچیس.

خٙاب تٟٕٙف فانّٝ ظٔا٘ی تیٗ ٔا ذیّی ظیازٜ اٌط تطای قٕا ـ 

تٖٛ ٘ساضیٗ، ٔٗ نثح فطزا زض ٔٛضزی ٘ساضٜ ٚ واض ضطٚضی تا تّفٗ

ا٘ی زفتط ضٚ اظ آضتیٗ ٌطفتٓ. ـی زفتط قٕا واض ازاضی زاضْ، ٘كٔحسٚزٜ

تیط ٚ زٚ ٘كاٖ تع٘ٓ. تٛ٘ٓ فطزا نثح ذسٔت تطؾٓ ٚ تا ایٗ واض یه ٔی

 ٘فؿٓ ضا تا ذیاَ ضاحت ضٞا وطزْ.
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 تاػث ظحٕت ٔیكٝ اؾتاز!ـ  

ظحٕتی ٘یؿت، اٌط واض ذانی تا ٌٛقی ٘ساضیٗ نثح ٔیاْ. ٘ٝ فىط ـ 

 وٙٓ اظ ایٗ ؾاػت قة تا نثح فطزا تٕاؼ ٟٕٔی زاقتٝ تاقٓ.ٕ٘ی

ذیّی ٞٓ ػاِی! تؿیاض ذٛب! اطٕیٙاٖ زاقتٝ تاقیس. ظحٕت ٘یؿت. ـ 

 ضؾٓ خٙاب تٟٕٙف.نثح اَٚ ٚلت ذسٔت ٔیفطزا 



 

 

 

 

 

 

 فصل دوم

 غزل  

های شد دانهبارید. از آنجایی که نشسته بودم راحت میداشت برف می

آیند. سردم شده ی پنجره فرود میسفید را دید که تند تند روی لبه ریز

 بود خودم را کمی جمع کردم.

  سردته؟!ـ 

ی پشت سر استاد گرفتم و گفتم: نه ...  با خجالت نگاهم را از پنجره

 لبخند زد و روی صندلی چرمی پشت میزش نشست.

 چائیوتو بخور گرم بشی.ـ 

دستم را دور لیوان سفالی آبی حلقه کردم و عطر خوش چای را نفس 

 هایم نشست.کشیدم. بخار گرم روی گونه
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کرد. معذب شدم ا لبخند نگاهم میسرم را که بلند کردم هنوز داشت ب

 و آرام لیوان را پائین آوردم و روی پایم گذاشتم.

 خوب نگفتی؟ نظرت در مورد پیشنهادم چی شد؟!ـ 

آب دهانم را قورت دادم. عطر گرم و خوشبویی که زده بود فضای 

کوچک دفتر کارش را پر کرده بود. به چشمهای سیاه و ابروان پرپشت و 

م. اولین بار بود که با دقت و از این فاصله کم اش خیره شدمشکی

خود نبود در کل کردم. جذاب و مردانه بود. بیصورتش را نگاه می

 دانشکده هنر این همه طرفدار دلخسته داشت.

وفق ـوی این رشته مـورزی و تیـدونم که به این کار عشق ممیـ 

 فهمم!ات رو نمیامّا دلیل تعلّل شییـم

 میز گذاشتم.لیوان را روی 

ورزم، امّا ام عشق میمن واقعاً به کارم و رشته استاد حق با شماست.ـ 

دونم آیا خودم دلیل شک و تردیدم برای قبول پیشنهاد شما، اینِ که نمی

 به اون مرحله از تبحر و مهارت رسیدم که بتونم مربی خوبی باشم یا نه!

 اش تکیه کرد.لبخند زد و به پشتی صندلی

دونم چرا اینقدر نظیری دختر! فقط نمیان داشته باش تو بیاطمینـ 

 ات کمِ. اعتماد به نفس

ای بیرون آورد، با خجالت لبخند زدم. جلو آمد و از کشوی میزش برگه

ای که بین بعد بلند شد و رو به رویم نشست و برگه را روی میز شیشه

 هایمان قرار داشت گذاشت.صندلی

 ـ امضاء کن! 

 را روی میز گذاشتم و به برگه خیره شدم. لیوان سفالی



 62 غزل

 این چیه؟!ـ 

 خندید.

حکم اعدامت! خوب معلومه دیگه قرارداد کاری بین کانون هنر و ـ 

 سرکار خانم استاد غزل صباحی!

 امّا استاد من هنوز دانشجو هستم.ـ 

 ای را روی برگه گذاشت.خودکار نقره

هست. ضمناً کسی که سرکار خانم بنده اسم دارم، اسمم هم شهریار ـ 

باید مهارت و تبحّر اساتید این کانون رو تشخیص بده شخص بنده است، 

 لطفاً دیگه با من بحث نکن و زودتر برگه قرارداد رو امضاء کن.

دانستم تمام مربیان این آموزشگاه با تردید به برگه خیره شدم. می

تند که های خودشان هسهنری معتبر و معروف از بهترین اساتید رشته

 شان دارند.سابقه طوالنی در زمینه کاری

 با اینکه از کار خودم مطمئن بودم امّا باز تردید داشتم.

 غزل؟!ـ 

ای جا خوردم. به روی از اینکه به نام کوچکم صدایم زد برای لحظه

خودم نیاوردم. آرام خودکار را برداشتم و پائین قسمت مشخص شده را 

ارداد و روزهای کاری که برایم در نظر گرفته امضاء کردم. حتی به مبلغ قر

شده بود هم نگاه نکردم. بلند شد. شلوار مشکی خوش دوخت و بلوز 

همان  سفیدی پوشیده بود. برگه را برداشت. ناخودآگاه ایستادم. هنوز

حالت شاگرد و استادی را داشتم و در حضورش احساس شرم و احترام 

 زیادی داشتم.

 ن هنر مفید خوش آمدی!به جمع اساتید کانوـ 
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 ممنونم استاد! ـ 

 زدند.اش برق میهایش در صورت سفید و اصالح کردهخندید. دندان

شی. ـ خوشحالم که تصمیم درستی گرفتی اطمینان دارم موفق می

ام انداختم. به قراری که با آیناز و نامزدش در نیم نگاهی به ساعت مچی

خواستم به خانه برگردم مانده بود. میکافه داشتم هنوز چند ساعتی باقی 

 ی تولدش را کادو کنم و بعد از تعویض لباسهایم به کافه بروم.و هدیه

 تون من باید برم.خوب استاد! با اجازهـ 

ام را ناتمام گذاشت. صدای زنگ تلفن که روی میز کارش بود جمله

 اعتنا به زنگ نگاهم کرد.بی

 کجا به این زودی؟! ـ 

 ام را مرتب کردم.برداشتم و آرام مقنعهکیفم را 

 راستش یه قراری دارم که باید بهش برسم.ـ 

 زنگ تلفن همچنان ادامه داشت.

 رسونمت! بشین میـ 

 جا کردم.ام جابهکیفم را روی شانه

 نه ممنون! ـ 

به سمت میزش برگشت و دستش را به عالمت سکوت جلوی صورتش 

 رد که بنشینم.گرفت، قبل از برداشتن گوشی اشاره ک

معذب نشستم و به پنجره چشم دوختم. برف تندتر شده بود. با آنکه 

اش گوش کنم. روی مایل نبودم، امّا مجبور بودم به گفتگوی تلفنی

 اش نشست و زیر چشمی نگاهم کرد.صندلی

 جانم دنیای من!ـ 



 62 غزل

شد، ای که از پشت گوشی شنیده میاز صدای ظریف و کودکانه

 بش دخترش دنیاست.حدس زدم که مخاط

های کوچک و بزرگی که روی میز چیده اختیار نگاهم روی قاببی

 ی ازها عکس دخترک کوچکی با حجم وسیعشده بود افتاد. در تمام قاب

خورد. حتی چند پرتره از او هم که با موهای فر و طالیی به چشم می

 سیاه قلم و رنگ روغن نقاشی شده بود روی دیوارهای دفتر جا خوش

 کرده بودند.

رسونم. ها رو به دستت میباشه عزیز دل بابا، نگران نباش من کتابـ 

 اش رو اونجا نگذاشته؟!فقط از مادربزرگ بپرس مادرت کلید خونه

برای چند ثانیه که سکوت برقرار شد نگاهش با نگاهم گره خورد، به 

 انگشتانم خیره شدم.

 برات میارم.  هات روگفتم نگران نباش دنیا، امشب کتابـ 

تماس که خاتمه یافت. بدون هیچ حرفی به سراغ گوشی تلفن 

ای گذاشته بود آمد. گوشی را برداشت و همراهش که روی میز شیشه

 نگاهی به من که منتظر نشسته بودم انداخت.

رسونمت، دیر برسی بهتره از اینکه توی این هوا نگران نباش میـ 

 پیاده بری و آدم برفی بشی.

ای زدم. گوشی را کنار گوشش گذاشت و از دفتر نصفه و نیمهلبخند 

خارج شد. صدای صحبت کردنش را در آن ساعت خلوت آموزشگاه به 

 شنیدم.میخوبی 

فکری هستی کیانا، تو با خودت فکر نکردی توی واقعاً که آدم بیـ 

 این یک هفته دنیا باید بره مدرسه چرا کتابهاشو نفرستادی؟
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ت! برای تفریح و گردش و خوشگذرونی همیشه وقت بله حق با توسـ 

من بحثی با تو  ات هیچ زمان وقت نیست.داری، امّا برای وظایف مادرانه

 ها رو از آپارتمانت بردارم؟!ندارم کیانا، به من بگو چطوری من کتاب

از ـباشه، من با کلیدس یعنی تو هیچ کلید یدکی اینجا نگذاشتی؟ـ 

ها روبرداشتم، کنم بعد از اینکه کتابرو عوض میرم و قفل آپارتمانت می

 دم.کلیدهای جدید رو به سرایدار آپارتمانت می

 باشه، وقتی دنبال دنیا اومدی کلیدها رو ببر. ـ 

اش از نفس عمیقی که کشید و سکوتی که برقرار شد فهمیدم تماس

هایش را که با حرص کلمات نامفهومی را ادا زمهـتمام شده. صدای زم

شنیدم. به دفتر که برگشت صورتش از حرص و خشم سرخ کرد میمی

 بلند شدم. بدون اینکه نگاهم کند به سمت کت و کیفش رفت. شده بود.

 خوام غزل جان!معذرت میـ 

 معذب نگاهش کردم.

کنم که توی این شرایط کنم استاد، من عذرخواهی میخواهش میـ 

 مزاحمتون شدم.

 بست گفت:قفل درها را میلبخند کمرنگی زد و در حالیکه 

 توی این شرایط تنها کسی که مزاحم من نیست تو هستی!ـ 

ی نازک و سفیدی از برف پارک شده بود. ماشین زیبایش زیر الیه

ریموت را زد و در جلو را با احترام برایم باز کرد. صورتش هنوز اخم 

 داشت.

 کرد.گرمای مطبوع ماشین دستهای منجمدم را گرم می

 تا قرارت مونده؟! چند ساعتـ 
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 ام نگاه کردم.به ساعت مچی

 حدود دو ساعتی وقت دارم. چرخید و با دقت به صورتم خیره شد.

 خوای بری سرقرار؟!از االن میـ 

 با خجالت لبخند زدم.

 رم خونه که حاضر بشم. آرام سر تکان داد.نه، االن میـ 

د ات رو بلدم البته طبق آدرسی که پای برگه قراردامسیر خونهـ 

 خوندم، همونجا میری دیگه؟!

ترین مسیری بله، استاد اگر مزاحمتون هستم... البته من در نزدیکـ 

 کنم.که سر راه شماست رفع زحمت می

دکمه پخش ماشین را لمس کرد و گفت: قبالً گفتم که مزاحم 

 نیستی!

سکوت کردم و به آهنگ زیبای موسیقی سنتی که نوای تار و سه تار 

 اشت گوش سپردم.ای دالعادهفوق

ای جایی غزل اشکالی نداره قبل از رسوندنت توی مسیر چند دقیقهـ 

 بریم؟! 

در سکوت نگاهش کردم. غافلگیر شده بودم. هنوز برای رفتن به کافه 

خواست ساعت طوالنی با او تنها باشم. حس وقت داشتم، امّا دلم نمی

دید ادامه ساخت. سکوتم را که ام میراحتی و صمیمیش معذب و آزرده

 داد:

 های درسی دنیا رو بردارم. ی مادرِ دخترم و کتابباید برم خونهـ 

 با کف دست به فرمان کوبید.
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فکره! وقتی برای یک هفته دونم این زن چرا اینقدر بینمیـ 

کنه، اصالً وضعیت دنیا ریزی میخوشگذرونی و سفر با دوستاش برنامه

یقی کشید و صورتش را به براش مهم نیست! سکوتم را که دید. نفس عم

 سمتم چرخاند.

 خوام، واقعاً اعصابم رو بهم ریخته!معذرت میـ 

کرد خیره به برف پاکن ماشین که آرام برفها را از روی شیشه پاک می

 شدم.

ی همسر رسونمت! راستش بخاطر این گفتم که مسیر خونهاول میـ 

ساعت پر  خواست دوباره توی اینسابقم سر راهمون بود و من دلم نمی

 ترافیک به این مسیر برگردم.

ای دانم در آن لحظه چرا هیچ جملهآب دهانم را قورت دادم. نمی

 زبانم جاری نشد.مبنی بر همدردی و آرامش دادن به 

فقط گفتم: عیبی نداره استاد، شما به کارتون برسین من هنوز زمان 

لبخند دارم، حتی همین جا هم میتونم پیاده بشم. اخم کرد و بعد 

 کمرنگی زد.

 قول میدم سر ساعت برسونمت!ـ 

در سکوت هوای گرم و مطبوع را که با عطر سحرآمیزش مخلوط شده 

کردم که روزی روی این صندلی کشیدم. تصورش را هم نمیبود نفس می

بنشینم. امّا هیچ وقت آرزویش را هم نداشتم. استاد مفید با وجود تمام 

نها برای من یک استاد بود که در ت تهایی که برای همه داشجذابیت

اش بسیار موفق و قابل احترام بود. جوایز بسیار و ی حرفهزمینه

های زیادی که از نمایشگاههای داخل و خارج کشور کسب کرده تقدیرنامه
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کرد و در آن زمان هیچ اش بیشتر میبود شور و اشتیاقم را برای شاگردی

 کرد. سمتش جذب نمیاحساسی جز حس شاگرد و استادی مرا به 

بعد از گذشت نیم ساعت نزدیک نگهبانی مجتمع مسکونی بزرگ و 

اش را متوقف کرد و با سالم و احوالپرسی گرمی که با زیبایی ماشین

 نگهبانی داشت وارد محوطه شد.

 به ساختمان بلند که نمای سنگ سفید داشت خیره شدم.

ینجا توی ای طول بکشه غزل جان و اممکنه کارم چند دقیقهـ 

 ماشین سرده. بیا داخل البی اونجا گرمتر از داخلِ ماشینِ.

ی وسیع پارکینگ و حیاط از ماشین پیاده شدم. کل محوطه

 سفیدپوش شده بود. با احتیاط روی برفها فدم برداشتم.

 بیا این طرف دستت رو بگیرم روی برفها سر نخوری.ـ 

 شم.تیاط رد مینگاهش کردم و جدی گفتم: ممنون استاد خودم با اح

ای که روی مبل راحتی کنار شومینه بزرگ البی منتظر چند دقیقه

به ساعتم نگاه کردم. یک  آمدن کلیدساز بودیم به سرعت سپری شد.

ساعتی وقت داشتم. به دیوارهای بلند البی که با تابلوهای زیبای نقاشی 

ین و پوشانده شده بودند چشم دوختم. معلوم بود که این سازه از بهتر

 آمد.های تهران به شمار میگرانترین ساختمان

کردم. نگاهم را از در و دیوار مون هم اینجا زندگی میقبل از جدایی

گرفتم و به صورت استاد که روی صندلی رو به رویم نشسته بود چشم 

 دوختم.
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بعد از جدایی بخاطر دنیا و اینکه توی اون شرایط یک دفعه وارد ـ 

ای نشه ترجیح دادم همچنان با مادرش توی همین محیط جدید و غریبه

 آپارتمان بمونن و خودم یه واحد نزدیک آموزشگاه گرفتم.

با آمدن سرایدار که همراه مرد جوانی بود گفتگو نیمه کاره ماند. بلند 

 شد سوئیچ و تلفنش را روی میز روبه رویم گذاشت.

اش د از رفتنبع گردم. لبخند کمرنگی زدم و سر تکان دادم.زود برمی

جا شدم و آرام سرم را روی کمی روی مبل چرم که بسیار راحت بود جابه

 بالش پشت مبل تکیه دادم.

ای که وسط البی بود پلکهایم را گرمای مطبوع شومینه استوانه

سنگین کرده بود. نفهمیدم که چند دقیقه گذشت که پلکهایم روی هم 

باز کردم. تصویر دخترک مو اش چشم افتادند. با صدای زنگ گوشی تلفن

 طالیی کل صفحه را پر کرده بود.

چند لحظه به گوشی با تعلل نگاه کردم. راهرو و البی ساکت و خلوت 

 بود. زنگ که قطع شد دوباره چشمهایم را بستم.

امّا چند دقیقه بعد باز همان صدای زنگ و تصویر آشنا روی صفحه 

ر رفتم. همزمان با زدن گوشی نقش بست. بلند شدم و به سمت آسانسو

کلید آسانسور در دومین آسانسور باز شد و سرایدار و مرد کلیدساز از 

 آسانسور بیرون آمدند.

 ببخشید منزل استاد مفید کدوم واحده؟!ـ 

سرایدار که مرد میانسالی بود نگاهی به گوشی تلفن که همچنان زنگ 

 خورد انداخت.می

 .31طبقه هفتم واحد 
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و کلید شماره هفت را فشار دادم. با اینکه دلم وارد آسانسور شدم 

خواست امّا بخاطر چند بار زنگ خوردن گوشی مجبور شدم باال بروم. نمی

باز بود. جلو رفتم و از پشت در چوبی کنده کاری شده  31در واحد 

 صدایش زدم.

 ؟!استاد مفیدـ 

 آمد.ها نمیجایی وسیلهصدایی به جز جابه

 کنم دخترتون باشه!تون زنگ خورد فکر میاستاد مفید گوشی تلفنـ 

 صدایش را شنیدم.

 بیا تو غزل جان، لطفاً در رو هم ببند. ـ 

ای مردد ایستادم. من... تنها... اینجا در این آپارتمان برای لحظه

 خالی... از آخرین اتاق سرک کشید.

 گردم.بیا تو دیگه دختر، دارم دنبال کتابهای دنیا میـ 

را بستم. سالن نشیمن بزرگ و نورگیر بود. و با آرام وارد شدم و در 

ی وسایل زیبا و مبلمان سلطنتی زرشکی و طالیی پر شده بود. همه

رسیدند امّا همه چیز بهم ریخته و نامرتب بود. روی گرانقیمت به نظر می

ها چند روسری و شال رنگی آویزان بود و کمی آن طرف روی دسته مبل

های پر و خالی مشروب و چند زیر بطریکانتر آشپزخانه پر بود از 

 سیگاری که پر بودند از خاکسترهای سیگار...

زنانه هم کنار تلویزیون بزرگ روی زمین پخش بود.  چند دست لباس

در نگاه اول تمام زیبایی خانه و اثاثیه با این همه بهم ریختگی و شلوغی 

آنقدر سرگرم تماشای  رسید.نواز بودن آزاردهنده به نظر میبه جای چشم

آن بازار شام بودم که گوشی تلفن را فراموش کردم. وقتی برای سومین 
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بار مانیتور صفحه گوشی روشن شد تازه به بخاطر آوردم برای چه آنجا 

 هستم.

 غزل جان لطفاً گوشی رو بیار اینجا.ـ 

از راهروی کوچک که با سنگهای آنتیک رنگی تزئین شده بود عبور 

دنیاست شدم. اتاق پر اتاق خواب بزرگی که معلوم بود اتاق کردم و وارد 

های کوچک سفید و صورتی، دقیقاً همرنگ بود از مجسمه فرشته

دکوراسیون اتاق. استاد کنار کمد سفید ایستاده بود و کشوها را برای پیدا 

 کرد.ها زیرورو میکردن کتاب

یارم چند خوام غزل جان، یادم نبود گوشی رو با خودم بمعذرت می

 دقیقه دیگه کارم تموم میشه.

 تلفن را به سمتش گرفتم و از اتاق خارج شدم.

رو که احتماالً اتاق خواب مادر دنیا بود ناخودآگاه چشمم به اتاق روبه

های کنار تخت افتاد. تخت سفید بزرگ با تورهای حریر که از ستون

های نوشابه و ریآویزان بود پوشانده شده بود و باز هم بهم ریختگی و بط

کنار تخت و روی میز آرایش پخش بودند. نفس های مختلف نوشیدنی

که با دخترش  شنیدمعمیقی کشیدم و به سمت در رفتم. صدایش را می

کرد. چند دقیقه از بازگشتم به البی نگذشته بود که به همراه صحبت می

چند کتاب و دفتر پائین آمد. بلند شدم. تشکر کوتاهی از سرایدار کرد و 

  .خوامشدیم گفت: واقعاً معذرت میحالیکه از البی خارج میدر 

 بعد نیم نگاهی به ساعتش انداخت.

 هنوز دیرت نشده که!ـ 

 لبخند زدم.
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 نه دیر نشده.ـ 

هوای داخل ماشین گرم و مطبوع بود. داشتم ذهنم را برای پوشیدن 

کردم که صدایش را لباس مناسب برای مهمانی کوچک امشب آماده می

 شنیدم.

ادرش زندگی ـتم که دنیا داره توی اون خونه و با مـخیلی ناراحـ 

رو خیره شد انگار داشت با خودش حرف کنه. سکوت کردم. به روبهمی

 زد.می

ی که داره نگهداری از دنیا براش مسمادرم به خاطر شرایط جـ 

های داخلی سختِ، منم که یا مشغول کار و تدریس و آموزشگاهم یا پروژه

 گیرن.ام وقتم رو میو خارجی که تم

دانستم چه بگویم. حق داشت با وضعیت که نفس عمیقی کشیدم. نمی

من در آن خانه دیده بودم معلوم بود که مادر دنیا با چه افرادی رفت و 

 کند.آمد می

دنیا االن نه  دونم چیکار کنم...خیلی سردرگم شدم غزل واقعاً نمیـ 

خواد توی اون محیط بزرگ بشه. فهمه، دلم نمیسالشه و همه چیز رو می

از طرفی حضانت دنیا رو به مادرش دادم و اون از بودن دنیا کنار خودش 

 کنه.داره سوءاستفاده می

 شاید بهتر باشه وقت بیشتری براش بزارین.ـ 

 لبخند تلخی زد.

ها و تعطیالت دنیا پیش منِ حتی تـوی چند تا تموم آخر هفتهـ 

داشتم برای نصب کارها چند روزی با  ای که توی کیش و اصفهانپـروژه

 خودم بردمش...
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امّا نمیشه غزل... دنیا هنوز خیلی بچه است... بودن در کنار من توی 

تونم اونطور که باید کننده است، من هم نمیمحیط کارم براش خسته

 روی کارم تمرکز کنم.

از  رو نگاه کردم. از اینکه مرا به عنوان دوست در نظر گرفته وبه روبه

کرد حس خوبی داشتم امّا اینکه سرانجام اش صحبت میمشکالت زندگی

ترساندم. انگار فکرم را ها به کجا خواهد کشید میاین صمیمت و صحبت

دونم چرا با تو در این مورد صحبت کردم... دور خوانده بود که گفت: نمی

ت و اطراف من پره از دوست و آدمهای مختلف... امّا شاید باورش برا

کنم، سخت باشه من در مورد خودم و زندگیم با هیچکس صحبت نمی

ی تنهایی بیرون بیام البته جدیداً به این نتیجه رسیدم که یکم از این پیله

ام. تو شاگرد من بودی چند امّا توی نزدیک شدن با آدمها خیلی وسواسی

سال، شاید همین آرامش و انرژی مثبتی که داری باعث شده باهات 

 ت باشم.راح

تون در مورد خودم ممنونم استاد، امیـدوارم آرام گفتم: از لطف

کنم آینده و زندگی دخترتون تون زودتر حل بشه، راستش فکر میمشکل

 ارزشش رو داره که وقت بیشتری از کار براش بزارین.

هایش بلند و گردنش را چرخاند و در سکوت به صورتم خیره شد. مژه

 دار بودند.تاب

 میدون رو دور بزنین استاد.  لطفاًـ 

برای بار آخر به تصویر خودم در آینه قدی اتاقم خیره شدم. پیراهن 

های ام را که پر بود از سوزن دوزیی بلند مشکیزرشکی گلدار و جلیقه

 بلوچ برای مهمانی انتخاب کرده بودم.
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ام دست کشیدم و نیم نگاهی از پشت پرده با آرامش روی موهای بافته

ستاد مفید با آن اوچه انداختم. هوا کامالً تاریک شده بود امّا ماشین به ک

 درخشید.زیر نور چراغ تیر برق می رنگ خاص

با آرامش شال زرشکی را روی موهایم کشیدم و قاب کادو پیچ شده را 

خواست همراهیم کند تعجب کردم امّا برداشتم. از اینکه بدون دعوت می

ترم استاد مشترکمان بود اش، با آیناز و اینکه چند وقتی یاد آشنایی

 افتادم سکوت کردم.

امّا  کردممی رکدهایی که برای دخترش داشت را اش و دغدغهتنهایی

اش نزدیک حس کردم کمتر خودم را به او و زندگیهرچه بیشتر فکر می

کردم. سوار ماشین که شدم لبخند زنان کتاب جلد چرمی را روی می

 نگاه کردم.پاهایم گذاشت. با تعجب به کتاب 

 آخرین چاپ از کتاب شعرهای من! هدیه تولد دوست شماست. ـ 

 با لبخند روی جلد چرمی دست کشیدم.

تون ی نفیسخیلی عالیه مطمئنم آیناز از دیدن شما و هـدیهـ 

 شه. زده میشـگفت

 ماشین رو روشن کرد.

 ی دوستتون هم پشت ماشینِ.این کتاب برای شماست، هدیهـ 

 ردم.قدرشناسانه نگاهش ک

 تون ممنونم استاد. خیلی از لطفـ 

وارد کافه که شدیم نیم ساعت از زمان قرارمان گذشته بود. خوشحال 

بودم که آرتین نامزد آیناز چندین بار استاد را در نمایشگاههای مختلفی 

که داشتیم مالقات کرده و آشنایی قبلی با هم دارند. برخالف تصورم آیناز 
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جوانی که چند دقیقه بعد فهمیدم از دوستان  و آرتین تنها نبودند و مرد

اش بسیار برایم آشنا بود آرتین است. در جمع آنها حضور داشت. چهره

ای فکر کردم شاید از اقوام یا دوستان نزدیک آنقدر که برای لحظه

فراموش شده است. انگار او هم همین احساس متقابل را داشت که چند 

 .ثانیه با دقت به چشمانم خیره شد

ها دور میز بیضی چوبی نشستیم. صحبت در خصوص روی صندلی

نمایشگاه و کارهای هنری در جریان بود و تنها کسی که در سکوت 

محض تنها شنونده بود همان مرد جوان بود که بعداً متوجه شدم نیکان 

نام دارد و از وکالی دادگستری است. نگاهش در آن شب آنقدر خسته و 

به آن  اینگیزهاای فکر کردم بدون هیچ عالقه و حظهمغموم بود که برای ل

مهمانی آمده. در تمام زمانی که در کافه بودیم تنها چند جمله کوتاه آن 

 هم بعد از خواندن شعر از کتاب استاد گفت.

اش به طرز عجیبی دردمند و خسته بودند امّا با مهارت چشمان روشن

د. همیشه از اینکه اش نشانده بوماسکی از لبخند و آرامش روی چهره

ی چشمهای آدمها احساس واقعی و درونی آن اینطور دقیق از دریچه

کردم در عذاب بودم موهبتی بود که خدا به قلب و شان را درک میلحظه

شد که دلم روحم عطا کرده بود امّا بعضی اوقات آنقدر برایم آزاردهنده می

 خواست هیچ وقت این احساس را نداشتم.می

 که خارج شدیم زمین از بارش برف یخ بسته بود.از کافه 

با آنکه مایل نبودم امّا به اصرار و تعارف استاد برای رساندنم پاسخ 

خواست مثبت دادم. از این همه نزدیکی بیزار بودم. در آن روزها دلم نمی

خلوت آخرین روزهای مانده تا پایان تحصیالتم در تهران را با هیچ کس 
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نامه ارشدم ی پایانخواست تمام حواسم را روی پروژهقسمت کنم. دلم می

 بگذارم.

با صدای زنگ گوشی تلفنم رشته افکارم پاره شد. گوشی را از کیفم 

بیرون کشیدم و به دو صورت خندان که مثل یک سیب از وسط نصف 

کشید. دکمه اتصال شده بودند خیره شدم. دلم برای دیدنشان پر می

زده از سرما چشم شت شیشه به خیابان یختماس را لمس کردم و از پ

 دوختم.

 سالم عزیز دلم، حالتون چطوره؟!ـ 

ی از گوشه ردی سالم و احوالپرسی کردن.شروع کردم به زبان کُ

ام خیره بود. چشمم صورت استاد را دیدم که مات و مبهوت به نیمرخ

 کنم.ام صحبت میدید به زبان مادریاولین بار بود که می

 برات تنگ شده آبجی غزل! کی میای؟دلم خیلی ـ 

 منم همینطور روژین جان، خوبی روناک و بابا خوبن؟!ـ 

 همه خوبن، فقط خیلی دلتنگ تو هستیم.ـ 

من هم همینطور روژین جان، دورت بگردم خواهرم، زودِ زود میام، ـ 

 روناک کجاست؟!

 روناک با دوستاش رفته بیرون!ـ 

 این وقت شب؟ با کدون دوستهاش؟ـ 

 آبجی داداش سامیار رفته دنبالش اآلنا دیگه میاد خونه!نگران نباش ـ 

آخه بابا  نفس عمیقی کشیدم و با حرص گفتم: سامیار برای چی؟!

 نباید ازش بپرسه این وقت شب کجاست و چیکار میکنه؟! 
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روژین سکوت کرد و من به تفاوت زیادی که این دو خواهر دوقلویم با 

همسان، روژین و روناک هم از هم داشتند فکر کردم. برخالف دوقلوهای 

نظر ظاهر، هم اخالق و سلیقه و استعداد بسیار با هم متفاوت بودند. 

ی روژین آرام و منطقی و درس خوان بود و روناک خواهر هفده ساله

دیگرم پر از انرژی و شیطنت و زیبایی آنقدر که همیشه حواسم پیش 

ای اده و چهل سالهروناک و کارهایش بود برای روژین که مثل زن جاافت

بالغ بود نگران نبودم. بعد از فوت مادر و ازدواج مجدد پدرم روناک با 

 روحیه و طبع حساسی که داشت بیشترین ضربه را خورده بود.

 شنیدم.های روژین را از پشت گوشی میصدای نفس

باشه، روژین جان هر وقت روناک برگشت خونه بهم پیام بده. منم ـ 

 بیام بهتون سر بزنم.کنم زودتر سعی می

 تماس که قطع شد من همچنان به خیابان خیره بودم.

 کنی!ردی صحبت میچقدر قشنگ به زبان کُ

 لبخند کمرنگی زدم.

 ممنونم استاد.ـ 

 رسی، اتفاقی افتاده؟!نگران به نظر میـ 

 موبایلم را داخل کیفم جا دادم.

ام راستش چند ماهی میشه که به خانواده نه... نه مشکلی نیست.ـ 

 شون شدم.سرنزدم، دلتنگ

 ها بری و زود برگردی.تونی قبل از شروع کالسمیـ 



 30 غزل

اگر بخوای منم میتونم همراهیت کنم، چون چند وقتی هست که 

پیشنهاد یه پروژه توی یک مرکز فرهنگی، تجاری توی غرب کشور بهم 

 شده.

نفس عمیقی کشیدم. خوشحال بودم که در آن ساعت شب بخاطر 

ترافیکی وجود نداشت و در کمترین زمان به خانه رسیده  برف و یخبندان

  بودم. ماشین را کنار تیر برق پارک کرد و منتظر پاسخ پیشنهادش شد.

 دستگیره را گرفتم.

راستش فعالً قصد رفتن ندارم، اونـقدر سرم شلوغ شده که فـکر ـ 

 تون.کنم به این زودی بتونم برم. مرسی بابت امشب و همراهینـمی

لبخند کتاب را که روی صندلی عقب بود برداشت و روی زانوهایم با 

 گذاشت.

 یادت نره!ـ 

 صدای زنگ گوشی سکوت ماشین را شکست. لبخند کمرنگی زدم.

ای نگاه هر دویمان روی صفحه مانیتور ثابت ماند. تصویر برای لحظه

 را روشن کرده بود. فحه گوشیصزنی زیبا با چشمهای آبی درخشان 

را بکشم و قبل از اتصال تماس شب بخیر بگویم و خواستم دستگیره 

پیاده شوم. امّا نشد. دکمه اتصال را فوراً لمس کرد و نگاه حیرانش روی 

 صورتم ثابت ماند.

 بله؟!ـ 

 کنم اشتباه گرفتید. فکر می نخیر سرکار خانم!ـ 

 بعد قطع شد. تماس چند ثانیه

 گرفتم. ردستگیره را این بار دیگ
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 شب خوش استاد.تون ممنون بابت کتابـ 

نگاهش همچنان به صفحه گوشی بود. سرش را بلند کرد که جوابم را 

 بدهد که باز صفحه گوشی روشن شد.

 اش در هم آمیختند.دوباره همان تصویر و نگاه متعجب و حیران

ماره رو ـتماالً شـانم احـرکار خـضورتون سـعرض کردم ح بله!ـ 

 کنم.خواهش می گیرید.یـاشتباه م

 دم.پیاده ش

 غزل صبر کن!ـ 

 کرد.داشت گوشی را زیر رو می

چطور ممکنه من شماره این خانم رو توی گوشیم با عکس خودش ـ 

 ذخیره داشته باشم؟!

سکوت کردم. در آن وقت شب با آن حجم خستگی روزانه که داشت 

انداختم، فکر روناک آنقدر مغزم را درگیر کرده بود که حتی به از پای می

 پاسخ دهم. سکوتم را که دید گفت: توانستمهم نمی ترین سؤاالتساده

 ؟یادت میاد داخل کافه، اون دوستِ آیناز و آرتین رو!ـ 

 با تعجب سر تکان دادم. چشمانش درخشیدند.

میشه شماره گوشی من رو با تلفنت بگیری. این بار من بودم که ـ 

 گیج و سردرگم به صورتش خیره شدم.

 بیا بشین چند دقیقه داخل ماشین!ـ 

با اکراه بدن خسته و پاهای سنگینم را به داخل ماشین کشیدم و 

 روی صندلی نشستم.

 ات رو به من بدی.میشه لطف کنی شماره تلفنم رو بگیری و گوشیـ 
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 اش را گرفتم.گوشی را بیرون آوردم و شماره

ام را که روی بلندگو گذاشت. من همچنان به جلد چرمی کتاب تلفن

کردم. ساعت داشت نزدیک به دوازده کر میخیره بودم و به خواهرم ف

 شد.می

 سالم، مفید هستم جناب بهمنش.ـ 

اش آنقدر غرق افکارم در مورد روناک بودم که تا پایان تماس تلفنی

ها نشدم. برایم اهمیتی هم نداشت. در آن جا شدن گوشیمتوجه جابه

داشت  خواستم. دلم هنوز برای روناکام را میلحظه تنها خلوت و تنهایی

 زد.شور می

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 فصل سوم

 نیکان

ام انداختم و آرام کلید را در قفل چرخاندم. نیم نگاهی به ساعت مچی

خانه در سکوت شبانگاهی فرو رفته بود و تنها نور دو آباژور پایه بلند کنار 

کرد. در را آرام بستم و پاورچین و می ی بزرگ هال را روشنسالن محوطه

زدم در این ساعت اهالی خانه در آهسته به سمت اتاقم رفتم. حدس می

 خواب باشند.

کیفم را روی تخت رها کردم و کتم را روی دسته صندلی انداختم. به 

تابید خیره تصویر خودم در انعکاس نور ضعیفی که به پنجره رفلکس می

آبستن بارش بود.  یدپوش کرده بود و آسمان سرخماندم. برف زمین را سپ

ای داغ پر از خشم و التهاب و حیرانی محبوس شده امّا من انگار در کوره

گذشت گیج و بودم. از صبح تا آن ساعت که داشت از نیمه شب می

ای بودم که از ارکیده خورده بودم. فقط همان چند ساعت حیران ضربه

از خاطره باالجبار از افکار جهنمی دورم  مهمانی اجباری در آن کافه پر
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کردم. به گوشی موبایل نگاه کردم. قلب زخم کرده بود. هنوز باور نمی

ام باز منتظر تماسش بود. کاش الاقل به خودم فرصت شنیدن خورده

 دادم.حرفهایش را می

ام را روی تخت رها کردم. هنوز نفس عمیقی کشیدم و تن خسته

اده بودند که در با صدای آرامی باز شد و تصویر پلکهایم روی هم نیفت

صورت مادر در قاب سفید چادر نماز گلدار چارچوب را پر کرد. از روی 

 تخت نیم خیز شدم.

 صدای مهربانش سکوت اتاق را شکست.

ات هم خاموش سالم نیکان جان. نگرانت شدم مادر، گوشی تلفنـ 

 بود.

 کرد.روشن می اش قلبم رابلند شدم. تماشای صورت درخشان

سالم مامان فکر کردم خوابی، ببخشید با آرتین و نامزدش و ـ 

 دوستاشون بودم.

 لبخند روی لبهایش نشست.

 حالشون خوب بود؟ـ 

 به زحمت لبخند زدم.

 عالی!ـ 

اش را روی میز تحریر گذاشت و روی ایجلو آمد و تسبیح فیروزه

 صندلی نشست.

 خودت خوبی نیکان جان؟!ـ 

فیدم را با حوصله باز های پیراهن سدکمهروی تخت بلند شدم و از 

 کردم...
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 خوبم مامان!ـ 

هایم سرگرم کردم جا کردن کیف و پوشهسکوت کرد. خودم را با جابه

 که از زیر نگاهِ پرسشگرش رها شوم.

 خوام برم پیش برادرت.آخر هفته میـ 

 ان که هفته پیش اینجا بود!کماـ 

هایش رها کرد. تارهای سفید و خاکستری چادر نمازش را روی شانه

 کردند.های موهایش خودنمایی میبین اندک سیاهی

هوا خیلی سرد شده، اونجا هم خیلی سرده، کـار کردن روی 

 ها توی این هوا خیلی سخته.حوضچه

تقصیره خودشِ دیگه مادر من، اگر مثل من و بابا وکالت رو انتخاب ـ 

  های پرورش ماهی نبود.کرد اآلن دیگه شب و روز نگران حوضچهمی

 نفس عمیقی کشید.

های متفاوتی داشتین، اون مثل هر کدوم از شما از بچگی شخصیتـ 

 تو و بابات نیست. از بچگی عاشق مرغ و خروس و جک و جونور بود.

مثل بابای خدابیامرزم، برای همینم رشته شیالت رو انتخاب کرد، 

 کنه.ها مراقبت میببین با چه عشقی از اون زبون بسته

 لبخند زدم.

 برمت پیشش.ات تنگ شده، خودم میدونم دلت برا ته تغاریمیـ 

 اش گرداند.خند زد و تسبیح را دور مچلب

گی ته تغاری انگار خدا به من ده دوازده تا بچه داده، همچین میـ 

 های من هستین.حاال خوبه فقط تو و برادرت تنها بچه
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گینی ـهایم سنانهـسکوت کردم. سرم مثل گوی سنگینی روی ش

اش بلند شد و به سمت در اتاق رفت. قبل از اینکه از از صندلی کرد.یـم

 .در خارج شود برگشت

 راستی آخر هفته ارکیده رو هم با خودت بیار. چند وقته ندیدمش. ـ 

ام راضی دانستم مادرم چندان از حضور ارکیده در زندگیبا آنکه می

 نیست امّا برای ظاهرسازی به آرامی سر تکان دادم.

 ای نداشت میارمش.گم اگه برنامهباشه، بهش میـ 

 شب بخیر آرامی گفت و از اتاق خارج شد.

در را بستم و روی صندلی میز تحریر نشستم. میلی مرموز و 

کشاندم. لب تاپ را ها و فیلم کوتاه میگریزناپذیر باز به دیدن آن عکس

ای دور فاصلهها انگار از ها را باز کردم. عکسروشن کردم و فایل عکس

ای تمام جزئیات را به خوبـی نمایان گرفته شده بود. امّا دوربین حرفه

شناختمش در حال کرد. ارکیده و آن مرد جوان که به خوبی میمی

خروج از رستوران گرانقیمتی بودند که قبالً چند بار به آنجا رفته بودیم. 

ای درست لحظه ها را دانه دانه با دقت نگاه کردم. در آخرین عکسعکس

خواست سوار آن بنز کروک شود دستهای اهورا دور کمر و که ارکیده می

ی کوتاهی از خروجشان را نشان بازویش حلقه شده بودند. فیلم هم لحظه

 داد.می

با حرص لب تاپ را بستم و سرم را میان دستهایم حلقه کردم. 

 ناخودآگاه باز به سمت گوشی رفتم.

تپید. صورتش روی آن مانیتور کوچک می قلبم برای دیدن تصویر

هایم با دیدن آن چشمهای آسمانی سپری یکسال هر روز و شب لحظه
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شده بود و حاال چون معتادی که از مخدرش دورش کرده باشند در هر 

 گشتم.ای از حضورش میجا دنبال نشانه

دانم چرا در آن به تختم برگشتم و پلکهایم را روی هم گذاشتم. نمی

ی ارکیده تصویر ناآشنای آن دختر جلوی به جای یادآوری چهره لحظه

 دیدگانم آمد.

دختری که آن شب برای اولین بار در عمرم دیده بودمش. آنقدر ساده 

کرد. انگار سالها قبل در جایی ای نمیو آرام بود که هیچ جلب توجه

 نمود.مالقاتش کرده بودم آنقدر که برایم بیش از حد آشنا می

ام آنقدر انباشته از فکر و خیال و وهم بود که خیلی زودتر ستهمغز خ

 کردم تسلیم دستان سفید خواب شدم.از آنچه تصور می

خورد چشم باز کردم. صبح با صدای ضربات آرامی که به در اتاق می

ی برای چند دقیقه تمام اتفاقات دیروز را فراموش کرده بودم. به عقربه

د خیره ماندم و پس از چند ثانیه با عجله ساعت که از هفت گذشته بو

 بلند شدم و به در نیمه باز چشم دوختم.

 مامان چرا زودتر بیدارم نکردین؟!ـ 

ات زنگ نزده حتماً خودت کار مهمی نیکان جان بابات گفت اگه تلفن

 نداری.

 ام دست کشیدم.با کف دست روی پیشانی

 بابا رفته؟!ـ 

 باید بره دادسرا، دادگاه داره!آره مادر، صبح زود رفت، گفت امروز ـ 

با عجله بلند شدم. آماده که شدم ساعت برای رسیدن به هشت چند 

 ای راه داشت.دقیقه
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چای را سرکشیدم و با عجله از خانه بیرون زدم. در ترافیک آن  لیوان

 دن به دفتر زمان برد. دفترچهساعت صبح بیشتر از یکساعت تا رسی

ها چک کردم. تا ساعت یازده که یک رار مالقاتهمراهم را برای دیدن ق

مشاوره حقوقی داشتم قرار مالقات دیگری نداشتم. نفس راحتی کشیدم 

کرد امّا با دیدن گوشی تلفن سفید رنگ که روی داشبورد خودنمایی می

خواست در اولین مالقات با آن استاد جوان روی فرمان کوبیدم دلم نمی

. امّا خواب ماندنم و آن ترافیک صبحگاهی فرد وقت شناسی به نظر برسم

ریخت. وارد دفتر که شدم با آرامش روی صندلی انتظار ام را بهم میبرنامه

خواند. با سالن نشسته بود و کتاب قطوری را که در دست داشت می

شنیدن صدای سالم و احوالپرسی منشی سربلند کرد. نگاه شرمسارم را به 

 قدمهای بلند به سمتش رفتم.ی خندانش دوختم و با چهره

 کردیم.از صندلی که بلند شد از لحاظ قد با هم برابری می

سالم جناب استاد بنده امروز واقعاً شرمنده شما شدم، امیدوارم که ـ 

زیاد منتظر نمانده باشین. لبخند زد. صورتش بدون هیچ نقصی و کامالً 

 جذاب و مردانه بود.

 نداره.کنم جناب بهمنش اشکالی خواهش میـ 

 ؛به سمت دفتر هدایتش کردم

ای در کنار هم باشیم. اگر کار خاصی ندارین خوشحال میشم قهوهـ 

 عطرش فضای سالن را پر کرده بود.

اتفاقاً من از سرکار خانم منشی شما سؤال کردم که شما قرار ـ 

 مالقات کاری نداشته باشین و خدای نکرده بنده مصدع اوقات نباشم.

 دیریتی اتاقم گذاشتم.کتم را پشت صندلی م
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دلی ـواهی کنم. روی صنـم باید بخاطر تأخیرم عذرخـمن باز هـ 

 روی میزم نشست.روبه

ای گذاشت تعارفات هم به های را روی میز شیشهمنشی که فنجان

 پایان رسیده بود.

جا کردیم. آرام روی صفحه گوشی دست کشیدم. دلم ها را جابهگوشی

ای که داشتم تیر کشید. از دست رفته با دیدن نام ارکیده و چند تماس

نگاهم را دزدیدم و به چشمان سیاه و پرسشگرش چشم دوختم. فنجان 

 اش را با آرامش روی میز گذاشت.نیمه خورده قهوه

های حضانت و جدایی هم جناب بهمنش شما در زمینه پروندهـ 

 فعالیت دارید؟!

 گوشی را روی میزم گذاشتم.

 ها داشتم. چطور؟!این نوع پروندهچند مورد از بله تا حاال ـ 

کنم بسیاری از دونم چطور بگم امّا همیشه فکر میراستش نمیـ 

 اتفاقات و رویدادها توی زندگی ما دلیل خاصی دارن.

 لبخند زدم و با تعجب به صورتش چشم دوختم.

 گوشی تلفن روی میز اشاره کرد.به 

همراهمونه های تلفن جا شدن اتفاقی گوشیمنظورم همین جابهـ 

 جناب بهمنش و آشنایی ما به صورت اتفاقی از دیشب... 

 فنجانم را برداشتم و با لبخند به صورتش نگاه کردم.

 خواست بکند نداشتم.ای از صحبتی که میدر آن لحظه هیچ زمینه

راستش جناب بهمنش من مدتی هست که دنبال یک وکیل و ـ 

 مشاور مطمئن هستم.
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 فنجان را روی میز گذاشتم.

کنم استاد. اگر کمکی از دستم بربیاد حتماً در خواهش میـ 

 خدمتتون هستم.

 اآلن وقت دارین جناب بهمنش؟!ـ 

 کنم بنده تمام و کمال در خدمت شما هستم.خواهش میـ 

 جناب بهمنش من حدود یک سالی هست که از همسرم جدا شدم.ـ 

 خیلی متأسفم. ـ 

 لبخند تلخی زد.

الی ادامه داشت. آرام سر متشکرم. زندگی مشترک ما حدود ده سـ 

تکان دادم. ادامه داد: من یه دختر نه ساله به نام دنیا دارم، دنیا تمام 

زندگیه منه، امّا متأسفانه چند وقتی هست که متوجه شدم با سپردن 

 اش به همسر سابقم اشتباه بزرگی انجام دادم.حضانت و نگهداری

 نفس عمیقی کشیدم و به صورتش خیره شدم.

ی من و ساعتهای کمی که منش، با توجه به شغل و حرفهجناب بهـ 

ای در منزل هستم، ترجیح دادم حضانت دنیا با مادرش باشه، حتی خونه

کردیم در اختیار همسر سابقم رو که قبل از جدایی در اون زندگی می

قرار دام امّا توی این یکسال که از جدایی ما گذشته متوجه شدم، همسر 

قتش رو برای خوشگذرونی و تـفریح با دوسـتانش سابقم اونقدر که و

کنه، همینطور رفت و آمدها و گذاره وقتی برای دخترمون صرف نمیمـی

های زیادی که داره برای دنیا که توی سن حساسی هست معاشرت

 خطرناکه.

 ی شما در حال حاضر چیه جناب مفید؟!خواستهـ 
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ری دائم از دنیا راستش من هنوز در خودم به تنهایی توانایی نگهداـ 

 بینم از طرفی مایل نیستم دنیا توی اون شرایط رشد کنه.رو نمی

 از روی صندلی بلند شدم و با آرامش به سمت میزم رفتم.

ا و با توجه به ـاور حقوقی شمـوان مشـجناب مفید بنده به عنـ 

رسه سلب حق حضانت از های شما تنها راه حلی که به نظرم میگفته

آوردن دنیا پیش شماست. امّا اینکه شما هنوز شرایط تون و همسر سـابق

مساعد برای زندگی کردن با فرزندتون رو به تنهایی مهیا نکردین یک 

تونیم با اثبات انحطاط اخالقی . ما میدونممسأله شخصی و خصوصی می

و ارائه دالیل به دادگاه حق حضانت رو از همسرتون سلب کنیم، امّا بعد از 

ای دارین؟ آیا ت دنیا رو به دست آوردین، چه برنامهاینکه شما حضان

رفه شما با خانواده شما برای نگهداری از دخترتون و با توجه به شغل و ح

 کنن؟! شما همکاری می

 نفس عمیقی کشید.

کنم بیشتر از چند مادرم با توجه به سن و کهولتی که دارن فکر نمیـ 

 روز بتونه از دنیا مراقبت کنه.

 صندلی نشستم و با دقت به صورتش خیره شدم. پشت میزم روی

 خواهر یا اقوامی که بتونن کمکتون کنن؟ـ 

کنه و... توی متأسفانه تنها خواهرم سالهاست که در اروپا زندگی میـ 

اقوام هم فردی که صالحیت نـگهداری از دخـترم رو داشـته باشـه 

 شناسم.نـمی
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کنین فکر می شما توی تصمیمتون جدی هستین جناب مفید؟ واقعاًـ 

زندگی دنیا با مادرش براش آسیب زننده هست؟ اونقدر که بخواین توی 

 تون تغییر ایجاد کنین؟!ایی زندگی و کار و فعالیت حرفهشیوه

 به آرامی سر تکان داد.

کشوی میزم را کشیدم و فرم مربوط به سـلب حق حـضانت را از 

 ها بیرون کشیدم.الی برگهالبه

 رگه گذاشتم.خودکار را روی ب

طبق قانونِ ایران اگر در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخالقی والدی ـ 

که حق حضانت فرزند با اون هست صحت جسمی یا تربیت اخالقی طفل 

دیگری را شخص  تونه ترتیب مقتضیدر معرض خطر باشه دادگاه می

واردی هست که ـودک تعیین کنه. این برگه هم از مـانت کـبرای حض

 صادیق تغییر حضانت باشه.مشمول متونه می

فحشا و موارد فساد اخالقی و  و قماربه الکل یا مواد مخدر  مثل اعتیاد

دیگری که در اینجا ذکر شده، لطفاً این برگه رو به دقت مطالعه کنین 

رسه ذکر کنین... ضمناً دادگاه جناب مفید و مواردی رو که به نظرتون می

اً ادعای شما باید به همراه دالیل کنه قطعتنها به ادعای شما بسنده نمی

 قابل قبول و حتی شواهد باشه.

 کرد از روی صندلی بلند شد.درحالیکه به برگه نگاه می

 خیلی از راهنمایی و مشاوره شما ممنونم.ـ 

 لبخند زدم.
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کنم قبل از هر کنم کاری نکردم جناب استاد امّا فکر میخواهش میـ 

روزهای نگهداری از دخترتون رو انجام ریزی برای اقدامی اول باید برنامه

 بدین، تا خدای نکرده شرایط براش از حال حاضر بدتر نباشه. 

با تفکر سر تکان داد. خم شد و کتاب قطورش را از روی میز برداشت. 

های کتاب سر خورد و روی صندلی ی پاکت کاهی رنگ از الی ورقبرگه

ا برداشت و به سمتم چرمی سیاه رنگ افتاد. با لبخند کمرنگی برگه ر

 گرفت.

 دعوتنامه آخرین نمایشگاه از کارهای منِ جناب بهمنش. ـ 

 با اشتیاق برگه را گرفتم.

 بسیار عالی!ـ 

حال میشم اگر تونستین توی این همه مشغله سری به من خوشـ 

 بزنین. 

 لبخند زدم.

باعث افتخاره منِ دوستی با هنرمند بزرگی مثل شما استاد، حتماً ـ 

 رسم.ت میاگر بتونم خدم

 آرام و با لبخند سر تکان داد.

 کنه.ای هست که قلبهای آشفته رو آروم میهنر تنها معجزهـ 

انگیز بود که حالم را به چشمهایش خیره شدم. برایم عجیب و حیرت

 اش از سردرگمی نجاتم داد.ی بعدیفهمید. جملهمی

توی روزهای بدی که داشتم تنها پرداختن به کارم و خلق آثار ـ 

 جدید از افسردگی نجاتم داد.

 منتظر جواب نشد.
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 کنم.تون هماهنگ میمون رو با منشیوقت مالقات بعدیـ 

اش خیره شدم. آخرین پرونده را از پشت پنجره به دورشدن ماشین

اش را روی سر بستم و به ساعت دیواری نگاه کردم. آفتاب دستِ نارنجی

 کشید.شهر می

 شنیدم.دفتر میصدای گفتگوی پدرم را با منشی 

ها خیره ماندم. از صبح تا آن ام زدم و به عبور ثانیهدستم را زیر چانه

آن ها کرده بودم که نتوانم به ساعت آنقدر خودم را غرق کار و پرونده

چشمهای آبی فکر کنم. امّا اآلن در سکوت پایان ساعت کار دفتر، باز فکر 

بودم. چند ضربه کوتاه  ی ذهن مغشوشم شدهاش مهمان ناخواندهو خیال

اش را ایبه در خورد و بعد از آن پدرم در حالیکه کت طوسی و کیف قهوه

 روی دستش تکیه داده بود تا نیمه در را باز کرد.

ت برای گرفتن مدارک برو شرکت نیکان من دارم میرم، بعد از کارِـ 

 سبحانی.

از هم ابروهایم را باال انداختم و با تعجب پرسیدم: شرکت سبحانی ب

 هاشون مشکل دارن؟برای پایان کار پروژه

اختمانی ـنه بابا جان از دوستت آرتین بپرسی بهت میگه. پروانه سـ 

تا آخر وقت مدارک رو بگیر که فردا صبح کار رو  خوان فقط امروزمی

 شروع کنیم آقای سبحانی چندین بار تماس گرفته.

پدر از دفتر  گردنم را کج کردم و چشم آرامی گفتم. بعد از خروج

 گوشی تلفن را برداشتم و شماره آرتین را گرفتم.
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کردم که آرتین از مهندسان شرکت ساختمانی خدا را شکر میـ 

توانستم مدارک را بگیرم. بعد از چند بوق سبحانی بود و با یک تماس می

 تماس برقرار شد.

 سالم آرتین جان، برات یه زحمتی دارم.ـ 

 چی داری خان داداش؟شما جز زحمت برای ما ـ 

 حالم به لبخند کمرنگی کش آمد.صورت بی

 صدایش در گوشی پیچید.

 دفتر باش تا یکساعت دیگه دارم مدراک رو میارم.ـ 

 تونی بیای بام؟رم، میآرتین دفتر نیستم، دارم میـ 

 توی این سرما؟! حالت خوبه نیکان!؟ـ 

 دانم چرا امّا گفتم.نمی

 نه خوب نیستم داداش.ـ 

 تغییر کرد.تن صدایش 

 چی شده نیکان؟ اتفاقی افتاده؟! نفس عمیقی کشیدم.ـ 

 نه طوری نیست فقط دلم یکم گرفته.ـ 

مگه آرتین مرده که تو دلت گرفته، برو تا نیم ساعت دیگه خودمو ـ 

 رسونم داداش.می

ماشین را کنار تپه ماهوری از خاک پارک کردم و با حوصله و آرامش 

عقب بیرون آوردم. شهر از آن ارتفاع چوبهای خشک و نازک را از صندوق 

های ریز نورانی که زیر آسمان سـرخ زمسـتانی سوسو پر بود از نقطه

ها ی نازکی از چوب را از میان آتش جدا کردم و به شعلهزدند. تکهمـی

 نگاه کردم.
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 سرم باز سنگین شده بود.

!! این وقت غروب تک و تنها اینجا خلوت کنه از عجایبِ که آقا نیکانـ 

 حتماً با عیال محترم حرفتون شده!

 آمد برگشتم.با صدای آشنایی که از پشت سرم می

چطوری آرتین؟ مرسی داداش، واقعاً حوصله نداشتم توی ترافیک تا ـ 

 شرکت بیام.

 ها نگه داشت.کنارم نشست و دستهایش را به سمت شعله

 چه خبر داداش؟!ـ 

 دوستت صبح اومد دفتر؟ ـ 

 ؛با تعجب نگاهم کرد

 تم؟!دوسـ 

 بله، استاد مفید! با لبخند سر تکان داد.ـ 

 شو پس دادی؟! آرام سر تکان دادم.گوشیـ 

 هوش و حواس نداری که! دیشبم زیاد سرحال نبودی نیکان!ـ 

 ها خیره ماندم.در سکوت به شعله

 ارکیده چطوره؟! آب دهانم را قورت دادم.ـ 

 دونم.نمیـ 

 دونی؟! با هم حرفتون شده؟!نمیـ 

حوصله گفتم: نه حرفمون نشده رها کردم و بیچوب را در آتش 

 مدارک رو آوردی؟!

آرتین ابروهای پرپشت و سیاهش را باال داد و به آرامی از جایش بلند 

 اش رفت.شد و به سمت ماشین
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ام سـرک مدارک را روی داشبورد گذاشت و در حالیکه از ماشین

 کشید گفت: تو هم که دعوتی!مـی

 چرخاندم.متش رخ را به سنیم

کجا؟ باز دوباره تولد گرفتی؟! در ماشین را بست و برگشت کنارم ـ 

 نشست.

 نه جداً دیگه قاطی کردی نیکان! منظورم نمایشگاهِ مفید بود.ـ 

از لحن دلخورش شرمنده شدم. بخاطر من تا اینجا آمده بود. با آنکه 

 اش برایم سخت بود امّا گفتم.گفتن

 با ارکیده بهم زدم. ـ 

 حیرت به صورتم خیره شد.چرخید و با 

 چیکار کردی!ـ 

 برای چی؟! پس برای همین دیشب با هم نبودین!؟ـ 

 سکوت کردم و به آرامی سر تکان دادم.

اعالم  نیکان شما که مشکلی با هم نداشتین! دیگه همه منتظر ـ 

 تون بودن چی شد یک دفعه؟!رسمیجشن 

 نفس عمیقی کشیدم.

ز طرف ارکیده کردم ایک دفعه نشد! خیلی وقت بود که حس میـ 

 یک چیزایی توی این ارتباط درست نیست.

 درست حرف بزن ببینم بازم وکیل بازیت گرفته! ـ 

ها را بیرون کشیدم و به با آرامش بلند شدم و از کیفم پوشه عکس

 سمتش گرفتم.

 ها را ورق زد.با چشمهای گرد و نگران یکی یکی عکس
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 کنن؟میکه اهوراست! اهورا سحرخیز با ارکیده چیکار اینـ 

 آره هیشکی نشناسدش تو خوب میشناسیش اهورا سحرخیز رو.ـ 

باور کن بالغ بر پنجاه تا مجتمع و برج ساختمانی به نام خودش ـ 

های مولتی میلیاردر و به نام تهرانِ، کسی توی تهران ساخته، از سازنده

 توی کار ساختمون نیست که اهورا سحرخیز رو نشناسه.

ها را دوباره ورق زد و بعد به سمتم پوزخندی زدم و نشستم. عکس

 گرفت:

 ها ساختگی نیست؟! مطمئنی این عکسـ 

 ها را گرفتم.عکس

 فیلمشون رو هم دیدم.ـ 

 ها رو برات فرستاده؟!کی این عکسـ 

دیروز صبح یه پیک آوردشون دفتر، گفت بهش گفتن فقط به نیکان ـ 

 بهمنش تحویل بده. هیچ نام و نشانی نداشت!

 دشمنی داشته! هر کی بوده، باهاتـ 

 ها را به سمت آتش گرفتم.گوشه عکس

ی زیادم به ارکیده از خیلی کارها و شایدم برعکس! من بخاطر عالقهـ 

گه و حق کردم که راست میپوشی کردم، خودمو قانع میهاش چشمدروغ

کنم خیلی چیزها با اونِ، امّا اآلن که به کارهاش و حرفهاش فکر می

هاش رو مثل قطعات پازل کنار هم گذاشتم، شه. همه کاردستگیرم می

 خیلی ساده بودم که مدتها پیش پی به رابطه اون با اهورا نبردم.
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های آتش خیره ها در شعلههر دو در سکوت به سوختن کاغذ عکس

خواست از آن حال و هوا خارجم دانم چرا پرسید، شاید میشدیم. نمی

 رسید:اش با برادرم بود که پکند. شاید هم دوستی

 راستی نیکان از ماکان چه خبر؟ خیلی وقته داداشتو ندیدم.ـ 

 سؤالش از فکر و خیال بیرونم کشید.

 خوام مامانمو ببرم پیشش، دلش براش تنگ شده!آخر هفته میـ 

ده توی این سرما ماهی کبابی بَه بَه پرورش ماهی، چه حالی میـ 

 بزنیم.

 لبخند کمرنگی زدم.

 دعوت کرده باشم؟ خندید.یادم نمیاد جنابعالی رو ـ 

 یعنی نیام؟!ـ 

 به خاکسترهای آتش خیره شدم.

 هایم را در آغوش کشید.قدمت رو چشم. شانهـ 

 عزیزی داداش.ـ 

چه خوب بود که داشتمش. داشتن دوست صمیمی در هر سن و 

ها و سالی برای قلب انسان مرهم و دلگرمی است. همیشه حرفها و در دل

توانی ات نمیحتی با نزدیکترین فرد زندگی که هایی از زمانه است.گالیه

های های ناگفته و زخمشود از تمام گالیهبه زبان بیاوری. امّا با دوست می

بار اندوهت به کنی از کولهدر دل مانده حرف زد. آنقدر که بعد حس می

شد نفس کشید. و آرتین برایم همان تر میقدر دنیایی کاسته شده. راحت

ها ها را مرتب کردم و در زونکنهمراز و مرهم دل. فایل دوست بود. همان

 قرار دادم.
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هدف برای خودم کاری جور ساعات پایانی کار بود و مثل هر روز بی

 کردم که حواسم از خیال ارکیده به دور باشد.می

چی آقای سحرخیز؟! مطمئنی برای چی آخه؟! صدای پدر بود که ـ 

 کرد.فتگو میبا خانم امینی منشی میانسال دفتر گ

 با دفترشون تماس گرفتین؟!ـ 

اینقدر در این چند روز به این نام حساس شده بودم که با شنیدن 

ها روی کلمه سحرخیز ناخودآگاه زونکن بزرگ از دستم رها شد و ورقه

 زمین رها شدند.

خانم امینی من باید بدونم که چرا باید موکل به این خوبی رو که 

کنه از دست بدم!! صدایش در راهرو کار میچندین سالِ با دفتر ما 

 پیچید.

 ها را رها کردم و بلند شدم. در اتاق را باز کرد.نیکان! ... نیکان! ورقهـ 

 اهورا سحرخیز قرارداد وکالت کارهاش رو با دفتر لغو کرده! ـ 

درخشید. سکوت اش زیر نور نارنجی غروب میموهای جو گندمی

 کردم و به صورتش خیره شدم.

 های پخش شده روی زمین افتاد.به برگه نگاهش

 کنی؟!چیکار میـ 

 ها را برداشتم.خم شدم و برگه

 زونکن از دستم افتاد.ـ 

 شنیدی چی گفتم؟!ـ 

 آرام سر تکان دادم.
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پیگیری کن ببین چه مشکلی پیش اومده. آقای سحرخیز از بهترین ـ 

 های ما هستن، فردا یه سری برو دفترش.موکل

رسی خانم امینی با شخصی که وارد دفتر شد با صدای سالم و احوالپ

کاره ماند. صدای آرتین را شناختم که با پدر احوالپرسی گفتگویمان نیمه

کرد. نفس راحتی کشیدم و زونکن را در قفسه هول دادم. وارد اتاق که می

 شد پدر رفته بود. پشت میزم نشستم و فنجان قهوه را برداشتم.

 اهورا رو شنیدم؟!گفت بابات انگار اسمِ چی میـ 

 به پشتی صندلی تکیه دادم.

 قراردادش رو با دفتر لغو کرده.ـ 

 ابروانش را با تعجب باال داد.

 مگه میشه؟! ـ 

 .فنجان قهوه را به لبم نزدیک کردم

تونن انجام بدن! ضمناً دونی آقای سحرخیز هر کاری میمگه نمیـ 

 کمتر از چند ماه تا پایان قراردادش باقی مونده بود. 

 اش را سرکشید.فنجان قهوه

 شاید ارکیده بهش حرفی زده!ـ 

 چه حرفی؟!ـ 

 ها بود! ی عکسدونم، منظورم قضیهنمیـ 

 پوزخندی زدم و فنجان را روی میز گذاشتم.

 دیگه هیچکدومشون برام اهمّیتی ندارن! لبخند زد.ـ 

 پس بلند شو تا دیر نشده راه بیفتیم. با تعجب نگاهش کردم.ـ 

 کجا؟!ـ 
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 را از روی میز برداشت. اشکاپشن چرمی

 یادت رفته مگه امروز افتتاحیه نمایشگاهِ مفیدهِ. ـ 

ام بیرون دادم و روی صورتم دست کشیدم و نفسم را با صدا از بینی

 به صورتش خیره شدم.

 چرا فکر کردی من میام؟!ـ 

 بلند شد و مشغول پوشیدن کاپشن شد.

 فکر نکردم، باید بیای!ـ 

 هایم را بغل کردم.به پشتی صندلی تکیه زدم و دست

حوصله این جور جاها رو ندارم، آخه من بیام اونجا چی بگم!؟ من ـ 

سازی ندارم، ضمناً صرفِ دو تا ای از هنر و مجسمهکه هیچ سر رشته

مالقات، من هیچ آشنایی با شهریار مفید ندارم. تو هم فقط بخاطر آیناز 

 داری میری دیگه! 

 ماند. کالفه دستهایش را به سینه زد و منتظر

دار سر و کله نیکان، خسته نشدی از صبح تا شب با کلی آدم مشکلـ 

زنی و همش سرت توی کتاب قانون و جزاست! یه ذره به مغزت می

استراحت بده، ول کن اینجا رو از اینجا نشستن و تنهایی هیچی نصیبت 

ای از کار هنر شه جز فکر و خیال و سر درد، من هم مثل تو سر رشتهنمی

اعت از ـتونی چند س، امّا اونجا یه محیط متفاوتِ از اینجا. میندارم

توی این  هات رها بشی و فکر و خیال رو از خودت دور کنی.دغدغه

 شرایطی که تو داری تنهایی برات سمِ داداش من!



55سوم فصل 

گفت سرم از میلی بلند شدم. راست مینفس عمیقی کشیدم و با بی

ایت، حاال هم که ساعت پایانی صبح پر بود از صدای ناله و شکوه و شک

  کرد.کارم بود فکر و خیال ارکیده رهایم نمی

 کنار گلفروشی بزرگ ماشین را متوقف کردم.

جا برای ارکیده رز را از همین آخرین بار آن باکس چوبی پر از گل

خریده بودم. همه جا برایم پر از خاطراتش بود. سبد گل را برداشتم و از 

بارید. دو به آتلیه هنر که رسیدیم باران میگلفروشی خارج شدم. 

ی فلزی بزرگ کنار در چوبی کنده کاری شده تابلوی آبی را نگه مجسمه

دنیای »ی شهریار مفید داشته بودند. نمایشگاه آثار حجمی و مجسمه

 «.ایفیروزه

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 ارمفصل چه

 غزل      

اش ها وقت صرف تزئینسبد کوچک را که خودم با حوصله ساعت

کرده بودم روی میز بزرگ سفید گذاشتم و با آرامش وارد آتلیه شدم. 

تقریباً شلوغ بود و تعداد زیادی از دوستان و شاگردان استاد فضای داخل 

مفید برای افتتاحیه نمایشگاه آثارش آمده بودند. پیدا کَردنش در بین 

آنهمه عطر و صدا و هیاهو سخت بود. به سمت اولین تندیس که مدل 

اش بود رفتم. میدانستم تا چند هفته دیگر کوچکی از آخرین کار حجمی

مایی ـز همین مجسمه در میدان بزرگی در پایتخت رونمدل بزرگتر ا

شود. کنار مجسمه فلزی که یک پرنده با نقوش سنتی ایرانی بود یـم

نظیر و قابل تحسین بود. همیشه ایستادم. هنر و خالقیتی که داشت بی

 ی کار ستایشش کرده بودم.در زمینه

تا آن زمان ای که داشت از تمام اساتیدی که نگاه متفاوت و خالقانه

 کرد.داشتم متمایزش می
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با آنکه بیشتر آثار را قبالً دیده بودم امّا با آرامش به تک تک جزئیات 

ی کوچکی رویم گرفت. قطعهمرد جوانی سینی اردو را روبهکردم. دقت می

 از محتویات سینی را برداشتم و تشکر کردم.

 غزل! ـ 

 سرم ایستاده بود. صدا آشنا بود. برگشتم آیناز با صورت خندان پشت

 سالم!ـ 

 سالم خوبی؟ـ 

 کِی اومدی؟ ـ 

 و گفتم؛ سوشی را خوردم

چند دقیقه است! تو خوبی آیناز؟ چه عجب آقای شوهر همراهت 

 نیست! 

 درخشیدند.خندید. چشمان سیاهش از شوق می

گفتی نمیاد اگه می شه! لبخند زدم.نگران نباش اآلن پیداش میـ 

 نگران میشدم برای آقای زن ذلیل. خندید.

چرا نمیای پیشِ استاد؟! ازم پرسید اومدی یا نه! سرم را چرخاندم و ـ 

با دیدن استاد مفید که در جمع شاگردان و دوستانش ایستاده بود گفتم: 

 میام، فعالً که سرش شلوغه! با شیطنت خندید.

 اش همیشه جا هست. برای سوگلیـ 

 هایم را در هم کشیدم.اخم

ناز تمام کارها را تماشا کردیم نمک! تا چند دقیقه بعد که با آیبیـ 

 استاد همچنان مشغول صحبت بود.

 بفرمائید اینم آقای شوهر!ـ 
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درست نزدیک ورودی ایستاده بودیم که آرتین و آن مرد جوان وارد 

شدند. قبل از اینکه برای سالم و احوالپرسی جلو برویم استاد متوجه 

 حضور مهمانهای جدیدش شد.

که در دستان آرتین خودنمایی دسته گل بزرگ و چشمگیری هم 

کرد مزید بر علت بود. نگاهم از روی سبد پر از گلهای رز آبی چرخید می

و روی صورت عبوس و آرام مرد جوان نشست. این چشمهای غمگین را 

 شناختم. این دومین دیدارمان بود.می

آیناز جلو رفت امّا من همانجا ایستادم و به تیپ مردانه و متمایزی که 

شباهتی به اهالی هنر نداشت چشم دوختم. به گرمی با استاد هیچ 

 احوالپرسی کرد.

ی کوتاهی آیناز هم دست در بازوی آرتین انداخته بود. برای لحظه

نگاهش بین آن همه جمعیت چرخید و روی صورتم ثابت ماند. همین پل 

 نامرئی نگاهِ استاد و آرتین را به سمتم کشاند.

 چرا ندیدمت؟!غزل تو کی اومدی دختر؟ ـ 

از لحن صمیمی که استاد در حضور آن مرد جوان غریبه به کار برد 

 خجالت کشیدم. با آرامش جلو رفتم و سالم کردم.

ای که دور استاد حلقه زده بودیم سنگینی نگاه مرد در جمع پنج نفره

 کردم.جوان را به خوبی حس می

نگاه و توجه ام ثابت مانده بود. امّا حسی که آن روی چهره شنگاه

گاهم ـداشت، شبیه هیچ احساس آزاردهنده و مزاحمی نبود. داشت ن

کرد امّا انگار تمام احساس و تمرکزش جای دیگری بود. با خودم فکر یـم

که اینطور به فکر  ام او را به یاد آشنایی قدیمی انداختهکردم شاید چهره



07چهارم فصل 

امالً به فرو رفته. کت و شلوار طوسی خوش دوختی که پوشیده بود ک

 آمد.اش میقامت بلند و کشیده

لهای حریر سفید دامنم پائین آمد. نگاهش از صورتم چرخید و روی گ

 ناخودآگاه روی دامنم دست کشیدم و چروکهای ریزش را صاف کردم.

 استاد مفید! صدایش زدند.ـ 

 مان خارج شود به سمتم چرخید.قبل از اینکه از جمع

 راهنمایی کنید. غزل جان لطفاً جناب بهمنش رو ـ 

 نفس عمیقی کشیدم و به زحمت لبخند زدم.

 بله حتماً استاد!ـ 

به سمت آیناز و آرتین که عاشقانه کنار هم ایستاده بودند چرخیدم. 

 بازوی آرتین را به سمت خودش کشید.آیناز 

 ها رو ندیدم هنوز!بیا بریم طبقه باال، من مجسمهـ 

تا شما کارهای طبقه خواستم حرفی بزنم که ادامه داد: غزل جان 

پائین رو نشون بدی من و آرتین میریم باال! به صورت آرام و خونسرد مرد 

 دانستم نیکان نام دارد لبخند کمرنگی زدم.جوان که می

 باشه حتماً آیناز جان!ـ 

دستهایش را داخل جیب شلوارش کرد و منتظر ایستاد. به سمت 

دانستم ایستادم. نمیی سالن هدایتش کردم و جلوی اولین تندیس گوشه

 چه بگویم.

حالت بود که هیچ اشتیاقی برای شنیدن در آنقدر نگاهش مات و بی

 دیدم.چشمانش نمی
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ای کردم و به زحمت لب چرخیدم. استاد با لبخند سر تکان داد. سرفه

 باز کردم.

که قراره به زودی  ی از آثار حجمیِ استاد مفید هستاین اثر ماکتِ یک

 های تهران رونمایی بشه.یدونتوی یکی از م

ای کوتاه روی نقوش اسلیمی تندیس فرود آمد. نگاهش برای لحظه

اش کامالً مشهود بود. بدون اینکه منتظر توضیح حوصلگیمیلی و بیبی

بیشتری باشد به سمت تندیس بعدی رفت. کنارش ایستادم. قدم به 

ی چندانی به رسید. با آنکه فهمیده بودم عالقهاش میزحمت تا شانه

کارها ندارد امّا از سر ادب و احترام در مورد هر کدام از کارها توضیح 

 دادم.مختصری می

هنوز توضیحات آخرین تندیس را نگفته بودم که صدای استاد را 

 شنیدم.

 خیلی ممنون غزل جانم!ـ 

م ـد. دلـور شلهـاس خجالت و معذب بودن به قلبم حمـباز احس

 یمی خطابم کند.خواست اینقدر صمیـنم

حوصله که انگار از ی بیآن هم اینجا جلوی این مرد جوان اتو کشیده

 ی دنیا طلبکار بود.همه

 آرام سر تکان دادم و کنار رفتم. جلوتر آمد و کنار مرد جوان ایستاد.

 جناب بهمنش افتخار دادین!ـ 

برای اولین بار از زمان ورودش لبخند کمرنگی روی لبهایش نقش 

 بست.
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کنم جناب مفید. باعث افتخار بنده است که قابل هش میخواـ 

 دونستن و دعوت کردید. 

صدایش تن و آهنگ خاصی داشت. همه چیز در نهایت پرستیژ و 

اش ست کرده بود، آن ای که با کتهماهنگی بودند. کراوات طوسی و نقره

های سیاه عطر خنک و شیرین، اتوی شلوارش و بـرقی که روی کفش

ی خاص احساس احترام افتاده بود. همه با هم با آن صدا و چهرهاش ورنی

 کردند.و شخصیت را در ذهن تداعی می

 غزل ما آخر هفته داریم میریم مرکز پرورش ماهی برادر آقا نیکان!ـ 

سرم را چرخاندم و به صورت خندان آیناز که به بازوی آرتین چسبیده 

 بود نگاه کردم.

 :د جوان چشم دوختاستاد با لبخند به صورت مر

 چقدر جالب شما پرورش ماهی هم دارید؟ـ 

 به جای مرد جوان که ساکت و آرام ایستاده بود آرتین پاسخ داد:

خونه و عاشق بله استاد برادر نیکان توی رشته شیالت درس میـ 

پرورش ماهیِ، آقای بهمنش چندین هکتار زمین توی جاده چالوس 

داد ماکان جان اونجا رو تبدیل به داشتن که بعد از دیدن عالقه و استع

 های پرورش ماهی کردن.حوضچه

 استاد با تعمق سر تکان داد: بسیار هم عالی!

ای صاف کرد: خوشحال میشم آخر هفته مرد جوان صدایش را با سرفه

 اگر برنامه خاصی ندارین مهمان ما باشید. 

لین کردم که در اوبا تعجب به صورتش نگاه کردم. تصورش را هم نمی

دیدار با استاد اینقدر صمیمی باشند امّا بعدها فهمیدم قبل از نمایشگاه 
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اند. آیناز با خوشحالی دستهایش را بهم هم با هم مالقات و آشنایی داشته

 زد.

 وای چقدر عالی غزل تو هم میای!؟ـ 

ام نگاه شماتت بارم را زیر ماسکی از لبخند پوشاندم. قبل از اینکه بهانه

 یاورم استاد گفت: غزل تو هم بیا، من هم دنیا رو میارم.را به زبان ب

از نگاه مرد جوان که خونسرد و آرام ایستاده بود حس کردم چندان 

 اش خط بطالن بر انتظارم کشید.تمایلی به دعوت ندارد. جمله

 خوشحال میشم در خدمتتون باشم. ـ 

 خیال آیناز چشم دوختم.یـاد و بـالت به صورت شـبا خج

 رسم. ز دعوتتون اگر بتونم خدمت میممنون اـ 

 نشستم روی کاناپه کنار پنجره هال و به خیابان خیره شدم.

آیناز خانم جدا از اینکه شما زحمت کشیدین و اون آقا رو توی ـ 

مون دعوت کنه، آخه توی این رودربایستی گذاشتین و مجبور شد از همه

 هوای سرد کی میره جاده چالوس؟!

میز برداشت و با حوصله روی خیال الک قرمز را از روی آیناز بی

 های پایش کشید.ناخن

 تونست دعوت نکنه.من اجبارش نکردم خودش دعوتتون کرد، میـ 

 لیوان سفالی چایم را به لبهایم نزدیک کردم.

 از الک زدن که فارغ شد با شیطنت به چشمهایم لبخند زد.

 کرد.نگاه میولی خودمونیما خیلی با دقت به صورتت ـ 

 چایم را سرکشیدم و لیوان را روی میز گذاشتم:

 خودم متوجه نگاهش شدم امّا حس بدی از نگاهش نداشتم.ـ 
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 خوش به حال ارکیده جون! خیلی با شخصیت و جنتلمنِآره ـ 

 با تعجب نگاهش کردم.

 ارکیده جون؟!ـ 

مش، غزل ، من یکبار دیدنامزدن با هم گه، یک سال میشهآره دیـ 

انگار خدا این دختر رو نقاشی کرده، چشمهای آبی، پوست سفید و 

 نظیره. درخشان واقعاً بی

 لیوان را برداشتم و به سمت آشپزخانه رفتم.

آهان یادم اومد اون شبی که تولدت بود وقتی گوشی تلفن استاد و ـ 

اش تماس گرفت. جا شده بود چندین بار با گوشیاقای بهمنش جابه

 دیدم که روی مانیتور گوشی ذخیره بود. عکسش رو

 آره خیلی هم عاشق و معشوق تشریف دارن! خندیدم.ـ 

 به پای هم پیر بشن!ـ 

 خندید.

 غزل حاضر شو دیگه اآلن هاست که آرتین پیداش بشه. ـ 

 میلی دستهایم را با حوله خشک کردم.با بی

 به خدا من تمایلی ندارم بیام، آخه من چه آشنایی با این بنده خداـ 

 دارم که مجبور شده منم دعوت کند.

 آیناز دلخور از روی مبل بلند شد.

احترامی میشه اگه نیای دیدی که استاد حاال که دعوتت کرده بیـ 

 هم گفت اگه تو بیای دنیا رو با خودش میاره.

 نفسم را با حرص از بینی بیرون دادم.
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رو تحویل  آیناز من باید دنبال خونه بگردم، تا بعد از عید باید اینجاـ 

 بدم.

ای بابا کو حاال تا بعد از عید، نگران نباش شاید تا اون موقع ـ 

 فرستادیمت خونه بخت!

 رختی برداشتم. ام را از چوبلبخند زدم و پالتوی مشکی

 غزل راستی تارت رو هم بیار.ـ 

ی پرپیچ و خم و از پشت شیشه مه گرفته ماشین آرتین به جاده

 لغزنده خیره شدم.

رفت وارد ی کوه میترین نقطهولین فرعی که به سمت پائینآرتین از ا

خورد. هنوز اینکه مهمان نم روی شیشه میمسیر خاکی شد. باران نم

 ناخوانده و اجباری این جمع بودم احساس معذب بودن داشتم.

به تابلوی بزرگ که نقاشی چند ماهی رنگی روی آن نقش بسته بود 

 خیره ماندم. رسیده بودیم.

استخر نسبتاً بزرگ پرورش ماهی که کنار هم قرار داشتند و یک چند 

ساختمان دو طبقه که معماری و نمای زیبایی داشت در محیط بزرگ و 

قرار داشتند. چند دقیقه بعد از پیاده شدنمان یک مرد حصارکشی شده 

 جوان و یک خانم میانسال به استقبالمان آمدند.

 داشت.مرد جوان شباهت زیادی به نیکان 

 سالم دخترم، سالم آیناز جان خیلی خوش آمدین عزیزانم. ـ 

خانم میانسال داشت انرژی خوب و از لحن مهربان و صمیمی که 

 تی گرفتم. مرد جوان هم جلو آمد.ثبم

 خیلی خوش آمدین. سالمـ 
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 آرتین جلو رفت.

اعث زحمت شما روز ما بـسالم ماکان جان، حالت چطوره امـ 

 ها.میشیم

 درخشیدند.اش میخندید. ردیف دندانهای سفید و مرتب

 خیلی خوشحالمون کردین آرتین جان!ـ 

 آرتین به گرمی دستش را فشرد.

 نیکان کجاست؟!ـ 

خانم میانسال که فهمیده بودم مادر نیکان است جلو آمد و با مهربانی 

 به طرف خانه هدایتم کرد.

 داشت. تا شما گرم بشین اونم رسیده.  اآلن میاد یه تماس کاریـ 

وارد ویال شدیم. همه چیز در نهایت سلیقه و زیبایی چیده شده بود و 

رم ـل ویال را گـشومینه زغالی فضای بزرگ و دیوارهای آجرنمای داخ

 کرد.می

به آرتین و آیناز که مشغول صحبت با برادر نیکان بودند، نگاه کردم 

کردند که انگار چندین بار تا به حال به آنقدر راحت و صمیمی رفتار می

رویم قرار گرفت با لبخند آنجا آمده بودند. لیوان چای که روبه

ای از مادر ماکان تشکر کردم. نگاهش آنقدر مهربان و صمیمی قدرشناسانه

بود که ناخودآگاه به یاد مادرم افتادم. تصمیم داشتم به زودی برای دیدار 

 بروم.ام به شهرمان با خانواده

 شما از دوستان آیناز جان هستید؟!ـ 

 لبخند زدم.

 بله! ـ 
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 :با محبت نگاهم کرد

 منو یادِ یه آشنای عزیز میندازی...ـ 

صدای آرتین را شنیدم که گفت: مادر جون غزل خانم خیلی 

 زنی؟هنرمندن، غزل برامون تار می

 با خجالت نیم نگاهی به صورت مشتاق ماکان انداختم.

 آلن یکم زوده!باشه، حتماً امّا اـ 

ی بزرگ را ماکان از روی صندلی چوبی کنار شومینه بلند شد و کنده

 جا کرد.جابه

 موافقید بریم کنار استخرها و بساط نهار رو آماده کنیم!ـ 

 آرتین بلند شد.

 من که کامالً موافقم! البته بهتر نیست تا اومدن نیکان صبر کنیم.ـ 

 ماکان بلند شد.

ان رسیده. راستی شما... فکر کنم نیکان ها حاضر بشن نیکتا ماهیـ 

 به من گفت پنج نفر هستین؟!

درسته، قرار بود استاد مفید هم باهامون بیاد امّا بخاطر سرما ـ 

 خوردگی دخترش عذرخواهی کرد.

کنار آتش نشستم و به تالش ناموفق آرتین و آیناز برای صید ماهی از 

 ی کوچک لبخند زدم.حوضچه

 بپیچ دورت که سرما نخوری.  بیا عزیزم این پتو روـ 

ای گردنم را چرخاندم. مادر نیکان پشت سرم ایستاده بود و پتوی قهوه

 را به سمتم گرفته بود.

 هایم انداختم. کنارم نشست.تشکر کردم و پتو را روی شانه
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 این پسرم برخالف پدر و برادرش از بچگی عاشق حیوونا بود. ـ 

های بلند سفید پوشیده چکمهرد نگاه مشتاقش را دنبال کردم. ماکان 

 بود و توری دسته بلند را وارد حوضچه کرده بود.

 خیلی تالش کرد تا به اینجا رسید.

 سالم! ـ 

آمد برگشتم. نیکان بود. با صدای آشنا و رسایی که از پشت سر می

اش را در دست ایپالتوی مشکی بلند پوشیده بود و کیف چرمی قهوه

ای را با دیدنش تجربه بار حس عجیب و تازه. بلند شدم. برای اولین داشت

 کردم.

 سالم آقای بهمنش. لبخند زد.ـ 

 سالم سرکار خانم. خیلی خوش آمدین.ـ 

های چند ساعت بعد به خنده و شوخی و صرف نهار که ماهی کبابی

العاده خوش طعمی بود گذشت. نزدیک به غروب آفتاب بود که باز فوق

 ند.آرتین و آیناز تقاضای تار زدن کرد

شدم ای اُخت نمیبا آنکه ذاتاً خجالتی بودم و به راحتی با جمع غریبه

امّا در آن جمع احساس صمیمیت و راحتی داشتم. تار را برداشتم و روی 

مه ـهای تار زخصندلی فلزی کنار آتش نشستم. انگشتم که روی سیم

 اختیار پر از حس دلتنگی شد. دلتنگی برای مادر از دستزد دلم بیمی

 رفته و خواهران عزیزم که مدتها بود ندیده بودمشان.

ای را که انتخاب کرده بودم با دقت و مهارت بنوازم. سعی کردم قطعه

اختیار اشک را آنقدر دلم لبریز از اندوه و درد فراق بود که جوشش بی

 حس نکردم.
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 کردند.سر که بلند کردم همه با تحسین تشویقم می

حدی به شان نیکان بود که شباهت بیتنها نگاه غم زده و درخ

ام داشت. خودم را به زحمت کنترل کردم و سعی کردم چشمان بارانی

های یادگاری داشت جلوی دوربین آیناز که اصرار زیادی به گرفتن عکس

 لبخند بزنم.

آن روز با وجود سردی هوا، روز خاطره انگیزی شد. همه چیز عالی 

بود در آن جمع کوچک  تاب در تمنایشبود و آرامشی  که دلم مدتها بی

کردم. آنقدرکه بعد از بازگشت دیگر آن احساس معذب بودن و حس می

 باالجبار دعوت شدن را نداشتم.

جا شدم و به ساعت دیواری روی صندلی دفتر آموزشگاه کمی جابه

اش را وهـش قهـته بود و با آرامـم نشسـرویچشم دوختم. استاد روبه

 نوشید.یـم

 هنوز یک ربع تا شروع کالست مونده!ـ 

ه خندان و شیطانش که روی البخند زدم و به آرامی سر تکان دادم. نگ

های ثبت نام هنرجویانم را کرد. فرمام میصورتم ثابت مانده بود کالفه

 یکبار دیگر بازخوانی کردم.

 اش را روی میز گذاشت.فنجان قهوه

که  نفر دیگه هم برسن سه تا از شاگرداتون اومدن من منتظرم دوـ 

 کالس رو شروع کنم. 

 خواستم جو را عوض کنم که پرسیدم:

 راستی حال دنیا چطوره؟ـ 

 خوبه، خدا رو شکر بهتر شده.ـ 
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فعالً یه پرستار گرفتم برای این چند هفته که پیش ما میمونه کمک ـ 

 حالِ مادرم باشه. لبخند زدم.

 .خوشحالم که حالش خوبهـ 

 داختم و بلند شدم.ای انبه ساعت نگاه دوباره

ها پیدا با اجازه استاد بهتره من زودتر برم و آشنایی مختصری با بچهـ 

 کنم. 

از دفتر خارج شدم و به سمت کالس بزرگی که در سمت چپ 

 آموزشگاه قرار داشت رفتم. همه شاگردانم آمده بودند.

سه دختر و دو پسر جوان داخل کارگاه نشسته بودند و گرم صحبت 

شان ا دیدنم نیم نگاهی به سمتم انداختند و همچنان به بحثبودند. ب

 بازگشتند. یکی از دخترها که تعللّم را دید از بین جمع سرک کشید.

 اینجا کالس سفالگریه!ـ 

 آرام لبخند زدم و همانجا ایستادم.

 نام کردی بیا تو هنوز استاد نیومده!اگه ثبتـ 

ایی از پشت سرم قبل از اینکه فرصت پاسخ دادن را پیدا کنم صد

 پاسخ داد.

 ها ایشون سرکار خانم غزل صباحی هستن. بچهـ 

 برگشتم استاد پشت سرم و در چهارچوب در ایستاده بود.

نگاهها در یک لحظه رنگ دیگری گرفت. همگی بلند شدند و با 

 حیرت به صورتم نگاه کردند.

 ببخشید استاد ما نشناختیمتون.ـ 

 استاد من فکر کردم شما هم از هنرجوها هستین. ـ 
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 استاد مفید وارد کالس شد و با لبخند کنارم ایستاد.

های سفالگری هستن سعی کنید از خانم صباحی از بهترینـ 

ها، حاال هم هر کدون برید پشت حضورشون نهایت بهره رو ببرید. بچه

 ها و آماده باشین که جلسه اول کالس شروع بشه.چرخ

 سمتم چرخید.به 

 غزل جان اگر کاری داشتی من داخل دفترم. ـ 

ای نداشت که از لحن آرام سر تکان دادم و تشکر کردم. دیگر فایده

اش دلخور شوم. پذیرفته بودم که این جز اخالق استاد است امّا صمیمی

ر و زبان بود دوری ـد که در ظاهـم از این صمیمیت هر چنـباز ته قلب

ها قرار گرفتند. کیفم را اگردانم پشت یکی از چرخکردم. هر کدام از شمی

روی میز گذاشتم و با آرامـش پیشبند سفید کـار را برداشتم. صـدای 

  شنیدم.هایشان را مـیپـچ پـچ

 چقدر جوونه!ـ 

 ؟واقعاً استاده!ـ 

 به نظر سنش از من خیلی کمتره ...ـ 

تر برای من که انتظار داشتم استاد مفید یه استاد با تجربهـ 

 هنرجوهاش در نظر بگیره...

پیشبندم را گره زدم و برگشتم و دستهایم را به میز تکیه دادم. با 

 شان نگاه کردم.تکدقت به صورت تک

 گفتند شاید چند سالی از چند نفرشان کوچکتر بودم.راست می
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خواستم در اولین جلسه به ای صاف کردم. نمیگلویم را با سرفه

وه کنم. هر چند که این کالس و آموزش در تجربه جلنظرشان فردی بی

 ام بود.ی کاری و زندگیاین سطح اولین تجربه

سالم به همگی من غزل صباحی هستم و امیدوارم که توی این ـ 

نام شما رو های ثبتها بتونم براتون مفید باشم. من فرمدوره از کالس

هنری رو  مطالعه کردم و متوجه شدم تقریباً همه تجربه کار و نمایشگاه

 داشتید و این کالس براتون یه نوع آموزش تکمیلی به حساب میاد.

ی کاری دختر جوانی که در بدو ورودم دیده بودم گفت: استاد زمینه

ها هر کدوم از ما متفاوت هست و اینطور که من قبل از اومدن شما از بچه

تم و پرسیدم هر کدوم توی یه زمینه از هنر کار و فعالیت کردن. جلو رف

 به میز کارم تکیه دادم:

های رمـدونم خانم ساناز کیهانی. همونطور که گفتم من فبله میـ 

دونم که زمینه کاری شما موسیقی نام شما رو مطالعه کردم، میثبت

تا ی کمی علی فاصلهطور امید و مسعود تئاتر کار میکنن و هست و همین

ردی که توی این مدرک استادی در خوشنویسی داره و تنها ف گرفتن

 ها!گم بچهجمع کمی از رشته هنر دور هست الهام جانِ! درست می

یکی از پسرها که چهره سبزه و موهای فر پرحجمی داشت با اشتیاق 

 دستهایش را بهم زد. نامش امید بود.

 شناسین.استاد عالیه! شما همه رو میـ 

صدای همهمه و اشتیاق کالس را پر کرد. نفس راحتی کشیدم و 

خوشحال شدم که در نیم ساعتی که در دفتر بودم زمانم را برای صحبت 

هدر نداده بودم. باقی زمان کالس به صحبت در خصوص چگونگی کار با 
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ام با این هنر گذشت. خوشحال بودم چرخ سفالگری و آشنایی شاگردان

ام در این امر توانسته بود اشتیاق را تجربگیکه در اولین جلسه با وجود بی

 ر شاگردانم به وجود بیاورم.د

روی آینه قدی کالس ایستادم و شال بلند بعد از رفتن هنرجویانم روبه

مهیای رفتن بودم که صدای  ام را چند بار دور گردنم پیچیدم.زرشکی

 استاد در کالس خالی پیچید.

 خسته نباشی غزل جان.ـ 

 موهایم را داخل شال جا دادم و برگشتم.

ف دستی و پالتویش را در دست گرفته بود و خیلی ممنونم استاد کی

ی رفتن بود. حدس زدم که برای رساندنم تا مسیری تعارف کند امّا آماده

 حدسم اشتباه بود.

تونم ازت غزل جان یه کار فوری برام پیش اومده که باید برم، میـ 

خواهش کنم تا نیم ساعت دیگه که خانم کمالی منشی آموزشگاه میاد 

کردم. تعللم را که دید گفت: البته  شمونی. با تردید نگاهتوی آموزشگاه ب

تونم کلید رو به سرایدار ساختمون بدم مشکلی نیست اگر کار داری می

که به خانم کمالی بده فقط چون منتظره یه سری مدارک هستم که پیک 

 خواد بیاره گفتم. می

 کیفم را از روی میز برداشتم.

مونم تا خانم داخل آموزشگاه می من کار خاصی ندارم استاد مفید،ـ 

 کمالی میان.

 با خوشنودی لبخند زد.
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خیلی ازت ممنونم غزل جان. به آرامی سر تکان دادم و با لبخند ـ 

 خداحافظی کردم.

 هنوز از در خارج نشده بود که به سمتم چرخید.

کردم که توی العاده بودی، فکرش رو نمیراستی امروز واقعاً فوقـ 

 این طور عالی با شاگردات ارتباط برقرار کنی.ات اولین تجربه

منتظر پاسخم نشد خداحافظی مختصری کرد و از آموزشگاه خارج 

شد. روی مبل بزرگ چرمی راحتی که در دفتر کار استاد مفید نشستم و 

پلکهایم را روی هم گذاشتم. خسته بودم. از صبح تا دو ساعت قبل که به 

تا آن لحظه جز چند جرعه از آن  آموزشگاه آمده بودم کالس داشتم و

اختیار روی قهوه تلخ چیزی نخورده بودم. چشمهایم را باز کردم نگاهم بی

شنبه رویم بود افتاد. هفته بعد روز دوتقویم بزرگ که روی میز روبه

ام در آموزشگاه تا دو هفته دیگه تعطیل رسمی بود و این یعنی کالس

شد اگر چند روز آخر در خوب میشد. با خودم فکر کردم چقبرگزار نمی

کشید. تا دوشنبه را به شهرمان بروم. دلم برای دیدن دوقلوها پر می هفته

آنقدر در فکر و خیالم غرق شده بودم که صدای پایی را که وارد آموزشگاه 

شد نشنیدم. شاید هم شنیدم امّا به خیال آمدن منشی آموزشگاه 

 روی همان مبل تکیه داده بودم.العملی هیچ عکسکنجکاوی نکردم. و بی

 سالم! ـ 

برخالف تصورم صدا مردانه بود و تن آشنایی داشت. گردنم را 

ای و پیراهن چرخاندم و با دیدن نیکان بهمنش که با کت و شلوار سرمه

 سفید در قاب در ایستاده بود بهت زده از جایم بلند شدم.

 .در آن لحظه انتظار دیدن هر فردی را داشتم غیر از او
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سالم... انگار حیرت و تعجب را در صورتم دیده بود که برای اولین ـ 

 مان لبخند زد.بار از زمان آشنایی

 جناب استاد مفید تشریف دارن!؟ـ 

 موهایم را که جلوی چشمانم سرخورده بودند به عقب هل دادم.

نخیر نیستن، البته تا چند دقیقه قبل داخل آموزشگاه بودن امّا ـ 

 ومد که رفتن...کاری براشون پیش ا

اش ست بود جلو کیف چرمی عسلی رنگش را که با کمربند و کفش

الی کاغذها بیرون کشید و گفت: این مدارک آورد. پاکت بزرگی را از البه

رو قرار بود من با پیک برای استاد بفرستم امّا کاری این حوالی داشتم که 

 ترجیح دادم خودم به دستشون برسونم.

 گرفت.پاکت را به سمتم 

 هارو به دست استاد برسونین؟!امکان داره اینـ 

جلو رفتم. هنوز گیج و گنگ بودم. عطر مالیمش فضا را پر کرده بود. 

ای رنگش نظرم را جلب کرد. با این تیپ و صورت اصالح کراوات فیروزه

نهایت جذاب و جنتلمن شده بود. مدارک را اش بیشده و موهای مرتب

 ای گذاشتم.گرفتم و روی میز شیشه

جناب بهمنش من هم تا چند دقیقه دیگه که خانم کمالی منشی ـ 

آموزشگاه برسن دارم میرم اگه اشکالی نداره مدارک رو به خانم کمالی 

های کفش بدم که به دست استاد برسونن! صدای کوبیده شدن پاشنه

 زنانه روی سطح پارکت سالن شنیده شد. سگک کیفش را بست.

 باشه ممنون میشم.ـ 
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بوی عطر تند و گرم زنانه قبل از ورود آن زن به دفتر کار استاد فضا را 

 پر کرد.

زده و خشمگین نیکان بهمنش سر خورد و نگاهم از چشمهای حیرت

روی صورت عروسک زیبا و چشمگیری که با قامت بلندش چهارچوب در 

 را پر کرده بود ثابت ماند.

 واقعاً برات متأسفم نیکان.ـ 

زند. صورتش از خشم و شقیقه نیکان تندتر میحس کردم که نبض 

 اش منقبض شده بود.حیرت درهم شده بود و عضالت فک

های بلنـد ای و چکمهزن جوان و زیبا که پالتوی چرمی قهوه

اش را صد چندان جلوه اش زیباییاش بر قامت بلند و تراشیدههـمرنگ

را دو طـرف با آرامش جلو آمد. موهای طالیی و تابدارش  دادند،می

اش پر از کینه و غضب اش رها کرده بود و چشمهای آبی آسمانیشـانه

 بود.

رسید. با پوزخند به سرتا پایم هایش نمیروبه رویم ایستاد. قدم تا شانه

 نگاه کرد و به نیکان اشاره کرد:

 مان آمد.اینِ؟! نیکان کالفه به سمتـ 

 تصوراتت کامالً اشتباهه.دونم برای چی اومدی اینجا ارکیده، امّا نمیـ 

صدای خنده بلند و عصبی زن جوان که حاال فهمیده بودم ارکیده نام 

 دارد در دفتر پیچید.

های جلوتر آمد و دور من که همانطور گیج و مات به دیالوگ

 کردم چرخید.نامفهومشان گوش می
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هاتون رو توی صفحه شخصی دوست عزیزت دیدم نیکان جان عکسـ 

 اشا کنی!حاحتیاج نیست 

فهمیدم این زن کیست و چه نسبتی با نیکان بهمنش تازه داشتم می

 چسباند.ام کم کم داشت قطعات پازل را بهم میدارد. ذهنِ خسته

 خشکم را به زحمت باز کردم.دهان 

کنید من و آقای بهمنش از خانمِ محترم شما دارین اشتباه میـ 

هم اولین یم و اون روز طریق یکی از دوستان مشترکمون با هم آشنا شد

بار بود که من ایشون رو از نزدیک مالقات کردم و هیچ ارتباطی بین ما 

 وجود نداشته و نداره.

روی نیکان ایستاد. تقریباً هم قد بودند البته به لطف ارکیده روبه

 اش.های چرمیهای بلند چکمهپاشنه

که باکالس  برات متأسفم نیکان! حد تو همینِ. این فقط ظاهر تو بودـ 

ی این رسیدی. شأن تو در حد یه نظافتچی سادهو جتلمن به نظر می

 آموزشگاهه.

دست نیکان که دور بازوی آن زن گره خورد تازه تحقیر و خشم 

 کالمش را حس کردم.

 نفس عمیقی کشیدم و سکوت کردم.

 نیکان با خشم غرید.

 بس کن ارکیده حد خودت رو بدون.ـ 

تو در من نبودی از کجا معلوم اون دونم، من حد خودم رو میـ 

کاری نکرده باشی. تو اینقدر از خود راضی و ابله ها رو خودت دستعکس

 ی توضیح به من ندادی!بودی که حتی اجازه
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 خندید عصبی و بلند.

ی کوچولوت از دستت البته بهت حق میدم. ترسیدی که فرشتهـ 

 بپره!

 نیکان این بار با خشم دستش را کشید.

ینجا جای صحبت ما نیست، بیا برو. ارکیده با یک حرکت بس کن اـ 

 عصبی دستش را از حصار انگشتان نیکان جدا کرد و به سمتم چرخید.

ی هست که با یاد من خودش مونه، فقط دنبالِ یکنیکان باهات نمیـ 

 کنه! خالیرو 

 خفه شو ارکیده! بس کن دیگه. زودتر برو!ـ 

مانم صورت خندان زنی ی پر از اشک چشآخرین تصویر پشت پرده

تر جلوه های دنیا زشتزیبا بود که در نظرم در آن لحظه از تمام زشتی

 کرد.می

چرخید و با قدمهای بلند به سمت در خروجی رفت. صدای قدمهایش 

 شدند.روی روانم کوبیده می

 خانم... غزل خانم من واقعاً متأسفم...ـ 

خوردند. تا آن زمان آنقدر  ام سراختیار از روی گونهاشکها دانه دانه بی

 تحقیر نشده بودم.

در آن لحظه آنقدر حس بد و سیاهی داشتم که هیچ کار و حتی 

 آمد.کالمی جز اشک ریختن از من برنمی

توانستم جلوی آن صبر نکردم که خانم کمالی بیاید. دیگه نمی

دانست چه کالمی بگوید که بار آن جنلتمن دستپاچه که خودش نمی

 کم کند بمانم.حقارت را 
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 خوام...غزل خانم... من خیلی معذرت میـ 

 کنم. لطفاً صبر کنین.غزل خانم خواهش میـ 

تم و روی رد اشـکهای صـورتم دست کشیـدم. ـکیفم را برداش

ی خروجم از آموزشگاه خانم کمالی را شانس بودم که در لحظهخـوش

پوشاند ا میام ردیدم. با لبخند ساختگی که به زحمت حالت آشفته چهره

  ها رفتم.خداحافظی مختصری کردم و به سمت پله

 شنیدم.هنوز صدایش را از پشت سر می

 غزل خانم لطفاً اجازه بدین توضیح بدم.ـ 

ی اتوبوس بی آر تی را که با قدمهای تند از کوچه خارج شدم. سایه

ها را تا رسیدن به ایستگاه دویدم. کارت را کشیدم و دیدم آخرین قدم

بدون اینکه نگاهی به کوچه بیندازم سوار اتوبوس شدم. روی صندلی که 

ی اشک سنگینی نگاهش را که حیران وسط کوچه نشستم از پشت پرده

 ایستاده بود حس کردم.

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 فصل پنجم

 نیکان       

نشستم روی نیمکت چوبی کنار آتش و به نوای تار که با تسلط و 

 شد گوش دادم.مهارت فراوان نواخته می

قلب و فکرم آنقدر در آن لحظه لبریز از یاد و خاطرات مشترکمان با 

طره اشک در چشمانم جلوگیری بود که نتوانستم از جوشش قارکیده 

رک که فهمیده بودم غزل نام دارد آنقدر زیـبا زخـمه بر ـدختکنم. 

ای را با آن نوای آسمانی همراه زد که دل هر شنوندههای تار میسیـم

 کرد.می

جا ختم شده بود برایم  تابی به آناینکه آن حجم وسیع از عشق و بی

ام به او صادق بودم و تمام احساس و و دردناک بود. در عشق آورعذاب

ای تصور مهری را که داشتم به پایش ریخته بودم امّا هیچوقت حتی ذره

ی زیبا و آرام با من صادق نباشد. پشت آن چهره کردم که او در عشقنمی
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خندیدند و در دل به دیدم. چشمهایی که با من میرا انگار تازه می

 زدند.پوزخند می امسادگی

آنقدر غرق در تفکراتم بودم که تمام شدن قطعه موسیقی را حس 

وقتی همه برای آن دخترک هنرمند کف زدند تازه نگاهم به  نکردم.

ی نگاهش افتاد. انگار او هم مثل من دل پر دردی داشت که آن هاله

 تر کرده بودند.شفاف اشک چشمانش را آنطور درخشان

چه خوب شد که این مهمان ناخوانده را به رسم  با خودم فکر کردم

 ادب دعوت کرده بودم.

 فنجان قهوه را از روی میز کارم برداشتم و رفتم کنار پنجره.

ی کم در ام بود. صبح دو پرونده با فاصلهآن روز از روزهای پرمشغله

کننده حضوری که هر کدام وقت و دادسرا داشتم و بعدازظهر سه مراجعه

 ی برده بودند.زمان زیاد

قهوه را سرکشیدم و کمی گره کراواتم را شل کردم و برگشتم روی 

 صندلی مدیریتی پشت میزم.

با دیدن برچشب کوچک کنار مانیتور لب تاب به یاد تماسی که صبح 

با شهریار مفید داشتم افتادم. تصمیمش را برای سلب حضانت دخترش از 

ده حضانت را به جریان خواست پروناش گرفته بود و میهمسر سابق

بیندازد. قرار شد کپی از مدارک مورد نیاز را به همراه چند مدرک 

شناسایی و پزشکی را که چند روز قبل به دفتر فرستاده بود برای تکمیل 

به دستش برسانم. قرار بود مدارک را با پیک به دفتر آموزشگاه بفرستم 

شتم که مدتها بود پشت امّا یادم آمد که کار کوچکی حوالی آموزشگاه دا

انداختم. امروز بهترین فرصت بود مدارک را در یک پاکت کاهی گوش می
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بزرگ گذاشتم و داخل کیفم قرار دادم. قبل از غروب آفتاب به کارم 

رسیدم و راهی آموزشگاه شدم. برخالف تصورم آموزشگاه در آن ساعت 

همان دختر ساکت و خالی از هنرجو بود. وارد دفتر آموزشگاه شدم و 

خیال روی مبل نشسته هنرمند که غزل نام داشت، آنجا بود. آرام و بی

اش با حیرت تغییر کرد. انگار انتظار دیدنم بود. با دیدنم حالت آرام چهره

ام را پر کرد. اول باور را نداشت. مدارک را تحویل دادم. آن عطر آشنا ریه

ام خیالش درگیر مانده کردم. خودش باشد. فکر کردم آنقدر در توهمنمی

 کنم. امّا خودش بود.که همه جا عطرش را حس می

همان صورت زیبا و چشمهای آسمانی که تمام روز و شبم را به 

 خودشان اختصاص داده بودند.

ی زیبا و دلفریب دیدم. پشت چهرهامّا آن روز دیگر آن زیبایی را نمی

ر عشق خندیده بود. دیگر ام دارکیده تنها یک خیانتکار بود که به سادگی

برایم مهم نبود که اهورا کیست و چه امتیازات باالتری از من دارد. همین 

مان به خرج داده بودم نمانده بود که ارکیده پای صداقتی که در رابطه

جا نداشتم. حتی تصـورش را هـم  کافی بود. انتظار دیدنش را در آن

ای و آن لحظه دیدار دوباره کردم که تعقیبم کند و درست در آن روزنمی

ای از خشم و نفرت به چشمان دخترک با آمیزه مان صورت پذیرد.بین

 خیره شد.

 واقعاً برات متأسفم نیکان!ـ 

اش تند و پر از تحقیر بود. همانطور که نگاهش به آن دخترک لحن

نوا که مات و مبهوت رفتارش شده بود. پوزخندی زد و سکوتم را که بی

 نِ؟!دید گفت: ای
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خواستم که ی دختر بیچاره شرمنده شدم نمیزدهاز نگاه آرام و حیرت

 بحث بیشتر ادامه پیدا کند. غریدم:

 دونم برای چی اومدی اینجا، امّا تصوراتت کامالً اشتباهه.نمی

های مهمانی چند روز قبل را در صفحه شخصی وقتی که گفت عکس

 آرتین دیده تازه به ماجرا پی بردم.

گشتم که زودتر به جدالش پایان دهم که ای میدنبال جمله در ذهنم

کند و ارتباط ما فقط از طریق دخترک آرام و شمرده گفت که اشتباه می

 دوست مشترکمان یعنی آرتین بوده.

های تحقیرآمیزی که در چند دقیقه بعد ارکیده با جمالت و کلمه

اش به جمله خشم نثار دختر بیچاره کرد روانم را بهم ریخت. آخرین

پروا بود که به زحمت جلوی خودم را گرفتم. همانطور حدی زشت و بی

 که مانند طوفان آمده بود به سرعت از آموزشگاه خارج شد.

امّا موج تخریبی که از جمالتش بر سر و روی غزل باقیمانده بود تمام 

 چهره دخترک را بهم ریخته بود.

العملی که هیچ عکس در آن لحظه آنقدر جا خورده و عصبی بودم

 نتوانستم انجام بدهم.

های درشت اشک را دیدم که از روی صورتش سر خوردند و به دانه

آمد. حتی زمین افتادند. جز ابراز تأسف و عذرخواهی کاری از دستم برنمی

فرصت توضیح هم پیدا نکردم با عجله کیفش را برداشت و از آموزشگاه 

 خارج شد.
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رفتم امّا درست چند قدم مانده به خیابان با تا وسط کوچه همراهش 

سرعت وارد ایستگاه اتوبوس شد و سوار اولین اتوبوسی شد که از راه 

 رسید.

دانستم چرا امّا در آن لحظه تنها آرام کردن آن موجود آرام که نمی

قربانی جدال بین من و ارکیده شده بود مدنظرم بود. ماشین را که با 

اه اتوبوس پارک کرده بودم روشن کردم و پشت ی کمی از ایستگفاصله

سر اتوبوس به راه افتادم. حتماً مجالی برای توضیح و عذرخواهی پیدا 

 شد. صدای ارکیده در سرم تکرار شد:می

 تو در حدِ من نبودی نیکان...ـ 

با حرص مشت محکمی به فرمان کوبیدم. نفرت و اندوهم از یادآوری 

 شدند.اش صد چندان میجمالت

برای  راندم بدون اینکه هیچ فکریاختیار به دنبال اتوبوس مییب

پنج ایستگاه بعد از  سابقم داشته باشم. نامزد توضیح رفتارهای احمقانه

 ای شد.اتوبوس پیاده شد و از خیابان رد شد و وارد کوچه

ی کمی داشتم. وارد خوش شانس بودم که با اولین دوربرگردان فاصله

ای داشت رین ساختمان که نمای آجری سادهکوچه که شدم کنار آخ

 گشت.ایستاده بود و با دستان لرزان در کیفش دنبال چیزی می

 ماشین را کنار ساختمان پارک کردم و پیاده شدم.

 نفس عمیقی کشیدم و سعی کردم برخودم مسلط باشم.

غزل خانم! برگشت. رد اشک هنوز روی صورتش بود. با حیرت و ـ 

 شد.خشم به صورتم خیره 

 برای چی اومدین دنبـ........ ا .......... لم؟!
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ی آخر را نامفهوم ادا کرد امّـا تصـورش را هـم حس کردم کلمه

ثل ساختمانی که زیر ـکردم که ناگهان آنطور نقش زمین شود. منمـی

 هایش بمبی منفجر شده باشد، ناگهان فرو ریخت.پی

سوز سردی به صورتم بهت زده به صورت سفید و آرامش خیره ماندم. 

سیلی زد. هوا کامالً تاریک بود و کوچه خلوت. تنها نور ضعیف چراغ باالی 

 کرد.سردر ساختمان آن قسمت از فضا را روشن می

پاهایم مثل دو قطعه سنگین آهن به زمین چسبیده بودند. به زحمت 

آب دهانم را قورت دادم و اطرافم را برای دیدن فردی که این صحنه را 

کس در کوچه نبود. جلو رفتم و باالی ه باشد جستجو کردم. هیچدید

 سرش ایستادم. انگار ساعتها بود که به خواب عمیقی فرو رفته بود.

ام دست کشیدم. آنقدر آن اتفاق غیرمنتظره و سریع رخ روی پیشانی

داده بود که هنوز توانایی درکش را نداشتم. خم شدم و انگشتانم را از زیر 

اش ای که دور گردنش بود رد کردم. نبض ضعیفو چند الیهشال ضخیم 

تر بود. کردم سبکاز آنچه فکر می .ندیدم ل را جایزرا که حس کردم تعل

های پشت درست مثل یک پر. در صندلی عقب را باز کردم و روی صندلی

ماشین خواباندمش. در تمام طول مسیر تا رساندش به نزدیکترین 

 بیمارستان مدام تصویر افتادنش جلوی چشمانم بود.

کردم که چرا به ارکیده اجازه داده بودم که آنطور خودم را شماتت می

قصر ـتحقیرش کند. به خاطر اتفاقی که برایش رخ داده بود خودم را م

 دانستم.می
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پشت در اورژانش منتظر ماندم. دقایق کند و کشدار شده بودند تا 

سال از اورژانس خارج شد و کنـار ایستـگاه پرسـتاری آنکه دکتر میان

 رویم ایستاد.روبه

 شما همراه بیمار هستید؟!ـ 

 جلوتر رفتم. 

 بله آقای دکتر حالشون چطوره؟!ـ 

 اش نیم نگاهی به سر تا پایم انداخت.دکتر از پشت عینک گرد پنسی

 چه نسبتی باهاشون دارید؟!ـ 

 از دوستان و همکاران هستن.ـ 

 جا کرد.اش را جابهنکبا آرامش عی

 اآلن حالشون خوبه دکتر؟!ـ 

بله نگران نباشین. ایشون دچار افت فشار خون و افت قند خون هم ـ 

 حالی میشه.زمان شده بودند که باعث بیهوشی و بی

 نفس عمیقی کشیدم و به در اورژانس خیره شدم.

ها به یک جرقه نیاز دارن با حیرت به البته معموالً اینطور بیهوشی

 چشمانش نگاه کردم.

 جرقه؟!ـ 

 بله مثل استرس یا فشار عصبی ناگهانی...ـ 

احتماالً همکار شما توی محیط کارش امروز تحت فشار عصبی قرار ـ 

 نگرفته؟!

 به زمین خیره ماندم.

 بله متأسفانه!ـ 
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 با طمأنینه سر تکان داد. 

 اینگونه فشارها توی شرایط خاص حتی میتونن کشنده باشن.ـ 

 .جا شدمکمی جابه

 اآلن بهوش اومدن؟!ـ 

ای بله امّا قبل از مالقات باهاش این فرم رو پر کنید. نگاه قدرشناسانه

 به صورت دکتر انداختم.

 دانم چطوری ازتون تشکر کنم.نمیـ 

 لبخند زد.

ام رو انجام دادم. شما هم بهتره بعد از تشکر الزم نیست من وظیفهـ 

همیشه این نوع مشکالت با این بیشتر هوای همکارتون رو داشته باشید 

 شن.یه سرم و آمپول حل نمی

 طوره آقای دکتر.با خرسندی سر تکان دادم: البته حتماً همین

فرم را نصف و نیمه پر کردم و وارد اورژانس شدم. چشمهایش باز بود 

کرد. با دیدنم خواست رنگ سرم را نگاه میهای بیو داشت افتادن دانه

 لبخند کمرنگی مانع شدم.جا شود که با جابه

 حالتون بهتره غزل خانم؟!ـ 

 به چشمانم نگاه کرد.

 دونم که شما رو به زحمت انداختم.خیلی متأسفم. میـ 

 حال بود نگاه کردم.با شرمندگی به صورتش که زرد و بی

دونم چـطوری من باید از شما عذرخواهی کنم سرکار خانم، نمیـ 

توضیح بدم. راستش من و خانمی  تونم شرایط پیش اومده رو براتونمـی

که دیدین به مدت یکسال با هم نامزد بودیم و این نامزدی چند وقت قبل 



19پنجم فصل 

دونم که حرفهای امروز ارکیده به به دالیلی از طرف من بهم خورد. می

واهی ـذرخـشما واقعاً زننده و زشت بود من ازتون بخاطر این جریان ع

 کنم.می

 نفس عمیقی کشید.

عذرخواهی نیست جناب بهمنش. بعضی اتفاقات احتیاجی به ـ 

حکمتی دارن... شما لطف کردین و برای توضیح تا منزلم دنبالم اومدین 

داد و شما توی اون لحظه که من از هوش شاید اگر این اتفاق رخ نمی

 افتاد.رفتم اونجا نبودین اتفاق بدتری برای من می

تاب دارش را ببینم که های بلند و شد مژهی کم بهتر میاز آن فاصله

کردند. پیشانی بلند و محافظت میاش بان از چشمان کشیدهمانند سایه

بینی متناسب و لب و دهان کوچکی که بدون هیچ آرایشی زیبا و چشم 

 نواز بودند ترکیب ساده و جذابی در آن صورت مهتابی ساخته بودند.

آرایشی.  همه چیز در نهایت ظرافت و زیبایی بود بدون هیچ رنگ و

ام معذب شده بود که نگاهش را دزدید. به خودم آمد و انگار زیر نگاه خیره

 جا شدم.کمی جابه

 آقای بهمنش؟!ـ 

اش را داده بودم جا جانم؟! خودم هم از اینکه آنطور صمیمی پاسخـ 

 خوردم.

 خوام موضوع امروز....نمیـ 

ه کردم. افتادند نگام که از مخزن خالی میرُهای سِسکوت کرد. به دانه

 شد.اش داشت تمام میسرم

 ام.غزل خانم من باز هم میگم که خیلی بابت اتفاق امروز شرمندهـ 
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 ها و استاد چیزی از این موضوع بدونن.خوام بچهآرام گفت: نمی

 با شرمندگی گفتم: بله حتماً... من.... واقعاً متأسفم.

خالی از ی شب زمستانی زدههای سرد و یخم که تمام شد. کوچهرُسِ

رهگذر شده بود. با احترام در جلو ماشین را برایش باز کردم. هر دو 

دزدیدیم، من از شرم و خجالت اتفاقی که حس نگاهایمان را از هم می

دانستم برای چه از نگاه کردن به اش بودم و او هم نمیکردم باعثمی

 کند. ماشین را روشن کردم و در سکوت نیمه شب بهچشمهایم حذر می

اش که چند ساعت قبل رفته بودم راندم. کل مسیر در سکوت سمت خانه

 و بدون هیچ کالمی گذشت.

کنار ساختمان آجری توقف کردم و به صورت رنگ پریده و سفیدش 

 که زیر نور تیر برق روشن شده بود نگاه کردم.

 خیلی ممنونم آقای بهمنش.ـ 

 حالتون بهتره غزل خانم؟ـ 

رامی سر تکان داد و در ماشین را باز کرد. بدون اینکه نگاهم کند به آ

به دستهای لرزانش خیره شدم. با شتاب پیاده شدم و در ماشین را برایش 

 باز کردم.

 کسی هست توی منزل؟!ـ 

 با تعجب نگاهم کرد.

 منظورم از اقوام یا دوستانتونِ!ـ 

 دستش را برای پیدا کردن کلید در کیفش چرخاند.

 شد. ام ترم پیش درسش تمومخونههمـ 
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لرزند. آرام کلید را بیرون آورد. حس کردم هنوز دستانش کمی می

 دستم را جلو بردم و کلید را گرفتم و داخل قفل چرخاندم.

 در که باز شد لبخند کمرنگی زد.

 شب بخیر جناب بهمنش.ـ 

مردد کنار در ایستادم. انگار منتظر بود که سوار ماشینم شوم. امّا 

گرفتند. در ام برای حرکت نمیات ماندهپاهایم هیچ فرمانی از مغز م

آخرین لحظه قبل از بسته شدن در تصمیمم را گرفتم دستم را داخل 

جیب کتم کردم و کارت ویزیتم را بیرون آوردم و از الی در به سمتش 

 گرفتم.

  این کارت ویزیت منِ و شماره تلفنم.ـ 

کارت را گرفت. ادامه دادم: غزل خانم اگر امشب مشکلی داشتین 

 باهام تماس بگیرین.

 آرام تشکر کرد.

 هر ساعتی هم که شد تماس بگیرین. ـ 

ام. در را باز کرد خواست در را ببندد که دید من همچنان آنجا ایستاده

  .و با لبخند گفت: من حالم خوبه، نگران نباشید

ی به سمت ماشین رفتم. از کوچه که خارج شدم از آینه چراغ پنجره

 شن شد.طبقه دوم را دیدم که رو

ای است که اینطور تمام دانستم این چه حس عجیب و ناشناختهنمی

ای تصویر صورت آرامش از جلوی فضای ذهنم را درگیر کرده. برای لحظه

ی عصر برایم زنده شد. صدای ارکیده در شد باز خاطرهدیدگانم محو نمی

 شد.مغزم کوبیده می
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تصویر سرما زده شهر فنجان چای را کنار پنجره اتاقم گذاشتم و به 

ای نازک از یخ و برف به خواب رفته بود. خیره ماندم. مثل که زیر الیه

ی تمام یک ساعت گذشته باز گوشی تلفنم را برداشتم و به صفحه

دانم چرا منتظر تماسش بودم. فنجان را مانیتورش خیره شدم. نمی

: تو حتی ی ارکیده افتادمسرکشیدم و روی تختم دراز کشیدم. یاد جمله

 به من اجازه توضیح ندادی! 

پوزخند تلخی زدم و به سقف اتاقم خیره ماندم. چه چیزی برای 

 توضیح وجود داشت؟!

های واقعی او و اهورا نبودند و توسط ها، عکسحتی اگر آن عکس

شخصی فقط برای خراب کردن ارتباطمان ساخته شده بود. امّا آن فیلم 

شان را نمایش رستوران و ارتباط صمیمانه ی خروج آن دو نفر ازکه لحظه

ها را ـداد چه؟! نه ... ساختگی نبود. من آن صورت و چشمها و دستمی

شناختم. حتی نوع راه رفتن و خرامیدنش را از بر بودم. هیچ زنی به می

توانست آنطور با غرور و لوندی گام دلفریبی و اعتماد به نفس او نمی

 بردارد.

و لطیف را که آنطور دور بازوی اهورا قفل شده  من آن دستهای سفید

شناختم. روزهای زیادی با عشق نوازششان کرده بودم. بوسیده بود می

بودمش لمسش کرده بودم. با حرص نفسم را از بینی بیرون دادم و روی 

 تخت نیم خیز شدم.

سرم را به چوب بلند و مبله شده تختم تکیه دادم. پلکهایم روی هم 

 ام را ربود.ای اذان صبح را تا نیمه شنیدم که خواب ذهن خستهافتادند نو
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جا شدم و به صـورت پیـرمردی که روی صندلی کارم کمی جابه

شناختمش نگهبان ساختمان کنار رویم نشسته بود خیره ماندم. میروبـه

 دفتر بود. چندین بار دیده بودمش.

ه، حتی ی اون خدانشناس زجر کشیدآقای وکیل دخترم توی خونهـ 

  .یک روز هم روز خوش ندیده این دختر

 نفس عمیقی کشیدم و دستهایم را به میزم تکیه دادم.

ی صندلی در نگاه هراسان و دردمند زن جوان و مادرش که در گوشه

خودش مچاله شده بود روی صورتم ثابت مانده بود. پیرمرد کاله کاموایی 

و صورت آفتاب  به دستهای چروکیده اش را از سرش برداشت.مشکی

 اش که نشان از سالها کار و سختی داشت نگاه کردم.سوخته

الی کاغذهایی که در آن کیسه پالستیکی مشکی بودند، کاغذی از البه

 را بیرون کشید. عکس رادیولوژی بود.

ببین این عکس دستِ دخترمِ، اون خدانشناس دستشو زده  ـ

 شکونده...

 عکس را روی میزم گذاشتم.

 گواهی پزشکی قانونی دارین؟! ـ

 زن جوان بلند شد.

 بابا چند بار بگم تصادفی بود. به خدا اون نزده...  ـ

 به صورتش نگاه کردم.

اش اثر کبودی مختصری بود که سعی کرده بود با زیر پلک چپ

 آرایش بپوشاند. جوان بود و زیبا. پیرمرد به سمتش برگشت و با ناله غرید:

  .بکشه!؟! اون آدم نیست دختر، اون دوستت نداره حتماً باید تو رو ـ
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از صبح هایم را ماساژ دادم. سرم سنگین شده بود، با انگشتانم شقیقه

کردم گوی سنگین از درد در مغزم خواب بیدار شده بودم حس می که

 تپد.می

 سرم را بلند کردم.

چند دقیقه داخل سالن منظر  تونم ازتون خواهش کنمخانم می ـ

 د لطفاً!باشی

دخترک نگاه ملتمسش را به صورت مادرش دوخت و آرام از اتاق 

کردم. به صورت تراوید را حس میگرمایی که از چشمانم می خارج شد.

 پیرمرد چشم دوختم.

منده و تمایلی به کنم دختر شما به همسرش عالقهمن فکر می ـ

 جدایی نداره.

را به پشتی  اشپیرمرد روی زانوانش دست کشید و کمر خمیده

 صندلی چسباند.

نورا تنها دختر ماست آقای وکیل یعنی تنها بچه من و این زن که  ـ

 بعد از سالها نذر و نیاز و دعا به درگاه خدا به زندگی ما اومد.

خیره مانده به انگشتانش به صورت مادر دختر که مغموم و افسرده 

رو به سختی به سرانجام دختر پیرمرد ادامه داد: من این  نگاه کردم.بود، 

 خودش کسی شده، خانم مهندس شده.رسوندم، درس خونده برای 

 جا کردم.بهها را روی میزم جابرگه

طورکه متوجه کنم امّا ایناحساس شما رو درک میپدر جان من ـ 

خواد از شدم دخترتون با اجبار شما اومده اینجا، ظاهراً اون دلش نمی

 شه.ب همسرش جدا
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ادامه  اش گرفت.ون کاله کاموایی سیاهش را در مشتپیرمرد محز

 دادم:

 شوهرش چه ایرادی داره؟!ـ 

 خواد دخترمو بکشه.اون میـ 

ام زدم و حیران به رد اشکها روی صورت همسر دستم را زیر چانه

 پیرمرد خیره ماندم.

گه اون هلش شوری؟ دخترت میبس کن عبداله چرا گناه مردمو میـ 

 نداده!

 همسرش برگشت. پیرمرد خشمگین به سمت

اس و دخترِ ـای اون خدانشنـول حرفهـتموم کن زکیه! تو چرا گـ 

دونی! من از چشمهای نورا همه عقلت رو خوردی؟! تو بهتر از من میبی

 فهمم، من بزرگش کردم.چی رو می

 زده در فنجان را سرکشیدم.نفس عمیقی کشیدم و قهوه یخ

رو میدم فقط دخترم الزحمه شما آقای وکیل من تمام مخارج و حقـ 

 اون حیوون نجات بده. رو از دست

 پوزخندی تلخی زدم و به صورت دردمند پیرمرد خیره ماندم.

من هر کاری که از دستم بر بیاد برای شما انجام میدم پدرجان، امّا ـ 

 به شرطی که جدایی خواسته و تصمیمِ دخترتون باشه.

 پیرمرد سکوت کرد.

 ا دخترتون صحبت کنم.دین چند دقیقه بـ اجازه می

رویم دانستم نورا نام دارد روبهچند دقیقه بعد دخترش که حاال می

ی نامعلومی در پارکت خیره مانده بود. روی صندلی نشسته بود و به نقطه
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خواست زودتر کارم تمام شود و به خانه برگردم. با خودم فکر دلم می

رتین یا نامزدش از آ توانستم شماره غزل راای میکردم شاید به بهانه

 رشته افکارم را پاره کرد. بگیرم. صدای دختر

ـ آقای وکیل من همسرم رو دوست دارم و قصد جدایی ندارم. نفس 

 عمیقی کشیدم.

ـ چرا این موضوع رو به پدرتتون نگفتین؟ ظاهراً ایشون خیلی نگران 

 شما هستن!

 اش خیره شد.به انگشتان بلند و کشیده

اتی توی زندگی ما رخ داده که باعث شده پدرم ـ چند بار موضوع

 نگران بشه!

ام تکیه دادم و دستهایم را روی میز گذاشتم. با آنکه به پشتی صندلی

شود تنها بخاطر حاصل گرفته نمیای از این گفتگوی بیدانستم نتیجهمی

 نگاه نگران و دردمند پیرمرد به گفتگو ادامه دادم.

بیشتر برای من توضیح بدین؟! شاید بتونم تونم ازتون بخوام که ـ می

 پدرتون رو آروم و قانع کنم که دامادش قصد کشتن شما رو نداره!

ی آخرم اضافه کرده بودم با آنکه کمی چاشنی طنز و خنده به جمله

ی مخاطبم به هم ریخت. با نگاه مضطرب به صورتم امّا ناگهان تمام چهره

 خیره ماند.

 که رخ دادن فقط یه اتفاق بودند. یاتاین طور نیست! جریان ـ

 ـ چه اتفاقاتی؟!

 آب دهانش را قورت داد.
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ی شمال تصادف کردیم و کمربند ایمنی من عمل ـ یکبار توی جاده

 نکرد.

 ابروانم را باال دادم.

 ـ این اتفاق ممکنه برای هر کس رخ بده!

 ـ بله همین طوره!

 خودکارم را برداشتم.

 ـ فقط همین؟!

وقتی برای مهمانی توی حیاط منزل مادر همسرم بودیم، ـ یکبار هم 

یکی از گلدونهای سفالی از کنار پنجره افتاد و باعث شکستگی کتف 

 دستم شد.

 با دقت به صورتش نگاه کردم.

 ـ همسرتون اون موقع کجا بود؟!

 ـ کنارم توی حیاط ایستاده بود.

 ابروانم را باال دادم.

اش رو همراهش رادیولوژی تون که پدرتون عکسـ شکستگی دست

 داشت چطور اتفاق افتاد؟!

 ـ بهتون گفتم که گلدون از کنار پنجره سر خورد.

 ـ و کبودی زیر چشم چپ؟!

اش کنار سکوت کرد. با آرامش موهای بلندی را که از روی پیشان

 صورتش سرخورده بودند به عقب هل داد.

رم رو دوست ـ این اتفاقات توی هر زندگی ممکنه رخ بده، من همس

دم که نگران باشه. اون منو بعد از سالها نذر و دارم، به پدرم هم حق می
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نیاز و درمان از خدا گرفته برای من خیلی زحمت کشیده تا تونستم به 

تحصیالتم ادامه بدم. اون یه انسان نمونه است، امّا آقای وکیل خواهش 

مهرداد هیچ  کنم بهش اطمینان بدین که من توی زندگی مشترکم بامی

 مشکلی ندارم.

 جا کردم.لبخند کمرنگی زدم و کاغذهای روی میز را جابه

ـ تا خودتون مایل به جدایی از همسرتون نباشین و مشکلی نداشته 

 تونه شما رو مجبور به کاری کنه.کس نمیباشین هیچ

از روی صندلی بلند شد، بلند بود و باریک. تشکّر آرامی کرد و از اتاق 

د. پیرمرد نگهبان و همسر و دخترش را دیگر ندیدم تا چند ماه خارج ش

بعد که به صورت اتفاقی متوجه اتفّاقی که برای نورا هاشمی رخ داده بود 

 شدم.

ال چه ـدانستم دقیقاً دنبودم هم نمیـها را زیر و رو کردم. خکتاب

خواستم مطلبی در مورد حق سرپرستی و حضانت پیدا گردم فقط میمی

ای که ای برای رفتن به آن آموزشگاه هنری بودم. بهانهنبال بهانهکنم. د

دانستم برای چه بعد از آن روز پر از ازدحام و شلوغی به خودم هم نمی

 جای رفتن به خانه و آرامش دنبالش هستم.

 



 

 

 

 

 

 

 فصل ششم

 غزل 

ی جاده خیره زدهی اتوبوس به آسفالت غماز پنجره مات و مه گرفته

گذشت. ماندم. از آخرین باری که به خانه برگشته بودم شش ماهی می

پر از کار و درس و دلتنگی. اتوبوس که ایستاد، منتظر ماندم تا  شش ماه

ی مسافرها پیاده شوند. با آرامش چمدان مشکی کوچکم را برداشتم همه

کنار در بزرگ سفید آهنی ایستادم و  ها رفتم.و به سمت ایستگاه تاکسی

به دیوارهای بلند و سفید خانه که تا وسط کوچه امتداد داشتند نگاه 

 کردم.

ام در همین خانه باغ پر از دار و درخت روزهای کودکی و نوجوانی

گذشته بود. نفس عمیقی کشیدم و عطر آشنا و دلنواز خانه را بلعیدم. 

های امّا قبل از اینکه زنگ را فشار بدهم، لنگهدستم را روی زنگ گذاشتم 

 آهنی در با آرامش از هم گشوده شدند و نور اتوموبیلی که پشت سرم بود

های ماشین به برگشتم امّا نور چراغ محیط سنگفرش حیاط را روشن کرد.
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ی راننده و سرنشینان را توانستم چهرهخوردند و نمیچشمانم می

تشخیص بدهم. چند لحظه بعد هم زمان با بازشدن در خانه، ماشین سیاه 

ی خندان و شاد خواهرم را که روی شاسی بلند جلوتر آمد و من چهره

ار راننده نشسته بود را شناختم. با دیدنم با خوشحالی جیغ صندلی کن

 کوتاهی کشید:

 ـ سالم، غزل جانم تو کی آمدی خواهرم؟!

 چمدانم را کنار در رها کردم و با تمام وجود در آغوشش کشیدم.

ـ سالم روناک جانم، سالم خواهری، حالت چطوره؟! صورتش را غرق 

 بوسه کردم.

پیچید. بعد از چند دقیقه تازه متوجه ام بوی تند عطرش در ریه

اش شدم. آرایش غلیظی صورت زیبایش را پوشانده بود و موهایش چهره

 که به رنگ طالیی درآمده بودند از دو طرف صورتش آویزان بودند.

چشمانم از صورتش سر خورد و روی لباس کوتاه و نازکی که در آن 

 سرما پوشیده بود ثابت ماند.

روناک این چه لباسیه توی این سرما پوشیدی؟! با با دلخوری گفتم: 

 لبخند نگاهم کرد.

 ـ مهمونی بودم آبجی.

قبل از اینکه حرف دیگری بزنم در سمت راننده باز شد و آن مرد قد 

های جلوی بلند از ماشین پیاده شد و به سمتم آمد. در نور تند چراغ

از پیاده  اش قبلماشین صورتش را به راحتی دیدم. عطر تند و تلخ

شدنش به مشامم رسیده بود. آنقدر که کل فضای فکر و ذهنم را تلخ و 

پسر همسر پدرم بود. برادر  سامیار جاللیشناختمش تیره کرده بود. می
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مان پسر سودابه که بعد از فوت مادر جای مادرمان را گرفته بود. ناتنی

پندارم. ذهنم را ب امهمان برادر ناتنی که هیچوقت نتوانستم برادرم نداشته

کردم که جلو برای دلیل تنها بودنش با روناک درآن وقت شب حالجی می

ای اش به طرز وحشیانهآمد و رو به رویم ایستاد. چشمهای سیاه و درشت

اش مردانه و جذاب بود و چشمان سیاهش در درخشیدند. چهرهمی

دستش را  درخشیدند.اش مثل دو الماس سیاه میدار و برنزهصورت زاویه

 جلو آورد. 

مدم آـ خیلی خوش آمدین غزل خانم، ای کاش اطالع میدادین می

 دنبالتون. 

دانستم چرا امّا به شدت از نگاه کردن آن چشمان سیاهِ وحشی نمی

 کردم. چمدانم را برداشتم و گفتم:حذر می

های ترمینال خواستم این وقت شب مزاحم کسی بشم با تاکسیـ نمی

 اومدم. 

 هیچ تعارف و گفتگویی گرفت.تر آمد و دستگیره چمدان را بیجلو

ـ مزاحمتی نبود من رفته بودم دنبال آبجی روناک. تأکیدش روی 

ی آبجی بیش از حد بود. به صورت زیبای خواهرم که کنار در کلمه

 ها خیره مانده بود.ایستاده بود نگاه کردم. سکوت کرده بود و به سنگریزه

تر شود. به سمت روناک تگویم با سامیار طوالنیخواست گفدلم نمی

 چرخیدم.

ـ دلم براتون یه ذره شده، روژین کجاست؟! از مسیر سنگفرش به 

های سمت ساختمان دو طبقه سفید که وسط باغ قرار داشت رفتیم. چراغ

 خاموش عمارت نشان از خواب بودن ساکنین داشت.
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طبقه دوم قرار داشت.  ها در سکوت باال رفتم. اتاق خوابم دراز پله

، پدرم و سودابه هم خواب ام رفته بودی خالهروژین آن شب به خانه

ها را به صبح موکول کردم. روی که صحبت بودند. آنقدر خسته بودم

تختم رها شدم آخرین تصویر قبل از خوابیدنم تصویر آن دو گوی سیاه 

 وحشی بودند...

هایم را از هم پریدم. پلکبا صدای غرش مهیب رعد و برق از خواب 

از نه  و روشن بود. به ساعت دیواری نگاه کردم.هوا هنوز تاریک  باز کردم.

کش و ابری و فضا را تاریک و تیره ساخته بود. گذشته بود امّا آسمان 

نیم نگاهی به فضای اتاقم  قوسی به بدنم دادم و از تخت بلند شدم.

ان آخرین باری که چمدانم را همه چیز مثل سابق بود. مثل هم انداختم.

 بستم و به مقصد پایتخت راهی شده بودم.

های تخت فلزی سفید و ساده و میز تحریر چوبی که پر بود از طرح

 تمام و ناتمام.

ی توری را کنار زدم. فضای بزرگ باغ لخت ی پردهبلند شدم و گوشه

فضای  زده چیز دیگری در آنبرگ و یخو عریان بود و جز چند درخت بی

 وسیع وجود نداشت.

ام تصویر سبز و پرشکوه باغ را که به قاب پنجره تکیه دادم و در ذهن

ای آرزو ام را در آن گذرانده بودم مجسم کردم. برای لحظهسالهای کودکی

ام، روزهایی که گشت. به روزهای کودکیکردم کاش زمان به عقب بازمی

 بود. نواز وجودش پر شدهبا مهر مادرم و عطر دل

شد همه چیز را تغییر ی چشمانم را پر کرد. میناخودآگاه اشک کاسه

ی شد همه چیز را آرزو کرد، جز این آروزی محال!... از پشت پردهداد، می
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اشک تصویر قامت باریک و بلند زنی را دیدم که درست کنار دیوار انتهای 

 ود.رویش ایستاده بتر مردی روبهباغ ایستاده بود کمی آن طرف

اشکهایم را پاک کردم و با دقّت بیشتری به انتهای باغ چشم دوختم. 

روناک بود؟! رعد و برق دوباره فضای نیمه تاریک را روشن کرد. سر به زیر 

رویش آن مرد... سامیار انداخته بود و به برگهای خشکیده خیره بود و روبه

داد، از می اش را به حالت تهدید جلوی صورت روناک تکانبود... انگشت

شد فهمید که عصبی و خشمگین است. با حالت چهره و چشمهایش می

 تعجب به گفتگویی که تنها از دور شاهدش بودم چشم دوختم.

ای خشم های روناک را گرفت و به شدت تکان داد. لحظهسامیار شانه

 وجودم را پر کرد.

هرچه مهم نبود. موضوعی که باعث عصبانیت سامیار شده بود برایم 

خواست خواهر کوچک و زیبایم را آنطور شماتت کند. که بود دلم نمی

را روی  مگوش دستـبافت مـادرپرده را رها کردم و شال بزرگ و سه

و از اتاق خارج شدم. برخالف تصورم طبقه پائین  هایم کشیدم،شـانه

آمد. به سمت در جایی ظروف از آشپزخانه میروشن بود و صدای جابه

 فتم.خروجی ر

 ـ غزل دخترم!

صدای پدرم بود. برگشتم روی مبل منبت کاری کنار پنجره نشسته 

 بود. لبخند زدم و به سویش رفتم.

 ـ سالم پدر جان! بلند شد و در آغوشم کشید.

 خیره ماندم.  ـ خوش آمدی دخترم! به صورتش با محبّت
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تر چقدر از آخرین باری که دیده بودمش به نظر شکسته و خستـه

ای که دیده بودم فارغ شدم. ای از یاد روناک و صحنهآمد. برای لحظهمی

  روی مبل کنارش نشستم.

 ـ کی رسیدی غزل جان؟!

 ـ دیشب آخر شب آمدم، نخواستم بیدارتان کنم.

 ـ خوش آمدی غزل خانم!

صدای ظریف و زنانه توجهم را جلب کرد. سودابه بود که با سینی 

 چای رو به رویم ایستاده بود.

بلند شدم و با احترام سالم کردم. صورتش گرد و سفید و فربه بود و 

ابروهای نازک و بلندش باالی چشمهای درشت و گردش کمان زده بودند. 

 رسید.هایم میسینی چای را گرفتم. قدش تا شانه

دانم چرا باز همان احساس گزنده و تلخ دلتنگی وجودم را پر کرد. نمی

از حضورش در خانه پدری نتوانسته بودم به  هنوز بعد از این همه سال

 جای مادر بپذیرمش.

 کنارم نشست.

 ات تمام شده؟!ـ به سالمتی درس

 ام را عوض کردم و لبخند زدم.به زحمت حالت چهره

 ـ نه هنوز چند ماهی مانده.

 اش را با لبخند پهنی از هم گشود.های نازک و قیطانیلب

 ها اآلن یک ساله که برگشته.تر بودهـ سامیار من از تو زرنگ
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ای که صبح دیده بودم افتادم. قبل از با شنیدن اسمش یاد صحنه

اینکه پاسخی بدهم در خانه باز شد و روناک وارد شد. با دیدنم لبخندی 

 هایش دست کشید. از روی مبل بلند شدم.زد و روی گونه

 ـ روناک جانم کجا بودی توی این سرما؟

کرد هایش از سرما سرخ شده بود. سعی میگونهجلو آمد. نوک بینی و 

 اش شاد باشد.که حالت چهره

فهمیدم که پشت آن چشمهای زیبا چه غم عظیمی فهمیدم... میمی

 اش دستم را گرفت.زدهنهفته است! با دستهای یخ

 ـ کیفم رو توی ماشین داداش سامیار جا گذاشته بودم رفتم که بیارم.

