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  رمان هاي عاشقانه  :آرایی صفحه و طراحی

 
   سایت آدرس

  
    : ROMANKADE_COM@ تلگرام کانال

  
  است محفوظ رمان هاي عاشقانه  نزد کتاب این حقوق تمامی

  

 از بزرگترین سایت فروش رمان هاي مجازي و چاپ شده هم دیدن فرمائید

/https://www.shop.romankade.com  

   

  

  .میبسم اهللا الرحمان الرح 

  نام: کالف 

  وعاشقانه ی: اجتماعژانر

  )ی( گلینی: کلثوم حسسندهینو

  خالصه: 

به اسم  يناخواسته پسر نیکند ومحصل است، در ب یم یزندگ یدر خانواده کامال سنت کویبه نام ماهور ن يدختر
به  یپندار، پندار صادق نهیوبنا به درون ک ردیگ یگذرد سر راهش قرار م یم یاش معمول یو زندگ کیپندار که مکان

http://www.romankade./
https://t.me/romanhayeasheghane
https://www.shop.romankade.com/
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خواهد ماهور را  یم نهیک کیداند پندار بخاطر  یو نم دبه او ندار يماهور عالقه ا یرود... ول یماهور م يخواستگار
  بگذارد و... شیخط قرمزها يشود پا رو یمجبور م یحت اوردیشده بدست ب يهرطور

   

  * مقدمه* 

  يامدیستاره تابان ن يامشب ا باز

  يامدیشب هجران ن دهیسپ يا باز

  

  تو يشکفته بود که خندد به رو شمع

  يامدیشکوفه خندان ن يا افسوس

  

  تو بودم و مهتاب من چرا یزندان

  يامدیزندان ن چهیامشب از در باز

  

  شب که باز رهیت يا یما سرچه داشت با

  يامدین انیشق به پاسرگذشت ع چون

  

  دل کند دیاز زبان تو خوش ص شعرمن

  يامدیغزال غزل خوان ن يا افسوس
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  ماه زبانیبه خوان عشق شدم م گفتم

  يامدیمن، تو که مهمان ن نامهربان

  

  دهد یشکر به خون جگردست م خوان

  يامدیمن چرا به سرخوان ن مهمان

  

  فغان دل رهگذر که دوش ینشناخت

  يامدین وانیماه قصر برلب ا يا

  

  گران به دست دیمتاع چون منش آ یتیگ

  يامدیتو هم به دست من ارزان ن اما

  

  ستیکه چه زورق شکسته ا يا دهیند صبرم

  يامدیتخته ام سپرده به طوفان ن يا

  

  خزان شد بهارعشق اریطبع شهر در

      يامدین حانیتو خرمن گل ور رایز

  "اریشهر "
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  یاز همه نوع موارد جزوئ یکل دید هیحال زاو نیو درح یقلم: ادب نوع

  و اسم گل يوبلند ی: پستماهور

  : گمال و حدسپندار

  

  "اکنون "

  .دیکاو یاز خشم نگاهم صورت نادرش را م يهاله ا انیم در

  خواستم بدانم چرا؟ یم

  .میشده بود، خراب شدن کاخ آرزوها شیکار خبط کرده بودم که سزا يکجا

  داد؟ یم لمیرا تحو نیکلمات تلخ و زهرآگ نگونهیخواستم که، ا یبا او در کنارش چه م یمن از زندگ مگر

  

  ناحق؟ ایبود  حقم

  نمانده بود تا قورتش دهم و دهانم خشک و چشمانم از خشم سرخ شده بود. یبزاق ،یدهانم را فرو دادم ول آب

  مشت. میهم فشرودم و دست راستم کنار ران پا يرو نیمحکم، سنگ پلک

  

  عاجزانه خم کردن گذشته بود و... يسر

  :دیزنگدار و خشدار به گوشش رس میصدا

  کالم، چرا؟ هی فقط

  .میزد یتاخت م مانیرا با نگاه ها یناگفت يو هردو گفته ها میداشت ادیهر دو ناگفته ها ز ;کرد، نگاهش کردم نگاهم
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  دور گه افکارم را پس زد: شیصدا

  .یدون یم خودت

اتمام حجت  دیدعوت داده بود با يگونه دو خانواده را به باز نیشهامتم را بدست آوردم و با او که ا دینبرد، نه با ماتم
  کردم. یم

  کردم: یاز اشکم را در گوشه مانتوام چالندم و بغض ام را مخف سیخ دستان

  خوام از زبون خودت بشنوم که... یدونم، م ینم

  شدم و پرتحکم: خیم

کالم  هی( انگشت اشاره ام را به سمت باال گرفتم) فقط  ،يکرد میبا من و زندگ یرانسانیغبد و  يمعامله ا نیهمچ چرا
  بگو وخالص.

  شوم. رهیاش خ یعسل يکردم تا به چشم ها یو من مقاومت م دیرا دزد نگاهش

  .ابمیداستان ناعادالنه را ب نیا ویسنار يبودم تا تکه ها یسرنخ ،یجواب منتظر

  

  و دست به چانه در سکوت زوم نگاهم شد. دیافکارم چنگ کش روداریاوهام و گ در

  چفت شده اش نبود، بود؟ ينگاه پر حرف و لب ها جوابم

  و چانه ام هم... دیلرز میها شانه

  کنج لبانش بود، چشم دوخته بودم. يرفتم و به او که تنها پوزخند یعقب عقب م يناباور با

  دند؟یکش یم ادیفر شیم، چرا با آنکه مسکوت است اما، حرف هافهم یرسا را نم ادیسکوت فر نیحکمت ا ایخدا

  غم؟ ایدرد داشت  نگاهش

  شد. یباز وبسته م ;تشنه به آب یدهانم همانند ماه دند،یلغز یم میعقب عقب قدم ها ینیدرح نیرا به طرف سرم
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  :دمیگدار داد کش یشد که، ب کمیبرداشت و نزد يگاو دار ینم زده کاهگل واریاش را کرخت از د هیتک

  !ــاینــ جـــلــو

  رفتم: لیآورد، تحل یکم م شیو باران جلو دیبار یم لیکه س يخشک شد و من با چشم ها شیپا

  ...اینـ جـلو

  و لحنش عاجزانه شد: نیاندوهگ شیصدا

  !؟مــاهــور

کردم  یصدا هق هق م یپرکاه نشستم و ب نیزم يحرف دست بر سر رو یماهور گفتنش بستم و ب يرو یمحکم پلک
  شدم. رهیبود و سربه باال نگاه بست، خ دهیکش یو به او او که درمانده پوف

و زمان را بهم دوخته بود بلکه جواب مثبت  نیبدست آوردنش زم يکه برا یمرا پس زده بود... من یگفتم وقت یم چه
  اش( وسط) را به نکاح خود در آورد... انهیرا از جا کنده بود تا دختر م کوین یو پاشنه درب خانه حاج مرتض ردیبگ

  

  ...یشد وقت یچشمانم تداع يجلو لمیبه گذشته سفر کرد و لحظه ها همچو ف نگاهم

  "فلش بک  "

  

  اع! _

  گه؟یبگو د فرشته

  .يبد یمژده گون دیگم، با یزد: نوچ نم يا ثانهیلبخند خب فرشته

  تکان دادم: يتند سر ینگران با
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  !شیپ شیپ تمیبکن بگو، مژده گون جون

  کرد: زیباال انداخت و چشم ر يسر فرشته

  وقولش؟ ماهور

  وگرنه... یقولت بزن ریز دینبا یعنی نیا

  باال انداختم: دیق یب يا شانه

  قول قول. بگو

  :دیرا به رخ کش شیدیزد که سف يدندان نما لبخند

  .يبالخره قبول شد زمیعز

  کج شده برشانه تکرار کردم: يچندلحظه سکوت کردم وسپس با سر ناباور

  !؟ها

  زد: یسیرو دروا یب يا قهقه

  توش مگس رفت. ببند

  نفس زدم: يو جد دمیشد، دستش را کش یاز کنارم رد م الیخ یرا بستم و او را که ب میاخم لب ها با

  ؟یواقع

  تکاند: نیبه طرف يسر

  .یواقع

دو دو زده روزنامه  یو نگاه یباور کردم و با خوشحالروزنامه بر دستش  دنیپلک زدم و بالخره خبرش را با د چندبار
را  کویو خون به دل بالخره اسم ماهور ن قهیگشتم و بعد از چند دق یو نفس نفس دنبال نامم م جانیو با ه دمیرا قاپ

  :افتمی یبه عنوان قبول
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  .یییوا

  من! يخدا

  .ابمیبودنش را در یحد گرد کرده بودم تا واقع نیزدم و چشم تا آخر یپلک م تند

  ما سرجاشه؟ ینیریش _

و  دیلرز یکه م يو با صدا دمیفرشته دست از جست وجو روزنامه برداشتم و او را خواهرانه در آغوش کش يباصدا
  خشدار بود، لب باز کردم:

  شه... من... منـ.... ینم باورم

  دستش را آرام به پشت کمرم زد: کف

  شن، نه؟ یخوشحال م یلیو مامانت خ یگم، حتما حاج یم کیبهت تبر زمیعز

  را با نوك انگشت کنار زدم و همزمان سر تکاندم: میخوشحال اشک

  شه و... یخوشحال م یلیآره حاج بابام بفهمه خ آره،

  و مرا از خود دور: دیام را کش شانه

  ؟یچه مرگته که آبغوره گرفت پس

  :دمیبرچ لب

  فـرشـته؟

  زد: یوهمراه چشمک لبخند

  دلم؟ جوون

  شام افتاده. ی... به نظرم حاجیآبج نیبب

  آمد: یزدم و بدون حرف پشت به او راه افتادم که پشت سرم همراه با غر م یکمرنگ لبخند
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  ا؟یآدم عجب

  خواستما و تــ... ینیریخوبه فقط ش حاال

  شده مچش را گرفتم: کیبار يو با چشم ها ستادمیا

  ؟يخوا ینم ینیریش مگه

  و سرتکان داد. دیترس نینماد

  کردم: یآرام خنده

  خودت مهمونم، خوبه؟ قهیبه سل یبستن هیکه تازه باز شده و  یفروش یمغازه بستن نیسر هم میبر ایب پس

  زد: يشخندین نهیبه س دست

  بود خساست! دیبع یدختر حاج از

  جهنم، مفت باشه کوفت باشه. یول

 يآورد و وا یدر م يمسخره باز یو گاه میبه تاسف تکان دادم و همراه هم هم قدم تا خود مغازه راه افتاد يسر
  ! يدر آورده است، وا يفرشته سبک باز ابانیباز در خ دیفهم یم میکه اگر حاج بابا یبرمن

  

 یشدم، ساکت و صامت به اخبارش نگاه م رهیبه حاج پدرم خ نییسر به پا یرچشمیو ز دمیرا درهم تن میها انگشت
چراکه  د،یپرس یم میکرد و نظر او را در مورد تورم و تحر یصحبت م نیرحسیهم با برادر بزرگترم ام یکرد و گاه

زد و  یپدرم سر م یهم به حجره طالفروش یهبود و گا یاقتصاد خوانده بود و کارشناس شرکت بزرگ نیرحسیام
  داد. یرا سر وسامان م شیحساب ها

  حواله ام کرد: ینگاه مین نیرحسیام

  ماهورجان؟ يخوا یم يزیچ

  کردم و با چشم درشت کردن سرم را باال انداختم: یمن من
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  زن داداش چطوره؟ نه،

  زد:  یکمرنگ لبخند

  سالم رسون شماست. خوبه

  به شانه خم کردم: يمسکوت منزل، سر ياز فضا معذب

  باشن. سالمت

  هم گذاشت. يملتمسانه به مادرم دوختم که او چشم رو نگاهم

  نگو. يزیجگر بذار وچ يدندان رو یعنی نیا

مدرن شرکت سامسونگ  دیسا يبا يسا خچالیکه از  ینو شدم درحال کیاف ش يحرف وارد آشپزخانه تمام ام د یب
  بود، چشم دوختم: دهستایرنگ ا یاجاق گاز فردار توس يداشتم همزمان به مادرم که جلو یآب خنک بر م

  ؟یعنینگم  مامان

جوابم  ;اش، با سر باال انداختن يزیاخم کرده بخاطر دقت طعم د يرا مزه کرد و با چهره ا شیبرداشت و غذا یقاشق
  را داد.

  حرف بزنم. یبهش نگو تا خودم با حاج يزیتو فعال چ _

رفتم و درش باز کردم   از آبچکانش چند کاسه در آوردم وقاشق و  نتیباشه تکاندم و به سمت کاب یبه معن يسر
مرتب  يدوتا سبد سبز يو رو دمیکش رونیخوردن را ب يسبز خچالیو سپس از داخل  دمیاپن چ يکنارهم رو وانیل
  گرد. یصورت بیدلفر يهمراه ترب ها ختمیر

را برداشتم و به  يو خم شدم و سفره دو متر مادرم که بانعنا مزه گرفته بود را کنار کاسه ها گذاشتم یدست دوغ
  سمت هال راه افتادم.

  گفت: سفره برکت خونه است. یو م دیپسند یحاج بابا سفره را م یداخل آشپزخانه بود، منته يزناهاریم

  صاف پهن و صاف کردم. شیرا رو فیرا پهن کردم و سپس سفره گلدار ظر يرسفریز



  کالف

 
13 

 

  شده. دهیبر يبه همراه نان سنگک ها دمیچ شیرا رو زهایچ هیو بق يصدا کاسه ها و سبد سبز یب

 بیاش را درون ج حیمبل ها بلند شد و تسب ياز رو انیگو یعل ایکه مامان زهرا حاج پدرم را صدا زد، پدرم  نیهم 
  سفره نشست: يو دست به زانو جلو دیبه محاسن کم اش کش یتنش گذاشت و دست یمشک قهیجل

  دمبه هم داره؟ زهرا

  سرتکان داد: رمماد

  .یحاج بله

و  نیرحسیام يقرار داد و سپس برا شیجلو یو با نوش جان دیپدر کش يزمزمه کرد و مادرم از آبش برا يخوبه ا پدرم
  سپس من.

  .میکرد یم لیحرف م یآرام و ب شهیو در آرامش شامان تناول شد و به احترام سفره هم ریز سربه

داغ را باز کردم و با  یاهرم رآبیدوقلو منتقل کردم و ش نکیکه سفره جمع شد، ظرف هارا برداشتم و به س نیهم
  کف مشغول شست وشو شدم.

قبل از خواب خانوده  يو چا ابدیکردم تا زود جوش  ادیرا ز رشیاجاق گاز گذاشتم و ز يو رو ختمیر يدرون کتر آب
  را آماده کنم.

 يتازه دم، خوش عطر يشده گذاشتم و از چا يکنده کار یمیقد ینیس يرا  رو یهشت ضلع يتعداد استکان ها به
و به همراه  ختهیشفاف ر يداخل استکان ها ;آشپزخانه را احاطه کرده بود يفضا جانیاصل اله يکه هل همراه چا

ادرم و درآخر هم گرفتم و سپس م یحاج ينفر جلو نیهال راه افتادم و اول يونبات بسو رخشکیخرما خشک و اج
  .نیرحسیام

اتاق خوابم شدم و مرور کردن  یبا شستن استکان ها راه زیبه منزل خودش رفت و من ن يبعدازصرف چا نیرحسیام
 یاطیمد وخ یدر کنکور کرده بودم تا در رشته طراح یقبول يکه برا يوقفه ا یب يام و تالش ها یدرس يجزوه ها

  قبول شوم.
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گفتن از هال خارج  رلبیو با بسم اهللا ز دمیام کش یبه مقنعه مشک یشانه ام صاف کردم و دست يبند دارم را رو فیک
کردم تا موقع راه رفتن،  یتختم را بپوشم، پشت پاشنه ام را جابه جا م يشدم و کنار آستانه در خم شدم تا کفش ها

  نشوم. تیاذ

گل ها در بازار  نیتون و گل محبوب شب( همه اگل کرو ،یباصفا و تنها درخت انگور وگل شمعدون اطیح انیم از
  باشد. یم اهیاست و عاشق گل وگ شانیحواسش به برگ ها و گل ها شهیهم میتهران موجود است) که مامان زهرا

کوچک اما پهن نمان  يراهرو انیو چوب، راهم را از م یآهن يسقف با حفاظ ها ریز اطیکوچک کنار ح نگیپارک کی
  کردم و سپس آرام گشودم. یدرب کوچک مکث يکج کردم و جلو

 يکه برا ییو قهوه ا یوار درب بزرگ مشک کیباز شدن اتومات يداخل کوچه راه افتادم، صدا یکه چند قدم نیهم
  شد، شدم. یآرام آرام باز م ;بود نیرحسیحاج بابا و ام لیاتومب

  نشست:حاج بابا به گوشم  يرفتم که صدا یراهم را م واریکنار د ریز سربه

  ماهور؟

  کردم: کیتند خود را به حاج پدرم نزد یو با چند قدم کم ستادیاز حرکت ا میپا

  حاج بابا؟ جانم

  کرد: يهم گذاشت و اشاره ا يرو یپلک

  رسونم. یم نیبش

گذاشتم و دستانم را بهم  میران پا يرا رو فمیجلو نشستم و ک یصندل يو آرام درب جلو را گشودم و رو دمیرا گز لبم
  ب کردم.قال

  اهل حرف زدن نبود. ادیبود و ز یشگیهم سکوتش

  .یهست کوین یفکر کن تو دختر حاج مرتض نمیو به ا یکن یبرخورد م نیو سنگ نیمت شهیمثل هم ير یاونجا که م _

  دهانم را به زور فرو دادم و چند بار پلک زدم: آب

  .چـشـم
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  و نگاهم را به او دوختم. دمیآهنگران آن هم از تلفن پدرم، لبم دوباره گز يباصدا

  به جلو تکان داد: يبخاطر تمرکزش کرده بود، با دادن تلفنش بهم سر یاخم

  ه؟یک نیبب

نشود، تلفنش را با  میانداختم تا شاهد خودخور ریدرهم شد و سرم را ز مینگاهم به نام حاج رسول افتاد اخم ها تا
  فرمان گذاشتم: ياحترام باال

  رسول بود. حاج

  خورد: تکان پلکش

  .يداد یجواب م خوب

  مشت کردم: میکاسه زانو يرا رو دستم

  بابا مـ... من... حاج

  شدم. رهیخ رونیو از کنار بغلم به ب دمیکش یقیعم نفس

 يدانم اصرار پدرش برا یآمد و نم یاز پسر حاج رسول خوشم نم چیداند من ه یداشتم منظورم را گرفت وم نانیاطم
  چه بود!

  

چشم دوختم که پدرم اخم  شیبه دانشجوها يبا لبخند محو ستاد،یدانشگاه مورد نظرم ا يورود يکه جلو نیهم
  درهم شد: شیها

  ندارند؟ نایا يلباس ها يرو یخراب شده چرا کنترل نیا

  سرم را برگرداندم: متعجب

  شده؟ یچ

  کف دستش را چرخاند: حیتسب ظیغ با
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  !ستیو اون پسره هم که شلوار تنش ن هرونیب ساشیاون دختره... استغفراهللا تمام گ نیبب

  

که موقع  يزده بود و پسر رونیب شیموها یبود و خرمن طالئ دهیعقب کش یلیکه مقنعه اش را خ يبه دختر بادقت
  بود! نییپا یلیشد و کمربندش خ یم دهیراه رفتن تمام پشتش د

  :دیایدر ب یلبم تر کردم تا از خشک يزبانم را رو 

  .نیدیدردنکنه حاج بابا، زحمت کش دستتون

  بار انگشتش را رو به باال برد: نیا

  .يحق اومدن به خراب شده رو ندار گهید یبش نایاگه مثل ا ماهور

  واسه فرداش! رهیادبگی يبمونه خونه و از مامانش خونه دار دیبا دختر

  

  .دیایتا از موضع اش کوتاه ب زمزمه کردم یافکنده چشم ينشدم چون به تعصبش واقف بودم و با سر ناراحت

  بودم، خم شدم: دهیرا با دستانم محکم چسب فمیشدم وک یم ادهیکه پ ینیدرح

  .نیشدم من رو تا دانشگاهم آورد خوشحال

  جوابم را نداد. یدور شد و حت شیپژو پارس نقره ا لیحرف با اتومب یب

راه افتادم تا هم  یبه سمت نگهبان یها دود شد و با لبخند کمرنگ يتمام دلخور يدرب ورود دنیو با د دمیکش یآه
  کنم. دایرا نشان دهم و هم ساختمان هنر را پ یکارت دانشجوئ

  

  ساعت بعد... سه

 ادیبا اصرار ز یشد و چقد آرزو داشتم تا به دانشگاه بروم و پدرم مخالف بود، منته یلبانم پاك نم ياز رو لبخند
  شرط وشروط. یبا کل ،یودوخت بالخره قبول کرد ول یفراوان من به طراحمامان زهرا و عالقه 
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  شروط ها: نیاز هم یکی

دگو در  رونیتا درسم تمام شد درخانه کار کنم نه ب دینشوم، با قیدمخور و رف یبود، با کس يریکامل و سربه ز حجاب
  جامعه!

  

 یرا قبول م تیجنس نیب نیتعصب و فرق ب دیبا ;کرد یم تیکفا نیبرسم هم میتا بتوانم به آرزو رفتمیرا پذ همه
  کردم.

 شانیها یبعض يکه رو ییها یبزرگ و آگه دهیسربه فلک کش يقدم زنان به درخت ها یآر ت یب  ستگاهیا تا
  بود. یوکار پاره وقت م پستیاستخدام و تا یخواندم و اکثرشان آگه یبود، را م دهیچسب

  زمزمه کردم: رلبیو ز دمیکش یآه

  .ستیبه کار کردن ن ازین گهید هیبتونم کالس هام رو پاس کنم واسم کاف نم

اسکن نگه داشتم و ازشان عبور کردم و با  يها را در آوردم و رو یکارت اتوبوس ران دمیرس ستگاهیکه به ا نیهم
در  ياول پشت به قسمت مردانه نشستم و با لبخند جزوه ها یصندل يقسمت بانوان سوار شدم و رو یآر ت یب دنید

هم  ينشود و هم حوصله ام سرنرود و دوره ا وقتکردم تا هم اتالف  یرا مرور م شینکته ها یآوردم وبا حس خوب
  کرده باشم.

  

شار دادم و جمع شده در دست فشرودم و زنگ درب را ف يرا با لب ها دیکل دم،یمان رس هیحاش یبه کوچه آرام،و ب تا
  منتظر شدم تا مادرم جواب دهد. یرگیبا خ

  بـله؟ _

  زدم: یگرم هنگامه لبخند کوچک يباصدا

  ؟یکن یهنگامه جان، باز م سالم

  باالرفت: یکم شیصدا
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  باز شد؟ ا،یب ماهوره

  گفتم: طنتیکه وارد شدم و از کنار درب با ش نیهم

  !نشد

 یدرگاه تامل يراهرو گذشتم  از سه پله کوچک باالرفتم و جلو انیماز  عیگرفتم و تند وسر دهیبابا گفتنش را نشن يا
مادرم  يخوش غذا يکه درب را هل دادم، بو نیکشاندم و هم هیتازه را به ر يرا در آوردم و هوا میکردم و کفش ها

معروفش بار گذاشته و احتماال بخاطر هنگامه و  يها مهیق نامروز از آ دمیدقت فهم یام را پر کرد و با کم ینیب
  عمه بود. يایمح

داشت در دهان  یرا سع يزیکه چ افتمیمان  يوقهوه ا دیفرش دستباف سف يساله را رو کی يایکه مح نیهم
 یو تا م دمیرا در آغوش کش دشیپرت کردم و تن توپول و سف يرا کنار فمیبگذارد، با دو خودم را بهش رساندم و ک

و از قلقلک  دیخند یهم همراهم غش غش م ایفشرودم و مح یبغلم چالندمش و ماچ ماچ گونه اش را م ينستم توتوا
همانند مادرش هنگامه  نیریآرام وش يخردسال ها اهل نق ونوق نبود و دختر هیآمد و برعوس بق یدادنش خوشم م

  بود.

  دخترم؟ شیپ يپر یسالم نکرده، م گهید گهیمعرفت حاال د یب _

را  میبلندشدم و سمتش رفتم و لب ها میاز جا ;و جابه جا کردنش ایو با گرفتن مح دمیگله مند هنگامه را شن يصدا
  :دمیجلو کش

  .ارمیجلو تا ازدلت درب اریرو ب لپت

  نازك کرد: یچشم پشت

  نکرده. الزم

 یمبل تک يان روگونه برجسته اش کاشتم و قهقه زن يرو يتعارف بوسه ا یکند، پس ب یم یدانستم شوخ یم
  رفت. یم سهیزدم و او ر یم ایمح يگلو ریهم بوسه ز یآوردم و گاه ینشستم و همزمان که مقنعه ام را در م

  را از دستش گرفت: ینیس عیشود، هنگامه سر یم کمانینزد يچا ینیکه با س دمیرا د مادرم

  دم. یبگو من انجام م یداشت يکار مادرجون
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  :دیدردمندش کش يزانو يرو یدست مادرم

  دخترم. یربشیپ

  دختر ومادر بود تا عروس و مادرشوهر! هیشب شتریهنگامه و مادرم ب رابطه

  مامان ما حالش خوبه؟ _

  حواله ام کرد: یهمراه باشفق به همراه لبخندکمرنگ ینگاه

  از دانشگاه چخبر؟ شکر،

  چطور بود؟ یاول روز

  زدم: یپلک ینیزبیرا داخل دهانم کشاندم و با ر لبم

  خوب بود. یلیدر کل خ یترم اکثرن باال سن بودند و دختر، ول نیا ،یعال

  را برداشت: شیچا يداد، خم شد و استکان بلور یرا مالش م شیکه زانو همزمان

  .میسربلند بش یحاج يتالش کن وبزار جفتمون جلو ماهور

  استکان خودم را برداشتم. ینینثارش کردم و از س دهیکش یچشم

  را در آغوش مادرم دادم. ایوحبه قند را درون قنداق انداختم و مح دمیصدا کش یب یکه هورت نیهم

  را عوض کنم... میبه سمت اتاق راه افتادم تا لباس ها سپس

  

خودمان  يهم دوغ و کاسه ساالد را برداشتم و به اندازه برا خچالیساالد را گذاشتم و از  الهیبشقاب و پ زیم يرو
 یم زیم يو همزمان که رو دیرا برداشت و از پلو خوش عطر شمال کش سیحرف د یب دیزهرا که رسمامان  ختم،یر

  :دیگذاشت، آرام پرس

  فتاد؟ین یکه اتفاق امروز
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از درون  ،ینیزم بیخالل س شیکه رو رمیرا بگ مهیبردم تا بشقاب خورشت  ق شیرا پ میکردم و دست ها یمکث
  .زمیسرخ شده بر ینیزم بیکاسه پرشده س

  راستش حاج بابا رسوند بعدش تو راه حاج رسول تماس گرفت و... _

  کج کردم: يباره رو به مادرم سر کی

مخالفت کن و بگو سنش کمه و درس داره... حاج بابا  ان،یتوروخدا اگه بازم حاج رسول و پسرش خواست ب مـامـان
  ترسم نزاره تا برم. یکنه و م یقبول نم

  

  کرد: یمکث

برو و  شهیو مثل هم ریگم... فقط تو سربه ز یم يزیچ هیگفت منم  يزیزد و چ یحرف ی، اگه حاجشلوغش نکن حاال
  .يتا بهونه دست حاج رسول بد ارهیحرف درن یکس ایب

  :دمیکش یآه

  .ستیهمه دختر... چرا ول کن من ن نیا نیب موندم

  زد: يشک پوزخند یب لبخند

  اد؟ین چرا

 هی... ادینداره که داره... حرفش برو نداره که داره... چرا ن يایکه هست... برو ب ستیکه وضعش شکرخدا خوب ن یحاج
  دونه. یمرتضست، اونم خوب م یحاج هیمحله و 

  

  بود. زیکرد و حواسش به همه چ یکردم که حداقل مادرم مرا درك م خداروشکر

  آمدن هنگامه بحث را عوض کردم: با

  درس. ایکرد و استاد بدبخت مونده بود جواب بده  یسوال م یلیدختره خ هیمامان امروز  آره
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  :دیخند هنگامه

  و شوقش. یروز اول زمیعز

  :دمیآرام کش ارایتکان دادم و لپ مح يسر

  توچخبر؟

  .یکن یم چکارا

  کرد: یتبسم

  .يو بچه پرور يخونه دار ،یچیه

  .میگفت یباهم جک م مینشست یم یصندل يو همزمان باهم که رو رخندهیز میزد هردو

  را در آغوشش گرفته بود که، ایمح 

  و باز مقابلش قرار دادم. دمیبشقاب پلو کش کی شیرا برداشتم و برا شیجلو بشقاب

  

  روز بعد... دانشگاه... دو

  زدم. یقدم م نیمچاله کردم و سنگ فمیبودم و دستانم دور دسته ک ریز سربه

  م؟یخانوم برسون يآها _

هم هراسم را  نیرفت و هم یم یکیشتاب دادم، هوا رو به تار میص به قدم هادرهم گره خوردند و با حر میابروها
  داد. یم شیکرد و دلهره را افزا یم شتریب

  باطل. الیخ یکارشان رفته اند، اما زه یکردم آن دو پسر مزاحم پ یم فکر

  که چشمانم درشت شده بود، نفس زدم: یشد و با ترس و وحشت درحال دهیمحکم کش فمیک یوقت

  د؟یخوا یم یچ د،یولم کن _
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  زد: يرا گرفته بود، پوزخند فمیکه ک يشلخته ا پسره

  !دیخوا یم یگه چ یم یاس

   م؟یخوا یم یبهش نشون بدم ما چ يخوا یم

  زد، خمار وخشدار لب زد: یم دیرا د میسرتاپا یکه به طرز وحشتناک یخیس خیمو س پسر

  .میباهم نشون بد نیتوماش ارشیآره آره ب _

بود  فمیبند ک يکه دستانم رو یدرحال هیشد و با تقال و اشک و گر ریبه تنم سراز یجمله اش رعشه خوفناک نیا با
  رفتم وهمزمان هم شروع به التماس کردم: یدادم و عقب عقب م یتکان م نیوسرم را به طرف

  ن؟یمگه خودتون خواهر ندار ن،یتوروخدا ولم کن _

  ...بابا

کمرم نشسته  ركیت يدرشت عرق رو يبه تنم رسوخ کرد ودانه ها یکردند که لرز ترسناک يجفتشون خنده بد هر
  بود.

  

که شک  دم،یکش ییآبرو یو ب یاز سر ترس و نگران یغیکه جاخوردم و با بهت چنان ج دیکش میدفعه از بازو کی
  نداشتم تمام محل خبر شده بودند.

  

  :دیرو به دوستش غر یبا حرص و نگران یهمان اس ای یخیس خیمو س پسر

  سرمون. يرو ختنیتا نر اریزودباش بلندش کن و ب یکام

کردم و با چنگ زدن و  یو با خشم و زور متوسل شد، تقال م دیاز سرش پر یانگار به خودش آمد و نعشگ یکام
  زور مرد کجا و زور زن کجا!؟ یکردم ول یاز خود دفاع م یجفتک پران

  



  کالف

 
23 

 

و مات و مبهوت همان  دیبه گونه ام زد که برق از سرم پر يبد یلیو س دیبا خشونت مرا کش د،یرا د میکه تقالها یوقت
  صورتم بودم. يچک رو

شاهد زد و خورد  یکیتار انیشد و در م دهیدفعه مرد به شدت عقب کش کیدانستم که  یرا تمام شده م خود
  شدم. انشانیم

دردش درهم شد و تمام آب دهانم با خون آغشته شده  ومنگ خون گوشه لبم را پاك کردم و چهره ام بخاطر هنگ
  .دمیآسفالت پاش يبود را رو

دماغم درست  دنیدور گردنم نگه داشتم و مقنعه ام را که از تقال از سرم افتاده بود را با هق هق و باال کش دستانم
  دور شدم. يریافتاده بود را برداشتم و دوان دوان از محل درگ نیزم يکه رو فمیکردم و با گرفتن ک

وترس خشک شده  جانیبود وبزاق دهانم از عطش وه دهیرفت و رنگم پر یم يزدم و چهره ام به کبود ینفس م نفس
  بود.

  کرد. یم شتریهوا خودش دلهره آور و اضطرابم را ب یکیگرفته بودم و تنها تار يدرد بد سر

بود و  یصورتم همانند شالق م انیهوا درم یام خس به خس افتاده بود و خنک نهیبودم که س دهیدانم تا کجا دو ینم
  سوزاند. یزخم لبم را م يجا

ام  نهیدست برقفسه س واریبر د هیگذاشتم و تک یسنگ واریدست بر د یاشک يکه به خودم آمدم با چشم ها نیهم
  تازه کنم. یشدم تا نفسقرار دادم و خم 

  

ساعت  يکه چشمم رو نیهم یام را پاك کردم ول یشانیپ يرو زیر يداشتم و عرق هامانتوام بر بیاز ج یدستمال
 ابانیفاصله گرفتم و سر خ واریاز د عیو سر دمیدندان کش ریرا ز نمیریو لب ز دیام افتاد، رنگ از رخم پر یمچ

  او خواستم تا به آدرس خانه مان برساند. را گرفتم و از یزرد رنگ عموم یتاکس يجلو یو با نگران ستادمیا

  

 یزد و م یهنوز ضربان قلبم تند و کوبنده م یمنته دمیکش ینشستم نفس آسودگ یعموم لیکه داخل اتومب نیهم
  گران تمام شود و خدا رحم کرد و رحمتش را نشانم داد وگرنه... میامشب برا دمیترس
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  دخترم گوشه لبتون قرمز شده! _

  .دمیکش یم شیلبم نگه داشتم و آرام آرام رو يبرداشتم و رودستمال  یمکث با

  

لرزان زنگ درب را  یگذرا به اطرافم کردم و با دستان یشدم، با استرس نگاه ادهیپ عیرا حساب کردم و سر هیکرا
  فشرودم.

  پس انداز را زدم تا زودتر به منزل برسم. دیق امشب

  ـه؟یک _

  دهانم را فرو دادم: آب

  مامان، منم. بازکن

چشمانم نم باران  مانیبایباصفا و ز اطیح دنیکردم و باد یلحظه ط کیباز شدن درب و وارد شدنم را در  يصدا
  را کنجکاو نکنم. هیو بق دیایبند ب میچندبار به گونه ام کوباندم تا اشک ها یگرفت و با نگران

  را درآوردم. میدر هال که رفتم، خم شدم و کفش ها یکینزد تا

  مامان؟ یخوب _

قطعنا االن  ;داد یو مرا از چنگال آن دو نجات نم دیرس یاز نظرم گذشت، اگر آن مرد نم يگرم مادرم لحظه ا يباصدا
  کردند و طفلک مادرم. یم دایجنازه ام را پ دیبا

  بهم نکند. یاز کنارش رد شدم تا شک عیو سر دمیبوس یهوا گونه اش را با دلتنگ یب

  .ستادمیرفت تا برسم اتاقم و قفل کردن درش و پشت به در ا ادمیرده عبور کردم و سالم هم هال هول ک انیم از

 یشد و همان جا با ب یچشمانم زنده م يصفت جلو طانیزدم و مدام چهره منفور آن دو مزاحم ش ینفس م نفس
که دستانم  ینیدرح ;يوخود خور يقرار یصدا شروع کردم به ب یسر خوردم و دستانم دورم حلقه کردم وب يقرار
  را نشوند. میدهانم بود تا صدا يجلو
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بودند، به  دهیسرم به صورتم چسب يشده بود و موها سیخ جانیخود آمدم که تنم و لباس همه از فرط عرق و ه به
  کردم. یو ضعف م یدوش آب سرد احساس کرخت ریبلندشدم و حمام رفتم و ز میبهانه از جا نیا

که مرا نجات داده بود و من بخاطر ترس  یآن شخص میمدام ب یکرد ول یبهم القا م را يندیآب حس خوشا يسرد
  توانستم دوباره مالقتش کنم. یکردم و کاش م یاز حدم او را تنها گذاشتم احساس ندامت م شیو وحشت ب ادیز

  

ام و زخم کبود شده لبم  دهیو به چهره رنگ پر ستادمیا يبزرگ قد نهیآ يبرتنم کرده و جلو میدوش لباس ها بعداز
  .دمیو به گوشه لبم مال ختمیانگشتم کم ر يشدم و با حرص کرم مرطوب کننده را  رو رهیخ

  اوف! _

به  میاز اتاق خارج شدم و مستق ریرا خشک کردم و سربه ز میسوخت و چهره ام کالفه ودرهم شده بود، نم موها یم
  .دمیپا یرا م پدرم یرچشمیسمت آشپزخانه راه افتادم و همزمان ز

  شده ماهورجان؟ یچ _

کردم و با  شهیسکوت پ نیشدم وبنابرا یبدبخت م دند،یفهم یتلخ را م قیخانواده از پرده مبهم حقا اگر
  :ستادمیا شیرو به رو یلبخندتصنع

  آد. یمامان فقط خسته ام و خوابم م ستین يزیچ

سفره در دستانش، بشقاب ها را برداشتم و وارد هال  ندیتوجه از کنارم گذشت و با د یحواله ام کرد و ب یقیدق نگاه
  حواله پدرم کردم. یشدم و سالم آرام

مامان پز  يمحرکه قورمه سبز يخوش بو يآرام جوابم را داد و تا پارچ آب را آوردم، تازه متوجه بو شهیهمانند هم باز
  را استشمام کردم. شیشدم و با ولع بو

  نثارم کرد: ینگاه مچهیبابا ن حاج

  اس؟ دهیچرا رنگت پر ماهور
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و من من کنان  دمیبه شالم کش یدست یشده بود. با دلهره و نگران دهیشک دوباره رنگم بخاطر ترس و ضعف پر یب
  خود قرار دادم: يقاشق را برداشتم و جلو

  فکرکنم ضعف کردم. اوم

  وبا لحن محکم افزود: ينگاه جد 

شت استخون تا گو چی( رو کرد سمت مادرم) خانوم شما براش لقمه بپ،یرس یو خودت نم یهست فیالغر وضع ازبس
  نشده.

  من دنبه خرد شده! کیگذاشت به همراه خورشت و شیگفت و بشقاب پلو را جلو یچشم مادرم

  و دنبه گوسفندش! يقول مادرم قورمه سبز به

  دست ساز مامان زهرا. يزه و دوغ نعناخوردن تا يپسند همراه با سبز یباشد را با دنبه م يزید ایآبگوشت  پدرم

نداشتم وفقط چند قاشق خورده بودم و سپس شستن ظرف ها و دم  يادیز لیم یول ینگران ایاسترس بود  بخاطر
و ترسناك  بیعج يتخت قسمت خوش خوابش لم دادم و به ماجرا ياتاقم شدم و رو یدبش حاج بابا راه يکردن چا

کرده است، تا از او تشکر کنم  یفشان انج یدانستم چه کس یام شده بود و نم یکه ناج يکردم و مرد یامروز فکر م
  .میبابت حفظ آبرو

  

  بعد... روز

  

  خداحافظ مامان. _

کفش  دنیپوش يو سرسر فیدرست کرده بود وچپاندنش داخل ک میکه برا يبدرقه ام کرد و با گرفتن لقمه ا مادرم
  دانشگاه شده بودم. یراه م،یها

 یساعت مچ ینیزبیبان چشمانم کنم و با ر هیو باعث شد، دستم را سا دیرا گشودم که آفتاب به صورتم تاب درب
  ساده ام را نگاه کنم.
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 ابانیکه از عرض خ نیشتاب دادم و هم میهول کرده به قدم ها نیبنابرا ;افتادم یراه م عیسر دیربع به هفت، با کی
  شد. کمینزد یبا کاله مشک کلتیگذشتم موتور س

  .میریتا مورد تهاجم قرار نگ دمیشد و با ترس و واهمه کنار کش ریبه جانم سراز يبد خوف

  ( ترس شب گذشته، موجب وحشت شده بود)

  

و پشت به او راه افتادم وهراسان ضربان قلبم محکم  دمیرا چسب فمیک عیسر یترمز کرد و من با بهت ونگران میپا کنار
  .دیکوب یم شهیتر از هم

  توجه ام را جلب کرد: يمردانه ا ياره صداب کی

  کو؟ین خانوم

  گشتم، فرو دادم: یکه مبهوت بر م ینیشدم و آب دهانم درح شوکه

  ... بله؟بـ

  چهره اش متعجب و خشک شدم. دنیکاسکتش را برداشت و من با د کاله

  زد: يکرد لبخندمحو یرا مرتب م شیکه موها یدرحال 

  ترسوندمتون؟

  انداخت و دستش را جلو آورد: نییسرش را پا ;دیام را د رهیکه نگاه خ نیچشمش شده بودم، همکنار  يکبود متوجه

  کردم. دایپ شبید يریدرگ يتو نیمال شماست، ا فکرکنم

 یوپالك کشت ریشدم و به زنج کشیرا رها کردم و دوگام نزد فمیدسته ک یشدم و با منگ رهیخ شیبه سرتاپا ناباور
  زد. یمانندم در کف دستش برق م زیر

  که مانع شد: رمشیتا بگ دمیشڪدستم را جلو  نیشرمگ

  ...؟نیو رفت نیگذاشت هوی شبید
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  :دمیکش میشانیبه پ یدهانم را به زور و دلهره قورت دادم و من من کنان دست آب

  ... راستش حالم خوب نبود... خب من...راسـ

  حرفم را فراموش کردم و متعجب چند قدم عقب رفتم: هیونافذش، بق قیعم يچشم ها با

  ن؟یشه پالکم رو پس بد ی... ممــ

  .نیحرف دستش را باز کرد و لب زد: بفرمائ یب

هم گذاشت و دستان لرزانم را جلو بردم  يبخش رو نانیشدم، چشمانش را اطم رهیو شک به کف دستش خ دیترد با
  نداشته باشد. یوك انگشتانم به کف دستش تماسن یکه حت يو پالکم را نرم برداشتم به طور

  زمزمه کردم: ریرا در کف دستم مشت کردم و سربه ز پالکم

  ...؟يآقا نیکه نجاتم داد ممنون

  فرو داد: شیزد و دست داخل خرمن موها يبایلبخندز

  .یشما پندار هستم، پندار صادق کیکوچ

حرف به سمت  یکردم و ب یلبانم آوردم و با شرم و متانت از او خداحافظ يرو يمنباب آشنا ریسربه ز یکمرنگ لبخند
  مخالف او راه افتادم.

 شبیشد، با لبخند محو به واکنش د یم یتداع میرو يفشرودم و مدام چهره اش جلو یدر کف دست م ریزنج پالك
  خودم فکر کردم.

  بلغور کردم. یساده ممنون یلیبودم خ دهیبار د نیاول يکنم و امروز که برا یاز او تشکر م نمیام را بب یناج اگر

کردم و کالسور را در دستانم چفت  یکه جزوه ام را مرور م ینیراه افتادم و درح ستگاهیو به سمت ا دمیکش یآه
  گرفته بودم، قدم زنان راسخ به فکر فرو رفته بودم.

  

  کردم. یم هیه تهچندکتاب خوب ومجل دیبازار شده بودم با یاتمام کالس ها راه بعداز



  کالف

 
29 

 

 کیکارت کتابخانه وارد شدم و به سمت مجله ها نزد هیو با ته دمیساعت به محل کتابخانه بزرگ تهران رس مین بعداز
 یبه تک تک شان م یبرداشتم و همزمان هم نگاه ییچندتا انشانیشدم واز م یم رهیخ شانیرهایشدم و با دقت به ت

 یو عکس گرفتن از مجله ها بودم، وقت يغرق نکته برار یدانم تا ک یگرفتم، نم يها جا یاز صندل یکی يانداختم رو
  رفت. یم یکیبه خودم آمدم که هوا رو به تار

  

شانه  يرا رو فمیبلندشدم و همزمان که ک یصندل يلرزام و کوبش تند قلبم از رو یباز به سراغم آمد و دستان واهمه
که  یو هول شده از کتابخانه خارج شدم و با چشمان مهیگذاشتم و سراس شیانداختم، تمام مجله ها را سرجا یام م
قرار دادم  شیشدم و کارتم رو کیمترو نزد ستگاهیا يکرد، به سو یم ياش گرفته بود و مدام خودخور هیگر بیعج

  رفتم. یم نییبه سمت پا یبرق يو از پله ها

خود را محکم  یآهن لهیجست زدم و با گرفتن م قسمت بانوانش عیکم مانده بود مترو برود که سر دمیرس یوقت
  گرفتم تا پخش کف اش نشوم.

  .دمیگز یکردم و مدام لبم را م یام را چک م یبه خانه مان برسم جانم به لبم آمد و هربار ساعت مچ تا

  

  هفته بعد... کی

  کوتاه جلو باز را نشانش دادم: یصورت يو با لبخند مانتو دمیشوق دست هنگامه را کش با

  چطوره؟ نیا نیبب

  اشاره کرد: شیبغل کیبوت يبه مانتو يزد واشاره ا یلبخند کمرنگ هنگامه

  تره واست. نیمانتوهاش سنگ یکیاون  بنظرم

  ابروانم را باال بردم: ییتا کیتن مانکن،  يمانتوها زیر يو دکمه ها يبلند دنید با

  من...؟ آخه

  اختم:اند نییرا پا سرم
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  از اون مانتو خوشم اومده. من

  سرش را تکان داد: يجد هنگامه

  ؟یبپوش یکوتاه و صورت يمانتو نیذاره ا یمامان م ای یبنظرت حاج یول يدوست دار يهرطور

  کوین یبود و محال بود حاج مرتض یمنطق

  جلف بگردد! يدهد تک دخترش همانند دخترها تیرضا 

  .میشد يکنار کیرا جمع کردم و همراه هنگامه وارد بوت لبم

  .دیجا خوردم و احتمالن رنگم پر میفرد رو به رو دنیبا د ستادمیا کیکه وسط بوت نیهم

  را پاك کردم و نگاه از چهره متفکرش گرفتم. میشانیپ يلرزان عرق رو یدستان با

  ن؟یچهلش بد زیبهمون سا نیتریشه از اون مدل پشت و یآقا م _

  کج کرد: يسر يچشمانم شد و سپس با تک سرفه ا خیما نگاهش م دنیخورد و با د یتکان پندار

  جاش کجاست. زایچ نیدونم ا یو منم نم قمهیمغازه رف نجایا یول دیببخش

  معنادارش را نثارم کرد: نگاه

  زنم. یاالن صداش م دیصبرکن

  بود. يزیچ يپشت سرش داخل رفت که احتمالن انبار کیبلندشد و از در بار شخوانیپشت پ از

  :دمیهنگامه را کش دست

  .میبر ایب

  :دیمات خند هنگامه

  چرا؟

  جا جنس هاش خوب و بهتره. نیو فقط ا میگشت یصبح کل از
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  :دمیو دوباره دستش را کش دمیداخل لپم را گز از

  گم. یبهت م میبر

  :ستادیا شخوانیشد و خطاب به ما پمقعر وارد  يتکان بخورد، پسر شیخواست از جا تا

  ن؟یخواست یم یچ ن؛یخوش اومد د،یببخش

  اشاره کرد: یبا دست به مانکن عروسک هنگامه

  چهل. زیسا میخواست یرو م شیکاربون یآب ایو  یشمیاون مدل رنگ  از

به شال  یکردوهول کرده دست یپندار تالق بینگاه عج يکه نگاهم تو ستادمیا نهیو دست به س دمیکش یپوف
  انداختم. ریو سرم را ز دمیام کش یارغوان

  افکارم نداشتم. يرو یتا بناگوشم را احاطه کرده بود و تسلط یبیعج يگرما

  هنگامه از هپروت در آمدم: يصدا با

  .ایپرو کن ب برو

همان را گرفتم و با شرم  ;بود يو قهوه ا یبهتر از مشک یلیاش خ یشمیدستش انداختم، رنگ  يرو يبه مانتو ینگاه
  .دمیکش یدندان م ریرا ز نمیریچالندم و لب ز یبه سمت اتاقک ها راه افتادم و دائم پارچه اش را م

 یجا لباس يرادرآوردم و رو میمانتو سرمه ا یقیداخل شدم وازپشت درش هم قفل کردم وبا نفس عم يسرسر
 یب افیو ال ینفسم راجال داد، ب تن کردم و همزمان از نرم شیهگتاز يکه بو ينو و تازه ا يانداختم و سپس مانتو

  بردم. یچروکش لذت م

  هنگامه را صدا زدم: جانیزدم و با ه ياز ذهنم رفع شد و با لبخند در اتاقک را کنار یصورت يآن مانتو فکر

  داداش! زن

  جانم من پشت درم. _

  باال انداختم: يباز کردم و متفکر سر یدرش را کم دم،یکه او را د نیهم



  کالف

 
32 

 

  چطوره؟

مانتو  يو همزمان دستانم دوره ها دمیآرام چرخ شیچرخ بزن. قبول کردم و جلو هیو  رونیب ایبه چانه لب زد: ب دست
  کرد. یرا لمس م

 شیباره اخم ها کیکرد و متوجه لبخند محوش شدم اما  ریاش گ یباز چشمانم در نگاه عسل ستادمیکه صاف ا نیهم
  خارج شد. کیحوصله از بوت یکرد و ب يتضاد وندیپ

 دمانیو با گرفتن خر دمیخودم را پوش يافتاده بود، پکر ودرهم وارد اتاقک پرو شدم و مانتو یدانم چه اتفاق ینم
  فروشنده شدم: کینزد

  .دیبفرمائ متشونیق

  اش گذاشت: شهیش زیبه م یدست

  بود؟ اندازه

  زد: یدادم که، پلک سرتکان

  ...تومن149نداره یقابل

  عابرم را مقابلش گرفتم: کارت

  .ممنون

  سوخته. يو شلوار کتان قهوه ا يآجر راهنیپ ن،یزد با پوشش سنگ یسه ساله م -ودو یس يمرد فروشند

بود. بهتره  یم يوپارچه ا یو ل نیج يمختلف از شلوارها يچرخاندم که شامل قفسه ها کیبه دور تا دور بوت نگاهم
  گرفتم. یجاهم شلوارش را م نیاز هم

  .چدیبپ میرا به او دادم تا آن را هم برا زمیسا یمشک نیشلوار ج دنید با

  خم کردم: يبه هنگامه سر رو

  ؟يخوا ینم يزیداداش تو چ زن
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  تکان داد: یبه نف يسر هنگامه

  م؟یبر يکرد داتیخر

  .میخارج شد کیهر دو از بوت دها،یخر سهیتکان دادم و با گرفتن کارت و ک يلبخند سر با

  ظاهرن آب شده بود. یول ابمیسرم را به اطراف چرخاندم تا بلکه پندار را ب کنجکاو

و اوهام  الیهم فشرودم تا خ يمحکم رو یشد، پلک یم یراه افتادم و مدام چهره پندار مقابلم تداع زانیآو يلب ها با
  دست از سرم بردارد.

دانستم  یاو م ونیخود را مد م،ینجات جانم و حفظ آبروبخاطر  دیدفعه با ارزش شده بود، شا کی میدانم چرا برا ینم
  .دیتپ یم شیدلم برا يو ته ومه ها

  شوکه شدم و چشمانم او را وجب کرد. کلتشیموتور س يرو دنشیباره با د کی

 یعموم يها یسوار تاکس نشیزبیتنه نشسته بود، آب دهانم را فرو دادم و مقابل چشمان ت میوچانه به دست ن جذاب
  .نمیکج تر نشستم تا پندار را بب یکم و میشد

 میرا داخل مشت ها دهایخر سهیو ک دمیکش يو دست بر قلب نفس آسوده ا میبالخره راه افتاد شیچشم ها رنفوذیز
  از حد تنم کالفه ام کرده بود. شیب يزدم، گرما هیتک یتاکس یفشرودم و سرم را به صندل

و شروع به  دیخز میداخل خرمن موها رونیخنک ب يآزاد کردم که هوا یو شالم را کم دمیکش نییرا پا پنجره
را به ارمغان  میبرا يبسته شد و نوازش باد بود که لذت وافر یچشمانم از فرط آسودگ نیب نیکردند و ا دنیرقص

  سوق داده بود. نیریش يایآورده و مرا در رو

  کردم. یرا احساس م ینیدانم چرا نگاه سنگ یه و نمشکمم ثابت ماند يشد و دستانم رو یتنم هوا رد وبدل م داخل

  شدم. ;تاخت یبرجک موتورش م يچشمانم را گشودم، متوجه پندار که رو تا

  باز ماند. مهیگرد از بهت و لبانم از تعجب ن چشمانم

و  دینگاه نافذش قلبم لرز دنیدانم چرا با د ینگاهش به عمق جانم نشست و نم یسرعت از کنارم گذشت ول به
  کرده بودم. داینسبت به او پ یبیاحساس عج
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در حال گردنش بود، صورتم گلگون  میرگ ها اریدر ش یبیحسش نکرده بودم و رسوخ عج چگاهیهرگز و ه یاحساس
  کرده بود. ریتعب ینشسته بود و مرا در جدال نابرابر و ناهمسان یو پشت الله گوشم و گردنم به داغ

  

  کردم: ملتمسانه کج يبه مادرم سر رو

  خواهش؟ مامان

  با باال انداختن سرش انداخت: ینوچ

  .نه

  چشم دوختم: دهیلب برچ با

  چرا؟

  کرد و همزمان جوابم را داد: یم زیر زیرا ر ارهایخ

  هم بدون مشورت قبول کرده. یاونا دعوت کردند و حاج یندارم وقت يکار من

  کرد، قندولک عسل از دست هنگامه گرفتم و شلوارکش را تنش دادم: یرا عوض م ایپوشک مح هنگامه

  دم. یمن م بدش

  آوردم، رو به مامان زهرا لب زدم: یدرم ایمح يکه ادا برا ینیدرح

  آم. یمن نم نیشما بر پس

  :دیکش یپوف مادرم

  ؟یشناس یرو نم ینکنه حاج ماهور

  نافرمان. یش یم و يایو تو ن میدعوت بش يآد، جا یخوشش نم یدون یم خودت

  بق کرده لبانم کش آمد: يچهره ا با
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  آد، تـمـام. یمــن از خــانـواده حـاج رـسول خـوشـم نـم مــامــان

  مثل خودم دست به کمر شد: مادرم

  بگو. یبرو به خود حاج ينداره، اگه دوست ندار یمن ربط به

  :دمیکش یآه

  نقصش کنه. یکیکه اگه  يو قانون هاش، وا یحاج یدون یم خودتم

  تکان داد: دیبه تائ يسر

  .یکن یو باهام بحث م یدون یم خوبه

  هم گذاشت: يو چشم رو دیحواله هنگامه کردم، خند یمظلوم نگاه

  خونه ما. ادیماهورجان ب ،یاونشب مهمون نیجوون اگه اجازه بد مامان

  حواله هنگامه کرد: ينگاه مردد مادرم

  اجازه بده. یحاج دیدونم واال، با ینم

را در آغوشم گرفتم به سمت اتاقم راه افتادم و همزمان دستم  ایبلندشدم و مح میو از جا دمیکش یاز کالفگ یپوف
  و پرده اش را کنار زدم. ستادمیپشت کمر نرمش نشسته بود، مقابل پنجره اتاقم ا

  انداختم. يبه آسمان درحال غروب نظر یناراحت با

و درهمان حال دل  زیداشت و شگفت انگ یشدن آسمان خودش عالم یقرمز ونارنج و دیو محوشدن خورش ییبایز
  کرد. یاش سوق م یکیانداخت و واهمه را بخاطر تار یبه دل آدم م يبکر بودنش خوف بد نیشده بود، درح زیانگ

  شدم.گرفته بود،  رنظریمرا ز میو نگاهم را به داخل کوچه انداختم که متوجه پندار که مستق دمیکش یآه

  .میشد رهیحرف بهم خ یهردو ب ;و درهمان مرموز بود یاخم، خنث ینه لبخند داشت نه حت صورتش
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صاف و  ینیو ب یپهن مشک مین يو ابروها یعسل يشدم به جثه متوسطش، چشم ها رهیدقت به صورت کوچکش خ با
 یمشک يشده و موها لیرو به جلو ما يا و چانه دهیکش يا هیزاو ،يبه جگر لیروشن ما يمتوسط قهوه ا یلبان

  کوتاهش.

 یبراندازم م یرگیزده وبا خ هیاش فرو داده بود و به تک درخت کنارش تک یشلوار کتان مشک بیداخل ج دستانش
  کرد و مرا هم به جنون جدال چشم ها دعوت کرده بود.

  اش کاملن براندازه اش بود. یچهارخانه آب راهنیپ  

هنگامه شتاب زده و با استرس پرده را کنار انداختم و عقب گرد کرده  يکه باصدا میحرف زوم هم بود یساعت ب مین 
  صورتم را کنار زدم وبا يتخت نشستم. آب دهانم با زور فرو دادم و عرق رو يرو مهیو سراس

ه و رسوا مانند رحمان یبود و ب دهیضربان قلبم به اوج رس دم،یسرم کش يتنم و روسر کیبه نوت ینفس دست نفس
  و طاقتم را کم کرده بود. دیکوب یخودش را م

  

  .میمحل آمده ا یفروش یفرشته به همان بستن همراه

  کج کردم: يفرشته سر روبه

  ؟یخوام، توچ یپک م سیآ من

  لبش را متفکرجمع کرد: فرشته

  معجون. کسیم

  لب زدم: نیبلندشدم و رو به فروشند جوان سنگ میزدم و ازجا یپلک

  خواستم. یپک م سیهم آ یکیو  کسیمعجون م هی

رفت  یمقابل فرشته نشستم و دست به چانه به فرشته که مدام با تلفنش ور م یصندل يحرف رو یتکان داد، ب يسر
  زل زدم.  د،یخند یهم غش غش م یوگاه

  ؟ير یم سهیکه ر هیجک قشنگ _
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  :دیخند طنتشیش يکرد و باچشم ها ینوچ

  بابا عشقمه! نه

  زدم: هیتک نهیو دست به س دمیکش یپوف

  ؟يدار یبر نم اتیباز قیرف نیدست از سر ا تو

  و متعجب اخم کردم: رخندهیهوا زد ز یب

  !زهرمار

  زد: یچشمک دهیبر دهیکه ولو شده بود، بر یدرحال

  کنه. یو واست خرج م رونیب ير یده باهاش م یم یچه حال یبدون آخ

  زدم: يپوزخند

  .رهیگ یخدا موش نم يمحض رضا يگربه ا چیخواد، ه یهم م يزهایچ هیعوضش ازت  در

  زد و مرموز لب زد: يشخندین

 احداقلی ،یستیاف ن یو ب دیکنم توچرا اهل ز یفکر م شهیهم یدون یجون، م یطرز فکرا گذشته ماه نیدوره ا گهید
  !نگلیس

  کردم: کیبار چشمام

  بشه؟ یکه چ 

ولت  يبد یخواد و اگه جواب منف یخواد بشه؛ دو روزه ازت رابطه م یم یدوست شدم، چ "مثلن " یکیبا  میاومد
  .گهید یکیره با  یکنم و م یم

  زد: میبرا نینماد یدست

  گه؟ید نیآفر
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  در حدقه چرخاندم: چشمانم

  تــ... یخودتم پاك بمون دیبا اد،یب رتیو خوب گ بیپسرنج هی يخوا یم اگه

  باره حرفم را نصفه گذاشت: کی

برعکس دختره با  ایو پاکه،  بیزنش بقول تو نج یدختربازن ول یلیشناسم که خ یرو م ایلین خندارم، م قبول
  اصلن توازن نداره. ایدن نیشه، ا یپسرمومن عاشقش م هی ینیب یم هوی یصدنفره ول

  :دمیکش یپوف

 يپسر  هیآد، اگه  ینم شیپ یمشکل نینکنه، همچن يپسر میاگه دختر خودش رو قبل ازدواج خودش رو تسل خب
ره دنبال اهلش... حاال اگه همونا هم بهش نه بگن، دست از پا  یم یعیدختر بره ازش نه بشنوه خب طب هیسمت 

  زنش و با خانمش ... شیره پ یدرازتر م

  نگاهش نثارم کرد: يتو یهمراه غم خاص يشخندیزدم که ن يلبخندمعنادار

  نداره. ییبها ایدن نیا يتو یقشنگه ول حرفات

  جنباندم: يسر

فرشته  يکنم، تو مختار لیخودم بهت تحم دیشه من عقا ینم لیهمون کارو انجام بده و دل يدوست دار يهرطور
  جان.

  باال انداختم. يکه جاخوردم و ابرو دیکش يباره هوو کی

  !یی: عجب هلودیزد و دستانش را بهم کوب یلبخندپهن

حواسش اصلن سمت ما نبود و با  دم،یبه پندار رس يناباوروکپ کرده رد نگاهش را دنبال کردم که درکمال  شوکه
  درحال گپ وگفت بودند. يپسر

  در آورد. یدلتنگ يقرار افتاد و سودا یبه تقال وب دنشیضربان قلبم با د باز
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  کرد و سانت به سانتش را از بر گرفته بودم. یوجب م صانهیرا حر يا بهیشده بود که مرد غر ایح یچه ب چشمانم

باره سرش را برگرداند  کیحس شش گانه اش به او هشدار داده بود که  اینگاهم را حس کرد  ینیدانم سنگ ینم
  را شکار کرد. میپروا یونگاه ب

  

 یو سرم را صاف کردم و ب دمیرحمانه کش یدندان ب ریرا ز نمیریوضوح جاخوردنش را حس کردم ومن با شرم لب ز به
درهم شد و حس حسادت همانند خوره به جانم افتاد و  میفرشته نسبت به پندار، اخم ها یفتگیش دنیباد اریاخت

  .دمیناخنم را داخل دهانم کش

  

  ســلـام. _

  مختص خودش! يرایبم و لحن گ يهمان صدا ،يبود، همان بو خودش

  :فرشته زودتر جوابش را داد م،یایسرم را لمس کرد و تا به خود ب يدستانم شال رو اریاخت یب

  ن؟یاز ماست، خوب سالم

  لحن پرعشوه اش! نیآمدم با ا شیاخم چشم و ابرو برا با

  شد: انینما دشیسف يزد که تمام دندان ها ییتوجه  رو به پندار لبخندمکش نما یب

  توسط فرشته) ی( اشاره دست به صندلدیبفرمائ

  نثارش کرد: يا یخنث ینگاه پندار

  .ممنون

  :دندیهم لغز يلبانم رو ریبلندشدم و سربه ز میکه به ناچار از جا ستادیمقابل من ا سپس

  .یصادق يآقا سالم

  کرد: یمکث
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  خوبه؟ حالتون

  کنج لبانم نشست: يلبخندمحو

  .شکر

  زد، توجه ام را جلب کرد. یفروشنده که ما را صدا م يکردم وکه صدا یرا گم م میدست وپا شیآمدوجلو ینم حرفم

  رفت. مانیسفارش ها یپندار مانع شد و خودش پبه سمتش بروم،  تاخواستم

را  یقابل وصوف يچراکه گرما ;ده بوددادم رنگم گلگون  ینشستم، احتمال م میو سرجا دمیلبم را گز یشرمندگ با
  کردم. یاحساس م

  پلک زد: قیگذاشت، خم شد و عم زیم يرا رو مانیکه سفارش ها نیهم

  د؟یندار لیم يا گهید زیچ

  که عطر شنل گرمش را حس کردم. دمیکش یقیزمزمه کردم و ناخواسته نفس عم "نه "آهسته

  گرم بود و عطرش هم... اتشیروح بیعج

و فرشته با  افتی انیو جدال نگاه ها پا میسرفه فرشته، هردو به خودمان آمد ينگاهش بودم که باصدا راسیت در
  :دیپرس یرکیز

  آشنا هستند؟ یصادق يآقا

  فرو دادم: نییدهانم را همراه دلهره پا آب

  .نه

  حواله پندار کردم و: یپرحرف نگاه

  )می...( مانده بودم چه بگوشونیا
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  هستم. کویخانم ن يدر واقع من از محله  _

از  ;و که پندار از ما فاصله گرفت و با تکان دادن دست سمت ما دمیکش یحرف پندار، نفس راحت توام آسودگ با
  خارج شد. یفروش یبستن

دانم تمام فکرم از بس حول پندار بود، کلن فرشته و حرف  یم یپکم را چگونه خورده بودم، منته سیدانم آ ینم
  را فراموش کرده بودم. شیها

  

مامان زهرا نشسته بودم و جسمم  يخوشبو يکنار گلدان ها اطیدرب را گشودم و وسط ح دم،یبه خانه امان رس تا
  .گرید يانم جاروح و رو یبود ول نجایا

  داخلش شدم. يرا باز کردم، متوجه کاغذ فمیک بیو تا ز دمیکش یآه

  "یپندارصادق "درج شده بود به همراه اسم  يشماره ا شیاش را گشودم که رو يال يکنجکاو با

  .دمیاطرافم را از نظر گذراندم و از استرس لبم را جو یو با نگران دیپر رنگم

  باشد و ... یدوست رکارشیرفت از تعب یمانم مو گ دمیفهم یکارش را نم یمعن

کاغذ را تکه تکه کردم و با حرص  ظیدرهم شد وباغ میحساب اخم ها نیهم که اهل دوست شدن نبودم و با ا من
  را چنگ زدم. فمیداخل گلدان پرت کردم و با حرص ک

  

  آرام مادرم حواسم را به خودش آورد: يوارد هال شدم که صدا یحوصله و عصب یب

  ماهور؟ يزود اومد عجب

  :دمیکش یدرپ یپ يام نفس ها ینیب يپره ها از

  کار داشت و منم زود اومدم. فرشته

  اپن قرار دادم: يبرداشتم و با لبخند رو فمیآن را از داخل ک عیمادرم، سر يپک برا سیآ يادآوری با
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  مامان جونم. ینیریش نمیا

  نگاهم کرد: قیدق مادرم

  آد، قبول نکرد. یگفتم ماهور خوشش نم یهم به حاج یرسول و هرچ خونه حاج میبر دیبا امشب

  نفس زدم: ظیدوشم افتاد و با غ ياز رو فیک

  گه. یبگم منم دخترشم نه برده اش که دائم زور م یبابا به چه زبون ستم،ین ایب من

  :دیدهانش گرفت و متعجب نامم را کش يرا جلو دستش

  !مــاهــور

  چالندم: شیر شیو گوشه شالم را ر دمیکش یآه

  ؟یچ ماهور

 يزیحرف من براش پش یکنه چون پسرشه ول یگوش م نیرحسیحرف ام شهیبخدا، بابا هم ستیانصاف ن مامان
  ارزش نداره، نکنه من اضافه ام؟

  نثارم کرد: خیهمراه با توب یمیتشرمال

  ... باشه ماهور؟یحرف نامربوط بزن ینشنوم پشت حاج گهید ماهور

  :دمیکش يتند نفس

  .چشم

تخت انداختم  يوارد اتاقم شدم و با غم خودم را رو نیشتاب زده و سنگ يرا چنگ زدم و با قدم ها فمیشدم و ک خم
  زل زدم. واریکردم و به گوشه د میحواله متکا یمشت محکم یوعصب

  

  زدم. یحرف نم یکالم چکسیبود، باه ریسخت و سفت شده بود و سرم ز فکم
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  کرد وپدرمم با خود حاج رسول. یزهر با نجمه خانم همسرحاج رسول صحبت م مامان

  .دمیکش یم یقیعم يچالندم و مدام نفس ها یشده بودم و دستانم را درهم م یعصب یحساب

 دهیبلندشدم که نگاه مامانم و نجمه خانم سمتم کش میحوصله از جا یاز صورتم مشخص بود، ب نیشده بودم و ا کالفه
  شدند:

  مامان جان؟ اکج

  کنج لبم کاشتم: يزور لبخند

  دست وصورتم آب بزنم. ،ییدستشو رمیم

  پخت. یروفت و م یباشه تکاند و از نو مشغول صحبت شد، خدمتکار طفلک دائم م یبه معن يسر

 يبزرگ کنده کار ينداشت، گلدان ها یشاه يعمارت کم از کاخ ها نیشدم و زر وبرق ا یمقابل توستربزرگ رد م از
 ینچیهفتادو دوا ونیزیو تلو یسلطنت يو مبل ها یمیوقد سینف يو تابلوها متیدست باف گران ق يشده، فرش ها

مطبوع  یبهداشت سیکه وارد سرو نیبودم، هم فرمتن ایو ر ریزد و از تضو یهمه وهمه حالم را بهم م وار،یبکوب د
  چهره ام درهم شد. ناتیهمه تز نیا دنیشان پا گذاشتم با د

گرفتم و  رشیزد و با وسواس آب را باز کردم و دستانم را ز یبرق م يادیاش ز زهیمکان رآالتیو ش دمیکش یپوف
  لبانم کاشت. يرو یاش لبخندکمرنگ یخنک

با  يدختر ;دختر بودم نیشدم، من ا رهیمقابلم خ نهیو سرم را باال گرفتم و به آ دمیبه صورتم پاش یپرآب مشت
  فراوان. يآرزوها و محدودها

شکل  یضیو ب دهیکش یوصورت یگوشت یصاف و کوچک و لب ینیهمرنگ چشمانم با ب میو تارموها ییچشمانم کهربا 
را بستم و دستانم را با  رآبیو ش دمیکش یآه ;صد وشصت وشش يبا وزن چهل وهفت باقد یو جثه متوسط

 يادیفاده کنم، هرچند دستمال توالت زشداز حوله توالت است یشلوارم پاك کردم و چندشم م بیدستمال داخل ج
  ...یداشتند ول

نشستم که، متوجه تک پسرشان حامد  میرنگاورنگ گذشتم و سرجا يمبل ها انیدرب را باز کردم و از م الیخ یب
  شدم.
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 یبرخاستم تا کمک میبلندشدند و منم از جا شانیانداختم و که مامان زهر و نجمه خانم از جا نییتفاوت سرم را پا یب
  کنم.

  دستش را مقابلم نگه داشت: نجمه

  بزنه. دیوسف اهیاگه بزارم عروس گلم دست به س بخدا

  کرد: یانیبارش کنم، مادرم پا درم یهم فشروده شد و تا آمدم جواب دندان شک يرو میها دندان

  .ستین نیجا بش هیبابا نجمه جون، ماهورم دختر  يا

  زد: یخانم لبخندپهن نجمه

  آمد. یکه مطمئم خوشت م میدار اهیگل وگ یکل اطیتراس ح نینداره پس ماهورجان با حامد بر یبیع

سخت فشرودم  میهم گذاشت و من مشتم کنار پا يرو یحرف پلک یو ملتمسانه نثار مادرم کردم که ب يبا زار ینگاه
  تکان دادم. يو به زور سر

  باال برد: تیرا به هدا دستش

  ا؟نجیا ایجان مادر ب حامد

 یشرت آب یانداخت و با آن ت کشیف یشلوار راحت بیرا داخل ج فونشیبلندشد و تلفن آ شیحامد خانش از جا  
  بچگانه شده بود. يکارتون ها هیشب یآسمان

  :دیسرد به گوشم رس شهیمثل هم شیصدا

  مامان؟ بله

  شانه اش گذاشت: يرو یخانم دست نجمه

  ؟يشه تراس پراز گلمون به ماهور جان نشون بد یم

  حواله ام کرد: یروح یب یبه حامد زل زده بودم که، نگاه لکسیو ر میمستق

  .باشه
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  کننده اش! کیعطرتند و تحر دازیاز کنارم رد شد که مغزم سوت کش سپس

  و رغبت. لیم یرچند بنثار نجمه خانم به دنبال حامد راه افتادم، ه يونصفه ا مهیو با لبخندن دمیکش یپوف

  زد. یحوصله قدم م یشلوارش فرو برده و ب بیرا داخل ج شیها دست

  .میما رخ نداد و هردو مسکوت وصامت بود نیماب یکالم یحت میدیتراس رس به

  اش را نشانم داد! یادب یتعارف، از االن ب یاش نشست اونم ب یراحت یصندل يرو

  زد: يپوزخند

  .یباش نجایا لتیم رغمیعل يکه مجبور متاسفم

  تفاوت نشان دادم: یخود را ب عیسر یکردم ول تعجب

  د؟یکن یم يفکر نیهمچ چرا

  را جمع کرد: لبش

  .ادمهیبخاطر تجربه ز دیشا

  !؟ادشیتجربه ز "

  "؟یچ یعنی

  از او نکنم و اوقاتش را تلخ وگس نکنم. یتا سوال مزخرف دمیرا گز لبم

طراوت  یداد ول یم یخاص يکردم، خنک و بو یرا لمس م شینشستم و برگ ها يدیتوجه به او مقابل گل مروار یب
  مادرم را نداشتند. يگلها

  .یدونم چرا خانوادم اصرار دارند تو عروسشون بش ینم _

  باز عقب گرد کردم: مهین یشدم و با دهان شوکه

  !یچ



  کالف

 
46 

 

  تفاوت باال انداخت: یب يا شانه

  ولـ...ام  گهیدختر د هیگفتم... من عاشق  قتیحق

  :دیبلندش پنجه کش يموها يو ال دیکش یپوف

  ازدواج! نیاصرار دارند به ا ،یتوام ناراض یفهمم چرا وقت ینم

هست،  يگر و موذ لهیح يادیپسر ز نیکردم ا یفکر م شهیشد و هم یهم فشرودم، داشت ماجرا جالب م يرو یپلک
  .دمید یکه برعکسش را م یدرحال

  زدم: هیبه نرده تک شیروبه رو نیو شرمگ شرمنده

  بهتون بدهکارم. یعذرخواه هی من

  ابروان پرش را باال انداخت: ییتا کی

  چرا؟

  کردم: يباز میدهانم را قورت دادم و با انگشت ها آب

  ...لیشد دل نمیو هم نیکردم شما اصرار دار یفکر م چون

  اخم و تخم شما نسبت من، درسته؟ _

  محو کردم و چشمانم را در حدقه چرخاندم: يبا سرفه ا عیسر ند،یلبانم بش يخواست رو یکه م يلبخند

 نیدارند( نماد شیفرق داره، پدرتون ر یلیفقط خب... ظاهرتون با منش خانواده خ نیکن یندارم فکر نامربوط دوست
  خب... شهیکه هم ی) درصورترکنمیتا شکل محاسنش را تعب دم،یصورتم تا گردن کش يدستم را از رو

آخ اگر  دم،یدن و شما...( لبم را گز یم يگل محمد يبو شونیبه دست هستند وشما تلفن به دست... ا حیتسب شونیا
  !)دنیکش یمرا به صالبه م یحاج ایو  دیفهم یمادرم م

  قلمبه زل زدم. یقهقه اش کپ کردم و با چشمان يصدا با

  تکان داد: يو سر دیبه صورتش کش یدست نهیبه س دست
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  نگاه نکرده بودم. دید نیوقت از ا چیو من ه یکن یتوجه م اتیبه جزوئ یلیفته بود... خکس بهم نگ چیه تاحاال

  شد: يکرد و جد یکوتاه سرفه

پدرم، همش بخاطر آبرو  یدلم خواست انجام بدم ول يتا آسمونه، من دوست دارم هرکار نینظراتمون زم یو حاج من
  .ياگه،  تهش بشه ناسزا و کتک کار یکنم حت یخب... من کارخودم م یکنه ول یو اعتبارش خودش،  منم محدود م

  دهانم گرفتم و ناباور لب زدم: يرا جلو دستانم

  زنه؟ یکتکم م مگه

  گرفت: یو نفس دیزد و انگشت شصت و سبابه اش دور چشمانش کش يشخندین

  رسه. یبزرگ شدم و زورش نم گهیاالن د یول م،یاز بچگ فکرکنم

  گفت و با اخم رو بهم زمزمه کرد: رلبیز یباره چهره اش درهم شد و لعنت کی

خوام  یو منم که کلن مخالف نظراتشم و م یچون انتخاب پدرم ستمیبه وصلت با شخص شما ن یمن راض بهرحال
  دختر مورد عالقه ام به خانواده ام نشون بدم.

  زد: یلبخندتلخ

از  یکیبدونه من پسر نکهیو عاشق منه، بدون ا استیکه دلش در نهیالطفش به  یندارند ول ییقد ما دارا درسته
  معروف شهرم. يتاجرها

  زد: يپوزخند

  خوره. یاز همه اشون بهم م حالم

  شدم: رهیدست به چانه خ مغموم

  حرف بزنم چه برسه به قدعلم کردن جلوشون! یحرف پدرم حت يتونم رو یمن برعکس شما نم یول

  

  گام برداشت: کمیبلندشد و نزد ازجاش
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دلت  يتو شهیکه هم يزهایبارم شده شهامت داشته باش و به خواست تن بده وگرنه حسرت اون آرزوها و چ هی واسه
... من آدما يکه دوست دار یباش یاون یتون یذاره و نم یم یحسرت و ناکام يتا آخر عمر تورو تو يانباشته بود

  !رهبگذ يا گهید یکس یآن که عمرشون به خوشحال یم ایچندبار به دن

  

به  یام را از نرده ها گرفتم و دست هیبودنش و عطرتندش گرفتم و تک کیبود و با پلک بستن چشم از نزد یمنطق
  :دمیکش راهنمیپ

  .میکم کم بر بهتره

  نگاهم کرد: موشکافانه

  کردم؟ ناراحتت

  :دمیبه شالم کش یدست

  .نه

  لبش باال رفت: گوشه

  رك گفتم. نقدیا دای! ببخشيو سرخ شد يدزد ینگات م نیهم واسه

  دادم و پشت به او راه افتادم. لیتحو يدر جوابش فقط لبخندمعنادار یبارش کردم ول يدلم ناسزا يتو

  بود. رگذاشتهیرفتارم تاث يرو یکم نمیرك و صاف بود و هم يادیز

  .دمیحوصله لبم را جو یو ب ماتم برد يشام شاهانه خاندان حاج رسول مظفر دنیوبا د دمیبه سالن رس بالخره

  

  چشمه، نه؟ يتو يادیز یفتگیو ش يخودپسند _

  کپ کردم و چندگام عقب رفتم: یبم پشت سرم کم يباصدا

  بگم. یدونم چ ینم
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  باال انداخت: يا شونه

  شه. ینقض م یوگرنه قانون حاج زیسر م میبر بهتره

  پلو بودند. دنیبشابش با حاج رسول درحال کش يرفت و من مانده ام که پدرم با چهره ا زیتفاوت سمت م یب خودش

و حامد فقط  دیکش میبرا يزیگرفتند و نجمه خانم از هرچ لیشدم و بماند چقد مرا تحو کشانیو نزد دمیکش یآه
  کرد. ینگاه معنادارش را نثارم م

کرد  یو تنها دو نوع غذا درست م دید یمادرم خود تدارك م د،یآ یخانه ما مهمان م یحالم را وقت دینفهم چکسیه
لقمه نان  کیبودکه، محتاج  ادیشهر ز نیمردم گرسنه در ا یوپاش، درحال ختیر يادیو به قول خودش اسراف بود ز

  بودند. شانیزن و بچه ها يبرا

  

  

  گه؟یخب بگو د _

  راست کردم: يرو به فرشته سر یکالفگ با

  ؟یبدون يخوا یرو م یچ

  ...ایکنن  یم یزندگ يکه پولدارا چجور نیا

  نه. یدستانش را باال برد، به معن تند

  ؟یخوام بدونم پسرشون، حامد چه شکل ینه نه بابا م _

  ابروانم را باال فرستادم: ییتا کی

  آدم! مثل

  دم؟ ایقراره شاخ داشته باشه  مگه

  لوچ کرد: میاش را برا چهره
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  ) قدبلنده؟جانیکلوم بگو حامد خوشگله( باشوق وه هی... حتایماهور نرو تو فاز نص اه

  ... اصلن جنتلمن؟پرابهته

  در حدقه چرخاندم: چشم

  رسه؟ یبه تو م یفرشته، چ الیخیب

  :دمیبه پشتم زد و که با اخم پشت شانه ام را مال یآرام مشت

  !يشد یوحش

  در آورد: میبرا زبان

  .یزن یبا آب وتاب از خواستگارت حرف نم هیتو مثل بق ر،یخ نه

  زدم: یطبع چشمک شوخ

  .ومدهین ایمن بخوامش هنوز دن دیرو که با یاون چون

  شده اخم کرد: وا! مات

  تفاوت باال انداختم:  یب يا شانه

  .واال

  را در دست گرفتم: میبلندشدم و کتاب ها زیم يشانه ام انداختم و از  رو يرو بیرا ار فمیک

  ؟يآ یبرم، تو چرا دانشگاه نم دیبا گهید من

  تکان داد: یدست

  ترم، ان شااهللا از ترم بعد. نیکشه ا ینم مغزم

رو راه افتادم و همزمان هم سرم  انیتکان دادم و از فروشگاه کتاب خارج شدم و از کنار م شیبرا یبه خداحافظ يسر
  فرو کنم. فمیرا داخل ک میخم کرده بودم تا کتاب ها
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  سـلـام. —

 عیپخش وپال شدند و مات و مبهوت آب دهانم را فرو دادم، سر نیزم يو کتاب ها از دستانم رو دمیکش یترس هع از
کرد و  یجفت م میپندار هم خم شد و جلد کتاب را برا ;کردم که یرا جمع م میکتاب ها یکی یکیدو زانو خم شدم و 

  سپس به سمتم گرفت.

  تشمام شده بود.ام اس ینیب ریاز حد ز شیعطرش ب یلعنت

  

  به دنبالم راه افتاد: یبلندشدم و راه افتادم که دوان دوان با شتاب زدگ میتوجه به او از جا یب

  ستم؟یتون ن کیجواب عل قیال یکردم که حت کاریچ

محزون گرفته اش، تعجبم  يشد و صدا دهیکش فمیباره ک کیرا سرعت دادم که  میوقفه قدم ها یتفاوت تند و ب یب
  :ختیرا برانگ

  ستم؟ینگاه کردنم ن قیال یحت

 يپلک تا خدا یآنجاها نم چکسیو ه میبود یهم فشرودم و در دل خداروشکر کردم که محله آرام يسخت رو یپلک
  نکرده باد به گوش پدرم برساند.

  

  اخم کردم: فیبه کو دست  دهیو سپس سمتش چرخ ند،یدر آ یتا از خشک دمیلبانم کش يرو زبانم

  من؟ فیداخل ک يدرسته شما شماره بنداز نیا

  انداخت: ریوسرش را ز دیکش شیداخل موها یدست

  ...مـ

  :دندیپر میشد که جفت ابروها کینگاهم دو گام نزد خیاش سخت شد و م چهره

  بتونم ازتون مراقبت کنم. يشماره انداختم تا به نحوه  نیا يبرا دیشا



  کالف

 
52 

 

  زدم: يهمان دو گام را عقب رفتم و پوزخند 

  به محافظ ندارم. ازیمن ن یممنون ول یلیخ

  ومات شدم. شیک شیرا چرخاندم تا بروم که، با جمله بعد سرم

  .امیب تونیخوام به خواستگار یمن بهتون عالقمند شدم و م _

دادم تا زودتر از حصار  يشتریشتاب ب میبه قدم ها دهیو نگاه دزد یرپوستیاز صراحت کالمش گر گرفتم و با شرم ز 
  رها شوم. شیپروا یب

  افکارم:  يشد رو شیسا شیصدا

 یگـوشـه چـشمـ ـهیکـنم تـا بـهم  يخـوام کـه حـد نـداره و حـاضـرم هـرکـار یاونـقـد شـمـا و مـ مـن
  .ينـشـون بـد

 یبرسم و در صندل یاتوبوس ران ستگاهیکشدار و رنگم به رو نداشته ام تا به ا میتنم نبض شده بود و نفس ها تمام
  شده اش پناه ببرم. یو خط خط یمیقد يها

گر گرفته و ملتهب وارد قسمت  یو من با صورت دندیواحدها سر رس یبود وقت دهیقلبم به اوج خودش رس ضربان
خبر دارد  انیکردم همه از جر یو احساس م دمیدزد یگرفتم و نگاه از همه م يجا شیها یبانوان شدم و کنج صندل

 چکسیوقت ه چیرخ نداده بود، ه میبرا االنکه تا  يندیحال خوشا نیحس بد و درح ;کردند ینگاهم م نگونهیکه ا
  توجه! ایرك و راست بهم ابراز عالقه نکرده بود و 

 یاز چه کس ذیحس لذ نیگرما و ا نیحس کنم و بتوانم ا میگ هاتوانستم در داخل ر یم یخون را به راحت اریش
  گذاشته والقا کرده است. ریهم هم تاث يساطح شده و رو

  

 یتا پلکانم بسته م یمنته ;دهد میاریتمرکز  يدادم، تا قدر هیسخت و سفت تک یو سرم را به صندل دمیکش یآه
  شد و نگاهم... یم میلحظه ها یاش مدام تداع یشد، چهره پندار با چشمان عسل
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  مــاهــور! _

  شدم. رهیام بود، خ رهیبود و نگران خ ستادهیا میکه روبه رو يباره از جا برخاستم و به پندار کی

  شدم. رهیصورتش خ يو دلتنگ به اجزا قیدق

  کرد. یرا همانند پتک بر سرم آوار م یقتیقد تلخ و سرد حق نیکارمان اشتباه بود، که پندار ا يکجا

  .دیکش ينفس آسوده ا د،ینگاه دو دو زده ام را د یوقت

  به تنگ آمده بود مرد من؟ نگونهیمن ا يبرا نفست

  قرار. یو ب نیریش يروزها م،یداشت ییکه چه روزها آخ

 میکردم و از جا ينم زده گاو دار نیکنم و دستم را ستون زم يریجلوگ میفشرودم تا از اشک ها يمحکم رو یپلک
  بلندشدم.

  دانم کجا؟ یناتوان راه افتادم، نم يقرار و پاها یب یحرف با حال یب

  مرا قسم داد به همان عشقش! يکه روز يمرد يبه پا میاشک ها ختنیشاهد ر نیاز ا شتریراه افتادم تا ب یول

  عشق! هه

که ازش مدام  ییاممنوعه ها برده بود، همان ه ياو را تا پا نگونهیو ا دیکش یدرونش شعله م نهیگند ک يکه بو یعشق
  کرد. یم یاوقات تلخ دم،یخند یخواند و هربار که من م یرجز م میبرا

مرا هم  یسوزانده،  پندار ندانست زندگ لتریباز ف ;شدنش، وفادار شده بود که بهم فهماند بیک نیام امروز درح ینیب
  انگشتانش سوزانده و من سکوت کردم و دم نزدم. يال گاریهمانند همان نخ س

  که خود سوخته ام. چرا

  :دیکشدار کش بیحس کردم که نامم را عج نگونهیا ایشده بود  عاجز

  !مــاهــور
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گذاشتم تا  د،یکش یم ریکرد و ت یدرد م بیکه عج میشانیپ يدهانم به زور و بغض فرو دادم و دست لرزانم رو آب
  وسرد را پاك کنم. زیر يعرق ها

  

معده ام  اتیتمام محتو یکاهگل واریو کنار د دمینگران لرز يو با چهره ا دیبه حلقوم رس يدیاس عیباره حجوم ما کی
  را با امعاء و احشاء همه باهم باال آوردم.

  شده بود. دهیسوخت و از فرط لرزش تن موقع تهوع، امان بر یم

کردم بلکه خاطراتش دست از  یجا ق کیرا همه را  میمتعفن زندگ يو بو دید یکرد و چشمانم تار م یدرد م سرم
  سرم بردارد.

و  نیریش یلیخ یلیکه خ يسفرکنم به گذشته ها، همان گذشته ا شهیهم يبود تا با آن برا یمعجون ایو ییدوا کاش
  سوزاند. یلذت بخش بود و حال، تنها طمع زهر وگسش معده ام را م

  رکنم؟یتعب يزیشتاب زده اش به سمتم را به چه چ يقدم ها يصدا

  ...ترس

  ...ینگران

  ... محالهعالقه

  عشق...  دمیشا ای و

زدم و  هیتک واریانداختم و دستم را به د نییمعده ام نشست و سرم را پا اتیاز محتو فیکنج لبان کث یتلخ پوزخند
  قرار به جوش و خروش افتاده بودم. یب

  مـاهـور! _

  چندبار نامم را صدا زده بود؟ امروز

گرم و امن اش  نهیکند تا بتوانم سر به س یرا عالج نم میاز دوا يماهور گفتنش درد گریدانم د یم یدانم ول ینم
پومب  يروغن ها، آ ضیاش بابت تعو یو او از خستگ میبگر يها يمان ها یبگذارم و به روزگار تنگ دست
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کمرش را ماساژ  ام یمن با تمام زنانگ دویبگو میها برا نیانواع دستگاه ماش نیسخت و سنگ يوترموستات وکارها
  زند و حال... هیحکم کوه باشم تا به شانه ام تک شیدهم و برا

 ،یناله کن تیها یو از خستگ تیاز غم ها ت،یاز دردها شیو برا یده نشیتا سربه بال یکن یم دایرا پ يشانه ا کدام
  شانه کند و نوازش؟ شیرا با انگشت ها تیتواند موها یم یمثل من ک

 نیسنگ تیشود دردها نیگذارد تا تسک یستون فقرات، کمرت م يآب گرم رو سهیهرشب ک تیمن مثل من برا یک
  کمرت را؟

 دیساده پرا لیاتومب هیبا تمام قناعت ها  یتا تو بتوان ردیوپاش را بگ ختیتواند به فکر خرج و ر یمثل من م یزن کدام
  ؟يبخر

  :دیکالم بگو کیده قدعلم کند و تمام خانوا يجلو تیبود که از برا وانهیمثل من د یکدام زن ای

  "چکسیه ایپندار  ای "

  رود که خانواده ام... ینم ادمی

  افکارم را پس زد:  شیصدا باز

  بگو؟ يزیچ هی

  و چهره ام سخت شد. دیچیشامه ام پ ریکتان لباسش که ز ایعرق تنش بود  يدانم بو ینم

صورت عرق کرده ام  يزدم و چشمانم بسته شد و دستان لرزانم رو هیبه کمر تک واریتاب از او فاصله گرفتم و به د یب
  نشست.

  

  .ستمیخون گر تیعمر برا کیچشمانت شدم و  همانیشب م کی

  

دست به  یبرداشتم و لنگ لنگ کنان تا خروج واریام از د هیمهارشد، تک یجا آمد و لرزش دستانم کم یکم حالم
  داشتم. یوا رفته قدم بر م وارید
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  !یلـعـنت _

  حواله اش کردم: يگوشه لبانم جا خوش کرد و لبخند مشمئزکننده ا يپوزخند

  رفت) پـ... پندار. لیتحل می... ( صداینیب یوقت من و نم چیه گهید

  پراندم و سرم را باال آوردم. نیبود را با آست دنیرحمانه آمده بار یکه ب یاشک قطره

  بود؟ ییای! چرا نگاهش دردیلرز یم شیشانه ها چرا

  مرد من؟ ،یکن یبا نگاهت التماس م چرا

  کنم. یرا درك نم تینگاه و لرزش شانه ها ریپرستمش، تعب یکه م ییفهمتت، به همان خدا ینم

  همه شان نقشه بود تا... ;يکرد میکه برا ییتمام کارها ،یمگر خودت نگفت یلعنت

  ؟يریانتقام پدرم را ازمن بگ یخواست یچرا م یراست

  بنفشه زده اش سراندم: یو مخمل نگاهم را به نگاه عسل رومایطاقت ب نتوانستم

  ...فقط

  و فکش هم... دیلرز لبانش

  زمزمه کردم: عاجزانه

مونس و  يشد یکه برام م ییاون شبا یعنیهمراه بغض) بهم بگو  یقی... ( نفس عمیپرست یکه م یرو به هر چ تو
  همدم، همش... 

  کج کردم و پلک زدم: يو مظلوم سر بانهیغر 

  بود؟ دروغ

  .دیرا افکند و نگاهش را دزد نییعلوفه ها افتاد و سرش پا يو پندار دو زانو رو دیام لرز چانه

  حکم تکه تکه شدن داشت تا جانم را به لب برساند و ... میبرا نفس
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  خورد، مرد من! یتکان م تیشانه ها باز

  خدا. آه

  :دندیهم بستم و لبانم لرزان، لرز يصدا رو یرا باال گرفتم و چشمانم را ب سرم

  ...یواست کرده بودم حت يکه هرکار من

  را با نفرت پس زدم: میهق ام را در نطقه خفه کردم و اشکا هق

  دم؟یعاق پدرم رو به جوون خر یدون یم ستاد،یبزرگ و تنها برادرش ا کوین یحاج مرتض يجلو

 ي... تورونیاومد تورو از خونه بندازه ب یشکسته شد وقت شهیبخاطر تو واسه هم نیرحسیمن وام وندیپ یدون یم
  که اال وبال فقط پندار... سادمیوا شونیرو

  زدم: یتلخ پوزخند

  شد؟ یچ تهش

  گفت؟ یچ یدون یوقت فراموش نکردم، م چیحرف زد که ه هیطردم کرد و  بابام

  س شد:وار باال آمد که، مزه دهانم تلخ و گ کیاتومات سرش

 یوقت خوشبخت نم چیکنه، ه یپدرومادرش قدعلم م يرو يکس وکار تو یپسر ب هیکه واسه خاطر  یگفت کس بهم
  شه...

  زدم: داد

  ؟یفهم یکرد م نمینفر

  نکرد و من رو مغلوب خودش کرد...  یخوشبخت يبرام دعا یتو حت بخاطر

  رفت. یم یاهیرفت و چشمانم س یم جیگ سرم

حد خودش ناباور باز شد و  نیقفل شد و چشمانم تا آخر میباره خشک شد و عضالت پا کیدانم چرا تمام تنم  ینم
  شد. کمیدرهم نزد يپندار هراسان و باچهره ا
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پندار که با  ادیفر يبود و صدا ينمدار و خنک کف گاو دار نیشدن صورتم به زم دهیکه حس کردم، کوب يزیچ نیآخر
  مطلق! یکیزد و تار میصدا یوحشت و نگران

انگشت سبابه ام را تکان دادم و آرام  ;شده بود نیخورد، بدنم کرخت و سنگ یبه گوشم م يزیچ کیت کیت يصدا
  چشمانم را باز کردم. يوگنگ ال

نور باشد و با  يرو هیچشمانم ستون کردم تا سا يآرانج ساعدام را رو اریاخت یب د،یبه چشمانم تاب يباره نور قو کی
  خورد لبان خشک شده ام را پرعطش تکان دادم. نیچ يو چهره ا زشدهیر یچشمان

  کـ.. کسـ... _

داخل  ویبه خود دادم که متوجه آنژ یبود، تکان دهیخشک شده بود و زبانم به سقف دهانم چسب بیدهانم عج بزاق
  دهانم را چرخاندم: يحوصله قدر یرگ دست چپم شدم و ب

  ... هست؟جانی... ایکس

  پخش شد: مارستانیب دیسرد وسف يدرفضا میله و لورده ام را جابه جا کردم وباز صدا بدن

  !ــیآهــا

  بازشد و چهره شرمنده و سرخ شده پندار در آستانه در قرار گرفت. یباز کم مهین درب

  زدم به عمق جانش: شین اریاخت یب

  ه؟یچ

  ؟یتمومت رو تموم کن یمیکار ن ياومد

  

  :دمیجمع شده بود، توپ لیو چشمانم س دیلرز یکه لبانم م یگر درحال خیتوب

 نیخوام... ( نفس زدم) حالم داره از تو و ا یرو نم یزندگ نیا گهینکبت بارم خالص کن، د یو از زندگ ریو جونم بگ ایب
  خوره. یحال بهم زن، بهم م یزندگ
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خشدار لب  د،یدزد یکه نگاهش را م یگذاشت و درحالرا کنار تختم  یلونیحرف نا یب دویکش ياما تند قیعم نفس
  زد:

  آم. یاونجا نم گهیگرفتم برو خونه، منم د یتاکس برات

  گرفتم. کلشیدفع کردم و چشم از ه نمیریلب ز دنیرا با گز میشانیکرد و اوج پر ستیا يلحظه ا يقلب برا ضربان

  .رمیم یهاست و من واسش م تیاز حما یانبوه یاست ول زهیو م زهیکه ر نیگفتم با ا یم شهیکه هم یکلیه همان

  

  و همان جا نگه داشت: دیپشت گردنش کش یو خشمم را سرکوب کردم، دست دمیکش یآه

  !ماهور

  :دیکش ينشان ندادم که آه جگرسوز یبود و واکنش نییحرف سرم پا یب

وام در نبود من به خودت صدمه خ یازت م یبخاطر... ول يدیو از همه بر یمن سوخت يدونم آزارت دادم و به پا یم
سخته  یلیراستش خ نم،یبابات بب يتورو جا فته،یخوام هروقت چشمم بهت ب ی... نمامیتا با خودم کنار ب ینزن يا

  که باعث... یکس یوقت

  را خورد و با تعلل افزود: حرفش

که ( بغض  یدوسال نیدرست مثل ا يآ یدونم تو از پس خودت بر م یرم و م یازت مطمئن هستم که دارم م اونقد
  .يدار) زنم بود

  بودم؟ زنش

  ...ای... خداایخدا

  کرد! یاز فعل گذشته استفاده م چرا

  و زن همان دوسالش بودم! ستمیاالن زنش ن یعنی
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هم قرار گرفت و لبانم  يزدم و پلکانم خسته رو هیتک مارستانیو سرم را به بالشت کوچک و نرم ب دمیکش یقیعم آه
  ...میو اشک ها دیلرز

  خداحافظ _

  عطرت... یول یرفت خودت

  حجم کم وجود تورا... نیکردم هم یم رهیفرداها ذخ يکرد و برا زیگونه شامه ام را ت نیتنت که ا يبه تو و بو لعنت

 یم يقرار یب تیگونه نرفته برا نیصاحاب مرده که ا یدل ب نیبا ا يمن، چه کرد یب یروح رفت یخشک و سرد وب چه
  کرد. 

داشتم که پندار از  دیبه در ماندم و هنوز ام رهیدو دو زده خ يکردم و با چشم ها یم ينواز میتی بیتنگ غر درحصار
  ."ماهور خبط کردم "دیگو یشود و م یدرب داخل م

  

 یم زدم و باز یو ملتمسانه سرم را به بالشت م یباطل، گوشه مالفه را در مشتانم چالندم و با درماندگ الیخ یزه
  و باز... دمیکوب

و  میشدنم، تقالها و اشک ها ریو اس گریپرستار همراه با تشر و ترس همراه شد و صدا زدن چند پرستار د يصدا
  !تیابد یکیمطلق و تار یشد و فراموش میرحمانه توسط پرستار وارد رگ ها یکه ب ییدارو

  

  

  نشوند. سیبودند تا خ یتند و شتاب زده دنبال سرپناه يسرد و مردم با قدم ها رونیبارد و ب ینم باران م نم

شانه  يرا رو زبلندمیرا کنار زدم و شوم یارغوان میگرم مطبوع قهوه ام را مزه کردم و سرد و سخت پرده ضخ فنجان
ج مان خار یاز واحد نقل یمشک یو شلوار ورزش یانگشت يال يرا برداشتم و با دمپا دمیانداختم و تنها دسته کل میها

  شدم.
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مهم نبود، ممکن از پله ها پرت شوم و از داخل خود ساختمان درب   میکردم و برا یرد م يگریپس د یکیها را  پله
  را که گشودم. رونیب

 ربغلیگذشتم و با پا بستم، دستانم را ز انشیباز کردم و از م شتریسرد باران به سر وصورتم خورد و درب را ب قطرات
 زیپندار با شوم راهنیو تنها پ دیبار یتن و بدنم م يرحمانه رو یدل باران انداختم و نم نم ب پنهان کردم و خود را در

  خورم. یبلند تنم بود ومهم بود سرما م

  پرسه. یحالم نم یحت چکسیه یوقت ستیدلم گفتم: نه مهم ن يزدم و راه افتادم و تو یپوزخندتلخ

  

  .مودمیپ یام سخت شد و قدم زنان از وسط کوچه راه م چهره

نگاه عابران درحال  ینیو سنگ دیبار یتشنه ام م يچشمان و لب ها يبه آسمان بود که چگونه قطراتش رو نگاهم
  ارزش نداشت. يذره ا میعبور هم برا

  

کنم و صبحم را با نگاه  یمن هرشب تلفن به دست شبم را صبح م یندانست چیشده بودم بعداز رفتنت و تو ه سخت
  کنم. یشب م رونیام به ب رهیخ

 یاز آدم، آسمان نگاه ودلم را پر داد به دورهم یشلوغ بود وحال خلوت و خال شهیپارك سرکوچه مان که هم دنید با
ترش و ملس  يو آلوچه ها یو دلمان به فالوده دست میپارك ها بود همانیشد م یدو نفره مان که هرگاه وقت م يها

مزه اش به همان خنده ها و  ینخورم ول یو حت رمینگ يزیاز دست فروش چ يکرد یم ظیبود و تو چقد غ رونیب
  :دیبود که بگو یتو بود و حال چه کس نیریش يها خیتوب

  ؟يشد وونهیوسط پارك، مگه د يسرما اومد نیا يچرا تو ماهور

  شکمم نشست. يداد و دست راستم رو یآهن م بیباز تلخ شد و مزه غر دهانم

شده دلم بود و  نیوقت بود عج یلیوقت بود، تورا فراموش کرده بودم، نمناك شده بود چشمانم و بغض خ یلیخ
  داد. یمالش م

  گرفته بود. ينم وخاك معده ام را به باز يبرجسته شد و بو شیرگ ها دستانم
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رفت و  یو خنک فرو م نیریو لبانم تا سقف دهانم باز شد و قطرات ش دیسرم رس يباال رهینگاهم به آسمان ت ته
  چشمانم بسته بود و حناق شده بود.

  

مدام باز  شیکرد و دماغم پره ها یاحساس م يسرد میو کف پاها ینیب هیکرد ودرناح دایپ یبیسوزش عج میگلو خیب
  دانم چرا رمق ونا نداشتم. یشد ونفس باهام قرارداد موقت امضاء کرده بود و نم یوبسته م

 شیبو بینان سنگک تازه اش بود که عج يفقط چشمم رو الیخ یبهم انداخت که ب ینگاه چپاز کنارم رد شد و  یزن
  انداخت. یکرد و دهانم را آب م یدلم را وسوسه م

از نان در  يباالتر گرفت و نصفه ا یشد و چترش را کم کمیترحمانه نزد يکه متوجه شده باشد که با چشم ها انگار
  کف دستانش کند و مقابلم گرفت.

تازه و خوشش را  يام گرفتم و بو ینیب يجلو اقیممنون بلغور کردم و نانش را گرفتم و با ولع و اشت د،یلرز تانمدس
  کردم. میها هیوارد ر

  کش آمد: يقدر لبانم

  ده. یم یزندگ يبو

  خوش بسته شد و آهم بلندشد. يهمان روزها یو پلکانم با دلتنگ دمیجو یازش گرفتم و با بغض در دهانم م يگاز

  دوماه، بس نبود؟ نیو زجر ا یبود تلخ بس

  

 یلرزان و ب میبلندشدم وقدم ها سیسرد وخ مکتیو از ن دمیرو محکم جلو کش زمیشوم لیم یبدنم، ب فیلرز خف با
 یهانم خارج ماز د "ها "همانند  میو هرم نفس ها دمیکش یبارش تند باران، دماغم را باال م ریرمق بود و هربار ز

  شد.

هم طمع هوس و انتقام  تیهو کیگاه و  یگاه ب يکرد، نکنه بوسه ها یدلم را خون م نیریش يبوسه ها ادیهرقدم  با
  دانستم؟ یداد و من نم یم
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  هم بگذارم. الیسرد خ نیفکر تو سر به بال یب یتوانم حت یبامن که نم يچه کرده  یلعنت

  

  هل بازش کردم. یرا درون قفل درب چرخاندم و با کم دیخراب کل یو با حال دمیسرعت بخش میقدم ها به

  

  نبود که نبود. یو زندگ دمانیخانه ام گریخانه هم د نیمردانه اش تنگ شده، ا يصدا يدلم برا ایخدا

  روح شده بود و صورتم... یو دستانم سرد و ب دیلرز یم میپاها

  

  ساده مان رساندم. یو به هرمشقت خودم را وارد خانه نقل دید یر مرفتم و چشمانم تا یاز پله ها باال م واریکمک د با

  کنج لبانم نقش بست: يپوزخند

  کنم... یم یخونه مون رو با خاطرات تو زندگ يمن هنوز تو یول یتو رفت نامرد

برداشتم و همان جا تمام لباس ها را  واریو بافتم را از کمد د دمیلبم را گز د،یچک یبه لباسانم که آب ازشان م ینگاه
به  میرا پا کردم و مستق يپارچه ا يو دمپا دمیتن برهنه ام پوش ينشود، بافت بلند رو فیکث دمیدر آوردم تا خانه ام

  سمت حمام راه افتادم.

  

آرکوپال  يوبشقاب ها ناتیو بوفه با آن همه تز نچیچهل ودو ا يوارید ونیزیو تلو یساده شکالت يمبل ها گرید
  کرد. یدرحال خنده هم دلم را خوش نم يدختر دیوسف اهیس يآن تابلو یکرد، حت یدلم را خوش نم ینیوچ

  

که به سراغم آمده بود، وارد  يحوصله با سردرد و کمردرد یرفت، ب یسوخت و دلم هم مالش م یام م یصوت يتارها
  حمام شدم.
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زدم تا  هیتک واریکردم و دستم را به د يتن برهنه ام لرز يآب گرم را باز کردم و با برخورد قطرات گرم آب رو دوش
  .فتمیپس ن

  و بغضم را قورت دادم. دمیدندان کش ریرحمانه ز یشکم برآمده ام نشسته بود و لبم را ب يرو دستم

تخت دونفره  يبلندم را تنم کردم که نگاهم رو یو سرگشته دوش را بستم و از حمام خارج شدم و حوله تن محزون
  کرد. یم شخندیمرا ر بیمان که عج

  

به  بایو ز کیحرف راهم را از اتاق خواب ش یانداختم وب نییسرم را پا یدگیکنار پهلوم مشت شد و با شور دستم
  سمت آشپزخانه کج کردم.

کرده بودم و حال حالم  نییتز ییآهنربا يسمه هاکه با گل ومج وارید يرو  ياف ها يبا ام د دیتمام سف آشپزخانه
  خورد. یازهمه شان بهم م

را  شیو درب باال ستادمیا زداریفر دطرحیامرسان سف خچالی يچهارنفره را رد کردم و روبه رو يزناهارخوریم
  و خرما گره خورد. ریگشودم که چشمم به ش

و  ختمیرا داخلش ر ریرا برداشتم و تمام ش رجوشیو بسته خرما برداشتم و ظرف ش ریش يرا جمع کردم و بطر لبم
  گذاشتم تا سر نرود. میدرجه مال يرا روشن کرده رو رشیقرار دادم و ز يزیم يدار رو هیاجاق گاز پا يسپس رو

انداختم و روشنش کردم تا باهم  کسیگردو همه را داخل م يرا شسته و هسته شان را برداشتم و با مقدار خرماها
  شوند. کدستی

با  تیبرا يآمد یخسته و کوفته از سرکار م یکرد، وقت یخاطرات باهم بودنمان را زنده م کسریچرخش م يصدا
شد و از آن به بعد  یدلم خون م ،يکرد یکه از کمردرد ناله م ییکردم و شب ها یم ییرایپذ يمقو يمعجون ها

که  يشد یآمد که آنقد خسته م یم ادمیدادم و  یماساژ م تونیرا با روغن ز تیهرشب قبل از خواب کمر و پاها
  .يشد یهوش م یتختخواب ب يدرهمان حال رو
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را  کسریخنک شود و سپس با گردو خرما مخلوط کردم و باز م یرا خاموش کردم و منتظر کم ریش ریو ز دمیکش یآه
  روشن کردم...