خشم دندانهایم را بهم فشار دادم. دلـم  با شنیدن دوباره نامش با

را بفهمم. قلبم از آن غم خواست زودتر دلیل آن گفتگوی پنهانی مـی

 ترسید.سیاه که پشت چشمهای روناک خانه کرده بود می

ی شستن دست و رویم عذرخواهی کوتاهی از پدرم و سودابه به بهانه

 ها باال رفتم.پلهکردم و پشت سر روناک که به طبقه دوم رفته بود از 

روی روناک در اتاقش ی کوچک کادو شده روبهچند دقیقه بعد با بسته

 نشسته بودم.

روناک با خوشحالی روبان طالیی بسته را کشید و به ست گردنبند و 

ام در خانه درست کرده بودم ای که خودم در ساعت بیکاریگوشواره

 چشم دوخت.

 خیلی خوشگلن آبجی!ـ 

 ش را گرفتم. هنوز سرد بود.با مهربانی دست
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اش که های بلند و رنگیندر سکوت به انگشتان کشیده و ناخن

 کرد چشم دوختم.های قرمز گردنبند را نوازش میگینـن

 ـ تو خوبی روناک؟!

 نگاهم کرد.

 ـ خوبم آبجی.

 اش غمگین و دردمند بود. دستش را فشردم.لحن

 کردین؟!ـ صبح چرا داشتی ته باغ با سامیار بحث می

ای جا خورد انتظار نداشت دیده باشمشان. دستش را آرام برای لحظه

 از دستم جدا کرد.

 کردیم.ـ بحث نمی

 قرارش خیره شدم.با دقت به چشمهای بی

 ـ روناک به من بگو عزیز دلم، حرفهای دلت رو بهم بگو.

 آرام در جعبه را بست و بلند شد.

میار هم خیلی هوامونو ـ مشکلی نیست آبجی من خوبم. داداش سا

 داره.

 سری تکان دادم و از روی تخت بلند شدم.

 ـ روژین چطوره؟!

 لبخند زد. این بار چشمهایش درخشیدند.

ـ خوبه، خیلی خوبه. از وقتی با مجید پسرخاله اکرم نامزد شده خیلی 

 خوشحالتر از قبلِ.

 نفس عمیقی کشیدم.

 دیگه کنکور دارین.دونی که چند ماه خونین؟ میهاتونو میـ درس



991ششم فصل 

 به سمت آینه قدی اتاقش رفت.

 خونیم.ـ آره می

 هاتون تموم نشده؟!ـ کالس

 خندید.

 ـ نه هنوز! اآلن هم دیگه کم کم باید حاضر بشم برم. 

 با تعجب نگاهش کردم.

 ـ امروز که جمعه است. 

 موهای بلند و سیاهش را باالی سرش جمع کرد.

 ـ کالس جبرانی داریم.

اش خیره ماندم. چقدر شبیه مادرم بود. شال یبا و تراشیدهبه قامت ز

 اش کشید.زرشکی را روی موهای طالیی

عطر تندش فضای اتاق را پر کرد. تصویر صورت زیبایش در قاب سرخ 

ام را ی یک زن بود. جلو آمد و آرام گونهشال زیباترین تصویر پرتره

 بوسید.

 لیه.ـ نگران ما نباش آبجی، اینجا همه چیز عا

گفتند. کیف با حسرت نگاهش کرد. کاش چشمانش هم همین را می

کوچکش را برداشت و از اتاق خارج شد. نفس عمیقی کشیدم و به فضای 

 درهم ریخته اتاق کوچکش چشم دوختم.

ام نگاه کردم. ساعت از هفت گذشته بود و دست سرخ به ساعت مچی

بلیط برگشت برای سرما آسمان شب را پوشانده بود. چند ساعت دیگر 

 تهران داشتم.

 آمد.صدای خنده و صحبت مهمانها از طبقه پائین می
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ها پائین ها انداختم و از پلهنیم نگاهی به آینه قدی بین پاگرد پله

 رفتم.

اولین نفری که دیدم خاله بود. با مهربانی لبخند زد و از روی 

 شدند.اش بلند شد. بقیه مهمانها هم با احترام بلند دلیـصن

خانواده کوچک خاله آن شب برای تعیین تاریخ جشن عروسی روژین 

 ام آمده بودند.و پسرخاله

روی روژین که در پیراهن سفید گلدار کنار پدرم نشسته بود. روبه

 نشستم و به صورت کوچک و زیبایش چشم دوختم.

 دلم در میان آنهم خنده و شادی گرفته بود.

خواست درس بخوانند... سفر دلم میخواهرم هنوز هجده سال داشت. 

کنند... انتخاب کنند و بعد با آسودگی وارد زندگی مشترک شوند. زود 

بود... هنوز زود بود که خواهرکم خانم کدبانویی شود... زن شود، مادر 

شود. هرچند که در مهربانی خاله و پسر کوچکش مجید شک نداشتم. امّا 

ی تجربگی وارد مرحلهکم و بیخواست روژین در آن سن باز دلم نمی

 اش شود.ای از زندگیتازه

کرد من بودم. گیرنده نبود و اظهارنظری نمیامّا تنها کسی که تصمیم

ام و ام درآمده بود و حاال خالهروژین از یک سال قبل به عقد پسرخاله

 شان را تعیین کنند.اش آمده بودند تاریخ روز ازدواجخانواده

 زل خانم؟!ـ نظر شما چیه غ

با شنیدن نامم برای اولین بار در آن جمع با تعجب سربلند کردم و به 

اش قرار داده بود نگاه کردم. گیج و ام حمید که مرا مخاطبپسرخاله
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حیران لبخند زدم. دخترک کوچک و زیبایش روی پای حمید نشسته بود 

 اش روی مبل رها شده بودند...و گلهای برجسته لباس عروس

 من؟!ـ نظر 

 ،تر کردتر چادر نمازش را دور قاب صورتش سفهمسر حمید گلنا

 یکی از دوقلوها روی پایش نشسته بودند.

 ـ در مورد تاریخ عروسی روژین و مجید؟

 سر تکان دادم.

ـ هر طور که پدرم و شما تصمیم بگیرن محترمِ امّا به نظرتون بهتر 

 موکول کنیم؟ها ر بچهونیست جشن رو به بعد از امتحان کنک

آلود سودابه سر خورد و به صورت متفکر پدر نگاهم از روی صورت اخم

 چشم دوختم.

ی نگاهها به صورت پدرم بود. سکوت سنگینی جمع را فرا گرفت. همه

 سودابه سکوت جمع را شکست.

دونی اینجا شهرستانِ همه از حال و ـ غزل جان خودت که بهتر می

روژین و آقا مجید نزدیک به یک سال احوال هم خبر دارن، اآلن هم 

 هست که عقد کردند، مردم حرف درمیارن.

 پوزخند آرامی زدم.

ـ حرف مردم مهم نیست فقط چند ماه تا امتحان کنکور مونده، این 

 دن.ها با خیال راحت امتحان میطوری الاقل بچه

 جا شد.ای کرد و روی مبل جابهپدرم سرفه

 ا سودابه است.اینجا تهران نیست غزل، حق ب

 خاله با مهربانی به روژین که ساکت و آرام نشسته بود نگاه کرد.
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 ـ روژین جان نظر خودت چیه دخترم؟!

 :زدمنفسم را در سینه حبس کردم. در ذهنم فریاد می

 ـ خیلی زوده روژین... خیلی زوده خواهرم...

 با صدایی آرام زمزمه کرد:

 !ـ هر طور شما و بابا تشخیص بدین خاله

دلم گرفت. صدای هلهله و شادی فضای سالن را پر کرد. قرار مراسم 

 عروسی برای چند ماه بعد از عید تعیین شد.

شیرینی کوچک را به دهان گذاشتم و به صورت خندان روژین چشم 

دوختم. با لرزش گوشی تلفن که در جیبم قرار داشت. بلند شدم و با 

از جمع خارج شدم. دکمه دیدن نام استاد مفید عذرخواهی کردم و 

 س را لمس کردم صدای خندانش در گوشی پیچید.ااتصال تم

 ـ پارسال دوست امسال آشنا غزل خانم!

 ـ سالم استاد.

 ـ سالم سرکار خانم صباحی! کجا تشریف دارین شما؟

 اش لبخند کمرنگی روی لبهایم نشست.از لحن شاد و پرانرژی

 سر بزنم استاد.ـ چند روزی هست که اومدم به خانوادم 

اطالع دارید که  ـ سالم خدمت خانواده محترم برسونین سرکار خانم.

 فردا کالس سفالگری برقرار هست.

ـ بله استاد، من برای چند ساعت دیگه بلیط دارم، فردا صبـح زود 

 رسم تهران و بعدازظهر حتماً میام آموزشگاه.می

 رسی؟!ـ چه ساعتی می

 با تعجب پاسخ دادم:
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 رسم.کردم صبح زود میـ عرض 

 ـ باشه پس خودم میام دنبالت.

 جا کردم.گوشی را دستپاچه جابه

 ـ نه ممنونم استاد مفید خودم میام.

 خوای بیای غزل جان؟ ـ اون ساعت صبح چطور می

 اش مهربان بود.لحن

گردم و خودم رو به موقع های ترمینال برمیـ نگران نباشید با تاکسی

 ونم.رسبه آموزشگاه می

 دلخور گفت: نگران آموزشگاه نیستم.

 بدون مکث پاسخ دادم:

  .تون استادـ ممنون از لطف

خداحافظی سریع و مختصری کردم  صدای آهنگ و ساز که بلند شد،

 گشتم.و به مهمانی کوچک برگشتم. چند ساعت دیگر به تهران بازمی

تا شروع  نیم ساعت ام را مرتب کردم.روی آینه ایستادم و مقنعهروبه

 کالس وقت داشتم.

با آرامش از خانه خارج شدم و سوار اتوبوس شدم. تمام طول مسیر 

کرد. به بهانه رسیدن تا آموزشگاه فکر و خیال روژین و روناک رهایم نمی

شروع ساعت کالس سالم و احوالپرسی مختصری با استاد کردم و به 

دقایق کمتری را در  خودم عمداً دیرتر آمده بودم که ام رفتم.سمت کالس

خواست. از دفتر آموزشگاه بگذرانم دلم تنهایی با استاد مفید را نمی

 گرفتم.توجهات گاه و بیگاهش فاصله می
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هنوز در فکر و خیال خواهرانم بودم. آنقدر که تا بقیه به هنرجوی 

جدیدم اشاره نکردند متوجه حضورش نشدم. انتهای کالس پشت میز 

بود. صورت آشنا و خندانش با آن لباس اسپرت کوچک سفالگری نشسته 

کرد. من این جنتلمن اش را ذهنم تداعی نمیو راحت تصویر همیشگی

پوش را همیشه اتو کشیده و مرتب در کت و شلوار رسمی دیده خوش

 بودم.

ام ها جا خوردم از دیدنش در کالسآنقدر که از دیدنش در آن لباس

 زده نشدم.حیرت

دیدنم بلند شد و با احترام سالم کرد. به چشمان نیکان بهمنش با 

به  .خندانش که برخالف همیشه غمگین و عصبانی نبودند نگاه کردم

با آن شناختم تفاوت زیادی کرده بود. که می ینظرم با نیکان بهمنش

حسی قوی و متمایز در چشمهای آن های سفید، شلوار جین و کتانی

 شنیدم.ها را میبچه صدای خنده و شوخی داشت. روزش وجود

 مون کامل شد. وکیل دیگه کالس ـ استاد با حضور یک آقای

 لبخند زدم.

 ـ خیلی خوش آمدید جناب بهمنش.

 هایش چال داشت.لبخند زد. یکی از گونه

ـ ممنونم استاد صباحی. با شنیدن نام استاد که قبل از نام 

افتادم. باز همان ام به کار برده بود، یاد آخرین دیدارمان خـانوادگی

 احساس خجالت و شرم به سراغم آمد.

انگار در یک لحظه هر دو به یاد آن روز افتاده بودیم. نگاهش را دزدید 

 و به چرخ سفالگری خیره ماند.
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ای کردم و دستپاچه به بقیه که حاضر و آماده پشت میزها سرفه

 نشسته بودند نگاه کردم.

 لباسم بروم گفتم:قبل از اینکه به سمت کمد تعویض 

هاتون بند استفاده کنید که لباسـ آقای بهمنش قبل از شروع از پیش

 کثیف نشن.

چشم آرامی گفت و بلند شد. بقیه شاگردان که با روال معمول کار 

 آشنایی داشتند مشغول کار شدند.

یکی از پسرها اسپیکر کوچکی را که همراه آورده بود روشن کرد و 

 دلنواز سنتی فضای کالس را پر کرد. نوای موسیقی آرام و

تک شاگردها دادم و به توضیحات مختصری برای شروع کار به تک

سمت انتهای کالس رفتم. آرام و منتظر پشت چرخ نشسته بود. با آرامش 

ای از گل را از زیر نایلون بزرگ روی میز با سیم جدا کردم و روی قطعه

 اش گذاشتم.رویچرخ روبه

 کردم و کنار میز گذاشتم. کاسه آب را پر

کردم. به صورتش که با هنوز از نگاه کردن به چشمانش حذر می

کرد لبخند زدم. دستهایش ظریف و تعجّب به قطعه گل و چرخ نگاه می

 اش.سفید بودند برخالف هیکل مردانه و عضالنی

 ـ باید گل رو ورز بدین.

 ـ دستهایش را روی میز گذاشت.

 ـ ورز؟! چه شکلی؟!

کشیـدم و  لوـلزی را جـدلی فـوانستم لبخندم را بپوشانم. صننت

 رویش آن طرف چرخ نشستم.روبـه
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ها را باال زدم و مشغول ورز دادن گِل شدم. چشمهایش روی ـ آستین

 دستانم ثابت مانده بود.

 زمزمه کردم: 

 ی اینکار رو ندارین؟!ـ تجربه

 آرام پاسخ داد:

کودکی اونـهم در حد گِل بازی با ـ نه هیچوقت... البته شاید توی 

 های باغچه منزل پدربزرگم. گِل

 لبخند زدم. نگاهم با نگاهش گره خورد.

تر از اش. متفاوتای و شادابحس خوبی داشتند، چشمهای قهوه

ی روزهای محدودی بودند که دیده بودمش. گِل را که آماده کار شده همه

ه توضیح در مورد بود وسط سینی چرخ گذاشتم. و شروع کردم ب

 سفالگری:

ـ آقای بهمنش این چرخ که اآلن شما پشت اون نشستین یک نمونه 

های سفالگری ساده است که با حرکت پا شروع به چرخش صفحه از چرخ

دل ـبرای شروع معموالً تمام هنرجوها با همین م کنه.رویی کار می

دارین تر هستن چون خودتون قدرت انتخاب سرعت چرخش رو راحت

کم البته اولش کمی سخت هست امّا وقتی کارتون رو آغاز کنین کم

 آرین.خودتون تجربه کنترل روی چرخ رو به دست می

ی کار رو به شما حاال اگر اجازه بدین من با یه کار کوچیک نحوه

 دم.آموزش می

از روی صندلی که نشسته بود بلند شد و با احترام از چرخ فاصله 

 نشستم. گرفت. پشت چرخ
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 ـ به حرکت پا و دستهای من توجه کنید...

وازش ـم را نـشروع به چرخاندن صفحه کردم. نوای موسیقی روح

ی کرد. سالها پیش وقتی مادرم هنوز زنده بود و خانه همان خانهیـم

شد. همان روزها بود که به مان شنیده میباصفا، همیشه این نوا در خانه

تم. کاری که برای دختر نوجوانی به سنّ من تشویق مادر به کالس تار رف

در آن شهر کوچک عجیب و دور از انتظار بود. امّا حرفهای دیگران برای 

آنقدر غرق در  کرد.ام میمادرم اهمیّتی نداشت. با جان و دل تشویق

ام شده بودم که از زمان و مکان فارغ شده بودم. خاطرات روزهای نوجوانی

دادم و با جان را شکل میو توضیحی گِل بی هیچ کالمدر سکوت و بی

 کردم.اش را نوازش میتمام احساسم روی تن خیس و نرم

ی کوچک هم پایان یافته بود. موسیقی که تمام شد، کار ساخت کاسه

ی کارم چشم دوختم. نگاه مشتاق نیکان بهمنش را که با به نتیجه

 کرد حس کردم.تحسین به نتیجه کار نگاه می

 العاده است استاد.ـ فوق

ام در حین کار هیچ با خجالت لبخند زدم. برخالف سیستم آموزشی

و مرا به  توضیحی نداده بودم. آنقدر که آن موسیقی جادو کرده بود.

گذشته برده بود. آب دهانم را قورت دادم و از روی صندلی بلند شدم. 

 ی کار شدید؟برای اینکه سکوت را بشکنم گفتم: متوجه نحوه

 اش کشیده شد کهلبخند زد، نگاهم به سمت چال سمت چپ گونه

 شبیه روناک بود.

 ـ بله خیلی عالی بود.

 آرام سر تکان دادم.
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 ـ بفرمائید پشت چرخ بشینید و شروع کنید.

شروع به چرخاندن صفحه که کرد آرام به سمت شاگردانم رفتم. بقیه 

دانستند و هر هتر میی کار را بای از کار هنری داشتند نحوهچون زمینه

کدام مشغول ساخت آثار جدیدی بودند. تنها الهام بود که آنهم با کمک 

 بقیه توانسته بود به سطح آنها برسد.

مابقی ساعت را در جمع شاگردانم سپری کردم. آنقدر مشغول توضیح 

ر گیچرخ دستی کوچک انتهای کالس را دو کمک به آنها بودم که آن 

 فراموش کرده بودم.

ها تازه به یاد شاگرد ا پایان ساعت کالس و رفتن یکی یکی بچهب

 جدیدم افتادم.

ی ای که روی صفحهی بزرگ کج و کولهبا لبخند جلو رفتم و به کاسه

روی صورتش چند لکه از گِل خشک  گرد درست کرده بود نگاه کردم.

اش شده پاشیده شده بود و میان موهای سیاهش ردی از انگشتان خاکی

 د  داشت.وجو

 ـ نتیجه خیلی بد شده؟!

 جلو رفتم و با دقت به تمام زوایای کاسه چشم دوختم.

 ـ نه این طور نیست برای اولین تجربه خیلی هم عالی شده!

 ـ من هم با غزل موافقم.

با شنیدن صدای استاد مفید که با صورت خندان پشت سرم ایستاده 

 بود برگشتم.

 د مفید قدمی جلوتر آمد.هر سه به کاسه چشم دوختیم. استا

 تونه هنرمند موفقی هم باشه؟!ـ غزل به نظرت یه وکیل موفق می
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 لبخند زدم.

ی ی آدمها در عرصهـ قطعاً! هنر با سرشت آدمی عجین شده و همه

 شون هنرمند هستن. زندگی

 ابروانش را باال داد و به صورت نیکان لبخند زد.

ن راجع به این اثر هنری جناب ای بود! امّا نظر مـ جواب هوشمندانه

  بهمنش بود.

 به صورت آرام و ساکت نیکان نگاه کرد.

ـ من نظرم رو به آقای بهمنش گفتم، به نظر من برای اوّلین تجربه 

 خیلی هم عالیه!

 استاد مفید دستهایش را به نشانه تشویق بهم زد.

ـ من هم با نظر غزل جان موافقم. هرچند که جناب بهمنش صرفاً 

نام کردن امّا به نظرم ها ثبتبرای گذراندن ساعت آرامش توی کالس

 شما استعداد هنری هم دارین!نیکان جان 

های ساعت دیواری کالس نیکان تشکر کرد و نگاه من روی عقربه

ثابت ماند. چقدر زود سه ساعت سپری شده بود. با صدای زنگ هشدار 

کان بهمنش همچنان ام به سمت کیفم رفتم. استاد مفید و نیگوشی

ی آیناز مشغول صحبت بودند. دکمه اتصال تماس را لمس کردم. چهره

 روی صفحه نمایش نقش بسته بود.

 کنی!ـ سالم غزل کجایی چرا هرچی زنگ میزنم در رو باز نمی

 ـ سالم خوبی کجایی مگه؟!

 ـ تو کجایی؟! ساعت هشتِ مگه نگفتم بعد از کالس میام پیشت.

 ست کشیدم. فراموش کرده بودم. ام دروی پیشانی
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 ـ ببخشید آیناز جان کالس امروزم کمی طوالنی شد. اآلن راه میفتم.

 زنم تا بیای.من اینجا یخ می !ـ وای از دست تو غزل

روپوشم را با عجله بیرون آوردم و به سمت روشویی کوچک انتهای 

 کالس رفتم.

 ـ مگه با آرتین نیومدی؟!

 ـ نه تنها اومدم.

 ا بین شانه و گردنم نگه داشتم و دستهایم را شستم.گوشی ر

 رسونم.ـ صبر کن من خودمو زود می

کشه. زنگ میزنم تو حداقل نیم ساعت طول می با دلخوری گفت: زودِ

  مونم.اش منتظرت میآرتین بیاد دنبالم حداقل توی ماشین

 شیر آب را بستم و موهایم را از جلوی صورتم کنار زدم.

 رسونم.می ـ زود خودمو

تماس را که قطع کردم. تصویر صورت نیکان بهمنش را دیدم که از 

با عجله وسایلم را مرنگی زدم. آینه به صورتم خیره مانده بود. لبخند ک

شست. خداحافظی مختصری جمع کردم. داشت دست و صورتش را می

 کردم و با عجله از آموزشگاه خارج شدم.

ستگاه خلوت بود. به ساعتم نگاه به سمت ایستگاه اتوبوس رفتم. ای

کردم. تقریباٌ پنج دقیقه قبل آخرین اتوبوس رفته بود و تا بیست دقیقه 

شد. به سمت ایستگاه ام از آن ایستگاه رد نمیبعد اتوبوسی به مقصد خانه

خواهد برای دیدنم بیاید. ها رفتم. آیناز از دیشب گفته بود که میتاکسی

ام در این شب سرد حاال به خاطر فراموشیامّا فراموش کرده بودم و 

ماند. عجیب بود که در آن زمستانی دخترک باید در سرما منتظرم می
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ساعت هیچ تاکسی در خیابان پر تردد وجود نداشت. کالفه به ساعتم 

چشم دوختم. داشتم مسیر دیگری را برای رسیدن به خانه در ذهنم 

 کردم که صدای آشنایش را شنیدم.جستجو می

 ـ خانم صباحی... غزل خانم!

 زد. سر بلند کردم. نیکان بهمنش بود که با لبخند صدایم می



 

 

 

 

 

 

 فصل هفتم

 نیکان

ام را برداشتم و به صورت مشتاق شهریار فنجان ظریف و طالیی قهوه

 رویم پشت میزش نشسته بود لبخند زدم.مفید که روبه

 خوشحالم که تصمیمتون رو گرفتین.ـ جناب مفید خیلی 

دستهایش را در هم قالب کرد و به میز مدیریتی بزرگ و سفیدش 

 تکیه زد.

کنم تصمیمی که گرفتم بهترین تصمیم برای دنیا و ـ بله فکر می

خودم باشه، فعالً یک خانم رو برای انجام کارهای خونه و کمک به مادرم 

 استخدام کردم.

 نفس عمیقی کشید.

ای که توی تصمیم مصمّم شدم فکر دنیا و نیکان جان از لحظهـ 

رزند من هست ـها فـاش دائم توی ذهنمه. دنیا تناش و زندگیآینده
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تونم قبول کنم که توی اون شرایط بزرگ بشه هر چند که همسرم میـن

 البته همسر سابقم از ابتدای این رویه رو توی زندگیش نداشت.

ای دور خیره مانده لحظه با غم به نقطه به چشمهایش که برای چند

اش را کرد. حالت چهرهبود نگاه کردم. انگار داشت خاطراتش را زیرورو می

 با لبخند مصنوعی تغییر داد.

بینمت. خندید و ادامه داد: ـ بگذریم... خیلی خوشحالم که اینجا می

کردم که رفتنم به اون مهمونی تولّد کوچیک هیچوقت فکرش رو نمی

 ام با دوست عزیزی مثل شما باشه.اعث آشناییب

ام را روی میز گذاشتم و کمی روی صندلی راحتی فنجان قهوه خالی

 جا شدم.جابه

 ـ من هم همینطور.

ی دانستم چطور شروع کنم. مسلماً پرسیدن مستقیم شیوهنمی

تاب زده و کنجکاو بیای هیجانمناسبی نبود. هرچند قلبم مثل پسر بچه

 بیشتر از او بود. دانستن

 سعی کردم مقدمه چینی کنم.

 ـ جناب مفید...

 خندید.

 ـ شهریار صدام کن!

 لبخند زدم.

محیط کاری شما خیلی مکان راحت و آرومی  ـ حتماً شهریار جان!

 هست.
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هرکس به دنبال تعمق و  ـ اصوالً هنر با آرامش پیوند خورده نیکان.

اد. اینو توی سالهای تدریسم آرامش توی زندگیش هست به دنبال هنر می

 کشف کردم.

 ـ برخالف محیط کاری من!

ای که دارید کمک حال انسانهای ـ امّا شاید اونقدر که شما و حرفه

 ام نتونیم تأثیرگذار باشیم.درمانده هستید. من و حرفه

ـ قطعاً هر دو برای رفع نیازهای آدمها تأثیرگذارند، مخصوصاً وقتی که 

شه و به دنبال یه لوغی اطرافش خسته و عاصی میآدم از همهمه و ش

گرده، چیزی که ذهن و جسم آدم را با هم آرامش و تنهایی خاص می

 های روزمره دورش کنه، هنر بهترین وسیله است.درگیر کند و از دغدغه

 لبخند زد.

ـ خیلی خوشحالم که اینقدر درک عمیقی از هنر داری. راستی خودت 

 هنر دارین؟ ای ازچی اصالً زمینه

ـ نه متأسفانه هرگز فرصتی برای اینکار و پرداختن به هنر نداشتم. 

هرچند که اآلن و توی این روزها شدیداً دنبال کاری هستم که کمی منو 

 هام و مسائل کارم دور کنه هرچند برای چند ساعت...از دغدغه

 اش تکیه زد.به پشتی صندلی

های تونی یکی از شاخهی، میـ این خیلی عالیه که دنبال این آرامش

 ات سازگارتره.کنی با روحیههنر رو انتخاب کنی هر کدوم که فکر می

ی گفتگویمان داشت نفس راحتی کشیدم. چقدر خوب بود که نتیجه

رسید که خواهانش بودم. با تردید گفتم: امّا... من هیچ به مقصدی می

 م؟!شکنی موفق میای ندارم. با این سن فکر میزمینه
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 با صدای بلند خندید.

ها و ـ اگه هدفت گذاشتن نمایشگاه و ارائه کارهات به جشنواره

کنم، امّا اگه همون نمایشگاههای بزرگه که من اینو به زودی تضمین نمی

های دورو طور که گفتی دنبال چند ساعتی که فارغ از همه شلوغی

 اطرافت بشی یه کار خیلی عالی برات سراغ دارم.

تعجّب نگاهش کردم. با صدای بلند منشی آموزشگاه را صدا زد. با 

همان خانم میانسالی بود که آخرین بار وقتی به آموزشگاه آمده بودم 

دیدم. همان روز که ارکیده به غایت هنرنمایی کرده بود و غزل را آنچنان 

 ها و دشنامهایشان قرار داده بود. مورد هجوم تهمت

 میزش بلند شد.شهریار مفید از پشت 

 های کالس خانم صباحی اومدن؟ـ بچّه

 منشی کنار در ایستاد.

 ـ بله استاد همه شاگرداشون اومدن.

ـ بسیار خوب ممنونم خانم کمالی، لطفاً اون چرخ کوچیک سفالگری 

 انتهای کالس بگذارید.ها با کمک یکی از بچهرو 

 خارج شد. شهریار به سمتم چرخید. ترچشمی گفت و از دفمنشی 

 نداری؟!ـ امروز که کاری 

 از روی صندلی بلند شدم و لبخند زدم: چطور؟!

 خندید. 

از تیپ و ظاهرت معلومه که امروز رو به خودت مرخصی دادی، من ـ 

 هم قصد دارم تا تنور داغه نون رو بچسبونم. 

 نفس راحتی کشیدم چه خوب بود که تیرم به هدف خورده بود...
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دم که بدون لبخندی زدم و با عالمت سر تأیید کردم. خوشحال بو

کمی رسیدم. هر چند ام میآنکه اشاره مستقیمی داشته باشم به خواسته

شمِّ پلیسی و وکالتی که داشتم به کمکم آمده بود که دقیقاً همان روز 

 تر آموزشگاه آمده بودم.فشد به دکالس سفالگری تشکیل می

وارد اتاق بزرگی که چند چرخ سفالگری و یک میز بزرگ در آن قرار 

 داشت شدیم.

ها بلند شدند و با سه پسر و دو دختر با دیدن شهریار از روی صندلی

 احترام سالم کردند.

ها ایشون آقای نیکان بهمنش هستن از دوستان نزدیک من و از ـ بچّه

 وکالی دادگستری.

دیدم. اینکه یک شان میتکی تکعالمت تعجّب و سوال را در چهره

تواند داشته باشد برایشان عجیب اری میوکیل در آن کالس هنری چه ک

 بود!

 شهریار ادامه داد: 

 ـ ایشون شاگرد جدید کالس هستن. 

 پچ و سؤال و لبخند در کالس پیچید.صدای پچ

شهریار به سمت انتهای کالس هدایتم کرد و در حالیکه به صندلی 

 دونم یه ذرّه برات غیرمنتظره بود امّاکرد گفت: میپشت چرخ اشاره می

 کنی.کنم همون آرامشی رو که دنبالشی اینجا پیدا میفکر می

گفت وقتی که لبخند آرامی زدم و به سمت چرخ رفتم. راست می

 کردم.رفت داشتم هنوز به این اتفاق غیرمنتظره فکر می
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دانم چرا امّا در آن لحظه حدود ده دقیقه بعد در کالس باز شد. نمی

یب و جدید در قلبم به وجود آمد. برای اولین بار با دیدنش حسی عج

پسندیدم. با لبخند ملیحی با نهایت میاش را بیسادگی ظاهر و پوشش

یک شاگردانش احوالپرسی کرد. شال گردنش را روی چوب رختی یک

ای که یکی از پسرها به حضورم اشاره نکرده کنار کمد گذاشت و تا لحظه

 بود متوجه حضورم نشد.

ایستاد. به احترام حضورش بلند شدم و سالم رویم جلو آمد و روبه

با تعجّب نگاهی به ظاهرم  کردم. انگار انتظار دیدنم را در آنجا نداشت.

های سفیدم ثابت ماند امّا انداخت. برای چند ثانیه نگاهش روی کتانی

خیلی زود به خودش مسلّط شد. حتّی از دلیل آمدنم سؤال نکرد. فقط 

ی بند استفاده کنم. به بقّیهایم از پیشگفت برای کثیف نشدن لباسه

شاگردان توضیحات مختصری داد و قطعه گِلی را از روی میز جدا کرد و 

مشغول ورز دادن شوم روی میز کوچک رو به رویم گذاشت. وقتیکه گفت 

اش تماشایش بودم. حتّی وقتی با انگشتان بلند و ظریف تمن هنوز مبهو

مات بودم. اینکه چه مغناطیسی مرا آن کاسه کوچک را ساخت من هنوز 

هیچ دلیل موجّهی به ام را بیجا کشانده بود و یک روز شلوغ کاریبه آن

تعطیلی کشانده بودم، همه برایم سؤال بودن. امّا انگار شهریار مفید هرچه 

از معجزه و آرامش هنر گفته بود عین حقیقت بود. در تمام ساعتی که به 

هایش جدا شده انگار از تمام دنیا و دغدغه دادمآن قطعه گِل شکل می

 بودم.

گاهی از دور به تصویر ظریف و آرام زنی که تفاوت زیادی با عشق 

دوختم. هیچ وجه اشتراکی با ارکیده نداشت و این سابقم داشت چشم می



 031 نیکان

م ـهیب زدم. دلـودم نـبه خ کرد.یـذب مـانگار مرا بیشتر به خود ج

کر و یاد ارکیده شخص دیگری را درگیر کنم خواست برای فرار از فمیـن

 بینی بود که ارکیده کرده بود.و این دقیقاً همان پیش

کردند، نیکان خواستم. ذهن و قلبم با هم جدال میامّا من آن را نمی

بهمنش وکیل پایه یک دادگستری در آن غروب زمستانی به جای آنکه 

با حوصله گوش کند و به  هاها و شکوهپشت میز وکالتش باشد و به گالیه

دنبال اسناد و دالیل محکمه پسند باشد، پشت چرخ سفالگری نشسته 

ای که بعد از ساعتها کلنجار شکل داده بود خیره بود و به چرخش کاسه

 مانده بود.

عطرش را قبل از حضورش حس کردم. ساعت کالس تمام شده بود و 

ایستاد و با لبخند به رفتند. رو به رویم هنرجوها یکی یکی داشتند می

 رسید نگاه کرد.ی چرخ شل و وارفته به نظر میکاسه که روی صفحه

 با تردید گفتم: نتیجه خیلی بد شده؟!

گفت که عالی شده و شهریار مفید هم که حاال وارد کالس شده بود 

های پایانی چه تأییدش کرد. درست در خاطرم نماند که در آن لحظه

ل ردوبدل شد من در آن لحظات تنها نگاه مشتاق هایی بین او و غزجمله

تفاوت غزل دیدم که روی صورت آرام و بیو پر از تمنّای شهریار را می

اش توجه و ثابت مانده بود. اینکه چقدر نسبت به این شاگرد قدیمی

داد برایم عجیب بود. غزل که رفت موقع شستن حساسیت نشان می

ن و احساس تعلّقی که شهریار به غزل دست و رویم به یاد اولین دیدارما

داشت افتادم. مسلّماً حسی فراتر از شاگرد و استادی حداقل برای شهریار 

ای از جانب غزل نسبت وجود داشت. هرچند که هنوز هیچ کالم یا اشاره



031هفتم فصل 

از زخم عمیق و دردناکی که از ارکیده خورده به او ندیده بودم، امّا ذهنم 

شده بود. از اینکه احساس بین آنها دوطرفه  داوربودم هراسیده و پیش

فهمیدم چرا در قلبم نسبت به غزل باشد هراس داشتم. ترسی که نمی

شناختم. شاید شکل گرفته. دختری که شاید تا چند هفته قبل هرگز نمی

دیدمش هیچ حس جدید و منحصر به فردی را به ذهنم اگر روزی هم می

ادی بدون هیچ ویژگی خاصی در کرد. یک دختر ساده و عمخابره نمی

ای که بین تارهای موهایم مانده بود دست ظاهر. میان خاک خشکیده

 کشیدم و به تصویر صورتم در آینه خیره شدم.

کردم؟! برای فرار از فکر و خیال آن لعنتی کجا آمده اینجا چه می

بودم؟ صدای زنگ گوشی تلفنم نگذاشت بیشتر با خودم کلنجار بروم. 

 تین روی صفحه را روشن کرد.عکس آر

بندم. گفتم نیای پشت در بمونی. ـ سالم نیکان من دارم دفتر رو می

 فرستم. خندیدم.خودم فردا صبح مدارک رو برات با پیک می

 ـ علیک سالم، حاال کجا با این عجله؟!

رم دنبال آیناز رفته خونه دوستش غزل امّا غزل خانم تشریف دارم می

 ندارن.

 ای جا خوردم. ادامه داد: تو کجایی؟!برای لحظه

و منی کردم و گفتم: آموزشگاه مفید. با لحن شوخ و ناباوری  من

 خندید: عه پس زودتر غزل رو برسون خونه.

 رسونمش.بدون فکر جواب دادم: باشه، می

 کنی؟!اش جدی شد: نیکان! تو اونجا چه غلطی میلحن
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منتظر بمانم به بهانه دکمه قطع تماس را لمس کردم و بدون اینکه 

کار فوری خداحافظی سریع و مختصری با شهریار مفید کردم و راه 

 افتادم.

دانم چرا قلبم آنقدر کردم قبل از رسیدنم نرفته باشد. نمیدعا می

تازید. با دیدنش که مستأصل کنار خیابان ایستاده نافرمان شده بود و می

آنقدر محو تماشای خیابان و بود خیالم راحت شد. کنار پایش ترمز کردم. 

ام نشد. خم شدم و جستجو برای پیدا کردن تاکسی بود که متوجه ماشین

از شیشه صدایش زدم: خانم صباحی؟! غزل خانم!! توجهّش جلب شد. و 

 با تعجّب به من از ماشین پیاده شده بودم. نگاه کرد.

 ـ بفرمائید خانم صباحی.

فت: خیلی ممنون آقای بهمنش جا کرد و آرام گاش را کمی جابهشال

 رم.با تاکسی می

کنم دوستشون خیلی وقته منتظره با چشمهای گرد از ـ فکر می

 حیرت نگاهم کرد. ادامه دادم: آرتین با هم تماس گرفت.

همچنان سرجایش ایستاده بود. کالفه گفتم: خانم صباحی مسیرمون 

ای نگاه دوبارهیکی هست، تشریف بیارین برسونمتون. به انتهای خیابان 

 انداخت وقتی از نیامدن تاکسی مطمئن شد جلو آمد و سوار شد.

 هر دو معذب بودیم. سکوت را شکست.

 ـ فراموش کرده بودم که امشب آیناز قرار بود بیاد پیشم.

تاب و ناآرام نبود و اش داشتم. قلبم دیگر بیحس خوبی از نزدیکی

 زد.رسیده لبخند میاش مثل کودکی رام و خوشحال که به خواسته

 تقصیر نبود. ـ البته که شاگرد جدیدتون هم توی این تأخیر بی
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ای بود که بعد از با تعجب نگاهم کرد. ادامه دادم: منظورم ساعت اضافه

 اتمام کالس برای من گذاشتید. آرام لبخند زد و سر تکان داد:

 ست در موردخواـ نه اینطور نیست راستش آیناز از قبل سفرم می

امروز صبح هم بهم گفت که بعد از کالسش  ،موضوعی باهام صحبت کنه

 ام امّا من فراموش کرده بودم. میاد خونه

داخل کوچه که شدیم. ماشین آرتین کنار تیر برق پارک شده بود. با 

 دیدنمان هر دو پیاده شدند.

ی آرتین وجود داشت. تردید را جایز عالمت سؤال هنوز در چهره

 م خداحافظی کنم که آیناز جلو آمد.ندیدم. خواست

ـ آقا نیکان چقدر خوب شد که امشب شما رو هم دیدیم. البته منو و 

خواستیم توی یه فرصت دیگه باهاتون خداحافظی کنیم امّا فکر آرتین می

 کنم امشب که شما و غزل جان هم هستین بهترین فرصته!

 به جای من غزل پرسید: خداحافظی؟!

ندید: من خودمم مهمونم امّا با اجازه غزل جان آیناز با شیطنت خ

 اش.کنم به خونهشما رو دعوت می

نفس عمیقی کشیدم و این بار من بودم که گیج و حیران به صورت 

 متعجّب غزل خیره ماند.

کنم شم توی یه فرصت دیگه باهاتون صحبت میـ نه من مزاحم نمی

 آیناز خانم.

 غزل جلو آمد.

مزاحمتی نیست آقای بهمنش آرتین خندان جلو کنم ـ خواهش می

 آمد.
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ساز غزل ـ تعارف نکن دیگه بیا یه لیوان چای توی لیوانهای دست

 خانم بخور ببین چه طعم و عطری داره.

 ی قلبم شد.ی غزل مهر تأییدی بر خواستهجمله

 شم در خدمتتون باشم جناب بهمنش.ـ خوشحال می

رفتم ردیف گلدانهای سفالی که با های ساختمان قدیمی باال از پله

های شاد نقّاشی شده بودند کنار راهرو را پر کرده بودند. وارد رنگ

آور بود. انگار به ساختمان کوچک که شدم همه چیز برایم جالب و شگفت

دنیایی از رنگ و طرح قدم گذاشته بودم. روی دیوار بود پـر بـود از 

مبلمان  مختلف و بدون قاب. های نقاشی و خطّاطی روی کاغذهایطـرح

چوبی ساده سنتی، یک میز گرد نهارخوری دو نفره، یک گلیم سنتی تنها 

دادند. همه چیز ساده و در نهایت اثاثیه مختصر هال کوچک را تشکیل می

زیبایی بود انگار که وارد فروشگاه صنایع دستی شده بودم. آرتین خندان 

رداشت و اشاره کرد که قاب چوبی بزرگ را از روی صندلی چوبی ب

 بنشینم.

همه وسایل با وجود ازدحام در نهایت نظم چیده شده بودند و قطعات 

آثار سفالی در گوشه و کنار اتاق کوچک قرار داشتند. غزل وارد آشپزخانه 

ای با نگاهم گره شد و شعله زیر کتری را روشن کرد. نگاهش برای لحظه

 خورد.

 ینجا!خوام بخاطر شلوغی اـ معذرت می

 لبخند زدم.

 ـ اصالً شلوغ نیست.
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آرتین به جایش پاسخ داد: اولین نفری هستی که این نظر رو در مورد 

 این بازار شام داری.

 آیناز خندید.

 ی یه هنرمنده!ـ آرتین لوس نشو دیگه اینجا خونه

 آرتین لبخند زد: جسارت نکردم خدمت هنرمندا.

کوچک برداشتم. پر بود از لیوان سفالی چای را از روی میز چوبی 

هایی که تا ی چای. راست گفته بود آرتین؛ عطر چای با همهنقش و نگار

 به حال نوشیده بودم متمایز بود. صدای ظریف آیناز سکوت را شکست:

ـ راستش رو بخواین منو و آرتین تصمیم داشتیم این موضوع رو قبل 

توی آلمان درست شده و از همه به شما بگیم. کارهای اقامت من و آرتین 

 ریم.ما تا نهایت یک ماه دیگه برای همیشه به آلمان می

چشمان گرد شده از تعجّب غزل روی صورت آیناز ثابت شد. لیوان 

ترین سفالی را روی میز گذاشتم. انتظارش را نداشتم. آرتین صمیمی

 دانستم که قصد مهاجرت به آلمان را دارددوستم بود و از مدتها قبل می

کردم در تمام روزهایی که با هم گذرانده بودیم بدون هیچ امّا فکر نمی

شان باشد. و حاال که موضوع ای همچنان به دنبال کارهای مهاجرتاشاره

ی چندانی تا سفرشان نمانده بود این موضوع را قطعی شده بود و فاصله

 بشنوم.

 غزل غمگین لبخند زد.

یه ذرّه سورپرایز شدم، هر چند ـ این خیلی عالیه آیناز جان راستش 

دونستم امّا انتظارش رو نداشتم به این زودی تنهام بزاری آیناز با که می
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زارم، باید های غزل را در آغوش کشید: کی گفته تنهات میخنده شانه

 مون.بهم قول بدی حتماً حتماً بیای پیش

گی به صورت آرتین که به گلیم خیره مانده بود نگاه کردم حس دلتن

شدم. آرتین فهمیدم. با مهاجرت آرتین من هم تنها میغزل را می

 ترین دوستی بود که داشتم.ترین و صمیمینزدیک

کردم روزی که بارید و من به روزم فکر میدر راه برگشت باران می

کردم آنطور بگذرانم... بی هیچ فکر و مسئولیتی، هرگز تصوّرش را نمی

 بودم. تنها برای خودم زندگی کرده

رس ـساس تـگاهی آنقدر از حالت جدیدی که پیدا کرده بودم اح

ها را گرفتم رفتن به آموزشگاه مفید و آن کالسکردم که تصمیم مییـم

کردم با هم در کنار بگذارم. زندگی و احساسات جدیدی را که تجربه می

 تضاد بودند.

دخترک انداخت. همان گاهی یک اشاره یا کالم مرا به یاد غزل می

ترسیدم، از خودم از ساده و آرامی که حاال مهمان ذهنم شده بود. می

بینی ارکیده و اینکه ذهنم فقط برای آرام احساسات و افکارم، از پیش

اندیشد، امّا از کردن خودش و دور بودن از یاد و فکر او آنقدر به غزل می

رفتن به آن تاب دوباره دیدم دلم بیرفتم باز میهر مسیری که می

 آموزشگاه است. 

دو هفته تا پایان سال و آغاز تعطیالت نوروز باقی مانده بود قطعاً در 

ها دایر بودند و تا پایان تعطیالت آموزشگاه باز همین دو هفته فقط کالس

 نبود.
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پرونده حضانت شهریار مفید را به جریان انداخته بودم و اگر شانس 

عید تعطیالت به دادخواست قـبل از  کرد اولین جلسه رسیدگییاری می

 شد.برگزار می

بند را روی پاهایم انداختم و مشغول شدم. غزل آمده بود امّا پیش

برخالف جلسه گذشته تنها به دادن توضیح مختصری به شاگردانش اکتفا 

اش کرده بود و ساکت و مغموم پشت میزش نشسته بود. تنها جمله

ای دیگر کنم، مثل اسهخطاب به من این بود که شروع به ساختن ک

 کردند.همیشه نبود و این کالفگی را بقیّه هم غیر از من احساس می

خواست صحبت بیشتری با هم داشته باشیم تمام هفته را دلم می

 برای رسیدن به آن روز صبر کرده بودم.

شهریار مفید هم آن روز نیامده بود و تنها منشی آموزشگاه در دفتر 

به سرعت سپری شد. غزل س در سکوت و آرامش نشسته بود. ساعت کال

داد و هیچ توضیحی در تنها به سؤاالت شاگردانش پاسخ مختصری می

داد و به کتاب کوچکی که از اول سـاعت ی ارائه آثار نمیمورد نحوه

 رویش باز کرده خیره بود.روبـه

بلند شدم و دست و صورتم را شستم. کارکردن در سکوت و آرامش و 

واست از دلیـل ـخم مـیـکرد. دلیـمم را آرام ـرد ذهنـل سمس گِـل

اش خیره بود که اش بپرسم امّا آنقدر جدّی و متفکّر به کتابحوصلگیبـی

تشکّر و خداحافظی کردم و از آموزشگاه خارج شدم. هوا  منصرف شدم.

خورد. با آرامش به کامالً تاریک شده بود و سوز سردی به صورتم می

ای داخل ماشین چند دقیقه ماشین را پارک کرده بودم رفتم.سمتی که 

 هایی را که آمده بود خواندم.نشستم و تمام پیام
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قبل از اینکه از کوچه آموزشگاه خارج شوم، صدایش را شنیدم. اول 

فکر کردم خیال کردم امّا وقتی از آینه وسط ماشین صورت هراسان و 

پدال ترمز فشار دادم و دنده عقب اش را دیدم پایم را محکم روی زدهیخ

 زد انگار کل کوچه را دویده بود.گرفتم. داشت نفس نفس می

آن غزل آرام و صبور را هرگز در این حال ندیده بودم. نفسش را از 

 سینه بیرون داد:

 تونید لطفاً منو تا ترمینال برسونین؟!ـ آقای بهمنش می

 در ماشین را باز کردم:

 خانم...ـ حتماً سرکار 

انگار خدا صدای قلبم را شنیده بود. شاد بودم امّا حالت چهره و 

 ترساندم.آشفتگی که داشت می

اش اش را از داخل کیفروی صندلی نشست و با دستان لرزان گوشی

بیرون آورد و مشغول گرفتن شماره شد وقتی بعد از چند بار تالش موفق 

 شمهایش دست کشید.به ارتباط نشد با ناراحتی روی پیشانی و چ

تردید را جایز ندیدم: حالتون خوبه خانم صباحی؟ مشکلی پیش 

 اومده؟!

اش عوض صورتش را چرخاند و به چشمهایم خیره شد. حالت چهره

 .تر کرده بودای شفاف از اشک چشمانش را درخشانشده بود و هاله

خوام، باید امشب برم پیش خوام، واقعاً معذرت میمعذرت میـ 

 م...خانواد

اش بدهم آرام گفتم: اتفّاقی دانستم چطور دلداریسکوت کردم نمی

 افتاده؟...
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 اش را برداشت:...دوباره گوشی

دونم، خواهرم روژین باهام تماس گرفت گفت؛ روناک حالش ـ نمی

 خوب نیست و همین امشب باید برم اونجا...

 لرزیدند.دستهایش می

 ـ نگران نباشین غزل خانم. 

 پشتی صندلی تکیه داد: سرش را به

کردم یه احساس بدی داشتم از ـ از صبح حالم خوب نبود حس می

دیشب که خوابیدم، نتونستم درست بخوابم همش خوابـهای آشـفته 

 دیدم، این حس لعنتی تمام امروز با من بود... مـی

شد. دوباره مشغول گرفتن شماره شد امّا هیچ ارتباطی برقرار نمی

 روی کیفش کوبید. کالفه گوشی را

 ده؟!کس جواب تلفن منو نمیـ خدایا چرا هیچ

 شاا... که اتفاق بدی نیفتاده.نگاهش کردم: غزل خانم آرون باشید ان

 سرش را به پشتی صندلی تکیه داد:

 طور باشه.ـ امیدوارم همین

ها را وآمد ماشینترافیک و شلوغی روزهای پایانی سال سرعت رفت

شناختم برای زودتر حال از مسیرهای جایگزین که مینکم کرده بود با ای

 کردم.رساندنش به ترمینال استفاده می

ماشین را جلوی در ورودی ترمینال متوقف کردم. خداحافظی و تشکّر 

 سریعی کرد و پیاده شد.

در ازدحام مسافرها . بعد از چند لحظه حتی فرصت جواب را نداشتم

شت سرم مجبور شدم که از در ورودی پهای گم شد. با صدای بوق ماشین
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زدم که در آن خواست تنهایش بگذارم امّا حدس میدور شوم. دلم نمی

 کنم.شلوغی حتی اگر به دنبالش هم بگردم پیدایش نمی

اش که روی ای گوشیی شیشهخواستم دور بزنم که درخشش صفحه

رفته بود که صندلی افتاده بود توجهّم را جلب کرد. آنقدر با عجله و سریع 

اش را حس نکرده بود. گوشی را برداشتم و به دنبال افتادن گوشی تلفن

 جای پارک مناسب گشتم. 

داخل ترمینال پر بود از مسافرهایی که قصد سفر داشتند. با آنکه چند 

ساعت تا پایان ساعت مانده بود امّا همچنان جنب و جوش و حرکت در 

ای پایانی سال و هر کس به دنبال پایانه مسافربری در جریان بود. روزه

بازگشت به شهر و دیارش بود. سعی کردم در همهمه سالن آن موجود 

رساندم. با اش را به دستش میظریف و کوچک را پیدا کنم، باید گوشی

 شد تنهایش بگذارم.آن حال خراب و نگرانش نمی

ه کنار ها را به امید پیدا کردنش زیر پا گذاشتم، تا اینکیکی باجهیکی

آخرین باجه مستأصل و حیران دیدمش که داشت با پیرمرد بلیط فروش 

 کرد.صحبت می

 ـ یعنی اتوبوس شب رو هم ندارین؟!

 پیرمرد کالفه سرش را خاراند.

ـ گفتم که بابا جان اتوبوس شب رو ساعت نه حرکت کرده، فردا صبح 

اگه کنه، هم ساعت ده یه اتوبوس دیگه به مقصد کرمانشاه حرکت می

 بهت بدم. شو خوای بلیطمی

با بغض گفت: نه ده صبح خیلی دیره یعنی من ساعت ده و یازده شب 

 رسم.می
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 حوصله پکی به سیگارش زد و دفترش را بست.پیرمرد بی

 جلو رفتم.

 ـ غزل خانم!

 با شنیدن نامش برگشت. گوشی را به سمتش گرفتم.

 ـ جا گذاشته بودینش توی ماشینم.

 و آرام تشکّر کرد.گوشی را گرفت 

 ـ موفق نشدین بلیط پیدا کنین؟!

ی اشک درشت را دیدم که افتاد روی سرش را بلند نکرد فقط دانه

اش را پا کرد. جلوتر ی شال اشکاش. سریع با گوشهصفحه مانیتور گوشی

 رفتم.

 ـ غزل خانم نگران نباشید تا صبح صبر کنید.

 سرش را بلند نکرد، آرام گفت:

 خاطر آوردن گوشی.ـ ممنونم ب

نگذاشت حرفی بزنم با قدمهای تند به سمت خروجی رفت. با چند 

 گام بلند خودم را کنارش رساندم.

 ـ خانم صباحی قصد دارین برگردین خونه؟

 ایستاد و جدّی به صورتم خیره شد.

تون، من باید امشب ـ خیر جناب آقای بهمنش ممنون بابت همراهی

 ر.ام شب بخیبرم پیش خانواده

اش حرص خوردم. این وقت شب! وقتی که ای از لجبازیبرای لحظه

خواست به آن ای میهیچ بلیطی برای اتوبوس وجود نداشت با چه وسیله

دانستم شهر دور که حداقل ده ساعت با تهران فاصله داشت برود؟ نمی
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دیدم. شاید اگـر سوار اتوبوس چرا امّا خودم را نسبت به او مسئول می

دیدم اینقدر مستأصل و گشتم، امّا حاال که میبا خیال راحت برمیشد می

توانستم تنهایش گردد نمیشدن میدرمانده فقط دنبال راهی برای راهی

ها و مسافربرهای از در خارج شد و به سمت ایستگاه تاکسی بگذارم.

شخصی رفت. در آن ساعت هیچ تاکسی در آن محدوده وجود نداشت و 

ا نه بودند. بمنتظر مسافرهای شبا وموبیل مسافربری شخصیتنها دو سه ات

ها مشغول صحبت شد. فاصله ایستادم و منتظر شدم. با یکی از راننده

کمی جلوتر رفتم در مرد جوان در پژوی سبز رنگ نشسته بودند. دیگر 

طاقتم نیاوردم قبل از اینکه غزل در ماشین را باز کند جلو رفتم و در 

 زد. برگشت و با تردید نگاهم کرد. حرکتی سریع صدایش

 ـ غزل خانم لطفاً چند لحظه تشریف بیارین.

 نفس عمیقی کشید و مردّد ایستاد.

ـ جناب بهمنش من امشب باید برم و این ماشین هم از مسافربرهای 

 همین ترمینالِ. 

های پهن و سیاهی داشت نگاه ی راننده که سبیلبه صورت سیه چرده

 کردم.

 حظه تشریف بیارین.چند لـ 

نفسش را با حرص بیرون داد و در ماشین را رها کرد و به سمتم آمد. 

اش با آن پژوی سبز دانستم چه توجیهی برای نرفتنخودم هم نمی

 نی کردم و گفتم: این ماشین برای شما امن نیست. ن و مِبیاورم. مِ

 با عصبانیت به صورتم خیره شد.

 ت خواسته باشم.کنم در این مورد مشورـ فکر نمی
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 ـ غزل خانم صبر کنید و با اتوبوس صبح راهی بشین.

 ی کیفش را محکم فشار داد.دسته

 ـ قبالً ازتون تشکر و خداحافظی کردم جناب آقای بهمنش.

 راننده سرش را از شیشه بیرون آورد.

 ـ خانم مگه نگفتی عجله داری بیا سوارشو دیگه!

خودم هم نفهمیدم چطور خواست برود که دسته کیفش را گرفتم. 

رد. چشمـهایـش از خشـم ـادر کـم صهایـان را به دستـمغزم این فرم

 از مردهایی را که داخل نشسته بود شنیدم.درخشید. صدای یکی می

 کنه برامون. ـ برو عباس پسره کَس و کارشِ شر درست می

ما خوای بیای خانمی!؟ با از اش را عوض کرد: نمیراننده این بار لحن

ی غزل بود که عوض خوای همسفر بشی؟! این بار حالت چهرهبهترون می

 های خندان مسافران پژو خیره شد.زده به صورتشد و حیرت

دسته کیف را ول کردم و با قدمی بلند به سمت ماشین دویدم امّا 

قبل از اینکه بتوانم دستگیره را لمس کنم چرخهای ماشین با گاز 

شدند و به سرعت دور شد. به سمت غزل که  محکمی از آسفالت کنده

ام هایش انداخته بود برگشتم. نبض شقیقهاشک دو شیار باریک روی گونه

 شد. با غضب به صورتش نگاه کردم.داشت منفجر می

  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 فصل هشتم 

 غزل 

 ـ غزل جان مراقب خواهرهات باش.

چرخیدم. کار بافتن موهایم تمام شده بود و مادرم داشت با لبخند 

کرد. صدای خنده و شادی دوقلوها را شنیدم که به سمت کوچه نگاهم می

بلند شدم و دستهای مادرم را بوسیدم به صورتش خیره شدم. رفتند. می

دانستم چند سال است که دیگر ندارمش. بغلش کردم. از آغوشم انگار می

 جدا شد و آرام زمزمه کرد:

هایم را به نشانه تأئید روی هم گذاشتم و شون باش. آرام پلکـ مراقب

بود و هیچ به سمت کوچه دویدم. کوچه برخالف همیشه آرام و ساکت 

 آمد.صدایی جز صدای باد نمی

های دیگر با نگرانی همه جا را گشتم. کجا رفته بودند؟ اثری از بچه

 ین؟یفریاد زدم: روژین روناک؟.... کجاهم نبود. با ترس اسمشان را 
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چند لحظه بعد روژین از انتهای کوچه پیدا شد. صورتش خاکی و 

آلودش رد روی صورت خاکاش به هم ریخته بود. اشک موهای خرمایی

 انداخته بود. با هراس جلو رفتم و جلوی پایش خم شدم.

 ـ روناک کجاست؟!

های خواهرک شش ساله کرد. شانهزد فقط گریه میهیچ حرفی نمی

بگو چی شده؟!  کوچکم را چندین بار تکان دادم: روژین! روناک کجاست؟!

دویدم کوچه در میبا انگشتان کوچکش به انتهای کوچه اشاره کرد. هر ق

ای شد. خسته شدم و نفس زنان کنار درختی ایستادم. پسر بچهتمام نمی

با قطعه سنگ بزرگ از کنارم رد شد. لباسهای او هم خاکی بود، از 

بارید. با وحشت به سنگی که در دست داشت اش خون میچشمهای سرخ

سمت  خیره شدم. روی سنگ هم رَدّ خون مشخص بود. با تمام توانم به

کردم. روناک دیدم باور نمیای را که میانتهای کوچه دویدم. صحنه

ای کوچک با خوشحالی در بغل مادرم نشسته بود. خیالم برای لحظه

هایش تکان خندید. به مادرم نگاه کردم. لبروناک داشت میراحت شد. 

 نخورد امّا صدایش را شنیدم: مراقب خواهرت نبودی...

اب دیده بودم یک کابوس را از هم باز کردم. خوهایم زده پلکوحشت

تنم خیس از عرق بود. برای آنکه از احساس تلخی که وجودم  امملعنتی، ت

را گرفته بود رهایی پیدا کنم از روی تخت بلند شدم. چراغ را روشن 

کردم ساعت از سه گذشته بود و شهر آرام و ساکت در بستر تاریک شب 

سوخت. انگار ا نصفه پر کردم. گلویم هنوز میآرمیده بود. لیوان آب را ت

 واقعاً فریاد زده بودم.
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ام نفس عمیقی کشیدم و به تختم برگشتم. تا صبح آنقدر افکار آشفته

های درهم برایم ساختند که تنها برای ساعتی کوتاه توانستم کابوس

بخوابم. صبح که با صدای زنگ هشدار ساعت بیدار شدم تمام تنم خسته 

بود. انگار که از سفری دور و دراز که با پای پیاده رفته بودم و لِه 

خواست تمام روز را در خانه بمانم. حوصله شلوغی ام. دلم میبـرگشته

روزهای پایانی سال را نداشتم. با تلفن روناک تماس گرفتم، مثل همیشه 

ام است امّا با روژین تماس گرفتم. گفت که در منزل خاله خاموش بود.

از خواب با روناک صحبت کرده و حال همگی خوب است. خیال قبل 

 دیدم.ام کمی آرام گرفت. مدتها بود که دیگر کابوس نمیآشفته

ها در آموزشگاه نگاهی به تقویم انداختم تنها دو جلسه تا پایان کالس

کردم. رفتم امّا مانده بود و باید هر طور که بود خودم را مهیّای رفتن می

های شب گذشته تأثیرش را روی ذهن و فکرم گذاشته کابوسخوابی و بی

حوصله بودم و دوست داشتم زمان کالس زودتر به پایان برسد. بود. بی

کردم که استاد مفید آن روز نیامده بود. توضیحات خدا را شکر می

دادم و کتاب کوچکم را باز کردم و مختصری به هر کدام از شاگردانم 

 خیال مشغول خواندن شدم.برای رهایی از فکر و 

جا جدا از بقّیه انتهای کالس نیکان بهمنش هم آمده بود. همان

توانستم زمان بیشتری برای آموزشش خواست مینشسته بود. دلم می

صرف کنم امّا در آن روز آنقدر بهم ریخته و ناتوان بودم که تنها دلیل 

 آمدنم تعطیل نشدن کالس بود.

س خیلی زود به پایان رسید. شاید هم بر خالف تصوّرم ساعت کال

آنقدر غرق در اوهام بودم که نفهمیدم دو ساعت چطور سپری شد. در آن 
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چند ساعت تصمیم را گرفتم، هفته بعد، بعد از پایان کالس به شهرمان 

کردم. هرچند ام سپری میگشتم و تمام تعطیالت را در کنار خانوادهبرمی

 هرانم ارزش سختی کشیدن را داشت.سخت بود امّا بودن در کنار خوا

ام که رفتند من هنوز با خودم از روزهای آینده واگویه همه شاگردان

کردم. آماده بودم از در خارج شوم که زنگ گوشی توجهم را جلب می

کرد. تصویر روژین روی صفحه روشن شد. نفس عمیقی کشیدم و با 

 خوشحالی دکمه اتصال را لمس کردم.

 ان، سالم عزیزکم حالت چطوره؟ـ سالم روژین ج

آمد. تنها صدای همهمه بود.... و صدای آشنای صدای روژین نمی

ام... بیا روژین بیا با غزل شناختم... صدای مجید پسر خالهای که میمردانه

 صحبت کن...

 ـ علو... علو روژین جان!

خبری ناگوار تمام تنم ای تمام تنم یخ کرد. از بیم شنیدم برای لحظه

 لرزید. با صدای بلند صدایش زدم:

 ـ علو... روژین... روژین!

صدای همهمه قطع شد، انگار چیزی را جلوی اسپیکر گوشی نگه 

 داشته بودند که صداها واضح نبود. 

 ام روژین را صدا زدم:ناخودآگاه به زبان مادری

 ـ روژین کجایی جواب بده؟ علو خواهرکم!

قرن گذشت صدای آرام و نازک چند ثانیه بعد که برایم مثل چند 

 روژین در گوشی پیچید.

 ـ سالم غزل... سالم خواهری... صدایش آرام بود امّا نه مثل همیشه.
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 ـ حالت چطوره روژین خوبی؟

 ـ خوبم غزل جانم، خوبم خواهری.

 ـ روناک چطوره؟  روناک کجاست؟

 صدایش این بار تغییر کرد. بغض کرده بود انگار.

 روناک حالش خوب نیست بیا. ـ غزل... غزل آبجی

 گوشی را محکم به گوشم فشار دادم.

 ـ چی شده روژین بگو ببینم چه اتفاقی افتاده!

ـ هیچی هیچی فقط روناک حالش خوب نیست تو رو خدا امشب بیا 

 کس رو ندارم.خونه، من غیر از تو هیچ

 پاهایم به زمین قفل شده بودند.

مامان درست حرف بزن ببینم گی روژین تو را ارواح خاک ـ چی می

 چه شده دختر!

اش در گوشی پیچیده و قبل از اینکه کالمی بگویم هقصدای هق

اش را گرفتم. یک بوق دو بوق... تماس قطع شد. آشفته و هراسان شماره

شد. کیفم را چنگ زدم و به چند بار امتحان کردم امّا تماس برقرار نمی

الی پشت میز منشی نشسته بود با سمت دفتر آموزشگاه دویدم. خانم کم

 دیدنم لبخندی زد و خسته نباشید گفت.

  .ـ خانم کمالی لطفاً برام یه ماشین به مقصد ترمینال بگیرین

 با تعجب نگاهم کرد.

 ـ ترمینال! اآلن؟!

 نفسم را با حرص بیرون دادم: بله لطفاً فقط عجله کنید.
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د. ناامید و داغان های تاکسی اطراف ماشین نداشتنکدام از آژانسهیچ

بدون هیچ حرف و توضیحی خداحافظ کردم و باعجله وارد کوچه شدم. 

در حال خارج  ان بهمنش که با سرعت و فاصله کمبا دیدن ماشین نیک

شدن از کوچه بود فکری در ذهنم جرقّه زد. دویدم به سمت ماشین و با 

که مسیر  صدای بلند نامش را صدا زدم. انگار خیلی زود صدایم را شنید

دیدم. خواستم تا رفته را با دنده عقب برگشت. دیگر تعارف را جایز نمی

گاه از او یا ای که شاید در مواقع عادی هیچترمینال برساندم. خواسته

کرد. در ماشین باز کردم امّا آن شب فرق میهرکس دیگری طلب نمی

ماره مشغول گرفتن شماره روژین شدم. گوشی روناک هم خاموش بود. ش

 کس پاسخگو نبود.ام را هم گرفتم امّا هیچپدرم و خاله

ای نگاه متعجب و کالفه گوشی را روی کیفم کوبیدم. برای لحظه

 نگران نیکان بهمنش را دیدم. توضیح مختصری دادم.

شنیدم در آن لحظه فقط رسیدن داد امّا صدایش را نمیام میدلداری

ها را شلوغ و پر از مسافر بود. تمام باجهبه خانه برایم مهّم بود. ترمینال 

زیر و رو کردم. تنها اتوبوس به مقصد شهرمان دو ساعت قبل رفته بود و 

شد. اسمم را شنیدم. نیکان بود ترین اتوبوس صبح فردا راهی مینزدیک

اش جا گذاشته بودم. تشکّر کردم و به سمت پایانه ام را در اتوموبیلگوشی

م. تاکسی آن وقت شب وجود نداشت و تنها چند ها راه افتادتاکسی

د کـه ـهایشان بودند. هـرچنمسافربر شخصی منتظر پرشدن ماشین

خریدم و با مسافربرهای شخصی وقت چنین خطری را به جان نمیهیـچ

شدم این بار دل را به دریا زدم و خواستم سوار تنها ماشینی همسفر نمی

 د شوم. که مقصدش شهری نزدیک به شهرمان بو
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ـ غزل خانم... برگشتم نیکان بود که پشت سرم ایستاده بود. کالفه 

 نفسم را با حرص بیرون دادم.

رسد. کند. گفت که ماشین به نظر اَمن نمیدانستم چرا رهایم نمینمی

ام کرده خواستم دورش کنم امّا دور از ادب بود، حاال که تا آنجا همراهی

 .بود

برایم اَمن بودن ماشین مهّم نبود فقط  خواستماش را نمیدخالت

 رسیدنم به خانه اهمّیت داشت.

مان طوالنی شد که صدای اعتراض راننده بلند شد. گفته آنقدر صحبت

کنم. بودم عجله دارم و هزینه مسافر دیگری را که نیامده حساب می

که دسته کیفم را گرفت. با خشم  خواستم به سمت ماشین برگردم

پچ مسافرانی را که در صندلی چند لحظه بعد صدای پچ نگاهش کردم. و

 عقب پژو نشسته بودند با راننده شنیدم.

 اش بود که راننده با لحن خندان گفت:دسته کیفم هنوز در مشت

 خوای همسفر باشی؟خوای بیای خانمی؟ با از ما بهترون میـ نمی

بودند. نیکان انگار سطلی از آب داغ در آن سرما روی سرم خالی کرده 

با حرص دسته کیف را رها کرد. دیدم که صورتش در یک لحظه چقدر 

ای اش با خشم روی هم سائیده شدند و لحظهسرخ شد. استخوانهای فک

بعد به سمت ماشین دوید. امّا قبل از اینکه برسد پژوی سبز با سرعت دور 

جازه شد. دیگر بیشتر از آن طاقت نداشتم. اشکهایم برای جاری شدن ا

خواستند. درمانده و ناتوان همانجا ایستادم. دیگر برایم مهّم نبود که نمی

رویم ایستاد. هنوز نیکان بهمنش اشکهایم را ببیند. برگشت و روبه

 اش را شنیدم:صورتش پر از خشم بود. سکوت کردم. صدای خشمگین
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 ـ ماشین رو پشت ترمینال پارک کردم.

ا بیرون داد و دستش را به کمرش همانجا ایستادم. نفسش را با صد

 زد.

اصالً اآلن بریم باهم  ،برسونمتون خونه ـ خانم صباحی راه بیفتین بریم

 بلیط فردا صبح رو بگیرین.

بیشتر طاقت نداشتم، کیفم را روی زمین کوبیدم و بغضم ترکید. با 

تونم برگردم خونه. من امشب باید برم پیش روژین و گریه گفتم: نمی

کرد، روژین داشت اتفّاق بدی افتاده خواهرم داشت گریه می ، یهروناک

 کرد، تو رو خدا ولم کنین و برگردین...کریه می

 من باید امشب برم...

رنگ نگاهش عوض شد. دیگر آن نیکان بهمنش عصبی و خشمگین 

نبود. آرام گفت: خانم صباحی به خودتون مسلّط باشین شما چطوری 

 ه هیچ اتوبوس یا تاکسی وجود نداره!خواین برین؟ وقتیکامشب می

و سعی اشکهایم را با پشت دست پاک کردم. نفس عمیقی کشیدم 

چرا رهایم تازه آشنا شده ی دانستم این غریبهکردم آرامتر شوم. نمی

س ـ. حاش بودم نه اقوام یا حتی آشنایانشنه از دوستان کند.نمی

لپذیر نبود بلکه برایم شیرین و داش در آن لحظه نه تنها حمایت

 آزاردهنده بود.

کرد معلوم نبود چه سرنوشتی در ام نمیهرچند که اگر امشب همراهی

 ام آرام باشد.سعی کردم لحن کشید.آن پژوی سبز انتظارم را می

ـ آقای بهمنش ممنونم که تا اینجا همراهیم کردین حقّ با شماست 

کنم صبح زود که امشب هیچ اتوبوس یا تاکسی نیست، امّا من فکر می
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تونم زودتر برسم، امشب رو هم داخل ها شروع به کار کنن میتاکسی

تونم کنم. چون واقعاً نمیها تا صبح استراحت میترمینال روی صندلی

 برگردم خونه.

اش دست کشید و به صورتم خیره ماند. انگار داشت به روی پیشانی

 کرد.موضوعی فکر می

 ن.ـ چند ساعت راهه تا شهرتو

 ـ حدود ده تا دوازده ساعت.

به ساعتش نگاهی کرد و گفت: بسیار خوب کیفتون روبردارین و یه بار 

 دیگه شماره خواهرتون یا یکی از آشناها رو بگیرین.

مطیع و آرام کیفم را از روی زمین برداشتم و گوشی تلفنم را بیرون 

ایجاد  آوردم. در اثر ضربه محکمی که بخاطر انداختن کیفم روی زمین

شده بود صفحه مانیتور تلفنم شکسته بود. نا امید گوشی را لمس کردم. 

کرد. نا امید هیچ روشنایی جز چند خط سیاه روی صفحه را روشن نمی

 نالیدم: شکسته... گوشیم شکسته.

 نفس عمیقی کشید و به آسمان سرخ زمستانی نگاه کرد.

 ـ با من بیاین. 

داد. کرد. حتی دستور هم نمینمی اش مهربان بود. دیگر شماتتملحن

رود. آنقدر با لحن آرام و مطیع و آرام راه افتادم. برایم مهّم نبود کجا می

حلی دارد. به سمت بود که ایمان داشتم راهاش دلگرمم ساخته پدرانه

اش را زد. در چند قدمی ماشین با پشت ترمینال رفتیم. ریموت ماشین

ه خانه برگردم. به سمت ماشین رفت و در خواستم بتردید ایستادم، نمی

 ام. جلو آمد.را باز کرد. خواست سوار شود که دید ایستاده



051هشتم فصل 

 ـ سوار بشین!

 خوام برگردم خونه.ـ گفتم که نمی

 این بار با شماتت سر تکان داد.

 گردیم خونه. ـ برنمی

 چند لحظه با شک به صورتش خیره شدم.

 ـ سوار بشین دیگه!

ی دیگری نداشتم. هرچند که حتی تصورش را هم اجلو رفتم. چاره

کردم که خودش قصد رساندنم را داشته باشد. امّا چند لحظه بعد نمی

اش پیغام صـوتی داخل ماشین وقتیکه داشت برای منشی دفتر وکالت

 گذاشت متوجه موضوع شدم.می

برای  های فردا رو کنسل کنینـ خانم امینی لطفاً تمام قرار مالقات

من یک سفر فوری پیش اومده که امشب حتماً باید راهی بشم. شب 

 بخیر. 

با تعجّب به صورتش خیره ماندم و آرام گفتم: آقای بهمنش من اصالً 

 انتظار ندارم شما این راه طوالنی رو بخاطر من طی کنید.

 نگاه کوتاهی به صورتم انداخت.

ز هم توی کالس حال خوبی نداشتین، نگران ـ استراحت کنید امرو

 نباشید.

ای کوتاه حسی سرد و درخشان از میان قلبم عبور کرد. از برای لحظه

اش غرق حالی خوش شدم. حالی که تنها چند ثانیه به طول توجّه

 به سراغم آمد. آرام تشکر کردم. انجامید. باز فکر و خیال روژین و روناک

 از این لطف شما تشکر کنم....دونم چطور میتونم نمیـ 
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لبخند آرامی زد و ماشین را روشن کرد. دوباره به سراغ گوشی رفتم. 

شد از تلفنم همان نور کم صفحه هم خاموش شده بود و دیگر نمی

استفاده کنم. سرم را به پشتی صندلی تکیه دادم و برای هزارمین بار در 

ده باشد. گرمای مطبوع دلم دعا کردم که اتفّاق بدی برای روناک نیفتا

آنقدر خسته و آشفته بودم که  کرد.ام را گرم میزدهبخاری ماشین تن یخ

کرد و تمام فکر و توان باز نگه داشتن چشمهایم را نداشتم سرم درد می

ذهنم درگیر خواهرم بود. نفهمیدم چقدر در آن عالم خواب و بیداری 

بود. بوی عطر سرد و تلخ خوابی شب قبل توانم را گرفته سپری کردم. بی

نیکان در فضای ماشین پیچیده بود. اینکه چطور توانسته بود تا این حدّ 

شناختمش اعتماد کنم و همراهش به این مرد که تا چند هفته قبل نمی

ی دیگری نداشتم. ماشین که شوم برای خودم هم عجیب بود، امّا چاره

از کردم. کنار رستوران های سنگینم را به زحمت از هم بمتوّقف شد پلک

هیچ صحبتی از ماشین پیاده شد. یک ربع کوچکی توقف کرده بود و بی

بعد وقتی دوباره برگشت دو ظرف غذا در دست داشت. دیدم که قبل از 

سوار شدن چند دقیقه با تلفن همراهش صحبت کرد و بعد از پایان 

 .تماس وارد ماشین شد. با خجالت تشکّر کردم. لبخند زد

اش درست مثل خواهرم چال گونه داشت. بغض چپ گونه سمت

توانستم شرمنده مادرم کردم. اگر بالیی سر روناک آمده بود چطور می

 نباشم؟!

در ظرف غذا را باز کرد و سینی را که محتوی چند سیخ کباب بود 

 روی پایم گذاشت.
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تون ممنونم امّا من گرسنه نیستم. بدون اینکه حرفی ـ خیلی از لطف

ند نگاهم کرد. نگاهی مهربان و شماتت بار درست مثل پدری که قصد بز

 توبیخ فرزندش را دارد. با لحن دستوری گفت:

  .ـ حتی چند لقمه هم شده بخورید

 ها چشم دوختم. هیچ میلی به خوردن نداشتم.به کباب

خواید به محض رسیدن به خونه اتفّاقی ـ خانم صباحی شما که نمی

 در خونتون افتاد تکرار بشه.که چند وقت قبل دم 

 سکوت کردم و آرام تکّه کوچکی را به دهان گذاشتم.

چند دقیقه بعد دوباره در جاده بودیم. خواست پخش ماشین را روشن 

 ای کرد و گفت:کند امّا زود پشیمان شد. سرفه

های آزار و ـ من بخاطر شغلم بسیار پیش اومده که شاهد پرونده

 ان جوان بودم.ها و دختراذیّت، خانم

 دستهایم را بغل کردم و به جاده چشم دوختم.

ـ غزل خانم شما هیچوقت حتّی در بدترین شرایط هم نباید این 

ریسک رو انجام بدین و سوار ماشینی بشین که هیـچ امنیتی نـداره. 

شدین ممکن بود چه بالهایی سرتون دونین اگر سوار اون پژو میمـی

 بیاد؟!

 اش نگاه کردم.به نیمرخ مردانه

کردم، امّا امشب به همیدم که داشتم اشتباه میفـ آقای بهمنش من... 

ای داشتم که به هیچی جز قدری شرایط روحی و فکری بهم ریخته

 کردم.ام فکر نمیرسیدن به خانواده

 ابروانش را باال داد و به صورتم نگاه کرد. جذاب و مردانه بود.



 010 غزل

ده شما هم راضی نیستن با این شرایط ـ به چه قیمتی؟! مسلماً خانوا

 که خودتون رو در معرض خطر قرار بدین برگردین خونه.

سرم را به پشتی صندلی تکیه دادم. بغض باز چنگ انداخته بود در 

 گلویم.

ـ روناک و روژین خواهرهای دوقلوی من هستن، اونا وقتی فقط شش 

ار بود و تمام ساله بودند مادرمون از دنیا رفت. مادرم چند سال بیم

داد امّا آخر این کردند انجام میدرمانهایی رو که دکترها تجویز می

 سرطان بود که قدرتش بیشتر از مادر عزیز من بود.

 خیلی متأسفم. آرام سر تکان دادم.ـ 

ـ  من چهارده ساله بودم. مادرم روزهای آخر دائم سفارش دوقلوها رو 

هستن امّا روحیات متفاوتی دارن،  کرد. خواهرهام با اینکه دوقلوبهم می

همین طور از لحاظ ظاهر هم شبیه نیستن. چهار پنج سال بعد وقتیکه 

خواستم ام بودم میدانشگاه هنر تهران قبول شدم با اینکه عاشق رشته

بخاطر خواهرهام قید تحصیلم رو بزنم. امّا با اصرار پدرم و همسر جدیدش 

سه بار در ماه برای سر زدن به  راهی تهران شدم. اوایل شاید دو یا

ها و دوری راه رفت و آمدم فشار درسکم بخاطر رفتم امّا کمدوقلوها می

 ی من از اونها خیلی بیشتر شد.کمتر شد. دوقلوها بزرگ شدن و فاصله

 سکوت کردم و نفسم را با صدا بیرون دادم.

خودمو تونم ـ اگر اتفاق بدی برای خواهرهام پیش اومده باشه نمی

 ببخشم. نگاهم کرد. نگاهش عمیق و با احترام بود.
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ـ در هیچ صورتی نباید خودتون را مقصر بدونین. شما به قولی که به 

مادرتون داده بودین عمل کردین و حتی در شرایط سخت هم با وجود 

 دوری راه تنهاشون نگذاشتین. 

 سرم را به پشتی صندلی تکیه دادم.

 ن خوب باشه...واشون حالشکنم هر دوتـ فقط دعا می

ام دامن بزنم. برای اینکه مسیر خواست بیشتر به دلشورهدلم نمی

 صحبت را عوض کنم گفتم: شما تا به حال به کرمانشاه سفر کردین؟!

 لبخند زد.

اش رو نداشتم. البته با مردم خونگرم و ـ متأسفانه هیچوقت فرصت

 مهربانش آشنا هستم.

 تر شد.ندش پررنگبا تعجب گفتم: چطور؟! لبخ

ـ از روزهای خدمت سربازی! یکی از دوستانم که با هم دو سال توی 

یه پادگان نظامی خدمت کردیم اهل کرمانشاه بود، البتّه خیلی هم اصرار 

داشت که حتماً برای یکبار هم که شده سری به شهرشون بزنم و 

ند اش به دست نیومد. البته اون چمهمانش باشم امّا هیچوقت فرصت

باری اومد تهران و مهمان خانه ما شد امّا بعدها هر دو بخاطر مشغله 

یا نشانی ازش ندارم. نفس  کاری از هم دور شدیم و اآلن هم هیچ شماره

ی تـاریک و ها در جـادهعمیقی کشیدم و به رفت و آمد اندک ماشین

 زده خیره ماندم. یـخ

 صدای زنگ تلفن همراهش سکوت ماشین را شکست.

 شنیدم.ام را روی هم گذاشتم. صدایش را میهای خستهلکپ

 ـ سالم مادرجان.
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دونم. دونم، میتونم بیایم یه مسافرت کاری پیش اومده، میـ نه نمی

 بهش سالم برسون. 

اش کیست. شد حدس زد که مخاطبالی گفتگویش میاز البه

م باقی شرمنده و خسته بودم. دیگر هیچ راهی جز همسفر شدن با او برای

 نمانده بود.

ام انداخت و گفت: خانم صباحی شما نگاهی به صورت خستهنیم

 استراحت کنید وقتی رسیدیم انرژی داشته باشید. 

کرد برای اش دلم را گرم میلبخند کمرنگی زدم. مهربانی و حمایت

ام ای به آن عروسک چشم آبی که مالک قلب و روحش بود حسودیلحظه

م به جای او بودم برای نگه داشتن و بازگرداندن این شد. شاید اگر من ه

کردم. تکیه سرم را از پشتی صندلی برداشتم و ی تالشم را میمرد همه

 صاف نشستم.

 ـ نه خسته نیستم.

ی کوهستانی تاریک تنهایش بگذارم و توانستم در این جادهنمی

نباشید قول بخوابم. انگار فکرم را خوانده بود که با لبخند گفت: نگران 

 دم صحیح و سالم برسونمتون.می

دونم بابت این لطفی که امشب در حق من کردین آرام گفتم: نمی

 چطور تشکر کنم. با مهربانی لبخند زد.

 ـ تشکّر الزم نیست، انجام وظیفه بود سرکار خانم.

این بار دیگه سکوت بینمان طوالنی شد. هر دو در سکوت به جادّه 

هایم روی هم آنقدر خسته بودم که نفهمیدم کِی پلکخیره شده بودیم. 

ام را آرام افتادند. حرکت ماشین مثل تکانهای گهواره تن و روح خسته
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کردم صبح به خواب عمیقی فرو رفتم. چشم که باز کردم باور نمی کردمی

شده باشد و من تمام طول مسیر را خوابیده باشم. شاید اگر ماشین 

شدم تا از صدای بسته شدن آرام در هوشیار نمی شد و منمتوقّف نمی

خوابیدم. شرمسار از این خواب طوالنی چشم باز کردم رسیدن به خانه می

 و به بیرون ماشین نگاه کردم.

ی کوچکی توقف کرده بود. به تابلوی سبز راهنمای نیکان کنار دکه

اقی جاده چشم دوختم. فقط پنجاه کیلومتر دیگر تا رسیدن به شهرمان ب

ام چشم دوختم. یعنی تمام شب را مانده بود. با تعجّب به ساعت مچی

هیچ توقفی رانده بود! وقتی برگشت سینی پالستیکی با لیوان چای و بی

 ای نان محلی در دست داشت. با لبخند صبح بخیر گفت.تکه

 اش چشم دوختم.با خجالت به چشمهای سرخ و صورت خسته

دونم چطور این همه ساعت من واقعاً نمیمنش ـ صبح بخیر آقای به

 رو خوابیدم!!

 لبخند زد. خستگی از تمام اجزاء صورتش هویدا بود.

کنم مسیر ـ شما خسته بودین بهتر که استراحت کردین، فکر نمی

رسیم. طوالنی مونده باشه احتماالً تا نیم ساعت یا چهل دقیقه دیگه می

 بفرمائید صبحانه!

 م به نان اشاره کرد. لیوان چای را برداشت

 ـ دیشب هم شام نخوردین!

 تکه کوچکی از نان را جدا کردم.

ـ آقای بهمنش کنار همین دکه جای پارک هست که شما هم بتونین 

 یکی دو ساعتی استراحت کنید.
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 چایش را سرکشید.

ـ نه من خسته نیستم ضمن اینکه مسیر طوالنی هم نمونده، اول شما 

 کنم. ت میرسونم بعد استراحرو می

وقتی برای پس دادن لیوانها و سینی رفت دیدم که با آب بطری 

کوچک آب معدنی چند بار صورتش را شست. ماشین را روشن کرد و به 

شویم آن دانستم چرا هر کیلومتری که به خانه نزدکی میراه افتادیم. نمی

دی کردم که اتفّاق بشود. دعا میام آن قدر بیشتر میحس تلخ و دلشوره

ام خود را به های سینهنیفتاده باشد. امّا قلبم ناسازگار و محزون در دیواره

کرد وارد شهر تابی میزد و برای رسیدن به خانه بیاین سو و آن سو می

 وآمد صبحگاهی شروع شده بود.که شدیم، رفت

شیشه را کمی پائین دادم و هوای سرد و خشک زادگاهم را نفس 

این جاده پشت همین زمین  مسیر خانه را به نیکان نشان دادم. کشیدم.

ام زار عریان... که پر بود از خاطرات خردسالی و کودکیخاکی بعد از گندم

یه کوچه باغ است... کوچه پر از درخت... در انتهای کوچه یک خانه باغ 

بزرگ است... پر از درختهای کهنسال همین جاست... نه اینجا نیست، 

ی ما اند خانهپوش شدهسوگوار که دیوارهایش سیاه یا این خانهاینج

تپید... چند نفر از جوانان فامیل داشتند عکسی را نیست... قلبم دیگر نمی

چسباندند... نفهمیدم چطور از ماشین پیاده روی حجله جلوی در می

فقط  روی خاکها افتادم... امّا برایم مهّم نبود...شدم... انگار آخرین لحظه 

شدم تر میخواست مسیر را اشتباه آمده باشم امّا هر چه نزدیکدلم می

شدم که این دیوارهای غم گرفته که رخت عـزا به تن تر میمطمئن

 ی پدری من هستند...اند دیوارهای خانهکرده
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یادم نیست که از نیکان خداحافظی کردم یا نه... حتّی تشکر هم 

ط پیاده شدم و در حالیکه حیران و وامانده روی ... هیچ نگفتم.... فقنکردم،

کشیدم خودم را تا حجله رساندم، صدای قرآن ی سیاه دست میپارچه

آمد... جلوتر رفتم... پسر عموهایم را دیدم که داشتند آن قاب چوبی را می

 گذاشتند...وسط حجله می

پارچه نوشته عرض تسلیت از باالی در آویزان مانده بود... دیگر 

ام بود. شنیدم. انگار اولین حسی که از کار افتاده بود شنواییدایی نمیص

 هیچ کالمی امید پسرعمویم را کنار زدم.جلوتر رفتم و بی

عکس صورت زیبا و خندان روناک از پشت قاب چوبی به چشمانم 

اش چال خندید، چشمانش عسلی بودند، در عکس خندیده بود و گونهمی

 افتاده بود...

ی در خوابم بود صورتش... همان قدر که چقدر شبیه همان خندهـ آخ 

راحت و شاد بود، هیچ غمی در چشمهایش نبود... روی زانوهایم افتادم. 

انگار که بدنم دیگر توان نگه داشتن وزنم را نداشت، روبان سیاه روی کنج 

قاب جا خوش کرده بود، نه گریه کردم، نه فریاد زدم نه اشک ریختم، 

نم یخ کرده بود، آرام با انگشت سردم روی عکس صورتش را نوازش تمام ت

 کردم...

بلند شدم، نه حقیقت نداشت!! دیروز، همین دیروز روژین گفته بود 

که حالش خوب است همین چند ساعت قبل که حالش را پرسیده بودم 

خواست بلند شدم. پسر عمویم امید می !خوب بود... نه حقیقت نداشت

نگذاشتم. دستش را پس زدم. چشمهایش پر از اشک  کمکم کند امّا

کردند همه جا پر ها زیر پایم صدا میبودند. به سمت خانه رفتم. سنگریزه
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ی اتاقش تکان خورد، خواستم پردهاز سیاهی بود.... وسط باغ ایستادم... 

توانستم. تمام شده بود، تمام نیرو و توانم با دیدن قدم بردارم امّا دیگر نمی

پوش خاله و روژین و آن چند زن فامیل های سیاهتهای اشکبار و تنصور

 آمدند تمام شده بود.که به سمتم می

روژین به سمتم دوید امّا قبل از اینکه برسد افتاده بودم. صورتم 

 زده کف راهروی باغ...های یخچسبید به سنگ ریزه
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باالخره خوابید. خیلی مقاومت کرده بود امّا این بار انگار واقعاً بیهوش 

رفته بود اش که مثل کودکی آرام به خواب عمیق فرو شده بود. به نیمرخ

 نگاه کردم.

ی راندم. دکمهشب از نیمه گذشته بود و من در جادّه با سرعت می

 اش را فشار دادم.حالت خواب صندلی

صندلی آرام کمی به عقب خم شد. عطرش پیچیده بود در فضای 

کردم؟! این ام. با تعجّب به جاده نگاه کردم. اینجا چه میکوچک ماشین

یشه در خواب و آرامش گذشته بود! امشب زمان از شب که برای من هم

قرار بود در راه بگذرد... راه شهری غریب که هرگز نرفته بودم. با همسفری 

شناختمش. این حس چه بود؟! حس که شاید یک ماه قبل هرگز نمی

عجیبی که قلبم لمس کرده بود راهی سفر کرده بود؟! شایدم هم 

 آگاه به یاد ارکیده افتادم...ام کرده بود... ناخودسرنوشت بود که راهی
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ام. انگار برای خودم هم عجیب بود که چند روزی به یادش نیفتاده

شد. فراموشش کنم؟! زنی که روزی آنقدر فراموشش کرده بودم! چطور می

ادش ـه یـاعتم بـر سـام شده بود. هاش بودم که تمام زندگیدلبسته

امّا حاال در این چند کردم، شماری میگذشت و برای دیدنش لحظهیـم

ای بود متعلق به ای وجود نداشت. انگار خاطرهروز انگار که از اول ارکیده

  پیچید.هایش در گوشم نمیسالهای دور و گذشته دیگر صدای خنده

شد. انگار که یک دفعه هایش تنم گرم نمیدیگر با یادآوری نوازش

راحتی نبود. باز تمام شده باشد. هر چند که فراموش کردنش به این 

کشیدند، هر وقت که ام سرک میهای تنهاییالی لحظهخاطراتش از البه

خواستند. نفس عمیقی کشیدم. امشب که با این دخترک ظریف و می

استخوانی همسفر شده بودم دیگر ارکیده برایم مهم نبود دیگر حسرت 

اد او ـی را بهـود نه مـاش بزل نه شبیهـاش را نداشتم. چرا؟! غنداشتن

انداخت پس چه بود؟ چه چیزی در عمق وجود این دختر آرام و یـم

اش کرد که حمایتکرد؟! جذبم میساده وجود داشت که مرا جذب می

کنم... به سمتش بروم و بیشتر بشناسمش. چیزی مابین احترام و 

شد خواستن حس عجیب که هنوز برای خودم قابل درک نبود. فقط نمی

شد تنهایش بگذارم. با آنکه خسته بودم فاوت باشم، نمیتبه حضورش بی

امّا تمام شب را راندم چند ساعت از طلوع خورشید گذشته بود که دیدم 

کرد. خواب داشت در پلکهایم جاخوش می توانم رانندگی کنم.دیگر نمی

به تابلوی راهنمای راه نگاه کردم فقط پنجاه کیلومتر تا رسیدن به 

ای که کنار جاده بود ماشین را متوقف ه بود. کنار دکهشهرشان باقی ماند

ماندند. غزل کردم و صبحانه مختصری گرفتم. چشمهایم به زحمت باز می
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دانستم اگر پلکهایم را روی هم بگذارم تا خواست که استراحت کنم امّا می

شوم. بطری آب را روی سر و صورتم خالی چندین ساعت بیهوش می

 شان رسیدیم.های غزل به خانهساعت بعد با نشانیکردم. کمتر از نیم 

خانه باغ بزرگی که دیوارهای بلندش نصف کوچه را گرفته بود. قبل از 

ها های سیاه و پارچه نوشته تسلیت شود من پرچماینکه او متوجّه پرچم

اش بدهم. حتی فرصت نشد که پیاده شوم و با کالمی دلداری را دیدم.

ی سیاه کشید تا به حجله رسید. دست روی پارچهناباورانه پیاده شد. 

زد ایستاد. چند روی عکس دخترکی که از میان قاب چوبی لبخند میروبه

ها بودند. خواستم پیاده شوم اش مشغول نصب پرچمنفر از جوانان فامیل

که با دیدن آنها منصرف شدم. مسلماً در این شهر کوچک آمدن شبانه 

ی سؤال برانگیز باشد. دیدم که برای همه انستتوغزل با مردی غریبه می

کنم نبا پاهای لرزان وارد خانه شد. جلوتر نرفتم و بدون اینکه جلب توجّه 

 از همان جا دور زدم. دیگر پاهایم قدرت رانندگی نداشتند. 

اولین جایی که برای پارک کردن ماشین و استراحت به نظرم رسید 

 همان زمین خاکی متروکه بود. 

ن را کنار زمین پارک کردم و صندلی را به حالت خوابیده ماشی

درآوردم. با خودم فکر کردم، شاید چند ساعت دیگر برای گفتن تسلیت 

 آن خانه باغ برگردم. به 

اختیار روی هم افتادند. آنقدر خسته بودم که حتی صدای پلکهایم بی

ـیشه های ممتددی که به شهای تلفنم را نشنیدم. با صدای ضربهزنگ

درخشید. گیج و گنگ خوردند چشم باز کردم. آفتاب وسط آسمان میمی

دانستم کجا هستم و چه دستم را جلوی صورتم سایبان کردم. هنوز نمی
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و در آن زمین خاکی  اماینکه چرا در ماشین خوابیده ساعتی از روز است.

ار پلکهایم را مالیدم و دکمه صندلی را فش کنم برایم سؤال بود!چه می

ریزه که به شیشه دادم و به حالت نشسته برگشتم. همچنان صدای سنگ

ام دادم و شیشه را آمد. کش و قوسی به تن خستهخورد میماشین می

رسید با لباس سیاه کنار ای که به نظر ده ساله میپائین آوردم. پسر بچه

و شد. به یاد غزل افتادم کم ذهنم داشت فعّال میدر ایستاده بود. کم

ای کشیدم و به صورت پوش. خمیازهدیشب... و صبح و آن خانه باغ سیاه

ای فکر رسید... برای لحظهپسر بچه خیره شدم. چقدر به نظر آشنا می

کردم شاید از اقوام غزل باشد امّا اصالً شبیه او نبود. نگذاشت بیشتر در 

 ذهنم کنکاش کنم.

 ـ سالم عمو!

 ـ سالم صبح بخیر.

 لبخند زد.

 اآلن ظهره عمو!ـ 

گفت. یعنی چند ساعت با تعجّب به ساعتم نگاه کردم. راست می

 خوابیده بودم؟!

 های ماست.ـ عمو اینجا زمین

 لبخند زدم.

 ـ چه خوب!

 ـ با تعجب نگاهم کرد.

 ـ اینجا کاری دارین؟!

 ام گرفت.اش خندهاز حس بزرگ منشانه
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 ـ چطور مگه؟!

 سرش را تکان داد.

 صبح اینجا پارکِ. ـ آخه ماشینت از

 ـ اشکالی داره؟!

 ای از پشت نامش را صدا زد.قبل از اینکه جوابی بدهد صدای مردانه

 ـ امیرحسین مگه من بهت نگفتم...

با شنیدن نامش پسر بچه برگشت. لهجه و صدایش برایم آشنا بود. 

 ادامه داد: گفتم بپرس مهمان خانواده صباحی هستن؟!

این صدا را قبالً شنیده بودم. دستگیره را این بار دیگر شک نکردم. 

رد بلند قد ـمان مـگرفتم و پیاده شدم. پشت ماشین ایستاده بود. ه

پوش که ابروهای پر پشت و بهم پیوسته مشکی داشت. برای چند اهـسی

لحظه هر دو مات و مبهوت بهم خیره ماندیم. او بود که خندان جلو آمد و 

 در آغوشم کشید.

 بینم؟! نیکان بهمنش واقعاً خودتی؟!میـ نیکان درست 

 محکم در آغوشش گرفتم.

 شه!ـ حمیدرضا باورم نمی

 خندید.

 شه اینجا شهرمونِ ها!ـ چی رو باورت نمی

 با محبت به سر تا پایم نگاه کرد. 

 ـ چقدر تغییر کردی نیکان!

 لبخند زدم.

 مون تو هم خیلی تغییر کردی!!ـ ده سال گذشته! از زمان سربازی
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 اش را چرخاند.تسبیح

 شه اینجا باشی؟! تو غزل رو رسوندی؟! ـ باورم نمی

 این بار من بودم که بهت زده نگاهش کردم.

 ـ شما با خانم صباحی نسبتی دارین!؟

 لبخندش پررنگ شد.

 ـ با اجازه پسرخاله ایشون هستم!

 با حیرت گفتم:

وست شه بعد از این همه سال که من اومدم اینجا دـ باورم نمی

 کنم.  را تصادفی پیدام قدیمی

طور! اوّلش که غزل گفت با یه آقایی به بهمنش اومده، یه ـ منم همین

ی کوچیک تو ذهنم روشن شد امّا حتی یک درصد هم لحظه یه جرقّه

دادم اون آقای بهمنش جنابعالی باشین اونم با این احتمالش رو نمی

 ماشین گرونقمیت! 

زد پسر حمیدرضا باشد اش حدس میهتپسر بچه که حاال از شبا

 جلوتر آمد.

 ـ عمو ماشینِ خودته؟!

 لبخند زدم.

 ـ قابل شما رو نداره!

امیرحسین با غرور به چند پسر بچه دیگر که کمی دورتر ایستاده 

 بودند گفت: ماشین فامیل ماست!
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ـ خیلی لطف کردی نیکان جان، غزل برایم گفت که از دوستانش 

دانم تمام شب رانندگی کشیدی و رساندیش! میهستی و دیشب زحمت 

 کردی، بریم خانه یه دوش بگیر و ناهار بخوریم بعد حسابی استراحت کن.

شان جا خوش کرده بودند به موهای سیاهش که چند تار سفید میان

نواز. اش شیرین بود و مثل همان روزها مهربان و مهماننگاه کردم. لهجه

 به یاد غزل افتادم.

 گم حمیدجان، خدا رحمت کنه خواهر خانم صباحی رو.ت میـ تسلی

 صورتش درهم شد. تسبیح سبز را در میان انگشتانش چرخاند.

ـ خیلی ممنون نیکان! بنده خدا نوزده سالش نشده بود روناک یکی از 

 خواهرهای دوقلوی غزل بود.

 ـ خیلی متأسفم. خدا به خانوادش صبر شده.

 به سمت کوچه هدایتم کرد.

 جگر همه رو سوزاند با این رفتنش.ـ 

 با تعجّب نگاهش کردم.

 زنن.اش رو میـ همه شهر حرف

 با ناراحتی گفت: خودکشی کرد.

 با چشمان گرد نگاهش کردم.

 ـ چطور؟!

ها که دور ماشین حلقه زده بودند برگشت و نیم نگاهی به بچه

 انداخت.

  ـ خودش رو از باالی پل عابر پیاده پرت کرد.

 چشمهایش پر از اشک شده بودند.
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 ـ آخ که قبل همه رو آتیش زد با این کارش...

 آرام اشکهایش را با فشار انگشتانش پاک کرد.

 ـ بیا خونه نزدیکِ... سکوت کردم و نفسم را با آه بلندی بیرون دادم.

 ـ خیلی ناراحت کننده است.

ای کوچه آرام سر تکان داد و به سمت در آهنی سبز رنگ که در ابتد

 بود هدایتم کرد.

چند ساعت بعد در حالیکه انگار من هم عضوی از آن خانواده هستم 

شان شدم. حمید در خانه ویالیی همراه با مادر و پدر و برادرش همسفره

 کرد.زندگی می

ی پنج نفره او ساختمان مجزایی که انتهای باغ ساخته شده به خانواده

دختر دوقلوی پنج ساله  دو امیرحسینشد که جز تعلق داشت. باورم نمی

هم داشته باشد. ما هم سن بودیم امّا من تنها یک سال با ارکیده نامزد 

دیدم، اآلن ها را هرگز نمیبودم، نامزدی ناتمام... شاید اگر آن عکس

کردم و هرگز به این شهر غربی و کنارش روزهای خوش را تجربه می

عجیبی را با قلبم آغاز کرده بود. آمدم. امّا سرنوشت بازی کوهستانی نمی

با آمدن پدر حمید که شوهر خاله غزل بود رشته افکارم پاره شد. آمد و 

رویم نشست. سیاه پوشیده بود و به رسم مردان آن شهر سربند روبه

 به استکان چای اشاره کرد. سیاهی بسته بود.

ی ـ بفرمائید پسرم، حمیدرضا همیشه اون سالها از محبّت و مهربان

 کرد. ات برای ما تعریف میخانواده

 لبخند زدم.

 کنم خوبی از شماست جناب اکبری!ـ خواهش می
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های بلند و پهنش که تا روی آرام سر تکان داد و دستی به سبیل

 لبش آمده بودند کشید.

ـ حیف که توی این روزها مهمان ما هستی... خانواده ما داغدار شده و 

 کردیم.یاگر نه بهتر ازت پذیرایی م

ـ سالمت باشین جناب اکبری ببخشید که بنده مزاحم شما شدم 

راستش قصد داشتم بعد از استراحت عرض تسلیت بگم و رفع زحمت 

 کنم.

 نگاه قدرشناسانه و مهربانی به صورتم انداخت.

ـ چه زحمتی پسرم؟! تو برای ما خیلی زحمت کشیدی. همین که 

بزرگی کردی. البته من به مجید اش رسوندی لطف غزل رو شبانه به خونه

پسرم و روژین خواهر غزل گفتم که صبر کنند و فردا به غزل اطالع بدن 

تونست تنهایی بار این غم را به امّا روژین طاقت نیاورد. دختر بیچاره نمی

 دوش بکشه. خبر داری که با مرحومه خواهر دوقلو بودند؟!

تر از حمیدرضا بود و اش غلیظبه نشانه تأئید سر تکان دادم. لهجه

کرد. دلم برای دیدن غزل بعضی از کلمات را کامالً با لهجه کُردی ادا می

دانستم هیچ خواست زودتر ببینمش. هرچند که میکشید. دلم میپرمی

 کالمی برای دلداری، آرامش نخواهد کرد.

با صدای زنگ تلفنم عذرخواهی کردم و بلند شدم. پدرم بود که شاکی 

 ام از بهم ریختن کارهای دفتر گالیه داشت.دون برنامهاز سفر ب

خبرم؟! دو روزه که قرار ـ آخه کدون سفر کاری رفتی که من ازش بی

هات رو کنسل کردی اینطوری صدای ارباب رجوع درمیاد. کسی مالقات
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کنه خودش از باز کردن گره کار و زندگیش که به من و تو مراجعه می

 گذاشتی رفتی!!غافل مونده، اونوقت تو 

ی از بالکن بزرگ به محوطه پر درخت حیاط چشم دوختم. خانه

 حمیدرضا یک ساختمان کوچک نما آجریه ساده در انتهای باغ بود.

 ـ کی برمیگردی نیکان؟! نفس عمیقی کشیدم.

ها ـ احتماالً امشب راه میفتم. برای فردا میتونم دوباره به قرار مالقات

 و کارهای دفتر برسم.

 حرص غرید. با

ـ الزم نیست شبانه حرکت کنی فردا پنجشنبه است و دفتر هم 

 تعطیلِ. فردا صبح راه بیفت که برای صبح شنبه به کارات برسی.

تماس که تمام شد من همچنان به عمارت کوچک انتهای باغ خیره 

 ام.های دوست روزهای خدمت سربازیبودم و شادی و بازی بچه

خوایم یه سر بریم خونه آقای صباحی اگه م میکان من و برادرینـ آقا 

 برای تسلیت باهامون بیاین! نخواییمی

برگشتم. مجید بود برادر کوچکتر حمیدرضا که قرار بود با خواهر غزل 

اش که های کودکی و نوجوانیام از او به عکسازدواج کند. آخرین خاطره

 گشت. آرام لبخند زدم.همیشه همراه حمیدرضا بود بازمی

 ـ بله حتماً برای عرض تسلیت میام.

پوش راهی نبود دیوار تا رسیدن به انتهای کوچه و آن خانه باغ سیاه

های تسلیت. آنقدر که دیگر جای خالی آجری پر شده بود از پارچه نوشته

 در دیوارهای کنار در نمانده بود.
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 جلوی میز چوبی که با پارچه سیاه پوشانده شده بود ایستادم. فانوسی

کرد. عطر سینی بزرگ حلوا و نوای قرآن فضای نیمه تاریک را روشن می

در فضا آمیخته بود. جلوتر رفتم و به قاب عکس چوبی خیره ماندم. 

شد دیگر در این دنیا دخترک آنقدر شاد و زیبا خندیده بود که باورت نمی

نباشد. زیبایی چشمگیر و قابل ستایشی داشت. آنقدر که چشم هر 

کرد. دقت کردم تا شباهتی بین او و غزل ی را به خود مجذوب میابیننده

پیدا کنم امّا جز برق چشمهایش هیچ شباهتی با خواهرش نداشت. صدای 

 حمیدرضا را از پشت سرم شنیدم.

ـ روناک توی زیبایی زبانزد خاص و عام بود. این دختر دقیقاً شبیه 

قلب همه ما رو با  ...خاله خدابیامرزم بود، هم از لحاظ چهره هم اخالق

 اش آتیش زد.رفتن

 شون کنه.ـ آرام زمزمه کردم: خدا رحمت

فرش که تا رسیدن به عمارت سنگی دو طبقه از مسیر طوالنی سنگ

امتداد داشت عبور کردیم و وارد خانه شدیم. دور تا دور سالن بزرگ هال 

سالن پر بود از مهمانهایی که برای عرض تسلیت آمده بودند. باالی 

پیرمردی قدبلند و چهارشانه با لباس مشکی نشسته بود. با هدایت 

 حمیدرضا جلو رفتم. به احتراممان از روی مبل بلند شد. پدر غزل بود.

 شاا... غم آخرتون باشه.ـ آقای صباحی تسلیت میگم ان

گشت. ام نگاه کرد شاید دنبال نشانی از آشنایی میبا دقت به چهره

 حمیدرضا جلو آمد.

ـ عمو ایشون آقای بهمنش هستن از دوستان من از تهران اومدن. 

ام کرد. قطعاً برای پیرمرد خوشنود شدم که حمیدرضا اینگونه معرفی
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های دوستی ساده من با دخترش چندان خوشایند نبود. دستی به سبیل

 اش کشید. نگاهش مهربان و پدرانه بود.خاکستری و پهن

 ما سالمتی بده باباجان.ـ خیلی ممنون پسرم خدا به ش

این دیدار و گفتگوی کوتاه اولین و آخرین دیدار من با پدر غزل بود. 

نوازی جایی در نزدیکی خودش برایمان باز آقای صباحی به رسم مهمان

های قدی بلند پوشانده شده کرد. نشستم. دیوارهای سالن بزرگ با پنجره

شم ـمی به چـاری قدیکدهـنتی و کنـهای سلطبود و دور تا دور مبل

های کاری چوبی بزرگ هم در گوشهخوردند. چند مجسمه کندهیـم

سالن قرار داشتند. پله مارپیچ فضای بزرگ هال را به طبقه دوم متصل 

همچنان  ها در آنجا برقرار بود.کرد جایی که از قرار مجلس خانممی

. مشغول تماشای فضای خانه بودم که سنگینی نگاهی را حس کردم

های پایئن برگشتم پسری حدوداً سی ساله با قد بلند و چهارشانه به نرده

  ها تکیه داده بود و با دقّت به صورتم خیره شده بود.پله

های مشکی و ابروهای پرپشت و سیاه رنگش در صورت اصالح چشم

 درخشیدند.اش میشده و مرتب

یکی از نگاهش همچنان روی صورتم ثابت مانده بود که با صدای 

نوع پوشش و ظاهری که داشت  اطرافیانش برگشت و وارد آشپزخانه شد.

کرد. با آنکه شباهتی به خانواده صباحی نداشت از اطرافیان متمایزش می

امّا خیلی زود به  ای شک کردم که شاید برادر غزل باشد.امّا برای لحظه

قیقه بعد یاد آوردم که غزل هیچگاه از برادرش صحبت نکرده بود. چند د

که با سینی خرما از آشپزخانه خارج شد فرصت را غنیمت شمردم و آرام 

 از حمیدرضا که کنارم نشسته بود در موردش سؤال کردم.
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 ـ ایشون پسر آقای صباحی هستن؟!

حمیدرضا آرام به نشانه تأئید سر تکان داد. تعجب کردم هرگز هیچ 

کالمات ـد که مـرچنه حرفی در مورد این برادر از غزل نشنیده بودم.

ی کار و مکالمات روزمره فراتر نرفته بود. مان هیچگاه از محدودهبین

سینی خرما که روبروی صورتم قرار گرفت عطر تند و تلخی که زده بود 

لباس مشکی اتو کرده و مارک داری به تن کرده  ام پیچید.در فضای ریه

ای با فاصله رای لحظهاش نبود. ببود و هیچ نشانی از غم و تعلم در چهره

خواست های سیاه درخشان میدر چشم شدیم. انگار با آن تیلهکم چشم 

عمق وجودم را بکاود. خرما را برداشتم و تسلیت گفتم. بدون هیچ کالمی 

سر تکان داد و رفت. رفتارش برایم عجیب و به دور از ادب و احترامی بود 

فکر کردم شاید از آمدن شبانه ای اش دیده بودم. برای لحظهکه از خانواده

غزل همراه من ناراحت است. در شهری کوچک مثل آنجا و مردمی 

متعصب چنین تصوری دور از ذهن نبود. امّا ظاهرش و نگاهی که پشت 

دردمند و آن صورت سرد داشت چیزی جدا و غریب از نگاههای غم زده 

دقیقه بعد  اطرافیان داشت. آنقدر که ذهنم را مشغول خود کرده بود. چند

ی حمیدرضا بودیم بدون مقدمه سؤالم را که در راه بازگشت به خانه

 پرسیدم.

 دونستم غزل خانم برادر هم دارن!ـ نمی

اش را دور انگشتانش چرخاند و برای برادرش که حمیدرضا تسبیح

 کرد سر تکان داد.کنار در ورودی داشت با دخترکی ریز نقش گفتگو می

 ی غزل نیست. با تعجب نگاهش کردم.ـ سامیار برادر واقع
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ام با یکی اقوام ام بعد از فوت خالهادامه داد: آقای صباحی شوهر خاله

ام دورش ازدواج میکنه. سامیار پسر سودابه خانم همسر دوم شهرخاله

هست که چند سالی از غزل بزرگتره. سامیار چند سالی توی خارج درس 

 خونده و یکی دوسالی میشه برگشته.

 آرام سر تکان دادم.

ـ که اینطور!  حمیدرضا سکوت کرد. نگاهی به ساعتم انداختم. اگر 

 رسیدم.افتادم فردا صبح زود به تهران میامشب راه می

ـ خوب حمیدرضا جان اگر اجازه مرخصی به من بدین من دیگه آماده 

 رفتن بشم. حمید وسط کوچه ایستاد و به صورتم خیره شد.

گذارم اآلن بری ی؟! مگه اآلن وقت رفتنِ! بخدا نمیگـ نیکان! چه می

خوای برگردی!؟ امشب تازه صبح رسیدی چطور با این خستگی می تو

نوازی و خونگرمی مردمان زدم. مهمانبمان فردا صبح راهی بشو. لبخند 

 خطه غرب دلپذیر و زیبا بود.

بعد از صرف شام در اتاقی در منزل پدری حمید محیای استراحت 

دانستم به محض دراز کشیدن بیهوش م. آنقدر خسته بودم که میشد

هایم را روی خواست ببینمش. پلکشوم. به یاد غزل افتادم. دلم میمی

هم گذاشتم. چند دقیقه نگذشته بود که با صـدای زنـگ تلفن خـانه 

هایم از هم فاصله گرفت. صدای مادر حمید را شنیدم که با زبان پلک

کرد. دوباره پلکهایم را روی هم پشت خط صحبت میکردی با مخاطب 

شد و لحن نگران و آشفته مادر گذاشتم. امّا هر لحظه صدا بلندتر می

چند لحظه بعد که تماس قطع شد در میان گفتگوی بلند  حمید بیشتر...

مادر و پسر نام غزل را شنیدم که چند بار در میان جمالتی که به زبان 
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ه شد. بلند شدم. و از اتاق خارج شدم. در دلم دعا شدند آوردکردی ادا می

کردم که اتفاقی برای غزل نیفتاده باشد. مجید و پدرش از خانه خارج می

شده بودند و مادر حمید در حالیکه مضطرب و نگران طول مسیر کوتاه 

 زد.پیمود روی دست و صورت خودش میهال را می

فتاده خانم اکبری! انگار ای کردم و با تعجب پرسیدم: اتفاقی اسرفه

خواست که اشکهایش جاری شوند. روبرویم ایستاد همین یک جمله را می

 را پاک کرد. ی روسری سیاه و بلندش اشکهایشو با گوشه

 ـ غزل ... غزل...

با نگرانی گفتم: غزل چی؟! اتفاقی براش افتاده؟! در میان اشک و آه 

 حیران به صورتم خیره ماند.

اآلنم حال آقای علی  ،درش جر و بحث کرده بخاطر روناکـ غزل... با پ

 بیگ بد شده، فشارش رفته باال بردنش بیمارستان!

 با حیرت نگاهش کردم: غزل خانم با پدرش جر و بحث کرده؟! ایستاد.

دانی این دختر چه سر پر شرو شوری داره... از وقتی آمد ـ تو نمی

گفت اگه حواسشان م میگفتمش تقصیر کار پدرت و سودابه نبودن، دائ

شد، گفتمش حرفی به پدرت نزن سنی ازش بود اینجور نمیبه روناک می

گذشته، آخر هم گوش نداد.... با حیرت به صورت گریان خاله غزل چشم 

دوختم... غزل و شر و شور؟! غزل و دعوا و جر و بحث؟! چقدر دور بود از 

 اش!!شخصیت

شد همسر حمید آمدند. باورم نمیاش، چند دقیقه بعد با عروس خاله

زده که اینطور شکسته و داغان شده غزل باشد. این موجود نحیف غم

چشمهایش از گریه زیاد سرخ شده بودند و صورتش انگار چندین سال 



 911 نیکان

ی تشکر سر رویش نشستم و آرام تسلیت گفتم. به نشانهپیر شده بود. روبه

نزدیک کرد. با دستان لرزان  اش لیوان شربت را به دهانشتکان داد. خاله

همسر حمید در حالیکه چادر سفید گلدارش را دور  شربت را دور کرد.

خودش پیچیده بود گفت: غزل مگه مامان نگفت هیچی نگو! چرا طاقت 

 نیاوردی دختر؟! سرش را که به دیوار تکیه داده بود بلند کرد.

زیزم پرپر ـ آخ که قلبم سوخته گلنار، چطور طاقت بیارم؟! خواهر ع

دونم مقصرش شده، روناک دیگه زنده نیست، چطور طاقت بیارم وقتی می

 کیه!

 خاله اشکهایش را پاک کرد. 

ـ بس کن غزل... سنی از پدرت گذشته... اآلن اگه بالیی سرش بیاد 

 چه خاکی بر سرمان کنیم داغ روناک بس نیست؟!

بودند.  این بار اشکهای غزل بودند که مثل سیل خروشان جاری شده

 اش کوبید.با دست به سینه

افتاد. ـ قلبم سوخته خاله! اگه حواسشون به روناک بود این اتفّاق نمی

 کشید. اگه حواسشون بود اآلن خواهرم زنده بود و نفس می

گریستند و من متأثر از این حجم وسیع اندوه به هر سه زن با هم می

 چهره دردمند غزل خیره ماندم.

ته بود که حمید و برادر و پدرش بازگشتند. غزل به شب از نیمه گذش

همراه گلنار به ساختمان محل سکونت خانواده حمید رفته بودند. آنقدر 

ام بسته های خستهفکر و خیال در ذهنم بود که راه خوابیدن را بر پلک

کردند ی پدری غزل آرام صحبت میاز خانه بودند. با آنکه مردان بازگشته



911نهم فصل 

شد متوجه بهتر شدن حال جمالتی که به زبان کردی ادا میامّا از میان 

 اش به خانه شدم.پدر غزل و بازگشت

پنداشتم به خانه پا گذاشته بود. روشنایی صبح زودتر از آنچه می

آفتاب تیز زمستانی از پشت پنجره بزرگ اتاق مهمان روی صورتم افتاده 

گذشته بود و صدای  ام را از باالی سرم برداشتم از هشتبود. ساعت مچی

 رسید.جایی از خانه به گوش میرفت و آمد و جابه

گشتم. هرچند که همچنان نگران و دلواپس غزل بودم باید امروز برمی

 امّا برای رسیدگی به کارهای دفتر زمان زیادی تا پایان سال نمانده بود.

بعد از صرف صبحانه برای خداحافظی محیا بودم که غزل و خواهرش 

اند. ن را دیدم که کنار ساختمان آجری منزل حمید منتظر ایستادهروژی

چند لحظه بعد حمید درحالیکه لباس فرم پلیس راهنمایی و رانندگی را 

 پوشیده بود از خانه خارج شد.

با لبخند نگاهش کردم. در این فرصت کوتاه فراموش کرده بودم که از 

تماسهای مکرر کاری  اش سؤال کنم امّا او به واسطه حضور غزل وشغل

 با دیدنم جلو آمد. ام مطلع شده بود.که داشتم از حرفه

ـ سالم نیکان جان میدانم که محیای رفتنی امّا زحمتی برات دارم. 

 لبخند زدم.

کنم حمید جان هر کاری از دستم بر بیاد انجام میدم. ـ خواهش می

به غزل  کمی مکث کرد و نفس عمیقی کشید برگشت و با ناراحتی نگاهی

 و خواهرش که انتهای باغ بودند انداخت.

ـ راستش یک ساعت قبل از پزشکی قانونی با ما تماس گرفتن. یکی 

از همکارانم که مدتی هست به اونجا منتقل شده بهم زنگ زد. باید برای 
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تأئید گواهی با یکی از اعضای نزدیک خانواده مرحومه اونجا بریم. با 

تم که این روند معمول کار پزشکی قانونی دانستعجب نگاهش کردم. می

نیست و دلیل دیگری برای حضور اعضای خانواده وجود دارد. با دقت به 

 صورتش که دردمند و غمگین بود نگاه کردم.

 ـ چه موضوعی پیش اومده حمید؟!

 نگاهش را به سطح سیمانی بالکن دوخت.

 ـ روناک دو ماهه باردار بود!

 دوختم. حتی سرش را بلند نکرد.حیرت زده به چشمانش چشم 

ـ چه ننگی بزرگتر از این برای خانواده بزرگ صباحی هست؟! روناک 

 حتی نامزد هم نداشت. 

 .با تأسف سر تکان داد

 اطالع داره!؟ـ پدرش 

 سرش را بلند کرد و نگاه هراسانش را به صورتم دوخت.

کته ـ نه بهش نگفتم، دیشب که با غزل جر وبحث کرده بود تا مرز س

پیش رفته بود. دکتر گفته هر فشار عصبی برای پیرمرد مساویِ با سکته. 

تونه از زیر بار این خواری کمر اآلنم اگه از این موضوع بویی ببره قطعاً نمی

 راست کنه.

نفسم را با صدا بیرون دادم. غزل و خواهرش کنار در آهنی منتظر 

 ایستاده بودند.

کی قانونی بیشتر از من آشنا هستی، ـ تو با روند قانونی کارهای پزش

تونم روی کمکت حساب کنم نیکان؟ البته که تا اینجا هم حسابی می
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کس از قضیه بویی نباید بگذارم هیچ هات هستم رفیق.شرمنده محبت

 ببره... نباید این خفت توی شهر پر بشه..

 آرام سر تکان دادم.

صویر ـماشین به ت از آینه ـ هر کاری از دستم بر بیاد انجام میدم.

زده و مبهوت غزل که روی صندلی عقب نشسته بود خیره ماندم. مـغ

دانستم هیچ کالم کرد و میداشت بدترین روزهای زندگیش را تجربه می

 کاهد.و ابراز همدردی از غم و درد این روزهایش نمی

جلوی در ساختمان پزشکی قانونی توقف کردم. پیاده شدند. روژین با 

ی غزل را گرفته بود. غزلی که تر و کوچکتر بود دست و شانهظریفآنکه 

هیچ کالم و اشکی به هر سو که همکار حمید دیگر غزل نبود. آرام و بی

جلوی اتاقی که تابلوی سالن تشریح داشت  داشت.کرد گام برمیاشاره می

غزل را با خود به داخل  ایستادند. با اشاره همکار حمید زنی میانسال

. به منتظر ماندم رویش ایستاده بودن برد. کنار حمید و مردی که روبهسال

کردند. زبان کردی و آرام در مورد کالبد شکافی جسد روناک صحبت می

 ی مورفین و تزریق مواد را تشخیص دادم.ها کلمهاز میان صحبت

زبانشان نیستم ام تازه به یادآورده بود که همحمید که با دیدن چهره

اش خواست که بقیه گفتگو را به زبان فارسی ادامه بدهد. ار سابقاز همک

روناک نوزده ساله، دو ماهه باردار بود و در روی دستها و پاهایش عالئم 

ای به غزل به های مکرر مواد مخدر رؤیت شده بود. برای لحظهتزریق

نوزده  دخترِ شد پدرِاش حق دادم. چطور میخاطر جر و بحث آن شب

اش اشی و اینقدر از او دور که متوجه اعتیاد شدید و بارداریای بساله

به سمت دفتر ریاست رفتند. روژین  حمید و همکارش !!نباشی
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دن ـهای فلزی نشسته بود. آنقدر از شنیسردرگریبان روی صندلی

ها متأثر شده بودم که متوجه بازگشت غزل نشدم. آمده بود. امّا صحبت

ها و صورتش هم در آن سالن جان سپرده بود. لب انگار غزل نبود. انگار او

اش وجود زدهکامالً سفید شده بودند و هیچ نوری در چشمهای غم

 نداشت.

چند قدم جلو آمد. زن میانسال که زیر بازویش را گرفته بود رهایش 

شد. در صورتش هیچ حسی دیده نمی کرد و به داخل سالن بازگشت.

یدن حال خواهرش بلند شد امّا قبل از چند قدم به جلو آمد روژین با د

با گامی بلند خودم را  اینکه به غزل برسد، زانوهای غزل خم شده بودند.

چند دقیقه بعد با کمک روژین غزل روی صندلی عقب  م.رساند به در

 کشیده بود. ام درازماشین

روژین رفت تا به حمید برای بازگشت اطالع دهد، باالی سرش وقتی 

ایستادم. با دیدنم بلند شد. لیوان آب را به دهانش نزدیک کردم. از اینکه 

اش آرام و سرد بود. یک جرعه از کرد نگران شدم. حالت چهرهگریه نمی

 آب را سرکشید.

 ـ خیلی قشنگ خوابیده بود...

 دم.با تأثر نگاهش کر

 ـ غزل خانم نباید به خودتون فشار بیارین.

 به چشمانم خیره شد.

 ها بود...ـ عکسش رو دیدین؟! خواهرم شبیه فرشته

 آرام سر تکان دادم. بغضش ترکید.

 ـ توی دلش یه بچه داشت اآلن هر دو توی آسمونن...



 

 

 

 

 

 

 مفصل ده

 غزل   

اظ ضٝی غٜسٓی ثٜٔس ضسٕ ٝ ثب حطظ ًبؿص ٗچب٠ٓ ضسٟ ضا پطت ًطزٕ 

إ ٝ ُٜٔبض ٠ً ًٜبض زض ایستبزٟ ثٞز ثب ضٝی ٗیع. ضٝغیٚ ٝ ٗدیس ٝ ذب٠ٓ

تؼدت ث٠ غٞضتٖ ذیطٟ ضسٛس. هجْ اظ ای٠ٌٜ ذب٠ٓ ٓت ثبظ ًٜس ؿطیسٕ: 

ضٌبیت ٛساضٟ؟! یؼٜی خٞٙ زذتطش ١یچ اضظضی ثطاش ٛساضٟ ٠ً حساهْ 

 یي ضٌبیت ٠ًٜ؟!

 ١بیٖ زست ًطیس.ذب٠ٓ خٔٞ آٗس ٝ ثب ٢ٗطثبٛی ضٝی ضب٠ٛ

ض٠ چطا ـ ؿعّ خبٙ ثرسا ذٞة ٛیست ضٝح اٝٙ زذتط ١ٖ ٗؼصة ٗی

 ًٜی؟!ایٜوسض ضٔٞؿص ٗی

ًٜٖ؟! ضٔٞؽ ٌٜٖٛ؟! ذٞا١طٕ ٗطزٟ ذٞا١ط ثب ثـؽ ُلتٖ: ضٔٞؿص ٗی

ٛٞظزٟ سب٠ٓ ٗٚ ٗطزٟ ذب٠ٓ! ضٝٛبى سبٖٓ ثٞز، ضٝٛبى ضبز ثٞز ضٝٛبى خٞاٙ 

 ًطز.ًطز ذب٠ٓ ثرسا ٛ٘یثٞز، ضٝٛبى ١یچٞهت ١٘چیٚ ًبضی ٛ٘ی
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ذب٠ٓ ٛلس ػ٘یوی ًطیس ٝ ١یٌْ ثعضُص ضا ضٝی غٜسٓی ض١ب ًطز 

 ِٛب١ص ؿ٘جبض ضس.

ـ ٗیساٖٛ... ٗیساٖٛ زذتطٕ، اّٗب تٞ چ٠ اظ زّ ضٝٛبى ذجط زاضتی؟ 

 آزٗیعازٟ زی٠ِ یي ٓحظ٠ ًٖ ٗیبضٟ اظ ظٗیٚ ٝ ظٗبٙ ضبًی ٗیط٠.

ضسٕ. ای٠ٌٜ ٗطٍ ٝ ذٞزًطی ضٝٛبى ایٚ هسض ثطای زاضتٖ زیٞا٠ٛ ٗی

 …ضسًٕطز زاضتٖ زیٞا٠ٛ ٗی٠٘١ قجیؼی خٟٔٞ ٗی

دبٕ ثسٟ ای٠ٜ ٠ً یي ضٌبیت اٛت٠ٛٞ ـ ذب٠ٓ ت٢ٜب ًبضی ٠ً پسض ٗب ٗی

ز٠ٛٝ اٝٙ ضت ضٝٛبى ذٞزش پطیسٟ یب ثٜٞیس٠ ٠ً پیِیطی ًٜٚ... ًی ٗی

 ١ٔص زازٙ؟!

ُٜٔبض آضإ ظٗع٠ٗ ًطز: ؿعّ تٞ ٠ً ذٞزت ثب ح٘یس ٝ ضٝغیٚ ضكتی 

پعضٌی هبٛٞٛی، زیسی ٠ً تٞی ُعاضش پعضٌی هبٛٞٛی ١ٖ آٗسٟ ثٞز ١یچ 

ى ٝخٞز ٛساضت... حتی ١بی ضٝٛباثطی اظ زضُیطی ضٝی ثسٙ یب ٓجبس

غبحت اٝٙ ز٠ً ضٝظٛب٠ٗ كطٝضی ١ٖ ُلت٠ ٠ً ضٝٛبى اٝٙ ٝهت ضت ت٢ٜب 

 ثٞز...

 ١بیٖ ضا ثب ١ط زٝ زست كطبض زازٕ.ضٝی ترت ٛطستٖ ٝ ضویو٠

ذٞاز ـ ثبثبٕ ذٞٙ ضٝٛبى ثطاش ٢ٖٗ ٛیست، كوف آثطٝش ٠٘٢ٗ كوف ٗی

 ظٝزتط ضٝٛبى ضٝ زكٚ ٠ًٜ...

ثِصاض خبی پسضت تٞی ایٚ سٚ ٠٘١ ذب٠ٓ ُلت: ؿعّ! تٞ ذٞزت ضٝ 

ًس ظٛٚ تبظٟ ١یچزاضٙ زض ٗٞضز ذٞزًطی زذتطش تٞی ض٢ط حطف ٗی

زاٛی چوسض تحْ٘ سِٜیٜی ایٚ ١ٖ ذجط اظ ثبضزاضی ضٝٛبى ٛساضٟ، ٗی

ذٞاضی سرت٠... ٓدجبظی ٌٛٚ زذتط ثِصاض ٠٘١ چیع ث٠ ذیط تٕ٘ٞ ثط٠، 

 ِٛصاض ی٠ زاؽ زی٠ِ ضٝ زٓ٘ٞٙ ث٘ب٠ٛ.
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سٖ ضا ثب آ١ی ثٜٔس ثیطٝٙ زازٕ. ٛلس ًطیسٙ زض آٙ سٌٞت ًطزٕ ٝ ٛل

ًطزٛس. ١ط إ ٗیكؿب ثطایٖ سرت ضسٟ ثٞز. اِٛبض ت٘بٕ غٞضت٢ب زاضتٜس ٠ٓ

ذٞاست تحویوی ًس زٓص ٛ٘یزٝیسٕ ثبظ زیٞاض ثٞز ٝ حػبض ١یچچ٠ ٗی

زض ٗٞضز ػٔت ذٞزًطی ضٝٛبى اٛدبٕ ضٞز. ٠٘١ ثط ایٚ ثبٝض ثٞزٛس ٠ً 

آثطٝیی ثیطتط. حبال ٠ً ت٘بٕ ضسٟ ثٞز ٝ ضٝٛبى یؼٜی ثیتحوین ٝ ًٌٜبش 

ذٞاستٜس ث٠ هّٞ ذٞزضبٙ ذٞاضی ػ٘ٔی ٠ً ثبػث ٗطزٟ ثٞز ٛ٘ی

اش ضسٟ ثٞز، ُطیجبٙ ذبٛساٙ ثعضٍ غجبحی ٝ اهٞإ ضا ثِیطز. ذٞزًطی

ُطكتٖ. ًطزٕ ً٘تط ٛتید٠ ٗیًالك٠ ثٜٔس ضسٕ. ١طچ٠ ثیطتط غحجت ٗی

طف ـبضج ضسٕ. زاضت ثـُٜٔبض ذ إ ضا ثطزاضتٖ ٝ اظ ٜٗعّپبٓتٞی ٗطٌی

 ثبضیس.ٗی

إ ٝ ذطٝخٖ ٗػبزف ثٞز ثب ذبضج ضسٙ ٛیٌبٙ. زاضت ثب ض١ٞطذب٠ٓ

ضبٙ ت٘بٕ ضٞز. ًٜبض زض ًطز. ٜٗتظط ٗبٛسٕ تب ثسضه٠ح٘یس ذساحبكظی ٗی

آ١ٜی حیبـ ایستبزٕ. خٔٞ آٗس ٝ ثب ٓجرٜس آضاٗی ِٛب١ٖ ًطز. هجْ اظ ای٠ٌٜ 

زٖٝٛ چكٞض اظتٞٙ تطٌط ًٜٖ. ٛ٘یچیعی ثِٞیس ُلتٖ: آهبی ث٢ٜ٘ص 

 ِٛب١ص ضا ث٠ ظٗیٚ سپیسپٞش زٝذت.

ًٜٖ ٠ً ضٝظ١بی ـ ًبضی ٌٛطزٕ ؿعّ ذبٖٛ، ؿٖ آذطتٞٙ ثبض٠. زضى ٗی

ُصاضیٚ، ضاستص ا٠ُ ًبض١بی ػوت اكتبزٟ ذیٔی سرتی ضٝ پطت سط ٗی

زكتط ٛجٞز ٝ كطغت ٝ ظٗبٙ ثیطتطی زض اذتیبض زاضتٖ حت٘بً ثطای تطییغ 

 ٗٞٛسٕ.ٗی

 ٜٖٗ٘ٞٛ، تب ١٘یٚ خب ١ٖ ضطٜٗسٟ ض٘ب ١ستٖ.ـ 

ای ثب ٢ٗطثبٛی سط تٌبٙ زاز ٝ ث٠ چط٢٘بیٖ ِٛبٟ ًطز. اظ چط٢٘بی ه٢ٟٞ

 ُطكتٖ.ٝ آضاٗص، حس ذٞثی ٗی
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 ـ ذسا٢ِٛساض ذبٖٛ غجبحی.

 ـ ذساحبكظ آهبی ث٢ٜ٘ص.

چٜس زهیو٠ ثؼس هجْ اظ ای٠ٌٜ تػ٘یٖ ث٠ ضكتٚ ثِیطٕ. ضٝغیٚ ضا زیسٕ 

١بی زضضت ثطم ی ذب٠ٓ ایستبزٟ ثٞز ٝ ث٠ زا٠ٛذب٠ً٠ٛ ت٢ٜب ضٝی ایٞاٙ 

ذیطٟ ٗبٛسٟ ثٞز. ثب هس٢ٗبی آضإ ث٠ س٘تص ضكتٖ ٝ ضٝی هبٓیچ٠ ٛ٘سی 

ًٜبضش ٛطستٖ. ١ط زٝ سٌٞت ًطزٟ ثٞزیٖ زض آٙ ٓحظ٠ ١یچ تسالیی 

 ثطای٘بٙ ٝخٞز ٛساضت.

ًسی اظ ثیٚ ٗب ضكت٠ ثٞز ٠ً ت٘بٕ تبض ٝ پٞز ذٞا١طٕ اظ ثسٝ تطٌیْ ثب اٝ 

ثب ضٝغیٚ زض ثكٚ ت٠ ضسٟ ثٞز. ضٝٛبى حتی اظ هجْ اظ تٞٓسش ١ٖ سبذ

ًطزٕ یـس ٗـٗبزضٕ پطٝضش یبكت٠ ثٞز. زضز سِٜیٜی ثٞز آٛوسض ٠ً ح

١بیٖ تٞاٙ حْ٘ ایٚ زضز ضا ٛساضٛس. ذٖ ضسٟ ثٞزٕ ٝ حبال ثب زیسٙ ضب٠ٛ

ِط ث٠ ذبى سپطزٟ ـضكتبض١بی پسضٕ ضٌست٠ ثٞزٕ. ذٞا١طٕ چٜس ضٝظ زی

ذٞاثیـس ٝ آضإ ذٞاثیس. ٗـیظیط ١٘یٚ سطز تب اثس ٗی خبیی زضضس. ٗی

 ٗبٛس.قٞض زضزٜٗس ٗیزاٛستٖ ٠ً هٔت ٗٚ تب اثس ١٘یُٚطكت اّٗب ٗیٗـی

ك٢٘یسٕ آٙ ضت چ٠ ثط سط ذٞا١طٕ آٗسٟ ٠ً چٜیٚ تػ٘ی٘ی ٝهتی٠ٌ ٛ٘ی

 ُطكت٠...

 ضكت ًالس...ـ آثدی! ضٝٛبى ذیٔی ٝهت ثٞز ٠ً ٛ٘ی

 ٜبضٕ ٛطست٠ ثٞز چطذبٛسٕ...سطٕ ضا ث٠ س٘ت ضٝغیٚ ٠ً ً

سٌٞت ًطز. ثب حیطت ُلتٖ: ضٝغیٚ! تٞ چطا ١یچ   ـ چی؟!

غحجتی زض ایٚ ٗٞضز ثب ٗٚ ٌٛطزی؟! چطا ١یچٞهت ث٠ ٗٚ ِٛلتی؟! سٌٞت 

 ًطز. ثـؽ ًطزٟ ثٞز.
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ذ٠ٛٞ، ثب ُلت ذٞزش زاضٟ زضس ٗیـ اظٕ ذٞاست٠ ثٞز ث٢ت ِٖٛ، ٗی

 تطٟ. ُلت ایٜكٞضی ضاحتش، ٗیبزٝست

 ضتٖ زست ًطیسٕ.ضٝی غٞ

 ـ زٝستبش؟! ًسٕٝ زٝست٢ب؟!

 ضٜبسٖ.ضٜبسٖ كوف ضطاضٟ ضٝ ٗیضٞٙ ضٝ ٛ٘یزٖٝٛ آثدی، ٠٘١ـ ٛ٘ی

 ٛلس ػ٘یوی ًطیسٕ.

ًطز ث٢ٖ ثِٞ! حبال ٠ً ثبثب ثطاش ٢ٖٗ ٛیست ـ ضٝغیٚ! ضٝٛبى چیٌبض ٗی

تطیٚ آزٕ ث٠ ثل٠٘٢ ضٝٛبى چطا ذٞزًطی ًطزٟ تٞ ثبیس ث٢ٖ ثِی تٞ ٛعزیي

ی زضضت اضي اظ ضٝی ًطز؟! زا٠ٛی، ث٢ٖ ثِٞ ضٝٛبى چیٌبض ٗیضٝٛبى ثٞز

 اش سط ذٞضز ٝ اكتبز.٠ُٛٞ

ض٠ ٠ً ضٝٛبى زی٠ِ ٗثْ سبثن ثب زٖٝٛ آثدی، ی٠ سبٓی ٗیـ ثرسا ٛ٘ی

 ُلت.ٗٚ ٛجٞز، زی٠ِ ٠٘١ چیع ضٝ ث٠ ٗٚ ٛ٘ی

 زٝٛستی ضٝٛبى اػتیبز زاضٟ؟ـ تٞ ٗی

إ ثب زضٝؽ ٗك٘ئٚ ـ ضاستص چٜس ثبضی ث٢ص ضي ًطزٕ اّٗب ١ط ثبض

ًطز ٠ً ٗؼتبز ٛیست! ث٢ت ٠ً ُلتٖ ضٝٛبى اظ ٝهتی ٜٗٞ ٝ ٗدیس ثب ١ٖ ٗی

ٛبٗعز ضسیٖ ذیٔی اظٕ كبغ٠ٔ ُطكت ثیطتط ثب زٝستبش ثٞز... حتی چٜس ثبض 

 ١ٖ زض ٗٞضزش ثب زازاش سبٗیبض غحجت ًطزٕ.

 زٝٛست ضٝٛبى اػتیبز زاضٟ؟!ـ سبٗیبض؟! یؼٜی اٖٝٛ ٗی

تطسیسٕ ث٠ ثبثب یب ٗدیس حطكی ثعٖٛ ثربقط ٖ، ٗٚ ٗیزٝٛـ ٠ٛ! یؼٜی ٛ٘ی

 ١٘یٚ ث٠ سبٗیبض ُلتٖ.

 ث٠ س٘تص چطذیسٕ.
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ـ سبٗیبض چی ًبض ًطز؟ ٜٗظٞضٕ ای٠ٜ ٠ً ثؼس اظ ك٢٘یسٙ ٗٞؾٞع چی 

 ُلت؟!

اٝٗس ذ٠ٛٞ ثبثب ثیطتط ـ زازاش ثربقط ضاحتی ٗٚ ٝ ضٝٛبى ً٘تط ٗی

كت ٝ تٕ٘ٞ اتبم ی ذٞزش ثٞز. اٝٙ چٜس ثبض ١ٖ زیسٕ ٠ً ذٞزش ضذ٠ٛٞ

ضٝٛبى ضٝ ٝهتی ٠ً ضٝٛبى ذ٠ٛٞ ٛجٞز ُطت اّٗب چیعی تٞی اتبهص پیسا 

 ٌٛطز.

تٞاٛستٖ ُطی٠ ًٜٖ ٠ٛ كطیبز ثٌطٖ، ًطز. ٠ٛ ٗیإ ٗیؿػ٠ زاضت ذل٠

١بی تیعش ضا زض هٔجٖ كطٝ ًطزٟ ثٞز. ١یچ ضا١ی ثطای ك٢٘یسٙ ؿٖ چِٜبّ

جٞس ضسٟ ثٞزٕ. ضاٟ ٛجٞز. اِٛبض زض اتبهی ثب زیٞاض١بی ثٜٔس ٝ سِٜی ٗح

 ُطیعی ٛجٞز...

تٞاٛستٖ ٗثْ ثوی٠ ضاحت اظ تٞاٛستٖ، ٛ٘یٛلس ػ٘یوی ًطیسٕ. ٛ٘ی

ٗطٍ ضٝٛبى ثِصضٕ ٝ ثطایص چٜس ضٝظی سُٞٞاضی ًٜٖ. ثٜٔس ضسٕ ٝ ٛلسٖ 

ضا ثب غسا ثیطٝٙ زازٕ. ثبضش ثطف ت٘بٕ ضسٟ ثٞز ٝ ًْ ٗحٞق٠ ًٞچي ثبؽ 

 سلیسپٞش ضسٟ ثٞز.

 ضٝٛبى ضٝ زاضی؟!  ثب حیطت ِٛب١ٖ ًطز. ـ ض٘بضٟ یب آزضس زٝستبی

ضٜبذتٖ كوف ی٠ زٝست غ٘ی٘ی زاضت ث٠ ـ ٠ٛ ٗٚ ثیطتطضٞٙ ضٝ ٛ٘ی

اش ضٝ ثٔسٕ چٞٙ ی٠ ثبض ثؼس اظ ًالس ثب ١ٖ اسٖ ضطاضٟ ٠ً ٗٚ آزضس ذ٠ٛٞ

ضكتیٖ اٝٛدب اٝٙ اٝایْ ٝهتی ١ٜٞظ تبظٟ ثب ٗدیس ٛبٗعز ضسٟ ثٞز ثب ضٝٛبى 

 اظش ًتبة ثِیطٟ... ضكتیٖ زٕ ذ٠ٛٞ ضطاضٟ ٠ً ضٝٛبى

 ـ ض٘بضٟ تٔلٚ چی؟!    ث٠ ػالٗت ٜٗلی سط تٌبٙ زاز.

 ـ آزضسص ضٝ ثطإ ثٜٞیس.
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ضٝغیٚ ثٜٔس ضس. هسش چٜس سبٛتی٘تطی ًٞتب١تط اظ ٗٚ ثٞز ثطذالف 

 ضٝٛبى.

 ذٞای چیٌبض ًٜی آثدی؟!ـ ٗی

 اش ٓجرٜس ظزٕ.ثب ٢ٗطثبٛی ث٠ غٞضت زٓٞاپس

 ضطاضٟ غحجت ًٜٖ. ذٞإ ثبـ ِٛطاٙ ٗٚ ٛجبش، ٗٚ كوف ٗی

ی ثطازض ضطاضٟ ای ٠ً ذ٠ٛٞـ اّٗب ؿعّ تٞ ت٢ٜب ٛجبیس ثطی اٝٛدب، ٗح٠ٔ

 اٝٛدبست ٗحْ ذٞثی ٛیست، ذٞزش ١ٖ ظیبز...

 ُطزٖٛ ضا ًح ًطزٕ.

ُلتٖ ٠ً ِٛطاٙ ٗٚ ٛجبش، الظٕ ١ٖ ٛیست ث٠ ًسی حطكی ثعٛی، ـ 

 ثبض٠؟!

ًبؿصی  ثب تطزیس ِٛب١ٖ ًطز. چٜس زهیو٠ ثؼس زض حبٓی٠ٌ هكؼ٠ ًٞچي

كططزٕ اظ ضا ٠ً ضٝغیٚ آزضس ضطاضٟ ضا ضٝی آٙ ٛٞضت٠ ثٞز زض زست ٗی

سٞاض اٝٓیٚ تبًسی زضثستی ضسٕ. هٔجٖ زاضت تٜستٜس ذب٠ٛ ذبضج ضسٕ. 

ضسیسٕ. ١یچٞهت ًطزٕ ً٘تط ث٠ ٛتید٠ ٗیظز. ١ط چوسض كٌط ٗیٗی

ٛل٢٘یسٟ ثٞزٕ ٠ً ضٝٛبى تب آٙ حس اكسطزٟ ٝ ث٢ٖ ضیرت٠ ضسٟ ثبضس ٠ً 

ضس ضكتٖ ٛ٘یضس! اظ ١ط ضا١ی ٗیچٜیٚ ًبضی ثعٛس... ٠ٛ ٛ٘ی زست ث٠

 هكؼبت ث٢ٖ ضیرت٠ پبظّ ٗطٍ ذٞا١طٕ ضا ًٜبض ١ٖ ثچیٜٖ.

ُلت. ٗح٠ّٔ ًٜبض ًٞچ٠ ثبضیي اظ تبًسی پیبزٟ ضسٕ. ضٝغیٚ ضاست ٗی

ضٝی زض آ١ٜی سیبٟ تطیٚ ٛوك٠ ض٢ط هطاض زاضت. ضٝث٠هسی٘ی ٝ زض پبئیٚ

ًطز. طت ایٚ زض حطك٢بیی ثٞز ٠ً ٝیطاٖٛ ٗیضَٛ ٗطزّز ایستبزٕ. ضبیس پ

ضسٕ. آة ز١بٖٛ ضا هٞضت زازٕ ٝ ضبیس زیِط ١یچٞهت آٙ ؿعّ سبثن ٛ٘ی

زستٖ ضا ضٝی ظَٛ كطبض زازٕ. حبؾط ثٞزٕ تب آذط ػ٘ط ٝیطا٠ٛ ثبضٖ تب زض 
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ك٢٘یسٕ حتی اُط آٓٞز هٔجٖ ظٛسُی ًٜٖ. ثبیس ٗیآثبزی پط اظ تبضیٌی ٝ ٠ٗ

 ثطای ٗٚ ٢ّٖٗ ثٞز.  ،ثساٛسذٞاست ت٘بٕ زٛیب ٛ٘ی

ای قّٞ ًطیس تب زض ثسٝٙ ١یچ ًالٗی اظ پطت آیلٞٙ ثبظ چٜس زهیو٠

ضس. زٝثبضٟ ث٠ آزضس ِٛبٟ زهیوی اٛساذتٖ. ١٘یٚ خب ثٞز. ١٘یٚ ذب٠ٛ ثب زض 

آ١ٜی سیبٟ ضَٛ ٠ً زض یبز ضٝغیٚ ٗبٛسٟ ثٞز. زض ضا ١ْ زازٕ ٝ آضإ ٝاضز 

ٝ ؾبیؼبت  ١بی آ١ٜیاظ ضج٠ٌضسٕ. حیبـ ًٞچي ثب ًق سی٘بٛی پط ثٞز 

ذٞضزٛس. ثطف ٛطست٠ ثٞز ضٝی آ١ٚ ٠ً زض ُٞض٠ ٝ ًٜبض حیبـ ث٠ چطٖ ٗی

تي زضذت ػطیبٙ ًٜح حیبـ... هجْ اظ ای٠ٌٜ هسٕ زیِطی ثطزاضٕ ثب غسای 

ثٜٔس سالٕ ًطزٕ. تطس ضبّ سیب١ص ضا ضٝی ش١ٜٖ اٛساذت٠ ثٞز. غسایی 

 ٛیبٗس. ایستبزٕ.

 ای پبتٞ تٞی ذ٠ٛٞ ٗٚ ُصاضتی!؟ظٟـ سالٕ ٝ ظ١طٗبض! ث٠ چ٠ اخب

ثب تطس ث٠ س٘ت غبحت غسا ٠ً ظٛی ٗیبٛسبّ ثٞز ثطُطتٖ. ٛل٢٘یسٕ 

 ٠ً چكٞض پطت سطٕ ایستبزٟ! ٛبذٞزآُبٟ هسٗی ث٠ ػوت ثطزاضتٖ.

 ـ ثجرطیس زض ثبظ ثٞز اٝٗسٕ زاذْ!

ًطز. ٓجبس ٗحٔی پٞضیسٟ ثٞز اّٗب ٢ٓد٠ ٛساضت ٝ كبضسی غحجت ٗی

١بی زضضت ٝ چط٘بٙ سیب١ی زاضت. ثٞز ٝ ٓتغٞضتص آكتبة سٞذت٠ 

 زستص ضا ً٘طش ظز.

 ـ ٠ِٗ ایٜدب قٞی٠ٔ است ٠ً سطتٞ اٛساذتی اٝٗسی تٞ؟! 

ذٞإ اظ ٓحٜص خبذٞضزٕ. اّٗب حن ضا ث٠ اٝ زازٕ. آضإ ُلتٖ: ٗؼصضت ٗی

ُطزٕ. ٛلسص ضا ثب حطظ ثیطٝٙ زاز ٝ چٜس هسٕ خٔٞ ٗٚ زٛجبّ ضطاضٟ ٗی

 زستص زیسٕ. ثب زهت سط تب پبیٖ ضا ِٛبٟ ًطز.آٗس تبظٟ ٗی٠ٔ آ١ٜی ضا 
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ـ ضطاضٟ ٗطزٟ... ُٞضث٠ ُٞض ضسٟ ٗثْ اٝٙ زٝست ػٞؾیص ٠ً ا٢ٓی 

 زٝتبیی ثب ١ٖ اكتبزٟ ثٞزٙ اظ سط پْ...

تٞاٛستٖ ثیطتط ذٞزٕ ضا ًٜتطّ ًطز. اضي پط ضس زض ًبس٠ زی٠ِ ٛ٘ی

 چط٘بٛص.

 ـ ٗٚ ذٞا١طضٖ... ذٞا١ط ضٝٛبى زٝست ضطاضٟ. 

١ب زیِط قـیبٙ ًطزٟ ثٞزٛس. آٛوسض زضز ُطی٠ ًٜٖ اّٗب اضيذٞاستٖ ٛ٘ی

-ٝ ذطٖ ٝ آٟ زض هٔجٖ اٛجبضت٠ ضسٟ ثٞز ٠ً كوف ی٠ تِٜٔط ًٞچي ٗی

 ١ب... ٗی٠ٔ ُطز ضا ًٜبض حیبـ ض١ب ًطز ٝ زض ضا ثست.ذٞاستٜس ایٚ اضي

١ب ١ستی، ـ ث٢ت ٛ٘یٞٗس زٝست ضطاضٟ ثبضی، ُلتٖ ضجی٠ آزٕ حسبثی

 ١ستی؟! ١بپس تٞ زذتط غجبحی

ثب اضبضٟ سط ث٠ ظٗیٚ چطٖ زٝذتٖ. هٔجٖ زضزٜٗس ٝ ضٝحٖ آضلت٠ ثٞز. 

 ث٠ س٘ت ذب٠ٛ ضكت.

 ـ ضطاضٟ ٛیس، چٜس ٝهتِ ٠ً ٛیس!

 اض٢ٌبیٖ ضا پبى ًطزٕ.

 ـ ًدبست؟

 زٖٝٛ ًسٕٝ خ٢ٜ٘ی ضكت٠!ؿطیس: ٛ٘ی

 ـ ثبیس ثب١بش حطف ثعٖٛ...

 زض چٞثی سبذت٘بٙ هسی٘ی ضا ثبظ ًطز.

 سطت ثجٜس. ـ ضكتی زض ضٝ ١ٖ پطت

تٞاٖٛ اثطی اظ ضطاضٟ پیسا ًٜٖ. زاٛستٖ اُط ٝاضز ذب٠ٛ ضٞز زیِط ٛ٘یٗی

ثب هس٢ٗبی تٜس ث٠ س٘ت ذب٠ٛ ضكتٖ. زضست هجْ اظ ای٠ٌٜ زض ضا ثجٜسز 

 زستص ضا ُطكتٖ. ثب ذطٖ ث٠ غٞضتٖ ذیطٟ ضس.
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زٕ، آزضس ضطاضٟ ضٝ ث٢ٖ ًٜٖ تٞ ضٝ ث٠ ذسا هسٖ ٗیـ ذٞا١ص ٗی

 ٞا١طٕ ١ستٖ. ثسیٚ... ٗٚ زاؿساض ذ

ٛلسص ضا ثب حطظ ثیطٝٙ زاز. ذٞاست حطكی ثعٛس اّٗب اِٛبض زض ٓحظ٠ 

 .آذط پطی٘بٙ ضس. زستص ضا اظ زستٖ ض١ب ًطز

 ـ ثیب تٞ!    

 ٜٗتظط ٛ٘بٛس، ذٞزش ٝاضز ذب٠ٛ ضس.

ك٢٘یسٕ... ٝاضز ثبضیس. تػ٘یٖ ضا ُطكت٠ ثٞزٕ. ثبیس ٗیثبظ زاضت ثطف ٗی

ًطٕ ضَٛ ٝ هكؼ٠ كطش ًٞچٌی پٞضبٛسٟ ذب٠ٛ ضسٕ. ١بّ ًٞچي ثب ًٗٞت 

ضسٟ ثٞز ٝ ثربضی ُبظی ضَٛ ٝ ضٝكت٠ ٝ تٔٞیعیٞٙ سیبٟ ًٞچي ت٘بٕ اثبثی٠ 

تط چطخ ذیبقی زازٛس. سطٕ ضا چطذبٛسٕ ً٘ی آٙ قطفاتبم ضا تطٌیْ ٗی

 هسی٘ی ٝ تؼسازی قبه٠ پبضچ٠ ًٜبض ١ٖ هطاض زاضتٜس.

 ًطز. اش ضا ثیطتط ٗیضكت سطاؽ ثربضی، اِٛبض زاضت ضؼ٠ٔ

ـ ثطیٚ ُطٕ ضی.  ٓحٜص ٢ٗطثبٙ ٛجٞز اّٗب ث٢تط اظ چٜس زهیو٠ هجْ ثٞز. 

 آضإ ًٜبض پٜدطٟ ٛطستٖ.

ث٠ ثربض سلیس ٠ً  ثطٝیٖ ضٝی ظٗیٚ ُصاضت.استٌبٙ چبی ؿٔیظ ضا ضٝ

 ضكت ذیطٟ ٗبٛسٕ.اظ ز١ب٠ٛ استٌبٙ ث٠ ١ٞا ٗی

 ـ ذٞا١طت ضٝ چٜس ثبضی ثب ضطاضٟ زیسٟ ثٞزٕ.

 سطٕ ضا ثٜٔس ًطزٕ.

 چطٖ ٝ اثطٝی ػسٔی زاضت. اس٘ص ضٝٛبى ثٞز!ـ 

 آضإ سط تٌبٙ زازٕ.

ـ ذیٔی هطَٜ ثٞز حیق ثٞز ٠ً ایٜكٞض خٞٝٛ٘طٍ ثط٠، اّٗب ایٚ ضا١ی 

 ثٞز ٠ً ذٞزضٞٙ اٛتربة ًطزٙ.     سطٕ ضا ثٜٔس ًطزٕ.
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 ـ چ٠ ضا١ی؟!

 پٞظذٜسی ظز ٝ ُلت: ذجط ٛساضی ٠ً ضطاضٟ سبهی٠؟!

 ثب حیطت ُلتٖ: سبهی؟!

از كطٝش ضسٟ. اظ ٝهتی ٠ً زیس زی٠ِ ٞذیٔی ٝهتِ ٠ً ذٞزش ٗـ آضٟ، 

١یچی ثطای زظزی ٝ كطٝذتٚ تٞی ذ٠ٛٞ زازاش ٗطحٞٗص ٛیست ذٞزش 

 ٗٞاز كطٝش ایٜكٞضی الآهْ ذطج ٗٞازضٞ ذٞزش زض ٗیبضٟ. ضس 

 سٌٞت ًطزٕ.

طٝظ تٞ ثبظاض ــ ذجط ذٞزًطی ذٞا١طت تٞ ًْ ض٢ط پیچیسٟ زی

 .ظز١ٙب ٠٘١ اظش حطف ٗیؾبیؼبتی

تٖٞٛ پیساش ًٜٖ ـ ضطاضٟ ًدبست؟ تٞ ضٝ ذسا ث٢ٖ ثِیٚ ًدب ٗی

 استٌبٙ چبیص ضا سطًطیس.

تٞٛی ـ ًبش اٝٙ ث٠ خبی ذٞا١طت اكتبزٟ ثٞز. زٛجبٓص ِٛطز ٛ٘ی

 پیساش ًٜی.

إ ثیطٝٙ ٓطظیسٛس ٝ هٔجٖ زاضت اظ هلس٠ سی٠ٜثٜٔس ضسٕ. زست٢بیٖ ٗی

ٛساضتٜس. ٛل٢٘یسٕ چكٞض ٘حْ ایٚ زضز ضا ت١بیٖ تٞاٙ ظز. زیِط ضب٠ٛٗی

پبیٖ ث٠ استٌبٙ ُطكت ٝ چبی ضٝی كطش ضیرت زیِط ثطایٖ ١یچ چیع ٢ٖٗ 

 ظزٟ ٝ ٓطظاٙ ثبظ١ٝبیص ضا ُطكتٖ.ٛجٞز. خٔٞ ضكتٖ ٝ ثب ١٘بٙ زست٢بی ید

طزٟ... ـٞزًطی ًــ ٗٚ... ذٞا١طٕ ٗطزٟ. ذٞا١ط ٛٞظزٟ سب٠ٓ ٗٚ ذ

یٌٜبض ضٝ ًطزٟ، اّٗب ز٠ٛٝ ٠ٛ ثطاضٞٙ ٠٘٢ٗ ثسٝٛٚ چطا اًس ١ٖ ٠ٛ ٗییچـ١

زٛیب ثتٖٞٛ سطٗٞ خٔٞی ٗبزض ثطای ٗٚ ٠٘٢ٗ ثطای ٗٚ ٠ً تٞی اٝٙ 

ٗطحٖٞٗ ثٜٔس ًٜٖ ٝ ثِٖ ضٝٛبًی ضٝ ٠ً ث٠ ٗٚ سپطزی ٗطاهجص ثٞزٕ... 

 ًطز...إ ٗیثـؽ زاضت ذل٠
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 تٖٞٛ ١یچی ثل٢ٖ٘...ـ ا٠ُ ضطاضٟ ضٝ پیسا ٌٜٖٛ ٛ٘ی

 ضَٛ ِٛب١ص ػٞؼ ضس.

 ضس.ٜدب ذتٖ ٛ٘یـ ا٠ُ ٗطاهجص ثٞزیٚ ث٠ ای

١یچ ًالٗی چطذیسٕ ٝ ث٠ س٘ت زض اض٢ٌبیٖ زٝثبضٟ خبضی ضسٛس. ثی

ضكتٖ. ك٢٘یسٟ ثٞزٕ ٠ً ایٚ ظٙ اُط ٛطبٛی ١ٖ اظ ضطاضٟ زاضت ١یچ ثط ظثبٙ 

ًطز. ٛباٗیس اظ زض ذبضج ضسٕ. ثطف ضٝی ت٘بٕ ؾبیؼبت زاذْ خبضی ٛ٘ی

بى ظیجبی ُلت اُط ٗطاهجص ثٞزیٖ اآلٙ ضٝٛحیبـ ٛطست٠ ثٞز. ضاست ٗی

تبیی زض ١٘یٚ ٗٚ زض ًطٞی آ١ٜی سطزذب٠ٛ ٛرٞاثیسٟ ثٞز. ضبیس اآلٙ س٠

ضكتیٖ ذطیس ػیس. هٔجٖ اظ یبزآٝضی ضسیٖ ٝ ٗیثطف ٝ سطٗب حبؾط ٗی

 غٞضت ظیجبیص ٠ً ظیط ًبٝض پالستیٌی سیبٟ زیسٟ ثٞزٕ پط اظ زضز ضس.

 ًٜی.تٞٛی پیساش ٗیـ ظیط پِْ ثبظاض تبضی٠ٌ، اٝٛدب ٗی

اش ایستبزٟ ثٞز. ١٘بٙ ظٛی ٠ً ١٘سط ثطازض ًٜبض زض ذب٠ٛثطُطتٖ. 

زاٛستٖ ثبظاض زاٛستٖ. ٗیٗطحٕٞ ضطاضٟ ثٞز. ١٘بٙ ٠ً حتی ٛبٗص ضا ٛ٘ی

١بی ُٜجسی تبضیي ًدبست. ثبظاض هسی٘ی ٝ تبضیری ٠ً ثربقط ٝخٞز قبم

ٝ ٛجٞزٙ پٜدطٟ ٝ ضٝظ٠ٛ ث٠ ثبظاض تبضیي ٗؼطٝف ضسٟ ثٞز. ٝ آٙ پْ، پْ 

استلبزٟ ٗبٛسٙ تجسیْ ث٠ ٌٗبٛی ای ٠ً حبال ث٠ زٓیْ ثی٠هسی٘ی ٝ ٗرطٝث

١ب ٝ ٗؼتبز١بی ض٢ط ضسٟ ثٞز. ثب سط تطٌط ًٞتب١ی ًبضتٚ ذٞاةثطای 

ًطزٕ ٝ اظ ذب٠ٛ ذبضج ضسٕ. ث٠ سبػتٖ ِٛبٟ ًطزٕ. چٜس سبػت تب ؿطٝة 

تٞاٛستٖ هجْ اظ تبضیي ضسٙ ١ٞا ث٠ آٛدب ثطسٖ ثبهی ٗبٛسٟ ثٞز. اُط ٗی

یبكتٖ. تب ضسیسٙ ث٠ آٙ ٛوك٠ اظ ض٢ط زض آٙ ضا ٗی ١طقٞض ثٞز ضطاضٟ

یي سبػتی ظٗبٙ ثطز. ًٜبض زض ٝضٝزی ثبظاض پیبزٟ ضسٕ. تطاكیي ٝ یرجٜساٙ 

ًطزٕ. ثب یبزآٝضی آذطیٚ ثبضی ٠ً ثطای ضسیسٙ ث٠ پْ ثبیس اظ ثبظاض ػجٞض ٗی
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ثب زٝه١ٞٔب ثطای ذطیس پبضچ٠ ث٠ ایٚ ثبظاض هسی٘ی ٝ سٜتی آٗسٟ ثٞزٕ هٔجٖ 

١ب ذٞزٛ٘بیی ١بی ضِٛی ضٝی پیطرٞاٙ چٞثی ٗـبظٟاٛس١ِٝیٚ ضس. پبضچ٠

 ١ب...١ب ٝ ِٛی١ٚب اكتبزٟ ثٞز ضٝی پٞٓي١بی ُبظی ٗـبظًٟطزٛس. ٛٞض چطاؽٗی

آٗس! آخ ٠ً چوسض آٙ پبضچ٠ هطٗع ث٠ پٞست سلیس ٝ ظیجبی ذٞا١طٕ ٗی

 إ.زاز زض حٜدطٟثـؽ خٞالٙ ٗی

ثبظاض پط اظ ذبقطٟ ػجٞض ًطزٕ. پطت ١بیٖ اكعٝزٕ ٝ اظ ث٠ سطػت هسٕ

ْ زض ـضس چٜس سبّ هج١ب استلبزٟ ٗیثبظاض ٠ً هسیٖ ثطای اٛجبض ٗـبظٟ

طٝع ـطٝث٠ ضـخب زیِط ٗرسٞظی ٝیطاٙ ضسٟ ثٞز ٝ حبال اظ ١٘یٚصـآت

 ضس... یـٗ

١ب پبُصاضتٖ. تب ضسیسٙ ث٠ پْ ضٌست٠ چٜس ١بی ٓطظاٙ ضٝی ثطفثب هسٕ

ة ٌٞای ٝیطاغ ثٜٔس ٗٞتٞض زض خبیٖ ٗیر٠ ثب غسٗبٛسٟ ثٞز ًغس ٗتطی ثبهی

ضسٕ. ضاًجبٙ ٗٞتٞضسیٌٔت ٠ً زٝ ٗطز خٞاٙ ثٞزٛس ثب ذٜسٟ سطتب پبیٖ ضا 

 تط زٝض غٞضتٖ ًطیسٕ.ثطاٛساظ ًطزٛس. ضبٖٓ ضا ٗحٌٖ

ذٞای؟!    سطٕ ضا ث٠ ظیط اٛساذتٖ ٝ ثب هس٢ٗبی تٜس ـ ذٞض٠ِٔ چی ٗی

آٗسٛس ٝ طٕ ثب سطػت ًٖ ٗیث٠ س٘ت پْ ضكتٖ. زست ثطزاض ٛجٞزٙ. پطت س

 ًطزٛس.١ط اظ چٜسُبی اثطاظ كؿْ ٗی

 ـ ید ٌٜٛی ذبٛ٘ی!

ًس ٗٞٛسی ثیب ثجطٗت یبضٝ ثیـ تٞی ایٚ ثطف ٝ سطٗب تي ٝ ت٢ٜب ثی

 ٗٞٙ ُطٕ ثطی ذبٛ٘ی.ذ٠ٛٞ

ظز. ث٠ یبز ضٝٛبى اكتبزٕ. ای٠ٌٜ إ ثیطٝٙ ٗیهٔجٖ زاضت اظ هلس٠ سی٠ٜ

اػتٜب ث٠ ث٠ ٗٞاز ٗرسض قی ًطزٟ... ثی چٜس ثبض ایٚ ٗسیط ضا ثطای ضسیسٙ
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١بی ظیط پْ ضكتٖ. غسایطبٙ ضا اظ ١بیطبٙ ث٠ س٘ت ذطاث١٠ب ٝ ذٜسٟحطف

 ضٜیسٕ.زٝض ٗی

 ـ زٛجبِّ ٗٞازٟ اِسی!

 ـ ای ثبثب چطا ظٝزتط ِٛلتی. ثیب ایٜدب ذٞزٕ ٠٘١ ٛٞع ٗٞاز زاضٕ!

 ـ ه٢ط ٌٛٚ زی٠ِ!

ث٠ ظیط پْ ٝخٞز  ًٜبض ضا١طٝی ثبالی پْ ٝضٝزی ًٞچٌی ثطای ضكتٚ

تطسیسٕ، سطزٕ ثٞز ٝ اٛسٟٝ زض خبٖٛ ذب٠ٛ زاضت اّٗب ثطایٖ زاضت. ٗی

١یچٌسإ ا١٘یّتی ٛساضتٜس. ٗسیطی ضا ٠ً ضطٝع ًطزٟ ثٞزٕ ثبیس تب پبیبٙ 

 ضكتٖ.ٗی

ای ضٝی ذٞاستٖ ٝاضز ضٕٞ ٠ً ثب زیسٙ پیطظٛی ٠ً پتٞی ٠ٜ٢ً ٝ پبضٟ

ت زاضت زض خبیٖ سای زض زٝ سیِبض ٛی٠٘ سٞذت٠ سطش ًطیسٟ ثٞز

ضٝیٖ ایستبز. پبٓتٞی سیب١ی ٠ً پٞضیسٟ ثٞز پبضٟ ٝ ٝث٠ٗیرٌٞة ضسٕ. 

٠ٜ٢ً ثٞز. ِٛبٟ ػ٘یوی ث٠ سطتب پبیٖ اٛساذت ٝ پي ٗحٌ٘ی ث٠ سیِبضش 

١بی تٞاٛستٖ زٛساٙظز. ثب ٓجرٜس ًدی ٠ً ظز، زض تبضیي ٝ ضٝضٚ ؿطٝة ٗی

ضا ١ْ زاز ظیط  ظضز ٝ سیب١ص ضا ثجیٜٖ. تبض١بی سیبٟ ٝ ذبًستطی ١ٞٗبیص

 اش. ًالٟ سیبٟ پط٘ی

 ـ كطٗبیص؟!

 ضبٖٓ ضا اظ ضٝی غٞضتٖ پبئیٚ ًطیسٕ.

 ـ زٛجبّ ضطاضٟ ١ستٖ!

 ُطزٛص ضا ًح ًطز.

 ضٜبسٖ.ـ ضطاضٟ؟! ضطاضٟ ضا ٛ٘ی

 إ اظ سٞظ ظٗستبٛی ید ًطز.ٛلس ػ٘یوی ًطیسٕ. ضی٠
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 ـ آزضس ایٜدب ضٝ ث٢ٖ زازٙ.

ذٞای ای ٗییٖ، ا٠ُ چیع زی٠ِـ ُلتٖ ٠ً ذٞض٠ِٔ ٗب ایٜدب ضطاضٟ ٛساض

 ثِٞ ضبیس ثتٖٞٛ ثطات پیسا ًٜٖ.

ٗستأغْ ِٛب١ص ًطزٕ ٝ ذٞاستٖ ث٠ س٘ت زاذْ ثطٕٝ ٠ً ثب زست ث٠ 

 إ ًٞثیس ٝ ١ٖٔ زاز ػوت.سی٠ٜ

 چ٠ ذجطٟ ٠ِٗ اخبظٟ زازٕ؟! ًدب؟!ـ ١ٞٝی... 

 آٗس.ـ ًی٠ ػ٠٘ ًًٞت؟!   غسا اظ زاذْ ٗی

 ـ ١یطِی ػٞؾی اٝٗسٟ! 

تبثیس ذیطٟ ضسٕ. ایٚ ؾؼیلی ٠ً اظ پطت پتٞی پبضٟ ٗیث٠ ضٝضٜبیی 

 ثبض ؿطیس: ا٠ُ زٛجبّ ٗٞازی پٞٓطٞ ثسٟ ثطات ثیبضٕ.

 ذٞإ ضطاضٟ ضٝ ثجیٜٖ.ثب حطظ ُلتٖ: ٗٚ ٗی

ذٞاز ُلتٖ ٠ً ذٞاز ضطاضٟ ضٝ ثجی٠ٜ یؼٜی ٗٞاز ٗی١ط ًسی ٗی ـ

 ضطاضٟ ایٜدب ٛیست حبال ١ٖ ضط ضٝ ًٖ ًٚ.

اش ضا ٠ً ًٞچٌتط ٝ الؿطتط اظ ٗٚ ثٞز خث٠ زی٠ِ ثیطتط قبهت ٛساضتٖ.

ای ثب زست ًٜبض ظزٕ ٝ پتٞی ٝضٝزی ضا ث٠ ػوت ًطیسٕ ثٞی تٜس ٝ ظٜٛسٟ

ضس زض ُٞض٠ ٝ ٠ً آٗیرت٠ اظ ٠٘١ چیع ثٞز ث٠ غٞضتٖ ذٞضز. ثبٝضٕ ٛ٘ی

١بی ًٞچي ًٜبض ظیط پْ ثب آخط١بی ضٌست٠ ٝ ؾبیؼبت آ١ٚ ٝ ٗوٞا اتبهي

تبثیس. هسٗی ث٠ زاذْ ضٝضٜبیی ؾؼیلی ٗی سبذت٠ ضسٟ ثٞز ٝ اظ ١ط ًسإ

ثطزاضتٖ اّٗب هسٕ زٕٝ ضا ثطٛساضت٠ ثٞزٕ ٠ً ١ٞٗبیٖ اظ پطت ثب ضست ًطیسٟ 

 ضس. اظ زضز اضي زض چط٢٘بیٖ پط ضسٛس.

 ُٖ ایٜدب زض ٝ پیٌط زاضٟ!ـ ١ٞٝی... یبثٞ ٠ِٗ ٛ٘ی
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ًطزٕ ١٘بٙ پیطظٙ ًًٞت است، اّٗب ظٙ هس ثٜٔس ٝ ثطُطتٖ. ذیبّ ٗی

اش ُطكت٠ ثٞز. ثب تطس ث٠ غٞضت ای ثٞز ٠ً ١ٞٗبیٖ ضا زض ٗطتچبضضب٠ٛ

 سطخ ٝ سلیسش ِٛبٟ ًطزٕ.

 ـ ٖٝٓ ًٚ ٗٚ... ٗٚ كوف ثب ضطاضٟ ًبض زاضٕ، ثصاض ثیبٕ تٞ...

ای ث٠ غٞضتٖ ذیطٟ ٗبٛس ثؼس زض حبٓی٠ٌ ثب هسضت ث٠ خٔٞ ١ٖٔ چٜس ثبٛی٠

ٗیْ ذٞزت  زاز ُلت: تب ایٜدب ٠ً ثب ٗیْ ذٞزت اٝٗسی اّٗب زی٠ِ ثبٗی

 تٞٛی ثطُطزی، ك٢٘یسی؟!ٛ٘ی

اش ٗٞاكوٖ. ث٠ س٘ت خٔٞ ١ٖٔ زاز. ثب ػالٗت سط ٛطبٙ زازٕ ٠ً ثب ُلت٠

ای ضسٟ ثٞزٛس، خٔٞ آٗسٛس. چٜس ٛلط ٠ً اظ سطٝغسای ٗب ٗتٞخ٠ ٝضٝز ؿطیج٠

پٞش ٝ ٛبٗطتت ثٞزٛس. ظٙ ١یٌٔی ٠ً ١٘ـ٠ ظضی غـسایـص ١ِ٘ی غٛسٟ

یس ٝ خٔٞی پب ظٛی ٠ً ًٜبض آتص ظزٛس ًیلٖ ضا اظ ضٝی زٝضٖ ًطٗی

 ایستبزٟ ثٞز اٛساذت.

 ـ ظیٜت ثِطز ثجیٚ ذبٖٛ ذٞض٠ِٔ چی ثطاٗٞٙ آٝضزٟ!

ُلت: ظضی ٗأٗٞض ٛجبض٠؟!  اش ٠ً ظٙ ٗیبٛسبّ ٝ الؿط اٛسإ ثٞزٗربقت

 ٓطظیسٛس ِٛبٟ ًطز.ظضی ث٠ سطتبپبیٖ ٠ً اظ سطٗب ٝ تطس ٗی

 ـ ١یچ پُری ٛیس ٛتطس ثِطز ًیلطٞ! 

 ؾطث٠ ٗحٌ٘ی ث٠ ً٘طٕ ظز. اظ زضز ذٖ ضسٕ.اظ پطت ثب  

 ـ چطا اٝٗسی ایٜدب؟! 

سٌٞت ًطزٕ. ایٚ ثبض ثبظ چَٜ اٛساذت زض ١ٞٗبیٖ ٠ً پطیطبٙ ضیرت٠ 

 ثٞزٛس زٝض غٞضتٖ.

 ات ضٝ ثسٙ.خب تطتیتـ ثٜبّ تب ٛسازٕ ١٘یٚ

 ثب ثـؽ ُلتٖ: اٝٗسٕ زٛجبّ ضطاضٟ ٓؼٜتی چوسض ثِٖ!
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 ثب تحویط ِٛب١ٖ ًطز.

 ذٞای؟! زٛجبّ ٗٞازی؟! چی ٗیـ اظ ضطاضٟ 

١بی ٗرتػط زضٝٙ ًیق پٖٞٓ ضا ث٠ ػالٗت ٛلی سط تٌبٙ زازٕ. پّٞ

 ض٘طز.

 ـ ث٢ت ٛ٘یبز كطاضی ثبضی.

١ب ذٞضز. ثطای چٜس ثبٛی٠ ذٞاست ًیق ضا ثجٜسز ٠ً ِٛب١ص ث٠ ػٌس

 ث٠ ػٌس ضٝغیٚ ٝ ضٝٛبى ذیطٟ ٗبٛس. ثؼس غٞضتٖ ٠ِٛ ًطز.

 ضٜبسی؟!ـ ایٚ زذتط ضٝ ٗی

 اش ضٝی ػٌس ضٝٛبى ثٞز.اِٛطت

 ـ ذٞا١ط٠ٗ!

ٛلس ػ٘یوی ًطیس ٝ پ٢ٓٞب ضا زضٝٙ ًیق ٗچب٠ٓ ًطز ٝ ث٠ س٘ت ظیٜت 

 اٛساذت.

 ـ ًیلطٞ ث٢ص ثسٟ!

ظیٜت ٠ً زیِط خع یٌی زٝ زٛساٙ چیعی زض ز١بٙ ٛساضت ٛبٓیس: پس 

 پٞال چی؟!

 ـ ُلتٖ ظض ٛعٙ ًیلٞ ث٢ص ثسٟ، ثؼسٕ ثجطش آٓٞٛي ضطاضٟ.

 ٗطت!ـ ٠ِٗ ٗطتطی ٛساضٟ ا

ظضی ثب ػػجبٛیت ؿطیس: ذل٠ ضٞ زی٠ِ ظیٜت ١ط ًبضی ُلتٖ ثٌٚ. 

 ظیٜت اظ ضٝی ظٗیٚ ثٜٔس ضس.

 ـ ُلتٖ ٠ٌٜٛ ثجطٗص ضطاضٟ ًلطی ثط٠ اظ زستٖ.

 ظضی كطیبز ظز: ضطاضٟ ٠ُ ذٞضزٟ اآلٙ ذ٘بضٟ، ٗٞشِ ٗٞش...
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ای ٠ً ذٖ ضسٕ ٝ ًیلٖ ضا اظ ضٝی ظٗیٚ ثطزاضتٖ. ١ٜٞظ ً٘طٕ اظ ؾطث٠

 ًطز.ضز ٗیذٞضزٟ ثٞزٕ ز

 ُلتی ذٞا١طِ ضٝٛبًی! ضٝٛبىِ ذساثیبٗطظ!ـ ظٝزتط ٗی

ضسیس. پطسیسٕ: ذٞا١طٗٞ ١بیی ظضی ٗیثطُطتٖ هسٕ ث٠ ظح٘ت تب ضب٠ٛ

ضٜبذتی؟ زیسٟ ثٞزیص! هجْ اظ آ٠ٌٛ پبسرٖ ضا ثس١س سطثٜٔس ًطز ٝ ث٠ ٗی

 اكطازی ٠ً ث٠ ت٘بضب ایستبزٟ ثٞزٛس ؿطش ًطز.

 ضٞٙ!ٚ تٞ آٓٞٛيـ چی٠ سیٜ٘بس ٠ِٗ ٠٘١ ثطٙ ُ٘ط

١بیطبٙ ٠ً چٜس ٛلطی ٠ً ایستبزٟ ثٞزٛس ثب غسای ظضی ث٠ س٘ت ًٔج٠

 ١بی پبضٟ ٝ چٞة زیٞاض ضسٟ ثٞزٛس ضكتٜس.ثب ٗوٞا ٝ ًبضتٚ

 ـ ذٞا١طت یي ٗبٟ پیص ی٠ ضٝظ خ٘ؼ٠ اٝٗسٟ ثٞز پیطٖ.

 ذٞاست؟!ـ چیٌبضت زاضت؟ ٗٞاز ٗی

 ثب ػػجبٛیت زست٢بیص ضا ث٠ ً٘طش ظز.

ًٜٖ ثِٞ ٗٞازی٠ ٠ٛ ٗٞاز كطٝش. ٗستأغْ ُلتٖ: ذٞا١ص ٗیـ ظضی ٠ٛ 

 چطا اٝٗسٟ ثٞز پیطت، ایٜدب تٞی ایٚ ٗرطٝث٠ ضٝٛبى ٗٚ چیٌبض زاضت؟!

 ثبظ اض٢ٌب ظٗبٙ ٝ ٌٗبٙ ضا ٛطٜبذت٠ خبضی ضسٟ ثٞزٛس. پٞظذٜس تٔری ظز.

ـ ٗرطٝث٠؟! آضٟ ایٜدب ذطاث٠ است اّٗب الاهْ ی٠ سوق ثبال سطٗٞٙ ١ست 

 سیالة اض٢ٌبیص ؿطه٘ٞٙ ٠ٌٜٛ...٠ً ذسا ظیط 

 غٞضتٖ ضٝ پبى ًطزٕ. ٛلس ػ٘یوی ًطیس.

 ضٞ سوف ٠ًٜ.ـ ذٞا١طت اٝٗسٟ ثٞز ثچ٠

ظاٛٞاٖٛ تب ضسٛس. ضٝی ظٗیٚ ٛطستٖ. زیِط ثیطتط قبهت ٛساضتٖ. زٖٓ 

 سٞذت چوسض سِٜیٚ ثٞز ١ؿٖ ایٚ زضز...ثطای ذٞزٕ ٗی

 ایص.خٔٞ آٗس ٝ ظیط ثبظٝیٖ ضا ُطكت. ٗثْ پط سجي ثٞزٕ ثط
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اٝٗسٙ پیطٖ ٛجٞز اِٛبض زٓص ـ ذٞا١طت ضجی٠ زذتطایی ٠ً ١٘یط٠ ٗی

 ٛجٞز اظ اٝٙ ثچ٠ ٠ً تٞ ضٌ٘ص ثٞز زّ ث٠ٌٜ.

 آضإ پطسیسٕ: چیٌبضش ًطزیٚ؟

 ِٛب١ص ضا ث٠ آتص زٝذت.

ـ ١یچی... ذٞزش ٛرٞاست ی٠ ١ٞ اِٛبض ضٕ ًطز،... ثیریبّ ٠٘١ چی 

ثطاش سٞذت ذیٔی ضجی٠... ضس ٝ كطاض ًطز. ضطاضٟ آٝضزٟ ثٞزش ایٜدب، زٖٓ 

 سٌٞت ًطز. ث٠ غٞضتص ذیطٟ ٗبٛسٕ.

 ـ ضجی٠ زذتطٕ ثٞز... ١٘ٞٙ ٠ً تٞ تػبزف ُٗطز...

آٗس، ثطُطتٖ. زٝ ظٙ ٠ً ثب غسای خیؾ ٝ كطیبزی ٠ً اظ اٛت٢بی پْ ٗی

١ط زٝ ٗؼٕٔٞ ثٞز ٗؼتبز ١ستٜس ثب ١ٖ زضُیط ضسٟ ثٞزٛس. ظضی ًٜبضٕ ظز ٝ ثب 

 .هس٢ٗبی تٜس ث٠ س٘ت آ٢ٛب ضكت

 ـ چت٠ ٢ٜٗبظ سیب٠١ ثبظ ٠ً زاز ٝ هبّ ضاٟ اٛساذتی!

تطریع ضا  طبٙیتٞاٛستٖ چ٢طٟاظ آٙ كبغ٠ٔ ٝ زض آٙ تبضیٌی ٛ٘ی

 ثس١ٖ. غسایص ٗثْ غسای پیطظٛی ثٞز.

 ٠٘١ چیع ثبظ زست ظزٟ ث٠ پبیپ ٗٚ!ـ ایٚ ضطاضٟ ثی

حبّ ٛساضٟ زٗبؿطٞ ثبال ثٌط٠. ثب  ـ ظضی ؿطیس: ایٚ ثسثرت ٠ً اآلٙ

اػتٜب چطذیس ٝ ث٠ بٕ ضطاضٟ ثب ػد٠ٔ ث٠ س٘ت آ٢ٛب ضكتٖ. ضطاضٟ ثیضٜیسٙ ٛ

 س٘ت ت٠ٌ آ٢ٜ١بیی ٠ً ث٠ ضٌْ حػبض زضآٝضزٟ ثٞز ضكت.

ثب اضبضٟ ظضی ك٢٘یسٕ ٠ً آٙ ظٙ الؿط ٝ ٛحیق ٠ً ًٜبض آتص زض ذٞز 

ٗچب٠ٓ ضسٟ ضطاضٟ است. اغالً ضجی٠ زذتطی ٛٞظزٟ ثیست سب٠ٓ ٛجٞز. 

اش سٟ ثٞز ٝ اِٛطتبٙ ثٜٔس ٝ استرٞاٛیغٞضتص اظ سیب١ی ٝ زضز زض١ٖ ض
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ضٝیص ٛطستٖ. ٛٞض آتص ٗثْ زست٢بی سبٓرٞضزٟ ظٛی ٗیبٛسبّ ثٞز. ضٝث٠

 ٓطظیس.ًطز. ذٞزش ضا ثیطتط خ٘غ ًطز. زاضت ٗیاش ضا ضٝضٚ ٗیچ٢طٟ

 ذٞای اظ خٖٞٛ؟ـ چت٠ چی ٗی

 آضإ ُلتٖ: ٗٚ ؿعّ ١ستٖ، ذٞا١ط ضٝٛبى!

 ٛساضٟ.ذٞای ثبش ث٠ ٗٚ ضثكی ـ ١ط ذطی ٗی

 سؼی ًطزٕ ثطذٞزٕ ٗسٔف ثبضٖ.

 زٝٛی ضٝٛبى ُٗطزٟ؟!  ـ ٗی

اش ١یچ كطهی ٌٛطز ث٠ آتص ظّ ظزٟ ثٞز. آضإ ُلتٖ: اظ ضٝی پْ چ٢طٟ

 پطیسٟ پبئیٚ. ١٘چٜبٙ سبًت ثٞز. ً٘ی خٔٞتط ضكتٖ.

زٖٝٛ ٠ً تٞ زٝست غ٘ی٘ی ضٝٛبى ثٞزی. ثبیس ثب ٗٚ ـ ضطاضٟ ٗٚ ٗی

 ٌٜبضٝ ًطز؟ ضٝٛبى اظ ًی ثبضزاض ثٞز؟حطف ثعٛی ث٢ٖ ثِٞ ضٝٛبى چطا ای

ظز. خٔٞ ضكتٖ ضؼ٠ٔ آتص زض چط٘بٛص اٛؼٌبس زاضت. حتی پٔي ١ٖ ٛ٘ی

ٝ آضإ زستٖ ضا ضٝی زست استرٞاٛی ٝ ٓطظاٛص ُصاضتٖ. تٌبٙ ٗرتػطی 

 ذٞضز. چطذیس ٝ ث٠ غٞضتٖ ِٛبٟ ًطز.

 ـ پّٞ زاضی؟!

ٜح تٞٗٚ آضإ سط تٌبٙ زازٕ. ثب غسای ٓطظاٙ ُلت: ث٢ٖ هطؼ ٗیسی؟! پ

 ث٢ٖ هطؼ ٗیسی؟!

 ذٞاستٖ زستٖ ضا زاذْ ًیلٖ ًٜٖ ٠ً غسای ظضی ضا ضٜیسٕ.

 ـ ث٢ص پّٞ ٛسٟ، ثعاض اّٝ ثٜبِّ ثؼس.

ات اشیّت ٌٛٚ زی٠ِ ِٛب١ص ًطزٕ ثب استیػبّ ُلت: ظضی خٞٙ ٠ٜٛ

زٗٞ ثسبظٕ ثؼس ٗیبٕ ثطات ٠٘١ چی ضٝ تؼطیق ٞثرسا ذ٘بضٕ... ثعاض اّٝ ذ

 ٌٜٖ.یٗ



118دهم فصل 

 ثب تطزیس ث٠ ظضی چطٖ زٝذتٖ. ثسٝٙ ای٠ٌٜ ِٛب١ٖ ًٜس ُلت: 

ـ زضٝؽ ٗی٠ِ، ٝهتی ثٌط٠ تب ثیست ٝ چ٢بض سبػت تٞی ١پطٝتِ. 

 ضٜبس٠ چ٠ ثطس٠ ث٠ ذٞا١ط تٞ!ذٞزش ضٝ ١ٖ ٛ٘ی

ظضی خٔٞتط آٗس ٝ ِٓسی ث٠ پب١بی ضطاضٟ ٠ً زض ذٞزش خ٘غ ضسٟ ثٞز 

٘بٙ سجع ضطاضٟ خ٘غ زٝٛی؟! اضي زض چطظز: زِ ثٜبّ زی٠ِ، ثِٞ ١طچی ٗی

 ثبال ًطیس.اش ضا ثب ثـؽ ضس. ثیٜی

 زٖٝٛ...زٖٝٛ... ثرسا ٛ٘یـ ٗٚ ١یچی ٛ٘ی

 اش ضا ثبال ثطز:ظضی ثب ت٢سیس اِٛطت

ٛبٓی یب ثعاضٕ ایٜدب اظ ذ٘بضی ث٘یطی؟! تٚ ٓص زِ ـ ضطاضٟ زِ ظض ثعٙ ٗی

 ثِٞ!

 ـ ضٝٛبى ثطای ایٚ خ٢ٜٖ ظیبزی ذٞة ثٞز.

 ٝ ث٠ ز١بٛص چطٖ زٝذتٖ.ٛطستٖ ضٝی ذب٢ًب ًٜبضش 

 ًٜٖ ضطاضٟ. ضٝٛبى ثب ًی ثٞز؟  ِٛب١ٖ ًطز.ـ ث٢ٖ ثِٞ، ذٞا١ص ٗی

 ـ ثب زاٛیبّ...

ـ زاٛیبّ؟ زاٛیبّ ًی٠؟ آزضسص ضٝ زاضی؟!  پٞظذٜسی ظز ٝ ث٠ چط٘بٖٛ 

 ذیطٟ ٗبٛس.

ٛی الًچطیب ثٞز. ایٚ اٝاذطٕ ٠ً ٗیٞٛص ثب زٛی ـ ضٝٛبى پبی٠ ثبثت ٢ٗ٘ٞ

ضٞٙ پیص اٝٗسٟ، ی٢ٞ ظزٙ ث٠ تیپ لت چی ثیٚث٢ٖ ذٞضزٟ ثٞز، ث٢ٖ ِٛ

.ٖ١ 

ُٖ. ١ّٞ ٝ ًالك٠ ُلتٖ: آزضسص... آزضسص ضٝ زاضی؟! زاٛیبّ ضٝ ٗی

 تط ًطز ٝ ثبظ١ٝبیص ضا ثب زست ٗبسبغ زاز.تط ثـْذٞزش ضا ٗحٌٖ

 زٖٝٛ پّٞ ضٝ ضز ًٚ ثیبز... پٞٓٞ ثسٟ...ـ ٓؼٜتی ٗٚ زی٠ِ ١یچی ٛ٘ی
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اسٌٜبس سجع ضا اظ ًیق پّٞ ًٞچٌٖ  ًیلٖ ضا ثبظ ًطزٕ. هجْ اظ ای٠ٌٜ

ثیطٝٙ ثیبٝضٕ زض ١ٞا چِٜص ظز. ثٜٔس ضس ٝ ثب سطػت پتٞی خٔٞی زض ضا 

١ب ٛبپسیس ضس. ظضی ١٘چٜبٙ ًٜبض ظز ٝ زض تبضیٌی زٕ ؿطٝة پطت ذطاث٠

 ثبالی سطٕ ایستبزٟ ثٞز.

ض٠ تٞٙ، ١ٞا زاضی تبضیي ٗیـ ثٜٔس ضٞ زذتط خٞٙ ثبیس ثطُطزی ذ٠ٛٞ

 ی تٞ ٛیست.ٝ ایٜدب ١ٖ خب

ضبیس  زاٛستاش چطٖ زٝذتٖ. ًسی چ٠ ٗیث٠ غٞضت ظٗرت ٝ ذطٚ

تپیس. ظٛسُی هٔت ٢ٗطثبٛی ثب ػطن ٗیضٝظی پطت ١٘یٚ ظب١ط ذطٚ 

١بی ػدیجی زاضت. ثٜٔس ضسٕ ٝ ذب٢ًب ضا اظ ضٝی پبٓتٞی سیب١ٖ ثب ثبظی

 زست تٌبٛسٕ.

 ُطزٟ؟ًی ثطٗی ـ ضطاضٟ؛

٢بض سبػت آزٕ ٛیست. ا٠ُ اٝٙ زی٠ِ تب ثیست ٝ چ ُلتٖ،ـ ث٢ت ٠ً 

 ذٞای ثب١بش حطف ثعٛی ثبیس ی٠ ضٝظ زی٠ِ ثیبی. ٗی

١بی ذطي ٝ ػطم ی ٓجبسثٜٔس ضسٕ. زیِط ث٠ ثٞی آتص ٝ ثٞی ٗبٛسٟ

ًطزٟ زض ایٚ ثیـ٠ٓٞ ػبزت ًطزٟ ثٞزٕ. ًٜبض پتٞی پبضٟ ایستبزٕ ٝ اظ ظضی 

ثبظاض تطٌط ًطزٕ. ثب ػالٗت سط پبسرٖ ضا زاز ٝ ُلت ٠ً ٗسیط ضسیسٙ تب 

 ضا ظٝزتط ٝ هجْ اظ تبضیٌی قی ًٜٖ.

آس٘بٙ اثطی ٝ ُطكت٠ ؿطٝة ظٗستبٛی ٛٞیس ثبضش زٝثبضٟ زاضت. ثطف زض 

ت٘بٕ ٗستی ٠ً ظیط پْ ثٞزٕ ثبضیسٟ ثٞز ٝ اضتـلبػص تب ظیـط ظاٛـ١ٞبیـٖ 

ضسیس. سٞظ سطز چط٘بٖٛ ضا سٞظاٛس. ضبٖٓ ضا زٝض غٞضتٖ ٗحٌٖ ًطزٕ ٗـی

ضسیس ٠ ذطٝخی ثبظاض ٝ اٛجبض١بی سٞذت٠ ٗیٝ ًٞتب١تطیٚ ٗسیطی ضا ٠ً ث

ضبیس پٜدبٟ ٗتط یب غس ٗتط ثیطتط ٛطكت٠ ثٞزٕ ٠ً احسبس اٛتربة ًطزٕ. 
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اش چطذیسٕ زض یي ٓحظ٠ ًطزٕ ضبٖٓ ث٠ چیعی ُیط ًطزٟ. ثطای ض١بیی

زض ًبس٠ سطخ ٝ  تػٞیط چط٘بٙ سیبٟ ٝحطی ٠ً ٗثْ زٝ ُٞی آتیص

ٗطز خٞاٛی ٠ً ١یٌْ زضذطیسٛس خٔٞی غٞضتٖ ظب١ط ضس. ذٞٛیٚ ٗی

 اش پیچبٛسٟ ثٞز.ی ضبٖٓ ضا زض ٗطتتٜٜٞٗسی زاضت ُٞض٠

 ـ ًدب؟!

ض سٞاض ثٞز... ضبٖٓ ضا ٗحٌٖ ضٜبذت٘ص یٌی اظ ١٘بٙ ضاًجبٙ ٗٞتٞ

 .ًطیس

 ـ ٖٝٓ ًٚ.

اش خبی پبضُی زاضت ٠ً ٗؼٕٔٞ ثٞز ذٜسیس. ضٝی پیطبٛی ٝ ًٜبض ٠ُٛٞ

 ٞزٛس.ثطای سب٢ٓب هجْ است. زٛسا٢ٛبیص ٛبٗطتت ٝ ظضز ث

 ـ ٠ِ١... ٝٓت ًٜٖ ثطی؟! ث٠ ١٘یٚ ضاحتی ٠ً ٛیس ذبٖٛ ذٞض٠ِٔ!

 ٝحطت ظزٟ ِٛب١ص ًطزٕ.

 ذٞای؟!ـ چی ٗی

 زٝٛی چوسض ایٜدب ٜٗتظطت ٗٞٛسٕ ٠ً ثطُطزی!ـ ٗی

ًٜی ثب ذطٖ ؿطیسٕ: ٖٝٓ ًٚ ػٞؾی ٗٚ اظ اٝٛبیی ٠ً تٞ كٌط ٗی

غٞضتٖ ٛیستٖ. ثب سطػت یي زٝض زیِط ضبٖٓ ضا زٝض زستص پیچبٛس ٝ ث٠ 

 تط ضس.ٛعزیي

ضٜبسٖ، حبال ـ ثجیٚ زذتطخٞٙ ٗٚ ظٛبیی ٗثْ تٞ ضٝ ذیٔی ذٞة ٗی

٠ً خٜست ضٝ ُطكتی زٛجبّ ی٠ خب ١ستی ٠ً ثب ذیبّ ضاحت ذٞزتٞ 

 ثسبظی، ٗٚ خب زاضٕ، ثیب پیص ذٞزٕ!

 ٛلسٖ ضا ثب حطظ ثیطٝٙ زازٕ.

 ظٖٛ.ـ ٖٝٓ ًٚ! ٝ اُط٠ٛ خیؾ ٗی
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 ٟ ثٞز.زٝثبضٟ ذٜسیس. ثٞی ٛلسص تٜس ٝ ظٜٛس

ذٞای خیؾ ثعٙ ػعیعٕ، ٗٚ ػبضن زذتطای ٝحطی ـ ١طچوسض ٗی

 ١ستٖ.

س. ـًٞثییـإ ٗهٔجٖ ٗثْ ُٜدطٌی اسیط ذٞزش ضا ث٠ هلس٠ سی٠ٜ

إ. ًبپطٚ سجع ثب آستط ٛبضٛدی پٞضیسٟ ذٞاستٖ ثل٢٘س ٠ً تطسیسٟٛ٘ی

 پٞظذٜس ظز. ثٞز. ضبٖٓ ضا ض١ب ًطزٕ ٝ ًیلٖ ضا خٔٞ آٝضزٕ.

 ًیلٖ ضا ثیطٝٙ آٝضزٕ. ًٜی؟  ـ چیٌبض ٗی

  ی پٞالی ٠ٜٗ!ـ ثیب ایٚ ٠٘١

إ زست ًطیس. تٜٖ اظ ت٘بس پٞستص ثب غٞضتٖ ذٜسیس ٝ ضٝی ٠ُٛٞ

 ٗٞض ٗٞض ضس. خٔٞتط آٗس.

 زٕ ث٢ت ثس ِٛصضٟ. ٓطظیسٕ اّٗب سؼی ًطزٕ ٛل٢٘س.ـ ث٢ت هّٞ ٗی

ت٘بٕ تٞاٖٛ ضا خ٘غ ًطزٕ ٝ ثب ًیلٖ ٗحٌٖ ث٠ غٞضتص ًٞثیسٕ ٝ 

ضٜیسٕ ٠ً ٛبسعاُـٞیبٙ ث٠ زٛجـبٖٓ سٕ چ٠ ُلت. كوف ٗیزٝیسٕ. ٛل٢٘ی

إ ١ب سرت ثٞز. ١ٞای سطز ٗثْ ذٜدط ُٔٞ ٝ ضی٠زٝز. زٝیسٙ ضٝی ثطفٗی

زٝیسٕ. كوف ث٠ ضسیسٙ ث٠ اكتبزٕ ٝ ٗیزٝیسٕ. ٗیضٌبكت. اّٗب ثبظ ٗیضا ٗی

٠ ـص ازاٗـًطزٕ. هٔجٖ ثب آذطیٚ هسضت ث٠ قپزض ذطٝخی ثبظاض كٌط ٗی

ای ٠ً آٙ ؾطث٠ ٗحٌٖ ضا اظ پطت ذٞضزٕ. چَٜ اٛساذت ٓحظ٠ زاز تبٗی

پطت سطٕ ٝ ١ٞٗبیٖ ضا ًطیس. خیؾ ًطیسٕ. سیٔی ٗحٌ٘ی ث٠ غٞضتٖ ظز. 

 ًطزٕ.ٗیإ ثٞز حس إ خبضیاظ ًٜبض ٓت ٝ ثیٜی ٠ً ُطٗبی ذٞٙ ضا

ضٜٟٞ ١طظٟ! ًس غسات ضٝ ٛ٘یـ ذل٠ ضٞ ث٢ت ُلتٖ ٠ً ایٜدب ١یچ

١ب ًطبٛس. اظ زضز اضي زض چط٢٘بیٖ پط ضٝی ثطفإ ضا اظ پطت ُطكت ٝ یو٠

١ب پطیطبٙ ضسٟ ثٞزٛس. ضٝی ضٝی ثطف ضسٛس. پطتٖ ًطز ضٝی ظٗیٚ. ١ٞٗبیٖ
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ضٌٖ٘ ذی٠٘ ظز. زیِط اِٛبض ١ٞایی ثطای ٛلس ًطیسٙ ٛساضتٖ. تػٞیط 

ضٝی غٞضتٖ هطاض زاضت. ثب ُطی٠ كطیبز ی ًٖ ضٝث٠كبغ٠ٔاش ثب غٞضت سطخ

 ذٞإ ثطٕ ذ٠ٛٞ. ظزٕ: ٖٝٓ ًٚ ػٞؾی ٗی

إ تط اظ اٝٓی ظز. زیسٕ ٠ً ذٞٙ ثیٜیتط ٝ سرتسیٔی زٕٝ ضا ٗحٌٖ

 ١ن اكتبزٕ...١ب... ث٠ ١نپبضیس ضٝی سلیسی ثطف

١بی پبٓتٞ ٝ إ ٝ ثب هسضت ز٠ً٘ـ ٖٝٓ ًٚ... زست اٛساذت زضٝٙ یو٠

 ٗبٛتٞیٖ ضا پبضٟ ًطز.

 ًٜٖ اّٗب ثؼس اظ ای٠ٌٜ ًبضٕ ثب١بت تٕ٘ٞ ثط٠.ـ ٝٓت ٗی

ای ٛساضتٜس. ًطیسٕ. اّٗب ١یچٌسإ كبیسٟظزٕ. كطیبز ٗیپب ٗیزست ٝ 

ظٛس ث٠ ٗثْ ٗطؿی ٠ً ثطای كطاض اظ ثطیسٟ ضسٙ سطش ث٠ ١ط سٞ چَٜ ٗی

ظزٕ. ای٠ٌٜ چٜس سیٔی ٝ ٗطت ث٠ غٞضتٖ ذٞضز زض ٓجبسص چَٜ ٗی

حس ضسٟ ثٞزٕ. كوف ًطزٕ. ثیذبقطٕ ٛ٘بٛسٟ. زیِط زضز ضا حس ٛ٘ی

ذٞضز. زٖٓ ثطای ٠ ث٠ پٞست ٓرت ٝ ػطیبٙ ضٌٖ٘ ٗی١ٞای سطز ثٞز ً

زٝیسٕ زض ًٞچ٠ ثبؽ ذب٠ٛ... ٗبزضٕ تَٜ ضسٟ ثٞز. ثبظ ثچ٠ ضسٟ ثٞزٕ. ٗی

زاضتٜس ثب ١ٖ ظیط زضذت تٞت ذـب٠ٓ ثـبظی  ضٝٛبى ٝ ضٝغیٚ ١ٖ ثٞزٛس.

ًطز. سطٕ ضا ضٝی ظا١ٞٛبیص ًطزٛس. ٗبزضٕ ١ٞٗبیٖ ضا ٛٞاظش ٗیٗی

 ُصاضتٖ...

  طات تَٜ ضسٟ...ـ ٗبٗبٙ زٖٓ ث

ـ ٜٖٗ زٖٓ ثطاتٞٙ تَٜ ضسٟ... ث٠ غٞضتص ِٛبٟ ًطزٕ چوسض ضجی٠ 

 ضٝٛبى ثٞز... ٠ٛ ذٞز ضٝٛبى ثٞز اِٛبض...

 ـ ضٝٛبى تٞیی؟! تٞ ًدب ثٞزی؟! غسایص پیچیس زض سطٕ.

 ـ ؿعّ....    ـ ؿعّ .....    ـ ؿعّ ....
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١بٖٛ. چط٢٘بیٖ ضا ثب ظح٘ت ثبظ ًطزٕ. قؼٖ ضٞض ذٞٙ پیچیسٟ ثٞز زض ز

  چوسض ایٚ غسا آضٜب ثٞز... غسای ضٝغیٚ ثٞز یب ضٝٛبى؟!

 ـ ؿعّ.... ؿعّ...

غسای ضٝغیٚ ثٞز. غسایص اظ ١٘بٙ ًٞزًی ٛبظًتط اظ غسای ضٝٛبى 

 ثٞز....

 ـ ًثبكت ػٞؾی.... ٝٓص ًٚ حیٞٝٙ....

چط٘بٖٛ ث٠ ظح٘ت ثبظ ضسٛس. زیِط سِٜیٜی ٝظٙ آٙ ٗطز ضا ضٝی 

 تٞاٛستٖ ٛلس ثٌطٖ.ًطزٕ. ٗیإ حس ٛ٘یسی٠ٜ

  

 

 



 

 

 

 

 

 

 فصل یازدهم

 نیکان

پاکن را روی حالت اتومات قرار دادم. شدت و سرعت بارش برف برف

شد. بعد از گذشت چهار ساعت هنوز پنج کیلومتر هم هر لحظه تندتر می

 نرفته بودم. رادیو را روشن کردم.

ی حیران عبور ـ به علت بارش سنگین برف و کوالک در محور گردنه

 پذیرد...و مرور وسایل نقلیه فقط با زنجیر چرخ و به کندی انجام می

ها که در ترافیک در هم گره خورده کالفه نگاهم را به صف ماشین

اش وقتی از سالن بود. چهرهبودند دوختم. یاد غزل تمام ذهنم را پر کرده 

تشریح پزشکی قانونی بیرون آمده بود هیچ شباهتی به آن غـزلی کـه 

صدای  شناختم نداشت. قطعاً هضم این اندوه برایش خیلی سخت بود.می

 زنگ تلفن از فکر و خیال غزل بیرونم کشید. منشی دفتر بود.

 ـ سالم آقای بهمنش.

 ـ سالم خانم، روز بخیر.
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بهمنش خواستم بهتون اطالع بدم امروز نوبت دادگاه برای ـ جناب 

رسیدگی به پرونده حضانت آقای شهریار مفید، هست. به ساعتم نگاه 

 کردم و با ناامیدی به جاده چشم دوختم.

کنم امروز بتونم خود رو برسونم، در حال حاضر توی ـ خانم فکر نمی

بشم چند ساعت ترافیک سنگینی هستم که اگر موفق به رد شدن ازش 

ای تغییر بره، لطفاً قرار روی برای روز دیگهتا رسیدن به تهران زمان می

 به جای صدای منشی، صدای پدرم در گوشی پیچید.بدین. 

دونم این چه کار مهم و فوری بود که برای تو پیش ـ نیکان من نمی

یی که هااومد امّا من واقعاً نگران این احساس مسئولیت تو در قبال پرونده

 رسی.گیری هستم، اینطوری به هیچ جا نمیمی

ـ پدر جان سالم، من که به خانم امینی توضیح دادم اآلن توی یه 

 گردنه که پر از ماشین و برف و کوالکِ گیر افتادم.

های آخر زمانی ـ برای من مهم نیست تو اآلن کجایی! اآلن و این هفته

ان بدیم نیکان! تو چرا هیچ هست که ما باید خیلی از کارها رو سروسام

 احساس مسئولیتی به کارت نداری؟!

ـ پدر جان؟! .... صدای کوبیده شدن گوشی روی تلفن و بعد از آن 

های سفید که های ممتد نشان از قطع شدن تماس داشتند. به دانهبوق

آمدند خیره شدم. پدرم تندتند روی تن صاف و صیقلی شیشه فرود می

دیدم اوضاع اگر آن شب غزل را در آن شرایط نمی حق داشت. امّا شاید

ی کم دوباره فضای آمد. صدای زنگ با فاصلهحتماً طور دیگری پیش می

ی پخش صدا را ماشین را پر کرد بدون آنکه به شماره نگاه کنم، دکمه

 لمس کردم.
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ـ پدر جان اجازه بدین توضیح بدم. انتظار شنیدن صدای پدرم را 

 ی ظریفی در ماشین پیچید.زنانهداشتم! امّا صدای 

 ـ سالم، آقای بهمنش؟! 

 داد خیره شدم.با تعجب به مانیتور پخش که شماره ناآشنا را نشان می

 ـ بفرمائید؟!

 ـ من روژین هستم.

 ـ سالم روژین خانم، حال شما خوبه؟

 ـ ممنونم آقای بهمنش... 

 لحن صدایش انگار عادی نبود. ،سکوت کرد

 م خوب هستن؟!پرسیدم: غزل خان

دوباره سکوت کرد. با خودم فکر کردم چه دلیلی برای تماس با من آن 

هم چند ساعت بعد از رفتنم دارد؟ چه کسی جز غزل ما را به هم مرتبط 

 ساخت؟ پس حتماً موضوعی در ارتباط با غزل وجود داشت.می

 ـ روژین خانم، موضوعی پیش اومده؟!

له، غزل رفته! با تعجب پرسیدم: با نگرانی گفت: راستش.... راستش ب

 کجا؟!

ـ صبح بعد از رفتن شما، نشانی دوست روناک رو ازم گرفت، گفت 

خواد در مورد روناک ازش سؤال بپرسه! امّا اآلن که چند ساعت می

 گذشته برنگشته.

 ـ باهاش تماس گرفتین؟!

 از وقتی اومده تلفن نداره! ،اش خراب شدهـ گفت که گوشی تلفن

 . به حمیدرضا اطالع دادین؟!ـ حمید..
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 صدای بغض آلودش در گوشی پیچید.

ـ آقای بهمنش مجید و برادرش برای مأموریت از شهر خارج شدن. 

دونین که هر دو توی اداره پلیس راهنمایی و رانندگی کار میکنن. می

دونم باید چیکار کنم؟ حال پدرم هم ام هم نیستن. نمیشوهر خاله و خاله

ترسم حرفی بزنم حالش ی که با غزل داشت مساعد نیست میدعوایبعد از 

 بدتر بشه. 

 ها که در هم قفل شده بودند نگاه کردم.به صف ماشین

ـ روژین خانم من اآلن توی ترافیک گیر افتادم. امّا به محض اینکه 

 بتونم برمیگردم. این شماره تلفن خودتونه؟!

 کر کنم. دونم چطور ازتون تشـ بله، شماره خودمه، نمی

 ـ نگران نباشید.

تماس که قطع شد من همچنان به صفحه پخش خیره مانده بودم. 

خواستم برگردم؟! چرا برایم اهمیت داشت و خودم را در برابرش چرا می

دیدم. مگر غیر از این بود  که تا چند ماه پیش به هیچ زنی مسئول می

گردم؟ وقتیکه برمیکردم. چرا گفته بودم جز ارکیده حتی نگاه هم نمی

 کردم؟!باید به کارهایم رسیدگی می

اش جلوی دیدگانم جان گرفت. همان حس عمیق خواستن باز چهره

کردم. با قلبم را احاطه کرده بود. خودم را در برابرش مسئول حس می

مان وجود داشت نه حتی احساس خاصی. با قلبم آنکه نه خویشاوندی بین

 جدال کردم.

خواستمش؟ مگر چه ویژگی متمایزی از بقیه زنان و ـ برای چه می

رسیدم. کردم کمتر به نتیجه میدختران اطرافم داشت؟ هر چه فکر می
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اختیاردار قلبم بود. قلبی که در مغناطیسی عجیب با آن چشمهای 

ام... غمگین وا داده بود. شاید هم حسی بود جامانده از روزهای کودکی

ی کمی که تا ماشین یت...از فاصلهاین حس حمایت و احساس مسئول

جلویی پیش آمده بود، استفاده کردم و مسیر را خالف جهت جاده دور 

کردم که مسیر برگشت به سمت شهر خلوت و بدون زدم. خدا را شکر می

ترافیک بود. کمتر از یک ساعت بعد روژین روی صندلی جلوی ماشین 

ترین نقطه شهر بود را ینی قدیمی که در پائنشسته بود و نشانی آن خانه

اش ظریف و استخوانی جثه داد. کنار در آهنی سیاه رنگ پیاده شد.می

 بود.

 خواین باهاتون بیام؟!ـ روژین خانم می

ـ نه نگران نباشین، شراره با خانم برادرش تنها توی خونه زنـدگی 

 کنن. برادرش سالهاست که فوت کرده!می

 به آرامی سر تکان دادم.

 تون هستم. ـ منتظر

اش چند دقیقه بعد وقتی از قدرشناسانه لبخند زد و تشکر کرد. چهره

 آن خانه قدیمی خارج شد کامالً بهم ریخته و نگران بود.

ـ غزل خانم نیومدن؟ تونستین با شراره صحبت کنین؟! نگاهم کرد. 

تر بود و صورت زیباتری کمی شبیه غزل بود. امّا چشمان غزل کشیده

 داشت.

های اینجا نبود آقای بهمنش. رفته دنبال شراره پشت خرابه ـ غزل

 بازار تاریکه!

 با تعجب نگاهش کردم.
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 ـ کجا؟!

های بازار یه پل قدیمی هست که سالهاست که مخروبه ـ پشت خرابه

 هاست.ها و موادفروششده و پاتوق معتادها و کارتن خواب

 با حیرت گفتم: چرا غزل خانم رفته اونجا؟!

اش چشم به زیر انداخت و به انگشتان ظریف و استخوانیسرش را 

 دوخت.

ـ چون شراره یک ماهه که دیگه نمیره خونه، زن داداشش بخاطر 

اش کرده. غزلم رفته اونجا که با شراره هاش از خونه بیروناعتیاد و دزدی

 صحبت کنه. 

 نفسم را با خشم بیرون دادم.

 تاریک نشده. ـ لطفاً نشانی بازار رو بهم بدین تا هوا

 با خجالت نگاهم کرد.

 ـ ممنونم از اینکه برگشتین.

نیم ساعت بعد که به پل چوبی قدیمی رسیدیم هوا کامالً تاریک شده 

های سبک برف را روی هوا آمد و باد الیهها میبود. صدای زوزوه سگ

روژین هم پیاده شده بود و هر دو دنبال نشانی از ورودی  کرد.پراکنده می

 ودیم.پل ب

 ـ روژین خانم بهتره شما برین داخل ماشین! 

ای که در باد ام را تمام کنم. صدای فریاد و نالهقبل از اینکه جمله

پیچیده بود شنیدم. هر دو با نگرانی به هم نگاه کردیم. روژین با ترس 

 تر از قبل.گفت: صدای فریاد بود؟! صدا دوباره تکرار شد امّا این بار ضعیف

 زل بود؟! بخدا صدای غزل بود! آقای بهمنش!ـ صدای غ
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 ی اطرافم را جستجو کردم.چرخیدم محوطه تاریک و یخ زده

 آمد؟! ـ از کجا بود؟ صدا از کجا می

 همه جا برف بود و تاریکی...

با انگشت به پشت سرم اشاره کرد و قبل از اینکه حرکتی کنم در 

 زد.ها دوید... با گریه صدایش میمیان برف

 ل ... غزل ... غزل...ـ غز

 شدند. به دنبالش دویدم.ها بیشتر میصدای پارس سگ

 ـ روژین نرو... صبر کن...

زد... دوید و نام غزل را فریاد میها میـ غزل! .... غزل! .... در میان برف

ه ـم کـای بودیحنهـکمتر از یک دقیقه بعد هر دو مات و مبهوت ص

زمین خوابیده بود و مردی روی  دیدیم. غزل رویرویمان میهـروب

ها پریشان شده بودند و قطرات شکمش نشسته بود. موهایش روی برف

 خوردند.زمین اطرافش به چشم می خون روی سفیدی

قبل از من روژین به سمت آن مرد هجوم برد. از گردنش آویزان شد و 

 به موهای مجعد مرد تنومند چنگ انداخت.

 حیوون...ـ کثافت عوضی... ولش کن 

مرد که تازه متوجه حضور روژین شده بود با حرکت تندی هیکل 

ظریف و استخوانی روژین را از خودش جدا کرد و محکم روی برفها هلش 

داد. دیگر نفهمیدم که چطور با تمام قدرتم به سمتش هجوم بردم اولین 

 اش را با پشت دست پاک کرد.مشت را نثار صورتش کردم خون بینی

اش را تمام کند مشت هستی؟! چیه نکنه تو.... نگذاشتم جملهـ تو کی 

ها ریخت. گیج شده بود از تر زدم. خون از دهانش روی برفدوم را محکم
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ها فرصت استفاده کردم ریموتِ ماشین را به سمت روژین که روی برف

 خیز شده بود انداختم. نیم

 ـ روژین، غزل رو ببر توی ماشین.

موت و کارت را از روی زمین چنگ زد. نگاهم روژین بلند شد و ری

آلود غزل ثابت ماند. قلبم داشت از چرخید و روی صورت کبود و خون

ایستاد. لباسش پاره شده بود و سفیدی تن عریانش در آن حرکت می

ی محکمی که به پشت ساقم درخشید. با ضربهشب سرخ زمستانی می

ب کوتاه و کلفتی را در ها افتادم. مرد چوخورد خم شدم و روی برف

 اش گرفته بود. به سمت روژین چرخیدم.مشت

 ـ زود باش ببرش توی ماشین.

ام با مرد درگیری های غزل را گرفت و کشید. بلند شدمـ روژین شانه

ای به طول انجامید. هر دو تر بود چند دقیقهکه از من قدبلندتر و هیکلی

ز هم فاصله گرفتیم. چوب شد اتر میبا صدای آژیری که داشت نزدیک

ها دستی را از روی زمین برداشت و درحالیکه لنگ لنگان به سمت خرابه

رسم. خون دور لبم را پاک کردم: گمشو رفت گفت: بعداً خدمتت میمی

های تند به اش مطمئن شدم چرخیدم با قدمحیوون.... وقتی از دور شدن

یشه به روژین که با شد. از شسمت ماشین رفتم. صدای آژیر دورتر می

ترس غزل را در صندلی عقب در آغوش کشیده بود نگاه کردم و با دیدنم 

 کلید قفل درها را زد.

سوار شدم و با آخرین سرعت مسیری را که آمده بودم با دنده عقب 

های در ورودی بازار بودیم. بازار طی کردم. چند دقیقه بعد زیر نور چراغ

در آن وقت از غروب در جلوی بازار انجام بسته بود و هیچ رفت و آمدی 
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های روژین تکیه داده بود نگاه شد. برگشتم و به غزل که به شانهنمی

 کردم.

کرد. به ـ حالت خوبه؟! سکوت کرده بود... روژین داشت گریه می

 صورتش که کبود شده بود نگاه کردم. نفسم هنوز جا نیامده بود.

 ـ باید ببریمش بیمارستان.

 اینکه روژین حرفی بزند. غزل آرام چشم باز کرد.قبل از 

 ـ احتیاج به بیمارستان نیست، من حالم خوبه...

 با خشم به پشت سری صندلی جلو کوبیدم.

 ـ چرا تنها اومده بودی اینجا؟!

 اش سرخورد و افتاد پائین.اشک از روی گونه

 ـ اومده بودم دنبال شراره...

 با حرص فریاد زدم.

 فکرین غزل خانم!ـ خیلی بی

های نحیف روژین برداشت و پالتوی سیاهش را اش را از شانهتکیه

محکم به خودش چسباند. موهایش جلوی صورتش را گرفته بودند و خون 

 اش به جا گذاشته بود.رد باریکی تا چانه

 خواستم این اتفاق بیفته!ـ نمی

ل گفتم: بالیی اش قلبم را لرزاند. آرامتر از قبآلود و غمگینلحن بغض

 سرتون آورده؟ آسیب دیدن؟! با خجالت نگاهم کرد. 

 ـ نه ....

برگشتم و سرم را به پشتی صندلی تکیه دادم. صدای آرامش را 

 شنیدم. 
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 تونم بزارم خون روناک پایمال بشه.   ـ نمی

از دستش عصبانی بودم امّا به شدت هم نگران و دلواپس حالی که 

ا بیرون دادم و بدون هیچ کالمی به سمت داشت بودم. نفسم را با صد

ی دهشتناک خانه حمید راندم. تا رسیدن به خانه دائم تصویر آن صحنه

ها پریشان شده گرفت. موهایش که روی برفجلوی چشمانم جان می

های تیز آن مرد وحشی اسیر بودند و تن نیمه عریانش که زیر چنگال

آمد... با ه بالیی بر سرش میشده بود. معلوم نبود اگر نرسیده بودیم چ

کرد و لباسم . دستم در اثر درگیری درد میمشت محکم به فرمان کوبیدم

 از چند جا پاره شده بود.

ی خاله و های خانوادهها و شماتتیک ساعت بعد دیگر سؤال و جواب

حمیدرضا و برادرش پایان یافته بود. غزل و روژین برای استراحت به خانه 

روی سه مرد از خانواده غزل نشسته بودم. بودند و من روبهحمید رفته 

حمیدرضا، پدر و برادرش مجید. پدر حمید در حالیکه دستی به سبیل 

دانم این دختر کشید به حمید نگاه کرد: من نمیاش میسیاه و پرپشت

 فکر نبود، داغ روناک چه بر سرش آورده!که اینقدر بی

 رویم گذاشت.بهحمید استکان چای را روی میز رو

زد و نیکان هم ـ واال بابا اگه امروز روژین به نیکان زنگ نمی

گشت معلوم نبود چه خاکی باید بر سرمان کرد و برنمیجوانمردی نمی

دانم واال با چه زبانی به این دختر حالی کنم روناک کردیم. نمیمی

 خودش از باالی اون پل پریده، هیچکس هلش نداده.

هایی که با چوب کشیدم. تمام بدنم از کوفتگی ضربهنفس عمیقی 

 کرد.دستی آن مرد خورده بودم درد می
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ها را خریدی، اگر اون حیوان بالیی ـ نیکان تو آبرو و حیثیت صباحی

 آورد....سر غزل می

 آرام سر تکان دادم.

 ام بود.ـ کاری نکردم وظیفه

خیره بودم به شب در حالیکه از پنجره اتاق مهمان به آسمان سرخ 

گفت پدر حمید، غزل هیـچوقت اینـقدر کردم. راست میغزل فکر می

فکر نبود. اینکه حجم اندوه و دردِ از دست دادن خواهرش محابا و بیبی

ی پرخطر روناک با قلب و روحش چه کرده بود که او را به آن مخروبه

د که بعد آنقدر فکر و خیال در سرم بودانست و بس! کشانده بود خدا می

ها بیداری به زحمت خوابم برد. صبح با صدای چند ضربه به در از ساعت

 بیدار شدم.

راه را پوشیده حمیدرضا بود که لباس فرم سفید رنگ نیروهای پلیس

بود. با لبخند صبح بخیر گفت. خواستم بلند شوم که ادامه داد: استراحت 

حیران یخبندان و  کن نیکان جان، خواستم بهت اطالع بدم امروز گردنه

کوالک شده و جاده بسته است. تشکر کردم. دیدم همان جا ایستاده و 

 رویش ایستادم.منتظر است حرف دیگری بزند. بلند شدم و روبه

 ـ حمیدرضا چیزی شده؟!       

 نگاهم کرد.

 دن.اش تحویل میـ فردا جنازه روناک رو برای خاکسپاری به خانواده

لحظه بعد در حالیکه نگاهش را به زمین  هر دو سکوت کردیم. چند

دوخته بود ادامه داد: دیشب تا صبح غزل تب و لرز داشت. همش اسم 

 زد، هیچوقت توی عمرم اینطور پریشان ندیده بودمش.روناک رو صدا می
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ای حس کردم حسی به صورت مغمومش چشم دوختم. برای لحظه

 . به صورتم نگاه کرد.فراتر از خویشاوندی برای غزل در قلبش وجود دارد

 ـ چند ساعت دیگه میام با هم دیگه بریم مرکز. 

 با تعجب نگاهش کردم.

 ـ پزشکی قانونی؟!

های ترافیکی با یکی از خوام ببرمش مرکز کنترل دوربینـ نه، می

ای که همکارام هماهنگ کردم که غزل بتونه فیلم دوربین مداربسته

 روناک از اون خودش رو پرت کرد. نزدیک پل بود را ببیند، همون پلی که

 نفسم را با صدا بیرون دادم.

کنی غزل خانم طاقت دیدن اون صحنه رو واقعاً فکر می ـ حمید

 داشته باشه؟!

 تونه آرومش کنه.ـ فقط همینِ که می

 ی مرگِ خواهرش؟!ـ دیدن صحنه

شه روناک خودکشی کرده باشد. همش بینی که اصال باورش نمیـ می

کنه کسی هلش داده یا مجبورش کرده از اون باال بپره. باید با فکر می

 چشم خودش ببینه تا باور کنه.

 دستی به موهایم کشیدم.

 خوام تو هم همراهمون باشی.ـ نیکان می

 به آرامی سر تکان دادم.

 ـ باشه حتماً!

از اتاق که خارج شد من همچنان همان جا ایستاده بودم. شاید راست 

 بهترین تصمیم برای آرام و قانع کردن غزل بود.گفت و این می
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ه او و غزل به سمت مرکز ارشده بود که حمیدرضا برگشت. به همظهر 

حال غزل رفتیم. از آینه نگاهی به صورت زرد و بی ترافیک کنترل

رمقش را به انداختم. سرش را به پشت صندلی تکیه داده بود و نگاه بی

کنترل ترافیک در سکوت سپری مسیر رسیدن تا مرکز  بیرون دوخته بود.

ای شک کردم که آیا این شد. وقتی از ماشین پیاده شد، برای لحظه

موجود نحیف و رنجور طاقت دیدن آن صحنه را دارد یا نه! امّا دیگه دیر 

شد. با راهنمایی حمید به شده بود و هیچ کاری به اختیار من انجام نمی

داشت وارد شدیم. حمید یکی  اتاق کوچکی که دو کامپیوتر در آنجا وجود

روی مانیتور بود برای غزل بیرون کشید. من و از صندلی را که روبه

خودش هم پشت سر غزل ایستادیم. با اشاره حمید، مرد جوانی که پشت 

ی پل کامپیوتر دیگر نشسته بود فیلم دوربینی را که آن شب از محدوده

 گرفت روشن کرد.فیلم می

شد. یک ماشین سیاه در جاده انجام نمیشب بود و هیچ ترددی 

شاسی بلند کمی دوتر از پل پارک شده بود  نور ضعیف دکه روزنامه 

کرد. چند ثانیه بعد دختری های پل را روشن میفروشی فضای ورودی پله

قدبلند که پالتوی سفید کوتاهی به تن داشت به سمت پل آمد. تصویر از 

گرفته شده بود و وضوح زیادی فاصله دور و در شب بدون هیچ نوری 

ها باال رفت، بدون اینکه به اطراف نگاه کند. چند نداشت دختر آرام از پله

های آهنی رد ل ایستاد و پاهای بلندش را از روی حفاظپ ثانیه بعد وسط

ها گرفته بود. امّا چند ثانیه بعد هر دو کرد. دستهایش را از پشت به حفاظ

پرید. صورتش به آسفالت کف جاده پل پائین  دستش را رها کرد و از روی

ای از خون اطراف سرش را پر کرد. به غزل که د کرد و دایرهخوررب
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 همچنان بدون پلک زدن به صفحه مانیتور خیره مانده بود نگاه کردم.

دار به سمت زنی که از پل پائین پریده بود چند ثانیه بعد پیرمرد دکه

وجود نداشت. با اشاره حمید متصدی  وآمدیدویده بود... باز هیچ رفت

هیچ کامپیوتر فیلم را قطع کرد. حمید جلو رفت و آرام غزل را صدا زد. بی

اش آرام و ساکت بود. حتی وقتی سوار ماشین شد کالمی بلند شد. چهره

اش آرام گرفته بود. روی صندلی عقب نشست. هم آرام بود. انگار قلب

نشسته بود. از آینه نگاهش کردم باز هم به آمدیم همانجایی که وقتی می

بیرون خیره بود. حمید روی صندلی جلو نشست. خواستم راه بیفتم که 

 گفت:

خوام زحمت رسوندن غزل به خونه رو بکشی، من ـ نیکان جان می

ری ـکه بـمرخصی ساعتی گرفتم و باید برگردم سر کارم امّا قبل از این

کنم. خواستم پیاده شوم که دستش خوام چند دقیقه با غزل صحبت می

 را روی بازویم گذاشت.

ـ بمان نیکان تو هم مثل یکی از اعضای خانواده ما هستی، وقتیکه 

جان خودت را بخاطر ناموس ما به خطر انداختی تو هم عضوی از خانواده 

 ما شدی. لبخند کمرنگی زدم و در را بستم.

به صورت غزل  حمیدرضا چرخید امّا کامل به عقب برنگشت. حتی

 نگاه هم نکرد.

دن، فردا روز خاکسپاریه ـ غزل فردا جنازه روناک رو تحویل می

حاال که دیدی با چشمهای خودت... دیدی که روناک خودش از  خواهرتِ

کس رو مقصر بدونی نباید دنبال قاتلی باالی اون پل پریده، نباید هیچ

سپاری روناک باشی باید خوای فردا توی خاکباشی که وجود نداره. اگر می
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قول بدی دیگه هیچ بحث و دعوایی با پدرت نداشته باشی. دیگه به این 

 قائله که تو ذهنت برپا کردی پایان بدی....

کرد. حمیدرضا کامالً به سمت غزل همچنان ساکت به بیرون نگاه می

 عقب چرخید.

 دی دختر خاله؟!ـ  قول می

کرد. از آینه نگاهش کردم.  غزل سرش را برگرداند و به حمید نگاه

 لبخند غمناکی زد.

 ـ این قائله رو من برپا نکردم که من تمومش کنم...

حمیدرضا ناراحت غرید: غزل بس کن، آبروی پدرت برات مهم 

 نیست؟! پیرمرد خم شده زیر بار مرگ خواهرت. 

 غزل سکوت کرد. حمید نفس عمیقی کشید و برگشت.

های ریز آرام سر تکان داد. به دانه کنی غزل؟!     غزلـ تمومش می

 برف که شیشه را سفید کرده بودند چشم دوختم. 

آمد و جمعیت انبوه پشت تابوت چوبی در حرکت بودند. برف می

ماشین را در دورترین نقطه پارک کردم و به درخت کاج تکیه دادم. در 

ن شاآن روز سرد آخر سال خاندان بزرگ صباحی پیکر دختر نوزده ساله

ی را در میان حزن و اندوه به خاک سپردند. خاک سردی که حاال خانه

تشییع جنازه  شد.ای که در شکم داشت میابدی روناک و جنین سه ماهه

پایان یافته بود. از بیم بدحال شدن دوباره پدر غزل، حتی برای 

اش بازنگشت. لحظه آخر وقتی ی پدریخداحافظی هم غزل به خانه

شدم دیدم که مادر حمید پاکت سفید را داخل کیف میمهیای بازگشت 

 غزل گذاشت.



 552 نیکان

رمق شده. الغرتر های باد بیغزل ایستاده بود. مثل سروی که از تازیانه

اش و روژین را بوسید و پاکت سفید را با تر از قبل... صورت خالهو ضعیف

خونسردی بیرون آورد و به دست همسر حمید گلنار سپرد. گلنار 

 جا کرد.ش را جابهاروسری

 ـ غزل این پول رو بابات داده که به دستت برسونیم.

 جانی زد: مواظب خواهرم باشین. لبخند بی

 شناختم. مغرور بود.... باز شده بود همان غزلی که می



 

 

 

 

 

 

 فصل دوازدهم

 غزل 

خوابی و تمام ده ساعت را خوابیده بودم. انگار دیگر ذهنم طاقت بی

ها و کابوس نداشت. حتی خواب هم ندیده بودم. به جای تمام شب

روزهایی که پلک روی هم نگذاشته و به روناک فکر کرده بودم، ذهنم در 

یک بیهوشی عمیق و خلسه فرو رفته بود. چشم که باز کردم ماشین کنار 

در خانه پارک بود و صندلی به حالت خوابیده درآمده بود. با خجالت بلند 

 شدم. هوا تاریک نشده بود هنوز.

حسی درخشان از قلبم فرو  با لبخند نگاهم کرد. برای یک لحظه

آرامی که وجودش برایم مین مرد که کنارم بود. ه ریخت. چه خوب بود

های سخت... هر زام شده بود در این روآورد. حامیامنیت به ارمغان می

دانستم به کسی دیگر تعلق دارد امّا همین بودن نصف و چند که می

ین انسانیتی که نشانم داده بود. اش در این روزها برایم کافی بود. همنیمه

 فارغ از همه چیز... 
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دونم چطور بیهوش شدم. دوباره با خجالت گفتم: ببخشید واقعاً نمی

آورد. دل پر از دانست با این لبخند آرام چه به روز دلم میلبخند زد. نمی

 کس و تنهایم.اندوه و دردمندم... دل بی

ز اصالً استراحت نکرده ـ عیبی نداره غزل خانم توی این چند رو

 بودین.

هیچ توقع و چشم با خودم گفتم، چرا اینقدر مهربان هستی؟ بی

فهمیدم. هنوز جای پارگی کنار لبش داشتی!؟ خسته بود از صورتش می

 شد. بخاطر من با آن مرد حیوان صفت درگیر شده بود.دیده می

 نگاهم را به زمین دوختم.

تونم ازتون تشکر کنم، شما توی دونم چطور میـ آقای بهمنش نمی

دونم که بدترین روزهای زندگیم کنارم موندین و ازم حمایت کردین، می

های کاری بیشتری داشتین، امّا توی این روزهای آخر سال حتماً درگیری

اری از زگمن باعث شدم نتونین به کارهاتون برسین، کاری برای سپاس

 دم.تونم انجام بمحبت این روزهای شما نمی

ـ احتیاج نیست کاری انجام بدین من کنارتون موندم چون خودم 

 خواستم...می

خواست کنار من باشد؟ کنار روزهای با خودم فکر کردم: چرا؟ چرا می

کنار غزل خسته و عاصی و  ،هایمها و اشککنار گریهسیاه و اندوهگینم... 

 گریان؟!

ازتون بپرسم.  خوام اگر اشکالی نداشته باش سؤالیـ غزل خانم می

 تون میشه سکوت کنید.البته کامالً مختارید اگر جواب باعث ناراحتی
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شناختم. به نشانه لبخند زدم. شده بود همان آقای وکیلی که می

 موافقت سر تکان دادم.

 ـ بفرمائید.

ـ شما شراره رو دیدین؟ منظورم دوستِ خواهر مرحومتون هست؟!    

شیشه ماشین کشیده شده بود نگاه  اش خورشید رویبه دستان نارنجی

 کردم.

ـ بله! دیدمش، امّا زیاد نتونستم باهاش صحبت کنم، چون حال 

 مساعدی نداشت.

 ـ از روناک ازش پرسیدین؟!

ای که توی شکمش داشت. بهم گفت که ـ بله! از خواهرم و بچه

روناک با پسری به نام دانیال دوست بوده امّا این اواخر ارتباطشون با هم 

 بهم خورده.

 ـ چیز بیشتری نگفت؟!

 به عالمت منفی سر تکان دادم. نفس عمیقی کشید.

 ـ غزل خانم توی سانحه مرگ خواهرتون...

 تاب به لبهایش چشم دوختم.مکث کرد و من بی

هر اهای زیادی دیدم مشابه خوگم امّا من پروندهـ متأسفم که اینو می

ن خودش این راه رو انتخاب خواهرتو شما، هیچ چیز مشکوکی وجود نداره

 کس جز روناک اونجا نبود...کرده... من با دقت فیلم رو دیدم... هیچ

آرام  ا قلبم هم مثل او و بقیّهگفت ولی چربغض کردم، انگار راست می

کرد این چرا این همه پافشاری می؟ پذیرفتو منطقی این موضوع را نمی

 قلب لعنتی!!
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خواستم اشکهایم جاری شوند. هیچ ذاشتم. نمیهایم را روی هم گپلک

ام که روی صندلی عقب گذاشته بود نداشتم. چرخیدم و جز کیف دستی

کیفم را برداشتم. قبل از اینکه در را باز کنم گفتم: باز هم بخاطر همه 

 چیز ممنونم آقای بهمنش. نگاهم کرد.

 ـ غزل!

میمی خطابم ـور صـبه چشمانش نگاه کردم اولین بار بود که اینط

کرد. باز در دلم کوالک یخ و آتش به پا شده بود. چشمهایش روی می

 کردند.تک اجزاء صورتم حرکت میتک

دونم خیلی سخته... سوگوار باش. امّا به این خوام آروم باشی، میـ می

 درگیری و جدال قلبت پایان بده.

کنار شد تمام عمر ای آروز کردم کاش مینگاهش کردم. برای لحظه

شد سرم را این مرد که اینطور برایم پر از انرژی مثبت بود بمانم. کاش می

گار ـلبم انـها رها شوم، قهایش تکیه دهم و از تمام دغدغهروی شانه

گ ـدای زنـخواست این لحظه تمام شود... به خود نهیب زدم. صنمی

اش بدهم. اش که در ماشین پخش شد نگذاشت پاسخی به جملهتلفن

ام دانستم اگر زودتر پیاده نشوم قلب یاغیصت را غنیمت شمردم. میفر

 کند.ی چشمانم فاش میراز دلم را از دریچه

دستگیره را گرفتم و تشکر و خداحافظی سریعی کردم. قبل از اینکه 

در را ببندم از شیشه صدا زد: غزل خانم! در را بستم و منتظر ماندم. 

 .زداش همچنان داشت زنگ میتلفن

 ـ فردا صبح براتون یه گوشی تلفن همراه میارم.
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خواستم حرفی بزنم که مجال نداد. شب بخیر گفت و ماشین را روشن 

ام را که روی تخت کرد. کلید را چرخاندم و وارد آپارتمان شدم. تن خسته

 تپید.رها کردم قلبم هنوز داشت تندتند می

ها را که داشتند لی نامرتب را تمیز کردم. گصبح دوش گرفتم. خانه

خشکیدند آبیاری کردم، امّا در هیچکدام از این کارها از یاد و فکر می

 کردم.خواهرم رهایی پیدا نمی

 کردم.ی سقوطش را هزاران بار در ذهنم مرور میناباورانه صحنه

شد؟! روناک به این زودی چطور توانست به نقطه پایان چطور می

رویم خیره شدم. هوا و به دیوار روبهبرسد؟! روی صندلی چوبی نشستم 

زن ابری بود. خانه در سکوت فرو رفته بود و تنها نور چراغ چشمک

 کرد. پیغامگیر تلفن فضای کوچک هال را روشن می

از وقتی رسیده بودم حوصله گوش دادن به پیامها را نداشتم دلم هیچ 

دیگر دانستم خواست. آروزیی که میجز شنیدن صدای خواهرم نمی

 رسد.هیچوقت به تحقق نمی

با صدای زنگ آیفون از فکر و خیال جدا شدم. قبل از اینکه برای باز 

کردن در بروم، گوشه پرده را کنار زدم و از پنجره به کوچه نگاه کردم. 

ه که هنـوز روشن بـود ـرق کوچـراغ بـور چـاش زیر نماشین طالیی

گاه مختصری به خودم در آینه تاب شده بود. ندرخشید. قلبم باز بیمـی

م ایستاده چند دقیقه بعد پشت در آپارتمان انداختم و به سمت در رفتم. 

دانم چرا امّا در آن اش فضای راهرو را پر کرده بود. نمیعطر گرم بود. و

کردم. شاید ذهنم داشت قلبِ لحظه از حضورش احساس خجالت می

ی قلبم باید در این روزها مهمان خانهکرد. عشق نسوگوارم را شماتت می



 132 غزل

ایی که ـرم در روزهـاده بود پشت سـشد. امّا تنهایی تمام قد ایستمی

کس دیگر برایم باقی نمانده بود تنها با حضور او بود که قلبم گرم هیچ

العاده دختری که در آموزشگاه شد. با یادآوری صورت زیبا و اندام فوقمی

ردم. نیکان بهمنش وکیل پایه یک دیده بودم خودم را سرزنش ک

دادگستری کجا و غزل کجا؟! اصالً شبیه زنان جذاب نبودم. خودم هم 

کردم فقط برای مرتب دانستم بیشترین وقتی که جلوی آینه صرف میمی

 هایم.کردن موهایم بود یا زدن برق لب به لب

 ـ بفرمائید غزل خانم این گوشی تلفن رو برای شما آوردم.

رویم گرفته بود خیره ماندم. دور از ادب بود که سفید که روبهبه جعبه 

تنهایی و دختری تنها در  ،به داخل خانه دعوتش نکنم. هرچند که خانه

ساختند امّا آنقدر شخصیت و منشِ ای ناگوار میذهنم معجون قصه

 هیچ تردیدی به خانه دعوتش کردم.اش برایم ثابت شده بود که بیانسانی

چای را روی میز کوچک گذاشتم. با لبخند تشکر کرد.  لیوان سفالی

کند. انگار هر دو در حس کردم او هم از نگاه کردن به چشمانم حذر می

 احساس مشترکی گرفتار آمده بودیم.

ها انداخته ـ حالتون بهتره؟!   به طرح سنتی گلیم که زیر صندلی

 بودم نگاه کردم و آرام سر تکان دادم.

 ...ـ ممنونم... خوبم

 ـ آرتین باهام تماس گرفت.   به صورتش نگاه کردم.

ـ من... هیچ حرفی در مورد این چند روز نزدم. فقط گفتم که به یه 

 سفر کاری رفته بودم.

 لبخند زدم.
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 ـ ازتون ممنونم، راستش چطور بگم...

کنم که شاید شما تمایلی ـ الزم نیست توضیح بدین من درک می

 من رو توضیح بدین.نداشته باشین که همراهی 

کرد. باز هایم را درک میسکوت کردم. چه خوب بود که حتی ناگفته

سمانی و آای فرنگی حسادت کردم. با آن چشمهدر دلم به آن عروسک 

 آمدند!قد بلند چقدر به هم می

 ـ غزل خانم فردا برای کالس به اموزشگاه میاین؟!

 نفس عمیقی کشیدم.

 حی که دارم بتونم کالس رو اداره کنم.کنم با این حال روـ فکر نمی

 لیوان چای را برداشت.

ـ در حال حاضر بهترین گزینه برای بهبود حال شما بیرون بودن از 

 خونه است. به جعبه سفید نگاه کردم.

ـ ممنونم بابت زحمتی که کشیدین امّا فردا خودم یه گوشی دیگه 

 خرم، شاید هم تلفن خودم قابل تعمیر باشه.می

 ن خالی را روی میز گذاشت.لیوا

ـ احتیاج نیست که هزینه کنید یا گوشی خودتون رو تعمیر کنید من 

تونین ازش به این تلفن احتیاجی ندارم تا هر وقت که خواستید می

 استفاده کنید.

ست که با قلبم راه انداختی. غزل تنها و این خدایا این چه بازی تلخی

 امتحان دشوار؟!

اش از کوچه نگاه کردم هنوز ور شدن ماشیناز پشت پنجره به د

 رسید.عطرش در فضای هال به مشام می
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جا شدم. همیشه نشستن روی روی مبل چرمی آموزشگاه کمی جابه

های پر از های راحتی بزرگ برایم سخت بود. انگار این صندلیاین مبل

فوم و ابر و پنبه بیشتر برای خواب و استراحت ساخته شده بودند تا 

 ستن.نش

ـ واقعاً متأسفم غزل جانم من اطالع نداشتم، البته گفتم که چند باری 

 با تلفن همراهت تماس گرفتم امّا خاموش بود. 

به صورت اصالح کرده و مرتب استاد مفید چشم دوختم. دنیا هم آن 

 کشید.روز آمده بود و پشت میز پدرش ایستاده بود و داشت نقاشی می

 ـ چطور اتفاق افتاد؟!

ی لعنتی جلوی چشمانم گفتم؟! باز آن صحنهسکوت کردم. چه می

رفت... روناکم در ها باال میجان گرفت. وقتی آرام و خونسرد داشت از پله

های حفاظ را رها کرد در آن کرد؟ وقتی نردهآن لحظات به چه فکر می

گذشت؟!.... باز فوران احساسات که از چند دهم ثانیه چه در ذهنش می

هایی که نه شدند. اشکاجازه چون رود جاری میی چشمانم بیدریچه

 شناختند نه مکان...زمان می

 ـ یه سانحه بود!...

ی کوتاه را گفتم. از پشت میزش بلند شد و جعبه فقط همین جمله

 دستمال کاغذی را به سمتم گرفت.

تونم درک کنم که روزهای سختی رو پشت سر ـ خیلی متأسفم. می

   گذاری. می

را پاک کردم. کنارم روی هایم دستمال را برداشتم و رطوبت زیر پلک

 ترین مبل نشست.نزدیک
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تونم کالس امروز رو کنسل کنم!  ـ اگر حال مساعدی نداری، می

 نفس عمیقی کشیدم.

ـ نه مشکلی نیست. از روی مبل بلند شدم. با مهربانی به صورتم 

 لبخند زد.

 کن. ـ هر وقت خواستی کالس رو تعطیل

تاب لبخند کمرنگی زدم و تشکر کردم. به سمت کالس رفتم. قلبم بی

دیدنش بود. تنها کسی که در این دنیای بزرگ کنارم بود. تنها کسی که 

کردم؟! به بعد از روژین.... نه..... نه به خودم نهیب زدم. به چه فکر می

یط به مردی که به دیگری تعلق داشت؟! نیکان کنارم مانده بود چون شرا

ای پیش آمده بود که مجبور شد بماند... نه.... نه.... مجبور نبود، گونه

مجبور نبود در آن روز برفی راه نیمه رفته را بخاطر من بازگردد.... منطق 

کردند. وارد کالس شدم. ناخودآگاه اول به آن و احساسم با هم جدال می

 بود.چرخ کوچک انتهای کالس نگاه کردم. قلبم در جستجویش 

ها متأسفانه امروز خبردار شدم سرکار خانم صباحی هفته قبل ـ بچه

 خواهرشون رو از دست دادن...

استاد مفید بود که پشت سرم ایستاده بود و داشت با شاگردانم 

ها را با آرامش و اندوه شنیدم، امّا ها و همدردیکرد. تسلیتصحبت می

بم تنها به دنبال آن دید و قلچشمهایم فقط آن صندلی خالی را می

 صدای خاص بود...

تر از ساکتجو کالس آن روز با اطالع از خبر فوت روناک آرامتر و 

روزهای دیگر بود. کالس تمام شد. آخرین جلسه قبل از پایان سال بود و 

 جلسات بعد قرار بود بعد از تعطیالت سال نو آغاز شوند.
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خند به دنیا که لیست حضور و غیاب را روی میز گذاشتم و با لب

 اش را باالی سرش بسته بود نگاه کردم...موهای مجعد و طالیی

ـ غزل جان خیلی ازت ممنوم که امروز با این حالت کالس را برگزار 

ات از جانب من به گردی پیش خانوادهکردی، حتماً تعطیالت رو برمی

 پدرتون تسلیت بگین امیدوارم که غم آخرتون باشه.

 های صورتم را به لبخند کمرنگی از هم گشودم.به زحمت ماهیچه

ام هستم. ـ ممنونم استاد مفید. بله من تعطیالت رو پیش خانواده

امیدوارم سال خوبی داشته باشین کنار دنیا جان و خانواده محترمتون. 

جلو آمد و پاکت  .دانست که من امسال تنهاتر از همیشه هستمچه می

 .سفید را با احترام به سمتم گرفت

طور غزل جانم! این هم ناقابلِ حقوق شما به همراه ـ شما هم همین

 یک هدیه کوچک بابت عیدی!

 ـ امّا استاد هنوز که جلسات کالس به پایان نرسیده!

 لبخند زد.

 ـ جلسات تموم نشده امّا سال که تموم شده!

 ـ بابا بریم دیگه، مگه به مامانی قول ندادیم زود بریم.

کشید لبخند زدم. به دنیا که دست استاد مفید را میپاکت را گرفتم و 

. چیزی که بعد از مرگ مادرم دلم آن صمیمیت خانوادگی را خواست

دیگر در خانواده ما وجود نداشت. پدرم غمگین و افسرده بود و وظیفه 

نگهداری از دوقلوها به عهده من که دختری چهارده ساله بودم افتاده بود. 

مان سماجت کرد که پدرم خیلی زود به فکر آوردن اندوه آنقدر در خانه

 اش شد.جایگزینی برای قلب از دست رفته خانه
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های آموزشگاه پائین آمدم. و به سمت ایستگاه رفتم نیامده بود. از پله

هیچ تماسی!... چرا منتظرش بودم؟! سرم را به شیشه اتوبوس تکیه بی

تر از همیشه آخر سال پررونقها که در روزهای فروشدادم و به بازار دست

 بار 563شد. زمین باز بود چشم دوختم. چند روز دیگر سال تحویل می

هایی که در روزهـای قـبل چرخید. با قلبدیگر چرخیده بود و باز می

 تپیدند و زنده بودند امّا امروز در آسمانها مأوا گرفته بودند.می

چرخید و سبـز از مـیزمین چرخیده بود بی مادرم... بی روناک... ب

 زد...شد و جوانه میمی

هایم را روی هم گذاشتم. غم نشسته بود کنار قلبم. چند روز پلک

 به سرعت سپری شد. باقیمانده تا سال تحویل

روژین و خاله چند باری اصرار کردند که برای سال تحویل تنها نمانم 

 خواستم.و به شهرمان بازگردم، امّا من نمی

ای ی تحویل سال لحظهمعنا بود. لحظهخواهرم برایم بیبیدیگر بهار 

ام. به تنگ ماهی که ی گذشتهبود مثل تمام دقایق غمناک چند هفته

ی چیدن آیناز چند روز قبل برایم آورده بود نگاه کردم. حتی حوصله

ی تلویزیون که بانگ شادی سین را هم نداشتم. بغض کرده به صفحههفت

گذشت زندگی ماندم. انگار هر چقدر سال بیشتر میکرد خیره پخش می

بست. مادرم، خواهرم و... تنهایی و تر کمر به تنهاتر کردنم میرحمبی

 دوری که پدرم با وجود زندگی جدیدش به من تحمیل کرده بود.

هرچه بود همین بود... هنوز روژین و پدرم را داشتم قبل از اینکه 

تبریک سال نو بگیرم، گوشی تلفنم زنگ تصمیم به تماس با پدرم برای 

 خورد.
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خواهرم روژین بود... تمام تالشم را به کار بستم که بغضی را که در 

ی پدرم را گلویم خانه کرده بود لو ندهم. تماس که تمام شد شماره خانه

گرفتم. یک بوق... دو بوق... سه بوق... تا آخرین لحظه گوشی را به امید 

شتم. مدت تماس که تمام شد به جای صدای پدرم برقراری تماس نگه دا

رسیدند. های ممتد بودند که از پشت بلندگوی گوشی به گوش میبوق

دانستم که بزرگ خاندان صباحی در اولین روز سال نو عزادار و می

 هایمان افتادم.غمگین در خانه است. به یاد آخرین صحبت

 رفت...پیش نمیروناک تا اینجا  ـ بابا اگه حواستون بهش بود

شو... بی دیدین عـمق تنـهاییـ بابا اگه فقط کمی روناک رو می

 های لعنتی باال بره...زاشتین از اون پلهدیدین... نمیشو میکسی

 ی برافروخته از غضب و دردش جلوی چشمانم جان گرفت.چهره

ـ بس کن دختر... بس کن غزل تو که نبودی تو چه از حال این خانه 

 رت خبر داشتی؟ تو چه از دل من خبر داشتی؟!و خواه

اشکهایم تمام صورتم را خیس کرده بودند. چطور دلم آمد این حرفها 

را به او بزنم؟! به پدرم. در حقش پدری نکردی... قلبش را گرفت... 

صورتش سیاه شده بود، سودابه با دست به صورتش زد و به سمت پدرم 

من و سودابه و پدرم یادم نیست!...  دوید... که بود دیگر؟! که بود، جز

نشست روی مبل پشت سرش، نه افتاد روی مبل، سودابه هراسان به 

ای که دوید... و من ... من همانطور آنجا ایستادم تا لحظهسمت تلفن می

خاله و گلنار آمدند... حق داشت، پیرمرد حق داشت که از دستم دلگیر 

 ه بودم...باشد و پاسخم را ندهد... دلش را شکست
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ام نداد اشکهایم را با صدای زنگ آیفون مجال بیشتری به ذهن خسته

پشت دست پاک کردم. حدس زدم آیناز و آرتین باشند. دیگر چه کسی 

توانست باشد؟ همه در این روز کنار خانواده و اقوامشان دور سفره می

سین نشسته بودند. بدون اینکه به کوچه نگاه کنم کلید باز شدن هفت

خواست هیچکس قفل در را زدم. برگشتم و جلوی آینه ایستادم دلم نمی

ی غم زده و صورت اشکبارم را ببیند. ترین دوستم چهرهحتی صمیمی

 همان غزل آرام و صبور و مغرور تنگ شده بود.دلم برای خودم برای 

چند دقیقه بعد به سراغ در چوبی آپارتمان رفتم و با ماسکی از لبخند 

صورتم را بپوشانم. آیناز حتماً آرتین را راضی کرده بود که به سعی کردم 

شان به دیدن غزل تنها بیایند... برای چند جای ماندن در جمع خانوادگی

 رویم شدم. ثانیه مات و مبهوت تصویر روبه

زد. ای مهربان و نگاه مادرانه به صورتم لبخند میزنی میانسال با چهره

نگاهش آشنا بود!!... دسته گل مریم را که با  کجا دیده بودمش؟!... چقدر

 ای تزئین شده بود به سمتم گرفت.روبان آبی فیروزه

ـ سالم دخترم سال نو مبارک. دسته گل را که گرفتم. عطر گرم و 

ام پیچید تازه دیدمش. پشت سر مادرش ایستاده بود و دلنواز که در ریه

جا کردم و در دستم جابهکرد. دستپاچه دسته گل را با لبخند نگاهم می

 برای بوسیدن صورت مادر نیکان جلو رفتم.

  .ـ خیلی خوش آمدید، سال نو شما هم مبارک

ی روبان پیچ شده شیرینی را به داخل آپارتمان شدند. نیکان جعبه

اش گل کرده بود و تندتند خودش را به دستم داد. قلبم باز دیوانه بازی

رخشان و شیرین دیگر چه بود که کوبید. این حس دام میقفسه سینه
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ل ـفضای دلم را پر کرده بود؟! جعبه شیرینی را گرفتم و به داخ

 اش کردم.راهنمایی

تر هم نیکان مادرش روی تخت سنتی چوبی نشست و کمی آن طرف

 روی صندلی چوبی.

  ـ چه آپارتمان قشنگ و زیبایی داری غزل خانم!

گذاشتم و به سمت  دسته گل و شیرینی را روی کانتر آشپزخانه

 مهمانها رفتم.

ـ خیلی ممنونم خانم بهمنش. به دیـوارها که پر بـودند از 

 های سفالی و قابهای نستعلیق، نگاه کرد:دیـوارکوب

کنه اومده نمایشگاه هنری، نیکان برام گفته بود شما ـ آدم فکر می

 هنرمند هستین. 

 وچک را از زیرلبخند زدم. هنوز گیج و دستپاچه بودم. میز چوبی ک

 بین نیکان و مادرش قرار دادم. تخت جلو کشیدم و برای پذیرایی 

 ـ آقای بهمنش لطف دارن.

چند دقیقه بعد که لیوانهای سفالی پر شده از چای را روی میز قرار 

دادم برای اولین بار نگاهم با نگاهش گره خورد. اینکه باز خودم را شماتت 

تنگ شده بود... و این حقیقتی بود که قلبم  فایده بود، دلم برایشکنم بی

زد. من بودم که با خجالت نگاهم را دزدیدم و به چشمان مشتاق فریاد می

 مادرش نگاه کردم.

ـ دخترم بابت اتفاقی که برای خواهرت افتاده خیلی ناراحت شدم، 

 تون صبر بده.امیدوارم که خدا به شما و خانواده

 به زمین نگاه کردم.
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 منونم خانم بهمنش.ـ خیلی م

ها پیچیده بود در فضای خانه. انگار بهار چند ساعت دیرتر عطر مریم

 ام گذاشته بود.پا به خانه

ـ عزیز دلم من امروز اومدم اینجا که هم بهت تسلیت بگم و هم ازتون 

چالوس باشی و قدم دعوت کنم که چند روزی مهمان خانواده ما توی 

 روی چشم ما بگذاری.

ا احترام دعوتش را رد کنم. داشتم دنبال کلمات مناسب در خواستم ب

 گشتم که ادامه داد:ذهنم می

ـ پرورش ماهی رو که یادته، چند ماه قبل با دوستای نیکان اومدی 

 اونجا. 

 لبخند زدم: بله.

ـ واقعاً از اینکه دعوتم کردین خوشحال شدم امّا.... یه سری کارهای 

از این زمان تعطیالت برای انجامشون خوام عقب افتاده دارم که می

 استفاده کنم.

گر ی ورودش تا آن زمان در سکوت فقط نظارهنیکان که از لحظه

ای صاف کرد: غزل خانم های من و مادرش بود صدایش را با سرفهصحبت

خوام کارهای باقیمانده از سال گذشته رو توی من هم مثل شما می

به شرایطی که شما توی این چند وقت تعطیالت انجام بدم امّا با توجه 

کنم چند روزی سفر و تجربه کردین برای بازیابی روحی و روانی فکر می

بخش باشه. سکوت کردم. چرا اینقدر تونه برای شما آرامتعطیالت می

حواسش به من بود؟ چرا اینقدر خوب بود؟... باز دلم گرفت. روز اول سال 
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ویل سال گذشته بود به دیدنم آمده بود و تنها چند ساعتی از زمان تح

 بود. اَه لعنت به این قلب که اختیارش از دستم خارج شده بود.

خوام تا آخر مادر نیکان با لبخند به صورتم نگاه کرد: البته من می

تونین زودتر با نیکان تعطیالت پیش پسر عزیزم بمونم ولی شما می

 برگردین...

 تون بشم.زاحم جمع خانوادگیخوام مآرام و با خجالت گفتم: نمی

ام... ـ تو مزاحم نیستی عزیز دلم... تو هم مثل دخترمی... مثل نارین

 اگه بود شاید اآلن چند سالی فقط از تو بزرگتر بود...

نیکان دانستم اش نگاه کردم. نمیبا تعجب به چشمان پر شده از اشک

 خواهری هم دارد...

 وبی بلند شد.چند لحظه بعد نیکان از روی صندلی چ

ـ خوب خانم صباحی من فردا صبح میام دنبالتون. هنوز در بهت 

 تمام مادرش بودم که تمام قد رو به رویم ایستاد.ی نیمهجمله

مادرش هم بلند شد و شال بزرگ ترکمن را که طرح گلهای زرد و 

 سرخ داشت روی سرش کشید.

بینمت عزیز ـ باید بریم به نارین هم سر بزنیم... خوب پس فردا می

ی آخرش را با دلم. صورتش را برای بوسیدن صورتم جلو آورد... جمله

خواستند به دیدن خواهر نیکان بروند؟! پس چرا خودم تکرار کردم می

 گفت اگر بود چند سالی از من بزرگتر بود؟!

به چهره متفکر نیکان که به مادرش خیره مانده بود نگاه کردم. برای 

چقدر این پیراهن مردانه آبی آسمانی که با شلوار  خداحافظی جلو آمد.

ای ست کرده بود به اندامش برازنده بودند. حتماً آن عروسک کتان سرمه
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ام را پر کرد. باز شده کرد. عطرش فضای ریهفرنگی از دیدنش حظ می

کرد تنها به رسم بودم خانم صباحی همان ادب و احترامی که یادآوری می

هم ترحم هوای قلب تنهایم را در این روزها دارد. نوع دوستی و شاید 

 اش رسمی و سرد و دستوری بود.جمله

ـ خانم صباحی این وقت سال هنوز هوای چالوس مثل زمستونِ لباس 

 گرم همراهتون بیارین.

گر دست سرنوشت رفتند و من مات و مبهوت از پشت پنجره نظاره

 کشاندم...خواست میبودم که به هر سویی که می

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 همفصل سیزد

 نیکان

ی روی سنگ قبر چشم کنار سنگ کوچک سفید زانو زدم و به نوشته

دوختم. نارین بهمنش... عمرش کوتاه و چون گلهای بهاری بود همانطور 

 بهار پرکشیده بود. که در

کرد. بهار شده بود ریخت و آرام زیر لب نجوا میمادر داشت اشک می

و  تاب حضور دخترش دختری که بیست سالقرار مادرم بیباز و دل بی

 گذشت.اش میاز سفر ابدی اندی

گذشته بود امّا از اندوه و درد مادرم کاسته نشده بود. هنوز برای سالها 

 کرد.ریخت و سوگواری میمیاش اشک دخترک ده ساله

 هایش را در آغوش کشیدم.بلند شدم و آرام شانه

ـ مامان بسه دیگه، نارین هم راضی نیست اولین روز بهار و این همه 

 اشک؟!

 سعی کرد با لبخند اشکهایش را پاک کند.
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 ـ دلم براش تنگ شده نیکان.

بودم. گفت. من هم دلتنگش این بار خودم هم بغض کردم. راست می

 دستش را گرفتم و کمک کردم بلند شود.

 فهمم.ـ حال اون دختر بیچاره رو می

نفس عمیقی کشیدم و به سمت ماشین که کمی دورر پارک کرده 

داشت و مراقب بود الی قبرها آرام قدم برمیبودم هدایتش کردم. از البه

به  ها نگذارد. چند قدم مانده به ماشین ایستاد وکه پایش را روی سنگ

 صورتم خیره شد.

 ـ نیکان جان!      ایستادم.

 ـ جانم مادر!

 شالش را محکم به خودش پیچید.

دونی که اون دختر... چی بود اسمش آهان غزل... غزل اآلن توی ـ می

 شرایط خیلی بدیه.

آرام سر تکان دادم و ریموت در ماشین را زدم. خواستم سوار شوم که 

 بازویم را گرفت.

 کن.ـ نیکان صبر 

اش از همیشه با تعجب نگاهش کردم. خطوط دور چشم و کنار لب

بیشتر به چشمم آمد. دلم گرفت... مادرم بود و همـیشه جـوان و زیبا 

 خواستمش.می

 پذیر و داغداره. ـ نیکان غزل اآلن خیلی آسیب

 آرام سر تکان دادم.

 دونم مامان!ـ می
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باشی. نباید  ارهاتـ دونستن فقط کافی نیست باید خیلی مراقب رفت

 کاری کنی که توی این شرایط آسیب بیشتری ببینه.  

اش این با لبخند به صورتش نگاه کردم. همین درک باال و مهربانی

اش کرده بود. آنقدر که بعد از بازگشت از سفر همه در قلبم عزیز و دردانه

 محابا تعریف کرده بودم.تمام اتفاقات آن چند روز را برایش بی

الف پدرم نه قضاوتم کرده بود نه شماتت شده بودم تنها شنیده برخ

 کرد.بود و با آرامش نگاهم می

 دونم مامان!ـ می

 بازویم را رها کرد.

کنم اآلن زمان مناسبی دونم احساس تو چی هست امّا فکر نمیـ نمی

 گیری باشه.برای تصمیم

که  کند. موردیدانستم در چه موردی صحبت میسکوت کردم. می

هیچگاه مستقیم با هم در آن رابطه صحبت نکرده بودیم. امّا حتماً 

ام با اش پی به پایان رابطهفهمیده بود. با آن درک قوی و تیزهوشی ذاتی

ارکیده برده بود. هرچند که هیچ کالمی از من نشنیده بود. قبل از اینکه 

 سوار ماشین شود آخرین جمله را هم گفت:

 ر باید زمان بیشتری بدی.ـ به خودت و اون دخت

ی خانه انداختم. ماشین را کنار تیر برق پارک کردم و نگاهی به پنجره

خورد. دیروز ماکان و پدر و مادرم رفته بودند. باران ریزریز به شیشه می

 اش را گرفتم. بعد از چند بوق آزاد صدایش در گوشی پیچید.شماره

 ـ غزل خانم من پائین منتظرتون هستم.
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ای را تجربه ای حس تازههنی ساختمان که باز شد. برای لحظهدر آ

ها از آخـرین دیـدارمـان ـکردم. با آنکه دیروز دیده بودمش انگار سال

اش گرفت. در این چند گذشت. قلبم با دیدن صورت زرد و استخوانیمـی

 روز انگار الغرتر شده بود. پیاده شدم و احوالپرسی کردم.

نشست. عطر یاس ماشین را پر کرد. با لبخند روی صندلی کنارم 

 نگاهش کردم.

 ـ حالتون بهتره؟

 با خجالت به دستهایش چشم دوخت.

ـ ممنونم، راستش آقای بهمنش... من دیروز هم گفتم توی این روزها 

خواست ها توی جمع خانوادگی با هم هستن دلم نمیکه معموالً خانواده

 .اش را نیمه تمام گذاشتمکه... جمله

ـ خانم صباحی دیروز که مادرم به شما گفتن، شما هم مثل عضوی از 

 خانواده ما هستین.

با لبخند محجوبی نگاهم کرد. ماشین را روشن کردم. نگاهش قلبم را 

کردم به لرزاند. آن روز وقتی در پیچ و خمهای جاده رانندگی میمی

م.  این کردام شده بود فکر میجادوی عجیبی که سرزده وارد زندگی

چشمهای غمگین را درست در روزی مالقات کردم که خودم سوگوار 

 عشقم بودم.

گشت ی خروج پدر، داشت برمیورودمان به ویال مصادف بود با لحظه

تهران که برای سفر با همکارانش محیا شود. سالم و احوالپرسی مختصری 

را دیده  کنندگان به دفتربا غزل کرد. سردوسنگین انگار یکی از مراجعه

خواست در چند روزی اش خوشحال شدم. دلم نمیباشد. در دلم از رفتن
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رفتارهای پدرم باشد. چند دقیقه بعد ماکان  دکه غزل مهمانمان بود شاه

و مادرم برای استقبال آمدند. برخالف تصورم تنها نبودند و چند نفر از 

فرزندانشان به های دانشگاه ماکان با همراه خانواده و دوستان و هم دوره

شناختمشان قبالً چند باری در باغ دیده بودمشان. از می باغ آمده بودند.

نواز برادرم خبر داشتم دقیقاً شبیه مادرم بود و خصلت مهربان و مهمان

برد. همیشه از اینکه اطرافش پر از حضور آدمهای مختلف باشد لذت می

که آن روزها با وجود  تنهایی شد.برخالف من که تنهایی باعث آرامشم می

دید خواستمش. ماکان که برای دومین بار غزل را میغزل دیگر نمی

احوالپرسی گرمی کرد. وارد ساختمان شدیم و غزل با راهنمایی مادرم 

 برای تعویض لباس به طبقه دوم رفت. 

آمد. با لبخند به ماکان که صدای خنده و صحبت و موسیقی از باغ می

کرد نگاه کردم. برادرم بود. تنـها خـویشاوند و می داشت شومینه را پر

 خونی که از دنیا داشتم.هم

  .دونستم مهمون داریـ نمی

 ها را کنار آتش گذاشت و بلند شد.چوب

شون که محمدامین و شناسیدوستهای دانشکده هستن. می ـ

 خانمش و دوقلوهاش با علی و زهره خانم و آرین.

 با لبخند سر تکان دادم.

 ـ بله معرف حضور هستن! 

خندید. نگاهش کردم. با آنکه از لحاظ چهره شباهت زیادی با هم 

های جدایی داشتیم. ماکان داشتیم امّا خلق و خوی متفاوت و روحیه

همیشه از کودکی به دنبال رویاهاش رفته بود و با وجود مخالفت پدرم در 
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اش لذت زندگی ای که دوست داشت تحصیل کرده بود و اآلن هم ازرشته

اش هم برد و هم از کاری که به آن عشق داشت. شاید درآمد سالیانهمی

 بیشتر از درآمد من از دفتر وکالت پدرم بود.

 ـ ماکان!....        

زدند. با لبخند گفت: نیکان حاضر شدین بیاین توی باغ، صدایش می

 مامان آش درست کرده.

ردم. چند دقیقه بعد مادرم آرام سر تکان دادم و رفتنش را تماشا ک

 پالتوی سیاه رنگ را روی دسته صندلی گذاشت.

 ـ نیکان اینو برای غزل آوردم هوا سرده مراقبش باش.

نگاهش کردم. بدون اینکه حرف دیگری بزند به سمت در رفت. 

ه ـاندم. چـهای زرد و نارنجی آتش شومینه خیره مایستادم و به شعله

ودم نهیب زدم. من که هنوز رده بودم! به خکردم؟! برای چه دعوتش کمی

عشقم بودم. خاطرات ارکیده لعنتی هنوز تمام قد ایستاده بود  شسیاهپو

داد. پس چه بود این حس عجیب که حتی و در میان روزهایم جوالن می

 با ارکیده هم تجربه نکرده بودمش!!

 آمد.های مهمانها میی بچهصدای جیغ و خنده

کالفه میان  شنیدم؟!....        چرا این صدا را میـ داداش.... داداش

 ها...آمد و فریاد بچهموهایم دست کشیدم. صدای خروش رودخانه می

 ـ داداش .... داداش

ی باالی پیراهنم را باز ای احساس خفگی کردم. دکمهبرای لحظه

کـردند و ازی میـها داشتند بکردم و با هراس پرده را کنار زدم. بچه
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ی زیادی به ویال دارد خندیدند... با یادآوری اینکه رودخانه فاصلهمـی

 نفس راحتی کشیدم...

ها پائین آمد. ام نشستند. غزل از پلههای درشت عرق روی پیشانیدانه

آمد... این شباهتِ به صورتش خیره ماندم انگار تازه داشت یادم می

دیدارمان حس کرده اولین عجیب... این حس آشنایی دیرینه که در 

خصوصاً اش بود... مبودم... خودش بود؟! نه! خودش نبود... امّا چقدر شبیه

و استخوانی شده بود انگار خود نارین بود که  راآلن که صورتش اینقدر الغ

 کرد...داشت نگاهم می

اش نگران شد. حتی پلک دانم چه در صورتم دید که حالت چهرهنمی

 زدم...هم نمی

 همنش حالتون خوبه؟!ـ آقای ب

 اش برداشتم...ام را از چهرهبه خودم آمدم... نگاه خیره

 ـ بله.... بله ....    نفس عمیقی کشیدم.

ـ موافقین بریم داخل باغ.     با اشاره سر جواب مثبت داد. هنوز حالم 

 دگرگون بود. پالتو را از روی دسته صندلی برداشتم و به سمتش گرفتم.

 ین، هوا بیرون سرده.ـ اینو... بپوش

هایش انداخت. به سمت باغ هدایتش کردم. پالتو را گرفت و روی شانه

مان بلند شدند. غزل با دوستان ماکان که دو زوج جوان بودند با دیدن

لبخند و آرامش با همه احوالپرسی کرد آرین پسر علی جلو آمد. پنج یا 

رویش روبهشش سالش بود. غزل روی موهای سیاه و لخت آرین که 

 ایستاده بود دست کشید و کنارش زانو زد.

 ـ سالم عزیزم.
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چند لحظه بعد دو دختر بچه  آرین با تعجب به صورت غزل نگاه کرد.

به راحتی آمدند. از ارتباط زیبایی که  که فرزندان خانواده دیگر بودند جلو

ها لذت ر بچهزده شدم. با آنکه از حضوها برقرار کرده بود شگفتبا بچه

ها با بردم امّا هیچگاه استعداد برقراری ارتباط با آنها را نداشتم. بچهمی

های عروسکی را که غزل به آنها داده بود گرفتند و دور خوشحالی شکالت

شدند. مادرم با لبخند به صورت غزل نگاه کرد و در قابلمه بزرگ را 

کان چوب بلند را برداشت. بوی آش در فضای آالچیق چوبی پیچید. ما

استخر گذاشت و جلو آمد. علی گیتارش را کنار آالچیق گذاشت و با کنار 

رفی ـاکان جان معـم اده بود گفت:ـاکان که دورتر ایستـد به مـلبخن

ام کنین؟! ماکان با لبخند جلو آمد و با شیطنت دست روی شانهنمی

 گذاشت.

 ـ بله حتماً!

بنده و وکیل پایه یک  ـ جناب آقای نیکان بهمنش برادر بزرگوار

 دادگستری عزیز دل پدر و مادر و برادر. 

صدای خنده و شوخی جمع بلند شد. زهره همسر علی با خنده گفت: 

شناسیم. ای ماکان ما که چند سالِ آقا نیکان رو میمزهچقدر تو بی

ناخودآگاه در ذهنم دنبال دیدارهای کوتاهی که با هم داشتیم افتادیم. 

 یاد بیاورم که ارکیده را با من دیده بودند یا نه؟! خواستم بهمی

 ماکان رشته افکارم را پاره کرد.

ـ ایشون غزل خانم هستن، از دوستان نیکان البته باید اضافه کنم که 

ایشون خانم هنرمندی هستن که در رشته خودشون که سفالگری و 

 سازی هست استاد هستن.مجسمه
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بود جلو آمد و با تحسین به ماکان مادرم که تا آن زمان سکوت کرده 

 نگاه کرد.

 ده خوبی هم هست.نـ غزل جان دخترم نواز

آمیز جمع روی صورت غزل ثابت ماندند. با آن نگاههای تحسین

آرام  اش شبیه دخترهای دبیرستانی بود.صورت ریزنقش و جثه استخوانی

ش را لب گشود: ممنونم آقا ماکان شما لطف دارین. ماکان با لبخند پاسخ

طور هست من دفعه قبل که کنم غزل خانم قطعاً همینداد: خواهش می

 شما مهمان اینجا بودید واقعاً از هنرنمایی که با تار داشتین لذت بردم.

شنیدم امّا خودم انگار در خالئی از صدای صحبت و خنده جمع را می

 د.کشییأس و درد گیر افتاده بودم. صدای رودخانه روی ذهنم سوهان می

انگیز بخش طبیعت، که برای بسیاری دلنواز و روحهمان صدای آرامش

بود. بعد از مدتها باز آن خاطره سیاه برایم زنده شده بود. شاید صدای 

ها و جیغ و فریادشان عاملش بود... یا شاید هم کشف جدیدی که در بچه

ود صورت غزل کرده بودم. آن چشمها که آنقدر شبیه نارین بود... هرچه ب

ام را شاد در آن روز باعث آن حال ناگوار شده بود. به زحمت حالت چهره

های جمع را تأئید های کوتاه و لبخند گفتهو خندان نگه داشتم و با جمله

کردم. به خودم و حال بدی که در آن گرفتار شده بودم لعنت می

ه کرد و با جمع ارتباط برقرار کردفرستادم. غزل در گفتگوها شرکت می

بود. با صدای زنگ و لرزش گوشی تلفنم بلند شدم. گوشی را از جیبم 

بیرون آوردم عکس صورت خندان ارکیده بود افتاده بود روی مانیتور 

ای نگاه غزل را دیدم که روی چشمهای آبی ارکیده صفحه برای لحظه
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قفل شدند. نفس عمیقی کشیدم و با عذرخواهی کوتاهی از آالچیق خارج 

 کردند.های تندم صدا میها زیر قدمیزهرشدم. سنگ

های حفاظ به سمت استخر بزرگ پرورش ماهی رفتم و کنار نرده

ایستادم. تماس قطع شده بود امّا عکس ارکیده همچنان روی صفحه ثابت 

 مانده بود.

هایش لغزید. جایی که هزاران بار بوسیده نگاهم بین چشمها و لب

با یادآوری اینکه  اش دست کشیدم.خهای سرروی لب تبا انگش بودمشان.

وازش ـورا هم آنها را نـهای اههای من لبهـر از بوسـا غیـدر آن روزه

کردند وجودم پر از خشم و درد و اندوه شد. با حرص صفحه مانیتور را می

خاموش کردم و گوشی را داخل جیبم هل دادم. دومین روز بهار بود. 

گذشته که با ارکیده سپری کرده بودم ناخودآگاه یاد تعطیالت سال 

حگاهها و رستورانها و مراکز خرید یافتادم. هر روز تعطیالتم در بهترین تفر

توانست لبخند و شادی را روی ترکیه گذشته بود. از هر اتفاقی که می

شد آن حجم صورت ارکیده مهمان کند دریغ نکرده بودم. چطور می

کرد؟! روزهایی که با هم در  وسیع خاطرات را به این زودی فراموش

هایش در کنار کشتی کوچک تفریحی گذرانده بودیم. باز تصویر عکس

ی خروج از رستـوران نشـان اهورا و آن فیلم کوتاه که آنها را در لحظه

 داد جلوی چشمانم زنده شد.می

رفتند های سفید و طالیی بزرگ که در استخر باال و پائین میبه ماهی

زده ها شگفتچقدر ارکیده از دیدن رنگ طالیی پوست ماهیخیره شدم. 

ام. غرق در شده بود. نفهمیدم که چند دقیقه کنار استخر تکیه زده
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ام. صدای مادرم رشته طویل و ها خیره ماندهوخیز ماهیخاطراتم به جست

 ها را پاره کرد.دردناک خاطره

 ـ نیکان جان!

ایم را با انگشت پاک کردم. قبل از اینکه برگردم رطوبت اندک پلکه

 برگشتم.

 ـ جانم؟!

 با مهربانی به صورتم نگاه کرد.

 ها رفتن داخل باغ، غزل تنها مونده...ـ بچه

 سکوت کردم.

کنی یا خودم باهاش ـ دوست داره رودخونه رو ببینه. همراهیش می

 برم؟!

 کالفه در میان موهایم دست کشیدم.

 .زدینـ باشه. ای کاش زودتر صدام می

های آتش که ماکان کنار آالچیق ایستادم. تنها نشسته بود و به شعله

 ی درست کرده بود خیره مانده بود.در بشکه فلز

 ـ غزل خانم!

 نگاهش را از آتش دزدید.

 ـ اگه موافق باشین قبل از نهار قدم بزنیم.

رسید. با لبخند هایم میبلند شد. کنارم که ایستاد قدش تا شانه

دقیقاً شبیه دخترهای پانزده شانزده ساله بود و من با این نگاهش کردم. 

توانستم به عنوان حجم از موهای جو گندمی و یال و کوپال شاید می
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پدری جوان در کنارش به نظر برسم. با تعجب به صورت خندانم نگاه 

 تر شد.کرد. لبخندم پررنگ

ظر ـ غزل خانم تا حاال کسی بهتون گفته خیلی کم سن و سال به ن

 رسید!می

 رنگ نگاهش تغییر کرد با خجالت نگاهم کرد.

 دونم! شاید قبالً از چند نفری شنیده باشم.ـ راستش.... نه!. یعنی نمی

 خندیدم.

تونم جای پدرتون باشم. البته طوره! در کنار شما میـ دقیقاً همین

 یک پدر جوان!

 با تعجب نگاهم کرد.

 ـ واقعاً؟!

کرد. مثل مرهمی که تابم را آرام میبی سر تکان دادم. حضورش قلب

زده و ساکت که کند. همین دختر آرام و غمدرد جراحت تازه را ساکت می

ها بود، همین بودنش، حضورش... مغناطیس ایشبیه دختر مدرسه

تر با نبود ارکیده عجیبی که چشمهایش داشتند باعث شده بود راحت

با نارین قلبم را در حسی  اشکنار بیایم. هرچند که آن شباهت عجیب

خواستمش... و ساخت امّا باز... میانگیز و پر درد محبوس میوهم

ام نبود! همان خواستنم از جنس آن احساس سیاه جا مانده از کودکی

شماتت دائمی که همیشه در قلبم نسبت به خودم و حس عذاب وجوان و 

 آن اتفاق داشتم.

 به استخرها اشاره کرد.
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 العاده است. برادرتون واقعاً به کارش عشق داره وی فوقـ اینجا خیل

کنم کار اگر نه نگهداری از چنین مکان بزرگی با این همه ماهی فکر نمی

 راحتی باشه.

 های زیر پایم بازی کردم.ریزهبا سنگ

ی زیادی به اینجا داره، از بچگی هم طوره ماکان عالقهـ بله همین

.. و بالخره هم دنبال کاری رفت که با خیلی به حیوانات عالقمند بود.

جون و دل دوستش داشت. البته اینجا تنها نیست و چندتا کارگر همیشه 

 برای کمک هستن.

 سرش را بلند کرد و به چشمانم نگاه کرد.

 ـ شما چی؟! شما کارتون رو دوست دارید؟ 

گشتم. پاسخم در میان تمام سالهای سکوت کردم. دنبال پاسخ می

ام گم شده بود... شاید اگر آنقدر بعد از آن وجوانی و جوانیکودکی و ن

ان درگیر نبودم ددانستم و در حس عذاب وجحادثه خودم را مقصر نمی

کردم. ی دیگری غیر از شغل پدرم را انتخاب میمن هم مثل ماکان رشته

ام را تحت تأثیر قرار داده بود. صدای امواج امّا آن حادثه تمام زندگی

کردند بلندتر سنگی کف رود برخورد می رکه با سرعت روی بست رودخانه

 شده بود. نفس عمیقی کشیدم.

 ـ موافقین برگردیم؟!

 با تعجب نگاهم کرد.

 ریم کنار رودخونه!ـ فکر کردم می

 آب دهانم را قورت دادم.
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فاصله داره. مردد ایستادم و به ـ رودخانه چند متری از اینجا 

 زا دوختم. آن روز هم بهار بود، امّا کمی دورترچشمهای منتظرش چشم 

کوهها آب شده بودند و  فد اردیبهشت یا اوایل خرداد... برشای حاال

تازید. با قدمهای اش میتر از همیشه در بستر سنگیرودخانه خروشان

دانم چه آرام به سمت رودخانه رفتم و کنار سنگ بزرگ تکیه زدم. نمی

و دستپاچه گفت: آقای بهمنش حالتون ام دید که جلو آمد در حالت چهره

 خوبه؟!

 های صورتم را شکل دادم.به زحمت ماهیچه

 ـ خوبم!

با فاصله کمی دورتر روی سنگ دیگری نشست. با هراس به سمتش 

 رفتم.

 تر.ـ لطفاً بیاین عقب

 رویم ایستاد.با تعجب و تردید نگاهم کرد و بلند شد و روبه

این صدای روخونه و هوای بهاری، یه  زخوام... اینجا، امروـ معذرت می

کنه. سکوت کرد. به خروش خاطره خیلی تلخ رو توی ذهنم زنده می

 تندوتیز آب خیره ماندم.

بودم با پدر و مادر و  ایـ سالها قبل وقتی من پسر بچه هفت ساله

خواهرم برای تفریح به اینجا اومده بودیم. مادر و پدرم کمی دورتر از ما 

کردیم، ته بودن و من و نارین کنار رودخونه بازی میها نشسزیر درخت

، داشتم از دستم افتاد توی آبهایی که خیلی دوستش بازییکی از اسباب

تر بود برای برداشتن اون خواهرم که اون موقع چند سالی از من بزرگ
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بازی رفت داخل رودخونه امّا شدت آب خیلی زیادتر از اون بود که اسباب

 ودش رو نگه داره... بتونه خ

آب دهانم را که خشک شده بود به زحمت قورت دادم. حتی 

 اش هم بعد از این همه سال برایم آزاردهنده بود.یادآوری

جونش رو در ـ نارین رو آب با خودش برد و کیلومترها دورتر تنِ بی

اش گرفته بود کنار رودخونه رها بازی رو توی مشتحالیکه اون اسباب

 کرد...

جلوتر آمد و به چشمهایم خیره شد. این چشمها امروز چقدر شبیه 

 نارین شده بودند.

 ـ خیلی متأسفم.

 نفس عمیقی کشیدم.

ـ بعد از اون حادثه من تا سالها با احساس عذاب وجدان زندگی کردم، 

افتاد و من بازی از دستم نمیکردم اگر اون اسبابهمش با خودم فکر می

 شد.که اونو برام بیاره هیچوقت خواهرم غرق نمی خواستماز خواهرم نمی

های زندگیم خواهرم از دنیا رفت امّا مرگش خیلی روی زندگی و انتخاب

اثر گذاشت. شاید اگر اون احساس عذاب رو نداشتم من هم مثل ماکان 

رفتم که دوست داشتم. امّا اون احساس لعنتی حتی بهم راهی رو می

خواستم با هام فکر کنم من فقط میمندیداد که به عالقهفرصت نمی

نمونه بودن و گوش دادن به حرفهای پدر و مادرم جبران اون اتفاق رو 

کنم هرچند که هیچوقت هیچکدوم از والدینم توی اون حادثه منو مقصر 

 ای بود. ندونستن... امّا توی ذهن و کودکی من چیز دیگه
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تأثر به صورتم نگاه زده و مبا لبخند نگاهش کردم. با چشمهای غم

کشید. انگار کرد. دیگر صدای وحشی رود روی مغزم سوهان نمیمی

 راحت شده بودم.

دادین... اون اتفاق یه حادثه بود، ـ شما نباید خودتون رو عذاب می

 ای که عاملش شما نبودین...حادثه

 نگاهش کردم. خواستنی بود.

 وزهای شما رو من سالها قبل تجربه کردم غزل خانم.ـ حال این ر

اش و با تعجب نگاهم کرد. نور خورشید افتاده بود روی صورت مهتابی

 درخشیدند.اش میایچشمهای قهوه

ـ شما هم در مرگ روناک مقصر نبودین و شماتت کردن خودتون 

 ای جز عذاب کشیدن براتون نداره.هیچ فایده

لرزش گوشی را داخل جیبم حس کردم. گوشی به رودخانه نگاه کرد، 

را بیرون آوردم. نگاه هر دویمان برای چند ثانیه روی صورت خندان 

ارکیده که روی صفحه گوشی افتاده بود ثابت ماند. دستپاچه بلند شدم و 

ها دور شدم. دکمه اتصال تماس را لمس کردم. ضربان چند قدم از سنگ

 ارکیده باال رفته بود. قلبم با شنیدن صدای آرام و زیبای

 ـ سالم نیکان جان با لحن سردی پاسخش را دادم.

 ـ سالم خانم جمالی بفرمائید.

 سکوت کرد. صدای آهش را از پشت گوشی شنیدم.

 کردم یه روزی منو اینطور خطاب کنی.ـ هیچوقت فکر نمی

 این بار من سکوت کردم.
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یچوقت فکر ـ همیشه من عشقت بودم، خانمت بود، ارکیدت بودم، ه

 کردم یه روزی منو اینطور سرد و رسمی خطاب کنی.نمی

 ی زیر پایم را با خشم به جلو هل دادم:ریزهسنگ

 فکر کنم قبالً حرفهامون رو زدیم.

صدایش لرزید: چه حرفی؟! تو کی به من فرصت حرف زدن دادی 

 لعنتی؟!

چرخیدم. غزل نشسته بود روی سنگ بزرگ و به رودخـانه نـگاه 

 کرد.مـی

 ـ ارکیده برای چی زنگ زدی؟!

 خوام باهات حرف بزنم.با خشم غرید: نیکان می

 کالفه پوفی کشیدم و دستم را میان موهایم فرو کردم.

مون زدی نزدی، اآلنم دیگه حرفی بینـ زمانی که باید حرف می

 نمونده.

 ـ کجایی؟! نفسم را با حرص بیرون دادم.

 ـ ارکیده، بس کن.

زد در میان صدای خروش که از فاصله دور صدایم میصدای ماکان 

 رود پیچید.

 ـ نیکان بیاین ناهار حاضره...

 شنوم.ـ باید برم. اگر کاری داری می

ـ خواستم سال نو رو بهت تبریک بگم... توی این چند روز حتی یک 

 لحظه هم از یادم بیرون نرفتی.

 گردیم.رمیبرای ماکان دست تکان دادم و اشاره کردم که اآلن ب
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 ات، امیدوارم شما هم سال خوبی را داشته باشین.ـ ممنونم از لطف

منتظر پاسخش نشدم دکمه خاتمه تماس را لمس کردم و غزل را 

 زده و چشمانش غمناک بودند.صدا زدم. برگشت. صورتش باز غم



 

 

 

 

 

 

 دهمفصل چهار

 غزل 

روی آینه قدی اتاق ایستادم و شالم را مرتب کردم. نگاهم از روبه

داخل آینه باز به قاب عکس چوبی افتاد. همان قاب که تصویر صورت 

داد. روبان مشکی باالی دخترک ده دوازده ساله شاد و خندا را نشان می

کادر قاب بسته شده بود. باز به شباهت عجیب چشمانش با حالت 

چشمهایم خیره ماندم. جز چشمها هیچکدام از اجزای صورتش شبیه من 

ی صورتش بودند. آهی کشیدم و برای نبود. امّا همان چشمها انگار همه

 ز پنجره به استخرهای بزرگ و پر از ماهی نگاه کردم.آخرین بار ا

ها پائین رفتم. ماکان و ناهید خانم مادر کیفم را برداشتم و از پله

کردند. با دیدنم هر نیکان جلوی در ایستاده بودند و با نیکان صحبت می

 سه سربلند کردند و با لبخند نگاهم کردند. جلو رفتم.
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رایی و ـت این چـند روز و پـذیـبابا مـاکان ـد خانم، آقــ ناهی

هاتون رو جبران تون ممنونم، امیدوارم روزی بتونم محبتنـوازیمـهمان

 مادر نیکان جلو آمد و در آغوشم کشید: کنم.

ـ این چه حرفیه عزیز دلم دختر مهربونم با اومدنت خیلی به ما افتخار 

بیشتر با هم  خواد از این به بعددادی و ما رو خوشحال کردی، دلم می

 آشنا بشیم. 

کرد صورتش را بوسیدم و با خجالت از ماکان که با لبخند نگاهم می

سوار ماشین شدم.  ،مراه نیکان که منتظر ایستاده بودتشکر کردم و ه

کرد و برای اولین م رانندگی میخو  چی پرپینیکان آرام و صبور در جاده

ن روشن کرده بود. نفس کالمی را در پخش ماشیبار موسیقی مالیم و بی

کم داشتند لباس سبز روشن به تن عمیقی کشیدم و به درختان که کم

 کردند نگاه کردم.می

چقدر خوب بود خانواده داشتن، اینکه افرادی باشند که دوستت 

داشته باشند و برایت نگران شوند، حال دلت برایشان مهم باشد، هوایت را 

کردیم و هر کدام در افکار جاده نگاه میداشته باشند. هر دو در سکوت به 

خود غرق... از همان روز اول که عکس آن صورت زیبا و خندان را روی 

گوشی نیکان دیدم دچار این حس غریب شده بودم، انگار غم دیگری از 

 جنس عجیب و دردناکی نشسته بود کنار غم روناک...