  از آشپزخانه خارج شدم...حوصله شستم و  یرا ب فیکث يو ظرف ها ختمیر يا شهیبلند ش وانیدرون ل معجون

  مزه کردم. یرا باال آوردم و کم وانمیو ل دمیدراز کش شیرغبت رو یخوشخواب تخت فرو بردم و ب يرا رو دستم

  داد. یمزه اون روزها را نم نه

  زمزمه کردم: نیزدم و غمگ یپلک

  ضعف نکنم. یاطیخ ادیتا از کار ز يداد یو به زور به خوردم م يدیخر یموقع تو نازم م اون

دانشگاه  یمادرم بود، بخاطر قبول هیکه هد یپالك نداشته ام را لمس کردم، همان يگردنم نشست، جا يرو دستم
  کرد. یم يادآوریتو رو ناجور بهم  یخال يکه جا یزندگ نیمان مجبور شدم بفروشم و هم یومن بخاطر زندگ

  دلم دوران افتاد. ش،یرو ینییتز یصورت يآسمان با شاپرك ها یآب ریبه پرده حر نگاهم

 م،یخودمان که هر کدام با لبخند گرفته بود یتخته شاس يو نگاهم به عکس ها دمینوش یرا جرعه جرعه م معجون
  ات دل بکنم. یتوانستم از چشمان عسل یبود و با حسرت چشمانت را هدف گرفته بودم  نم

  

  مرد من! يکار يزد شین

 يکه پر بود از دخترانه ها يایبرد، دن میجوان يایکه ترق ترق قطرات باران مرا به دن يرا چرخاندم و به پنجره ا سرم
  نابش و... يبا مشغله ها یصورت

  

  بک فلش

  مــامــان! _
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 دمیدستش کش ریکرد که دستمال را از ز یگرم م د،یکش یاجاق گازش م يتوجه سرش را با دستمال که رو یب مادرم
  کج کردم: يسر یو با ناراحت

  آخه؟ چرا

  دوخت: نمیاش را به نگاه غمگ یمشک يخورد و چشم ها یتکان

  کار کنم؟ یمن چ یگ یم

  گه اال وبال ماهو ر با حامد ازدواج کنه. یره و م یحرف تو گوشش نم یحاج یوقت

  

  :دندیگرفته لبانم لرز يو با صدا ندیانداختم تا متالطم شدن نگاهم را نب نییرا پا سرم

  آد. یخوشم نممن ازشون  ی... ولو

  :دیشالم بر سرم مادرانه کش يرو یدست

  .ستیگوشش بدهکار ن یحاج یشدم ول نیسرسنگ یبخاطر تو چند روزه با حاج من

  و از آشپزخانه خارج شدم. دمیحرف  پشت دستانم مال یراه گرفتم و ب انهیگرم را م اشک

 يو با شال قهوه ا دمیام را پوش یمشک يو شلوار پارچه ا یمشک يمانتوساده  عیوارد اتاقم شدم و سر یناراحت با
  کج کردن، رو به مامان زهرا گفتم: يام در اتاقم را چفت کردم و با سر یدست فیسوخته با گرفتن ک

  آم. یم رید یرم کتابخونه و با فرشته، کم یم

  :دینرم رس شیصدا

  ؟یشناس یکه م یباش، حاج نجایقبل غروب ا یول باشه

رد شدم و درب  شیبا آن همه گلدان ها بایز اطیفلت از ح يبروز دادم و با پا کردن کفش ها یدم و چشمز يپوزخند
  حوصله بستم وتلفنم را برداشتم وشماره فرشته را گرفتم... یبزرگ را باز کرده و سپس ب
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  شدم: رهیزد، خ یم سیاش را ل یفیق یقرار دادم و رو به فرشته که بستن زیم يرو دستانم

  خب؟

  زد: یلبخندپهن

 گهیهم پولداره... د یلیشدم، بابا طرف خرش برو داره و خ یم پهیخوش ت یمن جات بودم با کله عروس اون حاج اگه
  ؟يخوا یم یچ

  

  را با تاسف تکاندم: سرم

  پوله؟ یهمه چ مگه

  ارزش نداره. يفقط بفکرآرامش من باشه و پولشم واسم ذره ا ندمیمن دوست دارم همسرآ یدون یم

  کردم، زل زد: یاخم آلود نگاهش م نهیکه دست به س یخنده به من يزد و با ته مانده ها رخندهیز یفپ

  بره. ادتیچرت وپرتا  نیتا ا يدینکش یشد) گشنگ ي( جد ،یکن یفکر م ییایرو یلیخ

  :دکنانیابروم باال رفت وترد ییتا کی

  ؟يدیتو کش نکنه

  :دیکش یآه

 یپسرپولدار به پستم بخوره، ردش نم هیاگه  یکتک بابام بزرگ شدم و دلم خوشه مامانمه، ول ریز یکه از بچگ من
  کنم.

  شده لب زدم: رهیت يو با چشم ها دمینوش یاز آب زرشکم کم مردد

  ؟یکن یاز همونا رو انتخاب نم یکیمختلف) چرا  يبا پسرها ی( دوستيباز قیهمه رف نیتوکه ا خب

  زد: سیل الیخ یاش ب یزد و باز بستن يشخندین
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 ی... درضمن پسرهرچقدر اهل عشق وحال باشه، بازم دلش میبزن غیت دیخورن، اونا رو با ینم یکه به درد زندگ اونا
  فروغ افزود: یب یو باچشمان دیکش یو... پوف بیخواد زنش نج

  .گهید یدون یم خودت

  چرخاندم. یفروش یبه دور تا دور مغازه بستن نگاهم را لیم یادامه حرفم را خوردم و ب یکردم ول یدرك نم گرچه

ساده مان به سمت  حیشد و ما بعداز تفر یظهرها خلوت م شهیو هم میبود شیها یبستن هیپا يوفرشته مشتر من
  .میرفت یکتابخانه م

  بلندشد: شیبلندشدم و که فرشته هم از جا میجا از

  بار مهمون من. نیا

ام را به چشمانم  یآفتاب نکیع د،یخورش میتابش مستق يتکاندم و از مغازه خارج شدم و جلو يزدم و سر يلبخند
  .دیایمنتظرشدم تا فرشته زودتر ب نهیزدم و دست به س

  پندار نبود. یزل زدم، ول يصورتم رد شد و با کنجکاو ياز جلو يباره موتور کی

  لب، چهره ام درهم شد: دنیدستم و با گز يزدم رو محکم

  !یزن یم دیمردم د يکه پسرا يشد ایح یتاحاال ب یکن ماهور از ک مشر

  :دمیکنج لبانش بود که مشکوك پرس یشد، لبخندپهن کمیفرشته نزد یوقت

  ؟يبه آب داد یچه دسته گل باز

  :دیخند يخرسند با

و  میهست تیاومدم و گفتم خجالت بکش و ما مشتر افهیداد و منم ق یدوست شنهادیپسره فروشنده بهم پ نیا یچیه
  !یچیخزا و طرفم کپ کرد وه نیازا

  :دمیکش یپوف

  !یش یآدم نم تو
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  ...میسمت کتابخانه راه افتاد به

  

  ساعت بعد... سه

  زد: میصدا یگذشتم که شخص یرو م ادهیو از پ دمیرا محکم چسب فمیکردم و ک یفرشته خداحافظ از

  !کوین خانم

  .ستادیبا نفس نفس ا میرو يباره پندار جلو کیتعجب و مبهوت شده کپ کردم،  با

  بارش کنم، که دستانش را مقابلم گرفت. چاریخواستم دهانم را باز کنم و چندتا ر تا

 یب يبه دلم نشست اما، با چهره ا بیکه عج يبه رنگ چوب سوخته ا یشده با ظرافت خاص يمعرق کار يا جعبه
  تفاوت از کنارش رد شدم.

کرد و  یدست شیبه صورتش بکوبانم که پ یلیعقب برگشتم تا س ظیرا نگه داشت که سنگکوب شدم و با غ فمیک
  خشدار لب زد: ریسربه ز

  .کوین یپدرتون حاج مرتض شیرفتم پ تمیاثبات ن يبرا من

  ل زدم:و ز ستادمیراه خشک شد و با اخم و ناباور چند قدم عقب ا انیدر م دستم

  ن؟یگ یرو به من م نایا چرا

 ریدلم را ز يته و مه ها یبیبا قدرت عج يزیو چ ختیباره فرو ر کینگاهم کرد، درونم  میرا باال گرفت و مستق سرش
  و رو کرد.

  تمامم را در برگرفت. يندیناباور خوشا نیو در ح بیکردم و حس عج یحس م ياز حد شیب یگرمل احساس

از نم گرفت  يایاش در یدود شد و رفت که چشمان عسل شیونگاهش با من چه کرد که تمام جهبه گرفتنم جلو نوع
  و گرفته و دو رگه سرش را باال گرفت و با حزون لب زد:
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دست رد به  ست،یدم ودست ن يا هیوپدر ومادرم فوت شدند و سرما کمیمن شاگرد مکان دندیفهم یوقت پدرتون
  کنم فقط شما... یراه رو تحمل م شیپ يها یشما تمام سخت يا شاهده من براام زدند و خد نهیس

  

  را چنگ زدم: فمیدسته ک ناباور

  پدرو مادرتون فوت شدند! شما

  داد: یم بانهیحسرت و غر يبو شیبار صدا نیزد و ا یلبخندتلخ

  خودشون نبود، کشتنشون. لیبه م یول بله

  :دندیهم لغز يدهانم گرفتم و کپ کرده لبانم رو يرا جلو دستم

  چرا؟

  سخت و منقبض شد: فکش

  کوچه... خب. يتو بهیپسرغر هیبا  ستین ندیوقته و خوشا رید

  زد: میبار صدا نیاول يبار برا نیحرف پشت به او راه افتادم که ا یو ب دیبگو يشتریب زیدوست ندارد چ دمیفهم

  خانوم؟ ماهور

بدون برگشتن،  یمیقلبم گله مند شدم و با تشر مال يجنبه باز یهمه ب نیام نشست و از ا هنیقفسه س يرو دستم
  گفتم:

  .کوین خانم

  شد: رهیرخم خ میو به ن ستادیکرد و کنارم ا يسرم سرفه ا پشت

رفته)  لیدستام جعبه ش درست کردم( تحل نیرو، خودم با هم يا هیهد نیکنم ا ی... خواهش مکویماهور ن خانم
  .نیقبول کن
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  توجه راهم را ادامه دادم. یبه جعبه انداختم و با تشر عقلم  ب ینگاه

  !رشیبگ يکه دوسش دار یجان اون کس _

شد که بدون نگاه جعبه را گرفتم و دربش را باز  کمیو شوق نزد دیکه با ام ستادمیخشک شد و از حرکت ا میپاها
  کردم.

را داخلش  فیبرداشتم و دستبد ظر یلونینا فمیپر پرشده، از داخل ک يدرونش با گل ها یفیدستبدظر دنید با
  محابا زمزمه کردم: یانداختم و سپس مقابل دست پندار گرفتم و ب

کنم  یدادم) رو قبول م ی( جعبه را باال گرفته و تکاننیا نیدیندارم و فقط چون زحمت کش يبه جواهرات عالقه ا من
  نداره. تیکه خوب نیراهم سبز نش يجلو ابونیخ يتو گهیکنم د یو ازتونم خواهش م

  ؟آخه... _

شده را  يبه راهم ادامه دادم و جعبه معرق کار ریها سربه ز ينگاه کنجکاو عابران و بازا انیو از م ستادنیا صاف
  رده بودم!قبول ک هیهد بهیپسر غر کیاز  یچ يدانستم برا یمحکم گرفته بودم ونم

  

  

  کردم. یکنج اتاقم بعد از شام پناه آوردم و جعبه پندار با لذت نگاهش م یبود، وقت یصورتم محو نشدن ياز رو لبخند

  خودش بسازه. يبا دست ها يزیبفکرته و برات چ یکه کس نیبود، ا يندیخوشا حس

  

داشته  يهنر نیدانستم پندار همچ ینم شده بود و هوش از سرم برده بود و يبا دقت و ظرافت معرق کار اریبس جعبه
داخلش  یخردشده رنگ يلبخندم فرو دادم و دربش را گشودم و با دقت کاغذها ده،یبه رخم کش یمهارت نیوچن

  قرار دادم. يبزرگ قد نهیکنار آ یشیآرا زلوازمیم يو سپس رو ختهیر
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و نگاهم تمام قد حول  دمیکش یبرس برداشته و نرم شانه م دم،یرا باز کردم و با دست پنچه کش میشوق کش موها با
  ناخواسته بود. هیآن هد

  

 یفرشته را م امیجواب پ یبافتم و هرازگاه یکرده وسپس م میرا به سه قسمت تقس میاز شانه کردن، تمام موها بعد
  دادن به سرش زده بود. امیدانستم او چرا امشب هوس پ یدادم ونم

  

چهره پندار بسته شد و  ادیچشمانم با  دم،یکش میو مالفه سبکم را رو دمیم و گرم دراز کشتخت نر يکه رو نیهم
  شد. یدر فکر وافکارم زنده م یخاص نیشد و عج یچرا خاطره اش محو نم بهیپسر غر نیا دمیفهم ینم

  

  روز بعد... صبح

  زدم: يمامان زهرا لبخندنصفه ا دنیدادم وارد آشپزخانه شدم و باد یکه چشمانم را مالش م یآلود درحال خواب

  چند شنبه است؟ امروز

  نگاهم کرد: متعجب

  شنبه. پنج

  دهانم گرفتم: يو دستم را باال بردم وجلو دمیکش يا ازهیپلک زدم و بعد خم چندبار

  ...نایخوام برم دانشکده بعدش بازار واسه پارچه وا یلقمه کوچولو درست کن، م هی مامان

  اد:بلندش د یشانیبه پ ینیچ

  بزار فردا برو امروز شلوغه. خب

  تکاندم: يسر

  .يد یم صیدرست تشخ یو اصل یچون جنس تقلب م،یمامان فردا باهم بر اوهوم،
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  قدم برداشتم... یبهداشت سیشدم و به سمت سرونگفت که از آشپزخانه  يزیچ

  

  و از اتاق خارج شدم. دمیخودم پاش يرو یمیام را سر کرده و با گرفتن کوله ام، عطر مال مقنعه

اش  رهیاپن خم شد تا لقمه ام را بدهد، گوشه لبم را جمع کردم و مردد لقمه را گرفتم وخ يکه مامان از رو نیهم
  شدم:

  ... مامان؟ زهیچ

  زد: بگو. یپلک

  ف بزنم.را هم نداشتم تا باخود پدرم حر شینه و رو ایداند  یدانستم مادرم م یداشتم و نم دیگفتن و نگفتن ترد نیب

  ام شد: رهیمشکافانه خ د،یرا د دمیکه ترد مادرم

  ؟یبزن يخوا یم یحرف

  .دیو رنگ از رخم پر دمیپدرم از پشت سرم شن يو تا آمدم دهانم را باز کنم، صدا دمیکش یقیعم نفس

  سالم داد و از کنارم رد شد. کیفرستادم که جوابم را عل یسالم ریدهانم به زور فرو دادم و سربه ز آب

  

  نشست و بدون نگاه بهم گفت: یصندل يرو

  بخور دختر جوون. يزیچ هی ایب

  :دمیبه مقنعه ام کش یدست

  برم، آخه کالس دارم. دیبا یول ممنون

  داره؟ یقیزود جه توف ایو  رید کمیشه و  ینم ریکالست د _
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  تا به گوش پدرم برسد: ;را بلند کرد شیصدا یشدم که لقمه ام را داد و کم رهیروهم انباشتم و به مادرم خ یپلک

  و. یده طفلک یبشه، استادش راه نم ریکالسش د یحاج

  

 اطیح انیواز م دهیپوش عیرا برداشتم وسر میکردم و مقابل درگاه خم شدم و کفش ها یلبخند ازشان خداحافظ با
  رد شدم... مانیبایز

  

 یمسن مهیاز استاد که خانم ن یهم سوال یکردم و گاه یم يرا در کالسورم نت بردار یدرس يتمام نکته ها بادقت
  داد. یاش جوابم را م يبا چهره جد زیو او ن دمیپرس یبود، م

  

  .دمیجو یسبز دانشکده نشسته بودم و آرام آرام لقمه ام را م ياتمام کالس در محوطه فضا بعداز

  کردم، وصلش کردم: یکه دهانم را از خرده نان ها پاك م یدرآمد و درحال شیتلفنم صدا تا

  الو؟

  :دیبه گوشم رس يمردانه ا يصدا ;شوم الیخ یتا آمدم ب یکه فکر کردم طرفم قطع کرده ول د،یبه گوشم نرس يصدا

  .سـلـام

  درهم کردم: میابروها د،یلرز یکه م ییپلک زدم تا مسلط شوم و با صدا چندبار

  شما؟ سـلـام،

  کرد:  یمکث

  .یپـنـدارصادق

  مشت شد: میکاسه زانو يشده با تپه پته دستم روشدم و مغلوب  خشک
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  د؟یبفرما بله،

  .دیتن مرا هم سوزاندو رنگ را از رخم پر د،یکه کش یقیعم نفس

  خواستم اگه ممکنه امروز عصر باهاتون صحبت کنم. یم _

  :دمیپرس یمعطل یخواهد و با کم یم يزیبودم، چه چ مانده

  .دیبش الیخ یب ست،یواجب ن اگه

  کرد: يا سرفه

  .دیباش انیدرجر دیافتاده که شماهم با یاتفاق هی راستش

  :دمیدندان کش ریانداختم و گوشه انگشتم را ز ریرا مات ز سرم

  آد. یدهنم م يشده، آخه تا برسم که قلبم تو یچ نیشه بگ ینم خب

  

  :دیبخش به گوشم رس نانیبم و لحنش اطم شیصدا

  .دیش یمتوجه م نیایب شما

  

  کنم. ریتعب يزیباره اش به چه چ کیدعوت  نیدانستم ا یاو بود و نم شیتمام فکرم پ یکردم ول یخداحافظ يسرسر

آشنا  بهیپسر غر نیا دنیشدم به د یهرلحظه مصمم تر م یرا چگونه گذارندم ول میدانم کالس ها یخود عصر نم تا
  بروم.

  

  ربود. یرا م نمیو دل و دشد، واهمه داشتم  یکه در کنارش بهم منتقل م يکه از حس ها يا بهیغر
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  دانشگاه! يها یکیهست در نزد يبودم، محل کافه ا دهیفهم ینشان دنیفرستاده بودو با د میبرا آدرس

  

به  شتریب یاو را که کم یو وقت افتمی یاو را کنج کافه در قسمت دنج يدر کمال ناباور دم،یخبر به کافه رس یب یوقت
  را رو به باال حالت داده و ادکلنش.. شینو و موها شیبود و لباس ها دهیخود رس

.  

او تنها با لبخند  ستادمیمقابلش ا یبا هزار شرم و نگران یبودم وقت دهیند نگونهیبودم، هرگز ا دهیکه د يبار سه
  مقابل صورتم گرفت. بایاز رز سرخ ز یشاخه گل یجذاب

  

  نشستم و سرد گفتم: یصندل يرو شیرو به رو ،رمیگلش را از دستش بگ نکهیشده بودم و بدون ا جیو گ گنگ

  خـب؟

 یم نیزم يرا رو شینشست، حواسم به واکنشش بود که مدام پا شیو سرجا دیپس کش یرا با لبخند کج دستش
  کرد. یدستش را مشت و باز م ایکوبدو 

  

 نیا کویبرد و چراکه خاندان ن یقطعنا سرم را م ;است يدر کافه ا يا بهیتک دخترش با پسر غر د،یفهم یپدرم م اگر
  دانستند. یخاندان و شخص پدر م یدانست و باعث سرافکندگ ینم ستهیرا شا يگونه سربه خود

 یرسد و سرم را م یو هرلحظه هراس پدرم را داشتم که سر م دیتپ یداشتم و ضربان قلبم تند و محکم م استرس
  گذارد! یام م نهیبرد و تخت س

  

  را نداشت تا از او واهمه داشته باشد! یاو که کس یجالب بود ول میمضطرب پندار برا حالت

  :دیکش یقیو نفس عم دیکش شیشانیپ يدر آورد و رو بشیاز ج یدستمال
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  ه؟یخواستم بدونم نظر شما در مورد ازدواج با من چ ی... من ممـ

  حدقه زده، لبانم باز شدند: یکردم و با چشمان تعجب

  ...هن دی... خب با پدرم حرف بزنخب

  زد: یپلک

  ) نه.نیرفته و غمگ لیکالم بگو( تحل هیجوابش  یبا پدرتون صحبت کردم و اون روزم بهتون گفتم ول من

  

  زدم:  هیتک یپشت صندل به

  از دست من ساخته اس؟ يچه کار گهیجواب رد دادند، د یوقت

  زد: یمضطرب لبخند

  خوام. یخاطرتون م یلیمن خ یول

  .ندازمیب ریگلگون سرم ز یانه ام باعث شد، قرمز شوم و با صورتدختر يایگرما و شرم وح حس

  را دادم. وانیل کیو متواضع فقط درخواست  دیرس کمانینزد شخدمتیپ

دانست من عاشق  ینم یدارم که خودش دو قهوه ترك سفارش داد، ول یسیکرد، من رو در وا یگمانم فکر م پندار
  خوش قهوه هستم. حهیطمع مطبوع و را

  

  آرام شروع کرد: د،یسکوتم را د 

دستم  ریز یکردم، از همون بچگ یکار م یکه با اوستا تق ییخودم بزرگ شدم و از اون جا يپا يرو یاز بچگ من
کردم و  یم یگاراژ اوستا زندگ يخوندم و همون جا تو کیمکان یمهندس سانسیگرفت و گذاشت درس بخونم و تا ل

  کردم...  یا هم کار مرفتم و روز یشبا دانشگاه شبانه م
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اش  یدلم به تالش و سخت کوش يبراندازش کردم و تو یکم یچشم ریز زیسکوت کرده و من ن شخدمتیآمدن پ با
  کردم. نیتحس

  آب را برداشته و مقابلش گذاشتم: وانیرفت، ل شخدمتیپ یوقت

  !بهیحرف ها به دختر غر نیسخته گفتن ا یلیشما سفارش دادم... آخه فکرکنم خ يبرا

 یداشته و با لبخند کمرنگ يادیعطش ز جانیزدم، بخاطر اضطراب و ه یو حدس م دیالجر سرکش نهیلبخند طمان با
  ام را در آورده ومقابلش گذاشتم: يکوه نورد يبطر

  هست. نمیتون رفع نشد، ا یتشنگ اگه

و  دمیدستپاچه عقب کش نگاهم شد که خیم رهیو خ بیکرد و عج یسرش را باال گرفت و نگاه مان باهم تالق يقدر
  انداختم. نییمشت نگه داشتم و سرم را پا میران پا يدستم را رو

  

  و ادامه داد: دیکش یقیعم نفس

گرفتم و حاال واسه خودم شدم مهندس گاراژ... حقوقم خداروشکر  سانسمیکه مدرك ل نیبود تا ا یسخت يروزها
کس ندارم تا  چی... هنیمرفه بود يتو ;ه خانواده تونک يتونم اون جور یدونم م ینم یده ول یرو م یکفاف زندگ

 ییآشنا یدارم نه حت یلیاومدن بزنم... نه فام ازاجازه نداد، من حرف  یو پدرتون هم کلن حت يخواستگار ادیباهام ب
  ... ییبه جز اون باال

  

باعث نشد با ترحم  یسوخت، ول یلیخ شیدلم برا قتیکرد، حق یم يانداخت و با قهوه اش باز نییرا پا سرش
  مزه کردم تا جمالت به مغزم خطور کند. ینگاهش کنم و در عوض قهوه ام را کم

  نرمش نشان دادم: یرا آرام باال بردم و کم یپلک

  آد؟ یاز دست من بر م يچه کار یدرست ول نایهم

  کج کردم: ينظر گرفته بودم، سر ریکه ز یآمد که شماره ام را دارد و با اخم درحال ادمیباره  کی
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  ن؟یآورد ریشمارمم از کجا گ یراست

  و زوم چشمانم لب زد: دیاز قهوه اش را نوش یکم

  دوستتون. از

  :دمیپرس يناباور نیفشار آوردم که در ح یکم زیر یباچشمان

  !؟فرشته

  را جمع کرد: لبش

  قبول کرد بهم بده که خب... ،يضرور یلیبهش گفتم خ یوقت یآورد ول یبهانه م اولش

  انداخت: ریرا ز سرش

  بدجور بودم... حالم دست خودم نبودو هرلحظه نگران بودم که... د،یباور کن ینبود ول یدونم کار درست یم

  هست! یبود و چ یچ قنیدانستم منظورش دق یحرفش را خورد و م هیبق

  

  

بغل چنگ زدم و از جا برخاستم و همزمان هم رك  یصندل يرا از رو فمیچشم از قهوه ام برداشته و ک یرگیخ با
  جوابش را دادم:

حرف،  شهیخانواده ما هم يبزنم... آخه تو زاین،چیاز خواستگار و ا یحاج بابام حرف يتونم جلو یمنم نم متاسفانه
  حرف حاج بابا بود و ...

  

  :ستادمیا نیو شرمگ دمیکش یقیعم نفس

  ممنون بخاطر دعوتتون و... بهرحال
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  تمامم... مهیبه قهوه ن اشاره

  .نیکن دایخودتون پ يدختر مناسب برا هیآرام بستم) ان شاء اهللا شماهم  یقهوه ... ( پلک نیا _

  ...تمام

  ...ستیبشو ن یعنی ،ینشدن یعنیکردم که  يگریدختر د يآرزو شیابرا یغالف در دست گرفته بودم و حت يجور

  آشنا. بهیغر يادیپسر ز نیا يبستم رو یچشم م دیداد و من با یان مقلبم چه تند و کوبنده خودش را نش ضربان

  

برسم تا غروب نشده و بازخواست نشوم،  عیسر یعموم ستگاهیزدم تا به ا رونیرا آه مانند رها کردم و از کافه ب نفسم
پسرك  دنیشد با د یدلم آرام م يته ومه ها دیشا یکرده، ول یاجازه پدر ومادرش سنت کش یب یهرچند دخترحاج

  آشنا...

شاهرگ  خیشده بود و نفسم را بند آورده و بغض ب ریگ بانیگر یبلکه حس خاص و متفاوت چ،یبهتر نشد ه گرچه
  شد. یپمپاژ م میگلو

  

  کنم، کاش... يدل خودم کار يتوانستم برا یم کاش

  

 میبکر مامان زهرا اطیشودم و وارد حهل دادن، درب را گ یدر انداخته و چرخاندم و سپس با کم يرا درون مغز دیکل
  شدم.

که آخرهفته  يکند و به احتمال قو یخودش درست م میداشته باش ينذر يغذا شهیدار به تمام معنا بود و هم خانه
معروفش را طبخ کند و  يعدس پلو شیخواهد مثل هرسال برا یومبعث حضرت محمد( ص) و هستند، م الدیکه م

  هم دعوت هستند. انیو آشنا لیفام يتمام خانم ها
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و با پشت پا  ستادمیمشغول از سه پله باال رفته  مقابل در هال ا يو با فکر دمیشاداب گل ها کش يبه برگ ها یدست
  را خم کرده و در آوردم. میکفش ها

  نشات گرفته بود، به صورتم خورد. يکه از کولر گاز یرا باز کردم که حجم از خنک درب

  شدم. کشیحرف نزد یزدم و ب یلبخند پهن نیرحسیام دنیبا دهال شدم و  داخل

بود که دستم را آرام دور گردنش  یبود، گرم م زایجور وچ نیبود که احتمالن درمورد اقتصاد ا يمجله ا يرو سرش
  انداخته و دم گوشش لب زدم:

  داداشم... خوشگل مامان. سـلـام

  سرم گذاشت: يرا باال گرفت و دستش را رو سرش

  ؟یمامان، خوب يناز سالم

  را جمع کردم: لبم

  ست؟ین داتیپ يکجا ،یلیخ

  :دیهنگامه از پشت به گوسم رس يصدا

  .میعروسک خواب نیآد خونه که من و ا یم ریکه سرش شلوغه که شبا اونقد د ریشوهر من خرده نگ به

  

  زدم: ییدندان نما لبخند

  !ی... الهزمیعز

  کوباندم: نیرحسیبا آرنج به شانه ام یتشر مصنوع با

  که عروسک و مامانش بخوابن! ير یم ریاونقد د چرا

  ؟يد یم یفردا جواب هنگامه موقع پل صراط چ يوا يوا
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  داد. یو نرم نرم قلقلکش م دیرا از دست هنگامه گرفت و در آغوش کش زشیعز يایو مح دیخند نیرحسیام

  

  حواله هنگامه کردم: يبامزه ا چشمک

  نوره. یآب نم نیرحسیکه چشمم از ام من

  گرد شد: نیرحسیچشمان ام عیسر

  ؟یچ يبرا

  سرم را کج کردم: نیرا دراز کردم و حالت نماد دستانم

  تو بشه؟ یتمام نشدن يها يپاسوز گرفتار دیهنگامه چرا با آخه

  صفا نداره. يریپ يوگرنه که تو نیکنارهم باش دیبا نیجوون تا

  !سیه به،یماهور ع _

  شدم: کیباال انداختم و نزد يو شانه ا دمیگز مادرم لبم را نرم باتشر

  .رمیگ یباشه حالش م ينطوریکن، واال من اگه شوهرم ا حتشیمامان شما نص خب

  چشم و ابرو آمد: میکه برا دمیتشر مادرم را به جان خر باز

  برو اتاقت و لباست عوض کن. ماهور

  را ادا کردم: میچشمم گذاشته وحالت تعظ يرا رو دستم

  چشمام، تو نزن من دربست غالمت حلقه به گوشتم. يرو به
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داند چقد فکرم  یخدا م یول ;راحت وارد اتاقم شدم الیکرد که، با خ ییکنج لبش رخ نما یلبخند کمرنگ بالخره
 رهیکه مقابلش بودم به عمق چشمانم خ یبه دلم نشسته بود و تمام مدت شیحرف ها بیبود که عج بهیآن غر شیپ

  .. که آن هم...بار. کینشد جز 

  زمزمه کردم: رلبیو ز دمیکش یآه

  گه؟ یم یقلبم چ يجوونه زدن مهرش تو نیا گهید ختهیدستش ر يرو یبابا آب پاک یوقت

از قبل رقم خورده و او در  شیخبر دارد که ماهور باخبر باشد، سرنوشت برا یاله شتیو مع ندهیاز آ یچه کس اما
  رد؟یرا بگ شیو رو شیحوادث پ يو جلو اوردیتواند تاب ب یطاقت فرسا م يها یسخت

  

  فصل دو آغاز

  

  

خوش رنگ را در دستانم  يها يچا يشده حاو يکنده کار ینیسرم انداخته و س يام رو یشال گلپه ریز سربه
و آشنا  لیفام يهمه خانم ها يجلو  یگرفتم و از آشپزخانه خارج شدم و آرام آرام سمت مبل ها راه افتادم و به نرم

  کردم. یف متعار

  

 یکردند و از درس و دانشگاهم م یم يهم خوش وبش ساده ا یدادند و گاه یبا تواضع جواب سالمم را م همه
  .دندیپرس

  کرد. یتر را تعارف م يها ینیریکه ش يبلور سید ایبه هنگامه بود که با مح نگاهم

هم  یشدم وگاه یمسن و جوان رد م يخانم ها انیرا در دست گرفته و از م یخال ینیس ستادم،یکه صاف ا نیهم
  کردم. یسالم م
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  کرد: یداخل آشپزخانه شد وهمزمان که پف یخال سیزد و با د يزیچشمک ر دنمیبا د هنگامه

  پا افتادم. از

  نثارش کردم: یکمرنگ لبخند

  کنه. يآشپز ستیاونکه قرارن نیرحسیبده به ام ایمح خب

  کرد: ینوچ

  بچه بغل باشه. ریفقط اماون همه مرد،  يبابا زشته جلو نه

را در آوردم و داخل پارچ انداخته و سپس شربت آماده شده را  خی يتکه ها خچالیتکان دادم و از  میبه تفهم يسر
  هم زدم. یو با قاش ختهیدرونش ر

کرد، همراه  یم ییخودنما شیشهد رو یتر و تازه که حساب يها ینیریش سیحاضر کردن شربت و پر کردن د بعداز
  .میشدهنگامه از آشپزخانه خارج 

  

جمع شده بودند و هرکدام  ينذر گیهمه دور د لیمسن فام يمامان زهرا، در ازدحام بود و خانم ها يباصفا اطیح
  خواستند. یکردند و از پرودگار حاجت م یزمزمه م رلبیز يذکر

  

فرداشب صحبت  يبه گمانم در مورد مراسم خواستگار زد و یکه با نجمه خانم مادر حامد حرف م دمیزهرا را د مامان
  کردند. یم

  

گذاشته و از ته دل  گیو دست به درب د ستادمیبزرگ ا گیسر د زیکنند و من ن کیجلوتر رفت تا سالم وعل هنگامه
  آرزو کردم.

  :دندینجوا کنان لبانم لغز رلبیرا بسته و ز چشمانم
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سرنوشتم را رقم بزن که  یکنم با کس یخوام... اگه قراره ازدواج کنم، خواهش م یمن پسر حاج رسول نم یاله
  عاشقانه دوستم داشته باشد و...

  کرد، چشم دوختم: ینگاهم م  یو مات به او که با لبخند پهن دینجمه خانم ذهنم پر کش يصدا با

  بله؟

  گفت: يرا دورش چفت کرد و با تن بلند دشیسف چادر

  مناقصه داره. گهیگم واسه حامدم دعا کن، طفلک دو هفته د یم

  حواله اش کردم و در دل افزودم: یرا سرکوب کرده و چشم تصنع خشمم

  وقت مادر شوهر من نشه! چینجمه خانم ه نیا ایخدا

  کنند. ینگاهم م يطور کیهمه  دمیگرفتم و سرم را باال گرفتم که د گیو چشم از د دمیرا گز لبم

  ار هنگامه رفته و دم گوشش پچ پچ کردم:کن متعجب

  بهم زل زدن؟ ينطوریچرا ا نایا

  را با دست شانه زد: ایکرد و سر مح يزیر خنده

  گه واسه پسرم دعا کن خب، خودت تهش بخون. یاون همه خانوم م يجلو یوقت خب

  در حدقه چرخاندم: چشم

  زن!دو یبرن و م ی... چرا ولسه خودشون مستیمعلوم ن يزیکه چ هنوز

  باال انداخت: يا شانه

  دونم. ینم واال

  گرفتار شد. یعقب گردم که چشمم در دو چشم عسل ظیام درهم شد و با غ چهره

  نداشت خودش باشد! امکان
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چهارخانه  راهنیتر از قبل، پ یرسم پیخودش بود و با ت یو توهم بوده باشد، منته الیوسه بارپلک زدم بلکه خ دو
را تا آرنج تا  شیها نیآمد و شلوار کتان قهوه سوخته... آست یاش م یبه چهره و چشمان عسل یلیوسبز که خ دیسف

  مشغول بود. نیرحسیزده بود و با ام

  

کنج لبانش نشست و  يلبخندمحو دنمیام را که سرش را کج کرد و با د یرگیخ ای دینگاهم را فهم ینیدانم سنگ ینم
  د.متوجه نشو نیرحسیتا ام دینگاه دزد عیسر

  

 نیبه زم میپندار، ضربان قلبم باال رفته بود و پشت الله گوشم داغ شده و پاها دنیکنجکاو شده بودم و باد یلیخ
  قابل وصف. جانیو ه يتوانستم دل بکنم از کنجکاو ینم قتشیبود و توان حرکت نداشتم و حق دهیچسب

  

مانع  نیرحسیام يانداختم و به سمت هال راه افتادم که صدا ریشد، هول کرده سرم را ز کمیکه هنگامه نزد نیهم
  شد.

  ؟یآبج _

به پشت برگشتم  دهیپر یپندار بود که با فرو بردن آب دهانم با رنگ يقلبم از ترس و وحشت حرف ها يقرار یب اوج
  سوق دادم. نیدحسیو نگاه هراسانم را به ام

  :ستادمیا نیرحسیشدم و کنار ام کشانیو با چند گام نزد زدم یپلک یقیتکان داد، که با نفس عم میرا برا سرش

  .سلـام

  به شانه پندار زد: یدست نیرحسیآرام جواب سالمم را داد، که ام پندار

  و خسته... دنیپندارجان االن تازه رس یآبج

  :دیشد و خند رهیام خ یچهره سوال به
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امروز  یخواست بره ول یو م دهیگفتم تازه از راه رس یداشتم م شش،یبرم پ یم نمیماش شهیو من هم کهیمکان پندار
تا  ياریب قمونیرف نیا يبرا نیریش زیچ هیخوام شربت و  یو با اصرار قول داده بمونه... االنم ازت م میدار يما نذر

  تازه کنن. يگلو

  

  زمزمه کردم و به عقب برگشتم و راه افتادم. یلرزان چشم يلب ها با

 یعالقه، خاص بود  مرموز و نم ياز رو یکردم، نوع نگاهش نه هوس بود ونه حت یا حس مر نشیمدت نگاه سنگ تمام
  توانستم درکش کنم.

  

 یکوچک ینیکردند، دستپاچه س یم ییرایپذ دهیو دخترعمه ها همه بودند و از خانم ها تازه از راه رس دخترخاله
تازه، چادرم را  ینیریو به همراه بشقاب ش ختهیشربت پرتقال ر یستالیکر يا شهیش وانیل کیبرداشتم و درون 

  .دمکف دستانم نگه داشتم و راه افتا يرا رو ینیکرده و س بیدورم ک

  

بود و چشم بر  اطیکه نگاهش به ح یدرحال افتمی وانیتخت کنار ا يکه نگاهم به اطراف چرخاندم، پندار را رو نیهم
  مقابلش با متانت گذاشتم: ینیداشت، س ینم

  .نیاومد خوش

  عقب گرد کنم، شتاب زده لب زد: تا

  خانم؟ ماهور

  آورد. یمحابا نامم را بر زبان م یکه ب ردیخواست بگ یرا م جانم

 يو بله ا ستادمیمقابلش ا نیکردم، شرمگ یحس م یصورتم و گلگون شدنش را به خوب يجا يخون در جا دنیدو
  بلغور کردم.
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  شود:صاف  شیکرد، تا صدا يا سرفه

  ...دنمیکه با د دیببخش

  ن؟یهست خوب

  !دیحرفش را بلع یباق چرا

  زور چشم بستم: به

  ممنونم. یلیخ

  فرستاد: رونیب عیبودم که نفسش را سر ستادهیا فیبالتکل

  تا باهاشون بازم حرف بزنم. انیب کویمنتظرم حاج ن من

و ازدحام  اطیمان حواله حهمز یو نگاه دمیبه گوشه چادرم کش یو کپ کردم و با من من دست دیاز رخم پر رنگ
  کردم:

  .نیکن شیمهمه و ممکنه با اصرارتون عصب یلیتوروخدا... امروز واسه بابا خ نه

  زد و محجوب نجوا کرد: یبخش نانیاطم لبخند

  و بزاره که ما باهمـ... ادیگم بلکه کوتاه ب یعالم م یمنج الدیواسه خاطر مهم بودن امروز و م منم

  مـاهــور! _

  کشانده بودندو تنم را سرد شده بود و چشمانم مات ماند. يقو ياز ولتاژها يانبو ریتنم را ز ییزد و گو خشکم

  

  نامم را بر زبان آورد. یپدرم بود، که با لحن تعجب و خشن يفاتحه ام را خواندم، پروردگارا صدا رلبیز  
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 شیپندار از جا ;بزنم یکه من حرف نیقبل از اکرد و  یزد، که پندار هم نگران نگاهم م یم يدیشک رنگم به سف یب
  قامت راست کرد: يبرخاست و با خونسرد

  حاج آقا. کمیعل سـالم

  :دیپدرم کلفت تراز معمول به گوشم رس يصدا

  ؟یکن یجا چکار م نیسالم، جوون ا کیعل

  حواله ام کرد و سپس نگاهش را به پدرم سوق داد: یگاه میاز همان فاصله که ن پندار

  بهتر از امروز! يو چه روز الدهیکه امروز م نیکار داشتم و ا نیرحسیام با

  

  من! يخدا يوا

  مخاطبم قرار داد: ظیپدرم با غ دم،یکش یقیقلبم نهادم و نفس عم يچادر رو ریرا از ز دستم

  تو چرا خشکت زده! ماهور

  واسه حاج رسول و پسرش، زود باش. اریتازه دم ب يبرو چا زودباش

  

دوخته  یناراحت و لبان يمشت و گره خورد و با چهره ا ;ام بود نهیقفسه س يکه رو یاسم حاج رسول آمد، دست تا
  تکان دادم و شتاب زده از کنار پدرم گذشتم... يشده سر

  

انکار شده بود،  یو با حرص ختهیشفاف و درخشان مامان زهرا ر يدرون استکان ها یخوش رنگ يچا يخودخور با
  :دمیلبم را گز

  روزم خراب کنن!  دیامروزم با ومده،یبه ما ن یخوش

  خدا. يا
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نداشته  يوقنداق انداختم تا کم و کسر يو چا ینیریبه بشقاب ش یبرداشتم، نگاه ینیوس دمیرا جلوتر کش چادرم
  باشد.

  .ابمیپدرم را ب ;ستادمیدرگاه ا يکنار زدم و جلو يهال گذشتم و پرده تور انیجمع  از م یالیخ با

تا  وانیمهمان ها نشسته بودند، ناخودآگاه نگاهم را به کج کردم به سمت چپ ا رشدهیتعب يزهایو م یصندل يرو
  لبانم نشست. يرو یلبخند کمرنگ نیرحسیآن هم کنار ام دنشیبا د ابم،یپندار را در

 رکانهیز يعوض شده بود و هنگام تشر پدرم هم طور میحال و هوا یخانه و زندگ نیرا با آمدن پندار به ا قتشیحق
  شود. یدهدکه هنوز در هنگ بوده و باورم نم یپدر نجات م خیمرا از توب

  

 یلبخند کمرنگ دنمیراه افتادم و بماند حامد هم با د شیرا محکم گرفته وبه جانب پدر و مهمان ها ینیس یمعطل یب
  پدر دور نماند. نیزبیکه از چشمان ت دیپاش میبه رو

  

  را وسط بگذارم، پدرم آرام دم گوشم زمزمه کرد: ینیکه خم شدم تا س نیهم

  .ریاون پسره فاصله بگ از

  اشاره کرد. وانیزل زدم که با چشم به ا یباز با چهره سوال مهین یدرشت و لبان یچشمان با

  شدم. دور زشانینثارش کرده و از م یآرام چشم رلبیتکان خورد و ز میگلو بکیس

گونه با او گرم گرفته بود و او  نیا نیحس ریدانم صحبت هاش در مورد چه بود که ام یبود و نم وانیحواسم به ا تمام
  داد. یجوابش را م یحیبا لبخند مل زین

همه سال  نیدر آمده، نداشتن پدر ومادر و ا ییتنها لهیگرم گرفته و از پ نیرحسیگونه با ام نیغنج رفت که او ا دلم
را  یدخترک يو فقط دلش هوا دیجنب یپسرها سر وگوشش نم هیهمانند بق دمید یکرده بود و م ياو را منزو ییتنها

  دانست. ینم کویخاندان ن قیکرده بود که پدرش او را ال
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  :ستادمیا میرا درهم قالب کرده کنار مامان زهرا دستانم

  ن؟یالزم ندار يزیچ

  کرد: همانمیم ینیریزهرا لبخند ش مامان

  ؟ياریشه برامون شربت خنک ب یگلم، م چرا

به تعداد  اطیح يهمه خانم ها يبار برا نیگذشتم و باز وارد هال شده و ا یبزرگ مس گیو از مقابل د دمیخند نینمک
  .زنندیخودشان بر يوبه عالوه پارچ شربت تا هر کدام خواستند برا ختهیر وانیشربت درون ل

  

  پرستو دخترخاله ام اشاره کردم: به

  م؟یببر اطیح يحاج خانم ها شیپ يآ یپره، م دستم

به سمت مامان  يو با پا کردن دمپا میهال گذشت يخانم ها يگفت وگوها انیتکاند و پارچ را گرفت و هردو از م يسر
  .میزهرا راه افتاد

بخت و  يدعا میو هر کدام برا دندیرعه سرکشها را برداشته و الج وانیزدند و با عطش ل يلبخند دنمیبا د همه
  کردند. یم يریعاقبت بخ

  

لبانم خود را منع  دنیرفت و با گز یهرز م نیرحسیشده بود و مدام نگاهش سمت پندار و ام ایح یامروز ب چشمانم
  کردم. یم

دوباره سراغم آمده بود، گرچه پدرم مرا منع  شیچند شب پ يندیرنگ گرفته بود وحس خوشا میگونه ها دلبرانه
  .رمیرا بگ د،یتپ یپندار تندتر از معمول م دنیضربان قلبم که باد يتوانستم جلو ینم یکرده بود ول
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  نفوذ کند. يزیچ ،يکه با آرد درش را چفت کرده بودند تا مبادا داخلش باد یمس گیباز کردن درب بزرگ د موقع

  

 نیگفتند، در ب یم یو حاجت يذکر رلبیآمده و هرکدام ز ينذر گید کیبودند، نزد اطیکه داخل ح يافراد تمام
 ستادهیبود و دوقدم کنارش هم، حامد وحاج رسول وسپس پدرم ا ستادهیا نیرحسیبه پندار که کنار ام یرچشمیز

  بودند، زل زدم.

  بود و ناخواسته در دلم گفتم: ییدلم غوغا در

  کرد. یبابا قبول م کاش

 یاش چشم م یچرم یکالفه به ساعت مچ یکرد و گاه ینگاه م الیخیبود و چشمانش بسته، حامد ب نییپا سرش
  و طاقتش طاق شده است. دهیبه سطوح رس ;آمده جایا نکهیدانستم از ا یدوخت، م

  

  .نیبفرست يصلوات محمد _

شدند و  یکم کم بشقاب ها پر مبرداشت و  یاز جنس مس یبزرگ ریپدرم همه صلوات فرستادند و مادرم کفگ يباصدا
 ینیچ يهم در بشقاب ها اطیهال و ح یاهال يکردند و برا یپخش م يبار مصرف نذر کیدر ظروف  هیهمسا يبرا

  مامان زهرا.

  

تا  میمامان زهرا شده بود و همه با شوق دست به دست همه داده بود يخوش عدس پلو حهیپر از را اطیح يفضا
  شکل برسد. نیتر یبه عال ينذر

  

  :دیگو یم نیرحسیپندار شدم که رو به ام متوجه

  شم. کیپخش کردنش شر يآم تا تو یباهات م پس
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را به دست  يبارمصرف نذر کی يپراز ظرف ها سهیراحت قبول کرد و دو ک یلیبود و خ یسیدروا یآدم ب نیرحسیام
  خارج شدند. اطیپندار سپرد و هر دو باهم از ح

  

خانم ها رد شدم و با  انیبزرگ بشقاب ها را در کف دستانم گرفته و از م ینیو س دهیکش يارتوام کشد یقیعم نفس
را از دخترعمه ام  یخال ینیرا در دست دخترخاله ها سپردم و  پشت بندش س ینیچندگام از پله ها باال رفته و س

  گرفته و باز به سمت مامان زهرا راه افتادم... نینوش

  

 نتیکاب ریبار مصرف عدس پلو را ز کیکه دست نخورده شده بود، کنار گذاشتم و دو ظرف  مینگران بشقاب غذا دل
  قرار دادم.

  نزدم. میلب به غذا یوپندار حت نیرحسیجهت به چشم انتظار ام یشده بودند و من ب ينذر يمشغول تناول غذا همه

  

مامان زهرا  دنیمان که خلوت شده بود، قدم برداشتم و باد اطیگرفته از آشپزخانه خارج شدم و به سمت ح یحال با
و  دیداد، رنگم پر یبود و مدام ماساژش م شیکاسه زانو يکه با خاله ام( خواهر مامان زهرا) نشسته بود و دستش رو

  شدم. کشیهراسان نزد

  

  مامان باز زانوتون درد گرفته؟ _

  زد: يلبخند خسته ا دنمیباد

  .ستین میواسه اونه وگرنه طور سادمیسرپا وا ادیمامان ز نه

  :دمیدادم و همزمان هم پرس یرا نرم مالش م شیخم شدم و با دستانم زانوها ینگران با

  کجا رفته؟ نیرحسیام

  زد: ینیریگل از گلش شکفت ولبخندش د،یبگو يزیآمد چ تا



  کالف

 
94 

 

  تا حرفش شد... خودش اومد. نیحالل زاده است، بب بچم

نفس  نیرحسیلبخند محجوب پندار و چهره شنگول ام دنیو هول شده گردنم را صد درجه چرخاندم، با د مهیسراس
  .دمیکش يآسوده ا

  

  آنها خشنود شدم. يمرتب کرده و لبخندم را پنهان کردم، از شاد یرا کم چادرم

  .مینا ندار گهیکه د زیمامان دو بشقاب پر بر _

  :دیپاشبه صورت پسرش  یحیزهرا لبخندمل مامان

  .امبریباشه و اجرتون با خود پ قبول

  برخاستم و هول شده لب زدم: میدرنگ از جا یبلند شود، من ب شیخواست از جا تا

  .زمیر یمن م 

را پراز عدس پلو کرده و سپس گوشت چرخ کرده و  شیبرداشته و رو ینیرا گرفته و  دوبشقاب چ ریزده کفگ شتاب
  کج کردم: يسر نیرحسیم و رو به امراهم اضافه کرد شیرو یبرنج زعفران

  وان؟یا يببرمش باال ایجا بزارم  نیهم

  

  زد: يبه خاله انداخت و لبخند ینگاه نیرحسیام

  .میخور یجا م نیهم

  و بشقاب ها را هم از دستم گرفت. دیرا به کمک پندار کش يزیو م یدو صندل سپس

  

  حرف از پله ها باال رفتم. یو ب دمیرا جو نمیریعرق کرده بود، لب ز شیشانیبه پندار کردم که پ ینگاه
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بشقاب هم  کی يبرداشتم و رو خچالیاز  ییدوغ نعنا يو  بطر يبه آشپزخانه رفته و جعبه دستمال کاغذ میمستق
  چادر پنهان کردم و از هال رد شدم. ریو همه را ز ختهیتازه ر يسبز

  

درست نبود  ;هم کرده یساده از او که، کمک يرایپذ ستهیآمده بود و شا کویبار اول بود که به منزل حاج ن يبرا پندار
  شد. یمقبول م ییرایپذ دیو با

  

وپندار گذاشتم و دستمال راهم مقابل پندار قرار دادم،  ریتازه مقابل ام يدوغ و بشقاب سبز يبطر یلبخند کمرنگ با
  باال فرستاد: شیابرو ییتا کی نیرحسیام

  عجب! چه

  

  مادرم شدم. کیبود، کردم و نزد نییهم حواله پندار که سرش پا يونصفه ا مهیبه زور فرو دادم و نگاه ن دهانم را آب

  پراند: يا هیکوچک تر بود، تک میهم از مامان زهرا یشاد و اهل بگو وبخند بود و هشت سال یام که زن خاله

  دادشش داره؟ يماهور چقد هوا نیبب

  وپاش ها شدم. ختیر يها لیوسا هیع کردن بشقاب ها و بقزدم و ساکت مشغول جم یکمرنگ لبخند

  

  گونه بود. نیا شهیکرد و گمانم هم یبرخورد م نیپندار بودم که امروز با متانت و سنگ متوجه

  :دیکش شیزانو يکرد و دستش رو يسرفه ا مادرم

  پدر ومادر خوبن؟ ،یچقد ساکت پسرم
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و  ستندین گریکه د يسخت بود حرف زدن از پدر ومادر شیشدم، برا رهیو نشسته به پندار خ ستادیاز حرکت ا دستم
  باز. مهیقاشق در دستش معلق مانده و لبانش ن دمید یزد و م یذوقش م ينبودنشان تو

  

 بیدارد و او عج دنیبار يهوا شیچشمان عسل دمید ینبود که م يبردن به عمق درد قلبش کار دشوار یپ بالطبع
  خورد. یمدام تکان م شیگلو بکیکرد و س یم يخود دار

  

درد  يبرا ینیتوانستم تسک یشده، کاش م رهیهمه دست از خوردن برداشته و به پندار خ شیبا سکوت طوالن حال
  قلبش باشم گرچه...

  فوت شدن. —

انداخت و نرم و گرفته  ریبشقاب گذاشت و سرش را ز يپرش را رو مهیقاشق ن یمات شدند و او با لبخند تلخ همه
  افزود:

  کنم. یم یتنها زندگ یبچه بودم که فوت شدن و من از بچگ یلیخ

  

  متاسف سرش را تکان داد: مادرم

  و ائمه ع) محشور کنن. امبریدونستم... خدا پدر ومادرت کنار پ یببخش پسرم، نم توروخدا

  محجوب زمزمه کرد: ریسربه ز پندار

  ممنونم حاج خانوم. یلیخ

  زد و از ته دل گفت: ینیریپندار و سرنوشت تلخش قرار گرفته بود، لبخند ش ریکه تحت تاث ممادر

مثل خونه  نجایو ا نجایا ایب یاز امروز من دو تا پسر دارم و هروقت خواست ،یمون یم نیرحسیتوام مثل ام پسرم
  مادرته.
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  کرد. یم يصبور یول شیبنفشه زده در کاسه چشماها دمید یسرش را مات و ناباور باال گرفت و م پندار

  بگم حاج خانوم. یدونم چ ینم —

  

  زد: يلبخند محو مادرم

 يسرم نبوده و مادرم من و خواهرم فاطمه( خاله کنار مادر ماهور نشسته)  تنها يپدر باال هیفهمت چون منم سا یم
و هنرش مارو با چنگ و دندون  یاطیا چرخ خزن بود واسه خودش و ب ریاون ش یسخت بود ول یلیبزرگ کرد و خ

  بزرگ کرد... روحت شاد مامان جانم.

  

 شیشانه ها یو با ناراحت ستادمیا شیکه مغموم و گرفته بلندشدم و پشت شانه ها دیاز چشم چپش چک یاشک قطره
  دادم. یرا مالش م

  

  ؟ینیب یدختر و م نیا _

  و پرنفوذ. قیشد عم رهیکرد، خ یبا دست مامان زهرا که بهم اشاره م پندار

اون  یبود و اخالق و منش کپ یاطیعاشق خ امرزمیمثل مامان خداب یعنیمونه،  یدختر درست مثل مادرمون م نیا _
  .امرزهیخداب

  

  فاطمه ام سرش را تکان داد: خاله

  کنم. یماهور رفع دلتنگ دنیآم تا با د یم نجایشه... ا یمامان تنگ م يمن هروقت دلم برا یآبج درسته
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شد و گرما را با جان و دل احساس  دهیدر دلم دو یو حس مطبوع دمیانداخته و گوشه لبم را گز ریشرم سرم را ز از
  کردم. یم

  

الله و سالله   شیهمه عزم رفتن کردند و فقط هنگامه و خاله فاطمه ودو دخترها ياز اتمام مراسم و جشن و ملود پس
  کردن منزل کمک کرده باشند. زیماندن تا به تم

تا هال را دستمال و  میشدند، من و الله هم ماند اطیح یسپرد و همراه سالله راه نیرحسیرا دست ام ایمح هنگامه
  و مامان زهرا و خاله فاطمه هم در آشپزخانه بودند. میبکش یجارو برق

  

پارکت ها  يرو یسلطنت يپهن شده بود و مبل ها يدوازده متر یبزرگ بود و چهار فرش دستباف کرم اریبس هال
  شده بود. دهیمامان چ قهیگوشه هال به سل

  

دست  شتریکه ب يتمام دسته ها يرو ایکه گرد گرفته و ییزهایرا برداشتم و از اول تمام چ ینرم ونخ يها دستمال
   دم،یساب یرا محکم ممقابل مبل ها  يا شهیش يزهایو وسواس گونه م دمیکش یزده شده باشد را دستمال م

را جمع  يکاغذ يو دستمال ها فیکث يکردم و الله هم با حوصله بشقاب ها یامروز را زمزمه م يملود رلبیز یگاه
  کرد. یم

  

  را زده و شروع کردم... وزشیبرداشتم و ف يواریاز داخل کمد د یجاروبرق دن،یساعت ساب کی بعداز

  

هوا گرم  دم،یبه صورت عرق کرده ام کش یگذاشته و دست شیرا سرجا یو هرم تندشده ام جارو برق نینفس سنگ با
  کولر روشن کنم. دن،یتوانستم موقع جاروکش یشده بود و نم
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  و قلنچ کمرم را گرفتم: ستادمیصاف ا 

  .شیآخ

  تازه دمه. يچا نجایا ایمادر، ب یخسته نباش _

  .میوسپس به  وارد آشپزخانه شد میبهم کرد یو الله نگاه من

 ینیریدانه ش کیتازه و خرما باعث ضعف دلم شد و با اشتها  يها ینیریخوش عطر مامان زهرا همراه ش يچا
  :دیچشمانم با حالت خواب آلود در آمده بود، که مادرم خند دم،یجو یبهش زدم و با ولع م يبرداشته و گاز

  آد. یوهم خواب م يهم خسته ا فکرکنم

  قرار دادم: يرو نیسنگ یپلک

  در کنم. یرم حموم تا خستگ ی... ميشدم و االنم بعدچا داریزود ب صبح

  بلند شدم. میخورده از جا يچا عیخمار سر یشد و منم باچشمانتکاند و مشغول گپ با خاله  يسر مادرم

  

راهرو کوچک گذشتم وارد اتاقم شدم و دربش را قفل کردم، حوله بلندم را برداشته و با کندن لباس  انیکه از م نیهم
  رفع شد و... میها یآب ولرم تمام خستگ ریها وارد حمام شده و با رخوت ز

  

تازه را  يباز گذاشتم و هوا مهیو بند لباسم را صاف کرده و سمت پنجره راه افتادم و درش را ن دمیسشوار کش میموها
  کردم. یبا ولع استشمام م

نفره ام  کیتخت  يرو يا ازهیچهار ظهر بود و با خم يام گره خورد که رو یصورت يوارید يبه ساعت فانتز نگاهم
 یهنوز نم داشت و نم میرا داخلش فرستادم و دمر شده لم دادم، موها مینشستم و رواندازم را کنار زده و پاها

  و کالفه ام کند. شود رمیگ بانیدراز بکشم تا سردرد گر نم دارم يموها يخواستم رو
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به وسط  ینگاه ظیو با غ دمیدندان کش ریرحمانه ز یب نمیریو با حرص لب ز دمیعرق کرده ام کش یشانیبه پ یدست
  خاص انداختم. يهال درست قسمت مهمان ها

  

خوش  يها يچا ینیتوانستم س یو نم دیلرز یدستانم م یو حرص حت یکرد واز فرط ناراحت یدرد م تینها یب سرم
  عطر هنگامه بردارم.

  

  آرام خواهرانه زمزمه کرد: د،یرا د میکه حال مضطرب و عصب هنگامه

  نه و تمام. یگ ینشو، فوقش م ناراحت

  :دندیاش شدم و لبانم لرز رهیمعنادار و پرحرف خ یدست خودم نبود و با چشمان پوزخندم

  که حاج بابا قبولش داره و... یحاج رسوله... کس... طرف ستیها ن یراحت نیهم به

  نجوا کردم: رلبیانداختم و دستانم را درهم قالب کردم و ز ریو بغضم را فرو خوردم و سرم را ز دمیکش یآه

  ازدواج باشه؟ نیاز حد مصر به ا شیبابا ب دیبا چرا

  

  لب زد: يدستانم را نرم فشرود وبا لحن دلگرم کننده ا هنگامه

  .ومدهیدر ن یحاج يببر تا صدا ییچا ینیبزرگه تو س خدا

از آشپزخانه  انیبرداشته وبسم اهللا گو يچا ینیو س چاندمیرا  دور خود پ دبلندمیو چادرسف دمیکش یقیآه عم باز
  خارج شدم.

  نکنند. يقرار یب يهمه تپش ها نیکنم تا ا یبا ضربان قلبم معامله م ییآرامم، گو يهربار قدم ها با
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تاب و  یو کوبنده شدن ضربان قلبم همچنان ب يممکن نبود و تند یآرام باشد ول ينشده و قدر يخبر يزهنو
شت، براق را بردا یستالیاستکان کر يحاج رسول و که با لبخند يخم شدم جلو ریداد و سربه ز یکوبنده ادامه م

  قرار داد. زیم يهم رو یقنداق

  

نداشت، مرا به سطوح آورده بود و مدام در دل خود را  تیاهم يقدر میکه برا ییمهمان ها انیچرخاندن م يچا نیا
  دادم. یم يدلدار

  

 میکنار مامان زهرا یصندل يگلگون از حرص رو يو چهره ا دهیپر یاز تعارف کردن گذشت و من با رنگ  بالخره
تار  دمیزدم تا د یکاسه زانوانم مشت شد و مدام پلک م يچادر رو ریانداختم و دستانم ز رینشستم و سرم را ز

  نشود.

  

 یدادند که نم شیپ شیو گواه خبر بد را پ دیپر يو پلکانم دوبار دیلرز یحاج بابا چانه ام م یرحم یاز ب قتیدرحق
عقد را بدون  یجشن و مهمان يبرقرار خیالحمداهللا گفتن همه و پشت بندش تار يباره صدا کیدانم چه شد چه شد، 

  در نظر گرفتن نظر تنها دخترش گذاشتند.

  

هم گذاشت و نرم پدرم را صدا  يآرام رو یتمام تنم را در برگرفت و ملتسمانه به مادرم چشم دوختم، که پلک خشم
  زد:

  ؟یمرتض حاج

  سرش را باال گرفت: پدرم

  خانوم. بله

  زد: یو پلک دیلبش را گز مادرم
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  ؟یپرسنظر ماهور ب يخوا یگم نم یم

  

دفاع از خود بلغور  یباال تر گرفتم تا حرف یسرخ شده سرم را کم يهمه سمت من معطوف شد، من با چهره ا نگاه
  :ختیدستانم ر يرا رو یکنم، که پدرم آب پاک

که ما خانواده  نی... همومنیازدواج خوش  نیگم ا یحرف، حرف پدر خانواده است و من اگه م شهیخانواده هم يتو
  خوام. یدونه من فقط صالحش م ی... ماهور ممیشناس یو پسرشون حامد رو محاج رسول 

  

حسرت  یوافر آه یدهان مرا چفت وخفه کردو با اندوه یحت چیاش دهان مادرم که ه رکانهیزبان ونوع ز نیبا ا پدرم
  .رمیرا پس بگ میاشک ها زشیر يفشرودم تا جلو یهم م يو پلکانم را محکم رو دمیکش يوار

  .یدان یپس خودت کن هرچه را که صالح م ،یو آگاه یدان یم ایخدا

  

  سوق دهد. میبه سو شیاریدست  گریاز ته دلم را زمزمه کردم و تمام کارها را به پروردگارم سپردم تا بار د يدعا

 بلندشد و شیباره نجمه خانم از جا کیو  دیپاش میبه رو یلبخندکمرنگ نیرحسیکرد و ام یناراحت نگاهم م هنگامه
 دیو چادرسف دیکش رونیدر آورد و مقابل چشم مادرم وهنگامه چادرخودم را ب يدیچادر بلند سف فشیک ياز ال

  .دیسر انداخت و با صلوات گونه ام را بوس يطرح دار رو یمجلس

  

جعبه مخمل قرمز را  کیرا گشت و  فشیک يباز ال اوردم،یبه احترام مادرم به زبان ن یحرف یدرشت شد ول چشمانم
  آورد و مقابل چشمانم گرفت. رونیرا ب يبایز نیو درش را گشود و حلقه تک نگ دیکش رونیب

  

 شیمبدل شد که حامد را صدا زد و او با اکراه از جا يدیام به سف یکرد و سرخ ینم یشک با گچ فرق یب رنگم
  ما شد. کیبرخاست و نزد
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  گفت: یضیخانم با لبخندعر نجمه

  صاحب داره. گهیدختر د نیماهورجان... تا همه بدونن ا نشون بنداز دست نیجان ا حامد

  

  ا؟یزدند خدا یتاخت م یزدند که مرا باچ یدر مورد کاال و اجناس حرف م مگر

  کرد: یدست شیبود که مادرم به موقع پ دنینم نشسته، آماده بار نگاهم

  خانوم ماهور و حامد هنوز نامحرم هستند و... نجمه

  خوره. یبر نم ينگاه به جا هیکنن،  یعقد م گهیکه تا سه روز د ناینداره زهرا جان ا یاشکال _

  

 ایزده و جانیدانستم هروقت ه یرحمانه قلبم هم دست بردار نبود  م یضربان تند و ب نیرا در آورده بود و ا کفرم
  شود. یقلبم شروع م يقرار یتنم گرم و اوج ب تینها یشوم ب یعصب

  

ارزش  يذره ا میها برا نیا یبود، ول ریگشت چپم نگاهم ناباور به حلقه سرد و درخشش چشمگسرد شدن ان با
  نداشت.

  سرد حامد به گوشم نشست: يباره صدا کی

  .متاسفم

  !؟تاسف

که  يرا فرستادند و ندانستند همان شخص بزرگوار شانیمن از تاسف و غم گذشته بود وکه همه صلوات محمد کار
  پنداشت. یم ستیکار ناشا نیصلوات فرستادند، اجبار کردن دختر به نکاح حرام دانسته و ا شیبرا
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 يتنم را نداشتند و من مات و وا رفته رو ستادنیتحمل سرپا ا میپاها ییو گو کردمیخود را حدس نم گریکه د آخ
  شد و: کمیتر نزد ینیریمبل نشستم که نجمه خانم با ش

  .یکام ش نیریشگلم دهنت باز کن تا  عروس

  

  ...ایخدا ایخدا

  گفتم: یاز درون طوفان یسفت شده آرام ول يهم فشرودم و با چهره ا يسخت رو یپلک

  خورم. ینم ممنون

  کرد تا قدرتش را اثابت کند: یاجرا م میاش را برا يحال مادرشوهر نینگاهم کرد واز هم یمیخانم با اخم مال نجمه

  ...؟یچ یعنیخورم  ینم وا

  باشه. ینیریپراز ش تونیحاال زندگ نیتا از هم يذره بخور هی دینداره با شئون

  

  زد: یبینه قلبم

به خوردنش نداشتم، چراکه  یلی... من باز هم مياوریب میو باز برا ییکرد دایاش پ ینیریشهد عسل را هم به ش اگر
  کرد. یالقا م میور مرگ را براعذاب آ يکشاند و حس ها یزهر کم کم به مرگ م نیجانم را همانند شهد ا رهیش

  

توجه به  یاز جا برخاستم و ب یکوباندم و با حالت سرد و سخت میمحکم به ران پا میمشت شده ام را کنارپا دست
  باال انداختم: يدهان باز نجمه خانم رو به هنگامه سر

  اتاقم. اریرو ب ایمح

تاب آستانه ام به سر  گرید یکند، ول یمواخذه مدانستم پدرم مرا سخت  یرا به حال خودشان وا گذاشتم و م همه
  نبودم. يکار چیبود وقادر به ه دهیرس
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بودم وهراس از او و  یزدم، اما من دختر حاج مرتض یشان را برهم م یتمام بساط خوش دیماندم شا یم يذره ا اگر
  نامعمول برآشفت.  يا ندهیآ يواکنش تندش مرا سخت برا

 یم يسرم گذاشته و خود خور يرو نیسرد سر خورده ودستانم را اندوهگ واریرا داخل اتاقم انداخته و پشت د خود
  کردم.

  

  :دیآرام هنگامه پچ پچ کنان به گوشم رس يباز وبسته شد و پشت بندش صدا یاتاق به آرام در

  باخودت ماهور... بخدا ارزش نداره... نکن

  خشدارم ناالن کردم: يمحابا باهمان صدا یکرد و ب یحس م میگونه ها يرو یاشک به راحت یگرم

  آروم باشم؟ يشه... چجور یداره نابوده م ندمیآ

  زانوام نشست: يچهار زانو نشسته و دست گرمش رو میرو به رو دمیفهم شیقدم ها يو از صدا دیکش یآه

کوتاه  طونیرو نرم کنه از خرش یحرف بزنم بلکه بتونه حاج ریبا ام يخوا یشه کرد... م یچه م یدونم ول یم زمیعز
  .ادیب

  

صدا و مظلوم، از  یب دمیبار یرمق باران شدم بر دستان پرمهرش و م یگذاشته بودند و ب میگلو خیب يخنجر يگو
به  سقوط خود را یبرحذر بودم و نم دیکش یبه کام م تیکه مرا همچو پر در مرداب ابد میسرنوشت متقارن وطوفان

  .دمید یم کینزد يا ندهینحس اجبار در آ یکیتار

  

  :دمیدو رگه و از ته چاه نال يصدا با

ده به دل شکستم...  یدل نم یخواد ول یگه صالحم م یاجبار و پدر زورگو خستم... م نیهنگامه... از ا خستم
  سربارم؟
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  دخترشـ... یده وقت ینظرم حکم عقد وجشن من م یب ينطوریخور اضافه که ا رهیج ای

کم فکرکن  هیشه ها...  ینکرده بدتر از بد م يشنوه و خدا یم ی... ماهورجان تورخدا آروم باش وگرنه حاجسسیه _
  شون؟یرفتند سر خونه وزندگ یخوش ياز رو ایکنند از اول عاشق هم بودند  یکه ازدواج م ییماهور... مگه همه کسا

موقع بله گفتن... حاالهم  یتا وقت شب عروس دنید یرو نم گهیدهم یدختروپسر حت میاون زمانا قد نیبب ماهور
وقت زبونم  هی یفیبزنه... ماهور توام کم خودت بچزون، بابا ضع یحاج يزنم تا را یحرف م نیرحسینشده با ام يطور
  شه ها... یم تیطور هیالل 

  

برداشته و  یتاب یو ب يو دست از خودخور دمیکش رونیچه کنم و حزون ب اهچالهیبود، خود را از س یهرمشقت به
  تختم کز کردم. يرا از آغوش هنگامه گرفتم و رو ایمح

 رشدیهاله از غم عالم به درونم سراز هیاز ثان يشد و در کسر رهیخ يباره جفت چشمانم به جعبه معرق کار کی
  شناختمش. ینم یکه حت ;شد يا بهیوباضرب دست، دلم بند دل غر

  

به در اتاق خورد و هنگامه باتعجب از  يو سرم را باال کشاندم، که تقه ا چاندمیتانم را درهم پو دس دمیکش یآه
  بلندشد. شیجا

  .میزد یراصدا م گهیهمد ;مرسوم نبود و معموال، همه قبل از داخل شدن اتاق ادیخانه در زدن ز نیهم دارد درا حق

  

  د؟یبفرما _

  :دیبم حامد به گوشم رس يصدا يناباور نیدر را گشود و در ح هنگامه

  هستن؟ ماهورخانوم

  تکان داد واز آستانه در کنار رفت: يمتعجب سر هنگامه

  .نیبفرما بله
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هنگامه سرش را  يرمقم افتاد، کپ کرد وبا سرفه ا یب افهیرا داخل اتاق گذاشت و چشمش به ق شیکه حامد پا نیهم
  انداخت و: نییپا

  .میاومدم قبل از رفتن باهم تنها حرف بزن دیببخش

  را از بغلم گرفت و شتاب زده فلنگ رابست! ایمح يعذر هنگامه را خواند، که هنگامه با لبخند دستپاچه ا رسما

  

برد،  یم يو ساعت برق زده اش دل از کف هردختر دیسف راهنیتنش بود و با آن پ يریس يکت وشلوار سرمه ا حامد
  کجاست. ارشیدانست خانه  ینم یبود که حت یم يا بهیدل غردل ماهور با  یول

  

  .يدار یاتاق قشنگ _

دادم تا به عمق چشمان قرمز  ینشان م ریو سربه ز الیخ یباز هم خود را ب یکرد، ول يکرده بودم که سرفه ا سکوت
  نبرد. یورم کرده ام پ رچشمیو ز

  

که دلکم  فیآشنا ببافم و طالع مان هرچه که بود رقم بزنم، ح بهیغر نیشد با دست خود آسمان دلم را با زم یم کاش
  شد بر جان و عقلم. یم شیهم ن

  

  آد. یاز دستم بر نم يمنم کار یول یستیوصلت ن نیبه ا یدونم راض یم _

  وصورتم مشغول نشان دادم. دیدار سف نیچ یکردم و خود را با رو تخت شهیدر باب جوابش سکوت پ باز

  درنگ سمت پنجره گام برداشت و درزش را گشود. یبود، که حامد ب نیصاحب اتاق گرفته و سنگ اتاق همانند يفضا

  

  داد: يرا به زبانش باز يبار بدون نگاه کردن،  کلمات محصورکننده ا نیوارد اتاقم شد و او ا یخنک و جان بخش يهوا
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خونم مثل قبل آزاد باشه...  ياومد یکنم تا دلت وقت یم ي... هرکاریبلکه آروم ش سادمیپات وا يبخوا يهرطور
اسمون  یوقت یول هیدونم دلت گرو کس ی... ممیگذاشت يکه باهم قول و قرار يکنم اون دختر یفراموش م یسخته ول
  دونم سخته...  یم یحتازش گفته شه... ناراحتم، نارا یاسم دیسه جلدمون نبا يرفت تو

  

  ام سوق داد: هریکند و نگاه مفسرش را به چشمان ت رونیاز ب دل

زن  میش یباهم م مینخوا میدونم هردومون بخوا ی) فقط مدیحرفش را بلع هیو اونم... ( بق ستمیمثل اون ن من
  وشوهر...

  

انداخت و  ریوسرش را زز دیاش کش یمشک يموها انیدر م ینشود که دست ریکردم کاسه چشمانم سراز یم مقاومت
  زمزمه وار افزود:

خانواده  هیو هردومون  ینداشته باش يتو انجام بدم تا در کنارم احساس بد یخوشحال يبرا يکنم هرکار یم یسع
  فقط... میبد لیتشک یآروم ومنطق کیکوچ

  

  هوا باال آورد و انگشت اشاره اش را باال گرفت: یرا ب سرش

  آد. یبدم م یلیخ زیبه خودم و خونوادم ندارم، از سه چ یاحترام یب طاقت

  رود:هم فش يرو نیسنگ پلک

  !ـانـتیواز همه مهتر خـ يو پنهان کار دروغ

  و قامتش را صاف کرد: دیبه کتش کش یدست

  شنوم. یم ،یبگ يخوا یم يزیچ اگه

  و خشدار وزنگدار زمزمه کردم: دمیشده ام را باال کش بیک ینیب 
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  .نه

  از اتاقم خارج شد و مرا مغلوب شده رها کرد. یبا خداحافظ تینگاهم کرد و در نها رهیخ چندلحظه

  

متکا قرار  يتر رو یرا باز کردم و سپس سرم را با چشمان شیحوصله با انگشتانم چنگ زده و گره ها یرا ب میموها
فرستادم و به پهلو  یم رونیگشت و افسوسم را همراه آه ب یرفت و بر م یدادم و خط نگاهم تا موازات جعبه م

از درخت پشت پنجره که نور  يا هیاز نور، سا يتنها هاله ا یکیکه در تار دیسف واریو به د دمیرخمخالف جعبه چ
هم چفت کردم و لبم را مدام  يچشمانم را محکم رو میدرست کرده بود و من با ب یجلوه ترسناک د،یتاب یمهتاب م

  .دمیگز یم

 یالیو اوهام خ یکیدانم ترس از تار یهان کردم، نمپتو پن ریو سرم را ز دمیخود کش يخوف پتوگلباف نرمم را رو با
  دارد. یدست از سرم بر م یک

  

  روز شنبه، دانشکده صبح

مورد  انایشدم تا اح یسال باالتر رد م يدانشجوها انیاز م ینیکردم و با سرسنگ بیشانه ام ک يام را محکم رو کوله
 شیب يتنها یو سخره گرفتن سوق ندهد که دخترک شخندیباحال بودنشان، مرا به باد ر دنیتمسخر و به رخ کش

  .ستمین

  

  افکارم: يپشت سرم خط انداخت رو يبم آشنا يداشتم که صدا یرو قدم بر م ادهیهمگام با افکارم در پ یوتلل یپلل

  مـاهـور خـانـوم. سـلـام

بازم را  مهیته و دهن نشد وبا فرو بردن آب دهانم به سمت عقب برگش شهیتر از هم رهیت یکم اهرنگمیچشم س هاله
  هم چفت کردم و به زور جوابش دادم: يمحکم رو

  .سـالم
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  :دینگاهش درخش یوعسل دیپاش میبه رو یلبخندجذاب

  الحمداهللا؟ نیهست خوب

  پلک زدم: ریدست چپم به مقنعه ام کشاندم و سربه ز نیشرمگ

  ممنون. بله

  انداخت: نیمات ومبهوت طن شیصدا

  !؟اون

و خود را مالمت کردم  دمیو با خشم گوشه لبم را گز دمینگاهش را دنبال کردم و به حلقه نحس خاندان رسول رس رد
  .اوردمیکه چرا حلقه را در ن

  

  خشدار لب زد: نیکه محذور و غمگ م،یبودم چه بگو مانده

  باشه... مبارك

و قلبم آتش  دهینهان کرده بود را دعقب گذاشت و که متوجه شاخه گل سرخ شاداب را در کنج دستش که پ یقدم
  گرفت.

  

  شد: بانهیغر لحنم

  ...منـ

  نثارم کرد. ينگاه نافذ شیبایرخش ز میو از ن ستادیاز حرکت ا يا لحظه

  استرس ناخنم را در کف دست فرو دادم و لرزان افزودم: از

  .ستمین یمن راض یعقده... ول گهیشدم... هفته د مجبور
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شتاب  يشدم و با قدم هانگاهش خارج  دیشرم زده از د يچندکلمه را به زبان آورم و با چهره ا نیدر آمد تا هم جانم
 دكیرا  "دربست"کلمه  یزرد رنگ یهدف به تاکس یماندم و ب یمنتظر تاکس ابانیرو رد شده و کنار خ ادهیزده از پ

  پندار خالص شوم.. نینگاه سنگ راسیتا از ت دمیکش یم

  

هل  یرا در قفل انداختم و با کم دمیبود و تا کل یم یپندارصادق شیخانه آرامش بخش مان برسم، تمام فکرم پ تا
نشسته و  رآبیبود، کنار ش دنیکه آمده بار یانداختم و با چشمان مانیبایز اطیآرام باز شد و تن خسته ام را داخل ح

برداشتم و مقابل  یآب يمتر کیشلنگ کوتاه  یقیبا نفس عم ورا باز کردم و مقنعه ام را در آوردم  رآبیدرنگ ش یب
  صورتم گرفتم...

کنم،  یرا گم م میدست وپا یحت دنشیکه با د یمن يبود برا یآرامش يپوست ملتهب و داغم دوا يآب رو یخنک
  بود. یم دیمثمر ومف

  رنگ باال گرفتم. یونارنج رهیرا بسته و سرم را رو به آسمان ت رفلکهیکه کم تر شد، ش حراراتم

  ...ایخدا _

  باز سخن به گله باز کرد: مهیهم قفل کردم و لبانم را ن يترم را رو پلکان

شه آخر  یم یچ ایخوام دلم آروم کن که خستم... کالفه و سرگردون... خدا یسپارم بهت فقط ازت م یم یچ همه
  ماجرا؟ نیا

  

  شل و وا رفته از پله ها باال رفتم. يتکاندم و با قدم ها مانتوام يرو یبلندشدم و خاك فرض میو از جا دمیکش یآه

تا حرف  ستادمیحرف همان کنار ا یتوجه ام را جلب کرد و ب نیرحسیحرف زدن ام يکه در را باز کردم، صدا نیهم
  .ستادمیفالگوش ا یام بشنوم، بقول یباطن لیم رغمیرا عل شانیها

  

  کارکنم؟یمن چ یگ یمامان م _
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  دونه وحامد از همه نظر خوبه... یش نمگه ماهور صالح خود یبابا م حاج

  ...انهیخاطرش بخواد  یکم دیماهورم هم با یقبول ول —

  

 نیکن به ا ی... شما ماهور راضستیگوشش بدهکار ن یاومد کردم ول یاز دستم بر م يدونم... هرکار یمامان من م -
  خواد. یم یخدا چ مینیوصلت بلکه بب

  

  زدم. هیتک واریو به د دمیکش یتوام اندوه یقیانگشت پس زدم و نفس عم يبا اشکم را  نم

  به ماهور هم بگو... نا،یو ا شیآد تا برن آزما یمامان فردا صبح حامد م یراست _

قسمت بشه  یفکرنکن هرچ ادیگرفتم... مامان جان ز یساعت یبرم هنگامه تنهاست و منم مرخص دیبا گهید من
  شه، با ماهور حرف بزن و متقاعدش کن. یهمون م

  

قرار داشت، نشسته و دستانم را دور  یکه تخت چوب وانیزده از آستانه در خارج شدم و دوان دوان به پشت ا شتاب
  شدم. رهیخ د،یپوش یاش را م یلنگه پا کفش ورن کیکه  نیرحسیو به ام چاندمیخودم پ

  

 یازدواج ب نیکردن از ا یو شانه خال یخالص يبرا یو راه رمیبپذ دیجز قبول کردن سرنوشت نداشتم، با يا گهید راه
  شده  وجود نداشت.. لیعالقه وتحم

  

  نشستم. نهیرا بسته و دست به س یمنیحرف کمربند ا یمرسدس بنز حامد شدم، ب لیسوار اتومب بدخلق

 یحاال سردرد مزخرف نیکرده بود، تا هم یبهداشت سیروانه سروو  داریمرا ب یزهرا از صبح که هول هولک مامان
  کردم. یم ییمدام ترش رو بانیگرفته بودم و سردر گر
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رخ جذابش  میبه ن یرچشمیشد و ز لیاتومب يراننده باز شد و عطر خنک حامد زودتر از خودش وارد فضا درب
  انداختم و کالفه نفسم را راا کردم. ینگاه

  بودن با من واست سخته؟ نقدیا _

  را داخل دهانم جمع کردم: لبم

  کنه. دارمیشش صبح از خواب ب یکیفقط عادت ندارم  نه

  سرش را خاراند: گوشه

  مونه. یم ادمی

  صورتش را از نظر گذراندم؛ يتک اجزا تک

آمد  یاش م یکل سیکه به ف نییرو به پا یمنح ینیو ب دهیکش يهمرنگ شب، ابروها يبا موها اهرنگیس چشمان
  بود. شیبزرگتر از باال یکم نشیریمتوسط که لب ز يقهوه ا يولب ها

  شد. لیتکم شیبایچشمانش زد، ز ياش را رو یآفتاب نکیع یزد و وقت یم یصورتش گندم رنگ

  

  با خود زمزمه کردم: رلبیو ز چاندمیو دستانم را درهم پ دمیرا گز لبم

  !پهیخوش ت يادیز

  مگه بده؟ —

  کردم: لیشوکه شده سرم را ما جاخوردم،

  !؟ها

  باال انداخت: يزد و شانه ا يپوزخند
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  گم مگه بده؟ یم

 یخوب یهارمون یمشک نیساعدش و شلوار ج يتا زده رو يها نیرنگش و آست یکتان کارام راهنیپ يناخواسته رو 
  کرد. یکرد، نگاهم تالق یبا چهره جذابش م

را محکم داخل  میپارچه ا فیشدم و از زور استرس دسته ک رهیخ رونیبه ب شهیتوجه سرم را کج کردم و از ش یب
  .دمیکش یم شیها شیرا در ر میناخن ها یچالندم و گاه یدستانم م

  

 يازدواج اجبار نیبلکه از ا فتد،یدر کارمان ب يزیچ يگره ا کیباهم نخورد و  مانیها شیبودم حداقل آزما دواریام
  .میرها شو

  

نجمه  یبود، منته یتا آسمان م نیبود و رفتارش با خانواده اش زم یم یمنطق یلیحامد خ یدل شده بودم، از طرف دو
 یتماما در زندگ رد؛یازدواج سر بگ نینکرده ا يکرد که اگر خدا یم دیخانوم بخاطر نوع رفتار و منشش مرا دچار ترد

  پسرش دخالت کند و...

  

  ؟يچقد توفکر —

  بگو... حوصلم سر رفت. يزیچ هی

  کردم: ینوچ سرتق

  حرف بزنم. ادیعادت ندارم ز فقط

  را پراند: شیابرو ییتا کی

  !جالبه

  آد. یاز منم خوشت نم ،یاعصاب یصبح زود ب ،یحرف کم



  کالف

 
115 

 

  

  نگاه شرم زده حواله اش کردم: معذب

  .هیعیطب نیو ا نی بهینه... خب شما غر من

  

  ا چرخاند و دور برگردان زد:بغل انداخت و فرمان ر نهیبه آ ینگاه

  باشه و ... طونیخوش زبون و رك باشه، ش ندمیدوست دارم همسر آ من

  

  گفت: یم بیباز غ یکرد، که باچشم یم ریس يگرید يدر جا انگار

  باشه. یدغدغه باشه و از همه مهمتر دستپختش عال یو مثل خودم شاد و ب حیتفر اهل

  

  گرفت، چه خوش اشتها! خندم

  بلوف زدم: یمعطل یکه به ذهنم خطور کرد، ب يبافکر

  .ستمیبلد ن يمن آشپز یول

  زد: يلبخند مچهین

  .ستین یمامان تون کس ریغ یبگو که نشناستت... من خبرش دارم که رو دست شما کس یکس به

  

  تفاوت لب زدم: یپنهان کردم و ب يرا باز کند با تک سرفه ا شمیکه کم مانده بود، ن يلبخند

  آشپزخونه باشم. يتونم دائم تو یدانشگاه دارم و نمدرس و  من
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  زد و زمزمه وار گفت: یمحجوب لبخند

  .می... من به املت شماهم راضستمین ریسختگ ادیدوبارم قبوله، ز يا هفته

  

و پوست لبم را کندم و متوجه خون  دمییکه از حرص گوشه لبم را جو يآورد، بطور یبودنش کفرم را در م یمنطق
  لبم قرار دادم. يدر آورده و رو فمیک ياز ال یدستمال ظیلبم شدم و با غ يرو يزیر

  

که سوزن سرد وارد  نیهم ;زد یشدم و چشمانم دو دو م رهیرگ آرنجم قرار داشت، خ يکه رو یترس به آمپول با
  .دمیحس کردم و لبم را مضطرب گز یرگم شد، سوزش کوچک

  

 يزد و با گام ها یسوزن رگم پنبه وسپس چسب يآورد و جا رونیرا ب که آمپول ازخونم پر شد، سوزن نیهم پرستار
  کوتاه ازم فاصله گرفت.

  

  زد: یلبخند پهن دنمیبا د حامد

  کرده! هیگر یکی نمیب یم

  را گرفت. میباره بازو کیتفاوت از کنارش رد شدم، که  یب

  د حامد گره خورد:خود و دست تنومن يبه بازو یخشکم زد و ناباور نگاه میو مبهوت سر جا مات

  ه؟یچه کار نیا

  غضبناك درهم رفت: شیها اخم

  ؟یدون یم ،یرو اعصاب یلیتو خ یخوام باهات مدارا کنم ول یم یه من
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  زدم: يحرص دار لبخند

  دونستم حاالهم دستم رو ول کن. ینم نه

  هم چفت کرد: يرو شیها دندان

  !یسرکش یلیخ

  و سرکش رو رام کنم. یاغی يدخترها يغمت نباشه منم بلدم چجور یول

  

  وشمرده لب زدم: ستادمیجلوش ا نهیبه س دست

  آد. یکه جلوت ادا واطور نم میکه تنها دختر نیا ایدم؛  یکه محل نم نیاز ا يسوز یم يدار چرا؟

  

  جلو آمد: يبا لبخند بامزه ا دنمانیبا د يو پرستار میگارد گرفته بود گریکدی يجلو هردو

  .ستین نکارایا يجا نجایا ن،یباهم کل کل کن رونیشما بهتره ب دوستان

  

از  يکه هاله ا یدوان دوان  خارج شدم و درحال شگاهیتوجه به حامد از آزما یرا برداشته و ب فمیو ک دمیکش یپوف
  ازدواج منحل شود. نیاز ته دل دعا کردم که کاش ا یاشک چشمانم را احاطه کرده بود، ول

  

خدا را شاکر بودم  که در  زیومن ن امدیدانم حامد به دنبالم ن یم یمان رساندم، منته دانم خود را چگونه به خانه ینم
  بود. یچراکه سختم م امد،یام ن یپ

آرام و قرار نداشتم و مدام دلم شور  يآشپزخانه نشان دادم تا خود بامداد لحظه ا يخود شب خود راسرگرم کارها تا
گرفته و صبح بعد از نماز آماده  چهیتا خود صبح دل پ ادیداد و از استرس ز یو هراس خبر م میب دیزد و دلکم نو یم
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دانشکده شدم و تنها دو ساعت کالس داشتم و  یبرداشتم   راه يخود لقمه ا يدانشگاه بروم و تنها برا يشدم تا برا
  ز فرط گرما هالك شدم.زدم و تا به خانه مان برسم ا یپباده رو قدم م انیاز م ریبعداز اتمام طبق معمول سربه ز

  را در آوردم. دیتند کل يزده و با قدم ها یلبخند کمرنگ یومشک ییدرب طال دنیباد

  

حاج  یشدم؛ چراکه با چهره برزخ خکوبیباز هلش دادم و از درگاه رد شدم، م میگشودم و ن دیکه درب را با کل نیهم
  بابا رو به رو شدم.

  کردم. بیگذاشته و درب را ک اطیرا درون ح میاو پ دمیآب دهانم را صدا دار بلع دهیترس

  دختره... يبالخره اومد —

  .هیوتوبه وال یالرب استغفراهللا

داد، چشم  یبود و شانه مادرمان را ماساژ م نییکه سرش پا نیرحسیبه مادرم که رنگ به رو نداشت و ام متعجب
  دوختم.

  

  به پا کرده؟ یآشوب نیبا پسرحاج رسول همچ یبحث جزوئ کی یعنی

  را پرت کرده بود. يعکس ها ظیپرت شد و پدرم بود که با غ میپا يجلو يها کهیباره ت کی

  پراز عکس نشان و اشاره کرد: نیرا به زم دستش

و به بهونه  دهیخند رمردهیمنِ  پ دیسف شیبه ر يکه من بهش اعتماد داشتم...  چجور يخوب نگاه کن... دختر ن،یبب
  رفته با پسر مردم... یدرس و دانشگاه م

  

توانستم  یو نم دهیچسب نیبه کف زم میتلکم نداشتم و پاها يبرا یبود و توان یحرفش را خورد، شوك ناگهان هیبق
  کرد: ظیبار غ نیحرکت کنم، حاج بابا ا
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  ...ـینـگـاه کـن دخــتـره  گـفـتـم

  

از آن چه که  دمیترس یو م دیلرز یبسته بود و دستانم م خی. بدنم دایشده بود که آن سرش ناپ يقلبم ول وله ا درون
  بود. میرو شیدر پ

  مات شد و دهانم باز ماند. دهیاز عکس ها را برداشتم، ونگاهم خشک یکی

  شد و سنگکوب شده عکس را باال گرفتم: ینم باورم

  ...؟ـنـایا

  باال برد: یدست راستش را عصب دیکش یتند، تند نفس م یدرحال پدرم

  ...يروت دختره  به تف

  ...فتیبه ذات کث تف

  تو کاسم؟ یگذاشت يطور نیبرات کم گذاشتم، تو ا یمگه چ من

  چندبار کوباند: شیزانو يرا رو دستش

  بکنه؟ اهیمنو رو س يریآخر پ دیدختر چرا با نیپروردگار ا يا

  

  .دیلرز یم شیزد و شانه ها یصدا ضجه م یو مادرم ب دندیغلت یگونه ام م يتند رو میها اشک

  

  همراه هق هق ادغام شد: میصدا ناکام

  بابا بخـ... یول

  داد زد: پرخاشگرانه
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  ... دختره ناپاك.اریزبون نحست ن يخدا رو اسم

  به جلو برداشتم و مسرانه هق زدم: یمانده بودم، قدم ریکه مغلوب و متحر یدرحال

  عکسا دروغه... نینکردم... ا يقسم من کار ياون باال به

  ...بقـرآنـ

  :دیکش ادیاز قبل سرم باخشم فر بلندتر

رو   ـــیعــکـــســـا ـــنیقــــســـم نـــخـــور... مـــــن بــــردمـــ ا گــــفـــتــم
  راســـت راســــت بـــود... تــــو

  اشاره اش را سمتم نشانه گرفت: انگشت

  ذاتت خرابه توام مثل اونـ ... ،يقهار ییدروغ گو هی تو

  .ینیب یرنگ زهرا نم گهید یبزن یحرف یعل يوال به یمرتض _

  

شد و شانه ام را گرفت و  کمیبه پدرم انداخت و باچند گام بلند نزد ینگاه نیسرخ و اندوهگ يبا چشم ها مادرم
  به چشمان زل زد: میمستق

  ؟يدار يبگو با اون پسره چه سر وسر ماهور

کرد و بزاق  یقرار گرومپ گرومپ م یامان قلبم ب یبودم و کوبش ب ختهیصورت اشک ر يآمد وبه پهنا یباال نم نفسم
  کرد. یرا با خود خشک م میهوا اشک ها یدهانم خشک شده بود و فقط خنک

  

  مــ... مـن... مــامـان..بــ... بـخدا... همش.. دروغه... من... فقط.رفته بودم... تا..باهاش.حرف. بزنم... _

  

  ؟یکن کاریچ یخواست یم گهید —
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پسر نامحرم و  هی دنید یکه بدون اجازه پدرت رفت يشد يسربخود و خود را نقدیتو ا یعنی ه،یسلط دختره
  !؟ــبهیغر

  آره؟

شد و به سمتم  یعصب شتریب د،یسکوتم را د یکرده بودم و وقت اتیجنا ییکرد، گو یچنان مرا بازخواطت م پدرم
  صورتم نشست. يهوا دستش رو یهجوم آورد و ب

طرفه مانده بودم و توان حرکت نداشتم، که حاج بابا  کیو صورتم  دمیرا شن نیرحسیفاطمه مادرم و داد ام ای يصدا
  به جانم نشاند: انهیرا همانند تاز نشیکلمات کوبنده و زهرآگ

خونم که خونه پاك من رو با قدمات  يایب يحق ندار گهیراهه... توام د يشناسه و زنگ زده تو یم نیرحسیام پسره
خونه من  يپات تو يحق ندار گهیو بعدش د دیعقد کن دیمحضر و شما با میر یاالن م نی... امروز و همیس کننج

  شـــد؟ ـرفـــهـمی... شــــيبـذار

  

تک  يرو یبود وقت یکرد و ضرب شصتش مثال زدن یبلندش چشمانم بسته شد و داخل گوشم وز وز م يتن صدا از
  خورد شدنش را... دیبار دست بلند کرد و ند نیاول يدخترش برا

  

  :دیتن بلند نعره کش باهمان

  زهـــــــرا؟

  شد: کمانیبا هق هق نزد مهیسراس مادرم

  ؟یحـاج بـله

  شده غراند: دیکل يبا لب ها نیخشمگ

  معلوم بشه... فشیتا تکل يآر یدختر م نیسه جلد ا زود

  نثارم کرد: يپر درد یتاب نگاه یب مادرم



  کالف

 
122 

 

  اونـ دخـتــ... یحـاج یولــ

  کـه گفتم انـجـام بــده. تــــند. ــیکــار —

  

  تفاوت حالم گفت: یرا زد و ب رخالصیت

  و.... رهیگ ینم یارث چیمن هم ه راثی... از مستیدختر من ن گهید اون

سخت وسفت زدم و همان  واریبه د هیمان نگه داشتم و تک اطیح یمانیس واریو خشک شده ام را کنار د نیسنگ تن
  ملتهب از اشک دستانم را دور خود قفل کردم. یجا وا رفته سر خوردم و با چشمان

  

انداخت و نگاه ازم  کیسرام يرو ظیآکنده از مالمت وشماتت حواله کرد و آب دهانش را با غ ینگاه نیخشمگ پدرم
  شست.اش ن یراحت یصندل يقلبش گذاشت و مخالف من رو يگرفت و دستش را رو

  

نثارم کرد وسرش را به تاسف تکان داد و تلفنش را در آورد وشماره  ینگاه میافتاده ن يناراحت و با سر نیرحسیام
  گرفت. يا

  

انداختم تا بلکه  یوزمان چنگ م نیبه زم نیدهانم گذاشتم و از ته دل ضجه زدم و اندوهگ يدستانم را رو وسانهیما
  کنم. دایدفاع خود پ يبرا یراه

  

باره به چوب  کیخانواده ام برود و تماما را  شیپ میگونه به واسطه چندعکس آبرو نیا دم،ید یدر خواب هم نم یحت
  و شرافتم را با چند عکس تاخت بزنند. زندیحراج روزگار بر
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فراوان چشمانم به سوزشش افتاده بود  هیشد و از فرط گر ریصورتم سراز يرو لیمثل س يگریپس د یکی میها اشک
درگاه خانه باال  يهمه دست به دست هم داده اند تا جلو ییو گو دیرس یبه حلقوم م انیدر م یکیو دل و روده ام 

  ده، گره خورد.یپاش میکه از گلو یو ناخواسته چشمم به چند قطره خون اورمیب

  ذهنم خط انداخت: يمادرم رو میشده بود، که صدا خیم یچشمانم از فرط ترس و نگران

  !مــاهـور

  .ستیاون دختر من ن گهیبره که د ؛يآر یخونه نم ياسمش تو گهیزن، د —

 دیخشک وتلخ از اس یلرزان و دهان یرساندم و با دستان رآبیزدم و تن خسته و شل ام را به فلکه ش یتلخ لبخند
  .دمیصورتم پاش يرا باز کردم و مشتم پر آب کرده و همه را رو رآبیمعده، ش

پر تمنا خواهش وار ناالن  یمظلوم ولحن یدهد و با چشمان نیآب هم نتوانست دردم را تسک یو خنک يگوارا یحت
  کردم:

  قـسم بخورم که من هرگز از اعتماد شما سواستفاده نکردم. یبـه کـ بــابــا

  

 دهیو صورت چروک دیسن بلندس کشاز خشم از دور نگاهم را رصد کرد و با پشت دست دستش را به محا يا هیسا
  اش درهم شد و پلک زد.

  

چشمانم رساندم و اشکانم را پاك کردم و در دل خدا را صدا  يانداخته و انگشتم را به انتها نییرمق پا یرا ب سرم
  زدم.

آمد و از  نییپله ها پا يبا غم از باال نیرحسیو ام دمیپر میزنگ خانه بلندشد و من با وحشت و واهمه از جا يصدا
  باز کرد. یبدقلق یشد و درب را با کمکنارم رد 

  

  ...نـیرحسیسـلـام ام _
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  تو. ارشیب نیرحسیام —

وارد شد و تا نگاهش به من محزون  یسوال يطبق گفته حاج بابا، رو به پندار اشاره کرد که پندار با چهره ا نیرحسیام
  چشمانم شد. خیکرد و م رییافتاد؛ رنگش تغ

  

و پلکانم  دمیداخل دهانم را محکم گز يانداختم و با خشم وافر نیینگاهم را از نگاهش کندم و سرم را پانفرت  با
  هم بستم تا حکم ناعادالنه ام صادر شود. يمحکم رو

  

داد و  یو او تنها چشم جوابش را م دیغر یم یکرد، حاج ینگاهم م یرچشمیگفت و پندار سرافکنده ز یپدرم م تنها
خانواده  يمان، قطع رفت و آمد با اعضا يروابط پدر وفرزند يرو دنیمحروم شدنم از ارث و خط کش از یحاج مرتض

  خواسته اش بود. نیتوسط پدرم آخر میام و طردشدن ابد

  

شانه ام و مانتو وشلوار ساده ام بود، که تنها  يرو یهمان شناسنامه و کوله پشت دیکه از خانه مان بهم رس يزیچ تنها
  .میمحضر شد یو پدرم راه نیرحسیبا ام

  

از حسرت و غم از خانه خودمان طرد شدم و همراه مسبب  يایوداع کنم و با دن میاجازه ندادند تا با مامان زهرا یحت
  .میمحضر شد یراه میبرهم زدن زندگ

  

 دیرا تشدام  يقرمز دیو هرچه چهره ام از فرط اشک سرخ شده بود، نورخورش دیتاب یرحمانه به پوستم م یب آفتاب
تا موقع خواندن خطبه عقد الم تا کام با من که تنها خواهرش  نیرحسیکرد و ام یم ینیتنم  سنگ يکرد، سرم رو یم

  .دیدزد یم فمقرار و پرحر یبودم، سخن نگفت و مدام نگاهش را از نگاه ب
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حاج آقا خطبه را خواند  ینگرد و زمان یکه دشمنش را م ییگو ست،ینگر یبابا چنان با نفرت مرا و پندار م حاج
  کرد. حتمیدلش سوخت و نص ییگو ;دیاشک و غم د يوموقع بله گفتن من، مرا با هاله ا

  

  لم؟یآقا: عروس خانم وک حاج

  دهانم را با زور و جبر فرو دادم و نگاه ملتمسانه ام به پدرم سوق دادم. آب

  :دیغر رلبینبود که ز یباز شدن شیها اخم

  بگو وقالش رو بکن.  

  هم قرار دادم و: يرا رو میو محزون پلک ها وسیخورد و ما یو پر التهاب تکان م نیام سنگ نهیس قفسه

  .بــله

  .يعقد اجبار نیبود ا بانهیشکالت ونقل پخش کنند، چه غر ایدست بزنند و  مانینبود برا یکس

گذاشت و انگشت  بشیدرون جرا  شیا وزهیفر حیبا خشم بلند شد و تسب شیهم بله را گفت که پدرم از جا پندار
  کنان باال برد: دیاشاره اش را تهد

  هم تو وهم... ،یبش دهیخونه من هم د يصد متر يتو يحق ندار گهید

  

  افزود: ظیرا بمن سر افکنده افتاد و پرغ نگاهش

  زن...  نیا هم

  دختر مثل دندون لق بود که کندم و تمام... نیا

  .میبر نیرحسیام
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  روح خارج شد. یوب کریدر وپ یو از اتاقک ب دیتوجه به من هاج واج راهش را کش یخودش ب سپس

  دم:ز شیکه مظلومانه صدا د،یانداخت و راهش را کش نییداد و سرش را پا لمیتحو یقیحرف نگاه عم یب نیرحسیام

  !نیرحــسـیامــ

کلمه  کیتنها  يمشهود یو ناراحت دو رگه يسخت شده و صدا یتاب و با فک یلنگ پا در هوا ماند وب کی شیها قدم
  کرد: يرا بر زبان جار

  به همه مون. يکرد بـد

  

  قرار با التماس ضجه زدم: یدو زانوم افتادم و ب يشده رو خکوبیکه رفت، سنگکوب وم نیهم

  ...تــــوروخــــدا

را دوا  يدرد میکرد، برا یبود و حاج آقا شوکه نگاهم م ستادهیسرم ا يکه پندار باال یوسط اتاق درحال میهق ها هق
  کرد. ینم

  

گفت و خودش  يکه حاج آقا دلش به رحم آمد و رو به شاگردش درخواست آب قند دمیچیو به خود پ دمیبار آنقد
  را از سر گرفت. حتشیمقابلم نشست و باز نص

  

 یم شیبردم و مشت به بازو و شانه ها ورشیبرخاستم و به سمت پندار  میظهور شده از جا یتوجه با خشم یب
  سوزاندم: یکوباندم و همزمان هم خنجره را م

  م؟یزنـدگـ يرو يشـد... چـرا آوار شـد داتیپـ ياز کـدوم گــور یلـعـنتـ تـــو

  در حـقـت کـرده بودم، من آخه؟ يبـد چـه

  !نـــامــرد
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 هیمامان زهرا مرث يتابانه و غم دور یافتادم و ب شیپا يتنش سر خوردم و رو يرفت و آرام آرام رو لیتحل میانرژ
  دادم. یوار تکان م میتیکردم و خود را  یم ییثرا

  

  تار شده بود. دمیزد و د یو نبض دستانم هشدارانه م دیکوب یقلبم م يرحمانه به جداره ها یقلبم ب ضربان

  

 یو شلختگ يا دهیم و با آن وضع ژولباره به خود آمده ا کیکه  دمیکردم و چه ها کش يقرار یدانم چقد ب ینم
 يوشتاب زده از پله ها مهیبلندشده و دوان دوان سراس نیزم ياضطراب از رو يزده و از رو جانیسرخ ه یوصورت

  .شتمگذ یو هرکس که سر راهم تنه وار از کنارش م دمیدو یم نییمحضر پا

  

کنم، تمام  دایرا پ نیرحسیام لیتا بلکه اتومب دمیچرخ یسرگردان دور خود م ستادم،یا ابانیکه مقابل خ نیهم
  نبود. يخبر ریام لیاز اتومب یاطراف را از نظر گذراندم ول

  

  :دمیرا شن زمینفرت انگ يآشنا يرفت، که صدا یم یاهیبه مغز سرم نفوذ کرده بود و چشمانم مدام س آفتاب

  ماهور؟

  

  ش:ا نهیشدم و محکم زدم به تخت س کشیکردم و با خشم نزد ظیغ

  .يآر یزبـونـت نـم ياسـمـم رو گـهید

زدم و کوله ام را با شتاب از دستش  یکوله ام در دستش است، پوزخندتلخ دمیانداخت و د نییسرش را پا نیشرمگ
  کندم.
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  داشتم. یشل و وا رفته بر م يگام ها یهدف چیکج کردم و بدون ه ابانیمالحظه راهم را به خ یب

  آب عق زدم... يآمد و من هول شده و وحشت زده کنار جو میباز به گلو دیتلخ وترشح اس هجوم

  

***  

  سه  فصل

  

زده عالم  قیبه من توف یفقط واسه خاطر شکسته شدن دلم، نگاه دینگاه ت بستم که شا کیبه  لیدلم دخ چندشبه
  ست؟یبسه... ن ،يو خاتم بنداز

  و غم و حسرت... درد

  ...میکر ایبستم  لینگاهت دخ حیبه ضر ونیگر یدل پر و چشم با

  که چه کرده ام با خود و روزگارم... ار،یروم ن به

  ...میخودم و باز هم خودم و جوان يزدم به تموم باورها گند

  هوا بکشم و سر کنم. یوجودش حت یتونم ب یبه نفس دورش بنده که نم نفسم

  ترسم... یم

  ...میدارم، چه کرده ام با خود و زندگ میترسم، از زودقضاوت ها ب یو خارشدن م ییخدا از تنها آره

  دشوار و دردناکه... یلیخ یلیزدن بند دل من خ ینینشکستم، نذار که بشکنم و چ تاحاال

  ...ممیپشت و پناه که داغ دار دل و زندگ یشم ب یخال نزار

  روبه روم. واریشدن به د رهیوروزم شده خ شب

  ...؟یچ که
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  نبود؟ بس

  ...ونیدر م یکی يها دنیو نفس کش ونیگر يو سرگذاشتن باچشم ها ییعذاب و تنها یک ات

  کسم رفته اون دور دورا خدا.... همه

  ...کیبگم که شده ام  یچ من

  

  بارون زده ام... يندارم تا پاك کنم نم نم ها یو اشک دمیراستم به شکم برآمده ام کش دست

  نداشت، داشت؟ درد

  زده وجودم... نیجن نیا ییشده تنها غمم

  وجود مادرش... یو بزرگ شدن ب شیتنها غم

  نا ندارم و رمق... گهیشم به خود قسم که د یبه استخونم برسه تموم م کارد

......  

  

ام رد  یبلند کش يو شلوار پارچه ا یبلند مشک زیشکمم برداشتم و شوم يو دست مشت شده ام از رو دمیکش یآه
زده ام خارج  خیغم زده از خانه سرد و يپول و نسخه دکتر برداشتم و با چهره ا فیککج کردن،  يو با سر دهیپوش

  شدم.

  

کنار درب آپارتمان  م،یا شهیلرزان از وجود ش یداشتم و آرام آرام با مشقت و تن یقدم بر م نییپله ها پا یمنته از
  ...دمیرس

  

  بدتر از آن... دیو نور خورش کالفه ام کرده بود و گرما میو گوش ها یشانیپ يرو زیر يها عرق
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نشسته و آدرس دکتر  یشده بخاطر اشعه آفتاب، عقب تاکس نیچ يبلند کردم و با چهره ا یتاکس يرا برا دستم
که هرگز  یگذشته سر خورد، همان يها یخط یسراندم و فکرم به خط شهیمتختصص زنان را داده و سرم را به ش

  بچه ام به مطب دکترم بروم... صیتشخ يو تنها برا بانهیهمه غر نیا ;کردم یگمانش را هم نم

  

بخاطر تمرکز ودقت  یفیو با اخم ظر ختیشکمم ر يژل شفاف رو دم،یدراز کش نهیتخت معا يدستور پزشک رو به
  لب زد: توریمان خیو م دیکش یشکمم به حالت دوران يدستگاه رو

  ؟يقلبش بشنو يصدا يخوا یم

  

  جواب دادم: میو مال دیدر چشمانم درخش یبیعج برق

  شه؟ یم

  .دمیداخل بطنم را شن نیقلب جن يباره صدا کیزد و یدکتر پلک خانم

  ... گروب... گروب...گروب

  چشم دوختم. توریباز شد و با عشق به صفحه مان يشده لبانم به لبخند شوکه

  

  ماهور. یبه خودت برس دیو با يالغر یلیخ _

کس را ندارم تا  چیطردشدنم توسط خانواده ام که ه ایشوهرم  یمعرفت یگفتم؟ از ب یهم انباشتم، چه م يرو یپلک
  از عزا در آورم. یتا دل اوردیآبدار ب يدرست کند تا نوبرانه ها ياریو میبرا

  

و با ستون کردن دستام، از تخت بلندشدم  دمیسطوح شکمم کش يبرداشته و رو يوچند دستمال کاغذ دمیکش یآه
  مانتوام شدم. يدکمه هاو مشغول بستن 
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  دکتر نشسته و دستانم را درهم قالب کرده و زوم نگاهش شدم. يرو روبه

  کرد، نگاهم کرد: یرا دو چندان م شیبایخوش فرمش که ز نکیرا باال آورد و از پشت ع سرش

  نکرده دخترت دچـ... يتا خدا یمصرف کن دیهست با نیتامیمکمل و و يقرص ها يسر هی ماهور

  

  کرده وناباور لب زدم: کپ

  !؟دخـتـره

  قرار داد: زیم يزد و جفت دستانش را رو يلبخندمحو

  نگفتم؟

رطب  نهیا شنهادمیپ ،یداشته باش یراحت مانیزا یتا بتون يدار يمقو يو غذاها تیبه تقو ازیآره دختره... فقط ن خب
  و سنجد هم غافل نشو. ریو از انج يتازه بخور يها

  

  نجوا زدم: رلبیانداختم و شکمم را لمس کردم و ز ریوخ کرد، سرم را زچشمانم رس انیم اشک

  دختره! پس

  ره... یدخترش در م يعاشق دختره و جونش برا پندار

  زنم... یکه دارم در مورد دخترش حرف م دید یخدا کاش بود، کاش بود م آه

  

  مـاهـور؟ _

  حواله ام کرد: ینگاه میدر آمدم و سرم را متواضعانه باال گرفتم، ن ازهپروت
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و جواب سونوت  ینداشته باش نیپروتئ میتا ببن اریو حتما برو و جوابش هم هفته بعد ب سمینو یخون م شیآزما برات
  .اریهم همون موقع ب

  

بلند شدم و با  میکمرم نگه داشتم و نام خدا بر زبان آورده واز جا ریدستم را ز کیبلغور کردم و  رلبیز یچشم
  دمیباردار رد شدم و به کمک آسانسور به طبقه همکف رس يو ازدحام خانم ها یشلوغ انیاز م از دکتر، یخداحافظ

  ...یهم به مرکز سونوگراف دابرم و فر شگاهیگرفته و تا به آزما یتاکس کیو از همان جا 

  

 ;انداخت یم نیدر فضا طن انیدرم یکیکشدار و  میقفل چرخاندم و هن هن کنان وارد هال شدم، نفس ها يال دیکل
چشمانم  يکاناپه انداختم و لحظه ا يگرمم شده بود و در را بسته وهمان جا مانتو و شال را کنده و تن خسته ام را رو

  منظم وهماهنگ شود. میهم قفل کردم تا نفس ها يرو

  

  م.کرده و دردش خرمان خرمان وارد آشپزخانه شد جیگ يدو دو زده و سر یشدت تشنه شده بودم و با چشمان به

  

را برداشته و درش را باز کردم و  رکاکائویش یرا گشودم وقوط خچالیهوا درب  یطاقتم را سر کرده بود و ب عطش
  .دمیالجرعه سر کش

  

  .دیتنم را سامان بخش يو گوارا به جانم نشست و قدر ذیهمراه کاکائو، لذ ریش نیو طمع دلنش یخنک

  

  نشستم. شیبرداشتم و رو يزناهاریم یدست صندل کیو با باال برداشته  نتیحساب و کتابم را از کاب دفتر

  شد، پنج هزارتومن... نیماش هیخب کرا _

  دکتر شصت هزار تومن... تیزیو
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  زدم: یدندان نگه داشتم و پلک انیرا م خودکار

  بخرم... يضرور لیدختر حداقل چند وسا نیا يبرا دیزده باال و با خرجم

  لبم نشست: يرو یکمرنگ لبخند

  بذارم؟ یچ اسمش

  :دمیاز ته دل نال رلبیو ز رشدیتمام عالم به درونم سراز غم

  مامانم بود تا ازش بپرسم. کاش

  

  از او نشد!؟ يبا پندار ازدواج کرده بودم؛ خبر یفرشته افتادم، چرا از وقت ادیدفعه  کی

  

  .اورمیب ادیآوردم تا بلکه شماره تلفنش به  يمغز هنگ کرده فشار به

  - 0919...  