زیبایی که اش با ارکیده شدم. همان پری روی دو بار متوجه صحبت

در آموزشگاه حسابی از خجالتم درآمده بود. با یادآوری رفتار تندش 

خواست آن اتفاق باز تکرار شود. به نیمرخ ای ترسیدم. دلم نمیلحظه

نیکان که در سکوت به جاده خیره مانده بود نگاه کردم. باز آن حس 
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در متعلق به من نبود... حتی مرد این تلخ فضای قلبم را پر کرد.  حسرت

شد بخواهمش. غزل از نگاه های قلبم هم نمیترین خواستهانتهای مخفی

ای از هم گسیخته که این خودم هیچ نداشت. جز قلب دردمند و خانواده

گرفتند. روزها به لطف آخرین بحث و جدالم دیگر حتی حالی از من نمی

 ام...جز تماسهای گاه و بیگاه روژین و خاله

در آینه بغل ماشین خیره شدم ارتباطش با  به انعکاس تصویر صورتم

ارکیده قطع نشده بود، برخالف چیزی که به من گفته بود. آخـر مگر 

شد از آن چشمهای دریایی به این راحتی دل کند؟! با خودم واگویه می

 کردم.می

پس چرا اینقدر حواسش به من بود؟! چرا کنارم مانده بود در این 

ی نارین جلوی دیدگانم جان گرفت... چهرهروزها؟! چشمهایم را بستم. 

زده و شد شگفتمثل کسی که ناگهان موفق به حل معمایی سخت می

مبهوت چشم باز کردم. من شبیه خواهرش بودم، همان کسی که به 

اش را در حسرت از دست ی خودش تمام روزهای کودکی و نوجوانیگفته

 دادنش گذرانده بود.

همه هوای کسی را داشت آن هم وقتی  دلیل اینشد بیآخر مگر می

 خودت عشقی در دل داری.

اش بودم شاید هم با حواسش به من بود چون شبیه حسرت زندگی

 خواست قلب مأیوسش را ترمیم کند....محافظت از من می

ها بیرونم کشید. گوشی را از صدای زنگ گوشی تلفن از دنیای واگویه

 تماس را لمس کردم. داخل کیفم بیرون آوردم و دکمه اتصال

 ـ سالم غزل بانو احوال شما خانم؟!



622دهمچهار فصل 

لحن شاد و صمیمی صدای استاد مفید ناخودآگاه لبخند روی لبهایم 

 نشاند. نیکان با تعجب نیم نگاهی به صورتم انداخت.

 ـ سالم استاد احوال شما؟!

 ـ سال نوی شما مبارک سرکار خانم!

، دنیا جان و خانواده ـ خیلی ممنونم استاد، سال نو شما هم مبارک

 محترم خوب هستن؟!

ـ سپاسگزار از لطفت غزل جانم! تو خوبی بانو؟ کجایی هنوز برنگشتی 

 از شهرتون؟

زیر چشمی نگاهی به نیکان که با اخم به جلو خیره بود انداختم 

خواستم به این مرد مغروری که کنارم شیطنتم گل کرده بود یا شاید می

 ن هم تنها نیستم.نشسته بود نشان دهم که م

 رسم.ـ هنوز برنگشتم امّا به محض رسیدن به تهران حتماً خدمت می

ـ خیلی هم عالی میشه غزل بانو، واقعاً توی این روزها به حضورت 

 نیازمندم اگه بتونی بیای خیلی حرفها دارم که باهات بزنم.

خورده به جاده تماس که پایان گرفت نیکان همچنان با ابروهای گره

خواست لحن گفتگویم با استاد مفید کرد. خودم هم دلم نمینگاه می

صمیمانه باشد، امّا این بار انگار حسی از جنس غرور شکسته داشت 

ی استاد و شاگردیم با شهریار داد که در حضور نیکان رابطهقلقلکم می

 تر جلوه بدهم.مفید را صمیمانه

 ـ استاد مفید بودن!

 اف کرد.ای صصدایش را با سرفه

 تفاوت بود.اش سرد و بیـ بله! متوجه شدم.   لحن
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دخترش هم برای بعد از تعطیالت تعیین  ی حضانتـ اتفاقاً پرونده

 خورده. یشعبه شده و تاریخ دادرس

 گوشی را داخل کیفم گذاشتم.

 شون هستم.ـ بله در جریان شکایت

ت این بار کامالً چرخید و به صورتم خیره شد. حس کـردم حـال

 اش تغییر کرد امّا خیلی زود به خودش مسلط شد. خونسرد گفت:چهره

  رسوندین!ـ سالم منو می

 به کوههای سبز و بلند نگاه کردم.

رم پیش ـ راستش من به استاد مفید گفته بودم که برای تعطیالت می

 خانوادم.

با تفکر سر تکان داد و آرام ماشین را در پارکینگ خاکی که کنار 

ترین د متوقف کرد. با تعجب نگاهش کردم. چرخید و در نزدیکجاده بو

 حالت به صورتم قرار گرفت.

 ـ عیبی داره که بدونن چند روز از تعطیالت رو با هم بودیم؟!

اش و لحن دستوری و کمی خشمگین کالمش جا از حالت چهره

خوردم. سکوت کردم و مثل کودکی خطا کار در خودم جمع شدم. بدون 

دیگری بزند در ماشین را باز کرد قبل از پیاده شدن گفت:  اینکه حرف

ای داره هرچند که به پای دستپخت مامان ناهیدم های خوشمزهاینجا آش

توانست رسه!   صورتش این بار خندان شد. از اینکه اینقدر سریع مینمی

اش بر من غلبه به خودش مسلط شود و به راحتی با لحن و حالت چهره

 فت.کند حرصم گر
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توانست پدرانه بر من حکمرانی کند. باز قلبم همانطور که گفته بود می

ی قوی وجودش شد در جاذبهخواستم باز نمیگرفت. هر چقدر هم که می

کشیده نشوم. به خودم و آن چشمهای آسمانی لعنت فرستادم و از 

 ماشین پیاده شدم.

و گرد جا شدم. سخت بود روی این حجم وسیع روی مبل چرمی جابه

که هیچ مشکل مشخصی نداشت رها نشوی. استاد ظرف شیرینی را روی 

 رویم گذاشت و خندان گفت: راحت باش غزل جان!میز روبه

های خیلی راحت لبخند زدم: همیشه با نشستن روی این راحتی

 مشکل داشتم. این بار خندید.

ییر ـ اگر شما امر بفرمائید الساعه مدل مبلمان دفتر آموزشگاه رو تغ

  دم.می

 کیفم را روی پایم گذاشتم.

های زیبایی هستن فقط یکم رسمی نشستن روی این ـ نه اتفاقاً مبل

 مدل از مبلمان سخته!

کنارم نشست و با راحتی خودش را روی مبل رها کرد و سرش را به 

 بالشت کوچک چشت مبل تکیه داد.

، احساس معذب بودن داری راحت باش ـ غزل جان چرا اینقدر

 همانطور که من با تو راحتم.

به زحمت لبخند زدم و در دلم به خودم که در آن روز تعطیل به 

 آموزشگاه آمده بود لعنت فرستادم. سرش را بلند کرد.

 ـ غزل ازت خواستم که امروز اینجا بیای که بتونم باهات صحبت کنم.

 د.اش جدی بود و دیگر از آن حالت صمیمی و خندان اثری نبولحن
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 ـ خیلی ازت ممنونم که اومدی.

 ی نگرانش چشم دوختم.ای زدم و به چهرهلخند نصف و نیمه

 کنم استاد.ـ خواهش می

های شلوارش فرو از روی مبل بلند شد و دستهایش را داخل جیب

رویم ایستاد و به دیوار تکیه اش مغموم و متفکر شد. روبهکرد. حالت چهره

 زد.

الت خیلی فکر کردم. راستش بین یه ـ غزل من توی این تعطی

متر به نتیجه ـکنم کدوراهی عجیبی گیر افتادم که هر چقدر فکر می

 رسم.می

 منتظر به دهانش چشم دوختم.

دونی که من پرونده شکایت از همسر سابقم را توسط اقای ـ می

 بهمنش باز کردم.

 آرام سر تکان دادم.

باز متفکر به پنجره نیمه  ـ بله قبالً در موردش صحبت کرده بودین! 

 نگاه کرد.

ـ امسال اولین تعطیالتی بود که من و دنیا با هم گذروندیم، البته به 

 اصرار دنیا همسر سابقم هم علیرغم میلم با ما همراه بود.

 با لبخند نگاهش کردم.

 ـ این خیلی برای دنیا عالیه!

 با تعجب نگاهم کرد. 

 ـ چی؟!

 رو در کنار خودش حس کند. ـ همین که حضور هر دوی شما
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 سرش را به دیوار تکیه داد.

گفت این بهترین تعطیالت عمرشِ، هیچوقت توی این ـ آره، دائم می

گذره این طور شاد ندیده چند سال که از جدایی من و مادرش می

بودمش، حتی وقتی با هم به بهترین جاها که برای یه بچه جذابِ و 

رفتیم دنیا رو اینطور خوشحال ندیده بودم که توی دوست داشتنیِ می

 این سفر چند روزه به کیش این بچه این قدر شاداب و خوشحال بود. 

 با لبخند نگاهش کردم.

کنم حضور همزمان هر دوی شما باعث این حال خوب دنیا ـ فکر می

 شده.

اش کشید و به سمت میز دستش را در میان موهای سیاه و پر پشت

 اش رفت.مدیریتی

 دونم چه کاری درسته غزل؟!دونم! نمیـ نمی

 پشت میز نشست و متفکر به صورتم نگاه کرد.

تونه کنم که دنیا چقدر با داشتن پدر و مادر میـ از طرفی فکر می

شاد و سرحال باشه و از طرف دیگه به زندگی خودم که با همسر سابقم 

 و درک نکرد.کنم. کیانا هیچوقت منبست رسیده فکر میبه بن

سکوت کردم. ادامه داد: درک ما آدمهای هنری خیلی متفاوت از 

طور خلق و خو و آدمهای معمولیِ، ما دنیای عجیبی داریم و همین

 روحیات حساس.

 آرام سر تکان دادم. لبخند تلخی زد.
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کنم کاش کنم و با خودم فکر میـ بعضی روزها به آسمون نگاه می

مثالً در ازای گرفتن چند سالی از  .ی برگشت داشتزندگی دکمه

 شد بهمون اجازه بدن به عقب برگردیم. عمرمون می

 ناخودآگاه آه کشیدم.

 طور بود...ـ ای کاش این

دادم که باز بتونم فقط در دلم گفتم: اونوقت من تمام عمرم رو می

اش رو حس کنم... چند ساعت سرمو روی پاهای مادرم بگذارم. عطر تن

های اون پل پا دادم که خواهرم هیچوقت روی پلهیم رو میی زندگهمه

 نگذاره...

 به صورت غمگینم نگاه کرد.

دونم که توی این روزها تو هم خوام غزل جانم. میـ ازت عذر می

هام ناراحتت کنم، امّا خوام با حرفها و درددلعزادار خواهرت هستی نمی

تونم آدم من راحت می غزل شاید باورت نشه تنها کسی که بین این همه

از خودم و زندگیم باهاش حرف بزنم تو هستی. تو توی وجودت توی 

دونم چطور بگم، امّا من خیلی دی که... نمیچشمات یه حسی به آدم می

 با تو راحتم. 

 لبخند کمرنگی زدم.

ـ ممنونم از لطف شما استاد. راستش در مورد دنیا همونطور که 

تونه شادش کنه، ور پدر و مادرش نمیخودتون گفتین هیچی مثل حض

قصد دخالت ندارم امّا به نظر قبل از اینکه وارد شکایت و مراحل قانونی 

ی سلب حضانت دنیا بشید باید با مادر دنیا صحبت کنید، من از گذشته

تونه خیلی چیزها رو توی آدم خبرم امّا زمان میزندگی مشترک شما بی
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ی کوچک برای بازگشت باقی مونده باشه، عوض کنه. شاید هنوز یه روزنه

کس برای یه شاید بشه به دوباره خانواده شدن فکر کرد. هیچی و هیچ

است و نیست. مادر قلب و عشق تپنده خونهدختر توی دنیا، مثل خانواده 

تونه جای این دو نفر رو نمی هیچکس گاه و هیچوقتپدر حامی و تکیه

استاد، شاید الزم باشه زمان  بگیره... دنیا به هر دوی شما نیاز داره

بیشتری برای ساختن دوباره صرف کنید امّا یک روز به این نتیجه 

ها و وقتی که صرف کردید ارزشش رو خواهید رسید که تمام تالش

 داشت. 

سکوت کرده بود و دستهایش را به دو طرف صورتش تکیه داده بود. 

 اهم کرد.صدای رعدوبرق سکوت آموزشگاه را شکست. با لبخند نگ

ـ ممنونم که اومدی... و ممنونم که بهم حرفهایی رو گفتی که باید 

 شنیدم.می

 از روی مبل بلند شدم. با تعجب و اخم نگاهم کرد. 

 رسونمت.کیفم را روی دوشم انداختم.ـ کجا به این زودی! بشین می

 ـ برای شام آیناز و همسرش مهمانم هستن.

آلن قول یه شام سه نفره با دنیا رو ـ خیلی هم عالی! راستی باید از ا

ازت بگیرم. با لبخند سر تکان دادم. از پشت میزش بلند شد و نگاهی به 

 ساعتش انداخت.

 ـ تا اومدن دنیا یک ساعتی وقت دارم، صبر کن برسونمت. 

 لبخند زدم.

 دهم زیر بارون بهاری قدم بزنم.ـ ممنونم امّا ترجیح می

 ابروانش را باال داد.



 622 غزل

 دی حرفی ندارم.حاال که بارون رو به من ترجیح می ـ باشه

اش لبخندی بر لبم نشست و خداحافظی کردم. از از لحن شوخ جمله

 آموزشگاه که بیرون آمدم باران تندتر شده بود.

های ریز شده هویج را روی ظرف آماده شده آیناز با حوصله حلقه

 ساالد ریخت.

 ؟خوای انجام بدی!ـ غزل کارهای پروژه پایانیت رو کی می

 رویش روی صندلی چوبی نشستم و نفس عمیقی کشیدم.روبه

دونم اصالً در موردش فکر هم نکردم، باید یکی از همین روزها ـ نمی

 در موردش با استاد مفید صحبت کنم.

 خندید.

 ـ احتیاج به صحبت نیست شما که عزیز دل استاد هستین.

 اخم کردم.

 ـ بی مزه!

 دیگه همه متوجه توجه زیاد استاد بهت شدن. ـ دروغ نمیگم که 

 تن صدایم را پائین آوردم.

 ـ مثالً کی؟!

لبخندی زد و با سر به آرتین که در هال مشغول تماشای تلویزیون 

 بود اشاره کرد.

 با خجالت و تأسف سر تکان دادم.

 ـ بس کن آیناز!

 با شیطنت نگاهم کرد.

 کان خیلی بیشتر بهم میاین!ـ البته آرتین هم مثل من معتقده تو و نی



622دهمچهار فصل 

ها سرگرم مات و مبهوت نگاهش کردم. خودش را با ریز کردن هویج

 کرد.

 ـ نظرت چیه در موردش غزل؟!

 با حرص نفسم را بیرون دادم و ظرف ساالد را از زیر دستش برداشتم.

ـ چطور میتونم راجع به کسی که توی رابطه با یه آدم دیگه است 

 نظری داشته باشم؟!

 تعجب نگاهم کرد.با 

 ای؟! مگه خبر نداری خیلی وقته از ارکیده جدا شده.ـ چه رابطه

 گردنم را کج کردم.

 ـ جداً؟!

های دختره رو که با یکی از ـ آره به خدا، آرتین بهم گفت عکس

های پولدار نیکان بوده یه نفر ناشناس به دفتر نیکان فرستاده، مثل موکل

 ود همزمان با اون مرد هم رابطه داشته!اینکه ارکیده وقتی با نیکان ب

 بدون پلک زدن به صورت آیناز خیره ماندم.

 دونی؟!ـ تو اینها رو از کجا می

 خیال روی تخت لم داده بود انداخت.آیناز نیم نگاهی به آرتین که بی

 ـ گفتم که آرتین بهم گفته.

 ابروهایم را باال دادم. باورش برایم سخت بود که بپذیرم.

 اش دل بکنه!نظرم آقا نیکان نتونسته از عروسک فرنگیـ به 

 با چشمهایی که بیش از حد گشاد شده بودند گفت:

 ـ از کجا خبر داری؟!
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ام بود امّا مان شود با آنکه دوست صمیمیخواستم متوجه ارتباطنمی

ها اش هراس داشتم. خودم را با چیدن بشقابداوریاز هر قضاوت و پیش

 مشغول کردم.

چند باری توی آموزشگاه دیدم که تلفنش زنگ خورد و مخاطبش ـ 

 همون پری دریایی بود.

 ـ آخر چرا نیکان دوباره باید با اون ارتباط داشته باشه؟!

 پوزخند تلخی زدم.

 ـ توتوی قلب اون نیستی آیناز خانم...

با لبخند به حجم کروی گرد که روی چرخ سفالگری به یک طرف خم 

 م.شده بود نگاه کرد

 دارمش. آرام گفت: هر چقدر تالش کردم موفق نشدم ثابت نگه

اش نگاه کردم. ام. به چشمان سیاه و درشتعطرش پیچیده بود در ریه

باز همان حس درخشان از قلبم گذشت. اولین جلسه کالس بعد از 

تابش شده تعطیالت بود. در چند روزی که ندیده بودمش دلتنگ و بی

کردم. دلبستگی به او برایم مساوی بود با م جدال میبودم امّا دائم با خود

اعتنا گرفت قلبم بود که بینابودی امّا تنها عضوی که از مغزم فرمان نمی

 رفت.راه خودش را می

روی چرخ قرار دادم و نشستم. با دقت حجمی را که بهصندلی را رو

 ساخته بود شکل دادم.

 ر داشته باشم.کنم استعدادی در زمینه این کاـ فکر نمی

 لبخند زدم و زیرچشمی نگاهش کردم.
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ـ اتفاقاً کامالً برعکس، هر کسی مثل شما توانایی انجام این کار رو به 

ای با هم تالقی کرد. انگار این سرعت نداره. نگاهمان برای لحظه

چشمانش آینه چشمانم شده بودند و تمام احساسی را که در قلبم داشتم 

 د. به خودم نهیب زدم از روی صندلی بلند شدم.دادنبه من انعکاس می

 ـ بیشتر تمرین کنید آقای بهمنش.

 ـ غزل خانم!    

 ایستادم.

 ـ بفرمائید.

کرد به گوش بقیه کمی مکث کرد و بعد با صدای آرامی که سعی می

خوام برای شام ای نداشته باشین مینرسد گفت: اگر امشب برنامه

 دعوتتون کنم. 

 را درون جیب مانتویم فرو کردم و مِن من کردم. دستپاچه دستهایم

 ای ندارین؟!ـ برنامه

ـ اگر امشب رو مدنظر دارین جناب بهمنش باید عرض کنم بنده و 

 دنیا خانم برای امشب از غزل جان دعوت کردیم.

برگشتم و با حیرت به صورت خندان استاد مفید که پشت سرم 

 اعتش نگاه کرد. ایستاده بود خیره ماندم. با لبخند به س

ـ آمدم که پایان ساعت کالس رو اعالم کنم و البته یادآوری قرار 

 مون.امشب

هم فشار دادم. با خودم فکر  دندانهایم را در پس لبخند ساختگی روی

کردم کی این قرار را گذاشته بودیم که من در خاطرم نبود؟! آنهم امشب! 

همین امشب که من بعد از یک هفته باز نیکان را دیده بودم. نیکان بلند 



 622 غزل

رسید امّا در پس چشمهای سیاهش خشم اش عادی به نظر میشد. چهره

که حرفی بزند مثل بقیه شد. بدون اینو عصبانیتی پنهان دیده می

وسایلش را جمع کرد و با خداحافظی مختصری از آموزشگاه خارج شد. 

دستهایم را شستم و در آینه باالی روشویی کالس به چهره خندان و 

 راضی استاد نگاه کردم.

من در خاطرم نبود که قرار مالقاتمون برای امشب هست!  دـ استا

 ش نمودار شدند.اخندید و ردیف دندانهای سپید و مرتب

ـ برای امشب نوبد امّا چون دنیا یک شب در هفته فعالً پیش من 

مون تا هفته آینده صبر نکنم، هست ترجیح دادم برای شام سه نفره

 راستی تو که کار خاصی نداشتی؟!

 سکوت کردم و به زحمت لبخند زدم.

 ـ نه کاری نداشتم.

عطر و طعم دلپذیری کردم. با آنکه غذا با محتویات بشقابم بازی می

دانستم چرا هیچ میلی به خوردن ندارم. به دنیا که ساکت و داشت نمی

انگار کسی ساعتها با حوصله نشسته  خورد نگاه کردم.آرام داشت غذا می

 دانه فر کرده بود.بود و تارهای طالیی موهایش را دانه

 ـ هنوز با نیکان صحبت نکردم.

 و به صورت استاد مفید نگاه کردم. با تعجب نگاهم را از دنیا گرفتم

 ـ در چه موردی؟!

 تر از همیشه بود.لبخند زد. امشب سرحال

 ـ در مورد تو؟! 

 با چشمهای گرد نگاهش کردم.
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 ـ در مورد من؟!

چشمانش از شیطنت درخشیدند. امّا خیلی زود حالت جدی به 

 خودش گرفت. بدون اینکه دنیا متوجه شود به او اشاره کرد.

 ورد پرونده! ـ در م

 آرام سر تکان دادم. ادامه داد:

 ـ تصمیم قطعی نشده هنوز!

ای از گوشت فرو کردم. دلم به جای او یک نفر کالفه چنگالم را در تکه

ام که دیگر افسارش از دستم خواست. دل یاغی و کم حوصلهدیگر را می

 خارج شده بود.

حدوده پل خواستم در مورد یه پروژه که توی مـ راستی غزل می

 آزادگان قراره اجرا کنم باهات صحبت کنم.

برای اولین بار در یک ساعتی که در آن رستوران حضور داشتیم با 

 اشتیاق به حرفش گوش دادم.

 ی خودتونه استاد؟!ـ پروژه

خوام با ـ بله، یه محوطه ده متری هست که زیر پل قرار داره و می

پر کنم. قراردادش رو توی آجرهای نقش برجسته لعابدار اون فضا رو 

بندم، راستش برای اجراش هفته آینده با شرکت زیباسازی شهر تهران می

 تونمبه یه نفر که کار رو بلد باشه احتیاج دارم، چون خودم هر روز نمی

 کنن بمونم.هایی که کار رو اجرا میباالی سر بچه

اگر مایل چند ثانیه سکوت کرد و وقتی اشتیاقم را دید ادامه داد: 

تونم باشی و توی این پروژه به عنوان ناظر و جایگزین من فعالیت کنی می
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ی کارشناسی ارشدت برات منظور این کار رو به عنوان پروژه پایانی دوره

 کنم.

با خوشحالی نگاهش کردم: حتماً استاد! این واقعاً یه افتخاریه فرصت 

یا که تا آن لحظه ساکت کنم. دننظیره برای من، با کمال میل قبول میبی

 بود سربلند کرد و به پدرش گفت:

 رین سرکار؟ـ بابا یعنی شما دیگه نمی

 استاد مفید با مهربانی لبخند زد.

 ـ دوست داری نرم سرکار؟!

 دنیا با شوق کودکانه دستهایش را بهم زد.

 ـ میشه بازم من و شما و مامان با هم بریم مسافرت.

 روی صورتم ثابت شد.نگه مغموم و متأثر استاد 

خواست زودتر دوشنبه شود و یک هفته به کندی سپری شد. دلم می

ای که ی کالس ببینمش. خودم هم از حال عجیب و تازهمن باز به بهانه

در آن گرفتار شده بودم متعجب مانده بودم امّا هر قدر با خودم و 

موزشگاه توانستم حریف قلبم شوم. دفتر آرفتم نمیاحساسم کلنجار می

برخالف روزهای گذشته خالی بود. نیم نگاهی به ساعتم انداختم چند 

ای از دیدن دقیقه تا شروع کالس مانده بود. وارد که شدم برای لحظه

استاد که در جمع شاگردانم ایستاده متحیر ماندم. ایستاده بود وسط 

تم ی نگاهها به سمها دورش حلقه زده بودند. با ورودم همهکالس و بچه

 چرخید. استاد لبخندزنان نگاهی به صورتم انداخت و رو به بقیه گفت:

بفرمائید این هم استاد شما! صدای دست زدن شاگردانم کالس را پر 

 کرد. یکی از دخترها جلو آمد.
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 گم.ـ استاد صباحی بهتون تبریک می

 گیج و گنگ نگاهش کردم.

 ـ تبریک؟!

ها در دمانی و مسرت بچهها و ابراز شایکی یکی صدای تبریک گفتن

کالس پیچید. همانجا کنار در ایستادم و در حالیکه هنوز مات این 

از لطف همگی ممنونم امّا میشه لطف کنین  :رفتارهای عجیب بودم گفتم

 گین؟! به من هم بگین که در چه موردی تبریک می

 استاد مفید که تا آن لحظه ساکت و خندان ایستاده بود جلو آمد.

ی پل آزادگان که شما قرار هست انجام بدین. غزل سبت پروژهـ به منا

 بهترین گزینه برای انتخاب من بود.

 ناخودآگاه لبخند روی لبهایم نشست.

 ـ ممنونم استاد امّا این پروژه که متعلق به شماست.

 ی سکوت جلوی لبهایش گذاشت.انگشتش را به نشانه

 احی. مجری پروژه هستین سرکار خانم صب و ـ شما ناظر

صدای صحبت و همهمه و خنده باز در کالس پیچید. استاد مفید به 

 سمت در رفت.

گیرم، ضمناً باید تون رو نمیـ خوب من بیشتر از این وقت کالس

ی خانم صباحی کالس اعالم کنم احتماالً هفته آینده بخاطر مشغله

 شه.تشکیل نمی

نظیر برایم بیام که همچنان که از این موقعیت عالی کاری و درسی

بود شادمان بودم. تشکر کوتاهی کردم و وارد کالس شدم. چند دقیقه بعد 

اش شدم. باز که جو کالس به حالت عادی برگشت متوجه جالی خالی
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نیامده بود. ناامید به ساعت چشم دوختم. تنها یک ربع گذشته بود. دلم را 

کارهای  با کورسوی امید آمدنش امیدوار کردم و مشغول رسیدگی به

های باز به عقربه می که بعد از هر کار نگاههشاگردانم شدم. هر از چندگا

تاب بود و شدم. دلم بیخورد بیشتر از نیامدنش مطمئن میساعت می

تمام انرژی که ساعت اول کالس داشتم تحلیل رفته بود. کالس که تمام 

ر از تتاب شد من همچنان به ساعت خیره بودم. قلبم برای دیدنش بی

 همیشه بود.

 

  

 

 



 

 

 

 

 

 

 همدفصل پانز

 نیکان

ـ برای من مهریه اهمیّتی نداره، فقط اینکه زودتر شرتو از زندگیه 

 کنه.م کم بشه کفایت میردخت

تکیه دادم. مرد میانسال ام نفس عمیقی کشیدم و به پشتی صندلی

پوش بود و بوی عطر گرانقیمتش فضای دفتر کارم را پر موقّر و شیک

م. ـم دوختـکرده بود. به صورتش که از خشم سرخ شده بود چش

 اش را برداشت.اش که مرد جوانی بود با خونسردی فنجان قهوهمخاطب

اید ازش خوام با آنا زندگی کنم، من زنم رو دوست دارم چرا بـ من می

 کنین؟جدا بشم؟! چرا این همه برای جدایی ما تالش می

مرد میانسال که دیگر صبرش به سر رسیده بود با خشم کاغذها را 

 ای که بین او و مرد جوان بود کوبید.روی میز شیشه

خوام با تو مثل انسان صحبت کنم نمیشه، تو اصالً ـ هر چقدر می

 انسانی؟!
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کالفه نیمه نگاهی به ساعت دیواری انداختم. مرد جوان پوزخند زد. 

تر از آن چیزی اش طوالنیجلسه صحبت و مصالحه بین مولکم و خوانده

ای کردم و گفتم: جناب برخورداری زدم. سرفهشده بود که حدس می

کنم خونسردی خودتون رو حفظ کنین، قرار شد که ما عزیز خواهش می

 اینجا با صحبت به نتیجه برسیم.

 جوان بلند شد.مرد 

 ـ آقای بهمنش این آقا فقط توهین کردن و تهمت زدن بلدن.

ام دلجویانه باشد گفتـم: خـواهش کردم لحندر حالیکه سعی می

کنم جناب اعرابی شما لطفاً بشینین. من از هر دو طـرف تقاضـا مـی

کنم اگر قرار هست به تفاهم واحدی برسیم باید به اعصاب خودمون مـی

 باشیم.مسلط 

ـ چطور به اعصابم مسلط باشم وقتی بارها شاهد خیانت و کتک زدن 

دخترم توسط این مرد بودم، برای ایشون همین ادبیات هم بیش از حد 

  محترمانه است.

مرد جوان که کت سفید اسپرت و پیراهن یقه باز مشکی پوشیده بود 

 با لبخند فنجان را روی میز گذاشت.

سه جلسه صحبت برگشتی سر خونه اول پس ـ باشه حاال که بعد از 

بچرخ تا بچرخیم من زنم رو دوست دارم و به هیچ وجه حاضر به طالقش 

 نیستم.

بعد با قدمهای تند به سمت در رفت و قبل از اینکه بتوانم حرکتی 

کنم از دفتر خارج شد. بلند شدم و با سرعت به دنبالش رفتم امّا زودتر از 

بسته شدن درش بود رسید و از ساختمان  من به آسانسور که در حال
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ام نشستم و به خارج شد. چند دقیقه بعد با لیوان آب رو به روی موکل

 ی کراواتش که شل و کج شده بود چشم دوخته بودم.گره

ـ جناب برخورداری من قبالٌ هم خدمت شما عرض کردم اگر تمایل 

با ما همکاری کنین  دارید زودتر طالق دخترتون رو از این آقا بگیرین باید

ر که گفتم این قضیه حتی ممکنه تا چندین سال طول ووگرنه همونط

 بکشه. 

از چشمهایش  ای نوشید.مردمیانسال لیوان آب را برداشت و جرعه

 بارید و صورتش دردمند و عصبی شده بود.شراره آتش می

 بینه آنا افسرده شده و منـ این مرد یه حیوان تمام عیاره حاال که می

خوام به هر طریقی طالقش رو بگیرم و بفرستمش پیش برادرش برای می

 الخروجش کرده ابله!ذاره. ممنوعمن شرط و شروط می

تاب رفتن بود و با طوالنی شدن زمان نفس عمیقی کشیدم. دلم بی

جلسه وقت کمی برای رسیدن به کالس آموزشگاه مفید برایم باقیمانده 

 بود.

گیرم امّا دامادتون آقای اعرابی دوباره تماس میـ من چند روز دیگه با 

ای این بار ازتون استدعا دارم، قبل از هماهنگی با من پیشنهاد دیگه

تون بخاطر رعایت حال دخترتون و رسیدن مطرح نکنین و لحن صحبت

 به هدف کمی دوستانه باشه.

 از روی صندلی بلند شد و گره کراواتش را مرتب کرد: 

افتم و صدای های روی صورت و بدن آنا مید کبودیـ هر وقت که یا

نت ـودم لعـپیچه به خیـم مـاش توی گوشانهـهای شبها و جیغگریه

فرستم که چرا بدون هیچ تحقیقی راجع به این حیوان دخترم رو به می
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کنه جناب دست اون سپردم. ظاهر آدمها خیلی با باطنشون فرق می

 بهمنش!

که روی میز پخش شده بودند مرتّب کردم و مدارک و کاغذهایش را 

 اش گذاشتم.داخل پوشه چرمی

دم اگر فقط کمی به خودتون مسلط ـ نگران نباشید بهتون قول می

گیره. پیشنهاد باشید این قضیه خیلی زودتر از تصورتون پایان می

اش ی دخترتون به دامادتون خیلی وسوسهاغواکننده انتقال سند خانه

 کرده.

 ا گرفت و به صورتم نگاه کرد.پوشه ر

ـ امیدوارم این کابوس زودتر از زندگی دخترم بیرون بره، خونه که 

 چیزی نیست حاضرم تمام زندگیم رو بدم که دخترم رها بشه.

آرام و با تأسف سر تکان دادم. وقتیکه رفت با عجله مدارک و اوراق را 

خداحافظی جمع کردم و داخل پرونده قرار دادم. وقت کمی داشتم. 

مختصری با منشی دفتر کردم قبل از اینکه پدرم را ببینم و دلیل رفتنم 

در تمام طول مسیر پر ترافیک آن ساعت  را موجه کنم از دفتر بیرون زدم.

کردم. هفته گذشته را از عصر، تا رسیدن به آموزشگاه داشتم به او فکر می

دادسرا بودم که  های مختلفآنقدر سرگرم کارهای دفتر و رفتن به شعبه

 ای ببینمش.نتوانستم به هیچ بهانه

ای که این روزها انگار سالهای سال از او را .... غزل را. همان غریبه

گذشت. همانطور که بعد از روزها باز قلبِ ساکت و مان میآشنایی

 خاموشم را به طپش واداشته بود.
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ام پر غولیعطر دلنواز وجودش در میان روزهای پر از ازدحام و دلمش

ی وجودم. کسی که تنـها با یادآوری شده بود و نشسته بود در همه

شد. هوای بهار را های کوتاه با هم بودمان دلم پر از حس پرواز میلحظه

با اشتیاق بلعیدم. چه خوب بود که دیده بودمش. ناخودآگاه لبخند زدم و 

ن دیدار هم به به یاد اولین دیدارمان در آن کافه افتادم. حتی در اولی

 شناختمش!آمد. انگار سالهای زیادی بود که مینظرم آشنا می

ها باال رفتم. ماشین را در کوچه کنار آموزشگاه پارک کردم و از پله

چند دقیقه از شروع کالس گذشته بود. صدای دست زدن و شادی از 

 آمد. خواستم برای احوالپرسی وارد دفتر شوم که با دیدن دفترِکالس می

تر که بر عکس همیشه خالی بود مکث کردم. صداها واضح شگاهزوآم

 شدند.

 گم!ـ استاد مفید تبریک می

 گم.ـ استاد صباحی تبریک می

لرزش گوشی داخل جیبم از وارد شدن به کالس منصرفم کرد. صدای 

آمد. تماس از دفتر بود. ناخودآگاه دستم را روی گزینه خنده و تبریک می

 یار مفید در سالن پیچید.رد تماس گذاشتم. صدای شهر

 ـ غزل بهترین گزینه برای انتخاب من بود.

 گم...ـ استاد تبریک... استاد صباحی تبریک می

تلفنم را داخل جیبم فرو کردم. انگار پاهایم دیگر از مغزم فـرمان 

کردم ها رفتم. دعا میگرفتند. برگشتم و با قدمهای بلند به سمت پلهنمی

ها را رسم کسی ندیده باشدم. پلهتا در آموزشگاه می در آن چند ثانیه که

باسرعت پائین رفتم. ماشین را روشن کردم و به سرعت از کوچه خارج 
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رفتم حالت چهره و چشمانم همه چیز را لو شدم. مطمئن بودم اگر می

جا آمده بودم؟ بعد فرستادم. چرا دوباره به اینبه خودم لعنت می دادند.می

هیچ هریار مفید برای شام از غزل دعوت کرد و غزل بیاز آن شب که ش

حرفی دعوتش را قبول کرد. چرا نفهمیده بودم؟ شاید هم فهمیده بودم... 

زودتر از آن شب... همان روز وقت بازگشت از چالوس، وقتیکه غزل 

نخواست از با هم بودنمان حرفی به شهریار بگوید، همان روز شک کرده 

اش را به پای حس شاگرد و لحن صمیمی جهتبودم، شاید هم بی

 شان گذاشته بودم.استادی

فهمیدم... زودتر... همان به خودم نهیب زدم؛ زودتر باید میدوباره 

کرد، زمان که شهریار مفید در مورد پرونده حضانت دخترش صحبت می

یا آن شب!... همان اولین دیدارمان که علناً از نگاه ثابتم روی صورت غزل 

بستم نه حاال!... نه فهمیدم و دل نمیته بود باید همان زمان میبرآشف

ها به خودم آمده بودم... شهریار راست امشب که با شنیدن سیل تبریک

 گفت غزل برای انتخاب او بهترین گزینه بود.می

کشیدند، با دست فشار دادم روز پر کار و پر هایم را که تیر میشقیقه

خری انگار تیر خالصی بود برای تمام توان و از استرسی داشتم و این آ

ترین راه را برای رسیدن به بام تهران انتخاب کردم. نیروی ذهنم... نزدیک

همانجا که آخرین بار با آرتین به آنجا رفته بودیم همان شب که آن فرد 

ها و فیلم را برایم فرستاد هم اینقدر غمگین بودم... نه ناشناس آن عکس

نهایت پر ن شب تمام وجودم را حس دردناک و خشمی بیغمگین نبودم آ

کرد... با آن که دیگر اطمینان کرده بود... امّا امشب احساسم فرق می

گیری است باز هم داشتم که ارتباطی بین او و شهریار مفید در حال شکل
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دانستم برای همیشه از دست خواستمش و میاش بودم. میدلتنگ

دست دادن با حس از دست دادن ارکیده خیلی دادمش. امّا این حس از 

 متفاوت بود...

های ماشین را پارک کردم و کنار تل خاک نشستم. شهر پر از چراغ

زد و نسیم شب آرام بهاری از میان زرد و نورانی زیر پاهایم سوسو می

ی . آن شب به قدری آشفته و پریشان بودم که به بهانهگذشتموهایم می

ام خوردن برای استراحت به اتاقم پناه بردم. ذهن خستهسردرد بدون شام 

خواست تا صبح تمام دقایق با غـزل کرد و میانگار از خواب فرار می

ام را دوباره مرور کنند. نزدیک صبح بود که از خستگی و سنگینی بودن

 هایم به خواب رفتم. صبح با صدای زنگ تلفنم بیدار شدم.پلک

هشت گذشته بود خیره ماندم و به سرعت از با تعجب به ساعت که از 

تخت بلند شدم. گوشی تلفن که روی میز تحریرم بود چنگ زدم. چند 

ثانیه به نام غزل که روی صفحه نقش بسته بود خیره ماندم. مغزم هنوز 

شناخت. به ساعت نـگاه کردم.  گیج بود و هنوز زمان و مکان را نمی

ز صبح با من تماس بگیرد... کمی وقت سابقه نداشت در این ساعت اهیچ

آوردم که هیچ زمانی با هم تماس تلفنی فکر کردم اصالً به خاطر نمی

 داشته باشیم.

یاد شهریار مفید و دیروز عصر در آموزشگاه افتادم... تعللم برای 

ای بیشتر طول نکشید. دکمه اتصال تماس را زدم. پاسخگویی چند ثانیه

پیچید. صدایی که در آن صبح بهاری  صدای آرام و زیبایش در گوشم

ها بود. انگار تازه کشف کرده بودم که چقدر برایم زیباتر از آواز چلچله

 خواستمش.می
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 ـ سالم، صبح بخیر آقای بهمنش.

 ای صدایم را صاف کردم.با سرفه

 زد.ـ سالم صبح شما هم بخیر سرکار خانم.   قلبم داشت تندتند می

 خواستمش.. آخ که چقدر میـ آقای بهمنش... مکث کرد

 ـ جانم بفرمائید بنده در خدمتم.

ـ دیروز نیومدین آموزشگاه، خواستم بهتون اطالع بدم که هفته آینده 

 شه.کالس تشکیل نمی

وآمد نفس عمیقی کشیدم و از پنجره به خیابان که پر از رفت

 ها بود چشم دوختم. با خودم فکر کردم اگر هم باز کالسی وجودمـاشین

 داشت من دیگر قصد رفتن نداشتم.

ها کلنجار رفتنم با گل و خاک و چرخ سفالگری او تنها دلیل ساعت

بودن با دیگری انتخابش بود رفتنم و دیدنش جز  ،بود... امّا حاال که دیگر

 ای نداشت.آزار قلبم نتیجه

با این حال به رسم ادب گفتم: ممنونم که اطالع دادین. منتظر بودم 

 ا قطع کند که ادامه داد:که تماس ر

من احتماالً چند روزی مشغول پروژه کاری که زیر پل آزادگان داریم 

هستم. با تعجب گفتم: پل آزادگان دقیقاً نزدیک محل دفتر ما قرار داره 

 چه کاری قرار هست انجام بدین؟

ـ پروژه زیباسازی فضای زیر پل هست که من و استاد مفید با هم 

 دیم.انجام می

 حسرت نفسم را بیرون دادم.با 

 شه.ـ بسیار عالی! مطمئناً شاهکار زیبایی می
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 تون.     ـ ممنون از لطف

 آرام سر تکان دادم.

 کنم سرکار خانم.ـ خواهش می

به پنجره تماس که قطع شد من همچنان همانجا ایستاده بودم و 

حوصله لباس خیره ماندم. پس دیگر همه چیز قطعی شده بود. بی

و مهیای رفتن به دفتر شدم. دفتری که برایم هیچ جذابیتی  پوشیدم

هایی که بـاید به هـر طـریقی ها و حـقها، شـکوهنداشت. باز گـالیه

ستاندم... امّا خودم وامانده در زندگی دست سرنوشت به هر کجا که مـی

  کشاندم.خواست میدلش می

کردم او یال میام با ارکیده کسی که خیک سال پر از گرما و احساس

کردم به هم مثل من در عشق صادق است و حاال غزل کسی که فکر نمی

 این زودی از دستش بدهم. 

تاب را روشن کردم. اولین قرارم دو پشت میز دفتر کارم نشستم و لب

ساعت دیگر بود و در آن مدت باید به کارهای حقوقی دیگر رسیدگی 

 کردم.می

کردم که صدای زنگ تلفن اتاقم بلند یحوصله کاغذها را زیرورو مبی

 شد. منشی دفتر بود.

تون آقای شهریار مفید تماس گرفتن و ـ جناب بهمنش موکل

خواستن جلسه رسیدگی به پرونده حضانت دخترشون رو کنسل کنین.   

 تاب نگاه کردم.باتعجب به لب

 ـ چی؟! شهریار مفید؟ برای چی؟!



 522 نیکان

شون عوض شده و در فعالً تصمیمـ توضیح بیشتری ندادن فقط گفتن 

 کنن.فرصت مناسب با شما صحبت می

 گوشی را روی دستگاه تلفن گذاشتم.

خواست پرونده برای ذهنم هنوز مبهم بود. چرا شهریار مفید نمی

 حضانت دخترش در جریان دادرسی قرار بگیرد؟!

هایش را از اخالق و روش نامناسب همسر سابقش خودم بارها گالیه

یت دنیا را شنیده بودم. به پشتی صندلی تکیه دادم و سعی کردم در ترب

خواست با غزل قطعات بهم ریخته پازل ماجرا را مرتب کنم. شهریار می

ازدواج کند، مطمئناً در زمانی هم که درخواست سلب حضانت را مطرح 

 کرد فکر ازدواج با غزل را در سرش داشت.می

لـمس کردم. شـاید هم غـزل  ی انگـشتمکنار ابروانم را با گوشه

خواست از دنیا نگهداری کند. کالفه کاغذها را کنار زدم. دیگر دلم میـن

خواست به آنها فکر کنم. حتی فکر نزدیکی غزل با او هم آزاردهنده نمی

چند روز گذشت. یک روز در آخرین ساعت کار دفتر وقتی محیای  بود.

یار مفید گرفته شده بود به رفتن بودم منشی دفتر تماسی را که از شهر

دفتر کارم وصل کرد. کیفم را روی میز رها کردم و گوشی تلفن را 

 برداشتم.

 ـ سالم جناب بهمنش عزیز، شرمنده اگر زمان بدی مزاحم شدم.

 ام دست کشیدم.لحن صدایش شاد و پر از انرژی بود. به پیشانی

 کنم استاد من در خدمت شما هستم.ـ خواهش می

آمد. انگار در جایی بازی و جیغ و فریاد و همهمه کودکانه میصدای 

 ها بود.شبیه پارک یا زمین بازی مخصوص بچه
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گرفتم بابت بایست زودتر تماس میـ باید عذر منو بپذیرین من می

 پرونده.

 ام نگاه کردم. از هفت گذشته بود.به ساعت مچی

استه بودین کنم جناب مفید. همونطور که شما خوـ نه خواهش می

من فعالٌ رسیدگی به دادخواست شما رو معلق نگه داشتم و منتظر اوامر 

 شما ماندم.

ـ ممنونم از لطف شما نیکان جان، راستش فعالً شرایطی پیش اومده 

 که ترجیح دادم اینکار انجام نشه.

خواست از تصمیم ازدواج سکوت کردم و منتظر ماندم. حتماٌ می

 صندلی تکیه دادم. مجددش بگوید. غمگین روی

کنم تصمیم جدیدی که گرفتم بیشتر به نفع دنیا باشه. دنیا ـ فکر می

در کنار من و مادرش خیلی شادتره تا اینکه تنها یکی از ما رو داشته 

 باشه.

خواستم صحت و با تعجب به گوشی نگاه کردم. انگار طبق عادت می

ودم هم از واکنش اش حدس بزنم. خسقم گفتار مخاطبم را از حالت چهره

 ام گرفت.ناخودآگاهم خنده

پرسیدم: یعنی شما قصد دارین به زندگی مشترک با همسرتون 

 برگردین جناب مفید؟!

 شد.صدای دخترانه و ظریفی از آنسوی خط شنیده می

 ـ بابایی بیا دیگه دوست دارم سه تایی سوار چرخ و فلک بشیم...

بدین در فرصت مناسب ـ بله همینطوره جناب بهمنش، اگر اجازه 

 کنیم.بیشتر با هم صحبت می
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کنم استاد بنده در خدمتم. تماس با لبخند پاسخ دادم: خواهش می

کردم. پس در تمام این مدت که قطع شدم، در جایی بین ابرها سیر می

 کردم. شهریار مفید قصد ازدواج با غزل را نداشت.اشتباه می

 های آن روز؟!پس تبریک

... نه قطعات پازل را درست نچیده بودم. قطعاً آن به خودم آمدم

ها و ابراز شادمانی برای موضوع دیگری بود... شاید کاری دیگر، یک تبریک

چراغی در ذهنم روشن شد... آخـرین بار غزل از انجام  !کار مشترک

همان پروژه  اش با شهریار مفید صحبت کرده بود...ی مشترکپروژه

به ساعتم نگاه کردم و در  ان پل نزدیک محل کارم.هم، زیباسازی زیر پل

  کردم که هنوز آنجا باشد...دل دعا می

در ترافیک عصر رسیدن تا پل نیم ساعتی زمان برد دیگر داشتم از 

شدم که از دور چند نفر را دیدم که زیر پل مشغول دیدنش ناامید می

 آمیزی بودند.رنگ

همانجا بود ایستاده بود کنار پل و به ماشین را کنار پل پارک کردم. 

ها را در داد. یکی از کارگرها که پرچم تردد ماشینکارگران توضیح می

 ام جلو آمد.دست داشت با دیدنم که ماشین را پارک کرده

 ـ آقا لطفاً اینجا پارک نکنید.     از ماشین پیاده شدم.

 ـ با خانم صباحی کار دارم.

نگاهها به سمت ماشین چرخیده بود غزل ی چند ثانیه بعد که همه

ای کوتاه با هم تالقی کرد. باز همان هم برگشت. نگاههمان برای ثانیه

نظیر را تجربه کردم حسی که هیچوقت حتی در کنار ارکیده حس بی

 تجربه نکرده بودم.
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اش با لبخند جلو آمد. کاله آفتابی سیاه به سر داشت و عینک دودی

 بود. را باالی سرش گذاشته

 ـ سالم خانم صباحی خسته نباشید. 

ای در دست داشت که جلو آمد و کنار ماشین ایستاد. نقشه لوله شده

 حدس زدم طرح نقاشی زیر پل باشد.

 ـ سالم، ممنونم.

هر دو سکوت کردیم و به تماشای هم ایستادیم. انگار او هم در همان 

ور نارنجی غروب از احساس نابی که من در قلبم داشتم گیر افتاده بود. ن

 الی پل افتاده بود روی صورتش.البه

 ـ فرصت نشد تبریک بگم.    ابروانش را باال داد.

 ـ بابت؟!      لبخند زدم.

 تون با استاد مفید.ی کاریـ پروژه

 آرام سر تکان داد:

 ـ آهان بله متشکرم.

 .ی انداختشدند نگاهبه کارگرها که داشتند محیای رفتن می

م شده؟!       به دیوار که تا نیمه رنگ شده بود نگاه ـ کارتون تمو

 کرد.

ـ ساعت کاری تموم شده، راستش هنوز کار اصلی شروع نشده و این 

 ی طرحی هست که قراره زیر پل اجرا کنیم.نقاشی زمینه

ای رو خیره ـ بسیار هم عالی، مطمئناً هنر شما چشم هر بیننده

 خواهد کرد.

 خواستمش.می لبخند زد.
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 ـ خوب با اجازه آقای بهمنش من هم باید آماده رفتن بشم.

 ـ غزل خانم؟!

 دیدم.نگاهم کرد. باز دلم آشوب شد. دیگر تعلل را جایز نمی

ی خاصی نداشته باشین امشب شام مهمان ـ اگر موافق باشین و برنامه

 من باشید.

 ـ انگشتانش که رنگی شده بودند نگاه کرد.

شو آخه من از صبح اینجا هستم و آمادگیـ راستش چطور بگم... 

 ندارم.

 رسونمتون خونه هر وقت حاضر شدید میام دنبالتون.ـ می

خدا بود. بوی خوش  لبخند زد. لبخندی که برای من زیباترین نقاشی

ام. انگار تازه شانزده ساله شده های عاشقیالی لحظهبهار پیچیده بود البه

کردم. قلبم برای کنـارش ماندن تقـلّا بودم و اولین عشقم را تجربه می

 کوبید.ام میکرد و خود را قفسه سینهمی

 

 



 

 

 

 

 

 

 دهمفصل شانز 

 غزل 

ام را زدم و به کارگران زیباسازی شهرداری که کنار پل عینک دودی

 منتظر ایستاده بودند چشم دوختم.

ام بود و قبالً هیچ کاری به این وسعت کردم؟! این اولین تجربهچه می

انجام نداده بودم. صبح استاد مفید آدرس را آنهم در فضای عمومی شهر 

با اس ام اس برایم فرستاده بود بدون هیچ توضیحی! نقشه را هم سر 

کارگر زیباسازی برایم آورده بود. با شنیدن صدای زنگ تلفنم و دیدن نام 

 را برقرار کردم.تماس  استاد مفید نفس راحتی کشیدم و

 ـ سالم استاد!

 ـ سالم غزل جان صبح بخیر.

 ـ تو رسیدی؟!

 ـ بله استاد من و کارگرهای زیباسازی زیر پل هستیم.
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تونم بیام باید برم کارگاه و روی کارهای ـ بسیار خوب من امروز نمی

ها رو انجام بدم. ها توضیحاتی بدم و بعد تست رنگ لعابنقش برجسته

به دنیا خانم قول دادم امروز ببرمش شهر بازی. خالصه اینکه این  بعد هم

 کنی دختر.گوی و این میدان ببینم چه می

 دونم چه کاری باید االن انجام بشه!نمی ـ امّا استاد من دقیقاً

ـ غزل من به توانایی و مهارت تو ایمان داشتم که تو رو روی این 

ها هم دادم برات بیارن، رنگ پروژه بزرگ گذاشتم. نقشه رنگ آمیزی رو

حاضره باید دیوار طبق نقشه رنگ آمیزی بشه و زمینه برای نصب آجرها 

ها رو های کارگاه کار نقش برجستهحاضر بشه تا چند روز آینده که بچه

کار تو فقط نظارت روی درست اجرا شدن طرح رنگ کنن. تموم می

مورد اجرای طرح اصلی آمیزی هست. زمینه که حاضر شد با هم در 

 کنیم.صحبت می

تماس که خاتمه یافت، به سراغ کارگران رفتم. طرح نقاشی روی دیوار 

ساده و از نقوش سنتی تشکیل شده بود با حوصله به سرکارگر توضیحات 

طرح را دادم و خودم هم در جایی که نیاز به مهارت و اجرای جزئیات بود 

کار بودم که گذشت چندین ساعت و شدم. آنقدر غرق در دست به کار می

 رسیدن وقت نهار را حس نکردم.

ناهار را که برای گروه زیباسازی آورده بودند در فضای سبز کنار پل 

رقصاند و تن و جان های بلند و لخت بیدها را میخوردم. باد بهاری شاخه

کرد. در یک ساعت زمان استراحت باز یادش مهمان ها را نوازش میسبزه

های آموزشگاه ی کنسل شدن کالسشده بود. چند روز قبل به بهانه قلبم

مان ردوبدل ی کوتاه بینبا تلفنش تماس گرفته بودم. تنها چند جمله
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ام که کم نشده بود شده بود امّا همین که صدایش را شنیده بودم دلتنگی

تاب شده بود. از تر از گذشته برای دیدنش بیام محزونهیچ قلب بیچاره

ارگری که لیوان چای را آورده بود تشکّر کردم و به رفت و آمد شتابان ک

هایی که کنارم قرار داشت خیره ماندم. همه برای ها از بزرگراهماشین

خواستند روزها را زودتر تمام کنند. برای داشتند. می رسیدن عجله

قطه از زندگی؟! به رسیدن به کسی که در رسیدن به کجا؟! به کدام که ن

غوشش احساس آرامش و امنیت داشتند. نفس عمیقی کشیدم و چایم را آ

نوشیدم. شاید تمام این مردم کسی را داشتند کسی که حضورش برایشان 

اش ر به شـانهـآورد. کسی کـه راحت سآسایش و عشق به همراه می

گذاشتند مرد و زن نداشت همین احساس تعالی کافی بود... وقتی در یـم

افی بود وقتی که ـمین کـرسیدی... هری به اوج میکنار فرد دیگ

 بردی...اش پناه میگذاشتی و به آغوش امنهایت را پشت در میدغهـدغ

 عشق نیکان برای من عشق ممنوع بود.

دانستم که با این احساس و وابستگی که روز به روز بیشتر در قلبم می

دیدم که نیکان هنوز دیدم. میمی دواند تنها من بودم که آسیبریشه می

 اش به آن زن زیبا بیرون بیاید.نتوانسته از حصار عشق

کردند... دادم. چشم و دل هر دو زیبایی را ستایش میبه او حق می

ناخودآگاه خودم را با ارکیده مقایسه کردم. به نظرم که هیچ امتیازی 

 الاقل در ظاهر نسبت به آن ملکه زیبایی نداشتم.

ی سختی به بودم با ارتباطش با مرد دیگری ضربههرچند که فهمیده 

نیکان زده امّا باز مسلم بود که دل کندن از او برای نیکان سخت و دشوار 

 است.
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غرق در کار شدم که رسیدن ساعت استراحت تمام شد. باز آنقدر 

ساعت کاری، تمام  حس نکردم. یکی از کارگرها با اعالم پایانرا  غروب

طالع داد. برگشتم که به بقیه بگویم ساعت کار امروز را اکاری  شدن زمان

تمام شده که تمام نگاهها را متوجه جای دیگری دیدم. چرخیدم. ماشین 

 درخشید.رمق خورشید عصر میاش زیر نور بیطالیی

ای در هم گره خورد. چه خدای خوبی داشتم چه نگاهمان برای لحظه

خواستمش، د. لبخند زدم. میزود آرزوی قلب دلتنگم را برآورده کرده بو

کرد. حتی با وجود دست خودم نبود! قلبم بود که دستورات را صادر می

خستگی نتوانستم دعوتش را رد کنم. به خانه که رسیدیم برای دو ساعت 

 دیگر قرار گذاشتم با میل و اشتیاق قبول کرد.

روی آینه ایستادم و به تصویر صورتم که به سرعت دوش گرفتم. روبه

رسید خیره ماندم. دو تر از همیشه به نظر میام روشندر قاب سیاه شال

ماه از مرگ خواهرم گذشته بود و من هنوز به سوگ از دست دادنش 

 رخت سیاه بر تن داشتم.

 کس نبود که این رخت سیاه را از تنم به در کند.هیچ

 آرام شال سیاه را از سرم پائین کشیدم و به صورتم که غمگین و مات

 بود نگاه کردم. قلب تاریکم با یادآوری قرار مالقاتم با نیکان روشن شد.

تنهایم نگذاشته بود.  و اندوهم، حُذن ود... او بود که در میان غم وتنها او ب

فقط او بود که هوای دل سوگوار غزل را داشت. شال طوسی را از بین 

 هایم بیرون کشیدم.شال و روسری

ار بودند. رژ لب صورتی کمرنگی را که موهایم هنوز خیس و نمد

 جلوی آینه بود برداشتم و روی لبهایم کشیدم.
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کرد و فرمان به زیباتر دست خودم نبود باز قلبم بود که حکمرانی می

ها و زنانگی و خواست بیشتر به چشم بیایم. زیباییداد. میشدنم می

را روی میز  لطافت وجودم بیشتر در معرض دید نیکان قرار بگیرد. رژ لب

انداختم و با پشت دست لبهایم را پاک کردم. هرچقدر هـم که تالش 

ای رسیدم. همان زیبای لعنتی، ساحرهکردم حتی به گرد او هم نمیمی

طالیی سر بر آورده بود. غرق در افکار خودم  خنجر که از میان رویاهایم با

کوچه انداختم. بودم که صدای زنگ تلفنم بلند شد. از پنجره نگاهی به 

 ها پر کشیدند.اش را که دیدم باز تمام غمماشین

 تون خبر دارین؟!ـ از خانواده

نگاهم را از دکور شیک و مجلل رستورانی که نیکان انتخاب کرده بود 

 برداشتم و نفسم را با آهی بیرون دادم.

کنم امّا از وقتی تلفنی صحبت می ام هر از چندگاهیـ با روژین و خاله

هام رو نداده بغض چنگ انداخته بود در برگشتم پدرم جواب تماس که

 گلویم. حتی برای تبریک سال نو هم حاضر نشد باهام صحبت کنه.

نیکان آرام لیوان پایه بلند آب را به سمتم گرفت. به صورتش که 

ای به رنگ مرتب و اصالح کرده بود نگاه کردم. چقدر پیراهن سرمه

اش کرده بودم. رنگ چشمهایش یک تازه کشف آمد. انگارچشمهایش می

 رنگ خاص بود رنگی مابین طوسی و سبز و عسلی...

 شاید هم میشی... هر وقت که میدیدمش یک رنگ بودند...

ـ باید بهشون حق بدین! شاید بهتر باشه چند وقت دیگه برین اونجا و 

 با پدرتون حضوری صحبت کنین. 

 آرام سر تکان دادم.
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 ...ـ بله خودم هم

 ام تمام نشده بود که سر رسید... جمله

 ـ نیکان!

برگشتیم.  ،زدای که نام نیکان را صدا میهر دو با صدای ظریف و زنانه

بود کنار میز... موهایش دیگر طالیی نبودند! امّا چشمها همان  ایستاده

 ای با نگاهم گره خورد.های آبی درخشان بودند. نگاهش برای لحظهالماس

تر دورش پیچید. در نگاهش نه خشم بود و نه سیاهش را محکمشال 

عصبانیت و نه حیرت... بیشتر که دقت کردم دیدم اثری از آرایش غلیظ 

ی ساده بود... با صدای نیکان نگاهم را از هم در صورتش ندارد... ساده

 صورتش برداشتم.

 داری؟!کنی؟! چرا دست از سر من برنمیـ ارکیده! تو اینجا چه کار می

 اش خشمناک شد.ارکیده کمی خم شد. این بار نگاه آسمانی

خوام باهات ـ من بخاطر تو نیومدم نیکان! امّا حاال که دیدمت می

 حرف بزنم و تو هم باید گوش کنی...

ناخودآگاه بلند شدم و کیفم را برداشتم. نیکان نیم نگاهی به صورت 

اش دستوری بود. فاً! جملهارکیده انداخت و رو به من گفت: غزل بشین لط

به جای من که حیران ایستاده بودم ارکیده جلو آمد و صندلی را بیرون 

 ی کمی با نیکان قرار داشت.کشید و نشست. صورتش در فاصله

کنم باید به حرفام گوش کنی... فقط این ـ نیکان ازت خواهش می

 بار...

نفس عمیقی کشیدم. نیکان نشسته بود، حتی هیچ حرکتی برای بلند 

شدن هم نکرد. دیگر به من هم حرفی نزد محو تماشای صورت ارکیده 
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ماندم؟! اصالً غرورم آوار شده بود روی قلبم. برای چه می شده بود انگار...

ای از عشق و دانستم هنوز رشتهمن لعنتی چرا آمده بودم؟! وقتیکه می

گذشته در قلب نیکان نسبت به این زن باقی مانده چرا آمده  محبت

 بودم؟!

یکبار دیگر نگاهش کردم. انگار در جادوی گرداب چشمان ارکیده فرو 

رفته بود... حتی نگاهم نکرد... قلبم بیشتر توان ماندن نداشت. بند کیفم را 

 روی دوشم انداختم و با قدمهای تند از رستوران خارج شدم.

عظیم بلند باالیی کرد. چند قدم رفتم و با دیدن خیابان گارسون ت

هیچ عبور و مروری بود برگشتم. ساکت و خالی که در آن وقت شب بی

ببخشید آقا...اینجا هیچ آژانس یا موسسه کرایه ماشینی هست؟! دربان که 

ای بود نگاهی گذرا به ظاهرم انداخت. انگار که او مرد میانسال و جاافتاده

ه بود من جز مشتریان پولدار و متشخص این منطقه نیستم. هم فهمید

 اشک را که در چشمانم دید نگاهش پدرانه شد.

 ـ صد متر باالتر از اینجا یه آژانس هست دخترم... 

بدون اینکه حرفی بزنم با عالمت سر تشکر کردم و به سرعت به راه 

ارشان هیچ افتادند بدون اینکه من در مهها دانه دانه میافتادم. اشک

 اختیاری داشته باشم.

دلم در آن شب زیبای بهاری که نسیم آرام و آهسته از میان برگهای 

خرامید، سخت گرفته بود. سوار آژانس که شدم باران تازه جوانه زده می

 خورد. سرم را به شیشه تکیه دادم.ریزریز به شیشه می

اش شناخت. فقط کافیست در ذهنت بزرگترس خوب راهش را می

شود که مثل یه شبه سیاه کند و بزرگ میکنی. آنقدر با افکارت رشد می
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ترسیدم... از حضور دوباره آن زن در افکند. میروی تمام زندگیت سایه می

دانستم هنوز رشته ترسیدم. هر چند که خودم هم میزندگی نیکان می

 الم مانده. غـزل نبود که اشـکـمهری هر چند باریک میان آن دو س

 .کرد..ریخت، غروری که سیلی خورده بود امشب داشت سوگواری مییـم

نگاهش غرق شده بود در صورت ارکیده... حتی دنبالم نیامد! نخواست 

کردم. غزل چرا رفتی؟! چرا گذاشتی که برگردم... خودم را شماتت می

غرورت راحت له شود؟! چرا گذاشتی بشکنی؟! غزل مغرور و سربلند... چه 

 دل و جانت آوردی؟!بر سر 

به خانه که رسیدم سرم از شدت درد مثل گوی آهنی روی گردنم 

 کرد.سنگینی می

کیفم را روی تخت رها کردم. گوشی تلفنم روی تخت افتاد. صفحه 

مانیتورش روشن شده بود و نام نیکان بهمنش روی صفحه نقش بسته 

 بود.

و بعد تمام ی رد تماس را لمس کردم اشکهایم را پاک کردم. دکمه

های اینترنتی گوشی برای نیکان و برنامهها را از لیست مخاطبینم تماس

بهمنش مسدود کردم. سیم کارتم را بیرون آوردم و گوشی را کنار آینه 

خواستند و نه ام دراز کشیدم. اشکها نه اجازه میپرت کردم. روی تخت

 شدند. دلم برای روناک و مادرم تنگ شده بود.تمام می

ی الالیی را که مادرم به زبان کهایم را روی هم گذاشتم و ترانهپل

کرد در ذهنم تکرار کردم و تن و روحم کردی همیشه برایمان زمزمه می

 را به جادوی خواب سپردم. 



033دهمشانز فصل 

ام را جلوی صورتم گرفتم و با دقت به طرحی که استاد یبکاله آفتا

ردم. توضیحاتش مفید روی میز کار چوبی زیر پل پهن کرده بود نگاه ک

 که تمام شد با لبخند نگاهم کرد.

 ـ متوجه شدی غزل جان؟!

 آرام سر تکان دادم.

 ـ بله، کامالً استاد.

        ـ حالت خوبه؟! 

 با تعجب نگاهش کردم.

 ـ بله چطور؟!

 نقشه را با حوصله لوله کرد.

 ـ آخه سر حال به نظر نمیای!

 به زحمت لبخند زدم.

 ـ نگران نباشین من حالم خوبه استاد. 

 کیفش را از روی میز برداشت.

توی نصب شون خیلی دقت  رسن بایدها میـ از فردا نقش برجسته

ها کارگرهای ساده هستن و هیچ تخصص و مهارتی توی ینکنی چون ا

 این کارها ندارن.

با تعجب گفتم: امّا به من گفتن که این گـروه، اکیپ مـتخصص 

های ها و بلوکآمیزی جدولیزی هستن. خندید: منظورشون رنگآمرنـگ

 هاست!سیمانی کنار خیابون

ای های صورتم را فرم دادم و لبخند نصف و نیمهبه زحمت ماهیچه

 هاش بخندم.پرانیتر از آن بودم که به مزهحوصلهزدم. بی
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 ـ خوب غزل جان من میرم یه سری به کارگاه بزنم بعد هم باید برم به

 های بعدازظهر دانشگاه برسم اگر کاری داشتی با من تماس بگیر.کالس

. سخت فرستمها رو برات میاآلن که برم کارگاه عکس نقش برجسته

 گفتم چون راه دیگری نداشتم.اش امّا باید میبود گفتن

تونم باهاش به ـ استاد راستش من اآلن یه تلفن ساده دارم که نمی

 اینترنت متصل بشم. 

 شد نگاه کردم.ا تعجب نگاهم کرد. به دیوار که داشت رنگ میب

ـ گوشی تلفنم چند وقت پیش آسیب دیده امّا امروز اگر وقت کنم 

 خرم.حتماً یه گوشی جدید می

 ـ باشه مراقب خودت باش غزل جانم!

تشکر کوتاهی کردم و گوشی سفید و نازک را که در جیبم گذاشته 

ا نیکان وقتی که از سفر برگشته بودیم برایم بودم فشار دادم. این گوشی ر

خواستمش! نه تنها آن را ... بلکه تمام چیزهایی که آورده بود. دیگر نمی

های کرد. از تصمیمم برای اتمام کالسمن را به یاد او مرتبط می

 گفتم..آموزشگاه با استاد مفید حرفی نزده بودم امّا در اولین فرصت می

صحبت و رسیدگی به کار کارگران مشغول  سعی کردم خودم را با

کشید در خلوتم... لحظات کوتاه با هم اجازه سرک میکنم. امّا یادش بی

 گرفتند...بودنمان مثل فیلم جلوی دیدگانم جان می

کرد و اش در آن شب زمستانی وقتی شماتتم میی خشمگینچهره

ت مهربانش کشید چرا تنها به آن پل قدیمی پا گذاشتم. صورفریاد می

 گفت...ی مرگ خواهرش میوقتی کنار رودخانه از حادثه

 شد...نگاهش وقتی با لبخند به چشمانم خیره می
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ها هیچ مهری شد باورکنم در پس هیچکدام از این لحظهچطور می

 نبود؟!...

قلموی نازک را برداشتم و برای دورگیری نقاط ظریف خودم دست به 

تونه منو فراموش سرم تکرار شد... نیکان نمیکار شدم... صدای ارکیده در 

ای که با تو خودش رو از احساس من خالی کنه، تو فقط براش یه وسیله

ی درشت اشک از ی چشمانم پر شده بودند از اشک... دانهکنه... باز کاسه

روی صورتم سر خورد و افتاد در ظرف رنگ... ناخودآگاه با قلمو رنگ را 

غرق در فکر و خیال بودم که آمدن غروب و پایان مخلوط کردم. آنقدر 

ساعت کاری را حس نکردم. کارگران که محیای رفتن شدند ماشین 

 اش را دیدم.طالیی

ایستاده بود کنار پل و با سرکارگر که حاال دیگر با هم آشنا شده بودند 

 کرد.احوالپرسی می

بیرون  ام راها را کنار گذاشتم و به سرعت روپوش سفید رنگیرنگ

آوردم. بدون اینکه برگردم کیفم را برداشتم و خداحافظی مختصری با 

 های زیرگذر رفتم.چند کارگر اطرافم کردم و به سمت پله

 ـ غزل خانم... غزل لطفاً صبر کن...

قدمهایم اضافه کردم. در چند ثانیه بعد روی پل بودم و  به سرعت

شد دست تکان د میرچند لحظه بعد برای تاکسی زرد رنگی که داشت 

سوار که شدم دیدم مات و مبهوت دستهایش را به کمر زده و رفتنم  دادم.

 کند. وارد کوچه شدم. هوا هنوز تاریک نشده بود.را تماشا می

 ـ غزل!...     
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بهت زده برگشتم. پشت سرم ایستاده بود. اینکه چطور و از کدام 

کرد. سالم کرد.  مسیر آمده که از من زودتر به خانه رسیده مبهوتم

اش را دادم. کت و شلوار مشکی رسمی پوشیده بود و آهسته پاسخ

 صورتش اصالح شده و مرتب مثل همیشه بود.

 خواستم به سمت در بروم که جلوتر آمد.

 خواستم باهاتون صحبت کنم و بابت دیشب...ـ غزل خانم می

 حوصله قطع کردم.اش را بیجمله

 شرایط شما رو درک کردم..  ـ مشکلی نیست آقای بهمنش من

حیران ایستاد و نگاهم کرد. به سمت در چرخیدم و کیفم را برای پیدا 

 کردن کلید در جستجو کردم. دوباره صدایم زد...

 ـ غزل خانم!...

ت ـی صـدایش داشودده بود... و با جاـشی شـم باز وحـقلب نادان

که این طور اختیار لرزید.... شاید هم واقعاً جادویی در وجودش داشت مـی

 گرفت.قلب و ذهنم را از من می

گذاشتم بلرزد... برگشتم دستم هایم را بهم فشار دادم. دیگر نمیدندان

 را در جیبم کردم و گوشی سفید را بیرون آوردم.

تون رو از طریق آرتین خواستم گوشیـ آه... راستی جناب بهمنش می

 تون...براتون بفرستم ممنونم از لطف

عصبانیت به گوشی سفید که به سمتش گرفته بودم نگاه کردم و با 

 نفسش را با حرص بیرون داد.

 ـ غزل لطفاً سوار شو باید با هم صحبت کنیم.
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ای جا خوردم. اش آنقدر قاطع و خشمناک بود که برای لحظهلحن

 چشمانش سرخ شده بودند.

 سعی کردم به خودم مسلط باشم.

آلن زمان مناسبی برای صحبت باشه، کنم اـ آقای بهمنش فکر نمی

 من باید برم خونه.

انتظارش را نداشتم امّا  یک قدم جلو آمد. گوشی را از دستم گرفت.

خیلی عادی و راحت دستم را گرفت. مثل پدری که دست کودک 

گیرد گیرد که نوازشش کند... نه تنبیه... میگیرد... میخطاکارش را می

با گرمای دستش به وجود یخ زده و که احساس امنیت و آرامش را 

 هراسان طفلش تزریق کند.

همانطور که دستم را گرفته بود به سمت ماشین که دورتر پارک کرده 

بود رفت. تا جلوی در ماشین دستم را گرفته بود. ایستاد ریموت را زد و 

 در جلو را برایم باز کرد. با تردید ایستادم. به چشمانم خیره شد. 

 ماشین!     ـ بشین داخل 

 بدون هیچ حرفی سوار شدم.

 .خواستماش نشوم... حتی اگر نمیشد تسلیمخواستمش مگر میمی

خودش هم سوار شد. بدون اینکه نگاهم کند گوشی را با خشم روی 

 داشبورد انداخت.

 ـ خیلی ازت ممنونم.

 بوی عطرش پخش شده بود در فضای قلبم...

جدید بخرم. پوزخندی زد و از خواستم امروز یه گوشی آرام گفتم: می

 کوچه خارج شد.
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 ام تشکر کردم سرکار خانم!ها و مسدود کردن شمارهـ بابت رد تماس

سکوت کردم. در چند دقیقه بعد تا رسیدن به آن نقطه بلند و مرتفع 

مان کردی هیچ کالمی بینزیر پایت حس می از شهر که تمامی تهران را

ای از خاک کنار تپه کار خود بودیم.رد و بدل نشد. هر دو غرق در اف

اش آرام و ماشین را متوقف کرد. چرخید و به صورتم خیره شد. لحن

 مهربان شده بود.

 ـ بابت دیشب باید ازت عذرخواهی کنم. 

 پوزخند آرامی زدم.

خواهی الزم نیست. من و شما دو تا دوست اجتماعی هستیم که رـ عذ

نامزدتون رو تصادفاً توی رستوران دیشب برای شام بیرون رفتیم، شما هم 

 های شما باشم و برگشتم خونه.دیدن، من هم نخواستم مزاحم صبحت

 اش گذاشت و به صورتم نگاه کرد.دستش را زیر چانه

 ـ غزل... دیگه هیچ ارتباطی بین من و ارکیده نیست.

سکوت کردم و به شال نارنجی خورشید که روی سر شهر افتاده بود 

 نگاه کردم.

 ارتباط منو و ارکیده خیلی وقت پیش تموم شد... ـ

کردم که اون دیگه به شاید در ظاهر با هم بودیم امّا همیشه حس می

تونم بهت دروغ بگم و بگم که هیچوقت دوستش من تعلق نداره، نمی

اش بودم و حاضر بودم تمام زندگیم نداشتم... چرا یه روزی خیلی عاشق

ها با یادش شدم و شباش بیدار میبه عشقها رو به پاش بریزم... صبح

خواستم تموم اش بودم امّا تموم شد... من نمیخوابیدم، خیلی عاشقمی
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خواست... امّا وقتیکه فهمیدم این من بودم که برای همیشه بشه، خودش 

 تمومش کردم.

قلبم با شنیدن احساسی که به ارکیده داشت به درد آمده بود، حتی 

ی خودش همه چیز تمام شده بود شنیدن از شکوه اآلن که به گفته

 اش به او برایم دردآور بود.عشق

خواستم خیانت به من اونی نبود که من با تموم وجود میـ ارکیده 

 تر از عشق من بهش...اش به هدف براش موجه بود موجهبرای رسیدن

رو خیره مـانده بود نـگاه کـردم دلـم اش که روبهزدهبه نیمرخ غم

 گردنش را به سمتم چرخاند. خواست بیشتر از این بشنوم...نمی

ـ دیشب خیلی حرف زد... بهش فرصت دادم... به خودم به قلبم... باید 

 شنیدم غزل...می

 به انگشتانم که هنوز اثر رنگ داشتند زل زدم.

ـ دنبالت اومدم ولی رفته بودی... از دربان شنیدم که با آژانس رفتی 

 شد، بهت زنگ زدم امّا جوابم رو ندادی و رد تماس کردی...خیالم راحت 

 نفس عمیقی کشیدم.

 کنم...ـ بهتون که گفتم جناب بهمنش مشکلی نیست من درک می

 این بار کامالً به سمتم چرخید. با خشم نگاهم کرد.

 ـ چرا مشکلی هست!       مردد نگاهش کردم.

 ـ من دوست ندارم اینطور رفتار کنی!

 شم!ران گفتم: متوجه منظورتون نمیگیج و حی

 با شیطنت لبخند زد.
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ـ چرا خیلی خوب هم متوجه مشی، اصالً مگه ممکنه تو با این درک 

 باال و هوش ذاتی که داری متوجه حس من به خودت نشده باشی!

 کرده بود انگشتانم... یخ اش گل کرده بود...قلبم باز دیوانه بازی

 غزل....ـ با من بمون 

 



 

 

 

 

 

 

 همدهف فصل 

 نیکان

های رنگی رویشان به انگشتان بلند و ظریفش که هنوز اثر لکه

اولین بار بود که با لباسی غیر از مشخص بود چشم دوختم بعد از مدتها 

دیدمش شال طوسی با آرایش مختصر و کمی که داشت زیبایی میسیاه 

صورتش را دو چندان کرده بود. موهایش دو طرف صورتش را گرفته 

 بودند. نیم نگاهی به فضای رستوران انداختم.

دانستم چرا ناخودآگاه با ام راضی باشد. نمیامیدوار بودم که از سلیقه

هتری برای ارکیده وجود داشت کنم. همیشه جای باش میارکیده مقایسه

کردم که هنوز پیدا نکرده بود. هر چقدر در کامل بودن همه چیز دقت می

کرد. امّا اش چیزی برای گالیه پیدا میبینیباز ارکیده با ریزسنجی و نکته

غزل.... با او متفاوت بود. برای اینکه از فکر و خیال بیرون بیایم از 

راه نشده بود. نفس بطش با پدرش روبهاش پرسیدم. هنوز رواخانواده

 عمیقی کشیدم.
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الش کنم. معلوم نبود قلب ـاش تبهتر بود که زودتر در بهبود رابطه

 طاقتم چقدر تاب بیاورد.بی

زده و زیبایش بودم که نامم را شنیدم. غرق در تماشای چشمان غم

زیباتر از هر بارها اسم خودم را با این صدا شنیده بودم. صدایی که برایم 

 ی بهشتی بود.نغمه

صدا برگشتم. خودش بود ارکیده ایستاده  زده به سمت صاحببهت

به موهایش که به رنگ  .درخشیدندبود کنار میزمان... چشمهایش می

سیاه درآورده بود نگاه کردم. چقدر تغییر کرده بود. مات ماندم انتظار 

رستوران از لحاظ مکانی دیدنش را در آن رستوران نداشتم. هر چند که 

کردم در آن وقت بسیار نزدیک به آپارتمانش بود امّا تصورش را هم نمی

 شب تنها به آنجا بیاید.

 کنی؟ـ ارکیده! تو اینجا چه کار می

 داری!؟غریدم: چرا دست از سرم برنمی

چشمانش از حرص و غضب درخشیدند. گفت که بخاطر من به آنجا 

استم که بنشیند امّا به جایش ارکیده نشست... نیامده... غزل ایستاد خو

غزل رفت و من تمام حواسم پیش چشمهای غمناکش بود... از طرفی 

دیگر شب و تنهایی و  حرفهایش و از طرفاصرار ارکیده برای شنیدن 

چند دقیقه ماندم چیزی از  بازگشت غزل در دوراهی بدی افتاده بود.

 فهمیدم تمام حواسم پیش غزل بود.های ارکیده نمیصحبت

خواست غزل بود مبلغ تصمیم را گرفتم. کسی را که قلبم می

توجه به ارکیده از رستوران خارج اب را روی میز گذاشتم و بیصورتحس

ها بود. هراسان شدم. کوچه در آن وقت شب خالی از عبور و مرور ماشین
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از دربان پرسیدم که دختر تنهایی که از رستوران بیرون آمده را ندیده... 

وقتی که شنیدم با آژانس مسافربری که نزدیک رستوران بود رهسپار شده 

 راحتی کشیدم. نفس

اش را چندین بار گرفتم امّا پاسخگویی نداشت. ریموت شماره تلفن

ماشین را بیرون آوردم که باز دیدمش، ارکیده را... ایستاده بود جلوی در 

رستوران ماشین را روشن کردم و جلوی در رستوران ترمز کردم. با تردید 

 چند قدم جلو آمد. شیشه را پائین دادم.

 با خشم غریدم. ـ سوار شو...

سوار شو. بوی عطرش پر شد در فضای کوچک ماشین با سرعت به 

 راندم.اش میسمت خانه

 ـ گفتم که دیگه ارتباطی بین من و تو نیست ارکیده!

 سکوت کرد. فریاد زدم: گفتم یا نه؟!

 آرام دستش را روی دستم گذاشت. با خشم دستم را کشیدم.

 ...خوام ببینمتـ ارکیده من دیگه نمی

 آرام زمزمه کرد: پس با اون دختر هستی...

تو هم دیگه  دوباره فریاد زدم: آره من با همونم، همونی که دیدی

 جایی توی زندگی من نداری که راه میفتی دنبالم...

 به سمتم چرخید.

ـ قبالً هم بهت گفتم، من دنبال تو راه نیفتادم، امشب تصادفی 

 دیدمت...

 ردم.جلوی در آپارتمانش ترمز ک

 ـ پیاده شو...
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کنم باید برات توضیح بدم، بیا باال با حرص نفسم ـ نیکان خواهش می

 را بیرون دادم و یکبار دیگر شماره غزل را گرفتم.

 ـ گفتم پیاده شود ارکیده...

 ـ نیکان... بهم یه فرصت دیگه بده...

 عصبی پوزخند زدم.

 کردی...ـ وقتی که با اهورا بودی باید به این روزها فکر می

 ـ دستش را روی پایم گذاشت.

 شم...ـ نیکان... نیکان بهم نگاه کن... من بدون تو داغون می

اش تغییر کرده بود. بدون آرایش و با به سمتش چرخیدم. چقدر چهره

تر شده آن موهای سیاه انگار چندین سال از آخرین دیدارمان کهنسال

 بود....

رابطه بین ما تموم شده چون تو کنم برو خونه، ـ ارکیده خواهش می

گفتم همه چیز قابل بخششِ جز به من خیانت کردی، یادته بهت می

 خیانت.

 به صورتش که خیس از اشک شده بود نگاه کردم.

خواستم اینجا بمونم، من دونی من نمیـ نیکان تو که خودت می

روحیات و خلق و خوی من با این جامعه  تونستم ایران زندگی کنم.نمی

 سنتی و پر از تعصب سازگار نیست...

 کالفه روی صورتم دست کشیدم.

 ـ اهورا گرین کارت آمریکا رو داره، اون شهروند اونجاست...

 با مشت محکم به فرمان کوبیدم.
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ـ به جهنم! برای من مهم نیست اون کیه و چیه و چی داره! برای من 

 کنی.و که بخاطر رسیدن به هدف همه رو نابود میتو مهم بودی، ت

 هق تبدیل شدند.اشکهایش به هق

ـ به خدا عاشقت بودم نیکان... اآلنم هستم... رابطه من و اهورا یه 

 خواد...ی عاشقانه نیست... اون منو مثل یه عروسک میرابطه

به صورتش که از ریزش ریمل و خط چشم مختصری که داشت سیاه 

 گاه کردم.شده بود ن

ای که با های عاشقانهـ بهم یه فرصت دیگه بده... تو رو به تموم لحظه

 دم نیکان...هم داشتیم قسم می

 جعبه دستمال کاغذی را از داشبورد درآوردم و به سمتش گرفتم.

رسی ارکیده، زندگی من همین جاست... بهتره جا نمیـ با من به هیچ

خره یه روزی تـو هـم به آروزهـات ات رو با اهورا حفظ کنی باالرابطه

 رسی.می

 بدون اینکه حرکتی کند به صورتم خیره شد.

 ـ بهت التماس کردم لعنتی...

 جعبه دستمال را روی داشبورد انداختم...

 ـ باید برم دنبال غزل...

انتظارش را نداشتم... با حرکتی سریع پیاده شد... دیگر نگاهم هم 

انداز شدند. های کوچه طنینروی سنگ های بلندشنکرد. صدای پاشنه

 صبر کردم تا وارد آپارتمان شود و بعد راهی شدم.

 شد...مغزم داشت از هجوم فکرها منفجر می
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غزل رفته بود... نگاهی به ساعتم انداختم از یازده گذشته بود... یکبار 

ام را اش را گرفتم و وقتی برای بار دوم امتحان کردم شمارهدیگر شماره

دود کرده بود... ناامید به سیاهی شب چشم دوختم. فکر و خیالش تا مس

ای صبح مهمان خیالم بودند. در تمام طول روز پر کاری که داشتم لحظه

دادم. امّا تنها ها گوش میها و شکایتاز یادش غافل نبودم. به شکوه

 دیدم...چشمان زیبا و غمگینش را می

تش بدهم... با پایان آخرین خواست از دسخواستمش و دلم نمیمی

قرار مالقات محیای رفتن شدم. هنوز از دفترم خارج نشده بودم که پدر 

ی بزرگ پر از مدارک در دست داشت. خواستم در دفترم را آمد. دو پوشه

 ها را به سمتم گرفت.ببندم که پوشه

های حقوقی رو که ها رو بخونی و نکتهامشب باید این پرونده ـ نیکان

 میشه ازشون استفاده کرد بیرون بیاری.

 های قطور چشم دوختم.حوصله به پروندهبی

 کنم.ها رسیدگی میـ پدر جان اگر اجاز بدین فردا اول وقت به پرونده

منشی  امینی میز وسط سالن رها کرد. خانمها را روی دلگیر پرونده

 دفتر که محیای رفتن بود خداحافظی کرد و از دفتر خارج شد.

 پدر روی صندلی انتظار نشست.

 ـ بشین!

م ـردم. دلـگاه کـواری نـنفسم را با صدا بیرون دادم و به ساعت دی

دانستم تا میخواست قبل از پایان کار غزل به محل کارش برسم. می

 ساعت هفت آنجاست. تردیدم را که دید غرید: میگم بشین نیکان. 

 جلو رفتم و کیفم را روی میز گذاشتم.
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خواستم باهات صـحبت کنم امّا نیکان خیلی وقت بود که میـ 

 .اش پیش نیومد، حاال که دوتایی تنها هستیم بهترین وقتِ..فرصت

 در میان موهایم دست کشیدم.

 ـ جانم پدر جان بفرمائید من سروپا گوشم.

 پاهایش را روی هم انداخت.

دونم که تو هم برای رسیدنت به قرار عجله خوام حاشیه برم. میـ نمی

 داری. 

 سکوت کردم و منتظر ماندم.

 ـ نیکان اشتباه نکن.

 ابروهایم را در هم کشیدم.

 شم.ـ متوجه نمی

 پوزخندی زد و به چشمانم خیره شد.

ات شی! منظورم روابط عاشقانهـ چرا آقا نیکان خوب هم متوجه می

 هست... خیلی زود شروع کردی!

 را کج کردم. گردنم

 ـ چی رو زود شروع کردم؟!

 لبخند زد.

ات گذره که رابطهـ هنوز خیلی از عشق پرشور و گدازت با ارکیده نمی

 رو با اون دختر که هیچ تناسبی با تو نداره شروع کردی.

 دندانهایم را روی هم فشار دادم و نفسم را بیرون دادم.

و روز این روزهات... این خوام توی روابطت دخالت کنم امّا حال ـ نمی

 هات...حوصلگی و عجلهها و بیکالفگی
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 ـ نگران نباشید پدر...

 از روی صندلی بلند شد.

 ـ با کسی باش که بهت آرامش بده و شبیه تو باشه...

صورت آرام و چشمهای زیبای غزل جلوی دیدگانم جان گرفتند. آرام 

 مطیع و سربه زیر باشم...سر تکان دادم. عادت داشتم که در مقابل پدرم 

کس جز خودم از حال قلبم خبر نداشت. از دفتر که بلند شدم. هیچ

بارید وقتی که رسیدم کارگران داشتند ریز میخارج شدم باران ریز

کرد، شدند. با سرکارگر که سالم و احوالپرسی گرمی میمحیای رفتن می

کردم نرفته دعا می سالم کردم، امّا تمام حواسم به پیدا کردن غزل بود.

های زیـرگذر باشد. در آخرین لحظه که دیدمش داشت به سمت پـله

رفت. صدایش زدم برنگشت. چند قدم دنبالش رفتم امّا در عرض چند می

ثانیه به سرعت با سوار شدن تاکسی زرد رنگ از جلوی چشمانش ناپدید 

 شد. سوار ماشینم شدم.

دانستم از و منتظر ماندم میماشین را در انتهای کوچه پارک کردم 

توانستم رهایش کنم خواستمش نمیشود. امّا میزده میدیدنم شگفت

وقتی که فهمیده بودم اگر امروز حرف دلم را نگویم برای همیشه از دست 

فهمیدم در پس آن کرد آرام و خونسرد باشد امّا میدهمش. سعی میمی

م را گفتم... با آنکه حرف دل چشمهای آرام چه طوفانی در دل دارد.

ود... ـدش بـاب شنیـتمان بیـلب هردویـا قـّخت بود امـاش سگفتن

 ام باز قدم گذاشته بود.زدهخواستمش. بهار به قلب یخیـم

رفتم... غزل اش زیر آن پل دنبالش میتمام روزها را تا پایان پروژه

 ام شده بود...تمام زندگی



522دهمهف فصل 

رسد سرنوشت آرام و عاشقانه سر میهای امّا گاهی چه زود عمر لحظه

های زیبایمان رویمان قد علم کرده بود و ساعت شنی لحظهتمام قد روبه

 شمرد.را می

با صدای زنگ تلفنِ دفتر، سرم را از میان کاغذها و اسناد که روی میز 

 تلنبار شده بودند بیرون آوردم. گوشی تلفن را برداشتم.

 ده پشت خط هستن.ـ جناب بهمنش آقای آرتین محمدزا

 کنم وصل کنید.ـ خواهش می

خانم امینی منشی دفتر تماس را متصل کرد و چند لحظه بعد صدای 

مدتها بود که صدایش را نشنیده بودم. مشغله و  آرتین در گوشی پیچید.

ام را ام مجال احوالپرسی و دیدار با دوست قدیمیهای کاریدرگیری

 داد.نمی

 ـ سالم آرتین جان.

علیک سالم آقا نیکان پارسال دوست امسال آشنا، اصالٌ معلوم هست ـ 

زنی، یعنی گیری نه زنگی میچند وقتِ کجایی؟! نه حالی از من می

 دوست به با مرامی جنابعالی من ندیدم!       

 خندیدم.

 ـ چطوری آقای مهندس!

 ها!دلخور گفت: کدوم مهندس؟! دلت خوشه

 جا شدم.روی صندلی جابه

ده آرتین؟ بخدا یه مدتِ فشار کاری دفتری خیلی زیاد شده ـ چی ش

 فرصت نکردم باهات تماس بگیرم، خوبی؟!

 ـ یعنی باورم بشه تو خبر نداری نیکان؟!
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 از چی خبر ندارم؟ ـ چی شده خوب درست صحبت کن

 ـ شرکت اآلن یک هفته است تعطیل شده!

 نفس عمیقی کشید.با تعجب گفتم: شرکت شما؟!  

 ناب بهمنش.ـ بله ج

 ـ چرا؟!

ـ مگه خبر نداری اهورا سحرخیز فراری شده، اون پروژه پونصد 

کار کنه هم تعطیل شده واحدی که برای یکی از ارگانهای دولتی قرار بود 

 آقا وام کالن رو گرفته و فلنگ رو بسته!  با حیرت به پنجره خیره ماندم.

پشتوانه مالی چرا ـ اهورا سحرخیز؟! واقعاً؟ آخه اون که با اون همه 

 باید اینکار رو بکنه!

 کنه!ـ وسوسه آقا نیکان! اون همه پول هر کسی رو وسوسه می

 نفسم را با صدا بیرون دادم.

 ـ شرکت شما چرا تعطیل شده؟

های اهورا ـ چون آقای سبحانی مدیرعامل شرکت یکی از شریک

مهندس سحرخیز توی پروژه بوده فعالً که دستشون به اهورا نرسیده 

 سبحانی رو بازداشت کردن!

ی ابرویم را خاراندم. ناخودآگاه به یاد ارکیده افتادم حتماً او خبر گوشه

هفته قبل که در رستوران دیده بودمش هیچ حرفی از فرار اهورا  داشت.

 رسید.نزد. امّا آن ارکیده سابق نبود. بهم ریخته و آشفته به نظر می

کردی حتماً زودتر از جریان بهتر می ـ اگه یکم روابطت رو با بابات

 شدی!خبردار می

 اش لبخند زدم.به لحن شوخ
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     ـ بله حق با شماست مهندس!

 خندید.

 خواین؟!ـ مهندس کیلو چنده بابا؟ برای دفترتون آبدارچی نمی

 خندیدم.

هات باشی. صدای ـ تو دیگه اآلن باید به فکر جمع کردن چمدون

 نفسش در گوشی پیچید.

دونم چیکار کنم... این همه دنبال کارهای دونم نیکان نمییـ نم

مهاجرت بودیم امّا اآلن که وقتش رسیده خیلی برای رفتن دودل هستم... 

 تونم از اینجا دل بکنم. نیکان یه قرار بزار همدیگه رو ببینیم داداش.نمی

 آرام سر تکان دادم.

 ـ باشه حتماً منم خیلی وقته ندیدمت.

کردم. باز ارکیده قطع کردم همچنان به پنجره نگاه میتماس را که 

افتاده بود بین خیاالت ذهنِ مشغولم... اگر رابطه اهورا با ارکیده جدی بود 

برد. با صدای چند ضربه به در از فکر و خیال اهورا حتماً باید او را هم می

 و ارکیده بیرون آمدم. منشی دفتر بود.

د تشریف آوردن البته وقت قبلی ـ جناب بهمنش آقای شهریار مفی

 نداشتن.

 لبخند زدم.

 شون کنین داخل.ـ راهنمایی

ای که زده بود شهریار که وارد دفتر شد. بوی عطر خنک و مردانه

فضای اتاق را پر کرد. پیراهن مردانه سفید و شلوار جین سیاهی پوشیده 

تحسین  کرد. بابود که هیکل ورزیده و قد بلندش را به خوبی نمایان می
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ای که پوشیده اش در سِت کردن کیف و کفش و کمربند سورمهبه سلیقه

 بود نگاه کردم.

  .ـ خیلی خوش آمدید جناب مفید بفرمائید

تر و اشـجلو آمد و با لبخند دست داد. صورتش از همیشه بش

رویش روی تر بود. روی صندلی که نشست ظرف شکالت را روبهسرحال

 نشستم.ای گذاشتم و میز شیشه

دونم که اینجا ـ باید به خاطر این مالقات سرزده عذرخواهی کنم می

 بندی و با قرار قبلی انجام میشه.ها طبق زمانهمه مالقات

 لبخند زدم.

برای دوست عزیزی مثل شما کنم استاد ما همیشه ـ نه خواهش می

 وقت داریم و هر زمان که افتخار بدید بنده در خدمت شما هستم.

 زد.لبخند 

ـ نیکان جان اول باید بابت کنسل کردن پرونده ازت عذرخواهی کنم 

و بعد هم بخاطر اینکه خودم به صورت حضوری نتونستم این قضیه رو 

 اعالم کنم. 

 به پشتی صندلی تکیه دادم.

کنم استاد اصالً نیازی به عذخواهی نیست همین که ـ خواهش می

ف نظر کنین و با صحبت و شما به این نتیجه رسیدین که از شکایت صر

 تعامل به نتیجه برسین بهترین گزینه است.

دونم چطور بگم خودم هم نفهمیدم که چرا اینکار رو ـ راستش نمی

 هام با غزل نبود... انجام دادم شاید اگر صحبت
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حسگرهایم فعال شدند. صاف روی صندلی نشستم و به دهانش چشم 

یق که درک باالیی داره مشورت دوختم. ادامه داد: وقتی با یک آدم عم

کردی دیوار شه که قبالً فکر میکنی درهایی به روی ذهنت باز میمی

هستن غزل راهی رو به من نشون داد که قبالً هیچ امیدی بهش نداشتم، 

دونستم که دنیا و همسرم تمایل زیادی به بازگشت من به واقعاً نمی

همسرم به سمت دوستانی شون دارن شاید تنهایی باعث شده بود زندگی

بردنش و این وسط دنیا قربانی بره که داشتن به مسیری اشتباه می

شد. با لبخند سر تکان دادم: این بهترین تصمیم اشتباه من و مادرش می

 تونستم از شما بشنوم.خبری بود که می

ـ البته بازگشت به مسیری که قبالً خراب شده سخته درست مثل یه 

بره که دوباره یه مسیر کوه پر از سنگالخ شده زمان می جاده که از ریزش

 صاف و هموار بشه امّا اگه عشق و استمرار باشه همه چیز قابل بازگشتِ...

ی عالی و طـبع طوره، اطمینان دارم با روحیهـ قطعاً همین

اش برخواهید اومد. لبخند زد و درحالیکه ای که دارین از پسهنرمندانه

گذاشت گفت: آورد و روی میز میکیفش بیرون می پاکت سفید را از

الزحمه شما بابت پرونده سلب حضانت دنیاست جناب بهمنش این حق

البته من از منشی شما و چند نفر از دوستانم در این مورد سوال کردم و 

 جسارتاً خودم مبلغی رو...

کنم اش را ناتمام گذاشتم و با دلخوری گفتم: استاد خواهش میجمله

در این مورد صحبت نکنید اوالً که کاری انجام نشده ثانیاً اگر هم اقدامی 

ای بابت الزحمهگرفت من هیچوقت تصمیم نداشتم که حقصورت می
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اینکار از شما بگیرم. همین آشنایی با هنرمندی چون شما برای من 

 افتخار بزرگی هست...

رخواهی ام نیمه کاره ماند عذبا صدای زنگ تلفن روی میز صحبت

 کردم و برای پاسخگویی بلند شدم.

ـ آقای بهمنش جناب برخورداری و جناب اعرابی برای جلسه مذاکره 

 که تعیین کرده بودین تشریف آوردن.

 به ساعتم نگاه کردم.

هام با ـ بله ممنونم که اطالع دادین لطفاً پذیرایی کنین تا صبحت

 جناب مفید به پایان برسن. 

اش ام با منشی دفتر از روی صندلیدن مکالمهشهریار مفید با شنی

 بلند شد.

 خوام.ـ نیکان جان باز هم بخاطر سرزده آمدن عذر می

 اش کردم.لبخند زدم و برای خداحافظی تا در همراهی

 گذارین استاد.ـ شما هر وقت که افتخار بدین قدم بر چشم من می

اری غزل ـ شما لطف دارین! راستی نیکان جان با پایان پروژه ک

 شن، منتظرت هستم.ها از هفته آینده دوبار شروع میکالس

 با اشتیاق سر تکان دادم: حتماً!

ه شروع حلروی هم قرار گرفتند و جلسه مصاکنندگانم که روبهمراجعه

سی که تـوانسته بـود با ـزل بود. کـشد تمام فکر و ذکرم پیش غ

شاید اگر پرونده هایش مسیر زندگی سه نفر را تغییر دهد صـحبت

ر این اشتیاق و شادی در وجود یگرسید دحضانت دنیا به نتیجه می

شد، شهریار مفید هیچکدام از آنها وجود نداشت. دنیا از مادرش جدا می
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های کاری و زندگی و نگهداری از دختری که در آن ماند و مسئولیتمی

 سن وسال بیشترین نیازش آغوش امن پدر و مادرش بود و همسر

برد و زنی که قطعاً بیش از پیش به دامن دوستان ناباب پناه می شهریار...

 شد.ای نامعلوم... امّا حاال قطعاً همه چیز بهتر از آن میآینده

ـ باشه من حاضرم ماشین شاسی بلندی رو که سر عقد به رویا هدیه 

 دادم رو هم به نام تو بزنم امّا به شرطی که توی همین هفته صیغه طالق

 جاری بشه.

متحیر به صورت موکلم آقای برخورداری چشم دوختم. قبالً با او در 

خواست بخاطر طالق خصوص این موضوع صحبت کرده بودم. دلم نمی

این همه امتیاز در اختیار مرد جوانی که دامادش بود قرار دهد. امّا 

اش ساخته بود وضعیت بحرانی روحی دخترش آنقدر مستأصل و درمانده

 پذیرفت.های بیش از حد اعرابی را میبه راحتی خواستهکه 

 نفس عمیقی کشیدم.

ـ جناب اعرابی امیدوارم که با این پیشنهاد سخاوتمندانه آقای 

 برخورداری دیگه بحثی برای طالق باقی نمونده باشه.

 مرد جوان خندان و سرخوش پاهایش را روی هم انداخت.

 نرسیدیم. ـ هنوز در مورد ویالی شمال به توافق

از گستاخی و پررویی بیش از حدش وامانده بودم. قبل از اینکه اجازه 

صحبت به موکلم را بدهم گفتم: البته در جریان باشید که به جریان 

ی مدارک پزشکی قانونی که آسیب به رویا انداختن شکایت از شما و ارائه

ماجرا رو به  تونه تمامکنه میرو در اثر درگیری فیزیکی با شما اثبات می
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اش که ناگهان برافروخته نفع خانواده برخورداری تغییر بده. از حالت چهره

 شد پی به دگرگونی احوالش بردم. با حرص به صورتم نگاه کرد.

 ـ مگه رویا گواهی پزشکی قانونی داره؟!

ام بلند شدم و درحالیکه در مسـیر دید موکلم قرار از روی صندلی

م بدون اینکه اعرابی متوجه باشد به سکوت گرفتم با عالمت دستمی

 دعوتش کردم.

ـ بله! امّا جناب برخورداری نخواستن که پرونده با شکایت پیش بره و 

مدت زمان انجام شدن طالق براشون اهمیّت داشته امّا اگر شما 

های بیشتری از اونچه جناب برخورداری اعالم کردن دارین باید خـواسته

کنه و پرونده روبه م پیشنهادات قبل رو منتفی میاعالم کنم موکلم تما

 ندازه.صورت قانونی به جریان می

 رویش ایستادم.با غضب از روی صندلی بلند شد. با خونسردی روبه

ـ جناب اعرابی باید یادآوری کنم این آخرین جلسه مذاکره و مصالحه 

 بین شما و موکل من جناب برخورداری هست اگر امروز هم این جلسه

ام پرونده رو به صورت بدون نتیجه به پایان برسه من مجبورم علیرغم میل

از  مکنم هیچکدوقانونی در جریان بندازم که در اون صورت فکر نمی

 های شما محقق بشن.خواسته

مرد جوان که چهارشانه و تنومند بود دستی به موهایش کشید. انگار 

اخت. به موکلم نگاه اندکرد و چرتکه میداشت هنوز سبک سنگین می

کردم و با چشمانم به صبر و سکوت دعوتش کردم. چند دقیقه بعد که 

مرد جوان با قبول طالق و تعیین روز محضر دفتر را ترک کرد نگاه 
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شادمان و دردمند برخورداری روی صورتم همچنان ثابت مانده بود. پشت 

 میزم نشستم.

ه نتیجه رسیدین ـ جناب برخورداری خوشحالم که توی این جلسه ب

های قبلی که با هم داشتیم امّا اگر بدون هماهنگی و با توجه به صحبت

کردین خسارت و هزینه کمتری بابت این پیشنهاد ماشین رو مطرح نمی

 کردین.طالق پرداخت می

 اش تکیه زد.آهی کشید و به پشتی صندلی

 دونید که دیدن زجر و عذاب فرزند چقدرـ آقای بهمنش شما نمی

دونم که بدون هماهنگی با شما پیشنهاد برای یک پدر سخت هست، می

ماشین رو دادم امّا باور کنین از اینکه این موضوع بیشتر از این طوالنی 

بشه وحشت داشتم دیدن حال بد روحی و جسمی رویـا داره دیـوونم 

خواستم ویالی شدین میکنه. شاید باورتون نشه امّا اگر شما مانع نمیمی

شمال رو هم به اون مرتیکه حیوان صفت واگذار کنم تا دخترم زودتر از 

  اش رهایی پیدا کنه.شر نحث

 رویش روی میز قرار دادم. بهلیوان آب را پر کردم و رو

کنم جناب برخورداری، قطعاً این موضوع خیلی ـ من شما رو درک می

 شه فقط باید کمی صبور و شکیبا باشین.زود حل می

 شه واقعاً شناخت... ها رو هیچوقت نمیـ آدم

کردم. از دفتر که خارج شد من همچنان داشتم به پرونده فکر می

ی بن بست رسیده عشق پرشور و گدازی که در کمتر از یکسال به نقطه

 بود.
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اش این رویا با اصرار و پافشاری از پدرش خواسته بود علیرغم میل

ل باز پدرش در همان تنگنا قرار ازدواج سربگیرد. و حاال بعد از یکسا

 گرفته بود...

  
 



 

 

 

 

 

 

 دهمفصل هج

 غزل 

خب ضسْ ٚ وٕی ضیطٝ دٙدطٜ ضا دبئیٗ ضٚی غٙسِی سبوسی خبثٝ

 وطز.وطیسْ. ٞٛای اضزیجٟطز سٗ ٚ خب٘ٓ ضا سبظٜ ٔی

ثیطٖٚ آٚضزْ ٚ ثطای چٙسٔیٗ ثبض ثب زلز ٚ ٞب ضا اظ ویفٓ ی ػىسدٛضٝ

یع ـٝ چـِصّر ثٝ سػبٚیط حبغُ چٙس ٞفشٝ وبضْ ضٚی دُ ٍ٘بٜ وطزْ. ٕٞ

ػیت ٚ ٘مع ثٛز ٚ قطح ثٝ ثٟشطیٗ حبِز ٕٔىٗ اخطا ضسٜ ثٛز. ثب ثی

ٞب ضا زسشٝ وطزْ ٚ زاذُ ویفٓ ٌصاضشٓ. ثٝ سبػشٓ ٍ٘بٜ ذٛضحبِی ػىس

ٍبٜ ثبلی ٔب٘سٜ ثٛز ٚ زض ایٗ وطزْ چٙس سبػشی سب ضطٚع والس آٔٛظض

ضس ثب اسشبز ٔفیس زض ٔٛضز دطٚغٜ غحجز وٙٓ. اِٚیٗ ثبض ثٛز وٝ ٔسر ٔی

ٕٞیٗ وٝ  ضفشٓ.ثب ذیبَ ضاحز ثطای غحجز ٚ ٔطٛضر ثٝ آٔٛظضٍبٜ ٔی

اش ثب ٕٞسطش ویب٘ب زٚثبضٜ ٔطسجف ضسٜ ثٛز ذیبِٓ اضسجبـ اظ ٞٓ ٌسسشٝ

 وطز.ضا أٗ ٚ ضاحز ٔی
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ای وٝ ٞبی ثّٙس ٚ لسی چٙس ٔغبظْٜ ٚ زض ضیطٝاظ سبوسی دیبزٜ ضس

ٍ٘بٞی ثٝ ظبٞط ذٛزْ ا٘ساذشٓ. ضبَ لجُ اظ آٔٛظضٍبٜ لطاض زاضشٙس ٘یٓ

ْ آٔس ٚ ٌّٟبی ضیع ٚ زضضز زأِٗ ثّٙسحطیط سجع ضٚضٗ ثٝ غٛضسٓ ٔی

ٕٞبًٞٙ ضسٜ ثٛز٘س. ثطای اِٚیٗ ثبض ثؼس اظ ٔسسٟب ثٝ ظبٞطْ اٍ٘بض وٝ ثب ثٟبض 

ظ لطاض ثٛز ٘یىبٖ ضا ثجیٙٓ. وسی وٝ لّجٓ ٞط ضٚظ ثطای ضسیسٜ ثٛزْ. أطٚ

وطز. اظ آذطیٗ ثبض وٝ ثب غطاحز زض ٔٛضز زیس٘ص ِحظٝ ضٕبضی ٔی

ٌصضز سب ای ٔیاش ثب ٔٗ غحجز وطزٜ ثٛز چٙس ٞفشٝاحسبس ٚ ػاللٝ

آٔس ٚ ی دُ ٞط ضٚظ ػػط ثؼس اظ اسٕبْ وبضْ ثٝ ز٘جبِٓ ٔیلجُ اظ اسٕبْ دطٚغٜ

 ضسب٘سْ.سب ذب٘ٝ ٔی

 چمسض ذٛة ثٛز وٝ زاضشٕص. ثٝ آسٕبٖ ٍ٘بٜ وطزْ ثٝ ضاسشی وٝ ذسا

سٛا٘سز ثفطسشس؟ ٔطزی وٝ ٓ ٔیچٝ ٔطٕٞی ثٟشط اظ اٚ ثطای لّت ٔدطٚح

 وطزْ وٝ ثٝ ٔٗ ػاللٕٙس ضٛز...ٞیچٛلز حشی سػٛضش ضا ٞٓ ٕ٘ی

ثب ِجرٙس ثب ذٛزْ ٚاٌٛیٝ وطزْ. ضبیس ٞٓ ثٝ لَٛ آیٙبظ ٕٞیطٝ ػبزر 

 ذٛزْ ضا زسز وٓ ثٍیطْ.زاضشٓ 

ٞبی آٔٛظضٍبٜ ثبال ضفشٓ ٚ ٚاضز زفشط ضسْ. ثب ٕٞبٖ ِجرٙس اظ دّٝ

ثطذالف سػٛضْ زفشط ذبِی ثٛز ٚ سٟٙب ذبٕ٘ی وٝ دطز ثٝ زض خّٛی دٙدطٜ 

ای ثٝ زض ظزْ ٚ سالْ وطزْ. ظٖ زض زفشط حؿٛض زاضز. ؾطثٝ ایسشبزٜ ثٛز

جالٌ زیسٜ ثٛزْ ٚ ٔشؼّك خٛاٖ ثب آضأص ثطٌطز. ِیٛاٖ سفبِی آثی ضا وٝ ل

ثٝ اسشبز ٔفیس ثٛز زض زسز زاضز. ٍ٘بٞص سطز ٚ آضاْ ثٛز ٚ ِجرٙس 

 ظٚضوی ثط ِت ٘طب٘سٜ ثٛز.

 ـ سالْ، ثفطٔبئیس؟!
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آٔس وٝ اظ اسشبز ٔفیس زض ٔٛضز ػٛؼ ثب سؼدت ٍ٘بٞص وطزْ. یبزْ ٕ٘ی

 ضسٖ ٔٙطی آٔٛظضٍبٜ حطفی ضٙیسٜ ثبضٓ... غجبحی ٞسشٓ!

 ٚ دطز ٔیع اسشبز ٘طسز.ثب ذٛ٘سطزی خّٛ آٔس 

 ـ غجبحی؟!

 ـ غعَ غجبحی!

ِجرٙس وٛچىص سجسیُ ثٝ ِجرٙس ثعضٌی ضس وٝ ز٘ساٟ٘بی سفیسش ضا 

اش ثّٙس ضس ٕٞبٖ قٛض وٝ ٘طسشٝ ثٛز زسشص ٕ٘بیبٖ وطز. اظ ضٚی غٙسِی

 ضا خّٛ آٚضز. 

 ـ ذیّی ذٛضٛلشٓ ذب٘ٓ غجبحی! ویب٘ب ٞسشٓ ویب٘ب ٔفیس!

ضٙبذشٕص... ثبضٞب .. ویب٘ب ٔفیس... ٔیاسٕص ضا زض شٞٙٓ خسشدٛ وطزْ.

٘بٔص ضا اظ ظثبٖ اسشبز ٔفیس ٚ ز٘یب ضٙیسٜ ثٛزْ... دس اٚ ثٛز... ذٛزش ثٛز. 

وطز. ثب ِجرٙس خّٛ ضفشٓ ٚ ٕٞیٗ ظٖ ٔغطٚض ٚ ذٛ٘سطز وٝ اظ ثبال ٍ٘بٞٓ ٔی

زسز زازْ. زسشٟبیص سطز ٚ ذطه ثٛز٘س... ثب سؼدت ثٝ ِیٛاٖ سفبِی وٝ 

 ضس ٍ٘بٜ وطزْ.ثربض ثٝ ٞٛا ثّٙس ٔیاش ٞٙٛظ اظ زٞب٘ٝ

 ـ دس ضٕب غعَ خبٖ ٞسشیٗ!

اش وٝ دط اظ ٔطٚاضیس ثٛز ـ ِجرٙس ظزْ ٚ آضاْ ٍ٘بٞٓ ضا ثٝ ضبَ قٛسی

 غٛضسص خصاة ٚ ظیجب ثٛز... ا٘ساذشٓ.

 ـ ٔٗ ٞٓ ذیّی اظ آضٙبیی ثب ضٕب ذٛضحبِٓ ذب٘ٓ ٔفیس...

 وٙٓ...آضاْ سط سىبٖ زازْ. ثفطٔبئیس ذٛاٞص ٔی

ٞب ضا وٝ ی ػىسخب ضسْ ٚ ٕٞیٗ ثبػث ضس دٛضٝٚی ٔجُ خبثٝوٕی ض

 ٞب ضٚی ظٔیٗ ثیفشس.زاذُ ویفٓ ٌصاضشٝ ثٛزْ سطثرٛضز ٚ ػىس
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ٞب ضا ثطزاضشٓ. آذطیٗ ػىس ضا لجُ اظ ایٙىٝ ثطزاضْ ـ ذٓ ضسْ ٚ ػىس

 ثطزاضشٝ ثٛز.

اظ ظیط دبیٓ سطذٛضزٜ ثٛز ٚ ظیط ٔیع افشبزٜ ثٛز. ثب زلز ثٝ ػىس وٝ 

 زاز ٍ٘بٜ وطز.ٞب ضا ٘طبٖ ٔیوّی ٘مص ثطخسشٕٝ٘بی 

 ـ وبضسٖٛ ذیّی ػبِیٝ!

ی اسشبز ثٛز ٚ ٔٗ ی وبضٞب ثٝ ػٟسٜـ ٕٔٙٛ٘ٓ ذب٘ٓ ٔفیس! اِجشٝ ٕٞٝ

 زاض ٘ػت ٚ اخطای وبض ثٛزْ.فمف ػٟسٜ

 اش ٌطفز.ػىس ضا زض ثیٗ اٍ٘طشبٖ ثّٙس ٚ الن ذٛضزٜ

 وٙٝ.ٔی ـ ضٟطیبض اظ اسشؼساز ٚ ٞٙط شاسی ضٕب ٕٞیطٝ سؼطیف

 ـ اسشبز ثٝ ٔٗ ِكف زاضٖ... ٘یٓ ٍ٘بٞی ثٝ سبػز ا٘ساذشٓ. 

 سططیف ٘ساضٖ؟!ـ 

 ثٝ چطٕب٘ٓ ذیطٜ ٔب٘س.

ـ ثطاضٖٛ وبضی دیص اٚٔسٜ وٝ چٙس سبػشی ضفشٗ ثیطٖٚ، وبض ذبغی 

 ثبٞبضٖٛ زاضیٗ؟!

 ٞب ضا ضٚی ٔیع ٌصاضشٓ.ػىس

ذٛاسشٓ ثجیٙٓ سبػز ضطٚع والس ـ ٘ٝ وبض ذبغی ٘ساضشٓ فمف ٔی

 ٞب اقالع زازٖ ثطای والس؟!أطٚظ ٞٓ ٔثُ سبثك ٞسز ٚ ایٙىٝ ثٝ ثچٝ

 ی زسشب٘ص ٌطفز.زٚثبضٜ ِیٛاٖ سفبِی ضا ثطزاضز ٚ زض حّمٝ

ـ زض ٔٛضز والس ثب ٔٗ غحجشی ٘ىطزٖ ٚ ٔٗ ٞٓ ثٝ چٙس ٘فطی وٝ ثب 

 آٔٛظضٍبٜ سٕبس ٌطفشٗ ٌفشٓ أطٚظ والس سفبَ ثطلطاض ٘یسز.

 وطزْ.ثب حیطر ثٝ غٛضسص ٍ٘بٜ 

 ضٝ...ـ أّب اسشبز ثٝ ٔٗ ٌفشٝ ثٛزٖ، أطٚظ والس سطىیُ ٔی



333هجدهم فصل 

اش ٞبی دبضٙٝ ثّٙس ٔطىیاظ ضٚی غٙسِی ثب آضأص ثّٙس ضس. وفص

ٞبی ثّٙس ٚ دسیىٛض ضسٜ دبٞبیص ضا وٝ الن ظزٜ ظز٘س ٚ ٘بذٗثطق ٔی

 ضٚیٓ ٘طسز ٚ دبٞبیص ضا ضٚی ٞٓ ا٘ساذز.وطز٘س. ضٚثٝثٛز٘س ٕ٘بیبٖ ٔی

 ذٛاْ ثبٞبر غحجز وٙٓ.ـ غعَ ٔی

اش خسی ٚ ذطه ثٛز. اظ حبِز چطٕٟب ٚ ٍ٘بٞص حس ذٛثی ِحٗ

 ضس.سبسغ ٕ٘ی

وٙٓ ٔٗ زض ذسٔشٓ. ِجرٙس ظز ٚ ثب خب ضسْ ٚ ٌفشٓ: ذٛاٞص ٔیخبثٝ

 زلز سٕبْ اخعای غٛضسٓ ضا وبٚیس.

 ضٙبسی؟ـ سٛ چٙس سبِٝ وٝ ضٟطیبض ضٚ ٔی

 ای غبف وطزْ.ٌّٛیٓ ضا ثب سطفٝ

سبِی ٔیطٝ یؼٙی اظ ظٔب٘ی وٝ ٔطغَٛ آٔبزٜ وطزٖ  ـ حسٚز زٚ سٝ

 ٘بٔٝ وبضضٙبسی ثٛزْ.دبیبٖ

 ِجرٙس آضأی ظز.

 ذٛاْ اظ ظ٘سٌیص ثطی ثیطٖٚ!ـ اظر ٔی

 ای ضا وٝ ٘ساضشٓ ٕٞیٗ ثٛز.ثٟز ظزٜ ٍ٘بٞص وطزْ. ا٘شظبض سٟٙب خّٕٝ

 حبال ػّز سطزی ٍ٘بٞص ضا وطف وطزٜ ثٛزْ.

ز فمف زض ظٔیٙٝ وبض ٚ زضس ثٛزٜ ٚ ـ أّب ذب٘ٓ ٔفیس اضسجبـ ٔٗ ٚ اسشب

 ٞسز.

 ٘فس ػٕیمی وطیس.

زٚ٘ٓ وٝ زض خطیب٘ی اضسجبـ ٔب ثؼس اظ زٚ سبَ زاضٜ ثٝ حبِز سبثك ـ ٔی

 ٌطزٜ.ثطٔی
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حبَ ضسٜ ثٛز. ٞیچٛلز ٞیچ فىطی خع ضبٌطز سٕبْ ثس٘ٓ سسز ٚ ثی

ٚ اسشبز ٘سجز ثٝ ضٟطیبض ٔفیس ٘ساضشٓ أّب اآلٖ زاضشٓ ٚ ثٝ ذبقط ٕٞیٗ 

 ضسْ.ثبظذٛاسز ٔیفىط 

آضاْ ٌفشٓ: ثّٝ اقالع زاضْ، اسشبز ثب ٔٗ زض ایٗ ٔٛضز غحجز وطزٜ 

 ثٛزٖ.

ٖٔٛ ٔٙٛ اظ ـ ٔٗ ٚ ضٟطیبض یه زٚسز ٔطشطن زاضیٓ وٝ ثؼس اظ خسایی

وطز. زٚسز ٘ساضْ حبضیٝ ثطْ. غعَ ٔٗ سٕبیُ احٛاَ ضٟطیبض ثب ذجط ٔی

ٌطفشٝ ضٚ ٘ساضْ زذشطی وٝ ٔٛضز سٛخٝ ٚ ذٛاسشٍبضی ٕٞسطْ لطاض 

 اقطافص ثجیٙٓ.

 ٘فسٓ ضا ثب حطظ ثیطٖٚ زازْ ٚ ثٝ چطٕب٘ص ذیطٜ ضسْ.

 وٙیٗ.ـ ذب٘ٓ ٔفیس ٔكٕئٙٓ وٝ زاضیٗ اضشجبٜ ٔی

. ٕٖٞٛ قٛض ٞیچ ذٛاسشٍبضی اظ قطف اسشبز ٘سجز ثٝ ٔٗ ٔكطح ٘طسٜ

 وٝ ٌفشٓ اضسجبـ ٔب اظ حیكٝ زضس ٚ وبض ٞیچٛلز فطاسط ٘طفز.

 ز دٙدطٜ ضفز.اظ ضٚی غٙسِی ثّٙس ضس ٚ ثٝ سٕ

زٚ٘ٓ وٝ ثب سٛ ٔسشمیٓ زض ٔٛضز اظزٚاج غحجز ٘ىطزٜ، أّب ثب ـ ٔی

ظزٜ ٚ اٌط اغطاض ز٘یب ثطای ٔیزٚسز ٔطشطوٕٖٛ زض ضاثكٝ سٛ ظیبز حطف 

 ثبظٌطز ٘جٛز لػس زاضز وٝ اظر ذٛاسشٍبضی وٙٝ.

ضٝ ٖٔٛ وٝ زٚثبضٜ زاضٜ ٔثُ سبثك ٔیحبال ٞٓ ثربقط ز٘یب ٚ ظ٘سٌی

زٚ٘ٓ وٝ زذشط ثطای ٕٞیطٝ اظ ظ٘سٌی ٔب حصف ثطی. ٔیذٛاْ اظر ٔی

سٛ٘ٓ ثٟز اػشٕبز وٙٓ ٚ ٔكٕئٗ ثبضٓ ٞیچ فٟٕیسٜ ٚ ثب زضوی ٞسشی ٚ ٔی

 ثطٜ.ٞبی أطٚظٖٔٛ ٕ٘یای دی ثٝ غحجزٚلز ضٟطیبض یب ٞیچ وس زیٍٝ

 اظ ضٚی ٔجُ ثّٙس ضسْ. زیٍط حطفی ٘ساضشٓ...
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ز؟! ٔسّٕبً ٞیچ! وطچٝ سٛؾیح ٚ سٛخیٟی ثطای ایٗ ظٖ وفبیز ٔی

 اش دیص ضفشٝ ثٛز...ٚلشی وٝ سب ایٗ حس زض سٕٛٞبر ٚ ذیبالر ثیٟٛزٜ

وٙٓ. ـ ثبضٝ ٔطىّی ٘یسز ذب٘ٓ ٔفیس، ثطاسٖٛ آضظٚی ذٛضجرشی ٔی

ٞبی دطٚغٜ ضا اظ ٞب افشبزْ. ػىسذٛاسشٓ ثٝ سٕز زض ثطْٚ وٝ ثٝ یبز ػىس

 ز.ویفٓ ثیطٖٚ آٚضزْ ٚ ضٚی ٔیع ٌصاضشٓ. ثب ضؾبیز ٍ٘بٞٓ وط

 ـ اظر ٕٖٔٙٛ غعَ خبٖ!

ِجرٙس آضأی ظزْ ٚ سط سىبٖ  اْ ضا حفظ وٙٓ.سؼی وطزْ حبِز چٟطٜ

زازْ ٚ اظ زفشط آٔٛظضٍبٜ ذبضج ضسْ. ٘بذٛزآٌبٜ ٍ٘بٞٓ ضٚی والسی وٝ 

وطزْ ثبثز ٔب٘س. ثغؽ چًٙ ا٘ساذشٝ ثٛز زض ٔبٟٞب زض آٖ سسضیس ٔی

سٕٛٞبر ویب٘ب ٔفیس ٌّٛیٓ. ایٗ والس ٚ ٔٗ ٚ ضبٌطزا٘ٓ لطثب٘ی لؿبٚر ٚ 

ط اظ ـٞب سًٙ ضسٜ ثٛز ٚ آٖ ضٚدٛش سفیس دضسٜ ثٛزیٓ. زِٓ ثطای چطخ

 ٞبی ٌُِ ٚ ذبن...ِىٝ

ی ضفبفی خّٛی چطٕب٘ٓ وطیس، ذٛاسشٓ ثطای آذطیٗ ثبض اضه دطزٜ

ٞب دبئیٗ ٍ٘بٞی ثٝ والس ثیٙساظْ وٝ ٔٙػطف ضسْ ٚ ثب لسٟٔبی سٙس اظ دّٝ

 ضفشٓ...

ذٛضز. ثٝ سطػز اظ وٛچٝ سز زاؽ ٚ ّٔشٟجٓ ٔیثبضاٖ ثٟبض ضیعضیع ثٝ دٛ

 آٔٛظضٍبٜ ثیطٖٚ ظزْ.

ذٛاسز ضْٚ. زِٓ آغٛش أٙی ضا ٔیزا٘سشٓ ثٝ ودب ٔیذٛزْ ٞٓ ٕ٘ی

ثبض ا٘سٚٞٓ ضا ثب اٚ لسٕز وٙٓ. ضبیس ٞبیص ثٍصاضْ ٚ وِٛٝوٝ سط ثٝ ضب٘ٝ

ضس. ٘یٓ ٍ٘بٞی ثٝ سبػشٓ ایٗ قٛض اظ ٚسؼز ایٗ حدٓ زضز٘بن وٓ ٔی

. یه سبػز سب ظٔبٖ والس ٔب٘سٜ ثٛز... ثبظ زِٓ ٌطفز. ثٝ سٕز ا٘ساذشٓ
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سط اظ آٔٛظضٍبٜ لطاض زاضز ی وٛچه ٚ ز٘دی وٝ چٙس وٛچٝ آٖ قطفوبفٝ

 ضاٞٓ ضا وح وطزْ.

 شٞٗ ٚ فىطْ ثٝ سٟٙبیی ٚ سفىط ٘یبظ زاضز.

ٚاضز وبفٝ ضسْ ٚ لجُ اظ سفبضش غسای ظً٘ ٌٛضی سٛخٟٓ ضا خّت 

٘بٔص اٍ٘بض آثی ثط آسص لّجٓ ضیرشٝ ضس. اسػبَ وطز. ٘یىبٖ ثٛز. ثب زیسٖ 

 سٕبس ضا ِٕس وطزْ.

 ـ سالْ ذب٘ٛٔٓ!

ذٛاسز فمف غسایص ضا ثطْٙٛ. ِجرٙس ظزْ ٚ سىٛر وطزْ. زِٓ ٔی

 وطز.اش لّجٓ ضا آضاْ ٔیٌفشٕٗٞیٗ ذب٘ٛٔٓ 

 ـ اِٛ؟

 ـ اِٛ؟

 ـ خب٘ٓ ٘یىبٖ خبٖ.... سالْ!

 آٔٛظضٍبٜ! ذٛاْ ثیبْ ز٘جبِز ثب ٞٓ ثطیٓآٔبزٜ ثبش ٔیـ 

ٔٗ اآلٖ ثیطٚ٘ٓ یؼٙی سٛی  طفز. ٔىثی وطزْ ٚ ٌفشٓ: ٘یىبٖثبظ زِٓ ٌ

 یٝ وبفٝ ٘عزیه آٔٛظضٍبٜ!

ثب سؼدت ٌفز: چمسض ظٚز ضفشی ٞٙٛظ وٝ یه سبػز سب ضطٚع والسز 

 ٔٛ٘سٜ!

 ٔٙٛ وٝ ٌبضسٖٛ ثب احشطاْ ضٚی ٔیع ٌصاضشٝ ثٛز ٍ٘بٜ وطزْ. ثٝ ِیسزِ

ٔٗ ٞٓ اٚٔسْ سٛی یٝ وبفٝ وٝ  ضٝ.ـ ٘یىبٖ أطٚظ والس سطىیُ ٕ٘ی

 چٙس سب وٛچٝ ثب آٔٛظضٍبٜ فبغّٝ زاضٜ.

 ـ ٔٙشظط وسی ٞسشی؟! 

 ثب سؼدت دبسد زازْ: ٘ٝ چكٛض؟!
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ضی وبفٝ، ثبضٝ ػعیع زِٓ ـ ٞیچی آذٝ ٕٞیطٝ ثب آیٙبظ ٚ زٚسشبر ٔی

 آزضس ٚ اسٓ وبفٝ ضٚ ثطاْ ثب دیبْ ثفطسز، ٔیبْ دیطز.

ٜٛ ضٚی ٔیعْ لطاض ٌطفز. زسشٓ آزضس ضا وٝ فطسشبزْ فٙدبٖ ثعضي لٟ

اْ ظزْ ٚ اظ لبة چٛثی دٙدطٜ ثٝ ذیبثبٖ ذیطٜ ٔب٘سْ. ثبظ ثب ضا ظیط چب٘ٝ

اْ ثٝ سطیٗ ضطایف ٚ سٟٙبییذٛزْ ٚاٌٛیٝ وطزْ. ٞیچٛلز حشی زض سرز

زاضشٗ ضٟطیبض ٔفیس حشی فىط ٞٓ ٘ىطزٜ ثٛزْ، ایٙىٝ ویب٘ب چمسض ضاسز 

س اظ ٔٗ چمسض غحز زاضز ٌفز ٚ خطیبٖ ذٛاسشٍبضی ضٟطیبض ٔفیٔی

ثطایٓ خبی سطزیس زاضز... آ٘مسض غطق زض افىبضْ ثٛزْ وٝ ٌصضز ظٔبٖ ضا 

حس ٘ىطزْ. حشی غسای ظٍٟ٘بی چٛثی ثبالی زض وبفٝ ٞٓ سٛخٟٓ ضا خّت 

حظٝ دیچیس زض ـ٘ىطز. فمف ػكط ٕٞیطٍی ٚ سطزی وٝ ظزٜ ثٛز یه ِ

ایٗ ثبض وز ٚ ضّٛاض  ضٚیٓاْ، سطثّٙس وطزْ. ثب ِجرٙس ایسشبزٜ ثٛز ضٚثٝضیٝ

٘ذٛضیسٜ ثٛز ٚ دیطاٞٗ ٔطزا٘ٝ سفیسش ضا ثب خیٗ آثی ضٚضٗ سز وطزٜ 

 ثٛز.

ظزٜ فؿبی لّجٓ ضا ضٚضٗ وطز. اٍ٘بض ای حسی زضذطبٖ ٚ یدثطای ِحظٝ

 ٞب ثب زیس٘ص فطاض ضا ثط لطاض سطخیح زازٜ ثٛز٘س.وٝ غػٝ

 ـ اخبظٜ ٞسز سطوبض ذب٘ٓ؟!

 شٕص.ـ ِجرٙس ظزْ. چٝ ذٛة ثٛز وٝ زاض

 وٙٓ خٙبة ثٟٕٙص!ذٛاٞص ٔی ـ 

غٙسِی ضا خّٛ وطیس ٚ ٘طسز. چٙس ثب٘یٝ ثؼس زسشٟبیٓ زض حػبض ٌطْ 

 زسشٟبیص خبذٛش وطزٜ ثٛز٘س.

 ـ ذٛثی غعِی؟! 

 !ـ ذٛثٓ
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اْ وٝ سطز ضسٜ ثٛز ا٘ساذز ٚ ٍ٘بٞی ثٝ ٔحشٛیبر دط فٙدبٖ لٟٜٛ

 ٍ٘صاضشٗ.ار ثطار ثیٙٓ وٝ فىط ٚ ذیبَ ٚلشی ثطای ذٛضزٖ لٌٟٜٛفز: ٔی

 ٘فس ػٕیمی وطیسْ.

 ـ سطز ضسٜ!

 ِجرٙس ظز.

زْ اِجشٝ ثب ویه ٚ یٝ شضٜ ـ ػیجی ٘ساضٜ اآلٖ زٚ سب زیٍٝ سفبضش ٔی

 ٔرّفبر...

 آضاْ ٌفشٓ: ٕٖٔٙٛ ٔٗ فمف لٟٜٛ!

ثب اذٓ ٌفز: خٙبة ثٟٕٙص زٚسز زاضٜ یٝ ویه ٞٓ ثطای غعَ ذب٘ٓ 

ٓ ضا ثٝ غٛضسٓ سفبضش ثسٜ! اظ ٘ظط ضٕب ػیجی ٘ساضٜ سطوبض ذب٘ٓ؟! زسش

 سىیٝ ظزْ ٚ ثب ِجرٙس ٍ٘بٞص وطزْ.

 وٙیٓ.ـ ٞط چی خٙبة ثٟٕٙص أط وٙٗ ٔب ثٝ زیسٜ ٔٙز لجَٛ ٔی

 ذٙسیس.

 اْ!ـ آفطیٗ! ذیّی اظر ضاؾی

٘بذٛزآٌبٜ ِجرٙس ضٚی غٛضسٓ ٘طسز. ثّس ثٛز چكٛض اظ حبَ ٚ ٞٛای 

 ثسی وٝ زاضشٓ ذبضخٓ وٙس.

ص خؼجٝ وٛچه چٛثی ضا ویه ٚ لٟٜٛ وٝ سٕبْ ضس. ذٓ ضس ٚ اظ ویف

ٞبی ٌُ ٔطیٓ سعئیٗ ضسٜ ثٛز ثیطٖٚ آٚضز ٚ وٝ ثب چٙس ضبذٝ اظ ضىٛفٝ

ٞب ضا ٞب ٚ ثطمبةضٚی ٔیع ٌصاضز. ٌبضسٖٛ وٝ دسط خٛا٘ی ثٛز فٙدبٖ

 خٕغ وطز ٚ ثب زیسٖ خؼجٝ ِجرٙسی ظز ٚ ضفز.

ای ثبثز ٔب٘س. ٘بذٛزآٌبٜ ثب اٍ٘طز ٍ٘بٞٓ ضٚی ضٚثبٖ آثی فیطٚظٜ

. خؼجٝ ضا ثب زسشص ثٝ سٕشٓ ُٞ زاز: ثب احشطاْ سمسیٓ ثٝ ٘ٛاظضص وطزْ



333هجدهم فصل 

زضذطیس٘س ٍ٘بٜ وطزْ: ٕٔٙٛ٘ٓ أّب ثٝ چٝ ضٕب! ثٝ چطٕب٘ص وٝ ٔی

 ٔٙبسجزِ!    ِجرٙس ظز.

 ـ ثٝ ٔٙبسجز سِٛس ضٕب!

 ثب حیطر اثطٚٞبیٓ ضا ثبال زازْ.

 ـ سِّٛسْ؟!

سْ اْ چطٓ زٚذشٓ. زٚ ضٚظ زیٍط سِّٛ٘بذٛزآٌبٜ ثٝ سمٛیٓ سبػز ٔچی

ثٛز... أّب آ٘مسض زض وبض ٚ ٔطغّٝ ٚ زضس غطق ضسٜ ثٛزْ وٝ فطأٛش وطزٜ 

ضٝ ذٛزْ ار. ثبٚضر ٔیِجرٙس غٛضسٓ ضا دط وطز: ٔطسی اظ ِكف ثٛزْ.

 فطأٛش وطزٜ ثٛزْ، ضاسشی ضٕب اظ ودب فٟٕیسیٗ؟!

 ذٙسیس.

ـ اظ زٚسز ػعیعسٖٛ وٝ یه ٞفشٝ اسز آضسیٗ ضٚ ثیچبضٜ وطزٜ ٚ ثطای 

 سِٛس سطوبض ذب٘ٓ وُ دبسبغٞبی سٟطاٖ ضا ظیط ٚ ضٚ وطزٜ.ذطیس وبزٚی 

ٞبی سفیس ضا ٘ٛاظش وطزْ. ٞط چمسض ٞٓ وٝ أطٚظْ سّد ٚ آضاْ ضىٛفٝ

وطز. ٚ ٕٞیٗ ٞبیص ضا دبن ٔیی سّریزضز٘بن ثٛز ٔؼدعٜ ػطك ٕٞٝ

 سبذشٙس.ٞب فؿبی شٞٗ ٚ ضٚحٓ ضا ٔؼكط ٚ زِذصیط ٔیضىٛفٝ

 وٙی؟!ـ ثبظش ٕ٘ی

ٞب ػكط ٚ ثٛی زِذصیطی زاضٖ وٝ حیفٓ ایٙمسض ایٗ ضىٛفٝـ ضاسشص 

 ٔیبز وبزٚش ضٚ ذطاة وٙٓ!

 خّٛ آٔس ٚ آضاْ ضٚثبٖ آثی ضا وطیس.

 ـ حبال زض خؼجٝ ضٚ ثبظ وٗ.

ای ظیجب زض ٔیبٖ ٌّٟبی ٔطیٓ زض خؼجٝ ضا آضاْ ثبظ وطزْ. اٍ٘طشط ٘مطٜ

وٝ ٔؼّْٛ  زضذطیس. خؼجٝ ضا ثطزاضشٓ ٚ ثب زلّز ثٝ قطح ٘ٛضشٝ اٍ٘طشطٔی
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ثٛز ثٝ غٛضر ذبظ قطاحی ضسٜ ٍ٘بٜ وطزْ. ضٚی سكح زایطٜ وٛچه وٝ 

ای ثب ذف ٘سشؼّیك ثٝ غٛضر ضٚی سًٙ فیطٚظٜ آثی ضا دٛضب٘سٜ ثٛز ٘ٛضشٝ

 ضس. ثُطش ٔطجه ضٚی ٘مطٜ زیسٜ ٔی

 اٍ٘طشط ضا ثطزاضشٓ ٚ ثب زلز ٍ٘بٜ وطزْ.

 ـ سٛ ثٕبٖ ثب ٔٗ سٟٙب سٛ ثٕبٖ...

 ضفبف چطٕٟبیٓ ضا دٛضب٘س.ای ٘بذٛزآٌبٜ ٞبِٝ

 ٞب زسز وطیسْ.آضاْ اٍ٘طشط ضا زض اٍ٘طشٓ لطاض زازْ. ٚ ضٚی ٘ٛضشٝ

 ٔٛ٘ی غعَ؟!ـ ثب ٔٗ ٔی

 اس....اِؼبزٜـ ایٗ ٚالؼبً فٛق

 ٔٛ٘ی؟!ـ ٔی

 ثٝ چطٕب٘ص ذیطٜ ٔب٘سْ ٚ آضاْ سط سىبٖ زازْ.

 ـ ثطاْ ذیّی ػعیعی ذبْ٘ٛ...

چٙس زلیمٝ ثؼس وٝ ٞط زٚ اظ قٛض... آٞسشٝ ظٔعٔٝ وطزْ: سٛ ٞٓ ٕٞیٗ

آٖ حبَ ٚ ٞٛا فبغّٝ ٌطفشٝ ثٛزیٓ ثٝ اغـطاض ٘یـىبٖ ٔٙشـظط آٔـسٖ 

ٞبیٕبٖ ثٛزیٓ ثٝ چطٕب٘ٓ ٍ٘بٜ وطز ٚ ٌفز: غعَ اظ ٚلشی اٚٔسْ ثسشٙی

وٙٓ ٔثُ ٕٞیطٝ ٘یسشی! ٔٛؾٛػی دیص اٚٔسٜ وٝ ٘بضاحشز حس ٔی

 وطزٜ!؟

ضب٘ٓ أّب ٘طس ثبظ لّجٓ اْ ضا ثب ِجرٙس سبذشٍی ثذٛسؼی وطزْ حبِز چٟطٜ

 ثبض غٓ!ضفز. اٍ٘بض ذسشٝ ضسٜ ثٛز اظ سٟٙب ثطزٖ وِٛٝضاٜ ذٛزش ضا ٔی

 ـ أطٚظ ضفشٓ آٔٛظضٍبٜ... لجُ اظ ایٙىٝ ثیبیٓ ایٙدب! 

 اثطٚٞبیص ضا ثبال زاز.

 ٞب زٚثبضٜ ضطٚع ثطٗ؟!ـ ضاسشی ٍٔٝ لطاض ٘جٛز أطٚظ والس
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 ضٚی اٍ٘طشٓ زسز وطیسْ.

 ٔٗ والسی سٛی آٔٛظضٍبٜ ٔفیس زاضشٝ ثبضٓ.ـ زیٍٝ لطاض ٘یسز 

 اثطٚا٘ص ضا زضٞٓ وطز.

 ـ ٔٛؾٛػی دیص اٚٔسٜ؟!

ٜ دُ آظازٌبٖ ضفشٓ غٞبی چبح ضسٜ اظ دطٚـ أطٚظ ٚلشی ثطای سحٛیُ ػىس

 سٟٙب سٛی آٔٛظضٍبٜ ثٛز. ،آٔٛظضٍبٜ ٕٞسط اسشبز ضٚ زیسْ. ویب٘ب ضٚ

 ثب حیطر ٌطز٘ص ضا وح وطز.

 ـ ذٛة؟!

 زیٍٝ زیساضی ثب اسشبز ٘ساضشٝ ثبضٓ. ـ اظْ ذٛاسز وٝ

ـ ػدیجٝ چطا ثبیس چٙیٗ زضذٛاسشی اظر زاضشٝ ثبضٝ؟ ٍٔٝ اضسجبـ ضٕب 

 چیعی ثیطشط اظ ضبٌطز ٚ اسشبزی ثٛز؟!

ـ اظ زیس ویب٘ب ایٗ قٛض ثٛزٜ.... ٘فسٓ ضا ثب آٞی ثیطٖٚ زازْ... ٔٗ زضوص 

ٌطز وٙٓ ضبیس اٌط ٔٗ ٞٓ خبی اٖٚ ثٛزْ ثطای ٍ٘ٝ زاضشٗ ٚ ثبظٔی

وطزْ... اِجشٝ وٝ ٔٗ ذكطی ی ذكطار ضٚ زٚض ٔیظ٘سٌی ٔطشطوٓ ٕٞٝ

ضسْ چٖٛ ٞیچٛلز ٞیچ حسی ثٝ اسشبز ثطای ظ٘سٌی اٖٚ ٔحسٛة ٕ٘ی

 ٘ساضشٓ خع ضبٌطزی ٚ ایٙىٝ وبض ٚ ٞٙطش ضٚ سحسیٗ وٙٓ.

 زسشٓ ضا ضٞب وطز ٚ ثٝ دطشی غٙسِی چٛثی وبفٝ سىیٝ زاز.

ٚایُ اظ سٛخٝ ظیبز ضٟطیبض ثٟز ـ غعَ ضبیس ثبٚضر ٘طٝ أّب ٔٗ ٞٓ ا

 وطزْ ضبیس اضسجبقی ثیٗ ضٕب ٚخٛز زاضٜ...احسبس ٔی

 ٔجٟٛر ٍ٘بٞص وطزْ.

 ـ ٘یىبٖ؟!

 اش ظز.زسشٟبیص ضا ثٝ سیٙٝ
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زٚ٘ٓ چٝ اغطاضی زاضز ٕٞٝ خب ثٝ اسٓ وٛچیه ٚ ثب دسٛ٘س خبٖ ـ ٕ٘ی

 ضی آٔٛظضٍبٜ.غسار ثع٘ٝ! اغالً ثٟشط وٝ زیٍٝ ٕ٘ی

 ِجرٙس ظزْ. ثٝ غٛضر اذٓ آِٛزش

 ضسْ.ثیص اظ حسّش ٔؼصة ٔیـ ذٛزْ ٞٓ اظ غٕیٕیز 

 .٘طسز. خّٛ آٔس ٞبیصزٚثبضٜ ِجرٙس ضٚی ِت

 ـ ٔٙٓ ایٙٛ ذیّی ٚلز دیص فٟٕیسٜ ثٛزْ غعَ ثب٘ٛ!

 ـ چمسض ثٝ اٍ٘طشز ٔیبز!

 ثٝ اٍ٘طشط چطٓ زٚذشٓ.

 ـ ذیّی ظیجبسز!

 ـ ٞیچ ٚلز اظ زسشز ثیطٖ ٘یبض!

 ذٙسیسْ: سب وِی آذٝ؟!

 ٚلشی وٝ یٝ حّمٝ قالیی خبش ضٚ ثٍیطٜ! ـ سب

ثبظ ٕٞبٖ حس ٘بة ضا سدطثٝ وطزْ. فؿبی لّجٓ ٔبالٔبَ اظ سط٘ٓ زِٙٛاظ 

 ثٙس٘س.ٞب ثبض سفط ٔیػطك ثٛز... أّب ٌبٞی چٝ ظٚز زِرٛضی

 ٞب اضبضٜ وطز.ثٝ ثسشٙی

 ذٛاْ ثجطٔز خبیی!ـ ظٚزسط ثرٛض سب لجُ اظ سبضیىی ٔی

 ـ ودب؟!

 ٌٓ...سٛ سْٕٛ وٙی ثٟز ٔیـ اٌٝ ظٚزسط ثسشٙی 

 زاض ثسشٙی ٍ٘بٜ وطزْ.ِجرٙس ظزْ ٚ ثٝ ظطف دبیٝ

چٙس زلیمٝ ثؼس زض یىی اظ اسٛثبٟ٘بی ٔٙشٟی ثٝ ضٕبَ ضٟط سٟطاٖ ثٛزیٓ ٚ 

فبیسٜ ثٛز. سب ایٙىٝ اغطاض ٔٗ ثطای فٟٕیسٖ ٔمػس اظ ظثبٖ ٘یىبٖ وبٔالً ثی

٘ٛسبظ ثٛز ثٝ یه ٞبی ضیه ٚ ثؼس اظ قی ذیبثبٖ دط زضذشی وٝ دط اظ ذب٘ٝ
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وبضٜ ضسیسیٓ وٝ زض ٔطحّٝ ٘ػت سٍٟٙبی سفیس ٚ غیمّی سبذشٕبٖ ٘یٕٝ

 ٕ٘بی آدبضسٕبٖ ثٛز.