  صفحه زدم... يبرداشتم و شماره اش را رو فمیک يرا از ال تلفنم

  

را بعداز سه سال مالقات کنم، چقد گله کرد و  میتو دلم نبود تا هرچه زودتر فرشته تنها دوست دوران جوان دل
 همراه بغض فرو دادم و مانیها یتمام دلتنگ شیتنها صدا دنیو ندانست من با شن دیرا شن میصدا یوقت تیشکا

  شد. ایآدرس خانه ام جو مهیسو سرا دیکلمه به سر رس نیگفتم و قائله اش با هم يدیخشدار ببخش

  

 دیحرف وسوال کل یراه افتادم و ب يلرزان به سمت ورود یقرار ودستان یو دلتنگ و ب دیزنگ اف اف رنگم پر يباصدا
  چندساله ام شدم. قیچشم انتظار رف یو عشق ودوست یآکنده از دلتنگ یبا قلب ستادهیبازکن در را زدم و خود عقب ا
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به صورت توپرشده و ابروان  يزدم و با لبخند محو یکرده بودم و چشمان فرشته را وجب به وجب سانت م سکوت
  ماندم. رهینازك زنانه اش خ

  

  ماهور. يبگو... جون به لبم کرد يزیچ هی _

  کج شده لب زدم: ينشاندم و با سر ینیریلبخندش

  بگم؟ یچ

  نگاه و شکمم برآمده ام لبانش مصمم بازشد: انیم

  .رمیازت بگ يماه ور دل مامانت بودم تا بلکه خبر هیکه تا  ي... طوریخبر رفت یب هویکه  شدیچ

  

  دستش را لمس کردم: یهمراه بغض دلتنگ صانهیشد و حر نیغمگ چشمانم

  ...؟مامانم

  مامانم بگو... از

  دلم براشون تنگ شده بخدا... یلیکنه... خ یخوبه... خوشه... چکار م حالش

  

  و محزون پلک زد: دیکش یآه

شده واال دروغ نگفتم... خاله بعد رفتن تو دق کرد و االنم زن داداشت هنگامه  ریبگم ده سال شکسته تر و پ اگه
  ...ششونیپ يخونتون اونجا موندگار شده تا تو بر يشد گفت تو یمراقبشه و م
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  کردم. یرا تصور م میرا بستم، وچهره مهربان مامان زهرا میم هاوحسرت چش یدلتنگ با

  .ستیبهشت حهیرا نیو عطر وجودش آرامش بخش تر ایدن يباینگران و ز شهیهمان نگاه هم ن،یریلبخند ش همان

  

  بود... یکنارم م کاش

  ماهـور؟ _

بودن کنار مادرم رها شدم و مات سرم را از سقف گرفته و به چشمان دو دو زده فرشته  نیو دلنش نیریش يایرو از
  سراندم:

  هوم؟

  شد: نییاش باال وپا نهیس قفسه

  ؟ییراض تیاز زندگ تو

  ؟يندار يزیوچ یباهاش مشکل منظورم

  .ياالن شوهرت کجاست که بخاطرش از خونه وخونوادت طرد شد نمتیبب

  

  :دندیززنگدار و گرفته لغ میصدا

  ...رفت

  و شوکه داد زد: تعجب

  ... کـــجـا؟رفــــتـــ

  و: دمیدهانم را همواره محذور بلع آب
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  ... همــش نــقــشـه بـــــود...میزندگ يبود،  اومدنش تو نقشه

  

  کش آمد: یزد و مات و مبهوت لبانش کم یپلک نم یاز شوك گفته هام حت فرشته

  ؟یچـ يبـرا

  چــرا؟

  زدم: هیرمق به کاناپه تک یست و بگونم نش يرو دستم

گله  یو روزگار خستم... از همه چ ای... زخم زد و رفت... االن شش ماهه تنهام... حالم بده... خستم... از دننـگفت
  من گند بزنه و بعد با وقاحت بره... یزندگ دیدارم... چرا با

  

  خم شدم و ناله کردم: بانیگرفته و سرگر میشانیپ يدستانم سرد رو جفت

خوف داشتم اما... شب و روزم  یکیخونه... از تار نیا يتو دمیحاال چندماه تک و تنها پوس یول دمیترس یم ییتنها از
  ...زارمی... از پــــنـدار بزارمیب می... از زندگزارمیو ظلمت... از خودم ب یاهیشده س

  

  ...دیو چشمانم نم نم چک دیام لرز چانه

  

  شود... یبارد و دل ُسر م یباران نم نم م باز

  بندم  یم لیدرگاهت دخ به

   خواهم ےم يرا قدر تی، خدا خداوندا

  تاخت نزن که نا ندارم. وبیو با صبرا میتنها
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  یگل

....  

  در آوردند و هرچه خورده و نخورده بودم را عق زدم... يباهم همدست شدند و مرا از پا میامعاء و احشاء  باز

  

  ؟يکرد کاریچ تیماهور با خودت و زندگ _

  خوبه؟ حالت

سراندم و از ته دل هق زدم،  سیدرگاه سرو يتن لرزانم را جلو دم،یلرز یتنم نبض شده بود و سرد و کرخت م تمام
  ...دمیکردم و بار فیهرچه که در ته دلم مانده بود را رد

  

کرد و الجرعه  دیعطشم را تشد زشیب و وسوسه انگو رنگ لعا يا شهیش وانیل يدستم داد که از سرد یخنک شربت
و وجودم از  دمیدرنگ سر کش یرفع عطش بود، همه را ب يآب برا يمانده و دنبال قدر ریکه در کو يهمانند تشنه ا

  .دیرمق بخش یبه من نا ندار و ب يوشهد شربت جال شد و جان تازه ا ینیریو ش یخنک

  

  حواله چهره خستم کرد: ینگاه میدست به چانه ن فرشته

  ؟یکن کاریشرف چ یبچه و نبود اون ب نیبا ا يخوا یم حاال

  

که هنوز اسمش داخل شناسنامه ام بود و  يبلکه بخاطر زدن حرف نامربوط به پندار ش،ینه از لحن دلسوز دیلرز دلم
  ست؟ی، نزنش هستم و شوهرم هست م،یداشت کیبود و هرچه که بود و ما هنوز نسبت نزد یپدر بچم م

  

  و با چهره متاسف لب زد: دیشیبه عمق حرفش اند میطوالن باسکوت
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باهات  ينطوری... حقت نبود که اشیخوش یدلم خونه واست... بابا طرف ولت کرده و رفته پ ست،یدستم خودم ن بخدا
  آوردم. یمارمولکش از کاسه در م يناخون هام اون چشم ها نی.. با همدایرس یتا کرد... آخ اگه دستم بهش م

  

  ؟یرا نابود کن میزندگ يها یآمد عسل یم دلت

  نگاهش. ینیریاز طراوات و ش رمینگاهش گره بخورد و جان بگ یبلکه نگاهم به عسل د،یچشمم به در خشک ایخدا

  

  ؟یستین ایدن يکه تو يپر یکجا م قهیاع ماهور! تو دم به دق _

  

  از جا برخاستم و همزمان هم نطقم بازشد: انیگو یعل ایبه کاسه زانوانم زده و  یدست

  ؟یکن دایپ یمغازه فروش لباس مجلس هیبرام  یتون یم

  نگاهم کرد: رهیخ رهیخ

  کار؟یچ يخوا یم

  دادم: رونیرا کالفه ب نفسم

  خوام بفروشم... یدوختم م یچندتا لباس مجلس هی

  انداختم: نییرفته سرم را پا لیتحل

  دارم. ازیبچم ن يپولش برا به

  

  نثارم کرد: رتیبا ح ینگاه فرشته

  !؟یو بکوب دوخت یحال و شکم پشت چرخ نشست نیکه با ا نگو
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  و: دمیکش قیپلک زدم ونفس عم نیاندوهگ

  و برم سر... رمیدستم بگ يکاسه گدا يندار يانتظار

التماس به پدرم خوام تاوان اشتباهم، محتاج شدن و  ی... هوم... نمگهید ارمیازش درب دیبلدم، خب با یاطیخ یوقت
  باشه.

  

  وار گفت: دیتاک مصرانه

  بکشن. دیو دندشون نرم با یکه باشه بچشون یهرچ یول یرونده باش دیآخه ماهور اونا پدر ومادرتن، شا د

  

  زدم و تلخ شدم: يپوزخند

  آخرش؟ يدیسرم که د يبزنن تو تا

 یبخور... نوش... نه فرشته من صبر م ت،یدندگ کی جهینت نمیا يگفتم پسرحاج رسول خوبه تو کار خودت کرد یه
شش و اون وقت مرد زنم در گو یچک م هیو بگه خبط کردم و منم  ادیکنم تا پندار ب یکنم تا هرچقدر که شد صبر م

  قبول کردم من اشتباه کردم... یعنیاگه االن برم  یرم، ول یم شیومردونه از زندگ

بتونم  دی... بارمیخونوادم ازم گرفت رو پس بگ شیکه پ يغرور دی.. بارونده و از اونجا مونده شم. نجایخوام از ا ینم
گناه... دخترم چنان بزرگش کنم که دهنش به کف  یو ب رمیتقص یکه لکه انداختنه رو پاك کنم... ثابت کنم ب یشرافت

خوام  یم واسترس سمه واسش ... یداره، ناراحت شهیبار ش شزن دیبودنش که رفت و ند رتیغ یبچسبه از ب نیزم
  نه مرد باختن. میبزرگ کنم تا بفهمه من زن زندگ يدخترش طور

و غصه خوردن پس بدم واسه خاطر کدوم  ییکار نکرده ام رو با تنها دیو بگه چرا... چرا من با ادیکنم تا ب یم صبر
  اشتباه و تاوان...
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بشم  یکرد، عقده شده بود تا خال یحدقه زده فقط نگاهم م یو فرشته مات با چشمان دمیلرز یخشم و حرص م از
  شد. انینما میسرکش و لجباز يرو داخل انبار کاه انداخت و خو تیو ازقضا فرشته کبر يزادیهر آدم يرو

  

  

  خانه خودش باشد. دیدانستم شوهرش از سرکار برگرد و او با یم یاصرار کرد تا کنارم بماند، ول یلیخ فرشته

  

  کاناپه شل انداختم و نگاهم را به دوتا دور خانه چرخاندم. يام را رو دهیکه فرشته رفت، تن خشک نیهم

  

 یشد، خداروشکر سندخانه به اسمم بود وم یبا آمدن بچه قطعنا دو برابر م یانجام دهم، خرج زندگ يکار دیبا
  ام را سامان دهم. یکنم و زندگ ایو جمع وجور مه یواحدنقل کیرا بفروشم و  نجایتوانستم ا

  

  کاناپه بلند شدم ياز رو یقینفس عم با

  دغدغه در مالعام ظاهرشم... یتوانستم ب یبود وم یوکش یاز کمد برداشتم و شلوارم مشک يبلند يپناجو

  

و  ستادمیباجه ا يداخل امالك جلو ينگاه مردها ریز يجد يشده و با چهره ا یشده بود که وارد امالک نیسنگ نفسم
  گفتم: نیسنگ ینرم ول

  ونم بفروشم...خ اومدم

  

  گفت: ينگاه هرز یساله سرش را باال گرفت و ب یحدود س مرد
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تونم کمک  یوفروش هستند، بنده مسئول رهن و اجاره فقط م دیمسئول خر شونیا د،یصحبت کن یحق يبه آقا دیبا
  تون کنم.

  

  به شانه خم کردم: يسر یکردم و با چهره منگ وسوال کپ

  حق کجا هستند؟ يآقا نیا و

  ا به سمت چپ کج کرد و با اشاره انگشت لب زد:ر سرش

  ؟ینیب یم يکت قهوه ا اون

  هستند. یحق يآقا شونیا

  کرد، زل زدم. یم پیرا تا يزیبود و تند چ نییکه سرش پا يآرام مقابل آقا يتکان دادم و با قدم ها يسر کنجکاو

و  دهیدار وکش هیزاو یو فک ینیبلند ب غهیگندمگون و با ت یچرم، صورت یمارك دار و ساعت مچ کیش ینیدارچ کت
  رو به باال حالت داده ژل زده...  يموها

  

  امرتون خانم؟ _

سرش را نرم باال گرفت که  د،یتعطلم را د یکردم متوجه حضورم شده باشد، وقت یخوردم و خشکم زد، گمان نم جا
  کلمه ذهنم قفل کرد. کیدر 

سرم را  عیعقلم دستپاچه و سر بیبا نه ;نشست یه عمق جانت مو نوع نگاه نافذش ب بایز اریبس شیجنگل چشمان
  مشت شد و لحنم خشک: میابروانم و دستم کنار پا نینشاندم ماب یانداختم و اخم ریز

  فروش خونه اومدم. يبرا

  

  سرتکاند: يو جد سرد
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  ...خب

  جواب دادم: جیزدم و گ پلک

  ؟یچ خب،

  داد: یزد، چرخ م هیتک شیکه به صندل ینیدو انگشت در ح انیدر دست گرفت و م يلبش باال رفت و خودکار گوشه

  دربسته و... ایکجا هست، متراژش چقده... در کدوم محله است... چند طبقه است  یخونه فروش نیا یعنی خب

  اش دستم را باال بردم: یدر پ یپ ياز سوال ها کالفه

  ...هیکاف

  دوخت: میرا به چشمان قهوه ا شیجنگل نگاه

  ...خب

  بودند، لبم را در دهان فرو دادم: دهیرا با خب بر نافش

  د؟ینیو خونم و بب نیاریب فیبا بنده تشر ممکنه

  را باال فرستاد: شیابرو ییتا کی

  .انیهست باهاتون ب یاز بچه ها کس نمیبب بزار

 یکه کالفه به نظر م ییشدم به او رهیو خ دمیموقع ام داخل لپم را از دهان گز یاز دست خود و زبان باز شده ب یعصب
  .دیرس

  

  به سمت راست کج کرد: يرا برداشت و سر تلفنش

  نظرنگاه کنن؟ هیخانم برن تا خونه شون،   نیهست که با ا کاریاز بچه ها ب دیسع
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  که مسئول اجاره ورهن بود، سرش را خاراند: يمرد همان

  صداش بزنم؟ يخوا یفقط ساسان هستش، م نه

  

  وقفل شد و پرتحکم گفت: وندیپ یحق يآقا يها اخم

  نکرده... الزم

  را برداشت و باجه را دور زد... فشیبلندشد و تلفن همراه و دسته ک شیصندل يرو از

  

  دراز کرد: تیوهدا ییدستش را به  راهنما د،یکه کنارم رس نیهم

  ن؟یبفرما

دز امالك  نیسنگ يشکمم نگه داشتم و با قدم ها يرا رو فمیکردند، ک یکه براندازم م رهیخ يتوجه به مردها یب
  خارج شدم.

  

  نام: یحق يسرد همان آقا يسپس صدا   دیبه گوشم رس یلیاتومب ریدزدگ يصدا

  .میبر نیبا ماش نیبفرما

 ای نمیراه افتادم، مردد مانده بودم عقب بش لیبه سمت اتومب یانداختم و با مکث دشیپورشه سف لیبه اتومب ینگاه
  جلو که خودش درب سمت جلو را گشود و اشاره کرد:

  د؟یکن یم استخاره

آرنج تا زده و  يرا باال شیها نیحرف جلو نشستم و که متوجه شدم کتش را در آورده و آست یرا جمع کردم و ب لبم
  قرار داده است. شیچشم ها يرو يدود نکیع
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  .نیفتیراه ب یاصل ابونیاز خ _

 يرو یپخش شد و باعث لبخند کمرنگ لشیگرم اتومب يداخل فضا یخنک يزد که هوا يتفاوت خم شد و دکمه ا یب
  لبانم و نفس آسوده ام گشت.

  

  کنم. یم دایپ ن،یو پالك بگ ابونیاسم خ _

  شدم و آرام و شمرده آدرس منزل را دادم... رهیرخ ش خ میبه ن یرچشمیز

  

  :ستادیبودم، ا ستادهیدر آستانه در باز مانده ا که یکرد و در آخر مقابل من یدور کامل واحدم را بررس کی

  ن؟یبفروش نیخوا یچرا م ه،یقشنگ خونه

  

  اش دوختم: یکارامل راهنیو سرم را باال گرفتم و نگاهم را به دکمه پ دمیرا گز لبم

  ...یشخص لیدال

و منتظر نگاهش  دهیتنم را عقب تر کش اطیرا بپوشد که با احت شیزد و خم شد تا کفش ها يطرفه ا کی پوزخند
  کردم.

  درضمن... دیداشته باش یفروش خوب دوارمیکنم و ام یم يریگیفروش خونتون و پ  يباشه من کارها _

حرفش را بزند، منتظر چشم  هیکه سرم را باال گرفته بودم تا بق یقامتش را صاف کرد و به من یبلند بود وقت قدش
  دوختم.

  

  انداخت: نییپاو سرش را  دیکش یاش دست یمشک يموها يال

  ن؟یخونه اقدام کرد دیخر يبرا شما
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  تامل کردم و محجوب لب زدم: یکم

  بخرم. یونقل کتریخونه کوچ هی گهیمحله د يمنتظر بودم فروش بره تا بتونم تو نه،

  

  مقابلم گرفت: یمان رد وبدل نشد و در آخر کارت نیب یحرف قهیدق چند

شماره ثابت  هیفقط کاف نیکن دایاز روند فروش اطالع پ نیبنده هست، اگه خواست یشماره امالك و خط شخص نیا
  ...نیریدفتر بگ

 ایدن کیاز پله ها راه افتاد و من ماندم و  يسرسر یمعطوف شد و او با خداحافظ "یحق اشاری "نگاهم به اسم  
  کرد. یم یدهن کج بیکه عج يخاطره از خانه ا

  

  ون آشپزخانه پا گذاشتم و دو تخم مرغ برداشتم.رمق در یتکان خورد و ب پلکم

و دو تخم مرغ  در تابه  ختمیداخلش ر عیهم روشن نمودم، روغن ما رشیاجاق گاز قرار دادم و ز يتفلون رو يا تابه
قرار  زیم يرو رکوچکیحص ياجاق گاز برداشتم و رو يونمک تکان داده و تابه از رو اهیفلفل س یشکاندم و با کم
  دادم تا نسوزد.

 يکه تازه برا یمخلوط یترش شهیآب سرد و ش خچالیسرد خم شدم و از  يگاز را خاموش کرده و با چهره ا اجاق
  .دمیکنار تابه مرتب چ زیم يبودم، هم رو دهیخر ارمیو

  

لقمه  نیاول یرسنگاز تابه کندم وبا گ مروین ینان لواش کنده و کم يمالش شده تکه ا ینشستم وبا دل زیپشت م یوقت
زهر  میشود و نان برا یاشک و غم مدام تکرار م انیتمام جانم را در بر گرفت و آه م یبیعج یدلتنگ دم،یرا که جو

  گشت. یم
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 یتحمل م یسوخت ول یو محذور دو انگشت سبابه و شصتم را در جفت چشمانم گذاشتم و نرم مالش دادم، م خسته
  کردم.

  را ربوده... نمیکه دل ود ستیجگرم، بت  در

  ...شیگل، اوهام دارم از برا يخارها انیم در

  تپد. یاندازه م یکه ب یبه دل لعنت

  دانم؟ یگرم است و من نم يگریسرش به د نکند

  یگل

  

  دست کردم تا برگردم... کیذهنم را پس زده وافکارم را در هم  يها یخط خط

  را رسوخ کنم. میزندگنهادن آجر به آجر  هیرا از اول پا میو حماقت ها برگردم

سرکش بودنم گل کرده  يمرا، که خو دهیبد شد که پندار ترس يحد یبعداز محضر حالم ب یبسته شد، وقت چشمانم
  برد... یبود را با دربست به درمانگاه م

  

  بک فلش

خته اتاقک درمانگاه چشم دو دیحرف به نقطه سف یشد و من ب یم میکرد قطرات سرم که وارد رگ ها یچکه م چکه
  بودم.

  

 ریسربه ز زیسکوت کرده بودم و او ن یول ;ام کرده بود یبغل تخت، حرص یصندل يکنارم ونشستنش رو حضورش
  داد، به من اخم آلود زل زده بود. یرا تکان م شیکه پا یدرحال
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  سوهان روحم شد: شیصدا

ندارم... االنم خبر  نایخونه ا نیهم يبرا دمیخواب یگاراژ م يتو شهیصابکارم حرف زدم... ( شرم زده) من چون هم با
  تا... داکننیپ زیخونه تروتم هیدادم تا از دوستها وآشناها برامون 

  ;لب زدم خیو سرد

  آم. یجا نم چیباهات ه من

  

  از آرامش را دعوت اعصابش کرد: یحجم انبوه د،یکه کش یقیعم نفس

  ...هبسازم ك یگذشت کن تا برات زندگ ایتو ب یدونم بد کردم ول یم ماهور

  

   ؟یفهم یآم باهات... نم یگفتم نم –

  زد و ناباور زمزمه کرد: ینگاهم دو دو م انیباز و چشمانش در م مهین دهانش

  !ماهـور

  دادم: رونیبستم و نفسم را کالفه ب پلک

  به دار وندارم... يو تف کرد یفکر ازم، از خونوادم گرفت یکه ب يبخشمت بخاطر آبرو ینم هرگز

  انداخت و خش و گرفته نجوا کرد: نییرا سر افکنده پا سرش

  ...رنیتونستم تحمل کنم تا تو ازم بگ یخودم نبود... نم دسته

زدم و  يتمام شدن سرم، پوزخند دنیهوا تکاندم( بروبابا) سرم را مخالف او چرخاندم و با د يتو یحوصله دست یب
  شل و زنگدار بلندشد: میصدا

  !پـرسـتار
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 کوندیلبخندژ نگونهیا ;همان دختر لبخند به لب وارد اتاقک شد، به گمانم چون تازه وارد است قهیقچند د بعداز
  کرد. دایرگم را پ ییبا ترش رو ینکیساله ع يوخورده ا یدهد وگرنه زن س یم لمیتحو

  او شد: خینازکش چشمانم م يباصدا

  چقد زود تموم شد؟ زمیعز

  چسباند. شیهم رو یآوردو پنبه وچسب رونیرا از رگم ب ویتفاوت نگاهش کردم، آنژ یب

  داد: لمیتحو یداخل سطل زباله همزمان نگاه ویموقع خم شدن و انداختن آنژ 

رنگ به رنگ شد تا  یاومد حساب یکنم و خانم جوزان دایمن نتونستم رگت و پ یقدر شوهرت بدونا، وقت یلیخ
  کنه. دایتونست رگت پ

  

 یرا ب میو موها دهیبه مقنعه ام کش یشدم و دست زیخ مهیتخت ن يفلز لهیبا کمک م میجا جواب از یحوصله و ب یب
مقابل  میرا بپوشم، که جفت کفش ها میاتاق گذاشتم تا کفش ها خیسرد و کیسرام يرا رو میرمق داخل دادم و پاها

  .ستادیا يحرف کنار یقرار گرفت و ب میپا

  حرف از اتاق خارج شدم. چیه یآکنده از خشم وحرص نثارش کردم و ب ینگاه

  شدم. ابانیخ یناجور راه يغرق فکر و سردرد يآمد و با چهره ا یآرام پشت سرم م شیقدم ها يصدا

  

و حدقه  دیکوله ام رنگم پر دنینا ند یکردم، ول لیدستم را طبق عادت به سمت چپ ما دم،یرس ابانیکه سر خ نیهم
  .دمیسرگردان دور خود چرخزده  و

  ماهور. فتیمنه، ک شیپ _

 يبود و مشتش را رو یکه در دست پندار م يحرکت و جنب وجوش برداشتم و نگاه سو سو زده ام را به کوله ا از
  دسته اش گره زده بود، زل زدم و دستم را جلو دراز کردم:

  بهم... بدش
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  و عقب سراند: دیکش شیموها يال یدست

  خونه صابکارم. میبر ای... برمیگ یبزار م يلج نکن، خسته ا ماهور

  :دمیشده توپ دیکل يدندان ها انیاز م یعصب

  !؟انـهی يد یمـ

  

  زد. یکوله ام را به دستانم سپرد و خود پلک لیم یب تینگاهم کرد و درنها چندلحظه

  مانع شد: شیام فشرودم و سر عقب برگرداندم و تا بروم که صدا نهیس يام را محکم رو کوله

هرجا  يخوب شد ی... پس بزار وقتيبر ییحال خرابت جا نیتونم بزارم با ا یو منم نم یزن من یو قانون یشرع تو
 يو راه ند يریسنگر بگ يکه بخوا يدار یاالن نه وقتش هست نه تو حال رو به راه یول يبر یتون یدلت خواست م

شده که  چیبهش گفتم پاپ یبهش گفوقت یوقت یعنی دهیمفه یباهات حرف بزنم... صابکارم از وقت دیبا میبر ایبهم... ب
بتونم  یساده زندگ لیوسا هیخونه جمع وجور با  هی یندارم... تا وقت یدونه خونه و زندگ یببرتم اونجا... م دیاال وبال با

  ...يتورو ببرم خونه ا

  داشتم و... یلیدل دیشا میاونجا و باهم حرف بزن میقبلش بر یدونم بد کردم ول یم ماهور

  :دمیتوپ یعصب

  ...میبه هست یو چوب حراج بزن يدیکش یمن رو وسط م يآبرو يپا دینبا ،يکه داشته بود یلیهردل

  وار باال گرفت:  میدستانش تسل 

  ...يریتا چند دست لباس ومانتو شلوار بگ میسر به دوستم بزن هی دی( ملتمسانه)  فقط قبلش با میباشه، بر باشه

  کنم... یبه موت قسم جبران م یدونم بد کردم ول یم

  بود که من باشم؟ یهمانند من تمام مشک یبه سر وضع انداختم، کدام عروس ینگاه
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من  یسر زندگ ییه بالآوردم تا صاحبکار پندار نفهمد شاگردش چ یدانشگاهم را در م یرسم يمقنعه و مانتو دیبا
  آورده؟

گرفت و همراه خودش به عرض  فمیکنج لبانش نشاند و از دسته ک یتکان دادم که لبخند کمرنگ يحوصله سر یب 
  کشاند. ابانیکنار خ

از گرما و حرص نشستم وسپس پندار با فاصله کنارم  یترمز کرد، اول من با کرخت مانیپا يجلو یکه تاکس نیهم
  گرفت. يجا

  چشم دوخته بودم... رونیتوجه به او به ب یبود و ب میرو نیتا مقصد نگاهش سنگ اول از

  

بود  یتا زانو م شیتا مچ دست و بلند شیها نیتنم کردم، آست ینفت یآب يبه مانتو ینگاه د،یخر يها سهیگرفتن ک با
 یبه تن کرده و شال آب زمیهم سا یمشک يتنم بود، شلوار پارچه ا کیشد و ف یطرفه بسته م کیو بدون دکمه 

کج  يسر يانداختم و با پوزخند میبه سرتاپا یقیدق اهنگ ;انداختم، داخل اتاقک پرو میموها يهم رو يساده ا یکاربن
  کرده و مالمت گر نجوا کردم:

نفهمه،  يزیاون بلکه صابکارش چ يخانوادم برده اون وقت من دارم بخاطر حفظ آبرو شهیرو شکسته و آبروم پ دلم
  ...؟یدم رو دستش سپردم که چخو

  حرفش و گوش کنم؟ دیجز بدبخت کردنم کرده که با ياون چه کار مگه

  

که  يطاقت نفسم را رها کردم و دراتاقک باز کرده و صاف مقابل پندار یخوره به جانم رخنه کرده بود و ب دیترد
  شدم. کیسرش با دوستش گرم بود، نزد

  خواستم دهانم را باز کنم و چند درشت نثارش کنم، کالم دوستش خفه ام کرد: یم تا

  ن؟یاومد

  ن؟یو خواست نیهم



  کالف

 
151 

 

شناسمش و  یباشه نه... فقط م قمیرف نکهینکنه ا اد،یب يدختر چیبا ه دمیدوستون دارها... تاحاال ند یلیجان خ پندار
 یول دهیکش ادیز یو سخت هیخوب یلیخوشحال شدم... پندار پسرخ یلیخ يخدا نیاالنم بهم گفت امروز عقد کرد

 شهیمثل هم قمیراحته که رف المیبابت خ نیو از ا نیهست یده... شماهم که مشخصه از خانواده متشخص یبروز نم
  و البته خوشبخت. نیربشیهم پ يکرده و ان شاءاهللا که به پا یکنه و انتخاب درست یتوکارهاش اشتباه نم

  

  کرد که... یم فیکه دوستش چنان از او تعر نیبلکه بخاطر ا ا،یانداختم نه از شرم وح نییرا پا سرم

کند  یتک دختر خانواده را نم يفکر آبرو یخودش حت يبه کارها دنیرس يداند پندار برا یاو که نم دم،یکش یآه
  و...

  

  ؟يالزم ندار يزیتموم شد، چ _

  حس لب زدم: یو ب دهیکش نرم وآرام پندار باال يرا با صدا سرم

  .هیکاف

  نگاهم را به دوست خندانش سراندم: سپس

  شماهم ممنونم. از

  تا پندار برسد. ستادمیمانکن مانتوها ا يتکان داده و جلو يتفاوت سر یزد که ب یتعارف

  کردند!؟ یاکثرن تعارف م نههایدانستم چرا موقع پرداخت هز یآمد و نم یتعارف کردن ها م يصدا

  

  نفوذ کرد: رمینگاهش را به چشمان دلگ یآمد، عسل رونیب يکه پندار با لبخند محو نیهم

 ناینگرفت... فعال ا یبهمون داد و پول هیفقط پول لباست رو گرفت و مانتوت و به عنوان هد یاصرار کردم ول یلیخ
  ماهـور؟ ،يریبگ رونیباشه تا سر فرصت چند دست لباس مناسب خونه و ب
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  :دیلرز شیکردم که مردد از پشت صدا یو پشت به او هوم ستادمیحرکت ا از

  ؟یزن ینم یکه... تو که به اوستام حرف تو

صورتم نشست و قضاوت کرده مرا  يبار رو نیاول يپدرم برا یلیس یخود افتادم وقت ادی يرا باال گرفتم و لحظه ا سرم
  چرا؟ دینپرس یبه عقد پندار نشاند و حت

  

نگاهش مدام در جفت چشمانم در  نیغمگ يشد و پندار با چهره ا دهیتادم که مچ دستم کشرا ندادم و راه اف جوابش
  ;نوسان بود

  ؟یگ یکه نم تو

  آره؟ یگ یمن و نگاه، م ماهور

  هم فشرودم: يسخت رو یپلک

  .نه

کردم و صورتم داغ شد و رنگم  یفیگونه ام نشست و لرزش خف يباره نفسش تند را رها کرد که هرم نفسش رو کی
  زد. یبه گلگون

  

 رد،یگ یاش از چه نشاءت م یرگیخ نیدانم ا یکردم و نم یخود حس م يدخترصاحبکار پندار رو مینگاه مر ینیسنگ
 واریتفاوت سرم را با در ود یبودم و ب یگاه او نسبت به پندار م یخانه نهادم متوجه نگاه گاه و ب نیپا درون ا یاز وقت

  کردم. یم گرم

  

زمزمه   ياسپند آتش زد و چشم بد دور مانیکرد و برا یسه ساله، مدام با لبخند نگاهم م یو عل میخانم، مادر مر رهین
 شیاوستا یانداخته بود و کنارم چفت زانو نشسته بود و تمام حواسش به تق نییپندار محجوب سرش را پا ;کرد یم

  بود.
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 ياش را رو یخنگول نکیبرخاست وع شیخونسرد از جا میبلندشدم که مر میها را جمع کرده و از جا يچا استکان
  :دمیرا از بغلم گرفت و من فقط زمزمه اش را شن ینیاش جابه جا کرد و با دو گام س ینیب

  برمش. یم خودم

  منتظر فرصت بودم تا با پندار اتمام حجت کنم. یزده بودم ول يحدسا کی

  افزود. یرا م میدلتنگ نمیمنزل خودمان بودم و هم ریبار در خانه غ نیاول يشت شب گذشته بود ومن برااز ه ساعت

  

حرف از هال عبور کردم و پنچ  یکرد، ب یکه از کنار پندار بلندشدم و او کنجکاوانه نگاهم م میاذان شب بود کینزد
  گذاشتم. اطیتا پا درون ح مودمیرا پ اطیح يپله انتها

 يانتها یمیقد ییطال رآبیفلکه ش کیاز درخت، تنها  یبود و نه حت يخبر اهیکه نه از گل وگ یمانیه سساد اطیح
 وارید يبزرگ به رو خیدو م لهیکه به وس يخورد و بند رخت بلند یبه چسم م يقهوه ا یکنار درب آهن وارید
  درست کرده بودند. وار،یدرست کنار د یمانیس

  

هم  يرو یپلک به،یمشت غر کی انیداشتم و دلهره تنها بودنم م يخورد و خوف بد نیرزمیز يبه پنجره ها چشمم
که به گمان  یرنگ مشک يها شهیبا ش یدر آهن کی اطیقسمت ح نیسمت چپ درست خلوت تر وارینهادم و کنار د

  کرده بودند، وجود داشت. ياسپر یبا رنگ مشک

  بود. یم نجایرا جمع کردم و در را آرام گشودم، بله حدسم درست بود، توالت ا لبم

  داشتم و با دقت دستانم را بند پاچه شلوارم گره کرده و داخل توالت شدم. وسواس

 يبرداشته و با وسواس چند بار ظیرنگ را با غ یو آفتابه آب دمیرا باال کش میها نیشلوارم را دوبار تا زده و آست پاچه
  شستم ...
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 یدستانم را محکم در هم م ییدست شو عیرا باز کردم و با ته مانده ما اطیح رفلکهیرا آسوده رها کردم و ش نفسم
 یدستم پاك شود، وضو را هم با دل يآب سرد نگه داشتم تا کف ها ریدادم و سپس ز یهم فشار م يو رو دمیمال

چپ را  يراست و پشت بندش پا ير وسپس مسح پاشکسته گرفته و فلکه را بستم و با دست راستم مسح س
  و راه افتادم. دمیشالم را جلو تر کش دم،یکش

  

  به اتاق بغل کرد: يشد و اشاره ا کمینزد ینیریخانم متوجه ام شد و با لبخند ش رهیکه وارد هال شدم، ن نیهم

  برات چادر و جانماز گذاشتم دخترم. اونجا

  خانم دادم: رهیگرفتم و به ن گوشیباز یو عل رهیر ختکان دادم و نگاهم را از پندا يسر 

  زحمت. يتو نیافتاد یلیخ دی... ببخشنیخوا ینم یازتون، کمک ممنون

  زد: یضیلبخندعر

  .هیحرف هیچ نیدخترم، ا نیرحمت

و چادر را  دمیفرش، لبم را گز يرو یوسجاده بزرگ دیچادرسف دنینگاه سمت پندار وارد اتاق شدم و با د بدون
  زمزمه کردم... رلبیرا ز ریبرداشتم و تکب

  

 دمید یزد و م یم يبایپندار لبخندز ياز عمد جلو یگاه میرا وسط سفره قرار دادم، مر یپلو زعفران سید متواضع
  بود. یچشمانش م ایسرس  يپندار معذب بود و مدام دستش رو

و پدرم جواب  دیایب میبه خواستگار دیپندار چرا با م،یو البته عاشق مثل مر بایکنم که با وجود دختر ز ینم کتمانش
  خانواده اش ببرد. يجلو زیتک دخترش را ن يآبرو یکند تا ازقضا حت يرد دهد و باز پافشار

  دخترم. میماهست ن،یعروس خانوم شما کنار آقا دوماد بش _

گونه مرا به  نیپندار ا یدانم و خدا که از وقت ینشاندم و فقط خود م ییخانم تنها جوابش را لبخندکذا رهین يباصدا
  شدم و دلسرد. زاریکشاند، از او ب غمای
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  چشم دوختم. مانیگرفتم و به بشقاب بزرگ جلو يکنار پندار جا معذب

  "بشقاب شام بخورم؟ هی يباهاش تو دیمن با "

  بشقاب استفاده کنند؟ کیاز  دیکه تازه داماد و عروس با ستیچه فلسفه ا نیا

  

  انداخت: نینرم و بم پندار کنار گوشم طن يگرم کرده بودم،  صدا يرازیرا با ساالد ش سرم

  ارم؟یبرات بشقاب جدا ب يخوا یم

  ودرشت حرکات ما را در نظر گرفته بود، چشم دوختم: زیکه مقابلمان نشسته بودو ر میبه مر ینگاه یرچشمیز

  .نه

 ،یعمان مویخورشت و اندازه ل ندیرا وارد دهانم کردم، طمع مطبوع و خوشا يو و قرمه سبزپل یبرداشتم و کم یقاشق
شدم  یم مانیافتادم که امشب خوراکش اشک و آه است، پش یم میمامان زهرا ادی یکرد ول یبه تناول م بیمرا ترغ

  .دمیبلع یمه را مه یاز سر بغض و دلتنگ دمیجو یخوردم و با تامل م یشامم را م شهیو آرام تر از هم

  داد. یجوابش را م ریکرد و پندار هم سربه ز ینطق م یاوستا تق یآرام که گاه یطیدر مح شام

  زد: میبه رو يخانم نگذاشت و لبخند محو رهیکه سفره جمع شد، خواستم بلند شوم که ن نیهم

  شوره. یم میخواد مر ینم

سفره  يدر خانه خودمان تمام کارها شهیکه هم یداد، من یگونه توجه آزارم م نیکردم و ا یبودن م یاضاف احساس
  هستم. میبودم که کمک دست مامان زهرا یدادم و راض یرا انجام م

  

  :دمیپرس یبه سفره خورد و با فروتن چشمم

  شه سفره و پاك کنم؟ یم پس

  عمق گرفت: لبخندش
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 اهیزمونه دست به س نیا يدخترها یدون یمثل تو خوشحال باشه... آخه م ياز داشتن دختر یلیخ دیبا مامانت
  زنن. یبه جون مامان وباباشون غر وسرکوفت م يزنن و به جاش تا بخوا ینم دیوسف

  

است، دلم را به درد آورد و نم نشست در کاسه  هیتا خود صبح اش زجر و گر شیکه برا یمادرم و امشب یدلتنگ غم
  تکان دادم: يچشمانم و خشدار سر

 يو بشه عصا ارنیب گهید یکیشد و نشد که بشه  تیاذ یلیسر من خ اره،ینتونست بچه ب گهیبعد من د مامانم
  دستشون.

  

  اش ناراحت شد و لب زد: چهره

  آرم. یبرات دستمال م االن

و خرده نان و برنج را جمع کرده و سپس با دستمال نم دار سفره را با وسواسم  دهیعقب کش یشدم و سفره را کم خم
  کردم. یم و تا دهیساب زیتم

  

بود، در مورد جنگ داعش با  یاخبار شبانگاه خیزده و چشمانم م هیتک یاتمام سفره با فاصله به پندار به پشت بعداز
فرار از صحنه  يکشتار مسلمان را نداشته و نگاهم برا دنیچشم گرفتم، طاقت د یبودو من با ناراحت یها م يسور

  مدام در گردش بود. ونیزیدرد آور تلو يها

 ختنیقرار گرفت و با لبخند مشغول ر میکه معذب بودم، چفت زانو دنمیشد و با د کمانینزد يچا ینیخانم با س رهین
  اش شد. يبلور يخوش عطرش داخل استکان ها يچا

  

قبل از خواب بودند و من با هراس و واهمه از تنها بودن در  يبود و همه مشغول چا زیوسوسه انگ يبه پولک ها نگاهم
  ق همراه پندار بودم.اتا کی
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خراب و خدشه دار  ینشود و وجه پندار مقابل اوستا تق ریخانم برسانم که سو تعب رهیبودم چگونه حرفم را به ن مانده
  نشود.

  

چشم  ;چشمانش بود يکه ساعد دستش رو يبود، به پندار میکاسه زانوها يکه دستانم رو یاتاق درحال یکیتار در
  دوختم.

  

 رهیبگذارم، ن نیتا هم سوتفاهم نشود و هم من بتوانم راحت سربه بال میبگو يزیخانم چ رهیتم  به نزدم، نتوانس یپلک
 ریرا تا کرده ز دشیفرش اتاق کوچک خودشان انداخته بود و لحاف بلند سف يرو يخانم لبخند به لب تشک دونفر

 رهیسرخ شد، ن یدرنگ رنگم به آن یب ;کرد تیدستش را پشتم گذاشت و مرا به داخل هدا یتشک قرار داده بود، وقت
سرخ و گلگون شدنم بخاطر شرم دخترانه ام بود، نه که نبود  نیکرد ا ینگاهم کرد و گمان م يخانم با لبخندمعنادار

  بود. یدشوار تر از فتح قله م یلیکه زخم زده بود، خ يکنار پندار دنیتصور دراز کش یول

  :دیچیاتاق پ يبم و گرم در فضا ي، صداآمدم عقب گرد کنم و مخالفت کنم تا

  .نیکرد يکنم، در حقم مادر یخانم، جبران م رهین نیلطف کرد یلیخ

  

  :دیخانم همراه احترام به گوشم رس رهیذوق زده ن يصدا یبه آنها بودم ول پشت

اگه مادرت هم زنده بود،  ن،یرو مثل خونه خودتون بدون نجاینکن و ا یبگیبابا پندارجان، توام مثل پسرم... غر يا
شده...  یخودش بوده و حاال صاحب زن و زندگ يپا يمستقل رو يطور نیکرد که ا یحتما به تک پسرش افتخاره م

  مادر... نیرشیهم پ يو به پا نیخوشبخت بش یاله

  

خورد و  یم درونم وول یو خاص بینفس مرا بند آورده باشند و حس عج ییخانم از اتاق خارج شد، گو رهیکه ن نیهم
  کرد. یشد و حالم را دگرگون م یام استشمام م ینیب ریپندار ز يمدام عطر خنک و خوش بو يها دنیبا نفس کش
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افتادم، لحظه  میو تر مامان زهرا انیچهره گر ادیکشدار پندار بستم که  يسکوت و هرم نفس ها يرا از فضا چشمانم
و محکم در  رمیگذاشت تن پرمهر و آرامش بخشش را در آغوش بگن یکرد و حاج بابا حت یتابه نگاهم م یآخر ب يا

  ... فیشود، ح رهیسختم ذخ يروزها يو تا برا رمیبگ یعاشق ضیاش ف يبغلم بچالنم و از عطر محمد

  مادرم... فیح

  دلکم... فیح

  ما... فیح

  مـاهـور! —

 رهیکه مقابلم بود و مشکافانه خ يدر آمدم و سرم را باال گرفتم و به پندار میبایاوهام ز يایکرده و از دن یفیخف لرزش
  ام بود، زل زدم:

  بله؟

  هم چفت شد و زمزمه وار لب زد: يآرام رو شیبست و پلک ها چشم

  و ... يکرد یکه امشب خانم ممنونم

  وسط حرفش: دمیحرفش را تمام کند و پابرهنه پر نگذاشتم

 ریو نزنم تو برجکش غ سمیخودش ننو ریغ یچکیه يرو به پا گهید یکیبزرگ شدم که خبط  يمن جا ست،ین الزم
 ،يد یکنم و به وقتش تقاص امروز پس م یوقت حال امروزم فراموش نم چیاون... ازت زخم خوردم و شکستم... ه

بود که حاج بابا  يناجور، ضربت کار يزد ونخوش ازم نداشته باش، چ ي... انتظار رورهیگ یمن شاهده که م ياگه خدا
 گهیدلش د گهیو بماند که د يکرد ستیرو ن شیسال بزرگش کرد و تو ناجوانمردانه هست ستیتک دخترش که ب يرو

  ...ستیدل بشو ن

  

  و نگاهم کرد: دیعقب کش شیموها يتارها انیم یدست کالفه
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  .تیخیتا آب بشه تمام سد  کنم یمونم و اونقد بهت محبت م یشم و منتظر م ینم دینا ام من

  

 يمعجزه ا یکار و حت  چیقلبم حک کرد که با ه يرو یقیکه زخم عم يپرحرف و پر درد ینگاهش کردم، نگاه تنها
  پاك بشو نبود که نبود.

  

را از داخل کوله ام برداشتم و مشغول ذکر  میا روزهیف حیزدم و تسب هیتک یکنار تشک رد شدم و چهار زانو به پشت از
  خورد. یتکان م حیاتاق لبانم همراه رج تسب دیسف واریبه د رهیبودم، دانه به دانه خ

  

پولش را کنار بالشت قرار داد و با  فیرا در آورد و تلفن و ک راهنشیو پ دیکش یآه د،یکه مصمم بودنم را د پندار
که از  يگرچه هوا گرم بود و تنها باد د،یخودش لحاف نکش يرو یو حت دیکشتشک دراز  ياش رو یو شلوار ل یرکاب

  شد. یگرم اتاق پخش م يگرفت، در فضا یکولر نشاءت م

  

  به در خورد. يرا آزاد کرده و چشمانم را بستم و مشغول شدم که تقه ا شالم

  .سیهاش گرفت:  ینیب يشدم و پندار آرام دستش را باال آورد و رو زیخ مهین هراسان

  در اتاق رفت و آرام باز کرد. يجلو شیو بدون بستن دکمه ها دیرا پوش راهنشیخودش دوباره پ سپس

  

  :دمینازك مربم از پشت در شن يصدا

  .نیتشنه نش یوقت سرشب هیپندار مامانم پارچ آب داد که بدم بهتون تا  آقا

  داد: یپارچ آب را گرفت و همزمان جوابش را به نرم ریز نهیطمان پندار

  دستون دردنکنه. ممنون،
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  :دیآرام و نجواگونه رس میمر يطناز يصدا

  کنم، آقا پندار؟ یم خواهش

  و رفت. دیراهش را کش یچیدانم چرا حرفش را خورد و با ه یمنتظر نگاهش کرد که نم پندار

  

شسته و مشغول در فرستادم و دست به چانه به پندار که همراه پارچ کنار تشک دو زانو ن رونیب دیرا ترد نفسم
  :يکنجکاو يشدم به او رو رهیبود، خ راهنشیآوردن پ

  م؟یمر نیا يخواستگار ینرفت چرا

  خواد که مدام حواسش بهته؟ یهم خاطرت و م یلیخ گمونم

  

  اش بودم، دوخت: رهیکه خونسردانه خ یو هوا معلق ماند و نگاه بهت زده اش را به من نیزم انیم دستش

  ؟یگفت یچ

  باال انداختم: يشانه ا دیالق

  .يایکنه تا به نظرش ب یم يطرف چقد دوست داره و هرکار د،یفه یبود از نوع نگاه و رفتارش م يا گهیدختر د هر

  

  انداخت و نفسش را پرتالطم رها کرد: ریکرد و سرش را ز شهیپ سکوت

  و

  ...مینک دایپ میخونه جمع وجور بتون هیرم دنبال خونه، خداکنه  یصبح زود م فردا

قرار  شیقسمت اتاق به پندار سرم را رو نیبرداشتم و دور تر یکمد بالشت يبلندشدم و از باال لکسیکرد که ر نگاهم
  خود انداختم. يبود را هم رو زیرخت آو يکه رو يدادم و چادر نماز



  کالف

 
161 

 

  باهات ندارم. يسرجات بخواب، نگران نباش کار ایب — 

از ذهنم  يوفکر مادرم لحظه ا ادیدر دستم بود و  حیو تسب دمیزدم و بدون جواب پشت به او دراز کش يپوزخند
  شد. یخارج نم

  .ایفرش، ب يرم رو یمن م ایکنه ها... ب یفرش درد م يکمرت رو نجا،یا ایب —

باز کردم و با چهره اخم پلکانم را  دمیکه کش یفیخف غیهوا قرار گرفتم و با ج انیباره م کینکردم که  یباز توجه 
به  یکیهمه نزد نیو تنش گرم بود و از ا دمیشن یآلود پندار رو به رو شدم، ضربان تند وکوبش قلبش را به وضوح م

  سطوح آمده و لب زدم:

  ...نیزم بزارم

  کرد: ظیتشک آرام گذاشت و همزمان غ يتفاوت مرا رو یب که

دختر خوب  هی... حاالهم مثل یمخم نش يباهات ندارم تا فردا مته رو يکار چیه ارمیاز دلت در ن یتا وقت نترس
  سرجات بخواب و باهام لج نکن که خرابم.

  کردم. یرها م یعصب يو نفس ها دهیسرم کش يپشت به او چادرم را رو یحرص 

  کرد! ینم میرها يگفت و لحظه ا یم زور

  

منظم پندار نشان  يو هرم نفس ها دمیگز یدندان م ریزهم نگذاشتم و مدام لبم را  يپلک رو يخود صبح لحظه ا تا
  و ترس آکنده از رکب خوردن؛ مرا محتاط کرده بود. دیداد، با ترد یاز خفتن او م

شکمم مشت شد و مدام چهره برافروخته پدرم وچشمان  يبه سقف دستانم رو رهیو خ دمیطاق باز دراز کش میجا سر
  کردم. دیآنها را از خود ناام يریخوردم که سر پ ید افسوس مشد و چق یمادرم در ذهنم زنده م انیگر

  

  ناله کردم: وسانهیما رلبیز

  !مامان
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نگاه ناباور و بهت زده  یگرفت وقت یدرد م شتریشد و دلم ب ریاز چشم سمت چپم سراز یلجوج و سمج اشک
که دستش را دراز کرد و شاخه گل  یمن وپندار در کافه کنار دانشگاهم، زمان يعکس ها دنیو مادرم با د نیرحسیام

  را مقابلم گرفت.

  

صورتم قرار دادم و از ته دل  يشکم برداشته و رو يدستانم از رو د،یلرز میهم انباشتم و شانه ها يسخت رو یپلک
  زار زدم.

 یکنم ول داریخواست او را از اتاق ب یدلم م یحت ینشود، از فرط ناراحت داریکردم تا پندار ب یهق هق م خفه
  ...شیآبرو

  

آب  وانیپارچ آب رفته و با عطش درون ل کیبلندشدم و نزد میحدقه زده از جا یشد و با چشمان دهیبر دهیبر نفسم
  .دمیسر کش کبارهیو همه را  ختهیر

  

کردم تا هوا را با  یرا م میشد و تمام سع یچنگ م میزده شده بود و مدام دستانم به گلو جانیملتهب و ه نفسم
  خوردم. یباره تکان محکم کیببلعم،  یوجود گرفتگ

که محکم و با خشونت سرم را به  د،یدانم در نگاه دو دو زده ام چه د یکرد و نم یرا زمزمه م ییزهاینامفهوم چ پندار
  کرد. یو دم گوش چپم نجوا م دیکش ینوازش وار م میموها يستبرش فشرود و دستش مدام رو نهیس

  

سکوتم را  یداد، وقت یو مغلوب آرام شد و محسور کننده دست راستش پشت کمرم بود ومالش م زیرسوخ آم تنم
  :دیپرس رگوشمیمردد ز د؛ید

  ؟یخوب

مشت شد تا او را در  میقطره اشک بسته شد و دستانم در کنار ران پا دنیسرم را تکان دادم و پلکانم با چک بانهیغر
  .ردیآغوش نگ
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  شدم. یمنکر آرامش امن آغوشش نم یتوانستم او را قبول کنم، منته ینم

  .میعالم هست يتنها نیدانم هر دو تنها تر یم یدهد ول یکرده بود و تاوان م بد

و پندار محکم  دمیپر یکه در خواب فرو رفتم از کابوس ترس پدرم از خواب م يخود صبح کنارش بودم و چندبار تا
  سببش خودش بود وبس.م د،یکش یمرا در آغوش م

  

  درمونش  سخت تر از سخت است... یول يدرد داد ایخدا 

  و دم نزدم دمیندارم، دردش کشنده اش را چش یرا عاجزم راه درمون

  "بشود مرهم دلم؟ بهیغر کی " انیآشنا انیبگو انصاف است، م خودت

  :دیرا باز کند و بگو آغوشش

  کنم! یخودم هم درستش م یول بدکردم

  

 شیته ر يچشمانم را گشودم که در کمال ناباور دستم رو يخورد، با وحشت ال يزبر زیم که دستم به چزد یغلت
  به صورتم زل زده بود. یپندار خورده و او با لبخند خاص

  

  قرار دادم: میشانیپ يشدم و دستم را رو زیخ مهیدرهم شد و دستپاچه ن میاخم ها روزیتصور د با

  !یلعنت

  :دیمتعجب پرس پندار

  کنه؟ یدرد م سرت

  را مالش دادم: میشانیتکان دادم و اطراف پ يو تنم به شدت کسل و خسته بود، سر دمیکش يا ازهیخم
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  ترکه... یم داره

  

  نگاهم به مچ دست چپش رفت: ناخودآگاه

  چنده؟ ساعت

  را در آورده بود، خم شد و تلفنش را چک کرد و همزمان گفت: ساعتش

  صبحونه... میربع به نه، پاشو رختخواب جمع کنم و بر هی

  زمزمه کردم: رلبیرا دوباره ماساژ دادم و ز سرم

  نماز صبحم قضاء شد!؟ یعنی

  :دندیگرد شده لبانم لرز یبا چشمان رانیح

  بشم. داریکردم که واسه نماز نتونستم ب یگناه چه

  نثارم کرد: یبینگاه عج پندار

  .یخون یخب قضاش م گهینمازه د هی ر،یسخت نگ الیخیب

و سردرد  یرا محکم به چپ وراست تکان دادم و از جا بلندشدم و چند قدم برداشتم که به علت خواب آلودگ سرم
 نهیس یاز فرط ناراحت یقیو آه عم دمیصورتم کش يدر نشسته و دستانم را رو يخوردم و همان جا جلو يسکندر

  رها کردم.

  

  پندار مانع شد: يواس راه افتادم که صداح یآرام شدم ب یکم یوقت

  ؟يبر يخوا یوضع م نیا با

  سرم را خاراندم: گوشه
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  ها؟

با دو گام آرام قرار گرفت و دستانش را باال آورد و شالم  کمیبالشت برداشت و نزد يو خم شد وشالم را از رو دیخند
  سرم گذاشت. يرا رو

  

 یلمس م نییگونه سردم را نوازش وار باال وپا يسبابه اش رواش شدم که با پشت انگشت  رهیحدقه زده خ ِچشمان
  کرد:

باعث قضا شدن نمازت شد و خداهم  نمیو هم یآرامش شب داشته باش یو نتونست يدیچندبار از خواب پر شبید
  و ناراحت باشه. يخودخور نقدیبنده اش ا ست،ین یراض

  

  زدم: شیگشتم و ن تلخ

  وحاال... يپابرهنه و نابودم کرد يکردم، تو اومد یو م میوگرنه من داشتم زندگ يبالرو سرم آورد نی... تو ايکرد تو

  سسسیلبم گذاشت: ه يرا رو انگشتش

  ام دوخت: زشدهیعمق ونافذش را به چشمان ر نگاه

خانواده اوس  يکنم حداقل جلو یخواهش م یول ینیدونم ناراحت و غمگ یدارم، م حیشدم و واسش هم توض مجبور
  کن.مراعات  یتق

  

  دستش تا پس برود: ریز زدم

  که من باشم؟ يفکر مراعات و دل شکسته ام بود يخانوادم برد شیآبروم پ تو

که دوستت زود نطقش بازشد  فیح یبارت کنم ول چاریدوستت چندتا ر يفروشگاه جلو يخواستم تو یم روزید
  ونذاشت که بشه بردن آبروت.
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  رابست: شیپلک ها یلبخند تلخ همراه

کردم تا بهت برسم... مجبور شدم وگرنه االن  يبدون من هرکار زو،یهمه چ یختیر یو م یگرفتیجلو خودت نم کاش
  و... يبود یدرحال پرو لباس عروس

  

  پندار قرار دادم و هلش دادم: نهیهم قرار دادم و کف دستانم به س يتوجه دستانم را رو یب

  کنار. برو

  .میو به من من افتاد دیو به رو شدم و هر دو هول کرده رنگ مان پرر میکه از اتاق خارج شدم، با مر نیهم

  و او... مانیگفته ها دنیترس از شن من

  ناخواسته حالت مالمت گرفت: چشمانم

  م؟یمر یداشت يکار

  :دیبه صورتش کش یدست دستپاچه

  خبرتون کنم. امی... نه اومدم بگم صبحونه آماده است و مامان هم گفت بنـ

  

  :دیحواله ام کرد و مشکافانه پرس یقینگاه دق سپس

  ده؟یتو چرا رنگت پر یول

  ...ایافتاده  فشارت

نازك کرد و راهش را  یدرهم شد و پشت چشم شیباره اخم ها کیکرد، که  یم يخودش چه فکر شیدانم پ ینم
  و به آشپزخانه بازگشت. دیکش
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  مزمه کردم:شدم، ز یم اطیکه وارد ح ینیباال انداختم و درح يشانه ا دیق یب

  داره دختره... يریخوددگ

  دخترم؟ یعروس خانم، خوب ریصبح بخ –

  جوابش را دادم: یحیبا لبخند مل نم،یخانم را بب رهیرا باال گرفتم تا ن سرم

  ممنون خوبم. ر،یصبح تون بخ سالم،

  :دیحواله ام کرد و گوشه لبش را گز یقیدق ینگاه

  ؟يندار يزیچ یمشکل یگم... خوب یم

  باال رفت و چندبار پلک زدم: میابرو ییتا کی

  هم ندارم. یخوبم مشکل نه

  خورده براندازم کرد: نینگاهم کرد و با چشمان چ مشکافانه

  کنه؟ یدرد نم تیجا چیه یعنی

  رشکمت؟یز ای کمرت

  انداختم: ریدخترانه سرم را ز یرا خواندم و با شرم هیته آ تا

  خوبم خاله. من

  لب زد: زیومحبت آم دیبه سرم کش یآمد و دست کمینزد

  بهم بگو ماهورجان. ،یداشت يزیچ یو اگه مشکل یمثل دخترم توام

  انداختم: ریسرم را ز نیشرمگ

  .چشم
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  زد: یپهن لبخند

  آقا براتون کله پاچه گرفته، بدو بدو دختر خوب. یبال دخترم، برو دست وصورتت بشور که تق یب چشمت

  شدم.  یبهداشت سیرفته و با چند گام وارد سرو نییتکان دادم و از پله ها پا يو سر دمیرا گز لبم

  

رساند  یقطعنا خود را با عجله م رمیاسم فرشته مکث کردم، اگر با او تماس بگ يتلفنم را باال گرفتم و رو دکنانیترد
آرام  يچپاندم و با قدم ها فمیک تلفنم را در یتواند باشد، بعد از تبسم یدانم واکنشش نسبت به پندار چه م ینم یول

  کرد. یرا دعوا م یپخت و پز همزمان هم عل لخانم خانه بود و درحا رهیاز اتاق خارج شد، ن

  

  :دمیوارد آشپزخانه شدم جلو رفته  پرس  متعجب

  شده؟یچ

  داد: یسرش را تکان دنمیخانم باد رهین

  هم که رفته دانشگاه و... میمن کار دارم و  مر یول رون،یب میخفم کرده از بس گفت بر یعل نیا

  

  کنج لبانم نشاندم: یلبخندکمرنگ

  بخرم. يزیچ دیبا ییزهایچ هیو از اون ورم  رونینداره من ببرمش ب یبیع

  

  بهم کرد: يمردد ینگاه

  ؟یش ینم تیاذ یمطمئن

  و ممکنه... یستیهم بلد ن نجارویا آخه
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  کرد: یم نییتوپش را باال وپا یگوشیکه با باز دمیکش یسر عل يرو یستد يو با لبخند محو دیحرفش را بلع هیبق

  ن؟یخوا یشه، فقط شما کمک نم یباهم پارك و بعدش هوامون عوض م میر یبابا، م نه

  

  حواله ام کرد: ینیریش لبخند

شه... ( سرش را سمت  یساعاتم نم هیکه سرجمع  دنیجارو کش هیناهاره و  هیو همش  ستین يدردنکنه، کار دستت
  وگرنه ... یکن ینم تیخاله و اذ یخم کرد و با انگشت اشاره گفت) عل یعل

  

  :دیخند یبا تخص یعل

  .باشه

کج  يخانم سر رهیو رو به ن دمیشدم و با لبخندش، خنده ام گرفت و گونه اش را کش رهیبه لحن بامزه اش خ متعجب
  کردم:

  .میپارك بر یشم که باعلرم و مانتو بپو یمن م پس

  را هم زد. شیتکاند و با مالقه دستش سر قابلمه را گشود و غذا يخانم سر رهین

  اتاق شدم. یراه نیغمگ يو با ولع استشمام کرده و با چهره ا دیچیام پ ینیب ریکوفته ز عطر

 یمعطر تلخ و گس م يها يرفت و نه طمعش بخاطر سبز یوآشنا بود، نه وا م لیزبان زد فام شیزهرا کوفته ها مامان
  کرد. یدل آدم را آب م شیخوش غذاها حهیرا شهیشد و بلعکس هم

  

را  میو من همزمان صدا میاز هال عبور کرد یمانتو ساده ام از اتاق خارج شدم و همراه عل دنیبعداز پوش نیاندوهـگ
  باال بردم: یکم

  .میرفت مــا
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  بلندشد: شیصدا

  دخترم. بـسـلـامت

را گشودم  یام صاف کردم و درب آهن یمشک يمانتو يام را رو یو شال آب دمیپورتم را پوشاس يشده وکفش ها خم
  بود. یصبح م میده ون يام چک کردم که رو یزد و من هم با لبخند به ساعت مچ یبا خنده جست یو عل

  

و به  دهیخر یساده شکالت یبستن کی یعل يو برا ستادمیسوپرمارکت ا کیپارك کنار  یکیو تا نزد میراه افتاد ادهیپ
  او دادم که با ذوق آن را از دستم گرفت:

  خاله. یمـرسـ

 یدرخت صنوبر نشسته و به عل هیسا ریز مکتین يرو م،یدیبه پارك رس یزده و دستش را گرفتم و وقت يمحو لبخند
  کرد، چشم دوختم. یچمن ها با توپش بدو بدو م يکه رو

  

  زل زدم. یکرده و سرم را باال گرفتم و به آسمان آب درهم قالب میو انگشت ها دمیکش یآه

  را لمس کنم. یمحو شدن يها يبرسانم و آن ابر دیسف يتوانستم دستانم را به ابرها یم کاش

  .دمیکش یزدم و آه یپلک

  

  ام فتاد. نهیکه عکس پندار در صفحه زم دم،یکش رونیمانتوام ب بیزنگ خورد و شتاب زده تلفنم را از ج تلفنم

  

  .دمیام کرده که من نفهم رهیکه چه موقع وقت کرده تا شمارش را همراه عکسش ذخ نیاز ا متعجب

  سبز را لمس کردم: دکمه

  بله؟
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  زد: ینفس م نفس

  نگاه بنداز. هی میایدنبالت باهم ب امی... آماده شو تا بیخونه اوس تق کیکردم نزد دایخونه پ هیماهور،  سالم

  

  را خاراندم: میشانیپ گوشه

  .میآ یآدرس بده ما م ،یپارکم با عل يتو نم

  آرام به گوشم نشست: شیکرد و صدا یمکث

  گلها پالك... کوچه

  

دادم تا رد  یسرکوچه ها م يبا دقت چشمانم را به تابلوها م،یرا گرفته و باهم به سمت آدرس راه افتاد یعل دست
  .مینکن

  رفت. یبود و با تلفنش ور م ستادهیا یساختمان هیسا ریپندار را ز م،یدیربع  بالخره رس کیاز  بعد

  کرد: یاهیوس دیبه درب سف يزد و با سر اشاره ا یلبخند جذاب دنمیو باد میشد کشینزد

  همون خونست، همکفه و ... نیا

  

  کرد، که پندار آرام گفت: یگره خورد و او هم متعجب نگاهمان م شیدخترهفت قلم آرا يباز شدن درب نگاهم رو با

  همکف. يبرا میما تازه اومد دیبسته نکن لطفا

  چشم دوخت: اطیچشم از ما گرفت و سرش را چرخاند و به داخل ح دخترك

  ؟یگ یم یخونه خال نیا

  .هیشش ماه خال نهیخزه، نم داره و سوسک داره... واسه هم یلیخ بابا
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پنجه  ریمچ دستم اس یراهم را کج کردم که بروم، ول تیاهم یماتش برد و منم با اخم چشم از پندار گرفتم و ب پندار
  پندار شد و لحن پندار شرم زده:

  ... نیاومد واسه هم زیبنظرم تر وتم دمیخبر نداشتم و خودم رفتم تو د بخدا

  

  را باال بردم و مانع شدم: دستم

  زه؟یتروتم یگ یم تو

  کنم. ینگاه م هیرم  یخب م یلیخ

 ستادمیدر همکف ا يراست جلو کیشدم،  اطیکنجکاو و هفت قلم رد شده و وارد ح را پس زدم و از کنار دخترك او
  و وارد شدم. چاندمیاش را گرفتم و پ رهیو دستگ

در وپنجره ماتم زد، با حرص  يو گرد وخاك رو یفیکث دنیبا د یبرق را روشن کردم ول دیآمد، کل یم ریو دلگ کیتار
  روزنامه ها رد شده و داخل آشپزخانه شدم. ياز رو

 يسقفش زرد رنگ که احتماال از تجمع آب باال يکرد و باال یفلکش چکه م رآبیو زنگ زده و ش يها فلز نتیکاب
  گونه مات و کدر شده است. نیپشت باما

  

 غیج زهیغر ياز رو اریاخت یبه سرعت رد شد و ب يزیدر آشپزخانه قرار داشت و با اخم المپ را زدم که چ حمام
  و عقب عقب قدم برداشتم. دمیکش يبلند

  :دیهراسان پندار به گوشم رس يحمام بود که صدا رهیگرد خ چشمانم

  شده؟ یچ

  رو به پندار حرص زدم: ظیاز ترس آن موجود چندش بند آمده بود و با غ زبانم

  موش داره... یمونم، لعنت ینم نجایا من



  کالف

 
173 

 

  ماهور؟ یگ یم یچ — 

  زدم: نفس

  .نیخودت برو بب ستم،یبمون ن نجایا من

جک سال را  ییگو دیخند یخنده و چنان م ریزد ز یباره پف کیدر حمام رد کرد و  يمتعجب سرش را از ال پندار
  ...دهیشن

  

  خورده دست به کمر شدم: وندیپ يباز و اخم ها یبادهان

  ؟يخند یم یچ به

  گفت: دهیبر دهیبر تیکرد و درنها یزده رها م جانیرا ه شیو نفس ها دیکش یصورتش م يرا مدام رو دستش

 یاز ترس سکته... م يدار نجایلرزه... اون وقت... تو ا ی... موش... موشه بدبخت... از ترس تو رفته... اون گوشهممـ
  .یکن

  

  در هوا تکاندم: یدست یعصب

  .دمیء دراز بقا ي... فقط توهیکه بدونم چجور دمیمسخره کن، من تاحاال موش و چه بدونم سوسک و ملخ ند خودت

  

  وار باال برد: میرا تسل دستانش

  .میکن دایتا خونه مناسب پ یچند امالک میوباهم بر يایحاال جوش نزن، بهتره خودتم همراهم ب باشه

 يبا بچه ها يشدم که توپش درحال باز یآمدم و متوجه عل رونیب ییبود و با تکاندن سر از آن خانه کذا یمنطق
  .کوچه بود
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  خم شدم: شیزدم و جلو يلبخند

  کن. يبا يجان... از دوستاتم با یعل میبر

  دستش را بلند کرد و رو به دو پسر بزرگتر از خود گفت: یعل

  رفتم. من

  شد. رهیرا گرفت و به جلو خ یعل گریآمد و دست د رونیهم از خانه ب پندار

  

  !ییآبرو یو ب يو حقه باز يگر هینه با حل یدغدغه قدم بزنم ول یب يپندار شانه به شانه ا يبود تا همپا میآرزو یزمان

  

 میکه تنها مشغول د،یو باز فکرم به خانه پرمهر خانواده ام پر کش دمیشیاند یزندگ نیو به سرانجام ا دمیکش یآه
جز صبر کردن وساختن  يهل داده شدم و چاره ا یبزرگ تیباره در مسئول کیحاال  یخانه بود ول يدرس و کارها

  نداشتم.

روانه منزل  يتوانستم با جالل و شکوه به منزل خودم بروم نه با ذلت وخار یداد و من م یاتفاق ها رخ نم نیا کاش
  ! يمستاجر يمنزل مناسب برا کیکردن  دایو در به در پ یاوستا تق

  

 زیخانه خوب و تر وتم ای م،یگذاشت یامالك پا مامالك به آن  نیگرم مدام از ا يهوا نیگرفته بودم و در ا يبد سردرد
  فراوان! شیخانه اش نم دار و فاقد امکانات با پول پ ایو  ادیاش ز انهیماه هیبود و کرا

  

 دیتوانستم باور کنم که با یبود و نم ادیامالك و خانه از متیهمه ق نیبودم که چرا در قسمت جنوب تهران ا مانده
وچهار ساعتش را  ستیتمام ب دینور ندارد و با یکه حت يوارد در خانه ا لیم یبد و بدتر، بد را انتخاب کنم و ب نیب

  .میکن یالمپ ها روشن باشد، زندگ
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  :دیرس یهم کالفه و خسته به نظر م یعل

  من گشنمه... خاله

 یهم رها م يکالفه و خسته ا یپوفو  دیکش یم شیموها يبود و مدام دستش را ال نییبه پندار که سرش پا ینگاه
  کرد، چشم دوختم:

  شد. دایپ یخونه جمع وجور نقل هیبلکه  میبگرد يخونه اوستات تا بازم عصر میبچه گرسنشه، بهتره بر نیا

  

  انداخت: ریرا باال آورد و نگاهش را ز سرش

 یاثاث خونه وزندگ يهم کمه و اونا رو برا شی... پول پادیبر ب هیاز بس کرا ستین يبگم، حقوق من طور یدونم چ ینم
  ...هنگه داشتم... شرمنده ام ك

  

  تفاوت لب زدم: یادامه دهد و ب نگذاشتم

  به خدا باشه. دتیشه... ام یم دایپ زیخونه تروتم هیبالخره  ،یخواد فکرکن ینم

  دادم و بفکرش بودم. یم يدانستم چرا او را دلدار ینم خودم

و با  میشد یمغازه داران و سوپرمارکت ها رد م انیو از م میو راهمان  به سمت خانه کج کردباال انداختم  يا شانه
محل مدام بچه ها  نیکه ا یما فرق دارد، درحال زیبا محله خلوت و تم یلیمحله خ نیفکر متوجه شدم، اوضاع ا یاندک

  !دندیخند یو غش غش م دندیپاش یکردند و در سروصورت خود خاك م یم يبار

  

و  دیتاب یبه صورتم م میشدم؛ آفتاب مستق رهیخ ست،ینگر یکه با لبخند به آنها م یآوردم و به عل نییرا پا سرم
  کمتر به چشمانم برود. دیکالفه ام کرده بود و ناچار دستم را سپر کردم تا اشعه خورش
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  !و با مشت به در کوفتبا شتاب و عجله به سمت درب هجوم برد  یعل م،یدیخانم رس رهیکه درب خانه ن نیهم

  

  سرم را کج کردم، که پندار آرام گفت: متعجب

  .الیخیعادت دارند، ب نجایا

  زد با کوفتن درب! یخانم سکته را م رهیکه ن نگونهیشود، ا یم مگر

  

  چشم دوخت: یبه عل ظیآمد و با غ رونیاش ب یگل گل يقد يخانم با چادر رهیکه باز شد، ن در

  چه وضعه در زدنه؟ نیمرده ا لیذل

  دهنم، بسکه دستپاچه شدم و تا برسم خوف برم داشت. ياومد تو قلبم

  

 میشد کینزد یوقت د،یبه گوشم رس رآبیش يشد و سپس صدا اطیکالفه مادرش را کنار زد و از در داخل ح یعل
  نگاهش به ما افتاد:

  آقا باهات کار داره... یپسرم، تق ییکجا

  تکان دادم: يسر یرده و با لبخند کمرنگرا باال ب میابرو ییتا کی

  .سالم

  زد: یخانم لبخند پهن رهین

  خسته. یلیو هم خ نیکه مطمئنم هم گرسنه ا نیماهت عروس خانم، بفرما يبه رو سالم

  دستم را پشت کمرش گذاشتم: نیکرد، بنابرا یادب حکم م یکرد که اول داخل بروم ول تعارف
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  .میآ یما هم م نیاول بر شما

  

و الغرش از  فیشرت تنش را کند و با بدن نح یتفاوت ت یرو به رو شدم که ب یاز آب لل سیبا چهره خ م،یوارد شد تا
  زد و شتاب زده وارد هال گشت. یپله ها جست

  

حال کرده بود، آب دهانم را فرو  یکرده و دمم را تنگ و ب سیعرق کمرم را خ يکرد و دانه ها یگز گز م میپاها کف
  شستم، پندار هم کنارم خم شد و همزمان زمزمه کرد: رفلکهیشدم و دستانم را همان جا کنار شدادم و خم 

  ... ببخش.یول ينطورینبود ا اقتتیو ازت ممنونم، ل يشد تیدونم اذ یم

  

  و بتوانم باز با خانواده ام رفت و آمد کنم. ردیرا پس بگ میبود تا آبرو رممکنیغ بخشش

  کردم وارد هال شدم. یمزمان که شالم را درست وصاف مبرخاستم و ه میحرف از جا یب

  کردم: يکرد، سرفه ا ینشسته بود و اخبار را نگاه م ونیزیتلو يجلو یتق اوستا

  .سـلـام

  :دیپاش میبه رو يرا سمتم کج کرد  لبخندپدرانه ا سرش

  ن؟یشد تیامالك اذ نیا يتو یلیحتما خ یسالم دخترم، خسته نباش کیعل

  

  چرخاندم: يزده و سر یلبخندمات

  ...یول ستیخونه گرونه و بدتر از اون اکثرن خونه هاش اصال قابل سکونت ن یلیخ نجایا بله،

  زمزمه کرد. یسالم رلبیچهار زانو نشست و ز یبلند کرده کنار اوستا تق يهم وارد شد و با سر پندار
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  پندار زد: يبه زانو یدست اوستا

  ؟يکه به هن هن افتاد نمیب یم

  .یدون یم یقدر زن و زندگ یبکش یسخت کمینداره،  یبیع

  

قرار  میران پا ينشستم و دستانم رو میپاها يمقابل پندار و اوستا رو زیشد که من ن کمانینزد ینیخانم با س رهین
  دادم.

  زد: یخانم لبخندکمرنگ رهین

 هیبود و ما سر دو روز  یاون موقع ها ارزون یول م،یدنبال خونه بود یه میماهم اون موقع ها عقد کرد ادتونهیآقا  یتق
اون موقع ها  ،یسر خونه و زندگ میماه رفت کیو ظرف  میهم داخلش رو پر کرد عیو سر میکرد دایخونه جمع وجور پ

  !میدو کلوم باهم اختالت کن میتونست ینم یحت جوننبود و ما از ترس آقا ياز نامزد و نامزدباز يخبر

  

  شکست: یکوتاه؛ سکوت را اوستا تق یانداختم، بعد از تبسم نییزده و سرم را پا يلبخندمحو

 نیآ یچرا نم ست،ین ادیدونم دستت تنگه و پس اندازتم ز یدخترم، م نیجان، توام مثل پسرم و خانمت م ع پندار
  ن؟یکن ینم یزندگ نیزم ریز نیهم

آب و  نهی... فقط هزهیخوام نه کرا یم شینه پول پ من ازت ن،یکه وضعتون خوب شد دنبال خونه بهتر بگرد همدتی
  ...نیکن یراحت زندگ الیبا خ نینشه و بتون عیشه که حق شماهم ضا یگاز وبرق به تعداد نفرات حساب م

  

که زحمت دست  یانداختم و شربت پرتقال ریکرد و با فکر مشوش سرم را ز ینگاه مان م یضیخانم با لبخند عر رهین
  .دمیا جرعه جرعه سر کشخانم بود ر رهین
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واهمه داشتم، نوع ونگاهش  میاز مر قتشی... حقمیمر یمهربان و دلسوز بودند ول يزن وشوهر ،یخانم و اوستا تق رهین
  کرد... یمرا آشفته م

  

  .میراه افتاد نیزم ریهمراه پندار به سمت ز یآقا تق هیخوردن شربت به توص بعداز

  

  برق را زد. دیبود را گشود و اول وارد شد وکل یمات شهیش شیکه باال یدر آهن پندار

نم داشت و  یکم شیوارهایشد، د یم دهید یمیبود و فقط چند خرت وپرت اثاث قد زیداخل شدم تعجب کردم، تم تا
 يدادم دو فرش دوازده متر یاتاق بزرگ که احتمال م کیوجود داشت،  نیزم ریدرون ز اطیبه سمت ح شهیسه ش

 میکن ریگوشه اش تعب يلوله آب برا کیو  میکن زیماتش را رنگ و تم وارید نهیهز یبا کم میتوانست یشود، م ریجاگ
  .میجا شستشو ده نیتا ظرف و ظروف را هم

  گم... یم —

  گم.. یم _

  زد: يکه پندار لبخند میبه خودمان زل زد ناباور

  بگو. تو

  زدم: یرا جمع کردم و پلک لبم

خواد  یواسه شستن ظرف ها، نم رآبیحموم کوچولو و ش يبرا یبکش نیرزمیزاره دو تا لوله آب داخل ز یآقا م یتق
  کنه؟ یخواد وبس... قبول م یم ییظرفشو نگیوس زیتم تیدونه کاب هیحتما بزرگ باشه ها، فقط 

  

  :دیبه چانه اش کش یدست

  .میساکن بش نجایالزم نبود ا دیشا میبنظرم عصر هم دنبال خونه بگرد یزنم ول یحرف م یندارم و با اوس تق یحرف
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کارها را به خودش  نیدانستم منظورش را بفهمم، بنابرا یخوشحال نبود ونم یآقاتق شنهادیاز پ ادیز ییگو پندار
  صرف نماز وناهار و پشت بندش گشتن دنبال خانه مناسب... يبرا میسپردم و باز باال رفت

  

را  يگریرا باال خم کرد و د شیزد و زانو هیتک واریو پندار نشسته به د میمغلوب و خسته وارد اتاق شدهر دو  شب
که پسرش در آغوش بود و از داخل تابلو اوج غم وغصه مادر قابل  يمادر يقهوه ا يبه تابلو رهیو خ دیدراز کش

  چشم دوخته بود.کرده،  غضب يروشن و نم زده و لب ها يچشم ها ;مشاهد بود، آن چشم ها

  

نبود  يزیکم چ ;سوخت، احتماال تاول زده یکرد و کفش م یدرد م میزانوانم قرار دادم و پاها يسرم را به رو کالفه
  بود. رادیاز ا یهمه شان انبوه یول دم،یکش یخانه به آن خانه سرك م نیازچهار عصر تا هشت شب بکوب از ا

 میکن دایپ میو بدون مشکل نتوانست زیواحد تم کیکرد،  یکه پندار با اخم ردش م زیه ایصابحانه اش بدقلق بود و  ای
هست  ششیتومن پ ستیخونه ها ب نیا متیامالك رو به ما گفت: ق یبود ول زیتم اریواحد طبقه سه بس ،یکیجز 
  .نیبد دیبا صدیوس ستیهم دو یماه

  باشد. دهیها سربه فلک کش متیق دیگنج یجاخوردم تملق نبود، چراکه در باورم نم دویرنگم پر میبگو اگر

  

  زدم و نگاهم را از سقف گرفتم به پندار دوختم: یپلک

  ؟یبهش بگ یچ يخوا یاوستات، م شیپ میبر دیبا االن

  

  گرفت: یکشاند و دم شیموها يرا ال دستش

  دونم. ینم

  و تر کردم: دهیلبان خشک و ترك زده ام کش يرو زبانم
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... میش یخونه خوب داشت، بلند م هیبعدش پولت جور  نیزم ریز میر یماه م شیش ایمدت حداقل سه ماه  هی خب،
  ؟ياصال چقد پس انداز دار

  

  :دیپشت گردنش کش یرا باال گرفت و دست سرش

  تومن... یس

  و دست به زانو شدم: دمیکش یپوف

  تومنه؟ یو تموم پس اندلز فقط س يکرد یکار م یاز بچگ یگفت

  :دیرا دزد نگاهش

  جمع شد. نمیخرج دانشگاه و خوراك وپوشاکم بود، من قناعت کردم ... هم خب

  دلم قرار دادم و زمزمه کردم: يو دست رو دمیکش یآه

  کمک کرده... هیاز دخترها جهز یلیو حاج بابا تازه به خ ستین يزیچ نیرحسیپوال واسه بابام و ام نیا

  

  نگاهم کرد: یرگیسرش را باال گرفت و باخ پندار

  کنه، چطور به اون همه دختر کمک کرده؟! یزن رحم نم هیکه به  یو نماست، کس ایر همش

  

  گرفتم: میشده سرم را نگاهم مستق کیوبار زیر یبا چشمان ;زد یکردم، از چه حرف م کپ

  ه؟یچ منظورت

  و آهسته لب زد: دیبه صورتش کش یدست

  به دوش گرم دارم، تنم کرخت شده... ازیو االنم به شدت ن خستم
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  غم زده ناله کردم: يو با چهره ا دمیرا بو کش میو مانتو دمیکش نییرا پا سرم

  داره؟ یحموم عموم نجاهایبود و دو روزهم نرفتم حموم، ا دیامروز آفتاب شد منم،

  زد: یلبخندکج

  کنه. یازش استفاده نم یوقته کس یلیخ یول داره

  بلندشد و رو بهم لب باز کرد: شیهم انباشتم که از جا يرو یپلک

  رم گاراژ تا لباس ها و عوض کنم، توام راحت باش. یم سری من

  

و با حسرت به کوله ام چشم دوختم، فردا کالس  دمیکش یکه پندار از اتاق خارج شد، آه نیتکاندم و هم يسر
  توانستم بروم... ینم گریداشتم و من د

  

  تو؟ امیب زمیماهورجان، عز _

  انداختم: نییسرم را پا نیگشودم و شرمگ شیاز جا بلند شدم و در اتاق را برا عیسر

  .دیخبر کن ستیخونه خودتونه و الزم ن نجایا د،یببخش

  

  :دیپاش میبه رو ینیریلبخندش

و اصال هم خجالت  یاحت باش... بهت بگم ريشه بر یحموم و روت نم يبر يخوا یپندار رفته، گفتم بگم اگه م دمید
  واسم. یمیمر نینکش... توام ع

  نگاهش کردم. دکنانیو ترد دمیدندان کش ریرا ز نمیریز لب

  "کنه؟ یم يساز نهیو داره زم دهینکنه حرفامون شن "
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  زد ودم گوشم لب تکاند: یکمرنگ لبخند

گفتم شرم نکن برو،  نی... واسه همیکش یخجالت م یحموم ول يخواد بر یبودم بهم گفت تو دلت م اطیح يتو پندار
  ... اطهیح ياتفاقا حموم تو

  

  که زود قضاوتش کردم، آب دهانم را فرو دادم: دمیداخل دهانم لپم را گز از

  !اطیح

  .دمیبود که من ند اطیح يکجا

  کرد: يزیر يا خنده

  .میببند لیزمستون باد نره که قند ينشه و تو دهیتا د میکه پشتش پرده زد یهمون

  ابروانم باال رفت: ییتا کی

  ...هیکردم اونجا انبار یفکر م من

  کرد و دست به کمر،کمرش را خم کرد: ینوچ

  ؟يلباس دار نه

  .رمیبگ میاز مر يندار اگه

  آره تکان دادم: یبه معن يسر

  .رمیدوش کوچولو بگ هیرم  یپس من قبل خواب م ن،یممنون که گفت یلیخ دارم،

  

  زد: یپهن لبخند

  رم... راحت باش. یدخترم، پس من م باشه
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  باعث نشد سربار بودنم را فراموش کنم. یداشتم ول یگذاشت، احساس راحت رونیرا از اتاق ب شیپا

و  یگران نیبا ا میهم نداشت یراه یدلم نبود ول م،یبمان نیرزمیز نیبا پندار صحبت کنم تا هم دیهست، با يهرطور
  بود. یتورم، اوضاع نابسامان

  

کرده و آرام  چیبرداشتم و همراه حوله کوچک همه را بقچه پ یوشال صورت یراحت یسبز با شلوار صورت کینتو کی
  .میکردم رفتند اتاق مر یهال نبود و گمانم م یاز اتاق خارج شدم، کس

  

 دشیبود، کل یمانیس وارید يبرق رو دیشتاب زده پرده را کنار زدم و در حمام را گشودم، کل یکیبخاطر تار مهیسراس
 کیبود و  یمات و کدر، دوشش آهن یاز کاش وارشیساخته شده بود و د کیرا زدم و وارد حمام شدم، کفش از مواز

توجه دوش را گشودم و قطرات  یشد، ب یم دهیو صابون وشامپو د فیچند ل ،یبا تشت کوچک مس یتشت بزرگ آهن
  زدم. خیشد که  دهیتنم پاش يباره رو کیسرد آب 

  وا! _

را  نییرو به پا رآبیناچار ش رم،یاز تشت کمک بگ دیپلک زدم و در آخر متوجه شدم دوشش خراب است و با چندبار
  کننده بود. رانیشرورش بلند وح يباز کرده که آب با فشار درون تشت فرو آمد و صدا

  شود. لیتکم ونیهم نبود تا کلکس دانیدوش گرفت، سف یسنت دیکردم هنوز هم با یهرگز تصورش را نم 

 یکی یکیرا گرفته و  میهول زده نم موها میحمام کرده  وفلکه آب را بستم وهمان جا کنار لباس ها زانیآو يلب ها با
  .دمیرا پوش میلباس ها

  از ترس به جانم نشست. يکرد ولرز بد یبود و نفسم را تنگ م یاتاقک بخار و تار م يهوا

  فرو دادم. میها هیهوا تازه را با دل وجان داخل ر اطیاز اتاقک خارج شدم و وسط ح باعجله

  بود و التهاب داشتم. دهیزد و رنگم به گمانم پر یتند وکوبنده نم گریمنظم شد و د نفسم

  نشوم، شانس آوردم. ماریب
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 یپشت يبه پندار که رو یرچشمیز لیم یاتاق خواب انداختم و با ب يفرش نه متر يرو يرا ناچار يدو نفر تشک
  .دمیگز یانداختم و گاه از فرط تعجب لبم را م یزده بود و فکرش مشغول بود، م هیتک

 یبا پندار دم صبح ش،یبود و با آن حالت دادن موها یبراندازه اش م اریبس یآب نیو شلوار ج دیکتان سف راهنیپ
  تا آسمان فرق داشت. نیزم دهیژول

  

جمع منتظر پندار  انیبودند، تنها من م دهیخواب ید و همگبو یشب م ازدهی يام انداختم که رو یبه ساعت مچ ینگاه
و  بیبشقاب پراز س شیرا داشت و برا شیخانم چقد هوا رهیبازگشت، بماند ن ازدهیساعت به  میبودم، نه رفته بود و ن

تانم وخرما خشک به دس يهمراه دو استکان و قنداق بلور يفالکس چا ینگه داشته بود و با سفارش فراوان اریموز وخ
  .میکن لیکرد همه را م دیسپرد و تاک

  

  برداشته و به سمت پندار راه افتادم. ینیگوشه اتاق انداختم و کمرم را صاف کرده و با دو گام س ینیبه س ینگاه

  کردم: يهم انداخته بود) سرفه ا يرا دراز کرده بود و رو شیرا جمع کرد( جفت پاها شیحضورم شد که پا متوجه

  خانم داد تا بهت بدم. رهیرو ن نایا

  

  که خواستم عقب گرد کنم، مچم را گرفت؛ مبهوت سرم را چرخاندم و پلک زدم: نیهم

  ه؟یچـ

  خم کردم: يسر دهیباال پر يحرف با دستش کنار خودش را نشانم داد، با ابرو یتکان خورد و آرام و ب شیگلو بکیس

  خب؟

  زمزمه کرد: يرایزد و لحن آرام و گ يمحو لبخند
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  ره. ینم نییاز گلوم پا ییتنها م،یباهم بخور نیبش

نشستن کنارش، مقابلش  يباال انداختم و به جا يشانه ا تیو او در گردش بود و در نها ینیس نینگاهم ب مردد
  دستم نشست. يکه دستش نرم رو زمیبر ينشستم و فالکس را گرفتم تا چا

  و تنم گر گرفت. دیباره ضربان قلبم تندتر از حدش تپ کیکردم و  لرز

صورتم به خصوص گونه  يرو یمسرت بخش ییو گرما دیلرز یداشتم، دستانم م يزیانگ جانیتوام ه یخاص احساس
  کردم. یحس م میها

  

  مـاهـور؟ —

ام بود، چشم  رهیخ میسرم را باال گرفتم و به او که مستق اریاخت یوار ب کیکه گفت بند دلم را پاره کرد و اتومات ماهور
  .دوختم

  

  :دیکش یقیبه گردنم دادم و منتظر بودم که نفس عم یو مسکوت تاب صامت

  ...یول میمون یم نجایراه... ا يفکر کردم تو یلیخ من

  گشت: رهیچشمان پر سوام خ ین یدر ن نافذ

بعدش  یول میکش یم یسخت کمیکنم،  یبرم به بانک و درخواست وام ازدواج م یو سند وشناسنامه هارو م عقدنامه
خونه  يضرور لیوسا کمی يمجبور م،یش یهم راحت م ياز مستاجر م،یبخر یخونه نقل هی میتون یبا پس اندازمون م

که ما از اول  نهیبه ا شینیریش یول یش یم تیدونم اذ یم م،یکن یکم کم پول دستم اومد جور م شیو بق میخر یم
  ...ستیهم ن یو منت میو ساخت مونیخودمون زندگ يپا يرو

  

  !میعاشق و معشوق بود ییگفت، گو یسخن م يبست و طور یو خودمون به نافم م مونیدانستم چرا زندگ ینم

  دادم. یفشار م یچالندم و گاه یتاروپود فرش م يفرش بود و انگشتم را ال رهیخ نگاهم
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  :دینرم پندار به گوشم رس يقرار گرفت و پشت بندش صدا میزانو يمقابلم درست جلو ياستکان چا کی

  جان. نوش

داخل  ییو تکه خرما دهیصدا کش یب یصبر کردم تا خنک شود و بعد بنوشم، هورت یرا برداشته و کم يچا استکان
  کنج لبانم نشاند. ياش لبخند محو ینیریدهانم قرار دادم که ش

  

گفت،  یخانه م لیوسا دیو خر نیرزمیگرفت از رنگ کردن ز یرا پوست م يزرد بیبرداشت و همواره که س یبشقاب
داد و  یم لمیتحو ینیدلنش يرنگ گرفته بود و مدام سخن ها شیکه با آمدنم پررنگ تر از قبل برا شیاز آرزوها

  و... ردینگ ياو جا ریغ يخواهد قاپ دلم را در دستانش محکم چفت کند تا راه نفوذ یم ییگو

  

  کرد، زل زدم: یرنگ ها را جابه جا م یکرده و به پندار که قوط بیام را ک ینیب

  ؟يدیهم خر یروغن رنگ

اتاق  هی( دستانش را تا انتها گشود) و شبنجایتونه ا یم یباشه ها... فقط رنگ صدف يریش ایخوام رنگ مات و  ینم
  کنه.

  

  تکاند و قامت صاف کرد و قلنچ کمرش را شکاند: يسر پندار

  خرم. یرم م یم االن

برداشتم و دور  يو رنگ ادغام شده، بند آمده بود و دستپاچه روسر نریتند ت يبا بو میرا جمع کرده و راه گلو لبم
  طرف شروع به کار کردم. کیرا در دست گرفته و آرام از  يزیام نرم گره زدم و غلتک مخصوص رنگ آم ینیدهان و ب

  

شک کرد و حلقم خ یخس خس م میها هیتندش ر يو از بو دمیکش یم یگچ وارید يرو یتمرکز و دقت رنگ صدف با
  شده بود.
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 تیباعث تثب یبود، رنگ روغن دهیهم خر یآمد و رنگ روغن رونیتوجه آنقد به کارم ادامه دادم که پندار از ب یب
باال رفت و مشغول  شیآورد از رو يا هیبست و چهارپا يپارچه ا شیپندار دور موها نیشد و بنابرا یم یصدف يوجال

  رنگ کردن سقف شد...

  لباسم پاك کردم و نفس زدم: نیرا با سر آست میشانیپ يرو عرق

  شد؟ بهتر

  تکان داد و گردنش را کج کرد: يهم سر پندار

  بشه. لیتا تکم نیرزمیمونه پاك کردن پنجره ها و رنگ کردن در ز یفقط م آره،

  

  سراندم: نییرا متفکر باال وپا لبم

  زنم... پنجره ها هم با تو. یدر و من رنگ م آره،

 شهیش عیپاکن باال رفت که سر شهیو ش یروزنامه، دستمال نخ هیپنجره ها قرار داد و با چند ال ریرا ز هیچهارپا پندار
  پاکن از دستش گرفتم:

  دم. یپاکن بهت م شهیتر از ش يقو زیچ هیخواد بزار االن  ینم

  

  .خانم را صدا زدم رهیو ن ستادمیدر هال ا يباال رفتم و جلو اطیبه ح یاز دو پله منته عیسر

  خانم؟ رهین –

  شد: کمیخانم شتابانه نزد رهین

  افتاده؟ یماهور، اتفاق جانم

  :دمیافتاده، لبم را گز نییپا يعجوالنه بودنم خود را سرزنش کرده و با سر بخاطر
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  ن؟یزیر یتشت کوچولو م هی يبا آب جوش تو ییپودرلباسشو کمیفقط  نه

  خوام. یپنجره ها م واسه

  

  شد: کمینزد یبا تشت کوچک قهیتکان داد و بعد از سه دق يسر مبهوت

  ه؟یکاف ختمیر دیتا مانهیپ دو

  چشم دوختم: یتکان دادم و با قدر دان يسر

  دستون دردنکنه. ه،یکاف

  زد: ینیریش لبخند

  ارم؟یب ن،یالزم ندار يزیچ

  را عقب گرد کردم: سرم

  پندار بلند نشده... يبرم تا صدا نه

  گرفتم: شیپا يشدم و تشت جلو نیرزمیکرد که همان گونه دوان دوان از وارد ز يا خنده

  شه. یپاکن زود نصفه م شهیداره، ش يادیها گرد و خاك ز شهیبهتره، چون ش یلیخ نیا

  حرف تشت را گرفت و متعجب لب زد: یب پندار

  کنم؟ يو اسپر نیا يمن چجور خوب

  پودر آغشته کردم: عیرا به ما یمیک دو پارچه قدو برم را از نظر گذراندم و سپس با کم دور

  بشه. زیهاش تم یفیها بمال بعدش با روزنامه محکم بساب تا تمام کث شهیش يپارچه رو نیا

  لبش باال رفت و پارچه از دستم گرفت و مشغول شد. گوشه
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و  فیکث شهیماتش قرار دادم تا موقع رنگ کردن تا ش يها شهیش يروزنامه رو هیچند ال اطیدر رفتم و با احت کینزد
  لکه دار نشود.

  

را  نیزم ریهمه ز يخانم با لبخند گله وگشاد رهیشد و ن دایپ میخانم با مر رهیتمام کارها تمام شد، سروکله ن یوقت 
  :دیزد و همزمان هم لبانش پروانه وار چرخ یم دید

  م؟یقشنـگ شده ماهورجان، نه مر یلیخ

  بش را کج کرد: بدك نشده.ل میمر

  گفت: ستادهیسرش را باال گرفت رو به پندار ا یضیرفت و با لبخند عر میبه مر يخانم چشم غره ا رهین

  نه؟ ای یکار کن یبتون یبزار واسه عصر تا جون داشته باش شیناهار، بق میبر ایب پسرم

  مهربان بلند شد: یخسته ول شیپندار صدا 

  کنم. یتو زحمت، ان شاءاهللا جبران م نیافتاد یلیدردنکنه خاله، خ دستتون

  کرد: یمیخانم اخم مال رهین 

  میو ما رفت میماهم خوبه، اومد ياتفاقا وجود شما دوتا برا ;یکن یچرا  تعارف م گهید ،یتوام مثل پسر خودم پندار
  ازش گذشته. یسن وسال گهیآقا د یبود... تق يبار يکار ایشهرستان 

  شده بود. رهیپروا به او خ یمعذب است که ب میمر يبود و متوجه بودم جلو نییپندار سرش پا 

  درهم شد و رو به پندار گفتم: میها اخم

  ...گهید نییپا ایب

  چشمانم کرد: خیرا م نگاهش

  شده... تموم

  را ستون کمر کردم: دستم
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  .گهید ایب خب

  

کرد را  یم ییخودنما شیپوستم که چند قطره رنگ رو يشسته و با وسواس رو يدستشو عیکه دستانم را با ما نیهم
  قرمز شده بود. شیکه جا يزدم، بطور یچنگ م

  

سالم  یتق يآرام وارد هال شدم و رو به آقا يرا چفت کردم و با قدم ها رآبیبعداز پاك نمودن لکه ها، ش بالخره
  دادم و وارد آشپزخانه شدم. یرلبیز

  گفتم: نیربود، با لبخند شرمگ یآدم م خانم هوش از سر رهین يکوفته ها يبو

  اندازمتون؟ یزحمت م يکه همش تو دیببخش

چشم  میخانم از مر رهین يرا برگرداند، باصدا شیدانم لبش را کج کرد و رو یحواله ام کرد و نم ینگاه مین میمر
  گرفتم.

  ماهورجان؟ یکن یچقد تعارف م _

  .ستین بهیبا ما رفت و آمد داره و غر یشماها، پندار جان از بچگ نیستیکه ن بهیغر

  

  اپن را برداشتم و همراه سفره به سمت هال راه افتادم. يرو يرا داخل دهانم فرو دادم و بشقاب ها لبم

حرف پارچ آب و  یصاف قرار دادم و ب شیپهن کردم و سپس سفره را رو يا رسفرهیفرش گذاشتم و ز يها رو بشقاب
گرفت و با  يمقابل پندار جا قیبا سبد نان کنار سفره دق میسفره قرار دادم که مر يخوردن تازه را هم رو يسبد سبز

  به سرش داد: یتاب يشخندین

زنم تا  یزنگ م ;داره یداداش دوستم فروشگاه لوازم خونگ ن،یخونه بکن لیوسا دیخر نیخوا یپندار اگه م آقا
  چطوره؟ رم،یهم بگ فیبراتون تخف

  



  کالف

 
192 

 

  داد: نیجوابش را سنگ يجد رد،یبدون آنکه سرش را باال بگ پندار

  نصف فروشگاه هاست. متشیکنه وق یکارخونه کار م يبرم که تو دیمج شیدم پ یم حیترج ممنون،

  

  م؟یکن يداریرا خر يشدم، چرا نگفته بود تا زودتر لوازم ضرور رهیبه پندار خ متعجب

 میکنار مر لیم یرا کج کردم و ب میتوجه رو یحواله ام کرد و با چشمانش به کنارش اشاره کرد که ب ينگاه نافذ پندار
  گرفتم. رنظریرا ز میحرکات مر زینشسته و ر

  و حق بود. يدختر مشکوك بودم و گرچه حس ششم قو نیبه ا من

  

  زد: میزانو يدستش را روقرار داد و  رسفرهیز يزد و قابلمه را رو یلبخند کمرنگ دنمیخانم با د رهین

  شوهرت. شیبرو پ پاشو

گرفتم که  يخواسته ام کنار پندار جا رغمیزود خود را جمع وجور کردم و با تکان دادن سرم عل یول جاخوردم
  شکند، گفت: یکه با دمش گردو م یبا لحن رگوشمیز

  گربه کوچولو. یسوم توچنگ ،یدو بار جست ،یبار جست هی

گرفتم و  يو آرام گاز دهیچیپ شیتازه ال يسبز یکم ،یکوچک برداشتم و با گرسنگ یخم شدم و تکه نان تیاهم یب
  شدم. دنییمشغول جو

  

  مال شما دوتا تازه عروس ودوماد. نمیا _

به چهره بشابش پندار چشم دوختم، که با  يدونفره با دو کوفته بزرگ لعب دار ماتم برد و با زار یبشقاب منح دنیباد
  حواله ام کرد. یخانم چشمک بدجنس رهیبه دور ن طنتیش
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وابهتش را باور کنم  نیبودن وسنگ يماندم جد یداد و م یم لمیکه چشمک بامزه تحو يبار نیدوم نیکردم ا تعجب
  را! گرانیو طبع شوخ بودنش به دور چشم د طنتیش نیا ای

  

 رنگیکنم، او محرم بود گرچه با ن لیبشقاب غذا م کیندارد با او در  یبیدل خود را مالمت وشماتت کردم که ع در
  !يوحقه باز هیوحل

  

بزرگ  يشد و بماند پندار سرخوش لقمه ها یکوچک گرفتنم ط يدر سکوت با دستان لرزان من ولقمه ها ناهارمان
 يهالقمه  شیهم به شوق افتاد و پابه پا یعل یکه حت دیجو یرا چنان با اشتها م شیگرفت و غذا یخودش م يبرا

 یچپاند و با چشمان یدهانش م يدر ال زورگرفت و سقف دهانش کوچک تر از لقمه اش بود و او را به  یمتوسط م
را با خباثت به کاسه  شیرا تمام کرد و پندار هربار زانو شیخورد، غذا یکه تکان م دهیقلمب يحدقه زده و لپ ها

  کرد. یگس م میداد و لقمه را برا یم لمیتحو شخندیزد و ن یم میزانو

  

شود، بر  ياش را هرطور یدانست من هم در زمان خلوتمان تالف یبردو نم یاز حرص دادنم کمال لذت را م دیشا
  هستم. يشناگر ماهر فتدیداند پاش ب یآورم، گول ظاهر ساده ام را خورده و نم یسرش در م

  "در دلش به پندار که با حرکاتش کفر ماهور را در آورده بود. دنیو خط ونشان کش دیتهد" 

....  

  خودت برو. _

  :دیپنجه کش شیموها يو ال دیکش یپوف پندار

  ...هیبه چ یدونم  چ ینکردم و نم لیوسا دیمن تاحاال خر خوب،

  و درست کنم و بس. نایماش اتاقانی نگیر ستونیپومپ روغن و ترموستات و پ يتونم آ یم من
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  راه افتادم: یرنگ بلند شدم و به سمت جالباس یفرش کرم يو از رو دمیکش یآه

  تا آماده بشم. رونیبرو ب پس

  ؟یکن یروم عوض يداره جلو یبیچه ع _

  از اتاق خارج شد. ریکه پندار سربه ز دمیپوش کمیتون يرا در آوردم و رو میمانتو تیحساس بدون

داشتم پندار باز داخل شود و هوس  میب دم،یرا پوش میرا در آورده و هول مانتو کمیزده و با عجله تون یلبخندکج
  به سرش بزند. طنتیش

  

از اتاق  شیآرا يانداختم و بدون ذره ا میموها يبلندم را رو یهم پا کردم، شال بنفش کمرنگ یمشک يپارچه ا شلوار
  خارج شدم.

  باال انداخت: ییابرو دنمیخانم با د رهین

  .يبر گاهشیآرا دیبا

  خم کردم و عقب برگشتم: يسر

  چرا؟

  :دیرا گز لبش

  بند نخورده. هی یصورتت وابروهات حت نیبب یول يو تازه با شوهرت ازدواج کرد یتازه عروس یناسالمت تو

  زدم: يلبخندمحو

  بودنشه. یعیطب يتو ییبای... زکاریخوام چ یم ست،ین الزم

  گفت: یپشت دستش را زد و با اخم کمرنگ 

  به پوستت بده. یینو ونوا هیستاره خانم تا  شیبه زور ببرم پ دیتورو با ر،ینخ



  کالف

 
195 

 

  باال انداختم: يشانه ا دیالق

  من برم، فعال. باشه

  خدا پشت پناهتون. _

  .دیپندار سدم و رنگم پر یمشک کلتیگذاشتم، متوجه موتور س اطیرا داخل ح میکه پا نیهم

  !م؟یبرو یلوازم خانگ دیبود با آن به خر قرار

  من. يخدا

  شدم: کشینزد دهیترس یو با نگاه دمیدهانم را به زور بلع آب

  م؟یبر نیبا ا يخوا یکه م نگو

  زد: ییدندان نما لبخند

  وگرنه... ی... شماهم قراره مارو تا خود مقصد سفت بچسبالبته

  واکنش نشان دادم: دستپاچه

  آم... قراره ما رو بکشه. یمن نم اصال

 کلتیجک موتور س يخونسرد رو یلیکرد و خ ریمچ دستم را در پنجه اش اس عیپندار سر ،زمیآمدم داخل بگر تا
  :دیگذاشت، خند یسرش م يسوار کرد و همزمان که کالهش را رو

  ماهور خانوم. هیدنید افتیق

  

باره  کینداشته باشم که  يبودم و تاحد امکان با پندار برخورد دهیدوستانم محکم عقب موتور را چسب با
رنگ پندار  يشرت خاکستر یت یجانم دو دست میدهانم آمد واز زور ترس و ب يکه قلبم رو یتک چرخ کلتیموتورس

  و غرولندکنان گفتم: دمیچسب

  .ستمیماهور ن ارمیکنم... اگه حالت وجا ن یم یتالف بخدا
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  :دیخند الیخ یسرخوش و ب پندار

  چسبه... آخ آخ. یبهم م یلیتو، شک ندارم خ يها یدم واسه تالف یجوون م منم

  : درد.دمیاخم توپ با

  : ماهور!دیخند باز

  کوفت. _

  زد و رو به جلو خم شد: يا قهقه

  .ریبگ سفت

به کمر پندار چسباندم و محکم خود  یحلقه شد و سرم را از نگران شیدستانم دو شکم و پهلو اریاخت یکردم و ب هول
  را به او وصل کرده بودم

  

  باره زنگ به صدا در آمد... کیزد و که  یچرخش تک

***  

ساعت هفت عصر بود، شوکه شدم و به لقمه سرد دستم  يآمدم و نگاهم رو رونیگذشته ب یخاطرات محو نشدن از
  چشم دوختم.