 ضٚی آدبضسٕبٖ سطٔع وطز ٚ ٍ٘بٞی ثٝ سبذشٕبٖ ا٘ساذز.٘یىبٖ ضٚثٝ

 ذٛاْ یٝ سؤاِی اظر ثذطسٓ.ـ غعِی ٔی

 ِجرٙس ظزْ.

 ـ أط ثفطٔبئیس خٙبة ثٟٕٙص.

 ٞبیص ضا زض ٞٓ وطیس.اذٓ

ثٟٕٙص ثیعاضْ ٞیچٛلز خع ثٝ ٘بْ  ةٌٝ ثسٚ٘ی چمسض اظ ایٗ اسٓ خٙبـ ا

 ظ٘ی.٘یىبٖ غساْ ٕ٘ی

 ثب سؼدت ٍ٘بٞص وطزْ.

 ـ چطا؟!

 ِجرٙس ودی ظز.

 ـ اٍ٘بض وٝ سٛی زفشط ٚوبِز ثبثب ٘طسشٓ. ٚ ضٕب ٞٓ ٔٛوُ ثٙسٜ ٞسشیٗ!

 ذٙسیسْ.

ظ٘ٓ حبال سؤاِز ضٚ ـ چطٓ اظ ایٗ ثٝ ثؼس فمف ثٝ اسٓ وٛچه غسار ٔی

 ثذطس.

 ِجرٙسی اظ سط ضؾبیز ظز. ٚ ثٝ سبذشٕبٖ اضبضٜ وطز.

 ذٛاْ ثجیٙٓ ٘ظطر زض ٔٛضزش چیٝ؟!ثیٙی؟ ٔیـ ایٗ آدبضسٕبٖ ضٚ ٔی

 ٘یٓ ٍ٘بٞی ثٝ ذب٘ٝ ا٘ساذشٓ.

وبضٜ اسز أّب اظ ٘ٛع قطاحی ٕ٘ب ٚ ٔػبِح ٚ سٍٟٙبیی ـ االٖ وٝ ٞٙٛظ ٘یٕٝ

 وٙٗ ثٝ ٘ظطْ وبض اغِٛی ثبضٝ.وٝ اسشفبزٜ ٔی

 ایٙدب ضٚ ٔٗ دیص ذطیس وطزْ.ـ 
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 ِجرٙس ظزْ.

 ـ ٚالؼبً؟! ذیّی لطًِٙ ٔجبضوز ثبضٝ!

 ٌطز٘ص ضا وح وطز.

 اْ ثبضٝ.ـ ٔجبضنِ ذب٘ٓ ذٛ٘ٝ

ثب ذدبِز ٌطز٘ٓ ضا چطذب٘سْ ٚ ثٝ ٕ٘بی ضٚٔی سبذشٕبٖ وٝ ظیط سألِٛ 

زضذطیس ٍ٘بٜ وطزْ. زسشٓ ضا ٞب ٔیٞبی ٘ٛضا٘ی چطاؽٞب ٚ ضضشٝالٔخ

 وطیس.

 اش ضٚ ٞٓ ثجیٙیٓ؟!٘بض٘دی ٔٛافمی ثطیٓ زاذُـ ٘بظن 

 ـ اآلٖ؟!

ذٛاْ اٌط دسٙسر ٘طٝ ٚلز ثطای فطٚضص ٚ سؼٛیؽ اثطٚا٘ص ضا ثبال زاز: ٔی

 زاضشٝ ثبضٓ.

اظ ٔبضیٗ دیبزٜ ضسیٓ. ٘یىبٖ سالْ ٚ احٛاِذطسی ثب سطوبضٌط سبذشٕبٖ وٝ 

زاضز  زض اسبله آخطی ثٛز وطز ٚ وّیس آدبضسٕبٖ ضا وٝ زض قجمٝ ٞفشٓ لطاض

 ٌطفز.

 ٞب وٝ ٞٙٛظ دط اظ سیٕبٖ ٚ ٌچ ٚ ٔػبِح ثٛز ایسشبز.خّٛی دبٌطز دّٝ

ٞب ـ اِجشٝ ثب ػطؼ دٛظش فطاٚاٖ آسب٘سٛض ٞٙٛظ ٘ػت ٘طسٜ ٚ ثبیس اظ ضاٜ دّٝ

 ثطیٓ.

 ٞب ٍ٘بٜ وطزْ.ثب سؼدت ثٝ دّٝ

 ـ ٞفز قجمٝ ثب دّٝ؟!

ٞب اظ دّٝثٝ غٛضر ذٙسا٘ص ا٘ساذشٓ ٚ چطاؽ لٜٛ سّفٙٓ ضا ضٚضٗ وطزْ ٚ 

ثبال ضفشٓ. چٙس زلیمٝ ثؼس ٘یىبٖ وّیس آدبضسٕبٖ ضا چطذب٘سْ ٚ ٚاضز ذب٘ٝ 

 ضسیٓ.
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ٚاحسی وٝ دیص ذطیس وطزٜ ثٛز زض ضٕبَ سبذشٕبٖ ٚ ضٚثٝ ٕ٘بی ذیبثبٖ 

لطاض زاضز. سبِٗ ثعضي ٚ اَِ ٔب٘ٙس ثٝ سـٝ اسبق ذـٛاة ثعضي ٔٙشـٟی 

 وطز٘س.ضا ضٚضٗ ٔی ٞبی ثّٙس ٚ لسی وبٔالً ٔحیف ذب٘ٝضس٘س ٚ دٙدطٜٔی

ٚ ثٝ ٔٙظطٜ ظیجبی غطٚة ذٛضضیس ذیطٜ ٔب٘سْ. آفشبة ثب ٟٔط  خّٛ ضفشٓ

 اش ضا ضٚی سٗ وٟٛٞب ٌسشطزٜ ثٛز.زأٗ ٘بض٘دی

 .وٙبضْ وٝ ایسشبز اظ فىط ٚ ذیبَ ثیطٖٚ آٔسْ. دطز سطْ ایسشبزٜ ثٛز

 ـ چكٛضٜ؟! 

 ٘فس ػٕیمی وطیسْ.

غطٚة ذٛضضیس وٝ اظ ایٗ ـ ذیّی ظیجبسز. ٔرػٛغبً زیسٖ ایٗ ٔٙظطٜ 

 اِؼبزٜ اسز. وٙبضْ ایسشبز ٚ آضاْ ظٔعٔٝ وطز:ثبال فٛق

 ـ چمسض ذٛثٝ وٝ سٛ سٛی ظ٘سٌی ٔٗ دیسا ضسی.

زا٘سز ٔٗ ثب سٕبْ شٞٗ ٚ لّت ٚ ضٚحٓ ِجرٙس ظزْ ٚ سىٛر وطزْ. چٝ ٔی

 وٙٓ.ٞط ضٚظ ایٗ خّٕٝ ضا سىطاض ٔی

بضج وطز. والفٝ اْ ٞطزٚیٕبٖ ضا اظ آٖ حس ٚ حبَ ذغسای ظً٘ سّفٗ

ٌطز٘ص ضا وح وطز. ٌٛضی ضا اظ خیجٓ ثیطٖٚ آٚضزْ ٚ ثٝ ٘بْ اسشبز ٔفیس 

وٝ ضٚی غفحٝ ٘مص ثسشٝ ثٛز چطٓ زٚذشٓ. لجُ اظ ایٙىٝ زوٕٝ اسػبَ 

 سٕبس ضا ِٕس وٙٓ غطغطوٙبٖ ثٝ سٕز اسبلٟب ضفز.

 ـ ذطٚس ثی ٔحُ!

 ِجرٙس ٞٙٛظ ضٚی ِجٟبیٓ ثٛز وٝ سٕبس ضا ثطلطاض وطزْ.

 اسشبز.ـ سالْ 

 ـ سالْ غعَ خبٖ، حبِز چكٛضٜ؟

 ـ ٕٔٙٛ٘ٓ اسشبز.
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ٞب ذیّی ػبِی ضسٖ، ضاسشی ضٙیسْ وٝ والس أطٚظ ـ ٔطسی ثبثز ػىس

 ضٚ وٙسُ وطزی!

 ٞبی ثبِىٗ ثعضي وٝ دطز دٙدطٜ ثٛز ضفشٓ.ٔىثی وطزْ ٚ وٙبض ٘طزٜ

ـ ضاسشص اسشبز ٚلز ٘طس زض ایٗ ٔٛضز حؿٛضی ثبٞبسٖٛ غحجز وٙٓ 

وٙٓ ثٝ ٔسّسی وٙٙسٜ ثٛز ٚ فىط ٔیٜ وٕی سٍٙیٗ ٚ ذسشٝاخطای ایٗ دطٚغ

سٛ٘یس اسشطاحز ٚ سدسیس لٛا ٘یبظ زاضْ اٌط اظ ٘ظط ضٕب ٔطىّی ٘یسز ٔی

اْ ضا سٕبْ وٙٓ. ای ثطای ازأٝ والس سفبٍِطی.... ٍ٘صاضز خّٕٝٔطثّی زیٍٝ

 زِرٛض ٌفز:

غجح سب وٙٓ زٚاظزٜ ضٚظ وبض ٔساْٚ اظ ـ ٘یبظ ثٝ اسشطاحز زاضی لجَٛ ٔی

ضت ٚ سطٚوّٝ ظزٖ ثب وبضٌطٞبیی وٝ ٞیچ سرػّػی زض ایٗ ظٔیٙٝ ٘ساضٖ 

ار وطزٜ أّب زض ٔٛضز ایٙىٝ زیٍٝ ٘یبی آٔٛظضٍبٜ ٚ ٔٗ یٝ اسشبز ذسشٝ

 خسیس ثٍیطْ اغالً حطفص ضٚ ٘عٖ!

سىٛر وطزْ ٚ ثٝ ٘یىبٖ وٝ زسز ثٝ سیٙٝ وٙبض وب٘شط سفیس آضذعذب٘ٝ 

 ایسشبزٜ ثٛز ِجرٙس ظزْ.

 وٙیٓ.سشبز زض ٔٛضزش ثیطشط غحجز ٔیـ ثبضٝ ا

 ثب ضؾبیز ٌفز:

 ـ ثبضٝ ٔطالت ذٛزر ثبش غعَ خب٘ٓ!

 سٕبس ضا لكغ وطزْ. فؿبی ذب٘ٝ سبضیه ضسٜ ثٛز. ٘فس ػٕیمی وطیسْ.

 ـ ٔٛافمی ثطیٓ؟!

 ٞب ضٚ ثجیٙی؟!ذٛای اسبق ذٛاة ثچٝـ ٕ٘ی

 ِجرٙس ظزْ.

 ٞب؟!ـ ثچٝ
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 ٘ٛض چطاؽ لٜٛ سّفٙص ضا ضٚضٗ وطز.

ٞب وٕٝ ٚ ٞط زٚ سب ٔدجٛضٖ اظ یٝ اسبق اسشفبزٜ وٙٗ ِجّشٝ سؼساز اسبقـ ثّٝ ا

 سب ٚلشی وٝ ثبثبضٖٛ یٝ ذٛ٘ٝ ضص ذٛاثٝ ثطاضٖٛ ثرطٜ...

 اثطٚا٘ٓ ضا ثبال زازْ.

 ـ ٘یىبٖ ٍٔٝ لطاض چٙسسب ثچٝ زاضشٝ ثبضی؟!

 ثٝ سٕز اسبلٟب ضفز.

 ـ ٘یٓ خیٗ!

 ثب غسای ثّٙس ذٙسیسْ.

 ثچٝ زٚسز ثبضی؟!ـ ٚای اغالً ثٟز ٕ٘یبز ایٙمسض 

ٞب ٞسشٓ. ٕٞیطٝ آضظٚ زاضشٓ ٚلشی وٝ اظزٚاج ـ ٔٗ ذیّی ػبضك ثچٝ

 وطزْ سٝ چٟبضسب ثچٝ لسٚ٘یٓ لس اقطافٓ ضٚ دط وٙٗ.

 ٞب ٍ٘بٜ وطزْ.ثٝ فؿبی ظیجب ٚ زِجبظ اسبق

 ـ ٚای دس ثیچبض ذبٕ٘ز!

 وطز.یىی اظ اثطٚا٘ص ضا ثبال زاز ثب سفىّط ٍ٘بٞٓ 

 ـ زاضْ اظ اآلٖ اػالْ ٔیىٙٓ غعَ ذب٘ٓ!

ٞبی زیٍط ثٝ غٛضر ذٙساٖ ٚ ٍ٘بٜ ضیكٙز آٔیعش ِجرٙس ظزْ ٚ ثٝ اسبق

 وٝ ٍٕٞی قطاحی ثسیبض ظیجب ٚ چطٍٕیطی زاضشٙس سطن وطیسْ.

 ایسشبزٜ ثٛز وٙبض زض ٔٙشظط.

 ـ غعَ!

 اش خسی ثٛز ٚ اظ ذٙسٜ ٚ ضٛذی چٙس زلیمٝ لجُ اثطی ٘ساضز.ِحٗ

 !ـ خب٘ٓ؟

 ذٛای ثبظْ ثطای وبض ثطی آٔٛظضٍبٜ ٔفیس؟!ـ ٔی
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 ثٝ چطٕب٘ص ذیطٜ ضسْ.

 ـ ٘ٝ ٔٗ سػٕیٕٓ ضا چٙس سبػز لجُ ٌطفشٓ. 

 ٌطز٘ص ضا وح وطز.

وٙٓ ثٝ ٕٞیٗ ضاحشی زسز ـ ثبیس ثب ضٟطیبض غحجز وٙی، چٖٛ فىط ٕ٘ی

 ثطزاض ثبضٝ.

 ِجرٙس ظزْ ٚ ویفٓ ضا ضٚی زٚضٓ ا٘ساذشٓ.

سٛ٘ٝ ٔٙػطفٓ وٙٝ، ٕی ثٍیطْ ٞیچ وس ٕ٘یـ ٘یىبٖ ٚلشی ٔٗ یٝ سػٕی

ٞب ِدجبظ ثبضٓ أّب ثطاْ ٟٕٔٝ وٝ ضٚی سػٕیٕٓ ثبلی ضبیس ثٝ ٘ظط ذیّی

 ثٕٛ٘ٓ.

٘فس ػٕیمی وطیس. اظ آدبضسٕبٖ ذبضج ضسیٓ. زض حبِیىٝ ٘ٛض چطاؽ لٜٛ 

ا٘ساذز ٌفز: ثّٝ ٔٗ ثٝ ضرػٝ چٙس ثبض ضبٞس ٞب ٔیسّفٙص ضا ضٚی دّٝ

 ٞبی ذكط٘بن!ب٘ٓ! ِدجبظیِدجبظی ضٕب ثٛزْ سطوبضذ

 ثب ذدبِز ٍ٘بٞص وطزْ. ِجرٙس ظز.

 اْ وٝ ِدجبظی وٙی.ـ أّب ایٗ ثبض ضاؾی

ثٝ ذب٘ٝ وٝ ضسیسْ ٞٛا وبٔالً سبضیه ضسٜ ثٛز ٚ ٔبٜ زض آسٕبٖ غبف ٚ 

 وطز.ٞب ػطمجبظی ٔیظیجبی اضزیجٟطز ثب سشبضٜ

زسز اش ٔٙشظط ٔب٘سٜ ثٛز اظ دطز ضیطٝ اسبلٓ ثطایص وٝ وٙبض ٔبضیٗ

 زاز٘س زض اضزیجٟطز ٔبٜ ػبضمی ٔٗ...ٞب ثٛی ػطك ٔیسىبٖ زازْ... ِحظٝ



 

 

 

 

 

 

 همدفصل نوز

 نیکان

ای کشیدم و کش و قوسی به بدنم دادم. ساعت از ده گذشته خمیازه

کرد. سرم را به پشتی بود و خیابان به سکوت شبانگاهی داشت عادت می

هایی که روی میز ام تکیه دادم و به کوه کاغذها و زونکنصندلی مدیریتی

کارم را پر کرده بودند نگاه کردم. صدای پدر که با یکی از موکالن 

 آمد.اش مشغول خوش و بش بود میقدیمی

با صدای زنگ در نیم نگاهی به ساعت انداختم و قرارهایم را در ذهنم 

خواست با هیچکس صحبت ه دلم نمیمرور کردم. آنقدر خسته بودم ک

کنم. در دفتر باز شد به مانیتور روی میزم نگاه کردم. زن جوانی که الغر 

ام اش برایم آشنا بود امّا ذهن خستهاندام و قدبلند بود وارد شد. چهره

آنقدر پر از افکار و صورتهای مختلف بود که در آن لحظه نشناختمش تا 

 رویم ایستاد.د اتاقم شد و روبهوقتیکه با راهنمایی پدر وار
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ـ سالم آقای بهمنش... من آنا هستم، آنا برخورداری. جلو رفتم و با 

 احترام دعوت کردم روی صندلی بنشیند.

ـ خیلی خوش آمدین خانم برخورداری، پدر خوب هستن! با نگاه 

 مقدمه گفت:دردمند به صورتم خیره شد. بی

 کردن!ـ متأسفانه پدرم هفته قبل فوت 

انگار سطلی از آب یخ روی سرم خالی کرده بودند. مات و حیران 

 نگاهش کردم.

ـ آقای برخورداری فوت کردن؟! امّا من... من که ده روز قبل بعد از 

 هایش جاری شدند.اشکحضر شما دیدمشون حالشون خوب بود. روز م

 ـ پدرم دو روز بعد از طالق من سکته کردن.

نکه اولین بار نبود که خبر درگذشت فرد نفس عمیقی کشیدم. با آ

شنیدم امّا در آن لحظه بسیار از فوت پدر آنا متأثر شدم. آشنایی را می

مردی که در آن چند ماه تمام مال و جانش را برای رهایی دخترش خرج 

 روی رویا گذاشتم.کرده بود. لیوان را پر کردم و روی میز روبه

پدرتون متأسف شدم. ایشون خیلی برای ـ واقعاً از شنیدن خبر فوت 

هایش پرونده شما تالش کردن تا زودتر بتونن طالق شما رو بگیرن. اشک

 را پاک کرد.

 اش رو باور ندارم.ـ پدرم مرد بزرگی بود، هنوز هم رفتن

 آرام سر تکان دادم.

 شون کنه.ـ خدا رحمت

از کیف دستی کوچکش پاکت سفید را بیرون آورد و روی میز 

 اشت.گذ
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الزحمه نهایی شماست که قرار بود پدرم بعد ـ آقای بهمنش این حق

 از طالق من به شما پرداخت کنه، امّا فرصت نشد که خودش بیاد اینجا.

 نفس عمیقی کشیدم.

 ای نبود...تون امّا عجلهـ ممنونم از لطف

ای از آب درون لیوان را نوشید و با دستهای لرزان لیوان را روی جرعه

 گذاشت و بلند شد.میز 

هایی که ها و راهنماییـ متشکرم آقای بهمنش، بخاطر تمام همراهی

توی این مدت با پدرم داشتین من هم تا چند روز دیگه عازم سفر هستم 

گفتم قبل از رفتن کارهایی رو که پدرم وقت انجام خوام برم فرانسه. و می

 اونها رو نداشت انجام بدم.

اش لبخند کمرنگی زدم و تا بیرون رفتن نبه صورت دردمند و غمگی

 اش کردم. مهمان پدر هم رفته بود.از در ساختمان همراهی

 ـ دختر آقای برخورداری تنها اومده بود؟!

چرخیدم به سمتش ایستاده بود کنار میز منشی و داشت مهیای رفتن 

 شد.می

 ـ بله!

 های فلزی کیفش را بست.سگک

 ـ چرا با پدرش نیومده بود؟!

 ـ آقای برخورداری فوت کردن.

 نفس عمیقی کشید و به صورتم خیره ماند.

 ـ حتماً از فکر و خیال همین خانم سکته کرده! سنی هم نداشت!

 آرام سر تکان دادم.
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 ـ نیکان من دارم میرم. تو نمیای؟!

 دستگیره اتاقم را گرفتم.

میام به ها رو مرتب کنم. چند ساعت دیگه ـ باید قبل از رفتن پرونده

 خورم بیرون!مامان هم بگین برای شام منتظرم نباشه یه چیزی می

پدر که رفت من همچنان ساکت و آرام روی صندلی که رویا نشسته 

بود نشسته بودم و به کوه کاغذها خیره مانده بودم. دلم گرفته بود و 

 ها قلبم راها و خواهشفضای تکراری دفتر که انگار انباشته بود از گالیه

کرد. گوشی تلفن را برداشتم و به تنها کسی که شنیدن تر میتنگ

توانست آرامم کند تماس گرفتم. صدای زیبایش که در صدایش می

 گوشی پیچید قلبم آرام شد.

 ـ سالم نیکان جان.

 ای؟!ـ سالم غزل بانو. خوبی؟! خونه

 ـ ممنونم شما خوبین؟! بله خونه هستم.

 .ام دنبالتخوام بیـ اگه کاری نداری می

 ـ این وقت شب؟!

 نفسم را با آهی بیرون دادم.

 ـ حاضر میشی؟!

 صدای آرامش در گوشم پیچید.

 ـ باشه عزیز دلم.

چهل دقیقه بعد نشسته بود کنارم و هر دو به آسمان شهر که پر از 

های ریز و درشت بود چشم دوخته بودیم. با چوب باریک و کوتاهی ستاره

 اکها قلب کشید.که پیدا کرده بود روی خ
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 ـ نیکان اینجا خیلی قشنگه چطوری پیداش کردی؟!

 با لبخند به صورت زیبایش چشم دوختم.

های منِ... هر ـ اینجا این ارتفاع بلند از سطح شهر پناهگاه دلتنگی

کنم، با های شهر نگاه میگیره میام اینجا و به خونهوقت خیلی دلم می

دم زیر این همه سـقف چه وم نیست این همه آـگم معلـخودم می

ها هم غمگین، بعضی هاشون خوشحال و بعضیهایی دارن... بعضیزنـدگی

   کشن که زنده باشن...هم فقط نفس می

 سرش را آرام روی زانوهایش گذاشت و به سمتم چرخید.

 ـ تو چرا امشب غمگینی؟

 کرد.مهتاب صورتش را روشن می

 ـ تو از کجا فهمیدی؟!

 لبخند زد.

 صدات، وقتیکه زنگ زدی...ـ از 

ناخودآگاه به یاد ارکیده افتادم. روزهای بسیار اتفاق افتاده بود که از 

رمق و شاکی بودم امّا خستگی های مختلف خسته و بیتراکم کار و پرونده

خواست شاد باشد یا تفریح و غم برای ارکیده معنایی نداشت وقتی که می

هیچوقت حالم را  …حاضر بودم ایهیچ عذر و بهانهکند من باید بی

نفهمیده بود... برخالف غزل... همین موجود ظریف و آرام و کوچک که 

 پشت ظاهر آرامش قلبی به وسعت آسمان داشت...

هام رو شنیدم کسی که چندین ماه ـ امروز خبر فوت یکی از موکّل

برای جدایی دخترش از دامادش تالش کرد و درست زمانی که دخترش 
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رد طالق گرفت، موکّلم فوت شد... این خبر برام خیلی ناراحت از اون م

 کننده بود...

 سرش را از روی زانوهایش برداشت و به شهر خیره شد.

شه و دستت ـ مرگ خیلی سرزده میاد، یه هو وسط زندگیت پیدا می

بره... براش مهّم نیست چند ساله باشی یا چند تا کار گیره و میرو می

ی باشی... مادر باشی یا پدر یا بچه جوون. وقتی جادّه نیمه تموم داشته

رسـه باید دستتو بزاری توی دستـاش و از زندگی خاکی به پایان می

 ای نیست...های آسمون باال بری. انتخاب دیگهپـلّه

 سکوت کردم و به آسمان بهار که صاف و مهتابی بود نگاه کردم.

ا ـا توی دنیـهایی که مجـام این رنـکنم تمکان گاهی فکر میــ نی

کشیم برای تصفیه روح و جانمونِ که خالص بشیم و بعد بریم توی یه می

. پدر اون خانم قطعاً اآلن توی آرامشِ چون برای آرامش دنیای دیگه..

اش رو کرد و تو هم کمکش کردی که زودتر به ی تالشدخترش همه

 نتیجه برسه...

درخشیدند نگاه کردم چقدر خوب بود به چشمانش که زیر نور ماه می

کرد و با هایم را لمس میفهمید غمکه من را، نیکان بهمنش را می

زمزمه کردم: با من بمون ... ساخت برای دردهایمحرفهایش مرهمی می

  غزل... سکوت کرده بود.

 مونی؟! میـ 

-گرفت و پلکی کمی به چشمانم قرار سرش را بلند کرد و در فاصله

 هایش را به نشانه تأیید روی هم گذاشت.

 ـ نیکان تا حاال پیش اومده که دلت نخواد وکیل کسی باشی؟!



353نوزدهم فصل 

 خندیدم.

 ـ تا دلت بخواد!

 با تعجب نگاهم کرد.

 ـ جداً؟!

ـ نه خیلی زیاد!... امّا چرا پیش اومده، سالهای اول وکالتم به شدت از 

کردم، همش با خودم فکر رم حذر میاینکه وکالت یه قاتل رو به عهده بگی

کردم کسی که زندگی یه نفر دیگه رو گرفته خودش هم استحقاق می

ها اتلـکرد خیلی از قم ثابت میـربه بهـدها تجـا بعـزندگی نداره امّ

خواستن که قاتل باشن و شرایط و حالت روحی و روانی که توی اون نمـی

 زده...لحظه داشتن این سرنوشت رو براشون رقم 

تونه به اون ـ امّا برای من قابل درک نیست اینکه یک آدم چطور می

 مرحله برسه...

 لبخند تلخی زدم.

کردم امّا تجربه بهم ثابت کرد ـ من هم ده سال قبل مثل تو فکر می

 همه احساسات انسانها قابلِ درکِ. 

 اش نگاه کردم.به صورت غمگین

هرم رو وادار به اون کار کنم کسی خواـ نیکان من هنوز فکر می

 کنم...کرده... یه قاتل که مطمئنم باالخره پیداش می

 بلند شدم و دستم را به سمتش گرفتم.

ـ غزل! ما در مورد این موضوع خیلی با هم صحبت کردیم... باید 

 فراموشش کنی به خاطر آرامشِ خودت...
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اش را که و بدون هیچ کالمی لباسبلند شد با لجبازی نگاهم کرد و 

 خاکی شده بود تکاند.

 برای اینکه جو را عوض کنم گفتم: موافقی بریم شام بخوریم؟!

 گردنش را کج کرد.

 ـ اآلن؟! یعنی واقعاً تو تا این وقت شب شام نخوردی؟!

تونم خانم خوشگلی رو که ام که مثل یه شیر میـ نه و اینقدر گرسنه

 رسته قورت بدم.روم ایستاده دروبه

 هایش نشست.لبخند روی لب

 ـ باشه بریم شام بخوریم البته به شرطی که امشب مهمون من باشی.

 ـ چشم قربان هر چی شما امر بفرمائید.

یک ساعت بعد در کافه رستوران کوچکی که فضای دنج و زیبایی 

ی زیبایی که به شکل گل نیلوفر تزئین شده داشت نشسته بودیم و به ژله

 کردم.ود نگاه میب

دختر جوان که به همراه همسرش صاحبان کافه بودند و از دوستان 

 ها را روی میز گذاشت.غزل، ژل

 ای نداری؟!ـ غزل جان امر دیگه

 غزل با لبخند به صورت دختر نگاه کرد.

 العاده بود...ـ ممنونم هدیه جان، غذا که فوق

 دختر جوان به سمتم برگشت.

 از کیفیت غذا راضی باشین. ـ امیدوارم شما هم

 لبخند زدم.



333نوزدهم فصل 

های به این خوشمزگی العاده بود از آخرین باری که کوفتهفوقـ واقعاً 

 گشت.خورده بودم مدت زیادی می

ای ـ خوشحالم که مورد پسندتون واقع شده اگر با من امر دیگه

 ندارین مرخص بشم از حضورتون؟!

 غزل با مهربانی دستش را گرفت.

 هدیه جان.ـ ممنونم 

گاه ـافه نـدختر جوان که رفت من همچنان به فضای پر از رنگ ک

 کردم.می

 .ـ چقدر فضای جالبی ساختن

 لبخند زد.

ندازه... العاده است. تنها جایی که منو به یاد خونه میاینجا فوقـ 

کنه و ل میـاس امنیت رو به آدم منتقـای امن و آرومش احسـفض

 طور غذاهای خونگی که سرو میکنن. همین

قاشقم را کنار ظرف ژله گذاشتم. آنقدر زیبا و هنرمندانه تزئین شده 

 آمد خرابش کنم.بود که دلم نمی

 خوای به پدرت سر بزنی؟ـ غزل راستی نمی

 نفس عمیقی کشید.

دونم کنم، میخوام، راستش یه مدتِ که همش بهش فکر میـ چرا می

 حتِ باید از دلش دربیارم.از دستم خیلی نارا

 کنم...ـ خیلی خوبه! اگه بخوای همراهیت می

ام هستم چون صاحب جایی خونهام ازت امّا فعالً درگیر جابهـ ممنون

 خونه تصمیم به فروش داره باید دنبال یه خونه دیگه باشم.
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ای که خریده بودم در سکوت نگاهش کردم و به فکر فرو رفتم، خانه

ره بود و مقدمات انجام کارم حتی به مرحله صحبت با هنوز نیمه کا

 اش هم نرسیده بود. فکری به ذهنم رسید.خانواده

تونی وسایلت رو ـ غزل اگه بخوای تا پیدا کردن خونه جدیدت می

توی انبار بزرگی که خونه من داره بزاری و وقتی از سفر برگشتی با هم 

 دنبال خونه باشیم.

 با لبخند نگاهم کرد.

کنم اینکه اینقدر سخاوت داری نشون ممنونم در موردش فکر میـ 

 روح بزرگ و قلب مهربونته.

 با شیطنت نگاهش کردم و گردنم را کج کردم.

شه تونی تا یکی دو ماه دیگه که خونه کامل میـ حتی اگه بخوای می

 صبر کنی...

 ام را نیمه تمام گذاشت. به مانیتور نگاه کردمصدای زنگ گوشی جمله

 و با دیدن شماره ناآشنا دکمه اتصال را لمس کردم.

 ـ آقای نیکان بهمنش؟

 ـ بفرمائید.

گیرم، خانمی به نام ارکیده جمالی ـ از بیمارستان لقمان تماس می

 شماره شما رو به عنوان همراه به ما دادن!

ای از طپش افتاد. از روی صندلی بلند شدم و قلبم برای لحظه

 کردم و به سمت در کافه رفتم.عذرخواهی کوتاهی 

 ـ اتفاقی افتاده خانم؟!
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مخاطبم خونسرد پاسخ داد: خانم ارکیده جمالی رو آمبوالنس 

اورژانس به اینجا آورده ایشون دچار اُور دوز دارویی شدن و اآلن بعد از 

اقدامات اولیه داخل بخش هستن. نفس عمیقی کشیدم. هوا برای تنفس 

 انگار وجود نداشت.

 ردوز کرده؟! یعنی دارو خورده؟!ـ اُو

 ـ بله جناب، ممنون میشیم تشریف بیارین بیمارستان.

 رسم.ـ باشه چشم تا یک ساعت دیگه می

هایم را با دست فشار دادم. هایم را روی هم گذاشتم و شقیقهپلک

گیری کم بود به سمت میز برگشتم. انگار که غزل از حالت وقت تصمیم

نیکان جان حالت خوبه؟ اتفاقی  بود که پرسید: صورتم پی به حالم بوده

 افتاده!

 گوشی را داخل جیبم فرو کردم.

 ـ نه... حالم خوبه عزیزم فقط اآلن باید برم. 

 آرام از روی صندلی بلند شد.

 ـ مشکلی پیش اومده؟!

 کتم را گیج و دستپاچه برداشتم.

 هام براش مشکلی پیش اومده کهـ نه مشکلی نیست. یکی از موکل

 اآلن باید برم پیشش.

فهمیدم چرا موضوع ارکیده را از غزل خودم هم در آن لحظه نمی

خواست به حضورش حساس شود. پنهان کردم و دروغ گفتم. دلم نمی

قطعاً آخرین دیدارمان در آن رستوران را هنوز در خاطر داشت. نباید 

و  شد. خداحافظی سریعی با دوستان غزل کردمبیشتر از این حساس می
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ی غزل از کافه خارج شدم. مسیر بیمارستان کامالً برخالف جهت خانه

ام نگاه کردم. انگار فکرم را خوانده بود قرار داشت. کالفه به ساعت مچی

که گفت: نیکان لطفاً شما برو من هم با یه تاکسی تلفنی که همین 

 گردم خونه...نزدیکی هست برمی

م. ماشینی را سرعت و ریموت در ماشینم را زدم و مردد ماند

درحالیکه صدای ضبط را زیاد کرده بود از خیابان گذشت و پسر جوانی 

 که کنار راننده نشسته بود با دیدن غزل سرش را بیرون آورد.

 ـ خوشگله برسونیمتون!

ماشین با هایم را بهم ساییدم ولی قبل از اینکه حرکتی کنم دندان

 سرعت از خیابان دور شد.

 رسونمت.غزل، تا آژانس میـ سوار شو 

رفتم چند دقیقه بعد که به تنهایی و با سرعت به سمت بیمارستان می

 تمام فکر و خیالم پیش غزل بود.

مان باشد امّا در این شرایط مجبور خواست هیچ دروغی بیندلم نمی

بودم. از در اورژانس وارد شدم و کنار ایستگاه پرستاری ایستادم. پرستار 

 دنم سر بلند کرد.جوان با دی

ـ خانم من همراه خانم ارکیده جمالی هستم. با من تماس گرفتن از 

 بیمارستان.

نیم نگاهی به صورتم انداخت و قطعه کاغذ مهر خورده و امضاء شده را 

 به دستم داد.

 کنم دکتر باال باشن.ـ برین طبقه باال بخش زنان، فکر می



333نوزدهم فصل 

رفتم. طبقه دوم بیمارستان ها باال کاغذ را گرفتم و باعجله از پله

برخالف طبقه اول در سکوت شبانگاهی فرو رفته بود. کنار ایستگاه 

پرستاری بخش زنان منتظر ماندم تا پرستار میانسال شماره اتاقی را که 

د. تکـه کاغذ را گرفت و گفت: ـارکیده در آن بستـری بود نشانـم ده

حال استراحت هستن  دونین که اآلن وقت مالقات نیست بیمارها درمـی

 لطفاً آروم باشین.

 آرام سر تکان دادم.

 !401ـ اتاق 

به سمت آخرین اتاق در انتهای راهرو رفتم. یک تخت کنار پنجره 

ای بود که ای از ارکیـدهکوچک اتاق قرار داشت. و زنی که انگار سـایه

صدا جلو رفتم. در یک شناختم روی تخت خوابیده بود. آرام و بیمی

تمام خاطرات و لحظات زیبایی که با او تجربه کرده بودم جلوی  لحظه

چشمانم جان گرفت. صورتش الغر و استخوانی شده بود و دیگر آن نشاط 

 کرد.و جذابیت عمیق را منعکس نمی

انگار درد در میان تمام اجزای صورتش جاخوش کرده بود. چند دقیقه 

 هایش بسته بود...باالی سرش ایستادم. پلک

 مراه ارکیده جمالی!ـ ه

سرم را بلند کردم و به خانم دکتر میانسالی که در چهارچوب در 

 ایستاده بود سالم کردم.

 ـ لطفاً تشریف بیارین!

از اتاق خارج شدم و کنار پنجره بلند و قدی راهرو روی به روی دکتر 

 ایستادم.



 335 نیکان

 تونم بپرسم چه نسبتی با بیمار دارین؟ـ می

 نفس عمیقی کشیدم.

 دوستان قدیمی من هستن. ـ از

 و استهزا آمیز سر تکان داد. آرام

 ـ شماره همسرشون رو دارین؟!

 ـ تا جایی که اطالع دارم ارکیده ازدواج نکرده.

 اش به چشمانم خیره شد.از پشت عینک پنسی

ـ ایشون با مقدار زیادی داروی روانگردان قصد خودکشی داشتن که با 

مهمونی و رسوندن به موقع این خانم از رسیدن عوامل اورژانس به اون 

 مرگ حتمی نجات پیدا کردن.

 با حیرت و تأسف نگاهش کردم.

 ـ امّا متأسفانه جنین سقط شده!

ی شنیدم تنها جملهی محکمی به سرم وارد شد... هیچ نمیانگار ضربه

 شد...آخر دکتر در سرم تکرار می

 هنم را پر کرده بود...ای از خشم و درد و ترحم و بیزاری فضای ذآمیزه

کنم تنها مسمومیت دارویی عامل سقط بوده باشه ـ البته فکر نمی

چون ایشون قبل از رسیدن عوامل اورژانس هم دچار خونریزی شدید 

 شده بودن...

 سکوت کردم و به دهان دکتر چشم دوختم.

ـ اگر از اقوام یا بستگان درجه یک شماره یا نشانی دارین باید بهشون 

ع بدین چون وضعیت بیمار ثابت نشده و هنوز احتمال خطر وجود اطال

 داره و وجود یک همراه حتماً ضروریه!
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بیرون دادم. سرم چون گوی آتشین روی گردنم  نفسم را با صدا

 کرد.سنگینی می

ـ تنها کسی که من اطالع دارم و از اقوام ارکیده بودن پدربزرگش بود 

 که متأسفانه سال گذشته فوت شدن.

با خونسردی گفت: چون ایشون در لحظات کوتاه هوشیاری شماره 

شما رو به ما دادن اگر مشکلی نیست لطفاً فرم همراه رو پر کنین و 

 امشب داخل بیمارستان باشین.

دکتر رفته بود و من آرام و مات به  سرم را به نشانه تأیید تکان دادم.

اش گذاشتم. کنار تختکردم صندلی را آرام بلند کردم و آسمان نگاه می

 آرام پلکهایش را از هم گشود.انتظار نداشتم هوشیار باشد امّا 

 ـ نیکان... باالخره اومدی؟!

 رمق بودند نگاه کردم.اش که بیبه چشمان آبی

 ـ حالت چطوره ارکیده؟!

 به زحمت لبخند زد.

 ـ دلم خیلی برات تنگ شده بود.

صورتش قرار گرفته بود کنار ای از موهای سیاهش را جلوی آرام طره

 زدم.

 ـ چرا با خودت اینکار رو کردی؟

 هایش روی بالش فرود آمد.اشک آرام جوشید و از کنار شقیقه

ـ دستمو بگیر... بگیر لعنتی هنوز من و تو با هم محرم هستیم. یادت 

 که نرفته؟!

 نفس عمیقی کشیدم و روی صندلی نشستم و دست سردش را گرفتم.
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 شه...تره حسودیم میـ به اون دخ

 سرم را به دیوار پشت تخت تکیه دادم.

 ـ بخواب ارکیده...

 دستش یخ کرده بود.

 ـ خوش به حالش که تو رو داره...

 به سمتش چرخیدم.

 ـ باید آروم باشی...

سکوت کرده بود. به صورتش نگاه کردم. پلکهایش دوباره روی هم 

کرده بود. چشمهایم را بستم. اش افتاده بودند. انگار اثر دارو بیهوش

ام سرک د رفتن نداشتن میـان خـواب و بیـداریـخاطرات امشب قص

آمد... روی کشتی تفریحی های ارکیده میکشیدند. صدای خندهمی

 کردیم...کوچکی ایستاده بود و به غروب خورشید نگاه می

هایم در جدال بودند که فرصت آرامش و استراحت آنقدر خیال

گذاشتند در شدند خوابهای آشفته پا می.. پلکهایم که سنگین مینداشتم.

 ذهنم...

دویدم انگار کسی را گم کرده بودم. ای بلند و طوالنی میدر جاده

دیدم... به آمد امّا هیچ ماشینی را در جاده نمیها میصدای عبور ماشین

 انتهای جاده رسیدم...

خورد... شالق باد تاب می طناب داری بلند از درختی آویزان بود و با

وحشت زده جلو رفتم و از مردی که تمام صورتش را پوشانده بود 

 پرسیدم:

 ـ این طناب دار مالِ کیه؟!
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با انگشت به دختر کوچکی که کنار درخت آرام ایستاده بود اشاره 

کرد. با هراس جلو رفتم... دخترک برگشت... غزل بود... نترسیده بود، آرام 

ی دار را دور گردنش انداخت وحشتزده کنارم رد شد و حلقهو خونسرد از 

 به سمتش دویدم و خواستم حلقه را از دور گردنش جدا کنم...

 ـ این دختر که هنوز به سن قانونی نرسیده...

 ـ آقای بهمنش... آقای بهمنش...

ام هایم را به زحمت از هم جدا کردم. عرق سردی روی پیشانیپلک

 ای را به سمتم گرفته بود.ار میانسال برگهنشسته بود... پرست

 ـ ببخشید که بیدارتون کردم امّا الزمه این فرم را پر کنین.

داد را نشان می 1های ساعت دیواری که عدد بلند شدم و به عقربه

نگاه کردم. فضای محوطه بیرونی بیمارستان هنوز تاریک بود. خودکارم را 

پر کردم. ارکیده همچنان در خواب از جیب کتم بیرون آوردم و فرم را 

بود. فرم پر شده را روی سنگ سفید ایستگاه گذاشتم و از بخش خارج 

شدم. هنوز در حس و حال کابوسی که دیدم، بودم. نسیم صبحگاهی که 

 به صورتم خورد کمی از آن حال و هوا خارج شدم.

خواست همان لحظه با غزل تماس بگیرم امّا زمان و محیطی دلم می

شاپ کوچک ه در آن قرار داشتم از تصمیم منصرفم کرد. کنار کافیک

بیمارستان ایستادم و فنجان چای سفارش دادم. چای که آماده شد داخل 

محوطه رفتم و روی نیمکت سبز نشستم و به فضای پر از گل وسط 

کردم در چنین شرایطی محوطه خیره شدم. هیچ وقت تصورش را هم نمی

م. سال گذشته تمام بهار را عاشقانه در کنارش به در کنار ارکیده باش

 تابستان رسانده بودم و امسال همه چیز پایان یافته بود...
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ام پا گذاشته بود، چرخید... غزل به زندگیدنیا چه عجیب و غریب می

ام شده بود... صورت زیبای ارکیده را نداشت امّا ی زندگیدختری که همه

اش را داشتم. عمیق و مرم آرزوی داشتنهمان کسی بود که در تمام ع

مهربان و پر از درک. غزل رسیده بود به آن مرحله از کمال که ندای قلب 

نفهمیدم چطور روی آن نیمکت فلزی  فهمید...ام را به خوبی میخسته

د داخل محوطه بیمارستان آنقدر راحت خوابم برد. چشم که باز کردم رس

د عادی در محیط بیمارستان جریان گذشته بود و رفت و آم 8ساعت از 

داشت. از روی نیمکت بلند شدم. بدنم از سرما و ثابت ماندن روی نیمکت 

ها باال رفتم و وارد بخش شدم ورودم به اتاق خشک شده بود. از پله

ی خارج شدن دکتر. سالم کردم و از حال ارکیده مصادف بود با لحظه

 ارکیده پرسیدم.

شکر خوبه و وضعیت ثابتی داره به نظر من ـ حال بیمارتون خدا رو 

بهتره امشب رو هم تا فردا توی بیمارستان باشه امّا خودش اصرار به رفتن 

 کرد.خونه داره به سمت ارکیده چرخیدم. بیدار بود و نگاهمان می

 خوام برگردم خونه.آرام گفت: نیکان می

 به صورت دکتر نگاه کردم.

رو پر کنین و امضاء کنین و با ـ مشکلی نیست فرم رضایت نامه 

دم و ـردم و وارد اتاق شـکر کـمسئولیت خودتون ببرینش خونه. تش

های آبمیوه و کمپوتی را که از سوپرمارکت بیمارستان خریده بودم بسته

 روی میز گذاشتم. با لبخند نگاهم کرد. روی صندلی نشستم.

که  ـ برای چی اصرار داری بری خونه؟ حداقل اینجا کسی هست

 ات باشه.مراقب
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به پشت بالش تکیه داد. موهای سیاه و حالت دارش دور صورت سفید 

 رمقش را گرفته بودند.و بی

دونی چقدر از کنم منو ببر خونه، خودت که میـ نیکان خواهش می

پدربزرگم جلوی چشمم محیط بیمارستان بیزارم، هر لحظه خاطره مرگ 

 زنده میشه.

 ادم.نفسم را با صدا بیرون د

 ـ ارکیده چرا اینکار رو کردی؟

 سرش را به تخت تکیه داد.

 خوام برگردم خونه.خوام در موردش صحبت کنم فقط میـ نمی

 با خشم غریدم.

 خوای بگی چرا؟ـ داشتی خودتو میکشتی نمی

 سکوت کرد. با حرص از روی صندلی بلند شدم.

 گذاشته.ـ حتماً به خاطر اهورا بوده و اینکه با یه بچه تنهات 

ی وحشی که تکیه سرش را از تخت برداشت. چشمهایش مثل گربه

 آماده حمله باشند از خشم درخشید.

ـ دلیل کارم به تو ارتباطی نداره نیکان ضمناً اهورا هم برام هیچ 

 ارزشی نداره که بخاطرش اینکار رو انجام داده باشم.

 دستی به موهایم کشیدم و به سمت در رفتم.

 فردا برای ترخیص میام بیمارستان.ـ امشب بمون 

 با بغض جیغ زد.

 ـ نیکان! نرو لعنتی. من اینجا طاقت نمیارم. 

 کنار چارچوب در مردد ایستادم.
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گذرونی اصالٌ به فکر من ـ وقتی که تو با عشق جدیدت خوش می

های زده بودی لعنتی تو چه از بدبختیبودی به فکر ارکیده بدبخت و فلک

اشک صورتش را خیس کرده بود. نفس عمیقی کان... من خبر داشتی نی

ای دلم برایش سوخت. احساس ترحم کشیدم و جلو رفتم. برای لحظه

 برای موجودی که زمانی عاشقانه دوستش داشتم فضای قلبم را پر کرد.

 ـ بس کن دیگه گریه نکن ارکیده.

نیم ساعت بعد فرم رضایت از ترخیص را امضاء کرده بودیم و مهیای 

 ام توجهم را جلب کرد.تن بودم که صدای زنگ تلفنرف

 ـ سالم جناب بهمنش پارسال دوست امسال آشنا.

تر از آن بودم که لحن شوخ و دوستانه آرتین لبخند روی لبهایم خسته

 بنشاند.

 ـ سالم آرتین جان خوبی؟

 ـ قربانت، کجایی پس شما جناب وکیل نیم ساعته نشستم توی دفتر.

 منتظر به ایستگاه پرستاری تکیه داده بود نگاه کردم.به ارکیده که 

 ـ آرتین من امروز نمیام دفتر کاری برام پیش اومده...

 پرستار جلو آمد.

 فرم ترخیص خانم ارکیده جمالی...ـ بفرمائید اینم 

 .آرتین هم صدای سرپرستار را شنیدهمطمئن بودم که 

 ـ کجایی نیکان؟

 ـ بعداً بهت زنگ میزنم.

 قطع کردم و به سمت ارکیده برگشتم. تماس را

  ـ بریم!



 

 

 

 

 

 

 مفصل بیست 

 غزل 

ام خانم موالیی به صورت سالخورده و پر از چین و چروک صاحبخانه

 چشم دوختم.

به ـ دختر گلم من که قبل از عید بهت گفتم من قول این خونه رو 

 دادم و شما هم باید زودتر از این به فکر تهیه خونه بودی.م یکی از اقوا

گفت امّا چه خبر از اوضاع آشفته زندگی مِن و منی کردم. راست می

 غزل داشت.

ـ خانم موالیی کامالً حق با شماست. امّا توی این چند ماه مشکالتی 

جدید باشم. حاال هم اگر شما  برام به وجود اومد که نتونستم دنبال خونه

اجازه بدین من وسایل مختصری که رو که دارم داخل انبار خونه شما 

 ما امانت باشن.شبگذارم و تا پیدا کردن خونه جدیدم پیش 

 های پیرزن نقش بست.روی لب مرنگی از رضایتکلبخند 
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فرستم که کلید خونه ـ باشه عیبی نداره، پس پسرم رو آخر هفته می

 گیره و پولی رو که بابت رهن دادی بهت برگردونه.رو ازت ب

تشکر کردم و با خداحافظی به داخل خانه برگشتم. آیناز نشسته بود 

کرد. با بسته شدن های پروژه پل را نگاه میخیال عکسروی تختم و بی

 در چرخید به سمتم.

 ـ چی شد به توافق رسیدین؟!

 حوصله روی صندلی رها کردم.شالم را بی

 فته خونه رو تحویل بدم.هید تا آخر ـ با

شنبه که ما پرواز داریم هستی دیگه. راستی غزل بعد ـ یعنی تا سه

 گردی شهرتون؟خوای چیکار کنی برمیمی

کنم برای همیشه برگردم اونجا، امّا باید برم که با پدرم ـ نه فکر نمی

 هایی رو که ازم داره از دلش دربیارم.صحبت کنم و دلخوری

 غزل از اآلن خیلی استرس دارم برای سفر.ـ 

 لبخند زدم.

 ـ تو که خیلی وقتِ منتظر این سفر هستی.

 نفسش را با صدا بیرون داد.

دونم چرا اینطوری شدم آخه آرتین خیلی وابسته است به ـ نمی

 اش.خانواده

 بلند شدم و برای ریختن چای به آشپزخانه رفتم.

 کنین.عادت می کم به محیط جدیدـ نگران نباش کم

 ها را داخل سینی گذاشتم و کتری را برداشتم.فنجان
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ـ راستی غزل خبر داری نیکان و نامزدش ارکیده دوباره با هم آشتی 

 کردن؟!

آب جوش ریخت روی دستم. از سوزش و درد آه بلندی کشیدم. آیناز 

سراسیمه به آشپزخانه آمد و به دستم که در اثر سوختگی با آب جوش 

 رمز و دردناک شده بود نگاه کرد.کتری ق

 ـ چیکار کردی؟ زودباش دستتو بگیر زیرِ آب سرد...

چند دقیقه بعد که به توصیه آیناز تیوپ خمیر دندان را روی دستم 

خالی کرده بودم آرام روی صندلی آشپزخانه نشستم و به بخار چای که از 

 خواست خیره شدم.ها به هوا برمیفنجان

 سوزه؟!ـ چطوری؟ خیلی می

 لبخند کجی زدم.

 ـ خوبم نگران نباش زیاد نسوخته.

گفتم. سوزش دستم در مقابل سوزشی که در قلبم حس راست می

کردم هیچ بود. بدون اینکه توجه آیناز را جلب کنم گفتم: خوب می

 گفتی نیکان و ارکیده دوباره با هم آشتی کردن.داشتی می

 برداشت. رویم نشست و فنجان چایش راآیناز روبه

 ـ آره آرتین بهم گفت.

 ای از شکالت داخل ظرف را برداشتم.تکه

 ـ مطمئنی؟!

زنه و باهاش کار داشته که ـ آره، هفته پیش آرتین به نیکان زنگ می

شه و شه نیکان پیش ارکیده است البته تصادفی متوجه میمتوجه می

گه حال ارکیده بد زنه به نیکان، نیکان بهش میوقتی فرداش زنگ می
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گردن خونه ارکیده و آقا نیکان هم تا شده و بیمارستان بوده و با هم برمی

مونه که دوباره حالش بد نشه البته نیکان مستقیم شب پیش ارکیده می

به آرتین نگفته دوباره با ارکیده آشتی کرده امّا حتماً اون زن اینقدر براش 

کنه و پیشش بمونه و ازش  اهمیت داشته که دو روز کارش رو تعطیل

مراقبت کنه. اون هم نیکان که کارش خیلی براش مهمه و حتی یک روز 

 کنه.هم تعطیل نمی

 مات و مبهوت به صورت آیناز خیره ماندم.

چه خوب بود که خبر از حال دل من نداشت و اگر نه با غرورم که زیر 

 کردم؟!نگاههای او و همسرش له شده بود چه می

 غزل؟ با تو هستم!ـ خوبی 

 دستی به صورتم کشیدم.

ها سوزه آیناز به نظرت بهتر نیست این خمیردندونـ دستم خیلی می

 رو پاک کنم؟

 از روی صندلی بلند شد و با دقت به پوست دستم نگاه کرد.

 شه پوستت تاول نزنه.ـ نه نباید بشوری این باعث می

ی قلبم داشت؟ های درشت رونفس عمیقی کشیدم. چه خبر از تاول

ام را دانست با خبری که داده بود دنیای بهاری پر از چلچلهچه می

 سوزانده!؟

ی اتاق خیره بودم. وقتی که رفت من همچنان مات و ساکت به گوشه

کردم نه اندوه ویرانگر قلبم را. غزل دیگر نه سوزش دستم را حس می

 دیگر آبدیده شده بود.
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ای که از قبل د و من چون بازندهترس بالخره پیروز میدان شده بو

کردم. یـتفاوت و آرام صحنه را ترک مآگاه به باختن خویش بوده بی

کند. بس بود ماندن و زجه زدن. باید گذاشتم قلبم دیگر سوگواری نمی

ندم قلب و احساس و هر چیزی که در این شهر مرا به یاد کَرفتم و میمی

. دیگر در قلبم نه تنفر بود نه انداختمانداخت باید دور مینیکان می

 حسرت...

ساکت مانده بود و مات... من به اینجا تعلق نداشتم و اینجـا مـرا 

خواست این شهر که پر از ازدحام و همهمه شلوغی بود سکوت دختر نمی

 خواست...های سرد و خشک را نمیکوهستان

تم و ترین امانت فروشی محل رفتصمیم را گرفتم. روز بعد به نزدیک

ماند تابلوها و تمام اثاثیه و وسایل را به قیمت اندکی فروختم. تنها می

هایم که آنها را دو کارتن بزرگی که گرفته بود جا کردم و در مجسمه

ام را ای از خانه گذاشتم. در چند روز بعد تمام کارهای باقیماندهگوشه

داحافظی آرتین انجام دادم. از نیکان خبر نداشتم. حتی در روز پرواز و خ

و آیناز هم به فرودگاه نیامده بود. تا روز آخر که بلیط ساعت پنج عصر را 

به مقصد زادگاهم گرفته بودم و تا چند ساعت بعد برای همیشه از این 

 رفتم.شهر می

نشستم روی تنها صندلی لهستانی که از کل اثاثیه خانه جامانده بود. 

داد. آهی کشیدم و به خانه شان میپنجره لخت و عریان فضای خیابان را ن

اش سوت و کور بود. نگاه کردم. قلبم چون دیوارها و زمین سرد و سیمانی

شاید این  اش را لمس کردم.تلفنم را از کیفم بیرون آوردم و شماره

رفتم و نیکان هم تمام کردند. میآخرین بار که دستانم نامش را لمس می
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اش، به پایان رسیده بود امّا خاطره ای که زودی عاشقانهشد. قصهمی

ی همان روزهای کوتاه و ناب شاید سالها در ذهن و جانم جوالن خاطره

 دادند. صدایش پیچید در عمق روحم.می

 ـ سالم غزلم سالم عزیز دلم.

شد این صدا را فراموش کنم. وقتی که آمیخته مکث کردم. چطور می

 بود با روح و جانم...

 ـ سالم حال شما؟

 ـ خوبی عزیز دلم، دلم برات یه ذره شده...

ی اش کرده بودم در گوشهسبدوباره آن احساس تنفر که به زحمت ح

قلبم خنجرش را برداشت و به دلم بیشتر زد. سعی کردم آرام باشم. با 

خواهم ببینمش... امّا گفتم که میگفتم. میآنکه سخت بود امّا باید می

 ه بودم انگار...کرد... الل شدزبانم یاری نمی

 تونم ببینمت؟ـ غزل می

 خودش گفت و کارم را راحت کرده بود.

 خوام برم پیش بابام.ـ راستش من برای ساعت پنج بلیط دارم، می

اش چرا زودتر بهم با تعجب گفت: ساعت پنج که سه ساعت دیگه

 نگفتی؟!

سکوت کردم. گفت: باشه یه ساعت دیگه میام دنبالت. صدایم را با 

 ای صاف کردم.هسرف

ـ نه الزم نیست بیای دنبالم بیا به همون کافه که نزدیک آموزشگاهه 

 تره.خوام برم ترمینال مسیرش برام نزدیکمنم از اونجا می
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ـ باشه عزیز دلم حتماً میام، خیلی دلم برات تنگ شده آرام سر تکان 

 دادم و خداحافظی مختصری کردم.

ده بودم و پول رهن خانه را گرفتم نیم ساعت بعد کلیدها را تحویل دا

ریزی کردم که دقیق و و به سمت کافه رفتم. همه چیز را طوری برنامه

کرد. غزل ای مرا با این شهر مرتبط نمیپشت هم باشند. دیگر هیچ رشته

دیروز آن دو کارتن را هم  تمام شده بود انگار که مرده بود در این شهر...

ماند در ژین تحویل گرفته بود. دیگر چه میبا باربری فرستاده بودم و رو

این شهر؟! هیچ!... هیچ جز دلی سوخته که باد خاکسترش را در تمام 

ماند. نشستم روی گستراند و دیگر هیچ اثری از آن باقی نمیشهرها می

صندلی کافه و به خیابان خیره شدم. سکوت کرده بودم. حتی وقتی بعد 

د سکوت کردم و به لبخند کوچکی اکتفا از چهل دقیقه از قرارمان هم آم

 کردم.

رویم. صورتش برخالف همه روزهای دیگر مرتب و اصالح نشست روبه

 کرده نبود و چشمانش خسته و انگار که از بیخوابی سرخ و متورم بودند.

ام حلقه کرده بودم گرفت. با لبخند دستم را که دور فنجان بزرگ قهوه

از هم باز کنم به صورتش نگاه کردم. قلب  بدون اینکه زنجیر انگشتانم را

کاوید... ی چشمانم میام داشت تمام زوایای صورتش را از دریچهدیوانه

 خواست صورتش را برای همیشه به خاطر بسپارد...می

دونم که توی این ده روز باهات ـ حق داری ناراحت بشی عزیزم می

تفاقاتی توی این ده روز تماسی نداشتم امّا غزل اگه برات تعریف کنم چه ا

 دی همچنان آرام و ساکت بودم. با تعجب نگاهم کرد. افتاده بهم حق می

 زنی؟!ـ چرا حرفی نمی
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 کنم که کار داشتی.دونم... درک میـ نه... نه ناراحت نشدم می

ای بیرون آورد و روی میز لبخند زد و خم شد و از کیفش روزنامه

 گذاشت.

 !ها رو خوندی؟ـ روزنامه

به عالمت نفی سر تکان دادم. با لبخند گفت: اصالً اخبار رو دنبال 

 کنی؟نمی

 به زحمت لب گشودم.

های دنیا نیستم مطالبی رو که ـ معموالً دنبال اخبار حوادث و همهمه

 خونم.مرتبط با کار و درس و هنر باشه می

به ستونی که با ماژیک هایالت دورش را خط کشیده بود اشاره کرد. 

 س زن و مرد جوانی را روی صفحه زده بودند. به تصویر زن اشاره کرد.عک

ـ این زن، اسمش نورا هاشمیِ حدود ده روز قبل توی منـزل 

 شون به قتل رسیده...شخصی

  دوباره به عکس نگاه کردم. جوان بود و زیبا...

 ـ چقدر ناراحت کننده...

 نفسش را با صدا بیرون داد.

ان بغل ماست، من چند ماه قبل این خانواده ـ پدرش سرایدار ساختم

رو مالقات کردم. با پدرش و مادرش اومده بودند دفتر، پدرش اصرار 

داشت که دامادش قصد داره دخترش رو بکشه، امّا دخترش نورا حرفهای 

 پدرش رو قبول نداشت. 

 به تصویر مرد جوان که کنار زن بود نگاه کردم.

 ـ توسط شوهرش کشته شده؟!
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، هر دو به وسیله دو تا مرد ناشناس مورد حمله قرار گرفتن و ـ نه

ها و کشیدن سیگار از خونه مجروح شدن، وقتی که مرد برای بردن زباله

شن و بعد از زخمی کردن همسرش و ها وارد میشه مهاجمخارج می

رو ها قصد داشتن فرار کنن که با شوهر نورا روبهو پول برداشتن طالها

کنن... تا رسیدن کمک زدن چند ضربه چاقو از اونجا فرار میشن و با می

های بیشتری خورده و جراحت زیادی و اومدن اورژانس نورا که ضربه

مونه. با تأسف سر ده امّا شوهرش زنده میداشته جونش رو از دست می

 تکان دادم.

هاست. حیوانات به هم نوع خودشون رحم میکنن ـ دنیا پر از این رنج

 ما انسانها نه!امّا 

 روزنامه را جمع کرد.

ها نبوده و یه قتل ـ من مطمئنم که مرگ نورا توسط اون مهاجم

 ریزی شده است.برنامه

اش را که گارسون روی میز گذاشت برداشت. صورتش فنجان قهوه

انگار از آخرین مالقاتمان الغرتر شده بود. آنقدر با هیجان از پرونده 

ال حرف زدن نداشتم. بعد از چند دقیقه جکرد که مجدیدش صحبت می

اش با پدر نورا و تحقیقات پرونده صحبت کرد سکوت کرد و که از آشنایی

 به صورتم خیره شد.

کنی امّا توی این یک هفته روز و شب من به این ـ غزل باور نمی

 کردم...پرونده فکر می

 سرد فنجانم را نوشیدم.ای از قهوه با خونسردی جرعه

 دارن؟ هامگه این پرونده چه فرقی با بقیه پروندهـ چرا 
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کرد ـ من این دختر را دیده بودم، پدرش اومد دفتر بهم التماس می

دخترش رو قانع کنم که از اون مرد جدا بشه... امّا من توجه نکردم... هنوز 

 نگاه پیرمرد خوب توی خاطرم هست...

 کالفه به موهایش دست کشید... قهوه را نوشید.

گفتم. سکوتم را که خواستم ناراحتت کنم امّا باید بهت میغزل نمی ـ

دید گفت: راستی چقدر کار خوبی کردی که تصمیم گرفتی بری پیش 

گردی؟! با لبخند کمرنگی نگاهش کردم و با آرامش خانوادت، کی برمی

جعبه کوچک چوبی را از کیفم بیرون آوردم و روی میز گذاشتم. هنوز 

های مریم بودند که ای رویش مانده بود، تنها گلروزههمان روبان فی

 خشک شده بودند.

با تعجب به جعبه نگاه کرد. گوشی موبایلی را که داده بود هم داخل 

 ای که سنگ فیروزه داشت.جعبه گذاشته بودم و آن انگشتر نقره

 ـ این چیه غزل؟!

 ها به من تعلق ندارن...آرام گفتم: این

در جعبه را تا نیمه باز کرد وقتی محتویات جعبه گردنش را کج کرد و 

 را دید با خشم در جعبه را بست.

 دی!ـ اصالً کارت خوب نیست که هدیه رو پس می

گلویم  خواست متوجه بغضصدایم را با سرفه صاف کردم دلم نمی

 شود.

ـ نیکان... آقای بهمنش این انگشتر باید توی دست کسی باشه که 

خواد و انتخابش کرده نه کسی که بازیچه دست شما شده، من قلبتون می
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اشتباه کردم و تاوانش رو با قلب و احساسم دادم امّا کاری هم که شما 

 جواب نیست...کردین پیش خدا بی

 زنی؟!که میبا خشم غرید: این حرفها چیه 

از روی صندلی بلند شدم و آرام گفتم: وقتی دلت هنوز پیش اونِ 

 کردی.ن بازی مینباید با م

 کالفه دستم را کشید.

شم غزل این حرفها ـ بشین و درست حرف بزن متوجه منظورت نمی

 چه معنی دارن؟!

 نشستم و با پوزخند نگاهش کردم.

هاتون یاد کنین، حتماً اینو از موکلـ خیلی قشنگ نقش بازی می

 گرفتین.

 گردنش را کج کرد.

 ـ غزل بس کن!

ن جا دیگه هر چی که بین ما بوده تموم ـ من بس کردم... از همی

 ای بین ما باشه.خواد هیچ ارتباط یا تماس دیگهشده دلم نمی

اش از دستی به موهایش کشید چشمهایش سرخ شده بودند و فک

 خشم منقبض شده بود.

 کنم؟!کنی من دارم نقش بازی میـ چرا فکر می

 به ساعتم نگاه کردم.

 ـ باید زودتر برم ترمینال.

 تونی بری!قبل از اینکه دلیل کارهات رو بهم بگی نمیـ 

 به زحمت لبخند زدم و حالت صورتم را حفظ کردم.
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ی عشق و محبتی که بین شما و ارکیده است خوام رشتهـ من نمی

خوام که یه بازیچه باشـم برای وقتهـایی که ازش دور پاره بشه و نمی

 مونین...می

 ـ غزل بس کن...

 بغض گفتم: خیلی با دلم بد کردین...بلند شدم و با 

 ـ غزل صبر کن...

صبر نکردم. حتی پشت سرم را هم نگاه نکردم. در کافه را باز کردم. 

های چوبی باالی در کافه تنها صدایی بود که در ذهنم مانده... صدای زنگ

آید... حاال که دستش رو شده بود، دیگر دانستم که نمیدنبالم نیامد... می

 فایده بود...آمدن بی

سوار اتوبوس شدم. قلبم آرام شده بود. مثل آرامش بعد از طوفان... 

مثل آرامش یه کوهنورد وقتی که قبل از رسیدن به بلندترین قله کوه 

خواند پذیرفته بود کرد و نوحه نمی... دیگر سوگواری نمیدکنسقوط می

که دیگر داشت که مرده... سرم را به شیشه اتوبوس تکیه دادم و به شهر 

های لوکسی که شد خیره ماندم به آدمها و ساختمانها و ماشینتمام می

به پایتخت تعلق داشتند... به آدمهایش که دیگر سادگی و یکرنگی مردم 

کردند که رفتند و یکدیگر را له میشهرمان را نداشتند... از هم باال می

 بهترین باشند... 

 دالن!ته بود در این قمار بیو غزل چه راحت و آسان دل را باخ

خواست دیگر این شهر را ببینم دلم چشمهایم را بستم دلم نمی

دآگاه الالیی مادرم را در خواست مادرم و روناک را... ناخوزادگاهم را می

ساخت ام برای فرار از غم برایم قصه میذهنم زمزمه کردم ذهن خسته
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کوچه کنار رود باریک با یک رویا... رویای روز زیبای تابستان که در 

کردم. مادرم آلبالوها را شسته بود و در سبد ریخته خواهرهایم بازی می

هایش را سرخ کرده بود من و روژین بود... روناک با سرخی آلبالو روی لب

خندیدیم... چند ساعت بعد که اتوبوس برای شام در به صورتش می

از آن حال و هوا فاصله رستوران بین راهی توقف کرد بیدار شدم. دیگر 

ام را از گرفته بودم. انگار هوای زادگاهم فکر و خیال عشق نصفه و نیمه

رفت... حک شده بود روی جانم... فضای قلبم زدوده بود هر چند که نمی

سعی کردم با فکر کردن به خانه و رویارویی با پدرم از فکر و خیال نیکان 

 دادم.م را عذاب میبیرون بیایم. نباید بیشتر از این خود

ام انداختم و ساک کوچکم را از روی نیم نگاهی به ساعت مچی

و پیاده شدم.  برداشتم و کرایه راننده تاکسی را حساب کردم صندلی

 کوچه باغ را بلعیدم.نفس عمیق هوای رسیده بودم. با یک 

خانه همان خانه بود و کوچه همان کوچه... دیگر زمستان نبود، بهار 

... دیوارها سیاه پوش مرگ خواهرم نبودند و به جای رخت سیاه شده بود

 ی سبز بهار را به تن کرده بودند.جامه

ی خاله نرفتم حتی از آمدنم با روژین هم حرفی نزدم. دلم به خانه

خواست. همان جا که پر بود از خاطرات سالهای فقط خانه خودمان را می

انم خانه کند دستم را به سمت دور و دراز... قبل از اینکه اشک در چشم

ای طول کشید که در زنگ در بردم و کلید زنگ را فشار دادم. چند دقیقه

 زدم در آن ساعت از صبح اهالی خانه خواب باشند.باز شود. حدس می

کردند... بهار ها زیر پایم صدا میریزهدر را باز کردم و وارد شدم. سنگ

 خرداد فضای خانه را پر کرده بود.پر شده بود در باغ و نسیم خوش صبح 
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ها را جلوتر که رفتم صدای آب را شنیدم. انگار کسی داشت گل

کرد چند قدم جلو رفتم... پدرم ایستاده بود کنار پنجره اتاق و آبیاری می

پاشید. چمدان که از دستم رها شد برگشت داشت به رزهای رونده آب می

شدیم. چقدر شکسته و پیرتر  ای هر دو با بهت به هم خیرهبرای لحظه

در این چند ماه... آرام و ناباور اسمم را زیر لب زمزمه کرد: غزل...  شده بود

 بابا جان آمدی؟!

توانستم جلوی ریزش اشکهایم را با قدمهای تند جلو رفتم. دیگر نمی

بگیرم. خودم را در آغوشش رها کردم و عطر تنش را نفس کشیدم. 

 ش را بوسیدم. با تعجب نگاهم کرد.صورتم را بوسید. دستهای

 از ترمینال؟ تآمدی؟ چرا خبر ندادی بیان دنبال ـ تو کی

 لبخند زدم و با پشت دست اشکهایم را پاک کردم.

 ـ از ترمینال تا اینجا که راهی نیست بابا.

 روی سرم دست کشید.

 ـ چه خوب کردی آمدی.

 دوباره خم شدم و دستهایش را بوسیدم.

 شین.ـ بابا منو ببخ

 در آغوشم کشید.

 ـ خوش آمدی بابا جان.

چند دقیقه بعد هر دو آرام و ساکت روی نیمکت چوبی پشت خانه 

کردیم. چه نشسته بودیم و به گلهای سرخ و زیبای رز رونده نگاه می

خوب بود که داشتمش. همین پیرمرد ساکت و مغرور را همین بزرگ 

 خاندان صباحی که پدرم بود.
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 ! بقیه کجا هستن؟ـ تنهایی بابا؟

 با لبخند به صورتم نگاه کرد.

ات رفتن برای خرید عروسی سودابه هم ـ روژین با خانواده خاله

 باهاشون رفته.

 آرام و غم زده سر تکان دادم.

 ـ خرید عروسی؟!

ات اصرار کرد چند شب پیش آمدن با حاج احمد و پسرهاش ـ خاله

جازه بگیرن برای بعد از خواستن اگفتن دو ماه از مرگ روناک گذشته 

ای بگیرن و عروسشان سالگرد روناک، امّا گفتم عیبی نداره مهمانی ساده

 را ببرن...

 اسم روناک باز چنگ زد به قلب و احساسم...

دانی که چند وقته خواهرت عقد کرده سکوتم را که دید گفت: می

نه. ات هست... میون مردم خوب نیست دختر عقد کرده زیاد بماپسرخاله

سرتکان دادم و با حسرت گفتم: چقدر این رزهای رونده رو حَرَص 

 کردین... چقدر کم شدن!

 آرام و با اندوه به گلها خیره شد...

 ـ مادرت عاشق این رزها بود... یادت میاد؟!

 با بغض سر تکان دادم. روی سرم دست کشید.

 ـ آمدی که بمانی غزل؟!

 لبخند نگاهم کرد.ی مثبت سر تکان دادم با به نشانه

 ـ خوش آمدی بابا جان... چای دم کردم...

 از روی نیمکت بلند شدم و ساک کوچکم را برداشتم.
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 کنم و براتون چای میارم.هام رو عوض میـ لباس

 با سکوت لبخند زد...

ل ـکرد و داخیـاس را تا مـها و لبهـت پارچـبه روژین که با دق

م. فضای کوچک اتاقش پر شده بود. گذاشت نگاه کردهایشان میعبهـج

ی روی صندلی نشستم و جعبه کوچک انگشترش را باز کردم... دو حلقه

خوش کرده  های ریز و درشت بودند در جعبه جاسفید که پر از نگین

 بودند.

 با اشتیاق جلو آمد و کنارم ایستاد.

 ـ قشنگن آبجی؟

 لبخند زدم.

 ـ خیلی...

رفتیم خرید از ری میای با هم میگفتی که داـ ای کاش زودتر می

 دست این سودابه خانم دیوانه شدم.

 خندیدم.

 ـ چرا آخه؟!

ها کرد گرونترین طالها و پارچهدونی اخالقشو؟ همش اصرار میـ نمی

 رو انتخاب کنم، اصالً وضعیت مجید براش مهم نیست.

 ابروانم را باال دادم.

 ـ چه وضعیتی؟

 جید هنوز کار ثابت نداره.دونی آبجی آقا مـ خودت که می

 خندیدم.
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کنی. همیشه همین طور ـ روژین مثل خانمهای جا افتاده رفتار می

 بودی از بچگی...

کرد بهت با حسرت گفتم: یادته روناک همیشه باهات شـوخی می

 گفت خانم بزرگ؟! می

 اندوه در چشمانش خانه کرد. آرام سر تکان داد. 

 مامان...ای کاش اآلن بود. هم روناک هم ـ 

ام را با آهی بیرون دادم و به انگشترها خیره ماندم یاد آخرین نفس

دیدارم با نیکان افتادم... همان روز که انگشترش را پس دادم... غم 

 خراشید...چشمانش و ناباوری و بهتی که در نگاهش بود قلبم را می

ال و خواست از آن حانگار روژین فکرم را خوانده بود شاید هم تنها می

آقا نیکان چه خبر؟! مبهوت هوا دورم کند که پرسید: راستی آبجی از 

 شناختمش!ای را شنیدم که هیچوقت نمینگاهش کردم. انگار اسم غریبه

 ـ آقا نیکان؟!

ـ آره دیگه همون آقای بهمنش دوستت که با آقا حمید هم خدمتی 

خواست راز بود آقای وکیل دیگه! نگاهم را از صورتش دزدیدم. دلم نمی

 ی چشمان غمگینم فاش کنم.دلم را از دریچه

 دونم خبری ازش ندارم.ـ نمی

 ها رفت.روی زمین نشست و با حوصله سراغ جمع کردن اسباب

 ـ خیلی مرد محترم و باشخصیتی بود.

 ـ آرام سر تکان دادم و بلند شدم.

 ـ راستی روژین این وسایلی که توی اتاق من هست برای کیه؟!

 وسایل؟! ـ کدوم
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ـ همون لب تاب و لباسهای مردونه و عطر و ادکلن که جلوی آینه 

 چیده شده.

اومد ـ آهان اونها برای داداش سامیار هستن توی چند وقتی که می

تونی وسایلش را جمع کنی چون کرد. امّا میاینجا از اتاق تو استفاده می

 ک استفاده کنه.خیلی وقته که نیومده اگر هم بیاد میتونه از اتاق رونا

 ـ امّا بابا گفت اتاقم مثل سابقِ...

 لبخند زد.

ـ سودابه خانم به داداش گفته بود که وقتی نیستی از اتاقت استفاده 

 کنه.

ن از وسایلم را که چند روز قبل تبه سمت اتاقم رفتم و دو جعبه کار

ها را برای برداشتن وسایل سامیار کنار جعبه فرستاده بود خالی کردم.

گذاشتم. لب تاب مشکی و عطرها را از میز بزرگ جلوی آینه برداشتم و 

های ریخته شده داخل جعبه گذاشتم. از بوی تند و گرمی که از لباس

ای از بوی عرق و الکل و خواست مشمئز شدم. انگار آکندهکنار کمد برمی

عطر بود که مانده بود و کهنه شده بود معجون بدی ساخته بود. داشتم 

گذاشتم که افتادن شی فلزی روی سنگ کف ها را داخل کارتن میلباس

اتاق توجهم را جلب کرد. خم شدم و گردنبند طالیی را که نگین کوچک 

شناختمش... خودم به روناک هدیه داده قرمز داشت برداشتم. می

بودمش... با یادآوری آخرین دیدارمان قبل از مرگ خواهرم باز منقلب 

در دستم فشردم چند دقیقه بعد که اشکها تمام شده  شدم. زنجیر را

بودند مجال فکر پیدا کردم. گردنبند رونـاک بود امّا چـرا در مـیان 

 های سامیار بود؟!لباس
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رسیدم. کالف درهم و کردم کمتر به نتیجه میفکر می هر چقدر

 ها رارویم... با عجله بقیه لباسسردرگم مرگ روناک باز نشسته بود روبه

 زیر و رو کردم...

یافتم... امّا هیچ چیز دیگری پیدا نکردم. با شاید نشانِ دیگری می

ها را داخل کارتن پر کردم... و خواستم از اتاق خارج شوم که حرص لباس

گردم دانستم دنبال چه میبا دیدن لب تاب وسوسه شدم. خودم هم نمی

روشن کردن لب کر کردم هرگز حتی فشاید اگر آن گردنبند را پیدا نمی

کرد. امّا حاال وسوسه افتاده بود در میان افکار تاب هم به ذهنم خطور نمی

 مغشوشم...

زد. لب تاب را روشن کردم در اتاق را بستم و برگشتم. قلبم تندتند می

و چند ثانیه بعد تصویر صورت زیبای خواهرم روی صفحه نقش بست. 

اب برای خواهرم نبود امّا تصویر او حیران به مانیتور خیره ماندم. این لب ت

کرد؟! خواستم وارد منوی درایوها شوم امّا لب تاب روی زمینه چه کار می

کرد و اجازه دسترسی به اطالعات را به تنها با کلمه عبور شروع به کار می

داد. با حرص روی صفحه کلید را لمس کردم. صدای باال آمدن کاربر می

ن صدای صحبت سودابه همسر پدرم را با روژین ها و پس از آکسی از پله

شنیدم. با عجله لب تاب را بستم و داخل کارتن گذاشتم. چند دقیقه بعد 

ام ایستاده بود و با صورتی که ماسک شادی و خنده را سودابه وسط اتاق

 کرد.به آن زده بود لیوان شربت را تعارف می

 

 



 

 

 

 

 

 

 فصل بیست و یکم 

 نیکان

پنجره را باز کردم و به کوچه نگاه کردم. از آخرین باری که قدم به 

کشیدم، گذشت. نفس عمیقی این آپارتمان گذاشته بودم یک سالی می

هایی که خوابی دیشب در بیمارستان و کابوسکرد. بیسردرد رهایم نمی

 دیده بودم فضای ذهن و فکرم را تیره ساخته بودند.

ی بزرگ و خشکیده خون درست خم شدم و روتختی را کنار زدم. لکه

وسط تشک تخت جاخوش کرده بود. با یک حرکت مالفه روی تشک را 

د دیواری را باز کردم و مالفه سفید و تمیز را کشیدم و کنار انداختم. کم

زد. صدای روی تشک که لکه شده بود کشیدم. نبض سرم تندتند می

آمد روی ذهنم چون قطرات آب که از کابین دوش داخل حمام می

شد. مالفه خونی را داخل ماشین لباسشویی انداختم و سوهان کشیده می

یمه باز سیگار و فندک روی صندلی نهارخوری کوچک نشستم. پاکت ن

ام طالیی که کنار جا سیگاری روی میز جاخوش کـرده بودند وسوسه
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ها که اثر رژ لب داشتند کردند. جا سیگاری را برداشتم و به فتیلهمی

 کردم؟!اینجا چه می خیره ماندم.

قطعاً عالقه و عشق نبود که باز مرا به این خانه کشانده شاید احساسی 

که برای آمدن به اینجا دست و پایم را سست کرده  از جنس ترحم بود

 بود...

م و تنهایش بگذارم با اخالقی که یهرچه بود نتوانسته بودم که نیا

ام تواند پیروز میدان جنگ با حس نوع دوستیدانستم تنفر نمیداشتم می

 شود. حتی اگر ارکیده غریبه بود...

 ـ نیکان... نیکان جان...

و کمک کردم از کابین دوش خارج شود. امّا صدایم زد. بلند شدم 

اش نلرزید... ای روی تن تراشیده و عریانِ زنانهنگاهم حتی برای لحظه

 کرد.دیگر این لطافت و زیبایی هیچ حسی را درونم را زنده نمی

پوش سفیدش را بپوشد. موهای سیاه و کمک کردم که حوله تن

رمق و زرد بود. از آینه بلندش را جمع کرد باالی سرش صورتش هنوز بی

 .م کردنگاه

 ـ ازت ممنونم که اومدی.

پرده را  آرام سر تکان دادم و به سمت پنجره رفتم و پنجره را بستم.

 کشیدم.

 ـ باید استراحت کنی ارکیده، داروهات رو بخور و بخواب.

 رویم ایستاد.برگشت و روبه

 مونی؟!ـ می

 آرام سر تکان دادم.
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 بم اگه کاری داشتی صدام کن.   خواـ روی کاناپه می

 با لبخند نگاهم کرد.

روی کاناپه که دراز کشیدم تنها چند دقیقه طول کشید که ذهنم 

تسلیم دستان خواب شود. آنقدر خسته بودم که هیچ خوابی ندیدم. چشم 

که باز کردم غروب پا گذاشته بود در خانه چشمهایم را باز کردم. تصویر 

روی دیوار نقش بسته بود در تابلوی بزرگ روبهصورت خندان ارکیده که 

ای مبهوت ماندم. انگار زمان به اولین تصویری بود که دیدم. برای لحظه

ام. عقب بازگشته بود و تمام اتفاقات این یک سال را در خواب دیده

ارکیده به من خیانت نکرده بود و چشمانم هرگز دختری به نام غزل را از 

بود. انگار تمام روزهای گذشته تنها خوابی بودند که نزدیک مالقات نکرده 

 دیده بودم.

خیز شدم. سرم هنوز سنگین بود. ارکیده نشسته بود از روی کاناپه نیم

 روی صورتم دست کشیدم. رویم.روبه

 ـ چرا بیدارم نکردی؟

 لبخند زد.

ـ دلم نیومد اآلن یک ساعته اینجا نشستم و دارم صورتت رو تماشا 

 کنم.می

 ند شدم.بل

 ـ چیزی خوردی؟!

 شماتت کردم.عالمت نفی سر تکان داد. خودم را به 

 ـ مثالً من اومدم که مراقب تو باشم!

 آرام گردنش را کج کرد.
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 ـ بودنت نفس کشیدنت بهترین مرهمه برای منِ نیکان.

سکوت کردم و به سمت دستشویی رفتم. آب سرد روی صورتم حالم 

 دار را از آبمیوه پر کردم.پایه را بهتر کرد. برگشتم و لیوان

 ـ حالت بهتره ارکیده؟!

پلکهایش را به نشانه تأئید روی هم گذاشت. صدای لرزش گوشی 

ای گذاشته بودم توجهم را جلب کرد. با دیدن تلفنم که روی میز شیشه

ام دست کشیدم. دکمه اتصال تماس را زدم و به نام آرتین روی پیشانی

د رنگ نارنجی پاشیـده بود روی ـخورشیسمت بالکن کوچک رفتم. 

 ها...خـانه

 ـ سالم آرتین جان!

 ـ سالم نیکان چطوری خوبی؟!

 ـ ممنونم ببخشید که نتونستم باهات تماس بگیرم.

 ـ نیکان کجایی؟

 برگشتم ارکیده ایستاده بود پشت سرم.

 ـ خونه ارکیده هستم.

 سکوت کرد. انگار منتظر بود توضیح بیشتری بشنود.

 نسیم خنکی وزید.ـ 

 ـ فردا میای دفتر؟!

 .    خندان گفت.دونم معلوم نیستـ نمی

 ـ چطور؟! نکنه آشتی کردین؟!

نیم نگاهی به ارکیده که داشت داخل آشپزخانه چای را در لیوانها 

 ریخت انداختم.می
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ـ نه، دیشب حالش بد شده بود اورژانس رسونده بودش بیمارستان 

 .چون تنها بود اومدم پیشش

 ـ باشه داداش مزاحمت نباشم.

 بینمت آرتین جان.ـ می

 ـ راستی داداش دیروز که رفتم دفتر آقای هاشمی اومده بود.

با تعجب گفتم: آقای هاشمی؟! ذهنم را برای یادآوری و آشنایی با این 

 نام جستجو کردم.

ـ آره بابا همون سرایدار ساختمون بغلی دفترتون بنده خدا خیلی 

 برداری که دخترش چند وقتِ فوت شده!شاکی بود، خ

ی پیرمرد که ای با یادآوری چهرهمغزم انگار قفل شده بود. برای لحظه

 با همسر و دختر جوانش به دفتر آمده بود مات ماندم.

 گی؟!ـ چی؟! کدوم آقای هاشمی رو می

کاله پشمی سر  نـ همون پیرمرده که همیشه تو تابستون و زمستو

 کنه...می

 گفتم: دخترش فوت شده؟! برای چی اومده بود دفتر؟!ناباور 

گشت هر چی بابات بهش گفت بیا با یکی دونم واال دنبالت میـ نمی

گفت فقط نیکان بهمنش رو از دستیارهاش صحبت کنه قبول نکرد می

 خواد ببینه.می

 گی... چطوری فوت شده؟!ـ آهان یادم اومد. نورا هاشمی رو می

جان از جزئیات ماجرا خبر ندارم امّا مثل اینکه دونم نیکان ـ نمی

 شون شده.قربانی سرقت از خونه
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ام تماس را قطع کردم و برگشتم داخل. انگار از چهره بهم ریخته

 ام که پرسید:فهمید که خبر بدی شنیده

 ـ چی شده نیکان؟!

آرام سر تکان دادم و لیوان چای را برداشتم. دوست داشتم زودتر از 

دانستم چرا از شنیدن خبر مرگ آن زن جوان بیرون بزنم نمیآن خانه 

خواست و راه رفتن... آرام دستم را آن طور بهم ریختم. دلم هوای آزاد می

آرایش و گرفت. انگشتان بلند و باریکش یخ کرده بودند. به صورتش که بی

 ساده بود چشم دوختم. 

 برای برگشت. خوام بهم یه فرصت دیگه بدی برای جبرانـ نیکان می

 نفسم را با صدا بیرون دادم.

ـ ارکیده!... عشق بین من و تو به درخواست تو تموم شد. اینو که 

 یادت نرفته!؟

 کالفه موهایش را از جلوی صورتش کنار زد.

 ـ نیکان هر آدمی ممکنه اشتباه کنه.

خوام در این مورد صحبت کنیم. هر چند که تو با ـ ارکیده نمی

کردی عشقمون رو برای همیشه نابود کردی امّا من به  خیانتی که بهم

حرمت روزهای گذشته هنوزم کنارت موندم و وقتیکه کمک خواستی 

تنهات نگذاشتم، امّا عشقمون تموم شده چون من با کسی آشنا شدم که 

تر گشتم مأیوسگشتم و هر چقدر هم بیشتر میتوی وجود تو دنبالش می

 شدم.می

یکبار هم بهم فرصت ندادی این بود عشقی که ـ نیکان... تو حتی 

 زدی؟!ازش دم می
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ـ آشنایی تو با اهورا و رفتنت بهم این فرصت رو داد که کسی که قلبم 

 گشت رو بشناسم.دنبالش می

 اش تکیه زد.پوزخندی زد و به پشتی صندلی

ـ اون دختر که من دیدم کسی نیست که تو دنبالش باشی شاید یه 

فکرت رو مشغول کنه و منو از یادت دور کنه امّا  مدت کوتاه بتونه

 همیشگی نیست...

 از روی صندلی بلند شدم.

 ـ تو چرا این همه مغروری؟!

 هستم و چی دارم. دونم کیـ چون می

 با حرص لیوان نیمه را درون سینک خالی کردم.

 ـ همین غرورت تو رو به اینجا کشونده...

 غرید.

 ـ به کجا؟ هان به کجا؟!

زن داغون که پشت ظاهر بزک کرده و مغرورش قایم شده... یه  ـ به

 بچه تو سقط کردی و خواستی خودکشی کنی، چرا؟!

 از روی صندلی بلند شد.

 ـ به تو ربطی نداره عوضی.

 اش را گرفتم.خواست به سمت اتاقش برود که مچ

 ـ صبر کن... بس کن دیگه ارکیده...

 با جیغ گریه کرد.خواست دستش را رها کند که نگذاشتم. 
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خوام ببینمت. برو گمشو پیش همون عشق ـ ولم کن عوضی نمی

های من نخند، اصالً چرا جدیدت... برو باهاش خوش باش و به بدبختی

 هام رو دید؟!اومدی؟ چرا؟! دلت خنک شد که بدبختی

 ام کوبید. در آغوشش کشیدم. تند رفته بودم.با مشت به سینه

 خودت بیا...ـ بس کن ارکیده... به 

چند دقیقه بعد که آرام گرفته بود و روی تخت خوابش دراز کشیده 

 هایش را برایش بردم.بود لیوان آب و قرص

 زیر چشمی نگاهم کرد. هنوز رد اشکها روی صورتش مشخص بود.

 ـ شب باید برم خونه... کسی هست که بهش زنگ بزنی؟

تکیه دادم و به حجم به عالمت منفی سر تکان داد... به چهارچوب در 

سفید کوچک صورتش که در میان موهای بلند سیاه گم شده بود خیره 

 ماندم.

 ـ ارکیده باید از لجبازی دست برداری، برو پیش مادرت.

 نگاهم کرد.

ـ وقتی توی ده سالگی منو پیش پدربزرگم تنها گذاشت و رفت 

سال دوبار فقط توی این همه  همونجا ازش دل کندم... انگار که مرده...

اومد ایران، توی اون دوبار هم از ترس شوهرش فقط چند ساعت پیشم 

 موند...

دونی اینجا تنها دوام ـ تموم کن این کینه کهنه رو، خودت هم می

نمیاری، کم نیستن آدمهایی شبیه اهورا... خودت گفتی وقتی برای مراسم 

کرد تماس میختم پدربزرگت اومد خیلی تغییر کرده بود... یادت نیست ال

 که بری پیشش...
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 سرش را به پشتی تخت تکیه داد.

ـ ارکیده اینجا نابود می شی... تو تنهایی و زیبا و جوان و مغرور همون 

 کنه...چیزایی که نابودت می

 سرش را بلند کرد.

شم که تو دم همونی میـ نیکان بیا بازم با هم باشیم بهت قول می

 خوای.می

خوام تغییرت تونی تغییر کنی و نه مین!... نه تو میـ ارکیده!... عزیز م

بدم، دنیای تو اینجا نیست، اخالق و روحیاتت با این سرزمین سازگار 

 نیست...

سکوت کرد خواستم به هال برگردم که گفت: لطفاً گوشی تلفنم را 

 بیار... با تعجب نگاهش کردم.

 و...خوای بری برخوام به ساناز زنگ بزنم... اگه میـ می

اش با دوستش گوشی را به دستش دادم و منتظر ماندم تا صحبت

 تمام شود.

 ـ ممنونم که اومدی...

 لبخند کمرنگی زدم.

 هام فکر کن...ـ مواظب خودت باش، به صحبت

 آرام سر تکان داد.

آباژور  به خانه که رسیدم همه اهالی خانه در خواب بودند و تنها نور

کرد. نشستم کرد. سرم هنوز درد میفضای خانه را روشن می کنار سالن

هایی را که پدر بنا به عادت روی کانتر روی صندلی کنار کانتر و روزنامه

چیده بود زیر و رو کردم. صفحه حوادث را باز کردم. خودش بود. همان 
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زن جوان که چند ماه پیش به دفتر آمده بود نورا هاشمی. تیتر درشت را 

سارقان سیاه پوش »ی عکس زن و مرد جوان نوشته بودند خواندم. که باال

خبر کوتاه بود و تکان دهنده، در توضیحات حادثه تنها « قاتل زن جوان

اند و بعد از به ذکر اینکه قاتلین به قصد سرقت وارد منزل زوج جوان شده

 اند پرداخته شده بود. همسر زناطالع زن جوان با چاقو به او حمله کرده

هم با جراحت زیادی که به او وارد شده بود راهی بیمارستان شده بود امّا 

 از حادثه جان سالم به در برده بود.

با دقت به چشمهای عکس همسر نورا که مهرداد نام داشت خیره 

اگر این مرد قاتل بود  های آقا عبداله پدر نورا به خاطر آوردم.شدم صحبت

و اجرا کند؟ قطعاً به کمک چند نفر دیگر چطور توانسته بود این سناریو ر

 ی ماجرای سرقت حقیقت داشت...احتیاج داشت! شاید هم همه

ذهنم آنقدر که درگیر ماجرای قتل نورا هاشمی بود دیگر به هیچ چیز 

هم از یاد برده بودم تنها غزل بود که گهگاه  کرد حتی ارکیده رافکر نمی

آنکه پاسخ سؤاالتم را فردای آن  کشید. به امیدام سرک میبه ذهن خسته

 روز از پدر نورا بگیرم به تخت خوابم پناه بردم.

استکان چای و خرما را برداشتم. پیرمرد هنوز سیاه پوش بود. روی 

 جا شدم.صندلی اتاقک کوچک نگهبانی جابه

 ـ خدارحمتشون کنه.

 ای که در دست داشت پاک کرد.اشکهایش را با دستمال پارچه

 اد، یادت میاد بهت گفتم آخرش کار خودش رو کرد.ـ یادت می

 نفس عمیقی کشیدم.
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ـ پدر جان توی این سرقت داماد شما هم مجروح شده، حتی اگر 

 شدت جراحات بیشتر بود ممکن بود ایشون هم فوت بشن.

 با غصه نگاهم کرد.

تونه همه رو ـ اون شیطانِ، اون مرد شیطانِ درست مثل شیطان می

 مطمئنم خودش اینکار رو کرده...فریب بده من 

 استکان چای را کناری گذاشتم.

 ـ از کجا اطمینان دارین؟

 اش کوبید.با دست به سینه

میاد بهت گفتم!  تـ از این قلبم به خدا قسم که من مطمئنم، یاد

 یادت میاد؟!

ـ امّا تنها گواه قلب شما کافی نیست باید مدرک داشته باشید که 

 ...بتونین محکومش کنین

 اش بلند شد و پوشه آبی رنگ را برداشت.از روی صندلی

  .اش هست که شکستهـ این عکس رادیولوژی کتف

ها و آزمایشات را زیر و رو با ناامیدی به صورت دردمندش که عکس

 کرد چشم دوختم و دستش را گرفتم.می

خوره تمام اتفاقاتی که برای مرحومه ـ این مدارک به درد دادگاه نمی

نورا هاشمی قبل از حادثه سرقت رخ دادن اتفاقات تصادفی بودن و 

مرحومه هم هیچ شکایتی از دامادتون ثبت نکردن. باید دالیل محکمه 

دونم که از فوت دخترتون منقلب و پریشان حال هستین، پسند باشن، می

 امّا باید به خودتون مسلط باشین. 

 ام گذاشت.روی شانهخواستم از روی صندلی بلند شوم که دستش را 
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ی خونه و زندگیم رو بهت دم اصالً همهـ هر چقدر بخوای بهت می

 دم فقط کمکم کن پسرم... کمکم کن قاتل نورا رو مجازات کنم...می

به چشمانش که از جوشش اشک شفاف و درخشان شده بودند چشم 

 دوختم.

 م...ـ بهم فرصت بدید باید با بازپرس قتل صحبت کنم باید تحقیق کن

 با لبخند کمرنگی نگاهم کرد.

های عمرت تنها نمونی و ترین لحظهخوام که توی سختـ از خدا می

 ناامید نشی...

از روی صندلی بلند شدم. تمام طول هفته بعد را درگیر پرونده قتل 

های محدودی که بین قرارهای مالقات و نورا بودم. در میان فرصت

وجو از داشتم به تحقیق و پرس امهای از پیش تعیین شدهمشاوره

ها و دوستان نورا و همسرش پرداختم. هنوز موفق نشده بودم قرار همسایه

مالقاتی با بازپرس پرونده داشته باشم و هیچ سرنخی که نشان از عمدی 

بودن اتفاق آن شب داشته باشد هویدا نشده بود. هر روز برای تحقیق به 

 تحت نظر پلیس بود و ممنوع المالقات...زدم امّا مهرداد بیمارستان سر می

فنجان قهوه تلخ را سرکشیدم و به ساعت که از سه گذشته بود چشم 

هایم را با انگشتانم فشار دادم. پرونده نورا کالف دوختم و شقیقه

ی که به رچه بیشتر جستجو کردم کمتر به نشانسردرگمی بود که ه

زنگ تلفن همراهم و رسیدم. صدای بازشدن گره پرونده کمک کند می

پس از آن دیدن نام غزل که روی مانیتور نقش بسته بود از فکر و خیال 

 پرونده قتل نورا جدایم کرد. دلم با دیدن نام زیبایش پر از حس پرواز شد.
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نفس عمیقی کشیدم و دکمه اتصال را لمس کردم. صدای زیبایش 

 کرد.روحم را نوازش می

دیمی که در اداره آگاهی داشتم صحبت تلفنی با یکی از دوستان ق

تاب دیدنش باعث شد چهل دقیقه دیرتر به محل قرارم با غزل برسم. بی

های طوالنی که در مورد بودم. آرام و ساکت بود حتی در میان صحبت

کرد. شاید هم داشتم هم سکوت کرده بود و تنها با آرامش گوش مینورا 

گرفته بودم. آن را وقتی من حال بدی را که داشت با آرامش اشتباه 

ام را روی میز گذاشت و آن فهمیدم که جعبه چوبی انگشتری هدیه

 ها را گفت و رفت...جمله

های خشکیده مریم خیره باز که پر بود از غنچهناباورانه جعبه نیمه

شد  که از جریان دیدار من و ارکیده باخبر باشد. امّا ماندم... باورم نمی

بدترین شکل ممکن تعبیرش کرده بود، حتماً به ود و دانست. فهمیده بمی

 آیناز همسر آرتین قبل از رفتن با او صحبت کرده بود...

ذهنم آنقدر انباشته از فکر و خیال و پریشانی بود که با رفتن سریع و 

زودهنگامش حتی مجال توضیح و اثبات هم پیدا نکردم. قصد داشت به 

 شهرستان و نزد پدرش برود.

اش خیره شدم. قی کشیدم و به فنجان نیمه خورده قهوهنفس عمی

شاید این بهترین فرصت بود. مجالی برای تفکر بیشتر برای هردویمان... 

گذاشتم امّا هر دو به این تنهایی نیاز داشتیم. غزل با تنهایش نمی

توانستم با تمرکز کرد و من هم در این فرصت میاش آشتی میخانواده

توانستم ترکش خواستم و نمیرا را دنبال کنم... نمیبیشتری پرونده نو

ای از قلبم که زیستن بدون او کنم غزل جزیی از وجودم شده بود قطعه
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دادم به هر ممکن نبود. امّا با شرایطی که به وجود آمده بود ترجیح می

تر، دلیل ماندنِ دویمان فرصت بیشتری بدهم شاید در زمانی دورتر راحت

تا آن زمان  پذیرفت.کرد و میرا در کنار ارکیده قبول می اجباری آن شبم

تر دوستی شد و من راحتاش هم با پدرش بهتر میروابط خانوادگی

 بخشیدم.تری میمان را شکل رسمیساده

اش برای همیشه نهایت آروزیم بود. صدای زنگ تلفن از غزل و داشتن

دکمه اتصال تماس را  افکار دور و دراز بیرونم کشید. شماره پدرم بود.

 لمس کردم.

 ـ جانم پدر؟!

 ـ نیکان کجایی؟!

 صدایش آرام و در گوشی بود. نگران پرسیدم: اتفاقی افتاده؟!

 ـ نه... نه اتفاقی نیفتاده حکمتیار اومده اینجا اآلن نشسته توی دفتر.

 ـ آقای حکمتیار؟!

هاشمی ـ آره دیگه همون بازپرس ویژه قتل که بازپرس پرونده نورا 

هم هست، من تصادفاً متوجه شدم همون بازپرسی هست که دنبالش 

 هستی.

 از روی صندلی بلند شدم و چند اسکناس سبز روی میز کافه گذاشتم.

 ـ برای چی اومده اونجا؟!

کنم دیگه بتونی ـ هر جا هستی زودتر خودت روبرسون فکر نمی

 باهاش مالقات کنی.

تماس که قطع شد، با آخرین سرعت به سمت دفتر برگشتم وارد 

شدنم مصادف بود با لحظه خروج بازپرس حکمتیار. مردی میانسال 
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های مو نگاهم روی سبیلقدبلند با چشمهای سیاه نافذ و سری کامالً بی

ای اش ثابت ماند به نظر بیشتر شبیه خالفکارهای حرفهسیاه و پرپشت

  اداره آگاهی.آمد تا بازپرس می

 با دیدنش با لبخند جلو رفتم و دست دادم.

ـ سالم جناب حکمتیار. من نیکان بهمنش هستم وکیل خانواده 

 هاشمی.

 ابروانش را باال داد و با تردید و لبخند نگاهم کرد.

 ـ وکیل خانواده هاشمی؟!

 ـ بله منظورم خانواده مرحومه نورا هاشمی هست.

 را کج کرد.روی سرش دست کشید و گردنش 

کنم وکیل ارزانی ـ یعنی آقا عبدا... سرایدار، شما رو که فکر نمی

 باشید برای رسیدگی به پرونده دخترش انتخاب کرده!!

شم توی ـ بله همین طوره، اگر اشکالی نداره و مزاحم وقتتون نمی

 دفترم باهم صحبت کنیم.

 لبخند زد و سر تکان داد.

شهر پر از جرم و جنایت دوباره رنگ  ـ متأسفانه اآلن وقت ندارم این

 خون گرفته و بازپرس ویژه قتل احضار شده جناب نیکان بهمنش!

 نفسم را با صدا بیرون دادم. به سمت پدرم برگشت.

ی من منتظر تماس شما برای پرونده ،بزرگ ـ خوب جناب بهمنشِ

 انحصار وراثت هستم.

 اش کرد.پدرم با خوشرویی به سمت در هدایت
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جناب حکمتیار در اسرع وقت رسیدگی به پرونده شما رو  ـ حتماً

 کنیم.شروع می

اش را نظاره کردم، باید همه چیز ناامید کنار در دفترم ایستادم و رفتن

پاسخ کرد و این طفره رفتن از صحبت و بیروال قانونی خودش را طی می

ای که دلیل نبود. امّا خالف انتظارم درست لحظههایم هم بیماندن تماس

کردم هیچ امیدی وجود ندارد برگشت و قبل از خروج از در گفت: فکر می

آقای بهمنش اگر تمایل به صحبت درخصوص پرونده نورا رو دارین فردا 

 بیاین.صبح به شعبه پنج اداره آگاهی شمیرانات 

ی پیرمرد افتادم انگار از با لبخند تشکر کردم. در دلم به یاد جمله

ها یکی یکی با دعای آن پدر سوخته و داغدار گرههمین ابتدای کار 

 شد.داشت گشوده می

صبح زودتر از روزهای قبل بیدار شدم. حتی قبل از اینکه صدای زنگ 

هشدار ساعت را بشنوم. دوش گرفتم و راهی اداره آگاهی شدم. یک ربع 

به قرارمان مانده بود که وارد اتاق بازپرس شدم. با دیدنم لبخند آرامی زد 

 و از پشت میزش بلند شد.

 ـ خوش آمدین جناب بهمنش.

 ـ ممنونم از لطف شما و فرصتی که در اختیار من گذاشتین.

روی میز بزرگش نشستم. پشت سرش پر بود از روی صندلی روبه

های مختلف... زن، مرد، کودک... بعضی از مفقودین بودند و بعضی عکس

رویم گذاشت و را روی میز روبه ای چایهم از قاتلین فراری... لیوان شیشه

 به پشت میزش برگشت.
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ـ جناب آقای وکیل یه سؤال از دیروز ذهن من رو مشغـول کرده، 

 تونم بپرسم؟!می

 کنم بفرمائید.ـ خواهش می

ـ شما برای چی وکالت این خانواده رو به عهده گرفتید؟ در حالیکه 

های اینچنینی در سرقتهای قتل و قطعاً خبر دارید بنا به قانون پرونده

گیره و نیازی به وجود شما در این اداره آگاهی مورد رسیدگی قرار می

کنم آقا عبدا... پدر مرحومه هاشمی مال و پرونده نیست، ضمناً فکر نمی

 دارایی زیادی داشته باشه که بتونه از پس مخارج یک وکیل هم بر بیاد.

 ره شدم.کاوید خیبه چشمانش که با دقت صورتم را می

ـ آقای حکمتیار من قصد مزاحمت و ایجاد مانع در روند رسیدگی 

شما و همکارانتان رو به پرونده اداره آگاهی ندارم. من هم مثل شما دلم 

خواد زوایای تاریک پرونده روشن بشن و قانون زودتر قاتل یا قاتلین رو می

 دستگیر کنه.

 روی میز کارش خم شد.

 ـ چرا؟!

 شم.ن نمیـ متوجه منظورتو

اش بلند شد. بدنش ورزیده و گردنش را کج کرد و از روی صندلی

اش رد شده و تا هایش ستبر بودند. نگاهم روی بند چرمی که از شانهشانه

کمرش امتداد داشت کشیده شد. کلت سیاه رنگ را پشت کمرش بسته 

 بود.

 به چشمانم خیره شد.

 ـ دنبال چی هستین؟!
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ا آنکه در طی ده سال کارم با افراد مختلف با تردید نگاهش کردم. ب

آموخته بودم تحت هیچ شرایطی خودم را نبازم امّا آن لحظه نگاه نافذ و 

داد باعث شده بود سیاه بازپرس که اعماق ذهن و روحم را شکاف می

نفس عمیقی کشیدم و سعی کردم به خودم مسلط باشم. مردد شوم. 

خانواده نورا برایش توضیح دادم و ام را با جریان مالقات چند ماه قبل

هایم گوش کرد اصرار زیاد پدر نورا برای جدایی دخترش. با دقت به گفته

کردم تحت تأثیر قرار گرفته از روی ای که فکر میامّا درست در لحظه

 رویم با خونسردی بلند شد.صنـدلی روبه

و ـ این داستان دستِ شکسته و کمربند ماشین و دعوا و مرافه زن 

مثل شما چندین بار از زبان آقا عبدا... شنیدم، امّا شوهری رو من هم 

ده ظاهراً هیچ های این زوج نشون میتحقیقات ما از دوستان و همسایه

اختالف و مشکلی در میون نبوده و تمام این حرفها زائیده ذهن یه پیرمردِ 

 ورزیده. سرایداره که بیش از حد به دخترش عشق می

و به لیوان چایم که سرد شده بود خیره ماندم. پشت سکوت کردم 

 میزش نشست.

ـ جناب بهمنش اگر توی این پرونده دنبال شهرت هستین تصمیم 

 کنین.نتون رو صرف اینکار زمان و انرژی ،اشتباهی گرفتین

 صورت درهم و ناراحتم را که دید اضافه کرد.

های قتل دهـ من اندازه تمام موهای نداشته سرم از این نوع پرون

دیدم، سارقین به گمان خالی بودن خانه وارد خانه شدن و وقتی با 

ریزی ای جز درگیری ندارن، قتل برنامهشن چارهخانه روبرو میصاحب

شده نیست و فقط طی یک تصمیم آنی برای فرار و رهایی از مهلکه 
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شه. البته سارقین این بار برای تمام کردن کار قربانی سنگ گرفته می

تمام گذاشتن و ضربات چاقو را به قسمتهای حیاتی وارد کردن جاهایی 

که حتی با رسیدن سریع اورژانس و رسیدگی پزشکی امکان احیاء وجود 

 نداشته.

 از روی صندلی بلند شدم.

ـ جناب بازپرس من نه به دنبال پول هستم نه شهرت من اطمینان 

ود و قاتلی که اینقدر ریزی شده بدارم این سرقت فقط بخاطر قتل برنامه

ی شواهد رو از بین برده از مدتها قبل در تدارک این قتل راحت همه

 بوده، قاتل فرد تیزهوشی هست.

 سکوت کرد و با تعمق به صورتم خیره شد.

 ـ باید به کارهام برسم آقای بهمنش.

دستش را برای خداحافظی جلو آورد. خم شدم و روی تکه کاغذ 

نشانی م با تعجب به آدرس روی کاغذ نگاه کرد. داشت کردنشانی را یاد

 ی بود. کاغذ را به سمتش گرفتم.مرکز بیمه بزرگ و معتبر

دونم که امروز مهرداد صیاد از بیمارستان مرخص ـ جناب بازپرس می

شه، در تمام دوزاده شه و برای بازجویی دوباره به آگاهی آورده میمی

نفر مالقات کننده داشت که هر روزی که توی بیمارستان بستری بود یک 

اومد. با علم به اینکه مهرداد تحت نظر قرار داشت روز به بیمارستان می

هیچگاه مالقات و صحبتی بین این دو صورت نگرفت امّا این زن هر روز 

ای هست که ستاره یغمایی اومد. این نشانی مرکز بیمهبه بیمارستان می

 دنبالش هستیم اونجا بشه پیدا کرد. کنه، شاید سرنخی که هر دواداره می

  با لبخند سر تکان داد...



 

 

 

 

 

 

 و دو فصل بیست

 غزل 

بغلش کردم. خیلی با خودم جدال کردم که اشکهایم سرازیر نشوند. 

درخشید. مهمانها رفته بودند و روژین مثل ماه در لباس سفید ساده می

کردند. به ساعت نگاه کردم از خاله و گلنار با حوصله ظرفها را جمع می

درخشید. از الی بهاری آرام و درخشان می آسمانِ یازده گذشته بود و ماهِ

در اتاق خواب روژین و مجید سرک کشیدم که ببینم پدر و سودابه و 

دیگه اند یا نه! انگار منتظرم بودند که سودابه گفت: بیا سامیار هم رفته

 غزل، دل بکن از خواهرت خوبه یک کوچه با هم فاصله داریم.

کردم لحن صدایم نفسم را با صدا بیرون دادم و در حالیکه سعی می

آرام باشد گفتم: باشه چشم اآلن میام. روژین تاج پر از گل را از روی 

سرش برداشت و روی تخت گذاشت. آرام زمزمه کردم: هفته دیگه 

 نگاهم کرد.کنکوره. با لبخند 

 ریم مشهد.ـ منو و مجید داریم می
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 خوای آزمون بدی؟!با حسرت گفتم: روژین یعنی نمی

 از روی تخت بلند شد و چرخ آرامی جلوی آینه قدی اتاقش زد.

ـ آبجی به خدا امسال با این همه اتفاق وقتی برای درس خوندن 

 نداشتم.

 اش را بوسیدم.نفسم را با آهی بیرون دادم و بلند شدم و پیشانی

 ـ مراقب خودت باش خواهری.

در آغوشم کشید. به فضای کوچک اتاق که خاله با سلیقه برای زندگی 

مجید و روژین تزئین کرده بود چشم دوختم. قلبم پر از حسرت و درد 

 بود... نخواستم چشمانش گریان شود. از آغوشم جدایش کردم.

ا من یه کوچه باهات هنبینم بغض کنی ـ خودتو لوس نکن خانم بزرگ

ای که فاصله دارم البته به قول سودابه خانم. هر دو آرام خندیدیم. خنده

ای بود. از خاله و بقیه خداحافظی کردم و به تر از هر گریهبرای من تلخ

همراه پدرم و سودابه و سامیار که بعد از مدتها به خانه برگشته بود راهی 

کوچه پارک کرده بود. پدر نگاهی  شدم. ماشین سیاه شاسی بلندش را در

آییم هوای خوبیه امشب. به آسمان صاف انداخت گفت: ما پیاده می

 سودابه به سمت سامیار چرخید.

 گردی خانه خودت؟!ـ امشب میای خانه ما پسرم یا برمی

اش از زیر پیراهن سفید قدش بلند بود و عضالت ورزیده و ورزشکاری

 کردند.اش خودنمایی میمردانه

خوام ـ میام خانه مادر، یه سری وسیله هست که باید بردارم نمی

 مزاحم غزل خانم باشن.

 سودابه لبخند کجی زد.
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ی وسایلی رو که توی اتاقش ـ نگران اونها نباش غزل وقتی رسید همه

 داشتی توی کارتن گذاشت، گذاشتشون توی اتاق کوچیکه.

عادی سفیدتر بودند در هایش که از حالت لبخند زد. ردیف دندان

 اش درخشیدند.صورت برنزه

 خواستم باعث زحمت بشم. ـ لطف کردین آبجی غزل نمی

های صورتم را فرم دادم و لبخند زدم. هنوز گردنبند به زحمت ماهیچه

 پیدا کرده بودم در یادم بود.هایش الی لباسروناک که البه

 ـ زحمتی نبود.

رم بنزین شود گفت: مامان من می اشرفت سوار ماشیندر حالیکه می

 بزنم بعد میام خانه.

 فرصت را غنیمت شمردم و جلو رفتم.

خورم از این ـ اگر اشکالی نداره منم باهاتون میام، یه هوایی هم می

 حال و هوا درمیام.

 به صورتم لبخند زد.

 کنم.ـ خواهش می

اشین پدر و سودابه که راهی شدند با چند قدم سریع جلو آمد و در م

ام پیچید. پخش ماشین را روشن را برایم باز کرد. بوی تند عطرش در ریه

کرد. موسیقی الیت فرانسوی با صدای خواننده زن که سبکی مانند اپرا را 

کرد در فضای ماشین پیچید. به کنسول بین دو صندلی تکیه داد. اجرا می

را به سمت در ام تکانی خوردم و خودم اش با شانههای پهناز تماس شانه

در سکوت به سمت پمپ بنزین که چند کیلومتری دورتر از آن  کشیدم.

 راند.منطقه بود می
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خم شد و فندک طالیی زیپو را برداشت و در حالیکه پاکت سیاه 

کرد گفت: بفرمائید. با حرص پوست لبم سیگارش را به سمتم تعارف می

 ام کندم.را با دندان

 ـ ممنونم سیگاری نیستم.

 روانش را باال داد و با آرامش سیگار بلند و سیاه را روشن کرد.اب

 ـ سیگار همدم تنهایی آدمهاست.

پوزخندی زدم و سکوت کردم. بوی تند سیگار با بوی عطری که زده 

 بود قاطی شده بود و معجون تلخی ساخته بود.

 ـ تو هم مثل من آدم تنهایی هستی غزل...

رخ اش به کار برده بود به نیممبهوت از حس صمیمیتی که در جمله

آوردم هیچگاه این طور صمیمی خطابم خندانش نگاه کردم. به خاطر نمی

های کوتاه و مختصری که داشتم همیشه به عنوان خواهر کند. در مالقات

ن آوردن شیشه کرد. دستم را روی دکمه پاییو با پسوند شما خطابم می

ی کجی کرد. سیدین؟! خندهگذاشتم و گفتم: از کجا به این نتیجه ر

 های مادرش.درست شبیه خنده

خواد... سالهای زیادی هست که تنها توی شهر ـ زیاد فکر کردن نمی

 کنی. بدون خانواده...بزرگی زندگی می

ی آرام شب خیره ماندم. سرعت ماشین را کم کرده بود و باز به جاده

ی کمی در فاصله ها واش را انداخته بود روی کنسول وسط صندلیتکیه

 از صورتم قرار گرفته بود. سکوت کردم. صدای پخش را کم کرد.

 ـ من هم مثل تو سالها طعم تنهایی رو چشیدم...
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از تماس بازویش با تنم حس بدی به تمام تنم منتقل شد خودم را 

 جمع کردم و دستهایم را بغل کردم.

کمی که داشتیم ی نگاهی به صورتم انداخت. بوی الکل را از فاصلهنیم

کردم. به خودم و تصمیمم لعنت فرستادم. زمان خوبی را انتخاب حس می

 نکرده بودم.

 ـ چقدر فرق داری با خواهرت!

 به سمتش چرخیدم.

 ـ کدوم خواهرم؟!

 خندید.

 ـ خواهر مرحومتون رو عرض کردم.

 ام بیرون دادم.با حرص نفسم را از بینی

 ی صمیمی بوده آقا سامیار.ـ مثل اینکه روابطتون با روناک خیل

 صورتش جدی شد. صاف نشست و سرعت ماشین را بیشتر کرد.

 اش بودم.ـ همیشه مثل یک برادر مراقب

 آرام سر تکان دادم.

ـ بله متوجه شدم، توی آخرین باری که اومده بودم خونه دیدم که 

 هواشو داشتین.

 سکوت کرد.

 دونستین اعتیاد داره؟!ـ می

ایی ـهای سیاهش در روشنخیره شد. چشم چرخید و به صورتم

 درخشیدند.های پمپ بنزین میچراغ
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ماشین را در جایگاه خالی پارک کرد و قبل از پیاده شدن گفت: این 

 اواخر فهمیده بودم.

پیاده شد. با حرص دکمه خاموش شدن پخش ماشین را فشار دادم. 

اش عوض چند دقیقه بعد که بعد از بنزین زدن سوار ماشین شد چهره

شده بود. دیگر از آن لبخند کج اثری روی صورتش نبود. صاف نشست و 

 سمت جاده رفت.با سرعت به 

دستم را در کیفم بردم و گردنبند را در مشتم گرفتم. رسیده بود به 

ای خانه که گردنبند را بیرون آوردم و جلوی چشمانش گرفتم. برای لحظه

خورد خیره شد و بعد نگاهش را مبهوت به گردنبند که در دستم تاب می

 به صورتم دوخت.

 ـ این چیه؟!      نگاهم را به چشمان سیاهش دوختم.

 ـ گردنبند روناکِ.    ماشین را خاموش کرد.

 کنه؟!    پوزخند زدم.ـ دست شما چیکار می

های شما پیداش کردم فکر کنم من باید این سؤال رو ـ توی لباس

 بپرسم.

توجه به سؤالم رامش داشبورد را باز کرد و بیخودش را نباخت. با آ

عطرش را بیرون آورد و روی لباس اسپری کرد. خواست دستگیره را 

بگیرد و پیاده شود که این بار با صدای بلند گفتم: گردنبند روناک پیش 

 کرد؟!شما چیکار می

ی کمی به صورتم چرخید و با خشم در نیمه باز را بست و در فاصله

 خیره شد.
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از یه مواد فروش گرفتم... خواهرت به جای پول موادش بهش این  ـ

 گردنبند رو داده بود.

اشک در چشمانم پر شد. چقدر سخت بود شنیدن این حرف شرمنده 

و به بهم ریخته عذرخواهی آرامی کردم و از ماشین پیاده شدم. باز همان 

به سمت  حس تلخ خیمه زده بود روی تمام روح و قلبم... با قدمهای تند

خانه رفتم دلم عجیب برای نیکان تنگ شده بود. همان نیکان لعنتی که 

و از پنجره اتاقم به اش شده بودم. روی تختم دراز کشیدم راحت بازیچه

کرد خیره شدم حتماً ماه که گرد و درخشان آسمان شب را روشن می

ش را با ااآلن در کنار ارکیده بود... شاید در آغوشش کشیده بود و عطر تن

 کشید...اشتیاق نفس می

کرد... غزل برایش تمام هرجا که بود مطمئن بودم که به من فکر نمی

شده بود... مثل کتابی کوتاه که تمام سطرهایش را خوانده بود... اشک از 

 ی چشمم سر خورد و روی بالشم افتاد...گوشه

 ـ غزل... غزل... 

وی صورتم... با صدای پدرم چشمهایم را باز کردم. آفتاب افتاده بود ر

ها زد بیدار شدم... از اتاقم بیرون رفتم و در پاگرد پلهکه نامم را صدا می

 ایستادم.

 ـ جانم پدر!

خوایم بریم سر خاک روناک و مادرت گفتم اگه دوست داری ـ ما می

 باهامون بیا...

 ـ چشم تا چند دقیقه دیگه میام پائین.

 سودابه داخل باغ منتظرن.ـ زود آماده شو و سامیار و 
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به اتاقم برگشتم. یاد دیشب افتادم. چقدر بد شده بود که آنطور 

کردم حقیقت چیزی باشد که محکومش کردم... حتی فکرش را هم نمی

سامیار گفته... در برابر لحن تند و صدای بلندم با احترام رفتار کرده بود و 

بخواهم پیش داوری  کرد. بدون آنکهاین موضوع خجالتم را بیشتر می

 «...قضاوت»کرده بودم چیزی که همیشه از آن هراس داشتم... 

سالم و صبح به خیر گفتم و کنار سودابه روی صندلی عقب نشستم. 

پاسخم را داد. تا  سامیار از آینه نیم نگاهی به صورتم انداخت و به آرامی

ه آن قرار رسیدن به امامزاده کوچکی که آرامگاه روناک و مادرم در محوط

 داشت. تمام مدت با ابروهای گره خورده به جاده خیره بود.

کردم فرصت مناسبی برای عذرخواهی پیدا کنم. پیاده شدم، دعا می

بعد از رفتن پدرم و سودابه که برای زیارت داخل صحن امامزاده شدند، 

 ای با روناک و مادرم خلوت کردم. دلم آنقدر از تمام دنیا گرفتهچند دقیقه

بود که اشکهایم خیال تمام شدن نداشتند. بلند که شدم انتظار نداشتم 

آنجا ببینمش امّا ایستاده بود باالی سرم و جعبه کوچک دستمال کاغذی 

را به سمتم گرفته بود. آرام تشکر کردم و چند دستمال از جعبه جدا 

کردم. برگشتم پدرم و سودابه هنوز نیامده بودند. سامیار داشت به سمت 

 رفت. فرصت را غینمت شمردم و صدایش زدم. اش میماشین

 ـ آقا سامیار...      

 برگشت. دیگر اثری از اخم و ابروان گره خورده در صورتش نبود.

 ـ بفرمائید.

رویش ایستادم. قدش خیلی از من بلندتر بود... جلو رفتم و روبه

تر بود و اش کردم به نظرم از او هم بلندناخودآگاه با نیکان مقایسه
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صورتش هم مردانه و جذاب بود آنقدر که نگاه هر زنی را به سمت خودش 

 بکشاند.

اش را روی ـ من به عذرخواهی به شما بدهکارم. عینک آفتابی

 اش زد.جا کرد و دستهایش را به سینهصورتش جابه

 ـ عذرخواهی؟!

 دونم که لحن صحبتم دیشب خوب نبود...ـ می

 لبخند کمرنگی زد.ابروانش را باال داد و 

ـ بدتر از لحن بدی که به کار بردین، تفتیش وسایل شخصی من بود 

 غزل خانم!

دستپاچه گفتم: نه من به وسایل شخصی شما کاری نداشتم فقط 

ها رو داخل کارتن بگذارم اون گردنبند از جیب خواستم لباسوقتی می

  .هاتون افتاد روی زمینیکی از لباس

 ز پشت عینک به صورتم خیره شد.نفس عمیقی کشید و ا

ی وسایل من رو هم زیرورو کنین ـ مهم نیست... حتی اگه شما همه

اهمیتی نداره، چون من شما و خواهرهاتون رو مثل خواهر واقعی خودم 

دونم و حس یک برادر رو نسبت به شما دارم و داشتم، درست برخالف می

 دونین. میاحساسی که شما به من دارین و من رو یک غریبه 

 به سنگ سفید مزاری که زیر پایم بود چشم دوختم.

باید عذرخواهی کنم  ـ نه اینطور نیست آقا سامیار بابت رفتار دیشبم

تونم باور کنم راستش هنوز قضیه مرگ روناک برای من حل نشده... نمی

خواهرم خودش این انتخاب رو کرده باشه، اینکه اینقدر زود در اوج جوانی 

 زیبایی بخواد خودکشی کنه برام قابل درک نیست.و 
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سفانه من هم با همین احساس دردناکی که شما دارین دائم ـ متأ

 العاده بود... امّا...رم... روناک فوقکلنجار می

 سرم را بلند کردم....

 ـ امّا چی؟!

کنم اعتیادش که هـر روز داشت بیشتـر ـ اعتیادش، من تصور می

 مسیر کشوند.ش اونو به این می

 نفسم را با آهی بیرون دادم.

   ـ فقط اعتیاد نبود...

 آرام زمزمه کرد.

ـ غزل خانم تعداد کمی از قضیه بارداری روناک خبر دارن، من خیلی 

تالش کردم تا این موضوع توی فامیل نپیچه، خودتون که از جو کوچیک 

ناموس  شناسن. روناکشهرستان خبر دارین، همه خانواده صباحی رو می

 خوام نقل محافل خاله زنکی شهر بشه...من هم بود... نمی

 بغضم را بلعیدم.

 تونم ازتون یه خواهش کنم؟!ـ می

 اش را برداشت و به صورتم نگاه کرد.عینک

 ـ حتماً هر کاری باشه من در خدمتم.

دونم که با ـ روناک... روناک با یه دختر به نام شراره دوست بود می

میمی بود، باید باهاش حرف بزنم... باید بفهمم که چرا شراره خیلی ص

 تونین بهم کمک کنین؟! فقط همین یکبار...روناک اینکار رو کرد... می

اش عوض شد. چند ثانیه به چشمانم خیره شد. دیدم که حالت چهره

 جا خورده بود.
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ای خواین شراره رو پیدا کنین ازش آدرس یا شمارهـ امّا چطور می

 دارین؟!

 با اشتیاق سر تکان دادم.

شون رو دارم، قبل از عید... همون موقع که روناک ـ بله، آدرس خونه

تازه فوت شده بود رفتم و پیداش کردم امّا نتونستم باهاش صحبت کنم، 

ها و معتاد راستش جایی که بود، چطور بگم پاتوق ارازل و کارتن خواب

 اونجا...است، جایی نیست که دوباره بتونم تنها برم 

 دستش را در میان موهای پرپشت و سیاهش فرو کرد.

ـ باشه، فقط باید چند روزی صبر کنین و قول بدین که مادرم و 

 پدرتون چیزی از جریان متوجه نشن...

 با خوشحالی سر تکان دادم.

 خوام دلواپس بشه.گم نمیـ حتماً... حتی این بار به روژین هم نمی

 لبخند زد.

 راز بین من و شماست.ـ پس این یه 

هایمان نیمه تمام ماند. چند روزی که با آمدن سودابه و پدرم صحبت

سامیار گفته بود یک هفته به طول انجامید در این مدت دیگه به خانه 

 نیامد. عصر روز جمعه بود که با چند ضربه به در اتاقم بیدار شدم.

 سامیار بود که پشت در ایستاده بود.

زودتر بیام یه سری کار عقب ببخشید که نتونستم  ـ سالم غزل خانم

تونیم دادم، اگر شما حاضر باشین میافتاده داشتم که باید حتماً انجام می

 امروز بریم دنبال شراره.
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توانست دلتنـگی غروب لبخند زدم. هیچ خبری بهتر از این نمی

 ام را کم کند.جمعه

 شم.ـ باشه اآلن حاضر می

 آورد.تن صدایش را پائین 

ـ باشه من داخل کوچه منتظرتون هستم، فقط مراقب باشید پدرتون 

 اش را قطع کردم.و مادرم... جمله

اش نشسته بودم که در ماشینـ خیالتون راحت باشه. چند دقیقه بعد 

کردم کردم با خودم فکر میو به نوای زیبای موسیقی سنتی گوش می

اشتباه و ناپسندی است. همیشه چقدر قضاوت از روی ظاهر انسانها کار 

مان پیدا شده بود نسبت به این برادر نانتی که با ورود سودابه به زندگی

مان صورت گرفته بود امّا حاال های کمی بینبدبین بودم. هرچند مالقات

های کردم که گفتههایش داشتم اطمینان پیدا میبا رفتارها و حمایت

درست بوده و من برداشت اشتباهی خواهرانم در مورد شخصیت سامیار 

همانجا که آخرین  داشتم. نیم ساعت بعد پشت بازار سنتی شهر رسیدیم.

های پل نگاه کردم. بار شراره را در آنجا مالقات کرده بودم. به خرابه

 سامیار به سمتم چرخید.

 ـ تحت هیچ شرایطی از ماشین پیاده نشین غزل خانم.

کان دادم. از ماشین پیاده شد و به لبخند کمرنگی زدم و آرام سر ت

ی آن روز سرد و زد. خاطرهسمت پل رفت. قلبم باز داشت تندتند می

 برفی برایم زنده شد.

ی نگران و مضطرب نیکان وقتی از دست آن حیوان نجاتم داده چهره

بود جلوی دیدگانم جان رفت. حس عمیق دلتنگی مثل خوره افتاده بود 
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داشت چرا برگشته بود چرا مسیر رفته را برای به جانم... اگر دوستم ن

 نجات من برگشته بود؟!

تاب دیدنش بود امّا غرورم آنقدر له شده و زخمی بود که دیوار دلم بی

بلندی روی قلبم کشیده بود. از وقتی به شهرمان آمده بودم و دیگر از 

خواست از تمام کردم... دلم میسیم کارت قبلی که داشتم استفاده نمی

جهان فاصله بگیرم. غزل بود و اتاق کوچکش که این روزها پر شده بود از 

کرد... هزاران طرح و نقش... تنها کاری که در ساعتهای تنهایی آرامم می

آنقدر غرق در فکر و خیال بودم که متوجه آمدن سامیار نشدم. برگشته 

 با صورت برافروخته و سرخ. به سمتش چرخیدم. بود

 کنین؟! ـ تونستین پیداش

 ماشین را روشن کرد.

 ـ فاجعه بود! چطور تونستین تنها به همچین جهنمی پا بزارین؟!

 نفس عمیقی کشیدم.

 ـ شراره رو دیدین؟!

 ماشین را به سمت در بازار هدایت کرد.

 ـ نه نبود.

 جا خوردم.

 ـ یعنی چی؟!

یک لحظه ترس اینکه آخرین نشانی را از دست داده باشم به جانم 

 افتاد.

 کجاست؟! ـ
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اش را پائین داد و نفس عمیقی کشید. انگار هنوز حالش شیشه ماشین

سرجایش نیامده بود. به سمتم که با نگاه مضطرب به صورتش خیره شده 

 بودم چرخید.

ـ نگران نباشین، حالش خوبه، خانوادش مدتی هست که توی یک 

 کمپ ترک اعتیاد بستریش کردن.

تی صندلی تکیه دادم. آرام زمزمه نفس راحتی کشیدم و سرم را به پش

 کردم.

 ـ خدا رو شکر...

راند شد میای که بیرون شهر منتهی میدر حالیکه به سمت جاده

یک  دونم، امیدوارم بهمون اجاره مالقات بدن.گفت: آدرس کمپ رو می

ساعت بعد به کمپ رسیدیم. ساختمان دو طبقه و بزرگی که در پشت 

د. کنار ایستگاه رزویشن ایستادم و منتظر گندمزاری سرسبز بنا شده بو

ماندم تا منشی نام شراره را داخل کامپیوتر وارد کند. از اینـکه این بار 

ی توانستم راحت با شراره صحبت کنم خوشحال بودم، قطعاً مثل دفعهمی

 برد و...قبل در خماری به سر نمی

ایست ـ متأسفم خانم، خانم شراره یوسفی چند روز قبل به دلیل 

 قلبی فوت شدن...

مات و مبهوت به چشمان عسلی منشی که زن جوان بود خیره 

 ماندم...

ـ فوت شدن؟ چطور ممکنه؟! امّا به من گفتن مدت زمان زیادی 

 شه؟!هست که اینجا بستریه و دیگه همین روزها مرخص می
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ی درمانی را کامل طی کرده ـ بله همین طور بود، خانم یوسفی دوره

کنه در ا یک شب یکی از خدمه توی اتاق داروها پیداش میبودن امّ

حالیکه متأسفانه مقدار زیادی داروی مخدر به خودش تزریق کرده بود و 

 دچار ایست قلبی شده بود.

برگشتم و به صورت سامیار که پشت سرم ایستاده بود نگاه کردم. 

را آن  ی نازکی جلوی چشمانم انداخته بود... سامیار که حالماشک پرده

طور منقلب و پریشان دید جلو آمد و درحالیکه از منشی جوان تشکر 

 کرد بازویم را آرام گرفت و به سمت در برد...می

اختیار جاری شدند. دیگر نه روی صندلی که نشستم اشکهایم بی

ی صبرشان لبریز و . کاسهکردندپرسیدند نه به غرورم اعتنا میاجازه می

وقت بود آنقدر که چون رودی وحشی وقت و بی دل برای ماندنشان تنگ

 کردند...طغین می

 کنم آروم باشید...ـ غزل خانم خواهش می

 شدم.سعی در مهار اشکهایم داشتم امّا موفق نمی

 ـ یاد روناک افتادم... شراره هم همسن خواهرم بود... 

سکوت کرد و با آرامش به سمت جاده پیچید. چند دقیقه بعد آرامتر 

 بودم.شده 

 شناسین؟! با تعجب نگاهش کردم.ای رو نمیـ کس دیگه

ـ منظورم از دوستان روناک هست کسی که از ماجرا و رفت و آمدهای 

 روناک خبر داشته باشه.

 آرام سر تکان دادم.
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شد... ـ روناک شخصیت خاصی داشت با هر کسی صمیمی نمی

 دوستهای زیادی هم نداشت. 

 نفس عمیقی کشیدم.به صورت غمگینم نگاه کرد. 

کنم... به خدا قسم حتی یه روز از زندگیم مونده باشه ـ پیدایش می

 کنم.کسی که باعث بدبختی روناک شد رو پیدا می

کنم آروم باشید این طوری روح خواهرتون ـ غزل خانم، خواهش می

 هم در عذابه.

 نفسم را با آهی بیرون دادم.

 ...فهمیدین من چه حالی دارمـ ای کاش می

کنم آبجی... هر کاری که از کنم به خدا من درک میـ من درک می

قول بدین  کنم، فقط بهمدستم بربیاد، هر کمکی که بخواین دریغ نمی

 آروم باشین...

ـ پدرم به خاطر حفظ آبرو و اعتبارش هیچ شکایتی نکرد امّا من به 

 تونم از خون خواهرم بگذرم.همین راحتی نمی

سر تکان داد. یک ساعت بعد به خانه رسیده بودیم. آروم و با تأسف 

 کنار در ماشین را پارک کرد.

کنم روی کمک من حساب کنین و اگر ـ غزل خانم، خواهش می

ای از دوست یا آشنایی در مورد روناک پیدا کردین با من سرنخ دیگه

تونم قبول کنم که درمیون بزارین، شما یه دختر تنها هستین و من نمی

کنم قبل از هر کاری منو در رض خطر قرار بگیرین. خواهش میدر مع

 جریان بگذارین.
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دونم چطوری تشکر کنم همین همراهی که ـ ازتون ممنونم واقعاً نمی

 با من داشتین خیلی دلگرمم کرد...

 آرام لبخند زد. خواستم پیاده شوم که گفت:

نظرم همراه شما بود... به  ـ راستی غزل خانم یه آقایی بود که

 ه شما گفتن از دوستانشون هستن...پسرخال

گفت. بند دلم پاره شد. سکوت کردم تا باقی نیکان را داشت می

 حرفش تمام شود.

 شناسین؟!ـ ایشون رو می

 ای کردم و سعی کردم خونسرد باشم.سرفه

 ـ منظورتون آقای بهمنش هست؟!

اینکه ـ آره، همون دوست حمیدرضا که باهاش از تهران اومدین از 

جا خوردم. امّا خیلی عادی گفتم: بله  دانست من با نیکان همسفر بودممی

من با آقای بهمنش اومدم، البته حمیدرضا باهاشون هماهنگ کرده بود، 

وقتیکه فهمیدن من نتونستم بلیط برای اومدن تهیه کنم با آقای بهمنش 

 اومدم.

 آرام و با تفکر سر تکان داد.

که برای شرکت در مراسم خاکسپاری  ـ چه جالب! دوست صمیمی

کنه... قبالً دخترخاله دوستش این مسافت طوالنی رو شبانه سفر می

 ندیده بودمش!

ام ای ناخواسته آشناییترسیدم لب باز کنم و با جملهسکوت کردم. می

 را با نیکان آشکار کنم.
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دونین که ها اعتماد نکنین... شما  نمیـ غزل خانم لطفاً به غریبه

 پشت ظاهر آرام و ساده انسانها چه باطن ترسناکی وجود داره.

درخشیدند نگاه به چشمان سیاهش که در روشنایی اندک غروب می

 کردم و دستگیره ماشین را گرفتم.

 ـ بله همین طوره ممنونم بابت امروز...

داشتم هنوز وقتی روی سنگفرشِ باغ مسیر رسیدن تا خانه قدم برمی

شنیدم. از هوشیاری و ذکاوتی که داشت وضوح میصدای قلبم را به 

جاخورده بودم. اینکه چطور از جریان رفت و آمدم با نیکان خبردار شده 

کس حتی خودم جریان خواست نزد هیچبود برایم عجیب بود. دلم نمی

 ارتباطی را که با نیکان داشتم را بازگو کنم...عشق و 

م و درد عشقی که در آن جز نیکان انتخابم نکرده بود. من مانده بود

 کرد...ای فریب خورده نبودم و این حماقت داشت نابودم میدلباخته

گفت... من شد... سامیار حقیقت را میکردم نمیهر چقدر جدال می

کردم... نیکان هم یکی از همان انسانها بود، زود به آدمها اعتماد می

ده بود... نگفته بود اش را بیان نکروقت مستقیم احساسهرچند که هیچ

ی روی آن سنگ چه؟! دوستم دارد... اَه لعنتی... پس آن انگشتر و نوشته

چشمهایش چه؟! یعنی اینقدر در فریب دادنم ماهر بود؟! تخته طراحی و 

کاغذهایم را برای فرار از فکر و جدال با خودم برداشتم و روی تخت 

هیچ در ذهنم  چشمانش اش بودم که جز نقشنشستم... آنقدر دلتنگ

اش به خاطر نبود که بر کاغذ جاری کنم. هر آنچه را از جزئیات چهره

فایده بود... خواستمش و جدال با قلبم بیداشتم روی کاغذ کشیدم. می

فایده بود که از او مردی فایده بود که محکومش کنم به فریب... بیبی
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کردم قلبم قبول بسازم که فقط به دنبال نیرنگ بود... هر چقدر تالش می

 کرد که نیکان هم مثل من در عشق یک رنگ نبوده...نمی

کاغذ طراحی شده را در آغوش کشیدم و چند ثانیه بعد در حالیکه 

اشک صورتم را خیس کرده بود کاغذ را مچاله کردم و به کناری 

 کرد.انداختم... ماه از پنجره به صورت گریانم نگاه می

 



 

 

 

 

 

 

 فصل بیست و سه   

 نیکان

رویم پشت مانیتور نشسته شت پیشخوان نشستم. دختری که روبهپ

 بود برگه کاغذ را به سمتم گرفت.

مرکز ماست. شما منطبق با شرایطی  هایـ بفرمائید این فرم بیمه نامه

 ها رو انتخاب کنین.تونین یکی از بیمهکه دارین می

لبخند زدم و با حوصله فرم را خواندم. به نظر بیست و پنج تا سی 

آمد. ظاهر موقر و سنگینی داشت. زیرچشمی نگاهش کردم. ساله می

ماند. عینک کوچکی زده بود. نیم نگاهی به ساعتش انداخت و منتظر 

 دیگر تعلل را جایز ندیدم.

 ـ خانم یغمایی راستش من برای بیمه به دفتر شما نیامدم. 

 با تردید نگاهم کرد.

 ـ چه کمکی از دستم ساخته است؟!

 از جیبم بیرون آوردم و از پشت پیشخوان هل دادم داخل.کارتم را 
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 ـ نیکان بهمنش هستم وکیل پایه یک دادگستری.

ور کرد و موس کوچک را رها کرد و با دقت خودش را کمی جمع و ج

 به صورتم خیره شد.

ی امور طبق شرایط و ـ جناب بهمنش توی مرکز ما همه

 استانداردهای بیمه انجام میشه و هیچ تخلفی وجود نداره.

 و به پیشخوان نزدیک شدم. کمی جلو رفتم

 دونم خانم یغمایی، من بخاطر موضوع کاری اینجا نیستم.ـ بله می

 خوشحال میشم بتونم کمکتون کنم.ـ 

 شناسین؟!ـ شما آقای مهرداد صیاد رو می

جا خورد. به اطرافش نگاه کرد. هر کس مشغول کار خودش بود. از 

کرد بندی میروی صندلی بلند شد و در حالیکه اوراق روی میز را دسته

کنم اگر داخل دفتر کارم با هم صحبت گفت: جناب بهمنش فکر می

 باشه. کنیم بهتر

اش حرفهای زیادی داشتند. دفتر کارش حالت چهره و به هم ریختگی

اش را کوچک و مرتب بود. پشت میزش نشست و با آرامش عینک

 برداشت.

 ـ برای آقای صیاد اتفاقی افتاده؟!

 موشکافانه نگاهش کردم. دستهای لرزانش را در هم گره زده بود.

 ن.ـ آقای صیاد امروز از بیمارستان مرخص شد

نفس راحتی کشید. حتی کوچکترین تغییرات صورتش را در نظر 

 داشتم.

 تونم بپرسم آشنایی شما با آقای صیاد به چه صورت هست؟!ـ می
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 ـ ایشون از مشتریان شرکت ما هستن.

 ـ یعنی ارتباط شما با ایشون صرفاً مربوط به کار و بیمه هست؟

 به چشمانم خیره شد.

 ـ بله همین طوره!

 همه مشتریان ارتباط صمیمی دارید؟ـ شما با 

 ام را قطع کرد.جمله

دونم قصد شما از این سؤاالت چی هست جناب آقا، آقای صیاد ـ نمی

های عظیم از مشتریان قدیمی شرکت بیمه ما هستن و معموالً توی پروژه

 کنن.کاری که دارن تمام کارگرهاشون رو در شرکت ما بیمه می

 د.صبرم دیگر به سر رسیده بو

ـ سرکار خانم ستاره یغمایی من وکیل خانواده هاشمی هستم، همسر 

شون به آقای صیاد یعنی خانم نورا هاشمی دو هفته قبل در منزل شخصی

دونم که شما هم خیلی خوب در جریان ماجرا قرار قتل رسیده و می

های هر روزی که توی بیمارستان داشتین متوجه دارید، این رو از مالقات

ای به دوستی و ارتباط دو رکار خانم، حتی مهرداد هم هیچ اشارهنشدم س

ای که با شما داشته نکرده، شما تحت نظر هستید و اگر تمایلی به ساله

تونین برای ادامه روند رسیدگی به پرونده توی صحبت با من ندارین می

آگاهی حاضر بشین و مورد بازجویی قرار بگیرین. البته در اون صورت فکر 

 کنم شرکت شماچند روزی رسماً تعطیل بشه...می

های روی میز را نفسش را با حرص بیرون داد و پریشان حال برگه

 بندی کرد.دسته
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شم همسر یکی از مشتریان شرکت به قتل رسیده این ـ متوجه نمی

ارتباط کاری  کنه؟!موضوع چطور به من و شرکت بیمه ما ارتباط پیدا می

هایی را که در من و آقای صیاد صرفاً در جهت کاری بوده. پرینت عکس

 بازیابی اطالعات تلفن همراه نورا پیدا کرده بودم روی میزش گذاشتم.

اش ذخیره ها را پیدا کرده بود و در گوشیاینکه نورا چطور آن عکس

لحظـه بسیار کرده بود برای خودم هم سؤال بود. امّا هرچه بود در این 

  گشا بودند. راه

ها که او و مهرداد را در کنار هم در وضعیتی با حیرت به عکس

ها را ورق دادند خیره شد. با دستـهای لرزان عـکسصمیمی نشان می

 زد.می

 ها.... چطور به دست شما رسیده؟!ـ این عکس

 ام تکیه دادم.با خونسردی به صندلی

ی بردیم قتل به صورت تصادفی و بخاطر ـ خانم یغمایی متأسفانه ما پ

ت از پیش تعیین شده ربانی یک جنایسرقت رخ نداده، نورا هاشمی ق

های شما بتونه قفل این بوده، شما باید با من صحبت کنید شاید صحبت

 پرونده رو باز کنه....

 صدایش لرزان بود....

تازه از ـ ارتباط منو و مهرداد از دو سال قبل شروع شد.... اون موقع 

همسر سابقم جدا شده بودم و شرایط روحی مساعدی نداشتم بخاطر 

کردم، مهرداد به عنوان نماینده همین بیشتر وقتم رو با کارم سپری می

ای عملیات حفاری شرکتشون برای بیمه کارگرهایی که به صورت پروژه

دادن اومده بود یه روز که بخاطر قطع بودن سیستم چند رو انجام می
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تی با هم توی دفتر تنها بودیم بدون اینکه از شرایط من چیزی بدونه ساع

از زندگیش گفت، اینکه همسرش رو دوست نداره و ازدواجش از سر اجبار 

زد من فقط شنونده بودم و بوده... البته توی تمام مدتی که حرف می

اظهار نظری نکردم. چند روز بعـد با یه دسته گل و کـادو اومد دفتـر 

فت اینکه بعد از چند سال تونسته کسی رو پیدا کنه که به حرفهاش گمی

گوش بده و قضاوتی نکنه و نظری نده آرومش کرده... ارتباط ما بیشتر 

گفت کرد و میشد، مهرداد هر روز بیشتر از زندگیش ابراز ناراحتی می

نورا همسرش زن ناسازگاری هست و قصد جدایی ازش رو داره... ازم 

خواست یه واج موقت کرد امّا من تمایلی نداشتم و دلم نمیتقاضای ازد

 ارتباط نصف و نیمه توی زندگیم داشته باشم.

مدتی که گذشت متوجه شدم اقدامی برای جدایی انجام نداده 

کردم برگرده امّا برگشت. داغونتر ارتباطم رو باهاش قطع کردم. فکر نمی

سخت بود. دائم از رفتارهای  از دفعه قبل انگار زندگی با نورا خیلی براش

 شه...گفت و اینکه راضی به طالق نمیهای تند همسرش میبد و اخالق

ازش خواستم یه قرار مالقات بین من و همسرش ترتیب بده، به بهانه 

هایی که دیدم با تعریفبیمه عمر آوردش شرکت. چیزی که من می

ر آرام و باشخصیتی کرد تفاوت زیادی داشت. نورا در ظاهر دختمهرداد می

ای نورا رو های مختلف توی شرایط دیگهبود چند بار دیگر هم به بهانه

کرد خیلی با هایی که مهرداد از همسرش میدیدم و مطمئن شدم تعریف

واقعیت فاصله داره. این بار به طور کامل ارتباطم رو باهاش قطع کردم و 

هم بپاشه و اگر  خواد به خاطر من یه زندگی ازبهش گفتم دلم نمی

خواد با نورا زندگی کنه باید یه فکر اساسی برای مهرداد واقعاً نمی
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زندگیش کنه و بعد از جدایی قطعی از نورا پیشم بیاد... دیگه ازش خبر 

مون متوجه جریان سرقت از نداشتم تا توسط یکی از دوستان مشترک

 شون و کشته شدن همسرش شدم.خونه

رفتم امّا وقتی تم مالقاتش تقریباً هر روز میآورد. رفدلم طاقت نمی

 فهمیدم تحت نظر هست باهاش مالقات نکردم...

نفس عمیقی کشیدم. حرفهایش چراغ راه تاریکی را برایم روشن کرده 

 رسید...بود که انتهایش به بازشدن قفل پرونده نورا می

ا از ـ خانم یغمایی من فقط یکبار نورا رو از نزدیک مالقات کردم امّ

اش متوجه شدم که بسیار به ها و خانوادههای دوستان و همسایهصحبت

همسرش عالقه داشته و تحت هیچ شرایطی دنبال جدایی از مهرداد 

دونم که تمام رفتارهای تند و خشونت آمیز همسرش رو نبوده... حتی می

 کرد...به خاطر همین عالقه تحمل می

 د....اشک چشمهایش را با انگشتانش پاک کر

ـ متأسفم.... واقعاً متأسفم من از وقتی متوجه این موضوع شدم 

خواست با نورا زندگی دلش نمیبا مهرداد قطع کردم امّا اون ارتباطم رو 

 کنه....

 از روی صندلی بلند شدم.

کنین مهرداد توی جریان کشته شدن ـ آقای بهمنش شما فکر می

 همسرش دست داشته؟!

 !مهرداد هم زخمی شده ؟د: آخه چطور ممکنهسکوت کردم... ادامه دا

 حتی ممکن بود اون هم کشته بشه... کیفم را از روی صندلی برداشتم.
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مشخص نیست خانم یغمایی، کار ما فقط روشن کردن  یزیچـ هنوز 

زوایای تاریک پرونده است تا زودتر قاتلین رو شناسایی کنیم و قانون اونها 

 تون....ممنونم بخاطر همکاری رو به سزای اعمالشون برسونه...

با تردید نگاهم کرد: دیگه نیازی نیست که پای پلیس به اینجا باز 

 ؟!  به سمت در رفتم.بشه

های ا من باید صحبتتونه کارگشا باشه خانم، امّـ همکاری شما می

 امروزمون رو در اختیار بازپرس قرار بدم...

س کشیدنم کم بود. از دفتر کوچک که خارج شدم هوای شهر برای نف

توانست پیش ام سخت گرفته بود. انسان تا کجا به خاطر غرایزش میسینه

برود... دیگر اطمینان پیدا کرده بودم که دست مهرداد در جریان قتل 

همسرش به خون آلوده شده امّا اینکه چطور این کار را انجام داده برایم 

 سؤال بود؟!

گر پوشه پزشکی قانونی را روی صندلی ماشینم نشستم و یکبار دی

های اصلی گردن و قلب رخ داده... خواندم. مرگ به دلیل پارگی شریان

چطور سارقین فرصت پیدا کرده بودند در آن زمان اندک هفده ضربه به 

بدن نورا وارد کنند!؟ آنقدر که دیگر از زنده نماندنش مطمئن شوند!!.... و 

ورودی واحد رخ داده....  نزدیکی در های مهرداد درگیری با اوطبق گفته

چطور هیچ سروصدایی نشده و هیچ کدام از اهالی آپارتمان متوجـه ماجرا 

 اند؟!نشده

های مداربسته ساختمان بودند که از یک تر دوربیناز همه عجیب

هفته قبل از وقوع سرقت به دلیل نقص فنی از کار افتاده بودند و هیچ 
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بودند، اتاقک نگهبانی مجتمع تنها تصویر ضبط نکرده تصویری از سارقین 

 کرد و هیچ تصویری ضبط نشده بود...را پخش می

ها را رها کردم آنقدر فکر ام تکیه دادم و برگهسرم را به پشتی صندلی

رفتند... دلم در آن لحظه آرامش طلب کرده بودم که چشمانم سیاهی می

 کرد....می

هایم به او ها و گرهدغدغه دلتنگ غزل بودم، کسی که در میان تمام

کرد نیازمند نیاز داشتم. به آرامشی که با نگاهش به وجودم تزریق می

 بودم...

های مریم داشبورد را باز کردم و جعبه چوبی را برداشتم.... گل

خشکیده بودند. در جعبه را باز کردم و روی انگشتر دست کشیدم... دلم 

 اش راندم...سمت خانهبرایش تنگ شده بود... بی اختیار به 

های خشکیده پشت پنجره قلب امیدوارم را ناامید پنجره عریان و گل

 کرد...

اش را با تلفنم گرفتم... دستگاه مشتـرک موردنظـر خاموش شماره

اش توانست دوریام چقدر میباشد... به پنجره خیره ماندم، قلب خستهمی

 را تاب بیاورد؟!

بین روزهای زیر ذره ساعتم کوچکِ به ساعتم نگاه کردم. تقویم

ها و حجم وسیع شمرد. روزهایی که در میان تمام دغدغهنبودنش را می

افـل ـای از یـادش غتی لحظـهـهای نیمـه تمـامم حکارها و پرونـده

گر ـکبار دیـخواستمش و خواستنم را قلبم فرمان داده بود.... ینبـودم. مـی

تلفن را روی  ،پیام خاموش بودن دستگاه اش را گرفتم و با شنیدنشماره

 دادم...باید به هردویمان فرصت بیشتری می صندلی رها کردم...



 034 نیکان

بازپرس ضبط صوت کوچک را خاموش کرد... این دومین بار بود که 

 کرد...های دیروزم را با ستاره یغمایی گوش میداشت صحبت

 به میزش تکیه داد و به صورتم خیره ماند.

تونم بگم قتل کار مهرداد صیاد بوده... امّا تا وقتی جرأت میـ دیگه به 

خودش اعتراف نکنه هیچ مدرک و ادله قاطعی در دست نداریم. اون 

موجود اونقدر زیرک و باهوش هست که هیچ ردی از خودش باقی 

 نگذاشته...

های تقدیر روی دیوار جا شدم و نگاهم را از لوحروی صندلی جابه

 اتاقش برداشتم.

 ـ پس به نظر شما اون سارقین یعنی همدستانِ مهرداد...

 پوزخند تلخی زد و به سمت میزش برگشت.

ـ مطمئنم که اون لعنتی خودش به تنهایی اینکار رو انجام داده و 

 هیچ سارقی وجود نداشته.

ـ چطور ممکنه نگهبان مجتمع ورود دو مرد سیاهپوش رو ندیده 

 باشه؟!

اون ساعت مشغول آبیاری فضای سبز  ـ طبق اظهارات نگهبان در

 پشت مجتمع بوده... 

 از روی صندلی بلند شدم. ضبط صوت را به سمتم گرفت.

 ـ ممنونم بخاطر همکاریتون...

 لبخند زدم و دستش را فشردم.

 ـ من هم ممنونم که بهم اعتماد کردین.



034بیست و سه فصل 

ـ ما هر دو هدف مشترکی داریم آقای بهمنش، فهمیدم که توی این 

 نبال چی هستین و همین باعث اعتماد من به شما شد.پرونده د

 ـ ازتون ممنونم جناب بازپرس.

با لبخند سر تکان داد. هوا هنوز تاریک نشده بود که از اداره آگاهی 

تاب غزل شده بود. به سمت بام تهران بیرون آمدم. دلم آن روز بسیار بی

را آرام کند.  توانست قلبمراندم. تنها جایی که در آن غروب بهاری می

رد نارنجی غروب روی ماشین را پارک کردم و از باالی کوه به شهر که گَ

هایش پاشیده بود خیره ماندم. آخرین بار با غزل به اینجا آمده ساختمان

بودم. تلفنم را روشن کردم. دلم برای آرتین هم تنگ شده بود. صفحه 

با همسرش در  های جدیدی کهاش را در اینترنت باز کردم. عکسشخصی

ها را ورق آن سوی مرز انداخته بود پر از لبخند و شادمانی بود... عکس

 های صفحه آرتین به دنبال عکس غزل بودم...زدم در میان عکس

به چشمهایش خیره ماندم... چشمهای غزل که در آن عکس در 

ها را وقتی به ترین نقطه از صفحه شخصی آرتین بود. آن عکسپائین

تین و همسرش به چالوس و پرورش ماهی ماکان آمده بود همراه آر

ها که ارکیده بخاطر آنها به آموزشگاه مفید انداخته بودند... همان عکس

آماده بود. لرزش گوشی و پس از آن تصویر صورت خندان ارکیده که روی 

صفحه نقش بسته بود از حال و هوایی که داشتم بیرونم کشید... چند 

 امّا بالخره دکمه اتصال تماس را لمس کردم.لحظه تردید کردم 

 ـ سالم نیکان.

 ـ سالم ارکیده حالت چطوره؟
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ـ خوبم عزیز دلم، زنگ زدم بخاطر اومدنت ازت تشکر کنم و همین 

 طور خداحافظی.

با تعجب گفتم: خداحافظی؟! باالخره تصمیم گرفتی بری پیش 

 مادرت؟! نفس عمیقی کشید.

رم، پیش مادرم دارم برای مدتی از ایران میـ تصمیم گرفتم برم امّا نه 

خوام از اینجا ام رو اجاره دادم. میباید توی آرامش تصمیم بگیرم، خونه

 دور باشم، جایی که منو یاد اشتباهات زندگیم میندازه.

 ری حال دلت و احوال خودت خوب باشه.ـ امیدوارم هر جا که می

 مکث کرد...

 العاده بودی...ـ نیکان تو برای من فوق

 سکوت کردم.

ـ نیکان تو تنها کسی بودی توی زندگیم که منو فقط بخاطر خودم 

اومدی و همیشه باهام مهربون هام کنار میخواستی با تموم اخالقمی

دونم که دیگه هیچ راه برگشتی به رابطه با تو ندارم امّا خواستم بودی، می

 ین آروزها رو دارم. بدونی خیلی برام عزیزی همیشه و برات بهتر

لبخنـد زدم. خورشیـد رفتـه بود و شب روی سـر شهـر چـادر را 

کشید... تماس پایان یافت. نفس راحتی کشیدم. با آنکه ماهها از پایان مـی

گذشت امّا باز خودم را نسبت به احوالش ام را ارکیده میارتباط عاشقانه

 طی آسیب ببیند.خواست تحت هیچ شرایدیدم و دلم نمیمسئول می

تابم فقط شنیدن صدایش را یکبار دیگر شماره غزل را گرفتم. دل بی

 خواست تا آرام شود. می

 باشد...دستگاه مشترک مورد نظر خاموش می
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خواستم طاقت شده بود. میها گشتم. دلم بیالی لیست شمارهاز البه

 هر طور که شده از احوالش مطلع شوم...

زل را پیدا کردم. دکمه اتصال تماس را لمس شماره روژین خواهر غ

کردم. چند ثانیه بعد صدای ظریف و نازکش که تن خاصی داشت در 

 گوشی پیچید.

 ـ سالم آقای بهمنش.

 ـ سالم روژین خانم، حالتون چطوره؟

 ـ ممنونم آقا نیکان شما خوبین؟ خانواده محترم خوبن؟!

روزی هست که با  ـ سالمت باشید، ممنونم از شما، روژین خانم چند

 شون خاموشه...گیرم امّا مثل اینکه تلفنشماره خواهرتون تماس می

ـ بله، تلفن همراهش خاموشِ. راستش ما هم اگر کاری داشته باشیم 

باید منتظر باشیم برگرده خونه. اگر پیغامی دارین یا کاری از دست من 

 دم.برمیاد حتماً انجام می

خواستم احوالپرسی کنم به خانواده یـ نه، کار خاصی نداشتم فقط م

 محترم سالم برسونین.

 ـ باشه چشم، ممنونم از لطف شما.

پس خواسته بود  تماس را قطع کردم و به چراغهای شهر نگاه کردم.

خواست قطع کند. نفس عمیقی ها را که به من مرتبطش میتمام رشته

توان را داشتم اش این کشیدم و از روی خاکها بلند شدم. با قدرت عشق

گذاشتم خواستمش و نمیکنم. میها را بهم متصل که باز تمام رشته

به نتیجه برسانم. را کردم تا پرونده نورا رهایم کند... فقط باید صبر می

 ای که خیلی زودتر از تصورم محقق شد.خواسته
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با صدای چند ضربه به در سربلند کردم و عذرخواهی کوتاهی از 

 ن و مرد جوانی بودند کردم. منشی دفتر بود.مراجعینم که ز

ـ جناب بهمنش سرگرد حکمتیار با دفتر تماس گرفتن و گفتن هرچه 

 سریعتر خودتون رو به اداره آگاهی برسونین. از روی صندلی بلند شدم.

 ـ نگفتن چه کاری دارن؟

 ـ نه فقط تأکید کردن هرچه زودتر آگاهی باشین.

د جوان که به چشمانم خیره بودند تشکر کردم و به صورت زن و مر

نگاه کردم. جلسه مشاوره حقوقی تقریباً تمام شده بود. قبل از اینکه 

هایشان بلند شدند. قدرشناسانه نگاهشان حرفی بزنم از روی صندلی

 کردم.

ـ جلسه بعدی رو با خانم امینی هماهنگ بفرمائید. البته اگر باتوجه 

ای هم حتیاج به جلسه حضوری دیگههایی که انجام دادم ابه راهنمایی

 هست.

 مرد جوان دستش را برای خداحافظی جلو آورد.

 های مفیدتون جناب بهمنش.ـ ممنون از راهنمایی

در خداحافظی کردم و کیفم را برداشتم و از دفتر خارج شدم. اینکه 

آن ساعت آغازی روز چه عاملی باعث احضار شدنم به اداره آگاهی شده 

کردم بازپرس پرونده سرنخی پیدا ال برانگیز بود، دعا میبود برایم سؤ

کرده باشد. بعد از گذشت یک ماه و نیم هنوز نتوانسته بودیم مدرک قابل 

استنادی برای محکوم کردن مهرداد صیدا پیدا کنیم. به اداره رسیدم و 

طبق دفعات قبل به سراغ دفتر کار بازپرس رفتم. دفتر بسته بود و سرباز 

ی که پشت در ایستاده بود شماره اتاقی را در طبقه سوم داد. از اوظیفه
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ام در انتهای راهرو قرار داشت. کارت شناسایی 713ها باال رفتم. اتاق پله

را به مردی که با لباس شخصی پشت در ایستاده بود نشان دادم و وارد 

ای بزرگ شدم. اتاق بزرگ و تاریک بود. در لحظه ورودم متوجه در شیشه

و پس از آن چند مانیتور و دستگاه ضبط صدا که پشت آینه بزرگ قرار 

شدم. امّا چند لحظه بعد که چشمانم به تاریکی عادت کردند ن ندداشت

 ام.متوجه شدم که به اتاق بازجویی آمده

یک نفر از افرادی که پشت مانیتورها نشسته بودند جلو آمد و با 

ام کرد. از پشت یرگ راهنمایای بزپرسیدن نامم به سمت دیوار شیشه

 شیشه به داخل اتاق نگاه کردم.

روی مهرداد صیاد پشت میز چوبی نشسته بود. بازپرس روبه

جاسیگاری پر بود از فیتیله سیگار و دو لیوان نیمه چای روی میز قرار 

 داشتند.

ام کرده بود وارد اتاق شد و آرام چیزی در همان فردی که راهنمایی

زمزمه کرد. چند ثانیه بعد سرگرد حکمتیار از اتاق خارج گوش بازپرس 

 رویم ایستاد.شد و روبه

اش که حـکایت از ـ به چشمان سرخ و صورت خسته و بهم ریخته

 خوابی طوالنی داشت نگاه کردم.بی

 ـ سالم جناب سرگرد.

 ـ سالم نیکان، ازش اعتراف گرفتم.

 با حیرت نگاهش کردم.

 ـ جداً؟! اعتراف کرد؟! 

 آرام سر تکان داد و دستهایش را داخل جیب شلوارش فرو کرد.



 003 نیکان

ـ بعد از هفت ساعت بازجویی تخصصی وقتی دید هیچ راه فراری 

جا بمون... مطیع سر تکان دادم و از پشت شیشه نداره اعتراف کرد. همین

 منتظر ماندم.

جایی صندلی را از یکی از افراد هدفون را برایم آورد. صدای جابه

شنیدم. سرگرد نشست و با آرامش به مردی که ای میتاق شیشهداخل ا

 رویش نشسته بود خیره شد.آشفته و بهم ریخته روبه

 ـ دوباره بگو از اول...

 مهرداد نالید: چند بار بگم... چند بار بگم لعنتی صدبار گفتم. 

 سرگرد با حرکتی سریع از روی صندلی بلند شد. 

اش روی زمین ه صندلی از پشتحرکتش آنقدر سریع و خشن بود ک

 واژگون شد. با کف دست محکم به میز کوبید.

 ـ باید هزار بار دیگه هم بگی... بگو.

مهرداد سرش را در میان دستانش که با دستبند محصور شده بودند 

 گرفت.

خوام بمیرم... دو شب نگذاشتین خوام بخوابم. میخوام برم. میـ می

 ها...بخوابم لعنتی

 ندلی را برداشت و نشست.سرگرد ص

ـ من که همه چیز رو نوشتم. من که امضاء کردم مگه نگفتی بگم ولم 

 کنین...می

 سردگرد آرام سر تکان داد و به صورتش دست کشید.

گذارم ـ باید یکبار دیگه همه چیزهایی رو که نوشتی بگی، بعد می

 بری و استراحت کنی...
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 سرکشید.مهرداد لیوان نیمه چایی را برداشت و 

 ـ دوستش نداشتم...

 سرگرد غرید: از اول؟!

 مهرداد سر خم کرد.

ـ نه از وقتی با ستاره آشنا شدم. از همون زمان بود که دیگه بهش 

خواستمش نورا بیش از حد خوب بود، اونقدر که از ام کم شد، نمیعالقه

یگه هاش بیزار شده بودم. مطیع بود، آروم بود... صبور بود امّا من دخوبی

خواست باهاش زندگی کنم. اولین بار با آرامش ازش خواستم از دلم نمی

هم جدا بشیم. امّا گفت که هیچوقت راضی نمیشه چون خیلی دوستم 

مون ام رو به زندگیمیلیداره. با خودم گفتم وقتی یه مدت سردی و بی

کردم اون ببینه خودش راضی میشه امّا نشد. من هر چقدر بدی می

 شد.میصبورتر 

شد، دیر پیداش کرده بودم عشق ستاره هر روز توی قلبم بیشتر می

گفت اگه دنبالشم شد میازش خواستم ازدواج موقت کنیم امّا راضی نمی

و توی زندگی مشترکم مشکل دارم اول باید مشکلم رو حل کنم و از زنم 

 کرد.جدا بشم بعد برم سراغش امّا نورا قبول نمی

 سرگرد نگاهش کرد.

 ـ بهش به زنت از وجود ستاره حرفی زده بودی؟!

مهرداد آرام سر تکان داد: نه به نورا حرفی نزدم امـّا چنـد بار 

هایی ترتیب دادم که ستاره نورا رو ببینه، امّا اوضاع بدتر شد. مـالقات

ستاره هم فهمیده بود نورا زن خوبیه و مشکلی نداره و ارتباطمون رو قطع 
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کردم زودتر از شر نورا باید یه کاری می شدم،میکرد داشتم دیوونه 

 هام اثری نداشتند...خالص بشم، امّا هیچکدوم از نقشه

 ها؟ توضیح بده...سرگرد: کدوم نقشه

دیگه هیچی خواستم بکشمش امّا طوری که تصادفی جلوه کنه ـ می

م مهم نبود. یکبار توی منزل مادرم نقشه کشیدم جز رسیدن به ستاره برا

های عیب بود زیر پایهام بیافتادن گلدون رو تصادفی جلوه بدم، نقشهکه 

گلدون رو یخ گذاشتم و نورا رو کشوندم توی حیاط درست زیر جایی که 

زدم و منتظر بودم تا یخ زیر گلدون بزرگ قرار داشت. باهاش حرف می

پایه گلدون آب بشه امّا درست آخرین لحظه مادرم نورا رو صدا زد و 

 اش...افتاد امّا نه روی سرش روی کتف گلدون

های رادیولوژی که آقا آهی از سر حسرت و درد کشیدم و به یاد عکس

گفت... خیلی عبدا... همیشه با خودش داشت افتادم. پیرمرد راست می

 پیشتر از این حادثه فهمیده بود. سرگرد لیوان چای را برداشت.

 ـ ادامه بده.

و دستکاری کردم. و توی پیچ جاده عمداً ـ یکبار هم کمربند ماشین ر

ماشین رو چپ کردم. نورا از ماشین پرت شد  بیرون امّا جز چندتا 

شکستگی مختصر و زخم هیچ اتفاقی براش نیفتاد ازش نفرت داشتم و 

دونستم اگر بمیره پـول خوبی از بیمه شد. مینفرتم هر روز بیشتر می

رسم. این بار به ستاره بود میی قلبم که رسیدن گیرم و به خواستهمی

ام صـبر کـردم نقشـه سـرقت گه عجـله نـکردم ماهـها برای نقشهـدی

ها رو توی یه فرصت ترین نقشه برای کشتن نورا بود. دوربینعیبیـب

مناسب دستکاری کردم طوری که ضبط انجام ندن، ساعت آبیاری فضای 
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دونستم زمانی که می ام رو توی همون ساعت ودونستم نقشهسبز رو می

ی از پشت شیشه به چهرهنگهبان مجتمع توی محوطه است اجرا کردم. 

 ای از اخم سعی در پوشاندنش داشت نگاه کردم.متأثر سرگرد که زیر الیه

 ـ کامل توضیح بده.

کردم نورا خواب باشه. چاقویی رو که از ـ رفتم داخل خونه فکر می

دونستـم قـراره چیـکار کنم. فقـط قبل آماده کرده بودم برداشتـم می

 دونم چرا بیشتر شد...خواستم چندتا ضربه بزنم، امّا نمیمی

خوند... چاقو رو که توی نشسته بود روی مبل و داشت کتاب می

خودت خواستی »دستم دید با هراس به چشمام زل زد. بهش گفتم 

ستام و بعد جلو رفتم خون گرمش ریـخته بود روی زمین... د« لعنتی

لرزیدن. افتاد روی زمین... هول شده بودم و ضربان قلبم باال رفته بود می

کردم... خونه رو بهم ریختم... کشوها رو بیرون آوردم امّا باید تمومش می

ها رو پـخش زمین کردم... آشپزخونه رو بهـم ریختـم... دستـام و لباس

قویی که داشتم زخمی دادم، خودمو با چالرزیدند امّا باید انجامش میمی

 کردم... زخمام رو از ترس عمیق زدم... همه جا پر از خون شده بود...

کردم، دیگه هیچ مانعی برای رسیدنمون وجود به ستاره فکر می

رفتن... در کرد... چشمام داشتن سیاهی مینداشت و همین آرومم می

و گذاشتم آپارتمان رو باز کردم و خودمو رسوندم در واحد کناری دستم ر

 روی زنگ و بعد بیهوش شدم...

سرگرد از روی صندلی بلند شد. چند ثانیه به صورت مهرداد خیره 

ای خارج شد. کنارم که ایستاد من هیچ کالمی از اتاق شیشهشد و بعد بی

خیره بودم. به آن مرد... مهرداد... کسی که بخاطر رسیدن همچنان به او 
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رفته بود. جان همسرش را کسی که به غرایزش جان انسان دیگری را گ

ها را ی سختیعاشقانه دوستش داشت و برای ماندن در زندگی با او همه

 به جان خریده بود...

های مهرداد و از بازیابی اطالعات گوشی تلفن نورا و دیدن عکس

دانستم نورا از مدتها قبل در جریان ارتباط آنها قرار دارد امّا ستاره می

 مورد حرفی به مهرداد نزده بود...هیچوقت در این 

نفسم را با آهی بیرون دادم. گاهی انسان چقدر از ذات انسانیت فاصله 

شان را اینـطور گرفت... حتی در خوی حیوانات هم نبـود که جفتمی

رحمانه قربانی غرایز خود کنند... به آقا عبدا... فکر کردم و دخترش، بی

بارش بود، چون گلی زیبا و ی زندگی سخت و مشقت کسی که ثمره

ی وجودش را شکسته نواز به ثمر رسانده بودنش امّا مهرداد شاخهچشم

 بود و پرپرش کرده بود.

 ی سرگرد کردم.ای به صورت خستهنگاه قدرشناسانه

 ـ اعتراف کرد....

 آرام سر تکان داد.

هات با ستاره یغمایی و پیگیرهایی که ـ ممنوم ازت نیکان... صحبت

 پرونده داشتی خیلی کمکم کرد...توی 

 شه.ـ خوشحالم که به نتیجه رسیدیم و خون نورا پایمال نمی

 نفس عمیقی کشید...

 ـ این حیوون باید به سزای اعمالش برسه...



 

 

 

 

 

 

 و چهار فصل بیست

 غزل 

 زد چشم دوختم.به لباس سیاه که در تن الغر و بلند باالی زن زار می

 ـ خودم بردمش کمپ، خودم بستریش کردم.

بودند. پدال چرخ خیاطی را با دست فشار داد و چشمانش پر از اشک 

 ی رنگی را چرخ کرد.ملحفه

گذشت. صورتش آنقدر شکسته و از آخرین دیدارمان چند ماهی می

که انگار چند سال قبل دیده بودمش. به دستان سرخ و  الغر شده بود

 اش نگاه کردم.ترک خورده

خـدابیامرزش با اینـکه کس بودم مـثل شـراره... برادر ـ منم بـی

شم منو زیر پروبالش گرفت... بعد از دار نمیدونست هیچوقت بچهمـی

های جورو ام کرده بود، دوستای ناباب، مهمونیمرگش این دختر کالفه

واجور و این اواخر هم به مواد و موادفروشی رسیده بود... گذاشتم تا ته 

 تهش بره کارتن خواب شده بود یادته که؟!
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 م و با تأسف سر تکان دادم. آرا

امّا دلم طاقت نیـاورد. هرچند کـه دلِ خوشی از خـودش و 

هاش نداشتم امّا باز بخاطر روح شوهرم گذشت کردم. نتونستم گنـدکاری

ولش کنم که توی لجنزاری که خودش ساخته بود غرق بشه. با هزار 

دم. بدبختی رفتم سراغش و بردمش توی کمپ ترک اعتیاد بستریش کر

 به چشمانم خیره ماند.

ـ خوب شده بود... ترک کرده بود و سرحال شده بود... که یه شب بهم 

زنگ زدن که توی داروخونه اونجا خودکشی کرده... باورم نمیشه غزل 

گفت وقتی بیاد طلبید و میخانم، این روزهای آخر همش ازم حاللیت می

 کنه...ها رو جبران میی گذشتهبیرون همه

اش پاک هایش را که صورتش را پر کرده بودند با گوشه آستیناشک

 کرد...

 نفس عمیقی کشیدم و آرام روی بازویش دست کشیدم.

 اش کردین...تونستین برای نجاتـ آروم باشین شما هر کاری که می

ـ خدا خونه خرابشون کنه... اینایی که جوانای مردم رو با مواد آشنا 

 کنن...می

رویم گذاشته بودم و استکان چای را که روبهسری تکان دادم 

داشت جـانم را  م وـرباز کرده بود در قلبـاک سـبرداشتم. باز داغ رون

  سوزاند...مـی

ـ از دوستانش،... از دوستاشون دوستای روناک و شراره کسی هست 

 که بشناسیدشون؟!
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ـ دوستاشون؟! کدوم دوستا؟ حتی یک نفر هم از همون به قول شما 

 اش نیومده بودن!تا برای تشییع جنازهدوس

 سکوت کردم و با حسرت به پنجره خیره ماندم.

 گردی؟!ـ هنوز داری دنبال قاتل خواهرت می

 به نشانه مثبت سر تکان دادم. پوزخند تلخی زد.

ـ قاتل خواهرت و شراره خودشون بودن، خودشون که با مواد زندگی 

 خودشونو کوتاه کردن...

 روی سینی گذاشتم و بلند شدم.استکان چای را 

 دم.ـ فهیمه خانم هر کمکی که از دستم بر بیاد براتون انجام می

 از جایش بلند شد و خنده تلخی کرد.

ـ ممنونم دختر صباحی بزرگ، عموت توی بازار بزرگ حجره داره 

 دارم، خدا خیرتون بده...اش نسیه برمیهامو از مغازهبعضی اوقات پارچه

فتم. خم شد و از جعبه چوبی کنار پنجره یک تلفن به سمت در ر

 کوچک بیرون آورد و به سمتم گرفت.

 ـ این تلفن برای شراره بود... شاید بتونی ازتوش چیزی در بیاری...

 ام را به صورتش دوختم.نگاه قدرشناسانه

 ـ ازتون ممنونم، بعد از اینکه کارم تموم شد براتون میارمش.

 خترجون.ـ برو خدا به همراهت د

به خانه که بازگشتم، ماشین سیاه سامیار داخل باغ پارک شده بود. در 

تمام مسیر رسیدن تا خانه تالش کرده بودم قفل رمز گوشی را باز کنم امّا 

موفق نشده بودم. سالم و احوالپرسی با پدرم و سودابه که در سالن پائین 

وناک که اآلن به اتاق ها باال رفتم. در اتاق رنشسته بودند کردم و از پله
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خواب سامیار تبدیل شده بود بسته بود امّا صدای آهنگ از داخل اتاق به 

 رسید.گوش می

نیم نگاهی به تلفن شراره که در دستم بود انداختم و تصمیم را گرفتم 

توانست برای باز کردن قفل گوشی کمکم کند. راهم را شاید سامیار می

در آرام  باز بود. چند ضربه به در زدم.به سمت اتاقش کج کردم در نیمه 

 باز شد، امّا اتاق خالی بود...

آمد. حدس زدم که گوش کردم، صدای شرشر آب از حمام اتاق می

حمام باشد، خواستم به اتاقم برگردم امّا حس کنجکاوی پاهایم را در 

همان نقطه میخکوب کرده بود. لب تاب روشن بود و نورهای کم و زیادی 

شد نشان از نمایش فیلمی از صفحه مانیتور روی دیوار منعکس میکه از 

 یک مهمانی داشت...

بی اختیار جلو رفتم و وقتی از صدای باز بودن آب در حمام مطمئن 

روی لب تاب ایستادم و گوشی شراره را که در دستم بود روی شدم روبه

 میز کنار تخت گذاشتم. به صفحه مانتیتور خیره ماندم...

شبیه مهمانی بالماسکه بود انگار... همه افراد حاضر در مهمانی چیزی 

های مختلف که دختران و پسران جوانی بودند صورتشان را با ماسک

پوشانده بودند... فضا تاریک و غرق در دود و رنگهای تند بود... سالن گرد 

نواختند باالی پر بود از جمعیت و گروه موسیقی که موزیک تندی را می

 ستاده بودند...سن ای

دوربین روی دختر و پسر جوانی که ماسک زده بودند ثابت ماند... 

اش را روی دختر لباس قرمز کوتاهی پوشیده بود و موهای بلند و شرابی

هایش ریخته بود ضربان قلبم باال رفته بود.... چقدر اندامش شبیه شانه
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داشت، ایستاده  ایروناک بود... در کنار مردی که قدبلند و هیکل ورزیده

رقصید... مرد هم صورتش را پوشانده بود، زنی که فیلمبرداری بود می

 سید:کرد پرمی

 ـ خوش میگذره خانمی؟!

مرد به جای دخترک موشرابی پاسخ داد: عالیه... عالیه، خانمی اآلن 

 روی فضاست...

ها را های دخترک در گوشم سوت کشید... من این خندهصدای خنده

 های خواهرم بود..... خندهشناختم.می

 اش نکن برای امشب دیگه بسه...ـ دنیل اذیت

اش در فضای تاریک و های سفید و مرتبمرد خندید و ردیف دندان

های سفیدش خیره ماندم، روشن مهمانی درخشید... وحشتزده به دندان

چقدر آشنا بودند، انگار این خنده را بسیار دیده بودم و با این فرم فک و 

ورت آشنا بودم... قلبم ریخت، چقدر شبیه سامیار بود! با دست لرزان ص

سعی کردم کمی فیلم را جلوتر بزنم امّا درست در همان لحظه صدای 

بسته شدن آب و پس از آن صدای باز شدن در حمام اتاق را شنیدم. با 

هراس بلند شدم و به سرعت از اتاق خارج شدم. وارد اتاقم شدم و در را 

 زد...پشت در روی زمین نشستم. قلبم هنوز داشت تندتند میبستم. 

کردند، از شد... ذهن و قلبم با هم جدال میچه دیده بودم... باورم نمی

اینکه آن دختر روناک بود هیچ شکی نداشتم پاهای بلند و کشیده و کمر 

 باریک و اندام زیبایش را از بر بودم... امّا آن مرد؟! زنی که داشت از آنها

ای آنقدر شد غریبهگرفت دنیل صدایش زده بود.... مگر میفیلم می

کرد... شبیه سامیار باشد؟! اسمهایشان فرق مینزدیک به روناک این همه 
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ی کوتاهی که حتی صدایش... نه صدایش شبیه بود... امّا در آن جمله

ها آنقدر ها و جیغشنیده بودم در آن هیاهوی موزیک و صدای خنده

بود که بتوانم تشخیص بدهم... خودش بود؟! نه! چـطور ممکن واضح ن

شد؟! صورتم را در میان دستهایم گرفتم.... در برزخی از تردید و ترس می

 گرفتار شده بودم...

در تمام مدتی که تصمیم گرفته بودم به دنبال شراره بروم همراهیم 

نگفته بود!! کرده بود امّا هیچ وقت هیچ حرفی مبنی بر آشنایی با شراره 

شد؟! نه ممکن نبود! چرا اینقدر بدبین شده بودم، سامیار چطور می

همیشه همراهیم کرده بود. حتی روناک هم وقتی زنده بود همیشه به 

کرد... روژین هم همین طور... از روی خوبی و با نام برادر از او یاد می

ودند هایم که روی زمین پخش شده بزمین بلند شدم و به سراغ برگه

ها را که کنار پنجره چیده رفتم، پنجره باز شده بود و احتماالً باد برگه

ی بودم کف اتاق پخش کرده بود، به تصویر صورت نیکان که روی همه

ها افتاده بود خیره ماندم... برگه را مچاله کرده بودم امّا انگار قصد برگه

 نداشت از چشمم دور بماند...

توانستم درد و دست کشیدم. چطور میآرام روی طرح نیمه تمام 

شد این جراحتی را که به قلبم زده بود فراموش کنم... چطور می

کنار ها را با حوصله جمع کردم و چشمهای آرام را فراموش کرد... برگه

 پنجره گذاشتم و باز به فکر فرو رفتم...

شدم، قلب دردمند و اندوهگینم فقط با نباید به سامیار بدگمان می

گرفت و حاال با افتن مردی که روزهای آخر در کنار روناک بود آرام میی

خندید به اولین رقصید و میدیدن صورت آن مرد که در کنار روناک می
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ها را ی آشنا پناه برده بود... سامیار.... امّا ممکن نبود...هنوز برگهگزینه

دم. نفس جا نکرده بودم که صدای چند ضربه به در اتاقم را شنیجابه

کردم به خودم مسلط باشم به سمت عمیقی کشیدم و درحالیکه سعی می

 در رفتم و آرام در را باز کردم...

سامیار بود ایستاده بود پشت در، موهایش هنوز نمناک بودند و 

اش چسبیده بود و عضالت ورزیده پیراهن سیاه آستین کوتاه کامالً به تن

اش ساخت... نگاهم را از سینهنمایان میاش را و فرم گرفته بازوها و سینه

 برداشتم و به صورتش خیره شدم.

 ـ سالم آقا سامیار...

هایش را نمایان نکرد، گوشی سیاه را به سمتم دندان لبخند زد امّا

گرفت.... جا خوردم گوشی شراره بود. حتماً وقتی که مشغول تماشای آن 

توانستم ضربان قلبم را فیلم لعنتی بودم در اتاقش جاگذاشته بودم نمی

 اش که به صورتم خورد سرم را بلند کردم.هرم گرمای نفس کنترل کنم...

 ـ گوشی شماست؟!

 گوشی را گرفتم و به زحمت لبخند زدم.

 ـ بله... با تعجب ابروانش را باال داد.

 دستپاچه گفتم: یعنی نه برای شراره است...

 ـ شراره؟! 

 آب دهانم را قورت دادم.

 کنه؟!تلفن شراره دست شما چیکار می ـ گوشی
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ـ راستش امروز رفته بودم خونه برادرش، همونجایی که شراره زندگی 

خانم بهم امانت داده. گوشی قفل داره منم  فهیمهکرد این گوشی رو می

 اش رو باز کنم گفتم شاید شما بتونین کمکم کنین.نتونستم قفل

خوای د هر کاری که مینفسش را با حرص بیرون داد: مگه قرار نبو

 کنی؟!انجام بدی با من هماهنگ کنی فکر خطرهاش رو نمی

خانم  فهیمهـ اونجا که خطری برای من نداشت قبالً هم با عروسشون 

 صحبت کرده بودم.

 اش زد و گردنش را کج کرد.دستهایش را به سینه

 ای هم در این مورد صحبت کردی؟ـ با کس دیگه

خانم صحبت کردم اونم این  فهیمهفقط با  ـ نه هیچ کس رو ندیدم،

 گوشی رو بهم داد گفت شاید بشه چیزی ازش پیدا کنم.

 پوزخندی زد و به چشمانم خیره شد.

 ـ بدید به من!

با تردید نگاهش کردم. جدی گفت: مگه نیومده بودین توی اتاقم که 

 تون کنم و قفل گوشی رو باز کنم؟! گوشی را به سمتش گرفتم.من کمک

گوشی را گرفت و نگاهی به ظاهرش انداخت. بعد زیر چشمی نگاهم 

 کرد.

ـ از این به بعد هر کاری خواستین انجام بدین اول باید منو در جریان 

 زنم غزل خانم.بزاری، بخاطر خودت دارم این حرف رو می

خوام دیگه بالیی سر هیچ کدوم از سکوت کردم. ادامه داد: نمی

 خواهرهام بیاد.

 نگاهش کردم و آرام سر تکان دادم. به گوشی اشاره کرد. رمندهش
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 تونم کاریش کنم.رم ببینم میـ می

 لبخند کمرنگی زدم و به اتاقم برگشتم.

را برای فرا از فکر و  چند ساعت بعد تا رسیدن غروب و آمدن روژین

 خیال به کشیدن نقاشی گذراندم. روژین که آمد غروب شده بود.

 یه آقا نیکان شده!ـ وای آبجی چقدر شب

ام بلند کردم و روژین که کاغذ های بهم ریختهسرم را از میان برگه

 نقاشی را در دستش گرفته بود نگاه کردم.

ـ آبجی راستی یادم رفت بهت بگم چند وقت پیش آقا نیکان بهم 

زنگ زده بود. تمام حواسم به روژین بود امّا سکوت کردم. کاغذ را به 

 لبخند به صورتم خیره شد.کناری گذاشت و با 

ات تماس گرفته امّا خاموش ـ حالتو پرسید و گفت چند باری با تلفن

 بوده.

 خودم را با مرتب کردن کاغذها سرگرم کردم. کنارم نشست.

 ـ چقدر مرد با شخصیت و محجوبیه!

 آرام سر تکان دادم.

 ـ آره آدم خوبی بود.

 با تعجب نگاهم کرد.

 یگه ببینیش؟!ـ بود؟! مگه قرار نیست د

 نفس عمیقی کشیدم.

ـ نه منظورم این نبود آخه ارتباط ما بیشتـر به کار و هنـر مربوط 

کنم دیگه دیداری شد و با تصمیم من برای برگشت به خونه فکر نمیمی

 با هم داشته باشیم.
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بیشتر از یه دوست معمولی ابروهایش را باال داد. امّا به نظر من خیلی 

ها را روی تخته شاسی گذاشتم و ارزش داشتی. برگه یا یه استاد براش

 بلند شدم.

 خواد دیگه در موردش صحبت کنیم روژین.ـ دلم نمی

 با دلخوری نگاهم کرد.

 ـ من که حرفی نزدم.

رای برای اینکه جو را عوض کنم گفتم: فراموشش کن، راستی ب

 لباس رو بپوشم؟! مکدو مهمونی آخر هفته به نظرت

 هایم رفت.د شد و به سمت کمد لباسلبخند زد و بلن

 ـ منظورت جلسه خواستگاری عمو عزت از شماست دیگه!

 هایم را در هم کردم.اخم

 ـ کی گفته مهمونی قراره خواستگاری باشه؟!

 زد.ـ از سودابه خانم شنیدم داشت با زن عمو تلفنی حرف می

 به در کمد تکیه دادم.

آخه امید که چهار سال از من ـ سودابه خانم اشتباه برداشت کردن، 

 اش معلوم نیست.کوچکتره هنوز تکلیف کار و زندگی

کرد، ـ آبجی غزل خودم شنیدم سودابه خانم داشت با بابا صحبت می

گفت زن عمو و عمو خیلی بابا هم با تو هم عقیده بود امّا سودابه خانم می

بحث شون بشی، خودت که میدونی این مایل هستن تو عروس خانواده

خیلی سالِ که توی خاندان صباحی مطرح میشه، آخر هفته هم دارن 

خانوادگی میان که رک و پوست کنده باهات صحبت کنن و جواب 

 بگیرن.
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به تصویر صورت خودم که الغـرتر از همیشه در آینـه خـودنمایی 

شد دلی را که هنوز در حصار عشق نیکان کرد خیره شدم. چطور میمی

س دیگری قسمت کرد، هر چند خانواده عمویم از محبوس بود با ک

ی شهرمان بودند امّا امید های سرشناس و تحصیل کردهخانواده

 پسرعمویی بود که همیشه به چشم برادر کوچکتر دیده بودمش...

 هایم بیرون کشید.روژین جلو آمد و لباس آبی را از میان لباس

 ـ این خیلی بهت میاد غزل!

گلهای سرخ کوچکی داشت برداشتم و جلوی  پیراهن سیاهم را که

 صورتم گرفتم.

 ـ اینکه رنگش مناسب مهموی فردا نیست!!

 آرام و محزون لبخند زدم. خواهرم چه خبر از قلب سوگوارم داشت!

رفت روی تختم نشستم و به آینه خیره شدم. دیگر برایم روژین که 

نداشت دلـم کرد... دیگر هیچ چیزی برایم در دنیـا اهمیت فرقی نمی

خواست دیگر جدال کنم و با تقدیر به جنگ برخیزم.... اشک از نمی

ی چشمانم سرخورد و روی تخت افتاد، یاد حرفهای روژین در مورد گوشه

نیکان افتادم، با روژین تماس گرفته بود و گفته بود چند باری با تلفنم 

اش آرام شقتماس گرفته... برای چه دیگر برایش مهم بودم وقتیکه کنار ع

 ؟خواستگرفته بود، غزل را برای چه می

دخترک زود باور شهرستانی را که برای همیشه از شهرشان کوچیده 

اقم ـوبی اتـرباتی که به در چـدای ضـخواست؟! با صیـبود برای چه م

خوردند اشکهایم را به سرعت پاک کردم و به سمت در رفتم. سامیار می
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ی امیدی روشن شد. آورده بود. در دلم روزنه بود که گوشی تلفن شراره را

 گوشی را به سمتم گرفت.

 ـ بفرمائید!          گوشی را گرفتم.

 ـ تونستین قفلش رو باز کنین؟!

 عادی گفت: نه متأسفانه گوشی سوخته!

با حیرت دکمه روشن شدن تلفن را لمس کردم و وقتیکه با صفحه 

شد فقط امّا اینکه روشن می رو شدم با حسرت گفتم:سیاه خاموش رو به

 خواست!رمز عبور می

 به چشمانم خیره شد.

ـ خیلی سعی کردم قفلش را باز کنم. امّا موفق نشدم حتی بعدازظهر 

بردمش پیش یکی از دوستانم که توی این کار تخصص داره امّا بهم گفت 

برد گوشی سوخته و سیم کارت هم بخاطر چندین بار اشتباه زدن رمز 

 ده.مسدود ش

آرام تشکر کردم و خواستم به اتاقم برگردم که گفت: شاید بتونین از 

ها کارت جدیدی بگیرن، شاید شمارهفهیمه خانم خواهش کنین سیم

روی سیم ذخیره باشن البته این کار در صورتی مقدوره که سیمکارت به 

 نامِ شراره نبوده باشه. با حسرت نفسم را بیرون دادم.

پرسم ولی فکر نکنم راهی داشته باشه، در هر ـ باشه ممنونم می

 صورت باید گوشی را به فهیمه خانم پس بدم.

سری تکان داد و به سمت اتاقش رفت. رفتنش را تماشا کردم. چرا 

این هیکل ورزیده اینقدر شبیه آن مردی بود که در فیلم مهمانی روناک 



444بیست و دو فصل 

پیدا کنم.  شد راهی برای پی بردن به این رازدیده بودم؟! ای کاش می

 اسم دنیل در سرم تکرار شد...

دو روز به مهمانی مانده بود سامیار در آن چند روز تقریباٌ هر روز در 

کرد در اتاق را همیشه قفل خانه بود و در صورتیکه اتاقش را ترک می

کرد. آن روز عصر هم طبق معمول از خانه خارج شده بود. دسته کلید می

خواستم یکبار برای خانه برداشته بودم. می زاپاس را از صبح از انبار

حاصل در ذهنم پایان دهم. کنار راه پله ایستادم همیشه به این جدال بی

آمد گوش کردم. و به صدای صحبت پدرم و سودابه که از آشپزخانه می

اش هم نبود و این ای از پنجره به محوطه باغ انداختم. ماشیننگاه دوباره

 با کلید زاپاس در اتاق را باز کنم.بهترین فرصت بود تا 

کلیدهای را یکی یکی امتحـان کردم امّـا هیچـکدام به در اتـاق 

ی کلیدها را در قفل چرخاندم امّا در خوردند... کالفه یکبار دیگر همهنـمی

روی قفل دستگیره زانو زدم و به استیل درخشان باز نشد. خم شدم و روبه

تازه بود و دستگیره هم  فهمیدم قفل در کامالً ای خیره ماندم... تازهنقره

عوض شده بود و شبیه دستگیره اتاق من و روژین نبود. کلیـدها را 

ی راهرو گذاشتم و به سمت میز تلفن که پشت دیوار اِل مانند گوشه

راهرو بود رفتم. چرا زودتر به ذهنم نرسیده بود شاید روژین اسمی از 

شناختش و به این تردید ترسناک در ذهنم دانیال شنیده بود... شاید می

 بخشید. روی صندلی نشستم و گوشی تلفن را برداشتم.پایان می

در قسمتی که تلفن قرار گرفته بود هیچ دیدی به اتاقها و راه پله 

 وجود نداشت. شماره روژین را گرفتم و منتظر ماندم.

 ـ سالم
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 ـ سالم روژین جان خوبی عزیزم.

 آمد.روغن میصدای جلز و ولز 

 کنم فردا آقا مجید شیفتِ.ـ ممنونم آبجی دارم آشپزی می

 لبخند زدم.

خوام زیاد وقتت رو ـ آره از سروصدایی که راه انداختی معلومه، نمی

 بگیرم فقط یه سؤال دارم.

 ـ بگو عزیزم.

 تن صدایم را پائین آوردم.

 شناسی؟ ـ روژین تو پسری به اسم دنیل یا دانیال می

 جب پرسید: چی؟!با تع

 دوباره و این بار صدای بلندتر تکرار کردم.

 ـ دنیل... روناک در مورد این اسم باهات حرفی نزده بود؟!

 ـ دنیل؟! نه هیچوقت همچین اسمی رو نشنیدم. چطور مگه آبجی؟!

 آرام گفتم: هیچی، چیز مهمی نبود...

م که انگار ام هنوز به پایان نرسیده بود که صدای سودابه را شنیدجمله

 زد: غزل بیا شام رو حاضر کردم...ها ایستاده بود و صدایم میروی پله

اش را بدهم که باز صدایش را شنیدم این بار لحن خواستم پاسخ

 صدایش تغییر کرده بود متعجب گفت:

 ـ سامیار جان تو کی آمدی؟ من اصالٌ ندیدمت!

تماس را قطع  ایستاد... با خداحافظی کوتاهیقلبم داشت از طپش می

کردم و از پشت دیوار بیرون آمدم. ایستاده بود دقیقاٌ پشت دیوار کنار 

 ها و به چشمانم خیره بود.پاگرد پله
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آب دهانم را به زحمت بلعیدم و سالم کردم. با عالمت سر پاسخم را 

کردم که مکالمه کردم. دعا میداد. از نگاه کردن به چشمانش حذر می

اش عادی بود. سودابه چند روژین نشنیده باشد. حالت چهرهام را با تلفنی

 پله باال آمد.

 ها شام رو آماده کردم.ـ بیاین پائین بچه

سامیار به سمتش برگشت. من همین اآلن رسیدم دست و روم رو 

بشورم میام پائین. نفس راحتی کشیدم. اگر تازه رسیده بود حتماٌ 

 رفت. حرفهایم را نشنیده بود. به سمت اتاقش

 قلبم تازه آرام گرفته بود که باز صدایش را شنیدم.

 ـ مامان؟!

 های پائین رفته را برگشت.سودابه پله

 ـ جانم مادر؟!

سامیار خم شد و دسته کلیدهای زاپاس را که کنار راهرو گذاشته 

 بودم برداشت و به سمت مادرش گرفت.

 کنن؟!ـ این دسته کلیدها اینجا چیکار می

 رتم نگاه کرد.سودابه به صو

 ـ غزل یکی دو ساعت قبل آوردشان باال...

به چشمانم خیره مانده بود از نگاه ثابت سامیار که بدون پلک زدن 

چشم برداشتم و دستپاچه گفتم: قفل اتاقم گم شده بود خواستم از کلید 

 زاپاس استفاده کنم.

از دانم چرا امّا پوزخندی زد و دسته کلیدها را به سمتم گرفت. نمی

 کردم.کاوید حذر مینزدیک شدن به چشمان سیاهش که وجودم را می
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 گفتم: کلید اتاقم رو پیدا کردم و از دسته کلیدها جدا کردم.

آرام و با لبخند معناداری سر تکان داد و دسته کلیدها را به سمت 

 مادرش گرفت.

ه به درد غزل گکنم دیـ بیا مامان این کلیدها رو ببر پائین فکر نمی

 خانم بخورن.

 سودابه کلیدها رو گرفت. 

ها. بدون اینکه حرفی بزنم به سمت اتاقم زودتر بیاین پائین بچهـ 

 رفتم.

ای طول کشید تا از آن استرس خارج شوم و به حالت چند دقیقه

کردم حرفهایم را نشنیده باشد. بهترین راه این بود عادی برگردم. دعا می

 ها پائین رفتم.قیقه از پلهکه عادی رفتار کنم. بعد از چند د

پدرم و سودابه و سامیار دور میز غذاخوری نشسته بودند و مشغول 

را  یشبودند. زیر چشمی به صورت سامیار که با اشتـها داشت غذا وردنخ

 خورد نگاه کردم.می

رویش روی صندلی نشستم. با لبخند نگاهم کرد. نفس راحتی روبه

 کشیدم و خودم را شماتت کردم...

آن دختر و پسر جوان که در آن د تمام تصوراتم اشتباه بودند و شای

مهمانی بالماسکه دیده بودم افرادی غیر از روناک و سامیار بودند... بشقابم 

را پر از سوپ کردم و آرام مشغول شدم. هر از چند گاهی به سامیار که 

 کردم. آنقدر غرق در خیاالتم بودمخیال مشغول خوردن بود نگاه میبی

فقط جمله آخر را  که صدای سودابه را که من مخاطبش بودم نشنیدم.

 شنیدم که خطاب به من پرسید:
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 ـ غزل تو هم با من میای؟!

 گیج و مبهوت به صورتش نگاه کردم.

 ـ کجا باید بیام؟!

های مرتب و سفید خندید و ردیف دندانهای سفیدش که شبیه دندان

 ت:سامیار بودند نمایان شدند. سامیار گف

 ـ عروس خانم حواست کجاست؟

ام را داخل بشقاب سوپ گذاشتم و رو به سودابه گفتم: ببخشید قاشق

حواسم نبود. پدرم که تا آن لحظه سکوت کرده بود به جای سودابه پاسخ 

خواد به خواهرش سر بزنه خواد بره خرید بعد هم میداد: فردا سودابه می

 اش بری؟!خوای باهپرسید که تو خرید نداری و می

 آرام گفتم: ممنون من چیزی احتیاج ندارم.

خوش به حال خانواده  !خندید: عجب عروس کم خرجی هستی تو

 عمو عزت!

به طعنه نهفته در کالمش آرام لبخند زدم و مشغول هم زدن 

 محتویات بشقابم شدم.

شنیدم که با پدرم در مورد مهمانی آخر هفته صحبت صدایش را می

 کرد.می

زل روژین صبح زنگ زده بود وقتی که رفته بودی بیرون ـ راستی غ

 گفت فردا نهار میاد اینجا...

ی کوتاهی را که با خواهرم داشتم مرور کردم حرفی در ذهنم مکالمه

مان کم بود که نتوانسته از فردا نگفته بود!! شاید هم آنقدر زمان مکالمه

 بود دوباره یادآوری کند! لبخند آرامی زدم.
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شد گفت: چه خوب خیلی اش بلند میحالیکه از روی صندلیپدرم در 

وقته نیامده، غزل برای فردا خورشت خالل درست کن روژین خیلی 

 دوست داره.

خواین صدای خنده سودابه بلند شد: خوب پدر و دخترها فردا می

ها، منم خورشت خالل دوست دارم قبل از اینکه حرفی بزنم خلوت کنین

شب رسونمت خانه خاله گفت: فردا صبح خودم می سامیار رو به مادرش

 هم میام دنبالت.

صبح روز بعد از خواب که بیدار شدم سودابه و سامیار رفته بودند. با 

انرژی که باعثش دیدن خواهرم بعد از مدتها بود به آشپزخانه رفتم و 

مقدمات نهار را فراهم کردم ساعت از یک گذشته بود. پدرم از هرس و 

اغ فارغ شده بود و منتظر آمدن روژین و خوردن نهار بودیم. آبیاری ب

 نگاهی به ساعت انداختم و شماره روژین را با تلفن چوبی سالن گرفتم.

 ـ سالم آبجی غزل...

 ـ سالم روژین جان، پس چرا نمیای منتظریم.

 آمد.ای میهای مردانهصدای سرفه

مجید سرما ـ وای آبجی شرمنده به خدا یادم رفت بهت بگم آقا 

جا کرده و اش رو با یکی از همکارهاش جابهسختی خورده و شیفت کاری

 تونم تنهاش بگذارم.امروز خانه مانده که استراحت کنه، ببخشید نمی

ایش ـم ستـاش را در دللبخند زدم. حس دلسوزی و مهربانی زنانه

کردم. همیشه اینطور بود... از کودکی همین لطافت و مهر را در می

 وجودش داشت.
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ـ باشه عزیز دلم عیبی نداره انشاا... حالش بهتر بشه. سالم منو به خاله 

ات و آقا مجید برسون، هر وقت که تونستی بیا خانه، بابا هم خیلی دلتنگ

 شده...

تماس را قطع کردم و به میز نهارخوری که برای سه نفر چیده بودم 

رم گفتم و بلند شدم که خیره ماندم. جریان سرماخوردگی مجید را به پد

ها را از روی میز بردارم که صدای زنگ در بلند شد. با یکی از بشقاب

کرد چشم دوختم و به تعجب به پدرم که داشت جانمازش را جمع می

 سراغ آیفون رفتم.

چند دقیقه بعد سودابه با چند کیسه و باکس خرید از در باغ وارد شد. 

 را کنار در گذاشت. هابا لبخند وارد خانه شد و جعبه

 ـ سالم.

 پدرم بلند شد و به سمت در رفت.

 ؟گه قرار نبود منزل خواهرتون برینـ سالم، م

 با اخم برایم پشت چشمی نازک کرد.

 تون رو بهم زدم؟بزم سه نفرهـ وا نکنه ناراحتی که 

دستپاچه گفتم: نه نه اصالٌ اینطور نیست فقط تعجب کردم. پدرم 

وی صندلی غذاخوری نشست و رو به سودابه نفس عمیقی کشید و ر

 گفت:

ـ روژین امروز نمیاد شوهرش سرماخورده و خانه است بیا بشین ما 

 هنوز نهار نخوردیم.

های باریک و صورت گوشتالود سودابه برگشت. با لبخند دوباره به لب

 اش را روی دسته مبل رها کرد و به سمت میز آمد.رضایت شال و کیف



 

 

 

 

 

 

 فصل بیست و پنج

 نیکان

 مادرم نشست روی تخت و با مهربانی لبخند زد.

 خیلی خوشحالم کردی نیکان جان. ـ

گذاشته بود  فنجان چای خوشرنگ و معطّر را که روی میز تحریرم

 برداشتم و با خجالت زیرچشمی نگاهش کردم.

دونم که تصمیمت رو با عقل و منطق و عشق گرفتی کسی که ـ می

 انتخاب کردی از هر جهت مناسبِ.

چند جرعه از چای داغ نوشیدم. از داغی چای در چشمهایم اشک پر 

 شد.

 خوای با پدرت در این مورد صحبت کنی؟!ـ نمی

خوام، باید اول با خودش صحبت کنم، باید خیلی نمی ـ نه مامان فعالً

 چیزها رو براش توضیح بدم.

 مادرم با لبخند سر تکان داد.
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ـ هر وقت که خواستی من و پدرت برای صحبت با خانواده غزل میایم 

 شهرشون.

آرام سر تکان دادم. مادرم که از اتاق خارج شد من همچنان در 

ودم تقریباً دو ماه از آخرین دیدارمان کشاکش جدال با خودم و احساسم ب

 گذشت.می

در این مدت آنقدر درگیر به سرانجام رساندن پرونده قتل نورا بودم 

که هیچ فرصتی برای رفتن سراغ غزل پیدا نکرده بودم. امّا همیشه حتی 

ترین روزها از یادش غافل نبودم. دیگر بیشتر از این تعلّل را در سخت

تاب کرده بود. از دل اش بیاش قلبم را برای داشتندیدم. دوریجایز نمی

 پرونده نورا نبودم رکشیده بود. شاید اگر درگیرام پنرفته بود او که از دیده

رفتم. امّا احساسی که نسبت به پایمال نشدن خون نورا داشتم زودتر می

 تر از آن بود که یکباره پرونده را رها کنم...قوی

روی میز برداشتم و شماره روژین را گرفتم... مثل  گوشی تلفنم را از

 شدند.های ممتددِ آزاد از آنسوی خط شنیده میدو روز گذشته تنها بوق

تا آخرین بوق آزاد منتظر ماندن این سومین تماسم طی دو روز 

ای شد؟! برای لحظههایم داده نمیگذشته بود... چرا پاسخی به تماس

 شماره غزل را گرفتم. خاموش بود... حس نگرانی وجودم را پر کرد

ام تکیه دادم و به پنجره خیره ماندم... مات و حیران گوشی را به چانه

چند ثانیه بعد تصمیم را برای تماس با حمیدرضا پسرخاله غزل گرفتم. 

ای داشتم در دقایقی که بعد تنها کسی از خانواده غزل بود که از او شماره

کردم خبری در عمرم سخگو شد فکر نمیاز دوبار تماس حمیدرضا پا

 بتواند آنقدر میخکوب و ماتم کند...



 864 نیکان

 ـ سالم حمید جان

 ـ سالم نیکان حالت چطوره

 ـ ممنون، شما خوبین     سکوت کرد...

 ام را بیشتر کرد. بدون مقدمه از غزل پرسیدم.اش دلشورهسکوت

 ـ غزل خانم خوب هستن؟!

تمام خونی که در رگهایم  هق که در گوشی پیچید انگارصدای هق

 جریان داشتند در لحظه منجمد شدند...

 اتفاقی برای غزل خانم افتاده؟! ـ حمیدرضا؟! حمیدرضا بگو چی شده؟

از میان صداهای مبهم گریه و فغان صدای نازک روژین را تشخیص 

خواست. قسمم داده بود خواست غزل نمیزد: غزل نمیدادم که فریاد می

 پسرخاله...

 وانم تا شدند. روی صندلی میز تحریرم نشستم. زان

 ـ حمیدرضا بگو چه اتفاقی افتاده؟ غزل زنده است؟!

شد چون صداهای اطرافش قطع شدند. انگار داشت از خانه خارج می

 آمد.ها میصدای بوق و تردد ماشین

 ـ حمید تو رو خدا حرف زن... غزل زنده است؟!

 اش گوشی را پر کرد.صدای غمگین

 نده است زنده است...ـ ز

 نفس راحتی کشیدم...

 ـ بگو چی شده؟

 مان نداری نیکان؟ـ مگر خبر نداری؟! خبر از بدبختی و بیچارگی

 ـ غزل کجاست؟ فقط بهم بگو حالش خوبه کجاست؟
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 ام زندانِ...ـ غزل زندانِ نیکان، دختر خاله

 ـ زندان؟! برای چی مگه چیکار کرده؟!

خبر باشی نداری آقای وکیل چطور میشه بیبه طعنه گفت: مگر خبر 

 ها خبرش پر شده...توی همه روزنامه

 با دست به میز کوبیدم.

ـ حمیدرضا جان تو را به خدا درست و واضح بگو چه اتفاقی برای 

 غزل رخ داده من از هیچی خبر ندارم.

 خبر را که شنیدم نفسم در سینه جاماند.

 سودابه زندانی شده... ـ غزل به اتهام قتل پدرش و زن پدرش

شنیدم مگر ممکن بود؟! ام دست کشیدم. چه میبه پیشانی عرق کرده

شناختم حتی دل آزار رساندن به کوچکترین غزل؟! غزلی که من می

 موجودی را نداشت...

مان تکمیل شد. سه هفته است ـ آخ نیکان بدبخت شدیم، بیچارگی

مان سیاه شده از وز و شبکنن... به خدا رکه همه اینجا خون گریه می

این داغ.... مگر آدم چقدر طاقت داره؟! داغ پشت داغ.... سوختیم همه. 

 را با صدا از سینه بیرون دادم. نفسم

 ـ کِی این اتفاق افتاده؟

 ـ سه هفته است.

 متحیر گفتم: سه هفته؟! چرا زودتر به من نگفتی...

ها خبرش رو مهدانی، روزنادانستم نمیدانستم... چه میـ چه می

مرد به خدا قسم نوشتن، اَنگ قاتل به غزل زدن خودش هم داشت می

 اش باشه.ام قاتل پدرش و نامادریباورم نیست دختر خاله
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 ـ چطور این اتفاق رخ داده؟

ـ مسموم شدن، سم توی غذاشان بوده... پدرش و زن پدرش قبل از 

ون غذا خورده بود رو رسیدن بیمارستان تمام کردن امّا غزل که کمتر از ا

تونستن نجات بدن... روژیـن که رسیـده بود خـانه همه را کف خـانه 

 بینه... چه داغی دیده این خانواده... این دخترها چه دردی کشیدن...می

 ـ از کجا معلوم که مسموم کردن غذا کار غزل باشه؟!

 اش را بیرون فرستاد.با آه نفس

. غزل هم از وقتی بازداشت شده حتی ده..ـ همه مدارک اینو نشان می

 یک کلمه حرف نزده...

 از روی صندلی بلند شدم.

 ـ چرا زودتر بهم زنگ نزدین؟!

ـ واال به خدا که غزل روژین رو قسم داده بود که مخصوصاً از تو هیچ 

 کمکی نخوایم...

 با حرص گفتم: باز هم لجبازی...

 آرام گفت: بدبخت شدیم نیکان...

 دم.نفس عمیقی کشی

 ـ امشب راه میوفتم...

کنم آمدنت کمکی باشه کشی نیکان جان امّا فکر نمیـ زحمت می

کنم به خدا خودم هم گاهی شک می زنه...غزل با هیچ کس حرفی نمی

 نکنه کار خودش بوده...

 هایم رفتم.به سمت کمد دیواری لباس
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روژین افتم فکر کنم صبح زود برسم اگه ـ تا یک ساعت دیگه راه می

 بتونه یه قرار مالقات از زندان بگیره عالی میشه...

 ـ قدمت سر چشممان برادر... واال که مَردی نیکان.

تماس را قطع کردم و چمدان بزرگ را از کمد بیرون کشیدم. آنقدر 

ها، کنم... تمام لباسفهمیدم چه میسردرگم و حیران بودم که نمی

 ن ریختم.مدارک وکالت و لب تابم را داخل چمدا

خوشحال بودم که پدرم در آن وقت شب هنوز به خانه بازنگشته، 

توضیح مختصر و کوتاهی به مادرم دادم و یادداشت کوتاهی برای پدرم به 

این مضمون نوشتم که پرونده مهم و حیاتی را باید پیگیری کنم و تا چند 

به  آمدند برای رسیدگیهفته آینده از دستیاران جوانی که به دفتر می

های من استفاده کند. دیگر هیچ چیز حتی شـماتت پدر و پرونده

کاره دفتر برایم اهمیت نداشتند. فقط رسیدن به غزل و های نیمهپرونـده

 دیدارم با او برایم اهمیت داشت.

حتی به مسیر طوالنی راه کوهستانی که شبانه و با خستگی باید طی 

امید رسیدن زودتر رانندگی کردم فکر نکردم. تمام طول شب را به می

 کرد که خواب پلکهایم را پر کرد...کردم. خورشید داشت طلوع می

کردم تمرکزم را داشتم و تالش میبه زحمت چشمهایم را باز نگه می

حفظ کنم امّا در یک لحظه تنها در کسری از ثانیه لشگر خواب بر 

یده شد و ام غلبه کردند. فرمان ماشین به سمت چپ پیچچشمهای خسته

ی خاکی ماشین با چند دور محکم دور خودش چرخید به سمت شانه

شنیدم... تنها کنار کوه کشیده شد. برای چند ثانیه هیچ صدایی نمی

های هوا که داخل ماشین را پر کرده بودند به چشمم سفیدی رنگ کیسه
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های . در سکوت محض گرفتار آمده بودم... حجم هوای کیسهآمدمی

 توانستم اطرافم را تشخیص بدهم.کم خالی شدند تازه میمسفید که ک

ام ماشین روی سقف متوقف شده بود... رد گرمای خون را که از بینی

ام کشیده شده بود حس کردم... تالش کردم دست و پایم را روی گونه

 تکان بدهم و خودم را از وضعیتی که داشتم نجات بدهم.

خورشید طلوع کرده بود و رنگهای شنیدم. کم داشتم صداها را میکم

 اطرافم وضوح بیشتری گرفته بودند.

دیگر از آن گیجی لحظه تصادف و چپ کردن ماشین در آمده بودم و 

دویدند توانستم چند راننده کامیونی را که نگران به سمت ماشین میمی

 ببینم...

 با تمام وزن شانه و گردنم روی سقفکمربندم را با زحمت باز کردم و 

فرود آمدم... با وجود کوفتگی تالش کردم در ماشین را باز کنم... شیشه 

 ام و صندلی را پر کرده بود.خرد شده بود و روی لباس

 شنیدم. زنده است؟!دیگر صداها را هم می

 ـ آره زنده است... خدا رو شکر.... باید کمک کنیم بیرون بیاد...

 زنگ زدم آمبوالنس...

 در گیر کرده... در پرس شده... کمکش کنید... 

های متوالی نتیجه بود و در اثر چرخشتالشم برای باز کردن در بی

ماشین، در کامالٌ فرو رفته بود و امکان باز کردن وجود نداشت... حتی 

 های خمیده در و قسمتی از سقف مسدود شده بود...پنجره هم با آهن
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بلند کردم و چند ضربه به شیشه جلو که  با باقیمانده توانم پایم را

کامالٌ ترک خورده بود زدم. شدت تصادف به قدری بود که با دومین ضربه 

 شیشه کامالً از قاب جدا شد.

چند نفری که برای کمک ایستاده بودند با دیدن تالشم برای خروج از 

 شیشه، جلو آمدند.

ی بلندی که کردم از ماشین شاساز ماشین که خارج شدم، باور نمی

ای بیش باقی مانده نبـاشد. صـداهای اطـرافیانـم را ارهـداشتم آهن پ

ای که رخ توانستم پاسخی بدهم. انگار در شوک حادثهشنیدم امّا نمیمی

ای همه چیز را از خاطر برده برای لحظه داده بود گرفتار شده بودم....

نیازمند کمک من بودم... فقط غزل در خاطرم بود و اینکه در آن لحظه 

 است...

های ماشین و نیم ساعت بعد تکنسین اورژانس با تعجب به آهن پاره

من که صحیح و سالم از آن حادثه جان سـالم به در برده بودم نـگاه 

 کرد.مـی

ـ باید بیاین داخل آمبوالنس که زودتر به بیمارستان انتقال پیدا 

 کنین...

 نفس عمیقی کشیدم...

 یاج نیست حالم خوبه...ـ بیمارستان احت

 تکنسین جوان با حیرت نگاهم کرد.

ـ شاید اآلن شما متوجه آسیب نشین، قطعاً توی بیمارستان 

 شه...های بیشتری بهتون میرسیدگی



 874 نیکان

هایم را برای پیدا کردن تلفنم جستجو کردم و چند دقیقه بعد ـ جیب

 ای شکسته و در هممتوجه شدم که تلفن هم مثل ماشین به قطعه

. در آن لحظه تنها رسیدن به شهر برایم پیچیده بالاستفاده تبدیل شده

اهمیت داشت به آسمان زیبای صبح که در آن قطعه از کوهستان پر از 

طراوت بود چشم دوختم. راننده اورژانس بیسیم را به سمتم گرفت. با 

 تعجب نگاهش کردم.

مضطرب  از پلیس راه استان کرمانشاه هستن. صدای اکبری ـ سروان

تازه متوجه منظور راننده  ،و آشنای حمیدرضا که در بیسیم پیچید

 آمبوالنس شدم.

حمیدرضا که از طریق همکارانش و اعالم شماره ماشین و نام مالک 

متوجه تصادف ماشین شده بود. چندین بار با تلفن همراهم تماس گرفته 

اقدام کرده بود و وقتی موفق به تماس نشده بود از طریق بیسیم اورژانس 

ام مطمئن شود. چند ساعت بعد که در ماشین پلیس راه بود تا از سالمت

رفتیم اش میبه همراه حمید و افسر جوان همراهش به سمت منزل پدری

ام در چنین پستی مشغول به کردم که هم خدمت قدیمیخدا را شکر می

 کار شده.

مهربانی روی پدر حمید نشستم. مادرش داشت با روی مبل روبه

ها های روی دستم که در اثر شکستگی شیشهمرهمی گیاهی برای زخم

کرد. همسر حمید هم دوقلوهایش را برده ایجاد شده بودند، درست می

 بود بخواباند. هنوز روژین را ندیده بودم.

پدر حمید به سربند مشکی که به رسم مردان آن خطه به سر بسته 

نحسی برای خانواده ه سال بود دست کشید و گفت: خدا امسال چ
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اول دختر جوانشان روناک اآلن هم که خدا بیامرز پدر غزل و  !صباحی بود

 دانم این چه مصیبتی هست افتاده توی این خانواده.زنش.... نمی

چرخاند و مرهم گیاهی همسرش با حوصله هاون کوچک سنگی را می

 انداخت. زد نیم نگاهی به حمید که کنار در ایستاده بودرا هم می

 ـ برو روژین رو صدا کن بیاد.

 ـ حالش خوب شده؟!

 ـ حالش مگه به این زودی خوب میشه این دختر؟

زنه... یاد تا دو روز لب به آب و غذا نمیهر بار که از دیدن غزل می

حمیدرضا به سمت اتاق انتهای سالن رفت. مادرش بلند شد و پارچه 

ه بود برداشت و کنارم روی مبل ای باریک بریدسفید را که به شکل رشته

 نشست.

ات تبدیل به گفت ماشینـ پسرم خدا عمر دوباره بهت داده، حمید می

آهن پاره شده، خدا چقدر بهمان رحم کرد که جز این چند تا خراش 

ی دیگری ندیدی، آخه چرا شبانه توی این جاده کوهستانی راه صدمه

 آمدی.کردی صبح میافتادی صبر می

 .کرد نگاه کردمکه با مهربانی داشت پانسمان میبه دستم 

ای که شنیدم طاقت نیاوردم صبر ـ بخاطر غزل خانم اومدم، از لحظه

 کنم... ای کاش زودتر خبر داده بودین.

 ـ غزل نخواسته بود!

به سمت صاحب صدا برگشتم. روژین بود... امّا آنقدر تغییر کرده بود 

و زرنگ جا مانده بود. صورتش ای از آن دخترک زبر که تنها سایه
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هایش را تیره ای که دور پلکاستخوانی و چشمهایش در کبودی حلقه

 کرده بودند فرو رفته بود.

 از روی صندلی بلند شدم.

 گم.ـ سالم روژین خانم تسلیت می

آرام سر تکان داد و روی زمین کنار پدرحمید نشست. همسرش در 

 مه پرسیدم: حالش چطوره؟!مقداش بود. بیآن روز در شیفت کاری

اشک چشمانش را شفاف و روشن کرده بود،  به چشمانم خیره شد

اش هم به غزل بیشتر به چشم حاال که این همه الغرتر شده بود شباهت

 آمد.می

دونم براتون خیلی سخته امّا الزمه که همه چیز رو ـ روژین خانم می

جزئیات اون روز رو به خاطر ی از اول برای من تعریف کنین باید همه

 بیارید، هر موضوعی که یادتون مونده...

به دستهای لرزانش که دستمال کاغذی را در خود مچاله کرده بودند 

 چشم دوخت.

 خواد حرف بزنه... از اون روز تا اآلن هیچی نگفته...ـ غزل نمی

 به چشمانش خیره شدم.

 دونم حمیدرضا بهم گفته...ـ می

ود... توی بیمارستان وقتی بهوش اومد و مأمورها اومدن ـ قسمم داده ب

سراغش که ببرنش آگاهی قسمم داد که از هیچ کس مخصوصاً شما در 

 نخواهم.این رابطه کمکی 

 رویش نشستم.از صندلی بلند شدم و روی زمین روبه

 ـ روژین خانم، فعالً ما با غزل کاری نداریم.
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ت از زندان بگیری که من فقط باید در اولین فرصت یک وقت مالقا

اش رو به عهده بگیرم. اآلن باید برام تعریف کنین دقیقاً چه زودتر وکالت

 اتفاقی رخ داد و شما چطور متوجه شدین.

اش را به پنجره باز خیره شد. حتی یادآوری آن روز هم حالت چهره

ی آخر با دگرگون کرده بود امّا وقتی که شروع به گفتن کرد تا لحظه

 ی جلوی ریزش اشکهایش را گرفته بود.صبور

ی شنبه بود، قرار بود آخر هفته خانوادهـ سه هفته پیش روز سه

عموی کوچکم برای خواستگاری از غزل مهمان پدرم باشند، همه فامیل 

 دعوت شده بودند...

صبح تلفنی با خانه پدرم تماس گرفتم، چند وقتی بود نرفته بودم 

همسرم شیفت کاری داشت و تنها بودم به دیدنشان خواستم فردا که 

دانم کجا رفته بود، سودابه خانم گفت فردا دیدن پدرم برم. غزل نبود، نمی

خواد بره. نیست و برای خرید به بازار و بعد هم به دیدن خواهرش می

 خوام برم آنجا و به غزل اطالع بده...گفتم که فردا نهار می

 رخ داد اونجا بودین؟! ـ رفتین؟! شما هم وقتی اون اتفاق

 به نشانه منفی سر تکان داد.

جا کرد و ـ نه، مجید سرما سختی خورده بود و شیفت کارش رو جابه

برای استراحت در خانه ماند، سرگرم رسیدگی بهش بودم فراموش کردم 

آمد با حالی تونم برم، مجید خواست برم امّا دلم نمیبه غزل بگم نهار نمی

 گذارم...که داشت تنهایش ب

شد براش آرزوی خودش زنگ زد و وقتی متوجه حال بد مجید 

 سالمتی کرد و گفت به خاله سالم برسونم.
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اش چطور بود؟ احساس نکردی مضطربه یا حال خوشی ـ لحن صحبت

 نداره؟!

ـ نه، نه اصالً خیلی هم طبیعی بود مثل همیشه آرام و صبور بود، 

 گذاره...برام کنار می حتی گفت از خورشت خالل که دوست داشتم

ـ سودابه چی؟!  اون موقع خونه بود؟ مگه نگفتی قرار بود به خرید و 

 ؟!بعد هم به منزل خواهرش بره

ـ صبح رفته بود امّا وقتی فهمید خواهرش اونروز مهمان خانه 

 دخترش بوده دیگه نرفت اونجا و برگشت خانه خودمان.

خبـر نداشت حتی  کمی فکر کردم. پس غزل از بازگشت سـودابه

 رود یا نه!دانست خواهرش به آنجا مینمی

 ـ روژین خانم شما چه زمانی از وقایع اتفاق افتاده مطلع شدین؟!

ـ چند ساعت بعد که مجید بعد از ناهار خوابیده بود تصمیم گرفتم 

سری به خانه پدرم بزنم، زنگ زدم امّا هیچکس در را باز نکرد. حتی یکی 

دادن... با فنم به خانه زنگ زدم امّا جواب تلفن را هم نمیدو بار هم با تل

 کلیدی که داشتم در باغ را باز کردم و رفتم داخل خانه... 

اشک در چشمهایش پر شده بود معلوم بود حتی یادآوری آن لحظات 

کرد برخودش سخت هم حالش را منقلب کرده... در حالیکه تالش می

بابام و  ه بود جلوی در نزدیک میز تلفن...مسلط باشد ادامه داد. غزل افتاد

ی ظروف و وسایل روی میز سودابه هم همانجا کنار میز افتاده بودند همه

هم پخش شده بود کف سالن، انگار یکی قبل از افتادن از روی صندلی 

رومیزی را کشیده بود، زنگ زدم به حمید آقا... بعد هم اورژانس و پلیس 
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ـم تمـام کرده بودن امّـا غـزل هنـوز نـفس آمدن، پدرم و سودابه خان

 کشید...می

بعد از سه روز بیهوشی وقتیکه بهوش آمد و متوجه جریان شد هیچ 

حرفی نزد حتی وقتی بازپرس توی همون بیمارستان ازش بازجویی کرد 

  هیچ حرفی نزد...

پوش سیاه اش بر تنهایش دیگر رها شدند. تن نازک و استخوانیاشک

ای به زبان کُردی ریخت. مادر حمید زیر لب زمزمهو اشک می لرزیدمی

 های نحیف عروسش را در آغوش کشید...کرد و بلند شد و شانه

 ـ غزل قاتل نیست آقا نیکان... مطمئنم این کار غزل نبوده...

نفس عمیقی کشیدم و به صورت رنج کشیده و ظریفش نگاه کردم. 

انست قاتل باشد... آنهم قاتل عزیزترین تودانستم غزل نمیدانستم... میمی

 اش یعنی پدرش...فرد زندگی

 سرم را به دیوار پشت مبل تکیه دادم. حمیدرضا جلو آمد و گفت:

ها افتاده زنن. اسم صباحیـ همه توی شهر از این خانواده حرف می

روی زبان... اول خودکشی روناک و بعد هم قتل پدر غزل و همسرش، 

ی غزل یلی برای دادستان شهر مهم شده، قراره پروندهموضوع این قتل خ

ی شواهر بر علیه غزل هست، خودش خارج از نوبت رسیدگی بشه، همه

کنه... نیکان نزار یه داغ هم که سکوت کرده و هیچ دفاعی از خودش نمی

 دیگه روی دلمان بمانه برو باهاش صحبت کن بگو حرف بزنه...

 مبل بلند شدم.آرام سر تکان دادم و از روی 

ریم باید هرچه ـ روژین خانم فردا صبح با هم برای مالقات غزل می

 اش رو دست بگیرم.سریعتر پرونده
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صبح فردا با وجود خستگی و کوفتگی فراوانی که حاصل تصادفم با 

ماشین بود بیدار شدم. تا رسیدن به زندان شهر راه زیادی نبود. قلبم برای 

کرد. دیداری که هیچوقت حتی تصورش را هم یداد ماش بیدیدن دوباره

 کرد که اینگونه صورت گیرد.نمی

کپی مدارک و پروانه وکالتم را تحویل سرپرستی بخش زنان زندان 

دادم و در اتاقک کوچک به همراه روژین و یک افسر زن منتظر آمدن 

 غزل شدم.

امّا  با آنکه بارها در چنین محیطی با موکالن برخورد و مالقات داشتم

کردم که در هیچکدام از آوری را تجربه میاین بار حس تلخ و رنج

ای از قلبم جدا شده بود و هایم چنین حسی را نداشتم. انگار قطعهمالقات

 جان افتاده بود...ای بیدر گوشه

 وارد که شد نشناختمش...

شد این موجود نحیفِ دردمند که اینطور خودش را در آخر مگر می

ادر رنگ و رو رفته جمع کرده غزل باشد... غزلِ من... نهایت میان آن چ

اش نگاه کردم. لباس ایهای پالستیکی قهوهبه دمپایی .امآرزوها و عشق

هایش سفید و زد... لباش زار میای رنگ و رو رفته زندان بر تنسرمه

 تابید...خشک بودند و هیچ نوری از چشمهای زیبایش دیگر نمی

ای کوتاه با هم تالقی بلند شدم، نگاهمان برای لحظهاز روی صندلی 

 کرد... دستهایش را با دستبند فلزی بسته بودند، چقدر درد داشت قلبم...

اش را به ایستاد دیگر به صورتم نگاه نکرد فقط نگاه خشمگین و عاصی

روژین با چند قدم جلو رفت امّا غزل قبل از اینکه  صورت روژین دوخت...

 ش را لمس کند عقب رفت.روژین دستان
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 ـ برای چه اومدی؟!

اش روژین بود... قبل از اینکه پاسخی بشنود چرخید و به مخاطب

 اش ایستاده بود رفت.سمت نگهبان زن که پشت

 خوام برگردم به سلولم.ـ می

 صدایش زدم.

 ـ غزل خانم لطفاً صبر کنین باید با هم صحبت کنیم...

 حتی نگاهم نکرد.

 خوام برگردم سلولم.ـ گفتم می

 روژین جلوتر رفت.

 کنم تو رو خدا صبر کن...ـ غزل.... غزل جان صبر کن خواهش می

ای با لحن تند و عصبی به با خشم نگاهش کرد و به زبان کردی جمله

 روژین گفت.

شان به زبان هایی که بیناشکهای روژین جاری شدند. در میان جمله

 شدم...اسم خودم و غزل را متوجه می شد تنهاشان رد و بدل میمادری

اش بازگشته بود و من مات و مبهوت به چند دقیقه بعد غزل به سلول

 کردم.روژین که همچنان زار و گریان بود نگاه می

خواد با هیچکس مالقات کنه، گفت به قولی که بهش ـ گفت که نمی

 دادم وفا نکردم و از شما کمک خواستم اشتباه کردم...

 ت دردمندش چشم دوختم.به صور

ـ بهش نگفتی که تو به من خبر ندادی، نگفتی خودم از حمیدرضا 

 شنیدم؟!

 ـ گفتم امّا باور نکرد...



 844 نیکان

کیف کوچکش را از روی زمین برداشتم و کمک کردم تا از اتاق 

 مالقات خارج شود...

ـ روژین خانـم باید باهاش صحبت کنین و هر طـوری که هست 

 کالت منو قبول کنه...اش کنین که وقـانع

اشکهایش را با دستمال کاغذی پاک کرد و روی صندلی ماشین 

   حمید که در اختیارم گذاشته بود نشست.

 سوئیچ را چرخاندم و ماشین را روشن کردم.

خوام غزل رو هم مثل پدرم و روناک دونم باید چیکار کنم؟ نمیـ نمی

ن خواستگار پروپاقرص غزل ی عموم که تا قبل از ایاز دست بدم. خانواده

بودن اآلن شدن ولی دم و حاضر نیستن از خون پدرم گذشت کنن، حتی 

ای که غزل فقط چند ساعت بود به هوش اومده بود همون عموم لحظه

توی بیمارستان به صورتش سیلی زد و قاتل خطابش کرد، آقا نیکان بخدا 

 بکشه چرا؟!قسم که غزل قاتل نیست آخه خواهرم چرا باید پدرم رو 

 سکوت کردم و به جاده چشم دوختم.

 روژین ادامه داد.

شه از دشمنی غزل ـ عموم هرجا که میشینه و با هر کی همکالم می

مون رو که زنه حتی موضوع دعوای خانوادگیبا پدرم و سودابه حرف می

بعد از فوت روناک بین غزل و پدرم پیش اومده به بازپرس هم گفته... زن 

چه گه جا میهمیشه آرزوش بود غزل عروسش بشه اآلن همهعموم که 

شون نشد. دلم خوب شد که این وصلت سرنگرفت و یه قاتل وارد خانواده

خونِ آقا نیکان دلم هزار تیکه شده از این داغ که صـدبار بزرگتر و 

 تر از داغِ مادرم و خواهر دوقلوم هست.سخت



848بیست و پنج فصل 

روژین آمده بود به  به خانه خاله غزل که بازگشتیم مجید همسر

فضای کوچک خانه که با آمدن من یکی از دو اتاقش در اشغالم قرار 

 گرفته بود نگاه کردم.

چند ساعت بعد تصمیمم را گرفته بودم کیف و چمدان کوچکم را 

رو شدم. با تعجب به من که برداشتم. روی تراس بود که با مجید روبه

 ساک و کیفم را گرفته بودم نگاه کرد.

 خواین برین؟!قا نیکان جایی میـ آ

 لبخند کمرنگی زدم.

ـ مجید جان تصمیم دارم توی مدتی که اینجا موندگارم یه اتاق توی 

 هتل بگیرم.

 با ناراحتی نگاهم کرد.

ـ چطور میشه ما بگذاریم مهمان عزیزمان بره هتل، مگه اینجا راحت 

 نیستی داداش نیکان؟

نیست روند پیگیری پرونده غزل خانم ـ ممنونم از محبتتون امّا معلوم 

 خواد مزاحم شما و خانواده باشم.چقدر طول بکشه دلم نمی

مان آمدی مگر ـ این چه حرفیه شما برای کمک کردن به دخترخاله

 میشه مزاحم ما باشی؟!

م. ـار حیاط بود انداختـکی که کنـهای کوچنگاهی گذرا به اتاقک

ایی و تمرکز بیشتری نیاز دارم. توانستم واضح بگویم که به تنهنمی

 مستأصل شده بودم. انگار فکرم را خوانده بود که رد نگاهم را دنبال کرد.

ها براش ـ اونجا قبالً محل زندگی پدربزرگم بود چون باال آمدن از پله

 سخت بود پدرم اون دو تا اتاق رو براش توی باغ ساخت.
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 با لبخند نگاهش کردم.

 ـ قابل سکونت هست؟!

 تعجب لبخند زد. انتظارش را نداشت انگار... با

ـ چند سال بعد از فوت پدربزرگم از اون اتاقها به عنوان انبار استفاده 

راهش کرد، شما روی سرما جا داری آقا کنم بشه روبهکردیم امّا فکر می

ی خطرات رو تحمل کردی دور از رسم نیکان، شما بخاطر غزل همه

بری هتل، امشب من و روژین اونجا رو تمیز و نوازی ماست که شما مهمان

بریم اونجا تا اتاق من و روژین ها را میی اثاثکنیم و فردا همهراه میروبه

 در اختیار شما باشه.

 با لبخند گفتم:

ـ مجید جان همون طور که گفتم معلوم نیست مدت زمان موندن من 

مزاحمت باشم، اگر  خواد باعثاینجا چقدر طوالنی بشه، اصالً هم دلم نمی

اجازه بدین من توی مدت اقامتم اینجا توی همون سوئیت پدربزرگ 

 کنم. مرحومتون زندگی می

 های کوچک دوخت.با خجالت نگاهش را به اتاق

 ـ چی بگم واال آخه شما مهمان ما هستین...

ها را که سرویس بهداشتی و حمام چند ساعت بعد با کمک مجید اتاق

 ه سکونت کردیم.مجزا داشتند آما

اصرار و تعارفات خانواده حمید و مادرش برای بازگشت به اتاق پسر و 

 فایده بود.عروسشان بی

خواستم که با تمام ذهنم روی پرونده غزل تمرکز چهار دیواری را می

 کنم.



 

 

 

 

 

 

 و شش فصل بیست

 غزل 

روی در سلولم ایستادم و دستهایم را برای باز شدن قفل روبه

کرد گرفتم. کلید را چرخاند و دستبندها جلوی افسر زنی که همراهیم می

 قفل دستبندها را باز کرد.

هایم را کنار در گذاشتم و وارد اتاق کوچک شش متری که دو دمپایی

رو خیره تخت دو طبقه داشت شدم. روی تختم نشستم و به دیوار روبه

 شدم. ملوک با مهربانی جلو آمد و کنارم نشست.

 ـ مالقاتی داشتی مادر؟!

روی تخت نقش هسکوت کردم. تصویر چشمهای نیکان روی دیوار روب

 بسته بود...

 ـ خواهرت بود؟!
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عسل که سکوتم را دید غرید: ولش کن ننه ملوک این دختره از وقتی 

اومده رفته تو لک، بعد از اون مرضیه خدابیامرز خدا یه هم اتاقی خوب 

 قسمتون نکرد حیف شد زود حکم مرضیه اومد.

آرام روی ای به عسل که کنار در نشسته بود کرد و ملوک چشم غره

زانوانم که بغل کرده بودم دست کشید. دو هفته از آمدنم به بخش 

گذشت امّا در این مدت هیچ کالمی مگر به ضرورت و عمومی زندان می

هایم نگفته بودم هرچند که در محیط کوچک و بسته ناچار با هم اتاقی

 زندان همه خیلی زود از ماجرای فوت پدرم و همسرش باخبر شده بودند.

سل شاکی نگاهش را به من که همان طور ساکت و ماتم زده به ع

 دیوار خیره بودم دوخت.

شون دمت ـ آخه دختر جون برای چی زانوی غم بغل گرفتی؟! کُشتی

 اش رو داشتی.گرم حداقل مثل من شجاعت

ملوک این بار دیگر طاقت نیاورد و با لحن شماتت بار گفت: بس کن 

بابات اشتباهی عسل گذاشتن... چرا اینقدر  دیگه عسل واال که اسمتو ننه

کنی از روزی که پا به اتاق ما گذاشته جز با این دختر بیچاره تلخی می

 اش کاری نکردی.آزار و اذیت

 عسل بلند شد.

زاشتن زهر چون مثل گی باید اسممو میـ آره ننه ملوک تو راس می

ا خبری زمونه زهر تلخم امّا هر کی ندونه تو که خوب از زنـدگی من ب

 طور تلخم کرده....این

وقتی یه عمر عاشق باشی و بعد ببینی عشقت نه با یه زن که با خیلی 

خیال همه چیز زنهای دیگه است تموم رگ و خونت سیاه میشه و بی
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شی من زهر شدم از همون روزی که قید همه رو تو زندگیم زدم و می

قید همه رو حتی خودم رو ام له کردم های ماشیناون کثافتو زیر چرخ

 زدم، اآلنم خیالم نیست که حکمم قصاصِ...

اش بود و باید دنیا رو از وجود همچین آدمِ کشتمش چون مردن حق

کردم، آره من تخلم، همه حرفام تلخه... همه وجودم رذلی پاک می

 سیاهه...

شنیدم امّا تمام نفس عمیقی کشیدم.... صدای گفتگوهایشان را می

ای گار که در آن اتاق مالقات جامانده بود... چشمهایش.... لحظهحواسم ان

کوتاه نگاهمان در هم قفل شد چه حس عجیبی را که برای چند ثانیه 

ای تجربه کرده بودم. انگار تازه این حس در وجودم متولد شده بود... آمیزه

 از درد و ناتوانی و تحقیر و خشم و دلتنگی چه بود این حس دردناکِ تازه

 پیدا شده؟! چه معجون تلخی ساخته بود زمانه!

تابید پس مگر جز این بود که همیشه از چشمهایش نور به قلبم می

ام آمده بود؟! غزل که دیگر قلبی شده بود؟! چه بر سر قلب بیچاره هچ

نداشت... تمام شده بود همان جا... همان روز که بعد از خوردن چند 

فتادن پدرم و سودابه را از روی میز قاشق از غذایی که پخته بودم ا

ها که از روی میز ها و لیوانغذاخوری دیدم... صدای شکستن بشقاب

 افتادند هنوز در گوشم مانده بود به سمت میز تلفن قدم برداشتم...

امّا درست چند قدم مانده به زمین افتادم. چشم که باز کردم در 

باالی سرم نشسته بود... چه  پوش و گریانبیمارستان بودم... روژین سیاه

شده بود؟! پس چرا برای نهار نیامده بود؟! اصالً پدرم کجا بود؟! مگر از 

 خبر بود؟!حال بدی که داشتم بی
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قبل از آمدن بازپرس ویژه قتل و انتقالم به آگاهی عمویم کار نیمه 

تمام سمِ موجود در غذا را در تمام کرد. سیلی محکمی که روی صورتم 

 ام را هم گرفت.های قلب بیچارهرین طپشنشست آخ

سامیار هم آمده بود سیـاه به تن داشت و چشمـهای به خـون 

اش با درد و اندوه به صورتم خیره مانده بودند... سکوت کردم... چه نشسته

 گفتم...می

وقتی همه حتی عمویم که قرار بود روزی با افتخار عروسش شوم مرا 

های بازپرس گفتم... حتی در برابر پرسشکردند چه میقاتل خطاب می

هم سکوت کردم یک هفته ماندنم در بازداشتگاه آگاهی هم بر بازشدن 

هایم تأثیری نداشتند. غزل دیگر تمام شده بود... همان نگاهها و قفل لب

 ها و سیلی کار را تمام کرده بودند.اشک

یک هفته به زدند که غزل لب باز کند... بعد از ها حرف میمگر مرده

بخش عمومی زندان شهر انتقال پیدا کردم... دیگر نه روزها برایم اهمیت 

های تیزشان را در روح و تنم فرو کرده داشتند نه درد و رنجی که چنگال

های روژین هم در قلب سردم اثری نداشتند حتی حرفها و التماس بودند.

دم؟ با کمال میل کرهیچ دفاعی نداشتم که از خودم بکنم از که دفاع می

 کشیدم...طناب نجات را رها کرده بودم و طناب دار را در آغوش می

خواست دنیایی که جز اندوه و درد دلم فقط رفتن از دنیا را می

ارمغانی برایم نداشت. آنقـدر دل کنده بودم که تـرس از مـرگ برایـم 

زودتر خواستـم پذیرفتمش چون میمعنی شده بود. با آغوش باز میبی

رویش بایستم و بپرسم چرا؟! اگر عادل و مهربان و رحیم بود باید روبه

 داد.... چرا؟!پاسخم را می
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با صدای آمدن مهال هم اتاقی دیگرم که از مالقات بازگشته بود از فکر 

و خیال جدا شدم. با ورودش به اتاق جدال بین ملوک و عسل هم پایان 

 گرفت. صورتش گریان بود.

رویم شد و با مهربانی دستش را گرفت و روی تخت روبه ملوک بلند

 نشاند.

 در سکوت بدون اینکه تکانی بخورم به گفتگویشان گوش کردم.

خواد بیاد ملوک: چی شده باز مهال جان مگه نگفتی دخترت می

 ؟!مالقات

 ی چادرش اشکهایش را پاک کرد و با بغض گفت:مهال با گوشه

 ـ اومده بود... اومده بود...

اعتنا به اشکهای مهال عسل که تا آن لحظه ساکت بود جلو رفت و بی

 اش دراز کشید.های فلزی تخت باال رفت و روی تختاز نرده

 گیری؟!ـ پس چرا داری آبغوره می

 ـ دلم براش یه ذره شده بود، با زن عموش اومده بودند...

 عسل روی تخت غلتی زد و دستش را زیر سرش ستون کرد.

عمو و عموش رو اگه یه دیگه آبغوره نداره! خدا خیر بده زن ـ این که

سپردی دست اون زن ذره عقل داشتی و بچه رو قبل از شوهر کردنت می

اومد... مگه نگفتی پونزده سالِ ازدواج و شوهر حاال این بالها سرت نمی

دار نشدن؟! مگه ازت نخواستن بعد از فوت شوهرت دخترت رو کردن بچه

 شون و بعد شوهر کنی.بگذاری پیش

هق مهال فضای کوچک اتاق را پر کرد. ملوک غرید: بس صدای هق

 دی، از دنده چپ پا شدی؟!کن دیگه عسل امروز داری به همه گیر می
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اش در صورت زیبا و خیز شد. چشمهای درشت و عسلیعسل نیم

 درخشیدند...مهتابی که داشت می

 سرش را از تخت پائین برد.

سپردی به جاریت بعد زن اون گم اگه دخترت رو میمیـ دروغ که ن

گشتی ببینی شوهر عزیزت شدی دیگه یه روز از سر کار برنمیمرتیکه می

ات تجاوز کنه، دیگه اون وقت با مجسمه خواد به زور به دختر ده سالهمی

زدی تو گردنش قطع نخاعش کنی هم خودت بدبخت بشی هم فلزی نمی

 مادر بشه... هرچند که خوب به سرش آوردی حاال تناون بچه بیچاره بی

لش مثلِ یه تیکه گوشت تا آخر عمرش باید زجر بکشه زندگی کنه. حق 

 اون حیوون همین بود...

اش دراز ریخت عسل روی تختصدا اشک میمهال آرام شده بود و بی

 کشید:

 رسن، تو همـ گریه نکن. جای دخترت خوبه اونا بیشتر از تو بهش می

و ـدار که شدی بهت عفمونی ایشاال نوهتا یه ده پونزده سالی اینجا می

 کنه...ات رو تا اون موقع از خیّرها جمع میستاد دیه دیهخوره و می

ملوک بلند شد و چادرش را از روی تخت باالی سرم برداشت. صدای 

 شد به سمت مهال رفت.اذان در بلندگوی سالن پخش می

ه آبی به دست و روت بزن بریم نمازخانه از این ـ پاشو پاشو مادر ی

 حال و هوا بیرون بیای... اینجا نشستن و غصه خوردنت فایده نداره...

ـ مهال و ملوک که از اتـاق خـارج شدند عسل هنـوز داشت غرغر 

 کرد...می
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کنه اینم دونم بعد از ده سال این ننه ملوک کِی شر رو کم میـ نمی

کرد کشید فکر نمیبه مرداست وقتی براش چک می جاحکایت اعتماد بی

یه روزی اینطوری قالش بگذاره و بره... حاال اینقدر باید اینجا بمونه که 

موهاش رنگ دندوناش بشه. هرچند همین االنم نصف موهاش رنگ 

 دندوناش شدن... 

 دراز کشیدم و چادرم را روی صورتم کشید....

 کرد...صدای اذان قلبم را آرام می

هایم اش مهمان پلکچشمهایم را که بستم باز نقش چشمهای غمگین

شدند... چرا آمده بود؟ آن هم حاال وقتی که غزل تمام شده بود؟ دوباره 

 جدال قلب و ذهنم آغاز شدند... 

 قلب: آمده بود که نجاتم دهد...

 ذهن: دنبال شهرت آمده...

 اش...قلب: عشق تا اینجا کشانده

یکان بهمنش چه افتخاری بزرگتر از موفقیت در ذهن: برای آقای ن

 پرونده پر سروصدای قتل شهر....

قلب: محبت و عشقی که به غزل داشته راه سخت کوهستان را هموار 

 کرده...

 اش در راه چپ کرده...گفت شبانه آمده و ماشینروژین می

اش در کنار ملکه زیبایی کامل ذهن: نیکان بهمنش که زندگی عشقی

و بزرگتر در کارش بود و چه های بیشتر حاال به دنبال موفقیتبود 

ای بهتر از پرونده غزل... دختری که تمام زیر و بم و احساسش را پرونده

ای در قاتل بودنم شک شناخت اگر هر کس حتی خواهرم هم لحظهمی
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ام ایمان داشته گناهیتوانست به بیبرده بود هیچ کس جز نیکان نمی

شناخت امّا این ان همان نیکان لعنتی که تاروپود وجودم را میباشد... نیک

 گذاشتم قلبم فریب بخورد...بار دیگر نمی

حس و حالم فقط قلبی که سه هفته بود دیگر طپش نداشت... تن بی

طلبید و بس. دو روز بعد دوباره روژین خوابیدن ابدی در گور سر را می

 برای مالقات آمد.

م دیگر مالقاتی با هم نداشته باشیم امّا هرچند که تصمیم داشت

دانستم اصرارهای ملوک و مهال برای دیدن خواهرم در قلبم اثر کردند. می

با تعیین روز دادگاه و نزدیک شدن به زمان اجرای حکم فرصت کمی 

ای از محبت که در دنیا برایم باقی مانده ماند... تنها رشتهبرایم باقی می

ام را روی میز بس... دستهای دستبند بسته بود همین خواهر بود و

گذاشتم و به چشمان گریانش خیره شدم... از پشت شیشه با اندوه نگاهم 

کرد و به گوشی تلفن سفید که کنار کابین وصل بود اشاره کرد. آرام 

ی ها مثل رود از چشمهگوشی را برداشتم و نگاهش کردم. اشک

ی اشکهایش خشکیده چشمهچشمهایش جاری بودند... برخالف من که 

 بود...

 ـ خوبی غزل جانم؟!

 آرام سر تکان دادم.

 ـ غزل من... من با آقا نیکان اومدم... سکوت کردم.

ـ تو رو خدا قبول کن که باهاش صحبت کنی باید وکیل داشته 

 گناهیت رو ثابت کنه...باشی... یه نفر که بتونه بی
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زاء صورتش را کاویدم. نفس عمیقی کشیدم و با لبخند تلخی تمام اج

ی جزئیاتش را در خاطر بسپارم... شاید در آن دنیا خواست همهدلم می

کرد که مالقات با زد و اصرار میدادمش. حرف میبرای مادرم شرح می

شنیدم. تنها نیکان را به عنوان وکیلم قبول کنم. امّا من صدایش را نمی

اش با های کودکانههدیدم در ذهنم صدای خندتصویر چشمهایش را می

هایشان. سکوت که کرد از حس و ها و شیطنتآمد صدای بازیروناک می

 حال روزهای کودکی بیرون آمدم.

 ـ روژین دیگه نیا مالقاتم...

اش تکان های نحیفاش شکست... شانههق کرد. بغضاین بار دیگر هق

 خوردند...می

غیر از تو، توی  خوای؟ من دیگه کسی رو دارمـ غزل چی از من می

 این دنیا کی برام مونده؟!

زنی؟ دونم تو قاتل نیستی چرا حرف نمیغزل خواهرم... عزیزم من می

کنی؟ به من نگاه کن... با تو هستم آبجی... ببین چرا از خودت دفاع نمی

منو... مگه من چقدر طاقت دارم... به خدا از حال من بدتر هیچ حالی توی 

هام گذاشتن مامان.... روناک.... بابا.... حاال هم دارم تو دنیا نیست... همه تن

گفتی جونت به جون من و دم... غزل مگه همیشه نمیرو از دست می

روناک بسته... روناک که رفت... نگام کن... من که هستم آبجی، به من 

کشم امّا مونم نفس میشم، زنده میرحم کن اگه تو هم بری من نابود می

د از تو از صدبار مردن بدتره... غزل تو رو به روح مامان قسم زندگی من بع

 دم...می
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گوشی تلفن از دستم سر خورد و روی زانویم افتاد... دیگر طاقت  

ها دانه دانه رها شدند... گوشی را از روی پایم برداشتم و نداشتم... اشک

 هایش راشنیدم تنها لبآرام روی کابین گذاشتم دیگر صدایش را نمی

خوردند و صورتش که خیس از بارش چشمان دیدم که تکان میمی

اش بودند... بلند شدم و به سمت در خروجی رفتم... وارد اتاق که سرخ

هایم نبودند. چادرم را روی سرم کشیدم و شدم هیچکدام از هم اتاقی

را با صـدای بلنـد خوانـدم و اشک ریختـم... چه ام الالیی زبان مادری

  شدند...! حرفهای روژین در ذهنم تکرار میکردم؟می

یک ساعت بعد که همان طور نشسته و چادر به سر کشیده در خواب 

کردم عسل وارد اتاق شد... از صدای خـوش و و بیداری سوگواری می

 های کناری داشت متوجه ورودش شدم...های اتاقاش که با زندانیبش

های سرخ کنار زد... پلک نشست روی تختم و چادر را از روی صورتم

و متورمم را باز کردم و به صورتش نگاه کردم... با تعجب به صورت 

 ام خیره ماند.خیس

 ـ گریه کردی؟!

 سکوت کردم.

 ی اشکات جوشیدن... ـ پس باالخره چشمه

ی چادرم را برداشتم و روی سرم کشیدم. بلند شد و رفت آرام گوشه

 ملوک بود... روی تخت من واش که روبهروی تخت

 ـ از اول معلوم بود قاتل نیستی...

 ی فلزی کنار تخت تکیه دادم...سرم را به میله

 ـ توی سالن مالقات دیدم خواهرت رو...
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 همانطور نشسته خم شدم و روی تخت مچاله شدم...

ـ با یه مرد جوون و خوشتیپ اومده بود، شوهر خواهرت که نبود؟! 

 و شوهرا نبود...آخه مدل حرف زدنشون مثلِ زن 

شنیدم امّا ام را روی هم گذاشتم. صدای عسل را میهای خستهپلک

حس و تر از آن بود که به حرفهایش تمرکز کنم... تن بیذهنم خسته

 یافت...حالم راهی جز خواب برای فرار از خیاالت و اوهام نمی

رای ناخودآگاه انسانها بقبالً خوانده بودم خوابها ترفند ذهن و نیمه

التیام از دردها و آالم انسان هستن امّا این بار انگار ذهن من هیچ دخالتی 

در خوابم نداشتند. واقعی بود خوابم. مادرم بود که ایستاده بود روی ایوان 

ای که بافت... با دقت به صورت دختر بچهو داشت موهای دختری را می

روناک بود...  پیراهن سفید عروسکی پوشیده بود نگاه کردم من نبودم

خندید... موهای بلند و روژین هم روی پای پدرم نشسته بود و می

ریخت... با خوشحالی جلو رفتم و منتظر ماندم تا پریشانم را باد بهم می

 مادرم موهایم را ببافد... صدای پدرم را شنیدم...

 ـ نه غزل نوبت تو نیست...

درم را خواست روی موهایم دست بکشد که صدای پمادرم می

 شنیدم... 

 ـ غزل برگرد خانه...

خواست بازی کنم و اش دستوری و خشمگین بود... دلم میلحن

مادرم موهایم را ببافد... باد شدیدی وزید و موهایم جلوی چشمانم را 

 دیدمشان، رفته بودند...گرفتند، دیگر نمی

 ـ غزل...
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 ـ غزل جان....

شم باز کردم بدنم خیس از خوردند چام میهایی که به شانهبا تکان

ام ایستاده بود نگاه باالی تختی نگران ملوک که عرق بود... به چهره

 کردم.

 ـ غزل جان بیدار شو مادر اآلن چه وقتِ خوابه؟!

نفس عمیقی کشیدم و بلند شدم و روی تخت نشستم آرام زمزمه 

صورتم خیره کردم: بابام نگذاشت مامانم موهام رو ببافه. ملوک با تردید به 

 ام پی به حال و روز خرابم برده بود.ماند. از آشفتگی

 ـ خواب دیدی مادر؟

 عسل با حرکتی سریع از تخت پائین پرید.

ـ از وقتی از مالقات خواهرش برگشته قاطی کرده اومدم داشت گریه 

 کرد.کرد توی خواب هم همش ناله میمی

 ام دست کشید.ملوک با مهربانی روی پیشانی

هاش هم سوزه، نگاه کن گونهای بابا این دختر که داره توی تب میـ 

 که گل انداختن...

 عسل پوزخندی زد و روی زمین نشست.

 ندازه.ـ منو یاد روزهای آخر مرضیه خدابیامرز می

 مهال که تا آن زمان ساکت بود با دیدن حال بدم جلو آمد.

زندان بنده  ـ بس کن دیگه عسل، ملوک خانم باید ببریمش بهداری

 خدا حالش خیلی بده....

نیم ساعت بعد روی تخت درمانگاه کوچک زندان دراز کشیده بودم و 

رنگ سرم را از مخزن پالستیکی به رگـهایم تماشا های بیافتادن دانه
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های کردم... شبیه اشکهای خواهرم بودند... با این تفاوت که این دانهمی

کردند و آن اشکها جانم را به آتش یشفاف تن داغ و تب دارم را آرام م

گفت جانم به جانش بسته بود. همان کشیده بودند، روژین راست می

دخترک ریز نقش ظریف که حاال شده بود تنها بازمانده از خاندان بزرگ 

 صباحی...

 حرفهایش در ذهنم تکرار شدند...

کشم و مونم، نفس میشم زنده میـ غزل اگه تو بری من نابود می

 کنم امّا زندگی من بعد از تو صدبار از مردن بدتره...ندگی میز

ی چشمم سرخورد و روی بالش سفید افتاد. خانم دکتر اشک از گوشه

 شد نگاه کرد.جوان جلو آمد و به مخزن سرم که دیگر داشت خالی می

هات ات تموم شده باید هر روز سر ساعت بیای درمانگاه و قرصـ سرم

ی، گلوت عفونت کرده و ملتهب و قرمز شده تب زیادی رو بگیری و بخور

هم داشتی، ضمناً فشارت هم خیلی پائین بود... سرم را با دقت از دستم 

کرد و جدا کرد... بلند شدم و روی تخت نشستم، سرم هنوز درد می

 سنگین بود.

از روی تخت بلند شدم. دکتر که خانم جوانی بود جلو آمد. تشکر 

 ستم از در خارج شوم که صدایش را شنیدم.آرامی کردم و خوا

 ـ مبارزه کن برای زندگیت...

اش را روی صورتش چرخیدم و مبهوت به صورتش نگاه کردم. عینک

رفت گفت: اینجا اونقدر جا کرد و در حالیکه به سمت میزش میجابه

ی زندگیت بزرگ نیست که کسی داستان یه تازه وارد رو ندونه... قصه

 پیچیده دختر جون، سکوتت رو بشکون... توی تموم شهر
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ایم که چند سایز از پایم بزرگتر بودند نگاه کردم و های قهوهبه دمپایی

دیدمش امّا فقط آرام به سمت در چرخیدم... تصمیمم را گرفتم... می

ام که جانم به جانش بسته بخاطر روژین به خاطر تنها بازمانده از خانواده

طریق دفتر مددکاری زندان به روژین اطالع دادم که بود... دو روز بعد از 

خواستم مالقاتی کنم امّا در اولین دیدار میوکالت نیکان را قبول می

ها را با حضوری و دو نفره با نیکان داشته باشم. باید همین اول راه سنگ

کندم. در اولین روز کاری در هفته بعد نیکان را در اتاق مالقات او وا می

 ه مخصوص مالقات با وکال بود دیدم.زندان ک

ای محصور شده بود. پشت میز هیچ پنجره و روزنهاتاق کوچک که بی

چوبی نشستم و دستهایم را روی میز گذاشتم. افسر زن پشت شیشه 

 بزرگ در ایستاده بود.

ای که سالم کرد، نگاهش نکردم... حواسم جای دیگری بود... تا لحظه

ورتش خیره ماندم چه روزها که این چشمها در سرم را بلند کردم و به ص

دیدم ای را میقلبم غوغا به پا کرده بودند امّا در آن لحظه انگار تنها غریبه

ی چشمهایم مان وجود نداشت... گویی از روزنهکه هرگز هیچ آشنایی بین

  خوانده بود همه چیز را... از نگاه ناامیدش فهمیدم...

کاوید انگار دنبال رتم را با نگاهش میاو هم داشت تمام اجزاء صو

گشت... آرام لب باز کرد: شناخت و دیگر وجود نداشت میغزلی که می

 غزل خانم...

 نگذاشتم ادامه بدهد...
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ـ من خانم صباحی هستم و شما هم وکیلم و فقط به خاطر این اینجا 

هر  تونین برای من کاری انجام بدین امّاکنه میهستین که روژین فکر می

 دونیم دلیل بودن شما اینجا چی هست.دو می

 با تعجب و تردید نگاهم کرد. پوزخندی زدم.

تونین شهرت خوبی به ـ با موفقیت در پرونده پر سروصدای من می

دست بیارین... هر چند که همیشه از وکالت یه قاتل حذر کردین امّا این 

وپا رو دستاتل بیدونـم کـه تـاروپود این قـکـنه. میبـار فـرق مـی

 شناسین... مـی

ی کاغذی و اش بیرون داد و پوشهنفسش را با حرص از بینی

 خودکارش را روی میز گذاشت.

ای که بین ـ تنها دلیل بودن من اینجا فقط شخص شماست و عالقه

 ما شکل گرفت... 

 تلخ لبخند زدم.

و ـ یکی از خصوصیات یه وکیل خوب اینه که دروغگوی خوبی باشه 

 شما کامالً ماهر هستین.

 کالفه خودکارش را تکان داد و به صورتم نگاه کرد.

ی من و ارکیده باخبر دونم که از جریان ارتباط دوبارهـ غزل می

من دو شب کنارش  شدی، امّا جریان اونطور که تو تصور کردی نبود.

 موندم چون به کمکم نیاز داشت.

 با خشم نگاهش کردم.

صباحی شما که خیلی باهوشین جناب بهمنش... اون ـ غزل نه! خانم 

شناختین دیگه مرده، من خانم صباحی هستم کسی که شما غزلی که می
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لطف کردین و وکالتش رو قبول کردین هیچ ارتباطی بین ما وجود نداره 

و نداشته... هرچی هم که بوده اشتباهی بود که حماقت من توش دخیل 

قاتل خاندان صباحی رو به عهده بگیرین  بود. حاال هم اگر قراره وکالت

خوام هیچ ردی از شما باید بدونین در صورت آزادی من و یا مرگم نمی

 توی زندگیم پیدا بشه.

 اش را به صورتم دوخت.گردنش رو کج کرد و نگاه اندوهگین

دم بعد از پایان کارم هیچ ی قلبی شماست قول میـ اگر این خواسته

 وقت دیگه منو نبینین.

ای برای چند ثانیه کوتاه به چشمانش خیره ماندم. نگاهش را که هاله

 از اندوه پوشانده بود از چشمهایم دزدید و پوشه را باز کرد.

ـ خانم صباحی باید دقیقاً با ذکر تمام جزئیات اتفاقات اون روز رو از 

 صبح برام شرح بدین. 

ستان گرم و به دستهایم نگاه کردم... روزی همین دستها در حصار د

کردند... همین دستها که اآلن در حصار سرد و اش جا خوش میمردانه

 آهنین دستبند محکومین محبوس شده بودند.

ـ صبح نرفتم از خونه بیرون... اون روز صبح که از خواب بیدار شدم 

خوشحال بودم که بعد از مدها با پدرم و روژین تنها هستیم... مقدمات 

از در پشتی آشپزخانه که به انبار کوچک راه داشت  .نهار را فراهم کردم

کرد سودابه و سامیار رفته دیدم که داشت گلها را هرس میپدرم را می

 بودند...

 ـ کسی توی مدتی که خونه بودین برای دیدنتون نیومد؟!

 به نشانه منفی سر تکان دادم...
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 .از الی پوشه کاغذی را که مهر پزشکی قانونی داشت بیرون کشید

ـ طبق نظریه پزشکی قانونی پدرتون و همسرش در اثر سم آرسنیک 

که توی غذاشون وجود داشته دچار مسمومیت شدید و بعد هم مرگ 

 شدن... شما چقدر از غذایی که پخته بودین خوردین؟

 نفس عمیقی کشیدم. حتی یادآوری آن روز هم دردناک بود...

 ـ نخوردم... فقط چند قاشق...

 کرد... چرا؟! با تعجب نگاهم

ـ حالم خوب نبود از صبح که بیدار شده بودم حالت تهوع داشتم... سر 

میز برای اینکه سودابه و پدرم ناراحت نشن یه کم ساالد و چند قاشق از 

خورشتی که پخته بودم خوردم... چند دقیقه طول نکشید که حالم خیلی 

تهوعی  تونم نفس بکشم فکر کردم از حالتنمی کردمبد شد حس می

هاشون بلند هست که داشتم امّا وقتی پدرم و سودابه از روی صندلی

شدند و افتادن فهمیدم فقط من نیستم که حالم بد شده رفتم سمت 

 افتادم... تلفن چوبی کنار سالن امّا قبل از اینکه گوشی رو بردارم

 ـ خانم صباحی باید با من صادق باشید...

 پوزخند تلخی زدم.

 جا بود؟ـ برادرتون ک

 ـ منظورتون سامیاره؟!

 آرام سر تکان داد.

ی مستقلی توی مرکز کرد و خونهـ اون با پدرم و سودابه زندگی نمی

 شهر داره...

 اش و بعد هم رفت...اون روز صبح هم مادرش رو رسوند منزل خاله
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ـ غزل... خانم صباحی باید بهم بگین توی این مدت که برگشتین 

 مشغول چه کاری بودین؟تون پیش خانواده

 ـ این موضوع چه ربطی به مرگ پدرم داره؟!

 به صورتم خیره ماند.

پرسم رو بدین... از زمانی که برگشتین هایی که میـ لطفاً جواب سؤال

 کردین؟ روابطتون با پدرتون چطور بود؟!خونه چی کار می

 ـ بهم ریخته بودم...

 ـ چرا؟!

ای که به آدمها حماقتم و اعتماد احمقانهـ از فریبی که خورده بودم و 

 داشتم...

 اش را به صورتم دوخت.نگاه عاصی

 ی احساسات من به شما واقعی بودن...ـ فریب نخوردین همه

 ابروهایم را درهم گره زدم.

 ـ قرار شد در مورد پرونده صحبت کنیم...

 خودکارش را کالفه روی پوشه کاغذی رها کرد.

 ـ ادامه بدین لطفاً.

 ـ رفتم دنبال شراره...

 سرش را بلند کرد و با عصبانیت به صورتم نگاه کرد.

 رفتین اونجا، پاتق کارتن خوابها؟! هـ دوبار

شراره رو که توی یه  امـ نه... دیگه اونجا نبود، با کمک برادر ناتنی

 کمپ بستری شده بود پیدا کردم...

 ـ باهاش صحبت کردین؟!
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ست چند روز قبل از اینکه بریم مالقات خودکشی کرده ـ مُرده بود! در

 بود...

کاره ماند افسر زن ای گفتگویمان نیمهبا صدای بازشدن در شیشه

 پایان ساعت مالقات را خبر داد...



 

 

 

 

 

 

 فصل بیست و هفتم   

 نیکان

به پنکه قدیمی که مادر حمید کنار دیوار گذاشته بود نگاه کردم و 

چروکهای ریز تشکر کردم. با مهربانی به صورتم نگاه کرد. از میان چین و 

شد نشانی از شباهت میان او و غزل پیدا کنم. کنار چشمها و لبهایش می

اش داشت. سینی خالی همان نگاه زیبا و آرام را در پس چشمهای روشن

 غذا را که روی میز چوبی کوچک گذاشته بودم برداشت.

ـ واال من راضی نیستم مهمانم توی این گرما بمانه و ما راحت توی 

 باد کولر باشیم، مجید و روژین هم راضی نیستن... خانه زیر

 لبخند زدم.

ـ همین قدر که لطف کردین و اجازه دادین اینجا بمونم من 

 سپاسگزارتون هستم، من اینجا راحت هستم.

 نفس عمیقی کشید.
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مانی آقا نیکان، اینکه ـ تو هم درست مثل حمید و مجید برای ما می

بزرگترین لطف به خانواده ماست خدا  آمدی و وکالت غزل رو قبول کردی

عوض خیر بهت بده پسرم، غزل نور چشم ماست. یادگاره خواهر 

دانم که قاتل پدرش و سودابه نیست کمکمان ی منِ، میجوانمرگ شده

 کن که زودتر نجاتش بدیم.

 دم.شون انجام میـ هر کاری از دستم بر بیاد برای آزادی

ن نگاه کرد. خواست از در خارج شود ای کرد و به آسمازیر لب زمزمه

 که صدایش زدم.

 ـ ببخشید...

 برگشت.

 ـ جانم پسرم.

پرسیدم ی ابرویم را خاراندم. پرسیدنش سخت بود امّا باید میگوشه

 تاب شنیدن حقیقت بود.دلم بی

 مجبور بدم مقدمه چینی کنم.

 ـ روابط غزل خانم با پدرش و سودابه خانم چطور بود؟!

زمین گذاشت و روی صندلی پالستیکی کنار دیوار  سینی را روی

 نشست.

ـ غزل به خاطر فوت روناک و جریان اعتیاد اون دختر خیلی از پدرش 

دلگیر بود امّا هرگز جز روزی که روناک فوت کرده بود و به خاک 

سپردنش هیچ بحثی با پدرش نکرده بود همیشه احترام پدرش و زن 

 پدرش رو داشت.
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هم بین دخترهاش غزل رو خیلی دوست داشت این اون خدا بیامرز 

هاش دقیقاً مثل خواهر دختر یه چیز دیگه بود. اخالق و رفتار و صبوری

مرحومم هست. حتی از لحاظ چهره هم خیلی شبیه مادرشِ... با اینکه 

غزل خیلی به مادرش عالقه داشت امّا حضور سودابه رو توی زندگیشون 

ه بود و همیشه با وجود زبان تند و تیز تر از دوقلوها قبول کردراحت

 گذاشت.های گاه و بیگاهش به سودابه احترام میسودابه و طعنه

 ـ پسرش چی؟ سامیار؟ روابطش با خانواده غزل چطور بود؟!

ـ واال ما این پسر رو جز این یکی دو سال آخر که برگشته بود ایران 

توی تهران درس زیاد ندیدیم. وقتی سودابه همسر پدر غزل شد پسرش 

خواند بعد هم که خبردار شدیم رفته خارج تا دوسال قبل که اومد می

 ایران و توی شهر یه خونه گرفت.

 ـ کارش چی بود؟!

گفت دونم واال هیچوقت خبردار نشدیم، یه دفعه سودابه میـ نمی

گفت مهندس معدنِ... امّا پسرش توی کار صادرات و وارداتِ دفعه بعد می

ود از ماشین زیرپایش و وضع و ظاهر درست و حسابی و هرچی که ب

 شد فهمید درآمد خوبی داره...ای که باالی شهر گرفته بود میخونه

 ـ روابطش با غزل و خواهراش چطور بود؟!

کرد این اواخر هم انگار چند باری با ـ روژین همیشه ازش تعریف می

. با اندوه ادامه داد: وجو..غزل رفته بود دنبال دوستهای روناک برای پرس

 خبر دارین که روناک باردار بود؟!

 رفتم سر اصل مطلب. آرام و با تأسف سر تکان دادم.

 ـ قرار بود غزل با پسرعموش ازدواج کنه؟!
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 نفس عمیقی کشید.

ای نیست، بارها این ـ قضیه خواستگاری عموی غزل صحبت تازه

رو با مخالفت غزل روبهحرف توی خانواده غزل مطرح شده بود امّا هر بار 

گذشت که راضی دانم چه در سر این دختر میشده بود امّا این بار نمی

 شده بود...

شناختمش آن دختر سکوت کردم. یاد مالقات صبح افتادم... نمی

رویم با دستهـای بستـه نشسته بود عاصی ناامـید و خسته را که روبه

کاویدم کمتر نشانی از شناختمش هرچه بیشتر اجزا صورتش را مینمی

یافتم... چند ساعت بعد برای رهایی از فکر و شناختم میغزلی که می

دانستم که منزل پدری غزل خیال تصمیم گرفتم از خانه خارج شوم. می

ی زیادی بین خانه خاله غزل تا به حکم دادگاه مهر و موم شده و فاصله

غـزل در انتـهای منزل پدرش وجود نداشت تنـها دو کـوچه، که خانه 

 بست کوچه دوم قرار گرفته بود.بن

به دیوار بلند و حصارکشی شده خانه باغ نگاه کردم. تقریباً یک سوم 

لک بزرگی محسوب ـکوچه را از نظر مساحت در اختیار گرفته بود و م

شد. کوچه هنوز بافت سنتی خودش را حفظ کرده بود و جز چند می

ها به صورت ویالیی ی خانهداشتند بقیهآپارتمان که ارتفاع بلندی هم ن

تردّد بست بودن ساخته شده بودند. کوچه بلندی بود امّا به خاطر بن

گرفت. تنها زیادی به جز ساکنین منازل همان کوچه در آن صورت نمی

یک سوپرمارکت کوچک سر کوچه به صورت دو نبش قرار گرفته بود. 

رسیدم. بعد از اینکه چند بار طول کردم کمتر به نتیجه میهرچه فکر می

 و عرض کوچه را طی کردم و از کوچه خارج شدم.
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خروجم از کوچه مصادف بود با آمدن حمید از سر کارش. هنوز لباس 

 فرم پلیس راهنمایی و رانندگی را به تن داشت. با لبخند جلو آمد.

 ـ سالم نیکان جان.

 ـ سالم جناب سروان خسته نباشید.

 ام زد.شانهبا خنده به 

 ات توی خونه سر رفته؟ـ شما هم خسته نباشید، حوصله

ـ نه اومده بودم توی کوچه منزل پدری غزل خانم که یه نگاهی به 

 کوچه و خونه بندازم.

 ـ خونه با حکم قضایی پلمپ شده.

 ـ آره خبر دارم.

 ـ امروز رفته بودی دیدنش؟

 آرام سرتکان دادم.

 هاش رو بشکنه.وت لبـ پس باالخره راضی شد مهر سک

 نفس عمیقی کشیدم.

 ـ غزل خانم قاتل نیست.

دونیم و بهش ایمان داریم امّا نظر بازپرس و دادستان ـ اینو همه می

 ای هست.چیز دیگه

 ها کار غزل نبوده.ـ باید ثابت کنیم قتل

 ی شواهد و مدارک بر علیهِ غزلِ.ـ چطوری؟! همه

دم و آرام گفتم: باید قاتل اصلی رو اش ایستاجلو رفتم و شانه به شانه

 پیدا کنیم، کسی که انگیزه کشتن این آدما رو داشته.

 ـ تو به کجا رسیدی نیکان به کسی مظنون هستی؟!
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تونم قطعاً اسم شخصی رو بیارم افراد زیادی دونم... اآلن نمیـ نمی

دونم امکان صحبت هستن که باهاشون صحبت نکردم، کسانی که می

 یست...باهاشون ن

 دونن...ـ همه غزل رو قاتل می

تونه قاتل باشه اون عاشقانه خانوادش و مخصوصاً پدرش رو ـ غزل نمی

 دوست داشت.

 ـ امّا این سکوتِ طوالنی که داشت...

ـ سکوتش بخاطر بهم ریختگی روانی بود که بعد از شوک اون اتفاق 

 بهش دست داده بود، مگه یه آدم چقدر ظرفیت داره.

ونم خیلی سختی کشیده اول مرگ روناک و بعد هم پدرش، امّا دـ می

نیکان خودت که خبر از سروصدای پرونده غزل داری، حرف خاندان 

ی مردم شهر... مردم بیکاری که هر خبر صباحی شده نقل محافل همه

کنن و آبرو و ای رو خیلی زود دهن به دهن پخش میکذب و شایعه

 نداره، باید زودتر نجاتش بدیم...حیثیت آدمها براشون اهمیّتی 

نواز بود خیره به گندمزار که زیر دست نارنجی غروب زیبا و چشم

 ماندم.

بره پیدا کنم... یه نفر که ـ حمید باید کسی رو که از این اتفاق نفع می

اش عیب و نقص پیادهتمام این سناریو رو با دقت و حوصله نوشته و بی

 جلوه بده و به اهداف خودش برسه...کرده تا غزل رو یه قاتل 

 با تعجب نگاهم کرد.

 ـ منظورت کیه؟ به کسی شک بردی؟!

 آرام سر تکان دادم.
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 شه...ـ فقط یک نفر از مرگ کل خانواده غزل سود زیادی حاصلش می

 ابروهایش را در هم گره زد و با تعجب به چشمانم خیره شد.

 ـ کی؟!

 دستهایم را در جیبم فرو کردم.

 سامیار برادر نانتی غزل!ـ 

 با چشمان گرد و حیران به صورتم خیره ماند.

 ـ امّا اون که مادرش رو هم توی این اتفاق از دست داده!!

دونم! توی این مدت خیلی فکر کردم... سامیار کسی هست که ـ می

العملش بعد از اون حادثه چطور من بیشترین شک رو بهش دارم، علکس

 بود؟!

 اش دست کشید.و مبهوت به پیشانیحمیدرضا گیج 

ـ خیلی ناراحت بود، مادرش رو از دست داده بود مگه میشه ناراحت 

گی سامیار نقشه کشتن مادرش رو کشیده؟! نباشه... یعنی... یعنی تو می

اصالً برام قابل باور نیست چون اون دو تا وابستگی عاطفی زیادی بهم 

 داشتن.

خانواده صباحی یعنی پدر غزل و  ـ نه نقشه قتل مادرش، نقشه قتل

 دخترهاش نه مادر خودش...

 ـ امّا سودابه هم توی اون جریان کشته شد!

های غزل و روژین، ـ قرار نبود این اتفاق بیفته حمید... طبق گفته

سودابه خانم قرار نبود تا عصر برگرده خونه حتی سامیار هم از بازگشت 

این مهمونی قرار بود سه نفره  مادرش به خونه پدر غزل خبر نداشته...

 باشه. غزل، پدرش و خواهرش روژین....
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ی آخر از نیومدن روژین و بازگشت هیچ کس حتی غزل هم تا لحظه

 سودابه به خونه خبر نداشت....

 حمیدرضا مبهوت نگاهم کرد.

 بره؟ـ امّا سامیار چه نفعی از کشتن خانواده صباحی می

 ـ نفع مالی!

 رص بیرون داد.حمید نفسش را با ح

ـ نیکان اشتباه نکن سامیار از پدرش ارث کالنی برده و از لحاظ مالی 

 هیچ مشکلی نداره که بخواد دست به چنین کاری بزنه...

 خوردم.بست میسکوت کردم... نباید به این زودی به بن

 ای داشته...های دیگهـ شاید انگیزه

 فت:کرد گحمید در حالیکه به سمت خانه هدایتم می

دونم از کجا به این نتیجه رسیدی امّا برای اثبات ادعاهامون نمی

 احتیاج به مدرک داریم...

 کنار در خانه ایستادم.

 ـ سامیار اون روز کجا بود؟

 ره خونه خودش.رسونه بازار میـ وقتی صبح مادرش رو می

 اش کجاست؟!ـ خونه

 ـ توی مرکز شهر.

 رفته خونه؟!ـ حمید تو اطمینان داری که اون 

ـ از طریق یکی از دوستایی که توی آگاهی دارم فهمیدم که گفته بعد 

از رسوندن مادرش چند ساعتی توی باشگاه ورزشی بوده و بعد رفته خونه 
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کنه خودش... چند نفر شاهد هم داره، ضمناً مجتمعی که توش زندگی می

 ..دوربین مدار بسته داره و لحظه ورود و خروجش رو ثبت کرده..

کالفه نفسم را بیرون دادم. حمید کلید را در قفل آهنی در خانه 

 چرخاند.

ـ نیکان هیچ مدرکی برعلیه سامیار وجـود نداره هر راهـی که بری 

 بستِ...بن

 وارد خانه شدم.

 رم دیدن غزل...ـ فردا دوباره می

 قدرشناسانه نگاهم کرد.

 کنم...ـ هر کمکی از دستم بربیاد دریغ نمی

 آرامی زدم و به سمت اتاقم رفتم. لبخند

ای نداشت صبح زودتر از روژین محیای رفتن شدم. آمدنش هم فایده

نشست و منتظر وقتی چندین ساعت باید به تنهایی در اتاق مالقات می

رویم نشست. ماند. تنها راهی زندان شدم. روبهتمام شدن گفتگویمان می

فروغ هم برای آتش زدن بی حال بود. امّا همان نگاهصورتش زرد و بی

خواستمش و این دربند بودنش تکاپویم را برای کرد. میجانم کفایت می

 کرد.اش صد چندان میرهایی

 ـ حالتون خوبه خانم صباحی؟!

 آرام سر تکان داد و به کاغذهای روی میز نگاه کرد.

 شه.ـ هفته بعد اولین جلسه دادگاه تشکیل می

 نفس عمیقی کشیدم.
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گناهی شما باشه پیدا ن زمان مدارکی رو که نشون دهنده بیـ تا او

 کنم.می

 جانی زد.لبخند بی

های روژین که پابندم کنه جز اشکـ هیچی منو به این دنیا وصل نمی

 شدن...

 آرام گفتم: هیچ کس؟!

 در سکوت نگاهم کرد. کاغذها را مرتب کردم.

آشپزی ـ خانم صباحی دیروز بهم گفتین توی مدتی که مشغول 

 بودین کسی به غیر از شما و پدرتون توی خونه نبود درسته؟!

 ی تائید سر تکان داد.به نشانه

داد؟! ازتون ـ پدرتون دقیقاً توی اون چند ساعت چه کاری انجام می

 ی جزئیات اون روز رو به خاطر بیارین....خوام همهمی

ی و ـ گفتم که پدرم چند ساعتی توی حیاط داشت گلها رو آبیار

اش کرد بعد هم اومد داخل خونه و یک ساعتی برنامه موردعالقههرس می

 رو دید...

ـ چند ساعت زمان زیادی برای پخت غذاست توی این مدت شما دائم 

 توی آشپزخانه بودین؟!

 به چشمانم خیره شد.

ـ آماده کردن مقدمات غذا و ساالد چند ساعتی زمان برد بعد برای 

ها توپ رو اسم به ساعت نبود تا زمانی که بچهمطالعه رفتم باال، حو

 انداختن توی باغ و زنگ خونه رو زدن؟!

 ـ چی؟! اینو نگفته بودین؟!
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 کالفه نگاهم کرد.

ها توی کوچه فوتبال بازی ـ چه اهمیتی داره؟! بعضی اوقات که بچه

 افته توی باغ...شون میکنن تویمی

 ـ شما برای دادن توپ رفتین یا پدرتون؟!

وقتی دوبار زنگ رو زدن رفتم پائین، پدرم جلوی تلویزیون خوابش  ـ

خوابید بین روز ها بعد از نماز صبح دیگه نمیبرده بود چون معموالً صبح

کرد. رفتم توپ رو دادم وقتی برگشتم پدرم از یه استراحت کوتاهی می

صدای اذان بیدار شده بود، بهم گفت بعد از نمازش به روژین زنگ بزنم. 

بعدشم رو هم که بهتون گفتم روژین نیومد امّا به جاش سودابه خانم که 

فهمم شـما دنبـال چی نرفته بود خونه خواهرش برگشت خونه.... نمی

 گردین؟!می

 به چشمانش خیره شدم.

 ـ دنبال کسی که سم رو توی غذاها ریخته!

به پشتی صندلی تکیه کرد. جلو رفتم و به میـز تکیه دادم برای 

کدام در این زمان و مکان قرار ای از ذهنم خطور کرد کاش هیچهلحظ

ها و کشیدم و تمام غمای در آغوشش میهیچ واهمهنداشتیم. آن وقت بی

 رمقش را به صورتم دوخت.خریدم. نگاه بیهایش را به جان میخستگی

کنم برای امروز کافی باشه چون اآلن به قدری سرم سنگین ـ فکر می

هست که دیگه توانایی موندن و نشستن روی این صندلی رو و دردناک 

 ندارم.

 ـ حالتون خوب نیست؟! به درمانگاه زندان رفتین؟!
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اش بلند شد و به سـمت در رفت. بی هیچ کالمی از روی صندلی

ها را مرتب کردم و بلند شدم. چند روز اقامتم در شهرستان و دیدار برگه

داشتم هیچ کمکی به حل معمای قتل گفتگویی که با غزل و اطرافیانش 

خانواده صباحی نکرده بود و فرا رسیدن زمان دادگاه هر لحظه هراسم را 

 کرد.گناهی غزل بیشتر میام در اثبات بیاز ناتوانی

چند روز بعد هم به سرعت سپری شد و جلسه اول دادگاه محاکمه 

ور اولیاء غزل به اتهام قتل پدر و همسر پدرش در جلسه غیرعلنی با حض

 دم که خانواده عموی غزل و سامیار پسر سودابه بودند برگزار شد.

با دستهای خالی مجبور به حضور در دادگاه شدم، هنوز هیچ مدرکی 

 گناهی غزل پیدا نکرده بودم.دال بر بی

العموم بود دادخواستی بر علیه غزل تنظیم دادستان که نماینده مدعی

جرم اقدام به قتل عمد پدرش و سودابه  کرده بود که برطبق آن غزل به

 شد و تقاضای دادستان و اولیاء دم تنها قصاص او بود.محکوم می

ای از خود در جلسه دادگاه هم وقتی قاضی خواست غزل دفاعیه

مطرح کند باز همان قفل لعنتی روی لبهایش نشسته بود و تنها با گفتن 

 جواب گذاشت.ا بیاینکه من دفاعی از خودم ندارم تمام سؤاالت ر

با اتمام جلسه اول دادگاه قرار دادرسی برای جلسات بعد گذاشته شد 

آوری مدارک به عنوان وکیل متهم تنها تقاضای وقت بیشتری برای جمع

 و شواهد از قاضی کردم.

بست خورده ام بود که اینطور به بناولین بار در تمام طول عمر کاری

 ته بود...زدم بسبود... به هر دری که می
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رفت. غزل جلوی چشمانم هر روز بیشتر از روز قبل داشت تحلیل می

های ناتمام پدر فقط گهگاهی دیگر نه برایم دفتر مهم بود نه شماتت

کردند تماس کوتاهی با درمیان ازدحام اوهام و خیاالتی که رهایم نمی

 دادم.گرفتم و به صورت مختصر از حال خودم خبر میمادرم می

ز عصر بعد از آمدن حمید از سر کار به همراه خانواده خاله غزل آن رو

روی تراس خانه نشسته بودم و به گندمزار که از آن فاصله در دستان گرم 

 رقصید خیره بودم.باد تابستان می

رویم گذاشت. روژین آرام روی حمید لیوان چای و قندان را روبه

 جا شد.چروکهای پیراهن سیاهش دست کشید و کمی جابه

کرد... مجید همسر روژین زد و از خودش دفاع میـ اگر غزل حرف می

 نگاهی به صورت غمگین همسرش انداخت.

 ـ دست از دنیا شسته خواهرت...

 اشک در چشمان روژین حلقه زد.

 ـ آقا نیکان تو رو خدا یه کاری کنین براش...

 نگاهم را به کف سیمانی تراس دوختم.

 کنم. ی تالشم رو میـ همه

چند لحظه بعد توپ پالستیکی با شتاب از دیوار حیاط رد شد و روی 

 رویم قرار داده بود افتاد و لیوان را واژگون کرد.لیوان چایم که حمید روبه

روژین لیوان نیمه را به سرعت برداشت و حمید بلند شد و درحالیکه 

سان برد پسرش را که کنار در هرابا عصبانیت توپ را به سمت در می

 ایستاده بود صدا زد.

 بست بازی کنین...ـ مگه نگفتم برین کوچه بن
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 پسر بچه هراسان چند قدم به عقب برداشت.

 ـ دوباره رفتی توپ خریدی؟! از کی خریدی این توپ رو؟!

ـ بابا... بابا به خدا عباس آقا دیگه توپ نمیاره... جواد اینو از دوستش 

 قرض گرفته تو رو خدا پارش نکن...

کردم ناگهان انگار نور طور که به گفتگوی پدر و پسر گوش میهمان

امیدی در دلم تابید... چرا زودتر به فکرم نرسیده بود؟! بلند شدم و به 

کرد و برای پسرش خط و سمت در رفتم... حمید هنوز داشت غرغر می

 کشید... با دیدنم برگشت. از فرصت استفاده کردم.نشان می

 هم یه سر تا خونه غزل خانم بریم؟!ـ حمید میای با 

 با تعجب نگاهم کرد.

 ـ اآلن؟!

 به نشانه مثبت سر تکان دادم.

 دونی خونه پلمپ شده...ـ خودت که می

 ـ با خونه کاری ندارم، یه سوپرمارکت دو نبش سر کوچه است.

 با تعجب نگاهم کرد.

 گی؟! رفیقمه.ـ سوپر عباس رو می

 ـ عالیه!.... 

سرکوچه منتظر خلوت شدن مغازه سوپرمارکت بودیم.  چند دقیقه بعد

های مدار بسته مغازه گفته بودم... فقط در راه به حمید در مورد دوربین

توانست از صاحب مغازه تقاضا کند فیلم روز قتل را بازبینی کنیم اگر می

دانستیم بازبینی فیلم شد سرنخی پیدا کرد. هرچند که هر دو میشاید می

 مدار بسته نیاز به مجوز قانونی و تائید دادستانی دارد. هایدوربین
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صاحب مغازه که مردی همسن وسال حمید بود از سر دوستی چندین 

روی مانیتور اش با حمید تقاضایمان را پذیرفت. پشت انبار مغازه روبهساله

ی خروج ماشین شاسی بلند سیاه رنگ را که کوچک نشستم. فیلم لحظه

داد. کوچه در آن چند ساعت تقریباً خلوت بود نشان میمتعلق به سامیار 

های وآمدی صورت گرفته بود تنها مربوط به ساختمانبود و اگر رفت

ها در ابتدایی کوچه و ساکنانش بود ناامید به مانیتور خیره شدم. بچه

انتهای کوچه مشغول بازی بودند که جوانی در حالیکه یک ویلچر خالی را 

کوچه شد، چند دقیقه کنار مغازه ایستاد و سیگاری  کرد واردحمل می

کرد سیگار را تا نیمه کشید و در حالیکه روشن کرد. به ساعتش نگاه می

ولچر را به دیوار کنار مغازه تکیه داده بود وارد کوچه شد. حیرتم وقتی 

را داخل ها شد و با چند شوت بلند توپ بیشتر شد که وارد بازی بچه

انداخت. اینکه اینکار را عمداً انجام داده یا به صورت اتفاقی خانه پدر غزل 

مشخص نبود چون از آن فاصله که دوربین قرار داشت تا انتهای کوچه 

مسیر طوالنی بود و ضوح فیلم به قدری نبود که تمام جزئیات را به خوبی 

نمایش دهد. دیگر منتظر نماند. به سرعت به سمت سوپرمارکت برگشت 

 برداشت و از کوچه خارج شد... و ویلچر را

ای که تصویر بیشترین وضوح را داشت مکث کردم و رو به روی لحظه

 حمید که پشت سرم سر پا ایستاده بود برگشتم.