درهم دستم  يشده بود، باز زنگ واحدم به صدا در آمد که با چهره ا خیسرد و  مرویقابل خوردن نبود و روغن ن گرید
  شدم. رهیخ یکوتاهم را برداشتم و از چشم زیردم و از جا برخاستم، شومرا حائل کمرم ک

  کرد؟ یچه م نجایا یحق اشاری يآقا

  نبود، پس... نجایصبح ا مگر

  خورده با خود زمزمه کردم: وندیپ ياخم ها با

  تک وتنهام اومده که... دهیفهم حتما
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  ..؟کویخانم ن _

  آوردم. يخونه مشتر يبرا نیدر باز کن نیاگه هست دیببخش

  !يمشتر گفت

  :دمیکنار کش یو در را آهسته باز کرده و کم دمیکش یقیعم نفس

  .دیبفرمائ سالم

  حواله ام کرد: ینگاه مهیداخل شد و ن اشاری

  خوبه؟ حالتون

  انداختم: ریو سرم را ز دمیشرم لبم را گز از

  تعجب کردم. کمیبشه،خب  دایپ يزود مشتر نقدیکردم ا یآخه فکر نم ممنون،

  را دور خانه چرخاند و زمزمه کرد: سرش

خونه  نیبه دو وسه تا از بچه ها گفتم همچن یمنقطه ومحل خواهان داره که وقت نیا ایگو یکردم ول یفکر نم خودمم
  کردند. یاطالع رسان عیهست، سر يا

  

  برد و همزمان هم تعارف کرد: يزن و مرد شیرا پ دستش

کوچه باالتر  هیمحله خوب وآروم هست و سرکوچه شم هم سوپرمارکت و  ن،ینگاه بنداز هیخونه رو  نیا دیبفرمائ
 يسبز و پارك مخصوص خانواده و بچه ها سه کوچه باالتره که برا يفضا هیو تره بار داره،  وهیو فروشگاه م یینانوا

زن  دید یوقت اشاریداخل خونه در رفت و آمده...   یاحتداره و نور به ر یخوب ویمناسب وخوبه... و یلیدخترتون خ
  .دیکرد: بهتره خودتون نگاه کن يوشوهر به او زل زده است، سرفه ا

هم وارد آشپزخانه شد و با  اشاریچهارساله شان وارد اتاق خواب شدند،  نیریزوج جوان همراه دخترش نیکه ا نیهم
  تعجب دستش را به تابه زد:
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  !سرده

  بهم کرد: يامشکافانه  ینگاه

  است؟ دهیهمونه که رنگتون پر يبرا ن،یهم نخورد يزیهنوز چ معلومه

  

  جواب دادم: نیفاصله گرفتم و همزمان هم سنگ اطیگونه ام گذاشتم و از در را باز گذاشتم و با احت يرا رو دستم

  همونه. يدوست ندارم برا مروین

فکر فرو رفته  يگونه تو نیکه ا ر،یخ ایسر بکشد  میر زندگخواهم د یکه حوصله ندارم و نم دیدانم از لحنم فهم ینم
  بود.

  

  عاشق تراس بزرگه. تایآخه ب ست،یما مناسب ن يکوچکه برا یلیمتاسفانه چون تراسش خ —

  در آغوشش بود، اشاره کردند. يکه عروسک پارچه ا يدستشان به دختر بچه ا با

  خورد. شیکتش را در آورد که ناخودآگاه نگاهم به بازوان قطور و عضله ا اشاریکرده بودم که  سکوت

  سر وگردن بزرگ وبلندتر بود. کیبود و در برابر پندار  یم یکلیه يادیز

 يرا ال نمیریز رلبیو دستپاچه نگاهم را از او به کف پارکت سراندم و ز عیشد، که سر دهیآن نگاهش سمتم کش کی
  .دمیدندان کش

  

و تنم از شرم داغ شده بود و گر گرفته  دیلرز یشدم و دستانم علنا م ینگاهش آب م ریزد و ز یقلبم تند م ضربان
  بودم.

  

  کمرنگش کاشت: يکنج لبان قهوه ا یبخش نانیلبخنداطم اشاری
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  داره؟ یبیع چه

  ره مگه نه دخترخانوم خوشگل؟ یخانوم به جاش پارك م تایب خب

  برن پارك، آخه کار دارند. یکرد و پشت مادرش پنهان گشت: بابا و مامان من نم ینیخنده نمک تایب

  

 شهیفکرم سمت پندار رفت، عاشق دختر بود و هم یشدم ول رهیخ تایسرم را باال گرفتم و به مادر ب يلحظه ا متعجب
  گفت: یم

  "بزرگ کنم من! يو نگاه کن چه دختر نیتو فقط بش میدختر دار بش "

از حد  شیرفت و ب یدلم مالش م دم،یکش یقیبار نگاهم را به سمت سقف سراندم و نفس عم نیا و دمیکش یآه
  بود. دهیبچه داخل شکمم فهم یگرسنه بودم و حت

  

 يپا دهیبرچ یناز صورت يرا عبوس و ناراحت کرده بود و با لب ها تایبر سر تراس خانه، ب نشیو والد تایب کشمش
  خانه خارج شد. یکوبان از در خروج

  

و نگاهم  دهیوار باال کش کیسرم اتومات اریاخت یشد که ب کمیساعدش انداخت و چند گام نزد يکتش را رو اشاری
  بود. یدر نوسان م راهنشیگردن و دکمه پ نیما ییجا

  

  بهتون بدم. يخوب و طمع دار یلیتونم آدرس رستوران خ یاگه گرسنتونه م —

  تکان دادم: ینف یبه معن يدهانم را فرو دادم و سر آب

  عادت ندارم. رونیب يممنون، به غذاها نه



  کالف

 
200 

 

 اهیو با آن چشمان س دیبلندش دست کش مهیو ن یمشک يموها يما حکم فرماشد که ال نیسکوت ماب چندلحظه
  رنگ شب نافذ زل زد:

و بگو تا  يبخر يخوا یکه م يبازم مزاحمتون بشم، فقط اگه ممکنه خونه ا ياحتماال با چند مشتر یرم ول یم من
  .یشتا دغدغه نداشته با داکنمیملکت پ عیبتونم بعداز فروش... سر

  

  به چشمان سگ دارش لب زدم: رهیرا باال کشاندم و ناخودآگاه خ سرم

  تر باشه. کیکوچ کمی نجایخوام که از ا یخونه بدون مزاحم با محله آروم م هی فقط

  :دمیشکمم کش ریرا نامحسوس ز دستم

  شند.داشته با یراحت یخوام که زندگ یو نفر آدم مد يبرا

  

  را جمع کرد: لبش

  لتونه؟یفام گهیفرد د اون

  :دمیرا نرم گز لبم

  .شمیپ ادیقراره ب آره

خم شد تا  یدرهم از کنارم رد شد و کم یباره بسته شد و با اخم کیبر زبان آورد که  یرا باز کرد تا حرف دهانش
  داد، قامت صاف کرد: یانگشت اشاره اش پشت پاشنه وداخل کفش فرو م یرا پا کند، درحال شیکفش ها

  ن؟یرهن کن نیخوا ینم یهست ول يخونه ا نیخب، همچ یلیخ

خونه  هیشد  شتریپولت ب یاستفاده کن، وقت يزیتجارت چ يتو ایخونه رهن کن وپول خونت بزار بانک  هی بنظرم
  بخر. نیبزرگتر از ا
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  :دیگوشه لبش کش يباز به او زل زدم، که شصتش را رو یکند وبادهان یم یکردم شوخ یم گمان

  ...المصب

  دفعه چه شده بود؟ کیو  نگونهیو رفت و ندانستم چرا ا دیآنکه نگاهم کند راهش کش یب

  

جگرکباب شده  یخود کم يتوانستم برا یم یدادم و با حساب سرانگشت هیواحدم را آرام بستم و پشت به در تک در
  م.کن هیته

 يواریشدند، خرمان خرمان وارد اتاقم شدم و در سمت کمد د یشب بود و اکثرن شبها مشغول م يها کینزد گرید
  و به تن کردم. دایرا پ میو شلوار باردار ینفت یبلند آب يمانتو انشیراه افتادم و از م

 یکردم تا نگاه یشکمم صاف م يانداختم و با وسواس عرض شالم را رو میمشک يموها يهم رو يبلند یمشک شال
  متوجه شکمم نشود.

  

  توانستم تحملشان کنم. یبودم و نم زاریمردم ب زیآمد فقط از نگاه پرحرف و طعنه آم ینم شرمم

  

 لهیرفتم و با کمک م یم بنیپول و کارت عابر وتلفن همراه از واحد خارج شدم و نرم نرم از پله ها پا فیگرفتن ک با
  رساندم. یر هن هن کنان خود را به درب اصلپله ودست به کم يها

  

گرفته بودم و آهسته و  نییرو راه افتادم، سرم طبق عادت پا ادهیرا آرام باز کرده سپس موقع رفتن بستم و از پ در
  گذاشتم. یقدم م وستهیپ

کردم وهم و  یخود شدم، ابتدا گمان م يرو ینگاه ینیرفتم که متوجه سنگ یرا م میبه اطراف قدم ها تیاهم یب
  همچنان به راه افتادم. ;است الیخ
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  :دیاعصابم خط کش يرو اشاریخونسرد  يسپس صداتوقف کرد و  ابانیآرام کنار خ یلیباره اتومب کی

  برسونم؟  دیبفرما

  و حرص درونم به عقب برگشتم و ضیو با ع جاخوردم

  :اوردهین رینگاهم کردم تا بفهمد دختر تنها گ یاخم چاشن یکم

  خوام کجا برم؟ یمن م نیدون یمگه شما م سالم

  زد: هیتک لشیبه درب اتومب لکسیکرد و ر یتبسم

  رسونمت. یم یهرجا خواست یول نه

  کردم: کیرا بار چشمانم

  چرا؟

  باال انداخت: يشانه ا دیالق

  دونم. ینم

  تکاندم: یدست يرا جمع کردم و با خونسرد لبم

  راحت ترم. ییتنها یول ممنون

  جاخورد و باتعجب نگاهم کرد که یکم

  تعارف کردن را ندادم و شتاب زده افزودم: مجال

  خدانگهدارتون. گهید خب

دستم را مقابل  ش،یو با برخورد بو ستادمیا یگرکیج يمشغول جلو يپشت به او، به راهم ادامه دادم و با فکر سپس
  کج کردم: يشکم گنده سر رهیام گرفتم و رو به مرد ت ینیب

  خواستم. یکباب شده م گرتازهیج خیس دو هی
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  کرد: يا خنده

  ن؟یبر یم ای نیخور یخانوم، م چشم

  زدم: یپلک

  برم. یم

  تکان داد: يسر

  .نیکنم تا حالش و ببر فیمشقت و اعالء رد گریج هیتا  نیبش ایصندل يشما رو پس

چشم دوختم،  ابانیخ ینشستم و به مردم درحال عبور و شلوغ یکیپالست یصندل يرو رینگفتم و سر به ز يزیچ
خاطرات  رپرازیخانه ا مانیحفظ بچه و راحت يتنها برا دیو حال با میدیها که نکش یواحدمان چه سخت دنیخر يبرا

  هم... دیوشا دیایب دیرا بفروشم، پندار شا نیریتلخ وش

  فرزندمان، پدر بچه ام کنارم نباشد و... نیولموقع تولد ا یهم ترسناك و دلسرد کننده بود وقت تصورش

  .دمیبه همراه فرو دادن بغض بلع  يآب سرد دنیرا نوش دنیکه آماده بار یاشک قطره

 دم،ینوش یرفت و با عطش باز کم یلیو یلییاش دلم ق یدور دستانم چرخاندم و از خنک یخنک آب معدن يبطر
با دندان  خیکه مشغول قرچ قرچ کردن  یزمان دمیترس یکرده بودم و م دایپ خیآب خنک و دنیبه نوش يادیز لیتما

  وارد کنم. يهستم، در واقع به دندان و بچم صدمه ا

  

باز راه  لونیاش را پرداخت کردم و با گرفتن نا نهینان لواش به همراه کباب ها مقابلم قرار گرفت، هز لونیکه نا نیهم
  وارد واحد شدم. ریآمده را همان گونه برگشته و سربه ز

  يلحظه شمار اری دارید دیحال منتظر بودن را آموخته بودم و به ام نیتفاوت بودن و درح یفقط ب ،ییاز تنها گرید
  کردم. یم
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 یاز حضور پندار م وسیوارد واحدم شدم، سکوت و انجماد خانه حالم را بد و ما یداخل در انداختم و با مکث دیکل
  کرد.

  

  شدم. یم اهامیرو يکند، وارد خانه  ریو مرا غافلگ دیایکه او ب نیا دیروم به ام یم رونیب هربار

  

 يتکان دادن بطر یو با کم دمیکش رونیب خچالیاز  ییدوغ نعنا يو به سمت آشپزخانه راه افتادم و بطر دمیکش یآه
  دم.قرار دا زیم يرو لونینشستم و نا يناهار زیم يدوغ و نعنا رو اتیدست شدن محتو کیو 

  

کننده  کیتازه و تحر يکنار انداختم، بو یصندل يحوصله در آوردمش و رو یباز کرده و ب یکی یکیرا  میمانتو دکمه
  داد. یجگرکباب شده آن هم آبدار، دلم را مالش م

  

  و داخل دهانم قرار دادم. چاندمیلقمه کوچک پ کیرفع عطش کرده و با ولع  یرا برداشتم وکم وانیل

  آمد. یکرد و همواره حالت تهوع به سراغم م یم یدل و روده ام را قروقاط شیبو

  

بدون نان  دنییجو یوخون ساز را استشمام نکنم و همه را با کم يجگرمقو يام تا بو ینیبود و با گرفتن ب يهر زور به
  نکند. ینیتا لقمه ها داخل معده ام فرو رود و در حلقومم سنگ دمینوش یدوغ م شیو مدام رو دمیبلع

  

راه افتادم، بعداز مدت ها که کارم  یبرخاستم و طبق عادت هرشبه به سمت اتاق طراح میکه تمام شد، از جا شامم
  برداشتم. یهمراه با مداد طراح دیام بود، برگه سف یمیفقط دوختن لباس با چرخ قد
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و  ییطال ریاز حر يبا دنباله ا یلباس ها غرق کردم، لباس مجلس زیانگ الیخ يایرا بستم و خود را در رو چشمانم
 يخورد و با هر بار طناز یم يطرف دور شکم کنار پهلو گره بلند کیبراق که  یینازك بند طال هیسفت و با ال يکمر

  گذاشت. یم شیبه نما يدخترك در هوا رقص دلبرانه ا

  

 دینازك سف يبایز هیزد، دو ال یبرق م بیکار شده و عج يبایز يخورد و با سنگ ها یهم م بیاش دو بند ار باالتنه
لباس  ییبا رنگ طال یخاص یبراق جلوه هارمون ییطال دیودسبند سف نیتک نگ دیدست ها تا آرنج و حلقه سف يبرا

  داشت. یمجلس

با  دیست سف بایز زنقشیر يو طرح گل کار فیظر یدست فیپاشنه بلند بند دار مچ پا به همراه و ک يها کفش
  بود. یپا م ياش تا انتها يستش وکفش هم رنگش، بلند دیدستکش سف

  

خاص طرح  دهیو د ییهنرنما یو با کم دمیکاغذ کش يباره چشمانم را گشودم و تمام طرح را با تمرکز و دقت رو کی
  کردم. ریتعب يبایز تیرا به نها

  

مکث تلفن همراهم را برداشتم و  یبا کم تیم و در نهاکرد میاز پشت و رو و چپ وراست هم ترس یمدل از طراح چند
  تماس گرفتم... میگذار کارها هیبا الهه سرما

  

  دوازده شب بود. يشدم، رو رهیخ يفانتز وارید يزدم و به ساعت رو هیتک یبه صندل یخستگ با

  کردم؟ یطرح کار م کی يمن چهارساعت رو یعنی

بلند شدم و تاپ و شلوار در  یصندل ياز رو یصندل گریگردنم را آرام شکاندم و با گرفتن کمر و با دست د قلنچ
  .دمیرختخوابم خز يو رو دمیپوش يشلوارك و تاپ گشاد  شیآوردم و به جا
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  قبل از خوابم را زمزمه کردم: يدعا

  برسون. ششیکه من پ ای ادیب ای

  بسته شد... میها پلک

  

کرد، لب  یم ییو صورتش خودنما یشانیپ يعرق رو زیر يشد، دانه ها یزد و مدام پهلو به پهلو م یغلت دخترك
شبانه اش کامش  ياز کابوس ها یدردناك ناش يشد و ناله ها یهم چفت م يلرزان رو شیو چشم ها دیلرز یم شیها

  را تلخ کرده بود.

  

شور از کنج چشمانش  یشد و ناگاه قطره اشک یو شکم برآمده اش مشت م يبود و تنها، دستش کنار پهلو خسته
  ...دیاز خواب پر يدلهره آور غیباره با ج کیشد،  ریلرزان و سردش سراز مهیلبان ن يو تا رو دیچک

داد و زبانش از فرط  یدهانش را فرو م دهیو مدام بزاق خشک دیپا یاطرافش را م دهیزد و نگاهش ترس ینفس م نفس
 سیتن و خ يو با گرما دیکش شیشانیپ يبود، ساعدش را رو دهیوکابوس به سقف کامش چسب جانیوه ینگتش

  .دیشیبود اند دهیکه د یخواب ادیشدن کمر وپشت گردنش، به 

  وحشت زده زمزمه کرد: رلبیز

  بابا! حاج

و باران  سیخ یبا چشمان ستاد،یراه ا انیم یول ردیبلندشد تا با مادرش تماس بگ شیو از جا دیلبش را گز دستپاچه
  هم فشرود: يسخت رو یزده پلک

  شن! یخواب باشن که زهرترك م اگه
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 کیبرداشت و  یکوچک يا شهیوارد آشپزخانه اش شد و محزن ش یتکان خورد و از فرط تشنگ شیگلو بکیس باز
عده اش را خوب حس م يقلوب قلوب آب در مجرا يصدا د،یسرکش ستادهیباره با عطش جرعه جرعه همان گونه ا

  بود. یکاسته شدن کابوسش م یو تا کم ندیدخترك خوشا يو سکوت برا یکرده بود و خنک

  

آشفته شدن و برهم  يدلش برا گرید مهیرا داشت و ن شیحاج بابا میدلش ب کیکرده بود و  یدرگاه تبسم انیمردد م
  را گرفت... نیرحسیزد، تلفنش را برداشت و شماره ام یپلک دکنانیبود و ترد یزدن آرامش و خفتن شان م

 یآه وسیشد،سرخورده و ما یشد که نم ینم دهیاز آن طرف خط شن یجواب یشد ول یمکرر خورده م يها بوق
کرد و چشمانش تر و نمدار  ریجفت دستانش اس انیبلند کنار اپن نشست و سرش را م هیپا یصندل يو رو دیکش

  بسته شد.

  

 نیجن يداد، نگران دستش رو  یکره مغزش هشدار م میشستند ودلشوره گرفته بود و ن یمدلش رخت  در
  شروع شد. شیچندماهش نشسته شد و مادرانه زمزمه ها

  کرده؟ يتا االن مامان چقد صبور نیها... خدا بزرگه... بب ینترس –

  نه ترسو و وابسته! یقاوم بزرگ بشو م يقو ریمثل ش دیکنه، دخترم با یها مبارزه کرده و م یتحمل و با سخت چقد

و صاحب خودت  یبکش رونیاز آب ب متیگل یسازم که همه انگشت به دهن بمونن... راحت بتون یم يدختر هی ازت
  ...زمیعز یباش

  

 ینیریرفته و چند دانه رطب تازه برداشت و در دهانش قرار داد، ش خچالیضعف شده به سمت  یو با دل دیکش یآه
  .دیبخش یم يکرد و شهد تازه و لعابش انرژ یم زانیاش فشارش را م

  

 هیخوشخواب تخت تک يبرداشت و رو زشیم يرا از داخل کشو پانجو شیبرد و به ناچار آلبوم عکس ها ینم خوابش
  دراز کرد و چراغ مطالعه اش روشن نمود. یرا کم شیزد و پاها
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شدن با  یکیافرت شمال رفته بودند و آنجا طمع بار با پندار به مس نیکه اول یعکس از خودش بود زمان نیاول
  .دیهمسرش را چش

گرفته بود ودر همان لحظه  يرا به باز شیرخ نشسته و با لبخند به دور دست ها چشم دوخته بود و باد موها مین
  ثبت کرد. نشیبا دورب عیپندار لحظه شکارشده را سر ،ییایرو

که او جلو بود و پندار  یماند، درحال رهیخنده خود و لبخندجذاب پندارش خ يرا ورق زد که نگاهش رو يبعد صفحه
 ماهیزل زده بودند، پر گریکدیاش قفل شده بود و هردو عاشقانه  نهیپشتش و دستان تنومندش دور قفسه س

وزها گرفت و چقد آن ر نشانیبا دورب يریادگیآب وهوا آمده بود، آن لحظه را  ضیتعو يکه با پدرش برا یدخترک
  بود. نیو دلنش نیریش

  

  زد. یماند، لبخندتلخ رهیپسرانه پندار خ پیت يو باز صفحه کنار زد که چشمش رو دیکش یآه

و فقط فرق سرش،  دهیرا تراش شیکرده بود که چرا همانند بچه ها دو طرف موها ییآن روز با پندار ترش رو چقد
 یکشاند و او غصه م یرا به رخ م شیبایداده بود که ز يطرفه ا کیبلند مانده بود و با استفاده از ژل حالت  يموها

  خانواده جدا کند و... شبخواهد پندارش را از آغو میهمانند مر یخورد که دخترکان

  نجوا کرد: رلبینشست و ز شیموها يرو دستش

  تا بتونم باز سرت با همه بجنگم... يبود کاش

  ... کاش.يدید یتا دخترت م يکرد یولم نم کاش

  

و احساس  دیکش یتوانست ببلعد و مدام آه م یرا نم شیگلو خیانداخت و بغض سنگ شده ب يعکس ها را کنار آلبوم
داد،  یشکمش نشست و نوازش وار تکان م يبالشت سراند و کف دستش رو يسرش را رو وسانهیکرد، ما یم یته
  کرد. یاش را با نوازش دخترکش رفع و رجوع م یخواهد دلتنگ یم ییگو
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شد و او از خفتن با دلهره و  یم يادآوریشبش مدام  مهیداشت و غم حاج بابا و کابوس ن یبه استراحت طوالن ازین
  سه نفره شان غرق کرد. يایخود را در رو شیکرد و به جا یسر باز م ینگران

اش بکارد و از  یشانیپ يرو ینیریو پندار هم کنارش باشد و لحظه فارغ شدن، بوس*ه ش دیایب ایدخترکش دن یوقت
 یزندگ يها یو از نو با وجود برکت دخترشان در پست دیجد یزندگ کی يو هردو برا ردیته دل تنش را در آغوش بگ

  برسانند. دیسپ يو مو يریرا به پ یدر دست هم جوان

  

سمت  توپر آرام آرام به یورم کرده و صورت ياز واحد خارج شد و با پاها شینشان دادن طرح ها يزود برا صبح
 يزیداشت تا چاله چ یقدم بر م اطیشونه اش چفت کرده و با احت يرا محکم رو فشیاتوبوس ها راه افتاد، ک ستگاهیا
  .ردیقرار نگ شیپا ریز

  

انجام  يرو ادهیو پ ینرمش صبحگاه دیکرد با یکوتاه تنگ شده بود و دکترش مدام گوشزد م يرو ادهیبا پ نفسش
عدم تحرك بود و با ثابت نشستن در واحدش خود را در امراض مختلف اعم از  لیبه دل شیدهد، ورم کردن پاها

 داریب شهیحداقل صبح زودتر از هم گرفت می... تصمشیبرا ژنیتازه اکس يوکمبود هوا يباردار ابتیفشارخون، د
  ود.مثمر خواهد ب نشیخودش و جن يبرا نگونهیا رد،یشود و تا پارك قدم بزند و نان تازه گرم سر راه بگ

  

 یشکمش حس م يرو ینیداد، سنگ یرا مالش م شیجمع شده ساق پا ينشست و با چهره ا ستگاهیا یصندل يرو
  کم کم دخترکش آماده جا باز کردن بود. ییکرد و گو

  

آغشته به  سهیمدام به ک زهیکرد، که با آن دستان کوچک ر یپوست شکمش حس م ریورج و ورجه اش را ز یگاه
  چشاند. یبه مادرش م ینیریدرد ش شیزد و تقالها یضربه م نونیآم
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موقع ورود به او و دخترکش  یاتوبوس واحدها، آرام بلندشد و منتظر ماند تا همه داخل واحد شود و کس دنید با
گرفت  یها را م لهیم اطیو با احت افتی یرزنیکنار پ يجا یسرکش یسوار شد و با کم انینرساند، بسم اهللا گو یبیآس

  .دیمد نظرش رس يبه جاتا که 

  

کرد و نگاهش را سمت مردانه  یاز شالش خود را پاك م ينشست و نفسش را پرتنش رها کرد و با پره ا شیرو
  چرخاند.

قاب بزرگش را به  يدود نکیسمت مردانه چشم دوخت، بالخره واحد راه افتاد و او ع یبه شلوغ يکنجکاو محض
  به چشمانش کم شود. دیخورش میچشمانش زد تا از تابش مستق يرو

  

  

فضا فاقد گرما شده بود، تن ملتهب و گرمش را مقابل کولر گرفت و دکمه  يخنک و دلچسب اتاق که با کولرگاز يهوا
  گردنش هم خنک سازد. ریرا گشود تا باد خنک  ز شیاول مانتو

  

  حواله ماهور کرد: ینگاه میدار طراحان ن هیسرما نیخشک نمود و نگ يرا با دستمال کاغذ شیشانیپ يرو عرق

  سه؟یباد وا يجلو يفور دیکنه نبا یکه عرق م یکس یدون ی... مگه نميتا سرما نخورد نجایا نیبش ایب

  بخدا. ضرره

  اش نشاند: یکنج لبان صورت یلبخند کمرنگ ماهور

  آد. یو حالت جا م یجلو خنک ير یگرمته م یداره وقت یچه حال یدون ینم آخه

  

  رفع عطش ماهور داد. يرا صرفا برا يتکان داد و تلفن دفترش را برداشت وسفارش دو شربت تگر يسر نینگ



  کالف

 
211 

 

  

  قالب کرد: شیا شهیزشیم يرو دستانش

  .نمیطراح بب خب،

 زیم يو با تواضع مقابل و رو دیکش رونیدست را ب کیرا باز نمود و چند برگه صاف و  فشیک يزد و ال يلبخند ماهور
  قرار داد.

  

  چشم دوخت. شیبایتمام رخ لباس و ز یدگیو رو کرد و با دقت به طرح و کش رینجکاو برگه ها را زک نینگ

  نثار ماهور انداخت: ينگاه مشکافانه ا یعسل يزد و سرش را باال گرفت و با لنزها یپلک

  ش کار بکشه.رو کمی دیبا یول جالبه

  چندبار پلک زد: ماهور

  داره؟ يرادیمگه ا چرا

  زد: هیچرخ دارش تک یبه صندل نینگ

 یحلقه گره از دو طرف پهلو کم يو دور کمرش به جا میساده تر کن یباالتنه اش و کم دیشلوغه با کمیفقط  نه
  و ... میبد یکل اتییتز

  

در دل اعتراف  یتکان داد ول يحرف سر یکند، پس ب یطرح را عمل نیخواست ا یسکوت کرده بود و دلش م ماهور
اثابت  نیطرحش را به نگ يبایکند تا ز ادهیپارچه پ ياش را رو یپارچه، مدل طرح دنیرو خ دنیکرد به محض رس

  کند.

  

  نوشت و خونسرد آن را کند و مقابل ماهور گرفت: شیرو يحرف دسته چکش را کند و مبلغ موجه ا یب نینگ
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  کنم. ی... استقبال ماریدستمزدت، بازم طرح ب نیا

کنج لبانش نشست و قدرشناسانه لبخند  يلبخند محو متیق دنیو چک را نرم گرفت، باد دیلبش را گز ماهور
  زد: ینیریش

  .نیممنونم نگ یلیخ

  :دیتفاوت خند یب نینگ

  ره. یباشه، دستمزدت باالتر هم م شهیو بهتر از هم شتریاگه طرح هات ب زمیعز

  

  را در دست فشرود: فشیتکان داد و ک يسر ماهور

  رم. یم گهیمن د خب

  متعجب شد: نینگ

  زود؟ چقد

  رسونم. یبمون خودم م خب

  از اتاق خارج شد. دیگنج یکه در پوست خود نم یدرحال یتکان داد و با خوشحال ينه سر یبه معن ماهور

  دخترکش کند. يشاك واسباب بازخواست همه پولش را خرج تخت و کمد، پو یم دلش

  کرد. يتامل فکر یمردد به رقم چک نگاه کرد، با کم ستاد،یراه ا انیم

آماده  يدخترکش اتاق جداگانه ا يبا دواتاق خواب کند تا بتواند برا يبه امالك بزند و درخواست خانه ا يسر دیبا
  و عروسک پر کند. يکند و داخلش را از انواع اسباب باز

کند و تمام استعداد و نبوغش را  هیته یه مخصوص طراحراه چند برگ انیدر م شهیدر دلش نبود و مصمم تر از هم دل
  .ردیمد وفشن به کار گ یطراح يرو
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چرخاند،  یتازه کرد و با فرو دادن بزاق دهانش وارد امالك شد وچشم یدم يو قدر ستادیهن کنان مقابل امالك ا هن
  :دیپشت سرش شن از يکرد که صدا یبه چپ و راست م لیو کنچکاو گردنش را ما افتیرا ن یحق اشاری

  خانم؟ يگرد یم یکس دنبال

  تند رها کرد. یاش نشست و نفس حبس شده اش را عمق ول نهیقفسه س ياز فرط ترس رو دستش

  

  جوابش را داد: يگرد کرد و با لحن جد عقب

  دارند؟ فیتشر یجناب حق 

  

  کرد: یانداخت و نوچ اشاریباجه  گاهیبه سمت جا ینگاه مین مرد

بگو خودم انجام  يالزم دار يزیآد... اگه چ یو حاال حاالها هم نم سیاطراف پرد يرفته واسه قرار داد خونه ا فکرکنم
  دم. یم

  

  

در رفت و آمد  بشیآوردم و مدام نگاهم در چشمان مرموز و عج یمردك سر در نم نیا یبودم و از خوشمزگ دهیترس
  ا اخم سرد لب زدم:باره به خودم آمدم و ترس را پس زدم و ب کیبود که 

  .ممنون

  :دیمحابا خند یاز کنارش رد شدم که ب یدو قدم تا

  ؟یکن یچرا ترش م حاال

  رسم؟ یرسه که من نم یخوب م اشاری

  نه جنسش ردخور نداره که منم بتونم باهاشـ،ـ... ای
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به او انداختم که نطقش خاموش شدو متعجب  يو چنان نگاه هشدار دهنده ا دیلرز یخشم و غضب تمام تنم م از
  نگاهم کرد.

  

  وسخت گفتم: نیچفت شده ام سنگ يلب ها انیاو، از م خیشده بود و م دهیدرهم تن يبه طور شوکه آور میها اخم

  !یو مخ بزن یکن یم یبراش گربه رقصون يکه دار ستمیمغزت ن يتو يمثل اون دخترا من

  .ياز کجا خورد یکه نفهم ارمیبرسه حالت چنان جا ب پاش

  کردم و پشت به او از امالك خارج شدم. کیرا بار میشده بود و پلک ها یاز خشم کلفت و لرزش میصدا

  هدفش شکار کردن کردن امثال من نباشد. گریدعوت کنم تا د يچک نر وماده ا کیبود او را  حقش

  

 یوعصب دستم را م یگاه از فرط ناراحت یو گاه و ب داشتم یرا شتابانه بر م میرا پرصدا رها کردم و قدم ها نفسم
  کردم. یفشرودم و مشت م

  

  بود. میجلو رو خیگره خورده و نگاه م میزدم، اخم ها یو مدام پلک م دیکوب یو ضربان قلبم تند م دیلرز یم تنم

  

زبان  یو ب ریترسو و گوشه گ شیآن دختر دوسال پ گریپر شهامت تر شده بودم و د یلیتنها شده بودم خ یوقت از
  نبودم.

 يدلش بخواهد انجام دهد و مرا باز يتواند هرکار یدادم تا گمان نکند م یگفت جوابش را م یم يزیچ یکس اگر
  دهد.

  و کفش را در آوردم وسپس در را بستم. فیدر را گشودم و همان جا ک عیسر دم،یکه به واحدم رس نیهم
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برافروخته وارد حمام شدم تا تن  یباره از تن جدا کردم و با صورت کیباز کرده و  يگریپس د یکیمانتو را  يها دکمه
  و تالطم وجودم را خاموش سازد. ردیآرام گ یآب سرد کم ریگداخته ام ز

  

قرار گرفت و سرم  یکاش يو دستم رو دیدم رونیمانند ب "هآه "و نفسم  دیو سرد آب لرز خیبا برخورد قطرات  تنم
رفتم و شب وروزم درحال خانه  یبه دانشگاه نم یمتاهل یزندگ يبرا گریکه د یزمان ریبخ ادشیشد.  ریسراز نییپا

بود و  شیکفش ها دنیدرحال پوش میبار که مر کی یخوردم، ول یشد و افسوس م یم یط يریو گرد گ زیو تم يدار
  زد. يبودم، طعنه بد اطیمشغول شستن ح اطیمن هم در ح

  د.سواد احمق خوان یب مرا

را  میمر نیتلخ و زهرآگ يدانستم پندار حرف ها یخانم سکوت کرده بودم و نم رهیبه خاطر ن یشده بودم ول ناراحت
 یو م دیبار سرم داد کش نیاول ياو مواجه شدم و او برا نیخشمگ يکه وارد اتاق مان شدم، با چهره ا یو زمان دهیشن

  گفت چرا جوابش را ندادم.

  

همان صبح به زور مرا  بیکرد، عج زیبرآشفت و کاسه صبرش را لبر یسکوتم او را عصب نیکرده بودم وهم سکوت
 یو سرمست يثبت نام مجدد دانشگاه اقدام کنم و چه آن روز احساس خوشنود يحاضر و آماده بدرقه ام کرد تا برا

  کردم. یم

 يدر قلبم جا شهیر رنگ تر از هماتفاق تکان دهنده مهر پندار پ کیبعد از  یبودم ول نیبا پندار سر وسنگ گرچه
و مهربانم قبول کردم و باجان و دل  یقیانداخت؛ او را به عنوان همسر حق نیام طن یزندگ يگرفت وبوسه عشق بر رو

  پا نهادم. یخوشبخت دیاز فصل نو ساختن و نو يزنانه ا يایزن کمال شدم وبه دن شیبرا

  گرفت. یوشوربخت یباهم بودنمان رنگ مشک يزود لحظه ها یلیکه زود گذشت و خ آه

  

  دیخر يبرا یشد، تمام روز را در اتاق خود را محبوس کرده بودم و گاه یط ینیهفته در سکوت و گوشه نش کی
  گشتم. یرفتم و زود هم باز م یم رونیلوازم خوراك ب
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  برخاستم. میبه بدنم دادم و از جا یمختلف گرفتم و کش وقوس يو چشم از طرح ها دمیکش يا ازهیخم

  گرفته بود. يرا به باز میتازه و خنک وارد اتاق شد و در همان حال باد آرام موها ياتاق را گشودم که هوا پنجره

  

گره خورد،  یدو جفت چشم نافذ و مشک يو ناخواسته نگاهم رو اریاخت یشد، ب دهیباره چشمانم به کوچه کش کی
  را نداشتم. یوان حرکت و عکس العملماتم برد و خشک شدم؛ ت

  کرد؟ یچکار م نجایا او

  

را با ساعدم  میشانیپ يعقب جنباندم و عرق رو يفور و عجله سر یو پ دیتپ یضربان قلبم که تند م يرو دستم
  خشک کردم.

  خود را به سمت اف اف رساندم. مهیو سراس دمیحدقه زده چرخ یو با چشمان دیزنگ اف اف رنگم پر با

  را برداشتم: فونیدهانم را به زور فرو دادم و آ آب

  ... بله؟بـ

  انداخت: نیطن شهیو بم مثل هم يجد شیصدا

  هستم. یحق کو،ین خانم

زدم و از کش  بیباال رفته بود، با اخم به خود نه یو نگران جانیبود و تب و حرارت تنم بخاطر ه دهیدهانم خشک بزاق
  وپن را زدم.مکش درونم خود را رها کردم و دکمه ا

  

 ینم دهیشن یقدم يصدا یبلندم را برداشتم و منتظر ماندم، ول زمیباز قرار دادم و از کنار کمد شوم مهین یرا کم درب
  شد!
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  را برداشتم: فونیباز آ متعجب

  ؟یحق يآقا

  بله؟ _

  کردم رفته است. یگمان م دم،یرا گز لبم

  باال. دیبفرما —

  کرد: يا سرفه

  داشتم. یعرض هی ن،ییپا نیاریب فیممکنه شما چند لحظه تشر اگه

در  دیاز حجابم مطمئن شده و با گرفتن دسته کل نهیآ يمغشوش، جلو يخوردند و مردد با فکر نیصورتم چ عضالت
  قدم برداشتم. نییرا بستم و از پله ها آرام به سمت پا

  

  و در را باز نمودم. دمیشک میرا محکم دور پهلوها زمیدو طرف شوم یدرب اصل کینزد

  قرار گرفت: دمید يمردانه اش جلو چهره

  .کویخانم ن سـلـام

  شدم: نهیدست به س سرد

  ن؟یداشت يامر سلـام،

  دوخت: نییو نگاهش را کالفه وار پا دیپشت گردنش کش یرا باال انداخت و دست شیابرو ییتا کی

دونستم اون  ینم ،يکار يبرا یدنیهفته رفته بودم س هیامالك... خب من  نیشما اومده بود دمیفهم شبید راستش
  گفته که... یساسان پست بهتون چ
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  تعجب آور بود. میرا باال گرفت و رگ برآمده گردنش برا سرش

  .ارمیتا حالش جا ب نیزده بگ یاگه حرف نامربوط –

  

  سرم را به شانه ام خم کردم: شوکه

  .نه

  خورده لب زد: وندیپ يباز و اخم ها مهین یکرد و با دهان کپ

  ن؟یساسان گارد گرفته بود يبهم گفت شما جلو دیچرا سع پس

  

  باال انداختم: يشانه ا دیالق

  نداره. ینگران نیا گهید د،یزد و جوابشم شن یحرف هی

  :دیکش یکرد و پوف ظیغ

  کرده از بس... دیکرده و مخ همه تل یو ق ایح کهیمرت

  کرد. یباره نگاهمان تالق کیشده ش زل زدم که  کیبم و چشمان بار يتکان خورد و به فک منقبض و صدا پلکم

  

  بار دوم خشک شدم و او بود با اخم کردن نگاهش را باال سراند و چشم فرو بست: يبرا

  تونـ... یم نیکردم براتون، اگه بخوا دایخونه خوب پ هی

  شدم. مونیمن پش —

  چشم دوخت: یخورد و با چشمان نلبک کهی

  شده؟ يطور
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  ...هبخاطر ساسانه ك هاگ

  :دمیرا گز نمیریز لب

 یول یاومدم امالک نیهم يکنم برا دایمحله خوب با دو تا اتاق خواب پ يخونه جمع وجور تو هیخواد  یفقط دلم م نه
  شدم. مونیحاال هم پش ن،ینبود

  

  زمزمه کرد: رهیکوتاه سرش را باال گرفت و خ یانداخت و بعد از تبسم ریرا ز سرش

  اومده؟ شیپ یمشکل

  تکان خورد: میگلو بکیس

  حاال قصد فروش ندارم. یخونه، ول دیخر يخوام بزارم رو یمقدار پول دستم اومده که م هی... خب من نه

  

  فرو داد: شیها بیزد و دستانش را داخل ج یپلک

  د؟یندار يگذار هیسرما قصد

  را جمع کردم: لبم

  .نه

  زد: یکمرنگ لبخند

  قاطح! چه

  گفت: نییکرد، سرش پا یوهمزمان که چک م را در آورد تلفنش

  تونم کمکتون کنم. ی... من منیخونه داشت دیخر ایاگه قصد فروش و  یرم ول یپس، من م خب
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  سرش را باال گرفت: آهسته

  راحت! التی. خرمیگ یهم م ونیو به جاش حق کمس دینباش نگران

  اش گذاشت: قهیاو بودم که دو انگشتش را کنار شق مات

  .ادیز عزت

  زدم: يرفتنش لبخند سرد با

  متعصب! چه

  چه خبره؟ نهیانداخته، اومده بب هیطرف تک نکهیبخاطر ا یعنی

  

  سرد قرار دادم: واریباال انداختم و باز وارد واحدم شدم و دستم را به د يشانه ا دیق یب

  حاال... یداد ول یو خنده م یزندگ يبو نجایا یزمان هی

  من! یاطیچرخ خ يصداخروپف بود و روزا  يصدا شبا

  شد، انگار خونه ارواحه... ینم دهیشن يزیچ چیحاال جز سکوت ه یول

  

هر کدامشان چقد  هیته يچشم دوختم که برا میبه خانه و اسباب زندگ يخودم جمع شدم و منزو يکردم و تو يلرز
  زحمت و خون دل خوردم.

تا  ستیسرم ن يباال يمرد هیسا گرید یول یخونه و زندگ نیاسکانس تا شد ا يپول گذاشتم، اسکانس رو يرو پول
  باشد. میکارها یبخواهد پ بهیصد پشت غر به،یمرد غر کیبخواهد زبان مردك طعنه گو را عالف کند تا 

  

  کند. یبه دل آدم منتقل نم یترس و آشوب چیکند و نوع نگاه ه یبرخورد م يجد شهیهم
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  ست؟یک یحق اشاری نیا یراست به

  در ذهنم خطور کرد. يا جرقه

  "و خودت! یو بعدش خودت یازش رد بش يو آزاد یراحت يبرا یتون یپل که م هیپله،  هیازدواج  "

  

  فرشته در گوشم زنگ خورد!؟ يصدا چرا

  و باز صداها در گوشم زنگ خورد. دمیدور خود چرخ جیمتعجب وگ يو با چهره ا دمیفهم ینم

و قناعت خالصه بشه، شوهرش  یسادگ يتو اشیکه تمام دن يحرفا، دختر نینه اخالق و ا یبه پولش بچسب دیتو با "
  "آره یم گریروش دوتا هو ناز وج

  تلخ پژواك شد. شیو باز صدا دندیچرخ یرا دور سرم گرفتم و اطراف دور سرم م دستانم

  ترسم، یماهور برات م يساده ا یلیتو خ "

  "قلبت حک شده يچون  نامش تو يریپس بگ یتون ینم گهید يدل بد یوقت یول يبند یسخت دل م تو

  

  هم بستم. يمحکم رو میپلک ها م،یها قهیکاناپه افتادم و با فشار به شق يرو

 رونیب شیتو از بس بدون آرا نیهم ره،یمشتش بگ يتو يبلد باشه  شوهرش چجور دیغذا بده و با يبو دیزن نبا "
  "یبش دهیترسم ترش یم ،ير یم

  

  زدم و زمزمه کردم: هیکاناپه تک یپشت و سرم را به دمیکش یآه

  !یطونیتو برعکس اسمت خود ش فرشته

  باشم؟ زایچ نیبعد از رفتن پندار بفکر ا دیبا چرا
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  در درونم وول خورد. يزیچ

  "بخاطر دل خودت، ولت کرد به درك توام برو خوش بگذرون "

  هم چفت کردم و دستانم مشت کردم: يو مات لبم رو رانیح

  .طونیلعنت به ش ،یلعنت

  در مغز سرم اکو شد. يا قهقه

  و جذابه؟ کلیچقد خوش ه يدیاز پندار سرتره، ند یلیاون پسره خ چارهیب "

  "ریبزن و انتقام خودت از پندار و امثالش بگ مخش

  

  کاناپه نشستم. يرو خیو با نفس نفس س دمیکش يادیشده فر سنگکوب

  شدم، امن و امان بود. رهیخ یرا با وحشت و نگران اطرافم

و تنفس بازدم و دم  دیکوب یزدم، ضربان قلبم تند م یکمر و صورتم نشسته بود و نفس م يدرشت عرق رو يها دانه
  کردم. یقرار رها م یتند و ب

  

  ناله کردم: رلبیز

  چم شده؟ ایخدا

  بلند شدم و پلک زدم: میاز جا یخستگ با

بازار برم و  سریهوا تازه بخورم، فردا  دیشدم، با وونهیخونه موندم د يهفته تو هیکه  هیبخاطر فشار روح حتما
  حالم بهتر بشه. دیتا شا دکنمیخر
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 میلب ها يو جلو ختهیر يبلور وانیشربت آلبالو را برداشتم و در ل شهیبه سمت آشپزخانه راه افتادم، ش سپس
  .دمینوش یشربت خنک را جرعه جرعه م انیگرفتم و بسم اهللا گو

  

سر  يخوام برا یهمراه م بیعج یکرد، گاه یم زیو صبرم را لبر دیتاب یبه عمق چشمانم م میمستق دیخورش نور
  کنم. يطناز يتنومند و فراخش تا قدر يشانه  يگذاشتن رو

  

از دردها، غصه ها وحسرت ها در  يکشم و کوله بار یم دكیکه از وجود و اسم شوهر فقط نامش را همراه خود  فیح
  کند. یدلم احاطه کرده و همچو حناق در گلو مدام متورم و باد م يفضا يجا يجا

  

و مدرن والبته گران  کیش ياز کنار فروشگاه ها یوبا بدخلق دمیرا بارها گز نمیریلب ز یفرط عطش و گرما زدگ از
  کرد و نظرجلب کن نبودند. یها دلم را خوشنود نم یسمونیکدام از س چیشدم، ه یرد م متیق

  

 یصورت سیرد شدم که ناخواسته نگاهم به سرو يا کهیحوصله از کوچه بار یو چشمان اخم آلود ب دهیبرچ يهالب  با
  ناز جلب شد. یلیخ

  

  است؟ دهیرا برگز نجایا يدیهمه مکات، صاحب تول نیا نیکنم که چرا از ب یم تعجب

مسن و  مهیخانم ن کیکشم با  یکه سرم را باال م نیشوم، هم یوارد م ریکنم و سربه ز یشانه چفت م يرا رو فمیک
  شوم. یجوان رو به رو م

  

  کنم: یرا صاف م میشدم و گلو کشیآهسته نزد يآورم، با قدم ها یخود نم يبه رو یخورم ول یم جا

  بچه مزاحم شدم. سیسرو يبرا سالم
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  زدند: یم ییبایز لبخند

  مغازه خودتونه. ن،یخوش اومد یلیخ سالم

  کنج لبانم نشاندم: یکمرنگ لبخند

  طرح فرشته تون چنده؟ یصورت سیسرو نیا

  شود: یکند و همزمان لبش باز م یبه رد انگشتم م ینگاه

  تومن. ____نداره،  یقابل

کنم و کارت  یم فمیک يآمد، دستم را ال یبه نظر م ییو دل برو بایز سیسرو بیکنم، عج یم لیما یرا کم سرم
  دارم: یعابرم را مقابل فروشنده نگه م

  شم. یممنون م د،یحساب کن پس

  

  کند: یحواله نگاهم وسپس کارت کف دستم م ینگاه مهین

  ندارها؟ یقابل

  

  بندم: یتواضع پلک م با

  ها که ببرم؟ لیحمل وسا يبرا نیدار يا لهی... شما وانت وسدیلطفا حساب کن ممنون،

  

  کند: یم یتبسم

  زدن. کمک واسه بار انیزنم بچه ها ب یهست زنگ م آره
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 يها یسمونیتک تک س يو نگاهم رو رمیگ یم يجا یصندل يآورد و با تعارف فروشنده رو یم میبرا یصندل سپس
 يو برا یکدام را انتخاب کن یدان یتر هست که نم نیو دلنش باتریز یکیاز  یکیگردد،  یشاد و باصفا م يرنگ ها

  .یکن هیوجودت ته زیعز

  

باز از آنها  يزد و با رو یخود را جمع و جور کردم، فروشنده لبخند گرم عیمرد ورزشکار داخل مغازه شدند که سر دو
  استقبال کرد.

  رو به آن دو مرد گفت: سپس

 لیتا تخت وکمد بچه به خونه شون سالم تحو دیکنم کمک کن یخواهش م نجایکردند از ا دیخانوم خر نیها ا بچه
  باشه؟ ن،یبد

  

  تکان داد: يداشت سر يشان که چهره جد یکی 

  کجا هست؟ باشه

  لب زدم: ينگاهم کرد که با تک سرفه ا شندهفرو

  ___ یضلع جنوب ردامادیم ابونیخ

  

  کرد، لب لغزاند: یتنش بود و مسکوت نگاهم م دیسف راهنیکه پ یمرد بغل آن

  .میاونجا کار دار اشاریاتفاقا ماهم با پسرخالمون  خوبه،

  

  خورد و تنم گر گرفت. یتکان میگلو بکیو س دیآمد، رنگم پر انیبه م "اشاری "دانم چرا اسم  ینم

  دارم؟ تیفقط از  به اسمش حساس ایاندازد  یم انیگونه مرا به طغ نیربط داشته باشد ا اشاریبه  یهرچ
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به خود آورد، سکوت کرده  بلند کردن اجسام دخترکم مرا يرفتن و نرفتن مانده بودم که صدا دیترد انیم سرگردوم
  شده بودم. رهیفقط به آنها خ

  اتمام بار زدن لوازم دخترم، پشت سر آنها با آژانس راه افتادم... بعداز

  

  شدم و کپ کردم. اشاریمتوجه  م،یدیدرب خانه ام رس يکه جلو نیهم

  کرد؟ یچه م نجایا او

از  یکیهستند و احتماال  شیبا هم قوم وخو نهایآمد ا ادمیشدند و با او خوش وبش کردند،  ادهیآن دو مرد پ یوقت
  خبر داده تا خود را برساند. اشاریآنها به 

  

  دارد! یاما بعد به خود تشر زدم که به او چه ربط دمیشرم و خجالت کش یکم

همان کردم نگا یشانه ام صاف م يرا رو فمیو همزمان که ک دمیگز هیشدن و پرداخت کرا ادهیرا موقع پ نمیریز لب
  .دیباهم گره خورد و باز ضربان قلبم به اوج رس

  

  شدم. کشانینزد نیسنگ يدرهم شد و با قدم ها میاخم ها ناخواسته

  مبارکـ باشه. کو،یسالم خانم ن —

  جواب دادم: ییکردم و با خوش رو یتامل

  متشکرم ان شاءاهللا قسمت شما. ،یحق يآقا سـلـام

  بود! وانهیخنده زد که سنگکوب کردم، د ریباره چنان ز کی دیسف راهنیپ مرد

  خنده لب زد: يها هیلبخندش را قورت داد و با ته ما د،یمرا هاج و واج با اخم د یوقت
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  چه به بچه! شارای آخه

  داشت. یچه ربط دمینفهم باز

  شد: يکرد و جد يکردم که سرفه ا یمنگال نگاهش م همانند

  خواهرش افتادم خندم گرفت.واسه بچه  اشاریپوشک عوض کردن  ادی دیببخش

  

  باال انداختم: ییابرو

  بگذره. يبه خنده و شاد شهیهم

  :دیکوب اشاریزمزمه کرد و محکم پشت کمر  رلبیز يا خداکنه

  کمک. ایب االیهات باال بزن  نیداداش آست خب

انداخت و به کمک آنها  لشیاش را در آورد و داخل اتومب یکت اسپروت شکالت اشاریخواستم مداخله کنم،  تا
  شتافت.

را کنار زده و در اتاق خواب تا  يخود را به واحدم رساندم و درش را تا انتها گشودم، سپس فرش نه متر مهیسراس
  آخر باز گذاشتم تا کمد و تخت دخترم را در اتاقم جابه جا کنند.

  

  تعارف کردم: عیسر ااهللای يباصدا

  لطفا. دیبفرمائ

  

 يا شهیآب داخل پارچ ش یو با کم دمیکش رونیشربت آلبالو را ب يو وارد آشپزخانه شدم، بطر دمیرا کنار کش خود
  کرد. دایپ يرینظ یتازه داخل پارچ طمع و رنگ ب خیشربت خنک همراه چند تکه  کی
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که وارد  نیطرح دارم قرار دادم و داخل هرکدام قاشق مخصوص گذاشتم، هم ینیس يرو يبلور يا شهیش وانیل سه
  .افتمیال شدم آنها را درحال نفس نفس زدن ه

  

  بود. یرا مقابلشان قرار دادم، نگاهم به در بود که تا انتها باز م ینیزدم و س يمحو لبخند

  راحت باشد. ياز بابت بودن سه مرد تا حدود المیخودش در را نبسته  و باز قرار داده تا خ اشارینداشتم  شک

با خنده  دندیشربتشان را نوش یبرداشتم و منتظر به آنها چشم دوختم، وقت يسه تراول پنجاه هزار فمیک يال از
  تشکر کردند:

  .دیپوش: دستت طال چسب دیسف مرد

  .یمرس د،یگرما بهمون چسب يتو یلی: خاشاری

  تکان داد: يصامت، هم سر مرد

  درد نکنه. دستون

راه پشتشان بودم و با شرم  انید شدند و تا مبلن شانیانداختم که از جا ریبلغور کردم و سرم را ز یکنم یم خواهش
  گرفتم: دپوشیاسکناس را مقابل مرد شوخ طبع سف

  زحمت... بازم ممنون. يتو نیافتاد یلیبابت زحمتتون متشکرم، خ ناقابله،

  کرد: يا خنده

  نداره. یقابل

  تکان دادم که اسکناس ها را برداشت و با خنده خارج شدند. يحرف سر یب

  که زنگ واحد به صدا در آمد. دمیکش یقیدادم و نفس عم هیرا بستم و سرم را به در تک درب

  

  باز کردم: یدر را با مکث دم،یرا د اشاریزل زدم که  یچشم از
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  .نیجا گذاشت يزیچ

  را جلو آورد: دستش

  مال خودتون. دیخوام، خواهشا بفرما یپول نم من

  رنگ چشم دوختم: یتراول صورت به

  چرا؟

  ...هوگرنه ك نیگرفت یمزد م دیبا نیدیبالخره زحمت کش حقتونه

  .رمیبگ ینکرده پول يدو تا در وتخته که زحمت نداشت، راستش خوش ندارم بابت کار نینکردم و ا ينه من کار —

  

  تکان دادم: یبه نف يسماجت سر با

  تا ثواب هم داشته باشه. ازمندیبه ن نیخواد از طرف خودتون بد یاگه دلتون نم رم،یگ یمن پس نم شهینم

  

  نگاهم کرد: متعجب

  ه؟یچکار خب

  راحت. التونیدم خ یمنم از طرف خودم م ریو شما بگ نیا

  :دمیکش یپوف

  شه که؟ ینم ينطوریا

  :دیکش شیموها يکرد و در آخر دستش را ال یمکث

  کرد: یخنده جذاب ن،یاریب فیخوام شما خونه مادرم تشر یم راستش
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نداره،  یگفتم اگه اشکال نینذر سفره حضرت ابولفضل( ع) واسه هم يبرا مید یم يله زرد نذرما هرسال ش آخه
  .میش یخوشحال م

  تکان دادم: يتفکر سر قهیزدم و بعداز چند دق یپلک 

  آدرس لطفا؟ باشه

  را داخل دهانش فرو برد: لبش

  بزنم؟ جیمس براتون

  باال انداختم: يتفاوت شانه ا یب

  .دیلیطور ما هر

  کرد و مرا در فکر فرو انداخت. یروشن خداحافظ یخنده و چشمان با

  دادند و حال... یم يهم هرسال عدس پلو نذر کویحاج ن خانواده

دخترکم با لبخند  يبایکمد وتخت ز دنیراه فرش را هم صاف وصوف کردم، باد انیبه سمت اتاق خواب راه افتادم، م 
  .دمیاش کش یبه بدنه چوب یدست يمحو

قرار داشت و در کمد از  يبه صورت سربه باال نییشده بود، دو کشو پا یطراح بایز اریبس یرد وسخت ولس خنک،
  شد، خاص و جالب! یطرف گشوده م کی

دخترکم بر  دنیدلم با تصور خواب زه،یم زهیر يمتکا کیهمراه  يبا تشک کوچک مخصوص نوزاد یتخت خواب صورت 
  تخت ضعف رفت و شادمان گشت. نیا يرو

 ختمیخود ر يبرا یوانیل کی خچالیگرفته بودم و ناچار سمت آشپزخانه راه افتادم و از شربت پارچ  داخل  سکسکه
  .دمیو با عطش همه را الجرعه سر کش

  جا خوش کند. میلب ها يرو یبخش تیلبم بکشم و لبخندرضا يو ملس شربت باعث شد زبانم را رو نیریش طمع
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کمرنگ که با پوست  یچک کردم، جز کرم پودر و با رژ نارنج نهیو خود را در آ دمیاشگردنم پ يخنک زنانه ام رو عطر
  استفاده نکرده بودم. یشیلوازم آرا گریاز د دم،یلبانم نرم مال يداشت را رو یجالب یهورمن دمیسف

  

 یکالباس فیو ک اهیس يهم به تن کرده با شلوار پارچه ا یبلند مشک يانداختم و مانتو میموها يرا رو یکالباس شال
  تمام پوشش من بود.

  وتلفنم را برداشتم و از واحد خارج شدم. دیقاب بزرگ و دسته کل یآفتاب نکیع 

  دو چهار راه فاصله داشت. یبه صفحه تلفنم انداختم، آدرس منزل خاندان حق ینگاه

خوش  يتنگ شده بود، بو میزهرا مادر يسفره ها يدلم برا دم،یپا یاطرافم را م یراه افتادم و گاه ادهیسر کوچه پ تا
  .ستینبود و ن یکه مزه اش تا عمر دارم فراموش شدن مویدست سازش، شربت نارنج وآبل يعدس پلو و شربت ها

 کشیدو قدم جلوتر ترمز کرد که با چندگام نزد یزرد رنگ عموم یتاکس کی ستادم،یا ابانیسر خ یوقت دمیکش یآه
  :دمیسرکش کشبود که  نییسمت شاگرد پا شهیش ;شدم

  ؟يبر یدو تاچهار راه جلوتر م آقا

  تکان داد: يسر

  .یآبج آره

  چفت گرفتم و حواسم را به راننده دادم. میران پا يرا رو فمینشسته بود و که عقب نشستم و ک يراننده مرد کنار

پوست  واریبه د یباره دخترکم لگد محکم کیکم شود،  میو نگران یرا زمزمه کردم تا دلواپس یالکرس تیآ رلبیز
  .دمیمحل درد گرفتم و لب را گز يشکمم خواباند که چهره ام جمع شد، دستم را رو

  کند؟ یم نگونهیبودم چرا ا مانده

  راننده چشمانم را باال سراندم: يصدا با

  .میدیرس
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  شدم. دهایرا حساب کردم و پ هیو مبلغ کرا دمیکش یقینفس عم یتابلو کم دنیرا به اطراف چرخاندم، باد نگاهم

  

کرد و بزاق دهانم هم  یکالفه ام م نمیاز عرق بود و هم سیتا عمق جانم نفوذ کرده بود و گردنم و پشت گردنم خ گرما
  بود. دهیخشک و زبانم به سقف دهانم چسب

  

کردم، در کمال تعجب مجتمع  دایپ یو به راه افتادم و با پرس و جو بالخره منزل چندطبقه خاندان حق دمیکش یپوف
شد و  یم دهیبود که سه فروشگاه بزرگ هم کنارهم قرار داشت، چند درخت  کوچک هم کنار جدول آب د یبزرگ

 نیا ریو اوج تلف شدن ز دیتاب یرنگ و رفته م يآسفالت ها يرو میمستق دیبود. نور خورش یم ابانیراسته اش خ
  د.گرما، سنگ ها را داغ و سوزانده کرده بو

  

 نیهمه پله را با ا نیکردم آسانسور داشته باشند تا مجبور نباشم ا یو زنگ سه را فشار دادم، دعا دعا م دمیرا گز لبم
  گرما باال بروم.

  بله؟ –

  را صاف کردم: میگلو

  ؟یخانم حق منزل

  ن؟یسفره اومد يبرا دیبله بفرما –

  کردم: یتبسم

  دعوت شدم. بله

  وارد ساختمان شدم. واریباز شد، آب دهانم را به زور قورت دادم و به کمک د یکیت يبا صدا در
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شد  یم دهیخود را رساندم، داخل ساختمان چند کنتور برق و گاز د میزدم و مستق یآسانسور لبخند کمرنگ دنیباد
آب و برق  يزیوار يها شیوصل کردن ف يتابلو اعالنات هم وجود داشت که احتماال برا کینداشت،  یتعجب يکه جا
  بود. یوگاز م

بودم که دستم باال رفت و زنگ  ستادهیآمد، مردد ا یصلوات خانم ها م يصدا ستادم،یواحدشان ا يدر قهوه ا يجلو
  را لمس کرد. یکاش يرو

  

مقابلم قرار  یصورت یمتوسط و لبان ینیوب يبا چشمان قهوه ا یجوگندم يدر باز شد و دختر قهیاز چند دق بعد
  گرفت:

  .دیبفرمائ سالم

  کردم: يسرفه ا تک

  .یحق يسفره صلوات اومدم، دعوت شدم از طرف آقا يبرا 

  ابروان نازکش باال رفت و سرش داخل فرو برد: جفت

  نـب؟یز یـیدا زن

  لنگه پا مانده بودم و خود را لعنت کردم که چرا آمدم. کی

  شد: کمانیانداخت، نزد یسرش م يکه چادرش را رو یو توپر درحال دیمسن با چهره سف مهین یزن

  ترا؟یم هیچ

  حواله ام کرد: ینگاه مین ترایم

  دعوت شده! اشاریگه از طرف  یخانم م نیا

  ؟یشناس یم شما

  تکان دادم: ينثارم کرد که سر ینگاه مهین زن
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  .یخانم حق سالم

  زد: سالم خانوم... ینیریش لبخند

  درسته؟ یباش کویماهور ن دیبا تو

  

  ادم و پلک زدم:تکان د يسر باز

  کردم بدون دعوت اومدم. یفکر م بله،

  شد و دستش را پشت کمرم قرار داد: کمینزد

  همه است، بفرما داخل گلم. يدخترم، سفره آقا برا هیچه حرف نی... اياومد خوش

محجبه  ياز خانم ها یرا در آوردم و داخل هال شدم که با انبوه میو کفش ها دمیپاش شیبه رو يا شناسانهلبخندقدر
  رو به رو شدم. يوچادر

  

  برداشتم و مشغول صلوات بودم. یحیتسب رینشستم و سربه ز یکردم و کنج مبل یو آرام سالم دمیشرم لبم را گز از

  

 وانیو ل يزدی ینیریشد وبشقاب ش کمیشربت پرتقال نزد ینیباس ترایم انیمشغول بود و در م يبه کار هرکس
  اشت.گذ يا شهیش زیم يشربت کنارم رو

  

  زد: يلبخند

  ؟یشناس یم اشاریکجا  از

  را کنار زدم: میاز موها يا طره
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  .یامالک قیدن، از طر یخونم و انجام م يکارها شونیا

  ك کرد.بود، را چرو دهیپوش یبود و ساپورت مشک شیاش تا زانو يکه بلند دشیدامن سف نییکرد و با دست پا یآهان

  داشت. دیترد یول دیبگو يزیخواهد چ یکردم م یم احساس

  بکشد. شیاز شربتم را مزه کردم تا خودش حرف را پ یو کم دمیکش یقیعم نفس

  :دیآرام به گوشم رس شیصدا یتامل بعداز

  ...یعنیشما  یگم ول یم نیا دیدعوت نکرده، ببخش يا بهیتاحاال زن غر اشاری آخه

  

  و خجالت رخ به رخ او لب زدم: یسیرا راحت کنم بدون رودروا الشیکه خ نیا يبرا

  متاهلم خانوم، درضمن من حامله ام. من

بلندشد و به سمت  شیاز جا جانیتعارف کرد و با ه وهیبار با لبخند بهم م نیو ا دیدانم چرا چشمانش درخش ینم
  آشپزخانه رفت.

  

همانند  ترایتادم، نوع و نگاه ماف میچهره مر ادی ترایم دنیدانستم چرا باد ینبود و نم یخانم ها تمام شدن تیحساس
  بود. میمر

  

  باال انداختم و صلواتم را فرستادم... يشانه ا دیالق

  شانه ام قرار داد: يشد و دستش را رو کمیخانم نزد نبیشله زرد را آرام در دستانم گرفتم که ز ظرف

  .میباهم حرف بزن کمی بمون
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  :دمیو البته کنجکاو پرس متعجب

  !حرف

  ؟یحرف چه

  زد: يا لبخندمادرانه

  حرفه نگران نباش دخترم. فقط

  چروك نشستم و تلفنم را چک کردم. ياصرارش کنار کاناپه قهوه ا به

  قرار داد: میران پا يخانم کنارم نشست و دستش رو نبیز

  دخترم؟ یخوب

  ؟یخوش

  تعجب جواب دادم: با

  گذره. یم ممنون،

  :دیرا به جلو داد و آرام خند نگاهش

 ،یهست ياز وجناتت معلومه دختر خوب و خانواده دار ،يشد مونیپش یول يدنبال خونه خوب بود دمینش اشاری از
  ه؟یکارت چ

  

  !دیباف یبهم م سمانیچرا آسمان و ر دمیفهم ینم

  جواب دادم: خونسرد

  هم هستم. یلباس مجلس اطیمد ولباس، خ طراح

  حوالم کرد: يباال انداخت و نگاه معنادار شیابرو ییتا کی
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  ؟یمتاه ای مجرد

  زدم: یلبخندتلخ

  و حامله ام. متاهل

 انهیانداخت که موذ ترایانداخت و نگاهش را به م نییسرش را پا ;رمق شد یب ییکرد و گو رییرنگش تغ یکم جاخورد،
  کرد. ینگاهمان م

  بکنم؟ گهیسوال د هی یش یوقتت گرفتم، ناراحت نم دیدخترم ببخش –

  

  را بدهم: هیبق ياب کنجکاوبود که درکمال آرامش جو خصلتم

  .دیبفرمائ

  و تر کرد و زل زد: دیلبش کش يرو زبانش

  کجاست؟ شوهرت

  باال انداختم: يشانه ا دیق یب

  دونم. ینم

  نگاهم کرد: شوکه

  ؟یدون ینم

  هم انباشتم: يرو یپلک

  دونم چون چندماه ازش خبر ندارم. ینم آره

  بلند شدم: میزدم و از جا يلبخند محو نیشماره نگ دنیباز سوال کند که تلفنم زنگ خورد و با د خواست

  برم، ان شاءاهللا قبول باشه نذرتون، خداحافظ. دیبا گهیمن د دیببخش
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بود) تلفنم را همزمان که از واحدشان خارج شدم،  کیپالست سهیرا گرفتم( ظرف شله زرد داخل ک کیپالست سهیک
  جواب دادم:

  جان... نینگ سالم

  

 نیرا داخل ماش میعرق گرفته بود و لباس ها يگذاشتم غر زدم، از فرط گرما تمام تنم بو داخل واحدم میپا تا
تن گرم پر حراراتم، تنم را  يآب رو یخنک ستادم،یسرد ا رآبیانداختم و خود برهنه وارد حمام شدم و ز ییلباسشو

  گرداند. یگرفته ام را بر م يداد و انرژ یجال م

عکس پندار رفت،  ينگاهم ناخواسته رو دم،یتخت خوابم دراز کش ياتمام دوش حوله بلندم را تن کردم و رو بعداز
سنگ  يوساحل بود که خروشان رو ایاز در ياش لوگو نهیداشت و پس زم دیوسف اهیعکس تک نفره اش که تم س

  بود. یخورد،  م یم زهایر

  

  .دمیخند یوش مشد، سرخ یاتاق پژواك م انیخنده مان در م يصدا

  نکن پندار، اع نکن بدجنس! —

  زد و ... یو از ته دل قهقه م دیپاش یسر وصورتم م يرحمانه آب را رو یب او

 ***  

  چهار فصل

  .میبود رهیچپ را گرفته و به پندار چشم دوخته بودم، هر دو با حظ به لوازم خانه مان خ گوش
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ودو  یس ونیزیکرد، تلو یم ییخودنما زیطرح گل ر يا وزهریف يدو فرش نه متر شیکه رو يقهوه ا يبلند موکت
که نور را از خود رد کند و  میمال يا روزهیف ریچوب متوسط با سه کشو کنارهم، پرده حر ونیزیزتلویبا م یمشک نچیا

  با فرش ست شود.

  

با اجاق گاز طرح فر نقره  يزیریدو دره ف ينقره ا خچالیمقابلش،  يا شهیش زیبا م يریش یکاناپه هفت نفره کرم کی
  در کنارش تمام امکانات منزل ما بود. يا

 یکه با پول کم نیهم م،یکن يداریرا قرار شد کم کم خر يضرور يزهایچ هیوبق ییماکرو ،یجاروبرق ،ییلباسشو
  شکر داشت. يخودش جا میانجام ده يدیخر نیهمچ کی میتوانسته بود

  

  داد، گفت: یرا مالش م شیکاناپه انداخت و همزمان شانه ها يخود را رو پندار

  در اومد! پدرم

  را با فندك روشن کردم. رشیاجاق گذاشتم و ز يپر کردم و رو مهیتا ن ياجاق گاز شدم و کتر کیتفاوت نزد یب

را در  شیشش عدد استکان بود که دو تا دم،یکش رونیرا ب میبود دهیکه تازه خر يکارتون ها استکان بلور انیم از
  با قنداق قرار دادم. یارمن ینیس يآوردم و رو

  در آن وجود داشت، انداختم: ینیچ يبه جعبه کارتون بزرگ که بشقاب ها ینگاه

  رو کجا جا بدم؟ نایا

  به جعبه انداخت: یسرش را کج کرد و نگاه یبا سوالم کم پندار

  .ینیتا توش بچ رمیبگ يزیچ ینیتریو يبزار همون جا بمونه تا سربرج بوفه ا فعال
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تمام  نتیپنهان کردم، پشت کاب تیرا برداشتم و داخل کاب یرا جمع کردم و از کنارش دو قابلمه کوچک برنج لبم
و  خچالیخود  ;نفر جا داشت کی يو نمدار نکند، عرض آشپزخانه تنها برا سیرا خ واریتا د میکرد چیپ کیپالست

  فضا را تنگ و کوچک کرده بود. شیرو نگیو س نتیاجاق گاز و کاب

  

 يچا ياز کارتون برداشتم و داخلش را با آب شستم و سپس خشک کردم، مقدار ینیچ يجوش آب، قور يصدا با
  صبر کردم تا دم بکشد... یکم ختم،یآرام آرام ر شیو آب جوش رو ختمیدانه هل ر کیخشک همراه 

  

گرفتم و  میکاناپه انتها نشستم، استکانم را مقابل لب ها يقرار دادم و خود رو يا شهیش زیم يرو ياستکان چا ینیس
  پلک زدم:

  ؟ير یعصر سرکارت م از

  خم شد و استکانش را برداشت: پندار

  پنج روزه نتونستم سرکار برم و حاالهم... آره

  مداخله کردم: مهیسراس

  ؟یدانشگاهت چ پس

  دو دندانش نگه داشت: يحبه قند را ال و دیکش یهورت

  دانشگاه. يبر دیبسمه، تو با گهیدارم د کیمکان سانسیل

  زد: میانداختم و به قنداق چشم دوختم، که صدا نییرا پا سرم

  ماهور؟

  و به او زل زدم. دمیحرف سرم را باال کش یخورد و ب یتکان میگلو بکیس

  نگاهم کرد: مشکافانه
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  ؟يبر گهید يخوا ینم نکنه

  را با قورت دادن بزاق دهانم فرو دادم: بغضم

  خونه بابامه. يتمام مدارك و کتابام تو یبرم وقت يچجور

  چشمانم را با سر انگشت پاك نمودم: ينشسته رو نم

  ؟یبا من بکن نکاریا یتونست چطور

  ؟يخانوادم خصوصا حاج بابام برد يدرحقت کرده بودم که آبروم جلو يبد چه

  

اش بودم  رهیمند فقط خ هیانداخت و دستش مشت وسخت شد و رگ گردنش برجسته، پرحرف و گال نییرا پا سرش
 ریز دم،یرا شن يدرب ورود يکه صدا نیرا دور زد، هم زیبرخاست و م شیو ازجا دیاش را تا آخر سر کش يکه چا

  زدم. هیگر

  

دختر  نیگفت ا یخانم با خود نم رهیباشم،  ن همه تنها و دل مرده نیلوازم خانه ام ا دنیروز چ دیچه بود که با گناهم
  !ردیگ ینفر سراغم را نم کی یکس وکار است که حت یب نقدیچرا ا

  

  و هنگامه تنگ شده بود. نیرحسیوروجک ام یمامان زهرا و حت يصدا بود و دلم برا یب میهق ها هق

  

نفره و سه پتو گلباف  کیکندم... دو تشک  ياز جعبه دستمال کاغذ یکنان دستمال نیف نیو ف دمیرا باال کش دماغم
 یاتاق س کیو همه لوازم مان در  میبودم، اتاق خواب نداشت دهیتمام رختخواب مان بود که گوشه اتاق چ يحاضر

به  یسرما وجود داشت که منته يهم باال یتراس کوچک هخانم از اتاق ما بزرگ تر بود، چراک رهیبود، هال ن یم يمتر
  شد. یه پله جدا مبا وجود س اطیح

  را زل زدم: یآسمان یکه مربع شکل به رنگ آب وارید يجا بلند شدم وبه ساعت رو از
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  درست نکردم. یچیسه ظهره... منم ه يساعت رو اوه

  که درش را گشودم آه از نهادم بلندشد. نیراه افتادم، هم خچالیرا جمع کردم و سمت  لبم

  شد. ینم دهیداخلش د يزیچ چیه گریآب د يبود و جز دو بطر یخال خچالی

  رو زانو وسط فرش نشستم و به در چشم دوختم. ناراحت

  را بخوانم... میو نماز رمیراه افتادم تا حداقل وضو بگ اطیساعت بالخره طاقتم طاق شد و با حرص سمت ح مین بعداز

  

  کردم. یذکر زمزمه م ام حیتوجه با تسب یسر نچرخاندم و ب یول دمیدر اتاق را شن يرا که دادم صدا سلـام

  کرد. یام حبس م نهیکرد و نفس را در س یآرامش به سمتم، ضربان قلبم را تند م يقدم ها يصدا

  

  کم شد. میقرار یاز دلهره و ب یکه کنارم دو زانو نشست و عطر مردانه خنکش را استشمام کردم ول نیهم

  قبول باشه. —

سجاده ام را مرتب کرده و  شیسجاده ام قرار دادم و خم شدم سجده به مهر و بوسه به رو يرا رو حیزدم و تسب یپلک
  چادرم را تا کردم.

  زد: یکمرنگ لبخند

  ؟يقهر

  داشتم تا باز بر سرش نبارم و اوقاتش را تلخ و ترش نکنم. ازیکرده بودم، چراکه سکوت ن سکوت

  تم خشک و نگاهم درشت شد.که دس دیباره از پشت مرا در آغوش کش کیشد و  کمینزد

  قلب و روحم رخنه کرد. يجا يدر جا یبیشده تمام تنم نبض شده بود و حس عج خکوبیم

  شانه ام گذاشت و بم وخشدار لب زد: يرا آرام رو سرش
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خوام  یرو م یکی یسخته وقت ،یش یزن اون پسره م يکه دار نمیتونستم بب یخواستم از دستت بدم ماهور... نم ینم
ازدواج با تو  یدون یم ن،یاسم دارم و هم هیفقط  ایکس و کارام و از دار دن یهمه جلوت سنگ بندازن چون ب یول

  دارم. نکه کنار تو اال هیحس نیآرزو و البته لذت بخش تر نیبزرگتر

  :دیالله گوشم پاش يداغ و ملتهبش را رو ينفس ها هرم

  نبود که بتونم ازش رد بشم و بگم گورباباش! يزیچ تیو خانم متانت

 فهیو به دور حس و وظ ینبات یو زندگ میباش بهیغر هیتو ازم نخوا که مثل  یدم ول یدرحقت بد کردم تاوانش م ماهور
  .میکن یمقدس زن وشوهربودنمون زندگ

  

و دستانش را دور شکمم چفت   دیکش یتنم گر گرفته بود و الم تا کام توان سخن گفتن را نداشته بودم، هوم تمام
  وتنگ تر نمود:

تو  میاشتباه زندگ نیو بهتر نیریش یساکت بمونم و دم نزنم، اشتباه بودول یکن یم یمحل یو ب یشمیپ یوقت سخته
کردنت  یدلت و راض يبتونم برا يهرکار ،یخواد توام کنارم به آرامش برس یو دلم م ستمین مونی... پشیوهست يبود

کم مهر بورز و  هیحرفا... فقط  نیگم معشوق ا ینمگم عاشق،  یدوستم داشته باش، نم یدم تو فقط کم یانجام م
  کنم. یقبل از خواب با چشمات عاشق شهیمن هم یدونست یدرکم کن ... م

که  یکه تو تنها فرد خانواده ت بهیعج یلی... خمیو زندگ ایخوشرنگ و مهربون شده بودند تمام دن یآب يدوتا گو نیا
  !هیچشم هاش رنگ

  

و جالب به نظر  زیتحول انگ یبا خانواده ام دقت نکرده بودم و کم میفکر فرو رفته بودم، تا به حال به تضاد چشم ها در
  آمد. یم

  نجوا کرد: نهیساعد دستانش پشت گردنش گذاشت و طمان د،یکه سکوت مرا د پندار

بغل  يازم استقبال کنه و من و تو یخانوم خوشگل و کدبانو که شما باش هیآم خونه  یاز سرکار م یدارم وقت دوست
  و ماچم کنه! رهیبگ



  کالف

 
244 

 

  

  کرد: یانداختم که خنده آرام ریو سرم را ز دمیرا از شرم و خجالت گز نمیریز لب

 ،رمیگنده ت رو گاز بگ يخواد دو تا گونه ها یدلم م یبش دیسرخ وسف یتو هرچ نهیاخالق بد دارم اونم ا هی من
  باشن؟ نیریش یلیفکرکنم خ

 یجهش هلش دادم و با پشت چشم کیباره با  کیدرهم قفل خوردند و  میتفکر به خود گرفته بود که اخم ها حالت
  همانند مادرم نازك کردم:

  شما! ییپرو چه

  داد، خم شده بود. یکه با انگشت مرا نشان م یخنده زد و غش غش درحال ریچنان ز دنمید با

  :دمیدرهم قفل شد و دست به کمر پرس میوهاکور ابر نقطه

  ؟ینیب یم يخنده دار زیچ

  لب زد: دهیبر دهیخنده بر هیته ما با

  من... يخدا يکرد... وا ی... همون زن بدجنسه که همه رو طلسم ميشهر اورز بود شد ياون جاگردوه تو هی... شبشـ

 یدنبالش راه افتادم، او سرمست و خوشنود چنان از دستم فرز وچابک م یام کرد که عصب یشیو آت یحرص بدتر
  کردم. ینم شیکندم، رها یسرش را نم يرو ينبودم تا تک به تک موها ایکوتاه ب یبرد، ول یکه ماتم م ختیگر

  

حلقه کرد و هر  دستانش را دورم ياو افتادم و او در کمال ناباور يکه نتوانستم خود را نگه دارم و رو ستادیدفعه ا کی
  .میفرش افتاد يدو باهم رو

نبض  يرو قایدق میکردم، لب ها یحس م راهنشیپ يخنده اش قطع شده بود و ضربان تند و کوبندش را از رو يصدا
  کردم. یاز او نشات گرفته بود را حس م يادیبود؛ گرما و حرارت ز یگردنش م

آوردم تا بلند شوم که مانع  يفراخش بود فشار نهیس يودستانم که رو دمیدهانم را به زور و اجبار صدا دار بلع آب
  .چاندیشده دستانش را محکم تر دورم پ دهیتن چکیشد و پ
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  سوختم! شیلب ها یگوشه لبم را نوازش کرد و من از گرم شیآمدم دهانم را باز کنم لب ها تا

شدن  کیصورتم بود که متوجه نزد یو سر پندار تا دو سانت میبود رهیملتهب و نفس نفس به چشمان هم خ هردو
در؛  هر دو به خود  دنیکوب يباره با صدا کیام خورد،  ینیکه نوك دماغش به ب نیصورتم شدم، هم يسرش جلو

  داغ و سرخم زدم. ورتبه ص یبلند شدم و دستپاچه دست شیو شتاب زده و هول کرده از رو میآمد

 مانیخانم است که برا رهین دمیحرف زدنش فهم يزد و خونسرد به سمت در راه افتاد، از صدا یلبخند کج پندار
  غذا فرستاده است. ینیس

  

پندار از فکر در آمدم  یخداحافظ ينه که با صدا ایاست  دهیخنده پندار را شن يشرمم شد که ممکن است صدا یکم
  .دمیشدم و دو مشت آب به صورتم پاش نکیس کیتفاوت نزد یو ب

  داد. یتازه خود را نشان م یاتاق را احاطه کرده بود و گرسنگ يخورشت کرفس همه فضا يبو

  

 یم يسفره خودنما يو دوقاشق رو وانیآب خنک و دو ل يموکت انداخت و بطر يرو يسفره کوچک دونفره ا پندار
  کرد.

  مقابلم گذشت: یلونینشستم که نا ریسفره سربه ز کنار

  خانمه... رهیکه دستپخت ن نمیص واسه خانوم خونه، اهمبرگر مخصو جیساندو

  زدم: يساده ا لبخند

  کنم. یذارم شب و همون موقع هم گرمش م یخانم م رهین يو غذا میبخور جیساندو

  تکان داد: يسر

  !فتادهیبزن به رگ تا از دهن ن پس
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 يو کچاب گرفته بود که سس کچاب را برداشتم و رو دیرا برداشتم، دو نوع سس سف جمیبه لحنش ساندو متعجب
زبانم مزه داد و مشغول  ریهمبرگر ز يگرفتم که طمع مطبوع و خوشبو یسپس گاز کوچک ختمیداخل ر اتیمحتو

  شدم. دنییجو

  بودم. رهیاتاق خ واریپندار به محل کارش رفت، تک و تنها به در ود يفست فود يبعداز ناهار حاضر 

جابه  نتیآشپزخانه از داخل کارتون ها در آوردم ، با نظم ودقت همه داخل کاب يضرور یلیتمام وسا یبودم ول خسته
  کردم. یجا م

  انداختم. یباال م يتفاوت شانه ا یکه ب دیرس یاز طبقه باال به گوشم م يهم سر وصدا یگاه

 شیکردم تا پره ها یفرش را جمع م يپرزها یبا جارودست نیتمام گشت، بنابرا میهفت عصر شد که کارها ساعت
  تخت شود.

 میاز جا یکنج لبانم نشست و با کرخت ياذان لبخندخسته ا يبایز يبودم که با ندا دهیکش یدانم چقد جارو دست ینم
  باره بلند شدنم شکاندم! کیقلنچ کمرم بخاطر  دمیبلندشدم که کمرم صدا داد، فهم

  نثارش کردم: یپله ها نشسته است، لبخند کمرنگ يرو یشدم عل که متوجه رمیرفتم تا وضو بگ اطیسمت ح به

  ؟یعـل

  را باال گرفت و چشم دوخت: سرش

  ماهور! خاله

  باال انداختم: يابرو

  برو تو کارتون نگاه کن. ،یاطیچرا تو ح تو

  شد: رهیرا برگرداند و به داخل هال خ سرش

  تونم کارتون نگاه کنم. یذاره، نم یزنه، نم یهمش غر م میمر نیا

  توالت... سیحرف راه افتادم تا سرو یبه پنجره ها انداختم و ب ینگاه مین
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  کج کرد: يمظلوم مقابلم نشست و سر یکه عل دمیسر را کش مسح

  خونتون و کارتون نگاه کنم؟ امیشه من ب یم خاله

  طرفه کردم: کیرا  لبم

  .ایبعد ب ریمامانت اجازه بگ از

  زده اش در فضا پخش شد. جانیه يزده دوان دوان از سه پله باال رفت و صدا شتاب

  

برداشتم وسجاده سبز رنگم را  یجالباس يرفتم تا وارد اتاق شوم، چادرم را از رو نییتکان دادم و از دو پله پا يسر
  قبله پهن کردم و قامت بستم... يرو به رو

  

  دم گوشم زمزمه کرد: ینیبم و دلنش يخورد و صدا یتکان م میها شانه

  م؟یشام بخور یش یبلند نم یخانم

  خورد و خشدار لب زدم: یرمق تکان یو ب نیسنگ پلکانم

  کجام؟ من

  خنده آمد و متعجب و کنجکاو جفت چشمانم را گشودم که با چهارجفت چشم مشتاق رو به رو شدم. زیر يصدا

  

  شده بود. رمیگ بانیگر يسردرد بیدادم، عج یام را نرم مالش م قهیپلک زدم و سپس با دست شق چندبار

  ؟یبلند بش يخوا ینم —
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بود و من از هشت تا  یده شب م يرو قایبود، ساعت دق يواریساعت د يدهانم را صدادار قورت دادم و نگاهم رو آب
  حاال خواب بودم!

  

  :دیرا کش یزد و گونه عل يلبخند دنمیدانستم خود را تکان دهم، پندار با د یبود و نم نیتنم کرخت و سنگ تمام

  جان؟ یخونتون عل ير ینم

  :دیخند زیآم طنتیش یبه پندار سپس به من انداخت و کم یمتعجب نگاه یعل

  رم. یعمو، من م باشه

  بلند شد و خنده کنان گفت: شیجا از

  .دمیمن کارتونم د يخواب بود خاله

  از اتاق خارج شد. عیتکان دادم که سر يسر

  

  حواله ام کرد: ینگاه مچهین پندار

  ؟یخوب

  هم انباشتم: يرو یپلک

  حالم! یخسته وب نقدیدونم چرا ا ینم فقط

  زد: یلبخندگرم

  هم دم گذاشتم. يغذا رو گرم کردم و چا باشه
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خود تکان  يبرا يگفت، با تاسف سر یبلند کردم که نگاهم به اجاق گاز خورد و پندار راست م يکرده ومنگ سر کپ
  لباس و سروصورتش نبود، نظاره کردم. يرو یفیاز روغن و کث يبه پندار که رد یرچشمیدادم و ز

  

  اش اشاره کردم: یآب راهنیرا صاف کردم و به پ میگلو

  ؟يحموم بر يوقت کرد یک 

  

  را بست و زمزمه کرد: شیسرش را گذاشت و چشم ها میران پا يباره رو کیحواله ام کرد و  يمعنادار نگاه

  استفاده کنم. نجایحموم دارم، قبل اومدن رفتم دوش گرفتم تا مجبور نباشم از حموم ا اونجا

 يبایرنگش نرم گذاشت و لبخند کوچک و ز یشیم يموها يبناگوش سرخ شدم که دستم را لمس و بلند کرد و رو تا
  زد:

و بعدش شونه  يزیهم برکنه و برام ب يموهام باز يدستت تو باریدوست داشتم  یلیخوبه وجودت کنارم، خ یلیخ
  .یکن

را  میجابه جا شدم و پاها یکه متوجه نم دار بودنش شدم، کم دمینرم و خوش حالتش کش يموها يدستم را ال یکم
  دراز کردم و نجوا کنان دم گوشش خم شدم:

  ؟يو سرما خور يبند یم لیقند هوی رونیب ییآ یم سیخ يبا موها یگ ینم

  را غافل کننده گشود و نگاهم را شکار کرد: شیها پلک

  ؟ينگرانم شد یعنی

  را باال فرستادم: میابرو ییتا کی

  خودت گفتم. واسه

  :دیخند انهیعمق گرفت و موذ لبخندش
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  هم پرستارم بشه که از قضا زن و خانوم خونمه. یکیمنم سرما بخورم و  باریداره؟   یبیع چه

  دهد: یپرالتهاب ادامه م یرگیخ با

 يگرم و غذا يرو از تنم بکنه... با چا میخوش ازم استقبال کنه و خستگ يآم خونه زنم با رو یم یدارم وقت وستد
  کنه... ماهور؟ ییرایازم پذ ذیخوشبو ولذ

  زدم: یپلک

  .هوم

  بست: شیو چشم ها دیکش یآه

و  ییدونم تنها یکنم... م ی... درکت میلیخ یزن خندون رو به رو بشم، تو خوب هیآم خونه با  یم یخواد وقت یم دلم
  ...یاز خودت جدا کردم ول

  

  مداخله کردم: دستپاچه

 یکوبنده و تپنده درحال یبلند کردم و چادرم همان جا انداختم و با قلب میپاها يبرم غذا سوخت، سرش را از رو من
 يردم و با دو استکان و قنداق وقوررا خاموش ک رشیاجاق گاز قدم برداشتم و ز کیکه تمام تنم گر گرفته بود، نزد

  ...ختمیآرام داخل استکان ر يو چهار زانو نشستم و چا زدمزانو  شیپا يجلو يپندار، با لبخند محو دهیدم کش يچا

  

  شد: کمیرا خاموش کرد و نزد ونیزیشام را شستم و با دستمال حوله دستانم را خشکاندم که تلو يها ظرف

  م؟یبر رونیب

  شب بود انداختم، لبم را جمع کردم: ازدهیبه  قهیکه ده دقبه ساعت  ینگاه

  !روقتهید

  باال انداخت: يا شانه
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  .میآ یو زود م میخور یم یبستن هی میر یم

  ام را برداشتم، جفت ابروانش باال رفت: يدانشجو یچادرمشک یحرف از کنار جالباس یب

  دونستم! یمن نم يبود يچادر

  

  تکان دادم: ینف یبه معن يسر

  حرفا... نیو ا یستین یانگار دختر خوب یاگه چادر نپوش نینطوریمردمش ا یعنی ست،یمحله اش خوب ن نجایآخه ا نه

  

  درهم شد و لب زد: شیها اخم

  .ارهیخواد پشت سر زنم حرف درب یم یک نمینپوش بب پس

  رفت و پلک بستم: یلیو یلیدلم از حرفش ق ته

  تونم. یروزا بخاطر گرما نم یشبا بهتره بپوشم ول حاال

  دفعه عقب گرد کردم: کیشد،  رهیتکان داد و بهم خ يسر

  م؟یبا موتورت بر يخوا یم نکنه

  زد: یلبخندجذاب

  ارم؟یبرم ب يدوست دار اگه

  کجاست؟ –

  لب باز کرد: نهیبه س دست

  ناراحت بشند. یممکنه خانواده اوس تق اط،یح ارمیشه ب ینم نجایگاراژ، ا يتو

  و به پا کردم. دمیکش رونیتختم را ب يسرم انداختم و از اتاق خارج شدم و کفش ها يرا رو چادر
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  اش انداختم: یآب راهنیوپ يسرمه ا یبه شلوار راحت ینگاه

  م؟یبر رونیب يخوا یم نایا با

  باال انداخت: يشانه ا دیالق

  .آره

  را رو به باال حالت داده بود. شیجذاب شده بود، مخصوصا که موها راهنشیشد و با پ یشلوارش جمع م نییپا

  بود؟! کیکردم که او جدا مکان یفکر م یگاه

  پوشد. یو رنگ روشن م دیسف راهنیاست و همواره پ یروغن و سوختن يبه دور بو زیآراسته و تم شهیهم

  

  .یبدون استرس و نگران م،یکرد یم يرو ادهینارهم پبار بود با او ک نیاول م،یهم شانه به شانه قدم زنان راه افتاد کنار

  شدم. رهیشدند، خ یاخم آلود از کنار مغازه ها رد م یو گاه یکه با خوشحال یرا باال گرفته بودم وبه مردمان سرم

  

  پندار سرم را برگرداندم و به او چشم دوختم: يباصدا

  هوم؟

  زد: یلبخندکمرنگ

  .میخور یم یبستن هیاونجا، هم دنجه هم  میگم بر یم

کردم، قد حدود  یوجثه متوسطش را وارس کلیداشتم، از پشت ه یتکان دادم و آرام پشت سرش قدم بر م يسر
  مردانه اش مجذوب کننده بود. پیجذاب و ت افهی... تنها قدهیکش يصد وهفتاد وشانه ها
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 شیو با لبخند اشاره کرد که رو دیشک رونیب میبرا یبودم که با تواضع صندل ستادهیمغازه ا رونیب یصندل کنار
  .نمیبش

  

 یصندل يسپس رو دمیباال کش یکرد، دو طرف چادرم را کم یبخشش م نانیاش دلم را گرم از حضور اطم توجه
  نشستم که او وارد مغازه شد.

  

شده  یکه دور اطراف صورتش پراز بستن يزد بطور یم سیاش را ل یفیق یبود که با ولع بستن يبه دختربچه ا نگاهم
  شد. زانیو آو دهیدخترك برچ يکه لب ها دیصورتش کش يرو یبود، مادرش با تشر دستمال

  

برجسته اش چشم دوخته بودم که پندار را  يولپ ها یخرگوش يموها رهیبه اطرافم نبود فقط با لبخند خ حواسم
  فراموش کرده بودم.

  خوشگله! —

  نشسته بود و بهم زل زده بود، پلک زدم: یصندل ينارم روپندار که ک يصدا با

  درست کنم و باهاش ور برم و ببافم. یافتادم اگه بزرگ بشه موهاش چه مدل نیرحسیلحظه بچه هنگامه وام هی آره

  

  را در نگاهم سراند و بم لب زد: شیبایو ز یعسل چشمان

  .میآر یخودمون م ياگه دختر دوست دار خب

  و با اخم سکوت کردم. دمیبه عمق حرفش رس هیتجز یبعد با کم یمنظورش را متوجه نشدم ول اول

 یپوسته دستم را نوازش م يو تنومندش نرم گرفت وباشصت رو يزد و دست راستم را در دو دستان قو یلبخندمات
  کرد:
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  .یکن یکه فقط سکوت م یخانوم یلیخ یدون یم

  زدم: يپوزخند

  ؟یزن یم طعنه

  تکان داد ومحذور جواب داد: یبه نف يسر

 ایناراحت باشن  یاز کس یوقت دمیاز دوستام شن یول هینبودم که بدونم اخالقشون چجور يدختر چیجز تو باه من
  !یزنن، کنجکاوم بدونم تو جزو کدومشون یغر م ایکنن  یم یتالف

  

  زدم: يطرفه ا کیلبخند

  .میتا بشناس زوده

  کرد، لب لغزاند: یان که پشت دستم را آرام نوازش مانداخت و همزم نییرا پا سرش

  خوام جبران کنم ماهور... ی... من ممن

  افزود: يچشمانم مصمم وجد رهیرا باال گرفت وخ سرش

  .ستمیکنم من نامرد وپست ن یکنم، بهت ثابت م یجبران م یسخت باشه ول هرچقدر

  "کردم کاش یکاش باورش نم "

 یداد و از جبران سخن م یم نانیگونه با حس مرا اطم نیقفل دستانمان چرخاندم و به او که ا ينگاهم را رو ساکت
  گفت. 

  

 یبودم ول رهیاو خ یخال يمن به جا رد،یرا بگ مانیفروشنده پندار دستم را رها کرد و بلندشد تا سفارش ها يباصدا
داد، مانده بودم به  یداده و وعده جبران م يبود، بارها بارها مرا دلدار یم شیتمام هوش وحواسم معطوف حرف ها

  دوست داشتن است؟ قیقابل اعتماد و ال ;خانواده اش رانده زکرده و او را ا يباز يدختر يمحابا با آبرو یکه ب یکس
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 یآمده ول نیریبخش پندار همانند شهد عسل به کامم ش نانیطمو ا نیریش يمانده بودم، حرف ها یدو راه انیم
  دانست. یوامتحان م یرا راه حل زندگ يو صبور اطیعقلم فرمان احت

  

  با مغز پسته مشت! یزعفران یسنت یاز بستن نمیا —

را مقابلم گذاشت و مردانه  یگرفت و با ذوق کاسه کوچک بستن يخندان کنارم جا يبه پندار که با چهره ا متعجب
  لبخند زد:

  جون. نوش

  آرام نجوا کردم: رلبیز

  .ممنون

  زد و شوکه همه را قورت دادم: خی یبستن ياز سرد میو دندان ها یقاشق را وارد دهانم کردم، دهانم از خنک نیاول

  بود! خی چقد

  را مقابل دهانش نگه داشت: قاشقش

  در آوردند. زریتازه از فر زمیعز خب

  

و به سمت  میاز مغازه خارج شد هیام را تمام کردم، بعداز تسو یباال انداختم و آرام با حوصله کم کم بستن يابرو
  .میراه افتاد یمنزل آقاتق
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قلبم هم همانند  ينوا یب ينوا دم،یشد، لرز ریدستان گرم و ملتهبش چفت و اس انیباره دستم م کیراه  انیم در
 يسلول ها يجا يدر جا ینیریحال دلهره آور و البته ش نیدر ح ندیحس خوشا د،یتپ یقرار م یب مینبض رگ ها
  خوردند. یبدنم غلطه م

  

او  م،یشد یرو خلوت بدون ازدحام رد م ادهیکه از کنار پ یدر سراسر تنم رسوخ کرد، درحال یبیو گرما عج حرارت
  را دور کمرم انداخت و مرا به خود چسباند! گرشیو دست د دیتر به من چسب کینزد

  

کوبنده ضربان قلبم شده  يمتوجه لرزش و صداداشتم پندار  میهراس و ب ;بلند شده بود اریبس شیقلبم صدا تپش
  دم گوش سمت چپم نجوا کرد: یبودم که با لحن خاص دهیترس یباشد، کم

  باش ماهور. آروم

  شد! انیاش نما یکیهم از زور نزد میلرزش دندان ها چینشدم ه آرام

 نیکه در ح يسوختم، گرما یم یبیعج يقرار در گرما یگونه نشده بودم و گر گرفته و ب نیام ا یدر زندگ هرگز
  مشتاق و لذت بخش به دلم نشسته بود. اریترسناك بودن بس

  

  او نگاه نافذش را به جلو داده بود. یشدم ول رهیرخ جذابش خ میبه ن یرچشمیانداختم وز نییسرم را پا مغلوب

 بیخالص کنم، آرامش عج پندار نیتوانستم خود را از حصار دلنش یو نم دمیدندان کش ریرحمانه ز یرا ب نمیریز لب
  کرد. یبود که مرا خلع سالح م یدر آغوشش م یوخاص

  

اتاق  يو گوشه ا دیکش رونیرخت خواب ها ب هیبق ریاز ز يوقفه تشک بزرگ دونفر یاو ب د،یبه اتاق مان رس مانیپا تا
  پهن کرد.
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و درحال صاف کردن،  دهیکش رونیب یبه او که پتو نرم نهیکردم و دست به س زانیآو یجالباس يچادر را رو کنجکاو
  زل زدم.

  .گهید ایب — 

  به تشک سپس به پندار دوختم: ینگاه دیترد با

  دم اون کنار بخوابم. یم حیمن ترج یول یمرس

  :دیخند نهیطمان با

  خورمت! ینم

  کج کردم: يصورتش سر يشدم و جلو کشیاکراه نزد با

  ...یعنیدست ندارم...  یول يخور یگم م ینم منم

  

  تشک پرت کرد. يمرا بلند کرد و غافل کننده رو میپا ریاز ز يناباور نیباال انداخت و عقب کج کرد اما در ح يا شانه

  :ستمیگفتم و با حرص به او نگر رلبیز یآخ

  ...هك يآزار دار مگه

 شیدلم ر ریو ز ریو خوف و وحشت به دلم سراز دمید راهنشیاو را درحال در آوردن پ یوقت دیدر دهانم ماس حرف
  شد.

  

  :دیخند انهیزد و موذ يشخندین

  !میکنارهم فقط بخواب میتون یحداقلم یقول دادم ول درسته

  خودش انداخت. يدغدغه پتو را رو یکرد و خود را کنارم انداخت و ب دیواژه فقط تاک يرو
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  نشستم. نهیو همان جا دست به س دمیاز حرص کش یپوف

  .اریدر ب يروسر —

  نازك کردم: یچشم پشت

  بابا! برو

  پرت کرد. يو به کنار دیسرم کش يشالم را از رو یبا خشونت خاص شتابانه

  

را  میهوا دستش را دراز کرد و کش مو یزد و ب يگرد و درشت شده بود که پوزخند یاز تعجب و شوکه زدگ چشمانم
  :دیکش رونیهم ب

  م!کن ينطوریباهات ا دیبا یکن یو لج م ایگم خودت ب یم یوقت

  باشد. ریپندار همان پندار آرام و سربه ز نیشد ا یپلک زدم، در باورم ثبت نم چندبار

که مور  دیکش یقیگذشت و دم عم میموها يباره صورتش را رو کیبلندم را صاف و چنگ زد و  يدستش موها با
  مورم شد!

  

  زمزمه کرد: رایو گ بم

  موهات دوست دارم. عطر

  و پرالتهاب نجوا کنان ادامه داد: زیزدم، وسوسه انگ ینم میبه موها يزیمن که چ جاخوردم،

  وقت کوتاهش نکن، باشه؟ چیبلندت هستم ه يعاشق موها من

نشست و از پشت مرا در آغوش  میام حبس شده بود و توان حرف نداشتم که دو دستانش کنار پهلوها نهیدر س نفس
  .دیکش
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  زد: يضربه ا ینیشانه ام قرار داد و با نوك ب يرا رو سرش

  ؟یگ ینم یچیه چرا

  پلکانم بسته شد. زیشل و رسوخ انگدهانم را صدا دار فرو دادم و  آب

در بدنم  یگردنم کاشت، لرزش خاص يرو يزیدهد که سرم را به شانه خم کردم که بوسه ر یگردنم را فشار م یکم
  .ردیگ یاز گردنم م یبار با خباثت گاز کوچک کیو  دیدهد که توگلو خند یرخ م

  

شود و جفت دستانم را با  یتا او را پس زنم که زود متوجه م ندینش یدستان قدرتمندش م يطاقت رو یب دستانم
  کند. یوقفل م ردیگ یدست م کی

  ام دوخت: دهیرا به چشمان ترس شیدو دو زده نگاه پرتمنا یچشمانم گشاد شد، با چشمان مردمک

  ...یخجالت نکش یو ه یخوام باهام راحت بش یم فقط

  آورد که بند دلم پاره شد و او مماس لبم، لب زد: ماهور...؟ کیسراند و سرش را نزد میلب ها ينگاهش را رو 

و قلنچ کمرم  دمیکش يا ازهینگاهم به ساعت دوختم؛ خم جیاز جام بلند شدم، منگ و گ یعل غیج يبا صدا صبح
  رختخواب بلند شدم. يشکاندم و با پلک زدن از رو

  !ـگهید ایمــامــان بـ دیدادش به گوشم رس يجمع کردن تشک بودم که باز صدا شغولم

  نگاهم به عقربه ساعت خورد: دم،یکش یو پوف دمیلبم گز متعجب

  هشت صبح بود! يرو قایدق

  مدرسه نداشت؟ مگر

  عبوس چشم دوختم: یشدم و به عل اطیوارد ح يکنجکاو با

  ؟یعل

  ترم آمد: کمیباز شد و نزد شیگره ابروها دنمیباد یعل
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  خاله. سالم

  :دمیجلوتر کش میموها يو شالم را رو دمیبه گردنم کش یدست

  شده؟ یچ

  گفت: يبا لحن بامزه ا تخس

  !ییمامانم رفته نون وا یمعلمون مامانم خواسته ول امروز

  تکان دادم: يسر

  ؟یچ بابات

  !ست؟ین

  :دیاش را مال چانه

  .صبح زود با عمو پندار رفتند نه

  دادم و لبم را جمع کردم: سرتکان

  که؟ینزد مدرست

 یو پول همراه عل دیرا سرم انداختم با گرفتن کل یشبیتکان داد، عقب گرد کردم و همان چادر د يسر دهیبرچ لب
  راه افتادم.

با شوق وذوق بچه گانه اش دستم را گرفته بود و همواره  یساده تنم کرده بودم، عل زیخنک بود و من فقط شوم هوا
  گفت تا گم نشوم. یها را م ابانیاسم کوچه وخ

بودند و آماده رفتن به  دهیشدم، اکثر بچه ها صف کش یوارد مدرسه متوسط عل یبود و به راحت یسر راست محل
  کالس بودند.

  سالن و کالس ها باال رفتم.به  یمنته ياز پله ها يریرد شدم و با سربه ز شانیجلو از
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  شرمم شد که همه آنها مرد هستند. یکم م،یدیمخصوص معلمان رس يدر يکه جلو دیدستم را کش یعل

  آمد. رونیبور ب يپوش با چهره ا کیش يپسر قهیبه در زد و اسم مدرسش را به زبان آورد، بعداز چند دق یتق یعل

  

   ؟یعل شدهیچ —

  ؟يایقرار نبود با مادرت ب مگه

  کردم: يدهد، تک سرفه ا یخواست جواب یعل تا

  .سالم

  نثارم کرد: يبند مهین نگاه

  ؟یشما مادرش سالم،

و  ستیو ترس ن ینگران يزدم که جا بیرنگ گرفته بودند، به خود نه میگرمم شده بود و شک نداشتم گونه ها یکم
  مقاوم باشم. دیبا

خب  ن،یحرف بزن نیخوا یم یاگه در مورد درس عل ن،یآر یم فیاحتماال فردا تشر یکار داشت ول یکم یمادر عل –
  من سرتاپاگوشم!

  

  صورتم برانداز کرد: يرا از نوك پا تا رو نگاهش

خواستم به مادرشون بگم باهاش  یکنه، م یکال هنگ م شیاضیامالء و ر یعنی... فهیدرس هاش ضع يتو یعل خب
  کار کنه. یلیخ

  

  سراندم: یعل يرا رو نگاهم

  درسته؟ ره،یبگ ستیدرس هاش نمره ب يبه بعد تو نیده از ا یو قول م هیپسر خوب یعل
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  به معلم خود انداخت: ینگاه یرچشگیز یعل

  .باشه

  و سرم را باال گرفتم: دمیکش یسر عل يرو یزدم و دست يمحو لبخند

  ممنون، خدانگهدار. یلیخ

  :دیپست سرم آرام رس شیگرد کردم که صدا عقب

  ؟یخواهرش شما

  عقب برگشتن گفتم: بدون

  خونشون هستم. مستاجر

  .میکه نبود در خانه اشان مستاجر بود دروغ

راه هم از  انیم دم،یصبح خر ينان سنگک برا کی یمعطل یکردم و بعد از کم دایرا پ ییوجو کنان نانوا پرس
  نمودم. يداریخر يبا گوشت چرخ کرده حاضر یبسته ماکاران کیسوپرمارکت محل 

  

  شد: کیخانم آشفته سمتم نزد رهیگذاشتم ن اطیداخل ح میپا تا

  ؟يدیند یعل ماهور

  :ستادمیدر را بسته و صاف ا آرام

  رسوندم. یو سر راهم عل ییرفتم نونوا یشده بود و منم داشتم م رشیخب د یول میمنتظر شما بود یلیخ اتفاقا

  

  :دیدم رونیرا بست و آسوده نفسش را ب شیها چشم

  واسش افتاده و من خبر ندارم... دستت دردنکنه ماهورجان. ینکنه اتفاق دمیترس لحظه هیخدا،  اوف
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  زدم و نان سنگک را در دست چپم قرار دادم: یلبخندکمرنگ

  کنم، فعال. یم خواهش

بلند  يزمزمه کردم و راه اتاق رابا قدم ها رلبیز یکرده و سالم یرو به رو شدم، مکث میقدم راه افتادم که با مر دو
  گرفتم. شیپ

  

کردم و  یو با نان تناول م ختمیر یو با پلک زدن مرباگل را داخل بشقاب کوچک دمیکش رونیسرم ب يرا از رو چادر
  نبود. شیپ یالیخ یشد باز بروم ول یرفتم، کاش م یدر فکر دانشگاهم فرو م یگاه

شوم،  یو نظافت اتاق م يریگ مشغول گرد ردیگ یده قرار م يساعت رو یکنم، وقت یشدم سفره را جمع م ریس یوقت
 یبود فقط کم زیکنم تم یشوم جارو م یم اطیسپس وارد ح ;گذارم تا به نقطه جوش برسد یگاز م يآب را رو يکتر

  شد. یم دهید یمانیس واریبخاطر د مانیخاك وس

  

  شوم. یبلند داخل منزل کوچک مان م يشورم و با قدم ها یم ییدستشو عیرا با آب و ما دستانم

  شوم. یفرش ها م یدهم و باز مشغول جارو دست یظهر طبخ م يرا برا یصبر وحوصله ماکاران با

بود  یخواست حال دانشکده م یبازهم دلم م یحد سرم را گرم کند ول نیکردم که کار خانه تا ا یوقت گمان نم چیه
  بودم. یلباس ها م یو مشغول برش دادن وطراح

  داشتم. یمورد عالقه ام بود و دوستش م اریکه بس يبندگردبند مادرم را لمس کرد، گرد دستم

 کیهمراه  يا ارگلخانهیدو خ نیبود و بنابرا دهیچیاتاق پ يدر فضا یخوش گوشت چرخ کرده با مواد ماکاران حهیرا
  هم در کنارش آماده کردم، يرازیساده ش کیکوچک  ازیوپ یگوجه فرنگ

  نهادم. خچالیسپس داخل  دمیپاش شیو نعنا خشک رو مویل آب
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  شود.انجام دهم تا سرم گرم  يدانستم چه کار یحوصلم سر رفته بود و نم یلیزدم، خ هیتک خچالیرا به  تنم

  :دمیکش یپوف

  کنم؟ کاریچ حاال

هم تلنبار شده بود، وقت را هدر ندادم و با دو گام همه را  يکج رو یباره نگاهم به رختخواب ها افتاد که کم کی
  هم قرار دادم... يرو زانیو از نو با دقت صاف وم ختمیر

  

شد،  انیدر اتاق آمد و پشت بندش قامت پندار در آستانه در نما يرا خشک کردم که صدا میشانیپ يرو عرق
  زد: یلبخندپهن

  !یخوب يبو چه

  به خانوم کدبانو. به

  :دمیشد و با شرم نگاهم را دزد یافتادم رنگم خود به خود سرخ و گلگون م یم شبید ادی

  زارم. یم ياالن برات چا نیبش سالم،

  :دیاجاق گاز شدم که مانع ام شد و مچ دستم را کش کینزد

  نمت؟یخواد، بب ینم

  :دیبا شرم پلک زدم که در گلو خند د،یچانه ام گذاشت و سرم را باال کش ریرا ز انگشتش

  شه! یرنگت مثل لبو م یوقت یش یبامزه م یلیخ

  و دستش پشت کمرم نشست: دیکرد و تنم را در آغوش کش يشرویبار پ نیکرده بودم که ا سکوت

  در رفت. میخستگ شیآخ

  خاص لب زد: یبا چشمان د،یبه کمرم وارد کرد و مرا عقب کش يگذاشتم که فشار شیپهلوها يدستانم را رو مردد
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  خوشحالم؟ یلیبا بودنت خ یدون یم

  شه... ماهور؟ یرنگش قرمز م دنمیکنه و باد یهست که منتظرم باشه و برام غذا خوشمزه درست م یکی

  

  افزود: يزیزد و با لحن غم انگ یآرام پلک

 هیداشته باشم...  يوعاد نیروت یزندگ هی يعاد يخانواده داشتم، چقد دوست داشتم مثل همه آدما هیحسرت  چقد
  خوب وناب... يخونه پراز آرامش و حس ها هیباشه دارم و  یزن که دوست داشتن

  

دستم  يرو یقیو مات مسکوت مانده بودم که دستم را باال آورد و در مقابل چشمان حدقه زده ام بوس*ه عم منگ
  نشاند!

  زد: یچشمک طنتیباز بود که با ش مهیبه تنم رسوخ کرد و تنم گر گرفت، دهانم ن یبیباره برق عج کی

  ر خانوم پزم.سر وقت ناها میبر حاال

 عیرا برداشت و با حوصله ما ریو با او با به به کفگ دیکش رونیبخار از داخلش ب یقابلمه را برداشت که حجم کم در
  برداشت ومشغول شد. يرا باهم مخلوط کرد و از داخل آبچکان بشقاب دونفره ا یماکاران

سفره قرار دادم و هر دو در سکوت مشغول صرف نهار  يفرش پهن کرده و ساالد و پارچ آب سرد را رو يرا رو سفره
  .میشد

 ریرا ز ونیزیتلو يو کنترل به دست شبکه ها دیکاناپه لم يبه رو دیبار یم شیاز سرو رو یخستگ تینها یکه ب پندار
  ناهار را شسته و با دستمال دستانم را خشک کردم. يکرد، ظرف ها یو رو م

  را مقابلش قرار دادم. ینیشده و س کشینزد یبعد با شربت خنک بهارنارنج مخصوص رفع عطش و خستگ یکم

  دستت درد نکنه. —

  زدم: پلک
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  نکردم. يکار

بهت و صامت بودنم دستش را دور شانه ام  انیو م دیشوم فورا مچ دستم را کش ریجاگ يخواستم کنار کاناپه کنار تا
  :دیحلقه کرد و خند

  ؟یکن یمفرار  کجا

  رفع گردد. جانمیقلبم نهادم تا ضربانش آرام شود و ه يرو دستم

  :دمیآلود پف کش اخم

  !يزهرترکم کرد بابا

  ؟یسکته زدم اون وقت چ يدید هوی

  باال انداخت: ییوار ابرو طنتیش

  ؟یاون وقت چ یچ

  فرستادم: رونیب یرا آه تاسفم

  خونده! سی هیبگم مثل آ یهرچ

  دغبازانه سر داد و گفت: يا خنده

  شه. یو چشات لوچ م يخور یحرص م یوقت رمیم یمن م آخ

  .دمیرفع عطش الجرعه سر کش يهوا شربتم را برا یبلند شدم و ب میبه او رفتم و از جا يغره ا چشم

  :دیمردد پرس یول دیو او هم شربتش را سر کش دیخند

  ازت داشتم. یخواهش هی ماهور،

  :دیکش یقیکرد و در آخرنفس عم یبگو تکات دادم که مکث یبه معن يسر متعجب
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 میقدردانشون باش کمیو دادن خونشون،  يهفته مهمون نواز هیو بابت  میو دعوت کن یخوام خانواده اوس تق یم
  کنم. یوقت محبت هاشون و فراموش نم چیوضعم خوب بشه ه یگرچه وقت

  

  ز کردم:لب با يبه تقطه کور یرگیفکر فرو رفته و با خ يتو

  م؟یشب شام درخور و مناسب دعوتشون کن هیکه واسه  يحاال اونقد پول دار باشه،

  سرش را خاراند: گوشه

  کنم. هیالزمه تا ته یبگو چ تو

شب شام با  کی نهیکه هز میزد نیحساب و کتاب تخم قهیدادم، بعد از چند دق يبلند ستیل یحساب سر انگشت با
  شد! یهزار تومان م یو س ستیمعادل دو يزیچ یدستپخت خانگ

  شب! کیهفته ما در  کیخرج  یعنی

  

  زد: یو پندار هم لبخندپهن دمیرا گز لبم

  شه. یشب هزار شب نم هی

  کنان لب تکاندم: دیترد

  ؟يخوا یم یواسه ک حاال

  سر باال داد: یرچشمیگوشه سرش را خاراند و ز باز

  بده؟ امشب

  ؟! امشب

  من. يخدا
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  آمدم دهان باز کنم جفت دستانش را درهم گره کرد: تا

  ره. یم ادمیشه و منم  یسرش گرم کار م ادیخواد با زن وبچه بره شهرستان و بعدش که ب یآخرهفته اوستا م آخه

  

  عاقالنه گفتم: یو با تبسم دمیرا مال میها چشم

  دم. یانجام م زشیر يتا اون موقع منم کارها ایبکن وب داتیبرو خر عیفقط سر باشه،

  لب زد: عانهیچشمش گذاشت ومط يرا رو دستش

  شما فقط امر کن خانـــوم! چشم

 کیشاخ شد و  یلبخند هرچند کوچکم کم دنیخنده ام گرفت و او باد یزمزمه کرد که کم دهیرا چنان کش خانوم
  !دیباره گونه ام را بوس

زن خودمه به « :گفت یآوردم قطعنا م یبه زبان م یهمه پرو وگستاخ بود و اگر حرف نیبشر چرا ا نیبودم ا مانده
  »توچه، مال منه و دوسش دارم

  

  الزمه را انجام دهد. يدهایحاضر شد واز اتاق خارج گشت تا خر یبا شوق و ذوق خاص پندار

بر  یگونه تنها با نظر مثبت من مبن نیا یوقت د،یتوان د یرا م یعشق و محبت به اوستا تق تینها یب شیچشم ها در
  تعجب و تفکر نداشت. يبود که جا یگونه خرسند و خشنود م نیو خانواده اش ا یدعوت آقا تق

  

  پخت غذا را انجام دادم تا موقع شلوغ بودن سرمان، دستپاچه نشوم. يکارها هیآمدن پندار آب جوش و بق تا

 ار،یگوشت ومرغ، برنج وروغن، کاهو وخ دیخر یشد، آن هم با کل شیدایبالخره پندار پ یو ربع قهیچهل دق بعداز
  !یماست ونوشابه، حبوبات و رب گوجه فرنگ
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کرده و  تیهدا لیشسته و داخل آبکش است زیو همه را با مقدار آب تم ختهیر یها را درون تشت کوچک مرغ
کرده  سیخ برنج را زیبه دست پندار سپردم تا خردش کند، خود ن يزیت يمتقابلش گوشت قرمز را ششته و با چاقو

  دانه بلند کند. یتا کم

  

رنگ دهد، در شعله  یدهم تا کم یشود سپس مرغ ها را داخلش همراه زعفران تفت م ییرا تفت داده تا طال ازیپ
آب  يکرده و با مقدار زیلپه تم یدر قابلمه گذاشتم، کم شیتفت داده و رو یفراوان ازیاش گوشت قرمز را با پ يکنار

کرده و داخل  یو سپس آبش را خال ادیلپه در ب اضافهنفخ و آب  قهیگذارم تا ده دق یشعله کوچک اجاق گاز م يرو
  .فتدیجا ب یگذارم کم یم یو رب گوجه فرنگ یموعمانیکنم همراه ل یقابلمه گوشت مخلوط م

  

دهم، باز آب  یدربسته انتقال م رکسیکشم و آنها را در طروف پ یم رونیسرخ شده را از درون تابه چدن ب يها مرغ
  گذارم... یجوش م

  

پا و آن پا کردن اجازه رفتن به سرکارش را گرفت  نیا یبعد از خرد کردن گوشت ها دستانش را شست و با کم پندار
  و رفت.

  

  مانده بودم و خودم! من

 جیو سه عدد هو یقلم اریوخ یبا تمرکز کاهوها را شسته و با گوجه فرنگ نیکردم، بنابرا یخود را ثابت م دیبا یول
  کنم... یاندازه خرد م کیهمه را  جانینشسته و با ه نتیتازه کنار کاب

  

وضو گرفته و سجاده ام را پهن  نهیانیکنج لبانم جا خوش کرد و طم یبخش تیلبخند رضا دمیمغرب را که شن اذان
  خود مشغول شدم. يکردم و با خدا

  ؟يخوا یصابخونه مهمون نم —
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سرم را  یوقت یدانم نمازم را چگونه به اتمام رساندم ول ینم دم،یخانم را شن رهین يکرده بودم که صدا رکوع
 نیشوکه شدم و شرمگ یکرد، کم ینگاهم م ینیریاو که کنار آستانه در با لبخند ش دنیبرگرداندم تا تعارفش کنم باد

  و هول کرده دستم را دراز کردم:

  .خانم رهیداخل ن دیبفرما سالم

  کرد. دایرا پ ایرا بلند کرد و شبکه پو ونیزیزد و کنترل تلو یخانم جست رهیاز کنارن عیسر یعل

  .یخون یخوبه نماز م یلیخ —

  : دیکش یسرم را باال گرفتم که آه متعجب

که خدارو دوست داشته باشه الزم  یاست و کس ایتظاهر و ر زایچ نیگه ا یخونه و م ینم میکنم مر یم يهرکار
  خدا کنه و از فرمانش اطاعت! شیحتما پنج نوبت ستا ستین

  

  بودم در جوابش چه بازگو کنم که دستش را در هوا تکان داد: مانده

  خانوم چه کرده؟ عروس

  .میبه زحمتت نبود یراض ،یخوب خوب چه

رام آب جوش را آ ختم،یر يهمراه گل محمد يچا یبرداشتم و داخلش کم يچا يزده و با شرم قور ینیلبخندنمک
  دم قرار دادم. يکتر يو رو ختهیر يداخل قور

 يو با قندان پراز قند و نبات رو دمیکش رونیرا ب دمانیو جد بایز یستالیکر يظرف و ظروف ها استکان ها يال از
  بودم. ختهیر یخوش رنگ يچا کیبه  کیو با حوصله  دهیچ يا شهیش ینیس

  

  :دمیشدم و با تعجب پرس میراه متوجه نبود مر انیم

  کجاست؟ میمر پس
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  :دیکش یکرد و آه یتامل

  و صبح زود هم بره. ادیب ریآد، بخاطر دور بودن دانشگاهش مجبوره د یم رترید کمی

 یبه نظر م بیعج یبا انتخاب واحد مرتبط است و هر روز کم شیمشکوك بود، چراکه دانشگاه معموال کالس ها یکم
  !دیرس

  

ش را آب کنم و او را نسبت به تک دخترش حساس و که دل مادرانه ا اورمیبه زبان ن یربط یتا حرف ب دمیرا گز لبم
  تنها سر به راه کردنش بود. میمشکوك سازم، مدارا کردن با مر

  

  ؟یخوب گهیخب د —

خانم خواستم تا  رهیاز ن یبا اشاره به عل میسخن گفت يزدم و مشغول گپ و گفت شدم و از هر در یلبخندکمرنگ
رود معلم  یبه مدرسه م یخانم وقت رهیکمک کنم چراکه ن شیدر درس ها یساعت اجازه دهد من به عل کی يروز
ناراحت و البته  ياو را قدر نمیخانم منتقل کرده  بود و هم رهیکه به من زده بود را هم به ن يهمان حرف ها یعل

  کرد. یعصبان

  

شده بودند، ما را وا داشت تا  اطیوارد ح انیگو اهللایو پندار که  یاوستا تق يکه صدا دیرس میهشت ون يرو ساعت
آمد و  ینگاهش هم باال نم یاو حت یانداختم ول یچادر سر م یاگرچه من فقط بخاطر اوستا تق م،یچادرمان به سر کن

  خواند. یبارها مرا خطاب به دخترم م

  و پشت بندش پندار وارد اتاق شدند. یاوستا تق اول

  ؟يبه به عجب خونه ا —

  !قهیچقد باسل ماشااهللا

  پشت شانه پندار زد: یدست
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  پمپ آب و رد کردن اگزوزه! يتو فقط تو قهیدارها وگرنه سل قهیگم خانمت سل یم

  بار رو به من گفت: نیو ا دیبه حرفش خند خودش

خونه و از ... نگو دلش واسه رهیگ یبهونه م یخستگ یره و الک یکار در م ریاز ز یپندار چرا چند روزه ه نیگم ا یم
  آد! یذاره و خودش م یو دست تنها م رمردیکنه که من پ یخانومش م يهمه مهمتر دلش هوا

  

  .نندیکاناپه ها بش يکردم و به آنها تعارف زدم رو يو چشم و ابرو آمد که سرفه ا دیخانم لب گز رهین

  

قرار  یرا مقابل اوستا تق جمع شان ظاهر شدم و استکان خوش رنگ انیم يبا دو استکان اضافه و خوش عطر سپس
  دادم.

  

  :دیکش یاش گرفت ودم ینیب رینمود و سپس ز يبه رنگ چا یاول نگاه یتق اوستا

  !هیخوردن داره... لب سوز و لب دوز و پرما يچا نیا

  :دیو خند اوردیخانم طاقت ن رهین

  ما، خوردن نداره؟ يچا نکنه

  آرم؟ یساله دارم واستون بزك آب م یس یناسالمت

  خانم کرد: رهیحواله ن یخاص ینگاه مین یتق اوستا

  .میمنکرش لعنت خانوم، ما که جسارت نکرد بر

 یکنم دلم کم یم سهیکند و بخندد. اخالقش را با حاج بابا مقا یگونه مهربان شوخ نیا یشد اوستا تق ینم باورم
از تلفن همراهش  یحت یدانست و هربار اگر کس یرا حرام م کیو موز يشود که حاج بابا آواز و مولود یگرفته م

  افتاد... یراه م ییآمد، چه بلبشو یدر م یجانیشاد و ه يصدا
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  زد. یم رونیو کرم صورت که چشمانت حدقه ب شیبا خروار آرا یچه آمدن یآمد ول میبود که مر ستینه و ب کینزد

پندار قرار گرفت و تا  راسیدرست در ت يرو به رو یبا کمال گستاخ یکرده و او را تعارف نمودم ول ییآمدگو خوش
  کرد. یم يعشوه کنان دلبر دید یچشم پدرش را دور م

  داد. ینشان م یخود را مشغول صحبت با اوستا تق یگاه ایانداخت  یم نییسرش پا پندار

  کرد. یشوهرش و پندار شرکت م يدر حرف ها ایکرد  یبحث سر درس ومشق م یبا عل ایخانم هم  رهین

  

و درون  دهیپلوها را کش سید بیغذاها را خاموش و سپس به ترت ریمرتب کردم، ز يو همه کنار دهیها را چ بشقاب
  دادم. یسرخ کرده را مرتب قرار م يدر طرف تودار هم مرغ ها دم،یکش نیبا عطر دارچ مهیق يبشقاب خورشت خور

پهن  قهیبا سل يبایسفره ز قهیو در عرض پنج دق ختمیر يا شهیش يداخل پارچ ها خیها را همراه با چند تکه  نوشابه
 یگرفت او شتابانه همان را از دست پندار م یدر دست م يزینه هربار که پندار چ ایکه از قصد بود  میمر م،یکرد

  داد! یجال م و کیکرد وچشمانش را بار یم يطناز شیگرفت و همواره برا

و البته  نینظر گرفته بودم و متوجه کوچک تر ریخواست که بفهمد من همه حرکات او را ز ینم ایدانست  ینم
  بودم؟ یحرکتش م نیزتریر

  همه سکوت پندار را از خودش بپرسم! نیآوردم تا آخر سر علت ا یخود نم يبه رو یبودم ول یعصب

  

  !دمیپا یرا م میمر یرچشمیپندار نشسته بودم و آرام قاشقم را داخل دهانم فرو دادم و ز کنار

زدم  يپوزخند د،ییجو یتکه مرغش را چنگ زد و با ناز م يشخندیبا ن یکردم، وقت یحس م یمنف يجانب او انرژ از
  .دمیو صاف نشسته و خونسرد دوغم را سر کش

  اشاره به غذاها کرد: نیبا تحس یاوستاتق

  خوب باشه. نقدیکردم دستپختت ا یخوشمزه بود دخترم، فکر نم یلیخ
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  زدم: ینیشرمگ لبخند

  و ممنونم. نیلطف دار یرسه ول یخانم نم رهین يپا به

  :دیاش کش يبه روسر یخانم دست رهین

  .زمیعز يدیزحمت کش یلیآقا... دستپخت خوبه و خ یحق با تق اتفاقا

  بار پندار با افتخار گفت: نیا

شلوغ خونشون  یدن کل یم ينذر شهیمثل مادرشون زهراخانوم که دستپختشون زبون زد عام وخاصه، هم درست
  شه. یم

  "مادرم! "انداختم نییرا پا سرم

  فشرودم. یترد نشده بودم تا آغوش باز او را در بغل م کاش

  جالب بود. شیاخم ها یسکوت کرده بودم ول میمر

به حرف  دم گذاشته و کنار مهمان ها نشستم و يچا م،یمنتقل کرد اطیاز اتمام شام تمام ظروف ها را داخل ح بعد
  نهادم. یگوش فرا م شیها

  

گذاشته و خود مشغول  هیوبق یخانم و اوستاتق رهیمقابل ن يخوش رنگ چا ياستکان ها ینیس  قهیپنج دق بعداز
  کردم. یآماده م وهیم يبشقاب و چاقو برا هیته

  را برداشته و کنار پندار قرار دادم. وهیم يا شهیش سیو د اوردهیخود ن يبه رو یخسته شده بودم ول یکم

و پرتقال نگه  بیس کی میها را مقابل مهمان ها تعارف زد و خود برا ياشان تمام شده بود که پندار بشقاب با چا يچا
  داشت و مرا با اشاره چشم فراخواند.

دانه برش  کیزده و  يرا پوست گرفت و قاچ زده گوشه بشقاب گذاشت، لبخندمحو بمیگرفتم که س يجا کنارش
  .دمییجو یخورده برداشتم و آرام م
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اش را  یکیکنم، نزد میها هیتمامش را وارد ر یقیو باعث شد با دم عم افتیام راه  ینیب ریپندار ز میخنک و مال عطر
  در دلم وعقلم وجود داشت. دیهنوز با دل و عقلم صاف نبوده و مردد و ترد یدوست داشتم ول

  مات ماندم. یشده بودم که با سوال اوستا تق کالفه

  ؟يد یچرا درست ادامه نم —

  را صاف کردم: میحواله پندار کردم و گلو ینگاه میخورده و ن جا

  رم. یبشه م فرصت

  سرش را باال گرفت: پندار

  خونه. یلباس و مد م یدرسش خوبه و طراح یلیماهور خ اتفاقا

  تکان دادم. يباال رفت، با متانت سر میلب مر گوشه

  کرده بودم. شهیام مشغول کرده و سکوت پ وهیخود را با م سپس

  

  گفت: نیریخانم با لحن ش رهیعزم رفتن کردند ن یکه خانواده اوستا تق نیهم

  م؟یشست یباهم ظرف ها و م یذاشت یم کاش

  باال انداختم و با لبخند لب زدم: يا شانه

  شه. یبابا زود تموم م ستین يزیچ

  شستم. یصدا م یرفته و ظرف ها را آرام و ب اطیو اسکاچ به ح يظرف شو عیدرنگ با ما یبه طبقه باال رفتند، ب یوقت

  ها را کامال نرم و پاك کرد... یچرب يآبجوش از کتر یبا کم یسرد بود و لرز کرده بودم ول آب
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ا تا کنار پنجره اتاق آورده و شسته ر يرا خشک کرده و آبکش ظرف ها میشانیپ نیرمق با پشت آست یو ب خسته
  ترق کرده و با مالش شانه ام وارد اتاق شدم. يکرخت کمرم را صاف کردم که صدا

  شست، زل زدم: یم وهیم يبه پندار که ظرف ها متعجب

  ؟يشور یظرف م يدار تو

  و برق زده چشم دوختم. زیتم يبه استکان ها يتکان داد و با کنجکاو ينگاه سر بدون

 دیمرد نبا« گفت:  یم شهیخانه بزند و هم يبودم حاج بابا دست به کارها دهیتکان خورد، هرگز ند در دلم يزیچ
  »!رونیبزنه اال کار ب يزیدست به چ

خانه به هنگامه کمک  يهم در کارها نیرحسیام یحاج بابا حت نیکرد و به واسطه قوان ینم هیوقت گال چیه مادرم
  رساند! ینم

  دگرگون شدم. یو منت مشغول شستن ظرف بود، کم تیپندار که بدون حساس دنیبا د حال

  ساقطه! یکنه از مردونگ یکه ظرف بشوره و جاروبرق يزمزمه کردم: حاج بابا اعتقاد داشت مرد ناخودآگاه

  پا بگذارد و دستور دهد! يجنم و جربزه داشته باشد و پا رو دیبا مرد

  باال انداختم: يسر نهیزده و دست به س هیتک واریبه د تطنیکنج لبانم نشست و با ش يلبخندمحو

  !يآد ظرف بشور یبهت نم اصال

  :دیخند توگلو

  !چرا؟

  دم؟ ایدارم  شاخ

  باال انداختم: يشانه ا دیالق

  ؟یساقط بش یاز مردونگ یترس ینم یچیه

  :دیکف و آب معلق ماند و با چشمان حدقه زده پرس انیدر هوا م دستانش
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  ؟یچ

  را خاراندم: میابرو گوشه

  گفتم، تو ولش کن. یچرت هی یچیه

  :دیومشکافانه نگاهم کرد و درآخر بشقاب ها را آب کش قیعم قهیدق چند

و زنش دوست داشته باشه  یکه زندگ یکس یداره ول يا دهیا هی ی... خب هرکسيدیسوال پرس نیبدونم چرا ا بنظرم
کمکش کنه تا اونم راحت بتونه به  یکنه کم یم یآد و سع یخانومش خسته ِ خب دلش به درد م نهیب یم یوقت

  ...رهیو غ يزکاریوبساب و تم رشه تموم کارها بکنه که... پخت وپر و بشو یبرسه... نم گشید يکارها

  

 زیافتاد و من ن یبه جان آشپزخانه م یکه مامان زهرا بعداز مهمان يروزها نهیدست س یرگیفکر فرو رفتم و با خ يتو
  کنم. يریو گرد گ دهیکش یبه جان هال تا جاروبرق یو خستگ با مشقت

  نسبت به مردها عوض شود. دمیپندار تلنگر بود تا د ینبود ول انصاف

  زده و پشت به او زمزمه کردم: یمحزون لبخند

مهمون خصوصا  يابهت خودت جلو یستیمجبور ن یگم بد ول یتا آسمون فرقه... نم نیبا حاج بابا زم دتیعق یول
  !نتتیخونت هم به چشم شاگرد بب يدوست ندارم تو ،یحفظ کن یاوستا تق يوجل

  

جلف و  د؛یخند یجذاب و مردانه م یلینگرم، خ یگونه م نیبار خنده اش را ا نیخنده زد و اول ریز یباره پف کی
  سوسول نبود!

  را گرفت و رخ به رخ لب زد: میشد، جفت شانه ها کمیخود را جمع وجور کرد و نزد د،ینگاه مات و منگ مرا د یوقت

  فرشته اس از جنس آدم! هی یتق اوس

  شهر خراب شده داشتم. نیا يهم تو لیمن فام یمنت وقت یچقد کمکم کرده اونم ب یدون یم
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  گونه ام را نوازش داد: یبا تبسم نیوضوح جا خوردم و شوکه پلکانم درشت شد، غمگ به

واخم  ظیچزونه...( فکش منبقض و با غ یو پدر ومادرم رو م مونیندگزنه به ز یم شیآت ينامرد هیبچه بودم  یتیو
  ادامه داد)

 یبابام م يشونه ها یدگیوخم یمامان و سرشکستگ ياز پچ پچ ها یول ،یبه چ یدونستم چ یبچه بودم و نم منم
  ...ستیاوضاع خوب ن دمیفهم

بابا لب از لب باز  یول رهیپولدارش کمک بگ ياز برادرها ایگفت بره شاهد جور کنه و  یبه بابام م شهیمامانم هم ادمهی
 هیداد بخاطر من بره دنبال  یو قسمش م دیکش یمامانم که طاقتش طاق شده بود داد م یکرد، غرور داشت ول ینم
  ...دمیکه بعدها فهم يزیچ

  وسط حرفش: دمیو پر اوردهیطاقت ن کنجکاو

  !؟یچ

  ؟یشه بگ یم

  و نافذ نگاهم کرد و گلو صاف کرد: قیعم

آره به  یرو م شیخون ياز برادرها یشه حت یبابا از همه رونده م یبود وقت نیاصل ماجرا ا یبعدها بهت بگم ول دیشا
  داشت... تیوزمان شکا نیزد و زم یمامانم دائم غر م یشه ول یم نیو خونه نش یماتم زدگ

  

  بندد: یکشد و پلک م یم يتوام تند یقیپردرد وعم نفس

گوشه خونه  هیپسربچه که مدام با وحشت  هیبفکر روح وروان  يکدومشون ذره ا چیبود که ه یسخت یلیخ يروزها
اون صداها همواره مثل  ینشنوه ول نشیوالد ادیو فر غیج يگوش هاش بود تا صدا يکز کرده بود و دست هاش رو

  .ودداده ب رییکال تغ دشیشد و د یبراش نواخته م شهیدستگاه ضبط سوت هم

  »…سرت کاله بذارند و یعرضه، احمق چرا گذاشت یب« آد: یمامانم به گوشم م ادیفر يصدا هنوزم
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و  ختهیر یم يآب سرد شیشد که متعجب وکنجکاو از پارچ برا یم نییپندار تند و محکم باال وپا نهیس قفسه
  دهم. یدستش م

  :دیتوام پرحسرت کش یشد، آه یم دهید يقرمز يکه رگه ها يو با چشم ها دینفس سر کش کیرا  همه

و درس خوندن کفش واکس  یاوج بچگ يتو دیبا یکن يباز اتیو اسباب باز نیبا ماش دیبا یوقت هیچه درد یدون ینم
  !یبا لنگ پاك کن هیبق نیو ماش یبزن

  

  بود، زل زدم: ریوالبته متعجب به او که سربه ز نیناراحت و غمگ يدهانم مشت کرده و با چشم ها يرا جلو دستم

  داشته؟ یبا شما دشمن یک یعنی

  ...که... هك یوقت بهم نگفت چیچرا ه پندار

  داشتم؟ یکه چه سرنوشت تلخ —

  :دیتکان دادم که تلخ خند يباز سر یدهان با

 تیخواستند مامانم در نهاعذرمون  يخودم با نامرد يوعموها لیفام یفرشته است وقت یگم اوس تق یهمون م يبرا
و ...  یبابام از زور وجبر ورشکستگ یخانواده بابام دق کرد و... ) مکث کرد) مرد ول تیبدون پشتوانه وحما یمظلوم

  .دیزندان به قتل رس يتو

  

  و مات او ماندم، امشب چه شده بود که صندوق چه اصرارش را گشوده بود؟ دهیکش یهع

او دندان سر جگر  یبه احترام غم وناراحت یام شده بودم ول یوشرع ی، همسر قانونکنجکاوتر به گذشته پندار هرآن
  کردم. شهیگذاشته و سکوت پ

  

  را به چشمانم سخت و محکم دوخت: نگاهش
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  و فالکت! یآد جز بدبخت ینم ادمی میاز بچگ یچکیه

داد و فرستادنم  ادمی میدستش، همه چ ریبامرام دستم گرفت و آورد ز یاوس تق نیاونقد اسفناك بود که هم وضع
  خودم و صاحب خودم! ياون شدم آقا تیمدرسه و با کمک وحما

  

  گرفت:  يچشمانم جا يپررنگ جلو میباره چهره مر کیخورده بودند که  وندیوپ کیاز فرط تمرکز بار میها اخم

  !میمر

  انداخت: نییرا پا سرش

  ره. یکشه و م یراش م نهیبب يمدت سرد هیتوجه نکن،  بهش

  نگفته بود؟! يزیدانست و بمن چ یزد، او م خی تنم

  

پندار  راهنیبا پ یفرو رفته و عطر خنک مخلوط یباره در آغوش گرم کیزدم که  یدست وپا م دیشک و ترد انیم
  شامه ام پر کرد.

  فشارم داد و دم گوشم بم نجوا کرد: یبه او مات بودم که کم متعجب

  آد. یدختره به چشمم نم نیوقت اداد و اطور ا چیخوام شک نکن ه یفقط تو رو م من

  کجا؟! نیو وقار ومتانت تو کجا و جلف بودن ا یخانم

  کرد. یخطاب م "نیا "که او را  دیآمد اسمش را بگو یعارش م یحت

محکم او را و  دهیکش يخفه ا غیکه ج دیاش را به گردنم مال ینینوك ب طنتیبودم که با ش ستادمیجا صامت ا همان
  پس زدم.

  

  باال بردم: شیزده انگشتم را جلو نفس
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  غلغلک، باشه؟ یغلغلک ب گهید

  نثارم کرد: يبار طنتیو چشمک ش دیخباثت خند با

  من! جان

  ؟یهست یغلغلک

  رم واسه غش غش خنده تو... یمن م آخ

  :دیخند انهیموذ یدستانش را بهم ماالند و باچشمان سپس

  که اومدم. صبرکن

  زده و فرار کردم. یو جست دهیکش یآرام غیج جانیو از ه عیکه سمتم هجوم آورد سر نیهم

  !میکرد یم يشد من همانند دختربچه ها با پندار دنبال باز یو باورم نم میزد یدو نفس نفس م هر

دورم وار بازوان قطورش را  چکیکه از پشت محکم مراگرفت و در آغوش خود پ ستادمیکه از نفس افتادم، ا نیهم
  حصار کرد.

  !ادیز یکیو از هم نزد جانیهم از فرط ه دمیکش یم يقرار یتند و ب يهردو نفس ها 

 ینثار گردنم م یداغش گونم را آتش زد و با همان حرارت عاشقانه، بوسه کوتاه يو لب ها دیباره شالم را کش کی
  کرد.

  بود. یو نگاهم به سقف اتاق م دمیگز یلرز نشسته بود و مدام لبم را م يتمام تنم رو جانیه از

 يکرد و تپش ها یم دیاو بود که مرا سرخ و سف يها طنتیگرفتم و باز ش يرا پهن کرد و در آغوشش جا رختخواب
  آورد. ینفسمان را بند م رمان،ینفسگ

 یمداد ماستقامتش در نظرم او را پرشهامت و صبور قل نیکرد و هم یهربار مقاومت م یکه بود او مرد بود، ول هرچه
  کرد.

  شد... یساعت همان جا متوقف م کاش
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گذشت، پندار هر روز صبح صبحانه خورده  یم یعل يو درس ها يبه  خانه دار یدگیمتداول مشغول رس يروز چند
  اوقاتم را پر کرده بود. یعل يکردم و عصرها هم درس ها یم يزکاریو تم يریفرستادم و خود گرد گ یبه سرکار م

شد که با مرور کردن خاطرات  یدخترش تنگ م يمامان زهرا و هنگامه مخصوصا برا يدلم برا یبودم فقط گاه یراض
کردم و  یمورد رد وبدل نم نیبا پندار در ا یالم تا کام حرف یکرد منته یدانشگاه دلم را خون م يو شاد يمجرد

  کردم. یم يهمچنان در موضوع محتاط بودنم سپر

  

 ریز نیرا هم زده و سپس مزه اش را تست کردم، نمک وفلفلش اندازه بود بنابرا ظیو آبگوشت غرا برداشته  مالقه
  گذاشتم. شیقابلمه را خاموش کرده و درش را هم رو

  

 رییتغ شگریمحل برده بود و به اصرارش حالت دخترانه ام را آرا شگاهیخانم به زور واجبار امروز صبح مرا به آرا رهین
  داد.

  

ناراحت شدم  یمدل دار خرده شده ام  چشم دوخته بودم، من کم يشد، موها دهیکش نهییگاهم مقابل آن ناخودآگاه
مخالفت کرده و نگذاشتم  شگاهیآرا يسخت جلو یرا کوتاه کرده بودم ول دیرس یبلندم حال تا کمرم م يکه موها

  کنند. تیال يها ایرا مش  میموها

 یچه واکنش دنمیدانستم پندار با د یدلهره داشتم، چراکه نم یرفت و کم یضعف م يموها یاهیس يچراکه دلم برا 
  دهد. ینشان م

  داد. ینشان م شهیام زدم که چشمانم را درشت تر از هم زشدهیبه ابروان نازك و تم یدست

 میالم شیآرا یرا به تن کرده و کم دمیکوتاه قرمز همراه دامن بلند سف نیاسترس تاپ آست یو با کم اوردهین تاب
  .دمیگردن پاش ریعطرمحبوبم را ز تیکرده بارضا

کنم  یگرم و خانه زندگ شهیاز هم شتریکرد که دل شوهرم را ب یخانم مدام در گوشم پچ پچ م رهیبود که ن يروز دو
  نشود. ابانیخوش رنگ ولعاب خ ينکرده دل به دل دخترها يتا خدا
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 ییپندار جوونه و قد وباال رعنا داره، بهش برس و بزار دلش بند دلت باشه با مهر و خوش رو« گفت: یم میبرا مدام
  »حفظش کن

  

  نظر دارد؟! یاز همان دختران است که به پندار چشم عسل یکی مینه که مر ایداند  یدانستم م ینم

شرم چراکه از پندار خجالت و  د،یلرزو بند دلم  دیبه گوشم رس یاوستا تق يباز شدن درب و پشت بندش صدا يصدا
  کردم. یم

  .دیلرز یخود انداختم، لبانم بدشت م دهیپر يبه رنگ و رو ینگاه

  که چهره ام درهم شد. دمیلبانم کش يو دستپاچه رژقرمز را برداشتم و محکم رو هول

نوجوان را داشتم  يچه هاو احساس دخترب دمیلرز یم شتریشده بود، حال ب زیپررنگ و البته وسوسه انگ يادیز رژش
  که موقع کار اشتباه رنگ به رخسار ندارند.

  

  کرد.  یرسوا م يقرار با تپش کوبنده ا یپندار ضربان قلبم را تند و ب يقدم ها يصدا

  و آرام لب باز کردم: ستادمیگلگون مقابلش ا يبا چهره ا زیاتاق که باز شد من ن در

  .سـلـام

چند بار دهانش را باز وبسته کرد و  دهیکرد، خشک یباز فقط نگاهم م مهین یحدقه زده و لبان یخورده و با چشمان کهی
  فرستاد. رونیب قیرا فرو بست و نفسش را پر صدا وعم شیپلک ها تیدر نها

  

از درون لرزان  یخونسرد ول یشدم و با شرم و لحن کیدستش بود، نزد یجعبه کارتون کیبه دستش بود که  نگاهم
  :لب زدم

  ه؟یچ نایا
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لبان و  نیکه نگاهش مدام ب یگذاشت و جفت دستانش را مقابل صورتم گرفت و درحال يشد و جعبه را کنار خم
  بم و خشدار زمزمه کرد: د،یلغز یچشمانم م

  مروت؟ یب ،یکن وونمید يدار قصد

و با  دیاز زبان ساقط بود که جفت بازوانم را محکم کش یبود و توان حرف دهیبه سقف دهانم چسب جانیاز فرط ه زبانم
  مرا در آغوشش فشرود: یخشونت خاص

  ها؟یناز شد نقدیآره ا ی. آخ... ماهور بخدا دلم طاقت نمآخ

  فراخش چسباند: نهیبه س یبیولحن غر یلبانم را چفت هم کرده بودم، مرا با دلتنگ ایشرم وح از

  ؟یگ ینم يزیچ چرا

  ؟یرو ثابت کن یت چبا سکوت يدار قصد

  جا دو لقمه چپت کنم؟ نیهم یکن ینم فکر

  و معترضانه لب زدم: دمیگز جانیرا از شرم وه لبم

  نشو! بدجنس

ام کرد و با ولع استشمامم کرد و  هیهد يزیکشاند و بوسه ر میگلو ریو سرش را طبق عادت ز دیدغدغه خند یب
  :دینال قیعم

  تو بخدا! يدر آورد پدرم

  شد.از گلو خارج  يخفه ا غیو ج دیلبانم ماس يکه از گردنم گرفت، لبخند رو يباره با گاز کیام گرفت که  خنده

  آمدم دهانم را باز کنم و بار بارش کنم لبانم با لبان گرم او بسته شد. تا

خود را  شتریبرا چنگ گرفت و  میپهلوها شیبود، دست ها یتابش کامال مشهود م یب ي ياز نفس ها نیتاب بود ا یب
  به تنم فشرود...
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ام  نهیقفسه س يرا رو گرمیو با نفس نفس دست د دمیعرق کرده کش یشانیبه پ یرا جمع و جور کردم و دست خود
  قلبم گذاشتم. يدرست رو

  کند، براق شدم: یبرق زده دل از نگاهم نم یو با چشمان دیخند یاو که سرخوش و سرمست م به

  بخدا! یبدجنس یلیخ

  جمع کرد. را لبش

  ؟یکن يو دلبر یخوشگل نکن نقدیا یخواست یچه م بمن

و به لبانم که زق زق  ستادمیا نهیبلندشدم، با دو گام مقابل آ میو سرم را عقب برگرداندم و از جا دمیکش یپوف کالفه
  .دمیکرد و کبود و ورم کرده بود، دست کش یم

  کردم: هیگال یام جمع شده و با ناراحت چهره

  !؟يکرد کاریچ نیبب

  خوبش کنم که ورمش بخوابه؟ يچجور حاال

  به رژم کرد: ياشاره ا یرکیز با

  قبلش کرم نرم کننده بمال تا زود خوب بشه... یاون خونه خرابکن ها بزن ول از

  حق به جانب افزود: يشخندین با

  آت و آشغاال! نیخوام نه ا یخودش م يزنم رو با لبا من

  پراندم: يابرو هیبه کمر و با کنا دست

  بخدا. ییپررو یلیخ

  زد: هیزد و دستانش را گشود و به متکا تک یچشمک

  م؟یدار یدونم واال... شام چ ینم
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  زدم: يپوزخند

  رفت؟ تیانرژ هیچ

  در هوا تکان دادم: یدست يبچم گشنه موند... بعد جد یطفل یاوخ یاوخ

  !دیبه جونتون کنند شکمو و شکم پرور جون

  و چشم وابرو آمد: دیرا گز لبش

  ؟یاز صبح تا شب کار و کار واسه ک می... خب ماهم گناه دارنگـوو

واسه زن وبچه که گرسنه نمونن و زن هم واسه آقاش( اشاره بخودش) سنگ تموم بذاره و شکم گشنه همسرش  خب
  نگه داره. ریس

  

  شت.دا نشیپله از من باالتر بود و جواب در آست کی شهیشدم هم یزبانش نم فیحر

  :دمیپرس يباره نگاهم به جعبه خورد و با کنجکاو کی

  ه؟یکارتون چ اون

  شد و از پشت در آغوشم گرفت: کمینزد دیسف نیو شلوار ج یشرت آب یبرخاست و با همان ت شیجا از

  بازش کن. برو

  سوءظن نگاهش کردم: با

  !؟يو بهم بخند میبترسون يخوا یتوش جک و جونوره م نکنه

  ام شد: رهیخ یشاک يخودش را گرفت تا نخندد در عوض با اخم ها يزور جلو به

  بدم؟ نقدیا یعنی

  نشانه نه سرم را چپ وراست تکان دادم: به
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  بگم! یچ

  م.کارتون را پاره کرده و آرام بازش کرد يشده و از گوشه اش با کارد آشپزخانه نوارچسب رو کینزد محتاط

  

  ناباور اشاره کردم: ینباز ماند و با تعجب و لح یاز شگفت دهانم

  ...نی... انیا

  چشم دوخت: میکنارم نشست و دستانم را نرم گرفت و بم درچشم ها یلبخندجذاب با

  تونستم برات انجام بدم. یکه م هیکار نیکمتر نیا

  بود، گردنم کج کردم: ریسراز میکه اشک ها ینیدرح ناباور

  بده؟ میشخص لیحاج بابام تا کتاب هام و وسا شیپ ی... تو بخاطر من رفتتو

  آرام بست و نجوا کرد: یپلک

از نو دوباره  یتا بتون ارهیدوباره مدارك دانشگاه و کتابات ب یالتماس کردم تابتون یحرف زدم و کل نیرحسیبا ام نه
گه و  یفت به مامانت مو اصرار دارم گ ستمین ایکوتاه ب دید یوقت یبود ول یاولش شاک ،یدانشگاه ودرس بخون يبر

 یلیخوشحال شد و خ یخوام بفرسمت دانشگاه کل یم دید یتوق هیاون خانوم که ماشاهللا واسه خودش بزرگ و خانم
 یلیخ يامروز آورد گاراژ که خدا نیرحسیرو به همراه ام نایسفارشت کرد تا مراقبت باشم و خودش بعد از دو روز ا

  خوشحال شدم.

  

قربان صدقه رفتن  یآمد تا لب باز کنم، عاقبت سپس از کل یو حرفم نم دندیچک یم میگونه ها يناباور رو میها اشک
  و ناز ونوازش بالخره بغضم شکست:

  ؟ی... تو بخاطر من رفتتو

  ؟يکرد ریو اون همه التماس ام یمن رفت بخاطر
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  من؟! يبرات مهم بود درس و شاد نقدیا یعنی

  ؟یبهم زودتر نگفت چرا

  ؟يمامانم خرده بشنو ای ریممکن بود توسط ام یرفت یاگه م ير کردذره فک هی اصال

  مادره و دلش شکسته! بالخره

  :دیخند ینیریمحبت صورتم را قاب گرفت و با لبخند ش با

  انجام بدم؟ یو تاج سرم... واسه تو نکنم واسه ک یماهور... خانومه خونم يارزشش دار تو

تالش کنم  مونیزندگ ي... من هرچقدر تویش یو افتخار من م يباعث سرفراز یکن شرفتیهمه مهتر تو هرچقدر پ از
 نیاز ا ی... چیباال هم باعث فخر و افتخار من بش یهم خودت بکش یتون یتو م یخرده پام ول کیبازم همون مکان

  بهتر، ها؟

  

خود  سیتر وخ یچشمان با يبا لبخندبغض دار یشکرت، ول ایخدا میبکشم و بگو ادیفر یخواست از خوشحال یم دلم
کردم و همزمان از او تشکر کرده و  یقدم شده و تمام صورتش را غرق بوسه م شیبار پ نیاول يرا جلو کشاندم و برا

  .ختمیر یمدام اشک م

پدرم را  دیهم عقا نیرحسیکرد و نخواست که من به دانشگاه بروم و متاسفانه ام یبودم پدرمقبول نم دهیند هرگز
  »!ارهیکدبانو باشه و بتونه دل شوهرش نرم کنه و واسش بچه ب دیزن با هی« ت:گف یشت و مدا

گذاشته بود که مخالف بود که هنگامه درسش را تا انتها ادامه  ریتاث ریرفتار ام يو سرسختانه پدرم رو یسنت دیعقا
  نتوانست ادامه دهد و ناخواسته باردار شد! گرید سانسیدهد و در اوج گرفتن ل

  

  بعد... روز

قلبم  يتپش ها انیدر م ینیریو حاضر به سمت دانشگاه با مدارك راه افتادم، دلهره خاص و البته ش دهیپوش مانتو
  .دمیشیاند یم یدانشگاه يها تیوجود داشت، در راه مدام به موفق
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  از قبل خود را باال بکشانم. شتریاز کار فداکارانه پندار مصمم بودم تا هرچه بهتر و ب خونسرد

قلبم تکان خورد  انیم يزیسبز محوطه را مشاهد کردم، چ يرد شدم و فضا ییبا کارت دانشجو یاز در نگهبان یوقت
  شدم. رهیبه درختان و چمن ها خ يو با لبخندمحو

  آورد. دیرا بر لبانم پد یقیگاهنا جفت جفت لبخندعم یمختلف گروه يدانشجوها به

  انداختم. یدانشکدها م يهم به ساختمان ها یداشتم و نگاه یقدم برم تیریبه سمت دفتر مد آرام

  چرم نشسته بودم. یصندل يصحبت نموده و منتظر رو تیریمد یمنش با

خواستم عنوان کنم و  یم تیریکه به مد يفکرم به حرف ها یپراز تابلو و افتخارات دانشگاه بود ول واریبه د نگاهم
  استرس داشتم.

  

آمد و  رونیساده ب یچرم فیو ک يپارچه ا یراهنیو پ شیبا ر ینکیع يباز شد و پسر تیریدر مد قهیچند دق بعداز
  کرد.  تیمرا به داخل دفتر هدا یمنش ،یسپس از تشکر وخداحافظ

  

  خوردم. یتکان شیبود که با صدا نییبه در زده و وارد شدم، سرم پا یمضطرب تق يا باچهره

  .دیبفرمائ –

  کردم و... ينشستم و سرفه ا يادار یمبل راحت يرو نیسنگ يو با پاها دمیداخل گوشت لپم را گز از

  

ثبت نام کنم و واحد  دیاجازه دهد از ترم جد یراحت نیشد به ا یو قبراق از دفتر خارج شدم، باورم نم خوشحال
  انتخاب کنم. یدرس

انستم زودتر به خدمتشان برسم مزدوج شده و نتو نکهیبخاطر گفتن ا ایبود و  میبخاطر نمرات خوب در درس ها دیشا
  کنم. یو عذر درس
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 کیآمد و سر راه  نیریبه کامم ش اریدرس ها بس يریو رفتن از شنبه به کالس ها و فراگ یخرسند از قبول بهرحال
  بشابش خود را به خانه کوچک مان رساندم. يوباچهره ا دمیجعبه با قناعت خر

  من شده بود. ياو باعث شاد يکار وفاداکار چراکه م،یدر دل نبود که به پندار هم بگو دل

  بمن چه؟« :دیتفاوت رد شود و بگو یب یلیتوانست خ یم

  »!ادیبره دانشگاه و واسم ادا ب یخوام نه ه یزن خونه دار م من

  به ساعت نمودم. ياز چشم انتظار یکرده و نگاه حاک یآرام خنده

  در آوردم و درون آب سرد قرار دادم. خچالیبسته مرغ از  کیساعت به ظهر و وقت آمدن پندار بود، خونسرد  دو

 یو تخم مرغ را آماده کرده و با مهارت مرغ ها را در تخم مرغ قرار م يو آرد سوخار دهیکش رونیو مقنعه ام را ب مانتو
  غلتاندم. یم يدادم سپس در آرد سوخار

 کیبه  کیشود سپس شعله اش را متوسط نموده و  کرده تا داغ ادیرا ز رشیو ز ختهیرا در تابه متوسط ر عیما روغن
  مرغ ها را درون روغن داغ فرو دادم.

برداشتم وشسته و با حوصله خرد  یودو عدد گوجه فرنگ ارشوریخ شهیش خچالیاز  زیلجز ولز بلند شد و من ن يصدا
  کردم. یم

  ها داخل روغن انداختم. کنیبزرگ هم خالل کرده و شسته بعد از در آوردن چ ینیس کیها سرخ شوند  کنیچ تا

  

  آماده شدم. زیها را سرخ کرده وسپس خود ن ینیزم بیبود و من با لذت تمام س دهیچیغذا در تمام اتاق پ عطرخوش

  

 يکنم صدا شیخواستم آرا یسرم بستم، تا م يرا باال میتنم کرده و موها دیتا ران پا همراه ساپورت سف یصورت بلوز
  گرفته و نمازم را به جا آوردم.... وضو دیاذان به گوشم رس
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 يرا دوبار رو ملیر دم،یصورتم مال يرو میو رژگونه مال ینارنج عیهمراه رژما دهیکش يزده خط چشم گربه ا شتاب
  .ستادمیعقب تر ا تیو با رضا دمیکش میمژه ها

  و پسند! کیحال ش نیاوم بد نشده... ساده درح —

  را عطر زدم! میهول کرده دو بار پشت گوش ها دمیرا شن اطیح يدرب ورود يصدا تا

بود و به سمت  نییکه سرش پا دمیدر پندار را د ياز ال یوقت ستادمیاتاق ا يدر فلز يرا فرو دادم و تا جلو میگلو آب
  آمد، دلم غنج رفت. یاتاق م

  

  طفلک حتما خسته است؟ —

  :ستادمیمقابلش ا یضیرا در آورد عجوالنه در را گشودم وبا لبخند عر شیکفش ها تا

  .سـلـام

  کرد: میبه سرتاما یباال رفته نگاه يابرو با

  ماه خانوم خونه. يبه رو سالم

  کرد. یخطاب م "خانوم خونه "کردم مرا  یم حظ

  رفته و دستم را دراز کردم: کنار

  آقا. یخسته نباش دیبفرما

  کرد: کیداخل آمد و مشکافانه لبش را جمع و چشمانش بار متعجب

  ه؟یچ هیقض

  :دیها، خند کنیچ نیدلنش حهیو با حس را دیرا کش دماغش
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  آد؟! یم يبوها هی نمیب یبه م به

  ؟يدرست کرد یچ

  طونک؟یش ي... خودت واسم تروگل ورگل کردهیچ انینه بگو جر نه

  

  دستش زده و با حالت قهر عقب گرد کردم: ریکه ز دیصحبت کردن لپم را کش نیح

  !قیهرچه ال قیاون وقت آقا... خال مایباش هیمثل بق میروز اومد هینداره...  اقتیبابا اصال ل برو

  ستبر پندار پرت شدم. نهیشد وبا سربه س دهیباره دستم به شدت کش کی

  را دورم حلقه کرد و با خنده لب زد: دستانش

  !ت؟یگله و شکال چقد

 دمیفقط شبا د یول میکن یم یسقف زندگ ریهفته باهم ز هی... یکن یهم شک م یمجال بده... خب تو باش زمیعز
  !نوایکنم من ب ی... خب تعجب مشوازمیپ يایالبته سرد ب ينطوریا

  

  پراندم: يحق به جانب ابرو یحق داشت ول یکم

  تو... يریگ یبابا تا مچ عسل کنم بدم دهنت گازم م برو

  کرد: زیاش را ر یاش مثل گل از هم شکافت و چشمان عسل چهره

  شده؟ یمن ماهور... چ جان

  پلک زدم: یرا فرو خوردم و با مکث لبخندم

  .ستمیپوست خودم ن يخوشحالم و تو نیهم يقراره از شنبه دانشگاه برم برا یچیه

  کاناپه نشاندم: يگرفته و او را به رو شیفکر کردم و از بازو یکم
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  .ارمیب يبرات چا نیبش

و همراه  ختهیدم شده را در دو استکان ر يتکان داد که چا يبه صورتم چشم دوخت همزمان هم سر یرگیباخ
  پندار قرار دادم. يجلو يا شهیش زیم يرو ینیریبشقاب ش

  

  :دمیمال شیکنارش نشستم و سرم را به بازو زین خود

  .یلیو با ارزش بوده پندار خ نیکارت برام دلنش یلیخ

  شد: میبا موها يرا پشت شانه ام انداخت و مشغول باز دستش

  ... یباش یتا تو خوشحال و راض کنم یم يهرکار من

  به اطراف اتاق انداخت: ینگاه

  شه. یم لیتکم مونیخونه خودمون... خوشحال يتو میبر نجایکه از ا نیهم

  :دمیکش  یرا خطوط فرض شیبازو يناخن رو با

  .میریگ یوام م خب

  نفس زد: جانیو با ه دیباره با شتاب مرا عقب کش کی

  درسته؟ م،یوام بر يبود ما باهم دنبال کارها قرار

  

  :دیکش یتکان دادم که پوف يومبهوت سر مات

خونه  هیواسه وام ازدواج تا هرچه زودتر  میرفت بر ادمیشد پاك  یچند روزه سرم شلوغ و گرم کار و زندگ نیبس ا از
  .میو بر میرهن کن
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  باال انداختم: يتکان دادم و با لبخند شانه ا يسر

  .میر یفردا صبح باهم م خب

  :دیکرد و در آخرخند یادامه حرفم تبسم در

  نبود. ادمیگرفته بودم و  مریوگرنه منکه به کل آلزا ایانداخت ادمیشد  خب

  اش را در دستش دادم: ياستکان چا دهیبرچ لب

  شه کرد. ینم شیکار گه،یسخته د کارت

دندان و لب  انیو قند را م دیاش نوش يصدادار همراه لذت از چا ینثارم کرد و هورت یبرق زده چشمک یچشمان با
  نگه داشت: شیها

  ذاره. یمثل تو واسم آدم هوش وحواس نم یزن

 يزد و چندبار پشت سر هم سرفه کرد رنگش به کبود شیبار به گلو نیکه ا دیاش را هورت کش يکردم، باز چا یاخم
  رفت! یم يو قرمز

  چند مشت پشت کمرش را ضربه آرام زدم: با

  پسر بد! ،يمن رو حرص ند نقدیا یتا تو باش حقته

کاناپه ولو  يو غش غش کنان رو رخندهیباره بلند زدم ز کیباال گرفت و تا نگاهم به چشمان قرمزش افتاد  سرش
  شدم.

  

  زد و نجوا کرد: یتکان دادم که پلک "هیچ " یکرد که دستم را به معن یفقط نگاهم م ریومتح مات

  .يخند یقشنگ م یلیخ

  داغ گونه ام را نوازش کرد: یمنگ و مبهوت زل زدم که بادست يام خود به خود بند آمد و با چهره ا خنده

  .يخند یحال از ته دل م نیو درح نیریوش نیافسونگرن ماهور، مت خندهات
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  بلند شد و دستانش را بهم کوباند: شیو از جا دیلبم را بوس گوشه

  وقت ناهاره خوشمزه است. حاال

  

بلندشده و  میلبانم کاشت و ازجا يرو یگفتنش لبخند کمرنگ "جانم يا "يشد تا درش را باز کرد صداتابه  کینزد
  سفره را پهن کردم

  

و پخت  ياوقات را به خانه دار هیگذشت، صبح ها تاعصر ساعت چهار دانشگاه بودم و بق یمنوال م نیبه هم روزها
  گذراندم. یوپز م

  

  .نمیب ینم گریشوم و پوزخندکج کنج لبش را د یرخ به رخ نم میبابت خوشنود بوده که با مر نیا از

داخل ظرف بسته  شیماند و ناهارش هم که هرشب برا یمن ظهرها همان اتاقک گاراژ م یاز خوشحال یهم راض پندار
  کرد. یکردم همان جا گرم وسپس تناول م یم يبند

  

 یم نیرشته ام بود، تا خود صبح تمر یشاخه اصلکه  یطراح يبودن درس ها و مبحث ها ادیاوقات بخاطر از یگاه
  زدم. یچروت هم م یسر درس ها کم یکردم و گاه

  

کرد و از  یم حتمیهم نص یآورد و گاه یم وهیو م يچا میگشتم برا یبود که تا از دانشگاه بر م یخانم زن مهربان رهین
  گفت... یم یمتاهل یزندگ

  اش را بچرخاند. یهم بداند و با آرامش زندگ تیریزن حسابگر و مد کی يعالوه بر خانه دار دیزن با نکهیا
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مسافت  دیو اتوبوس واحد رفت و آمد داشتم، اکنون با یآر ت یبود و راحت با ب یم يخانه پدر کیقبال نزد دانشگاهم
  کرد. یم یبه محل دانشگاه برسم که خود مسافتم را طوالن میمستق یآرت یبروم سپس با ب يآزاد دانیتا م يادیز

  رساند. یفلفور مرا م کلتشیشد پندار با موتور س یم رمیکه د يروزها

کاناپه بلند شدم و دفترم را در کمدلباس  يبه تنم دادم و با لبخند از رو یخاطراتم را کنار گذاشته و کش وقوس دفتر
  پنهان کردم. يدر گوشه ا م،یبود دهیکه تازه خر

  داشته باشد. یاز آن اطالع چکسیودرشتم با پندار بود و دوست نداشتم ه زیدفتر پر از خاطرات ر نیا

  

  سفارش آش رشته پرمالت کرده بود، آماده کنم. شبیپندار که د يجمعه بود و من وقته کرده بودم برا امروز

  داد که وقت آمدن پندار بود. یظهر را نشان م کیعقربه راس ساعت  قایکرد، دق یبه ساعت تالق نگاهم

  

 شیونعنا داغ رو ازیکاسه بزرگ از آبچکان برداشتم و داخلش را با مالقه از آش رشته پر کردم سپس با کشک و پ کی
  قرار دادم. ینیس يرو یحیکرده و با لبخند مل نییرا تز

  

ل، چند داد، به واسطه عالقه به گ یخوش گل م يبا آب شسته وبو زیتم اطیاتاق را باز کرده واز دو پله باال رفتم، ح در
بودم که با استقبال  دهیخر اطیح يتازه و خوشبو برا شهیهم ومیپاندانوس، آئون ا،یبهار، کامل شهیگل هم«گلدان مثل: 

 ضیتعو یحت یو قلم زن يریادگی يها برا هیاکثر همسا شانیگل ها يارگلها و پرب ریخانم مواجه شد و با تکث رهین
  آمدند. یخاك نزدم م

  :دیخوشحال داد کش یدر هال زدم عل شهیکه دو تق به ش نیهم

  خـالـه مـاهـوره! مـــامــان

  برق زد: شیچشم ها يدر را گشود با لبخند دندان نما یوقت

  جون آش! آخ
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  :دیاز آشپزخانه به گوشم رس شیخانم بدهم که صدا رهیدادم به خود ن حیوبزرگ بود ترج نیظرف سنگ چون

  .زمیتو عز ایب

  اپن گذاشتم: يرو ینیو س ستادمیاز راهرو کوچک عبور کرده و مقابل اپن ا را در آورده و میها ییدمپا

  آش رشته براتون آوردم. کمیجان،  نوش

  خورده لبخند زد: نیچ یرا با حوله خشک کرد و با چشمان دستانش

  !يحاالهم گلدار ي... هم درس... هم خونه داریکن یعجب وقت م زم،یدردنکنه عز دستت

   

  »گل راه بنداز کیکار درآمد کوچ هیخوب وسبکه، خوب  نقدیتوکه دستت ا« گفت:  یخانم مدام م رهین

  

به درسم نرساند، جمعه و  يکه لطمه ا یرا به پندار انتقال دادم، پندار خوشنود قبول کرد بشرط شنهادشیپ یوقت
 یام خاك و کود وحتدادم و مد یگلدان را انجام م يبودم ازصبح زود تا خود ظهر کارها لیپنج شنبه ها که تعط

 ينازك برا تکسیرا با استفاده چند تکه چوب و نا اطیاز ح ياز گلدان ها باعث شد گوشه ا یمربوط نگه داشتن بعض
  .میگلدان ها درست کن

  

گرفتم که  یخانم سپرده بودم و بابت هرگلدان جوانه زده تنها ده هزار تومان م رهیمنظم را به ن یآب ده برنامه
  شد! یخاك و کود مخرج  شترشانیب

  

  کردند. یم فیشده بودند و همه از گلها تعر ادیها ز يبودند و کم کم مشتر یراض همه

  

  گفتم: طنتیزده با ش ینیلبخندنمک ادشی به
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  خوشگل شده. اطیهم ح هی... البته بدم نشد هم سرگرمنیمن جور کرد يکار برا گهید نیمقصر شما خب

  

  مقابلم گذاشت: ياستکان چا دو

و با  یختیر یگلدون ها م يکود رو یکل دمید ياز صبح زود بلند شد ،يداد یامروز به خودت اختصاص م هی حداقل
  ماهور؟ ی... راستيکرد یم یزن شهیدقت ر

  

  را جمع کردم: لبم

  جانم؟

  زد: یپلک

  سخته! کمیکارا، آخه  نیا یگرفت ادی یک از

  فتادم:مادرم ا ادی يتکان دادم و با عالقه شفق مانند يسر

 ادشیگرفتم،  ادیکردم که کم کم  یکمکش م شهیکه خونه بودم هم يبود و منم روزا اهیزهرا عاشق گل وگ مامان
 یهم م یرشدش و آب ده يها هیزد و کنارش توص یرو خودش قلم م هیو در وهمسا لیمال فام شهیمامانم هم ریبخ

  .رمیگ یمن پول م یکرد ول یکار م یگفت... اون مجان

  

  :دیبه چانه خند دست

  .نیها هم راض هیاتفاقا همسا ،يریگ یحقت رو م یکش یزحمت م خب

  

  :دمیتکان دادم و لبم را گز يسر

  آد. یاالن پندار م گهیبرم د من
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  گفت: يبه چا اشاره

  .یرفت یبعد م يخورد یم حداقل

  

 نییپا میخنک شده بود و راحت از گلو دم،یهمه را دو نفس سرکش ستادهیا نیخوردم بنابرا یشد اگر نم یم ناراحت
  رفت!

  

  :دیخند

  تشکر ماهورجان. یلیتوگلوت... بابت آش هم خ نپره

  را خاراندم: میابرو

  جان، من برم. نوش

  نشاندم: يکتاب به دست مواجه شدم، لبخند زور میعقب برگشتم با مر تا

  جان. میمر سالم

  حواله ام کرد و سرد لب  زد: ینگاه مین

  .سالم

 دم،یبو کش قیگل محبوبم را عم يگلخونه کوچکم، با لبخند محو شیرفتم پ رونینگفته از هال عبور کردم و ب يزیچ 
  بودم. يمحمد يزهایگل ر یعاشق طراوت و تازگ

  

هم روز  يکرده بودند و چون جمعه بود احتماال مشتر رید یکم یسرم را باال گرفتم، پندار و اوستا تق يکنجکاو با
  بود. یم ادیز یلیتعط
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که تازه  یدوان دوان وارد اتاق شدم و تاپ دوبند زرشک یخود را آراسته کنم، با فکر آن یفرصت بود تا کم نیبهتر
را با آنها عوض  میاز کمد در آورده و لباس ها عیرا سر دیرس یم میکوتاه تا ران پا یبودم را با دامن مشک دهیخر

  نمودم.

  

و  دمیمال یصورتم م يرو بایحال ز نیو درح میتم و با مهارت و حوصله مالشبردا یشیوخرم تمام لوازم آرا خوش
  خنده ام گرفت. دم،یلبانم کش يرا رو یکه رژلب زرشک نیزدم و هم یزل م نهیبا دقت مقابل آ یگاه

 یکردند... اوه هنگامه بگو البد برام دست م یحتما مسخره ام م دید یم ينطوریهنگامه من رو ا ایاگر مامان زهرا  —
  گرفت.

  

به سه  نیبلند شده بود بنابرا يادیرا کنار زدم، ز میشدم و با بغض موها نیاز آنها محذور و غمگ يدور يادآوریبا
  جنباندم. یکردم و شروع به بافت موها کرده و با دقت وتمرکز دستانم را م میقسمت تقس

  سالم به خانوم خونه. –

  به پندار چشم دوختم: یو با حدقه زدگ ستادمیقلب ا يو با نفس دست رو دهیکش یترس عه با

  من که؟! یکشت يوا

  زد: یچشمک طنتیباش

  ؟يکرد خوشگل

  نازك کردم: یچشم پشت

  بابا. برو

شست و همزمان  یم نکیگذاشت و دستانش را هم داخل س نکیس يزد و جعبه زردآلود را رو يقهقه ا خوشحال
  گفت:

  .یپارك جنگل میخوام با خانومم بر یرم و م ینم گهیعصرش د یاومدم ول رید کمی وزامر
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  ذوق نگاهش کردم: با

  ؟يجد

  من تاحاال نرفتم. آخه

  :دیشد و گونه ام را نرم بوس کمینزد

  !دیروده بزرگه رو بلع کهیبرمت، فعال سفره بنداز که روده کوچ یخودم م زمیعز

  

هر دو  يداغ را رو ازیزدم و از کنارش رد شده و دو کاسه برداشتم وداخلش را از آش پر کرده و کشک ونعناپ یپلک
  سفره پهن شده قرار دادم. يو رو ختهیکاسه ر

  

قاشق پر داخل  کی يپارچه در آورده و کنارش قرار دادم،  پندار فور يرا از ال ينان لواش بسته بند خچالی از
  لذت چشمانش را بست:دهانش گذشت و با 

  .هیعال اوم

  جفت چشمانش کردم: هیهد یلبخندکمرنگ

  جان. نوش

  کرد. یم نیریکام مرا هم ش ینیریهم با کلمات ش یو گاه دیجوئ یولع و اشتها قاشق به قاشق م با

  

  لب زد: یبا خستگ م،یکه سفره را جمع کرد نیهم

  .میپارك تا خود شب حالش و ببر میبعد بر میبخواب کمی
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  باشه  –

  .دمیکف زده وآب کش نکیرا درون س فیکث يخنده چشم از لبان خندانش گرفتم و ظرف ها با

  

  ضربان قلبش گوش سپردم. يو به نوا دمیحرف کنارش دراز کش یشدم آغوشش را گشود که ب کشینزد تا

  

  کنان زمزمه کرد:آرام خم شد دم گوشم نجوا م،یبود داریشکمم به نوازش در آمد و هردو در سکوت ب يرو دستش

  م؟یکجا خونه رهن کن يخوا یدن، م یهم وام ازدواج م گهیمقدار پول جمع کنم و ماه د هی تونستم

  

  لب زدم: شیبرگشته و رو به رو یفکر کردم و با تکان یکم

  رو پولت گذاشت. شهیم یول ستین  ادیاز فروش گل جمع کردم ز کمی منم

  را کنار زد: میموها يجلو يها يزد و چتر نهیلبخندطمان

و طردشدن  ياز ندار تینه شکا یکن یم هی... نه گالدمیازت ند يزیچ یجز خوب میکن یم یچندماه باهم زندگ االن
  خانواده... 

  زد. شیبغضم گرفت و اشک در چشمانم ن 

  و ادامه داد: دیرا بوس میشانیپ قیو عم دیکش یآه

تو  نمینب یول امیب باریبود و نشد  ایخوش طمع مه يوچاگرم  يغذا یسرت شلوغه ول نکهیاومدم خونه با ا هروقت
باشه... قناعت  یزن نیهچ هیکه خانوم خونش  نهیهمه مردها ا يآرزو یدون ی... میکن ییترش رو ایجمع باشه  افتیق

  .ستیکنه، کدبانو باشه و اخالقش هم ب

  انه؟یباشم  یتونم برات شوهر خوب یدونم م یخوبه نم تیهمه چ تو
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  کردم: یرا نوازش م ششیپراحساس ته ر دمیدور گردنش حلقه کردم و با محبت گوشه لبش را نرم بوس دستانم

  خوام؟ یاز خدا م یچ گهی... ديد یم تیو به خواسته هام اهم یکن یباورکن، تو درکم م میراض من

  که منم باهات خوبم... یخوب تو

  گفتم: یفکر کرده و به شوخ یکم

که  يزیچ نیرو ندارم مهم تر زایچ نیکه فاتحه منم خونده بود، چون من تحمل ا يبددهن بود نیتو غرغرو و بدب اگه
  .يکه خداروشکر تو ندار هیدروغ و پنهون کار زارمیازش ب

  

گردن وچانه قفل کرد و  انیکرد و در آخر سرش را م یاش فقط نگاهم م یجادوئ یدر سکوت  با دو چشم عسل صامت
  نکند... جادیا تیباال نرود وحساس مانیشد تا صدا یهمه در گلو خفه م میوع کرد و خنده هارحمانه شر یغلغلکم را ب

  گاه به گاه مان را هم ندارد. يحسود است و طاقت خنده ها ایدانستم دن ینم

  

  بزند. نیرا بنز کلتشیبودم تا پندار موتور س ستادهیو آماده کنار در اتاق ا حاضر

باز کرده  یرد شدم و درب آهن اطیقفل کرده و از ح دیدر را با کل دمیق موتور دا شنتک بو يصدا رونیکه از ب نیهم
  و با متانت پشت جک موتورش نشستم.

  

دو دستانم را دور کمر پندار قفل کرده بودم و باد خنک به شال و  زیمحتاطانه شروع به راندن کرد و من ن پندار
  کردم. یپندار پنهان م راهنیاز شدت باد صورتم را پشت پ یکرد وگاه یصورتم برخورد م

  

قفل کرده و  ریموتورها با زنج نگیکه پندار موتورش را قسمت پارک میدیرس یساعت به محل پارك جنگل کی بعداز
  .میکرد یانبوه خودروها عبور م انیراحت دست در دست هم از م الیبا خ



  کالف

 
304 

 

  

  و درشت و البته خوشحال لبخند به لبم آورد. زیر ياز بچه ها یبا انبوه تیجمع ادیز ازدحام

  اومدند؟ یهم م یخانم اوستا تق رهین میگفت یکاش م –

  کند، گفت: دایرا پ يکرد تا جا یم یو همزمان که گردن کش دیباال کش یسرش تا کم پندار

  دعوت هستند. یامشب خونه خواهر خانم اوس تق اونا

  :دمیکردم و کنجکاو پرس یآهان

  ؟يگرد یم یچ دنبال

  لبش را تر کرد: کالفه

  !توالت

   کجاست؟

  شده تابلو را خواندم. زیور کیبار یبا چشمان دم،ید يبرگشته و سرم را چرخاندم تا تابلو عقب

  ها. طیبل شهیسمت چپ قسمت گ یبهداشت سیسرو –

  اخل توالت شد.د يو او فور دهیربع رس هیو بعداز  میو به همان قسمت راه افتاد دیزده دستم را کش شتاب

  

  به اطراف چشم دوخته بودم. نهیو دست به س ستادمیا يسبز يکنار فضا یبهداشت سیکنارتر از سرو یکم

  کلفتشان جا خوردم. يبه دو پسرالت و اوت نبود که با صدا حواسم

  ؟ییتنها یآبج –
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بودنشان گره خورد و پشت به آنها بدون جواب به  زیناخواسته باخاطر ه میو اخم ها دمیرا بلع میخورده آب گلو کهی
  خانم ها راه افتادم. یبهداشت سیسمت سرو

  

شدم و درش را از  یفکر هول زده وارد توالت یوحشت و هراس به دل نازکم خنجر زد و ب ندیآ یدنبالم م دمید یوقت
  داهل قفل کردم.

  

  نحس خودشان: يو سپس صدا دیبه گوشم رس ییپا يصدا

  کنه. يخواد باز یشده، م مینم قافکرک ایس

  

  .دمیلرز یام را گرفته بود و عملنا م يتمام انرژ یو هراس ونگران ضعف

آورده و پچ  کیشماره پندار را گرفتم، آرام تلفنم را نزد عیدر آوردم و سر فمیلرزان تلفنم را از ک یبا دست دستپاچه
  پچ کنان گفتم:

  ...ایوخدا زود بتور ،یتوالت بانوان بغل ایب عیسر پندار

  تکان خورد. يبد يکه قفل کرده بودم با صدا یدونفر مزاحمم شده درب میخواستم بگو یم تا

  

چنگ زدم و با نفس نفس و چشمان حدقه زده هر  واریوارد بدنم شد، ملتمسانه به د يرعشه بد دمیاز جا پر دهیترس
  آن منتظر شکستن در توالت بودم.

  

  بود. دهیبه کمرم چسب ریکمرم نشسته بود که تاپم از ز يرو يقلبم تندشده بود و عرق سرد ضربان
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  ...یبازکن خانوم —

  :دیخند يلحن منزجرکننده ا با

  نفس نفسش خوشگله؟ يچه صدا نیبب دهیخوشگل ترس یلیطرفمون خ ایس

دهانم  يزد و با فشار دست رو رونیدهانم قرار دادم وچشمان حدقه زده ام ب يبرد و شتاب زده دستم را رو ماتم
  تنفس کم آورده بودم.

  

و پشت بندش  دیبه گوشم رس یبهداشت سیسرو یدر ورود وخروج اصل یدر پ یشدن پ دهیکوب يباره صدا کی
  "در از تو قفل شده! "گفتند یم ایچند مرد که گو يصدا

  :دمیازادل را شن نیاز هم یکی يصدا

  انداختن. رمونیگ م،یبدبخت شد نیشاه

  که قفلش کرده بودم، زد: يبه در یلگد محکم یکلفت و خشن يصدا

  باز کن تا خود نشکستم. کثافت

  :دیبا رعب و وحشت ترس يگرید يصدا

  .میتا بخوان درو بازکن ماهم در رفت میو کارش بساز میدر بشکن ییدوتا ایب ایس

 يبلند غیج زهیغر يو ناخواسته از رو دیپر شیدر صدا داد که تنم از صدا يشتریدفعه با شدت ب کیشد که  یسکوت
  :دمیکش

  ...کــــــمــــــــکـــــــ
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به گوشم  شهیش هیشب يزیشکستن چ يکه صدا دمیکش یم ادیو فر غیزدم و مدام پشت سرهم ج ینفس م نفس
 صیپندار را تشخ نیوخشمگ یعصب يصدا نشانیهمهمه چند مرد، ب زیگالو يو پشت بندش زد وصورت صدا دیرس

  دادم:

  !؟یعـــوضـــ ينــامــوس... مـگـه خــودت خــواهـــر ومــادر نــدار یبـ کـــثــافـــت

  :دیرس یم يمرد يصدا

  ... کشــــــت طــرفــــ رو...نــشیریبگ ای... بنیستادی.... ولش کن... شماها چرا واشیکن آقا کشت ولش

  

دستانم را دور خود حلقه کردم  بانهیباشم، غر يزیکردم تا شاهد چ یدر را باز نم میکردم و از وحشت و ب یهق م هق
نبود و دانه  یامان قلبم مهارشدن یکوبش ب د،یبار یم لیهمچو س میکز کرده نشستم و اشک ها واریو مظلوم گوشه د

  داد. یدهانم مزه گس مشده و  کخش میاحاطه کرده بود و گلو یشانیپ يعرق رو زیدرشت ور

  انداخت: نیگرفته و دورگه پندار به گوشم طن يخورد و پشت بندش صدا يصدا در

  !ماهور

کردم هول وشتاب زده  دایپ یبیحال غر دنشیپس زده و قفل در را گشودم و در را کنار زده باد میشدت اشک ها با
  خود را در آغوش امن پندار انداختم.

  

کرده  یو محکم دستانم دور کمرش قفل کرده بودم وبا هق هق خود را در آغوشش خال وحشت کرده بودم تینها یب
  بودم.

  کشاند. یم غمایسالم را به  يو اند ستیب رتیآمد که آبرو و س یبه سرم م يبد يقطعنا بال دیرس یپندار نم اگر
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داد و  یفشرودم، دستش پشت کمرم بود و با دست تنم را آرام مالش م یخاص یرا با دلتنگ شیپهلوها شیادآوری با
قرمز و نگران صورتم  یبند آمد او با چشمان میساعت اشک ها میدر سکوت به هق هق ام گوش سپرده بود که بعداز ن

  را با دستان سردش قاب گرفت:

  ؟یخـوبـ

  از دفاع خود هق زدم: دهیبر دهیوآرام و مظلوم سرم را تکان دادم و بر دمیرا فهم منظورش

  ... اونا... اونا... ا

  

بخش ودلگرم کننده  نانیو محکم در آغوشش فشارم داد و دم گوشم با لحن اطم یشانیپ ياش رو يهو کیآغوش  با
  نجوا کرد: يا

... ببخش که تنهات گذاشتم... مطمئن باش ازشون افتادهیبرات ن یدارم ماهور... خوشحالم اتفاق مانیبهت ا من
  کنم. یم تیشکا

  

  کردند. یآمد، ظاهرا مسئول پارك بود و مردم را متفرق م يمرد يصدا

و داخل  رندیاز لحظه خروجم بگ يشکار لمیف شانیبروم تا مردم با تلفن ها رونیب یبهداشت سیخواستم از سرو ینم
  پخش کنند. يمجاز يفضا

  

  :دمیپندار سفت چسب قهی

  کن تا صورتم باهاش پنهون کنم. دایپ يزیچ يچادر هی توروخدا

چادر  یمامور زن قهیگفت و بعداز چند دق يزیبودند چ دهیکه در تجمع تازه رس سیپل يو رو به مامورها دیکش یآه
  به دست وارد توالت شد و چادر را مقابلم گرفت.

  



  کالف

 
309 

 

  تکان دادم: يام را پوشاندم و رو به پندار سر چهره

  رن؟ینگ لمیاز تو هم ف يایاگه باهام ب تو

  زد: یپوزخندتلخ

  گرفتن داره؟ لمیمردم هم ف یبدبخت ست،ین مهم

  گفت: نانیبود با اطم ستادهیکه کنارمان ا يمامور

فردا  تیپرونده وشکا لیتشک يبرا یول نیبر رونیب نیتون یراحت م الیرفتند شماهم با خ میمردم فرستاد تموم
  .نیاریب فیتشر کیو ستیمنطقه ب يصبح به کالنتر

  

و تند و شتاب  میخارج شد ییاز آن محل کذا یو هردو با دلتنگ دیتکان داد و شانه ام را محکم چسب يسر يپندار
  .میرساند یبه دور از ازدحام و شلوغ يزده خود را به گوشه ا

  

انداخته  نییدر سکوت هرد  سرم را شرمنده پا مینشسته بود یبان درخت هیکنار سا میکرد دایپ یخلوت يجا یوقت
  .میبفکر فرو رفت

  و برخورد بد آن اراذل اوباش!  مییاز آبرو شرم او از تنها من

  

  برخاست: شیحرف از جا یکه پندار ب مینشسته بود ریدو مغموم و مسکوت سر به ز هر

  آم. یم يرم زود یم

  کردم: شیزده صدا وحشت

  پنـدار؟

  جواب داد: نانینشاند و با اطم يبایلبخندز
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  جانم؟

  آم. یزود م جانماهور

 شیساعت پ کی ادیو افسوس  یرگیشمردم با خ یرا م شیشد، قدم ها یچشمان حدقه زده به او که دور دورتر م با
  مان افتاده بودم.

  و نم اشک پس زدم: دهیکش یآه

  بود...؟ دهیرس ریپندار د اگه

  نه! ای

  کردم؟ یم کاریاومد، اون وقت من چ ینم اگه

زده،  هیخود را در آغوش گرفتم و سرم را به تنه سفت وخشک درخت تک بانهیهولناك غر قتیاز حق یتبسم تلخ با
کرده  هیبه ما هد عتیبود که طب یسبز مملو از آرامش ذات يفضا یسبزه ها شامه ام پر کرده بود. طراوت وتازگ يبو

  بود.

  

  زل زدم: پک و دست پندار سیگرفته شد، باتعجب به آ میجلو يزیخود مانده بودم که چ در

  ه؟یچ نیا

  چشمانش اشاره کرد و آمرانه گفت: با

  .بخور

 یو موز کم سیمارت ر،یو مزه مخلوط ش ینیریمزه کردم، ش یاش کم یپک گرفته و با ن سیآ يا شهیش یقوط
  .دیبخش میبه ضعف و انرژ يشکالت جان تازه ا

  

  زانو زد: میزد و چفت زانو یحیلبخندمل
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  .رمیبگ نیریش زیچ هیگفتم  یحال یب دمید

  زدم: يلبخندمحو قدرشناسانه

  ممنونم پندار. یلیخ

  کرد. یم یصورتم را بررس یبا دلتنگ یو گاه دینوش یپک خود را م سینگفت او هم آ يزیچ

  نبرد. یتا به افکارم پ دمیدزد یبود و مدام چشم م نیسنگ نگاهش

  م؟یخونه بر –

  پلک زدم: تیفکر کردم و در نها یسوالش کم با

  من زهرمار شد، ببخش من رو که روزت خراب کردم. یعرضگ یو بخاطر ب رونیب میمدت ها اومد بعد

  گذاشت: شیلب ها ياخم انگشتش را رو با

  !سسیه

  حرفا، ها؟ نینشنوم از ا گهید

  خودم رو بندازم گردن تو؟! یتیمسئول یبفکرت نباشم و ب يخوا ی... میزن من تو

  بشه...  دایپ يزیکه احتمال بدم مزاحم چ یباش ونیآقا سیسرو يجلو دیکه تو نبا دمیخانومم من نفهم نه

  و ناراحت گفت: نیو غمگ دیکش یقیعم نفس

تونم خودم بخاطر امروز ببخشم که باعث شدم تن و بدنت بخاطر اون دوتا الشخور آب بشه. شرمنده  یوقت نم چیه
  ام.

  

  :دمیو جفت دستانش را گرفته و نرم به گونه ام مال اوردیطاقت ن مینوایانداخت که قلب ب نییرا پا سرش

  پـنـدار؟
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  : جوونم؟دیکش یآه

سرم  یاست که حت یگفتنش،او همسرم بود و با عمل امروز باعث کرده بود که همسر مهربان و خوب يبودم برا مصمم
  نداشت. یو سوظن و شک دینکش ادیفر

  را بستم: میگل از گلم شکفت، نرم چشم ها  شیآور ادی قلب لبخند زدم. با میبر من اثر کرد و از صم شیها حرف

  دارم. دوسـتت

  لب زد: دیبا شک و ترد پندار

  ؟یچ

 نیب یازهم باز شد و مرا با خشونت خاص شیشده فقط نگاهش کردم، کم کم لب هاکج  یزده و با گردن یحیمل لبخند
  نرم با احساس زمزمه کرد:ستبرش گذاشت و  نهیس يکرد و سرم را رو ریبازوان قطور و محکمش اس

  ماهور. وونتمید منکه

  

 یرا م گریو قدر همد میشده بود کینزد گرید کیما هردو از قبل به  یو خاطرات تلخش گذشت ول یشب با خوب آن
  .میدانست

  

***  

  بستم. یتخت بلند شده و پنجره باز را با خستگ يآمدم از رو رونیرعد وبرق از خاطرات گذشته ب يصدا با

  چندساعت باشد. نیا یدادم بخاطر ضعف و گرسنگ یو احتمال م دیلرز یتنم م تمام

  شب بود! مهیخورد، دو ن يوارینگاهم به ساعت د ناخودآگاه

  بود. دهیهمه وقت طول کش نیشد که از صبح تا اکنون گذشته ها را مرور کرده بودم، ا ینم باورم
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  :دمیبه شکمم کش یرا جمع کردم و دست لبم

  مثل کوه! شتهیس مامانت پنتر زمیعز

و  ختهیر وانیدرون ل یرمق وارد آشپزخانه شدم و معجون آماده را در آورده و با گرسنگ یلرزان و ب يبا پاها درمانده
  کردم. یمزه مزه م

  

  رها کردم. یقیو بازدم عم دمیبه صورت عرق نشسته ام کش یدست

کردم در و  یکرد، احساس م یجبر زمانه زن تنها را درك نم یترساند ول یخانه ام مرا م ییو از مهمتر تنها سکوت
بازنده  کیمن   "کنند که  یم يادآوریشان مدام  دهیزدند و با نگاه در یم شخندیو ن شخندیخانه ام به من ر وارید

  "هستم

من هم  بود و دل يزییدادم، هوا پا یوحشتناك رعد وبرق گوش فرا م ينشسته بودم و به صدا یصندل يرو عاجزانه
  !يعجب تضاد ناجور ،یزمستان

  

  .دمیکوچک دخترم کش یبه تخت صورت یباز به اتاق خواب برگشته و دست یبا کرخت دمیکش يا ازهیخم

ها و  یشد وسخت یکوچک و توپولش جانم تازه و زنده م يدست ها يآور ادیکنج لبانم نشست و با  یلبخندکمرنگ
  سپردم. یم یهمه به باد فراموش میتنها

  

همه   نیچرا ا دمیفهم یدوشم برداشته شد و تازه م ياز رو نیاز بار سنگ یانبوه ییگو دمیتخت دراز کش يرو تا
خود را آماده از هر  دیبا گریرفتم و کم کم د یماه هفت م يرو نکهیا يداشت، برا دیدکترم به خواب و استراحت تاک

  هم افتادند. يرو نیسنگ میکردم. پلک ها یجهت م

  

  صبح



  کالف

 
314 

 

از  یباز و خمور تنها چادر دم دست مهین یاعصابم بود، به ناچار با چشمان يزنگ واحد رو يزدم، باز صدا یغلت فهکال
  و سمت در راه افتادم. چاندمیکمد برداشته و دور خود پ

  ه؟یک —

  ماهور! –

وچروك و چشمان کم فروغ مامان  نیباره گشودم، چهره چ کیدر را  يناباور نیخوردم و با شوکه و تعجب در ح کهی
  و شکسته شده بود. ریهمه پ نیچرا ا یبرود ول ادمینبود که هرگز از  يزیزهرا چ

  

  مامان زهرا در گردش بود. يقفل شده بود و چشمانم مات و ناباور به لبخند و اشک ها یخکوبگیاز م دهانم

  !؟يزیو هم اشک بر یشود هم لبخند بزن یم مگر

  فت؟معر یب ینشناخت –

  فراموش کنم؟ ،يلحظه لحظه خاطره ساخته ا میشود تو را که شبانه و روز برا یم مگر

قرار تن پرمهر و  یمحکم و ب شیام نبودند و به جا یکلمات قادر به گفتن اوج دلتنگ یچندبار باز وبسته شد ول لبانم
  را در آغوش گرفتم. تشیامن

  مــامـان؟! –

  ...؟ی...؟ خودتستمین خواب

  ن... آخ مامان...ماما آخ

فرشته با لبخند  نیدر ب م،یکاشت یتابانه صورت هم را بوسه محبت م یو ب یوبا دلتنگ میکرد یدو باهم هق هق م هر
  کرد. یما رو نظاره م د،یغلت یگونه اش م يصدا رو یب شیکه اشک ها یدرحال يمحو

  

  شه دختر بد؟ یدلم برات تنگ م یمعرفت... نگفت یب یماهورم؟ دخترم... کجا رفت —
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 دنمیهمچو عسل بود، اکنون که منت نهاده و به د نیریش میمامان زهرا برا يها هیو گال میبود نیدو محذور و غمگ هر
  کنم. یم یچندسال را رفع دلتنگ نیکنم و ا یآمده از حضور بکرمادرنه اش کمال استفاده م

  مامان زهرا... من... من... –

  :دیگو یان مکند و به جفتم یمداخله م فرشته

  .ستیجاش ن نجای... انیداخل بر توروخدا

  :دیگو یشود و همزمان هم معترضانه م یبندد و شتاب زده وارد آشپزخانه م یرا م در

  .نهیتا تو بب رونیسرم اومده ب ریکن، بنده خدا تازه از ز تیکم خاله اذ ماهور

  

  :دندیلبانم لغز ریو متح مات

  !مـامـان؟

  کاود: یصورتم را م يایزند و تمام زاو یم یتلخ لبخند

  !يعوض شد چقد

  زد و نگاهش را به شکمم دوخت: یقیلبخندعم

  آد ماهور. یبهت م مادرشدن

  هق زدم: دهیلرز یرا پس زده و با لبان مینوك انگشت اشک ها با

  ن؟یشکسته شد نقدی... چرا شما امامان

  سرت اومده؟ ییبال چه

  نگاهم کرد: نیغمگ
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 بچم طفلک …شد تیهنگامه چقد اذ چارهیب …نبود که اسمت ورد زبونم نباشه يکردم... روزدق  تیدور از
  .ستیسابق ن یاون حاج گهید یحاج …شکوند یحاج کمر نبودنت …... آه ماهورنیرحسیام

  اش پاك کرد و محذور ادامه داد: ینخ يرا با گوشه روسر شیها اشک

دختر  ایمح اگه …خون دل خوردم یخونه بخت کل یرفت یحاج تیتو بدون حما یوقت …میآرزوها واست نداشت چه
ملوك خانم کم نچزوند  دهیرندیخ …کم نبود شیاهیکه روس لیوفام در از نگم …کردم ینبود حتما سکته م ریام

بگه دخترم از دست شماها  ستین یکی... دایکرد اون سرش ناپ يزیبسکه نقل مجلسمون کرد و داغ گذاشت... آبرور
رفت اون ور آب و االنم زن وبچه  شهیهم يپسرش بعد از اون اتفاق برا نیکار خدا بب یگر نخورد... ولکم خون وج

بود و بابات تا  يبزنه که خوب ضربه کار یحاج مرتض شهیبه ر شهیوسط ت نیخواست ا یداره... خوش وخرمهـ  فقط م
  سر مامان و زنش! هیشده مرد خونه و سا نیرحسی... بچم امنهیخونه نش نمرفت و اال شیدم سکته پ

  

گفت، حق هم  یم شیاز زجرها میبرا یبودم و او با دلتنگ رهیمامان زهرا خ نیو دلنش نیریبه چهره ش اقیاشت با
  کرد. یبا چشمان پرنور نثارم م ياشک و آه مدام لبخند محو انیداشت تنها دخترکش بودم و او در م

  

  سر گذاشته و گوش فرا داده بودم. رشیو پلرزان  يپاها يلذت وافر رو با

 ستادهیسرپا ا یو مشقت یبرده بود که با چه سخت یپ ییام گو یزندگ دنیبود با د نیزهرا نگاهش همواره تحس مامان
  ام.

  

  اون پسره کجاست؟ —

  هم بستم: يرا محکم رو چشمم

  .رفت

  :دینوازش وار کش میموها يدست گرمش را رو تیشد و در نها نییباال وپا ياش چندبار نهیس قفسه



  کالف

 
317 

 

  دادم، من؟ یگلم، دست چجور آدم دخترك

  لبانم بازشد: شیزانو يو  با خط رو دمیام را باال کش ینیب

و کم کم رفتارش عوض شد...  میدیخر نجایکه ا نیتا ا میکرد یخوب بود مدام هوام رو داشت، باهم کار م یلیخ لیاوا
گرفتم که  يگاو دار يمچش تو ایآخر نیگرفت... ا یم بیو غر بیعجکرد... مدام بهانه  یم یمحل یسرد شد، ب

  آرام ادامه دادم: یدم و پرتالطم ولیکش یقیکردم... نفس عم بیرفتارش تعق رییبخاطر شک هام به تغ

هنوز تاوانش پس نداده...  یگفت که دخترحاج دمیحرف هاش فهم نیاز ب یزد، ول یحرف م یبا ک یدونم تلفن ینم
  جور باباش رو بکشه...  دیبا یدختر حاج

  نشست و هق زدم: میگلو يباره رو کی دستم

کنم... مامان اون... اون چه  یخوب وابسته اش کردم  ولش م یکرده... وقت کاریبدونه باباش چ دیگفت ماهور با یم
  بامن داره...؟ یدشمن

  

  شده سرم را باال گرفتم: سیتر وخ یبا چشمان ملتمسانه

  بگو مامان؟ تو

  از شوهرم ضربه بخورم؟ یاوج جوون يتو دیبا من

  وقت نذاشتم آب تو دلش تکون بخوره... چیکه ه یمن

  

  رخ مامان زل زدم: میزهرا سکوت کرده بود وفرشته بغ کرده داخل آشپزخانه نشسته بود، به ن مامان

  دلش؟ ریزده ز یطرف خوش گن،یم يدیشن

 گهیکه اون اتفاق افتاد و د میدیخر یم نیخودمون ماش يبرا میزده وگرنه ما تازه داشت یپندار هم خوش فکرکنم
  بودم؟! چهیمن باز یعنیندا نداده...  هیخبر رفته و  یسوزه که ب یم نیدلم از ا دمش،یند



  کالف

 
318 

 

  نبودم؟ یخوب زن

  سرد و بد بود؟ خوراکش

  بودم؟ يباز و سر به هوا قیرف زن

  ضجه زدم: يبلند يباصدا

  ؟یاحترام یب ایکردم  انتیخ

  خونش روشن گرم نبود؟ غچرا

  خداااا يا

  اش سفت فشرود و محزون لب زد: نهیزهرا سرم را داخل س مامان

 ی... من تورو بزرگ کردم و اگه تمام عالم و آدم بگن دخترت ناپاکه جلوشون قدعلم مییکن بسپرش به اون باال ولش
راجبت بزنه با من طرفه... غصه نخورب مامان باشه... خودم مثل کوه پشتتم...  خودیبخواد حرف ب یکنم، اگه کس

  ... پاشو، پاشو؟میبر کنهات جمع  لیبخواد تورو زجر بده... وسا یکنم دست یعالف م

  

  کردم: هیزدم و گس گال یتلخ پوزخند

  ام؟یب کجا

  ماهور؟ يخونه بابا ای کوین یحاج مرتض خونه

  دهانش باتعجب گرفت: يزهرا دستش را جلو مامان

  !ماهور

  اشک و آه: انیم دمیخند تلخ
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 يدختر خدا زده پشت گردنش پاشو بزاره خونش... اگه خونه بابا هیآد  یمنظورته که خوشش نم یخونه حاج اگه
تف بندازه رو صورتم  هیعارش اومد  یو حت رونیانداخت ب شیکه خودش تک دخترش از خونه وزندگ یگ یماهور م

  بگه گمشو!

  

  باچشمان اشک آلود نگاهم کرد: نیغمگ مادرم

  پره! یلیخ دلت

  کنه... یم ینیدلت سنگ يکه تو یهرچ زیبر خب

  قلبم آرام ضربه زدم: يدست رو بو

  ...دمیو غصه خوردن... آخ که چه شبا از ترس تا خود صبح نلرز ییتنها نهیکارش ا نیا

  قبر هفت کفن پوسنده بودم. يکردم و دور از جونتون تو یحتما سکته مدخترم نبود  اگه

  گونه زد:  يرا رو دستش

  بسرم ماهور؟ خاك

 ی... مارمتیخودش من رو فرستاده تا ب یحاج م،یبر دیپاشو جمع کن با ستی... فکر کنم حالت خوش نهیحرفا چ نیا
  ؟يخوا یم و نیدنبالت... آره هم ادیخودش ب نیلچرنشیو و شیضیبا اون مر یحاج يخوا

  

  طاقت: یمحذور شد و دلم ب لحنم

 ینکردم... ول یاحترام ق گهی... اونقد دادیبخاطر دخترش بلندشه ب یمامان، خاك توچشمم بخوره اگه بخوام حاج نگو
  مامان جان؟

  خونه خودم راحت ترم. من

  :دیرا گز لبش
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  ؟یکنج خونه که چ یفتیب یسکته کن يخوا یم

  منتظرته... نیماش يتو نمیرحسیمادر ام بلندشو

  

  زدم: یجست میو منگ از جا متعجب

  !نجاست؟یا نیرحسیام

  ومد؟یپس چرا ن کو

  گوشه چشمش را پاك نمود: اشک

نبوده آه نکشه و نگه  يهم دلش برات تنگه دخترم... روز نیرحسیخواست مادر ودختر باهم خلوت کنند، ام یم بچم
  !شیماهور وجوون فیح

  

  !شهیچندشب نه هم يو عجز وناله قبول کردم تا همراه مادرم بروم البته برا تینصح یبعد از کل بالخره

  

حاج بابا مجبور بودم  تیداشته بودم، بخاطر حساس ادیلباس گشاد ز يدست لباس برداشتم هرچند در خانه پدر دو
  باشد. یگشاد و دراز بپوشم تا پدرم راض يلباس ها

  

  بند دارم قرار دادم. يقهوه ا فیک يتمام مدارکم را برداشتم و ال نینابراام بود، ب انهیعصر هم نوبت چکاب ماه فردا

  

  ؟يماهور کجا —

  بلندتر گفتم: یکم
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  اومدم. حـاضـرشم

وکفش کالج ست  یوشال بلندآب یبلند البته گشادم را تنم کرده با شلوار ساق کوتاه کش یکرم يمانتو نهیآ مقابل
  !فمیک

برداشتم و ادکلن محبوبم را  یشیبه همراه  چند لوازم آرا یکالباس یچند کرم پودر، دونوع  رژلب صورت زیم يرو از
  ام انداختم. یدست فیوسپس همه را داخل ک دمیگردنم پاش ریابتدا ز

 یو بدنه چوب ستادمیبا دو گام کنار تخت دخترکم ا دم،یاتاق خوابم کش يجا يو بغض آلود جا یاز دلتنگ یحاک نگاه
  اش را لمس کردم:

  گردم. یبر م زود

  شود که عقب گرد کرده  و از اتاق خارج شدم و در اتاق را آرام همراه خود بستم. یتر م چشمانم

خاموش کرده تا  ییلوازم روشنا هیبق خچالیآشپزخانه را چک کرده، بجز برق  یتوالت وحمام حت رآالتیش تمام
  از بابت خانه ام راحت باشد. المیخ

  ام را گرفت و مامان زهرا هم دستم را در دست فشرود. یدست فیخوشحال ک فرشته

 لشیدل یب بتیاگر غ دیتپ یقرار م یام ب یوجود تنها مرد زندگ يدلم برا یخودشان را اعالم کردند، ول تیحما
  شود و... یطوالن

  .میکن، من و بابات مثل کوه پشت الیکم فکر وخ —

  ته دل پدر ومادرم را شکسته و داغون کرده بودم.ته دل افسوس خوردم که ناخواس از

  

حبس شد و نگاهم  نهینگاهم بود. نفسم درون س راسیرا مقابل خانه ام در ت نیرحسیام لیاتومب میدیدر رس يجلو تا
  وشکوه باز نشد. هیزبانش به گال یکه هنگام وداع فقط نگاهم کرد حت يبرادر يمشتاقانه به رو

  

  و متانت بنظرم مردانه تر از قبل شده بود. شیبا آن ته ر نیرحسیام افهیسمت راننده بازشد و ق در
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  مقبول تر از قبل شده بود. اریبس یساده طب نکیبا ع یمشک يوشلوار پارچه ا يخاکستر راهنیپ

  نگاهم کرد. دندیلرز یم بیعج شیزد و لب ها یکه دو دو م یشد و با چشمان کمیگام نزد چند

  زد: یحیلبخند مل درمما

  شماها؟ چتونه

  !يدیکش یکه شب و روز مدام براش آه م یخواهرته ماهور... همون نیرحسیام

و نگاه سبقت شده من، نرم و  یشد و در مقابل دلتنگ کمیخورد که نزد یاش با دم وبازدم تکان م نهیس قفسه
  شدم. دهیکرد و در آخر در آغوش پرمهرش کش هیهد یقیام را به بوسه عم یشانیپرمحبت پ

  

کشاندم، هر دو در آغوش  میها هیبا او اخت شده بود را به جان ر یخاص برادرنه اش که از بچگ يکرده با ولع بو بغض
 نیدانستم خودخودارتر از ا یم د،یرس یمن به گوش م دنیو باال کش نیف نیفقط ف یو گاه میهم ساکت وصامت بود

  شماتتم کند. ایکند و  هیگرحرفهاست تا 

  بودم. یقرار حضور گرمش در زندگ یشناختم و با تمام وجود دلتنگ و ب یرا م اخالقش

  گوشم بم وخشدار لب تکاند: دم

  شدم، درسته؟ ییدا دمیشن

  شد:بلند  میتا هق نزنم، با تکان سرم دو رگه صدا دمیرا گز نمیریز لب

  خان داداش! آره

  گونه ام را نوازش کرد: یبا لبخند کمرنگ دیعقب کش مرا

  !؟یمامان بش يکه بخوا يبزرگ شد یک تو

هم باال رفت و با  نیرحسیام ياشک و آه وهق زدن لبخند زدم، لبخندم ازته دل بود که دو طرف گوشه لب ها انیم
  کرد ومامان زهرا هم جلو نشاند. يراهنما لیاش مرا داخل اتومب یمتانت و مردانگ
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ما از غم و  يحال وهوا یگرفت و با خنده وشوخ يکرد و کنار من جا نیرحسینثار ام يخنده ا طنتیا شب فرشته
  کرد. یاندوه دور م

  

 یتا استرسم کاسته شود منته دمیمال یشد و بماند مدام پشت دست م يسپر نیرحسیراه چشم در چشم ام تمام
  گذرد. یه در دلم مچ دیفهم یوا رفته و بغ کرده ام م افهیهرکس از نگاه به ق

 نهیگاه از آ یکالم آرامش بخش گذاشته بود و گاه ب یب کیموز کیآرام کردن من و مامان زهرا  يبرا نیرحسیام
  داد. یم لمیتحو یحینگاه دلگرم کننده و لبخندمل شیمقابلش با چشم ها

  رخ دهد. يکردم حتما قرار است اتفاق بد یم نیجهت به خود تلق یدانم چرا دلهره و اضطراب داشته بودم و ب ینم

 یم شهیحاج بابا بخواهد مرا از خانه اش پرت کند همچو خوره به جانم ت نکهیاز ا دیبودم، ترد نیخوش ب یکم کاش
  زد و تکرر خاطرات گذشته مانند زهر بعد از نوش دارو بود.

  کرد. یاخت و کامم را تلخ ماند یافکار درهم و برهمم چنگ م يتلخ حاج بابا خط وخطش رو يها حرف

  !یچقد ساکت —

  سراندم و صادقانه پلک زدم: ریمشکافانه ام يبه چشم ها نگاهم

  ترسم. یم یواکنش حاج از

  کرد: يتک سرفه ا يجمع شد، بعد از تبسم معنادار شیداد و اخم ها شیبه ابروها ینیچ

گفت تو الم تا  ینگو فقط سکوت کن... هرچ یچیهم زد تو ه یقلبنا دوستت داره فقط دلش شکسته، اگه حرف یحاج
اون حاج  گهیکه د دمیچشمام د نیماهور... کمر پدرمون بعد رفتنت شکست ماهور... من با هم یگ ینم یچیکام ه
  »من رو دخترم پس بده! اوانت دیچرا با« گفت: يزیچ هیسابق چطور زانوهاش خم شد و فقط  یمرتض

  

  شدم: رهیخ ریرخ ام مینبغض آلود به  يخورده باچشم ها کهی

  !؟یچـ
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  گفته چرا تاوان من رو دخترم پس بده!؟ بابا

  !دم؟یشن درست

حدقه زده من  يبود با اخم به چشم ها دهیکه فرمون سفت چسب ینیباشد اما درح يعاد شیبرا ییگو نیرحسیام
  چشم دوخت:

  تو؟ چته

 یم شیخوب پ یذاشت همه چ یازدواج قرار نم يکنه اگه زور و جبر تورو تو یفکر م شونی... بالخره اگهیآره د خب
  ...نکهیرفت نه ا

  

  لرزان با بهت لب لغزاندم: يتکان داده با لب ها يناباور یبه معن يسر

  !اوردهیخودش ن يبه رو یخبر داشته ول دیدونه... شا یم يزیامکان نداره... حتما حاج بابا چ نه

وسط بوده تا  نیا يزیکه حتما چ دمیباور رس نیآشوب و تالطم به ا یام را گرفتم و با درون یشانیجفت دستانم پ با
  کوتاه! يوچندسال اند ستیمن از خانواده ام رانده شوم و سهم من از خانواده شود همان ب

  

دستان سردم را در  یام بود، فرشته با لبخندنگران يخانه پدر یطالئ یمشک یوار به درب آهن کیاتومات نگاهم
  دستان گرمش فشرود:

  ماهور؟ ،يکرد خی چرا

گوش فلک کر کرده بود،  شیکنده شده از قلبم که صدا یلرزان و دل يو با پاها دمیرا با بهت و ناباور بلع میگلو آب
 یدلهره و آشوبم به گوش همگ نیاز ا شتریب شیسفت بفشارم تا صدا میتوانستم قلبم را در مشت ها یکاش م

  رساند.ب
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توسط فرشته و لحن دلگرم کننده  میبر مامان زهرا و گرفتن دست ها هیدادم با تک یرمق و شل را تکان یب يپاها
  .میاز آستانه درب رد شد نیرحسیام

 یعرق ب يشد، بدنم منقبض   وسخت شده بود و دانه ها یو رد م یگانم تداع دهیتند تند از د لمیهمچو ف خاطرات
  خشک شده بود. جانیکرد و دهانم از فرط ه یم ییام خودنما یشانیپ يرحمانه رو

  

  ...؟ریبـابـا امـ —

کرد و لباس  یم يدر باد باز شانیشانه اش پر يرو يفربلند شیو ملوس که موها نیریش يبه دختربچه ا ناباورانه
  شد. کمانیدوان دوان نزد یصورت يودمپا دیبا ساپورت سف دیدار سف نیبلند چ

ناباور زمزمه  رلبیرنگش دلم را مالش داد و ز یشیگونه هاش و درشت بودن جفت چشمان م یو مبهوت به سرخ مات
  کردم:

  !؟ایمح

و با  ستادیما ا یدفعه دو قدم کی ایکه مح ردیرا در آغوش بگ ایهم خم شد تا مح نیرحسیو ام دیزهرا خند مامان
 نیرحسیهم با چشمان سوسو مانندش به ام یکرد و گاه یل ممن و مامان زهرا رد وبد انیم یتعجب و کنجکاو نگاه

  شد. یم رهیخ

  :دیپرس يو بامزه ا نیریبا لحن ش تینها در

  ه؟یخانوم ک نیا بابا

  دو زانو نشست: شیجلو نیرحسیاشاره اش مرا نشانه گرفته بود که ام انگشت

  ؟یشناس ینم

  .يشد یتو بغلش آروم م شهیعمه ماهوره که هم شونیا زمیعز خب

  باز کردم: شیو دستانم را برا دمیخند نیکرد که کم کم لبخندم جان گرفت و نمک ینگاهم م یچنان با منگ طفلک

  بغل عمه عسلم؟ ایب
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و با سر اشاره  دیتو گلو خند نیرحسیگفت که ام يزیپنهان شد و دم گوشش چ نیرحسیدر آغوش ام دهیترس ایمح
  .میکرد که برو

  

هنگامه با همان متانت و  حیو که در هال گشوده شد و چهره مل میزدم و همراه مامان زهرا از پله ها باال رفت یپلک
  .دیشتاب زده مرا در آغوش کش دنمیخانومانه اش در آستانه درگاه ظاهر گشت و باد ینیسنگ

  

که  میآنقد در بغل هم ضجه زد ...میکرد یم يقرار یب هیمرث هیو باسکوت بق میزد یکنارهم دلتنگ وار هق م هردو
کرد، به هنگامه  یم ییمامان زهرا با تشر ما را از هم جدا کرد و دستش را پشت کمرم گذاشت و مرا به داخل راهنما

  آشفته کند. ابا استرس و دلهره مر دیکرد من باردارم و نبا دیهم تاک

  اض باز نکرد و احترام مادرم را نگه داشت.اگر حق با او بود باز لب به اعتر یهنگامه فقط سکوت کرد حت طفلک

  

 شینشسته بود و اخم ها لچرشیو يبه حاج بابا که رو یرچشمیشدم و زجابه جا  یصندل يمنجمد رو یبا تن سرد
  شده بود، زل زدم. دهیدرهم تن رغضبیم

 ستیب ییشده بود و چهره اش کامال شکسته شده بود گو دیسرش سپ يتمام موها یبود ول حیهمان تسب حشیتسب
  بود. یم شهیشده و ناتوان تر از هم رتریسال پ

  کرد. یو آستانه صبرم را محدود م دهیدوان شهیر میاش دلم را فشروده بود و حناق مثل غمباد در گلو یو ناراحت درد

 ستیا دنشیچند لحظه با د يفرسا بود و دلم براطاقت  میبرنامه برا یدفعه و ب کیآن هم  رشدهیپ يحاج بابا دنید
  کرد و رنگ از رخم پراند.