 شناسی؟! از اقوام یا آشناهاتون نیست. ـ این پسر رو می

 حمید با تعجب سر تکان داد.

 ـ نه تا حاال ندیدمش.
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وژین و بعد از آن آمبـوالنس و یک ساعت بعد تا لحظه آمدن ر

وآمد خاصی در کوچه جریان نداشت... های پلیس اتفاق و رفتماشین

وآمد مشکوکی جز یکبار دیگر با دقت تمام فیلم را نگاه کردم هیچ رفت

 آن پسر جوان که عمداً توپ را داخل خانه انداخته بود وجود نداشت.

ه آسمان شب را روشن در راه بازگشت به خانه حمید نگاهی به ماه ک

کرده بود انداخت و گفت: به نظرت چیز مشکوکی توی فیلم وجود 

 داشت؟

 لبخند زدم.

 ـ تو پلیسی نه من! یه ذره از شمِّ پلیسیت استفاده کن...

 خندید.

ها و ـ ای بابا پلیس راهنمایی و رانندگی که فقط دنبال خالف ماشین

 هاست...راننده

 خندیدم.

 ـ و جریمه کردن...

 جدی به صورتم خیره شد.

 ـ باید چیکار کنیم نیکان زمان زیادی نداریم...

ـ باید بازم بهم کمک کنی حمید، مطمئنم یه نفر وقتی غزل خانم و 

پدرش توی خونه تنها بودن وارد خونه شده و غذاها رو با سم آلوده 

 کرده...

 ـ به کی شک داری؟!

 ـ قبالً در موردش باهات صحبت کردم.

 سامیار؟!ـ 
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 سر تکان دادم.

 ـ باید مطمئن بشم که اون توی این ماجرا نقشی نداشته...

 ـ چطوری؟!

های مجتمع و باشگاهی هست که گفته روز ـ تنها راهش بازبینی فیلم

 حادثه اونجا بوده...

کنم اونجـا دوست یا آشنـایی داشته باشـم خـودت که ـ فکر نمی

 خواد...ز میها مجودونی دیدن فیلم دوربینمی

 دونی.ـ امّا ما زمان زیادی نداریم حمید خودت که می

 نفس عمیقی کشید.

اش بربیام امّا بخاطر رهایی غزل هر کاری که دونم بتونم از عهدهـ نمی

 دم...بشه انجام می

فردا قبل از رسیدن ظهر به باشگاه بدنسازی که سامیار در آن ورزش 

های تسلیت سردر ورودی باشگاه و نوشتهها و پارچه کرد رفتم. پرچممی

دیوارهای اطرافش را برای عرض تسلیت بخاطر فوت مادر سامیار پوشانده 

گذاران باشگاه . چند دقیقه بعد متوجه شدم سامیار یکی از سرمایهندبود

ها بدون مجوز قانونی اجازه نمایش باشد و هیچکدام از منشیبزرگ می

بیرون آمدم و به ساعتم نگاه کردم تا یک  ها را نداشتند. از باشگاهفیلم

ساعت بعد قرار بود حمید را در ورودی مجتمع بزرگ و شیک که در 

 مرکز شهر قرار داشت مالقات کنم.

در ماشین حمید که کنار باشگاه پارک کرده بودم نشستم و به فکر 

گفت غزل دست از دنیا شسته فرو رفتم. مجید همسر روژین راست می

ه ـوهای من هم برای به دست آوردن مـدارکی کـها و تکاپبود و تالش
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نتیجه بود. ناخودآگاه به یاد پرونده نورا اش را اثبات کند بیگناهیبی

افتادم. بخاطر همان پرونده بود که دنبال غزل نرفته بودم. بخاطر اینکه 

 گناهی پایمال نشود...خون بی

این شـکل هـرگز رخ  آمـدم این اتفـاقات بهشـاید اگـر زودتر می

 دادند... یاد آقا عبدا... پدر نورا افتادم و دعایی که برایم کرده بود...نمی

ها بود چشم دوخته حوصله به خیابان که پر از تردد ماشینناامید و بی

بودم که ماشین شاسی بلند سامیار وارد خیابان شد و کنار در ورودی 

 باشگاه متوقف شد.

لیکه لباس سرتا پا مشکی پوشیده بود از چند دقیقه بعد در حا

اش پیاده شد. کنار باشگاه یک کارواش بزرگ قرار داشت... چند ماشین

لحظه بعد پسر جوانی از کارواش بیرون آمد و به سمت سامیار که کنار 

ای و کاله نارنجی ماشین ایستاده بود رفت. پسر لباس سرهمی سرمه

یار گرفت. درست در آخرین لحظه پوشیده بود. سوئیچ ماشین را از سام

اش را دیدم. همان فردی بود که خواست سوار ماشین شود چهرهکه می

ی غزل آمده بود... همان که ویلچر خالی را ی خانهدر روز حادثه به کوچه

ها شد و توپ را به داخل حیاط کنار مغازه گذاشته بود و وارد بازی بچه

 خانه باغ انداخته بود.

اهی بین او و سامیار انجام شد و بعد پسر که معلوم بود از گفتگوی کوت

کارگرهای کارواش بود ماشین را به داخل محوطه کارواش برد. سامیار هم 

ای بین او گیج و مبهوت به کارواش نگاه کردم. چه رابطه وارد باشگاه شد.

و سامیار وجود داشت؟! با صدای زنگ تلفنم به گوشی که نام حمید را 

 داد خیره شدم.مینمایش 
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 ـ سالم حمید جان

ـ سالم نیکان من مرخصی ساعتی گرفتم ده دقیقه دیگه دم نگهبانی 

 مجتمع هستم...

ماشین را روشن کردم و راه افتادم. در تمام طول مسیر تمام ذهن و 

ها فکرم به ارتباط آن پسر جوان و سامیار و روز حادثه معطوف بود گره

توانستم به کرد میشدند. اگر زمان یاری میکم داشتند گشوده میکم

زودی بیگناهی غزل را ثابت کنم. کنار ورودی مجتمع ایستادم و حمید را 

که با ماشین پلیس راهنمایی آمده بود سوار ماشین خودم کردم. کالهش 

 را برداشت و روی صندلی جلو نشست. 

 ینی؟های باشگاه رو ببـ سالم نیکان چی شد تونستی فیلم دوربین

دادن بدون مجوز ـ نه نشد، منشی و مربی شیفت صبح اجازه نمی

 بازدیدی انجام بشه.

ها چقدر دونی که اقدام برای گرفتن مجوز بازبینی دوربینـ خودت می

 زمان برهست.

 آرام سر تکان دادم.

 ـ امّا یه چیزی بهتر از دیدن اون فیلم پیدا کردم.

 ـ چی؟!

بود که وقتی سامیار اومد یه پسر جوون از ـ نزدیک باشگاه یه کارواش 

 اش رو برای شستشو داخل برد..کارگرهای کارواش اومد بیرون و ماشین

 ابروانش را باال داد.

 ی جالبی داره این که چیز عجیبی نیست!ـ خوب این چه نکته

 لبخند زدم.
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اینکه کارگری که دیدم همون پسری بود که توی  ؟ـ عجیب نیست

سر کوچه باغ دیدیم همون پسری که ویلچر داشت و  فیلم سوپرمارکت

 توپ رو انداخت داخل باغ.

 به چشمانم خیره ماند.

کنی ارتباطی بین اون روز و اومدن اون پسر باشه، یعنی با ـ فکر می

 سامیار ارتباطی داره؟!

 شناختن...ـ اینطور که دیدم کامالً همدیگه رو می

های مجتمع هست اگه وربینکلید رمز قفل این سؤالت دیدن فیلم د

شون اون روز این دو نفر با هم بوده باشن پس حتماً یه ارتباطی بین

 هست...

وارد اتاقک نگهبانی شدیم. پیرمرد نگهبان که به همراه مرد میانسال 

دیگری لباس فرم به تن داشتند به احترام ورود حمید که لباس نظامی 

راحتی بتوان به فیلم دسترسی کردم به به تن داشت بلند شدند. دعا می

ها حاضر پیدا کنم امّا چند دقیقه بعد علیرغم اصرار من و حمید نگهبان

 ها را بدون مجوز نشان بدهند.نشدند فیلم

 نفس عمیقی کشیدم و به صورت ناامید حمید خیره شدم.

رسیم. نیکان باید برای گرفتن مجوز اقدام ـ اینطوری به هیچ جا نمی

 کنی.

 روز تا جلسه دوم دادگاه زمان داریم...  ـ فقط سه

  

 

 



 

 

 

 

 

 

 و هشت فصل بیست

 غزل   

کردم یه بنده ـ یه سال بود که توی قسمت خدمات هتل کار می

خدایی برام اینکار رو جور کرده بود حقوقش بهتر از تولیدی لباس بچه 

گرفتم تر، بعضی وقتها هم یه انعامی از مسافرا میبود. کارش هم سبک

 شب کار بودم. ،ای سه شبفقط بدیش ساعت کاریش بود که هفته

اش را گاز زد. به چشمان مهال نگاه حوصله چرخید و سیبعسل بی

کردم. با آنکه همسن و سال من بود امّا صورت زجر کشیـده و 

اش اندوه بسیار در سالهای کوتاه زندگی اش نشان از درد وچـروکیده

داشت. مهال ادامه داد: شوهر خدابیامرزم پدر ماندانا پنج سالی بود فوت 

کرده بود، سیروس راننده سرویس هتل بود، شیفت صبح و عصـر کار 

کرد... یه شب سر درد و دلش کرد. همیشه من رو آخرین نفر پیاده میمی

خواهرش هم شوهر کرده بود... توی چهل  باز شد مادرش تازه مرده بود و

سالگی به خاطر مادرش هنوز ازدواج نکرده بود... راستش از توجهش به 
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اومد چند بار دیده بودم که با چه حرص و ولعی ها و نگاهاش بدم میزن

 شه...ها خیره میبه زن

 عسل چرخید و دستش را زیر سرش ستون کرد.

 ـ خو خر بودی آخه مگه دخترجون؟!

ای به عسل که بین ملوک کتاب دعا را کنار گذاشت و چشم غره

 ها دراز کشیده بود رفت. مهال زانوهایش را بغل کرد.تخت

ای نه فامیلی نه کس و ـ خر نبودم تنها بودم تنهای تنها... نه خانواده

صاحب مونده یه زن تنهـا یه حـامی کاری توی این شهر درندشت بی

 خواد یا نه؟!می

 ند شد و با حرص نشست.عسل بل

کنیم یه نره غـولی باید ها همینِ همش فکر میـ بدبختی ما زن

تونیم زندگی کنیم. بابا تو که خـودت کار مون باشه و اگر نه نمیپشت

کردی دستت توی جیب خودت بود! چرا از چاله خودتو انداختی تو می

 چاه؟! تو که شناخته بودیش مریضِ!

آدمی به عشق زنده است عسل خانم، همه چیز ملوک با آرامش گفت: 

گاه عاطفی نداشت و تنها که پول نیست این بنده خدا از اینکه هیچ تکیه

تونست دستشو بگیره و بود خسته شده بود. شاید اگه یکی بود که می

 گرفت.حرف دلش رو بشنوه هیچ وقت این تصمیمِ اشتباه رو نمی

ه از چشمهای تیزبین عسل در سکوت آرام سر تکان دادم. حرکتی ک

دور نماند با لبخند گفت: به به غزل خانم هم تائیدتون کرد باالخره داره 

 ها.افتهراه می
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ی داستان مهال نگاهم کرد و وقتی اشتیاقم را برای شنیدن ادامه

برادرشوهرم و زنش قبل از ازدواجم ازم  اش دید گفت: زنش شدم...زندگی

سپارم، وضع مالی خیلی خوبی دارن امّا با خواستن ماندانا رو بهشون ب

دونم از سر لجبازی دار نشدن، نمیاینکه ده پونزده ساله ازدواج کردن بچه

گفت برای ماندانا پدری بود یا نادونی شاید هم حرفهای سیروس که می

کنه برای دخترم که از پنج سالگی از نعمت پدر محروم شده بود چی می

 هربون بود.بهتر از داشتن یه پدر م

سیروس باهاش خیلی مهربون بود... دوستش داشت بـهش محبت 

فهمیدم چرا ماندانا این همه تغییر کرده بود... کم حرف کرد امّا نمیمی

 هاش ازش ناراضی بودن.شده بود، درسشم هم بد شده بود و معلم

 ام چش شده.فهمیدم بچهفهمیدم... نمینمی

ن و سالشه که داره از کودکی در گفت حتماً به خاطر سسیروس می

گفت باید بهش زمان بدم و تحت فشار میاد وارد نوجوانی میشه می

 نگذارمش...

اش را دور انگشتانش ملوک زیر لب استغفرالهی گفت و تسبیح

 چرخاند.

ـ تا اینکه یه شب که حالم خیلی بد بود و سردرد شدیدی داشتم 

نوز از هتل خارج نشده بود شیفتم رو تلفنی با یکی از همکارام که ه

 جا کردم و برگشتم خونه.... جابه

هایش ها دانه دانه از روی صورتش سرخوردند... ملوک آرام شانهاشک

 را ماساژ داد...

 آرام گفتم: چه اتفاقی افتاد؟!
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 مهال با پشت دست اشکهایش را پاک کرد....

اومد میکلید رو چرخوندم و رفتم داخل خونه.... صدایی شبیه ناله 

کنن امّا بعد که هاست که کنار حیاط زندگی میاول فکر کردم از گربه

دقت کردم دیدم صدای انسانِ شبیه صدای دختر خودم، صدای ماندانا 

 بود...

کیف و چادرم رو ول کردم وسط حیاط و دویدم سمت خونه، در اتاق 

دستش رو که باز کردم کثافت خیمه زده بود رو تن نحیف ماندانا و با 

دیدم به هیچی هم فکر جلوی دهنش رو گرفته بود... دیگه هیچی نمی

کردم مجسمه فلزی رو که شکل قو داشت از روی میز توالتم برداشتم نمی

طور لخت و با تمام توان کوبیدم توی گردنِ اون کثافت همونجا همون

 افتاد روی تخت...

 یخ زده بود...لرزید... تن استخوانیش دخترم رو بغل کردم داشت می

هایش فضای هق گریهمهال دستهایش را جلوی صورتش گرفت و هق

 اتاق را پر کردند....

 های تخت باال رفت.عسل از نرده

مُرد... البته این طوری هم که زدی زدی که میـ کاشکی یه طوری می

هاتو قطع نخاع شده به حقش رسیده... خوب دیگه بسه جمع کن اشک

ریزم کشتمش پای صم اومده امّا مثل تو آبغوره نمیببین منو حکم قصا

 رم...دار هم با افتخار میچوبه

رویم بود از روی تختم بلند شدم و روی لبه تخت مهال که روبه

 اش کمتر شده بود...نشستم. گریه

 گفتم:
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 ـ دخترت... اآلن حالش خوبه؟!

 هایش را پاک کرد و نگاهم کرد.اشک

تا حاال براش همه  ،گمو عموش رو می زن عمو .ـ خدا خیرشون بده

ام تموم های روان درمانی بچهکاری کردن تازه بعد از یک سال جلسه

تونه بره مدرسه... هواشو شدن و دخترم حالت عادی پیدا کرده و می

 دارن...

 آرام لبخند زدم.

 ـ آروم باش همینکه حالش خوبه دلت گرم باشه...

 ساعت راهرو اشاره کرد.عسل گردنش را پائین آورد و به 

 ـ پاشو برو تخم کفترهات رو از درمانگاه بگیر...

 ملوک با تعجب نگاهم کرد.

 ـ تخم کفتر؟!

 عسل خندید.

ـ آره دیگه مگه ندیدی از وقتی خانم مریض شده و رفته درمانگاه دارو 

 گرفته زبونش هم باز شده انگاری به جای دارو بهش تخم کفتر دادن...

کن عسل، این بنده خدا مثل من و تو چند سال  ملوک غرید: بس

کنه عادت به فضای خفه اینجا نداشت، تازه نیست که اینجا زندگی می

 هم پدرش رو از دست داده حق داشته توی لک باشه....

بعد رو کرد به من و گفت: برو داروهاتو رو از بهداری بگیر هنوز بعد از 

بلند شدم و از اتاق خارج شدم. سه ات برنگشته مادر. یک هفته رنگ و رخ

گذشت امروز هم روز مالقات بود امّا روز از آخرین مالقاتم با نیکان می

سه روز از آخرین  شد در این زندان؟!نیامده بود.... چه زود دل تنگ می
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تابش بودم... وقتی بعد از مرگم دیگر دیداری دیدارمان گذشته بود امّا بی

اش را ! من که دل را کنده بودم پس چرا خانهکردم؟وجود نداشت چه می

 کرد؟!دید... دلی که نبود خانه و کاشانه برای چه طلب میتنگ می

جلوی در بهداری ایستادم و از پنجره کوچک به داخل نگاه کردم. 

دکتر پشت میزش نشسته بود با دیدنم بلند شد و قبل از اینکه منشی 

ر درمانگاه را باز کرد. آرام سالم داروهایم را در سینی مخصوص بگذارد د

 کردم.

 ـ سالم خوبی؟ حالت بهتر شده؟....

 ی تائید سر تکان دادم.به نشانه

 ـ جلسه اول دادگاهت چطور بود؟

سکوت کردم و نفس عمیقی کشیدم. با لبخند جلو آمد و رو به رویم 

 ایستاد.

اتل ات برات وکیل گرفتن یعنی اونهام باور دارن که تو قـ خانواده

 خوای حرفی بزنی؟!خوای از خودت دفاع کنی نمینیستی... نمی

دانستم به صورتش نگاه کردم شاید چند سالی از من بزرگتر بود نمی

اش به میل خودش به این زندان آمده یا مجبور به گذراندن طرحِ درمانی

ی بیماران را است هر چه بود آرامش و انرژی مثبتی که داشت روحیه

 ها را با لیوان آب سرکشیدم.بخشید. قرصبهبود می

 ـ غزل حرف بزن دختر جون از خودت دفاع کن...

ها تشکر کردم و به سمت قدرشناسانه نگاهش کردم و بخاطر قرص

 ها برگشتم.راهروی اتاق

 ـ غزل صباحی مددکاری... غزل صباحی مددکاری.
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را  زد راه نیمه رفتهبا شنیدن صدای بلندگو که نامم را صدا می

بازگشتم و به سمت دفتر مددکاری رفتم. در را که باز کردم نشسته بود 

روی خانم جیرانی مددکار زندان، قلبم با دیدنش ضربان پیدا کرد. روبه

 تپید...بعد از ماهها باز داشت می

 اش بلند شد.با لبخند نگاهم کرد و از صندلی

ه من لطف کردن دونم وقت مالقات تموم شده امّا خانم جیرانی بـ می

 و اجازه دادن چند دقیقه باهاتون گفتگو کنم.

ای رنگ رو رفته و شلوار گشاد همانجا دم در ایستادم. از روپوش سرمه

کردم ای کاش چادرم کشیدم. دعا میام خجالت میایهای قهوهو دمپایی

 همراهم بود. امّا نگاه نیکان تنها به صورتم بود.

 بلند شد و به سمت در آمد.خانم جیرانی از پشت میزش 

تونم گردم. واقعاً نمییـ غزل لطفاً بشین من تا ده دقیقه دیگه برم

 بیشتر از این اجازه مالقات بدم...

رویش روی صندلی نشستم. عطر سرد و تلخش آرام جلو رفتم و روبه

ام... چقدر دلتنگ این بوی تلخ بودم. زیرچشمی نگاهش پیچید در ریه

ای را به سمتم گرفت. تصویر از کرد و کاغذ پرینت شدهکردم. کیفش را ب

 ی یک مرد جوان بود امّا تصویر واضح نبود...چهره

 شناسین؟ـ غزل خانم این مرد رو می

ی عبور آن برگه را گرفتم و با دقت به صورت عکس که انگار از لحظه

 مرد از خیابانی گرفته شده بود خیره شدم.

 ـ نه... تا حاال ندیدمش.

 عکس را گرفت و در کیفش گذاشت. با تعجب نگاهش کردم.
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 ـ این عکسِ کی بود؟!

گم اآلن فرصت نداریم. غزل خانم روژین بهم گفت ـ بعداً بهتون می 

 آد؟همراه سامیار برای پیدا کردن شراره رفته بودین یادتون می

 آرام سر تکان دادم.

 ـ چیزی هم پیدا کردین.

 ما به کمپ شراره خودکشی کرده بود... ـ بهتون گفتم قبل از رسیدن

از دوستای ـ روژین بهم گفت از یه نفر به اسم دانیال نام بردین 

 خواهر مرحومتون، با اون آدم دیداری داشتین؟!

 به ذهنم برای یادآوری آن نام فشار آوردم...

 ـ دانیال؟!

 ـ یادتون میاد؟!

 ناگهان انگار بخاطرم آمد.

فقط اون اسم رو توی یه فیلم که توی لب تاپ  یاد... منـ بله یادم می

سامیار دیدم شنیدم یه قطعه کوتاه از فیلم یه مهمونی بود که همه 

 هاشون رو با ماسک پوشونده بودن...صورت

خواهرم... یا شاید هم دختری که خیلی شبیه روناک بود داشت به یه 

 رقصید...پسری به اسم دانیال می

 .کاغذها را روی میز گذاشت

 ـ چرا در موردش با من حرفی نزدین؟!

در سکوت به چشمانش خیره ماندم چقدر دیگر فرصت برای دیدن 

 این چشمها برایم باقی مانده بود؟! تنها تا زمانی که حکم صادر شود...
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دم امّا ـ غزل خانم من دارم تمام تالشم رو برای رهایی شما انجام می

 باید خودتون هم کمکم کنین....

تاب یک یاد آن عروسک فرنگی افتادم. یاد شبهایی که من بی دوباره

تماس یا پیام از نیکان بودم و او راحت شب را در کنار ارکیده به صبح 

ام خندیده بود. به پشتی صندلی تکیه دادم و با رسانده بود و به سادگی

 پوزخند گفتم:

ـ برای رسیدن به شهرت باید بیشتر از این تالش کنید قاضی و 

 .خورنادستان مثل من راحت فریب نمید

زند. دیدم که تندتر میاش را میاش منقبض شد. نبض شقیقهفک

انتظار آن حرکت سریع را نداشتم. امّا با خشم بلند شد و کاغذها را روی 

 میز کوبید.

کنم از کارم از زندگیم ی تالشم رو میـ بس کن دیگه... من دارم همه

گناهی تو رو اثبات کنم لعنتی، ام اینجا و بیاز همه چیزم گذشتم تا بی

مگه نگفتی من دروغ گفتم مگه نگفتی فریبت دادم، آره راست گفتی... 

من دروغگو و فریب کارم، امّا اآلن وکیلت هستم مگه قبول نکردی؟ 

زندگی خودت برات مهم نیست؟! خواهرت چی؟ برات اهمیتی نداره همه 

کنن؟! که زندگیش بعد از تو گاه میبه روژین به چشم خواهر یه قاتل ن

 جهنم میشه؟!

 ها... دستش را در جیب شلوارششروع کرد به قدم زدن بین صندلی

 کرد آرام شود...تالش میکشید و فرو کرده بود و نفس عمیق می

بارید نگاه کردم... در سکوت به چشمهایش که از آنها شراره آتش می

 رویم نشست.وی صندلی روبهاش نگاه کرد و برگشت ربه ساعت مچی



635بیست و هشت فصل 

ـ غزل... خانم صباحی تا جلسه آخر دادگاه شما فقط سه روز باقی 

مونده که دو روز از این سه روز تعطیل رسمی هست من باید چند تا 

مجوز قانونی بگیرم که توی این تعطیالت امکانش نیست ازتون خواهش 

کنین تا من  کنم باید توی جلسه آخر حرف بزنین و از خودتون دفاعمی

داشته باشم... به فرصت بیشتری برای پیدا کردن مدارک و شواهد 

 چشمانم خیره شد...

خواین دیگه هیچ اثری از من ـ بعد از اتمام پرونده همون طور که می

 شه...توی زندگیتون پیدا نمی

با صدای چند ضربه که به در اتاق خورد سکوت کرد خانم جیرانی 

 برگشته بود.

دراز کشیدم و به دیوار خیره ماندم... دو روز از سه روزی  روی تختم

 که به دادگاهم مانده بود به سرعت سپری شد.

غروب شده بود مهال و ملوک به کارگاه قالی بافی رفته بودند و عسل و 

من تنها داخل سلول بودیم که صدای احوالپرسی خانم جیرانی با زندانیان 

درست جلوی در اتاق ما ایستاد. عسل از های کناری را شنیدم. آمد اتاق

اش نیم خیز شد و سالم کرد و رو به من گفت: بلند شو غزل روی تخت

 خانم. جیرانی کارت داره...

ای بود با خواستم بلند شوم که خانم جیرانی که زن میانسال و محجبه

 لبخند نگاهم کرد.

 ـ نه با شما کار ندارم غزل جان.

ترساندم چیزی شبیه اضطراب و که میدر عمق لبخندش حسی بود 

 درد و اندوه. رو به عسل کرد: عسل جان لطفاً چند دقیقه بیا...
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شان را نشنیدم اش پائین پرید. گفتگوی کوتاه و آرام بینعسل از تخت

فقط دیدم خانم جیرانی که رفت عسل دیگر آن عسل سابق نبود. رنگ 

وسیع در چشمانش  صورت و لبهایش سفید شده بود و اندوه و ترسی

ای نامعلوم خیره شد و با قدمهای آرام برگشت و داد. به نقطهجوالن می

 اش خیره شدم.روی تخت مهال نشست. جلو رفتم و به صورت رنگ پریده

 ـ چی شده عسل؟!

 آرام سرش را بلند کرد و به چشمانم خیره شد.

 ـ وقتش رسیده...

 با تعجب گفتم: وقتِ چی؟!

 برنم انفرادی...یان دنبالم و میـ یه ساعت دیگه م

 کنارش نشستم. 

 ـ انفرادی؟ انفرادی برای چی مگه چیکار کردی؟!

 جانی زد و به صورتم نگاه کرد.لبخند بی

 ـ قراره فردا صبح حکمم اجرا بشه...

اش را فروغش نگاه کردم و دست یخ زدهبهت زده به چشمانِ بی

شد گفت... وقتی فردا صبح یگرفتم... چه حرفی و کالمی برای دلداری م

 گرفت...همه چیز پایان می

 اش رضایت ندادن؟!آرام گفتم: خانواده

 پوزخند آرامی زد.

ـ رضایت؟! اونا از اولش هم ناراضی بودن حاال که زدم پسرشون رو 

 کشتم رضایت بدن؟!

 نفس عمیقی کشیدم.
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 ـ پشیمون نیستم....

ل یاغی خبری نبود... نگاهش کردم. آرام شده بود، دیگر از آن عس

 کرد...انگار داشت با خودش واگویه می

ـ برای رسیدن بهش قید همه رو زدم، توی روی پدر پیرم وایستادم و 

ی جون و احساس و زندگیم لجبازی کردم و با یکدنگی زنش شدم، همه

رو به پاش ریختم اولین بار که فهمیدم با یکی دیگه است له شدم، امّا باز 

 قول داد امّا چه قولی هزار دفعه شکستش....موندم بهم 

تونست با یکی بمونه، حاال فهمیدم که اونم نوع بیماری داشت که نمی

ها و داد و گریهشون هم قول ازدواج میجون به سرم کرده بود به همه

کنم شاید بهترین کار هام براش مهم نبود.... اآلن که فکر میبازیدیوونه

تونستم قلبم بهش زنجیر شده بود تا اون کنم. امّا نمیاین بود که ترکش 

شب که دنبالش کردم با منشی شرکت پدرش دوست شده بود، داشتن با 

خیال همه چیز رفتن آپارتمان دختره که تصمیمم رو گرفتم بیهم می

شن پامو گذاشتم رو گاز... شدم. دیدم که دارن از عرض خیابون رد می

د متر پرت شد روی هوا بعد افتاد کف وقتی ماشین بهش خورد چن

خیابون از روش رد شدم صدای شکستن استخوناش تو گوشمه هنوز... 

قلبم آروم شد بعد از اون، امّا خواب و آرامش از شب و روزام رفتن، امّا 

شه فردا صبح حکمم اجرا میشه... دیگه برای همیشه دیگه داره تموم می

 خوابم. آروم می

گرفتی توی اون لحظه و رهاش ین تصمیم رو نمیآرام گفتم: کاش ا

 شدی... در سکوت به صورتم خیره ماند.کردی، خودتم رها میمی

 ـ تو قاتل نیستی.... مگه نه؟!
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 سکوت کردم. با انگشتان سردش روی دستم را نوازش کرد.

ـ فردا برای آرامش روحم دعا کن... تو مثل آدمهایی که اینجا دیدم 

 نیستی...

جلوی ریزش اشکهایم را گرفتم. چند ساعت بعد عسل به  به زحمت

 انفرادی منتقل شد...

در جایگاه متهم نشستم. روژین و حمید و خاله هم آمده بودند. نیکان 

ام نشسته بود و هر از چنـد گاهی با نـگاهش سـعی در صندلی کناری

لحظات کرد آرامم کند. چقدر به این نگاه نیازمند و فقیر بودم در آن می

العموم را قرائت کرد و وکیل سامیار هم دادستان دادخواست مدعی

 دادخواست مجازات را مطرح کرد قاضی به جایگاه تریبون فراخواندم.

ها را با با آرامش پشت جایگاه چوبی ایستادم. از آن فاصله صورت

دیدم. چشمهایی که با خشم و کینه به صورتم خیره وضوح بیشتری می

ام... و و نگاههای نگران و مضطرب و اندوهناک اعضای خانوادهشده بودند 

خوابی اش خبر از خستگی و بینیکان که چشمان سرخ و صورت خسته

 ها دست برداشتم.داد. با صدای قاضی از تماشای چهرهاش میشبانه

ـ سرکار خانم غزل صباحی آیا اتهامات وارده به خودتون رو در 

تون خانم سودابه شهبازیان قبول دارین؟ خصوص قتل پدر و همسر پدر

سکوت کردم. باز انگار همان دستهای سرد و سنگی جلوی دهانم را بسته 

 بودند...

ریزی قبلی توی غذای پدرتون ـ قبول دارین که از روی عمد و برنامه

 و همسرش سم ریختین و نقشه قتل اونها رو کشیدین؟ 
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ی نیکان افتاد... ستهای به چشمهای منتظر و خنگاهم برای لحظه

روژین با چند صندلی فاصله با نگاه ملتمسش و اشکبارش به صورتم خیره 

 بود...

شه ـ سکوت شما به عنوان قبول تمامی اتهامات وارد شده منظور می

 های دادستان هست...و نشانه تأئید گفته

 سکوت دادگاه را فرا گرفته بود...

و گوی آتشیـن از خشـم به چشمـهای سیـاه سـامیار که مثـل د

 درخشیدند نگاه کردم...مـی

ی قتل پدرم و نامادریم رو گناهم آقای قاضی... من نقشهـ من بی

 نکشیدم...

ی عجیبی ی کوتاه شکسته شد و همهمهسکوت دادگاه با همین جمله

 فضای سالن کوچک را پر کرد...

به ی چکش چوبی که روی میز کوبیده شد کمی از شلوغی و همهمه

پا شده کم شد. منشی دادگاه با صدای بلند حضار را به سکوت و آرامش 

 دعوت کرد.

ای بود از پشت عینک سیاه و پهنی قاضی که مرد میانسال و جاافتاده

 که زده بود به صورتم نگاه کرد.

 ـ چه دفاعی دارین که از خودتون انجام بدین؟!

 یک قدم به جلو برداشتم و به میکروفن نزدیک شدم.

ـ جناب قاضی من پدرم رو دوست داشتم همین طور به همسرش 

سودابه خانم که چندین سال بود وارد خانه و زندگی ما شده بود احترام 

ته بودم خوردم امّا چون م، من هم اون روز از غذایی که پخگذاشتمی
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حجم کمی از اون غذا رو خوردم، اتفاقی که برای پدرم و همسرش افتاد 

داد، من هیچوقت اینکار رو انجام ندادم... من سم رو توی برای من رخ ن

 غذا نریختم.

 صدای بلند عمویم را از بین آنهمه جمعیت راحت تشخیص دادم.

ـ دروغ میگه آقای قاضی این دختر بعد از مرگ خواهرش دائم با 

 پدرش و نامادریش درگیر بود....

صحبتی دارید  قاضی: آقای محترم لطفاً نظم دادگاه رو حفظ کنین اگر

 از طریق وکیل باید مطرح بشه...

پچ آرامی کرد. نیکان هم بلند دادستان جلو رفت و کنار میز قاضی پچ

هایشان را پچشده بود و با فاصله از میز قاضی ایستاده بود. صـدای پچ

شنیدم امّا تا زمانی که قاضی از پشت میکروفن اعالم تنفس کرد می

 متوجه جریان نشدم.

اتاق کوچک شدم. افسر زن در را برای ورود نیکان باز کرد و وارد 

رویم، صورتش الغرتر از همیشه به بیرون اتاق منتظر ماند. نشست روبه

 رسید. با لبخند به صورتم نگاه کرد.نظر می

خانم صباحی ازتون ممنونم حاال فرصت بیشتری دارم که بتونم ـ 

ئه بدم... اگر امروز هم مثل جلسات شواهد رو جمع کنم و به دادگاه ارا

شد و حکم به زودی اعالم کردین همه چیز به ضرر ما میقبل سکوت می

 شد...می

تند و تیز  در سکوت به چشمانش نگاه کردم. باز همان احساس

داده بود... بعد از من چقدر حسادت چنگالش را بعد از مدتها نشانم 

این جنتلمنِ با شخصیت مرش ت بود او که همیشه و برای تمام عخبخوش
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نهایت  ،حامی را در کنار خودش داشت... این چشمها و این دستانِ

 آروزهای هر زنی بودند.

چند ساعت بعد دادگاه دوباره تشکیل شد. سؤاالت دادستان و وکیل 

ی اتفاقات آن روز و روزهای دادم، همهسامیار را با دقت و واضح جواب می

هایم هر چند دیرهنگام امّا تأثیری بر روند گفتهکردم دعا می .گذشته را

 صدور حکم داشته باشند...

چشم  اشنشستم روی تختم و به جای خالی عسل که روی تخت

 دوختم.

کتاب دعای ملوک را که جلد سبزی داشت از کنار دیوار برداشتم. 

 چشمانم را بستم و برای آرامش روح عسل و خودم دعا کردم. جلسه آخر

  شد.دادگاه هم به پایان رسیده بود و به زودی حکم صادر می



 

 

 

 

 

 

 فصل بیست و نهم     

 نیکان

دونم چرا تا ـ این بهترین خبری بود که توی این مدت شنیدم، نمی

 اآلن به فکر خودم نرسیده بود.

 آمد.صدای خنده حمید پشت خط تلفن 

 ـ چون من پلیسم جناب آقای بهمنش نه جنابعالی.

 لبخند زدم.

 ـ مرسی که باالخره شم پلیسی تو به کار گرفتی. کی بیام؟!

های ترافیکی رم مرکز کنترل دوربینـ من تا یک ساعت دیگه می

شهر تو هم سعی کن تا یک ساعت دیگه خودتو به آدرسی که برات 

 میفرستم برسونی.

در آدرسی بودم که حمید برایم فرستاده بود. یک ساعت بعد 

همکارش که افسر جوانی بود به اتاق بایگانی هدایتم کرد. حمید ایستاده 

 کرد.بود و داشت با مسئول بایگانی صحبت می
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کنی آقای منصوری عزیز امیدوارم بتونم جبران کنم ـ خیلی لطف می

انونی در اختیار باور کن اگر زمان کافی برای گرفتن مجوز و کارهای ق

 شدم.داشتم اصالً مزاحمت نمی

آقای منصوری مسئول بخش بایگانی که مرد جا افتاده و میانسالی بود 

 ی حمید زد.با لبخند به شانه

ـ همین که بتونم قدمی برای کمک بهت بردارم باعث خوشحالیمه، 

ه های چهارراتونین برین پشت مانیتور شماره سه تا فیلم دوربینحاال می

 رو توی تاریخی که گفتی تماشا کنین...

حمید با خوشحالی به سمتم چرخید و در حالیکه به سمت میز 

اون رفتیم گفت: امیدوارم بشه چیز به درد بخوری از فیلم ماینتورها می

سه تا دوربین که نزدیک مجتمع محل زندگی و باشگاه سامیار هست پیدا 

روی مانیتور نشستیم. تصویر کنیم. سری تکان دادم و روی صندلی روبه

صورت زیبایش که در روز دادگاه آنطور آرام و با اطمینان سؤاالت قاضی و 

گرفت. با آنکه تمام داد جلوی دیدگانم جان میدادستان را پاسخ می

اش همین که زبان باز مدارک و شواهد برعلیه غزل بود امّا با آرامش ذاتی

اش جلب کرده بود. گناهیا بر بیها و توجهات رکرده بود تمام حواس

 غرق در خیاالتم بودم که صدای حمید را شنیدم.

 ـ نگاه کن این ماشینِ سامیاره...

 ـ آره گفته بود که بعد از رسوندن مادرش رفته باشگاه.

اش را به خیابان ی ورود ماشینترین دوربین به باشگاه لحظهنزدیک

با دو سرنشین از خیابان  ثبت کرده بود و درست دو ساعت بعد ماشین

های بعدی که از چهارراه نزدیک مجتمع ثبت شده خارج شده بود. فیلم
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ی مجتمع ثبت کرده بود امّا تا ی ورود ماشین را به محوطهبود لحظه

ساعت دو عصر هیچ خروجی توسط این پالک از مجتمع ثبت نشده بود. 

 به سمت حمید چرخیدم.

 این اتفاق توی خونه رخ داده؟!ـ کی به سامیار اطالع داد که 

دونم شاید عمو کاظم بهش زنگ زده باشه آخه توی فامیل ما ـ نمی

 بیشتر از همه با سامیار در ارتباط بود...

 آرام سر تکان دادم. حمید با ناامیدی نگاهم کرد.

ـ هیچی... هیچ مورد مشکوکی وجود نداره، تمام هرچی که توی فیلم 

 های سامیاره...گفتهدیدیم دقیقاً مطابق با 

نفس عمیقی کشیدم. چشمان زیبایش و دستهایی که در این مدت 

همیشه محصور دیده بودمشان جلوی دیدگانم باز جان گرفتند... مگر 

 شد به این راحتی بگذرم؟....می

 حمید بلند شد. در سکوت به صورتش خیره شدم.

ساعتی ـ باید برگردم سر پستم، توی این مدت دائم دارم مرخصی 

 تونم بیشتر از این شیفتم رو انتقال بدم.گیرم نمیمی

ـ حمید... اگه ایرادی نداره با آقای منصوری صحبت کن که من چند 

تونم پیدا کنم از کنم، فعالً تنها سرنخی که میبار دیگه فیلم رو بازبینی 

 همین فیلمِ...

 لبخند کمرنگی زد...

 رنخی وجود داشته باشه...گم، البته اگه واقعاً سـ باشه بهش می

 بعد از صحبت با همکارش برای خداحافظی برگشت.

 ـ نیکان؟!
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 نگاهم را از مانیتور برداشتم.

 ـ جانم حمید؟!

مِن و منی کرد وگفت: هیچ اثر انگشتی غیر از اثر انگشت غزل اونجا 

 گناهیش شک کنم امّا ...خوام به بیپیدا نشده... نمی

گناهه... دستش را کنم غزل بیباش ثابت میآرام گفتم. صبر داشته 

 ام گذاشت و به نشانه خداحافظی سر تکان داد.روی شانه

کیفم را برداشتم و خودکار و کاغذم را روی میز مانیتور گذاشتم. 

اطمینان داشتم سامیار در این چند ساعت از مجتمع خارج شده امّا هیچ 

ها آن روز تا نگهبان خروجی با پالک ماشین خودش ثبت نشده بود حتی

 قبل از ساعتی که در آگاهی گفته بود خروجش را ندیده بودند...

کالفه میان موهایم دست کشیدم و به صفحه مانیتور خیره ماندم... 

 دوباره و این بار از اول فیلم دوربین نزدیک مجتمع را نگاه کردم...

د. مجتمع شوآمد عادی افراد پیاده یا با خودرو شخصی انجام میرفت

کردند... پیر... آنقدر بزرگ و وسیع بود که افراد زیادی در آن زندگی می

جوان... کودک... زن و مرد. مشغول تماشای فیلم بودم که خروج پسر 

جوانی توجهم را جلب کرد. به خاطر فاصله تشخیص چهره ممکن نبود امّا 

ودآگاه کرد. ناخچیزی که توجهم را جلب کرد ویلچری بود که حمل می

به یاد آن کارگر کارواش افتادم، از لحاظ قد و هیکل کامالً شبیه او بود. 

کسی که روی ویلچر نشسته بود پیرزنی خمیده بود که چادر سیاهی بر 

ای سر داشت و تنها قسمتی از صورتش که نمایان بود عینک بزرگ قهوه

 بود که به چشم داشت...
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ود. اطمینان داشتم که به سرنخی ضربان قلبم بعد از مدتها باال رفته ب

داد که منتظرش بودم رسیدم. دوربین بعدی که سر چهارراه را نشان می

ی سوار شدن آن دو نفر را به ماشین سفید پراید که کنار خیابان لحظه

داد. شماره پالک را روی کاغذ نوشتم و گوشی پارک شده بود را نشان می

 تلفنم را از کیفم بیرون آوردم.

 م حمید جان.ـ سال

 ـ سالم نیکان چه خبر، رفتی خونه؟!

خوام لطف کنی این شماره پالک ـ نه من هنوز اینجام، ازت می

 ماشین رو استعالم کنی و اسم و فامیل آدرسش رو بهم بگی.

ـ پالک را خواندم و چند دقیقه بعد به نام محسن عزیزی رسیدم 

ا خداحافظی صاحب ماشین، آدرس مالک را هم یادداشت کردم و ب

 سریعی از بخش بایگانی مانیتورینگ بیرون آمدم.

ترین نقطه شهر به های جنوبینیم ساعت بعد در کوچه پس کوچه

 .اش را در کاغذ ثبت کرده بودمخانه کوچک و کلنگی رسیدم که نشانی

برایم  لزهای پرونده غزـیگری را از رمقطعاً دیدن مالک ماشین قفل د

 گشود.می

اد طوالنی نشد یک ساعت نگذشته بود که در آهنی زنگ انتظارم زی

های زده باز شد و دختر جوانی درحالیکه با تقالی بسیار ویلچر را از پله

کشید وارد کوچه شد. پسر نوجوانی که روی ویلچر نشسته خانه باال می

ی معصومی داشت امّا حالت خمیده دستها و صورت و دهانی بود چهره

ده بود نشان از معلولیت پسربچه داشت. دختر که به یک طرف کج ش
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از ماشین پیاده شدم. هنوز چند  ویلچر را وارد کوچه کرد و در را بست...

 قدم از خانه دور نشده بودند که جلو رفتم.

 ـ سالم خانم!

برگشت. صورت سبزه و چشم و ابروی سیاهی داشت. به زحمت 

 رسید. با تعجب نگاهم کرد.بیست ساله به نظر می

 ـ سالم! بفرمائید؟!

 ـ ببخشید اینجا منزل آقای محسن عزیزی هست؟

 ـ بله بفرمائید.

 ـ آقا محسن منزل هستن؟!

ای را که روی دختر خم شد و با دستمال کاغذی آب دهان پسربچه

 ویلچر نشسته بود از صورتش پاک کرد.

 ـ نه خیر نیستن.

نسبتی با آقای تونم بپرسم شما چه خوام میبا لبخند گفتم: عذر می

 عزیزی دارید؟!

 در سکوت مشکوک به صورتم نگاه کرد.

 ـ امرتون رو بفرمائید؟! من خواهرش هستم.

 آب دهانم را قورت دادم.

ـ من از دوستان آقا محسن هستم اگر ممکنه لطف کنید آدرس محل 

کارشون رو بهم بدین چون من فقط نشانی منزلتون رو دارم و کار مهمی 

 باهاشون دارم.

 با تردید به چشمانم خیره شد.

 ـ اهل اینجا نیستین؟!
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 لبخند زدم.

 شون هستم.ـ نخیر عرض کردم از دوستان قدیمی

 با اخم نگاهم کرد.

 ـ محسن نیست!

سکوت کردم... صدایی شبیه ناله از حنجره پسر بچه خارج شد. 

کردم با دعـا مـی دخترک خم شد و با محبت صورتش را پاک کرد.

 نظر دخترک را تغییر بدهم. مجبور بودم خیالبافی کنم.ای جمله

 ـ من از دوستان دوران خدمت آقا محسن هستم.

ای در چند ثانیه بعد پیرزنی که در این چند دقیقه کنار در خانه

 مان ایستاده بود و شاهد گفتگویمان بود جلو آمد.نزدیکی

 دی؟ـ صدیقه جون چرا آدرس کارواش رو به این آقا نمی

 ترک با حرص نگاهش کرد و آرام زمزمه کرد:دخ

 ـ نادره خانم شاید از طلبکارا باشه!

 نفس عمیقی کشیدم.

 ـ نه خانم من طلبکار نیستم....

اش هم به نگاه کن تیپ و قیافه پیرزن آرام در گوش دخترک گفت:

 خوره...شرخرها نمی

وقتی سماجت و انکار دخترک را دیدم اصرار را بیهوده دیدم دلم 

 خواست فعالً باعث ایجاد حساسیت شوم.نمی

ـ باشه اگر مایل نیستین آدرس محل کارشون رو بدین من توی یه 

 تون...وقت دیگه میام... با اجازه



245بیست و نهم فصل 

زیر نگاههای متحیر پیرزن و دخترک به سمت ماشین حمید رفتم و 

های پیرزن همسایه رسیده بودم به ماشین را روشن کردم. از بین صحبت

 اش بودم.که در پی اینکته

گناهی شدند و مسیر منتهی به بییکی داشتند روشن میها یکیچراغ

 کردند...غزل را روشن می

خواست. محسن عزیزی همان کارگر فهمیدنش ذکاوت زیادی نمی

 کارواش بود که در نزدیکی محل باشگاه سامیار مشغول به کار بود.

پیاده شدم و ظاهر تمیز قبل از اینکه وارد خیابان شوم ترمز کردم 

ماشین حمید را با دقت نگاه کردم. چند دقیقه بعد مجبور شدم با سرعت 

ای که پر از آب گِل آلود بود رد شوم. وارد کارواش شدم و ماشین از چاله

کردم در را در جایگاه مخصوص پارک کردم و منتظر ماندم. دعا می

ی از سامیار در آن دقایقی که منتظر دیدن آن کارگر جوان هستم اثر

ای بین آن دو نفر وجود داشت با دیدن من محدوده نباشد. قطعاً اگر رابطه

ریخت. چند دقیقه بعد کارگری جلو هایم بهم میتوسط سامیار همه نقشه

سکـوت کردم  ها برداشت.آمد و سوئیچ را از تابلوی مخصوص ماشین

اش بروم. به سراغخواستم در همین ابتدا جلب توجه کنم و مستقیم نمی

تمام حواسم را برای دیدن پسری که در فیلم دیده بودم و محسن نام 

 داشت به کار بستم. انتظارم طوالنی نشد.

 ام بود صدایش زد.کارگری که مشغول آبپاشی ماشین

 محسن اون جاروبرقی رو بیار... ـ محسن....

اعت آمد. ریزنقش و سبزه بود و شباهت زیادی به خواهرش که یک س

 قبل دیده بودم داشت...
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بدون اینکه جلب توجه کنم تمام مدت رفتارش را زیر نظر داشتم. 

ماندن بیشتر آنهم در مکانی آنقدر نزدیک به سامیار ریسک بزرگی بود. از 

کارواش خارج شدم و با آنکه تمایل زیادی به مالقات با غزل داشتم امّا در 

. از ساعت مالقات زندان هم آوری مدارک بودندآن شرایط مفیدتر جمع

 گذشته بود، امّا دلم سخت هوایش را کرده بود...

لیوان چای را که روژین روی میز کوچک چوبی اتاقم گذاشته بود 

رویم نشسته بودند بههای متحیّر مجید و حمید که روبرداشتم و به صورت

 اش کشید:های پرپشتلبخند زدم. حمید دستی به سبیل

وز صبح محسن عزیزی با یه پیرزن معلول که سوار اون رـ اینکه 

تونه مدرک بوده از مجتمع محل زندگی سامیار بیرون اومده نمی ویلچر

 گناهی غزل باشه...دال بر بی

 روژین آرام کنار همسرش نشست.

ـ خودتون گفتین که توی فیلم دوربین مغازه عباس آقا هم بود مگه 

 توی کوچه... نگفتین با یه ویلچر خالی اومده بود

 حمید نگاهش کرد.

 ـ اینا هیچکدوم دالیل محکمه پسندی نیستن. 

 مجید ابروهایش را با تعجب باال داد: امّا بهم ارتباط دارن.

 حمید: چه ارتباطی آخه؟! نباید رویا پردازی کنیم...

شون، طرف یه برادر معلول داشته از گه رفته در خونهمگه نیکان نمی

توی اون مجتمع یه فامیل یا آشنا داشته که رفته کجا معلوم شاید 

 دیدنش...

 روژین نفسش را با حرص بیرون داد: برادرش معلولِ نه مادرش!
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ی نیـکان که همهدونی حمید به سمتش چرخید: از کجا می

 اش رو ندیده...خـانواده

کرده؟ اون که روژین: پس اون روز صبح توی کوچه ما چیکار می

محل ما فاصله داره حتی محل کارش هم از اینجا  اش باخیلی خونه

 دوره...

 ام کشیدم.حمید سکوت کرد و به صورتم خیره ماند. دستی به پیشانی

دونم هنوز خیلی چیزهاست که برام مبهمه باید بیشتر تحقیق ـ نمی

 کنم.

روژین با اندوه آهی کشید و گفت: امّا آقا نیکان ما فرصت زیادی 

 د و غزل محکوم بشه...نداریم اگه حکم بیا

 تونیم اعتراض کنیم...ـ نگران نباشین ما می

 حمید بلند شد.

ـ مثل اینکه خبر از حساسیت مردم و دادستان شهر نداری، به لطف 

تر به تکاپو افتادن، تازه یادش عمو جانم کل بازار برای دادرسی سریع

که آرزوشو اومده برادر داشته... انگار نه انگار این غزل همون دختری 

 داشته عروس خانوادشون بشه.

 مجید هم بلند شد.

ـ وقتی تکلیف غزل روشن بشه عمو کاظم هم با خیال راحت تکلیف 

کنه... خوب آقا های برادرش رو روشن میها و خونه باغ و داراییزمین

 شیم امروز خیلی خسته شدین...نیکان ما دیگه مزاحمتون نمی
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ام را به گذاشتم و نگاه قدرشناسانه با لبخند پلکهایم را روی هم

هایم از خستگی سنگین و داغ شده گفت پلکراست می صورتش دوختم

 بودند...

قبل از اینکه تسلیم دستان خواب شدم با خودم گفتم فردا حتماً به 

 روم... دیدن غزل می

 که در هم قالب شده بودند چشم دوختم. به دستهایش

 ـ ارکیده خودکشی کرده بود...

 سکوت کرد حتی سرش را هم بلند نکرد. آرام گفتم:

ـ همون دفعه که با هم شام بیرون رفتیم، یادتون میاد از بیمارستان 

 بهم زنگ زدن شماره منو داده بود....

 نفس عمیقی کشید.

خوام در موردش صحبت کنیم فکر کنم قبالً حرفهامون رو نمیـ 

 مونه.زدیم، دیگه حرفی نمی

 روغ بگم غزل خانم امّا توی اون شرایط... خواستم دـ نمی

 چشمانم خیره شد.به  از روی صندلی بلند شد انتظارش را نداشتم.

ـ اگه حرفی بین من و شما هست فقط در مورد پرونده منه نه چیز 

 ای.دیگه

از این به بعد ـ باشه لطفاً بنشینید، من فقط خواستم توضیح بدم امّا 

 .زنمی در موردش نمیدیگه حرف

 طور منتظر ایستاد.همان

 تون خانم صباحی.ـ لطفاً بنشینید روی صندلی
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جا ها را جابهای کردم و برگهنشست. دیگر به چشمانم نگاه نکرد. سرفه

 کردم.

ـ امروز از طرف مددکاری بهم اطالع دادن تا ده روز آینده حکمم 

 میاد...

 با تعجب به چشمانش نگاه کردم.

 ـ چی به این زودی؟!

ای از اتفاقات این چند روز را برایش آرام سر تکان داد. سریع خالصه

فروغ چشمهایش شرح دادم. صورتش هیچ تغییری نکرد. حتی حالت بی

طور آرام ماندند. از زندان که بیرون زدم هنوز سوار ماشین هم، همان

 حمید نشده بودم که تلفنم زنگ زد. روژین بود.

 ـ سالم آقا نیکان!

 ژین خانم! ـ سالم رو

 مقدمه چینی نکرد.

 ـ محسن عزیزی مادر یا مادربزرگ پیر و معلول نداره.

 با تعجب گفتم: چی؟!

 شون... ـ رفتم محلّه

با عصبانیت گفتم: روژین خانم چرا بدون هماهنگی اینکار رو انجام 

تمون دادین اگه سامیار شما رو ببینه یا کسی بهتون شک کنه تمام زحما

 ره.به باد می

ـ نگران نباشین، من وانمود کردم که برای تحقیق در مورد 

خواستگاری از خواهر محسن رفتم، مادرش چند سالی هست که فوت 

شون رو کرده پدرش هم اعتیاد شدیدی داره، محسن مخـارج خانواده
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ده... برادر کوچکترش هم معلولِ... من مطمئنم بین اون و سامیار می

کشی خانواده محسن دارن از اون محله اثاث ارتباطی وجود داره... ضمناٌ

 کنن، ظاهراً محسن توی یه محله بهتر یه خونه کوچیک خریده...می

 ـ شما کجا هستین روژین خانم؟

داد فاصله کمی از محلی که در آن بودم داشت چند نشانی را که می

 دقیقه بعد نشسته بود روی صندلی جلوی ماشین.

ساده کارواش که درآمد زیادی نداره با  ـ آخه چطور ممکنه یه کارگر

یه پدر معتاد و یه خواهر و برادر معلول بتونه به این سرعت یه خونه توی 

 اون محله بخره... نگاهم را به جاده دوختم.

 ـ تا ده روز دیگه حکم غزل میاد.

 به سمتم چرخید.

 ـ چرا اینقدر زود آخه؟!

این پرونده خبر  ـ خودتون که از حساسیت مردم و دادستانی روی

 دارین.

 با ناراحتی گفت: دیگه وقت زیادی نداریم.

ـ باید با بازپرس صحبت کنم و شواهدی رو که به دست آوردم در 

 اختیارشون بگذارم.

ها چند ساعت بعد در حیاط کوچک منزل پدری حمید به شمعدانی

 کردم.که ردیف کنار پله سیمانی چیده شده بودند نگاه می

 راه زیادی نمونده... ـ تا آزادیش

 به سمت حمید که کنارم ایستاده بود چرخیدم. 
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رم پیش ـ شاید هم... اوضاع اونطور که ما بخوایم پیش نره فردا می

ی شواهدی که به دست آوردیم بازپرس و نماینده دادستان برای ارائه

 کنم.تقاضای دادرسی دوباره می

 آرام سر تکان داد.

 گذره.که دیدمش صد سال میـ انگار از آخرین باری 

ای از اندوه و درد پوشانده بودشان نگاه کردم. به چشمانش که هاله

های تاریکی را برایم هایش در پرونده غزل کوچهها و دلسوزیپیگیری

 روشن کرده بود.

ـ عشق واقعی یعنی که پاش بمونی حتی وقتی مثل اآلن که به 

 فرداش اطمینان نداشته باشی...

 .کردم ادامه دادسکوت 

ـ رفته بود... وقتی از خدمت برگشتم رفته بود تهران... دانشگاه قبول 

شده بود... غزل خانم دیگه برای خودش خانمی شده بود، موندم یه مدت 

روی زمین کشاورزی بابام کار کردم و بعد هم رفتم آزمون استخدامی 

هام. مادر بچهپلیس دادم. نفهمیدم گلنار چطوری اومد تو زندگیم و شد 

های دورِ پدرم دیده بودمش... منتظر های فامیلچند باری توی مهمونی

اش رو گرفت، خبرش رسید که بودم غزل برگرده، امّا برنگشت لیسانس

دیدم حتی رفت باالتر خودمو ازش دورتر میخونه هرچی میداره فوق می

برم جلو کشیدم اش سر بزنه خجالت میاومد به خانوادهگاهی که می

خونه و زندگی شدم دار شدم، صاحبباهاش صحبت کنم... زن گرفتم، بچه

کس و هیچ امّا همیشه یه جای خالی توی قلبم هست یه جایی که با هیچ

 شه...چیز پر نمی
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 به چشمانم نگاه کرد.

ها رو بهت گفتم شاید برای اینکه کمکم کنی تا دونم چرا اینـ نمی

لبم رو نسوزه... همین که باشه و نفس بکشه ابد جای این حفره خالی ق

 برام کافیه...

 صدای پسرش آمد.

 با لبخند نگاهم کرد. .ـ بابا مامانم میگه شام حاضره

 ـ بیا بریم شام...

 آرام سر تکان دادم.

ـ ممنونم حمید جان فعالً اشتها ندارم اآلن باید برم دادخواستم رو 

 تنظیم کنم...

 کنی؟!ـ تعارف که نمی

 د زدم.لبخن

 ـ نه برو نوش جانت...

 ها را روی میز گذاشتم و منتظر ماندم. برگه

 مرد میانسالی که پشت میز نشسته بود با دقت به صورتم خیره شد.

تون هست امّا ـ جناب آقای وکیل درسته که وظیفه شما نجات موکل

کنید با این توی این پرونده که همه چیز کامالً واضح و روشنِ فکر نمی

 عا که مطرح کردین باعث ایجاد دردسر برای خودتون بشین؟!اد

به تابلوی طالیی رنگ برنجی که نام نماینده دادستان عزیزا... صمدپور 

 را در خود ثبت کرده بود نیم نگاهی انداختم و گفتم:

ی ما وظیفه استحقاق حق را به عهده ـ مگر غیر از اینه که همه

 داریم؟!
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 از روی میز برداشت. ها راپوزخندی زد و برگه

ی ما؟! منظورتون این هست که شما و دادستانی در یک جبهه ـ همه

 قرار دارین؟!

 جا شدم و جلوتر رفتم.کمی از روی صندلی جابه

ـ جناب صمدپور ازتون استدعا دارم فقط دستور بازپرسی تخصصی از 

دارم زوایای تاریک پرونده محسن عزیزی رو صادر کنید من اطمینان 

 شه.توسط اقرارهای این شخص روشن می

 حوصله ورق زد.ها را بیبرگه

اثر شما برای رهایی متهمه پرونده فکر ها و اقدامات بیـ آخرین تالش

 کنم کارساز باشه جناب وکیل!نمی

 نا امید نگاهش کردم.

دونم که همه چیز همون طور که هست روشن و ـ امّا با این حال می

 کنم.رو صادر می حقیقیِ امّا دستورش

 لبخند زدم و از روی صندلی بلند شدم.

 کنه جناب صمدپور.تون کمک زیادی به پرونده میـ این لطف

از دادسرا خارج شدم. باد گرمی وزید با حیرت به آسمان تیره شهریور 

که آبستن بارش تندی بود نگاه کردم. چه زود رگبارها خبر از رسیدن 

روی میز رها کردم و نفسم را با حرص بیرون  دادند... گوشی راپائیز می

 دادم. حمید با تعجب نگاهم کرد.

 ـ چی شد نیکان؟!

 ـ فرار کرده!

 ـ چی؟! فرار کرده؟ اآلن باید متوجه بشیم؟!
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 فقط دو روز دیگه وقت مونده... با مشت به میز چوبی کوبیدم.

 ـ باید پیداش کنیم هر طور شده باید حرف بزنه...

های کوتاهی که به در نواخت باز باز اتاق را با ضربه روژین در نیمه

 کرد.

 ـ باالخره پیدا کردم...

 حمید به سمتش چرخید.

 ـ چی شده روژین؟!

ای هست که محسن عزیزی ـ این پرینت نقل و انتقال محضریه خونه

 کنه... خریده، دوستم زهرا اونجا کار می

 جلو آمد و کاغذ را به سمتم گرفت.

 ر و فروشنده رو نگاه کنین...ـ اسم خریدا

زاده تاریخش رو هر دو به کاغذ خیره ماندیم. فروشنده سامیار بیگی

 ببین. تاریخش برای ده روز بعد از تاریخ فوت پدرم و سودابه است...

 



 

 

 

 

 

 

 فصل سی ام

 غزل    

 اش نگاه کرد.مهال آرام به چشمان سیاه و کشیده مخاطب

برم باال روی تخت ـ اگر عادت ندارین باال بخوابین من وسایلم رو می

 خدابیامرز.عسل 

اش رها کرد و اش را روی شانهزن جوان موهای بلوند و فر شده

خندید: چرا عزیزم اتفاقاً عادت دارم اون باال باالها بخوابم. بعد با یک 

ها باال حرکت سریع ساک کوچکش را انداخت روی تخت و با ناز از میله

ای که با حرکاتش سعی در مفتون کردن رفت درست مثل رقصنده

 اشاچیانش دارد.تم

خودم را با کتابی که از کتابخانه زندان گرفته بودم مشغول کردم. مهال 

نشست روی تخت و با تعجب نگاهم کرد. صدای نازک و با ناز ادای تازه 

 وارد دوباره آمد.

 شه آخرین بار طبقه هشتاد یه برج توی دبی خوابیدم.ـ باورت نمی
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من گفت: غزل جون من دیگه اش بلند شد و رو به مهال از روی تخت

کم حاضر میشم برم نمازخونه، ملوک خانم هم دیگه کارش توی کم

 کارگاه خیاطی تموم شده. لبخند کمرنگی زدم.

 ـ باشه عزیزم.

های کتاب چشمانم روی سطـرهای نوشتـهمهال از اتاق خارج شد. 

بود  ام با نیکان بود. خواستهچرخید امّا تمام حواسم پیش مالقات صبحمی

خواست هیچ کالمی که در مورد ارکیده توضیح بدهد امّا دیگر دلم نمی

 ارتباط کوتاه مدتم را با نیکان یادآوری کند به یادم بیاورم.

 خونی؟! ـ چی می

اش پائین آمده سرم را بلند کردم نشسته بود کنارم اینکه کی از تخت

کـرده و  و نشسته روی تخت من را متوجـه نشدم. به ابـروهای رنـگ

هایش که به نظر بیش از اندازه طبیعی برجسته بودند نگاه کردم لب

 زدند.های سفیدش برق میخندید. دندان

 خونی؟!ـ گفتم چی می

ی روی جلد نگاه کردم. صد سال تنهایی... کتاب را بستم و به نوشته

 خندید.

 ـ چند سال تنهایی؟!

 اش را جمع کرد.سکوت کردم. خنده

 اینجایی؟!ـ چند وقته 

حس خوبی از چشمهایش که دورشان را با خط سیاهی خالکوبی 

 گرفتم. به زحمت لب باز کردم.کرده بود نمی

 ـ چند ماهی هست...
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 لبخند زد و آرام دستش را روی زانویم گذاشت.

دونی بیرون از مثل تو توی این زندون بمونه، می ـ حیفه مرواریدی

 اینجا چقدر خریدار داری؟!

 قی کشید و دوباره کتاب را باز کردم.نفس عمی

شناختم که اندازه تو هم زیبایی طبیعی نداشت ـ یه دختری رو می

ها رو کنه، بهتـرین لباسهای دبی زنـدگی مـیاآلن توی بهترین هتل

خوره... مثل شـاهزاده خانمـا زنـدگی پوشه و بهترین غـذاها رو میمی

 کنه...می

 دن شدم.پوزخندی زدم و مشغول خوان

دونم باالخره یه روزی دونم جرمت چیه که اومدی اینجا امّا میـ نمی

دار جا نیست هر کی شی، بیرون برای یه دختر سابقهاز اینجا آزاد می

تونم بهت ده نه جای زندگی امّا من میبفهمه اینجا بودی نه بهت کار می

ی آینده تونن زندگی وشناسم که میکمک کنم... یعنی افرادی رو می

 خوبی برات فراهم کنن...

 ام بیرون دادم.کتاب را بستم و نفسم را با حرص از بینی

 ـ زیاد امیدوار نباش...

 با تعجب به دهانم چشم دوخت.

 ـ به چی؟!

 ـ به اینکه من از اینجا آزاد بشم.

 لبخند کجی زد.

 ـ وا چرا؟

 م قتلِ و همین روزها حکمم میاد...ـ چون جرم
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چشمانم خیره شد و بعد در حالیکه آرام از روی تخت  چند ثانیه به

 زنه.یاد آخه صورتت خیلی مظلوم میشد گفت: بهت نمیبلند می

نگاهم را از چشمان متحیرش برداشتم و دوباره کتاب را باز کردم. یک 

هفته به سرعت سپری شد. بتی هم اتاقی جدیدمان از زمانی که متوجه 

آمد، مهال و ملوک هم زیاد تحویلش میجرمم شده بود کمتر به سراغم 

 گرفتند.نمی

 ـ غزل صباحی مددکاری... غزل صباحی مددکاری...

 ملوک از بین راهرو سرک کشید داخل اتاق.

شاا... که با خبرهای ـ پاشو مادر غزل جان صدات زدن مددکاری ان

 گردی...خوبی برمی

ن کرده بود بلند شدم. بتی پاهای بلند و باریکش را از تخت آویزا

چشم به نقش مار که دور ساق پایش خالکوبی شده بود افتاد. چادرم را 

برداشتم و به سمت مددکاری رفتم. نشستم روی صندلی و منتظر ماندم. 

آمد. در این یک هفته هیچ مالقاتی با اش به چشم میچقدر جای خالی

در غرق شد. آنقام برای دیدنش هر لحظه بیشتر میهم نداشتیم و دلتنگی

در فکر و دلتنگی بودم که تا خانم جیرانی پاکت سفید را روبرویم روی 

 میز گذاشت متوجه حضورش نشدم.

 به صورتش که آرام و ساده مثل همیشه بود چشم دوختم.

 ات اومده غزل جان...ـ حکم

دستم را آرام برای باز کردن پاکت جلو بردم. دستش را روی دستم 

 که یخ کرده بود گذاشت.

 تونی بهش اعتراض کنی. غزل حکمت هر چی که باشه می ـ
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آرام لبخند زدم و سر تکان دادم. چند دقیقه بعد کاغذ سفید که چند 

لرزید: طبق حکم مختصر روی آن تایپ شده بود جلوی چشمانم میخط 

صادره از شعبه دوازده دادگاه انقالب اسالمی در خصوص قتل عمد مرحوم 

ی و مرحومه خانم سودابه شهبازیان توسط جناب آقای علی بیگ صباح

خانم غزل صباحی دادگاه با توجه به شواهد و مدارک موجود در پرونده 

خانم غزل صباحی را به جرم قتل عمد محکوم به اشد مجازات قصاص 

 نماید...محکوم می

ی شفاف اشک دیدم. کلمات زیر پردهبقیه جمالت را نمی ردیگ

کردند و بر سرو روی خود هم سوگواری می رقصیدند... شایدچشمانم می

زدند.... برای من غزل... دختری تنها و سیلی خورده از زمانه از می

ام زندگی... رنج تاروپودش را در میان تک تک روزها و لحظات تنهایی

بافته بود اندوه گیسوان سیاه غزل را سپید و پریشان کرده بود بلند 

شنیدم امّا برایم اهمیّتی یرانی را میهای خانم جشدم... صدای دلداری

های نداشتند... برگه را روی میز گذاشتم و به سمت اتاقم رفتم... جمله

رفتند... بدیهی است به دلیل حساسیت آخر صفحه در ذهنم رژه می

دار شدن افکار عمومی حکم در کمترین زمان ممکن قابل پرونده و جریحه

 باشد...اجرا می

شنیـدم امّـا دلـم آرام مهـال و ملـوک را میهای صـدای صحبت

خواست از زیر پتو بیرون بیایم. دیگر تمام شده بود ساعت شنی نمـی

رسید. یاد روناک و مادرم افتادم. تنها حس عمرم داشت به پایان می

البته اگر دیداری برایمان  کرد.دیدارشان بعد از مدتها قلبم را آرام می

 وجود داشت.
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پنجمین روز از تاریخ صدور حکمم بود. در این چند روز هیچ صبح 

 مالقاتی نداشتم حتی روژین هم به دیدنم نیامده بود.

شد، به یاد خاله سوخت. با رفتن من خیلی تنها میدلم برایش می

افتادم و مجید حتماً بعد از من هوای روژین را داشتند. بغضم را قورت 

ی بلندگوی زندان که اسامی افراد دادم و مثل روزهای گذشت به صدا

کرد گوش دادم آنقدر غرق در افکارم بودم که یادم مالقاتی را اعالم می

توجهی کردم یا حتی اسمم را نشنیدم. هر نیست اسمم را شنیدم و بی

اش پائین پریده بود به خودم های دست بتی که از تختچه بود با تکان

 آمدم.

 القات اسمتو چند بار تا حاال صدا زدن.ـ کجایی تو؟! پاشو برو سالن م

 ملوک با لبخند مهربانی نگاهم کرد.

 ات اعتراض زده.ـ پاشو مادر شاید وکیلت باشه حتماً روی حکم پرونده

 آرام از روی زمین بلند شدم و چادرم را برداشتم.

ها را برای دیدن صورت آشنایش رد کردم. روژین با کابینیکی یکی

از همیشه بود و چشمانی که از فرط گریه ورم کرده و صورتی که الغرتر 

سرخ بودند پشت شیشه کابین نشسته بود. بدون اینکه گوشی را بردارم به 

ی صورتش را از بر شوم. به خواست همهصورتش خیره شدم. دلم می

 گوشی اشاره کرد. آرام برداشتمش.

 ـ سالم غزل جان...

 ـ سالم خواهری خوبی روژینم؟!

تکان داد. نتوانسته بود جلوی ریزش قطره اشک درشتی که آرام سر 

اش... در چشمانش حلقه بسته بود را بگیرد. قطره اشک افتاد روی روسری
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ناخودآگاه دستم را برای پاک کردن صورتش از پشت شیشه جلو بردم. 

اشکهایش مثل رود خروشان طغیان کرده بودند. در تمام این مدت این 

چشمهای مغرور ندیده بودم. آرام گفتم: گریه نکن  همه طغیان را از این

 روژین... اشکهایش را با پشت دستش پاک کرد.

 شه غزل...ـ همه چیز درست می

دانستم برای سکوت کردم و آرام و با لبخند سر تکان دادم. می

 ام این جمله را گفته.دلداری

 ـ نیکان... آقای بهمنش رفته؟!

پروا سراغش را گرفتم انگار قلبم بی خودم هم نفهمیدم چطور آن همه

 بود که اختیار زبانم را گرفته بود.

 ـ نه، هنوز نرفته...

 ـ پس تا زمان اجرای حکم اینجاست.

 دونی.گناهی خودت هم اینو میـ حکمی اجرا نمیشه غزل، تو بی

 لبخند زدم.

ره باالی دار گناه پای دار میگفت سر بیـ یادته بابا همیشه می

 نمیره...

 ی تائید سر تکان داد.به نشانه

 کنه...ـ در مورد من صدق نمی

 اش افتاده بود برداشت و روی سرش کشید.چادرش را که روی شانه

گناهیت رو ثابت کنه ـ غزل! آقا نیکان مدارک و شواهد جدیدی که بی

 به بازپرس و قاضی پرونده ارائه داده.

 پوزخند زدم.
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 شه...روزا دیگه همه چیز تموم می گناهیِ من؟! همینـ بی

گردی خونه میای پیشمون. باز شه، تو برمیبا حرص گفت: تموم نمی

 چشمانش پر از اشک شده بودند.

ـ دیگه نیا اینجا روژین... هیچی هم نگو فقط بزار تا آخر وقت مالقات 

 سیر دلم نگات کنم...

اشت هیچ انتظارش را نداشتم. بلند شد و گوشی را کنار کابین گذ

حرفی نزد حتی نگاهم نکرد و رفت چند ثانیه بعد به صنـدلی خـالی 

 رویم خیره بودم.روبه

روی تختم دراز کشیدم و به سقف اتاق نگاه کردم. صدای صحبت بتی 

 آمد.می

ـ مهال جون به خدا حیفه تو به این جوونی یه ذره به خودت برسی 

 شی...مثل ماه می

سپارم توی از دوستام آرایشگره بهش می از اینجا که آزاد شدی یکی

 اش یه کار خوب بهت بده...سالن

ها را که پوست ملوک استغفراللهی گفت و به مهال اشاره کرد میوه

 کنده بود برایم بیاورد.

آرام اشاره کردم که میلی به خوردن ندارم. هنوز تعارفات ملوک و 

مد. همه سکوت جیرانی آمهال به پایان نرسیده بود که صدای خانم 

کردند. آمدنش آنهم در این وقت از غروب که ساعت کمی تا شب مانده 

بود برایم یادآور آخرین شب زندگی عسل بود همان شب هم خانم 

جیرانی در این ساعت آمده بود تا عسل را برای رفتن به انفرادی آماده 

 کند.
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 ـ غزل جان لطفاً چند لحظه بیا...

ایم نمانده بود. سعی کردم ضعفی را که بلند شدم. دیگر رمقی در پ

داشتم پنهان کنم و مغرور و استوار باشم. نگاههای ملوک و مهال که پر از 

احساس ترحم و دلسوزی بودند روی صورتم ثابت ماندند، انگار آنها هم 

فهمیده بودند که امشب آخرین شبی است که با آنها هم اتاق هستم. به 

انی برخالف تصورم غمگین نبود. لبخند سمت در رفتم. صورت خانم جیر

ملیحی صورت آرامش را زیباتر کرده بود. به چشمانش خیره ماندم، چقدر 

 وجودش پر از آرامش بود.

 خوابی...ـ امشب آخرین شبی هست که اینجا می

اش را شنیدم یا نه... ی بعدینفس عمیقی کشیدم. یادم نیست جمله

 های در نشستم...میلهزانوانم تا شدند و همانجا کنار 

 صدای صلوات و خنده و سوت بند را پر کرده بود...

سرم را بلند کردم... ملوک و مهال آمدند و صورتم را بوسیدند... صدای 

 زد.ی بتی در گوشم زنگ میخنده

 دونستم قاتل نیستی...ـ می

ـ غزل جون آزادیت مبارک.... آزادی .... آزادی.... آزادی... بـاورم 

ی شیرین قمستی از یک رویای شد بیدار باشم.... انگار این لحظهنـمی

 باورنکردنی بود...

آزاد شدم بعد از سه ماه و بیست و هشت روز که از مرگ پدرم و 

ام را گناهیام با کمک نیکان توانسته بودند بیسودابه گذشته بود خانواده

 ثابت کنند....
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زندان انجام شد مثل روزی ام از روزی که کارهای ترخیص و آزادی

بود که تازه متولد شده بودم... همه چیز برایم رنگ و بوی دیگری داشت... 

تازه دنیا را دیده بودم... ساک کوچکم را برداشتم و مهال را در آغوش 

 کشیدم.

 ـ مراقب خودت باش غزل جان.

 ملوک در آغوشم کشید.

 ـ در پناه خدا باشی دخترم.

فایده بود. آرام گفتم: ی خیس نشدن صورتم بیلبخند زدم، تالشم برا

شه، امیدوارم زودتر آزاد بشین... بتی که تا آن لحظه دلم براتون تنگ می

ی اتاق ایستاده بود جلو آمد و ملوک را کنار زد و در ساکت و آرام گوشه

 آغوشم کشید.

ـ به امید دیدار غزل جون امّا نه اینجا، یه جای خوب و عالی که 

 رو داری.لیاقتش 

 خواستم از آغوشش جدا شوم که آرام در گوشم زمزمه کرد.

بیتا دوستم رو برات نوشتم توی جیب ساکت گذاشتم، یه ـ آدرس 

آپارتمان نقلی توی تهران داره اگه جایی گیر نیاوردی برو پیشش بگو از 

 گشت.طرف بتی اومدی دنبال یه هم خونه خوب و ساکت مثل تو می

و سر تکان دادم. چند دقیقه بعد از در بزرگ و  به زحمت لبخند زدم

تاب شده بود. به آسمان آهنی سبز رد شده بودم. قلبم برای دیدنش بی

ابری پائیز خیره ماندم و نفس عمیقی کشیدم. چقدر هوای آزادی پر از 

ام کشیدم ریهتر نفس میبرخالف زندان که هرچه عمیقاکسیژن بود... 

 دوه و درد...شد و پر از انتر میتنگ
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ـ سالم غزل سالم دردت به جان خاله الهی که من دورت بگردم 

 ی من...دختر رنج کشیده

برگشتم خاله و روژین و حمید پشت سرم ایستاده بودند خودم را در 

 ریخت رها کردم...آغوش پر مهر خاله که اشک شوق می

به جاده چشم دوختم. روژین نشسته بود کنارم روی صندلی عقب 

رفت. ای میکرد و خاله هم به زبان کردی قربان صدقهحمید رانندگی می

آمد امّا خودش نبود.... فضای کوچک ماشین حمید پر از عطر عطرش می

اش شناختم امّا خودش نیامده بود، جای خالیسرد و تلخی بود که می

 آمد.بیش از حد به چشمم می

 دادن؟!ـ غزل خانم زندان بهتون غذا نمی

تعجب به چشمهای خندان حمید که از آینه ماشین به صورتم نگاه با 

 کرد نگاه کردم.می

 ـ چطور؟!

 خندید.

ی ما یه نصفه دخترخاله باقی مونده... باید ـ آخه از دختر خاله

 غرامتش رو از دولت بگیریم.

 روژین دستانم را نوازش کرد.

کسی  پسرخاله توی این مدت خواهرم اینقدر سختی کشیده که هر ـ

 تونست زیر بار این همه غم و درد طاقت بیاره...اگر به جای غزل بود نمی

 صدای خاله را شنیدم.
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ـ خدا خیرش بده این پسر رو این آقا نیکان رو خدا حفظش کنه برای 

دانست چه بر های اون نبود خدا میها و پیگیریخانوادش اگه زحمت

 آمد....سرمان می

 حمید به ساعتش نگاه کرد.

 کنه...ـ نیم ساعت دیگه پروازش به سمت تهران حرکت می

با حیرت به صورت روژین که کنارم نشسته بود نگاه کردم و زمزمه 

 کردم: رفته؟!

 روژین آرام سرش را به گوشم نزدیک کرد.

 ـ گفت بهت قول داده بعد از آزادیت دیگه نبینیش.

نه خاله نگاه ناخودآگاه آهی کشیدم و با اندوه به گندمزار نزدیک خا

 کردم.

 خاله به سمت حمید چرخید: رساندیش فرودگاه؟!

 حمید پیچید داخل کوچه.

 ـ بله مادر جان خودم رساندمش...

 ـ این پسر انگار که پسر خودم بود...

چیزی در قلبم فرو ریخته و شکسته بود. حسی از نوع دلتنگی عمیق 

مگر خودم نخواسته سوزاند به خودم نهیب زدم. و سوزان که وجودم را می

مان نباشد... ماشین بودم که برود که نماند... که دیگر هیچ ارتباطی بین

آمد. گلنار از بین که وارد کوچه شد... صدای دست زدن و ساز و دهل می

های ی گل را در گردنم انداخت... همسایهجمعیت جلو آمد و حلقه

 قدیمی هم آمده بودند...
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فتند... بوی اسپند پیچیده بود در خانه... امّا گهمه آزادیم را تبریک می

من در بین تمام صورتها تنها به دنبال چشمهای سیاه او بودم... اندوه و 

اش ـماند... ای کیـاش مـرده بود... کـام را پر کهـحسرت فضای سین

 ای کاش نخواسته بودم برود... رفت...نمی

ای مختصری را که هچند ساعت بعد به تقاضای خودم اسباب و لباس

ام ی پدریخانه ام منتقل کردم.داشتم به دو اتاق کوچک حیاط خانه خاله

فک پلمپ شده بود امّا نه من دیگه دلش را داشتم که در آن عمارت پر از 

گذاشتند. وارد اتاق که ی خاله و روژین میدرد زندگی کنم نه خانواده

قی مانده بود... از روژین ای از وجودش هنوز در آنجا باشدم انگار قطعه

ام در شهرمان شنیده بودم که در مدت زمانی که برای پیگیری پرونده

مانده در همین دو اتاق کوچک که روزی متعلق به پدربزرگ حمید بوده 

 کرده...زندگی می

حمید چمدان کوچکم را کنار تخت چوبی گذاشت. گلنار ایستاده بوده 

های شمعدانی را کار با خوشحالی گلدان کنار در و به حرکات تند خاله که

شیشه را پاک  کرد. به سمت روژین که با حوصلهچید نگاه میپنجره می

 کرد برگشتم:می

 ـ هنوز نتونستن دستگیرش کنن؟!

حمید روی تخت نشست و به گلنار که دست به کمر کنار در ایستاده 

 بود نگاه کرد:

 فرار کنه. تونه از دستِ قانونندازن، نمیـ گیرش می

 گلنار وارد اتاق شد و کنار حمید روی تخت نشست.
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کنم ـ از وقتی شنیدم که این جنایت کار سامیار بوده همش فکر می

 چطور تونسته با مادر خودش همچین کاری کنه.

گرده قصدش فقط دونسته مادرش برمیحمید نگاهش کرد: اون نمی

ار اون کارگر کارواش کشتن عمو علی بیگ و روژین و غزل بود. اگه اقر

 افتاد. گلنار از روی تخت بلند شد.نبود به این زودی گیر نمی

 خوای اینجا بمونی؟!ـ غزل تو می

قبل از اینکه پاسخی بدهم خاله به سمت عروسش که کنارم ایستاده 

بود چرخید: این چه حرفیه گلنار قدم غزل روی چشم ماست، این دختر 

 مونه...وقت که بخواد اینجا میگلم توی قلبم جا داره تا هر 

گلنار دلخور گفت: نه مادر جان منظورم این نبود که شما برداشت 

کردین آخه زمستون توی این دو اتاق هوا خیلی سرده خدابیامرز آقاجون 

 گذاشت.همیشه کرسی می

روژین لبخند زنان گفت: خودم براش کرسی درست میکنم. حمید 

 بلند شد.

رم از انبار بخاری گازی میارم فردا ین اآلن میـ کرسی برای چه؟! هم

 دیم.کشی گاز رو انجام میهم با مجید کارهای لوله

های توری سفید از گلنار آرام تشکر کردم. برگشتم که بخاطر پرده

 تشکر کنم که دیدم رفته.

چند روزی طول کشید تا به اتاق جدیدم عادت کنم. نزدیک به 

ی عمرم را در اتاق کوچکم در زندان سپری هاصدوبیست روز از روز و شب

کرده بودم. در تخت خواب دو طبقه فلزی خوابیده بودم که با هر تکان 

خوابید صدای جیرجیر و اصطکاک فلزها روی ملوک که در طبقه دوم می
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توانستم به این زودی به این خراشید حاال چطور میهم تمام روانم را می

 تخت چوبی راحت عادت کنم؟!

ی نیکان شده بود.... های زیادی پذیرای تن خستهتی که شبتخ

آزادی و نجات من رها کرده  اش را بخاطرکار و زندگی نیکانی که تمام

 اش چپ کرده بود...بود... در راه رسیدن به شهرمان با ماشین

ها و اتاق سرم را در بالش فرو کردم. با آنکه خاله و روژین تمام ملحفه

الی پرهای بالـش به مشام ودند امّا هنوز عطرش از البهرا تمیز کرده ب

  رسید.می

گذشت. امّا ماه از آزادیم می دو ویم کاغذی را ورق زدم نزدیک بهتق

دانستم چند یادش سپری نکرده بودم میحتی یک روز از این مدت را بی

هایش باری با حمید تماس تلفنی داشته امّا در هیچکدام از تماس

بود با من صحبت کند. تنها به پرسیدن حال و احوالم اکتفا کرده نخواسته 

دانستم... و این عذاب و رنجِ دلتنگی سزای من بود. بود... رنجیده بود می

ام را از کشوی میز بیرون کشیدم. در تمام این مدت کاغذهای طراحی

های مختلفی بود که در تنها سرگرمی که داشتم کشیدن نقاشی و طرح

 تم. ذهن داش

ام مختلف سروکار داشت حجغزل که سالها با گل و سفال و ا برای

هایش آنهم در فضای محدود کاغذ نشستن در اتاق کوچک و کشیدن ایده

دانستم که امکان کار کردن در شهرمان وجود ندارد. دلم آور بود. میعذاب

خواست به این زودی زیر نگاههای کنجکاو و پرسشگر مردم شهر نمی

 وم.ظاهر ش

 ـ حمید برای چه اینکار رو کردی؟!
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خواستی گاز نشت کنه و ـ مگه ندیدی بخاری خراب شده بود می

 بدبختمان کنه...

ی کمی آمد. بخاطر فاصلهصدای بلند صحبت بین حمید و گلنار می

ی آنها وجود داشت به راحتی صدای گفتگویشان را که از اتاقم تا خانه

کوچک را روشن کردم. امّا صداها بلندتر از  شنیدم. بلند شدم و رادیویمی

 آن بود که نشنوم.

ـ هنوز شهریه مدرسه پسرت رو ندادی، رفتی برای اتاقش بخاری 

 خریدی؟

 حمید غرید.

 ـ شهریه مدرسه بچه پولش به اندازه یه بخاریه؟!

 ـ از وقتی غزل اومده اینجا اخالقت فرق کرده...

 مانه.واهرم میـ بس کن گلنار خجالت بکش، غزل مثل خ

 بینم توجهات رو بهش!کنی من کورم نمیـ تو بس کن فکر می

کستن شی ـدای شـچند دقیقه بعد که سروصدا باال گرفت و ص

ای به گوش رسید، در خانه خاله باز شد و خاله و مجید هراسان به شیشه

از پشت  ی کوچک حمید که در انتهای حیاط بود رفتند...سمت خانه

 آمد.را دیدم که به سمت اتاقم میپرده روژین 

روژین برای اینکه کمتر به صدای گریه و فریادها توجه کنم یک ریز 

 زد.حرف می

ها رو تا به حال ندیده بودم توی ـ غزل راستی ببین این گل قاشقی

 زمستون گل بده... چه گلهای قرمز قشنگی. 

 نفس عمیقی کشیدم و به چشمهانش خیره شدم.
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 ناراضیه که من اینجام...ـ گلنار 

 روژین گردنش را کج کرد.

 ـ این چه حرفیه آخه غزل؟!

 ـ حق داره...

ـ یعنی چه حق داره؟ تو خواهر من هستی، مثل خواهر حمید و مجید 

 مونی ما از بچگی با هم بزرگ شدیم...می

 خوام برم تهران...ـ می

 با چشمان گرد نگاهم کرد.

 ـ برای چی؟! بخاطر گلنار؟!

 بخند کمرنگی زدم.ل

 ـ نه چرا باید بخاطر گلنار برم؟!

 مگه یادت رفته من هفت سال تنها اونجا زندگی کردم.

 خوندی.ـ اون موقع داشتی درس می

 کردم...ـ کار هم می

 کنه...ـ اینجا کار کن چه فرقی می

ـ اینجا؟! توی این شهر کوچیک چه کاری برای دختر صباحی هست؟ 

ها بود... دختری که سه ماه قبل حرفش نقل محفل دختری که تا یک ماه

به جرم قتل پدرش حبس کشید و تا پای چوبه دار هم رفت. ضمناً 

دونی توی بافت سنتی این شهر کاری که مربوط به خودت که بهتر می

شه... یا اگر هم باشه کار کردن توی این حرفه و هنر من باشه کم پیدا می

 محیط برام امکان نداره...

 دیگه طاقتش رو ندارم ازم دور بشی غزل، من فقط تو رو دارم... ـ
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 اش گذاشتم.هایش حلقه کردم و سرم را روی شانهدستم را دور شانه

دیدم که بعد از آن شب رفتار گلنار با من سرد شده حمید هم می

و تمام قد ایستاده  بود. درد باز خنجر کشیده شدکمتر با من همکالم می

 رویم.بود روبه

 ررا زنجیر کرده بود و از سمت دیگ اش پایماز طرفی روژین و وابستگی

غرورم که تاب تحمل دیدن ناراحتی حمید و همسرش را بخاطر حضورم 

 کرده بود. امشان نداشت کالفهدر نزدیکی

خاله با حوصله پرتقال را پوست کند و در زیردستی کنار دستم 

 زد.رض اتاق را قدم میگذاشت. روژین کالفه طول و ع

 ـ چطوری روش میشه عمو کاظم؟!

 اش کشید و نگاهم کرد.های خاکستریام دستی به سبیلشوهر خاله

زنه... دانی که در مرام ما کردها گذشت حرف اول رو میـ دخترم می

کرد غزل قاتلِ برادرشِ... اون هم عموی شماست توی اون زمان فکر می

خواد بیاد معذرت خواهی و حاللیت اشتباه کرده میحاال هم که فهمیده 

 طلبی از غزل...

 خاله نگاهم کرد.

 گی دخترم؟ـ غزل خودت چه می

 لبخند زدم.

 ـ عمو کاظم عموی منِ...

  روژین زیر لب غرغری کرد و به اتاقش رفت...

 



 

 

 

 

 

 

 فصل سی و یک     

 نیکان

دوش گرفتم و به اتاقم برگشتم. یادداشت کوچک مادر به آینه 

ات چشبیده بود. نیکان جان من چند ساعتی بیرون کار دارم، صبحانه

میز حاضره، مراقب خودت باش... آرام برگه را از آینه جدا کردم.  روی

پایم بیدار نشسته بود و جریان پرونده غزل را دیشب تا نزدیک صبح پابه

 شنیده بود.

نگاهی به ساعتم انداختم. تا پایان ساعت کاری وقت داشتم چند 

ده ساعتی به دفتر بروم. دیشب چون پروازم با چند ساعت تأخیر انجام ش

بود نیمه شب به خانه رسیده بودم. پدرم خواب بود و نتوانستم هیچ 

صحبتی با او داشته باشم. حاضر شدم قبل از اینکه از در خارج شوم 

 شماره ماکان را گرفتم.

افتی یه ، هر وقت کاری داری یاد داداشت میـ به به سالم آقا نیکان

 بپرسی؟!بار شد زنگ بزنی حالمو 
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هایش تمام شود. سکوتم را که دید گفت: الو گذاشتم تمام درد دل

 کجایی شنیدی حرفهامو؟!

دم برادرِ من امّا تو که از ـ بله شنیدم کامالً هم حق رو به شما می

 های کاری من خبرداری!درگیری

 خندید.

 های عشقی...ـ و درگیری

 نفس عمیقی کشیدم.

 ش رو نگه داره...ـ بازم مامان نتونسته راز دل

 .ن که دیگه راز نیست همه خبر دارنـ ای

 ـ چی؟ همه چطور خبر دارن؟!

ـ شوخی کردم بابا، راستی نیکان دیروز زنگ زدم نمایندگی برای 

تونی بری بیاریش، فقط من موندم ات، گفتن آخر این هفته میماشین

 چطور از اون آهن مچاله دوباره ماشین دراومده...

 فتی همه جا حتی اتاقش رو هم تعویض کردن.ـ خودت که گ

 ـ آره دوستم میثم که توی همون تعمیرگاه مشغوله بهم گفت.

دونم چطوری ازت تشکر کنم اگر تو نبودی اآلن ماشین ـ ماکان نمی

 به همون وضعی بود که تصادف کرده بودم.

ـ تنت سالمت داداش من، خدا رو شکر خودت توی اون تصادف هیچ 

ی، راستی نیکان دیروز ماشینم رو آوردم خونه اگه خواستی آسیبی ندید

 اش رو از اتاقم بردار....سوئیچ

 ـ برای چی آوردی؟! مگه خودت اونجا بهش احتیاج نداری؟

 خندید.
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 ـ برای خرید دیگه؟

 ـ خرید؟!

 ـ خرید چی؟!

 ـ خرید عروسیم دیگه!

انگار اینجا بهت زده گفتم: خرید عروسی؟! توی این دو ماه که نبودم 

دو سال زمان گذشته همه چیز تغییر کرده، بابا دفتر کارش رو تغییر 

 شی!! مبارک باشه ماکان!دادهف تو داری داماد می

 های شادمانش آمد.صدای خنده

 شناسی؟!ـ غریبه نیست. عروس خانم رو می

 خندیدم.

ـ آخه کی حاضره شده با تو بیاد توی کوه و دره پیش اون همه 

 ماهی و مرغ و خروس زندگی کنه؟! حیوون و

 ـ مهشید!

 با تعجب گفتم: منظورت دختر دایی منصور نیست که ؟!

 ـ کامالً درست حدس زدی.

ـ البته باید جسارت بنده رو ببخشید که قبل از شما دست به کار 

 شدم.

 لبخند زدم.

 ـ مبارک باشه به سالمتی چه خبر خوبی! مامان بهم نگفته بود.

 نکرده، سرش شلوغه فعالً...ـ حتماً وقت 

 ـ خیلی خوشحالم کردی ماکان!

 کنم، سوئیچ توی اتاقه...ـ میام تهران باهات بیشتر صحبت می
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در تمام طول راه رسیدن به دفتر کار جدیدی که پدرم خریده بود به 

کردم... به ارکیده که چند سال تمام عشق و احساسم را ام فکر میزندگی

مان تمام قلب و به غزل که در مدت محدود آشناییبه پایش ریخته بودم 

 و روحم را از آنِ خودش کرده بود...

رسیدم امّا هنوز و به خودم که چند سال دیگر به مرز چهل سالگی می

نتوانسته بودم زندگی مستقلی برای خودم داشته باشم و دست سرنوشت 

یزیت به نشانی که روی کارت و کشاندم...خواست میکه هر کجا می

جدید چاپ شده بود نگاه کردم. از گلفروشی کنار برج بلندی که دفتر 

پدرم در آن قرار داشت سبد گل زیبایی خریدم. دفتر در طبقه بیست و 

ام و رها کردن دانستم به خاطر رفتن سراسیمهچهار برج قرار داشت. می

ر کردم بدون حضوکارهای دفتر از دستم ناراحت است امّا تصورش را نمی

و مشورت من چنین تغییری را در محیط کارش که محیط کار من هم 

 بود ایجاد کند.

دستم را روی زنگ گذاشتم. چند دقیقه بعد در توسط دختر جوانی 

که لباس فرم اداری پوشیده بود باز شد. همه چیز حتی مبلمان و 

دکوراسیون هم تغییر کرده بود. سالم کردم و وارد شدم. دختر جوان با 

ند سر تا پایم را برانداز کرد و از جلوی در کنار رفت و به سمت لبخ

 ام کرد...مبلمان چرمی زرشکی راهنمایی

 تونم کمکتون کنم...ـ خوش آمدید، می

به صورتش که سفید و روشن بود نگاه کردم. چشمهای عسلی با لب و 

اش ساخته بودند. لبخند مغروری بینی کوچک ترکیب زیبایی در چهره
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ی صورتش کرده بود انگار که خودش هم کامالً به زیبایی ضمیمه

 اش واقف بود.ظاهری

 تونم با آقای بهمنش صحبت کنم؟!ـ می

 ـ وقت قبلی داشتین؟

 ابروانم را باال دادم.

 ـ نه متأسفانه...

 به سبد گل نگاه کرد.

ـ متأسفانه جناب بهمنش برای امروز هیچ وقت قرار مالقاتی ندارن، 

 تونین وقت بگیرین...تین میاگر مایل هس

آرام سر تکان دادم. از کنار مبلمان چرخید و به سمت مانیتور روی 

میز منشی رفت. نگاهی به اندامش که در مانتو و شلوار رسمی طوسی 

های استخوانی و کردم انداختم. دلم برای شانهزیبا و ظریف جلوه می

. پشت کردممقایسه میظریف غزل تنگ شده بود، همه را ناخودآگاه با او 

 میز نشست.

 ـ به چه نامی وقتتون رو ثبت کنم؟!

 ـ بهمنش!

 با تعجب نگاهم کرد.

خواید یا آقای بهمنش مالقت ـ منظورم نام خودتون یا شخصی که می

 کنن بود.

 ـ عرض کردم بهمنش!...

 ابروانش را باال داد.

 ـ از اقوام جناب بهمنش هستین؟!
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 زدم.  لبخند

 ـ بله!

 تونم اسم کوچکتون را بپرسم؟را کج کرد. میگردنش 

 ـ نیکان بهمنش هستم.

ای مبهوت به صورتم خیره شد. بعد از روی صندلی بلند برای لحظه

 شد.

 ـ شما پسر جناب بهمنش هستید؟!

 تون...ـ بله با اجازه

دستپاچه دستی به موهایش که از کنار مقنعه بیرون زده بود کشید و 

 مرتب کرد.های روی میز را برگه

 ـ آه... راستش انتظار نداشتم شما باشید.

 لبخند زدم.

 ـ چطور مگه؟!

کردم به این زودی افتخار آشنایی با شما رو ـ هیچی... امّا فکر نمی

داشته باشم، پدرتون گفته بودن که در یک سفر کاری هستید و روی یک 

 کنید.پرونده قتل کار می

 از روی صندلی بلند شدم.

طور بود، امّا چند روز قبل پرونده بسته شد و تونستم ـ بله همین

 دار رها کنم.چوبهوکلم رو از زندان یا بهتر بگم م

ـ بسیار عالی، آشنایی و کارکردن با شما باعث افتخار من هست جناب 

 بهمنش.

 ـ و همچنین سرکار خانم، بنده افتخار آشنایی با چه کسی رو دارم؟!
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 تاد.رویم ایسجلو آمد و روبه

 پسند....پسند هستم... گیتا شاهـ شاه

 ی ادب و آشنایی از روی صندلی بلند شدم.به نشانه

 ـ خیلی خوشوقتم خانم شاه پسند...

اش در نور تیز و با لبخند ملیحی به صورتم خیره شد. چشمان عسلی

 درخشیدند.تابید میتند غروب پائیزی که از پنجره به داخل می

پسند دارن که روانپزشک معروفی نام دکتر شاه ـ پدرم یک دوست به

 هستن.

 های زیبایی پدیدار شدن.اش چالخندید. در دو طرف گونه

ـ ایشون دایی من هستن، پدرتون لطف کردن و تقاضای منو برای کار 

یا بهتر بگم کارآموزی در دفتر خودشون قبول کردن، برای من که هیچ 

های هام تنها به تئوریو آموختهی وکالت نداشتم ای در زمینهتجربه

های قانون و جزای دانشگاه محدود شدن کار کردن اینجا و استفاده کتاب

 از تجربیات یکی از بهترین وکالی ایران افتخار بزرگی محسوب میشه...

 م سر تکان دادم.اآر

ـ پدرتون امروز بعدازظهر چند قرار مالقات خارج از دفتر داشتن که 

 نم تا پایان ساعت کاری برگردن...کرفتن و فکر نمی

ـ خوب پس بهتره من همه فعالً برم.... البته از دیشب که از سفر 

کنم تغییـرات و صحبت کنم فـکر مـی درمـبرگشتم موفق نشدم با پ

ها و مدارک کاری من هم شده جایی پروندهجایی دفتر باعث جابهجابه

 باشه...

 جلوتر آمد.
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کردم و اتاق شما رو که در انتهای راهرو ـ آقای بهمنش من جسارت 

 قرار داره مرتب کردم...

العاده ی فوقدابروهایم را باال دادم و به صورتی که به صورت خدادا

 بود چشم دوختم. نوازظریف و چشم

های شما ـ البته باید منو ببخشید امّا فکر کردم شاید مطالعه پرونده

 بتونه بهم کمک کنه...

حرفی بزنم چرخید و از کشوی میز کلیدی را بیرون آورد منتظر نماند 

 و به سمتم گرفت.

ها رو براساس سال و حروف الفبا ـ این کلید اتاق شماست من پرونده

های بزرگ مرتب کردم که دسترسی بهشون آسون باشه، داخل زونکن

 های کامپیوتر دفتر رو به همین ترتیب چیدم.البته فایل

 کشیدم و کلید را گرفتم.با لبخند نفس عمیقی 

چند روز بعد هم به فضای جدید دفتر عادت کرده بودم. و هم از 

بندی مدارک و تغییرات مثبتی که به لطف نیروی تازه نفس در طبقه

ها ایجاد شده بود راضی بودم. از من خوشنودتر پدرم بود که وجود پرونده

برایش  اشمنشی قبلی پسند کارها را در نبودپرانگیزه و پرانرژی گیتا شاه

تر کرده بود. گیتا هم منشی بود هم وظیفه دادن مشاوره حقوقی را آسان

را را انجام ـاز کارهای مربوط به دادسـبه عهده داشت هم در صورت نی

 داد یک نیروی جوان و تازه نفس و پرانرژی....می

یاد غزل  خودم را بیشتر از قبل مشغول کارم کرده بودم تا زودتر از

کردم فراموشش کنم، به رهایی پیدا کنم. امّا هر قدر بیشتر تالش می
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دانستم دیگر کشید میهمان نسبت بیشتر در میان خاطراتم سرک می

 وقت هیچ زنی را آنقدر به قلبم نزدیک احساس نخواهم کرد.هیچ

غزل دیگری برای قلبم تکرار نخواهد شد. خودم را بخاطر قولی که 

کردم. اینکه چطور بعد از پایان پرونده داده بودم شماتت می برای ترکش

اش تنهایش بگذارم فقط توانسته بودم بعد از آنهمه جدال برای رهایی

ی خودش بود. بخاطر اشتباهم در پنهان کردن دیدار و بخاطر خواسته

اش وجود خواست در زندگیام با ارکیده، غزل دیگر نمیمالقات دوباره

ی حساس و آسیب پنهانی آنقدر به او و روحیهو این مالقات داشته باشم 

اش لطمه زده بود که قید تمام روزهای با هم بودن را بزند. با صدای دیده

که به در خورد از خیال غزل جدا شدم. گیتا بود با شیطنت  ضرباتی

 سرش را از در داخل کرد.

 ـ اجازه هست؟!

ت برایم جالب بود تمام روز را ای که داشالعادهلبخند زدم. انرژی فوق

های مختلف گذرانده بود و بعدازظهر هم دو مشاوره در دادسرا و شعبه

اش شبیه کسی بود که تازه روز را حقوقی انجام داده بود امّا رفتار و انرژی

های کوچک قهوه را داخل آورد و یکی را روی میزم آغاز کرده. فنجان

ام ایستاد. با لبخند به کنار صندلیگذاشت و دیگری را در دست گرفت و 

 صورتش که شاداب بود نگاه کردم.

 پسند.تون ممنونم خانم شاهـ خیلی از لطف

اش را صد لبخند زد. از همان لبخندهای ظریف و دلبرانه که زبیایی

 کرد.چندان می

 تونه انرژی رفته رو برگردونه...ـ بعد از یه روز سخت کاری قهوه می
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 ام را سر کشیدم.کشیدم و قهوهنفس عمیقی 

رن، مثل خستگی یه ها هیچوقت از تن آدم نمیـ بعضی خستگی

 تونی حلش کنی...ی ناتموم که هر قدر هم تالش کنی نمیپرونده

 دستش رو به کمر باریکش زد.

ـ شما که همیشه توی کارتون موفق بودین... مدت زمان زیادی از 

گذره، باید هنوز حی داشتین نمیبُردی که توی پرونده قتل غزل صبا

 شیرینی این موفقیت توی ذهنتون باشه...

ام گذاشتم. غزل سکوت کردم. در ذهنم اسمش را کنار نام خانوادگی

 گشت.شد، رویایی که هیچوقت به حقیقت مبدل نمیکاش می بهمنش!

 ـ اهل موسیقی هستین؟!

 ابروهایم را با تعجب باال دادم.

 ـ موسیقی؟ چطور؟!

فردا شب کنـسرت موسیـقی یکی از شـاگردان دایی من دکتـر ـ 

پسند هست البته ایشون به عنوان نوازنده توی این گروه موسیقی که شاه

کنن من چند تا بلیط دارم اگر مایل خواننده معروفی هم داره فعالیت می

 تونیم بعد از ساعت کاری با هم بریم.هستین می

. اینکه بعد از غزل دیگر حوصله با آرامش و در سکوت لبخند زدم

رفتن به هیچ مکان هنری را نداشتم قـابل توضیـح نبود دنبـال بهـانه 

 گشتم. لبخند زنان نگاهم کرد.می

 تونم حدس بزنم این سکوت یعنی چی؟ـ می

 ـ یعنی چی خانم؟!

 گردین.ـ یعنی دنبال یه بهانه برای نیومدن می
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 متحیر نگاهش کردم.

 هم مهارت دارین؟ـ در ذهن خوانی 

 ماند.های فرشتگان باستانی میخندید. صورتش شبیه تندیس

ـ البته نه زیاد امّا کمی مهارت دارم و باید بگم بهانه برای نیامدن 

 قبول نیست.

 اش لبخند زدم.به لحن لجباز و کودکانه

 ـ باشه قبوله.

 ام درکتم را از روی صندلی برداشتم و نگاه مختصری به صورت خسته

پسند چند ضربه آرام به در نواخته شد و پس از آن گیتا شاه آینه انداختم.

 اش به داخل اتاق سرک کشید.مثل عادت همیشگی

 ام.ـ من آماده

 آرام سر تکان دادم.

ـ باشه از بابا خداحافظی کنم میام، فقط امروز ماشین ندارم اگه 

 اشکالی نداره باید با آژانس بریم.

 زد.بخند ل

 ینگ منتظرتون هستم ماشین من هست.ـ توی پارک

خداحافظی مختصری با پدرم که در جلسه مشاوره حقوقی بود کردم 

ای که آن و وارد آسانسور شدم و کلید پارکینگ را فشار دادم. تا لحظه

در کوچه جلوی پایم ترمز نکرده بود متوجه حضورش  دوماشین قرمز 

 نشدم. در سمت راننده را باز کرد و پیاده شد.

 ـ بفرمائید.
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تعجبم را پنهان  قیمت و خاص جاخوردم امّااز دیدن آن ماشین گران

حوصله م. روی صندلی که رویه چرم سفید و قرمز داشت نشستم و بیردک

ام دست کشیدم. اینکه به ترافیک آن ساعت شب خیره شدم. روی پیشانی

دادم در یح میام برای خودم هم سؤال بود. ترجچرا دعوتش را قبول کرده

آن ساعت در خانه و در حال استراحت باشم نه در آن صف طویل و گره 

 ها...ی ماشینخورده

 ـ ترافیک این شهر تمومی نداره...

 در سکوت سر تکان دادم.

ـ امّا مطمئنم بعد از شنیدن جادوی موسیقی خستگی از تنتون در 

 میاد.

روز که از آن شهر دانست خستگی از همان لبخند آرامی زدم. چه می

 برگشته بودم و دیگر غزل را ندیده بودم در تنم خانه کرده...

ها واقعاً سنگین هستن و ذهن و روح آدم رو خسته ـ بعضی پرونده

ی آخر شما البته من از طریق صفحات دنیای کنن، درست مثل پروندهمی

نی ها و این اواخر هم خـوندن پرونده توی بایـگااینترنت و روزنامه

کردم امّا اون طور که متوجه هاتون پرونده آخرتون رو دنبال میپـرونده

 تون بود...شدم تمام شواهد و مدارک برعلیه موکل

 نفس عمیقی کشیدم و به سمتش چرخیدم.

ـ میشه تقاضا کنم امشب در مورد پرونده و کار و قانون و جزا صحبت 

  .نکنیم

: مکردم و ادامه داد به زحمت کمی چاشنی لبخند به صورتم اضافه

گذرونم، البته این هم من بیشتر ساعت روز و شبم را با همین جمالت می
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یکی از مزایای همکار بودن با پدر خانواده است، توی خونه همیشه بحث 

 هاست.کار و پرونده

انرژی ـ بله حق با شماست امّا فکر کردم شاید این خستگی و بی

 شه که روی اون پرونده گذاشتین...بودنتون مربوط به انرژی زیادی با

پسند طور نیست خانم، راستی گفتین شاگرد جناب شاهـ نه اصالً این

 نوازنده گروه موسیقی هستن یا خواننده؟!

ـ نوازنده، این موسیقی هم که اآلن داره از پخش ماشیـن شنیـده 

 شه یکی از کارهای ایشون هست.می

تا رسیدن به سالن کنسرت به  آرام سر تکان دادم و در سکوت

موسیقی آرام که ترکیبی از موسیقی پاپ و سنتی بود گـوش دادم و 

هایم را روی هم گذاشتم؛ حمید رساندم فرودگاه... امّا دلـم را چه پلک

کردم؟! قلبی که جامانده بود، در همان خیابان بلند و ساکت زندان... می

واز هم برایم مهم نبود. اگـر به ساعتم نگاه کردم حتی جاماندنم از پر

بود،  بلند که پر از حصار و حفاظ و آهنرفتم و بیرون از آن دیوارهای نمی

تاکسی دربستی به مقصد زندان گرفتم و  گرفت.دیدمش دلم آرام نمینمی

در دورترین نقطه که جلب توجه نکنم در ماشین منتظر ماندم. فقط وقتی 

وسیـع  های بلنـدِچهاردیـواریشد آزاد شده که بیرون از آن باورم می

 دیدمش...می

اینکه کی و چه زمانی آن حس ناب و شکوهمند را از آزادی یکی از 

گاه نبود... شاید هم موکالن حس کرده بودم در خاطرم نیست شاید هیچ

چند باری امّا نه با این شدت... وقتی با آن ساک کوچک دیدمش که از در 
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ای از شوق و اندوه و درد و میزهآهنی و سبزرنگ بزرگ خارج شد آ

 ام را پر کرد...دلتنگی سینه

اش برای همیشه خارج شدنم دانستم که خواستهخواستمش و میمی

جا و در همان لحظه برایش آرزو کردم همیشه اش است هماناز زندگی

 عشق همسفرش باشد...

ماندم، حتی وقتی ماشین حمید که با مادرش و روژین برای بردن 

آمده بودند از خیابان زندان خارج شد همانجا ماندم... نه پاهایم توان  غزل

 رفتن داشتن نه قلبی که به این خاک چسبیده بود...

 با پرسش راننده تاکسی به خودم آمدم.

ـ قربان اگر منتظر کسی هستین برم جلوتر پارک کنم که نزدیک در 

 زندان باشه؟!

 ام را روی چشمهایم گذاشتم.عینک دودی

 ـ نه... نه ممنونم لطفاً برگردین فرودگاه...

 ها میگن جای ما اینجاست....ـ خوب این شماره

با صدای گیتا به خودم آمدم... دیگر در آن خیابان عریض نبودم. وارد 

هایمان سالن نیمه تاریک کنسرت شده بودیم و گیتا از روی شماره بلیط

 ها را پیدا کرده بود...صندلی

شاد چند آهنگ اول چندان مورد  اشعارِ و تند سیقیِهرچند سبک مو

ام به آهنگها گوش کردم. تا کنندهپسندم نبود امّا بخاطر احترام به دعوت

موسیقی سوم که متن و آهنگش بسیار با حال و هوایی که در آن لحظه 

 داشتم سازگار بود...

 کو بالم مبه تو فکر کردم باز پر حس پرواز
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 شم بد حالممردم می شم حرفتو و خودم گم می

 دلتنگم جوری که هیشکی نیست

 1کاش برگردی دلتنگی شوخی نیست

 دوست داشتین...

 ـ بله متن شعر خوب بود

شون پسندند که با حال و احوال درونیهایی رو میـ آدمها موسیقی

 پسندم.سازگار باشه، مثالً من بیشتر آهنگهای شاد و پرانرژی رو می

 لبخند زدم.

 ه شما هستن.ـ چون شبی

 طوره...ـ بله همین

چند آهنگ دیگر گروه موسیقی را هم برخالف ساعت اول با اشتیاق 

بیشتری دنبال کردم تا پایان کنسرت... گیتا از روی صندلی بلند شد... 

اش افتاد... انگار تازه بعد از این ای روی شانهاش برای لحظهشال صورتی

روز فرم اداری و مقنعه  همه ساعت متوجه شده بودم که مثل هر

ام لبخند زدم. در مورد غزل حتی توجهینپوشیده. به خودم و بی

 شدم.اش را به سرعت متوجه میکوچکترین تغییرات در ظاهر و چهره

رفتند پشت سر در شلوغی جمعیت که به سمت در خروجی سالن می

 گیتا به راه افتادم.

 ـ نیکان بهمنش؟!

                                                           
 آهنگ دلتنگی. 1

 خواننده: امین رستمی

  امیرخانیشاعر: مهرزاد 
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زد به سمت عقب برگشتم انتظار ا صدا میبا صدای آشنایی که نامم ر

که حدس زد  دشدیدن شهریار مفید را در آن شلوغی نداشتم هر چند می

های هنری رفت و آمد زیادی داشته باشد. گیتا هم که در چنین محیط

متوجه صدای شهریار شده بود ایستاد هر دو به سمت دیگر سالن که از 

که به همراه همسر و دخترش در خروجی فاصله داشت رفتیم. شهریار 

 آمده بود جلو آمد و با اشتیاق دستش را برای احوالپرسی جلو آورد.

 کردم اینجا ببینمت.ـ سالم نیکان جان تصورش رو هم نمی

ـ سالم استاد احوال شما؟ به سمت همسر و دخترش که با چند قدم 

 فاصله ایستاده بودند رفتم.

 خانم...ـ سالم سرکار خانم، سالم دنیا 

دانستم کیانا نام دارد جلو آمد و دستش را دور همسر شهریار که می

 بازوی شهریار حلقه کرد.

 ـ سالم آقای بهمنش حال شما؟!

 ـ سپاسگزارم سرکار خانم...

ی کمی کنارم ایستاده بود نگاه شهریار با لبخند به گیتا که با فاصله

 کرد.

 کنین؟...معرفی نمی کنم سرکار خانم. نیکان جانـ سالم عرض می

 برگشتم. گیتا جلوتر آمد و کنارم ایستاد.

 پسند از همکاران من و پدر در دفتر هستن...ـ سرکار خانم گیتا شاه

 کیانا با تعجب نگاهش کرد.

 پسند هستید؟!ـ چقدر شبیه روانکاو من آقای دکتر شاه

 گیتا خندید.



755سی و یک فصل 

 ـ ایشون دایی من هستن...

 شهریار را رها کرد و جلوتر آمد.کیانا با خوشحالی بازوی 

 ـ واقعاً؟! چقدر عالی چه حسن تصادفی....

شهریار به دنیا که آرام و ساکت ایستاده بود نگاهی انداخت و گفت: 

 نیکان جان شام که نخوردین؟

 گیتا به جایم پاسخ داد:

ها ها و شکایتـ تا همین دو ساعت پیش هر دو مشغول پرونده

شه که من زهای آخر سال گاهی به قدری زیاد میبودیم... حجم کاری رو

 کنم تایم غذا خوردن گذشته....واقعاً فراموش می

 شهریار لبخند زد.

ـ اتفاقاً این مشکل شلوغی آخر سال از مشکالت کاری من هم هست 

هام پیدا کنم و چقدر امشب بعد از مدتها تونستم یه تایم خالی بین پروژه

خبر بودم اینجا ن را که مدتها بود ازش بیخوب شد که شما و آقا نیکا

 دیدم، همگی شام مهمان من...

اب کرده بود ـکمی روی صندلی رستوران شیکی که شهریار انتخ

جا شدم و به گیتا و کیانا که در آن دقایق محدود آنقدر با هم آشنا و جابه

مشغول گفتگو و خنده بودند نگاه کردم. از روابط عمومی باال و قدرت 

تا در ارتباط سریع با افراد خبر داشتم امّا حاال آشنایی کیانا با دایی گی

گیتا هم مزید بر علت شده بود که آن دو در اولین دیدار آن طور راحت و 

 صمیمی به گفتگو بپردازند.
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جا کرد و مِنوها را کنار میز گذاشت. نیم اش را جابهشهریار صندلی

تر بودند انداخت و کمی نزدیک نگاهی به همسرش و گیتا که گرم گفتگو

 شد.

های سفال خبرم چرا دیگه برای کالسـ نیکان مدتهاست که ازت بی

 نیومدی؟!

 ی دنیا نگاه کردم.رشدهلبخند زدم و به موهای طالیی و فِ

ام علتش ـ راستش درگیری کاری و شلوغ بودن ساعت کاری روزانه

 بود.

 مقدمه پرسید: از غزل چه خبر؟بی

 چشمانش خیره شدم.به 

 ـ غزل؟!

 لبخند آرامی زد.

ـ بله خانم صباحی، دقیقاً از وقتی شما تصمیم گرفتین که به 

ام رو هم های تلفنیآموزشگاه نیاین ایشون هم دیگه نیومدن حتی تماس

نامه و دفاعش تر اینکه حتی دنبال پایانجواب گذاشت و از همه عجیببی

خبری ازش نداری  ه خاموش شد.بعد از یک ما اشتلفن هم نیومد و خطِ

 نیکان؟!

 ی ابرویم را خاراندم.گوشه

 ـ چرا باید خبر داشته باشم؟

 اش تکیه داد.به پشتی صندلی

ادی ـاگرد و استـاط خاصی غیر از شـکردم ارتبـ آخه احساس می

  تون باشه...بین
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 به زحمت لبخند زدم.

 ـ از کجا متوجه شدی؟

 دعوتش کرده بودی و...ـ از توجهاتت و اینکه شام 

 سکوت کردم. به گیتا و کیانا که گرم صحبت بودند نگاه کرد.

ی شخصی من در زندگی اینِ که هر چه انتخابت برای ـ البته تجربه

تری در زمینه کاری و شریک زندگی به فردی که خلق و خوی نزدیک

 شه، ولیاخالقی و روحیات بهت داشته باشه، درک متقابل هم بیشتر می

ی گرانبها دست پیدا کردم... بعد از متأسفانه کمی دیر به این تجربه

نابودی سالهای طالیی زندگی دخترم و خودم و کیانا پی بردم حاال هم 

های فکری و ه بچه هست باید تفاوتیاش هم که انتخاب کردم و ثمره

مّا ای و روحیاتمون رو بپذیرم و باهاش بخاطر وجود دنیا کنار بیام، اسلیقه

ات رو انجام ندادی، شاید در مورد تو که هنوز انتخاب شریک زندگی

رم غزل وهای بهتری از یک آدم هنری وجود داشته باشن، منظانتخاب

 هست...

 با آمدن غذا صحبتم با شهریار ناتمام ماند...

کردم با پایان شام به همان مالقات غیرمنتظره صحبتی که فکر می

 خداحافظی و در  دوستی خانمها دقیقاً در زمانختم شود. امّا به لطف 

 پارکینگ رستوران شهریار از ماجرای زندانی شدن غزل مطلع شد.

دانم بحث بین کیانا و گیتا در چه مورد بود که ناگهان نام غزل نمی

توجه هردویمان را جـلب کرد. شـاید گیتا طبق معمـول داشت از 

رانجام رسیـده بودند صحبت های بزرگی که در دفترمان به سـپرونده

کرد یا شاید کیانا از دختری که روزی مورد عـالقه همسرش بود و می
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ی شهریار را برای زدهخواست جای او را بگیرد هرچه بود صورت بهتمی

 چند ثانیه روی چشمانم متمرکز کرد.

پسند که در مورد شاگرد من غزل صباحی صحبت خانم شاه !ـ نیکان

 شنیدم غزل زندانی شده تو هم وکیلش بودی؟کنن؟! درست نمی

های کف محوطه پارکینگ بازی کردم و نیم نگاهی به ریزهبا سنگ

ی گیتا که کنار کیانا ایستاده بود انداختم در دلم از لطفی که در چهره

 فاش کردن رازم داشت تشکر کردم.

 ـ بله متأسفانه زندانی شده بودن امّا آزاد شدن...

ر مبهوت گفت: آخه به چه جرمی؟ غـزلی که من طوشهریار همان

العاده آرومی بود، تو که شناختم اهل هیچ خالفی نبود دختر فوقمی

شناختیش چندین ماه شاگردش بودی خلق و خوی آرومش رو خودت می

 دیده بودی...

 ی گیتا را روی صورتم دیدم.زدهنگاه شگفت

بخاطر یک  ـ مشکلی نبود شهریار جان متأسفانه خانم صباحی

های بیشتری که انجام شد، سوءتفاهم در حبس بودن که با بررسی

 تونستیم بیگناهی ایشون رو ثابت کنیم.

کیانا به دادم رسید و اگرنه مطمئن بودم شهریار تا تمام جزئیات 

شد قصد خداحافظی نداشت. هر دو با صدای ی غزل را متوجه نمیپرونده

 نازک کیانا برگشتیم.

ان دنیا خیلی خسته است اگر موافق باشی توی یه فرصت ـ شهریار ج

مناسب دیگه از آقای بهمنش و گیتای عزیزم دعوت کنیم که در کنار هم 

 باشیم.
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شهریار به سمت دنیا که با خستـگی به مـادرش تکیه داده بود و 

 هایش را روی هم گذاشته بود چرخید.پلک

پسند من از م شاهـ بله حتماً نظر خوبیه عزیزم، نیکان جان خان

کنم برای افتتاحیه آخرین نمایشگاهم توی سال جا دعوت میهمین

جاری که چند روز دیگه برقرار میشه به آتلیه هنری فیروزه تشریف 

 بیارین...

حوصلگی را از صورتم دور سعی کردم به زحمت حالت خستگی و بی

 کنم.

زمانی برای ما های کاری ـ ممنون از دعوتتون جناب مفید اگر مشغله

 بگذارن خیلی خوشحال میشم، افتخاریست برای ما جناب استاد عزیز...

 شهریار دستش را برای خداحافظی جلو آورد.

ـ آتلیه فیروزه رو که بلدی همون نمایشگاهی که اولین بار آمدی، 

 غزل کارهام رو بهت معرفی کرد. 

 آرام سر تکان دادم.

 ـ بله نشانی آتلیه را بلدم.

ام با غزل در حضور گیتا فی که در برمال کردن ارتباط گذشتهبه لط

داشت لبخند زدم. خداحافظی کردم و سوار ماشین گیتا که کمی دورتر 

 پارک شده بود شدم. کمربند را بستم و نفسم با پوفی بیرون دادم.

ای که با شهریار کردم امشب با مالقات غیرمنتظرهتصورش را هم نمی

 داشتم به پایان برسد. گیتا صدای پخش ماشین را کم کرد.اش و خانواده

گذره به مهارت شما در امر وکالت ایمان بیشتری ـ هرچه بیشتر می

 میارم.
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 به سمتش چرخیدم.

 ـ مالقات امشب ما در ایمان بیشتر شما نقشی داشته؟

 خندید.

 طوره.ـ بله همین

تر از آن لهحوصسکوت کردم و به از پنجره به بیرون خیره شدم. بی

 بودم که گفتگو را ادامه بدهم.

تونه طور متوجه شدم که یه وکیل خوب حتی میهام اینـ از شنیده

 گناه جلوه بده.یه آدم گناهکار رو بی

 به سمتش چرخیدم.

 پسند؟!ـ متوجه منظورتون نشدم خانم شاه

 از لحن تندم جا خورد.

مورد شخصیت غزل های کیانا در ـ آه منظوری نداشتم فقط از صحبت

 صباحی این برداشت رو کردم.

ـ چه جالب! جدیداً از اظهارنظرهای آدمها راجع به هم، شما شخصیت 

 زنید؟ یا این جزو عادات شما از قبل بوده؟افراد رو حدس می

 سرعت ماشین را کم کرد.

ـ در این مورد خاص من که خانم صباحی رو ندیدم، امّا آشنایی 

همسرشون با خانم صباحی و فهمیدن کمی از  طوالنی استاد مفید و

 خصوصیات اخالقی....

 کالمش را قطع کردم.

ـ بدترین نوع قضاوت در مورد افراد قضاوت از حرفهایی هست که در 

 شه... اظهار نظر دیگران در مورد یک نفر!...مورد یک نفر گفته می
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 ـ متأسفم قصدم جسارت به شما نبود آقای بهمنش...

 اده خیره شدم.با اخم به ج

کنم از این به بعد ـ به من جسارتی نشد سرکار خانم، امّا فکر می

های خودتون از یک شخص ها و شنیدهقضاوت رو فقط با چشمها و دیده

انجام بدین هر چند من همیشه از قضاوت در مورد شخصیت افراد بیزارم، 

های کفشچون ما هیچگاه در شرایط زندگی دیگران قرار نداشتیم و با 

 اون آدم راه نرفتیم..

کامالً حق با شماست، من متأسفم. سکوت کردم و  بله... آرام گفت:

 حوصله به جاده خیره شدم.بی



 

 

 

 

 

 

 فصل سی و دو

 غزل 

با صدای شکستن گلدان از جایم پریدم و از پنجره به حیاط خیره 

های خانه خاله الی گلهای حسن یوسف کنار پلهشدم. گربه سیاه از البه

سرعت روی دیوار پرید... دستم را روی قلبم گذاشتم. داشت تندتند  به

 تپید جدیداً به هر صدای بلندی حساس شده بودم.می

بعد از دعوای آن روز گلنار و حمید انگار هر لحظه در انتظار شنیدن 

کم داشت نابودم صدای شکستن و جیغ و فریاد بودم... انتظاری که کم

ی حمید و بدتر از ام به خانهم در آنجا و نزدیکیدانستم ماندنکرد. میمی

آن توجهات گاه و بیگاه حمید، گلنار را حساس کرده هر چند که هیچ 

حسی جز حس عمیق خویشاوندی شاید مثل حس خواهرانه نسبت به 

ام دیده بودم. تر و حامیحمید نداشتم. همیشه حمید را مثل برادر بزرگ

د حیاط شد و ناسزاگویان به گربه سیاهِ روی انداز وارخاله با جارو و خاک

ها جمع کرد. در اتاقم را باز کردم و های گلدان را از روی پلهدیوار خاک
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الی گلدان ی سبز را از البهها رفتم و شاخهبه سمت پله وارد حیاط شدم.

 شکسته جدا کردم. خاله با لبخند نگاهم کرد.

بیاد بکاره توی یه گلدون گم سید محمد... ـ بزارش کنار دیوار می

 دیگه.

 خاک را از روی برگهای سبز تکاندم.

 ـ خودم میکارم گلدونا کجان؟!

 رویم ایستاد.خاله کمرش را صاف کرد و روبه

خواد لباسهات خاکی میشن، عمو کاظمت و زن عموت و امید ـ نمی

 ها رو بچین غزل جان...توی راهن، برو باال کمک روژین میوه

 کردم. گردنم را کج

 ـ خانوادگی میان؟! مگه نگفتین فقط عمو کاظمه!

 ی شمعدانی را از دستم گرفت.لبخند زد و شاخه

ـ چه فرقی میکنه خواسته با خانوادش بیاد از دلت دربیاره ازت 

حاللیت بطلبه، هرچند خدایی توی مدتی که زندان بودی هیچ حرفی از 

گذاشت بود نمی زن عموت پشت سرت نشنیدم، حتی امید هم وقتی که

 عمو کاظمت حرفی پشت سرت بگه...

 ها باال رفتم.ام را با آهی بیرون دادم. دستهایم را تکاندم و از پلهنفس

ها را شسته بود و روی کانتر گذاشته بود وارد آشپزخانه شدم. روژین میوه

پشت کانتر بود. خم شدم و به  ،انتظارش را نداشتم که آنجا نشسته باشد

 حالش خیره شدم.و بیصورت زرد 

 ـ روژین چرا اینجا نشستی خواهری؟ حالت خوبه؟ 

 جانی زد.لبخند بی



 066 غزل

 طوری یه ذره خسته شدم گفتم یه کم استراحت کنم...ـ همین

 ـ چرا زودتر صدام نزدی؟!

جوابم را نداد، به سرعت بلند شد و در حالیکه جلوی دهانش را گرفته 

هایش سرخ وقتی برگشت گونهبود به سمت سرویس بهداشتی دوید... 

 بودند.

 خوای بریم دکتر؟ـ حالت خوب نیست روژین می

 ها را خشک کرد.جلو آمد و با دستمال سفید میوه

ـ خوبم، چند وقتی هست که حالم این طوری شده با ناراحتی گفتم: 

 چرا زودتر نگفتی باید بریم دکتر!

 لبخند زد و با خجالت نگاهش را به زمین دوخت.

طوری بود کلی نیست خاله میگه سر حمید و مجید همینـ مش

 حالش...

 اخمم به بُهت و لبخند تبدیل شد...

 ـ روژین؟!

 بغلم کرد.

 ـ جانم خاله غزل؟!

 با اشتیاق در آغوشش کشیدم.

ـ وای چه خبر خوبی این بهترین خبریه که بعد از این همه مدت 

 ه!...شنیدم خواهرم داره یه فرشته کوچولو به دنیا میار

خوشحالیمان با شنیدن صدای زنگ در و پس از آن ورود خانواده عمو 

 به خانه ناتمام ماند.
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ی خودم را در مبل جمع کردم. نگاهم از روی سبدگل بزرگ و جعبه

کیک چرخید و روی صورت آرام خاله فرود آمد. نشسته بود کنار زن عمو 

چای را از کردند. روژین بلند شد و سینی و امید آرام صحبت می

حالش پی به حال بدش بردم. بلند شدم و آشپزخانه آورد. از صورت بی

 سینی را از دستش گرفتم.

روی عمو نشسته بود. با صـدای باز شدن در خانه سیدمحمد روبه

 ی نگاهها به سمت در چرخید.همه

گلنار بود با لبخندی سالم و خوش آمد گفت و کنار خاله نشست. 

ام سیدمحمد گرفتم. تشکری کرد و فنجان شوهر خالهروی سینی را روبه

چای را برداشت. با آنکه برایم سخت بود امّا با همان لبخند که روی لبم 

روی عمو گرفتم. چند ثانیه مکث کرد. انتظارش را بود سینی چای را روبه

نداشتم امّا بلند شد و سینی را از دستم گرفت و روی میز گذاشت سرم را 

 آغوشم گرفت.بوسید و در 

 ـ منو ببخش عمو جان منو ببخش دخترم...

تالشم برای جلوگیری از ریزش اشکهایم سخت و طاقت فرسا بود. با 

همان دست که روزی آن سیلی محکم را روی صورتم نشانده بود با همان 

کرد... با همان زبان که روزی بدترین ناسزاها و دست موهایم را نوازش می

 کرد...شنیده بود از من طلب بخشش میها را از آن تهمت

زندگی هزار بازی  ،چرخید با هر چرخشدنیا چه عجیب و غریب می

 شد با هر چرخش زمین...رویت باز میهزار فصل نخوانده روبه ،داشت

 آرام از آغوشش جدا شدم.
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ـ این چه حرفیه عمو جان شما بزرگ ما هستین بعد از فوت پدرم ما 

 شما رو داریم.

ای به سرم زد و روی ضایت روی لبهایش نشست دوباره بوسهلبخند ر

 مبل نشست.

 ـ خدا از سر تقصیرات سامیار نگذره...

 صدای تأئید زن عمو و امید آمد: انشاا... که به سزای کارش برسه. 

 کنار روژین نشستم. نگاه گلنار روی سبد بزرگ ثابت مانده بود.

خیلی ممنونیم توی این  ـ راستش سیدمحمد... ما از شما و خانمتون

 مدت خیلی حامی غزل بودین...

سیدمحمد با آرامش سر تکان داد: وظیفه بود کاظم خان غزل هم 

 ماند. صدای زن عمو آمد:مثل گلنار و روژین می ،مثل دختر من

ـ راستش من و کاظم امروز هم آمدیم اینجا که از غزل عذرخواهی 

 واستگاری کنیم... کنیم هم دوباره از غزل جان برای امید خ

مبهوت ماندم نفسم در سینه حبس شد انتظار همه چیز را داشتم غیر 

از اینکه در این شرایط و در اولین مالقات باز هم همان حرفهای تکراری 

 را بشنوم. حرفهایی جامانده پشت روزهای زنده بودن پدرم. سکوت کردم.

ی چشمانم ز دریچهنگاهم با نگاه روژین گره خورد. انگار حرف دلم را ا

خوانده بود که آرام گفت: زن عمو خودتون که در جریان هستین غزل سه 

کنم اآلن شـرایط مسـاعدی بـرای ماه توی زنـدان بوده، فـکر نمی

به تقاضای پسرعمو رو داشته باشه. زن عمو خندید: گیری و پاسخ تصمیم

لنار چرخید: عزیزم منظورم نبود همین اآلن جواب بده... بعد به سمت گ

به خدا اگه اصرارهای امید نبود من و کاظم هم قصد نداشتیم به این 
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از این به  و مطرح کنیم، امّا کاظم خان مایلِها رباره این صحبتوزودی د

 بعد ما غزل جان رو حمایت کنیم.

در دلم پوزخندی زدم و با نگاهم از روژین تشکر کردم. با خودم فکر 

عد از این همه اتفاقی که از سر گذرانده بودم کردم چه خوب که عمویم ب

بعد از تمام روزهایی که مرا قاتل برادرش خوانده بود و تقاضای مجازات و 

خواهد اعدامم را داشت این طور راحت همه چیز را فراموش کرده و می

 عروسش باشم...

طور راحت فراموششان شده شاید قلبش مثل من نشکسته بود که این

های اتهامی که به ای سیاه را... فراموش شده بودند انگشتبود آن روزه

سمتم گرفته بودند و آرزوی مرگی که در هر جلسه از دادگاهم از زبانشان 

ثروت شد. چه خوب بود ازدواج با دختری که وارث نیمی از جاری می

شد، هم لطفی به حالم کرده بود و هم منفعتی وسیع برادر مرحومش می

شد... چه عموی مهربانی بود از نگاه مردم، پدیدار میدر زندگی پسرش 

 عمویی که دختر خطاکار برادرش را بخشیده بود...

نفس عمیقی کشیدم و با آرامش گفتم: عموجان ممنونم که بعد از 

 ها تشریف آوردین.از آزادی من برای رفع کدورت و نیم یک ماه

میز اش را روی های زن عمو درهم رفت و فنجان نیمه خوردهاخم

 گذاشت.

کنم وصلت دختری که روزی به اتهام قتل ـ راستش فکر نمی

قضاوت ازتون سیلی خورده و تا پای چوبه دار هم رفته، برادرتون بی

وصلت مناسبی با خانواده سرشناسی مثل شما باشه. هرچند که من از 

بچگی امید رو که چهار سال از خودم کوچکتره مثل برادرم دونستم امّا 
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خواین نشون دم لطف دیرهنگامی رو که توی حمایت از من مییترجیح م

 بدین نادیده بگیرم و تقاضای ازدواج با امید رو رد کنم.

 به صورت برآشفته عمو نگاه کردم.

 ـ یعنی تو هنوز از من که از تو حاللیت طلبیدم کینه داری؟!

 با آرامش لبخند زدم.

ازدواج با پسرتون رو ـ اصالً اینطور نیست عموجان من فقط تقاضای 

 رد کردم. 

زن عمو پوزخند زد و گفت: هرچند که توی چند تا جمله از دالیلی 

 که باعث رد کردن خواستگارت بود گفتی.

ـ حتی اگه در زمان زنده بودن پدرم و قبل از این اتفاقات هم این 

شد قطعاً جواب من منفی بود، نه بخاطر جریاناتی خواستگاری انجام می

اومدند فقط بخاطر اینکه حس من به امید از بچگی فقط یک  که پیش

 احساس برادرانه بوده و هست...

ناخودآگاه نگاهم روی صورت شاد و راضی امید ثابت ماند انتظارش را 

ام نه تنها نگار او برخالف پدر و مادرش از جواب منفیاِنداشتم امّا 

م ساعت مهمانی نرنجیده بود، بلکه آن استرس و اضطرابی را که در تما

داشت از وجودش رخت بسته بود. با دیدن چشمهای آرام و خندانش و 

نگاه قدرشناسی که به صورتم خیره شده بود سخت نبود حدس زدن 

اینکه امید به اصرار پدرش به این خواستـگاری آمده... به یاد دختـرک 

شان افتادم. همان دختر ظریف و ریزنقشی که چند سال قبل همسایه

اش را برایش نقاشی کنم... د چندین بار از من خواسته بود چهرهامی

 ناخودآگاه لبخند روی لبهایم نقش بست نامش پریناز بود انگار...
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روژین بلند شد و لیوانها را از روی میزها جمع کرد. مهمانها رفته 

 بودند. سیدمحمد با آرامش روی مبل نشست.

 نیست جاریت...ـ گلنار کمک روژین کن از صبح حالش خوب 

جایی بود چرخید و گلنار به سمت خاله که در آشپزخانه مشغول جابه

 حوصله جمع کرد و روی کانتر گذاشت.ها را بیزیردستی

گرده برم ـ من با اجازه برم خونه اآلن امیرحسین از مدرسه برمی

 ناهارش رو آماده کنم.

خداحافظی اش که در هم رفته و مغموم بود نگاه کردم به چهره

ها را مانده ظروف و فنجانمختصری کرد و از خانه خارج شد. باقی

های روژین را برداشتم و وارد آشپزخانه شدم خاله داشت با محبت شانه

 کرد.نوازش می

 ـ برو استراحت کن تا مجید بیاد با هم برین دکتر...

 صدای سیدمحمد آمد.

این دختر  درمانگاه، ـ خانم تا مجید بیاد دیره خودت و غزل ببریدش

 از صبح تا به حال چند بار بدحال شده...

 ی ریز خاله در آشپزخانه پیچید. صدای خنده

 ـ چشم سیدمحمد.

 با تعجب گفتم: مگه خبر ندارن؟!

 خاله خندید.

 ـ نه هنوز!
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انگیز بود با یادآوری بارداری روژین حس زیبایی وجودم را پر کرد. دل

های این روزها را با آمدنش رنگ شعف تلخیآمدن موجود آسمانی که 

 پوشاند...می

آوری و شستن ظروف با رفتن روژین برای استراحت به اتاقش و جمع

سره به سراغ ساکم که زیر از خانه خاله خارج شدم و به اتاقم رفتم. یک

تر گرفته بودم، قبل از امروز و تخت گذاشته بودم رفتم. تصمیم را قبل

ده عمو، شاید چند روز بعد از دعوای حمید و گلنار. چند دیدار با خانوا

هایی که در گنجه پدربزرگ حمید جا الی لباسلباس زمستانی را از البه

ام که تنها موجودی مختصرش پول رهن داده بودم برداشتم. کارت بانکی

ام در تهران بود... و تخته طراحی چند کاغذ و مداد این تمام خانه

هرچند اگر چمدان بزرگی  شد.در ساک کوچکم جا می چیزهایی بود که

 داشتم.هم داشتم تنها همین چند تکه را برمی

روی کاغذ کاهی با حوصله و تمیز چند خط از علت رفتنم برای 

که داشت نگرانم شود. با آنکه  خواست در شرایطیروژین نوشتم، دلم نمی

دِ یکی از دوستان مایل نبودم امّا بخاطر آرامش روژین نوشتم که در نز

روم که قبالً با هم همخانه بودیم و تا پیدا کردن ام در تهران میقدیمی

 مانم.کار مناسبی همانجا می

گوشی تلفنم را روی کاغذ کاهی نامه که به شکل پاکت تا کرده بودم 

خت ـگذاشتم و به تختم برگشتم. امشب آخرین باری بود که در این ت

شد. از پنجره به ام آغاز میجدیدی از زندگیخوابیدم... فردا فصل می

ام بارش برف داشت نگاه کردم، فصل جدید زندگیآسمان سرخ که نوید 

شد. صبح پیش از طلوع آفتاب بیدار زودتر از فصل سبز طبیعت آغاز می
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شدم. ساک کوچکم را برداشتم و شال سیاهم را دور سر و صورتم 

 پیچیدم.

آرام در  و زمین را سپیدپوش کرده بود.برف تمام شب را باریده بود 

اتاق را باز کردم. برای اطمینان از بیدار نبودن اهـالی خـانه خاله به 

شان نگاه کردم. ردیف گلدانهای حسن یوسف که در اثر بارش برف خـانه

و سرما برگهایشان خشک و پالسیده و یخ زده شده بود کنار پله 

تر کردم. کشیدم و شالم را محکمسفیدپوش شده بودند. ناخودآگاه آهی 

 ی کوچک حمید هم خاموش بود.حیف بودند... چراغ خانه رچقد

ای زمان برد. صدای ام چند دقیقهتا رسیدن به کوچه باغ خانه پدری

خداحافظی از شد بیآمد امّا مگر میمیها ی گرگها و زوزهپارس سگ

ا در آن گذرانده ام رعمارتی که روزی بهترین سالهای کودکی و جوانی

بودم راهی سفر شوم. مادرم را در همین خانه از دست داده بودم. روناک 

اش را با موادی که خواهر کوچکم در همین خانه روزها و شبها تنهایی

اش را به آتش کشید سپری کرده بود و پدرم... پدری که چون زندگی

ربانی کینه و سپیدپوش ق ورزیدم در همین خانه باغجانم به او عشق می

 اش کرده بود...پوش هجرانقساوت شده بود و قلب و روحم را سیاه

ام سر خورد را با پشت دست پاک کردم و ی اشکی که روی گونهقطره

روزی کرایه دانستم یک آژانس شبانهبه سمت خیابان اصلی رفتم می

 اتوموبیل در آن خیابان وجود دارد. نشانی مقصد را گفتم و سوار شدم.

ی بلند اتوبوس مسافربری که به سمت چند ساعت بعد از پشت شیشه

رفت به کوهستان سپیدپوش که با سخاوت وجودش را تقدیم تهران می
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ی نامعلومم فکر تنِ مارپیچ و بلند جاده کرده بود چشم دوختم و به آینده

 کردم...می

ز با ام و دلشوره را از تنها رها کردن روژین در آن حال و رونگرانی

ام به محض پیدا کردن کاری دلداری خودم و تصمیم مبنی بر تماس

 مناسب آرام کردم.

اش را روی از اتوبوس که پیاده شدم غروب سرد زمستان دست یخ زده

ال ـردم و به سمت ترمینـالم را محکم کـتن شهر گسترده بود. ش

دم را ام بود که مقصهای درون شهری رفتم. اولین بار در زندگیاتوبوس

خواست بروم اینکه کجا برای خودم هم سؤال دانستم... فقط دلم مینمی

خواست جایی باشد که کسی آن وکیل آرام و صبور و بود. فقط دلم می

خواست حتی به اش را نشنیده باشد، دلم نمیموفق را نشناسد و آوازه

 ببینم...صورت تصادفی هم هیچ آشنایی را در این شهر 

ناخودآگاه شهر کوچکمان را با این پایتخت شلوغ و پرجمعیت از اینکه 

هایم نقش بست قطعاً اینجا آنقدر وسیع ام لبخندی رو لبمقایسه کرده

های شتابان و ها و آدمالی ازدحام ساختمانام را البهبود که تمام گذشته

 اش گم کنم، چه خوب بود کوچیدن از دردها...روزهای شلوغ

را از مرکز شهر انتخاب کردم و سوار شدم. به ساعت دورترین اتوبوس 

رسید. باید به دنبال ام نگاه کردم. چند ساعت دیگر شب به پایان میمچی

گشتم. به ایستگاه آخر رسیدیم. کیف ای برای خواب امشبم میمسافرخانه

ام زیر و رو کردم، مسافرها همه ام را برای پیدا کردن کارت اعتباریدستی

 ه بودند...پیاده شد
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چطور ممکن بود قبل از سوار شدن کارت کشیده بودم امّا حاال هیچ 

اثری از کارت نبود، هراسان محتویات کیفم را روی صندلی اتوبوس خالی 

 کردم...

 صدای اعتراض راننده آمد.

 .ـ خانم پیاده شو ایستگاه آخره

 ها و کاغذها را گشتم...با عجله بین تمام کارت

 شم...پیاده میـ چشم االن 

هیچ اثری از کارت اعتباری نبود، تمام نیرویم گرفته شده بود. با 

ها و پاهای لرزان پیاده شدم... صدای هیاهو و شلوغی رفت آمد ماشین

عبور عابران در سرم پیچیده بود. وارد ایستگاه شدم و روی نیمکت فلزی 

بودند تمام  نشستم. زیر نگاه متعجب دو خانم میانسال که کنارم نشسته

محتویات ساک و کیفم را روی نیمکت خالی کردم. چطور ممکن بود؟! 