  

  مخاطب قرارم داد و گفت: يو لرزش مشهود يخشدار يصدا با

  ؟ياومد بالخره
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  محزون لب زدم: ریز سربه

  اومدم. یبود ول سخت

  :دیپرس یلحن خاص با

  ومده؟یپسره... کجاست، ن اون

  به مادرم زل زدم: ياز گرما وخون به صورتم پمپاژ شد و با لحن دستپاچه ا یانبوه حجوم

  ... من...من

  مداخله کرد: میزهرا مامان

راست سر اصل  هی یاحوال پرس يسال دخترمون اومده به جا يحرف هاست... بعداز اند نیحاال چه حرفه ا یحاج
  ؟يریمطلب م

  

  :دیپرس دیک و تردما انداخت و با ش نیماب يبابا نگاه مردد حاج

  افتاده؟ یاتفاق

  کرد: یانیمادرم زود پا درم یخورد و هول کرده دستانم شالم را لمس کرد ول یفیتکان خف میگلو بکیس

  دختر گلمون!؟ دنیبعداز د فتهیقراره ب یچه اتفاق ،یحاج وا

  ماند! یمات نم نگونهیزدم حاج بابا از اوضاعم خبر ندارد وگرنه پدرم ا یم حدس

بلندشد و با  شیهم گذاشت و از جا يآرام رو شیسراندم او با مالحظه پلک ها نیرحسیام يرا به چشم ها نگاهم
  رو به پدرم گفت: یخنده کمرنگ

  ماهور بارداره؟ یدونست یم

  از شرم دوخت: زانمیبا شفق و سو سو مانند به چشمان گر شیلب پدرم باالرفت و چشم ها گوشه
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  ... مبارکه دخترم.دمیندونم، از زهرا ش یبابا م آره

  !؟دمیشن یم چه

  !دخترم

از تعصب چندساله اش  گریگفت و د یبا من سخن م یگونه با محبت و مهربان نیپدرم بود که ا نیشد ا ینم باورم
  نبود! يخبر

  افکندم: يو با خجالت سر دمیبا چشم و ابرو آمدن هنگامه لبم را گز یبود ول يناباور شوك

  ممنون آقاجوون. یلیخ

  را باال برد واشاره کرد: دستش

  .نجایا ایب

  گشود. میرا برا شیشدم که دست ها کشیبرخاستم با چندگام دلهره آور نزد میومبهوت از جا مات

  

زدم و  یصدا هق م یو خود مشتاقانه خود را درون آغوش پرمحبت انداختم و ب رشدیبه قلبم سراز یاز دلتنگ یموج
حرف زدن نداشتم فقط دلم  يکردم، نا یدستان چروك و زبرش را بوسه باران مشمرده با بغض  متیلحظه ها را غن

بخش و  نانیآغوش اطم نیهم میبرا ایدن يجا نیگرش آرام شوم، امن تر تیخواست در آغوش مهربانه و حما یم
  گربود. تیحما

  آروم باش بابا جان. —

و  یزدم، به رفع دلتنگ یشامه اش هق م يام روتوانستم مهار کنم و مد یرا نم شیزدم، اشک ها یناخواسته ضجه م 
  .دمیبار یچندساله م نیا ییتنها

 میسوخت، گلو یم میشده بود و چشم ها رمیگ بانیگر يو دستانم علنا لرزش  داشت. سردرد بد دیلرز یتنم م تمام
  داشتم. يادیخشک و عطش ز
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دادم با چهره  یکردم. تن خشک شده ام را تکان یم یبود و احساس خفگ دهیچیرا پ میدور گلو زیمثل دستاو يزیچ
  گونه اش چنگ زد: دنمیکه مامان زهرا باد دمیکبود وسرخ عقب کش يا

  بسرم مـــاهور! خاك

و  رومندیکه دستان ن افتمیکم مانده بود از فرط ضعف پس ب دم،ید یرا تار م زیو همه چ دیچرخ یدور سرم م اتاق
تنگم چسباند و  متیرا سر بزنگاه در آغوشش چفت گرفت و حصارش را با مالو م دیرس ادمیبه فر نیرحسیقطور ام

  کاناپه نرم گذاشت. يمرا رو

  

  ماهور؟ شدهیچ —

  ام را باز کردم: آبـــ؟ دهیخشک يها لب

  آد. یتکان داد: هنگامه رفت واست آب قند درست کنه، االن م يسر

نگاه منگ  نیح نیداد، در ا یرا مالش م میهم مدام دست ها ریزد و ام یاش صورتم را باد م يزهرا با پره روسر مامان
اندازه گرد شده بود، اگر حالم مساعد  یکه کنار حاج بابا خشک شده بود وچشمان درشتش ب دیرا کاو ایمح جمیوگ

  چالندم. یگرفتم و تنش را م یتوانستم گونه اش را گاز م یبود تا م

  

  بخور ماهور؟ —

 یلرزشم کم شده بود ول دم،ینوش یزدم وباعطش استکان را گرفته و جرعه جرعه م استکان پراز قند وآب زل به
  هنوز ضعف داشتم.

  :دیبلندشد و کتش را پوش شیاز جا دنمیباد نیرحسیام

  .ستیماهور حالش رو به راه ن نکهیمثل ا ارمیرم دکتر ب یم

  حال باال بردم و شل و ول لب زدم: یرا ب دستم

  خواد. ینم
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  لب مرا وادار به سکوت واطالعت کرد. يدرهم شد و با انگشت رو شیها اخم

 یسروقت م میمنکه تمام قرص ها دمیفهم یهمه خسته و ضعف وسست شده بودم، نم نیشده بود؟ چرا ا چه
  خوردم؟

  

  زدم: یرمق لبخند کمرنگ یکرد و ب یسرم را باال گرفتم که نگاهم در نگاه محذور وناراحت پدرم تالق ناخودآگاه

  .دیخوبم آقاجوون، نگران نباش من

  هم چفت کرد و با اخم زمزمه کرد: يمحکم رو شیها لب

  ؟يشد ضیمر

  حال تکان دادم: یب يسر

  باشه. یفکرکنم از گشنگ نه

  زهرا شتاب زده با هول و واال بلندشد: مامان

 نیکه ا یاشک وآه یهمه استرس و اضطراب نینخورده و ا يزیماهور... از صبح چ نیگه ا یراست م یحاج ،يوا
  هم داره. شهیشآره چه برسه به زن پا به ماه که بار  یدر م لیپدر ف دهیکش

آمد که سفارش  یمادرم م يصدا يصدا یهم گذاشتم ول يپلک رو یشدم و باخستگشرم وخجالت قرمز وگلگون  از
  ام برگرداند یداد تا بلکه بقول خودش جان به تن استخوان یجگر ودل وقوه م خیچندس

  

 میتنفس ها زانیهم با دستگاه استاتسکوپ م یکرد، کم یبست و فشارم چک م میدستگاه فشارسنج دور بازو دکتر
  گفت: يبا خونسرد تیرا چک کرد ودر نها

هم خطرناکه  نیواسه جن يحرص وجوش نخور ادیز یمواظب باش دیهشت بود، با يرو بایافتاده و تقر فشارت
  بخور. يمقو ينرمش کن و غذاها یتون یزنم تا م یم یتیسرم تقوفشارخونت... برات 
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  به پشت دستش زد: یتکان دادم که مامان زهرا هول زده دست يسر

  حالش خوبه خانم دکتر؟ یعنی

  کنج لبانش کاشت: یلبخندمتواضع يدکتر در کمال خونسرد خانم

  شه. یفشارخون داره که با مراقبت شما درست م کمیفقط  آره

  

  .دییجو یرا م شیدکتر زل زده بود و لب ها لیبه وسا شیبایبود که با آن دو چشم ز ایبه مح نگاهم

  .دییجو یهنگامه انداخت، چراکه هنگامه هم درحال فکر کردن گوشه لبش را م ادیخصلتش مرا  نیا

اج بابا نشسته کنار ح نیرحسیشود، ام میسرم وارد رگ ها اتیفرو داد تا محتو میرگ بازو يرا درست رو وکتیآنژ
گرفته و مادرم هم بس کنارم قرار گرفته بود و از ترس حالم از  يهم در آغوشش مسکوت و کنجکاو جا ایبود و مح

  خورد. یکنارم تکان نم

  

حاج بابا را  يکردند، نگاهم چشم ها ییدر راهنما يو هنگامه او را تا جلو نیرحسیدکتر تمام شد، ام يکارها یوقت
  کرد. یکنکاش م

  ؟يدر کنج قلبش نهفته است، اما چه راز یبینداشتم راز غر شک

 دمیشن یرا م زیهمه چ میاز حاج بابا میتنها بود یوفت دیدانستم و آمده بودم تا بپرسم، با یپندار با حاج بابا را نم ربط
  من ختم شود! یاگر به نابود شدن زندگ یحت

  رو... شیبدون نگاه کردن به عواقب پ میتاز یسوار م کهیو  میدان یرا نم مانیصد افسوس قدر داشته ها افسوس

  ماهورجان؟ —

  چفت شده ام را باز کردم: يآمدم و لب ها رونیب میخورده و از هپروت غزل ها یتکان
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  مامان زهرا؟ جانم

  زد و بشقاب جگر کباب شده را مقابلم گذاشت: یکمرنگ لبخند

  زغال برداشته. يزده بچم تازه از رو خیتازه س بخور

  خم کردم: يبه تعداد جگرها انداختم و با پلک بستن سر ینگاه

  ؟یره... پس آقاجوون و خودتون چ ینم نییاز گلوم پا ییکه تنها دیدون یم

  :دیبه سرم کش یزد و دست یحیلبخندمل

زغاله، تو بخور که داغه و  يهمون واسه همه مون سفارش دادم که رو يآره برا یدونستم دلت اونقد طاقت نم یم
  .زمیخون ساز... گوشت بشه به تنت عز

بود و مزه اش واقعا به تن  رینظ یآبدارش را برداشتم و داخل دهانم قرار دادم، طمعش ب کیگفته و  یچشم نهیطمان با
  .دیچسب یآدم م

  

  ر گرفتم:جگ شیجلو يمن با لحن بچگانه ا یرفت ول یبه من طفره م میهنوز از نگاه مستق ایمح

  ؟یمامان يخور ینم

  کردم: کیو کنجکاو نگاهم کرد، چشمانم را بار دیرا برچ شیها لب

  شما؟ یناراحت م ينخور

  درشت شد و با اخم پشت پدرم پنهان گشت که خنده مادرم و پدرم را در بر داشت. اهرگشیچشم س هاله

  لب زدم: وسانهیما

  ره؟یگ یسنگگر م یچرا ه نیا

  ؟یشناس یعمه تو نم یعنی
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  را نرم کنار زد: میزهرا موها مامان

  ره. یآد از سر وکولت باال م یبگذره خودش م کمی ،یکن یم عادت

 يو نان لواش وارد هال شدند و بو ینیبا س نیرحسیباال انداختم و مشغول تناول کردن بودم که هنگامه وام يا شانه
  فرستادم. میها هیهال ادغام شد و تمامش را وارد ر يتازه کباب ها در فضا

  

آن  يدلم برا قتشیبزنم، حق میمامان زهرا يبه گلدان ها يسر کیگرفتم  میازظهر که همه خواب بودند تصم بعد
  تنگ شده بود. اریبس م،یگلها بود یوخاك ده یخانم مشغول قلم زن رهیروزها که با ن

  

دادم  یاخت م یکردم و دل پندار را تاحد ممکن نرم زندگ یام استفاده م یروزها را قدر ندانستم تا از حربه زنانگ آن
  ساخت. یتا فکر تنها گذاشتنم را از ذهنش دور م

مامان زهرا  يرنگارنگ و خوش بو يگل ها کینرمان نرمان نزد دهیپوش يو پرده را کنار زدم و دمپا دهیکش یآه
  دانم چرا درد ودلم بازشد: یدم، نمدا یرا نوازش م شیها نشسته و با دست آرام برگ ها یشدم، کنار اطلس

خوام  یتنگ شده و م شیقرارم چون دلم برا ی... بستین یباشه ول دیکه با یبلکه از نبود اون یام... نه از زندگ خسته
  نامه... هی یو حت یخداحافظ یشه که رفته ب یسال م کیباشه... آخه داره  شمیپ

  کارم خبط بود و اشتباه...؟ يدونم کجا ینم

کرد که زن حامله اش ول کرد به امون  ينامرد یلیگم پندار خ یبتو م یدلم تنگشه... روم نشد به مامانم بگم ول یول
  !گرونید

نخواسته بودم و قانع و  يادیز زیسقف ازش تاحاال چ هی ریمشترك باهاش ز یسوزه که من تو زندگ یم نیاز ا دلم
  شد؟یآخرش چ یول میاهل بساز بودم تا باهم پله پله باال بر

  کرد... آخه به جرم کدوم گناه نکرده؟ یم فیکردم که داشت پشت زنش صفحه رد یم دایپ يگاودار ياون رو تو دیبا

  را باال گرفتم و بغض کردم: سرم
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  بود؟ ی... گناهم چمیماهمه خطاکار یکردم ول یبودم قبول م يتو جواب بده اگه من بنده بد حداقل

  کدوم گناه؟ تاوان

  من؟! یو تباه یمعرفت یانجام دادم که تهش شد آخر ب ستیل کدوم ناشاعم زهرگس

  کنار بندت! هیحاش یآروم و ب یزندگ هیخواستم ازت جز  یم یچ مگه

  

  قلبم قرار دادم و آرام چند ضربه پشت هم زدم: يرو دستم

  بدم که واسم آروم وقرار نذاشته؟ یچ یدل لعنت نیا جواب

  خواد! ینگاه منتظر حاج بابا و دخترکم که تو راه و فردا ازم بابا م جواب

  کارکنم؟یچ

  خنده! یکنه و م یدارم که داره بهم نگاه م یپره ناجور، تنهام... همش وهم اون لعنت دلم

  شم. یم وونهید دارم

 میتا اشک ها زمیبر صورتم يباز کردم تا مشت مشت آب رو رآبیگرفتم کنار حوضچه لم داده و ش نییسرم پا یوقت
  پاك شود.

  

  

  گردد و بست یبر گرد تو م جهان

  قرارم یکن برمن و دل ب جفا

  با دل پرخون ستیابد حزون

  رود دهیمهرش آنکه از د نرود
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  يدیدر نوم دیخدا رحمت بگشا گر

  و مهرجهان بر جان و تن من دباشدیام

  چند صباح من... اتیدهد بر ح هیو لبخند هد ندیبچ اسی

  که... میقدر دان میتا جان دار کنیل

  .میبر یم یبه حکمت پ ریشود و د یم رید زود

  یگل

  

لب  يایمح يرا کنار زده وارد هال شدم، نگاهم رو يگوشه شالم صورتم را پاك کرده و از درگاه رد شده و پرده تور با
  !دیرس یدر خواب هم ملوس بنظر م یبود که حت يغنچه ا

  کردم. یاش م یگوشت يماچ آبدار نثار گونه ها کیشود وگرنه  یم داریداشتم از خواب ب میب فیح

طرح کارشده مامان زهرا را روشن کرده  و  يبه آشپزخانه رفته و سماور گاز شینکنم و به جا دارشیدادم تا ب حیترج
  خشک و گلپر وچند دانه هل انداختم کنار سماور قرار دادم. يچا ياش مقدار ینیچ يدرون قور

  

درش را باز  ینه که وقت ای میخرما دار نمیرفته تا بب خچالیآرکوپال گذاشتم، سمت  ینیس يتعداد پنج استکان رو به
  مواجه شدم وچشمانم درشت شد: وهیاز م یکردم با انبوه

  همه!؟ نیا

  ست؟ین اسراف

  .دونه اش بخره هی یکیگشته تا نوبرونه واسه  شیدخترش کل تجر يمامان برا یوقت ستینه ن —

  خنده به خودم اشاره کردم: با

  ؟یعنیمال منه  فقط
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  باال انداخت: يشانه ا دیالق هنگامه

  شم. یم مینداره منم باهات سه یبیع خب

  تکان دادم: يزنان سر شخندیبرداشتم به همراه جعبه خرما و گردو درش را بستم و ن وهیاز جعبه م یبیکنان س خنده

  ... خوبه یلیچند روز فقط بخور و بخواب، خ تا

  بغضم گرفت: یکم

  همه بهم محبت کنه! نیا یخوبه، من عادت ندارم کس يادیز

  حواله ام کرد: ينگاه مشکافانه ا هنگامه

  ؟يشد وونهید

  ذاشت. یبه الالت م یل یل نقدیواسه مامان که ا يکرد ینم يکم دلبر يمجرد دوران

  گذشته ها به ذهنم خطور کرد: يادآوریاز  یکمرنگ لبخند

شه... دنگ و فنگ  یخونه بابا نم زیچ چیدونستم... ه یکاش قدر م نه،یریش یلیدخترها خ يایدن یول یگ یم تراس
بود،  ایمه یلب نزده برات همه چ شهی... چون هميدغدغه خوراك و پوشاك ندار ،يآب وبرق ندار نهیخونه وهز هیکرا

  !فیح

  

  :دیپرس نیبا تاسف دستم را نرم گرفت و غمگ هنگامه

گفتم  یشناختمت م یبخدا... اگه نم يبود فیبرات ناراحت شدم... تو ح یلیافتاده، خ یچه اتفاق دمیفرشته شن از
گفت که پسره عکست به  نیرحسیام یوقت یحت دمیتر از تو دختر ند بیبه موت قسم نج یالبد کم گذاشته ول

  داد! یبده دستش وگرنه جنازتم نم وهم بخاطر حفظ آبرو مجبور شده قبول کنه تور ینشون داده و حاج یحاج

  زدم: یلبخندتلخ
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سخته شبا  یلیوقرارمون... دلم شکوند و تنهام گذاشت، خ رقولیجا زد... زد ز هویدونم چرا  ینم یخوب بود ول اون
  .یتو با توهم بودنش شب و صبح کن یاون بده ول يخونه بو يهمه جا یخواب یم یوقت

  !بیدزد و عجا الینموندم از وهم و خ داریهنگامه چه شبا از ترس تا خود صبح ب آخ

  ؟يتو دلت راه ند میو ب یباش حامله

  ...واال

  داد: رییرا محکم فشار داد و بحث را به دکترم تغ دستم

  ؟يوقت دکتر دار یک

  فرو رفتم: مینوك انگشت اشکم را پس زدم و در جلد ظاهر با

  عصر. فردا

  کرد: يهنگامه خنده ا دم،ییجو یشسته شده ام زده وبا ولع م بیاز س يگاز سپس

  .یبخور تا سوهاضمه نش رید يچا پس

  :دمیو کنجکاو پرس ختمیتکان دادم و چند عدد گردو با خرما درون کاسه ر يسر

  م؟یوعسل کنجد دار ریش

 کسیکه همه را داخل م دیکش رونیتمام سفارشم را ب خچالی يبرخاست و از ال شیتکان داد و از جا يسر متعجب
  انداختم و روشنش کردم...

  ؟يدیخوب خواب شبید —

 يداشتم، سر یدهانم را نگه م يرا جلو دنیو همزمان که لقمه آماده بلع دمیمامان زهرا سرم را باال کش يصدا با
  تکان دادم:

  .دیشب راحت تونستم بخوابم واقعا چسب هیاز مدتها  بعد

  کرد: دیتاک يهمراه با لبخند محو یقیزهرا نگاه عم مامان
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  کنم. یتونم و دق م یکوه صبره منکه نم هیکردن خودش  یتنها تو اون بزرگ زندگ يدار حق

  به لقمه ام زده و چانه ام را خاراندم: يگاز

  ست؟ین اغراق

  .ادهیدونم صبرشون هم ز یتنهان و م شهیمامانا هم آخه

  لب زد: دهیچسب يزد و با لب ها یپلک

  صبحونه آماده کنم. ینیس هی یحاج يبرا دیخب... با آره

  نگاهش کردم: متعجب

  خوره؟ یم یچ صبحونه

  زد: یلبخندگرم

  وکنجد. يخرما با چا رهیش فقط

  باال انداختم: ییابرو

  هست! نجایا یگم همه چ یم

  ...؟يکرد یها نم یولخرج نیکرده، قبلنا از ا یمامانم از قبل فکر همه چ نگو

  

  و نگاهش گرفته شد: رنگ

  .زمیحال من رو عز یفهم یان شاءاهللا م یمادر بش توام

  نو گره خورد: يها نتیو نگاهم را به کاب دمیکش یقیعم نفس

  ه؟ی... خبرنینو ونوار کرد مامان

  آشپزخانه سوق داد: يها نتیزد و نگاهش را به کاب یکمرنگ لبخند
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نفر آورد تا درست کنه، دستش دردنکنه هم باهمون ارزون حساب کرد هم جنس خوب برامون نصب  هی نیرحسیام
  بده. رشیکرده... خدا خ

  جنباند: يآمده باشد، رو بهم سر ادشیبه  يزیچ ییباره گو کی

  .میخونه واسه فروش گذاشت نیا

  بلندشدم: یصندل يومات ومبهوت از رو متعجب

  چرا؟

  ...میخاطرات دار یو کل میوقته توش بود یلیه خخون نیکه ا نهیا منظورم

  :دیو لبش را گز دیرا دزد نگاهش

 یخونش دوره ول نکهیشده رفت وآمد از پله ها براش سخته... هنگامه طفلک با ا نیلچرنشیو یحاج یاز وقت واال
ساختمان چند طبقه  کیدنبال  نیرحسیزحمت وخرج... ام يافته تو یم یکمک و سرزدن به ما کل يبرا شهیهم

  راحت رفت و آمد کنه. ههم باشه تا بتون یشرکت و حجره حاج کیاست که آسانسور داشته باشه نزد

  

  :دمیدر ذهنم رنگ گرفت، لبم را با زبان تر کردم و با کسب اجازه پرس یحق اشاریچهره  یآن به

  ره. یسرمون کاله نم میهست ره... مطمئن یم شیروند کار بهتر پ میوفروش داشته باش دیخر يآشنا اگه

  پراند: يابرو يو باهوش بود، در هوا فکرم را خواند و با لحن خونسرد ركیزهرا که ز مامان

  آشنا؟ نیهست ا یک

  سرم را خاراندم: گوشه

هم در دسترسم است  یآروم بود و همه چ یلیشدم چون محله خ مونیپش یخواستم خونم بفروشم ول یمن م واال
  و سوپرمارکت آژانس... ییمثل نونوا

  بودند...  یو خوب یمذهب يمن خونه مامان آشنا هم رفتم آدما تازه
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  افزودم: جانیذوق وه با

  ن؟ید یم يده، شما هنوز عدس پلو نذر یندازه و شله زرد م یشما هرسال سفره م نیع مامانش

  

  حواله ام کرد: ینینگاه غمگ مادرهم

  کردم. یدست به سرشون م يجوریمنم  یگرفتند ول یرو ازم مبود و همه سراغت  یجات خال شهیهم آره

  

  کردم: یم يباز میانداخته و با انگشت ها نییسرم را پا ناراحت

  آد؟ یم یک نیرحسیام حاال

  گذاشت: نکیدر آورد و کنار س خچالیاز  يبسته سبز کی

  آد، چطور؟ یشب م احتماال

  داغ لب زدم: ازیبه درون قابلمه درحال تفت گوشت با پ یسرک يدور شده با کنجکاو زیکنار م از

  .ارهیدرب ربنایتا متراژ و ز نجایا ادیگم ب یم یحق يبه آقا اطیگم محض احت یکسب اجازه، م يبرا

  

  گفت: یمیتشر مال با

  !؟يریگ یداغ م ازیپ يبخور بو يصورتت جلو يایم يباردار یکنار ممکنه حالت بهم بخوره، ناسالمت برو

  .ایقابلمه ن کیانجام بده، فقط نزد يدوست دار يرهرکا

  

داخل راهرو رساندم و  یبهداشت سیمانع حرف زدنم شد و دوان دوان خود را به سرو دمانندیاس عیباره حجوم ما کی
  هرچه خورده و نخورده بودم را باال آوردم.
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  !دیلرز یاز نم وبدنم م سیخ میشده بود و چشم ها خیزد و تمام بدنم  یزدم و سرم نبض م ینفس م نفس

  شستم. زیرا تم سیرا باز کرده و صورتم را با آب سرد شسته و تمام سرو رآبیش یحال یرمق با ب یب

  کردم. یم انیضعف خود را ع دینبا یخواست ول یکردن م هیگر دلم

  توقف کردم. یاشارحقیمخاطب  يبرداشتم و رو زکنسولیم يام شده و تلفنم را از رو یحوصله وارد اتاق قبل یب

  

  :دیچیاش در گوشم پ يسرد وجد يو شماره اش را گرفتم، بعداز چند بوق بالخره صدا دهیکش یقیعم نفس

  د؟یبفرمائ سالم

  را صاف کردم: میگلو

  هستم. کوی... بنده خانم نسلـام

  :دیبا همان لحن سرد پرس تیکرد و درنها یمکث قهیدق چند

  تون خوبه؟ احوال

  ن؟یداشت يامر

  را باال برده و دکمه اول بلوزم را باز کردم، بدشت گرمم شده بود: دستم

  واسه اومدن به خونه مون؟ نیوقت بذار هیخواستم اگه ممکنه  یبله م ممنون،

  :دندیجوابش جفت ابروانم باال پر با

  عجله دارم اگه ممکنه... یکم دیبنده خارج از شهر هستم و امکان اومدن ندارم، ببخش متاسفانه

  

  :دمیلبم را گز یحرص یدرهم و لحن يو با اخم ها دهیرا فهم منظورش

  شم، خدانگهدارتون. یمزاحم نم بله
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  ادبانه برخورد کرده باشد! یب نگونهیشد او ا یمهلت دهم تلفن را قطع کردم، باورم نم نکهیا بدون

  

  :دمیغر رلبیرا چند بار چنگ زدم و ز میتختم نشسته و موها يشد و با حرص رو دیتشد سردردم

  !بجهنم

  تر شده بود. رهیاتاقم خورد که رنگ صورتم قرمز و چشمانم ت يقد نهیباره نگاهم به آ کی

  گونه ام قرار دادم وبا غم زمزمه کردم: يرا رو دستم

  چم شده؟ من

بانه اد یبه منظور ب اشاری يشوند و لحن جد یحساس و زودرنج م يخانم ها در دروان باردار يدانستم خلق وخو ینم
  کردم. یم يکرده و مدام خودخور هیبودن تشب

کردم  یو بارها خود را مالمت م دمیشیاند یم اشاریبه  انیدر م کی میخود عصر که همراه مامان زهرا حاضر شو تا
  که چرا با او تماس گرفته و خود را خار و کوچک کرده بودم.

  

همه را  يکه با خونسرد میارهایو و دیپرس یبچه ام م و در راه راجب میمامان زهرا به سمت مطب دکترم رفت همراه
تا مراجعه کننده از اتاق  میمنتظر بمان یاعالم کرد کم یمنش میشد یمانیوارد مطب دکتر سل یدادم، وقت یجواب م

  .میخارج شود وسپس ما وارد اتاق دکتر شو

خانم حامله  کی قهیکردم که بعداز چند دق یترش هوس م زیچ کی ای دمیکش یم ازهیکه عصر بود اما مدام خم نیا با
 یزده و مانتو کوتاه مشک یطب نکیبود وع یکه دختر الغر اندام یآمد و از منش رونیبا شکم پر از اتاق دکتر ب

  کرد. یگذاشته بود، خداحافظ شیفرشده بلوندش را به نما يساق کوتاه به همراه شال کوتاه که موها نیوشلوار ج

  .نیخل بردا نیتون یشما م –

کوتاهش را باز گذاشته و با  يموها يدکتر در کمال خونسرد م،یکرده و همراه مادرم وارد اتاق شد یاز منش يتشکر
  کردم: يبود که سرفه ا يزیحوصله مشغول نوشتن چ
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  ؟یمانیخانم دکتر سل سلـام

  زد و دستش را دراز کرد: يلبخند محو دنمیباد

  ... حالت خوبه ماهور جان؟دینیبش دیبفرما زمیعز سالم

  چشمان سبزش کردم: هیهد یحیمل لبخند

  اومدم واسه چکاب. ممنون،

  گفت: تیاستاتسکوپ و فشارسنج را آورد و آرام و با حوصله مشغول شد و درنها دستگاه

  ترازو... يرو برو

عدد  يکردم، نگاهم رو يرزترازو اثابت کرد و ل يبا سرد میکف پاها ستادم،یترازو ا يرا در آورده و رو میها کفش
  تکان داد: يسر یمانیشصت وسه بود که دکتر سل

  تخت دراز بکش. يحاال برو رو خوبه

شکمم زد و  يرو یسرد و لج عیرا کنار زدم، ما میو مانتو دمیتخت دراز کش يو آزاد بود راحت رو یمانتوام نخ چون
  شد. رهیخ توریو بادقت به صفحه مان دیشکمم کش يدستگاه کوبش قلب نوازد رو

  ؟يقلبش بشنو يصدا يخوا یخوبه، م —

  کردم: يخنده ناباور جانیو مبهوت البته با ه مات

  شه؟ یم مگه

  .دیچیاتاق پ يگروب گروب در فضا يزد و دکمه فشار داد که صدا یلبخندکمرنگ

بود که  میقلب کوچکش گوش سپرده بودم و ناخودآگاه نگاهم به مامان زهرا يبه تپش ها يو خوشنود جانیه با
  بود. یکرد و چشمانش چراغان یاش خشک م ینخ ياز روسر ياشک گوشه چشمش را با پره ا

کند و به دستم داد تا خود را پاك کنم سپس خودش پشت  يدستگاه خاموش کرد و چندبرگ دستمال کاغذ دکتر
  :دینشست و پرس زشیم
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افته آخر برج  یم مانتیزا یبیتقر خیخوبه، ضربان قلب نرمال، رشدشم خوبه، توام فشارت نرماله، تار یچ مهه
  انگور بخور برات خوبه. رهیمثل خرما و ش نیریش يزهایکن، نرمش کن و چ يرو ادهی... تا اون موقع پدیجد

ات مثل سابق دقت کن و بهتر  هیتغذ يو کپسول مکمل و قرص آهن... رو يد نیتامیداروهات واسه آخرماه، و نمیا
  ها. جیمثل فست فودها و ساندو يتا حاضر يبخور یخونگ يغذاها

  

  :دمیبه شکمم کش یتکان دادم و با خجالت دست يسر

  .دهیبرهم اول صبح ها دارم که امونم  یتونم بخوابم و متاسفانه عروق گرفت یوقتا بخاطر لگداش نم یبعض من

  دکتر دست بر چانه نگاهم کرد: 

 یداره تازه ب یعروق گرفت ،يریگ یم بوستیباال بره  یسن ماه حاملگ یدارند، وقت ادیز میعال نیاز خانم ها ا یبعض
و  يتا هوا بخور رونیب يخواد بر یشه و دائم دلت م یو از همه مهم تر خلقت تنگ م یش یحوصله و پرخاشگر هم م

از خانم ها هم است که  یبعض یول يبخور یتون ینم يرغذاو ه يآر یباال م ادیز لیخونه واست کسل کننده است، اوا
که گوشزد کردم رو دارند، هورمن و ژن بدن  یمینه حالت تهوع دارند نه اون عال یعنیندارند  یمشکالت نیاصال همچ

 نیا یآرامش و صبرت کار کن يکه رو یبشرط يدار یسخت یگحامل یو تو هم از دسته اول رهییخانم ها با هم متغا
  شه. یم نیریهم ش اندرو

  

زمزمه کردم که نسخه را طرفم گرفت و دلگرم  یخوش فرمش گرفته و چشم نکیرا جمع کرده و چشم از ع لبم
  کننده گفت:

  .ياریب اشیبسالمت ان شاءاهللا به سالمت دن برو

  ممنون خانم دکتر. —

  گفت: یاز دخترم و تولدش سخن گ یکرد و با خوشحال یهم تشکر گرم مادرم

مامان جوون واست  نیبب ایشده نورچشم همه مون... تو ب ومدهیملوسه و ن نقدیمامان بزرگ قربونش بشه که ا آخ
  کنه؟ یچکارا نم
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  مادرم عبوس و ناراحت نشان دادم: يخود را جلو یزده ول یینما لبخنددندان

  !مامان

  شد نورچشمتون!؟ ومدهین

  ؟یمن چ پس

  کرد و دستم را فشرود: يزیر خنده

  است. گهید زیچ هی... بعدشم نوه گهید یتوام ته تغارمن زمیعز

  :دمیبرچ لب

  ن؟یدوست دار شتریرو از من ب نیا پس

  :دیو خند دیرا گز لبش

  از دست تو... امان

  

  شدم: کشیرنگ زرد هنگامه مات شده و نزد دنیبا د م،یوگرما وارد خانه شد یبا تمام خستگ یوقت

  افتاده؟ یاتفاق سالم،

  :دیپرس یگنگ بود، مامان زهرا هم با لحن آرام میچشمانش برا یآمد و سرخ یبنظر م کالفه

  حالت خوبه؟ دخترم

رساند و سپس  یبهداشت سیدهانش گرفت و دوان دوان خود را به سرو يباره دستش را رو کیآمد دهان باز کند  تا
  اش آمد. هیبلند عق زدن و گر يصدا

  

  :دمیپرس يآرام به دنبالش رفته و بادقت نگاهش کردم و با کنجکاو رانیو ح مات
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  که بهت نساخته؟ يخورد يناجور زیچ

  اما با تن خشدار وگرفته گفت: دیپاش یرا باز کرده بود و تند تند به صورتش آب م ریش آب

  لرزم! یماهور دارم م ينخوردم... وا يزیچ نه

  چرا سرده؟ بدنم

  کردم: ییکاناپه راهنما يرا گرفتم سرد سرد بود و آرام او را به رو دستش

  .ارمیتا برم آب قند ب نیبش

  مان گذاشت: يشربت پرتقال جلو وانیو سه ل دیزهرا از پشت سرم سر رس مامان

  ...يرو بخور تا ضعف نکرد نیا ایخواد ب ینم

  :دیاز هنگامه پرس يبا خونسرد سپس

  بود؟ یماهت ک خیتار نیآخر

  لب زد: لکسیو ر دیشربت چشمقدار از  کی هنگامه

  !پونزدهم

  سرم را خاراندم: يدر ذهنم تعداد را شمرده و با کنجکاو مشکافانه

  چندمه؟ امروز

  زد: یحیزهرا لبخندمل مامان

  .شگاهیدکتر بعدش آزما يو هشتم! هنگامه بهتره فردا صبح زود بر ستیب

  

  باتعجب و شوك نگاه مان کرد: هنگامه

  نداره، آخه من... من... امکان
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  گل کرد و به خودم اشاره کردم: طنتمیش

  کنما! یدوماد من بشه... دخترم شد اسمشم من انتخاب م دیقدم منها... درضمن پسرشد با پا

هوس  یچ ی... راستیخودم درست کنم نوش جان کن يتا برات معجون ها شتمیکه من پ یخوشانس یلیخ بعدشم
  ؟يکرد

  

  سرش گذاشت و لب زد: يکرد و دستش را رو يزیر خنده

  کنه. یدرد م یلیخ سرم

  زهرا مداخله کرد: مامان

بخور و خودت رو گشنه نزار... االنم  وهیفقط م یتون یچون آب بدنت وقند خونت کم شده تا م یعیبخور... طب شربتت
  .نیدونم جفتتون هوس کرد یپاشم برم براتون آش دوغ درست کنم که م

  سر دادم: يبلند خنده

  دها...  یچه شود... مامان دو دوتا خدا بهت نوه م يوا

  رو به هنگامه زمزمه کردم: آرام

  جفتمون رو جمع کنه! دیمامان با طفلک

  :دیشربتش را الجرعه سر کش هنگامه

  !شیآخ

  مامان وبابام تا حالم خوب بشه. شیرم شهرستان پ یم من

  نگاهش کردم: دهیبرچ لب

  بدون من...؟ نامرد
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  ؟یمن چ پس

  :دیزد و کنارم نشست محکم در آغوشم کش رخندهیز یپف

  !یکبوتر جلد خودم توکه

  شه نبرمت؟ یم مگه

  .يکه بخوا یگرمش و باغ بزرگ گردو و پسته هرچ يچشمه ها میر یباهام م ییآ یم

  باال انداختم: ییزده و ابرو يشخندین

  آب افتاد! دهنم

  ام؟یباهات ب يجد يکه جد یکن یخرم م يدار

  در هوا پراند: یدست یلحن حق به جانب با

  تو! ییپرو چقد

  ... واقباتتا!یکن یگه خرم م یاون وقت خانم م ا،یگم ب یم امیگه ب یم

  درشت شد: چشمانم

  جانم؟

  ؟یسالم به همگ —

  قلبمان بود. يو دستانمان رو میعقب برگشت "یهع "هر دو با  نیرحسیام يباصدا

  زد: يچشمک بامزه ا نیرحسیزدم که ام ینفس م نفس

  باحال! چقد

  .دندیباهم ترس جفتشون

  .دمیگن خانما ترسوان حاال به حرفشون رس یم
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  را نشان داد: شیکرد و انگشت ها یمیاخم مال هنگامه

  ؟یترس یپشت سرت و بگه پـخ تو نم ادیب یکی اگه

  سرش را خاراند: نینماد ریام

  بگم؟ یچ

  :دمیپرس یبلندشدم و با لبخندکمرنگ میجا از

  ارم؟یشربت واست ب ای يخور یم يچا حاال

  ازگلش شکفت: گل

  !يتگر خیبا  اریب کیبه نافمون بستن لطف کن شربت درجه  يصبح تا عصر که فقط چا از

  شربت برداشتم: يکش وار داخل آشپزخانه شدم و بطر یتکان داده و با لب يحرف سر یب

  .میکن دایخونه خوب پ هیجا باشه تا  نینزار هنگامه بره خونش خب هم گهیبنظرم د نماما

  انداخت و با مالقه مشغول هم زدنش شد: يبرنج به همراه نخود آبپزشده داخل دوغ و سبز مادرم

  مراقبش باشه... یکی دیبا ارهیتو فکرش بودم، هنگامه بد و خودمم

  نثارم کرد: يپرمهر نگاه

  رسم. یو راحت به هردوتاتون م ستیکم ن گهید یکه هست توام

  آشپزخانه سراندم: کیزده و نگاهم را به سرام یپلک

  اومد. یرفت سرکار و م یخودش م يخواست هنوزم همون طور خودشون با پاها یحاج بابا... چقد دلم م چارهیب

  :دیکش یآه مادرم

  بشه! نیلچرنشیو دیبا ير عمر... آخیکرد، طفلک حاج نیرو خونه نش یزد حاج یفشار عصب نشد

  گرفته گفت: ياش پاك کرد و با صدا يرا با روسر شیگوشه چشم ها اشک
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اون  يتو دیهال، طفلک پوس اریو ب لچریو يبزارش رو نیرحسیبا ام دارهیاگه ب اخوابه،ی دارهیب نیبب یاتاق حاج برو
  متر کرد! واریاتاق بسکه در ود

  شمردن بود. حیزده و مشغول تسب هیکه بر تاخ تختش تک دمیوارد اتاق حاج بابا شدم او را د یوقت

  

  کردم: شیکنج لبانم نشست و با ذوق صدا يلبخندمحو

  ؟يداریبابا ب سالم

  پدرانه اش نثارم کرد و پلک زد: نگاه

  کردم. یخوابم نبرد و نشستم استغفار م دارم،یوقته ب یلیخ

  را صدا زدم: نیرحسیکرده و ام یبه جانبش تکان دادم و گردن کش يسر

  .میاریحاج بابا هال ب ایزود ب ریام

  :دیبه گوشم رس يبا حرص بامزه ا شیصدا

  !نیرحسینه ام ریام

  

 سینشاند و به سمت سرو لچریو ياجازه دهد تنها حاج بابا را بلند و رو نکهیشد بدون اداخل اتاق  نیرحسیام یوقت
  رفت... یبهداشت

  :دمیخند انهیهنگامه نشستم و موذ کنار

  ؟یگفت بهش

  شد: دیسرخ وسف یکم

  .میدکتر تا مطمئن بش میر یاونم گفت فردا صبح م آره
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  زده ودستش را فشرودم: يشخندین

  خوشحال شد؟ نیرحسیام یخوشحالم برات... راست یلیخ

  شد: یو چشمانش چراغان دیپاش میبه رو یلبخندگرم

  عاشق بچه است. ریفاقا امات آره

  کج کردم: يسر کنجکاو

  کجاست؟ ایمح پس

  کرد: ریبه اتاق خودش وام يزد و اشاره ا یلبخندپهن

  کنه. یم ینقاش ایخونه  یاتاق داره داستان م يتو گمونم

 دیمال یرا م شیکه چشم ها یدرحال ایباخبرشوم که در اتاقش باز شد و مح ایبلندشدم تا از حال واحوال مح میجا از
  آمد. رونیب

  شدم: رهیشش عصر بود خ يبه ساعت که رو ینگاه

  وقت خوابه؟ چه

  بلند گفت: یاز آن طرف کم هنگامه

  کرد که مجبور شدم بخوابونم! هیپشت بند رفتن شما اونقد گر بابا

  دست به کمرشدم: یمیاخم مال با

  کشه؟ یم یداره داستان چه بدونم نقاش ینگفت مگه

  باال انداخت: يا شانه

  .یکن دارشیو ب يخواستم بر ینم خب
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  .میکن دایپ یو واحد مستقل يتا هرچه زودتر خانه بزرگ تر میسر بزن اشاریسر به امالك  کیبودم تا باهم  ریام منتظر

 يبزرگ شربت و چا ینیشد، مامان زهرا با س لچرنشستهیو ينشست و حاج بابا کنار مبل رو نیرحسیام یوقت
  مامان زهرا جا باز کرد. ياز دستش گرفت و برا ینیشد که هنگامه دستپاچه س کمانینزد

  کرده و اشاره کردم: ریمتفرقه رو به ام يو حرف ها دنیاز نوش بعد

  کنه. یجور م يجمع وجور یکه کنار خونه منه، طرف کاربلده و زود واستون خونه ساختمان یامالک میبر

  

  :دیشاش ک ياز چا یخونسرد هورت نیرحسیام

  هست؟ یطرف ک حاال

  رو به حاج بابا لب زدم: یرچشمیرا جمع کردم و ز لبم

  کارشناس امالك. یحق اشاری

بلند شد و کتش را  شیاز جا قهیاش بود بعداز چند دق يچا دنیمشغول نوش یتکان داد و به آرام يسر لکسیر ریام
  برداشت و رو بهم گفت:

  انه؟یاست  یفیتعر نمیبب اروی نیا دنید میبلندشو بر 

  مبهوت وگرد تنها گذاشت. يحرف را زد من را با چشما نیا یوقت

از هال خارج شدم و مادرم از پشت  یام را تنم کرده و با شال بلندنخ یو تنها مانتو گشاد خنک خن دمیکش یپوف
  شدم.باصفا رد شده و داخل کوچه  اطیتکان دادم و از ح يسر زیداد و من ن دیسرم سفارش خر

  

 یسرخوش م زیگذاشتم و او ن نیرحسیسربه سر ام یراه کم نیدر ب م،یشده و راه افتاد ریام لیکه سوار اتومب نیهم
  فرزند در راه دارم. زیکه خودم ن یکرد که چه ذوق بچه او را دارم درحال یمسخره ام م یو گاه دیخند
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آن  اشاری دنیکه باد میو هر دو کنارهم شانه به شانه وارد امالك شد میدیکه داده بودم به امالك رس یآدرس طبق
  کردم: یبه سمت باجه اش رفته و سالم آرام مینگاهم مستق راسیهم در ت

  .یجناب حق سالم

 شیاز جا ياخم کرد و درکمال خونسرد یکم ریام دنیرا از پوشه ها باال گرفت و مات نگاهم کرد اما باد سرش
  منباب تعارف بلند کرد: بلندشد و دستش را

  .دیلطفا بفرمائ ن،یخوش اومد سالم

  دستش را جلو برد: ریام

  .داریمشتاق د یحق يآقا سالم

  را نرم فشرود: رینثارم کرد ودست ام یقینگاه متعجب و البته عم اشاریرنگم گلگون شد که  یکم

  ن؟یباش کویهمسر خانم ن دیشما با ممنون

  براندازم کرد: یرچشمیکرد و ز يتک سرفه ا ریاز تعجب باز ماند که ام دهانم

  .کوین نیرحسیبرادرشونم، ام نه

  شان گفت: یبار مشتاقانه تعارفمان زد و رو به آبدارچ نیازهم بازشد و ا اشاری چهره

  .یمشت اریب يتا چا سه

  مانع شد: ریام

  و صوف کرده و لب لغزاند: کرد و دو طرف کتش را صاف اشاریصرف شد... رو به  شیپ قهیچند دق نیخواد هم ینم

مزاحم مصدق  نیهم يبرا ن،یخونه خوب کمکمون کن هیکردن  دایپ يتو نیتون یخواهرم گفت شما م قتشیحق
  .میشداوقاتتون 

  را درهم قفل کرد: شیتکان داد و دست ها يسر اشاری

  کنم. ینم غیدر ادیاز دستم برب يبله هرکار یلطف دارن ول شونیا
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  وخوشنود لب زد: یراض نیرحسیام

  ن؟یبگ دیفروش وخر طیبعد شرا نیبه خونه ما بنداز ینگاه نیخوا یپس م خب

  نثارم کرد: ینگاه اشاری

  .ستین یحرف ن،یمنصرف نش هوی کویمثل خانم ن اگه

  :دمیبه شالم کش یبست، پته تپه کنان دست خیو تنم  دیپر رنگم

رسونه... راستش از  یهم آزار نم یمحله مون خوبه و کس دمید یکوچک تر برم ول يجا هیخواستم  یخب م خب
  آرامش باشم. يدم تو یم حیآد و ترج یشم نمدردسر خو

از  نیرحسیبالخره ام ربنایمتراژ و تراکم ز يانداخت و بعد از حرف ها ریرا جمع کرد و نگاهش را ز شیلب ها اشاری
  بلندشد: یصندل يرو

  دوششتون داداش! يافته رو یه بنداز و بعد نرخ بزار و زحمتش منگا هیشما  م،یحرفمون هست يما رو خب

وتلفن همراهش بلندشد و  چیاش را به تن کرد و با گرفتن سو یکت اسپرت کارامل زیزد و او ن یلبخندکمرنگ اشاری 
  پشت سر ما راه افتاد.

  هم سکوت کرده بود. ریآمد و ام یخودش دنبال م لیراه او با اتومب در

  

خانه زد که دو  فونیو سپس زنگ آ ستادیدر ا يجلو یاشارحقیبه احترام  نیرحسیام میدر توقف کرد يجلو یوقت
  :دیچیهراسان مادرم پ يبعد صدا قهیدق

  ـن؟یرحسیامـ

  لبش را تر کرد: یبا گنگ زیانداختم که او ن نیرحسیبه ام یکرده نگاه تعجب

  !مامان

  شده؟یچ
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  کردم: ریهق هق مادرم تنم را لرزاند و با دلهره رو به ام يصدا

  چخبره؟ مینیبب میبنداز بر دیکل توخدا

کرده و از  دایخانه پ دیهول کرده کل د،یلرز یدستانش م یول دیکش رونیب بشیرا از ج دشیدستپاچه دسته کل ریام
  و شتاب زده درب را محکم هل دادم تا باز شود! دمیدستش کش

  

غرق اشک مامان زهرا هر دو  يچشم ها دنیرساند باد اطیزودتر از من خود را به ح نیرحسیدرب باز شد ام تا
  :دمیرا به زحمت فرو دادم و من من کنان پرس میآب گلو م،یسنگکوب کرد

  .. مامان...؟ م

  شده؟یچ

  کو... حاج بابا کجاست؟ هنگامه

 یاش م نهیکرد و مدام پشت سرهم به قفسه س يزد و ضجه سرابه صورتش  ینام حاج بابا چنگ دنیزهرا با شن مامان
  کنان گفت: نیف نیقرمز شده ف ینیسرخ و ب یبا چشمان ایکه مح دیکوب

  آقاجوون بردن... مامان با آقاجوون رفت... 

  و ناباور لب زد: دیمات ومبهوت نگاهش خشک نیرحسیام

  !؟کجا

  کنم! یبسرم شده دارم سکته م یتوروخدا بگو چه خاک مامان

  کوباند و هق زد: شیبه کاسه زانو مامان

  بردند! یبه اوژانس زنگ زد اومدند حاج یحالش بد شد هنگامه طفل ی.... حاجمارستانیبردند ب یحاج

  

  سرش گذاشت: يدستانش را رو نیرحسیام
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  امــام زمــان (عج)! ــای

  جاخوردم: اشاری يشده بودم که با صدا خکوبیم ریومتح مات

  بردند؟ مارستانیکدوم ب نیدون ینم مادرجوون

  را پاك کرد وخشدار لب تکاند: شیاش اشک ها يبا گوشه روسر مامان

  ( ره) بردند. ینیامام خم مارستانیب

  :دیرا کش نیرحسیشانه ام عیسر اشاری

  برمت. یم م،یبر ایب

مانع ام شد و  اشاریخوردم تا خواستم جلو بروم در کمال تعجب  یفیتکان خف زیخشک شده بود که من ن نیرحسیام
  شد: رهیآرام به چشمانم خ

  !فتادهیمامانتون بمون تا فشارش ن شیپ نجایاونجا پراز استرسه، هم ،يایب دینبا شما

  

از  نیرحسیو همراه ام دیکش یقیحرف سر تکان دادم که نفس عم یو ب دیاز گوشه چشم چپم چک یلجوج اشک
  خارج شدند. خانه

 ياو را رو میمامان زهرا را گرفتم و آرام بلندش کردم، تا داخل هال شد يبازو یو ناراحت یدر دلم نبود و با دلتنگ دل
  نجوا زدم: ایمبل نشاندم و رو به مح

  باش. مراقبش

  داد. یمظلوم وار سرتکان داد و با دستان کوچکش دستان مادرم را مالش م طفلک

آب قند را  اتیآب قند درست کرده وهمزمان که محتو وانیل کیفشار مادرم  يزده وارد آشپزخانه شده و برا شتاب
و  دمیکش یقیزنگ تلفن اش داخل هال آه عم يبا صدا یهنگامه شدم ول يریزدم، مشغول شماره گ یبا قاشق هم م

  دادم. دهان مادرم برده و جرعه جرعه به خوردش کیرا نزد وانیدستپاچه ل
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  .دیپا یدرشت ترش ما را م يمعصوم ومظلوم کنار مادر نشسته بود و با چشم ها ایمح نیب در

  :دمیپرس ایاز مح اطیکرده و با احت سیرا با زبان خ لبم

  حال آقاجوون بد شد؟ چرا

  گفت: يا دهینگاهم کرد و بعد با لحن ترس یکم ایمح

آقاجوون که  شیعکس شما بود منم برداشتم رفتم پ دمید يزیچ هیرفتم اتاق شما بعد  يمنم واسه باز یرفت شما
( منظور قلب) بعد قرمز نجاشیا يدستش و گذاشت رو ينگاهش کرد فور یازم گرفت وقت زویکرد... اون چ یصدام م

  برداشت.  لشیوبام هیو گر غیزد بعد با ج یلیبه صورت خودش س دید یشد و مامان وقت

  حدقه زده ام را به اطراف سراندم: چشمان

  ... کجاست؟هیچ د،یکه آقاجوون د يزیچ اون

  :دیرا باال کش دماغش

  نکردم. يمن نبود، آقاجوون خودش حالش بد شد من کار ریتقص بخدا

فرش  يبه موها یزده و دست یبا تبسم لبخندکمرنگ نیو وحشت حال حاج بابا را داشته، بنابرا دهیدانستم ترس یم
  :دمیکش

  .اریاون رو برام ب برو

  آمد. شمیبا سند ازدواج وشناسنامه ام پ قهیبلندشد به سمت اتاقش رفت و بعداز چند دق شیتکان داد و از جا يسر

  

  ام کوباندم: یشانیو اضطراب به پ یو با نگران دیبه شدت پر رنگم

  ! يوا

رفته بود موقع آمدن از مطب دکتر تمام مدارك بچه به عالوه سند ازدواج و شناسنامه ام که همه در ساك  ادمی
  ام وجود داشت را داخل خود ساك بگذارم. یکوچک صورت
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  باره حالش بد شد؟! کیدانم حاج بابا  ینشدم و نم یخاص زیمتوجه چ دمیسند ازدواج و سه جلدم را د یوقت

  کرد! یبود و با ما گفت وگو م که حالش عصر خوب او

 میخواست هرچه زودتر از حال حاج بابا یتمام تنم را احاطه کرده بود ودلم م یبیعالوه بر اضطراب دلشوره عج 
  مطلع شوم.

  کردم تا آرام شود. یزد، کنارش نشستم و تالش م یوضجه م ختیر یزهرا هنوز اشک م مامان

و  دیجوش یوسرکه م ریکردم، هرچند دل خودم همچو س یبازگو م بخشدیام يدادم و مدام حرف ها یاش م يدلدار
به آشپزخانه بروم و چند دانه  دهیباعث شد ترس جهیکرد، حالت تهوع و سرگ یترش م دیحلقوم را اس عیتمام ما
  به تالطم انداخته بود. زیو اضطراب حال من را ن یکنم، ضعف عصب لیخرما م

  

  گه؟ یم یچ ایمامان مح —

  کرد با بغض سر تکان داد: یکه هق هق م یدرحال مادرم

 یدونه چه حال یکه رنگش رفت و حالش بد شد... خدا م دیتو اون سه جلدت د یدونم چ یگه بچم، نم یم راست
  .دمید ياونطور یحاج یشدم ول

  

وق پشت بوق اما گرفتم... ب نیرحسیبار شماره ام نیو با استرس دوباره تلفنم را برداشتم و ا دمیرا گز نمیریز لب
  داد. یجواب نم چکسیه

 یبهداشت سیرا در حلقم احساس کردم پا تند کرده تا سرو يدیاس عیشده بود که حجوم ما ادیز يدلم بقدر آشوب
  هرچه نخورده بودم را زردآب باال آرودم.

 یزد وچشمانم دو دو م یتند تند نبض م میشانیکه پ ینیرمق درح یشده بود ب خیزد و تنم کرخت و  ینبض م بدنم
  کردم. یپاك م نیسر وصورتم را با سر آست يشد خود را کنار کاناپه هال لم دادم با نفس زدن عرق رو

  تکان دادم: یدست ایحال رو به مح یقوز بود، ب يهال هم قوز باال يدهانم خشک شده بود و گرما بزاق
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  بابا! میبرو کولر روشن کن، پخت عمه

کانال وارد هال شد و به  چهیاز در یکولر را زد و باد خنک و مطبوع دیگفت و دوان دوان کل یچشم تیبا معصو ایمح
  و جانم را تازه کرد. دیصورت دم گرده ام تن

  

  :دیپرس يولحن خشدار یچشمانم قرار دادم، مامان زهرا با نگران يرا به زحمت فرو دادم و دستم را رو میگلو آب

  تو؟ یخوب

  هو؟یشد  چت

  شد، بدون نگاه کردن جوابش را دادم: یم بنیام با دم و بازدمم باال وپا نهیس قفسه

  دونم زردآب باال آوردم، حالم خوبه!  ینم

  بودم. نیرحسینخورده و منتظر تماس ام یرمق تکان یآمد، خسته و ب یم ایپچ پچ اش با مح يصدا

  شد؟! میشناسنامه ام حالش وخ دنیداد که چرا حاج بابا با د یفکر در مغزم جوالن م هزاران

  که حالش خوب بود؟ او

  اطالع ام! یدر کار است که ازش ب يراز نهفته ا چه

  ست؟یپندار از حاج بابا بخاطر چ نهیک

  شناسد؟ یبابا پندار را م حاج

  کند؟ از اوضاع و احوال من خبر دارد؟ یم ریاو در کجا س اکنون

  م؟یمامان زهرا ایداند  یهم م نیرحسیام

  اشو بخور، پاشو دخترم.پ —

  از عرقم را پشت گوشم فرستادم: سیخ ينشسته و کالفه موها میسرجا خیومنگ دستم را کنار زدم و س جیگ
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  مامان؟

  :دیپرس یقیحواله ام کرد و با نفس عم ينگاه معنادار مادرم

  ...؟بگو

  :دندیهم لغز يلبانم رو میو با بستن چشم ها دمیگرم نوش رعسلیاز ش يا جرعه

  ؟یشناس یم یصادق پندار

  لب زد: یگذشته کنج ابروانش نشست و بعداز تبسم يادآوریبخاطر تمرکز  یمیمال اخم

  آد. ینم ادمی یآشناست ول اسمش

  دستان لرزانم گرفتم و با چشمان ملتمس نجوا زدم: انیدر دلم روشن شد و ملتمسانه دستان چروکش را م يدیام نور

 ادتونی يزی... چيسپهر ریو من یصادق یفرزند موس یاومد... پندار صادق ادتی دیفکر کن مامان، شا کمی توروخدا
  آد، بازم؟ ینم

   

  باال فرستاد: يوبا چشمان حدقه زده سر دیلرز یم شیها لب

درست  یول دمیشن یاز زبون حاج يکنم اسمش چندبار یآد... احساس م ینم ادمی یعنیدونم...  ینم یول آشناست
  .ستیخاطرم ن

  

کردم،دست  یم یبلندشدم و طول و عرض اتاق را مدام ط میآشوب شده از جا یدادم و با دل رونیب يپرکالفه ا نفس
 يقصد و غرض به منزل ما آمده، جا يپندار از رو نکهیبه چانه درحال کنکاش ارتباط خانواده پندار و حاج بابا بودم، ا

  گذاشت. ینم یرا باق يشک و شبه ا چیه

  وسط درست نبود؟ نیا يزیچ کیکردم،  یشده بود و بارها سوال ها تکرار و باز تکرار م لیتبد نیقیبه  شکم

  کرد. یرفتار م شیخانم با ما همانند بچه ها رهیکه ن یهم وجود خانواده آقا تق آن
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بروم  یخانم و اوستا تق رهیام قرار گذاشتم هرچه زودتر به منزل ن یآن میچندبار پلک زدم، مصمم از تصم دهیبرچ لب
 ینم يزیچ چیدر مورد گذشته پندار ه یو بوك پندار اطالع داشتند و من چه نادان بودم که حت کیقطعنا آنها از ج

که  يکردم، غافل از همسر یام را م یخبر زندگ یهمه جا ب زدانستم و همچو کبک سرم را در برف فرو برده بودم و ا
  دانستم. یمن نم دیکش یشب و روز نقشه م

  تماس سمت تلفن هجوم برده و شتاب زده دکمه اش را وصل کردم: يصدا با

  ر؟یامــ الــو

  ...کویسـلـام خانم ن —

  بود. یحق اشاریتلفنم را دور کرده به صفحه تلفن چشم دوختم، شماره  خکوبیخوردم م کهی

  را صاف کردم: میصدا یزد، با شرمندگ یگرفته بودم و بدنم نبض م گر

  !نهیرحسیامفکر کردم  دیببخش سالم

  تواضع جواب داد: با

رسه... نگران  یهم به جفتشون م نیرحسیسرم هستند، ام رینداره، راستش حال زن داداشتون بد شده االنم ز یبیع
  نباشه. يزیچ يهستم تا کمبود وکم کسر نجایمن ا دینباش

  

  :دندیلبانم لرز قدرشناسانه

  .میمزاحم کسب  وکارتون بش میخوا ینم نیدونم شماهم گرفتار ی... میحق يآقا دیکن یلطف م یلیخ

  کرد و زمزمه کرد: یتبسم

 يزیگن سابقه چ یدکتر پدرتون اومدند م یخوره، راست یبر نم يروز کسب وکار نباشه به جا هیحاال  مهیانسان فهیوظ
  دارند؟

  کنند؟ یاستفاده م يزیدارو چ ای
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  شدم: رهیدرم که با تعجب زل زده بود، خو مبهوت تلفن را کنار زده و به ما مات

  بابا سابقه داره؟ حاج

  کنه؟ یمصرف م یخاص دارو

  خم کرد: يزهرا با بغض سر مامان

  .ینگاه کن یتون یتو اتاقشه م شیخون و فشار داره... دارو هم قوط یسابقه چرب آره

  مادرم بازگو کرده و قطع کردم. يهمراهم کنار گوشم نگه داشتم و تمام حرف ها تلفن

کردم با مضنون  امکیپ اشاری يبرا یجلدش را به همان خارج يبرداشتم و اسم رو یاتاق پدرم شده و قوط داخل
  اسم دارو!

  

  مامان زهرا رفتم، طفلک تو حال خودش نبود و اصال متوجه ام نشد. شیاز جمع وجور کردن اتاق حاج بابا پ بعد

  کرد. یرا نگاه م ایکارتون شبکه پو تیمعصوم هم بغض کرده با ایمح

  

به سمت آشپزخانه  دمیعرق کرده ام کش یشانیبه پ یدست رانینه شب بود، ح يبه ساعت انداختم ساعت رو ینگاه
  .نمیتدارك بب یرفتم تا شام

  !یماکارون

  گذاشتم و مشغول شدم... يگوشت چرخ کرده را کنار عیسر نیبود بنابرا نیرحسیو ام ایمورد عالقه مح يغذا

  

  تموم شد؟ –

  کردم؟ یدرست م يزیچیخودم  یذاشت یم کاش
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  باال انداختم: يکردم، شانه ا یخرد م زیر زیرا ر ارهایکه خ یرا باال گرفتم درحال سرم

  شه. یعذاب نده، ان شاءاهللا خوب م نقدیمامان توروخدا خودت ا گه،یشام ساده اس د هی

حاج بابا مشغول ذکر  يا روزهیف حینرم نشست و با تسب شیو رو دیمقابلم را کنار کش یو صندل دیکش یآه مادرم
  گفتن بود.

  گفت، بودم. یکردم حواسم به مادرم که غرق فکر ذکر م یآماده م يرازیکه ساالدش ینیدرح

همچو خوره به جان  دیعنوان کند، شک و ترد میخواهد برا یداند اما نم یم يزیگفت او چ یم يحس ناشناخته ا کی
  زد. یم شین مانمیو ا نیو د

داخل  یقرار دادم و خود با کرخت خچالیو نعنا خشک داخل  مویو کاسه ساالد با اضافه کردن آبل دمیکش یآه
  ...رمیشدم تا وضو بگ یبهداشت سیسرو

  

گل  دیق با همان چادر سفنمازم را که فرستادم زنگ خانه را زدند، خم شده و سجاده ام را جمع کرده و از اتا سالم
  خارج شدم. یگل

  مادر حالت خوبه؟ –

  نگران نباش. ده،یترس نیهم يمامان جان هنگامه بهش شوك وارد شده برا —

  

  گفتم: نیرحسیسالم تکان دادم و به ام یبه معن يسر اشاریرفتم رو به  کشانینزد متعجب

  ن؟یهنگامه سرم نزد مگه

  حالش چرا بده؟ پس

هم با ترس به مادرش  نوایب ایزل زده بود، مح ایاشک آلود به مح یرمق با چشمان ینداشت ب ستادنیا ينا هنگامه
  خورد. یبود و تکان نم ستادهیا خیس ونیزیچشم دوخته بود و از وحشتش همان کنار تلو
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  باال انداختم: يسر نیرحسیدست راستش گرفته و رو به ام يرا فرو دادم و از بازو میگلو آب

  شه. یاتاقتون، اونجا استراحت کنه بهتر م مشیببر بهتره

نگه دارم که مادرم زودتر دست به کار  يچا يرا برا اشاریدستپاچه برگشتم تا  میکرد یهنگامه را تا اتاق همراه یوقت
  گفت. یم شیکاناپه نشسته بود و از اوضاع و احوال حاج بابا برا يرو اشاریشده که 

  .زمیمادرم بر يخوش دست وبلور يدم شده را داخل استکان ها يم تا چادو گام سمت آشپزخانه رفت با

 يو با قندان و پولک البته خرما رو ختهیهمه مان در استکان ر يکرد، برا یرا مست م یهر آدم يوعطر خوش چا بو
و مادرم  اشاری ياش جلو یبه سمت هال رفتم و استکان را با نعلبک ینیقرار دادم و با گرفتن س یطرح دار طالئ ینیس

  برسم. زیقرار دادم، خم شده بودم تا به م

  کمرم را صاف کردم: ینیجمع شده همراه س یو پولک گذاشتم و با لب قندان

  آم. یبچه هام ببرم االن م يبرا من

هنگامه  يقنداق برا کیو  يدو استکان چا ینیهمراه استکان خود قرار دادم و س زیم يخرما را کنار رو الهیپ
 یزد و ب یلبخندمحزون ینیس دنیدر را باز کرد و با د نیرحسیبه در اتاقشان زدم و ام یبرده و آرام تق نیرحسیوام

  حرف آن را گرفت.

  

  آرام حرفم را زدم: یگرد کردم و ول عقب

  .نجایا ایب کمیزشته  نجاست،یا یحق يآقا ریام

  آم. یبودم بهش بدم تا بخوره زود م دهیجگر خر خیباشه، واسه هنگامه چندس —

  کردم: یاطراف گردن کش به

  کجاست؟ ایمح پس
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  منه. شیدخترم پ —

 ياستکان چا یدم،وقتینوش یام را کم کم م يچا ریگرفتم و آرام البته سربه ز يکردم دوباره کنار مادرم جا یآهان
  .ختیخودش ر يگرفت و برا يد و خودش قورکه مانع ش زمیبر يچا شیبرداشتم تا برا يقور یتمام شد با مکث اشاری

  هستش. ویس ينکرده و االنم آ یحال پدرتون فرق —

  سر تکان دادم: نیوغمگ محزون

  نگفت؟ يزیچ دکترش

  زد: هیپا انداخت و به کاناپه تک يپا رو اشاری

  به مادرم انداخت و پلک زد: ینگاه مین  …ارهینتونسته تاب ب یبوده وحاج يبد یشوك عصبفقط گفت  نه

  .دیکن یم یآن خونه وباز دور هم خوش وخرم زندگ یوسالم م حیشن و صح یشاءاهللا که خوب م ان

  کرد. اریو سکوت اخت دیبخاطر مادرم حرفش را بلع یول دیبگو يزیخواست چ یکردم م یم احساس

  

  زد: یبه مادرم لبخند کمرنگبلندشد،کتش را صاف کرد و رو  شیواز جا دیاش را تا آخر سر کش يچا

  ن؟یبا بنده ندار يخانوم کار حاج

  با او سخن گفت: یو به گرم چاندیاش را دور مچش پ حیکرد، تسب یکه چادرش را صاف م ینیدرح مادرم

  .میایشه تا از خجالتت در ب یم دایلقمه نون پ هی یستین بهیپسرم، غر بمون

  زد: یحیلبخند مل اشاری

  حاج خانوم منتظرن. ست،یحرف ها ن نیبابا بحث ا نه

  لب زد: یبا سادگ مادرم

  .میدور هم باش نجایا ادیتا شام ب یگفت یبه خانمت م کاش
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  .دمیدندان گز ریو لبم را ز دمینثارم کرد که دستپاچه نگاهم را دزد ینگاه مین اشاری

  من برم. گهیشدند... خب د صیترخ مارستانیاز ب یکه حاج آقا هم بسالمت گهیوقت د هیباشه  —

  

  شام نگه داشت. يرا برا اشاریهول کرده از اتاق خارج شد و با زور و خواهش  نیحس ریام یخداحافظ يصدا با

  کرد. یخطاب م "داداش "خوشش آمده و مدام او را  اشاریهمه از  نیا ریشد که ام ینم باورم

که با همه  يریرا بدست آورده، ام ریدل ام اشاریکم داشت که چگونه در عرض مدت  يتعجب و البته کنجکاو يجا
  پندار! یکرد حت یمحتاط رفتار م

  

و با  ختهیساالد ر الهیهمه داخل پ يقرار دادم و برا زیم يآماده رو يظرف ها عیهمه داخل هال نشستند، سر یوقت
  را پر کردم. زیم یسرخ شده طالئ يها ینیزم بیو س یپراز ماکاران سیو د زیپارچ دوغ وسط م

 يبایشتاب زده جعبه ز ،يدستمال کاغذ دنینداشته باشد و با ند يانداختم تا کم وکسر زیبه م یدقت نگاه با
  گذاشتم و آرام به مادرم اشاره کردم. يدستمال را کنار

  

 یم يقرار یبضربان قلب من دوئل گذاشته بودند و مدام  ند،یایزد آشپزخانه ب یتعارف م ریو ام اشاریمادرم به  یوقت
پسر آن هم درخانه  کیبود که بار اولشان است  یجوان يدخترها هیحال و روزم شب یدانستم ول یکردند، حسم را نم

  !نندیب یشان م

  

  کند! يو با اکراه باز دیایشام به مزاقش خوش ن نکهیاز ا یاسترس ناش دم،یجو یاسترس گوشت کنار ناخنم را م با

 يبرا ریگرفت که با تواضع دو کفگ اشاریرا بطرف  سید نیرحسیها جا گرفتند ام یصندل يرو زیآنها سر م یوقت
  .ختیخودش ر
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 ياضافه کرد، سپس برا اشاری یپر به ماکارون ریرا گرفت و دو کفگ ریخودش کفگ يکرد و درکمال ناباور ینوچ ریام
  خورد. یکه مادرم گفت کم م ختیمادرم ر

  .ختمیخود ر يبرا يو مقدار دمیمقابلم گرفت، لبم را گز را سید تیو در نها ختیخودش هم ر يبرا

  :دمیکرده و پرس ریافتادم رو به ام ایمح ادیباره  کی

  ؟یچ ایمح

  زد: یلبخندمات

  .دیمامانش شام خورد و کنارش خواب با

بود چراکه  ندیطعم و مزه اش را تست کردم بنظرم خوشا یوقت دم،یاز شامم را چش یتکان دادم و با چنگال کم يسر
  اندازه بود. زیهمه چ

  

خوردند و مادرم تنها با  یرا م شانیراحت غذا يانداختم که در کمال خونسرد هیو بق اشاریبه  ینگاه یرچشمیز
  کرد. یم يباز شیغذا

  اون وقت ما... دیکش ینفس م میدم ودستگاه وس ریز مارستانیداشت پدرم کنج ب حق

  خوشمزه است. یلیخ —

  از فکر در آمده و سرم را خم کردم، مادرم جواب داد: اشاری يباصدا

  واسه خودت بکش؟ ،یجان پسرم، بخور هستش اگه خواست نوش

  

  برداشت: یکرد دستمال یکه ساالدش را تمام م ینیدرح اشاری

  بود، دستتون درد نکنه. ادیز یلیممنون خ نه

  محابا گفت: یب مادرم
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  جان، شام امشب زحمت ماهور بود. نوش

 یتا خنک دمینوش یدوغم را برداشتم و کم وانیلرزان ل یکرد که تا بناگوش سرخ شدم و با دست ینگاه خاص اشاری
  اش از التهابم کم کند.

  

  بله دستتون دردنکنه ماهور خانوم. —

به راه  يا بهینامم از زبان مرد غر دنیجنبه شده بودم که با شن یهمه ب نیچرا ا د،یتند تپ يادیقلبم تا حد ز ضربان
  کنم. یراه رنگ عوض م

انداختم وبه زور  ریز يو سر دمیملتهبم کش يبه گونه ها یدستپاچه دست دم،یرا د اشاریمادرم و  رهینگاه خ یوقت
  جواب منتظرش را دادم.

  جان نوش

  

به خوردن نداشتم، سراسر وجودم را شرم و خجالت  یلیم گرینخورده بودم که د يادیز زیبشقاب خود زل زدم چ به
  .میاحاطه کرده بود و از چهره همه شرم داشتم بخصوص مامان زهرا

  حواله ام کرد: ينگاه سرسر نیرحسیام

  گرسنه بودما! د،یدرد نکنه ماهور چسب دستت

  شانه اش آرام زد: بلندشد و به شیاز جا لکسیاشاره کردم که ر اشارهیو با چشم و ابرو به  دمیرا گز لبم

  م؟یاخبار نگاه کن میبر

  لب زد: ریبه ام تیبه همه مان چشم دوخت و در نها اشاری

  خونه برم. ریشه، د یبرم باور کن حاج خانوم ناراحت م گهید ياجازه بد اگه

  زد: یپلک مادرم
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شوهراشون  يطور زنا برا نیبرسه خونه... ا ریبنده خدا رو، خوب خانمش دوست نداره د گهینکن د تیاذ نیرحسیام
  خونه شون باشند. ریغ يزارند جا ینمونه ان، چون نم

  

  گفت: یرنگ به رنگ شد و با لحن آرام یکم اشاری

  کنم، . یم یگم حاج خانوم، من با مادرم زندگ یم مادرم

  :دیتوجه پرس یتعجب کرده، ب ییکه گو مادرم

  !مادرت؟

  کم نداره تاحاال تنها مونده؟ یچیبه سن تو که ماشااهللا بزنم به تخته ه يپسر هیچطور

  دخالت کردم: نیهم کنجکاو شد که شرمگ نیرحسیسوال مادرم ام با

  مامان! اع

  توروخدا. الیخیخبر داشته باشن، ب شونیخصوص یاز زندگ یدوست نداشته باشن کس دیشا

  "ساکت! یکیتو  " یعنیاش گذاشت  ینیب يزهرا دستش را رو مامان

  

  کرده بود به ناچار گفت: ریگ یتیکه در بد موقع اشاری

  هام و البته پسر دوساله ام به خارج فرار کرد. يو با دارا دیام رو باال کش هیزنم سرما یو بچه دو ساله داشتم ول زن

به افسوس تکان  يو سر دمیکش میشانیبه پ یخوردم و با اندوه دست یسنگکوب شده تکان م،یخورد کهی یهمگ
  دادم.

  :دیچند لحظه مات ماند ودر آخر پرس مادرم

  گرفته بود؟ طالق
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  تکان داد: يکه فکش سفت و منقبض شده بود سر اشاری

خب  نا،یاونم مجبور شده ا ستمین یدادخواست طالق داد که گفته من شوهر مناسب هیرفت اون ور آب  یوقت یول نه
  بهش تعلق گرفت. هیهام بعنوان مهر يق بدون حضور من دادند و اکثر داراحکم طال گهیهام زود باوردند د یخارج

  

بحث را عوض کرد  نیرحسیحکم فرما بود که ام يسکوت معنادار ستادم،یا نتیگرفته کنار کاب يو با چهره ا محزون
  و هر سه شان به سمت هال رفتند.

همسرم مرا  زیکرده و من ن شیبود، او زنش رها هیشب یما کم یکردم، زندگ یبودن م یگرفته بود و احساس ته دلم
  اطالع باشم. یترك کردهـ و به ناکجا آباد سفر کرده تا از او ب

  

  اتاق من کنار اتاق مامان زهرا بود. م،یشد مانیوارد اتاق ها یبا ناراحت یهمگ اشاریاز رفتن  بعد

آمد و با آمدن  یاز دستم بر نم ياکه کارکردم، چر یو بغض م دمیشن یصلوات و دعا کردنش را م يزمزمه ها يصدا
  شد. میمن حال حاج بابا بدخ

  

 یطوالن يا ازهی. خمدمیطرفه خواب کیو به پهلو دراز  دهیکش یبالشت گذاشتم ناخواسته آه يکه سرم را رو تا
  هم انباشته شد... يرو نیسنگ میرمق پلک ها یو خسته و ب دهیکش

  

  ؟ییتوا

  دستانم را درهم قفل کردم: يکرد، با لبخند محو یزد از همان لبخندها که دل ضعف م یلبخندجذاب

  آره؟ ،يبالخره اومد پس

  ...شیصدا
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  آورد: یبر زبان م ینامم را با لحن خواستن یوقت م،یبود برا ایدن يمولود نیباتریکه هنوز بم و ز شیاز صدا آخ

  ...؟مـاهـور

  کرده با چشمان سو سو زده لب زدم: بغض

  ...!پنـــدار

  ربود، عطرش شامه ام را پرکرد: یجانم را م لبخندش

  ...؟مـاهـور

  لجوج و گرم را پس زدم: يلرزان اشک ها یکرده با دست بغ

  ...؟یش یبابا م يدار یدونست یم

  قرار نجوا کرد: یشد و باز ب کمیتر به فاصله دو قدم نزد کیبار نزد نیا

  ...؟ـاهـورمـ

بود که اطرافم را احاطه کرده بود، روح از تنم  یطانیقهقه مستانه و ش يو محو شد تنها صدا کیدفعه همه جا تار کی
  زدم: شیشکافته شد و با وحشت والتماس صدا

  ....؟!پـــــنـــدار

  ؟یکجــائـــ

  مـــاهــور... —

  زد، چشم دوختم: یوحشت زده عقب برگشتم و با نفس نفس به پدرم که مرا صدا م ناخودآگاه

  بـابـا...! حــاج

  محزون و چهره اش گرفته که جفت دستانش را بطرفم دراز کرد: شیها چشم

  کـن دخـتـرم...  حلـالـم
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به  یشد، کرخت با خستگ یاو دورتر و دورتر از من م دمیدوئ یهرچه به سمتش م یبه سمتش پا تند کردم ول ناباور
  بود، زل زدم. ابانیو ب یکیاز تار ياطرافم که هاله ا

و  دمیچرخ یکه جنون وار دور خود م يدهشتناك بود بطور میو ناآشنا برا بیو ترس از محل خوفناك غر اضطراب
  :دمیکش یم ادیفر

  ... پــــنــــدار

  بــابــا... حــاج

  ـن؟یکجـائ شـــمـاهــا

  

  احاطه کرده بود. یسم يآوردم که اطرافم را پر از مارها نییسرم را پا میبا بهت و ب دمیشن يزیو هیشب يزیچ يصدا

حس کردم و ناگهان پــنــدار با صــورت  میپا ریز یسیشد، خ ریبه تنم سراز يو رعشه بد دیبشدت پر رنگم
 ریشکمم ت ریبه شکمم کوباند و ز یکردم، لگد محکم یشد که از ترس قالب ته کیداغان و زشــت بسمت من نزد

  ...دمیکش يبلند غیتوان ج نیبا آخر دهیو خشک دیکش

  

به اطرافم زل زدم، در اتاق به شدت باز شد و  یخودم  از کابوس پرت شدم و با وحشت و نگران غینفس زده با ج نفس
  ه ظاهر شدند.در آستانه درگا نیرحسیچهره غرق نگران و گج مامان زهرا همراه صورت عرق کرده ام

  همه آنها خواب بود؟! یعنی

  خواب باشد؟! ،یواضح نیبه ا تیممکن است واقع مگر

  و مات ومبهوت گفت: دیگونه چروکش کوب يمحکم به رو دنمیچراغ اتاق را روشن کرد که با د دیکل

  !؟يشد دیسف واریخدا مرگم بده، مــاهـور چـرا مثل گچ رو د يوا

  را جمع کردم: میانداختم و پاها نییو خجول سرم راپا نیحس کرده بودم و شرمگ میپاها نیب یسیخ
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  .دمی... کابوس دکـ

در  یفیرا باال نبرده درد خف وانیوبه دستم داد که هنوز ل ختیآب از پارچ ر وانیل کی میکنسول برا زیاز کنار م ناباور
  شکمم احساس کردم. ریز

  

سر  يسرد عرق رو يدادم، دانه ها یگذاشتم با دو دست شکمم را مالش م شیرا سرجا وانیو ل دمیرا محکم گز لبم
 ریکمرم ت ییدر اطراف بدنم حس کردم گو يشد، لرزش بد یوصورتم نشسته بود و اطراف شکمم انقباض و انبساط م

  بلندشد: ادمیوناخواسته بدنم جمع شد و فر دیکش

  ...مـــامـــــانــ

  خوردند. یو هنگامه وحشت زده تکان نیرحسیکرد که ام یدلواپس هاج و واج نگاهم م مادرم

  افتاده؟ یمامان واسه ماهور چه اتفاق —

  شلوارم انداخت و شتاب زده و دستپاچه بلند گفت: یسیبه خ ینگاه میناباور ن مادرم

  رم.عجله کن پس مارستان،یب میماهور ببر دیزودباش ماهور بلند کن با نیرحسیام

اش  یآب یرکاب يباز رو يکه شتاب زده با دکمه ها یراهنیبا پ مهیهول کرده از اتاق خارج شد و سراس نیرحسیام
  داخل اتاقم شد و مرا بلند کرد. دهیپوش

  اشاره کرد: يرو به مادرم با زار نیرحسیکه ام دیخروش یدرد نفسم بند آمده بود و چشم اشکم م از

  تونم. یشماهم کمک کن، من دست تنها نم ایتوروخدا ب مامان

از پله ها  یبا مشقت و سخت دیکش نیحس یرا ام گرمیگرفتند و طرف د میمادر و هنگامه که هر دو از بازو طفلک
  عقب قرار داد و رو به هنگامه زمزمه کرد: یصندل يرو یوآهستگ یو مرا به نرم میرفت نییپا اطیح

  ونه.هم تنها نم ایمح ،يبمون خسته ا تو

  زور حرف زدم: به
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  .نیاریب یدست فیبچم... ک ساك

  گرفت. يهم پشت رل جا نیرحسیکنارم نشست و ام یو مادرم با نگران دیبه سمت هال دو هنگامه

  بدرقه ام کرد. یکوچکم را آورد و دست مادرم داد، با نگران یدست فیرا زد که هنگامه ک لشیاتومب استارت

 ابانیسه سحرگاه بود و بخاطر خلوت بودن خ يرو قایآمد. ساعت دق ینفسم در نمطول راه را درد داشتم و  تمام
  .میدیرس مارستانیتر به ب عیسر یلیخ

بود، از درد و  دهیشد و امانم را بر یکه لحظه به لحظه به بدنم افزوده م يریت يکرد و دردها یبدنم انقباض م مدام
  زدم. یو ضجه م دمیکش یم ادینداشتم، و مدام فر ییوحشت رها

گز گز  ،یدر پ یپ يکند، عرق ها یوحشتناك است که تمام بدن را کرخت و آزرده م نگونهیا مانیدانستم درد زا ینم
  است. مانیلحظه سطوح آمدن موقع زا نیتر یرمق شدن بدن اصل یجان و ب یمتداول و ب يو زق زق ها

 یسر م یتاب یقرار و ب یم در چشمان جمع شده و باطراف بدنت را القا دهد، اشک مدا یفیلرزش خف ناخودآگاه
  ...یده

  

  منتقل کردند. مانیبرانکارد قرار دادند و به بخش اتاق زنان و زا يرو عیپرستارها مرا سد میشد مارستانیوارد ب یوقت

و  يو با آرامش اندك خود مرا دلدار ختیر یجگر سوزم مدام اشک م يمن و ناله  ها يمادرم همراه دردها نیب در
  کرد. یم یتسل

را در آوردند، هر کدام مشغول بودند  میشدند و لباس ها کمیدو پرستار نزد میشد شگاهیزا یکه وارد اتاق اصل نیهم
  آمپول به کمرم زد. يگریکرد و د یوصل م وکتیآنژ یکی

لرزش و انقباضات و کش آمدن بدن  ختم،یر یکدام از سوزن ها را حس نکرده و فقط اشک م چیفرط درد ه از
  شد. نهیو مشغول معا ستادیکنارم ا يشد که دکتر یم شتریو ب شتریهرلحظه ب

  دفعه وحشت زده به پرستارها گفت: کی

  سر راه! جفتش
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  افته. یاالن جوون مادر و بچه بخطر م نیزود باش ن،یاتاق عمل آماده کن نیباش زود

  دست دکتر را لمس کردم: یام بودم و با ضجه و چشمان ملتمس و باران دهینگران جان طفل ند تنها

  بچم از من مهمتره توروخدا دکتر...؟ ن،یما زنده بمونه، بچم نجات بد نیب یاگه قرار شد کس توروخدا

  مهمانم کرد: يتشر یشده بود با کالفگ یکه عصب دکتر

 مانیزا يتو ،یزن یکه دم از مرگ م رهیم یبعدم ان شاءاهللا نم به نینمرده تاحاال از ا مانیبا زا یاز دست تو... کس اوف
 یبشه، پس الک نیعمل سزار دیکه در اون صورت زائو با یجفت سرراه ای ادیآد، ممکنه بچه با پا ب یم شیپ زایچ نیا

  .ننجات خــودت و بچـت تالش ک ينگران نباش برا

  

تخت بزرگ عمل انتقال دادند  يخدمه به رو کیکرد و مرا به کمک دو پرستار و  دیتاک "خودت و بچـت "کلمه  يرو
هجوم  يخبر یو به عالم ب دمینفهم يزیچ گریتمام بدنم کرخت و سست شد و د یحس یو ب یهوشیب يو با داروها

  بردم.

  

  يراو

 یاو دعا م يبرا دهیپربودند و هرکدام با چهره گرفته و رنگ  ستادهیو مادرش پشت درب اتاق عمل ا نیرحسیام
  کردند.

و مالمت بوده  ینشده و تا چشم باز کرده در سخت بشینص يزیچ يو تنها یمادرش خون بود چراکه او جز سخت دل
  است.

  خورد. یشد و چشمان بسته اش تکان م یزد و هرآن نفسش بند م یبا مرگ دست و پنجه م یآنطرف حاج مرتض از

وحشت زده دوان دوان  ده،یشن ریشمار دستگاه را د یب يپرونده ها و بوق هادرحال جابه جا کردن  فتیش پرستار
  قابل هضم نبود. شیخط صاف دستگاه برا يوپنچ رساند و در کمال ناباور صدیخود را به تخت س
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و  دیخبر برق از سرش پر دنیتماس گرفت و دکتر خواب آلود با شن فتیبا دکتر ش مهیبه خود داد و سراس یتکان
  رساند. یکرد خود را به تخت حاج مرتض یدر دل دعا م یاتاق سردش خارج شد و درحال انیشتاب زده از م

  و بلند گفت: تند

  ...اریشوك ب دستگاه

  امرانه گفت: يگریبه پرستار د رو

  که کنار بزن، زود. لباساش

در روند  يرییتغ چیقلب ه يست بر روقلب را شروع کرد با هر فشار دو د يایدست به کار شد با دو دست اح زین خود
  آمد. یدستگاه بوجود نم

  قلبش زد... يژول نگه داشت، شوك رو ستیصد وب يشوك را گرفت و به رو دستگاه

  بار... کی

  بار... دو

  زنده نبود. گرید یحاج مرتض یرفت ول یشوك باال م يولت ژول ها تعداد

  بار... سه

  تکان داد: نیبه طرف يسر وسانهیو ما دیناام دکتر

  کرده متاسفانه! تموم

  مارستانیرنگ ب یآب يکرد، پرده ها یاش را خشک م یشانیپ يکه با حرص عرق رو یعقب گرد کرد و درحال دکتر
  خارج شد. ژهیو ياعتنا به کنار پرت کرد و از بخش مراقبت ها یب

  

جدا کرد و  مارستانیخت بسرد و س یبدن کرختش را از صندل نیرحسیزنگ خورد، ام نیرحسیهمراه ام تلفن
  دهد: یرا صاف کرده و جواب م شیصدا
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  بلـه؟ الـو

  :دیو ناباور دهانش باز ماند و چشمانش حدقه زده گرد گرد مات

  !؟یچــــ

وگچ مانند کنج  دیسف يمات و مبهوت با چهره ا نیرحسیدهد، ام یرا م کوین یپرستار خبر فوت حاج مرتض یوقت
  کز کرده سر خورد. وارید

با تلنگر عقلش تکان  ست،یسرش ن يپدر باال هیسا گریکرد که د یکرد، هنوز باور نم یرا هج "پدر "کلمه  ناباور
  بلندشد. شیخورد و از جا یفیخف

  

 يخوشحال و سرشار از شاد يکه دو گام برداشت صدا نینزد پدر مرحومش برود، هم مارستانیبود با به ب مصمم
  :دیمادرش از پشت سرش شن

  اومد... ایبچـه دنـ کـمـبـار

  .زهیوم زهیدختـر خوشگـل و ر هی

  :دیخورد و با من من پرس کهیکبود پسرش  ياز رنگ و رو ستادیپسرش ا یدو قدم یوقت

  ن؟یرحسیام

  مادر...؟ شدهیچ

با خبر  دهیخواست دل شاد مادرش که خبر نوه دار شدنش را شن یدلش نم د،یبغض کرده نگاهش را دزد نیرحسیام
  خون کند. یفوت حاج

  

  :دیگردنش کش يدست پشت عضله ها یمانده بود که با کالفگ یدو راه انیم

  ام؟یبرم خونه وصبح ب نیندار يکار اگه …خستم کمی مبـارك،
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 يزهایبوده و قطعنا چ یو باهوش زیکه مدام در رفت و آمد بود، مادرش زن ت یاز بغض صداش و نفس دیترس یم یحت
  :دیکش یقیتوجه به حرف پسرش نفس عم یب ینیزبیشک کرده که با ت

  افتاده؟ یاتفاق یحاج واسه

  بود به تلفنت زنگ زد؟ یک اصال

  کرد: يتبسم سرفه ا یمانده بود و با کم یدو راه انیم

  .دهیترس کمیهنگامه زنگ زد حال ماهور بپرسه بعدشم چون تنها تو اون خونه  نه

و عقب گرد کرد و  دیپنچه کش شیموها انیشده مادرش دور کرد و م کینگاه دو دو زده اش را از چشمان بار سپس
  خشدار لب زد:

  ن؟یالزم ندار يزیآم، چ یم صبح

  درب اتاق عمل منتظر ماهور ماند. يحرف با همان مشکوك بودنش سرتکان داد و جلو یب مادرش

  

بسته خرما  کیبه همراه  يالکس چاچند کمپوت و ف مارستانیرمق راه افتاد، از کنار بوفه ب یب يبا پاها نیرحسیام
  و به دست پرستار داد و سفارش وار به او گفت: دیآنها خر يوقند برا

جز  ستین چکسیکنم، من مجبورم برم چون خبر فوت پدرم االن دادند و ه یخواهش م دیمادرم داشته باش يهوا
  کنه. ینکرده سکته م ينفهمه که خدا يزیمن، توروخدا مادرم چ

  

  تکان داد: ياحت سرنار پرستار

  راحت، من مراقب مادرتون هستم. التونیآقا خ باشه

پنچ  يشد، ساعت رو لشیسوار اتومب یخارج شد و شتاب زده با دستپاچگ مارستانیکرد و از ب يتشکر نیرحسیام
  و خواب درحال سوختن بود. یاز خستگ شیصبح بود و چشم ها میون
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کند با  یچرخاند و دنده را جابه جا م یرا م چیدهد و سو یرا مالش م شیدو انگشت سبابه و شصت دو چشم ها با
  کند. یکم تردد عبور م يها ابانیخ انیشد و او به سرعت از م یاز جا کنده م لیاستارت اتومب

کرد، در دل آرزو  یبودن م یخورد، احساس ته یتکان م شیو شانه ها ختیر یدر دلش نبود و مردانه اشک م دل
  پدرش در آن جان داده بود، نرود. مارستانیبگذارد و تنها به ب انیداشت تا با او در م يبرادرکرد کاش  یم

  

 ادیبود و درست نبود او را وارد مشکالت خانواده اش کند،  بهیغر کیاو  یشد ول یتلق شیبرا اشاریدفعه اسم  کی
  که دو سال از او بزرگتر بود، افتاد. اشاریگر  تیجمله حما

  "یاگه بهم نگ یونیرسونم، مد یم عیچه شب چه روز بهم بگو خودم رو سر ،یخواست یهر کمک "

حرفهاست که آن جمله دلگرم کننده را به او گفت و به  نیتودارتر از ا یلیخ نیرحسیبود ام دهیهم فهم اشاری یحت
  کرد. یشانه اش مردانه زد خداحافظ

  

زد و باز چشمانش را  یپلک دیرا شن اشاریبم و دو رگه  يصدا یقترا گرفت، و اشاریشماره  تیمانده بود و در نها مردد
  مالش داد:

  ...؟!ـاشـاری

  :دینشست و شتاب زده پرس خیس نیرحسیام يبا صدا اشاری

  ؟ییتوا نیرحسیام

  شده؟ چخبر

  گفت: دهیبر دهینفسش را بند آورده بود و کالفه بر شیحناق شده در گلو بغض

  رفت... یرفت.... حاج بابام

  منگ و گنگ دهانش باز ماند: اشاری
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  ؟یگ یم یچـ

  و خشدار با چشمان سرخ نجوا کرد: دیلرز یوقفه م یب شیها شانه

  .ستین گهید یکارهاش انجام بدم... حاج دی... باششیرم پ یم دارم

  

عوض کرد،  دیوسف یآب يچهارخانه ا راهنیو پ يرا با شلوار پارچه ا شیتلفن به دست لباس ها مهیسراس اشاری
رساند و بضرب  نگیپولش را برداشت و دوان دوان خود را به پارک فیو ک چیزد سو یحرف م ریکه با ام ینیدرح

رساند تا  نیرحسیخود را با سرعت به سمت ام هاز جا کنده شد و او بود ک لیاتومب یآف کیپشت رل قرار گرفت و با ت
  برادرانه در کنارش باشد و کمکش کند 

  

 تیجاخورد. شک نداشت خود را با نها نیرحسیهم پشت سرش توقف کرد، ام اشاری دیرس مارستانیبه ب یوقت
  کنج لبانش جا خوش کرد. يسرعت رسانده تا تنها نباشد دلش از حضور او گرم و لبخند خسته ا

  د:نجوا کر مانهیمحابا در آغوش گرفت و مردانه به پشت کمرش زد و صم یشد او را ب کشینزد اشاری یوقت

  مثل تو کنارم هست و هوام داره. یکیخوبه  یلیخ

  زد و دست به شانه سرتکان داد: يلبخند محو اشاری

  داداش! فمهیوظ

  داره...؟ یبیمنم ندارم، چه ع يداداش ندار توام

  و افزود: دیکش یآه

  رحمت کنه. نیو قر امرزهیگم ان شاءاهللا که خدا ب یم تیتسل

فاصله گرفت و دو انگشت شصت و سبابه  اشاریو از  دیاز ته دل کش یپدر آه يبغض و ندامت از دور انیدر م ریام
  ;و کالفه گفت دیکش شیدور چشم ها
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و  ارهیترسم دووم ن یبدم که م یاگه بهش خبر فوت حاج مارستانهیبه مادرم بگم، بنده خدا االنم ب يدونم چجور ینم
  نکرده سکته کنه! يخدا

  

  ؟یچ يبرا مارستانی: بدیکش شیبه موها یکنجکاو دست اشاری

  افتاده؟ یاتفاق

  فرستاد: رونینفسش را کالفه ب ریام

  ...مارستانیب میماهم اومد مانشه،یموعد زا میدیاتاق ماهور د میرفت یوقت میدیشن غیج يسه صبح صدا کینزد

  جمع شد: شیفکر کرد و لب ها یکم

خراب  شینتونستم خوش گهیداد، د شیداد مامانم هم خبر نوه دختر امرزیخداب یپرستار خبر فوت حاج یوقت قایدق
  کنم.

  

  با بهت دست به چانه زد: اشاری

  بود؟ دهیمگه نه ماه ماهور خانوم رس ی... وليکرد خوب

  منگ نگاهش کرد: ریام

  دونم. ینم

بود که او از  یشب بارانآورد،  ادیبچه اش که پسر بود را به  نیسکوت کرد، در واقع او خود احساس تولد اول اشاری
 کیاست و لحظه تولد فرزندشان نزد مارستانیمادرش خبر داد که خانمش در ب یامالك به سمت خانه اشان راند ول

  است.

سرعت به زن و بچه اش رساند که همان موقع پرستار  تیخود را با نها دیشن یکنج لبانش نشست، وقت یحیمل لبخند
  کرده بود. يلحظه عمرش را سپر نیدهد که او بهتر یپسرش را م گانهیخبر تولد  یبا مژدگان فتیش
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  ؟ییداداش کجا اشاری —

  فرو داد: بیدر ج شیو دست ها دیرا همراه با بغض اش بلع شیزد و با افسوس آب گلو یپلک اشاری

  ؟یداشت يکار نجام،یا

  

  چشم بست: یبادقت نگاهش کرد و با خستگ ریام

  ...؟یستیرو به راه ن ادیام که از خوابت انداختم انگار ز شرمنده

  .رندیمجوز و کفن و دفن را بگ يراه افتادند تا کارها رشیو هردو به سمت پذ دیکش یقینفس عم اشاری

  

و  یبار زندگ دنیپدر و کش هیبخاطر از دست دادن سا اشاری یدهد ول یکارها انجام م نیبار اولش بود ا نیرحسیام
چهل ساله ساخته بود،  ينبود مرد شیساله ب یتجربه کسب کرده بود و او را که جوان س یلیخانواده بر دوشش خ

  کرد. یرا درك م ریکه حال ام دهیشد و گرم و سرد روزگار را با گوشت وجانش حس و چش ریشبه ده سال پ کی

  

  * اتاق ماهور *

 دیچیپ یو کمرش م رشکمیز یشد، درد وحشتناک یجابه جا م یدهد تا کم یاش را تکان دهیتوانست تن خشک ینم
  کرد. یلب خفه م دنیکه آخش را با گز

  

چهره سرخ  نطوریکوچک و نرمش و هم يرفت، دست ها یزهرا خوشحال بود و مدام قربان صدقه نوه اش م مامان
بابت خوشحال  نیمادرش بود و از ا یچشمان مشک هیشب شیکرد، چشم ها یرنگش دلش را آب م یشیم يوچشم ها

  بود که رنگ پدرش را به ارث نبرده تا خاطرات نبودنش را تحمل کند.
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را پس دهد. دشوار بود آن خواب و  شیبرسد تا پندار جواب کارها يدعا کرد، دعا کرد که روز مانیدرد زا موقع
  اش موقع تولد فرزندش بود. یکس یو ب يسخت تر از آن تنها

مادرش درد طاقت  هیاتاق منتظر تولد فرزندشان بودند جز او که تنها با سا يا، همسرانشان پشت درهاخانم ه همه
  عمل را تحمل کرد. يفرسا

  کرد. یو ناالن م دیگز یو مدام لب م دیکش یم ریت کمرش

  

در  بایوافر و ز یحس د،یلرز یرا در آغوشش گذاشت وجودش از خوش نشیریو ش بایمادرش دخترك ز یوقت یول
  داشت. یچهره دخترکش بر نم يقلبش رخ داد، لحظه ا

  :دیخند حیزهرا مل مامان

لب هاش ناز و غنچه و دماغش که نگو...  ه،یچقد نرم و کالغ نیمثل قرص شب چهاردهم خوشگله، موهاش بب ماشاهللا
  ماه خدا بهت داده ماهور جان. کهیت هی

  

  زمزمه کرد: رلبیدخترکش کاشت و ز یشانیبه پ یزد و آرام خم شد و بوسه نرم يا لبخندخسته

  م؟یبزار یچ اسمت

  زهرا لبش را با زبان تر کرد: مامان

  .میبپرس یبده تا اسمش از حاج رشیخدا گشنشه، ش بنده

  ;شد رهیو مبهوت به چهره بشابش مادرش خ مات

  بدم؟ ریش يچجور ستم،یبلد ن مامان

  اش قرار داد. نهیس يزد و خم شد کنارش و لباسش را کنار زد وسر دخترك را رو یلبخند مهربان مادرش
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کوچک دخترش با بدن او تمام بدنش سست شد، گنگ و منگ به دخترکش که در تقال بود تا  يبرخورد لب ها با
  کند، افتاد. لیرا م رشیش

  کرد تا به دخترش کمک کند به خواسته اش برسد. تیرا هدا دستش

  کرد. یم دادیصورتش ب يتر و نم دار شد، بغض و اشک رو شیحس کرد، چشم ها یبیعج سوزش

  فرزندش. يو از جان گذشتن برا يوفادار یعنیمادرانه را با تمام وجود حس کرد،  حس

  کرد و در دل زمزمه کرد. ینگاهش م یرگیبا خ مادرش

و  لیو روهته... زخم و زبون فام شیراه دشوار پ یتازه اول راه و کل نیا یول ،يدیبالخره توام طمع مادر شدن چش "
  "جامعه گرگ صفت! يسوزند تا بزرگ کردن دختر تو یآشنا که جگرت م

غصه او و بزرگ کردن  شیاو و دخترش بود، تعجب نکرد که مامان زهرا يمادر بر رو رهیمتوجه نگاه متفکر و خ ماهور
  باشد وهم پدر!مادر  شیبرا دیکه هم با يخورد، بچه ا یبچه اش را م

  

  خورد. یبه او م نشیریگرم و ش يو نفس ها دهیانداخت که متوجه شد طفلش خواب نییو سرش را پا دیکش یآه

تن و بدن دخترش دلش را گرم و شاد  یگرم نینفس نفس زدنش و وجود گرم و ضربان قلب آرامش و همچ يصدا
  کرد.

او داده باشد.  يبایبه ز یشد خداوند به او کودک یهنوز باورش نم د،یبوس یم یکی یکیرا  کشیوبار زیر يها انگشت
  نبود. شیب یخواب ییگو

  که وجود کودکش آن را مبدل کرده بود. يو شهد ینیریسراسر از ش یخواب

به گذشته ها  یسر خورد ول واریداد نگاهش به د یکه دست کوچکش را نوازش م ینیقلبش بلندشد و درح ضربان
که طمع  يدیاش در ترم و خبر ناگوار پندار و مشکالت جد یپراز خاطرات باهم بودنشان تا قبول ياسفر کرد. گذشته 

  را تلخ کرد... ندشیخوشا یزندگ

***  
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  ...؟گهیپندار پاشو د _

 دنیبا د یو سرم را با حرص خاراندم. با اخم نگاهش کردم به آن دمیکش يپوف کالفه ا د،یزد و دمر خواب یغلت پندار
دفعه  کیرا پر آب کرده و آرام پتو را کنار زدم و  وانیل طنتیبه ذهنم خطور کرد، با ش يدیکنارش فکر پل پارچ آب

  .دمیتمام آب را به سرش پاش

  

کرد که احتماال  یرا پاك م شینشست، منگ بود و مدام با انگشت گوش ها شیسرجا خیو س دیکش يبلند نفس
  داخلش آب فرو رفته بود.

  

کردم  یحرکاتش را رصد م ینیزبیرفتم و همزمان با ر یعقب م اطیرا به زحمت فرو دادم و آرام آرام با احت میگلو آب
  باره با خشم نگاهم کرد. کیکه 

خوردم وبا  یشد که تکان کمیحرکت نزد کیکه با حرص پتو را پرت کرد و با  ستادمیحرکت همان جا ا یو ب جاخوردم
  .ختمیگر يزده ا جانیه غیج

و به سمت مخالف او پا به فرار  دمیکش یفیخف غیج جانیزد که باز از سر ترس و ه یاعصاب به دنبالم جست یب او
  فرش افتادم و آه از نهادم بلند شد. يکرد و با سر رو ریگ يزیبه چ میدفعه پا کیگذاشتم که 

  مـامـان...؟ يوا —

  دست گرفت و محکم فشارشان داد. کیجهش جفت دستانم را در  کیزد و با  يا ثانهیخب شخندین پندار

  زد! خیو تنم  دمیرد نگاهش را گرفتم به پارچ آب رس یوقت دیدفعه نگاهش درخش کی

  :دمیکش یمن کنان با دهان باز هع من

  سر و صورت من...؟ يرو يزیآب پارچ بر يخوا یم يجد يجد نکنه

  :دیخند انهیموذ
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  ؟…چراکه

  ؟يکار رو نکرد نیتو هم مگه

  حماقت حق به جانب شدم: با

  ...هنیهم ینش داریبابا، خب ب برو

  تن و بدنم حس کردم. يرو يآب سپس سرد یسیتمام نشده بود که خ حرفم

 رهیو نم دار به او خ ییایدانم چرا بغض کرده و با نگاه در یشده بود، انداختم و نم سیبه خود که سراسر خ ظیغ با
  شدم.

  ه کرد:زمزم یخورد و با لحن مبهوت کهی

  ...؟مــاهــور

شده بود چشم  سیبلند شدم و با اندوه به فرش که خ میشل شد که محکم پسش زدم و از جا میاز دور مچ ها دستش
  دوختم.

توجه به پندار و نگاه ماتش  یتفاوت پشت پرده عوض کرده و باز ب یب یرا با لباس خشک میو لباس ها دمیکش یآه
  آبجوش گذاشتم.

 یپارچ را خال اتیمن تمام محتو يرو يجد يدادم پندار بخواهد جد یکردم، گمان نم یم احساس حقارت یلیخ
  کند!

 ریبرداشتم و مشغول خرد کردنشان شدم، با حرص کارم تمام شد که دستانم را ز اریو خ یچند گوجه فرنگ خچالی از
  وشستم. رگرفتهیش

  .دمیسفره چ يهمه را رو ،يبشقاب بلور يرو ریتکه پن کیاستکان همراه  دو

از آن را  یلقمه کوچک گرفته و کم کی لیم یپندار گذاشتم، ب يو مقابل جا ختهیدم شده را داخل استکان ر يچا
  از اتاق خارج شد. یخداحافظ یحوصله کوله اش را برداشت و ب یبودم که پندار ب دهینجو

  ود آمد:در حلقوم و سقف دهانم بوج يکه سوزش بد دمیام را سر کش يکرده و چا بغض
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  !…مامان آخ

  !یلعنت

  سفره را جمع کرده و حاضر شدم تا به دانشگاه بروم... د،یبار یاز سر وصورتم م یسوخته بود کالفگ کامم

  

را در آورده و در را آرام باز نمودم و  میاتاق دلم گرفت، کفش ها یکیبا تار دمیخسته و کوفته به اتاق رس یوقت
  را زدم. دشیکل

  :دمیاز ترس کش یکه سرم را چرخاندم هع نیهم

  !یـــــیوا

ربع به  کینگاه ماتم را به ساعت دوختم،  زیبه ساعت انداخت، من ن یحواله ام کرد و نگاه ینگاه میتوجه ن یب پندار
  هفت عصر بود!

  .دیحال مرموز به نظرم رس نیو در ح بیعج یلیپندار زود آمد، خ امشب

  کرد. یم تیداشتم که کفا یتاپ توس کیفقط  رشیرا عوض کردم، ز میجا مانتوکردم و از همان  یآرام سالم

  را در آوردم. نمیو شلوار ج دهیدامن بلندم را پوش اول

  که برگشتم در آغوش خوش بو پندار فرو رفتم. نیام را تا کرده و داخل کشو قرار دادم، هم مقنعه

  خاصش دلم را لرزاند. يشامپو نیو همچن شیپارچه ا راهنیادکلنش با پ رینفسگ حهیرا

 نیو ا میرا نواخته بود، هر دو سکوت کرده بود يبایز یبه تپش و گرومب گرومب وا داشت، ضربان قلبش سمفون قلبم
  شد. یم دهیدم قینفس ها بود که کشدار و عم

و بم و خشدار  دیرا نرم بوس میموها يو رو دیزمزمه کردم، خند رلبیز يزیرا پشت کمرم فشار داد که آخ ر دستش
  نجوا کرد:

  !یقهرت ندارم فندوق تحمل
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  ستبرش قرار دادم. نهیس يرو يحلقه کردم و سرم را با لبخند محو شیحرف دستانم را دور کمر عضله ا یب

  شد. یصورتم پخش م يداغ رو شیو هرم نفسش ها دیتپ یم آرام

  ماهور...؟ یراست —

  و شانه ام را لمس کرد: دیدفعه مرا عقب کش کی

  مال تو... نیا

 يناتوریم بایدسته گل ز کیآمد، کنجکاو نگاهش کردم که  کمیپشت کمرش نزد يزیگام عقب رفت و با چ چند
  سرخ مقابلم گرفته شد.

  

  از او گرفتم و با تمام وجود آن را با ولع استشمام کردم. اطیدسته گل را با احت يزده ا جانیتعجب و البته ذوق ه با

 هیبود، چراکه آن را از پندار هد یم يگرید زیدسته گل چ نیا یبود ول یاز گل خانگ یمان انبوه اطیدر ح نکهیا با
  گرفته بودم.

  چشم دوخته بودم. میگل ها ییبایکرد و من ذوق زده به ز ینگاهم م يبا لبخند جذاب و مردانه ا پندار

  کرده. ریا غافلگو مر دهیخر يبایدسته گل ز میبار بود که پندار برا نیاول نیا قتشیحق

  در آغوش گرفتم. یدلخور بودن فراموشم شد و پندار را به آرام یطرف از

  گوشم نجوا کرد: دم

  م؟یبر رونیشام ب یموافق

  :دمیتفکر پرس یبودم و شام هم درست نکرده بودم، با کم خسته

  هست؟ بتیتو ج پول

  :ختیرا بهم ر میو موها دیخند
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  .میکن یغصه پول نخور بابا مگه ما چقد عمر م ،یفندوق آره

  حرفش تکان دادم: دیبه تائ يسر

  باشه که... یپول هی دیبا م،یبر نجایاز ا میخوا ینره ما م ادتی یول درسته

  

  گرفت! یکام م اطیمانع ادامه حرف زدنم شد، آرام و با احت شیلب ها با

  :دیگرفت و عقب کش نمیریاز لب ز يتکان نخوردم که گاز میحرکت از جا یمانده بودم و صامت ومسکوت ب متعجب

  نه...؟ م،یبر رونیبود فقط واسه شام ب قرار

  نازك کردم: یپشت چشم شیزدم و برا یپلک

  .يبذار اگه

  کاناپه ولو شد با ته مانده خنده مرا نشان داد: يدفعه خنده اش گرفت و رو کی

  کنه...! یلوچ م افشیق يچجور نیبب

  خدا. يوا

  گفت. ینداشت پس او چه م يرعادیواکنش غ چیزل زدم، چهره ام ه نهیو مبهوت به آ مات

  را باال گرفت: شیبه او چشم دوختم دست ها یوشاک نهیدست به س یوقت

  رو... نواینزن من ب میتسل

 یمشک نیبه همراه شلوار ج دمیکش رونیرنگم را ب یکالباس يبه تاسف تکاندم و از داخل کمد خم شده و مانتو يسر
  آماده شدم. ینخ یو شال مشک

  کمرنگ آراستم و با زدن عطر محبوبم عقب گرد کردم: یرا با کرم و خط چشم ساده و رژ کالباس صورتم

  آماده ام. من
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  با حظ لب زد: پندار

  .یمیآن تا شهیآد هم یم خوشم

  .دمیدر پوش يو جلو دهیکش رونیزدم و کفش فلتم را ب يغرور لبخند با

  !کلتشیبه موتور س میدیتا رس میگذشت اطیاز حپندار  همراه

  گردن کج کردم: مات

  م؟یبر نیبا ا میخوا یباز م نگو

  باال انداخت: يا شانه

  .نمیدختر خوب، بپر باال بب شترهیب فشیک

از شانه پندار گرفته و سوار شدم، باز دو طرف مانتوام را  اطیو با احت دهیمانتو را کنار کش يو لبه ها دمیکش یپوف
  نشود. یچفت کردم تا روغن مال میمحکم کنار پا

  را زمزمه کردم. یالکرس تیآ رلبیو ز دمیموتورش به حرکت در آمد به کمرش چسب یوقت

  ابر شود.ام دو بر یزده شوم و خوشحال جانیدانستم که قرار است با او ه یپندار را نم زیسوپرا یول

  

 یبودم و شالم مدام تکان م دهیپشت به پندار کمرش را محکم چسب یبه رقص در آمده بود وقت میموها انیدر م باد
  ام! یبه خود دهم چه رسد به درست کردن شال نخ یتوانستم تکان ینم یمن از ترس حت یخورد ول

  

 ابانیکه نگاهم به خ دمیآگاه  سرم را عقب کشخورد و کالفه ام کرده بود، ناخود یشالق وار به سر وصورتم م باد
  کرد. یکمان که جلوه شهر را دو چندان م نیرنگ يبلند با نورنماها يتهران خورد، ساختمان ها يبایوز یچراغان
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 یمتفاوت از نظرم رد م يدغدغه که با پوشش ها یبا ذوق به دخترکان ب اورد،یکردم پندار مرا به باالشهر ب ینم گمان
  شدند چشم دوخته بودم.

  

 بایدو گلدان بزرگ و ز يداد که بالخره جلو یاو خونسرد گاز م یرفت، تعجب کرده بودم ول یباال م یبیاز سراش پندار
  نگه داشت.

  پارك کند. نگیبا لبخند خوش آمد و به پندار اشاره کرد قسمت پارک نگهبان

 میموها يال یشانه ام انداختم و دست يرا رو فمیفتاد، کراه ا نگیپارک ریکرد و خودش در مس ادهیحرف مرا پ یب
  و داخل شالم فرو دادم. دهیکش

  

شده  رید یکردم ول یاحساس ندامت م یکم یپوش بودم ول کیش شهیساده ام انداختم با آنکه هم يبه مانتو ینگاه
مهم باشد که بخاطرش شب دو  میبرا دینبا چکسیقانع ام کرد که نظر ه ينگاه خندان شوهرم تا حدود دنیبود، د

  نفره بودنمان را خراب کنم.

  آد؟ یخوشت م —

  باال انداختم: يکرد، شانه ا یاشاره م یرونیب يرا از هم باز کرده بود و به کل نما دستانش

  که نخوردم؟ يغذا ای يخوا یم نجایا نیزایدر مورد د نظرم

  زد و با دست چانه اش را لمس کرد: یلبخندکج

  !یکلک یلیخ

  نشد! نکهیا ،یکن یم شیپرسم من رو مات وک یسوال م هی ازت

  حلقه کردم: شیو دستم را دور بازو دمیرا گز نمیریز لب

  قورتم داد. کهیکه روده کوچ میبر الیخیب
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  پشت دستم کاشت: يسپس بوسه ا دیاطراف را پا یرچشمیکرد و ز يزیر خنده

  و خودت عشقه. خودم

  .میشد يوارد رستوران الکچر شیبه تاسف تکان دادم و همپا يسر

نشست، حضور افراد گوناگون که با آرام  یبه دل م بیکه عج یو آرامبخش میمال کیها و نواختن موز ینورافشان
  .زندیگفتند تا فضا عاشقانه رستوران بهم نر یلحن ممکن با هم سخن م نیتر

  کج کردم: يسر دم،یکش یقب مرا ع یکه صندل ینیکنجکاو ح م،یشد تیدنج هدا يبه جا یکمک گارسون به

  ه؟یمناسبتش چ حاال

  به اطراف انداخت: ینگاه میلبش باال رفت و ن گوشه

  .یفهم یم حاال

  گذاشتم: زیم يبر چانه آرنج رو دست

  و... يدفعه ا کیو دعوت  ییهوی یمهمون نی... ايکرد کنجکاوم

  خاص رستوران اشاره کردم: يوفضا زیچشم و ابرو به م با

  از ما بهترون! کالسیرستوران ها نیا

  :دیسرکش زیم يرو یمعدن ياز بطر یآب وانیزد و خونسرد ل يشخندین

  ...خب

  افزود: رکانهیو ز دیکش یقیعم نفس

  بره. نییاز گلوم پا يزیچ یتو بود نذاشت ریتقص یگم تا اشتهات کم نشه و بگ یشام م بعد

  لوچ کردم: شیرا برا میها چشم

  حرفا؟! نیو ا من



  کالف

 
393 

 

  !واقعا

  اش زل زدم. يپا انداختم و مشکافانه به خونسرد يزدم و پا رو هیتک یبه صنول نهیبه س دست

  آمد! یمشکوك م بنظرم

  منو را برداشت، بدون نگاه لب تکاند: یوقت

  ؟يخور یم یچ

  ادا در آوردم: یشوخ به

  کباب. تاس

  .شد کمانینزد شخدمتیتکان داد دو انگشت بلندش را باال برد که پ سر

  ن؟یدار لیم یچ ن،یخوش اومد یلیخ _

  را صاف کرد: شیگلو پندار

  و جوجه، تاس کباب و مخلفاتش...  کیپرس است هی

  زد: يدرهم بود، لبخند بامزه ا میکه اخم ها یبه من رو

  نوشابه؟ ای دوغ

  مونادیکردم: دلستر ل کیبار چشم

  پلک زد: شخدمتیباال انداخت و رو به پ ییابرو

  لطفا. يتگر يدوغ نعنا با

  از کنارمان دور شد. دیسفارش ها را خواند و بعد از تائ شخدمتیپ

  و صافش گذاشت: غهیگونه شش ت يدستش رو کف

  تو منگنه...؟ يذار یم آدم



  کالف

 
394 

 

  را جمع کردم: لبم

  درسته؟ ازه،یکه به موافقت من ن يانجام بد يکار قراره

  تکان داد: نیسرش را به طرف د،یشده خند مات

  ؟يدیکجا فهم از

  کرد! یمخف يزیشه از تو چ ینم بابا

  لب زد: يو با نفس تند اوردیحرف فقط نگاهش کردم تا حرفش را بزند، بالخره نگاهم را تاب ن یزدم و ب يپوزخند

  .میکن یم هیخونه جمع وجور مستقل کرا هی میتون یم میکه جمع کرد یمون جور شد، با پول وام

  چشم دوختم. د،یخند یومبهوت با دهان باز به او که سرخوش با نگاهش م مات

  :دمیو دست بر دهان ناباور پرس دیسکوت کش مغزم

  ...!یگ یم يجد

  من... يخدا يوا

  م؟یمستقل داشته باش یخونه خودمون و زندگ میبر میتون یما م یعنی

وشفق جفت دستان  يود نبودم و با شاددر پوست خ یهم قرار داد، از خوشحال يزد و چشم رو يمحو لبخند
  تنومندش را لمس کردم:

  شه، پندار جان؟ ینم باور

  کرد و زمزمه وار لب لغزاند: یدستم را نوازش م يشصت رو با

و مدارا  یپول یکنار من... ب یزندگ يها یدر برابر مشکالت و سخت يحق تو نیتر کیخونه کوچ نیبشه چون ا باورت
  من. یکردن با همه چ

  وگرم نگاهش کردم: میمال
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  حرفا رو باهم ندارند.  نیپندار، زن وشوهر ا یحرف نزن، تو شوهر من نیا

که هرگز با خانواده  یمن يبود برا یلذت بخش اریشب بس م،یو در کنار هم خوش بود میگفت یباهم سخن م بامحبت
معرکه  ياسان بود و جوجه کباب هابدر باغ لو زدهیما همان س حیبلکه اوج تفر مینگذرانده ا رونیام شب را ب

  !نیرحسیام

  

  آمدم. رونیخورد از فکر ب میرو يکه جلو یبشکن با

  ؟یکن یفکر م یبه چ —

  زدم: یکمرنگ لبخند

  .یچیه

  ...؟یچیاخم کرد: ه مشکافانه

  ام گرفت و با تکان دادن سر پلک زدم: خنده

  .یچیکن ه باور

  تاس کباب مات ماندم. دنیشام را سرو کردند، با د یزد وقت هیتک یتکان داد و به صندل سر

  اشاره کردم: يکرده تا دو گارسون بروند و سپس رو به پندار با زار صبر

  رو بخورم؟ نیا يچجور من

  باال انداخت: يشانه ا دیالق

  نداره با چنگال بکن بزار دهنت. يکار

  به دماغم دادم: ینیکرده وچ يزیر اخم

  خدا. اوه
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  شدم. دنییاز گوشتش کندم و آرام وارد دهانم کردم و مشغول جو هیتک کیچنگال و کارد  با

  و از جوجه او هم برداشتم. دمیکرد که لبم را گز ینگاهم م یرچشمیخونسرد ز پندار

  …کرده و با چنگال  مشغول شدم ییکرد و مشغول بود، ساالد سزار را پراز سس فرانسو سکوت

به تاس کباب نصفه انداخت و  یبه من و نگاه یپندار نگاه دم،یدلسترم را سر کش وانیو ل دمیکه شدم عقب کش ریس
  با چنگال اشاره کرد:

  ؟ينخورد چرا

  :دمیخند ينخود

  شدم، خودت زحمتش بکش. ریس من

 يزدن بودم که پسربچه ا دیو شروع کرد، در همان حال مشغول د دیخود کش يمرا هم جلو سید لکسیزد و ر پلک
  رود. نییپا شانیاز گلو يزیگذاشت پدر ومادرش چ یگرفت و نم یبهانه ممدام 

گشتم، مادر پسربچه کالفه بود و پدرش هم  رهیخم شده به آنها خ يزدم و با سر هیتک زیدست برچانه به م کنجکاو
  به ذهنم خطور کرد. يدفعه فکر کیبدتر از مادرش، 

 یبستن الهیپ کیخدمت  شیاز پ شیزد، از جا بلند شده وبرا یم بود و مدام نق نیخانم هم هم رهیپسر ن یعل اخالق
  رفتم. زشانیگرفته و کنار م یزعفران

  :دمیسرش کش يرو یقرار داده و دست نوازش شیرا جلو یسالم کرده و ظرف بستن یباشرمندگ

  .زمیعز بخور

پدر ومادرش را راحت کنم، به سمت گارسون  الیخ نکهیا يو با اخم نگاهم کرد که برا دیابتدا خود را کنار کش پسرك
  اشاره کردم:

  .يتا بخور ارهیخوشمزه ب یاز اون آقا خواهش کردم برات بستن من

  بسته و باز کرد. "قبول کن " یبه معن شیبه مادرش چشم دوخت که مادرش پلک ها یرچشمیز پسرك
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داشت گرم تشکر کرد، به  يا دهیورز کلیهپوش بود و  يکرد اما مرد که کت وشلوار یتشکر کوتاه زیاز من ن سپس
  نظر گرفته بود. ریتمام شده بود و مرا ز شیغذا زیبرگشتم و پندار ن میسرجا

  

  گفت: یشوخ به

وگرنه  ستیبلد ن ياون خانومه معلومه بچه دار دم،یکش یعذاب م دیوگرنه من با يندار یبا بچه ها مشکل خداروشکر
  خواد نه غر زدن! یاون توجه م دیفهم ینگاه م هیتو 

  

 میحواله اشان کردم، پسرك آرام گرفته بود؛ حق با پندار بود اگر توجه ومحبت نثار فرزند خردسان کن ینگاه مین
  شوند مگر به استثناء ! یآرام م يآنها بدون لجباز

  

  زدم: يشخندیاز صرف شام دستور دو فنجان قهوه داد که ن بعد

  ؟ینش ورشکست

  نثارم کرد: يزیرا جمع و چشمک ر لبش

  !ییایشب رو هی يپا دمیماهم دارم م هینخور حقوق  غصه

  شبش را...؟ کیحقوق  جاخوردم،

  پندار؟ یگ یم یچ —

  را باال برد: شیها دست

صندوقه که خرج خونه  يتو میآم با اون منظورمه، حقوق اصل یم روقتینباش بابا با اضافه کارهام که شبا د نگران
  هم پس انداز. شیدم بق یبهت م

  



  کالف

 
398 

 

  حرف سرم را باال برده و به سقف چشم دوختم. یو ب دمیکش يآسوده ا نفس

  .میکم کم اثاث جمع کن دیماهور... با —

  نگاه کردن لب تکاندم: بدون

  .میکن یبعد اثاث جمع م م،یکن دایخونه پ اول

  :دیکش یقیعم نفس

 دایپ یخونه نقل هیدانشگاه تو و محل کارم  يها یکیمن به چند امالك خوب سپردم تا برامون همون نزد یول باشه
  کنند.

  تکان دادم: يسر

  .خوبه

  زمزمه کرد: رلبیز

  .یهست يآسونه، کال زن بساز یلیکردنت خ قانع

  قرار دادم: زیم يرا رو دستم

 ومدن،ین ایگرفتم قانع باشم و با کم هم قناعت کنم، همه که از شکم مادرشون پولدار و خرپول بدن ادیمامان زهرا  از
  هم با تالش خودشون... یرسه گاه یبهشون ارث م یاومدن... گاه یدن هیوگر غیو با ج یدست خال

  

  حرص زمزمه کرد: با

  !يو کالهبردار يهم با حقه باز یگاه

  :دمیپرس رتیکرده و با ح تعجب

  !ها؟
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درك کنم، دو چشم  یحت ای توانستم آن را بخوانم یکه نم يزیبود، چ یبیعج زیفقط نگاهم کرد در نگاهش چ یوقت
  ومنجمد! خی

  کندم و افزودم: يبرگ دستمال کاغذ کیکردم و با اخم  يا سرفه

 یم یکه ما توش زندگ یشه جهان یهست، مگه م اینباشه حتما تو اون دن ایدن نیاگه تو ا ننیب یاونا جزاشون م خوب
 چیحساب و کتاب دارد، ه يزیهر چ« :دیفرما یبدون اصول وقانون باشه، خداوند در کتاب مقدس قرآن م میکن

 یصبر و استقامت در برابر ناحق باز م اداشنگرد و مظلوم هم پ یرا م شیجواب نخواهد بود ظالم جزا یب یظلم
  »ردیگ

  

  :دیانداخت و آرام و خشدار پرس نییسرش را پا پندار

  ماهور جان... یخوب یلیخ تو

  وافزود: دیکش یآه 

  ؟یهست یبا من راض یاز زندگ تو

  لبه شالم نشست: يخوردم و ناخواسته دستم رو کهی یکم

  هو؟یشد  چت

  نبود. خیهمان ند قبل سرد و گریبود د نیبار نگاهش گرم و دلنش نیرا باال گرفت، ا سرش

  نهادم: یشانیپ يدست رو شانیشده بودم وپر سرگردوم

  دونم چته...؟ ینم

آرامش  یزندگ هیذاره برم دانشگاه ودرس بخونم...  یشوهر خوب و درك کن دارم که م هی م،یراض میمن از زندگ یول
  خوام... هوم؟ یم یچ گهیتو، د يدارم که همش بخاطر محبت ها نیریبخش وش

  کاشت، محزون لب زد: يرا رها کرد و دستانم را گرفت و بوسه ا نفسش
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  بدم؟خوام پس  یم يکه درحقت کردم چجور يدونم جواب بد ینم من

 مانیلحظه ها ینیریخواستم شب مان را خراب کنم و ش یگمان کردم منظورش آن عکس ها بود، دلخور بودم اما نم 
  .میشو یرا زهر وتلخ کنم که هر دو زده م

آسوده  الیبا خ زیقهوه به صندوق رفت تا حساب کند، من ن دنیو سکوت کردم، بعداز نوش دمیداخل لپم را گز از
  داد. یصورتم را نوازش م رونیخنک و دلباز ب يهوا ستادم،یرستوران ا يورود يجلو

 یراه در پارک انیکه در م میشده و به سمت خانه راه افتاد کلتشیآمدن پندار هر دو باز سوار بر ترك موتور س با
  .میکرد يرو ادهیهم آنجا حرف زده و پ يا قهیمتوقف کرد و تا دق

  نهاد. یمن قدم م يآورد و پا به پا یخودش نم يبه رو یگرفته بود ول یکم پندار

  

  را با روزنامه ها بپوشانم. یشکستن يزهایزود بلند شدم تا بتوانم چ یلیروز بعد خ صبح

هم به سر کرده از اتاق  يبرداشتم وشال سرمه ا یساده مشک يمانتو کیبدون سر وصدا  نیخواب بود بنابرا پندار
  مان خارج شدم.

  

که تک  يمدرسه ا يراه متوجه بچه ها انیدر م نم،یتدارك بب شیبرا یتا صبحانه خوب دمیخر ینان گرم وتازه م دیبا
  انداختم. ینگاه میام ن یبودند زل زدم، نگاهم رنگ تعجب گرفت و ناخودآگاه به ساعت مچ یو توک

  صبح بود و دانش آموزان در حال قدم زدن در پارك ها بودند. قهیو پنج دق هفت

  

  که چشمم به صف خورد ماتم برد، شلوغ و پر ازدحام بود. نیسنگک بروم، هم ییآب رد شدم تا به نانوا يکنار جو از

  

و سن  رمردیپ يهم مردها انیکردند و در صف آقا یبودند و باهم پچ پچ م دهیپوش یرنگ يمن سه زن چادر يجلو
  خورد تا جوانان! یبه چشم م شتریباال ب
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  دل بکنند. یتوانند از خواب صبحگاه ینبود که آنها نم تصورش سخت هرچند

 یهمه به سمتش هجوم برده و با بردن نام نانوا از او م دیرس انینانوا نان ها را از تنور در آورد و به سمت مشتر یوقت
  خواست تا زودتر سنگک بدهد تا برود.

  

و لر  یترک يو به زبان ها دندیکش یبود به زور پولشان را جلو م شانیدندان ها يها که گوشه چادرشان ال خانم
  کردند. ینان م يتقاضا

  

  حواله ام کرد: یخلوت شد، شاطر نگاه کوتاه بایتقر یخلوت شود، وقت یتا کم ستادمیو عقب ا دمیگز لبم

  ؟يخوا یچندتا م شما

  بلش گرفتم:در آورده و مقا فمیبدون تا را از ک زیرا تر کردم و اسکانس تم لبم

  دونه. هی

  شد: خیتعجب م با

  ؟يسادیدونه تو صف وا هیواسه خاطر  شما

  باال انداختم: ییابرو

  آره. خب

  با سنگک کنجد دار به سمتم آمد: قهیبعد از دو دق د،یبه تاسف تکان داد و راهش را کش يسر

  دونه صف نداره خانوم. هینون شما،  نمیا

تازه به صورت دم کرده ام برخورد کرد، خنک و قبراق شدم و به  يکه هوا نیتکان دادم و عقب گرد کردم، هم يسر
  سمت سوپرمارکت محل راه افتادم.
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هم گران شده و  اتیها لبن میبود که بخاطر تحر میدهایشب تنها خر يغذا يقارچ برا يوکره و البته مقدار ری،پن ریش
  گذاشته بود. ریتاث يهمه موارد غذا يرو

  

  نه؟ ای دیآ یدانستم پندار از پسش بر م یو دانشگاه من، نم یو خرج زندگ یپول یبا اوضاع بنگران شدم،  یکم

  چطور قفل در را باز کرده و وارد اتاق مان شدم. دمیآنقد مشغول بود که نفهم فکرم

  زده و سرحال گفتم: یخاراند، لبخند پهن یرا م شیو شانه ها دیکش یم يا ازهیپندار که خم دنید با

  ؟يدیخوب خواب ر،یصبح بخبه  به

  

شد و به محل کارش  یشوم او زودتر بلند وحاضر م داریب نکهیقبل از ا شهیباد کرده و خمار شده بود، هم شیها چشم
  کند. داریداد تا مرا ب یاز خود بروز نم يسر وصدا یرفت اما حت یم

  

  ؟يزل زد هیچ —

  دندان نما نشانش دادم: لبخند

  و چشمات باد کرده و صدات دو رگه خوابه! دهیموهات ژول یش یم داریب نمیب یم یآد وقت یم خوشم

  

  ابرو کج کرد: غرولند

  ...؟يدیخودت ند ،یش یم يتو اول صبح حور نکنه

  ؟یکن یو بالشت بغل م يمن رو ول کرد ه،یدونم فازت چ ی... نمیمتر باز و بالشت بغل هیو دهنت  شونیپر موهات
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  :دیسرش کش يو دستش را خطاکارانه رو دیلبش را گز دنمیباز ماند، با د رتیاز فرط ح دهانم

  ترموستات بسوزونم! یبا شکم خال دینگام نکن وگرنه با يحاال، اونجور خب

  

  که آرام تشر زد: دمیکش شیاز بازو یآرام شگونیکرده و با سر انگشت ن یمیمال اخم

  !یکن یم خونکیکه راه به راه س ستیها پاره آهن ن گوشته

  

  لوچ کردم: چشمانم

  !ایبداخالق یصبح اول

  ...؟یپس چ —

  ؟يخبر ندار رم،یگ یپاچه م من

  کرده و چانه اش را لمس کردم: زیرا ر چشمم

  رو خبر ندارم؟ یچ

  نگاهم کرد: معنادار

  ؟يخبر دار ا،یزیر یم نیباروت بنز يرو يدار

  ها! شهیطاقتم کم م یما گاه گهید زیچ هی

  لب تکاندم: نهیو دست به س ستادمیا شیرا در آوردم با تاپ جلو میرا بستم و مانتو پلکم

  خب؟

  صبحونه. یصبحونه ب پس
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 نهیام درد گرفت و قفسه س یشانیاش فرو رفتم، پ نهیو با سر به س دیکه عقب برگشتم مچم را محکم کش نیهم
  پندار هم جمع ومنقبض شد.

  

  نجوا زد:کشدار شد و دم گوشم  شینفس ها تمیر

  !هوم

  م؟یپارك بخور يصبحونه رو تو هیچ نظرت

  نثارش کردم و در تقال تا خود را عقب بکشم: يبلند واال نوچ

  کن. ولن

  چرا؟ —

  چرا نوچ؟ ،يسبز وبهار يفضا يتو 

  

  اندازه گشود. یحبس و چشمانم را گرد و ب نهیآمدم کالمش را قطع  کنم، نفس در س تا

  

  کاشت،  یهم م يزیگاز ر یمرا در آغوش گرفته بود. و گاه یخشونت وعالقه خاص با

  قلب وروحم را باز کرده بود و طاقتم را طاق. دیکل

و همراه  نیری. خشونتش شدمیکش یم یقیکرده و دم وبازدم عم میها هیهوا را با ولع وارد ر دیکه عقب کش نیهم
  است؟! يزیدانستم سر منشاء اش از چه چ یعشف بود و نم

  

  بود. نیریشاوم  —
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  کرده و طلبکارانه دست به کمر شدم: یاخم

  !يام کرد خفه

  :دیدغدغه خند یب

  کنم. ینداره خودم خوبت م بیع

  کنم. هیته يحوصله سمت اجاق گاز رفتم تا صبحانه ساده ا یتکان دادم و ب شیبه تاسف برا يسر

  سفره قرار دادم. يو رو ختهیتازه دم داخل دو استکان ر يو کره را نصف کرده درون بشقاب گذاشتم، چا ریپن

به صورت نم دار و  یرچشمیسفره چهار زانو نشست و با اشتها مشغول لقمه گرفتن شد، ز يپندار حوله به گردن جلو 
  باال زده اش چشم دوختم. يموها

  بزنم...؟ دیلقمه بخورم تا جوون داشته باشم مثل تو د هی بزار — 

  و با فرو دادن آب گلو، من من کنان لبانم باز شد: دیپر نامحسوس پلکم

  واسه خودت؟! یگ یم یچ

  ؟يزیو ه من

  نثارم کرد: یلقمه خوردن چشمک جذاب نیح

  حالل حالله! زمیعز

  مال خودتم. من

 یتاب یاو را داشت و قلبم ب يدانم چرا تمام تنم تمنا یانداختم، نم نییکنج لبانم نشست و سرم را پا يمحو لبخند
  زد. یکرد، گرمم شده بود و تنم گر گرفته و نبض م یم

  

که به ما عادت  یخانم و خصوصا عل رهیبا ن یدلتنگ یو با کل میکرد دایدر محله مناسب پ يهفته خانه ا کیاز  کمتر
  .میخوابه نقل مکان کرد کیواحد خانه  کیو از اتاق مان به  میکرد یکرده بود، خداحافظ



  کالف

 
406 

 

  

که همه  یمستقل نیا یول میراحت بود یتق يدر منزل آقا نکهیبه ما القا کرد، با ا یمستقل داشتن حس خوب یزندگ
خانم  رهیچراکه در منزل ن ،يشاد کیسر وصدا ( حرف زدن وموز دیتوان یخودتان است و راحت م يخانه برا يجا

کند در واحدشان راحت  یپل کیموز یبه راحتو  ندکرد که مزاحم آنها نشود) ک یرا کم م ونیزیتلو يصدا دیمدام با
  را نداشته باشند. یبا لباس آزاد بگردند ترس حضور از شخص سوم

  

کرد بدون  یرا نصب م یدغدغه کولرآب یو ب دیخند یاز چهره اش قابل مشاهده بود، مدام م نیخوشحال بود ا پندار
  شوند! اطیدفعه وارد ح کی میمر ایخانم  رهیهراس داشته باشد ن نکهیا

  

 قهیکرده با سل زیو چند گلدان کوچک مان جا داشت، آنجا را مرتب و تم زیرخت آو يبرا یتراس کوچک خوشبختانه
  قرار دادم. دیگلدان ها را کنار نور خورش

  

  زده و دستانم را گشودم: یمان شدم، لبخند پهن يوارد سالن چهل متر یوقت

  .ياحت بگردداره خونه مال خودت باشه و توش ر یچه لذت آخ

  

  زد: يلبخند محو پندار

طرف و اون طرف  نیا ژامهیو ب یخواد با رکاب یشد هروقت دلت م یخب نم یاونجا برامون خوب بود ول نکهیبا ا آره،
  !يبر

  

تمام کارتن ها را باز  کیبه  کی یتکان داده و وارد اتاق خواب شدم، هنوز کارتون ها باز نشده بود. بدون خستگ سر
  کردم. یم یگذاشتم و همخوان یم کیهم با تلفن همراهم موز یخودش قرار دادم گاه يکرده و هرکدام را سرجا
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  ساعت نه شب شده بود. میایبالخره کارها با کمک پندار تمام شد و ما تا بخود ب یو دلچسب بود وقت نیدلنش

  نگاه کردم. رونیه به بشب از پنجر یکیبه تار یومبهوت بودم وقت مات

  

  .ارنینگران نباش زنگ زدم برامون غذا ب —

و تنها با  میتناول کن يزیچ میخانه و اثاث بودم نتوانست يکارها ریاز صبح که درگ دم،یبود که شن يخبر نیبهتر نیا
  .میکرده و باز مشغول شده بود ریشکم مان را س وهیو آبم کیک

  

آن شب بدون دلهره و  م،یکرد لیشام مان را م ید و هردو با خنده وشوخدا یرنگ خوشش را نشان ما م یزندگ
  شد. ياضطراب سپر

شد و هردو با دل وجان  یم یشدم و با دادن صبحانه به پندار و حاضرشدن به دانشگاه روزها ط یزود بلند م صبح
  .دمیشن يناگوار یلیخبر خ نکهیتا ا میبود دهیرا چش یطمع ناب خوشبخت

  

مورد عالقه پندار دلمه برگ بو بود، فصلش هم شده بود و  يشام بودم، غذا هیاز دانشگاه آمده بودم و مشغول ته تازه
 یبا خواننده همخوان يآشپز انیم یکرده و گاه یهم پل يشاد کیکردم، موز یپخت م شیمن با عشق و عالقه برا

  آوردم. یکردم و ادا در م یم

کردم،  یم یکه کنار پندار روزها را ط نیکرد هم یناراحتم نم يزیم بودم و چداشت، خوش وخر یخودش عالم يتنها
  و خوشنود بودم. یراض

  

  قرمز نواخته شد. يبا موها یآرامش بخش آنشرل کیهم قطع شد و موز کیکه زنگ خورد موز تلفنم

  گاز را همزمان خاموش کرده: رینگاه کردن به شماره تلفن را به گوش چسباندم و ز بدون

  بلـه؟ الـو،
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  د؟یشناس یم یبه اسم پندار صادق يشما آقا دیببخش —

  باز وبسته شد: یو دهان همانند ماه دیبه وضوح پر رنگم

  شده؟ی... من آره... چمـ

  کرد: یپشت خط مکث خانم

  ؟یخانومش شما

  و با حرص جواب دادم: یعصب

  شما؟ بله،

  گفت: یبخش نانیکرد و با لحن اطم یتبسم

  .نیاریهم ب شونیمدارك ا نجا،یبه ا دیهستند، شما خودتون برسون ___ مارستانیاالن بهمسر شما  راستش

  

را در بر گرفته بود، تنم  میشانیهم اطراف پ يشده بود، سردرد بد رمیگ بانیزد و حالت تهوع گر یدو دو م چشمانم
بروم،  مارستانیشدم تا بتوانم به ب یسراپا م دیاما االن وقت ضعف کردن نبود با دیچرخ یزده و خانه دور سرم م خی

  کرد. یبود و حالم را بدتر م نشستهکمرم  يمهره ها يرو يداد و عرق سرد یدلم گواه بد م

پندار را  یمان، تمام مدارك ازدواج و کارت مل یبود آماده شدم با زنگ زدن آژانس و دادن نشان يهر زور و اجبار به
چپاندم و از واحدمان شتاب زده و  فمیته بودم که آنها را هم داخل کپول پس انداز داش یبرداشتم، مقدار کم

  زدم. رونیدستپاچه ب

  

به  يبا حال آشفته ا دنییو ناخن جو فیهول کرده آدرس را به راننده دادم و خود با چالندن دسته ک دیآژانس رس تا
  کردم. یپندار فکر م
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نکند،  رییتغ یاهیوس یمان به تباه یباشد و رنگ خوشبخت هامدیسر همسرم ن ییدل خدا را صدا زده بودم تا بال در
 میبود دهیبدون هراس را چش یو زندگ یو تازه مزه مستقل میرهن کرده بود يماه هم نشده بود که خانه ا کیما 

  انصاف نبود.

  

پرداخت کردم و دوان دوان وارد  هیزد و من با عجله کرا میدانم چقدر در فکر غرق بودم که راننده صدا ینم
  را بمن داده اند. نجایکردم خودشان تماس گرفتند و آدرس ا دیرا گرفت که تاک میشدم، نگهبان جلو مارستانیب

  

عبور داد تا بتوانم به پخش اوژانس  یتکان داد و مرا از اتاقک نگهبان يحرف سر یحال و روزم ب دنیبا د نگهبان
  بروم.

 یاز کنارم عبور م يبرانکارد ای يلچریو مارانیکه پرونده به دست با ب يتک و توك آدم هابود و خلوت بجز  شب
  زدم یکردند و من ماتم زده به آنها زل م

  بوفه و نمازخانه بود که هردو باز بودند. يکنار درب ورود ،

را گرفت  مینگهبان جلووارد پخش اوژانس شدم باز  یشد، وقت یم دهید ییچندتا مارانیهمرامان ب يبرا يها مکتین
  پندار را به آنها بازگو کردم. یزدم و با هق هق آدرس و نشان هیگر ریو ز اوردهیبار طاقت ن نیکه ا

  

باز نشده به پخش اوژانس باز شود و با التماس و  مارستانیبه ب میکه پا یسخت بود من میبرا ییتنها قتشیحق
  !نمیخواهش بخواهم بگذارند من همسرم را بب

  

کرد تا  یم کیالکل و خون معده ام را تحر يو بو مارستانیخفقان ب يداشت، هوا دنیبار يو هوا یو روزم باران حال
 يبا تعجب دستش را رو دنمیمان شد باد کینزد يپا بند نبودم که پرستار يرو یاز ضعف و خستگ اورم،یباال ب

  گذاشت: میشانیپ

  شده؟یبد نده، چ خدا
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  :دمیرا گرفته وپرس شیدست ها يو با زار دندیچک یگونه ام م يرو میها اشک

شما بگو  ش،ینیبب یتون یشه نم یگه چون داره عمل م یحاال اومدم نگهبان م __مارستانیب ایزنگ زدند گفتند ب بهم
  به سرم شده؟ یچه خاک نمیمن حق ندارم حداقل پشت درب اتاق عملش منتظر شوهرم و دکترش باشم بب

  

  به نگهبان نگاه کرد: یو با دو دل دیلبش را گز پرستار

  …لحظه صبر کن هی یشه راحت رفت ول یو نم یبخش خصوص نجایا آخه

  

شد،  دهیبا او سخن گفت که نگاه هر دو به سمت من محزون و نگران کش يسمت نگهبان رفت و چند کلمه ا به
  تکان داد. میبرا یدست یتکان داد و پرستار با خوشحال ينگهبان سر

  

کرد و خودش به محل  ییو خود را به خانم پرستار رساندم و آرام مرا به سمت اتاق عمل راهنما دهیدو دستپاچه
  رفت. فتشیش

  

و بدنم سست و  دمید یتار م ادیز یزدم و از ناراحت یم ادیوتنها پشت در اتاق عمل مانده بودم و مدام خدا را فر تک
  کرخت شده بود.

 دنمیآمد و با د رونیب یب اتاق عمل باز شد ابتدا دکتر با لباس سبز رنگدر یاما وقت دیدانم چقد طول کش ینم
  شد: کمینزد

  ؟یهمسرش شما

  ام را از هم باز کردم: دهیخشک يها لب

  واسه شوهرم افتاده؟ یدکتر، اتفاق يآقا بله
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  لب زد: یکرد و با تبسم یمیاخم مال دکتر

چون بدجور تصادف کردند  میبذار نیداخل پاش پالت میمجبور شد یبود ول زیآم تیعملش موفق خوشبختانه
  همسرتون!

  

چند پرستار  دنمیدکتر با د ;افتادم یصندل يشد و رو یخال میپا ریدفعه ز کیوفشارم افت کرد، دیبه شدت پر رنگم
  کنند. یدگیرس ممیرا صدا زد تا به حال وخ

  در حال بلند کردنم بودند، زل زدم.غم زده و گرفته به تالش دو پرستار که  يو مبهوت با چهره ا مات

  

  رمق زمزمه کردم: یحال و ب یب

  کرده؟! تصادف

  .ستیبرات سرم بزنم،حالت اصال خوب ن میخانم پاشو بر —

  دو چشمم قرار دادم و ضجه زدم. يو دستانم را رو دمیباال کش یام راه افتاده بود که با ناراحت ینیب آب

  کار گذشته بودند! شیداخل پا نیپالت یتصادف کرده بود و عمل کرده بود و حت پندارم

  

کرد،  یحالم را بدتر م یو تنگ دست یکس یو ب یپول یگرفت، ب يگریشد و رنگ د رانیام و یشبه کاخ خوشبخت کی
  م؟یبنداز يرو یبه چه کس میرا نداشته بود چکسیمانده بودم ماکه ه

  تلخ زمزمه کردم رلبیز

بهت  یکدومشون کمک چیه یول یو خانواده پولدار داشته باش لیفام یکه کل نیسخته، بدتر از اون ا یلیخ ییتنها
  سخت و دشوار!. یزندگ يآن رو دنیشب من و د کی رشدنیاشتباه تاوانش شد پ کیکنن، طرد شده بخاطر  ینم
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را دو  ایاش را گشود انگار تمام دن یچشمان عسل يتا ال یدانم قلبم چگونه تا بهوش آمدن پندار طاقت آورد ول ینم
 یحس م یب میشد و لب ها یم ریسراز میگونه ها ياشک چکه چکه رو یداده اند و از خوشحال هیبه من هد یدست
  .دید یو نگاهم سو سو زده فقط او را م دندیلرز

  

  دادم. یتکان م شیرساندم و با دست برا شهیو کرختم را با چند گام کوتاه پشت به ش نیسنگ بدن

تخت  يبلند کرد و باز رو یپلک زد هنوز متوجه من نشده بود و با غم دستش را کم يچندبار یحال یبود. با ب منگ
  انداخت.

  

تشنه  ییگو د،یهم مال يو ترك خورده اش را آرام رو دهیخشک يشده بودم که لب ها رهیخ شیبه کارها متعجب
  شده بود.

  به پرستار پخش اطالع دادم: یتاب یسوخت و با ب شیبرا دلم

  پرستار...؟ خانم

  ...!شوهرم

  خواد. یبهوش اومده و االن آب م شوهرم

کرد همزمان  یو نوار دستگاه را چک م ویشد و آنژ ژهیو يتفاوت از کنارم گذشت و وارد اتاق مراقبت ها یب پرستار
  شد. لیما شهیبه پندار گفت که سر پندار به طرف ش يزیهم خم شد و چ

  

مهمانم کرد و  یجان یو ب نیدادم، لبخندغمگ یتکان م شیدست راستم را باال بردم و تند تند برا جانیذوق و ه با
  شد. کشیدستش را با مشقت باال برد اما چهره اش جمع شد و پرستار شتاب زده نزد

  

  خدا! يوا —
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  رش داد که نفسش حبس شد.آزا ویدست تکاند که به گمانم سوزن آنژ میبا آن دست سرم زده اش برا پندار

  

  گوشزد کرد: يآمد با خونسرد رونیپرستار از اتاق ب یوقت

  زدش نکن! جانیه ادیز

 يایدوساعت و روزا وقت مالقات ب یکیشبا  یتون یمونه تا حالش رو به راه بشه تا اون موقع م یم نجایا یمدت هی
  .یو حال شوهرت بپرس نجایا

  

  تکان دادم که عقب گرد کرد: يسر

  لطفا. دیعمل پرداخت کن يها نهیهز یراست

  :دمیترك زده پرس يمن من کنان با لب ها د،یبه وضوح پر رنگم

  شه؟ یچقد م پولش

  رفتن، جواب داد: نینثارم کرد و در ح یتفاوت یب ینگاه مین

  نباشه که... مهیباشه اگه ب نایا ونیلیدو م یباش مهیاگه ب فکرکنم

  مداخله کردم: دستپاچه

  شه؟ ینباشه چقد م مهیب

  را جمع کرد: لبش

  !ادیدر ب يچهار وخورده ا کیکنم نزد فکر

  تومان! ونیلیو فشارم افتاد، چهار م دیدور سرم چرخ ایدن

  نبود...؟! یلیخ



  کالف

 
414 

 

  مان گروه نه مان بود! شیو ش میما که آه در بساط نداشت يهم برا آن

  خارج شدم. مارستانیکردم و از ب یخداحافظ یبا اندوه خدا را صدا زدم و با لحن آرام رلبیز

  

  زانوانم قفل کردم: ينشستم و جفت دستانم را ال وسانهیروشن بود ما مهیکه خلوت و ن مارستانیسبز ب يفضا در

  همه پول رو خدا؟ نیا ارم،یاز کجا ب حاال

  

شناختم شماره اش را  یکه م یده شب بود که تلفنم را برداشته و تنها کس يپندار افتادم، ساعت رو مهیب ادی ناگهان
  گرفتم.

  :دیچیگرمش در گوشم پ ياز چند بوق صدا بعد

  دخترم؟ سالم

  کنج لبانم نشست: یمحزون لبخند

  ن؟یاز کجا شناخت ،یآقا تق سالم

  کرد و گرم تر از قبل جواب داد: یتبسم

  داشتم. شماره

  نفسم را رها کردم: دیزمزمه کرده و با ترد یهوم

  است؟ مهیپندار ب دیببخش

  :دیلحظه سکوت شد اما نرم پرس ندچ

  شده بابا جان؟ يزیچ

  نه؟ ای میبودم بگو مانده
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  را کنار گذاشتم: دیمان افتادم و ترد یپول یب ادیدفعه  کی

  ...مارستــیاالن حالش خوبه ب یپندار تصادف کرده ول راستش

  فاطمــه زهــرا...! ای —

  ؟یکـــ

  تصادف کرده؟! یکـــ

  لب زدم: یبا ناراحت دمیرا گز نمیریز لب

  !امشب

پولش  ينباشه چهار وخورده ا مهیاگه ب ونیلیداشته باشه دو م مهیاالنم گفتن چون عمل کرده اگه ب دم،یتازه فهم منم
  شه! یم

  

 یدم گوش یبه نرم یکه اوستا تق دمیآقا، چخبره آقاجوون را شن یتق شدهیچ يپچ پچ و پشت بندش صدا يصدا
  پاسخ داد:

شه  یور و اون ور جور م نیکنم، پول هم از ا فیرد مهیرم دنبالش تا ب یروزه که عقب افتاده فردا ماش چند  مهیب
  خدابزرگه دخترم.

  

  مصمم جواب دادم: ندهیتوجه به آ یب نیبست، بنابرا یم خیآمد تمام تنم  یبحث قرض و قوله م یگرم شد ول دلم

به قرض  ازیکه ن میما اونقد پول دار یخودش نصف کاره، دستتون دردنکنه ول یدرست کن مهیاوستا شما فقط ب نه
  نباشه.

  

  انداخت: دیمرددش مرا هم به ترد لحن
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  باباجان؟ یمطمئن

  و پلکم را بستم: دمیرا گز لبم

  .آره

  مارستان؟یب امیاالن ب یرم نگران نباش، راست یباشه پس باباجان من فردا صبح زود دنبال کارهاش م —

  ؟يدار يزیچ کار

  

  رنگم گلگون شد: نیشرمگ

رم نمازخونه تا بتونم  یم يبعدش مجبور اطیدن اومدم ح ینداره، چون منم راه نم دهیفا نجایاومدنتون ا گهید نه
  پندار باشم، شرمنده توروخدا شما روهم به زحمت انداختم. يصبح دنبال کارها

  

  زد: یآرام تشر

 یچشم ما جا داره دخترم، ول يدخترم، جفت قدم تون رو نیو شماهم عحرف نزن، پندار مثل پسرمه  نیا گهید
  باشه باباجان؟ ،یو بهم نگ یخواست يزیچ یاگه کمک یونیمد

  

تلفن را قطع کردم و  "خانم وبچه ها رهیبه ن نیسالم برسون"بودن زده و با  نیغمگ نیدر ح یبخش تیلبخندرضا
  دستانم را باال بردم:

  هست که بهش رو بندازم. یکمکمون کن، شکرت که حداقل اوستا تق ایخدا

  باره نگاهم به تک پوش دستم افتاد! کیکه  دمیکش یآه
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که چقد ناراحت شدم که  یبود بصورت قسط دهیخر میآمد پندار آن را روز زن برا ادمینگاهش کردم و  رهیخ چندبار
  کرد و به حرفم گوش نکرد و نفروخت! یخوب يم کارفهم یبار قسط وقرض رفته اما اکنون م ریبخاطر من ز

به  ازین گریتوانستم فردا صبح به بازار زرگرها بروم و آن را بفروشم آن وقت د یبود و م فمیفاکتورش هنوز داخل ک 
  و آن هم نبود. نیرو انداختن به ا

 گریپندار و د يشفا يبرا ییم دعانمازخانه شدم تا هم نماز شکر بجا آورم و ه یاز ته دل خدا را شکر کرده و راه 
  انجام دهم. مارانیب

 يکار شیتواند حداقل چندماه با پا یبودم، دکتر گفته بود که نم شیهنوز نگران پندار و پا یآسوده بود ول المیخ
  .میکن یم يچگونه سپر یتنگ دست يداند روزها یانجام دهد و خدا م

 ينمازخانه شدم، همان جا وضو گرفته و با گرفتن کتاب قرآن و سجاده سبز و چادر یمغشوش و درهم راه يبا فکر 
  کنج قسمت زنانه نشسته و بسم اهللا کنان شروع کردم.

  

  اعالم کردم: تیبا حظ ازهم امتداد گرفته و با تکان دادن سر، تشکرم را با رضا میها لب

  ازتون تشکر کنم؟ يدونم چجور ی... نمنیدر حقمون تموم کرد يبخدا پدر ،یبده آقاتق رتونیخ خدا

  

  گرمش را بدرقه نگاهم کرد: نگاه

  که؟ یدون یم ن،یزیمن عز يبود باباجان، تازه شما وپندار برا فهیوظ انجام

  و شناسنامه پندار گرفته و با پشت دست خود را معاف کردم: مهیرا باال فرستادم و مدارك ب سرم

  ن؟یبدم، شما هست مارستانیبرم پول ب من

  به چشمانش داد: ینیو چ دیبلند وچروك شده اش کش یشانیبه پ یدست

  پندار برم. دنید سریو يایتا ب نم،یش یم هیرم دم سا یم آره،
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  صندوق شدم. یراه ریتکان داده و سربه ز يسر

و با گرفتن برگه مسئول از آنجا  دهیکش یقیپرداخت کردم، نفس عم مهیرا پر کرده و پول عمل را با ب نهیهز فرم
  خارج شدم.

  تار گشت. دمیزل زدم، چشمانم سوخت و د دیتاب یرحمانه م یکه ب دیرا باال گرفته و به خورش سرم

  تک پوش ام را لمس کردم: یخال يو با شصت جا دمیکش یآه

  داشتم که بتونه خرج دوا و دکتر پندار کنم. يزیچ هیحداقل  خداروشکر

  دور شانه ام انداختم. بیرا ار فمیو ک دمیکش یآه

اضافه را کم کرده و دنبال کار  يکردم و خرج ها یتا خوب شدن پندار قناعت م دیمانده بود که با میبرا يپانصدهزار
  باشم. یوقت مهین

  .میایآب وبرق خورد وخوراك بر ب هیتوانم از بس کرا یدانستم با آن پول کم نم ینشود اما خود م یراض دیشا پندار

  

 ینفر را م کیمسئول فقط  م،یرفت ژهیو يو با هم به سمت بخش مراقبت ها دهیرس یمشغول نزد اوستا تق يفکر با
  بپرسد. ضیاز مر یگذاشت تا برود و حال

  

صحبت نمود، چشمم به آنها بود اما فکرم مشغول  يوارد اتاق شده و با پندار چند کلمه ا یبا اصرار اوستا تق نیبنابرا
  بود و نگران فردا بودم.

  

و با خواهش از او خواستم برود تا بتواند خرج مغازه و  دیتمام شد نوبت به من رس یاوستا تق يصحبت ها یوقت
  .اوردیرا در ب یزندگ
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ها  يبودم بتواند دست تنها از بس مشتر دواریکمرشکن بود و ام یمرد خانواده بود وخرج دانشگاه و مخارج زندگ او
  .دیایبر ب

  

 یگرانبها آن را دو دست یتخت بلند کرده و همانند ش يدستش را از رو یپندار شدم به نرم کیکه نزد نیهم
  :دمیچسب

  دلـاور! سلـام

  سمتم کرد: یچرخش مین

  ؟یخوبـ

  باال انداختم: ییابرو

  ... برعکس شده؟یپرس یاز من حال واحوال م ،یخودت رو تخت گهید یول چ،یه يسالم نداد جواب

  

  لبش کش آمد: گوشه

  نفهمم! یکن يکار يخوا یدونم االن فکرت شلوغه و م یم

  نگاهم کرد: رهیخ رهیخ

  انداختمت تو دردسر، درسته؟ بد

  را خاراندم: میشانیپ

  .یکن یم ینداره بجاش تالف بیع یول آره

  نگاهم کرد و صورتش را کج کرد و لب زد: یکم

  ..؟پولش
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  را جمع کرده و دستانم را کنار پهلو پنهان کردم: لبم

  جور شد. یبا کمک اوستا تق راستش

  دلخورش را به سمتم سوق داد: نگاه

  نکردم. ياالن خودش گفت تموم پول خانمت داده و من کار یول

  اش زدم: ینیو با دو انگشت به ب دمیکش یقیعم نفس

  ترسم. یانگار توش پراز ارواحه، من م هیطوریتو  یفعال زود خوب شو که خونه ب الیخیب

  زد: يلبخندمحو

  ؟يترسو نبود توکه

  کردم: یدستش را با ناخن خط خط يخم شده رو يبا سر یگرفت و با لحن آرام دلم

باش فقط کنارم  ،یخداروشکر هست ره،یگ یتونم، دلم م ینم يتنها ستین یچیانگار ه یستین یداره، وقت سکوت
بود   يهرطور یجون شدم ول یوب دیدور سرم چرخ ایدن يتصادف کرد دمیفهم ی... خدا شاهده وقتمیباش من راض

  .رمیتونم بهت خرده بگ یو نم شتهیخودم رو رسوندم بهت چون دلم پ

  

  اش تکان خورد: نهیقفسه س تینگاهم کرد و در نها قیکرده عم سکوت

  سخت! یلیخ یلیشد، خ سخت

  

  پلک زدم: متعجب

  سخت شده؟ یچ

  را به نگاهم بند زد: بشیعج نگاه
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  ؟یگم فقط از خانوادت کمک که نخواست یبهت م زیفکرنکن، خوب که بشم همه چ ادیز

  

  را متوجه شدم و با باال سراندن سر جوابش را دادم: منظورش

زنه تا خوب خوب  یدل داره مدام صدات م هیباش که  تیبابا، پول از خودمون بود تو غصه نخور فقط بفکر سالمت نه
  .یبش

  اش را تکان داد: دهیخشک يزد و لب ها یپلک

  ؟يد یآب م بهم

  .تشنمه

باال گرفتم تا  یسرش برده و کم ریو دست راستم را ز ختهیآب ر وانیدر ل یکنار کم خچالیتکان داده و از  يسر
  بتواند آب را بنوشد.

ترك خورده اش را خشک کردم و دم  يلب ها يو با کندن دستمال کاغذ دیحس بود و صدادار نوش یب شیها لب
  گوشش لب زدم:

  دلم به دلت گره خورده اونم ناجور؟ یدونست یم

  :دیو خسته چشمان خواب آلودش را مال دیخند

  آد. یدونم چرا همش خوابم م ینم

  

  پراندم: یکرده دست زیر چشم

  من! يداره، منم اون موقع ست برات دارم آقا یستادنیا هی یدنیبچرخ، بالخره هر چرخ یتون یتا م باشه

  :دیرا گز لبش

  تونم درست تکون بخورم. ینم یبدنم شل وسسته حت ست،یبدنم کوفت هست و دست خودم ن یلیخ بخدا
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پندار گرفته تا  يها يقرار یو ب یبدخلق ;شد یها ومشقت هاش ط یکه با سخت يهفته ا کیهفته بعد گذشت،  کی
خورد اخم  یوزمان، تا نگاهش به من م نیکرد از زم یبودن وضع خانه و سکوتش! مدام گله م کنواختیو  يکاریب

  است! یدوستم ندارد و از من عصبان ییکه گو يخورد بطور یهم م وندیناجور پ شیها

  کرد. یهم اوقاتش را تلخ و ناگوار م نیقبل، رفت وآمد کند و هم یتوانست به راحت یگچ گرفته بودند و نم شیپا

  

  کنسول کنار تختش قرار دادم، نگاهم را به چشمان کالفه اش سراندم: زیم يآناناس پندار رو وهیو آبم دمیرا گز لبم

  ارم؟یبرات ب يخوا یم يا گهید زیچ

  

  را به نگاهم دوخت: شیها یو عسل دیلختش کش يموها نیماب یدست

  دستت دردنکنه. نه،

  زده و دست به چانه در فکر فرو رفتم. هیبه کانتر تک رانیکنج لبانم نشست و از اتاق خارج شدم، ح يمحو لبخند

بود و  کیکه ماه مبارك رمضان هم نزد یاندك پس اندازمان در حال تمام شدن بود و من نگران بودم درحال تمام
  !ردیخواهد روزه بگ یم زیکرد او ن یم دیپندار هم با سماجت تاک

  

آماده کردم و دوباره داخل اتاق مان شدم تا از  یشب، شام سبک يام را از کانتر گرفته و برا هیمغموم تک و خسته
  حالش باخبر شوم.

  

اتاق و  یکیدلم از تار د،یکش یمنظم م يچشمانش گذاشته بود و نفس ها ياتاق خاموش بود و ساعدش را رو چراغ
  تخت نشستم: يسکوتش گرفت و آرام رو
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  پندار؟

  ساعدش را بردارد جواب داد: نکهیا بدون

  بگو؟

  زبان لبم را تر کردم: با

  روشن کنم. ونیزیسالن تلو میسر رفته بر حوصلت

  :دیحوصله پشت به من خواب یب

  خواد، برو به کارت برس. ینم

  شده بود. باتریز شیبه شانه اش انداختم عضله ها یداشت، نگاه یاخالقش تازگ نیکردم ا تعجب

  کرد. یرفت و شب ها حداقل دو ساعت ورزش م یبه باشگاه ماز تصادف  قبل

  

  :دمیام را به قوس کمرش مال ینیو از پشت او را در آغوش گرفتم و ب دمیتخت دراز کش يو رو دمیکش یآه

  باهام؟ يقهر

 هفته هست رنگ درخت، هیحوصلم، خسته شدم از بس تو خونه ام و  یلب زد: نه فقط ب يبود و با نفس بلند کالفه
  !دمیآفتاب و آدم ند

  

  زم؟یعز ادت،یخانم اومدن ع رهیو ن یاوستا تق روزیپر نیهم یزدم: ول يشخندین متعجب

  

و بغض وار و محزون دم  دیباره به سمتم برگشت و محکم مرا در آغوش کش کی تیکرد و در نها يمعنادار سکوت
  گوشم نجوا کرد:
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  زنش. يشونه ها يرو فتهیب اشیبشه و گرفتار نیمرد خونه نش هیسخته  یلیخ

 یبال سر خودم نم ياگه مواظب بودم و اونطور رتیغ یکنارم، من ب یبکش یسخت نقدیماهور تو قرار نبود ا شرمندتم
 یپلک نم یو حت یکن یجا کز م هیدونم مدام به  ینم یکن ی... فکر میالزم نبود تو مدام تو فکر باش گهیآوردم د

دونم  یم ،یخوام تو بخاطر من دانشگاهت رو ول کن ینم ه،دونم پولمون کمه و امروز وفرداست که تموم بش ی... میزن
  .یهست شرفتیعاشق درس خوندن و پ

  

  اش با عطش زل زدم: یعسل باینگاه ز ین ین در

و به جاش   یشخواد اصال عذاب وجدان نداشته با یمون هستم، دلم م یعاشق تو و زندگ نایمن قبل از درس و ا یول
ما  ادیب شیهم پ يا گهیهم ممکنه سر هر خانواده د زایچ نی... ایخدا سرپا بش دیبه ام یتر خوب شو تا بتون عیسر

پندار،  یمن یمن خوشبختم که تو مرد زندگ م،یخراب نکن وو چه کنم چه کنم اوضاع ر يو با خودخور میمدارا کن دیبا
  باشه؟ …ستیاش مهم ن هیو بق میکه من راض نهیمهم ا

  

  زمزمه کرد: یبیفرستاد و مرا تنگ در آغوش فشرود و با لحن غر رونیرا آه مانند ب نفسش

  کنم. یتو رو فراموش نم یخوب نیهرگز ا ونتم،یمد بخدا

  دادم. یم یکننده قلبش را تسل دواریام يهم با حرف ها یکردم و گاه یرا نرم نوازش م شیدست موها با

  .میکن يها سپر لمیکشاندم تا شب را حداقل با ف ییرایبلند کرده و به سمت پذ بهتر شد او را یکم یوقت

  

و شربت کنارش  وهینشسته بود که با ظرف م ونیزیکاناپه مقابل تلو يو پندار رو میرا در سکوت تناول کرد شام
  ترسناك. لمیبه ف دیکرد تا رس نیینشستم، کانال ها را باال وپا
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 ينواخته شد و صحنه ها يرعب آور يکردم، صدا یرا نگاه م لمیگذاشته بودم و ف سرم را به شانه اش خونسرد
  لم داده بودم. لکسیاز باال سر شانه اش حواله ام کرد که ر ینگاه میشدند، پندار ن یرد م یترسناک

  داشتم! یسر نترس ارینبوده و برعکس ظاهرم بس ییترسو آدم

  

بلند شد و دستم را  شیپندار هم از جا دمیکش يا ازهیخم یوقت یتمام شود ول لمیتا ف دیدانم چقد طول کش ینم
  گرفت:

  .میبخواب میبر

چراغ ها را خاموش کرده و وارد  تمامۺبه سمت اتاق خواب راه افتاد،  شیخاموش کرد و با عصا ونیزیکنترل تلو با
  اتاق خواب شدم.

  .دمیدراز کش عوض کرده و گوشه تخت يرا با تاپ و شلوار گشاد لباسم

  

  ؟یماهور خواب —

  :دمیرا شن زشیزمزمه کردم که خنده ر یآلود هوم خواب

  !دهیراحت گرفته خواب خوبه

  به استقبالم آمد. ایرا ربود و رو میایبالشت قرار دادم خواب دن يتا سرم رو ادیز ینشده بودم و از خستگ متعجب

  هزار مانده بود و مانده بودم با آن چه کنم! ستیپولم را نگاه کردم فقط ب فیحرص باز ک با

  و پالك گردنم افتاد. ریکه ناخدآگاه چشمم به زنج دمییو مغشوش گوشه لبم را جو ریدرگ يفکر با

  داده بود. شیپول پا یگرفته بود و کل هیهد میکه مادرم برا یام را لمس کرد، همان یرا پالك کشت دستم

  و درخشان بود. بایز ارینم باز کردم بسرا از گرد ریزدم و زنج یپلک محزون

  و ناب! دیسف
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مثل  یکیتوانم دوباره  یوضع مان خوب شد م یفروختم وقت یم دیزده و در مشت سفت فشرودم، با شیرو يا بوسه
  .میکن هیآن را ته

  

رنگ از واحدمان خارج شدم، پندار هنوز خواب بود  یبه تن کرده و با  انداختن شال آب يشلوار پارچه او  مانتو
  توانستم پالك را بفروشم. یراحت تر م نیبنابرا

  

 شهیکه قابل اعتماد خانواده ما بود و مادرم هم یراست به محل مورد نظر راه افتادم، کس کیشدم  یسوار تاکس یوقت
  کرد. یم دیاز او خر

  

رنگ به رنگ  یال خانواده ام شد که سر بسته جواب دادم، با کلاحو يایجو یبا خوشحال دیمرا د یحاج عل یوقت
  فروش آمدم. يدادم برا حیقرار دادم و توض زشیم يشدن پالك را رو

  

دادم  حیتوض یمتعجب بود وقت یکم یآمد ول یرنگش به چهره مسن اش م يخاکستر يرنگ و موها یگندم چهره
  مکم کند.گفتم تا ک یبه پدرم م دیگفت با یالزم دارم، او م

  

  به پدرم بازگو کند گفتم که ازدواج کرده ام و پدرم مخالف ازدواج ما بود. يزیخواستم چ یکه نم يآنجا از

  

ما را  یحاج عل یبزند ول يآن را از من نخرد و انگ دزد یچون فاکتور نداشتم ممکن بود کس د،یپالك را خر بالخره
  کرد. يداریخر یخوب متیشناخت و با ق یم
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مغازه ها بود که  نیتریتشکر از مغازه اش خارج شدم و ناخواسته نگاهم به و یپول ها را از او گرفته و با کل خوشحال
  گره خورد. یدست دوم یاطیباره چشمم به چرخ خ کی

  

پندار و  يکاریتواند کفاف ما باشد و ب یپول پالك چقد م نکهیبر ا یمبن یتعلل کردم و با حساب سرانگشت یکم
  باهم قوز باال قوز بود. زینمن  يکاریب

  

 میآدرس واحد مان را دادم تا چرخ را برا فیتخف یمنصف بود و با کم دم،یچرخ را پرس متیداخل مغازه شدم و ق پس
  .اوردیب

  

 یخبر آمادگ یدوختند و وقت یمانتو م اورد،یاش را ب يدیتول يکارها میراه هم با سوسن خانم تماس گرفتم تا برا دم
توانم شروع  یامروز م نیکرد از هم دیخوشحال شد و تاک اریبس دیاش در خانه شن يدیبر گرفتن کار تول یمرا مبن

  کنم.

  اوپن قرار دادم: يرا رو دهایخر دمیبه خانه مان رس یتلفن را قطع کردم، وقت يبودم و با تشکر خوشحال

  پندار؟

  ...؟زمیعز

  من توالتم! —

  کرد. یم ياش خودنما یشانیپ يدرشت عرق رو يبود و دانه ها دهیدر توالت را باز کردم که رنگش پر يکنجکاو با

  

  اش قرار دادم:  یشانیپ يدستم را رو پشت

  !؟يسرد



  کالف

 
428 

 

  و بلندش کردم. دمیکش شیهم قرار داد که دستپاچه از بازو يرا آرام رو شیها پلک

 وانیل کیرا با  شیتخت قرار دادم و شتاب زده قرص ها يهمراهم به اتاق خواب آمد که با تمام زور و توان رو ناتوان
  آب به خوردش دادم.

  

  لب زدم: نگران

  ؟يشد بهتر

  بلند شدم:  میاز جا یتکان داد که با کرخت يرمق سر یب

  رم برات سوپ درست کنم. یم

  

  با گوشت مرغ را آماده و طبخ کردم. يسوپ مقو کی لیسمت آشپزخانه راه افتادم و  وسا به

  درست کنم. یاطیچرخ و کارخ ياز خانه را برا يو شتاب زده کارها را انجام دادم تا گوشه ا تند

  به کارگاه کوچک کردم. لیهمت و تالش آنجا را تبد یبود که با کم یکوچک خال يراهرو کیبالکن  کنار

  چرخ پندار را آزار دهد. يصدا دیفقط شا د،یابت یراحت به سمتم نفوذ داشت و م نور

  

  سرم انداختم و درب را گشودم. يو با عجله چادرم را رو عیسر دمیزنگ اف اف را شن يصدا یوقت

  

نفس زنان وارد واحدمان شدند. مرد مو جو  یاطیواحد را تا انتها باز کردم که دو مرد ساده پوش با گرفتن چرخ خ در
  : کجا بزارم خانم؟دیزد پرس یم دیکه اطراف را د ینیدر ح یگندم
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  دستتون درد نکنه. ن،یکردم: لطفا اونجا بزار لیرا به سمت راست ما دستم

  :دیچیپندار در گوشم پ يهر دو به آن سمت رفتند صدا یوقت

  مـاهـور؟

  ؟ییکجا

  و سمت اتاق خواب راه افتادم: دمیرا گز لبم

  پندار؟ شدهیچ بله

  نگاهم کرد: مشکافانه

  اومد ، درسته؟ يمرد يصدا

  

  خانوم کار ما تموم شد؟ —

پول و برداشتن دو اسکناس نو از اتاق خارج شدم، اسکناس ها را مقابلشان  فیرا چفت کرده و با گرفتن ک چادرم
  گرفتم:

  ممنون. ن،یدیزحمت کش یلیخ

  از دستم گرفتند: یلبخند پهن با

  کنه. ادیبده برکت، خدا ز خدا

  

تکان دادم که هردو از واحد خارج شدند که در را بستم و چادرم را در آوردم که پندار با اخم از اتاق خارج شد،  يسر
  :دمیپاش شیبه رو یبخش تیلبخند رضا

  .ایب
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  بودند؟ ی: کدیاخم پرس با

  کج کرد: يسر یکوچک زیچرخ و م دنیباد م،یدستش را گرفتم و به محل کارگاه کوچک راه افتاد خونسرد

  ؟يکرد کاریچ

  باال انداختم: يا شانه

آره تا  یاالنم سوسن برام پارچه م  دمیچرخ دست دوم خر هیپول  کمیبا  نیکار کنم که، بنابرا رونیتونم برم ب ینم
کنم هم  یمدت تو خونه کار م هی... نهیخوبه و رشته ام هم هم میاطیمن خ یدون یخودت که م ره،یبگ لیمانتو تحو

  .میستین کاریو ب میکن یفکر پول نم گهیهم دآد  یخرج مون در م

  

  را باالکشاند:  شیابرو ییتا کی

  منم کمکت کنم؟ يدار توقع

  کردم: ینوچ نهیبه س دست

  تا حوصلت سر نره. یکن يمن رو دسته بند يدارم کارها توقع

  نگاهم کرد: یکم

  ؟يباهام مشورت نکرد چرا

  :دمیکش یقیعم نفس

  گردم سر درس و مشقم! یسرکارت منم بر م ير یمدته بعدش تو م هی رینگ سخت

از  دیبا یتا ک یکرده بودم، ول يکار نیاز ته دل دلخور بود که بدون اجازه اش همچ یظاهرا موافقت کرده بود ول 
  م؟یزد یو دم نم میخورد یم بیج

  گشت. یبرم يتا اوضاع نابسامان به حالت عاد میکرد یشروع م يجا کیاز  دیبا
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سال  کیکه بعد از مدت  يشدم، بطور یروز به روز موفق تر م یاطیگذشت و من در کار خ یمنوال م نیبه هم روزها
  گرفت. يادیکسب کردم و کارم وسعت و رونق ز يادیمهارت ز یاطیکار خ

  

مان هستم و دلم  یدانست من فقط به فکر زندگ یقطعنا م م،یباهم نداشت يبگو ومگو چیبود و ه یبه ظاهر راض پندار
  .ردیبگ یگ رهیمان را رنگ کدر و ت نیریش یخواست زندگ ینم

  

و شک  دیآورد و همانم شد ذره ذره ترد یماهور دلخور بود و به زبان نم يپندار تنها بخاطر عدم مشورت و خودسر"
  "آنها! یروابط متاهل نیب

  

پندار و  یحوصلگ ینبود و ب یاوضاع خوب م،یکرد ياول با همان چرخ دست دوم ماه رمضان را با قناعت سپر يها ماه
 ،یزندگ يکرد که در طول روز تمام وقتم صرف کار شود بخاطر خرج ها یدکتر پندار، مرا مصمم م تیزیخرج دارو و و

دانستم که پندار  یبه کارم نداشت اما نم يبود و کار شاصال وقت سر خاراندن هم نداشتم و پندار هم مدام در خود
  و تار گشته است. رهیشده و قلبش تمن دور  يایچقد از من و دن

  

 ندینش یم ونیزیشود ومقابل تلو یکه شام درست نکرده ام، ناراحت م دید یروز که پندار از سرکار آمد وقت کی
به زبان  یاما کالم ;گذارد یاش م یشانیپ يزند و ساعدش را رو یم هیمبل تک یپشت يبه رو یوسرش را با خستگ

 نمیب یکاناپه م يو پندار را کالفه رو میآ یم رونیاز اتاق کارم ب یوقت يمشغله کار و یآورد،  با تمام خستگ ینم
  کنم: یفکر سوال م یکامال جا خورده و ب

  ؟ياومد یک

  

شود و لباس  یوارد اتاق مشترك مان م يکند و بدون حرف اضافه ا یکاناپه بلند م يخسته تنش را از رو پندار
ارا  یکار، از خانه و زندگ ادیام که بخاطر سفارش ز يفکر یشود...  ناراحت از ب یوارد حمام م یکند، وقت یرا م شیها
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مورد عالقه پندار را  يشب غذا يبرا يدر خانه دار يکارجبران کم  يهم برا نیبه کل فراموش کرده بودم  بنابرا
در آرامش  بایشب ز کی لهیرا بوس میها يکنم کمبود یم یکنم و سع یبه تن م يبایکنم و هم به لباس ز یدرست م

  .میبگذران

  

و  دهیرا چش شیها یاستقال کار و سخت زیدانم چراکه خود ن یام را م یقدر زندگ شتریکنم و ب یم تیرضا احساس
او را دوست داشته باشم که  شتریشود ب یکنار پندار، باعث م تیو رضا يکنم، احساس شاد یحال پندار را درك م

  .میکن یکنارهم تالش م

  

دم کرده همراه گز  يهشت شب بود، شتاب زده چا يکنم عقربه اش رو یم واریکج د يفانتز يبایبه ساعت ز ینگاه 
  شوم. یبودم وارد اتاق خواب م دهیکه تازه خر یو نقل

  

  انداخت: نیطن میصدا یبه آرام يبود که صدا شیدر حال خشک کردن موها یبا حوله کوچک آب پندار

  آوردم. يبرات چا نیبش ایب زم،یباشه عز تیعاف

  

همراه بهارنارنج  يعطرخوش چا دیاش را باال کش ینیتخت نشست، ب ينثارم کرد و خونسرد رو ینگاه کج مین پندار
  کند: یم ختهیرا برانگ شیو اشتها دیچیپ یاش م ینیب ریز

  درد نکنه. دستت

  دهم: یسر م ینیریش خنده

  وگردش؟ حیتفر میبر ;آخر هفته هست فردا

نه وقت و پولش را، پندار در  میاما نه امکانش را داشت يخواست به مسافرت دو روزه برو یوقت بود دلم م یلیخ
  م؟یپرسد: کجا بر یکند با گرفتن حبه قند م یاستقبال م شنهادمیاز پ تیدر نها یکند ول یسکوت تبسم م
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  و مماس تن پندار پلک زدم: دمیرا باال کش تنم

  مشهد؟ ایشمال  می! برمیعسل نرفت ماه

  تفکر لب زد: یرا خاراند و با کم شیابرو گوشه

  شمال بعدش مشهد، چطوره؟ میو با هم اول بر میکار بش الیخیهفته رو ب هی بنظرم

  گفتم: تیخندم با رضا یم طنتیباش

  .میریهتل بگ میمجبور نباش گهیکه د میچادر چهارنفره بخر هی میتون یخوبه، تازه م یلیخ

  کرد: يزیاخم ر پندار

  ...نکهینه ا میراحت باش میخوا یم یناسالمت

صورتش پندار کش آمد و  يلبخند رفته رفته به پنها یحرفش را خورد که به ادامه حرفش فکر کردم و در آن هیبق
  شرمزده لب زدم:

  نبود. ادمیاصال  ا،یگ یم راست

  

  .زمیعز یتو بگ یشدم: هرچ رهیهمسرم خ يها یعسل يبایز ین ین در

  

  و به جلو چشم دوخت: دیکش یصدا هورت یاش را برداشت و ب ياستکان چا پندار

  .میش یخالص م یشه هم از تهران پراز دود و شلوغ یخوبه هم آب وهوامون عوض م ينطوریا

  :دیباره سرش را صاف کرد و پرس کی

  رم؟یاوستا بگ نیماش ای میقطار بر با
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  م:زده و مصمم جواب داد یپلک 

  !هافتیخش روش ن هیکه  میچون همش نگران میراحت بر الیبا خ میتون یشه اون وقت نم یاوستا امانت م نیماش

  

که خودش هرگز به آن فکر نکرده و بدون فکر  يماهور باال بود بطور يزیلبش به نشانه تعجب باال برد دقت و ت گوشه
  زد. یحرفش را م

کرد تا  یخودش کار م يرو شتریب یکرد، بهتر بود کم یم یآمده و احساس سرخوردگ نییاعتماد به نفسش پا یکم
  همانند سابق شود.

  

 ***  

  حال

او  مانیبخاطر زا ادیو از دست دادن خون ز یدانست خستگ یشد، م رهیزهرا به چهره غرق خواب ماهورش خ مامان
  دهد! رینشده تا به دخترکش ش داریبتا حال هم  شبیکه از د يرمق و سست کرده، بطور یرا تا چه حد ب

  

  کند. یدگینکند و خود به کارها رس دارشیماهور در خواب او را مصمم کرد که ب لبخند

 يرا گرفت، بعد از چند بوق صدا نیرحسیو شماره ام دیکش رونیب شیقهوه ا يپارچه ا فیک يرا از ال تلفنش
  انداخت: نیخشدارش در گوشش طن

  مامان... سلـام

  مادر؟ يکجا نیرحسیام —

  نشده هنوز؟ يخبر ینگرونت بودم، از حاج دل
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 میتیکه  دیبه مادرش بگو ییآماده سوزاندنش بود، با چه رو یداغ خیهمانند س نیرحسیام يشده در گلو شیر بغض
  .ستین ایدن نیا گردریسرشان د هیشده و سا

  

  را شکست: يشد که مامان زهرا سکوت لحظه ا یباز نم قتیگفتن حق ياز هم برا شیها لب

  نه؟ ایرو بگو مادر، حال بابات خوبه  راستش

  گه؟یبگو د ،يپسر جون به لبم کرد د

  بود. يبد طیبروز ندهد، شرا یانداخت تا حرف یو اشاره مدام سر باال م میبود و با ا ستادهیا نیرحسیکنار ام اشاری

  

  زبان به کام گرفت: یزخم بود، طاقتش طاق شد ول يخودشان نمک رو یکس یمادرش و ب ییتنها

  ؟يالزم ندار يزیآم اونجا، چ یدارم م مامان

  در فضا احاطه شد و مامان زهرا لبش را با زبان تر کرد: يمعنادار تبسم

  باشه، منم حواسم به ماهور و بچشه.  یحواست به حاج فقط

  .نیشه، بهتره شما هم باش یم صیترخ يماهور جا درست کنه تو هال که عصر يهنگامه بگو برا به

افکند و مدام  وارید يتنش را به رو یبدون کالم ریدر جوابش گفت و تلفن را قطع کرد، سربه ز یچشم نیرحسیام
  :دیکش یم شیموها يپنچه ال

  بدم؟ یجواب مامان رو چ حاال

  

 یوقت دید یخودش را م يها یشد، در واقع بچگ رهیخ نیرحسیبه ام نهیکرد و دست به س یسکوت محض اشاری
  آورد. يسخت  رو يبه کارها يوناچار یتنگدست ينداشت پدرش فوت کرد و او مجبور شد ازرو یسن
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کمک به آنها  يشود تا هرچه در توان دارد برا یمصمم م یدارد ول يریچه تعب کویخانواده ن دنیداند حکمت د ینم
  انجام دهد.

  زند: یلب م آرام

  شه؟ یخص معصر ماهورخانم مر گفتن

  :دیکش یآه نیرحسیام

  .آره

  به چانه زمزمه کرد: دست

  ماهورخانم باشه. شیتا پ ادیبهتره حاج خانوم بگم ب پس

  متعجب سرش را باال گرفت: نیرحسیام

  !؟ها

  شلوارش فرو کرد: يها بیداخل ج شیزد و دست ها یپلک اشاری

تونه به زهراخانوم و ماهورخانوم کمک کنه، االن بهتره  یآدم رو آروم کنه و مطمئنم م يخانوم خوب بلده چجور حاج
  بمونه و روحش عذاب بکشه. نیرو زم تیم ستیقبر ودفن، خوب ن يدنبال کارها میبر

  

 یکم کس یتعطل نکند و دنبال کارها باشد، چراکه حاج مرتض نیاز ا شتریب نیرحسیگفت تا ام یم دیبود اما با تلخ
  شد. یا خانه اشان از ازدحام و حجره داران پر مخبر فوتش حتم دنینبود و با شن

  

  تر انجام شود. عیدفن سر يو با کمک آنها کارها دیالزمه را به دوستش بگو يشت تا کارهاتلفنش را بردا اشاری
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 یآب وانیل شیاز آبسردکن برا یچشمانش سرخ و صورتش کبود شده بود، با تاسف و ناراحت نیرحسیبرگشت ام یوقت
  بهشت زهرا شدند... یپر کرد و به دستش داد، سپس همراه هم راه

  

دهد، نگران است  یاو جواب نم ردیگ یپلک نگذاشته و هرچه شماره همسرش را م يتا حال لحظه ا شبیاز د هنگامه
  بشنود. يبه مامان زهرا هم زنگ نزده تا مبادا خبر ناگوار یزند از ترسش حت یو دلش شور م

  

 مارستانیتوانست به ب یدهد، کاش م یجواب نم نیرحسیرخ داده که ام یفرزندش اتفاق ایماهور  يبرا دیترس یم
  بد بود. نیماند و ا یماهور برود اما خانه تنها م

کرد تا حواسش پرت شود و بهانه  یم يباز ایمح فینرم و لط يکردن نداشت و همواره با موها يجز صبور يا چاره
  .ردیمامان جونش را نگ

  

  را بلند کرد: فونیخانه که به صدا در آمد با تعجب چند قدم برداشت و آ زنگ

  بله؟

  :دیرس فونیپشت آ ینرم خانم يصدا

  خانوم؟ هنگامه

  جواب داد: دیمردد و با ترد هنگامه

  شما؟. خودمم، بله

  درنگ لب زد: یمسن ب مهین يشد خانم محجبه ا انینما فونیآ يجلو رشیتصو

  هستم دخترم. اشاری مادر
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 نیشب شام مهمان ا کیبا او دوست شده و  نیرحسیکه ام يهمان فرد یحق اشاری يادآوریتبسم کرد و با  يا لحظه
  خانه بود.

  

  کنم. یداخل خواهش م دیبله بله بفرما —

رفت  شوازیرا روشن کرد و خود به پ يکتر ریدارد، شتاب زده ز يدانست با او چه کار یسه ظهر بود و نم يرو ساعت
  و در هال را تا انتها باز کرد.

  داخل شد. یدر آورد و با سالم و احوال پرس يرا کنار پادر شیکفش ها یبا لبخند کمرنگ اشاری مادر

  شدم.دخترم، مزاحم  دیببخش یلیخ —

  .نندیبش ییرایپذ يمبل ها يتعارف کرد که رو هنگامه

کرد تا خانم تازه  یم یبا شرم پشت مبل پنهان شده و آرام آرام گردن کش ایکنار مبل تک قرار گرفت و مح زین خود
  .ندیوارد را بب

  حاج خانوم. نیخوش اومد یلیخ —

  به هنگامه زل زد: میزد و مستق يلبخندمحو اشاری مادر

  ؟يآر یآب م وانیل هی

  زد: يلبخندخجالت زده ا هنگامه

  گذاشتم. يچا

  نه باال برد: یرا به معن دستش

  گرما هالك شدم. نیباور کن توا يآب خنک بد وانیل هیممکنه فقط  اگه

را از همان آب پر کرد  یبزرگ وانیآب را برداشت و ل يا شهیش يبطر خچالیدستپاچه به آشپزخانه رفت و از  هنگامه
  قرار داد. زیبشقاب تم يو رو
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  حاج خانم خم شد: يجلو آرام

  .دیبفرما

 يکه عطشش رفع شد تک سرفه ا نیهم د،یاز آب نوش يزمزمه کرد و مقدار رلبیز يخانم دستت دردنکنه ا حاج
  هنگامه شرح داد. يکرد و با حوصله ماجرا را برا

  

 یم يحرف حاج خانم با ناباور انیکه بعداز پا يشد بطور یتر و متعجب تر م دهیبه لحظه رنگ هنگامه پر لحظه
  پرسد:

  بهم نگفت؟ يزیچ ریچرا خود ام پس

  هنگامه شد: کیبرخاست و نزد شیخانم از جا حاج

قراره  نجایکه حالش بد نشه، چون امشب ا میبه زهراخانوم بگ يچجور مینیبب دیخودش تو شوکه مادر، حاال با اون
مادرت آماده  مارستان،یب میباهم بر دیاالنم اومدم بگم که آماده شو با ان،یب تیتسل يبشه و مردم برا یقرآن خون

وداع با همسر مرحومشون به بهشت زهرا برند، تموم کارها درست شده و فقط همه منتظر زهرا خانم تا به  میکن
  هستند.

  نشند و بتونند با حاج آقاشون وداع کنند. هوشیخدا کنه ب فقط

  شد و با هق هق به سمت اتاقش شتافت. ریاز چشم هنگامه سراز يبا ناباور اشک

  کرد! یبه تن م اهیرخت س دیبا

بعد  يایدن یهمه زود از جمع خانواده دل کنده و راه نیپدرشوهر مهربانش ا یتواست باور کند حاج مرتض ینم یحت
  شده!

  !بیعج یلیبود خ بیرفته، عج ایاز دن یدر شب تولد فرزند ماهور، حاج مرتض قایمانده بود که دق رانیح

  "به دنبال باده دنیفکر کردن به گذشته مثل دو "
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 یدانم اما تمام تنم کرخت و ب یرا نم ت،یواقع ایتوهم است  دار؟یب ایشنوم، خوابم  یرا م يزیچکه کردن چ چکه
 یبیآب دارد. خسته و از همه بدتر درمانده ام که درد عج يحس است. لبانم خشک و ترك خورده است و تمنا

  رود. یکنم و آخ ام باال م یو کمرم احساس م رشکمیز

  خداا... يوا _

جفت چشم  يزند که شتاب زده ؛ دستم را رو یکنم، نور چشمم را م یکرده و چشمانم را باز م يندیناخوشا احساس
به سرم که به رگم وصل است و  یکنم. مبهوت شده با مات زدگ یدر رگم حس م یگذارم که سوزش کم یم میها

  شد. یم دهیقطرات آن است که تنها در اتاق شن دنیچک يصدا

  

کردم  یرا حس نم میبود و تنها پاها دهیپلکانم را باز وبسته کردم تا به نور اتاق عادت کند، درد امانم را بر چندبار
  فلج شده بودم! ییگو

  

کنج اتاقک  بیچرخانم که تنها و غر یم یکس افتنی  ِدیکنم. سرم را،  به ام یاحساس ضعف م دیام است و شد تشنه
  افتد! یروح م یو ب دیسف

  ن؟یان کجاآه. مام _

  

  برم. یرا باال م میو صدا دهیباال کش یتخت کم يرنجوم را از رو تن

  آب... آب... ست؟ین یکس  _

  کردم. یکرد و درد را در تمام بدنم احساس م یزوق زوق م میها دست

  

  ...ایخدا
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  شود: یم کمیتفاوت نزد یبا چهره ب ياتاق باز شد و پرستار در

  ؟يبهوش اومد _

  ا نرم باز کردم.ام ر دهیخشک لبان

  بچم...؟ _

  لب زد. الیخیو ب خونسرد

  ؟يبخش نوزادانه، همراه ندار يتو _

  ناالن گفتم: جیوگ متعجب

  بچمه؟ شیچرا؟ مامانم هست... فکرکنم پ _

  رگم را درست کرد: يرو ویبه سرم انداخت و آنژ یحوصله نگاه یکرد و ب ینوچ

  !یکن یتکون نخور، وگرنه رگت رو پاره م ادیز _

  :دمیکه عقب گرد کرد تا برود، هول زده پرس نیهم

  نم؟یدخترم بب شهیم _

  از سکوت و اوهام تنها گذاشت! يایاز اتاق خارج شد و مرا در دن یکند اما بدون جواب یم یاندک یتبسم

  

  را داشت. بمیخورد و قصد تخر یسرم وول م يبا عالمت بزرگ سوال باال میکه برا يو سکوت... تنها واژه ا سکوت

  و هنگامه و برادرم کجاهستند؟ ستیمامان زهرا چرا کنارم ن نکهیا

  اضافه شد. میبه سراغم آمد و به دردها یبیو سردرد عج یفشارعصب

 یقیهم افتاد و به خواب عم يپلکانم رو یو گرسنگ یبودم که از خستگ رهیرنگ اتاق خ دیسف واریدانم چقد به د ینم
  فرو رفتم!
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  "یحق اشاری "

  

  کنم. یاندازم و هم زمان به زهرا خانم اشاره م یم ینگاه مهیبه حاج خانم ن یناراحت با

  ...ستین يزیحاج خانوم حواست بهشون باشه، کم چ _

  کند: یخانم تلخ زمزمه م حاج

داغداره و داره با اون حالش، کمک  ؛یبه دوستت برس يدردشو... تو بهتره بر دمیدونم دلبندم، خودم هم کش یم _
  کنه. یم

  

شده و  نیرحسیام کیبلند نزد يکشانم و با گام ها یام را به عقب م یشانیپ يجلو يتکان داده و با پنچه موها يسر
  زنم. یو دم گوشش لب م رمیگ یرا م ربغلشیز

  واال! يرنگ به رو ندار ن،یبش جای میبر ایب _

  گرفته وخشدار لب زد: بابام...؟ يکنان با صدا ناالن

  ...؟!یعنی میبابام... رفت... خدا تنها شد آخ

  

  باره فوت کند و همه در فراقش بسوزند! کیسرت  هیو بعداز سالها سا یداشت، مرد باش درد

  ماهور! يو ناباور هق زد: وا ستادیباره از حرکت ا کی

آره  ینم سرخش و رنگ مثل گچ اش پلک زد: ماهور تنهاست... طاقت يشدم که با چشم ها رهیومتعجب خ گنگ
  خدا... يبخدا... بفهمه حاج باباش... وا
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زار  یافتد و با حال یم زهایخاکر يبا زانو رو نیرحسیاندازم که ام یبهشت زهرا م ينگاهم را به خاك سرد رو محزون
  کند. یناالن م

کنه که  یسم باور نمبخشه... بخدا ق یباشه وگرنه منو نم دیکنند... با یبرم دنبالش، دارند بابامون رو دفن م دیبا _
  ... خدااااستین یحاج گهید

  

  کنان لبانم را از هم باز کردم. حیکنم و همزمان توج یرا بلند م ربغلشیشده دو زانو خم شده و باز ز مغلوب

  گفت؟ یدکترش چ یاون حالش خرابه، نشنوفت _

 یمدت بگذره بعدا بهش م هیدرد هم نداره؛ بزار  نیو تحمل ا مهیبراش سمه، اون حالش وخ یو فشارعصب استرس
  ...یگ

  

  مردانه اش دل من را هم سوزاند. بغض

  بخشه! یبخشه منو به واهللا نم ینم ست،ین ایدن نیباباش ا گهیکنه د یوگرنه باور نم نهیبب دینه! ماهور با _

  

را نبود و  نجایماهور مساعد آمدن به ا یوجسم یروم. حال روح یزل زده و به فکر فرو م يبه نقطه کور یعصب
  .ستین

  

  :دیگو یم نیغمگ یشد و با تعجب و لحن یم کمیبه حاج خانم اشاره کردم که آرام نزد دیترد با

کمرت  دیو نبا يمرد خونه ا گهی... تو دستیمامانت که حالش خوب ن شیزشته بلندشو و برو پ نیرحسیپسرم ام _
زن  دیهم نتونسته ازش فرار کنه... پاشو پسرم، چشم و ام چکسیهمه است و ه ي... مرگ براياریخم باشه و کم ب

  ... پاشو مادر...یوبچه و مادرت

  



  کالف

 
444 

 

دانستم او را  یاما نم دمیرا به چشم د دیکوب یم نیکه با مشت به خاك وزم نیرحسیپرسوز و آرام ام يهق ها هق
  دهد. یم یرا تسل نیرحسیام یکم شیچگونه آرام کنم که مادرم با حرف ها

  

  کنم: یم نیرحسیحاج خانم مشورت کنان، اشاره به خانواده امبه  رو

  م؟یکارکنیچ دیباشه؟ با دیماهور هم با گهیم ریام _

  !ستیاون حالش خوب ن 

  دهد: یتکان م يکشد و پرسوز سر یم یکند و سپس آه از ته دل یم یطوالن تبسم

  کرد؟ شهیچه م _

... بهتره میریبگ میتصم میتون یما نم ست،یهم داشته و حالش هم خوب ن مانیباشه... حاال که زا دیدخترشه و با اونم
  خودشون بگن! يبزار

  

  ماهور. نگران مداخله کردم: یو جسم یاز حالِ  روح کالفه

  ؟یچ اره،یسر خودش ب ییبال ایبشه  هوشیاگه ب یول _

  شود. رهیتا به چشمانم خ ردیگ یسرش را باال م متعجب

  !اشار؟یتو  یگ یم یچ _

  خوبه؟ حالت

  !ستیاوضاعت خوب ن ؛یخواب یگمونم بخاطر ب ،یاستراحت کن دیبا بنظرم

  

  کشم. یزمزمه کنان آه م رلبیکنم و ز یشوت م میپا يسنگ جلو به
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  خار تو پاش بره وگرنه... یخواد حت یدلم نم _

کرد ماهور را به  یمنا مفهمم و تمام وجودم ت یشوم، حال بدم را نم یو شتاب زده از قبرستان خارج م دهیکش یپوف
  !ندیب یم يوگرنه عواقب بد اورمین نجایا

  "ماهور "

  نگرم. یرا آرام باز کرده و به هنگامه و زن کنارش م نمیسنگ يپلک ها ،يپچ پچ ا يصدا با

  

صورتش معلوم بود! متعجب از گوشه چشم به هنگامه که چشم هاش قرمز و متورم بود  يدیکه سف يتوپول چادر زن
  زنم. یبود، زل م یمشک شیو تمام رخت ها

  

  کنم و با لحن لکنت وار ناباور گفتم: یکمرم احساس م ركیت يرو يبنند! عرق سرد یم خیبدنم  ناگهان

  بچ... بچم...؟ دخترم...! _

  وخشدارش زمزمه کرد: فیضع يشد و مرا آرام در آغوش گرفت و با صدا کمیهول کرده با شتاب نزد هنگامه

  ، دخترت خوبه!نترس _

  

  اشاره کردم: شانیبه لباس ها یحال با منگ یفرو دادم و ناباور و ب یدهانم را با سست بزاق

  !دن؟یپوش اهیپس چرا س _

  هنگامه؟

  شود. یبلند م ادمیو فر هیدهم که گر یتنم م به یحواس تکان یکند که ب یهق اش را بند دلم را پاره م هق

  ...!ییآ _
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  مرا به آرامش دعوت کرد. نهیگرفت وبا طمان میشد و از شانه ها کمینزد دهیترس يزن چادر همان

  !يد یخودتو آزار م ينشده که دار يزیآروم دخترم، چ _

  .دمیشده بود، نال رمیگ بانیکه گر يو درد ییشکند و دلخور از تنها یم بغضم

  کنم مامانم نبود. دخترم نبود؟  یچرا چشم باز م ست؟یپس چرا مامان زهرام ن _

  دهم. یم يو فشار رمیگ یدستانِ  چروکش را م ملتمسانه

  مامانم افتاده؟ ایواسه دخترم  ی. اتفاقنیشما رو بخدا راستشو بگ _

  زند: یلب م ریسربه ز هنگامه

  حاج خانوم؟ _

  

  است! یحق اشاریکه دستانش را با التماس گرفته ام در واقع مادر  يفهمم زن چادر یدقت، م یکم با

  کرد؟ یم کاریچ نجایاو ا اما

  زنم. یکنم و با هول و وال زار م یم يپرد و لرز بد یچشمم از ترس م پلک

  شده...؟ بابا دق کردم به واال نصف جونم رفت! یچ نی.. توروقرآن بگتوروخدا. _

  

  دهد: یشانه ام را مالش م ید و با آهکن یم یخانم تبسم طوالن حاج

  !ستین ایدن نیا گهیپدرت د یبهت بدم ول دیخبرو من با نیناراحتم که ا یلی... خمیبر دیدخترم با _

  

شود و  یکنم، پدرم حالش بد م یم یحرفش را در ذهنم هالج جیبرد و گنگ و گ یشوك حرفش، ماتم م از
  آورم! ینم ادیبه  یچیه گریو د ردیگ یدردم م زیبرد و من ن یم مارستانیاو را به ب نیرحسیام
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  شوم. یم رهیترك خورده به چشمان حاج خانم چ یبا لبان ناباور

  دروغه؟ _

  کنان افزودم. دیتاک مصمم

واسه نوه اش اسم بذاره... خودش گفت منتظرمه... اومد تو  میآره، دروغه... حاج بابام حالش خوبه و منتظر منه تا بر _
  خوابمـ...

  

شود، توان حرکت ندارم تنها  یرود و بدنم خشک م یم یاهیناگهان چشمانم س جهیخورم با سرگ یم يبد کهی
  ملتهبم! يشنوم و نفس ها یضربان تند قلبم را م

وار، باز وبسته  یزدند و من با چشمان حدقه زده لبانم را ماه یپرستار و دکتر را صدا م دهیو حاج خانم ترس هنگامه
  !میبگو یتوانم کالم یکنم اما نم یم

  

رفتن را نداشت، آب دهانم را به زور  نییراهش را گرفته بود و قصد پا نیماب ینیزسنگیسوخت و چ یم بیعج میگلو
  توانستم تن خشک شده ام را تکان دهم. یدادم اما نم یو صدادار فرو م

 يکنند و پرستار یه و حاج خانم را از اتاق دور مزنم که پرستار هنگام یوحشت و درد به دکتر و پرستارها زل م با
  ...یکیو تار یکیکند و تار یم قیرا درون سرم ترز يزیشود و چ یم کمیآمپول به دست نزد

  "هنگامه "

  

  دوزم، نگرانم! یکنم و با اشک به در اتاق ماهور چشم م یام را با بغض رها م آه

  !نیرحسیماهور و ام میحال وخ نگران
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  ؟خانواده آمد نیبه سر ا چه

  را نازل کرد؟ بتیبود که بال ومص یچه کس ریتقص اصال

 دیسرم شد رم،یگ یدستانم م نیاندازم و سرم را ماب یم یصندل ياز فشار واسترس امروز، تن کرختم را رو خسته
  سوخت! یچشمانم م یداشتم ول دنیبه خواب يدیشد لیتر م بیکرد و ضعف داشتم و عج یدرد م

  

  کنه، باش! یکه تو بطنت داره رشد م يباش و بفکر اون بچه ا دخترم آروم _

  کردم، چه شد؟ یگذارم، چه فکر م یشکمم م يزده و دستم را رو یلبخندتلخ

  خانواده گرم مارا چشم زدند؟ یعنی

  و دورهم بودنمان را نتوانستند تحمل کنند؟ یگرم

  و سرم را باال گرفتم: دمیکش یپوف

  گرفته حاج خانم. دلم

  اندازد. یم نیطن یمیبا لحن مال شیدهد و همزمان صدا یو دستم را نرم نوازش م ندینش یم کنارم

  !هیوفاست و دار فان یب ایغصه نخور دخترم، دن _

  و ناراحت! نیهم تا ابد غمگ چکسیو ه ستیشاد وخروم ن شهیهم چکسیه

  ...میکن یم یو زندگ مییآ یم ما باهاش کنار يچجور دید دیبا یگذرند منته یو م یباهم ط یروزها همگ نیا

  

دستش دانه  حیشوم، نگاهش رو به اتاق ماهور است اما تسب یم رهیرخ اش خ میکنم و به ن یرا به سمتش کج م سرم
  شود. یشنوم و دلم گرم م ینرم وخوش اصواتش را م يرود و صدا یم نییدانه پا
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 اشاریآوردم پدر  ایدن کمیدختر کوچ یآره... منم وقت یخودم م ادیدخترم، حال و روز ماهور من رو  یدون یم _
 یرو با تموم سخت مونیو زندگ میوقت کمر خم نکرد چیه یبا ما بد تا کرد ول یلیخ ایدم... دن یودخترم رو از دست م

  خودش... يخوند تا شد آقا یکرد وشبونه درس م یسخت کار م اشاری... بچم میهاش گذروند

  زد. يبود را پاك کرد ولبخند تلخ وخسته ا دهیکه از گوشه چشمش چک یاشک و با دست قطره دیکش یآه

  سر کردم! بیشهرغر يمن تک وتنها با دو تابچه تو یکه خونوادش کنارشن ول هیماهور دختر خوش شانس _

  

  زند. یکند و با مهرمادرانه اش پلک م یم لیرا به سمتم ما سرش

وقت  چیخوام ه یاما ازت م یماهور هم دوست خوب و همدم ي... برايچون توام مادر یکن یدونم درك م یم _
  خونوادش تردش کردند! یوقت دهیکش یاون دختر سخت ن،یتنهاش نزار

  

  : دمیو با تعجب من من کنان پرس دیپر رنگم

  ن؟یدون یاز کجا م شما

  زد و آرام تر افزود. یمات لبخند

رو  نکاریکه ا یپاك تره و بهش انگ وُبهتون زدند، اون کس دونم اون دختر از برگ گل هم یخودش بهم گفت، م _
  خودش! يدونه و خدا یکرده؛ خودش م

  

 " يبلند شدم که صدا یصندل يآمد که با هول از رو رونیبود. ب یپوش کیاتاق ماهور باز شد و دکتر که خانم ش در
  گرفته و به سمت دکتر شتافتم: دهیحاج خانم را نشن "تر مادر شیوا

  ... دکتر حال ماهور چطوره؟ خوبه؟دکتر _

  نگاهم کرد. نکشیع ياش صاف کرد و با دقت از رو یعمل ینیب يخوش فرمش را رو نکیع
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... اگه بازم بهش شوك وارد بشه ممکنه بدنش فلج دهیخوشبختانه با آرامش بخش االن خواب یبوده ول یشوك عصب _
  بشه و...

روم که حاج خانم با آرامش  یدهانم گرفتم و با چشمان حدقه زده عقب عقب م يو دستانم را جلو دهیکش یهع ناباور
  .دیگو یاش رو به دکتر م یشگیهم

  خبر باعث شوکش شده! نیطفلک پدرش رو تازه از دست داده و ا _

  

  دهد. یتکان م يتفاوت سر یب دکتر

  روش باشه وگرنه... یاسترس وفشارعصب دیاصال نبا دینبا یول امرزهیخداب _

 مارستانیراهرو ب يرو شیپاشنه کفش ها يرود، تنها صدا یکند و م یحرفش، عقب گرد م هیادامه دادن بق بدون
  شود! یمنعکس م

  تکاند: يدادم که حاج خانم سر یرا تکان م میوار مدام پا کالفه

  زهراخانم، االن تنهاست و... شیپ يتو بر بهتره

  تکان دادم. یبه نف يسر

 چکدومونیه نهیهستم... تنهاست و بب ایماهور باشم فقط نگران دخترم مح شیهستند ومنم بهتره پ لیهمه فام _
  م؛یستین ششیپ

  ترسه! یم

  کرد و مصمم جواب داد: دیتاک

  خونه باشه. یکیبهتره حداقل  يپس بر تیآن واسه تسل یخونه... خونه اتون هم م يدخترت تو شیپ يبهتره بر _

  

  کنم: یشوم و شرمزده به اتاق ماهور اشاره م یم بلند میاز جا یخستگ با
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  حواستون بهش هست؟ _

  ...يزیچ ياگه کار میخوام مزاحم شما باش ینم بخدا

  بلند شد. شیاز جا انیاهللا گو بسم

شد حتما به شوهرت  يزیچ يمونه... نگران نباش... اگه خبر یدخترم. ماهور هم مثل دخترخودم م میتعارف ندار _
  هم گناه داره. یکه اون طفل ياریو فشار ب یسرپا بمون دیحالت نبا نیدخترت، با ا شیدم... تو برو پ یخبر م

  

 مارانیآه و درد ب يشوم. صدا یرد م مارستانیروح ب یزمزمه کرده و با رخوت از راهرو سرد و ب "یچشم "حال  یب
 نیکند و از ا یدهم تا زودتر راه را ط یرت مقد میشود ضربان قلبم خود به خود تند شود که به پاها یبخش باعث م

  مکان وحشتناك دور شود.

  

و ساده  اهیس راهنیکند و او هم با پ یترمز م میپا يجلو "یحق اشاری "پسرحاج خانم  لیرسم اتومب یم ابانیسرخ تا
  پرسد: یاش نگران م

  شد؟ یچ

  اندازم. یم ریو سرم را ز دهیکش یقیعم نفس

  !هوشهیب _

  کشد. یم یزند و همزمان پوف یبرد و چنگ م یم شیموها نیدستش را ماب کالفه

  شوم که ماهور را دست حاج خانم سپرده ام!  یدو دل م یکم

 کیکه نزد يشخص مذکر چیبه ه گهید "پندار "دانم چرا بعد آن پسر یبودم و نم دهیخانواده ند نیاز ا يبد هرچند
  توانم اعتماد کنم! یشود نم یماهور م
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  کو؟یخانوم ن _

  اف کند.رود تا ص یام م یو با استرس و لرزش و البته ناخودآگاه دستانم به سمت شال مشک دهیاز جا پر شیصدا با

  بل... بله؟ _

  

  نگرد. یم نیدهد و با اخم به زم یلبش را فشار م نیشرمگ

  حالش چطوره؟ _

 یکند که او ماهور را م یمراقب باشم اما قلبم اصرار م دیزند که با یم بیدانم منظورش ماهور است، عقلم نه یم
  خواهد!

  به پندار... لعنت

  به نامردها! لعنت

  کنم: یم دیاما آهسته تاک يجد

  !خوبه

  برم خونه، شرمنده! دیمن با دیببخش

  اندازد. یافکارم م يکند و خط رو یرا باز م لشیاتومب يعجله درب جلو با

  رسونمتون. یم ن،یسوار بش _

 نیخواستم در ا یسر وصورتم کالفه ام کرده بود و نم يآفتاب رو میهوا و تابش مستق یبودم، گرم ستادهیدل ا دو
شناختم  یهم او را نم یاز طرف یهم بود که کمکش را رد کنم ول یادب یشوم، البته ب یمنتظر تاکس ابانیگرما در خ

  بود! نیرحسیهرچند دوست ام

  

  تواضع گفت:فروتن با  د،یتعطلم را د یوقت
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  !یمون یما م یآبج نیشما ع دینباش نگران

مکرر بالخره  يکه بعد از بوق ها رمیگ یرا م نیرحسیآورم و شماره ام یو تلفنم را در م نمینش یعقب م یحرف بدون
  دهد... یجواب م

  "اشاری "

کنم،  یخواستم از زن داداشش سوال یکردم اما فکرم حول ِ ماهور بود و نگران بودم و نم یم یدر سکوت رانندگ 
  به حرف زدن با من نبود! بیدانستم ترغ یگرچه م

خواست  يزیچ یباشند تا کمک نیرحسیبود، به بچه ها سپرده بودم مراقب ام ختهیبهم ر کویخانواده ن یروح اوضاع
  را احساس نکند. يزیدرنبود من؛ در دسترس اش باشند و کمبود چ

زن  يقلبم برا م،یبار بعد از مر نیاول يبودم که برا دهیرا با تمام گوشت و خونم فهم نیاما ا دم،یفهم یحال دلم را نم 
  خواستمش! یاو شده بودم و مردانه م دیومر دایاز همان حال ش نمیب یکه ماهور را م یاست و بار اول دهیتپ يگرید

خود را از بابت  الینظر گرفته بودم تاهم خ ریآمد، ماهور را ز شیماهور و کارمند امالك پ نیکه ب یاز سوتفاهم بعد
  کنم! تیریآمد بتوانم آن را مد شیپ یمشکل ياشتباهم راحت کنم و هم اگر فردا روز

راجب به او  شتریکند از ُجربزه اش خوشم آمد و ب یاش سخت تالش م یامرارمعاش زندگ ياو برا دمید یم یوقت 
  اش را بدانم. یشدم تا راز زندگ یم بیترغ

قلبم  شیوقت پ یلیاست و خ ریاس کویدلم در مشت ماهور ن دمیفهم دم،یسرگذشت اش را از زبان مادرم شن یتوق 
  را به او باخته بودم.

  اش باشم! یدل زخم يبروم و مرهم رو دنشیتوانستم به د یگذارم، کاش م یم لمیساعد دستم را کنار پنجره اتومب 

  ؟یحق يآقا _ 

  حواله اش کردم: ینگاه میمقابلم ن نهیحواسم را جمع کرده و از آ یفیظر يباصدا

  بله؟ _

  :دیرا مال شیو چشم ها چاندیرا در هم پ شیها دست
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  .نیبر ششیپ سریگفت بهتون بگم اگه ممکنه  نیرحسیام _

  تکاندم. يسر متعجب

  باشه حتما. _

و  یخال يرسانم. قبرها یخود را به بهشت زهرا م عیکنم، سر یم ادهیخانه اشان پ يهنگامه خانم را جلو یوقت
  آنجا جمع شده اند. یکند که همگ یمرا متوجه م ،يدر گوشه ا تیازدحام جمع

  

 یاست، م رهیخ ينشسته و به جا یقبرخال يرو شانیکه پر نیرحسیشوم تا به ام یبلنداز کنار قبرها رد م يگام ها با
  رسم.

  

  گذارم. یشانه اش م يدستم را رو شیشوم و زانو به زانوا یدرنگ کنارش خم م یب

  ن؟یرحسیشده ام یچ _

  دهد. یکند و سست دستش را تکان م یرمغ اشک خشک شده اش را لمس م یب

 مشیمامان زهرا حالش بد شد برد ان،یب تیخوان واسه تسل یبهم خبر دادند که حجره دارا م شیساعت پ مین _
  خونه، موندم بخدا!

  

  .دمیبه چانه ام کش یتر کرده و دست را لبم

  رو... یحاج ،یهست ینداره تو پسر بزرگ حاج مرتض بیع یآن ول یخب م _

  

  .میستادیبلند شده و راست ا مانیحرفم با صلوات بلند مردها نصفه ماند که هردو از جا هیبق

  .دمیشن یرا با لحن تلخ نیرحسیکه زمزمه آرام ام دیرا در آغوش کش نیرحسیشد و ام کمانینزد يمرد
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  حاج رسول! _

  زنم. یگذاشتم و با دقت به خانواده حاج رسول زل م میچشم ها يام رو یمشک نکیبودم و ع ستادهیا يا گوشه

  

 نیناراحت و غمگ یچقد از فوت حاج مرتض ییزد گو یزار م ياست، طور بیعج میو کردار حاج رسول برا رفتار
  گفت! یم يگرید زیچ شیاست، اما چشم ها

  

 نیرحسیبه تلفن ام نکهیزد تا ا یکرد و در همان حال مرا کنار خود صدا م یبرخورد م نیسرد و سنگ نیرحسیام
  .میبرو یقانون یبه پزشک یآوردن حاج مرتض يزنگ زدند تا برا

  

 شیکفن ودفن را به حاج خانوم گفته و از او خواستم تا به هوش آمدن ماهور، تنها انیجر عیسر م؛یکه راه افتاد نیهم
  نگذارد!

آمده بودند. محکم   شانیها لیو فام انیاز آشنا یبه بهشت زهرا آورده شد و انبوه کوین یجسد حاج مرتض بالخره
به کمک  تیپردن مبه خاك س يو سپس برا میرا خواند تیمحل شون نماز م ياما صامت پشت سر حاج آقا

  شتافتم. نیرحسیام

 یوداع را م يداد و حاج آقا دعا یرا تکان م تیخورد، چندبار م یاز اشک و بغض تکان م شیکه شانه ها یحال در
  خواند.

 يپدرم، پسر يخود افتاده بودم که چقد کوچک و ناتوان بودم تا برا یبچگ ادی یرفت وقت یاهیچشمانم س مقابل
  کنم.

  

 یخانم ها و نوحه خوان ونیزجه و ش يکردم؛ صدا یرا درك م نیرحسیانباشته شده بود و درد ام میگلو خیب بغض
  حرصم را در آورده بود.
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دفن پدرم و  يدر ترس وخوف ام کرده بودم، صحنه ها یشده بودم و با تقال و چنگ زدن موها سع یعصب شتریب
  خواهرم که هر دو فوت کرده بودند! 

 یرا ماساژ م شینشسته و شانه ها نیرحسیکنار همسرام نمیب یگردمم که م یام م گهیر دچشم به دنبال خواه با
  داد!

  

 یم کهی نیرحسیناباور و محزون ام يکرد که با صدا یبه صورتم برخورد م میاشعه آفتاب مستق رم،یگ یرا باال م سرم
  خوردم.

  ماهـــور...!؟ _

و پژمرده با آن  فیمات و مبهوت به جسم ضع کنم،یترق گردنم را حس م يچرخانم که صدا یزده سرم را م شتاب
  بود! ستادهیرمغ ا یندارند و به اجبار و ب ستادنیا يزار که گشاد و بدفرم بود، معلوم بود اصال نا اهیس يمانتو

  

  !فتدیس نتا پ رندیگ یبغلش را م ریروند و هر کدام ز یبرادرش و خواهرمن هردو با هول به سمت ماهور م زن

  رساند: یدهد و از با چندگام کوتاه خود را سمتم م یبا افسوس تکان م يخانم سر حاج

  نشدم! فیحر _

دارد و  یکنار قبر قدم بر م بیغر یرنگ و رو با حال یبه او که ب یکنم و با نگران یرها م یرا پرصدا و حرص نفسم
 شانیو پر یختگیحدقه زده و رنگ گچ با بهم ر کردن با چشمان هیگر یحرف وحت یو ب ندینش یمادرش م کینزد

  دوزد! یبود، چشم م ختنیکه درحال خاك ر يتنها به قبر

  

و  غیاجیداد  یسر نم يو زار هیگر هیکه چرا مثل بق شمیاند یم نیخارانم و به ا یسرم را م نیو البته غمگ متعجب
  کند؟ یداد نم
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  انداخت! یحال ماهور مرا به وحشت م نیدهم، ا یرا با خشم بهم فشار م میو دندان ها فک

  کوبد! یم واركیخودش را به د يقرار یکنم، بدجور با ب یقلبم مشت م يدستم را رو ناخودآگاه

  انجام دهم. شیبرا يتوانم کار یسوزد که نم یم دلم

  

  کند! یخودزن دمیترس یماهور بود و م شیرفت، تمام حواسم پ شیچگونه پ تیدفن م يدانم کارها ینم

 هیبر سر و ناله و گر ختنیکند، چنگ زدن سر وصورت و خاك ر یم زشانیکه اکثر خانم ها موقع وداع با عز يکار
  !يزار

  

  :دمیهوا پرس یشدم و ب کشینزد یزد و با نگران میمسجد در حال کمک کردن بودم که حاج خانم صدا داخل

  افتاده؟ یواسه ماهور اتفاق _

  دوزد. یچشم م هیاندر سف عاصل

  نکرده!  ینه، حالش فرق _

 یاون طفل میاریب میبر دیبره، با دیتموم شده وبا فتشیدخترکش رو دست پرستار سپردم و االنم زنگ زده که ش فقط
  رو!