ای که سرم را به شیشه تکیه داده بودم و خواب بودم قطعاٌ در چند دقیقه

 کسی کیف کوچک مدارکم را از زیپ کوچک کیفم برداشته بود...

م بعد از م لعنت فرستادم. چند دقیقه خوابآهی کشیدم و بر بخت بد

 یهمه بود که به قیمت از دست دادن ن سفر طوالنی آنقدر عمیقآ

ام تمام شود... بغض کردم و به دو خانم میانسال که سوار اتوبوس دارایی

شدند نگاه کردم، بدون پول و هیچ مدرک شناسایی. تنها آنهم در این 

 کردم؟! شب طوالنی زمستانی چه می

الی زیپ سفیدی از البهزیپ کنار ساکم بازمانده بود و قطعه کاغذ 

نشانی حوصله کاغذ را بیرون کشیدم و باز کردم. بیرون مانده بود... بی

ی زیر نشانی نگاه کردم: غزل جان این مجتمع مسکونی بود به نوشته
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گرده اگه رفتی یپشش ی بیتاست که دنبال یه همخونه میآدرس خونه

را با حرص مچاله کردم  بگو از طرفِ بتی اومدی... ایستگاه خالی بود. کاغذ

و زیر پایم انداختم، اشک از روی صورتم سرخورد و روی دستم افتاد. به 

 آسمان نگاه کردم...

طاقتم... ـ نذاشتی بیام پیشت و ازت بپرسم چرا؟! امّا حاال دیگه بی

هایم هق گریهچرا آخه خدا؟ چرا؟ صورتم را با دستهایم پوشاندم. هق

کرده بود... ایستگاه خلوت بود. امّا با آن  فضای کوچک ایستگاه را پر

شرایط بد روحی که داشتم دیگه برایم مهم نبود که تمام مردم شهر هم 

صدای شکستن غزل را بشنوند... غزل مغرور دیگه وامانده بود... شکسته و 

 ویران بود...

 ـ دخترم.... دخترم

کنارم پیرزنی  .مزد سرم را بلند کردبا صدای آرامی که صدایم می

گرفتم و  انشسته بود و دستمالی را به سمتم گرفته بود. دستمال ر

 اشکهایم را پاک کردم.

همان نشانی  نگاهم روی کاغذ مچاله شده که زیر پایم افتاده بود افتاد

 خانه دوست بتی بود.

خم شدم که کاغذ را بردارم امّا با ورود اتوبوس به ایستگاه و جریان 

ی اتوبوس ایجاد شد کاغذ به سمت خیابان کشیده شد هابادی که از چرخ

 ها گم شد.های سیاه ماشینو زیر چرخش الستیک

را نداشتند رمق برگشتم پاهایم تاب تحمل سنگینی وزنم ناامید و بی

رزن را حس کردم که زیر یقبل از اینکه روی زمین بیفتم گرمای دست پ

 بازوهایم را گرفت.
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ه به روز خودت آوردی آخه مگه چی توی ـ بیا دخترم، بیا بشین، چ

 اون کاغذ مچاله بود که با از دست دادنش اینطوری شدی؟!

 با درد پوزخند زدم.

 ـ چی بود؟ هیچی گم شدنِ اون کاغذ بازیِ جدید خدا با منه...

اش پیرزن استغفراللهی زیر لب گفت و دستم را با دستان چروکیده

 نوازش کرد.

خدا گر ببندد ز حکمت  ناامید نشو دخترم.ـ هیچوقت از رحمت خدا 

 دری گشاید ز رحمت در دیگری...

 پوزخندی زدم و اشکهایم را پاک کردم.

گم شدن ـ همین چند لحظه قبل یکی دیگه از درهای رحمتش رو با 

ی این شهر در بدبختی و بیچارگی و آوارگی تو، اون کاغذ برام باز کرد

 دراندشتِ بی دروپیکر.

 وی دستم زد: تو چه از اسرار نهان با خبری؟!آرام ر

سکوت کردم و خیابان نمناک را برای پیدا کردن اثری از کاغذ با 

چشمانم جستجو کردم، هیچ اثری از تکه کاغذ نبود انگار به الستیک 

 خیس ماشینی چسبیده بود و رفته بود.

 یم پاساژ یه چایی با هم بخوریم.بر وبلند ش ،ـ بلند شو

با  ندازه دستهایش چروکیده نبودند.سمتش چرخیدم. صورتش به ابه 

 تعجب گفتم: پاساژ؟!

 ـ آره اونجاست اونور خیابان روبروی ایستگاه اتوبوس.
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نمایان  رویمبعد از رفتن اتوبوس از ایستگاه به پاساژ بزرگی که روبه

های بود چشم دوختم. پاساژ مربوط به وسایل لباس عروس و لباس شده

 د.مجلسی زنانه بو

 پیرزن لبخند زد.

 .ـ مغازه من طبقه پائین پاساژه

 با لجبازی به خیابان خیره شدم.

ی چای خوردن داشته کنم اآلن حوصلهـ ممنونم مادر جان فکر نمی

هام و شبی که پیش رو دارم باشم شبی که باشم باید به فکر بدبختی

 جا و چطوری باید به صبح برسونم.دونم کنمی

اش را زیر روسری بزرگ نقش بود. موهای خاکستری بلند شد. ریز

 ترکمن بنفش پوشانده بود.

 دستش را به سمتم دراز کرد.

 ـ دستمو بگیر.

 حرکت ماندم.بی

 ـ بلند شو.

به چشمانش که مهربان و آرام بودند چشم دوختم. مثل گردابی در 

شدم و حسی از اطمینان و آرامش به نقش سیاه چشمانش کشیده می

اش راه اختیار بلند شدم و به همراهتابید. بیقلبم از آن چشمهای سیاه می

بارید. به در پاساژ که رسیدیم مرد میانسالی که نم میافتادم. باران نم

ای پوشیده بود جلو آمد. به نظرم نگهبان پاساژ لباس فرم طوسی و سورمه

خندان جلو اش را باز کرد و بود چون با دیدن پیرزن در اتاقک کوچک

 آمد.
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بی گل شما که هنوز نرفتین؟! مگه نگفتین امشب ـ چی شد پس بی

 مهمون دارین؟

 پیرزن دستم را که گرفته بود رها نکرد.

خوام برم مغازه باهاش ـ فعالً یه مهمون عزیزتری برام رسیده که می

 حبت کنم و یه چای با هم بخوریم.ص

 ی به صورتم انداخت.نگاهنگهبان نیممرد 

 بی گل خدا خیرت بده.ـ در پناه خدا بی

چند دقیقه بعد کلید قفل آهنی را به دستم داد. با تعجب نگاهش 

 کردم.

 است. ـ کلید قفل مغازه

سخته برام  فکر کنم عینکم رو توی مغازه جا گذاشتم بدون عینک هم

 پیدا کردن جای کلید.

دای صحبت ی آهنی چرخاندم. صخم شدم و کلید را در قفل کرکره

 ی کناری بیرون آمد به گوشم رسید.زنی که از مغازه

هات امشب بی گل برگشتی؟ مگه نگفتی عروس و دامادات و نوهـ بی

 مهمونت هستند؟

دار پیرزن با لبخند به قفلی که باز شده بود نگاه کرد و رو به زن مغازه

 رم حاال دیر نمیشه.: میگفتِ

دم فروشگاه تولیدی غازه خیره مانی بزرگ روی شیشه مبه نوشته

 لباس گلبانو.

ای را هل داد چند دقیقه بعد نور چراغ پیرزن جلو رفت و در شیشه

های زنانه که بزرگ وسط مغازه همه جا روشن کرده بود و طبقات لباس
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رویم نمایان شدند. ایستاد: اسم من گلبانوِ روی هم چیده شده بودند روبه

 زنن.صدام میبی گل امّا همه بی

ای رفت و چهارپایه پالستیکی سبز با لبخند به پشت ویترین شیشه

 رنگ را بیرون آورد.

 ا تا برم بساط چای رو محیا کنم.ـ بیا بشین همین ج

. چند دقیقه بعد مین گذاشتم و روی چهارپایه نشستمساکم را روی ز

وان گذاشت و با دو لیوان بزرگ برگشت و لیوانها را روی ویترین پیشخ

 شد خیره ماندم.ها که بخار از آنها بلند میرویم نشست. به لیوانروبه

های برقی اینه که دیگه نیم ساعت ـ خوبیه استفاده از این کتری

 مونی.منتظر جوش اومدن آب نمی

حال لبخند زدن هم نداشتم. لیوان را به دستم داد در سکوت لیوان را 

در انعکاس چای درون لیوان افتاده بود خیره گرفتم و به نقش صورتم که 

ی درشت اشک چطور از چشمم سر ماندم خودم هم نفهمیدم آن قطره

 م بلغزد مستقیم افتاد در لیوان.خورد و بدون اینکه روی صورت

 با دستش آرام دستانم را که دور لیوان حلقه کرده بودم نوازش کرد.

 مع العُسرِ یُسرا. ـ انَّ

گاهش کردم آرام گفت: وقتی خـودش تـوی کتاب با تعجب ن

مون تأکید کرده که بعد از هر سختی گشایش و آسانیِ تو چرا آسمانی

 نباید به رحمتش امیدوار باشی.

 آهی کشیدم و با بغض گفتم: رحمت؟! آسونی؟!

هاش رو از من دریغ کرده به جاش تو خدا خیلی وقته این نعمت

مادری توی سالهای و غم... از رنج بیزندگیم پر شده از حسرت و درد 
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نوجوونیم از دردِ جوونمرگ شدن خواهرم توی بیست سالگی از تهمت و 

زندانی شدنم به جرم کشتن عزیزترین فرد زندگیم... اینها رحمت خدا به 

 من بودن؟!

 با لبخند به چشمانم خیره شد.

زیاده های های خاص و با ظرفیتش دردها و رنجـ خدا فقط به بنده

کنن و مثل دونه زیر بار این دردها شونه خم نمیهایی که میده بندهمی

 شن با هر رنجی.فوالد آبدیده می

ام رو باز کنین توش یه قلب شد سینهسرم را بلند کردم: اگه می

این انصاف نیست که این همه رنج ، ی شکستهدیدین یه شونهسوخته می

. لیوان چایم را با لیوان خودش صاف نیستو درد که رو سرم آوار شدن ان

 عوض کرد.

ـ بیا این چای رو بخور عزیز من... بعد بهم بگو، از این همه بغضی که 

من هم زنگ زدم خونه به دخترم گفتم  راه حرف زدنت رو گرفته بهم بگو.

 رم خونه.مهمون عزیزی برام اومده و دیرتر می

. انگار بغضم را با نیمه سر کشیدملیوان را گرفتم و محتویاتش را تا 

 همان چند جرعه داغ چای بلعیده بودم...

 لب باز کردم...

های ساعت از یازده گذشته بود که حرفهایم به پایان رسید دردل

ترین ترین و صمیمیام که حتی با نزدیکسالها تلنبار شده در سینه

 دوستم هم بازگو نکرده بودم.

به صورتم خیره بودند نگاه با محبت  به چشمانِ عمیق سیاهش که

 به ساعت مغازه نگاه کرد. کردم.
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 ـ دیگه باید برم دختر و پسرهام منتظرن...

از روی صندلی بلند شدم و ساکم را برداشتم. چراغ مغازه را خاموش 

کرد و به سمت در رفت. از مغازه خارج شدم تاریکی و آرامش خیابان 

تصور خوابیدن در پارک یا خیابان برایم انداخت. حتی روی قلبم چنگ می

کلید را به سمتم گرفت. قفل را روی در زدم امّا هر کاری  آور بود.وحشت

 گرفت...کردم کلید داخل قفل قرار نمی

 به سمتش که آرام پشت سرم ایستاده بود چرخیدم.

 ـ فکر کنم این کلید برای این قفل نیست...

 با آرامش لبخند زد.

ی کوچیک زیر پله لید اینجا نیست. کلید اون مغازهـ آره این ک

 هست...

ی کوچک به سمتی که با دستش اشاره کرده بود نگاه کردم. مغازه

رساند قرار گرفته بود و سقف میهایی که طبقات را بهم دقیقاً زیر پله

شیروانی داشت. متحیر ماندم. اینکه چرا کلید آن مغازه را به دستم داده 

 سؤال بود.هنوز برایم 

ـ اون مغازه یه مغازه نقره فروشی و بدلیجاتِ که یه مدتِ تعطیل 

شده، قبالً هستی عروسِ آقا جواد همون نگهبان پاساژ که دیدیش اونجا 

چرخوند امّا از وقتی پابه ماه شده رفت و آمد براش سخت شده من رو می

نه البته هم مغازه رو بستم چون کسی نبود که اونجا بمونه و فروشندگی ک

دونم چرا دلم به چند نفری هم توی این چند روزه اومدن امّا نمی

 هیچکدومشون رضا نبود...

 با لبخند نگاهم کرد.
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 ـ شاید هم منتظر تو بودم.

 ماندم. مبهوت

همانجا مات ایستادم. انگار  کلید قفل اون مغازه رو باز کن.ـ برو با این 

 پاهایم به زمین قفل شده بودند...

دونم جای کمی ـ امشب رو همونجا توی مغازه به صبح برسون می

برای خوابیدن و نشستن داری امّا بهتر از بیرونِ یه پتو و گاز پیکنیک و 

 یه تلویزیون کوچیک هم اونجا هست. 

ای که گفته بود در سکوت به چشمانش خیره ماندم. ناخودآگاه جمله

 در ذهنم تکرار شد.

 سرا....انَّ مع العُسرِ یُـ 

ها گفته بود... کلید را گرفتم و در از سختی ذرانگار در معنایش از گ

های آهنی سبز باز شدند و ویترین کوچک که پر از قفل چرخاندم کرکره

های مختلف بودند جلوی چشمانم ظاهر قطعات زیورآالت نقره با شکل

 شد. آرام روی کمرم دست کشید.

مهمونام برسم... نگران نباش بعد از رفتنم ـ خوب دیگه منم برم که به 

کنه، خیالت تخت اینجا جات امنِ... آقا جواد در ورودی پاساژ رو قفل می

راستی یه سرویس بهداشتی کوچیک هم ته راهروی همین طبقه هست، 

 کلیدش هم توی همین کلیدهاست که توی دستتِ...

 همانجا ایستادم.

 دونین...سم منو نمیـ امّا گلبانو خانم شما هنوز حتی ا

 لبخند زد.

 زنیم... شبت بخیر دخترم...ـ فردا که اومدم بیشتر با هم حرف می
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اش از زیر لب شب بخیر آرامی گفتم و به باال رفتن آرام و با طمأنینه

 ها خیره ماندم...پله

 درخشیدند...ها زیر نور چراغ باالی ویترین مینقره

 



 

 

 

 

 

 

 فصل سی و سه     

 نیکان

تر به گوشم چسباندم و بهت زده گفتم: چی؟! شما گوشی را محکم

 برای چی گذاشتین؟

 صدای غمگین و آرام روژین در گوشی تلفنم پیچید.

 ـ بدون اینکه بدونم صبح خیلی زود رفته بود...

 ای بود.نفس عمیقی کشیدم. نگران کردن روژین کار بیهوده

ـ نگران نباشید روژین خانم، غزل چندین سال تنها توی تهران زندگی 

کرده، شخصیت قوی و مستقلی داره، باید بهش فرصت بدین بعد از اون 

 اتفاقات نیاز به این تنهایی داشت.

س که قطع شد من همان جا پشت میزم مبهوت ایستادم اگر تما

شدم خودم را گرفت هیچوقت متوجه سفر غزل نمیروژین تماس نمی

بخاطر صبر و بردباری بیش از حدم شماتت کردم. باید یکبار دیگر بعد از 

دادم. وقتی قلبم تا این اش به هردویمان فرصت صحبت دوباره میآزادی
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دید صبر ان داشت که هیچ زنی غیر از او را نمیحد در خواستنش اطمین

کردن تنها تلف کردن وقت و فرصتی بود که داشتم. هر چند که حاال هم 

با سفرش همان فرصت محدود را هم از دست داده بودم. در این کالن 

توانستم بی هیچ نشانی دوباره شهر پر از صورتهای مختلف چطور می

 پیدایش کنم؟!

ای فاصله م خورد از فکر و خیال لحظهه به در اتاقبا صدای ضرباتی ک

 گرفتم. گیتا بود.

ـ آقای بهمنش خواستم یادآوری کنم امروز جلسه کانون وکال تشکیل 

 شه.می

 ـ کانون وکال؟!

 ـ بله، پدرتون گفتن حتماً توی جلسه امروز حضور داشته باشید.

اد نشانی ها شدم. یجایی زونکنآرام سر تکان دادم و مشغول جابه

خانه غزل افتادم. همان خانه دانشجویی که قبل از رفتنش در آنجا زندگی 

توانستم نشانی کرد. تنها سرنخی که داشتم همان جا بود شاید میمی

جدیدش را از همان خانه پیدا کنم. آنقدر غرق در فکر و خیال بودم که 

ای ی لحظهمتوجه حضور گیتا در نزدیکی میز کارم نشدم. نرفته بود. برا

ای داریـن خانم نگاهم با نگاهش گره خورد. متعجب گفتم: کار دیـگه

 پسند؟!شاه

 رویم ایستاد.با خجالت جلو آمد و روبه

خواستم راجع به برداشت اشتباهم و ـ راستش آقا نیکان من... من می

 هام عذرخواهی کنم.صحبت
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نظر بیشتر از بیست و اش خیره ماندم. به ابروانم را باال دادم و به چهره

 دو سه ساله نبود.

 ـ عذرخواهی؟!

 دونم که خانم صباحی...ـ می

 کالفه پوفی کشیدم و کالمش را قطع کردم.

 شه؟!ـ گفتین جلسه کانون وکال چه ساعتی تشکیل می

 اش نگاه کرد.به ساعت مچی

 ـ حدود یک ساعت دیگه.

 ـ بسیار خوب پس من دیگه باید برم.

 میز گذاشتم و به سراغ کیفم رفتم. ها را رویزونکن

 ـ اشکالی نداره من هم همراهتون باشم؟!

 کیفم را از روی صندلی برداشتم.

پسند چون اینجا به حضور شما دم تنها برم خانم شاهـ ترجیح می

 بیشتر نیاز هست.

 نگاهش را به زمین دوخت.

 ـ بله هر طور شما امر کنین.

رج شدم. یک ساعت بعد به جای کیفم را برداشتم و از ساختمان خا

حضور در دفتر کانون وکال جلوی در ساختمان دو طبقه آجری ایستاده 

ها کشیده شد. دیگر نه خبری از آن ناخودآگاه نگاهم به پشت شیشه بودم.

های حریر هفت رنگ بود نه گلدانهای سفالی پر از رنگ و نقش پرده

 شمعدانی....

 را پوشانده بود... ی سفید ساده تا نیمه پنجرهپرده
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ای دستم را روی کلید زنگ گذاشتم. چند دقیقه بعد صدای زنانه

 پاسخگو شد.

 ـ بفرمائید.

خوام من با خانم صباحی که قبالً ـ سالم خانم روزتون بخیر عذر می

 کردن کار دارم.اینجا زندگی می

کنم یک ـ خانم صباحی مستأجر قبلی مادر همسرم بودن، فکر می

 که رفتن از بهار امسال که ما اومدیم اینجا...سالی هست 

ـ بله مطلع هستم سرکار خانم، خواستم بدونم احتماالً نشانی یا 

 ای از ایشون ندارین؟!شماره

ـ نه راستش من اصالً این خانم رو ندیدم امّا شاید مادرشوهرم تلفن 

ای تونم سؤال کنم. به یاد شمارههمراهش رو داشته باشه اگه بخواید می

که از غزل داشتم و ماهها بود که خاموش شده بود افتادم، احتماالً همان 

 گفت.شماره را می

تون سرکار خانم، شماره همراهی قدیمی رو از ـ ممنونم از لطف

 ایشون دارم، احیاناً شماره جدید یا نشانی ندارید؟!

 ـ نه متأسفانه!

ماندم. شاید ها خیره نشستم روی صندلی پارک و به زمین بازی بچه

اگر زمین جور دیگری چرخیده بود اآلن مثل چند پدری که با شادی و 

ای ایستاده هایشان بودند من هم گوشهشعف تماشاگر بازی کردن بچه

کردم. غزل رفته های سرسره تماشا میبودم و باال رفتن فرزندم را از پله

یچ نشانی که هبود... رفته بود تا در هیاهوی این شهر شلوغ گم شود. بی
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بتوان پیدایش کرد سفر کرده بود. از شهرشان، شهری که جز رنج هیچ 

 اش نداشت...ارمغانی برای سالهای زندگی

باز به محاکمه خودم نشستم اگر عشقم حقیقی بود نبـاید رهایش 

گاه دستهایم گذاشتم، خم شدم و سرم را روی تکیهکردم، تنهایش نمیمی

لوی دیدگانم جان گرفتند، همان دختر آرام گذاشتم... نقش چشمهایش ج

 ای که اولین بار در آن کافی شاپ به صورت اتفاقی دیده بودم.و ساده

تولد همسر آرتین بود و غزل هم دوست صمیمی آیناز چقدر آن روز 

گاه قبل از آن ندیده بودمش، انگار به نظرم آشنا آمده بود درحالیکه هیچ

 تولدمان با او همسفر بود...روحم در سفری طوالنی قبل از 

یاد شهریار مفید افتادم... شهریار؟! چرا زودتر به یادش نیفتاده بودم! 

اش به نامهاحتمال داشت حاال که غزل برگشته برای اتمام کارهای پایان

ربوط به ـدا کردن کاری که مـسراغ شهریار برود... شاید هم برای پی

 هترین گزینه برای یافتن غزل بود....قطعاً شهریار مفید ب ،شداش میرشته

ام رفتم. در از روی نیمکت فلزی پارک بلند شدم و به سمت ماشین

آخرین دیدارمان از نمایشگاه جدیدش گفته بود. در همان آتلیه هنری که 

خواست مستقیم از شهریار در مورد غزل سؤال یکبار رفته بودم. دلم نمی

دفی در سالن کنسرت دیده کنم. حتی در آن شب که به صورت تصا

بودمش سؤاالتش را در مورد زندانی شدن غزل مبهم و بدون پرداختن به 

ای که دلم جزئیات پاسخ داده بودم. غزل تنها برای من بود. تنها گنجینه

 خواست هیچ کس حتی به او فکر کند...نمی

توانست گرفتم. شاید او میبه سمت دفتر راندم. اگر از گیتا کمک می

 خواستم دست پیدا کند.اطالعاتی که در مورد غزل می به
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پسند من اش را گرفتم و خالصه و مفید گفتم: خانم شاهشماره تلفن

رسم دفتر اگر تمایل دارین برای نمایشگاه آثار تا چهل دقیقه دیگه می

 استاد مفید با من همراه باشین حاضر بشین.

 خوشحال میشم.زده و خوشنود پاسخ داد: البته خیلی شگفت

با لبخند سر تکان دادم و تماس را قطع کردم. کمتر از چهل دقیقه 

بعد روی صندلی ماشین کنارم نشسته بود و کاتالوگ نمایشگاه را که از 

 زد. به خیابان نگاه کردم.کیانا در شب کنسرت گرفته بود ورق می

 پسند!ـ خانم شاه

خوام از خانم میبه سمتم چرخید. بدون اینکه نگاهش کنم گفتم: 

 مفید در مورد خانم صباحی سؤال کنید. با تعجب نگاهم کرد.

 ـ امّا آقای بهمنش من که عذرخواهی ....

 اش را قطع کردم.جمله

ای ـ نه منظورم رو اشتباه برداشت نکنین.... کمی مکث کردم. چاره

 گفتم هرچند برایم سخت بود.نبود باید می

خوام بدونم مالقاتی با استاد مفید یـ خانم صباحی اومدن تهران، م

 داشتن یا نه؟!

 ـ برگشتن؟!

 ای کردم.سرفه

ـ بله، ایشون از دانشجوهای ممتاز استاد مفید بودن که توی یک 

پروژه بزرگ زیباسازی شهر هم با استاد مفید همکاری داشتن و دور از 

برای احتمال نیست که حاال که برگشتن مالقاتی با استاد داشته باشن یا 

 نامه تحصیلی اومده باشن...اتمام کارهای پایان
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 پرسم.آرام گفت: باشه چشم می

 به صورتش که مغموم به کاتالوگ خیره بود نیم نگاهی انداختم.

دونید که هنر یک وکیل خوب دسترسی به اطالعات هست به ـ می

ای نگیره و اطالعات رو به صورتی که شخص مورد مصاحبه هیچ جبهه

خواد کیانا در این مورد حساس خودش در اختیار ما بگذاره، دلم نمیمیل 

ای مستقیم به موضوع اشاره یداگه سؤالی از استاد مفید پرسیدبشه، یا 

 نکنید.

 نگاهش را به چشمانم دوختم.

طوره، نگران نباشید آقای بهمنش، اگر خانم صباحی اومده ـ بله همین

 باشند مطمئناً بهتون اطالع میدم.

لبخندی از سر رضایت زدم و کنار گلفروشی بزرگی که نبش کوچه 

 آتلیه بود توقف کردم. 

آتلیه به دلیل اختتامیه نمایشگاه و حضور زیاد شاگردان و دوستان 

شهریار مفید تقریباً شلوغ بود. صدای صحبت و خنده و همهمه از گوشه و 

کنار سالن دسته گل را روی میز سفید  شد.کنار سالن بزرگ شنیده می

 گذاشتم و به همراه گیتا وارد شدم.

چند دقیقه بعد از سالم و احوالپرسی مختصری که با شهریار و 

ی دنجی را اش که در جمع شاگردانش احاطه شده بود گوشهخانواده

انتخاب کردم و به تماشای آثار حجمی مشغول شدم. هر از چند گاهی با 

دیدم ار کیانا گرم صحبت بود میی ورودش کننگاهم گیتا را که از لحظه

کنار تابلویی که ماکت کوچکی از اثر هنری بزرگی بود ایستادم. نمای 

ی آجرها زیر پل را به زیباترین حالت ممکن زینت بخشیده نقش برجسته
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شناختم. روزهای بسیاری شاهد چسباندن بودند. این اثر را به خوبی می

یر پل بودم. روزهایی که با عشق تک این آجرهای لعابدار روی دیوار زتک

دیدن غزل برایم زیبا و باشکوه گذشته بود. نفس عمیقی کشیدم چند روز 

 شد...رسید و بهار میدیگر سال باز به پایان می

زدند و زمین رخت سپیدش را با های خشکیده باز جوانه میشاخه

که در دلم کرد... امّا دیگر غزل نبود.... همان ی سبز بهار عوض میجامه

ام را مرهم آورد... همان که با آمدنش قلب سوختهبهار را به ارمغان می

روی سه پایه نصب شده  که از پروژه د... ناخودآگاه روی عکس بزرگیبو

 بود دست کشیدم.

 کشید...باز حسرت از دست دادنش روی قلبم ناخن می

 ـ آقای بهمنش...

 شدم. برگشتم گیتا بود. به چشمانِ خندانش خیره

 ـ چند باری صداتون زدم امّا محو تماشای این عکس بودین.

 نفس عمیقی کشیدم.

 ی برگشت هستین؟!ـ متوجه نشدم، خوب آماده

 آرام سر تکان داد. برگشتم کیانا و شهریار پشت سرم ایستاده بودند.

ـ نیکان جان واقعاٌ باید منو ببخشی امروز اصالً فرصت صحبت با هم 

 رو نداشتیم...

 یانا خندید.ک

ـ نگران نباش عزیزم منو و گیتا جون قراره خیلی بیشتر با هم مالقات 

کنیم قطعاٌ شما و آقا نیکان هم توی این قرارها فرصت بیشتری برای 

 کنید...دیدار و دردل پیدا می
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کشید. تشکر ام سوهان میاش روی ذهن خستههای زنانهصدای خنده

با موکلم خداحافظی مختصری کردم  القاتی قرار مآرامی کردم و به بهانه

و از آتلیه بیرون آمدم. هنوز کلید روشن شدن ماشین را نزده بودم که به 

 سمت گیتا چرخیدم.

 ـ چی شد؟!

 کمربندش را بست و سر تکان داد.

 ـ متأسفانه خبری از خانم صباحی نداشتن...

 نفس راحتی کشیدم.

 ـ شاید هم خوشبختانه....

 کنم...م کرد. با خودم زمزمه کردم: امّا پیدایش میگیتا متعجب نگاه

ی رویم گذاشته بود برداشتم و از پنجرهفنجان چای را که مادرم روبه

 قدی هال به آسمان که سرخپوش بود خیره ماندم.

 باره.ـ امشب برف می

روی تلویزیون نشسته بود به سمت پدرم که روی کاناپه بزرگ روبه

 برگشتم.

 خونه؟! ـ ماکان نمیاد

 پدرم لبخند زد.

ات نامزد شدن خـونه دایی جـانت شـده ـ از وقتی با دختر دایی

 اش.خونه

 مادرم فنجان چای خالی پدر را برداشت.

 دن.ـ دارن کارهای خرید جشن عقد رو انجام می
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یکی کانالها را جلو پدرم کنترل تلویزیون را برداشت و در حالیکه یکی

ی این سؤالِ این دختر برادرتون چطور دلبسته زد گفت: هنوز براممی

 پسره شده؟!

 مادرم آرام لبخند زد.

 ن هم خیلی دوسش داره خیلی ساله.ـ ماکا

 با تعجب گفتم: خیلی ساله پس چرا ما متوجه نشدیم؟

 پدرم پوزخندی زد.

ـ همه متوجه بودن آقا نیکان غیر از شما، از بس که حواست به 

 اطرافت نیست.

م. ادامه داد: اگه یه ذره حواست به دورو اطـرافت باشه سکوت کرد

ببین برادرت چه  ی مناسب برای شما هم کم نیست!بینی سوژهمی

های ماکان کنار اومده ات با همه اخالقانتخاب خوبی کرده دختر دایی

حاضر شده بره چالوس توی اون پرورش ماهی توی سرما و گرما باهاش 

مـاکان رو پذیرفته... هر دخـتری قبـول  زندگی کنه، شـرایط زندگی

 کرد...نمی

ها را در سینی گذاشت و به آشپزخانه رفت. پدرم روی مادرم فنجان

جا شد و آرام گفت: تو هم چشمها تو باز کنی اطرافت دخترای کاناپه جابه

 مناسب کم نیستن.

 مادرم با لبخند کنارش نشست.

 ـ مثال کی؟!

پسندِ ی دکتر شاهپسند، خواهرزادهشاه ـ همین همکار جدیدمون خانم

 معروف از بهترین روانپزشکای ایران.
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ی تـلویزیون خیره ماندم. پدرم پوفی گفتم و در سکوت به صفـحه

 توجه به سمت مادرم چرخید.بی

پسند آرزوی هر ی اصیل و سرشناسی مثل شاهـ وصلت با خانواده

توی دفتر کار میکنه جوانی هست، توی این مدت که خواهرزاده دکتر 

تمام رفتارش رو زیرنظر داشتم این دختر کامالً برای نیکان مناسبِ. 

 باشخصیت و در سطح خانواده ماست.باسواد، 

 از روی مبل بلند شدم.

 پسند حداقل ده سالی از من کوچکتر هستن.ـ پدر جان خانم شاه

 حوصله نگاهم کرد.پدر بی

 نیست.ـ دلیلت منطقی و محکمه پسند 

 شب بخیری گفتم و به سمت اتاقم رفتم.

 شناسد نه محکمه را...دانست دل نه منطق میـ چه می

های درشت و سپید که نرم نرمک از روی تخت دراز کشیدم و به دانه

آمدند خیره شدم. کجا بود؟... در این شب ی سرخ آسمان فرود میسینه

های مأوا جسته بود. پلکسرد و برفی زمستانی در کدام گوشه از این شهر 

 ام با خیالش روی هم افتادند. صبح با صدای پدرم بیدار شدم.خسته

 ـ رفتین دو تا حلقه ساده خریدین؟!

ی پدر با خوشحالی انتخاب ماکان را صدای مادرم که در جواب جمله

 کرد آمد.تأئید می

تونن توی ـ خیلی قشنگن، ساده و شیک یه انگشتر که همیشه می

 دستتون نگهدارین...
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گیج و گنگ چشم باز کردم و به خورشید که تا وسط اتاق را روشن 

 کرده بود چشم دوختم. کِی ظهر شده بود؟

داد. صدای تقویم رومیزی اولین روز آخرین ماه سال را نشان می

 ماکان آمد.

 ـ نیکان هنوز بیدار نشده؟!

 صدای پدرم را شنیدم.

ا آخر شب با مراجعین و موکال سروکله ـ بزار بخوابه هر روز هفته ت

 زنه.می

هایشان را ها و خـندهخیز شدم. صـدای صـحبتاز روی تخت نیم

شنیدم. مادرم با مهربانی گفت: جشن توی پرورش ماهی باشه؟! پدرم می

ماکان: بابا اینکه  غرید: این همه تاالر مجلل و لوکس توی تهران هست!!

زار بشه پیشنهاد غ پرورش ماهی برگجشن توی چالوس و توی همون با

 .مهشیدِ خود

 صدای پدرم که دلخور بود آمد.

گرفتی... رفتی شیالت و ـ از بچگی بدون مشورت با من تصمیم می

تونستی بهترین آبزیان خوندی، در صورتیکه با هوشی که داشتی می

ها رو انتخاب کنی. اآلنم داری تمام مقـدمات عروسی رو خـودت رشته

 دی.توجه به شأن خانوادگی ما انجام میبی

در اتاق را باز کردم و از اتـاق خـارج شدم. گـفتگویشان با ورودم 

 کاره ماند.نیمه

صبح بخیری گفتم و با لبخند به ماکان که روی صندلی پشت کانتر 

 نشسته بود چشمک زدم.
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 ـ سالم صبح بخیر نیکان! البته ظهر بخیر.

رویش، مادرم فنجان چای را روی کانتر نشستم روی صندلی روبه

 گذاشت و به سمت پدرم که در هال نشسته بود رفت.

 ـ چه خبر ماکان؟

 ـ سالمتی مشغول تدارکات جشن نامزدی هستیم.

لبخند زدم و آرام گفتم: بله از صدای بلند اعتراض بابا متوجه شدم. 

راه و  چشمکی زد و با لبخند پاسخ داد: همه که مثل تو مطیع و سر به

ی یاغی هم برای خانواده الزمه. ی بچهشن. باالخرهگوش به فرمان نمی

 نفس عمیقی کشیدم.

 ـ برای دلت زندگی کن همیشه...

صدای زنگ تلفن همراهش و بعد از آن تصویر مهشید که روی صفحه 

اش نقش بسته بود گفتگویمان را نیمه تمام گذاشت. قبل از اینکه تلفن

 ا لمس کند از روی صندلی بلند شد.دکمه اتصال تماس ر

ـ راستی نیکان چند روز قبل که برای خرید لباس جشن رفته بودم 

 غزل خانم رو دیدم.

 مبهوت ماندم. بدون اینکه پلک بزنم به صورتش خیره شدم.

 ـ غزل خانم؟!

 دکمه اتصال تماس را لمس کرد.

 ـ سالم عزیز دلم...

 اش شدم.تاب منتظر پایان مکالمهبی

 باشه مهشید جان منم دارم میام.ـ 
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تماس که پایان یافت فنجانِ نیمه چایش را سر کشید و خداحافظی 

مختصری با پدر و مادرم کرد خواست به سمت در برود که از روی 

 صندلی بلند شدم.

 رو دیدی ماکان؟ یـ گفتی ک

ه چند باری آوردیش پرورش ک ،ـ غزل خانم همون دوستتون دیگه

 خانمی که هنر خونده بود.همون  ماهی.

 پا به پایش تا نزدیکی در خروجی رفتم.

 ـ کجا دیدیش؟ مطمئنی خودش بود؟!

 هایش را پوشید.کفش

ـ آره خودش بود، فکر کنم توی یه پاساژ که برای خرید وسایل و 

 لباس جشن رفته بودیم یه مغازه کوچک نقره فروشی داشت... 

 در را باز کرد، دنبالش رفتم.

 وم پاساژ ماکان؟!ـ کد

 لبخند زنان نگاهم کرد.

دونم یادم نیست اسمش چی بود امّا فکر کنم حوالی جمهوری ـ نمی

 بود...

 همانطور دستگیره را نگه داشتم و به لبهایش خیره ماندم.

 خیابان جمهوریِ تهرانِ؟!منظورت  ـ جمهوری؟!

 ـ آره داداش من دیگه برم مهشید منتظره.

شد بعد ورم نمیم. باایستاد دادم و در را بستم و همانجا آرام سر تکان

اش را یافته باشم. نوری از از چند هفته که از آمدنش گذشته بود نشانی

امید و شادمانی دلم را روشن ساخته بود. اطالعاتی را که شنیده بودم 
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هر طور بود پیدایش  کنار هم گذاشتم: غزل.... نقره فروشی.... جمهوری....

 کردم.می

ی غزل بیرون آورده از پرونده ای کهگیتا با دقت به عکس پرینت شده

 بودم خیره شد.

 های زیادی وجود دارن!ـ امّا توی اون محدوده پاساژها و مغازه

 کالفه خودکارم را روی کاغذها رها کردم.

 پسند امّا باید پیدایش کنیم.ـ میدونم خانم شاه

 عکس را روی میز گذاشت و صاف نشست و به چشمانم خیره شد.

 رو بدونم؟!تونم دلیلش ـ می

انتظارش را نداشتم که اینقدر واضح به سراغ اصل مطلب برود امّا با 

پـروایی که داشت دور از ذهـن هم نبود. دلـم شخصیت محـکم و بی

 خواست طفره بروم. نمی

 ـ دلیلش اینه که یکبار اشتباه کردم و تنهایش گذاشتم...

ه هیچ امیدی تون بودین حتی توی بدترین شرایط کـ شما کنار موکل

 هم به آزادیش نبود...

تر از پسند غزل تنها موکل من نبود ارتباط ما خیلی قبلـ خانم شاه

 اش شد شروع شد.اتفاقاتی که منجر به زندانی شدن

سکوت کرد. ادامه دادم: توی شرایطی تنهاش گذاشتم که نباید این 

میدم که کردم من بعد از ترک کردن اون شهر و دوری ازش فهکار رو می

 کارم اشتباه بود و اآلن هم در صدد جبران اشتباهم هستم.

اش بلند شد. دیگر به چشمانم هم نگاه نکرد. آرام از روی صندلی

دم که بتونین پیداش گفت: باشه هر کمکی که از دستم بر بیاد انجام می
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سه روز بعد درست در زمانی که  کنین، فقط چند روزی بهم فرصت بدین

نداشتم گیتا با پیدا کردن پاساژی که غزل در آن مشغول به  انتظارش را

 کار بود بهترین خبری را که در انتظار شنیدنش بودم داد.

به کارت ویزیت سبز رنگ که عکس چند انگشتر و گردنبند نقره روی 

آن به صورت برجسته چاپ شده بود چشم دوختم. با خوشحالی کارت را 

 صورت گیتا خیره شدم.از روی میز کارم برداشتم و به 

 ـ اینجاست؟

 روی صندلی نشست.

ـ بله، توی همین مغازه که یه نقره فروشی کوچیک و زیر پله هست 

 کنه.کار می

 کنه؟ـ اطالعات بیشتری نتونستین پیدا کنین، اینکه کجا زندگی می

 کمی مکث کرد.

 کنن توی پاساژ.ـ خانم صباحی توی همون زیرپله زندگی می

 که بیش از حد گشاد شده بودند به صورتش نگاه کردم.با چشمهایی 

 ـ مطمئن هستید؟!

کنن برای خانمی هست ای که خانم صباحی اونجا زندگی میـ مغازه

های پاساژ به نام گلبانو صداقت که یه خانم خیّر هستن بیشتر مغازه

متعلق به این خانمِ، من نتونستم مستقیم باهاشون صحبت کنم امّا وقتی 

های دیگه اون طبقه از پاساژ رفتم متوجه شدم ی خرید به مغازهانهبه به

هایی هستن که یا سرپرست خانواده هستن و یا ها خانماکثر فروشنده

شون اونجا کار دختران جوانی که برای کمک خرج خانواده و یا تحصیل

 کنن، خانم صداقت هم توی طبقه همکف مغازه دارن...می
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 کشیدم.دستی به موهایم 

کنین بتونم باهاش صحبت ـ خدا رو شکر که غزل اونجاست فکر می

 کنم؟!

کنم شاید ـ آقای بهمنش راستش قصد دخالت ندارم امّا ... فکر می

 بهتر باشه اول با خانم صداقت صحبت کنین.

 آرام سر تکان دادم.

واقعاٌ ازتون ممنونم. با این لطفی که در حق من کردین تا آخر  ـ بله.

 پسند.مر مدیون محبت شما هستم خانم شاهع

 آرام و با خجالت لبخند زد.

ـ بودنِ من اینجا و کار کردنم کنار شما مثل یک کالس درسِ بزرگ 

بوده برام من اینجا نه تنها درس قانون و وکالت رو بهتر از قبل آموختم 

ترین شرایط که معنای عشق حقیقی رو هم متوجه شدم... شما در سخت

خواست زندگی کنه به زندگی اش نگذاشتین حتی وقتی که نمیتنه

امیدوارش کردین... این نهایتِ دوست داشتنِ، موندن توی روزهای سختِ 

 زندگی کار هر آدمی نیست.

کردم غزل هم به این باور رسیده در سکوت سر تکان دادم، آرزو می

 باشد.

-کوچکِ مغازهکشیدم چند نفـری جـلوی ویترین  ها سرکاز کنار پله

ها پائین آرام از پله اش ایستاده بودند و در حال انتخاب زیورآالت بودند.

شد اش دیده میی پوشاک که نام گلبانو روی شیشـهرفتم و کنار مغازه

ی مشتریان از مغازه خارج ای منتظر ماندم تا همهایستادم. چند دقیقه

 شوند، بعد وارد شدم.
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ی مهربانی داشت پشت کستری و چهرهپیرزن ریزنقشی که موهای خا

ی انم که روی قفسهـای نشسته بود. با دیدن چشمپیشخوان شیشه

 چرخید با لبخند از جایش بلند شد.ها میلباس

 ـ خوش آمدی پسرم.

 ـ ممنونم.

خواست در اولین دیدارم غزل مرا ببیند. اضطراب دیده نشدن دلم نمی

 ام کرده بود.و دستپاچه ای برای خرید گیجو پیدا نکردن بهانه

 گردی؟ـ دنبال لباس خاصی می

 دستپاچه گفتم: نه.... البته چرا.... بله بله....

ای نگاهم با نگاهش گره خورد. حس به چشمانم خیره شد. برای لحظه

ای عمیق العادهجدید و عجیبی را از چشمهای سیاهش که به طرز فوق

 نمودند احساس کردم.می

 بودم...ـ زودتر منتظرت 

 با حیرت نگاهش کردم.

 شناسین؟!ـ شما من رو می

 لبخند مهربانی زد.

 ـ اگر حدسم اشتباه نباشه دنبال عزیزی آمدی درسته؟!

 با خجالت نگاهش کردم.

 طوره، من نیکان بهمنش هستم.ـ بله همین

لبخند زنان به سمت در رفت و ریموت پرده پشت ویترین را زد. چند 

ای های شیشهای مغازه هم بسته شده بود. و لیواندقیقه بعد در شیشه

 چای روی پیشخوان منتظر نوشیدن...
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کنن شاید برای کاری رفتم بیرون و چند طوری همه فکر میـ این

 تر میشه صحبت کنیم. ای مغازه رو تعطیل کردم، راحتدقیقه

اش نـگاه کردم. کسی چه با لبخند به هیکل استخـوانی و ریزنقش

 تپد! ت پشت این ظاهر نحیف چه قلب بزرگی میدانسمی

 ی پالستیکی سبز.رویم روی چهارپایهنشست روبه

دونستم که این اولین و آخرین ـ چهارده سالم بود که عاشق شدم، می

دیده بودم که باقر پسر آقا حبیب باغبونِ باغ پدرم  عشقم توی زندگیمه...

از اوّل وقـتش ترک ترین شرایط هم نمپسر نجیبیه، حتی توی سخت

 شد... یه بار هم نشده بود تو چشمام زل بزنه.نمی

الملک رو رد کـردم، پـدرم نشست وقتی خواستـگاری پسر نصیب

روم و گفت: گلبانو افتخاره برای خانواده ما که تو عروس خانواده روبه

 کنی دختر؟الملک بشی، چرا قبول نمینصیب

با دختراش نه خیلی روشنفکر بود، پدرم برخالف تموم مردای اون زمو

شنید. برای من و خواهرم معلّم شد و حرف دلشون رو میهم کلوم می

خوندیم، توی خونه پیانو داشتیم و خصوصی گرفته بود و درس فرانسه می

اومد خونمون، ای دوبار برای یاد دادن موسیقی مییه خانم ارمنی هفته

هم انتظار نداشتم، با شنیدن  پدرم نمونه بود. راستش رو بخوای خودم

شد که العمل نشون بده امّا انگار باورش نمیخبر عاشقیم اون طور عکس

من دختر بزرگ خانواده صداقت که هزار و یک خواستگار خوب و بازاری 

و با اصل و نسب داشته عاشق پسر معلولِ باغبون باغ بشم. آقا باقر از 

و حرف بزنه، امّا دلش به  تونست درست راه برهبچگی علیل بود نمی

وسعت دریا بود... چشماش پر از نور ایمان و حیا. پدرم هرچی گفت و 
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فایده بود، تا اینکه باالخره راضی شد. امّا چه رضایتی تا نصیحتم کرد بی

آخر عمرش راضی نشد ببینمش. حتی وصیت کرده بود روز خاکسپاریش 

ی کوچیک که پشت ونههم خبرم نکنن. از ارث محرومم کرد و فقط یه خ

بازار داشت و سالها بود که خالی بود به عنوان جهیزیه بهم بخشید. آقا 

باقر که هُنری بلد نبود به عنوان باربر توی همون بازار با یه گاری که 

مون خیـلی سخت باباش براش ساخته بود مشغول شد. اوایـل زندگی

ط آشنا شدم. دختر گذشت تا اینکه به صورت اتفاقی با یه خانم خیامی

کردم به دنیا اومد... سیدخانم ای که کار میبزرگم توی همون خیاط خونه

دستمو گرفت و بهم کمک کرد خیاطی یاد بگیرم... پسرم که به دنیا اومد 

آقا باقر دیگه بیشتر  های خونه رو تبدیل به خیاط خونه کردم.یکی از اتاق

باربری توی بازار خیلی  تونست کار کنه با وجود معلولیتش کارنمی

نشین شده بود. همه مسئولیت خونه و زندگی به کرد و خونهاذیتش می

 ی خودم بود.عهده

چند سالی گذشت. پدرم فوت کرد، امّا قبلش بخشیدم. نصف اموالش 

اش رو به خواهرم داد که با پسر معلم رو بهم بخشید و نصف دیگه

اون چند سالی که به سختی  سرخونمون ازدواج کرد و رفت فرانسه. توی

های سیدخانم های زیادی یاد گرفتم. همیشه محبتزندگی کردم درس

گرفت توی ذهنم بود. اگه توی اون روزهای سخت اون زن دستم رو نمی

گذشت... با ارثیه پدریم توی ساخت این معلوم نبود زندگیم چطور می

و دخترهای ها پاساژ شریک شدم، یه تولیدی لباس زنونه زدم و زن

گذشت شون سخت میگشتن و زندگیجوونی رو که دنبال کار می

 استخدام کردم...
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ما آدمها اومدیم توی این دنیا که وجودمون برای کمک به دیگران 

 ی کسی در حد توانمون برداریم...مفید باشه که بار دردی رو از شونه

 با لبخند نگاهش کردم.

 ـ ازتون ممنونم گلبانو خانم...

 دید... صورتش زیباتر از قبل شد.خن

 ـ من هم از تو ممنونم جوون...

 ـ چرا؟ شما برای چی؟

ـ برای اینکه نشون دادی هنوزم هستن آدمهایی که به عشق معنی 

تازه ببخشن... غزل از تو برام گفته بود شبی که دیدمش خیلی آشفته و 

یه چیزی توی بهم ریخته بود... من آدمهای زیادی رو دیدم امّا این دختر 

کرد، با اینکه حرفهامون زیاد طوالنی وجودش داشت که با همه فرق می

نشد امّا کلید مغازه رو بهش دادم که اونجا بخوابه فرداش هم نیومدم 

پاساژ به آقا جواد نگهبان پاساژ هم سپردم اگه جایی خواست بره کاریش 

 نداشته باشه...

از چشماش خونده بودم  وقتی بعد از دو روز اومدم فهمیدم هر چی

 راست بود، مثل تموم حرفاش...



 

 

 

 

 

 

 فصل سی و چهار

 غزل 

زاذْ ٗـاظٟ ضسٕ ٝ ًطًطٟ ضا پائیٚ ًطیسٕ. زض كؿای ًٞچي ٝ ضص 

ز١ٜسٟ كؿای پائیٚ ٗتطی یي سوق ًٞتاٟ اضیة ٝخٞز زاضت ٠ً ٛطاٙ

 ضا١طٝی پاساغ تٞز.١ای پ٠ٔ

یي كطش الًی هسی٘ی، پتٞ ٝ تآطت ٝ یي تٔٞیعیٞٙ ًٞچي ت٘إ 

زازٛس. ساًٖ ضا ًٜاض زیٞاض زضست زض خایی ٠ً ٝسایْ ٗـاظٟ ضا تطٌیْ ٗی

 ضسیس ُصاضتٖ.سوق ت٠ ًٞتا١تطیٚ حآت ٌٗ٘ٚ ٗی

ضس اٗطة ضا تایس زض ایٚ ٌٗاٙ سطًٜٖ. ٛلس ػ٘یوی تاٝضٕ ٛ٘ی

تط اظ ٠ً تطایٖ ضخ زازٟ تٞز ضایس ایٜدا تطایٖ ت٢تط ٝ اًٗٚطیسٕ. تا اتلاهاتی 

ای اكتـازٕ ٠ً اظ سـط استیػاّ ٝ ٛاچـاضی ای تٞز. یاز ٓحظـ١٠ط ذـا٠ٛ

زاٛستٖ ١یچ تاظُطتی ضا١ی ٠ً ٗی ذٞاستٖ ت٠ ٜٗعّ زٝست تتی تطٕٝ.ٗی

 ٛساضز...
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زض آٛوسض زضٗاٛسٟ ضسٟ تٞزٕ ٠ً ضكتٚ ت٠ آٙ ذا٠ٛ ضا اظ ت٢ٜا ٗاٛسٙ 

یاتاٙ تطخیح زازٟ تٞزٕ، ضایس ١ٖ اظ تطس ت٢ٜا ٗاٛسٙ ٛثٞز. ضایس ١ٖ ذ

زیِط تطیسٟ تٞزٕ، اّٗا تاظ زستٖ ضا ُطكت٠ تٞز ٝ تا ُٖ ضسٙ آٙ ت٠ٌ ًاؿص ٠ً 

ٛطاٛی آٙ ذا٠ٛ ضا زاضت اظ ُٖ ضسٙ ضٝحٖ ٛداتٖ زازٟ تٞز. ای٠ٌٜ چكٞض 

ػدیة آٛدا ٝ زض آٙ ٓحظ٠ تا ُٔثاٛٞ ٗالهات ًطزٟ تٞزٕ تطای ذٞزٕ ١ٖ 

ی پاظّ ت٘إ خطیاٛات ًٜاض ١ٖ هطاض ُطكت٠ تٞز. ٗثْ هكؼات زض١ٖ ضیرت٠

تٞزٛس ٝ زستی ت٠ ت٢تطیٚ ضٌْ ٌٗ٘ٚ ٠٘١ ضا چیسٟ تٞز. ضٝی كطش ًق 

ٗـاظٟ زضاظ ًطیـسٕ. آٙ ضة تیطتط اظ ت٘ـإ ػ٘ـطٕ ٝخـٞزش ضا حس 

إ ٛوص إ ضا ٠ً زض سطتاسط ظٛسُیًطزٕ. ٝخٞز آٙ حاٗی آس٘اٛیٗی

زستٖ ضا ُطكت٠ تٞز ١ط ٓحظ٠ ١ط ثاٛی٠ ٝ زض ١ط ذكط... ١٘یط٠ تٞز زاضت، 

إ ضا ضٝی ١ٖ ُصاضتٖ. ضٝظ تؼس تطذالف ١ای ذست١٠ط چٜس ٛاپیسا...پٔي

ی پٞضاى ظٛا٠ٛ ضا ١ٖ تاظ تػٞضٕ ُٔثاٛٞ ضا ٛسیسٕ. ٛیاٗسٟ تٞز. حتی ٗـاظٟ

 ٌٛطزٟ تٞز.

ای ٠ً زض ٗـاظٟتطیٚ تا آ٠ٌٛ چٜساٙ ت٘ایٔی ٛساضتٖ اّٗا سطاؽ ٛعزیي

اش هطاض زاضت ضكتٖ، ظٙ خٞاٙ ٝ ًٞزى ذطزسآص پطت ١٘سایِی

پیطرٞاٙ ٗـاظٟ ًاضت ػطٝسی ٛطست٠ تٞزٛس. تا زیسٖٛ ٓثرٜسی ظز ٝ تٜٔس 

 ضس.

 ـ سالٕ ذٞش اٝٗسی.

 آضإ سالٕ ًطزٕ. هثْ اظ ای٠ٌٜ اظ ُٔثاٛٞ تپطسٖ ذٞزش پطسیس.

 تی ُْ ١ستیٚ؟!ـ ض٘ا ٗستأخط خسیس تی

 ٗستأخط؟!ـ 

 ی ٛوطٟ كطٝضی ظیط پ٠ٔ؟!ـ آضٟ زی٠ِ ٠ِٗ ٛیٞٗسی تطای ٗـاظٟ
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 ٓثرٜس ًدی ظزٕ.

ـ ٠ٛ!... یؼٜی ضاستص كؼالً ٗؼٕٔٞ ٛیست. ١ٜٞظ تا ُٔثاٛٞ ذاٖٛ غحثت 

 ٌٛطزٕ زض ٗٞضز ٗـاظٟ...

 ٓثرٜس ظز.

تی ُْ ذیٔی ٗا٠١ تا١ات ضاٟ ٗیاز. ایٚ ٗـاظٟ ١ٖ ـ ِٛطاٙ ٛثاش تی

اساغ ٝسایْ ٗطتٞـ ت٠ خطٚ ػوس ٝ ػطٝسی ضٝ سٞزش ذٞت٠ چٞٙ ایٚ پ

 كطٝضی ١٘یط٠ ٗطتطی زاضٟ.كطٝض٠ ٗؼ٘ٞالٌ ٗـاظٟ ٛوطٟٗی

آضإ سط تٌاٙ زازٕ ٝ ت٠ پسط تچ٠ ًٞچي ٠ً ضٝی غٜسٓی زضاظ ًطیسٟ 

 تٞز ٝ ٗطـّٞ ت٘اضای تٔٞیعیٞٙ تٞز ِٛاٟ ًطزٕ.

 ـ اٗطٝظ ٛ٘یاٙ؟!

 اظ پطت ٝیتطیٚ سطى ًطیس:

ضاستی زٖٝٛ زی٠ِ تیاز. سٟ ٛیٞٗسٟ تؼیس ٗیـ ا٠ُ تا اآلٙ ٠ً ظ٢ط ض

 اس٘ت چی٠؟! ٗٚ ظ١طا ١ستٖ ایٜٖ پسطٕ ػطضیاست.

 ٓثرٜس آضاٗی ظزٕ.

 ـ ٗٚ ؿعّ ١ستٖ.

تٞٛی ـ ذیٔی اظ آضٜائیت ذٞضحآٖ ؿعّ خاٙ ١ط ًاضی ٠ً زاضتی ٗی

 ضٝی ًٌٖ٘ حساب ًٜی... ِٛاٟ ًٚ اِٛاض ٗطتطی زاضی. 

ٙ ٝ ٗطز خٞاٛی ًٜاض ُلت ظچطذیسٕ ت٠ س٘ت ٗـاظٟ، ضاست ٗی

١ا إ ایستازٟ تٞزٛس. زستپاچ٠ ُلتٖ: اّٗا ٗٚ ٠ً اظ هی٘تپیطرٞاٙ ٗـاظٟ

 سطزض ٛ٘یاضٕ؟!

 ٓثرٜس ظز.
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ـ ضٝی زیٞاض ًٜاض ٝیتطیٚ ی٠ ًاؿص ١ست ٠ً ١ستی هی٘ت تٕ٘ٞ ًاض١ا 

 ضٝ تا ًس ضٝش ٛٞضت٠ كٌط ًٜٖ اٝٙ ًٌ٘ت ٠ًٜ...

ی ست سلیس ضا ت٠ ٠تطٌط ًطزٕ ٝ ت٠ س٘ت ٗـاظٟ ضكتٖ. ٝهتی زٝ حٔو

 ضس!ظٙ ٝ ٗطز ٗطتطی كطٝذتٖ تاٝضٕ ٛ٘ی

ًطزٕ تا آ٠ٌٛ اظ زاضی ضا تدطت٠ ٗیاٝٓیٚ تاض تٞز ٠ً كطٝضٜسُی ٝ ٗـاظٟ

اٝؾاع ٝ ضطایكی ٠ً زض آٙ ُطكتاض تٞزٕ ت٠ ضست ٛاضاحت ٝ پطیطاٙ تٞزٕ 

 اّٗا ١٘اٙ اٝٓیٚ كطٝش ضٝظا٠ٛ احٞاّ پطیطاٖٛ ضا ت٢تط ًطز. تا زٝ ضٝظ تؼس ٠ً

زاٛستٖ چ٠ تػ٘ی٘ی زض ٗٞضز ٗاٛسٖٛ زض آٙ ظیط پ٠ٔ ُٔثاٛٞ ضا زیسٕ ٛ٘ی

ی حتی یي اتام ١ٖ ای تطای اخاضُٟطكت٠. تا آ٠ٌٛ ١یچ پٞٓی ٝ سطٗای٠

اش سٞءاستلازٟ ًٜٖ. آٙ زیسٕ اظ ٓكق ٝ ٢ٗطتاٛیٛساضتٖ اّٗا زضست ٛ٘ی

ضٝظ چٜس تاضی ذٞاستٖ زض ایٚ ٗٞضز غحثت ًٜٖ اّٗا ١ط تاض تا زیسٙ 

ضسٕ. تا ظ٢ط ٠ً اش ٠ً پط اظ ٗطتطیاٙ ٗرتٔق تٞز پطی٘اٙ ٗیٗـاظٟ

ی ٝیتطیٚ ضا ١ای ًسض ضسٟساػت ذٔٞت پاساغ تٞز. زاضتٖ تاحٞغ٠ٔ ٛوطٟ

ًطزٕ ٠ً آٗس. تا ٢ٗطتاٛی ٓثرٜس ظز ٝ اخاظٟ ذٞاست تا ٝاضز ٗـاظٟ ت٘یع ٗی

 ضٞز.

 ت٠ ایٜدا پطتطًت تٞزٟ زذتطٕ. ـ هسٗت

ذدآت ظطف ًٞچي ضٌالت ضا ٠ً زض ٗـاظٟ پیسا آضإ ٓثرٜس ظزٕ ٝ تا 

 ضٝیص ُصاضتٖ.ًطزٟ تٞزٕ ضٝت٠

ظطف ؿصایی ضا ٠ً آٝضزٟ تٞز ضٝی كطش ُصاضت. تا ضطٜٗسُی ِٛا١ٖ 

 ضا ت٠ ظٗیٚ زٝذتٖ.

 ـ ز٠٘ٓ است ؿصای ٗٞضز ػاله٠ آها تاهط، ترٞض تثیٚ زٝست زاضی... 
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ِی ؾؼق ػكط ؿصا زض كؿای ًٞچي ٗـاظٟ پیچیس. زٖٓ زاضت اظ ُطسٜ

اش ِٛاٟ ًطزٕ. اظ زٝ ضٝظ هثْ ٠ً آٗسٟ تٞزٕ ضكت. ت٠ چط٘اٙ ٢ٗطتاٙٗی

 ١ایی تٞز ٠ً زض ًیلٖ زاضتٖ.ت٢ٜا ؿصایٖ تیسٌٞئیت

ز١ٖ ذٞزش زض ظطف ضا تاظ ًطز ٝ آؼ٘ٔی ٛطاٙ ٛ٘یٝهتی زیس ػٌس

 چِٜاّ ًٞچي ضا ت٠ زستٖ زاز.

 ـ ٠ٌٜٛ زٝست ٛساضی؟

ضا تست٠ تٞز. ت٠ ظح٘ت ٓثرٜس تـؽ ًطزٟ تٞزٕ. سراٝتص ضاٟ ظتاٖٛ 

 ای اظ ؿصا ضا ذٞضزٕ.ظزٕ ٝ آضإ ت٠ٌ

 تا ٗحثت ِٛا١ٖ ًطز.

 ـ زٝست زاضتی؟!

 آضإ سط تٌاٙ زازٕ. تٜٔس ضس.

ـ تا ٢ٛاضتٞ ترٞضی ٜٖٗ ٗیطٕ ٛ٘اظٕ ضٝ ترٖٞٛ تؼس ٗیإ پیطت تا ١ٖ 

 غحثت ًٜیٖ.

 اش آٝضزٟ تٞزیي ساػت تؼس تا زٝ ٓیٞاٙ چای ذٞضطَٛ ٠ً اظ ٗـاظٟ

زاٛستـٖ زض ٗوـاتْ آٙ ٠٘١ ٗـ٢ط ٝ سراٝت ضٝیٖ. ٛ٘یٛطست٠ تٞز ضٝت٠

پایاٙ چ٠ِٛٞ تطٌط ًٜٖ. ٓة تاظ ًطزٕ: ُٔثاٛٞ ذاٖٛ، ٗٚ ... ٗٚ... تی

ای ٛساضٕ ٠ً تتٖٞٛ ایٜداضٝ زٝٛیٚ اآلٙ ٗٚ ١یچ سطٗای٠ذٞزتٞٙ ٠ً ٗی

ًٜٖ ٗٞٛسٖٛ ایٜدا تا ایٚ ضطایف ًاض اظتٞٙ اخاضٟ ًٜٖ ضاستص كٌط ٗی

 ضستی ٛثاض٠...ز

 آضإ ضٝی زستٖ ضا ٛٞاظش ًطز.

ـ ًی اظ تٞ اخاضٟ ذٞاست؟! اٝٛی ٠ً تٞ ضٝ آٝضزٟ ایٜدا ذٞزش ١ٖ ذیط 

تط ت٢ٖ ترطیسٟ... تٞ تا ١ط ظٗاٙ ٠ً ترٞای ٝ ٝ تطًتِ ٢ِٗ٘ٞٙ ػعیعٕ ضٝ هثْ
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ذٞإ تٞ زٝست زاضت٠ تاضی ٗیتٞٛی ایٜدا ت٘ٞٛی ٗٚ ١یچ پٞٓی اظ تٞ ٛ٘ی

ضاْٗ حاّ ٗٚ ضسی... تا ٝهتی ضطایف ظٛسُیت ت٢تط ٓكق ذسا ١ستی ٠ً 

 تط٠ هسٗت ضٝی چطِٖ ِٗٚ...

ی ًاؿصی ضا تست٠ ١ای سطخ ٝ ظضز هآی ذیطٟ ٗاٛسٕ.زض سٌٞت ت٠ ُْ

 ت٠ س٘تٖ ُطكت. سطٕ ضا تٜٔس ًطزٕ.

 ـ ایٚ چی٠؟!

 ای اظ چای زضٝٙ ٓیٞٙ ضا سط ًطیس.خطػ٠

 ی اضتثاـ... ـ ٝسی٠ٔ

 إ ضا ت٠ غٞضتص زٝذتٖ.ٓثرٜس ظزٕ ٝ ِٛاٟ ٗتؼدة

١ا تا آتص ذٞٛٚ، ظضتطتیضٙ ًٔیسا ٝ اٝٛدا زػا ٗی١ا ٗیـ ٗسیحی

یس٠ زاضٙ.... اّٗا ٗا ٗسٔ٘ٞٛا، ذسا ًاض ضٝ ١ٜا ًًٜٚ ٝ ی٢ٞزیػثازت ٗی

تطاٗٞٙ آسٞٙ ًطزٟ ُلت٠ كوف ی٠ تی٠ٌ پاضچ٠ ت٘یع ٝ ت٠ تی٠ٌ ذاى یا 

ٞٙ ضٝ ت٢ٖ تعٛیٚ ایٜٞ ضٕٝ تطیٜیٚ ٝ حطف زٓتسَٜ تس٠ تطای ای٠ٌٜ ضٝت٠

تطات آٝضزٕ ی٠ ٢ٗط ٝ خاٛ٘اظٟ، ١طٝهت زٓت ُـطكت ذٞاستی ٗستویٖ ٝ 

ٝاسك٠ تا١اش حطف تعٛی ایٜٞ تٞی ١٘یٚ اتامِ ًٞچیي پ٢ٚ ًٚ ٝ تی

ضٜٟٞ... حتی تسٝٙ ایٚ تططیلات ١ٖ غساتٞ حطكاتٞ ت٢ص تِٞ غساتٞ ٗی

 ..ضٜٟٞ. اّٗا ایٚ قٞضی ت٢تطٟ ١٘ٞٙ ٗسٓی٠ ٠ً ذٞزش ُلت٠.ٗی

 ٓثرٜس ظزٕ ٝ آضإ ضٝی خاٛ٘اظ ٗرْ٘ آتی زست ًطیسٕ.

زٖٝٛ تاتت ایٚ ٠٘١ ٓكق چكٞضی تایس تطٌط ًٜٖ ُٔثاٛٞ ذاٖٛ. ـ ٛ٘ی

تٜٔس ضس ٝ ت٠ چط٘اٖٛ ذیطٟ ضس. تاظ ١٘اٙ حس ذاظ اٜٗیت ٝ ٢ٗط ضا ٠ً 

 تاتیس تدطت٠ ًطزٕ.اش ٗیاظ چط٘اِٙ ػ٘ین

 ط ًٜٖ....ـ تٞ ذٞزت ٓكق ذسایی ت٠ ٗٚ، ٗٚ تایس اظت تطٌ
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چٜس ١لت٠ تؼس زیِط ت٠ آٙ ٗـاظٟ ًٞچي ظیط پ٠ٔ ػازت ًطزٟ تٞزٕ. تا 

آٝضزٕ ١ا ت٠ زست ٗیآ٠ٌٛ اغطاض زاضتٖ ُٔثاٛٞ پٞٓی ضا ٠ً اظ كطٝش ٛوطٟ

 كایسٟ تٞز.تِیطز اّٗا اغطاضٕ تی

ًٜیٖ اظ ١٘یط٠ تا ُلتٚ ای٠ٌٜ چٜس ٗاٟ زی٠ِ تا ١ٖ حساب ٝ ًتاب ٗی

إ ١ای هثٔیًٖ ت٠ ٓكق ُٔثاٛٞ ٝ تا آٗٞذت٠. ًًٖطزپّٞ اٗتٜاع ٗی ُٚطكت

١ا ساذتٖ ٝ ًٜاض ٝیتطیٚ ٛوطٟتٞاٛستٖ ٗیساظی ضا ٠ً ٗیظیٞضآالت زست

١ا قطكساض پیسا ًطزٟ تٞزٛس ٝ زض تسٓیداتی ٠ً تیطتط اظ ٛوطٟ ُصاضتٖ.ٗی

١٘اٙ ٗست ظٗاٙ اٛسى ٗطتطیاٙ ثاتت پیسا ًطزٟ تٞزٛس. تا آٙ ضٝظ ظ٢ط ٠ً 

ٗؼّ٘ٞ ؿصایی ضا ٠ً اظ ذا٠ٛ آٝضزٟ تٞز تا ٗٚ تطای ٢ٛاض هس٘ت  ُٔثاٛٞ قثن

ای ضا اظ كالًس ٗـاظٟ پط ١ای ضیط٠ًطز. تؼس اظ ٢ٛاض تٜٔس ضسٕ ٝ ٓیٞاٙ

ضٝیص ُصاضتٖ. ٓیٞاٙ ضا تطزاضت ٝ تا ٢ٗطتاٛی ت٠ چط٘اٖٛ ًطزٕ ٝ ضٝت٠

 ذیطٟ ضس.

 ذٞإ تطإ ی٠ ٓكلی ًٜی.ـ ؿعّ خاٙ زذتطٕ ٗی

 ضٝیص ٛطستٖ.ضٝت٠

 تی ُْ.ـ ١طًاضی زاضت٠ تاضیٚ زض ذسٗتٖ تی

 ٛی تطإ ی٠ خؼث٠ ًازٝیی زضست ًٜی؟تٞـ ٗی

 ـ خؼث٠ ًازٝیی تطای چ٠ ًاضی؟!

ذٞاز ذٞإ ٗیی ًٞچیي ٗیـ تطای یٌی اظ زٝستاِٙ ػعیعٕ... ی٠ خؼث٠

ی ظیثایی زاضت٠ ذٞاز خؼث٠ی٠ اِٛطتط ت٠ ًسی ١سی٠ ٠ًٜ اّٗا زٓص ٗی

 تاض٠.
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٠ً ضكتٖ تاظاض چٜس تا ٗسّ خؼث٠ اِٛطتطی آٝضزٕ ـ چٜس ضٝظ هثْ 

چیسٕ تٞی ٝیتطیٚ ١ط ًسٕٝ ضٝ ٠ً زٝست زاضت٠ تاضیس تطاتٞٙ تعئیٚ 

 ًٜٖ...ٗی

تط ١ست زضست ًٚ، ـ ١ط ًسٕٝ ضٝ ٠ً ذٞزت زٝست زاضی ٝ هطَٜ

ًسی ٠ً خؼث٠ ضٝ سلاضش زازٟ ذیٔی تطاش ٠٘٢ٗ ٠ً تا سٔیو٠ تعئیٚ 

 ػعیعٟ.تط٠، آذ٠ اٝٙ آزٕ ذیٔی تطاش 

 ٓثرٜس ظزٕ.

ُیطٕ ٠ً سلاضش ی ١ٜطٕ ضٝ ت٠ ًاض ٗیـ حت٘اً ِٛطاٙ ٛثاضیس ٠٘١

 زٝستتٞٙ ضٝ ت٠ ت٢تطیٚ ضٌْ زضست ًٜٖ.

١ایی ضا ٠ً تطای اِٛطتط١ا ُطكت٠ ٝهتی ٠ً ضكت ظیثاتطیٚ ٗسّ اظ خؼث٠

زهتٖ ٗطـّٞ تعئیٚ اٙ ساػت ًاض پاساغ تا ت٘إ تٞزٕ اٛتراب ًطزٕ ٝ تا پای

 ـعیع تٞز. حاال ٠ً تؼس اظ ٗـست٢اي ضسٕ. ُٔثاٛٞ تطایٖ ػـآٙ خؼث٠ ًٞچ

ٖ ـسُی تٞزٕ زٓـّٞ ًاض ٝ ظٛـاش ٗطـاظٟـساضتی زض ٗــ١یچ چط٘تی

 اش ضا ت٠ ت٢تطیٚ ٛحٞ اٛدإ ز١ٖ.ذٞاست ذٞاست٠ٗی

تطای ذساحاكظی آٗسٟ تٞز ٠ً خؼث٠ ضا اظ ٝیتطیٚ تیطٝٙ آٝضزٕ ٝ ت٠ 

طیستآی ١ای ًی ضیع ٠ً تا ِٛی١ٚاس٘تص ُطكتٖ. تا ٓثرٜس ٝ ضؼق ت٠ ُْ

 .زضست ًطزٟ تٞزٕ ِٛاٟ ًطز

 ت٠ٛٞ ١سی٠ تسٟ.ـ ذیٔی هطَٜ ضسٟ... اغالً ایٚ خؼث٠ ضٝ ت٠ ت٢ٜایی ٗی

 ـ ذٞضحآٖ ٠ً ذٞضتٞٙ اٝٗسٟ.

 ت٠ چط٘اٖٛ ذیطٟ ضس.

 ـ ضثت تریط زذتط ١ٜطٜٗس ٗٚ.

 تی ُْ.ـ ضة تریط تی
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ت٠ زست ػطضیا ضٌالت ضا ٠ً ت٠ ضٌْ ذطس ًٞچٌی تعئیٚ ضسٟ تٞز 

 تی ُْ ضا ِٛاٟ ًطزٕ.ی ٗـاظٟ تیی تست٠زازٕ ٝ یٌثاض زیِط ًطًطٟ

 ـ یؼٜی اٗطٝظ ١ٖ ٛ٘یاز؟

١ای ػطٝسی آٗازٟ ضسٟ ضا ٠ً سلاضش یٌی اظ ظ١طا زاضت ًاضت

 ًطز.تٜسی ٗیاش تٞز زست٠ٗطتطیاٙ

ظ٠ٛ اٝٛدا ١ٖ ًٔی ضٟ ت٠ تٞٓیسی ٓثاسص سط ٗیـ تؼؿی ضٝظ١ا ٗی

 ضٞٙ ١ٖ ظٛای سطپطست ذاٛٞازٟ ١ستٚ....٠ً٘اضُط زاضٟ، ١

تی ُْ ذٞاستٖ ت٠ س٘ت ٗـاظٟ ذٞزٕ تطُطزٕ ٠ً ُلت: ضاستی تی

إ ُصاضت ُلت ٝهت ٢ٛاض زیطٝظ آضی ضٝ ٠ً آٝضزٟ تٞز تٞی یرچاّ ٗـاظٟ

 ُطٗص ًٜٖ تا ١ٖ ترٞضیٖ. اآلٙ ٗیای؟!

ـ اآلٙ ٠ً ٗٚ ُطس٠ٜ ٛیستٖ اّٗا ض٘ا ٢ٛاضتٞٙ ترٞضیس ٜٖٗ ی٠ 

 ًٜٖ تؼس ٗیإ پیطتٞٙ.ی ٗیاستطاحت

ـ ایٚ ضٝظ١ای آذط ساّ ذیٔی پاساغ ضٔٞؿ٠ ٠٘١ زٛثاّ ذطیس ١ستٚ، 

 تاض٠ پس ١طٝهت ذٞاستی تیا...

ذٞضز ظزٕ ٝ ت٠ س٘ت چطٌ٘ی ت٠ ػطضیا ٠ً زاضت ضٌالتص ضا ٗی

 إ ضكتٖ.ٗـاظٟ

خاٛ٘اظ ٗرْ٘ ضا اظ ًٜاض ساًٖ تطزاضتٖ. ١٘یٚ ت٠ٌ ًٞچي اظ پاضچ٠ 

حطك٢ای هٔثٖ ضسٟ تٞز... ٛ٘اظٕ ضا ذٞاٛسٕ ٝ ذٞاستٖ چازض  یضٝظ١ا ضٜٞٛسٟ

ای ی ًٞچي ضٝی ٝیتطیٚ ضیط٠سلیس ضا ضٝی ساًٖ تِصاضٕ ٠ً آٙ خؼث٠

ٗـاظٟ تٞخ٢ٖ ضا خٔة ًطز. تا تؼدة خٔٞ ضكتٖ ٝ خؼث٠ ضا تطزاضتٖ ١٘اٙ 

تی ُْ تعئیٚ ًطزٟ ای تٞز ٠ً ذٞزٕ چٜس ضٝظ هثْ ت٠ سلاضش تیخؼث٠

اش ٠ً اظ غثح تست٠ تٞز ِٛاٟ ًطزٕ. ی ٗـاظًٟطًطٟ تٞزٕ. تا تؼدة ت٠
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ای٠ٌٜ چكٞض آٙ خؼث٠ ضٝی ٝیتطیٚ هطاض ُطكت٠ تٞز تطایٖ خای سؤاّ 

 زاضت.

ی ای ٠ً ٛٞضت٠ٛاذٞزآُاٟ زض خؼث٠ ضا تاظ ًطزٕ. اظ زیسٙ اِٛطتط ٛوطٟ

اش تا سَٜ كیطٝظٟ تعئیٚ ضسٟ تٞز ٗث٢ٞت ٗاٛسٕ... حٌاًی ضسٟ ضٝی ٛوطٟ

 ."ٗٚ ت٢ٜا تٞ ت٘اٙ تٞ ت٘اٙ تا"

ضٜاذت٘ص... ١٘اٙ اِٛطتطی تٞز ٠ً ضٝظی اظ ٛیٌاٙ ١سی٠ ُطكت٠ ٗی

اش پس تٞزٕ، اّٗا هثْ اظ سلطٕ ت٠ ض٢طٗاٙ آٙ ضا ت٠ ١٘طاٟ ُٞضی تٔلٚ

 زازٟ تٞزٕ.

زض ١٘اٙ ًاك٠ زٛح ٛعزیي آٗٞظضِاٟ... ١ٜٞظ غسای زضیَٜ زضیَٜ 

إ سط ذٞضز ٝ اظ ٠ُٛٞ تاٗث١ٞای چٞتی تاالی زضًاك٠ زض ذاقطٕ تٞز... اضي

ضس حویوت تاض٠ تاظ ػكطش پط ضسٟ تٞز زض كؿای هٔثٖ تاٝضٕ ٛ٘ی اكتاز....

ی ٝیتطیٚ ٝ اش اكتاز ضٝی ضیط٠آضإ ضٝی اِٛطتط زست ًطیسٕ. سای٠

ی ظٗا٢ٛا. ضٝیا ٛثٞز حویوت زاضت. سطٕ ضا تٜٔس تط اظ ٠٘١ػكطش ٛعزیي

 ضٝیٖ...ًطزٕ. ایستازٟ تٞز ضٝت٠

اِٛاض زٛیا اظ حطًت ایستازٟ تٞز. ت٢ٜا ٗٚ تٞزٕ ٝ  زض آٙ ٓحظ٠

چط٢٘ایی ٠ً ت٠ چط٘اٖٛ ذیطٟ ٗاٛسٟ تٞزٛس ٝ هٔثی ٠ً تؼس اظ ٗست٢ا تاظ 

 تپیس...ٗی

ـ ضٝظی ٠ً ایٚ اِٛطتط ضٝ ت٢ت ١سی٠ زازٕ ذٞاستٖ تا اتس تطإ ت٘ٞٛی، 

ٗٞٛی؟ اّٗا تٞ كوف سطتٌٞٙ زازی، كٌط یاز اظت پطسیسٕ تا١إ ٗییازت ٗی

ٗٞٛی یا ٠ٛ ًطزٕ ی٠ ضٝظی ت٢ٖ پسص تسی... اٝٙ ضٝظ ت٢ٖ ِٛلتی ٗی٘یٛ

 كوف سط تٌٞٙ زازی...
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اّٗا اٗطٝظ تایس تِی ی٠ تاض تطای تٕ٘ٞ ػ٘طٕ تایس تِی ؿعّ حاال ٠ً تؼس 

ذٞإ ًٜاضٕ ت٘ٞٛی ١٘یط٠، تٞ ١ٖ ٗثْ اظ ایٚ ٠٘١ ٝهت پیسات ًطزٕ. ٗی

 ٗٞٛی تا اتس؟!تات٠؟... تا ٗٚ ٗیٗٚ هٔثت تی

اخاظٟ خاضی ضسٟ تٞزٛس. آضإ پطسیس: آضإ سط تٌاٙ زازٕ... اض٢ٌا تاظ تی

 ًٜی ؿعّ؟تا ٗٚ اظزٝاج ٗی

 ٛلس ػ٘یوی ًطیسٕ. چ٠ ذٞب تٞز ذسا...

 ٖٗٞٛ ٛیٌاٙ... ١٘یط٠ تا اتس....ـ تا١ات ٗی

ای ٠ً اظ ٗـاظٟ ظ١طا هطؼ چٜس زهیو٠ تؼس ٛطست٠ تٞز ضٝی چ٢اضپای٠

ًطیسٕ زػٞتص ًٜٖ زاذْ ٗـاظٟ، تا آٙ هس تٜٔسی ُطكت٠ تٞزٕ. ذدآت ٗی

 ًطز ٠ً ٝاضز ضٞز...٠ً زاضت تایس سطش ضا ذٖ ٗی

ٓیٞاٙ چای ضا ضٝی ضیط٠ ٝیتطیٚ ُصاضتٖ ٝ ت٠ چط٘ي ظ١طا ٠ً پطت 

اش ایستازٟ تٞز تا ٓثرٜس آضاٗی پاسد زازٕ. خؼث٠ ضا تا زست ضیط٠ ٗـاظٟ

 ت٠ س٘تٖ ١ْ زاز.

 ذٞای زستت ًٜی؟ـ ٛ٘ی

 ذدآت ٓثرٜس ظزٕ ٝ اِٛطتط ضا زض اِٛطتٖ ُصاضتٖ.تا 

 ـ چكٞضی پیسإ ًطزی؟!

 ت٠ چط٘اٖٛ ذیطٟ ضس.

 ًطزٕ.ضكتی پیسات ٗیـ ١ط خای زٛیا ٠ً ٗی

 ذٞاست كوف ١ٞای تٞزٛص ضا ٛلس تٌطٖ.سٌٞت ًطزٕ. زٖٓ ٗی

 ـ ؿعّ تایس تطیٖ.

 تا تؼدة ِٛا١ص ًطزٕ.

 ـ ًدا؟!
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ٗٞٙ ٗطرع تط٠، آهای ت تیٚذٞإ ظٝزتط ٝؾؼیـ تطیٖ ض٢طتٞٙ، ٗی

 زاٗاز یٌٖ تطای ػوس ٝ ػطٝسی ػد٠ٔ زاضٙ.

 تا ذدآت ٓثرٜس ظزٕ.

ًٜٖ ضطایكص ٗحیا تاض٠. ُطزٛص ضا ـ ٛیٌاٙ اآلٙ چكٞض تِٖ كٌط ٛ٘ی

ًح ًطز ٝ تا اذٖ ُلت: ت٠ ٗٚ اظ ضطایف ١یچی ِٛٞ، ١یچی تستط اظ ایٚ 

 ضطایكی ٛیست ٠ً زاضی. 

 ٛلس ػ٘یوی ًطیسٕ.

 ٌٚ، ٗٚ ایٜدا ضاحتٖ.ـ اضتثاٟ ٛ

 تاظ اذٖ ًطز.

 ـ ٗٚ ٛاضاحتٖ ؿعّ.

 سٌٞت ًطزٕ.

 إ حاؾط ضسٟ ٝ هاتْ سٌٞٛت٠...ـ ذ٠ٛٞ

 ی اِٛطتط زست ًطیسٕ.آضإ تا اِٛطتٖ ضٝی ٛٞضت٠

 سٌٞتٖ ضا ٠ً زیس ُلت: تٜٔس ضٞ تطیٖ...

 ـ ًدا؟!

 ـ ٢ٛاض ترٞضیٖ...

 ـ اّٗا...          تا اذٖ ؿع ظز.

 ـ اّٗا ٛساضٟ...

١ا ذیطٟ ٗاٛسٕ. اظ آذطیٚ تاضی تطواب پط ضسٟ اظ اٛٞاع ٗرتٔق ًثاب ت٠

ُصضت. ٗا٢١ا ت٠ ؿصای ظٛساٙ ٠ً ت٠ ضستٞضاٙ ضكت٠ تٞزٕ ٗست ظیازی ٗی

ػازت ًطزٟ تٞزٕ ٝ تؼس اظ آٙ ؿصا١ای ٗحٔی زستپرت ذا٠ٓ ٝ ضٝغیٚ ضا 
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زض ٗـاظٟ ُٔثاٛٞ ٗاٛسٟ تٞزٕ ؿصا١ای  ی ٠ًذٞضزٟ تٞزٕ ٝ زض ت٘إ ٗست

 ذٞضزٕ.ت ُٔثاٛٞ ضا ٗیزستپر

 ذٞضی؟ زٝست ٛساضی؟!ـ چطا ٛ٘ی

ُصضز زیطٝظ حتی زاٛست زض ش١ٜٖ چ٠ ٗیٓثرٜس ً٘طِٛی ظزٕ. چ٠ ٗی

ضٝیٖ ٛطست٠ تاضس ٠ً ػكطش پط ًطزٕ ٠ً اٗطٝظ ضٝت٠تػٞضش ضا ١ٖ ٛ٘ی

 تاضس زض ١ٞای اقطاكٖ ٠ً ذٞاب ٛثاضس ٝ ضٝیا... ٠ً آضظٝ ٛثاضس...

چٜس ضٝظٟ پیسات ًطزٕ ٝ ك٢٘یسٕ تٞی اٝٙ ـ ؿعّ اظ ٝهتی تٞی ایٚ 

 ذاٖٛ ًٜی ٛتٞٛستٖ ی٠ ضة ضاحت ترٞاتٖ ا٠ُ ُٔثاٛٞٗـاظٟ ظٛسُی ٗی

تطزٗت، اآلٙ ١ٖ تایس ُطكتٖ ٗیاٝٗسٕ زستتٞ ٗیٛثٞزٙ ١٘ٞٙ ضٝظ اّٝ ٗی

ذٞإ ظٝزتط ذٞاستِاضی ٝ ٗی ،زضى ًٜی تطإ سرت٠ ٗٞٛسٙ تٞ اٝٛدا

 ٗٞٙ ضٝ اٛدإ تسٕ.ٗوسٗات خطٚ

 ٜس ظزٕ.ٓثر

 ـ اٝٛدا ٗٚ ذیٔی ضاحتٖ...

 ؿطیس.

ات ظَٛ تعٖٛ... ـ چٜس تاض تِٖ ٗٚ ٛاضاحتٖ، اغالً ذٞزٕ تایس ت٠ ذا٠ٓ

 زستپاچ٠ سطتٜٔس ًطزٕ: ٠ٛ! ٠ٛ كؼالً!...

 ٛلسص ضا تا پٞكی تیطٝٙ زاز ٝ تا اذٖ ت٠ غٞضتٖ ذیطٟ ضس.

 زٖٝٛ تایس چیٌاض ًٜٖ زذتط ذاٖٛ، تا اآلٙ ١ٖ تیص اظ حسـ ذٞزٕ ٗی

 ...١ای ض٘ا تطزتاضی ت٠ ذطج زازٕغثط ًطزٕ ٝ زض ٗواتْ ٓدثاظی

ـ زٝضیـعٟ ٗحتط٠ٗ سـطًاضذاٖٛ ؿعّ غثـاحی آیا ت٠ تٜـسٟ ًٝآت 

ز١یس ض٘ا ضا ت٠ ػوس ٝ ٌٛاح زائ٘ی خٜاب آهای ٛیٌاٙ ت٢ٜ٘ص ت٠ ٗی
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ی ٗؼٕٔٞ غسٝتیست ضاذ٠ ُْ ٗطیٖ ٝ یي خٔس ًتاب آس٘اٛی هطآٙ ٢ٗطی٠

 زضتیاٝضٕ؟!....

ظیط تٞض سپیس ٠ً ضٝغیٚ ضٝی غٞضتٖ ًطیسٟ تٞز ذا٠ٓ ٝ ُٔثاٛٞ ضا اظ 

تط ُٜٔاض ٝ ٗدیس ٝ ظ١طا ًٜٜس ً٘ی آٙ قطفزیسٕ ٠ً تا ٓثرٜس ِٛا١ٖ ٗی

ضٝی٘اٙ تٞزٛس... ٢ٗطیس ایستازٟ تٞزٛس.... ٗازض ٛیٌاٙ ٝ پسضش ١ٖ ضٝت٠

ًطیس ٝ تا ضیكٜت سٌٞتٖ ضا ت٠ ذٞاستٚ إ زاضت ًْ ٗیخاضی آیٜسٟ

 ًطز...ی تؼثیط ٗیظیطٓلظ

 ِٛا١ٖ چطذیس ٝ تا ِٛاٟ آضإ ٛیٌاٙ ُطٟ ذٞضز.

 ـ آیا ًٝیٖٔ؟!

ـ تا اخاظٟ تعضُتطا... ت٠ٔ .... غسای زست ٝ ٠ٔ٢ٔ١ ٝ ضازتاش كؿای 

 ًٞچي ٗحؿط ضا پط ًطز...

زستٖ زض ُطٟ زستاٙ ُطٗص خا ذٞش ًطزٟ تٞزٛس... تاج ُْ ٗطیٖ ضا 

 ازٕ.١ا ایستاظ ضٝی سطٕ تطزاضتٖ ٝ ًٜاض پ٠ٔ

ـ ٛیٌاٙ ٠ِٗ ِٛلتی ذ٠ٛٞ تٌ٘یْ ضسٟ حاال چكٞضی ایٚ ٠٘١ پ٠ٔ ضٝ 

 تاال تطیٖ؟!

ضكتٜس اش ٗی١ا ٠ً ت٠ س٘ت ٜٗعّ پسضیٛیٌاٙ چطذیس ٝ تطای ٢ٗ٘اٙ

 زست تٌاٙ زاز ٝ آضإ ظیط ُٞضٖ ظٗع٠ٗ ًطز:

ـ ی٠ تاضٕ اٝٗسی ایٜدا آساٛسٞض١ا ذطاب تٞزٙ یازت٠ پیط٢ٜاز زازٕ تا 

 اّٗا هثّٞ ٌٛطزی، اآلٙ ١ٖ ضٝی پیط٢ٜازٕ ١ستٖ...ذ٠ٛٞ تـٔت ًٜٖ 

 تا ذدآت ت٠ چط٢٘ای ذٜساٛص ٓثرٜس ظزٕ...

 .١ا تاال تطٕتٖٞٛ اظ پ٠ٔـ ذیٔی ٜٗ٘ٞٙ خٜاب ت٢ٜ٘ص اّٗا ذٞزٕ ٗی

 زستٖ ضا ُطكت.
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ٖ اظ آساٛسٞض استلازٟ یـ حاال ٠ً پیط٢ٜازٕ ضٝ هثّٞ ٌٛطزی ٗدثٞض

 ًٜیٖ سطًاض ذاٖٛ ت٢ٜ٘ص...

 تٖ: ٠ِٗ ِٛلتی ذطات٠؟!تا تؼدة ُل

 تا ضیكٜت چط٘ي ظز.

 ـ چٜس ضٝظ هثْ ذطاب ضسٟ تٞز اّٗا اآلٙ هاتْ استلازٟ است.

ت٠ تػٞیط غٞضت ذٞزٕ ٠ً زض هـاب سلیس ضـاّ ٝ پیـطا١ٚ تٜٔـسٕ 

زضذطیس زض آی٠ٜ آساٛسٞظ ذیطٟ ضسٕ. ٛیٌاٙ ایستازٟ تٞز پطت سطٕ ٝ ٗی

 ًطز.تا ٓثرٜس ِٛا١ٖ ٗی

ًطزٕ تٞ ضٝ تٞی ١٘یٚ ضٝظ١ایی ٠ً تٞی ایٚ آی٠ٜ ِٛاٟ ٗیـ تٞی تٕ٘ٞ 

ُٚ ت٠ ١ط چیعی كٌط ًٜی ٝ ًطزٕ. ضاست ٗیٓثاس سلیس ًٜاضٕ تػٞض ٗی

ضس٠. زض آی٠ٜ ت٠ چط٘اِٙ زضذطاٛص ٓثرٜس تػٞضش ًٜی ت٠ حویوت ٗی

 ظزٕ...

آساٛسٞض زض قثو٠ ١لتٖ ٗتٞهق ضس، ٛیٌاٙ زضستٖ ضا ُطكت ٝ ت٠ 

 .س٘ت زض آپاضت٘اٛص تطز

 ـ تایس چط٢٘اتٞٙ ضٝ تثٜسیٚ ذاٖٛ!

 تا ٓثرٜس ِٛا١ص ًطزٕ ٝ آضإ چط٘اٖٛ ضا تستٖ.

١ای یٌی اظ زٝستاٙ ـ ایٜدا ضٝ ٗٚ ت٠ سٔیو٠ ذٞزٕ ٝ آثت٠ ضا١ٜ٘ایی

ی ٝسایٔی ضٝ ٠ً الظ٠ٗ ِٛطكتٖ چٞٙ زًٞضاتٞضٕ زیعایٚ ًطزٕ آثت٠ ٠٘١

٠ ذٞضت ی ذاٖٛ ذ٠ٛٞ تاضٚ، اظ ١ط چیعی ١ٖ ًذٞاست سٔیو٠زٖٓ ٗی

 ای؟!ٛیٞٗس هاتْ تـییطٟ. آٗازٟ

غسای تاظ ضسٙ زض ضا ضٜیسٕ. چٜس هسٗی ت٠ خٔٞ ١سایتٖ ًطز ٝ زض ضا 

 تست.
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 ـ حاال ٗیتٞٛی چط٢٘اتٞ تاظ ًٜی.

ای اظ ضس زض ٠٘١ خای ذا٠ٛ ١٠ٛٞ٘ٛایٖ ضا ُطٞزٕ. تاٝضٕ ٛ٘یآضإ پٔي

ضزیق ظزٟ ت٠ ضس. ضِلتتٞزٕ زیسٟ ٗی ًاض١ایی ٠ً هثالً اٛدإ زازٟ

١ای سطاٗیٌی ٠ً ذٞزٕ ضٝظی تا حٞغ٠ٔ پط اظ ٛوص ٝ ِٛاضضاٙ ُٔساٙ

 ًطزٟ تٞزٕ چطٖ زٝذتٖ.

إ ضا ١ٖ تا ١ای ٛی٠٘ ًاضٟ قطاحیتات١ٞٔای ٛوص تطخست٠ حتی قطح

 ١ای ظیثا ت٠ زیٞاض ٛػة ًطزٟ تٞز.هاب

اش ٠ً تا ٗساز قطاحی ًطیسٟ تٞزٕ خٔٞ ضكتٖ ٝ ًٜاض قطحی اظ چ٢طٟ

ٗچا٠ٓ ضسٟ تٞز اّٗا تا هاب ظیثا ٝ ٗوٞایی ٠ً پطت ًاؿص ایستازٕ ًاؿص 

١ا ی ظیثا ٝ ١ٜطی ُطكت٠ تٞز. اِٛاض ٠ً چطٝىًا١ی هطاض زازٟ تٞزٛس خٟٔٞ

 هس٘تی اظ قطح ٝ تاكت اغٔی ًاؿص تٞزٛس...

 اظ پطت سطٕ غسایص ضا ضٜیسٕ.

 ـ ٝاهؼاً ٠ً تایس ت٠ ٛواش ایٚ ٛواضی چ٢طٟ آكطیٚ ُلت.

 ٓثرٜس ظزٕ.

 ـ چطا؟!

ًطز ذیٔی ظیاز ـ چٞٙ تٞی ظٗاٛی ٠ً زاضت ایٚ اثط ١ٜطی ٝ ذٔن ٗی

اظ غاحة ایٚ غٞضت ٗتٜلط تٞز اّٗا تا ایٚ حاّ ایٜوسض ظیثا ت٘إ خعئیات 

 چ٢طٟ ضٝ ت٠ تػٞیط ًطیسٟ.

 تطُطتٖ ٝ ت٠ چط٘اٛص ذیطٟ ضسٕ.

 ـ چكٞضی ایٌٜاض ضٝ ًطزی؟!

 ١ایٖ حٔو٠ ًطز.زستاٛص ضا زٝض ضا٠ٛ
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تٜسی ٝ پست آثاض ذاٖٛ ُطاٗی ٠ً ظح٘ت تست٠ ـ تا ١ٌ٘اضی ذٞا١ط

 ١ٜطی سطًاض ذاٖٛ ؿعّ ت٢ٜ٘ص ضٝ ت٠ ػ٢سٟ زاضتٚ...

تاب اش ُصاضتٖ. زض آؿٞضٖ ًطیس. ١ط زٝ ٗا٢١ا تیسطٕ ضا ضٝی سی٠ٜ

  ی ٛاب تٞزیٖ...١٘یٚ ٓحظ٠

 ایستازٕ ًٜاض ٗیع ُطز آضپعذا٠ٛ ٝ ُطزٖٛ ضا ًح ًطزٕ.

 ـ ٝاهؼاً تایس تطی؟!

 ٓثرٜس ظز.

كطزا ٗیإ ٠ً تا ١ٖ تطیٖ زٛثاّ تاالض تطای خطٚ ػطٝسی، تایس ت٠ ـ 

ضكت ًاض١ای زكتط تطسٖ، تٞی ایٚ ٗست زست ٝ زٖٓ ت٠ ١یچ ًاضی ٛ٘ی

 یي ػا٠٘ٓ پطٝٛسٟ ضٝی ١ٖ تٜٔثاض ضسٙ...

  .ـ ٛیٌاٙ! هثالً ١ٖ ُلتٖ احتیاخی ت٠ خطٚ ػطٝسی ٛیست

 ضٝیٖ ایستاز.خٔٞ آٗس ٝ ضٝت٠

ٗتتٞٙ تایس خطٚ زاضت٠ تاضیٖ، ٠٘١ تراقط ـ ٗٚ ١ٖ ػطؼ ًطزٕ ذٞز

ای اظ ًیٌی ضا ٠ً زض ١اٗٞٙ سٌٞت ًطزٕ. ت٠ٌض٘ا ١ٖ تراقط ذاٛٞازٟ

 ظطف ٗاٛسٟ تٞز تطزاضت.

ُیطٟ، ـ ؿعّ، ٗاًاٙ زاضٟ ی٠ خطٚ ذٞزٗٞٛی تٞی پطٝضش ٗا١ی ٗی

ای آضظٝ زاضٟ تٞی ضة خطٚ ػطٝسی پسض ٗٚ ١ٖ ٗثْ ١ط پسض زی٠ِ

ستاٛص ضٝ زػٞت ٠ًٜ ٝ تا اكتراض ػطٝس ذاٖٛ ی اهٞإ ٝ زٝپسطش ٠٘١

ی ١ٜطٜٗسش ضٝ ٗؼطكی ٠ًٜ... اُط غثط ًٜی ٗٚ تٞی ً٘تطیٚ ظٗاٙ ٠٘١

 ًٜٖ...ًاض١ا ضٝ ضزیق ٗی

 ای ضٝی ١ٞٗایٖ ٛطاٛس.ٓثرٜس ظزٕ. خٔٞ آٗس ٝ تٞس٠
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ـ ػطنِ ٗٚ، ٗطاهة ذٞزت تاش تؼس اظ ًاضٕ ٗیإ زٛثآت تطیٖ زٛثاّ 

 ًٜی احتیاجِ...ای ٠ً كٌط ٗیزی٠ِ ١ایذطیس ٗثٔ٘اٙ ٝ ٝسی٠ٔ

 آضإ سط تٌاٙ زازٕ.

 ـ تیا اظ تآٌٚ تطإ زست تٌٞٙ تسٟ.

چٜس زهیو٠ تؼس اظ تآٌٚ تعضُی ٠ً ضٝت٠ ٛ٘ای ساذت٘اٙ تٞز ضكتٜص ضا 

ت٘اضا ًطزٕ. ت٢اض پط ضسٟ تٞز زض ضٍ ٝ خاٖٛ. تا غسای ظَٛ ُٞضی ٠ً 

ای ٠ً ٗتؼٔن ت٠ زض ذا٠ٛ ٛیٌاٙ تطایٖ آٝضزٟ تٞز تیساض ضسٕ. اٝٓیٚ ضة ضا

ی تعضٍ ٝ هسی اتام ذٞاب ت٠ ذٞزٕ تٞز ت٠ غثح ضساٛسٟ تٞزٕ. اظ پٜدطٟ

آٗس. ًص ی ١عاض١ا ٗی١ا ذیطٟ ضسٕ. غسای آٝاظ ػاضوا٠ٛتػٞیط ظیثای ًٟٞ

ٝ هٞسی ت٠ تسٖٛ زازٕ ٝ ترت ضا تطای پیسا ًطزٙ ُٞضی ظیط ٝ ضٝ ًطزٕ. 

تاب سراٝتٜ٘س تط هٔة ٝ غسای ٢ٗطتاٙ ضٝغیٚ ٠ً زض ُٞضی پیچیس آك

 ضٝحٖ تاتیس.

 ـ سالٕ ػطٝس ذاٖٛ.

 ٓثرٜس ظزٕ.

 ـ سالٕ ضٝغیٚ خاٙ.

 ـ تس ٗٞهغ ٠ً ظَٛ ٛعزٕ ذٞاب ٛثٞزیٚ ٠ً!

ـ ت٠ ساػت زیٞاضی تعضٍ ٝ سلیس ٠ً تا قطح ترت ٝ سطٝیس ذٞاب 

 ١٘ا١َٜ تٞز ِٛاٟ ًطزٕ.

 ضسٕ ساػت اظ یاظزٟ ١ٖ ُصضت٠.ـ زی٠ِ تایس تیساض ٗی

 از تیساضٙ؟ـ آهای زاٗ

 ذٜسیسٕ تا تؼدة ُلت: چی ضسٟ؟!
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١ا ١ٜٞظ ػازت ٌٛطزٕ، ا٠ُ اظ آهای زاٗاز ـ ١یچی آذ٠ ت٠ ایٚ اسٖ

 ضٞٙ...ٜٗظٞضت ٛیٌاِٙ ٠ً تایس تِٖ زیطة آذط ضة ضكت ذ٠ٛٞ

 تا تؼدة ُلت: چطا؟!

ی ًاض اّٗا ٗٚ ٗتٞخ٠ ضسٕ ٠ً تراقط ضاحتی ٗٚ ٛرٞاست ـ ت٠ ت٢ا٠ٛ

 ٠ً حت٘اً ی٠ خطٚ تِیطیٖ...٠ًٜ ضة ت٠ٛٞ٘، اغطاض ٗی

 ـ ایٚ ٠ً ذیٔی ذٞت٠ ؿعّ خاٙ!

زاٛست تؼس اظ آٙ ٠٘١ اتلام ٝ اظ زست سٌٞت ًطزٕ. ذٞزش ١ٖ ٗی

ای تطای خطٚ ٝ پایٌٞتی تطایٖ ٛ٘اٛسٟ، زازٙ ػعیعاٖٛ زیِط حاّ ٝ حٞغ٠ٔ

 اِٛاض كٌطٕ ضا ذٞاٛسٟ تٞز ٠ً ُلت:

ت٢ٜ٘ص ١ست ٝ  ـ ؿعّ تایس ت٢ص حن تسی آها ٛیٌاٙ پسط تعضٍِ آهای

 ١ط پسض ٝ ٗازضی آضظٝی زیسٙ ضٝظ ػطٝسی پسطضٞٙ ضٝ زاضٙ؟

 زٖٝٛ...آضإ ُلتٖ: ا١ٕٞ ٗی

 ـ ذة پس ٗطٌْ چی٠؟

 ـ ١یچی....

 ذٜسیس.

 زٖٝٛ ٠ً قاهت زٝضیطٞ ٛساضی...ـ ای تسخٜس ٗی

 ٓثرٜس ظزٕ.

 ـ ضٝغیٚ ذیٔی ظٝز تطُطتیٚ.

چٜس ضٝظی پیطت ـ ذٞزت ٠ً اظ ًاض ٗدیس ذثط زاضی، حاال زكؼ٠ تؼس 

 ٖٗٞٛ آتدی، آثت٠ اآلٙ ١ٖ ٝظیل٠ زاضتٖ ًٌ٘ت ًٜٖ.ٗی
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ای ػعیع ٗٚ! تٞ تیطتط اظ ی٠ ذٞا١ط ت٢ٖ ً٘ي ًطزی... ـ چ٠ ٝظیل٠

٠ً تا ذٞزت زاضی ٢ٗ٘تطیٚ ًاضت ای٠ٜ  ی ًٞچٞٓٞ حاال ١ٖ تا اٝٙ كطضت٠

 ٠ً ٗطاهة ذٞزت تاضی.

 ٗٞٛی اٝٛدا؟!ـ آتدی ت٢ٜا ٛ٘ی

 ٓثرٜس ظزٕ.

 ِٛطاٙ ٛثاش.ـ ٠ٛ 

إ ػكط زٓپصیط ظٛسُی تٞز ٠ً اظ ت٘اس ضا هكغ ًطزٕ. تٞی ذا٠ٛ

ضٞز ٝ ضسیس. اّٗا ُا١ی چ٠ ظٝز پی٘ا٠ٛ پط ٗیاش ت٠ ٗطإ ٗیزیٞاض١ای تاظٟ

 ضسٜس. ١ا ت٠ پایاٙ ٗیكطغت

آٙ ضٝظ ػػط قثن ٗؼّ٘ٞ ٛعزیي ساػت ضص ٜٗتظط آٗسٙ ٛیٌاٙ 

یو٠ تؼس تسٝٙ ای٠ٌٜ تٞخ٢ی تٞزٕ. غسای ظَٛ آیلٞٙ ضا ضٜیسٕ ٝ چٜس زه

ت٠ غلح٠ ٗاٛیتٞض آیلٞٙ ًٜٖ زض ضا تاظ ًطزٕ. اِٛاض اق٘یٜاٙ زاضتٖ ٠ً 

 آٗس...١ا ٗیٛیٌاٙ پطت زض است. ١٘یط٠ ١٘اٙ ساػت

١ای ُطزٝیی تٞزٕ ٠ً ظٝز ت٠ سطاؽ آٛوسض سطُطٕ زضست ًطزٙ ًٔٞچ٠

ضا  ضاٙی آذط پرت١ا ٠ً ٗطح٠ٔزض آپاضت٘اٙ ضكتٖ. ٗطاهة تٞزٕ ًٔٞچ٠

 ُصضاٛسٛس ٛسٞظٛس...ٗی

تا ػد٠ٔ زض ٝاحس ضا تاظ ًطزٕ ٝ تطُطتٖ تا زضخ٠ كط ضا ًٖ ًٜٖ. غسای 

١ا قالیی ضسٟ پا١ایص ضا ضٜیسٕ ٠ً ٝاضز ذا٠ٛ ضس. سكح ضٝی ًٔٞچ٠

 تٞزٛس. تا ذٞضٜٞزی ز٠ً٘ ذاٗٞش ضسٙ كط ضا ٓ٘س ًطزٕ ٝ ُلتٖ:

 ـ ٛیٌاٙ حسس تعٙ چی زضست ًطزٕ؟
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آٗسٛس ای پا١ایی ٠ً ت٠ س٘ت آضپعذا٠ٛ ٗیغسایی ٛیاٗس. ت٢ٜا غس

ضس. تٜٔس ضسٕ ٝ سیٜی كط ضا تیطٝٙ آٝضزٕ ٝ ضٝی ٗیع ُطز ضٜیسٟ ٗی

 آضپعذا٠ٛ ُصاضتٖ...

١ا اظ زستٖ ض١ا ِٛا١ٖ ٠ً تا ِٛا١ص ُطٟ ذٞضز ٛاذٞزآُاٟ سیٜی ًٔٞچ٠

 ١ای ًق آضپعذا٠ٛ اكتاز... ضسٛس ٝ تا غسای تٜٔسی ضٝی سَٜ

 ـ ساٗیاض؟

 پٞظذٜس ظز.

 ـ ت٢تطٟ تِی زاٛیاّ.

ٓثاس سطتا پا ٗطٌی پٞضیسٟ تٞز ٝ چطٖ ٝ اتطٝی سیا١ص زض غٞضتی 

زضذطیس. ذٞزٕ ضا ٠ً تیطتط اظ هثْ آكتاب سٞذت٠ ٝ تطٛعٟ ضسٟ تٞز ٗی

تراقط اضتثا١ی ٠ً زض تاظ ًطزٙ زض آپاضت٘اٙ اٛدإ زازٟ تٞزٕ ض٘اتت 

پٞظذٜسی  ١اّ... ًطزٕ، اّٗا زیِط زیط ضسٟ تٞز، ساٗیاض ایستازٟ تٞز ٝسف

 ظز ٝ خٔٞ آٗس.

 ١ایی ٠ً پرت٠ تٞزیٚ ضیرت ًق آضپعذا٠ٛ... ـ حیق ضس. ضیطیٜی

زض سلیسی چط٘اٛص پط ضسٟ تٞز اظ ٗٞیط٢ُای ضیع سطخ ضَٛ 

 ٛاذٞزآُاٟ ٝ اظ تطس هسٗی ت٠ ػوة تطزاضتٖ.

 ـ تطای چی اٝٗسی؟!

١ای ٓ٘یٜت ضسٟ ٝ تیص اظ حس سلیسش تا ذٞٛسطزی ٓثرٜس ظز. زٛساٙ

 زضذطیسٛس.ضٗن ؿطٝب ت٢اضی ٗیزض آكتاب تی

ی هطِٜی٠ كٌط ًٜٖ ض١ٞطت پّٞ ظیازی تاتت ذطیسش زازٟ ـ ذ٠ٛٞ

 تاض٠.
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آٛوسض ػوة ضكت٠ تٞزٕ ٠ً ت٠ زضیق ًاتیٜت٢ای پطت زیٞاض آضپعذا٠ٛ 

ضس ت٠ ػٜٞاٙ ای ٠ً ٗیضسیسٕ، تا ١طاس زستٖ ضا تطای پیسا ًطزٙ ٝسی٠ٔ

 ٛتط سلیس حطًت زازٕ.زكاع اظ آٙ استلازٟ ًٜٖ ضٝی ًا

ضٝیٖ ایستاز. هٔثٖ زاضت اظ حطًت تا حطًتی سطیغ خٔٞ آٗس ٝ ضٝت٠

١ایص ایستـاز. هـسش آٙ هـسض تٜٔـس تٞز ٠ً زض ٗوـاتٔص تا سیٜـ٠ٗی

 ًطزٕ.١ایص ضا ضٝی غٞضتٖ حس ٗیضسیسٕ. ١طٕ ٛلسٗـی

ی ـ اّٗا تٞ ٓیاهتطٞ ٛساضی، ی٠ هاتْ ٓیاهت ظٛسُی تٞی ١٘چیٚ ذ٠ٛٞ

 ًس ٝ هطِٜی ضٝ ٛساضٟ...ٓٞ

اش ًٞتیسٕ ٝ ذٞاستٖ اظ كؿای ًٞچٌی ٠ً تا ٝحطت ٗطتی ت٠ سی٠ٜ

تط ی زستاٛص ضا ت٠ًَٜ حٔو٠ اظ س٘ت ضاستٖ زاضتٖ ت٠ س٘ت ١اّ تسٕٝ

 ًطز. زستص ضا خٔٞ آٝضز ٝ كٌٖ ضا ٗحٌٖ ُطكت.

 ضٜٟٞ...ـ زاز تعٙ! ً٘ي ترٞاٟ! اّٗا ١یچٌس غساتٞ ٛ٘ی

 آظاز ًٜٖ.توال ًطزٕ ٠ً ذٞزٕ ضا 

 ـ ٖٝٓ ًٚ ػٞؾی...

 ذٜسیس. ػػثی ٝ ٝحطتٜاى...

 ـ تٞ ت٠ ٗٚ كحص زازی تٞ كاحط٠ ت٠ ٗٚ كحص زازی هاتْ؟!

تا ت٘إ تٞاٖٛ ِٓسی تیٚ پا١ای تٜٔسش ظزٕ. اظ زضز ذٖ ضس اظ كطغت 

استلازٟ ًطزٕ ٝ ت٠ س٘ت زض زٝیسٕ اّٗا زضست زض آذطیٚ ٓحظ٠ ٠ً زستٖ 

كاغ٠ٔ زاضتٖ چَٜ اٛساذت ٝ ١ٞٗایٖ ضا اظ چٜس ساٛتی٘تطی تا زستِیطٟ 

پطت ًطیس ٝ ٗحٌٖ ضٝی ظٗیٚ ٝسف ١اّ پطتٖ ًطز. اظ زضز ضسیسی ٠ً 

إ پیچیس زض ذٞزٕ خ٘غ زض اثط تطذٞضز تا سَٜ ًلپٞش ظٗیٚ زض ضا٠ٛ

 ضسٕ.
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 ایستاز تاالی سطٕ.

 ـ تٞ ٗازضٕ ضٝ ًطتی تٞ هاتٔی.

ا١ا سٖ ضیرتی، ٠ ًطزٕ. ذٞزت ٗازضت ضٝ ًطتی تٞ تٞی ؿصزضز ٛآاظ 

١ٖ زستت اػتطاف ًطز ١٘ٞٙ ضاُطز ًاضٝاش ٠ً زض اظای ١ٌ٘اضیص تٞی 

ًطتٚ پسضٕ ٝ ٗازضت ت٢ص هّٞ ذطیس ی٠ ذ٠ٛٞ ضٝ زازی، ١٘ٞٛی ٠ً 

 تا١اش اٝٗسی تٞی ذ٠ٛٞ ٝ اظ زض پطتی آضپعذ٠ٛٞ اٝٗسی تٞ...

 ١ٞٗایٖ ضا ًطیس ٝ اظ ضٝی ظٗیٚ تٜٔسٕ ًطز. 

ٗطزیٚ ٗثْ تٞزیٚ ٝ تایس ٗیتٞٙ كاحط٠ ـ ذل٠ ضٞ كاحط٠ ٠٘١

 ذٞا١طت ضٝٛاى...

 تا زضز توال ًطزٕ.

 ـ اسٖ ذٞا١طٗٞ ت٠ ظتٞٛت ٛیاض...

 ذٜسیس.

زٝٛی ضٝٛاى ظٖٛ تٞز؟ غیـٖ تٞز... چط٢٘ایص ـ چطا ٛیاضٕ ٠ِٗ ٛ٘ی

 ذٞٛثاضتط اظ ُصضت٠ ضسٛس.

ی زٛیإ تٞز... اّٗا ٛرٞاست ت٠ٛٞ٘، هطِٜیص ًاض زستص زاز، ـ ٠٘١

زاز ٝ ١ای اػیٞٛی خٞالٙ ٗیظٟ ٠ً ١٘ص تٞی ٢ٗ٘ٞٛیضسٟ تٞز ی٠ ١ط

كطٝذت. ذٞزٕ ٗؼتازش ًطزٕ، تؼس ١ٖ ٠ً تاضزاض ضس زٝظ كرط ظیثائیطٞ ٗی

ٗٞازش ضٝ تطزٕ تاال، اظ چطٖ٘ اكتازٟ تٞز، اٝٙ ضة ذٞزٕ تطزٗص اٝٛدا 

ظیط ١٘ٞٙ پْ ت٢ص ضٝاِٛطزاٙ زازٕ ٝ ُلتٖ ا٠ُ ض٢اٗت پطیسٙ اظ ضٝی پْ 

زٕ ٠ً تا١اش اظزٝاج ًٜٖ. ذٞا١طت ات٠ٔ تٞز تٞی ّ ٗیضٝ زاضت٠ تاض٠ هٞ

 ت١ٖٞ تٞز ضكت تاال ٝ پطیس ت٠ ١٘یٚ ضاحتی زكتط ػ٘ط ذٞزضٞ تست... 

 اش ًٞتیسٕ. اض٢ٌا غٞضتٖ ضا ضست٠ تٞزٛس... تا ٗطت ت٠ سی٠ٜ
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ضٝٛاى زٝستت زاضت تٞی خای  ـ تٞ ی٠ حیٞٝٛی ساٗیاض! حیٞٝٙ!

 تطازضٗٞٙ تٞزی...

ضتٖ ٛطاٛس، ضـٞضی ذٞٙ ضا زض ز١اٖٛ حس ٗحٌ٘ی ضٝی غٞ سیٔی

 ًطزٕ.ٗی

ـ ٗٚ ١یچٞهت تطازض ض٘ا ٛثٞزٕ ١یچٞهت ٗثْ ض٘ا ظٛسُی ٌٛطزٕ، 

ظٛسُی ٗٚ اظ تچِی تٞی خ٢ٜٖ ذ٠ٛٞ پسضٕ ضطٝع ضس ٝهتی ٠٘١ چیع ضٝ 

اكتاز ت٠ خـٞٙ ٗٚ، تا سیـِاضش ١٘ـ٠ خای ً٘ـطٕ ضٝ ًطز. ٗیزٝز ٗی

تطز... تا ٠ً ٙ زضز ًطیسٖٛ ٓصت ٗیًطز، اظ زیسإ ٗیسٞظٝٛس ضٌٜد٠ٗی

١اش خای ٗٞاز آٗپّٞ ١ٞا تٞ ض٢ُاش ذآی تٞی یٌی اظ اٝٙ ذ٘اضی

 ًطزٕ، ٜٖٛ ضس ظِٙ تاتات....

ًطٞضی ی٠ آزٕ تسترتِ ٠ً سٞاز زضست  ٜٖٗ ٗثالً ضكتٖ ذاضج اّٗا ًسٕٝ

١ا ظٛسُی یٌی زٝ سآی تٞی تسترتی ً٘پ ؟ٝ حساتی ٛساضٟ ضاٟ ٗیسٟ

 ًطزٕ...

١ا زست ٝ پا ظزٕ تا ای٠ٌٜ ٜٖٛ ت٠ ١عاض حی٠ٔ ٝ تطكٜس زٝٛیتٞی سَ

اش ضٝ اظ تاتات ُطكت ٝ تطإ ی٠ ذ٠ٛٞ ذطیس زیسٕ ١یچی ت٢تط اظ ت٠ ٢ٗطی٠

زإ اٛساذتٚ زذتط ذٞضٌْ غثاحی ٛیست. ایٜوسض ت٢ص ٗحثت ًطزٕ ٠ً 

ًطزٕ ُلتٖ ذاضج زضس ذٞٛسٕ ٝ قٞضی ٝاٛ٘ٞز ٗیزیٖٞٝٛ ضس ٠٘١ خا ٗی

اضٕ ٝ اضث ًٔلتی اظ پسضی ت٢ٖ ضسیسٟ اّٗا ٛطس، ضٝٛاى ٠ً حساتی پٞٓس

١اش. تؼس اظ ضٝٛاى ُیذٞزش ٠٘١ چیع ضٝ ت٢ٖ ظز، تا تاضزاضیص تا ١طظٟ

 تٞ ضٝ زیسٕ...

ذٞاستٖ ت٢ت ٛعزیي تطٖ اّٗا ِٛصاضتی.... زیسٕ ت٢تطیٚ ضاٟ تطای ای٠ٌٜ 

٠ تِٞٙ... ضثاٛظٝزتط ت٠ ثطٝتی ٠ً حوٖ تٞز تطسٖ ٗطزٙ زست٠ خ٘ؼی ٠٘١
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ی ًطزٕ ٗرػٞغاً ٝهتی تٞ تیص اظ حست تٞی هؿی٠ضٝظ ت٢ص كٌط ٗی

ی ٗاكِٜی ًطزی ٗدثٞضٕ ًطزی اٝٙ زذتطٟٗطٍ ضٝٛاى خستدٞ ٗی

تیچاضٟ ضٝ تٞی ً٘پ تطى اػتیاز ظٝزتط ذالظ ًٜٖ، چی تٞز اس٘ص 

 آ١اٙ ضطاضٟ!...

 ٛآیسٕ: چطا اٝٛٞ ًطتی... چطا؟

 پٞظذٜسی ظز.

زٝٛستٖ اضتثاـ ٗٚ ٝ ضٝٛاى ذثط زاضت ٗیـ اٝٙ ت٢ٜا ًسی تٞز ٠ً اظ 

٠ًٜ، آثت٠ اٝٙ تیچاضٟ ضٝ ١ٖ تٞ هاتٔص ضـسی تا تاالذطٟ ٓة تاظ ٗی

١ای تیدات، حاال ١ٖ ٝهتط٠ تطی پیطص، تٞی اٝٙ زٛیا ١طچی كؿٞٓی

 سؤاّ زاضی اظ اٝٙ ٝ ذٞا١طت تپطس...

تا ١طاس ت٠ زضذطص چاهٞی تٜٔسی ٠ً اظ ًٜاض ضٔٞاضش تیطٝٙ ًطیسٟ 

 ذیطٟ ضسٕ.تٞز 

 ذٞاستٖ خیؾ تعٖٛ ٠ً خٔٞی ز١اٖٛ ضا ُطكت...

اٝٓیٚ تاض ٠ً چاهٞ ضا زض ُٞضتٖ كطٝ ًطز احساس سٞظش ضسیسی ت٘إ 

ُطكتٖ. غسای ظَٛ آیلٞٙ ضا ضٜیسٕ. ضٌٖ٘ ضا ُطكت. زاضتٖ آتص ٗی

 ی ٛیٌاٙ اظ پطت غلح٠ پسیساض ضس....ٗاٛیتٞض ضٝضٚ ضس ٝ چ٢طٟ

. زیِط ٠ٛ ًطزسی ضا زض خاٖٛ كطٝ ٗی١ای تؼت٠ تٜسی ٝ تا ػد٠ٔ ؾطت٠

ضٗن تطای كطیاز ًطیسٙ زاضتٖ ٠ٛ خاٛی ٠ً سط پا ٢ِٖٛ زاضز. زست٢ایٖ ضا 

الی ١ای ذٞٙ اظ الت٠ضٝی ضٌٖ٘ ٠ً پط اظ ذٞٙ ضسٟ تٞز كطاض زازٕ. هكطٟ

 آٗسٛس...ذٞضزٛس ٝ ضٝی سَٜ ًق ١اّ كطٝز ٗیاِٛطتاٖٛ سط ٗی

ای تٜس ت٠ س٘تٖ ٠ً زاضتٖ ًٔیس تاظ ضسٙ آیلٞٙ ضا ظز ٝ تا هس٢ٗ

 ًطزٕ آٗس.سوٞـ ٗی
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ـ حیل٠ ت٢ٜا تطی ػعیعٕ حاال ٠ً اٝٗسٕ ضا١یت ًٜٖ تایس ػطنِ ػعیعت 

زاض ت٢ٜات ١ٖ ١٘طا١ت تاض٠، ١٘ٞٙ ٠ً ١یچٞهت حتی تا تاالی چٞت٠

 ِٛصاضت.

تا ذطٞٛت زض آؿٞضٖ ًطیس ٝ ت٠ س٘ت زیٞاض ًطیسٕ. احساس سطٗا 

سِٜیٜی اظ تطف ٝ ید ُطكتاض ضسٟ تٞزٕ. ًطزٕ. اِٛاض زض ظیط ت٢٘ٚ ٗی

١٘اٙ خا ًٜاض زیٞاض تیٚ زٝ اتام ذٞاب ض١ایٖ ًطز. ضٝی سَٜ سطز 

ضس ١ای ٛیـٌاٙ ضا ٠ً ت٠ زض آپاضت٘ـاٙ ٛعزیي ٗـیاكتازٕ. غسای هـسٕ

 ًطزٕ ٠ً ١یچٞهت ٝاضز ذا٠ٛ ٛطٞز...ضٜیسٕ. زض زٖٓ ت٠ ذسا آت٘اس ٗیٗی

 



 

 

 

 

 

 

 فصل سی و پنج     

 نیکان

 شنیدم.صدای صحبت آرام پدر و مادرم را از هال می

 شون...ـ بزار با یه مهمونی مختصر برن سر خونه و زندگی

خودش حوصله گفت: من هیچوقت به نیکان اجباز نکردم. پدرم بی

خوب و بد رو از بچگی تشخیص داده، برخالف پسر نازپرورده شما آقا به 

 کنه.خواد میمیل خودش هر کاری می

 صدای مادرم آمد.

ی زندگیش رو فدای ـ از وقتی نارین فوت شد این بچـه همـه

 های ما کرده، به میل خودش هیچ کاری نکرده...خواسته

ر که انتخابـهای بهتـری هـم پدرم: البته به غیر از انتـخاب همـس

 تونست داشته باشه.می

انصافی نکن آقا غزل خیلی دختر خوب و اصیلیه نیکان کنارش ـ بی

 خوشحال و خوشبخت میشه.
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طور باشه خانم، ضمناً من اصراری ندارم نیکان کاری ـ امیدوارم همین

ی خودش انجام بده تا اآلن هم اگه به حـرفها و خالف خواسته

های من گوش کرده توی زندگیش موفق شده، خیر و برکت ییراهنـما

این سربه راهیش برگشته توی زندگی خودش، ببین ماشاا... از من توی 

 شناسنش.تره، توی این سن همه میکارمون موفق

 ام.ـ منم ازش راضی

نفس راحتی کشیدم، همیشه در تمام عمرم به دنبال این رضایت 

ز کنار تخت برداشتم و شماره غزل را گرفتم. عمیق بودم. گوشی تلفنم را ا

های آزاد و بعد از آن صدای ظریف و زیبایش که در گوشی صدای بوق

شد تلفنم پیچید دلم پر از حس پرواز شد. اینکه بعد از مدتها باز می

صدایش را بشنوم هنوز برایم باور کردنی نبود چه برسد به اینکه آن 

درخشید به یادم بیاورد که دیگر دستم میای ساده که در ی نقرهحلقه

 ام خواهد ماند.غزل برای همیشه شریک و همراه زندگی

 ـ سالم نیکان جان.

 ـ سالم عزیز دلم، سالم خانومم خوبی؟ خوب خوابیدی؟

 ـ آره خیلی خوب، بهتر از همه این بود که با صدای تو بیدار شدم.

بری به گلبانو خانم خوای خواستم بیدارت کنم خودت گفتی میـ نمی

 سر بزنی.

بی ـ آره باید برم چون امروز قراره یه خانمی برای اجاره مغازه بیاد، بی

 گل هم همه چیز رو سپرده دست من...

 ـ غزل؟...

 ـ جانم؟
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 شد جواب بدی...گرفتم باورم نمیـ اآلن که داشتم شمارت رو می

 خندید.

 ـ چرا؟ فکر کردی اینقدر خوابم سنگینِ؟!

گرفتم امّا همیشه شد که این شماره رو میآخه خیلی روزها می ـ نه

  .شنیدمپیغام خاموش بودن گوشی رو به جای صدا می

 آمد.هایش میصدای نفسسکوت کرد، 

آرام گفت: نیکان شاید تو هم باورت نشه امّا روزی که داشتم نقاشی 

انیت کردم یه روز اون کاغذی که با عصبکشیدم فکر نمیات رو میچهره

ی مچاله کردم و زیر تختم انداختم توی یه قاب طالیی توی خونه

مشترکمون به دیوار نصب بشه. هر دو سـکوت کـردیم و به صـدای 

قلب  ودتر و زیباتر از رسیدن دادیم. چه حسی نابهایمان گوش مینفس

 عاشق به هم بود... بعد از گذر از این همه رنج و سختی...

رم سرکار بعد از کارم میام دنبالت با هم بریم ـ غزل جان دارم می

 خرید...

 ـ باشه عزیز دلم.

 ـ راستی شاید ماکان و مهشید هم بیان، از نظر تو که عیبی نداره؟

 شم.ـ نه اصالً خیلی هم خوبه خوشحال می

 ـ باشه پس همون ساعت همیشگی منتظرم باش.

وره حقوقی و مان بود. روز شلوغی داشتم چند مشااین آخرین مکالمه

ی مصالحه چند ساعته دیگر وقتی برای تماس دوباره با غزل یک جلسه

هایم را تا قبل برایم نگذاشته بود به گیتا سپرده بودم که تمام قرار مالقات
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ای خرید و خواست زودتر کارهاز ساعت شش تنظیم کند. دلم می

 م.بدهمقدمات جشن را انجام 

کارم انداختم. گیتا چند دقیقه قبل از نگاهی به ساعت دیواری دفتر 

ام را سر کشیدم و از کنسل شدن وقتِ آخر خبر داده بود. با عجله قهوه

 دفتر خارج شدم. کلید پارکینگ دو شرقی را زدم و وارد پارکینگ شدم.

ی ورودم چرخ پنچر شده و کامالً خوابیده ماشین توجهم را در لحظه

ا وارسی کردم. تا آن زمان سابقه جلب کردم. خم شدم و با دقت چرخ ر

نداشت چنین پنچری که باعث خالی شدن کامل باد الستیک ماشینم 

دادم بخاطر تصادف و تعمیرات بعد از آن شود دیده باشم. احتمال می

ها پیش آمده باشد. همان طور که مشغول تعویض مشکالتی برای چرخ

هم باشد فکر ی غزل الستیک بودم به خرید ماشین جدیدی که سلیقه

کردم. تعویض الستیک که تمام شد تازه به یاد قراری که با ماکان می

 داشتم افتادم.

رسیدم با هم اش را گرفتم و برای سی دقیقه بعد که به خانه میشماره

قرار گذاشتیم. در ترافیک آن ساعت عصر بیشتر از سی دقیقه زمان برد 

پارک کردم و زنگ آیفون  که به خانه رسیدم. ماشین را بیرون ساختمان

 هیچ کالمی باز شد.را زدم. چند لحظه بعد در بی

تاب و شادمان بود. بوی عطر شیرینی قلبم برای دوباره دیدنش بی

 دانستم از هنرهای غزل است.خانگی در راهرو پیچیده بود. لبخند زدم می

زنگ واحد را زدم. چند لحظه بعد در باز شد. درست حدس زده بودم. 

ها از خانه بود.... لبخند زدم و نفس عمیقی کشیدم... چه شیرینی عطر

 خوش بود هوای عاشقی اولین قدم را برداشتم همه جا ساکت بود...
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 ام.ـ سالم به خانم خونه

 هیچ صدایی نیامد.

 هات کوچه رو پر کرده.ـ غزل!... عزیزم بوی شیرینی

اژگون شده نگاهم به آشپزخانه کشیده شد و سینی که روی زمین و

ون خهای درشت ها پخش شده بودند کف آشپزخانه. قطرهبود. شیرینی

که روی سنگ کنار راهرو ریخته بودند پیام رسان اتفاق تلخی بودند که 

 رخ داده بود.

 ـ غزل؟!

هوشم اولین ضربه را از پشت سرم خوردم. امّا آنقدر محکم نبود که بی

کردم. دیدم باور نمیکه می کند، فقط کمی گیج شدم. برگشتم. چیزی را

 سامیار بود که ایستاده بود پشت در با هراس غزل را دوباره صدا زدم.

 ـ غزل؟! کجایی؟!

تر و الغرتر اش از آخرین باری که دیدم سیاهسامیار پوزخند زد. چهره

 اش را به صورتم دوخت.های سرخشده بود. چشم

 تو رو ببینه.ـ نترس زنده است، امّا فقط به قدری که مردن 

 دور تا دور هال را با نگاهم کاویدم.

 ـ چیکارش کردی کثافت؟!

دیدمش، خم شده بود کنار راهرو و دستهای کوچکش را روی 

حال بود و شکمش که پر از خون بود گرفته بود. صورتش سفید و بی

چکید. خواستم به سمتش الی انگشتان باریک و بلندش میخون از البه

دانم دیدن اولین ضربه را با چاقو به بازویم زد. نمی بروم که سامیار

وضعیت اسفناک غزل در آن شرایط بود یا حس انزجار و تنفری که از 
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سامیار داشتم که آن نیرو را در کالبدم دمیده بود. از لحاظ قد چند 

ی سانتیمتری از من بلندتر بود. به سمتش حمله کردم، با چاقو ضربه

ی قبل تنها خراش اش برخالف ضربهامّا ضربهام زد دیگری به شانه

با تمام توانم دستش را گرفتم و ام ایجاد کرد. کوچکی روی پوست شانه

به سمت دیوار هلش دادم و محکم مچ دستش را به دیوار کوبیدم. آنقدر 

این کار را کردم که چاقو از دستش روی زمین افتاد، با پا چاقو را به 

دم. گردنم را گرفت و روی زمین انداختم. سمت دیگر سالن هال هل دا

فشار دستهایش روی گردنم آنقدر زیاد بود که هیچ هوایی برای نفس 

 کشیدن نداشتم، گردنم را خم کردم...

غزل افتاده بود کنار راهرو و چشمهایش را بسته بود. اگر من هم 

خواستمش و اگر برای شدم هیچ راهی برای نجاتش نبود. میتسلیم می

مان اش داد، نه این حق عشقشد نجاتکردم دیگر نمین مبارزه نمیماند

گذاشتم دست نبود حاال که بعد از این همه درد به هم رسیده بودیم نمی

 سیاه مرگ جدایمان کند...

ای روی زمین حرکت دادم چشمهای دستم را برای پیدا کردن وسیله

ام دهانش روی سینهآلود و آب خون خونبار سامیار به چشمانم خیره بود.

ریخت. گلدان کوچک سفالی را لمس کردم و بعد با آخرین توانم با می

ی کوتاهی برای لحظهه برداشته بودم به سرش ضربه زدم. همان گلدان ک

گیج شد، گره دستانش دور گردنم شل شدند از فرصت استفاده کردم و 

روی گردن و  خودم را رها کردم، گلدان دیگری برداشتم و با تمام توانم

طور که نشسته بود با صورت روی زمین افتاد. همان سرش فرود آوردم.

ها پخش شده بود در تمام محوطه هال. بلند شدم و لگدی به خاک گلدان
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ام که روی زمین پهلویش زدم، هیچ حرکتی نکرد صدای زنگ گوشی

توجه به سمت غزل دویدم، صورتش کامالً سرد و آمد بیافتاده بود می

 سفید شده بود. با وحشت و ناامیدی صدایش زدم.

 ـ غزل؟! غزلم؟! تو رو خدا چشمهاتو باز کن. 

العملی اش هم هیچ عکسهای بستهکرد، حتی پلکهیچ حرکتی نمی

طور با صورت افتاده بود روی دادند. بغلش کردم. سامیار هماننشان نمی

رکتی سریع آمد، با حام میسنگ وسط هال. صدای مداوم زنگ گوشی

 روی زمین چنگ زدم و گوشی را برداشتم.

ی اتصال تماس را با شماره ماکان افتاده بود روی مانیتور. دکمه

 انگشتم که از خون غزل سرخ شده بود لمس کردم.

ـ الو آقا داماد کجایی پس من و مهشید نیم ساعته پائین خونتون 

 منتظریم...

 ـ ماکان... ماکان... 

نیامده بود.... از صدای نفس زدنم با هراس گفت: نفسم هنوز جا 

 کجایی؟! نیکان؟ چی شده

ـ ماکان بیا باال.... زود بیا باال.... غزل زخمی شده باید ببریمش 

 بیمارستان...

 ـ چی؟! چی میگی؟.... 

 ام مانده بود نالیدم: زود باش بیا لعنتی...با آخرین نفسی که در سینه

با دو دست بغلش کردم. اشکهایم روی  گوشی را انداختم کف زمین و

 افتادند...صورت سفید و ساکتش می



676سی و پنج فصل 

ـ غزل نرو، غزل تو رو خدا بمون، حاال که بعد از این همه بدبختی 

خواد روزهای خوش رو ببینی بمون دختر، کنارم بمون کنارم خدا می

 بمون غزل...

د با صدای گریه و فریادم فضای خانه را پر کرده بود. چند دقیقه بع

شنیدن صدای زنگ و کوبیده شدن به در آپارتمان بلند شدم. آرام رهایش 

کردم و به سراغ در رفتم. ماکان هراسان وارد شد. با دیدن وضعیت بهم 

ام که دیگر از خون غزل سرخ رنگ شده بود با ریخته خانه و پیراهن آبی

 وحشت به صورتم خیره شد.

 ـ چی شده؟!

اال او هم به دنبال ماکان وارد خانه شده صدای جیغ آرام مهشید که ح

 بود آمد.

 ـ وای خدا اینجا چه اتفاقی افتاده؟

 به سمت غزل برگشتم.

 ـ زنگ بزن پلیس و اورژانس...

ماکان مات به پیکر سیاه پوشی که با صورت روی زمین افتاده بود 

 اشاره کرد.

 ـ دزد اومده بود؟!

 با درد غریدم.

 . ـ زنگ بزن لعنتی زود باش

چند دقیقه بعد که برایم همچون قرنی گذشت به اصرار غزل را با 

پلیس در راه  .ن رساندیم در واحدم را قفل کردمماشین ماکان به بیمارستا

 توانستم تا آمدن آمبوالنس اورژانس صبر کنم.بود، امّا نمی
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توجه درد وقتی غزل را روی تخت اورژانس بیمارستان رها کردم تازه م

 و خونریزی بازویم که در اثر درگیری با سامیار پاره شده بود شدم.

 کرد نگاه کردم.به پرستاری که داشت سرم را چک می

ها فشار بیاری. از روی ـ حالت چطوره؟! درد که نداری؟ نباید به بخیه

 خیز شدم که بروم.تخت نیم

 ـ کجا؟ باید استراحت کنی.

 ببینم.خوام برم همسرم رو ـ می

ای ـ توی اتاق عملِ، رفتن تو و نشستن پشت در اتاق عمل هیچ فایده

 ات تموم بشه.براش نداره. بمون تا سِرُم

رنگ را تماشا کردم. های بیسرم را روی بالش گذاشتم و افتادن دانه

 کردم!!؟ماند چه میرفت اگر نمیاگر می

کردم؟ چند ماند چطور زندگی میبا این همه حسرت که در دلم می

 دقیقه بعد صدای آشنایی توجهم را جلب کرد.

 ـ سالم آقای بهمنش. 

چشمان اشکبارم را با پشت دستم پاک کردم و به سمت صاحب صدا 

 برگشتم. با دیدن صورت مهربان پیرمرد آرام لبخند زدم.

 ـ سالم آقا عبدا...

 ـ سالم پسرم خدا بد نده.

 کنار تختم نشست.

 افتاده؟ـ چه اتفاقی برات 

 ـ هیچی مهم نیست شما خوبین؟

 با مهربانی به صورتم لبخند زد.
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از وقتی تونستی ثابت کنی مهرداد  ،ـ دعاگوی شما هستم همیشه

قاتل نورا بوده و اون هم زندانی شده و منتظره که به سزای اعمالش برسه 

 کنم خدا هیچوقت ناامیدت نکنه...کنم دعا میروز و شب دعات می

تمام کشیدم. صدای پرستار جوان کالمش را نیمهنفس عمیقی 

 ها را به سمتم گرفت.گذاشت. برگه

 ـ امضاء کنید آقای بهمنش.

 بلند شدم و روی تخت نشستم.

 ـ این برگه چی هستن؟

 نامه برای عمل؟!ـ رضایت

 متعجب نگاهش کردم.

 ـ چه عملی؟!

 ـ شاید الزم بشه که دکتر رحم خانمتون رو خارج کنه چون آسیب

زیادی دیده و قابل ترمیم نیست، بعد از این عمل امکان بارداری و زایمان 

 برای خانم شما دیگه وجود نداره.

 نگاهم با نگاه اشکبار مهشید که کنار ماکان ایستاده بود گره خورد.

ـ اگر رضایت نامه رو امضاء نکنید دکتر عمل رو انجام نمیده و در 

 ون خیلی کمه...اینصورت احتمال زنده ماندن بیمارت

ها و خودکار را گرفتم... صـدای آرام آقا عبدا... در ذهنم تکرار برگه

 شد.می

های امضاء کنه. بهش توکل کن برگهای رو ناامید نمیـ خدا هیچ بنده

گین ماکان که کنار در غمبه دست پرستار دادم و به صورت  شده را

 ایستاده بود خیره ماندم.
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 دن؟ دستگیرش کردن؟!ها رسیـ چی شد؟! پلیس

 جلو آمد و کنار تختم ایستاد.

جلوی خونتون خیلی شلوغ  ـ نیکان وقتی از بیمارستان برگشتم دیدم

 شده پلیس هم اومده بود.

 تاب گفتم: بی

 ـ دستگیرش کردن؟

 ی منفی سر تکان داد.به نشانه

 ـ نه، دستگیرش نکردن.

 با حرص نفسم را بیرون دادم.

 کرده؟!ـ چرا؟ چطوری فرار 

خواست فرار کنه امّا نتونست از بالکن ـ فرار نکرد نیکان، یعنی می

تر امّا موفق نشد و از طبقه شما خواست بره طبقات پائینپشت پنجره می

 سقوط کرد توی کوچه....

 با بهت گفتم: مُرده؟!

 آرام سر تکان داد.

 برد. تا اآلن هم آگاهیـ وقتی رسیدم آمبوالنس داشت جسدش رو می

 خوان باهات صحبت کنن.بودم، اآلنم دو نفر بیرون هستن که می

نفس راحتی کشیدم و سرم را روی بالش رها کردم. دو ساعت بعد 

وقتی صحبتم با دو افسر پلیسی که از آگاهی آمده بودند پایان گرفت 

 های ویژه بروم.تصمیم گرفتم برای دیدن غزل به بخش مراقبت

ق شدم وارد بخش شوم. لباس مخصوص با اصرار و خواهش زیاد موف

را پوشیدم کنار تختش روی صندلی نشستم خوابیده بود آرام و راحت، 
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ی دردها و ای کوچک بود که فارغ از همهصورتش شبیه صورت دختر بچه

ها بازی کودکانه به خواب رفته و رویای های دنیا و خسته از ساعترنج

اش ی سیاهش که کنار پیشانیآرام روی موها کند.شیرینی را تجربه می

 پخش شده بودند دست کشیدم.

مونی یادته؟! ـ باهام بمون غزل، باهام بمون، خودت قول دادی که می

هامونن باید بلند شی و دستامو بگیری بمون فقط هزار تا جاده منتظر قدم

 بمون....

ای دانم چه مدت گذشت برای لحظهسرم را روی تخت گذاشتم، نمی

بینم، امّا بیدار بودم. به صدای آرامش حس کردم خواب میبا شنیدن 

زد. سرم را بلند کردم: غزل.... عزیز من؟! هوش آمده بود و نامم را صدا می

 آرام گفت: نیکان! تو خوبی؟!

هایم را روی هم گذاشتم قطره اشک از روی صورتم سر خورد، پلک

 دستم را آرام فشار داد...
   

 

مشب برای تولد دختر عموم لباس عروسم را ـ مامان جون میشه من ا

 بپوشم؟!

مادرم با محبت لبخند زد و روی موهای بلند و سیاهِ جانان دست 

 کشید.

ـ الهی مادربزرگ قربون تو و دختر عموت بشه چرا نمیشه عزیز دلم، 

 فقط باید از مامان خودت اجازه بگیری...

 اش را سرکشید.پدرم لیوان چای
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 بریم دیگه.ها ـ خانم دیر شده

مادرم جانان را در آغوش کشید و آرام گفت: صبر کن بزار غزل حاضر 

روی پدرم نشسته بود اشاره کرد به سراغ بشه. بعد به من که روبه

عروسش بروم. چند ضربه آرام به در زدم و در اتاق خوابمان را باز کردم، 

 جلوی آینه نشسته بود.

ترمشون یه کم برای دیدن ـ عزیز دلم دختر خانمتون و پدربزرگ مح

 نوه جدید خانواده عجله دارن، حاضر شدین؟!

 لبخند زد و به زحمت از روی صندلی بلند شد.

ام باشه پیدا ـ ببخشید به خدا کلی گشتم تا تونستم یه لباس که اندازه

 کنم....

 رویش استادم.جلو رفتم و روبه

بریم خرید ـ مگه پدر این آقا کوچولو مرده که بهش نگفتی با هم 

 لباس...

با خجالت گفت: آخه لباس بارداری فقط برای این چند ماه قابل 

 استفاده است...

 خندیدم.

زدی، امّا این دفعه ـ ای خسیس سر جانان هم همین حرفها رو می

 ریم خرید که برای بعدی دیگه بهانه نیاری.شه مینمی

 خندید.

 ـ بعدی؟! حتماً.

که این روزها بخاطر بارداری کمی  جلوتر رفتم و به صورت زیبایش

 پرتر از قبل شده نگاه کردم.
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آورد و من دیگه آرام گفت: نیکان، واقعاً اگه دکتر رحم منو بیرون می

 کردی؟دار بشم بازم باهام ازدواج میتونستم بچههیچوقت نمی

 لبخند زدم و گردنم را کج کردم.

پزشکت اونقدر حاذق افتاد و ـ حتی اگه خدای نکرده این اتفاق می

تونست رحم رو نگه داره و مجبور به از نبود و با وجود صدمات شدید نمی

شدی من هیچ تردیدی توی تصمیمم دست دادن عضوی از بدنت هم می

 تو تا ابد مال من بودی چه با بچه چه بدون اون.... کردم.نمی

اش را از روی تخت برداشت و چشمهایش درخشیدند. شال زرشکی

 گردن ایران....فت: آخر هفته آیناز و آرتین دارن برمیگ

 لبخند زدم.

 ـ بعد از هفت سال... 

 آرام سر تکان داد و از اتاق خارج شد.

ی زیبایی که با خط تحریری نوشته بود و باالی آینه اتاقمان به نوشته

 نصب کرده بود چشم دوختم.

 «اِنَّ مع العُسرِ یُسراً » 

 آسانی ست... همانا پس از هر سختی

 

 آورند، امّا انسانهای سخت چرا....روزهای سخت دوام نمی
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