  

  ...میشد مارستانیب یتکاندم و کتم را برداشتم و باهم راه میتفهم یبه معن يسر

  

زدم  یضربه م کیشده بود به کف سرام یبودم، منتظر با نوك کفش که خاک ستادهیا مارستانیب رشیکنار پذ کالفه
  .دمیمادرم از دور شن مینرم ومال يکه صدا
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  سرد گرفته و به سمتش گام بر داشتم. واریام را از د هیشده ماهور بود، تک چیآغوشش نوزاد بقچه پ در

  

و نرم که صورتش باد کرده و  فیزنم که با جسم ظر یبرم و گوشه قنداق را کنار م یجلو م یرا با احساس خاص دستم
 یاش هماهنگ باز وبسته م ینیباز و نوك ب مهیکوچکش ن يبسته بود و لب ها شیشوم، چشم ها یقرمز بود مواجه م

  کرد. یشد ونفس گرمش را رها م

  

 یو وسواس بغل م اطیاحتبه دلم نشسته وبا نام خدا و بسم اهللا کنان نوزاد قنداق شده  را نرم در آغوشم با  مهرش
  داد. یوعطر بهشت را م حهیبود و را ی! بهشتمیبو یم قیبرم و عم یصورتش م يام را جلو ینیکنم و ب

  کنم. یمح میها هیعطر ناب و بکرش را وارد ر 

از  یکنند وقت يدانستم ماهور و خانواده اش چگونه برخورد یکنم اما نم يپدر شیخواست پدرش باشم و برا یم دلم
  .میعالقه ام به آنها بگو

  دهم. یزنم و نوزاد را به حاج خانم م یم يو خسته ا لبخندتلخ

  ...فینذاشتندطمع بابا بودن بچشم وچقد من عاشق بچه هام اما ح _

  خانم دلسوزانه لب زد. حاج

  ه؟یچه حرف نیمادر، ا تیاز جوون فیح _

  .زمیعز يخانواده بد لیو تشک یره ازدواج کندوبا یتون یم ،یهزار اهللا اکبر جوون و سالم ماشااهللا

  

آمد  یاز توانم بر نم يکار چیداد، من ه بمیو فر ختیر لهیح میکه دوستش داشتم برا یکس یوقت شیایبود رو نیریش
  ماجرا و دار و ندارم رفت! قتیاثبات حق يبرا
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ام را همانند  یزندگ یشوم و تمام یم مارستانیب اطیح یکنم و با حرص و خشم راه یتلخ شده عقب گرد م گوشت
  کنم. یتُف سرباال تصور م

  

 یسیعرق بدن و خ يهوا و بو یگرم یکنم، حاالتم زننده بود وقت یرا متر م اطیبه چانه وخصمانه گوشه ح دست
  کشم! یم رونیرا ب گارمیام؛ طاقتم را دور کرده بود که از گوشه کُتم پاکت س یمشک راهنیپ

  

  دارم. یو بر م دیآ یاش در م ياز ال یکیزنم که  یبه آن م يص ضربه اشوم و با حر یم تلخ

از توتون داخلش  یقیزده و کام عم لتریآتش به ف عیکنم و سر یم دایشلوارم پ بیج يگردم که ال یفندکم م دنبال
  زنم. یم

  

و  نیرا روشن کنم با نگاه غمگ گرید یکیخواهم  یرا به اتمام رساندم و تا م لترمیف ینه وقت یشوم ول یآرام م یکم
  شوم. یمحزون و منظور دار مادرم مواجه م

  

  کنم. یبا نوك کفش له اش م یانداخته و حرص نیزم يزده و تُفاله دستم را رو يپوزخند

  تونم...  ینگام نکن که نم ياونطور _

  را حق به جانب باال گرفته و افزودم. سرم

 ینارو زد ب ينکردم... بدجور یو کارهاش رو تالف اوردمیرو که نابود کرده رو بدست ن میکه اون زن، زندگ ینه تا وقت _
  شرف!

  

  !زیهمه چ یگذاشت رو دلم ناکس ِ ب داغ
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  برد. یچادرش را با زحمت باال م دیاش کش نهیاز س یآه

  گرده؟ یشه؟ زنت بر م یدرست م يزیچ تیبا خودخور _

  تونه جبران کنه؟ یرو م انتشیخ

  

  زند. یزل م نمیومصمم به چشمان خشمگ ردیگ یم میاز بازو سپس

  گرده؟ یات بر م هیو سرما تیجوون ،یبسوزون لتریف يرو لتریف _

  شه؟ یاصال داغ دلت خاموش م ای

 ،يرم خواستگار ی... بزار حال ِ ماهور و چند ماه پدرش بگذره برات میکن ایبعد اون تارك دن ستیتو که قرار ن پسرم
  مادر؟ باشه؛ باشه

  

مادرم را قبول داشتم اما با تمام عالقه ام  يافتم، حرف ها یراه م نگیحرف به سمت پارک یو ب دهیکش يکالفه ا پوف
رفتار و خشمم را  يهمسر سابقم شود و من نتوانم جلو يکارها یاو قربان نکهیترسم از ا یبه ماهور از خشمِ  درونم م

  .رمیبگ

  

  فکم! يپنچره گذاشته و دستم را رو يرا روشن کرده و ساعدم را رو لیکولر اتومب نمینش یپشت رُل م تا

 تینها یکه ب يگناهم و البته ماهور یام هراس داشتم، نه بخاطر شخص خودم بلکه بخاطر مادر وخواهر ب ندهیآ از
  زده و قصد شکوفا زدن داشت! شهیمهرش در دلم ر

  آدم ها "

  که، ياز عطر جدا

  زنن یخودشون م به
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  هم دارن يا گهید عطر

  گذارتره ریتاث که

  عطر نگاهشون 

  عطرحرفاشون

  که فقط و فقط يعطر

  اون هاست تیشخص مختصّ

  یعطر فروش يمغازه  چیدر ه و

  "عطر مرگ! یحت ایعشق دهد  ای انتیممکنه عطر خ نی... اشهینم دایپ

  . میرس یم امرزیخداب ی خسته کننده  تهران به خانه حاج مرتض ِ کیجان کندن از تراف یکل با

  اندازم. یم نییسرم را پا یکرده و رو به مادرم با شرمندگ ترمز

  خوام، دستِ  خودم نبود. یاگه اوقاتتو تلخ کردم معذرت م _

  صورتش بود، مادر بود ودلسوز و همرهم دردِ  تک پسرش! نفکیال يجزوه اجزا لبخند

  تو؟ ییآ یتو نم _

  نگرم. ینصب شده بود، م اهیدرش پارچه سسر يکه باال یدل به درب بزرگ دو

  نه! _

  باشه. ازیبرم مسجد ممکنه بهم ن دیبا

  شد، جواب داد. یم ادهیکه پ ینیح

  هم باش. قتیخب، مواظب خودت و اون رف یلیخ _

  کنم. یرا باز م راهنمیدکمه پ دو
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  چشم. _

  شود و صورتش سرخ است! یم کینزد خواهرم دوان دوان بسمت مادرمان  کتا؛یخواهم فرمان را  بچرخانم،  یم تا

  

زد و از  یم یرنگش به سرخ عیشد سر یم یکه عصبان یمعموال زمان کتایسرخ شود!  کتایآمد صورتِ   یم شیپ کم
  !زدیگر یکه باعث حرص وخشمش شود. م یمکان

  

  شوم. یرد م ابانیدرهم از خ يخارج شده و با اخم ها لیجمع کردن افکارم، از اتومب الیو محض خ کنجکاو

  

 یحرفش را قطع م دنمیرسم؛ با د یکنارشان م یکند و وقت یم فیمادرم تعر يرا برا يزهایام که با اخم چ متوجه
  رود! یور م اهشیشال س يها شهیاندازد و با ر یم نییکند و سرش را پا

  شده؟ یچ _

  کند. یم یانیپادرم مادرم

  جان تو... اشاری _

  کنم. یتکرار م تیو با جد میشده از اخم، مستق کیبار يچشم ها با

  کتا؟یشده...  یگفتم چ _

  کند. یرا از هم باز م شیندارم و منتظر هستم که با اخم و حرص مشهود لب ها ینی عقب نش ِ الیفهمد که خ یم

ذاشت، حالِ  زهراخانم  یزد وصفحه م یحرف م چارهیمراسم داشت پشتِ  ماهور ب يداداش اون خانمه همش تو  _
زهرا  شیپاش پ هیماهور بود و  شیپاش پ هیاتاقش بهشون قرص آرامش بخش دادند و هنگامه خانم  يبد بود تو
  خانومه رو ادب کنه! نیو از ا ادیهم نبود ب چکسیخانم... ه
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  و تشر زد. دیخانم لبش را گز حاج

  زشته! کتای _

  با حرص گفت: کتای

  مامان؟ یچه زشت _

  زشته...؟! یگ یزنه اون وقت شما م یمراسم پدرش، داره بهش هزار انگ ناروا م يتو طرف

 بهیغر هیپسرش و با  يصبرنکرد تا نامزد یبندوبار بود که حت یگه ماهور دختر سبک سر وب یکه م ستیزشت ن نیا
  هم و... يرو ختهیر

  

به  نیتند و خشمگ يبلند و نفس ها يپروا با گام ها یادامه دهد و ب کتایتمام وجودم را فرا گرفت و نگذاشتم  خشم
  کردم. یداد، توجه نم یزد و قسمم م یم میمادرم که صدا يداشتم و اصال به صدا یسمت مجلس گام بر م

کرده و به حد خودش رسانده  زیآخرش بود و صبرم را لبر گریحرف ها د نیرا گرفته بود و ا میچشم ها يجلو خون
  بود.

  

  و نفس زد. دیرا داخل گذاشتم، مادرم کنارم رس میپا هیدم تا را هل دا درب

  به جوونِ  ماهور! دمیقسمت م _

  داره! تیپسرم بخدا زشته و معص نکن

  منقبض شده ام را سخت فشرودم. فک

  مادرمن؟. یگ یم یچ _

 يرسه نثار اون دختر طفلک کنه و ککش هم نگزه که با آبرو یبه مغز پوکش م یو نگاه کنم هرچ نمیبش یگ یم
  کنه؛ آره؟ یم يخودش وخونوادش باز
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  .دیرا کش میانداخت و بازو یرا نگاه اطرافش

  شه؟یدرست م زیهمه چ یو داد وقال کن يزشته بخدا. اگه بر _

اون وقت اونا  ،یر ونجابتش دفاع کنتو از ماهو می... اومدیزن یو حرف اونا دامن م بتیو به غ یکن یفقط بدترش م نه
  ؟يماهور يپرسند تو چکاره  یازت م

  ؟يبراش دار یاصال چه جواب ؟يبد يخوا یم یوقت چه جواب اون

  کردم: دیرا مشت کرده و محکم و پرصالبت تاک دستم

  و ... چارکننیمشت خزبالت پشت سرش ر هیاونا حق نداشتند  یول _

  .دیحرفم پر وسط

  خزبالت! یگ یم يخودت دار _

پدرشون جنجال به پا  يو وسط عزا ياگه تو االن بر یول ستین رباوریاونا همش حرفِ  و اصال غ یدون یخودتم م پس
  دونند؟ یم یبنظرت تو رو آدم خوب ،یکن

 ی.. اون وقت چیباباشون دعوا راه انداخت يمجلس و عزا يگه؛ چرا تو ینفر بهت م نیاول قتیرف نیباور کن هم نه
  ؟یکه بگ يدار

  برخورد که اونا پشت  سرش صفحه گذاشتند و... رتمیشمارو دوست دارم و به رگ غ یمن آبج دیببخش یگ یم

  انداختم. نییوارد کردم و سرم را پا میرو به رو واریزده و با قدرت مشت به د یمضحک شخندیر

 رانیکه مشت کرده بودم را با درد باز کرده و ح یزنم و دست یم هیتک واریدرهم سرم را به د يحوصله با افکار یب
  کنم. یمادرم، زمزمه م نیسنگ رنگاهیز

  زنه! یم شیبدم که بدجور ن یصاحابو چ یدلِ  ب نیحرفات همش سند اما جواب ا _
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به او که هنوز نوزاد ماهور را در آغوش داشت؛ تلخ اضافه  میکشم و مستق یصورتم م يرا رو گرمیدست د دیترد با
  م.کرد

تونه  یبخدا... آدم چقد م هیزخم بزنن، نامرد ينطوریباباش رو به تن کرده ا اهیحالش بده و س یوقت ستیحقش ن _
  !يبر خودش و عاقبتش؛ وا يکنه..  وا یم يمومن باز هی يبا آبرو ينطوریخبر نداره و ا یچیپست و رذل باشه که از ه

  

  با تشر پلک زد. ختهیآم یلحن ناراحت

... تو که اشاریها انتظار دارم  نیاز ا شتریبار آورده باشم... از تو ب ریمنطق و جوگ یب نقدیآد پسرم رو ا ینم ادمیمن  _
  چرا؟ گهید ،يدیرو ند زایچ نیو کم ا يدیکش یخودت سخت

  پشت خودت کم حرف وسخن بود؟ مگه

  ...؟يکرد کاریچ تو

  !نیحرفه وهمحرفشون فقط در حد ِ  يبهشون نشون داد ای يدیجنگ باهاشون

  تو دهنشون؛ مگه نه؟ يکار ورفتارت زد با

  

 نیدر همه جا او را زنِ  بزرگ و در ح شهینبود که هم خودیآوردم، ب یمادرم کم م يو آرمان ها لیدل يجلو شهیهم
  دانستند! یحال مدبر م

  

 یکه مرا به شدت م يزیشد. تنها چ قیرفت و آرامش در وجودم ترز نیباره از ب کیدانم چرا جوش و خروشم به  ینم
  ماهور بود وبس! یبیو غر يآزرد تنها

  

  زند! یبه سرم م يفکر یبندم که در آن یرا م میبرم و چشم ها یرا مغشوش باال م سرم
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  .ستمیاز باال به حاج خانم که درحال آرام تکان دادنِ  نوزاد بود، نگر صالیاست با

  حاج خانوم؟ _

  افزودم. دواریرده و امکه لبم را تر ک ردیگ یرا باال م سرش

 چیو ه یمراقبِ  جفتشون شتریشما تو خونه خودمون ب نهیخونه خودمون... حداقلش ا میچطوره ماهور رو ببر _
  ه؟ینظرت چ م؛یستیکدومون هم شاهد ِ زخم زدنش ن

  

  پرسد: یکند و با شک و ظن م یرا جمع م لبش

  ؟یاون وقت تو چ _

  دونم پسرم چشمش دنبالشه و... یکه م یخونم درحال ارمیدختر مردم رو ب يندار انتظار

  

  برم: یدستانم را باال م جفت

  نه، نه!  _

 چکسیبد ه تیوضع نیرم خونه خودم اصال... شما فقط حواست به اون و دختر کوچولوش باشه... نگرانشم با ا یم من
  حواسش بهش نباشه... ها؟

  ؟یگ یم یچ

  

  دهد: یتکان م يگزد و پرفکر سر یرا م لبش

  گن؟ یم یچ هیمامان و بق نمیبرم بب دیبا _

  زند. یکه مادرم با تاسف لب م رمیگ یرا م نیرحسیآورم و شماره ام یزده تلفنم را در م هول



  کالف

 
467 

 

  بچه! یبزار به مامانش بگم بابا، چقد تو عجول _

  

ه دهد که حاج خانم نکند و اجاز ریرا بد تعب تمیبد برداشت نکند و ن نیرحسیحرف بزنم تا ام يکردم طور یسع
  کند. يحداقل تا هفتِ  پدرشان از ماهور و دخترش نگهدار

  

مان شود  یخواهد مزاحم ما بشود و ماهور سربار زندگ یخواست قانع ام کند که نم یشوکه شده اول م نیرحسیام
  کند. یقبول م یدهد و با قدردان یم تیحاج خانم بالخره رضا یبا اصرار و البته پختگ یول

  

بشرط  یشوند ول یو مادرم هر دو خوشحال م کتایکنم،  یرا بازگو م انیآرام شده و جر يو فکرم تا حدود الیخ
  شدن به ماهور را ندارم! کیدر آن مدت من حق نزد نکهیا

  

خبر  یب یکند ول یم ینیکردند عالقه ام نسبت به ماهور مرا وادار به عقب نش یداشتند که گمان م یدلخوش چه
  گذرم.  یم رشیآن زن، از خ يحرف ها یسبب تالفبودند که در 

  

  کردند! یکارها م یلیخ یخور پدر بود که پنهان رهیج يپسر حاج رسول، حتما از آن دسته آقازاده ها حامد

  خودشان را برمال کنم! یراخالقیغ يتوانستم راحت کارها یم

  

ساك وچمدان  یوکالغ مزاحم یثیخلوت شوند تا بدون حرف و حد نیرحسیتا منزل ام میگفته مادرم صبر کرد به
 ستیبه رفتنِ  ماهور ن یراض ادیبود که ز نیگواه ا نیرحسی. هرچند لحظه آخر نگاه همسر اممیماهور ودخترش را ببر

  دهد. تیرضا لشیم رغمیو مجبور شده تا عل
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 لیدر عقب اتومب کتایاو مانند مجسمه به کمک  تفاوت ماهور گره خورد، شوکه شدم ینگاهم به نگاه سرد و ب یوقت
  شود. یسوار م

 یموضوع را به مادر اطالع م یو دل آشوبگ یترساند و با دلواپس یزند، حاالتش مرا م ینم غیکند و ج ینم هیگر یحت
  صبور باشم تا وقتش برسد. دیگو یدهم و او مدام م

  

ام از  یوساك دست یشخص لیبا گرفتن چند دست لباس و وساانتقال ماهور به خانه مان انجان داده و خود  يکارها
  شوم. یاتاق خارج م

  

  شوم. یم کیبه آشپزخانه نزد ياست و با کنجکاو یخال سالن

  مامان کو؟ _

  اندازد: یباال م يشانه ا الیخ یب کتای

درست  یوکاچ ادیوعسل گرم با خرما ببرم تا خودش ب ریمامانش ش ياون کوچولو حموم بده... بمنم گفته برا رفته
  کنه.

  شوم. یخشک م کتایکنم که با سوال  یعقب گرد م 

  ؟يدوسش دار یلیخ _

  دهم. یرا مالش م میدو انگشت شصت وسبابه گوشه چشم ها با

  واسه ظهر. رمیخوام دل وجگر بگ یمامان اومد بگو فردا ظهر غذا ومذا بار نزاره م _

  اندازد. یخط م شینه صداپابره دوباره

  و... یرو بزن یکس یخواست یو نم ينشد یرتیغ يوقت اونطور چیآخه واسه زنت ه _
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درهم بدون آنکه نگاهش کنم با عجله و گام بلند از  يو ذهنم را مسموم کرد؛ با اخم ها دیحرفش را بلع هیبق
  شوم. یساختمان خارج م

  افکارم داشته باشم. يرو يتوانم تمرکز یو نم زدیر یفکرم را بهم م یحساب سوالش

  شدم! یم وانهیکردم وگرنه تا خود ِ فردا شک نداشتم د یخودم را سرگرم م دیبا

  کنم. یبوکس خال سیک يتا حداقل حرصم را رو رانم یبه سمت باشگاه م سپس

  دل وجگر را محکم در دستم گرفته و پشت در ِ واحدمان دو دل مانده ام. يها سهیک

رنگ آرام باز شد و  یزدم. در ِ فندق یضربه آرام م واریفشارم و با نوك انگشت به د یو زنگ واحد را م دهیشک یپوف
  کند. یاش توجه ام جلب م یچهره حاج خانم با آن چادرنمازش گل گل

  سالم حاج خانوم خودم؟ _

  دهد و زمزمه کرد: یم چیاش را دورِ  مچ اش پ حیتسب

  نشد که... سالم پسرم، مگه قرار کیعل _

  کنم. یاشاره م یجگر و دل را باال گرفته و همزمان با لحنِ  مظلوم سهیک

  و بدنمون کم خون شده! میوقته نخورد یلیگفتم خ _

  !میریبه بدن و جون بگ میبزن

  کند، معنادار و بودار! ینگاهم م میمستق

  کشم: یو دستم را پشت گردنم م دهیکش یپوف

  خب... حالشون خوبه؟ یلیخ _

  زند. یشوم که به شانه ام م یوارد م انیگو ااهللایکه  ردیگ یاز کنار در فاصله م یفهمد و کم یرا م منظورم

  سروصدا نکن. خوابن! _
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  کنم: یام نگاه م یو به ساعت مچ دهیباال کش یدستِ  چپم را کم متعجب

  وربع ظهره! کیساعت  یول _

  چه وقت؟ خواب

  دهد: یبه تاسف تکان م يسر

نداره و دخترشم مدام  ریخب ش یکرد ول یمقاومت م یاصال نتونست بخوابه، درد داشت و از طرف شبید یطفل _
  نداره و گشنشه! يرینوا هم تقص یکرد؛ اون ب یم هیگر

  

  و نگران به در اتاقش چشم دوزم. ناراحت

  ...دیدکتر... شا مشیببر دیبا _

  کند. یسمتم م يافتد و اشاره ا یخانم به سمت آشپزخانه راه م حاج

شه... فقط فردا وقت واکسن  یکنم درست م ياش رو مقو هیدم و تغذ یمدت بگذره، مسکن هاش رو که م هیبزار  _
  م؟یکن دیخر کمیدم راهم  مارستانیب میبر يایب یتون یداره، م

  

  انداختم: يها را داخل ظرف گود دار سهیرا باز کرده و ک نتیو در کاب دمیام باال کش ینیب

  ؟یبار گذاشت یچ

  ...اینذار يزیگفتم چ کتایبه  خوبه

  دارد. یکند و پارچ آب را بر م یرا باز م خچالی  ِدر

کن که  شیبشه... االنم برو تراس ذغال آت ادیز رشیگوشت انداختم واسش تا بخوره بلکه ش یآبگوشته بابا... کم _
  که بِدم بخوره. یجگرا رو کباب کن
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را برداشته و با فندکم نصف ذغال ها را  یشود که به سمت تراس رفته و منقل و انبردست یمشغول شستن م سپس
  شوم... یآتش زده و با بادبزن مشغول م

  

گذارم، با  یکانتر م يرا رو ینیبه دست وارد آشپزخانه شده و س ینیو س چمیپ یرا درون نانِ  لواش م خیس نیآخر
  کشم. یکنم و بو م یوسواس سرم را خم م

  برم حموم! دیبا _

  پرسد: یگذارد و متعجب م یم زیم يخوردن و نان سنگک را رو يخانم سبز حاج

  چرا؟

  خارانم. یرا م سرم

  گرفتم! شیدود و آت يبو _

  شنوم. یکنم که خنده اش را م یعقب گرد م سپس

 هیتو  اشاریره حموم؛ واال بخدا  یم یدود  معمول هیزنه اون وقت واسه  یحرف رو نم نیکشه ا یم گاریپسره س _
  شه! یم تیزیچ

بدن را کف  يشوم.  شامپو یحمام م یرنگ را از اتاقم برداشته و راه يشرت خاکستر یو ت یام و شلوار ورزش حوله
  دهم... یو خود را مالش م ختهیدست ر

  

شوم با  یوارد آشپزخانه م یکنم، وقت یم زیرا تم میکشم و همزمان داخل ِ گوش ها یم میموها يرا محکم رو حوله
  کنم. یماهور شوکه شده نگاهش م دنید

  

گام بر  نیشده و سنگ یکنم، از دست خود عصب یاندازم و اخم م یم نییحاج خانم سرم را پا یمصلحت يسرفه ا با
  دارم. یم
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  ن؟یسالم ماهور خانوم، خوب _

  دهد: یم یتکان اورد،یرا بدون آنکه باال ب سرش

  ممنون. _

  سرد و خشک! چه

زرد است و  شیگذارد؛ رنگ و رو یهم م يشوم که آرام پلک رو یم رهیبه حاج خانم خ یکرده و با گنگ تعجب
  جوئد! یم لیم یب شیغذا

 ایمزه  یگذارم، طعم اش نرمال است و اصال هم ب یدارم و در دهانم م یبرداشته و با شک از کباب ها بر م ینان تکه
  ندهد و آبدار باشد! یکباب کنم تا طعم سوختگ کنواختیکرده بودم  یسخت وخشک نشده بود، سع

  

  :دیهوا زبانم در دهان چرخ یب

  آد... یاگه خوشت نم _

  و مکث کنان سرش را باال گرفت. ستادیخواست نان بردارد، با حرفم ا یکه م دستش

  ؟یچ _

  انداخت و سرد افزود: ریکه با اخم نگاهش را ز دیدانم در نگاهم چه د ینم

  نه خوبه. _

و محکم به سمت اتاقم  نیسنگ يبرخاستم و با گام ها میحرف از جا یباال انداختم و گوشه لبم تلخ باال رفت؛ ب ییابرو
  راه افتادم.

  شدم. کینزد يو مدارکم را برداشته و از اتاق خارج شدم و به سمت در ورود چیسو

  رسد. یسرم م يدارم که حاج خانم باال یبر م یرا از کشوجاکفش میشده و کفش ها خم

  هو؟ی شدیچ _
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  کردم. هیزده و تلخ گال يپوزخند

  !نهیآد من رو مدام بب یدونم... فکرکنم خوشش نم ینم _

  !ستیداره خب... معذبه و راحت ن حق

  .دیآ یزند و گوشه لبش، کش م یم هیتک واریخانم به د حاج

  خب؟ _

  به جانب حرص زدم: حق

  .!خب نداره که.. _

  اومدم و... قهیدق هی من

  گذارد: یلبش م يرو انگشت

  . زشته!سیه _

  ماهور نبود! گهیاون وقت د دیخند یاگه به روت م درضمن

  

  کنم: یباز سرم را کج م یخورده و با دهان جا

  حاج خانوم...؟ _

  اندازد. یباال م يتفاوت شانه ا یب

 لتیو تحو دهیبه روت نخند نکهیفقط بخاطر ا یکامِ  خودت و اون رو تلخ کن دی و تو نبا ِیعیاتفاقا رفتارش طب _
  نگرفته!

  

  دهم: یرا ماساژ م میچشم ها کالفه
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  !یکه من رو ناکوت کن يدار نتیبگم شما جواب تو آست یمن هرچ _

  رم... فعال. یم من

  :ردیگ یزند و مرا در آغوش م یم یحیمل لبخند

  ونقد هم حرص نخور!مواظب خودت باش و ا یبرو ول _

  چشم! _ 

رسم تا حرص وجوش  یبه سمت باشگاه سر کوچه مات م عیروم، سر یم نییرا باز کرده و تند تند از پله ها پا در
  ام آرام کنم! يانرژ هیدرونم را  با تخل

مجبور بودم   حال و احوالم ذره ذره آب شود. ِ دنیرا ترك کنم و نگذارم مادرم با د گاریبه خودم قول داده بودم س 
  !اورمیب يبه باشگاه رو گاریس دنیکش يبجا

کنم که شماره از خانه مان است،  یخورد. سرم را خم م یکه تلفنم زنگ م زمیر یرا داخل استکانم م دهیدم کش يچا
  کشم: ینان ِ تست م يکنم و همزمان مربا را رو یتلفن را برداشته و وصل م

  جانم؟ _

  :دیگو یم یاز پشت گوش هیپرگال

  که؟ يایقرار بود امروز ب _

  ده صبح است! يرو قهیده دق يعقربه اش رو وار،ید ينگرم که ساعت رو یوسط سالن کوچک خانه ام م به

  

  کنم. یجمع م هم يرو لبم

  آم. یشرمنده االن م _

  کنان افزود. دیتاک

  ها باش... ابونیو مراقب خ ایزودب _
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  زنم. یبه لقمه ام م يگاز 

  چشم! _

 یرانم تا که م یشوم. با سرعت به سمت خانه م یم یکند که تند و نجوئده صبحانه ام را تموم کرده و راه یم قطع
  مانم. یمنتظر م لیزده و درون اتومب یرسم تک بوق

  

  دهم: یجواب م دنیخورد و بدون د یزنگ م تلفنم

  بله؟ _

  رسد: یبه گوشم م نیرحسیآرام و گرفته ام يصدا

  داداش؟ یخوب اشار،یسالم  _

  .ندینش یگوشه لبم را م یلبخندگرم

  سالم از ماست دادا! _

  ؟ی... رو به راهچخبر

  افزود: نیکرد و شرمگ یمکث

  اشار؟ی... نایا تیآن واسه تسل یرن و م یخوبم، فعال م _

  

  شوم. یدارد، م یکه آرام آرام گام بر م يآمدنِ  مادرم که نوزاد را در بغل گرفته و ماهور متوجه

  م دادا؟جوون _

  رساند. یکالمش را م شرمزده

  آم دنبال ماهور ودخترش... یدارم م _
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  فشارم: یهم م يرا رو لبم

  چرا؟ _

  شده؟ يزیچ

  دهد. یجواب م عیسر

  نه! _

  سربار... م،یخوام مزاحم خانوادتون باش ینم فقط

  شوند. یشود و ماهور ومادرم سوار م ی عقب باز م ِدر

  پلک زدم. کالفه

  ؟یچه مزاحمت _

  ست؟ین یکه حرف ،ینگران تیخانم خودش دوست داره و منم دورا دور حواسم بهشون هست... اگه بابتِ  آبج حاج

  

  فهمد. یام را م هیکنا یشود وقت یشرمنده تر م لحنش

  خوام یخونتون... فقط نم ادیب مینه واال داداش... من به تو اعتماد دارم که گذاشتم آبج _

  کنه و سربار باشه! تونیودخترش که اذ ماهور

  کشم: یرا م یدست ترمز

  آخه؟ يچه سربار _

  .میتا واکسن خواهرزادت رو بزن میمارستانیتو راه ب میاالنم دار میحرفارو ندار نیکن، ما باهم ا گوش

  

  زمزمه کرد: مات
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  !واکسن

  ما. يبخاطر مشکالت و گرفتار یزن یوقت از کارت م یشرمنده که وقت و ب بخدا

  کردم: يسرفه ا تک

  ؟یحرف بزن تیبا آبج يخوا ی... راحت باش، میکن یبس کن... چقد تعارف م _

  :رمیگ یسکوت کرد که تلفنم را عقب م نیرحسیام

  .دیبفرما _

  کنم... یام م یتفاوت رانندگ یدهد، ب یو به دست ماهور م ردیگ یتلفن را م مادرم

  

  

پرستار به قسمت اطفال  يروم که با راهنما یم رشیت پذشوم. به سم یم ادهیپارك کرده و پ يرا گوشه ا لیاتومب
  روم. یم

  کنم. یروم و نوازشش م یم کشیشود که ناخودآگاه نزد یخشدار نوزاد بلند م هیو گر غیزند ج یواکسن را م یوقت

  اندازد. یبعد از اتمام کارش، نوزاد را در بغلم م پرستار

  دخترت رو! ریبگ _

  اندازم: ینوزاد م يبایو ز نیریشود. نگاهم را به چهره ش یکه از اتاق خارج م نیهم

  ؟یشه که بدون اسم باش ینم _

  بخدا! يو گناه دار یروزه بدون اسم دو

  

  زند! یبرد و نق م یم نیکنم که دهانِ  کوچکش را مدام به طرف یرا نرم نوازش م شیانگشت سبابه گره ابروها با
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  دهم: یتکان م یکم متعجب

  ده؟ یچرا دهنش رو باز وبسته و مدام تکان م نیا _

  کند: یم یخانم خنده آرام حاج

  گشنشه طفلک! _

  فرستد! یم رونیواشاره به در، مرا از اتاق ب میو با ا ردیگ یبچه را م یبه آرام سپس

  

  دانست و در آغوشم انداخت. یحواس مرا پدر بچه م یپرستار، ب یوقت دیدو رپوستمیز یخوش

  .میگرد یدکتر به خانه بر م هیو با توص ندیآ یم رونیکنم تا مادر وماهور از اتاقک ب یم یرو را طوعرض راه طول

  

 یکه کاله کاسکت مشک يموتور کیکنم که ناخودآگاه متوجه ِ  یم میرا تنظ میجلو نهیکنم، آ یم ادهیآنها را پ یوقت
  شوم. یبر سرش داشت، پشت سرم م

  رود! یو م ردیگ یگازش را م عیسر قهیزنم که بعداز چنددق یشود و با دقت زل م یدرهم م میها اخم

  

  کنم. یآورده و باال نگاه م رونیاز پنجره سرم را ب دیکند، با شک و ترد بیخانواده ام را تعق ینداشت کس سابقه

  پرده ها کنار رفته بودند! یسالن بسته بود ول يها پنجره

  دهم. یلبم را با ناخن خراش م گوشه

  شده باشند؟ کتایممکنه مزاحم  _

  باشه؟ يزیچ یهمکالس دیباشه اون جُونه و دانشجو... شا یهرچ
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  نگرم. یدوباره به پنجره م دیدستم را مشت کرده و با ترد اریاخت یب

  باشم! کتایمراقب  شتریب دیبا _

 یدرس يکالس ها و واحدها خیتار یگرفته بودم رفت و آمدش را، حت رنظریرا ز کتایصبح ها نامحسوس  يروز چند
  اش را از حاج خانم گرفته بودم.

درسش بخورد  ایبه قلب و  یضربه بزرگ یخواستم در جوان یکه نم یلیرا به حاج خانم گفته و با دال زیهمه چ هرچند
  اشتباه بشود او را قانع کردم. ای یاحساس يو وارد رابطه ها

 ایامکان نداشت او را نگران  دمیفهم یرا نم زیصحبت کنم اما تا همه چ هم کتایکرد تا با خود  ییمرا راهنما یحت
  کنم. میدلخور از واکنش ها یحت

  

کند و برعکس هر زمان که  ینم بیرا تعق کتایاصال  يکردم متوجه شدم آن مرد ِ موتور قیتحق شتریب یوقت یول
  کند! یم بیرود؛ او را تعق یم مارستانیب ایخودش و فرشته ( دختر ماهور) به درمانگاه  يکارها يماهور برا

  

روم و با اشک  یشود و با تماسِ  مادرم با شتاب به خانه مان م یفهمم که حال ِ فرشته بد م یموضوع را م نیا یزمان و
شوم تا فرشته را در  یم ادهیپ لیکه از اتومب یو زمان میرو یم مارستانیحالِ  فرشته؛ با عجله به ب يماهور برا هیو گر

  .مشو یم يمتوجه آن مرد ِ موتور رمیغوش بگآ

و  میرو یو شتابان به بخش اطفال م یمهم تر بود که با نگران میاما جان و حال فرشته برا ردیگ یوجودم را فرا م خشم
مورد  يتا دارو سدینو یخون و ادرار م شیدکتر متخصص، آزما نهیاش؛ با معا هیو گر يقرار یب دنیبا د فتیدکتر ش

  کند!  زیرا تجو ازین

  

  آمد.  یاز دستم بر نم يکار یآورد ول یدخترش، دلم را به درد م يماهور برا يقرار یو ب یدلتنگ
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ساعت  کیمانم که بعد از  یمنتظر م شگاهیآزما يدرهم جلو يبا اخم ها نهیزنم و دست به س یم هیتک وارید به
  .رمیگ یجواب را م

  )رندیگ یجواب را م عیسر یاوژانس يها شی( آزما

 یبه سمتم آمدند و با تق دنمیرسانم که مادرم و ماهور همزمان باد یخود را به اتاق دکتر م نیبلند و سنگ يقدم ها با
  .میشو یوارد اتاقش م

  

  دهد. یکند و سرش را تکان م یم یها را بررس شیرا جابه جا کرده و با دقت آزما نکشیع دکتر

  بشه! يبستر نجایامشب ا دیبا _

  .دیآ یرمغ جلو م ینگران، ب ماهور

  چرا؟ _

  دخترم؟ چشه

  کند. یدرهم قفل م شیبا افسوس دست ها دکتر

  بشه و هم درمان! یدگیمونه تا هم رس یم نجایهم نداشته، امشب ا یداره و متاسفانه رشد خوب يزرد _

  

  آب دهانش را صدادار فرو داد: ماهور

  ...!؟يزرد _

  شه؟ یبشه، خوب م يدختر من که... اگه بستر آخه

  به سرش داد. یخورد، تکان یو دو ساله م یبود و سن اش به س يکه مردِ  خونسرد دکتر

  .دینگران نباش م،یکن یدگیرس میتون یبهتر م نجایالبته، ما ا _
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  شوم. یخارج م مارستانیب یکنم و از محوطه داخل یگرد م عقب

کنم   یتصورش رام یتوانم مانع حس درونم شوم وقت یما نمکند، قول داده بودم ا یم گارینخ س کیهوس  بیعج دلم
  اش! يماریچقد درد وعذاب بکشد بخاطر ب دیفرشته با آن جسم کوچکش امشب با

  

  ِدنیپر بود و با د فتمیشود، امروز ظر یم دایدهم، سروکله همان مرد مرموز پ یم گارمیلترسیبه ف یکه پوک نیهم
  کنم. یکه به سرم آورده را تالف يچندوقته ا نیا یخواهم تمام نگران یمرد؛ م نیا

  کنم. یمشت را حواله صورتش م نیدارم و اول یبا خشم به سمتش گام بر م نیبنابرا

  گرفته و لحنش نگران است. شیصدا

  حال ِ ماهور...  _

  .دمیغر ادیکنم و با غضب و فر ینثار صورتش م يبار مت محکم تر نیدهم و ا ینم امانش

  ؟یکن ینم ایشرف... ح یب یتاحاال دنبال ناموس مردم یز کخفه شو... ا _

  ..ی... چقد رذلیعوض

  آورد. یرا باال م دستش

  مفکش؟ ای یلیوک ؟ینزن، تو خودت چکارش _

هم  يرا محکم رو میدندان ها نیبار خشمگ نیکرد که ا کیرا بدجور تحر رتمیخورد و رگ غ یخونم را م خون
  .دمییسا

  تو رو سنه نه! _

  ها؟

  شرف و... یب کهیآرم مرت یدر م پدرتو
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  !اشار؟ی _

شوکه آور و ناباور ماهور مشتم  يکردم که با صدا ینثار کمر و صورت مرد م یدر پ یپ يمادرم بود. مشت ها يصدا
  ماند. یدر هوا خشک م

  پندار...؟ _

  

  شناخت! یاو را م ماهور

و ناباور  دیکش یاش را باال م ینیآمد و مدام ب یان مم کیکه با هق هق نزد يام را به سمت ماهور وندخوردهیپ اخم
  "پندار "کرد  یتکرار م

  

 يشود و با قدم ها یدارد و با درد بلند  م ینگه م نیزم يدهد و دستش را به رو یمرد مرا با خشم هل م آن
  زند. یلنگ م زانیناهماهنگ و نام

  ماهورم...؟ _

  

  !؟ماهورش

  نگرند. یرا م گرید کی یبیاند و با حالت ِ عج ستادهیهم ا یقدم کیدر  و مبهوت به ماهور و آن مرد که مات

  و خشم... يبغض، دلخور ،یبا حالت ِ ناراحت ماهور

  همان پندار نگران و دلواپس... ای مرد

  کند. یپاك م نیلبش را با سرآست يخون ِ رو پندار

  ماهور؟ _

  و خشدار و دلخور ناالن کرد. دیدماغش را باال کش ماهور
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  معرفت ِ نامرد! یب _

  تکاند. ی) می( نف نیپشت سرهم سرش را به طرف پندار

  حرف رو نزن، ماهور من...؟ نینه نه... توروخدا ا _

  :دیکش غیماهور با درد و اشک ج  

گشنه اس؟  ای رهیغذا خورده االن س دهیگفتم االن کجا خواب یشد، م یهمه مدت منتظرت بودم.شب که م نیا _
غذا  ياصال به جا ایرفت  یم نییخوردم چون تلخ از گلوم پا یخوردم انگار زهر م یمورد عالقه ت رو م يهربار غذا

دلم خون و  ؛يزد یحرف م ندتیاز دخترِ  آ یقاومد که با چه عش یم ادمی یشد... وقت یم بمیفقط اشک و آه نص
  گرفت! یم شیجگرم آت

 یسوختم و آب م یم يواریچارد يکس تو یتنها و ب یو شبها برام عذاب آور و ترسناك بود وقت يبرام تکرار روزها
و سرنوشتم  یکردم و از خدا بخاطر زندگ یم هیشبها تا خود ِ صبح گر یوقت ي..  کجا بوديشدم از ترس و تنها

  کردم. یم تیشکا

  

  د گفت:آرام به طرفش گام برداشت که ماهور با دست مانع شد و تن پندار

  یدون ینشو نامرد... م کینزد _

خونه  یازت همه جا رفتم، حت ينامرد... دنبال نشونه ا يآ یم یپندار .. چشمم همش به در بود ک یمنو کشت تو
  !چکسیه یفهم ینداشت ... م يازت خبر چکسیه یاوستات ول

  

  شدند. با پشت دست آنها را با خشم پس زد: يگونه اش جار يرو شیاوج گرفت. اشک ها شیصدا

  ؟یبگ یچ ي بابام به تن کردم و ُمردم؛ حاال اومد ِ اهیعزاردار بابام شدم و س یدرد داشتم... وقت یوقت يومدین_

  هان؟

  !رمیتا بم یو رفت ياون خراب شده ول کرد يکه من رو تو يماهور مُرد.همون روز ستین يماهور گهید 
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  !رمیبم آره

  نداره! یقلب گهیُمرده است و د هی... بلکه ستیزن شکسته جلوت ماهور ن نی... ایکشتمنو  تو

  

نشسته  نیزم يو رو دیکش یدماغش را باال م یدر پ یرمغ و با زار پ یجلوتر رفت و دو زانو روبه رو ماهور که ب پندار
را  شیلرزان؛  آرام دست ها یقرمز شده و با دستان يو با چشم ها نیبرده، نشست و غمگ نییپا نهیو سرش تا تا س

  رو دو طرفِ  ماهور برد و محکم در آغوشش گرفت.

  اش زد: یشانیپ يرو يخش دار و گرفته اش در گوشش ،زمزمه وار بوسه ا يصدا با

  دلبندم... دی... ببخشزمیغلط کردم عز _

  

 د،یآ یم دنشیبه د يو روحش... گفته بود روزقلب  يزجرش داده  درد گذاشته بود رو یلیدانست خ یهم م خودش
  کرد اما چگونه؟ یانتظارش را جبران م ي.تمام آن روز هاشیکرد برا ی...جبران مرید یلیآمده بود اما خ

اندازم و  یشده، م رهیکند و با غم به ماهور خ یرا پاك م شیبه حاج خانوم که با گوشه چادرش اشک ها یکوتاه نگاه
  :ستمیا یپندار م يرو به رو يسپس با لحن طلبکار

  ؟یچ يبرا ،يحاال اومد _

  :دیغر رلبیز

  بکش کنار... _

   ماهور مانع کارم شد. ِ غیکه ج دمیاش را کش قهیهوا  یب

  بسه! _

گرفته  یدهد و با لحن یاندازم که سرش را مدام تکان م یزد م یسرشار از تعجب به او که نفس نفس م ینگاه شوکه
  :دیگو یحال م یو ب
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  اشار؟ی يکنم آقا یخواهش م _

  حساس... طیشرا نیبودم و امروز در ا یحق يآقا شهیگفت، هم یبار بود اسمم را با پسوند آقا م نیاول

  

  زند: یضعف رو به پندار پلک م با

  برو. توام

  زند: یناباور لب م پندار

  ماهور؟ _

  :ردیگ یدستش را باال م ماهور

  من... من... ست؛یاالن نه... لطفا حالم خوب ن _

  خورد. یتکان م شیدارد و با درد لب ها یباچشمان حدقه زده عقب عقب گام بر م پندار

  من بدم اما حداقل تو بد نباش! _

  

  .هیصورتش روان و پخش شد و لحن اش محزون و پر گال يگونه رو لیماهور س يها اشک

  خودم! يبا  خودم و خدا یرفتنت باعث شد بد بشم حت _

  

  :دیگو یو با تشر رو به من م فتدیکه از فرط ضعف، پس ن ردیگ یماهور را م ربغلیا عجله زخانم ب حاج

  .اریب يزیچ ي... برو آب قندنیبِر و ِبر من رو بب نستایهمون جا وا _
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به  وهیوآب م یو ران کیروم و چند ِ بسته ک یم مارستانیو هول زده به سمت ِ سوپرمارکت کوچک ب میآ یخودم م به
  دارم. یتند گام بر م یول نیو سنگ رمیگ یشکالت مهمراه 

  

  کنم: یم دیو با صالبت تاک رمیگ یرا باز کرده و مقابل ماهور م یپرتغال یدهم و ران یرا به دست مادر م یخوراک سهیک

  بخور!  _

  

 وندیاندازد که ناخواسته گره ابروانم محکم پ یاش را به نگاهم م يایبار نگاهِ  در نیاول يو برا ردیگ یرا باال م سرش
  زند: یلب م فیخش گرفته و ظر ياندازم که با صدا یم نییخوردند و سرم را پا یم

  ندارم. لیم _

  زنم: یتشر م یکالفگ با

  ؟یچ یعنیندارم  لیم

  !يندار ریکه ش يخور ینم يزیروز افتاده... چ نیبخاطر نخوردن تو به ا مارستانهیکه گوشهِ  ب يبچه ا اون

تا  يخور ینم یچیو ه یکه باهاش لج يدار کاریبه اون بچه چ یول یضیو مدام مر یکن یم يبا خودت لجباز یلعنت
  خوب بشه!

  

که دست  دیکش یلرزان هورت یرا از دستم گرفت و با دست یحرف ران یو ب دیاز گوشهِ  چشم چپش چک یاشک قطره
  افزودم: نهیبه س

  تا قطره آخر! يخور یهمشو م _

  کنم: یبدون توجه به چشمان درشت شده اش رو به مادرم م سپس

  رسونم. یم عیبهم زنگ بزن، خودم رو سر نیداشت يهرکار ن،یماش يرم تو یمن م _
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  و مغشوش! ختهیبه ر يروم با افکار یم نگیکنم و به سمت پارک یتوجه و نگاه عقب گرد م يذره ا بدون

  "پندار "

ماهور را داشت  يهوا بیو آن مرد که عج دمیکش یم کیکش مارستانیب يدمِ  صبح جلو يهوا  در سرما يتا روشنا 
  داشتم. رنظریرا ز

خود را صاحب همسرم  نگونهیدانم او چکاره ماهور است که ا یماهور تعصب دارد و نم ياز حرکاتش معلوم بود رو 
  دانست! یم

  ه کت ِ چرمم صدا داد!هوا، دستانم را دور هم گره کردم ک يسرد با

  دانستم! یدرز کرده و نم شیجا کیحتما  یلعنت

  که زخم گوشه لبم سوخت! دمیکش يکالفه ا پوف

  بشکنه دستت مِرد! _

خم شدم  کلتیموتور س يتُف کرده و رو نیزم يدهانم که از خون ِ نشات گرفته زخمم وارد دهانم شده بود را رو آب
  کردم. یرا نگاه مموتور زخمم  نهیو به دقت مقابل آ

  صورتم رو کبود کرده! يچجور نیخدا لعنتت کنه، بب _

  کارکنم؟یچ حاال

  زنگ خور تلفنم، حواسم پرت شد. با

  ؟یگ یم یچ _

...  

  ام را خاراندم. یشانیدرد پ با

  شه؟ یم یچ نمیبب _
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...  

  :دمیغر یعصب

  بهم زنگ نزن. نقدیشه... ا یم یچ نمیگفتم بب _

  کنم. یمعطوف م مارستانیب يکنم و نگاهم را به سردر ورود یجواب دادن، تلفن را قطع م بدون

  سرت اومده؟ ییتو نبود ِ من چه بال یعنیتو دختر...  يچقد الغر و پژمرده شد _

  دوزم... یمحزون وباعذاب وجدان چشم به در م 

 یبه همراه آب معدن کیوک ریپاکت ش کیروم و  یشده و به سمت سوپرمارکت م ادهیموتور پ يو گرسنه از رو خسته
  مانم. یخورم و منتظر ماهور م یام را م یدنیو نوش کیگردم و همزمان که ک یبر م میخرم و باز سرجا یم

  !ستین يصبح است و هنوز از ماهور خبر میهشت ون ياندازم که رو یبه ساعت تلفنم م ینگاه

  

 يکه سرش را رو مارستانیماهور در راهرو ب دنیشوم، د یم مارستانیآرام وارد ب يقرار با قدم ها یو ب سرگردوم
 یدر حال ذکر گفتن بود؛ کنار ماهور م رزنیپ یاندازد وقت ی همراهش گذاشته بود قلبم را به تپش م ِ رزنیشانه پ

  کند. یبه سمتم کج م رااش سرش  زهیپرد و با حس ِ غر یباره از جا م کیکه  نمینش

  

  کنم: یاش اشاره م دهیزنم و به رنگ پر یم یکجلبخند

  ؟يشد ضیمر _

  زد: یو چشمان حدقه زده لب م ناباور

  تو...؟! _

  کنم. یاش را لمس م دهیژول ياز موها يخورد و ناخودآگاه طره ا یعقب رفته اش گره م یمشک يبه روسر نگاهم

  ؟يخوشحال نشد دنمیهوم، از د _



  کالف

 
489 

 

  

  را دوست نداشتم. بشیو لحن غر شیصدا لرزش

  ؟یکن یم کاریچ نجایمگه نگفتم برو... ا _

  

  چخبره... ماهور؟ _

  شدم. رهیکنارش خ رزنیبه پ رو

  مادر! هیبگو ومگو زن وشوهر یچیه _

  

  برخاست و رو به ماهور نرم گفت: شیسکوت کرد و سپس از جا چندلحظه

  فرشته...  شیپ رمیمن م _

  :ردیگ یبا ترس گوشه چادرش را م ماهور

  حاج خانوم...؟ _

  .ردیگ یگذارد و از ما فاصله م یهم م يپلک رو یبه آرام رزنیپ

  زنم. یم یپوزخندتلخ

  !يدیترس یازم نم میسقف بود هی ریز یوقت _

  ؟يها خود بهیشدند و غر بهیها غر يشده که خود یچ حاال

  

  زند. یم شیکالمش ن با

  ؟يخوا یم یسرم آوردند... چ ییچه بال دندیکردند و ند يها نامرد يخود یوقت _
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  نگرم. یرا داشت، م شیدر پنهان کردن چشم ها یرخش که سع میبه ن نهیبه س دست

  زنمو! _

  زند: یم یعصب لبخند

  هه! _

  ...!زنشو

  اش را به نگاهم دوخت. دهیخصمانه، چشمانِ  در سپس

  .ینبالشکه د يندار یزن نجایبردار... ا يکه ولش کرد يا لهیزنتو برو از اون طو _

  رود: یلبم با تعجب باال م گوشه

  !يفرق کرد _

  افزودم: تیبا جد سپس

  ؟یگ یچرا چرت م _

  نه؟ ای یفهم یم ،یتو زن ِ من ماهور

  

  در هوا تکان داد: یرا عصب دستش

  برو بابا! _

  زن! کدوم

  شوهر؟ کدوم

  و... شیخوش یبچه تو شکم و رفت پ هیکه ولم کرد با  يشوهر
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  وسط حرفش: دمیشده پر خکوبیم

  !؟یچ _

  بچه؟

  بچه...؟ کدوم

  را قلبم نشانه رفت. يریبلندشد و ت شیباره از جا کیدر سکوت نگاهم کرد اما  ماهور

  آره بچه! _

ام برنگرد  گهیکارت و د یو پس برو پ يندار یحق چیمونس جونم... تو هو يشد همدم تنها يتو نبود یدختر... وقت هی
  .ینیب یم من رو  ِيکه اون وقت اون رو

  

  را از رو بسته بود پس! ریشمش

  وار لب زدم: دیبه جانب تاک حق

  !ینره تو هنوز زنِ  من ادتیکنم...  تیمجبورم ازت شکا ،ياریدر ب يباز ياون دختر منم هست و اگه بخوا _

  

  کنم و دمِ  گوشش زمزمه وار افزودم. یپشت سرش مکث م يکه با خونسرد ستدیا یاز حرکت م شیها قدم

منه و  یو قانون یو اون بچه هم بچهِ  شرع یمن یوقانون یتو زنِ  شرع یوقت ادیو قانون وسط ب تیشکا ينزار پا _
  ماهور. یمانعم بش یتون یخودتم نم یحت چکسیه

  

اما ماهور  میداشته باش یخواست برخورد تلخ یافتم، دلم نم یراه م یگرفته و به سمت خروج دیبدنش را ند لرزش
  اش بازگردد! یزدم تا به خانه و زندگ یبه او تلنگر م دیگذشته نداشتم و با يادآوریجز  يود و چاره افرق کرده ب

  "ماهور "
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رفت و مدام  یم نییام از خشم تند باال وپا نهیافتادم، قفسه س یصندل يرفت و باضعف رو یاهیس میچشم ها يجلو
  زدم. ینفس م

  شده! حیچقد وق ایخدا _

  که من رو با بچه تو شکم ول کرده! ستیهم ن مونیپش یحت

  خدا. يا

 يکنم. شتاب زده دستم را جلو یرا حس م میدر گلو دمانندی اس ِ عیکنم که هجوم ما یرا در دستانم پنهان م سرم
  دوئم! یم یبهداشت سیدهانم گرفته و دوان دوان به سمت سرو

  آورم. یرا باال مزنم  و هرچه در معده ام بود  یبا عجله اوق م میگشا یدرب را م تا

  

 یبهم م زیرقت انگ تیوضع نیکمرم نشسته بود، حالم از ا ركیو ت یشانیعرض پ يرو يوعق سرد دیلرز یم بدنم
  خورد.

  کنم. تیخودم شکا يشود محکم در توالت زار بزنم و از خدا یهمه باعث م یودلتنگ یو خستگ ضعف

  ه؟یچه زندگ نیخدا... ا يا _

  من؟ چرا

  واسه من ِ تنها! یهمه سخت نیا ستیکشم... بس ن ینم گهیشدم و د خسته

  ؟یو حاال اومده که چ نهیو زنده شدم نبود که بب مردم

  و بازم آزارم بده! ادیهمه عذاب، ب نینبود خدا با ا رسمش

  .يوا يا
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شود که ناخودآگاه لب  یحاج خانم در درگاه ظاهر م دهیشود و چهره ترس یباره باز م کی یبهداشت سیسرو درب
  رود. یشود و هق هق ام باال م یم زانیآو میها

دلِ  زخم خورده و  يشود رو یو مرحم م ردیگ یو منِ  خسته را در محکم آغوشش چفت م دیآ یدرنگ سمتم م یب
  گناهم... یب

  

  .میگو یو حاج خانم م اشاریرو به  یکشم و با شرمندگ یشده ام را باال م بیک ینیب

  مامان زهرا و خانوادم. شیخوام برم پ یدم، من م یزحمتتون نم گهید _

  

  مشت! شیدرهم شده و دستِ  کنار پا شیزنم که اخم ها یزل م اشاریبه  یرچشمیز

  زند. یم ینیحاج خانم لبخنددلنش اما

  ؟يبر يخوا یو م یدون یمارو خانواده خودت نم گهیباشه... د ریخ _

  

  .رمیگ یرا م شیتعطل دستان پنبه ا یب

دخترتون از من و  نیو ع نیچند روز برام کم نذاشت نیدوست دارم و ا یلیلطفا... من شمارو خ دیحرف رو نزن نیا _
از  شتریکنم و االنم خونه مون خلوت شده و مامانم االن ب تیشمارو اذ گهیخوام د یفقط نم ن،یدخترم مراقبت کرد

  آم پشتون... باشه؟ یومنم م دیزن یر مداره؛ درضمن شما بهمون س ازیبهم ن يا گهیهروقت د

  

  خانم گونه ام را نوازش کرد. حاج

  باشه؟ م،یکه حداقل لوازمت رو جمع کن میدخترم... پس بر يهرطور مختار _
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  .دیدر فضا رس اشاریبم  يهم قرار دادم که صدا يرو پلک

  ؟يموند یناهار حداقل م _

  هم چفت کردم. يرا رو لبم

  مونم. یم _

  دهد. یکشد و فرشته را در آغوشش آرام تکان م یم یقیعم نفس

  .میپس بر _

  برد. یخانم دستش را جلو م حاج

  فرشته رو بده به من. _

  کند. یم ینوچ

  کوچولو با من. نیشما به مادرِ  فرشته برس، ا _

  شود. یگذارد و بلند م یم شیزانو يدستش را رو انیرود، حاج خانم ذکرگو یم یچرخد و به سمت خروج یم عیسر

  دخترم. میپاشو بر _

  

  با او بحث نکنم. یفشار عصب يو باز از رو نمیکردم تا پندار نب یخدا خدا م م،یشو یخارج م مارستانیهم از ب همراه

  گذشت کنم. یبار به راحت نیعوض شده بود و من هم پخته تر شده بودم و امکان نداشت ا او

  

  کنم. یهوا مکث م یب کتایسوال  با

  ؟يبر يخوا یچرا م _

  کنم. یهم تا م يبرم و لباس ِ فرشته را رو یرا باال م سرم
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  چرا نرم؟ _

  جان. کتایدارم،  یخودم خونه و زندگ من

  پرسد: یم دیوبا ترد ندینش یکند و سپس کنارم م یرا چندبار باز وبسته م دهانش

  بخاطر شوهرته؟ _

  اندازد. یباال م يکنم که شانه ا یشده نگاهش م سنگکوب

  ؟ير یم يو حالت بدشد... واسه همون دار مارستانیمامان گفت اومده بود ب _

  زده؟ يزیچ یحرف

  

  کنم. یفرار از سوالش، بحث را عوض م يزنم و برا یام را گره م يروسر صالیاست با

  دانشگاه چطور بود؟ _

  شود. یبلند م شیکند و از جا ینگاهم م رهیخ رهیخ

  ...شهیمثل هم _

  !یبحث رو بپچون یستیاصال بلد ن یول

  .یبهم بگ يخوا ینم دمیفهم

  کند. لیدر مشکالتم، خود را دخ یخواستم کس یدانم ناراحتش کرده ام اما نم یم

  

به سمت  نیو بنابرا دیآ ینق زدن فرشته از آشپزخانه م يشوم، صدا یفرشته را گرفته و از اتاق خارج م یدست ساك
  شوم. یآنجا روانه م
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 یخواند، جا م یم يال يال شیدهد و برا یکه فرشته را در آغوشش تکان م اشاری دنیم با درس یپشت کانتر م یوقت
  خورم.

  

  خواند. یم يال يگرفت و با عطوفت ال یدر آغوش م اطیبا احت یآمد وقت یبودن به او م بابا

  افتم. یشود؛ م یم یروز ختمِ  حاج بابا، بخاطر حرف ِ مادر حامد عصب یوقت شی حرف ها ِادیبه  يا لحظه

  "زنه یم شیبدم که بدجور ن یصاحابو چ یدلِ  ب نیجواب ِ ا "

 يها افهیطور بهتر است حداقل مجبور نبودم با ق نیا دیبرد اما فکرم رس یشنوم ماتم م یرا م شنهادشیپ یوقت
  بوجود آورم. طیدر آن شرا یو آشنا برخورد کنم و اوقات تلخ لیپرحرفِ  فام

  

شوم اما حال  ینگران م شتریب ست،یخبر ن یب اشاریاو از عالقه  دمیاش را اعالم کرد تازه فهم یتیهنگامه نارضا یوقت
 یدهد و با کل یبروز نم نیرحسیبه ام يزیکند و چ یمامان و وضعِ  حامله بودن خودش؛ او را مجبور به قبول م یروح

  کند. یم یمرا راه دیسفارش و تاک

  

  دخترم؟ _

  گذارم. یقلبم م يپرم و دستم را رو یخورد که از جا م یصورتم م يبشکن مانند جلو يزیچ

  شد؟ یچ _

  .ندینش یم یبرد و خونسرد پشت صندل یدستش را عقب م اشاری

  کردم. دارتیحاج خانم چندبار صدات زد اما... خب منم از خواب ب _

  

  .نمینش یمکشم و  یمقابلش را عقب م یتفاوت صندل یاما ب ردیگ یم حرصم
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  ؟يد یدخترم رو م _

  گذارد. یدر دستانم م اطیبلند شده و با احت شیزند و سپس از جا یگونه اش م يرو يا بوسه

  دهد. یم یزندگ يفشارم، بو یزنم و نرم م یم يچهره غرق خواب فرشته؛ لبخندمادرانه ا دنید با

 یکوچک بود که قُل نم نقدیگذارم؛ هرچند او ا یگذارم و چهارطرفش را متکا م یم دمید يکاناپه جلو يرا رو فرشته
  !فتدینکرده ب يخورد تا خدا

  

  بخور دخترم. _

 یقاشق بزرگ بر م کیکند و با ولع  یم کیرا تحر میکشم، عطرغذا اشتها یچلو را جلو م يبشقاب حاو نیشرمگ
  دارم.

و آرامش بخش حاج خانم  ینوران و صورت ِ کتایتفاوت  یو صورت ب اشاریبه چهره گرفته  یرچشمیکنم و ز یم بغض
  نگرم. یم

با  یبا احترام و ناز از من و دخترم مراقبت کرده بودند. حت یچند روز حساب نیخانواده کوچک سه نفره در ا نیا
 نییو سرش را پا دیدزد یرا م شیاو بود چشم ها شهیباشد و برعکس هم زینگاهش ِ بد و ه دمیند اشاریوجودِ  عالقه 

  انداخت. یم

  آمد. دیپد میرفت و نم ِ اشک در چشم ها یرفت، بغض هم همراهش فرو م یم نییپا میکه از گلو یهرقاشق

  

  نزنم و غذا را به کام مان زهر نکنم! هیگر ریخود را گرفته بودم تا ز يزور جلو به

  :دیبشقابم را تا آخر تمام کردم، حاج خانم با تعجب پرس یوقت

  باهاش؟ ينکرد يو باز يتا آخر تموم کردبار بشقابت رو  هیچه عجب تو  _
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  کردم. زیدستمال لب ودهانم را تم با

  خوشمزه بود. یلیخ _

را  اشاریحاج خانم و  یو مهربان یشود، غذا همان غذا بود فقط من امروز قدر ِ خوب یو مشغول م دیگو یم یجان نوش
آورد که چه  یخود نم يخانم هم اصال به روبا وجود پندار هنوز بامن خوب بود و حاج  اشاری یبودم وقت دهیفهم

که خانواده  يکردند کار تمیرا داشتند و حما میمنت هوا یخانواده بودم که ب نیافتاده... من چقدر قدران ا یاتفاق
  نکرده بود و مرا رها کرده بودند. شیخودم چندسال پ

  

  نوشم. یدارم و م یدوغم را با غم بر م وانیگرفته بودم که ل غمباد

 شهیحاج خانم  هم دمید یکند، م لیم نجایرا ا شیغذا یحت ایخانه باشد و  اشاری دمیوقت ند چیمدت ه نیا در
من، از  یدهد و من چقد خودخواه بودم که او بخاطر راحت یدرب به او م يگذارد و جلو یغذا در قابلمه  م يمقدار

  گذرد. یحق خودش م

  

از  یکنم که قطره گرم و لجوج یرا ترك م زیم عی؛ سر زدن به فرشته سرشود و به بهانه یبغض آلود جمع م میها لب
  شود. یم يگونه ام جار يچکد و رو یچشمم م

  

و محبت ندارم؛ محتاج دستِ   دنیمن عادت به خوب د د،یبا من مهربان نباش نقدیبزنم که ا ادیخواست فر یم دلم
  شما کنم؟ نیگزیرا جا یچه کس دیبدعادتم کن د،یگرم و نوازشگرم... نکن

  کنم. یمانوس شدم و طاقت جمع ِ خوب شما را ندارم و دق م ییکه من با تنها دیکن رحم

  ؟يا دهیبندگانت را چرا متفاوت آفر خداوند

  مهربان و با ُخلوص؟ نگونهیا یکی

  تلخ و بدزبان... يگرید
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  گر! هیهم انتقام جو و حل یکی

  

بوسم، در دل از او بابت رفتار صبحم  یو گونه اش را م رمیگ یرا گرم در آغوش م کتایرسد،  یوداع که م وقت
  کنم. یم ییدلجو

  زند. یم يلبخند گشاد کتای

  .میش یخوشحال م ا،یبازم ب _

درب را  دیگو یم کتایآمد که به  یحاج خانم م يشوم. صدا یدهم و با عجله از در خارج م یحرف سرم را تکان م یب
  از پشت قفل کند!

  خودش را دارد. يها یاست و نگران؛ حال اگر بچه اش بزرگ هم باشد بازم نگران مادر

  

  از او سرتر است! یلیخ اشاریکنم هرچند  یم سهیزنم و او را با پندار مقا یزل م اشاریبه  یراه هراز گاه در

  کند. یجنگد و حق را ناحق نم یم مردانه

 دمید یآنها بود. م يازهایانواده اش را دارد، حواسش به ناحترام خ شهیشود و هم یپروا و گستاخ نم یب نگاهش
  شود. تیاذ دهایخر ینیکند تا مبادا حاج خانم با آن زانودردش، بخاطر راه پله ها و مسافت و سنگ یم دیخر شهیهم

  داده ونگذاشته آب در دل خانواده اش تکان بخورد. یم یکه خرج خانواده را از بچگ ینیبودنش در ح مستقل

  

  شوم. یمتوجه خوب بودنِ  او م ریخوردم که چقد د یم افسوس

  .ردیگ یکند و فرشته را م یبا تواضع در سمت مرا باز م میرس یبه خانه مان م یوقت

  .ردیگ یزند و دخترم را در آغدش م یم یو لبخندکوچک دیآ یبا عجله م دنمانیبا د نیرحسیام

  ؟جونو ییخبر... بدش به من، دا یسالم... چه ب _
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  .ردیگ یبا تشر فرشته را از بغلش م اشاریبار  نیشود و ا یفرشته بلند م هیزند که گر یبه گونه اش م يصدادار ماچ

   ؟يآر یرو در م شیگر ومدهیچخبره ن _

  ...ایستیبلد ن يبچه دار اصال

  

خواست نوه اش االن در آغوشش بود تا  یدانم چقد دلش م یزند و م یزل م اشاریخانم با عشق وشفق به  حاج
  کند. يمادر شیبرا

  گفت. یسرسجاده اش که م دمیشن یپشت سرش را شب ها م يها آه

  "بگذر ازش و حاللش کن! "

  

  کنم. یرا بغل م ایشوم و مح یزنم و خم م یم یو پشت سرش هنگامه لبخندمات ایمح يصدا با

  عمه جونم! _

  کشم. یرا دست م شیوار موها نوازش

  گلم؟ ی... خوبزمیجان عمه عز _

  اون موهات بشم. يفدا آخ

  

  کند. یبرخورد م اشاریبا حاج خانم و یرسد و به گرم یم هنگامه

  .نیتوروخدا... بفرما نی... بفرمانیخوش اومد یلیخ _

  زند. یبا ابرو و لبخندخاص خودش پلک م دویآ یم کمینزد

  خوش گذشت؟ _
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  کشم. یم یآه

  بهم لطف کردند. یلیآره خ _

  کند. یاشاره م اشاریبه قامت  زیآم طنتیش هنگامه

  است و دلدار! اریچرا نکنه بالخره  _

  نکند! یالبافیخ نیاز ا شتریگذارم سرفرصت تا ب یپندار م انیدهم و جر یبه تاسف تکان م يسر

  دهان باز و چشمان حدقه زده گفت: با

  واقعا؟! _

  زدم. یلبخندکمرنگدر آغوشم جابه جا کرده و  فرشته

  ؟يچرا تعجب کرد _

  سرش را تکان داد. یسوال هنگامه

  کرده و روحتم خبر نداشته...؟ یم بتیهمه مدت پندار داشته تعق نیا نهیآخه چطور ممکنه... منظورم ا _

  

  .دمیکش یپرحسرت آه

  شه...  یم داشیپ هویزنه و  یم بشیدفعه غ هیفهمم چرا  ینم یرو کرده ول نکاریدونم ا ینم _

  افزودم. یجیگ با

  فهمشمش! یفهم اصال نم ینم _

  

  شد و همزمان با خودش زمزمه کرد. رهیرو به رو خ به

  ندارم... یحس ِ خوب _
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  زل زدم. یتخت بلندشد که سوال ياز رو ناگهان

  شد؟ یچ _

  و همزمان ناله کرد. دیخودش چرخ دور

  کنم... یحس م کنم... یزنه... حس م یترسم... دلم بدجور  شور م یم _

  

  با عجله دوئد! یبهداشت سیدهانش گرفت و دوان دوان به سمت سرو يباره دستش را جلو کی

عق  يرسم صدا یپشت در ِ توالت م یکنم. وقت یگذارم و به دنبالش پا تند م یفرشته را در گهواره اش م متعجب
  شنوم. یزدنش را م

  حالت خوبه؟ _

  ...هنگامه

 یاش م یشانیپ يرا رو يرمغ دستمال کاغذ یشود. ب یم انیاش درگاه در نما دهیرنگ پر هافیکند و ق یرا باز م در
  کرد و او با دلهره لب زد. یم يصورتش خودنما يعرق رو زیر يکشد، دانه ها

  اوف ُمردم! _

باردار شده بود مدام حالش  یاش چشم دوختم؛ از وقت فیبه بدن ِ نح یو نگران يزمزمه کردم و با دلسوز يا خدانکنه
خورد؛ و فوت حاج بابا و مراقبت از مامان زهرا او را به  یم يخورد و غذا هم به زور و اجبار ماها چند لقمه ا یبهم م

  اش غافل شده بود. یاز خودش و بچه ِ تو راه یشدت الغر کرده بود که حت

  

  .دمیو دستش را کش دهیکش ينصفه ا مهین نفس

  ؟يرآخه استرس دا _

  ... حداقل بفکر بچه هات باش!ایافت یبرات ضرر داره... بخدا از پا م یدون ینم مگه
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  :دیرا با دست گرفت و نال سرش

  ره. یم جیگ _

  تکان دادم. يتاسف سر با

  !گهید يضعف کرد _

  اشاره کردم. د،ید یم يکه کارتون تام وجر ایآشپزخانه نشاندم و به مح یصندل يرا به زور رو او

  تر بود؟ طونیچقد آروم شده... قبنا از شرتر و ش _

  

  .دیکش آه

  کنه. یخودش رو با کارتون سرگرم م میکدومون دل ودماغ ندار چیه نهیب یطفلک م _

 یبدنش باز م يانرژ دی) آماده کنم، شايمقو يها وهی( مخلوط م یاسموت شیتا برا خچالیسر خم شده بودم داخل  با
  گشت.

 کنواختیره و روزهاش  یو هم حوصلش سر نم رهیگ یم ادی يزیکنه، هم چ یم دایدوست پبزارش مهد... هم  _
  .ستین

  

  :دیزد و مصمم پرس یپلک

  ؟یکن یم کاریباشه، با پندار چ _

  در فضا حاکم شد و در فکر فرو رفتم. یسکوت مطلق يا لحظه

  زدم. يآخر پوزخند در
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  تونم ببخشمش...  یدرحقم بد کرده و منم نم _

  :دیزده وسط کالمم پر شتاب

  ...یحق اشاریبا  يخوا یم یعنی _

  

  باال انداختم و خونسرد افزودم. يشانه ا نیبنابرا ست،یدانستم منظورش چ یم

ترسم بخواد  یم یکرده دوباره ادامه بدم... ول انتیکه بهم خ ينبود وهم حاضر نبودم با مرد ینام اشاریاگر  ینه. حت _
  کنه و... یعمل دشیتهد

  

  و موز شدم. یو پشت به هنگامه مشغول خرد کردن توت فرنگ دمیحرفم را همراه بغض بلع هیبق

  سوال کرد. یو به نرم دیسرم رس پشت

  م؟یبگ نیرحسیبه ام يخوا یم _

  .یبش تیزاره اذ یبدونه نم آخه

  

  فرستادم. یبه باال به نف يسر

دونم  یبشه اون وقت منم م کیبار ي. اگه بخواد کار به جاهانیبش رشیخواهم شماها درگ یمشکل منه و نم نینه ا _
  .کارکنمیباهاش چ

  

  و با تعجب نگاهم کرد. دیرا عقب کش سرش

  !يعوض شد _
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  نبود. يو شجاعت خبر ییدختربودنت از رك گو زمون

  

  زدم. يمشت شد و تلخ زهرخند دستم

 یلیخ یکرد که معن ياون ( پندار) باهام کار یبودم و ناز پرورده مامان بودم ول دهینکش یهمه سخت نیآخه ا _
  مستقل بودن! یو حت یو سخت ينبودش بچشم مثل تنها يرو تو زهایچ

  

  باال انداخت و از آشپزخانه خارج شد. در فکر گذشته فرو رفته بودم. يزنگ درب شانه ا يصدا با

اما خوش بودم  دمیدرد کش شیکردم و از صفر شروع کرده بودم، پا به پا یام را حفظ م یزندگ یکه با چه سخت نیا
  شد! یمان ساده بود و با قناعت اداره م یاگر زندگ یحت

  

  .دمیچاقو بر زیت غهیهنگامه ناخودآگاه انگشتم را با ت دادیداد وب يصدا با

  آخ! _

 یم رونیزخم ب يکه از ال یقرمز رنگ يابه قطره ه دم،یو با درد انگشتم را سفت چسب دمیرا درهم کش میابروها
  !دمیدو اطیبلند به سمت ح يهنگامه مرا به خود آورد و آشوفته با گام ها غیبار ج نیزدم که ا یزل م ختیر

  .دمیباره گشودم و با هول پرس کیتوجه درگاه در را  یام سوخت اما ب هیزخم بخ يجا

  چخبره شده ك... _

بود تا مانع  ستادهیباز مقابلش ا يدست ها يبود و هنگامه ا ستادهیا اطیکه وسط ح يشده به پندار سنگکوب
  آمدنش شود.

  

  و با سر به هنگامه اشاره کرد. دیصورتم را کاو يتک اجزا تک
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  بفرست بره با خودت کار دارم. _

  را درهم قفل کرد. شیاخم ها هنگامه

  !خودیب _

  صبرکن با داداش حرف بزن. يدار يهرکار

  .دیبار هنگامه محکم تر از قبل هشدار گونه توپ نیخواست از کنارش رد شود که اتوجه  یب پندار

  دونم و تو! یمن م يقدم از قدم بردار يبخوا _

  ومصمم هنگامه انداخت. ينگاه خونسردش را به چشمان جد پندار

  که بخوام... یستین يعدد _

  

  .ستادمیا بلند

  .هیکاف _

زدم که با شک از مقابل پندار کنار رفت و به سمتم  ی هر دونفر به سمتم معطوف شد که رو به هنگامه پلک آرام ِسر
  به پندار انداخت و زمزمه وار گفت. ینگاه میآمد، ن

  کرد فقط خبرم کن. ياگه کار _

 یام قفل کرده؛ و سرد وصامت فقط نگاهش م نهیس يرو میرود و دست ها یسرم را تکان دادم که به داخل م فقط
  کنم.

  ؟ياومد یواسه چ _

  

  ومحکم است. يآرام اما جد شیصدا
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  اومدم دنبال دخترم. _

  .رشدیچشمم سراز يقهقه ام باال رفت و اشک از گوشه  ناخودآگاه

  خواست؟! یرا م دخترش

  ؟يخوا یکدوم دخترت رو م دیببخش _

  

  .ستادیام ا یبه جانب در چند قدم حق

  .يکرد مشیکه ازم قا یهمون _

  پرسم. یو با تمسخر م رمیگ یلبم م يرا متفکر جلو انگشتم

  نکنه وهم برت داشته؟ نمی... صبرکن ببیگ یم یدونم چ ینم _

  کرد. میخشونت صدا با

  ماهور؟ _

  را باال بردم. میاز خودش صدا بلندتر

  سر من داد نزن! _

  زدم. نفس

  .ستیکه حق تو ن ياومد يزیدنبال چ _

  

  شلوارش فرو کرد. بیرا در ج شیزد و دست ها يپوزخند

  !؟يجد _

  ه؟یپس حق ک ست،یحق من ن اگه
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  بود... یحق اون پسر ِ؛ اسمش چ نکنه

  

  زد. یدر هوا بشکن متفکر

  !هی... آره نکنه حق ِ اون جوجه ماماناشاریآهان  _

  لبم به تمسخر کش رفت. گوشه

  که به زن خودشم رحم نکرد! انتکارهی خ ِ يبهتر از تو یاون جوجه مامان _

  

  ام زد. نهیبه س يضربه ا ظیباره دستش را مقابلم گرفت و با غ کی

  حرف ِ دهنت رو بفهم وگرنه... _

  

  ؟یوگرنه چ _

 یبه سمتم ما م تیزنم اما او با جد یزل م یشوند و با قدردان یدود م میباره تمام ترس ها کی نیرحسیام يصدا با
  .ستدیا یر مو مقابل پندا دیآ

  خب...؟ _

  ؟یگفت یم یداشت

  تفاوت لبش را باز کرد. یب پندار

  زدم... یداشتم با زنم حرف م _
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دستش را  يحرفش را ماند، عقب عقب رفت و با بهت و ناباور هیبق دیبه فک اش کوب نیرحسیکه ام یمشت محکم با
  کند. یگذارد و نگاه مان م یفک و چانه اش م يرو

  ؟یزن یحرف زدن من با زنم جرمه که م _

  .دیببرد که محکم غر ورشیخواست به سمتش  نیرحسیام

  

  نزار حرمت نون ونمک مون شکسته بشه... _

  حرص زد. نیرحسیام

  انصاف؟ یب یگذاشت یمگه تو نون ونمک _

  وجدان! یب یو نمکدون شکست يخوردنمک

  .دیدرهم کش شیاخم ها پندار

  !ن؟یرحسیام _

  

  با درد چشم بست. نیرحسیام

  برو. _

  دوباره افزود. پندار

  .میبزار باهم حرف بزن _

  شد و مرا وادار به برگشتن به خانه مان کرد و همزمان گفت. کمیپشت به او نزد نیرحسیام

  مونه. ینم یحرف _
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  ما را خشکاند و صامت نگه داشت. يباره پندار هر دو کیحرف ِ  

  کنم ماهور. یم تیازت شکا یاگه مقاومت کن _

  

اما در دلم  میخانه شد یفشارم و بدون حرف راه یخواست عقب برگردد که مچ دستش را محکم م نیرحسیام
  داند. یبود که خدا م یآشوب

***  

  

را به خانه حاج  تیقانون و شکا ياز خانه نرفته بودم و مدام هراس داشتم که نکند پا رونیاز ترسِ  پندار ب يروز چند
  مان را ذره ذره نابود کند. يآبروبکشد و  یمرتض

  

رود و  یدهد آه در نهادم باال م یدادگاه را نشانم م هیکه هنگامه وحشت زده نامه ِ احضار یخوب بود تا وقت زیچ همه
  دادم. یبه تاسف و افسوس تکان م يسر

  

  فرشته بود. یر پدر واقعاگ یدادگاه به نفع ما بشود و حت يتا را میریبگ لیشد وک نیدال بر ا نیرحسیمشورت ام با

  

  کند و البته شاهد! یم يکمک به ما همکار يفهمد و برا یموضوع را م نیرحسیام قیاز طر اشاری

آوردم و شناسنامه اش را هنوز نگرفته  ایرا نداشتم و فرشته را تنها دن چکسیکه تنها بودم و باردار و ه ،یزمان شاهد
  بودم!
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ما استفاده کرده  هیمدرك ها را برعل گرینرفت، چراکه پندار مدرك ازدواج و د شیخوب پ یلیجلسه  دادگاه خ نیاول
  بود! زیهم ناچ هیبود چراکه حق طالق نداشته و مهر

  

  کردم. یگشت و عاقالنه برخورد م یزمان به عقب بر م کاش

عمال جاخوردم  دمیرا شندادگاه  يرا یو قدرتم را گذاشتم تا از حق و حقوقم دفاع کنم اما وقت يدوم تمام انرژ جلسه
  شدم. خکوبیو م

کمبود پدر را  میتوانست یدادم چراکه او پدر و سرپرست فرشته بود و ما نم یمشترك با پندار ادامه م یبه زندگ دیبا
  !میفرشته را جبران کن يبرا

من خواهد بود و بعد از آن حق اش را ندارم تا دخترم  شیپ یدخترم فقط تا هفت سالگ رمیگفتند اگر طالق بگ یحت
  را کنار خود نگهدارم!

  

  شوند. یچشمانم رد م ياز جلو لمیگذشته مثل ف يکنم و روزها یناچار قبول م به

 یحال روح یوقت اورمیخانواده ام به ارمغان ب يبرا يبشتر یتوانستم ناراحت یکردم اما نم یمقاومت م دیبا دیشا
قرار و آشفته بودند و سکوت وغذاب خانه مان را  یمدام ب نیرحسیمادرم بخاطر من بدتر شده بود  و هنگامه و ام

  احاطه کرده بود.

  

  شود. یدرگاه اتاقم ظاهر م نیرحسیکنم که ام یرا از لباس پر م چمدانم

  م؟یدادگاه اعتراض کن يبه را يخوا ی... میقبول کن یستیمجبور ن _

  

  کنم. یو شالم را تا م دمیکش یآه

  ده؟یچه فا _
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از همه  شتریوسط فرشته ب نیتو خونه باباش باشه... ا دیو دخترتم با یخونه شوهرت باش دیگن با یهمه شون م یوقت
  و ... يپرسه چرا از بابام جداشد یبزرگ بشه حتما م یچون اون هنوز کودکه و وقت نهیب یم بیآس

  

  حرفم با بغض قورت داده و سرم را باال گرفتم. هیبق

  ...دیفرصت بدم شا هیخوام  یم ی. ولدونم چرا.. یخسته ام... نم _

  

  و از اتاق خارج شد اما قبل از رفتن زمزمه کرد. دیکش یپوف

  فقط خبرم کن. یداشت اجیهروقت به کمکمون احت _

  

  روم. یدر قرار دادم و به هال م يجلو و مانتو و شلوارم را صاف کردم. چمدانم را دمیکش یآه

  نگرد. یفرشته را م یرگیداد و مامان زهرا هم باخ یرا م ایمح يدر سکوت غذا هنگامه

  روم. یکنم و به سمت آشپزخانه م یم يا سرفه

  د؟یهمتون ساکت هیچ _

  برم؟ شهیهم يبرا ستین قرار

  .ستمین ایکوتاه ب گهیتونه زور بگه... من د ینم اونم

  به دست از آشپزخانه خارج شد. وانیل نیرحسیام

  تونه... یدلش خواست م یتونه هر غلط ی... نزار فکرکنه مایکوتاه هن ن یباهاش کل کل نکن ول _

  

  زنگ اف اف حرفش نصفه ماند با تعجب سرش را کج کرد: با
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  چقد زود اومد؟! _

  کند. یرود و شالم را لمس م یتم باال مو دس دمیآب دهانم را به زور بلع د،یدر بدنم آمد و رنگم پر يا رعشه

  کند. یبا اخم اشاره م نیرحسیام

  کارت داره. ایب _

  .دمیرا گز لبم

  .ستادمیا فونیباهمان اخم از کنارم گذشت. پشت آ نیرحسیو ام دمیسمت اف اف رس به

  بله؟ _

  لب زد. سرد

  منتظرم. ن،ییپا ایب _

حواله ِ هنگامه و مادرم انداختم و به سمت شان گام برداشتم و با بغض و  ینگاه اجمال ستاد،یرفت و دورتر ا عقب
  کردم. یرا غرقه بوسه م شانیاشک صورت ها

 یم اطیسخت شده وارد ح يکرده و با چهره ا یاز آنها خداحافظ لیم یب یآزرد وقت یو نبودشان دلم را م یدلتنگ
  شوم.

  د؛یآ یچمدان به دست به دنبالم م نیرحسیام

  ؟يته نبردفرش _

  چرخم. یپا م کی يشوکه رو ناگهان

  نبود! ادمی _

  

  افسوس لب زد: با
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  مواظب دخترت باش. یول ادهیمشکالتت ز _

اش را از  هیکند که پندار تک یدارد و در را باز م یدرب نگه م يکند و چمدانم جلو یبرادرانه اش را م يها هیتوص
  رود. یو به سمت چمدانم م ردیگ یم يآجر وارید

  

  زنم. یهنگامه را صدا م يپادر يگرد کرده و جلو عقب

  ؟يد یفرشته بهم م _

 یکارد و خشدار لب م یگونه فرشته م يدو بوسه نرم رو یآورد و با دلتنگ یدخترم را م قهیبعداز چند دق هنگامه
  زند.

  مواظبش باش. _

  .رمیگ یبندم و دخترم را در آغوش م یهم م يرا رو میچشم ها آرام

  .دیچرب یقانون به من و دخترم م لهیرود تا از خانواده ام جدا شوم اما مجبور بودم. زور پندار به وس ینم حرکتم

  

  .ندینش یبغلِ  راننده م يکلمه ا یشوم و پندار هم بدون حت یم یسرد سوار تاکس ن؛یرحسیبا ام یخداحافظ بعداز

  آقا حرکت کن. _

 یام رد م دهیکه از د یزل زده بودم و به مردم رونیافتد. به ب یه مچرخاند و به را یرا م چیبا تکان سر، سو راننده
  نگرم. یشود؛ م

  انجام داد با او بجنگم! يبار خالف خواسته ام کار نیام هراس داشتم اما مصمم بودم تا اگر ا ندهیآ از

  

  کند. یرا حساب م هیدارد و کرا یآشنا نگه م اریساختمان بس مقابل

  است! یفهم عصب یم شیو از نفس ها دیآ یروم او با چمدانم پشت سرم م یاز پله ها باال م یوقت
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  !میدر آن داشت يادیگذارم که خاطرات ز یم يچرخاند و پا درون خانه ا یرا درون قفل م دیکل

  !یروح بدون گرما و خوش یو ب سرد

  شود. یاتاق خواب م یگذارد؛ بدون حرف با چمدان راه یکنار در م یآورد و در جاکفش یرا در م شیها کفش

  

 یتکان م اطیو فرشته را با احت نمینش یم کم؛یکاناپه نزد ياندازم و رو یبه چهارطرف سالن کوچک م يسرد نگاه
  دهم.

که پندار  دمیکش نهیخورد؛ آه خفه ام را در س یسالن به چشم م يجا يوجا ونیزیو تلو زیم ي خاك و غبار رو ِگرد
  کند. یشود و دستش را دراز م یم کمینزد یبدون حالت خاص

  

که سرِ   ردیگ یدر آغوش م انهیگذارم که ناش یکشم و فرشته را به دستانش م یم یرا جمع کرده و نفس آرام لبم
  اش بلند! غیرود و ج یفرشته عقب م

  

  پرم. یدفعه از جا م کی

  ؟یکن یم کاریچ _

  .رمیگ یرا محکم از آغوشش پس م فرشته

  کنن؟ یبغل م ينجوریدختر رو ا _

  !شیریبگ اطیو با احت يحتما دست رو پشت سرش بزار دیهنوز بچه است و با یفهم ینم

  

  را در حدقه چرخاند. شیها چشم
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  خب...! _

  .رمیبگ دهیاتاق خواب شدم تا ناد یراه ظیبه تاسف تکان دادم و با غ يسر

 یکه از کشو در آوردم؛ عوض م يزیفه تمتخت را برداشته و با مال يکردم و پارچه رو یعوض م دیفرشته با پوشک
  کنم.

  

عقب  یشود و با اخم کم یکه بدنم سخت م ندینش یتخت م يعوض کردن پوشک ِ فرشته، پندار کنارم رو نیح در
  کشم. یم

  

  سپس به فرشته زل زد. د،یکش یو آه دیرا د واکنش

  خواست نبرنش! یو التماس م غیج یبرند و مامانم با کل یچشمم بابام رو م يها جلو سیبچه بودم پل _

  شد. خیتلخ و  هویمون  نیریآروم و ش یکرد، زندگ رییتغ زینداشت و بابام رفت زندان و همه چ دهیفا

  نداشت... دهیفا یگرفت ول لیپول قوض کرد و وک یکرد حت یو التماس م دیدادگاه دو يرا يمدام برا مامانم

  

  زمه وار ادامه داد.و زم دیشصت گونه فرشته را لمس و نوازش کش با

دادند  یاجازه نم یهامون حت هیداد... همسا یفحش م ایکرد  یبهم اخم م دید یمن رو م یچرا هرکس دمیفهم ینم _
  ._دعوا کردم و اونجا بهم گفت  هیخونمون با پسرهمسا شهیبخاطر شکستن ش نکهیکنند. تا ا يتا پسراشون باهام باز

ول کن  یزد... مامان من پاك بود ول یزدمش اون داشت پشت سر مامانم حرف م یشدم و محکم م نیخشمگ یلیخ
  سمت چپم زد... یمحکم یلینبود و اونقد گفت که مامانش اومد و به پسرش محلق شد و س

  

  داد. یصورتِ  چپش گذاشت و با درد مالش م يرا رو دستش
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  _ه مامانم گفتبرام زجرآور نبود که ب یلیدردِ  حرف هاش به اندازه درد ِ س _

  .دمیها بلند شد.. ترس هیهمسا غیج يصدا دمید یمامان اون پسر رو هم بزنم اما وقت خواستم

اون زن و پسرش شدم و خودم رو به سمت  الیخیب نیهم يبودم و برا دهیترس یلیاومد... خ یم شیدود و آت يبو
  رسوندم... تیو جمع يآتش سوز

  

  د شد.بغض آلو یول یمشت شد و لحن عصب دستش

به سمت خونه مون  ی... با تموم بچگدمیخونه بود رو شن يگوش خراش مامانم که تو غیج يصدا دمیرس یوقت _
مامانم...  شیکردم بزارن برم پ یو التماس و خواهش م دمیکش ادیمردم  من رو محکم گرفته بودند... فر یول دمیدو

  سوخت. یم شیآت يمامانم داشت تو

  آتش هنوز خاموش نشد بود... یقطع شد ول تیشد و در نها لیزجرآور و دل خراشش کم کم تحل يصداها

گوشتِ  تن مامانم و دود  يبو یو آتش نشان ها؛ بالخره اون شلعه ِ خونه خرابکن خاموش شد ول یاومدن آتش نشان با
  زدم مامان! ادیو فر دمیرو دجسدِ  سوخته مامانم  یاز اشک بود وقت سیبود... صورتم خ دهیچیدر همه فضا پ

  

  در پنهان کردن اشکش بود، چشم دوختم. یبود و سع نییکه سرش پا يبه پندار یتعجب و گنگ با

  .دیاش را باال کش ینیو خشدار ب گرفته

  شدم! میتی _

ذره مواد و  هیگرفته تا گرفتنم بخاطر  ابونیپارك ها و گوشه وخ يتو دنیو خواب ی... از گرسنگدمیکش یبدبخت یلیخ
  لقمه نون! هیمردم بخاطر  يتا واکسن زدن کفش ها ریبگ یستیرفتن به بهز

  

  و نفسش را رها کرد. دیصورتش کش يرو یتاسف دست با
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سقف واسه  هیکردم... چون  یم تیذره احساس امن هیاش و تازه  هیسا ریاوستا ضمانتم رو کرد رفتم ز یوقت _
  ...یادامه زندگ يکار خوب هم برا هیداشتم و  دنیخواب

  زندان کشته شده! يتو دمیبزرگتر شدم رفتم دنبال بابام و اونجا بود فهم یوقت

  

  زد و افزود. یدهانم گرفته و با چشمان درشت شده به او زل زدم که پوزخند تلخ يدستم را جلو ناباور

نامه  یخودش رو برام گذاشته بود... وقت تینامه و وص نیآخر یکردم ول یو شکست م یاحساس بدبخت یلیاونجا خ _
  ...یشد وقت اهیوس کیچشمام تار يجلو ایرو خوندم دن

  

  تکان خورد. شیگلو بکیکه س يدهانش را صدادار قورت داد بطور آب

  .دمیمون رو فهم یزندگ یعامل بدبخت _

  

  شد. رهیو منظوردارش را به نگاه نامفهمومم انداخت و ثابت خ ينگاه جد سپس

  .کوین یمرتض حاج _

  و شک زمزمه وار لب زدم. دیام، با ترد دهیکردم اشتباه شن یو ضربان قلبم از تمنا افتاد. گمان م دیسوت کش گوشم

  ؟یچ _

  

  .ستادیتشک تخت بلندشد و صاف ا يلبش باال رفت و از رو گوشه

  من بود. یخانواده ما و آوارگ یآره پدر تو باعث بدبخت _

  چرا؟ یدون یم
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  و شکمم صدا داد و سرم ناهموار کج شد! دیپر چشمم

  شد. خیتنم س يکه موها يکلمات زخم زد بطور نیدهد با تلخ تر یرحمانه ادامه م یب پندار

  

 يکنه... بابام برا یم تیذاره و ازش شکا یبابام به پدرت، و دو ماه گذشتن از قرضش؛ چکش رو اجرا م یبخاطر بده _
زنه و با گرفتن اون پوال و کتک زدن  یراه دزد بهش م يشه نزول کنه که تو یقرضش رو پس بده مجبور م نکهیا

  !یزخم ینزول و بدن ایدن کیبه پدرت و  یمونه و بده یکنه... بابام م یبابام؛ فرار م

تونه  یسود و اصلِ  پولش سوخته و بابا هم مهره سوخته و نم نکهیره افراد اون نزول خور بخاطر ا یزندان م یوقت
  کشنش! یزندان م يپس بده توپولش 

  

  کرد و با درد نگاهش را به باال سُراند. یتلخ يخنده ا تک

آره و  یتاب نم ادیز يزیکه به شکم و بدنش اثابت شده و از خونر يزیت یمامور زندان گفت که با  ش یوقت یدون یم _
  !مرهیحموم م يتو

  

سر و  يپندار مثل پتک رو ياز خود بروز دهم. حرف ها یتوانستم حرکت یزد اصال خشک شده بود و نم خی بدنم
  گفتن نداشتم. يبرا یشده بود و حرف دهیام کوب یزندگ

  

کنم و با خشونت  یکه به من و روحم وارد کرده بود. تحمل نم يو دردها دهیکه پندار کش يدردها يادآوریبا  اما
  کنم. یشروع م

  خب... _

  گناهو...؟ یب هی... يریاز دخترش انتقام بگ دیرده اون وقت تو باک يکاریکرده...  تیحاج بابا شکا رمیگ
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  خبر نداشتم؟ يزیچ چیکه از ه یمن

  

  را بهم کوباندم. دستانم

  !زادی. واقعا دست مرنیآفر _

  فشرودم. میرا در مشت ها راهنشیباره از کوره در رفتم و گوشه پ کی

  وسط چکاره بودم، هان؟ نیمن ا _

  ؟يکرد الیخ یبود... چ یمن چ گناه

  ؟یسیگناه پدر رو به نام دخترش بنو که

  رت؟یتدب نهیا

  ...ییاونم تو ایتو دن یکردم اگه مردِ  خوب باش یفکر م یزمان هی

  

  .دمیغر ظینگاهم کرد که با غ رهیخ پندار

  !ییشه که اونم تو یم دایهم پ ایدن يگم نامردتر از نامردا یحاال م یول _

  !ییتو یفهم یم

  

لرزش ِ دست  یبود ول یکوبنده قلبم از سر خشم و ناراحت يتپش ها .دیلرز یهق ام بلند شده بود وتموم بدنم م هق
  از شدت ضعف و شوکه م نشات گرفته بود. میها
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 يمدام صحنه ها یدادم ول یدر بغلم تابش م يقرار یحرف او را در آغوش گرفته و با ب یفرشته ب هیگر يصدا با
  شد. یم یچشمم تداع يو نوع نگاه پندار به پدرم جلو نهیو ک یزندگ

 يبرا يزد نه من کار یم یشده بود. نه او حرف يها در سکوت سپر بهیکه مثل غر يروز گذشته بود، سه روز سه
  دادم. یسکوت انجام م نیشکستنِ  ا

  کرد. یم یو ط يساعت با فرشته سپر میآمد و ن یم روقتیرفت و شب د یم روزها

  با او چشم به چشم نشوم. ادیکردم ز یم یاز پندار جدا کرده بودم و سع را اتاقم

  را به سمتم گرفت و سرد گفت. یبه خانه آمد و پاکت شهیکه زودتر از هم یوقت تا

گفت که خواهرش اومده بود خونه مامانت... نامه  نمیکنه... ا داتیدونسته کجا پ یرو اون پسره داده، گفته نم نیا _
  است؟

  

دانم چرا پاکت را به  یدانستم سود پولِ  قراردادم را آورده  اما نم یهم م دهیند رم،یگ یاوت پاکت را از او متف یب
  پندار داده بود؟!

  

  زند. یخورد و حرص م یگره م گریکدیبه  شیآورم؛ ابروها یکنم و کلِ  پول ها را در م یپاکت را پاره م گوشه

  ه؟یچ نایا _

  جواب دادم. خونسرد

بهش دادم تا سود وضررش رو با کل پولش؛ بهم بعد از زمان  یمنه وقت هیسرما نای... اینداره ول یالبته به تو ربط _
  اتمام قراردادم پس بده.

  

  :دیپرس رك
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  گه؟ید ناینزول ا _

  .دمیو با خشم و خشونت توپ دمیرا گز لبم

  ت منه!پوال همش پول مزد و زحم نیشه و ا ینه... من حالل وحروم سرم م _

  شود. یم دهیشوم که به دنبالم کش یبدون توجه به اسکناس ها وارد آشپزخونه م سپس

  ...ير یراه کج م يماهور بخدا بفهمم دار _

  .دمیکوب نتیکاب يدستم را رو یعصب

  ؟یکن یم کاریچ _

  ؟یزن یم

  ؟یکن یروم دست بلند م يچجور نمیبزن... اتفاقا دوست دارم بب خب

  دختر قاتل پدر و مادرت... يرو

  

سوخت  یکه م يدستم را جا يدوختم. با تعجب و ناباور نکیکج شده بود و چشمان حدقه زدم را به س صورتم
  گذاشتم.

  کرد. یکرده بود. زُق زُق کردن صورتم حالم را بد م دتریسردردم را شد یلیس نیکرد و ا یبدجور درد م سرم

  

  .دیکش یپوف پندار

  ...ےعنیخواستم  یماهور من نم _

  

  و مالمت افزود: شمانیعجله کنان با دستم او را هل داده و کنار زدم که از پشت پ 
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  خودت بود وگرنه من... ماهور من رو نگاه کن... ماهــور.... ریخب تقص _

  

آن هم من دست بلند کرده بودم،  يکردم، او رو یرا جمع م میتوجه وارد اتاقم شده و با حرص و خشم لباس ها یب
  گناه بودم! یکه سزاوارش نبودم و ب يبخاطر کار

  

 هیکرد، پرگال یزد و خواهش و مالمتم را م یگرفتم تا هق هق ام بلند نشود، پندار مدام حرف م یلبم را گاز م مدام
  سرم را باال گرفتم.

  !يخوب خودت رو نشون داد _

  ازت متـــنـفـرم! يـدی... فهم یپندار صـادق يمتنـفرم آقا ازت

  

 یو با گرفتن فرشته و ساك دست دمیکش یام را مدام باال م ینیعقب رفت و دستش در هوا معلق ماند، ب شوکه
  درگاه مانع ام شد. يکوچکم راه افتادم که جلو

  ماهور منـ... يزارم بر ینم _

  .دمیکش يبلند غیج

  برو کنار... _

  گونه افزود. التماس

  ، منـ...کنم یماهور خواهش م _

  

  سوخت. میکه گلو دمیکش یگوش خراش غیج یعصب

  گمشـــــــــو! _
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  زده و رد شدم. يو دهانش باز ماند که محکم تنه ا دیپر رنگش

توجه  یبود که ب ادیکنم، اما خشمم آنقدر ز یبود که با وجود فرشته در آغوشم و ساك در دستم پله ها را ط سختم
  به خانه پدرم بروم! یدربست تنه گام بردارم وبا کی ابانیسرخ

انداخته بود و مرا نگاه  نییو هنگامه هر دو سرشان را پا نیرحسیشده بود و ام دهیچیاتاق پ يدر فضا یبیعج سکوت
  .رندیراه خودشان را نگ میزدم تا اشک ها یکردند، مدام پلک م یم

  درد و دل کرده بودم، بغضم را با سوال هنگامه فرو دادم. یسبک شده بودم، وقت 

  ؟يریطالق بگ یخول یم _

  :دمیکش دمیلب خشک يکرد که زبانم را رو یفقط نگاهم م نیرحسیام

  اون بخاطر... یاون بد دل شده و از طرف _

 یرده است چه واکنشو انتقام با من ازدواج ک نهیپندار بخاطر ک دیفهم یم نیرحسیحرفم را خوردم، اگر ام هیبق
  داد. ینشان م

  ؟یچ _

  را به هنگامه دوختم. چشمم

  بگم... يکنه... خب چجور یتفاوهم شده و فکر مدچار سو اشاریخب، اون بخاطر  _

  

  ؟یکن یفکر م یخودت چ _

  رشته کالم از دستم در رفت. نیرحسیحرف ام با

  ؟یچ _

  پشت سرم زل زد. به
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  در مورد عالقش به تو بامن حرف زده! اشاری _

  انداختم. نییپوستم گرم احساس کردم، سرم را از شرم پا ریدگرگون شد و هجوم خون را ز حالم

  ه؟یخب نظرت چ _

  .دیگوشه لبش را گز هنگامه

  ماهور شوهر داره و... یوقت هیچه حرف نی... اریوا ام _

  

  .دیدستش را باال کش نیرحسیام

به خراب  یخواد اما گفت راض یم اشاریگم اگه طالق گرفت روش فکر کنه،  یگم حاال و االن... م یصبرکن، منکه نم _
  .ستیماهور ن یکردن زندگ

  

کردم که مادرانه خرج کرده بود و مهرش را در دلم پرقدرت مهر و به نام زده  یرا کج کرده و به حاج خانم فکر م سرم
  است.

  

به دور  تیبود اما از انسان یبخاطر حاج بابا گرچه کار حاج بابا قانون نهاید و همه ابو دهیکش ادیز یپندار سخت یطرف از
  بود!

  دونم! ینم یچیدونم، االن ه ینم _

  

مدام از دوست تازه  کتایآمده بود و  دنمیبار به د کیو حاح خانم  کتای نیمانده بودم و در ب يهفته در خانه پدر کی
 اشاری يکالماتش ناخواسته از دهانش در رفته که او را برا نیکرد و در ب یم فیاست، تعر بایآرام و ز ياش که دختر

  خواهد و حاج خانم با اخم مانع اش شد. یم
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از  يآمد عروسش، دختر یاش آن دختر را پسند کرده و بدش نم یبودم حاج خانم با تمام مهربان دهیکه فهم نطوریا
  خودشان باشد. فهیطا

  

  رفت. یاز خانه مان م وسیپاسخ گو نبود و هربار ما یکس یزد وقت یآمد و زنگ خانه مان را م یهر روز م پندار

  

توانستم  یسوخت اما نم یپندار م يدلم برا دم،یرس یم یبودم و هربار به دو راه لیوتحل هیهفته درحال تجز نیا
کشم  ینم رونیچرا دندان لق را ب دمیفهم یدانستم و اما باز نم یطالق را راه حل آخر م یمانع خشمم شوم و از طرف

  کنم. یراحت نم یو خود را  به عبارت

زنگ اف اف به صدا  م،یبه مطب دکترزنان رفته بود و من ومامان زهرا در خانه تنها بود نیرحسیبه همراه ام هنگامه
  روم. یم فونیه سمت آپوشانم و سپس ب یگذارم و دو طرفش را با بالشت م یفرش م يآمد  و با تعجب فرشته را رو

  شوم. یمواجه م شیوصدا اشاریدارم با قامت  یکه بر م نیهم

  اشار؟ی يآقا نیسالم، شما _

  دهد. یم یرا تکان سرش

  خواستم باهات حرف بزنم. یسالم، م کیعل  _

  :دیگو یم عیفشارم که سر یدرب را م دیکل متعجب

  .اطیح نیایلطفا ب _

را به سر کرده و وارد  دیاز لباسم چادرسف تیکشم، بدون رضا یبه لباسم م یگذارم و دست یم شیرا سرجا فونیآ
  را گم کرده بودم. میزد و دست وپا یشوم، قلبم هم تند م یم اطیح

  

  را صاف کرد. شیوصدا ستادیکنار باغچه ا اشاری دمیدوپله اول رس يجلو تا
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  اومدم باهاتون حرف بزنم. _

  دهانم را فرو دادم و اشاره به داخل خانه کردم. آب

  داخل. نیایباشه حاال ب _

  فرو برد. شیها بیدرون ج شیها دست

  جا خوبه. نیممنون هم _

  

تک به  اشاریکردچراکه  یفرق م اشاریاز زبان  دنیدانستم اما شن یکه نم يزهایتموم چشروع کرد به گفتن  سپس
  از نفرت من! یبود و نه حت يکرد، نه از خشم پندار خبر یم فیتعر میبرا يتک در سکوت معنادار

  

  به رو به رو بود اما مخاطبش من بودم. نگاهش

  ش؟یبخش یم _

  .دمیکش یرا پاك کرده و آه اشکم

 یکه باعث مرگ باباش شدند م يبهم نگفته بود که اون مردها یبه من نگفته بود، پنهون کرده و حت يزیچ بهیعج  _
رها کنه و  لشیم رغمیکنه و من رو عل يو جون من به خواستشون برسند که مجبور شده نقش باز خوان با مرگ من

  دشمناش قصد آزار ما رو داشته که... نکهیکنه نه ا یکردم خود پندار داره من رو نابود م یمن فکر م

  

  .دیکش یفرض يخط ها اطیسنگ ح يکه دستش بود رو یبا شاخه کوچک اشاری

خواد  یکردم م یتو و حرف هاش بزنه... منم اولش فکر م ادیب نینذاشت یکدومتون حت چیه یول جانیاومده ا یلیخ _
  !هیزیچاقو و ت يبدنش جا يهمه جا یکنه ول يبند یخال
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  و پشت به من افزود. ستادیصاف ا اشاریشدند که  يجار میسروصدا از گونه ها یب میها اشک

آدم جور وا جور سروکار دارم... با خودت حساب کن که چند  یگم که با کل یم یمن نویدوست داره... ا یلیخ _
  ندارم... يذارم و ازت گله ا یمن بهش احترام م یهم بکن یبدون هرانتخاب یول ،يچند

  

  زد: یسمتم برگشت و لبخندکمرنگ به

و لذت بخش...  نیریرعکس شب ایاگه بد و سخت باشه  یحت میکن یزندگ دیبا میداره هنوز، تا زنده ا انیجر یزندگ _
و باهات حرف بزنم  امیصداقت پندار و گفته هاش من رو وادار کرد تا ب یحرف ها رو بزنم ول نیبرام سخته ا یدون یم

  ...يریاشتباه بگ میتا روشنت کنم و نذارم تصم

  دوانگشت به سرش ضربه زد: با

با  یزندگ "رو بدون  نی... ایمون یو محکم زنده م يزن قو هیتو خاطرم به عنوان  شهیباشه تو هم یهرچ متیتصم _
  "گذره یتموم لحظاتش، چه خوب و چه بد م

  

به  لشیاتومب کیالست يسمت درب رفت، از درب خارج شد و صدا نیمحکم وسنگ يبا قدم ها یبدون حرف سپس
  رفت! شهیهم يکه برا دیگوشم رس

  داده تا حرفش را به گوشم برساند.که قسمش  يکند در حق مرد يمردانه آمد تا مرد یرفت ول 

  

 يچشم ها ایبسته اش،  نهیبزرگ و پ يشد، آن دست ها یتداع میخشم برا یبار بدون نفرت و حت نیپندار ا چهره
  !زشیآم طنتیو ش بایز

  

  .رمیگ یبا پشت دست پس زدم و با دو گام تلفن را برداشته و با پندار تماس م میها اشک

  .دیچیپ یناباورش در گوشم م يمانم که صدا یرا در آغوش گرفته و منتظر م فرشته
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  ماهــور؟! _

  گذارم. یفرشته م يموها يزده و بوسه رو یحیمل لبخند

  ...رهیگ یسالم، فرشته بهونه باباش رو م  _

  .دیگو یم یو لحن گرم ینیریهمراه خنده ش یادامه دهم و باشوق خاص نگذاشت

  خوامت. یکنم... ماهـــور م یم به موال که جبران _

  و دست کوچک دخترم را لمس کردم. دهیکش يخسته ا آه

  و مرگ پدر ومادرت رو... یسرکوفت بزن دیفقط نبا _

  زند: یکه آرام پشت تلفن اسمم را صدا م دمیبلع يحرفم را با بغض و دلخور هیبق

  ماهور؟ _

  دهم. یفرو م بانهیبندم و نفسم را غر یم پلک

که مرد و  یدم بشرط یم گهیفرصت د هیبخاطر دخترمون  یبا تو ول یدونم اشتباهِ  اعتماد کردن به تو و زندگ یم _
  .یسرِ  دخترمون باش يقول و قرارت و از همه مهمتر باال يمردونه پا

  خواند: یبار م نیاول يبرا میبرا نجواکنان

  بر تو چون ساحل آغوش گشودم _

  مدلم بود که دلدار تو باش در

  بر من که ندانستم از اول يوا

  که دل آزار تو باشم دیآ يروز

  ( فروغ فرحزاد)

  



  کالف

 
530 

 

  (ی( گل ینیحس کلثوم

  1398/1/10 خیتار

  اتمام

  

  

  

  

   

 از بزرگترین سایت فروش رمان هاي مجازي و چاپ شده هم دیدن فرمائید

/https://www.shop.romankade.com  

  

این رمان رمان اختصاصی سایت و انجمن رمان هاي عاشقانه میباشد و تمامی حقوق این اثر براي رمانهاي عاشقانه 
  محفوظ میباشد .

  

  جعه کنین .امر سایت رمان هاي عاشقانهبراي دریافت رمانهاي بیشتر به 

www.romankade.com  

  

https://www.shop.romankade.com/
http://www.romankade.com/
http://www.romankade.com/

